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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ެފށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

  މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  .3އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/3/13/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

އާ ދެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. އެއީ 2112/11/21އާއި  2112/11/33ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި  3ވަނަ ޖަލްސާ އިން  1ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112

މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުަށހަޅުއްވާފައިނުވާީތ  ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްަފުހ، އެއްވެސް

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ން އަންގާ އެންގުން. . ރިޔާސަތު 2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 12:11މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 1:11. މެންދުރުފަހު 3އެކުލަވައިލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 1ގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2:11ހު . މެންދުރުފ2ަކޮޓަރި 

ކޮމިީޓތަަކްށ އައި ބަދަލު. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  މަޖިލީހުގެ -2.2

ންބަުރ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެهللاޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢިވާ ަޢބްދު

ޢަބުދުލްކަރީމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓަީތކުގެ  111ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. 2112ނޮވެމްބަރު  13ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ  111އެހެްނކަމުން، ރައްޔތުންގެ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ާދޢީ ބަުހސް. އިްބތި، 5އައިޓަމު ޑާ އެޖެން

ވަނަ އަހަަރށް ަލފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  2115 -5.1

ނޑުމެން ފާއިތުވި ދެ ދުވަހު ވަނީ މި ބަހުސްޮކްށފަ. ޖުމްލަ  ޢިއްޒަްތތެރި  31ހަނދުމަފުުޅހުންނާނެ ފަދައިން، އަޅުގަ

ބަރަކު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފައިވޭ. މިއަދުގެ ލިސްޓުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން ފަށަން ކަމަށް. މެން

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފް ސްާމތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންފަރެ

ޝުކުރިއްޔާ  .صحبه أجمعينو وعلى آله على أشرف األنبياء والمرسلينالم الة والس  الص   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ލާަފށް ދައުލަތުން މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުަށަހާޅފައިވާ ބަޖެޓަކީ ފާއިތުވި އަހަރުގައި ޚިޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރެވި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ބަޖެޓެއްކަން އަޅުގަނޑު 

ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ސަރުކާރުން މިހާރު ުހށަަހޅާފައިާވ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަޮކށްލެވޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ، 

ވިސްނުމެއް ނެތް ޑެފިސިޓު ަފއިނޭންސިންހަދާކަށެއް. އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އެ އާމްދަނީން ކުރިޔާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ 
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ޓެކްސް އިތުުރޮކށްގެން ކަްނަތއްތައް ރޭވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނިންމަވާފައިވާ 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް އަޑުއަހަމުންދާ ނިންމުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޤައުމު ދަރައިވިކޭ ވާ ހަކަ އަކީ އަޅުގަ

ބާ ވާހަކައެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ސަރުކާރުން  ޤައުމުގެ ދަރަނި ކުޑަކޮށް، ޓެކްސް އިތުުރކޮށްގެން ޤައުމު 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ މި ފަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު   ތަރައްޤީކުރަން ިނންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ ވެސް އަޅުގަ

ނިންމަވާފައިވާ ވަރަށް ހަރުދަނާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ވެސް ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމުގެ 

އިޤްތިޞާދު ވަރަށް ނާޒުކު. ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު އޮތީ ަވރަށް ނޭދެވޭ ހާަލތެއްގައި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު 

ބިލިއަން  31ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި  2112ދަނީ އިތުރުވަމުން.  އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަްށ މި

ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަަމށް ލަާފޮކްށފައިވޭ. ކޮންމެ އަހަރަކު ޑެފިސިޓު ިއތުރުވަމުންދިއުމާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރެވޭ 

ޒާވަށް ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ޮކށްފަ. ފައިސާގެ ސަބަބުން ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓަށާއި ބޭރުގެ ފަިއސާގެ ރަސްމީ ރި

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހުންނެވީ ވަރަށް ޙިކުމަްތތެރި، ވަރަށް ދުރުވިސްނޭ 

ދާ ގޮތުގެ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް. އެ މަނިކުފާނުގެ އިޤްތިޞާީދ ވިސްނުންފުޅުގެ މަތީން މިއަދު ސަރުާކރު ބައްޓަންކުރަމުން

ނޑުމެންނަށް ެފހި ސިގުނަލްތަކެްއ ފެންނަްނ ފަށައިފި. ރައްޔިތުންނަށް އުފާފަަގިތކަން ލިބެމުންދާން  މަތީން އަޅުގަ

ަފށައިފި. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް 

ނުންވޭ. ސޯޝަލް ޕްރޮކެލްޓަޝަނާއި ސަބްސިޑީޒަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް އެކުލެވިފައިވާކަން އެކުލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮްށަލން ބޭ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭުނންވޭ. އުމުރުން ދުވަސްވީ  3.2ފާހަަގޮކށްލެވޭ.  ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަން އަޅުގަ

