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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 21 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް   ބުދަ، 2011 ޑިސެމްބަރ 7 : ތާރީޚު 

 1433 މުޙައްރަމް 12 

 އި ަގ 9:04ނު ހެނދު ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   11:02ން  10:32 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   13:03ން  12:30 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   16:02ން  15:02 ތިންވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް   18:19ން  17:45 ހަތަރުވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  އަށް  19:31ން  19:00 ފަސްވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  22:08ރޭަގނޑު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 56ަގޑިއިރާއި  9 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: ރިޔާ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން    51ހުސްވަުގތުކޮޅު  ހުސްވަުގތުކޮޅު    44މެންބަރުން، 

ތިންވަނަ ،  މެންބަރުން  47  މެންބަރުން، ދެވަނަ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

ފަހުން   ހުސްވަުގތުކޮޅު    41ހުސްވަުގތުކޮޅު  ހަތަރުވަނަ  މެންބަރުން، 

ފަހުން    30ފަހުން   ހުސްވަުގތުކޮޅު  ފަސްވަނަ    38މެންބަރުން، 

 މެންބަރުން 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 ރު ޢަލީ އާޒިމްމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 



 III 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު އިހަވަންދޫ 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މުޖްތާޒް  މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ 

 ދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ޙުސައިން ވަޙީދު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا ނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުއި 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  



 IV 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ޤިއްޔާ މުޙަންމަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރު  

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

   ންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދުމީދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަ 

 އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ ވަށުމާ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް މަރަދޫ ދާއިރާެގ  

 ތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  
 

 ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފުރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން    : ން ވަޑައިން ހުންނެވި މެންބަރު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް ބަރު: މެން ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް އިސްދޫ ދާ

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 

 އް ނާންގަވާ ވަކި ސަބަބެ
 ޔާމީންهللا މުލަކު ދައިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 
 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ރާޒީ : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



1 

 

 .ޖަލްސާ ވަނަ 21 ަދއުރުގެ ތިްނވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 3122  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

 .ުދަވސް ބުދަ  3122 ބަރމްޑިސެ 07   :ތާރީޚް
  

 

 . ދުޢާ .2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .تسى هللا انرحًن انرحيى، انحًد هلل وانصالج وانسالو عهى رسول هللا وعهى آنو وصحثو وين وااله

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. 32މިވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ 
 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .4

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 3122/4/32/އޖގެ ނަންބަރަކީ، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ -4.2

 4އަށް  3122/85ން އި 3122/83ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ަޔއުމިއްާޔ ނަންބަރު  4.3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.3

 ،ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ އިން ފެށިގެން  24ވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ އަހަރުގެ  3122ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. އެީއ، 

ަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، އެްއވެސް މިއްޔާަތްއ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުހަމައަށް. މި ޔައު އާއްޔާ ޖަލްސާގެ ޔައުމި ވަނަ  26

ގޮތުގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާަތކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ވާ  ނުވާތީ ަގާވއިދުަގއިބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިމެން

 ފިން.ޔާތަެކއް ކަަމށް ނިންމައިޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މުއައްސަސާަތކު ކަންތައްަތކާ  ަގއި މިނިވަނ41ް;:ން އަންގާ އެްނގުން. މިއަދު ރިޔާސަތު .5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -5.2

 ގައި ޤައުމ41ީ;22އި. ގ2ަކުޑަ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މުޅި މަޖިލީހުގެ 41;22ގައި. 4ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި 2ރަްއވާ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ދިރާާސކުގަިއ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު  41;31. ގައ4ިއްޤީގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި ތަރަ

ިވޔަސް ކޮމިޓީތަުކގެ މުގައި ގޮތަށް ކޮމިޓީތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަ . މިވަނީ ހަމަޖެހިފަ ބޭއްވުމަށް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިއަދު މި މުޤައްރިރުންނަށް ާވީތ  އެންމެފަހު ދުވަސްކަމުގައިބަހުސްގެ  ބަޖެޓު އީއަޅުގަ

އްލަވަިއގެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ކުރިއަްށ ގެންގޮސް ދެއްވުމަށް. ެއއީ، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުުތަގިއ ބަ ކޯރަމަށް

ނޑު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަވާލީ. ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކޮމިީޓތަކުގެ ވާހަަކ މި  ށް އަ 6 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ،އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ހަފްތާގެ މަސައްކަތާ ތެރޭަގއި އަންނަ ޔާސަތަކުްނ އަންގާ އެންގުމުގެދިއުމުގެ ކުރިން ރި

ނޑުމެްނގެ  ނޑު ދަންނާވަލަން ބޭނުން. އަުޅގަ ކޮމިޓީތަކުްނ ނިންމަވާފައިވާ ރިޕޯޓުަތކެްއ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ައޅުގަ

ނޑަކަށް މިހާރު ވެސް  ނޑު ވަރަކަށް ރިޕޯޓު 21ގާތްގަ  ތެރެއިން އިސްލާމިކު ހުރި. އޭގެ އަތްމަީތގައި އެބަ ގެއަުޅގަ

ރީޚު ރިޕޯޓަްށ ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ތާބާރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުވިފަިއވާ ބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޢަޑޮކްޓަރު  މިނިސްޓަރު

ނުޑ މިހާރު ވެސް ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަދި  .މަހުގެ ވަަނ ދުވަސް މި :2 ،. އެއީދަންނަވާފައަޅުގަ

ައޅުަގނުޑ  ކުރުމުގެ ގޮތުންނިންމުމަށް މަސައްކަތްއިތުރުން ވެސް ހުރި ރިޕޯޓުތައް މި ދައުރު ނިންމުމުގެ ކުރިން އޭގެ 

ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ނިންމުމަށް  ދުވަހުގެ މަސަްއކަތް މި ގާރަ މި ދެ ކުރަން އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ، އަންގަސްތު

ގޮތަށް  ކުެރވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެންނަމަވެސް، ެއގޮތަްށ މަސައްކަތްއެހެ ޚާއްޞަކޮްށގެން ގެންދިއުމަށް.

ނޑު ގަްސތުސާގައި، ހޯމަ ދުވަުހގެ ޖަލް، ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން. އެހެންވީމާއެއްބެްސވެ  ވޯޓަކަށް ކަމަށް  ރަން އެކުއަުޅގަ

ގޮތަްށ  ގޮތަށް ފާްސކުރަްއވައިިފއްޔާ އެ އެޮގތަށް ފާސްކޮށްގެން، ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެދަންނަވައި  ދެންނެވުމަށް.

މުޅި މަޖިލީުހެގ ޑަ ކޮމިޓީ ނިންމަވާފައިވާ ރިޕޯޓު ހުގެ ކުކުރިައށް ގެންދާނީ. އަދި މުޅި މަޖިލީ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތް

ނޑު ރިޢާޔަްތކުރުން،. އެ ކޮމިޓީގެ ވާފައް ށް އެބަ އޮތް ފޮނުއަ ކޮމީޓީ އަންގާރަ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ައުޅގަ

 ކުރާ ާވހަކަ ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން.ދުވަހު ބާއްވަން ގަސްތު

 

 . ސުވާލު.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީޒު ޖަމާލު ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ -6.2ސުވާލު.  އަށް. 6 ޖެންޑާ އައިޓަމުއެ ދަނީ މިއަޅުަގނޑު 

ނުޑ ސުވާލު ކުރަްއވާ އާއަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ރާޒީމިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ، އަބޫބަކުރު . އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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 އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޖަމާލު ޒީޒުޢަބްދުލްޢަ ބަރުމެން ދާއިރާގެ މާވަށު

ވަނަ އަހަރުގެ ެމދެއްހާ ތާނގަިއ ހައްދުންމަީތ  2002ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސުމަލީ މަސައްކަތް ފައްބިނާކުރެްއވުމުގެ އަ" އެއް ގަރުދިޔަމަސް ފެްކޓްރީ"މާވަށުަގއި 

ވާއިުރ، އެ ަމސައްކަތަށް އިންެވސްޓަރުން ހޯއްދެއްވުުމގެ މަަސއްކަތް ިމހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފަިއވާ  ވިދާޅުވެަފއި

ރުން ނަމަވެސް މި މިންވަރެއް ސާފުކޮށްދެްއވަފާަނންތޯ؟ އަދި އިންވެސްޓަރުން ހޯއްދަވަިއގެން ނުވަތަ ސީދާ ސަރުކާ

ނޑަައޅުމަސައްކަތް ފައް  އްވާަފިއވާ ތާރީޚަކީ ކޮަބއިތޯ؟ަޓވަން ކަ

 

 ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޙްމޫދު އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު އޮފް މިނިސްޓަރ

ފެބްރުއަީރ  27މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާާލ ބެހޭ ގޮތުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ޓަކައި. ވަނީ މިކަން ބެލުމަށް ަފއިމިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒަށް ލިޔުއްވާ ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން :311

ދުަގއި ަމސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގަިއ އެގްިރކަލްޗަރ އިން އެ ސަރައްހައެންޑް ދެން މިގޮތަށް މިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް 

ވާހަކަ  ޏާ ދެ ފަރާތާނާ ުކންފުންޑޫ ޓޫއި ފުނައްހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒާ ވާ ކަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތް 3ހިމެނޭ 

އަށް މިކަން ކުރި ކަމުގައިއެއް ހަދައިގެން  ޒިބިލިޓީއަންގަވާފައި ވަނީ އެކަާމ ބެހޭ ފީ ވަނީ. އެ ދެ ފަރާތުން ދައްކަވާަފއި

 ެއއް ެއއް ެއ ފީޒިބިލިޓީ ފޮނުއްވާފަ  ކަމަށް. އަދިދެވުމަށްފަހުގަިއ ހުށަހަޅުއްވާެނ ޒިިބލިޓީ ހެއްގެންދެވޭނީ. އެގޮތުން އެ ފީ

ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ޕްމަންޓުޑިވެލޮ  މަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކުކަ ނުވޭ. ދެން، މި

ވަނަ އަހަުރގަިއ ވެްސ ލޯނު  3122ވަނަ ައހަރުގައި ވެސް އަދި  3121ވިޔަފާީރގެ ދަށުން ހިމެނޭ ކަމެއް. މިގޮތުން 

ވަނަ އަހަރުެގ ލޯނު ސްކީުމގަިއ ަވކި ެސކްޓަރަކަށް ނޫްނ  3121ގޮތުން  . މިވަނީ ތަޢާރަފުކުެރިވ ހިންގިފަ ސްކީމެއް

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތީ  ޯލނު ވަނީ ޑިސްޕާސްކުެރވިފަ.  7އަތޮޅަށް  ވަނަ އަހަރުަގއި ލ. 3121 .ހުރިހާ ސެކްޓަރަކަށް ،ކަ

ގޮތުން ރާފްޓަށް. މިކްހޭންޑު އި މަްސވެރިކަމާ އިކުެރވިފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއަހަރު ޚާއްޞަމި ވަނަ  3122އިތުރުން މީގެ

 ލޯުނގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ދަނީ. 7މިހާރު ލޯނަށް ފަިއސާ ދޫކުރެިވ،  2ވި، ލޯނު ޤަބޫލުކުރެ 8ލ.އަތޮޅުން ހުށަހެޅި 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން މީގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް  ވެގެން ނުކުތުމުން މީގެ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްއިތުރުން ވެސް އަުޅގަ

އެގޮުތެގ ، ންވީމާގެ ތެރޭަގއި ވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެއަހަރުތަކު

 ގެންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މަތިން މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެޝުކުރިއްާޔ. އިތުުރ ުސވާލު  މާވަށު އަުރވަނީ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއެންމެ ން ުކރުމުގެ ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

 .އަބޫބަކުރުޖަމާލު  ޒީޒުޢަބްދުލްޢަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަބޫބަކުރު ޖަމާލުޒީޒު ޢަބްދުލްޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އާދެ  މަނިކުފާނަށް ވިދާޅުވެދެްއވަން ކި ތާރީޚެއްަކނޑަެއޅިގެން ވަ، މާއެހެންވީ އަުޅގަ

ވަނީ. ދެން،  ޕީގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ކުރަްއވަންތޯ ގަްސތުކުރަްއވާފައި.ޕީ.ޕީއެނިަވޑައިުނގަންނަވާތޯ؟ ނުަވތަ 

ވަަށކީ މާ ޙަޤީޤަތުަގއި، ވާތީ އެކު އުއްމީދުކުރާ ކަމަކަށް  ންކަމާން ވަރަށް ގިަނބަޔަކު ވަރަށް ޔަޤީއަޅުަގނޑުމެ

ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިފައި  މި ،ވެފައި ަވރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިާވ ރަށަކަށްސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު މަ

ނަޑކަށް ވެސް ގާްތގަޚެއް ާތރީ، އެހެންވީމާ ވާތީެވ، ންޓެއް ދެއްވާަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަަދ ކޮމިޓްމެ

 ން އެނިގވަަޑއިނުގަންނަވާތޯ؟ ލަފާކޮށްލައްވަ

 
 ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޙްމޫދު ިޑވެލޮޕްމަންޓުއިކޮނޮމިކު  އޮފް ރމިނިސްޓަ

ނަޑއެިޅގެން މިވެނި ނޑަށް ކަ ސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެވަކި ތަރީޚޭ  އާދެ، އަުޅގަ

ނު އޮތްއިރުގަިއ ލޯ 6ބާކީ ިިދަންނަވާހެން މި އަހަރުގެ ލޯނުތައް ވެސް  ނގޭ މއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އެބަ އެ

ކުރިއަްށ އޮތް ، ވިފަިއ އޮތް އެްއެޗއް. އެހެންވީމާއަށް ހަމަ އަމާޒުކުރެ  ލޯނަީކ މަްސވެރިކަމުެގ ދާއިރާ 4އޭގެތެެރއިން 

 ާއއި ކަލްޗަރންއަދި ާޚްއޞަކޮށް މެރި .ސަރުކާުރެގ އެއް އަމާޒެއް މަްސވެރިކަން ދިރުވައި އާލާކުރުންމި ތާނގައި ވެސް 

އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ، ޓަކައި. އެހެންވީމާ  ކުރުމަށްއިތުރު  އެކްސްޕޯޓު

މަލީ ގޮުތން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ުފރުޞަތުތައް އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޢަމަސައްކަތްތަްއ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 
 ހަކަެދއްެކުވން:ރިޔާޟް ވާ މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

ނުޑ ޮކށްލަން ޒަތްތެރި ަވީޒރުގެޢިއް  .ޝުކުރިއްޔާ  ން ކުެރްއވި ރުކަބޭނުންވާ ސުވާލަީކ ުކރީގައި ަވޒީ އަރިހުން އަުޅގަ

އެއް އުފައްަދއި ެއ  މާވަށުަގއި ވަޅޯަމސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްަގއި ފެކްޓްރީ ފަިއވޭއިން ވިދާޅުވެޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސަ

އެންމެ ބަހައްޓާ ވާަހަކ. މި ދެ ކަންތައް  ރަށުަގއި އެއަދި އަިއސްޕްލާންޓެްއ  އިއާ ަހކަ ނެ ވާފެކްޓީރީން ބޭރުކުރެވޭ

 ގޮތުން ެއްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކޮށްަފއި ކަމާ ގުޅޭ މި ންދޭތޯ؟ އަިދ ތި މިނިސްްޓރީ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިނގަމުން އެބަ

 ތޯ؟އޮތް
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 ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޙްމޫދު ިޑވެލޮޕްމަންޓު އިކޮނޮމިކު އޮފް މިނިސްޓަރ
ނަޑކަށް ނެތް މާމަޢުލޫ  ގެމެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި  ތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޑިވެލޮޕްމަންޓަުކން ތި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު .އެއް ލިބިފަ ކަމާ ގުޅިގެންނެއް މަސައްކަެތއް އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ.ކުރަމުން ނުގެންދަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާރިފު  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ވީމަ މިކަން  ށްޤާނޫނަކަ ،ޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒް ބިލުއެންޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު، ވިދާޅުެވއްޖެ ސްމޯލް 

ނުޑ ދަންނަވާލަންނޭ، އުސޫެލއްގެ މަތިްނ ކުރެވިދާނޭކުރެވިދާ ބޭނުންވާ ުސާވލަކީ މިފަދަ ބިލެއް ައޔަސް  . ދެން، އަުޅގަ

 އަދި ނަޔަސް މި ސަރުކާރުން މިކަން ކޮށްދެއްވާނެޯތއޭ މާވަުށގެ ރަްއޔިތުންނަށް؟

 

 ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަޙްމޫދު ިޑވެލޮޕްމަންޓު އިކޮނޮމިކު އޮފް މިނިސްޓަރ

 އީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި ޮއތީ ރެްއވިހެން އެ ކުމެންބަރު އެ އިޝާރާތް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެންނަމަވެްސ،  .ެވގެން އަންނާނެ ކަމަށް ށްިވޔަސް އުއްމީދުކުރަން އެ ބިުލ ޤާނޫނަކަ ެއއީ ކޮންމެ ގޮެތއް، އާދެ

ކަށް ތަފަންތީގެ ިވޔަފާރި މެދު ،ދެންނެވި ކުދި  މިލިއަން މި 61 އޮތް ގަިއ ެވސް އެބަ އަހަރުގެ ބަެޖޓު އެްއކޮށް މިއެއާ 

އެ ފުރުޞަުތ ، ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ސް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަާމޒަކީ އެތާނގައި ވެ ލޯނު ދޫކުރެވެން. ދެން، ކުރިައށް އޮތް

 ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 
 ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ފަންީތގެ  ކުދި އަދި މެދު 7ތި ދޫކުަރއްާވ  ން ބޭނުންވަނީ ލ.ައތޮޅުގައި ނޑު ާސފުކޮށްލަޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަ 

ށް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތީ ދޫކުރައްވާ ގޮތަ ޏާ މީހަކަށްވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނަށް ދޫކުރަްއވަނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ އަދި ދޫކުަރއްވަން

 އްވަެރއްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.ކިހާ

 
 ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙްމޫދުމަ ިޑވެލޮޕްމަންޓުއިކޮނޮމިކު  އޮފް މިނިސްޓަރ

އެއް ފަރާތަށް  އޮތީ. ފަރާތެއް މި 8 ގުިޅގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

. އަޙްމަދު ނިޔާޒުއޮތީ  މި . ދެންދާއިރާގަ ާމވަށު  . އެއީއެއީ މަިރޔަމް އާދަމަށް .ިމލިއަން 2އޮތީ އެ ށް މަސްވެރިކަމަ

ނޑި  އޮތީ ދުކުރުމާ ގުޅިގެން. ދެން މިވެސް ބަންއެ  .މިލިއަން 2 އީއެ  8 އަށް ކޮންޓްރެކްޓިން އެންޑް ޓްރޭޑުމާތު

ހައުސެްއގެ މަސައްކަތަށް. ޢާމިރު، އެއީ ގެސްޓުކީމު އޮތީ ޢަބްދުލްޙަދެން ގުޅިގެން.  ވެސް މަހާއެ  .ހާސް 81ލައްކަ 
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ހައުެސއް ހެދުމަށް ސުލައިމާނު. ެއއީ ގެސްޓުއްބާްސ ޢަ ދެން ިމ އޮތީަލއްކަ.  9ދެން އޮތީ ޒޯްނ ކޮންސްޓްރަްކޝަނަށް 

 ވިނުމަށް. ޝުކުިރއްާޔ. ހާސް، ެއއީ ފަންގި 61ލަްއކަ  3 އޮތީ މި ،މިލިއަން. މުމްތާޒު ޢަލީ 2

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވިލު

 އިށް އަުޑއިިވގެންދިޔައީ ސަުރކާރުން މިކަން ބޮލުން ނައްޓާލުމަށްފަހުގަމިހާރު ވަޒީރުގެ ވާަހކަފުޅުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ކަމަށް ހެދުން.  ުނވާ ވަޢުދެއް އީމި ވަޢުދަކީ މި އި،ެގ ބޮލުގައި މި ޒިންމާ ައޅުާވފަކޮންމެވެސް އެހެން ބައެއް 

 ކަމުގެ ުއއްމީދުގައި ތި  ކުރާނެދެއްވާ ލޯނު ނުވަތަ ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މިކަން  ައޅުަގނުޑގެ ުސާވލަކީ ތި، އެހެންވީމާ

 މަނިކުފާނަކީ އެ ،ފަދައިން ށް ދިންވެސް ޖީ.އެމް.އާރަ ރޕޯޓުގެ ކެޭޕސިޓީ ނެތީތޯ. މާލޭގެ އެއަހުންނަވަނީ ސަރުކާރު

ވެސް ޚިލާފަށް ދިން އުޫސލުތަކާ ، ވެސް. ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކާ ސް މެވެ ކަމުގައި އެންމެ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތް

 ..މިކަން ކުރެވޭނެ.ފަދައިން 

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

މަސަްއކަތްކުރުން.  އި އެުކގައަމާޒަީކ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ  މި ސަުރކާރުގެ  އިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މީގަ 

ނޑުމެން މި ެއގޮުތގެ، ންވީމާއެހެ  ކުރިއަށް ގެްނދަނީ. އް ފަހިކޮށްދީގެން ފުރުޞަތުތަ މަތިން ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުފޮނަދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީ ޝުކުރިއްޔާ  ގަރުދިަޔ  މާވަށުަގއިރަށް ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ތި  ިތއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކްިޓވިސްޓުްނނަށް ލޯނު ނުދެވިގެންތޯ؟ އިިޅގެން މި އުޅެނީ ލ.އަތޮުޅގަނޭ އެއް ފެކްޓްރީ

 ޝުކުރިއްާޔ. ރީ އަޅުްއވަން ދިން ލޯނުތަކެއްތޯ؟ދެއްވި ލޯނުތަކަކީ އެ ފެކްޓް

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނޑަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ބެހޭ ކަަމކާ ރި ަރީއސް. އެ ވިދާުޅވިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ  ނެތް. ގޮތުން އަުޅގަ

 

 މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝުފާޤު  ފުވައްމުލަކު

ކަްލޗާރ ާއިއ ކަުފޅުަގއި ވިާދޅުެވއްޖެ އެުކވަރޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރުގެ ވާހަ

ތެރޭަގިއ  ާވ އަހަރުގެ  މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ މި ސުވާުލގައި ފާހަަގކުެރވިފައިރގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު މެރިކަލްޗަ
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ރެގ ޕްރޮގްރާެމއް ިހންގުމަށް ސަރުކާރުން ގަސްުތކުރާ ވާަހކަ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެުކަވރކަލްޗަ ފުވައްމުލަުކގައި 

  ބެްއގައިތޯ؟ގޮއްަސ އޮތީ ކޮން ހިސާ ކަންތައްަތއް މިހާރު ނޫސްތަކުން ފެނިގެން ދިޔައޭ. އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި   އިން. މިައދުގެ ސުވާުލގެ ދާއިރާ ންއަރުވަމިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނޑަށް ހަ ބެހޭ އެ ކުރެއްވި ުސވާލާ ރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެ މައެކަިނ ގޮުތން އަޅުގަ

ެގ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން މެލޭޝިޔާ  ިޭގޮތުްނ ހަމަ މި މަހުގެ ގުޅ ލްަޗރގެ ކަންތަކާމެރިކަދަންނަވާލަން އޮތީ. 

ހި ހިންގިފައި ެއއްޗެ ކުޝޮޕްތަކާޝައުޤުވެިރވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯ ގެ ކަންތައްތަކަށް ފަރާތެއް ގެނެސް، މިހާރު މެރިކަލްޗަރ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް އޮތް  ކުރުމަށްދަންނަވާހެން އެ މަސައްކަތް ވެސް މި އިތުރުން ވަނީ. ދެން އޭގެ މި

ނޑު އަތުގަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ޚާއްަޞކޮށް  ވެސް ރޭވިަފއި ެއބަ އަހަރުަގއި  މި އިފުވައްމުލަުކގެ މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަ

 ނެތް. ޝުކުރިްއޔާ  ވަގުަތކު

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް މައްޗަންޮގޅި

ނޑު ވަީޒރު ކައިރިން ައއްސަ   އީ މި ވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެފަިއވާ ވަޢުެދއްތޯޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ސަރުާކރުން ކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ުނވަތަވަޢުދެއްތޯ،  ވެަފއިވާ  ކަންތައް ކުރުމަށް ތުން ަލއްވާ އެ ނުވަތަ ރައްޔި

 ކޮށްފައިތޯ ލާނުިމނިސްޓްރީން އިޢު ިއކޮނޮމިކު މަސަްއކަތް ހޯދުމުގެ އޮތް އިްނވެސްޓަރުން ވާލުަގއި އެބަ ކަމެއްތޯ. މި ސު 

 .ޝުކުރިްއޔާ ވާނީ؟

 

 ދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙްމޫ

ނޑަކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެްސ  ބެހޭ ތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ގޮތުން ައޅުގަ

ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި  ގޮެތއް  ކަމެއް، އެހެން ވަުޢދެއް ދަންނަވާކަން ނޭނގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއވީ

ކަްނކަން ފަހިކޮށްދީ  އެ ،އް އިތުރުކޮްށދީފުރުޞަތުތަ  ސަރުކާރުން ދަންނަވާފައި ިމ އޮންނަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ

ކުރަމުން ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް އެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް، ކޮށްދޭނެކަން. އެހެްނވީމާމަސައްކަތް

 ގެންދަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.
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 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިޝުކުރިއްާޔ ޢި ރަން ކު މާވަށުަގއިހުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އުޅެނީ ބޭރުެގ  ކުެރްއވުމުަގއި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތުދެއްވުމުަގއި އިްސކަމެއް ދެްއވަިއގެން ތިވިދާޅުވެަފއިވާ މަަސއްކަތް

ރުޞަތުތައް ވާތީތޯއޭ. ނޫނިްއޔާ ދިވެިހންނަށް އެ ފުއްވޭނެކަން ީހފުޅުއް ނުކުރެ ކަްނތައްތަ އެ ފަރާތްތައް ލައްަވއި

 މުކަން ޤަބޫލުކުރައްަވއިގެންތޯ. ގުޅޭ ިސޔާސަުތގެ ދަށުން އެ މުހިއްމި ސަރުކާރު ގެން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ދިނުމުގައި ސަރުކާރުްނ ގެންގުޅޭ އުސޫލަކީ އެކަްނ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ުފރުޞަތު ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގަިއ  މެދު ،ާޚއްޞަކޮށް ކުދި  ،ހުޅުވާލަިއގެން އެކަން ގެންދިުއން. އެކަމުަގއި ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް އާދެ

ވެްސ އެ އޮންނަނީ ހުޅުވައިެލވިފަ.  ކަންކަމުގައި ކަށް ދިނުން. އެހެންގެންގުޅޭ ުއސޫލަކީ ޚާއްަޞކޮށް ދިވެހި ފަރާތްތަ މި

 ޝުކުރިއްޔާ. .ހަމަހަމަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ގެްނދަނީއެހެންވީމާ، 

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ލޯނުތައް ދެވެމުން ގެންދާ ވާހަކަ.  އުސޫލަކުން މިފަދަ ހަމަހަމަ ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާުޅވެއްޖެދެންމެ މިނިސްޓަރު

  ވާނެތޯ؟ ބަރުންނަށް އިސްކަންދެވިފައިއަށް ނިސްބަތްކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެން އެްއވެސް ވަރަކަށް ޕާޓީ

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނޑު މި ޢިއްޒަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ނޑުމެްނ  އަރުވަން ތްތެރި މެންބަރަށް ކަށަވަރުޮކށްުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވެްބސައިޓުން ފެންނަންެއއްޗެހި އަޅު  ކަންކަން ގެންދާ ގޮތާ ގެންގުޅެނީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ އެ އޮންނާނެ.  ގަ

ނޑު  . އަދި ވެސް ނުބަލަންަގނޑެއް ކަމެއް ައޅު އެއް އެ ުކލަ ޖެހިފައި އެ އޮންނަނީ ކޮން ކުލަ ،އަދި އޭގެ އަުޅގަ

ނޑު ަމސައްކަތް އެގޮުތގެ ނޯންނާނެ. އެހެން ފަރާތަކުން ބަލާފަ އެއް  ކުރަމުން ގެންދާއިުރ މަތިން އަުޅގަ

 ގެންދާނީ ޝުކުރިއްާޔ. ކުރަމުން މަސައްކަތް

 

 ސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްނިލަ

ނޑުެގ ސުވާަލކީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ ަގއި ތަންތަނު އެ ީޖ.އެމް.އާރު ަބޔަކަށް ީދގެން ޭއެގ ބަދަލުގައި ރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ތަނުގައި ގަރުދިޔަ ެފކްޓްރީ ަޔށް ދީގެން ޭއގެ ބަދަލުަގއި އެ ރޕޯޓު ަބޔަކަށް ކުއް ްއދޫ އެއަގަ ކުެރވޭ ފަދައިންމަސައްކަތް

 ވޭތޯ.  އެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި
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 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް ސްޓަރ އޮފްމިނި

ނޑަކަށް އެ ުސވާލެއް   ޗެްއގެ ވާހަކަތޯ އެ ަދއްަކވަނީކީ. ކޯއް ނުވި.  ރަނގަަޅަކށް ފަހުމެއްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 

 ސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްނިލަ

ނޑުގެ ުސވާލަޢިއްޒަތްތެރި ރަ ބަދަލުަގިއ ތަނުަގއި ޭއގެ  އެޔަށް ދީގެން އްރޯޕޓު ބަޔަކަށް ކު އްދޫ އެއަގަކީ އީސް އަުޅގަ

 ވޭތޯ.  އެޅުމަްށ ހަމަޖެހިފައި އެއް ގަރުދިޔަ ފެކްޓްރީ

 

 މަޙުމޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު 

މެންބަރު  މާވަށު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އައީ ޅުަގނޑު މިއަދު ތައްާޔރުވެގެން މިއަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުޑ  ގުޅޭ ަތނުގެ މަސްވެރިކަމާ އެ އިކަމުގަ އެ، ގުިޅގެން. ެއހެންވީމާ ކުރެްއވި ސުވާލާ ގޮުތން ހުރި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 އަތުަގއި ހުރީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މުއްޠަލިބު  ބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ނޑު ުސވާލަީކ،ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު  ނޑު ކޮށްލަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަުރގެ ައރިހުން އަޅުގަ  ގަ

އާއި އަދި އެހެްނ  ގެ ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާގޮތަށް ގދ. ރިންނަށް އެ ދެއްވާ ލ.އަތޮޅުެގ މަސްވެ ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ

 ދެްއވާނެތޯ.މަޖަްއސައިެވސް ހަމަ ލޯނުދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މުސްތަޤުބަލުގައި ހަ އްޔިތުންނަށްދާއިރާތަކުގެ ރަ 

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނުޑ މިއަުދ ރަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އަެނއްާކވެސް އަރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ ުޅގަ

 ގުިޅގެން. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ެތރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލާއަތޮުޅގެ މާވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތް ތައްޔާުރވެގެން ައއީ ލ.

ނުޑ ެއ ުސވާލަށް ވަން  ކަމަށް ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ައޅުަގނޑު އަތުަގއި ހުރީ. އެހެން ުސާވލެއް އަުތެވއްޖެ ޏާ އަުޅގަ

 ރިްއޔާ އަުރވާނަށް. ޝުކުޖަވާބު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަމީދުهللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ނޑުގެ ސުވާަލީކ މާވަށުަގއި ގަރުިދޔަ މަްސ ފެކްޓަރީ ެއއް ބިނާކުރުމުގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވާނެތޯ؟ މި  ަކނޑައަުޅއްވާަފއި މަސައްކަތަށް އިންވެސްޓަރުްނ ހޯދުމުގެ މަސައްކަުތގެ ެތރޭގައި ޕޮލިީސ ެއއް
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ނޑައަުޅއްވާަފއި ލަތެއް ީމގެ ބަދަލުަގއި ދޭަބޔަކަށް ަދއުަލތުގެ ެއްއވެސް ވަސީމަސައްކަތްކުރާ  ތޯ؟ ނޫނީ ވާނެ ގޮތަށް ކަ

 ޕްރަިއވެްޓ ޕަރޓްނަރޝިޕްގެ އުސޫލުންޯތ މިކަން ނިންމާފައި އޮތީ؟ ހަމައެކަނި ޕްރައިވެޓު ސެކްޓަރގައި ުނވަތަ ޕަބްލިކު

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް ނިސްޓަރމި

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ކޮންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސަވލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ އެ ހުށަހަޅާ އުސޫލުތަކަކުންނޭ ،ކަމެއްަގއި ވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅީމަ ކަންަކން  އަޅުގަ

ލާރި އަްށ  4ވަންޏާ  ކަމަށް އޮންނަނީ ބިން ވަންޏާ މި ކަމަށް  ގެންދަނީ. މިހާރު ވެސް އުފެްއދުންތެރިކަން އިތުރުކުރާ

ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ،  ލާރި އަށް އަކަފޫެޓއް ުކްއޔަށް ދޭ 2ވަންޏާ  ގޮތަށް. ފަޅު ކަމަށް އަހަރަށް ދޭ 32އަކަފޫޓެްއ 

 ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ.  ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުމަކަށް ބަލައި ހަދާފައި މި އެގޮތުން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުަރއްަވން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އިުތރު ބޭފުޅަކު ނެތް. ެދވަަނ މިހާރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުވާލުޝުކުރިއްާޔ. 

ންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ފުރުޞަތަކަށް ެއއް ޢިްއޒަތްެތރި މެ

އަރުވާނަން. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރުަޞތަށް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފު ކަމަށް ބޭފުޅަކު ނެތް

 هللا.ޢަބްދުތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޙީމުދުއްރަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް 

 މާރާތްތައް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ އިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކައްދޫ އެއަރޕޯުޓަގއި ހުރި 

ރީ އެޅުން ލަސްވެގެްނ ސާ ނުލިބިގެން އުޅޭ މައްސަލައާ ހުރެތޯ މާވަށުގެ ގަރުދިޔަ ފެކްޓްމަނިކަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ފައި

 އުޅެނީ. ސާފުކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯ؟  މި

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނޑު ދަންނަވާނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާ ގުޅޭ ޮގތުން އަޅުގަ

އެްއ ނޫނޭ.  ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެހެން ކަްނކަމާ އަަޅއިބަލާފަ ހިއެްއޗެ އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ކަންކަން ކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތާ ެއއްގޮތަށް އެ ނުކުރެވޭ އެ  ޓަކައޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ުގޅުންހުރި ކަމަކަށެއް. ޝުކުިރއްޔާ.ވިދާޅުވާ ކަމަކާ 
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 ބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނޑު ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމާއި  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު އަރިހުން އަުޅގަ

ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގިއ މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ެނިގ  ނަމުގައި ހުންނަަވއިގެން ަމއުމޫނު ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގައި

 ހުރި މުސާރަ އަތުނުލައްވައި ޚިލާފަށް ހޯދާފައި ނޫންތޯ؟ ކީއްެވތޯއޭ ޤާނޫނާ ދާނެކަެމއް ކުރެވި ސާ ހޯދައިގެން މިވަރުފައި

 ތި އިންނަވަނީ. 

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނޑުގެ އެްއވެސް  ބެހޭ ރެއްވި ުސވާލާތެރި މެންބަުރ ކުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތް ޮގތުން އަޅުގަ

 ވަގުތަކު ނެތް.  މަޢުލޫމާތެއް މި

 

 އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލުމާވަށު 

ރުިދަޔ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަްތ، މާވަުށގެ ގަ އާދެ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންެމ ފަހު ސުވާލެއް

ކުަރއްވާަފއި އޮތީ ސަރުކާރުން އިްނވެސްޓަރުްނ ގަސްތުކުަރއްވަން ސް ފެކްޓްރީ ބިނާކުރުމުގެ މަސަްއކަތްމަ

 ހޯއްދަވަިއގެންތޯ ނުވަތަ ހަމަ ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން އިންވެސްޓަރުްނ ހޯދައިގެންތޯ؟ 

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ނޑުމެން ިމ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި ދަންނަަވންޖެހެނީ އަޅުގަ

ކުރުމޭ. އެހެންވީމާ، ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން އިްސކަންޭދ ިސޔާސަތަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ އެުކަގއި މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ

 ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދީގެން.  ދީގެން އެއަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށް ،ގޮތަކީ

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ނުޑގެ ޓަަކިއ  ކުެރްއވުމަށްުސވާލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަާކ އެުކ ަމސައްކަތް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލަތްތައް ެއއް ލިސްޓަކުން އެނގޭނެ ކަހަލަ ވާއިރު މި ޫދކުރެވުނު ވަސީ ްއވާފައިލަތްަތްއ ދޫކުރަމިހާރު ދައުލަތުގެ ވަސީ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ނަމަވެސް ޝާއިޢުޮކށްދެއްވާފައި ނުވަތަ މި މަޖިލީހަށް  ވެބްަސއިޓުަގއިގޮތަކަށް މަނިކުފާނުގެ  އަޅުގަ

 ކުާރއިރު ލިބިދާނެތޯ؟ މަސައްކަތް

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މަޙް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު
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ނޑަކަށް ޢިްއޒަތް ނޑު ެތރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ ބަލާނަން  ގުިޅގެން އަުޅގަ

އެއް ތަނަކުން ލިބޭތޯ؟ އެިކ މުއައްސަސާަތކުން ެއކި ަކންކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ. އެ ދެްއވި ޚިޔާލުފުޅާ އެްއކޮްށ 

ނޑަށް ލިބިފައިއެހެ ނޑު އަުރވާނަން.  ކަމަށް ހުރި މަޢުލޫމާތެއް އެދިވަަޑއިގެންފި ންނަމަވެސް އަުޅގަ  ވަންޏާ ައޅުގަ

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ހުންނަ ވެފައި ވަޒީރު ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ ޕްރަިއވެޓް ޕަރޓްނަރޝިޕްގެ އުސޫލުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ 

މާ، މި ރަށުަގއި ޓަަކއި ފަޅުތަކާއި ބިންތަާކއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ޫދކުރަްއވާ ވާަހކަ. އެހެންވީ ދުތައް ފުއްދުމަށްވަޢު

ތާ ަކިއރީ ފަޅުރަށަކަށް އިންޓްރެްސޓުވާ މީހަކަށް ފަޅުރަށެއްެގ  ޓަކައި އެ ެއއް ެއޅުމަށް ރީގަރުދިޔަ ފެކްޓް

 . އޮތްތޯ މިހާރު ރޭވިފަ ކަހަލަ ޕްލޭނެއް އެބަ އެއް އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ  ރީގައި ފެކްޓްދިނުމަށްފަހުބަދަލު

 

 މޫދު ރާޒީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓު މަޙް

ށް ރަށްރަށް ދިނުމަޮގތުން ފަޅު ގުޅޭ ތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތް

ނޑަށް ެއނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި ނެގޮތުން އަޅު ބެހޭ.އެސް.އާރު ކޮމްޕޯނެންޓާ ސީ ކައުންސިލުގެ  ޝަނަލް ޕްލޭނިންގަ

ެއއްޗެހި ޝާއިުޢުކރެވިފަިއވޭ. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ދަށުން އެކަންކަން ކުެރވެމުން  ަގއި އެ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާވެބްސައިޓު 

 ގެންދާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހިސާބުްނ ސުވާލު  ުނވާތީ މި ވާ ކަމަށްޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު މެންބަރަުކ ސުވާުލކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު 

ދަންނަވަން. ްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރުހިސާބުން ނިމުނީ. އަޅުަގނޑު ޢި ނިމުނީ. މި އެޖެންޑާ އައިަޓމު މި

އެްއ  މުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަތަކަށް ދިޔުންޑާ އައިޓަމުނުޑ ދެންހުރި އެޖެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަ 

ރުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އޮތް. އެއީ ކޮންމެ އަހަަރކު ވެސް ޤާނޫނޫައސާސީ ދުަވސް ފާހަގަކު އެބަ

 ކަމުަގއި  އްއެ ޢިއްޔާވެސް އަމިްއލަ ޖަމު ރާމު މިއަހަރުގޮތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާްއވާ ްޕރޮގް ބެހޭ މަޖިލީހާ

ދު ގައި ބައިވެިރވާ ުޒވާނުން މިއައެބަ ހިނަގމުންދޭ. މި ޕްރޮގްރާމު ުގޅިގެން ކުރިއަށް ވާ ޑިމޮކްރަސީ ހައުްސއާ

ގޮތް އެ ޒުވާނުްނ  . އަދި މި ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާމަޖިލީހުގެ ގެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ނޑު މި ންތިޒާމު ވެސް ވަީނ ހަމަޖެހިފަބައްދަލުކޮށްލެއްުވމުގެ އި މަށާއި އަދި ެމންބަރުންނާބައްލަަވއިލެްއވު . އަޅުގަ

 ައށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ޕްރޮގްރާމުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ
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 .. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަްނކަން. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުްނ  ށް މިއަ 7އަޅުަގނޑު އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.  ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި. މަޖިލީހަށް ތަޢާރ8ުޑާ ައއިޓަމު ންއެޖެ

 

 ވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައި 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުށެއް އިޞްލާޙުކުުރން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން  ވާ ިބލެއްގެ ފުކުރެވިފައި. ކުިރން ތަޢާރ9ުއެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.:އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކީ ބަޖެޓުގެ ބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މިއަދަ ބަޖެޓާ ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރައްާވ ދައުލަތުެގ  3123 -2.: -2.:

އަްށ ބަޖެޓުެގ  ކޮމިޓީ  ުޑމެން މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ިނންމައި،ބަހުސްގެ އެންމެފަހު ދުަވސް. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ައޅުަގނ

ނޑުމެން މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަްށ  ނޑުމެން ފޮނުވަންޖެހޭ. އެ ބީދައިން އަޅުގަ ބަހުސްގައި ދެެކވުނު ވާހަކަތަްއ އަޅުގަ

ނޑުމެ ން ިއްއޔެ މަސަްއކަތް ހުއްޓާލަންޖެހުނުއިރު ވާހަކަފުުޅ ދަްއކަވަމުްނ ގެންދަވަނީ ތިނަދޫ ާދއިރާެގ ގެންދާނީ. އަުޅގަ
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އޮްތ.  މިނިޓު ބާކީ އެބަ 9ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޤަސަމް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުަގއި އަިދ 

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު ޢި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުތިނަދޫ ދާއި

ނޑު ކުރިއަްށ  ނޑު ނިންމާލި ހިސާބުން އަޅުގަ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިއްެޔގެ ވާހަަކ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ އި މި ދައުލަތުެގ ރެއްގައަކީ ފަހަ ގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން އަޅުގަ

ނޑިވަޅުަގއި ދެްއކުން އެންމެ އެކަށީގެންނުވާ ާވހަކަ ގޮތުން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބެހޭ ބަޖެޓާ އަކަށް ވެސް ވެދާނެ.  މި ދަ

ގެ ގޮުތގަިއ ސަބްސިީޑޒް ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ މިފަދަ ފުރުޞަތެއްގައި  ބެހޭ ތެރި ރައީސް، ދައުަލތުގެ ބަޖެޓާޢިއްޒަތް

އެއް ކުެރވެމުންދާއިރު ސަބްިސޑީްޒގެ ގޮުތގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ އެ  ބޮޑު ހޭދަދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ނޑަްށ  ގޮތް ސަބްސިޑީޒް ޙައްުޤވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ ބެލުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަ

މްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މުންދާ ސަބްސިޑީޒް ރަނގަުޅ އާމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ މިހާރު ވެސް ދައުލަތުން ދެ

ނޑު ގޮާވލަން ސަރުކާރަށް ދައުލަުތގެ ވެސް  ދަނީ ަނގަމުން. އެހެްނކަމުން ވީ އެންމެ ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ލު ހާޔިތުންގެ ުއޅޭ ތެެރއިން ނަމަވެސް ރަްއޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން، ރައް  ގެމުގެ ޕްޮރގްރާމޭ ިކޔާ ޕްރޮގްރާމުބޯހިޔާވަހިކަ

ސަބްިސޑީްޒ ެއންމެ ޙައްޤުވާ ފަރާތްަތއް ިމ  ،މި ސަބްިސޑީޒް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިޯތ ދެނެގަނެ ،ދެނެގަނެ

ބޮޑަށް އެޭދ ކަމެއް.  ކަމަށް ަވރަށް މަީކ އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިޔު ސަބްސިޑީްޒގެ ކަންތައް ލިބޭނެ 

ނޑުލާއި ފުށް މިހާރު ވިްއކަމުން މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަ ދަނީ ދައުލަުތގެ  އެ ދާ އަުގގައި ވިކެމުން ކުާރއި ހަ

ިވޔަްސ  ކަުމގައި  އެއް ކުެރވިގެން. އެކަން އެންމެން ވެްސ ދަންނާނެ. ކިތަންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ދިޔަ ބަޖެޓުން ބޮޑު ހޭދަ

ވެސް އެ ާބވަތްތަްއ ނޑުްއަވއި ރަްއޔިތުންނަށް އަބަދުކަކާޑުެގ ބާވަތްަތކަށް ދައުލަތުްނ ދެމުންގެންދާ ސަބްސިޑީޒް ެމދުނު

ނޑަށް އެބަ ގޮްތ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ އަތްފޯރާ އަުގގައި ލިބޭނެ އޮތް.  ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ނުޑން ބަލާއިރު މަސްވެިރކަން މި  ވަނަ އަހަރަށް 3121ވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަޤއުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ މިންގަ

. އަދުގެ ސަުރކާުރން މަސްވެރިކަމުެގ ސިޔާސަަތށް ގެނައި ބަދަުލގެ ސަބަބުން އަހަރު ބޮުޑ ކުިރއެުރމެއް ހޯދާފަ ވުރެ މި

ވަނަ  3123ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި  އިްނ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ވަނަ ސަފުހާ 39މި ބަޖެޓު ފޮތުގެ  ލިބުނު ކުރިއެރުން

ނޑު ވިސްނުންފުޅަކީ ދައުެލވުނުއިރު ގެްނގުޅުްއވާފައި ވައިއަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަ  ރަނި ޖީ.ީޑ.ޕީެގ ލަތުގެ ދަވާ މައިގަ

ލަތުެގ ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއު :311ފަދައިން  ަގއި ހިފެހެއްޓުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 8.:ނިސްބަތުން 

ސަްއކަތުގެ ސަބަބުން ުކޑަކުރުމަށް ުކރެވޭ މަަގއި. މިއަުދ ދަރަނި ކުޑ32ަހުރީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ިނސްބަތުން % ދަރަނި

ދިވެހި އިޤްތިޞާުދގެ  ،ގޮތުަގއި ދިުގ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ިގނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރައްާކކުރެވި އިންޓްރެސްޓުގެ

ްއ އެ  ހަކަ އަީކ މިއަދު ޚިޔާީލ ވާ ތެރެއަށް ވަެދގެންދާނެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މޫސަމަށް ައންނަ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ
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ގޮތުން  . މިފަވަނީ ޖެހި ތަކާ ގުިޅގެން އެކަމަށް އަހުލުވެރިވާން އަޅުަގނޑުމެން މިނޫން. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު

ޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޯފެނާިއ  ގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށްމިއަހަރުގެ ބަޖެޓު

ފާސްކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން  ދަ ކަންކަން ހިމެނިފައިވޭ. ބަޖެޓުފަ ދުމާއި ތޮށިލުންއާއި ބަނދަރު ހެ ނަރުދަމާ

ލަތަށް އާއި ޚަރަދުކަން. ބަޖެޓަކީ ދައު އަކީ އާމްދަނީ ބަހާ ގެ އެންމެ އަސާސީ ދެއަކީ މި ބެޖެޓު ހަނދާންކުރަންވީ ނުކުތާ

ިއތުރުވާނެ ގޮތްތަެކއް ނުދައްކަިއ  އްކަން. އާމްދަނީރެ ތައް ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ ތަޞައްވުލިބޭ ގޮތްތަކާއި ޚަރަދު އާމްދަނީ

އަށް  ވުމަށް އަުޅަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ޚަަރދުތައް އިންތިހާ ދަރަޖައްއަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުނުކުރެ އާމްދަނީ

 މަށް ައޅުަގނޑު ނޭޅުއްވުހުރަސް ޖެއްސޭތޯ ކުރަްއވާފަިއވާ މަސައްކަތަށްސްާނއިރު ލިބޭ އެއްަޗކުން ދެކޮޅުއިތުރުކުރަން ވި

ނުޑ  ނުލެއްވުމަށްްށ ެގއްލުންނުވާނޭ ގޮތަށް ބަޖެޓު ރޫަޅއިސިޔާސަތުތަކަ ގޮވާލަން. ެމކްރޯ ިއކޮނޮމިކު  ވެސް އަުޅގަ

ގޮުތަގއި  ހާމަކުރާ 3114ކޭޝަްނ މެރިކަން ަކއުްނސިލްސް އޮފް އެިޑޔުއިލްތިމާސްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެ

ނިޑއެްއގެ ތެރެއިން.  ގެވެސް ބަެޖޓު ކޮންމެ ބަޖެޓެއްގެ ނޑުދަ ނޑު ތިން ލަ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރަނީ މައިގަ

ތަކީ ތިމާޢީ ބައި. އެއަށްފަހު ސިޔާސީ ބައި. ޤަބޫލުފުޅުކުރަންވީ ޙަޤީޤައިޤްތިޞާދީ ބައި. ދެން އޮތީ އިޖް ކަމަކީ ފުރަތަމަ

ހެޔޮކަމަށް ރުާމއި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަޤްތިޞާދީ ކުރިއެއި ،ކުޑަ ވެސް ސިޔާސީ ބައި އެންމެ ގައިމި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ބިނާކުރެވިގެން ހެދިފަިއވާ ބަޖެޓެއް ން މި ރަްއޔިތު ކުރިން ތިނަދޫގެ އެންމެހައި ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަްނ. އަޅު މީދީ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ އުއްއުއް ނޑު އެދެނީ ބޮޑެތި ީމދީ ނަޒަރަކުން ބަލަމުން ގެންާދ ވާހަކަ އަުޅގަ  ގަ

ނޑުމެްނެގ ފާފަފުއްސަވައިهللا ތްއޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުން. މާ ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް މި ބަޖެޓު އެކަލާނެގ  އަުޅގަ

ދޭ. ނފަހި ދުވަްސތަކެއް ާޤއިމުކޮށްދެްއވާ ފެހި ،ތިޔާގި  ،މަތަށް ފާގަތިދޭ. ދިވެހި ުއއްނރުއްސެވުން ފަށްފަށްކުަރްއވާ

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ތުއް ޢާލައިކުމް ވަރަޙްމައާމީން. ވަްއސަލާމް

 

  ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމުގުރައި

ވަނަ އަހަރަށް  3123 ލަތުގެ ަބޖެޓުއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، ދައު `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މިއީ ވަރަށް މަކަރުވެރި ލާއިރުގައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލައި ހުށަހެޅިފައި މި، ލަފާކުރާ ގޮެތއްަގިއ  އަުޅގަ

ވާ  ހުށަހަޅާފައި ބައި ނިޔަތުަގއި ތަްއޔާރުކުރަްއަވއިނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ނެުގމުގެ ނުވަރަށް ބޮޑަށް އޮުޅވާލަިއގެްނ 

ލު އަޅުަގނުޑ . ތަފްޞީތްެލއް ނެގައި އެްއވެސް ތަފްޞީދަންނަވާ ސަބަބަކީ މި ބަޖެޓު ން މިބަޖެޓެއް ކަމަށް. މިހެ

ަގިއ ބަޖެޓު، ނަގަނީ. އެހެްނވީމާ އް މިކުރަްނކަން ކޮން އަދަދެ  މިއީ ކޮންކަމެއް  .ގޮުތގައި ދޭންޖެހެނެ ޤަބޫލުކުރާ

 ގޮތުން ބަލާއިރު ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ލެއް ނެތް. އާދެ، އެގައި އެްއވެސް ިމންވަރެްއގެ ތަފްޞީލާއިރު ބަލައި

ގައި ކުމުގެ ަމޝްރޫޢުތަކަށް މި ބަޖެޓުނަރުަދމާގެ ކަންތައްަތކާއި އަދި ބަނދަރުހެދުމާއި ބިންހިއް ،ރެްއވިވެސް ފާހަަގކު

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ލާފައިއެކުަލވައި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި  ާވކަން. އެެހންނަމަވެސް، މީގައި އަުޅގަ
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މި އިން  ކަމެއް މި ބަޖެޓުން އެ ލިބޭ ފައިސާ ރަަށކަށްންބަޖެޓަކުން ނޭނގޭ ކޮންރަށެްއގެ ކޮންދާއިާރއެްއގެ ކޮ

 އްޔިތުންނަށް ކަެމއް މިައކުންރަެށއްގެ ރަ ެއއްެގ ކޮން ދާއިރާޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދަނީ ކޮން  ުނވަތަ އެ  .ޚަރަދުވެގެންދަނީ

ށް ބަލާއިރުގަިއ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެނގިެގނެއް ނުދޭ. މިހާތަނަށް މި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަުކަގއި ނަށް ފެނިގެންަދނީ އަޅުަގނޑުމެން

 އަށް ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ދާއިރާ ހިމެނޭ ރަށްތަކަށް އަދި ހަމަ އެާއއެުކގައި އެމް.ޑީ.ޕީ

ސަރުކާރުން މި  ވެސް ިމހާތަނަށް މި ފަހަރަކު އެ ާދއިާރގެ ރަށްތަކަށް މިިއން ކޮންމެ ،ނަމަ  ވާ ކަމުަގއި ޖެއެއް ެވއް

ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ގޮތުން ބަލާއިުރ އަޅުގަ  ސިލުވެގެންދަނީ. އާދެ، އެހާފާްސކުރާ ބަޖެޓުން މަންފާ  ،ލާއެކުަލވައި

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ފަރާތްތަކުންނޫން  ވެސް އަދި އެ ިއން ރަނގަޅަށް މީޑިާއގެ ޒަރީޢާ ދޭ ބައެްއ  ވެސް އަުޅގަ

ނޫންވެސް ބައެއް ތަފާތު  ރަށްރަށުގައި ބިން ހިއްކިގެން ހިނގައްޖެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުހެދިގެން ހިނގައްޖެ. އެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ކަންތައްތައް ކުެރިވގެން އެ ނޑުމެ ދިޔައީ. ދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަ  އިދިކޮޅު، ސަރުކާރާ  ންގޮތުގައި އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ނުކުރާ މެންބަރެްއ ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ެއްއވެްސ  އިދިކޮޅު ިޚޔާލަށް ނުވަތަ ަސރުކާރުން ބުނާހާ

ގޮތެއްަގއި ވަިކ  ޖުމްލަ ދަންނަަވނީ އަޅުަގނޑު މި، ނުޭވ. އެހެްނވީމާ ސިެލއްހާއެއް  ރަށަކަށް މި ބަޖެޓަކުން މަންފާ

ނަޑއަޅަނީ ނޑައަޅަީނ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް މިވެނިކަ އަދަދުތަކެއް މި ނުވަތަ ބިންހިއްކުުމެގ  .ވަރަކަށް އަދަދު ކަ

އިން  ތަކަށް ިމވެނި ކަްނތައްތަކެްއ ަކނަޑއަޅަނީ. ަކނޑައަާޅއިރުަގއި ެއއްވެްސ ގޮަތަކށް ނޭނގޭ މި ފަިއސާމަސައްކަތް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ، ކަެމއް. އެހެންވީމާ  ކޮން ރަށްތަކަކަށްޚަރަދުކުރާނީ ކޮން ކުރުުމެގ  ގޮތުަގިއ އެގޮތަށް ކަންތައް ައޅުގަ

 ހަމަ  މާއްދާތަކާ މި ވަނަ މާއްދާއާ 34 އާއި ަވނަ މާއްދާ 31ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  28ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް މި ބަޖެޓު ރަނީ މި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު، ދަނީ މިހާތަނަށް. އެހެންވީމާ ގައި ޢަމަލުކުރަމުން އެކަ

ނުޑމެން ބަލައި ބަޖެޓަކީ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ނޫން ޖެހެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ  ލަން މިކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

ދުތަކުގެ ތެެރއިން މި ފާސްކޮށްފިން. އެ ޤަނޫނުގެ މަގްސަ ޓަަކިއ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް

ސިލުކޮށްދިނުން. ހާސް ކައިިރައކުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާތަކެއް ވީާހވެ ،ކަމަކީ ކައިރިން ހިމެނެނީ އެއް

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި  ފެނިގެންދަނީ ރެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަންޒަ ދަނީ އެ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ެއ ފަރާތްތަކަށް  ،ނަމަ ވާ ކަުމގައި  މެޖޯރިޓީ ކައުްނސިލް އޮންނަ ރަެށއް ްނގެ އިިދކޮޅު ފަާރތްތައް ހިމެނޭއަޅުަގނޑުމެ

ތައް ހިފަހައްޓާ އެބަ. އެ ފައިސާ ދޫނުކޮށް އެބަ ހޭ ޙައްޤު ފައިސާ ެވސް ދޫނުކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ އެަކއުންޓުޖެލިބެން

ަގއި ންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ެއކައުންޓު ދަ އެއް މި ަގއި ނުހިމެނޭ ފައިސާމި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، އެހެންވީމާހިފަހައްޓާ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަިއސާ ެވސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހިފަހައްޓައިގެން އެ ފަިއސާ  ހުރި ފައިސާތައް.

ޙަޤީޤަތުަގއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާީރ ، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މި ޚަރދުކުރިޔަނުދީ މި

އިން ނުަވަތ  ތެްއަގއި ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގޮތުން ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮ ދާއިރާތައް ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު ބުނާ
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ގޮތުން  އަްށ ކުރާނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ. އެ ަރއްޤީބިއްޔަތުްނ ނިންމާނީ އެ ރަުށގެ ތަކައުންސިުލގެ އަޣްލަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  މި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން  ،ގެ ޚިދުމަތްަކރަންޓުކަމަކީ  ގޮތުަގއި ެއއް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ހޮޅިބުރިތަްއ  ،އަކަށް ނިސްބަތްވާ ގުަރއިޫދ ދާއިރާގަިއ، ގުަރއިދޫގެ މަުގމަތީގެ ބައްތިތައް  . އަުޅަގނޑު އެ ދާއިރާ ކަމުގަ

ނަޑކަށް ދަންނަވާނަމަ   އަހަރެއްާހ ދުވަސް ވެދާނެ. މި އައު  3މިހާރު އަނދާފައި ހުންނަތާ ކިތަންމެ، ގާްތގަ

ޅުން އެިކ ގޮްތގޮތުން ބޭފު ންސިލު އިދާރާަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުން އެ ކައުންސިލެްއ ެއކުލަވާލުމަށްަފހުގައި ކައު

ކުަރއްަވިއގެން، ވަަރށް ބޮޑު މައްސައްކަތްތަެކއް ުކރައްަވއިގެން ތަފާތު ގޮތްގޮތުްނ ފައިސާ ހޯދައިގެން ތަކެތި މަސައްކަތް

އިން ެއ  ެވގެންތޯ. ޤައުމީ އިދާރާހުންނަނީ ކީއް ގަނެފި. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު ވެސް އެ މަސައްކަތް ނުފެށިފައި މި

އިން ދޭންވާ ަފއިސާ މި  އެއް ހަަދއިގެން ަޤއުމީ އިދާރާ  ަޤއުމީ އިދާރާ ، ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން. އެހެންވީމާ ދޭންޖެހޭ

ނޑު  ދަންނަވާހެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ހިމެނޭ  ދެނީ މި ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤައުމީ އިދާރާންނަވާދަ ިއން އެ ފައިސާ ދޫނުކުރުމުެގ  ނީ މި މަސައްކަތްތަްއ މިހިރީ ނުކުރެވިއޭ އަުޅގަ

ޓަކައި، މި މަސައްކަތްަތއް  ދަނީ އެ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް  އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އެ  ސަބަބުން. ކައުންސިލް އިދާރާ 

ަކއުންިސލަރުންނަށް އެއްވެސް ކަެމއް  ،ވާތީވެ ކަމަށް ނެތް ންސިލު މެޖޯރިޓީޓަކައި. ބޭނުމަކީ އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ަކއު ކުރުމަށް

ހައްޓަމުން ގެންދަނީ. ހަފަޔަތުަގއި މި ފައިސާ ދޫނުޮކށް އެ ނުަބއި ނިބޭނުމުގައި،  ނުކުރެވޭކަން ދަްއުކވަން. އެ 

ނަޑއެިޅގެން މިއަދު ސަރުކާރުން  ައޅުަގނޑު ޤަބުުލކުރާ، އެހެންވީމާ ދަނީ ވެސް  ޢަމަލުކުރަމުން މިގޮުތގައި މިއީ ކަ

ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ެއ ރައްޔިުތންނަށް ކައިރިން ޚިދުމަތް ފޯރު، ވެސް ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ

 ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުން އެ ުމގައި ިވޔަސް މިއަދު އެ ޤާނޫނާލި ކައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނެއް އެކުަލވައިދުގަ މަގްސަ

ނުދޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ އެމް.ޑ.ޕީގެ މެންބަރުން ނުހިމެނޭ ކަނީ. އެްއވެސް ކަމެއް ުކރިއަގެންދަ

އެ ރަށަކަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކުެރވުނުހާ  .ނަމަ ވާ ކަމުގައި ންސިލަރުން ތިބި ތަނެއްނުވަތަ މެޖޯރިޓީ ނެތް ކައު

ނުޑ ، ގެްނދަނީ. އެހެންވީމާ ރެވުނުހާ ޖެއްސުމެއް ކުރަމުން އެގެްނދަނީ. ސަރުކާރަށް ކު ޖެއްސުމެއް ކުރަމުން އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސަ ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރި ދަންނަވާނީ މި ނުކުރާ  ރުކާރުން ބުނާހާ ގޮތަށް ކަންތައްކަމުގައި ިވޔަސް ައޅުގަ

ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  މި، އެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ އަކަށް ހަމަ މީގެން އެއްވެސް މަންފާ މެންބަރެއްގެ ދާއިރާ

ނޑު ޤަބޫލެއްގޮތުަގއި ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ަކމަކަށް އަ ލު އޮވެގެްނ ނުކުރަން. ތަފްޞީލު އަންނަންޖެހޭނެ. ތަފްޞީ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓަށް ވޯޓެއް ނެތް ދެޭވކަށެއް. އާެދ، ހެޔޮ ވެިރކަމެްއ ކުރަން މި އައި ބަޔަުކ،  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ދަންނަވާހެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީުދކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ ރަަށކަށެއް ނޫން.  ޖެހެނީ ހަމައެކަނި މި ން ކުރަން މިހެޔޮވެރިކަ

 ވަނަ ދުވަހާ 22ވެމްބަުރ މަހުގެ ވަނަ އަހަރުެގ ނޮ 3119އިން ފެށިގެން  2:89އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ 

ކި ރަށްަތއް އަީއ ެއކި ރަްއޤީވަމުން. މާލެ ާއއި ރާއްޭޖެގ އެހަމައަށް އެްއ ދުވަހުން އަނެްއ ދުވަހަށް ރާއްޖެ އަީއ ތަ

ގޮތުން ވިޔަްސ، މި ކޮންެމ  ގޮތުން ިވޔަސް، ތަޢުލީމީ ގޮތުން ިވޔަސް، ޢުމްރާނީރޮނގުރޮނގުން ތަަރއްޤީވަމުން. ޞިއްޙީ 
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ތަރައްީޤވަމުން ައއީ.  ށްޮގތުގައި ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަ ރޮނގަކަށް ބަލައިިލކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

ދަށަށް ދާކަށެްއ. ބޭނުމެއް ނުވާނެ އިތުރަކަށް  މިއަދު މި ވެަފއި އޮތް ތަަރއްޤީ ެއއްވެްސ މީހަކު، އެހެންވީމާ

ނޑުެމންނަށް އެހެން ނުޑމެންނަށް ފެންނަމުން މިނަމަވެސް، އަުޅގަ ދަނީ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ހަވާލުވުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑަ ޢިްއޒަތްތެރި  ރުފިޔާ އަށް ލިބިގެން ދިޔަީއ، 6ށްޖެހިގެންދާ މަންޒަރު. ކުކުުޅ ބިހެއް ިމދިޔަ ހަފްތާ ރައްޔިތުން ބަ

ނޑުމެންެގ  މި، ރައީސް. އެހެންވީމާ  ދަންނަވަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާިއ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ހުރިހާ ގޮތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވަމުްނ މިމި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހުގަިއ ގެއްލުންތަެކއް ކުރިމަތި ނޑުމެންގެ މި ރަށަކީ، އަުޅގަ ދަނީ. އަޅުގަ

ވާތީވެ ބަލިވާ ވަގުެތްއގަިއ  ށް ރަށަ 4ވަރަށް ަކއިރި  ލެއާރަށަކީ މާ 4ދާއިރާ ހިމެނޭ ގުރައިދޫ، މާފުށީ، ގުޅި މި 

މަވެސް، ދުުރ ކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާލެ އެބަ އާދެވޭ. އެހެންނަ ކިތަންމެ ދަންވަރު މީހަކު ބަލިވި

އްޙީ މަރުަކޒުަގއި ެންތ އިންޖެްކޝަނެއްެގ މިންވަރު ވެސް ޞިދެންނެވީ  ރަށްރަށު މީހުން ކީއްތޯ ުކރާނީ. މި

ޓަކައި ިމ  ދެންނެވީ. އެ އިންޖެްކޝަން ޖަހާލުމަށް ލެވޭކަެށއް. ކޮންމެހެން ޖަހާލަންޖެހޭ އިންޖެކްޝަނެއް، މިޖަހައި

ތްތަްއ މީގެ ކުީރަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުމަ، ކޮޅަށް. އެހެންވީމާ ނީ މިއަންނަންޖެހެނީ މިހާރު މި އަންނަންޖެހެ

ދުމަތްތައް މި ސަރުކާރު އައިސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ޚި ެއ ޚިދުމަތްތައް ލިބިފައި އޮްއވާ، ،ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން އެ ވާ ކަމުގައި ނުލިބޭ ރަށަކީ  4ނެ. އާދެ، ުގޅި، މާފުށީ، ގުރައިދޫ ކަމުަގއި ޝަުކވާތަެކއް ކުރެވޭ ނަމަ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަުރގެ  3119 އިވާ ރަށެއް. އެހެންނަމަެވސް،ޖެހިފަވަަރށް ބޮޑަށް ތަހައްމަލްކުރަން ވެސް ބިމުގެ ދަތިކަން

ނަޑއެޅިފައި މިލިއަ 8ޓަަކއި  ގެ ބިން ހިއްކުމަށްަގއި ގުަރއިދޫ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ްސ ވޭ. މި ސަރުކާރު ައއި ން ރުފިޔާ ކަ

ެއކަން ވެްސ ، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް. އެހެންވީމާ ެއ ފައިސާ ީލ ތަނެއް ވެްސ ނޭނގެ ،އެއިން އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުކޮށް 

މުގެ ދަތިކަން ަދންނަވާހެން ބި ރަށަކީ މި 4މި ، ސް ނޭނިގގެން ދިަޔއީ. ެއހެންވީމާތަެންއ ވެ ނުކޮށް އެ ފައިސާ ވީ

ައޅުަގނޑު އެދެނީ ިމ ބަޖެޓުގައި، ފާްސެވގެންދާ ، ވީމާރަށް. އެހެން  4ޖެހިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުސާްސކުަރން

ދަންނަވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް. ހަމަ އެއާއެުކގައި ބަނދަރުގެ މަަސއްކަްތ  ގައި ސަރުކާރު ފަރާތުްނ މިބަޖެޓު

ނިންމާފައި އެއްގަމު ތޮށި  ކާރުން ކޮނެ މިހާރު މާފުށި ނިމިފައި އޮތް ކަމުގައި ވިަޔސް ގުީޅގެ ފަޅަކީ ކުރީގެ ސަރު

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  :311ދީފައިވާ ފަެޅއް. އެހެންނަމަވެސް، ބޭރު ތޮށި ަރީއސް ނަޝީދު ޖަހައި

ދުެވވަަޑއިގެންެނވި ުގީޅގެ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީަގިއ ބޮޑު ހިލަ ޖަހައިދިނުމަށް. ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވަަޑއިގެްނ ވަޢު

ނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ، ވޭ. އެހެންވީމާއެއް ނު ހަމައަށް ވެސް އެކަން ވެސް ކޮށްދީފަ މިއަދާނަމަވެސް، އެހެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެން ނަމަ  ވާ ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާކަމުަގއި. ޖެހޭ މަންފާތަކެއް ހާސިލެއް ނުވެއޭބަޖެޓަކުން އަޅުގަ

ެއ ބަޔަކަށް ނެޭތ މި ބަޖެޓުން  ،ނަމަ ވާ  ރަށެއް ކަުމގައި ަޔކު އުޅޭ އިިދކޮޅު ިޚޔާލެއް ހުންނަ ބަ ނުވަތަ ސަރުކާރާ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ،  އެްއވެސް މަންފާ ަކންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ސްކޫލްއެއް. ހަމަ އެާއއެުކގައި އަުޅގަ

ގެ ތެރޭގައި ދެ ނަވީ ތަޢުލީމުއިރު ފަށާފައި ވަނީ. ސާމި ސަރުކާރު އައި ސާނަވީ ތަޢުލީމު މި ރަށްތަކުގައި މިހާރު
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މު ކަށް ލެބޯޓްރީ އަކީ ވަރަށް މުހިއްނަގާ ކުދިންނަ ން ސައިންސް ސްްޓރީމުސްޓްރީމެއް އެބަ ިކޔަަވއިދޭ. އޭގެތެެރއި

މިފަދަ ، ތެއް ނެތް ލިބޭކަށެއް. އެހެންވީމާދުމަެލބޯޓްރީގެ ޚިއެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއިން ެއއްވެސް ރަެށއްަގއި 

ނޑު ަސއިންސް ކިަޔވާ ުކއްޖަކަށް ެއ ، ވީމާގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް. އެހެން ޤަބޫލުކުރާ ޚިދުމަތްތަތަކީ އަޅުގަ

ރިހާ މާއްދާތަކެއް ފިޒިކްސް އާއި ކެމިސްޓްީރ، ނުކުރެވޭނެ ސައިންސްގެ ހު ހާސިލެއްކަށް ރަނގަޅަށް ޢިލްމު އަ ކުއްޖާ

ނުކޮށް އޭނަ އަށް ބަ ބޭނުންވާނެ. ލެބޯްޓރީ ބޭނުންތް އޭލޮޖީ މި މާއްދާތައް ިކަޔަވމުން ދާއިރު ލެބޯޓްރީގެ ޚިުދމަބައޮ

އެްއ ޯނންނާނެ. ހަމައެކަނި ފޮތުގަިއ އޮންނަ ެއއްެޗއް ކިޔާލުމަކުްނ ނޭނގޭނެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ  އޭގެން ލިޭބ މަންފާ

ެއއްވެްސ  އެްއ ހުރެގެން. މިއިން ކަންތައްަތއް ކުރެވެން އޮތީ ލެބޯޓްރީ ދެންނެވީ އެ  މި، އެއް. އެހެންވީމާ ނުހޯދަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށް ރަށެއްަގއި އެފަދަ ލެބޯޓްރީ ދުމަތަށް ގެ ޚިލަން. ހަމަ އެއާެއުކގައި ކަރަންޓުެއއް ވެސް ނެތްކަން އަުޅގަ

ދެމުންދާ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު ދުމަތްގެ ޚިއްޓަކީ ސްޓެްލކޯގެ ަކރަންޓުގުރަިއދޫ، މާފު ބަލާއިރުަގއި ުގޅި ާއއި

ރުފިޔާ އެަބ އަރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  4111ރުފިޔާ ކަމުގައި ވާނަމަ ސަރ ޗާޖުެގ ގޮތުގައި  3111ބިލުގެ އަދަދު 

ނޑުމެންނަށް މި މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ ކަންތައްތައް ޤަބޫލެއް  އެއް ނޫްނ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ތް އަސްލު ބިލުގައި އޮ، ރެވޭނެ. އެހެންީވމާަތއްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަހަްއމަލެއް ނުކުކަން ނުކުރެވޭނެ. މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާެވގެން ދިޔައީ ސަރ ޗާޖޭ ކިޔާފައެއް އިތުރު  ވުރެ އެތައް ގުނަ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް ގޮތުަގއި  . ައޅުގަ

. ެތޔޮ ދޭތެރެއިން އެ ދިޔައީ ގުީޅަގއި ހުރި އިްނޖީނުތައް ހަލާކުވެގެން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. މިއެއީ އެކަން ކުެރވެން

 ޤައުމީ އިދާރާަގއި ހުރި ފައިސާ ންތޯ. ުގޅީގެ ރަްއޔިތުންގެ ބަޖެޓުނުލިބިގެން އެ އިންޖީނުތައް ނުހިންގިގެން. ކީްއެވގެ

ހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކާރުން މި އަންގަނީ އެ އެަކއުންޓުަތއް ހިފަހައްޓާށޭ. އެ އެަކއުންުޓތައް ހިފެއިން ދޫނުކޮށްގެން. ސަރު 

ެއއް  ގޮތުަގއި މި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ، ތިބީ ކަނުއަނިދރީގަ. އެހެްނވީމާ ން ގުީޅގެ މީހުން އެތިން ހަތަރު ރޭ ވަންދެ

ތައް ފާސްކުރެވެންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި ބަޖެޓުތައް ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ނޫން މިފަދަ ގޮތަކަށް ބަޖެޓު

ނުކުރަން  ަގނޑު ޤަބޫެލއްެނ ގޮތަކަށް އޮެވގެން ނޫނިްއޔާ އަޅުކަންތައްަތއް ކުެރވޭ މަންފާ ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތަަކށް. އެ

ގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީމަ، ޚާްއޞަ މަ އެއާއެުކގައި ިސވިލް ސާރވަންޓުން ތައް ފާސްވެގެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ހަމި ބަޖެޓު

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން  މިހާރު މެދުވެރިެވގެންނޭ ކިާޔފައި ކުޑަކުީރ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ގޮސް  ހާލަތެއް

ނޑު ހަނދާން  ކުރަްއވާފައި އެ ފައިސާ ދިނުމަށްއޮތީ ޙުކަމް ގައި އެބަހުރި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުޓަކައި. އަޅުގަ

ންނާނެ އެ ގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އޮވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  3123ދާ  މި ނިމެމުންނޑުމެން އޮންނާނެ ހިމަނާފައި އަޅުގަ 

ގެ މުސާރަ އުނިކުރި ބަިއ ރވަންުޓންހަމައަށް ވެސް ސިވިލް ސާ . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާނާފައުނިކުރި ބައި ހިމަ

ނޑު ަވރަށް ހިތާމައާދީފައި ޤައުމުެގ އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާތަކެްއ ، އެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ ނުވާކަން އަުޅގަ

ބޭފުޅުންެގ  އެ ،ބޭފުޅުްނގެ މުާސރަ ކުޑަކޮށް  އެ ވާއިުރގައި  ކަމުަގއި ރވަންޓުންިސވިލް ސާއަދާކުރަމުންދާ ެއއް ބަަޔކީ 

ގައި ހިމަނާފަިއ ރު މި ނިމެމުންދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިހާބަޖެޓުޓަކައި  ނޑުެމން ދިނުމަށްކުޑަކުރި މުސާރަ އަޅުގަ 
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ވަރަށް  އޮތީ ސަރުކާރުން ދޫނުކޮށް ހިފަހަްއޓަމުން ގެންދާ. ެއއީ ވާއިުރގަިއ ެވސް ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އެ ަފއިސާ މި

ނޑުމެްނ މިލިއަ 211ޓަކައި  ބްސިޑީ ދިނުމަށްއެއާއެކު، މަސްވެރިންނަށް ސަ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. ހަމަ ން ރުފިޔާ އަޅުގަ

ފަހުން  ދިަޔއީ ެއއިން އެންމެ ލާރިފޮއްެޗްއ ވެސް ނުދީ. އެންމެ ހިމަނާފައި ވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަހަރު ނިިމގެން މި

ކަެމއް  ަބޔަކަށްކަމެއް، ކޮން ނީ މިހާރު އޮންނާނީ ނިމިފައޭ، ދީ ނިމިފައޭ. ެއއީ ާކަކށްފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މި ައންގަ

ނޑު މި ކަްނ ޓުަގއި ހިމެނޭ ަކންތައްތައް ކޮންބަޔަކަށް އަކީ. ބަޖެ ދަންނަާވ ވާހަކަ  ނޭނގެ މި ދިނީކީ. ިމއީ ައޅުގަ

ުނވާނޭ  ޔޮރުގެ ބޮޑު ބަެޖޓެއް ހަވާލުކުރަން ހެމިވަ ކާރު ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތަކާލިބެންޖެހޭނީ އެނގިގެން ނޫނީ މި ސަރު

 ން ކަމަށް ފެންނަން އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މިބިލިއަ 25. މި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

ން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި ރަނަގޅަށް ފުންކޮށް މި ފޮތް ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ބިލިއަ 25ވާހަކަދެެކވެނީ 

ނ ،ނަމަ ފި ކަމަށް ވާއިލައިބަލަ ތަން. އެއީ  ދާ ން މީގައި ހިމެނިގެންބިލިއަ 28ޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ އަޅުގަ

ަމކަރުހަދައިގެން މި ަފއިސާ ހޯދުމުގެ ނުބައި ނިޔަުތގަިއ ންނަވާ ސަބަބަކީ ޮއޅުވާަލއިގެްނ، އަޅުަގނުޑ މި ދަ

ނޑުމެންނަށް މިއިްނ ބިލިއަްނ އަ 28. ޓަކައި މި ސަބަބަށް ަނވަނީދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ުޅގަ

އެާއެއކުަގއި، މިނިވަން މުައއްސަާސތަކާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދޫކުަރންވާ ފައިސާަތއް ަގވާއިަދކުން  ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ހަމަ

ޓަަކއި.  އްސަސާ ހިންގުމަށްބޭފުޅުން މުއަ  ބޭފުޅުންނަށް ެއތައް ކަންތައްަތކެއް ދަިތވެގެްނ އެ ދިޔައީ އެ ދޫނުކުރޭ. އެ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ތައް އެތަފާތު ޕްރޮގްރާމު އިްނ  ވާ ގޮުތގައި އޭ.ސީ.ސީ ބޭފުޅުން އެބަ ހިންގަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  ނުކުރެވިފައި އެހެރީ އެޓަކައި ރާއްޖެތެރެއަށް ދަތުރު އެއް ބެލުމަށް މައްސަލަ

ނުކުރެވިަފއި އިން ދަތުރު ޓަކައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގެން ޭއ.ސީ.ސީ ބޭފުޅުން ދަުތރުކުރުމަށް ނުލިބިގެން. އެ

ނޑަށް ނޭނެގ އެމް.ޑީ.ޕީމިއީ . ޓަކައި އެހުރީ. ވަްއކަންކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އަށް ތާއީދުކުރާ  އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއެ ވައްކަްނކޮށްގެްނ އުޅެނީކީ. އެކަމެއް  މީހެއް އަކީ ެއ  ދަންނަވާ ވާހަކަ އް އަުޅގަ

އޮތީ މި ސަރުކާުރން ހުރަސްއަޅާފައި ެއކަން  އިން ދަތުރުކުރުމަށް ވެސް މި ޓަކައި އޭ.ސީ.ސީ މައްސަލަ ބެލުމަށް

 ުތގަިއ އެ ގޮ ބޫލުކުރާޤަ ުޅަގނޑުވާ ބަޖެޓަކީ ވެސް އަ ދޫކޮށްަފއިމިނިަވން މުއައްސަސާަތކަށް ، ކުރިއަނުދީ. އެހެންވީމާ

އަށް  ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ ޖެހޭނެ. އެިތޔާރުން އެކަން ކުެރވެންބޭފުޅުން އަމިއްލަ އިޚް

ބޭފުޅުންނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  މަތިން އެ  ވާ ގޮތުގެ ގޮތް އެއް  ދެންނެވީ ަގވާއިާދއި ޤާނޫނާ މިބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ، 

އެކު  ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާ ޢީ ކޯޓުތަކުަގއި އެތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ޝަރުއެކު  ސޭހަކަމާ ފުރުޞަތު ފަ

އެލަވަންސްތަކާިއ ބޭފުޅުންނަށް ެއ ލިބެންޖެހޭ  ޝަރީޢަތްތައް ކުރަްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ

އަޅަމުން. އެހެްނވީމާ، ނީ ހުރަސްްތތައް މި ސަރުކާރުން ދަނާޔައިބޭފުޅުންނަްށ ލިބެންޖެހޭ އެކިއެކި  މުސާރައިަގއި އެ

އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓެްއ ފާސްޮކށްފައި ދިން ކަމުަގއި ވިޔަްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި އަންގަނީ ކޯޓުަތކަށް ެވސް އަިދ 

. އެހެންވީމާ، ެއއް އެއް ނުދޫކުރާނަމޭ ތި ފައިސާ މިނިވަން އެހެން މުއައްަސާސތަކަށް ވެސް މި އަންގަނީ ިތމަންނަ
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ނޑު ޤަ، ންދަނީ. އެހެންވީމާފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓަށް ހަަދމުން ގެ ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާައޅުގަ

ނޑުމެންމި ދޫކުރާ މަގްސަފާސްކޮށްފައި އެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެްނ ބަޖެޓު މި  ގައި މިހާ ގިނަ ބަޖެޓު ދަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓުއަދަދެްއގެ ފައިސާަތކެއް ުހއް  ދަންނަވާހެން  ފާްސކޮށްފައި މި ދެނީ މި އެކުަލވައިަލއި ދަދީފައި އަުޅގަ

މަތިން  މަތިން ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހާސިލުވާނެ ގޮތުގެ ގޮުތގެ ވާ އި ޤާނޫނުަތކުަގއިއާ ޤާނޫނުއަސާސީ

 ހުރުމާ ގޮތަށް ވާ ކަހަލަ ކަްނތައްތައް މިޓަކައި. އެހެންނަމަެވސް، މިދަންނަ އެންމެ ފޮނި މީރުކޮށް ހާސިލުކުރުމަށް

ނޑު ޤަ ުކގަިއ މިހާރު މި އެާއއެ ބޫލުކުަރނީ މި ބަޖެޓަކީ ރަނގަުޅ ަބޖެޓެއް ނޫން ކަމަށް. ދެން ަހމައެުކގަިއ އަުޅގަ

ނަޑއި ނޑަބުނަނީ އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ކަ ާލ ވާހަކަ. އެހެްނނަމަވެސް، ިމއަދާ ހަމައަްށ އިލާ ވާހަކަ. ކަސްޓަމްސް ޑިުއޓީ ކަ

ނޑާ. އަެނއް އިތުރުން ޖީ.އެސް.ީޓ މި ނަަގނީ. އެހެންވީމާ، ޑަބަލްކޮްށ ާކ ޭއގެ ވެސް ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ެވސް ނުކަ

އެއާއެކުަގއި އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން އިތުރަށް  މީހުންގެ އަތުން ޓެކްސް އެބަ ނަގާ ޑަބަލްކޮށް. ހަމަ

ނޑު ޤަދަނީ. މިއީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާތޯ.  އެ އްކަމުންޑޮލަރު ަނގާ ވާަހކަ މިހާރު ދަ 36އަނެއްާކ   ބޫލެއް އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ގޮތަކީ.  ،އެއް ނޫން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެްއ ކުރަން އައި ބަޔަކު  ނުކުރަން. މި

 ން އައި ބަޔަކު ކަުމގައި ފާ ހާސިލުކޮށްދޭރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަެމްއ ކޮށްދޭން އައިސް ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަން

ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ކަްނތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ބަލަންޔިތުންގެ އަުތން އެްއޗެއް ނުަނގައި ނަމަ، ރައް  ވާ

ނުޑ ޮގވައިނުކުރަްނ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ބަޖެަޓކީ ރަނގަޅު ބަ ބޫެލއްއަޅުަގނޑު ޤަ  ލަން ޖެެޓއް ކަމަަކށް. އަުޅގަ

އަދި ސަރުކާުރގެ ހިއްާސާވ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަާކއިސަރުކާ

ގޮތަށް އޮއްާވ  މި  އެންމެހައި މެންބަރުން މި ބަޖެޓު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ

 ފާސްނުކުރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދީދީ މަދުޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މާރިޔާ އަޙްއްޗަންމަ

ބަތުަގިއ އަޅުަގނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޭޖގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ދުވަހުގެ މުނާސަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރާއް

ދިވެިހ ގޮެތއްަގއި  އެީކގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޚާއްޞަ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

 އަްށ ގެނައި އިޞްލާޙުތައް ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެނައުމަށް ޕާީޓ އަކީ މި ޤާނޫނުއަާސސީރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރަިޓކު 

ޕާޓީގެ މެންބަރުން މި  ވާތީ، ރާއްޭޖެގ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްަރޓިކު ކުިރ ބައެއް ކަމަށްއްކަތް ޓަކައި ބުރަކޮށް މަސަ

ނޑު އައްސަރިބަހާކުރެްއވި މަސަ ތަނަށް  ސާބަސް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ނޭވާގައި މިއަދު މި އިއްކަތަށް އަުޅގަ

ުޤވެިރވާ ން، މި މަޖިލީހަށް ދޭތެރޭގައި ޝައުގެ ބޭފުޅުގެން ިތއްބެވި ޒުވާން ޕާލިެމންޓުއިން ަވަޑއި ޑިމޮކްރަސީ ހައުސް

ނޑު މަރު ނުޑެގ އުއްޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ ރު ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަންނަާވއިރު ޒިންމާދާ މީދަކީ އެގަ

ތަނުން ެއ  ކުާރ ގޮތް ދުނިޭޔގެ އެހެން ތަންތަނަށް ވެސް ވަަޑިއގެން ބައްަލވަިއ، ދެންމެ މިއޮޕޮޒިޝަނެހެްއ މަސައްކަތް 
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ރު އެއީކީ ނޫންކަން ޒިންމާދާ އިތުރަށް ވެސް އެ ފެންނަ މަންޒަރުތައް ރު ފަދަ މަންޒަރުތައް، އަދި މީގެ މަންޒަ ،ފެނިދިޔަ

ބޭފުޅުްނ  އެ ިއގެން އެކަންކަމާ ފިކުރުކުރަްއވައި ުކރާ ގޮތަކީ. އެކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނާަވޑައޮޕޮޒިޝަެނއްަގއި މަސަްއކަތް

ނޑުގެ ހުވަފެނަީކ. އާދެ، ކުރަްއވާބޭފުޅުން މަސައްކަތް  ވުރެ ރަނގަޅު މަޖިލީހެއްަގއި އެ މިއަށް  ތަން ދުށުން، އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މިހާހަމަ އަޅުަގނޑު އެބަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަޅުގަ ހިސާބަށް މި  މި ވާހަކަ ފަށާއިރު ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާލީ  އަހަރު ދުވަުހގެ އަިނޔާވެިރ  41އައި ދަތުރު އަުޅގަ

ހި ދަުއލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މެދު ބެހެއްޓި އަނިޔާވެރިކަްނ ވެސް ދިވެ ރެޖީމްތަކުގެ، އަދި އެއަްށވުެރ ކުރީގައި

ނޑުމެން އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އެ އަނި ާރ ޔާވެރި ރެޖީމްތަކުގެ ދަށުގައި ހިވެސް އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ކުިރ ކަމާ އިހުތިޖާޖު އެ ،ނުކުމެވާން ނަސީމް މަރާލުމުން ދެން ރަޝީދު ވިޔަސް އަދި އީވާން ނަސީމް ވިޔަސް، އަދި އީ 

ކަުމގެ ތެރެއަްށ ެއ  ކަމަށް. ައޅުަގނުޑމެން އެ މަާރލާފައި ވީ ތްތަކުން ސީދާ ބަޑިޖަހައިމީހުންނަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަ

ކުރި ބަޑިތަެކއްޯތ ހިސާބަށް ވެސް އެ ބަޑި އެއީ ސިފައިންގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުން އަދި މިހާ އާއި ބަޑިޖެހީ ކީއްވެތޯ

އެކީ އެއީ ކިހިނެއް ބޭނުންކުެރވުނު ބަޑިެއއްތޯ، އަދި އެ ަބިޑ  ފަިއ ނެތުމާއެއް ހަދާ ބެހޭ އިންުކއަރީ  ނޫންތޯ، އެއާ

 އެްއ ެވސް މިހާ ޖަހާފައި ވަނީ ސިަފއިންގެ ަބެއއްެގ އަމުރަށްތޯ ނޫންތޯ، އަުމރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުުމގެ ކުެށއްެގ ދަޢުވާ

ލަން. އާދެ، ޅުަގނޑު އަދިވެސް ަސރުކާރަށް ޮގވައިެބއްލެުވމަށް އަ ނުވާތީ، މި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ހިސާބަށް ކޮށްފައި

. އަޅުަގނޑުމެން މި ވަޢުދުތައް ވަޢުދުތަެކއް ހިފަިއގެން ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް އައީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްރަިޓކު

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް  ކަންކަން ކުރާ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ދިޔައިރު ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަީސގަިއ އެ ގޮތަށް ައުޅގަ

ވެސް އެހެން  ކަންކަން ގެންދިަޔއީ އެހެންޏާ އެކަން ހުށަހެޅީމު. ައޅުަގނުޑމެން ހުށަހަޅައިގެން ައޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންގެ މި ަވޢުދުތަކަކީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުއްިލއަކަްށ  ތަންތާނގައި ކަންކަން ކުރާެހން. އަުޅގަ

ގޮތަްށ  މީހަކަށް ބޭނުންވާނީ އެޭއ، ކިޔަިއގެން އެ އި އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަަޔކު މި މީހުންނަށް ބޭނުންވާނީ މިއޭ، އެތިބެފަ

ނޑުމެން ދޮރަށް ދޮރަށް ދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ކުރިކަން ަރއްޔިތުްނ ، މީހުން ގާތުގައި ކުރުމެއް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑުމެން އަމިއްލަމީހުން ބޭނުންވަ ކަމެއްތޯ އެ ގާތުަގއި އެހީ ކޮން  ބަލައި ައޅުަގނޑުމެން ބެީލ އަށް ލޮލުން  ނީ. އަުޅގަ

 ކަުމގެ މަްއޗަްށ އަޅުަގނޑުމެން ހިސާބުޖަހައި، އަޅުަގނޑުމެން މެނިފެސްޓޯމެއްތޯ ދަތިވަނީ. ބަލައި އެ ކަންކޮންކޮން ކަ

ނޑުމެން ސަރުކާރަކަށް ައއީ. ބޫލުކުރައްަވިއގެން ައޅުގަ ށަހެޅީ. އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ޤައެއް ަރއްޔިތުންނަށް ހު

ންކަން ދެންނެވި މެނިފެސްޓޯގެ ކަ މި އިދެންނެވި ވަޢުދުތަކާ ވަނީ މި ެގ އަމާޒަކަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު

ތަްއ ރަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރޭވނީ ބަލައި އެޕްރޮގްރާމުތަަކކަށް ބަހާލައިގެން އަހަރުން އަހައަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮގްރާމު

 ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމު ކަންކަން ިޚދުމަތްތަކެއްގެ ގޮުތގައި ގެެނސްދެވޭތޯ ބެލުން. ައޅުަގނުޑމެން މިރައްޔިތުންނަށް އެ 

ނޑުމެން އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަށް ދަންނަވައިދެންނެވި ބަ ބަޖެޓަކީ މި ވުން ރަނގަޅު އެއީ ަރއްޔިތުްނެގ އް ލެޖެޓެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެދި ބަޖެޓެއް.  ރަްއޔިތުން ޓެކޭ. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ބަސްއަހައިބަޖެ ބުނި ބަސް މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ައޅުގަ
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ނޑު މި ވީމާ،އެހެން ދަންނަވަނީ މިއީ ހަމައެކަނީ އުްއމީދީ ބަޖެޓެއް އެކަންޏެއް ނޫނޭ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓެކޭ.  އަުޅގަ

ނެތް  ތަފްޞީލެއް  އިުޅެވްއޖެ މީގަތާ ވާަހކަދެއްެކވި ބޭފުޅަުކ ވިދާ ރައްޔިތުންެގ ބަސްބުނާ ބަޖެޓެކޭ. އާެދ، ދެންމެ މި

ބަޖެޓު  މި ސަފުހާ 482ނަމަޭއ.  ލެްއވިއި ބައްަލަވއިލަްއވާފަވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ މި ބަޖެޓު ފޮތް ހުޅުވައި

މީ ތަފްޞީލެއް ނެތް  އި އޮްއވާ. އެހެްނވީމާ،ކޮށްފަފެންނަނީ ދެފުށަށް ޕްރިންޓު ެވސް މިިއވޭ. ހައްތަހާފޮތުގައި ލިޔެފަ

ނޑު ކަމަށް  ޓެކޭ އެހެން ބުނާބަޖެ އިތުރަްށ އިގެން ދޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އޭގެ އެބަ ވަރަށް ސިއްސަ  ވަންޏާ އަޅުގަ

ތާނަގއި މި މަޖިލިސް ކަން ހިނގާ ގޮތް.  ބޭފުޅުން ދެކިަވޑަިއގެން ބާއޭ ީމެގ ކުރީަގއި މި ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެ

ނޑު އައީ އިނިގރޭސިވިލާތުން ޤާނޫނީ ދާއިރާ ވަނަ ދަުއރު މި މަޖިލީހުގައި މަސައް 4އަޅުަގނޑު މިއީ  ކަްތކުރާތާ. އަުޅގަ

ތާނގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އިން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކިަޔަވއިގެން. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އައިސް މި

ހަމައެކަނި  އިވްކޮށް ދައްކާފަ މެންބަރެއްހެން މި މަޖިލީހުގަިއ އިށީން ފުރަތަމަ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިން ދިޔައީ. ޓީވީ އިން ލައި

ލެްއވި ހިސާބުން މި މަޖިލިސް ދެން ބަދަލުވެގެން ދިަޔއީ ިސއްރު ޓަރު ހަމައެކަނި ބަޖެޓު ހުށަހަޅައިފިނޭންސް މިނިސް

އެއްހެން ދެން އެކަން ހިނގަމުން ދަނީ.  އަކަށް. މަނިކުފާނު ވެސް އޭރު އިންނެވި. ހަމަ ސިއްރު ޖަލްސާ ޖަލްސާ

 ދުވަހުން އެ  ޚިދުމަތްތައް އޭރު އޮތީ ުތނި ހަމައެކަނި ބަޖެޓު ޝީޓެްއހެން. ދެން އެ ރަމުންދާ މިރައްޔިތުންނަށް ކު

ހާ ނުވިއޭ ރައްޔިތުން ތަން ފެނުނީ. ބަސް ބުނާނެ ބަޖެޓު ފާސްޮކށްލި އަތް ނަަގއި، ދުވަހަށް އިރުކޮެޅއް ނުވެ 

ނޑަށް ފެނުނީ. އެހެންވީމާ، ތަން ދިޔަ އިފަހަރާ އަތްނަގާފަ ކުރި މީހުންނަށް. އެންމެން އެއްއިންތިޚާބު  މިއަދު މި  އަޅުގަ

ގޮތަށް ެއކަން  ުދވަސް އެއީ މާކުރީގައި ހިނގި ދުވަހެއް ޫނން ކަމާއި އެ ވާަހކަދައްާކއިރު އެ ހިސާބަށް އައިްސގެން މި

ނނޑުމެން އެބަ ހަނދާން ބަހައްޓަންހިނގީ ވެސް އަުޅގަ ނޑު ިމއަދު ވަރަށް އުފާވޭ. އެއީ އަުޅގަ ޑުމެން ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑުމެްނގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ ނޑަްށ ން ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަން ނައްަތއިބުނީމު އަޅުގަ ލާނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑަށް މި މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ހުޅުމާލޭގައި އެ ހުންަނ  ފެިނގެން ދަނީ އެތާނގައި އެ އަރަމުންދާ އިމާރާތްތަްއ. އަުޅގަ

ނުޑ އަދި ޚާއްޞަފެނިގެން  ނަްށ މިތައް. އަޅުަގނޑުމެންފްލެޓު  ލުކުރާ މެންބަރަކަށް ގޮތެްއގައި މާލެ ތަމްސީ ދަނީ އަޅުގަ

ތަން.  އިން ބިންކޮޅެއް ދޭ ވަންޏާ ހުޅުމާލެ  ވާއިރު އަުޅަގނޑުމެންގެ މާލެ އިން ބިންކޮޅެއް ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް

ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ލަބަ އާއި މަންފާ ނުލިބޭ  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ހިއްަކއިގެން ކޮންމެހެން ތަންތަން ހިއްކައި

ިރން ފެނުނު މާލޭގެ އެކޮުޅ ގޮތަކަށް ތަންތަން ހިއްަކއިެގން ތިބުމުގެ މާނަ އެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކު

މީހަކަށް. ސަރުކާރަށް  އްދުން ބިންތައް ހިއްކި ތަން. ލިބުނީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ނުވަތަ ސިފައިންގެސަރަހަ

ޮކޅެްއ ެވސް ނުލިބޭ. ކުރާ، ނުވަަތ ސަރުކާަރށް ބޯލަނބާ، ސަރުކާރަްށ ތާީއދުކުރާ ބަޔަކަްށ ނޫން ބަަޔކަށް ގޯތިދުމަތްޚި

ކުރަނީކީ. ބިންކޮެޅްއ  ވެސް ފެނުނީ ސަރުކާރުެގ އިމާރާތްތަްއ އަާރ ތަން. އެހެނެްއ ނޫން މިއަުދ މިކަންދެން ހައްތަހާ

ނޑު ވަރަށް  ދެނީ. އިމާރާތްތަްއ އެއޮތަސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައި އޮތް އަރަމުންދަނީ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަރަބިއްޔާަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ދަތިވާތީ އެ  އެިކ  ،ަތކެއް އަޅަން އުޅުނީމަތަނުަގއި ފްލެޓު ހިތްހަމަޖެހޭ. އަޅުގަ
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ންކުރާހެން ީދން ހަތިޔާރަކަށް ނަަގއިގެްނ ބޭނު ލަން އެބޭނުންކުރާ އޮުޅަވއި ނަންނަމުގައި މިހާރު ވެްސ ރައްޔިތުން އެ

ރައްޔިތުން ސަރުކާރާ ދޭތެޭރ  ،ވަންޏާ ރައްިޔތުންނަށް ގޯތިގެދޮރު ލިބި އިމާރާތަށް ައރައިފި ކަމަށް ޢަރަބިއްޔާގެ އެ

ހާރު އަަކށް އަޅަެއއް ނުލި. މި ހިތްހަމަޖެހިދާނެތީ ނުކުމެ އެތައް ފާޑެްއގެ މުޒާހަރާތަެކްއ ކުރި. ރަްއޔިތުން އެ

އެްއ  މަސަްއކަތްކުރަނީ. އަދި ރަސްމީ ގޮތުން ބިންގާ ކުާރ ތަން ފެނޭ. މާލޭގެ މެދުތެރޭ އެރަބިއްޔާަގއި މަަސއްކަތްޢަ

ނޑުމެްނެގ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ.  ދާ ތަން އެބަ ވިަޔސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނޭޅި ކަމުގައި ފެނޭ. އެއީ އަޅުގަ

ތަްނ  ކުރުެމއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް އަަވސް ޚިދުމަތެއް ގެނެސްދެވޭކޮންމެހެން ރަސްމިއްޔާތެއް ާބއްަވއި ކަންކަން 

މީހުންގެ ފައިާސގެ މާލީ  ތަން ފެންނަނީ. މާލޭގައި އެަތއް ބަަޔކަްށ އެ ދާ ަކންކަން ކުރަމުން ގޮތަށް އެ ބެލުން. ހަމަ މި

 ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ނަށް އިމާރާތްމީހުން މީހުންނަށް އަމިއްލަ އިމާާރތްތައް ފަށައި އެ ފުދުންތެރިކަން ހުންނަވަރުން އެ

ނޑުމެން މި ،މަސައްކަތް ހުއްޓިަފއި ހުންނަ ފެނުނީމަ ހިސާބުން އެ މީހުން އެ ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުްނ  އަޅުގަ

ޓަކަިއ ފައިސާދިނުން. ސަރުކާުރެގ ފައިސާ އަީކ ރަްއޔިތުންެގ  މީހުން އިމާރާތް ނިންމުމަށް ގެރެންޓީކޮށްދީގެްނ އެ 

ނޑު ެއއިން  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ގެރެންޓީ ކޮްށދޭންވީ ރައްޔިތުންނަށް މެން ެގރެންޓީކޮށްދޭ ކަމަށްފައިސާއޭ. އަުޅގަ

އި ހުރި ފައިސާ އިން ެއ ޖެހެނީކީ ނޫން. ސަރުކާރުގައްޔިތުން އިތުރު ޚަރަދެއް ުކރަންންތޯ. ރަލުޔެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫ

ނުޑމެން ހުށަހެޅީމަގެރެންޓީ ވިދާޅުވަނީ އޭ ެއހެން ނަހަދާށޭ، އެއީ ވަރަށް  ފަރާތްތަކުން މިއިދިކޮޅު  ،ކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

ކޮށްދިނުމަކީ މިލިައނުން ގެރެންޓީ 611އެ  ގޯސްކަމެކޭ. ސަރުކާރުން ަރްއޔިތުންނަށް ތިކަހަލަ ލުޔެއް ލިބޭ ގޮތަށް

ބުނަމުންދަނީ.  ނޭށް ފައިދާހުރި ަކމެއް ނުކުރާތިމަންނަމެންނަށް ޤަބޫލުކޮށްދެވޭ ކަެމއް ނޫނޭ. ެއކަމަކު ރައްޔިތުންނަ

ބުނަނީ. އެކަމަކު ވެސް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ބަޖެޓު ފާސްވީަމ  އެ ހަވާނެ ކަމެއް ކުރަމުން ނުދާނޭރައްޔިތުންނަށް ފަސޭ

މީހުންނަްށ  ިއވާމީހުންނަށް މިހާރު މަސައްކަތް ހުއްޓިފަ ގެރެންޓީ ލޯނުތައް ޮކށްދޭނެ ވެސް މެ. ގޯތިގެދޮރު އެ ހަމަ މި

ދޮރުެގ އޮތް ގޯތިގެ މި އިލުމަށް އެ ލުއިކަން ވެސް ލިބޭނެ. އޭގެ ސަބަބުން މާލޭގަގެދޮރު ނިންމައިމީހުންނަށް ގޯތި އެ

 ތޮއްޖެހުމަށް ލުއިކަން ިލބޭނެ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުަރނީ މާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ މިާވ  ޖެހިފައިދަތިކަން މިއީ މާލޭގަިއ 

ކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް. އާދެ، ބޭސްސިޓީ ޓުދެއްވައި މިކަންކަމަށް ފަހިމަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުން ވެސް މި ބަޖެޓަށް ވޯ

ނޑުމެން އަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހުން، ނޑުމެން  ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ހުށަހެޅި އެއީ ވެސް އަުޅގަ ވަޢުދެއް. އަުޅގަ

ން ބެލިއިރު ދެންނެވިހެން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގައި ތަންތަ ހަމަ މެނިފެސްޓޯ ހިފައިގެން އަޅުަގނޑުމެން މި

ވިްއޔާ ހެލްތު ޕޯސްޓު، ހެލްތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ޭއރު ވެސް ހުރި ިޞއްޙީ ޚިދުަމތްތަކަކީ އަެނއްހެން ބަލާއިރު

ގޮތަށް ހުއްޓާ  ހުރި ކަންކަން އެ ކަން. އެހެންވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުނީ އެންޓަރަށް ނަންބޯޑު ބަދަލުކޮށްލިސެ

ނޑުމެން މި ެނކަުކ ރައްޔިތުން އެަކކު އަ ވަުގތު ބަލަންވީ ައޅުަގނޑުމެން ިއންޝުއަރެންސެްއގެ ދަށުން މި  ވެސް އަުޅގަ

ެއހެންޏާ ވިޔަފާރިވެރިެއއްެގ ބައެއްެގ އަޅުވެިތކުރުަވިއގެން،  މީހުން ސަލާންަޖހައި އެކައިިރއަށް ގޮސް 

 411 ،ޓުން މައުމޫނު ދެއްވާ އެްއޗަކަށްބަޖެނޫނިއްޔާ ތީމުގެ އަށް ގޮްސެގން ތީމުގޭގެ އަޅުވެިތކުރުަވިއގެން އެހެން
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ން ސަލާމަތްކުރުވަން. ކުރާ ކަްނކަމުން ރައްޔިތު އަުޅވެތިކުުރަވއިގެން އެއިގެން ޓިެކޓެއް ހޯދަ ގެދެކޮޅު ދަތުރު ޑޮލަރާއި 

ނޑުމެންގެ ހިސާބުތަކުްނ ބެލި ފެންވަރު ެއއީއެހެންވީމާ، ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްތަކުގެ  ކަމަކީ  ބެލުމުން އެައޅުގަ

ނޑުމެން، މަށް ބަަލއިަވގުތުން ވަގުތަށް ކުރެިވދާނެ ކަމެއް ނޫން ކަ ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން މިއަޅުގަ  ހުށަހެީޅ  އަުޅގަ

މީހުންގެ  ،ސިޓީ އަށް ސަލާންޖަހަމުންމީހުންނަށް ބޭސް އިންޝުއަރެންސެްއގެ ދަށުން އެ  ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު

ލާނެ ކަމަށް. ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ހުއްޓުަވއި ދުވަހަށް އަހަރު 6އަޅުވެިތކޮށްގެން ވޯޓު ޑިްސކައުންޓެްއަގއި 

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި  އިއޮތީ ހުށަހަޅާފަ ބަޖެޓުގައި މި އަޅުަގނޑުމެން މިކަން މިހާރު ކުރަނީ އަދި މި 

ލަްއކަ  ށް އެއް ހިސާބަްށ އަިއއިރު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޮކންމެ ރައްޔިތަކަ ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް. ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ މި

ސާބަކަށް ނެތް. ތީމުގެ އަށް އޮތީ. މިހާ ހި  އިނިންމުމެއް ނިންމާފަރުފިޔާގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ދޭ ގޮތަށް 

ނޑަކަށް ނޭނެގ  411 އިލިބެނީ ދެކޮޅު ޓިކެޓާ ޖަހަން ގޮސްގެން ވެސް މިބޭސްސިޓީ ހިފައިގެން ސަލާން ޮޑލަރު. އަޅުގަ

ހާްސ ޑޮލަުރވަރު ޚަރަުދކޮށްލާފަ. އެހެން ޮއޑިޓަރ  29. ދަތް ސާފުކޮށްލަން ގާތް ބޭފުޅަކު ހުރެދާނެ ކަްނނޭނގެ

ަމއުމޫނަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަށް އަދި ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ޮއވޭ. އެކަމަކު އާދަިއގެ ދިވެހި ރަްއޔިތަ

ނުޑ  ިކއުަގއި ޖެހިލެވޭހާ ވެސް ުނވާނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށްވިްއޔާ ތީމުޭގ  މީހަކަށް ކަންކަްނ ހިނގަމުންދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި އިންޝުއަރެންސް ލިޭބ  ގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ހެލްތުބަޖެޓުން ރާއްޖޭ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އަުޅގަ

 ،އި ބޭފުުޅން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހަކަށް ނޫނިްއޔާ ކަމެއް ނުލިބޭނޭ ިކޔާފަ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން އެ

އިންޝުއަރެންސަށް  ރުފިޔާެގ ހެލްތު ލައްކަ އެއްއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ރާ ދަންނަވާ މި ނޫނެކޭ ވިދާޅުާވއިރު މި

ނޫން ދެއްވާ ބޭފުޅުން މިހާުރ ވެސް ީޓވީތަކުްނ ޓެކްްސ  އެ  ވިާދޅުވަނީ ނޫނެކޭ. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންނަށް އެ  ވެސް އެ

 ރާއްޖޭގައި ެއއް އިންޝުއަރެންސް މިކަިއގެން ެއކަްނ ކުރާހެން ހެލްތު ޓޯ ދައްއަޅުަގނޑުެމންގެ ފޮ ،ނަގަން ދެއްކީމަ

ދެްއވާ ބޭފުޅުންެގ ިއ، ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ނުދޭ ގޮތަށް ވޯޓުލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ބުނީމަ ބަޖެޓަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވެފަ

ނޑު ކީަގއި ުކރައްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަކަމާ އެގޮަތށް ހަމަހަމަ ވެސް ފޮޓޯފުޅުތައް ދައްަކަވިއގެން އެކަން ެވސް އެ

ކުރާ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން މާލެ ތަމްސީލު އިން މި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުން. ެގ ވަބާއުއްމީދުކުރަން. އާެދ، ޑްަރގު

މި ރާއްޖޭގެ އަދި ޚާއްޞަ  ،އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެގެން ެއ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު

މީހުން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.  އެ .ކުދިން ގެގައި މާލޭގެ ެއކި ތަންތާނގައި ބިތްޖެހިފައި ތިބި ޅަޖީލުގޮތެއް 

މި  ތަކުގެ ތެރެއިން ވެސްނޫން ޕްރޮގްރާމު ދަނީ ހުނަރު ޕްރޮގްރާމާއި އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން މި

ބިލިޓޭޝަންގެ ކަންކަން ރިހެކުދިްނެގ  ނަ ގޮތަކަށް އެންކުދިން އަދި ދެވަނަ ފުރުަޞތުދީގެން ނަމަވެސް ރޭވިަފއި އޮ

ލާފައި ރާސްލާފަިއ ޖަލުން ހުރިހާ އެންމެން ނެރެލާފައި މުޅި ރާއްޖޭެގ އެންމެންނަށް ކުރުން. ީއވާން ނަސީމު، ަމރައި

ގެ ެދވަނަ ފުރުޞަތުކަށް އެކަން ކުރަނީކީ ޫނން. ކިތަންމެ ޕްރެޝަރަކަށް އަޔަސް،ކަހަލަ ޮގތަ އުނދަގުލަކަށް ވާ

ދެޭވ  ޓަކައި ކުރަމުން ކުުރމަށްއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ރިހެބިލިޓޭޓުންނަ ގޮތަކަށް ރާ ޕްރޮގްރާމަކީ ވެސް ޭރވިފަިއ އޮ
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ނޑަށް އެބަ ކުރެވިފައިމަށް ބަޖެޓުކަ މިލިއަން މި 36.86މަސައްކަތެއް. ައޅުަގނޑު ވަަރށް އުފާވޭ  ފެނޭ  ާވތީ. އަޅުގަ

ކުރެވިަފއި އޮތް ތަން. ހުޅުމީދޫގައި ހިންމަފުށީގައި ެވސް އެ ބަޖެޓު ކުރުމަށްން ސެންޓަރު ރިނޮވޭޓުރިހެބިލިޓޭޝަޑްރަގު 

ތަން  ކުރެވިފައި އޮތްގޮތަށް ބަޖެޓު ވެގެން އެ ފެސިލިޓީ އެއް ވެސް ހަދާ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެްއ ހަދަން 

ންކަން ކަ ގޮތަށް މި  ދާފެނޭ. ހުޅުމާލޭގައި ޑިޓޮކް ސެންޓަރަާކިއ ހާފްވޭ ހައުސް އެއްވެސް ހަ އަޅުަގނޑަށް އެބަ

ސެންޓަރެއް. ގޮތަށް  ާވ ތަން. ކުޅުދުއްފުށީަގއި ެވސް މި ަބޖެޓުގައި ބަޖެޓުކުެރވިފައިއިންތިޒާމުތައް މި ޑްަރގު 

 އެ ، އިމީުހންގެ ހާލަތަށް ވިސްނަ ން ސަލާމަތްވުމާއި އެއި ގެ ވަބާއުތުާރއި ދެކުނާިއ މެދުތެރޭގައި ޑްރަގު އެހެންވީމާ، 

 ކަމާއި ޢާއްމު ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް އުނދަގޫނުވާ ހަމަ ހުރެފައި ނެރެލުމަކުން އެކަން ނުކުރެވޭނެ މީހުންނަށް އެކަން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބަޖެޓަކުން މިކަން ކުރެވޭ ގޮތެްއގައި ޕްޮރގްރާމުތަކެްއގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމު  ތަން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ރޭވުންތަކަށް ނޑަައޅައިމި ޕްރޮގްރާމުތަ، ދަނީ. އަޅުގަ ނުޑ  ަކށް، ފައިސާދިނުމަށް ކަ މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހުރިހާ ނޑުގެ އުއްމީދަީކ އަުޅގަ ކޮށްގެން މިހެން މި ތަންތަނަށް މިހެން ވަކިން ވިޒިޓު  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ަމޖިލީހުގެ ހުރި ސަފުހާ ދެފުށް 482 ހާ މެންބަރުން ެވސް މިވާހަކަ ނުދެްއކުނު ކަމުގަިއ ިވޔަސް އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ .ބަޖެޓަށް ޯވޓުދެއްާވއިރު ވޯޓުދެްއވުންކަްނކަމަށް ިވސްނައިަވޑަިއގެން  އެ ކިޔާލަްއަވއި، ވެްސ މި ަގއިމު އަުޅގަ

ނޑުެގ އިލްތިމާސަބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭނަން މި ބަޖެޓަށް ރަނގަޅަށް  ކީ ހުިރހާ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެވސް. އަދި ައޅުގަ

ބޭފުޅުންނަްށ މީގެން ލިބޭނެ ވިސްނުމާއި  ބޭފުޅުން ވެސް އެ އެޅުންގެ ެމންބަރުންނާ ގުޅުްއވައި ފުބޭ އެ ބައްލަަވއި،

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް  ވަަޑިއގެން އެ ގެން ލިބޭނެ މަންފާތަކަށް ވިސްނައި މީ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެނިގެން ދަނީ އަޅުގަ ހާރު ވެސް އިލްތިމާސްކުރެްއވުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ރުވެސް އެްއގައި އިންނަަވއިގެން ހަމައެކަނި ވެރިކަންކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން. މިހާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ފިނި ކޮޓަރި

ްއޔިތުންގެ މަނިކުފާނަްށ ވުރެ ާރއްޖޭެގ ރަ ްއދުތަކުގަިއ ދަތުރުކުރަްއވަމުން. އެހެންވީމާ، އެވީ ާރއްޖޭގެ އުތުރު ސަރަހަ 

ކުރާ މެންބަރު މެންބަރުން ތަމްސީލު 6111އި ތާނގަ ހާލު ވެސް، ހާލަތު ވެސް ގާތުން ބައްލަވާ ބޭފުޅެއް ނުހުންނާނެ. މި

 ނުކުރެިވފަ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކައާ ހުންގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ދާންމީ ފަހަރަށް އޮންނަނީ އެ މީހާ އަށް ވެސް ގިނަ

ނޑު އިށީނ  ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ދެއެީކގައި އަުޅގަ

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްމަދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ން މި ތެދުވީ. ވެގެ ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކާލަން 3123ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު 

ކޭ. މި ބަޖެޓުގެ ތްތެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެލާނީ މި ބަޖެޓަކީ މަކަރުވެރިކަމާއި އޮުޅވާލުމާއި ހީލައަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި

ވެސް ޤައުާމިއ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި  އިރުލިފަހު ސަފުހާގެ ނިޔަަލށް ބަލައި އިން ފެށިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފުހާ

ތްތެރިކަުމެގ އެްއވެސް ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތް. ހަމައެކަނި މި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ދޮގާިއ މަކަރާއި ހީލަ
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ވެސް  ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް 3122ލިޔުންތަކެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ 

ނޑުމެންގެ ދާިއރާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި  3122އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދިނިން.  ރި އަށް ކަންތައްތަެކއް ހު ވެސް އަުޅގަ

ދަނީ.  ވަނަ ައހަރު ނިމުމަކަށް މި 3122 ދިަޔއީނެއްގެ ތެޭރގައި އެކަން ހިނެއްތޯވީ. ުހވަފެއެހެންނަމަވެސް ކި ޖަހާފަ.

ހީލަތާއި މަކަރާ ނެތް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެްއ  ވަނީ މި ސަރުކާރަކުން ނުކުރާނޭދަންނަ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި

، ިނކުމެ ފައިވާހަކަދަްއކާ ެގ މެންބަރުންބަޖެޓަށް ވާހަަކދައްކާ ސަުރކާރުށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަ

ނޑުއްޓޭ ފޫނުބެދޭ އެތައް ބާހު ާއއި އަދި ކުޑަޮދށުގައި އެ ވިދާުޅވަނީ މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި އެބަކޮޓަީރގަ ސައި ތަެކއް. ގަ

ރި ރަީއސް. ބޭފުުޅން އެ ވާހަކަދަްއކަވާށޭ. އެހެްނވެދާނެ ޢިްއޒަތްތެ ކަދެްއުކމެއް ރީްއޗެްއ ނޫނޭ. ތިއަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަ

ބޭފުޅުްނނަކަށް އެ ވާހަކަދެްއކޭކަެށއް  ބޭފުޅުން ެއ ވާހަކަަދްއކަަވއިފިއްާޔ ލިބޭ އެތިޮކޅު ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ އެއީ އެ

ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެން ބައެްއ ބޭފުޅުން މި ިވދާޅުވަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހީާވގިކަާމއި މުރާލިކަމާިއ 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކުރައްވަނީ ކެތްތެރިކަމާ އި އަމާނާތްތެރިކަާމއި ވަފާތެރިކަމާ ވާހަކަަތއް. ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރުެގ  3124ވަކި މަސައްކަެތކޭ. ރައްޔިތުްނނަށް ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވަން ކުރަްއވާ މަސައްކަެތއް ނޫނޭ. 

ދެޭވީތ ނރާލިކަމަކުން ފިނިކޮޓަރީަގއި ނީމުކުާރ މަސައްކަެތކޭ. އެީއ ކޮންމެހެން ޓަކަިއ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިާޔކުރުމަށް

ނުޑ ދަންނަަވއިކުރާ މަސަްއކަތްތަެކއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ ލާނީ މި ސަރުކާުރގެ ބަެއްއ ސް އެއީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ތަކުަގއި ަބނދަރުތަކުގެ ވާހަކަ.ާއއި ފްލޯ ތަކުގަބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޯޕޑިައމް ނަރުދަާމތަކުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިރާ  ނިންމި ވާހަކަ ވިދާޅުވާއިުރަގއި، ބަނދަރު 81ބަނދަރު،  71ހައިރާންވޭ   އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި ހިމެނިގެން ައޅުަގނޑު އެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިން މީހެއް  3122ވާ ޅ.ކުރެންދޫ ބަނދަރު  ކަމަށް

ަގނޑު ިމއީ. ހިތުން ރުހުމުން، އެ ބަނދަރު ހިމެނިފައި އޮތީމާ. ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްަތއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ީވ. އަޅު

މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ހަލާުކވެފައި އޮތް ެދ  ފެބްރުއަރީ ،އުންސިލު އިންތިޚާބު އަިއސް ބޯމަތިވެގޮަތކީ ލޯކަލް ކަ  ވީ

ނޑު ކުރެންދޫ އަށް ަވއްޓާލައި ކުެރންދޫ ރައްޔިތުން އަތޮޅު ކަުއންސިލާއި ރަށު ކައުްނސިލު  ،ފި. ވައްޓާލީމާދަތްގަ

 މަސްތެރޭަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑއިގެން އެ  3ދެން ކިހިނެއްތޯވީ. ދެްއވާފައި ަމސް  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ެދއްަވއިފި.

ނެޑއް ނަންަގވަިއ ގެނެޓަކައި ކުރެްއވި ކަމަކީ އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލްެގ ޑްރައިވަރު  ފަޅު ފެއްޓުމަށް ްސގެން ފަސް ދަށްގަ

 ލަްއވާފި. އަުޅއްވާަލްއވާފައި ވިދާުޅވީ ފަހަރެްއގައި މިކަން ދެމިގެން ވެސް ހިނގައިދާނޭ. ތެދުފުޅެއް އެއީ. އެއަޅުްއަވއި

ފާެޑްއގެ  ،އޮތީ ދެމިގެން ޮގއްސަ. ތަޖުިރބާ އެއް ނެތް. ެއްއވެސް ކަަހލަ ދުވަހަކު ވެސް ފަެޅއް ކޮެނފައި ނެތް ބަޔަކަށް

ބްލޮކު މިހާރު އެހެރީ ނަގަިއ  4ބްލޮކު ޖެހުނީ. ކޮޅަކުން  27އޮތީ  ލާފައި ަފޅު ހަވާލުކޮށްފައި އެކޯޕަރޭޝަނެއް ހަދައި

ރަށް  ،އޮތީ ގިރަިއގެން ގޮސް ފޫޓަށް އެ 21ފަރާތު ސަހަރާއާ ދިމާލުން މިހާރު ދަނީ ގިރަމުން. އުތުރު . ރަށް އެނިމިފަ

އަތޮޅު ކައުންސިލް ، ކުރަނީނެތް. ކައުންސިލްަތއް މަަސއްކަތް ދެކުނު މީހަކު  އެ. މި ސަުރާކރުން ހުސްވަނީ

ާވކަށް ނެތް. އެކަަމުކ  ސަުރކާރުން ަކމެއް ކުރަނީ. ާފޑެްއގެ ަޤއުމީ އިދާރާ ެއއް މެދުވެިރކޮށްގެން ނޫނީ މިމަސައްކަތް
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ދޭން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެޭކ. މަތްންނަށް ޚިދުވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް، ގާތުން ރައްޔިތު

ނޑު މި  ދެވެނީ. ފަހަތްކޮޅުންތޯ މި ދެވެނީ. ކޮންތާކުްނތޯ މި ގާތުންތޯ މި ްއޗަކީ. ދަންނަވަން އުޅޭ އެ ދެވެނީ. އެީއ އަުޅގަ

އެްއ  ދަންނަވަނީ. ނިޒާމީ ނުކުތާ ކެރިހުރެ މި ފުރިގެންވާ ސަުރކާރެއް. ވަރަށް ޚިޔާާނތާއި ދޮގާ މި ސަރުކާރަކީ މަކަރާއި

 ނަންގަވާނެ ކަމެއް ނެތޭ ފާޑުާފޑަކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ުހޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

 ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި އެްއަގއި އިްލޔާސް އިބްރާހީމާ ޔާނާތުެގ މައްސަލަ ޚިލީހުގެ އެފް.ީބ.އައި.ޑީެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖި

ރި ލާރިއާ ބެހޭ ހު ތަނުގައި އޮންނާނެ. އެ މަްއސަލައިަގއި ކުީރގެ ބަޖެޓަކުްނ ކުރެންދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ދީފައި

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ގެންދާ ވާހަކަފުަޅކަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ަދއްަކަވމުޢި

ނުޑ  ދެއްވުމަށް މި ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް ނުކުރެއްވޭނެ. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރިޖަވާބު މެންބަރަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު ައޙްރާގެ މެންކުރެންދޫ ދާއި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުތިބެޭވނޭ. މިއީ ވަގުންނޭ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ ބޮޑެތި ވަުގންނޭ

ުޅވަނީ ވިދާ ނުގަނޭ. ތިމާގެ ާޕޓީގެ ބޭފުޅުން އެ މިހާރު ވެްސ. އެފް.ބީ.ައއި.ީޑގެ ވާަހކަ ދަްއކަނީ ލަދެއްބައްލަަވއިލަްއވާ، 

ކަންތައް ކުރާ މީހެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންނާ ނުބެހެވޭނޭ.  ލަތްތެރިެއކޭ. ރާބޯ މީހެކޭ. އެހެން ހީޚިޔާނާތްތެރިއެކޭ. 

 .މެން. އަހަރުން ނުވެއްދޭނެ..އި ބެދޭނީ މާރިޔާއެފް.ބީ.ައއި.ޑީ މައްސަަލިއގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާނީ ރީތިކޮށް. ޢިްއޒަތްތެރި  އިތަބުކުރައްވަ ބަރުންނަށް މުޚާ ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުންނަށް، މެ

މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ!

ނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ހޭޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވަންޖެ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ސުލޫކީ މިންަގނުޑެގ  ،ލާޤީސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް މުޚާތަބުކުރެއްވުުމގަިއ ވެްސ ައޚްތަބުކުރެއްވުުމގައި ވެމުޚާ

ނޑު ކުރެންޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު  އަރުވަން. ކުިރއަށް ގެންދެުވމަށް ފުރުޞަތު ތެރެއިން. އަުޅގަ

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްންކުރެ

 އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެކތެއް ނުކުރެވޭނެ.....

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާދިކޮޅުދޫ ދާއިނނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ކެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާާރގެ ޅުދޫ ދާއިނދިކުކެ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  އޮތް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

ތަނުަގއި  ޚިލާފު ވާހަކަ ެއއް ނުދެއްކޭނެ. މި ޚިލާފު އިސްލާމްދީުނގެ ައސްލަކާނުދެއްކޭނެ ވާަހކަ. ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި 

އެއް މެންބަރު އަެނއް މެންބަރަށް ރާބޯ ވާހަކަ ާއއި މިކަހަަލ ވާހަކަތަެކއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވަން. ިނާޒމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޓަކައި ޝުކުރުދަން އާދެ، ރިޔާސަުތގެ ސަމާލުކަަމށް ތިކަން ގެންނެވި ކަމަށް

ގެންދަނީ ވާހަަކފުޅު ދެއްެކވުމުަގއި އަޚުލާީޤ  އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި

ނޑު ގެްނގުުޅއްވަ  ގޮތަކަށް  ނޫން ްއވުމަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެންގެވިަޔސް އަދި އެއިދެސްލޫކީ މިންގަ

ނޑުމެން އެަކުކ ްއެކވިޔަސް ހަކަފުޅު ދެވާ ާވހަކަދައްަކވަމުން ގެންދަވަންެޖހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ
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ނޑު އިްއެޔ ވެްސ ވާީނ މިއިހުތިރާމުއަނެކަކަްށ  ކަަތއް ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާފަ. ވާހަ ކުރުމުެގ ގޮތުން. އަުޅގަ

ނުޑ އަެނއްާކވެްސ ބަރު ާވހަކަފުޅު ކުރިއަށް ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން، އެހެންވީމާ ގެންެދވުމަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ްއޔާ. އެކަަމކު ޚިލާފު ވާހަކަ ެއއް ދެއްެކވިއްޖެ ފުކުރައްވާިތ ގަވާއިދާތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް މާއާދެ، ޢިއްޒަ

ރީ ނެތެއް ކަމަކު. އްދުދޭން ބޭނުންވާނެ ދެއްތޯ ޑިގުައކަށް ރަ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަ ޑުމެްނގެ ވާހަކަ ވެސް އެއަޅުަގނ

ނޑު ދެން ބަލައިނެތެއް ކަމަކު އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވެގެން މިސްކިތް ބިނާކުރި ވާހަކަ  41ލާނީ ހެންނޫންތޯ. އަޅުގަ

ހުރި ަތން ފެންނަ މިސްކިތްތަކެއްޯތ  ކުްނ ފެނުނު މިސާލަކަށް އަޅާަފއިވިދާޅުާވއިުރގަިއ ެއއީ ކޮންތާުކން، ކޮން ލޮލަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން...

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ަމޑަވެލި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙައްމަދު ނާޒިމުންބަރު މުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެ

ނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ކުރަީނ މަޖިލިސް ގަާވއިދު ވަރަށް މި  ފާހަގަެއއް  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ،ދާުޅވީހަކަފުުޅަގއި ވިވާހަކަ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާ ސާފު. އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ެވސް ހަމަ އެ

ގޮަތކަްށ  ޭއ އެ ިއންނެވި މާރިޔާ ދީދީއާ ދިމާލަށް މި މަދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްޅި އުތުުރ ދާއިާރގެ ޢިމައްޗަންގޮ 

ޅުވަންޏާ ާދއިރާ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅެއް ުނެވވޭނެ. އެއީ މަޖިލިސް ަގވާއިދު ަވރަށް ސާފުކޮށް މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާ

 އެއް. އެއީ ިނޒާމީ މައްަސލަ، ހެންވީމާޖެހޭނެ. އެ ވިދާުޅވަންއާއި ނަމާ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިާހރު ރިޔާސަތުން ވަކި ފުޅުގައި ެދއްެކވި ކަންަތއްތަކާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަ  ގޮެތއް  ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މި ފު، ނިންމައިފިން. އެހެންވީމާ ްށ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަ އަރުަވނީ އެރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

 ެދއްވުމަށް. ގެންގޮސް

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޮއޅެީނ  ޢުފާ ވިދާޅުވާހެން އަޅުަގނޑު މައުޟޫޠައިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިމަރަފުށީ ދާ

ނޑަށް މިހާރު އިނގޭތޯ.  ނުޑެގ ދެއަޅުަގނޑު ށް ދެވޭކަށް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް ކުރިއަ އަުޅގަ ޭވތޯ ބަލާނަން އަޅުގަ

އަހަން. ތަކުގައި ދަްއކާ އަޑު އެއް ޕޯިޑައމް ސަރުކާރުން ބިނާކުރި ވާހަކަ މިސްކިތް މި 41. ދެން މިނެޓުކޮޅުގެ ތެރޭގަ

ނޑުމަތީގައިހު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއީ ކޮންރަށެްއގެ ޮކންތަނެއްގައި ހުރި  ރި މިސްކިތެްއތޯ؟ ކަ

ފަހުން  ވެރިކަމަށް އައި ދަންނަވާލީ މި މިސްކިތެއްތޯ؟ އަނެއް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހުރި މިސްކިތެއްތޯ؟ އެހެން މި 

ކުނިކަހާ  ،ފައިުފއްސެއް  ،އަޅުަގނޑު ާދއިރާގެ އެްއެވސް މިސްކިތަކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ޖަހާލަން ލައިޓެއް

ނެޑއްހާ  މުޅިން ހީލަތާއި ، . ެއހެންވީމާއީމި އެވަުރގެ ސަރުކާެރއް ،އެހެްނވީމާހިސާބު ވެސް ދެއްވާފައި ނެތް. ފިހިގަ

އަރަން ެވްސ ދޮގު. އަރާފައި ވެސް ދޮގު.  .ޓަކައި ރައްޔިތުން މަޅީަގއި ޖެއްސުމަށްރާއި އޮުޅވާލުމުގެ ވާހަކަަދއްަކއި މަކަ

ނުޑ ދަންނަވާީނ ދަރަނީގެ ވާަހކަ ދަްއކާއިރު މީ ވަުރގެ ވަގު ަބޔެްއ މި ފައިބަން ވެސް ޮދގު. މި ، ހުންނަކީ. ދެން އަުޅގަ

ބާވައޭ ކުީރގެ ސަރުކާުރގަިއ ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން.  ީނގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ލަދުގަނޭ ދަރަ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުގެ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  4ދައްކަނީ.  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރާފައި އޮތް ދަރަންޏެއްގެ ވާހަކަ މި 41އެއީ  

ނެތް ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދަރީންެގ  ކަށްދި ގަލަމުންޖަހާ ގުނަކުެރވޭއަ ފައި އޮތް ދަރަނި އިނިގލިން ގުނައިދަރާ

ސާުރކާރުެގ  އެއީ މި އްޖެ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ހުސްވެ ްތ ޖީލުތައް ވެސް ވިްއކާދަރިންނަށާއި އަންނާން އޮ

ނުގުޅޭނެ. މާދަމާ ކުރާނެ ކަމެއް ބުނެފިއްޔާ  ެއްއޗަކާ ޢަމަލަކާ ންނަވާ އެްއޗަކީ. ވިދާުޅވާދަ ތެދުވެރިކަމެއް ނެތޭ މި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ.ވަރުގެ ސަރުކާެރްއ  މިއަދު ކުރާނެ. އެ ބުނެފިއްޔާ . ނުކުރާނޭއަނެއް ދުވަހު ނުކުރާނެ

ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ދެއްކިދާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ދަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ވާަހކަ

ނުޖެހި ޖީބަށް ކޮޅަކަށް، ނުވެދާއިރުަގއި ވަކި އަތަކަށް ބުރަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ މިކަހަލަ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން 

މަންފާހުރި ގޮތަށް ޓަކައި ވިސްނާފައި ަރއްިޔތުންނަށް  ގޮތަށް ނަހައްދަވާށޭ. ރައްޔިތުންަނށް ފައިސާ ނުލިބިދާނެތީ އެ

ދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުްނ  އެކު މިބަޖެޓު ނިންމައި ވޯޓުދެއްވާށޭ ައޅުަގނޑު އާދޭހާ  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް މި

! ައއިސްކްރީެމްއ އްވާލަ ލުަގއި ުއޅެއޭ ވިދާުޅވާއިުރގަިއ ހަނާވަނީއޭ. ބައްަލވައިޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަނާަވނީ. އުފަ

ގެ އަުގ . ކިހިނެއްތޯ ބޯނީ. އައިްސކްރީމުޓެއް ނެތް. ބޯނެ މީހަކު ނެތްްތއިރު އަޅާެނ ތައްކުރަހާފައި އޮ

ނެޑއް. ޯލގޯ އޮތީ ޑޮކްޓަރު  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ. ދެން މި . . ކޮބައިތޯ ޑޮްކޓަރުއެްއގަިއ ކުަރހާލާފަ ބަލާ ކަިށގަ



32 

 

 އަހަރު ފަހަތަށް 71ރިޔާނެގި ދޯންޏެްއ. މީގެ  ނީއި އާނ، ކަށިަގނޑޭ. ެދން މި ކަށިަގނޑު ަޖއްާސ މީހާ.އެ ކޮބައިތޯ 

. އިންޖީނު ވެސް ަދނީ. ރިޔަލުަގއި އުޅެންޖެހޭނީ. ގ3123ަ. އިންޖީނު ވެްސ ދަނީ އިނީ އުމު ވައްޓާެލވިފައި މިމި ޤަ

ރިކަމެއް. އިޚުލާސްތެ ،ވަފާެތރިކަމެއް ،ބޭުފޅުންގެ ތެދުވެިރކަމެއް ކޮަބއިތޯއޭ މި، ދަންނަވާ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ މި އީމި

 އްބޭނުމެ ކޮބައިތޯ މީެގ ބޭނުމަކީ. އާނ،ތަނަށް ގެނެއްސަ.  ކުލަޖައްސާފައި މި ރީނދޫ އީ މި ،ކީއްކުރާ ެއްއޗެއްތޯ އީމި

މީހުންނަކަށެއް. ދެން  ކެތެއް ނުކުެރވޭނޭ. ކެތެްއ ނުކުރެވޭނޭ. ކެތެއް ުނކުރެޭވނޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނެތޭ މީގައި

ެލވިފައޭ. ކްރޮސް ޖަހާފައި ނެތޭ. ހުުޅވައި އިނީ ގެ މިިއ ޑްރަގު ަކ ދައްާކއިުރގަްއ ަބންދުކުރި ވާހަގެ ދޮރުތައޮތީ ޑްަރގު  މި

އިުރގައި ިޢއްޒަތްތެިރ ލާބަޖެޓަށް ބަލައި މި ،ހާލަތު ހުރި ގޮތަކީ  އީމި  ެވސް ކުރަްނވީ. ބޯން ވެސް ވީ. އާނ،އެތެރެ 

ނުޑ. ރައީސް.  އުލުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާޙަ ާވހަކަދައްކަނީ މި ކިހިނެއްތޯ ކިހިނެއްތޯ ވާހަކަދަްއކަނީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުކުރެްއވުމަށް ައޅުަގނުޑ ބަރަށް ދަތިވާނެ ގޮތަށް އަުޑގަދަމަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުުޅ ދައްަކަވމުން ގެންދަވާ ޢިްއޒަތްތެރި ެމން

 .ބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުޢިްއޒަތްތެރި މެން ދަުފށީ ދާއިރާގެއެއް އޭ ބެހޭ މައްސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން. ނިާޒމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ދުވަްސ ނުލާހިކު ނިކުފާނު ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާ މަ އެ .އެުކ ދަންނަވަންއަުޅގަ

ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް. އޭަނ  ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީމާ އެއީ ނުލާހިކު މަނިުކފާނަށް އެ އެ، ހެންވީމާމަދު. އެ

މަނިކުފާނު ވާހަކަނުދަްއކަވަީނ ވެްސ.  ެވގެން އެ މީހުންނަކަށް ކެތެއް ުނވާނެ. އެހެން ދަްއކަން ފެށީމަ މިވާހަކަ

 ވާނެ. ދޭންއެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު

 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޖިލީހުގެ މަ ގަންަނވާ!ނދެވަަޑއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ ދެވަޑަިއގަންނަވާ!ނއެއް ނޫން. އިށީ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

ނުޑ ތަކުރާރުކޮްށ  އަދަބީ ާވހަކަތަޅުމުގައި ިތކަހަލަ ބޭ ެއއް ނުދެްއކެވޭނެ. އޭދަުފށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަުޅގަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަދަބީ ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް. އަޅުަގނޑު ުކރެންދޫ ދާއިހުގެ ތަޅުމުގައި އެކަހަލަ ބޭޖިލީދަންނަވަން މަ

 އަރުވަން. މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ އަށް ފުރުޞަތު
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 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑުމެ އީވެްސ މި ވާނެ ގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުޝކުިރއްޔާ. މިކަން ތިބެނީ ވެސް  ން މިން ވާހަަކނުދައްކަމެ. އަުޅގަ

ހަކަދެއްީކ. ކާކުޯތ ތާ ވާ އެްއގޮތަްށ މި ކާކުތޯ ޤާނޫނާވާނެތީ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވެސް އަނގަތަޅަން އިނގޭނެ.  މިހެން

ވެސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ތަހާއް ބިލަކަށް ވާހަކަދެއްކީ. ހަ ެއއްގޮތަށް ވާހަކަދެްއކީ. ކާކުތޯ ލާފައި ޮއތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ކާރުަގއި ތިބީ ހުސް ވަގުންނޭ. ހުސް ވަގުްނޭނ ޖެހެނީ. މި ސަރުން ނެގިބޮޑެތި ަވގުންނޭ، މިހެން މިހެން. މިހެން މިހެ

އުޅެނީ. ޢިްއޒަތްތެރި  . އަހަރުމެން ައުޑގަދަކުަރން ތިސަރުކާރުގެ ވާހަކަަދއްާކިއރުގަ ތިބީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ުކރީ

ނުޑ ަބލައިލާނަން ރައީސް، ދެ ށް މި ަޤއުމު ހޯދި ކުިރއެރުން ކުރީ ސަުރކާރުން. މި އަ 3119އިން  2:89ން އަުޅގަ

ެއްއ  ތަަރއްޤީ ،ގޮތް. ަކމެއް ނުެވއޭ ގޮތް. މި މާލެ އޮތް ަގއި މި ޤައިމު އޮތް 2:89ނަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާތޯ ބޭފުޅުން

ބަޔަކު ނެތް ހަމަ  ލަން މިފަދަަވއި. ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހައިރާން ހީވޭނުވެއޭ ވިދާުޅވާއިުރގަ

 ޖަހަން މިފަދަ ބަޔަކު ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެޔޮނުވާނެ ހަމަ އިނގޭތޯ. މި ބޭފުޅުންނަށް ކޯފާ އެްއގޮތަކަްށވެސް. ޗިޕް

ވެސް ދޮގޭ.  އިވަރަށް ދޮގުހަދަނީ. އަރަން ވެސް ދޮގޭ. އަރާފަ ހަދާ ގޮސް. އެއެއް ވެސް ލަްއވަފާނެ ދޮުގ ހަދަ

ފައިބަންވީމަ ވެސް ދޮގު. ރަްއޔިތަކަށް ނެތޭ އެއްވެސް ކަހަަލ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް. މުޅިން ހަމަ ހުސް ވާހަކަތަކެއް ދައްާކ 

ަގިއ 3124ނެއް މަގެއް ނުފުރެއްދޭނެ. ރައްޔިތުން މަގުފުރައްދަން މަސައްކަތްކުރަނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަްއޔިތުންނެއް ދެ

 އާރަަކށް މާމުޔެއް ވެސް ނުފެތުނު.ބޭނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޭލާ. އެީއ ައއިސްކްީރމެއް ބޯކަށް ނުެދވުނު، ރައްޔިތުން ތި

ކޮކާތަެކއް ވެސް  ރުގާ ނަޔާ މަެލއް ެވސް ނުފޮޅުނު.ގުްލޒާ ސް ަރްއޔިތުންނަކަށް ނުދެއްކުނު.ނަނާ ހުވަފަނެއް ވެ

ގަިއ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ވަަރްށ 3124މި ދަންނަވަނީ  ނޑުއަުޅގަ، އެއް ނޫޅުނު. އެހެންވީމާ ޭއގެ ޒާުތގަ އިއުދުހިފަ

ގައި ފައިާސ ގޮތުގައި ދޭ ައިއޓަމަކަށް ބަޖެޓުން ގޮތްއޮންނަނީ ހިލޭ އެހެނިހެ ްސ. ދެން މިވިސްނައޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

ކި ބަޔަކަށް ހިޭލ ާއއި ވަ  ދޭ ވާަހކައިން ހިލޭ އެހީ ގެކުރީގައި ތީމު އަރަނީ އޮތް. ައޅުަގނުޑ ހިތަށް މި އެބަ އިޖަހާފަ

އިޓަމެްއަގއި ފައިސާ މިހިރީ ކޮންތަނަކަްށ ހިލޭ އެހީެގ ގޮުތގަިއ ދެ އަ . ދޭ ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރު ލަދެއް ނުގަނޭޯތއޭއެހީ

އި ތާއީުދކުާރ އެކްޓިވިސްޓުންނަށާބޭފުޅުންގެ މެންބަރުންނަށާއި  ތަނަކަށް ޚަރަދުކުރަންތޯ. އެޚަރަދުކުރަންތޯ. ކޮން

ނޑުމެން ކައިރީ ކުޑަ ން މީސްމީހުންނަށް.އެހެ މީހުންނަށާ ދާުޅވި ަބއެްއ ދޮުށގައި ިއއްެޔގައި ވެްސ ވިއެއީ އަުޅގަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ދޮޅު މިލިއަން، ެއއް މިލިއަން ތިމަންނަމެން ދާއިރާ  3122ތިމަންމެން މެންބަރުން އަޙްމަދޭ 

މީހާ ވިދާުޅވެ ގޮތަްށ އޮތީ ރައްޔިތު ސް އެއީ. އެެނ ވެސް ގޮއަށް ތިމަންނަމެން ޚަރަދުކުރީމޭ. ތެދުފުޅެއް އެއީ. އެކަން ވާ

ން މެންބަރަުކ ކަމަުކ ލާނަމޭ، ތިމަންނަގެ މެންބަރަކު ފިޔަަވއި އެހެމަންނާގެ ހުިރ ނުބައިކަން ަދއްަކއި. ތިވެސް ވެފަ

އަހަުރ  ފަސްދޮޅަސް 3އްާޔ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ނުދާނަން. އަޅުަގނޑު ނުދާނަން. އަތުެވއްޖެ

ްސ ޔަސް ނުދާނަން. އަޅުަގނޑުމެނެއް ނުދާނަން. އެ ދާ ތަނަކަށް ނުދާނަން. ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަކުިރއަވެރިކަން
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ނުޑގެ ހިތާމަ، ނުދާނަން. އެހެންީވމާ، ވަރިހަމަ ައކީ  ވަރަށް ސާފު ެއްއޗެއް ިމއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްނ އަުޅގަ

ބޭފުޅެއް ވާހަކަަދއްކަްނ ޖާގަދެއްވާ. މިއީ ބަޖެޓަކަށް  މެ ބޭފުޅަކު ދެއްކެިވަޔސް އެދައްކަާވއިުރަގއި ކޮން މިތާ ވާހަކަފުޅު

ނޑުމެން ވެސް މިތާ ތި ވާހަކަ މި އަހަރަށް ވެސް  41ބީމު، ކުރީ ސަރުކާރަށް ވެސް ބަވަިއ، ދައްކަނީ. ެއއީ ައޅުގަ

މަޑުން ކެތްކޮށްލަިއގެން. ވެސް ބެހި. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ތިބެނީ މަޑު ނާންއަދި އެހެން މީހު، ބަވައި 

ނޑު ވަރަ ށް ގާތް ެވސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ައޅުގަ

ޅުަގނޑު މި މާލޭގައި އުޅެ ބޮޑުވީ. ވެސް އޮތް ބޭފުެޅއް އެއީ. ެއކަމަކު، އަ އި ލީ ގޮތުްނ ގުޅިފައިޢާބޭފުޅެއް އެއީ. 

ނޑު މި އިންނަީނ ކެތްކޮށްލަިއގެން. އެކަމަުކ، ާހގެ ރޯމަސް މީ ްނގުޅުނުއަޅުަގނުޑ ގެ ާކއިރު ވެްސ އަުޅގަ

ެގ ޕާޓީން އެ ަބވަނީ. ަވގަށް ބޭފުޅާ  އޮތީ. އެ އެ އިއަށް މިއަދު އެ ދުވަްސ ައިއސްފަ ބޭފުޅާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

ނ ޮކރަޕްޝަނަށް ގޮވައި، ގޮަވއި، ޚިޔާނާތަށް ޮގވައި  ކޮންމެ هللا ، ތިބީ މަޑުމަޑުން. އެހެންވީމާ ޑުމެން މިހަދަނީ. އަޅުގަ

، ަކކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާެވސް ެއކަކަްށ ވެސް ނޭނގޭނެ. އެއް ެވސް ނިންމަވާނެ ގޮެތއް ެއއްގޮަތކަށްކަމެ

ނޑުގެ ވާހަކަ، ވާނީ. އެހެންވީމާ ކަ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންނޫންތޯމިއަދު ކަންތައް ހުރި ގޮތުގެ ވާހަ  އަކީ  އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަދަްއކައި ކެތްކޮށްލަްއވާށޭ ެގ މިހާރު ކުރީ ،އަށް އަުޑއަރުަވއިފި ނިމެންދެން. ދެން މުޅި މި ރާއްޖެތެރެ އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެން ހާޓްއެޓޭެކއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުަގިއ ރައީސް އަްލއުސްތާޛު ަމއުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓު 

 އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެ  ބޭފުޅުްނގެ ޭރވުން. ަޅނީ. އެއީ މިނާ ގު ންން ވެސް އަޅުަގނޑުމެއޮތް ވާހަަކ. ރާއްޖެތެރެއި

މަނިކުފާނުެގ  ލުަގއި ިޞއްޙަތު ވެސް ރަނަގޅު. ހުރިހާ ގޮތަުކން ވެސް، އެހާމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ހަމަ ރަނގަޅު ހެޔޮ 

ނޑު ، ދަްއަކނީ. އެހެންވީމާ މި އާއި ހަށިަގނޑު ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ެއީއ ދޮގު ވާހަކަތައް ބޮޑީ އަުޅގަ

 ނޫން އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި އެއް ރު ވާހަކަވަލުން މި ހުންނަ ވަރަކީ ދައްކަންވާމި ބޭފުޅުންގެ އޮޅުަވއި، ދަންނަވާލަން

ނޑު ދަންނަވައި  ލާނީ...ރައީސް. ދެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަކވަމުން ގެންދަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަތިފުޅުވާ ގޮތަށް އެހެން މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދައް

ނުޑ ދަންނަވަން.   ޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުައޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 ގޮތް. ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ހިރާއްެޖ އޮތްގައި ިދވެ:8ނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާތޯއޭ ލާނީ މި ބޭފުޅުންއަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި

ހަމަައށް ރާއްޖެ ައއިއިުރަގއި ރާްއޖެ އޮތް ދަރަންޏާއި ާރއްެޖ  އ3119ާާސސްކުރެވޭޯތއޭ. ގޮތް މި ބޭފުޅުންނަށް އިހު

 ގެ ތީމު  އިރައީސް އޮފީހާ ކުރީަގއި ވިދާުޅވި މާތަކާއި ދިދަޖެހި ކާރުތަކާއި ބޮޑު ފާލަމާއި އި އާ އޮތް ތަރައްޤީ އިއައިސްފަ 
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ކުތޯ މި ޖެހެނީ. ކޮބައިތޯ މާތައް؟ ކޮބައިޯތ ކާރުތަްއ؟ ތާފު ޚަރަދު. މިހާރު ކޮންއާއި އަނެްއ ތަނަކާ އެީއ ިއސްރާ

ނޑުން ބޭރަށް ިދޔައީތޯ؟ ލޯންޗު އަށް ދިަޔއީތޯ؟ އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ  ދިޔައީތޯ؟ ތައް ކޮަބއިތޯ؟ މާތަްއ ނޫނީ ގާޫދކަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާ ކޮބައިތޯ؟ ހުރި ކަމުންތާ އެ މަލުގައި އެ ުއޅެވެނީ.  އިހޯދާފަ އަކީ. އެ މާތައް ހަކަެއއީ އަުޅގަ

ނުޯބ  ،ބޯ އެްއޗެއް ބޯން ވެސް  ރައީސް އޮފީސްތެރޭ މި ތިބެވެނީ ހުރި ކަމުންތާ އިއެްއކަލަ ރައީްސ އޮފީސް އަާޅފަ

އަޅުަގނޑު މި ، ހެންވީމާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އެްއޗެއް ނުބޯން ވެސް. ހިނދުކޮޅު އަންނަން ވެސް. އެހެންނޫންތޯ

ގުދޯ. ގުދު އޮތް މީހާ މި ގޮވަނީ ގުޯދގުދޯ، ގުދޯ  ދު އޮތް މީހާއާ ދިމާލަށް ހަތްވަނީ ގުދޯގުދޯ ނުގޮވާށޭ. އެއް ގުދަންނަ

ނޑުރައްޔިތުން ތިބޭނީ ވިސްނާށޭ ޢިއްޒަތްތެ  ކުޅަނދު  6ހެން އިކޮހުންނެއް ނޫނޭ. ކުރީގަރި ރައީސް. ރައްޔިުތންނަކީ ކަ

 4މި  .ަލއްވާއަށް ބައްަލވައި ހުއްޭޓ. ދެން މި މާލެ އެބަ އިސަރުކާރުން ތަޢުލީމު ދީފަ  ރީަގއި މައުޫމނުމަދެއް ނޫނޭ. ކު

ނުޑެވގެންދާއިރު ކޮންއަހަރު ކުރި ކަމެއް. މާލޭގެ ާކނުތަކާއި މަގުތަާކއި ގާތަ  ނޑުފު ަކމެއްތޯ ކުރީ. ެއއްވެސް ކަމެްއ ކާ ފު

މީހުން. ން މުސްކުޅި، އޯލްުޑ މެ ޢުމަރު ޒާހިރުަލ ކަމެްއ ނުވި ސަުރކާރު ެއއްެވސް ކަެމއް ނުުކރޭ. ކުރީެގ ެއއްކަ ނުކުރޭ.

މީހުން ހަމަ ކާނެއް ހަލާުކވާއިރަށް ބަދަލުުކރޭ. ކާނު ސާފު ެވސް ކުރޭ. ގަލެއް ހަލާުކާވއިރަށް ެވްސ  މުސްކުޅިން، އެ

ވަުރެގ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބައެއް އަޅާ. މި ސަރުކާރަކުން ނެތޭ އެވަުރގެ އުރުއްޕަތްތެރިކަެމްއ. އެވަުރގެ ޚިޔާލެއް. އެ 

ކަމެްއ  ގޮތަކަށް މި މިއް ނޫްނ މިއީ. އެހެން ނޫންނަމަ ވެސް ޝަރުުތ ފުރިހަމަވާ ަބއެއިނގޭތޯ. އެްއގޮތަަކށްނޫނޭ މީކީ 

ދޭށޭ ކިޔައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްކާ ނުކުރާނެ. ދެން މިހާރު އެ އުޅެނީ ރައްޔިތުން ފެލައިގެްނ އަނެއް

ތަކެތީގެ ައގު އެ ދަީނ  އެބަ ނަގާ. 7. %7ނޫންތޯ، ޖަނަވަރީން ފެށިގެން % ލުނީފެން ާވަވއްދަން. ރައްޔިތު

އުޅެނީ. އެކަމަކު، ވިދާުޅވީ އަތް  އަތު ނުޖެހިގެން މިއަބަދު ފޯރާ ހިސާބަށް. ނުފޯރާ ހިސާބަށް، އަތްނުވެސް އަތްހައްތަހާ

ައހަރުވީއިރު ހައްތަހާެވސް އަތާ  4އަހަުރވީއިރު ނާދެ.  4 ކެތީގެ ައުގ އަންނާނެ ވާހަކަ. ކޮަބއިތޯފޯރާ ހިސާބަށް ތަ

ދުރަށް، އަތާ ދުރަށް ރައްޔިތުމީހާ ދުވަން މި ޖެހެނީ. ކަރަންޓު ވެސް ހަމަ އެހެން. ފެން ވެސް ހަމަ އެހެން. ހުރިހާ، 

ވާ ޑޮކްޓަެރއް ނެތޭ ަލއްބަްއލަވައި، ާލއިރުސީލަތްތަކެއް އެހެން. ދެން ޞިއްޙީ ާދއިރާ އަށް ބަލައިބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ވަ

ލަްއވާ. ކުީރގަިއ ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރަށް ބައްލަވައި، ލައްވާ ކްޓަރެއް ނެތޭ. ބައްލަވައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެސް. އެެދޭވ ޑޮ

ފިލްޓަރު ލިބޭ  3ކުދިންގެ ހުރިހާ ޓެސްޓުތަކެއް ލިބޭ. މަހަކު  ނުވި ސަރުކާރު ތެލެީސމިޔާ ސެންޓަރުން ހިލޭ އެ ކަމެއް

ފަހުން  މި ސަރުކާރު އައި ،އެއީ މަހަކު ދެ ފަހަރު ލޭ އަޅަންޖެހެނީ ގިނަ ކުދިންނަށް. ބައްލަވާކުދިންނަށް.  އެ

ނެތިގެްނ މިހާރު  ޮޑކްޓަރުން. މިހާުރ ޑޮކްޓަަރކު 5ޓެސްޓުތައް ވެސް ިދޔައީ. ފިލްޓަރު ވެސް ިދޔައީ. ކުރިން ތިބޭނެ 

 ޖެހެނީ....

  

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމު ގައްދޫ
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި  3123`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ވެސް 

ނޑަީކ ވެސް ހަމަ ގައިމުވެްސ  ދައްކަަވމުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނަޑށް ވެސް ފެންނަ ެއއްެޗްއ  އެ ވާތީ އް ތަމްސީލުކުަރމުންދާ މީހަކަށްރައްޔިތުންތަކެ  ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

ނުދާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ވާހަަކ ެވގެން ލުމަކީ އެީއކީ ކުަށަކށްވައިދަންނަ

ްނ . ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަޖެޓަކުތާނގައި ދައްކަަވއިފި. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ހަމަ އެންމެ އެްއޗެއް ތަފާތު ބޭފުޅުން މި 

ވަނަ އަހަުރގެ މި ބަޖެޓުން ކަންތައްަތއް  3123ފަހަރު  ްއޔާ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިކަމެއް ހާސިލުކުެރވިގެން ިދަޔއި

ނަޑއެިޅގެން އޮންނަ ރައުންޑުހުންނާނީ ހާސިލުވެގެންނޭ ދާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޖެޓަ ރ ެއއް ނޫން. ފިގަ ކީ ކަ

 އިެއއްެޗއް ނުހިމަނާފަ އިބަޖެޓެއްގަ  ،ެއއްެޗއް ހިމަނާފައި އޮތޭ އިބަޖެޓެއްގަ ، ޓިމޭޓެޑް އަދަދެްއ. އެހެންވީމާބަޖެޓަކީ އެސް

ވާހަކަ ދެއްކުން އެީއކީ މާ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ސަރުކާރަށް  އޮތޭ ކިޔާފައި އެ

އްޔާ ނެތްކަމެއް ކުރަން. އެކަްނ އޮތި  ޖާގަ  އިއްޔަތުގަ ކާުރގެ މާލިިއ ނެތް އެްއޗެއް. ސަރުފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބަޖެުޓގަ

އްަޔކާ ނޫނި މި އްޓިަފއޭ.މި ސަރުކާރު ވެ .ވެފައޭތާނގައި މި ސަރުކާަރކީ ފޭލި ކުރެވޭނެ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން މި

ނޑަކީ ވޭުތެވދިޔަ ސަ  5ރުކާރުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަދި ސަރުާކރެއް ނުހިނގާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނީޑގައި އިން މީހެއް. އަދި ހަމަ ބަ އަހަރު ދުވަސް ޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެްސ ވަންދެން ބަޖެޓު ފާސްކުރަން މި ގޮ

ނޑަށް ވަރަްށ ޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްައހަރު ވަންދެން އަޅުގަނ 5ކުރި މީހެއް. މަސައްކަތް ުކރިން. އަޅުގަ

މި  ،އެ ސަުރކާރޭ، . އެެހންވީމާ…ތަްއ ެވގެން ިދޔަ ގޮްތ. އޮޅިފަ ެއއް ނެތްއްރަނގަޅަށް އެނޭގ ބަޖެޓުަގއި ކަންތަ

ވެފައޭ އެ ސަުރކާރު ރަނގަޅޭ މިއީ ބޭކާރު ވާަހކަ ެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ސަރުކާރު ފޭލް، ސަރުކާރޭ

ނޑުމެން ފާސް 3117 ،ވަނަ އަހަރުަގއި 3117ތަނުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ވަަނ  3117ކޮށްގެން ވަނަ އަހަރުަގއި އަުޅގަ

އެއީ މީގެ ޑަބަލް ސައިޒުެގ ފޮތަކާއި އަދި މި ސައިޒުެގ  .ފޮތް 3ފޮތުގެ ބަރުދަންހުރި  4އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މީގައި 

ނޑުމެން ބަޖެޓަށް ފާސްކޮށްފީމޭ. ކޮންކަމެއްތޯ ރާއްޖެ އަށް ވެގެން 3ހުރި  ބުރަދަން 4ފޮތަކާ.  ދިަޔއީ؟  ފޮތް އަޅުގަ

ޖެހުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ދިވެހިރައްޔިތުން ބަދަުލކޮށްލަންވެގެން  ވީ؟ ނިލް. އެހެން ކޮންަކމެއްތޯ؟ ކަމެއްތޯ ކުެރވުނީކޮން

 އިދިޔަ ގޮތް. ަގއްދޫގަ  ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއަސށް ވެސް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަންަތއްތައް ެވގެން

އި ހުއްޓާ ގައްޫދގަިއ ބިން ހިއްކުނީ. މިީއ އަުޅަގނުޑ ރޯނު ދަމާފަ ޖަހައި ޑަވަންދެން ކައަހަރު  26ބިން ހިއްކުމަށް 

ނޑު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދެފައި މައްޗަށް ެވއްޓި ރޮިއ  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލެއާދޭސްކޮްށގެން ކުރެވުނު ކަމެއް. އެއީ ސަރުކާރުން ކޮށްިދން ކަމެއް  ނުކުރަން.  އްކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަައހަރު  38ރަތަފަންދޫގެ ބަނދަރު  ކުރުމަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނ ކުެރވުނީ. ޖަހައި ސާރވޭވަންދެން ކަ

ނދަން، ހަނދަން، އަހަރު ުދވަްސވަންދެން މަޑަވެީލގެ ބަނދަރު ހަނދަން، ހަނދަން، ހަނދަން، ހަނދަން، ހަ 8

ހަނދަން، ހަނދަން، ހަރު ވަންދެން ގދ.ވާޫދގެ ބަނދަރުއަ 8ެވގެން ދިޔައީ. ނެހެދި އޮއްވާ ފޭލި ކިޔަިކޔާ އޮްއަވއި،
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އެ ކުރީމޭ ހުގަިއ އޭރުގެ އެކަމާ ބެހޭ މީހާއާ އަޅުަގނޑު ުސވާލުހަނދަން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ ، ހަނދަން، ހަނދަން

ދަނީ ގދ.ވާޫދ  މިއަދު އެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ هللا ވެގެންދިަޔއީ. މާތްނުވެ އޮްއވާ ފޭލް ވެފަހަރަށް. ނު 6މިނިސްޓަރާ 

ބަނދަުރެގ  34އޮތް.  ބަނދަރު ހެދިފައި އެބަ 42ހަދަމުން. )ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަނދަރު

އޮތީ ތަްއޔާރުވެފަ.  ބަނދަރު މި 9މަސަްއކަތް ފަށަން  ،ދޭ. އަދި ީއ.ައއި.ޭއ ރިޕޯޓު ހެދި މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަ

، 25 ހަދާ ބަނދަރެކޭ ކުީރގެ ަސރުކާރުން ހަދާފައި އޮތް  މި ސަރުކާރުން މި  ،ހަދާ އީސް، މިހާރު މިޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

ހެދޭ ބަނދަރު. ކުރީގެ ބަނދަރުތައް ހެދީ އެހެންނެއްނޫނޭ. ކުރީގެ ބަނދަރުތައް  ބަނދަރާ އެްއވަރުވާނެ ިމހާރު މި 26

ގަލްފްކުރާފްޓު ލޯންޗެއްަގއި ނުވަތަ ދޯންޏެއްަގއި  ބެހޭ މިނިސްޓަރުން ގޮސް ހެދީ އެހެންނެއްނޫނޭ. ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ތާނަގއި ހުރި ެއއްޗެހި ެޖހެނީ ބޭރުކޮށްލަން. މިހާރު މި  ޖެހުނީމާ އެވަރަށް. ވަންނަން ިރޔާ ވަެދވޭގޮސް ވަންނައިރު ކި

 ތަށް. ދެންގޮ ހަދަނީ އެހެންނެއްނޫން. މިހާރު މި ހަދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ބޭނުން އޭެގ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހިފޭ

ވެސް. ކިަތއް ރަށުަގއި ވާަހކަ އެއް ހަމަ އެްއގޮަތކަށް ދައްކާ ގުނު މިނވާހަަކއެއްތޯ މި ދައްކަނީ. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭކޮން

ދިއްކުރާނެ ކަމެްއ އް ރަުށގަިއ ނުލެވުަނސް. އިނގިލިނަރުދަމާ އެޅިއްޖެތޯ؟ ކިަތއް ރަށުގައި ފެން ެލިވއްޖެތޯ؟ ަވރިހަމަ އެ

ވެސް ނުހުންނާނެ. އާދެ، އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ  ދިްއކުރެވޭނެ އެކަކު އިނގިލި ދިމާލަށް  ނެތް. މި ސަރުކާރާ

 އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ދަށު ދަރަޖަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ހެލްތު ާދއިރާ މި

ވަނީ ވިްއޔާ  ދައްކާ ކަމަށްެއއީ ޙަޤީޤަތަށް ވާަހކަނޫްނ އެީއކީ.  ކަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުނުކުރާ އެްއޗެއްއެްއގައި 

އަކީ ދުނިޔޭގެ ެއްއވަނައޭ ބުނުމަކީ  އަޅުަގނޑު މިއަދު ހެލްތު ދާިއރާ އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮްތ ހެލްތު ސަރވިސް

 އްޭޖގައި މި ވިއްޔާ ހެލްތު ސަރވިސް ދިވެހިރާ ކަމަށް ވަނީ ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ  ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެީއކީ

ވީ. އަޅުަގނުޑ  މިއަހަރު  75އަޅުަގނުޑގެ އުމުރުން  . ސަބަބަކީ ހުރިހާ ކަމެއް،އޮތީ ވަރަށް ދަށުގަ ވަގުތު މި

ނޑުެގ އުމުރުން  ނުޑގެ  29ދިރިއުޅުމެއް ފަަށއިގެން އުޅެީނ އަުޅގަ ޔާުތގަިއ ހައަހަރުއްސުރެ ފެިށގެން. އަދިެވސް އަުޅގަ

ަޤއުމެއް ތިން އަހަުރ ، ހުރިހާ ކަމެއް ނުނިމޭ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ކުރަންޖެހޭ ޓަަކއި އަޅުަގނުޑގެ ދިިރއުޅުމަށް

ނޑު ކާލާފައި ޮއތް ހުސް ބުޅި އެންަގނުޑ އި ވީރާނާވެ ހަލާކުވެފައި އެއްަލއިދުވަހުގެ ތެޭރގަ ލާފައި ޮއތް މަސްގަ

ހަކަށް ވެވޭނެ ތެރޭަގިއ އެއްެވސް މީ އަހަރު ދުވަހުގެ 4ބިނާކުރުމަކީ އެީއީކ ހުސްބުޅި އެއް ނަގަިއގެން ، ކާލަިއގެން

هللا ބޭނުން. ވަގުުތ ބޭނުން. މާތް މަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފުރުޞަތުކަ މި، ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެހެންީވމާ

ފާޑުފާުޑގެ ، ޤައުމު ބިނާކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިޤައުުމ ބިނާކުރާނަން އަޅުަގނޑުެމން. މި

ދިްއކުރާނެ ަކމެއް ނެތް. ެއްއވެސް މީހަކު ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް. މަޑުްނ ށް އިނގިލިނެތް. ާފޑުފާޑަ ވާހަކަދަްއކާނެ ކަެމއް

އޮތީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް  ެވސް ނުކޮށް. އާދެ، ދެން މިގަ ހިޭމނުން ލައިގެން އެްއކަމެއް އަނ ،ތިބެވޭތޯ ބަލާ

ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ހޯދަމުން މިދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާިއރާގައި މިހާރު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ތަޢުލީމު

ކާމިޔާބަކީ މިއީ ެއއްެވސް ިއރެއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ކުދިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ކުދިންތަކެއް 
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 ރާ އާދެ،މީހަކަށް ދެބަސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތަޢުލީމީ ދާއި އި ކާމިޔާބުތަކެއް ނޫން. އެއަކާހޯދަމުން އަ

ނޑުމެންނަށް އްޙީޞި ނޑުެމންނަށް ޔޫ މި ބަޖެޓު ދާއިރާ އަުޅގަ هللا ވިއްޔާ މާތް  ަކމަށް ވަނީ ޓިލައިޒްކުެރވިއްޖެއަޅުގަ

ފާވާނެ ފެންވަރަށް ގެންނާނެ ާދއިާރ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އު  ގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ިޞއްޙ3123ީޔާ އިރާދަކުރެްއިވއް

ނުޑ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެން މިކެތްކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ެއއްެވސް ަޝއް ތާނގައި ަބއެއް މެންބަރުްނ  ނުކުރަން އަުޅގަ

ތަނަށް  ރެްއގައިތޯ ބަޖެޓުގެ ހިސާބު މިކަ. ކޮން ދައުެރއްަގއިތޯ، ކޮން ިިވާހަކަދަްއކައިފި ބަޖެޓުގެ ހިސާބުތަކުގެ ވާހަ

 މިދިޔަ  .ލާފައެއް ޖަހައި ފިގަރ ޑުންނަނީ ރައުންހުށަހެޅީ. އެއްވެސް އިަރކު ނަހަދާ. އެއްވެސް އިަރކު ނުގެނޭ. ހަމަ އި

ކޮމިީޓގަިއ  އަހަރު ދުަވސްވަންދެން ބަޖެޓު 5. ކަމަށް ން ޚަަރދުވިއަހަރުަގއި މިތައް ބިިލއަން ނުވަތަ މިތައް މިިލއަ

ްސ ތަނުން. އެްއވެ ފާސްުކރީ މި ަގނޑުމެންެގ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާ ެއުކގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުއިނދެގެން އަޅު

އެއް ނެތް. ދެން ކޮްނ  އެއް. ެއއްވެްސ ކަމެްއ ޮކށްފަ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާރުން ނެތް ޢަމަލުކޮށްފަ

ނޑު ކިޔަނީ. ދެން ކޮރަޕްޝަނު  ރެކޮމަންޑޭޝަނެްއގެ ވާހަކަެއްއތަ މި ދައްކަނީ. ކޯއްެޗކޭތަ މި ގެ ވާހަކަ. މިއީ އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި ނެތޭ.  ން. ޙަޤީޤަުތގައި ކޮރަްޕޝަނޭ ކިޔާފައި ވާހަކަެދކެވޭެނ މީހަކު މިއެްއ ދައްކަ ވަރަށް ލަދުގަންނަ ވާހަކަ

ުއޅެނީ.  އުޅެނީ. ޯކއްެޗއް ކަމެއްތޯ ނުެވގެން މި އެކަުކ ވެްސ ނެތޭ. ެއކަކު ެވސް ނެތް. ކޯްއޗެއްޯތ މަދުެވެގން މި

ބުރިއަށް އަރާފަިއ  21މިނިސްޓަރެްއެގ ގެ ުބރިއަށް ކޮންމެ  21ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރަގއި ތިބި މިނިސްޓަރުންގެ ގެަތއް 

އޮތީ ކޮންތާކުން ނެރުނު  ހުރީ ކޮންތާކުން ނެރުނު ލާރިއެއްތޯ އެއީ. ކޮންމެ މީހަކު ދެ ގޯތި، ތިން ގޯތި ގަނެަފއި އެ

، ވީ. އެހެްނވީމާ އަށް ހެއީތޯ. ކިހިނެއްތޯ އެ ލާރިލާރިއެއްތޯ ެއއީ. ކޮންާތކުންތޯ އެ ލާރި ނެރުނީ. ޖެހީތޯ، ވި

ކޮްނ ، ހެއްތޯމީނުޖެހޭ. ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް އެއީ. ކޮން ަކދައްކައި މިތާނަގއި ފުމެއަރާަކށްޝަނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކޮރަޕް

 އިން.ރުފިޔާ  211ގައި. އިބްާރހީމް ނާޞިރު ދުވަސްވަުރގަިއ ނެގީ އެ ކޮރަޕްޝަނު  ނިސްޓަެރްއތޯބޭފުޅެއްތޯ، ކޮން މި

 ނުން. އަހަރު ނަަގންވީ މިލިއަ މިއިން.  ދުވަސްވަުރގައި ެދއްީކ ލައްކަމައުމޫނު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން 21:30ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   މިެނޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަކަށް... 41ގައި އަުޅގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ނިންމައިހިސާބުން އަޅު  ދެން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ އެްއ ނުދައްކާނަމޭ. މި ، ސްތުކުރަނީ. އެހެންވީމާލާށޭ ިމ ގަގަ

ނޑަށް ކޮންމެހެން ަވގުތު ދެްއވަްނ ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. އަދި އެއް މިނެުޓއިރު ދެްއިވއްާޔ  ޓީޓައިމްެގ ފަހަށް އަުޅގަ

 ރަނގަޅުވާނެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އަރުވަވާހަކަފުޅު ނިންމައިލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު ޒާިހރު އާދަމު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ތަުޢލީމާއި ޞިއްޙަާތއި، ސޯޝަލް  57ބަޖެުޓގެ % އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިهللا އެހެންވީމަ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މާތް 

ނޑު އަށް ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާ ސެކިއުރިޓީ އާއި  ޚަރަދުކުރުމުގެ ތަޢުފީޤު  މެންނަށްޓަކައި ެދވޭ އެހެިނހެން ޚިދުމަތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ކަމަށް ވަނީ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްަވއިފި هللا  ގޮތަށް  ވިްއޔާ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު  3123އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ިދެވހިރާއްޖެ هللا ިވއްޔާ މާތް  ކަމަށް ވަނީ  އިރާދަކުރަްއަވއިފި

އަީކ މިހާރު  ައކީ. މައްސަލަ ހުިރހާ ކަމެއް ނިންމާނަން އަުޅަގނޑުމެން. މިއީ ަމއްސަލަ ނިމެންވާއިރަށް މި އެދޭ

ވެްސ  މިހާރު، ން އައީ ކަތިަކއްޗަށް. އެހެންވީމާދަނީ ސީދަލަށް. މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެ ދަތުރުކުރަމު ދިވެހިރާއްޖެ މި

ނޑުމެން. ެގންދާނީ ސީދަލަށް. މާތް ބޭނުންވަނީ ކަތިކަްއޗަށް ދުއްާވލަން. އެކަމަކު، އެހެނެއް ވިޔަ  هللا ކަނުދޭނަން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މި . ނޑުމެްނގެ މި ސަުރކާރަްށ ހެޔޮ ތައުފީޤު ެދއްވާށި ޤައުމަށާިއ ައުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

 . ވަބަަރކާތުހޫهللا މަތު ކުމް ވަރަޙްވައްސަލާމްޢަލައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަަކށް ދާނީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި ހުރި ބަެއއް ވާހަކަަތއް  41ން ހިސާބު އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑު ހަނދުމަފުޅުޮކށްލަދޭން ބޭނުން. މެންބަރަކު ވާަހކަފުޅު ދަްއކަވަމުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ގެ ގަާވއިދު ހުއި ޢަމަލުކުރެްއވުްނ އެއީ މަޖިލީގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ ގެންދަވަނިކޮށް އެ މެންބަރަަކށް އުނދަގޫވާ

ތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ެއކު ެދންމެ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްެއއާ އްދަކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ހަމަހު

 ވީމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީމަ ތިމަންނަ ވާހަކަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅު 41;21ލެްއވުމަށް ނިންމަވައި

ކަމަށް. އަދި ވާަހކަފުޅު ނިންމަވައިެލއްވުމަްށ  ނެތޭ. ތިމަންނާ އިންޓަރވަލްގެ ފަހުން ަވގުތު ބޭނުންފުޅު ނުވާ

ޖާަގ ދީފައި  ގޮތަށް އެ އެރުވީ ަގވާއިުދަގއި އެ ގޮތަށް ުފރުޞަތު މި ދިނުމަށް އެދިވަޑަިއަގތީމާ ރިޔާސަތުން އެފުރުޞަތު

ތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު ގެންނަން ބޭނުން. އަދި ވެސް ޢިއްޒަ ެއކަން، އޮތީމަ. އެހެންވީމާ

ނިޑެގން ނުވަތަ ނިންމާލުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ނުކުންނަންދެން  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލިސް މެދުކެ

ނޑިަތކުގަ  ވާަހކަ ވެްސ  އެ ، ެއހެންވީމާ އި އިށީނދެވަަޑިއގެން.މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިއްބަަވންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ގޮ

 . ގ11ަ;22އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ  ދަންނަވާލީ. ވަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. އަޅުަގނޑުމެން
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 ]އަށް  11;22އިން  41;21ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  3123`. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތުަގއި 

ދައްަކވަން  ކުރިއަށް ގެންދަނީ. މިއަދު މިއީ ބަހުސް ބަޖެޓުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް. އެހެންީވމާ، ވާހަކަފުޅު

ނޑު  އެދިަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންުފޅުވާ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ވެސް އަުޅގަ

ދެްއވުމަށް ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުންނަށާއި އަދި ަވިކ ަވއިަވގުތު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް ކޯރަމް ހަމަޖައްސަ ދަންނަވަން. އަދި

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި  ނޑު އެދެން. އަުޅގަ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވެސް އަުޅގަ

 ޢަލީ އަށް. ތަސްމީނު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދުއަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިާރގެ ޢި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ އަްޙމަދު ތަސްމީނު ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ މިީއ ރަްއޔިތުންގެ ލުމުން އަޅުަގނޑަްށ ކުެރވޭ އިހުާސސަކީ، އަފަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަލައި ުޅގަ

ިއ ދައުލަތުން މަޖިލީހުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ހިނގާ ނުިހނގާ ގޮްތ ބަލައި، ެއ ބަޖެޓުެގ މަސައްކަުތގަ

މުގެ ގޮތުން ކުރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއަކތަށް ހުރަސްއެޅުޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖަވާބުދާރީތަކަށް ރައްހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓު

ހުށަހެޅުނީމަ ން ވެސް މިދިަޔ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދަންނަަވނީ މީގެ ކުރި . މިހެން މިއްވާފައި އޮތް ބަޖެެޓްއ ކަމުގަހުށަހަޅު

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައި ތަކުގެ ތަފުޞީލުތަްއ ން ދައުލަތުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުވެސް އަުޅގަ

. އެ އޮންނަނީ ޮކން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަވަންޯތ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެ ދިނުމަށް. ކޮން ރަށެއްގައި

ވުރެ ވެސް ހާލު ޮބޑުކޮށް  ަޚރަދެއްތޯ. މިފަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ ބަލައިލީމާ ކުރީފަހަރުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިނގާނީ ކޮން

ނޑުކޮށް ޕްޮރގްރާމުތަްއ ތައް މި ހުންނަނީ. ދައުލަތުގެ ޮބޑެތި ޕްޮރްގރާމުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ވަނީ ވަަރށް ގަ

ތައް އެ ހިްނގަނީ ާވއިރު ެއއިން ހިނާގނެ ޚަރަދު ތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ ޖަްއސަވާފައިއެކުަލވައިަލއްވާފަ. އެ ޕްޮރގްާރމު

މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ  ތަކަކަށް ކަން އެނގޭނެ ެއއްވެސް ގޮތެއް ނެތް. އެންމެ ގިނަ މިކަހަލަ  ޢުމްރާނީކޮން ޕްރޮޖެކްޓު

ގެ ނަމުަގއި ިމ ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމަކީ ކްަލއިމެޓު ޗޭްނޖު އެންޑް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ބޮޑެތި އަދަދުތައް

ގޮސް ވަރަށް ގިނަ މިކަހަލަ  ތެރޭަގއި ނަރުދަމާ، ބަނދަރު، ހަކަތަ، ފެން މިހެން ކުަލވާލަްއވާފައި އޮތް ޕްޮރްގރާމު. އޭގެއެ

 އިތަެކއް ހިމެނޭ. މި ޕްރޮގްރާމަށް ބަލައިލީމަ ވެސް މި ހުންނަނީ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަރަށް ޮބޑު މުހިއްމު ބޮޑެތި ބަ

ނޑުކޮށް ޖަްއސަާވފަ ކަމެއް ކަމެއް އެނގޭކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ގަސްތުުކރަނީ ކޮން. މިއިން ކުރަން އަދަދެއް ގަ

ނޑުމެން ިމއަށް ބަ އޮތް ތާނަގއި މި  ކުރިއަށް ލަިއގެން ައޅުަގނުޑމެން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި ގޮތަށް އަުޅގަ
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ޓަަކއި ކުރަން ހުިރ  ކުުރވުމަށްލީހުން ދެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީގޮަތކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖި ވާ  ފިއްާޔ މިދޫކޮށްލައި

 އި މި ގޮުތގަ  ބޫލުކުރެވޭވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަމި ދިމާ މަށް ވަަރށް ބޮޑު ހުރަސްތަކަކާމަސައްކަތްތައް ކުރު

ވުމަށް ކުރާ މަސަްއކަތަށް ުކރުމަިޖލީހުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ލުުމގެ ބޭނުމަކީ ރަްއޔިތުންގެބަޖެޓު މިގޮތަށް އެކުަލވައި

ނޑުމެން ބަލައިގަެނގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހުރަސް އެޅުން. ެއކަމުގެ ފުުރޞަތު ހަނިކުރުން. އެހެންވީާމ، މިއީކީ އަުޅގަ

ގެ މި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުެގ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޅި ބަޖެޓުގެ ނޫނީ ދައުލަތުމިހެން ދަންނަވާއިރު އަުޅގަ

މެކްރޯ ބޮޑު މަންޒަރަށް ބަލައިލާއިުރގައި ފެންނަ މަންޒަރު އެހާ ރީއްޗެއް ނޫން އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް. އެހެން މި 

އަންނަ  ވުރެ މި  ވަމުން. މިދިޔަ އަހަރަށްށް ބޮޑުމި ދަނީ އެއް އަހަރުން އަހަރަ ނަވަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓުދަން

ވުރެ މިއަންނަ އަހަރަށް ަފއި އޮތް ބަެޖޓަށްބޮޑު. މި އަހަރު އަންދާޒާކޮށްށް ލަފާކޮށް މި އަހަުރގެ ބަޖެޓު އަހަރަ

މާ، އަންދާޒާކޮށްފައި އޮތް ބަޖެޓުެގ އަދަދުތައް ބޮޑު. ދަރަނި ދަނީ ބޮޑުވަމުން. ތަކެތީގެ ައގު ދަނީ އުފުލެމުން. އެހެންވީ

ްސގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބަޖެޓުގެ ޖެހޭ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެޖެސްމެްނޓުތައް ގެނެއަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަން

 އެެހންވީމާ، މި މެކްރޯ އިކޮނޮމިކު މަންޒަރު ނޫނިއްޔާ ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދީ މި ތަޞައްވުރު ރަނގަޅު ކުެރވޭކަށެއް ނެތް. 

ޖެހޭ. މިހެން  ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވެްސ ކުޑަކުރަން. ދަރަނި ވެސް ުކޑަކުރަން އެބަ އި އެބަޓަކަ  މަންޒަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް

ނޑުމެްނގެ ވިްސނުމުގައި އެބަ ބަހައްޓަންޖެހޭ  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ެއބަ ކުރަންޖެހޭ. މި ކުރާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑިަވޅެްއގަިއ މަޑުުނޖެހޭނެ ގޮ ތެއްގެ މަތިން މި ަމންޒަރު ބައްޓަްނވާނެ ގޮަތކަށް ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ިމކަހަލަ ދަ

ކަންތައްތައް ކުރަން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް ކޮށްފައި 

އް ކުރަމުން ގެންދަނީީކ ހުރި ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ކަންތައްތަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ކަން. ޤަުއމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ަމޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށްގޮތަކަށް ނޫން މި

މިީއ  .ތަން ދާ ޚަރަދުތަކުގެ ބަދަލުަގއި، ަވރަށް ބޮޑަށް ސިާޔސީ ކުަލވަރު ޖެހިގެން ޚަރަދުަތއް ކުރަމުން

އި ހުރި މުކޮށް ކުރަންޖެހިފައަކީ ކޮަބއިތޯ. ވަރަށް މުހިއް މަންޒަރަކީ. މީގެ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް

ނުޖެހޭ އެަތްއ ބައިވަރު ޚަރަދުަތކެއް ދަީނ ޅުަގނޑުމެންެގ ނަޒަރުަގއި ކުރަންވާއިުރ ވަރަށް އަ  އެތައް ކަމެއް ނުކުެރވި

އަދި މިދިޔަ އަހަރު، ނިމިގެން މިދިޔަ އަހަުރެގ ފައި އޮތް ޮގތުންނާއި އެކުަލވާލާ ބަޖެޓު ކުރެވެމުން. އަދި މިހާރު މި

ނޑުކޮށް އަދަދުތައް ދެްއވާފައި ލުކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ ަތފުޞީ ޚަރަދުތައް ލުތައް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ތަފުޞީ ، ދިނުމުގައި ގަ

ނުޑ ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަންޒަރު މުޅިން ދެނެގަނެވޭނެ ޮގތެއް ވެސް ނުވި. މިއީ

ނޑުމެްނގެ މި ދައުރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދަުއރު ހަނިކުރުމަށް ނޫނީ އެ ގަސްތުދަންނަވާނީ  ަގއި އަުޅގަ

ލުތައް ވެސް ިމއަންނަ ނެ ގޮތުެގ ތަފުޞީވާ ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި އާމްދަނީ ހޯދާ މަސައްކަތަށް ދަތިކުރުމަށް ޮކށްފައި

ފުނިތަކުން ލިބޭނެ އާމްދަނީ އެނގެން ނެތް ވާހަކަ، އެއީ މި މަޖިލީހުގަިއ އަހަރަށް ދީފައި ވަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. ކުން

ރު ކޮންމެވެސް ެއއް. މިދިޔަ ފަހަ މަތިން ދައްކަވާަފއި އޮތް ވާހަކަ ފަހަރު ވެސް މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކި



42 

 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ތަކުރާރުވަރަކަށް އެ ތަފުޞީ ކޮށް ސިވިލް ސަރިވސްަގއި ިތއްބެިވ ލުތައް ހުިރ. އަުޅގަ

 ނާނެތީ ސިިވލް ސަރވިސް ހަނިކޮށްލަިއ،މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަށް ސަުރކާރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނޯން

ތަފާތު ކުންފުނިތައް ހަދަމުން މި ދަނީ. މިހެން ހަދާ ކުންފުނިތަކަކީ މިއީ ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ދެކޮޅުޖެއްސޭ ގޮތަކަްށ 

ލުކޮށް ނޫނިއްޔާ ހާ ކުންފުނިތަކެއްގެ ފައިދާ ތަފުޞީކަމެއް ނޫންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އެހެންީވމާ، ހުރިކުރާ 

ކަމުގެ ޙަޤީޤީ މަންޒަރު  ވަނީ ަވކިވަެރކޭ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ދީފިްއޔާ މިންފުންޏަކުން ދައުލަަތށް ހިއްސާވަކި ކު

ނޑު ޤަފެނިގެން  ބޫުލކުރަނީ ޓެްކސް ނޫން ގޮތުަގއި ލިބޭ އެހެިނހެން އާމްދަނީ ޖަހާފައި ބޮޑު ހިނގައިދާނެތީ ކަމަްށ އަުޅގަ

މިވެނި ކުންފުންޏަކުން މިާހ ވަެރއް ލިބޭނެ ކަމަށް. ކަުރދާހުގައި ހަދައިަފއި ެއކިެއކި  .އޮންނަނީ އަދަދެއް ޖަހާފައި މި

ސިވިލް ސަރިވސްގެ ތެެރއިން  ،ންބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ ދޭންވެެގން ހަދައިފައި ސިވިލް ސަރވިސް އިން މުަވްއޒަފު

ނޑަށް  ންވީމާ، މިއީނެރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހަދައިަފއި ހުރި ބަިއވަރު ކުންފުިނތައް އެބަހުރި. އެހެ ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް ބަލާއިރު ގޮތްާވ ސިއްރަކީ. އާމްދަނީ ހޯދަން ހުރި  ކަމުގަިއ ވެސް ފޮރުވިފައި މި ބޫލުކުރެވެނީ މިޤަ

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 861ވެސް ިވއްަކިއގެން ސީަލތުން ނޫނީ ދައުލަތުގެ ހަުރ މުދާ އަނެއްކާ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނގެ ވަ

ނޑުމެން ވަރަށް  ވަނީ. މި ދައުލަތަށް ހޯދާ ގޮތަށް މި ައންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ައންދާޒާކޮށްފައި މި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ކީ އަދިެވސް މި ބަޖެޓަކުން އަުޅގަކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ީމގަިއ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމަ

ވާފައި ރާޯކއްެޗއް ވިްއކަިއގެންތޯ މި އާމްދަނީ ހޯދަން ، ދައުލަުތގެ ކޮން ަވސީލަތްތަކެއް ކޮން ހަރު މުދަލެއްސާފެއްނުވޭ 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ އެތައް ަދއުލަތުގެ ހުރީ. މިކަހަލަ ތަފުޞީ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ަތްއ އެސެޓު ލުތައް ނެތުން. އަުޅގަ

 ން ރުފިޔާ މިއަމިލި  861އޮތީ. ައނެއްކާ މި އަންނަ އަހަރު ެވސް  ން މިހާތަނަށް ވެސް ފެނިފައި މިތަ ދާ ވިްއކަމުން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދި . މިއޮތީ ހުށަހަޅާފަ ގޮތުން ހޯދަން މި ޔައީ ރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ދޭތެރެއިން އަޅުގަ

އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ުކންފުނި ދިރާގުގެ ހިއްސާ ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަމުން ގެންދާ  ރިޓާރން ރަނގަޅު ޑިވެންޑެްނޑު

ވާއިުރ،  ތު މިހާރު ބަންދުވެފައިތަން. ދިރާގުގެ ހިްއސާ ިވއްަކމުން މިހާރު ނޫނީ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމުެގ ފުރުޞަ

ނޑުމެން ީޖ.އެސް.ީޓގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިިއރު މުވާ ގޮތަްށ  ސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގާދާދި ފަހުން އަޅުގަ

ނުޑމެން ފާސްކުރި ފާސްކުރުމެއް. މިކަން މި ނިންމާފައި މި ގޮތަށް އޮއްާވ  ވަނީ. މިއީ ވަރަށް ފަހުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިާރގުެގ ނޫނީ ސަރުކާރުން، ަދއުލަތުން ދިރާގުެގ ހިއްސާ މި ިވއްކަން ފެށީ. އެކަން އެހެން އޮންނާެނ 

ކަމަށް މި  ކޮޅު މިސޭވްކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ މީހުންގެ ކަމުގެ ވިސްނުެމއްަގއި ވަރަްށ ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ 

ކުރަން ނިންމީ. މިހާރު އޭގެ ހަމަ ކުޑަ ުދވަްސކޮޅެްއ ފަހުން ސަރުކާރުން އަނެއްާކ މި ހުށަހަޅަނީ މި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު

އިން ޖީ.އެސް.ޓީ  އޮތީ އަެނއްާކވެސް ުމވާސަާލތީ ދާއިރާ ތެރޭަގއި މިތެރެއިން ފެންނަން އޮތް މަުދ މަޢުލޫމާތުގެ 

ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ހުރިހާ  ތަޢާރުފުކޮށްގެން ދައުލަތަށް ާއމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެްއ ކުރާކަން. މި

ފޮތް ، ން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމައަށް ބަލައިލާއިރު ދެ  ކަމެއް ވެސް ނުކުންނަނީ ވަަރށް ބޮޑެތި އޮޅުންއަރާ ގޮތަށޭ. އާމްދަނީ
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ށް ވަނަ އަހަރަ 3125ވަނަ އަަހރަށް  3124ލަމުން ދިޔައިރުަގއި ޮކންމެވެސް ވަެރއްގެ އުފާވެިރަކމެއް އައި ބަލައި

ގެ ދަށުން އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހުށަހަޅާފައި ނެތީމަ. ދެން އެކަމަުކ ފަހުން ފުންކޮށް ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަްނ ޕްރޮގްރާމު 

ވަނަ  3124ގޮތަކީ ދެން ބާކީ އިތުރަށް ވިްއކާނެ އެްއޗެއް ނުހުންނާނެހެން  އިރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވާވިސްނާލާ

ތައް ވިްއކަިއގެން ން ދައުލަތުގެ އެސެޓުމިލިއަ 861އަނެއްކާ  އަންނަ އަހަރު ވެސް އަހަރު އަންނަންވާއިރަކަށް. ެއއީ މި

ވެސް ލޯނު ން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި އަެނއްކާ ވާތީ. އާމްދަނީ ހޯދަ ސަރުކާރަށް ހޯދަން ހުށަހަޅާފައި

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަަތށް އާމްދަނީގެ ހޯދަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަމަކީ ެވސް  ނަގަިއގެން ދެ ބިލިއަނަށް

ނޑުމެން މި ބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމެ އެްއ  ނެވިހެން ބަޖެޓު،ދެން ބަލައިލީމަ ދައުލަތުގެ މި  އް. ދެން އަުޅގަ

ބޮުޑވަމުން ދަނީ. ތަކެތީގެ އަުގ ތައް ބޮުޑވަމުން ދަނީ. ޑެފިސިޓު ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ބޮުޑވަމުން ދަނީ. ޚަރަދު

މަންަޒރަކީ. މި މަންޒަރު މިހެން ީއ މި ފެންނަ މެކްރޯ އިކޮނޮމިކު ބޮޑުވަމުން ދަނީ. ރުފިޔާެގ ައުގ ވެއްޓެމުން ދަނީ. މި

މު ކަންތައްތަކަށް މެން ވިސްނަންޖެހޭ. ވަަރށް މުހިއްތޯ އަުޅަގނޑުހިނެއްރެވޭ ޚަރަދުތައް މި ކުރެވެނީ ކިއޮްއވާ މި ކު

ނުޑގެ ވިްސނުމުގައި މިހާރު ޤައުމަށް މި  ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދެމުން ނުދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އަޅުގަ

އަހަުރ  4ވީ  އޮތް ސަރުކާރު އައި ފަހުން މި މިހާރު މި ޓުމައްސަލަ އަކީ ަދއުލަތުގެ ބަޖެ  ދިމާވެގެން ުއޅޭ އެންމެ ބޮޑު

ވުން. ިމއީ އިޤްތިޞާދީ ަބޖެޓެއް ނޫން. މިއީ ތަރައްީޤގެ ބަޖެޓެއް ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ  ވެސް ިސޔާސީ ބަޖެޓަކަށް ވެފައި

 ގެން. މިހެން މިދަނީ އޭގެ ފަހަުތގައި ސިޔާސީ ފިކުރު ހުރެ މިއީ ސިޔާސީ ބަޖެެޓއް. ހުިރހާ ޚަރަދެއް ކުެރވެމުން މި

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ތަކުާރރުކޮށް މިއަދު މި ޝަީރ އޮތް ަސރުކާރުން ވެސް ޖުޑި  ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

. ޖުޑިޝަރީ ހަރުދަނާކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން އަލަށް ިމ ންތަ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާ

ްސ ކަމަށް ވެ ނުދާނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް، އެގޮުތގައި ފުރިހަމަެވގެން ެގ ހެޔޮބަލައިގެންފަިއވާ ނިޒާމު އޭ

ނަޑއަޅާފަިއ ހުންނަ ބަޖެޓު  ނަޑއަޅާފަިއ ހުރިކަ ނޑުމެންނަށް އެ ކަ . އަުޅަގނުޑ އެްއ ނުވޭ ކަމެްއ ދޭހަ ގޮތުން ައޅުގަ

ލު އް ޕްރޮގްރާެމއްެގ ތަފްޞީއެތަ  41 ގެ ނަމުަގއި އޮތްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޮއފީސްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓު

ރުމަްށ އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުދަނީ ޢަދުލު މި 1.59ގެ %ގެ ބަޖެޓުުރގައި އެ ޕްރޮގްރާމު އިބަލައިލި

ޕްރީމް ކޯޓު ދޮށުގައި މުޒާހަރާކޮްށ، ސަރުކާރޭ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުްނ ގޮސް ސު ތަކަށް.ހިންގަން ހުރި ޕްރޮގްރާމު

ކަންތައް މި ކުރަނީ  މި ،ްޕރީމް ކޯޓު ދޮށުގައި މުޒާހަރާޮކށްކާރަށް ިނސްބަތްވާ ޕާޓީން ގޮސް ސުސަރު ދެންނެވިޔަސް

ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަަޑއިގަންަނވާލެްއ  މުކަން އެގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މުހިއްކުރުމުޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންނަ  ހެޅި ބަޖެޓު މަެވސް، ޖުޑިޝަލް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޝަނުން ހުށަބޮޑުކަމުން ކަމަށް އަުޅގަ

ގެ ެތރޭގައި އެހެން ކަންތައްަތކަްށ މާ ބޮޑަށް އިސްކަންދީފަިއ ދެންނެވި ޕްރޮގްރާމު އެތައް ތަެނއް ކުަޑކޮށްލާފައި މި

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ސަރުކާރުގެ ހިންުގން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ެއއަށްުވރެ މާ ބޮޑު  ހުންނަ ސްކަެމއްދީފަިއ އިތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގައެބަ އޮތް ބަޖެޓު  އިވާ މި ިނޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ބާރު ވަކިކުެރވިފަ  4ަދއްަކނީ މި  . އެކަމަުކ އަުޅގަ
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 ރުދަނާކުރުމަކީ މިީއ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން. މިީއ މި އޮޅުްނއަރާހަކުރުމުެގ ނިޒާމު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު

ކުރަން ކުުރމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާއިންޞާފު ޤާއިމުފެދޭ ހިސާބަކީ. ސަރުކާރުން އެްއކޮުޅން ޢަދުލުއުހިސާބަކީ ނޫނީ ސުވާލު 

. ދެން ފަހަރުގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް އިްސކަންދީފައޮންނަނީ ސަރުކާރު ހިންގުން  ަގއި މިވާހަކަދަްއކަާވއިރު ބަޖެޓު

ނޑަކަށް ދަންނަާވކަށް ނޭނެގ. ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުުކރަ ކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެ އޮވެދާނެ އެއީ އްވާ ގޮތަީކ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހައިްނޞާފު ޤާއިމްކުރުމުެގ ނިޒާުމ ގޮުތގަިއ ޢަދުލު ދެން އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން އިސްކަ ވަރަކުްނ  ވީރު ކުާރއިމިޓީަގއި މި މަަސއްކަތްކޮ ންދޭންޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުމަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ސިވިލް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަ އެއަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއޑްެރސްކޮށް އެކަން ރަނގަޅުކުރުަމށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާސާރވަންޓުންެގ  ގޮުތގަިއ  އުނިކުެރވިަފއިާވ މުސާރަިއގެ މައްސަަލ އަީކ ވެްސ މިގޮތުން ައޅުގަ

، ެއއް ދުވަހުްނ އަނެއް ދުވަހަށް ބޮުޑވެ ،ކުންފުނިތަކުގެ މީުހންގެ މުސާރަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. ސަރުކާރު

ރވަންޓުންނަށް ދޭންޖެހި ދާއިރެއްަގއި ސިވިލް ސާ ޚަރަދުތަްއ ސިޔާސީ ކުލަޖެހިގެން އިތުރުވަމުންބައިވަރު ރިކަރަންޓު 

ނުޑ ނުދީ އޮތް މުސާރައިގެ ަބއި މި ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައި ނެތުމަކީ އެއީ ޤަބޫލު  ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ. ހަ ކަމަށް ވިސްނައި ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓަގއި މި މަ ިމކަން ހިމެނުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް  ވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މި ދޭ އަސާސީ ޕެންޝަން. އެ އަަހރު 76ގޮތަށް އުމުރުން  އެ ކަމަށް ކަ

ނޑަެއޅިގެން ބަާޔންކުރޭ ތަކެތީގެ ައގު ޤާނޫނުގައި ުވރެ މަށްޗަށް ގޮސްފިއްޔާ ެއ  އަށް 6ބޮޑުވުްނ އިންފްލޭޝަން % ކަ

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރަްށ  ގެންނަންޖެހޭ އެޖެސްމަންޓެއް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ގެންނަންޖެހޭނޭ. މިކަން އަޅުގަ

ދުވަްސވީ މީހުންނަށް މި ގަިއ ެވސް ެވްއޖެ. މިފަހަރުގެ ބަޖެޓު ތަެކއްހަނދާންކޮށްދެމުން ގެންދާތާ ެވސް މިހާރު ދުވަސް

ެއއް ނެތް. ތަކެތީގެ ައގު ބޮުޑވަމުންދާ  ކޮށްފަސާ އަށް އިންފްލޭޝަނަށް އެޖެސްޓުދޭ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައި

ކުރީމަ ވެސް ލޭޓުތައް ނުލައި އިންފްޭލޝަން ކަލްކިއުމިންވަރު މިއީ މިހާރު ސުވާލެއް އުފެދޭ ކަމެއް ނޫން. މަހުެގ ބާވަތް

ރީ. މިހެން ވުރެ މަތީގައި ތަކެތީގެ ައގު ބޮުޑވުމުެގ ނިސްބަތް މިހި ކޮންމެވެސް ޕަސަންޓަށް 41އެންމެ ފަހުން 

ވެފަިއ އަހަރު 76ނިކަމެތި ވުެރ މަށްޗަށް ދިޔައިމަ ގެންނަންޖެހޭ އެޖެސްޓްމަންޓު ނުގެނެސް  އަށް 6ހުރިއިރުގައި %

ސާސީ ޕެންޝަުނގެ ފަިއސާ ލިބެންޖެހޭ މީހުންނަށް މިހާރު އެ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއ ލިބޭ އެްއގެ ގޮތުން އެ ޭދ އަ އާމްދަނީ

ެއކަން ރަނގަޅުކުރުަމކީ ެވްސ ، ހެންވީމާ . އެޮއތީ ޙަޤީޤަތުގަ އެްއޗަކީ މިހާރު ވަރަށް ކުޑަ އެްއޗަކަށް ބަދަލުވެަފއި މި

ބަލައިލާއިރު ނޫނީ މި ހިންގަންޖެހޭ ޢުމްރާނީ  ތަކަށްތަރައްޤީގެ އެކިެއކި ޕްރޮޖެކްޓު ންކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމަ އެހެ

ނުޑމެންނަށް މި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތްތަކަށް ަބލައިލާއިރު ފެންނަނީ މިކަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުންވާ  ެވސް އަުޅގަ

ިާަތން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ދ ކަްނަކން ކުރެވެމުން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ސިާޔސީ ކުލަވަރުޖެހިގެން މި

ނޑު ތަންކޮެޅއް ގިަނއިން ގޮސް ުއޅޭ ދާއިރާހިމެނިވަޑަިއގަން ނޑީަގއި ވެަފއި މަނި އަކަށް ނަވާ ދާއިރާ ައޅުގަ ކުފާނު ތި ގޮ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ެކޔޮދޫގެ ބަނދަރު ތޮށި ހަލާުކވެފައި ހުންނަތާ ވެސް ކިާހ އިންނެވީމަ،  އަުޅގަ
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ވަންޏާ ކެޔޮޫދގެ  ކަމަށް ނުންވާ ތަންތަނަށް އިސްކަްނދޭދެންނެވި ސިޔާސީ ކުަލވަރެއް ނުޖެހި ބޭ ވީ. މި ދުވަހެއްތޯ

ނޑުމެންނަށް ވެއްޖެ. ދެން މި  ބަނދަރު މިހާރު ހަދަން ހިމެނިފައި ޮއތްތޯ ނޫންތޯ އެނގޭނެ ގޮތެއް ބަޖެޓަކުން އަޅުގަ

ނޑު ނެތް. މި  ޒަމާނެއް  . ނައިފަރުގެ ތޮށި ހަލާކުވެފަިއ އޮންނަތާ އެތައްޮކށް ބޮޑު އަދަދެއް ޖައްަސވާފައޮންނަނީ ގަ

ނުޑގެ ދާިއރާގައި ކެންޫދގެ ބަނދަރު ނުކޮނެވިގެން ުއޅޭތާ އެަތއް ދުވަެހއް ހާލު ެވއްޖެ. ކުޑަިރކިލުގެ  ވެއްޖެ. ޚުދު އަުޅގަ

ނޑު ދާކަށެއް ނެތިން. އެ ދިއުމުގެ މާނަ އޮތީ މިހެން. ދެން މި ލިސްޓު  އެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާިއރާގެ ކަންތައްަތއްވެސް ދެވިަފއި ހުރި  މިހެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ  ޮއޅުންފިލީމަ ރަށްރަށަށާއި އަުޅގަ

ނލިސްޓު ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުތައް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ މަިއގަ ބަލައިލާއިރު މިއަދު  ަޑކީ އަުޅގަ

 އެއް ހޭދަކުރަްނ، ކީއްތޯ  ކަށް ކިހާ ފަިއސާއަންނަ އަަހރަށް އިސްކަންދެްއަވއިގެން ޮކން ޕްރޮޖެކްޓަ ސަރުކާރުން މި

 އެއް ނެތް. އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑު މި ވާހަަކދެއްކުމުގެ މާނަ އުޅެނީ އެނގޭެނ ގޮތެއް ނެތިއްޔާ މި ކުރަން މި

 ރަްއޤީ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. މި ބަޖެޓު ޖެހިފަިއ އޮތް ބަޖެޓެކޭ. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް މިއީ ސިޔާސީ ކުލަވަރު ދަންނަވަނީ ތަ

 ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ދައުރު ހަނިވާ  ކުރުމަށްމަޖިލީހުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ޓަންކުރެވިަފއި މިބައް

 ގޮތަށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަށްއަުރވަނީ ކޮަމންޑޫ ދާއިރާ  ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ދެްނ ފުރުޞަތު މި

މަުދ ސަލީމަށް. ެއއަށްފަހު މާވަުށ ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަރުވާނީ އޭދަފުށީ ދާއިއެއަށްފަހު ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު

ތްތެރި މެންބަުރ ްއޒަދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަުކރަށް. އެއަށްފަހު މިލަންދޫ ދާިއރާގެ ޢި

ގެންދަނީ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ދަންނަވާލަމުން  އަށް. އަޅުަގނުޑ ކުރިން ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް މި ޢަލީ ރިޟާ

ނޑު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމުގެ ގޮތުން. އަޅުގަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: މަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދުކޮ

ނޑުމެްނ ބަހު ޢިއްޒަތްތެރި ،عهيكى سالونا. انرحيى انرحًن هللا تسى ދަނީ  ސްކުރަމުން މިރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ދަ 3123މިއަންނަ އަހަރަށް،  ންނަވާލަން ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް. އަުޅގަ

 ޓަރު ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއްއޮތް ބަޖެޓަކީ ވަރަށް އޮއް ފައި މި ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި 3123ބޭނުން މި ބަޖެޓަކީ، 

ބަތުން ދަރަނި އެންމެ ވެފަިއ ނިސް ކަމަށްށް ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު . ސަބަަބކީ، މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހަކަމުގަ

. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަޅުަގނުޑ ނުދަންނަވަން ދަރަނި އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ. ވާީތވެ ށްކަމަ ކުޑަ ބަޖެޓު
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އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަ ފަުރދަކަށް ބެލިޔަސް، ވިޔަފާރި ުކންފުންޏަކަށް ބެލިޔަސް އަދި ސަރުކާރުތަުކގެ ޤައުމުތަކަށް 

ލަ އެއް ނޫން. މައްސަލަ އަކަށް މި ވަނީ ވެސް ވަެރްއގެ ދަރަންޏެއް އޮތުަމކީ ެއީއކީ މައްސަކޮންމެ ބެލިޔަސް

ނޑުމެން  71ބިިލއަނުެގ ބަޖެޓެއް އަންނައިުރގައި ޭއގެން % 23ކުރީަގއިހެން  ދަރަނި ޑެފިިސޓު އޮތީމަ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބަޖެޓަީކ ކުރިއަށް ލަާފކުރާ ހިސާބުތަަކކަށް ާވއިރު، ބަެއއް ފަހަރު ެއ ލަފާކުރާ އަދަދު ނުލިބުމަީކ 

ސް އެކަީށގެންާވ ކަމެްއ. ައދި ބައެްއ ފަހަރު ލަފާކޮށް ކުެރވޭނެ ކަމަށް ވިސްނާފަިއ ހުރި ކަންތައް ނުކުެރވުމަީކ ވެްސ ވެ

ނޑު ހަމަ ތަޖުރިބާކުރި ކަމެއް.  އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. މިކަން ދިމާވެދާނެ އެތައް ސަބަބެއް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ޑޫގެ ބަނދަރު ހެދުން އޮތް. ކޮމަންޑޫ ތޮށިޖެހުން އޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކޮމަން

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ޮކބައިތޯ. ސަރުކާރުން ވަރަްށ  އަދިވެސް ުނވޭ. އެކަމަުކ އޭަގއި އަުޅގަ

ަބއެްއގެ ދޯދިާޔކަމުން  މަސައްކަތްކުެރއްިވ. ބިޑުކުެރިވ، ބަޔަކާ ަހވާލުކުެރއްވި. ެއހެންނަމަވެސް އެ ހަވާުލކުެރއްވި

ނޑުމެްނ  ހަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނީގެ ޯދދިޔާކަމުން ނުވި. އެހެންވީމާ، މި ވެސް ވެދާނެ ކަންތައްތަކެއް. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލންޖެހޭ، ސަރުކާރަކުން ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުންނަްށ  ވާހަކަދަްއކާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅގަ

ންަތއްތަެކއް ކޮށްދޭން ސަރުކާރުގެ ަމއްޗަްށ ލާޒިމުވާތީެވ. މި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަޖެޓަކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަ

ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

އި، އެ ބޭފުޅުން ދައްާކ ވާހަކަ އާއި ކުަރްއވަމުންދާ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރަމުންަދނީ ކޮންގޮތަކައްތޯ. އެ ގޮތަްށ ބަލަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އިތުބާރުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

ށްދެްއވާެނ މި ވޭތުވެިދޔަ ދެތިން އަހަުރ ދުވަސް ތެޭރގަިއ ސަރުކާުރ ބަޖެޓުން ރައްޔިތުންނަށް ޮކށްދެއްވާ، އަދި ކޮ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ނޑަށް ެއބަ ވިސްނޭ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް، އަުޅގަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

އުނދަޫގވާ އެތައް ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، 

ނޑުމެން  ގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެ ލިޭބ އިނާޔަތް ފާހަަގކުރަން އެަބ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްކުޅިން، އަުޅގަ

ޖެހޭ. މަދަނައިގެ ދަށުން މި ކުރެވޭ ބޭސްފަރުވާ ފާަހގަކުަރން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 

ނޑުމެން ވަ ރަށް އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މަދަނަ ލިބޭނެ ކަމަށް އޮތްއޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާީދ  ނޑުމެން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ބަލައިލިަޔސް، ައޅުގަ ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިެއްއ  ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރަން މި ސަރުކާރަށް ވުެރ ަވކި އިތުރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރި ސަުރކާރެއް އަުޅގަ

ކުރިން އަިއއްަސ އޮތްެހނެއް. ައޅުަގނޑު އަުޑއެހިން ރިސޯޓުގެ، ރިސޯޓުތަްއ ހިންާގ ބޭފުޅުން މީކީ މިވަރު ޮބޑު ނުވޭ 

އިންސްޓުމަންޓުކޮށްގެން ކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫނޭ، މި ލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަ ދުވަްސކޮެޅކޭ މިކަން ކުރަން. މީގެ މުއްދަތު 

ރަްނވެއްޖޭ ިކޔާކަން. އެކަން ވެފަ ެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި އިތުރުކޮށްދޭންެވއްޖޭ. މީގެ ުމއްދަތު އިތުރުކު

ސަރުކާރުން ެއއީ ހެޔޮ ކަމެއް ކަމަށް ވިސްަނއި، އެކަން މިާހ ހިސާބަށް އަިއއިރު މި އޮީތ ނިންމާފަ. އެ ބޭފުޅުންނަށް، 
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ްނާވ މުއްދަތެއް މި އޮތީ ދީފަ. އެ ބޭފުޅުންގެ ބޮޑެތި އިންވެްސޓުމަންޓުތައް ގެންުގޅެން، ޭއެގން ވިޔަފާރިކުރަން ެއކަށީގެ

ނޑުެމންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެއީ އެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރަން ކުރެވުނު މަސައްކަެތއް ކަމުގަ.  އެއަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ދެން އޭގެ ފަހުން މި ވިސްނީ، މި ވިޔަފާރިތައް އަދިވެސް ހަރުދަނާކުރެވޭނީ އެ ވިޔަފާރިކުާރ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭނެ 

ދު ކުޑަކުރެވޭނެ ކޮންެމެވސް ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްަސއިީދގެންކަން. މާނައަކީ ވިޔަފާރި އެއް ކުރަމުންދާއިރު ފައިދާ ވާ ޚަރަ

ފަހަރާއި ނުވާ ފަހަރާ އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަންތަްއތަކަށް ކުިރއާލައި ޮބޑު ސިްނާގ އަދަދުތަެކއް ަކނަޑއަޅާފަިއ 

ދަނާކުރުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ. ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެން އޮތުމަކީ، އެއީ ވިޔަފާރިަތއް ހަރު

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ފެށީ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ވަރަށް ޮބޑުތަން ކުޑަކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، އެ ލިބުނު ފައިދާ އަށް 

ނުޑ  އެްއވެސް ގޮތަކަށް ުނވިސްނަިއ ހަމައެކަނި އިދިޮކޅަށް ވާހަކަެދއްކުމަކީ އެީއކީ އެހާ ރަނގަުޅ ކަމެއް ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ފާހަގަ އެއް ނުކުރަން. ދެން އަނެއް ވާހަަކއަކީ ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ނެގޭ އުސޫލު އަުޅަގނޑުމެން ރާވާފައި މި އޮތީ 

ކިހިނެތްތޯ؟ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، ސަރުކާރުްނ އެކަން ގެަނއި ނަމަވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން އެ ކަންތައް އެ ގޮަތށް ކުރެވުނީ. ކުރީަގއި ޓެކްްސ އެއް ނަގަމުންދިޔަ. ރާއްެޖ މެންބަރުން

އަންނަ ފަސެންޖަރުން އަތުން ޓެކްސް އެއް ނަގަމުން ދިޔަ. ގެސްޓުން އަތުން ޓެކްސް އެއް ނަގަމުން ދިޔަ. 

ޑޮލަރަށް  311އިންސާފަކުންނެއް ޫނން. އާދައިގެ  އެހެންނަމަވެސް އެ ޓެކްސް ނަގަމުން ދިޔައީ އެްއވެސް ހަމައަކުން

ޑޮލަރު. އެ މީހާ އަތުގައި ލާރި ގިަނކަމުން  9ވިްއކާ ރަށެްއގަިއ، ކޮޓަރި ިވްއކާ ރަށެއްަގއި ހުންނާ މީހާގެ އަތުން ވެސް 

ނ 9ރަށް ހިފަިއގެން ހުންނަ މީހެއްގެ އަތުން ވެސް  5އައިސް ދެތިން  ޑުމެން މި ޑޮލަރު. އެހެންވީާމ، މިހާރު އަޅުގަ

ރޭވި ގޮތަީކ، އެ މީހާ ކުރާ ޚަރަދު، އެ މީހާ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފިއްޔާ އެ މީހާ އިތުރަށް ސަރުކާރަށް ލާރި 

ދައްކަންޖެހޭނެ. ދެން އަނެއްކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގެްނނުވާނެ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ލާރި އަކީ އެއީ ެއަވގުތެްއަގިއ 

ނަ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭ އެއްޗެްއ ކަމަކަށް. އެއީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެްއޗެްއ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކަށް ހުން

ނޑުމެްނގެ ނަރުދަމާ ވެސް އެޅޭނީ. އޭގެން ަހމަ  ނޑުމެން ހަަމ ފަޅުތައް ކޮެނވޭނީ. ޭއގެްނ އަުޅގަ އޭގެން އަުޅގަ

ތަށް ލިބޭ ކޮންމެ އެްއޗަކީ އެ ވަގުެތއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރަ ވެސް ެދވޭނީ. އެހެންވީމާ، ދައުލަ

ހުރި ރައީސަކަށް ލިބޭ އެއްެޗްއ ކަމަކަށް ވިސްނަިއގެން ވާަހކަފުޅު ދެއްކުމަކީ ެއްއގޮތަކަށްެވސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. 

ނޑުމެން މިހާރު މި ދައްކަނީ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ވާަހކަ. ޖީ.އެސް. ނޑުމެން ވިސްނަމާ ހިނގާ، ދެން އަޅުގަ ީޓ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރޭިވިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ ަކންތައްތައް ރާަވއި، އެ ކަންަތއް ޕްލޭންކޮށް، އެ ކަންތަްއ  ނަގަން އަުޅގަ

ނިންމިއިރުގައި ޯކއްެޗއްތޯ، ޭއގެން ކޮން ފައިދާ އެއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިެވރިންނަށް ވެގެން ދިޔައީ، ީމ 

ނޑުމެން ވިްއކާ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގަން %ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަ ެއއް. ޖީ އަދި މި އަންނަ  4.އެސް.ޓީ، އަުޅގަ

އަށް ޮބޑުިވޔަްސ އެާއއެުކ ޯކއްެޗއްތޯ ެކނިޑެގންދަނީ. މި ވެސް ފާހަގަކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން  7އަހަރު %

ނޑު ދަންނަާވލާނަން، ގަމީހެއް ފިހާރައަކުން  މިހާތަނަށް ނުސީދާކޮށް، މި އައީ ހަމަ ޓެކްސް ނަގަމުން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ
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 36ރުފިޔާ އަށް ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ޓެްކސްގެ ގޮތުަގއި ދައްކަމުންދިޔައީ އިތުރަށް  211ގަންނަ މީހާ އެ ގަމީސްގަތީ 

ލިަޔްސ ޙަޤީޤަތުގަިއ ިވޔަފާރިވެރިން  7ކަމަށް ވާީތވެ. އެެހންވީމާ، މިހާރު % 36ރުފިޔާ. ެއއީ އޭެގ ިޑއުޓީ އަީކ %

ދަށްވާންޖެހޭނެ. ދެން މީގެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަނީ  :2ން ވިސްަނއިފިއްޔާ ެއކަްނ ކޮށްދީފިއްޔާ. އޭގެ ައގު %އެކަ

ކޮން ފައިދާ އެއްތޯ. ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ވާ ފައިދާ އަކީ ޑިުއޓީ އަކީ ހަމަ މުދާ މާލޭ ކަސްޓަމަށް އަންނައިރުަގއި ހަމަ 

ޑިއުޓީ ެނގުމަށްފަހު ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އެނގޭނީ އޭގެން ކިތަްއ ޕަސެންޓުޯތ ކުރިއަށް ަނގާ ެއއްެޗއް. މިާސލަކަށް އެ 

ނޑުމެްނ  ނުވިކެނީ. ޭއގެން ކިތައް ޕަސެންޓުތޯ ހަލާކުވެގެންދަނީ. މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ ެވސް މީގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ސްގެ ިނޒާމުގެ ދަށުން، ސަރުކާރަށް ކުރިއަށް ލާރި ދައްކާފައި ހުރި ެއއްޗެހި. އެކަމަކު މިހާރު މި އޮތް ޓެކް

އަޅުަގނޑުމެން ެޓކްސް ދަްއަކން މި ޖެހީ ގެންނަ ހުރިހާ އެއްެޗއްސަކަށް ނޫން. ވިކޭ ެއްއޗެްއގެ ވިކުރާ އިން ބަެއއް. 

އަށް ވުރެ ިޑއުީޓ މީގެ ކުރިން މާ ބޮޑުކޮށް  7މިހެންވާއިރު މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކީ ވެސް %

ިޑއުޓީަގއި ހުރި  36ސާލަކަްށ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ަގމީހެއް، ޖިންސެއް ވިަޔސް ެއއީ %ދައްކަމުން ދިޔައީ. މި

ިޑއުީޓގައި ހުރި އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ  26އެްއޗެއް. ގެދޮރު އިމާރާތްކުރާ އެއްަޗކަށް ވިޔަސް ެއއީ %

ން އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިާދ، ޓެކްސް ަނގަނީއޭ، ޖީ.އެސް.ީޓއޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ޭއގެ

ނޑު ވަިަރަށް ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވާލަްނ  ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލިބޭ ފައިދާ ވިސްނައި ޤަބޫލުކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ޅޭ ފަދަ ގޮަތކަްށ ބޭނުންވޭ. މި މަޖިލީހުގައި ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރިން ވާހަކަަދއްަކވާއިރު މެންބަރުންނަށާއި ަރއްިޔތުންނަށް އޮ

ނުޑ ހިތާމަކުރަން. އިއްެޔަގއި ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި، ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމަށް ކުީރގަިއ  ވާހަކަދަްއކަމުންދޭ. އަުޅގަ

ނޑައެޅިގެން ކޮންމެ  އަންނަ ޔޫރަޕް މީހުން މިހާރު ނާންނަނީ ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޝަނަށް ޚަރަދުނުކުރާތީއޭ. މީ ހަމަ ކަ

ނގޭނެ ެއއްެޗއް. ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިންހަތަރު ފަހަރު ޓީވީ އިން، ބީ.ބީ.ސީ އާއި އެހެން ޚަބަރުތައް ބޭފުޅަކަށް އެ

ބަލަމުންދާއިރުގައި ޔޫރަޕުގެ ިއޤްތިޞާދު މިހާރު އޮތް ހާލު. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވއިރު ވެސް ރައްޔިތުންނަާށިއ 

އްކުމަީކ މިކަހަލަ މަޖީލީސްތަކުގައި ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް އަދި މެންބަރުންނަށް ނޯޅޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެ 

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން، ރާއްޖޭގެ ަރށްތަކުަގއި ވަިަރަށް ގިނަ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން. ދެން އަޅުގަ

ރި ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އަހަރުން ފެށިފަިއ ހު 4ކަންތައްތަެކއް ކުރަން އެބަހުރި. އެ ކަންތައް ކުރަން މި ހުރީ އަކީ މި 

ނޑު މި ބަޖެޓު  މީ ވަރަށް ކުރީންސުރެ ނުކުރެވި އައިސްަފއިވާ ކަންަތއްތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނުޑ  ނުޑ ފާހަގަކުރަނީ، އަުޅގަ ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަނީ ރަނގަޅު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާެގ ރަށްތަކަށް، ައޅުަގނޑު ަރއްޔި  ތުންނަށް، އެންމެ މުހިއްމު ކަަމކަށް އަުޅގަ

ރަށުގެ ނަރުަދމާ އާއި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު މި  71ނިޒާމު. އަޅުަގނޑުމެން މި ފޮތް، މިހާރު މިއޮތް ފޮތް ބަލައިލާއިރުަގއި 

ނުޑެގ ވާހަަކ އަންނަ އަހަރު މަަސއްކަްތުކރާނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން  އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ
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ނޑު އެ ރަށަކަްށ ނިސްބަތްވާ ށ.އަތޮޅު ފޯަކއިޫދ އަކީ ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް  ދަންނަވާލަން. މި ރަށްތަކުގެ ެތރެއިން އަުޅގަ

ރަށުގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެފައި ވާ ރަށަކަށްވާީތވެ، މި ޕްރޮޖެކްޓު، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓު މި އަންނަ އަހަރުގެ 

ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް، ފޯކައިދޫަގއި ހިންގަަވއިދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެިވެގންވާ ކަމެއް. ޝުކުިރއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދްއވުމަށް 

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ިދއްގަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޙްމަދު ނާޒިމު ރިޔާސަތަށް ަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް 

ނަވަން. ދެން، ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮީތ، ޭއދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު، އަޅުަގނޑު ދަން

އެއަށްފަހު، މާވަށު ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. ެއއަށްފަހު، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ިރޟާ. ެއއަށްފަހު، ފަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދެން، ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވަން، އޭދަފުށި ދާއިާރެގ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ކުރިން އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވުުމގެ

ވަތުއަުރވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އޭަދފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ސަތަށް ަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް ދަޢުނައިބު ރައީސް ރިޔާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު 

ގެ هللاންތައް ބާތިލުކުަރއްަވއި، ޭރވުންތެރިކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވާ މާތް މަކަރުވެރިްނގެ ޭރވު `.

ކިބައަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުަރން. އަދި މަކަރުވެރިންގެ ހުރިހާ މަޅިއަކުން ސަލާމަތްވެވަޑަިއގެންނެވި، މި އުއްމަުތގެ މާތް 

އެދި ދުޢާކުަރން. އާދެ، އަުޅަގނޑު އެންެމ  ލާމްލެއްވުންސަ އިަލވާތާޞައަށް محمد صلى هللا عليه وسلم ނަބިއްޔާ، 

ފުރަތަމަ ފަށާނީ ވެސް މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެން ވެސް، ވަރަށް މަކަރުވެިރ 

ޅުންނަކަްށ ހީލަތްތެރި، އޮޅުވާލުމާ އެީކަގއި ތައްޔާުރކޮށްފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. އެކަމަުކ، މި ބަޖެޓު ތައްޔަރުކުރި ބޭފު

ނޭނގުނު މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި މި ތިބީ ެއއަށްވުރ މާ މަކަރުވެރި، މާ ވިސްނުންޫތނު ބައެްއކަން. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ރައީސް. އެހެންވީމާ، މަޖިލިްސގެ މެންބަރުންނަށް މަކަރުހަދައިގެން، ެއއްެޗއް އޮުޅަވއިލެވިާދނެ ކަމަށް އެއްވެސް ވަޒީރަުކ 

ކަމެއް ޮއޅުވަ އެއް ނުލެވޭނެ. މި ތިބީ އެކި ދިމާއިން، އެކި ަވއްތަރުެގ މީހުން މި ތަނަށް އައިސް.  ހީކޮށްގެންނުވާނެ. އެ

ޢިްއޒަތްތެިެރި  88ހުރިހާ ދިމާއެއްގެ، ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ިމ ތިބި 

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ހީކޮްށގެންނުވާނެ، ބަޖެޓު އަޅުގަ
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ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދާނީ  ިިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ވާހަަކ އަށް ފަހުގަިއ އަުޅގަ އޮޅުަވއިެލވިދާނެ ކަމަކަށް. ޢި

ނޑު ދާނީ ދެން މެ ޓެކްސްާއ ބަޖެޓުތަކުގައި ހުރި ބައެއް ައއިޓަމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުޭވ،  ބެހޭ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަިއފި. ޑިއުޓީގެ ވާހަކަ. މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފާސްކުރި ިޑއުޓީ މާފުކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު މާނަކުރަނީ ކިހިނެއް ބާވަޭއ ވެސް. ެއއީ، މި ބަޖެޓުްނ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެކަަމކު، މި  3ލިބުނީ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީން  ަގއ3121ިފެންނަން އެބަ އޮތް 

ނަޑަކށް  ނޑަކަށް ، :.2ބިލިއަން ރުފިޔާ.  3އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެބަ އޮތް ގާްތގަ ބިލިއަން  3ގާތްގަ

ނޑު މިހާރު ސުވާލުއުފެދޭ ޯކްއޗަކުން ބާެވއޭ އަ  ޅުަގނޑުމެްނ ޑިއުޓީ ަކނޑާަލއިގެން މި ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ހީވާ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހިތަަކކުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިޑއުީޓ  އުޅެނީ. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނަޑއިލިން. އެ ަކނޑާލަިއެގން ކިހިނެއްތޯ މިއަދަދު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ކަ

ނޑޭ ކަމަށް ގިނަ ެއއްޗެިހތަކެއް އެބަ މާނަކުރޭ. ިމއީ، ހަދާ ގަވާ އިދުްނ، އޮުޅަވއިލުމުގެ ތެރެއިން ހަމަ ޑިއުޓީ ުނކެ

އަނެއްާކ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނިަކން ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ، 

ނޑާލިން %އަޅުަގނޑުމެން ސެންޓުން، ލިންޓަލް މޯލްޑިވްސް އަށް ޓަކައި އަ އަށް.  1ޅުަގނޑުމެން ިޑއުީޓ ކަ

މި އެއްޗެހިަތއް. މިހާރު  ވާ ެއއްޗެހި ވީމަ ޭއެގތެރޭގައި ގަިއަގއި ުއގުޅާ ޯލޝަނާދު އަޅުަގނޑުމެން ހީކުރީ މީރުަވސް

އޭގެ މާނަ ތަފާތުެވގެން އެަބ އުޅޭ. ހަމައެކަނި ސެންަޓން މި ދަނީ. މިހިރަ މަކަރުވެރި ހީލަތްތައް ހުންނާތީ 

ޑުމެން މި ބުނަނީ މިީއ މަކަރުވެރި ބަޖެޓެކޭ. ބިެލއް އަޔަސް މި އަންނަނީ މަކަރުެވރި ހީލަތްތެރި ގޮތަކަށޭ. ެއއީ، އަޅުަގނ

މި މައްސަލަޖެހިގެން ުއޅޭ ިހސާބަކީ. ބިލު ވަރަށް ީރއްޗަްށ ފާސްކޮށްފައި ިދޔައިމާ މާނަުކރަން ތިބޭ މީހުން މާނަކުރަނީ 

ކަސްޓަމުްނ ިވޔަސް ކަސްޓަމަުކން އެްއވެސް މީހަކަްށ ެއއްެޗއް ނުނެރެވޭނެ އެހެން ގޮތަކަށް. ދެން، ކޮންމެ ގޮތެްއ 

. ދެން، އަުޅަގނޑުމެން ނޫނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މުދާޮކޅު ބަހައްަޓއިގެން ޭގގަިއ ިތބެން އެްއޗެްއ ދޫކުރިްއޔާ

ނޑުމެން ނުޖަހާ ވެސް އިންސާނުންނަށް އުެޅވިދާނެ. އެހެން ވިސްނަމާ. ނަމަވެސް، ކިހިެނއްތޯ ސެންޓު އަދި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެހި ނުލައި އޮރިޔާމުން އުޅޭނީ. ނޫޅެވޭނެ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް ޚުދު އެއްެޗއް ނުލަިއ 

ނޑުމެން މިއަދު އަންނަންެޖހޭނީ އެއްެޗއް ނުލައި. އެހާ ހިސާބުގައި މި އޮތީ ކަންަތއް.  އައުން މަނާ. އެހެންނަމަ، އަުޅގަ

އެ ބުނީ ރޯ ޮދގެކޭ. ކުޑަ ތަންކޮެޅއް ުކޑަކޮށްލީ.  ނުނަގައޭ .26%ރައީްސ، ޓެްކްސޓައިލުން އެބަ ނަަގއޭ  ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑާ އެއަްށވުރެ ނޑާލުމުގެ ބަދަލުގަ. ދެން، މާ ޙައްޤު ނޫންތޯ އިންސާނުން ލާ ފޭރާމުން ޑިއުޓީ ކަ ލުން. ސެންޓުން ކަ

ނޑާލީ. އަްޝރަފީ ބުކްޝޮޕުން ހިންގާ، ގެ ނޑާލީ. ދެން، ކޮބަކޯްއޗަކުންތޯ ކަ ނޑާިލ ންނަ އެއްޗެހިތަކުން ކަ އިތޯ ކަ

ތޯ. ވަރަށް ބޮޑު މަކަާރއި ހީލަތާިއ އޮޅުވާަލިއގެން. ިޑއުޓީ އަްށ ގިެރޓު އެތެރެކުރަނީ ކިހިނެއްނސިބައިތައް. މަޢުޞޫމު 

 މި ދުއްުފއްޓަށް ބޭލީމަޅުފުރަތަމަ ގެްނގޮސް މި ބާލަނީ ކުޅުދުއްުފއްަޓށް. ކުހައްދަވާ އެްއެޗއް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާތޯ. މި 

ނޑާލީމާ ދެން ދޯންޏެްއަގއި އަވަހަށް މި 41%ގޮތަކީ  ވާ ނޑާލަނީ. ކަ ފަށަނީ.  ކޮޅަށް ގެނެސް ެއ ެއއްޗެހި ވިްއކަން ކަ
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ރަޕްޝަން ބޯޑު. ކޮ-މިކަން ބެލީ. ކޮބަިއތޯ އެންޓި  ާލފަ. ކާކުތޯ މި ވެސް ހަދަނީ މަކަރާިއ ހީލަތާއި ޮއޅުވާލުުމގެ ތެރެއިން

ގެން ހަެއއްަކ ވީ ިޚޔާނާތޭ ކިޔައި  އަހަރު ދުވަުހގައި 41ވެސް މި ފެންނަމުން ދަނީ ބަދުމަކު ސަރުކާރަށް އަ އާނ، ެއކަ

ނޑި  4އުޅެނީ މި ޤައުމުަގއި އުެފއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން  ކަމަކާ ހުރެ އެ އާއި ދެތިން ދިދަިއގެ ވާހަކަ. މި ހޮޅިދަ

 އުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހުރީ ހާލަތު ހުރި  ިވެގން އެނޫން މައްސަލަައކުން ސަލާމަތްނުވެ އަހަރު ވީއިުރގައި އެ

ނޑި މިހާރު ބައްތި ޖަހާފައި ނެތް ވާހަކަ  ،ދީމާނއެއް އެ ހުއްޓޭ. އެކަމަކު ެއއިން ބައްތި ވެސް އެބަ ގޮތް. ހޮޅިދަ

ނޑި އް ޖަހާނެ.އެ ދާފައޭ. އެއަކު ަބްއތިނކޮންމެވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ. ބައްތިަތްއ ހުރީ އަ އެއް  ދަ

ނޑި ހުންނާނެ. ޕިރަމިޑު، މަޢުޞޫމު. ޕިރަމިޑު ހަލާކެއް ނުވާނެ އުމުރަށް ހުއްޓަސް. މި ޤައުމު އޮތްހާ ދު ވަހަކު ދަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލަމާމަޢުޞޫމު ބަދަލުވި  މި ސަރުކާރު .ދެން އެހުރީ އެސް.ޓީ.އޯ ،. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން އަޅުގަ

ޒާހިރު ދަމަިއގަނެފިއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ  ފްަސއިޑުޓީވީގެ އެޖެންޓުކަން ރީނީ ދުވަހު ހަމަ ސީދާ ސޮ

އެކީގައި ބަދަލުކޮށްަލިއފި. އެސް.ޓީ.އޯ އިން ސޮނީ  އެސް.ޓީ.އޯ އިން އެންމެ ގިަނ ވިޔަފާރިވި އައިޓަމު. ހަމަ ލިބުމާ

. މުރު ހިންގީ، މަނަލޭއަމީހެއް އެސް.ޓީ.އޯ ައށް  އެްއވެސް އައިޓަެމއް ިވއްކުން މަނާ. މަނާ މި ކުރީ ކާކުތޯ. އާދަިއގެ

ން ހަދާ އެއްޗަކީ ތެުލގެ ޗާޖޭ، އޮތީ އޮތްތާ. ދެން މި ކަލޭގެ ހުރެގެން މިހުރަ ސްޓެލްކޯަގއި މި ހުރެގެ ސަރުކާރު މި

ްއޔިތުން ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ނަގާ ރަ :ހާސް ރުފިޔާއަކުން  41އެހެން ޗާޖޭ ިކާޔފައި ބަހައްޓަިއގެން ކޮންމެ  ،ޗާޖޭސަރ 

އަތުން، މަކަރާއި ހީލަތުން، ރާޑޯ ޒާހިރު. މި ފައިސާ މި ބޭނުން ކުރަނީ ކޯއްޗަކަށްތޯ. މަކަރާއި ހީލަތުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާލާފައި އެ ބިލު ހަދާލާފައި މިހާރު  3ކަމަށް ވަންޏާ  އަށް ލިބޭ ުރފިޔާ 21ސްޕެއަރޕާޓްސް ެއއް 

ރުފިާޔއޭ މިހެން  21އިން  ރުިފޔާ 6:ން. މި އަދި ކުރީަގއި މި ކިޔަނީ މިލިއަ 26ދެން މިއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ަކމެއް 

ހަަދއިފިއްޔާ ގޯްސވީ. އެ ނުެވްސ ލިބޭނެ. ދެން އެހެންވެގެން  ވުރެ ދަށުން ބިލެއް މިލިައނަށް 26ނޫންތޯ. މިހާރު މި 

ރިންނާއި މެދު ފަންތީގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ކުދި ވިޔަާފރިވެދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ޓްރޭޑު  އަޅުަގނޑު މި

އެނގިގެްނ  . އަޅުަގނޑަށްވެސް ލޯނުދިން ވިޔަފާިރވެރިންނާ މި މީހުން ކުރިއަރުވާ ވާހަކަ. ކޮންތަނެއްޯތ މިދިޔަ އަހަރު

ނޑަށް އެނިގގެން ތި ކުދި ފަންތި  41ކުރި މިދިޔަ އަހަރު ބަންދު ދު ފަންތީގެ. ކުރިއަށް އާއި މެ ފިހާރަ. ޚުދު އަޅުގަ

ބަލަ. ދު ފަންތީގެ ފިހާރަތަކަށް ވަދެލައާއި މެ ކުދި ފަންތި ،ން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިކަން ގޮސްބޭފުޅު މިހާރު ތި

ވަދެލާފައި އަހާލަބަލަ ނިކަން ކިހިނެއްތޯ ިވޔަފާރީގެ ހާލަތު. ކޮންމެ މީހަކު ހުންނާނީ އަޅުަގނޑު މާދަމާ ވެސް މިހުރީ 

ނގޭނެ. އެހެންވީާމ، ދަްއކާ ވާހަކަ އެވިޔަފާރީގަިއ އުޅޭ މީހުން އައިސް  ކުރާ މީހުންނަށްބަންދުކުރާ ހިސާބުގައޭ. ވިޔަާފރި

އެއް ކުރިއަރުާވކަށް މަސައްކަެތއް ނުކުރޭ. ބަޖެޓުގަިއ  އެއް އަދި އެއް، އެހެން ފަންތި އެއް، މެދު ފަންތި ކުދި ފަންތި

ކޮންމެވެްސ  މީހުން ލައްވައި ފައި އެއި ހީލަތުން ދީ ބަހައްޓާނުކުރާ ބަޔަކަށް މަކަރާ އިގެން މި ފައިސާ ވިަޔފާރިހިމަނަ

އެއް ކުިރއެއް ނާރުާވ. އެީއ ރޯދޮގު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން ސިޓީ ކައުންސިލުން  އެހެން ކަމެއް ކުރުވަނީ. ވިޔަާފރި

 މަނާކުރޭ. މި ހަދާ އެއްެޗއްއިން ޫޖރި ރުފިޔާ 6111އެއް  ކޮންމެ ދުވަހަކު ައއިސް އެބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ފިހާރަ
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ރަނގަޅަްށ ހަނދާނެއް ނެތް އަދަދެއް.  އެއް އަޅުަގނޑު މާ މަނާ ފައިސާތް ޖޫރިއޮ ވެްސ އެބަ އިނގޭތޯ. މި ބަޖެޓުގައި

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ހޯދަންޖެހޭ ކޮންމެ  9އިން. އެހެންވީމާ، މި  މަނާކަމަށް ޖޫރި ލިއަން ރުފިޔާ ލިޭބނެއަށެއްކަ މި

ަތނުން ފޮނުވާ މީހާ ައއިސް އެީތގަިއ ޖަހާފައި ައގު ފުރަތަމަ  ގޮތަކީ އެ ހަދާ މަނާ. މިްއ ހަދައިގެްނ ވެްސ މި ޫޖރިގޮތެ

ބުނަނީ މީގައި  އެނބުރި ދެވަނަ ފަހަރު އައިއްސަ ނައްޓާލަނީ. ނައްޓާލާފައި ދަނީ ބޭރަށް. ގޮސް ބަހައްޓާފައި ދެން

ެއއް ނޫނޭ. ކޮންމެ  ވަކި ކަމެއްގަ ރުފިޔާ. މިކަހަލަ މަކަރާއި ހީލަތް 6111ވީ  މަނާ އެއެއް. ޖޫރި އަެގއްނެތޭ ޖަހާފަ

ލާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ރަދުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައިެވސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދެން ދައުލަތުގެ ޚަ  ކަމެއްަގއި

ން އެހެނިހެން ގޮްތގޮތު މި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފަިއ އޮތް، ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ. ަބލާބަލަ ވިސްނާލަމާ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަތއް މި

ފައިސާ. މިީއ މިފަދަ ތަރައްީޤ ޒަމާނެްއގަިއ އެހެނިހެން ގޮްތގޮތް މިީއ ޯކއްެޗއްތޯ. މިހާރު ނަން ނޭނގޭ ެއއްެޗއް، ނަން 

ޭދތެރެއިން ދިމާވި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެީއ މުލިޔާޭގަގއި  ނުކިޔާ ެއއްެޗއް ނެތް. އެކަމަުކ ނަން ނުކިޔާ ެއއްެޗއް މި

ހާލެއް ގިނަކަމުން، ވިހާލެްއ ގިނަކަމުން ރައީސް ނަީޝދު ހެއްދެވި ެއއްަޗކީ ބުާޅ ގެންގުޅުނު ބުޅަެލއް. ބުޅާ ވި

ކުރުމަށް ގެންދިޔަީއ ސިންގަޕޫރަށް. ސިންގަޕޫރު ޓަކައި ެގންދެވީ ސިންގަޕޫރަށް. ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން އޮޕަރޭޝަންކުރުމަށް

ހިސާބުން. އެއީ ސިންގަޕޫަރކީ  ފެދިއްޖެ މިހޮސްޕިޓަލުން ކީކޭތޯ ބުނީ. ކޮންނަމެއްހޭ ތި ބުޅަލަށް ކިޔަނީ. ސުވާލު އު

އި އޭެގ ެއޑްރެހާިއ މާ އެއަްށ ކިާޔ ނަމާަބކައްެޓއް ވިޔަްސ ގެންދިަޔއި، ވިަޔސް، ޖަނަވާރެްއ ިވޔަސް އެހެން އަދި ބުޅަެލއް

ން އެއަްށ އެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ޖެހުނީ ސިލޯނު އެމްބަސީއާ ުގޅަިއގެއުޅޭތަނަކާ 

އޮޅުވާލަިއގެން ނަމަވެސް ދިން ނަމަކީ ކެނެރީ އިރުަގއި ސިލޯނު އެމްބަސީން ދިން މެއް ކިޔަން. އެއަށް ނަމެއްނަ

ހުރީ ލިޔުންތަްއ  ޙައްޤު މަޢުލޫމާތު ބައްލަވާ. އެ އީއަޚްތާރު، ބުޅަލަށް. މި ދޮުގ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މި

އް ގިނަކަމުން ހުންނާނެ. އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން އެ ބުޅާ ގެނެސް ވިހާލެ ލިޔުމެއްހުރިހާ  ސްޕިޓަލުގައި މި ސިންގަޕޫރު ހޮ

ހަމަ ޙަޤީޤަތް.  އީުކރަމުންދާ ގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި. މިީއ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރީނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން

ެއްއ  ލާފައި ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަރަޕްޝަން ބޯަޑށް ވެސް މި މަްއސަލަ ބަކޮ-މި ަމއްސަލަ އޮންނާނީ އެންޓި އަޅުަގނޑު

ނޑު ިވަޔސް އަދި ޝިއްޕެ ވިޔަްސ، ެއއް ެވއްޖެ ދޭށޭ. ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައޮތިްއޔާ މި މައްސަލަ ބަލައި  ްއޔާ އަުޅގަ

އްާޔ، އެއް ެވއްޖެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަޔަްސ، އެހެން ބޭފުޅަކު ވިޔަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިަޔސް، ޒުބައިރު ވި

ނޑު ނުދަންނަަވއިއަޅު ދާއިރާ  ކީމަ. ދުވާފަުރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިނގޭތޯ. ިޢއްޒަތްތެިރ  ލީ ކުރުކޮށް ގަ

ނޑުމެން މިާހ ކުރުކުރު މުއްދަެތއް، ކުރު  ވާ މި އެންމެންގެ ިދގުނަމާއި ުކރު ވަގުުތކޮެޅއް ލިބިފައި ޮއއް ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިޔަން  ން ައޅުަގނޑުމެްނ ައޅުަގނުޑމެން ކިޔަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަވެސް. މިސާަލކަށް  އެްއޗެހި އަުޅގަ

ނުިކޔޭނެ ޢިްއޒަތްތެރި  ލަަޤބެއްވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ގަިޑއިރު 3ްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންނަން ެވއްޖެ

 ރައީސް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަހކަފުޅުދެްއކެވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބަޖެޓުގެ މައުޟޫޢަށް ވާ

 

  ދެއްކެވުްނ:ވާހަކަ އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

ނޑު މި ކުރާދެއްކީ. ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު މިއަށްވުރެ އިނގޭތޯ، މިއީ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ މި ދެއްކީ.  ގޮތް އަުޅގަ

މެން ގު ރަސްކަލަކަށް ވެސް އަހަރެލީ ނަންފުޅު ދިެއންމެ ކޮ، ނގޭދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުން ނަން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 އައުދަ ސާސްތުރަ ސިޔާސަ  ކުލަ ސަދައިރިމަތު މަހާސިރީ ބަރިސްތަ ފުރަދާނަ ސިރީ ސުވަސްތީ ސިރީ  ންނަނީއޮ މި

 ންފުޅު ނގޭ އެންމެ ކޮލީ ނަދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ނަން އެ ލޯގަ އަބާރަނަ މަހާރަދުން. މިއީ މިހާތަނަށްރަންމަނިކީރިތި 

ނޑު ދިގު ރަސްކަަލކީ. އެހެންނަމަެވސް އްޔާ މިތާނަގއި ަހވީރު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ިކޔަން ވެއްޖެ  މިއަދު ަރއީސް  އަުޅގަ

ނޑު ނެތިން އެ މައުޟޫޢަށް ދާކަށެއް.  ޖަހާއިރު 6 ވެސް އެ ނަމެއް ނުކިޔޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރުަގއި ދެން އައަޅުަގނޑު ދާނީ ބަޖެޓުގެ މައުޟޫޢަށް.  ޅުަގނުޑ ދެން ބަޖެޓުގެ މައުޟޫޢަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާލާއިރުަގއި ތާރީޚުން  ދަންނަވާލަން އޮތީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިނގޭތޯ. އަދި ޚަރަދުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތްތެރި ރައީްސ، ޖެހޭ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ަނގަން އަުޅގަ

ކަލޭނގެާފނުގެ ޒަމާނުަގއި ދައުލަުތގެ  އެ، ބުން އަބްދުލްޢަޒީޒު މަރުޢުއަޅުަގނޑު ތާރީޚުން މިސާެލްއ ނަގާއިުރގައި 

ކުރެއްވީ. އޭުރ ކަލޭނގެފާނު ބައްދަލު ދާ ހަމަ އެކުރަން އައީމާ ސީކު އައީ އެކަލޭނގެފާނާ ބައްދަލުކުރަން. ބައްދަލުވަޒީރަ 

ސް ިދްއލަވާފަ އިނގޭ. ދެން ކޮންމެައކަސް ވާހަކަ ނިމިއްޖެ. ވާހަަކ ނިމުނު ހިސާބުން އަމިއްލަ ެއއް ވެ ހުރި ބައްތި

އްކަލަ ބައްތި ނިވާލައިފި. ދެން ސަރުކާރުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން ހިސާބުން އެ ލުކޮށްލައްަވއިިފ. އެވާހަކަފުޅަށް ބަދަ

ވީ. ތިމަން ކަލޭނގެފާނު ކުރިން މި ވާހަކަދެއްކީ ސަރުކާުރެގ ވިދާޅުެވއްޖެ ކީްއވެޯތއޭ ބައްިތ ނިވާލީ. ކީކޭތޯ ވިދާޅު 

އަްށ  އަމިއްލަ  ކަލޭނގެފާނު މި ދިްއލީ ތިމަންނަގެވާހަކައޭ. އެހެްނވީމާ، ސަުރާކރުގެ ބައްިތ ނިވާީލއޭ. މިހާރު ތިމަން 

ގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލަންޖެހޭ އަށް ހޯދި ބައްތިއޭ. އެހެންވީާމ، އެ ަބއްތިއޭ ިމ ދިއްލީ. މިހުރީ ވެރިން ދައުަލތު ލިބޭ މުސާރަ

ނޑުމެން ޚަރަދުމިންވަރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ އެްއ  ކުރާއިރުަގއި އެްއވެސް ާހލެއްަގއި އެންމެ ލޯލާރިހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްއ  މިކަން ބޭނުން ކުރަނީކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އް ނޫންގެ ވަކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވެސް އަުޅގަ

ފާ ޠަންނާއި ިމ ތަންތާނގައި ތިބޭ މުޞްފަހަރަށް. ތަންތަނުގައި ތިބޭ ަވޒީުރންނާއި ކައުންސިލަރު ންނޭނގެ ގިނަނޫން ކަ

ނުޑ ކައިީރަގިއ ދަ ކުރަމުން މިމި ފައިސާ ބޭނުން ވިދާޅުވާހެން ފަސްމާމުލިންގެ ަފސް ަވގުން. މިކަހަލަ ބަޔަކު  ނީ. އަުޅގަ

 7ން އިނގޭތޯ އެްއގަމަށް މި ަބޖެޓު ހުށަހެޅި ދުވަހުަގއި ަކނޑު ،ވިދާުޅވިތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

ފެމުނު މިޔަރު އޮތީ މި ބަޖެޓާ ދިމާއަށް އަނގަ ހުޅުަވިއގެންނޭ. މި ފާސްވަނީ ކޮން  7މިޔަރު އެރިއޭ. އެ ފެމުނު

ނޑުމެން މި އޮތް މިޔަރެއްގެ އިންސާނުްނގެ މުނުފެ ، ގޮތް ދުވަހަކަށްތޯ ބަލަބަލާ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެހެްނވީމާ އަުޅގަ
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ނޑު މި ވާހަކަ ޓަކައި މިހުރީ ތައްޔާރުވެފައި ހުިރ  އެއް. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު ކާލުމަށް އަކީ ކަނީދައް ެއއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން ިމ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިުރގައި އަުޅގަ ޖެހޭ މީތި  ހިސާބު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ކުެރވޭނެ ގޮަތކީ ކޮަބއިތޯ؟މާޔަތްވެސް ރާވަން. ހި ކުރެވޭނެ ގޮތެއްތްހިމާޔަ  ޖެހޭ  ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އަުޅގަ

ޖެހޭ ރަނގަޅަށް ހޭލައްވަން.  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަކޮ-ރަނގަޅަށް ހޭލަްއވަން. އެންޓި 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެއަްށވުެރ  ހޭ ހޭލައްަވން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަޖެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް އަުޅގަ

ކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މަސްއޫލިްއޔަތެއް ނެތް ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަބޮޑަށް ހޭލަން. 

ބާރުެގ  4ނަކީ ދައުލަތުގެ މަނިުކފާ ހަމައެކަނި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަން އިންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެ

 ނުކޮްށގެން މި ގޮަތށް މަސައްކަތް ބާރު. އެހެންވީމާ، އެ ބާރު ޙަޤީޤަތުގައި އެކަީށގެންވާ  ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް 

ނޑުމެްނގެ ކަްނތައްތައް ބޮ  ވާބުދާރީ ރަނގަޅަށް ކުރުވޭ ނަމަ،ބާރަށް ސަރުކާރު ޖައްސުންަލއިގެން. އުޅެނީ އަުޅގަ

ބަލައިލަމާ އެހެނިހެން ހިސާބަކަށް ނުދިޔައީސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުަގނޑު  ޢަމަލުތަކެއް މިކޮރަޕްޝަނުގެ 

 އިވެސް ގޮތް ނޭނގޭ އެްއޗެއް. ދެން މީގަ އީއެއް. މި ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.2އޮވޭ  އަދި ެއބަ އިކޭ ކިޔާފަޚަރަދުތަކެ

ނޑު ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނުޑ  ހުއަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ބަެޖޓު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ދުވަ ވެސް ޚުދު އަުޅގަ

ބަޖެޓަކީ ޤާނޫނާައސާސީއާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅުްއވާ ބަޖެޓެކޭ. ހެޔޮ ނުވާޭނ، ީތެގ  ބަޖެޓު ހުށަނާޅުއްވާޭށ. ތި ތި ،ދެންނެވިން

ނަޑއެ ހުށަހަޅާށޭ. އާދޭސްކުރިން. ެއކަމަކު އި ތަފްޞީލާ އެީކގަ  އިޅިގެްނ ޤާނޫނީއަސާީސގަ ވެްސ އެކަެމއް ނުކުރި. ހަމަ ކަ

އަދި  ޚަރަދާއިއަހަރަކަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ  އޮންނަނީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ އެ

ވެްސ  ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްަދނީއާ ެއކީަގއޭ. ޭއގެ ފަހަތުން އަންނާނެ ވޭތުވެދިަޔ އަހަުރގެ ޚަރަުދގެ ތަފްޞީލް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަ މިހާ ސާފުކޮށް އޮތް ކަމެއް މަށް. އެހެންވީމާ،ޖެހޭނެ ކަންހުށަހަޅަ މައްސަލަ އުފައްދަްނ  އިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިން އެނގެން  ޕާޓީ އަމިއްލަ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭ ކޯޅުން އުފައްދަން ވަރަށް ފަސޭހަ 4 ،ޕާޓީ 3ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތުހުނަންޖެހޭނެ. އެހެންހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނުދޭންވީ ސަބަބެއް އޮން ކުރެވެނީ. ތުހުމަތެއް މަތުވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް އެހެރީ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަކީ. އެހެންވީމާ، ވަނީ ވައްކަންކުރަނީކަން. ެއއީ މައްަސލަ ނޫން ކުރެވެނީ ޔަޤީން

ނޑަކަށް އިމަޅީގަ މިހާރު  އެ ވެސް ނޭނގެ. ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ  ޖެހިފަ. އޭނަ ޖެހުނީ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް އަުޅގަ

 ހުރި މީހެއް  އިއެއް ލާފަ މަނިކުފާނަކީ ހަމަ ތުނބުޅި  ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީ ދުވަހެްއގަ

ވެްސ އި ދީންވެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް. އެަކމަކު މުޅި ދައުލަތުގަ ،ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިހީކުރީ ވެސް  ހަމަ އަޅުަގނޑު ،ވީމަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ ދެން އެ ،ތަނަށް ލީމަ އެ އެންމެންަގނޑުމެން އަޅު މީހާ މޮޔަވަނީ  އިތަނަށް ވަނުމަށްފަހުގަ އަޅުގަ

 .ފައިސާ ެފނިގެން. ދުވަހަކު ފައިސާ ޮފްއޗެއް ނުފެންނަ މީހުންނަށް.. ،ވެސް  ނޫންކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



55 

 

ޢަޒީޒު ޖަމާލު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް މަވެއްޖެ. ާމަވށު ދާއިރާގެޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު، ަވގުތު ހަ

 އަބޫބަކުރު.

  

 ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމާ

 ބެހޭ  އ3123ާވަބަރަކާތުހޫ. ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު هللا ިއކުމް ަވރަޙްމަތުޢަލަޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމް`. 

 ީމދު. ސަބަބަކީ ބަޖެޓަކީ އެއި ވެސް އުފެދެނީ ނާއުއްވެސް ހިތުގަ  އަޅުަގނުޑގެ އި ާލއިރުގަ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކައި

ނޑުމެން އޭގެން އުއްފާސްކޮ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ ،ނަމަ ކަްށ ނުވާވާނެ ބަޖެޓައް ހާސިލުމީދީ އެްއވެްސ ަކމެށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  3122މެން މިހެން މިދަންނަވާލީ ުނވާނެ. އަޅުަގނޑުލެއްއުއްމީދުތައް ހާސި ވަނަ ައހަރު ބަޖެޓު އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިބަޖެޓުގަ އި ގޮސް އަހަރުގެ ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިއިރުގަ ޚަރަދުކުރަމުން ހުރި  އިޓަކައި ކަ

ަނވާނެ ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެރި ބައެްއ ނެތުން. އާދެ އެނިގވަަޑއިގަން އިލުވެފަގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ކަމެއް ހާސިބައިތަކު 

ބަނދަރާ މިކަހަލަ ތަންތަން  އިއާ  އަދި ަބިއވަރު ނަރުދަމާ އިބަިއވަރު ބަނދަރުތަކާ  އިމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވއިރުގަ 

ނޑަެއޅި އިވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގަ 3122މިސްކިްތ އަޅާ ވާހަކަ ަދއްަކވާ. އެެހންނަމަވެސް  .ހަދާ ވާހަކަދައްަކވާ ގެްނ ކަ

ވެއްެޖއްޔާ ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުގެ  އޮތް ކަންތައްަތކެްއ ކޮންމެހެން މުހިއްމު. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް އިހިމެނިފަ

ރަށް ކުރިއްސުރެ ކޮްނނަން ފަށާފައި، ދޫކޮށްލާފައި ވާހަކަ. ކުނަހަންދޫ ބަނދަރަކީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ވަ

ޔިތުްނ ރަށުގެ ރައް  އެ މުންޮއތުއި ޫދކޮށްލާފައި ވެސް ޮއްއވަ ބަޖެޓު ،އިނގޭތޯ  އޮްއވާެވސް  އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓު

ރަށަްށ  ނަަމވެސް އެ ގޮތަްށ އޮތް ނެއް. ެއއީ ކުރިން އޮތްްއމަލްކުރަމުން ގެންދާ ތަވަރަށް އުދަނގޫތަެކއް ތަހަ

 އިހިމެނިފަ އިބަނދަރުގެ ވާހަކަ ބަޖެޓުގަ  އެ ދޭ. އެހެންކަމުން ކުރިމަތިނުވާނެ ކަހަލަ ދަތިތަްއ މިހާރު ކުރިމަތިވަމުން އެބަ

ނުޑ ހިތުގަ  ކަމަށް ެއއްެވސް ކަހަލަ ފިަޔވަެޅއް ނޭިޅ ަކމާ ވަނަ އަހަުރ ނިމިގެންދާއިރު އެ 3122 ،އޮވެ   އި މެދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިއުފެދޭ. އާދެ، އެނިގވަޑަިއގަންަނާވނެ ފަދައިން އަވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު  ދު ދައްކަނީ ވަޢު ވާހަކަ ޅުގަ

ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާ ަސރުކާރެކޭ. އެހެން ވިދާުޅާވ  ޓަކައި މަަސއްކަތްުކރާ ސަރުކާރެކޭ. ހެޮޔ ވެިރކަމަށް ފުއްދުމަށް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ މާނަ އަީކ  އަކީ ކޮބައިތޯޭއ. ހެޔޮވެރިކަމުގެ މާނަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ،އިން ކުރެ ހަމަހަމަކަން. އެހެންނަމަވެސް މިދެ ސިފަ އިއް އަާސސަކީ ޢަދުލުވެރިަކމާހެޔޮވެރިކަުމގެ އެންމެ މުހިއްމު އެ

ނުޑ ހިތާމައާ އެްއ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި އެްއވެސް ސިފަ ެއުކ  ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ނުފެންނަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނު ންމެ މިއަދު ހެނދުނެތި ކުރެވޭެނ ހެޔޮވެރިކަެމއް ނޯންނާނެ. ދެއިންޞާފު އި ފާހަގަކުރަން. ޢަދުލުވެރިކަމާ

މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވި ޖަވާބުތަކަށް ބައްަލވާއިރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ލޯނުތަކެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއކޮނޮމިކު 

އަށް ނިްސބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑެތި  ވެސް ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ުހރި ބޭފުޅުންނަކީ އިދެއްވަން ަކނަޑއަޅުްއވާފަ

ނަޑއަޅާފަ  ވުމަށްއަދަދުތަކެއް ެދއް  ބޭފުޅުން  މިއީ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓު އެ އި ހުރި އަދަުދތައް. އެހެްނވީމާ،ަޓކަިއ ކަ
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ނަމަ،  ވާ އަދި ހަމަހަމަކަން އޮތް ކަމަށް އިއިންާޞފުވެރިކަމާ އި ކުރައްވާ ގޮތަކީ. ެއކަމަކު ޢަދުލުވެރިކަމާބޭނުން

ވެސް ހަމަ އެ ވެރިންގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި ތިބި ަބޔަކަްށ  ކީޖެހޭނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަ އިވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގަ 

 އަށް ައންނަންވީ ނޫންހޭ އޭރުން އެ  ޕާޓީ މި ވެސް  ޭބފުޅުން ދެކިވަަޑިއގަންނަވަން. އަދި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ތި 

ިމީއ  ކީ. އެހެންވީމާ،އަ ވާހަކަ އެއް މި ހެޔޮވެިރކަމުގެ ައސާސްތަާކ ޚިލާފު ވާހަކަކަންތައް ވާނޫންހޭ. އެހެްނވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަނެއް ކަމަީކ ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ބަނދަރަކީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ކޮްށ ދި ަކނަޑއަޅާ އުސޫލުަތކެއް ގާއިމުއަ ،ޓަކައި ދިރާސާކޮށް ވެސް މަރާމާތުކުރުމަށް ވަނަ އަހަރު  3119ފަދައިން 

 ގޮތުން ހައުސިން  ކަމާ ބެހޭ  ވެސް ނަގާފަިއވާ ތަނެއް. އަދި އަޅުަގނޑު މިއެއް  ޓަކައި ބަނދަރު ކޮމިޓީ އެކަން ކުރުމަށް

ހުޅުވާފައޭ. އަދި ހަމަ  ށްންޑަރަމެން މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ޓެތިމަންނަ ވެސް ވިދާުޅވީ، މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރެްއވީމަ

ީއ ކަެމއް ނުޭވ. މި އެންނަމަވެސް އަހަރު ނިމިގެން ދަނީ، ނޭ. އެހެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ނިިމގެންދާ

ނޑަެއޅިފަ އި ަޓކައި ބަެޖޓުގަ ިމސްކިތެއް އެޅުމަށް އިއޮތް ކަެމއް. ދެްނ އަނެއް ކަމަކީ ާމވަށުގަ  އިބަޖެޓުގަ އޮތް.  އިކަ

ނޑު އިްސލާމިކު  އެކަން ނޑުމެން  ،ކަން ދެއްވި ޔަޤީން  ،މިނިސްޓަރާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީމަ ވިދާޅުވި ެވސް އަުޅގަ  އަުޅގަ

ފެށޭނޭ  އިމިއަހަރު ތެރޭގަ ،ައޅުަގނޑު ބައްަދލުކުރީމަ ޔަޤީންކަން ދެއްވި  އިގެ ރައީާސ އެކުގަ ރަށުގެ ކައުންސިލު 

އަޅުަގނުޑ  ވެސް ނުފެށޭ. އެހެންވީމާ، އެކު އެކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އަަހރު ނިމުމަށް ގިނަ ދުވަހެއް ނެތުމާ

 ވަންޏާ އެ  ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޮތަކަސް އެ އިކަމެއް ަކނޑަެއޅިފަ އިއުޅެނީ ބަޖެޓުގަ  ވެގެން މި  ބޭނުންދަންނަވާލަން 

ރަށުެގ  އެ އި،އަކީ ވަރަށް ކުިރއްސުރެ ބަނދަރެއް ހަދާފައިޯތއޭ. ދެން ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ބަޖެޓުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބަ

 ވާ ރަށެއް. ީކއްތޯއި ށް ުނރައްކާތެރި ކަންތައްަތކާ ކުރިަމތިވެފަބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި ނުލައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަ

ކުރަމުން ދަާވ ވާހަަކ ދައުލަތުން އިޢުލާނުަބިއވަރު ބަނދަރުތަކެއް ހައް ދަރު އެތަްއ ަސތޭކަ ނުވަތަ އެތައްބަނ ވާނީ މި

ރުކޮށްދެވެން ހުރި ބަނދަރުތަކަށް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯ މިކަހަލަ ކުދިކުދި މަރާމާތުކޮށްލައިގެން އެ އިގެންދަާވއިރުގަ 

ނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ޢަދުލުވެރިކަމާ  އިކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ނަޒަެރއް ދެއްިވއްޔާ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުގަ

ވާ މެންބަރަކު ނެތް އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ވެރިކަން ހިންގާ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތް އިންޞާފު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިހަމަހަމަކަމާ

ެދއްަވިއގެނެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ހެޮޔ ވެިރކަމުެގ އްަޔކާ ކަެމއް ކޮށްވެއްޖެ ނެތް ާދއިރާ ެއއް ، ްއޔާރަށެއް ެވއްޖެ

ފެންނަމުން އެުކ  ގެ ެއްއވެސް ސިފަ ެއއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ގާއިުމވެފައި ނެތްކަްނ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއަސާސް 

ކޮންރަަށކަށްކަން މި  ،ކަމެއްސަބަބަކީ ޮކން ވާންޖެހޭ. މާ ނާއުއްމީދުފަހަރުގެ ަބޖެޓަށް ބަލާއިރު އަދި  ދޭ. އާދެ، މި އެބަ

ނޑަެއޅިފަބަޖެޓުގައި   ވަނީ އިކޮނޮމިކު ވެްސ މި ކުރިމަތި މީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އަނެްއކާ  ނެތުން. އާދެ، އެހެންވީމާ، އިކަ

ގޮތުން  ރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރަސްމީބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކަށް އެ ބަޖެޓުން ޚަ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ

ެލވިގެން ދަނީ. ލޯނެްއ ދެއްވިޔަސް މި ދެްއވަނީ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް އިހުޅުވަ

ރާަތއް ށްދޭނެ ދާއިގައި އެކި ައއިޓަމުތައް ަމސައްކަތްކޮަބޖެޓު، ތާއީުދކުރާ ބަޔަކަށް. އެހެްނވީމާ އަށް ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީ



57 

 

ނޑަނާުޅްއވައި އްޔާ ެއްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް އެ ފައިާސ ޚަރަދުކުރަްއވާީނ ުދތަކެއް ަކނަޑއަުޅއްވާަފއި ެވްއޖެލަ އަދަޖުމް ކަ

ހަމަކަން ނެތް ސަރުކާރަކުން މި  އިފާލުވެރިކަމާއި އިންޞާދުޢަމި ، އެކަނި ވަކި ބަޔަކަށް. އެހެންވީމާހަމަ

ނުގެ ޒަމާނުަގއި އޮތް ނަކީ މިޞްރުގެ ފިރުޢައުތާއީދުނުކުރައްވާ ހުރިހާ އެންމެން ބޭުފޅުންނަށް މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ އެ

ނޑުމެން ، އި އޮތް ތަފާތު. އެއީ އެހެންވީމާޤިބްޠީންނާއި ބަނީ އިސްރާއީުލންނާ ދޭތެރޭގަ ައޅުަގނޑުެމން ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ކަމަށް ވިޔަސް މި  އަކުން ވަަޑިއގެންނެވި ޓީބޭނުމެއް ނޫން އެކަހަލަ ތަފާތުތަކެއް އޮންނާކަެށއް. ވެރިަކމަށް ވަކި ޕާ

ށް ފެންނާކަށެއް ނެތް. ވަަޑއިގެންަނވަނީ އެންމެންެގ ވެރިެއއްގެ ގޮުތގަ. އެކަަމކު، މި ކަމެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަ

ނޑުމެން ހިތާމަ ޮއތް ބަޖެޓާ އިަކނަޑއެޅިފަ، އެހެންވީމާ ކުރަނީ އަދި ހާސްަވނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ މެދު އަޅުގަ

ލެްއަގއި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުަރްއވާ ހާފާސްކުރުމަކީ ެއއްވެސް  އް ނެތި މި ބަޖެޓުލުތަގެ ތަފުޞީދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓު

ނޑު މިހާރު މި، ނޫނޭ. އެހެންީވމާ ބޭފުޅުން ވެސް ކުަރއްަވިއގެން ވާނެ ކަމެއް ، އޮވެ  ޮއތް ގޮތަށް މި ބަޖެޓު އަުޅގަ

ެވސް. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އިމުގަ ނަޑކަށް ވޯޓު ދެވޭކަށެއް ނެތް ހަމަފާސްކުރަން އަޅުގަ  އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓު

 މަސް ުދވަހަށް ކުޑަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ފައިސާކޮޅެއް 4ޓަކައި  ލަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށްދައު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ނަޑއަުޅއްވާފަ  ންނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ ބަޖެޓެއް ގަވަން. އެހެ ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރަށް އަން  އެކު ލާަތފުޞީ އި ބަޖެޓުކަ

 މި ތުުރެވގެންދާނެ. އާދެ، މި ބަޖެޓުއަށް އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ފާސްކޮށްފިއްޔާ އޭގެ ނުަރއްކާެތރިކަން އިންތިހާ

ނޑު ހިތުން ސަރުކާރުެގ  ގޮތަށް ފާސްކުރަްއާވކަށެއް ހެޮޔނުވާނެ. އާދެ، ސަުރކާރަށް ާތއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެވސް ައޅުގަ

 ޓަަކއި މި ރައްޔިތުންނަށް، އި ތިބި މެންބަރުން. އެހެންވީމާންބަރުންނެއް ނޫން އެއީކީ. އެއީ ަރއްޔިތުން ހޮްއަވވާފަމެ

މަސް ދުވަުހގެ ބަޖެޓެްއ، ވަގުީތ ބަޖެޓެްއ  4ޓަކައި ސަރުކާރަށް ދަިތނުވާ ގޮތަްށ  ގޮތަށް ކޮށްެދއްުވމަށް ކަންތައް މި

ނަޑއަުޅއްވާފަ  ލުތަކެއް ހުށަހަޅުްއވަިއެގން ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރަްށ ޓަކަިއ ތަފުޞީ ފާސްކުރުމަށް ބަޖެޓު ބާކީ ާދއިމީ އިކަ

ނޑުމެން އެ ދިރާސާކޮށްފަ އެ ތަފުޞީ ިއ،އަންަގވާފަ ފާސްކުާރ އި މި އަަހރުގެ މުޅި ބަޖެޓު ލުަތއް ގެންެނވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ  ށް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެވުަމށް ބަޖެޓުކަހަލަ  އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ވާހަކަަދއްަކވަމުން ޢިއްޒަތްތެިރ ބަެއްއ މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުޭވ  އިލްތިމާސްކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ހިތުން އެ  ބޭފުޅުްނގެ ަވކި ސަރުކާެރއް ނެތް. އެ  ޭބފުޅުންނަކީ އެ ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރު. ާއދެ އަުޅގަ

ނިސްބަްތވާ ސަރުކާރެްއގެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވަނީ. ވަޢުދު ފުއްދުމަށާއި ހެޔޮ ވެރިކަްނ ކުރެްއވުމަްށ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ 

ކޭ. ޓަކައި ވަޑަިއގެންނެވި ސަރުކާރެ  ވަަޑއިގެންެނވި ސަރުކާރެކޭ. ތިމަންމެންގެ މެނިފެސްޓޯ ފުރިހަމަކުރުމަށް 

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމެްއަގއި މި ރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ  އެއް އޮތް ވާހަކަ  އިފަލުކޮށް ލިޔުްއވާމެނިފެސްޓޯގައި ވަރަށް ތަފުޞީ

ފާސްކޮްށ  ެއކޭ. އެފަދަ ޤާނޫެނއް ލަތުެގ މީޑިއާ މަްއޗަށް ެއކުެލވިގެްނވާ ަދއުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބޯެޑއްެގ 

ސްޓޯއަށާއި އެ ވަޢުދަށް ވެސް މަކީ އެ މެނިފެ މީޑިޔާ ނުދީ ހިފެހެއްޓު އެފަދަ ބޯޑެއް އެކުަލވައިލީމަ ވެސް ގަދަ ބާރުން

ކަމުެގ ވަރަްށ ވަުރގަދަ ދަލީލެއް. ދެން ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ކަންަތއްތައް ހިމަނާފަިއވާ ބަޖެޓެކޭ.  ނުކުރިއިހުތިރާމު
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ކަމުގެ  ނުދާނެ ައގު މައްޗަށްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަމެޭކ މި ކުރަނީ. ވަޢުދުތައް ފުއްދައޭ ވިދާުޅވާއިުރަގއި ތަކެތީ 

މަްއޗަށް  އިންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ދެްއވި. އެހެންނަމަވެްސ، ދަންނަވަންތޯ، ތަކެީތގެ އަގު ާރސްލާފަޔަޤީ

ކަމެއް  ނަށް ފެންނަން ހުންނަ ޙަޤީޤަތްތައް. މިންބަޔަކު އޮޅުވާލަން ވާހަކަދެްއކިޔަސް އެންމެއަރަމުންދާ މަންޒަރު 

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސް ކަމެއް. ުދވަހުން ދުވަހަްށ އަގުަތއް މަށްޗަށް އަރަމުން ދާއޮޅުވާލަން ވާހަކަަދއްަކވާނެ ވެ 

ވަުޢދުވެ ވަަޑއިގެންެނވި ކަމެއް.  ީއ،ދެއްވި ކަމެއް. އެ ންަކންކަން އެއީ ޔަޤީފެނޭ. ޑޮލަރުގެ އަގު މަްއޗަށް ނުދާނެ އެބަ

ނޑުމެނަށް އަތްނުފޯރާ ހިސާބުަގިއ  ނޑުމެނަށް ރާއްޖެ ޑޮލަރުގެ ައގު މިހާރު އަުޅގަ ވެގެން.  އިން ބޭރަށް ދާން ހުރީ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ކުޑަ ނިސްބަތެއް  އުނިކުރުމަށްފަހު އެ 26ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ % ސިވިލް، އެހެންވީމާ

ޖެހޭ ުފއްލަވަންބޭުފޅުންނަށް އެ އު އްާޔ އެއަށް ދާންެވއްޖެ ފަުރވާ އިން ޮޑލަރެއް ހޯދައިގެން ބޭސް ަފއިސާިއ އެ ދެއްވާފަ

ނޑުމެން އިހު   ޑަނުކުަރްއވާނެސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކު ސާސްކޮށްލުން އޮތީ. ދެން ިސވިލްދަތިތައް އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަަޑިއގެންފަިއވާ ވަޢުދެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެވެސް ވެ  ންކަން ވެސް ދެްއވި. އެކަމުގެ ޔަޤީ

އިްނ  ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަމަކީ ސިވިލް ލާފަށް ފެންނަން. އާދެ، އަނެއްއޮތީ އެ ވިދާުޅވި ގޮތާ ޚި

ނަޑއަަޅިއ އަދި ކޯަޓކައި ބަޖެޓު  ވުމަށްއުނިކުރި ބަިއ ދެއް  ވެސް  ކުރެްއވީމާޓުތަކުން އެކަން ުކރުމަށް ޙުކުމްގައި ކަ

ބޭފުޅުންނަށް  އިސްިތޢުނާފުކޮށް އެ އެ މައްސަލަފައިސާ ޖަހާށޭ ޖެހޭނީ ވިދާޅުވެ، ، ލަތުން ފައިސާ ނެތޭދައު

ގަިއ ސިއްުރވެރި ގޮތެްއަގއި އިރުގަިއ މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުމަަސއްކަތްކުރަމުން ެގންދާ މުސާރަނުދެއްވަން ގަދަ ފައި ިވއްދައި

ހޯއްދަަވއިގެްނ ކުރަްއވަްނ  ތާކުން ަފިއސާމުސާރަ ބޮޑުުކރަން. މިއީ ކޮން 51ސިފަިއންނަށް % އިއޮތީ ފުލުހުންނާ މި

ވާ ނިޔަތާ މެދު  ހުށަހަޅުއްވާަފއި ލަތުން މި ބަޖެޓުދައު  އެހެންވީާމ،އުފެދޭ. ސްތުކުަރއްވާ ކަމެއްތޯ ުސވާލުގަ

ލަތުގެ ދަރަނިތަކަްށ ދައުއަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ަވރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. އާދެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން 

އޮތީ  ލަތުގެ ޑެފިސިޓުދައު ހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރަގއި ވަނަ އަ 3118ވަނަ އަަހރުން  3119ބަލާއިރުަގއި 

ިބލިއަނަށް އަރަިއގެންދިޔަ. ދެން  31ވަނަ އަހަރު  :311. ބިިލއަނުގެ ތެޭރގަ 6ލިއަުނގެ ތެރޭގަ. ބި 6ގާތްަގނޑަކަށް 

ހުން ކޮންމެ އަދަދެްއ ކަމަށް ވީއިުރަގއި އޭގެ ފަ މިލިައން ރުފިޔާ 493ވަނަ އަހަރު ލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  3119

 51:ވަނަ އަހަރު  3122މިލިއަން،  :69ވަނަ އަހަރު  3121ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ލޯނުތައް ަދނީ އިތުރުވަމުން. އެއީ 

ދަރަނިތައް ވެްސ މި އަންނަނީ ، ށް ެއ ނިސްބަތް އަރާ. އެހެންވީމާބިިލއަނަ 2.2ރަށް ވަނަ އަހަ 3123އަދި  .މިލިއަން

 ލުމަށްއޮުޅަވއިާކރުތަކުގެ ވާހަކަަދއްޭކކަށެއް ނެތް. މި ވާހަކަތައް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީގެ ސަރު 

ނޑު ލުމަށް މަސައްކަތްުކރިޔަސް އޮުޅވައި މަސަްއކަތްކުރާ ވާހަކަ. އޮޅުަވއިޓަކަ މެްނ އެއް ނުލެޭވނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ހުރި އެއްޗިހިތަެކއް. މި ވާހަަކ  ނޑުމެންނަށް ފެންނަންތަކާ މިއީ އަުޅގަ ކުރީގެ ބަޖެޓު އިޙަޤީޤަތް، އެއީ މި ބަޖެޓާ

 ލުމަީކ ކުެރވޭނެ ަކމެއް ނޫން. ެއއީ މި ބަޖެޓުނެްތ. އޮުޅވައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ޮއޅުވާލަން ދަްއކާނެ ކަެމއް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެހެރީ ލައިބްރަރީތަކުަގއި ވެވެސް އަދި ކުރީ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ސް އެހެްނ ތައް ވެސް އަުޅގަ
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އަކަްށ  އްކާ ވާހަކަމެން ކޮްނމެހެން ދައަކީ ައޅުަގނޑު ތަންތާގައި ވެސް. ބައްަލވާލެްއވީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މި

ދޮގު ބެލޭނެ ގޮތް އޮތީމަ  ތެދު ގެބަަލއެއް ުނގަްނނާނެ. އެ ދައްކާ ވާހަކަެއއް  ންނެއް އެ ަދއްކާހާ ވާހަކަމިއަދުގެ ރަްއޔިތު

އޮީތ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަްތ  އެ އިކަމަށް ދައްކާފަ  މި ދަންނަވަނީ. ދެން މި އަހަރު  ަދރަނި ކުޑަ އަޅުަގނުޑ މި ވާހަކަ 

ނޑު ބަދަލުކޮްށެގން. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންަނވާ ެލވިޜަން ބޭފުޅުން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ައޑާއި ޓެ އެ ،ނަމަ ބަލާ މިންގަ

ގޮތަކީ ޖީ.ޑީ.ޕީ  ވާ ނިސްބަތުން މިކުރަްއވަިއގެން. ންޑުމޯލްޑިވްސް ރީ ބްރޭންޑުކުރެްއވި ގޮތަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ވެސް ރީ ބްރޭ

ނޑުމެންނަށް ވަީނކީ ފައިދާ  ،ކަމަށް ދެއްކީމަ މަތިވާ  . ޙަީޤޤަތާ ޚިލާފަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ މަތިވާއެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގަ އަުޅގަ

ބަތް ކުޑަެވގެންދާނެ. ެއއީ ލަތްތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެދޭ އެހީގެ ިނސްބޭރުގެ ދައުކަމަށް ދެއްކީމަ ލިބޭނެ ގެއްލުަމކީ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކަމަށް ދައްކާ ޤައުމަކަށް ބޭރުން އެހީވެދޭކަށް އެހާ ބޮޑަަކށް 

ނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ފައިދާ، ްއވާނެ ެއހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާމަސައްކަތެއް ުނކުރަ އެއް ނޫން.  އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް ނޑުެމންނަށް އޮޅުވާލުމަށްމިކަން މި ފެންނަނީ ބަޖެޓު އަުޅގަ ޓަކަިއ  ގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ލަތަށް ދެން ދައު .ެއއް ނުލެއްވޭނޭ . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އޮޅުްއވަށްފައިވާ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގަކޮ

ނޑުމެންނަށް ޯކއްެޗްއކަން ނޭނގޭ ގޮތަކަށް ވަރަށް  އި އެބަލާއިުރގަ ހިމަނާފައިާވ ކަންަތއްތަކަށް ބަ ގައިޖެޓުބަ ުހރި އަުޅގަ

 ؟ެއއްތޯ ޖުމްލަ އަދަދުތަކެއް ހިމަނުްއާވފަ. މިސާލަކަށް ރަްއޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށް. މިއީ ކޮްނ ވާހަކަ 

 އި އަދަދުތަެކއް ޖައްަސވާފަ އިދާޅުވެފަ މިއީ ސުވާލުކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އެހެން ވި ންތޯ؟ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދެނީ ކޮންގޮތަކު

މިއީ އަނެއްާކ ، ލިބެނީ ކޮންގޮތަކުން ކަމެއް. އެހެންވީމާއޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެންކަެށއް ނޭނގޭ ލުއި ފަސޭހަކަން މި 

ލަތަށް ާވ ދޮރެއް. ދެން ދައު ޓަކައި ހުޅުވާލާފައި ލަތުން ކޮރަޕްޝަންގެ މަުގގައި ޚަރަުދރުމަށްދައު އެްއކަލަ ފައިސާ

އެއް ިމ ލިބޭ  ސާ  ލިބޭނެ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް ފާހަގަކުރެވެީނ އެންމެ ޮބޑު އާމްދަނީފައި

 ށް އަްނދާޒާކުރަްއވާ. ދެން އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަކަ ބިލިައން ރުފިޔާ ލިބޭނެ 2.76 .އަށް ޖީ.އެސް.ޓީ

ނޑުްއވައިއަޙްމަދު ސަލީމު ވިދާުޅވި ަފދައިން އިމްޕޯ ބިިލއަން  3ަގއި ކުރިން ެލއްިވ ކަމަށް ވިާދޅުިވއިރުޓު ިޑއުޓީ ކަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަ  2.2އޮޭތ  އެބަ އިގައި ެވސް ލަފާކުރައްވާފަ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަށް ލިބޭއިރު  ޑިއުޓީއިމްޕޯޓު 

 ބޭފުޅުން އެ ނެންެގވުމަށް ވާ ގޮތަކުްނ އެކަަމށް. އެީއ އެ ވިދާުޅވާ ަބއެއް އެްއޗިހި މާނަކުރައް  ިޑއުޓީން ލިބޭނެ އިމްޕޯޓު

ނަޑއަުޅއްވާފަ  ނޑައަުޅއްވާފަ  އޮްތ އުސޫލެއް  އިޓަކައި ކަ ްއޔާ، އި އޮެވއްޖެކަމަށް. މިސާލަކަްށ، ސެރަމިކްސް، މިހެން ކަ

ނަޑއަުޅްއވާފަ ަގއި ޖަހާ ވާހަކަދެކެވޭ ގޭ އްޔާ މިހާރު އެބަ އި ޮއވެއްޖެ މިސާލަކަށް ތަށިމުށިން އުފައްދާ ތަކެއްޗޭ އެހެން ކަ

ޑިއުީޓ  އިމްޕޯޓުކަމަށް. މިކަހަލަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރަްއވަިއގެން  ޓަކީ އަދި ޭއގައި ހިމެނޭ އެއްެޗއް ނޫންތަށިމުއް

ނޑަކަށް  :.2ވާ ތަނެއް ނުފެނޭ އިނޭގތޯ. މަދު އޮތް. ދެން  ވެސް އެބަ ބިލިއަނެއްހާ ރުިފޔާ. އެ 3ބިލިއަނަީކ ގާްތގަ

ކަމަށް ވިޔަސް  އަށް ގެދޮރު ހުރި މީހެއް އަމިއްލަ ،އެއް ިލައން ރުފިޔާ އެއީ މިސާލަކަށް ގެ އަނެއްކާ އިތުރަށް އެއް ބި

ެނގުމަށް ވިސްނުެމއް މި ގެްނގުުޅއްވަނީ. ދެން މަށް ިވޔަސް އެއިން ެވސް ޓެކްސްކަ ޔަށް ދިން މީހަކު ގެ ުކއް އެ
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ނޑުމެން މި ރާއް އާދެ،  .ތް އެންމެ ބޮުޑ ޚިދުމަތަކީ ޓެލެފޯންއޮ ޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިއަނެއްކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ނިންމި ނިންމުމާކުރުމަށް އަމިހާުރ އަނެްއކާ އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ާމފު .މުއާސަލާތުގެ ޚިދުމަތް އިދިކޮޅަށް  ުޅގަ

އަުޅއްވާފަ. ވަނީ ަކނޑަ  މަތިވެރި ޚިދުމަތުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް މިހާރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން އިުޖތިމާޢީ މި 

ނޑު ހި ެއއީ ެއަކމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ ފައިދާ، އާދެ، އެހެްނވީމާ ތުން އެއްތޯ ެގްއލުމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަާވކަށް ނުޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އާެދ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ވަުގތުކޮޅު  ނޑަށް މިމަވާން ކައިރިވުމާ ހަބޭނުންވަނީ އަޅުގަ ދެވޭނީ ބަޖެޓުގައި  ބަޖެޓަށް ވޯޓު ެއކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާަގިއ ހިމެނޭ ތަފްޞީ ލުތައް ހިމަނުއްވަިއގެން ގެންެނވީމައޭ. އަުޅަގނޑު ބޭނުމޭ މިދިޔަ އަހަރުަގއި އަުޅގަ

ނޑައަުޅްއވާފައި ހުިރ ކަންތައްަތއް ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު. އަދި ކުނަ ހަންދޫގެ މިްސކިތެއް ވެސް ނެތް ަމއްސަަލ ކުރަން ކަ

ނޑުމެންގެ އަތޮުޅގެ ، ހިމެނުމަށް ގޮވާލަން. އެހެންވީމާ ބަޖެޓުގައި އަޅުަގނޑު މި  ގޮތަށް މި  މެންބަރުން މި 5އަޅުގަ

ަގިއ ން. އާދެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ުނކުރާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލައްޓު އޮެވގެން ވޯޓުދޭކަށް ގަސްތެބަޖެ

ނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ، ްސ ކުަރއްވާަފއި ނެތް. ެއހެންވީމާމަނާފައިވާ ެއްއވެސް ކަެމްއ ވެހި ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން އަުޅގަ

ލުކޮށް ފްޞީބަޖެޓުގަިއ ތަ ޓަަކއި މި ހުރި ރަށްރަށުަގއި ހުރި ަދތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އަދި ައޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުަގއި 

 ކުރުމަށްބޭނުންވާ ދިމާއަކަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ގޮތުން ޚަރަދު ކެއް ހިމަނުއްވާފައި ެދއްވާށޭ. ަގޑުކޮްށ ފައިސާތަހިމަނުއްވައި

ނޑުމެންނަކަށް ާފސްކުރާކަށްޓަކައި ފުރުޞަުތ އޮންނަ ބަެޖޓެއް އަ  ،ލުކޮށް ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަންޞީނުދެވޭނޭ. ތަފްުޅގަ

ތޮޅު ކުަނހަންދޫ. އެރަށު ނަމާދުކުރާނެ އަ ންމެ ހާލުގައި އޮްތ ބަނދަރަކީ ލ.ހުރި ކަންތައްތައް އެ މިހެން ނުވެފައި

ރަުށގަިއ ޤަބުރުްސތާނެއް ނެތް. ކުނަހަންދޫ ަބނދަރު އެީއ ބޭނުންނުކުރެވޭ  . އެސްކިތެއް މިހާރު އެހެރީ ެނތިފަމި

ވަނީ. މާވަށުެގ  ވެފައި ވެފައި ވަނީ. ހިތަދޫ ބަނދަރު އެއީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ތަނަކަށް ތަނަކަށް

ނޑު އޮީތ އެހާ ދަތި ބަނދަ  ހުރި ކަންތައްަތއް. މި ގައި ހިމެިނފައި. ެއީއ މިއަހަރު ބަޖެޓުހާލެއްގަރުގެ ތޮށިގަ

ދާއިުރ  ގައި ނިމެމުންތައް ިމއަހަރު ބަޖެޓުާވ ކަންތައް ގައި ހިމެނިފައިތައްތައް މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުކަން

ނޑުެމންނަށް އެ ބަޖެޓަކަށް ވޯެޓްއ  ނިއްޔާއެހެންނޫ ނުކޮށްދެވުނަސް ެއ ެއއްޗެހިަތއް ެވސް ހިމަނުއްވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އަދި، މާދެވޭކަށެއް ނެތް. އާދެ، އެހެްނވީ ކުރައްވާ ކޮމިީޓގެ ފަހަރު މި ބަޖެޓު ދިރާސާ ވެސް ެއއްއަުޅގަ

ސް ދުވަުހގެ ކުރު މަ 4ޓަކައި ުކަޑކުޑަ  ނުދިނުމަށްމި ސަރުކާރު ހިންގުން ުހއްޓުނަ ބޭފުޅުން ކުރަްއވަންވީ ކަމަކީ 

ކޮމިޓީ އަށް ލު މި ތަފްޞީ، އި މި ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު ގެންނަވައި އި ދެއްވުމަށްފަހުގަ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްދެއްވާފަ 

ކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެްއ  ފާސްކޮށްދެއްވާއި މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ބަޖެޓު ކުރުމަށްފަހުގަލިބިވަޑަިއގަތީމަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ

ނޑުމެ އަށް ރަްއޔިތުންގެ ފައިދާ ގެންގުުޅްއވުން. ެއއީ  ލައިކުމް. ޓަަކއި. ަވއްސަލާމްޢަ އަށް ންގެ ލާބަަޓކައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ
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ނަ ވަ 3123ދަނީ  ުކރަމުން މިިމހާރު ވާހަކަދަްއކަމުން ބަހުސް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން

ގޮތުން  ބެހޭ ލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ބަޖެޓާބެހޭ ގޮތުން. ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖި ހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއަ

ނޑު ވަރަށް ނިޑވަެޅއްަގއި އަުޅގަ ްށ އްލޭނެ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަނުގެބޮަޑށް އެދެން ކޯރަމް ވާހަކަދެްއކެވެމުންދާ ދަ

 ދެއްވުމަށް. ކޮށްގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް ޢަމަލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ، ޖަލްާސގެ ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ. މިލަންދޫ ވަނީ ެގއްލިފަ އާދެ، ޖަލްސާެގ ކޯރަމް މިހާރު މި

 ށް ގެންދެވުަމށް.ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ  3123ައރަނީ ޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއް

ލުތަެކއް އެކުެލވޭ ތަފްސީލުތަކެްއ ބަޖެޓުގައި ތަފްޞީ އޮތް ބަޖެޓަކީ، ލިބޭނޭ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ހުށަހަޅާފައި މި

ތަފާތުވާ ފަރާތްތަކުން އެބަ  ިޚާޔލު ލާފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ. ސަރުކާރާނގަޅަށް ފަރުމާކޮށްފައި އެކުަލވާބިނާވެގެން ވަރަށް ރަ

ލުތައް ވަރަށް މަދޭ. އޮުޅންބޮޅުން ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ. ހަަމ ެވސް ތަފްޞީލެއް ނެތޭ. ތަފްޞީބަޖެޓުގަިއ ެއއް ވިދާޅުޭވ މި