ވާފައިވޭ. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނުއް  1ުރފިޔާގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި  5111މީހުންނަށްދޭ 

ހިމަނުއްވައި؛ ސަބްސިޑީ ހިމަނުއްވާފައިވޭ. ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ، ފެނު ސަބްސިޑީ، ޚާއްޞަ އެހީ އަށް  ބޭނުންވާ 

ފަާރްތތަަކށް ދޭ އެހީ ހިމަނުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަޮކށްލަން. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ެއކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތް 

ފައިވާކަން ވެސް ާފހަގަކޮްށލެވޭ. އެހެނަނަމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުގެ އުސޫލުތައް، ވެސް ހިމަނުއްވާ

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކަށް ވެގެންނުވާނޭ ބޮޑެތި މަހުޖަނުނަްނށް، މާލުގެ އަހުލުވެރިންނަްށ މި ސަބްސިޑީޒް ދިނުމުގެ 

ނޑައެޅިގެން، ހަމަަތކެއްގެ މަ ތީން ދެވެން އެބަ ޖެހޭ. ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާރުތަކުން، ވިސްނުމެއް. އުސޫލުތަކެއް ކަ

ސަރުކާރުން ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލާއިރު މި ސަބްސިޑީޒްތައް ދެވިފައި ވަނީ ވަިކ ހަމައެއް، އުސޫލެއް ނެތި. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މި ސަބްސިޑީޒް ދެމުންދާއިރު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭން ބޭނުންވާ ގިންތި އަށް، ދޭްނ ބޭނުންވާ ފަރާްތަތަކްށ، މި ދަންނަވާ ނިކަމެތިންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ސަްބސިޑީޒް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ފޯރުކޮށްދޭން. ޚާއްޞަޮކްށ، ޚާއްޞަ އެހީ ައްށ 

ދަ އާއި ކަރަންޓު ސަބްސިޑީޒް، ފެނުގެ ސަބްސީޑީޒްތައް ދެވެމުންދާއިރުގައި ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކާއި ހުސްނުވާ އާސަން

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ބޮޑިެތ އިމާރާތްތަކުން އެތައް ގުނަ ފައިސާ ލިބެމުންދާ ފަރާތްަތއް އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ މި އަަހރުގެ ބަޖެޓުގައި ޒުވާނު ނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް އުނިކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ދެއްވާފައިވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކީ ެވސް ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެްއ ކުރުމަށް ޓަކަިއ 

 51ވަޢުދުަތކެއް ވަމުން އައި ސަރުކާަރކަށް ވާތީވެ، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ %

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ކުރިއަރުވަން ތިބި މީހުން.  އިތުރުޮކްށފައިވޭ. ސަބަބަކީ، ޒުވާނުންނަކީ މުސްތަޤްބަލުގެ އަޅުގަ

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އާރުކާޓީން. ޒުވާނުން ނުލާ ޤައުމު ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ، ބިނާއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންކަމުން، 

ޑު. އެހެންނަމަވެސް، ދެރަ ހިާތމަޔަކީ ޒުވާނުންގެ މި އޮތް ބޮޑު ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ ޤައުމަށް އެހާމެ މުހިއްމު، އެހާމެ ބޮ

ނޑުމެންނާ އިދިކޮަޅށް ވަކާލާތުކުރަމުންދާ ފަާރްތތަކުން މަސައްަކތްކުރާކަްނ  ނޑައި އުނިކުރުމްަށ ޓަކައި އަޅުގަ ބަޖެޓުން ކަ

ނޑުމެންގެ މި ދީ  ލަތި ސަުރކާރުްނ، އޯގާތެރި ިހތާމަޔާ އެކީ ާފހަގަކުރަން ޭބނުންވޭ. ސަބަބަކީ، ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަްތތައް ޒުވާނުންނާ ހަމައަށް ފޯުރޮކށްދިނުމަށް. އެ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުމަކީ އަބަދުވެސް 

ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ނޫން ފަރާްތތަކެއްގެ ފައިދާތަކެއް ލިބޭކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަންތައްަތއް ހުއްޓުވުން. އެކަން އެދަނީ 

ތުން ސާިބތުޮކށްދެއްަވމުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރު ވެސް އެކި ޤައުމުތަަކށް ފޫގަަޅއިގެން ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން ޢަމަލީ ގޮ

ގެންދަވަމުން އެ ދަނީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުަމްށ ގޮވާލަމުން. އަދި އެވަރު ނުވެގެން ރާއްޖޭގައި މި އޮތް 