ނޑު ބަަލއިލާ ބަޖެޓު ފޮތް އެްއޮކޅުން އަނެްއކޮޅަށް  ދަްނނަވާނީ މި މަކަރުވެރި ކަމުގެ ބަޖެޓެޭކ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަކުރުން ވަރަށް ރީތިކޮްށ ބާރާތުން ދިވެހި އިރީޙަ މަ ޞަލޭ. ހަނީ ހަމަ ތަފްޞީން ފެންނާދިރާސާކޮށްފި މީހަކަށް މީގެ

އާދެ، ބަޖެޓަީކ ދައުލަުތގަިއ އްެސއް ލިޔެދީފަިއ އޮްތ ބަޖެޓެކޭ. ހިސާބުއަކުރުން އަދަދުތައް ޖަަހއި، ވަކިްނ ހުރިހާ ެއއްޗެ 

ެއއް ނޫން.  ުޑކޮށްފައި ޖަމާކޮށްފަިއ ހުރި ފައިސާނޒާނާަގއި ނުވަތަ ތިޖޫީރަގއި ގަ ޚަނުވަތަ ސަރުކާުރގައި ުނވަަތ 

ބިނާކޮށްފަިއ ، ލާއަދަދުތަކެްއގެ މައްޗަްށ އެކުލަަވއިލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި ބަޖެޓަކީ ލިބި

ިހ ކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިވެލިޔުެމއް. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ތަކެއް ޖަހާފައި ގެނެްސ ލިޔެފައި އޮންނަ ހިސާބު

ތަރައްީޤ އަށް ބޭނުްނވާ  ،ކުރުަމށްކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ައވަސް ތަރައްޤީ އަށް  .ުކރުމަށްރައްޔިތުންެގ ހާލަތު ރަނގަޅު 

ސިލުކޮްށދިނުމަށް ފައިސާ ދައުލަތަށް ވަންނާނެ އިތުރު ދޮރުތައް ހާ ކަންތައްަތއް ކަންތައްތައް ދެެނގަނެގެން އެ

މްދަނީ އާޓަކަިއ ދައުލަތަށް ލިބޭ  މަށްދިނުނަށް އިތުރު ތަްނަވސްކަން ހޯދައިދޮރުތަކުން ރައްޔިތުން ހުޅުވަިއގެން އެ 

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިްނ  ދިވެހި ،ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ހެއްކަކީ ޒަމާުނއްސުރެ ކުރަން. ޭއގެއިތުރު

ވަތަ ާދއިރާތަެކއް މުޅި އެންމެހައި ިދވެހި ތަކެްއ ނުރވާ ެސކްޓަ އެޅިފައި ގެ ވަކިަތކުގެ ދަުށގައި ކަސްތޮޅު އް ވަކި ަބއެ

ޔިތުންނަށް ެވވޭޭނ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މަަސްއކަތްކޮށްގެްނ ެއ ފުރުޞަތުތަްއ މުޅި ދިވެހި ަރއްރައްޔިތުންނަށް ޝާމިލު

 ވަނަ އަހަރާ 3118ވާކަން. މިާސލަކަށް ދަންނަވާނަމަ މަސްެވރިކަމަކީ މީެގ ރަނގަުޅ ިމސާލެއް.  ލާފައި ހުޅުވައި
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މަސްވެިރކަުމެގ  ސެކްޓަރގެ އަިއއިުރގައި ވެްސ މި ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް 3119ވެސް ނުވަތަ  ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި

ހަތަރު މީހުންގެ  ގާތްަގނޑަކަްށ މަދު ދެތިން. މީހުން އަދަެދއްގެ  މަދު ވަރަށް ތިބީ ވަިކއަަޅއިގެން  ސިނާޢަތުގައި

އެއްެގ ގޮތުްނ  ނަތީޖާ. ރުކޮށްފައި އޮްތ އޮުތން މި ސަރުކާރުން ސަލާމަތްޮކށްދީފިސާކިދަުށގައި މުިޅ މަސްވެރިަކން ހިވަ

ާދއިރާގެ ވެސް ަވިކ ގެ ިރޒަމުއެީކގައި ޓޫެއއާ  ހަމަ. ނގައްޖެމަހަށް ލިބެމުންދާ އަގު އެތަްއ ގުނަަޔކަށް އިތުުރވެގެން ހި

ަވކި ުކޑަޮގޅިައަކށް ލާފައި ޖަލެްއގައި ބަންުދކޮށްފައި ތިބިހެން ތިބި  ،ބައެްއގެ ަކސްތޮޅުެގ ދަށުަގިއ އެޅިފަިއ އޮތް 

ގެނެްސގެން ެއ ސެކްޓަރަގއި ވެސް އިތުރު . އޮުތން މި ސަރުކާރުން ނިމުމަކަށް ގެނައީބައެްއގެ އަތްދަށުގަިއ އޮތް 

ވެސް  ަރއްޔިތުންގެ ތެެރއިން ހަމަ ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އެަތއް ބަޔަކަށް އެ ނަފާކޮށް ކަށް އިންވެސްޓު ފަރާތްތަ

ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން . ދޭ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ަމސައްކަތްކުރަމުން އެ ދޮރުަތއް ެވސް ހުޅުވަމުން އެބަ 

ންކޮޅުތަކެްއަގއި ގައި މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސްޮކޅެއްގެ ތެރޭ 

ަތކުގެ އޯނަރުްނގެ ގޮުތަގއި ޓުސޯދިވެހި އެތަްއ ރައްޔިތުންނަކީ ރިތައް ހުުޅވިގެްނގޮސް ޓުސޯރި ރިސްޓުޓޫ

ިއ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިހާރު އާދެ، ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަ. ތަން ދާ އެކީަގއި ދިރިއުޅެމުން މުއްސަނދިކަމާއި ތަނަވަްސކަމާ

ހުރިހާ  ވަނީ ޑިއުޓީ ފްރީ. އޮތީ ހުށަހަޅާފަ  ފަހަރު މި ފްރީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގިއ މިއޮތް ބަޖެޓަކީ ޑިއުޓީ ަލވާލާފައި މިއެކު

ކޮންކޮން  ،މެންބަރުންނަށް އެނގިލަްއވާ ކޮންކޮން އެްއޗެއްަސކުންކަން އިރަްއިޔތުންގެ އެންމެހަ. ނޫން އެްއޗެއްަސކުން

ނަޑއެިޅގެން މާލެ އަކީ ނުސީދާ ފްރީވުމުެގ ނަތީޖާިޑއުޓީ. ދަނީ ން މިެވގެ ފްރީން ޑިއުޓީބާވަތްތަކުންކަ އިްނ  ގޮތުަގިއ ކަ

. ލުންއިމަިއގަންނަ ފައިސާ ެއކަން ހުއްޓަ ދައުލަތަށް ދަ ،ތޮށިން އެތެެރވުމުގެ ކުރިން ގާދޫކޮލުން އެތެރެވުުމގެ ކުިރން 4

އިން ސަރުކާރަށް ކުރިން  ޗެހި ވިްއކާފައި ލިބޭ ފަިއދާލާފައި ިވޔަފާރިވެރިޔާ ަކއިރީަގއި ބުނަނީ އެ އެއް އިއެކަން ހުއްޓަ 

 6ނޫނީ  .ރުފިޔާ ދޭށޭ 3އިން  ރުފިޔާެގ ބަދަލުގައި ލިބޭ ފައިދާ 20ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ  25އައި  ދެމުން

ބަޖެުޓގަިއ މި ގެ ގިނަ މި ބަޖެޓު ،ހަމަ މި ބަޖެޓުން. ޮގތަކީ ފްރީ ބަޖެަޓކަށް ވާ ެއީއ ޑިއުޓީ، އެހެންވީމާ. ރުފިޔާ ދޭށޭ

ނޑާލާ  އެބަ  އޮތް ހަމަ ގިނަ ކަންތަްއތަކަކުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ އެްއެޗހިތަކަކުން ޑިއުޓީ ކަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އެ. ވަނީ އެހެންވީމަ ފްރީ ބަޖެޓު. ގޮތަށް ނުޑ . ގޮތަށް އާދެ، އަުޅގަ ހަމަ މިއާއެކީަގއި އަުޅގަ

ވެއްެޖ އޮތް، ބަެއއް ބޭފުޅުން ާވހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅު  ލުކޮށް އެބަޞީޓުގައި ވަރަށް ތަފްންވޭ މި ބަޖެފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ނޑު ހަމަ އެންމެ ދާއިރާ އެއް ބަލައި. ލެއް ނެތޭޞީބަޖެޓުގައި ެއއްެވސް ތަފް ލާނަން މި ބަޖެޓުގައި ހުރި އަޅުގަ

ފެުނގެ ބާވަތްތަަކކީ ަވޅުފެނާއި  ނުންކުރެވޭިދވެހިރާއްޖޭަގއި ސާފު ބޯފެނުެގ ގޮތުަގއި ބޭ. ލުތަކުގެ މައްޗަށްޞީތަފް

ވަނަ އަހަުރގެ  2006. ވާ މިނަރަލް ވޯަޓރ ކުރެވިަފއިވާ ފެާނއި އަދި ފުީޅަގއި ަބންދުކޮށްފައިވާރޭފެނާއި ީޑސޮލިނޭޓު

. ަވޅުފެން ބޭނުންކުރޭ 21. %ވާރޭފެން ބޭނުންކުރޭ 77%ގޮތުން އާބާދީެގ  ބޯހިމެނުގެ ހިސާބުތަކާއި ނަީތޖާ ދައްކާ

ައކީ  26%ވާ ފެން ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު މާލޭގެ އާބާދީގެ  ކުރެވިަފއިޑީސަލިނޭޓު  1.5%އިތުރުން އަތޮޅުތެޭރަގއި ގެމީ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކީ ދުނިޔޭގެ  ދާ ފެނާއި މި އި ބޭނުންކުރަމުންގަމާލޭ. ން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައްފެ ޑީސަލިނޭޓު
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ނޑުމެން އެންމެްނ ވެސް ޤަބޫުލކުރޭ. ނިޒާެމއްފެންވަރުަގއި ެވސް ފާހަގަކޮްށލެވޭ ނަރުދަމާގެ  އާެދ، މި . ެއކަން އަުޅގަ

ނޑުޕްރޮގްރާމު ނޑިތަުކގެ ތެރޭގައި ސަުރކާރުގެ ލަ ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެްއ  2012އޮތް  އެބަ ންދަ

ރައްޔިތުންތަކަކަްށ  ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިންނަށް ގިނަ ސާފު ބޯފެނާއި އިންތެރެއޭގެ. ގަން ހަމަޖެހިފަހިން

ޕްރޮގްާރމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ . ތަކެއް އެބަހުރިން ހިންގާ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމުގޮތަށް އަމާޒުކޮްށގެ ލިބިގެންދާނޭ

ވަނަ ައހަރާ ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި  2007ގޮތަށް  ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭަގއި ަރއްކާެތރި ބޯފެން ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭނެ

އެހެންނަމަވެްސ، މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަީކ . ވެސް ނެތޭ މާލެ ފިޔަވައި ތަށްއަރަނީ ހަމަ އެންމެ ރަށެއްއަޅުަގނޑު ހި

ވެސް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް  ބޯފެނުގެ ނިޒާމުވުރެ ގިަނ ރަށުގައި  އަށް 60ވަނަ އަހަރު ނިމެންާވއިރަށް  2012

ނޑަކަށް  އަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ހަމަ އާދެ، ނަުރދަމާ. މަސައްކަތްކުރުން ވުރެ ގިނަ ރަުށަގއި ނަރުދަމާ  ށްއަ 40ގާތްގަ

ލެއް ނެތް ޞީނޑު ހަމަ ހިތަށްައރާ މިފަދަ ތަފްއަުޅގަ. އޮތް ިލޔެފަ ލުކޮށް އެބަޞީފޮތުަގއި ތަފް ކަމަށް މި ބަޖެޓު އެޅޭނެ

ނޑުމެންނަށް މި ން ކިޔާލުމަކީ ނެތް ލުަތއް ެވސް ކޮންމެހެޞީގައި މި ތަފްފެންނަ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރޭ  ބަޖެޓަކުން އަުޅގަ

ވާ  ވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި. ކަމެއް ނޫނޭ

ހޯރަފުށި، ކެލާ، ނޮޅިވަރަމް، ފުނަދޫ، މިލަންދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، މާފަރު، ޅޮހި، މިލަދޫ، މަނަދޫ، .ރަށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހއ

ރަްސގެީތމު، އުނގޫފާރު، މާކުރަުތ، މަޑުއްވަިރ، އިނގުރައިޫދ، މީދޫ، ހުޅުދުއްފާރު، ކެންދޫ، ، ވެލިދޫ، އަލިފުށި

ދޫ، ނައިފަރު، ކާށިދޫ، ހިންމަފުށި، މާމިނގިލި، މުލަށް، މީދޫ، ހުޅުދެލި، ބުރުނީ، ވަންދޫ، އޭދަފުށި، ތުޅާދޫ، ހިތާދަރަ

މާމެންދޫ އަދި .ގއ. ށި، ވިލިނގިިލ، މާމެންދޫވިލުފުށި، ކިނބިދޫ، އޮމަދޫ، ގަން، މާވަްށ، ފުނަދޫ، ކޮލަމާފު

ވަނަ އަހަުރ  2012ޓަކައި  ެއކީަގއި ނަރުދަމާ ާގއިމުކުރުމަށްހަމަ މިއާ. މާމެންދޫ، މަޑަވެލި، ހޯެޑއްދޫ އެބަ ހިމެނޭ.ގދ

ނޑު މި .ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ރަށްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހއ  ތުރާކުުނން ފެށިގެން އަުޅގަ

ތުރާކުނު، ހޯރަފުށި، ިއހަވަންދޫ، ކެލާ، ތަކަންޫދ، .ހއ. ދޭތެރޭގައި ހުރި ރަށްތައް  އަތޮޅު ހިަތދޫއާ ދަންނަވަނީ އަްއޑު

ނޑިތީމު، ފޭދޫ، ފޯކައިދޫ، މާއުނގޫދޫ،  އުތީމު، ބާރަށް، ހަނިމާދޫ، ނޮޅިވަރަމް، ނެއްަލއިދޫ، ނޮޅިވަަރމް، ނޭކުރެންދޫ، ކަ

މާފަރު، ޅޮހި، ވެލިދޫ، ައލިފުށި، ރަސްގެތީމު، މާކުރަތު، އިންނަމާދޫ، އިނގުރައިދޫ،  މިލަންދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، ކުޑަަފރި،

ފުށި، ކާިށދޫ، ދިއްފުށި، ހިންމަފުށި، ދޫ، ނައިފަރު، ކުރެންދޫ، އޮޅުވެލަމީދޫ، ހުޅުދުއްފާރު، ކެންދޫ، ދަރަވަންދޫ، ތުޅާ

ނޑިދޫ، މާއެނބޫދޫ، ހުޅުދެލި ބުރުނީ، މަޑިފުށި، ދިޔަމިނގިލި، ހިރިލަންދޫ، ، ދިއްގަރު، މުލަށް، ފީއަލި، ިބލެތްދޫ، ބަ

މާމެންދޫ، ދެއްވަޫދ، ގެމަނަފުށި، ަމޑަވެލި، ޯހޑެއްދޫ، ަގއްދޫ އަިދ .ވޭމަންޑޫ، ކިނބިދޫ، އޮމަދޫ، މާވަށް، މާމެންދޫ، ގއ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުއްޠަލިބުގެ ރަށް. ފަރެސްމާތޮޑާ ވެސް ހިމެނޭ ލެއް ޞީތަފް، އާދެ. ވެްސ ހިމެނޭ ައޅުގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ  މިހާ ރީތިކޮށް . ވާނޭ ކަށްލުަތކަޞީވެސް ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ތަފް މިނެތޭ ދެންނެވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި މަޖިލީހުގައި މިޞީތަފް ނޑު ަގއިމުވެސް އަުޅގަ ވީ ތިން އަހަރު  ލު ލިޔެފައި އޮތް ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

މިކަްނ . އެއް ނެތް ލުކޮށް އަދި ެއއްވެްސ ބަޖެޓެްއގެ ފޮތެްއގައި ލިޔެފަޞީމިހާ ތަފް. ތިްނވަނަ ބަޖެޓޭ މިއީ ތެރޭގައި 
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ނޑާލާނެ އާދެ، ނުސީދާ. އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން ެއއީ ޝައްެކއް ވެސް އޮްތ ކަމެްއ . ގޮތުން ނެގެމުން ައއި ޓެކްްސ ކަ

އޮތް ދުވަްސކޮުޅގެ ތެރޭަގއި  ކުިރއަށް މި ވަނަ އަހަރު 2012ން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޕީ.ޑީ .އަޅުަގނޑުމެން އެމް. ންނޫ

ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދެން އެންެމ ބުރަ މަސައްކަެތއް ކުރާީނ  ގެ ޕީ.ޑީ.އެމް

ވިޔަސް ދުންފަތުން ނެގޭ ޑިއުޓީ ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެކަްނ ފާހަގަނުކުރި ކަމަށް

ވަރަްށ ަރއްޔިތުންގެ ތެެރއިން  ،ޖެހޭ ސިނގިރެޓުގެ ޑިއުޓީ ބޮުޑވީމަ އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ. ތްކުރަންމަސައްކަ

ނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ . ވާކަން ދާކަން، އުފުލަންޖެހިފައި އުފުލަމުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެ ަތކުލީފު އާދެ، ެއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނަންކުޑަކުެރވެން އޮތް ގޮތަކަށް ުކޑަކުރެ ުކޑަކުރުން ިމ  އާދެ، ދަުއލަތުގެ ޑެފިސިޓު. ވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު އަމާެޒްއެގ ގޮތުަގއި އެބަ  އެީކގައި ލިބޭ ެއއްަޗކާއި ޚަރަދާ ދިމާކުރުން ފުރަތަމަ އެއާ  ހަމަ. އޮތް ބަޖެޓުގެ މައިގަ

ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ . އޮތް ގޮުތަގއި އެބަ ދިމާވާނެ ގޮތަކަށް ަފރުމާކޮށްފައި މި ބަޖެޓުގަިއ ައމާޒެްއގެފަހަރަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ . އޮތް ބޮޑުކުރުން މި ބަޖެޓުގެ އަމާޒެއްގެ ގޮުތަގއި އެބަ ސަރުކާރާ  ހޭ ދައުލަތާއިޖެ އަުޅގަ

މާއި މަހަމަކަބުނަނީ ހަ  ދައުލަަތށް ލިބޭ އާމްދަނީ ސަރުކާރަށް ޢައްޔަންކުރާ ބައެއް ަކއިީރަގއި މި. ބައެއްކަން މިއީ ދެ

ނޑު ދެންމެ މި ، އެހެންވީމާ. ފާ އެކީަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބަހައިދޭށޭ ނުވަތަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭށޭޞާއިން އަުޅގަ

ގުޅިފަިއވާ ތަރައްޤީ ކުދި ރަށްތަކުގައި އެންމެ ކުަޑ  އާދެ، ކުދި ރަށްތަކާ. ލުތައްޞީނަވާލީ މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ތަފްދަން

މީހުންގެ  271. އދ.ދިއްދޫ އއ.ދިއްދޫ، އދ.ދިއްދޫ އާދެ، މާފުކުރަްއވާތި ސާލަކަށް ދަންނަވާލެވިދާނެރަށުގައި ވެސް މި

ވެސް އަޅަންޖެހޭ، ިެހޭ، ބޯފެން  ރަށުަގއި ެވސް ހަމަ ނަރުދަމާ ވެސް އަޅަން އެބަ އާބާދީ އެއް އޮންނަ ރަށެއް ެއއީ. އެ

 ރެކޯެޑއް ދިެވހިރައްޔިތުންގެ އަުތަގއި އެބަ 21ެގ ފެންވަރުން ކުރަންޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުން މުޅި ދުނިޔޭގާއިމު ސްކޫލް

އެންމެ މަދު އާބާދީގެ ނިސްބަތުން މުޅި ދުނިޔޭގަިއ ެވްސ  ،ކަިއވެީނގެ އިތުރުން. އެންމެ މަދު މީހުންނަށްއޮތް. ވަރި 

ކަން ރާއްޖެވެހިތަެކއް ާގިއމުކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ޤައުމަކީ މި ދިދު މީހުންނަށް ވަކިވަކި ސިސްޓަމުއެންމެ މަ

 4 ،ލަްއވާމީހަކަށް އާބާދީގެ ގެއްަލއި 2661މެ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ ކޮން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ެއބަ

ނަޑކަށް  2:7ހާހުން  31ލައްކަ  މީހަކަށް ވަކި ނަރުދަމާ  2661މީހުން. ކޮންމެ  2661ރަަށށް ބަހާލީމަ ޖެހޭނީ ގާތްގަ

ވަިކ  އިވަކި ހޮސްޕިޓަލަކާ  އިކޫަލކާަވކި ސް އިވަކި ބަނދަރަކާ  އިަވކި އިންޖީނުެގއަކާ  އި ިނޒާމަކާ ަވކި ފެނުގެ އި ސިސްޓަމަކާ

ވަިކވަކި ކުނި ނައްތާލުމުެގ ނިޒާމުތަކާއި ވަިކވަކިން ުކރަންޖެހޭ މި ހުރިހާ ކަމެއް ،އިވަކި ޕްރީސްކޫަލކާ  އިއޮފީހަކާ

ނޑުމެން ޤަބޫލު ވަިކވަކިން އެބަ ކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް އެޅިފައި އޮްތ ޖެހޭ ގާއިމުުކރަން. އަޅުގަ

ތަންތާނގަިއ ފުނިޖެހިފައި  އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކުދި ަރށްތަކުަގއި ދިރިުއޅޭ މަދު މީހުންގެ ބަިއވަރު ތަފާތު ކުދިކުދި 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށްތިބި މިކަން ނައްތާލަން  ތިބުންކަން. މިކަން ނައްތާލުމަކީ އަޅުގަ

ކަެމއް ދީގެން މި މަށް ވެސް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އާެދ، މިފަދަ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާއިުރަގއި މި

ނޑު  ބަޖެޓު ފޮތުގައި އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް އަދަދެްއގެ މިންވަރެއް ޖަހަން. އާދެ، ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަުޅގަ
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ނުޑގެ ދާއިާރަގއި  ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ވަރަށް މުހިއްމުވާނޭ އެެހން ބޭފުޅުންނެކޭ ވެސް އެއްަފދައިން އަުޅގަ

ލާއިރު ބަލައި ލަން. އެގޮތުންކުރެެވމުންދާނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި އޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ، ކުެރވޭީނ ކޮންކަމެއްތޯ، ހާސިލު

ނުޑގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ނަރުދޫގައި އިޖުތިމާޢީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ވެ އްޖެްއާޔ އަުޅގަ

ގައި ބޭނުންވާ އެަތއް ކަމެއް އެބަހުރި. ހަމަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިކަމެްއ،  ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ ެއތައް

ނުޑ ހި 3އެހެންނަމަވެސް، ާފއިތުވެިދަޔ  ތާމަކުރަން. އަހަރު ެވސް ނަރުދޫަގިއ އެއިްނ ކަމެްއ ނުހިނގާ ޮއތީތީ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ދުވަހު ދީފައި އެބަރުދޫ ބަނދަރު މި ސަރުކާރުން ހަދައިއާދެ، ނަ ވެސް ދަންނަވާލިން  އޮތް. އަޅުގަ

ހުއްޓޭ. އެންެމ  އެހެންނަމަވެސް ނަރުދޫ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިވެފަިއ އޮތް ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލަތަކެއް އެބަ

ނުޑ އެފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އެެދވޭ ޮގތު ުދވަހު މިނިސްޓަރަށް  ގަިއ އެކަްނ ނުކުެރވޭތީ ެއކަމާ ހިތާމަކުރަމޭ. އަުޅގަ

ރަނގަޅު ޮގތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް  ވުރެ އަޅުަގނޑުމެން ޭބނުންވެއޭ އެ ބަނދަުރގެ ފައިަކށި މިހާރަށް ދެންނެވިން

ނޑު އުއްީމދުކުރަނީ އެކަން ހާސިލުކުެރެވންޖެހޭނެ  ރަށުގެ މިްސކިތަީކ  ެއކީަގއި އެ ހަމަ އެއާ ކަމަށް.އެކަންވާން. އަުޅގަ

. ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސވެފަިއވާ މިސްކިތެއް. އެ މިސްކިުތގެ މަރާމާތަށް އިންތިހާ އަށް ބޭނުންވެފައި ވަނީ

ބޯފެން  ،ކޮށް ރަށުަގއި ވެސް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކޮށްދެްއވިްއޔާ. ހަމަ އެމާމިސްކިެތއް ފަރު އެންމެ ރަނގަޅީ އައު 

ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ހަމަ  ޙައްޤުަތއް އެބަ ބޭނުންވޭ. އެ އެަބ ބޭނުންވޭ. އަާސސީ އެންމެަހއި ހަމަ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް

އެީކަގއި މިފަދަ ބަޖެޓަކަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށްގެން އިތުރު އާމްދަނީ  ވިސްނަިއގެްނ ވިސްނުންތެރިކަމާ މި ސަރުކާރުން

ުނވާތީވެ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި  ވޭނެ ކަންތައްތަކަށްމެނުވީ ކުރެ  ހޯދައިގެން

ާލއިރު އިގެ ބަޖެޓުން ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތަްއ ހާސިލުުކރެވޭނެ. ފީަވކަށް ބަލަބިލިއަނު  25ވާ ބަޖެުޓ،  ހުށަހެޅިފައި މި

ކަމަކަްށ  ވެސް ެއއްެވސްފެން ހަމަ އެއްގޮަތކަށްރަށުގެ  އެވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު  3118ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ  3119

އޮތް. އެ ރިޕޯޓު ަދއްާކ  ވެްސ އެބަ ކަމަށް ހެދިފައި އޮތް ރިޕޯޓެްއ އަުޅަގނޑު އަތުަގއި މިހާރު ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ

ނުޑ ވެސް އެެފން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮށްގެންާވނެ ކަމެރަށުގަިއ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް  ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އެ އް ނޫން. އަޅުގަ

މި ނިޒާުމގެ ެތރެއިން ނުވަތަ މި ބަޖެޓުގެ  ،އެދެން ވީ އެންމެ ައވަސް ުފރުޞަތެއްަގއި މި ސިސްޓަުމެގ ތެރެއިން

 ގެ ވާގިފުޅާ هللاތެރެއިން ކޮންމެވެސް ދިމާލަުކން ފުރުޞަތެއް ލިބިގެން ަނމަވެސް އެރަުށގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް މާތް

 ރަުށގެ މިްސކިތެްއގެ މަސައްކަްތކުރުމަށް ެއީކގައި އެދިނުމަށް އެދެން. ހަމަ އެއާގާއިމުކޮށް އެީކގައި ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް

ޑަަތއް ނިމުމަކަށް ހަރު ވަންދެން ޖަހާފައި އޮތް ކައަ 25ޓަކައި ފާއިުތވެދިޔަ ސަރުކާުރން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެްނ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން އެ ބިންފޮޅު އެ ަކޑަތަުކގެ މައްަޗށް ބިންފޮޅު އަޅައި ، ގެނެސް މަތީގައި ރާނަން ފެށޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދު ައޅުަގނޑަށް ވަނީ ިއސްލާމިކު ވަނަ އަހަރު ެއކަމުގެ އުއްމީ 3123  މިނިސްޓަރު ދެއްވާަފ. އާދެ، އަުޅގަ

 6ވާލާަފއި އޮްތ ކުރާ މަސަްއަކތަކީ ފާއިުތވެދިޔަ ިދގު ޒަމާްނތަކުަގއި ޮއޅު ކުރާ މަސަްއކަތަކީ މި ސަުރާކރުން ވެސް މި

ޮއޅުންފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް. ވަރަްށ  ،ނަންބަރު ކަންވާރު ބޮޅެއް އެތައް ސަތޭކަ ގޮށެއް ޖަހާފައި ހުރި ކަންވާރު ބޮޅެއް
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ާއިއ ދުވާލު ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރާ މަސަްއކަތަީކ  ގިނަ ޒަމާން ނަގާނެ. ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ަނގާނެ. ރެ

ރީތި ސާފު  ކުިދކުދި ޮގއްތަްއ ެއ އޮޅުންފިލުަވއިކުދިކުދި ޮގއްތައް، ޮއޅުވާަލއިގެްނ ޖަހާފައި ހުރި  މި ޖަހާފައި ހުރި

ނުޑމެން ދަތުރުކުރަނީ އެ ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ މަގަށޭ.  ކަންވާރެްއގެ ގޮުތގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުން. އަުޅގަ

 ނގަޅު ފާލުންނޭ. ދިވެހި އެންމެހައިހާރު މި ދަތުރުކުރަނީ ރަމިހާރު މިހިރީ ދިވެހިރާއްޖެ ރަނގަޅު ފާލުަގއޭ. މި

އޮތޭ. މިފަދަ މިފަދަ  ކަމުގެ ުއއްމީދު އެބަކުރިއަްށ އޮތްތާނަގއި ފެންނާނެ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަިތ ދުަވސްތަކެއް

ކުރެވޭނޭ. ިމ  މިކަން ،ބަޖެޓުތަކާއި މި ބަޖެޓުން ހާސިލުވާނެ މިންވަރުތަކަށް ބަލާއިުރގައި ިމއީ ނުާވވަުރގެ ކަމެްއ ނޫނޭ

ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެްއަގއި ީވ  މަސައްކަތްކުރާނީ ދިވެހި އެންމެހައި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް 

އެީކަގއި ފޯރުކޮށްދެްއވުމަށޭ. އާދެ.  ގެ ގިނަ މަރުަޙލާތަކެއް ކާމިޔާުބކަމާއެންމެ އަަވސް މުއްދަތެްއަގއި ތަރައްޤީ 

ނއަޅު  އަހަރު  6މެންބަރުންނަށް  46ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެކީ ޑު ހަމަ މިއާަގނޑުމެން އަުޅގަ

 46ން. ކައަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޚަރަދުކުރާ  6ދުވަހު ޚަރަދުކުރާހާ ފައިސާ ކުރީަގއި ވެިރކަންކުރި ރައީަސށް 

ނާޔަތުގެ ގޮތުަގއި އިނަށް މަޖިލީހުގެ މުސާރަ އާއި މެންބަރުން 61ގެ % 86ެގ،  86ބައި  މެންބަރުން ދެބައިކުޅަ އެއް

ކުރާކަން. ށް ހަމަ މި ބަޖެޓުން އެބަ ޚަރަދުއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމައެަކނި އެންމެ މީހަކަ 6ޚަރަދު ކުރާހާ ފައިސާ 

ފާުނގެ މަނިކު ިގނަ ރުފިޔާ އެ ވުރެ  މިލިއަނަށް 36ކުެރވޭ ން ކުިރ ރައީސަކަްށ އެބަ ޚަރަދު އެއީ ކުރިން ވެރިކަ

ގައި ތިބި ބޭފުޅުން ލުކުރަންޖެހޭނެ އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމް. ިމކަން ޤަބޫއިނާޔަތްތަކާ ވެސް ނުލައިރިޓީ އާއި އެހެނިހެން އުސެކި

ފިާޔ އަހަެރއްެގ މިލިއަން ރު 5.8ވެސް މިކަން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ މި ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮްތ ފައިާސގެ ތެެރއިން 

ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ. މި ސަރުކާރުން  ވުރެ މިލިއަނަށް 37އަހަރުގެ ތެރޭަގއި  6ށް ވަްނޏާ ވާ ކަމަތެރޭގައި ޚަރަދު

ނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރުުކރިއެރުންތަކަ ޓަކައި ގެނެސްދޭ އެންމެހައި އަށް އްޤީމިލަންދޫގެ ތަރަ ދަންނަވަން. ށް އަުޅގަ

ފަ އޮތް ކަސްތޮޅުތަކުން ނައްޓާލައި ރުކޮށްސާދެ، މިލަންދޫގައި ޒަމާނުްއސުރެ ފެށިގެން ކަސްތޮޅުެއޅިފައި ހިއާ

ީދގެްނ  ސަރުކާރުން ާޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއް އޮތުން ނިމުމަކަށް ެގނެސްދެއްަވއި އަޅުަގނޑުމެން ެއކަހެރިކޮށްފަިއ އޮތް

ވެސް މި ސަުރކާރަށް  ރަށުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި އެރަށް ތަރައްީޤކުރަމުންދާ ިގނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކުަގއި އެ 

 ދަންނަވަންޖެހޭ. އެއީ ަޙއްޤު ޝުކުރެްއ. ކުރުޝު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޢާޒިމު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދު

ނޑުގެ ވާހަކަ ފަށާނީ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު هللا ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޔާމީނުގެ ނަސޭހަތުގެ ބަސްޮކަޅކުން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ާމވަށު ދާއިާރގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ވަރަށް ޮބޑަށް  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ލަންދޫ ދާިއރާގެމި އިނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މިެނގީ އަސްލުގަ 

 ވާ ެއއްެޗއް ނޫން. ެއއީ... ޖެުޓގައި ިހމެނިފައިއޮޅުވާަލިއގެން ލިސްޓުތަކެއް ިވދާޅުވެއްޖެ. އެއީ ބަ

 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ންެގވޭނެ. އިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ!ގޮތުން ނުނެ ގުޅޭޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު ދައްަކވާ ާވހަކަފުޅާ 

 ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް.  މެދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާޒިމުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އަޅުަގނުޑގެ ބަޖެުޓެގ  ..ކޮށްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ރަީއސް ކުޑަ 

ްނ ޔާމީهللا ުތގެ ބަސްކޮޅަކުން. ޢަބްދުގެ ނަސޭހަޔާމީނުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ވާހަކަ ފަށާނީ މުލަކު ދާއިރާެގ ޢި

ސަލަ އެއް އެ މައް ،ނަމަ ވިދާޅުވަނީ ޖިނާޢީ އެްއވެސް މައްސަލަ އެއް މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޮއތް

ނޑަށް ޔަޤީން ޢިްއޒަތްތެރި  ނިމެންދެން އެ މެންބަރަކު މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވެ މަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނުޑ އެ  މައްސަަލ ެއއް މިހާރު 6މައްސަލަ އެްއ ުނވަތަ  5ރައީސްެގ  ކަމާ  ވެސް ޖިނާޢީ ޯކޓުަގއި ބަލަުމންދާކަމީ އަުޅގަ

އެކު ދަންަނވަން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ރައީްސގެ  ތިރާމާޅުަގނޑު ވަރަށް އިހު އެުކ އަ  . ވުމާ މެއްދޭތެރޭ ހިތާމަކުރާ ކަ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓާ  3123ބޭފުޅާ ކުރެްއުވމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ވިދާުޅވި ގޮތަްށ ަކންތައްތައް ތި ލީޑަރު އެ

ނޑު ަދންނަވާލަންޖެހެނީ މި ބަޖެޓަކީ  ގުޅޭ ޝަން މީގައި އެކުެލޭވ އްމީދުން ފުރިގެންވާ ކަރަޕްނާއު ގޮތުން އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދީފައިާވ  ،ލެވި ކަރުވެރި ވިސްނުމެްއަގއި ެއކުލަަވއިރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގޭ މަ

ނޑުމެން އެން މެން ވަިކ އުސޫަލކަށް ބަޖެޓެކޭ. އާދެ، ބަޖެޓެއް މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުްއވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަުޅގަ

ފިކުރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ  ވަކި ގޮތަކަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއއްކޮށް ވިސްަނއި ،ވަކި ގޮަތކަށް ތަބާވެ

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް  ،ހުރި ގޮތުގައި އެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް

ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް ނުވަަތ  ތްކޮށްދެއްވުމަށް ތިބި ފަރާތްތަކާށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމައެހީތެރިވެދިނުމަ
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ޚިލާފަށް  ރާ ނުވަތަ ާފސްކޮށްފަިއވާ ގޮތާފައިސާ ެއއް. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްނުކު

ނޑު ދަންނަވާނީ ދާ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިަކމާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުެގ  ކަމީ އަޅުގަ

ޮއތް ސަރުކާރަކީ ފަހަރެއްަގިއ  ޚުދުމުޚުތާރުކަން ވަރަށް ރީތިކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެންހުރި ކަންތައްތަކޭ. މިއަދު މި

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން  ވެސް ޤާނޫނަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ކޮންމެ ބަޖެޓެއް އަކަށް ތަބާވާ ސަރުކާރެއް ނޫން. އަޅުގަ

މި ނިމިދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ، އަހަރުގެ  ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންަނށް ފައިދާހުރި ގޮތްގޮތަށް އާދެ، މިދިޔަމެ ކޮން

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ފައިދާހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅައިގެން 

ނޑުމެން  ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ން ެއއްެވސް ކަެމއް ަރއްޔިތުންނަށްގެފާސްކުރީމު. އެހެންނަމަވެސް، އޭ  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 ުނވަތަ އެ  ،ކަންަތއްަތއް ތަންފީޛުނުކޮށް ޓަކައި އެ ކަމަށް ހުށަހެޅި ގިނަ ކަންތައްަތއް ެއއީ އިދިޮކޅު ފަރާތުން ހުށަހެޅި

ވަގުތު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި  ން މިކަމީ އަޅުަގނޑުމެ ހިސާބަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ އޮތް ފަރާތްތަކާ

ނޑުމެން ބެޖެޓުގެ، ނިމި ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެކި ހުށަހެޅުމުގެ ދިޔަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުގެ އިޞްލާޙުމަތިން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ހުށަހެޅިން. ޭއގެތެރެއިްނ އެއް . އާެދ، ިސވިްލ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވީމަ  ސަރވިސް ުމވަްއޒިފުންގެ ުމސާރައިެގ އުނިކުރި ނޑުމެން ދިނުމަށްފަހު އަުޅގަ  އެ  ،ވަރު އަުޅގަ

ސް ފައިސާ ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒިފުންނާ ހިސާބަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ވެ

މާއެުކ، މި ބަޖެޓެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަކީ . އެހެންވުމިއަދުގެ ސަރުކާރުން ނުކުރި

ނޑުމެން ކުރަން އެ ޮގތުގައި އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑަށް ަހމަ ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ. އާދެ ކަމެްއ ެވސް ޫނން އިޖާބަދޭންވީ ބަޖެޓެްއ ހުށަހެޅުމުގެ ، ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑު މި ބޭނުމެއް ނުޑމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަްސވާ ނެތޭ އަޅުގަ  ތަނުން ފާސްކުރާ  ގޮތަށް އަުޅގަ

 ނުވަތަ އެ  .ވެސް ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ ނަމަ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ހަމަ ޔަޤީނުން ކަންަތއްތައް ނުކުެރވޭނެ ގޮތަށް އެ

ތިބި ވެރިންނަށް  މި ޤައުުމ ހިންގަން ،ޤައުމުގެ  ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑއް ނުދެެކން. މި މެއް އޮތް ކަމެއް ކުރުުމގެ ބޭނު

ަގއި ވެރިކަްނކުރާކަށް ވެރިންެނއް ިމ ޤައުމު ވެސް ތި  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަބަދަުކ ހަމަ ޔަީޤނުން

ނޑުމެން ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީން އަހަރު.  ދެ އޮތީދެން ބާކީ  ނުތިބޭނޭ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެއަށްފަހު އަުޅގަ

އަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބު  އަށް އެކަށޭނަ ނުވަަތ އެ އަށް އެކަީށގެންވާ ނުަވތަ އެ ވާ ފަރާތްތަކަްށ އެ ޚިލާފުވެފައި

ނޑު ދަން ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިަރއްިޔތުންނަށް ދެން. އެހެންވުމާ އަޅުަގނޑުމެން ދީ ނިންމާނެ ނަވާލަން  އެކު، އަުޅގަ

 މަތީން އެ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ އަސާސީތަކާވެސް ޤާނޫނާއި ޤާނޫނު ތިބި ވެރިން ބޭނުން މިހާރު ހިންގަން

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ގަިއ، އަޅު . އާދެ، ނިމިދިަޔ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ކަންތައްތަްއކޮށް ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް ގަ

ވަަރށް ގިނަ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ކަންތައްަތކެއް  ަގއިއަހަރުެގ ބަޖެޓު ލާނަން. ނިމިދިޔަ ދަންނަވައި

ޭއަގއި ހިމެނީމު. އަިދ އޭެގ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަްށ  ،އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަިއގެން ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިގެން 
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އެެހންނަމަވެސް، ެއކަންތައްަތކަށް ނުކުތާަތެކއް ައޅުަގނޑުމެން ލީމު.  ،ތަކެއް ޕޮއިންޓުވަރަށް މުހިއްމު ވަރަްށ ބޭނުންތެރި 

މި ސަރުކާރުން އިޖާބަނުދޭކަން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނާ ފިކުރުކުާރއިރުަގިއ 

ނޑުމެްނ ބަހުސްކުރަމުންދާއިުރގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ބަހުމަރުޙަލާގައި  ަގނޑުމެން ބަޖެޓުއަޅު ސްކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހާފ ލަންޖެހޭ ކަންތައްވިސްނާ ނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ ވެސް  ކޮމިޓީަގއިިަސޭހައިން ބަޖެޓު  ކަުމގައި އަުޅގަ

 ވެސް ކަްނތައްތައް މި ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެއްބަްސވިަޔސް މި  އަދި މި ފްލޯރގައި

 ކަމުގައި ވީ  އްތައް ުކރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިންކަންތަ  ތަނުން ފާސްކުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރު އެ

ނޑުމެން ސުވާލު  ކަމާ ނަމަވެސް ކުރާނެ އެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިއަދުގެ  އުފެދޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާމެދު ައޅުގަ

ައކީ  ންގެ ެތރޭގައި ދެެކވޭ ވާހަކަމުކޮށް ރައްޔިތުމަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ޢާއްސަރުކާރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި  މި

ފާސްކޮށް  ށް ދަންނަވާކަްށނެތީމު، މި ބަޖެޓުވާހަކަ ސީދާ އެހެން ސާފުކޮ ގަނެގެންނޭ. އެހެންނަނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑު އެ

ނޑުމެން ިކތަންމެ ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް  ކަމުގައި ވީ ވަރަކަށް އިދިކޮޅުހެދި  ނިންމާނެ. އަޅުގަ ނަމަވެސް، ައޅުގަ

ނޑުމެން މިދިޔަަކންތައްތައްކޮށް ނިންމާނެ. އަޅު ނަމަވެސް އެ ކަމުގައި ވީ ރި ވާހަކަތައް ދެއްކިފައިދާހު އަހަރުެގ  ގަ

 ެއއްގެ ވާހަކަ. ހަމަ ބީރުކަންފަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެ ގައި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީމު މަސްވެރިންގެ ސަްބސިޑީބަޖެޓު

ވާހަަކ  އެްއ ދޭ . ަދނުޑވެރިންނަށް ސަބްސިޑީނުވި ރުކާރުން ޭބނުމެއްސަ ކަންތައްތަްއ ކުރާކަްށ ެއއްގޮަތކަށްވެސް މި 

ހުށަހެޅީމު. ސިވިލް ސަރވިްސެގ  ވާހަކަ ެއއް ދޭ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީމު. ތެލަށް، މަސްވެރިންގެ ތެލަށް ސަބްސިޑީ

ކަމީ ުނވަތަ ކުރަްނ  ިއ ނެތްން އެްއވެްސ ކަމެްއ ކުެރވިފަށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުނީމު. މީގެްއޒިފުންގެ މުސާރަ އިތުުރކޮމުވަ

ކަމީ މިއީ ރައްޔިތުންނާ ތެރޭގައި ޯއާގތެރިކޮށް މި ދެކޭ ސަރުކާރު  ނުވިކަމީ ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުން ޚިޔާލުނުކުރި

ނޑު ދަންނަވަން. ހަމަ ހެއްކެއްކަމުގެ ވަރަށް ސާފު  އޯގާތެިރކޮށް ނުދެކޭ އެއާއެުކ، މިއަދު މިއޮތް  ކަމުަގިއ އަޅުގަ

ބީ.ީސކަން ތިޔަ .އެންަތކީ އެމް.މާަޔތްކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ވަސީލަހިއޮތް ސަރުކާރު  މިއަުދގެ މި ،ކޮށްދޭސަރުކާރު ދިފާޢު

 . އެ ވެްސ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެންމެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ކަން ިމީއ ވާ ެގ ގޮތުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދީފައިަބއި ލޯނެއް ގައި އުނިކުރިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު

 ފިކުރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ދާއިރު ވިްސނައި ގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާއިރު، ބަޖެޓު ދިާރސާކުރަމުންގެ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އެ ކަމުގައި ނޑުމެންނަށް ވަކި ލާއިރުަގއި ޖެހޭ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައި ބަވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ފަރުދަކަށް ވަކި ރައްޔިަތކަްށ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ަފއިދާކުރުވަިނވި މަދު ކަމެޭކ އޮތީ ދަންނަވާލަންކެރިދާނެ. 

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ައޅުަގނޑު ުނވަތަ ކަމެްއެގ  ބޮޑު އެއްމީދު ކަމަށް ހަމައެކަނި އެންމެ އުއް އެ އޭގެތެެރއިން އަުޅގަ

 އެއާއެކު ހިތާމަޔާ ދޭަކން. ހަމަ އިގެ ކުިރއެރުމެއްގެ މުސާރ51ަނީ ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް %ދެކެ ގޮތުަގއި މި

އިތުރަށް  ބައި އަދިވެސް ހިމަނައި އްޒިފުްނގެ މުސާރަ އުނިކުރިސަރވިސްގެ މުވަ  އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ސިިވލް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޖައިބުވޭ ސަުރކާރު ހިންާގ އޮތްކަން. އަޅުގަ  ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ފިކުރުނުކޮށް ނުވިސްނާ
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ވާ ބަޖެޓަކީ  މި ހުށަހެޅިފައި ،ފަރާތްތަކުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވާހަކަަދއްކަމުން

ންދާތީވެ މީދުން ފުރިގެންވާ ވަޢުދުަތއް ފުއްދޭނޭ އަދި ރައްޔިތުްނނަށް ތަނަވަސްކަން ގެންނާނޭ ބަޖެޓެކޭ ވިދާޅުވަމުއުއް

ވެސް އެ ޤައުމެއްަގއި  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވެ ައންތަރީސްވަން. ޤައުމު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވޭނީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ރާއްޖޭގައި މިއަދު ތިބީ  ެވސް މި ސަރުކާރަކަށް ސާފުޮކށް މި ޔަޤީނުން ވެސް ެއނގިގެން. ހަމަ ތިބި މީހުންގެ އަދަދު

ނޑަށް ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ. ވޭތުވެދިޔަ ދިގު  މުގެ ޤާބިލިއްޔަތުމިވެނި އަދަދަކަށޭ މީހުން ބުނު ވެސް ނެތޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަޚުުރވެރިކަމާ ،މުއްދަތުގައި  ބުނާ ސަރުކާުރ ރަްއިޔތުންނަށް އޯގާތެރިކޮްށ ހިންގި  ެއކު މި ވޭތުވެިދޔަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭސަރުކާރުން ކުރި އެަތއް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ނުކޮށް ވާކަން މިއީ އަޅު  ކަމެއް.  ގަ

ނުޑމެންގެ މި ޤައުމުގައި ތިބި  ،ދެވޭ މީދުއުއް ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅޭނީ އަޅުގަ

އިާލކަން އެނިގގެން. ޢާެގއެްއަގއި ދިރިއުޅެނި ކިތައް  .ރައްޔިތުންގެ އަދަދު އެނގިެގން. ގޭބިސީގެ އަދަދު އެނިގގެން

އިލާެއއްަގއި ޢާ ،ކުރަނީ ނުވަތަ ފައިސާ ލިބެނީ ނުވަތަ މުސާރަ ލިބެނީ ކިތައް މީހުންކަންއަށް ސަޕޯޓު  އިލާޢާެއއްަގއި ގެ

ދަދު އެނގޭޭނ ކަންތައްަތއް އެނގޭނީ ެއކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ބޯހިމެނިގެން ނުވަތަ ަރއްޔިތުންެގ އަ ތިބީ އެނިގގެން. މި

މިދިޔަ ވޭތުެވދިޔަ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ ، އެހެންވީމާކަށް ކަންތައްަތއް ކުެރވިެގން. ނެގަންނާނޭ ގޮތަޤައުމުގެ ޙާލަތު ދެ

، ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި  ،ނެތީމު ވެްސ ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއް ޤައުމު ބޯނުހިމެނި އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގައި  މި

ށް. ކަކަމަ އަުދގެ ސަުރކާރުން ހުށަހެޅިދާނެަރްއޔިތުންގެ ކަންތައްތަްއ އެނޭގނޭ ބަޖެޓެއް މިރައްޔިތުންނަށް ފާގަިތ، 

ެލވިދާނެ. ކުަލވައިވެސް ބަޖެޓެއް އެ ހުރި ބޭފުޅަކަށް ެއއް ފާހެއް ނަގަިއގެން ކިތަންމެ މޮޅު ކިތަންމެ މަތީ ޑިގްރީ

މީހުންނަށް ފައިދާކުރުވަނި ބަޖެޓެކޭ އަޅުަގނުޑ  ،އެ ބަޖެޓަކީ ޕްރެޓިކަލް މީހުން ބަލައިގަންނާނޭ އެހެންނަމަވެސް

ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައި  ހަމަން ނުކޮށް، އެ ބެލޭނޭ ގޮތެއް ނެިތ، ދެންނެވި ކަންތައްތައް މި ސަުރކާރު ނުދަންނަވާނަން މި

 އޮތް ބަޖެޓަކީ އެންމެ  މީދީ ރައްޔިުތން އެކަން ބަލައިގަންނާނޭ ބަޖެޓެކޭ ދެންނެވުމަކުންނެއް. މިައދުގެ މިމިއީ ވަރަށް ުއއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ސަުރކާރުން  ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގައި ތިބި ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި މިއަދު ބޮޑަށް އަުޅގަ

 ވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓެއް. އެކަން އެންމެ  ނަގާފައިބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓު 

ހެން ަތކުަގއި އެހެނިތަންތާނަގއި ވަރަްށ ގިަނ އައިޓަމުށް ގިނަ ގަިއ ވަރަބަޖެޓުބޮޑަށް އެނގޭ ެއއް ސަބަަބކީ އެހެނިހެން، 

ނޑު މި ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި އާދަޔާ ރަށަކަށް ކީއްކުރަްނ ނުލިބޭ މިއީ ކޮންކަމަކަށް ކޮން ދަންނަވަނީ ތަފުޞީލު ޚިލާފޭ އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާ ވާ އެއް ހިމަނާފައި ކަމެއްކަން ނޭނގޭ އެަތއް ގިނަ ފައިސާ އޮތް ނީ މިއީ މިއަދުގެ ކަމީ އަުޅގަ

 ވެގެން ދިއުން އެނިޔަތުގައި ނުވަތަ ބޭންކްރަޕްޓު  އެއް ެޖހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ސަރުކާރުން ވަކި ކުލަ

ށް. ވާ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަ ކަންތައް ކުަޑކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއި ހުށަހަޅާފައި

ގޮތުަގއި ޕީ.ޕީގެ ަދށުން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުްނ  ކީ މި ޤައުމުަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާުރން ބުނާތުރުގެ ނިޒާމަދަތުރުފަ

އެއް. އެހެންނަމަެވްސ  ނުަވތަ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ސަރވިސްާވ މަސަްއކަތެްއ،  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި
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ނޑު މި ވާ މިލިއަން ހިމަނާފައި 332ޓުގައި ވާ ބަޖެ އެކަމަށް ވެސް މި ބަޖެޓުަގއި މި ހުށަހަޅާފައި  ދަންނަވާ ކަމީ އަުޅގަ

ގޮުތަގިއ  ސްބަްތވާ ހިާސބުގަިއ ކޮންޓްރެކްޓު ކަމުގެ އެްއ ހެކި. ިމއަދުެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުެގ ބަެއއް ދާއިރާތަކަށް ނި

ައދުގެ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިާވ ނަގާފައި ތިބި ތަންތަނަކީ ުނވަތަ ކުންފުނިތަކަކީ ިމއަދުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މި

މާޔަތްކުރުމުގެ ހިމިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އެިކއެިކ ކަންކަން ކުރުމަށް ފައިާސ ދެމުންގެންދާ ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތައް 

ވެސް މުންގެްނދާ ކަމަކަށް ެއއްގޮތަށް ކަމީ ވިޔަާފރީގެ ުއސޫލުން ހިންގަ މިލިއަން ުރފިޔާ ހިމަނާފައިވާ 332ނިޔަތުގަިއ 

ނެޑއް ދަންނަވާކަށް ނެތީމު. އާދެ، މި ހޭ ކަމެއްދެކޮޅުޖެ ދަނީ މި ބޭފުޅުންގެ  މި ބޭފުޅުން ދަންނަވަމުން ކަމުަގއި އަުޅގަ

ޖެޓެޭކ. އެންެމ ވާ ބަ ދު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިބޭފުޅުްނގެ ަވޢު އްކަތަކީ ުނވަތަ މި ބަޖެޓަކީ އެމި މަސަ

 ައކީ ބޭސްފަރުވާގެ ވާހަކަ. ހެލްތު ހާލާފައި އެންމެ ބާރަށް ބުނަމުންދާ ވާހަކަެއއްކޮްށ އެންެމ މޭގަިއ އަތްޖަފަޚުރުވެރިކަމާ 

ެއުކ މީހަކަށް ލިބޭ ވާހަކަ. ހިތާމައާ ގިނަ އަދަދު އެންމެ  ވުރެ  އަށް ަލއްކަ 2އިންޝުއަރެންެސއް ގާއިމުކުާރ ވާހަކަ. 

މައެކަިނ އިރުގައި މީގައި އޮންނާނީ ހަހިސާބަށް ނުކުންނަ ންޝުއަރެންސް ވެސް ރަްއޔިތުންނާދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި އި

ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ނުވަަތ ކަްނތައްތަކަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވޭނެ ވާހަކަ ނުވަތަ ކަންަތއްަތއް  ވަރަށް އާދަިއގެ ބޭސިކު

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިޚިދުމަތް ތުން ލިބޭނެ ވާހަކަ. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އާދަިއގެ ަކމެއް ކޮށްލެވިދާނެ. ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ޚިދުމަތެއް ނޫން.  ބޭނުންވާ، އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަެތއް ބޭނުންވަނީ. އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނޭ ގޮތެއް ފަހަރެްއަގިއ ވެސް ނުލިބޭނެ. ހަމައެކަނި 

ރަށް ަދއްކާެލވިދާނެ. ރަނގަޅު ޑޮްކަޓރެއް މި ޤައުމަކު ނެތް. ޑޮކްަޓރުންނަށް މުސާރަ ނުދެވިގެން އޮންނާނެ ކަމަކީ ޑޮކްޓަ

ުއއްމީދުން ކަންތައްތައް ޮއއްވާ  ޑޮކްޓަރުންތައް ފުރަިއގެން ހިނގައްޖެ. ބޭހެއް މި ޤައުމަކުން ލިބޭކަށް ނެތް. މި 

ނޑަށް ހަމަ ފަހަރެއްގަިއ ެވްސ  ޔަަތކުންފުރިގެންވާ ބަޖެޓެކޭ މި ބޭފުުޅން މި ވިދާޅުވަނީ ކޮން ހަިއސިއް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޭނގެ. ދެން ދަންނަވަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާެލުވން ވާހަކަ. އެީއ ިވޔަފާރީެގ 

ރެއްގައި ވެްސ ފަހަ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ ބަޖެޓާ އާއި ދައްކާ ވާހަކަ އުސޫލުން އެކަންތައް ކުރެވެުމންދާ ވާހަކަ. މި

ދަންނަވަނީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު މި ޤައުމަްށ  ގުޅުމެއް ނެތް. އެ ގުޅުމެްއ ނެތޭ މި

މިލިއަން  332ދެންނެވިހެން  ދާއިރުގައި މި ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑު ކުރިން މި ވާ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން ތަޢާރަފުކުރެވިފައި

ގޮތަްށ  ށް މަގުފަހިވާަނށް އޮުޅވާލުމުގެ ނިޔަުތަގއި ޮކރަޕްޝަނަަރއްޔިތުން ،ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމީ ިމއީ ވާ ރުފިޔާ ހިމަނާފައި

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ އަދިެވސް ދަންނަވާލަން. ަމސްތުވާތަެކއްޗަށް ހުުޅވިފައި  ވާ ބަޖެެޓއް ހުށަހެޅިފައި ާވ  ކަމަްށ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ދުގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މިވަޢު 6ނަވަމުން ދަނީ. މި ދެން ދަންވާ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް  ދޮރުތައް ބަންދުވެފައި

ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް ތަންކޮެޅއް  ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވަނީ މިހާރު އެ ދާއިރު މި  ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ގުމަީތ ހިފައި މަނުޖެހޭ. ެއ ލިބޭލެއް ތަންކޮެޅއް ފަޭސހަ. ތޮއްޖެއިން ބޭަރކަށް ނުކުންނާކަށް ގެ ،ފަސޭހަވީމަ

ފަރާތްތަކަށް  ން މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ވަނީ އެކަކަންތައް ކޮށްލެވުުމގެ ފަސޭހަ ދެ އެއަްށ ވަ ނުޖެހޭ. ގޭތެރެއިންނާކަށް
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 މަގުމަްއޗަށް ެވއްޓިފައި ިތއްބާ، އް، ަމުގމަތީ ތޮއްޖެހިފައި ތިއްބާެއއް ެއއީ ތެދެދީފަ. އެހެންވީމާ، މަގުމަތީ ިތއްބާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއަޅުަގނޑުމެންނަ  ދަނީ ގޭގޭ ސިޓިންރޫމުަގއި މި މި ކަށް ނުފެންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ބަޖެޓާ ތަން. ޖުމްލަ ކަންތައްތަްއ ޢާއްމުވަމުން ދާ  ސަރުކާރުން ިމ ޮގތުން ނުވަތަ  ބެހޭ ގޮތެްއަގއި ައޅުގަ

ލާނީ މިީއ ހަމަ ސީދާ ގޮތެްއަގއި ދަްނނަވައި ނުޑ ޖުމްލަގޮތުން އަުޅގަ ބެހޭވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓާ  3123ވާ  އިހުށަހަޅާފަ

ގޮތެްއގަިއ ެއކުލެިވގެްނާވ  ރަޕްޝަން މީަގއި ޖުމްލަނަށް އޮުޅވާލުމުގެ ނިޔަުތގައި ކޮނާއުއްމީދުން ފުރިގެްނވާ ރަްއޔިތުން

ނޑުމެންގެ މި ދަންނަވަނީ އަ ާވ ބަޖެޓެކޭ. އެހެން މި ކުުރވުުމެގ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާފައިން އަުޅވެތިރައްޔިތު ުޅގަ

ޔިތުންެގ ދަނީ ރައް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިާރގެ މެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަމުން މި

 ދަނީ ކައުންސިލަށް ހަމައެކަނި މުސާރަ ގާތަށް ގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ ހަމަ ފެނިގެން މި  ވެރިކަން ރަްއޔިތުންނާ

ވާވަުރގެ އިތުރަށް މި  އަށް ފުންނަށް ހަމައެކަނި މުސާރަމެންބަރުންނަށާއި، އަދި އިދާރީ މުވަްއޒަ އާއި ަކއުންސިލް 

 އެ ކައުންސިލަކާ އާއި އެ ރަށެއްގެ ކުިރއެރުމަށް އެއްެވްސ ބަޖެޓެއް ނުވާކަން. ރަށެއްގެ ތަރައްޤީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި

ކަމަށް. އެހެންވުމާ  ވެގެން ހަމައެކަނި ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ކުުރަވންތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރަށް އާދޭސްކަމީ  ވާ ވާލުނުކޮށްހަ

ނޑު ނުދަްނނަވާނަން  ނޑު ފަހަރެްއަގިއ ވެސް އަުޅގަ ނޑަށް މަޖުބޫރުން ވޯޓުދޭންއެކު އަުޅގަ އެކޭ.  ޖެހޭނެއަުޅގަ

ދު ދާއިާރެގ ރަޕްޝަންެގ ާވހަކަ ދައްާކއިރު އަޅުަގނޑަްށ ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ ފުވައްމުލަުކ މެއަޅުަގނުޑ ކޮ

އޮތް ގޮތަކަށް ޮއވެގެން ވޯޓު ދޭކަްށ ބޭނުމެއް ނެތޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިާދޅުިވ ތިމަންނަ ވެސް މި ބަޖެޓަްށ މި

ނޑަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ކޮ އެހެންނަމަވެސް ރަޕްޝަންެގ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެބަ ގެނޭ. ަވޒީފާގެ ބިރުަގިއ އަުޅގަ

ްނ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގ ކަށް ވާހަކަ ނުދައްާކކަން މީގެއި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުުމގަ

ނިންމާލަމުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މި ބަޖެޓުގައި، ސަރުކާރަްށ  މެ މެންބަރަކު ވެސް ވާހަކަދަްއކައި ދޭ. ކޮން ސާފުވެގެން އެބަ

ހުްއޓޭ. އެހެންނަމަވެސް އިތުުރ  ެކއް އެބަނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ މި ބަޖެޓުަގއި މައްސަލަތަ

ޖެހޭ މި  އެބަ ،އެްއކޮށް ދެމިހުންނަށް ބޭނުންވާތީވެ ަގއި މި ސަރުކާރުަގއި މި ޕާޓީއާފައިސާކޮެޅއް ބޭނުންވުމުގެ ިނޔަތު

ނޑު ދަންނަވާނީ...ބަޖެޓަށް ވޯ  ޓުދޭން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުގެ ހުްސަވގުތުކޮެޅއް މިނެ 41ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރު. އާދެ، މިހާ ހިސާބުން ޢިއްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އަރުވާނީ ފަރެސްމާތޮާޑ ރު. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުޖަހާއި  11;24އަޅުަގނޑު އަރުވަން. ދެން ަޖލްސާ ފަށާނީ 

 ރަޝާދަށް.  ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމުރާމުއްޠަލިބަށް. ދެން ތުޅާދޫ ދާއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުދާއިރާގެ 

 

 ]އަށް  11;24އިން  41;23ހުސްވަގުުތކޮޅު [
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަޖެޓް ބަހުސް ކުރިއަށް މިގެންދަނީ މި ދަންފަޅީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި، `. އަުޅގަ

 ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރަށް.އަރުވަނީ ދުވާފަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތް

 

 ޒުބައިރު ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

ރަްށ ހަޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަހަރުން އަވަބަރަކާތުހޫ. هللا ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ވަރަޙުމަތު`. 

ފޮނި އުއްމީދުތަކެްއ ގެނެްސދޭ އެްއޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓީކ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކަށް 

ފަހަރު ތިލަފަތް  މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކޮށްދޭ ެއްއޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ. މުޅި ޤައުަމށް ހަމަހަމަ އެއްަޗކަށް ވާންޖެހޭނެ. ގިނަ

ނުޑމެން ހަމަހަމަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެން ނޑުމެްނ ވާނީ ދަރަނިވެރި. އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ އަރަނިވެރި  ނޫނީ އަޅުގަ

ޖެހޭނީ ތިލަފަތް  ވާނަމަ، ކުޑަ ެވސް ޝަކެްއނެތް ބަޖެޓުވުމަށް. އެހެންކަމަށް އަދި ފަޚުރުެވރި ބަޔަކަށް .ވުމަށް ބަޔަކަށް

 ުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ނުކުެރވެންވީ ގޮތަްށ ކުރެވިދާނެހޭ. އާދެ، އަ ހަމަހަމަ އެއްޗަކަށް ވާން. ސުވާލަކީ އެކަން އެ

ނަޑއަޅައި ޚަރަ ،. ލިބޭ މިންވަރު ދަނެގެންސަބަބެއް ނެތޭ ގެން ލިބޭ އެއްެޗްއގެ ނިސްބަތުން ދުކުރަންާވ މިންވަރު ކަ

އް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ގޮތަށް ނުކުރެވެްނވި އެްއވެްސ ސަބަބެ އެކަން އެ ،ނަމަ ކަންތައްތައް ާރވަިއގެން ކުރިައށް ގެންދާ

ބަަޔކަށް ވަރަްށ  އްއަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ އެ ވަނަ 3123. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން

ދަންނަވަނީ މި ބަެޖޓަކީ ކަމުދާ ބަޖެޓެްއ ނޫނޭ.  ބަޔަކު މި އަނެއް ،ރީފުކުރަމުން ދާއިރުޢު ެވގެން ތަ ށްކަކަމުދާ ބަޖެޓަ

ނޑު ފާހަަގކުރާނީ ތިލަފަތް  ކަން. ހަމަ ންހަމަހަމަ ނޫ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ީކކޭތޯ. އާދެ، ފުރަތަމަ ކަަމކަށް ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭއެހެންމެ، އަޅުަގނޑު ދަ ރި . ޢިއްޒަތްތެކަންތިލަފަތް ހަމަހަމަނުވެދާނެ ހުރިހާ ފަހަރަކު ންނަާވނީ އަޅުގަ

ަބޔަކަށް ާލބަޔާއި މަންފާހުރި ގިނަގުަނ  ނުވާ ފަހަރުތަކުގައި އާބާދީގެ ބޮޑުތިލަފަތް ހަމަހަމަރައީސް، ނަމަެވސް، 

ެކއް އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންތައްތަ

ވާ ޙައްޤުތަާކިއ  އިވަނަ މާއްދާ ހަމަހަމަކަން. މި މާއްދާގެ )ހ( މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަ 28ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށްމެ ކޮންމެ މީހަކަ ،ތިން އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިވާ ގޮުތގެ މަ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިނިވަންކަން، 

މީހެއްގެ ނަސްލަށް ނުވަތަ އުފަންވި ޤައުމަށް ނުވަތަ ކުލަޔަށް  މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި އެ ލިބިގެންވޭ. މި ޙައްޤުތަކާއި

މީހެއްގެ  ނުވަތަ އެ މަކަށްދުންތެރިކަނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ އުމުރަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެ

އަށް ުނވަތަ  ލާއިޢާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ މާީލ ފުދުން ވެސް ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫން

 28. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޤާނޫނުައސާސީގެ ކަމަކަށް ބަަލއި ތަފާތުޮކށްގެންނުވާނޭ ވެސްއުފަންރަށަށް ނުވަތަ މި ނޫން

އް އެ ،ނަމަ ގޮުތގެ މަތިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަހަމަކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ ވާ ގައިއަދި )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
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ނޑެއް ނުދެކެމުބަހެއް ވެޭވނެ ކަމަކަށް ވެސް ދެ . ނަމަވެސް، މި މާއްދާ އަށް ދިމާ ތަނެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ކަމީ  އެއްަގއި ެވސް ނުރުހުމުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރާނެހުރިހާ ދިމާ ،ނަމަ ވާ އިދިކޮޅަށް ކަންތައްަތއް ކުެރޭވ ކަމަށް

އެކަންޏެއް ސްެއކަނި މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ހު ކީއިން ކަންތައް ހިނގާނީނޫން. މި ދެންނެވި ބީދަކަމެއް  ހުރިޝައްެކއް 

ހާތަނަށް ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ މި 3123ނޫން. މިއީ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ލު ވަރަށް ސާފުކޮްށ ތަފްޞީއަދަދުތަކުެގ ވާ  އެތުރިފައިޓު. އެހެންކަމަށްާވއިރު އެމުނިހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ބަޖެ 

ހެން މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަުޅަގނޑު ވެްސ ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުަރން. އެއެނގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނ ތަމްސީލުކުރަނީ ދާއިރާ  ުދވަހުން އަނެއް  ގެންދަނީ ދާއިރާގެ ކަންަތއްތައް އެއް ކުރަމުން މިޑިނޭޅި މަަސއްކަތް ެއއް. ކެ

ވެްސ ންތައްަތކެްއގެ ތެރެއިން ކޮންމެދުވަހަށް ރަނގަޅުކުެރވޭތޯ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ާދއިރާަގިއ ނުވެ ހުރި ގިނަ ކަ

ނަޑށް ހަވާލުކޮށްފައި  އަބަުދވެސް މި ތެރެއިން ކުެރވޭެނ ގޮތެްއވޭތޯ ލިއްޔަތުގެ ވާ މަސްއޫ  ކަމެއް ރަްއޔިތުން އަުޅގަ

ނޑު ާދއިރާ ާދއިރާ  6އަށް. މި އަތޮޅަކީ  ބަްތވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރިއަށް ނިސް ގެންދަނީ ބަލަމުން. އާދެ، އަުޅގަ

ްއގެ އަށް ބަހާލެވިފައި އޮތް އާާބދީ ބޮޑު އަތޮޅެއް. ާރއްޖޭެގ އެކި ކަންޮކޅުތަކަށް ދަތުުރފަތުރުކުރާ ގިނަ އަދަދެ

ުނއްސުރެ މި އަތޮުޅގައި ވެސް ރޕޯެޓއް ނެތް. އަންޒަމާނަމަވެސް މި އަތޮޅުަގއި ވެްސ އެއަމަސައްކަތްތެރި ތިބި އަތޮެޅއް. 

ވޭތޯ ނުވަަތ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ތަނެއް ލިބިފައި 3123ށް ވޭ. މި މަޝްރޫޢަރޕޯެޓއް ގާއިމުކުރުުމގެ ާވހަކަ ދެކެއެއަ

އްދީ ހަސްފަތާލުގެ ވާހަކަ. މިީއ، ވަރަށް މުހިއްމު ދެން، ޮއތީ ސަރަހައްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނުވޭތޯ އެނގެން ބޭނުންވޭ. ޢި 

. ނަމަވެްސ، ހުންނަނީ ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާުރގަ އްީދ ހަސްފަތާލުއަތޮުޅގެ ސަރަހަ 5ބ އަިދ ޅ މި  ރ، ެއއް. ނ، ވާހަކަ

ނޑު ބޮޑު ބައްޔަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަންދާ ބަލިމީހު  ށް ދިޔަ އޮޑިން ދަތުރުފަށަންޖެހެނީ ށަރަ ން އެމި ހަސްފަތާލުން މައިގަ

ދާނެ. މިތަނުގެ ޚިދުމަތް ވެ މިހާރު ދެތިން އަހަރުފު ރައްޔިތުން އުފުލަމުންގެންދާާތ އަށް. މި ތަކުލީ މާލެ

މާ އުފުލާ ަފރާތަކީ ނުވަތަ މަސްއޫުލވެރި ޒިން ވަހެއް، ނަމަެވސް ީކއްޯތ ކުރާނީ،ކުރަންޖެހޭތާ ކިތަންމެ ދުރަނގަޅު

ޓަކައި ިމ  ކުރުމަށްތަނެއްަގއި ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅުހާލަތު މިހެން އޮތް  ކަން ެއކަކު އަެނކަކަށް ނޭނގޭ.ކީ ކާކުފަރާތަ

ނޑައެޅިަފއި މިންވަރެއް ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގެން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވާ އެްއޗަާކއި  ބަޖެޓުން ކަ

ވެސް ނޫން.  ޑަ ރަށެއް ނޫން. މީސްމަދު ރަށެއްކަމަކު އެއީ ކުއަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ރަށެއް 

ތް ރަށެއް ނޫން. އްމު ހާލަތެއްަގއި އޮފަދައިން އަދިވެސް އެ ރަށަކީ ޢާ އިމެއް ދަންނަ މީހުން ބުނާ ރަށްފުށުގެ ހާލަތު، 

ތް. އެ މަރުަކޒުަގިއ ތަުނގެ ހޯލު ާފރެއް ނެ ދުވާފަުރގަިއ އެކަީށގެްނވާ ިޞއްޙީމަރުކަެޒއް ނެތް. އެ އެީއ، ދުވާފަރު.

ދޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ގަިޑއިރު ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ޚިދުމަތް 35ެއއް ނެތް.  އެކަީށގެންވާ ޖާގަ އާއާބާދީ

ނޑިނޭޅި ކުރެވިަފއި ވީ ނަމަވެސް ލިބިފަިއާވ  ފަންނީ މާހިރުންނެއް ނެތް. މި ސުވާލުތައް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުަގއި ކެ

ވޭތޯ ނުވަަތ ނޫންޯތ  ކަމަށް ސަމާލުކަމެްއ ދެއްވާަފއި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުަގއި މިކަން 3123ޖަވާބެއް ނެތް. 

އަށް ބަލާއިރު ދަންނަވަންޖެހެނީ ދުވާފަރު ދެ މަދުރަސާގެ  އެނގެން ބޭނުންވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
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ނޑަކަށް ެއގާރަ އާބާދީ  ރަސާތަކުގެ ބަޖެޓުއާބާީދ މަދު މަދް ަގ. ނަމަވެސް މިއަްށވުރެސަތޭކަ ދަިރވަރުން ކަމު  އަީކ ގާްތގަ

ާވއިުރ  . ޕްރީމަރީ ސްކޫލެއް ނިހާޔަތަށް ބޭނުވެފައިސާ ވަނީ އެކަމުން މަހުރޫމްވެފަވަިކވެފައި އޮންނައިރު މި ދެ މަދުރަ

އަށް  ލަތްތައް ދެ މަދްރަސާހޯލެއްގެ ކަންތައް އަިދވެސް ަވނީ ހަމަނުޖެހި. މަދްރަސާ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ ަވސީ

ނީ އޮތް ހުވަފެ އި ޒުވާނުން ގިނަ ުދވާފަރުަގއި އެވެސް ބަރާބަރަށް ލިބެމަކުން ނުދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާބާދީގަ 

. ޢީ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ވެފަ. އިޖުތިމާކަލަކަށް ވެފައްޓެރިންނަށް ވަނީ ނުރަސްޓޭޑިއަުމގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަަވއް

 ދުވަހުގެ ވާހަކަ  މިދާކަށް ނުދާނެ ދާދިން ފިލައިގެންކަމެއް އެބަހުރި. އަދި ަހނދުމައި ގޮސް ކިތަންމެ ކިތަންމެ މިހެން

އެްއ ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، ދުވާފަރުގެ ޗަަކ ބިންތަކުަގއި އަޅާފަިއ ހުރި ގެަތކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ އަދިވެްސ ެއ 

ލާތަކަްށ އިޢާްއދުގައި ދިިރއުޅޭ ހުރަހެއް. އެ ސަރަހަ ނަމަ އޮތީ އޮތްވެފައި އަށް ހައްެލއް ނުިލބޭ. ކުރިމަތި މައްސަލަ

އް ުނލިބޭ. ސާފު ފެން ލިބުމުގެ ކު ކެކުޅުންތަކަށް އެްއވެސް ލުޔެއެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ހިތްދަތިކަމާ

ގޮތުން  ކަމާ ގުޅޭ ނުންވޭ. މިވާ މިންވަރެއް ނިހާޔަތަށް އެނގެން ބޭ ނިޒާމަކަށް މި ބަޖެޓުން ދުވާފަރަށް ތަންދީފައި

ނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަެއއްެގ ވާ 38 އެޕްރީލް 3122 ހަކަ ވެސް ހަނދުމަފުޅަށް ވަނަ ުދަވހު އަޅުގަ

 3122ެއއް ަދންނަވައިލާނަން. އާދެ،  . ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އިތުރު ދެތިން ވާހަކަގެންނަން

ެގ  42ެގ އަަޅއިިދނުމަށް ފައިސާ ހިމެނުނު ފަދައިން ބާކީ އޮތް  56ހަުރގެ ބަޖެުޓގައި ުދވާފަރުަގއި ވަނަ އަ

ކުރަން. ނިފައި އޮްނނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެ 3123ޓަަކއި ބޭނުންާވ ފައިސާ،  ދިނުމަށްއަޅައި

 ލައިދިނުމަށް  އެއްފަދައިން ދުވާފަރު ގެތަކުަގއި ެވސް ހޯލު ފާރު ވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށޭ  އަދި މީހުން ބަދަލުކޮށްފައި

ކުރަން. އަދި ކުީރ ވާފައި އޮންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުޓަކައި ކުރީ އަހަރެކޭ އެްއގޮަތށް މިފަހަރު ވެސް ފައިސާ ހިމަނުއް

ރު ލިބޭނެ ކަމަށް ފަހަ ކަމުގަިއ ިވަޔސް މި ފަަހރު ނުލިބުނު ވާ ޯހލު ފާރުގެ ފައިާސ އެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި

އަދި ދާއިރާ  ،ރަށަށް އިމީހެްއގެ ައތޮޅާ ވެްސ އެ އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮންމެ ެމންބަރަކު

 އިން ވުމަށް އެދޭ ފަދައިން އަުޅަގނޑު ވެސް އެދެން. ހަމަ ހުރި ކަންތައްތައް ގިަނގިނައަށް ލަބަޔާިއ މަންފާ 

ނޑު ެހޔޮކަމެއް ެއއްފަހަރާ ނުވާނެ ގައިުމވެސް، އެދޭހާ ހުރިހާ  ން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެނަސް،ހިތު ކަްނ ވެސް އަުޅގަ

ކަށް ވަކި ާޚއްޞަ ގޮތެްއ ނެތުން. އޮތުން. ަވކި ރަްއޔިތައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުއަޅުަގނުޑ އެދެނީ ހުރިހާ ރަ 

އަދި  އަތޮޅަށް ދަންނަވާނީ ާޚްއޞަކޮށް ރ. އެންމެން ހަމަހަމަވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު

ނޑައެޅިފައި އޮތް މިންވަެރއް އެނގިގެން މެނުވީ މި ބަޖެޓު މިދުވާފަރަށް މި ބަ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަކަްށ  ޖެޓުން ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. .ވަގުތު ދަންނަާވކަން ނެތީމޭ ކޭ މިއާެއކޭ ވެސް އަދި ނޫނެ

 

 ޞާލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު
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ވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރަްށ  ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައި މި 3123 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނޑު ދައްކާނެ މާ ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މި ނެތް. ބަޖެޓާ އެއް ގިނަ ވާހަކަ  ވަގުތު އިތުަރށް އަޅުގަ

. އަދި ކަ މިހާތަނަށް ވަނީ ދައްކަވާފަލުކޮށް ވާހަވާ މެންބަރުން ވަރަށް ތަފްޞީން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްބެހޭ ގޮތު

ނޑު ޖަވާބުގިނަ ކަންތައްތަކެއް ައޅު  ކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާބެހޭ ގޮތުން އިދި އޭެގއިތުރުން ބަޖެޓާ ވަުރގެ ކަމެްއ ދޭ ގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މިއީ ން.ކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަހުށަހެޅިފައި ނެތް މި ބަޖެޓަކީ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް  ައުޅގަ

ފަށަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ  ،އިތުރުން. ފަށަމުން ވެސް މީގެ ކަމަށް ބޭފުޅުން ެވސް ޤަޫބލުކުރަްއވާތީ އެކަމަށް 

ހަމަޖެއްސޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް.  ޚަރަދުއްޗަކުްނ ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓު ކަމަކަށް މިއަދު ފާހަގަކޮށްލާނީ މި ބަޖެޓަކީ ލިބޭ އެ

ނޑަކަށް  ޮއތް ކަމެއް. ދައުލަތަށް ލިޭބ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ުނވެފައި  9، އަހަރު 8މިއީ، މި ވޭުތވެދިޔަ ގާްތގަ

ދިނުން މިއީ މިހާަތނަށް ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް ސްތަުކގެ ހިންގުާމއި ސަބްސިޑީޒްއާއި އޮފީ ދައުލަތުގެ މުސާރަ ންއާމްދަނީ

އިން ބޭރުން ލޯުނ  ނޫިނއްާޔ ރާއްޖެ ،ގެންލޯނު ނަގައި  ގެންދިޔައީ ޑޮމެސްޓިކު  ކަންތައްތައް ކުަރމުން މިނޫން. 

އޮތީ  ދެންނެވި ފަދައިން މިކަން މި  ޚިލާފަށް މިއަހަރު އަޅުަގނޑު މި ނޫނިއްޔާ ޓީބިލް ވިްއކަިއގެން. އެއާ، ހޯދައިގެން

މަގަށް އެޭޅ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ފާލެއް. ޤްިތޞާދު ރަނގަޅު ައޅުަގނޑު ހިތުން ރާއްޭޖގެ އި އީ. މިފުރިހަމަކުރެވިފަ

ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އުފެދުުނ ، ތްތެރި ރައީސް ޢިއްޒަ

ށް ގިނަ ވަރަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްޯތ؟ މި ސުވާލުބިލިއަން  28ޖެޓެއްތޯ ނޫނިއްޔާ ބިިލއަން ބަ 25 ،މިއީ  އެއް ުސވާލު.

ހުށަހަޅަންވާ ގޮތް ވަރަށް  ޤާނޫނުގައި ބަޖެޓު . ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެބޭފުޅުން ކުރިމަތިކުރެއްވި

ނާ އެްއގޮތަކަށް. ެއ ވަނީ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަުތ ޤާނޫ ހުށަހަޅާފައި މި މިައހަރު މި ބަޖެޓުއޮތް.  އެބަލުކޮށް ތަފްޞީ

އެިކ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ކުރާ ޚަރަުދ އިތުރުން އެކި އޭގެ އި ލިބޭ އާމްދަނީ އޮންނަންޖެހޭ.ރަދާން ކުރާ ޚަ ގޮތު ވާ ޤާނޫނުގައި

ގެްނ ށް ވަޑައި އަ 48އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ޕޭޖު  ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަކީ. ބަޖެޓުމި އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކިން. މިއީ، 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާެނ  25.6ބިިލއަން ރުފިޔާ،  25އޮީތ  އެަގއި  48. 48އާއި  46 ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައްަލވާ.

ބިލިއަން ރުފިާޔ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް. މިީއ،  28.17އޮްނނަނީ  ދާއިރުަގއި ދެން މި ށްއަ  ވަަނ ސަފުހާ 47. ކަމަށް

 28ޖެޓު ން މި ބަ. ެއހެންކަމުކާ އެކީގަދާ ޚަރަދުތަ އެީކގައި އެައށް ތަކާއިތުުރ ޕްރޮޖެކްޓު ،ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ލިބޭ

ޓަކަށް އަންނާނެ އެްއވެްސ މަށް ބެއްޔަސް ދައުލަުތގެ ޑެިފސިބިިލއަން ރުފިޔާ ކަ  25 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ބެްއަޔސް

 ބިިލއަން ރުފިޔާ  28އަީކ  ދެންނެވި ވާހަކަ  މި  ަގނޑުމެްނ ކިޔާނެ އަދަދެްއ މީަގއި ިކޔަންވީ.ބަދަލެއް ނެތް. ައޅު

 :.2ދާ ޚަރަދު އެއީ  ވަންޏާ އިތުަރށް އެ ބިލިއަނަށް އެ ަބދަލުކުރާ ކަމަށް 28ުރަގއި ދެން އިގޮުތގައި އޮންނަޚަރަދުގެ 

ކަްއޗަކަށް. އަނެއް ފަާރތުގައި ޖަހަންޖެހޭނެ. ޖެހީމަ ހަމައެވަނީ އެ ދަނީގެ ގޮތުަގއިއާމް ،ބިލިއަން ރުފިޔާ

 ހަޅުއްވާފަިއ އެބަ ހުށަ ލެންްސ ބަޖެޓުރުގައި ބެތައްޔާުރކޮށް ހުށަހަޅަމުންދާއި އިގަންަނވާނެ މީެގ ުކރިން ބަޖެޓުއެނިގވަޑަ 

ލަސް ބަޖެޓެްއ ބެލެންސް ބަޖެޓެއް ނޫނިއްޔާ ސަރޕް ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަ އޮތް. އެންމެ  ބަޖެޓު ހުރި. ސަރޕްލަސް
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ޮއވެގެން ކޮށްފައި ސަރޕްލަސް ހަރު. އެ އަހަރު ބަޖެޓުވަނަ އަ  3116މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީ 

ނޑު އަުތގައި މިއަދު ވެސް އެބަ ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ެއބައަ  . ޚަރަދު އެބަ އްލަވާ. ބައޮތް އެ ަބޖެޓު އޮތް. އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވައިވަނަ އަހަރު ބަ 3115 ،ކަމަށް ހިނގާނެ އޮތް ލާނަން. ޚަރަދު ހިނގާނެ، ޖެޓު ައޅުގަ

ވަނަ އަހަރުެގ  3114ކަންނޭނގެ.  ގިނަދުވަހު އުެޅވުނީމަ މާ ތަންކޮޅެއް ކުީރގެ އެްއެޗއް. އަޅުަގނޑަށް މި ނެގުނީ

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އާމްދަނީގެ  4.8އޮންނަނީ  ކަމަށް މި  ބަޖެޓު ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެއް. ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ 

ން ގޮތްގޮތުްނ ާއއި އެހެ ޓެްކސްގެ ގޮުތގަ އީއެ  .އޮންނަނީ އާމްދަީނގެ ގޮުތަގއި އޮފީސްަތކަށް ލިބޭ ފައިސާ ގޮތުަގއި މި

ބޭރުެގ ހިލޭ ެއހީގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ފައިާސ، އަދި ޭއގެއިތުރަށް ލޯުނގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ަފއިސާ ވެސް.  .ލިބޭ ފައިސާ

ނޑީމަ ދެން އޮންނަ ެއއްެޗއް މިގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ ފަިއސާ ވެސް ލޯނު ބުނަނީ  އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ޖަާހފައި ޚަރަދުން ކެ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ހަދާފައި އޮތް ގޮތަކީ. މި މިމިއީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެކޭ.  ގޮތަށް ބަޖެޓު  އެއް ނޫން މިހާރު އަޅުގަ

ބިިލއަނެްއ ނޫން  4މިިލއަން ރުފިޔާ.  861ވަްނޏާ މިއަދުގެ ބަޖެުޓގެ ޑެފިިސޓަކީ އެންމެ  ކަމަށް ހަދާފައި ހުށަހަޅާ

މިލިއަން ރުފިާޔގެ  861ވަންޏާ އެންމެ  ށްކަމަ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއަދުގެ ބަޖެޓަކީ މި އުޫސލުން ބަލާ

ންޓު ޚަރަދު ޮބޑުާވ ޑެފިސިޓު ބަޖެޓެކޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ދެން އެންމެ ަކންބޮޑުެވވަަޑއިގެން ވާހަކަދެްއެކވީ ރިކަރަ

ގޮތް  ވެފައި ހުރި ިރކަރަންޓު ަޚރަދަށް ،ބެއްލެވީމާ ބޭފުޅުން ށް ވަަޑއިގެން ތި އަ 54 ވާހަކަ. ޕޭޖު

ވަނީ، އޮފީސްތައް  ވިަޔސް އޮފީސްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު މި ކަމަށް ގަންަނވާނެ. ޖުމްލަ އަދަދު ބޮޑުވިއެނިގވަަޑއި

ވަނަ  3123ހިނގާ އަހަރު ިހނގާނެ ޚަރަދު  މިބިިލއަނުން  2.4ވަނީ  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު މި

ވަީނ  މި 5ށް. ގާތްަގނޑަކަްށ %އަ 7.8ން %އި 21% . ެއއީ މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެުޓގެބިިލއަނަށް ދަށްވެފަ 2.2ހަރަށް އަ

ހިނގަީނ  އަހަރު ނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު މިދިނުމުގެ ބޭސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ދަށްވެފަ. ޭއގެއިތުރަށް ޚިދުމަތްއޮފީ

އޮީތ  ވެސް މި މިލިއަްނ ރުފިޔާ. މި 92.4އޮތީ  ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކޮްށފައި މި 3123މިިލއަން ރުފިޔާ.  99.3

. 1.6ހޭދަކުރަނީ % މި ހިނގާ އަހަރު ހޭދަކުރާއިރުަގއި މި އަންނަ ައހަރު މި 1.8. މާނައަކީ މުޅި ބަޖެުޓގެ %ދަށްވެފަ

 92އަނުން މިލި  99އޮތީ.  އް ނޫން އިނގޭތޯ މި ދަްށވީ. ޖުމްލަ އަދަދު ވެްސ ދަށްވެފަިއ މިހަމައެކަނި ޕަސަންޓެ

ުއޅެީނ  ރިކަރަންުޓ ޚަރަދުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދު ބޮޑުވެގެން މި . އެހެންވީމާ، ުސވާލަކީމިލިއަނަށް ދަށްވެފަ

ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ  އުޅެނީ ޭއގެެތރޭގައި އެބަ ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ ރިކަރަންޓު ަޚރަދުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަދަދު ބޮޑުެވގެން މި

 އިން އެ  މިލިއަން ރުފިޔާ 861އެއްގެ ވާހަކަ. އެއަށް ލާފައި އިން  ކެއަރނަށް ދޭ ޔުނިވާސަލް ހެލްތު ހުރިހާ ރައްޔިތުން

ބޮޑަްށ  އުޅެނީކީ. ވަރަށް އުޅެނީ. ހިްނގުމުގެ ޚަރަދެއް ނޫން ޮބޑުެވގެން މި އަށް ލީމަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ބޮޑުެވގެން މި

 ،ތަފުޞީލުތަކަށް ވަޑަިއގަތީމަ ،ެއއް މިއީ. ރަނަގޅަށް ކަރުދާސްތައް ބެއްެލވީމަ އޮޅުވާަލިއގެން އެ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ

ވިްއކާ  ވާހަކަ، ބިލު ނަގާރުކާރުގެ ބަޖެޓު ފޫބެއްދުމަށް ޓީބިލުގެ ވާަހކަ. ސަ ޓީއެކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އާދެ، 

ނޑުމެން އެބަ ދައްކަމު. ހަމަ ނޑުމެންގެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވިގައިމު ވާހަކަ އަުޅގަ  ވެސް މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ
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މާކެޓުން  ބިލިއަްނެގ ޓީބިލު ޑޮމެސްޓިކު 2.2ހިނގާ އަހަރު  . މިތަން ކުޑަވެފަބޮޑު ވަނީ ވަރަށް ފަދައިން އެ އަދަދު މި

މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކުތެރޭގަިއ  583އަކީ  . މާނަމިލިއަނަށް ދަށްވެފަ 838ވަނީ  އަންނަ އަހަުރ މި ނަގާއިުރގައި މި

ނޑު ފާހަަގކޮރިވެރިންނަށް ޫދކުރަން ހުންނާނޭއެހެން ިވޔަފާ ށް މިހާތަނަކަމެްއ.  ށްލާނަން އެއް . ޭއގެއިތުަރށް އަުޅގަ

ބިލު އަނބުރާ ބޭންކުތަކަށް ިމ އަންނަ އަހަރު ަދއްކާނެ. ބިލިއަން ރުިފޔާެގ ޓީ  2.3ރެިއން ބިުލގެ ތެނަގާފައި ހުރި ޓީ

ނޑު މި އަކީ ބޭންކު މާނަ  2.3މިިލައން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް  583ދެންނެވީ  ތެރޭަގއި އަލުން ދައުރުވުމަށް އަުޅގަ

ފިޔާ ވެސް ހުްނނާނެ. އަޅުަގނުޑ ހިތުން މިއީ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯުނ ދޫކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބިލިއަން ރު

ކަންނޭނެގ  ވާހަކަ ވެސް ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވި ބޭންކުތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް. ޭއގެއިުތރުން މި

ނޑާލުމުން ވި  811ޔަފާރިވެރިްނގެ އަތްމަްއޗަްށ ހުންނާނެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން. އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ކަ

ކުރުމަށް ަރއްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ތިބި ވިޔަފާރިކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނގެ ޔާވަރު. މިއީ އިތުރަށް ވިޔަފާރިމިލިއަން ރުފި

ނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގި އަތްމަތީގައި ހުންނާނެ ފައިސާ ހެން ދެންނެވި ވިޔަސް އަޅުަގނޑު މި ކަމަށް އެއް. އަުޅގަ

ނޑު މިލިއަން ރުފިޔާ ވިޔަފާިރވެރި 811އަްށ އެ ދައްކާ ފައިސާގެ ތެރެިއން  ކުރިއަށް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ންގެ ވަްތގަ

ނޑުމެން އެބަ ދޫކޮށްލަން. ހެލްތުކުރުމަށް ައޅު ތެރޭގަިއ ިވޔަފާރި އިންޝުއަރެންްސގެ ާވހަކަ ދައްކާނެ ކަމެްއ ނެތް.  ގަ

ިބގެން. ކަވަރޭޖެއް ލި ހާ ރަްއޔިތުންނަށް ހެލްތުނިމިގެންދާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރި ވަަނ އަހަރު 3123އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ފަުރާވ  އަކީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދައި، ރަނގަޅު ިޞއްޙީ ގުިޅގެން ދެން ނިކުންނާނެ މައްަސލަ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިއާ

ކަމަށް  ތިބީ އެ ކަްށ ވާނީ. ސަރުކާރުން މިބޮޑު ޕްރެޝަރަ ބޭނުންވެގެން އަންނަ ރަްއޔިުތން ގިނަެވގެން ިދއުން. ވަރަށް 

 ކުރާނަން. އަްއޑޫަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަޅާނަން އެ މް.އެޗް އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީތައްޔާރުެވގެން. ައއި.ޖީ.އެ ހޭލައި

ނޑުމެން ތަރައްޤީވަރުެގ ހޮސްޕިޓަލެއް. ކުޅުުދްއފުށީ ހޮ އަހަރު  އަންނަ ކުރާނަން. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ މިސްޕިޓަލް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދަމުން  . އެްއކޮޅުން ފަިއސާ ޭދއިރުަގއި އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެީކގަ ނިމިގެންދާނީ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ޮގތް އަުޅގަ

ދަނީ. މިއަންނަ އަހަރު  ދު ފުދެމުން އެކަމެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ވަޢު ގެންދަނީ. ބޯހިޔާވަހިކަން ދައްކާނެ މި

ހާސް އެަތްއ  :ހާސް އެަތއް ފްލެޓެްއެގ ވާހަކަ.  :ކަތުގެ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ނިމޭއިރުގައި ސޮިއކޮށް މަސައް 

ނޑުމެންގެ ަމސައްކަތް ފެށޭނެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ވާަހކަ މިތާ ެއއްގޮަތަކށް އަެޑއް ނީވޭ މި އަކަށް.  ފްލެޓެއް އަުޅގަ

ޑު ނެތިން އެްއޗެއް ދަންނަވާކަށް. އާެދ، އެއް ނުދައްކާ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުަގނ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެ ވާހަކަ 

ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަތަުކަގއި ެއ ދާއިާރގަިއ ނުކުރެވިަފއި ހުރި މަސަްއކަތުގެ ވާހަަކ ދައްަކވަމުން ގެންދިަޔއީ. 

 ކީ. އެ އިނަމެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ކުރާ ބޭފުޅެއް ަކނޑިތީމުހުތިރާމު އަޅުަގނޑު ވަރަށް އި

އަަހރު އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަ ވިދާޅުވީ.  4ދާއިރާގެ ބަެއއް ރަށްރަށުގެ ކަންތައް ވޭުތވެދިޔަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  އަހަރެއް  4އަޅުަގނޑު ހިތުން އެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ވިދާޅުވެވޭނެ ވަރަށް އެ ވިދާުޅވީ. އަުޅގަ

ރު ވެސް ލާފައޭ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަހަ 41ކުރީގެ  ނޫނޭ. އެ ވިދާޅުވަނީ ޭއގެ



79 

 

ނޑު މިއަދު ޔަޤީންކޮށް އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް މި އަރުވަނީ އެ ދާއިރާގެ ކަންތައްަތއް  ވިދާޅުނުެވވެނީ. އަުޅގަ

ނޑު  ޓަކައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ހަ އަހަރު ނިމިގެން ދާނީ އެ  3އޮތް  ބާކީ މި ،އަހަރު ނިމި 4ވާލުެވއްޖައީމޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ގޮތުން  ބެހޭ ާދއިރާއާ ،އިްނނެވީ މި ކުރެވިގެންނޭ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްރާގެ ކަންތައްަތއް ެވސް ުފރިހަމަދާއި

ނޑު ހިތުން ދެން ރަކީދޫ ކަންނޭނގެ އޮންނަނީ އެްއވެ ސް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ. ކެޔޮޫދ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށް މިހާދެއްތޯ؟ އާދެ، ކެޔޮޫދގެ ބަނދަރު އޮތް  އަުރވަނީ  ލު ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެނގޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަން ވެސް ކޮށްދޭަނމޭ. މިހާތަނަށް މި ވޭތުވެދިޔަ ށް ކަންޮބުޑވެަވޑައިުނގަންނަވާށޭ. އަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަ ުޅގަ

ތަނުގައި ދައްަކއިފި.  އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި ިމ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތައް ހެދި ނިސްބަތުގެ ވާހަކަ މި 4

ނޑުމެންއަ 59ގާތްަގނޑަކަށް އާބާީދގެ % . ގެ ތެރޭގަދުވަހުއަހަރު  4 ވަނީ މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި، ށް އަޅުގަ

އަހަރު ނިމިގެންދާނީ އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ހިތްހަމަޖެހޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަހަލަ  3އަޅުަގނޑުމެން ބާކީ އޮތް 

ގިނަ ސުވާލު އެބަހުިރ  . އާދެ، ަވރަށްފުރުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެސްދީފަލަފާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށާއިޚިދުމަތްތަކެއް 

ތަނުގައި ބޭފުޅަކު ަކންބޮޑުެވވަަޑއިގެން ވާހަކަ ދެްއކެވި. މިދިޔަ ދެތިން އަހަރު  ައރާތީ މިއިނގޭތޯ. މަްސވެރިކަން ކުރި

ދަނީ. އަުޅަގނޑު  އަށް ކުރާ އަސަުރ ޮބޑުެވގެން މި ައންނަ އަހަރު މަސްވެރިކަމުން ޖީ.ޑީ.ޕީ ދަށްވެފައި ީކްއވެގެންތޯ މި

. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނަނީ ަކނޑުަތއް ވިްއކާފަ މި ދަންނަވާނީ ސިޔާސަތަށް ގެްނނަ ކުޑަުކޑަ ބަދަލެކޭ. ކުރީަގއި

 ގިަނ ރަްއޔިތުންނަށް ނުލިބުނަސް. ދެން މިަބއެްއ މީހުންނަށް ލިބޭ ވާހަކަ،  އަުޑއިޭވ ޭއގެ ސަބަބުން ަފިއދާތަކެއް

ނޑުޒޯނަކަށް ބަހަިއލާފަ 5ނޫނިއްޔާ  ޒޯަނކަށް  4އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ   މެން ކުރި . ވަކި ބަޔަކަށް މަސް ަގނެވެނީ. އަުޅގަ

ނޑުތައް ުކއް އަށް ބޭރުން  އެޅުން މުޅިން ނައްތާލީ. ރާއްޖެޔަށް ީދފައި އޮތް ދިނުން ހުއްޓުަވއިީލ ފުރަތަމަ. ދާކަމަކީ ކަ

އޮތް ޒޯނުތައް ދޫކޮށްލީ. ހުރިހާ  ކަމަކީ ބަހާފައި އެ އެ އަންނަ މަސް ވަންނަން ފުރުޞަތު އެ ލިބުނީ. ދެން ކުރި

ކަމަށް  މަސްގަނެވޭ ގޮތް އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޒާމުކުރީ. ދެން ފަހަރުގައި މި އެންމެންނަށް ހުރިހާ ތަނަކުން

ގަިއ ގެން ތިއްެބވި ބަެއއް ބޭފުޅުން މީ ކޮށްގެްނ ތިއްެބވި ބައެއް ބޭފުޅުން ީމގަިއ ބޮެޑތި އިންވެްސޓުކޮށް އިންވެސްޓު 

ވީ  އަކަށް ގެ ސަބަބުން ނަތީޖާ ގޮތް. މީ ަކންނޭނގެ. އެހެންވިޔަސް ހަމަ ކަން އޮތް އެްއޗެއް ހީފުޅުކުރަްއވަފާނެ

ނޑުމެން ެވރިކަމަށް އަިއއިރުަގއި މަސްިކލޯ . ރުފިޔާ ބަިއގަ 5ރުފިާޔ ބައިގަ.  5ްއގެ ައގުހުރީ އެ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ެއއްގެ ައގު މިހާރު  ކިލޯ އަްށ. ބޮޑު ކަންނެލި ރުފިޔާ 36އިްނ  ރުިފޔާ 33އިން  ރުފިޔާ 29ވަނީ  މިހާރު އެ އަދަދު މި

. އޭެގއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ބަންދުކުރާ މަސް ކޭއްެހއްގެ ައގު އޭރު ވިްއކަމުން އަްށ އަރާފަ ރުފިޔާ 91 އުޅެނީ މި

ޑޮލަރަށް.  86ޑޮލަރަށް. އެކަަމކު، މިއަދު ޔޫރަިޕއަން މާކެަޓށް އަޅުަގނޑުމެން ިވއްކަމުން މި ގެންދަނީ  46ގެންދަނީ 

 ބަުބން މަސްވެރިކަން ޖީ.ޑީ.ޕީގައި ކުރާ ނިސްބަތް ބޮޑުވެގެން މި މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ގެނައި ަބދަލަކީ އިނގޭތޯ. އޭގެ ސަ

ނޑަށް ދާއިާރ،  ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަޅުގަ
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ވަަނ  3118 ދާޅުވިއުނގޫފާރު ދާއިރާ އިނގޭތޯ. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ ވި

ނަޑކަށް ޑަބަލްވެފައޭ މި 3123ންޓް ޚަރަދު އަޅާބަލާއިރު އަހަރުގެ ރިކަރަ އޮތީ. ވެދާނެ އިނގޭތޯ އެހެން.  އަހަރުގަ ާގތްގަ

ގޮތް.  އޮތް އިއެނގޭނެ އެ ވެފަ  ،ނަމަ ގޮތް ރަނގަޅަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބެއްލެވި އެކަމަުކ، ކަން ވެފައި އޮތް

ނޑުމެން އެބަ  ކުރާ ޚަރަދުތަކެއް މިވަނަ އަހަރު ނު 3118 އަހަރު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކަށް އަުޅގަ

މިނިވަން މުއައްަސސާ  33ބިލިއަން ރުފިާޔ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަެކއް އޭރަކު ނުހުރޭ. މިއަދު  2.2ކުރަމު 

 3.26އަކީ  ޚަރަދު. މާނަ ރިކަރެންޓު، ލިައން ރުފިޔާ ޚަރަދުބި 12.16އަްށ އެބަ ކުރަން  ކަންނޭނގެ އެބަހުރި. އެ

ނޑުމެން ރިކަރެންޓު ބިލިއަން ރުފިޔާ އި އަކީ ކޮބައިތޯ، ސަރުކާުރގެ  ކުރަމު. މާނަ ަޚރަދަށް އެބަތުރަށް ައޅުގަ

 ދާ ޚަރަދެއް ވަމުން މި  ބަާލއިރު. މިއާ އަޅ3118ާނިސްބަތުން ބަލާއިރު  އޮފީސްތައް ހިންގުމަކަށް އިތުުރ ޚަރަދެއް ނުދޭ

ނޑު ހިތުން ޢިއްޒަތްތެިރ ، ިއ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ކުރާ ޚަރަދަށް. އެހެންވީމާކަލް ކައުންސިލުތަކަށާދަނީ ލޯ ައޅުގަ

 ނަމަ އެކަން ަރނގަޅަށް ސާފުވީްސ.  މެންބަރު ރަނގަޅަށް މި ބަޖެޓް ފޮތް ބެއްލެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއވުމަްށ ހިސާބު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަ ނޑު ްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަ އިން ރިޔާސަތަށް ވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް އަުޅގަ

ެގ ބަހުސްަގއި ލަތުގެ ބަޖެޓުރަްއވާ ަދއު ރަށް ލަފާކުވަަނ އަހަ 3123`.  ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން  ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވަން އެިދވަިއޑަިއގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުން ައޅުގަ

ނޑީަގއި އިީށންނަ މީހަކީ އެ މީހެއްގެ އަިމއްލަ ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުރުމުގެ އެްއވެސް ކަހަލަ ފުރުޞަތެްއ  ފަށާނަން. މި ގޮ

ދެން އޮްތ  އިގޮުތން މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް އަުޑިއވިފަ ނަސީބު. އެއީ ބަޖެޓާ ބެހޭ އޮންނަ މީހަކަށް ނުވާކަން

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  ނަންފުޅު ކިޔަންއުޭޅއިރު ފަހަރެއްަގއި އަުޅަގނުޑގެ ނަން ވެސް ިކއިދާނެ. އަުޅގަ

 އިން މުޙައްމަދު.ޙުސަޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއް ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.މަތިވެރި ދާއި

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ސަރުކާރަށް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ބަޖެޓާ ބެހޭ

. ބަހެްއ ނުވާނޭ ައކަށް ައޅުަގނޑުމެން އެއް ދައްކާ ވާހަކަ ބޭފުޅުން  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ އެ

އަކަށް ާތއީދުކޮށްލާނަން.  އާދެ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ެވސް ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ ެއއް ވާހަކަ

ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ވިޔަސް ދުގެ ސިޔާސީ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބަޖެޓު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އަ އާދެ، އެ

ނޑު ވިޔަްސ، ދެންމެ އަޅުަގނޑުެމން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ދެންމެ ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރެްއގެ ވާހަކަފު ޅު ދިަޔއިރު އަުޅގަ
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ންމެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަލަމަތި ފެންނަން ފެށިއްޔޭ. ކިތަ . އަނެއް ިދވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ އައުވަރަށް ރަނަގޅުެވއޭ ހިތަށްއެރީ

ބޫލެއް ނުކުރާނޭ، ރަނގަުޅ ެއއް ޤަ ދިކޮޅު ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންނެއް ދައްކާ ވާހަކަޓެއް ވިޔަސް އިރަނގަޅު ބަޖެ

ެއއް  . ހަމަ އެަފދައިން ޭއގެ އަެނއްކޮަޅކީ ޭއގެ އަެނއް ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކަމުދާ ވާހަކައެްއޗަކަށް ުނވާނޭ

ހުރި ކަމުނުދާ ނުވަަތ  އިއެއް ބުންޏަސް އަދި މީގަ ހަކަޓަރު ހުރި ވާ ދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން އޮއްއްކިޔަސް އަދި އިދެ

. މިއީ ބޭފުުޅން އެއަށް ަރއްދުދޭނޭ . އެނުކުރެްއވޭނޭންނަށް ޤަބޫލެއްބޭފުޅު ެމްއ ދެއްިކޔަސް އެރަނގަޅުކުރަން ބޭނުްނވާ ކަ

 ށް ނުޖެހޭނެ އެްއޗެްއ އެބަޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، ަދންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ނޯޅޭނެ އެްއޗެްއ ަވކި ައތަކަ

 3، ވާނީ ނުވަޔަކަށް. އެހެންވީމާ :. ކަށްވާނީ ދެއަ 3ތް. ކޮބައިތޯ ހިސާބުގެ އަަދދު. ސުމެއް ވާނީ ސުމަކަށް، އޮ

ނޑުމެން ބުންޏަސް. އޭަގއި މައިނަސް އޮތިްއޔާ  ،ބިލިއަން ވާނީ ދެ ބިލިއަނަށް ސަރުކާރު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަމި ޙަޤީޤަތް ، އަރަނި. އެހެްނވީމާސް އޮތިްއާޔ އެއީ އެއީ ދަރަނި. ޕްލަ ބޫލުކުރަްނ އޮންނާނެ. އާދެ، އަޅުގަ

މަލްޓިޕާީޓ އަދުގެ ސިާޔސީ މާޙައުލުގައި  އެްއގޮތުން ބަލާއިރު ބަޖެޓަކީ ސިޔާސީ އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

އި ސަރުކާރު ސިޔާސަތުަތކަށް ތާއީދު ހޯދުމާއި އަދި ޭޅއިުރ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓެއްގަ އެްއަގއި އު ޑިމޮކްރަސީ

ތަކެއް ހުންނާނެ. ހަމަ އެފަދައިން އެކަްނކަމަށް ފާޑުކިޔަްނ ޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮގްރާމު ސަރުކާރު ވެިރކަން ދެމެހެއް

ވަރު، ހައްދުތަްއ، އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުާރނެ. މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އިޝޫ އަކީ. ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ މިން

 ކަންކަން ހުރީ މިންވަރަކުން ެއކަށޭނަ ގޮތަކަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ މިންވަރަކަށްތޯ. އެހެނިހެން ަތންތަނުގައި ވެސް މިކަްނކަން 

ެއއީ ވިސްނަންޖެހޭ ، އި ވެސް ހިނގާ ކަެމއް. އެެހންވީމާކުރާ ގޮްތގޮތަށް ުއސޫލުތަކަށް ބެލިގެންތޯ. މިއީ ހުރިހާ ތަނެްއގަ

ނޑު ކުރިން ދެންެނވި ހިސާުބ އަދަދު ދޮެގއް ކަމަކީ. އާ . ނުހަދާނޭދެ، ހިސާބު އަދަުދތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ޖައްސާނެ. ގޮްތގޮތަށް އަނބުރާނެ. ހިސާބު ބޭފުޅުން ވެސް ސްޕިން ޖެއްސޭނެ. އެަގއި ސްޕިންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަަކއި

ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު އިޝާރާްތކުރެްއވި ފަދައިން ދައުލަތުެގ  އަދަދު އެހެންނަމަވެސް ދޮގެްއ ނުހަދާނެ. އާދެ، ދެންމެއަކު

ން. ބިިލއަ 5.8. އާެދ، ާއމްދަނީ އަކީ ންބިލިއަ 5ގެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ އަކީ ވަނަ އަހަރު 3115މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލަމާތޯ. 

ޮއވެ އަހަރު ނިމިގެން ވެގެން  ެވގެން އަރަނީގެ ގޮތުަގއި ބާކީ ން އަރަނިމިލިއަ 373ިވަޔސް  ގޮތެއް ކޮންމެއެ އަހަރު 

ްނ މިލިއަ 977އެ އަހަރު ، . އެހެންވީމ6.3ާ. ާއމްދަނީ އަކީ ންބިލިއަ 7ވަނަ ައހަރު ޚަރަދަކީ  3116ދިޔައީ. ދެން 

ނޑު ަވގުތުކޮޅު ހިނގައިދާނެތީވެ ައޅުަގނުޑ  ދަރަނިވީ، ޑެފިސިްޓވީ. އާދެ، މިހެން ކިޔަމުން ކިޔަމުން ގޮސް އަުޅގަ

ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  ގެވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު 3118ދަނީ.  ފެށި ހިސާބަށް މި ބޮޑުވާންަބޖެޓު ށް ޖެހިލާނަން. މި އަ 3118

 ދެންމެ ވިދާުޅވި ، ން. ެއހެންވީމާބިލިއަ 23.4ކޮށްފައި ުހށަހެޅުއްީވ ން. ޚަރަދުެގ ގޮުތގަިއ އަންދާޒާ ބިލިއަ 23.4އަކީ 

ނޑުމެން ެއ  ގޮތެއް ނޭނގެ. އާދެ، ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނީ ބެލެންސް ބަޖެޓެއް. އާޚިރުގައި ނިމިެގން ދިޔަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެންނެވީ މި ބަޖެޓުވާހަކަދެއްިކއިުރގައި ެވސް  ބަޖެޓު  ގެ އަދަދުތައް ބޮޑެިތ ޖަންޕުވަމުން ނިންކުންނާނެ އަުޅގަ

ގެ ތެޭރގަިއ ކަމު ެއއް ނޫން. ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް މި ދައްކަނީ ިސޔާސީ ވާހަކަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެކަތި. މި
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އްހޭ ވާނީ. އުޅެވިަފއި ހުރި މީހެއްގެ ޮގތުން. ކުއްލިއަކަށް މިވަރު ޮބޑު ޖަންޕެއް އައުމުން ޔޫޓިަލއިޒޭޝަން ކިހިނެ

ލައްކަ ރުފިާޔގެ ކެޕިޓަަލކުން  3އެއް އިނގޭތޯ.  ފިހާރަ ،ހެއްޔޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ ކުެރވޭނެކުރެވޭނެހޭ، އޮބްޯޒވް

މުަވއްޒިފުްނ އަށް ހަމަ އެ ފިހާރަ އަށް  ން ރުފިޔާމިލިއަ 2ކުއްިލއަކަށް ެއ ވިޔަފާރި ވެރިޔާ  ،ކުރާ މީހަކު އެއް ވިޔަފާރި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއަށް ލައިގެން އޭނަ   ކުރެވޭނެ ހެއްޔޭ. ނުކުރެވޭނެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ ސުވާލު ނިކުްނނާނެ. އަޅުގަ

 .ފަހެއް ކަމެއް ނޭނގެ ،ރުކާރު އައުުމގެ ކުރީަގއި ކަމެއްބޭފުޅުންގެ ސަ ދެންނެވި އަހަރު ވެސް، ެއއީ މި ގޮތުަގއި މި

ނަޑއެޅިފައި ކަްނކަމަށް އެ  ގެ ފައިސާ ރަނަގޅުގޮުތގައި ބަޖެޓު ޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭއަޅުަގނ ގޮތުަގއި، ހެޔޮ ގޮުތގައި ކަ

ނޑު ، ލަިއޒެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާކުރަންވީ ގޮތަށް ޭއގެން ަފއިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ޔުޓި  ދަންނަވާނީ ފުރަތަމަ  އަުޅގަ

ނަށް ދިއުމުން މިއީ ބިލިއަ 28ވިްއޔާ  ގޮތުން ކިޔާ ހާރު މިނަށް ނުވަތަ މިބިލިއަ 25ބިިލއަނުން،  22ވެސް 

ނަޑއެޅިފަިއ ހުރި ގޮތަށް ެއ ޚަރަދުކޮށް ނިންމޭ ހެއްޭޔ. ޔުޓިލަިއޒްކުެރވޭ ނަޑއެޅިފައި އޮތް ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ކަ ހެއްޔޭ.  ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މިއީ ސިޔާސީ ސުވާލެއް ސަތު ރާވާ ބޭފުޅުން އަދި ގޮތުގައި މިއީ ސަރުކާުރގެ ސިޔާ ޫނން. އަޅުގަ

ާދއިރާތަާކިއ ، ދެއްކި ބޭފުެޅއް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެވސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ، ދެންމެ ވާހަކަފުޅުތަންފީޛު

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ައސްލުގަިއ ލިސްޓެްއ ނުެވސް ހަވާުލވެފައި ހުރީމަ، އަޅުަގނުޑ ލިސްޓެްއ ނުކިޔާަނން. އަުޅގަ ކަންކަމާ

ނޑައެޅިފައި ހުރި ަކމެއް ކުރެވޭކަެމްއ ނެތް.  ކިޔަން. އެއީ ިކޔަސް ވާ ގޮތަކަށް. ބައެއް ބޭފުޅުން  ގޮަތކާއި ނުވަތަ ދާ  ކަ

ނޑު ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު  ވިދާޅުވޭ މެންބަރު ލާ ގަމީހެއްގެ ކުަލއިންނޭ. އަޅުަގނަޑަކށް ނޭނގެ އެ ވާ ގަ

އްޚީ ޚިދުމަތްތަކަކީ، ތަޢުލީީމ ޞި، ފުރުމަކީބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިުދމަތްތަކަކީ ލަފާ ގޮުތގައި ަރއްޔިުތން ޤަބޫލުކުރާ

އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ކުލަައކަށް، މީހުންގެ އިްސކޮޅަކަްށ،  ޚިދުމަތްތަކަކީ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ ދެންމެ ވިދާުޅވި، ވީމާކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެން އީނެތި. މި މެއް ރަށްރަށުގެ ަސއިަޒކަށް ބެލު  އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިރާގެ ކަންކަމަށް ެވސް  ގޮތަށް އޯާގވެރި ސަރުކާރުން އެކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގައި ދަންނަވާލާނަން، އަޅުަގނުޑގެ ނތާ ނޑު މިގޮތަށް ހަވާލުެވަވޑަިއގަތިްއޔާ ރަނގަޅު. އާެދ، އަޅުގަ  މިދެންނެވި

ނޑުމެން ޕާޓީ، އެ ޕާޓީ އަށް ކިޔަނީ ޑީ. އާރު.ޕީ. އާދެ، އެ ޕާޓީގެ ބަޔަކާ ދާއިރާގެ ރަށަކަށް ބައްދަލުކޮްށ އަޅުގަ

ކޮށް. ޠަބުޕްރޮގްރާމަށް މުޚާ ރަށުެގ އާދައިގެ މަން މީހެއް އަުޅަގނޑުގެ ކައިީރގައި ބުނި ެއއްެޗއް ބައްދަލުކުރިއިުރގައި އެ

ްއ މަޝްރޫޢެ 7ރުކާރުެގ ވަރަށް ބޮޑު . ސަމެގަ ޕްރޮޖެކްޓު 7ގައި ހިނގަމުން އެބަ ދެއޭ އޮތް ރަށު  ބަލާށޭ ޖެހިގެން މި

ހިނގަމުން އެބަ ދެއޭ. ތިމަންނަމެންނަށް އަދި ކަމެއް ނުވެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންނަމެން ޕާޓީ އަށް ވެރިކަން ލިބޭ 

ްއ ކުރާކަށް ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ ތިމަންނަމެން ޕާޓީގަިއ ގޮތަށް ކަންތަ ދުވަހަކުން އެ

ކޮށް އިންޞާފުވެރިކޮްށ ހުރިހާ ތަނަކަށް ނިސްބަތުން ހަމަހަމަޕާޓީ އަށް ވޯޓު ދިނަސް، ރަށުގެ އެންމެން  ތިއްބަސް، މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާރަށަްށ ބޭނުންވާ ކަންތައް ވެސް އެ އުސޫލު ކަންތައް ކޮށްދީފައި މި ގޮުތަގއި މިީއ  ން ކޮށްދިނުމޭ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، މިއީ ވަކި  ވެސް މި ރާއްޖެތެރޭގެ ވާހަކަ މިއާއެީކަގއި މެދުދެން ގޮތަކަށް ވާނީ. 
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ނޑު ދަ 3119ނޫން. ައދި  ެއއް އަކަށް ދަންނަވާ ވާހަކަ ަވކި ޕާޓީ ،ށް ކައަކުލަ  ެއއް.  އްކާ ވާހަކަގެ ކުރިން ވެސް ައުޅގަ

 ތަކުެގ ތެރޭގައި ވެސް ާރއްޖޭގެ ވާ ސަފުހާ ފޮތުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ، މި ފޮރުވިފައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މި ބަޖެޓު

ނަށް ވުެރ ބޮޑެތި ލޯނު ނަގަިއގެން ވެސް ހިންާގ މަޝްރޫޢު އެބަހުރި. ައޅުަގނުޑ އްދަށް އެއް ިބލިއަބައެއް ސަރަހަ

ލަްއވާ އިނގޭތޯ. ތަރައްޤީ ާއއި ކުިރއެރުން ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް އަންނަން ަވއިހިންގަ ެއއް ނެތް މައްސަލަ

ނޑުމެން ަހމަ މިހެން ހޭލާ އުޅެނިކޮށް ތައް، ރީޖަނަލް ސްކޫލްބައެއް ހިސާބުތަކަށް ޮބޑެތި ރީޖަނަލް  ،ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

އް ހިނގައްޖެ، އިނގޭތޯ. ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ތައް، ރީޖަނަލް ބަނދަރުތަސްޕިޓަލްތައް، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުހޮ

ރާއްޖެތެރޭގަިއ މިހިރަ ކުދި އަތޮޅުަތކާިއ ކުދި ރަށްަތކަކީ ވެސް ހަމަ ިދވެހިން، ދިވެހި ރަްއޔިތުން. މި ފެހި  މެދު

ކަްނކަްނ  . އެންމެ ކުޑަމިނުން ބޭސިުކ ނީޑްސް، ބޭިސކުމީހުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ އެްއ ޙައްޤުތަެކއް ލިބިގެްނވާ

ކަމަށް  ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށް ލާޒިމްވާ ކަމެއް ،ހަމަޖެއްސުމަކީ ދައުލަތުގެ ާއދެ، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އާދެ، ލޯުނ ނެގުމުގެ ވާހަކަ އެކި ބޭފުޅުްނ އެކި އަދަދުތަކުން މިހާރުގެ މި އިޤްތިޞާދީ ބަހުރުވައިން 

ތައް ޭބނުންކޮށްގެން ދައްަކވައިފި. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ިހތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެިކއެކި އިންިޑކޭޓަރު

ކެއްކުމަްށ  ރުފިޔާ. އެއީ ޭގގެ 6111އިލާގައި ތިބެނީ އާމްދަނީ ލިބޭ ދެ މީހުން. ލިބެނީ ޢާއެއް، އިނގޭތޯ.  އަންނަނީ ގެ

ހިނގާ އާދަިއގެ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތަްއ  ތަކެއްާޗއި މިދޮންނަ ބޭނުންވާ ތަކެްއޗާއި ފެްނވެރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި

އަެނއްބަިއ ، 3111ދެ ވަަނ މަހުގައި ، 2111ްއޔާ އެއްމަހު ވެއްޖެ ކަމަށް ފޫނުބެއްދިގެން، ދެކޮޅުނުޖެހިެގން ލޯނު ނަގާ

އެންމެ ރަނގަުޅ،  ޚަރަުދކުރުމަށް. މިހެން ނަގަމުން ނަގަމުން ޮގސް ކޮންހިސާބަކުންތޯ މިކަްނ ނިމޭނީ.ދައްކާފައި 

ނަގާ ލޯނުތައް  ކުރަން ލޯނެއް ނަގަނީ. ައނބުރާދެއްކޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު މި ެއއް އިމާރާތެއް ކުރަން ިވޔަފާރި

ދާއިރުަގިއ  ަނށް ބަދަލުވަމުންބިލިއަ 5ބިލިއަނުްނ، އެންމެ ފަހުން  3މިލިއަނުން،  911، މިލިއަނުން 611އަސްލު 

 ދިމާވީ ކޮންގޮެތއްތޯ. އާދެ، ެއއް ލޯނު ނަގަިއގެން ައއިސް އޭތި ދައްކަންޖެހޭއިރަށް މި އަށް އެންމެ ފަހުން ގްރީސް

ނޑު ، ން ޑޮލަރު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާމިލިއަ 71ޓަކައި ނަގަންޖެެހނީ  މަށްން ޑޮލަުރ ދެއްކުބިލިއަ 61ދައްޖެހެނީ  އަުޅގަ

މޭ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯއޭ. ލޯނުތަކެއް ނަގަމުން ހެއްޔޭ. އެކަން ނި ދެންނެވީ ލޯނު ނެގުމުގެ ނިސްބަތަކީ ކޮބައި މި

ނޑަކަްށ ނަގަ ނަ އަހަުރ ން ރުފިޔާ އަށް ވީމަ ޭއގެތެރެއިން ިމއަންބިލިއަ 9ބިިލއަން ރުފިޔާ،  7މުން ގޮްސ ގާްތގަ

 ން ރުފިޔާ ނަގައިެގން އެ ލޯނު ދައްކަިއގެންބިލިއަ 5އްކަންޖެހެންޏާ އަނެއްކާ ން ރުފިޔާ ދަބިލިއަ 4ދައްކަންޖެހެނީ 

 ވެއްޖެްއޔާ، ރިކަަރންޓު ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓު  ކަމަށް ގެންދާ ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ޅުަގނޑުމެން ރިކަރަންޓުއަ

ނޑު ކުރިން މިއްޔާ ކިހިނެއް ވެއްޖެ  ކަމަށް ނުންުކރާދެކޮޅުޖެއްސުމަށް މި ބޭ  ތޯއޭ ެއކަން ނިމެމުންދަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

އެްއވަރު  ަނގަިއގެން ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުކޮްށގެން ކުރި ޚަރަދާއި ލޯނު ދެންނެވި ފަދައިން މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރީގަ

ނޑު އެއް މި އާމްދަނީ ން ރުފިޔާ ބިލިއަ 5ވެސް ޖެހެނީ އަނެއްކާ  މި އަންނަ އަހަރު އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގޮތުން. އާދެ،  ނެ މިގޮތުން ވިސްނަންޖެހޭ ބެހޭމެދުގައި ލޯނު ނެގުމާ  ޑެފިސިޓާ، ޑެފިސިޓުކުރަން. އެހެންވީމާ
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ން ރުފިޔާ ވަންނާނޭ. އުފާވެިރ މިލިއަ 811ރަްއޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް ފްރީ ބަޖެޓެކޭ. ޓީއަޅުަގނޑުމެން ައޑުއަަހއިފިން ޑިއު

ވަނީ.  ފްރީ މިޓީވަނީ، ޑިއު ލާރި ލިބިފައި މިހެން މިނޫންތޯ. ތަކެތީެގ ައުގ ހެޔޮވެފަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ިއތުރު  ޚަބަރެއް

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެްސ ކީ ވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނޫން، ސްޕިން ވުމަ ޓީ ފްރީވެސް، ިޑއުއެހެންނަމަ އެއް. އޭތި އަުޅގަ

އަންނަ އަހަރު  މިށްހޭ މި އަގުހެޔޮ ވަީނ ދެއްތޯ. އެްއ ނުވޭކަން. ދެން ސުވާލަކީ ކިހާވަރަކަ ޓީ ފްރީ. ިޑއުއެބަ އެނގޭ

 އާމްދަނީގެ މި  ،އަށް ބޮޑުވެ  7ނީ. މިައންނަ އަހަރު ޖީ.އެސް.ޓީ %ތަކެތީގެ ައގު ހެޮޔވޭތޯ، ނުވޭޯތ. އެ ސުވާލު އަންނަ

އަންނަ އަހަރު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާނެތީވެ އަދި އެިކއެިކ ޑިއުޓީތަްއ، އެިކއެކި ޓެކްްސތައް ބޮޑުވާނެތީވެ އަޅުަގނޑަްށ 

ބޮޑުކޮށްފި.  ށް އަ 61ން %އި  41އޮްތވަރުން ވެއްެޖއްޔާ ަބއެްއ ފިހާރަތަކުގެ ިމހާރު ވެސް ކުިލ % އެނގިފައި 

ވަރަށް ހިފަހައްަޓއިގެންތޯ،  ތަނަކުންތޯ. ތަކެިތ ައގު ހެޔޮކޮްށގެންތޯ، ހުރި ފާިރވެރިޔާ މި ލާރި ޯހދަނީ ކޮންވިޔަ

ބޮޑުކޮށްގެންތޯ. މިއީ ސުވާަލކީ. އާދެ، ތަކެތީގެ ައގު ހެޔޮކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްާކިއރުގައި އާދެ، މިހާރު ޑިއުީޓ 

ގޮްތ  ުޅމުގެ ޚަރަދު އަތްފޯރާފަށަށް ެގނައުމުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ހުރިކުޑަކޮށްލުމުން ނުވަަތ ދިރިއު

އުޭޅ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް  އެބަ ވެސް ިކޔާ ތާނގައި ލިސްޓު ޖެހޭ. މި ަލން އެބަކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ބަލައި

 66 ކިޯލގެ 6އެްއގެ ައގު،  ނޑޫ ބަސްތާގެ ހަކިލޯެގ ބާސްމަތީ 2ވަނަ އަހަރު،  3119ބައެއް އެްއޗެހީގެ އަގުަތއް. 

އެއްޗެއް ނޫޑްލުސް.  ސް ޕެކެޓެއް، ވަރަށް ގިނަ މީހުން ކާލުރުފިޔާ އަށް. ނޫޑް 239ނަ އަަހރު ވަ 3122ރުފިޔާ އަށް. 

ނޑު މި 6ވަަނ ައހަރު  3122އަށް.  3.31ވަނަ އަހަުރ  3119ސް ނޫޑްލު ދަންނަވަނީ އެްއވެްސ  ރުފިާޔ އަށް. އަުޅގަ

ނުޑމެން ގިނަ މީހު ށް އެހެން ބޭފުޅުން ލިސްޓުވަރަކަ ގޮސް ށް ފިހާރަ އަންނަކީ ތަންތަނަށް ފިހާރަކިޔާތީީކ ނޫން. އަުޅގަ

ދާނެ. ދެން އިވެންޏާ ިއވޭނީ ކޮންމެވެްސ އި ައގުތަކަށް ައއި ބަދަލު ނޭނގިވާތީ ފަހަރެއްގަ ތަކެތި ނުގަންނަ މީހުންނަށް

ވަނަ  3122ލާރި އަށް.  2.61ގައި 3119، ގެ ގްރާމު 36ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓު އެހެްނީވމާ، އާދެ، ޕަސަންޓެއްގެ ވާހަކަ. 

ގަިއ 3119ެޓްއގެ ެއވްރެޖު އަގު އްޓެްއ، ކާ އްގެ ައގު މި ކިޔަނީ. ކާ ގްރާމު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓު  511ރުފިާޔ އަށް.  5އަހަރު 

ިއ ގަ 3122ޕެކެެޓއް. ރުފިާޔ އަށް  8ަގއި 3119ށް. ކްރީމްކޭކަރު ިބސްކޯދު، ރުފިޔާ އަ 9ަގއި 3122ރުފިޔާ އަށް.  3

ިހކިކިރު، . ކޯސްޓު ގައ3122ިރުފިޔާ  28ރުފިޔާ އަށް.  8ަގއި 3119ރިކިރު ަދޅެްއ، ރުފިޔާ އަްށ. ގެ 27މާ ރަނގަޅު. 

 61ަގއި  3119ކިރު ދަޅެްއ ގްރާްމގެ ޯކސްޓު  11:ޑުައްއސަވާ. ދުވަހަކު ާބޒާރަށް ވަަޑއިނުގަންނަާވ ބޭފުޅުން އަ  މިއިން

ރުފިޔާ އަށް. ފެން މަސް  246ަގއި 3122ގްރާމުގެ.  11:އް ކިރު ދަޅެ ރުިފޔާ އަށް ކޯސްޓު 61ށް. އާދެ، ރުފިޔާ އަ

ަގއި. މިހާރު 3119 8.61ށް. ތެޔޮ މަސް ދަޅެއް ރުފިޔާ އަ 29ގައި  3122ރުފިޔާ އަށް.  8ަގއި  3119ދަޅެއް، 

 66ަގއި 3122ރުފިޔާ އަށް.  32ަގއި 3119ކިޯލގެ ކުުކޅެްއ،  2ވެްސ.  ކަެމއް . މިހާރު ނޭނގެ ައގު ބޮޑުނުވ29.61ާ

ިކޔަންވީތޯ؟ ކިއިދާނެ. ރުފިޔާ އަށް.  39ގައި 3122ރުފިޔާ ައށް.  9ަގއި 3119ރުފިޔާ އަށް. ޮސސެޖު ޕެކެެޓއް 

ނޑު ުކރިމަ، ރަނގަބީލުޖަހައިފި. އެހެންވީމާ ނޑު ދެން ކުރިއަށް ގެންދަން. މިހާރު އަޅުގަ ތީގައި އިންނެވި ބޭފުޅާ އަޅުގަ

. ާލނަން ކުޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލާފަބޭފުޅާ ދެންނެވި ލިސްޓަށް އެއްެޗއް ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު އެ ވަަޑިއގަތީމައެނބުރި
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ނުވޭ. ނަރުދަމާ ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުެރވެމުންދާ ފެނުގެ  ވިދާޅުިވ ނަރުދަމާ ހަދާ ރަށްތަކުގެ ލިްސޓޭ. ސުރުޚީ ވިދާެޅއް 

އްވީ އިނގޭތޯ. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކިޔު  ލިސްޓު ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެމަޝްރޫޢުތައް. މަޝްވަރާކުެރެވމުންދާ 

އިން އެބަ ައޑުިއވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގަިއ ވެްސ ލޯނު  ތާނގައި ވަަރށް ގިނަ މިކަންަކމާ ގުޅިގެން މި އިވާހަކަތައް ެދއްކުމާ 

ރީގައި ެވސް ރަޕްޝަން ވިަޔްސ، ކުރީަގއި ވެސް މިކަން ޮއތީ މިހެންނޭ. ކުވިޔަްސ، ކޮ މުަގއި ވެސް، ޑެފިިސޓުނެގު

ވަނަ  3119ރަޕްޝަން ވެސް ހިންގިއޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ވެްސ ވިއޭ. ކޮ . ޑެފިސިޓުނެގިއޭ ލޯނު

ާބއޭ. އެ އިންތިޚާބުަގއި ދިވެިހ  ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބެއް ނުބާްއވާ 3119ބާއޭ.  އަހަރު ރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބެްއ ނުބާއްވާ

ބަދަލުކޮށްލާފައި ކުރިން ކުރި ގޮތަށް ކަންކަްނ  ބޯޑުހަމައެަކނި ނަން މި ލެއްވީ ދުވާލު ވޯޓުރައްޔިތުން ހޭލާ ތިބެގެން ރޯމާ

ލެްއގައި ރޯމާދުވާލު ވުރެ ޮބޑު ސްކޭލެްއގައި އެއަްށވުރެ ފުޅާ ސްކޭ އެކަންކަން ެއއަށް ކުރަންތޯ. ކުރިން ކުރި ގޮތަށް 

ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް  ގޮތުގައި ަރއްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ބޫލުުކރާނަ ގޮތަށް ކުރަންތޯ. އަޅުަގނޑު ޤައެންމެންނަށް ފެން

ނޑު ޤަ އަނެއް .ކުރުމަށްރަނގަޅު އަކަށް އައު މަންޒަރުތަާކ  ގޮތުަގއި ައއު ދިވެހިރާއްޖެ  ބޫލުކުރާިދވެހިރާއްޖެ އަށް، އަުޅގަ

ނޑު ޤަ އެކު މީދީ ައއު އުއް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ އިތުރު ގޮުތަގިއ ދިވެހި ބޫލުކުރާގެންދިއުމަށް. އާދެ، ައޅުގަ

ކުރެވޭ ސަުރކާރެއް ައއިސްގެން އެކަން ކުރުމަށް. ށް. ކަންކަން ރަނގަުޅެވ، ިއޞްލާޙުައކަށް ދިއުމަ ދިވެހިރާއްޖެ

ނުޑ ްއނޭ ކިޔުދެއްކުމަށް ކުރީ ސަރުކާުރން ހެދީ މިހެންނޭ، އަނެއްހެޒުރުޢު ންވީމާ، ކޮންމެ ކަމަކަށް އެހެ މަކީ ިމއީކީ އަުޅގަ

ން އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ބޭފުޅު ބޫލުކުރައްވަނީތޯ ތިބޭފުޅުން ޤަ ުކޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ތި ކުންތާގޮތުަގއި ތާ ބޫލުކުރާޤަ

އެކު ަވޅޯެވގެންދާ އެްއެޗއް  ރުމާތައްހެން އިރުއޮްއސުމާގުލްޒާުރގައި ފޮުޅވި ނޫރާނީ މާތަކަކީ ހަމަ އަސުރަށް ފޮޅޭ އަސު

 .عهيكى سالوانوކަމަށް. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްާޔ. މި ބަޖެޓުގެ ބަުހސްގެ ޖަލްާސގައި މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅީަގއި ވެސް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަށް 

ތިޔަ އަޙައްމިްއޔަތު ދެްއވަމުންގެންަދވާ މަތިވެރި ދަރަޖައަށްަޓކަިއ ، ތިޔަ ދެްއވަމުން ގެންދެްއވާ މަތިވެރި ދަރަޖައިަގއި

ދެންމެ ވާހަކަދެްއކެިވ މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ވެސް ައޅުަގނުޑ ، އަޅުަގނޑު ޝުކުރުއަާދކުރަމުން

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރުއަދާކުރަން. މިހާރު އަުޅގަ

 ހީމް.މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އބްރާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމުމާމގިލި ދާއިރާގެ މެން

ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުން  3123އާދެ، އަޅުަގނޑު . وتركاتو هللا حورحً عهيكى ونسالا`. 

ށާނީ ކިހިނަކުންބާއޭ ދަްއކަން ފަގެ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަހުށަހެޅުއްވި، އަދި ސަރުކާުރން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓު
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ނަޑކީ ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން  އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ ބައެއް ވާހަކަަތއް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާކަށެއް ނޫން. 

ނޑު ރާސާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޮއްއެހެނީ މި ބަޖެޓް ދި ަވވާފައި ވަނީ އަުޅގަ

ގޮތަށް ްނ ފެންނަ ތަފާތު ގޮތްމާ ގިނަ ބުރަ ވާހަކަތައް މީގެ ވާތީ، އެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރަމުންދާއިރު ކަމަށް

ނޑަާވހަކަދެ އަރިއަރިމަްއޗަށް ުދއްވާަލއި ުފކުރަން އިންަނ މީހެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ށް ީހވަނީ އިންޞާއްކުމަކީ އަުޅގަ

ނޑި ެޗއަރކުަރން އިންނަ މީހެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން ވަރަށް ބޮޑު އު ހެން. ނދަގުެލއް އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއްނުވަތަ އެ ގޮ

ނޑު ހަމަ ޤަ އަޅުަގނޑު އިންޞާ ނޑުެގ ލުއިންޞާފަކީ ބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ، ޢަދުފު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރާ ަކންތައް. އަދި އިޤްތިޞާދީ ޢަާދލަތާއި އި ޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތަކީ ކުރިމަތީގައި އެްއވަނަ ދަރަޖަިއގައި އަުޅގަ

ނުޑ  އެްއ ނެތް އެންމެ ފުރަތަަމ ކަންތައް. އެކަްނ އެހެން އޮތުމާ ބޫލުކުރާ ެދވަނައަޅުަގނުޑ ޤަ ެއކީަގއި އަުޅގަ

 ެދއްވީތީ ރ އޮފް ފިނޭންސް ހުށަހަޅުއްވައިމިނިސްޓަ ބަޖެޓުވެސް ދައުލަތުން މި ހުށަހެޅުއްވި  ދަންނަވާލަން އޮތީ ފުރަތަމަ

އެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. އަދި އެ މިނިސްޓްީރެގ މުވައްޒަފުން ކުެރްއވި ބުރަ  ކަމާވަރަށް އިޚްާލޞްތެރި މަނިކުފާނަށް އެ

ނޑު ފާހަަގކުރަްނ  ންނަވަން. ހަމަ މިއެކު ޝުުކރުދަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނޭވާގައި އަުޅގަ

ވާ ގޮުތެގ  ގޮތް ވާ ަފދައިން މިދިޔަ އަހަރާއި ޭއގެ ކުރީ އަހަރު ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތަކާ އެއް މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުަގއި

ނޑު ވަރަށް ހިާތމައާ ެއކީަގއި އި މަތިން މި ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރެވިފަ ދަންނަވާލަން.  ނުާވކަން އަުޅގަ

ނޑަެއޅި ބަޔާންެވގެންޭވ އިޞްލާޙުތަކުަގއި މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ބަޖެޓުެގ  އާދެ، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ރިކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތގަިއ ފާސްކުރެވޭ ކަންތައްަތކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެން އެކަން އޮްއވާ މިދިަޔ 

ނޑުމެން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް  މާލަމުން  ތަފްޞީލް މަދުވެގެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކުރެއްވި ޝަުކާވ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބާތުތަތަފާތު ޝުޢޫރުތަކުގެ ތަފާތު ޖަޒު އަުޑއަހަމުން ގެންދިޔަ ކެތްތެރިކަމެއް ނެތް ގޮތުަގއި ކުގެ ައޑު އަުޅގަ

 އަކުން ކަމަށް  ޔަސް އަދި ކޮންމެ ކުލައެްއެގ ކޮންމެ ޕާޓީވި ސާސްެވގެން ދިޔަ. އާދެ، ކޮންމެ ކުލައަކުން ކަމަށްއިހު

ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި މިދިޔަ  ފެނިގެން ދިޔައީ މިފަހަރުގެ ބަޖެޓު ވެސް މި ވިޔަސް މިހެން މިކަން އޮއްާވ އަޅުގަ

 ަގއި އުފުލިގެން ދާ . ެއޝަކުވާ އާދެ، ބަޖެޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމީޓީލޫމާތު މަދު ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައަހަރުގެ ބަޖެޓަްށވުރެ މަޢު

ެވސް ިއ ެއކު ބަލަިއގަންަނން ޖެހުނު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެާއއެުކގަ ތަން އެީއ އަުޅަގނޑު ވަރަްށ ހިތާމައާ

ވަނީ ވޭުތވެދިަޔ  އިވާ ބަޖެޓަކީ ޤާނޫނުައސާސީގަ  ލާނީ ިދވެހި ދައުލަތަށް ަކނަޑއަޅުްއވާފައިއަޅުަގނޑު ދަންަނވައި

ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ  އިށް އޮތް އަހަރަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދާކުރިއަ ހިނގަމުންދާ އަހަރާ  އިއަހަރާ

ދެންނެވި  އޮތީ. އެހެންކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި މި އިބަޖެޓުން މާނަކުރައްވާފަ ހިސާބުތަކެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށް މި

އޮތް  އިެއކަން ހިމެނިފަ އިވާީތވެ ޤާނޫނުގައި ގަކުރެވިފަ ފާހަ މިދިޔަ އަހަރު އެކަން ެއގޮތަށް އިރިކޮމެންޑޭޝަނުގަ ބަޖެޓު

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން އެބަ ޖެ ވެދާެނ ނުވަތަ ޑައިޖެސްުޓކުރަން  ހޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ހިތި އެއްަޗކަށްގޮތް އަުޅގަ
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 ،ޙަޤީޤަތަށް ބުރަވެ ވެސް ވެާދނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް. މި ކަމަކަށްއުދަނގޫ

ނޑު މާ ނޑު ބޭނުންވީ. އަުޅގަ ބޮޑު ފާޑުކިޔުންަތެކއް ގެންނާކަށެއް ނޫން. މިދިޔަ  މިކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާުލން އަޅުގަ

 3122ދެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރު  އަހަރަށް. މި ހުށަހެޅުއްވީ މި އަހަރު ބަޖެޓު ނިމިގެން މި

ކަްނ ހުރި މަޝްރޫޢުތަކެއް ނުފެށި ހުރިހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަެކްއގެ ތެރެއިްނ ފާ އިވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަ 

ނޑައަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ ނުޑމެންނަށް ދޭން ކަ ވާ ފައިސާ ރަްއޔިތުންނަށް  އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުވެރިކަމާ  އާ ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމަނުދީ ސާ މަސްވެރިްނނަށް ދޭންޖެހޭ ފައި އިސަބްސިޑީގެ ގޮތުަގއި ދޭންޖެހޭ ދަ

ފައިސާ ޖެހޭނީ ލިބިދޭން. ެއއީ ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ޙަްއޤެއް. ލާޒިްމވެގެްނވާ ކަެމއް.  އެކީ ކުށްވެިރކުރަން. އާެދ، އެ 

ނޑު ޤަބޫލެއްއެއް ޭއގެ މައްޗަށް އޮންނާ އެްއވެސް ބަހަނާ  ދަންނަވާލީ  ނުކުރަން. އާދެ، މިހެން މި ނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ބިލިއަން ރުިފާޔގެ ސަބްިސޑީއާ އެހެނިހެން  2.7ބިލިއަން ރުފިާޔ ސަްބސިޑީެގ ގޮުތގަިއ ބަހައި ިދޔައިރު  2.5

މިލިއަން ރުފިާޔގެ އޭެގތެރެއިން އުނިކޮްށ މިދެންނެވި  311ކަންތައްތަކަށް ހުށަހެިޅގެން ިމއަހަރަށް ހުށަހެޅިގެން ދިަޔއިުރ 

ފާސްކޮށްގެން ދިޔަީއ. އެކަން ނުކުރުމަކަށް ދެްއޭކނެ ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެ.  އްތަުކގެ މަްއޗަށް ބަހަިއ ބަޖެޓުކަންތަ

 ތަކަށް ބަާލއިރު މި ން ކުރަންޖެހިފައިވާ ަމސައްކަތްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރވުމަށް

ނޑުމެ އަމިއްަލ  ،ްނގެ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ދެންނެވި ދާއިރާތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ޚަރަދުަތްއ ނުކޮށް އެހެން ާބވަތްތަުކގެ  ނަފްސަށް އަމިއްލަ ފުއްދުންެތރިކަމުގެ މަްއޗަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް. އެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކޮށްގެްނވާނެ ކަ  ލާއިރު މެއް ނޫން. އާެދ، މި ބަޖެޓަށް ބަލައިޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިާޞދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ  ނޑަށް ފެންނަނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް އާދެ، އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރެިވެގންގޮތަށް ކަންތައްތައް ކު ވެސް މަދުކަން. އެ  މަސައްކަތްތައް މަދުކަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ދަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދެކޭ ގޮތަމުސްތަޤު ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްެތިރ ބަލް އަޅުގަ ކަށް އާރާސްތުވެގެެނއް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑާ އަދި ބޮޑު ހިލަ  އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިާދޅުަވމުން ގެންދަވަނީ ކޮންކްރީޓާ  އެއް ނޫނޭ ތިމަންނަމެން  ދަގަ

ނޑު  އަންނަނީ އެހެން ވިދާޅުވި ކަމަކު ކަންތައް މި އި ވަނީ. ވާހަކަފުޅުގަ  ބޭނުންފުޅު ޖެހެނީ. ދަންނަވާލަންއެހެނޭ އަޅުގަ

ތަުކެގ ލެޓުދެންމެއަކު ސަރުކާރު ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފް

ނޑުމެން  އްގެ ބިންާގ ވެސް އުފާކުރަން އެކަހަލަ ރަނގަޅު ވާހަކަތައް އަުޑއިިވގެންދާތީ ނުވަ ހާސް ފްލެޓެވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑ ކޮންމެހެން އެ ޯކއްެޗއްތޯ. ކީއްތޯ މި އީ އެޅިެގންދާ ވާހަކަ. މި ފްލެޓު ނޫނީ ދިހަހާސް ވާހަކަ  ކުރަނީ. ދެން ައުޅގަ

ނޑު ބަަލއިލަން ބޭނުންވަ ދައްކާކަެށއް ނޫން. މާ  ބަޖެޓުގެ ނީ މިބޮޑަށް އޭގެ ތެރެއަށް ވަންާނކަށެްއ ނޫން. އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ވިސްނައިލަްނ ބޭނުންވަނީ އެކަން. އެ  ތަކުގެ ަމއްޗަށް. އަުޅަގނޑު ދިރާސާކޮށްލަން ނުވަތަ ފިގަރ

 ރައްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މި

ލާޒިމުކަމެއް. އެކަްނ މަިނކުފާނަށް  ގޮތުެގ މަތިން ގެނެސްދެްއވުން. އެއީ އެ ވާ އިވެސް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޤާނޫނުގަ
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ނޑު ަތކުރާރުޮކށް މިހާރު ދަންނަވާލަން. މިހާރުވެސް ިއއްެޔގަ ޑަިއގަންނަާވނެކޮށްދެއްވަން ޖެހިވަ  ްނ އި ކޮމިޓީކަން އަުޅގަ

ައއިއްަސ  ވެސް އެއި މަިޖލީހުގަ ތައް ގެނެްސދޭން. އެކަމަުކ މިއަދު މިެދންނެވި ތަފްޞީލު މި ވެސް ވާނީ އިނިންމާފަ

ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ  ށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިނޑަށް އެނގޭ. ވަރަނެތްކަން އަޅުގަ 

ބޭުރގެ ހިލޭާއ  އިބިލިއަން ރުފިޔާ. އާމްދަނީގެ ގޮުތގަ 25.6ވަނީ  މި އިަދއްަކވާފަ އިންޑިންގެ ގޮުތގައި ނެޓު ލެޚަރަދާ

ލެއްވުން އެންމެ ފަހުން ދައުލަތުން ކުރެޭވ ގޮސް ނިންމައި، ބިލިއަން. އާދެ 22 ވިދާޅުވަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް މި  އިއެީކގަ

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  އިއަދަދުތަެކއްެގ ގޮުތގަ އޮތީ މި އި ބިިލއަން ރުފިޔާ ދަްއކާފަ 28ކަމަށް  ޚަރަދުގެ މުޅި ޖުމްލަ

ޒަތްތެރި ފިނޭންސް ޢިއް  އީގެންދަަވނީ އެހެންވެގެން. އާދެ މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވަމުން އެ

ފާހަގަކުރަީނ. އާދެ، ދެން އަުޅަގނޑު  ގޮތަށް މި ރަށް އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ މިހެންވީމަޭއ މިމިނިސްޓަ

 އިލާއިރު ބަެޖޓުގެ ފަހުގެ ަގނޑުތަުކގަ ދާއިރު ނެގޭ ލޯުނގެ އަދަދަށް ބަލައިވާހަަކ އެގޮތަށް  ދަންނަވާލަން އޮތީ އެ

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ  469.57. ުރގެ ދަަރނި މިއަންނަ އަހަރު ނަގަންމިލިއަން ޑޮލަ 469.57އެބަހުރި  އި ހާމަކުރައްވާފަ

ބަލަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާގެ ޖީލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިން . މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤުދަރަނި

ތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްަކވަމުން މިފަދައިން ދަރުވާލަން އަުޅަގނޑުމެން ހެޔޮވާނެޯތއޭ. އާދެ، ދެންމެއަކު ޢިްއޒަ

ބޭޒާެރއް ނުެވސް  ލިބޭ މިްނވަރު ނިަކން ދަނެގެން ިވ ބޭނުންތައް ބަހާލައިގެން ތިބޭ ނަމަީއ ފިުކރުކޮށް މި ،ވިދާޅުވި 

ްނ ވާނޭ. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒުބައިރު ފާހަގަކުރެްއވި އަދި އެނޫންެވސް އެހެ

ނޑުމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިތުރަށް ދައުލަތުން ދަންނަވާލަން ޮއތީ، އޭގެ  ދެއްކެވި. ާއދެ އަޅުގަ

ނޑު ނުދެންނެވިަޔސްސުވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން މުޅި ދައުލަތް ވިއްކާލުުމގެ ބޭނު މިލިއަން ރުފިޔާެގ  18: މުގައޭ އަުޅގަ

ހަމައަކުްނ ކިހިނެއްކަން އަޅުަގނުޑ ވަނީ ޮކންއުސޫލަކުން ކޮން މި އިހުށަހަޅާފަސުވެރިން ގެރެންޓީ ދިނުމަްށ 

ވެސް ަމސްއޫލިްއޔަތެއް ވާޖިބެއް މިކަްނ ގެ ދަންނަވާކަށެއް ނެތީމު. އަޅުަގނޑެކޭ އެއްފަަދއިން ތި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން

 ފުޅަކު އާދެ، މައުމޫނުއަކަށް ހުންނެިވ ބޭ ބަލައިގަތުން. ުކރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިދެނެގަތުމާ

އޮތްއިރު  އިމިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ ލޯނު ދީފަ 311ތޯ މިލިައނެއް 261 އިމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާުރގަ އެ ޤައްޔޫމުޢަބްދުލް

ނޑުމެން ބަލައިލަމާތޯ؟ މި ށް ދޭން ބަޔަކަކޮން އީމިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކަންަތްއތައް ހިންގަމުންދާ ގޮތުގެ ަމްއޗަށް އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެހެން އަޅާކިާޔކަށެއް ނެތީމު. އެ އީމި ؟އެއްތޯ  ކިއްކުރާ ުސވެރިން ގެރެންޓީ ބަށް ހިސާ ކޯއްެޗއްތޯ؟ ައޅުގަ

ނޑު ގެންދާނީ ކުީރގަ ،ގެ ތެެރއަށް ނުަވދެޢުމައުޟޫ އެ ދާކަށެއް ނެތީމު. އެހެންވީމާ،  ވެސް ދަންނަވާލިހެން މިއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ބަަލއިލަން އޮތީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ އަރިއަހުްނ  ،ފިގަރސްތަުކގެ މައްޗަށް. އާދެ

 އެ  ރާސާކުރުމުގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވުުމގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭން ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބަޖެޓު ދި

މަޢުލޫމާތުތައް  މިމަނިކުފާނު  އެކަން ކުރެވޭނީ އެ މާ،މަނިކުފާނުގެ ެއއްބާރުލެްއވުްނ ނިހާޔަތަށް ބޭނުން. އެހެންވީ

ނޑުމެންނަށް ލިބިދީގެން. އާދެ، އެއީ އޮފީްސ  ވާ ގޮުތގެއި ޢޫލޫމާތުތައް ޤާނޫނުގަމަ އެ .ދެއްަވއިގެން މަތިން އަޅުގަ
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 ،ާރކުއިޝްތި އިލަްއވާ. އިޢުލާނާ ބަޖެޓުގެ ަބއްލަަވއި 57ޚިދުމަތް ސަފުހާ ނަންބަރު  އި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދާ

 2%ފިޔާ. އެއީ ބަޖެުޓގެ މިލިއަން ރު :.25އޮންނަނީ  ވަނަ އަހަރު މި 3121އިޝްތިހާރުގެ ޚަރަދު.  އެންގުން އަދި

ވެްސ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ. އާދެ އެއީ 21.9އޮތީ  ވަނަ އަަހރަށް މި 3122އޮންނަނީ. ދެން  މިދައްކަވާަފއި  ކަމަށް

އަންނަ  އަހަރު މި  މާފުކުރަްއވާ. ާއދެ، މިވެްސ ހަމަ އެެހން އިނގޭތޯ. އި ކަމަށް. ާއދެ ކުރީގަ  1.12%ބަޖެޓުގެ 

ނޑު ަވރަށް ސުވާލުއުފެދޭ އިނގޭޯތ  244.6އޮންނަނީ  މި އިއަހަރަށް އާދެ، ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގަ މިލިއަން ރުފިޔާ. އަޅުގަ

 އަންނަނީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ޭއގެ ތަފްޞީލެއް ނެތް އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެރި  ޮބޑު އިތުރުވުމެްއ މި ކޮންކަެމއްތޯ. އެހާ އީމި

މިލިއަން.  281ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވުނު  3124 އަދި ތަފްޞީލް ހޯދަން. ރައީސް. އަުޅަގނޑު ބޭނުން މި

އިތުރަށް ައޅުަގނޑު ހުރިހާ ލިއަްނ އިނގޭތޯ. އާދެ، ދެން ޭއގެމި 281ވެސް  ގައ3125ިެގއިތުރަށް އަނެްއކާ އޭ

ނުޑ  .އިރުމިނެޓު  6ްއވީ އެންމެ . މަނިކުފާނު ތި ދެ އައިޓަމުތަަކކަށް ެދވޭކަށެްއ ަވުގތެއް ނެތް ަގޑިއިުރގެ ަވގުތު  2އަުޅގަ

ނޑަށް އެގަިޑއިުރެގ ވަގުތު 3ބޭނުން. ނޫނީ  ކަން. ނުެވސް ކަމެްއ ނުކުރެްއވޭނެ ނގޭ އެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑު މި ާވހަކަތައް އިތުރަ ނޑު ކުުރކޮށްލާނަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ  ށް ހާމަކުރާނީކުރަްއވާނެކަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ދުސްތޫރީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑު އެބަ ހިތަށް ޔާެތއް ބިނާކޮްށގެން، ދުސްތޫީރ ހައަރާ. މި ބޭނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ެމދުގައި އަދި އަުޅގަ އުސޫލުތަެކއްގެ މަްއޗަށް މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ވިސްނުން އަުޅގަ

ތްތެރިންެގ ކާރު ހިންގަވަްނ ތިއްބެވި ޢިްއޒައެހެންމެ ސަރު ބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގަިއ، ހަމަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

އަާރ ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހިތަށް ހިތްޕުޅުގައި އަަށގެންނެވުން އިނގޭތޯ މީގެ ބޭނުމަކީ. ެއހެންވީމާ، މި މަގުސަދަށް

ނޫންބަވައޭ. އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް  ޖެހޭ އަޅުަގނޑު ީޓީވގައި ވަގުތު ަގނެގެންގޮސް މި ވާހަކަަތއް ަދއްކާލަން އެބަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ރުކާރުން ބާްއވާ ެއކިެއކި ސަ ،އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އޮތީ ސަރުކާރު ހަމަ އެ ޕޭޖުަގއި ައޅުގަ

 . ދެން ހަމަ ފެނޭ ކަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަމިލިއަނަށް އިތުރުވެފައި އޮތް 35ނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު އިމްތިހާ

 51.65ދޭ ފައިާސ  ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް  ލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި ތަުރޖަމާކުރުންއެހެންމެ އަދި ޭއެގއިތުރަށް ޮކންސަ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ އަށް އިތުުރެވގެން ައއިްއސަ ޮއތް ނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ  ތަން އަުޅގަ ފެނޭ. ދެން އެާއއެީކަގއި ައޅުގަ

 ނޫން  މިލިއަން. މިީއ ހައްތަހާވެސް އަދި މި 6.6:ގުމުެގ ޚަރަދުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދޭ ކިޔާފައި އެހެނިހެން އޮފީސް ހިން

ނޑު ހަަމ  ވެސް އެހެން ައއިޓަމުތަކަށް ތަފްޞީލު ބޭނުންވޭ. އެހެންަނމަވެސް ވަގުުތ ނެތީމަ ކުރުޮކށްލާފައި އަުޅގަ

ނުޑ  އާިއ  ލަްއވާ. ސަުރކާރުންދޭ އެހީއި ަބއްލަަވއިގަަވނަ ސަފުހާ 59ދަންނަވާލަން އޮތީ ދަންނަވާލީ. ދެން އަުޅގަ

އާއި  އޮންނަނީ ބޭރުގެ އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާ އިޝްތިރާާކއި އަދި ސަބްސިޑީ. އޭަގއި މި

 3122މިލިއަން. އަދި  24ވަނަ އަހަރު  3121މިިލއަން ރުފިޔާ. ެއއީ  33.7ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ މެމްބަރޝިޕް 

މިލިއަނަށް އިތުރުވެގެންދަނީ. އެިކއެކި ެއސޯސިއޭޝަންތަާކއި އިޖުތިމާޢީ  33މިލިއަން. މިހާރު  26 ވަނަ އަހަރު

 :2އަހަރަށް  މިލިއަން. މި 41ަގއި 3122ަގިއ އޮތްއިރު  3121ލިއަން މި 44ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށްދޭ ޚަރަދު 
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މަދުކޮށްލަނީ، ނުދެނީ. އާދެ، މުޅި ޖުމްލަ، މި  އޮީތ. އެއީ ީކްއވެގެްނ، ކޮންބަަޔަކށްތޯ މި މިލިއަނަށް ދަށްވެފައި އެ

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި  3451އަދި ސަބްސިޑީ  ާއއި އިޝްތިާރކާ ައކީ ސަުރކާރުންދޭ އެހީ އައިޓަުމގެ ޖުމްލަ

ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެން އިނގޭޯތ. މި ތަފްޞީލުތަކުގެ ވާހަކަ  ދައްކަނީ. އެހެންވީާމ، މީގެ ތަފްޞީލު އެބަ

 227.4އުޅެނީ. އަދި ޭއެގއިތުރަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމަށް މުޅި ޖުމްލަ  ޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިއަ

އޮތް. އަެނއްކާ ބޭރުގެ ހިލޭ، ބޭުރގެ އެީހގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ  ެވސް އެބަ ގައިދެންނެވި ޕޭޖު މިލިއަން ރުފިޔާ މި

މިލިއަްނ  31.9 ގޮތުަގއި، ަސރުކާރުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ގޮުތަގއި މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކުރާ ޚަރަދުގެ

. އަދި ކަމަށް މި އިންނަނީ ދައްކާފަ މިލިއަން ރުފިޔާ 687ޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  އަށް ތިޞާދީ ފައިދާރުފިޔާ. އަދި އިޤް

މިލިއަން  687ފައިސާގެ ގޮުތަގއި  ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށްދޭ އެއީ ސަުރކާރުން ހިންގާ ފައިާދ ލިބޭ

ނޑުމެން ބަލައި  ވެސް  ރުފިޔާ. ެއއީ ކޮންތަންތަނެއްތޯ  ނޭގކަށް ނެްތ މިއަކުން އެ .ވެސް ތަފްޞީލު ލަން ބޭނުންއަުޅގަ

އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ދެން ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން އޮީތ އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ހޯދުމަްށ 

މިލިއަން ެއީއ  281އިޓަމުގެ ފަދަ ތަންތަން ހެދުން. މި އަަގއި މަާގއި ފާލަން އަދި ބްރިޖު ރަދުގެ ގޮތުކުރާ ޚަ

ލަން ބޭނުންވޭ. އެ ތަފްޞީލުތައް އިނގޭތޯ. ދެން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން. ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ބަލައި ތަންތަނެއްތޯކޮން

ިބލިއަން ރުފިޔާ. އާދެ، މީެގ  3.4ޮގތަކަށް ދަންނަވަންޏާ މިިލއަން ރުފިޔާ. އާދެ، އެހެން 3454އުޅޭ  މީގެ އެބަ

 ދައްކާ ެއއްެޗއްތޯ. އާެދ، އެ ކޮްނތާކަށް، ކޮންތަނަކަށް، ކިހިނެއް  ން އެބަ ބޭނުންވޭ. ކޮން ލޯނަކުންތަފްޞީލު ވެސް ލިބެ

ނޑުމެްނނަށް ޖަވާބު އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ލިބިގެން މެނުވީ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް  ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ުޖމްލަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނީ މި ބަޖެޓަށް މާ   ބޮޑެތި މައްސަލަ އެބަ ނިކުމޭހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުއަ، ބޮޑަށް ފާޑުނުކިޔައި  ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ެވސް ނުދައްކާ އަުޅގަ ކުރާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނެގ ުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ މެ ވެސް ކުރަންޖެހޭނީ މުޅި ޤައުމަށް، މުޅި  ންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑު އެ ާވހަކަ އަށް ުކރާ މަސައްކަތް. އެހެްނވީމާ، އެ ރައްޔިތުންގެ ަފއިދާ ލާނީ. ދެން ދަންނަވައި ގޮތުން އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ގެރީ ގްރޫޕުޓްއެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިންގަވަން ހުރި ޕާޓީގެ ޕާލިމެން

އެްއ، ދެ ދާއިރާއެްއގެ ކަންަތއްަތކާ ހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާނެޭއ  ފަދައިން ވަކި ާދއިރާ ދެންމެއަކު އެ ވިދާުޅވި ޞާލިޙު

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ ޭއގެތެރޭގަ   ންތޯއޭ ިއ ނުހިމެނުއްވީ ކީއްެވގެވިދާޅުވީމާ އަުޅަގނޑު އުފާވަން. އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުގަ

 3އަރަނީ އެ ވިދާޅުވި ދެ ާދއިރާގެ . އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަޅުަގނޑު އެ ުސވާލުކުރާކަެށއް ނެތީމު

ޓަކައި ކޮންފަދަ  އޮތް ސަރުކާރު ގެެނސްދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު މި ބޭފުޅުންނަކީ މި ސަރުކާރު ގެނެސްދިނުމަށް

ކަމަށް ވިަޔސް ބަޔަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކްއ  ބޭފުޅުންނަށް ވެދާނެތޯއޭ. އަދި ނުކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވި

ވެގެންދާ ވާހަކަ އަުޑިއވުމުެގ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގަންނަމުން އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަްނނަވަމުން މަނިކުފާނު ދެއްވި 
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ނުޑގެ ވަުގތުނޑު ިއށީވަގުުތކޮޅަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަނ ކަމަށް  މަވެއްޖެވެްސ ހަ ދެލާނަން އަޅުގަ

 ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ކުރާތީ.އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ބަޖެުޓގެ ބަހުްސގައި ަބިއވެރިެވވަޑިއގަތުމަށް 

ނޑަެއޅިފައިޢިއް ނަޑއެޅުމަށް އިޝާރާތްކޮށްެލއްވި. ވަގުތު ކަ ނަޑއެޅިަފއިވާ ަވގުތު ކަ  ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ކަ

މިނެޓުެގ ަވގުތު. މިހާރު  26ވެސް  ވާ މިންވަަރކީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް

 .ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ޑާ ދާއިރާގެފަރެސްމާތޮ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

 ރިއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެهللا  رسول عهى وانسالو وانصالج هلل لحمدا `.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގެ ބަހުސްގެ އަުޅަގނޑު ވާހަކަދަްއކަން ފަށާނީ ދިވެހި ވަނަ އަަހރުގެ  3123، ރައީސް

އަްށ ބޮުޑވަމުންދާ މައްސަލަިއަގއި ކަންޮބޑުވުްނ ފާޅުކުރަމުން. ޢިްއޒަތްތެިރ  ދައުލަތުގެ ފޮރިން ަފއިނޭންސް އިންތިހާ

ވަނަ  3116އަށް ބަލާއިރު  ސަފުހާ ވަނަ 36ލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ދައުދިވެހި ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ  3123ރައީސް، 

 3116ދެންނެވީ  އުޅޭ. މިހެން މި އިތުރުވުެމއް އެބަގެ 641%ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި  ވަނަ އަހަރާ 3123އަހަރުން 

ވަނަ އަހަުރ  3118. މިލިއަނުގަ 649ވަނަ އަހަރު  3117މިލިއަނުގަ.  346ފައިނޭންސް އޮތީ  ވަނަ އަހަރު ފޮރިން

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މ3:34ިވަނަ އަހަރު  3123. 2117އަހަރު  :311. 858 ވަނަ އަހަރު 3119. 7:8

ނިސްބަތަކީ ބޮޑު ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭރުގެ ދަރަނި ބޮޑުވަމުންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ 

މުސްކުޅިން ައޅުަގނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެން  އީކަން. މިނަގަނީ ބޮޑު މަހެްއގެ ކަިއރިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ ދަރަނި މި 

އައިުނގައި ބޮޑު ބަހެއް ޮއވެދާނެތީ  އްޔާ އެވެއްޖެ ކައިީރގައި ބުނާބަހެއް. މަސް އައިނަކުން ދަހިކޮށް މަސްބާނާ ކަމަށް

ވިސްނަންވާނޭ. އިސާހިތު ބޮުޑ މަސް ތިލަވެ ޭއގެ ިނގޫ ައގަޔަށް ަލއިފިއްާޔ މަސްބާނަން ތިބޭ ހުރިހާ އޮޑިތައް ހުރިާހ 

ނޑުމެން އަޑުއަހާ އަިދ  އީން އެ ބޮޑު މަހުގެ ގައިދަށުވެ އެ ދޯނިތައް ނެތިގެން ހިނގައިދާނޭ. މިމަސްވެރި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދަރަނި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެހެންކަމާ އެއް. ޢި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެދޭ ވާހަކަ އެީކގައި ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑު  ،ނަމަ ވާ ެވސް ދަރަނި ނަގަމުންދާ ކަމަށް  ޓަކައި ބުރާ ދެއްކުމަށްނނަގައި އެ ދަރަނިތައް އަލުން އަ އެއީ އަޅުގަ

ނުޑމެން ބޮޑުމިދެންނެ ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ.  މަސް ދަށުގައި ވެދާނެ ކަމެއް. މިކަމަށްވި ފަދައިން އަޅުގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމަށް  އީމި ކައި ވިސްނަންޖެޭހ ޓަ ޓަކައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުސްތަުޤބަލަށް އަުޅގަ

މި ޤައުުމގެ  ޓަކައި ވެސް ވިސްަނންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ދަިރންނަށް
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މެދު އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ފަހަރެްއގައި ވެްސ ލޯނު ުނނަގާށެކޭ ބުނަނީ އެްއ ނޫން. ދަރަނި ދޭ ފަރާތާ 

ފަރާތުން  ޓަކައި ވެސް އެ ނަާގއިުރ ބޮޑުވަމުން ބޮުޑވަމުން އަެންއކާ އެ ަދއްކާ ލޯނު އަދާކުރުަމށް އެހެންނަމަވެސް ލޯނު

ބަޖެޓަކީ ޑިއުޓީ ފްރީ  ދަނީ އަށް ބަލާއިރު މިމްއާރައީސް، ދިވެހި ދަުއލަތުގެ  ލޯނު ނަގަމުންދާ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި

މިިލއަން  3511ަވނަ އަހަރު  3122ކަެށއް ނެތް. ސަބަބަީކ ބަޖެޓެކޭ ވިދާުޅވި ނަމަެވސް މުޅިއަކުން އެހެން ދެންނެވޭ

އަން ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ބަޖެޓު މިލި 3111ވަނަ އަަހރު ވެސް  3123ރުފިޔާ ލިބުނު ޑިއުޓީ ގާތްަގނޑަކަށް 

ނަޑއެޅިފައި އޮތުން. ޢިްއަޒތްތެރި  ެގ ބޭ ފަިއސާ އަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލި 3123ރައީސް، ކަ

އިން ސައްތަ  ވާ ސައްތަ ލު ހިމަނާފައި ވީ ނަމަވެސް ދައުލަތުން އުފައްދާފައިގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީ

ންފުނިތަކުން ލިބޭ ދިރާުގ ފަދަ ކު ރު އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓާއިމް ނާޞިިއބްރާހީގެ ކުންފުނިތަާކއި ސަރުކާރު

ކަެށއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އެނގޭ އަށްފައިސާ  ލެއް ހިމެނިފައި ނެތް. މި ފައިސާގެ ތަފްޞީ

ނަޑަކށް އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތަށް އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ  561ރައީސް، ދިރާަގކީ ގާްތގަ

ރައީްސ، ދިވެހި  ތެރިގޮެތއް ނޭނގެ. ޢިއްޒަތް ގޮތުަގއި ލިބެމުންދިޔަ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު އެަކން ވެސް ވާ

 8.4ވަނީ  ދަނީ މިމްއާމިއަދު ޓެކްސް ގޮުތގައި ލިބޭ ާވއިރު  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް 22މްދަނީ ޖުމްލަ އާދައުލަތުގެ 

ދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ މްއާ ނޫން  އިން އެ ދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ޖުމްލަ ފައިސާމްއާ. އަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފަބިލި

 ކަމަށް ިމލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ 721އިތުރުން ިހލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި މިިލއަން ރުފިޔާ. މީގެ  4.6ބަލަނީ  ކަމަށް މި

 ގައި މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގުމަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނަ ސަުފހާ 458ާވއިރު  ގައި ބުެނފައ65ިނަންބަރު ސަފުހާ 

 ކަމުގެ މިންވަރު ކުރިއަށް އުފެއްދުންެތރިރައީސް، ޤައުމީ މިލިއަން ރުފިޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި  676ދަނީ އަކީ މްއާވާ ޖުމްލަ 

ނޑަކީ އެ ޤައުބަޔާންކުރާއިރު ޤައުމެްއގެ އިޤްތިޞާ ދާ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި މެްއގެ ބޭންކުތައް ކަމަްށ ދުގެ މޫނުބަލާ ލޯގަ

 3123ަކއިދެނީ ވެސް އިތުރު ނުުވމުން އެ ދައް 2%ދަނީ މްއާހަރު ލިބޭ ވަނަ އަ 3123އެކު ބޭްނކުތަުކގެ ފައިދާ ވުމާ 

ވިޔަފާިރ  ،ދު ރަނގަުޅވެިތޞާުޅެވެގން ނުދާކަށް. ޤައުމުެގ އިޤްދު އެހާ ރަނގަތިޞާވަނަ އަހަރު މި ަޤއުމުެގ ިއޤް

ދާނެ. ޢިއްޒަތްެތިރ ލިބޭ ޓެކްސް ވެސް އިތުރުވެގެން ން ދަުއލަތަށްލިބޭ ފައިދާ އިތުރުވެ، ބޭންކު ބޭންކުން ،ނަމަ ކުރިއަރާ

ާވ  މެ ައސާސީ ޚިދުމަތް ކަމުގައިޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންރައީސް، މި ޤައުމުގެ ަރއް

ލަތްތައް ްއޙީ ޚިދުމަތްދޭ ވަސީގުޅިގެން ޞިއަމިއްަލ ފަރާތްތަކާ އްޙީ ޚިދުމަތް ނުހަނު ދަށުދަރަޖައިގައި އޮްއވާ ޞި

އުފެދޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ވާީތ ސުވާލު  ިއ ހިމަނާފައިމިލިއަން ރުިފޔާ ިމ ބަޖެޓުގަ :.654ކުރުމަށް ރާއްޖެތެރޭގަިއ ޤާއިމު

އްޙީ ޚިދުމަތް ވެހި ސަރުކާރުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޞިފައިސާ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ދި  ރައީސް، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މި

ނިސްބަތަކީ  ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިިބެގންދާނެ. އެއީ މި ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ޓަކައި ބޭނުންކޮށްފި ދިނުމަށް

ޖެހޭ  ަލއްކަ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކިހާވަރެއް 4ގާތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް، ރައްޔިެތއްގެ ބޮލަށް އެއީ 

ޓަކައި ބަޖެޓުަގއި  ކުރުމަށްމުާޤއި ރެންސް ސްކީމުްއޗެއްތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުެގ އިންޝުއައެ
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ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ުސވާލަީކ  ވާީތ ެއކަމަށް އިމިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިމަާނފަ 749

ފައިސާ  ގޮތް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނޭނގެ. އެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ 61:އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނުނު  4މިދިޔަ 

މިިލއަން ރުފިޔާ ނޫނީ  81 ،ާއދެ ތޯ؟ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެވުނު އިން ރަްއޔިތުންނަށް ަފއިސާ އެ ؟ވަނީ ކޮންދިމާލަކަށްތޯ

ރު ކިހާވަެރއް ަދއުލަތަށް ރެންްސގެ ގޮުތގައި ެދވުނު ވާހަކަ ވިާދޅުާވއިއިންޝުއަ މިލިއަން ރުފިާޔ ހެލްތު 237

 އީމިލިއަން ރުފިާޔ އަށް ީވ ކިހިނެއްތޯ. މި  61:ރެންސް އިން ލިިބފައި އޮތްތޯ. އަދި މިދެންނެވި އިންޝުއަ

ފެދޭ ކަމެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިވެހި ދައުލަުތގެ ެއކިެއކި ިޚދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ނަމުަގއި އުއަޅުަގނޑުމެން ުސވާލު 

ވޭން ވެސް ދަނީ އިންތިހާ އަށް  އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަަރދުކުރަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުގައި އަޅާ

 2ރާތަކަށް ކުރި ކޮންމެ ފަކުރުާމއި ހަވާުލވެޒާމު ޤާއިމުނި ގެ ވަމުން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ާރއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުއިތުރު

ޓަކައި މިއަހަރު  ފަރާތްތަަކށް ދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާުރން ދީފައިވާއިރު އެ ހެުދމަށް ރަށް ރިސޯޓު 3ނުވަތަ 

ފަިއސާ  އެ ،ރުމަށްިއން އުނިކު ފަިއާސ ބަޖެޓުގެ ކޮންޓެންޖެންސީ ވާތީ އެ މިިލއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި 332ބަޖެޓުގައި 

ފަިއސާ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ އަށް އިންޖީނުގެަތއް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އޮޑިދޯިނ  އުނިކުރުމަށްފަހު އެ

ނުޑ  ފަރާތްތަުކގެ ލޯނު އިންޓްެރސްޓު ފަހަރު، އޮޑިދޯނި، މަްސވެިރ އޮޑިފަހަރު ދުްއވާ ދެްއުކމަށް ހިމެނުމަށް އަޅުގަ

ފަހަރު ހުރެގެން މަސްދޯނިތައް ވިއްކާަލިއފިއްޔާ ދެން މަސްވެރިންނެއް ތިބޭނީ މަސްދޯނި ބަބަކީ މަސްވެރިންހުށަހަޅަން. ސަ

ކުާރ މީހެއް ހުރެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ މީހުން ތިބޭނީ. އެއް ހުރެއްޖެއްޔާ ނޫނީ ިވޔަފާރި ނުތިބޭނެ. ފިހާރަ

ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ ތެލުގެ ސަބްސިީޑްޒގެ ، ވީމާރާނެ މީހުން ނުތިބޭނެ. އެހެންއެހެންނޫންނަމަ ވަޒީފާ އަާދކު 

މީހުންނަށް  މީހުން ސަލާމަތްވެ، ޔަޤީނުން ވެސް އެ އެ ،ނަމަ ބަދަލުގައި ދޯނީގެ އޮިޑވެރިްނނަށް މި ލާރި ދީފި 

 ށް ދާނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ސަރުކާުރން އަދި ާރއްޖޭގެ މަްސވެރިަކން ކުރިއަހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ. 

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެސް  ހަުރގެ ބަޖެޓުން ވެސް، ނުކުރާކަން ކުރާ ކަމަށް މިއަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްއިސްލާމްދީ

ބަޖެޓުގައި  ދެންނެވީ، މި އެކު ދަންނަވަން. މިހެން މިވަރަށް ހިތާމަާއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ވާހަކަ 

މަތިން ީދނީ މަޢުލޫމާތު ކިޔަވައިދިނުމުގަްއޔާއި އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ  ތުގެނުވާ ގޮޚިލާފު ލާމްދީނުގެ އަސްލުަތކާއިސް

ރުފިޔާ. މަތީ ތަޢުލީމު  4611ވަނީ  ގައި ހިމަނާފައިޓަކައި ބަޖެޓު ށް ޯފރުކޮށްދިނުމަށްވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮ

ރުފިޔާ. ޢިްއޒަތްތެިރ  78: ހާސް  66ވަނީ  ަގއި ހިމަނާފައިމި ބަޖެޓު ކުރުމާއި ދީނީ ޢިލްމުެވރިން އުފެއްދުމަށްސިލުހާ

ޢިލްމުވެރިންނާިއ ، ޓަކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތުގެ މިންވަރު. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދީން ކުރިެއރުވުމަށް މި އީރައީސް، މި

ޓަކައި ބޭނުންވާ ސެމިނަރ ސިމްޕޯޒިއަމް ފަދަ  ގުިޅގެން ދީނީ ހަރުކަށިކަން ނައްތާލުމަށް އިސްލާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ

 ނާފައިވޭ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހާސް ރުފިޔާ ހިމަ 65ލައްަކ  2 ގައިބަޖެޓު ޓަކައި މި ތައް ބޭްއވުމަށްންބައްދަލުވު

ވިދާުޅވާ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް. ދީުނގެ ނަމުަގއި  ތިނަޫދގަިއ ބޭްއވުަމށް އެ އަންނަ އަަހރު ގދ. ތުަގއި އެީއ މިގޮ

ަގއި އޮތް. ދީުނގެ ނަމު ކުރުމަށް އެބަވުރެ ބޮޑު ޚަރަދު  އަށް ތާލުމަށް މިއަންހެނުންނަށް ކުރަމުންދާ ތަފާތުތައް ނައް
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ވޭ.  ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ހާސް ރުިފޔާ މި 84ލައްަކ  2ތައް ނައްތާލުުމގެ ނަމުަގއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތު

ނޑު ސަރުކާރަްށ ޓަކައި އަުޅގަ  ވާތީ އެކަމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި 79ޓަކައި  ނަމަވެސް މިސްކިތެއް އެޅުމަށް 

ކަމަށް ވޭ ވަރަށް ކަންތައްތައް ރަނަގޅުޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ފާހަގަކުރެ

ވާީތ  މިިލއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި 78.6ބުނެ  ފާހަގަކުރެވޭ. ނަަމވެސް ސްކޫްލތަކުަގއި ކިަޔާވކުދިން ގިަނވަމުންދާ ކަމަށް

ނޑު ލުސުވާ ހިސާބުތައް ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގޮތުގައި އަދި ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ޤަބޫލުކުރާއުފެދޭ. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކިަޔވާކުދިްނގެ އަދަދު  3119ކިަޔވާކުދިންގެ އަދަދު އަދި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް. 

ޔަ ކުދިން އެންމެ ގިަނވި ައހަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސިލުކުރަމުންދިހާއެންމެ ގިނަވީ އަހަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު 

 ކަމުގެ ފަހަތުގައި ެވސް ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހުރި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބެމުންދާ ކަމުގެ، ދާއިރު އެ

ސްކޫލްކުދިންގެ ގޮުތގަިއ  ން ކުދިންގެ ތެރެއިން ފެންވަރު ދަށް ކުދިގެތެރޭގަިއ ސްކޫލްތަކުގެ ިކޔަވާ ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ. މީ

ރުމަކީ ނުތަކުގައި ަބއިވެިރކުެކނޑިޑޭޓުްނގެ ގޮތުަގއި އިމްިތހާ ނުތަކުގައި ަބިއވެރިނުޮކށް އެ ކުދިން އަމިއްލައިމްތިހާ

ޓަކަިއ  ނޫނީ ލިބޭނެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު، ސްކޫލްތަކުން ނެރޭ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަން ދެްއކުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއަރައި

ލަތު ހާޮގތަށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ތަޢުީލމީ ދާއިރާެގ އަސްުލ  ން ކުރަމުންދާ ކަެމއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، މިސަރުކާރު

މުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދިޔު ލަތު ހާޢުލީމީ ތަ ،ދެނެގަތުން އުނދަގޫވެ 

ކަުމގަިއ  ކުޑަ ބަޖެޓެއް ބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްުވރެނަޑއެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކީ ޤަކަށް ކަޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަކއުްނސިލުތަ

 އި ވަނީ ހަމައެކަނި ަކއުންސިުލގެ އިދާރާ ހިންގާނެ ކުޑަުކޑަ ލާރިޮކޅަކާ ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ަކއުްނސިލުތަކަށް ދީފައި

ެމްއ އުންސިލުތަުކން އަލަށް ެއއްވެސް ކަވުން. އެ ކަ  ކައުންސިލް އިދާރާަގއި ތިބި މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އެކަނި ަކމަށް

ުނވޭ. ަހމައެކަނި ެއ ރަށެްއގެ ަރއްޔިުތންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާފަިއ ެއ  ެއއް ަގއި ފައިާސ ދީފަކުރެވޭނެ ވަރަކަްށ މި ބަޖެޓު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ަފއިސާޮކޅެއް. މި ދީފައި  ރަށެއްެގ ކަންތައްަތކަށް ނުޑ އަޅުގަ  ،ގޮތުން އަުޅގަ

ަގިއ ަބއިުކޅަ ެއއްބައި ވެްސ މި ބަޖެޓު ގެ ތިންއެ ރަށްރަށުން ހުށަެހޅި ބަޖެޓު، ވެސް އިހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގަ 

ނަޑކަށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްަބއި އެ ހިމަނާފަ އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި  މިްއވަރު އަދަދެއް ބަޖެޓެއް ލިިބފައި އެއް ނެތް. ގާތްގަ

ސަތުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަބޔާންކުރާ ލާމަރުަކޒީ އުސޫލު ހިންގުމަށް ޖެހިފައި، ލަތުގެ މި ިސޔާ ރައީސް، ަދއު

ހިންގުމަށް ޖެހިފައިވާ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ސިޔާސަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަާޔންކުރާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު 

ގޮތަށް އެތައް ސަތޭަކ  ދު ވާނުވާ ނޭނގޭއެކު ދަންނަވަން. މިއަ ކަމުގައި ހިތާމައާ ހިންގުމަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއް 

 ޮބޑުކުރުމަށް ފައިސާ ނަގަން ހުށަހަޅާފައި 51މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާއިުރ އަދި ފުލުހުންނާ ސިފައިންެގ މުސާ %

ެގ ިމލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު 561ވާ އިން ުކޑަކޮށްފައި  ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ވާއިރު ިދވެހި ިސވިލް

ނޑު އެދެން. ތަށް ދެވޭނެ ގޮތަކަްށ މި ބަޖެޓުގައި ފަރާ އެ އިން އައިޓަމަކުން އުނިކޮށްފަ އެހެ ހިމަނައިދިނުމަށް ވެސް އަުޅގަ

ވަަނ  34ދިނުމުގެ ސަރުކާުރގެ ބޭނުމަކީ މި މަހުގެ އި ސިފައިންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފުލުހުންނާ
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ހަރާތަކަށް ނުކުންނަ މާޔަތްކުރުމަށް އަޑު އުފުލުމަށް ރޭވެމުންދާ މުޒާހިދީން  ދުވަހު މި ޤައުމުގެ ދީނީ، މި ޤައުމުގެ

ނަޑއަޅާފައި މުގައި އެ ފަރާތްތަކަްށ ހިތްވަރުގެންެނވުމުެގ ބޭނުމީހުން ތަޅައި ރޯނާ ނޑަެއޅުމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުްނ ކަ  ާވ ކަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަަގނޑު ޤަކަމަށް އަޅު ސިފައިންނަކީ މި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާއި  ކުރަނީބޫލުްނ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވާނެ.  މާ ލޯބިވާ ބަޔަކަށް އެއަްށުވރެދިވެހި ޤައުާމއި އިސްލާމްދީން ދެކެ ާވއިރު،  ގަންދީ ހުވާކޮްށގެން ތިބި ބަޔަކަށްهللا 

ދާނެ. ކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭ ބައެއް ތިބެ ކަމަށް ހެއްލޭ ނޫނީ މި ފަހަރެއްގައި ޭއގެތެރޭަގއި، ެވރިންގެ ތެރޭަގއި މި

ސިފައިންނަކީ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ  އިބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއެހެންނަމަވެސް، މުޅި ޖުމްލަކޮށް އަޅުަގނޑު ޤަ

ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ސިޔާސަުތގެ ސަބަބުްނ  ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބައެއް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. މި ކަމަކީ ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ފައިސާގެ އަ  3123 ގު ދަށްވާނެ ކަމީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބިރުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ސަބަބަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންެޖހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

 31111އިރުގައި ނޫނީ ދާ ތްވަުމންބިލިއަނަށް އަރަން ގާ 3ދާ ދަރަނީގެ އަދަދު  ނަގާފަހުރި ނޫނީ ބޭރުން ނަގަމުން މި

މިލިއަނަށް އަރަމުންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ މާދަން  3111މިލިއަނަށް، ނޫނީ 

ނަޑއަޅާފަ ނުވުން. ސަރުކާރަްށ  އިސަރުކާރަށް ލިބޭ ރެވެނިއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑޮލަރު މާރުކުރާނެ ގޮތެއް ސަރުކާރުން ކަ

ތަކަށް މާރުކުރެވޭނެ އުސޫުލ މަޖެއްސިއިރު އެ ފައިސާ ބޭންކު އިން އާމްދަީނ ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަ ފިޔާދިވެހި ރު

ނުޑމެންނަށް އޭތި ވަރަށް ފަސޭ ،ނަމަ ހަމަޖެއްސި އިން ބަލައިގަެނވޭނެ. އަދި ވެސް ސަރުކާރަށް ފުރުޞަުތ ހަ އަޅުގަ

 އަށް ގެންދާ ެރެވނިއު އޮތޯރިޓީ  ަކމުގެ ލިޔުން އިންލެންޑުމާރުކުރި  އިތަކަށް މާރުކޮށްފައޮްތ އެ ަފއިސާ ބޭންކު  އެބަ

ޑޮލަުރ  ގޮތުން އެ ެއ ފައިާސ އެ ޑޮލަރުކޮުޅ ވަންނާނީ ބޭްނކަށް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދ މި އޮތް މަނަ ވާ  ކަމުގައި 

 މި، . އެހެްނވީމާއޮތް ގައި ވިްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޑޮލަރު ލިބޭ މީހުންނަށް އެބަމާރުކުރަންޖެހެނީ ބްލެކު މާކެޓު 

 ލަތުގެ ލޯނު އަދާކުރުމަށްޑޮލަރު އެންމެ ފަހުން ދިވެހި ދައުއަކީ  ގޮތަށް ހެއްދެވުމުގެ ނަތީޖާ މި، ގޮތަށް ނުހައްދަވައި 

ބޭނުންވާ ފަިއާސ  ޖެހުން. ދިވެހި ސަުރކާރުން ލޯނު ައދާކުރުމަށްޓަށް ނުކުންނަން މާކެއި ިދވެހި ސަުރކާރު ބްލެުކ ޓަކަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު މާކެޓަށް ނުކުންނަންހޯދުމަށް ބްލެކު   ލަތު ދާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން އެބަހާޖެހިއްޖެ ނަމަ ދެން އަޅުގަ

ފޮރިން ކަރަންީސ  ،ވުރެ  ޕޮލިސީ ސިޔާސަތު މިއަށް ސަތު އަދި ނޫނީ ޤައުުމެގ ފޮރިންމަނިޓަރީ ސިޔާ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ނަޑއެޅުމަކީ ައުޅގަހަުރދަ ވުރެ ސިޔާސަތު މިއަށް ޓަކައި މިއަދު  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޤައުމަށްނޑު ޤަނާކޮށް ކަ

އެއް  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުންގެ އަތުަގއި މިއަދު ހުރިހާ ޒިންމާ 

ނޑުމެން ދެްއވާފަިއވާ ބާރާ އެީކގައި މި ަޤއުމުގެ ހުރިހާ ކޮްނޓްރޯލެއް هللا އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިައދު  އޮތީ. އަުޅގަ

ނަމަ ސަރުކާރު ހަމަޔަކަްށ  ނަމަ ސަރުކާރު ބަދަލުކުރެވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުން ބޭނުންވި  މެންބަރުން ބޭނުންވި

ހިސާބަށް  ހަމަ މަގުން ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ވެސް ދެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ މި އަޅުަވއި

ނުޑގެ ވަ އި އަ ނޑު ޤަ ގުތު އިރު އަުޅގަ އެީކަގއި ައޅުަގނޑު  ބޫލުކުރަން. އެެހންކަމާވެްސ ހަމަ ޖެހޭކަން ައޅުގަ
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 ރަނގަޅު ކަމަކަށް ެވގެންދާނެ ވުރެ ކޮމިޓީން މި ބަޖެޓް އިޞްލާޙުކޮށްލައިެގން އަންނައިރު މިއަށްއުއްމީދުކުރަނީ ބަޖެޓު 

ނޑުމެ ށް މި ހުރި ނިސްބަތުން ބަޖެޓު ފޮތުން ންނަކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު ބޭރުގެ ދަރަނި ައޅުގަ

ވުމަށް ޓު ރޫ. ދައުލަތެއް ބަނގ29ުެގ ދަރަނި މިއަދު މިހިރީ %ގަިއ ނަމަެވސް ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ޤައުމު 6.27ބަލާއިރު %

ގަިއ ހުރުމަކީ 29ާވއިރު  ކަމަށް 32ަގއި ބަލާ ނިސްބަތަކީ ވުމަށް ބޭރު ޤައުމުތަކު ރޫޓު ނޫނީ ސަރުކާރެއް ބަނގު

ނޑުމެން މިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ވުރެ  މިއަށް ،ބޮަޑށް ސަމާލުވެ ވުރެ ބިރުގަންނަންެޖހޭނެ ކަމެއް. މި ކަމަކީ ައުޅގަ

ރަނގަޅަށް ކަންަތއްތަްއ ކުރުމަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ވުރެ މިއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި

ޅުަގނޑު ކޮްށލާނަން. އެއީ މިރޭ ޝައިްޚ ކަމެއް އަ  އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ުކރައްވާ

އަތޮޅު ހިތަދޫގައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން.  ޔާްސގެ ދަރުސެއް އަްއޑު އިލް

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބަހުސް ހިނގަމުން މި ލަފާކުރައްވާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް  3123ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ލިސްޓުން އަޅުަގނުޑ  ސްަގއި ަބއިެވރިވަަޑއިގަތުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައިއެ ބަހުދަނީ. 

 އަށް.هللا މަދު ޢަބްދުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިހަަވންދޫ ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްހަވައި

ސްެގ މަރުޙަލާގަިއ ގެ ބަހުރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ަބޖެޓުވަނަ އަހަ 3123 `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

ޒަތްތެރި ން. ޢިއްކަންތައްަތއް ދަންނަވާލުަމށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކުރާނަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ަބެއއް އަޅުގަ 

ނޑު ފަށަ  ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ުއއްމީދުކުރަމުންާދ ރައީސް، އަުޅގަ އިަގންނާނީ މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ވާ ބަޖެޓެއް ކަމުަގިއ ފާހަގަކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކޮށްދެޭވތޯ އެ ވިސްނުމުގައި އެކަށަެއޅިފައި

ނޑު ަތއް ފަހަރަކު ވެސް ވަރަށް ގިނަގިނަ ތަފާތު ވާހަކަ މެންނަްށ ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގައި ކޮްނމެރައީސް، އަުޅގަ

ޓަކައި  ނޫނީ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އިއެކު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކާއަުޑއިިވގެންދޭ. ހަމަ އެއާ 

ނޑުމެން އެބަ ކަ ވެސް އަުޑިއވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަމުންދާ ވާހަ  ުޅގަ

ނޑުމެން  ބަލައި ހޯދައިދެކޮޅު ޖެހޭ ިވސްނާލަން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ. ނޫނީ ެވއްޖެްއާޔ މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ވަ ހާސިލުކުރަން މި ގޮތަކަށް  ރަށް ކުޑައުޅެނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެްއކީމަމުޅި ރާްއޖެ ގުޅުަވއިލަން ބޭނުންވޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ބަލައި ނޫނީ  ،ލުމުގެ ވާހަކަ ައުޅގަ

 ޕޭނުގެ ތެރޭގަިއ ދައްކަމުން ގަިއ ދައްކަމުންދިޔައިމަ ނޫނީ ެކމްސަރުކާރު ބަދަލުވުމުެގ ކުރީޮކޅުގަިއ ބަދަލުވިތާ ކުީރކޮޅު 
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ޤަބޫލުކުރި ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ނެތް. އެީއ ނުވާނެ ކަމަކަށް އަދި ބަެއއް ބޭފުޅުން އޭރުަގއި ވިދާޅުވަމުން  ދިޔައިމަ ެއކަން

ވާނީ މުޢުޖިޒާތަކަށޭ ވެސް. އެ ެލވެލްަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިވސްނުންހުރީ. އެހެންނަމަވެސް،  ވުން އެ ގެންދެވީ އެކަން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެ މިއަދު އުފަލާ ހެނީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ދަތުރުފަތުރު ނިާޒމަކުން މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ެއކު އަުޅގަ

ެއއް ަރށުން އަނެއް ރަށަށް ނުދެވިަފިއ ދާނެ މިންވަރަށް ޖީބުގައި  އި،ލެވިފަ. ނުފުދިފައޮތީ ގުުޅަވއި ރަށެއް މިއަދު މި

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް ހުރިހާ އެކު ދަތުރުކުރަމުން. އަ ދަނީ ހަމަ އުފަލާ  ތިބި މީހުން މިއަދު އެ އިފައިސާ ނެތިފަ ޅުގަ

 ކަމެއް ކުަރން އުޅޭއިރަށް ނޫނީ އައު  އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ައއު މެންބަރުން ވެސް މިއަދު އެ ޙަޤީޤަތް

ނުޑމެން އެބަ ،ެއއްކޮށް ަޤއުމުެގ މިސްރާބު ކުރިމަގު ބައްަޓންކުރަން ފެށީމަ ވިސްނުމަކާ ޖެހޭ އެއީ ހަަމ  އަުޅގަ

ކޮށްގެން ކޮންގޮަތކަށް ރާާވިއގެން ކުރަން އުޅޭ ކަެމއްތޯ ލޭނުކޮންގޮަތކަށް ޕްއްތޯ ނޫނީ ެވްއޖެއްޔާ ެއއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މިތާ  ނޑުމެން ހިތްވަރުދޭން. އަޅުގަ ބަލަން. އެކަމަށް އަޅުގަ

ބަރުން ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާތަކުން ވެސް އެހެން މެންބަރުން ގެ މެންެވސް އަދި ޑީ.އާރު.ޕީ  ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާތައް

ރުފިޔާ  21ދެންނެވި ރައްޔިތުން މިއަދު އެދަނީ އުފަލުގައި ދަތުރުކުރަމުން.  ތަމްސީލުކުރައްވާ ދާއިރާަތކުން ވެސް މި

އަނެްއ އަތޮޅަްށ ެވސް ރުިފޔާ ދިްއކޮށްލަިއގެން ެއއް އަޮތޅުން  31ެއއް ރަށުން ައނެއް ރަށަށް ދަމުން. އި، ދިއްކޮށްލާފަ

ރުފިޔާ އިން އެހެން ކައިީރގައި އޮންނަ ައތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުތައް ވެސް ުކރަމުން. މިއީ ކުރިއެރުމަކަްށ  61ދަމުން. އަދި 

ނުޑ  ވެގެންދިޔަ ކަމަކީ. މިއީ ަރްއޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްެދވޭތޯ ކުރާ މަސައްކަތުން ނުކުްނނަ ނަތީޖާ އަކީ. އަުޅގަ

ނުޑމެން މި  ދަންނަވާނީ މިހާރު  ދެންނެވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު  މިލިއަން މީހުން މި  2އެކު ދަނީ އުފަލާ  އަޅުގަ

މިލިއަން މީހުން ދަތުރަށް އެރިކަމުގެ އުފާ ހާސިލުކުރަމުން.  2ބޭނުންކޮށް ދަތުރުކުރާ މަންޒަރު ނޫނީ ދަތުރުކުރާ 

ދެންނެވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް  ނަމަވެސް، މިއަޅަންީވ. އެހެންކުރަން ހުރަސް ކީްއވެގެންތޯ ައޅުަގނޑުމެން މިކަން

ނޑުމެްނ  ނަޑއަޅާ ބަޖެޓުަގއި އެަބއި ހިމަނަމުން ދިޔައިރުަގއި ައއި ފާޑުިކޔުންތައް ހަމަ އަުޅގަ ނޑުމެން ކަ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އް ރަށަށް އަދިވެސް ހަނދާނުަގއި އެބަުހރި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން އެއް ރަށުން އަނެ 

ނޑުމެންނަްށ  ،ދާންފެށީމާ ނޑުެމންނަށް ވިޔަފާރި ގުޅުންތައް ޢާއަޅުގަ އިލީ ގުޅުންތައް ވެސް ެއބަ ބަދަހިކުރެވޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ އޮތް ުގޅުންތައް އެބަ  އިއެއްކޮށް ދުުރވެފަ ށް ރައްޓެހި ަރހުމަތްތެރިންނާވެސް އެބަ ާގއިމުކުެރވޭ. ައޅުގަ

ދެވޭ. މިއީ އިއެްއކޮށް ފޯރުކޮށްލަ ައތުގައި އޮންނަ އެިތކޮޅު އަެނކަކަށް އެބަ ފަސޭހަކަމާގާއިމުކުެރިވގެންދޭ. އެކަކު 

ްއގެ ތެެރއިން ނިކުތް ކަމެ ައއު ޤަބޫލުނުކުރެވުނު އަުއ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސަަތށް ގެނައި ބަދަލަކުން ނޫނީ ެފށި

މިލިއަން މީހުން ދަތުރުފަތުރަށް  2ައޅުަގނޑުމެން ، ލާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްރަނގަޅު ނަތީޖާއޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވައި

ޓަކައި  ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ސަރުކާރަށް ހިތްވަރުދޭންވީ. އެ ޕުރޮުގރާމު ތަރައްޤީކުރުމަށް އަރަިއގެން ދިޔައިމާ މިއަދު މި

 ތޯ އެންމެން ތެްއ އޮތްކުެރވޭނެ ވަސީލަލުއިފަސޭހަ ޮގތްގޮތަށް މި ދަތުރުބަޖެޓު ވެސް ދޭްނވީ. އަިދ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން އެކަމަށް ހުރަސް ހޯދާ އެ ފުުރޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭްނވީ ވެގެން ބަަލއި އަޅަންީވކީ ނޫން. ޢިްއޒަތްތެިރ . ައޅުގަ
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ނޑު ހަމަ ވަަރށް ކުރުކޮށް މި ދަންނަވާީލ މި މަސައްކަްތކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ރައްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދިަޔ  ރައީސް، އަުޅގަ

ޓަކައި މިއަހަުރެގ  ނޫނީ ފެރީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް ތަަރްއޤީކުރުމަށް ނާކޮށް ފެރީތަކުގެ ސިސްޓަމުފައިދާ އިތުރަށް ހަރުދަ

އޮތީ ހެޔޮ ިނޔަތުަގިއ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަެކއް  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފަިއ އެ :42ބަޖެޓުގައި ވެސް ހަމަ 

އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު  ކުރުމަށޭ.ވޭޯތ އެ އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެ

 ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި  ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ ތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނައިފާސްކޮށްދިނުމުގައި މިފަދަ ކަން 

ނުޑމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި  ދަނީ މި ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ކަންތައްތަކަށް ހިްތވަރުދޭ  ފަހަކަށް އައިްސ އަުޅގަ

ނޑެއް  ދީން ނައްތާލުމަށް ކާރެކޭ. ނޫންނަމަ އިސްލާމްސަރު  ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ސަުރކާރެކޭ. ހަމަ ގައިމުވެސް އަުޅގަ

 ،ައކަށް އުފަންވެ  އްޕައަކާއި ބަނަމަކަށް ނޫން. މުސްލިމު މަންމަދީން ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުރީކީ އެއް މީހަކު ބުނި ބުއިސްލާމް

ުހރި ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކުެރވި،  ނިޔެ އަށް އަިއސް އަޅުަގނޑަށް އެ ދީނުގައިއަޅުަގނަޑކީ މުސްލިމެއްގެ ޮގތުގައި ދު

ަދއްކާ ވާހަަކއަކުްނ  ެލވޭނެ ީމހަކު އެޢަޤީދާ ގުުޑވައިއަުޅަގނޑު  .ނޫނީ އަޅުަގނުޑ އެ ދީުނގަިއ އުޅެން ބޭނުްނވާތީވެ

ދެންނެވި މަގުން  ހަމަ މިއަދު ހަމަ ގައިމުވެސް ނުހުންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަކީ ވެސް މި 

ނޑު ހިތާމަކުރަނީ ބައެއް ފަރާތް އިދީން ޤަބޫލުކޮށްފައިސްލާމް ނޑުމެންނަށް އޮުޅވައިލަްނ ތިބި މީހުން. އަޅުގަ ތަކުން އަޅުގަ

 ދާކަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ކުރަމުންން މިދެންނެވި ަމގަށް ަމސައްކަތްއިގެނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅަވއިލަ 

ކުރަން ޅާ ވަރަށް މިސްކިތްތައް އިމާރާތްއަހަުރ ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ދިވެހި ާތރީޚުގައި ވެްސ ނާ 4ވަނީ މިދިަޔ  އުފާ

ނޑު ފާަހގަކުރާކިތެްއގެ ިބންގާ އެިޅ، މަސައްކަތް މިސް 53 .ފެށުނީމަ ދީން ކަމަީކ. އިސްލާމް ކުރަން ފެށުނީމަ އެއީ އަުޅގަ

ޅާފަ އެއް ުނވޭ. އަދި ހަމަ ނެވި އަދަދަށް މިސްކިތެއް މީގެ ކުރީގެ ތާރީޚެްއަގއި އަދެން ނައްތާލުމުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު މި

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވޭ ހަމައެކަނި މި އެއާ  ދީނު ފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ވެސް އިސްލާމްވަނަ އަހަރު ލަ 3123އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައޮތް. އަ ިމލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި ެއބަ :8ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް މީގެ ކުީރގެ  ،ލަމާ ހިނގާުޅގަ

ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ލީ ކޮްނ  ޓަކައި ދީން ކުރިއެުރވުމަށްއިން ފެށިގެން ކުރީަގއި އިސްލާމް 3119ބަޖެޓުތަކުގައި 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޙަޤީޤަތެއް ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ  މެންބަރެއްތޯ. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ުޒވާ  ަގނެޑއް ަވޒީފާެވ، ހުސްގޮތް ،ނުން މަގުމަތީގައި އާވާާރވެ ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

 ދޭތެޭރ ވިސްނުންތަެކއް ގެންގުޅެްނ ފެށީ. މި ސަރުކާރުން އެ މީހުންނާ ތިއްބާ އަުޅަގނޑުމެން އެ އި ވެސް ނެތިފަ

 ތަކަށް ނެރެޭވތޯ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ެފށީ. އަޅުަގނޑަށް މިއަދު މި މީހުންނަށް ހުނަރުތަކެއް ދަސްކޮށްދީގެން ަވޒީފާ

ލާރި ވެްސ  އިަޓކައި ބަޖެުޓގަ ދެވޭނެ ހުނަރުގެ ޕުޮރގުރާމެއް ފެށިފަ. އެ ޕުޮރގުރާމަށްުޒވާނުންނަށް ަވޒީފާ 9611ވަނީ 

އިލާތަކަށް ނިސްބަްތާވ ޢާދިެވހި  ،ންައކަށް އުފަކީ ދިވެހި މަންމަައކާއި ަބއްޕަދިވެހިންނަ 9611ދެންނެވި  ހިމެނިފަ. މި

ކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާ  އެ ،ލާ ވާޒީފާތަކަށް ގެެނވުނީމާކުދިން މަގުމަތީގައި ުއޅޭއުޅުން ހުއްުޓަވއި ކުދިން. އެ

އިލާތަަކށްތޯ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ޢާ ލިބިގެންދާނީ މި ސަރުކާރަށްޯތ، ނޫނީ ެވއްޖެްއޔާ ދިވެހި ޤައުމަށްތޯ، ދިވެހި 
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ވެއްެޖއްާޔ  އިލާ ނޫނީޢާ 9611ކުދިންނަކީ  9611އެަކމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ގައިމުެވސް  ކަމަކީ. ންޖެހޭވިސްނާލަ

ން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ޓްެރއިނިންދީ ކަމުގެ ސަބަބުން ފައިާދެވގެންދާނެ ކުދިން. މި ކުދި ެވސް ގިނަ ބަަޔކަްށ އެ އެއަްށވުރެ

ލިބުނީ ައުގހުރި ބޮޑު ރައުސުލްމާެލއް.  އުމުަގއި އެ ޤަ އެްއޮކށް ަވޒީފާތަކަށް ނެރުނީމާ ރަނގަޅު މުސާަރއަކާ

ކުދިން އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް އެ  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ގެނެެވނީ ޤައުމަށް

އްޒަތްތެިރ އިލާތަކަކަށް ދިިރއުޅުން ެއ ގެނެސްދެވެނީ. ޢިޢާ ،ތިިބ ވަޒީފާ ެއއް ެއ ދެވެނީ އިހެދެނީ ވަޒީފާ ނެތިފަ

ވަރަކަށް މިނެޓަީކ  26ހުރި.  ވެއްޖެްއޔާ ވަރަްށ ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ރައީސް، ައޅުަގނޑު ހަމަ މިހެން ދައްކަން

ނޑުމެންގެ ރާ މި އްޭޖގެ ވާހަކަތައް ދައްކާކަށް ެއކަށީގެްނވާ ަވގުތެއް ވެސް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

އޮތް އެންމެ ބޮުޑ ެއއް ވަީސލަތަކީ މިއަދު ނޫނީ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ އިންސާީނ  އެޅިފައި ކުރިއެރުންތަކަށް ހުރަސް 

 ،ނަމަ ހަމައަށް އޮތް މިއަދާ އިތްތައް ތަރައްޤީކުެރވިފަވަސީލަތް ތަރައްީޤވެފައި ނެތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވަީސލަ

ނޑުމެްނގެ ފައިސާ ަޚރަދުކުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު އެހެން ގޮތްތަކަކަށް އެ ވުނީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 އްޔާ ައއު ދައިދިނުމާ ނޫނީ ވެއްޖެވަޒީާފގެ ކުރިއެރުން ހޯ އަކީ ަވޒީފާތައް އުފެއްދުާމއި ދެން އޮތް އަނެއް މައްސަލަ

ވެރިންޮކޅެްއ ގެ ިވޔަފާރިތިބީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއް ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ނެރެން ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ޓަކަިއ  އް އުފައްދަން. ެއކަމަށްވިޔަފާރިތަ ައއު ،ރީގެ ާދއިރާ އިތުރަްށ ފުޅާކޮށްެޖހޭ ވިޔަފާ . އަޅުަގނޑުމެން އެބަލިބިފަ

ފިކުރުތަކެއް އެބަ ުކރައްވާ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން  ގެންގުޭޅ. ސަރުކާރުން މިއަދު އައު ިވސްނުންތަކެއް އެބަ އައު

ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުިދ  ވިސްނަންވީ ކަމަކީ. ެއއީ އަުޅގަ

އްަދއި، އަށް ހިތްވަރުދީ، އެ ވިޔަފާރިަތއް ކުރިއަުރަވއި، އެ ވިޔަފާރިަތކުން ވަޒީފާަތއް އުފަ ފަންތީގެ ވިޔަފާރި އަދި މެދު

ހަދައިދިނުމަކީ އެއީ ސަުރކާރަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ.  ިއލާތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްޢާއެ ަވޒީފާތަކުން ިދވެހި 

ނޑު ދަންަނވާނީ އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިމިލިއަ 62ޓަކައި ވެސް ބަޖެޓުަގއި  އެކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތްވަރު ވެސް މިއަދު އުފާކުރަންޖެހޭ  ކުރުވަން ދޭންޖެހޭ ކަމެކޭ. ސަރުކާރުން އެކަންކަމެކޭ. އަޅުގަ

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ އެއާ ކުރުވަްނވީ. ހުރަހެއް ނުނޭ އަޅަންވީއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަޖުބޫރޭ އެކު އަުޅގަ

ލާޞްތެިރވާންޖެހޭ. ރެްއގައި ިތއްބަސް ަޤއުމަށް އިޚްދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ސިާޔީސ ފިކު

އަށް ކުރާ  ލަޙަތާއި، ލާބަޞް ވިަޔސް ރަނގަުޅ ނިޔަތެއްަގއި ަޤއުމުގެ މަ އިކަމުގަ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ުކރި

މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވާންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަްށ އަޑުިއވުނު އިދިކޮޅު ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ށް ރަނގަޅަށް ަތއްޔާރުކޮށްަފއި އޮތް ހަމަ ވަރަ ހުްއޓޭ. ބަޖެޓު ފާހަގަކުރެްއވި ބަޖެޓުަގއި ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް އެބަ 

 ަބޖެޓުގެ ރަނގަޅު ކަންަތއްތަކާ  ބޭފުޅުން ެއބަ ވިދާޅުވޭ. ހަމަ އިދިކޮޅަްށ ވާހަކަދައްަކވަމުން ވެސް ކަމަށް ވެސް އެ

ނޑު ދަންނަވާީނ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިުތގެ ައޑިން އެބަ ޤަބޫލުކުރަްއަވއޭ  ދޭތެރެ އެބަ އެއްަބސްެވވަަޑިއަގންނަވާ. އަުޅގަ

ތަކެްއކަން. ެއކަމުން ކުރަން ާރވާފައި އޮތް ޕްރޮގްރާމު ތަކަކީ ކާމިޔާބު ރަނގަޅު މަަސއްކަތްަތކެއްދެންނެވި ޕްރޮގްރާމު މި
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ކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެްއ  ބޭފުޅުންގެ ދާއިާރ އަށް މި ޤައުމަށް ފައިދާ ލިބިގެންދާނެަކން. އަދި އެ

ނޑަށް  ބޭފުޅާ ެވސް  ފަހަތުން ރައްދުދެއްވަމުން ޑރ.އަފްރާޝީމް ނުކުރެއޭ ިވދާޅުވެ އެ އަންނާނެކަން. އަުޅގަ

ވާހަަކ  ވާހަކަ ވިދާުޅވި. ވާހަަކދެއްކެިވއިރު ެވސް އެ ބޭފުޅާ އެ ކަމަށް. ދެންމެ ވެސް އެ އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންެނވި މި

ނޑު ދަންނަވާނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރަން ކެރިވަޑަިއގަން ނަވާށޭ ޮކންމެ ސިޔާސީ ފިކުރެއްަގިއ ވިދާޅުިވ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބޭނީ  ،ހުއްޓަސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ފައިދާވީމާ ެއކަމުން އަުޅގަ

ޤައުމުެގ ދުޅަހެޔޮކަން ވެސް ވާނީ އިތުރު. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ  ހިތްހަމަޖެހުން. މި

ޖެހިފައި އޮްތކަން ވިސްނައި މި ބަެޖޓުގަިއ ެއކަމަށް ވެްސ ފިކުުރ ދާއިާރއަކުން މަަސއްކަތްކުރަން އިތުރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ. ޢިއްޒަ ޓެކްނޮލޮޖީ  އިތްތެރި ަރއީްސ، ޮކމިއުނިކޭޝަނާހިންގާފައި އޮތްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަށް ބޭނުންވެފަ ވަނީ އިންތިހާ މި އަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިއެރުމަްށ ނޫނީ ތަރައްޤީ . އަުޅގަ

. ެއ އިންަޑސްޓްީރތަކަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހިފަ ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ މި ޓަކައި އައު  ރީަތއް ތަރައްީޤކުުރމަށްއިންޑަސްޓް

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަ އެކަމަށް ނޑުމެން ޓެކްސް ަނގަންޖެހޭ. ެއ ޓެްކސް ނަަގއިގެްނ އަުޅގަ ށް ބޭނުްނާވ ަޓކައި އަުޅގަ

ނިކަމެތި ރައްޔިތަކަށް  އިން ެއހެން ރުފިޔާ 6 ރުފިޔާ ދިޔަޔަސް 6ޖީބުން ކަންތައް ކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނ އެހާ ކަންބޮުޑވާްނވީ ކަެމއް ކަމަށް  ވަންޏާ ނޫނީ ފައިދާ ެއއް ލިބޭ އެހީތެރިެވވޭ ކަމަށް  ވަންޏާ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަެއއާ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ޖެހޭ  ެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިރާގު ހިއްސާ ވިްއކާލީމާނަތީޖާ އެކަމާ ، ނޫނީ ވިްއކަން ހުށަހެޅީމާ ،ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވެސް ވިސްނަން. އަުޅގަ

 ގެން ފައިބަރ އޮޕްޓިްކ ކޭބަލް އަޅަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށް މިލިއަން 33. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ންފާޑުކީ

ގޮތްތަްއ  ޓަކައި. ެއަކމުގެ ސަބަބުން އައު މަށްހިއްސާ ވިއްކާ ލާރި ހޯދައިގެން އެކަން ތަރައްޤީކުރުހުރިހާ ރަށަކަށް 

ތުގެ ޚަޒާނާ ނޫނީ މަޢުލޫމާ ްއޔާ ައއުުޅިވގެންދާނެ. ނޫނީ ވެއްޖެދޮރުތައް ހު އްޔާ ޓެްކނޮލޮޖީގެ އައުނޫނީ ވެއްޖެ ހޯދޭނެ.

ނުޑމެންގެ ކިަޔވާކުދިންނަށާއިދާކަން އަޅު  މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކުރެިވގެން ޢާްއމު ރައްޔިތުންނަށް ނޫނީ އެ  ގަ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެންދާނެ. ދިޔައިމާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ނޭނގޭ ކިތަންމެ ކަެމްއ ދަސްވެގެންދާނެ. ދިަޔއިމާ 

ތަްއ ރަީއސް، ިވޔަފާިރ އާއި އިްނވެސްޓުމަންޓުމުޅި ޤައުމާިއ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި އެކަމުގެ ަފއިދާ 

ޤައުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް  ވެސް ހަމަ ދައުލަތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި މާޔަތްކުރުމަކީ އެއީހި

މީހުންނަށް  ންނަ އިންވެސްޓަރުން ުރޅިައރުވާލަިއ، އެ ޤައުމަށް އަ  ނުކުރެވޭއިުރ ދިވެހިާރއްޖެ ިއން ބޭރުން މި

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްިފއްާޔ  ަތއް ހަލާކުވާނެމީހުންގެ އިންވެސްޓުމަންޓު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކޮށް، އެ  ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ކުރެޭވ ރަނގަޅު  ތަްއ ޓުމަންއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އިންވެސްޓު .ކަމަކަްށ ނުވާނޭ އެއީ އަުޅގަ

 ތައް ާރްއޖެ ގެނައުމަށް ހިތްވަރުދޭން.ތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ާޤނޫނުތަކާ އެއްޗެހި ހަދައި ެއ އިންވެސްޓުމަންޓުމާޔަހި

ތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެ އިްނވެސްޓުމަންޓު ތަކުން ޓެކްސް ެއބަ ލިބޭ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އިންެވސްޓުމަންޓު
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އޮތް.  އިލާތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް އެބަޢާ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަ ތަނަވަސްވޭއެ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެއްބާރުލުން ދޭންކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން.  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައި ހަމަ ތުން ކުރާ ކަންތައްތަކުަގއި ވަރަށް ގިަނ ލާނީ އަުޅަގނޑުމެން ނޫނީ ދިވެހި ދައުލައެއާއެކު އަުޅގަ

އެުކ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ހަމައެއާ  ފާޑުކިއުންަތއް ނޫނީ ދެކޮޅަްށ އެކަން ުނވާނޭ ހުރިހާ މަަސއްކަތެްއ ކުރަމުންދެއޭ.

ނޑުމެން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ން ޓަކައި ިވސްނިވިސްނުމުގެ ނަތީޖާއަކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުވި ަޤއުމުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ މި މިއަދު މި ސްނާ ވިސްނުންތަެކްއ ަޓކަިއ މީގެ ކުރިން އަުޅގަ

ތެރި ރައީްސ، . ޢިއްޒަތްގޮތްތަެކއް އީޖާދުކޮްށފަ ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނ އައު ުކރުމަށްއާމްދަނީ އިތުރުވިސްނައި 

ނޑު އުފާވަެއކު މިއަދު ފާހަގަކުރައަޅުަގނޑު އުފަލާ  ނުްނ ބިލިއަ 21ޤައުމުަގއި  ނީ މިއަދު މިނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާމްދަނީ ނެއްޓިގެން ނޑުމެންނަށް ފެނުނީމަ. އަޅުގަ  ތަން ނޫނީ އެ މަންޒަރު އަުޅގަ

މެން ެއކަމާ ން ރުފިޔާ ހޯދަން ނޭނުގނީމާ އަޅުަގނޑުމީގެ ކުީރގައި ހަތަރުފަސް ިމލިއަން ނޫނީ ހަތަރުފަސް ބިލިއަ

ބިލިއަނަށް  23ަގނޑުމެންަނށް އާމްދަނީ ހޯދުންތަކުގެ އަީލގައި ައޅު ނުޖެހޭ. މިއަދު އައު ވިސްނުމާއި ައއުކަންބޮޑުާވކަށް

ނޑުމެންނަށް އެނަށް އަރުަވއިބިލިއަ 22 ނޑުމެން ވާްނވީ ފަޚުުރވެރި. އަުޅގަ  ފަދަ ބަޔަކު ގެނެވުނީީތ އެކަމާ ލެވުނީަމ އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު އުފާކޮށް ދެން އަ ންނަ ދައުރު ވެސް ދޭންވީ. އެއީ އަުޅގަ

ޮއވެ އެކަން ނުކުެރވުނު ބަޔަުކ  ،ދަންނަވާނީ މިއަދު އިކޮނޮމީގެ ވާހަކަ މާީޒގެ ދިގު ތާރީޚުަގއި އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެ 

ނޑުމެން ކީކޭތޯ ިކޔާނީ. ައޅުަގނޑު  ދިގު އެތައް އަހަރުތަކެްއ  ،މެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިދެއްކީމާ ދެން އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ަބްއޓަންކުރަން ލިބި އެކަން ނުކުެރވުނު. އާމްދަނީ އިތުުރކުރާނެ  ވަންދެން އެ ފުރުޞަތު ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުން

ށް ނޭނގުނު. ވެރިކަން ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގުނު. ޤައުމު އިތުރަށް ތަރަްއޤީކުރާނެ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެްނނަކަ

ނޑުމެން މި ގެއްލުނީމަ ނޫނީ ދެން އެހެން ކަމެއް ނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ބުނަނީ ވީމަ އަުޅގަ ށޭ. އެކަްނ ދޭއަޅުގަ

ގޮތޭ. ިމއަދު އެކަން ކުރާ ގޮތް ގޯހޭ.  ްއޔާ ެއ ކުރި ބަޔަކު އެ ކުރި ގޮތް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުކުރާނަމޭ. ނޫނީ ވެއްޖެ

ނޑުމެން ، ރާނީ މިއަދު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޤަބޫލުކު  ކާކުތޯ ެއކަން ާކކުތޯ ނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ ހަމަ އަުޅގަ އަުޅގަ

ދާނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ވަނަ އަހަރު ވެގެން  3123ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ތާީރޚުގަިއ 

ނޑުމެން ގޮސް އަިއޑީގަކަމު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ލިބޭ އަހަރު ކާޑު ަދއްކާލާފައި ހިލޭ . އަުޅގަ

ްނ ބިިލއަ 3ޓަކައި  ކަމަކީ. އެކަމަށް އީ ސަރުކާރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭ އަހަރަށް. މި

ލަތުން ކުރީމާ ޓަކައި މި ޚަރަދު ދައު ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނީމާ ނޫނީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ރައްޔިތުްނނަށް ހިލޭ ދިނުމަށް

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާކަށްނޫނީ ސަބްސިޑީއެްއގެ ގޮުތގައި ދިނީ ނޑުމެންނަކީ ަރއްޔިތުްނެގ މާ އަުޅގަ ނުޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ނޑުމެންނަީކ މިކަން ކުރަން ތިބި މީހުން. ސަރުކާރުން އެކަން ކުރީމާ އަުޅގަ  މަންދޫބުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބުނަންޖެހޭނީ އަވަހަށް ތިކަން ކޮށްދޭށޭ ރައްޔިތުންނަށް. ރައްޔތުންގެ ޖީބުގަިއ  ކަމަށް ހިތްވަރުދޭން. އަޅުގަ
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 މިފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތޭ. ރައްޔިތުންނަށް މި ފައިސާ ސަރުކާރުން ދައްަކއިދޭށޭ. މިަކން ކުރާށޭ. އެކަން ކުރުމަށް

 އް ެވސް ހޯދަންޖެހޭ. ޤައުމަށް އައު ން ގޮތްތަޖެހޭ. ޤައުމުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ އެހެ ޓަކައި ޓެްކސް ވެސް ަނގަން އެބަ

ނޑުމެން ފާޑުކިއުމުގެ ބަދަލުަގިއ  މާއި ކަންަތއްތައް އެަބ ތަޢާރަފުވިސްނު ވެސް ކުރަންޖެހޭ. އެކަން ކުރީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިފައިާވ ވަގުތުޮކޅު ނިމެނީ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީ ހިތްވަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނުޑ ، ބޫލުކުރަނީ. ރަނގަބީލުޖައްަސވައިފި. އެހެންވީމާ ޅުަގނޑު ޤައަ ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން ހިފާނަން. އަޅުގަ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ  3123އޮތް ނޫނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ތާރީޚުަގއި މި

ނ ބަޖެޓުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ހިނގާށޭ. ަޑއަޅާަފިއ މިހިރަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމާ ޓަކައި ކޮށްދޭން ކަ

ގޮތަށް  ކަމަށް ޒިންމާވާ ފާސްކުރާއިުރގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނޫނީ ސަރުކާރުން މި އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު

ނެ. އަޅުަގނުޑ އާމްދަނީ ނުލިބޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތްތައް ހެދުމަކުން ނުވާ

ނުޑމެންނަށް އެ ބާރު ލިބިގެން ވީ އޮތް ބަޖެޓުަގއި ހުށަހަޅާފައި މި، ައކީ އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި  އަދަދުތަކާއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ނޑުމެން ނޫޅެާމ  ނަމަވެސް އުިނއިތުރު ގެންނަން އަުޅގަ ގޮތުން ފުރުޞަތު އޮަތސް ެއކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެންނެއް ނޫނޭ ޤައުމުގެ އާމްދަީނ  ނެއް ނޫނޭ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަނީހިނގާށޭ. އަުޅގަ އެއް. އަުޅގަ

ނޑަައޅަނީީކ. ސަރުކާރުން ކޮށްފައި އޮތް ބަދަލުކުރަނީކީ އެއް. ނޫނީ ވެއްޖެ މި ގޮތްގޮތަށް  އްޔާ ޚަރަުދކުރާނެ ގޮތްތައް ކަ

ނޑުމެން ދެމާ ހިނގާށޭ.  ގޮތަށް ެއކަން ޚަރަދު ނޫނީ ސަރުކާރުން ކަނޑަައޅާފައި އޮތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދާ އަޅުަގނޑުމެން ކުޅުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑަށް އެހާ އެްއއިރަކު ވެްސ ތާއީ

ރުމަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަދަދަށް ބަދަލުނާންނާނެ ގޮތަކަށް ފާސްކު އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެެދނީ މި ބަޖެޓު

 އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް ވިސްނުން ބެހެއްޓުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ންބަރު. ބަޖެޓުގެ ބަހުސްަގއި ަބއިވެިރވާން އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 ރިފަށް.ޢާޓުން އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިކަަރދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ލިސް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާރިފުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ބަޖެޓެއް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް މޮޅު  3123`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ެގ ސަފުހާ 482ފުޅުތައް ދައްކަަވއިފި. ހަކަކަމަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭޭބފުޅުން ތަފާތު ވާ

ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ލަތާއި މަކަރާއި ދޮގު ނޫން އެއްޗެއް އޮތް ފޮތެއް ނޫން މިއީކީ. އެހެން މިހީމައްޗަށް އެކުެލވޭ 

 މިލިއަން 447ން ރުފިޔާ، ބިލިއަ  2.2އޮތް  ލާފައި އެބަން ޖަހައިލާފައި އެހެނިހެއް ޖަހައިއެ  ރައީސް، ހަމަ ސުރުޚީ
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ނޑަކަށް ބަލަހައްޓަިއގެން އޮންނަ މިނިކާވަގެއް މި ދިވެހި ދައުލަތުެގ  ރުފިޔާ. މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިނިމަސްގަ

 5.162ޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ފައިސާތަކަށް ބަލަހައްަޓއިގެން އޮތުމަށް ދޭ ބޮޑު ފުރުޞަތެއް. ޢިއް

ން ރުފިާޔ ބިލިއަ 5.162ުހރި.  ޖަހާފައި އެބަ ލެއް ނުދީޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި އެްއވެސް ތަުފޞީން ރުފިޔާ އެހެނިހެން ލިއަބި

 ކިޔަސް ހެޔޮ ނޭބިލިއަ 28ބިލިއަނޭ ކިޔަްސ،  25ކީ އަ ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ މި

ކަމަށް މިއަދު ސަރުކާރަްށ ނިސްބަތްވާ ޕާީޓގެ ލީޑަުރ ވިދާޅުިވ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާަލން 

ނަށް އަރައިގެން މި ދިޔައީ. އެއް އެބަ ލިބޭ. ބިލިއަ ން ރުފިޔާހި ދައުލަތަށް އެތައް ހާސް މިލިއަބޭނުންވަނީ ދިވެ

މިއީ ވަރަށް މޮޅު ބަޖެޓެޭކ އެްއ ބަަޔކު ދަްއކާއިުރ، އަނެއް ބަަޔކު މި ބުނަނީ މިީއީކ އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއަކނީ 

އަދަދުތަކެއް ޖަހާފަިއ ދަންނަވަނީ ބޮޑެތި  ތާކުންތާކުޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫނޭ. ތާކުންތާކުޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަށް ެވސް ހިސާބު ނަންބަރުތައް އެނގޭ. ލު ދީފައި ނުހުްނނާނެތީވެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އައޭގެ ތަފުޞީ ުޅގަ

ގޮުތގަިއ މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާަރްށ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ

ނިޑފުޅަށް ފެންނަ އެއްެޗއް ވިާދޅުވާ ބޭފުޅުންނެއް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ނޫންކަން  ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ސިކު

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ފަހަރުމަތިން އެއިވަރަށް ޞަރީޙަ   ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ާވހަކަފުޅުތަކުން އެނގެން އެބަ  ބާރާތުން ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ިތމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އަބަދުވެސް އެ  އޮތް، ދޭހަވާން އެބަ  އޮތް. ައޅުގަ

ނޑިފުޅު ބޭނުންފުޅުކުރަްއވަިއގެްނ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދެގ  މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ިސކު

ބޭފުޅުްނގެ އަތަށް ަޓއިޕްކުރަްއވާަފއި  ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބޭފުޅުން މިއަދު މިތާ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އެ

ބޭފުޅުްނ ނޫންތޯއޭ އަސްުލގަިއ، މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ދެއްވި އެްއޗެްއަގއި އޮތް އެްއޗެއް. ޙަޤީޤަތަކީ މި 

ގޮތް ޯގސްެވެގން އޭރުެގ ތީމުގޭ ބަޖެުޓގަިއ  މެންބަރު ވެސް ވިދާޅުިވ ފަދައިން ކުީރގެ ސަުރކާރުން ކަްނތައްތައް ކުރި

ށް ޖަހާފައި ހުރީ. ރުިފޔާ ބެހުމަ މިލިއަން 71، މިލިއަން 61 ،މިިލއަން 211ނޫނީ ރިޔާސީ ަގނުޑވަރުެގ ަބޖެޓުގައި 

 ބައްލަވާ. ެއހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި މި  59ނަންބަރު ައއި މީހުން. ޕޭޖު  ހުރެގެން އޭރު އެ ކަންަތއްތަްއ ގޯސްެވގެން

ނޑު މީތި 59ހިނގާ  އެހެިނހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ބަލަމާ، އޮތީ އެެކއް ޮޕއިންޓު ބަލައިލާފައި ކިޔާނީ ވެސް.  . އަުޅގަ

ން ފަރާތްތަކަށްޯތ ައމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީެގ ފައިސާ. ކޮ، 339114ނަންބަރު  އޮންނަނީ ކޯޑު ގައި މި 59 ޕޭޖު

އެއް ނެތް. ެއއީ ކޮން ފަރާތްަތކަކަށްޯތ  ލަން ބޭނުްނވޭ. ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ދިނުމަކުން މައްސަލައަޅުަގނުޑ ބަލައި

 4:ސަޭތކަ  2ން ބިލިއަ 2ރުފިޔާ.  މިލިއަން 22:4.5 އޮންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން އަހާލަން ބޭނުން. އެ ކޯުޑގައި މި

ނޑު މި ދައްކަނީ. މިއީކީ ޖޯކެއް ނޫން.  މިލިއަންހާސް   ރުފިޔާގެ ވާހަކަ 311ުރފިޔާގެ  211ރުފިޔާގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

 ދޭ އެހީގެ ަފއިސާ އޮންނަނީ އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުން ަގިއ މި:::339އެްއ ނޫން. ހަމަ ެއ ސަފުހާެގ ކޯުޑ ނަންބަރު 

ދިވެހި ރުފިޔާެގ ވާހަަކ މި  މިލިއަން  447އަނެއްާކވެސް. އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުން ދޭންވީ ކާކަށްތޯ، ީކއްކުރަންތޯ. 

ދައްކަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއީކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 
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ެއއް ޫނން މި ދައްކަނީ. ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާެގ ވާަހކަ ިމ  ވާހަކަ  ނަންަގވާފަިއ ބަހާ އެްއެޗއްގެ  ފައިކޭޓުން

ޓެކްްސ  ދައްކަނީ އަުޅަގނޑުމެން. ކޯޕަރޭޓުދައްކަނީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ަފއިސާގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ޖީ.އެސް.ޓީ 

ނޑުމެން. ީޓ.ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަނީ ވެްސ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކު ހިންގާ ވަކި ބަޔަ ދައްކަނީ އަުޅގަ

ންނަީނ އެއް ެޓކްްސގެ ގޮތުަގިއ ދައުލަތަށް މި ވަ ޓުތަކަށް. މި ހުރިހާ ފައިސާފައި ހުރި ރިސޯކުންފުނިތަކަކުން ހަދާ

ނަޑކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަކަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނަމުގަ ައކަށް  . ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އް މިއަކަށް ނުހެއްދެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެން މި ވިދާޅުވަނީ ިދެވހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ މިއަުދ ބޭނުންފުޅުހާ ގޮތެ

ނުޑމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުރިއެރުމެއް އަންަނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުފާކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓެކޭ. ތެދެއް. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ބައްލަވާ.  ނޫނުއަސާީސގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާބު ޙައްޤުތަުކެގ ބާބު ތި ފަހަރަކު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާ ކޮންމެ

މުތަުކަގއި އިްސކޮށް ތިއްެބވި ކޮންމެ މެ މީހަކު ވިޔަސް ަދއުލަތުގެ މަޤާމީގައި ބުނަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިޔަްސ ކޮން

. އްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނޭހިވާނެ ގޮތަށް ކަންތަބޭފުޅަކު ވެސް ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ މަތިން ފަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީމަ އަުޅަގނޑު ޕާޓީ ނޫން މީހަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވެފަިއ އޮތީ ތިމަންނަގެ ޕާޓީ ނޫން 

ާޔގެ ނުެވވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް . އެހެން ވިދާެޅއްހަކަށް އެއްެވސް ކަމެއް ުނވާނޭމީ

ދައްކަނީކީ. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މުދަލުެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދިވެހި  އެްއ ނޫން މި އަމިއްލަ މުދަލުގެ ވާހަކަ

ދައްކަނީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަޖަލަކަށް ޖޯކަކަށް ހައްދަވަިއގެެނއް ދިވެހި  ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާެގ ވާހަކަ މި

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެއްކެވޭނެ ިޢއްޒަ ކަ ރައްޔިތުންގެ ަފއިާސގެ ވާހަ   ފާތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ މާތްއެއް އަުޅގަ

ނޑުގެ އަޚް،އެއް  ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. ، ށ.އަޮތޅު މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކޮށް ދަންނަވަން އަުޅގަ

ލިސްުޓގައި ހުރި ރަށްތަކެއްެގ ވާހަަކ މަތިވެިރ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ވިދާުޅވި ބޮޑު ިލސްޓެއް އިނގޭތޯ  ޢަލީ ރިޟާ

އެހެންވީމަ. ޮބޑު  ލަތޭ ައޅުަގނޑުމެން ިމ ދައްކަނީހީދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވެްސ ވިދާުޅވި. މިހިރީ މަާކރާއި 

ރަށްތަކޭ  ނިމުނުއިރު އެ ލިސްޓުގެ ސުރުީޚގައި އޮްތ އެއްެޗއް ިކޔަެއއްނުލައޭ. ަމޝްވަރާކުެރވެމުންދާ ލިސްޓެއް ކިަޔއި

ރަށެްއގެ ވާހަކަ. މަްޝވަރާ. މަޝްވަރާ ައޅުަގނޑުމެްނ  51ރަށް. ނަރުދަމާ ހެދުމަށް  72ކިޔާފައި ބަނދަރު ހެދުމަށް 

ިއ އާ  ނޫންތޯ. ހިނގާ މަޝްވަރާކުރަމާ. މަޝްވަރާ ވެސް މިތާ ތިބެގެން ކުރަންވީ. ދިވެހިރާއްޖެ އެއަރކޯންކޮްށލަންވީ

 ހުއްޓޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޮދގުހެދިޔަސް ތަންފުކެއް ބޮުޑވަރު. ސް ތަފާތު އެބައެކަން ުކރުމާ ހާ ޢަމަލީ މަސައްކަތާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިހުތިރާމު ގެ ލީޑަރަކީ. އޮތް ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު ކުރާ ބޭފުޅެއް މިއަދުގެ ވެރިކަުމގައިދެން އަޅުގަ

މުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ ވާހަކަފުޅުަތއް ކަުމގެ މަޤާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަނިކުފާނު ވެސް މިއަުދެގ މި ދައުލަތުގެ އެ

ނޑު ހަމަ ރީތި  ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ  ވެއްޖެއްޔާ ދަންނަވާ ކަމަށް ބަހުން ބުނާއިބާރާތުން އާދަިއގެ ދިެވހިހުންނަހެން، އަޅުގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން. ވަޒީރަކު މިތަނަށް ވަަޑިއގަ ދޮގުހެދުން މިއަދު އެ ތަސް، އިްއޔެަގއި މިތަނަށް މަނިކުފާނު ވެސް. އަުޅގަ

ކުެރވުނު ުސވާލުެގ  ކަމަނާއާ ތަުނގައި އެ  މި ވަަޑއިގެންެނވި ވަޒީރު ޑޮކްަޓރ މަރިޔަމް ޒުލްފާ ވިދާުޅިވ އިްއޔެަގއި
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. އޮފް ކަލްކިއުލޭޝަނޭއޮންނަނީ ބޭސިސް  ޖަވާބުަގއި ވިދާުޅވީ އެ ުސވާުލ، ޤާނޫނުގައި އެ ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުގައި މި

ނޑު އެ ޤާނޫނު ހަދަންވީ ނޫނިއްޔާ ހިސާބު ނެޑކޭ. ތެދެއް، ެއ މިންގަ ަގއި އޮްތ ގޮތަްށ ޮގތަށް ދީފައި އޮތް މިްނގަ

ނަޑައޅާފައިއަޅުަގނޑު ިކޔައިލާނަން. މި މާއްދާގެ )ނ( މުއްދަތުގެ މަްއޗަްށ  ވާ ފީ ދައްކާނީ އިުތރުކުރެވޭ ގައި ކަ

ށް ޖެހޭ ވަރު ެއ އަހަރަކަށް ަދއްާކ ޭލޝަން. އަހަރަކަ. އެ ދިޔައީ ބޭސިސް އޮފް ކަްލކިއުފަހުބަހާލުމަށް

ރީ ގްރޫޕްގެ ިއގަތަސް ދޮގުަހދަނީ. ޕާލިމެންޓްއޮތް ވާހަކަ އެކަމަނާ ހަނދުމަފުޅެއް ނެތް. ވަޒީރަކު ަވޑަ ޚަލާސްކުރަންޖެހޭނޭ

ގެ ލީޑަރު ވެސް ޮދުގހަދަނީ. އެންމެ މައްޗަށް ޮދގުހަދަނީ. ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު މެންބަރަކު ވަޑަިއގަތަސް

ޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ާތއަބަދު އިތުރުފުޅުހައްދަވަނީ. ިމއީ ބޮޑުވަރު. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރައީސުލް

އެއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޭ. ދިވެހި  ަބހާ ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ނަގައިފައިކޭޓުން އަމިއްލަ 

ވާަހކަ މި ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ބޭނުންހާ މީހަކަްށ  ރައްޔިތުން މި ޤައުމަށް ވަްއދާ ފައިސާގެ

ބެހޭނެ އެއްެޗއް ނޫން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަކީ. ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުހާ ގޮތަކަށް ބެހޭނެ އެއްެޗއް ނޫން 

އެއް ނޫން. މި ފޮތް  ނުޑގެ ވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަކީ. އަޅުަގނޑު ދައްކާނީކީ ައޅުގަ 

މެން އެންމެންނަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ކުެރހިދާނެ ގެން އެ ދަްއކާ ވާހަކަ. ޕައިޗާޓުތަާކއި ބާޗާޓުތަކާމޮޅުވެ

 ކަކުރަހަން. އެހެންނަމަވެސް، މީތި ޙަޤީޤަތަކަށް ބަދަލުކުރުން އެއީ މުޅިން އެހެން ވާހަ އިޗާާޓއި ބާޗާޓާ ވެސް އެނގޭ ޕަ

ހިނގާ. ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓު  ލަމާއެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕޭޖު ނަންބަރު ބަލައި އެއް. މުޅިން އެހެން ވާހަކަ 

ވަނަ އަހަުރގެ ކުީރގައި ވާހަކަދެްއކެވި ެމންބަރުން، މިއަދު މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން  3119ބޮޑުެވގެން 

ނޑުމެން  ބޮޑުެވެގން ދިވެހިން ފަޤީރުވެގެންދާތީ  ނައީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓުގެމިތާ ގިނައީ. މި ސަރުކާރު އަޅުގަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުން ގެަނއި  އަުޅަގނޑުމެން ގެަނއި ސަުރކާރެއް. ،ދިވެހިންގެ މަްއޗަށް އޮތް ދަަރނި ބޮޑުެވގެން ދާތީވެ 

ަގވާ. ފަރެސްމާތޮޑާ ާދއިރާެގ އޮތީ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ބަލައިލަމާ ހިން ސަރުކާރެއް ިމއަދު މި ޤަުއމުގައި މި

ވަނަ  3116ވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުްނ ވިދާޅުިވ، ނަންބަރުތަކަކަށް ިރޢާޔަތްކުރެްއވީ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުއްޠަލިބު

ަވނަ އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން  3123ވަނަ އަހަރުން  3122. މިއަދު މިިލއަން 2155އަހަރު މި ޤައުމުގެ ޑެފިސިޓަީކ 

ކަަމށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިީއ ޖޯކެއް ނޫން. މިީއ ޖޯކެއް  ނަށް މައްޗަްށ ދާނެބިލިއަ 4.19ކުރަނީ އެ އަދަދު ލަފާ މި

ވުރެ އެަތއް ހާސް  އަށް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭުރގައި ާއމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބުނު ފައިސާ

ނޑުމެން ރުފިޔާ މިލިއަން އިތުރުކޮށްފީމު. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު  އެއް މިއަދު އަޅުގަ

ގައި ވަރަށް ީރއްޗަށް ތައް ިމ ފޮތުކައި ކުރަްނ ހުރި ޕްރޮގްރާމުޓަ އަޅުަގނޑުމެން ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

މަީކ ޮރގްރާޕް 1:ތަުކގެ ެތރެއިން %. އެހެންނަމަެވސް، މި ޕްރޮގްރާމުހުރި ތަކެްއގެ ވާހަކަ ލިެޔފައި އެބަޕްރޮގްރާމު

ބަހަން  އްޔާ ުކރެވެންހުރި ކަންތައްތައް. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެްއކަލަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންބޭރުގެ ލޯނު ލިބިއްޖެ

ވިދާުޅވީ ެއީއ  އެ .ކުރެވެންވީ. އެކަން ކުަރންވީނުން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ީކއްެވގެްނތޯ ނުބިިލއަ 5ބާއްވާަފއި އޮތް 
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މީހުންނަށް ހުރި ފައިސާ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި  އެއީ. ތެދުފުޅެއް ެއއީ. ެއއީ އެ  . ތެދުފުޅެއްއަހަރެމެންނަށޭ

ން ރުފިާޔ ބިލިއަ 5މެންބަރު އެ ވިާދޅުވީ މި  ެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މަްއޗަންޮގޅި ދެުކނު ދާއިރާގެ ފައިސާ

 4ދައުލަތުގެ ފައިސާ މީގެ ނަގަނީ. ދިވެހި  ބަހައި ހުރި ފައިސާއޭ. ތެދުފުޅެއް. ބަހައި ނަގަނީ. ބޭފުޅުންނަށް އަކީ އެ

 4ެއއް ނެތޭ  ކޮށްލާފަަލޭއ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮޑިޓުޑިޓުކޮށްނުއަހަުރވީ އޮ 4އަހަރުވީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ބޭނޭ.ނުލި ޖެނެރަލަށް ދޭ ޖަާވބަކީ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބަޖެޓެއް ކުރަން ބުނީމަ އޮޑިޓަރއަހަރުވީ. އޮޑިޓު 

ކެޔޮޭކވަރު  ވާނީ. އޮރިޔާން ވާނީ. ބިތުފަންގި ނެގީމަ އްޔާ ކުރާނީ. ކޮށްިފއްޔާ ިކހިނެއްވިޑިުޓ ދޭނީ. ދީފިއްޔާ އޮ ކިހިނެއް

 ވެގެން އެ  އްސަސާތައް ގިނަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން. މިނިވަން މުއަކޮ-ނުދޭނެ. ދެން އޮތީ އެންޓި ، އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ

ުދވަަހުކ  ެއއް ހިންަގވާ، ކުރީ ަގއި ވެސް ބަލާހާ މަްއސަލަޕްޝަން ކޮމިޝަނުކޮރަ-ނީ. ެއންޓިދެްއކެ ވާހަކަ މިއަުދ މި

ނޑަކީ ވެސް ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެ  ތަނަށް ވަަޑިއގެން އެ  ާވތީ އެ ރާސާުކރާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކަށްދި ންނަށް، އަުޅގަ

އްސަސާަތކުގެ ތެެރއިން ނިވަން މުއަބުނާ މި އެ ކަފުުޅތަކުަގއި މި ޤާނޫނުއަސާީސގައިބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަ

ނޑައަޅާަފިއ ހުރި ބާވީހަކަށް މުއައަޅު ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ގެއްސަސާަގނޑުމެން ކަ

އްސަސާ ނުކިޔާށޭ. ތިމަންނަމެން މިނިވަނެއް ނޫނޭ. ހަމައެކަނި . އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިނިވަން މުއަވިދާޅުވަނީ ީކކޭތޯ

 ަގއި ލާރި ޅުން ފާސްކޮށްީދފައި އޮްތ ބަޖެޓުބޭފު ހެްއޔޭ. ތިމަންނަމެންނަށް ތިނެއް ހުރީ. މިިނވަން ާވނީ ކިހި ނަން ބޯޑެކޭ

ދޭ. އެްއ ނު ޖެހެނީ ހުއްދަ ހޯދަން. އެ ހުއްދަ ރުފިޔާ ައށް ވުރެ ޮބޑު އަދަެދއް ޚަރަުދކުރަންޏާ މި 6111އެއް ނުެދއޭ. 

މިނިވަންަކން ނެތިއްޔާ މިނިވަނެއް ނޫނޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. . ޚަރަދުކުރުމުގެ ދެން ކޮބައިތޯ މިނިވަންވެފަ

ތްތެރި ރައީސް. ދެން ކިޔާފައި ދެފަިއ މި ބުރިކޮށްލަނީ. ނުހިނގޭނެ، ޢިއްޒަ ބުނަނީ ހިނގާށޭ މެން ގާުތަގއި މިއަޅުަގނޑު

ނޑުމެ ވާންވީ. މަށް ގޮވަންވީ އިނގޭތޯ. މިނިވަންކޫއްތާފައި ގެންދަން. ޤައުޖެހޭނީ ދަމާ ވާންވީ. ން އެންމެން މިނިވަންއަުޅގަ

މި ޤައުމު ފަސާަދއިން،  ،ިޑސެމްބަރުގަިއ މި އޮްނނަ ބޮޑު މުޒާހަރާަގއި ުނކުމެ 34ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން 

. އަޅުަގނޑުމެން، މިކަން ރަނގަޅުކުެރވޭޯތ ބަލަންވީ ،ޓަކައި އެންމެން ނުކުމެ ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް

ނޑު މިއެންމެންގެ ވާޖިބެއް. ިޢއް ވާހަކަދައްކަނީ ައޅުަގނުޑގެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ވާޖިބު ނޫން. އަޅުަގނުޑގެ  ވާހަކަަދއްކަީނ އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ބޭުނމެއް މީގައި ޮއެވގެނެއް އަޅުަގނޑު މި

އަށް  ޖިބު މި ފެހި ޤާނޫނުއާސާސީ، މިލާނަން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ޤާނޫނީ ވާއަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި

ނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ. މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ. މި ޤާނޫ ވަނަމަކަށް މި ކިޔަނީ ފެހި 

ރާތުން ކުރާ ކަންަތއްތަްއ އޮންަނނީ، ވެރިކަން ހިްނގުމުގެ ބާުރގެ ފަ ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި 4ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 81

ޓަކައި  ކުރުވުން. އަދި މިކަންކަން ކުރުމަށްންގުުމގެ ބާރު ޖަވާބުދާރީނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި ވެރިކަން ހި ހިނގާ

މަތީން ފިަޔަވޅުތައް ެއޅުން. މިއީ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ. ޢިްއޒަތްތެރި  ގޮތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުަގއި ވާ

ނޑު އަދާކުެރޭވތޯ މި ބަލަނީ މި މަސައް ކުރުވޭތޯ މި ބަލަނީ ބުދާރީކަތް. އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރު ޖަވާރައީސް، އަުޅގަ
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. މި ސަރުކާރު ވެސް ދެމިއޮތުމަށް ވެސް ޓަކައި. ރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޙަްއޤުގަހު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

ބަދަލުވާކަށް.  އަހަރަށް. ނުޖެހޭ ދުވާލަުކ ތިން ފަހަރު 6ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިަރއްޔިތުން ސަރުކާެރއް ގެނައީ 

ޕާޓީ ވެސް އެބަ ތިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މަލްޓި  ވާހަކަ ދައްކާެނ ބަޔަކު އެހެންނަމަވެސް، ޯގސްކޮށް ަކންކުރަންޏާ އެ

ނުޑމެން އާއެކޭ ބުނީ. އެތައް ހާސް، އެތައް  ޑިމޮކްރަސީ އެއް ހޭދަކޮށްގެން ދިވެހި  ރުފިޔާ މިލިއަންއަކަށް އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެްސ، އެްއ ގެނެވިފަ ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއޮީތ މަލްޓި ކޮށްގެން މި ސައްކަެތއްރައްޔިތުން އެަތއް ބުރަ މަ

ޚިލާފަށް މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިންނާއި އެހެން  ތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިްނގެ ރޫހާޢިއްޒަ

ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުިވ  އުޅެނީ ެއއްަކލަ އެ މި ޕާޓީތަކުން ައއި މީހުން ގަނެެގން މި ސަރުކާރަށް ގެްނގޮްސގެން ެވސް

ކަމަށް ބުނި ޑިމޮްކރަސީ ހަލާކުކޮށްލަން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑގެ  ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވި ކަމަށް ބުނި، އެ

ޖަހާފައި އި ޮބޑު ލިސްެޓއް ފޮުތގަ . ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ބަޖެޓުލާނަންގެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުަގނޑު ދަްއކައިދާއިރާ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ މައި ރަްށ، ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާ އަކީ މި އޮތް އިުރގައި މިވެނި އެވެނި ަކމެއް ކުރާނަމޭ ބުނިއިރުގައި ައޅުގަ

އެކޭ، އިނގޭތޯ.  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަށް ވެސް އެނގޭނެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވެސް ވިދާުޅވޭ ތިމަންނަގެ ސޭފް ހޭވަން

ެވސް ަގއި ވެސް ައޅުަގނޑު އެކަަމކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތާއީދު ބޮޑު ރަށެއް. މި ސަރުކާރުން އޮތް ވަރަށް

ކަމެއް ވެސް  ަގިއ ވެސް އޮންނާނެ ވައިކަރަދޫ އަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގެނެސްދިނުން. އެދީގެން ފާސްކުރި ބަޖެޓުވޯޓު

ނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެއްޖެ ނައި، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަިއކަރަދޫ ރައްޔިތުން މިއަދު ހޭލަން . އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަްށ ވާހަކަދަްއކަން އެބަހުރި. ކަމެއް ކޮށްދެމަކު  ވެއްޖެ. މި ސަުރކާުރން ބުނާހާ ހޭލަން ން ނުދޭ. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަފއި ހުރި  ނޫން. މި ބަޖެޓު ެއއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުެގ އަމިއްަލ ވާހަކަ ފޮތުގައި ައޅުގަ

އެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑަށް އެްއކޮނެއް ަވގުތެއް މިައދަކު، އިވަރު ކަންަތއްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްބަ

ނޑުމެން ބުނަމު ފްރީ ބަޖެޓެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮންފަދަ ބޮޑު ދޮގެއްތޯ. ޓީޑިއު ން ދިޔައީ މީރައީސް، ދެން އަުޅގަ

 3563ވަނަ އަހަރު  3122ީޓގެ ގޮތުަގއި ޑިއުްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިމްޕޯޓު ޢި، ކޮންފަދަ ބޮޑު ދޮގެއްތޯ. ަބްއލަވާ

ނޑުމެން އެބަ ލަފާކުރަމޭ  3123ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު،  މިލިއަން ރުފިޔާ.  މިލިއަން 2:72ވަނަ އަހަރަށް ައޅުގަ

 7މިލިއަން  5:2 ރުފިޔާ. ން މިލިއައެއްހާ  511ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަފާތު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ. ތަފާތަީކ އެންމެ 

ގަންދީ هللا ބޭފުޅުން ތިއީ  އިނގޭޯތ. ކޮންފަދަ ބޮޑެތި ދޮގުތޯ. ތި  ޓު ބީ އެްގޒެކްޓު 47ސަތޭކަ  9ހާސް  99ލައްކަ 

ދައްަކވާއިރު ކޮންެމވެސް  ހުވާކޮށްގެންނޭ ތި ތިއްެބވީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވާހަކަުފޅު

ނޑުމެންގެ އާމްދަވަރަކަށް ބަލައި  ނީ އިތުރުވެގެންދިޔަ މިންވަާރއި ލާން އެީއ އޮންނަ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ހޭދަ ގޮތުގައިޯތ ހޭދަކުރެވެނީ ބަލާއިރުގަިއ  އާއި ހެޔޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެްއޗަކުން އަުޅގަ

ވެރި ހީލަތްތެރި ބަޖެޓެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ަވރަށް މަކަރު

ެގ ނަތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއް. ފްރެންޗު އެިއޑުކޮށްފައި އޮންުނދޫގެ މިސްކިތެއް ައޅަން ބަޖެޓުއަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ މަކު
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ވަަނ  :311ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާ  3119އެހީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުެމން މަކުނުދޫގައި ބަނދަެރއް ހެދުމަށް 

ަގއި ހިމަނާފައި އޮތް. އެ މަަސއްކަތެްއ ނުކޮށްދެްއވި. އެ ފަިއސާ ވެްސ ގެންދިަޔއީ އެހެްނ އަހަރު މި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓު

އަޅާ ނިންމީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެްނ އެހެން ތިން ރަެށއްަގއި ބަނދަރު ޔޫރޯ އިން މިލިއަން 28ތަނަކަށް. 

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވެސް ހަމަ ކަންތައްތައް ބޭނުން ނޑު  ލު އެހާހާތަކުގެ ސްކޫލް. އަޅުގަ ގޯސް. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ތެރި ަރީއސް، ނޭކުރެންދޫަގއި ވެްސ ޙާލަތު ެއހާ ގޯސް. ޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ ިޞއްޙީ

ހަމަ ތަނަށް  އެކިތަންމެ ދުވަހެއް.  ނޭކުރެންދޫގައި ވެސް ބޭރު ތޮީށގެ ފަިއކަށި ރަނގަުޅކޮށްލަދޭށޭ ބުނެގެން އުޅޭތާ ވެސް

 ބަދަލުވާއިރު. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެން އަުޅަގނުޑގެ ދާއިާރގައި އޮތް ާމވައިދޫ ަރއްޔިތުން  ބިްއވަނީ މޫސުންދޯނިތައް 

ވޭ. ގެ އެބަ މަދ58ުރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް  4އިން . އެ ރައްޔިުތންގެ ތެރެމިއަދު ތިބީ ގެންގޮސް ނޮޅިަވރަންފަރަށް ލާފަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން ތި  ެގ ވިދާޅުވަނީ ައޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަކުން އަޅުގަ

ނުޑމެން ތަފްޞީލެއް ނެތި ސަރުކާރުން އެ ވިދާޅުވަނީ ވޯޓުލައި މިގާތުަގއި   5ދޭށޭ މި ބަޖެޓަށް. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަލާފައި އަބިލިއަން ރުފިޔާ އެހެނިހެން ޖަހައި ނޑުމެްނ ފާސްކުރާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ކީ ޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮވާލަީނ ވަމާތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ކަމުގައި މާދާރު މީހުންޒިން

ފަހުން  އަން ރުފިޔާ އެންމެމިލި 287ން ޖަހާފައި އޮވެގެްނ ތީމުގޭ ބަޖެޓު ބޭފުޅުން ކަމުނުގޮސްގެން އެހެނިހެން ތި

އަން. އެީއ މިލި 287ހުންނެވިއިރުަގއި ބަެޖޓުގަިއ އޮތީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުންެނވިއިުރ  މައުމޫނު

ބިލިއަްނ  5.7ނަށް ތިޔަ ވިދާޅުވާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިން. މިއަދު މި ދައްކަނީ އި އެހެިނހިރިކަރަންޓާއި ކެޕިޓަލާ

 . ..ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާަހކަ 5.162ފެންނާނެ. ވެސް ނު ޔާގެ ވާަހކަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއިން ަގނެޑއް ެއއްެޗއްރުފި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް، މި ޖަލްސާގައި ގެންދިއުމަށް  3123ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނޑާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ  4ގޮތުން  ދަްއކާ  ާތވަލު ހަމަޖައްސާފައިވާ ަގޑިއިުރގެ ވަގުތަށް.  2ޖަހާއިރު ޖަލްސާ މެދުކަ

ވާހަަކ  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ފައި މިގޮތަށް ހަމަޖެހި ފަށާ ޖަހާއިރު ޖަލްސާ 5 انشاءهللاޖަހާއިރު  5ފަހުން  އޭގެ

ނޑު މި ފުރުޞަތު ދަންނަވާލުމާ ވެލި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް. އަރުވަނީ މަޑައެކީަގއި އަުޅގަ

 ޖެހުމާ  4ޓު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިނެ 26މިނެޓަށް. އެެހންނަމަވެސް އެ  26ވަނީ  މެންބަރަކަށް ވަގުތު ާޚއްަޞެވގެން

 ބަރު ބޭނުންފުޅުވާހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ބާކީ އޮންނަ ަވގުތެއް ޢިްއަޒތްތެރި މެން

 ކުރަން. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު  ލިބޭނެޖެހުމުގެ ފަހުން ފަށާ ދަންފަޅީގައި  5ިވއްޔާ  ކަމަށް ވަނީ
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 ދަނީ އާމް ކަމަށް ލަފާކުރާ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތަށް ިލބޭނެ 3123ކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޝު`. 

ހަށް ސަރުކާރުެގ ޖިލީގޮތަށް ތަފްޞީލީ ބަޖެޓެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ އާއި އަދި ދައުލަުތގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ 

ނާޒަށް ޢިމަދު އަޙްޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ  ެދއްވީީތ އެކަމަށްފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވައިފަރާތުން އާދެ، 

މައަްށ ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، މިއަދު މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑާ ހަ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ވަރަށް

ދައްކުވާަފއިވޭ.  ކަތައް ވަރަށް ތަފްީޞލީ ގޮތަކުންއިރުގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެކި ވާހަވާހަކަދަްއކަން މި ލިބުނު

މެންަބރުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ގޮުތން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އޭގެތެޭރގައި ސަރުކާރަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

ވެަފއި ތިބި ލުީޓއަކުން އަެނއް ޕާޓީއަކަށް ނަޤުއަދި މިހާރު އެއް ޕާ އިހޮވިވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނާ

ކެވޭ ވާހަކަތަަކކީ ތިމާމެން އަމިއްލަ ދެ ވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

މަޞްލަޙަތުގެ ޭއގެތެރޭަގއި ިހމެނި އަދި ސިޔާސީ ނުޫފޒުން ތަޣައްޔަުރވެ ޭއގެ އެންމެ ފުންމިނުގައި ވެއްިޓގެން ދަްއާކ 

ދަްއކަާވ.  ކުރަންޖެހެނީ. ާއދެ، ބަޖެޓުަގއި ތަފްޞީލެއް ނެތް ވާހަކަ އެބައަުޅަގނޑު ޤަބޫލުވާހަކަތަެކއް ކަުމގަިއ 

އޮތީ މިފަހަރު ހުށަހެޅި  އެީކގައި މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަީނ މި ންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ހިތާމައާއެހެ

ނުޑ ދެން ބަލައި ސަފުހާ 482މީގައި އެބަ ވިދާޅުޭވ  ބަޖެޓު. ވަނަ  3118ލަްނ އެބަ ބޭނުންވޭ އޮތް ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ހިމެނޭ. ތިޔަ ވިދާޅުވި މިހާރު  ޕޭޖު ހާދުއިސައްތަ ެއއްއޮތް. މިޮއތީ،  ވެސް އަުޅަގނޑު އަުތގައި އެބަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު

 އެ ރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފުޅުވެަލއްވާ ޢިްއޒަތްތެވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގައި ހުންނަވާހެން ހީ

 ވަނަ އަހަރު މި 3115، ކޮން ތަފްޞީލެއްތޯ އޮތީ. ާއދެ، 311ވަނަ އަހަރުގެ.  3118މަނިކުފާނަށޭ ހުށަހެޅި ބަޖެޓު، 

ނުޑ  ޖައްަސވާަލއްވާަފއި މި ހީރަސް އޮތީ ތިން ެގ ވަނަ އަހަރު 3116ވަނަ އަހަރު. އާދެ،  3115އޮތީ. ިވއްސަކަށް ގަ

ނުޑ ެއއްކޮށްަލއްވާަފއި ކޮން ތަފްޞީެލއްތޯ  އި ވާފަލައް އޮތީ ދެތިން ހީރަސް ޖައްސަަވއި މި ބަޖެޓުގައި ވިއްަސކަށް ގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް  ނޑުމެން އުފާކުރަނީ އަުޅގަ ރީމެްއ އޮތީ ކަރުދާސް އަުޅގަ

ޮއެވގެންތާ.  ރިހާ އެއްެޗއް އެްއކޮށްލެޭވނީ ތަފްޞީލެއްހު އުޅެނީ. މި ނެތިގެން މިެޗއްތޯ މީގެން ތަފްޞީލުޯކއްއޮތޭ.  އެބަ

ނުކުެރވޭނެ. ިމީއ  ތޭ ވިދާޅުވީާމ ެއއަކަްށ ޤަބޫލެއްތަފްީޞލެއް ނެޞީލެއް ނެތޭ، ވާހަކަަދއްކާފަިއ ދެން ތަފް، އެހެންވީމާ

މުހިއްމު  ވާ ކުލެވިަފއިޮގތަށް އެ ގޮތަށް އަދި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ވާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ހިމެނޭ

އިދޭ ވަރަށް ދައްކުވަ  ބަޖެޓުން އެބަ ބަޖެޓެއް. އާދެ، މި ބަޖެޓުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ުއފާވެރިކަމެއް ލިބެނީ މި

އާއި ައދި ދައުލަތުން ކުރެވޭނެ ޚަަރދު. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެްނ  ދަނީތަފްޞީލީ ގޮތެްއގައި ަދއުލަތަށް ލިބޭނެ އާމް

މިލިއަން ރުފިޔާ.  31.162ވަނަ އަަހރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަްނ ނުވަތަ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އަީކ  3122އުފާކުރަނީ 

ބިލިައން ކުރިއެރުމެއް. މީގެ ތަފާތު  8.6ކުިރއެރުމެއް. ެއއީ % 8.6ނަމަ މިއީ % .ޑީ.ޕީ ނިސްބަތްވާ ބަލާރިޔަލް ޖީ

ނޑުމެން މި  6ކުެރވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަންދާޒާ، ހިސާބުތަކަށް ބެލީމާ އަހަރުގެ ދުރުރާސްާތ ބަޖެޓު. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު  3124ޓަކައި  އުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްއަހަރަކަށް ނޫން. ިމ ޤަ 3އަަހރު،  2އޮތީ  އެކުަލވާފައި މި
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 :311ބަޖެޓެްއ ގެނެސްގެން. ެއއީ  އެީކގައި ޕްޮރގްރާމު ޓަކައި އުފާވެިރކަމާ ތިބީ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި

 ހަމައަށް. އޭރުަގއި ރައްޔިތުން ތިބެނީ އ3125ާހަުރގެ ނިޔަލަށް، ވަނަ އަ 3124ން ފެށިގެން ައިއސް ވަނަ އަހަރު

އަކީ ަރއްޔިތުން އަތުން ޓެކްސް ނަގަީނއޭ. ރަްއޔިތުން އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގަނީޭއ.  ދެެކވޭ ާވހަކަ އުފާވެފަ. މިއަދު މި

ހަމަތަކުގެ މަތީން މި ރާއްޖެ  ނުެދކޭ ގޮތަށް އާދެ، ޑިމޮކްރެޓިކުމިއީ ރައްޔިތުްނގެ ވެރިކަމޭ. މި ދައުލަތުގައި ުދވަހަކު 

 . މިއީ ަރއްޔިތުންެގ ބަިއވެިރވުން އޮްތ ސަރުކާެރއް. އެެހންވީމާ، ކުީރގެ ކަން ހިނގިދުށް ފުރަތަމަ ވެރިކަން މިއީ 

އްާޔ ެއްއ އޮތް ސަރުކާރެއް ވެއްޖެ  ގޮތަކަށް ނޫން މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާންޖެހޭނީކީ. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ހިްއސާ

ގޮާތއި މި  ގިއެހެންވީމާ، ކުރީގެ ދައުލަތް ހިނ ރައްޔިތުން ޖީބުން، ރަްއޔިުތންގެ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވާްނޖެހޭނެ.

އުޅެނީ މިދެންނެވި އުސޫލުން. މިއީކީ ައއު ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކަށް  ދައުލަތާ ތަފާތުވެގެން މި

ޔޭގަިއ ރު ނިކަމެތި ހާލުގައި މި ޤައުމު ޖައްސުވަިއގެން ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ގޮސް މުޅި ދުނިޤީފައެންމެ ކުރީަގއި 

ޤައުމުތަކުން  ސަލާންޖެހި. ސަލާންޖަހަމުން ޖަހަމުން ގޮސް ދުނިޔެ މީހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެމެރިާކ ފަދަ ބޮޑެތި

ބޭފުޅުން މާލީ ނިޒާމު އެހެން ގޮތަކަށް  ހާލަތަކީ ތިެއއް ނޫނޭ. ތި ބޭފުޅުން ތިބެންޖެހޭ ވިދާޅުެވއްޖެ ތި ންއައި.އެމް.އެފު

ން ހިންގާ ަޤއުމުތަކޭ. ެޓކްސް ަނގަިއގެ އިއާ ޤައުމުަތކަކީ އެީއ ޖީ.އެސް.ޓީ ވެފައި ހުރިބުބައްޓަންކުރާށޭ. ދުނިޭޔގެ ތަހުޒީ 

އަކަށް ނުލިބޭެނ  ުއޅެނީ. މިއަދު ިދވެހިރާއްޖެ ފައިމަީތގަިއ ުއޅެން ދަސްކުރާށޭ. ެއކަން މިއަދު ކުރަން މިއަމިއްލަ 

 ކަމެއް ނުވާނެ. އެ ސަލާންޖެހިޔަަކސް އެކަމެއް. ލިބުނު މާލީ އެހީތެރި އެންމެ ފަޤީރު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ޮއެވގެން

އުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ޤަ ،އޮތީ މިހާރު ދެވަނަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު މި ،އިން ނެއްޓި ދަރަޖަ

ނޑުމެން އެބަ ބަދަލުވެފަ. އެހެންވީމާ، ހުރި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ަޤއުމުތައް  އިޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ތަަރއްޤީވެފަ  އަުޅގަ

 ކުރާ ކަމަކީ. މި ބަޖެޓުން  ޖެހޭ. އެއީ މި  ބައްޓަންކުރާ ގޮތަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ މާލީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރަން އެބަ

ޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަ ޓަކައި ދައުލަުތގެ އިޤްތިޞާދީ މާލީ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެްއ މި ބަޖެޓުގައި ެއކަން ކުރުމަށް

ހުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ. އެއީ ދުނިޭޔގެ މީ ތަކެއް ވަނީ މިހާރު ވަނީ މިމު ބިލުން މުހިއްތެރެއިވާނީ ހުށަހެޅިފަ. އޭގެ

ނޑުމެން ކޮންމެވެ އެކަން ނުކޮށް އަނެްއާކވެސް މި ކަންކުރާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ސް ބައެްއެގ ޤައުމު ދަރުވާލައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  މެން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިޖެހުމުގެ ނިޒާމެއް ގެްނގުޅުމަކީ ެއއީކީ އަޅުަގނޑުގާތަށް ގޮސް ސަލާން

ަޤއުމު  ބޭފުޅާއާ މި ވެސް ވާހަކަދަްއކައިފި. އެ ާވކުރާ އަދި ިއކޮނޮމިސްޓަކުވަރަށް ފުންނާބު އުސްކަމަށް ދަޢު މަޖިލީހުގައި

 މަށް ރުކުއް ތަޢާރަފުކައި. ޓެކްްސ ނިޒާމެޓަ ހަވާލުކުރީ އެތައް އަހަރެއް ަވންދެން މާލީ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް

އަްށ ނުކުރެވުނު އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި  ބޭފުޅާ އެ  .ޓަކައި. ކޮންކަމެއްޯތ ކުެރުވނީ. އެްއވެސް ކަމެއް ުނުކރެވުނު

އަދި ނިމިދިޔަ ތިން  އިބަޖެޓުތެރެއިންނާ ދަނީ. މި ކުަރމުން މި މި އިސަރުކާރުން ކާމިޔާބުކަމާ އެީކގަ  ގޮންޖެހުންތައް މި

ސަރުކާރަށް ނުކުރެވުނު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް  ހުރީ އެ އިކޮށްފަޓު ތެރެއިން ސަރުކާރުން ކާމިޔާބުއަހަރު ދުވަހުގެ ބަޖެ

އަންނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް އަންނަން  ހުރި އަދި ތިޔަ ވިދާުޅވާ ގޮަތށް ރައްޔިތުންގެ ލޮުލގައި އަނދުން އަޅުަވއިގެން މި
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ެއއްެވސް ސް ސަުރކާރަކުން ޭބނުމެއް ނުވާނެ ތިބޭ ބަޔަކު ކުރާނެ ކަަހލަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެްއވެ

ުނވާނެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނ  ަޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅަކު ބޭނުމެއްވައަކަްށ އިންތިޚާބުވެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޫން އެހެން  ވެސް. ރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތން އަތުން އެ ލާކަށް. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަތުން ޓެކްސް ނަާގކަށްރުޅިއަރުަވއި

އި ަޤއުމުެގ ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ ވެރިކަުމގެ ދަހިވެތިކަްނ ދޫކޮށްލަްއވާފަ ކުން އެްއވެސް ަނގާަކށްގޮތަ

 ކަމަށް ޓަކައި ކަމެއް ކުރާ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ތިބި ޓަކައި އަންނާން  ޓަކައި ބަޖެޓަށް ކުރިއަރުަވއި ޤައުަމށްމަޞްލަޙަތު

އޮތީ އަިއއްސަ.  ޙާލަތު މި . އެ ގެ ޮކންމެވެސް ެއއް ޙާލަތެްއގައުމުޤަ ޤުރުާބނީ ވާންޖެހޭނެ މި މިއަދު މި ،ނަމަ ވަނީ

ނޑުމެން ހުރިހާ ކަެމއް ޤައުމު   އިއެީކގަ ކަމާހަމަ މަގަށް އެުޅނީމަ ޒިންމާދާރުމިއަދު ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. އަުޅގަ

ހަލަ ވާހަކަފުޅަކަށް ބެއްލެވުމެްއ ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކަ ދަނީ ޔާ ކަންތައްތައް ކުރަމުްނ މިރައީސުލްޖުްމހޫރިއްކަންކުރެވޭ ގޮތަށް 

ަޓަކއި ހަރުދަނާކުރަމުން ދަނީ.  ވެްސ ބެއްެލވުމެއް ނެތި ޤައުމަށް ނެތި. އަދި ތިޔަ ފޮނުވާ ސިޓީފުޅުތަކަށް

އަދި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރީމަ ޢިއްޒަތްތެރި  ،އަޅުަގނުޑވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ވާަހކަ އިވި 

ޓެކްސްތަކާ ެއްއޗެހި ނަގަިއގެން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ. ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވުންތަްއ  އާ ސުވާުލކުރިން މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަނެއް ކޮޅުން  އިއޮތޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުވަނީ ތިމަން މަނިކުފާނަށް އެއްކޮޅުން ޤައުުމގެ ވެރިކަްނ ދޫކޮށްލާފަ

ތިމަން މަނިކުފާނު ހިއްޕަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސިޔާސަުތގަޭއ  ،ނަމަ މާލީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރަން ދޫކޮށްލައިފި

ދަނީ. މިކަން  އެކަްނ ކުރަމުން މި  ރިކަން ދޫކޮށްލާނީއޭ. އެހެންވީމާ،ޓަކައޭ. ެވރިކަމެއް ނޫނޭ. ވެ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ

މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ.  ބަޔަކު ލަތު ކޮންމެވެސް އެއް ހިސާބަކުން ކޮންމެވެސް ެއއްހާޤައުމުގެ  ކުރަންޖެހޭނެ. މި

ނޑު އުާފވޭ. ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގަން ވޯުޓ އަޅުަގނޑު ދިން މީހެއްެގ  ައޅުަގނޑުމެން މި އެހެންވީމާ، ކުރަނީ. އަޅުގަ

ނުޑގެ ދަރިންނަށް ނޑު އުާފވޭ. ައުޅގަ ޓަކަިއ  ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެވެސް ޗެނަލަކަށް އެބަ އަރާ ފޮޓޯތައް. އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓު ދިނީ ފިލަިއެގން ހުރެގެނެއް ނޫން. ރާއްޖޭެގ ޓަކައި އެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ކަން ދާނެ ފާހަގަވަމުން. ައޅުގަ

 ބުނަނީ އަޅުަގނޑު ޯވޓު ދިނީމޭ. އެީއ ދަރިންނަށް  ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންގެ އެންެމންނަށް އަޑު އިޭވ ގޮތަށް ިމައދު މި

ނުނަގަނީ. ކޮން ޤައުމެއްގަތޯއޭ އިންކަމް ޓެކްސް  ޓަކައޭ. ކޮން ޤައުމެްއގަތޯއޭ ީޖ.އެސް.ޓީ ޓަކައޭ، ދަރިންގެ ދަރިންނަށް

އޮތީ.  އިއިން ެޓްކސް ނުނަގާ ތަހުޒީުބ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ހިނގާފަ  ތޯ ވިޔަފާީރގެ ފައިދާ ކޮން ަޤއުމެްއަގއި ނުނަގަނީ،

ނޑުވަރަްށ ކުރި ޚަރަުދގެ ވާހަކަދެން ބަލަމާ ހިނގާ. ރިާޔސީ  އްޒަތްތެރި އެއް މެންބަރަކު ވެސް ދެންމެ ޢި ގަ

ނޑަްށ ފެނުނީ މިފާހަ ނޑަށް ފެނުނީ ރިޔާސީގެ ބަޖެދެތިން ސަފުހާ  ގަކޮށްލައިފި. އަުޅގަ ނުޑވަޓުން އަޅުގަ ކިޔާ  ރުގަ

 211ފެންނަނީ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ. މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި 411މިލިއަން ރުފިޔާ.  411އޮތް  ތަނަކަށް އެބަ

ތަން.  ިމކަން ކުރެވެމުން ދާ އިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ 237ން. ތަ މިަކން ކުރެވެމުން ދާއިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ 

އެކަްނ  ިމކަން އެަބ ުކރެވޭ. އެހެންވީމާ، ރުފިޔާ އިން.އޮތީ ފަންސާހަކަށް މިލިއަްނ އި ކޮށްފަ އިވޭތުވެިދޔަ ތަނުގަ 

ންނަށޭ ކަންތައްތައް ތިބި މީހު އިޖެހިފަވިދާޅުވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުލަ ކުރަނީ. ދެން މި މަސައްކަތް މިޓަކައި  ކުރުމަށް
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މަޖިލިސް  އިލްތިމާސްކުރަނީ މި މި އިއެކީގަ  ކަމާރައީސް ސަރުކާރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކޮށްދެނީ. އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަްތތެރި

ދަނީ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތަނުން ކަންތައް ކުރަމުން އިޢުތިރާފު އެބަ ވަޑަިއގަންނަަވއޭ މި

ނަޑކީ އުަފލާ އެކީގަ މީހުންނަށޭ. އަ ކަްށ ލަބިއްޔަތު އޮންނަ ރަށަފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަޣް  އިޅުގަ

ދެއްިވއޭ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް އާދެ، މި ރަށުަގއި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ނިސްބަތްވާ މީހެކޭ. އެ

ނޑި ންނަމަވެސް އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެޓަކައި. އެހެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެިރކަން ބަދަލުކުރުމަށް ވެްސ  ގޮ

ނ :އަދި ޯލކަްލ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން  .ކޮށްދިނޭކާމިޔާބު ކޮށްދިނޭ. އެްއވެްސ ޑި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ކާމިޔާބުގޮ

ވެްސ އި ނަދޫގަގެ. ތ36ިއި އެބަހުރި ވެސް އަޅާފަ އި ކަމެއް އަދި ނުކޮށްދޭ. އެްއެވސް ކަމެއް ނުކޮށްދޭ. ނައިފަރުގަ

ނޑުގެ ާދއިރާ ހިމެނޭ އަނެއް ތިން ރަށަށ36ްއި ހުރީ އަޅާފަ ެށއް ނުދޭ. ވެސް އެްއވެސް ކަމެއް ކޮ ގެ. އަދި ައޅުގަ

ނޑު ިއލްތިމާސްކުރަން އެ ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ އެ، އެހެންވީމާ ކަންތައް  ވާހަކަދަްއކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑަީކ  ވާހަކަދެްއކުމެއް. އެހެންވީމާ، އިނެތް އިންޞާފުެވރިކަމާ އެީކގަ އިތަނުގަ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ދެން. އެއީ މި އަުޅގަ

އެދެނީ ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ ރަށްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ  އަުޅަގނުޑ މި މީހެއް. އެހެންވީމާ،އަށް ނިސްބަތްާވ  އެމް.ޑީ.ޕީ

ވެސް އި ށް އޮތް ބަޖެޓުތަކުގަވެސް އަދި ކުރިއަ ޓުންބަޖެ މި ަސރުކާރުން އަވަްސެވގަންނާށޭ ތައްތައް މިއެންމެހައި ކަން

ނުޑގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ   އިއެކީގަ ކަންތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. ހިތާމަޔާރަށަށް  5ހިމަނައިގެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ގެ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި. ފުލުހުންގެ ބަޖެޓު އިގަނތާ ެވސް މި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ

ރި ެވސް ދައްކައިފި. ޢިްއޒަތްތެ ވާހަކަ އެހެންމެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަްށ ދޭ ބަޖެޓު ކުޑަ ދައްކައިފި. އަދި ހަމަ

ނޑު ހިތާމަުކރަން ރައީސް، ެވްސ ގަނޭ. ޤައުމެއް ހިފަހައްޓަްނ ތިބި ބަޔަކު ޤައުމުގެ މުިޅ  އަޅުަގނޑު ލަދު .އަުޅގަ

ނޑާ   ދިފާޢީ  ރަން އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެތަކުން ސަލާމަތްކުރިންނާ އަންނަ ހުރިހާ ހަމަލާތި އިމަތިންނާ އިެއއްގަމާ  އިކަ

ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް  މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް އެ 811ބަޖެޓުގަ.  ބާރަށް އޮތީ ކިތައް މިލިއަން ރުފިޔާތޯ މި

 ބިލިއަން އަދި އިތުރަށް އެބަ  2.2ބިލިއަން.  2.2ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ކިހާވަެރއްޯތ އޮތީ. 