ތު ނަގާލުމަށް ޓަކައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ވާހަަކތަކެއް އަމާންކަން ނަގާލުމަށް ޓަަކއި، ދީނީ ވަޙްދަ

ދައްކަމުންގެންދާކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ އެކީ ފާހަަގކުަރން. މިއީ މި ޤައުމުގެ ވެރިކަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުްނ 

ނޑު އަދި މިކަން ކުށްވެރިޮކްށ ގޮވާލަން. ޢިއްޒަތް  ތެރި ރައީސް. ކޮށްގެންނުވާނެ ފަދަ ކަްނތަްއތަކެއްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއެއް  2115އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަ

އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ ވެސް ހްިތހަމަޖެހުންަތކެއް މި ބަޖެޓުން ލިއްބައިދޭކަން އަޅުގަނޑު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަރެސްމާޮތޑާ ދާއިރާގައި އައިސް ޕްލާންޓުތަކެއް އެޅެމުން އެބަ ދޭ.  ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ.

ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެެށމުން އެބަ ދޭ. ގިރާ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަްތކުރުމުގެ މަސައްކަތް ެފށެމުން އެބަ 

ޅެމުން، އާސަންދަ އެންމެ ކައިރިން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ދޭ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ ބޭސްފިހާރަ އެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަ ދޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ތަުޢލީމީ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލިކަމުގައި  ލުއިވާ މަންޒަރު އަޅުގަ

ންނަމުންދާ ވީނަމަވެސް ކުލާސްރޫމްތައް އިތުރުވެ، ނަމާދުކުރުމަށް ބޭުނންވާ މިސްިކްތތައް ްސކޫުލަތކުގެ ތެރެއިން ފެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެންނަމުންދޭ. މިއީ މި ސަރުކާރުގެ އޯގާތެިރކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ  މަންޒަރު އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުތައް އެެޅމުންދާކަން ވެސް އަޅުގަ އެގޮތަށް ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު އެރީނާތަކުގެ ތެރެއިން ފުޓުސެލް ދަ

ނުންވޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މިކަން އުފަލާ އުފަލާއެކީ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭ

ތްތެރި ރައީސް. ނީކީ ނޫން. ޢިއްޒައެކީ ފާހަގަކުާރކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަދި މި ނިމު

ނޑުމެންނަށް  އަހަުރ  2115އި ވާތީވެ، މި ދަންނަވަނީ އަހަރު ލިބިފަ 5އަޅުގަނޑުމެންނެއް ހިތެއް ނުފުރޭނެ. އަޅުގަ
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ނޑު ފާހަގަ މި ކޮށްލީ.  ނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ އުފާވެރިކަން އަޅުގަ ނޑުމެން ކުރާ އުއްމީދުތައް، އަޅުގަ ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާ  މި  ރަަށށް ެވސް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް 3ރަްށ ހިމެިނފައިވާއިރުގައި، ދާއިރާގެ  3އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު އެއް  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ވެސް ވަޢުދުތަްއ ތަންފީޛްކުރުަމްށ ޓަކައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ަމސައްކަތްކުާރ  މުއައްސަސާ، އަޅުގަ

މުވައްޒަފުންނަކީ. އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ވެގެންދިއުމަކީ  އެއް މުއައްސަސާ ސިވިލް ސަރވިސް

ނޑުމެންގެ ދަރިން  ނޑު ގޮވައިލާގޮވައިލުމެއް. ހަމަ އެގަޮތށް އަޅުގަ ނޑު ވެސް އެދޭ އެދުމެއް. އަޅުގަ އެއީ އަޅުގަ

ން އަދާކުރާ އެ ބޮޑު ޒިންމާގެ އަގު ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މުދައްރިސުންގެ ޒިންމާ ވެސް އެހާމެ ބޮޑުއިރު، އެ ބޭފުޅު

އަޅުގަނޑު ވަޒަންކުރާ ވާހަކަ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަމުން، އަދި މީގެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް މާ 

ދުރުނޫން މުސްތަޤްބަލެއްގައި ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ވެސް ކުރަމުން، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޔާ.ޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން  11ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާތަަންށ ޕީ.ޕީ.އެމުން ޖުމްލަ 

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން، ޢަދާަލތު  3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން  1ވާހަަކފުޅުދައްކަވާފައިވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ޖުމްލަ ޕާޓީ

ނޑު ޕާޓީތަކުގެ އިސް ލީޑަރުންނަށް ދަންނަވަން. އާދެ!  31 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދައްކަވާފައި ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަދި އެއާއެއްކޮށް އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަ ރާުތން ވެސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަުފޅުދައްކަވާަފއިވޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ބަހުސް ކުރިައށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަަކށް ކޮމިީޓަތކުގެ ަމސައްކަތުގައި އުޅުއްވަމުންގެންދަވާއިރު ވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަން 