ނޑު ރަށުގަ  މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ. އަޅުަގނޑު 37ވެސް  ތައް ހިންގަންއޮތް އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމު  އިެވްސ އެދެން އަޅުގަ

ޭހ ފުޅުްނ ކުރަންޖެބޭ އިން ދޭން އަޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ. އެހެންނަމަެވސް އެ ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލަުރން. ގިނަ

އަކާ  ޓަކައި ކުެރވޭނީ ދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަށްރުބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ކު  ޓަކަިއ އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް

އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ ވާހަކަ ނިްނމާލުމަށް އިޝާރާތެއް  ،އެކަީށގެންވާ އަދަދަކަށް. އާދެ

ނުޑެގ ވާހަކަ މެއަދި އަ .އަންނަކަން ނޑާލަންުޅގަ ވާހަކަ އެްއވާހަަކއާ  ވެސް އަޅުަގނޑު ދެރަވޭ. އެއީ މި ޖެހޭތީދުކަ

 ގުޅިލާމެހިގެން އަނެއް ވާހަަކ ގޮސް ނިންމާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެރަވަނީ މި 

ގެ މެންބަރުކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު މި  އިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޤަަދރުވެރި ބޭފުޅަކަށް ކުީރގަ

ނޑު ދެރަވަނީ ހިތާމަ . އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅެްއގެ ދަރިުފޅަކު މިކަހަލަ އިތުރުފުުޅ ހައްަދވަިއގެން ވާހަކަދަްއކަވާތީ  އަުޅގަ
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ހުންނެވި ަވޒީުރ ލަންޑަނުގަިއ ހިނގި ބޮުޑ  އިވެްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އޭރުގަ  ފަހުން ވަނީ އެންމެ

ޑެންޓެްއގައި ފައިސާ ޫދނުކުރީމަ އަމިއްލަ އަތުން ފައިސާ ހިފައިގެން ދިޔަ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ހުރެގެން އެކްސި 

ނޑު ލަދުދަްއކާތީ ވެސް  ވާހަކަ އެ ވެްސ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ކުރަން އެކަމާގަނޭ. އަުޅަގނޑު ހިތާމަައޅުގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 22 ،މިނެޓާ 22ވަރަކަށް މިނެޓު ނުވަތަ  21ހޭދަކުެރއްވުނީ ގާތްަގނޑަކަށް  އިތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކފުޅުގަޢިއްޒަ

 އިޖަހާއިރު ފެށުމަށްފަހުގަ 5ޖަލްސާ އަލުން ފަށާއިރު ކަމަށް ވިދާުޅވަނީ. އެހެްނވީމާ،  ޓުމިނެ 22 .މިނެޓާ ގާތަށް

ގަިޑއިުރެގ  2ހިސާބުން އަުޅަގނޑު ޖަލްސާ  ަޑިއގަންނަވާނެ. މިހާގެ ވަގުުތ ލިބިވަމިނެޓު 5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ނޑާލީ  ުޝކުިރއްޔާ. ،ވަގުތަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  11;27އިން  11;26ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  އިުރ ސް ކުރިއަށް ގެންދާބަހު ލަުތގެ ބަޖެޓްގެވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައު 3123`. އަުޅގަ

 ޖަހާއިރު މި ޖަލްސާ ނިންމާ  7އޮތީ މިއަދުގެ ހަވީުރގެ  އޮތްއިރު މި އިމަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ މަސައްކަްތ އިންތިޒާމުކޮށްފަ

ޖަހާއިރަކަށް  7ބޭފުޅުްނގެ ލިސްަޓށް ބަލާއިރު  ފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްބެވިގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވާހަކަ 

ނޑުމެން މަަސއްކަތް ާތވަލު  ިމއަދަކު މަސައްކަތެްއ ނުނިންމޭނެ.އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކޮށްގެން ގެންދިޔަީއ ިއއްެޔ އަުޅގަ

ށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. އެހެން ކަމަކު އަ 7އިްނ  :ވެސް އަދި ޭއގެ ކުރީ ދުވަހު ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ނަޑއަޅާަފއި ސާަދވަހުމެ އަޅުަގނޑުެމން ޖަލްސާ ނިންމާލަން ޖެހުނީ ޖަލް 3އެ   އަށް ވާ ވަގުތު ފުރިހަމަ އަށް ކަ

ނޑު ަގސްތު ނުޑމެން މި ބޭނުންނުކުރެވި. އަުޅގަ ސް ނިންމަން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ިތއްބެވި ބަހުކުރަނީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ނިމެންދެން މިއަުދގެ ަޖލްސާ ކުރިއަށް  ސް ބަހު ގެންދަން. ެއީއ އަުޅގަ

ުދވަްސ  8އަހަރު ނިމުމުގެ  ތުން ަމޖިލީހަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުވާ ގޮ ނިންމަންޖެހޭ ސަބަބީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި

 ސްގައި ދެެކޭވ ވާހަކަތައް އަނބުރާ ކޮމިޓީ އެކަން ުކރެވޭނީ މި ބަހު އެގޮތަށް، ން އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާކުރި

ނިންމައިގެްނ މަޖިލީހުގެ  ސް ިމއަދުމި ބަހު، އެހެންވީމާ ށް ެވސް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ުބނޭ.އަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަ

ނުޑގެ ތެރޭަގއި ނިންމަވައި  ބަޖެޓު އެގޮުތެގ ، ގެން ގެނެސްދެްއވޭނީ. އެހެންވީމާކޮމިޓީން މަސައްކަތް މި ދަންނަވާ ގިުއގަ

ނޑު މިއަދުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  ކުރަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ބުނާސްތުޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ގަ  މަތިން އަޅުގަ
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ޖަލްސާގެ ވަގުުތ ިމ  ވޯަޓކުން. އެހެންނަމަވެްސ، ބަޖެޓުކުެރވެނީ ނަާގ ރުއިތު ،ޖަލްސާގެ ވަގުުތ އިތުރުކުރަްނޖެހޭނީ

ނޑުން އިތުރުކޮށްފަ. އެއީ މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެޢާއޮންނަނީ  ، ތިން. އެހެންވީމާމަ ންދާ އުސޫލުގެއްމު މިންގަ

އިތުރު ޯވޓަކަށް ދެންނެވުމަކާ ނުލަިއ  ކުރަނީށް ގެންދަން ވެސް އަުޅަގނޑު ގަސްތުމިއަދުގެ ޖަލްސާ ނުނިންމާ ުކރިއަ

ފުރުޞަތު މިހާރު  މަިތން އަޅުަގނޑު ނިންމީ. އަުޅަގނޑު މިހާރު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިާރޟުނުކުރަްއވާތީ ެއގޮތުގެ

 5ދި ވާހަކަފުުޅގައި ާބކީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް. އަފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. އެބަ މިނެޓު  އޮތް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ނޑު ވާަހކަ ނިންމާލި ހިސާބުން ފެށޭތޯ ބަލާނަން. އާދެ، ، އާދެ ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ޕަސެންޓެއް އޮްތ  ،ޓަކައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ އަދި އެމް.ޑީ.އެފަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އިފުލުހުންނާއި ސިފައިން، ފުލުހުންނާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  އަްށ މި ގަދައެއް ވަރަށް ވަރު  ބޭފުޅުންގެ އެ ވާަހކަ ވާހަކަ އެ ތަނުގައި ދެކެވުނީމާ ައޅުގަ

 އިގައި ޖެހިފަމިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު 811މިލިއަން ުރފިޔާ ފުލުހުންނަށް. އަދި ސިފައިންނަށް  471ބޭނުންވަނީ 

އްެޗއް ނެތްކަމުގައި ވިދާުޅވާ އޮތްއިރު ކުީރގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލިހެން ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަށް ެއްއވެސް އެ 

މުއައްސަާސގެ މުހިއްމުކަން ތިޔަ  3ބިލިއަން އެއީ މި  2.2ބައްލަވާށޭ.  ނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ބަޖެޓުބޭފުޅުން

ޓަަކއި އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި  . އެއީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްންޖެހޭނޭވަބޭފުޅުން ހަނދުމަ ބަހައްޓަ

ނޑަށް ދެކޭތީވެ. އަދި މިއަދު ފުލުހުންނާއި ންގެ ދައުރު މުހިއްމުބޭފުޅު ހެން ކަންތައްތަކުަގިއ އެހިނގާ އެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ސިފައިންނަކީ ކުީރގައި އަދި ަޒމާނެއްގަިއ އިެރއްަގއި ކަްނކުިރ ގޮތަށް ކުރި ަބއެއް ނޫން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެންމެ 

ޓަަކއި  ކަމަށްއެގޮތެއްަގއި  ރުބާނީ. ޚާއްޞަބޭފުޅުން ވެަވޑަިއގެންނެވި ޤު އި އެޓަކަ އަށް ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ

 އަށް ޖެހޭ. އެއީ ރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީ ފާގަތިކަން ގެުނވަން އެބަުޅަގނޑުމެން ތަނަވަސްކަމާއި އުފާ ބޭފުޅުންނަށް އަ ވެސް އެ

އަށް  އެއް ހިނގާ ތަނެއް ނޫން. މި ޤައުމު ތަރައްޤީ ޓަކައި. އެއީ މިއީ ހަނުގރާމަ އަށް ޓަކައި، މި ޤައުުމގެ ތަރައްޤީ

ނޑުމެން ކުރަން އަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އަެނއް ިދވެހިރާއްޖެ ގެންދިއުމަށް ެޖހޭނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޓަކައި އަުޅގަ

ނޫން. ހަނގުރާމައިގެ އެީކަގއި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ަމސައްކަތް. މިއީ ހަނގުރާމަކުާރ ތަނެއް  ވެސް އިޚްލާސްތެިރކަމާ

ކުރާ ގޮަތކަށް ނޫން  ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުން ކަްނތައް، ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ ޖަރީމާ ވެސް އޮތް ތަނެއް 

ނޑުމެންނަށް ދެކެވިއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައގުތަެކއްގެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުގަ

 އިކޮށްފަހަކަށް ލިުބނީ އެއް ފުށަށް ޗާޕު ދައުުރގައި ޮބޑު ިއސްޓޯރުްނ މަސައްކަތްކުރާ މީ ބައްލަވަްނވީ މުޙައްމަދު އަމީުނގެ

 ބަސްތާ  4ވައްތަުރގެ  4ބައި ރުފިޔާ ފޮއްެޗއް. އެ ހިފަިއގެްނ ދިޔައިމާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  .އޮންނަ ރުފިޔާ ފޮއްެޗއް

ދުންފަތް  އިއާ  ބަސްތާ 4ަވއްތަުރ  4ހަރުަގއި ވަނަ އަ 3119އަދި ދުންފަތް ކިލޯއަކާ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް  އިއާ
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އަީކ އިންފްލޭުޓ  މާނަ، އަކަްށ ވެްސ ނުލިބޭނެ. އެހެންީވމާ ރުފިޔާ 2111ކިލޯގެ ައގު ހުރީ ކިހިެންއތޯ، 

މިއަުދގެ  ާއއި މަްއޗަށް ައރައިފިއޭ. ދެން ިމއަދު ކޮްނ ވާހަކަެއއްތޯ ަދއްކަްނވީ. އެ ުދވަހުގެ ވާހަކަ  2111ެޖއޭ %ވެއް

އަށް އަންނަ އިޤްތިޞާދީ މާލީ  ކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. ދުނިޔެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައީސް ނަޝީދަކަށް އެވާހަކަ

ުޅއްވޭނެ. މަނިކުފާނު ވެސް ުކރީ ދުވަހެްއގެ ވާަހކަފުޅުަގިއ ނަޝީދަކަށް އަެތއް ނޭ ހީނަރުކަމުގެ ތެރެއަކަށް ަރީއސް

، މަށް. އެހެންވީމާކަ ވަުރގެ އަެތްއ ނެތް ޖިލިސް އެއްކޮށް ކަވަރުކުެރވޭކަމަށް. އެއީ މި މަ ވިދާޅުވި އެވަުރގެ އަެތއް ނެތް

މަނިކުފާނުގެ، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ވެސް ނެްތ މުޅި ދުނިޔެ މަތީގައި ައތް އަޅާލަިއގެން އިޤްތިޞާުދ  އެ

އާިއ  ލާއިޢާއި އެބަތިބި ުރގަދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވެސް ބޭޓޭވަރުގެ އަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއކަން ެވގެންހިފެހެއް

މަތީަގއި  ވުރެ ޓަށްރިންގި 2ހާރު ކުކުޅުގެ ައގު ހުރީ ަގއި ުކކުޅަކުން މިމެލޭޝިއާ އަނބިދަރިން. މިދިޔަ އަހަރުަގއި

ގޮުތން ވެސް ެވގެންދާނެ. އަިދ އަގުަތއް ުނވެސް ހިފެހެއްޓޭނެ.  އަގުަތކަީކ ޠަބީޢީ، ވުރެ. އެހެންވީމާ މިދިޔަ އަހަރަށް

ަދީނ  ދަނީ، އަދި ޔޫ.އެން ކަހަލަ ތަންތަނުން އިންޒާރުކުރަމުން އެ ތި ަޤއުމުތަކުން އިންޒާރުދެމުން އެދުނިޔޭގެ ބޮޑެ

އެކަްނ ، ބިލިއަނަށް އަރާފަ. އެހެންވީމާ 8 އޮތީ ދުނިޔޭގެ ާއބާދީ މި، ކެީތގެ އަގުަތްއ އުފުލިގެންދާނޭދުނިޔޭގެ ކާބޯތަ

ގޮތުން ވެސް ވާހަކަދެެކވޭއިުރ  ތަްއ ދެކެވޭއިރު ބަޖެޓާ ބެހޭމި ވާހަކަ ޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،އަޅުަގނ

ނޑުމެން އަބަދުެމ ނަ  ވަނީ ކަމަށް  ޖެހޭ. މިކަން ނުކޮށްފި ރަން އެބައެީކގައި މިކަން ކު އިޚްލާސްތެރިކަމާ މަ އަޅުގަ

ނޑު ދަސަލާން ންަނވާލަން ޖަހާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮންނާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމުން ވެްސ އަުޅގަ

ނޫނޭ ޓެްކސްނެޭގ ނިޒާމަކީ. ިދވެހިރާއްޭޖެގ  އެއް  ބޭނުންވަނީ ރައީްސ ނަޝީދުގެ ޖީބުފުޅަށް ެލވޭ ފައިސާ 

ނޑުމެން ޖެހެއޭ ތަހްޒީބު ޤައުމަށް  ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ކޮށްދޭ ަކމެކޭ ެއއީ. އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ ބަދަލުވާން. އަުޅގަ

އެއް ނުވެސް ދެްއވާނެ ެއ ބޭފުޅުންނެއް. އެއީ މިހާރު  ދިޔަަޔކަސް އެ ފަިއސާ. ސަލާންޖަހަމުންނެއް ދެނެއް ނުދުވޭވޭނޭ

ނޑުމެން ައމިއްލަ ފައި، އޮތީ ބަދަުލވެފަ. އެހެންވީމާ ލަތަކަށް މިހާ ލަތު، އެހެން ހާރާއްޖެ އޮތް   ،ޗަށް ތެުދވެމައް  އަުޅގަ

ށް ދަރަީނެގ ދު ދަރާ ދަރަނީގެ މައްޗައަށް އުެޅވޭ ޤައުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އަބަ އަދި އަމިއްލަ 

ނުޑ ހިތާމައާޗޭނެއްހެން ޮއެވގެން ެއކީަގިއ  ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާަހކަދެއްކީމަ އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ދިޔަޭއ ކޮރަޕްޝަނުެގ  3ކުެރްއވި ޭބފުޅެއްގެ އަރިއަހަށް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ުކރީގެ ަވޒީރުކަން

. ތިއީ އެންމެ މަތިން ފެށިގެން އައިސް ތިރިއަްށ ކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނޭ ކީމަ. ވިދާުޅވަނީ ދަންނަވަންތޯއޭ ތިވާހަކަދެއް 

އޮތް ކަމެކޭ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮްނ ބޭފުެޅއްެގ ވާހަކަޯތ އޭުރގަިއ މައްޗޭ  އި ޖެހެންދެން ޗޭނެއްހެން މިހެން ބޮޅުއެޅިފަ

ެވޯޔ ރަޕްޝަން އޮވޭ. އަދި އޮރަބިއްޔާގައި ވެސް ކޮއޮވެއޭ ސަޢޫީދ ޢަތޯއޭ އަދި، އަދި މި ދެންނެވީ. ދަންނަވަން

މުގެ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، މި ނިޒާ ބޮޑޭ. އަޅުަގނޑު ކޮރަޕްަޝނަކަށް ތާއީދުކުރަނީކީ މާ ވުރެ ރުގައި އަދި އެއަށްމިޞް

 ތުްނ އަތުން މި ނެގޭ....ޝަންކުރީމާ. ރައްޔިކޮރަޕްޝަން ބޯޑު ފަންކު-ލެވޭނީ އެންޓި ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ފިލުވައި 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 އަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. هللا ޢަބްދު

 

 :ްއކެވުންވާހަކަދެهللا ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮނަދޫ ދާ

ލަުތެގ ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައު 3123`. ައއްސަލާމްޢައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، 

ރިވެ ެއްއޗެްއ ސްގައި ބަިއވެަގނޑު ވެސް މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ވަގުތު ައޅުޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުބަޖެޓް ރައް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި  ކުރަން.ދަންނަވާލަން ގަސްތު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނވަނަ ސަފުހާ 482އިން ފެށިގެން  ސަފުހާ  ގެ ފުރަތަމަގޮތަށް ޮއއްާވ މި ބަޖެޓު އޮތް މި ޓުބަޖެ ުޑ އާ ހަމައަށް އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނުނު ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީބަލައި  އި ޓަަކއި މީަގިއ އެްއވެސް ކަެމއް ހިމެނިފަ ށްއަ ލިއިރު ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓުދޭން ގަސްތު  އޮވެގެންތަނެއް. އެހެންވީމާ، މިހެން މި ބަޖެޓު  އޮތް ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި މިއަްށ އަޅުގަ

ތިއްބެިވ  ދެން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ފަްއޓާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މުޅި މި މަޖިލީހުގައި މި

ތަނަށް  ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކޮށްގެްނ މި ބަރުންެގ ތެރޭގަިއ ެވސް މި ބަޖެޓު އަޅުަގނޑަްށ ވުރެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން 88

ތެރެއަށް ދާކަްށ  ގެމި ބަޖެޓު، ހެންވީމާ. އެނުހުންނަވާނޭ ެއްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަަޑއިގެން ހުންނެިވ ހަމަ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ރަނގަަޅށް މި ދިރާސާކޮށްފިން. މީގައި ހުރި އެއްެޗއް ބަލައިފިން، އް ނުކުރަްނ. އަޅުަގނޑު ގަސްތެ 

ސްގެ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު މުިޅ ަރއީްސ، ައޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުެގ ބަހު ކިޔައިފިން، ހޯދައިފިން. އާެދ، ޢިއްޒަތްތެރި

ދަރަނި  ،ޚަރަދު ބޮޑުވެމުތަކުގެ ރިަކރަންޓު . ޤައުގަ ން ވަރަށް ނާޒުކު މާޙައުލެއްވަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތު ދުނިޔެ މިއަދު މި 

ވިލާުތެގ ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރު އިޓަލީ ގަލުން ފެންނަން. އަޅުަގނޑުމެން މިނަތީޖާ އެހެރީ ގްީރކުންނާއި ޕޯޗު  ބޮޑުވުމުގެ

ދެންނެވި  މި ،. އާދެމުޒާހަރާކުރަމުން ގެންަދނީ ކީްއވެގެންތޯ އެބަ ބަލަިއލަންޖެހޭ ،ރައްޔިތުން މަގުމަށްޗަްށ ނުުކމެ

ޤައުމުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ވަގުތު ގެންދަނީ އިތުރުކުަރމުން. މުސާރަ ގެންދަނީ ކުޑަކުރަމުން. މުސްކުޅިވާ އުމުރު 

ކުރެވޭ ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދާތީ މި ކަންތައް މިހެން ކުރަން މި  ވުރެ ލިބޭ މިންވަރަށް .މައްޗަށް ޖައްސަނީ. ކީްއވެތޯ

ނޑުމެން ިމއަ ރި ރައީްސ، އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ހިތާމައާ ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެ ދު ިމ ެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އަުޅގަ

 ވަރަށްވުރެ  ކަންަތއްތައް ކުރާ އިމަލާމާތްކޮށްފަ އި،ސަކަރާތްޖަހާފަ  އި،ހީހީފަ ވާހަކަ މިތާނގައި ދެްއކީމާ،

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން މިއެްއގަ  އޮީތ މާ ދަށު ދަރަޖަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު ިމއަދު މި . ތިބީ ިބކަވެފަ އޭ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްލިބިފަ. ނިދާނެ ތަނެއް ނުލިބިފަ. ކާން ނު ތަނަށް ތެދުވެވަަޑއިގެން މިއަުދެގ  ނުވޭ މި އާދެ، އަޅުގަ

ގޮތަްށ  ތުންނަށް އޮޅޭސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކިތަންމެ ރީއްޗަށް ރާގުރާގަްށ ރައްޔި

ފަހުން ފުވައްމުލަކުަގިއ  ދާދި ،ކަމެއް ޤަބޫލެްއ ނުކުރާކަން  ޯއގާތެރި ަސރުކާރޭ ިކޔަކަސް ިމއަދަކު އެ ،ހެޔޮވެރިވެިރކަމޭ
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ނޑު ހަދައިެގން ދައްކާ ވާހަކަ ނެގުނު އިންތިޚާބުން އެ އެއް ނޫން  އޮތީ ސާބިތުވެ އެނގެން. މިއީ ޙަީޤޤަތް. މިއީ އަޅުގަ

މަނިކު ވާހަކަުފޅު  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މޫސާރި ަރއީސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިޢިއްޒަތްތެ

ބޮޑު  މިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓަކުންނޭ. ވަރަށް 51އަހަރުގެ ސަުރކާރު ފެއްޓެވީ  41ފައްޓަވަމުން ވިދާުޅވި ވޭުތވެިދޔަ 

ބިލިއަނޭ. އެ މަނިކުފާނަށް  23އަކީ  ދިަޔއިރު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ންވަނަ އަހަުރ އެ ސަރުކާރު ނިމިގެ 3119ޙަޤީޤަތެއް. 

މިލިއަްނ  51އަހަރުގެ ސަރުކާރުަގއި މި ޤައުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުން.  41އަށް އެ އިޢުތިރާފުެވވަަޑއިގެންެނވީ  އަމިއްލަ

 ތަރައްޤީ ،ލަ ކަމެއް ނުކޮށްއަށް ެއ ގެންދެވުނީ އެ ވިދާޅުވާ ކަހަ  ބިލިއަން ރުފިޔާ 23އިން ފެއްޓި ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާ

އެއް ނުކުެރވިގެންެނއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދެވުނީމަ ެއ 

ޮގތަށް ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަްތ  ތާނގަިއ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ހިސާބަށް އެ ދިަޔއީ. މިއަދު އެކަން ޤަބޫލުނުކޮށް މި

އެއަްށވުެރ  ،ޓަަކއި ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަސް މިއަުދ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ެއއަްށވުރެ ހޭލުންތެރި މަށްއޮޅުވާލު

އެއް ނުެލވޭނެ  އެއަްށވުރެ ދުރުިވސްނޭ ބަެއއް. މިއަދު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަށް އޮުޅވަ ،ހަރުދަނާ އެއަށްވުރެ ޤާބިލު 

ނޑު ދަން ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބަޖެޓަކީ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ ބަޖެޓެކޭ. ރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓުގަިއ  ހަމަ ކޮމާކޯޅިއެްއގެ ތެޭރގައި މި ދަންނަވަނީ މިއީ ނަސްލީ އިމްތިޔާުޒގެ ބަޖެޓެއް. އެހެން މި

ނޑުން ފެންނަން މިހިރަ ރީނދޫހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މިހިރީ ބޭ ބޭފުޅުން އެ  . އެގޮަތށް ކޮށްފަ ހިވާއަށް ފަ ކުލަރުގަ

 ައކީ ޤައުމު ބޭފުޅުން ޤައުމު މާނަކުރައްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވަރަށް ފައިދާހުރި ބަޖެޓެކޭ. އެ ވިދާޅުވަނީ މި ބަޖެޓަކީ ޤައުމަށް

މަީކ ކަމަށް ބައްލަަވއިގެން. އެއީ މުޅި މިދިވެހި ޤައުމަށް ބައްލަވަިއގެންނެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ޤައު

ދަންަނވަންތޯ ވަރަށް ، ޓަަކއި ހަދާފައި ޮއތް ބަޖެޓެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ުފނޑާލުމަށް

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ޤައުމު މިއަދު މި ވޭތުވެދިޔަ  އެކީަގއި މިހިތާމައާ  އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގަިއ  4ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު  މި . އިްޤތިޞާދު އޮތީ ހަލާކުކޮށްލާފަލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރަންޖެހޭ ހިސާބަށް އައިއްސަ. މުޅި އޮތީ އަޅުގަ

ްށ ފަދަ ކަންތައްތަކަ މިދެންނެވި .ީޕގެ ެވރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއިއެމް.ޑީ އަށް މެންބަރުން ހޯދުމަށާއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމެނާޖާއިޒު ތަނަށް ބައެްއ  ން އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. މިގޮުތަގއި ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދާކަން ެއއީ މިއަދު އަުޅގަ

 ާވހަކަދައްަކވާކަށް ހެޔޮުނވާނޭ ހުވާކުަރްއވަިއގެްނ ތިއްބަަވިއގެން ތިފަދަ ން ތެދުވެަވޑަިއގެން ހެޔޮނުވާނޭބޭފުޅު

ނޑު ހިތަށްވިދާޅުވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ކުރަްއވަިއގެން ިތއްބެިވ ހުވާ އެ ބޭފުޅުްނ  އަރަނީ އެއިރު އަުޅގަ

ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު ެއކަންޏެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން އުޅެން އޮތީީކ. މާ ފަހަތުގައި  ަޑއިގަންަނވާބާަވއޭ؟އެނިގވަ

ނޑުމެން ދާންޖެހޭނެ އެހެްނ ތަނެއް އެބަ ވަުރެގ ދޮގު މިތާ ތިެބގެން ހަދަިއ  އޮތް. އެ  ނޫނީ ހަމަ މާދަމާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަން މި  ،ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާަލއިގެްނ ހަދާއިރު މާދަމާ މަޙުޝަރު މައިދާނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު  ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވަނީތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު މިއަދުނޫްސ  ކުރައްވަން ުއޅޭ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ދެން މިހާރު މި ަކމަކީ، އަުޅގަ
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ވެސް މަސައްކަތް ފައްަޓއިފިއޭ. ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން އަނެްއކާ  هللاއި ޢަބްދުއޮންނަނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމާ ލިއިރު މިބަލައި

ހުން އެހެން ހައްޔަރުކުރަން ރޭވިޔަަކސް އަދި މީ ކީ އެޔާމީނަهللا އި ޢަބްދުއިބްރާހީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާސިމް 

ެގއްލިގެންދާނެ ބަެއްއ  ،ހެއްލިމީހުންގެ އަވަިއަގއި ޖެހި،  އެ  ،މީހުންގެ ދަޅައިގައި ޖެހި ރުން ފަސްޖެހިގެން އެބި އެކަމާ

މީހުން ދައްާކ  ވުރެ މާ ހަރުދަނާ ބައެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދަކު ިދވެހި ރައްިޔތުންނެއް އެ ނޫން. އެއަށް

ޙަޤީޤަތަކީ މެންދުރަކަށް ުނހެއްލޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވާއަ ދައްކާ މީހުން  ދަޅައަކަށް ނުހެއްލޭނެ. އެ

ބަޖެޓު ފޮތުގެ  ސާކޮށްލީމޭ. އާދެ، ދަންނަވަންތޯައޅުަގނޑު މި ބަޖެޓު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާއަޅުަގނޑު ދެންނެވިން، 

މިލިައން ޑޮލަރެއްގެ ވާހަކަ. އެީއ  41 ެލްއވީމަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެބޭފުޅުން ބައްލަވައި އަށް ތި ސަފުހާވަނަ  479

ބޮޑު ބައި ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ެއއް  ެއކޯ. އެ ފައިާސގެ އެންމެ ވާ ފައިސާ ރިސޯޓުތައް ނިންމުމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި

މަދު ޙްާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަން އެ ނިކުމެަވޑަިއގަްނނަވަނީ. ބިލެތްދޫ ދާއިކު މިހާރު މަޖިލީހުގެ ެޗމްބަރުބޭފުޅަ

ޮއވޭ ދިވެިހ  އެބަ އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މީގައި ޙަމްޒާ. ހަމަ މުޅިން މި ގޮތްގޮތަށް މި ބަޖެޓު ފަރުމާކޮށްފައި މި

 އެއް  އެްއގެ ވާހަކަ. ެއއީ ކޮްނގޮތަކުން ހޯދާ ފައިސާ ެއއްެގ ވާހަކަ. އާމްަދނީ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުން ލިބޭ ފައިސާ

ެފދޭ ކަމެއް. އުަފއްދަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި އުކަމެއް ނެތް. މިއީ ުސވާލު

ނުޑގެ ހިތަށްއަރާ މި އުޅެނީ އަނެއްކާ މިހިރަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވިްއކާލަން ނޫންބާވައޭ. ހަމަ  ރައީސް، އަުޅގަ

ފަހުމީ ވިދާޅުވަނީ، ބުދު ބަހައްޓާނަމޭ.  ބަރު އަލްހާނު ޢިއްޒަތްތެިރ މެން ވިްއކާލުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ފޭދޫ ދާއިރާގެ

ވިއްކާލާނެ. ކަމެއް ކޮށްބަލަ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފުޅުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު  އެހެރީ ބަހައްޓާފައޭ. ދެން ކުރާނެ

 41ދާުޅވަނީ ލާނެ. ައދި އެނޫން ެއއްޗެހި ވެސް ިވއްކާލާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ދެން މި ވިމުންނާރު ވެސް ިވއްކާ

އަހަރުެގ ސަރުކާރު  41ބޭުފޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވތޯ  އެއް ނޭޅުނޭ. މިއަހަރުގެ ސަުރކާރަކުން ނަުރދަމާ 

ިީހަުކ ވާނީ މޮަޔޔަކަްށ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ޤައުމު އޮތީީކ  އެމ ،ފެށުނުއިރު ނަރުދަމާ އަޅަން ީމހަކު ނުކުންނަމަ

އަކަށް ވިސްނުމެއް ނެތް.  އް ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނެއް އޭރު ނަރުދަމާއެ އަށް ބޭނުންވެފަ އޭރު ނަރުދަމާ

ލުގައި ތިބީ. ހާއެްއގައި ިދވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ. އެއަްށވުރެ މާ  އެއަރޕޯަޓކަށް ފިކުރެއް ނެތް. އެއަްށވުރެ މާ ދަށު ދަރަޖަ

އަސަެރއް  މެކިތަން، ާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުރުެގ ބާނީ އަލްއުސްއަހަ 41ވިާދުޅވާ ރަން  އެހެން ތިއްބާ އޭރު މި

ނޑުމެން ދަންނަާވނީ މިއީ ޙަޤީޤަތް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތް ކުރިއަްސ،  ކިތަންމެ ހިތްދަތިވިޔަސް އަުޅގަ

އި ގެންނެވި އަހަުރ ދުވަހު ތެރޭގަ 41ވާލުެވވަަޑއިގެން ހަ މާމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

އަހަރު  3ސް މިއޮތީ ފެންނަން. މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުގެ މިއަދު ހަމައެކަނި މިތަނަށް ބަލައިލިޔަ ޤީތަރައް

ޤަބޫލުކުރަްއވާ. މިއީ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން މި އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދުވަހުތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ތަނެއް ނޫނޭ 

ކުރާ ކަމަކީ ވޭތުވެިދޔަ  ދުވަހުގެ ސަރުކާރުްނ މި އަހަރު 4އޮތީ ފެންނަން. މިއަދު މި  ޤައުމަށް ގެނައި ތަރައްޤީ މި

ނޑާލަނީ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ޙަޤީޤަތް. އިސްލާމްދީން ކުިރއަރުވާޭށ  ސަރުކާރުން މި ޤައުމަށް ގެަނއި ތަރައްީޤ ފު
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ނޑު ހިަތށްއަރަނީ .އަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފަޮއވޭ ހައެްއަކ މިލި ކިޔާފައި އެބަ އެއީ ކޮންގޮަތކުން  އަޅުގަ

އެީކަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި އެއާ  ބާވައޭ؟ ހަމަ ބާވައޭ؟ އަދި ިއތުރު ބުދުކޯލުތަކެއް ހަދަންވީ ކުރިއަުރވަން

ވިަފިއާވ ކަންނޭނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ހުޅު ދެއްވަޢުދު ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް ވަޢު 6ބޭފުޅުންގެ 

ިައެންމެ ހައެްއަކ  އޮތްޯތ؟ ހަމ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން. ބަންދުކުރަން ބަލާއިރު ކިަތއް މިލިައން ރުފިޔާ މީަގއި އެބަ 

ނަޑއަޅާފަ އޮތީ މުޅި މި މިލިއަން ރުފިޔާ މި  އާެދ، ބަންދުކުރާނީ. . ދެން ކޮންގޮތަކުންތޯ ެއ ދޮރުތައްކަމަށް ކަ

އަީކ، ދެން މި ވިދާުޅވަީނ މިއީ ޑިއުޓީފްރީ އަހަރެކޯ.  ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާަހކަޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އަޅުގަ 

ޑިއުޓީފްރީ މި ވާ ގޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ެއއީ ހޮސްޕިޓަލްތަުކގައި ޑޮކްޓަުރންގެ ބަދަލުަގއި ިޑއުޓީކުރަމުްނ 

ތިއްެބވި ކާޕެންޓަުރން. މިއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ގެންދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަރަންޓު ބުރުމާ ހިއްޕަވަިއގެން 

ނޑު ހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ެއްއ ނޫން. އެ އޮތީ ފެންނަން. ކަރަންޓު ބުރުމާ ހިފައިގެން  ޙަޤީޤަތެއް. މިއީ އަުޅގަ

ެއ  މީހުންގެ ހުޅުހުޅު ތޮރުފާލަނީ. އެއީ ިޑއުޓީ ފްރީކޮށްގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ. ޮޑކްޓަރުްނ ޑިއުޓީން ބޭރުކޮށްފައި

ޓަރުންނާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ހަިއރާންވާންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް. ންތަންތަނަށް މި ވެއްދީ މޭންސަނުންނާއި ކާޕެ

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަންޒަރުތައް މުޅި ޤައުމަށް ފެތުރެމުންދަނީ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑިއުޓީ މި އޮތީ، އަުޅގަ

. ޑޮކްޓަރުންނެއް ެނތް. ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދެވޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތް. އެންމެ ކުރިން ދެންނެވިހެން ނަރުހެއް ނެތް

ދެރަވެގެްނގޮސް ބޭސްމަލަންކޮެޅއް ައއްަސއިލެވޭނެ ގޮތެއް ެވސް ނެތް، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޯޓުތަކުން ކުރާ އަމުރަަކށް 

ޔަމަނެއް ނުވޭ. ދެން މި ކުރާ ކަމަީކ މި ސަރުކާރަކުން ބޮލެއް ނުަލނބާ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނަކަށް ކި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނުން ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިގަންަނވާ ބައެއް ކަންަތއްތައް ކުރަްނ 

ްއކާ މި އޮތީ ޖާގަނުލިބޭތީ އޮޅުަވއިލުމެްއގެ ތެރޭގައި މި ބަޖެޓުގެ ކޮންެމެވސް ތަނެއްަގއި މި ކަމަށް މަގުފަހިކޮށްގެން އަނެ

ނޑުެމން މި ތާނގައި މި ތިބީ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަދަދުތަކެއް ހިމަނާފަ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭލާ. މި ދައުލަތުން، މިއަދުގެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު އެ ވިދާޅުވި ފަަދއިން އަުޅގަ

ބަޖެޓު، އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ަފށަމުން ވެސް ދެންނެވިން، މި ބަޖެޓު ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅާ

ދިރާސާކޮށްގެންނޭ މި ވާހަކަަދއްކަނީ. ތި ބޭފުޅުން، އަޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން 

. އޭރުން މީހުން ބަޖެޓު ހަދާ ގޮތް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވަިއލައްވާށޭ 3119ބޭނުން. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ އިނގޭޯތ. އޭރުން ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ މީހުން ބަޖެޓު ހަދާފައި ހުރި ގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރުދަމައްާޔ ނަ 71ދެން މި ތަނަށް ތެދުވެވަޑަިއގެން ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެން 

ބަނދަރު. މިހެން ވިދާޅުވާއިުރ މި ތާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން މި ވާހަކަ ދަްއކައިފި.  51އަޅާނަމޭ. ނަރުދަމައްޔާ. 

މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާ ކަްނތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ މި ވިދާުޅވަނީ. ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑ 

އި، ވަރަށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާ އެީކގައި މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެްސ ހަމަ ވަރަށް އިހުތިރާމާ އެކީގަ
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މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުންނަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުްނނަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެިހ 

ށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ިހނގާށޭ، އެންމެން ެއުކވެގެްނ ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރި ބަޔަަކށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންަކމަ

ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރިވަމާ. މިކަހަލަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެފައި ވާ، ެއ މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް މި 

ނާށޭ. މިއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުަރން މަގުފަހިވާ ކަހަލަ ބަޖެޓުތައް ހަދައިގެން މި ތަންތަނަށް ނުގެން

ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް ހަދާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެން މި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ 

ނަޑއަޅާފަިއ، ބޮޑެތި ައދަދުތައް ޖަހާފައި ހުރިއިރު ތަފްސީލެއް ނެތް. ޢިްއޒަތްތެރި  މީގެ ެއކިެއކި ައއިޓަމުތަކަށް ައދަދު ކަ

ބަޖެޓުަގއި މީގައި ެއބަ އޮތް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ާޤނޫނު، އާދެ، މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުގައި ބަޖެޓާ  ރައީސް،

އެީކގައި އެބަ ޖެހޭ ތަފްސީލުތަކެއް ހުށަހަޅަން. އަދި ކުިރއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާއިރު، ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުެގ 

ޖެހޭ ދޭން. މިއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ނުުކރޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  އެބަތަފްޞީލުބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ 

މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިީޑޒް ދޭން ނިންމީމަ ކޮބައިތޯ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ. އަދި އަދަްށ ވެސް ވީ ތަނެއް ނޭނގެ. 

ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ  އެއިން ކުރި ކަެމއް ނޭނގެ. ދެން މި ތަނަށް ވަޒީރަުކ ގެނެސްފިއްޔާ މި ވިދާުޅަވނީ، މިއީ

ނެޑއް ވީ ތަނެއް އެނގެނީކީ ނޫން. ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ނުޑގައި އޮތް ގޮތަށޭ ިމ ގެންދަނީ. ެއ އޮިނގަ އޮނިގަ

ބޮޑެތި ލިސްޓުތަްއ މި ތަނަްށ އަަރއިގެން ކިުޔއްާވއިރު، ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެްއ މިލިޔަްނ ޑޮލަރުެގ ޔޮޓުަތއް ބަންނާނެ 

ންދިަޔއިމަ، ދެން ރައްޔިތުްނގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާލާފައި ހިތަށްއެރިހާ ވާހަކަ އެްއ މި ތާނަގިއ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެ

ދެއްކުމަކީ ެއއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ނޫން. އާދެ، މިއީ ޙަޤީޤަތް. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަްނ 

ގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަރަކަށް އެ މީހުންނަށް ފައިސާއާ އެއްޗެހި ބޭނުންވަނީ، މެގަޗިޕް ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުން މިއަދު

ޚަރަދުކުރަން ފެށީމަ ދެން މި ޤައުމުގައި ކުެރވޭ ނުކުރެޭވ ކަމެއް ނޭނގި، ރައްޔިތުްނނަށް ވާނުވާ އެއް ނޭނގި، 

ްއކުމަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ކަމެއް ުކރިޔަސް، ކޮންމެ ެއއްެޗއް ހުށަހެޅިޔަސް، ެއއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދެ

ރައީސް، ހަމަ ވަރަށް ހިތާމައާ ެއކީަގއި މި ދަންނަވަނީ އެއީ އެްއވެސް ކަހަލަ އިޚުާލޞްތެރިކަމެއް ނެތީ. އެހެްނ 

ނޑުމެން މި ތަނަށް އަިއސް ިމ ތިބެނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުަގ. ދިވެހި ަޤއުމުެގ  ނަހައްދަވާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އިސްާލމްދީނުގެ ޙައްޤުަގއި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހެޔޮނުވާނެ އެ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރާކަްށ.  ޙައްޤުގަ. މާތްެވގެްނވާ

ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ބޭނުން ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަތައް އެަބހުރި. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަަރްށ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ވަަނ  478މިލިޔަން ރުފިޔާައކާ ބަޖެޓު ފޮތުގެ  411ައކާއި މިލިޔަން ރުފިޔާ 611ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އެބަ އޮތް 

ސަފުހާގަ. ދޭ މީހުންނަށް ބަލައިލާއިރު މި އޮންނަނީ ހެވީޯލޑު ކިާޔ ކުންފުންޏަކާއި ެމގަިޗޕް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް. ދެން 

މިލިޔަުނގެ  611މި ހަމަ އެާއއެީކގައި އަނެްއ ވާަހކައަކަްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ މިހެން ތިއްބާ އަނެްއކާ ނޭނގެ 

ތެރެއިން ޓެޕް ކިޔާ ކޮންމެެވސް ތަނަކަށް ދީގެން، މިއިން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅެއްގެ މަންމަ އަށް، ނޫނީ ބައްޕަ އަށް 

ނޑު ދަްއކާ ވާހަކަ ެއްއ  ގޯްއޗެްއ ނުގަންނާނެ ކަމެްއ ެވސް. މިއީ ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ
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ކަ މި ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖަހަންނުޖެހޭ ވާހަކަ މިއަދު ނޫނޭ. މިއީ ޙަޤީޤީ ވާހަ

ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ދެއްކި. އާނ، ބޭސްސިޓީ އަށް ސަާލންޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެތާ މިހާރަކު ނެތިއްޔަ ބޭސްސިޓީ އަށް 

ބޭސް ލިޔާނެ ޑޮކްޓަރެއް ހުރީކީ ނޫން. ، ސަލާންޖަހަން ދާނެ ތަނެއް. އެހެންވީމަކާ ބޭސްސިޓީ އަްށ ސަލާންޖަހާކަށް

ފަރުވާދޭން ބަލާނެ ނަރުހަކު ހުރީކީ ނޫން. ޚިދުމަތްހޯދަން ދާނެ ތަނެއް ހުރީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، ބޭސްސިޓީ އަްށ 

. ސަލާންޖަހާކަށްނުޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މައުމޫނު ކައިރިއަށް ދިޔަ ޒަމާނުގައި ދިަޔިއމަ އޮންނާނީ އެހީތެރިވެދީފަ

ނޑު މިތާ ހުރެ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް. މިައދު އަޅުގަ

އަލްހާން ފަހުމީ އަކީ އެ ވިދާޅުވާ، އެ މަލާމާތްކުރާ، އޭނަ ބަދުބަސް ބުނަމުންގެންދާ މައުމޫނުގެ އެހީަގއި މި ސިޔާީސ 

ތުންނަށް ހަރާންކޯރުެވފައި ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޓިެކޓު ިވއްާކލާފައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގިަނ މައިދާނަށް ނުކުތް މީހެއް. މިއަދު ރައްޔި

އަދަދެްއގެ ފައިސާތަެކއް ނަގަިއގެން ައއިސް މި ތާ އިނދެގެން ފުރަގަހުންނާއި ކުރިމަތިންނާއި އަރިއަރިމަތިްނ 

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް މި ތާނގައި ތިބެ ސާބިތު  ކަމާ ެއކީަގއި ދަްއކަމުން ގެންދާނަްނ ހަޅޭއްލެިވޔަކަސް އަުޅގަ

ނޑު ހޮވުނީ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސިޓީައކަށް.  ނޑުމެން މި ތިބީ އަޅުގަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ސިޓީ އެއް ފޮނުވީމަ، ެއއަށް ދިން ވޯޓުގަ. މިހާރުވެސް މި ތިބީ އެ ފިކުރުގަ. އެ ވިސްުނމުގައި، އެ ޚިޔާލުގަ. ވަރަށް 

ތުކަމާ ެއކީަގއި އަލްހާނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަލްހާނޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ ނަފްސެއް ުނވިްއކާނަމޭ، ސާބި

ނޑުެމން ތިބޭނީ ދިވެހި ޤައުމުގެ  ނުގަނެވޭނޭ. ެއއަށްވުރެ ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ މާ ސާބިތުކަމާ އެކީަގއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި އަރުން، ޙައްޤުަގއޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއޭ. މާތްވެ  ގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްުޤގައޭ. ައޅުގަ

ނޭފަތުން ވައި ހިނގާހާ ހިނދަކު މި ޤައުމުގައި ތިބި ބުދުކޯލު އަޅަިއގެން، ފަްއޅިއަަޅިއގެން ތި ބޭނުންވާހާ ކަމެއް 

ނޑުމެންނެއް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ޤަބޫ ލުކުރައްވާ. ކޮންފަދަ ކުރާކަށް އަުޅގަ

ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިންތޯ މި ތިއްބަވަނީ. ޚިޔާނާތަކީ ހަމަެއކަނި ބޭންކަކަށް ވަދެ ތިޖޫރީ އެއް ފަޅާލުމެއް ނޫނޭ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިުތންނަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތް މާ ބޮޑެއް ނޫންތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ ވަރަށް އިހުތިރާމާއި 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، މާތްކަލާކޯއޭ އިޚުލާޞްތެރިކަ މާ އެީކގައި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމޭ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންޭނ، މިމ ިީހުން ފަނާވެދާން  އަޅެ ހެޔޮނުވާނޭ، މިއީ އަުޅގަ

ޤައުމަށާއި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން  ދޫނުކޮށްލާށޭ. މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ޓަކައި މި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވަަނ  3123އިޚުލާޞްތެރިެވވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ކާރުްނ އަހަރުގެ ސަރު  41އަހަރަށް މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ދައްކާ ގޮތުން، މި ބޭފުޅުން ކުރީަގއި ވިދާުޅވަމުން އަންަނނީ 

ނޑުމެންގެ ދަރިންާނއި ދަރިންެގ ދަރިން ިވްއކައި ދަރަިނވެރިކުުރވާފައޭ.  ވަނީ ޤައުާމއި ަރއްޔިތުންާނ އަުޅގަ

 ލަްއވާ...ބައްލަަވއި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޙްމަދު ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. އަުޅގަ

 ރަޝީދު. 

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެްނ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  28`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން.  ވަނަ އަހަރުގެ 3123މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވާދަެވރި ފަރާތްތަކުން މި ވިދާޅުަވނީ މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ެގއްލުންހުރި، 

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަިނޔާ ލިބެނިވި ގޮަތކަށް، އަމިއްލަ ަމގުސަދެްއަގއި ލިޔެ ަތއްޔާުރކުެރވި، ހުށަހެޅިފަިއވާ ބަޖެެޓކޭ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެްނކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ވާދަވެިރ ފަރާތްތަކަށް. ައވަހަށް އުފަލުން 

ހޭށޭ، އަވަހަށް ނަށަން ފަށާށޭ. އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓެއް ކަމުނުގޮްސ 

އްމަލު، ދެރަ، ތަހައްަމލުކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ އޭެގ ފައިދާކުރާނީ ވާަދވެރި އިދިކޮުޅ ރައްޔިތުންނަށް އެ ަތކުލީފާިއ ތަހަ

ފަރާތަކަށޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަށް ރުޖޫއަވެ، މި ަމްއސަލައިގެ އަސްލަށް ރުޖޫޢަެވ، އެްއޗެއް ދަންަނވާލަންޏާ ހަމަ 

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަަށަވރުވީކަން، އިދިޮކޅު، ވާދަވެިރ ގެ ވެރިކަން 3124އަޅުަގނޑަށް ދަންަނވާލަންޖެހެނީ މި އުޅެނީ ހަމަ 

ފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންވުމުން ހިތަށް ކެތްނުވެގެންނޭ. ތަހައްމަުލނުކުރެިވގެންނޭ. އެ ދައްާޗއި އެ ކެކުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު އުާފކުރަން ޢިއްޒަތްތެ ރި ރައީސް. އެބަ އެނގޭ، ކުީރަގއި އޮްތ ޤަބީލާ ސްޓައިލުގެ ވެރިަކން ގޮސް، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދުއް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަމާއި އަމާންކަމާިއ 

ނޑަށް ސާބިތުެވގެންދާތީ. ންކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ޞުލްޙައަމަންއޮމާ މަސަލަސްކަމާ ލިބިގެންދާނީ މި ބަޖެޓުންކަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހެން

ެއއްހާ ރަށަށް ދެވިއްޖެ. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެްސ  ނަޝީދުގެ އަރިހުަގއި ައޅުަގނޑަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދުއިަސއްތަ

ށް ސާފު ބޯފެން ނުލިބޭ ވާހަކަ. ރައްޔިތުން، އެ ަރއްޔިތުންެގ ހާލުގެ ދުލުން ގޮވަމުން ގެންދަނީ އެ ބޭފުޅުންނަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެްއގެ ރަްއޔިތުންނަށް، ނަރުދަމާ އެއް ބޭނުންޭވ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް، ހަމަ އެހެންމެ ލަފާފުރާނެ ރީތި ބަނދަރެއް ބޭނުންވޭ. ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ެއ 

ޔިތަކަށް ސަލާންނުޖަހާ ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ގޮތް ބޭނުންވޭ. ހަމަ އެހެންމެ ތަޢުލީމު ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައް

ނޑުމެންެގ ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ޤަބޫލުކުަރއްާވ،  އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ެއކަތި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑިަތއް ތަ ަނވަސްެވ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބެންޖެހޭ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ސިކު

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބަެޖޓުގަިއ ޤައުމަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ހަމަ ެއއްކޮށް މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ 
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ޑު ހަމަ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަްށ އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފަ. މިހެންކަމުން އަޅުގަނ

އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަން، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ހަމައެކަނި ބަދަލުކުރުވާނެ ބަޖެޓަީކ 

ނޑު ހަމަ ބައެއް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ މިއީ ސިާޔސީ   މި ބަޖެޓު ކަމަށް ވީތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ބަޖެޓެކޭ. ވަރަށް ތެުދވާހަކަ ެއއް ެއއީ. މި ބަޖެަޓކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ސިޔާީސ ިވސްނުމެއްގެ ިސޔާސީ ބަޖެެޓއް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވާލަންޖެހުނު ސަބަބަކީ މި ބަޖެޓުގައި އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ވަަރށް ގިނަ އިހުސާސްތަކަކަްށ، ރައްޔިތުންނަށް ޓާގެުޓކޮށް، ަދއުލަތު

ކެކުޅުންތަަކކަށް ލުިއ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް. ޭއގެ ނަތީޖާ އެްއގެ ގޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިހާރު މި ބަެޖުޓ 

ރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތާއީދުނުކުރާ، ޗާޕުކޮށްފައި ނެރުނީމާ އިންޓަރނެޓުން ވިދާޅުެވގެން ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ތެ

ޝައްެކއްެގ، ވަހުމެއްެގ ތެޭރގަިއ ތިބި އެަތއް ަބޔަކު މިާހރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިަވޑަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތާއީދުކުރަމުންދަނީ. މިހާ ހަމަ ޔަޤީންކަމާ އެއްކޮށް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ދަންނަވަނީ، އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ 

ރަށްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮްތ. ހަމަ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާގެ 

ނޑު ޔަޤީންކަން މި އަރުވަނީ، ދެނެއް ޕީ.ޕީ.އެމެއް،  ކަންތައްތަުކގަ. މީގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

އެއް ހއ.ހޯރަުފށީ ދާއިރާ އަކު ނުދިރޭނެ. ނުވެސް ދިރޭނެ. ޖަލްސާ އެއް  ޑީ.އާރު.ޕީ ެއއް، ވާދަވެރި ެއއްވެސް ޕާޓީ

ވެސް ނުބޭްއވޭނެ. އެ ކަމެްއ ނުވާނެ. ެއއީ ރަްއޔިތުން ހަނދާންނައްތާލައިފި. ބޭނުންނުވަނީ އެނބުރި މާޒީެގ ތެރެއަްށ 

ށޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ދާން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދަުކ އެދޭކަށް ނެތީމު، ައގުހެޮޔުކރަން އަޅުަގނޑާ އެކު ހިނގާ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  ނޑު ނެތީމު މާޒީގެ ތެރެއަށް. އޭރު ައޅުގަ ނޑޫ ކިލޯ. އޭރު  3ކައިރީ ބުނާކަށް އަުޅގަ ރުފިޔާ އަށް ހަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހުންނާނީ ސޯޓުބުރި އެއް ލާފައި ކުޑަ ގަމީސްކޮެޅއް ލާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވެސް ހުންނާނީ 

ކަށް. އެ ޒަމާނުގައި ލިބޭނެ އެ އަގަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ތަރައްޤީ އެްއ އެހެން ގޮތަ

ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް، ޤައުމަށް ވެރިައކު އިްސވެ ރައްޔިތުން ެދކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ވަންޏަކާ 

ނޑުމެން ހިނގާށޭ މާޒީގެ ތެރެއަށް، ނޑުެމން ހިނގާށޭ ބޮޑު ފާންތިލަ  ނުބުނާނެ. އަޅުގަ ައގުހެޔޮ ކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދަުކ އެެހން ބުނެވޭކަށް ނެތް. ޒާމާނީ  ދަނގަޑެއް ހިަފއިގެން އަތިިރ މައްޗަށް ފާޚާނާކުރަން. އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންނަށް  ތަހުޒީބާއި ދުނިޔޭަގއި ތަރަްއޤީވެފައި އޮތް ަޤއުމުތަކުަގިއ ފާޚާނާކުރެވޭނެ ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގެނެސްދޭންޖެހޭނެ. މިއީ މިއަދުގެ ވެރިކަުމގެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާކުރުން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ފެން 

ލިބެންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުނިޔޭގެ ތަހުީޒބީ ޤައުމުތަކުން ލިބެންހުރި ތައުލީމު އެ ދަރަޖައިަގއި އެ 

ހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހިތާމައާއެއްކޮށް ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ގޮތަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެ

ނުވެގެން، ވާަދވެރި ފަރާތްތަުކން ތިމަންނަމެން ރަށުގައި ބަނދަރެއް ނެތޭ. ތިމަންނާމެންގެ ރަށުގަިއ ޞިއްޙަެތއް ނެތޭ. 

މިހެން ވިދާޅުވެ އެ ބޭފުޅުން މި ދުވަނީ އެއްކަލަ ޤަބީލާ  ތިމަންނަމެންގެ ރަށުގައި އަންހެނަކު ވިހޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ.
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އަހަރު ލިބުނީ ކަެމއް، މިއިން އެްއވެސް ކަމެްއ  41ސްޓައިލުެގ ވެިރއާެގ ފަހަތުންނޭ. ދުވާއިރަުކ ހަނދުމަފުޅެއް ނެތް، 

މުންދާ ކެކުޅުންތަކަކީ ނުކޮށްދިނީ ކަމެއް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ހާލުގެ ުދލުން، މިއަދު ހިތުން ތަހައްމަލުކުރަ

ކޮބައިކަެމއް މި ބޭފުޅުންނަށް އެނގުނީކީ ެއއް ނޫން. އަދި ވެސް މި ފެނުނީ ކުރީަގއި އަމިއްލަ އަށް ެއއްކަަލ 

ނޑިކޮްށގެން ގެންުގޅުނު ބައިވަުރ، ނުޙައްޤު ގޮުތގައި ނުލިބެން ފެށުމުން، އަނެއްާކ ވެސް ވެރިކަމާ ދިމާލަށް  ބޮ

އީސް، ސާފުކޮށް މި ދަންނަަވނީ އިނގޭތޯ. މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން، ޚުދު ައޅުަގނުޑެގ ދުއްަވއިގަތީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑަށް އިުހސާސްވޭ  ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ބޮޑުކަމާއި މާތްކަާމިއ هللا ހިތަކަށްނާރާ ތަނެއްގައި ބުދެްއ ބޭންދުނީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ. އެނޭގ ބާރުވެރިކަމާއި ހައިބަުތވަންތަަކމާއި މި ކާއިނާތު އުެފއްދީ އެ ކަލާނ ގެ ކަމާއި މީތި ައޅުގަ

ނޑު އުފަންީވ މުސްލިމު މައަކާއި ބަފައަކަްށ ކަމަށް ވާތީ. އެ މައިންބަފަިއންގެ، ކާބަފައިންނަކީ ވެސް  ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނަޑކީ ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ވާތީ. ވީމާ، ައޅުަގނުޑެގ ހިތަށް އެ ސުވާލުނުއުފެދޭ   މުސްލިމު ބަޔަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެކަާލނގެ މަތިވެރިކަާމއި ދަރަޖަގެ ބޮޑުކަން ައޅުަގނޑަށް އެނގޭީތ. އެހެންވީމާ، މުސްލިމެްއެގ 

ހިތަކަށް ނާރާނެ ތަނެއްަގއި ސިމެންތިން ހަދާފައި އިން ިސންގާ ެއއް ފެނިގެން އެީއއްޭޔ ތިމަންނަގެ ކަލަކީ. ތިމަންނަ 

އެ ދަރަޖަ އަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އީމާންތެރިކަން ދަށްވެގެން ދިަޔއިމާ، އުފެއްދި ކަލާނގެ އަކީ. އެހެންވީމާ، 

މި ކަންަތއްތަަކށް ފާހަގަކޮށްފަ. މިހާރުވެްސ  ރަށް ބޮުޑ އަދަދެއްމި ބަޖެޓުގައި އަޅުަގނޑުެމން މި އޮތީ ވަ

ނުޑމެންނަށް މިގޮތުން އެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިވއްސަކަށް ރަށުގައި މިސްކިތްތައް ައޅަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާއަށް އެންމެ ގިނައިން ވާަދވެރި ބަސްަތއް ބުނަމުންގެްނދާ އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުެގ  ގިނައިން އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މިސްކިތްަތްއ  ކުންފުނިން އެންމެ ގިނަ މިސްކިތްތައް ހަމަދަމުން ގެންދަނީ ވެސް. އަުޅގަ

ީޅގެ ިސފައިަގއި މުއްޠަލިބު ނާޅާނެ ަކމަށް. އެކަމަށް ޓަކައި ލިބެްނާވ އަދަބެއް ނުލިބުމަށް ޓަކައި އަނެއްާކވެސް ބުނދުފަ

އަޅުަގނޑު މުއްޠަލިބަށް އިލްިތމާސްކުރަން. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ދީނީ ޢަޤީދާ ބަލިކަށިކުރުވާެނ 

ން ުނކުރައްޭޗ. މަނިކުފާނު ލާރި ހޯދަން، ސަރުކާރުން ހަމަ ގޮތަކަށް މިސްކިުތގެ ޑިަޒއިން ބަދަލުކޮށްގެން ެއކަ

ނަޑއެިޅގެން މިސްކިތްތަްއ ބިނާކުރަމުން ގެންގޮސް ރައްޔިތުންނާއި ސަުރކާރާ ޖެއްސޭނެ ވާހަކަަދއްަކވަމުންނޭ  ކަ

ނަށް މި ފަހަރު ގެންދަވަނީ. އެ ކަންތައް ތަުކރާރުކޮށް އެކަން ނުކުަރއްވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތިތަްއ  3123ލިބިފައި މި އޮތް ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ތަނަވަސްެވގެންދާނެ ބަޖެޓެއް. މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންަނށް އެތަްއ ގޮަތކުން ފައިދާ އާއި އެތަްއ ގޮަތކުން މޮުޅ 

އީސް، މި ބަޖެުޓެގ ތަފްސީލެއް ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވީަމ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ލިބިގެންދާނެ ބަޖެޓެއް. ޢިްއަޒތްތެރި ރަ

ނުޑ ުސާވލުކޮށްލަން ބޭނުން، ކޮން ަތފްސީލެއްތޯއޭ ނުލިިބގެން ިތ އުޅެނީ. ިމއަދު ވާަދވެރި  ހައިރާންވޭ. އަުޅގަ

ގަޑިއިރު ތެރޭަގއި އެ  2ފަރާތްތަކުން މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުނު ތަފްސީލުތައް ވެސް ވާނީ އެދުުނތާ 

ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވައިދީފަ. ެއހެންވީމާ، ތަފްސީލެއް ނުލިިބެގން، މީަގއި ވާނުާވ ެއއް ޭނިގގެންނެއް ނޫން މި އުޅެނީީކ. 
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ހަމަ އެހެންމެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ ކުރެވޭ ޚަަރދާއި ކުރަމުންގެންދާ ޚަރަދު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު 

އިޢުކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް، ނެޓަށް ވަދެ ކިަޔން ނޭގެންޏާ ކީއްތޯ ކުރާނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވގެން މި މި ދަނީ ޝާ

އުޅޭ އެްއޗަކީ. ިލޔެފައި އޮްނނަ އެްއޗެއް ކިާޔކަށް ނޭނގެ. މީހަކު ކިޔާ އެްއޗެްއ ފަހުމްވާކަށް ނޭނގެ. މިހެންނޫންތޯ 

ޤަރުުނގެ ތެރޭގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބޭފުޅުންނަށް ދަތްއުގުޅަްނ ވަނަ  4ވާނީ. މި ތިއްަބވަނީ ގޮސް ައނެއްކާެވސް 

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ހަމަ ސީރިއަސްކޮށް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަ ވަރަށް  ނޑިޮކެޅއް. އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ އިރާކު ދަ

ނިވި ގޮތަކަށް ރަްއޔިތުންެގ ސީރިއަސްކޮށް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުުރވަ 

އިހުސާސްތަްއ ދަނެގަނެގެްނ، ބަޖެޓެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅީމަ، މަލާމާތުގެ ާރގަކުން މި ޮގތަށް ދިމާކޮށް މިކަންކުރުމަީކ 

 71ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކަމާއި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ޮއޅިގެްނދާނެ ކަމެއް. މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ %

ނަރުދަމާ  91ދަމާ މި ބަޖެޓުން އެޅިގެްނދާ މަންޒަރު މި އޮީތ ފެންނަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ %ނަރު

ހިސާބެްއގައި ދުިނޔޭެގ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަުރެގ  4މި ބަޖެޓުން އެޅިގެން، ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަތަށް ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެތައް ގޮތެްއ  ،ތަނަވަސްވާނެ ޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އަތްމަތިރާއްހުޅުިވގެންދާނެ. ދިވެހިހޮސްޕިޓަލްތައް 

. ިއގެްނ ރައްޔިތުން ރުިޅއެްއ ނާދޭާވހަކަ ކޮންމެހެން ދައްކަ މީގައި ހުންނާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޓެކްސް ަނގާ

 ރަްއޔިތުްނ ލެއިން ޤުރުބާންވެއްޖެ. މި  ޤައުމުގެ ޓަކައި މި ޤައުމަށް ދަންނަވަނީ. މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ސާފުކޮްށ މި

ޓަކައި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނ  ޤައުމަށް ވެއްޖެ. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ފުރާނަ އިން ޤުރުބާން ޓަކައި މި ޤައުމަށް

 ނުވޭ ތިާމގެ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތަކު ިމައދަކު ކަންބޮެޑއް ޓަަކއި މި މި ަޤއުމަށްރައީސް، ދާއޮހުރައިފި. ޢިްއޒަތްތެރި 

 ވެސް ަޤއުމީ ލޯބި މިޓަކަިއ ދޭކަށް. އެްއޮގތަކަށް އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން ހޯދާ ެއއްަޗކުން ކުަޑކުޑަ މިްނވަރެއް ޤައުމަށް

ދާނީ އާލާވަމުން.  ލަން ނަހަދާތި. ޤައުމީ ލޯބިގޮތަށް ދެން ފިލުވައި ލިއަހަރު ފިލުވައި ޤައުމުން ތިރީސް

 ނުފިލާނެ. ސަބަބަކީ މި ންޤައުަމކު ކަމެއް ދެން މި ދެމުން. ރޯޝަންވަުމން. މިއުޖާލާވަމުން. ދިވެހި ހިްތތަކުަގއި ހެއާލާވެ 

ނޑުމެން މިދަނީ  ދެކެ ލޯިބވާ އިޚްާލޞްތެރި ވެރިައކަށް ޤައުމުަގއި މިއަދު ހުރީ ދިވެިހރައްޔިތުން ވާތީ. ިމކަން އަުޅގަ

ނޑު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަ ސާބިތުކޮށްދެ ނޑުމެންނަށް ުހގަިއ ކުރި ަދތުކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިމުން. އަުޅގަ ރުގައި އަުޅގަ

 އުޅޭ މަްއސަލަ މި ދަނީ ފެންނަމުން. މިއީ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތައް މިއަދު ހިތަށް ކެްތނުވެގެން މިންވަރު މި ލިބެމުންދާތާއީދު

 ގެ ވެިރކަންދައުރު  ދެ ،އޮތް ދައުރު ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަން އަކީ. ޙަޤީޤަުތގައި މިއީ މިހާުރ މި

ނޑު ޔަޤީްނކަން މި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަުރވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ  އަށް ޔަޤީންވެއްޖެ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ

އެކު  އިރާދަފުޅާهللا ެގ އިންތިޚާބުގައި ައޅުަގނުޑމެން 3124އަންނަ  ވާދަކުަރމުން މި އަޅުަގނޑުމެން މި

 އޮތް ވާދަވެރި ޕާޓީ ނަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކިހިނެއްތޯ މިއަދު މިވެސް ނަގާ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 86އަޅުަގނޑުމެން %

މިއީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ޖެހިއްޖެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކާ ޖެހިއްޖެ.  ދޭނީ. މި ޤައުމު ސާކު އަށް ވޯެޓއް

 46ގެނަީއ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އަނެކަާކއި އަނެކަކާ ަމއުމޫނު ޤައުމަށް އާމިނާ ވަދޫާދއި . މިތާކުންތާކުނުޖެހޭ ކަމެއްގަ
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ދައްކާނެ  ވާހަކަ ގައި ބެއިންދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިނތާ ވެސް ކުރީ. އެ ކަންގެ ބޮޑު ބުދެއް ގެނައީ. އަޅުފޫޓު

ވާހަކަ ދައްކަންެވއްޖެ މާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ  މިވެސް، މިއަދު ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަރައި މީހަކު ނުވި. އެހެންނަމަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ހަމަ ބޭނުން ޙަޤީޤަތުގައި  ގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވގުތު އޮީތ، އެބަވެ  ބަޔަކަށް އޮތްތޯ. އަުޅގަ

ދު . އެހެންނަމަވެސް، މަގްސަދުީނ ވަރަށް މާތް މަގްސަދެއްގަގައި އުފެދުވަސްވަެރއް  އައި ދާލަތު ޕާޓީ އުފެދިގެންޢަ

 އެނބުރި ސަުރކާރާ ތިބީ  ިތއްބެވި ީދނަށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅުން މިއަދު އެ ޭއގައި ށް ދިޔައިމާ،ދޫކޮށްލާފައި ވެިރކަމާ ދިމާލަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ޤައުމުގައި ތިބި ، އެްއކޮޅަށް ޖެހިފަ. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑައެޓަކައި މި ބަޖެޓު އިސްލާމްދީނަށް ވެސް އެއީ  ޢިލްމުވެރިންނަށް ަފއި އޮތީަމ ޅިގައި ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗއް ކަ

ގޮސް  ވެގެން އުޅެނީ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ައުގ ސިޔާސީ ދަންނަވަން ބޭނުންވެގެން މިއަޅުަގނޑު މިހެން 

އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުބައި ފައްތަރެއްގެ މަްއޗަށޭ.  ޤައުމަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކުރިމަތީގައި ެވއްޓެނީއޭ. މި

ެއކިެޔިވ ރޮނގުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް އަންަގއިދިނުމުގެ  ،އެްއެޗއްގެ ބޭނުން ބޭފުޅުން ެއކިެޔވި  ސަބަބަކީ އެ 

ޖާހަތުގެ ބޭނުމުަގިއ  ނުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،އަމިއްލަ މުދަލާއި ޖާހަތުެގ ބޭ އި އާހަތާ އިބަދަލުގައި ވެރިކަމާ

ަޚކު ނެތިގެްނ ޤައުމުގައި ޝޭ ވެގެންދާނީ މި  އަކަށް ޚުން ވާހަކަދެއްކުމުެގ ނަތީޖާޔާސީ ފިކުރެްއަގއި ނުކުމެ ދީނީ ޝޭސި

ނޑިަވޅު އައިސްފާނެ. ސިޔާސީ މަގް ޚަކު ެނތް ބާރުކުރެޭވ ޮގތަށް ބަސްބުނާނެ ޝޭރައްޔިތުން އިތުރު ސަދުން ދުރުެވ ދަ

އުމުގައި ޤަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ިމއަދު ދީނީ ޝޭޚުންނަށް މި ންުނގުުޅވާއެްއކިބާވެ ދީނީ ކަންތަާކއި ސިޔާސީ ކަންތަކާ 

މިއަުދ  ،ިަމުން އެއްކިބާވެ  ކަމެއް. މިކ ބޭފުޅުންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމު އަދި ވާޖިބުކުރާ އެ ،ބޭފުޅުން އެކިެޔވި ޢިލްމު އެ

އެހެން ބަޔަކަށް ނޫނީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވަތިކަމުަގއި ތިމާގެ މުދާވެރިކަން ބޭނުމުގައި މިހެން ހެޔޮނުވާނެ ދޮގުހަދަން. ތިމާ 

ސަަދވެރިކަން ހަ މެދުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދައި، ރަްއިޔތުންގެގޮތުން ވާހަކަދަްއކައި  ނާ ބެހޭ ހުރި ދީ އީމާންެވގެން

ނޑު  މެއްތޯ މިކަ އުފެއްދުމަކީ ދީނުަގއި ކޮންކަަހލަ ޤައުމުގައި ިތ ނުކުމެވަޑަިއގެން އުުޅްއވާ ހުރިހާ ޝޭޚުންކުރެ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  . ތިފުރައްސާރަކުރުމާ އިދޭތެރޭޖެއްސުމާ އިފިތުނައުފެއްދުމާހަމަ އަހާލަން ބޭނުން. މިއީ ދީނުގައި ހުއްދަކަެމއްތޯ 

 3123ުދވަސްވަރު ެދއްެކވި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރގައި މި ަބޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަނުަގއި އެކިތަން އި އެކިއާ ގަމީޑިއާ

މިންވަރު ވަރަށް ސާބިތުކޮށް އެނގެން  ދީފައި އޮތް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިއސްލާމްދީނަށް ސަމާލުކަން

އެއްގޮތަްށ  ޙަޤީޤަތާ ،ގޮތް ބަލަމުން ދާ ވަމުން އިހިނގަ ަކން އޮތީ. އެހެންވީމާ، ލިޔެފަިއ ހުންނަ އެއްޗެހި ކިޔައި، މި

 އް ކަމެ ވެސް ހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭނޭ ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް 28ވާހަކަދެްއކުމަކީ މިއަދު 

ނޑު ދަންަނަވންޖެހޭ. ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ނޑުމެން ވެރިކަ ކަމަށް އަުޅގަ މަށް ޤައުުމގަިއ އަުޅގަ

ެވސް ޮގވަނީ ހަމަ ތަޢުލީމަށް.  ަޤއުުމގެ ރަްއޔިތުން ހަމަ ޮގވަނީ ސާފު ބޯފެނަށް. އޭރުަގއި ވެސް މި އެރިއިުރގައި

 ގެންދަނީ އެ  ންމުވެސް ޮގވަ ރުަގއިއޮތް ވާހަކަ. އޭ އަށް ދަރާ ފިހާރަ ވެސް ހަމަ ޮގވަމުންގެންދަނީ ކަންމަތީ އޭރުަގއި

ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ނެތް  ބޭފުޅުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ެނތް ވާހަކަ. އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާނޭ ގޮތެއް މި
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ސްތަުކެގ އަޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލުގެ ދުލުން ބުނަމުންގެންދާ އާހުގެ އުދާހާޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ  ވާހަކަ. މިއީ މި

ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން  ކަންތައްތަުކން މި ވާލުވީ މިހަ ން ައޅުަގނޑުމެން ވެިރކަމާމިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއނގިގެ

ފެލުނަސް. މިކަން ކުރުމުގެ  ،ކިތަންމެ ފެލުނަސް .ކުާރނަން ކިތަންމެ ހަޅޭކެއްލެވިަޔސް ސަލާމަތްކުރަން. އެކަން

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ  މިފުރުޞަތު   މަދު ނަޝީދަށް މިމުޙައް. ަރީއސް އަށް މިއަދު ވަނީ ދީފަ ޤައުމުގެ ަރއްިޔތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ ފެންނަމުންދާކަމުގެ އަލިގަދަ އެއް ެހއްކަ ީކ ައޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ކުރާ އިުތބާރު އަުޅގަ

ވަރަށް އުފަުލން އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެްއގޮތަކަްށވެސް ިމ  ތިބެނީ މުން ރައްޔިުތން އެރަށްރަށަށް ދިޔު

ނޑު މި ވެސް ވަިއކަރަދޫން  ރަށުން ވެސް. އެ އައީ ގޮސް މުރަިއދޫއޭ ކިޔާ ރަށަކަށް މަންޒަރު ދެކޭގޮތަކަށް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑު އެހިން އެ 9ނުކުތް ޖުމްލަ   9އި ިތބި މުސްލިމުންގެ އަދަދަކީ ބޭފުޅުން ކައިރީަގއި މުޅި ވަިއކަރަދޫގަ  މީހުން. އަޅުގަ

މީހުންތާ.  23ވީ  ޖުމްލަ މި ، މީހުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ 5އިސް އަނަ ބުނީމަ ބުނީ ނޫނެކޭ އަދި ތިބޭނޭ މީހުންތޯއޭ.

ނެޑއް ހިަފހައްޓަިއގެން ތިބި  23މުިޅ ަވއިކަރަޫދަގއި ، އެހެންވީމާ މީހުން  23މީހުން ފިޔަަވއި ެއ ނަންބޯޑަކާއި ފިާލގަ

ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ެއްއޮގތަކަށްވެސް އެހެން ެއްއވެސް  ވަިއ ދެން ތިބި އެންމެްނނަކީ ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ވާނޭފިޔަ

ނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަުދ  ޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން އޮތީބޭފުޅަކު ހީފުޅުނުކުރަްއވާތި. މިހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ ވަަރށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް އަ  ގައިދާ ބަޖެޓު ންނަށް ހުށަހެޅިެގން މިއަޅުަގނޑުމެ ޅުގަ

ޔިތުްނގެ އަތްމަތި ކޭ. މި ބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްެނގެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓެ ސާސްތައް ދެނެގައިހު

ގެ އުމުރުން ރާއްޖޭ ބަޖެޓުން މި . މިނުންނަށް ތަޢުލީމު ލިބިގެންދާނޭރާއްޖޭގެ ޒުވާ ބަޖެޓުން މި . މިތަނަވަސްވާނޭ

މައިންނަށާއި އަިދ  ވެރި ބަޖެޓުން އެކަނި . މިއި ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބިގެންދާނޭމާޔަތާހިނާަޔތާއި އިދުވަސްީވ ބޭފުޅުންނަށް 

ޔިތުންެގ ޙާލަތު ޤައުމުގެ ަރއް . މިރިކަން އޮންނާނޭކުަޑކުޑަ ކުދިންނަށް ެއހީތެ އަޅާުނލައި، މައިންބަފައިން ނެތް

ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު  ނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ދިގު ތާރީޚުގެ ހަމައެކަ ،ބަދަލުކުރުވާނޭ

 ކުރަޭމ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑު ސެިލއުޓު ފުރަތަމަ ބަޖެޓޭ މިއީ. މި

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްވެލި

 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ  3123ވާ  މި ައޅުަގނޑުެމން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި `. އާދެ،

ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ  ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާއިުރގައި މިހާތަނާ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލުަމށް އަޅުަގނޑު މި

 . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު އިން ވާހަކަދައްަކވާފަ ދާއިރާ ،އިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަނީ ވަރަށް ގިނަ އޭރިއާ

 ވާހަކަ  އެއް އޮތީމާ އެ ހަތަރު ދާއިރާ ނޫނީ ދެތިން ،އްނުންާވ ދެތިންހަތަރު ނުކުތާ އެވެސް ވާަހކަދައްކަން ބޭ

ނޑުމެްނ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅި ފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކުރަމުން މި ޓަަކއި މި ދައްކާލުމަށް  މިފައި ެގންދަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ާވއިރުަގިއ  ހުށަހަޅާފައި ވަނަ އަހަރަށް. މި ަބޖެޓު 3123ްތ އޮ ބަޖެޓެއް. އެއީ ކުރިއަްށ މި ނުގެ ބިިލއަ 25.6ވަނީ 
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ނޑުމެން ެއންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވަރަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މީގަިއ  ވެްސ ޤަބޫލުކުރޭ އަުޅގަ

 ،ވެސް  ވަނަ މަޖިލީހުގައި 26 ،ވެސް ވަނަ މަޖިލީހުގައި 25ުހސްއެކަނި މިއަަދކު ނޫން. ހިމެނިފައިނުވާ ވާހަކަ. އެއީ 

ދަނީ އެކަހަަލ  ކަންތައްތައް މި ވެސް މި އަދި މި މަޖިލީހުގައި ،ވެސް ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖލީހުގައި 27އަދި 

. އެއް ނުވޭ އެްއވެސް ފަހަރެްއގަ ހިމެނިފަ ގައިޢުލޫމާތެއް ބަޖެޓުގޮތަކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަ 

ދެންނެީވ  ވޭ. މި ގޮެތއް ހަމަޖެހިފައި ވެްސ ލިބޭނެ ފަހަރަކު އެހެންނަމަވެސް، މި މަޢުލޫާމތުތައް އަބަުދވެސް ކޮންމެ

ދި ވަރަށް އައިުރގައި މި މަުޢލޫމާތުތައް ލިބި، އަށް ދާ ކޮމިޓީ ޓުބަޖެޓަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ބަޖެ

ނޑުކަށް ޖަވާބުސުވާލުތަކަ ގިނަ  ނޑުގެ ހަޤީޤީ ވާހަކަ ބިނާކުރަން  ލިބިގެންދޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ  ވެސް އަުޅގަ

އްޗަށް މި ވަނަ އަހަރަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަ 3123. އާދެ، ގެ ރިޯޕޓު ލިބުމަށްފަހުގަކުރަނީ ބަޖެޓުގަސްތު

އަށް ކުރިއެރުން ލިބޭެނ  ވަނީ މިއީ ރާްއޖެ ސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެަފއިހުށަހަޅަމުން ފިނޭން ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓު

 ން ކުިރއަރާފައޭ. އަދި ހަމައި 8ދަނީ % ން ކުިރއަރާފައޭ. ޓޫިރޒަމްއި 8.6ބަޖެޓެއް ކަމަށް. އާދެ، ާރއްޭޖގެ ޖީ.ޑީ.ީޕ %

 .ވަނީ ވިދާޅުވެފަ ލިބިފައިވާ ކަމަށްހުރިހާ ދާއިރާައކުން ކުރިއެރުން  ދާިއރާ ފިޔަވައި އެހެންރިއަލްސްޓޭޓްގެ އެހެންމެ 

 ފޮތުން އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި ފެންނަން އެބަހުރި. މިއީ ބަޖެޓު ފޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެޓުއެހެންމެ މި ބަ އަދި ހަމަ

 މި  ފެންނަނީ މަސްވެރިކަން. އެހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ްނ މިންމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް ކުރިއެރުހުރި މަޢުލޫމާތުތައް. އާދެ، އެ 

 ކަމަށް ހާމަކުަރއްވާަފއިވޭ. އަހަރު ނިމިގެން ކުިރއަރާނެ 5.9ވެސް  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަމސް 7އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ވާ ރަނަގޅު ނަމަވެސް އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާައކުން އެކަީށގެން ކަމުގައި ވީބޮޑު ކުރިއެރުެމއް ނުލިބުނު  ދާއިރުަގއި މާ

 ،ރަދު ވެސް ކެޕިޓަލް ޚަ ށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހާމަކުރެްއވި. މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައިކަމަ ދާކުރިއެރުމެއް ލިިބގެން

ނަޑއަޅާަފއި 49މަންޓަށް %ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓު ނޑު ދަންނަވާނީ ކެޕި ކަ ބޮުޑވެގެން  ޓަްލ އިންވެސްޓުމަންޓުވާ، ައޅުގަ

ކަމެކޭ. ރާއްޭޖގެ އެތަން މިތަނުގައި އެ ހިންާގ މުައށް މުހިއް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ،އަށް ތަރައްޤީެއއީ މަކީ ދިޔު

ގައި ކެޕިޓަލް ބަޖެޓު އެހެންކަމުން، މި ކަމަށް. ތައް ޒަމާނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ދެމިގެންހުންނާނެޕްރޮޖެކްޓު

ނޑު ދެކެ ފާެލއް ވެްސ ބަޖެޓަށް އޮތް ހެޔޮ ާވކަން ެއއީ ޙަޤީޤަުތގައި  ޮބޑުވެަފއި އިންވެސްޓުމަންޓު  ން. މިކަުމގަިއ އަުޅގަ

ޓަކައި އެބަ ހަތަރު  ކުރުމަށްކަވަރު ނަމަވެސް ޑެފިސިޓު  ކަމުަގއި ވީ މިއީ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް. ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއްބަޖެޓު 

ަގއި ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންކަމުން، ިމ މަސައްކަތްކުާރ ވާހަކަ މި ބަޖެޓު ދާއިރާއަކުން ހަތަރު ގޮތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން

ވެސް މި  އެއް ޓަކައި ބޭނުންކުރާނެ ހުރިހާ ފައިސާ ކުުރމަށްކަވަރު  ދާއިރުަގއި ބަޖެޓު ގެން ގެ މަސައްކަތް ނިމިޓުބަޖެ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ، ތަރައްޤީބަޖެޓު ގެ ފަސް އަށް ބަލާއިރުަގއި ތަރައްޤީ  ގައި ހިމަނާފައިވާ ވާަހކަ އަުޅގަ

އްޤީގެ ތަކުްނ ތަފާތު ގިނަ ތަރަރާމުއެ ޕްޮރގް، ޕްޮރގްރާމެއް ިހމަނައި 42އަކުން  ދާއިރާއަކުން ފަސް އޭރިޔާ

އެެހންކަމުން، ރާއްޖޭގެ އެތަްނ  ދާކަން މި ބަޖެޓުން ފާހަގަވެގެންދޭ. ަތކެއް ހިމެނިގެންމަޝްރޫޢުތަކެއް، ޕްރޮގްރާމު

ތަރައްޤީގެ މަްޝރޫޢުތައް ހިންގިގެންދާނެކަން އެއީ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް. މިކަންތައްތަުކގެ  މިތަނުގައި
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މީދީ ބަޖެޓެކޭ. އާދެ، ތަޢުލީމަށް ބަޖެޓަކީ އުއް މި މަޢުލޫމާތަކުގެ އަލީގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ،ަގއިއަލީ

އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދީފަިއާވ  ނަމަވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ވީ ބެލިކަމުގައި

ކަމަށް  އެއް ށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިފައިވާ ދާއިރާރަ ބަާލއިުރގައި ވައަޅާ އިރާތަކާދާ  ދެންނެވި އެއް. މި ދާއިރާ

ހަދާ ބޭރުގެ  އެ ނަ ދަރިވަރުން ކޮންމެ އަހަރެްއގައިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްަތކުން ނުކުން ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިހެން މި

ތުުރވަމުން. އޭެގ މާނައަކީ ްސކޫލްތަުކގެ ނުތައް ހެދުމަށްފަހުގަިއ މުޅި ދުނިޔޭެގ ވަނަަތއް ހޯދާ ކުދިން ދަނީ އިތިހާއިމް

މިތަނާ ވާދަކޮްށ ނގަުޅވީމައޭ މުިޅ ދުނިޭޔގެ އެތަން ހިންގާ ސިސްޓަމާިއ އަދި ސްކޫލްތަކުން ިކޔަަވއިދޭ ގޮްތ ރަ

ނޑުމެން  ހޯދާ މަތީ މަޤާމުތައް ހޯދަމުން އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުދިން އެ ގެންދަނީ. އާދެ، ޞިއްޙަުތ، ޞިއްޙަތަކީ އަުޅގަ

ޮގތުގައި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަެތއްަގއި ދުޅަހެޔޮ ިޞއްޙަތެްއގައި ހުރެގެން ނޫނިއްޔާ އެްއވެްސ  ވެސް ޤަބޫލުކުރާ މެންއެން

އެްއ  ކަުމގައި ވިޔަސް އާމްދަނީ ެއއް އަދާކުރި ކަމަކަށް ރަނގަޅު ގޮެތްއގައި ކުރިއަރަމަކުންނެއް ނުދާނެ. ައދި ވަޒީފާ

ނަމަވެސް ފުރިހަަމ  ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ައދި އެހެން ކަމެއް ކުރި ވީކަމުގައި  ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރި

 ސިލުކުެރވޭހާނޫީނ ނުދާނެ. އެހެންކަމުން، މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑަށް އެންމެ އުފާވެިރކަން  ޞިއްޙަތެްއގަިއ ހުރެގެން

ޝުއަރެންސް ދިނުމަށް އިން ލްތު ހަރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހެއަ ކަމަކީ މިއަްނނަ ލިބޭ ،ކަމަކީ

ނަޑއަޅާފައި  ،ވެސް ައޅުަގނޑު އުާފކޮށް ވާތީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ފޮތުގައި އެކަން ހިމެނިފައި ވާކަން. އާދެ، މި ބަޖެޓު ކަ

ނޑުމެން އަދި ހެލްކަުމގަިއ ދަންނަވައި ކަމެއް އަދި ވަރަްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ތު އިންޝުއަރެންެސްއ ަލން. އަުޅގަ

ނޤާއިމުކުރިޔަ  ނޫން. ހެލްތު  ހިސާބަުކން ނިމުނީކީ ނަމަެވސް ހުސްއެކަނި އެ ކަމުގައި ވީ ޑުމެން ފެށިސް އަުޅގަ

 ދިޔަކަމުަގއި ވީ  ނަށް ޞިްއޚީ ފަރުވާެގ އެހީތެރިކަން ހިޭލ ލިބެމުންންއިން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިންޝުއަރެންސް

ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތައް މި  ތަންތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގޮތާއި ލިބޭ ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ނަމަވެސް އެ

ނުޑ ދަންނަ ނޑުމެން މިހާރު ހެލްތުފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ ގޮތުން ކޮމިޓީތަުކެގ  އިންޝުއަރެންސާ ބެހޭ ވާނީ އަުޅގަ

 ެވގެން  ޤާނޫނަކަށް އިާވ މި ބިލުެގ މަސައްކަްތ ނިންމައިހަމައަށް ައއިސްފަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއާ ،އްކަތް ނިމިމަސަ

ޓަކައި ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެްއ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޕްރޮގްރާމު އެއީ ދިއުމަކީ

 ގޮސް ޤާނޫނަކަށް  ދައުުރ ނިމިގެންދާއިރުަގއި އެ ބިލު ފާސްވެގެން . އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަމުގަ

 ގޮތެްއގައި އަދި ހަމަ ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ރަނގަޅު ނަށްންހުރިހާ އެންމެދެންނެވީ  . އެހެން މި ކަުމގަ ވެގެންދާނެ

ކީ އެީއ ގެނެވޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޓޫލަޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިންގުމަށް ހެންމެ ފެއިލްނުވެ މި ޕްރޮގްރާމުއެ

މުގައި ދަންަނވަން. އާދެ، ނެްތކައްކަމުގެ ެއްއވެސް ޝަްއކެ ދާނެ ވެގެން ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނު އަޅުަގނުޑމެން ޤަނޫނަކަށް

ތަން ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ައއި.ޖީ.އެމް.އެާޗ ދޭތެރޭަގއި މީހުން  ހުރި އެންމެ މުހިއްމު ެއއް  ދާއިާރަގއި ފަރުވާންޭދން ޞިއްޙީ

ްއޔިތުްނ ރަކަން ދިވެހި ނޫން ެއއް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ދެކެިވގެންދާނެ ވާަހކަައކީ ިމހާރު އެންމެ ހިތް ދެކެމުންގެންދާ ވާހަކަ 

ވާ ފަދައިން  ވެސް ވިދާޅުވެަފއި ތަނުގައި ކުރިން ވާހަކަދެްއެކވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަބޫލުކުރާނެ. އެހެންކަމުން، މި
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ކަމަށް. އަދި ހަމަ  ތަނަކީ މީހުންގެ އިތުބާރު އުފެދޭ ތަނަކަށް ހެދިގެންދާނެ އެ ،ތަން ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުކުެރވި އެ

ދެންނެވި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި ދެމުންގެންާދ  ގަޔާިއ އަތޮުޅތަކުގަާޔއި އަދި ރީޖަނަލްތަކުަގއި މިއެހެންމެ ރަށްރަށު

ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ  އަދި މިކަން .ޓަަކއި ގިަނގުނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޕަރޭޝަން ދަށުން ނަމަވެސް، ހެލްތު ކޯހެލްތު . ވެފަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފަ. މަޖުބޫރުހަ

އިންޝުއަރެންސް މުޅި ރާއްޖޭގެ  އެކަން ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ހެލްތު ޖެހޭ ކުރަން. ކަންތައްތައް ެއބަ ނަމަވެސް މި

ނޑު ޚިދުމަތެއް ލިބުމަކުންނެއް ނުދާ ނަމަވެްސ ރަނަގޅު ިޞްއޙީ ވީ ކަމުަގއި ނަށް ދިންންއެންމެ ނެ. ދެން، އަުޅގަ

ޓަކައި ެއްއގޮތެްއގަިއ  އަކީ ަތކެތީގެ އަގު. ަތކެތީގެ ައގު ތިރިުކރުމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަެނއް ވާހަކަ

ނޑުމެން އެބަ ޓަކައި މީހުންެގ ޖީބަށް ބުރަވިޔަނުދިނުމަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ޖެހޭ ސަރުކާރާއި ރަްއޔިތުން  ޓަކައި އަުޅގަ

. ނީޮކށްގެން ނޫނިްއޔަކާ އެކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. އެްއކޮޅުން މި ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގަން ފެށެ ެކއްގުިޅގެން މަސަްއކަތްތަ

ގޮތަށް.  ިޑއުޓީ ަނގާ 1ންނަނީ %އޮ ގިަނ މުދަލުން މި ޑިއުޓީ އުވާލިކަސްަޓމްސް  ،އަނެއްޮކޅުން ިޑއުޓީ

ދެންނެވީ ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި  މި  .ސްފައިހެޔޮ ބަދަލެއް އަބޮުޑ  ވަީނ ތަކެތީގެ ައގަށް ވަރަށް އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި މި

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކާ  ދަންނަވަނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ ނޫނީ އެ ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މި ކަމުގައި ވީ ނެގި

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮ ،ހައްލެއް ގެެނވިދާނޭކަމަށް ރަނގަޅު  ގުިޅގެން މި ވެްސ  އަުގގައި އަުޅގަ

ވެސް އެބަހުރި ދައްކަން.  ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި އިތުރު ވާހަކަަތކެއް  . އާދެ، މިތަކެތި ދެމުން ގެންދެވިދާނޭ އަދި

ނޑު ނޑުގެ ދާއިރާއާ އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ަވގުތު ހަމަވުމުގެ ކުީރގައި އަުޅގަ ވެްސ  ގޮތުން ބެހޭ ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

އަތޮުޅގައި އޮްތ އެންމެ މީހުން ގިނަ އެންމެ  ތެރެއިން މުޅި އެ ތިން ރަށްދެ، ާދިއރާގައި ހިމެނޭ އެްއޗެއް ބުނެލަން. އާ

ްށ ރަކުރަމުްނގެންދާތާ ވަމަަސއްކަތް ގިނަ ރަށަކީ ވެލިދޫ. ވެލިދޫގެ ަބނދަރު ހަލާކުވެގެން އެ ބޮޑު ރަށަކީ އެންމެ މީހުން

ވެސް  މަޖިލީހަށް އެހެންމެ މި ދި ހަމަޓަކައި ސަރުކާރާިއ އަ ެވއްޖެ. އެހެންަކމުން، އެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ގިނަ ދުވަސް 

 ވާހަކަތައް ވަނީ މިނިސްޓަރުންނާ  އެހެންމެން އެ ފަހަރަކު ސުވާުލއުފައްދާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އަދި ހަމަ ގިނަ  އެތައް

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި މިހާރު އެ ވެސް ގެންދެވިފަ ހަމައަށް  ޓަކައި  ވެސް ހެދުމަށް ވާލުކުރާ ަބނދަރުހަ. ެއހެންކަމުން، އަޅުގަ

ޝިޕްގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރ ޕަބްލިކުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ނަރުދަމާ ނިޒާމު އެއީ  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުންާދނެ

އަދި ރަށް  .ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ދާނެ ވެސް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް. އެެހންކަމުން، އެކަންތައް

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި  . އެކަމަށްބޮޑު މަސައްކަެތއް ކޮށްދެްއވާފަހާރު ވަރަށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ވަނީ މި  ޓަަކއި އަުޅގަ

ރާ ވެސް ސަުރކާރަށް ޝުކުުރއަާދކުރަން ބޭނުންވޭ. ދެން އޮތް އަނެއް ރަަށކީ ހޮޅުދޫ. ހޮޅުޫދގެ ބަނދަރަށާއި އަދި ގި

ވެސް ގިާރ  ހަމައަށް ށިގެން މިއަދާއަހަރުން ފެ 3115ފަހު  އަށް އަކީ ސުނާމީ އްދަށް ދިމާވާ މައްސަލަސަރަހަ

 އަދި ހަމަ ހާލެއްގަ. އަބަދު ގޭގެ ބުޑަށް ރާޅުޖަހައި ރަށް ނިކަމެތިގެތަުކގެ މީހުން އުޅެންޖެހެނީ ވައްދުަގއި ހުރި ސަރަހަ

ެވސް  ސަރުކާރުގައި ެވސް ައދި މި ށް. ުކރީގެ ސަރުކާރަވެފަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު އެހެންމެ ބަނދަރު
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ނޑުމެން ކޮށްފިން.  މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ގެން އަދި މިދަންނަވައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކްއ އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި އްލެއްހަކަށް ކަމަ އެހެންނަމަވެސް، އަދި މި ގައި އެ ބަނދަރު އަހަރުގެ ބަޖެޓު ނާދޭ. އަޅުގަ

ކަމަށް  ވަސްތަކެއް ނުވެ މިކަްނ ފުރިހަމަވަމުންދާނެ ގިނަދު . އެހެންކަމުން، މާ އޮތް ހިމަނާފަ ވެސް އެބަ ހެދުމަށް

ެހންމެ ބޯފެނުގެ މަސައްކަތް ިމހާރު ވަނީ، އެ ޕްރޮޖެކްޓު އެ ވާަހަކ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މީދުކުރާަގނޑު ުއއްއަޅު

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ ެއކު ދަންނަވަން. އެާއއެްއކޮށް ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢަ ކީ ވެސް ހަމަ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ތަންތަނުގަިއ މި ކުރިއަށް ދާ ގޮތަްށ، ޕަބްލިކު ޕްރައިވެޓް ޕަރޓްަނރޝިޕްގެ ދަށުން ކުރިއަށްާދ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެން  ،މަސައްކަތަކަށް ވާތީ އެ މަަސއްކަތް ވެސް މާލަސްތަކެއް ުނވެ ކުިރއަށް ދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު ރަށުަގިއ އަތޮޅުގެ ވަރަށް މުހިއްމު އެްއ ސްކޫލެއް މޭނާ ސްކޫލަކީ.  އަނެއް މައްސަލަ އަކީ ތަޢުލީމީ

އެ ސްކޫލް ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކަިއ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ. އަދި ވަނީ ބިންގާ އެަކނި އެޅިފަ. އޭގެ ބިންގަލުެގ 

މަތްތައް އެ ްސކޫލްެގ ަދރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ މައްޗަށް އިމާރާތްތަކެްއ ހެދިެގން، އަދި އެ ތަނުން ލިބޭ ޚިދު

ނޑު ެއދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ުކަޑ ރަށެއް، އެހެންނަމަވެސް  ެއއްހާ އާބާދީ އުޅޭ ރަށެްއ  611ގޮތްވުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނ ޑުމެން މި ދަނީ ފޮއްދޫ އަކީ. ލަފާފުރުމުގެ ދަިތކަން ޒަމާނުއްސުެރ ކުރަމުން އަންނަ، އަިދ މިހާތަނާ ހަމައަށް އަުޅގަ

ކުރީގެ ސަރުކާުރަގއި ވެސް ައދި މި ސަރުކާރުގައި ވެސް ަވރަށް ގިނަ ފަހަރު އެދެމުން، ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެްއ 

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެ ރަުށގެ ެއކަން ހައްުލކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެހީތަކަށް އެދިފައި ވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ެއ 

ނާދޭ. އެއީ އެ ރަުށގަިއ ެވސް ރަްއޔިތުންގެ ވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަދި އެކި އެހެނިހެން ކަމަކަށް އަދި ަހއްލެްއ 

މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އަދި ެއހެން ރަށްރަށުން އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށާ އަިދ  އެ ރަށު މީހުން އެހެން 

ކުރެިވގެން ރަނގަޅު ޮގތެއްަގއި އޮެވގެން ނޫނިްއޔަާކ ތަންތަނަށް ފުރައިގެން ދިއުމަްށ ޓަކަިއ ބަނދަރު ނޫނިއްާޔ ފަޅު ފުން

އެ ރަށްރަށަކުން ނެތް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ުކރެވޭކަެށއް. ސްކޫލްގެ ކުދިންޮކޅު މަދުކަމުގައި ވީނަމަެވސް 

ްސވެފައި އޮތުމަީކ ސާޅީހަކަށް ކުދިން ތިބެނީ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ރަށު ކުދިންނަށް ވެސް ތަޢުލީމު ލިބޭނެ މަގެއް ތަަނވަ

ކުދިްނ  51އެއީ މުިހއްމު ކަމެްއ ކަމުަގއި އަދި ކޮންމެހެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ެދކެން. މި ގޮތުްނ 

ަގއި ތިބީމާ ހުރިހާ ގްރޭޑުތަކަށް ކިަޔވައިނުެދިވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ރަށާ ކައިީރގައި ނޫނީ އެހެން ސްކޫލް

ލްތަކަށް އެ ކުދިންނަށް ދެވޭނެ ގޮތެްއ، އަދި އެ ކުދިންނަށް އެ ރަށްރަށުގައި ކިޔަވަްނ ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ސްކޫ

ތިބެވޭނެ ގޮތެއް، ނޫނިްއޔާ ފެރީގެ ނިޒާމަކުން ނަމަވެސް ޮގސް އައިސް ކިެޔވޭނެ ގޮތެްއ ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އެއީ 

ޔިތުންނަށް އެ ކަންތައް ތަނަވަްސވެފައި އޮތުމަީކ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި ެދކޭތީވެ އެ ރަށުގެ ރައް 

ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު އެްއެޗއް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ ޭވ 

އެބަ އޮތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއންމެ ބޮޑުވެފައި އޮތް ަމއްަސލަ، މިއީ މަސްތުވާތަކެީތގެ ަމއްސަލަ. މި ކަމަށް

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އެބަ އޮތް މި ކަމާ  ނޑަެއޅިފައި ާވއިރުަގއި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ ނޑައެޅިފަ. ބަޖެޓު ކަ ބަޖެޓު ކަ
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ބެހޭ ވަރަށް ތަފުޞީލު، ވަަރށް ބޮޑު ބިލެއް. އެ ބިުލގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ާބރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. 

ކަމުގައި މަސްުތވާތަކެީތގެ ދަުލގައި ޖެހިފަިއވާ ކުދިންނަށް ައދަބުތަކެއް ދިނުމެއް ނޫން. ެއ  ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވަީނކީ މި

ކުދިންނަށް ރަނގަޅަށް، އެކަްނ ކުރާ ބަޔަކަށް ރަނގަޅަށް ކައުންސިލިން ދީގެން، އަދި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އެއް ދީގެން 

ނޑުމެންނަށް އެއީ ވެސް ހަމަ މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނެކޭ އެްއގޮތަށް  މުޖުތަމަޢަށް ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ ގެނެސް، އަުޅގަ

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބައެއް ގޮުތަގއި ތަރުބިއްޔަތުކޮްށ، ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުްނ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ. 

ތައް ކުރުމަށް އެހެންކަމުން މި ބައަށް ވެސް އެބަ އޮތް. ރިހިބިލޭޝަނަށާއި އަދި މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެހެން ކަންތައް

ވެސް ަކނަޑއެޅިފަިއ އެބަ ޮއތް ހަމަޖެހިފަ. އާދެ، ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތަކީ ެއއީ ހުރިހާ ަތނެއްަގއި ވެސް ހުުޅވެންޖެހޭނެ 

ނޑު ދެކެނީ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެތައް މިތަނުގައި ހެދުމަށް ޓަކައި  ކަމެއް. އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ށުަގއި ރިސޯޓުތައް ހެދިގެން ދިއުން. އެހެންވެ ނ.އަތޮޅުަގއި ވެސް ެއބަ ހަތަރުފަސް ރަށް ހަދަމުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަ

އެބަ ގެންދޭ. މި ރަށްރަށް ެހދެމުން ދިއުމަކީ، ހަދަިއގެން އޮޕަރޭޝަނާ ހަމައަށް ައއުމަީކ އެީއ އަތޮުޅގެ ގިނަ ބަަޔކަށް 

ދަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވަޒީފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަްށ ވާތީ، މިހާރު ރަށްތައް ހަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ތި ބޭފުޅުން ރަށްތައް ހަދައި ނިންމާ އަތޮޅުެގ ގިނަ ބަޔަކަށް ަވޒީފާ ލިބޭނެ 

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ކަމަކީ ހަމަ ހުސްއެކަިނ  މަގު ތަނަވަސްކޮށްެދއްވުަމކީ ެއއީ އަުޅގަ

އެ އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަޓކައި ނޫނީ ިވއްޔާ އެހެންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކޮށްދޭްނވީ ކަމެއް ނޫން. އެ ބަަޔކަށް 

ވެސް އެ ރަށްަތއް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އޮޕަރޭޝަނާ ހަމައަށް ގެނައުމުގެ މަަސއްކަތް ިނމި، އެ ތަނުން މަސައްކަްތ 

ނުޑ  ފެށުނީމާ ނޑު އިށީނދެލާނީ. އަުޅގަ ނޑު މި ކުޑަ ވާަހކަކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ އާމްދަނީ ލިބެންފަށާނެ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ހިތުަގއި މި ވާ  ނޑުމެްނގެ ކުރިމައްޗަށް އަުޅގަ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ދައްކާލަން ޭބނުންވަނީ އަުޅގަ

ޔާރުކުެރިވެގން އަންނަ ބަޖެޓު ރިޕޯޓަށްފަހުގަ. ބަޖެޓު ރިޕޯޓު ލިބުމުން ޝުޢޫރުތަކާއި އަދި މައްސަލަަތކުގެ މަްއޗަށް ތައް

އަޅުަގނޑު އިތުރަށް މި ވާަހކަ ދައްކަމުން ގެންދާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އިށީނދެާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ލިސްޓުގަިއ އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު އިދާރީ ގޮތުން ެދ 

ަގ. އަދި ޢިޝާ ނަމާދަށް ގޮވަީނ 67;6ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން. އެއް ވާހަކަ އަކީ މިއަދު މަޣްރިބު ނަމާދަށް މި ގޮވަނީ 

ޖަހާއިރު ޖަލްސާގަިއ ވާހަކަަދއްަކވަން ިތއްބެވި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެިރ  7ަގނޑުމެން ގަ. އެހެންވީމާ، އަޅު 24;8

ނޑު ަގސްތުކުރަނީ މިހާރު މި ދާ  މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުަޞތު ލިބި ނުނިމޭނެ ކަމަށް ާވތީއާ ެއީކގަިއ އަުޅގަ

ަގއި ފަށާ ދަންފަޅި، 26;7ން. ައދި ަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަލުން މަސަްއކަތް ފަށ26ަ;7ަގއި ނިންމާލާފައި 56;6ދަންފަޅި 
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އެ ގޮތުެގ ، . އެހެންވީމާކަމަށް ހެދުން 41;8ަގއި ނިްނމާލާފައި އަލުން މަސަްއކަތް ފަށާ ގަޑި އަީކ 11;8އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މަަސްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިހާތަނަށް  ސްގައި މެންބަރަކު ވަނީ މި ބަހު 33މަތިން އަޅުގަ

ނޑަަކށް ބައިވެިރެވވަޑަިއގެ . 33މިނިޓު. މިއަދު  26ން ވާހަކަަދްއކަވާފަ. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ގާތްގަ

މެންބަރަކު ވަނީ ާވހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ. ައޅުަގނުޑ މި ބަހުސްގެ މި ދަންފަޅި ދެން ބާކީ އޮތް ބައި ކުރިއަށް  33މިއަދު 

ބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެން ދެްއވުން އެދޭ ވާހަަކ ގެންގޮސްެދއްވުމަށް ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑު  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ  3123ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( `. އަުޅގަ

ޙައްމަދު ރަޝީދު ބަހުސްގައި މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. މު

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް.

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެންނަށް انسالو عهيكى`.  . ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުފާވާ ޒަމާން މި އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ވަނަ އަހަރަކީ ޑި 3123އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައިއއްސަ.  އުޓީްފރީ އަހަރެއްކަން ެއއީ ކަަށވަުރ އެްއޗެއް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަކީ ަރއްިޔތުން އަތުން ނެގެމުން އަިއ  3123ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ަވނީ އެ ގޮތަށް ވިދާޅުވެފަ. އަިދ 

ދާނެ އަހަރެއް. އަދި  ނުސީދާ ޓެކްސް، ސީދާ ޓެކްސްއަކަށް ބަދަލުވެ، ނުިވއްކާ އެްއޗަކުން ޓެކްސް ނޫނިއްޔާ ނުނެގި

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މި ބަޖެޓަކީ މިއީ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެއްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިއަދު އުފާވަނީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތައް ކަމަށް ވަްނޏާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ހާލަުތ 

ނުޑ  3123ވެފައި އެހާ ދަށްކޮށް އޮ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި އެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެްއ ދެއްވާފައި ވާތީ. އަުޅގަ

މިއަދު އުާފވަނީ، ޚިދުމަތް ިލބިގަންނަ ފަރާތްތަކާިއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުެގ ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި ޚިދުމަްތ 

ބިގަތުމަށް، ބޭސްފަރުވާ އަށް ސަލާންެޖހުން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ެއ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އެ ަކމުގެ ޔަޤީންކަން ލި

ނޑުމެްނެގ  11:ހަރަކާތްތަކަށް  ނޑެއޅިފައި ވާތީ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

މިލިއަން ރުފިާޔެގ  11:މި ޞިއްޙީ ދާއިާރގައި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

އެއާެއުކ  އެހީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އުފަްއދާފައިވާ ހެލްތު ކޯޕްރޭޝަންތައް ވެސް ރަނގަޅަށް ހިނގަިއގަންނާނެ. އަދި ހަމަ 

ނޑު  ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމުަގއި ހަމަ ގައިމުެވސް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ވާ އަްއޑޫ އަކީ މިހާރު ވެސް ބޮޑު ހާދިސާ އެއް ނޫނިއްޔާ ނުރައްކަެލއް ދިމާވެގެްނ މީހަކަށް ފަރުވާދޭންޖެހިއްޖެ ނިސްބަތް

ނަމަ އެ ބޮޑެތި ފަރުވާތަކެްއ ނުދެވޭ ތަނެއް. ހަމަ ގަިއމުވެސް އެ ރަްއޔިތުން ކުަރމުން އެ ގެންދާ ހޭދަތަކާއި 

މިލިއަން  11:ގައި ވަރަްށ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް. ހަމަ ގައިމުވެސް މި ޚަރަދުތަކަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު

ރުފިޔާގެ ސަބަބުން އެބައި ޫފބެދިގެންދާނެ ކަމީ ޝައްެކްއ އޮތް ކަމެްއ ނޫން. ދެން އޮތީ ބޯހިޔާވަިހކަމުގެ ވާހަކަ. 
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ބަ އޮތް. ޕްޮރގްރާމުން ބިލިއަން ރުފިޔާ އަްށ ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހިމެނިފައި އެ 2.7ބޯހިޔާވަހިކަމަށް މި ބަޖެޓުގަިއ 

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭަގއި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް، ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް 

ނޑުމެން، ައއްޑޫ އަކީ ޚާްއޞަކޮށް ބިމުގެ  ފުޅާކުރުން އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެދެނީ މި ގޮތް. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ކަން ބޮޑުވެފައި ާވ ތަނެއް. ބިންތައް އެބަހުރި. ނަމަވެސް ގެދޮރު އެޅޭނެ ގޮތް ނިއްޔާ ބޯހިޔާވަިހކަމުގެ ދަތިދަތިކަން، ނޫ

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބި، އެ ފަސޭހަތައް ، ނެތިފައި އެބަ ތިބި. އެހެންކަމުން

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ލިބިގެންދިއުމަކީ އެީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ވަ ރަށް ޮބޑު އުފަެލއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ައއްޫޑ  އެާއއެކު ސަރުކާރަށް ައޅުަގނޑު ގޮވާލަން. މި ޕްރޮގްރާމުެގ ތެރެއިން ބޯ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ލިސްޓުގެ ތެރޭގައި

ނޑު ޖެހިލާނީ މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަަބިއގަިއ މު ޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރައްޔިތުން ހިމެނިގެން ިދއުން. ދެން އަުޅގަ

ވާހަކަ. މި ޕްރޮގްރާމު ވަނީ ިމ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ ކުީރަގއި ނެތް ނަމަވެސް، މިހާރު 

ނޑުމެންނަކަްށ  އަްއޑޫަގއި ވެސް ޖަމުޢިއްޔާަތކެއް އުފެދި، މަަސއްކަތްތަެކްއ ކުރެވެމުންދާކަން. ީމގެ ުކރީގަިއ އަުޅގަ

ކަމެއް. އެ ޖަމުޢިްއޔާތަކުން ދެްއވާ ތަފާސްހިސާުބތަކަށް ބަލާއިުރގައި މިހާރު ެވސް ހިތަދޫގައި އެކަިނ ވެްސ ނޭނގޭ އެ 

ނޑުމެން ެއ މީހުންނަށް ނޫނިއްޔާ އެ  651 ޑްަރގު އެިޑކްޓުން އެަބ އުޅުްއވާ. ެއއީ މަދު އަދަދެއް ނޫން. އަޅުގަ

ން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ އެާއއެުކ ެއކަން ކުރަން ބަލާއިުރަގއި ކުދިންނަށް ޑިޓޮކްސް ދިނުުމަގއި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި ވަީސލަތްތައް މަދު. ޖަމުޢިއްޔާތަކެއް އުފެދި، އަދި ތަފާސްހިސާބުތަކެއް ނެގުަނސް ވެްސ، 

ކު ފާހަހަކުރަން. ވަސީލަތްތަްއ ނެތި ެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ކުިރޔަކަށް ނުެދވޭނެ. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނުޑ އުފަލާ އެ 

މި ބަޖެޓުގައި އެ ވަސީލަތްަތއް ާގއިމުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރެިވފައި ވާތީ. އަދި ހަމަ އެާއެއކު މަސްތުވާތަެކއްަޗކީ ރާއްޖެ 

ނުޑ  އިން ނައްތާލާނެ ކަުމގެ ހުާވ، ނޫނިއްޔާ ވަޢުދެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ވެަފއި އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަ

ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ސިޓީ ނުވަތަ އައްޑޫ އިން ެވސް މަސްތުވާތަކެތި ނެތިގެން،  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ

ދާންޖެހޭނެ. އަދި އެ ވަބާގަިއ ޖެހިފަ ތިބި ކުދިން ހަމަ މަގަށް އަުޅވަިއ، މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް އަލުން ނެރެވެންޖެހޭނެ. 

އޮތް. ނަަމވެސް، ެއ ތަން ަތރައްޤީކުެރވިގެެނއް އަދި ނުދޭ.  އެކަމަށް ަޓކަިއ ހިތަދޫގަިއ ެވސް މިހާރު ވެްސ ބިމެއް އެބަ 

އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ ވަރަށް އަވަހަށް އެ ކަންަތއް ވެސް އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ ެވގެްނދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ދަދެއް ހިމެނިފައި ވާތީ. އަދި އަޅުަގނޑު މިއަދު އުާފކުރަނީ އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ބޮޑު އަ 

ނޑު ިނސްބަތްވާ އަްއޑޫ، ހިތަދޫަގިއ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ، އަުޅގަ ހަމަ މިހެން ދަންނަވާއިރުގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ މި އަދަދުެގ ތެރޭގަިއ،  މިލިއަން ރުފިާޔ  :8ސަރުކާރުން އަޅާަފއި ހުރި މިސްކިތެއް ނެތްކަން. އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއި ވާއިުރގަިއ ައއްޫޑގައި ނޫިނއްާޔ ހިތަދޫގައި މިސްކިެތއް ެވްސ އެިޅގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި  މި ކަންތަކަށް ކަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަްއޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ބޮޑު، އަދި އެ މީހުންގެ ޢަޒުމަށް ނޫނިއްާޔ 

ނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި ތިަޔ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން  ދީނީވަންތަކަން ގުޑަިއގެން ނުދާނެ ބައެކޭ. އަޅުގަ
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ބޭނުންވަނީ އައްޑޫ އަކީ އިނިގރޭސިން ނުވަތަ ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ ބަޔަކު އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން އުޅުނު ތަނެއް. 

ދާ ވަރުގަދައީ އިނގޭތޯ. ފައްޅި ވެސް އެޅި. އަޅާަފއި ހުރި. އެންމެ އައްޑޫ ރައްޔިތަކު ވެސް ބަދަލެއް ނުވެއޭ ދީނެއް. ޢަޤީ

ނޑާ  އަްއޑޫ ރައްޔިތުްނގެ ޢަޤީދާ ަވރުގަދަވާނެ. ައޅުަގނޑަށް ދަްނނަވާލަން އެނގޭނީ ައއްޑޫ ަރްއޔިތުން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޝައްކެތްނުކުރަން.  ނޑަށް ފެންނާނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވާީތވެ. އެ ކަމުަގއި ައޅުގަ ގާތުން ކައިރިން އަުޅގަ

ެއއާުކ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ޓަކައި ެއއް ބިލިއަނަްށ ވުރެ ގިނަ ަފއިާސގެ އަދަދެްއ މި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވޭ.  އަދި ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އުފަލެއް. ސަބަބަކީ މީގެ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  މިއީ ވެސް ހަމަ ގައިމުވެްސ އަޅުގަ

ދަދުތަްއ އަރަިއގެން ދިަޔއިމާ، މިީއ އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ފެންނަނީ މިލިއަނުން. މިހާރު ބިލިއަނަށް މި އަ

ކަމެއް. މި ތާނގައި ކޮންމެެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިާދޅުިވ، ސްކޫލްތަކެއް އެްއކުރާ ވާހަަކ. 

ނޭުޖމަންޓަކުން ސްކޫލް ހިންގުމަކީ އެއް ކުރީމާ، ސްކޫލްަތކެއް ެއއްކުރީމާ ެއއީ ލިިބގެންދާ ފަިއދާ އަކަށް ވަނީ، އެއް މެ

އެއީ ހަމަ ގައިުމވެސް އެކަން ކުރުވާ ފަރާތަށް ލިިބގެންދާނެ ފަސޭހަކަމެއް. އަދި އެްއ ދަންފަޅިއަށް ިކޔަަވއިދިނުމަކީ ެއީއ 

މި ސްކޫލަށް ކިޔަވަންދާ ކުދިންަނށާއި އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް ޭއގެ ފަސޭހަކަމާއި ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. 

ނޑަެއޅިފައި އެބަހުރި. މި ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދެނީ  ބަޖެޓުގައި ުޒވާނުން ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ޕްރޮގްރާމުތަެކްއ ކަ

ތަރައްޤީގެ އެންމެހައި ކަންކަުމގައި ުޒވާނުން ބައިވެިރކުރުން. ޒުވާނުން ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، 

އް ވަނީ ބޭނުންވެފަ. މި ގޮުތން ތަޢުލީމާއި ަވޒީފާ ާއއި ިޞއްޙީ އަިދ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ރު ވަސީލަްތތައަްށ އިތު ތަރައްޤީ

ޒުވާނުން ތަރައްީޤ އަށް އިްނތިހާއަށް ބޭނުންވެފައި މި އޮީތ. މި ޕްރޮގްރާމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަީކ 

ންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން އި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޒުވާނުމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ އިން ސަލާމަތްކުރުމަށާއި މި ވަބާަގއި ޖެހިފަ

ޙީ ދުޅަހެޮޔ ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްޮރގްރާމުތައް ހިންގުން. އަދި ހަމަ އެއާެއކު ުޒވާނުންގެ މެދުގައި ިޞއްހިތްވަރު

ން. ޓުކުރުޕްރޮމޯޓުކުރުން، ވަޒީފާ އާިއ ކުދި ިވޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުަތއް ުޒވާުނންގެ މެދުަގއި ޕްރޮމޯ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް 

މީގައި މިހިރީ. އެންމެ ސެްނޓެންސް ެއއް މީަގއި އޮތަސް ވެސް ޙަޤީޤަތަީކ މިއީ ވަރަށް ވާހަކަތަެކްއ މިއީ ވަރަށް ގިނަ 

ށް މިވަުރެގ ކަުމގައި ވީހިނދު، ޒުވާނުންނަ ބަލަކީ ޒުވާނުންނޑުމެން މިއަދު ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބޮޑެތި ވާހަކަތެއް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވީ ދެިވފައި ަގއިއިސްކަމެްއ މި ބަޖެޓު ކަެމއް.  އްޔަތުން އުފާކުރާވެސް ޒުވާެނއްެގ ހަިއސިގައިމު  ކަމީ އަުޅގަ

ސް، މިކަންކަމަށް އުފެއްދުންެތރިކަން ކުރިއެުރވުން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީ ޒުވާނުްނގެ މެދުގައި ސަގާފަްތ ކުރިއެުރވުމާއި

ވަރުެގ ކަންތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ޒުވާނުންނަށް ހުިރ ގަިއ ހިމެނިފައިވޭ. ކުޅި މިލިއަން ރުފިާޔ މި ބަޖެޓު 9.7ވެސް 

 ކަްނތައްތައް ުޒވާނުންގެ ތެޭރގައި ކޮށް އަދި އެހަރަކާތްަތްއ ޕްރޮމޯޓުފުރުޞަތުތައް ވަރަްށ ވެްސ ގިނަ. ުކޅިވަުރގެ 

ނަވަން. ެވސް ދަން ގައި ހިމެނިފައިާވ ވާހަކަވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ މި ބަޖެޓު މިލިއަނަށް :3ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް

ަބއިވެިރކުރުމާއި ދުޅަހެޔޮކަްނ ޕްރޮގްރާމުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭަގިއ ރައްޔިތުން ކުިޅވަުރގައި 

ން އިތުރުކުރުން. ދިވެހި ޖޫނިޔަރ އަދި ސީނިޔަރ ކުދިން ކުޅިވަރުަގއި ބައިވެިރވު ސްކޫލްުޒވާނުންނާއި  އިތުރުކުރުމާއި
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ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ހުޅުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވާމީ މުބާރާތްތަކުަގިއ ކާމިޔާބުނަލްއަޤްބައި  ނަށްލެވަލްގެ އެތުލީޓުން

ކުރުން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެޭހ ނގަޅު ކުިޅވަުރގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުރު ރައެތުލީޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފެންނަވަ

ށްލަން ބޭނުންވޭ މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮްށގެްނ ކަންތައްތައް. ހަމަ އެާއއެކު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮ

ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ  މިލިއަނަށް 232ަޓކައި  ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޭޖގެ މަސްވެިރކަން ރިންގެ ކަންަތއްތައް ޫނނިއްޔާމަސްވެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތިއްެބވި މަސްވެރިންނާ ވާަކމީ އެއީ ހަމަ ގައި ހިމެނިފައިމި ބަޖެޓު އި އަދި ެއ ގައިުމވެސް ައޅުގަ

ނޑުވެ އިލާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއްޢާ ނޑު ދަންނަވަން. ހަަމ އެހެންމެ ދަ ިރކަން. ކަމުގަިއ ައޅުގަ

ނޑުވެިރކަމަށް  ނަޑއެޅިަފއިވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މި ަބޖެޓު މިލިއަަނށް 47ދަ ނޑު  ގައި ކަ ުކޑަކޮްށ ވާިއރުގައި އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި  ވެސް ދަންަނވާަލން ބޭނުންވޭ. ސަބަބަީކ ަދނޑުވެިރކަމަކީ މި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ މިއަދަދާ

ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ. ކުިދ  ހިނދު، މިއަދަދު ުކޑަ ކަމަކަށް ވީ  ަގނޑުމެން ކުރިއަުރވަންޖެހިފައި އޮތް އަޅު

ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ ނަށްމިލިއަ 62ޭރަގއި ބަޖެޓުގެ ތެމި ޕްޮރގްރާމު ޓަަކއި  ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެުރވުމަށް އަދި މެދު

ޗަށް ރޭވޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުަލވައިަލިއ . ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭގައި ހެީކގެ މައް ވަނީ ހިމެނިފަ

. ފަންތީގެ ވިޔަާފރިތަކުން އިންސާނީ ވަސީލަްތތަކުގެ ާދއިރާ ހަރުދަނާކުރުން ކުރުން. ުކދި އަދި މެދުއިންތިޒާމެއް ާޤއިމު

ނޑުމެން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މުޅި ރާއް ކުރުމަށް މި ޖޭަގއި ޤާއިމުމިއީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް އަދި ރާއްޖޭެގ ކަމީ އެއީ ހަމަ އަޅުގަ ވާ އިން ހިމެނިފައި ވުރެ ގިނަ އަށް ން ރުފިޔާމިލިއަ 294ބަޖެޓުގައި 

ނޑު ދަންނަވަން. މި ޕްރޮގްރާމުކަމުގައި އަޅު  އުފާކުރާނެ ކަމެއް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ވެސް އެންމެހައި ގެ ބޭނުންާވ ގަ

 އަށް ޔާްނ ރުފިމިލިއަ 375ަރއްކާތެރިކުރުމަށް  ނަތީޖާ އަކީ ަރއްކާތެރި ބޯފެްނ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުްނ. ތިމާވެށި

ާރއްޖޭގެ ތިމާެވއްޓަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ގައިމުވެސް  ކަމީ ހަމަ ވާ ގައި ހިމެނިފައިވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި ބަޖެޓު

 މިނެޓު  4ަގނޑަްށ ދެން ބާކީ އޮތީ ދެއްވާ އިްސކަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދޭހަވާ ހެއްކެއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅު

ނޑު ިމއަދު އުފަލާ  ވީީތވެ ައޅުަގނޑު ިމހާ ކަމުގައި  ހިސާބުން ނިންމަން މި ހިފަނީ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ނޫނިއްޔާ މި ސަރުކާރުން  އެކު ފާހަގަކޮށް އަދި ސަރުާކރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ އަްއޑޫ އަށް ތި

ޓަކައި ައއްޫޑގައި ކުރި  ސަމިޓް ޭބއްވުމަށް  ކަންަތއްތައް ފާހަަގކުރަްނ. ސާކު މިއަދު ކޮށްދެްއވަމުން ގެންަދވާ

ެވސް ަހނދާންނެތިގެންދާނެ މަސައްަކތްތަކެއް ނޫން. އެ ކުރެްއވި  މަސައްކަތްތަަކކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ދުވަހަކު 

ނޑުމެންނަށް ނުޑމެންނަކަށް މިގުނަން ވެސް ދަތި އަަދދުތަކެއް ޚަރަދަކީ އެީއ އަުޅގަ ތާނގަިއ  ވީހާ . ސަބަބަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަްނ ފެނިފައި އޮްތ އަދަދުތަެކްއ ނޫން. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އަްއޑޫ އަްށ ޚަރަދުކުރި އަދު އަުޅގަ

ްއޑޫގެ ދެ ބަނދަރެްއ ވީއިރު އެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަ ޅި ރާއްޖޭގައި ނިމިފައިބަނދަރު މު 42ބަލައިލާއިުރގައި 

ވާތީ. ފޭދޫ ބަނދަރާއި އަދި ގަުމގެ ބަނދަރު. ފޭދޫ ބަނދަރަކީ މިހާރު އެއްކޮުޅގައި ހުރެ ބަލައިލީަމ  ހިމެނިފައި

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެްއވާ  އަުޅަގނޑު މި، ޑު ބަނދަރެއް. އެހެންވީމާނަހާ ބޮއަނެއްޮކޅު ނުފެން ދަންނަވަނީ މިީއ ައޅުގަ
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ނޑަށް މީގެން އެބަ ފެނޭ  ރަނގަޅު ކަންތައްތަޭކ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ނިންމަން ހުރި ބަނދަރުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ައުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ތެރޭަގިއ  3123މަހަށް ނޫނިއްޔާ  ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 3123ހިތަދޫ ބަނރަދާއި އަދި ހުޅުދޫ ބަނދަރު. 

އަރާއިރު އެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިތަދޫ ބަނދަރު އަށް  42ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ހުރި ބަނދަރުތަކުގެ އަދަދު 

 ދިގެން އެ އޮތުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ިލބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ައއްޫޑގެ މަގުަތއް ރަނގަުޅ ފެންވަރެްއގައި ހެ

ގައި ނެތް ނަމަވެސް ެއ މި ބަޖެޓު، ފެށިފަ. އެހެންވީމާ މަަސއްަކތް ،ތައް ވަނީ ހަވާލުކުެރވދަނީ. މިހާރު އެ ޕްރޮޖެކްޓު

ނޑު ދަންނަވަން.  އެާއއެކު ިމ  އަދި ހަމަމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމައިދެްއވުމަށް ސަރުކާރުަގއި އަުޅގަ

ެދްއވާފަިއވާ ބަޖެޓަށް އަޅުަގނުޑ ބަލައިލާއިުރގައި އަްއޑޫ ސިީޓ ކައުންސިލަށް، ކައުްނސިލް  ގެ ަކއުންސިލުތަކަށްބަޖެޓު

ން ރުފިާޔ، މިލިއަ 59ުމވަްއޒަފުންގެ ަޚރަދަށް ރުފިޔާ،  627ހާސް  73ލައްކަ  8މިލިައން  28 އިދާރާ ހިންގުމަށް

ހާްސ  :9ަލއްކަ  3މިލިއަން  :7 ން، ޖުމްލައަމިލި 2ހިންގުަމށް  ހެލްތުޕަބްލިކު މިލިއަން.  3ހިންގުމަށް  ސްކޫލްޕްރީ

ނަޑއެޅިަފއި 439 ނޑު ރުފިޔާ ކަ ކޮމިޓީ އަށް ވެސް އަދި ފިނޭންސް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓު  ާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޫނީ ބޭފުޅުންެގ ޤާ އެ ،ަކއުންސިލުން އެދިެލއްިވ ާޤނޫނު މެދު ވިސްނާަވޑަިއގެން އަްއޑޫ ަކމާ މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް މި

ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބޭފުޅުން ލަފާކުެރްއވި ބަޖެޓު ކަމަށް އެ ވަުރގެ ބަޖެޓެއް ަޓކައި އަިދ ކުރެވޭނެ ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް

  ..ދެއްވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ތަނަަވސްކޮށްދެްއވުން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ދާ މޫސުމަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ މޫސުމެއް. ދާދި  ސް ހިނގަމުން މިމި ބަޖެޓުގެ ބަހުޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

ރަށް ޮބޑު ދަށްވުމެއް ގުިޅެގން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ައގަށް ވަނީ ވަ ރަސްމީ ޭރޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ފަހުން ޑޮލަރުގެ

 ނަމަެވސް މާރުކުރަން ފަސޭހަކަމާ  ޑޮލަރު ރުފިާޔ ހުރިއްމަލްކުރަމުން. ދިވެހި ަރްއޔިތުން ދަނީ ތަހަ . ެއކަންއައިސްފަ

ޑޮލަުރގެ ކަުޅ ބާޒާރެއް އުފެދުމުގެ ސަބަުބން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ައގު ަވނީ ރަސްމީ ރޭޓުން ދަށްވި  ،އެކު ނުލިބި

ރަށް ގެނަިއ . ލިބޭ މުސާރަ އެއްވަރެްއގައި ހުރިއިރު ޑޮލަފަދަށްވުމަށްވުރެ ވެސް އެަތއް ުގނައަށް މައްޗަށް އިތުރަށް ދަށްވެ

ސަބަބުން ރުފިޔާގެ  އެކުެއކީަގއި މުދަލުގެ ައާގއި ޚިދުމަތުގެ ައގަށް ައއި ޮބޑުވުުމގެ ބަދަލާއި ރުފިޔާގެ ައގު ދަްށުވމާ

އިތުރަށް ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ދަށްވެފަ. އަދި އޭގެ  ޙަޤީޤީ އަގު ިމހާރު ،ޙަޤީޤީ ވެލިއު

ނޑުންތަ ނޑަންޖެހޭ ކެ ނަޑއި އިންފްލޭޝަނަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ބަިއ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު އަތުަގއި ކަ ްއ ކަ

. އެކަުމގެ އަސަުރ ޢާއްމުކޮށް ދަްށވާން ފަށައިފަ ވަނީ ެވސް މި ޖަމާވެފައި އޮންނަ ފަިއސާެގ އަުގ ޙަޤީޤަތުަގއި

ނޑުގެ އުއްފަކުރަން ފަށާ މީހުންނަށް  ތަންފީޛުކުެރވެމުން  ،ފާސްވެރަށް މި ބަޖެޓު އޮތް އަހަ މީދަކީ ކުރިއަްށ މި. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ފެތިގެން  ޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޤާނޫނުތަކާދާއިރު ސަރުކާުރގެ ސިާޔަސތުތަކާއި ރައް  ގުިޅގެން ެއއް ތަްއގަ

އްމަލުނުޖެހޭނެ ރަނގަޅު އިތުރަށް ދެން ތަހަ ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މި ދިމާވެފައިވާ މާލީ އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަން
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ތަކަާކއި ހަމަތަކެްއ ަތޢާރުފުކުރެވިގެން އޭެގ ފައިާދ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން ފެށުން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ އުސޫލު

ވެސް ބެހޭ ގޮތުން  ކުރާ ދާއިރާއާަގނުޑގެ ތަމްސީލުނަމަވެސް އަޅު ކުރިއަށް ގެންދާއިުރަގއި ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ވިސްނި

ން ބޭނުންވަނީ ަކމެއް. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަނޑަށް ދަތިއެްއޗެއް ނުދަންނަަވއި ކުިރއަްށ ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

އެއް އަމާޒުާވ  މު އެއް ޝަުކވާއިރުގަިއ މި ވަގުތު އެންމެ މުހިއްފެނުންތަކަށް ބަލާއަޅުަގނޑަށް އިޭވިއވުންތަކާއި ފެންނަ

ށްުވން. އެތައް މަސަްއކަތްތަެކއް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަ ޢާއްމު ޞިއްޙީ  ީދ ހޮސްޕިޓަލާއިއްއަކީ ސަރަހަ އެއް ާދއިރާ

ކުރެިވއްޖެ ރައްޔިތުންގެ ފެންވަރުަގއި ވެސް އަދި ސަުރކާރުގެ ފެންވަރުަގއި ވެސް އެ ޙާލަތު ބަދަލުކުެރވޭތޯ. 

ދި މިދާކަށްދުވަހު އެހެން އެއް ނޫްނ. ދާ ެއްއ ފެނިފައިވާ ދާއިރާ އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އަދިެވސް އެކަީށގެންވާ ނަތީޖާ

ގޮތެއް ނުވި. ހޮސްޕިޓަލް ހަވާލުކުރާ ވާހަކަ ދެެކވުމަށް ފަހު އެކަން ވެސް މާކަ ވައިަގއި ހިފާ  ޓަކާމެނޭޖުމެން

އްދީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތުގެ ންދާ މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން ސަރަހަމީދަކީ މިހާރު އިތުރަށް އެ ކުރަމުއަޅުަގނުޑގެ ުއއް

އެ ދާއިރާ ިނސްބަތްވާ އެހެން އަތޮޅުތަކަްށ  އެއް ނޫން، ދާިއރާ ފެންވަރު ރަނގަުޅވެ، ޑޮކްޓަުރން ގިނަެވ، ހަމައެކަނި އެ 

ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަްލގެ ޚިދުމަތުގެ ހެޔޮކަން ނަސީުބވުން. ދާދި ފަހުން މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ސަރުކާުރެގ 

 ށް ލިބުުނއިރު، އެ ެއކު ބައްދަުލެވ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަކާ އެންމެ އިސް ފަންީތގެ ދެތިން ބޭފުޅަ

ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހިންގެވުަމށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަރައްޤީެގ  ،ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުަގިއ އަންނަ އަހަރާ ދިމާކޮށް

ނާޑ ހިއްާސކޮށްލެްއވި. ައދި މިހާރު ވެސް ސަުރކާުރގެ އިސް ަބއެްއ ބޭފުޅުން  މަޝްރޫޢުތަކެއްެގ ވާހަަކ ައުޅގަ

ނުޑެގ ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހަރަކާތްތެރިވަ  ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ނަޑށް އެނގޭ. އަުޅގަ މުން ގެންދަވާކަން އަުޅގަ

ޓަކައި  އަށް ރާއްަވވަމުްނ އެ ގެންދަވާ ޕްރޮގްރާމްަތްއ ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ފަރާތުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށީެގ ތަރައްޤީ

ނޑު ދޭ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެހީތެރިކަން ދެވެން އޮތް ވަަރކަށް އެ އެހީތެރިކަން އަުޅގަ މި ނަމޭ. ދެން އަޅުގަ

ްށ ކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުުރ ދެކޮޅަ ކުގެ ތެރެއިްނ މަސްތުވާތަކެްއޗާމު ހަރަކާތްތަބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިއް

ނޑު އެކަމާ އް ކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައި އޮތްޓަކަިއ ޚާއްޞަ ޚަރަދުތަކެ މަކަށް ގެންދިއުމަށްމަޤާ ގޮތުްނ  ގުޅޭކަން. އަުޅގަ

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުެގ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި އޮތް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިައދު އަުޅގަ

އޮތް ދުވަްސކޮޅު ތެޭރގަިއ  މި ބާކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭަގއި މި  ،ދައުރު ބެހޭ ބިލު އެ ކޮމިޓީން ނިންމައި މި ޑްރަގާ

އިޖްތިމާީޢ ކޮމިޓީން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެބަ ކުރަްއވާ. އެ ބިލު ޓަކައި  ފާސްކުރުމަށް

އަްށ  .ން ޔއި .ދެކޮޅަށް މި ކުރެވޭ މަސައްކަުތގެ މުޅި ނިޒާމު އ ކީ ާރއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަެކއްޗާފާސްވެގެން ދިއުމަ

ކުރާ ކެއް މިަކމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްއި ައއު ދޮރުތަބަދަލުކުރާނެ މުޅިން އައު ވިސްނުމަކާއި ައއު އުސޫލުަތކަކާ

ނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ައވަހަށް ފެންނަން ފަށާނޭ. އެ ބިލު  ދާނެ ބިލެކޭ. ޤާނޫނަކަށް ެވއްޖެމީހުންނަށް ހުޅުވިގެން

ނެ. އެ ޤާނޫނު ފާސްވެ ހިންގަން ފަށާއިރުގައި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ އަދަދުތަކެްއގެ ފައިސާ ވެސް އޭަގއި ހުންނާ

 ޓަކައި ގިނަ ޚަރަދުތަެކއް ކުުރ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޓަކައި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް
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ކީ ކޮބައިޯތ ގޮތުން ދެން ޚަރަދަށް އަންނާނެ ބަދަލަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން އެ ިބލާ ގުޅޭ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު

ފެށުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރެްއގެ ެއކަށޭނަ އަދަދެްއގެ ިހންގަން ގޮތުގައި  އެ ޤާނޫނު ފުރިހަމަ ލަްއވައިވެސް ބައްަލަވއި

ނޑު  މިޔާބީ އިތުުރވެގެންދާެނ ކަމެއްމަކީ އެ ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ކާސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިެގން ދިޔުފައި ކަމަށް އަުޅގަ

ނ ނޑު ިސޔާސަތު ކަ  ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ޅާ ޑައަ ދަންނަވާލަން. ދައުލަތުގެ މަިއގަ

ނަަމ  ވާ ކަމަށް ތަކީ މިސާަލކަށް ދަންނަވާކަމަށް ވަރަށް ސާުފކޮށް ަބޔާންކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ސިާޔސަ

ތުގެ ސިާޔސަތު ރެންސް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅޭ. އެއީ ދައުލައިންޝުއަ ުތންނަށް ތިމަން ހެލްތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި

ނޑަެއޅުއްވުން. ދެން އެ ސިޔާސަުތގެ އެ ސިޔާސަތު ހިްނގާީނ  ޢަމަލީ ބައިތަކަކީ ކޮަބއިަކމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

އެ ިސޔާސަތަށް  ކަމާއި އެ ިސޔާސަތު ިނސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަީކ ކޮަބއި  ން އުސޫލުަތކެްއގެ މަތިްނ ކަމާއިކޮ

ރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އޭެގ ޓަކައި ހަވާލުކުރެވޭ ފަ އެ ތަންފީޛުުކރުމަށް ކަމާއި ހިންގަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައި

ނޑަ ތަފުޞީ . އެ ލިޔުމަށް ކިޔަނީ ޤާނޫނެކޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަުތގެ އެިޅގެްނދަނީ އެހެން ލިޔުމެއްގަލުތައް ކަ

ޓަކައި  ސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށްއިސްވެިރާޔގެ ހައިސިއްޔަތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިާޔސަތެއް އޮވެަފއި، އެ ސިޔާ 

ލު ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއް އޮތީމަ އެ ފުރިހަމަވީ ސިޔާސަތެއް ތަފުޞީބޭނުންވާ ޢަމަލީ އުސޫލުތަކާއި 

ނޑު  . މިއަދުގެ ބަޖެޓުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް މެންބަރުން ޝަރުތު. އަނެއް ޝަރުަތކީ ބަޖެޓުދެ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަިއގަ

ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދޭން ވުރެ ގިނަ މިލިއައަށް  741ކަމަކީ ފާހަގަކުރަްއވާ ެއއް 

އޮތް. ަރއްޔިތުންެގ  ރެންސްގެ ިނޒާމު. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިސޔާސަެތއް އެބަިއންޝުއަ ކުރާ ހެލްތުގަސްތުމަށް ފެށު

އޮތް. ބަޖެުޓގައި  ރާ ބިލެއް ނިންމުމުެގ މަގުަމތީގައި އެބަކަމަށް ާޖގަދީ މަގުފަިހކު ގޮުތން އެ މަޖިލީހުގައި ެއކަމާ ުގޅޭ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތެއްއޮތީ ެއ ފައިާސ ހިމެނިފަ މިހާރު އެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމެްއ  ،. އަޅުގަ

ެއކަްނ ، މޭ. މައްސަލަ ޖެހެނީ ސިޔާސަެތއް ެއކަނި ޮއވެފައި ރުކުން ފުރިހަމަވުން ވަރަށް މުހިއް 4ހިންގުމުގައި މި 

 ކުރާނެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލުތަކެްއ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއް ނެތިަފއި، ބަޖެުޓގައި ހަމަެއކަނި ައންދާޒާ ހިސާބުތަކެއް ފެންނަ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް، މި ސަރުކާރު އެކަންޏެއް ނޫން. ފެށުނީއްސުރެ  ގޮތަށް ޖަހާފައި އެ ފާސްކުރުމުންނޭ. އަޅުގަ

ކަން އެނގެްނ ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުެވސް އާދައަކަށް ވެފަިއ އޮންނަނީ ކަމެއްަގނޑުމެންނަށް މި ހިނަގނީ ކޮންއަޅު

ެވސް ގިަނކޮށްފައި، ބަޖެޓުަގއި އެކަނި ތެރެއިން ހެދޭ ގަވާއިދުަތއް ވީހ ޤާނޫނުތައް ވީހާވެސް މަދުކޮްށފައި، ސަރުކާުރގެ

ޤާޫނނުއަސާސީ އެ މަަގކަށް ތަނެއް  ގައ3119ިހިންގުން. އެެހންނަމަވެސް،  އަދަދެއް ޖަހައިގެން ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތު

ނޑަެއުޅމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ނުޑ ސިޔާސަުތ ކަ ނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރުގެ ުނވަތަ ދައުލަުތގެ މަިއގަ

އެއްގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި، އެ ޤާނޫނުތަކާ  ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް ވާޖިބަކަށް ހަދައިފައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، މި ތިން ކަންތައް އެބަ  ޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ިސޔާސަތު ހިންުގމަށް ސަރުކާރުގެ

ލާމެހި ގުޅެންޖެހޭ. އޭރުން ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި އެ ސިާޔސަތަށް އޮންނަ އިތުބާރު ވެސް ބޮޑުވެފައި އެ ސިޔާސަުތ 
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 ރެންސްގެ ިނޒާމު މި ިއންޝުއަ އާލާެވގެންދާނެ. ހެލްތުށް އިުތބާރު ހިންގާ ގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލުަތކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަ

ކަމަށް  ނެ ެއ އޮންނަ އިތުބާރު އެސަބަަބކަށް ވާއެއް ެއދާ  ލިބެމުންއިން. އެއަްށ އެންމެންގެ ތާއީދުއަންނަނީ އެ ބީދަ

ނޑުމެ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ މި، ދިއުން. އެހެންވީމާ  ލާެވގެންއާ ންގެ ގިނަ ކަންތައްަތްއ ގޮތަށް އަުޅގަ

 . ސަުރކާރުންެއއް އެ މަަސއްކަތަށް ލިބޭނޭ ބަދަލުކުރެވޭ ނަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބި، ވަރަްށ ބޮޑު ކާިމޔާބީ

 ވަކި ގިންތިތަކެްއގެ މީހުންނަށް ވަކި ކަހަލަ ސަބްސިޑީތަެކއް ދެްއވަން އެއީ ަސރުކާރުގެ ިސޔާސަތެއް. އެކަމަށް  ނިންމެވީ

ކަމަށް ބޭނުންވާ އަިދވެސް ޤާނޫީނ  ބަޖެުޓގަިއ ވެސް ައދަދުތަކެއް އެބަ ޖައްަސވާ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޓަކައި

ނޑެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުކުރޭ. އިދާރީ އުސޫލުތަެކއްގެ ތެރެއިން ދާއިުރގައި ނިކުންނަ ޝަކުވާަތްއ  އޮނިގަ

ހުންނަ  އިވެްސ ސާބިތުކުރެވިފަދެނީ. މިއީ އެްއގޮތަކަށް  ތަކަށޭމިހުންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށޭ ދެނީ. ވަކި ޝަރުތު

މައިާދނުގައި ވާަދވެރި ސިޔާީސ މާޙައުލެއްަގއި އަބަދުވެްސ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ 

ރަްއާވ ބަޖެޓު ދޫކު ވާ ފަރާތްތަކާއި ޤާނޫނު ހައްދަވައިސިޔާސަތު ަކނަޑއަޅުއް  ހެންވީމާ،ދިްއކުރެވޭ ކަންތައް. އެއިނގިލި

މު ވެސް ހިއްސާކުަރްއވާނެ. ޒިންމާ ވެސް ހިއްސާކުރަްއވާނެ. އަދި ބަދުނާ ،ނަމަ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރަްއވާ

ގިނަ ބަެއއްެގ މައްޗަްށ ޒިންމާ ބެހިގެންދާނެ. އަިދ ނަމަ،  ވާ  ށްކަމެއް ކުރާ ކަމަ ވެސް ގިނަ ބަަޔކު ެއްއވެެގން އެއްވީހާ

ގޮތުން އަންނަ ބަދުނާމު ވެްސ  ޚުރު ވެސް އެންމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި ެއކަމަކާ ުގޅޭއެކަމެްއގެ ކާިމޔާބީގެ ފަ

ނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ ސަބްސިޑީއާ ުގޅޭ ހިއްސާކުރާނެ. އެހެންވީމާ،އެންމެން  ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އަުޅގަ  އަުޅގަ

އަަވސް މަަގުކން ނަމަވެސް އޭެގ ޤާނޫނީ  ގޮތުން ވެސް ތަފާތު އެިކއެިކ ސަބްސިޑީަތއް ދެްއވަން ާރއްަވވާއިުރަގއި

ދާނެ ތިން ަކންތައް ެއކުަގއި ގުިޅގެންބަޖެޓާ މި ފާސްކޮށްލެްއވުމަކީ ިސޔާސަާތއި ޤާނޫނާއި އުސޫލުތައް މަޖިލިސް ތެެރއިން

ވޭތޯ މަގަށް ކުރެ ކަމެކޭ. އޭރުން އެއާ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ އިތުބާރު އެތައް ދަރަޖައަކަށް އުފުލިގެންދާނެ. މިކަން މި

. އެހެންނަމަވެސް ެއ ގ3121ަޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައީ ބެލުމަށްޓަކައި ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު 

. އަދި އެ ޤާނޫނު އޮީތ ެތއްގެ ގޮތުގަޤަބޫލުކުރެވުނީ ެއ ބަލަިއގަނެުވނީ އެއީ ސަުރކާރު ހުއްުޓވުަމށް ކުރެވުނު މަަސއްކަ

ނޑު މިސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޗެލެންޖުކުރެވިފަ.  ނޑަށް ވިސްޭނ  އެކަމަކު އަުޅގަ ދެންނެވީ އޭގެ ޙަޤީޤީ މަގްސަދު އަުޅގަ

ލުމުން ވެްސ ްއ ނުކުތާ އަކީ ަބޖެޓު ފޮތް ބަލައިގޮތަށް. ދެން ހަމަ އެާއ ގުިޅެގން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ އަނެ

އާ ހަމައަށް ބޭރުގެ ދަރަނި އަރާނެކަން. ބިލިއަން ރުފިޔާ  9ނިމިގެންާދއިރުަގއި  3121އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގވޭ 

ބިލިއަނަްށ  25ަގއި  3123ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބޭުރގެ ދަރަނި އަރާނެކަން. އަދި  22ދާއިުރގައި  ނިމިގެން 3122

ނޑުގެ  ޮއތްކަން ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަން އެބަ އިކަމަށް ލަފާކޮށްފަ ައރާނެ ،ބޭރުގެ ދަރަނި އެރުމަކީ  އޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރުން އިވޭ އެކި އަދަދުތަކަްށ ހަމައެކަ ނި ނުކުތާ ައކީ އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރުން އެނޭގ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ދަރަނި ނަގާ ވާހަކަ ވެސް.  ލޯނު ނަގާ ޚަބަރު. އަުޅގަ

ތަން. މިދެންނެިވ  ބަރުން ފެނޭ އެިކއެކި ޮސއިަތއް ކުރާ ދޭ. ޚަ  ވަނަ އަހަރު ހިނގަމުން އެބަ 3122އެކަންކަން 
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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުަގއި ލޯނު ނެގުމުގައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް އޮންނަ 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  އޮތް ާޤނޫނެއް. އިގޮތަށް އޮތީ ހަމަޖައްސާފަ. އެ ޤާނޫނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވާފަ

ޤާނޫނު ގެންދެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް. އެ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ބައެއް  ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށްފަހު އެ

މައްސަލައިަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ނުދެއްވާ.  ކޮށްދެްއވުން އެދި. އެވާތީވެ ބާޠިލު ކަންތައްތައް ހުރި ޤާނޫނަކަށް

ނަޑކަށް މީެގ ައހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން  ވަަނ އަހަުރގެ 3121 ިޑސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭަގިއ ގާްތގަ

ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައުލަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި. ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ޤާނޫނާ ގުޅ ތަޞްދީޤުކުރެވުމަށްފަހު އެ

ޑިސެމްބަރ  27ހަނދާންވަނީ.  ނޑުޑިސެމްބަރޭ އަޅުގަ 27އަމުރުަގއި އޮންނަނީ އެންމެ ވާހަކަ އެއް.  އިވިދާޅުވެފަ 

އޮންނަނީ ސަރުކާުރން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލ  އިަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި އަމުރެއް. އޭަގއި ިވދާޅުވެފ3121ަ

ގޮތުަގިއ  ނާޔާތްަތކާއި މަންފާތައް އެއިގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ނިންމަވަންދެން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ަސބްސިޑީ ާއއި ލުޔާއި 

ގެންދަވާށޭ. އެއީ ވަގުތީ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން ނެތް ދައުލަުތެގ  ކުރިއަށް

 .ކުރަްއވާަފ އެއް. ހިންގުން ހުއްުޓވާފައި، އެކަން އިޢުލާނުމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުުނ އިޞްލާޙު ހިންގުން ުހއްޓުާވފަ

ނަޑއަުޅއްވާފަ އެއް. ފައިސަލާކުުރވަނިވި ުޙކުމެއް ައންނަންދެން އެ ނުހިންގާށެކޭ  އެއީ ނުހިނގާ ޤާނޫެނއް ކަަމށް ކަ

ނާޔަތާިއ އިއެއް ނެތް. ހަމަެއކަނި އޮތީ ސަބްސިޑީަތއް ުކރިއަށް ގެންދަވާށޭ. ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބޭ ލުޔާއި  ވިދާޅުވެފަ

އަކީ އެހެންކަމަށްވާނަމަ،  އުޅޭ ނުކުތާ މަންފާތައް ކުރިއަށް ގެންދަާވށޭ ޙުކުމެއް ކުރައްވަންދެން. ދަންނަވަން މި 

ނަގާ ލޯނުތައް ނެގުމުަގއި މިހާރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ،ނަމަ ވާ ިވސްނެނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މި

ވަަނ އަަހރު ގެނެވުުނ އިޞްލާޙާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްއވަން ސަުރކާރަށް ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނޭ.  3121ޤާނޫނަށް 

ސަރުކާރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅިގެންނޭ މި ލޯނުތަްއ  އިގެ ަމޝްވަރާ ެއއް ހޯއްަދވާފަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ައޅުަގނޑު ެވސް އަުޑއަހާލާ ހިތްވޭ ކޮން ނަމަ،  ވާ ނެގެންވާނީ. އެނޫން ގޮަތކަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަްއވާ ަކމަށް

ގެ ަމއްޗަށް ބިނާކުރައްަވއި އެކަްނ ެއ ކޮްނ ާޤނޫނީ އަސްލެއް  ،ޤާނޫނީ މަސްދަރެއްގެ ަމއްަޗށް ބިނާކުރަްއވައި 

އިސިއްޔަތު ބޭރު ބައެްއގެ އަތުން ހަނުކުރައްވަނީ. މިއީ ައސްލު ސީރިޔަސް މައްސަލަ އެއް. ސަަބބަކީ އެ ލޯނުގެ ޤާނޫނީ 

މެދު  އަޅުަގނޑުމެން ދަރަންޏަށް ަފއިސާ ަނގާއިުރގަިއ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުަގއި ކިރިޔާ ވެސް އޭެގ ަޞއްޙަކަމާ

ަސއްތަ  ރައްކާ ުސވާލުތަކެްއ. އެހެންވީމާ،ގޮތުން އެ އުފެދެނީ ވަރަށް ނު ވަްނޏާ އެ ލޯނާ ގުޅޭ ޝައްެކއް އުފެދޭ ކަމަށް

އިން ސައްތަ ކަަށވަރު ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނޫނިއްޔާ މިފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ދިވެިހރާއްޖެ އަށް ލޯނުގެ ގޮުތަގިއ 

ނޑު އަުޑއަހާލަން  އެ ވަންޏާ ެއއީ ކުެރވިދާެނ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާނެ. ސަުރކާރުެގ ވިސްނުމަކީށް ނަގާކަ ާވހަކަ އަުޅގަ

ވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  ގޮތުން ތަކާ ބެހޭކައުންސިލުބޭނުންވޭ ކޮންމެވެސް މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ ދޫފުޅުން. 

ނޑު ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން މި އެްއ  ޓަކަިއ ދެވޭ ަފއިސާ އް ހިންގުަމށްއިދާރާތަ  އިއާ  ވެސް ކަަމކީ ުމސާރަ ކޮށްދެވޭހާ މައިގަ

ަތކުން މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގައި ކައުންސިލުތަކުން ހިންަގން ބޭނުންވާ އެކަމަކު އެައކުންެނއް ަކއުންސިލުދިނުން. 



142 

 

ކުރަން ހިންގަން ބޭނުންވާ އެިކއެިކ  އިސިޓީަތކުގެ ފެްނވަރުގަ  އިއަޮތޅުތަކުެގ ފެންވަުރގަ އި ރަށްރަށުގެ ފެންވަުރގަ

ދެން  އިމީހުންގެ މުސާރަދީފަ އެ  އިކައުންސިލަރުންނާ  އިބޮޑު ާޖަގއެއް ނެތް. ކިރިޔާ ުމވަްއޒަުފންނާ ތްތަކަކަށް މާހަރަކާ

ނޑުމެން މިދެވެނީ. ަކއުންސިލު މި ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އޮންނަ ެއއްެޗއް  ކިޔާ ލާމަރުކަޒީ  ތަކުގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެޤާނޫނު ބަލައި އި ޑިަޒއިންކޮށްފަިއ ފާޑެްއގެ ގޮތަަކށް އޭގަ  މި އޮންނަނީނގޭ ޚަރަުދގެ ނިޒާުމ ލީމަ އަުޅގަ

މީހުން  އަށް ފީތަކެއް ނަަގއިގެން އެ މީހުން އަމިއްލަ އެ އި ކަން. ކޮންމެ ކައުންސިލެްއގެ ދާއިރާގެ ތެޭރގަބައްޓަންކޮށްފައި 

ކަން. އަދި ކޮށްގެން، ހޯދަންޖެހޭ އަދަދުތަކެއް ހުންނަލަތްަތްއ އިތުރުއާމްދަނީގެ ވަސީ ،އަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އަމިއްލަ

ޓަަކިއ ކޮންމެވެސް ނިސްބަތެްއގެ  ތައް ހިންގުމަށްަކއުންސިލު ވެސް ދޭނީ އެ ސަރުކާރުގެ މައި ބަޖެޓުން ކޮްނމެ އަހަރަކު

ަވކި މިންވަެރްއގެ  އިއެހެން ބަެއއް ޝަރުޠުަތަކށް ބަލާފަ އިއާ އާބާދީ އިކަްނ ަވކި މިންަގނޑުތަަކކަށް ބަލާފަެއއް ފައިސާ

ހިމެނޭ  އިގެ ތެރޭގަ ގެ އިްޚތިޞާޞްސިލު އަކީ އެ ކައުން ފައިސާކަން ދޭނީ. ބާކީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ އަސާސީ ޒިންމާ

ހުރޭ.  އެބަ އިބަޔާންކޮށްފަ އި ކަން. ެއކަމަށްޓަަކއި ނަގަންޖެހޭ ބަިއވަރު ފީތަާކ އެްއޗެހި ނެގޭނެ ގޮތް ޭއގައެއް  ޒިންމާ

ބަލައިލަްނ  އިވިސްނާފަ ން ަޔކު އެބަޖެހޭ ސީރިޔަސް ވިސްނުމަކުން ކޮންމެވެސް ބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއި

އަށް އެބަ  ތަކުން ެއއްވެްސ ފީތަކެއް އަިމއްލައުންސިލުތަކުން މިހާރު އެަބ އާމްދަނީ އުފައްދަން ފަށާތޯ؟ ކަކައުންސިލު

ނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ފައިސާ ފި އިމީހުންނާ ފައިސާ ޖަމާވޭތޯ؟ އެ އަށް އެ މީހުންގެ އާމްދަނީ ނަގާތޯ؟ އެ

 އެ  އެތަކުންތޯ އުންސިލުއޮންނަނީ؟ ކަ ކޮންޓްރޯލް މިޭއގެ އޮންނަނީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ؟ ާކކަށްތޯ  ބަދަލުކުރުމުގެ މި

ޓުން ދޫކުރާ ފައިސާެގ ބަޖެ ޖެހެނީ މި މީހުން އުޅެން މި ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ؟ ނުވަތަ އެ ތޯފިނޭންސުން  ؟ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ

ނޑުމެން  ންވީމާ،އެހެ ތެރެއިންތޯ؟  އި ގޮތުގަ ތައް އޭގެ ޑިމޮކްރެޓިކު އްލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ކައުންސިލުހަމިކަން އަޅުގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  ވާ ގޮތުގެ ަމތިން ހިންގުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ގޮތް ބަޔާންކޮށްދީަފވާ ހަމަތަކާ އެއް އިޤާނޫނުގަ ވާނެ. އަުޅގަ

 އާހިއްސާ ަގިއ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކުންފުނީގެ ގޮތު މަހުގެ ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި މިދިޔަ ުޖލައި

ގާްތކުރާ އަދަދަކަށް މުވަްއޒަފުން އާ 26111 އިުކންފުނިތަކުގަ ކުންފުނި މިހާރު ވަނީ އުފައްދަވާފަ. އަދި އެ 73އެކު 

ްއޔަތުން މުޙައްމަދު ޝިހާބު ދެއްވި އިސިހަ ގެ ެޗއަރގެ އަށް ޕެމެބު  އެބަ ތިބި. މިއީ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 ...ކުންފުނި 73ވަނީ. އި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ފަރާތްޕުޅުްނ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް އެ

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ަދންނަވާނީ ބަޖެޓާ ބެހޭއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އޮޅުންތަެކްއ  ުޅގަ

ވަީނ  މި އިހުއްޭޓ ައރާފަ. އޭެގ އެންމެ ބޮުޑ ެއްއ އޮޅުމެްއ އަރާފަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަްށ ގިަނ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ

ގޮތުން.  ގުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭމިވާ ެޓކްސް ނެ އިބަޔާންވެފަ އި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މައިަގނޑު ވަސީލަތެއް ކަުމގަ

ޖީ.އެސް.ީޓގެ އަދަުދ  އި މިެއއް އަޅުަގނޑުމެން ނަގަމުންދާއިުރގަ ޙަޤީޤަތުގައި ެޓކްސް ަނގާއިުރ ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ
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ހަމައެކަިނ  ބުނޭ އެބަ ކަމާ ކަންބޮުޑވާ ފަރާްތތަކުން ައށް އިތުރުެވގެންދާނެ. ދާއިުރަގއި މި 7ވަނަ އަހަރު % 3123

ނުކޮށްދޭ.  އުލެއް ދަުއލަތުން ޤާއިމެއްއަށް ފަހި މާޙަ ދަނީ. ވިޔަފާރި ދަނީ އިތުރުކުރަމުންނޭ މިބޭ އާމްދައުލަތަށް ލި

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެން މި ފުވެރި ދެންނެވުމެއް ހެން ދަންނަވާ ދެންނެވުމަީކ އިންޞާއެ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ްނ ން ފެށިގެން އެނދުކުލީގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތުއި 2 ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ 3123 ،ންއި 2ދަންނަވަނީ ޖަނަވަރީ 

އެހެން ކުރީަގއި ވަރަްށ ބޮޑެތި އަދަދުތަުކގެ ގޮތުަގއި  ފުކުރެވިގެންދޭ. އަދި ަހމަޑޮލަރު އެަބ މާ 9ނަގަމުންދާ 

 ގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ރެންޓު ޔަ ލޭންޑު ރެންޓުފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާގެ ރަށްތަކުން ސަރުކާރަށް ދަްއކަމުންދި

ނޑުމެންމުންދިޔަ އަދަުދގެ ބަދަުލގައި މިދައްކަ ނޑައެޅިަފއިާވ ޖެހެނީ ބިމުގެ އަކަ ދައްކަން މި ހާރު އަުޅގަ ފޫޓަކަށް ކަ

ކުރާ ވަަރށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މުދަލުން އަށް އިމްޕޯޓު މިންވަރެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ލުއިތަކެްއވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖެ

ނޑާލެިވއްޖެ. އެހެން  ކުާރ ވަަރށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މުދަލުން އަށް ވެސް ބޭނުން ވީމާ، ފަތުރުވެިރކަމުެގ ދާއިރާ ޑިއުޓީ ކަ

ނޑިގެން މި ލިބޭ  އަށް ވެސް އެބަ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އެތައް ލުއިތަކެއް ފަތުރުވެިރކަމުގެ ދާއިރާ ޑިއުޓީ ކެ

ފަރުދުންގެ އަތުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ނިސްބަްތ  ހެން ޢާއްމުއެ ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަދަދު ބޮޑުވަމުންދާއިރު. ހަމަ

ވަރަށް ގިނަ ން ޑިުއޓީ ނެގެމުންދިޔަ އި 26%، އިން  36ްނ %އި 31ވަނަ އަހަރު އިތުރުެވެގން ދާއިރުަގއި % 3123

ނޑުމެން ޑިއުީޓ އެއްކޮށް  ންގެ އެްއެޗހިއަދަދެްއގެ ބާވަތެއް  ނޑައިއަޅުގަ އެހެން ޟަރޫރީ  ަލއިފީމު. އަދި ހަމަ ކަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ ެއއްޗެހި. އިން  1ކުރާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ާބވަތްތަުކގެ އެްއިޗއްސަކީ %ންތަކަށް ބޭނުންބޭނު

ކަމަށް  ފަށާނެ އި ހެޔޮވާންއެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ތަެކތީގެ އަގު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަ 

ނޑަށްދެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ސަ ޞާދީ މާހިރުން މިއިޤްތި ވެްސ  ބަބުން ބުރަވެަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ނގޭ ޑޮލަރު ލިބުމުަގއި ެދންމެ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުއެ

ލިސީގައި ހުރި ބައެްއ އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މޮނިޓަރީ ޕޮ ހެން އެކަން ވެގެން މިވިދާޅުވިފަދަ ދަތިތަކެއް އެބަުހރި. އެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަަބބުން ޢިއްޒަތްތެ ނޑުމެން ރާއްޖޭރި ރައީސް. އަޅުގަ ގަިއ ކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ޑޮލަރު އެަބ ގަިއ އައެއް ހަަމއެއް  އެބަ ބޭނުންކުެރވޭ. ރުފިޔާއާ އްލީގަލް ޓެްނޑަރެ 3ވަގުުތ  މި

އަކަށް ގޮސް ޑޮލަރުދީފައި ެއ ޑޮލަރުން މުޢާމަލާތްކޮށްގެން  ރަވެސް މާލޭގެ ފިހާ ނޑުމެން މިއަދުއަޅުގަ ކުރަން.ބޭނުން

އިން އެްއޗެތި ގަެނވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މިކަން ހުއްޓުިވގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ފައިާސއާ ބެހޭ ސިާޔސަތުތައް އެމް.އެމް.އޭ 

ނޑުމެންގެ ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ނޫނީ ކުެރވިގެންއް ތަންފީޛުއެކަށަައޅުްއަވއިގެން މި ސިާޔސަތުތަ ދާއިީމ  އަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެ އްލެްއ ގެނައުމަށްހަ ދާއިމީއަށް ންނާނެ. ދެން މި މައްސަލަ އްލެއް ނާހަ އަކީ އިމްޕޯޓުެގ  ޓަަކއި އަުޅގަ

ނެއްތޯ ޖެހޭ. ކިހި އިތުުރކުަރން އެބަ ވާތީ ައޅުަގނުޑމެންގެ އެްކސްޕޯޓު ކަމަށް ބަރޯާސވެފަިއވާ ަޤުއމެއް މައްޗަށް

ނުޑތަކުކުރާނީ. މަސްވެރިކަުމގެ ދާ ަގނޑުމެން ެއކްސްޕޯޓު ިއތުރުއަޅު ނޑުމެްނގެ ކަ ަކނޑުން ިސއްރުގެ  ،ންއިރާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އެކްސްޕޯޓު ހޯދީމާ އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް މުތް އަުޅަގނޑުމެން ފީނައި އިލާހީ . އިތުރުކުެރވޭނީނަށް އަުޅގަ
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ނޑާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއި ނޑުމެންގެ މަސްވެިރކަމުގެ  އާއާއި އިތާމުާތއި ގާހަކަ  ފިލަ މި އެއްޗެހި އާލާކުެރިވގެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރުކުެރވިެގންދާނެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާިއރާގައި ނުހެދި ހުރި ރަށްތަްއ  ސިނާޢަތުން ލިބޭ އެއްެޗއް ައޅުގަ

ނޑު ،ންނަށް ހެދިގެންއަޅުަގނޑުމެ ފަހިވެގެން  ގޮތްތައް އެއް ލިބޭނެ ތިޞާދަށް އާމްދަނީމެްނެގ އިޤްއެ ރަށްރަށުން އަޅުގަ

ވާ ކުރެވިަފއިކަންތައްތަކަށް ފޯކާސްޓު  ހުރިހާ ތިޞާދަްށ ބޭރު ފައިސާ ވަދެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤް

ނާޢަތުން މަސްވެރިކަމުގެ ސި ދެންނެވެނީ  ން މި އެހެ ފެންނަނީ.ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ މިއަހަރު ބަޖެޓު 

ނޑުމެން  އީ . މިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ 3123ވޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައި ކުރިއެރުންތަެކއް އަންނާނެ މީގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަން ފަށާފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަބައެއް ނުކުރާ ޒާތުގެ  އިސްފަިއވާ ބަދަލުތައް. ކަހަލަ މަސްވެރިކަން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު  3123ވަަނ އަހަރަްށ ވުރެ  3122ތިޞާީދ ދުވެލި ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، އިޤް މަވެސް ައޅުަގނޑުއެހެންނަ

ރަނގަުޅ ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިަޔވަެޅއްެގ  އީ ފެނޭ. މި ށް ވެސް އެބަކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެނަ ދަށްވެފައި އޮތް

ނޑުމެންނަށް އެދުނިޔޭގެ މަޝްރަހުގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. މިއަދު  ނޑުމެންނަށް ބަެއްއ  ބަން އަުޅގަ ފެޭނ އަުޅގަ

 އެއް ފެށިގެން ހިނގައިދާނެ  ވަނަ އަހަުރ ދުނިޔޭގައި ބޮޑު ހަނގުރާމަ 3123ކުރަްއވާ މިލިޓްރީ ބޭފުޅުން އެބަ ފޯކާސްޓު

އްސަލަތަްއ މިހެން މާ، މި މަކަމަށް. އެހެންވީ  ެއއް ފެިށގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް. މެދުއިރުމަތީަގއި ބޮުޑ ހަނގުރާމަ

މުޅި ޔޫރަްޕގެ ތެރެއަށް ފެތުރިގެންދާ މި  ،އެކުގައި އަދި ދުނިޔޭެގ އިޤުތިޞާދަށް ގްރީސް އަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހުރުމާ

ނޑިަވޅުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ަގނޑުމެން ޖެހޭ ރައްކާތެިރކަމުެގ ގޮތުން ފިަޔވަޅުތަެކއް އަަޅން. ސަބަބަކީ ައޅު ދަ

 ވާ ކޮށްފިއްޔާ ދެން މިޑުމެން ޕަމްޕުެއއް ައޅުަގނ ެވގެން އަޅުަގނޑުމެން އެަތއް ަބއިވަުރ ފައިސާ ންކޮށްލައިކޮނޮމީ ބޫމް

ނޑުމެންގެ ެއތައް ޕްރޮޖެކްެޓއް ަވކި ިހސާބަކަށް ޮގސް ހުއްޓިަފިއ ހުންނާ ނީ. އެތައް ަބޔަކު ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ގެންދާނެ. އަދި ހަމަެވގެންދާނެ. އެތަްއ ބަޔަކަށް ޭއގެ ނޭދެވޭ އަަސރުކޮށްބޭންކްރަޕްޓު  ެއހެން އަޅުގަ

ގެންދަން  މީ ވަިކވަަރކަށް ވުރެ ބާރު ދުވެއްެޔްއގައިޤައުމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިކޮނޮެއއް އޮްތ  އަކީ ުކޑަ އާބާދީ

ގަންަނވާނެ ޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިވެސް ޢިއް  ތިޞާދީ ކޮންމެ މަސައްކަތެްއ ކުރަންްއޔާ އިޤްބޭނުންވެއްޖެ

ނޑުމެން ކެިޕޓަ ތަކުން. އެހެންވީާމ، މި ކުރަނީ ބޭރުގެ ޭބންކުލް މި ބޮރޯލޭންޑާއި ލޭބަރާއި ކެޕިޓަލް ޭބނުންވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިްނޓްރެސްޓާ ނޑުމެން ރިޓާން ެއއްކޮށް ކެޕިޓަލަށް އަުޅގަ އެހެން  ޖެހޭ. އަދި ހަމަ ކުރަން އެބައެ ފަިއާސ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގެންނަންޖެހެނީ ރާއްޖެ ރއަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޭބަ ނޑުމެންެގ  ވެސް އަޅުގަ އިން ބޭރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދާނެ. އެހެންވީމާ،  ިއން ބޭރަށް ވެސް ރާއްޖެ ެއއް، ލޭބަރުްނގެ މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ރާއްޖޭަގއި ދައުުރވާ ހުރިހާ ފައިސާ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހި ނޑިވަޅެްއގައި ފައިާސ އަޅުގަ ނޑުމެްނެގ ޓަކައި ކޮންމެވެ ފެހެއްޓުމަށްމިފަދަ ދަ ްސ ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑިވަޅުަގއި  ތިޞާދު ހަމައަކަށް އެޅެްނ މިސާލާފަިއ އޮތުމަކީ ދުނިޔޭގެ އިޤް ތިޞާދު މަޑުޖައްއިޤް ދާ ދަ

ނޑަށް ޤަބޫލު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމެއް ނޑުމެްނ ީނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަކުެރވެެގ ގޮުތަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުތިޞާދީ، މި އިޤް ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ ކުރަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
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އް. ބަޖެޓުަގއި، ތެދުފުެޅއް، ނަޒަރަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ބަޖެޓެ 4ވެސް މަިއަގނޑު  ކޮންމެ ބަޖެޓަކީ

ވެސް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން  އެއާެއކޮށް ކޮންމެ ބަޖެޓަކުން ހިމެނިގެންވާނެ. ހަމަ ތަކެއްރަށް ގިނަ ވާަހކަތިޞާދީ ވައިޤް

ނޑިހާ ނުޑދަ  ކުރެއްިވޔަސް، ުނކުެރއްިވޔަސް ކޮންމެ ބަޖެޓެްއގައިެކއް ހުންނާނެ. އަދި ޤަބޫލުފުޅުތަސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ނޑުމެންވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް ެއކުލެިވގެން ވެްސ  ވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދާލަތު މި ޤައުމުގައި ގާއިުމވުން. އިޖުތިމާޢީ ޢަކަމެއް އެއީ އިޖުތިމާޢީ  ޔާސީ ގޮތުން ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވާ އެއްސި

ލެޭވ ރޮނުގެގ ދަމައި ބިސީގައި ދާލަތު ގާއިމުވާނީ ލިޭބ މީހުން އެފަދަ ފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތް މީހުން އިޖުތިމާޢީ ޢަ

 މީހުންނަށް ދީގެން. އެ އް ައޅުަގނޑުމެްނ އެވަުރގެ ޕުޝް އެ ނގާ ހަމައަށް އާދެވޭނެރީގައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ރޮތި

ނޑުމެންގެ ޯއގާތެރިކަމުގެ އަތެއް ިދއްކޮށްލަިއގެން. އެހެންނޫންނަމަ މި ދެންނެވި މީހުންނަށް އިޖުތިމާޢީ  މީހުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ތެ ނީމާ ދެން ދިމާވާ ަމއްސަލަގޮތުން މި ހަރުފަތާ ހަމައަށް ނާދެވު ރޭގަިއ ސޯޝަލް އެތަްއ އަކީ އަުޅގަ

 ޓަކައި މިސާލަކަށް، ޑްަރގު  ތަކެއް އުފެދިގެންދަނީ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން މި މީހުން ބެލެހެއްޓުމަށްޕްރޮބްލަމް

ވުެރ  ލައިގެން ބަލަހައްޓަންވީމާ މިއަށްމީހުން ޖަލަށް  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީމަ އެ ނެގީ. ނޫންނަމަ މާރާމާރީ ހިންގީ. މި

 އެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާނެ އަނެއް މައްސަލަ ޖެހޭ. ނޫންނަމަ ހަމަ މިއާ ކަމަށް ކުރަން އެބަ އެއް އެ ބޮޑު ހޭދަ

ރަނގަޅުކޮށް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަލާމަތީ ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ކުުރމަށްއަކީ މިކަންކަން މޮނިޓަރ

ަޓކައި ބޭކާުރ  އަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވެ މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ތައްތައް ރަނގަޅުކޮްށ، ސެކިއުރިޓީކަން

ދާލަތު ޢަޓަކައި އިޖުތިމާޢީ  ފައިސާތަކެއް ދައުލަުތގެ ތެރެއިން ބޭކާރުެވގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަކަށް

ވެސް ވިދާޅުވޭ ދުޅަހެޔޮ  ތިޞާދީ ހުރިހާ މާހިރުންކަމަށް އިޤް ހޭނެންޖެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ާގިއމުވެފައި އޮންނަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާއިޤް ނަމަ. ދެން ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ިމ  ވާ ކަމަށް ތިޞާދެއް އަުޅގަ

ހުރި.  ދައްކާަފއި އެބަ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަުފޅުދެއްެކވިއިުރަގއި ޙަޤީޤަތް ޮއޅޭ ކަހަލަ ބައެްއ ވާހަކަފުޅުަތއް

 ބޮޑުެވގެންދާ ވާހަކަދެއްެކވީާމ ޙަޤީޤަތުގަިއ ައޑުައއްަސވަން 51މިސާލަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ޕޮލިހުގެ މުސާރަ %

މުސާރަ އޭނަގެ މުސާރަ އެ ލިބޭ އެ ބްރެކެޓުގެ ތެރެއިްނ  ފުލުހެްއގެ، އިންނަ ބޭފުޅަކަށް ހީފުޅުވާނީ ފުލުހެއްގެ ޢާއްމު

ވަނީކީ. ފުލުހުންގެ ާދއިރާގެ އިތުރު އެަތއް ބަަޔުކ އެބަ ރެކްރޫޓުކުެރވޭ. މުޅި  ޭއ. ނޫން، އެހެްނނޫންބޮޑުވަނީ 

ދާިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ޤައުމު ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް އިތުުރވެގެން

ގެ ުކށްވެރިން އެބަ ތިބި. ވަރަށް ުނރައްކާތެރި ކުްށވެރިން އެަބ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް މިއަދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރު 

ތިބި. މި އެންމެންނާ ފޭސްކުރެވޭނެ ވަުރގެ މިލިޓްރީ އެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި 

އަދި އެ ބޭފުޅުންެގ  ދިއުމާއަދަދުތައް އިތުުރވެގެްނ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތެްއ ވެްސ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އެ 

ތެރެއިން ޕްރޮމޯޝަން ލިބިވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ މުސާަރފުޅަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ހިމެނިފައި މި ވަނީ. 

ނޫން. އަދި ޑިފެސް ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ މި ވަގުތު މި އިޤުތިސާދީ  ހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީކީއެްއވެސް ހާލެއްަގއި ފުލު
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ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުުކރަން ތާއީދު ވެސް ކުރަން، ޚާއްޞަ  ހާލަތުގައި ޮބޑު ކުަރނީކީ އެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށާިއ ޚާއްޞަކޮށް ސިފައިންނަށް ދެވެނީ ވަރަްށކުޑަ ރަމްީޒ މުސާރަ ެއއް. ރެާއއި ުދވާލު، 

ްއކަތްޕުޅަށް އެކަީށގެންވާ ވަުރގެ ވެސް މުސާރަ ެއއް ެއ އަތްާވއި ވާޭރގައި އެ ބޭފުޅުން އެ އަދާކުރަްއވާ މަސަ

ބޭފުޅުންނަކަށް ނުދެވޭ. އަނބިދަރިންނާ ވަކިން ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަތްުޕުޅ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ވަ ގުތުަގއި އެ ބޭފުޅުްނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައގު ވަޒަެނއް ވެސް ނުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނެޑއް ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި  އިސްތަށިފުޅުަގއި އެ އެުޅވޭ އިލްޒާމަކީ ަޞއްޙަ އިްލޒާމެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ބަޖެޓު ހަވާލުވިއިުރގައި އާެދ، ދައުލަތް ހަވާލުިވއިުރގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ  ރައީސް، އަުޅގަ

ވަަނ  3123ަސއްަތއިަގއި އޮތް ދަރަނި، އަުޅަގނޑުމެން މަޑުމަޑުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އިން 32ނިސްބަތުން 

ނޑުމެންގެ  8.:އަހަރު % އިސްލާީޙ  އިޤްތިޞާދީ އަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުަޑކުރާނަން. އުެފދޭ ސުވާލަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ލިބުނީމާ، އެ 4ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން އިތުރު  ވެސް ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ތެރެއަްށ  ބިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ލީއޭ. އެހެން ެއކަންވި ނަމަ، އަޅުަގނޑު އެކަން ކުށްވެރި ެވސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ ލައި ެގއްލުަވއި  އަޅުަގނޑުމެން

މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެްނ ނުގެންނަ އެތައް ބަދަލުތަކެއް މިއަދު ގެނެްއސި. ަސބްސިޑީތަކެއް އެތައް ގިނަ 

ނޑުމެން ިމ މީސްމީހުންނަ ނޑުމެން ދެމުން މި ގެންދަނީ. ދެން ހަމަ އެހެން އަޅުގަ ށް އެހީތެރިކަން ޑިރެކްޓްރީ އަުޅގަ

އަންނަ އަހަރު، ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އަދި އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް އޮންނާނެ 

ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް  އިންޝުއަރެންސްބޭނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލި

ހުށަހަޅުއްވާފަ. ސަރުކާރުން ެވސް މިކަން ބަލައިގެންފި މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތްކުަރއްވަީނ 

ނޑުމެްނގެ ެގ ނިޒާމުަގއި ުމޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް އައިްނޝުއަރެންސްގަިއ ހެލްތު 2ޖަނަވަރީ  ުޅގަ

ބިިލއަން ރުފިާޔ  2އެްއކަލަ ުއއްމީދީ ތަޞަްއވުުރ ހާސިލުކޮށްދޭން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ޓަކަިއ 

އިތުރަށް އެބަ ަދއުލަތުން ރިަކރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ބޭުނންކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ަކންތައްތަކަށް ޓަަކއި ހޭދަކުެރވޭ 

ނިޑވަޅުަގއި އިޤުތިސާދި ރިކަރެންޓު ޚަ ރަދަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާނޭ ރިކަރަްނޓު ޚަރަދުތަކެއް. ދެން މިފަަދ ދަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ޚާއްޞަ ހާލަތްތަުކގައި ވެްސ ލޯނު ނަގަިއގެން އަޅުަގނޑުެމން އެާވ ގޯިތގެދޮރުެގ ޕްރޮގްާރމު، އަުޅގަ

ބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޯިހޔާވަހިކަން ނެތުމުެގ އެަތއް އެބަ ހަމަޖައްސަން. އެހެން މިކަން ދިމާވާންޖެހޭ ސަ

މައްސަލަ އެއް ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކުރިމަިތވެގެން މި ުއޅެނީ. ޑްރަގު ބޯ ކުދިން، މަސްތުވާތަކެިތ 

ަގނޑުމެންެގ ބޭނުންކުރާ ކުދިން އެކަން ެއ ކުރަނީ ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ސަބަބުންނޭ ދެންނެވިދާނެ. މިއަދު އަޅު

ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް އިޖުތިމާޢީ ހުރިހާ ބަލިމަޑުކަމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވަުމން އަންނަ ކަންތައް. މާލޭގައި 

މިއަދު ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަްށ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފާުނބަސަންދާއި ލޮލުރޯގާ ާއއި ަގއިންަގޔަށް އަާރ ބަލިތައް، 

ލިތަްއ ދުވަހަކު ވެސް މެދުެކނިޑގެން ނެއް ނުދޭ. އަބަދުެވސް ރޯގާ ބަލިމަުޑކަމެއްހެްނ ޗިކަންގުްނޔާ ފަދަ ބަ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެފތުރެމުން މި ދަނީ. ވަރަށް ކުދިކުދި ތަންކޮޅުަތކުަގއި ިޞއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ނޫްނ 

ނޑުމެްނ އުޅެމުން ގެންދާތީ ދިމާވާ  ކަކީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މަްއަސލަތަ މައްސަލަތަެކއް މި ތަންތަނުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުުކރަން ބޭނުންވާ ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ 

ނުޑވެރިަކމުގެ ދާއިރާ އަށް އިްނވެްސޓުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ދާއިާރ  އިޤްތިޞާދީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަ

ނޑުމެންޖެހޭނީ އަުޅަގނުޑމެންގެ އަމިއްަލ ލާރިން، އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ ކުަރން ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަން ކަހަލަ ޕްރައިމަރީ އިންޑަސްޓްރީޒް އަށް ޚަރަދުކުރަން. ބޭރުގެ އެހެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްވެރިކަާމއި ދަ

އިރާތަކަށް ޓާޝަރީ އިންޑަސްޓްރީަތކަްށ އިންވެސްޓަރުން އަތުން ގެްނނަ ލާރި އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޚދުމަތްދިނުމުގެ ދާ

ނޑުމެންގެ  ކޮޅަށްޖެހޭނީ. ދުނިޔެ އަށް އަންނަ ލޮޅުމެއްގެ  ިއޤްތިޞާދުއަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރަން. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ދޫކޮށްލާފައި ދިޔަޔަސް ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިސޯުޓ  ނޑުމެންގެ ިއންވެސްޓަރުން އަުޅގަ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނުޑެވރިކަމަށް އިންެވސްޓުކޮްށގެްނ ހި ނޑުމެންގެ މަްސވެރިކަމާިއ، ދަ ފައިގެން ނުދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މާދަމާ އަުޅގަ

ނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް ވިސްނާލާއިުރގައި މި  ނޑުމެން ބަ ދިޔައިމާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުްނ ބަޖެޓަކީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ުކޅުދުއްފުީށ ، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި

އެދުމެްއ. ސަރުކާރުން މި އަހަރުެގ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީވުމުެގ ުއއްމީދަކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ 

ނޑު  ނުޑ އުފާކުާރ ކަެމއް. އަިދ ެއކަމަށް އަުޅގަ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ވަޢުދުެވަވޑަިއގެންފަިއވާ ކަމީ އެކަމަށްަޓކައި އަުޅގަ

ފަރުަގއި ބާރުއަޅަިއ އަދި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރާ އެކު ފުރިހަމައަށް ަމސައްކަތްކުރާެނ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަވަން. ނޮޅިވަރަމް

ގެ މަދުވާ ވާހަކަ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ  58ރަށުގެ ތެޭރގައި ކުބުރުޫދގެ ރަްއޔިތުން ހިމެނޭ. އެމީހުންގެ  4އާބާދުކުރެވުނު 

ނުޑެގ ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ާޢރިފު ވެސް އެ ިހއްސާކުެރއްވީ  އެ މަނިކުފާުނގެ ދާއިާރގެ ރަށެއް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވޭތުވެދިަޔ  58ދެފައި ވާތީވެ. އެހެްނވީމާ، އެ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް މިއަދު ވަ  ގެ އަުޅގަ

ގެ ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އެޅުމަށް  211ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ިހމެނިފައި އެބަ ވޭ.  3122އަހަރުގެ، މި އަހަރުގެ 

ނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވޭ. ނަަމވެސް މި މަސައްކަތް އަދި ފަށަިއަގނެވިފައި ުނވޭ ވަނަ  3123. އަުޅގަ

އެުކ މި މަސައްކަްތ ނިމިގެންދިޔުން. ހަމަ އެހެން ނޮޅިވަރަމުަގއި ނަރުދަމާ އާއި ހަލުއިކަމާ، އަހަރު މި މަސައްކަްތ ފެށި

ޓުން އަހަރުގެ ބަޖެ ބޯފެނުގެ ނިޒާމްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުރެވޭނެ ކަުމގެ ުއއްމީދީ ސިގްނަލްތަެކއް ވެސް މި

ނުޑ އުފާކުރާ ކަމެއް. ކްަލއިމެޓު ޗޭންޖު އެންޑް ެއޑޮޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާުމެގ ދަށުން ނޮޅިވަރަމްަގއި ސޯާލ ލިބޭ ކަމީ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީީދ  3123ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން މަގުބައްތި ޖެހޭނޭ ޕްރޮގްރާމެއް 

ނޑާ ިހއްސާކުަރްއވާފަިއވާީތ އަޅުަގނޑު އެކަމަށްޓަަކއި ދައުލަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން  ބައެއް ވާހަކަތައް ވެސް އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ. މިއަދު ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެފަ. ތަނެއް ކުރިއަރައިދާީނ އެ ތަނުގެ ތައުލީމީ ޞިއްޙީ 
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ރުގެ ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރެވިގެން. އެހެންވީމާ، ހާލަތު ރަނގަޅުެވގެން. އެ ތަނުގައި އެތަން ނަގާ ޮކަޅށްޖެހޭނެވަ

ސްކޫލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭ.  ގެ ައއު ކްލާސްރޫމު 31މިހިނދުން މިހިނދަށް ނޮޅިވަރަމަށް 

ހެން އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތްއ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަންޖެހޭނޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެ

ނޑުމެން އެްއ  8ރަށާ ެއކު ިއތުރުކުރެވުނު  4ނޮޅިވަރަމްފަރުގަިއ އަލަށް އާާބދުކުރެވުނު  ކްލާސްރޫމް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އޭުރ  ދަންފަޅި އަށް ސްކޫލްތައް ހިންގަން ބަލައިލާއިުރގައި އަިދެވސް ތަންކޮޅެއް މަދުކަމަށް އަުޅގަ

ކްލާސްޫރމް އިތުރުކުރަން. ނަމަެވްސ  3ހަކަދެްއކިން. ރަށުެގ މީހުން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު އެ ރަުށގެ މީހުންނާ ވާ

ނޑުމެންނަށް  ކްލާސްރޫމް ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އިތުރަށް  8އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީާއ މަޝްވަރާކުރެިވ، އަުޅގަ

ނޑަށް  ކްލާސްރޫމަށް އިތުުރެވގެްނ  23ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި  3123ޤާއިމްކުރެވުނު. ނަަމވެސް މި އަދަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ދާއިާރގަިއ ޤާއިމްކުރުަމށް މަގުފަހިވެގެންދާނޭ ކަމެްއ  ދިއުމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ަތޢުލީމީ ނިޒާމެއް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ކުމުންދޫގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ އަކީ މިއަދު މީޑިޔާތަކަށް ޢާއްމުވެފައިވާ ވާހަކަ އެއް. ިމ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ެއއްވެސް ހާލެްއގައި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ކުށްވެރިކުާރކަށް ނޫން މި އުޅެނީކީ. މި ވަރަށް  އީމައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް. ކުމުންޫދގެ ބަނދަރު މިއަދު ރަނގަޅުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ފައިކަށި ވެްސ ހިތާމަވެރި ޙާ

ދިމާވެފަިއވާ އެަތއް އެތައް މައްސަލަތަެކއް އެބަުހރި. އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން މިކަން އެބަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ބަނދަރުގައި 

މިއަދުވަނީ ސާބިތުވެފަ. އެެހންވީމާ، މި ބަނދަރު އަލުން މަރާމާތުކޮށްދެއްވައި އަުލން ބަލުން މި ބަނދަރު 

ނޑު ޮގވާލަން. ހަމަ ހައްދަވައިެދއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބަނދަރު އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ މިއާއެކު ކުރިނބީެގ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަހަރު ިނމިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ކުރިނބީަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިތުރު 

ކްލާސްރޫމްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ބައެއް ވަސީލަތްތައް ާޤއިމްކުރަން. ދެން މި ތާނގައި ަވރަށް ގިނައިން ދެެކވޭ ވާަހަކ 

ޓަަކއި. އެއް ސަބަބަކީ އިންޓްރަސްުޓ  ސަބަބަކަށް 5ންސްގެ ވާަހކަ. ރީފައިނޭންސްކުރަނީ މައިަގނޑު އެއް މީ ރީފައިނޭ

ނޑުމެްނ ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު  3ޓަކައި.  ކުޑަ ލޯނަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ބަދަލުވުމަށް ވަނަ ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން، ވަނަ ސަބަބެއް ކަމަށް ޢިލްުމވެރިން ވިދާ 4ޓަކައި.  ބަހާލުމަށް ވަނަ ސަބަބެއް ކަމަްށ  4ުޅވަނީ އަުޅގަ

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެްއ ފުރާޅެއްގެ ދަުށގައި ހުރިހާ ލޯނެއް ހުރެއްޖެއްޔާ އެްއަކލަ ލޯނުތައް ސާރވިސްކުރަްނ 

ރުމަށް ވަނަ ސަބަބެއް ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކު 5ޓަކައި. ައދި  ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ފަިއސާ އޭރުން ރަްއކާކުެރވޭނެ ަކމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ޢިްލމީ ނަޒަރަކުން މި ބަޖެޓުގަިއ  ޓަކައި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ ޤާނޫނީ ހަިއސިއްޔަތުން ނަޝީދަށް އަުރާވނެ ޖަވާބެއް. އެހެންނަމަވެްސ  ބައްލަަވއިލަްއވާށޭ އޭރުން އަުޅގަ

ކަލް ދެންނެވި ފިސް މި ،ޓަކައި ރީފައިނޭންސްކޮށްގެން ލޯނު ހޯދީމާ ވަނީ ލޯނު އަދާކުރުމަށްމާހިރުން ވިދާޅު އިޤްތިޞާދީ

ނޑުމެންނަށް ިލބިގެންދާނޭ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.   ސްޕޭސް އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން ފުރުޞަތުއަރު ވަން އޮީތ ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެްއ.  26ލޫފު. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް މި ހުށަހަޅަނީ އަޙްމަދު މަޚް ޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއް

ނޑާލަން ެއބަ ޖެހޭ މަޣް ނޑުމެން މެދުކަ  ަގއި. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ވަގުތުކޮުޅ،56;28ރިބު ނަމާދު ވަގުތަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ލިސްޓުގައި މި ވަނީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ނަންފުޅު.  ބޭނުންކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުތޯ. މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

 ގައި. 26;29 ަގނޑަށް އެރުވޭނީމިނެޓު ވާހަކަދައްަކާވފައި ބާކީ ަވގުތު އަޅު  5ދެން ހުރީ.  މިނެޓު 5އެހެންކަމުން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޚްލޫފު  ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑު ނުޑގެ ކުރިން އެހެންވީމާ، މުޖުތާޒަށް ފުުރޞަތުދީފައި ޭއގެ ފަހުން ައޅުގަ  .ވާހަކަދަްއކާ ގޮތަށް އާދެ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު މިހާރު މިތާ އިންދަ ަހމަ ލިސްޓު ހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އެބަ ދޭ ބަދަުލވެގެން. 

ނޑު ވަރަށް އެދެން، އެ ކޮޅުން އެދޭތީ އެޮކޅަށް މަުޑން މިއިށް މަޑުއެހެންވީމާ، ވަރަ ނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 ފުރުޞަތުދޭން. މައްސަލަ އެްއ ނޫން ދެއްތޯ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢިއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވީ މުޅިން ރަނގަަޅކަށް ނޫން. މެންބަރުން  3ޒަތްތެރި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަރުވަމުން ގެްނދަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އިްސކޮށް، ފަސްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަ

ނޑު ދެންމެ  އަރުވަފާނަން. އެހެންނަމަވެސް،  ވިދާުޅިވ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުތިބޭނުންފުޅު ކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

 . އިށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނީ އެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އޮތް ގަޑީގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފުާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ނޑު ވެސް މިހިރީ ހަމަ ވަރަށް ގިނައިރު ވެއްޖެ އިނޭގތޯ. މިތާ ހަމަ ހެނދުނު އައި  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ ައޅުގަ

ނޑަށް ށް ކިތަންމެ އިރެކޭގޮތަ . ދޭލިބެމުން އެބަ  ވުރެ ފަހަުތގަިއ ތިބި ބަެއއް މީހުންނަށް ފުރުޞަތު. އިންާދ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ނިކަމެިތވީމަތޯ. ނޫނީ އަޅުަގނޑު މި ތަނަށް އަލީތޯއޭ އެ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ަވކި މީހެއް ގޮތަށް ެއ  ވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ކަންތައް އެ ކުރަނީ. އެހެންީވމާ، ކޮ ންމެވެސް ހަމައަާކއި ުއސޫލެއް އިންޞާެފއް ގެްނގުޅުަމކީ އަުޅގަ
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ވެސް ހަމަ  އެދޭ އެދުމެއް. އާދެ، ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ފުރުޞަތުދެއްވީތީ. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން

 .ޑީ.ޕީން މިހާރު...އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ފެށުމުގެ ުކރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ކޯރަމެއް ނެތް. )ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ކުރިއަށް ގެންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފުާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ނޑު ހަމަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގް ރޫުޕެގ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަޅުގަ

ެއުކ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާ ވެސް ހަމަ  ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ

ބައެްއ  ދިކޮޅު ާޕޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާމަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުޅުަގއި އިހަވާލުެވވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. އެއީ މިއަދު އެ 

ކަމުގެ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކާ ަހާވލުވެަވޑަިއގެން އެ ތަންތަނުަގއި ނުކުެރވި ހުރި މަސަްއަކތްތައް ކޮށްދެްއވާނެ 

ވާތީ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ މީެގ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ތެރެއިްނ އަޑުިއވިފައި ހުރި ބަެއއް  ންކަމެއް ދެްއވާފައިޔަޤީ

ިދކޮޅު ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ އި ނިސްބަތްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަަތކުން، ވާހަކަތަކުން، ނޫންނަމަ ސަރުާކރު

ވާތީ  ދިޮކޅުގައި ހުރީމަ ކަމަށްހުރި ކަންތައްތައް ނުކޮށްދެނީ އިމީހަކަށް އޭނާގެ ދާއިރާަގއި ހުރި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން

ނަމަ އެ ކަންތައްތައް ކޮށްެދވިދާނެ  ވާ ކަމަށް ން އުޅެފިޕީން އެކަންކަން ކޮށްދޭއަޅުަގނޑަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެޭވ. އެމް.ޑީ.

ނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެކަަމށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ،  ވަނަ އަހަރަްށ  3123ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަނީ މަކަރާއި ހީލަތާއި އޮޅުާވޅުމާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ  ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ައޅުގަ

ލޮލުގައި އަނދުންއެުޅވުމާިއ ާތކިހާ އެުޅވުމާ މި ކަންކަމާ ެއއްވެްސ ތަފާތެއް ނެތް ކަމެކޭ. ނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނާ 

ގުޅުންހުރި ކަންކަމުަގއި އޮުޅާވލައިގެން ކޮށްދޭނަމޭ ބުނިކަުމގައި ވިަޔސް، ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އުއްމީދަކާ 

ނޑު ހަމަ ގަިއމުވެސް މިހިރީ އެކަމަށް ެއްއބާރުލުން ދޭން ތައްޔާރަށް. ހަމަ އެހެންމެ ރައްޔިތުންނަށް އެީކގައި އަޅު  ގަ

ގެއްލުްނވާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކޮޅުހަދާނެ ާވހަކަ ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

އްޞަކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ބޭނުން. މިތާ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚާ

އަށް ރައްދުދީ އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް  ލުތައް ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެގުޅޭ ތަްފޞީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވުން ާފޅުކޮށްފި، މި ކަމާ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތޭ އެބަ ުބނޭ ނޫނެކޭ މީގައި އެބަ  ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ މެންބަރުންތަކެއް އަުޅގަ

  .ލު...ވަރަށް ބަިއވަރު ތަފްޞީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޖެހިފަ. އަރުވާ ގަޑި ވަނީ ހުސްަވގުތުކޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުިރން އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ަފދައިން މިހާރު

ނޑު މި ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަ  ަގއި. 26;29ށް ގެންދާނީ އެހެންކަމުން ދެން އަޅުގަ

 

 ]އަށް  26;29އިން  56;28 ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނަން. އެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢި `. އަުޅގަ

 ލޫފު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް. އަޙްމަދު މަޚް

 

 ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްދާއިރާ  ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން މި  ވަނަ އަހަރަށް  3124އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ،  ލަފާކޮށް މި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި މި ރަށް. އާެދ، ވަނަ އަހަ 3123ވާ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކުރިން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮްށ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި މި 3123 ވެސް ފާހަގަކޮށްލިހެން  ވާ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް އެކުެލވޭ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ބަޖެެޓއް ކަމަ މަކަރާއި އޮޅުވާލުާމއި ހީލަތާ ށް އަުޅގަ

 ހެންމެ ކިތަންމެވަރަކަށް ޮއޅުާވލައިގެން މިކަންކަން މިެހން މިތަނުން ފާސްކުރަން އެ ހަމަޤަބޫލުކުރަމޭ. 

ވިަޔސް ެއއީ ަރއްޔިތުންަނށް ފައިދާވާނެ ކަންތައްތަެކްއ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަުމގަިއ 

ނެ ކަންަތްއތަކެއް ކަމަށް މި ބަޖެޓުން ވާ ްނ ފައިދާތަކެއްނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ވާ ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް 

ނޑުމެން ެއކަމަށް އެއްބާރުލުންދީ އަދި ގެއްލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުކޮށްދީފި  ންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްގަިއ ނަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން. އާދެ، އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްދެކޮޅު ވިހެން ހަދާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 އިލުތައް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބެމުން ނުދާތީ ނޫންނަމަ ދީފަބަޖެޓާ ބެހޭ ތަފްޞީ

ވެސް އަވަހަށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުށްވެރިކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ވީހާނުވާތީ އެކަން ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ 

ނޑު ގޮވާލަން. އާދެ، ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަ މަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަ

ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ނުކުެރވިާވކަން ޚާްއޞަކޮށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  އްޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ދާއިރާއާއެ ޢި

ނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާގައި  ހުރި ދެތިން ކަމެއްގެ ވާހަކަ ހަމަ މި ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެންމެ ކަމަކަށް ފުރުޤާނު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް މިހާތަނަށް އައިއިުރ 

ްއ ވެސް ނިމިފައި ނުވާތީ އަުޅަގނޑު ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ވެްސ އެކަމަށް ހަމަ ފައިސާތަކެ 

ނަޑއެޅިފަިއވޭ. ނަަމވެސް މި  ނޑުމެންނަށް ތަފްޞީ އޮްތތޯ ނެތްތޯ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ އެ  ކަ ލު ލިބިފައި ވެސް އަުޅގަ
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ތަނުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި އަދި ެވސް ކުރިއަށް ނުދާތީ ރައްޔިތުންގެ  ނުވާތީ އެނގޭކަެށއް ނެތް. އެ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ފުރުޤާނު އޮތް. އެެހންވީމާ، އަ ކަންބޮޑުވުން އެބަ ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަުޅގަ ުޅގަ

މިސްކިތުގެ މަަސއްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމާލަދިނުމަށް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސިނަމާލެ އާއި މާލެހިޔާަގިއ 

ނާކޮށް ކަންކަން ހަރުދަ ތަނުގެ ެސކިުއރިޓީ ންސް ކަންތަކާއި އެތަނުގެ މެއިންޓަނަ ދިރިއުޅުްއވާ ރަްއޔިތުންނަށް އެ

ނޑު މިތަނުްނ  28ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ  ކޮށްދިނުމަށްރަނގަޅު ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަުއރުގައި އަުޅގަ

ާވ  ގޮތް އެއް ރާރާން ވޯޓު ދެއްަވިއގެން ފާސްކުރި ޤަފާސްކުރި ޤަރާރު އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރު

 ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ެވސް މި ވެސް ކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން. މި ކަންކަން ތަނުން އެ އެގޮތުގެ މަތިން 

މިލިއަން  6ކަމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި އެންމެ 

ން ކުލި މީހުން އަތު ނުކުެރވޭނެ. އަިދ މިހާރުެވސް އެ  ކަށް ެއކަންަފއިސާއަ  ހަމަ ގައިުމވެސް އެރުފިޔާ ޖަހާފައި އޮތީމަ، 

ތަުނގަިއ ދިރިއުޭޅ ރަްއޔިތުންނަށް  ންސް އަށް ވަކި އަދަދެްއ ނެގެމުންދާއިރު ޭއެގ ބަދަލުގަިއ އެ ނަގާއިުރގަިއ މެއިންޓަނަ

ނޑު  ،އޭެގ ސަބަބުން ެއްއވެސް ަކމެއް ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި ނޫންނަމަ ެއއްެވސް ަފއިދާ ެއއް ުނވާކަން އަުޅގަ

އަދި އެހެންމެ މި ޢިއްޒަތްތެރި  އިވަަނ އަހަރުގެ އިންތިޚާބާ 3124ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ، މި ބަޖެޓަކީ 

ވަނަ އަހަުރ އޮންަނ  3125މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަްނނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން 

ނޑު ތައްޔާުރކުރެވިފަިއވާ ިސޔާސީ ކެމް ގެ އިންިތޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ޕޭުނ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ނޑުމެންނަށް އެބަ ައޑުިއވޭ މި ިޢއްޒަތްތެިރ  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ، އެހެން އަުޅގަ ދެންނެވީ އަުޅގަ

މަ ކޮޅަށް ތެދުވެަވޑަިއގެން އެަބ ވިދާޅުވެ އިރާދުކުެރއްިވއްާޔ ތިއްބެވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ހަ މަޖިލީހުގައި މި

މި ހުރިހާ ކަމެްއ  ނަރުދަމާ އާިއ ފެނާިއ ކަރަންޓާ ތިމަންނަ ދާއިރާގެ މިވެިނ ރަަށކާއި ެއވެނި ރަށަާކއި އެވެނި ރަށެއްގެ

ގެ މަ އެހެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖެހޭނޭ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިން އެްއވެްސ ކަމެއް ފެންނާކަށެއް ނެތް. ހަ

 މެންފަދަ ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހަރުގޭަގއި ވިދާޅުވެަފއި އެބަ ސަރުކާރުގެ ަބެއއް ކެބިނެޓު ިމނިސްޓަރުން ޙަސަން ލަޠީފު

ވަނަ އަހަރުެގ  3124ވަނަ ައހަރާއި  3123ޓަކައި  ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުުކރުމަށް 3124އޮތް 

ވަނަ  3124ނަ އަދަދެްއގެ ަފއިސާ ހިމަނަިއގެން ވަރަްށ ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްީދގެން ނޫން ގޮތަކަށް ބަޖެޓުގައި ގި

ެއކަންކަމަްށ ގުޅުަވިއގެން މި ބަޖެޓު ، ރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ ކާމިޔާބުކުރެވެން ނެތްކަން. އެހެންވީމާއަހަ

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމަ ސީދާ މި ވަނަ ައހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  3124 އީތައްޔާރުކުަރްއވާތީ އަުޅގަ

ބަޖެޓެއް  4ތަނަށް  ކުރިން ެވސް މި ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މަުގސަދުަގިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށް. އާދެ، މީގެ

ނޑަކަށް  ނޑުމެން މަތީ އަދަދަކުން އެ  ވުރެ، މިލިއަނަށް 56ހުށަހެޅިގެން ގޮއްސި. ޖުމްލަ ގާތްގަ ޔަޤީން އަޅުގަ

ހިސާބަށް  އް ވާނީ ފާސްކޮށްދީފަ. ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ގެނެއްސަ. ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިބަޖެޓުތަ

ފަިއސާތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ީވ  އާދެވުުނއިރު ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންވީ އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށްދިން ބަޖެޓުން އެ
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ތޯ ނުވަދޭތޯ ހަމައެކަނި ބެހުނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެްއޗެއް ވަންފައިދާތަކެއްތޯ ެގއްލުންތަެކއްޯތ. ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް 

ވޭތޯ. ހަމަ ގައިުމެވސް އަޅުަގނޑު ވިސްާނއިރު ބެހިގެން ގޮސްފައިމީހުންނަށްތޯ ނޫނީ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ޖުމްލަކޮށް 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނޑުމެން އެ ނުކުރަން. ހަމަ އެކަން ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ެބހިގެން ގޮސްފަިއވާ ކަމަކަށް ައޅުގަ ހެންމެ އަޅުގަ

. ހެޮޔ ތުން ވަަރށް ފޮނި އުއްމީދެއްގައީ ރަްއޔިޖެހޭ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނަ ހިސާބުން ހިތަށް ގެންނަން އެބަ މި

ވާނެ ކަމަށް، މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް،  ބަދަލަކަށް އެދިގެން. ދުވަްސވީ ސަރުކާެރއް ބަދަލުކުރީ އިތުރު ކަންތައްތަެކއް

އަހަރު ދުވަހުެގ  6އީ . ނަމަވެސް އަދި އެ ސަރުކާުރ ގެނަނެ ކަމަށް، ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށްދޮރުތަކެއް ހުޅުވޭ

އަހަރު  4އަހަރު ފާއިތުވެެގން ގޮއްސި.  4މުއްދަތައް ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. 

ކަން ހަމަ ަގއިމުވެްސ މެތި ދިރިއުޅުމެއްަގއިނިކަ، ވަނީ ހިތްދަތި އިފާއިތުެވގެންދިޔައިރު ަރއްޔިުތންނަށް އުޅެންޖެހިފަ

ުދވަހު މެދު އަޅުަގނޑު ަޝއްކެތްނުކުރަން. ނަމަެވސް ާބކީ މިއޮތް ދެ އަހަރު  ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާެނ ކަމާ ދިވެހި

ާވ ފާޑު ޓެްކސްތައް ނަގަން ަތއްޔާރު ލައިގެން ާފޑުފެންނަނީ ރައްޔިތުްނ ފެލައި ލާއިރު މިއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަަލއި

ތުްނ ތަން. ރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގިއ އެތަްއ މިލިއަން ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރުން އެަތއް މިލިއަްނ ފައިސާތަެކއް ަރއްޔި

ދާކަން. އާދެ،  ބުނެ މި ސަރުކާރުން ނަގަން ަތއްޔާުރވަމުން ކަމަށް ދިނުމަށްދުފުްއދައިވަޢު އިދަރަނިވެރިކޮށްލާފަ

ބިލިައން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަމަްށ ވިދާޅުވި ކަމުަގއި ިވޔަސް  25 ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމުގެ ޮގތުން މި ބަޖެޓަކީ

ކަން ިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުެވގެންދާނެބި 28އެހެން ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިހެން މި ބަޖެޓަށް ޖުމްލަ 

އީސް މައުމޫުނގެ ވެިރކަމުެގ ުކޑަ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ބުނާއިރު ރަ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން. ޑެފިސިޓު އަޅުަގނުޑ ވެްސ 

ބިލިއަނަށް އެިރއިރު މި  6ވާއިުރ،  ވެފައިބިިލއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދު 6ތުަގއި އަހަރު ޑެިފސިޓުގެ ގޮ 6އެންމެ ފަހު 

 މެދު ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ކަމާ ބިލިއަނަށް ައރައިގެންދާނެ 31އަހަރު ނިމޭއިުރ އެ އަދަދު  6ސަރުކާރުގެ 

ވެފަިއވާ ކަުމގެ އަިލގަދަ ުރާކރުގެ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތު ފެއިލްއެކު މިއީ މި ސަ ރަމުން. އެހެންކަމަށްވުމާދަނީ ފާހަގަކު

ައޑުން ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަދންނަވަން. އާދެ، ވަރަށް ހަރު ހެއްކެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު އުޓީ ްފރީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް. އެކަމަުކ މިއީ ޑި ،ބައެއް މެންބަރުން ވެސް އެަބ ވިދާޅުވޭ 

ލާއިރު ޑިއުޓީ ފްރީ ވަީނ ކިހިނެއް ކަެމއް ހަމަ ަގއިުމވެސް ފެންނާކަށެްއ ނެތް. ިޑުއޓީގެ ގޮތުަގއި މިދިޔަ އަހަރު ބަލައި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ  3123ވާއިރު އެ އަދަދު ހަމަ މިއަހަރު އި ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފަ 3.5ވަނަ އަހަރު  3122

 ޓީ ފްރީ އަހަރަކަށްފުެވގެންދާ ނޫންނަމަ ޑިއުއި ހިމެނިފައިވާ ަކމީ ޑިއުޓީ މާބިލިއަން ިޑއުޓީގެ ގޮުތަގއި ބަޖެޓުގަ  :.2

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އިތުރުާވ  އޮތް. އަދި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ވެގެންދާ ކަމެއް ނޫންކަން ވަަރށް ސާފުކޮށް އަޅުގަ

ގެންދާއިރު ދައުލަތުގެ އާމްަދނީ އިތުރުވެގެންދަނީ އެިކ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން  ކަމަށް

ދާތީކަން ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.  ބިިލއަން ރުފިޔާ ޓެކްްސގެ ގޮުތގަިއ ނަގަމުން 8.6ނަންނަމުގައި 

ވަނީ  ނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ އިންތިހާ އަށް މި އާދެ، އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފު
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ނުވަންނަ ހިސާބަށް ވަނީ އެްއވެސް ފަިއސާ ެއއް ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް  ކުންފުނިތަކުން މިއަދު މި . އެމަދުވެގެން ގޮއްސަ

ނޑުމެންނަށް އެހެންމެ ިމއަދު މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުްނ ހިއްސާ . ކުންފުނިތަްއ ބަނގުޫރޓުވަނީ. އަދި ހަމަގޮއްސަ  ާވ އަުޅގަ

ކަމާ ވެސް އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުާރ  ން. މިދާތަ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ އޮތް ކުންފުނިތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކަމުން

 ،މަޤާމު ސިވިލް ސާރވަންޓުންގެ  ،ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އިންތިހާ އަށް އިތުރުކޮށް

ބިލިއަން ރުފިޔާ  8ަމޤާމުން ވަކިކުރަމުންދާއިރު ެވސް ހަމައެކަނި މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި  ސިވިލް ސާރވަންޓުންތައް

މުތައް ދީ ބޮޑެތި މުސާރަތައް ކުލަ ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް ސިޔާސީ މަޤާވުމީ މި ސަރުކާރުން ރީނދޫ އިހިމެނިފަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން. ހަމަ އެހެންމެ މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންުކރަމުންދާ ކަމުގެ އަލިގަދަ ެހްއކެއްކަން  ދީފައި، އަުޅގަ

މަނީ، މަތީ ތަޢުލީމު އެލަވަންސް، ފަންނީ އެލަވަންސް، ދިުގ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ޒަފުންގެ ޕޮކެޓު މުވައް 

ނޑާލާފައި އެލަވަންްސ، މެޑިކަލް އެލަވަްނސް، މުސާރަިއގެ ކުިރއެރުމުެގ އެލަވަންސް ަކީމ  ވާ ފަދަ އެލަވަންްސތައް ކަ

އިން ސަރުކާރުގެ އުނިކޮށްަފއިވާ ަބިއ  ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. މި ފުރުޞަތުގައި ސިވިލް

ނ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި އެ ފައިސާ ވެސް ސިވިލް  ޑު ޮގވާލަން. އާދެ، ފުލުހުންނާއިސަރވަންުޓންނަށް ދިނުމަށް އަޅުގަ

ރު ވަނަ އަހަ :311ާނަޔތްތައް އައި މުސާރަ ާއއި އި ބަށް އައިއިރު ލިބެުމންވަނަ ައހަރާ ހިސާ 3119ސިފައިންނަށް 

ނޑާލުމަށްފަހު ސިފައިންނާއި  ގެން، ވެކަމުގެ ބިރުހީ ފުލުހުން ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް މި ސަރުކާރު ަވއްޓާަލފާނެ ކަ

ތަންތަނުގައި  ނޫންނަމަ އެ ިަމަށް ބަލާފައި  މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ވޯޓު ނުލިބިދާނެ ަގއި އެ 3124ނޫންނަމަ 

ސިފައިންގެ ތެރޭަގއި ތިބި ސިާޔީސ ކުލަޖެހިފައި ތިބި އިސް އޮފިސަރުންތަކެްއގެ އޯޑަރަށް  ތިބި ފުލުހުންނާއި

މީހުންނަށް  ފުލުހުންގެ ވޯޓު ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނަމަވެސް އެ ގެ ބިރަށް ބަލާފައި ސިފައިންނާއިކަމު ތަބާނުވެދާނެ

ނޑު ހަމަ މިކަން މި ވާތީ ައޅުަގނޑު ހަމަ އް ހޯަދިއދީފައިމުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެ  ގައިުމވެސް ެއކަމާ އުފާކުރަން. އަުޅގަ

ނޑަށް % ވިަޔސް ހަމަ ކަުމގައި ގޮތަށް ކުރި  އޮތް މި ސަރުކާރަށް ފުލުހުންނާއި  ޔަޤީންކަން އެބަ 211ގައިމުވެސް އަުޅގަ

ސް ނުވެސް ލިބޭނެަކން. މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނަސް ވެ ސިފައިންގެ ތާއީދު ނެތްކަން. ނުވެސް އޮންނާނެކަން. ޯވޓު

ގެ ސަރުކާރަށް ވެސް ފާޚާނާތަކުގަިއ އަށް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ  ނުދިނަސް ފާޚާނާތަކުގައި ހަމަ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިޢުފާ 

 މުންދާނެ ވެސް އަޅަ އަޅާ ލިޔުންަތްއ މިހާރު ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް އެ ލިޔަމުން ގެންދާނެ ސިފައިންނާއި ހަމަ ލިޔުންތައް

ނޑު އެްއވެްސ ޝައްކެތްމެކަމާ  ން މި މިލިއަ 268ޓަްމސް އަށް ނުކުރަން. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަސްދު އަޅުގަ

ން ރުފިޔާކަްނ މިލިއަ 231ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ނެވަނަ އަހަރު ޚަަރދުވާ 3122ވާިއރު  ބަޖެޓުގައި ަކނަޑއަޅާފައި

ވަނީ  ވާއިރު ވެސް މުސާރަަތއް ަހމަ ރޭވިގެން ގޮސްފައި ތަްއޔާރުކުެރވިފައި  ޓުޖެފާހަގަކޮށްލަން. މިއަންނަ އަަހރުގެ ބަ

ދާންޖެހޭ ސަބަބު އެއްވެްސ  މުސާރަ ހުރި އަދަދަށް. އެހެންވީމާ، މި އަދަދު އިތުރުެވގެންވެްސ  ވަނީ ކުރީގައި ހިމެނިފައި

ނަށް ވެްސ ހަމަ މުސާރައިެގ ކުިރއެރުން ކަސްޓަްމސްގެ ުމވަްއޒަފުން ،ނަމަ ވާ ކަމަށް ވަރަކަށް ުނވިސްނޭ. އިތުުރވާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ަހމަ ކަމަށް ނޫންނަމަ ހޯއްދަަވއިދެްއވަންވާނެ ލިބެންޖެހޭނެ  އެހެންމެ އިމިގްރޭޝަން  ކަމަށް އަުޅގަ
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ފަދަ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މި މުސާރަ އިތުރުކޮށްދީ އަދި ދައުލަތުގެ އެެހނިހެން ވަޒީފާތަކުަގއި ތިބި 

ިެކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ނެތި ބޮޑުކޮށްޭދންވާނ ކަމަށް ަތފާތުކުރުމެއް ރާތްތަކުގެ މުސާރަ ވެްސ ބޮޑުވާންޖެހޭނެފަ

 2:11ަހރު ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ވަނަ އަ 3123ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ަރއްޔިުތން އިންތިހާ އަށް ދަރަިނވެިރކުރުވުމަށް 

ވަނަ އަހަރު  3118ެއކަން ފާހަގަޮކށްލަން.  ،ނުޑ ކަންބޮޑުވެވާތީ ވެސް އަުޅގަ ން ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހިމަނާފައިމިލިއަ

އެހީެގ ވަނަ އަހަރު ހިލޭ  3123ާވއިރު  ން ރުފިޔާ ހޯއްދަވައިެދއްވާަފއިބިލިއަ 2 ގޮތުަގއި ރަީއސް މައުމޫނުހިލޭ އެހީގެ 

ވެސް ޙަޤީޤަުތަގިއ  މިއީ ވާތީ ކަމަށް ލަފާކޮށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނެއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭނެމިލިއަ 611ގޮތުަގއި އެންމެ 

މި ބަދަހިކުރަމުންދާ ގުޅުން މި  ރު ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަާކއި ރާއްެޖއާއަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންޮބވާ ކަމެއް. ސަބަބަކީ ބޭ

ހެދި ސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ުސވާުލއުފައްދާ ކަމެއް. މިކަާމ ބަދަހިކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަަޅށްތޯ ނޫންތޯ މިއީ އަބަުދވެ

ނޑުމެން ސު އެމްބަސީތަ ވާލުކުރަންޖެހޭ ކުން މިކުރާ މަަސއްކަތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ަމސައްކަތްތޯ ވެސް މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލުކޮށްލަްނ ކަމެއް. ފޮރިން  މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މި ކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާން  އެބަ ހުރި ހަމަ ލޯނުެގ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރުން ލޯނުތަެކްއ  އެބަޖެހޭ. އާެދ، ކުީރގެ ަސރުކާރުން އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ. ގެ ތެރެިއން އައިކަން އަ ުޔންތަކެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ދީގެން ވަރަށް ބޮޑު ފާޑުކި 

ހުރި.  އެބަނގޭ ޭއގައި ސިޔާސީ އިސް މަޤާމުތަުކގައި ިތއްެބވި ބަޔަކަްށ ވެްސ އެ ލޯނު ލިބިފައި އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެ

ގަޔަށް އަލުްނ ގެ އަނފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ނަމަވެސް، އޭރު އެ ކީ ހުރިހާ ފާޑުކިއުމެއް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ވާކަން. އަިދ  ސަތޭކަ މިލިޔަން ލޯނުެގ ގޮތުަގއި މީަގއި މި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި ން އެަތއް، ަފސްއެމް.ޑީ.ޕީވަދެ، 

ދެންނެވި  ގެ މެންބަރުންތޯ ނޫންތޯ. އެހެން މިފައިސާ ލިބިގެންދާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މި  އަޅުަގނޑު އެންމެ ކަންބޮުޑަވނީ

ންގެ މީހު . އެރަކްޝަން ދާއިާރަގއި ފެއިލްވެފަގެ އިސް މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބެވި ފަރާތްތަެކއް ވަީނ ކޮންސްޓްއެމް.ޑީ.ޕީ

ެއއްތޯ  ން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ފައިސާމީުހން އެކަމު މިއީ އެ، ކުންފުނިތައް ވަނީ ބަނގުރޫުޓެވފަ. އެހެންވީމާ

ގެ ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ  3124އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ، 

ން ބިލިއަ 2.4ތުަގއި ށް ދޭ އެހީގެ ގޮދީގެން ރައްޔިތުން އަަވިއގައި ޖެއްސުމުގެ ނިޔަތުަގއި ބަޖެޓުަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ

 ްނ އޮތުމުން އެ ަފއިސާ ބޭނުންކުރާނީ ކިހިނެއްބިލިއަ 1.4އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ދޭ އެހީގެ ގޮުތގައި  ރުފިޔާ ާއއި

ގެ ކީ ދައުލަތުގެ ފައިާސ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމާއި އަދި ކިިހނެއްކަން އެނގެން ނެތުމަ އެ ަފއިސާ ބަހާނީ ޮކން ބަޔަކަށް ކަމާއި

ކޮރަޕްޝަނުން ވަރަްށ -ގޮތަށް ހިނގާދާއިރު އެންޓި  ވާތީ ިމކަން މި ކަމަށް ެއއް ރަން ޖަހާފައިާވ މަޅިކެމްޕޭނަށް ބޭނުންކު

ނޑު ކޮރަޕްޝަން -އެކު އެންޓި ހަމަ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ  ގާތުން މި މައްސަލަތައް ބައްަލވައިެދއްވުމަށް ެވސް އަުޅގަ

ސިޔާީސ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ، ރާއްޖެ އިން ، މުލިޔާގެ ބަޖެޓު ،އޮފީުހގެ ބަޖެޓު ކޮމިޝަނަށް ޮގވާލަން. އާދެ، ރައީސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި ސަބްސިޑީ ާއިއ  އަށް ބޮުޑވެފައި ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިންތިހާ ވާކަން ެވސް އަުޅގަ

 ކަމުަގއި  ިކތަންމެ ރީތިކޮށް ހުރި އެހެނިހެން އެހީގެ ގޮުތގަިއ ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތައް ކިތަްނމެ ބޮޑުވެފަިއ ެއ އަދަދުަތއް
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އުފަްއދަން. މިހެން މިދެންނެވީ މީގެ އަޅުަގނޑު ޝަްއކުމެދު ވެސް ކަމާއ  ވިޔަސް އެ ފައިސާ ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބޭނެ 

ހަމައަށް އެކި ކަންކަމުަގއި އެ  އިާވ ފައިސާ އިން ރައްޔިތުންނާތަކުގެ ަސބްސިޑީގެ ގޮުތަގއި ހިމެނިފަވެސް ބަޖެޓު ކުރިން

ނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެނގިފައިފައި ތައްޔާރުކުރުމުގަިއ  ވާތީ. އާދެ، މި ބަޖެޓު ސާ ފޯރާފައި ނުވާކަން އަުޅގަ

ވާަކން ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ  ތަެކއް ހިމަނާފައިށް އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އައިޓަމުހަމަ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ

ނޑު ެވސް ހަމަ ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެއްކަމަކަްށ . ންބަރުން ވަނީ ފާހަގަކުރަްއަވއިފިމެ ެއގޮތުން އަުޅގަ

އޮތް. މިހާރު  ހިތަދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމުކުާރ ވާހަކަ އެބަ ްނ ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ސ.މިލިއަ 9.5ގާ ނަން އޯޕެކު

ން ޑޮލަރު ނަގަން ހަމަ މިލިއަ 23.6ން ދީ ފަންޑުންމެ ސަޢޫއެހެ ހުރި. ހަމަ ހިތަދޫގައި ހޮސްިޕޓަލެއް އެބަ ވެސް ސ.

ނީ ހޮސްޕިޓަލެްއ އޮންނަ އޮތް. ހަމައެކަިނ ތަފާތުވެފަިއ މި ހިތަދޫގަިއ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ ވާހަަކ އެބަ ސ.

 ަގއި އޮުޅވާލަިއގެން ލިޔެފައިވާ ކަންަތއްތަކެްއކަންގާއިމުކުރުާމއި އިމާރާތްކުރުމާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ ގަސްތު

 ން ވަރަކަށް ރުފިޔާ ހިމަނާފައިމިލިއަ 471ތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އިތުރުން ދަބޭނުން. އޭގެ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ނޑުމެންނަށް ައޑުިއވެ ކަމަށް. އެކަަމކު،  ހަވާުލކޮށްގެން ނީ ެއ ކަންކަން ކުރަނީ ޕްރައިވެުޓ ޕާޓީތަކަކާ ވާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގކަށް ނެތް.  ަގއިުމވެސް އެ އެއިން ފަރާތަކަްށ ހަމަ ަފއިސާ ދީފަިއ އޮްތ ކަމެއް ުދވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

އެްއ ނެތް.  އަހަރު ވެސް ެއ ފައިސާ ދީފަ މީހުންނަށް މިދިޔަ އެ ފަރާތްތަާކއި ބަޖެޓުެގ ކުިރން ވާހަކަދަްއކާލީމަ އެ 

ކަމަށް  ވާލަން ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެއްގޮަތަކށް، ކިހިނެއްކަން އޮޅު ފައިސާ ެވސް މިހިރީ މީގައި ކޮން މި، އެހެންވީމާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. ހަމަ އެހެންމެ ނަރުދަމާގެ ވާަހކަ މިތާ ފާހަގަކޮށްލިއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން ައބަދުވެސް އަުޑިއވިގެންދަނީ މި ސަރުކާރުން ނަރުދަމާ ތަކެއް ނަރުދަމާގެ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ަވގުތު ނަރުދަމާެގ  އޮތް ާރއްޖޭގައި މި އަޅައިދޭ ވާހަކަ. އެކަަމކު، ިމ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ލިޔެދީފައި އެބަ

 25ރަުށަގއޭ. އިތުރު  5ވަނީ  . އަދި ފެުނގެ ނިޒާމެްއ ާގއިމުކުެރވިފައިރަުށގަ 37ވަނީ ޖުމްލަ  ނިޒާމު ގާއިުމކުރެވިަފއި

އިން ގިނަ ތެރެދެއޭ. މީގެ ރަށުަގއި ފެނުގެ މަްޝރޫޢުތައް މިހާރު ހިންގަމުން އެބަ 25 ާޢއިރަށުގައި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫ

ުގޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭރުގެ އެހީން ހިންގާފައިވާ އަދި ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައްކަްނ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ސުނާމީއާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މީގެ ލިޔެފައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހޯއްދަވާފަިއވާ ފައިސާ އިން  ވާކަމީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތަށް  މިހާތަނަށް ހިންގާފައި ވާ ަކންތައްތަކެްއކަން. އަދި ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ މިއަދު ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ފުރަތަމަ  ޤައުމަށް ބޭނުންވެފައި ނުާވކަން. އޭރު އެންމެ ގެންނަންވީ ކުީރަގއި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނަރުދަމާ ެއއް މި

ތަށި އައިސް އުސް އަށް. ދެން ގޭތެރޭގައި ަވުޅޖަހައިގެން. އޭގެ ފަހުން ތިރި ފާޚާނާ މީހުން ގޮސް އުޅުނީ އަތިރި

ނޑުމެންނަށް މި އެނގުނީ ނަރުދަމާ ފާޚާނާތަށި ހިސާބުން  އަކީ ކޯއްެޗއްކަން. އެ އައިސް ސުނާމީ ެއރި ހިސާބުން އަޅުގަ

ކަމަީކ  ޭދ. އެ ވަގުތު ަޤއުމަށް ދިމާވި އެންމެ މުހިއްމު އެއް މިއަދު ކޮށްދެމުން އެބަސަރުކާރުން މަސައްކަްތކުރި. ެއކަން 

މޫނުެގ ވަރަްށ ގެ ާޚއްޞަ މަޖލީހުގަިއ ރައީސް މައުޤާނޫނުައސާސީ ެއއް ެހދުން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރަްއޔިތުން އައު
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ނޑުމެން ހިމަނައި  ތުންނަށް ފެނާއިވާނެ ދިވެހި ރައްޔި ދީފައިބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަެތއް ޮއވެގެްނ ކުރި މަސައްކަތުން އަުޅގަ

އެ ޙައްޤު ރަްއޔިތުްނނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް ، ރުދަމާ މި ކަންކަމަކީ ސީދާ ބޭސިކު ނީޑެއް ގޮތަށް. އެެހންވީމާނަ

ނޑު އޮުޅވާލަން މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެ  ނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން މީގައި މިހާުރ  ވަނީ. އަުޅގަ ކަަމށް އަުޅގަ

ވެސް މިހާރު ސޮއިކުރެވި ފަށާފަިއވާ ނ.ހޮޅުދޫ. އަނެއްކާ  -3ފ.މަގޫދޫ. -2ވާ ފެުނެގ މަޝްރޫޢުތައް.  ސޮއިކުެރވި ފަށާފައި

. ެއންމެ ރަށެއް އިތުރުކޮށްލާފަ. ެއއް ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތައް. ނ.ހޮޅުދޫ، ކ.ގާފަރު، ފ.މަގޫދޫ. ހަމަ އެއް ވާހަކަ

ނޑު ހަމަ ފާ ވިފައި ހުރި ކަްނތައްތަކެއްމިއީ އޮުޅވާލުމުެގ ގޮތުން ލިޔެ ، އެހެންވީމާ ހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ކަމަށް އަުޅގަ

އަހަރު ެވސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފައިާސތަކެއް ބަޖެޓުަގއި ލިެޔވިފަިއ  ދާއިާރގެ ކަންަތއްތަކަށް، މިދިޔަ އާދެ، ިޞއްޙީ

ނުޑމެން ވަރަށް އެބަ ނޑުމެންނަްށ  ފޮނި އުއްމީދެއްގައި އެ ބަޖެޓު އޮތް. އެކަމަށް އަުޅގަ ފާސްކޮށްދިނީ. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޑުިއވެނީ ތުްއތުކުދިން ވިހާއިރު އެ މީހުންެގ ބޯ ބުރިކޮށްލާ ވާހަކަ. މިތާ  ކިހިނެއްތޯ ދިމާވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަ ޑުއިވެނީ ފަިއ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ބުރުމާ ފައި ބިނދިގެން ދިޔައިމަ ކަަރންޓުއޮޕަރޭޝަންކުރަން ދިޔައިަމ،  އިން ފައި ތޮރުފާލާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ލާ ވާހަކަ. ިމކަހަލަ އެތައް ކަެމއް މިއަުދ ދިަޔއިމަ ތުއްތުކުދިން ފުޅިމަދުފޮއްޓަށް ލާފައި ފޮނުވައި އަުޑއިވެނީ ރަށްރަށަށް

ނޑުދާކަ ހިނގަމުން ދާއިރާ އަެނއްާކވެސް ހަމަ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދެްއގަިއ  ހެންވީމާ، ިޞއްޙީފާހަގަކުރަން. އެ ން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިފަހަރު މި ހުށަހެޅިފައި ރަނގަޅުވާނެ  ގުިޅގެން  އޮތް ބަޖެޓު ވެސް ހަމަ މިކަމާ ކަމަށް ބަލާފަިއ އަުޅގަ

ނުމަށް އަޅުަގނޑު މިހިރީ ތައްާޔރަށްކަން ހަމަ ދަންނަވާލަން ނަމަ އެކަން ފާސްކޮށްދި ވާ  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަެކއް

 ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަރުވާަނން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ އިލްޔާސް ލަބީބަށް. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 ޙުސައިން މަނިކަށް.  ނިހާނު

 

 ވުްނ:ވާހަކަދެްއކެއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުމީދޫ ދާ

ޅުވީ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ވިދާ`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ްއ އޮޅުވާލުންތަ  ހީލަތާއި ކާރުަގއި ތިއްެބވިއިރު މަަކރާއިބޭފުޅުން ސަރު ކަމަށް. އެ އޮުޅވާލުމުގެ ބަޖެޓެއް ހީލަތާއި މަކަރާއި

އަށް  ބޭފުޅާ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓެއް ކަމަށް އެ އި ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުއޮޅުވާލާފަ 

ނޑުމެން ސަރުކާރުން ހީވެދާނެ. އެހެންނަމަވެ ހުށަހަޅާފައި ވަީނ ރަްއޔިުތންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  ބަެޖޓުސް، ައޅުގަ
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ގޮތަށް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ  ރައްޔިތުންނަށް ސާުފވާ .ގޮތަށް އެންމެ މަންފާ ލިބޭ

 ވަމުން ނގުރޫޓު ން ފަޚުރުވެިރވާ ދިވެހިރާއްޖެ ބަވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި 3121 އިވަނަ އަހަރާ :311ރައީސް، 

 3121ވަަނ އަހަރު ބަޖެޓު. އަދި  :311ހުށަހެޅީ  . މި ސަރުކާރު އައިސް ފުރަތަމަދަނިކޮށް ސަލާމަތްކުރި ދެ ބަޖެޓު

ިމ ވަމުން ދަނިކޮށް މި ސަރުކާރުން ހި ަޤއުމު މި ދައުލަތް ބަނގުރޫޓު . އަިދ މި ދެ ބަޖެޓުން ދިވެވަނަ އަހަުރ ބަޖެޓު

ސަރުާކރުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާެނ  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 3122ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާވެ،  3122ގޮތަށް. މި ހިނގާ  ަވނަ އަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޤައުމު  ދާ ކުަޑވަމުން ށް ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ހުން ދުވަހައާމްދަނީ އިތުރުވެ ުދވަ ތަން. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު  3122ރައީސް، ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ދާ ތަން. ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީވަމުން ދާ ކުރިއަރަމުން

ސް ކަމެއް ނުވާނޭ. ހުސް ޖެޓެކޭ. އެްއވެ ހުށަހެޅުއްވީމަ ވެސް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ބުނީ މިއީ ބޭކާރު ބަ

ނޑަެއޅި  ކުލުންތަެކކޭ. އެހެން ކިޔާފައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ސާއޮޅުަވއި ން ރުފިޔާ ވެްސ މިލިއަ 342ސަމިޓަށް ކަ

ނޑަން އެ ުނވީ. އެހެންނަަމވެސް، ެއކަން ކާމިޔާބުބޭފުޅުން ޯވޓު ވެްސ ދިން.  ކުރި. އެ ބޭފުޅުން މަަސއްކަތް ކަ

ފާސްވުމާ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 3122ޔައީ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދި 

އާއި ފުަވއްމުލަކުަގިއ  ތަން. އޭގެ ސަބަބުން އަްއޑޫ ސަމިޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވިދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ދެކުުނގައި ާސކު 

ނޑުމެންނަ ިދޔަނަ ތަަރއްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ހިނގައިގިނަގު ށް ފެނުނީ ހިތަދޫގައި ދުނިޭޔގެ ފެްނވަރުެގ ތަން. ައޅުގަ

އާއި  ތަން. ނަރުދަމާ ދިޔަ ތަން. މަގުަތއް ހެދިގެން ތަރައްީޤވަމުން ދިޔަ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ާގއިމްެވގެން

 މީދުކުރި ހުވަފެން ބަލަބަލާ ތިބި އުމުރު އުއް ތަން. ފުވައްމުލަކު ރައްިޔތުން ދުނިޔެ ފެނުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔަ

ހަމަ  ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ނިންމި ކުޑަދުވަްސކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި އަޅައިމި ސަރުކާރުން ޮގސް  ރޕޯޓުއެއަ

ގުޅިގެން ހާސިލުކޮށްދިނީ.  . މި ސަރުކާރުން މިދިޔަ ބަޖެޓާފުވައްމުލަކު ަރއްޔިތުން ރޮވިަފއި އާދޭްސކޮށްފައި ދެްއކި ވާަހކަ

އާއި ފެނުގެ މަސައްކަތް ވެްސ  ތަން. ފުވައްމުލަކުަގއި ނަރުދަމާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރި ފުވައްމުލަުކގައި މަގުަތއް ވެސް 

ވަނަ އަހަރުެގ  3123އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށް ޮއތީ. މި ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ މައިަގނޑު  ވާކަން. ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅިފައިޓު ޗަށް ބަޖެކަމެއްގެ މައް 4ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

 ބަޖެޓެއް. ސަރުކާރުން ފަަދއިން މި އަހަުރ ވެސް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ ްޕރޮގްރާމު ކަމަކީ ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ެވސް އެއް

 ގެ މަްއޗަށް ެއކުލެވިަފއިާވ ބަޖެޓެއް ޕްރޮގްރާމު  42ަޓކައި  ދު ހާސިލުކުރުމަށްހާސިލުކުރައްވަްނ ބޭނުންވާ މަގްސަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަމާޒަީކ  މި ވާކަން ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަެވގެން ހުށަހެޅިފައި ދަނީ. މި ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ކަ

ނަޑއެޅޭ ނަތީޖާ  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާިއ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނޭ ޚަރަދުތައް އެްއގޮްތކޮށް ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ޚަރަދަކީ ކަ

ކަްނ. ކުރާ ޚަރަދަކުްނ ނަތީޖާ މުން. އެީއ ބަޖެޓެއްގެ އެންމެ މުހިއްދުކަމުަގއި ހެ ޚަރަދުތަެކއް ހާސިލުކުރެވޭނެ 

އްސަސާަތްއ ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކޮށް މި ހާސިލުކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއާެއކު ދައުލަުތެގ އެންމެހައި މުއަ 
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ނޑިައކަށް މަސަޕްރޮގްރާމު ނޑުދަ ކަމެއް ކަުމގަިއ މުމުހިއްކުރުމަީކ ކޮންމެހެން އްކަތްތައް ހާސިލުކުރުމަްށ އެްއ ލަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެބ ތައް ިޭފުޅުންގެ ޕްރޮގްރާމު އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ތަން. މިސާލަކަށް  ދާ ބާއްވާަފއި އެއް ދުވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް މުސާރަ އިތުރުވަމުން އަޅުގަ

މިއީ އެއް ބާވަތެއްެގ  އާއި އޮޑިުޓ އޮފީހާ އާއި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މީރާ ކޮމިޝަނާއި ރަޕްޝަންކޮ-އެންޓި 

ެއއް ތަނެއްަގއި ތިބި މުވައްޒަފުން އަނެއް ތަނަށް  ،ކުރާ ތަން. އެއްުދަވހު އެއް ތަނެއްގައި މުސާރަ ބޮޑުކުރީމަމަސައްކަތް

ނޑު ެއކުލަަވއި ގޮތަށް މަގުފަހިވާ ދާ  ަތން. އޭގެ އަނެއް ުދވަހު އަެނއް ތަނުން މަޖުބޫރުވަނީ އެ ލާގޮތަށް އެ އޮިނގަ

ނޑު ބަދަލުކުރަން. އޭގެ ސަބަުބން އަނެއްކާ މުަވއްޒަފުން ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އެބަ  ،މީހުންގެ މުސާރައިގެ އޮިނގަ

ނޑު މިތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަ މޫވްކުރޭ. ޭއގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަވާ ވަުގުތ  ޅުގަ

ބޭފުޅުްނގެ  ލަން މިކަހަލަ ހުރިހާ މިނިވަން މުއަްއސަސާތައް އެކީ ުގޅިގެން މި ފަރާތްތަކުން ެއއް ހަމައެއްަގއި އެގޮވާ

ންމެ ތަނެއްަގިއ ޭބފުޅުން ކޮ ލުމަށް. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ އެމުސާރަތައް ެއކުލަަވއި

އިން  ބޭފުޅުންނަށް ލިެބންވާ ހަމަ މުސާރަ އެ ޔަްސ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުުޅންނަށް އެވި ކުެރއްިވ ކަުމގައި މަސައްކަތް

ތަްއ ހިންުގން ހަރުދަނާވެ ޕްރޮގްރާމު ތަންތަން ކަމުަގއި ވިޔަސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަްށ. އޭރުން އެކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަ

ނޑުެމންނަށް ފަ ނޑުކާމިޔާބުކުރުމަށް އަުޅގަ ބޫލުކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤަ ހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ޝަކުާވކުރަމުންދާ ކަމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވަމުންދާ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ  ކަން އަުޅގަ

ހައްލުކޮށްދޭ ސަރުކާރު. މި ކަންތަްއ  ބޫލުކުރަން. މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކަންތައް ބަލައި، އެވެސް ޤަ

ނަޑށް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކީ އެންމެ އުާފވާ ކަމަީކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި  ޖެޓުބަ ބަލައިލީމާ އަުޅގަ

ނާޔަތްަތކެްއ އިރެންސްެގ އިްނޝުއަ ހެލްތު ރެްނސް ޕެކޭޖަކުންއިންުޝއަ މަ ޔުނިވާސަލް ހެލްތުރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔ މިވާކަން ގޮތަްށ އެކުލެވިފައި ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭ ހާރު މި މަޖިލިސްގައި . އަުޅގަ

އޭރުެގ  ާއއި ކުަރއްާވ ދެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ ދެ ވުޒާާރަގއި ތިބެގެްނ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީމަސައްކަތް

ތުންނަށް ރަްއޔި ގެްސެގން ރާއްޖޭތިެބެގން އެމެރިކާ ބަޔަކު ގެނެ ގޮތުަގއި، ލޭބަރ މިނިސްޓްރީ އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާ

ތަން.  ކުރިއް ޚަރަދެއް ކޮށްގެން މަސައްކަތްއަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތަ 3ރެންސް ދޭންވެގެން އިންޝުއަ ހެލްތު

އެހެންނަމަވެސް، އެކަންތައް ދިޔައީ ފެއިްލވެގެން. މި ަސރުކާރު ައއިސް މަދަނަ އިްނޓްރޮޑިއުްސކޮށް، މަދަނަިއެގ 

ީމހުންނަށް މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް  ކޮންމެ ސަތޭއަކުން ާބވީސް، 33ރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ %ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަިއ، މިހާ

ނުޑމެން މި ބަދަލުކުރަނީ % ނޑު ފާހަަގކުރަން. މިއަންނަ އަހަރު އަުޅގަ ށް. ިދވެހި އަ 211ން %އި 33ދޭކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޝުއައިން ލްތުދުމަތް ދޭން އަޅުަގނޑުމެން ހެހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މަދަނައިގެ ޚި ރެންސް ދޭން އަޅުގަ

ނޑު ރެންސެއިންޝުއަ ހެލްތުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަެއކަނި  ވަނީ ނިންމާފަ. ސަރުކާރުން މި އް ދެނީކީ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ  ދާނެކަން. މި ބަޖެޓުން  ބޮުޑވެގެން  އެީކ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރު ބޫލުކުރަްނ މިއާވެސް ޤަ އަުޅގަ
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މިލިއަން ރުފިާޔ  211ކެޕިޓަލްެގ ގޮުތގައި ން ރުފިޔާ، މިލިއަ 211ޓަކައި  ތަރަްއޤީކުރުމަށްރޭޝަންތައް ކޯޕް ލްތުހެ

ނަޑއެޅިފަިއ ވާ  ވާތަން.  ްނ ރުފިޔާ ަކނަޑއެޅިފައިމިލިއަ 31ޓަކަިއ  އިރާ ފުޅާކުރުަމށްގެ ދާ ޕަބްިލކު ހެލްތުކަން. ކަ

ނޑަށް ހިތްހަމަޖެ އެަތއް ގުނަައކުްނ ވުރެ ޖީ.އެމް.ެއޗް މިހާރު ހުރި ވަރަށްހުން ލިބެނީ އައި.ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކިއ  ތަން. އަްއޑޫ އަތޮުޅ، ައއްޑޫ ިސޓީަގއި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް މި ބަޖެޓުގަިއ ކަ

މިލިއަން ޑޮލަރު. ެއއީ  :.31. ޖުމްލަ މިލިއަން ޑޮލަރު 9.5ާއއި  23.6ވާކަން. ެއއީ  ދެ ފަރާތެއްގެ ލޯނެއް ލިބިފައި 

ޓަލެއް އަޅަްނ ން ރުފިޔާ. ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އަުގ، ހޮސްޕިމިލިއަ 436

ތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ނޭނގުނަސް، މި ސަރުކާރުން ންޓުޑޮކްޓަރުންަނށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި އިުކއިްޕމަ ހިނގާނެ ޚަރަދާއި

ނަޑއެޅިފައި ކަން ބައްަލވާފައި އެއެ ނުޑ  ކަމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ދެ ަފރާތެއްގެ ލޯުނގެ ދަށުން ކަ ވާކަން އަުޅގަ

ނޑު ހިތްހަމަޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ކުުޅދުއްފުށީގައި ވެސް ހޮސްޕިޓަްލ  އުފަލާ އެކީ ފާހަަގކުރަން. އަިދ މިއާއެކީ އަުޅގަ

ވާ ހޮސްޕިޓަލްތަާކއި  އެއާެއކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުަގއި ާވކަން. ހަމަ ނަޑއަުޅއްވާަފއިތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

ނޑައަުޅއްަވއި ފަިއސާ ހަމަޖަްއސަވާފައިޞިއްޙީ ވާކަން. ިޢއްޒަތްތެރި  މަރުކަޒުަތއް ތަރައްީޤުކރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ކަ

ނޑު ފާހަގަ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަީކ  3123ބެހޭ ގޮތުން  މި ބަޖެޓާކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް، ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

، ކަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ރު ވިދާުޅވާހެން، ސިްނގަލް ޑިޖިޓު ޑެފިސިޓު ބަޖެޓެއް ފިނޭންސް ިމނިސްޓަ ،ުކޑަ ޑެފިސިޓު

ވަނަ އަހަރު ލަފާކުީރ  3122. 27ވަނަ އަހަރު % 3121ގައި ވަނީ. ޑެފިސިޓު 33ވަނަ އަހަރު % :311

ށް އަ 21.3ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާުރެގ ޚަރަދުތައް ުކޑަކޮްށގެން މި އަދަދު ވަނީ % 26ކަްށ %ގާތްަގނޑަ

. ެއއް ނުކުރެއޭ  ެއއް ސަުރކާރުން ަޚރަދެއް ކުޑަ . އިިދކޮޅު ފަރާްތތަކުން އަބަދުވެްސ ދައްކާ ވާހަކަކުޑަކުެރވިފަ

ނ ވާ މަޢުލޫމާތުތައް  ުޑ ދަންނަވާނީ މި ކަންތައް މި ބަޖެޓުގައިސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރޭ ވަނީ. އަުޅގަ

ވާ ތަނޭ.  ަގއި 21.3 ކަށް ވެސް ފެިނގެންދާނީ ެޑފިސިޓުހިސާބުކުރީމަ އިދިކޮޅު ފަރާްތތަ ،ަތއް ބަލައި މި ތާވަލު، ބަލައި

ވަަނ  3123ޓަކީ ވާ ބަޖެ ފައިކޮށްފިޭއ. ކުޑަކުަރމުންދަނީ. މިހާރު މި ހުށަހެޅިއަކީ ސަރުކާރުން ަޚރަދުތައް ކުޑަ އޭގެ މާނަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުޑެފިސިޓުގަ 8.:އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައި ވަނީ %  ރަން މި އަހަރު ނިމޭއިރު ޑެފިސިޓު. ައޅުގަ

މީ އަޅުަގނޑު އެްއވެްސ ކަ ކުރާނެން. އަދި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮްށގެން ުކޑަމިއަށްވުރެ ެވސް ކުަޑކުރެވޭެނކަ

 މިއަށްވުރެ ކުޑަ ޑެފިސިޓެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި އަހަރު، މިއަންނަ  . އިރާދަކުރެްއިވއްޔާއް ނޫންކަމެ ކުރާނެޝައްކެތް

 25.6ކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަވަނަ އަހަރުެގ  3123ލާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަނަ އަހަރު ނިންމައި 3123އަހަރު 

 ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ބިލިއަ 21.9އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި  ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުާރއިރުބިލިއަ 25.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ބަޖެޓު

ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ.  ން ރުފިޔާ އަކީ ޓެްކސްގެ ގޮުތގައި މިބިލިއަ 8.4ާޒކުރެވޭ. ީމގެެތރެއިން ކަމުގައި އަންދާ

ރު ރައްޔިތުންެގ ކަމަށް މި ލަފާކުރެވެނީ. ސަރުކާރުން މިހާ ން ރުފިޔާ ލިބޭނެބިިލއަ 4.5ނޫން އެހެން ގޮްތގޮުތން ޓެކްސް 

ވާ ސީ.ޕީ.ޓީ ބިލާއި ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާއި މި ބިލުތައް  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
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. ިމއީ ޒަމާނީ ަކވަރު ކުރާނީ ެޓކްސްގެ ގޮތުގަ 86ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ % 3125ނިމިގެންދާއިރު 

ަބއްޓަންކުެރވިފަިއވާ  ަގއި، ދުނިޭޔަގއި ތަރައްީޤެވފައިވާ ަޤއުމުތަކުަގއި އާމްދަނީ ވެސްއިޤްތިޞާދެއް އޮންނަ ޤައުމުަތކު

ނޑު ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މާމި މިންގަ ތެރި ގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްނކަުމގައި އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ، ގައި އަދި އަ ވަނަ ސަފުހާ 47ވި މި ފޮތުގެ ޕޭޖު ވިދާޅުމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމު 

ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ އަބިލި 28ވެސް ދެންމެ ވިދާޅުވި  ރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ފޮތެއް. އޭރަކު ތައްޔާރުުކރަންވާ ގޮތް. ކުރީަގއި ނޯވޭ ވަކި ގޮެތއް  ޔަތު ޤާނޫނުަގިއ އެބަ ބުނޭ ބަޖެޓު ވާހަކަ. މާލިއް

ށް ފޮނުވަނީ. ބޭރުގެ އެިކ ހަދާފައި މިތަނަ ޅަކު ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ބަޖެޓުފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް އިންނަވާ ބޭފު

ގައި ަކނޑަައޅަިއގެން ރައްޔިތުންނަށް ށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމުގައި ބަޖެޓުފަރާތުން ނަގާ ލޯނު ވެސް އެއީ ދައުލަތަފަރާތް

ނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓެއް ގޮތަށް ސަރޕްލަސް އޮޅޭ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން،  3116ކަމުަގއި ދައްކާަފއިވާ ަމންޒަރު އަުޅގަ

ާދ  ބުނާއިުރ އިތުރަށް މި ން ޚަރަދުކުެރވޭބިިލއަ 28ަރީއސް،  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން ފެނިގެންދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި 3115

ފަރާތުން އެކި ފަރާތްއެކި އެިކ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޭބރުގެ ްނ ރުފިޔާ އަީކ އެކި ބިލިއަ :.2ބިލިއަން ރުިފޔާެގ ތެރެިއން  3.6

އި ނަރުދަމާ އާއި އާ ހަުއސިން ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ދިވެހި ދަުއލަތަށް ހަދިޔާކުރާ އެކިއެކި ަވސީލަތްތައް. ޭއގެތެރޭަގއި

މީހުން  . އެއެްއ ނޫން އެކި ތަންތަން ހިމެނޭ. އެީއ ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަންނަ ފަިއސާ ބަނދަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކާ

ކަެމއް ތަރައްޤީކޮްށދެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެ ،ތަނެްއގައި ައަޅއިދީ ބުނާ ކަމެއް އެ މީހުން އެ އައިސް އެ

ނޑައެިޅފައި ކުރާ ޚަރަދެްއގެ ގޮުތަގއި ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ނޫނީ ދަުއލަތުން ވާީނ ދިވެހި ަދއުލަތުެގ  ފޮތުަގއި ކަ

ތެރެައުކ  އެްއ ބަޖެޓު އެ ަފއިސާ ނަމަ. އެހެންނޫނިއްޔާ ެއކައުންޓުން ފަިއސާ ޚަރަދުކުރާ  ،އެަކއުންޓަށް ފައިާސ ވަދެ 

ގޮތް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަރަތެްއ ނޫން. ބައެްއ ބޭފުޅުންނަްށ  ނުހިމަނާނެ. އެއީ މާލިއްޔަުތ ޤާނޫނު މިހާރު ބުނާ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  ޙަޤީޤަތް. އެ ކަުމގަިއ  މިީއ އަސްުލ މިމިއީ އަރަެތއް ކަމުަގއި ހީިވަޔސް،  ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަުޅގަ

ރަީއސް، ބަެއއް ަލއްވާޭށ. އޭރުްނ ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާނޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ލިއްޔަތު ޤާނޫނު އަުލން ބައްލަވައިއޮތީ މާ

ކު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގޮތަށް ެއކި ވާހަކަަތއް ަދއްަކވަމުންދިޔަ. މުލަ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ބެހޭ ބޭފުޅުން ބަޖެޓާ

ވަނަ  3121އިތުރުވާނޭ.  ބޭންކު ޕްރޮިފޓު، ނަމަ ވާ އިޤްތިޞާދު ަރނގަޅު ،ވިދާޅުވި  މުމެންބަރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫ

ން ރުފިޔާ. މިލިއަ :33ވަނަ ައހަރު  3122ފިޔާ. ން ރުމިލިއަ 314ގޮުތަގއި ލިބިފައި ވަނީ ފައިދާގެ  ބޭންކުއަހަރު 

ނޑަކަށް ކަމަ ނެމިހިނގާ އަހަރު ލިބޭ ން ރުފިޔާ ފައިދާވޭ. މީގެ މިލިއަ :3މިލިއަން ރުފިޔާ ނޫނީ  41ށް ބެލެވޭ ގާތްގަ

 ން ރުިފޔާމިލިއަ 2ވަަނ އަހަރު ތެރޭގައި  3123ވަނަ އަހަރާއި  3122ނޫންތޯ.  އެއް އަކީ ކޮަބއިތޯ. މިީއ ފަިއދާ މާނަ

އަހަރު ވަަނ  3124ން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، ލިއަމި 341ށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ، ަކމަ ކަމަށް އިތުރަށް ަފއިދާވާނެ

ން ރުފިޔާ ފައިދާގެ މިލިއަ 426ވަނަ އަހަރު  3125އަދި  ކަމަށް. ން ރުފިޔާ ލިބޭނެމިލިއަ  375އެބަ ލަފާކުރެވޭ 

ނޑު މި ކަމާކަމަށް އެަބ ލަފާކުރެވޭ. ޢިއްޒަ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ގޮތުން ދަންނަވާލަްނ  ބެހޭ ތްތެިރ ަރއީސް، އަުޅގަ
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ގެ ވާަހކަ ނުދައްަކއި އެންމެ ތަންޮކޅެްއަގިއ 3125 ާއއި 3124ާއއި  3121މަނިކުފާނު  ނުންވަނީ ކީްއެވގެންތޯ އެބޭ

ކަންތައްތައް  ލުމަކީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ހޭލާ ބަލައި މިކަނީ. މިއީ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުަވއިދައްހިފައި 

 ކިންލާނަން. ބޭންވެސް ައޅުަގނޑު އެްއެޗްއ ދަންނަވައިގޮުތން  ހޭބެ ރިސާރޗްކުރުމުަގ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަމާ

ނޑު ަސބަބަކީ ބޭންކުތައް ެރިގއުވާ މައި  ނިޖެހިފައިއަދި ފު  ،ދާއިރާ ފުޅާނުކުެރވި ާވކަން.  ލްވެފައި ުކރުމުގައި ެފއިލޭޓުގަ

ސް މަިނޓަރީ އޮތޯރިޓީ. ިޢއްޒަތްތެިރ ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެމް.އެމް.ޭއ، މޯލްިޑވްލޭޓު ބޭންކުތައް ެރގިއު

ރައީސް، ބޭންކުަތކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނީ އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކުަތކަށް ިވޔަފާރިކުރުމަށް ޖާގަދީގެން. 

ެގ ކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. ދިވެހި ރުފިޔާގެ ައުގެވއްޓި ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ފިލަިއގެން ނުދަނީ އެމް.އެމް.އޭ އެހެންނޫނިއްޔާ އެ

ނ ގެ ސަބަބުން. އެހެންނޫނިއްޔާއެކްސްޗޭންޖުގެ ސިާޔސަތެއް ނެތުމު ފޮރިން ޑު މިއަދު އެ ސިޔާސަތު ކަމުނުދާތީ. އަޅުގަ

ސިޔާސަތެއް  ރާޖަޢާކުރައްވާށޭ. ެއހެންނޫނީ އައުބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތު އަލުން މު ލަނީ އެއެމް.އެމް.އޭ އަށް ޮގަވއި

ެސކްޓަރ ތަރައްޤީެވގެން ކުިރއަރަިއގެްނދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ބޭންކިން ަލއްވާށޭ. އޭރުން ިމ ޤައުމުގެއެކުަލވައި

ން ޑޮލަރު އިތުުރވާކަން މިހިނގާ މިލިއަ 58ރވަށް ހި ދައުލަުތގެ ރިޒާޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއަާރކަމުގެ ހެްއކަކީ ިދވެ

ގައި ީމގެ ތަފްޞީުލ ވަަނ ސަފުހާ 46ޖު ޕޭ ގެނޑުމެން އުފާކުރާ ަކމެއް. ބަޖެޓުއަންނަ އަހަރު. ިމއީ ައޅުގަ  އަހަރު، މި

ނަޑއަޅާފަިއވާބިލިއަ 4އެބަ ހިމެނޭ. ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް  ގޮތްަތއް ެވސް މި  ން ރުފިޔާ ޚަރަުދކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެން  ން އެބަގައި ސާފުކޮށް އެނގިގެ ބަޖެޓު ާވއިުރ ން ރުފިޔާ ަބޖެޓުން ޑެފިސިޓު ބިލިއަ 2.4ދޭ. އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ. މިދިޔަ އަހަުރ، މިިލއަ 838ންނަން ނިންމާފައި ވަނީ ބިލުގެ ގޮތުަގއި ގަބޭންކުަތކުން ޓީ މެން ދިވެހިއަޅުަގނޑު

ނަޑކަށް މިލިއަ 2.3ނގާ އަހަރު މިހި ވާނެ. ށް ން ރުފިޔާ ބޭންކުތަކުަގއި އިތުރަމިލިއަ އެއްހާ 511ން ރުފިޔާ. ގާތްގަ

ބިލުތަކުގެ ތެރެއިްނ، ރު މިދިޔަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ޓީނަ އަހަރު ފެށޭއިވަ 3123ގޮތުން  ގައި ވާއަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު

އޭގެ މާނަ ައކީ ، ންކުތަކަށް ދައްކާނެ. އެހެންވީމާން ރުފިޔާ ައނބުރާ ބޭބިލިއަ 2.3ބިލުތަުކގެ ތެެރއިން ޓީ ވާ ވިްއކާފައި

ްނ މިލިއަ 2.7ވީމަ ގާތްަގނޑަކަށް  ޔާން ރުފިމިލިއަ 2.3މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި މި  511އިތުރަށް ބޭންކުގައި ހުންނަ 

 މު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެވޭނެ ކުތަކުަގއި އިތުރަްށ ހުންނާނޭ ޢާއްރުފިޔާ ބޭން

ން ބިލިއަ 2ފުނިތަުކން ދައްކަންޖެހޭ ވާ ކުންލިއްޔަތު .ީޕގެ ލީޑަރު މަސްއޫގޮތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަދި ޑީ.އާރު

ނުޑ ދަންނަވާލަން.  ން ރުިފޔާ ހުންނާނެބިިލއަ 4.7ނޫނީ  4.5 ،ނަމަ އްަކއިފިފިޔާ ދަރު ކަމުގަިއ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދައުަލތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަގޮތުގަިއ ބެހުމަކީ އަޅުގަ 

ޤާޫނނަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން  އެކްސްޕޯޓްބޭނުންވާ ގޮތެއް. އިހަށްދުވަުހ އިމްޕޯޓު، 

މިސާލަކަށް މަޖީދީ  .ން ރުފިޔާމިލިއަ 711ރުފިޔާ ލުއިެވގެންދާނެ. ން މިލިއަ 711ށް އެތެރެކުރާ މުދަުލން ރާއްޖެ އަ

 މިހާރު އެ  ރަންޏާޑޮލަރުގެ ެހދުން ރާއްޖެ އަށް ގާމެންޓްްސ އެތެރެކު 31111މަގުަގއި ހެދުން ފިހާރަ ހިންގާ ބަޔަކު 

ނޑަކަށް އޭގެ % އިތުރަްށ  36ންނާނެ. %އިތުރަށް ހެދުން ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު އޮ 36ބޭފުޅުންނަށް ގާތްގަ
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ރުފިޔާގެ ނޫނިއްޔާ ޑޮލަުރގެ މުދާ އިތުރަށް  61111ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އޭގެ މާނަ އަކީ ިއތުރަށް އިންވެސްޓު 

ކަދަްއކަން، އިތުރަށް މި ންދާނޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ވާހަބޭފުޅުްނނަށް ވެގެ ގަނެވޭނެ ގޮތަށް އެ

ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ދެ ވަަނ  ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެބަ ބެހޭ ބަޖެޓާ

ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑު ވާހަކަ  މުންކަުމގައި ދަންނަވަ ފުރުޞަތުގައި އިތުރަށް ވާހަކަަދއްކާނެ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވަގުތު  ޖަހަންދެން  8ގެ މަަސއްކަތް އޮތީ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ހުސައިން މަނިކަށް. މިހާރު ައޅުގަ

މިނެޓު އެރުވޭނެ. އެހެންވީާމ،  6ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ނުނިމޭ ކަމަށް ވަންޏާ 

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ދަންނަވަން.

 

  ްއކެވުން:ދެވާހަކައިން މަނިކު ޙުސަނު ދު ނިހާވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ބަޖެުޓގެ މަރުޙަލާ އަކީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް އެ 

ދާއިރާާއއި މުޅި ޤައުމަށް ޓަކައި އެ މެންބަރަކު ކުރެވެންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ ވަގުތު. 

ނޑުމެންނަށް ބަެޖޓު ފޮނުއްވީމަ ބަޖެުޓގައި ުހރި އުނިއިތުުރކަމުގެ ަމއްޗަށް ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާުރގެ ފަ ާރތުން އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާއިުރ، ރިޢާޔަތްކޮްށ ރަނގަޅު ގޮތްަތއް ގެނައުަމކީ ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ސިޔާސީ ފިކުރުގެ އޮިއަވރުގައި ޖެހި، ވަރަށް ދުރަށް  ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވާޖިބު ވެސް މެ. ބައެއް މެންބަރުންތައް

ވާހަކަ ައިއގެން އެބަ ަވޑަިއަގންނަވާ. ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެ ގޮތަށް ކުާރކަށް ނެތީމު. 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވުނު ބަޖެޓުތަކާ އި ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެނގޭ އެްއޗަކީ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ގ. ކެެނރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި 

ހިންގަވާ ސަރުކާރަށް މި ބަޖެޓު ނިންމައި ފާސްކޮށްދީފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާތަނަށް އެ ދެވުނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ވާ ގޮތް  65ގަ. އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ނޯޓުކޮށްލާނަން، ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިާޔ ކަމު 65

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ވަނީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީ ނިންމާފަ.  23.2ވަަނ އަހަރު  :311ދަންނަވައިލާނަން. 

ވަނަ އަހަރު، މި  3121އަދި ިބލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ވަީނ ފާސްކޮށްދެއްަވއި ނިންމާފަ.  22.9ވަނަ އަހަރު  3121

ވަނަ އަހަރަްށ  3123ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓާއި އަދި  24.6ނިމިގެންދާ އަހަރަށް، އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިދިން 

ނަޑއެޅިފަިއ މި އޮތް  ބިލިައން އެބަ އާދޭ. ީމގެތެރެއިްނ  65ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓު ެއއްކޮށްލީމަ ޖުމްލަ  28ކަ
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ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން މީގެ މުޤާބިލުގައި ބި 47މިހާތަނަށް ވަނީ  ލިއަން ރުފިޔާ އޭގެ ޒާތުަގއި ކޮށް ނިންމާފަ. އަޅުގަ

ލައްކަ މީހުންގެ ތެެރއިން، ދިރިތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ  4މި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެެރއިން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ޖެހުނީ ސުވާލުކޮށްލަވަަބއްލަވާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިތިބީްނެގ ތެރެިެއިން، ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލަށް ކިތަކެއް ރުފިޔާތޯ އެ

 91ަލއްކަ  2ވަނަ އަހަރުން ފެއްޓިގެން ިމއަދާ ހަމައަށް ަހމަ ތިބި ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއިޔތެއްގެ ބޮލަށް  3119ތެރެއިން 

ނޑުމެން ވަނީ ދީ ފަ. މި ޢިއްޒަތްތެރި ހާސް ރުފިޔާ ގ. ކެނެރީގޭ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މި ރީނދޫ ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިދިކޮޅު ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވަނީ އެ ބޭފުޅެްއގެ ދާއިރާ އަށް، އެ ސަރަހައްދަްށ، 

މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް، މުޅި މި ޖައްވަށް ޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި އެދުންތަކާ ެއުކ މި ބަޖެޓުތަކަށް ވޯޓުދީފަ. 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ، ދުސްތޫރީ  އަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންގެ ދައުރު. އަުޅގަ ބަޖެޓަށް ފާޑު އެބަ ކިޔަމު. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޖޯކުޖަހަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  މަސައްކަތެއް. އެ މަސައްކަަތށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އެނިގވަަޑއިގެން ތިއްަބވާށޭ ާޤނޫނީ ޒިންމާ. މި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ މެންބަރެއްގެ ަދުއރު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ެއބަ އޮތް. ދޮގުނުހަދާ ވާަހކަ.  81މި ބަޔާންކޮށްދޭ 

ރާއި ތާކިހަލުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މި އޮޅުވައިަލްއވަިއ، މަކަ

ބަޖެޓެއް ކަމަށް ވިދާުޅވަމުން ގެންދަވަނީ ތަފްޞީލު ހެްއކާިއ ޤަރީނާ އާއި ކާފީ ހުއްޖަތާ ެއކުގަ. އެއަްށ ބަދަލުދެއްވަމުްނ 

ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވާަހކަދައްަކވަމުން ހައްދަވާ އިތުރުފުޅުގެ ވާހަކަ މި ތަނުަގއި ނޯޓުކޮށްާލނަން. ދެން އެންމެ ފަިަހުން 

ވަނަ  3119ކެވި ހުޅުމީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިމަންނާމެންގެ މި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ވާހަކަދެއް 

ވަނަ ދުވަުހގެ ފަހުން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް މަދަިއގެ ނަމުން ޚިދުމަތެއް ދެއްވާ ވާހަަކ  22އަހަރުގެ ޮނވެމްބަރު މަހުގެ 

ވަނަ އަހަުރގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅުަގއި ކުީރެގ  3119ޮދގެއް.  ވިދާޅުވީާމ، ެއއީ ރޯމާދުވާލު ހެދި ބޮޑުވެގެްނވާ

ސޯޝަލް ސެިކއުރިޓީެގ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ ޗަބީ އިސްެވ ހުންނަވަިއގެްނ ދަރުބާރުގޭަގއި އެ މަންޒަުރ 

ތި ދޮގު ރޯމާދުވާލު ހަދާ މުޅި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރައްިޔތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ވާނީ ފެނިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވަުރގެ ބޮޑެ

ބަޔަކު ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ދުވަހަކު ވެސް ތެދެްއ ނުހަދާނެ. ދުވަހަކުވެސް އެ ނޫން ގޮތެއް ނުވާނެ. ެއކަން 

ކުށްވެރިކުރަްނ، އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އިބާރާތުން. އާދެ، ިމ ތަޞައްވުރާ މެދުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިތް އޮތީ 

ނޑަށް މި ބަޖެޓު ސިފަ ބައެިެއް ބޭބޭ ފުޅުން، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް މި ވާހަކަތައް ދައްަކވައިފި. ައޅުގަ

ވަނީ، އަދި މި ނޫން އެހެންެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅާފައި ވާ ބަޖެޓުތައް ސިފަެވގެންދަީނ ސަރުކާރުކާ މާލު، ޑަިރއާމޭ 

ޅައިލާށޭ. ހަމަ އެ ބީދައިން. ތަފާތު ރީތި އަކުރުތަކާިއ ޑާލު. މި ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އެއް ނޫންހޭ. މޫދަށް އަ

ނޑު ދެބަހެއް ނުވަން. އެ ިވދާޅުވާ  ސަފުހާ މީގަިއ  482ތަޞައްވުރުަތކެއް މީަގއި ކުރަްއސަވާފައި ހުރި ކަމާ މެދު އަޅުގަ

މެ ފުޅާމިާނއި އެންެމ ހިމެނިގެންދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ެއ ބޭފުޅުންެގ ބަހުރުވައިން ނަމަ، ފުނަށް ފީނިޔަްސ، އެން

ފުންމިނަށް ވަޑަިއގަތަސް އެްއޗެއް ނޭނގޭ ބީދައިން. ރަނަގޅު، ދިވެިހ ތަރުތީބުން ލިޔެފަިއ، ދިވެހި އަކުާރއި ހިސާުބެގ 



165 

 

ވެސް ީމގައި ެއބަ އޮތް. އަދި އެހެން ސަފުހާތައް ވެސް ީމގައި އެބަހުރި.  29އަކުރު މީަގއި އެބަހުރި. އެ ވިދާޅުވާ 

ނ ނުޑ މި ދެންނެވި ބީދައިން އަޅާަކނަޑިއ ނަމަވެސް އަުޅގަ ނޑު ދެންމެ އަުޅގަ ޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ހާސިލުވި މިންގަ

 2އަހަުރގެ ތެޭރގައި ިމއަހަރާ ެއއްކޮށްލީމާ، ކޮންމެ ިދވެހި ރަްއޔިތެްއގެ ބޮލަށް  4ކިޔާލާ ކަމަށް ވާ ނަމަ ފާއިުތވެދިޔަ 

ނޑު ބޭނުން ހާސް ރުފިޔާގެ މުޤާބިލުގައި ެއއްެޗއް ލިބެ 911ލައްކަ  ނީ ކޮން ރައްޔިތަކަށްޯތއޭ ސުވާުލއުފައްދަން އަުޅގަ

ނޑީަގއި މި ތަނުގައި ދަންނަވާލެވެން އެަބ  22މި ތަނުގަ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ  ޮގނީޑގެ ތެރެއިން، ވިލިމާފަންނު ގޮ

ނޑުމެން މާލޭގައި މި އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ޚާއްޞަ  ނޑުމެންގެ ދާއިާރ އާއި އަުޅގަ ގޮތެްއަގއި އެންމެ އޮތް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އެ ބައެްއގެ އަާސސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް ޓަކައި މަގުހިނގުާމއިިި ދުއްުވމުގައި އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ. 

ލައްކަ ިވއްަސކަށް ހާސް މީހުންގެ ތެރެއިން ކިތަކަްށ  2ދަތުރުފަތުރު އެބަ ބޭނުންވޭ. މުޅި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ 

ހިރާއްޖޭގެ މަގުމަީތގަިއ، ފުަރމާލޭގެ މަގުމަތީަގއި ހުރި ގާަތކުަގއި ހުރި ދަތި އުނދަގޫ ބަޔަކަށްތޯއޭ ިމއަދު  މި ިދވެ 

ނޑު އިހްސާސްކުެރވެނީ. ދުއްވާ އެްއޗެހި ކިތަކަށް ެއްކސިޑެންޓުވެ ދަނީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި މޭރުމުން،  މިންގަ

ބިލިއަުނެގ  47ާޚއްޞަކޮށް ފާސްކޮްށދެވިފައި ހުރި ބިލިއަްނގެ މަތީަގއި އަދި  65މި ވާހަކަދައްކަމުން، މ ިިެދންނެވި 

އަދި ހިނގަމުން މި ދާ  3121ވަނަ އަހަުރ،  :311ވާހަކަ ދައްަކވަމުން ދަންނަވަން. މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ނަމުގައި 

ނޑުމެންނަށް  6ވަނަ އަހަުރގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  3122 ވަނަ ދުވަާހ ހަމައަށް ހުރި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއާ އަުޅގަ

ތަކެއް މަަސއްކަތްޯތއޭ ހަވާުލކުރީ. ކިތަެކއް ފަހަރުތޯއޭ ބަޖެޓު ފާސްކުރީ މާލޭގެ މަގުހެދުމަށް. ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަންެގ ކި

ނަމުގައި ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފަްއދަވާފައި މި ތަނުން ކޮންމެވެސް އެިެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކްިޓވިްސޓަކަށް އެމް.ޑީކަން ދެްއވާފަިއ 

ނޑުމެން ަދއްކަންޖެހެނީ މި ބެހެއްޓުމަކުން މާލޭގެ ަމގުތަެކއް ނު ހެދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ިމކަހަލަ ވާހަަކ އަިަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހިގަެނެގން  ޙަޤީޤަތުގެ މަްއޗަށް ބުރަެވ ތިބެގެން. މީކީިީ ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާާރ އަުޅގަ

ނޑު މި އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭ ާވހަކަ އެއް ނޫން. އާެދ، މީެގިއތުރުން އަޅުަގނޑު ދަ ންނަަވއިާލނަން، ދެންމެ އަޅުގަ

 7.3ވަނަ އަހަުރ މުޅި ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިދާ އަކީ، އާމްދަނީއަކީ  :311ދެންނެވި ވާހަކަތަުކގެ އަނެއް ހުއްޖަތަކީ 

ބިލިއަން. ޖުމްލަ  22.5ަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް 3123ބިިލައން. އަދި  :ގަިއ 3122ިބލިއަން.  7.6ގަިއ 3121ބިލިއަން. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އިުތރަށް ޚަރަދުކޮށްފަ. ދަރަންޏަށް ޚަރަދަކޮށްފައި، ދަރަންޏަށް.  31ިލއަން ރުފިޔާ ވީމަ މިއީ ބި 44.2

ކޮން ވާހަަކ ެއއްތޯ މި ބޭފުުޅން މި ދައްކަނީ. ދަރަންޏަްށ ޚަރަދުކޮށްފައި މި ހުރީ. ިމ ބަޖެޓު ހެކިދޭ މި ކަމަށް. 

ލޯނެއް ނުނަގާނަމޭ. ހަމަ އަންނަ ގޮތަށް ލޯލާރި އެއް ނެތަސް މިކަން  ބިލިއަން ރުފިޔާ. ތިމަންނާމެން 31ދަރަންޏަށް 

ކުރާނަމޭ. ހަމަ އެންމެ ރިސޯޓަކުން ހިންގާނަމޭ. އެންމެ ެލޕްޓޮޕެއް ބަހައްަޓއިގެން ހިންާގނަމޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑުމެން މި ވާހަަކ އައިްސކްރީމް ކާންދޭނަމޭ. ބޭނުންއިރަކު ދެވޭނޭ ވިދާުޅވި ަސރުކާރުން، ޮއޅުވާލަމުން  ދާތީެވ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ދައްކަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި މަރުޙަލާ އަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު މި ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އާދެ، ދެން އޮތީ  ވަޢުދު. މީ އިހުނަށް  6ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މަރުޙަލާކަމުގައި ވާތީ އަުޅގަ
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މާ ބޮޑުެވގެންވީ ޖޯކެއް. އާދެ، އަތްފޯރާފަށަށް ބޯހިޔާވަހިކަން، ދަތުރުފަތުރު، ކަންމަތީ ފިހާރަ، ޑްަރުގ ވުރެ މާ މަޖާ، 

އަދި ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި ދަނީ. އަދި އެންމެ ބޮޑު ވާހަކަައކަށް، މި 

ޔިުތންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީަހކަށް، ުކޅެދޭ މީހަކާ އަދި ލައްކަ އެތަެކއް ރައް  4ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިތިބި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ޮކންމެ މީހަކަށް ވެސް ތިމަްނނާމެން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތްދޭނަމޭ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު 

ދެވި، މޮޔަާވ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އެބަ ތިއްބޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކުރިން ދިން ބޭސް މިހާރު ނު

ހިސާބަށް ޢާއިލާތަކުން ގޮއްސަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކިތަެކއް ރަްއޔިތުންތޯ ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ތި ވިދާުޅވާ މަދަނަިއެގ 

ޚިދުމަތް ނުލިބި، އެލައިޑް ިއންޝުއަރެންސުން ލާރި ނުލިބިގެން އުޅެން އެ ޖެހެނީ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މި ވާހަކަ 

މަންނާމެންނަކީ އޯގާތެރި ސަުރކާރޭ ިވދާޅުވެ، ޮބޑު ބަޖެޓެއް އެ ގޮްތ މި ގޮތަށް ލިޔެގެން އަިއސް ދައްކަން މި ތަނުގަ. ތި

އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކުމަކުން ަހމަ އެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މި އޮތީ އަހުލީ ހަނގުރާމަ އެއް މި ޤައުމުގަިއ ފައްޓަންޖެހޭ 

ށް ތަފާތުކުރުން އިންތިހާ އަށް މި ޤައުމުގައި އެބަ އޮތް. ހިސާބުގަ. ރީދުލާއި ނުލާ އަިދ ދެން ހުރި ކުލަތަކުގެ މައްޗަ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކުން ހަދާ ޤާނޫނަކާ ރިޢާޔަތެއް ކޮށްލަނީކީ ނޫން. އެއް ފަހަރު ވިދާޅުވާނެ، މީ 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ގެންނަވާހާ ބަޖެޓުތައް ތިމަންނާމެން ފައިސާ ދޭކަށްނުޖެހެއޭ. ޤާނޫނެއް މި ތަނުން އަ ޅުގަ

ހެދުމަށްފަހު، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެިކދޭ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ ނިންމީމަ، އެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އެ މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ދެންމެ 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ވިދާޅުީވ މި ސަރުކާުރ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް. ކޮަބއިޯތ  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުުނ ދާއިާރގެ

އިޚްތިޞާޞްތަުކގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް. ީމގެތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް އެބަ ހިމެނޭ، އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. 

ުކގެ ތެރެއިން ކައުންިސލްތަކުން ހިންގެވުމަށް ޓަކަިއ ޕްރީސްކޫލުގެ މަސަްއކަތްތަކުެގ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. އިދާރީ ދާއިރާތަ

ނޑަށް  ޕްރީސްކޫލުގެ ވާހަކަަތކުން ބަެއއް މީގައި އެބަ އޮތް. އޮިތއްާޔ އޮތް އެއްެޗއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ކެރޭނެ އަޅުގަ

ހިރާއްޖެ އަށް ވެސް. ނަމަވެސް މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ، މި ޤައުުމގެ ުއއްމީދުތަކުަގއި ކޮޅުފައިްނ ޖަހައި ދިވެ

ގެނެވިަފއި މި އޮތް ޑިމޮކްަރސީ ފަހަތަށް ދުއްވާލައި ުގންޑާމާރީ ވެރިކަމެއް މި ޤަުއމުގައި ކުރުމަށް ތަްއޔާރަށް. 

ތިމަންނާމެން ކުރާނަމޭ، ތިބޭނަމޭ، ހަދާނެ އެއްޗެކޭ ހަދާނީ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ ބުނެލަން ކެރޭނެ. ބައެއް މީސްމީހުން 

ލާފައި ހުރީ ދިވެހިންގެ އަސާީސ އެންމެ ވަރުގަދަ ެއއް ުއސޫލު ޝުޢޫރު ކަމުގައި ާވ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ ބުނެ

ދިވެހިންގެ އިސްލާމީ ފިކުާރއި ވަހުދަތުގެ ަމއްޗަށް ޯޖކުޖެހުމަށް ޓަކަިއ ބުދު ވެސް ބަހަްއޓާފައޭ ހުންނާނީ. ދެން ތިބެހެރޭ 

ސަރުކާރަކުްނ ހުށަހަޅާ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަަކ ، ބަލައިލަން. އެ ވަރުގެ ގޮެތއް ފޮތެއް ނެތް، ލަެދއް ހަޔާތެއް ނެތް

އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކަން މި ތިބެނީ މި ތާނގަ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ އެނޭގ މި ނުދީ 

އަޅުަގނޑުމެން ދިަޔޔަސް ުބނާނެ ވޯޓެއް ނުދިނޭ. އެންމެ ފަހުން ނިމުނީ ކިހިނެއްތޯ. މި ތަނުން އަޅުަގނޑުމެން 

މްޕޯޓު، ެއކްސްޕޯުޓ ޑިއުޓީ އަށް ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު ޤާނޫނަށް. އަދި ބައެއް ެއ ނޫން ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކުގެ ފާސްކުރި އި
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މަސައްކަތްކޮށްަފއި އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިނގިރޭޓުގެ ިޑއުޓީގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނިމިގެންދިޔައިރު ީވ 

ނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ބޮލުގައި އެންމެ ފަހުން އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ދިޔައީ ވޯޓުީދފައޭ. ވޯޓު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ދެނީއޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިޮކޓުކޮށްގެން، މިވެރިން އުޅުނު 

ބަނދަރު، ހަމަ ކެރިގެްނ  ފާޑަށް އުޅެ، ވެިރކަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ބަެއއް ނޫން. މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަިއގެ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެހެން ހަދައިލާކަށް. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ  އަޅުަގނޑުމެން ހިފައިލާނަން. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭބނުންނުވަނީ އެކަްނ ކުރަން  ނޑަށް ޖަްއސަން ައޅުަގނުޑމެން ބޭނުންނުވަނީ. ވެރިކަުމެގ ބޭނުމަކަށް އަުޅގަ ބަ

އީސް. އެެހންވީމާ، މިހެން ބަޖެޓު ހަދާފައި އަޅުަގނޑުމެން އަަތށް ގެނެސްދިނުމަކުން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނޑުމެން ތެރޭގައި ތިބި އަުޑގަދަ ފަރާތްތައް. ބައްަޕ  އަޅުަގނޑުމެންނެއް އެ ގޮތަަކށް ނުގުޑާނެ. ދެން ތިބީ ައޅުގަ

އި އަދި ެއ ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވާ ކާރު ބޯޓުދަތުރުކުރަން ދިޔުމުގެ ނަުމގަިއ ިވއްކާލުން. ޮބޑެތި އާމްަދނީތަކާ

އެްއޗެހި ހަމަ ގުޅިވަަޑއިގަްނނަވާ ދުވަހު، މަތިން ފައިބަނީ ދޮރުމައްޗަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ގޮތަށް ކުލީ 

هللا ކަމެއް ނޫން ސިފައިން ގެންގޮްސގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ހީކޮށްފިއްޔާ ލާހިކު ކުޅަދާނަ 

ވަަނ އަހަރު ގ.ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެނބުރި މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް އަންނާކަްށ.  3124އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ލާހިކު ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން. އަވާމެންދުރާއި ހުވަފެންތަކާ، ދައްކާނެ ވާހަކަ ެއއް ދައްަކވަިއގެން ދިވެހި ރައްޔިތުްނ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ގޭބީސީ އަކަށް، ކޮންމެ ުކްއޖަކަށް ކިަޔއިދޭނަން. ތިއިން  ހައްލަން އުުޅއްވުުމގެ މަޤްަޞދު، އަުޅގަ

ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއްޔިެތްއގެ ބޮލަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޮބލުން އެއް ަލއްކަ އަށްޑިހަ 

ނިވެރިކުުރވައި ނެތް އެްއޗެހިތަެކއް ރައްޔިތުންނަށް ޖަހައިގެން ހާސް ރުފިޔާ އަދި އެތަކެއް ލައްކަ ޑޮލަރެްއގެ ފައިސާ ދަރަ

ވިްއކަމުން މި ގެންދަނީ. ިމ ވާހަކަ ބަާލކަށް ައޅުަގނުޑމެންނެއް މާ ގިނަ ުދވަހަކު ނުތިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ސަލަތަކާއި ވިސާ އަދި ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަތަާކއި އަޮތުޅތަކުަގއި ކިަޔަވއިދިނުމާއި ޭބރުގައި ތިބި ކިަޔވާކުދިންގެ މައް

މަޤާމެއް  48ފައިސާގެ މަްއސަލަތަުކގެ ވާަހކަ ހުރިއިރު ހަމަ މި ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮތޭ ސިޔާސީ މަޤާުމތަކުގެ ތެރެއިން 

ރްޒގެ އޭިރޔާގެ ތެޭރގަ. އެންމެ މިނިސްޓަރަކާއި ެއންމެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަަރދުކޮށްގެން ދުނިޭޔގެ ެއކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ަބއިތިއްަބވާފަިއ  49ެއްއތޯ.  48ހުންނަންޖެހޭނީ. ކޮން 

ތިބި ވާހަކަ ދެންމެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްަމދު މަޚްލޫފު ވިދާޅުވި. ކީްއކުަރއްވަން ދޭ ފައިސާ އެއްތޯ؟ 

ރުކޮށްފަ. އެާތގަިއ ކިަޔވާކުދިން ުއޅޭ ހާުލ މެލޭޝިޔާ އަށް އަޅުަގނުޑމެން މި އައީ އިަހކަށްދުވަހު ދަތު

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ މި ބަޖެޓުގެ ކޮން ހިސާބަކުންތޯ ެއ މީހުންނަށް ލުޔެއް ލިބިފައި އޮތީ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ެއ 

ިތގެްނ މީހުންގެ މައިންބަފައިން ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްްސގަިއ ބަހައްޓާ ޑޮލަުރކޮޅު، ަފއިސާޮކޅަަކށް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެ

މަގުމަތީ ސަލާންޖަހަން ދުވާ ހިސާބުގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެ ތިބީ. މިއީ މި ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް، މާދަމާ މި ޤައުމު 

ހިންގަން ތިބި ކުދިންގެ ހާލު ހުރި ގޮތް. އިންޑިޔާ ައދި ސްރީލަންކާގެ ހާލު އޮީތ މިހެން. އެ ޤައުމުތަކުގެ 



168 

 

ނޑުމެން މިއަދު ބަލައި އެމްބަސީތަކުން ދިވެއްަސކަށް އަޅައިނުލާ ތީ ކިތަެކއް މީހުންތޯ ހައްޔަރުކޮށްފައި އެ ތިބީ. ައޅުގަ

ވިސްނައި ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ. މި ބަޖެޓު ނިންމާފައި ދާއިރު ބޭރުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުުކރަން މި ލިޔުއްވާފައި ހުރި 

ނޑުެމން ދޭނެ ހު ނޑުެމން ދޭނީ. ކޮބައިތޯ އަޅުގަ އްޖަތަކީ.  ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފައިސާ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ފައިސާ ދޭނީ، މިވަރުގެ އަިނޔާވެރިކަމާ ެއކު ޤައުމު ހިންގަމުންދާއިރުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ދެރަކަމެއް ތީ 

 ވާހަކަ ހުއްޓާލުން. ަވގުތު ޖެހުނީތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު ބާކީ އެބަ އޮތް. ދެން މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ 6ޓު ވާހަކަދެްއކެވުނީ. މިނެ 21ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި 

 އެރުވޭނެ.  އި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުގ41ަ;8ަގއި. 41;8ށް ދާނީ މަސައްކަތް ކުިރއަ

 

 ]އަށް  00:91އިން  00:11ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް މިއަދު މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. މިހާރު ވަނަ އަހަ 3123އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ. އެހެންވީމާ، ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވާ ގަީޑގެ މަޢުލޫމާތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ފަހު ދަންފަޅި ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ކުރީ  ނޑު މިއަދު ނާރުވާނަން. އަޅުގަ މާދުގެ ވަގުތުެގ ގަޑި ދަންނަވައިލަންޖެހުނު. ނަ 3ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ފަތިސް ނަމާދުގެ ަވގުތުގެ ވާަހކަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެހެން ދަންނަވައިނުލައި އަޅުަގނޑު ިމ 

 6ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކަށް. ބާކީ 

 ރު އެބަ އޮތް. މިނެޓުއި

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު ދާ

ނުޑ ފޯކަސްކުރަމުން ދިަޔއީ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވާަހކަދެއްކުން ނިންމާލިއިރު އަުޅގަ

ންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކާެލވޭތޯ. އާެދ، މި ގޮތުން އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާ އަށް ިމ ބަޖެޓުގަިއ ހުރި ބަެއއް ކަ

ނުޑ މި ތަނުަގއި ަދއްކާފަިއ ވާނެ ވާހަކަ އެްއ. ަވކިން  ވިލިމާލޭގަިއ ވާަހކަ ައކީ ހަަމ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކުގަިއ ައުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ހުރި ތަކްލީފްތަކުގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް އޮތް  އޮންނަ ރަށަކަށް ވެފައި މާލޭެގ އަވަެށއް ކަމަކު، އަުޅގަ

ކަމުގައި ދަންަނވަންޖެހޭ. ހެލްތުކެއަރގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގއި ހުރި 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން  ޞިއްޙީމަރުކަުޒގެ ޙާލަތު ވަަރށް ބޮޑަށް ދައްވެފައި ވާކަން ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނާ އެހީތެރިވެދީ، މާލޭގެ ައވަށެްއގެ ޮގތުގައި މި އޮތް ވިލިމާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަޅުގަ

ޞިއްޙީމަރުކަޒު ރަނގަޅުކުރުަމށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މަސައްަކތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ުޝކުރުއަދާކޮށްލަން 

ނޑުމެންގެ ރަށު ގެ ޕްރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތްަތްއ ފައްޓާފައި ވާތީ. އެކަމަކު އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާލޭގެ  ނޑު. އަދި ިމއާެއކުަގއި ދަންނަވާލާ ހިތް އެބަ އޮތް ައޅުގަ  22ދަންނަވާލާ ހިތް އެބަ އޮތް ައޅުގަ

ނީ ޒިންމާ އެްއ އެަބ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން، ކޮންމެ މެންބަރެްއގެ ިއސްތަށިފުޅުގަިއ އެޅިަފއި އޮްތ ޤާނޫ

ނޑުމެންނަށް އެ ބައެއްގެ ވޯޓު ލިބިގެންދިޔަ، އަދި ެއ  އޮތޭ. މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ޚާއްޞަ ދަފުތަރުގެ ނަމުގައި ައޅުގަ

ބަޔަކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާ އަށް ޝާމިލުެވގެންާދ ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ގޮުތން ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް. 

ރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު އެކަށައެިޅ، މާލޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ާލމަ

މަސް ެވެގން ދިޔައީ. އަދި މިހާތަނަްށ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ދަފުތަރު  7ސިޓީ ކައުންސިލް އެކަަށއެިޅގެން ދިޔަތާ 

ދިޔަ އަހަރު ވެސް ލިބިގެން ދިޔަ. އަދި މި އެކަށަައޅާފައި ނުވާ ކަމީ ހިާތމަހުރި ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓު، މި

ނޑު ގޮވާލަން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިކަން އަވަހަށް ކުރައްަވއި ދަތި  އަހަރު ވެސް މި އޮތީ ބަޖެޓުކުރެވިފަ. އަުޅގަ

ހާލުގައި މި ިތއްބެިވ، މާޭލ މުނިސިޕަލްޓީގެ ާޚއްޞަ ދަފުތަރުގެ ނަމުގަިއ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް، މާލޭަގއި 

ނަޑއަޅުްއވާފައި އެ ވާ، އަދި ދަުއލަތުން ލޯނު ނަންގަވަިއގެން އިމާ ރާތްކުރެްއވުމަށް މި ބަޖެޓުގެ އެކި ހިސާބުތަކުަގއި ކަ

ކުރެްއވުމަށް ޓަކައި މަަސއްަކތްކުރަްއވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެެރިއން ބައެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާެވގެން ދިއުން. އަދި 

ނުޑ އެ ދާއިރާ  ައކަށް ނިްސބަތްވާ ވިލިމާފަންނުގެ މާފަްނފުކޮޅުގެ ސަރަހައްދަކީ ދަތި  ޚާއްޞަގޮެތްއގައި އަުޅގަ

އުނދަގުލާިއ ނިކަމެތިކަމުަގިއ ރައްޔިތުން ދިރިުއޅޭ ގޯތިގެދޮރުގެ ދަިތކަން އިންތިާހ އަށް އޮތް ތަެނއް ކަުމަގއި 

ގެނެވުނު އެތައް ސަޭތކަ ބަޔަުކ  ދަންނަވަންޖެހޭ. މާލޭގެ ހިއްކި ބިމާއި ކުރީަގއި ގިާރވަރު ސަރަހައްދުންނާއި ހުޅުލެ އިން

ވަނަ ޖެނަރޭޝަނުގެ  3އަދި ވެސް އެތާނގައި ދަތި ހާލުގައި ތިބި ކަމީ އެއީ ހިތާމަުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ފަރާތްތަކުގެ 

ނަޑއެިޅގެން ެއ ވިދާުޅާވ  ނޑަށް، ކަ ކުދިންނަށް ދިރިއުޅެވޭެނ މަގެްއ ހޯއްދަަވއިދެްއވުމަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުުކރަން އެ އަންނަ ފްލެޓުތަުކގެ ތެރެއިން ބަެއއް، އަދި މިހާރު ތަ ފުސީލުގެ ތެރެއިން ނުފެނުެނއްކަމަކު އަުޅގަ

ވެށިފެހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހައިގެން އެ ދިޔަ ބައިން މި ބަޔަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

ޅުަގނޑު މިހާރުއްސުެރ ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނާނެ ފަރުމާކޮށްފައި ބިލެއް. އެ ބިުލ ދެއްަވއިގެން ކުިރޔަށް ގެންާދނެ. އަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނަން. މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފުތަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނާ މެދު 

ހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންަނވަން. ބަެއއް ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުަމށް. އެީއ ޚާއްަޞ ކަންތައްަތކެއް ދޭންޖެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަަވއި އަދި މި ސަުރކަރުެގ ކުރިއެރުމާިއ ޯއގާތެރިކަމާިއ 

ޕްޝަނުެގ ކޮރަ-ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ައޑު ބާރުކޮށް ދައްކަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ، ކުަރްއވަންވީ ކަމަކީ ާރއްޖޭގެ އެންޓި 

ކަންތައް. ކޮރަޕްޝަން އޮްތ ވާހަކަ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަަރކު، އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ވެސް، މިނިވަން މެންބަރުން 
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ވަނަ  3123ވެސް، އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ެމންބަރުން ވެސް ވަނީ ދައްަކާވފަ. އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ ެއުކ ފާހަގަކުރަން. 

 3123މުގެ ޚުލާސާ އަރިމަތީ ސުރުޚީ، ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުެގ ތަފުސީލު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިްނގަވާ ްޕރޮގްރާ

ގައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުްނ 3.5ވަނަ އަހަރުގެ ސަމަީރގައި ހިމަނުއްވާފައި ވާއިުރަގއި ހެޔޮ ެވރިކަމުގެ ބަިއގެ ތެރެއިން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުެގ -އީސް، އެންޓި ޢިއްަޒތްތެރި ރަ ސުން ރުފިޔާ އަށް އޮތްކަން އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް.

ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި އަދި ެއ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަުތގެ މުސާރަ ކަންތައްތައް ފިަޔވައި އިތުރު އެްއވެސް ކަަމކަށް މި 

ޤައުމުތަކުގެ  ބަޖެޓުގައި ެއއްެޗއް ނެތް ކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެ އެފްރިާކގައި ިތބި އެންމެ ދެރަ

ޙާލަތަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮްސެގން މި އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސް އިން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ހެޮޔ ވެިރކަމެއް 

ޑިމޮކްރަސީ ެއއް ގާއިމެްއ ނުކުރެވޭނެ ކޮރަޕްޝަްނގެ ކަްނތައްތައް ހުއްިޓގެން ނޫނީ. ިމ ތަނުގައި ގައްދޫ ާދއިރާެގ 

ކާރުން ކޮރަޕްޝަންގެ މިންަވރު އޮތީ މިލިއަނުންނޭ. ތެދެއް އިނގޭތޯ. މިލިއަނުން ވަގަްށ މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ، މި ަސރު

ނަގަނީ ރޯމާދުވާލު ވަްއކަްނކުރަނީ އެ ކަމުން. އެހެްނވީމާ، އެކަން ހުްއޓުމަށް ަޓކައި އެްއޗެްއ ނެތް ކަމީ، 

ުޒވާނުންާނ ބެހޭ ގޮތުން. ހިތާމަކުރަން ފުރުޞަތުދެއްވަިއގެން ތިބޭ. ދެން ވާހަކަދެއްެކވި ބޭބޭފުުޅން ވާހަކަދެއްެކވީ 

ގައި 4.5ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ިއޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އަރިަމތީ ސުރުޚީގެ އިޖުތިމާޢީ ިއންޞާފުގައި ހިމެނޭ 

ނުޑ އެ ސަރަހައްދަކަށް ހިމެޭނ  9.7ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮތީ ހަމަެއކަނި  މިލިއަން ުޒވާުނންގެ ކަންތަކަށް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުިއރުގައި ނުލާހިކު ރަނގަޅަްށ ފަންކުޝަންކުރާ ުޒވާނުންގެ  3119ދާއިރާގައި ވިލިމާފަންނު 

މަރުކަޒެއް އިން. އެތާނގެ ަދނޑު އޮތް. ެއ ކުދިންނަށް ކުެޅވޭނެ ގޮްތ އޮތް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަމގުމަްއޗަށް ނުކުެމ 

ނޑި ދިއްލުނީ. މިހާރު އިން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މަރުކަުޒގެ ވަރަކަށް ބޮ 5ހަޅޭއްލަަވއިގެން މި ދޭތެރެއަުކން އެ ތާނގައި  ކިދަ

ޙާލަތު ލޮލުން ދެކެއްޖެ މީހަުކ ކަރުނައަަޅއި ރޯނެ. އޭުރގަިއ ހުންނެވި ޔޫތު މިނިސްޓަުރ، މުޙައްމަދު ވަީޙއްދުއްދީނަށް 

ކީ ކޮަބއިތޯއޭ. އެ އަޅުަގނޑު ފޯނުން ދަންނަވަިއލިން، ވަޙިއްދީނޭ މި މަސައްކަތް ނިންމެވިއިރު ކަންތައް އޮތް ގޮތަ

ނޑު އެ ަތނުގެ ޙަޤީޤަތް ކިޔައިދިން ނަމަ ކަރުނައަޅާ ރޯވަުރގައި އެ ަކންތައް އޮތީ، ޢިްއޒަތްތެރި  މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ރައީސް. މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މިއީ މާލެ. މިއީ ގްރޭަޓރ މާލެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނުޑމެންނަކީ އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖު ސަރުކާރެއް ގެަނއުމަށް ަޓކައި އަާދކުރާނެ މީހުން. މީގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް . އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކި އިތުރަށް ުނލިބިއްޖެ ޚިދުމަތެއް އެހެން  އެްއވެސް ހަމައަކުން ބަަލއިފި ކަމަށް ވާ ނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ދަޢުވާ މި ކުރަނީކީ ރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ރައްޔިަތކު ތަފާތުކުރުމަކަށް ނޫން.  ދިމާލަކަށް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާތަކުަގއި މިހިރަ މަފްހޫމްތަކުގެ މައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު  28، 27ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތިކަމާިއ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ވާހަކަދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ބަޖެޓުގައި ހުރި މޮޅުމަކާއި ނިޔަނެ

ކީރިތިކަމާއި މޫރިތިކަުމގެ ވާަހކަދައްކަމުން ވިދާޅުވެެދއްަވއިިފ ދީނުގެ ވާހަކަ. ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނުޑގެ އަްޚ، 

އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު މި ތަނުގަިއ ދީނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އޮްތ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ވިދާުޅވިއިުރ 
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ދީނުެގ  2-ަގއި ޕީ 256ސަފުހާ ނަންބަރު ، 4.12. ިއސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނަމުގައި އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން

ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހައްުދފަހަނައަޅައިދާ ހަރަކާތް ުހއްުޓވުމުގެ ނަުމގަިއ ހަތަރު ލަްއކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތް ހާްސ 

ތިބި މީހުންނަށް ޓޮމާޓޯ ސޯސް ލާފައި ތުނބުޅި  ރުފިޔާ، ދުއިަސއްތަ ހަތްދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ޖަހާފަ. މިއީ ތުނބުޅި ލާފއި

ބޭލުމަށް ޖަހާފައި އޮތް އަދަދެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ޤައުމުގެ ދީނާއި މި ޤައުމުގެ ސަގާފަާތއި މި ޤައުމުގެ 

މިނިވަންކަމާ ނަގައި ނައްާތލުމުގެ ވާހަކަ މި ތަނުގަިއ ބައެއް މެންބަރުން ދައްަކވަން ހަމަ ކެރިވަދަިއގެްނ 

ކާލާތުކުަރްއވަނީ އެ ކަންތަްއ ދިފާޢުކުރުމަށް. ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތި، ރޯމާދުވާލު. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެ ހިސާބުްނ ވަ

ދާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކާއި ބަެއއް ވާހަކަތަުކގެ އަީލަގއި ދަންނަވަންކެރެނީ މިއީ އަނެްއކާެވސް ސަރުކާރުކާ މާލް ޑަރިއާޭމ 

މޫދަށް އަޅައިލާށޭ. ކާުކ ކީކޭހޭ ހީކުރާނީ. އަހަރުމެންނަށް އަތުޖެހުނު އެްއޗެްއ، ޑާލޭ. ސަރުކާުރގެ މުދާ ޫނންހޭ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ަޤއުމެއް ިމީއ  އަތުޖެހުނުގައި ހިސާުބގައި ހިަފއިގެން ަބޗާނިްއޔޭ. އެ ގޮތަަކށް ނުނިންމޭނެ

ޖެހޭނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ހަމައެކަިނ މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން ޤައުެމއް. މިނިވަން ގޮުތަގއި މި ޤައުމު ބާއްވަން

މަޝްވަރާގެ މަތިން ބައެއް ޭބބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވާހަތަާކއި ައދި ބަޖެޓުގެ ތަފުސީލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާކަމުަގއި ވާ ނަމަ 

ޖެހޭ. އިންސާނަކު ނުކުޅަދާަނވެގެްނވާހާ ވަރަށް މި އޮތީ ވާހަކަތަކާ ެއއްޗިހި ލިޔެަފއި ހުރި ކަމުގައި ދަންނަވަން

ނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތް ހާމަވަމުންދާ މިންވަރުން އަޅުަގނޑުމެން އަޅަިއކިޔާާލއިރުަގއި މި ެއއްަޗށް ރިއަލައިްޒވާނެ މިންވަރު. 