ނޑު ފުރުަޞުތ މި އަރު ވަނީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމުން، މިހާރު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުަލުތން ުހަށހަާޅފައިވާ ބަޖެޓަށް  2115ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا ޑު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާނީ ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު، އަޅުގަ

އަހަރުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫއަށާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގެ އެހެނިހެން ހުރިހާ ރަަށްށ  2115ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑުމެން މިތާނގައި  ވެސް ބަޖެޓުން ލާބަޔާއި މަނާްފތައް ކުރާނެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ބަހުސެއް މި ކުރެވެނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ މައްޗަށް. އަދި މީގެތެރެއިން 
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ދިވެިހ ، ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ ެބހޭ ގޮތުން. މި ވާހަކަތައް ކުރިއަްށ ގެންދަވާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭނެ. އެގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދަން  ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތް ވެސް މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް ިމ މަޖިލީހަށް އޮންނާނީ އެނގިފަ. އެހެންވީމާ، އެވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިހާތަނަށް ދި ނޑުމެން ދުށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ދިވެިހ ކަމެއް. އަޅުގަ ވެހި ތާީރޚުގައި އަޅުގަ

ނޑު އުފަލާ އެކު ފާހަގަޮކށްލާ ކަެމއް. އަދި  ރައްޔިތުންނަްށ ސީދާ ހޭދަކުެރވިގެންދާނެ ބަޖެޓަކަށް މި ބަޖެޓް ވާކަމީ އަޅުގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ  ޚާއްޞަކޮށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ނޑު  ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އެހީެތިރކަމެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާނެކަން އަޅުގަ

ފާހަަގޮކށްލަން. މިއާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި 

ރި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަުބން، ޚާއްޞަކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރުަތކާ ދޭތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ހު

ނަފުަރތުތައް ޙައްލުވެގެން، އޭގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުތަަކްށ ރައްޔިތުންނަށް ިއތުބާރުލިބިގެންދާނެ ފަދަ ބަޖެޓަކަށް މި 

ނޑު ފާހަަގކޮ ނޑުމެންނަށް، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބަޖެޓް ވެގެންދާކަން ވެސް އަޅުގަ ށްލަން. މިހާތަނަށް އަޅުގަ

هللا އެކަށީގެންވާ ގޮަތށް ކަްނތައްަތކެއް ކުރެވިފައި ނެތްކަން އެއީ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ަޙޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2115، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު ރާއްޖޭގައި ޙަޤީޤީ ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާތީވެ

ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި އަސާސީ ކަންތައްތަަކށް ިމާހަތނަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެެތރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތް  ނޑައަޅާ އަހަރުކަން ވެސް ައޅުގަ ކަ

ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް، އަދި މީގެއިތުރުން ބަނދަރުތަކާއި މަގުެހުދން، ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުން، ފެނާއި 

ނޑު ހަމަ އުފަލާ  ހޮސްޕިޓަްލތައް އިމާރާތްކުރުން، މި މަސައްކަތްަތަކށް ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރަމުންދާަކން އަޅުގަ

ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު އެދޭ އެންމެ ގިނަ، އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫުޢތަްއ އެއްކޮށް ފާހަގަޮކށްލަން. މި ބަޖެޓަކީ ދިވެ

ހިމެނިފައިވާ ބަޖެޓަަކށް ާވތީވެ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ބަޖެޓް މި މަޖިލީހަްށ ހުަށހަޅައިދެއްވީތީވެ މި އަދަދަށް ދިވެިހ 

ްނ ހަމަޖައްާސފައިވާތީވެ، އެކަަމށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ރައްޔިތުްނނަށް ސީާދ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮަތށް ޚަރަދުކުރަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި އެ މަނިކުފާނުގެ  ދިވެހި ދައުލަތް މި ވަގުތު ިހންގަވަން ހުރި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުގެ އެދުމަކީ މިކަމަށް   ހީވާގި ކެބިނެޓަށް އަޅުގަ

ބަހުސްކުރައްވާއިރު ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ ޚިދުަމތްތަަކްށ ހުރަސްާނޅުއްވާ ގޮަތްށ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް 

ވެސް ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތައް މިއަށް ވުރެ ވެސް ފުޅާކޮށް، އިުތރަށް އެއްޗެއް ލިބޭ ގޮތަށް ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފުޅ 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލާނަން މީގެތެރޭގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކަންތައްތައް. ރާއްޖޭގެ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. އަ ޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރާ ހޭަދތައް ކުރިއަްށ ވުރެ މިހާރު ބޮޑުކޮށް މި 