ނޑުމެން މިހާތަނަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ބައެއް ޭބބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުަގއި މި ތަނުގައި ދައުލަުތގެ ޚަރަދުެގ  އެއީ އަުޅގަ

ތަކާއި ނަގަންޖެހޭނެ މިންވަރުެގ މައްޗަށް ވާހަކަދެެކވިގެން ދިޔައިރު ހަމަ އަދި ވެސް ގޮތުަގއި ނަގަންޖެހޭނެ ބައި

 838އޮްތއިރު  3122މިލިއަްނ ުރފިޔާ މި އަހަރު، މި ހިނގަުމންދާ  :.2ޓްރެޜަރީ ބިލު ިވއްކުުމގެ ކަްނތައްތަުކގައި 

ނޑުމެން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަށް އެ ބަ އޮތް. އަދި، ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން، މިއީ މިލިއަން ރުފިޔާ ޖެހިގެން މި އަންނަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެެއއް މިއެްއ، ކޮެޅއް، މެދެއް، ދޮރެއް، ދޮރާއްޓެްއ، ފެށުނު  އިންތިހާއަށް ބޮޑުެވގެްނވީ ވާަހކަ އެއް. އަުޅގަ

އިެގ ހިސާބެއް، ނިމުނު ހިސާބެއް ނޭނގޭ ކަމެއް މި ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ކަންތައް މިއީ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ވަ 

ނޑުމެންނަކަށް  ބަނދަރު ދިނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ވެސް އެނޭގކަށް ނެތް. އޭގެ އެގްރީމެންުޓގައި ހުރި ސަފުހާތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ދާ ގޮތާއި ދައުލަތުގެ  އެނގޭކަށް ނެތް. މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކާއި ައސްުލތަކާއި އަުޅގަ

ހުމާލުވާންނުޖެހޭ މިންވަުރ ކަންތައްަތއް ބަޔާްނކޮށްފަިއ ހުރި ެއއްވެްސ ޤާނޫނަކާ ފައިސާ އަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އި

އެްއގޮތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށްފަިއ މިއިން ކަމެްއ ނިމިފައި ނެތް. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެނަށް އެނގެީނ އެ މީހުން ެވސް އިތުރަށް 

ނަގަންޖެހޭ ވާހަކަ. މިކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއްގަވިއ ބޭނުންހާ ވަރަކަށް އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޗާޖުގެ ނަމުގައި ޗާޖު 

 ތިބެގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. ޝުކުިރްއޔާ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްހާނު ފަހުމީ އަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މީހާނު ފަހުފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލް

ވަަނ އަހަރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި  3123`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ދަންނަވާނީ އިސްާލމީ، އިޤްތިޞާދީ ސިާޔސަތާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަކީ ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  3 ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ، ވަނަ އެއް ނެތް، ލާަމސީލު ބަޖެޓެކޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެިރަކމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އިސްލާީމ ކަންތައްތަްއ ކުިރއެރުވުމަށް 

އޮންނަ ދީނީ ވަހްދަތާއި ދީނީ ދައުިުލަތް  ޓަކައި އަދި އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭގައި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެ ވިދާުޅާވ  3123ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ުވޒާރާ އެއް އުފެދިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. 

ތަްއ ދީން ނައްތާލުމަށް ޓަކަިއ ެއއްވެްސ ފައިާސ ެއއް ހިމެނިފަ އެއް ުނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ކަންަތއް

ނޑު ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެިރ  212ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި  މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ވާކަން ައޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އެއީ ހަމައެކަިނ  1:މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަދި މީގެތެރެއިން 

ޝިޔާރު ާފޅުކުރުމަށް ޓަަކއި، އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ  އިސްލާމްދީން ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި، ިއސްލާމީ

ޚަރަދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިަފއިވާ ަފއިސާ ެއއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ކޮންމެ މިފަދަ 

ނޑިވަޅެއްަގއި އިނދިޮކޅު ސިޔާީސ ޕާޓީ ތަކުގެ މީހުން، ވަކިން ފުރުޞަތެއްަގއި ވާހަކަދަްއކާަލން އެ ލިބޭ ކޮންމެ ދަ

ނޑުމެންގެ ޢަޤީާދ ފާސިދުކޮށްލި 41ޚާއްޞަކޮށް ާމޒީެވގެންދިޔަ  ވެިރކަމުން  އަހަރުގެ ވެރިކަުމގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހަރުކަިށ  ނޑުމެންގެ ޮބލުގައި މި ބަނދުނާމުއަުޅވަން އުޅޭކަން އަުޅގަ ނިކުމެގެން އަންނަ އެިކއެކި ަފރާތްތަކުން އަުޅގަ

ނޑު މިއަުދ، މި ރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަްށ އިބާރާތުން ކުށް ވެރިކުރަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވަކާލާތުކުރަމުން ގެންދާ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން ބޭނުންޭވ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ކުރިްނ ވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ ހާސިލުކޮށްދޭން ބޭނުން މި ވާ ބަޖެޓަކީ ސީދާ ވަރަށް ސާ ުފ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

އިސްލާމްދީނުގެ އިޤުތިސާީދ ސިޔާސަތު، ޭއގެތެރެއިްނ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަްށ ތަންފީޛުެވގެންދާނެ ގޮތަަކށް 

ބައްޓަންކޮށްފަިއވާ ބަޖެޓެކޭ. މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އިސްލާމީ ިސޔާަސތުގެ، އިސްލާމީ އިޤުތިޞާީދ 

ނަޑއެޅިގެން މާްތ ރަސްކަލާންގެ ޙަރާމްކުރަްއވާފަިއވާ ކަމެއް. ެއކަލާނސިޔާސަ   ގެތުަގއި އިސްރާުފކުުރމަކީ ކަ

ْسرِ  ވަޙީކުަރއްަވއި އަްނގަވާަފއިވޭ ًُ ދެކެ  ކުރާ މީހުންހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ކަލާނގެ އިސްރާފު. فِينا  إِنَّوُ الا يُِحةُّ اْن

ނޑުމެންނަށް ފާއިތުެވގެންދިޔަ ، ލޯބިވެޮވޑިނުގަންނަވަެމވެ. އެެހންވީމާ އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ތެެރއިން ފެނިގެން  41އަުޅގަ

ންދިޔަ މަންަޒރު. ވެރިކަމުގެ ޖާހަތާއި ެއކި ކުރަމުއްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް އިސްރާފުދިޔައީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ހަ
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ހޭދަކުިރ ފައިސާގެ އަދަދު، ދިވެިހ  ބާވަތްބާވަުތގެ ޒީނާތްތެރި ަކމަށް ޓަކައި މައުމޫނުގެ ވެިރކަމުގެ މި ރާއްޖޭގެ

އަހަރުަގއި ވެސް ުގނައި ކޮޅުންނުލާހާ ގިނަ. މި ޙަޤީޤަތްތައް ފަހަތަށް އަޅަިއ  41ރައްޔިތުން އަދި ކުިރޔަށް ޮއތް 

ދިޔައީތޯ. މި ޙަޤީޤަތް ނެތިގެން ދިޔައީތޯ. އެ ކަމެއް ުނވާނެ. ދިވެހި ތާރީޚުން މިއަދު އެބަ ހެކިދޭ، މި މީހުން 

ފައި އޮތް ގޮތް. ދިެވހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަިއ އެ ބަޖެޓު ހިންަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލި ގޮްތ ޢަމަލުކޮށް

ވަނަ އަހަރަށް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލީޑަުރ، ވިލިމާފަންނު  3115މިހިރީ ބަޖެޓުން ފެންނަން. މި އޮތީ 

ވަަނ  3115ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކުގެ ސިޔާސީ ީލޑަރު ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓު.  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

އަހަރު. މި އޮތީ. މި ފޮތް ހީވަނީ ބޮޑު ޯޖކެއްހެން. ީމގަިއ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމުދަީނގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރު ނެގިާހ 

ލަސް ަބޖެޓެއް ދައްކާަފއި މި އޮތީ. ލޯނެއް ވެސް އެބަ އޮތް ލާފަ. އެ ލޯނުތަކާ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ހިމަނައިގެން މި ސާރޕް

ނޑު ފާަހގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދު ދިެވހި ދައުލަތުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ ރަނގަޅަށް ނުދެވޭ ވާހަކަ،  އޮތްއިރު އަުޅގަ

މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންލައިގެްނ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާނެ ފައިސާ ނެތް ވާަހކަ ދައްކާފައި އޮްތއިރު، މި 

ޓުގައި މި އޮތީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑުކުރުްނ ކިޔާ ހެޑިން އެްއ. މީގަިއ މި އޮތީ މި މަޝްރޫޢަކީ ބަޖެ

އަތޮޅުތަުކގައި ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަގުސަދުަގއި ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ. މި ގޮތުން މި 

އި ވަނީ ލ. ގަމު ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެންމެ އަހަރުގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތް ކުރިޔަށް ގެންެދވިފަ

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަސައްކަްތކުެރވުނީ އަހަރެްއގެ ތެރޭގަ. ދެން މި އޮތީ ހެލްތު ސެންޓަރު، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް 

ތީ ހަމަެއކަނި ދ. އަޕްގްޭރޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު. މީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިންގާފައި އޮ

ކުޑަހުވަދޫ ހެލްތު ސެންޓަުރެގ މަސައްކަތް. އެހެންވީާމ، ިމ ފެންވަރުަގއި ސަުރކާރު ހިްނގި މީހުން ކޮްނވާހަކަ އެއް 

ދައްކާކަށްތޯ މި ތަނުގަ. ކޮބައިތޯ ލަދުހަޔާތް ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ނިކުމެ، މި ވާހަކަތައް މި ގޮތަށް ދައްކާއިރު. 

ނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއީކގައި މި ބަޖެޓު ދިފާޢުކުރަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އަޅުގަ

ވަަނ  3123ނިކުމެ މި ތިބީ ސަބަބުތަެކއް ހުރީމައޭ. ދިވެހި ތާރީޚުން ވަަރށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް މީ. 

ށް ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ ިގނަ އާމުދަނީ ވަންނަ ކަމަށް އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެިޅ ބަޖެޓަކީ މިއަދާ ހަމައަ

ދައްކާފައި އޮތް ބަޖެޓު. މީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ހުވަފެީނ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. މީ ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

ނޑުެމން ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  މި ބަޖެޓަކީ މީ މިއަާދ ހަމައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެްއޗެހިތަކެއް. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ އަުޅގަ

ދިވެހި ތާރީޚުަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އިން ރިކަރަންުޓ ޚަރަދު ފޫބެއްދޭ ގޮތަށް ހުަށހެޅުނު ފުރަތަމަ ބަޖެޓު. އެއީ 

އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވާ އިްސލާމީ ސިޔާސަތާ ެއއްގޮތަްށ ައއިއްސަ އޮންނަ ބަޖެޓަކީ. ިއސްލާމީ ސިޔާސަތުެގ ކީރިިތ 

މީހުން ހޭދަކުރުމުގައި އިޤުތިޞާދުކުރުަމީކ  ބައި  ތިޔަ. ت نسفم يعيسوقتصاد فنفقاالޙަދީޘްކުރައްަވއި އަންަގވަނީ  ރަސޫލާ

އަހަރު މި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާީދ  41ދިރިއުޅުމުގެ ދެބަިއކުޅަ ެއއް ބަޔޭ. މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ފާއިތުވެދިޔަ މާީޒގެ 

ނޑުައޑީަގއި އިންނަ މަސް  ސިޔާސަތު ބައްޓަންކޮށްފައި ޮއތީ ދުވެދުވެ އިންނަ ދޫނި ވިއްކަިއގެން ލާރި ހޯދާ ގޮތަށް. ކަ
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ނުބޭނެނީސް އެއަށް ވެސް ާލރި ނަގާ ގޮތަށް. ދަރަނިވެިރކުރުމުގެ ސަގާފަެތއް އޮތީ ިމ ރާއްޖޭގައި ާޤއިމުކުރުވާފަ. 

ދަރަނިހުއްޓޭ ދައުލަތުން  ގައި އުަފންވި މީހެއް. އަޅުަގނޑު އުަފންވިއިރު ައޅުަގނުޑގެ ބޮލުަގއ2:91ިއަޅުަގނަޑކީ 

ނޑުމެން ފަޚުުރވެރިކަމާ އެީކގައި ދަންަނވާލަންޖެހެނީ  އަޅުވާފަ. ކޮންވާަހކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. މިއަދު އަުޅގަ

އެިކއުމިލޭޓުވަމުން، ބޮުޑކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރީްނެގ ދަރީންގެ ބޮލުގައި އަުޅވަމުްނ އައި ދަރަނި މިހާރު މި އޮތީ 

އަހަރު ވެރިކަންކޮށްިފއްޔާ ުދވަހަކު ެވސް ދަރަންޏެއް ނޯންނާނެ މި  41މި އޮތީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން  ކުޑަކޮށްަފއޭ

ރާއްޖެ އަުކ. އެހެްނވީމާ، ދަަރނީގެ ވާަހކަ ދަްއކާނެ ކަމެްއ ނެތް. ނުބައިކޮށް ކަްނކަން ހިންގާ ވާަހކަ ދަްއކާނެ ކަމެްއ 

ޅުވާަލއިގެްނ ރިޝްވަތުހިފައިގެްނ ވޯުޓ ނަަގން އުޅެނީޭއ ިކޔަިއގެން ެއ ނެތް. ސަބްސިޑީްޒ ލަިއގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮ 

ނޑު އިޝާރާްތކޮށްލާނީ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮުޅ ޕާީޓ  ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ ތާކުންތާުކޖެހޭ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ދެްނ އަުޅގަ

ށް. މި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކަމަށް މި ދަޢުވާކުރާ އިދިކޮުޅ ޕާޓީ، ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަތކަ

މުހިއްމު ނުކުތާގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރެްއވީ، އަދި މިއަދުެގ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގައި ވެްސ 

ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުީޚ އަްށ އަރަިއގެންދިަޔއީ، މީ އެްއެވސް ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް ސިާޔސީ ކުލަޖެހިފައިާވ، ެއްއވެްސ 

ޤުތިޞާދީ އަމާަޒކަށް ދަތުުރނުކުރާ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓަީކ އި

ނޑަައޅާފައި އޮތް ިސޔާސަތުތަކެއް ތަންފީުޛކުރުމަށް  ނުޑމެން ކަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ިސޔާސީ ބަޖެޓެކޭ. މީ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ސިޔާސީ ބަޖެޓެކޭ. މި ނޑުމެން ހުށަހެޅި  ޓަކައި ކަ ބަޖެޓުގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވެގެންދަނީ އަޅުގަ

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛވެގެްނ ދިޔުން. މި ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރެވުނީމާ ދިވެހިރައްޔިތުން ެއ އެދޭ ދިރިއުޅުމާއި އެ އެޭދ 

. އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާުރގެ ހެޔޮވެިރކަމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީާދ ހަވާލުކުެރވިއްޖޭ ވަރަށް ހުތުރު އިބާރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކަރާމަތާިއ ޢިްއޒަްތ 

ނޑާލާ ގޮތަށް ބޮލަކަށް  ހާސް ރުފިޔާ. ަހވާލުކުރީމާ ވީ ކޮންކަމެއްހޭ ސުވާލުކުރީމަ، އެ ުސވާލުެގ  91ލައްކަ  2ކަ

ލައްކަ ރުފިާޔގެ ހެލްތު  2ހާސް ރައްޔިތުންނަށް، މީހަކަށް  91ލަްއކަ  2ނަވާލަންޖެހެނީ ޖަވާބުަގއި ދަން

އިންޝިއުރެންސް އަޅުަގނޑުެމންގެ ސަރުކާރުން އޮންނާނީ ދީފައޭ. އެހެންވީމާ، ކޮްނވާހަަކއެއްތޯ ތި ދައްކަނީ. ދެްނ 

އިްނ ފެށިގެން ޢާލަމީ ފެންވަރުގެ  2ނުއަރީ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅައިގެން ޖެ 3123އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ 

ޞިއްޙީ ރަްއކާތެރިކަމެއް ިދވެހިރައްޔިތުންނަށް އެންމެންަނށް ދޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިހިރީކީ އޮޅުަވއިލެވޭެނ 

 ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ތަފްސީލުނެތިގެން، ވާުނވާ ނޭނިގގެްނ ވާހަކަދަްއކާ ސަބަބަީކ، ޙަީޤޤަތުގައި ތަފްސީލު ދީފިްއޔާ

އަދި މާ ބޮޑަށް އޮޅޭނެ. ާވނުވާ ނޭނޭގ ބަޔަކަްށ ތަފްސީލުދީފިއްޔާ މާ ބޮޑަްށ ޮއިޅގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، މިހިރަ 

ނަޑކަށް ނޭނގެ ދެން އިތުރަށް ހޯދާނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓުތަކުގައި ނެތް ތަފްސީލެއް މި ބަޖެޓަކުން އަޅުގަ

އްަގއި މިައދު ހަމަ މަގަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެން ކަންކުރާ ގޮތަށް މިހާލަތެއްގައި ކަންކަން ކުަރމުން އައި ޤައުމެ

ނޑުެމންނަށް ވަރަށް ެއ ވާހަކަަތްއ ބަލައިގަންނަން އުނދަޫގވޭ.  ކަންކުރަމުން ދާންފެށީމަ ނިކުމެ ވާހަކަދެްއކީމަ އަުޅގަ
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މިސްކިތެއް  41ރުން އަހަ 41ބަނދަރު،  41އަހަުރން ނޭޅުނު  41ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ވާހަކަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. 

ނޑުމެން އަބަުދވެސް މި ދައްކަމުން އަންނަ  41އަހަރުން  41ނެހެދުނު.  ކުދިންނަށް ކިޔަވަ ެއއް ނުދެވުނު. އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ ޤައުމެްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ެއންމެ މުހިއްމުކަމަކީ ޤައުމެއް 

ނާ ތަރައްޤީކުރުމޭ. އިންާސނާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ އެއްބަހާ އަކީ އިންސާ  މެ މުހިއްމުތަރައްޤީކުރުމުގެ އެން

ނުޑމެން މި ކުރާ އުއްމީދުތަުކެގ އަލީަގއި  ވަނަ އަަހރަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަިއވޭ  3123ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ިއންސާނާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ހިމެނި 3ބަރާބަރު   ފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނެތޭ އެްއވެސް  އުފެއްދުންތެރިކަމަކާއި ނުަލއި ދިެވއްަސުކ ޖަލުގެ ތޭރިތަުކގެ ތެރޭަގިއ  އަކީ އަުޅގަ

ކުދިންނަށް  އެ ދެަވނަ ފުރުޞަތު ދެނީ. ދެވަނަ ފުރުޞަތުދީގެން، ެރވިފަިއ އިންނާކަށް. އެހެްނވީމާބަންދުކުރެވި ހައްޔަުރކު

ނޑުޓަކައި.  ދަންނަވާ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ތަމްރީނު މިދެނީ މި  ތިޞާދު ބިނާކުރާއިރު މެްއގެ އިޤްމެން ޤައުއަުޅގަ

ިދަޔ  ވެގެން ޓަކައި ހިއްާސކުރަންޖެހޭ މީހެއް. މާޒީ ތިޞާދު ބިނާކުރުމަށްއިޤްކޮންމެ ވަކި ފަރުދަކީ ެއއީ ެއ ޤައުމެއްގެ 

ތަނުގައި ގާއިމުކޮްށ  ތިޞާދީ ނިޒާމެއް މިނުރަްއކާތެރި ރައުސްމާލީ އިޤް ވެރިކަުމގެ ތެރޭގައި އަހަރު ދުވަުހގެ 41

ރާއްޖޭަގއި ޮއތް  ވިޔަފާިރވެރިންެގ އަތްދަށަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ައޅުވެިތކުރުިވއިުރ ކޮބައިތޯ މި 7ބަރާބަރު 

ހަުރގަިއ އަ 41ދައްކަނީ  ލެވުނު ސަރުކާެރއް މި ސަރުކާރު. އަހަަރކު ރަށެްއަގއި މީހެްއގެ ދަތެްއ ސާފުޮކށް ނު

ނޑުެއއް ނެތް. މިއަދު  އެ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަށް މިއަަދުކ ޖާގަ، ވެރިކަންކުރީ. އެހެންވީމާ މެން ވިސްނަންޖެހެނީ އަުޅގަ

ޓުން އުފެއްދި ކެޕިޓަލިސް 7މިދެންެނވީ  އަޅުަގނޑުތަންފީޛުކޮށްގެން މި ހާސިލުކުރާ މަގުސަދުތަަކކީ ކޮބައިތޯ. މި ބަޖެޓު 

ކުިދންނަށް ކިޔަަވއިދެމުން، އަެނއް ، ންޖަހަމުންސިޓީ ހިަފއިގެން ސަލާގެ ައޅުވެިތަކމުގެ ދަށުަގއި ބޭސްމީހުން ވާހަކަ. އެ

 ޓާ ކުރަނީ މި ސަރުކާރުން މި ބަޖެމެން މި ސަލާމަތްއަުޅަގނޑުކަމެއް ކުރަމުން އުޅެމުންައއި އަޅުވެިތކަމުެގ ތެރެއިން 

ރަށުގައި ދިރިުއޅޭ ފަންތީގެ މީހުންނާއި ރަށް މަތީތިޞާދީ ގެޕް، މިދަންނަވާ އިޤްސިާޔސަުތތަކުން.  ގެންނަ އެީކގައި މި

ނޑަެއޅިފަިއވާ ސިޔާސަތަީކ ކުދި އަދި މެދު ލުމަށްވާ ގެޕް ފިލުވައި ދެމެދުގައި އެ ރައްޔިތުންނާ ފަންތީގެ  ޓަަކިއ ކަ

ނޑުވިޔަފާރިތަކަށް  ތުން މީެގ ގޮ މަގުފަިހކޮށްދިނުން. އެ ،އި ފައިނޭންސްކޮށް މެންެގ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ލާފައަުޅގަ

ފަންތީގެ  ގޮަތށް ކުދި އަދި މެދު ވަީނ ހަމައެކަނި މިދަންނަވާ ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިަފއި މިމިލިއަ 62ތެރެއިން 

 ޔިތުންނާރައް  ޢާއްމު ސްޓުންގެ ބޮޑު މި މަހުޖަނުންނާއިދަންނަވާ ރައުސްމާލީ ކެޕިަޓލި މި  ،ވިޔަފާރިތައް ތަަރއްޤީކޮށް 

މި ބަޖެަޓީކ ، ިއވާ ސިާޔސަތުތަކެްއ. އެހެންވީމާޓަަކއި ަކނޑަެއޅިފަ ތިޞާދީ ގެޕް ުކޑަކުރުމަށްދޭތެރޭގައި ިމވާ އިޤް

ފުރިހަމަ  ރާއްޖޭގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އެންމެ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާަނމަ މިހާތަނަށް މި ޖުމްލަ

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ،  ިޞްއޙީ މެންގެއަޅުަގނޑު. ިމ ބަޖެޓުން އެބަ ހާސިލުވެެގންދޭ އެންމެ އުއްމީދީ ބަޖެޓު

ދާއިުރ ިދވެހިންނަށް ތަޢުލީމީ ހުރިހާ  މެންނަށް ބޯހިާޔވަހިަކން އެބަ ލިބިދޭ. މި ބަޖެޓް ތަންފީޛުކުރެިވގެންއަޅުަގނޑު

ނޑުއަޅު ދާއިރު  ނިމިގެންއް ފަހިވެގެން ެއބަދޭ. މި ބަޖެޓު ފުރުޞަތުތަކެ މެންނަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަްށ ގަ
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ދޭ. އަދި ހަމަ އެންމެ މުހިއްމުކޮށް  ދަތުރުކުރާނެ ވަރުގަދަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިުމކުރެިވގެން އެބަ

ނިޑ، ދާއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ބަޖެޓް ތަންފީޛުކޮށް ނިމިގެން ދޭ.  ކުަޑވެގެން އެބަރު މުޅި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކެ

 އަޅުަގނޑު ލުގައި ހާތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ނަފީކުރާ  އެންމެހައިގޮތުން މިދައްކާ  ދެން މި ބަޖެޓާ ބެހޭ، ހެންވީމާއެ

. ކުކުޅު ހޭވީަމ ވަރަކަށް ކިަޔއިދިނަސް ނޭނގޭނޭ އްޔާ ކިތަންމެކަމަށް ެވއްޖެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވާނުވާ ނޭނގޭ

ކަމެއް ުކރެވޭ ކަމަކަށް ުނއެއް ފެނޭ. ތުރުއެ ހާަވއިގެން ގުަޔށް ކޮށްޖަހަނީ. އި، ންވީމާސް ކޮށްޖެހޭނީ ގުޔަށޭ. އެހެއަބަދުވެ

އިދިކޮޅު ލީޑަުރ ވިދާުޅވަނީ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ ފައިސާެގ އަދަދޭ، ކުންފުނިތަކުން ިލބޭ އާމްދަނީ އެއް ބަޖެޓުްނ 

އިން. ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ފައިނޭންޝަލް ފެންނާކަށް ނެތޭ. ކުންފުނިތަކުގެ އާމްދަނީ ފެންނާނީ ކުންފުނިތަކުގެ 

ވަންނާނީ  އެ ފައިސާ ދެން ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަށް، ސާ ފެންނަން ހުންނަނީ. އެހެންވީމާހިސާބުތަކުން ކުންފުނީގެ ފައި 

އެހާ ، އެ ަފއިާސ ފެންނާނީ. އެހެންވީމާ ބަހައިެގން ފައިދާ ލިބޭ ހިސާބުން ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުންދައުލަތަށް ިޑވިޑެންުޑ 

 ހުރި ތަފާތަީކ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ެއއަރ ކުީރގެ ސަުރކާރާ ގެ ސަރުކާާރއިހިސާބަށް ދިޔައިމަ ފެންނާނެ. މިއަދު

ޓުން ފެންނާނެ ތަންފީޛުކޮށް ނިމޭއިރު އެއަރޯމލްޑިވްސް ވެސް ނުހުންނާނެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެމޯލްޑިވްސް ފެންނާނެ. ބަޖެޓު 

ތައް ގެންގުޭޅ އެއަށް ިކަޔނީ. އެ ފެންނާނެ. މިފްކޯ ފެންނާނެ. ބޯޓު ނަމެއްތޯމޯލްޑިވްސް ފިޝިން ކޮމްޕެނީ. ކޮން

ތަންފީޛުކޮށް ނިތަކެއް ފެންނަން ހުރީ. ބަޖެޓު ނަމެއްތޯ ކިޔަނީ. އެމް.އެސް.އެލް މި ހުރިހާ ކުންފުކުންފުންޏަށް ކޮން

ނެޑއް ވެސް ނެތް. އެެހންވީމާނިމުނުއިރު ހަރާން ކުންފު ންގި ބަެއއްެގ ރު ހިފެންވަރުަގއި ސަރުކާ މި، ނިގަ

ބޯޓު އޮތް ކުންފުންޏެއް  211އަހަރު ވެިރކަމުަގއި  41ތަނުގައި ދައްކަން އޮތީ.  ވާހަކަތަެކއްތޯ މިއަދު މިކޮން

ނޑުއަ ނޑު ވެސް ނެތް ކަ ފެންވަރުަގއި  މި، ޑިން ވެސް ފެންނާކަށް. ެއހެންވީމާހަވާލުކުރީމަ ެއއިން ބޯޓެްއގެ ފަށަންގަ

ނޑުޔަކަށް ކަންތައްތައް ހިންގާަފއި ތިބި ބަ ތަނުގައި ވާހަަކދައްކާކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތޭ.  ދަންނަާވނީ މިއަދު މި އަުޅގަ

އެްއ ދެއްކިަޔސް ކިތަންމެ ބާރަށް  ައީކ، ކިތަންމެ ގިނަ ވާހަކަ ެއއް ނެތޭ. ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ  ޖާގަ

ކޮްށގެން ތިބެ ބާރުބާރަށް ވާހަކަދެްއކުމަކުންނެއް އަިދ ކަރަށް ނާރު އަރުވާަފއި ހަޅޭްއލެވިޔަްސ، މޭކަށިަގނޑާ ހަމަައށް ބެގީ

ނޑައްލެއް ނުވާނެ. ހަމިކަމެއް  ށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ކެރޭ ދިެވހި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ައޅުގަ

ނޑުޓަކައި.  ގެ މި ސިޔާސަތުަތްއ ތަންފީޛުކުރުމަށްޕީއެމް.ޑީ. މިއީ ސީދާ  އޮތް ބަޖެޓަކީ މެން ހުށަހަޅާފައި މި ައޅުގަ

، ހެިޅފައިވާ ބަޖެެޓއް. އެހެްނވީމާޓަކައި ހުށަ ޤައުމުެގ ކަންކަން ަތންފީޛުކުރުމަށް ގޮތަށް ބަޖެޓު، ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭ

މި ބަޖެޓުގެ އެންމެ އަކުރަކަްށ ވެސް އެންމެ ތިއްކަކަށް ެވސް އެކަްއޗަކަށް ވެސް ހަމަ ހިލާ ބަދަލެއް ނުގެންނާނަން. 

ނޑުނުގެނެސް  ނޑު ން މީތި ތަންފީޛުކުރާނަން. މެއަުޅގަ ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓަުކ  އަުޅގަ

އެންމެ ބޮުޑ  ބަނދަރުެގ ދިގުމިެނއް. މިއަދު އެކަަމކު ެއއީ މުިޅ ރާއްޖޭަގއި އޮތް ނެ ބަނދަރު ފުންކުރާނެ ވަރަާކއިނޯންނާ

ނޑުއަމި ަސރުކާރަށް ކަން ކުރެވޭނެ. ، ބަނދަރު. އެހެންވީމާ ިމއީ ކަްނ ކުާރ ، މެން ކަން ކުރާނަން. އެހެންވީމާުޅގަ

އަހަރުަގއި އުޅުނު ަވއްތަރަށް އުޭޅ  41ވައްތަރަށް  ފޮތިން ފޫގަޅައިގެން މާ ބާރުބާރަށް އެ ސަރުކާރެއް. މިައކީ ނުފޯރާ
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ގައި ކަންކަްނ ތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކުގެ އަލީ ރަނީ ޒަމާނީ އިޤްކު މެން ކަންތައްތައް މިއަޅުަގނޑު ސަރުކާރެއް ނޫން. 

 ެމންގެ ކަންކަން ހާސިލުކުެރވޭ ައޅުަގނޑުރަނގަޅަށް ރާަވިއގެން، ދުަރށް ވިސްނަިއގެން، ިދގު މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި 

ލޯނުތަކުގެ ޤާނޫނީ ހައިިސއްަޔާތ އުަފއްދައިފި މި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލު އެީކަގއި ބައެއްއެއާ  ގޮތަށް. ހަމަ

ނޑު. ދޭތެރޭގަ ހޭ ބެ އެްއަޗކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ާވލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ލިޔެވިަފއިވާ ކޮންމެދަންނަ އަުޅގަ

މަތިން އަިއސްފަިއވާ ެއްއޗެކޭ. ދެން ފަހަކުން އަލުން  ވާ ގޮުތގެ ގޮތް އެއް އުސޫލުތަކާ މާލީ ޤާނޫނުތަކާއި ންމެހައިއެ

ހެރީ ލޯނުތައް ގެ މަޖިލީހުން މީތި ފާސްކުރެވުނީމަ އެއެޕްރޫްވކުރަންޖެހޭނެ އެއްެވްސ އެްއޗެއް ނޯންނާނެ. ރައްިޔތުން

ތަނަށް  . އެއީ ީމގެ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ. އަލުން ައނބުރާ ބިލެއް ހަދައިގެން ފޮތެއް ލިޔެގެން މިއެޕްރޫްވކުރެވިފަ

ންވާނެ މިހާރު މިއަށް ވޯޓު ދެްއވާއިރު ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވަ، ހުށަހަޅާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

ދެނެއް އަލަކުްނ ، ރިހާ އެއްަޗކަށް އެންޑޯޒްމަންޓު ދިނީކަން. އެހެންވީމާލޯނުތައް ވެސް މި އެޕްރޫވްުކރަނީކަން. ހު

ކޮންެމ  ައކީ، ިމއަދު މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ދަްނނަވާ ވާަހކަ މި އަޅުަގނޑުމިތަނަކަށް ލޯނު ހޯދާކަށް ނާންނާނެ. 

މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން. ބަލަ މިއީ ރައްޔިތުން ވޯޓުދިން ބަޖެޓޭ. މިއީ ރައްޔިތުން  މަޖުބޫރުވާނޭމެންބަރަކަށް ލާޒިމްވާނޭ، 

ނޑު، ރައްޤީގެ ޕްލޭނޭ މިއީ. އެހެންވީމާވޯޓުދިން ތަ މި ބަޖެޓަށް ިމރޭ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  އަުޅގަ

ނޑުދޭތެރޭަގިއ  ވޯޓު ނުދޭ މީހުންނާ ނޑު. ނޭންޖެހޭ މެން ވިސްނައަުޅގަ މެން ވަރަްށ ީސރިޔަސްކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ލަޙަތުތަާކިއ ގުޅިަފއިާވ ހަމައެކަނި ިސާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތންގެ ޢާއްމު މަޞްއެއީ މުިޅ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫލުތައް ުމގުރާލަން މަސައްކަތް  އްޤުތައް ުމގުރާލަން ަރއްޔިުތންގެ ޙަ ކުރާ ބަޔަީކ އެއީ ަރއްޔިތުންނާއިކަ

ނޑުއެފަދަ ބަޔަކަށެއް ، ސައްކަތްކުރާ ބަެއއް. އެހެްނވީމާމަ  ެއއް ނުދޭނަން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަ މެން ޖާގައަުޅގަ

މިއީ  އަެނއް ކަމަކާއި އަެނއް ކަމަކާ ގޮތެްއގައި އިސްލާމްދީނަށް މިހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން އެ ދައްކާ ބުދުތަކާއި

ނޑުއަވެސް ހާހައްތަ ނޑަެވގެން ދަްއކާ ވާހަކަ.  މެްނެގ ބޮލުގަިއ ކަންކަން އަުޅވަން ުޅގަ ްށ ޔަޤީންކަން އޮތީ މި އަުޅގަ

ކާރުްނ ގެ ސަރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަސރުކާރަކުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ. ތަންފީޛުކުރާނެކަން. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންއަޅުަގނޑު ބަޖެޓު

ނޑުވީ ވަޢުދުަތއް ފުއްދައިދޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ުބ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާ 3124މެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

މެން އެކަން ކުރާނީ. އަޅުަގނޑުތަންފީޛުކޮށްގެން  ކާމިޔާބުކުރާނީ ހަމަ މި ބަޖެޓު ތަންފީޛުކޮށްގެން. މި ބަޖެޓު

ން ކައިިރއަށް ފަތު ނައްތާަލއި ެވރިން ރައްޔިތުެގ ރައްޔިތުްނގެ ސަލާންޖެހުމުގެ ަސގާމެން މިީއ ރާއްޖޭ އަޅުަގނޑު

އެީކގަިއ މި ފުރުޞަތުަގއި އެއާ  ިތޞާދު ބިނާކޮށްދޭނަން. ހަމަގެ އިޤްޤައުމު  ސަލާންޖަހަން އަންނަންޖެހޭ ހިސާބަކަށް މި

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުދީ އަދި މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންގެ  އަޅުަގނޑު

ޓަަކއި ތިޔަ ކޮްށދެއްވާ މަަސއްކަތްޕުޅު ވެސް  އަށް ގެންދިއުމަށް ސައްކަތް މިހާ ފުރިހަމަެއކީ މި މަ  މެންނާއަޅުަގނޑު

ށް ޖައްސަަވއި މި ބަޖެޓަށް ެއކީަގއި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީްނ އެ ދަްއކަވާ ވާހަކަަތއް ދުރަ ެއއާ ބަލައިގަންނަން. އަދި ހަމަ

 ެވސް އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެްއވުމުަގއި ޕާޓީގެ އެތެޭރަގއި މަސައްކަްތކޮށްދެްއވުމަށްވޯޓު
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިން ޙަމީދު ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްނިލަ

ަގއި މިހާރު އިންިޑއާކުރިން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ އެްއޗެއް ދަންނަވާލުުމގެ

އެ ޓީމަާށއި ެއ  ބުރަ މަސަްއކަތް ފާހަަގކުރަްއވައި ކުަރއްވާ  ގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު އެހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިާރއްޖޭ

ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެްއ ދަންނަވަން. އާދެ، ދެންމެ  ްއވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވައިޓީމަށް އެހީތެރިވެދެ

ތެރި މެންބަރަކީ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ވާހަކަ އެއް ަދއްކަމުން ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް 

ދީނަށް ލޯބިކޮށް ވާަހކަ ދެްއކެވީީތ ަގއި ވާހަކަދައްކަމުން އިސްލާމްމިހާރު މިއަދު ،ބުދު ވެސް ބަހަްއޓާނަމޭ ބުނެ

ންދެން ސީދާ ރައީސް މަނިކުފާނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބަދަލުވަ ކަމާ އުފާކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އެ އަޅުަގނޑު އެ

މައުމޫނުގެ ޚާއްޞަ އެީހގެ ދަށުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބަދަލުަވންދެން، ސީދާ ރައީސް މައުމޫނުގެ ޚާއްޞަ އެީހގެ ދަށުން 

ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ފާަހގަކުރަން. އަޑަށް  ދިޔަ ބޭފުޅެއް އެްއޗެހިތައް ހޯދައި މަަސއްކަްތ ކުރަމުން ކަުމގައި އަުޅގަ

ްއކޮށް އެ އޮޅުވާލުާމއި މަކަރާއި ހީލަތާ ންމެ ވަރުަގދަ އަށް ވިދާޅުވި ކަުމގައި ިވޔަސް މި ބަޖެޓަކީކިތަ އިބާރުލައްވާފަ

ޯކޑު ބަޖެޓެްއެގ ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ރެ 25ކަން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ. ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓެއް

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ޚަރަދުކުރެވޭެނ  28ވަނީ  ހުށަހަޅާފައި މިލުެމއްގެ ތެޭރގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ގޮތުަގއި އޮުޅވައި

ރެވޭ ކަަމކީ ލެއް މި ބަޖެޓުގައި އެނގޭކަށް ެނތް. ހަމައެކަނި ކުދުކުރެވޭނެ ޮގތުގެ ެއއްެވސް ތަފްޞީތަންތަނާއި ޚަރަ

ކީ ކޮަބއިތޯ ެއ މަޝްވަރާަތްއ ދަނީ. ޚަރަދުތައް ކުެރވޭނެ ތަންތަނަ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

ލެއް އެްއެވސްވަރަކަށް ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނާފަ އެއް ނެތް. އެިކއެިކ ދަނީ. ކުރެވޭނެ ަތންތަނުގެ ތަފްޞީ ކުރަމުން

ތައް ކުރެވޭނެ ޮއތް. މި ޚަރަދު ބިލިއަން ުރފިޔާގެ ބޮޑު އަދަދެއް އެބަ 5ދިމަދިމާލުގައި އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 

ތަކެތި، މިފައިާސ  ވަނީ ވިާދޅުވެފަ. މިهللا ޢަބްދު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުލު ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިގޮތުގެ ތަފްޞީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ލު ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ޢިފައިސާ ޚަރަދުކުރާެނ ޮގތުގެ ތަފްޞީ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާިއ މިދޭނީ ކޮން

ދެްއވައިފި. ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ޤައުމު ހިންގާނެ ކަމަށް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްهللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު

މިއަދު ކައުންސިލުތަކަށް މި ބަޖެޓުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނި މީހުން، ވަކާލާތުކުރި މީހުން ރައްޔިތުްނނަށް ބާރުތައް 

 ސާރަ އެކަނި. މި ވެސް ހިެޔއް ވަނީ ހަމައެކަނި ކަުއންސިލުތަކުގެ މެންބަރުންގެ މު ހަމައެކަނި ދޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި

ނަޑކަށް ހިޔެއް ދެކޮޅު ތަނަކަށް  ލާނަން މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާުނވޭ ދޭނެހެންނެއް. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް ނުވޭ އަުޅގަ

ވާީތ މާދަމާ ކަްނނޭނގެ ެއ ދާއިރާ މި ސަރުާކރުގެ ިސޔާސަތުެގ ތެރެއިން  ދޫ ދާއިރާއަޅުަގނުޑ ހިމެނޭ ދާއިރާ ނިަލން

ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ނިލަންދޫ ުރެގ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން އަހަ 4ފާއިތުވެދިޔަ  އެއްވެސް ެއއްެޗްއ މިފޮހެލާނީ. 

ނޑަްށ  ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ދެ ރަށް، ނިލަންދޫ އަދި ދަރަނބޫދޫ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ އެއް ނެތް. އަޅުގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެހެންަނމަވެސް، މިއަދު ހިންނަވަރު ާދއިރާގެ ސް ނުލިބޭނެކަން.ވެއޮތް ތާނަގިއ  އެނގޭ ކުރިއަށް
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ނޑުމެންނަށް އައު މް މުޙައްމަދު ޞާއިބްރާހީ މަިނކުފާނު ސަރުކާރާ އިދިކޮުޅ  ިހތްވަރެްއ ދެްއވައިފި. އެ ލިޙު އަުޅގަ

ށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވަނީ މެންބަރުންގެ ދާއިރާގެ ބައެްއ ކަންތައްތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮ

ނޑު އެ މަނިކުފާނު ކިަބއިން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަެމއް ައޅުަގނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާ ނިލަންދޫ  ވިދާޅުވެފަ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ގޮތަށް ބަޖެޓުގަިއ  ވަނަ އަހަރުަގއި ހިމެނޭ 3123އަތޮުޅގައި ނިލަްނދޫގައި ާޚއްޞަކޮށް ބޭންެކއްގެ ގޮތްޕެއް .ދާއިރާަގއި ފ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ދެެކވޭ. ޙަޤީޤަުތގައި  ތާނގައި އެބަ އަހަރެްއގެ ވާަހކަ އަބަދު މި 41ދިނުމަށް. އާދެ، ހިމަނައި އަުޅގަ

ނޑެްއ އުޅެނީ ރަން އަހަރަކުން ނެއްެޓއް ނޭިގެގން މި 41އަބަދު އެ ެރއްގެ ވާހަަކ އެދެކެވެނީ އަބަދު އަހަ 41 ގޮތުަގއި ގަ

ނޑު ފާހަގަކުރާ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުންވާ އަތަށް ލިބިއްޖެއްޔާ ނޑުގެ ވާހަކަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ނީ އަބަދު ދައްކާނީ ރަންގަ

އަހަރުެގ  41ގިގެން. ރަްނ ނެނއްޓެްއ ނޭ ންެދއްކެނީ އޭެގ ައގުޮބޑުކަމުން. ޭއގެ އަހަރެއްެގ ވާހަކަ މި 41ގޮތުަގއި ރަން 

ނޑުން ނެއްޓެން އަހަރުގެ ބާނީ އޭގެ އަ 41ރަން  ރި ކަންތައްތަާކއި ޚިދުމަތްތަކާއިކޮށްފައި ހު ގުޮބޑުކަމުްނ އެ ރަންގަ

އިްނ  3115އަހަރު  6އަހަުރގެ އެންެމފަހު  41ަދއްކަނީ. ިމދަންނަވާ  އަހަރެއްގެ ވާހަކަ މި 41ގިގެން އަބަދު ނނޭ

ަކމަށް ވާނީ އެ ސަރުކާރުން  އަހަރެއް 6އަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެންމެ ޚަރަދު ބޮޑުެވގެންދާނެ  3119

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބަޖެޓު  6އަހަރު. އެ  6ބުނާ  އަށް މި 3119އިން  3115ނޫނީ އެ އާއި  މުންނިމު

ބިިލއަން.  6. ބަޖެޓު ޑެފިސިުޓގެ ޮގތުގައި ވަނީ އަހަރުގެ ަދުއރުގަ 6ިލއަން، އެ ބި 6ޑެފިސިޓުގެ ގޮތުަގއި 

ޖެޭހ  ފަހުން އަހަރަކަށް އެބަ ަހވާލުވި ކަމާރިފަހުން، މި ސަރުކާރު ވެ ަހވާލުވި  ނަމަވެސް، މި ސަުރކާުރ ވެރިކަމާއެހެން

 މައްޗަށް ވުރެ  ބިލިއަނަށް 31އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިމޭއިރު  6އަކީ  ބިިލއަން. މާނަ 5ޑެފިސިޓުގެ ގޮުތގައި 

 ރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓާ ވަނަ އަހަ 3122، 3121އެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަރަިއގެންދާނެކަން. ހިތާމައާ 

 ން. މަސްެވރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދީފައިނުވާކަ ދީފައިން. އެމް.ބީ.ސީ އަށް ަބޖެޓުޢަމަލުކޮށްފައި ުނވާކައެްއގޮތަށް 

ނުޑވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދީފައިނުވާކަން ނުވާކަން. ައތޮޅު ކައުންސިލުތަާކއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުަތކަށް ބަޖެޓުެގ  . ދަ

ރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރ ނުވާކަން. ިސވިލް ސަފަިއ ށް ދީކަގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސި ފައިާސ އެ ަކއުންސިލުތަ

ވަނަ  7:ނުއަސާސީެގ ނުވާކަން. މިީއ ޤާނޫ އި ދީފަ ކޯޓުތަކުން ދިނުމަށް އަމުރުކުުރން ވެސް، އަމުރުކުރުމުން ެވސް އެ

 ކަމެއް. މި ަސރުކާރުން ރައްޔިތުްނގެ ގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ޚިލާފަްށ ކުރާ މާއްދާގެ )ނ(އާ

ވަގުުތ  އެކު މިދާކަމީ ހިތާމައާ  ބަޖެޓުން ބޭރުން ފައިސާތައް ބަހަމުން ޓުންނަށް ކުންފުނިތައް އުފައްަދވައިއެކްިޓވިސް

ކޯަޑކުން ކޮންތަނަކުން އަން ރުފިޔާ ދިނީ ބަޖެުޓެގ ކޮންމިލި  76ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެްމ.އެން.ބީ.ސީ އަށް 

ނޑުމެންނަށް އެ ނގޭކަށް ނެތް. ސާކު ސަމިޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނެރެގެންކަން ވެސް އަުޅގަ

 ބިިލއަން އެ  2މިލިއަން. އެހެންނަމަވެސް، ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުަގއި ގާތްަގނޑަކަްށ  342ބަޖެޓުގެ އަދަދަކީ ޖުމްލަ 

ނޑަަކށް ނޭ ކަން ިމ ން ކޮންގޮތަކަށް ހޯދައިގެންކުދިމާލަގޭ ކޮންނތަނަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ކަމަށް އެބަ ލަފާކުރެވޭ. އަުޅގަ

ޚަރަދުތައް ކުރީކީ. ޤައުމީ ިއދާރާތައް ހަދާ އެިކއެކި ފެްނވަރުެގ މަޤާމުތައް އުަފއްދާ އެ މަޤާމުތަކަށް އެމް.ީޑ.ޕީގެ 
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މީހުންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަތައް ދީ ހަދަނީ ކޮންތަނަކުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ކަމެްއ  އެކްިޓވިސްޓުން ލާ އެ

ނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުަވސްވީ ދިުގ އަޅުަގނޑުމެން ނަކަށް އެނގޭކަްށ ނެތް. އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ީޕ އަްށ ނިސްަބތްވާ ޕާީޓގެ މެންބަރުން އާެދ، އެ ާޕޓީގެ، ، ތާރީޚެއްަގއި ަޤއުމެްއގެ ވެރިަކންކުރަން ތިބި ބަޔަކު 

ގައި ބަަޔުކ ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލައި ޤައުމު ގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚު ދިގު ތާރީޚު ސަރުކާރުގެ ވެރިން ޤައުެމއްގެ މި 

ނުޑކޮށްލައި ނޑުފު  އިމީހުން ދާނެ ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލާފަ މީހުންނޭ. މި ނަމަ މިއީ އެ ފިލަިއެގން ދާނެ ކަމަށް ވާ ފު

 ފިލައިގެން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެންެގ  3123`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

ނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމެއްގެ ބަޖެޓެއް،  ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

ނިވި ގޮތަކަްށ ދާކުރުވަރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައި އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ އެންމެހައި ޖެޓަކީ އެ ޤައުމަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށްބަ

އެކުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި ބޭނުން ހިފަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެ.  އިންޞާފުވެރިކަމާ އިކަމާހަމަހަމަ

މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ޙަޤީޤަތެއް. އާދެ، ގިނަ ޤައުމުތަުކެގ  އެންމެހައިޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު ހިތުން މިއީ ޢިއް

މަްއޗަށް ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަމުން  ވުރެ 51ތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން %ދައުލަތްތަކުގެ ބަޖެޓަީކ އެ ަޤުއމުތަކުގެ އުެފއްދުން

ވެސް  ކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާެގ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުއްދުގެ ދެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރަހަ އެ އަންނަ އެއްެޗއް.

ދެންނެވީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ހިފަހައްޓާފައޭ.  ދަށުެގ ގިނަ ޤައުމުތައް މި އަށް ވުރެ 36ނޫނީ % 31އްަގއި %ޢާއްމު ގޮތެ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ވޭުތވެިދޔަ   އި މިއަހަރުގެ ތެރޭގަ  4އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި ނޫނީ  3އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

ން އެީއ ދެންނެވި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ނިސްބަތުން މައްޗަށް ގޮސްފައޭ. އާދެ، އެހެންކަމު އަްށ މި 71ނޫނީ % 61އޮތީ %

ނޑު ދަންނަވާލަން ބިިލއަން ރުފިޔާ ލިބޭެނ  26ޖެހެނީ. އާދެ، ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ އަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ ގޮތަކަށްކަން ައޅުގަ

ނޑަކަށް ކަމަށް  އެހެން މި އާދެ،  .އަދަދު ލިބިދާނެ ކަމަށް އެއީ ހަމަ އުފެދޭ ސުވާލެއް ނަމަވެސް މި ލަފާކުރި ގާތްގަ

ނަޑކަށް  ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެއީ ފޮރިން ފައިޭނންސް އިންނާއި ޑޮމެސްޓިކު  4.7ދެންނެވީ، މީގެތެރެއިން ގާްތގަ

ަބއިތޯ. މި ބަޖެޓު ކީ ކޮވާތީ. އާދެ، ީމގެ މާނައަފައިނޭންސް އިން ހޯއްދަވަްނ ނިންމަވާފައި ވާ ެއްއޗަަކށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތުން ކެޕިޓަލްގެ ގޮުތގައި ޚަރަުދކުރަްއވަން ނިންމަވާފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި މިދެންނެވި ފައިސާ ލިބިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރެިވގެންދާނެ ޚަިަރަދުތަކެއް. އާދެ، ެއ  ޚަރަދަކީ އަުޅގަ

ޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދެންނެވި މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމުތައް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އާދެ، ނުލިބިއް

ކަށް ބިލިޔަން އެއީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ބައްަލވާފައި މި އޮތީ. މްދަނީން ގާތްަގނޑަކަށް ދިހަވަރަދައުލަތުގެ އާ

ބަެއއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި، ރިކަރަންޓު ޚަިަރަދު  އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަުފޅު ދެއްކެވި
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ކުޑަކުެރއްވުުމގަިއ އެބަ ުހްއޓޭ ބައެއް ާދއިރާތަކުން ިމސާލަކަށް، ސަުރކާރުގެ ުމަވއްޒިފުންނަށް ނޫނީ ސަރުކާރު 

ނޑަކަށް މިދިޔަ އަަހރަށް ވުރެ މި ދެންނެވީ  ވަނަ  3123ށްވުރެ އަ 3122ހިންގުމަށް ކުރައްވާ ޚަރަުދެގ ގާތްގަ

ނޑުމެންގެ މި ދަުއލަތުގެ ގިނަ މުައއްސަސާަތްއ  އަހަރުަގއި ފަހެއް ނޫނީ ހައެްއކަ މިލިޔަން ދަށަށްދާނޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ަގއި ައޅުަގނޑު ހަނާދންވާ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 3121ހިންގުމަށް ޓަކައި މިދިޔަ ދެައހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި އާެދ 

. އާދެ، އެ ނިމިގެްނ ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ވެލާނާ އިއޮފީސް ބިްލޑިންގުތަެކއް ނިމިގެންދިޔަ ާމލޭގަވަރަށް ބޮޑެތި 

ބިލްޑިންގަށް ގިނަ އޮފީސްތަްއ ބަދަލުކުރައްަވއި އަދި ކުިރން އެ އޮފީސްަތއް، މި ދެންނެވީ ބަދަލުކުރި އޮފީސްަތްއ 

ރައްވާފަ. އެހެންކަމުން، ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުްނ ހިނގަމުންދިޔަ އިމާރާތްތަކަށް ވަނީ ގިނަ އޮފީސްތަެކއް ބަދަލުކު

ނޑަކަށް ދެ ލަްއކަ ނޫނީ ތިން ލައްކަ ރުފިާޔ، މި ދެންނެވީ އެ ތަންތަުނގެ ުކއްޔަްށ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ގާްތގަ

ގެ ކުރަްއވަމުންގެންދެިވ ޚަރަދު ކުޑަެވގެން ގޮސްފަިއ ވަނީ. އެހެންކަމުން، ެއއީ އެތަްއ މިލިޔަނެއްގެ ރުިފޔާ މަހެއް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ފަސް މިލިޔަނެްއހާ ރުފިޔާ މުޅި އަހަރެއްގެ  މައްޗަށް ކުަޑެވގެންދާ ދިޔުމެްއ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ބަޖެޓުން ކުޑަވުން އެީއކީ އެަކށީގެންވާ ުކޑަވުެމއް ކަމުަގއި ނުދެންނެވޭނެ. އާދެ، މި ރިކަރަންޓުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭަގިއ 

ނޑަަކށް ހިމެނޭ، ދައުލަތުން ކުރަްއވަްނ  މި ، 3123 3122 3121ނިންމަވާފައި ހުރި ދަތުރުތަަކށް ބަލާއިރު ވެްސ ގާްތގަ

ގަިއ 3122އަށް ވުރެ  3121ތިން އަހަރާ އަަޅއިބަލާއިރު ަވރަށް ބޮޑު ތަން އަހަރުން އަހަރަށް މައްޗަށް ގޮްއސަ. އާެދ، 

މިލިޔަން ރުފިާޔ އެަބ  6: ،ނަ، އާދެގެ ތިން ގު 3121ވަނަ އަހަރު މި އޮތީ ގާތްަގނަޑކަްށ  3123ބޮޑުވެފަ. އަދި 

ނަޑއަުޅއްވާފަ. އާދެ، ެއއީ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ެއއީ ބަެއްއ  3123އިން އެތެޭރގެ ދަތުރުފަތުރަށް ހަމައެކަނި ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން، ެއތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު އެހާ ޮބުޑކުރަްއވާފައި މި އޮތީ، ހަމަ 

ޅި ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތަކެްއ ކުރައްވަން ޭއގެ ހަމަ ކެމްޕޭނު ދަތުރުކުތަކެއް ކުރަްއވަްނ ޚަރަދުކުރައްވާ ެއްއޗެްއގެ މު

 73ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ. އާދެ، ަދއުލަތުން އުަފއްދަވާފައި ވާ ވަރަށް ގިނަ ުކންފުނިތަކެއް ހުރިއިރުަގއި 

އޮތް. އޮްތއިރުަގއި މީގެެތރެއިން ގިނަ ކުންފުނިތަކަކީ ައދި މިހާތަނަށް އޮޑިޓުކުރުމެްއ ކުންފުނި ކަންނޭނގެ މިހާރު އެބަ 

ނޑުމެންނަށް  ނެތި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވަަރށް ބޮޑު ހޭދަ އެއް ކުރައްަވއިގެން ހިންަގވާ ކުންފުނިތައް. އާދެ، އަުޅގަ

ދި ެއއަރޕޯޓު ހޮެޓލް ފަދަ މުހިއްމު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ުކންފުނިތަކަށް ބަލާއިރު ސްޓެްލކޯ ފަދަ އަ

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ  ލިބޭ އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލުދެްއވާފަިއ ހުރިއިރު ނެތްކަން ެއއީ ހަމަ އަުޅގަ

. އަދި އަށް ުވރެ މައްޗަށް ގޮއްސަ 48ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް. އާދެ، ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިހާރު މި ވަނީ %

ނޑުެމން މިހާރު %  7ަނގަމުން ދިޔަ ކަމުަގއި ވިޔަސް އަންަނ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން % 4.6ޖީ.އެސް.ޓީ އަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަށް ބޮޑުެވގެން ދާއިުރަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންޮބޑުވުން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، ަވރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ފުޅު ދެއްެކވި ކަެމްއ ދައުލަތުގެ އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުަޑެވގެންދާ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަިަކަ

ނޑުމެން % ނޑުމެން ހަމަ ފްރީކޮށް، އަޅުގަ އަށް ވެސް ޖެއްސީމު.  1ވާހަކަ. ތެދެއްމެ، ވަރަށް ައިއޓަމުތަކުން އަޅުގަ
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ބިލިޔަން އިމްޕޯުޓ  :.2އަހަރު  ވަނަ 3123އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ލަފާކުރެއްވިއިުރ އެ އޮތީ 

މިލިޔަން  61ޑީއުީޓގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބައްލަވާފަ. އާދެ، މާނައަީކ މި ހިނގާ އަހަރަށް ވުރެ ގާތްަގނޑަކަށް 

މްދަީނ އަށް ލިބޭ އާ މައެކަނި ޖީ.ެއސް.ޓީ.އެސް.ޓ ިީއަށް ލިބޭ، ހަ…ރުފިޔާއޭ ުކޑަެވގެން ދާނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ޖީ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ވިޔަފާވެރިން އަތުން މި ނަންގަވާ ެއއްެޗއް ބިލި 8ވެސް  ޔަނަށް ވުރެ ބޮުޑ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ކުޑަތޯއޭ ޙަޤީޤަުތގައި އެ ވަނީ. ވަރަށް ބޮޑު ތަން ބޮޑުެވގެްނ އެ ދަނީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވ، މީގައި ކުަޑވާ 

ޤަބޫލުކުެރވެނީ އެންމެ ބޮޑަށް މިސާލަކަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް  ވާހަކަ ާއއި އަދި ބޮޑުވާ ާވހަކަ. އަޅުަގނޑަށް

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އޮންނަ ެއއްެޗއް.  6ބަލާއިރުަގއި މިހާތަނަށް މި ވޭތުވެދިޔަ ގާތްަގނޑަކަށް އަށް އަހަރު އެއީ ބޭހަށް %

އިމްޕޯޓުކުެރވޭ ބޭހުގަިއ  ނަްނގަވަުމން ގެންދިޔަ ބޭހުގައި ާރއްޖެ އަށް 6އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރު ތެރޭގައި އެ %

 6އެއްހާ ބޭސް އެއީ ވިޓަމިންްސގެ އެްއޗިއްސަށް ބައްަލވާފައި އެ ބޭހުން ނަންގަވާ ޑިއުޓީ % 51ގާތްަގނޑަކަށް %

އަށް ބަދަލުކުަރްއވައިފި. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއއީ ދެްނ ހުންނަ ބޭސް އަދި ިޑއުޓީ މާފުކުރެވިގެން ިދޔަ ކަުމގަިއ  26އިން %

 91އަށް ބަދަުލވެގެން ދިަޔއިމަ މި ދެންނެވީ ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ ޭއގެ  26ކަުމަގއި ިވޔަސް % އަށް ދިޔަ 1ވިޔަސް %

ނޑު ކަންބޮުޑާވ  1:ނޫނީ  ޕަސަންޓާ ކައިިރޮކށް އެބަ ނެްނގެޭވ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ. ދެން އަެނއްކާ ޭއގެިއތުރަށް އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތަކާއި ބޭހުގެ ަތކެތިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަްނގަާވ އަނެއް ކަމަކީ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ ބިލެއް މުާވަސލާތީ 

ަގއިމުވެސް އެ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  7ގޮތަށް އޮތް އޮތުން އެއީ. ާއދެ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ %

ނަންގަވަން ފަްއޓަވާނެ. ެއހެންކަމުން، ޙަޤީޤަތުގައި ޭބހަށާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަްތތަކަށް އެ ދަނީ ކުރިން 

ަގނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުަމތްތައް ލިބެމުންދިޔަ އަގަށް ުވރެ މާ ބޮޑު ބައެއް އިތުުރެވެގން މި ދަނީ. އެއީ ކުރިން އަޅު

އިތުރުެވެގން ދިޔައިމަ އެ ދަނީ ވަރަށް  7އާއި އަދި ޭއގެ ކުރިން މި ޖީ.އެސް.ޓީ % 26އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި %

އްކާ މީގެ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ ިޞްއޙީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބޮޑު، ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ޮބޑުެވގެންދާނެ. ދެން އަނެ

ގިނަ ސްޕެއަރޕާްޓސް ާއއި ެމޝިނަރީޒާ މި ެއއްިޗއްސަކީ އިމްޕޯޓު ޑިުއޓީ ދަްއކާފައި ައނެއްކާ އެ ެއއްިޗއްސަށް ެދވޭ 

ޑު ެއްއޗެއް އެބަ ޚިދުމަތްތަކުން އެބަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަންގަވާ. އެހެންކަމުން، ނުސީދާ ގޮތެްއގައި އެއިން ވަރަށް ބޮ

ދައުލަތަށް ނެންގެވުމުންދޭ. ަޙޤީޤަތުގައި ިޞއްޙީ ާދއިރާެގ މި ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަސާީސ ވަރަްށ 

މުހިއްމު ޚިދުމަތަކަށް ވާއިުރަގއި މިއީ އެންމެ ލުއިފަސޭހަ ޮގތަކަށް އޮންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް. އާދެ، ދެން ިމ ބަޖެޓު 

ނުޑ  77ނަ ސަފުހާ ިއން ފެށިގެން ވަ :6ފޮތުގެ  ވަނަ ސަުފހާއާ ދޭތެރޭގައި ކޯޑު ދީފަިއ ނުވާކަން ހަމަ އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި އެހެްނނަމަވެސް، އޭަގއި އަތޮުޅ ކައުންސިލުަތކަށް ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ގާތްަގނަޑކަށް 

މިލިޔަން ޖައްސަވާފަ. އެހެންނަމަވެްސ،  73ޕްރީސްކޫލްތަކަށާއި އަދި ޕަްބލިކުިު ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެބަ އޮތް 

އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ މި ދެންނެވި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެންާވ އަދަދެްއ ބާއޭ މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެްއެގ 

ކަށް ައއިްސ ތެރެއިން މީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޕަްބލިކު ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭަގއި އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަހަ
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މި ދަނީ ހަމަ ވަރަށް ބާރުމިނެއްަގއި ަގއިންަގޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރެމުން. އާދެ، ވިހެއުމުގެ ތެޭރގައި ދިމާާވ 

މައްސަލަތަކުން ކުަޑކުދިން ިވހެއުމުގެ ތެރޭަގއި މަރުވާ މަރުވުން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މި އހަިަރުގެ ތެރޭގަިއ 

ނޫނީ  2ރަކަށް މަރު، އެ ވަނީ މަރުވެފަ. އެއީ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ެއވްރެޖު ވަ 24މިހާރުވެސް ގާތްަގނޑަކަށް 

ަގއި ހިފަހައްޓަމުން އައި ނިސްބަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ތަން މި ވަނީ މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ 3

ިައްަސ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ ދާދި ފަހުން ޔުނިސެފުން ވަ ަޑއިގެންެނވި ކޮންސަލްޓެންެޓއް، އޭނަ ދުވަހު ތެރޭ މައްޗަށް ގޮ

ވަރަށް ކަންބޮުޑވުން ފާުޅކުރެްއވި ރާއްޭޖގެ އިމިނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ މި ސަރަހައްުދގަިއ އަދި ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުްނ 

. ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިްނގޭ ެއއް ޕްރޮގްރާމު. ނަމޫނާ ޕްރޮގްރާމެއް ގޮތަށް ބައްަލވަުމން ގެންދެވި ޕްރޮގްރާމެއް

ނޑުެމން ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ދާ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ ބައެއް ކަހަަލ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޢާއްމުވެގެން ހިނަގއިދާނެތީ.  ބަލިތައް، ޓިބީ ފަދަ ބަލިތައް އަދި ޕޯލިޔޯ ފަދަ ބަލިތައް އަޅުގަ

ރޭަގއި މި ދެްނނެވި ބަލިތަްއ ވެްސ ނިސްަބތުން އެ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ދެ އަހަެރއްހާ ދުވަހުެގ ތެ

ވަރަކަށް ލެޕްރަސީ ކޭސް ވަީނ  23އިތުރުވަމުން. މިއަހަރު ވެްސ އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި ޮއތް ގޮތުން މިހާތަނަށް 

ތަކީ މި ފެންނަ ކޮންމެ ފެނިފަ. އާދެ، އެއީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެހާ ރަނގަޅަށް ސާރވޭތައް ނުކުެރވޭއިެރްއގައި ަޙޤީޤަ

މީހަކަށް އެވްރެޖުކޮށް ދިހަވަަރކަށް މީހުން ތިބޭނޭ ރަނގަޅު ސާރވޭ އެއް ހަދައިފި ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ދެންނެވި ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކަށް މިކުރަން ހުރި ހޭދަ ނިސްބަތުން ކުޑަވުމާއި އަނެްއކާ އެކަން ކުރުމަްށ 

ވަސީލަތްަތްއ މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ވަަރށް ދެރަވަރު ގޮތަކަށް އޮތުމުން އޭަގއި ކަންބޮުޑވުން ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ސް އެނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރުަގއި ަދއުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ިޞއްޙީ ާދއިރާ އަްށ ވެބޮޑަށް އެބަހުރި. ދެން ައޅުަގނޑަށް 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮތް ބަޖެަޓކީ ހަމަ ރަނގަޅު ވަރެ  ނޑުގެ ހިުތގައި އުފެދޭ ކަ ްއގެ ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގެއްިލެގން ދިޔަ ތަން އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޓަކަިއ ހާދަ ބޮޑު ހޭަދ  ސުވާލަކީ ހަމަ ުކއްލިައކަށް ައޅުގަ

މިހިރަ މެޝިނަރީޒް ާއިއ  އެއް ކުރަންޖެހޭނޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަްލތަކުަގއި ޞިއްީޙ މަރުކަޒުަތކުަގއި

އަދި ލޯންޗު ފަދަ، އެމްިބއުާލންސް ފަދަ ތަކެތި އެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިނަ އަތޮޅުަތުކގައި ބޭނުންނުކުެރވި އެަތއް 

މަސްދުވަހެއް ވެަފއި ނޫނީ އަހަރުތަކެއް ވެފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ތަެކއްަޗީކ ގަާވއިދުން އެ އެްއޗެހި 

ވިއްޖެްއޔާ އެއިން ކޮންމެ ެއއްަޗކީ ބައެއް ެއްއޗިއްަސކީ މިލިޔަނުން އަގު ހުންނަ އެއްޗެހި. މެއިންޓެއިންނުކުރެ 

ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑަކަށް ޭނނގޭ ގިނަ ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ގޮެތއް. ޞިްއޙީ ދާއިރާތަކުގެ ދައުލަުތގެ 

ތި މުދާ ހުރި އެއް މިނިސްޓްރީ ެއއީ. އެއް މުައއްސަސާ ނޫނީ ެއއް މިނިސްޓްރީ އަކަށް އެްނމެ އަގު ބޮޑެ

އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ގޮތަށް އޭގެ ވަރަށް ގިނަ އަގު ބޮޑެތި މެޝިނަރީޒް ެއ ވަނީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ފައިާސ  ދެންނެވީ ހަމައެކަނި ޭކގޮުތގައި މިވީރާނާެވ، ހަލާކުވެަފއި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދެ

ނޑުމެން އެ އެއްޗެހި މަރާމާތުކުރަން އުޅުނަކަސް ނޫނީ އަލުން މެޝިންތައް ހޯދުމަކުން ވެސް  ހޯދާފައި އަޅުގަ
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ިަކަށް ހިއެއް ނުވޭ މި  ބިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަމައެކަނި އެ ކަންތަކަށް ޚަރަުދކުރިޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  3އަޅުަގނޑަ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް މި ގެއްލިގެންދިޔަ ބައި ފޫބެއްދޭނެހެނެއް. އާ ދެ، ކޮންމެއަކަސް ދާދި ފަހުން ސާކު ސަމިޓެއް އަުޅގަ

މިލިޔަން ައޅުަގނޑުމެްނ  342އަްއޑޫ އާއި ުފވައްމުލަުކަގއި ބޭއްވި ކަމަށް އެބަ ދައުލަތުްނ ވާހަކަިަފުޅުދައްަކވާ. އާދެ، 

ން ެއއީ ވަރަށް ޭއގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ިހމެނި ކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅަގނޑަށް ެވސް އެނގިފައި އޮްތ ގޮތު

އެތައް ގުަނއެއް އިތުރު ޚަރަދުވެ، އަދި ޭއގެތެޭރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަޕްޝަން އެކުެލވިގެން ހިންަގވާފަިއާވ 

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. މިސާލަަކށް އޭގެ އެންޓަރޓެއިންމެންޓު  ކަންތައްތަެކއް. އާެދ، ޭއގެ ހެއްކެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

މިލިޔަްނ ރުފިޔާ އެއްބަިަްސވެފަިއ  3.7ުޅެގ ކްލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ވާަހކަދައްަކވާފައި ޕްރޮގްރާމަށް އަްއޑޫ އަތޮ

މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ދެއްވުމާ ގުިޅގެން ދިމާިވ  7.3އޮތްއޮތުން، ފަހުން ކޮންމެވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ގާތް ބޭފުޅަކަށް 

ނެވި އަދަދު ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދެއްވާފަ. މައްސަލަތަކަކާ ހެދި، އަނެއްާކ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން މި ދެން

އެއީ އެ ަވގުތުަގއި އެ މަްޞލަޙަތު އެ މަސައްކަތް ކޮންމެހެން ނިންމުވަންޖެހޭތީ، އަދި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ނުރުޭހ 

އި ވާއިުރގައި މިާއ ކަމަކަށް ވާތީ އިތުރަށް ހޭދަކުރަންޖެހުނު ހޭދަކުރުމެއް. އާދެ، މިކަހަލަ އެތައް ކަންތައްތަކެްއ ހިނގާފަ

ބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީެލއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަކެްއ. ދެން، ދެންމެ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތްތެިރ  މިއީ އަުޅގަ

ޅު ދައްކަަވމުން އެ ވިދާޅުވީ ފުވައްމުަލކުގެ ެއއަރޕޯޓުގެ ވާަހކަ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މެންބަރު ވާހަކަފު

ހިމެނިގެން. އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެއްގޮަތކަށްެވސް ބަޖެޓުން އެންމެ ރުފިޔާ އެއް ވެްސ އެއަރޕޯޓަށް ަކނަޑއެޅިަފިއ 

ވަނަ އަހަރު ހައްދަވާފަިއ  3118ޓް ލިމިޓެޑަށް ދައުލަތުން އޮތް ތަނެއް. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ ކެޕިޓަލް ޕްލެޓްނަމް ޕްރައިވެ

އޮތް އެގްރިމެންުޓގެ ދަށުން، އެ ބޭފުޅުން އޭގެ ދަށުން ނިންމެވި އެއަރޕޯޓެއް އެއީ. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން 

ޚަރަދުކުރައްަވިއގެން ނިންމެިވ އެއަރޕޯެޓއް ނޫން އެްއގޮތަކަްށވެސް. ޙަޤީޤަުތގައި ސާކު ސަމިޓުެގ ތެރެއިްނ 

ނޑަށް ެއނގިފައި އޮތް ގޮތުން ޚަރަދުުކރައްވާަފއި ގާތްަގނޑަކަްށ  މިލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާ މުޅިެއކު.  29ފުވައްމުލަކަށް އަުޅގަ

އާދެ، ކޮންމެއަަކސް މި ބަޖެޓަކީ މީގައި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ބަޖެޓެއް. 

ނޑުމެންގެ ާދއިރާތަކަްށ އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ  މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ަފދައިން، މީަގއި އަތޮޅުަތކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މީގައި އެންމެ ކަންބޮުޑާވ  ނޑުމެންނަށް އެނގެްނ ނެތުން އެއީ އަުޅގަ ނަޑއެޅިފަިއ އޮތް އެްއޗެްއ އަުޅގަ ކަ

އްމުލަކު ކަހަލަ ޮބޑެތި އާބާދީތަަކކީ އެީއ ހަމަ ކަމަކީ. އާދެ، އާބާދީ ާއއި ިބމުގެ އޭިރާއގެ ގޮތުން ބަލާއިުރ ވެްސ ފުވަ 

މިލިޔަނެއްހާ ރުިފޔާ އިން އެީއކީ ެއކަށީގެްނވާ ބަޖެޓަކަށް ނުވާނެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކުދި ރަށްތަާކ  35އެންމެ 

ތަކަށް ލިބެމުންދާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ މި ބޮޑެތި ރަށްތަކުގެ މަގުަތއް ެއކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ނެހެދުމުގެ ސަަބބުން ވެހިކަލް

ގެއްލުމާ ެއއްޗެހި. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެހިކަލްތަަކކީ ސަރުކާރަްށ އެއިން އާމްދަނީ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ބޮޑު ހޭދަ އެއް ެއ 

ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކުދި ަރށްރަށާއި ބޮޑެތި ރަށްރަށާ އެްއހަމައަކުން މި ބަޖެޓު ދެއްވީމަ 
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އި ޭއގައި މި ދެންނެވި ގޮތުން، ރައްޔިތުންނަށް ޭއގައި މި ދެންނެވި އެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަތުގަ

ލިބޭ ގެއްލުން ެއއީކީ ވެްސ ފޫބެއްދޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ނަރުދަމާ އާއި މަގުހެދުމުގެ 

މިލިޔަނެއްހާ ރުފިާޔެގ  9ލުެވގެން ދިޔައިރު ވެސް ގާތްަގނަޑަކށް ވަަނ އަހަރު ވެިރކަން ބަދަ 3119ކަންތައްތައް ިމއީ 

ލޯނު އެހީ ލިބިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސަދަން  ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުންޏަށް އެ ބަދަލުކުރައްަވއި އަދި މިވީހާ 

ނޑުމެންނަށް ފެ ންނާކަށެއް ނެތް. އާދެ، ތަނަށް މި ތިން އަހަރު ވެެގން ދިޔައިރު ވެސް އޭގެ ެއްއވެސް ކަމެއް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ުފވައްމުލަަކކީ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ާރއްޖޭެގ ނިސްބަތުން އެންމެ ތިމާވެީށެގ މައްސަލަ ބޮުޑ، ޮބޑުސިންގާ 

ނެޑއްގެ މެުދގައި އޮންނަ ބިޔަ ރާޅުތަކެްއގެ ހަމަލަިއގަިއ އަބަދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ޮއންނަ ރަށެއް. އާދެ، ރަުށެގ  ކަ

ފައި އޮތްކަމުގަިއ ވިޔަސް ރަށުގެ އެއީ އެންެމ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް ރަށަކަްށ ވެފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށް ބަނދަރު ހެދި 

ގިރަމުންދާ ރަށަކަށް ާވއިރު ވެސް މިހާތަނަށް އެ ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ އެްއވެސް ޮގތަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް އަދި 

ރުަތްއ ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ނެރުތައް ބަންދުކުރުމަށް ޓަކަިއ މިހާތަނަށް ކުރެވިފަ އެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް، ނެ

ނޑަްށ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ މަސަްއކަތެއް ކުރެވިަފއި ހުރިކަން އަޅުގަ

ދިނުން އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓުން މި ދެންނެވީ އެ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ އަްށ ހައްލެއް ހޯދައި

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެީއ ފުވައްމުލަކަށް މި ަވގުތަްށ އެންމެ ބޮޑަށް މުހިއްމުވާ ކަންތައްތައް. ޙަޤީޤަުތގައި ިމ 

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިދެންނެވި ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް، ހުރިހާ ކަމެއް ނޫނަސް  ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް މި ބަޖެޓަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ ންބޮުޑވާ ކަންތައްތަކަށް ހައްެލއް ހޯދައިނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް  ނޑު ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ާއދެ، މީެގއިތުރުން މަދަނައިެގ ވާހަކަ އަުޅގަ ވޯޓުދިނުމާ މެދު ެއއީ އަުޅގަ

ޖުލައިގައި ފެށުނު ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެއް. އާެދ، ވަނަ އަަހރު  3119ބޮޑަށް ދައްކާއިުރގައި މީގެ ަމދަނަ އަކީ 

މިހާތަނަށް އައިިިއިރުަގއި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި އަހަރު ހަ ސަތޭކަ އެތައް މިލިޔަނެއް ރުފިޔާ އެބަ އޮތް މި ކަމަށް 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި މީގެތެެރިއން މިހާތަނަށް މަދަނައި ނަޑއެޅިފަ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ ން ކަ

ޚިދުމަތްހޯއްދަވާފައި ތިއްެބވި ފަރާތްތަކަށް އާދެ، ޭބސްފިހާރަތަކަށާއި ކްލިނިކުތަކަާށއި ހޮްސޕިޓަލްތަކަށް އެބަހުރި އެތަްއ 

 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއް ފައިސާ ނުދައްކާ. އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި މި...

 

  ން:މަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ސް. އާދެ، ބަޖެޓަކީ ކުާރ އުއްމީދުތަެކއް. ބަޖެަޓކީ މި ދެންނެވި ުއއްމީދުތަކަށް ރި ރައީ ޢިްއޒަތްތެ، `

ޖެހުމެއް. އާދެ، ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުން ަރްއޔިތުންނަށް ދޭން ގަސްތުކުާރ ެގ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ޖަހާ ހިސާބުތަކެއް

ނޑު އެންެމ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ސިޔާސަުތތައް ެއކަށައަަޅއި ދޭ ވަރަށް މުހިއްމު ލިޔުމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ފުރަތައިނުން އަޅުަގނޑު ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ކުީރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި 
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ނުޑގެ ދާއިާރ، ބިލެތްދޫ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވައިެދއްވި ަކމަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެއާެއކު، އަ ުޅގަ

ނަޑށް މި ފުރުޞަތު މި ބަޖެޓަށް އެބަިއ މީހުންގެ ފަރާތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ެދއްިވ  ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ އަުޅގަ

ކަމަށް ޓަކައި އެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ުފރަތަމައިނުން އަޅުަގނޑު މުޅި 

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީބަޖެޓާ ބެ  ހޭ ގޮތުން ދެތިން އެްއޗެއް ދަންނަވައިލާނަން. އޭގެތެެރއިން ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ރުާކރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓާ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިުތން އިޚްތިޔާރުކޮށްފަިއވާ ސަ

ނޑުމެްނނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަގޮތުން ދެކޭ ސިޔާސަތު. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  ބެހޭ ނޑުމެންގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ޅުގަ ން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ކަންބޮޑުވާނުހަނު ހަމަޖެއްސުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ީމގެ ކުީރގައި އަުޅގަ ކަެމއް އަުޅގަ

ނޑުމެންއެްއޗަކުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންވީ ަޚރަ ނުޖެއްސިފައި އޮތްކަން. ނަށް ދެކޮޅުދުތައް އަުޅގަ

. އާދެ، އެހެންކަމުން ެއއީ ންނަށް އެކަން ކާމިޔާބުކުެރވިފަވަނީ ައޅުަގނޑުމެ  މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އެ

ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. ދެވަނަ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިާވ  މުހިއްމު ސިޔާސަތެއް

އްމު ނިންމެވުމެއް އާދެ، އެްއވެސް ލޯނެއް ަނަގއިގެން ކުރާ މަސައްކަަތކީ އެ ކުރެޭވ މަސައްކަތަކުން އެ ލޯުނ މުހި

ނޑުމެންގެ ުދވަހުން ދުވަހަށް ކުާރ ޚަރަދުތަކަށް  ގޮތަްށ ކުެރޭވ މަސައްކަަތކަށް ވުން. މާނަ އަނބުރާ ދެއްކޭ  އަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެކަންކަމެއް ނޑުމެން ވިސްނާލަން  ލޯނު ނަގައިގެން އަުޅގަ ނުކުރާނެކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް ބުރަ އަދި ވަނީ  ޓަކައި ސަރުކާރުން މިހާރު އެ މުހިއްމު ސިޔާސަތުތަކެއް. އާދެ، އަުޅގަ

ޓަކައި މިއަދު  ތް ދަށްކުރުމަށް. އެގޮތުން ައޅުަގނުޑމެންގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަްއ ފަށާފަނުހަނު ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެ 

ައކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ  ކޮންމެވެސް އިންސައްތަ ދަނީ. ނުވަ އެއް ޕޮއިންޓު ކުރަމުން އެމަސައްކަތް

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރަނި މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާުރން ކުރާ މަސައްކަތް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ޖެޓުބަ މެންނީ، އަޅުަގނޑުދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުނުއިރު އަުޅގަ

މީހުންގެ ޚަރަދުތައް އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓު  އަކުްނ ވެސް އެބައި އަުޑއިިވގެން ދިޔައީ ކޮންމެ މިނިވަން މުއައްސަސާ

ނޑުމެންއެއާ ދިޔަކަން. އަދި ހަމަ އަށް ހުށަހަޅަމުން ކޮމިޓީ ދަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި  ނަށް އަޑުިއިވގެްނ މިއެކު ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ހިމެނޭ ނޑުމެންގެ ދާއިރާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޚުދު އަޅުގަ އަށް ކުރަންީވ  ގޮތަށް އަޅުގަ

ިއ ކަމުަގއި ޚަރަދުކުަޑވެގެން އަދި އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުަގއި ައޑުއުފުލަ  މަސައްކަތްތަުކގައި އެ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ، މި ނުޑމެންނަށް ކުރެވޭނީ އާމްދަީނ  ދަންނަވަމުން ދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ ކަންކަން އަުޅގަ

ދައްކަނީ ޚަރަދުބޮޑުވާ ވާހަކަ. އަެނއްކޮޅުން  ލިބިގެންނޭ. ނުވަތަ ލޯނު ނަގަިއގެންނޭ. އެްއކޮޅުން އަުޅަގނޑުމެން މި

ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ  ހޯދަންހުރި ގޮތްގޮތަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ނުވާނެ ދަންނަވަނީ އާމްދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން މި އަށް އެންމެ  ގެނައި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ ރައީސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނ މުހިއްމު އެއް އަސާެސއް ނޑު ދެކެނީ ިދވެިހރާއްޖޭަގއި މިހާރު އަުޅގަ ެއޅި ޓެކްްސެގ  ޑުމެން މި ބިންގާކަމުގައި އަުޅގަ
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ނިޒާމު. އާދެ، ދިވެހި ރައްޔިުތން ޓެކްސް ދައްކަން ފެށުމުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ 

 މީހުން ވަރަށް ކައިިރން ބަލަމުންދާނެ. އާދެ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ދައުލަތުން  ފަރާތުން ކުރާ ކޮންމެ ޚަރަދަކީ އެބައި

ިދ ުސވާުލކުރާނެ. މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ކުރާ ޚަރަދު ވެްސ އަ ލާނެ. އަދި ެއ ކަމާކުރާ ޚަރަދަށް ވަރަްށ ގާތުން ބަ

ްނ ކުރާ ޚަރަދު ވެސް، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން ކުާރ ޚަރަދު ވެސް ރައްޔިތުން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ

 ސީދާ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ނެގިގެން ރަްއޔިތުންގެ ފައިސާ  ޔިތުންނަށް ޭއގެ އަދު އެކުރަނީ ރައްބަލަމުންދާނެ. އެހެނީ މި

ެއކު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއަދު ވެސް ޔަޤީންވާކަން. އެހެންކަމާ އިން ކުެރވޭ ޚަރަދުކަން މިއަުދ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް

ރެވޭ ޚަަރދަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ ހިންގުމުގައި ކު ރާއްޖެ އަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހުޅުވާލެވިފަިއވާ ދިވެހިރާްއޖެ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ލާބަން ުކރެވޭ ޚަރަދެކޭ. އެހެންކަމާރައްޔިތުން ބައިވެިރެވގެ  އާއި މަންފާއަށް އެުކ މިއަދު އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ކުރަީނ  ޓަކައި ރަްއޔިތުން މި ދައްކާ ޓެކްސްގެ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮތަސް އެ ސަރުކާަރކުން އެ

އެއް ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު އެނބުރިލާނަން  ށްތޯ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ. އާދެ، މި ދެތިން ނުކުތާރަނގަޅަ

ވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައި އާދެ، ދިވެހި ސަުރކާރުން ާޚއްޞަކޮށް މުޙައްމަދު ނަޝީުދގެ ސަރުކާރުން މި ަރއްޔިުތންނަށް

 ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑަކީ ހަރުކޮްށ ަވކާލާތުކުރި 27ގޮތުން. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް،  ބެހޭ ވަޢުދުތަކާ

އިންޝުއަރެންްސ ދިނުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު  އްޭޖގެ އެްނމެހައިކުރި މީހެއް. ރާމީހެއް. އަުޑގަދަކޮށް ވަކާލާތު 

ތް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދަކީ . އާދެ، އެ ދުވަހު އެ ބަލައިނުގަވާނެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފަ އަޅުަގނޑު އެ މަޖިލީހަށް

ނޑު އެ ޕާޓީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ހުވަފެްނ އަޅުަގނޑު އެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްާވ  ެއްއގައި ހިމެނޭ، އަުޅގަ

 އިންޝުއަރެންސް ދިނުމުގެ ފޮނި ތުރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހެލްރިއްޔާ ސިާޔަސތުގެ ދަށުން ދިވެހިރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑު ނޑު ދުނިޔޭަގއި ލެެހއްޓެިވއްާޔ ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން އެ ުދވަހަކީ އަުޅގަ 2މެން ުކރަމުންދަނީ. އުއްމީދުތަްއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނވާލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އަޅުަގނޑު އުފާކުރާނެ ދުވަެހއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

އިތުރަށް ކަންކަން  ަގއި އުނިކަްނކަން ހުންނާނެ.ޓަކައި، އާދެ، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާއިރު އެކަމު ހަނދުމަފުޅަށް

ނޑުމެންނަްށ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް ސައްތަރަނގަޅު އިން ސައްތަ  ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް އިނގިރޭިސވިލާުތގައި ުނވަތަ އެމެިރކާަގއި އެ ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް އިންުޝއަރެްނސް ދޭއިރު އަުޅގަ

އެއް. މިކަން ޤަބޫުލކުރަްއވާ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ާމލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރިވަރުން  ކެއަރ ވަރަކަށް ނުދެވޭނެ ހެލްތުފެން

ްނ ދައްުކަވއިދޭ އެްއޗަކީ ިދވެހި ސަުރކާރުން މިއަދު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މެންނަށް އެކަން ުކރެވޭނީ. މީގެއަޅުަގނޑު

 އިންުޝއަރެންސް ދިނުމަށޭ. އެބައިއިން ސައްތަ  ރައްޔިތުންނަށް ސައްތަ ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބޭނުންފުޅު 

ނޑު ހިތުން މި މީހުން ގޮސް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭ ގޮތަށޭ. އެ ވަޢުދުެވވަަޑއިެގން މިހާރު ވެރިކަން އެ ކުރައްވަނީ. އަުޅގަ

ދުމަށް ެއ ދުތައް ުފއްބަަލއިގެންަފއިވާ ވަޢު ާވޖިބެއް ރައްޔިތުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ 

ެއކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު އެ މަނިކުފާނަށް ފުރުޞަތުދިނުން. އާދެ، އެހެންކަމާ
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ނުޑ ބަލަިއގަންނަން ަތންކޮޅެއް ަދއްޗޭ. މި ަކންކަން ތަންކޮޅެްއ ފުންކޮށް  ދައްކަާވ ވާހަކަފުޅަށް ައުޅގަ

ިއގަތުމަށްފަހުގައި ަބސްފުޅެއް ވިާދޅުވުމަކީ ހަމަ ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ކަމެކޭ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބިލެތްޫދ ވިސްނާަވޑަ

ދަނީ އަށް  . ބިލެތްދޫ އިން މަގޫދޫރުފިާޔ ދީފަ 611އަްށ ދަނީ  ދާއިރާގެ މި ސަުރކާރުެގ ކުރިްނ ބިލެތްދޫ އިން ނިލަންދޫ

 ރުފިޔާ  31. މިއަދު އެއިން ޮކންމެ ރައްޔިތަކީ ފަރުފިޔާ ދީ 811އަށް ދަނީ  . ބިލެތްދޫ އިން ފީއަލީރުފިޔާ ދީފަ 411

ނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެން މި  އަށް މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަްށ ދެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭ ހުވަފެނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ކަންކަންޮކށްދިނުމުގެ ނިޒާމުތައް ގާއި ުމކުރުމޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެއިކ ޖީލުތަކަށްފަހުގައި މިހާރު މި އޮތް ޖީލުގައި ވެރިކަން  ދަންނަވާލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އަުޅގަ

ޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ހުވަފެންތައް މިައދު ޙަ އަުޅަގނޑުމެން ދެކެމުން އައި އައު ކުރަމުން ދާއިރުގައި

ހުވަފެންތަްއ  އައު ކުން އެ ހުވަފެންތައް ޫދކޮށްލައި، ގެ މާޒީަގއި ހުވަފެންތައް ދުށް ަފރާތްތަކުާރއިރުަގއި ކުރީ މަސައްކަތް

ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،  ކަމެއްދުށުމަކީ މުހިއްމު

މި ނެގޭ އާދެ، ތްެތރި ރައީސް، މިއަދު ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި ދާލަތުގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަޢައަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޖްތިމާޢީ 

ބިލިއަން  2.7ިބލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮުތގައި  2.6ލާއިރު ީޓ.ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި

 ސަށް ދަނީ. ހެލްތުތެރި ރަީއސް، ކިާހވަރެއްތޯ ހެލްތު ިއންޝުއަރެންރުފިޔާ ރައްޔިތުން އަތުން ެއބަ ނެގޭ. ޢިްއޒަތް

ނަޑކަށް  ނޑު ކަމަށް. އަދި ހަމަ އެއާ މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދާނެ 831އިންޝުއަރެންސަށް ގާްތގަ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުދޭ މީހުންނާއި ނުފުދޭ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި ިމއޮްތ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

، މިލިއަން ރުފިޔާ. އާދެ 974އާދެ، ކަރަންޓު ، ޑީޓަކައި މިއަދު ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސަބްސި ށް ނަހަމަކަން ނައްތާލުމަ

ތިބި ކަމެކޭ ރަްއޔިތުްނެގ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ސަރުކާުރ ގެަނއުމުގައި ަރއްޔިތުން ނުހަނު އެދިެގން

ނޑު ވަަނ  27ފ.އަތޮޅު ތަމްސީލުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި  މެދުގައި ހަމަހަމަކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ުހށަހެޅީމު ފ.އަތޮޅު  ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުރިއިރުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާ ލަން އިންޝުއަރެންެސއް ދިނުމަށް. އާދެ، އޭރުަގއި ހުންނެވި ަރީއސް ބަލައިނުގަތް އެ ހުށަހެުޅން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލެތްދޫ ދާއިާރެގ ނުވަތަ ފ.އަތޮުޅގެ ަރއްޔިުތން އެދިއެދި ތިބި ކަމެކޭ މި  މި ބޭނުންވީ އޭރު ެވސް ައުޅގަ

ނޑުމެ ނޑު އޭރު ެވސް ން ގާއިމުކޮށްދިނުން. ހަމަ އެއާ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އޮންަނ ހަމަހަމަކަން އަޅުގަ އެކު އަުޅގަ

 އަށް އަޅާނުަލއި އޮތްކަން. އަޅާނުލެވި އޮތް އެކު އެ އަތޮޅުގެ ާދއިރާވުމާ  ތޮޅަކަށްދަންނަވަމުން ދިޔައިން މީހުން މަދު އަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ މީހުންނަށް މާ  ބޮޑު ކަމެއް ނޯވޭ. މިއަދު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ކަމަކީ ބަޖެޓު ބެހިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުން އަނެއްހާ ރުިފޔާ ނަށް ސަރުކާުރން ދެ މިލިމަދަނައިގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ތަމްސީލުކުރާ ާދއިރާެގ ޚަރަދުކުރައްަވއިފި . އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ިމ ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވިަޔސް އެ މީހުން މަދުކަމުގައި ވެްސ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނޭ. އަުޅގަ
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ނޑު ދަްނނަވާނީ، މިހާރު ހުރައް ތަކުން ށަހެޅިފައިާވ ބަޖެޓުގެ ޕްޮރގްރާމުޔިތުންނަށް ވެސް ފައިާދ ލިބިގަންނަން. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެިވ ކަންކަން  ސިުލވެގެން ާދަކން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައދި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޚާއްަޞކޮށް މިނިވަން އޮތް. އާ އެއް އެބަ ބޭނުންވާ އިތުރު ނުކުތާ ދެ، ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބެހޭ މުއައްސަސާަތކާ ބޮޑު  ގޮތުން. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމހާރު އަޅުގަ

މީހުން  އެބައި ،ނދުހި މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރަން ޖާގަދޭ ދެންނެވި މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް އެަބއި ގޮންޖެހުމަކީ މި

ނޑުމެންނާ މިއީކުރާ ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލުކުރުން.  ބޮޑު ގޮންޖެހުން. އާދެ،  ދިމާވެފައިވާ އެންމެ މިއަދު އަޅުގަ

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކޮ-ޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ެއންޓިއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޮއޑިޓު އޮފީސް ހަރުދަނާކުރަން. އަ

ނޑު ހިތާމަކުަރން މިކުރަން. ޢިއްޒަތްތެހަރުދަނާ  ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މިތާ ވަޑަިއގެން ވަގުތު ބަޖެޓު  ރި ރައީސް، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ިވދާޅުވަނީ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް މުސާރަ  ކުަރއްަވއިފިްއޔާ ވިދާުޅވާނެ އެނެތްކަން. ސުވާލު

ޓަކަިއ  ޓަކައި ެއކިެއކި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކުރުމަށްތްވުރެ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަ ނާޔަުތގެ ވާަހކަ. މިައށްއިއާއި 

ނޑު ެދކެން. ައޅުަގނުޑ ށް ަފއިސާ ހޯއްަދވަން މަސައްކަތް ކުރަްއވަންވީ މަަސއްކަތަ ކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި އަުޅގަ

ދާ ބޭފުޅުންނަށް ންުކރައްވަމުވާ ށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ަތފްޞީލު މަދުކަމުގައި ދަޢުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ައކީ މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެވުނުއިރު ޮކންމެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަޅުަގނޑު 

ނުޑ ދަން ޞީލު ހުއްޓޭ ބަރިބަރިައށް އަތްނުލާ ކޮޕީ ހަދާފަިއ ރީުމގެ ކަރުދާހުެގ ތަފް 7ނަވާނީ މެންބަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާފައި ގޮތަށް އެބަ . އާދެ، މިފަހަރު ވެސް ހަމަ އެކޮމިޓީގަ  ބަހައްޓާފައި ވާެނ  އޮތް ެއކަންތައް. ައޅުގަ

ނޑަށް ެއންމެ ރަނގަޅޭ ކޮމްޕިއުޓަުރެގ  އަޅުަގނޑަށް ބޭނުމެްއ ނޫނޭ ަކރުދާހުގައި ޗާުޕކުރެވިަފއި އޮްނނަ އެްއޗެއް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އިން ފޮނުއްވާަފއި ހުންނަ ލިއުން އަޅުަގނޑަށް މާ ރަ ޒަރީޢާ  ނގަޅޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ތަފް ނޑުެގ ނެތޭ ަވގުެތްއ  ޞީލު ލިބޭބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ހިނދު ވެސް އަޅުަގނުޑގެ ނެތޭ ހިްތވަރެއް. އަުޅގަ

ނޑަށް މި ާވއިުރ މި ފޮތުގައި  ކަންކަން ދިރާސާކުރަން. ޚުދު މި ފޮތް ލިބިފައި މި ވަނީ  ވާ ެއއްެޗއް ެވސް އަުޅގަ

ނޑު މި ،ހިނދު ފަހުމްނުވެއޭ. އެ ނުކުރަްއަވއޭ. ދަންނަވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަނިކުފާނު މަސައްކަެތއް  ައޅުގަ

ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނޑަށް ނޭނގޭ މީގައި އޮްތ ހެން ޞީލެއް ނުދެއްަވއޭ. ވީހިނދު އަޅުަގނުޑ މިއަޅުަގނަޑކަށް ތަފް

ނޑު ދަންނަ ވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލުމުގެ އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،  ކުރިން އަދި ދެތިން ވާހަކަ  އެއް އަުޅގަ

އަްށ  ުނހަނު ކަންކަން ތަރައްޤީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ވެސް އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން 

ނޑުމެްނ ބިލެތްދޫ ނޑުމެން ނަރުދަމާގެ ގައި އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ބަނދަރު ބޭނުންވެފައޭ. އަުޅގަ ދަނީ ހެދެމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މަގޫދޫަގއި ހަމަ ނުހަނު ބަނދަރެއް  ނިޒާމެއް ވެސް ބޭނުން. ފެނުގެ ނިޒާމެއް ވެސް ބޭނުން. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ގާިއމުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އަިދ ބޭނުންވެފައި އޮތީ. އަ ދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިސާހިތަކު އަޅުގަ
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ށޭއިރު އޮންނާނެ ހަދަން ވަނަ އަހަުރ ފެ 3123ގޮތުަގިއ ފީއަލީެގ ބަނދަރު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެންނަށް ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ފެށިފަ ވެސް ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދެންނެވި ޖުމްލަ . އަޅުގަ

ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ދައުލަތަށް  އަށް ބޭނުންވެފައޭ މި އަކީ ޚަރަދުކުރަން ނުހަނު އިންތިހާ ވާހަކަތަުކގެ މާނަ

ނަށް ލިބޭނެ ދައުލަތަށް ޓަކައި އާމްދަނީ ރަްއޔިތުން ާއއި ލާބަ ހޯދަިއދިނުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އާއި މަންފާ

ނޑުގެ ދުޢާ އަކީ އެއް ުދވަހުން  ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ވާޖިބެކޭ. އަުޅގަ

އަކީ ިދވެހި ސަރުކާރަށް  އަށް ކުރިއެރުާމއި ފާގަިތަކން ލިބުން. އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ  އަނެއް ުދވަހަށް މި ދިވެހިރާްއޖެ

އަދި  ރަޕްޝަނަށާއިކޮ-އެންޓި ، ށް ޤާބިލުކަން ދެއްވައިމެން މި ފާސްކޮށްދޭން އުއްމީދުކުރާ ބަޖެޓު ހިންގުމައަޅުަގނޑު

ދެްއވުމަށް އެިދ ރާ ކުރުން ބަލަިއަގތުމުގެ ތައުފީޤުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މި ފައިސާ ހެޮޔގޮުތގައި ސަރުާކރުން ހޭދަކު

ނޑުގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންހާދުޢާކުރާ   މާލަން. ވައްސަާލމްޢަލައިކުމް. ލު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދު ރިޔާސަތަށް ހިސާބުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނުޑ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `. ވަަޑއިގެން ގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓަްށ ވަނަ އަހަރު 3123ެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 ޓަކައި މި ފުުރޞަތު އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.  ވާހަކަދެްއކުމަށް

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުްފ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކަމަށް  ކުރާ ބަޖެޓަކީ ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއްވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 3123`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

ެގންދަވަނީ މިއީ ޑިއުޓީ ފްރީ  ދާއިރު އަެނއްބައި މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން

ބަރުން އެބަ ދާއިރު އަނެއްބައި މެން ކަމަށް ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން ކަމަށް. އަދި ޑިއުޓީ ފްރީ ބަޖެޓެއް ބަޖެޓެއް

ނޑުމެން  ނުޑ މީގެ ވަކި ޮކޅަކަށް ބުރަާވަކށް ނެތިން. އަޅުގަ ވިދާޅުވީ ިމއީ ނާއުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެކޭ. އަުޅގަ

 ނަމަ ކުެރވޭ ވަނީ ކަމުަގއި ެއއްެގ މައްޗަށް. ބަޖެޓު ބޮުޑވާ  ޖެހެނީ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ނަފާ ބުރަވާން މި

 އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު އެ އިތުުރވުން ހަމަ  4. އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެިދޔަ ނޭކަންތައް ވެސް އިތުރުވާންޖެހޭ 

ނޑުގެ ާދއިާރގައި ިމ  4އިން ފެންނާކަށް ނެތް.  ގައިުމވެސް ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާ އަހަރު ވެގެންިދޔައިރު ައޅުގަ

ދެންނެވި ިޑއުީޓ  މި އެކުންކަަމށްވުމާއެއް ުނވޭ. އެހެ ސަރުކާރުން މި ބަޖެޓުގައި ިހމެނިގެން އެްއވެސް ކަެމއް ހިނގާފަ

. އާދެ، ގިނަ މުދާތަކަކުްނ ދިމާލަށް ޖެހެނީ ނާއުއްމީދީއާ ނޑަށް ދާން މިނާުއއްމީދީގެ ތެރެއިން އަުޅގަ، ފްރީ އުއްމީދީ

ނޑާލެވިަފއި ނޑުމެން މި ބަޖެޓުކަމަށް  ވާ ޑިއުޓީ ކަ  3124، 3123އަދި  3122ނަމަވެސް  ގައި ހިމަނާފައި ވީއަޅުގަ

ފޮތުން ފެންނާކަށް ނެތް.  ބޮޑު ފަރަެގއް ބަޖެޓު ހަރަކު ޑިއުީޓގެ ގޮުތގައި ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްަދނީގެ މާވަނަ އަ
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ނޑުމެން މި ޑިއުީޓ ފްރީ ބަޖެެޓއް ނޑުމެން ވާކުރަމުން ާދއިރު ިޑއުޓީ އަޅު ދަޢު ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ގަ

ވަނަ އަހަރު ލިޭބ  3123މި ބަޖެޓުން ފެންނަންޖެހޭނެ. އާދެ،  ނަމަ އެކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ  ވަނީ ކަމުގައި ކޮށްފިމާފު

ކަމަށް  ވާނެކަމަށް ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ދާނެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން މަސްވެިރކަން ކުރިއަށް

މަށް ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ ކަ ަގއި ހިމަނާފައި ވަނީ ސިާޔސަތަށް ގެަނއި ކުަޑކުޑަ ބަދަެލއްގެ ތެެރިއންއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު

މެންބަރުން ވިދާޅުާވއިރު ެއ ިސޔާސަތަށް ެއ ބަދަލު ގެނެސްަފއި މިދިޔަ އަހަރު ވެްސ އޮތީ. އެ ވިާދޅުާވ ބަދަލެއް މިދިޔަ 

ވުރެ ވަކި ރަނގަޅުވާެނ  ނަމަ މިދިޔަ އަހަރަށް . އެހެންކަމަށް ވަނީއެ ސިޔާަސތުގެ ތެރެއިން ގެނެވިފައަހަރު ވެސް އޮތީ 

ވަނަ ައހަރަކު. އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ  3123ުނކުރެޭވ  އެއް ައޅުަގނޑަކަްށ ލަފަ ކަމަކަށް

ވިދާޅުޭވ ލިބޭ އާމްދަނީެގ ތެެރއިން ދައުލަތުން އުފައްދާފައި ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ އާްމދަނީ އެްއވެސް މިންވަަރކަށް 

އަށް ވުރެ ގިނަ ސަރުކާރު ކުންފުނި ސަރުކާުރެގ  71ށް ެއއްަބސް. އަ ފެންނަން ނެތް ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ެވސް މި

އަށް ވުރެ  71ފަރާތުން ދައުލަތުން ތަކެތި ީދގެން ނުވަަތ ދައުލަުތގެ މުދާ ދީގެން ނުވަތަ ަދއުލަތުން ޚަަރދުކޮށްގެން 

 ެގ ސަބަބުން ކޮންމެވެްސ ނަފާަދއުލަތަށް އޭ  ،ނަމަ ދާކަމުަގއި ވަނީ ގިނަ ކުންފުނި އުފައްދާ އެ ުކންފުނިތައް ހިންގަމުން

ނުވާެނ. ވެގެން ތަނަކަށް މުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާެއއް ދިނު އެއް ލިބެންޖެހޭނެ. އެތަނަކީ ހަމައެކަނި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ

އެތަނުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އާމްަދނީ ވެސް އިތުުރވެގެންދާންޖެހޭނެ. އެތަނަކުން ލިބޭ ނަފާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

ހުންނަ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަީކ  ގޮތަށް އުފެއްދި ކުންފުނިތަުކގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައި މި ނަންޖެހޭނެ. މިހުން

. ރަްއިޔތުންގެ ގިނަ އިންޖީނުގެަތއް ންޖީނުެގތަކެއް ަހވާލުކުެރވިފަކުންފުނިތަކަށް މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންެގ ގިނަ އި

ގެތަުކގެ ޙާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަށް ދަށަށްދަމުން ގޮސް ހަތަރު ފަސް ހަވާލުކުރެވިަފއި ހުރިއިރު މިހާރު އެ އިންޖީނު

ވެްސ  ހިސާބަށް ދިޔައިރު ވެސް އެކަްނކަމާ ޖަނަރޭޓަރު ހުރި ބައެއް އިންޖީނުގެތަުކގައި މިހާރު އެންމެ ޖަނަރޭޓަރަކަށް ވާ

ގަިއ ންޖީނުގެތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަދި ރައްޔިތުންެގ ނަމުގައި ހިންގާ އިއިތުރަކަށް މަސައްކަތް 

ތަންތަނަށް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ.  ވެސް އެ ފައިސާ އެ ދޭން ނިންމީމަޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު  ހިމަނައިގެން މި

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓު ، ވީމާ  ބޮޑުވުމަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މާ ބޮޑު  ރިއަށް ދިއުމަކުން ނުވަތަ ބަޖެޓުކުއަުޅގަ

ނަޑކަށް ހަމަ އެއް ހުރި ނަފާ ނުޑމެން ކުރިން ހީކުރީ ކަރަންޓު ގައިމުވެސް ދެންނެވޭކަށް ނެތޭ. އަޅުގަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ޔުނިޓެްއގެ ައގު ެވސް ދާނީ ދަށަށްކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިން ހީކުރީ މުސާރަ ހަމަޖެހިފައި އޮތް މިންވަރަށް 

ނޑުމެން ކުރިން ހީކުރީ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ިމކަންކަމުގެ ތެެރއިން ޚިދުމަތްތައް އަިއސް ދިވެިހ  ލިބޭނެކަމަށް. އަުޅގަ

އަހަރު  4ޔަ ުހރިހާ ކަމަކުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ވޭތުވެދި  ކަމަށް. ެއކަމަކު މި ރުފިޔާގެ އަުގ ެވސް ދާނީ ަމއްޗަށް

ރުފިޔާ ަބއި ނަގަމުން  4ަގއި ެވސް ގެ އަގު ވެސް ާރއްޖެތެރޭޔުނިޓު  ކަރަންޓުވެސް ދެރަ ގޮތްތައް. މިފެންނަނީ ހައްތަހާ

ނޑަކީ ެއކަންރުފިޔާ އަށް ވެސް ބަދަލުކޮށްފަ 8ދިޔަ ތަންތަން މިހާރު އެބަހުރި  ތަޖުރިބާކުރާ މީހެއް.  . އަޅުގަ

ވެސް ނުދަންނަވަން ކުޑަ ނުކުާރ ށް ނެތް. އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ެއކަން ޤަބޫލުކުރެވޭކަ، އެހެންވީމާ
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ނޑަށް މިކަން ތަ ތަނެއް ވެސް  ގެ ެވސް ައގު ބޮުޑވެގެްނ ޔުިނޓުޖުރިބާކުރެވުނީ ކަރަންޓު ނެތެކޭ. އެހެނަމަވެސް، އަުޅގަ

ންގެ ބަޖެޓެކޭ ވިާދޅުވަމުން ގެންދަާވއިރު އަެނއް ބިލިއަ 25.6ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ  ތަން. އާދެ، މި ބަޖެޓަކީ ބައެއް ދިޔަ

ނޑު މިކަމުަގއި މާ ބަޖެޓެއް ްނގެބިލިއަ 28ޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ މިއީ ބައި ބޭފު ބޮޑު ބަހުސަކަށް ދާކަްށ  ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ބަޖެޓުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭނެ އޮްތ  ށް ލަފާކޮށްފައި މިކަމަ ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ . ވީމާ، އަުޅގަ އޮތީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮުތގަ ން ރުފިޔާ މި ހިމެނިފައި މިބިލިއަ 22

 ވަނީ ކަމުަގއި ބިގެން. ޯލނު ނުލިބިއްޖެއޮތީ ލޯެނއް ނުވަަތ ލޯނު ލި ގޮތުަގއި ކުރަން ހުރި މަސަްއަކތްތައް ކުރުމަށް މި

ނޑުމެންގެ ެއ މަސައްކަތްތަކަށް، ދެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުެރވޭނެ މަގެއް މި ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަށް  ނަމަ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ވެްސ  . ދެން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ވާހަކަ އުާފވެރިކަމާ ނެތް އެކު ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ދައްކަާވ. އަުޅގަ

މި ވަރަށް އުާފވާ ކަމެއް އެއީ. ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސގެ ަކންތައް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ. އެީއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގޮތުގެ ވާހަކަ  ކަންތަްއ ކުރަންޖެހުނީމަ ރައްޔިތުން އުޅެންޖެހުނު ަމދަނައިގެ ތެރެއިންވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްަތކުަގއި 

ނޑަށް އެ  އަޅުަގނޑުމެން ގާތު މީހުން ދައްކާ. ތެދެްއ، ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަކން ކުރާކަށް ފަސޭހައެއްނުވި. އަށް އިންކާރުކުރަން އެއީ ފަހަރުގައި ވެދާނެ ޖެހޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން ނުވަަތ މިއަންނަ އަހަރު މި ބަޖެޓު، ވީމާވެސް. އެހެން ގޮތަކުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ފިުކރުހުރި

ކަންތަްއ  ގެޤާނޫނެއްގެ އެީހގައި ނަމަެވސް މުޅި އެންމެންނަށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް

ނޑު ހިތުން މިއީ ހަމަ އެންމެން އްޖެހަމަޖެހިގެން ހިނގަ  ވެސް އުފާުކރާނެ ކަމެއް. އާދެ، އެހެން ނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ ައކީ މި  ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަުޅގަ

ގޮތުން މީހުންނަށް ޕިޓަލެއް ހުރި ތަނެއް. ޞިއްޙީ ހޮސްގޮތުން ވަރަށް ދުޅަހެޔޮ އިރު ޞިއްޙީ ައއި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް

ރު ސިޔާސަތަށް ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން ދިޔަ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރު ައއުމަްށފަހު ސަރުކާ

ވެްސ ގުިޅގެން އަިދ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގުމުަގިއ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަުތ ގެްނގުޅުްއވި ގޮތަކުން ނަމަ  ގެންނެވި ބަދަލާ

ހޮސްޕިޓަލު ދުވަހެއް ދުވަހަށް ދަށަށް ދަމުން ދަމުން ގޮސް މިއަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ދާނެ މީހަކު ނެތް. ފަހަރުގައި ެއީއ 

ާޔނެ މީހަކު މިއަދަކު ނެތް. ސިޓީ ލިކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ެއއީ ބޭސް ބޭސް ސިޓީ އަށް ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުނީ

ނާޔަތެއް އިކަމެއް ނުވެގެްނ ނުވަތަ އެހެން ވެގެން ނޫނީ އެހެންސިޓީ ލިޔާ އެންމެން ގޮސްފި. މުސާރަ ކުޑަބޭސް

ސިޓީ ލިޔާނެ މީހަކު ނެތް. މިހާރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ޑަެވގެން ނަމަވެސް މިއަދަުކ ބޭސްކު

ނޑަްށ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާނެ ވަރަކަށް ހިންގަންދެން ފަދައިން މޭސަނުންނާއި ކާޕެންޓަރުން ލައިގެން  ވީ. މިހާރު އަުޅގަ

ގެ ބަޔަކު އައިސް އެބަ ބުނޭ މިހާރު ހޮސްޕިޓަލް މިއީ ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު އެ އިންޑިއާ  ގޮތުން އަނެއްކާ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާނީ ދެން ތިމަންނަމެންނޭ. އެކަމަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އަދި ތިމަންނަމެން ހަވާލުވާ 

ހުސް ބިލޭ  ބޮޑު، މާ ޚަރަދު ބޮޑުކޮށޭ ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރީ. މިތާނގެ ހުރީ ށް ނުދެއޭ. އެއީ މިތާ މިހާރު މާހިސާބަ
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، ރު ބަޖެޓް ލިބުނީމައޭ. އެހެންވީމާތަނަށް ަވންނާނީ މިއަންނަ އަހަ ތިމަްނނަމެން އަދި އެ، ދަށްކަން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބަޖެޓު  އެހާތަނަށް މި މީހުން ހަވާލުވަންެދން ނުވަތަ ދެން މިކަންކަްނ  ން ނުވަތަ އެލިބެންދެއޮތީ އަުޅގަ

ނޑު މި، ވާކަށް ނެތް މިހާރަކު. އެހެންވީމާޖެހެނީ. ބަލިވެގެން  ހަމަޖެހެންދެން މިތިބީ ބަލިނުވެ ތިބެން މި  އަުޅގަ

ބޭ. ދެން މި އޮީތ އް ނުލިއެ އެްއ ނަފާ ދަންނަވަނީ ބަޖެޓް އަދި ބޮުޑވުމަކުން ވެސް ަރއްޔިތުންނަަކށް ހުރިހާ ފައިދާ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2:89ކުރިއަްށދާ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. ޖޭގެ ތަޢުލީމު ރާއް، ތަޢުލީމު. އަތޮޅުތަކުގެ ތަޢުލީމު

ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު އައީ ހިނގަމުން. އެހެން ސްކޫލްޕްރައިަމރީ  4އަވަުށަގއި  4ގަމުގެ ކޮންމެ ައވަށެްއގައި ާއދެ، 

ވަަނ  4::2ހިނގަމުން އައިސް  ސްކޫލް 4ބަންދުކޮށްފި. އޭގެ ކުރިން  ސްކޫލް 2ހިސާބުން ފެށިގެން ހަވާުލވި  ވެރިކަމާ

މުން އައިްސ ސަރުކާރު ވަަނ ސްކޫލެއް ވެސް ގަުމގައި ައއީ ހިންގަމުން. މިހެން މިކަްނ ދަ 5އަހަރުން ފެށިގެން 

ވެސް  ސްކޫލްވަނަ  3އޮތީ  އަހަރު މި ހާރު މިބަންދުކޮށްފި. މި ސްކޫލް 2ހަވާލުވިތާ ފުރަތަމަ އަހަރު ތެރޭ  ވެރިކަމާ

 ސްކޫލް ޤަތަރު އަމީރު ، ްސކޫލްގާ އެންމެ ސްކޫލަކަށް ވީ. އަެނއްކާ ދެން ހުރި . މިހާރު ރަށުގައި ހިންފަބަންދުކޮށް

ޭއ ބަޔަކު ައއިސް ބުނަނީ،  އިންިޑއާ  ެވސްމިހާރު އަނެއްކާ ސްކޫލްނުވަތަ ޤަތަރު ސަރުކާރުގެ ެއހީގައި ައޅާފައި ހުރި 

ދީފިއްާޔ ކޮންމެ ބަަޔކު ވަެދގެން ޚިދުމަތްތަނުން ނުކުންނަންވީއޭ.  މިއީ މިހާރު ތިމަންނަމެންގެ ސްކޫލެކޭ. ކަލޭމެން މި

ވެސް މާދަމާ ވެްސ  ގޮތް ްސކޫލަށް ދިޔަ ެއއް ނެތް. އެކަމަކު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވެގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަ

ގޮތުން ސްކޫލްގައި  ތަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ އެ ހުރިޓު ސްކޫލް ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ްސކޫލްގެ ބަޖެ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމަށް  ކިެޔވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ދިޔައީ. އެހެންވީާމ،  ހިސާަބށް އެ ވަންޏާ އަނެއްާކވެސް ައުޅގަ

ވަންޏާ ބަޖެޓް ކޮންމެހެން  ަމށްކަ އެއް ނުލިބޭ ބޮޑުވުމަކުން ވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ނަފާއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ބަޖެޓު 

ނޑު ދާއިރާ ފުަރތަމަ ހަވާލުވިއިރު ަކޅައިދޫ  މީހުން ދިރިއުޅެމުން ައކީ ވެސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑައަޅާަފއި  އައި ރަށެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ކަޅައިދޫން މިހާރު ސަރުކާރުން ފަޅުރަށެއްގެ ވީއިުރ، ޤާނޫނުގަިއ ގޮތުަގއި ކަ

ނަޑއަޅަންާވނީ އެ ރަށުގައި ތިބި އެންމެން އެހެން ރަށެއްގަިއ އެ ބަ ބުނޭ ރަށެއް ފަޅުރަށެއްގެ ގޮުތަގއި ކަ

ހުން މީ ވެސް ަކޅައިދޫގެ ނަުމގައި އެށްަފއޭ. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރުރީކޮފައޭ. އެހެން ރަެށއްަގއި ރަޖިސްޓްވަޒަްނވެރިކޮށް

ނޑަެއޅިއިރު އެަކން ނޭނގޭ ގޮތަށް ކައެއީ ކޮން ތަނެްއގެ ބަެއއް މީހުން  ޅައިދޫ ފަޅުރަށެއް ގޮުތގައި ސަުރކާރުން ކަ

މީހުން ވަޒަންވެރިވެ އުޅޭނެ ތަނެއް ނޭނގޭ އެަތއް ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަ ތިބި. މިހާރު  އެ  ،ވަޒަްނވެރިވާންޖެހޭ ތަނެއް

ރު ކަންތައްަތއް. ފްރެންުޗ ޑުާވވަ ތަނެްއގެ ބައެއް ކަމެއް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މިހުރީ ފިކުރު ބޮ މީހުންނަކީ ކޮން އެ

. ެއކަމަކު ަސރުކާރުން ނެތޭ ގެތައް ވެސް ނެ ގެތައް ަގމުގައި ައޅައިދީފަުހއްޓޭ އެމީހުން ދާ ރެޑްކްރޮސް ޚަރަދުަގއި އެބ

އެއް ވީރާނާވެ ަހލާކުެވގެންދަނީ. ޒިންމާވާނެ  ތެެރއިން އެތައް ގެލުކޮށްގެންާވކަށެއް. މިހާރު އޭގެމީހުންނާ ހަވާ އެ

ތާުކ  މީހުން އެއްވެސް ުއޅޭ މީހުން ގެ ނުލިބިގެން ދުވަނީ. މި ފަރާތެއް ނެތް. ގެ ނުލިބިގެންއެްއވެސް 

އޮތީ ސަރުކާރުްނ  މީހުންގެ ައއި.ޑީ.ކާުޑގައި އޮންނަނީ ކަަޅއިދޫ. ކަަޅއިދޫ މި ރީކޮށްފައި އޮީތކީ ޫނން. އެރަޖިސްޓް
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ނަޑައޅާފަފަ  ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެން ފްރެންޗުކަންތައް ޢި. މިހުރީ ފިކުރުބޮޑުކުަރންޖެހޭ ޅުރަށެއް ގޮތުަގއި ކަ

 ރެޑްކްރޮްސގެ ޚަރަދުގައި ގަުމގެ ރައްޔިތުންނަށް އަަޅއިދީފަިއ އޮތް ސްޓޭޑިއަމް. މިހާރު އެއްކަލަ އިންިޑއާ މީހުން އެ 

ރު ިމ މިހާ، ބުނަނީ އޭ، ސްޓޭިޑއަމް ތިީއ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. މިހާރު ނެތް އެހެން މީހެއްގެ ތަނެއް. އެހެންވީމާ

ނޑު ވަރަށް ފިކުރުބޮުޑވެ ކަންބޮޑުވާ ދާ  ކަންތައްތައް މި  ކަންަތއްތައް ހިނގައްޖެ. ދެން މި ހިސާބަށް މި ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑަށް ވަދެފައި އޮްއަވއި ޓަސްާލފައި އިންިޑއާ މީހަކު ވަެދ  ނޑުބިންަތއް. އިހަށްދުވަހަކު މީހަކު ދަ އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ ދަ

ނޑާ  އީ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. ތި ތަނުން ނުކުންނާށޭ. އެއްގޮަތކަށްވެސް މިކޮއްޓާލާފައި ބުންޏޯ ޭއ، ތި  ދަ

ނޑު ނަގާޭށ. މިއީ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެބެހިގެން ހެކްޓަުރގެ  211ށުން މި ރަ ކޭ. ތިމަންނަމެންނަށް އޮންނާނޭ ނުވާނޭ. ދަ

 . ބުނީމާ ދެން ކީއްތޯއްޗެހި ބަހައްޓާފަނުކުންނާށޭ އެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަވަހަށް ނުކުންނާށޭ އަަވހަށް ބިން ދީފަ

ތު ހުރިވަރު. އެހެންވީާމ، ނޫންތޯ ޖެހޭނީ. މިހުރީ މިއަދު ޤައުމުގެ ާޙލަމީހުްނ ނުކުންނާކަށް ކުރާނީ ނުނިކުމެ. އެ

ނަޑކަށް ނޭނގެ. ކާފަދަރިންނެއް ތަކުން ވެސް މި ކުރާ ފައިދާބަޖެޓު ކަމެއް ނޭނގެ.  ކަމެއް މާަމދަރިންނެއް އެއް އަުޅގަ

އަންނަ މީހުންގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ާމ  ބޭރުން މިޅުަގނޑަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ މިހާރު އެތާނގެ ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ އަ

ލް މިއީ ކޮންތާކުންތޯ. މީހުންގެ ތަނެކޭ. މި ހޮސްޕިޓަ މީހުން ބުނަނީ އެ ުއޅެނީ. ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރީތީ އެމި މަތީގައި 

މީހުން އައިްސ ބުނަނީ ޯއޯއ  ގެ ަރއްޔިތުންނަށް ައޅާފައި އޮތް ތަނެއް. މިހާރު އެ ރެޑްކްރޮްސގެ ޚަރަުދގަިއ ގަމު ފްރެންޗު 

ގައި ހިމެނޭ އިމާރާތްތައް ްސޫކލް ރަދުަގއި އަޅާފައި ހުރި ސްކޫލާއިތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ މިއީ. ގަތަރު އަމީރުގެ ޚަ

ްނ ނުކުންނާށޭ. ލުސްކޫިއ، ބުނަނީ އޯ މީހުން އެ  މިއަުދ ައއިްސ އެ ގޮތަށް ހުރިހާ ތަނެއް، ހިމެނޭ ދަނާލު

ނޑުބިމަށް ވަދެ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. ދެން މި ނޑުބިންތައް. ދަ ނޑުގަިއ ނެތް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް  ހަމަ  އޮތީ ދަ ދަ

ނޑުބިންތައް އެީއ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. ތި ތަނުން ނުކުންނާށޭ. މި ކުރެވޭކަށް. މިހާރު އެ  ގޮތަށް މިކަްނ  ބުނަނީ އޭ ދަ

މިއީ  އޭ އަނބިމީހާ ކައިރީގައި ެވސް ބުނެފާނެ އިނދެދާނެ ބޯޑެއް އަޅުވާފައި ،އަށް ދާއިރު ނަމަ ގެ އި ވަނީކަމުގަ ދާ

ހުރީ ގޮއްސަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަށް ިމ ކަންތައް މިހާރު މި މި ދަރަޖަ، ނތްބެއް. އެހެންވީމާއިންޑިއާ މީހެްއގެ އަ

ނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ނޭ ނގެ މި ބަެޖޓުން ލިބޭނެ ކަމެއް. މި ސަުރކާރު ައއިްއސުރެ ގަމުގެ ަމގު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަންނަ ހޮނިހިރު ތާނގައި ިތއްބެވި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ިވދާޅުވޭ މި ހަދާ ވާހަކަ ދައްކާ. ސަރުކާުރ އަިއއްސުރެ. އެ

އޮތީ ނަރުދަމާެގ ވާަހކަ.  ުދވަހު މަގު ހަދަން ފަށާނެ. ދެން މި އަންނަ އަްނގާރަ ދުވަހު މަގު ހަދަން ފަށާނެ. މި

ްޑގެ އެހީަގިއ އެއި ވަނަ އަހަުރއްސުެރ ފްރެންޗު 3118 ރަތެއް ކަހަލަ ކަމެއް.އަހަމަ އަކީ ވެސް މީ  ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ

ރވޭތައް ކުރެވޭ. ކޮްނސަލްޓެންސީ ދޭނެ މީހުން ހޯދާ. އެހެންނަމަވެސް، އަިދ ޓަަކއި ސާ އެޅުމަށްގަމުަގއި ނަރުދަމާ

ގޮތެއް  ރު އިހަށްދުވަހު މިތަނަށް ވަޒީރު ވަަޑއިެގން ވިދާޅުވީ ކުރީަގއި ައއި މީހުން އެކަން ކުރިމިހާތަނަށް ދިޔައި

ކުރަްނ އަިއ ބަޔަުކ. ކޮންމެައކަްސ ަފއިގެްނނޭ. ދެން އެ މަސަްއކަތްލަްއކަ ޑޮލަރު ހި 9މީހުން ދިަޔއީ  ކަމަކުނުދިޔައޭ. އެ

އެއް ވެސް ނުދިަޔ  ރެވޭނެ އެްއވެސް ތަނެއް ނުފެނުނު. ނަރުދަމާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއިން ަހމަ އެއްެވސް ކަމެއް ކު
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ެހކްޓަރުެގ ބިން  311ކުރިއަކަެށއް. މިހާރު ރަުށގެ ތަންތަންކޮޅުން ތަންތަންކޮޅުން ތަންތަންކޮޅުން ޮގސް ބަާރބަރު 

ނޑަކަށް މި ބަޖެޓުން ވެސް ވާ އަދި ކުރިން ލިބިފައި ކަމެއް ނެތް.  މީސްމީހުން ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ގޮތެްއ  އޮށްގެން ީބވެގެންދަނީ. ރަށްތައް ުއވިގެން ިދޔައީ. އެާތ ތިބި މީހުންނަށް ވީ ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް މިހާރު މި

ނޑަމުންގޮްސ  އޮތް ރަށް މިނޭނގުނު. މިހާރު ރަށުން މީހުން އުޅެމުންދާ  ނޑަމުން ކަ ތަންތަންކޮޅުން ތަންތަންކޮޅުން ކަ

ެލވޭ، މާދަމާ ކަމެއް ނޭނގެ މަގުތައް ކަެމއް ވެސް ނަގާނީ. ައއިއްަސ ންނަކަށް މަގެއްަގއި ހިނގައިއްޔިތުމިހާރު ރަ

ގޮަތކަށޭ.  ތާ އުޅެންޖެހޭނީ ލާރި ދީެގނެއް ނޫނޭ. އެހެން ބުނެފާނެ އޭ، މިހާރު ތި މަގު ތިއީ ތިމަންނަމެންގެ ތަނެކޭ. ތި

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ބަޖެޓު  އެހެންވީމާ، ެއްއ ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުން މި  ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ބޮޑުެވގެންއަުޅގަ

 އޮތީ މަސްވެރިންނަށް ދޭ  ޖެހޭނެ. ދެން މިނު އެއް ނުޖެހެއޭ. އަޅުަގނެޑއް ވެސް ިހތްހަމަ އެއް މެދު ހިތްހަމަ ޖެޓާބަ

ނުޑގެ ދާއިރާ  ނެއް. އަކީ ވެސް ވަރަށް ގިަނ މަސްވެރިން ތިބި ތަ ސަބްސިޑީ. މަްސވެރިންގެ ަކންތައް. އަުޅގަ

 ޑުމެން މި ން ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން ައޅުަގނމިލިއަ 211ޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު  ށްމަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަ

އޮތީ  އެއް ނުލިބޭ. ދެން މި ވެސް ސަބްސިޑީ  އޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮެޅއް. އަދިއަދަށް ނިމެނީ. ދެން މި އޮތް އަހަރު މި

ނޑުވެރިްނގެ ކަންތައް. ަދނޑުވެރިްނ ބުނަ ނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭ ދަ ޭދ  ގޮތަށް ހަމެޖެހުނީމާ އެ ނީ މިހާރު ދަ

އެކަން  ،މަ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ. ވައުޗަރުަތކަށް ލާރި ލިބޭލެއް ލަސްވީމަވަުއޗަރެއް ހިފަިއގެން ދިޔައި 

ިޑއާ އިން މީހުން. ންކޮށްދޭނެ މީހަކު ވެސް ނެތް. އަނެއްކާ އެކަން ކުރަން ވެްސ ވީ ބަޔަކު ހޯދަން. ގެންނަްނވީ އި

 .އެހެންވީމާ..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ . މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

އަރުވާނީ މާފަންނު ރުޞަތުފުއަުޅަގނުޑ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒަށް. އެއަށްފަހު 

 އަށް. ފަހުމީއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢި 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ނޑުމެން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަްށ ޝުކުރުއަދާކޮށް މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، އަުޅގަ

މީހަކު ނުވަަތ ބަޔަކު އަޅުަގނޑުމެން އުާފާވ ކަހަލަ ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެްނ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް  ޔަންޖެހޭނީ އެކި

ނޑުމެންގެ ޤައުމީ ޓީމުނަމަ. އާ ކޮށްފައި ވާ މިހާރު އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަަކކީ އެ ހޯދަމުންދާ  ދެ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އުފާކޮށް އެ ިކަޔންޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންނަމަެވސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް މަރުޙަބާ ކާމިޔާބީތަކަީކ އަުޅގަ

ކަމަކަްށ  ޖެހޭނެ ބަޖެޓެއް ނޫން. އެ ުޝކުރުައދާކޮށް މަރުޙަބާ ކިޔަންމެން ައޅުަގނޑު ބަެޖޓަކީތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މި
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ނޑުމެން ެއއްގޮަތަކށްވެސް ހިތްހަ އި ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފަ މަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން މިއަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ އުފާކުާރކަށް. އަުޅގަ

ނޑު މިހެން މި .އޮތީކީ މި  އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ މި އިދެންނެވީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާފަ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްބަ  މިބާަވއޭ ބަޖެޓު  ތަނަށް ވަޑަިއގެން ކީއްކުރަން އަރާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިޖެޓަކީ. އާދެ، އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ  7:ހުށަހެޅީ. ޖަވާބަަކށް ވެދާނެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ތަނަށް މި

އޮންނަނީ ފިނޭންސް  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( މި 7:ވާތީވެ. އާދެ، އެހެންކަމަށްވާަނމަ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް

 ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 7:ވަނަ ާމއްދާ ފުރިހަމަާވނީ  7:. ޅަންޖެހޭނޭލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަމިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖި

ެއުކ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ފުރިހަމަވުމުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ 7: ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 7:

ޓަރ އޮފް ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(. މިނިސް 7:ެވސް ބޭނުންވޭ  ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް ިކޔާލަން

 ފިނޭންސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންނަން ފެންނަ އުނިއިތުރެއް ގެެނވިދާނެ

ނުޑ މި ެއވެ. އެހެން އެވެ. ނުވަތަ އުނިއިތުެރއް ނުނެގެނެސް ފާސްކުރެވިދާނެ  ދަންނަވަނީ ކީއްކުރަން ެވގެން އަުޅގަ

ނޑު ަވގުތު ބޭކާރުުކރަން މި އިހަވީރާ އިމެންދުރާ އިާވލު ހެނދުނާބާވައޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ދު . ތިބެނީ މި އިތަނުގަ ރޭގަ

މަނިކުފާނުގެ  މާްއދާގެ )ށ( އެ 7:ހުށަހެޅީ.  މަސައްކަތަކުްނ ބަޖެޓު މި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކީއްކުރަން ބާވައޭ ބުރަ

 3122އެކު ފާހަަގުކރަން. އާދެ، މިދިޔަ  ނޑު ހިތާމައާނެތްކަން އަުޅގަ އިމަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވާފަ  ސަރުކާރުން އެ

ތެރެއިން ްނގެ ަމޖިލީހުން ބައެއް އިޞްލާުޙގެންނަވާފަިއވޭ. ޭއގެަރއްޔިތު އިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުިރ ބަޖެޓުގަ

ދުވަލު ޓަކަިއ ޖަ ަތއް ހިންގުމަށްމަށް ަކނޑަައޅާފަިއވާ ޕްރޮގްރާމުވަނަ އަހަރު ހިްނގު 3122ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން 

ޕްރޮގްރާމް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ސެކްޓަރ އިންެވސްޓްމެންޓު  ވާ ގޮުތގެ މަތިން ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނުމަށް އަދި ޕަބްލިކު  ަގއ4ި

ފާލަން  އި ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށްދެއްވުމާ އިފަޅުފުންކުރުމާ އި ވެސް ބަނދަރު ހެދުމާ އެނޫންވެްސ ގޮްތޮގތުން އިދަށުންނާ

ނޫންވެސް މިފަދަ  ެދއްވުމާ މިވައިބަނދަރުމަތީ ވަސީލަތްތައް އުފައްދަ  އިބިންހިއްކުމާ އިހެދުމާ ކޯްޒވޭ އިތޮށުލުމާ އިއެޅުމާ

ގެ ޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްްށދެއްވުުމގައި އެކަމަށް ބޭނުންއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަސީލަތްތައް ރަށުގައި ާގއިމްކޮ ތަރައްޤީ

ވެސް  ފަހަރު ުކރިން އެއް މީގެ އިގެ ބޮުޑަކމުގެ ތަރުތީބަށާޖެހިފައިވާ މިންވަރުމައްޗަށް ބެއްެލވުމަށް ބޭނުން

ނުާވ ރަށްރަށަށް އިްސަކންދެއްަވއި ުއސޫލަކުން މަްޝރޫޢުތައް ހިންގަަވއި ރަށްރަށް އްލެއް ޯހްއދަވާފައިހަ ވެސް އެްއގޮތަކަށް 

ނަޑއެޅުން ހިމެނޭ.  ނޑު ކަ ނޑުގެއެކު ދަންަނވަލަން ހިތާމައާއަުޅގަ ރަށެްއ  އޮތޭ ދެ ވެސް އެބަ އި ާދއިރާގަ  ޖެހެނީ އަޅުގަ

ރަށްރަށް  އޮތޭ ަބެއއް ވެްސ އެބަ އަތޮުޅގައި ޭއގެ އިުތރުން ށ. ނުހެދި.ސައްކަތްއެްއގޮތަކަްށވެސް ބަނދަރުެގ މަ

ުހއްޓޭ އެްއވެްސ ަވރަކަށް ބަނދަރުގެ މަަސއްަކްތ  ެވސް އެބަ ނުކުރެވި. އަދި އެހެން އަތޮޅުަތކުގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް

ނޑު މިެހން މިނުފެށި. އާދެ،  ނުޑގެ ދާއިާރގެ ހިމެނޭ ނެއްލައިދޫ. އަުޅގަ ސް ނަޝީދު ވިދާޅުިވ ރައީ ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ބަނދަރު ހަދައިދޭނަމޭ. އިންތިޚާބު ލޯކަލް ކައުންސިްލގެ ިއންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު. ނަމަވެސް 

އަށް ވަަޑއިގެން ވިދާުޅިވ  ަޔ އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅ ނެއްަލއިދޫވަނީ. ރަީއސް ނަޝީދު މިދި މި އި މިހާރު އެކަން ހުއްޓިފަ
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ނޑު އޭެގ  ވާ ދެއްަވިއފި ކަމަށްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޖުތާޒު ވޯޓުއަޅުަގނޑު ހަނިމާދޫ  ނަމަ މިކަން ފުރިހަމަވާނޭ. އަޅުގަ

ވާނޭ. އެކަމަކު ިމއަާދ  ކަންދީފައޭ އެހެންވެ އެައއީ ބަޖެޓަށް ވޯޓު އަޅުަގނުޑ މި ފަހު ދުވަހު ރަށަށް ޮގއްސަ ބުނިން

 އޮތީ ހދ. އޮތީ ހުްއޓިފަ. ދެން މި މަސަްއކަތް އެ ވެްސ އެ އަހަރު ފާއިތުވެ ިދޔައިރު ވެސް ެއއް ހަމައަށް ދިޔައިރު

ނޑު ހިތާމައާެއއްެވސް މަސަްއކަތެއް ކުރެވިަފއި  ހިރިމަރަދޫ. ހިރިމަރަދޫގެ ބަނދަރުގެ ެއކު  ނުާވކަްނ އަުޅގަ

 ،ނަމަ ޢަމަލުކުރައްވާއެްއޮގތަށް ރިކޮމެންޑޭޝަނާ  ނަމަ މި ވާ މަލުކުރައްވާ ކަމަށްގޮތަށް ޢަ ފާހަގަކުރަން. އެ

ންނަންވާނީ ފެިށފަ. އާދެ، ދެން ހަމަ މިއާއެއްޮކށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ވެސް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އޮ ހިރިމަރަދޫގެ

ތަރައްީޤގެ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގާ  ލޭނިންޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްއޮތޭ ޑިޕާ އަކީ ހަމަ ެއބަ ބޭނުންވާ ވާހަކަ

ވަޒަންކުރުުމގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުްނ  ގޮތް ބަލައިހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާ 

ފެންަވުރ  އިނުހިނާގ ޮގތުގެ މިންވަރާ މަްޝރޫޢުތައް ހިނގާ  އެުކ ދެން އެ ވުމާ ކަމަށް  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތް

އެއް  ަދއިގެ ކުަޑކުޑަ ކަމެްއ. އަތުން ފައިން ލާރިއީ އާމޮނިޓަރިން ރިޕޯޓު އެޑިޕާޓްމަންޓުެގ ވެބްަސއިުޓގަ. މި ހާމަކޮށްދޭ

އޮތީ ވަރަށް  އެއް ނުވޭ. ދެން މި ވެސް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކުރަްއވާފަ ކަމެއް ޚަރަދުނުކޮށް ކުރެވެން އޮތް ަކމެއް. މި

 އި ނުވާތީވެ ބަޖެޓު ރިޕޯުޓގަ  އި ކަންަތއް ކޮށްެދވިފަ އެ އިމިދިޔަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަ ކުަޑކުޑަ ކަމެއް. އާެދ، .އާދަިއގެ ކަމެއް 

އިރު ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ އި ހުށަހެުޅއްވި ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަ 3122ވަނީ  އިބުނެފަ

 ވާހަކަފުޅު މި  ތެރި ެމންބަރުން އެނުދެއްވަިއގެން ގިނަ ޢިއްޒަތްވެސް ތަފްޞީލު ފަހަރު މި  ،ުނވާތީ އިދެއްވާފަތަފްޞީލު

ޖަދުވަލުަގއި ެއވާ  އިަމޢުލޫމާތާ ެއކު ދެްއވާފަިއވާ ތަފްޞީލު ން އެިދވަަޑއިގަތުމާވަނީ. ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީދައްކަ

 އި މަޝްރޫޢު ހިންގޭނެ ރަށްރަށާ އިތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތާ އެއްފަދައިން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ފުރިހަމަކޮށް މަޝްރޫޢުގެ ނަމާ

ނޑައަުޅއްވާަފިއވާ ބަޖެޓު ސާފުކޮށް ދޭހަވާ ގޮތަށް  ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  3123މަޝްރޫޢަށް ކަ

 އޮތީ ފޯމެޓެއް ދީފަ. އެ  ތަނުން މި މި ،ހުށަހެޅުއްވި. އާދެ  ވާއިރު ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕ ޕްރޮގްރާިުިްގެ ތަފްޞީލުހުށަހަޅުއް

ގޮތަށް ކޮށްދެްއވާށޭ  ކަންތައްތައް އެ އޮތީ އެ މި އިވިދާުޅވެފަ. ފޯމެޓެއް ދީފަކަންތައްތައް ެއގޮތަށް ކޮށްދެްއވާށޭ 

ނޑުމެން މި  އަށް ކަެމއް ކޮށްދިނީމަ ވިދާޅުވެފަ. ނަމަވެސް ފަސޭހަ   ެވސް އެކަން ުނކުރެިވގެން އުޭޅ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭުރގަ ެވސް ދެންނެވިން ޖީ.އެސް.ީޓ އި ދަންނަވަނީ. އާދެ، ދެން ޖީ.އެސް.ީޓގެ ކަންަތއްތައް. އާދެ، އަުޅގަ

ޔާ މީގެ ދަތިތަެކއް ކަށް ަނގައިިފއްދީފައޭ. ކުއްިލއައޮޅުންފިލުވައި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނަގަންވާނީ ރަްއޔިތުންނަށް އެ 

 2ސިހުމަށް އިތުރު ބޮޅެއް ކުިރމަތިވާނެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  . ރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ކުރިމަތިވީ. އެ ކުރިމަތިވާނޭ

ނުޑ ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ  7% އިދުވަހު ޖީ.ެއސް.ީޓގެ ޮގތުގަ ވަނަ ަނގަން ފެށުމުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  މުސީބާތުން ސަލާމަްތވުމަށް އޮީތ ވަރަށް ޮބޑު މުސީބާތެކޭ. ާއދެ، މި މި އިމިއަދު ކުރިމަތިވެފަ  ޓަަކއި އަުޅގަ

 ކިޔަން. މިކަމުން ސަލާަމތްވޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ނޫތުޤު  އިފަހަތުގަ  ބޮޑެތި ޝޭޚުން އެަބ ޖެހޭ ޮކންމެ ނަމާދެއްގެ

އިރަށް ވަނަ އަހަރު ހަމަ ކައިރިވާ  3124 އޮތީ ނޫތު ކިޔަން. އާދެ، ދެން މި ޤު އިޖެހޭ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހަތުގަ



198 

 

ާރ ކަމަކީ އަނެއްާކ އިހު ހުރި ކު ހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން. ކޮށްދީފައި ވެރިކަން ކާިމޔާބުވީމަ މިރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ހުރި

ވަރަްށ ބޮޑަށް ހޭލަންވެއްޖެ ކަމެއް.  އީވަރަށް ވުރެ ކަންަތއްަގނޑު ބޮޑުކޮށްލާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުން މި

ވަނަ އަހަރުގެ ވެރިކަން  3124މީހުންނަށް ދެން އަނެއްކާ  އިހުގެ ހުރި ވަރަށް ވުރެ ކަްނތައްަގނޑު ބޮޑު ކޮށްލާނެ މި

ޓެކްސް ނަގާ ވާަހކަ،  ންކުރެްއިވއްޖެ ނަމަ. ާއދެ، ދެން އަޅުަގނޑަށް އިހަށްދުވަހު މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ފޯނުކާމިޔާބު

ތަކެތި ޑިުއޓީ ކުޑަކުރި ވާހަކަ. މިހާުރ  އިން 6%އޮތީ  . އާެދ، އިހަށްދުވަހު މި 7%7ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ވާހަކަ. 

 އަށް. އެހެންވީމާ، 7%ަނގަނީ  ފޯނުން ޖީ.އެސް.ޓީ މި ،ނުވެސް ބޭނުންކުރާ ފޯ  އެންމެ ުކޑަކުއްޖާ ،އިން އެންމެ ގިނަ

ސަރުކާރުެގ ހުރި އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެބަ ދޭހަވޭ. އާދެ،  ވެްސ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި މީގެން

ޒަތްތެރި ައކީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިއް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވާ އިތުރު ވާހަކަ އިފުރުޞަތުގަ އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ މި

ނޑިތީމު ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުމޙައްމަދު ޙުސައިން ެދއްެކވި  ،މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަ

މަނިކުފާނު  ެވސް ލައިގެންނޭ. އެ އަހަރު 41ިވދާޅުވީ ކުީރގެ  ވާހަކަފުޅާ ުގޅިގެން ވިދާޅުިވޭއ ތިން އަހަރުގެ ވާހަކަ އެ

އަހަރުެގ  4އެނިގ ހުންނަވައިގެން  އިމަނިކުފާނު ގަސްތުގަ  އަހަރެއް ނުލަްއވާ. ހަމަ އެ 41އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުީރގެ 

ުނވާތީ. ޭއެގ  ށް ކަންތައްތަެކއް ކޮށްެދވިފައިއަ ދާއިރާ އެ ،އަތޮޅަށް އެ އިގެ ތެޭރގަދުވަހު އަހަރު 4ވިދާުޅވީ  ވާހަކަ އެ

އެބަހުރި.  އިއް އައިްސ އެބަހުރި. ކަންަތއްތަކެްއ ކޮށްދެވިފަ ރަށްރަށަށް ތަރައްީޤ އައިްސ އެބަހުރި. ކަންަތއްަތކެ ކުރިން އެ

ތިބީ ބަަޔކު މީހުން މަސައްކަތްތަެކއް  ވެސް ައއިސް މި ހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާ

ނޑުެމން ކާބަފައިން އަޅުަގނޑުކޮށްދީގެން. ެއއީ އަ ޙަޤީޤަތް  ޑުމެން އެމެްނނަށް ކޮށްދިން މަސައްކަތްތަކެްއ. އަޅުަގނުޅގަ

 ފަހުމީ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްހާނު  ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ގާތް ައޚެއް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެބަ

 އި ނެތް ވާހަކަ. ޞިއްޙީއަހަުރގަ 41ވިދާުޅވި ތަޢުލީމު ނިޒާމު ވޭތުވެދިޔަ  އިފަހުމީގެ ވާހަކަފުޅުގަ  އަކީ. އަލްހާނު

މިފަދަ އެތައް  އެލާއެސް..ެއން.އެމް އިއާ މިފްކޯ އިއާ އެފް.ޕީ.ައިއ.ޑީ އިއާ  ޔާ ވާހަކަ. އަދި އެސް.ޓީ.އޯޚިދުމަތުގެ ދޯދި

މަނިކުފާނު އެހެީރ  އެ ،ނަމަ ވާ ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަަކކީ ތެދުކަމަށް މަނިކުފާނު އެ ވެްސ ވިދާޅުިވ. އެ ތަނެއްގެ ވާހަކަ 

ހުންނެވީ ދިވެހި ޤައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ފަހުމީ އެ ފައޭ. އަލްހާނުވެވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހި ަޤއުަމށް ޚިޔާނާތްތެރި

ނޑު މި .ނަމަ ވާ ދެއްކެވި ވާހަކަުފޅަކީ ތެދުކަމަށް މަނިކުފާނު އެ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައޭ. ެއއީ އެ ބުނަނީ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ފާނަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މަނިކު އެ ޅަކީ ތެދުފުޅެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ،ދެއްކެވި ާވހަކަފު މަނިކުފާނު އެ އެ

ނޑު ިމހެން މި  މި  އިއަހަރުގެ ތެޭރގަ 41ވޭުތވެދިޔަ މަނިކުފާނަކީ  ޖެހޭ ސަބަބަކީ އެދަންނަވަން ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ިރޔާީސ  3119ނަމަ  ވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގެން ހުންނެވި ބޭފުެޅއް ކަމަށް

މަނިކުފާުނ  ބާއޭ. އެއީ އެ ހުންނެވީ ކީްއވެގެން  އިގެ ފަހަތުގަޤައްޔޫމުޢަބްދުލް ކިނިބގަސްދޮށުޭގ މައުމޫނު އިގަ އިންތިޚާބު

ނޑު މި ވި ޚިޔާނާެތއް. އާެދ، ެއހެންވީމާ،ހެއްދެ މަނިކުފާނަށް ެއކަންކަން ރަނގަޅަށް އެނިގ  ދަންނަވަނީ އެ އަުޅގަ

 ކަމަށް އިުތރު ދައުރަކަށް ނަްނގަވަްނ މަސައްކަތްކުެރއްިވ ކަމީ އެ ވެރި ޤައްޔޫމު ންނަވައިގެްނ މައުމޫނު ޢަބްދުލްހު
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ދަންނަވަނީ  މަނިކުފާނު ކުރެއްިވ ދިވެހި ަޤއުމަށް ކުރެްއވި ިޚޔާނާތެއް. ާއދެ، ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަުޅަގނޑު އެހެންެވ މި

ންމެވެސް އެހެން ގޮަތކަށް މަނިކުފާނު ކޮ އެއް ނޫނޭ. އެ ވާހަކަ ފުޅުއަކީ ރަނަގޅު މަނިކުފާނު ދެއްކި ވާަހކަ  އެ

ވާހަކަ ހަމަ  ޚިދުމަތުގެ ދެން މި ިޞއްޙީއާދެ، ހުންނަވައިގެން ެދކެވުނު ވާހަަކފުޅެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. 

ނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ިޞއްޙީ  ޚިދުަމތުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު  ލަްނ އެބަ ޭބނުންވޭ. އާެދ، ިޞއްޙީއަޅުަގނުޑ ދައްކާ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ހާލަތު މި  ޚިދުމަތުގެ ނޑުމެންނަށް ނގޭ. އައެ ވަރަށް ރަނގަޅަށްދާ ދިމާ، މިދާ މިސްރާބު އަޅުގަ ުޅގަ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެއް ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ  ކުރުވަިނވި ވާަހކަވަރަށް ުއއްމީދު

ކުޅުުދްއފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެްއ، އިތުރު  ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވެދެްއަވިއފި. ކުޅުދުއްފުށީގައި

އަތޮުޅގެ ގިނަ  އަތޮުޅގެ ގިނަ ަރްއޔިތުން. ށ. އަޮތޅު، ހއ. ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ުފރިހަމަ. އެއީ މުޅި ހދ.

ޓަލަށް އތުރު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ހޮސްޕިޓަލެއް. އެހެންވީމާ، އެ ހޮސްޕި

ނޑު  ކަމެއް. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި ަވގުތު އެބަ  ވެސް ވަރަށް އުފާކުރާ  ކުރިއެރުންތަެކއް ައއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ފާަހގަކުރި ކަންތައްަތކާ ނުޑ ުއއްމީދު އޮތްތޯ. އާެދ، އެހެންވީމާ، ިމ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ ކުރަނީ ބަޖެޓު ެއކު އަުޅގަ

ނޑު  ކުަރްއާވނެަތއްތަެކއް އިތުރަށް ރަނގަޅުއިތުރަށް ދިރާސާކުރައްވާ ކަންދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  ކަމަށް. އާދެ، އަޅުގަ

ވަރަްށ ގިަނ  އަީކ ެއއަރޕޯޓެްއ އޮންަނ ރަށެކޭ. އެއީ  ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހަނިމާދޫ

 ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވިޭއ އޭ.ޓީ.އެމް  ކުރާ ރަށެކޭ. ަރއީސް ނަީޝދު ދެފަތުރުވެރިން އެ ރަށަށް ޒިޔާަރތް

ޖެހޭ ހަނިމާދޫގައި އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިނެއްެގ ކަންތައްަތްއ  ވެސް އެބަ . ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިމެޝިނެއްގެ ކަންތައް ހަމަޖެހޭނޭ

ށް، އެ ރަށަކަށް ތަނަކަ ެއއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކ އެ، ޖެހޭ. އާދެ ހަމަޖެހެން. އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިނެއް ހުންނަން އެބަ

ކުރާ ރަށެއް. އެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ރަށެއް. އެހެންވީމާ، އެަކން ފުރިހަމަވެގެން ދިއުމަކީ ޒިޔާރާތް

އެމް.ީޑ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަމެއް. އާދެ،  ވެސް ވަރަށް ޮބަޑށް އެދޭ އަޅުަގނޑު

ނޑު އުއްމީދުެވވަ ަށކަށް ވަރަށް ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް ރަށްރަވަރަށް ގިނަ  ޞާލިޙު ނޑަީކ ަޑއިގެންފި. އަުޅގަ ކުރަނީ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  ކަމަށް ިވޔަސް ިދވެހި ޤައުމަށް އެ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުނުކުާރ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްުނވާ މީހެއް

އާެދ ، ނުބަލައި އަށް ނުލާއި ފިޔާތޮއްޓާ އެހެން ކުލަކުލައެކު ރީނދުލާއި  ހަމަހަމަކަމާ  ،ނަމަ ވާ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް

ވަންަތކަމަކީ. ވަކި  ކަމަށް. އާދެ، ިމއީ ޤައުމީ މިކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ އަށް ނުބަލައި އަސުރުމަލާ އެހެނިހެން ކުލަުކލަ

ދުގެ ޚަބަރުން ދުށިން، ވުމެއް ނޫން. އާދެ، މިއާެއއްކޮށް ައޅުަގނުޑ މިއަ ވަތަ ަވކި ފަރުދަކަށް މިކަންކަންބަޔަކަށް ނު

ެއއް ވަދެގެންދިޔަ ވާހަަކ. އެ ފައިާސ  އަށް ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮުތަގއި އެަތއް ފައިސާ މިއަދުގެ ޚަބަރުން ދުށިން މީރާ

ގޮތުަގއި ހޭދަިވގެންދިއުން ެއއީ ައޅުަގނުޑެގ  މިލިައން ރުފިޔާ ހެޔޮ 54ޅުަގނުޑގެ ދުޢާ. ހެޔޮގޮތުަގއި ހޭދަކުރުން ެއއީ އަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެްއ ރމެގަ ،ޔަކަށް ޭއގެން ބައި އެޅެންދުޢާ. ވަކި ބަ ޗިޕަށް، ހެވީލޯޑަށް ބަިއއެޅުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ނޫން އެއީ ވަކި ބަޔަކަށް ބަިއއެޅުން. ހަމަހަމަކަމާއެކު އޭގެން ދިވެިހ  ނޫން. އަޅުގަ
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ނޑު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަެކއް ނުޑގެ މި ވާުވން އެއީ އަުޅގަ  ެއއްކޮށް މި ހަަކއާ މެްނގެ ުއއްމީދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަަކ ނިންމާލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިސާބުން އަޅުގަ

 .ވަބަަރކާތުހޫهللا ވަރަޙުމަތު ޝުކުރުދަންނަވަން. ަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް

 

  ެދއްެކވުން:ވާހަކަމީ ގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުރު ދާއިރާމާފަންނު އުތު

ވެސް މަޖިލީހުގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަެހއްަގއި

ކުގެ ގެ ވާހަކަތަާކއި ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަޖެޓުތައެއް ޤައުމަށް ރަނގަޅު ސިޔާސަތްތަކު  ވާހަކަދަްއކަވަމުން ދެންނެވި ާވހަކަ

ނޑުމެންނަށްވާހަަކ އާއި ަރއްޔިތުންނަށް ުހރި ރަނގަޅު ގޮތްތަުކގެ  ވާހަކަ އޮތް އިދިޮކޅު  ލިބިފައި މި ދެކެވެން އަުޅގަ

ނޑިޖެހުމާއި ބެކްބޯން ބިންދުމާއި ދޫތަކުގައި ފަރާ  ތްތަކަށް އެ ވާހަކަަތއް ދެކެވެން އަދި އޮތީ މީހުންެގ ބޮލަށް ބަ

 ވެްސ އެ  ެވގެންނޭ. ދެން މިއަދު ތެެރއިން ނިކުމެފައިވާ ަބޔަކަށް ގެއަޚްލާޤު މި ދޫތައް ބުިރކުރުމާ މަލަންއަޅައި،

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނނެއް  41ކުރަީނ ހަމަ އެްއކަލަ ލުބޭބޭފުޅުން އެ ތަމްސީ މިހާރު މި ވާހަކަަތކެއް އަހަރު. އަުޅގަ

ނޑުގެ ޕާ ޤަބޫލެއް ނޑުމެން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ކުރިްނ  އާއި މި ސަރުކާރަކީ މީގެ ޓީނުކުރާނެ. އާދެ، އަުޅގަ

ގޮތަށް  ނޑުމެން އެގޮތަށް ަކންކުރަން އަިއ ބަެއއް ނޫނޭ. އެގޮަތކަށް ކަންކުާރކަށެއް ނޫްނ. އަުޅގަ ގޮތަށް އެ ކަންކުރި

އަހަރު  41ެވސް ނެތް. ހަމަ  ގެނަިއ ަބދަލެއް ގެަނއުމުގެ ބޭނުމެއް  ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ ކަމަށް ކަންކުރާ

ކަމެއް ނުކުރާނަން.  ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑުެމން އެ އަހަރަށް ހެދުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ 71ާކވެސް ާބއްވަްނވީ އަނެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެޮކޅުކޮޅުްނ ކަންކުރުމަށް އަިއ ބަެއއް ޫނން. މި ޕާޓީ ާއއި މި ސަރުކާަރކީ ެއކޮޅުޮކޅުން ކަްނކުރުމަށް 

ނުޑމެން އެކޮޅުކޮ ރަނގަުޅޮކޅަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ޤައުމުން  ،ޅުން އައި ަބއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެންނަ ނަތީޖާތައް އިރާދަކުރެްއވީތީ މި ފެންނަމުން މި  ފެނޭ، މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ދަނީ. އަޅުގަ

އަކަްށ  މެންނަކީ މަސްވެރިން. ހަފްތާތަން. އަޅުަގނޑު ދާ ބިންތައް ހިކެމުން ފެނޭ އިރުއަރާ އޮްއސޭިއރު ބޮޑެތި އެބަ

މަހަށް ފުރާފައި އެނބުރި އަންނައިރުގައި ރަށް ަވކިކުރަްނ ނޭނގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ބިންތައް ހިއްކާ މީހުން. މިއީ 

ލަްއވާ ުކޅުދުްއފުށި، ވެލިދޫ، ހިންނަވަރު، އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ބައްލަަވއި، އަކީ. އާދެ  އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ނަތީޖާ

ކުރީަގއި  ދަނީ. މީގެ ަފދަ ބޮޑެތި ބިންތައް ހިއްކަުމން މި އިދޫ މިފަދަ ދާއިރާތަަކކީ އަޅުަގނޑުމެން އަަޖއިބުވާގުރަ

އަކުން މި ނިންމާލަނީ. މިއީ  ވީ ހަފްތާ ވުރެ ގިނަ ުދވަްސވީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ައހަރަށް 5ހުޅުމާލެ އެކަނި ހިްއކަން 

އެހެންމެ މިކަންކަމަށް  އަކީ ެއއީ އިނގޭތޯ. އަިދ ހަމަ ޑުމެްނގެ ބިުއޓީއަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަ ބަދަލަކީ. އަޅުަގނ

މިލިއަްނ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ.  231ނޫނިއްޔާ  251ޓަކައި  ކުރާވަރު ހުޅުމާލެ އެަކނި ހިއްކުރުމަށްޚަރަދު

ނޑުމެން ިހއް އަްށ ވުރެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް. ހުޅުމާލެ މިލިއަްނ މި 51އަޅުަގނޑުމެން މި ސަުރކާރުްނ އެންމެ  ކި އަުޅގަ

ައށް ވުރެ އަޅުަގނޑުމެން މި ހިއްކާލާ، ހަފްތާތެރޭަގއި މި  71ށް ވުރެ ބޮޑު. %އަ 71ބިންތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ %
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ނޑުމެން މި ހިއްކާލާ ބިންތަކުގެ ބޮޑުމިން ނޑުމެންނަކީ އެޮކޅުކޮޅުން  ވެސް ޮއވޭ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ ދަންނަވަނީ ައޅުގަ

 އި އެްއގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށްވެސް ދަންނަ ތަހުޒީބުތަކާ އެއް ނޫނޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުން ކަންކުރަމުން އަންނަ ބަ

ނޑުމެްނނަށް އެބައައި  ފެނޭ ދުވަހަކު މީހަކު ހިތަކަށް ވެސް ނާރާނެ  ބަޔެކޭ. އަދި ހަމަ ބަނދަރުތައް ވެސް އަުޅގަ

އެކޭ. ބަނދަރުތައް ެވްސ  ނެރޭަގއި ހަދައިފާދުވަްސކޮޅެްއގެ ތެ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބަނދަރުތަކެއް މިހާ ކުޑަ

ނޑުމެން ހަނދަމުން މި ދަނީ. އެކަމަކު ދެންމެ  ދަނީ. ނަރުދަމާ ވެސް ހަދަމުން މި ރައްޔިތުން ހެވޭ ވަރަށް އަުޅގަ

ރިން މީގެ ކުޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު މަޚްލޫފު ގަލޮޅު ެދކުނު ދާިއރާގެ ޢިއް އިދިކޮުޅ ޕާޓީެގ ބޭފުޅަކު، ، ޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ. ނަރުދަމާ އެއްޗެހި ހަދަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ދިވެިހންނަށް މި އެނގުނީ ވެސް 

ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގެންފަިއާވ  ރައްޔިތުްނގެ ކަްނކަން ހާލަތު ހުންނަ ގޮތް މިހުންނޯ. ވިްސނާބަލަ، ފަ ސުނާމީ އެރި

ޅުމުގެ ތެޭރގަޔޯ ނަރުދަާމ ކަންކަން ބަލަން ގޮްސއު އެރީ. އެ ނާމީ މިވަނަ ައހަރު ސު 3115މިންވަރު. 

ނޑުމެން އަޖަިއބުވެހަދަން ނޑުމެން މި ،ޖެހިއްޖެކަން ވެސް އެނގުނީ. މީ އަުޅގަ  އަންތަރީސް ވާ ކަންކަަމކީ. އާދެ، އަުޅގަ

ފުަވއްމުލަުކ ، ހަދަމުންދިޔަސަރުކާރުން މީގެ ކުރީަގއި އެތައް، މީގެ ކުީރގެ ސަރުާކރުން އެތައް ޮބޑެތި ޮދގުތަެކއް 

ގޮއްަސ  އިމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން އުދުހިފަ 4ރޕޯޓެއް ހަދައިދޭނަމޭ. އެންމެ މީހުންނަށް އެއަ

ނޑުެމން މި ޕާޓީގައި މި ދައްކައިޭދ ނަތީޖާ އަކީ. ހަމަ  އެހެންމެ ފުވައްމުލަކަށް މިހާރު މި ޖައްސަނީ. މީ ނޫންތޯ އަޅުގަ

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މުޅި  7މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި،  7ެއއް ާޤއިމުޮކށްފި. ސިޓީެއއް ޤާއިމުކޮްށ،  ސިޓީ  އަްއޑޫަގއި

ނެތްވަރުގެ ބޮޑު ކޮްނވެންޝަްނ ސެންޓަރެއް ހަދައިފި. ވިދާ އި ނެތް ވަރުގެ ަސއުތު އޭޝިާޔަގއި އޭޝިާޔގެ މި ބައްރުގަ 

ނޑުމެންނަކީ އަޅުަގނޑު މި ބަބުޅަނީ އިނގޭތޯ ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރު ވެސް. ެއހެންވެ ހަމަ  ދައްަކނީ އަޅުގަ

ހުރިހާ  ،ެނރޭ މީހުންނޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކިެއކިޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނަތީޖާ 

ހަމަ ސީދާ  ،ރައްޔިތުންނަށް އެިކއެކި ދާއިާރތަކުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެިކއެކި ސިަފތަކުަގއި ޖީބަށް

ނޑު  ދަނީ. ޖީބަށް ފައިސާ ވައްދަމުން މި ފައިސާ ަވއްދަމުން މި ދަންނަވާލީ  ހަމަ ކުޑަުކޑަ މިސާލެއް މިދަނީ. އަޅުގަ

ނުޑމެން މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން މި ދައްކައިދޭ ޖާދޫ ރައްޔިތުްނނަށް. ބަލަން ޖާ ދެނީ ނަތީ ދައްކައި ހުއްޓާ އަޅުގަ

ނޑު، އޭ. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނަތީޖާ ދައްކާ ޕާޓީ. އިދިކޮުޅ  އަުޅގަ ދައްކަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ނޑިކުރަން އިދިކޮޅު ކުރާތީ  ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ އުޅޭނެ މިކަން މި ތަޞައްވުރު ކިލަނބުޮކށް، ހަ

ނުޑމެން ނޫން އެހެން ބަޔެްއެގ އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ެއއީ  3124ކުރަމުންދާ ކަމަކީ ެއއީ.  ތައް ވެސް އެމީޑިޔާ އަުޅގަ

އަހާ އެްއެޗއް ބޭުފޅުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ މީގެ ކުީރަގއި ައޅުަގނޑުެމން އަުޑ ވެްސ  އެްއޗެްއ ނޫން. އާެދ، ތި

. މީގެ ކުީރގަިއ ައޅުަގނޑުެމން އަެޑއް ނާހަން ޑިމޮކްެރސީ ެއއްގެ ވާހަކަ ވެސް. ނޫން މި ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓު

ސޭޝަން ވެސް. ހަމަ ހެޔޮވެރިކަާމއި ޓެކްނިޒާމެްއގެ ވާހަކަ މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމު، ، ން ައޑެއް ނާހަންއަޅުަގނޑުމެ

ނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި އަޑުއަހާ ބަސްތަކެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑމެން މި  ޕާޓީ އުފެދެމުން  މިފަދަ ބަސްތަކަކީ އަޅުގަ
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ނޑުމެންއަިއއިރުަގއި ދަްއކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ބަސްަތކެއް މީ. އަ   ކުރަމުން މި މިހާރު މި ބަސްތައް މި ތަންފީޛު ޅުގަ

 ޕާޓީ  ައޅުަގނޑު ދަންނަވާާލނީ އަޅުަގނޑުމެން މިންވީމާ، ސަރުކާުރ. އެހެ  އަދި މި އެމް.ޑީ.ޕީ، ދަނީ. މި ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނޑުމެން ހަމަ އެއްވެސް އަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ނަތީޖާ ދައްކާ ޕާޓީ ކަމެއް ހަމަ  އެކޭ. ދަންނަވަންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންެމ  ގޮތަކަށް މި ޤައުުމގަިއ ެވފައި ނެތޭ އިނގޭޯތ. ކޮންމެ ގޮތަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ބުނި ަކމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ދިޔައީ ވެސް އެ ކުރީަގއި ޖަލަށް ނޑުމެން ޖަލުން ނުކުމެފައި ވެސް އަުޅގަ  ވާހަކަތައް ދަްއކަިއގެން. ައޅުގަ

 ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު މި  . އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިކަންތައް ކުރާ ކަމަކީ މި

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް  ނޫން ޖެހެނީ. އެ ކުރަންޖެހެނީ. ޕާޓީ ވެސް ހަދަންޖެހުނީ. އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތައް ވެސް ކުރަން މި

ނޑުމެން މާކުރަންޖެހުނީ ނަނީ. ފަހުން އަން ބޭުފޅުން މާ އުޅެނީ. މި ކުރީގައި . އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ތަފާތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  މްވާލެއް ލަސްވަނީ. ވިސްނޭެލއް ަލސްވަނީ. ވިސްނުން ކޮށީ. މިމިބޭފުޅުން ކަންކަން ފަހު ތަފާތު އޮތީ. އަުޅގަ

ތަފާތު އަހަރު ަފހުން. އެހެންވީމާ، މި  31، 21ކުރަން އަންނާނެ ައދި މީގެ  ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް މި މި

ނޑުމެްނގެ ފޯމިއުލާ އެްއ  ދައްކާލަދެނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެންމެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި އެއް. އަުޅގަ

ކަމަށް  ކުރީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި ގޮތަށް ކުރާށޭ. އެބޭނުންކޮށްލާ. މި ފޯމިއުލާ ފްލޯ

ނޑުމެން ކުރާނީ ރަނގަޅަށޭ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. އެހެންނޫންތޯ މި ވަގުުތ ހުންނާށޭ. އަޅު މި ތާއީދުކޮށްލަިއގެން  ގަ

 ވަނީ މާ  ކުރަނީ. އެކަމަކު ކަންތައް ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރި ގޮތަްށ ހުރިހާ ކަމެއް މި  ދައްކަމުން މިޤައުމުަގއި 

ނޑުމެން  ތަފާތު އޮތީ. އެ، ވިސްނުން ކޮށީ. އެހެންވީމާފަހުން.  މްވަނީ މާފަހުން. މި ވިސްނެނީ، ފަހު އަުޅގަ

ބަޖެޓުން  ކުަރނިވި ބަޖެޓެއް. މިކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާވާ ބަޖެޓަ ހުށަހަޅާފައި މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު މި

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި  21ބޮޑު ބަދަލެއް.  ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޮޑު ބަދަލެއް. ވަރަށް ވެސް ތި

 21. ދިޔައީ މުދަނީ އިތުރުެވގެންްއިވއްާޔ ދައުލަތަށް ވަންނަ އާއިރާދަކުރެބަދަލެއްެގ ސަބަބުން،  ތަށް ގެަނއިސިޔާސަ

ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް،  ކީބިިލއަނަ 3ސިޔާސަތަށް ބަދަލެއް. އަދި ީމގެތެރެއިން  ބިލިއަން ރުފިޔާ. ހަމައެކަނި

ނޑުމެން ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ އަޅު  3ރެްއވިްއޔާ ދާން އޮތް އެކިެއކި ފަރާތްތަކުގެ ޖީބަށް އިރާދަކު ނިކަމެތިންނާއި ގަ

ނޑުމެން މުޅި ަޤއުުމގައި ޔުނިވާރސަްލ ލެވެލްގެ ބަޖެޓަީކ އަުޅގަ ކުރަމުްނދާ ކަމެއް. އަދި މިމިހާރު ވެސް ތަންފީޛު

ތީމުގޭ ދޮށަްށ ވާ ގޮތަީކ  ކޮްށދޭ ބަޖެޓެއް. މީެގ ކުީރގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިޞއްޙީ އިންޝިއުރެންެސއް ާޤއިމު

ނުޑމެން މިޑޮލަރު ދީާފނެ. ދެކޮޅު ޓިކެޓު ދީފާނެ. ާއދޭސްކުރަން  211ދާންޖެހެނީ.  ސަރުކާރު އައިއްސަ  ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ެވްސ  ހެދި އެއްޗަކީ ފުރަތަމަ ވެސް ސަލާންޖެހުން އެ ސިާޔސަތު ނައްތާލީ. ސަލާންޖެހުން ނައްތާލީ. އޭރުަގއި މި

އްޙީ ހާލަތު ސް އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން ޞިހާލު ވަރަށް ދެރަ. މިހާރު ވެ އްޙީއަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގައި ޞި

ނޑު އެހެންވެގެން މިހާރު ބަ އުޅެނީ ރަނގަުޅ  ކުރަން މި ޖެޓުން ވެސް އަޅުަގނޑު މި ޤާއިމުދެރަކަން. އަޅުގަ

ފަރުވާކޮްށގެން ުއޅުނު ބޭސް ނަކީ ަވކި ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަނުން ުދމަތްތައް. އޭުރގައި ިދވެހިންޚިއްޙީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞި 
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ބަްއޔެްއ ނަގަިއގެން ކިިރޔާ ޮޑލަރު ހޯދައިގެން، ދެޮކޅު ޓިެކޓު 211މީހުންނެއް ނޫނޭ. ހަމަ އެއްަކލަ ސަލާންޖަހައިގެން 

ދާންޖެހެނީ. އެކަމަކު އެކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ނައްތާަލނީ ސަލާންޖެހުން. ފުރަތަމަ  ށް މިވިޔަސް ޓްިރވެންޑްރަމަ

ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުން. އެކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފީމު. އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހިން ވަރަްށ  ކަމަކީ

ނޑުމެ މިކަމާ  ހެވިފައި ވަރަށް އުފަލުން އެ  އްީޙ ން ކުރަން އޮތް ކަަމކީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞި ތިބެނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރުން. އިރާދަކުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅު  ެރއްިވއްާޔ އެކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރާނަން. އަުޅގަ

ެގ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބަޖެޓެއް. ޕްރޮގްރާމު  42ޓަކީ ބަޖެ ދައްކާ އުސޫލުން. އާދެ، މި ބިންތައް ހިއްކާފަިއ މި ،ތަންތަން

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން މި، އެހެންވީމާ ދިެވހިންނަށް ދައްކާލަދޭނެ ކަމަށް. ބަޖެޓުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް  އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ެގ ހުރިހާ ކަންމަކަށް އަލިއަުޅަވއިބަޖެޓު އާދެ، ައޅުަގނޑު މި ލާކަށް ނޫން. އެކަަމކު އަުޅގަ

ނޑު ަދއްކާލާ ހިތްވަނީ. އެހެން ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ ޝައުޤުވެިރވާ ދާއިރާ  ެއްއގެ ވާހަކަ އެކަނި އަުޅގަ

ނުޑ ޕާޓީން. އެހެންވީމާއި މި ބަޖެޓަށް ވާހަަކފުޅު ދައްކަަވއިއެްއގަ ނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާީޓއަީކ އަޅުގަ ، ފި އަުޅގަ

އެއް. އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެއްކި  ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ޕާޓީ ކުރަން ވަރަށްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ

ނޑުެގ އަޚެއް. އޭަނގެ ވާހަކަފުުޅގައި  ،ލޫފުމަޚްބަރު އަްޙމަދު ގަޮލޅު ދެކުނު ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ،ވާހަކަ އަުޅގަ

އިދިޮކޅަށް ެއއްޗެިހ  ވެސް ަސރުކާރާނާ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ ހެޑްްކއާރޓާްސެގ ފާޚާ، ވިދާޅުެވއްޖެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާިއ  ނޭގ އެޔާށޭ ތިމަންނަމެން ވަރަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ލި  . އެ އޭލިޔަނީ

 ޮގވާލަނީ. ހަމަ މި ގޮތަްށަކން. އެީއ ސިޔާީސ ތަނެއް ނޫން. އެކަމަކު ސިޔާސީ ުވމަށް އެ ފިކުރު ހުންނާނީ އެ

ނޑުމެން ، ގޮުތގައި ބޭްއވުމަށް. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންގެ ހާލަތު ހުރީ ކޯޓުތައް ވެސް ހަމަ ސިޔާސީ ޖަަގހައެްއގެ އަުޅގަ

ކުރުމުަގއި، މަސަްއކަތް ިމނިވަން، ކުރުުމގައި ތައް ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އެއްކިބާނުޖެހޭ ދާއިރާއެފަދަ ސިޔާސީ ވާން

ނޑުމެްނ ހެންވެ، މި ނިޒާމު ެވސް ހަރުދަނާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަނީ. އެ ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ. އަުޅގަ

ނޑިަތކެއް  ނޑުދަ ނޑުމެން މެނިފެސްޓޯގަހާލަ އި ވެސް އެކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިޭވ. ސިލުުކރަން ބޭނުން. އަޅުގަ

ވާ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ހަދަން. އަދި އެއީ މީހުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމީ ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ މިނިވަންވެފައި 

ފު މި ޤައުމުގަިއ ަގނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކީ ޢަދުލުއިންޞާފަސޭހައިން ވާސިލުެވވޭނޭ ތަެނއްގެ ގޮތުަގއި ވެސް ހަދަން. އަޅު

ކުރެވޭ ޤައުެމއްގެ ގޮތުގައި މި ޤައުމު ބޭއްވުްނ. . މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުުރންއިމުރެްއިވއްޔާ ޤާއިރާދަކު

ނޑުމެން ޮބޑު ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ މީހުން ިއތުބާރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކީ  ކުރާ ތަނެްއގެ ގޮުތަގިއ ހެދުން. އަުޅގަ

ނޑައަޅާފަ ޖެޓުގަިއ މިބަ ޓަކައި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ކަމަށް ބަޖެޓެއް މި ރުފިާޔ  މިލިއަން 489. ެއޮގތުން ވަނީ ކަ

އިތުރުން ސަރުކާރުން އަދި ޖެޓުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވޭ. ީމގެޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ބަ ކުރުމަށްޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ

ނަޑއަޅާފަ. ިމލިއަން  43އޮންނަނީ  އެްއގެ ގޮުތަގިއ ވެސް މި ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ގޮތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ ރުފިޔާ ކަ

ނޑުމެން ނަތީޖާ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންއެއީ އަުޅގަ ޝަރުީޢ ނިޒާމުގެ ފަރާތުން ވެްސ  ،ނެރެން ބޭނުންވާތީވެ. އަުޅގަ
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ދަްއަކވާ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  މިނުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަތައް. ެއއީ ކޯޓުތަުކގެ ޖާަގ ކުަޑ ދައްކަާވ ވާަހކަފުޅު

ނޑުމެން މީގެ ކުީރަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ެވްސ ވާނީ އި ޤަބޫލުކުރަން އެހެން  ޢުލާނުކުަރްއވާފައި،ެވގެން ައޅުގަ

ބަޖެުޓގެ ތެރެިއން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިފަދަ  މިއަަޅއިދޭނަމޭ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ. ކޮމްޕްލެްކސް އެއް އަޅުަގނޑުމެން ކޯޓު 

ވެސް މަަސއްކަްތކުރާ ދާއިރާަތއް، ބިލްޑިންަތުކގެ  ައއްަސސާތަކެްއގެސިލުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ މުހާކަންކަން 

ޖާގަ ދަތިކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އިހުސާސްކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ދެރަޭވ، 

ޅުން ވަރަށް ހާުލގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުން މަސައްކަްތކުރަްއވާއިުރގަިއ ވެސް ހަމަ ެއ ބޭފު

ނޑުމެން ޖާގަިއެގ  މަސައްކަތްކުަރއްވާ ތަން ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިދާރާތަކުގެ ދާއިރާތަެކްއގައި ވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކީ މި  ބޮޑުމިން ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެަބ ޖެހޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ކްނޮލޮޖީގެ ގޮތްތައް ބޭނުންކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ވުން. މިސާަލކަށް މިހާރު އެބަ ބޭނުންވޭ ޑީ.އެން.އޭ، ޒަމާނަށް ފެތޭ ޓެ

އޮޓޮޕްސީ އަދި ޕޯސްޓްމޯޓަމް ފަދަ ވަސީލަތްތަްއ ހެކީެގ ގޮުތގަ. މިފަދަ ހެކިތައް ރައްކާތެރިކުެރވިފަިއ ރަނގަޅަްށ 

ނޑުމެން ގާއިމުުކރަ ން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ވެސް ހަމަ މި ހުންނާނެ ގޮތެއްގެ ނިޒާމެއް ވެސް އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އިރާދާކުރެްއވިްއޔާ ެއކަންކަން ފުރިހަމަެވެގންދާނެ. ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންްސ ހެދުމާއި އަދި ސްޓީިނއޯ 

ސްޓާފުން ވަރަށް  ޓައިޕް ގޮތަށް ލިޔެވުމާ މިހާރު ކަންތައް ކުރެވެމުންދާ ގޮތަީކ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިން ެއއް އަުޑައހާފައި ދެން

ގިނައިރު ވަންދެން ތިބެގެން ލިޔަނީ އަތުން. ލިޔުމަކުން ިލޔަނީ. އެކަމަުކ، މި ދެންނެިވ ފަދައިން ސްޓީނިއޯ ޓައިޕް 

ބަސް ޮއޓޯ އިން ލިެޔވިގެން އެބަ ދޭ ދެކެވޭ ވާހަިއގެ ތެރެއިްނ.  411ލިޔުމަކުން ލިޔުނީމާ މިނެޓެއްގެ ތެރެަގއި 

ަކންތައްތައް ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ނެގެނެސްފައި ސްޕީޑު ައވަްސކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ލުއި 

ނޑުމެން މިހާރު ެވސް ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވަނީ.  ބޮޑަށް ބޭނުން. މައްސަލަަތްއ ހިނގާލެއް ަލސްވަމުންދާީތ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާތީ މިފަދަ ބޮޑު ބަ ޖެޓެއް އިރާދަކުރެްއވީތީވެ މި އޮތީ ޝަރުޢީ އެކަންކަން ވެސް ހައްލުކުރުަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުެވސް ގަބޫލުކުރާ ވާަހކަައކީ،  ނިޒާމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުެމން ގާއިމުކޮށްފަ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރެވޭ ނީ. ތަރައްޤީއަކީ މީހުނަށް ވާ އެްއޗެކޭ. މީހުންނަށް އެ ބަދަލުއައިސްގެންނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ބޭބޭފުޅުްނ  ހަމައެކަނި ބިލްޑިންގެއް އަަޅއިގެެނއް ވެސް ުނވާނޭ. ައޅުގަ

ނޑިޔާރުން ވެްސ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރެވޭ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމީ  އަޅުަގނޑުމެނަށް ފާހަގަކުެރޭވ ވަރަށް ފަ

ގެންފަިއވާ ބޭފުޅުން ނެތްކަން، މަދުކަން. އެހެންވީމާ، އެކަންކަމަށް ވެްސ ފެންވަރާއި ހުނަރާއި ޕްރޮފެޝަނިޒަމް ލިބިވަޑައި 

މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަޢުލީމާއި ތަރައްޤީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގެނައުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުން 

ނޑުމެން ދެކެނީ. ހަމަ އެހެންމެ  ކޯޓުގެ ނިޒާމަކީ ކޯުޓގެ ތެރޭގައި ުކޑަވަެރްއގެ އާމީ އެްއ  ފޫބެދިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނެއް ނޫން ރަނގަޅުވާންޖެހޭނީ. ކޯޓުގެ ސްޓާފުން، ކޯުޓަގިއ  އޮންނަ ތަނެއް އެއީ. އެއީ ހަމައެކަނި ފަ

ޝަރީޢަތްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ތިބޭ އެންމެހައި ބޭބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ޝަރުޢީ ބެކްގްރައުްނޑެއް އޮންނަން. 
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އެހެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ކަމުގައި ވާން. އޭރުން އެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ޝަރުޢީ  އަދި ހަމަ

ނިޒާމު ހިނގަިއގަންނާނީ. މިސާލަކަށް ކޯުޓގެ ރަޖިސްޓްރާ އެްއ، ރަޖިސްޓްރާެގ ފެންވަރު ވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ. އެފަަދ 

ޓީ ެއއް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް. މި ވެސް ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ފެންވަރެއް. އަދި ކުލާކު ނޫނިްއޔާ ޑެއިލީ ސެިކއުރި

ކަމުގަިއ ވާންޖެހޭނެ. ައޅުަގނޑުެގ ަވގުތު ނެތީމަ، މިަފދަ މީގެ ކުީރގަިއ ައޅުަގނުޑ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ އިން، 

ންނެވި ފަދަ ބަދަލުތައް ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ވާހަކަަތކެއް ދެންނެޭވކަށް ނެތް. ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ދެ

އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާތީވެ މި ކަންކަން ބަޖެޓުގައި އަޅުަގނޑު ަކނަޑއަޅާަފއި މި ވަނީ. ހަމަ އެހެންމެ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަޖިލީހަށް ބިލެއް ވެސް ލާފައި ާވނެ. އޯލްޓަނޭޓިވް ިޑސްޕިއުުޓ ރިޒޮލިއުޝަުނގެ ތެރެއިން 

ެއކިއެކި ފަރާތްތަުކގެ މަްއސަލަތައް ނިންމުމުގެ ބޭނުންވެފަިއ ވާ މީހުން އެ ފުރުޞަުތ ، މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން

ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިފަދަ ިސސްޓަމެއް ާގއިމުކުރުން. ޚާްއޞަކޮށް އާބިޓްރޭޝަްނގެ ބިލެްއ 

ނޑު ބޭނު ންވޭ. އޭރުން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގިއ ވެސް ވާނެ ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރުމަށް ައޅުގަ

މައްސަލަތައް ލަސްވަމުންދާ ދިޔުން ވެސް ހުއްޓުމަކަށް ައންނާނެ. އޭރުން ވަރަށް ސްޕީޑު ގޮތެްއަގއި މައްސަލަތަްއ 

. ނިމެނުންދާނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީހުން އިތުބާރުކުރެވޭނެ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމާނީ

އެހެންވީމަ، ޝަރުޢީ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން މި ކަން ކުރުމަީކ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަދި ހަމަ 

މަރުކަޒީ ކޭޝް މެނޭޖްމަންޓު ސިސްޓަމު ގާއިމުކޮށް މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގިއ 

ހަރުދަނާކުރުން ެވސް ހިމެނޭނެ. އަދި އެހެން ދާއިރާތައް، މާލެ ފިޔަަވއި އެހެްނ  މި ވަނީ. ޢިލްމީ ތަޢުލީމާއި މަރުކަޒުތައް

ދާއިރާތަކުަގއި ެވސް މައްަސލަތައް ދަށު ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އެޕީލްކުެރވޭެނ ގޮތްތައް ެވސް ފަހިކުރަން 

ކަށް ެހދުމަށް ޓަކައި. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. އެއީ މީހުންނަށް ފަސޭހައިްނ ވާސިުލވެވޭނޭ ގޮތްތަ

ލީގަލް އެިއޑު ސިސްޓަމެްއ، މީހުންނާ ޤާނޫނީ ބޮޑެތި ކުށްކުށް ކުރާ މީހުންނަށް، އެ މީހުންނަށް އިންޞާފުވެރިކަމާ 

އެީކގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުަމށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެފޯޑުނުކުެރވޭ، ކުށްވެރިންނަށް ނޫނިއްޔާ ެއ 

އެ މީހުނަށް ދައުލަތުން ވަކީލުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް އަޅުަގނޑު ހިތުން ، މީހުންނަށް

މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް މި ބަޖެޓަށް ތަޢުރީފުކުރަން. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ނޑު ިއލްތިމާސް ވެސް ކުރަން. މިީއ ބޮޑަށް މިއަށް އެހެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރުން ވެްސ ވޯޓުދެްއވުމަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. ިމއީ ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ބަޖެޓެއް. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ޖަވާހިރެއް. ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،  މިހާރު އަުޅގަ

ޙަމީދަށް. އެއަށްފަހު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު هللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވާނީ ިހތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢި  އްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. ދެން އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫނު  އަސްލަމަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙަމީދު. ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ދަނަންވަން. هللا ޢަބްދު

 

 ން:ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުهللا ޢަބްދު އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫނުއިނގުރަ 

ްއވަިއ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ާވ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރަ 3123ދެ، `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާ

ނޑު ވެސް ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ބަެއއް  ނޑު ބައެއް ުނކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލާއިރު އަުޅގަ ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ދެކޭގޮތުަގއި  ޝުޢޫރުތަކަށް ތާއީދުކުރަން. ނުވަތަ އެއާ ެއްއގޮތަށް އެ ވާހަަކ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ދެންނެވި  އަދި މީގެ ދެ އަހަރު. މިދިޔަ އަރު ވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރުގައި ެވސް އަުޅގަ

ވެއޭ. ެދން އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން ގޮތުަގއި މި ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މުހިއްމު ތަފްސީލުތަކެއް އެބަ މަދު

ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް މި ތަފުސީލުތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނާނެކަން. އަދި ހުންނަން ވެސް ހުރޭ. އަދި 

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުގެ މި ޑިބޭޓު މަރުޙަލާ ދިޔައިމަ އިތުރަށް ދަންނަވާ ދެންނެވުންތަކުގެ އަލީގައި އެ މަޢުލޫމަތުތައް 

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކާ މަރުޙަލާގަިއ  ފޯރުކޮށްދެއްވާަފއި ވެސް އެަބހުރިިި ވެސް މެ. އެކަމަކު، މިހާރު އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަުޅ ފުރިހަމަ ވާހަަކ ެއއް ދަްއކަން އަސްުލގަިއ އެނގޭނީ ޑިބޭުޓ ފުރިހަމަކުރަން ޙަޤީޤަތުަގއި އެނގޭނީ 

ތަކެއް ވެސް އޭަގއި ހިމެނިގެން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރު ގޮަތކަށް މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅާއިރު މުހިއްމު ތަފުސީލު

ނޑުމެން މީގައި ދެން ވަރަށް ބަޖެޓުެގ ޢާއްމު މައިަގނޑު ހިސާބުތަުކގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިަނ  ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ޖީ.ޑީ.ީޕ  ބޭފުޅުން ދައްކައިފި. ުނވަތަ ަމއިކްރޯ އިކޮނޮމީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

ގެ ައގުތަކުން ނުވަަތ 6::2މި އަހަރު އެޕްރީްލގަިއ ރިވަިއޒްކޮްށގެން އަލުން ، 3122ރިބޭސްކުރިއިރު އެޕްރީލް 

ނޑު ބޮޑެިތ ތަފާތުތަކެއް އަދަދުތަެކްއ 3114އަދަދުތަކުން  ގެ ައގުތަަކކަށް ބަދަލުވެގެން ިދޔައިުރ، ޙަޤީޤަތުގައި މަިއގަ

ނޑު ހިސާބުތަކުަގއި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ޭއެގ ބައެއް ކަހަލަ އޮޅުންތަކެްއ އައިސްަފއި ހު ރުމާ އެކު މި ބަޖެޓުގެ މައިގަ

އެޕްރީްލގައި ޑިޕާޓްމަންުޓ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގުން ޖީ.ޑީ.ޕީ ރިބޭސްކުރިއިރު  3122އެބަހުރި ކަމަށް ފެނޭ. 

ބަޖެޓު ހިސާބުގައި ހިމަނުއްވާފަިއވާ ބައެއް ކަހަަލ  ަގިއ މ3122ިޝާއިޢުކުރެްއވި ހިސާބުތަކާިއ އަދި ނޮވެމްބަރު 

އަދަދުތައް ވެސް އެބަހުރި، ުކދިކުދި، ވާހަކަައކީ ތަފުސީލު އޮޅުންތަެކއް އަރާފަ. އޭގެެތިއން އެއް ބަދަލެއްގެ ވާހަަކ 

މަސްވެރިކަމުގެ  ަގއި ވާ ހިސާބަކުން މި ދައްކަނ3122ީކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކު ާފހަގަކުރުްއަވއިފި. އެއީ އެޕްރީްލ 

 5.9އަށް އޮތް އެްއޗެްއ މިހާރު އެ ބަދަލުކުރެވިފައި މި ވަނީ  :.2ދާއިރާގެ ތަަރއްޤީވަމުންދާ ިނސްބަތް އެއީ ަމއިނަސް 
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ނޑުމެން މިކަހަލަ ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ައއިސްފަިއ ހުރީމަ އެއަށް ވެަފއި އޮްތ  ޕޮޒިޓިވް ގްރޯތެްއގެ ގޮތުގަ. ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ުސވާުލކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ވަަރށް އަވަހަށް ދަތުރު ހިްނގާ ގޮތެއް ޙަޤީޤަ ުތަގއި ދޭހަނުވާީތ އަުޅގަ

ހުރޭ.  ކަމަށް ވަންޏާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުމުގެ ސިފަތަކެްއ ވެްސ މި ބަޖެޓުގައި ވެސް މި ޮޑިކއުމަންޓުން ވެސް އެބަ

ނުޑ ފަހުން ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެބަހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި ހުންަނ ބައެްއ ނުކުތާތައް އަ ނޑު ުޅގަ އެގޮތަށް  ހަމައަިދ ައޅުގަ

މީރުކަން ވެްސ ދާއިރު ވެސް އެ ބަޖެޓެއްގެ ފޮނިނިމިގެންންވޭ އެްއވެސް ބަޖެޓެއް ހިނަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނު

ވަނަ  3122ޏާ. ލު ހުރި ކަމަށް ވަންނު ތަންފީޛުކުުރވުނު ގޮުތގެ ތަފްޞީަބޖެޓު ހޭދަކުރެވު ވަޒަންކުރަން އެނގޭނީ އެ

ނަޑއެިޅގެން ެއކިެއކި ނޑަެއޅިގެންޮގސް ނިމިގެންދިަޔއިރު ޕްޮރގް އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އަސްލު ކަ ރާމުތަކުެގ ބަޖެޓު ކަ

ަގއި ހޭދަވި އަދަދުތަކުެގ  22ބަޖެޓު ހިސާބުތައް ލިބިގެން ދިަޔއިރު  ަވނަ އަހަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 3123ޑުމެންނަށް އަޅުަގނ

 މު ޕްރޮގުރާ ސެކްޓަރ ިއންވެސްޓްމަންޓު ހަމަ ވަރަށް ނެތޭ ދެންނެވޭނީ. ޚާްއޞަކޮށް ޕަބްލިކު ހިސާބުތައް ޙަޤީޤަތުަގއި

ނޑައެޅި ޕަްބލިކު ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓު ޕްރޮގުރާމުމިދިޔަ އަހަރުގެ މިހާތާނގަ އް ަގއި މަސައްކަތްތަ ިއ މިއަހަރަށް ކަ

ްނގީ. ކިހާވަރެއްޯތ ހޭދަވީ. ހިންގުީނ، ހި މަސައްަކތްތަކެއްތޯތަންފީޛުވަމުންދިޔަ ގޮތް ޮކންރަށްރަށަކުން ކޮން

ނޑުެމން އެ ،ނެތީމަ ނެތީ. ހިސާބު ޙަޤީޤަތުގައި ރާމަކަށް ކިހާވަެރއްޯތ ހޭދަވީ. މިރޮގްޕްކޮން ބަ ބޭނުންވޭ އެއީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓުކުރަން ބޭނުންވާ  މިއަހަރު، ލިބިގެން. ރާމުތައް އެނޭގނީ މި ވަޒަންކުރަން ޕްރޮގްއަންނަ އަހަރަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު އެކި ރަށްރަށަށް އަސްލު ަކނަޑއެުޅނު މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުނު  3122ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގިއ  ދެން މި

ފޮތުގެ ތެރެއިން، މި ބޮޑު ފޮތުެގ  ނުހިންގުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ނުވަތަ މި

 .ަގއި އެނގިފަ ހޭދަކުރެވުނު އަދަދެއް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ބައެއް ޖުމްލަ ގޮތެއް ތެރެއިން އަސްލު ފެންނަން ނެތީ ދެން

ެއ ނުހިންގުނު މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެން އޮތް މަރުޙަލާގައި އޮީތ  .ެއއް ނެތް ތަކަށް ބަާލއިރު އެނގިފައެކަމަކު ޕުޮރގްރާމް

ރަށްތަްއ ގައި މި 3123އަންނަ ައހަރަށް  އި ދެންއަހަރަށް ަކނޑަެއޅިފަ ނެތް. މި އިކޮންގޮތެއްތޯ ވެސް ބަޔާްނކުރެވިފަ

ވަނަ އަހަރުގެ މަޝްރޫޢުގައި ައސްލުަގއި ކިާހ  3123ހިމެނޭތޯ ނުހިމެނޭތޯ ޙަޤީޤަތުގައި ބަޔާންކުެރވިފައި ނެތީ. ދެން 

ނޑައެޅިަފއި މި ފައިސާެއއްތޯ މި އަހަރު ނުހިންގަވާ މަޝްރޫޢުަގއި ަކނަޑއަަޅން އޮތީ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި  އަހަރު ކަ

 ދަންނަވަނީ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މަދުެވގެން އެބަ  މި، ގެ. އެހެންވީމާ ނޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަޒަްނކޮށްލާކަށް ނޭއަ

ނޑު ބަ ނޑު ތަމްސީަލއިދޭ. އަުޅގަ މި ދާއިާރގެ ބަެއއް  .އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ،ުލކުރާ ދާއިރާލަން ޭބނުންވޭ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަގއި ހިމެނޭ ނުވަތަ މުޅި ކްޓުރޮޖެ ޝްޫރޢުތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ޕްބައެއް މަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަލާއިރު މި ކަ

އް. ވަރަށް ނގުރައިޫދގެ ަބނދަރުގެ މަޝްރޫޢަކީ ހިމެނިފައި އޮތް މަޝްރޫޢެރާމު ހިމެނިފައި ވިޔަސް މިސާލަކަށް އިޕްރޮގް

މިނިސްޓަރ  ސްޓަރ، ހައުސިންކަށްދުވަހު މިނިމިދާ ،. އިހަކަށްދުވަހުޮއތް ހިމެނިފަ ބޮޑު ލިސްޓެްއގަިއ އެބަ

ފަ ެއއް ނެތް. ުނވަަތ ރަށުެގ ނަމެއް ތަކުާރރުވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވި ަމޢުލޫމާތުގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެ 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭ އް ހިނގާފަމަޝްރޫޢެ ނޑަައޅާފަިއ ނއެއް ެނތް. އެ ވީުނވީ ެއއް އަުޅގަ ގޭ. އަދި ައންނަ އަހަރަށް ކަ
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ނެތީމަ، ފެންނަން ނެތީމަ، މި ފޮތުގައި ފެންނަން ނެތީމަ  އި އެއްެވސް ރަށެއް ފެނިފަމި ަގއި ެވސް ތެރޭ އަދަދު އޮތް

، އި ގޮތަށް ފައިނު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަ . ހަމަ އެެއއް ގެ މި މަޝްރޫޢު އޮތީ ކިހިނެއްތޯނއަޅުަގނަޑކަށް ނޭ

ނަޑކަށް އިމިއަހަރު ކުރީކޮޅު ފެށިފަ ދާނެތޯ ނުވަަތ  ެދން ކުރިއަށް .އޮތީ މި އިހުއްޓިފަ ެދން މިހާރު މުޅިން ގާތްގަ

ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު  އެ އެއް ުނވޭ. ަހމަ ބައި ހިމެޭނނެތޯ ވެސް ައޅުަގނަޑކަށް މި ފޮތަކުން ދޭހަ އަންނަ އަހަރު މި

ރި ނުނިމި. ހު ސް ބަނދަރުގެ ވެސް މަަސްއކަތްތަކެއް އެބަނޮޅަ ކިނުވަތަ ނިންމުމާ ވަރަށް ގާްތކޮށްފައިވާ  އިނިންމާފަ

 މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް  ނުކުރޭ. އަދި އެ ހަާވލެއް އިތަނަްށ އައިސްފައި ނިންމާފަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަދި އެ

. އެކަަމުކ އަށް ޮގއްސަ ވަރެްއގެ މަަސއްކަތެްއ ނުކުރެިވގެން މިހާރު އެ ބަނދަރު ވަީނ މުޅިން ހާލަތު ވަރަށް ދަށު ދަރަޖަ

 އޮތް ކަމަށް ޖައްސާފައި އޮތަސް ޙަޤީޤަުތަގއި ނިމިފައި އޮތް ކަމަކަށް އެ  އިިހނެއްތޯ ނިމިފައޮތީ ކިއެ މަޝްރޫޢު ވެސް 

ނޑު ހަމަ ބަލައިމަލީ މަންޒަރަކުން ނުވެއް ޢަމަލީ ހިސާބުތަކުން ނުވަތަ ޢަތަނުގެ  ހަމަ  ،ލަންަދއްކާ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ މިހާރު ވާ ހަކަދަްއކާިއރު ލާމަރުކަޒީ އުސޫާލިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ައޅުގަ

ކަމަށް ބުނާއިރު މަަސްއކަތްތައް ަކއުންސިލުތަކާ ހަވާުލވެގެން ދިޔަ  ކައުންސިލުތަުކގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު ކައުންސިލުަތކުގެ

ުރެގ އަހަ މިޓަަކއި ބޭނުންާވ ފައިާސ ޙަޤީޤަތުަގއި އެކަީށގެންވާ ގޮުތގަިއ ލިބިދީފަ އެްއ ނުވޭ.  މަސަްއކަތްތަްއކުރުމަށް އެ

ޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓު  މަންޑޭޝަނެއް ެވސް ވާެނ ކައުންސިލުތަުކގެ މަސައްކަްތތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޛުކުރުަމށްރިކޮ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ވެސް ހަމަ ދޫކުރަން، ދޫކުރަމުން ގެންދިުއމަށް. އެކަމަކު މިސާލަކަށް  ރަސްމާދޫގައި ވެސް އަުޅގަ

އެ ދައްކާނެ ފައިސާ އެއް ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ފަާރތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ކަރަންޓު ބިލުރަސްމާދޫގެ ކައުންސިލުގެ 

އް އެބަހުރޭ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެ ،އެއް ނެތޭ. މިކަހަލަ ލިބިފަ އެއް ނެތް. ކައުންސިލަށް ރަށަކަށް ވެސް ލިބިފަ

 ެއއީ ެއކި  .ފާހަގަކުެރއްވި ނުކުތާތަެކއް އިބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވަ ލަން ބޭނުންވަނީ ބައެއް އެހެން އަޅުަގނޑު ދެން ބަލައި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރިއިުރަގއި ވެސް އަިދ  3121ަގއި :311މަތިން ވެސް އަދި  އަހަރު 3މަތިން  ފަހަރު

 އި،އް އެބަހުރޭ ދެވިފަމަންޑޭޝަންތަކެވަރާކުރިއިރު ެވސް ވަރަށް ގިނަ ރިކޮމިއަހަުރެގ ބަޖެޓަށް މަޝް 3122ގައި  3121

ޓަަކިއ  ހުރޭ އަންނަ އަހަރު ވިިދގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީގެ ދިާރސާތަކުން އެބަ

ހުރި ިރކޮމަންޑޭޝަންތަކެްއ ދީފަ. ސިވިްލ  ންޖެހޭ ަކންކަމުގައި އެބަނުވަތަ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުުމަގއި ސަރުކާރުން ބަލަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  3122ވާހަކަ. އް ގެ މުސާރަިއގެ ވާަހކަ ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ދަްއކަވަނީ. ެއއީ އެ ރވިސް ސަ

 ދި ހަމަޓަަކއި. އަ މި ތަންފީޛުކުރުމަށް އިމަްނޑޭޝަން ދެއްވާފަ ރިކޮތް މިއަށް އޮ ން އެބަދިރާސާކުރިއިރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީ 

ނޑުމެންނަށް ިމއަހަރު ވެްސ  ވާފައި އެބަ ލުތަކުގެ ވާހަކަ ަދއްކަ އެގޮތުން މުސާަރއިެގ ތަފްޞީ ފެނިގެންދާ މި ހުރޭ. އަުޅގަ

ފެންނަ ގޮތުގަިއ  އިޯކޑުތަކުގަ ނުވަތަ ހުރޭ. އެކަމަކު ބްރޭކްޑައުން  ކަމަކީ ބައެއް ޖުމްލަ މުސާރަތަކުގެ އަދަދުތައް އެބަ

ެގން ގޮސްފައި ހުރި ވަރެއް އެކި އޮފީސްަތކުގެ މުސާރަަތްއ މި ބަދަލުތައް އައިސްފައި ހުރި ވަރެއް ނުވަތަ ބޮުޑވެ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. މިއަދުގެ އަދިލެއް ތަފްޞީ އެނގޭކަެށއް އެ ޖަހާއިރަށް  :ހެނދުނު  ،ޖަހާއިރަށް :ެއއް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ އެކަމަުކ  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އިން އަުޅގަ

ލު ވެްސ ހަމަ އެއް ނެތް. މުާސރައިެގ ތަފްޞީ ބިފަަގއިމުެވްސ ޭއގެ މަޢުލޫމާތެއް އަިދ މިހާތަނަށް ލިއަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ 

ނޑަ  މަންޑޭޝަނެއް ގައި ތަފްޞީލު ދޭންވާނެ ކަމަށް ރިކ323ޮ، 322ލުކޮށް ކޯޑު އެިޅގެން މިއީ ހަމަ ވަރަށް ތަފްޞީކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ،  3122އޮތް  އި އެބަގަ  3122އޮތް. މަްސވެރިންގެ ަސބްސިޑީގެ ވާހަކަ ަދއްކާއިރު  އެބަ

 މިލިއަން ތަންފީޛުކުރަމުން  211އޮތް  ނެއް އެބަިރޮކމަންޑޭޝަމިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުެރއްވި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓގައި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިފަ ވެސް ެވެގންތަފްޞީލު ކަމަށް. އޭގެ  ގެންދަން، ދޫކުރަންވާނެ އެއް  ދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ވާނެ. މިތާ ބައެއް މެންބަރުން  ފަހަރު ދެންނެވިފައި ފޮނުވަން ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް ގިނަތަްފޞީލުނެތް. ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ 

ނުޑ އެ ުނކުތާތަފްީޞލުހުރި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ  ވެސް ފާހަަގކުރަްއވާފައި އެބަ އަށް  ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ތާނގައި އަިދ  މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަ ައކީ ބަޖެޓުތައް އެޭދަވރަކަށް ނުލިބޭ ފަހުން ދާނަން. މިނިވަން

ލިބޭ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް އެ މުއަްއސަސާަގއި ނުލިބޭ. ވަރަށް ިގނަ މުއައްސަސާތަކުން އެބަ 

ނޑައެިޅފައި އޮތަސް ،ޝަކުާވކުރަްއވާ ތަންފީޛުކުރަން ޙަޤީޤަތުގައި ފުރުޞަތުތަެކއް  ތިމަންނަމެންނަށް ބަޖެޓު އަދި ކަ

ނުލިބޭ. މިނިވަންކަމެއް، މާލީ މިނިވަންކަމެއް މިއިން ެއއްެވސް މުއައްސަާސގެ ނުވަތަ ިގނަ މުއައްސަސާތަުކގައި ނެްތ 

އުލެްއ ފުރިހަމަ މާޙަ ަދއުރު އަާދކުރުމަށް އެންމެޤީޤަތުގައި އެ މުައއްަސސާތަކުގެ ދައްަކވާ. ިމއީީކ ޙަ ވާހަކަ އެބަ

ނޑުމެން އެންމެން ނޑު ޖެހޭ. ކައުންސިލު ބޫލުކުރަން އެބަވެސް ޤަ ނޫންކަން އަޅުގަ ގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދަްއކާ އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވޭ ބަޖެޓު ޮކމިޓީގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަރަްށ  ހިތުން މިކަހަލަ ވަގުތުޮކޅެްއަގއި ދަްއކާ ނުެވއް ނިމޭނެ. ައޅުގަ

ޓަކައި ބޭނުންވާ މިނިމަމް ބަޖެޓު  ކައުންސިލުތަުކގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެްއަވން އެ

ނޑުމެްނ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުގެ އެްއެވސް ރިޔަލިޓީ ެއއް ުނވަތަ  ނަމަވެސް ދެްއވަން އެބަ ޖެޭހ. އެހެންނޫނީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޭނުން ނުދާނެ. އެހެންކަމަށްވާއަދި ތަންފީޛެއް އަދި ހާމަވެގެންއަކު  ޙަޤީޤަތެއް ރާއްޖެ އިރު އަުޅގަ

ކައުންސިުލގެ ބަޖެޓުތަކަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން  ،ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީގައި ބަޖެޓުތަކަށް ހަމަ ވަަރށް

 ން މިލިއަ 311ެނއް ދެއްާވފައި އެބަހުރި ރިކޮމަންޑޭޝަކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ވަނަ އަަހރު ވެސް މި 3122ދެއްވުމަށް. 

ކޮންެމހެން ލާޒިމުވާ ޚިދުމަތްތައް  ،މީހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ތަކަށް ކައުންސިލުތަުކގެ އެ ންސިލުަތކުގެ ޕްޮރުގރާމުކައުރުފިޔާ 

ނޑަައޅަން. ެއކަމަކު ިމއީ ވަރަށް ގިނަ ަކއުންސިލުަތކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ އަސްލު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީހުންގެ  ޓަަކއި ކަ

ަބެއއް ަކއުންސިލުތަުކގެ އިދާީރ  ންސިލުތަކުގެ މުސާރަަތއް ހަމައަކަށް ނުލިބޭ. އަެނއްބައެއް މުސާަރ، ބަެއއް ަކއު 

ހުރޭ.  ގިނަ ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައި އެބަ ގޮތުން މި ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ. މި  ހަމަޖައްސާކަށް ކަންތައްތައް

ޓަކަިއ ވެްސ އަސްުލަގިއ  ފެއްޓުމަށް  ތަ އަދާކުރަންނުވަ އަށްކައުންސިލުތަުކގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަ، އެހެންވީމާ

 ދެެކވޭ. މި  އިްނ އެބަ ޖެހޭ. ހެލްތު އިްނޝުއަރެންސްެގ ވާހަަކ ވަރަްށ ގިނަ އަޅުަގނޑުމެން ީރއެލޮކޭޓުކުަރން އެބަ

ޖެހޭ.  ބަބޮުޑ ނިންމުމެއް މި ސަރުކާރުން ުނވަތަ މިއަހަރު ބަޖެޓުތަުކގެ ެތރޭގަިއ ނިންމަން އެ އަންނަ އަހަުރގެ ވަރަށް
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ެލވަލެްއގަިއ ނޑުމެން ކޮންެމެވސް ޑިޕްލޮމެޓިކު ޖެހޭ. އަޅުގަ ދަްއކަން ވާހަކަ އެބަ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި އަިދ މި

ފަދަ  ނަމަވެސް ނުވަތަ މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ ތިބެގެން ނަމަވެސް މީގެ ރަނގަޅު ތަންފީޛުކުރެވޭ

މި ގޮެތއް  އްލިައކަށް އަދަދުތަކެއް ައއިމާޖެހޭ. ކު  އަރެންސް ްސކީމަކަށް ާދން އެބަހަރުދަނާ ދެމެހެއްޓެނިވި އިްނޝު

ނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅަން އަސްލު މި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީެގ ، އެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ  ނިންމާކަށް ފަސޭހަ އަުޅގަ

ރަނަގޅަށް ކިަޔއިދެްއވާށޭ. އޭރުންނޭ  ެޝއަރކުަރއްވާށޭ. މި ޕްރޮގްރާމު ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މީެގ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް

ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ އެނގޭނީ. މިހާރު މި ފޮުތަގއި އޮްތ ެއއްަޗކުންނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މި

ކޮމަންޑޭޝަންތަްއ ެދން މީގެ ރިޑިސިޝަން ނަާގކަށް، ލަފަެއްއ ދޭކަށް ނުވަތަ ެއއަށް ވޯޓެްއ ދޭކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ. 

ޓަކައި  ގޮަތށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ާގއިމުކުރުމަށް ހުރި. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާ އެބަ

ވަނަ އަހަރުވެްސ  :311ޮއތް  ގޮތުން އެބަ  ހުށަަހޅުއްވާޭށ. މި އަށް މަސައްކަތްތަްއ ކުަރއްވާަފއި ރިޕޯޓެއް ހަމަހަމަ

އޮްތ  ކޮމަންޑޭޝަނެއް އެބަވެސް ހަމަ ރިވަނަ އަހަރު  3121ހަމަ އެގޮތުން  . އަދިކޮމަންޑޭޝަނެއްގަރި ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓު

ހުށަހަޅުއްވާށޭ. މިގޮތުްނ  މަހުގެ ނިޔަލަށް ރިޕޯޓު ޗްރގެ މާ 3121، މަހުގެ ނިޔަލަށް ޗްރދިރާސާކުރަްއވާފައި މާ

ނެތް. މިހާރު ނަމަވެސް  އެއް  ލަސްވަމުން ގޮސްފައި ހުރީ. އަދި މިހާތަނަކަށް އެ ރިޕޯޓެއް މި މަޖިލީހަކަށް ލިބިފަ 

ންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ މާތު އެބަ ސާފުކޮށްދެްއވަންޖެހޭ. ކޮންޓިއަޅުަގނޑުމެން މި ޑިސިޝަްނ ނެގުމުގެ ކުރިން ީމގެ މަޢުލޫ

ގޮތުން ރަށްރަުށެގ  އެއް. ހަމަ އެ އަީކ ެވސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން ދައްަކވާފަިއވާ ވާހަކަ ނެތް ވާހަކަ ތަފްޞީލު

 ގައި އެބަ 3122ކޮމަންޑޭޝަނެއް ރިކަމަށް  ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ުކގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްއިންޖީނުގެތަ

ލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ތަކުގެ ބައެްއ މަޢުޅުަގނޑު އެނބުިރލާނަން ޕްރޮގްރާމުެއއް ނެތް. އަ އޮތް. އެ ތަންފީޛުކުެރވިފަ

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ އެއް  ފުރިހަމަނުވެ ހުރި ައކީ ހަކަ ވާ ެއއް، ބަޖެޓެއް ފުރިހަމަނުވާކަމުގެ  ޕްރޮގްރާމު  ކަމަށް އަުޅގަ

 ެއއް ނުވޭ. ަވރަށް ގިނަ ސަފްހާތަކުގަިއ، ތަެކއްތޯ ފެނިފައި މީގައި ދޭހަތުގައި ކިތައް އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމުކަމަކީ ޙަޤީޤަ

ގައި ހުރީ ޚުލާސާ ކުގެ ތަަވނަ އަހަރަށް ހިންގާ ޕްރޮގްާރމު 3125އިން  3123އަށް  98އިން  :6މިސާލަކަށް، 

ށް ހޭދަވި އަދަދެއް ިމ ތަކަަގއި އެިކއެކި ޕްޮރގްރާމު  3122، ހަމައެކަނި އޮފީސްތަުކގެ ލިްސޓުތަކެއް ހުރީ. އެކަމަކު 

ގޮތުން  ތަކަށް މިއަހަރު ހޭދަވި އަދަދެއް އަސްލުަގއި ެއްއވެސް ޕްރޮގްރާމަކުން ފެންނާަކށެއް ނެތް. ހަމަ މިޕްރޮގްރާމު

ށް ދާއިރު އަ 373އިްނ ފެށިގެން  1:ނުވޭ.  އެއް ލެއް ހާމަހަމައަށް ވެސް ހަމަ މި ތަފްޞީ އާ 1:އިން  2 ސަފުހާިާ

އިން ހޭދަކުރެވޭ އަދަދު އެކަނި ހުރީ.  3123ގެ ިހސާބުތައް އެކަނި. ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް 3123ހުރީ ހަމައެކަނި 

ހުސްވި އަހަރުގެ ހިސާބު  ،3122ޖެހޭ  އެބަ ާވއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރާސްތާގެ ބަޖެޓަކަށް އެކަމަުކ، މިއީ މެދު

 ވެސް ލިބެން އެބަހުރި. މިއީ އުނިވެގެްނދާ ކަންތައް. އަދި ހަމަ މި  އަހަރުގެ ހިސާބު 3ލިބެން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް 

ވަރަްށ ެއއް ނުވޭ.  ގޮތުން މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ހުރި ވަރަށް މަދު ތަނެްއަގއި ނޫނީ ރަށެްއގެ ނަން ފާހަގަކުރަްއވާފަ

އަްށ  421އިން  386އެްއ ނުވޭ. މިސާލަކަށް، ޙަޤީޤަުތގައި  މަދު ތަނެއްގައި ނޫނީ ރަށުެގ ނަން ފާހަގަކުރައްވާފަ
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ކަމަށް  ދެމެދުަގއި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާަތކުގެ ޕޮިލސީ އަށް ސްޓްރެޓެޖީ އ3125ާާއއި  3123އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި 

 މުއަްއސަސާ  އަްށވާ ފައިސާ ެއކަނި. އެްއވެސް 3123ތަކުގައި ހުރީ ސަފުހާ ާވއިރު އޭގެ ފަހަތުން ހުރި ވިދާޅުވެަފއި

 3125އަށް ލިބެނީ،  3124ބޭފުޅުން  ނުގަންަނާވނެ ޙަޤީޤަތުގައި ކިހާވަރަކަށްޯތ، ކިހާވަރެއްތޯ އެއަކަށް އެނގިަވޑަެއއް

އޮީތ  އަށް  434އިން  424ފޮުތެގ އަށް ލިބެނީ ނުވަަތ ެއއްެޗއް ލިބޭނެތޯ ވެސް އެނިގވަަޑއެްއނުގަންނަވާނެ. ދެން އެ 

ލަ އަދަދުތައް އެކަނި. އަިދ ެގ ޖުމ3123ްޖެުޓގައި ަޙޤީޤަތުގައި ހުރީ . މި ކައުންސިލުތަުކގެ ބަކައުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓު

އަސްުލ  ލޭ ވިދާޅުވެަފއި ހުރީ. އެންމެ ދެ ޕްރޮގްރާމަށްތަފްޞީ ައށް ހުރީ ކައުންސިލު  434އިން  432 ސަފުހާ

ނަޑއަޅުްއވާފައި ހުރީ. ކައުންސިލުތަކުން އަސްލު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެތައް ގިނަުގނަ ރޮޖެކްޓު ޙަޤީޤަތުގައި ޕް ފަިއސާ ކަ

ވާއިުރ  ފައިދެއްވާގެ މަޢުލޫމާތު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ށްއަ :44އިން  446ފައިސާތަކެއް އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް ހުންނާނެ. 

 ާވއިރު ފެނާއި  ޕްރޮގްރާމް ލިސްޓުކުރަްއވާފައި 3125، 3124، 3123އެޑަޕްޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމުގައި  ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު

އެއް. ެއްއވެސް، މި ދެ  ނަރުދަމާ ޕްރޮގްރާމް ނޫނީ ެއހެން އެްއވެސް ޕްޮރގްރާމެްއަގއި ރަށެްއ ނެތް ފާހަަގކުރަްއާވފަ

 ޝްރޫޢުގައި ޮސއިކޮށްަފއި ޕްރޮގްރާމްަގއި ެއކަނި ރަށްތަްއ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރީ. ދެން ފެނުގެ މަޝްރޫޢުަގއި ފެނުެގ މަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން  ކަމަށް ތިން ރަށެއްގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއި ވާ އަށް އަސްލު  3125އިން  3123ާވއިރު ދެން އަޅުގަ

ގައި ިމ  3123އޮތް. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  އިނގުަރއިދޫ ހިމެނިފައި އެބަ ރަށުގައި ރ. 51ވާ  ލިސްޓުކުރަްއވާފައި

 3124ަގއިތޯ،  3123ރަށް ނިޒާމުގައި ފާހަގަކުރަްއާވިއރު  72ކަމަށް. އަދި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް  ހިމެނިގެންދާނެ

ވެސް ގޮެތއް ނެތް. މި ަގއިތޯ މި ރަށްރަށް ހިމެނެނީ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވާނެ އެއް  3125ގައިޯތ، 

ނޑު އުއްީމދުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާތީ އަ އިންނަމާދޫ ހިމެނިފައި ޕްރޮގްރާމުަގއި ވެސް އިނގުަރއިދޫ އާއި ުޅގަ

ނޑު ބަަގއި ހިމެނިަގއި މި ޕްރޮގްރާމ3123ުކަމަށް  ޮއތް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އެބަ  ަގއިލާއިރުގެންދާން. ދެން އަޅުގަ

 ތި  ވެސް ހުރި. ެއ ލޯނުތަކުގެ މިހާރު ދާއިރު ވަރަށް ގިނަ ލޯނުތަެކްއގެ ވާަހކަ ދައްަކވާފައި އެބަ ޙަޤީޤަތުގައި ފަހަތަށް

ފެނިވަަޑިއގަންނަވާފަިއވާ ބޭފުޅުން ބައްަލވާލަްއވައިިފ  ،ގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މިހާރު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާފައި 3119ބޭފުޅުން 

ވަންޏާ ފެނިގެންދާނެ މީގެ ވަރަށް ގިނަ ލޯނުތަަކީކ އޭރުއްސުެރ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާފައި ނުވަތަ ޮސއިކުރަން  ކަމަށް

އްކަތް ހިނގަްނ ފަށާފައި ހުިރ ލޯނުތަކެއްކަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ޮސއިކޮށްފަިއ މަސަ  ،ފަށާފައި

ނުޑ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު، މީގެ މާނަ ހިނގަމުންދާ އަކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ފެށިގެން ައއީކީ ައިދ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއބަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ދެން  ދުވަހަކު ވެްސ ނޫނޭ. އެކަން ައކު ނޫނޭ. އިްއޔެ ޫނން އިހަށް އިްއޔެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ކޮންމެ އަހަރަުކ  ބެހޭ ގޮތުން މިއާ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ އުއްީމދީ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން. އަުޅގަ

ދޭ.  ން އެބަވެސް މިހާރު މި މަރުޙަލާ އަށް އައިސްަފއި އަުޅަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަންފެށީމަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެ

ގޮތަކީ ލިބިފައި އޮންނަ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލިބިފައި އޮންނަ ފުރުޞަތު ހަނިކަމުންނާއި އެކިއެކި  ވާ އެކަމަުކ، މި

ވާތީ  ކަމަށް އަށް ނުލިބި ވާ ަވުގތު މި ލިބެނީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ބޭފުޅުންގެ ޚިާޔލުފާޅުކުރުމަށް ލިބިފައި މެންބަރުން އެ
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ޙައުެލއް ނޫން ޙަޤީޤަތުަގއި ރަނގަުޅ ފުރިހަމަ ޑިބޭޓަކަށް ދާކަށެްއ. އެހެންެވގެން ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ އެންމެ ރަނަގޅު މާ

ަބއި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު އޮތަސް ނެތަސް ތިމަންނާމެންނަކަށް މިއަކަށް  އަނެއް ،އެކި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު މަދޭ

 އަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެ  ޖެހެނީ. ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާ ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތޭ ވިދާޅުަވން މި

އަށް  މި މަރުޙަލާ، ެއއް. ެއހެންވީމާ ވާނެ މަރުޙަލާ ުނންފުޅުމެންބަރެއްގެ ފުރިހަމަ އިންޕުުޓ ދޭން އަސްލުަގއި ދޭން ބޭ

ރިން ބައެްއ ކޮމަންޑޭޝަން އަްނނައިރު މީގެ ކުގޮތަށް ރި މިއަޅުަގނޑުމެން އަންނައިރު ަތކުރާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު 

ބަޖެޓުގެ  ގެ މަޢުލޫމާތާއި ރިކަރަންޓުޕީ އެއީ ޕީ.ެއސް.ައއި. .ހުރި ކޮމަންޑޭޝަން ވިދާޅުވެފައި އެބަމި ރިމެންބަރުން 

ނޑު ހަމަ މިފަހަރު  ލުކޮށް ދޭންވާނޭތަފްޞީމަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން. އެ އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަ

ން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ވެސް މިކަން ބައްލަވާޭށ. ބަޖެޓް މިކޮޅަށް ލިބުނީމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަ

. ކޮންމެ އަހަރަކު އެބަހުރި ލު ޮފނުވާފައި ހުރީ ޭއގެ ތަފްޞީ ެއއްގޮތަށްތޯކޮަމންޑޭޝަންތަކާ ބައްލަވާށޭ. ަބއްލަވާަފއި ރި

ނޑުމެން ގާތްަގނޑަކަށް ތިންހަ ހޯދަން. ކޮންމެ އަހަރަކު މި ހަމަ ތަފްޞީލު ޖެހޭ މީގެ  އެބަ ތަރު ދުވަްސ އަޅުގަ

މީހުންގެ ބަޖެުޓގަިއ  ކޮމިީޓގަިއ މުއައްަސސާތައް ގެންނައިުރ އެ މުައއްސަސާަތކަށް ނޭނގެ އެ ހޭދަކޮށްގެން ބަޖެޓު

ނޑިަފއި ހުރީ ކޯއްެޗއް ޢުލޫމާތު ކަެމއް. ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންގެ އަތުަގއި ހަމަ ކޯޑުތަެކއް އެނގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަ ކެ

ވާތީ އަދި މިހާރު ފިނޭންސް  ކަމަށް ކަންތަކުަގިއ ވެސް އުޅުނު މީހެއްަގނޑު މިއީ ބަޖެޓު ފޯރުކޮށްދޭކަށް ނޭނގެ. އަޅު 

އޭރުަގއި ެވސް ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ  ކުރަން ތިއްބެވިތައްޔާރު ބަިއަގިއ ވެސް ހަމަ ބަޖެޓު  މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ

ނޑަށް ކަމަށް ބޭފުޅުން  ިވަޔސް އަދި އޮފީހެްއގެ ބަޖެޓެއް  ނގޭ ކޮންމެ ބަޖެެޓއް ވެސް ރަުށގެ ބަޖެޓެއް އެ އެބަ  ވާތީ އަުޅގަ

ނޑަައުޅއްވާަފއި ހުރި ހުރިހާ ކޯޑުތަކެއް ހަމަ ފުރިހަމަވެގެންކަން.  ވިޔަސް އަންނާނީ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަ

އެ ޖުމްލަުކރާއިރު އެ މަޢުލޫމާތު ދެވަނަ  ގޮތަށް ައއިްސގެން. ބަލައިގަނެފައި ދެން އަދި ބަލައިގަންނާނީ ވެސް އެ

ނޑުމެްނނާވާ ދެވަނަ ފޮތެްއގައި ނަމަވެސް  ފޮތެއްަގއި ނަމަވެސް ކުރީަގިއ ދައްކާފައި ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ  އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން މިއީ ހަމަ އުނިކަމެކޭ. މިއީ ކޮށްެދވޭނެ ކަމެއް.   ކަމަކީ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އިާރގެ މެންބަރު އަޙްޑަހުވަދޫ ދާކު

ނުޑ މިއަދު އާދެ، )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(  `. ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް  3123`. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ތަމްސީލުކުާރ ދާއިާރެގ  މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަުތން މި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓް ވާހަކަދެްއކުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ކޮންމެެވސްފާސްކު ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިއެްއޗެއް ދަންނަަވއި ރެިވގެން ދާއިރުަގއި ައޅުގަ ތުްނ ލުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ  ވެސް ވަރަށް އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީެވ، މިއަދު އަުޅގަ
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ނޑު ިމ ވާހަކަދައްކަނީ ކޮޅަށްހުރެ ގެ ދަށުން އިށީވަނަ މާްއދާގެ )ށ( 56ގަާވއިދިގެ  ނދެއިނދެގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ތަންކޮޅެއް އުނަދޫގވެ   ޒުރުެވރިވާތީވެ.ޢުވާހަކަދެްއކުމަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުއްަދ  މަތިން އިށީނދެވަޑަިއގެން އިންަނވާ ވާހަކަެދއްެކވުމުގެ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮުތގެ

 ރިޔާސަތުން އަރުަވއިފިން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާމަދު އިާރގެ މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާ

ްއވި ފަދައިން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި މަޖިލީހުގައި ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެ 

ބަހުސްކުރެވޭ ދުވަހަކީ މި މަޖިލީހުގައި އެިކއެކި ދާއިރާަތްއ  ހިމެނިގެން މި މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

މީދުަގއި ތިެބ ކަމުގެ ފޮނި އުއް އް ހިމެނިގެންދާނެއަށް ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަ ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅުންަތްއ އެ ދާއިރާ

ނޑު  ގޮުތގެކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް. އެމީދުވާެނކަމުގެ އުއް އަދި ކުރާ މަސަްއކަތްތަކުން ވެސް ެއކަން  މަތިން އަުޅގަ

ެއްއ  ލުމަކީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް ދާއިރާކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވައި ވެސް މިއަދު ބަޖެޓަށް ހަމަ 

ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ެދކޭތީވެ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ެއ 

ނޑު ވެސް ޤަ .ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ . ކަންވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ބޫލުކުރަން ޓެކްނިކަލް ގޮތުންއާދެ، ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ކުގެ މަްއޗަށް. ބަޖެޓުަގިއ ބާރާތްތައިވަނީ ހަމަ ހިސާބު އަކުރުތަަކކާއި އަދި މި ހިެމނިގެން އެއީ މިދެންނެވި ބަޖެޓު

ގޮތަްށ  ބާރާތްތަކުގެ ވާަހކަ ބުނެފައި ހުރި. މާނަތައް ދޭހަވާއި ލުކޮށް އެބަހުރި. ށް ހުރި ކަންތައްތައް ތަފްޞީލުކޮތަފްޞީ

ނޑު ކަން އެކުެލިވގެން ވާވެސް އެ މާނަތައް  ަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފާަހގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދައުރުެގ ތެރޭަގއި ފާސްުކރުމަށް ބަޖެޓު 4 ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަްށ  ންކުަރމުޓަކައި މަަސއްކަތް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓެއްަގއި ހިމަނައިގެން ަކންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ުޒރުވެތަންކޮޅެއް ޢުވެސް ހަމަ  ރިވޭ އަުޅގަ

ދެންނެވި ކަމަކީ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުަގއި ލިބިފައި ނުވާަކން. އެހެން މި 

 އަކަށް ނުވަތަ ަޤއުމުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ވެސް ބޭނުންވަނީ އެ ާދިއރާ ދާން މެނިގެންބަޖެޓުގައި ކަްނކަން ހި

މި ބޫލުކުރަމުން. ކަމަށް ޤަ އްގެ ތެރެއިން ެވގެންދާނެކުރަނިވި ކަންތައްަތކެއް އެ ަބޖެޓެރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ

އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިްނ ތްތެރި މެންބަރުން ނުކުރަން ހަމަ އެެހން ޢިއްޒަ ބޫލެއްބަޖެޓަކީ ވެްސ ައޅުަގނޑު ޤަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ތަފުޞީ، ލުތަފްޞީ ނޑުމެން އަުޅގަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ލު ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނެތް ތަފްޞީލުކަންބޮޑުާވ   ތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ބަޖެެޓކޭ. ހަމަ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ެއހެނެއް އަުޅގަ

ގޮތެްއަގއި ފާހަގަކުަރްއވައިިފ  ބޮޑު  ދެންނެވޭކަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ހަމަ ވަރަށް ފާޅުކަން
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ނުޑ ބަޖެޓަށް ނަޒަރުހިންގާލާއިރު  ތައް އެބަ ހުރިތަފްޞީލު ނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ަކމަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ން ރުފިާޔ މިލިއަ 734ޓަކައި މި ބަޖެުޓގަިއ  ށްގޮތް ޯހދައިދިނުމަ ލުއިފަސޭހައަށް  އަޅުަގނުޑ ބަލާނަން ބޭސްފަރުވާ

 ޓަކައި ހަމަ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް ހަމަ ހިމެނިފައިވޭ. ރަނގަޅު. މިީއ ހަމަ ނިކަމެތިންނަށް މިކަމުގެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ފޮނި އުއްގައިުމވެސް އަޅު  ބޭސްފަރުވާެގ ނަމަވެސް، ހެންމީދު ލިބިގެންވާ އަދަދެކޭ. އެ ގަ

ނޑަށް ހަމަ އެންމެ ގިނަ ނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ ކުެރވޭ އެއް ާދއިރާެގ އިން އެ މަަސއްކަތް ކަންތައްތަކަީކ އަުޅގަ

ގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން އެ އެހީތެރިކަން އެކިއެިކ އްކަތޭ އިނގޭތޯ. ވެލްެފއަރ ފަންޑުމަސަ

ނުޑގެނިކަމެތިންނަށް ފޯރުކޮށް މިކަން ކުރެވިފަިއ  ތައް އެބަހުރިއަުތގައި ސާބިތު ޑޮިކއުމެންޓު ދެމުން ދޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ލުވެރި ގޮތަކަށެއް ނޫނޭ. މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ދުހިސާބަކަށް އެންމެ ޢަ އޮތީކީ މިހާ

ެގ ވަނަ އަހަރުަގއި ވެސް ަދއުލަތު 3121ބަހުރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަުޅަގނޑަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެ

. އެީއ ރުހޭ ކަމަށް ން ރުފިާޔ ބާކީވާ މިލިއަ 41އިން  ެގ ގޮުތގަިއ ހިމެނުނު ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ވެލްފެއަރ ފަންޑު

 ބޭނުްނކޮށްފައި ެއ ލާ ތާކަށް ލައި  . ނުރުހޭ ފަރާތްތަކަށް ނުދީ. އަދި އެހެިނހެން ގޮތްގޮތުން ވެސްފަރާތްތަކަށް ދީފަ

ހުރީ ހަމަ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން.  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ފޮރުވާފައި ހުރި

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެންނެވޭނެ އެކަން އެ ކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކަށޭ. ދެން މި މަޖިލީހަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވަނަ މާއްާދެގ  7:ކޮންމެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ މި ، ތިޔާރުަތކެއް. އެހެންވީމާއޮވޭ އިޚް އެބަ ދަށުން އެބަ އޮވޭ ޙައްޤުތަކެއް  އެ އުސޫުލގެ މަތިން އަޅުގަ

ނުވަތަ ަދއުލަތުން ސަރުކާރު، ދައުލަުތގެ އެްއ  ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ފަހަރެއްަގިއ ވެސް ދައުލަަތއް ގެއްލުންދިުނމަށް

ތަނުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮުތގައި ސަރުކާރުްނ  ޓަކައި އުނދަގޫކުރަްނ މި ބާރު ކަމަށްވާ ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ ދެކުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އި މަސައްކަތްޖިލީހުގަމަ ކުރަމުްނ ދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

އަްށ މި ިކޔަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓޭ. ސަރުކާުރެގ ބަޖެޓެއް ނޫން. ަދއުލަތުގެ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް، އެ 

ނޑުމެންނަށް ބޭނު ސް ވެްސ ރެއް ެވސް ގެނެވިދާނެ. އަދި ުއނިއިތުރެއް ނުގެނެއިތުނިންވާ އުބަޖެޓަށް އަޅުގަ

 ފުރަތަމަ ވެްސ މި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި އެންމެ 7:ހަމަ ެއއާެއކު އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ފާސްކުރެވިދާނެ. ދެން

އެުކ ލާ ޔަ ގޮުތގެ ތަފްޞީދި އަހަރުެގ، ހިނަގއި ުތވެދިޔަރިއަްށ ލަފާކުރާ އަހަުރގެ ބަޖެޓު، ވޭއޮތީ ބުނެފައި ކު

ނޑުމެންނަަކށް ދުވަހަކު ވެސް އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި އެްއ ހަމަ އިނގުރައިދޫ ދާއިާރެގ  އޮންނަނީ. އަުޅގަ

 3123ލެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ނުދޭ ަތފްޞީ ފެނިގެންނެއް އަދި ވިދާުޅވި ފަދައިން  މެންބަރު އެ

ވާކަން.  ވާ ކަންކަން ލިޔެފައި ގެ ބަޖެޓުގެ ހިމެނިފައި 3121އާއި  3122ނަމަ  ކަމަށް ވާ ނީވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވަ

އެކު ފާހަގަކޮށްލާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތައް އަޅެ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ  ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމައާ އެކަމަކު
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ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ހުރިހާ  3122ތައް، ވިދާޅުވެެދްއވަބަލާށޭ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައް

ވޭތޯ. އަދި ނުކުެރވިފައި ވަނީ ކިަތްއ ކަންތައްަތއްތޯ. ބަޖެޓުެގ ބޭުރން ކުރެވިަފއި ވަނީ ކިަތއް  ކަންތައްތަްއ ކުެރވިފައި

ނޑު ތަްމސީލުކުރާ ދާއިާރގެ ހުރި ކަްނތައްތަ ކަންތައްތޯ. ައޅުަގނޑަށް ހަމަ  ނޑަށް ގައިުމވެސް އަުޅގަ ުކގެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ން ރުިފާޔ މިލިއަ 26ޓަކަިއ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ކުަޑހުވަދޫގަިއ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް 3122ދަންނަވަން އެނގޭނެ. 

ޓުެގ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ 3123ކުރަމުންދަނީ ދު އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްހިމެނުނު. އެހެންނަމަވެސް، މިއަ

ނޑު ހަމަ ތިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ވަފުދެއް ގޮުތގަިއ  ުކރަމުންކަތްމަސައްކަތް. މި މަސައް ދާއިރު އަޅުގަ

ވޭތޯ.  ދެްއވާށޭ އެ ރަުށގަިއ އެ ބަނދަރާ ބެހޭ އެްއވެސް ަމސައްކަެތއް ހިނގާަފއިއަށް ވަަޑިއގެން ަބއްލަަވއި ކުޑަހުވަދޫ

ނޫންނަމަ މި މަސައްކަތް ހަވާލުިވ  ޢުލޫމާތު ދޮގުގައިމުވެސް ުނވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ އޮތް މަ ހަމަ

 ތާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެވޯުޑވުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ސޮއިނުކޮްށ، އެއާ ފަރާތުން ޑޮލަރުގެ އަގަށް އަިއ ތަފާ

ރަށް ފަހަ . އަނެްއކާ ދެވަނަށް ަވނީ ސަރުކާރުން ހުޅުަވއިދީފަމީހުންނަ ހަވާލުނުވެ ދުރަށް ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު އެ

އަޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިުލެގ މެންބަރުންތަކަކާއި އަދި ާދއިރާގެ އެިކއެކި ކަންބޮުޑވުްނ ހުރި ފަރާތްތަކުން ގޮސް 

އޭތި ބިޑަށް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރު  ފަހަރަށް ވުމުން އަނެްއާކ ދެވަނަސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުގައި ދެންނެ

އަށް އެ ބަނދަރުެގ  ން ރުފިޔާމިލިއަ  34، އަށް  ން ރުފިޔާމިލިއަ 34ނަމަ ންނޫ ނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުޫލމާތު ދޮގުގަ އަޅު

ވެ ޑޮލަުރގެ އަގަށް ައިއ ދެންނެވި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ޓަކައި ހަމަ އެއްކަލަ އިްސވެ މި ކުރުމަށްމަސައްކަތް

ށް ކަމަ ވާ ނދަރު ހަވާލުކޮށްފައިގުޅިގެން އެ ބަދަލު ލިބެން ނެތީމާ އެ އިގްނޯކޮށްފައި ދިޔަ ފަރާތަށް އެ ބަ ތަފާތާ

 . އެީއ ދެން ޮކންބައެއް ކަމެއް ކޮންގޮަތކަށް ޑުމި ކިޔަނީ ހޯގާ އް ފަރާތަ އެ ވޭ.  ލިބިފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު

ގައިުމވެސް  ކުރާ ަބއެއް ކަެމްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ނޭނގެ. ެއއީ ހަމަކޮން ިވސްނުމެއްަގއި މަސައްކަތް ކަމެއް

ތަނަށް ހުށަހަޅާއިރުގަިއ  އަކީ ބަޖެޓް މި އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަަވން މި، . އެހެންވީމާަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އުޅޭނެނިގވައެ

ލެްއ ތަފްޞީބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުެރވިފަިއވާ ކަންތައްތަާކއި ޚަރަދުކުރަން ުހރި ކަންތައްތަާކއި ނުކުެރވިާވ ކަންތައްތަުކގެ 

ނޑު ހިތާމައާެއއް ނެ ފަތަުނން އެނގި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ެއކު ދަންނަވަން. މިކަން އޮތީީކ  ތޭ. މިީއ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭނެ ާވހަކަ އެ އެކޭ. އެހެންވީމާ، ިމ  ގޮަތކަށެއް ނޫނޭ. އެހެންީވމާ، އެއީ އަުޅގަ

ނ ނޑުއެކުަލވާލިއިުރގަިއ އަޅު ުޑ މި ޭބނުންކުރީ ވެްސ މި ބަޖެޓު ފުރުޞަތު އަުޅގަ ެމންނަކަށް އެފަދަ އެްއވެސް ގަ

ދަންނަވަނީ ަހމަ ޖޯކަކަށެއް ވެސް ނޫން.  ލެއް ފެންނަން ނެތީމައޭ އަޅުަގނޑު މިނެތީމަ. ަތފްޞީ ލެއް މީގައިތަފްޞީ

އަދި މިއަށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ޮގތަކުންނެއް ެވސް ނޫން. އަދި މިއަށް ފުރައްސާރަކުރުުމގެ ިނޔަތަކު ވެސް ނޫން އިނގޭތޯ. 

ނޑު އެ ދާއިާރއަަކށް ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގެ ނަްނ އެކުެލވިގެްނވަނީ ހަމަެއކަނި  ޓުގައި ހަމަމި ބަޖެ ގައިުމެވސް އަުޅގަ

ޓަކައި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  އަށް. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއެުރުވމަށް އެންމެ ދެ ތަނަކަށް. އެއީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

ެގ އެއާ ުގޅިގެން އެ ައއިޓަމު ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވޭ. ހަމަމިލިއަ 3.4ޓަކައި  ރޫމެއް ހެދުމަށްކްލާސް 5މަރުކަޒުަގއި 
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ނޑިދޫަގއި ވެސް  ދަށުން ހަމަ އެ ން ރުފިޔާ. މިލިއަ 2.5ޓަކައި  އެޅުމަށް ކްލާސްރޫމެއްބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވޭ ބަ

ނޑަކަށް މި އެ  ގެ ދާއިާރަގއި ެއއްވެސް ކަމެއް ފެނިފަތަނަކުން އަޅުަގނޑު  ނޫން އެހެން އެްއވެސް ަތނަކުންނެއް އަުޅގަ

ނޑު އަޚްތަނުން ލި އެއް ނެތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ސްޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ލީމަ ަގނޑު ދަްނނަވާނީ އަޅެ، ަބއްލަަވއިފާހަގަކުރަްއވައިފި ވަރަށް ގިަނ ލިސްޓެއް ކިޔާަލއިފި. އެ ިކޔާލިއިުރގައި އަޅު

ޓަކައި ރަށްތަކެްއ  ތަރައްޤީކުރުމަށްމިއްަލ ފަރާތްތަކަށް ރިސޯޓު އޮތީ އެކިއެކި އަ ަޑއިގަންަނވާނެ މީގަިއ މިއެނިގވަ

ނޑަްށ މިއަުދ  ނަރުދަމާ އާިއ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށްދީގެން  ޓަަކއި މަޝްވަރާތަކެްއ ކުެރވެމުންދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

މަޝްވަރާކޮށްފަޭއ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިާހ  ަގނޑު މިައއީ ޯވލްޑު ބޭންކާރިދާނެ އަޅުމި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާލަން ކެ

ޓަކައޭ. އެކަމަކު ާކކުތޯ ޤަބޫލުކުރާނީ.  ޓަަކިއ އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ލުމަށްހުރި ހުރިހާ ދަތިކަމެއް ފިލުވައި ރަށެއްަގއި މި

ނޑުމެންނަކަށް ިމއަދަކު ނެްތ. މިއަދު  މި  ައޅުަގނޑު މިތާ ހުެރގެން ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މިކަންކަން ޤަބޫލުކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ.  ،ތަނުން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީމަ މިވެނި ފަހަރަކު މިވެނި ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނަމޭ އެހެން ވިދާުޅވީމަ އަުޅގަ

ނޑު އެހެްނ ޤަބޫލުކުރިޔައެކަމަ ނުޑ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންެނއް މިހާރު މިކަން ކުރުމަކުކު އަުޅގަ ން ސް އަުޅގަ

ނުޑެގ  ޤަބޫލުކުރާކަށެއް ނެތް. އެއީ ިތން ބަޖެޓް ފާސްވެގެން ދިޔައިރުގައި ައޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ގައިމުވެސް ނެތް އަުޅގަ

ްއ މިހާތަނަކަށް ހިނގާފައި ވެސް. އަދި ކުރިއަށް މިއޮތް ދެ ށް އެއްވެސް ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢެދާއިރާގެ ެއއްެވސް ރަށަކަ

 ުކރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް މި އުއްމީދު ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އަދިއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހިންގި

ެއކު ދަންނަވަން ިމއީ  ހަމަ ައޅުަގނޑު ހިާތމައާ، ކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. އެެހންވީމާތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑަބަޖެޓު

ޓަކައި  ފެނުެގ މަޝްރޫޢު ދިނުމަށްމި ނަވާލަން އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެކު އަުޅަގނޑު ދަން

ނުޑ  އަޅުަގނުޑ ެއ ދާއިާރއަކަށް ިނސްބަތްވާ ުކޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ އަީކ މިހާރު ރާއްޭޖގެ ނިސްބަތުން އަުޅގަ

 ގެ ނިޒާމު ދަންނަވާނީ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެޭވ އެއް ރަށަކަށް ވާނެ. އެކަމަުކ ވެސް އެއަްށވުރެ މާ ކުދި އާބާދީތަކުގައި ފެނު

ވާއިުރގައި ކުޑަހުވަޫދގެ ނަން ނެތުމަކީ  ތައް ދީފައިގައި މަޝްވަާރކުރެވޭ ަފރާތްޓަކައި މި ބަޖެޓު ޤާއިމްކުރުމަށް

ވާ  ޓަކައި މާ ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ދިނުމަށްންތަކަކަށް ލިެބންޖެހޭ ޚިދުމަތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުާކރަކުން ރައްޔިތު

ނޑަ ދެންނެވި ކަމަކީ އެއަްށވުެރ މާ ކުދިކުދި ރަށްތަުކގަިއ  ކަްށ ނެތޭ ދެންނެވޭކަށް. އެހެން މިކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ އަތޮުޅގެ ަބެއއް ރަށް ަގނޑު ފާަހގަކޮށްަލންެއއާެއކުަގއި ައޅު ވެސް އެބަ އޮތް. ހަމަ  4ތަްއ އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ަޓކަިއ  ކުރުމަށްއެބަ އޮތް ފެުނގެ ިނޒާމު ޤާއިމު އި އެހެން ހުިރހާ ރަށްތަކެްއގެ ވާހަކަ މީގެެތރޭގަ ރަށެއް ފިަޔވައި 

ގޮތުން  ގުޅޭ ޓަކައި މީދޫގެ ވާހަކަ އެބަ ޮއތް. ހަމަ އެއާ ކުރުމަށްއޮތް. ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ހުޅުދެލީގެ ވާހަކަ އެބަ

ނޑިދޫގެ ާވހަކަ އެބަ އޮތް. ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުޓަކަ ކުރުމަށްނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ޓަކަިއ  މަށްކުރުއި ދ.ބަ

ޓަކައި ހުޅުދެީލގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. މިގޮތަްށ  ކުރުމަށްމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމު. އަދި ހަމަ ނަރުދަމާއެނބޫދޫ ވާހަކަ އެބަ އޮތް

 އެއް ހަމަ  އިރު އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަނީ ކުޑަހުވަދޫ، ރިނބުދޫ މިއިން އެއްވެްސ ރަށެއްގެ ވާަހކަމިހެން އޮތް
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ހުރިހާ ރަށްތައް ލީއިުރގައި އެ ދެ ރަުށެގ  ބާއޭ މި ވާނެ ތޭ. އެއީ އެހާ އުނަދގޫ ކަމަކަށް ނެގައިުމވެސް މީގެތެޭރގަިއ 

ދަންނަވަނީ މިއީ ކަމެއް ކޮްށޭދ  ވާހަކަ ެވސް ލުން. އެހެންވެްއޖެކަމަށްވަންޏާ މިއީ އިންޞާފުކަމުގައި ނުދެންނެވޭނެ. މި

ފަރާތްތަކަށް ވެްސ  ދާ ވާހަކަ. އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ އެއޮތީ މަޝްވަރާތަެކއް ކުރެވެުމން ެއއް ނޫން. މީގައި މި ވާހަކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އުނދަގޫޓަކައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަކީ އަ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ެވގެެނއް ނުވާޭނ  ކަމަކަށްުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ވަކި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅެނީ ރި އިނގޭތޯ ސިޔާސީ ހު ވަންޏާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ކަމަށް ކަ

ޓަަކއި ތަންތަނަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާފައި ިސޔާސީ ބޭފުޅުން މިކަންކަމުެގ  ދާއިާރެގ ކުރިއެރުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން މި

ނޑުމެންނަށް ދީފައި، އަުޅގަ ނޑަްށ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދީފައިންޒާރު އަުޅގަ . އަޅުގަ

ެއއް ނޫން  ގޮތެްއ، ެއއީ ގުޅިަފއި ސަރުކާރު ބުނާ  ކުރެޭވނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ޕާީޓއާނު ނޫންނަމަ އެކަންކަން

ގޮެތއްަގއި މިހެން ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުން އެ ދާއިާރގަިއ ހަމަ ކުޑަުހވަދޫަގއި ތިއްަބވާ ޒިންމާދާރު  އަޅުަގނޑު. ފާުޅކަން ބޮޑު

ނޑު މި ަކންކަންއެ، ހުރި. އެހެންވީމާ ބޭބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވެފަިއ އެބަ މިއަދު ސަރުކާރުެގ ަދންނަވަނީ  ބާއޭ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމައާ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ފެނިގެން މިމި ބަޖެޓުން  ން. ެއކު ފާހަަގކުރަ މިަކން އަުޅގަ

 ގައިުމވެސް ނެތޭ މި ބަޖެޓަކީ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ ދެންނެވޭކަށް. ދެން  އަުޅަގނޑަކަށް ހަމަ އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ

ނުޑ  ގައި ހިމެނިފައިދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮީތ މިދިޔަ އަހަުރގައި ކުރާނެ ާވ ކަންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ ސިވިލް ސަރވިންމެވެސް ވަރަކަށް ަނޒަރު ހިންގައިލާނަން. ހިންަގއިކޮ ްސެގ ލާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ކަމެއް ނުވޭ. ރައްޔިތުންނަށް ސަބްސިޑީްޒ  . އެގައި ެވސް ހިމެނިފަހަރު ބަޖެޓުމީހުންގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަ

ކަމެއް ނުޭވ.  ގައި ހިމެނިފައިވޭ. އެޓަކައި ބަޖެޓު ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ދިނުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ  3122ިއ މި ޓަކަ ރުމަށްއަދި ހަމަ އެއާއެކު އެިކއެކި ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ އާއި ބަނދަރު ގާއިމްކު

ކަމަށް ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޭރޑިޯޔ  ދާނެށް ބޮޑަށް މަގުފަހިެވގެންކަންަކން ކުރުމަށް ވަރަ ގެ ސަބަބުން އެބަޖެޓު

ނުޑމެންނަށް  ޚިޠާބުގައި ވިދާުޅވެފައި އެބަ ތުން މި ގޮ ގުޅޭ ފެނިގެން  ނުދޭ. އަދި ހަމަ އެއާހުރި. އެކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުން އެބަހުރި ވިދާޅުވެފައި ދާއިރާެގ  މަޖިލީހުގައި ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގައި ެވސް ހަމަ އެ

ނޑު ކޯްއޗެއްތޯ ަދއްކާނީ.  ކަންތައްތައް މިހާރު މިވެނި މިވެނި ކަމެއް ވީމަ ކުެރިވެގންދާނޭ. އެކަމަކު ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ހަމަ ކުރު، ރައްޔިތުން ަކއިރީ. އެހެންވީމާނީ އަޅުަގނޑުމެން ީކކޭތޯ ދަންނަވާ  ގޮަތކަށް ދަންނަވާ ނަަމ  އަުޅގަ

ލުކޮށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ ތަފްޞީއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ 

ނޑު ން އަޅުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއި 7:ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ަގނޑުމެން ހަމަ ތައްގަ

ދެންނެވި ކަމަކީ މިއީ  އިން ނުދެކެމޭ. އެހެން މި ކަމުގައި އަޅުަގނޑު އެހާ ފަސޭހަ ޖެހޭނެ އެއްޗެއްޖަހާލަން

ޖެހޭ  ވާތީެވ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކަމަށް ޓަކައި ކުާރ މަސައްކަތް ށްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަ

ނޑު  ން. އެހެްނވެއްޖެކަމަްށވަންޏާނގަޅަކަްށ މިކަން ކުެރޭވތޯ މަސައްކަތްކުރައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީ އެންެމ ރަ އަުޅގަ
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ަކންކަން ރަނގަޅުކުެރވިގެްނ  މިގޮތަށް އޮތަސް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި މިލުކުރާނީ މިއަދު އަދި މި ބަޖެޓު ޤަބޫ

ވާހަަކ  ނެ ަކމަށް. އެކަމަކު އެއަޅުަގނޑުމެން މި ކަންޮބޑުުވން މި ފާހަގަކުރާ ކަންތަްއތަކަށް ރިޢާޔަތްކުަރއްވާ

ގަިއ ބަޖެޓު ވެސް ނެތް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޚުދު ވިދާޅުވި އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވީމަ ެއހެން

 ވަނަ އަހަުރގަިއ ެވސް އެ  3121ހިމެނިފައި ނެތަސް މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތަްއތައް ކޮށްެދއްވާނަމޭ. 

ލާ ވާހަކަ ހަމަ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އިނޭ. ދެން ރަށްރަށް މަދުކުރާ ވާހަކަ، ކުދި ރަށްތައް އުވަ ތަނެއް ނުފެ

ލުގައި ތިބި. އެ ރަށުެގ ހާމެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިރު، ައޅުަގނޑުމެންގެ ާދިއރާގެ ވާނީ އަކީ ވަރަށް ދަިތ 

ަގއި ހިމަނަިއގެން އެކަން ކޮށްދެްއވާށޭ އަޅުަގނުޑ ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓުޓަކައި  ދިނުމަށްރައްޔިތުން ކުޑަހުވަޫދ އަށް ަބދަލުކޮށް

ފަހަރު  ގައިުމވެސް ވެފަިއ ނެތް. އެކަމަުކ މި ަކމެއް ހަމަ އެތައް ފަހަރެްއަގއި މަތީން ދަންނަވައިފިން. އަިދއެްއ އެ

. އެކަމަކު ވާީނ ރޭ ހިމެނިފަން ރުފިާޔ މީގެތެ ެއތައް މިލިއަ 611ކަިއ އެަބ އޮތް ޓަ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ޓަކައި ެއއިން ކަމެއް ކޮށްެދއްވާނެ ަކމުގެ އެްއވެސް އުއްމީދެްއ  ރައްޔިތުން ކުޑަުހވަދޫ އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެްނގެ  ތައް އަަޅއިދެްއވާނެ ވާހަަކ ފްލެޓު 411ދާއިާރ ކުޑަހުވަދޫަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް. އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް އެނޭގކަށް ނެތް. ބަޖެޓުކަމެއް ވެްސ އަ ވިދާޅުިވ. އެއިން ނުޑ އަދަދުތަކެއް ެއބަ އޮތް ޖަހާފަ ގައިޅުގަ . އަޅުގަ

ޓަކަިއ  ގައި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްަކމަކީ ބަޖެޓު މަ ކަންބޮޑުވާ އެއްއެންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަ

 ނެއްހާ ރުފިޔާ އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑުެމން ކަންބޮޑުވޭ އިނގޭތޯ މިއަބިލި 5ބަލައިލާއިުރގައި  މުޅި ޖުމްލަ ހުރިހާ ކަމަކަށް

މި  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ، ންދިމާލަކަށް، ކިހިނެއް ކުެރޭވނެ ޚަރަދެއްތޯ. އެހެންވީމާކަމަކަށް ކޮ ގޮތަށް. މިއީ ކޮން

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާ އަށް އެންމެ ނިކަމެތިކޮށްބަޖެޓަކީ މިއީ މިހާތަނަށް އައި އޮތް ބަޖެޓް. އެްއވެްސ  އިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާިއރާގެ އެްއވެސް ރަެށއްެގ ެއްއވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނެ ކަމުެގ އެްއވެްސ ުއއްމީދެއް އޮްތ  ރަށެއްަގއި، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމައާ ، މަޖެހޭ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ ިމއީ ައޅުަގނޑު އެހާ ހިތްހަ، ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ   އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރުމަކީ ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓު އައިްސެގން ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ބަޖެޓު  ނޫން ނަވާނީ މިއެްއކޮށް ދަން

ނުޑ ހަމަ އުއްމީދުކުރަން.  ްތކުރަްއވާނެކަމަށް ރިޢާޔަމިކަން، ހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނޭ. އެެހންވީމާއެ  3118ކަމަށް އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 9އި ދައުލަުތގެ ަބޖެޓުގައި ޓަކަ ނދަެރްއ ހެދުމަށްއަތޮޅު ާމއެނބޫދޫ އަކީ ވެސް ބަ ވަނަ އަހަުރގައި ދ.

އިރު ވެސް ބަނދަުރގެ އެްއވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި އައި  އެއް ނޭނގޭ. އަދި މިހާތަނަށް ހިމެނިގެން ދިޔަ. ެއކަމަކު ވީުނވީ

ޫދގެ ބަނދަރަކީ ބޭުރ . ކުޑަހުވަވާހަކައެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަވައިފިން  ނެތް. ތަކުރާރުކޮށް އެަތއް ފަހަރެއްގެ

ހަދާ ނަށް، ރަށަށް ފަޅުތެރެއަށް ވަދެމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަިއވަރު ެގއްލުންތަކެްއ ރަށަށް ވަންނަ މީހުންތޮށި ހަލާކުވު

ށް ެވސް އެކަމެއް އަދި މިހާތަނަހުންނަށާއި އަދި އެކިއެކި ަފރާތްތަކަށް އެތައް ދަތިތަކެއް ޯފރަމުންދާ ކަމެއް. އެކަމަކު މީ

ނޑު އާދޭހާ އިރު ނުކޮށްދެްއވާ. އެހެންީވމާ،އައި  އެކު ސަރުކާރުަގއި ދަންނަވާނީ މިިއން ކަމެއް ކޮށްެދއްވާަފއި ނޫީނ  އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކައިީރަގިއ މި ވާހަކަދައްަކވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލުކުރެޭވކަްށ ނެތޭ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް  ދެން އަޅުގަ

 ބޮޑަށް.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މުޙައްމަދު  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެއޮތީ،  ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން މި. ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ހިތަދޫ އަސްލަމު. މިއީ މި ބަހު ސްގައި އެންމެ ފަހުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަރުވަން.ސްލަމަށް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އައުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއް

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

 :ސަތޭކަ  7ހާސް  :3ން މިލިއަ 25678ނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ވަ 3123ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  عهيكى، سالونا

ނޑައަ  ނޑު ވެްސ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ ޅައި ަދއުލަތުން، ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުްއވި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ބޭނުންަވނީ މިއީ ުއއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެކޭ. ަރއްޔިތުންތަެކްއ  ދަންނަވާނީ، ތަކުރާރުކޮށްލަްނ އަުޅގަ

ން ވެސް ރަނގަޅު ތަސައްލީ ެއއް ގެނެސްދޭެނ އެތައް ުދވަހެއް ވަންދެން ުކރަމުންދިޔަ އުއްމީދުތަކަށް ހަމަ ޔަގީނު

ނޑު ދަންނަވާލާން ބޭނުންަވނީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  ނުޑ ދެކެމޭ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ އަިއގެން ކުރިައށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުގެ ކުީރގައި ވާހަކަދެްއކެ ިވ ޑިއުޓީފްރީ ބަޖެޓެކޭ. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޢާމިރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ އަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ކަންތައްތަެކއް ނުވެ އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިވަޑައިނުގެްނ ދެއްކެވި ވާހަަކއާ ގުޅޭ ގޮުތން އަޅުގަ

ނޑިދޫ، ރިނބިދޫ، ހުޅުދެލި، ވާނި، މާއެނބޫދޫ، ބޭނުންވަނީ ސީ.އެސް.އާުރގެ ދަށު ން ދ. އަތޮޅުގައި މީދޫ، ބަ

ކުޑަހުވަޫދގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މި އަންނަ އަހަރަށް ަކނޑަައޅާފައޭ. ހަމަ އެހެންމެ 

ނޑިދޫ، ރިނުބދޫ، ހުޅުދެލި، ވާނީ، މާއެނބޫ ދޫ އަދި ުކޑަހުވަދޫަގއި ިމ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ާގއިމުކުުރމަށް މީދޫ، ބަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނީ ަކނޑައަޅާަފއޭ. ހަމަ އެހެންމެ ސޯޝިއޯ ިއކޮނޮމިކު އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ދަށުން 

ނޑިދޫަގއި  ނޑިދޫަގއި ކްލާިާސްރޫމްތަކެއް. މީދޫގައި ކްލާްސތަކެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  591ބަ މީހުންގެ މިސްކިތެްއ، ބަ

ކޯުޓގެ މަސަްއކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ދަނީ. އަދި ކުޑަހުވަޫދގައި ފަޔަރ ސްޭޓޝަނެއްގެ މަަސއްކަތް ވެްސ މީދޫގައި 

ކުރިއަށް ދޭ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ އެ އަތޮޅުަގއި ވެސް ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުން 

ބަލައިލީމާ ފެންނާނީ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ތިއްަބވާފަިއ މަސައްކަތްކުރާ ތަން. ދެން އެ ކަންކަން ކުޑަކޮށް ކައިިރވެލާ 

ނޑުމެން ބަޖެޓާ  ދެން ނުވެއޭ ވިދާުޅވީމާ، ހަމަ ނުވެ އޮންނަ ތަނޭ ފެނިގެންދާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑެއް ކަމުގައި ދެކުނަސް  ބަޖެޓަީކ ދޭތެރޭގައި ައއީ ހަމަ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އަކުން ޚަރަދުކޮށްލާ ކަރުދާސްގަ
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މިއީ ވަރަށް ފުން މާނަތަކަާކިއ މީގެ ހަމަ މުޅި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އެއް، މުޅި ޤައުމަށް އިުޤތިޞާދީ ގޮތުން މުޅި ޖުމްލަ 

ނަތީޖާ އަކަށް ވަރަށް މުހިއްުމވެގެްނވާ ކަންަތއްތަެކއް ހިމެނިގެންދާ ެއއްެޗއް ބަޖެޓަކީ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގަިއ 

ބަިއ ނަޒަރަކުން ނުދެކި، މުޅި ޤައުމުގެ ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނުމަށްފަހު ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން މުޅިން ނު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ، ދައުލަތުގެ ފިސްކަްލ  ވިސްނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ަކމުގައި އަުޅގަ

ޅި ޤައުމުގެ މެކްރޯ އިކޮނޮމިުކ ހަމަޖެހުން މި އަންގައިދެނީ، ޕޮލިސީ ހާމަވަގެންދާއިރު އެ ސިޔާސަތު ހާމަވެގެންދާއިރު މު 

މި ދައްކައިދެނީ ބަޖެަޓކުން. މުޅި ޤައުުމގައި ިމ އޮްނނަ އެގްިރގޭޓު ޑިމާންުޑގެ ުމހިއްމު ކޮމްޕޯނަންޓެއް ކަމަށް 

ނޑުމެ ން ބަޖެޓުގެ އަދަދާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަޖެޓުަގއި އާދެ، ސަރުކާރުން އެ ުކރާ ޚަރަދަކީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ ދާއިރު އަދި އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނާއިުރ މުޅި ޤައުުމެގ ހަމަޖެހުމަށް ބަލައިލަންޖެހޭ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުޅި  3119އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުން ފުރިެގންވާ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ދަްނނަވާލަން މި ޖެހެނީ. 

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިގެން މަޑުމަޑުން އަރައިގެން ޮގސް ދުނިޔެ އަށް އަ އި އިޤުތިޞާީދ ހީނަރުކަމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ާއ ދޭތެރޭަގއި ރީތިކޮްށ 8ާއއި % 6އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޑުމަޑުްނ ޤައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަމުެގ ނިސްބަތް %

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ، ހަ މަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ ބަޖެޓުގެ ސަފުހާތަކުން ވެސް ހިފެހެއްޓެމުން ކުރިއަށް ދެވޭތީވެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  3125ފެންނަން މި އޮންނަ ގޮތުން ހަމައެކަނި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް  ވަނަ އަހަާރ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ހަމަ އެހެން 51ބަލައިލާއިރު ެވސް  މެ ބިލިައން ރުފިޔާ އަށް އަރަިއގެން ދާ ތަން އަޅުގަ

ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ީޕގެ މިންވަުރން ބަލަމުންދާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެްސ ޤައުމުެގ އުފެއްދުންތެރިކަން، ަޤއުމީ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަްށ،  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަްތ ކުރިއަރަމުން ދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ އަުޅގަ

ދާ އަދި ރަނގަޅު ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އެްއގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވޭތީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ދަުއލަތުން ކުރާ ޚަރަ

މިހެން ކުރިއަށް މި ދެވެނީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިއީ ުއއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. މިއީ 

ދުތައް ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ބަޖެޓެކޭ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަތަކާއި އެ މީހުންގެ އުްއމީ

ފުއްދައިދޭނެ ބަޖެޓެކޭ ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބަޖެޓާ ގުިުޭޅ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނެތިގެން 

ނޑު އެންމެ ހިތާމަކުރީ، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަނީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މާމިގިލީ ދާއިރާ ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބެއޭ. އަުޅގަ

ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުިވ. މިއަދު ހެނދުނު އޮފީސް  41;6ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އިއްޔެގެ 

ނަމަވެސް މިއަދު މެންދުރުވިއިރު ބޭނުންފުުޅވި ހުރިާހ ޖަހާއިރަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުފޮނުއްވޭނެ. ެއހެން :ހުޅުވަިއގެން 

މަޢުލޫމާތެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ކޮމިޓީ އަށް ެވސް ވާނީ ފޮނުވާފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބަޖެޓުގެ ފޮތާ އެކު 

ފަިއވޭ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ސީޑީ އެްއަގއި އިތުުރ ަތފްޞީލުތައް ވެްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން އެްނމެ ކަރުދާސްކޮޅެއް ވެސް ފޮރުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. 
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އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަުރ ސީދާ ވިދާުޅިވ، ސަރުކާުރން އޮތް ރިސިެޓއް ކަމުަގިއ 

ަޔސް މި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަްސ، ޕޭމަންޓު ވަުއޗަރެއް ބޭނުންވި ކަމުަގއި ވި

ނޑުމެން ތަފްޞީލެއް ނުދައްކާކަްށ، ނުދޭކަށް ނެތީމޭ.  ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް، ލިބޭ ގޮތަށޭ ހުންނާނީ. އަޅުގަ

ވާހަކަދެްއެކވި. ިޑއުޓީފްރީ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޑިއުޓީްފރީ ބަޖެޓަކަށް މުޅި ބަޖެޓު ުނވެގެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވަނަ އަހަރު  3114ބަޖެޓެކޭ އަޅުގަ

ަވނަ އަހަރު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީެގ  3114މިނެޓެއްގެ ތެޭރގައި ނުދެްއކޭނެ.  26ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްގެ ވާަހަކ ލިބޭ 

ިައި ދައުލަތު މިލިއަްނ  2379މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގި. އެ އަހަުރގައި ަދއުލަތަށް ޓެކްްސގެ އާްމދަނީ އަކީ  928ން ގޮތުގަ

ބަރޯސާވެފައި އޮތީ އިމްޕޯުޓ ޑިއުޓީ އަށް. އާެދ، ނުސީދާ  75ޓެކްސްގެ އާމްދަނީގެ %، 75ރުފިޔާ. އެހެންކަމުން %

ގަިއ  74ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު % 3116. އަށް އުފުލިގެންދިޔަ 79ވަނަ ައހަރު މި އަދަދު % 3115ޓެކްސް އަށް. 

ބިލިއަްނ ވެގެން މި ދަނީ އިމްޕޯޓު  2.2މިލިައނުގައި ވާއިުރ،  2988އޮތީ. އާދެ، މުޅި ޖުމްލަ ޓެްކސްގެ އާމްދަނީ 

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަށް ގެންަނންޖެހުނު މުހިއްމު ބަދަލުތަކާ   ޑިއުީޓގެ އާމްދަނީގެ ގޮުތގަ. ަކންމިހެން އޮތުމާ އެކު އަުޅގަ

ވަނަ އަހަަރށް އަޅުަގނޑުމެން ލަފާ މި ކުރާ އަދަދަށް ބަލައިލެޭވއިރު  3123އެކު ސިާޔސަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގައި 

ނޑުމެންނަށް އިމްޯޕޓު ޑިއުީޓގެ ކަންަތއް ތިރިކޮްށލެވުނު.  37ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، % ވަނަ އަހަރަށް  3123އަށް އަުޅގަ

ޓު ޑިއުީޓެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަކުެރވި، ޖުމްލަ ޓެކްްސގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާ މި ކުރަނީ އިމްޕޯ

 3123އަށް ތިރިުކރެވޭނެ ކަމަށް. އެ ގޮތުން އެ އަދަދު ދަންނަވާލާނަން. އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓގެ ގޮުތަގއި  37އާމްދަނީގެ %

ނޑުމެން މި ލަފާކުރަނީ  ގޮުތަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ  މިލިައން ރުފިޔާ. މުޅި ޖުމްލަ ޓެކްސްގެ 2:72ވަނަ އަހަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑިއުޓީފްީރ 37މިލިއަން ރުިފޔާ. އެހެންކަމުން އެީއ މުޅި ޓެކްސްެގ އާމްދަނީެގ % 7.:849އަކީ  . އަުޅގަ

ބަޖެޓެކޭ ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ނުސީދާ މި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގެ ިއޤުތިޞާދަށާއި އަދި ޢާއްމު 

ުތރާތަކާއި އެަތކެއް އުނދަގޫތަާކއި އެތަެކއް ތަކުލީފުތަެކއްަގއި ޒަމާންތަކަށް އުޅެން ޖެހިފަިއ ރައްޔިތުންނަށް އެތަެކއް ދުއް

ވީތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވިޔަފާރިތައް ކުިރއަރަިއގެން ދާނީ ވެސް ހަމަޖެހޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ގާއިުމެވގެން. ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ސަރުކާެރއްެގ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ ވާޖިބު ކަމުގަ  ިއ އެަބވޭ އިޖުތިމާޢީ ޢަދުލުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު އާދެ،  ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި އޮންނަންޖެހޭ ހަމަޖެހުން، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އާމްދަނީ ބެހިގެްނ މި ދާ މިންގަ

ވާންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން އިންކަމް އިންީއކުއަރލިޓީ އަށް. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ރަނގަޅަށް ަޖާވބުދާރީ

ރަނގަޅު ެޓކްސްެގ ނިޒާމެްއ، ފުރިހަމަ ހަރުދަނާ ޓެކްސްގެ ނިޒާެމއް ގާއިމުކުރުމަީކ އެީއ ކޮންމެ ސަުރކާރެްއ 

އޮތްކަމުަގއި ވީ ނަމަެވސް އެ ސަރުކާރެްއގެ މަސްއޫިލއްޔަތު. މީގެ ކުރީަގއި ެއކަންކޮށްފައި ނެތީ އެއީ އެ މަސްއޫިލއްޔަތު 

އަދާނުކުރެވުީނ. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެިެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުާކރުން، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެ ފަރާތްތަކަށް 

އެކަން ކުެރވޭތޯ ގަަދއަަޅއި ުބރަ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަބޖެޓުގެ ވާހަަކިއގެ ތެރެއިން 
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ްއކެވީ ަގލޮޅު ކޮން ދާއިރާއެއްތޯ؟ އާދެ، މަޚްލޫފު، ދެކުނު ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު އެންމެ ހައިރާންކުުރވަނިވި ވާަހކަ އެއް ދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުީވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ކުރެވެމުންދާ ޚަރަދުތައް އިްނތިހާ އަށް ބޮޑުވަމުންދަނީއޭ. 

ވާ ބޭފުޅަކަށް އާދެ ެއީއ ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަ  3114ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 281ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި އަދި މުލީާއގެ ާއއި ިހލާލީގެއާ އެހެން ގޮސް އެ ހުރިހާ ގެކޮޅުތަކާ އެކު 

 5.6ވަނަ އަހަރުގަ. އެއީ އެ ދުވަހުގެ ޖުލްލަ ބަޖެޓު ާއދެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ  3114މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުުނ 

މިިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނު. ެއީއ  311ވަނަ އަހަރު ހަމަ އެ މަޤާމަށް  3115ޒަތްތެރި ރަީއސް، އިންސައްތަ. ޢިއް 

ވަނަ އަހަރުަގއި ވެސް ހަމަ މި އަދަދު ހުރީ މިހެން  3116އިންސައްތަ.  6ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއްގެ  :.4އޭރުގެ 

ޔަ ކަމަށް ހުރިހާ ބަޖެޓު ފޮތްތަކުން އަދި އިންަސއްތަ، އެ މަާޤމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚަރަދުކުެރވިގެން ދި 5.9

ރިވައިްސކުރެވުުނ ޖުމްލަ ސީދާ ޚަރަދުގެ އަދަދުތަކުން ެވްސ ފެނިގެންދަނީ. މި އަދަދު ައހަރުން އަހަރަށް މަތިވަމުން 

ެގ މިިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުެރވުނު. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު 427ވަނަ އަހަރާ ިހސާބަށް ދެވުނުއިުރ،  3119ގޮސް 

ނަޑއެޅިފައި ާވއިރު މި އަދަދަީކ  242ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ ުގޅޭ ޮގތުން  މިލިއަން ރުިފޔާ ަޚރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދިރިއުޅުއްވާ މުލީާއގެ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު 

މުސާރަ އާއި ނައިބާ ގުޅޭ ގޮުތން ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ޖުމްލަކޮށްލެވުމުން އަންނަ  ހުންނަވާ ތަނާއި ނައިބުގެ

 2އިންސައްތަ. އާދެ، % :1.9އަދަދެއް. މި އަދަދަކީ މިއަުދެގ ބަޖެޓުގެ އަދަދުން ދައުލަތުެގ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ އަދަދުން 

ނޑު ވާނަމަ ދެން މި ވާހަކަ އަށް އަުޅަގނޑުމެ އިކަމުގަ ނާރާ. އެހެން ން އިތުރަށް ދޭނެ ޖަވާެބއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާާއ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފްޞީލު ނުލިބިގެން އުޭޅ ބަޖެޓު ފޮތުގަިއ 

ިްއާރުގެ ދަށުން އާދެ، ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ެރސްޕޮންސިބިލިޓީ އެ ކޮމްޕޯަނންޓެއް ގޮުތަގއި މިހާރު އަ ލަށް ސ.ިީއެސ.

ރަށްތައް ދޫކުރުމަށް ސަރުާކރުގެ ސިާޔސަތުަގއި ރިސޯުޓތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްަތއް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާުރެގ 

މިލިއަން ޑޮލަުރ  291ވަނަ އަހަުރ  3123ސިޔާސަތުަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަ އޮތުމުގެ ތެޭރަގއި 

މި ފައިސާ އަީކ މިއީ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން  ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. މި ައދަދަކީ 3.8ޚަރަދުކުރެިވގެންދާނެ. ެއއީ 

ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ތެެރއިން ެވގެންދާނެ ޚަރަދެއް ޫނނޭ. މި ޚަރަދުގެ ތެރޭަގިއ 

 55އި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢާ 72ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނަރުދަމާ އާއި ސާފުބޯފެނުގެ ރަށްތަކަށް ބަލައިލެޭވއިރު 

ފެނުގެ މަޝްރޫޢު ފެށިގެން އެބަ ދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނަރުދަމާ އަޅަންޖެހޭކަން ސާފުބޯފެން ރައްޔިތުންނަށް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަން، ސުނާމީަގއި އޭުރ އޮްތ ސަރުކާރަްށ، ސުނާމީގެ ފަހުން އޭރު އޮތް ސަރުކާރަށް އެނގުނު ކަމުގަިއ 

ސަރުކާުރ ައބަދުވެސް ދަންނަން ސާުފ ބޯފެން ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަްސ އަުޅަގނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ނޑުމެންގެ ޖުމްލަ ޞިއްޙީ ގޮތުން އެދިމާާވ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން. ރަނގަޅު ނަރުދަމާ އެޅިފައި ނެތުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިންޖުވާންޖެހޭކަން އަޅުަގނުޑމެން އަބަދުވެ ސް ދަންނަން. މައްސަލަތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޮބޑު ޚަރަދުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކުރިޔަށް ގެންދަންެޖހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އެހެންކަމުން މި މަޝްރޫޢުތައް މި ހަމައިގައި މި ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކުރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަކީ މީ  ހަމަ އެހެންމެ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ލިބޭ ފައިސާ އިން އަުޅގަ

އޭގެ ަފއިދާ ާއއި ލާބަ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ަކންތައްތަކެއް. އެހެންކަމުްނ  ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުެވްސ ބުނަން މި ޖެހެނީ މިއީ އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެެޓކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑުމެން 63އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޯޅަ ަވއްޓަިއގެން  ނަށް ލިބުނު ފައިސާ އަށް ވެގެން ދިޔަ ރަށް ދޫކޮށްެގން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ހަމަ ހުސްކޮށްލީ އޭރުގެ ސަރުކާރުން.  3119ބިލިއަނެއްހާ ރުފިާޔ ރިކަރަންޓުގެ ގޮުތގައި  3ގޮތް. 

ނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތަށް ގެަނއި ބަދަލަކީ އެއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި އެ ލިބޭ އާމްދަނީ އަކުން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ށް ގޮްސ، ރަްއޔިތުންނަށް ސީދާ ފައިދާލިބޭނެ މަގު ހޯދައިދިނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުންފުނިތަކަށް ލިޭބ ކުރިޔަ

އާމްދަނީ ފެންނަން ނެތިގެން އެ ވާހަކަ ދައްަކވާ ބޭފުޅުން، ސްޓެލްކޯ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެއަރމަނުންގެ ގޮުތަގއި 

އަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުނި އޮތީ ދަރާފަ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު މިލި 591ތިއްބަަވއި ކަން ނިންމަވައިެލއްިވއިރު 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަފއިދާ ހޯދާ ކުންފުންޏެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެްނެގ  5ސްޓެލްކޯ އަކީ ކޮންމެ މަހަކު 

ނިތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް ިއޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން، ކުންފު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ެވއްދުަމށް ވުރެ ބޮޑަށް އަޅުަގނުޑމެންގެ އަމާަޒކީ ކުންފުނިތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، 

ވަރުގަަދކުރުމަށްފަހު ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ިހއްސާ ިވއްކާލަިއ ެއއީ ޕްަރއިވެަޓިއޒްުކރެވިފަިއވާ ތަންތަން ކަުމގަިއ 

ސަުރކާރަކީ ެއއީ ވިޔަފާރިކުރާ ަސރުކާރަކަށް ނަހަދާ ސަރުކާރު  ޅުަގނޑުމެންެގ އަބަދުވެސް އަމާަޒކީ.ހެދުން. އެއީ އަ

ނަޑއެޅުން  ހިންގާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޓެކްސްގެ އާމްދަނީން ކަމުގައި ކަ

ބޭފުޅުންނަށް ކަމުދިޔަޔަްސ ނުދިޔަޔަސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ތި އެީއ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތަކީ. ެއ ސިޔާސަތު 

 ވާ ގޮުތގެ މަތިން.  ގޮތް ސަރުކާރު ހިނގާނީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސިޔާސަތާ ެއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުޙަލާ ސްގެ މަބަހުގެ ލަތުގެ ބަޖެޓުދައުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ  3123އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހިސާބުން  މި ނުމުނީ. މި ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި އަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއެގންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަ

ްސކުރުމަށް ތާވަލުކުެރިވގެން މި ގޮތުން ބަހު ގޮތުން، ނިމުނުިއރު ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަޖެޓާ ބެހޭ ،ސް މަރުޙަލާ ނިމިބަޖެޓް ބަހު

 އި ގަިޑއިރާ 25ސްގައި ހަކަފުޅުދައްަކވާފަ. އަދި މި ބަހުމެންބަރުން ވަނީ ވާ 72 ޖުމްލަން ދުވަސް މަތި 4ހޭދަކުރެވުނު 

ގޮތުން މި ފާޅުކުރެއްިވ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަޖެޓާ ބެހޭމިނެޓު  7

ނޑު ބަޖެޓު ވާ ގައި ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( :28ޚިޔާލުފުޅުތައް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  އަށް  ކޮމިޓީ ގޮތުގެ މަތިން ައޅުގަ

ވުނު އެންމެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ މިހާތަނަށް ބޭއް 28ދަނީ  ފޮނުވާނަން. މިއަދުގެ މި ޖަްލސާ ހިމެނިގެން މި
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ނޑުމެްނގެ ަވގުތު ާތވަލުޖެހިއިރު ފެށި ޖަލް :. ހެނުދނު ދިގު ޖަލްސާ ކަމުގަ ން ގޮތު ބެހިގެން ދިޔަ ސާ އަުޅގަ

ނޑު  މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައި  ނަޑކަށް  21މި ނިމުނީ ރޭގަ ޖަލްާސ  މިނެޓުއިރު 59ގަޑި  :ޖެހިއިރު. ގާްތގަ

މިހާ ހިނގަމުން ހިނގައްޖެ. އެންމެ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޖަލްސާ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ކޯރަމް ބެލެހެއްޓެމުން ދިޔަކަން. 

ނ ދިގުކޮށް ހެނދުނުއްސުރެ ޑުމެން ކުރަމުން ގެންދިަޔ މަސައްކަތް ތިޔަ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ދެއްވަމުން ައުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެިރކަމާ ެއކު ބަލައިގަންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ޖަލްާސގަިއ  ގެންދެވި ެއއްބާރުލުން އަުޅގަ

ތައް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ގާއިމުކުެރވެމުން ދާކަން. ފަތްވުނު ައނެއް ކަމަކީ ޑިމޮކްރެިޓކު ރީިތ ސަގާއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެ

ގޮތުން  އަދި މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓާ ބެހޭ ާއއި އިހަށް ދުވަހާ އޭގެތެޭރގައި ވަރަށް ހޫނު ބަހުސެއް ިއއްޔެ

ރުން އެކު ހުރިހާ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުން ވެސް އަނެއް ޕާޓީެއްއގެ މެންބަ ކުރެވެމުން ދިޔައިރު ވެސް ކެތްތެރިކަމާ

ބަަލއިގަންނަމުން ގެންެދވިކަން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ  ދެވި ވާހަަކފުޅުތައް ައޑުައއްަސވައިދައްކަވަމުން ގެން

އިހަށްދުވަހުގެ ޖަލްސާަގއި ވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަދި ހަމަ އެާއއެކު  އި އާ  ޖަލްސާގައި އަދި އިްއޔެ

ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންނަ  އޮތް. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ބުނާ އެބަފާހަގަކޮށްލަން އެހެން ކަމެއް ވެސް 

ހުގައި ހިނާގ ެއއްެވސް ކަުމގައި ިވޔަސް ަމޖިލީ މީހަކީ ވަިކ ދާއިާރއަކުން ިއންތިޚާބުވެގެން އަިއސް އިންަނ މީހެއް

ސް ރައްޔިތުން ވަރަށް އިރާއެއްެގ ވެދާ ސަކީ ކޮންމެބަހުގެ ބަޖެޓު ސެއްަގއި ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ.ބަހު

ކަމަށް  ޮގތުން އެްއޗެްއ ބުނާނެ ައކާ ބެހޭ ކަމާ ެބހޭ، އެ ާދއިރާ ެއކު ެއ ދާިއރާއެްއގެ މެންބަރު އެ  ޝައުޤުވެިރކަމާ

 ،ޚާބުވެއިންތިޒާރުކުރަމުން ގެންދާ ވަުގތެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ތިޔަ ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިންތި

ނަޑށް އެ ަޙއްޤެއް ޯނވޭ. މި ނީޑަގއި އިންނަ މީހެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ ދެންނެވި ރީތި ޑިމޮކްރެިޓކު  މި ގޮ

ފަތްތައް ޤާއިުމވަމުން ދާކަމުގެ ހެއްކެއް މިއަދު ފެނިގެްނދިޔަ. އެއީ ައޅުަގނޑަށް އެ ާވހަކަތައް ދައްކާނެ ފުރުޞަތު ސަގާ

ރު އިބްރާހީމް ރިޓީ ލީޑަރާއި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަމަޖިލީހުގެ މެޖޯނަމަވެސް،  ނެތް

މަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް އަދި މައިނޯރިީޓ ލީޑަރު ކެންދޫ ދާއިރާގެ މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

އަށް  ސާސްތައް ފުރިހަމަތުްނގެ އިހު ނުޑގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތަސްމީން ޢަލީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ެވސް އަޅުގަ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޑިމޮކްރެޓި، ސްދެްއވާފައި ވާކަން. އެެހންވީމާގެނެ ނޑު މި ދެންނެވީ އަުޅގަ ފަތްތަްއ ަސގާ ކުއަުޅގަ

ނޑު މެޖޯރިޓީ ލީަޑރަށާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށް ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަ  އެބަ ާގއިމުވަމުން ދޭ. އެއީ ައޅުގަ

ނޑު  މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުދަްނނަވަން. ޝުކުރުގެ ބަސްަތއް ދަންނަވަމުން ގެންދާއިރު މިައދު ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ޝުކުރު، މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތު ބެލެހެއްޓެވުމުަގއި ައޅުަގނޑަށް އެހީތެރިެވވަަޑިއގެންދެއްިވ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުަތކެްއ 

ނޑު އެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓވައިެދއްިވ ވެލިދޫ  ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އަުޅގަ

އިން ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަމެންބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެާއއެކު ަކނިޑތީމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

ނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް ިދއްގަުރ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ވެސް ިރޔާސަތު ބަލަހައްަޓަވިއދެއްވި. އަދި އަުޅގަ
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ނޑު ވަރަށް  މަދު ނާޒިމު އަޙު މެންބަރު ވެސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިެދއްވި. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

އެކު ުޝކުުރދަންނަވަން. މިހާ ދިގުކޮށް ޖަލްސާ ދެމިގެން ދިޔައިރު ެވސް ޖަލްސާގެ އިދާރީ ހުރިހާ  އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ނޑު އަމީންޢާއްމަށް ާޚްއޞަކޮށް ޝުކުެރއް ދަންނަވަން.  އް ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ެގންގޮސްދެްއވި ކަމަށްކަމެ ަޓކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ނޑުމެންގެ ފަހަތުގައި މި ކަންތައްތައް  އަދި އަުޅގަ ތަނުަގއި މި ތިބެ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާއިރު އަުޅގަ

ވަރަށް ބުރަ  އިދާރީ މުވައްަޒފުންގެ ވަރަށް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް ކުރިއަށް މި ގެންދެވެނީ ަވރަށް ގިނަ

ނިޑވަޅެްއަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެ މުަވއްޒަފުން އެ، މަސައްކަތްތަަކކާ ެއކީގަ. އެެހންވީމާ ކުރާ  މިފަދަ ކޮންމެ ދަ

ނޑުމެން އެ މުަވއްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ  ،ބުރަ މަސައްކަތްތައް ހަނދާންކޮށް މަަސއްކަުތގެ ައގުަވޒަންކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވައި އެ . އާދެ، ބަޖެޓް ދަންނަވަން ތިޔަ ހުރިހާ އެންމެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފަށަމުން ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ިމައންނަ ހަފްތާގެ ޖަލްސާގައި  ބަހުސް މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަުޅގަ

 ރީ ޤާނޫނާކުރަން. އެއީ ެޓކްްސގެ އިދާމަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީ ބާއްވަން ގަސްތުރަ ުދވަހުގެ ޖަލްާސގައި އަޅުަގނޑު މުޅި އަންގާ

އަްނގާރަ ދުވަހު މުޅި މަޖިލީހުެގ ، ިރއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެްނވީމާގޮތުން މިހާރު ކުރެވިފައި އޮތް މަސައްކަތްަތއް ކު ބެހޭ

ނޑު ނޑު ގަސްތުދުވަުހ އަޅު  އެކު ހޯމަ، ައންގާރަ ދެެއއާ  ހަމަ އްވާނަން. އަދިބާ  ކޮމިޓީ އަުޅގަ ކޮށްފަިއ އޮީތ މިހާރު ގަ

ކުރިއަށް ގެނދިއުމަށް. ތަކަށް އިސްކަންދީެގން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކޮްށގެން ތަކުން ނިންމަވާފައި ހުރި ރިޕޯޓުކޮމިޓީ

ޖަލްާސ ޤަބޫުލކުރާތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  އެކަމަށް ަނގަންޖެހޭ ވޯޓެްއ ނަގަންޖެހޭ، އެހެންވީމާ

ެއގޮތަށް ައޅުަގނުޑ  ،ނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެއްބަްސެވވަަޑއިގަތުން އޮތް ފެށުމަށްފަހު އެ ވޯޓު ަނަގއި،

ނޑުމެްނގެ ެއޖެންޑާ ނިމުމަކަށް މި މަސައްކަތް އިންިތޒާމުކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. މި . އައީ ހިސާބުން އަުޅގަ

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުމަކަށް އައީ. 

 

. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 23. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 22. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް، 21

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.24ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އަދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ަމސައްކަެތއް ނެތް.  ތިން މި 21،22،23،24އައިޓަމް ދެން އެޖެންޑާ   އަިއޓަމުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

 

  ނިންމުން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ އެހެންކަމުން، މި  23ލާނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ ޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމައިހިސާބުން އަޅުގަ

 އި.ގަ 11;:ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  3122ޑިސެމްބަރު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًين رب هلل وانحًد
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