ނޑު އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް . އޭގެތެރޭގައި ހަމަ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންަންށ ބަޖެޓުން ދައްކާކަން އެއީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން އައްޑޫ ސިޓީ ހިަތދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް  ޞިއްޙީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އުފަލާ އެކު ދަން ނަވަން. އެކަމަށް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުރިައށް އޮްތ އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑު އުފަލާ އެއްކްޮށ  ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވާފައިވާކަން އަޅުގަ

ފާހަަގޮކށްލަން. އަދި ހަމައެއާ ވިދިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާ، މި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަްތ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ އެބަ އަރވާ. އަދި ސަރުކާރުން ޔަޤީންކަން އެބަ އަރުވާ. ެފށޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އޭގެތެރޭގައި އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ހޯދާނެ ގޮތާއި ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެވަރު 

ނ  233ޑު އުފަލާ އެކު ާފހަގަޮކށްލާ ކަމެއް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ެތރޭން ެފނިގެންދާކަމީ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު އުފަލާ އެކު ފާަހގަކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް،  ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިާޔ އެކަމަށް ހޭދަކުރެވޭނެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބަޖެޓު ތެރޭން ފެނިގެންދޭ. އެ ހެންވީމާ، އެކަމްަށ ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުން ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ސަރުކާރަްށ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކުަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ފޭދޫ ރައްޔިތުން މިކަމަށް އެދޭތާ  ޓަކައި އަޅުގަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފޭދޫ އަކީ ބިމުގެ ޖާގައިގެ ގޮތުން ދަތި ރަށަކަްށ  35އެތައް އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ. ވޭތުވެދިޔަ 

ތުން މިކަމަށް އެދި، އާދޭސްކުރަމުންދަނީ. މިކަހަލަ ކަްނތަްއތައް ޙައްލުކޮްށދެއްވީމަ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ވެފައި، ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު  ނޑަށް ުފރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް. މިހާތަނަށް އަޅުގަ ސަރުކާރަށް ވެސް ލިބޭނެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ މުހިއްމު އަސާސްަތއް ހާިސލުނުކުރެވޭީތ  މަސައްކަްތތަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުގެ މި  ރައްޔިތުން އިތުބާރުނުކުރާ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަޅުގަ

ނގައި ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫުޢތައް ނިމިގެންދާއިރު، ދިވެހި ސަުރކާރަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރުޮކްށ، ކުރިައްށ އޮތް ތާ

ނޑަށް  އުފެދިގެންދާ ސަރުކާރުަތކަކީ ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރުަތަކަކށް ވެގެންދާނެކަމުގެ ފުރިަހމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮށްލާނަން މި މަރުޙަލާގައި މިގޮތަށް މި ވާހަކަދައްކާއިރު، ދިވެހި ދައުލަަތްށ އާމްދަނީ 

ގޮތް ތަނަވަސްޮކށްދިުނމަށް މަސައްކަްތކުރުމަކީ ވެސް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އެގޮތުން އެ  ލިބޭނެ

މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުަމށް ަޓކައި އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތެއްކުރާ އެއް ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ 

ޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ނިސްބަތްވާ، ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއް

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަްނ، ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ އަށް އަދި އިޤްތިޞާަދްށ  މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ންބަރަކު އެއިން ކަމެއްގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ހުަރހެއް އެޅޭ ަކހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް މެ 

ނޑު އިޙްތިރާމާ އެކު  ބައިވެރިނުވެ، އެއިން ކަމެއް ނުކުރުން. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދަންނަވާއިރު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްެތރި ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ވިސްނުންފުޅުގައި  ދަންނަވަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ ައްށ ހުންނަންވާނީ، ހުން ނާނެ ަކމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މީޑިއާތަކުން އެބަ ފެނޭ  މަސައްކަތްކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ިހތާމަ އަކީ ބައެއް ަފހަރު އަޅުގަ
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ނޑު މެންގެ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރެވިގެންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދަާށ އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ  ގެއްލޭ ގޮތަށް ާވހަކަދެކެވޭ ަމންޒަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ކަންކަަމްށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް ހުރަސްއެޅިގެންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މީ އަޅު ގަ

ފާހަަގޮކށްލާ ވަރަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓުތަކެއް. މިކަމަށް މަަސއްކަތްޮކްށ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޖެހޭނީ ރާއްޖެ 

ނޑު  ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަކީ. އަޅުގަ އަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ލިބޭ ފަދަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަން. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އައްޑޫ ސިޓީގައި މި އަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދާނެ ބައެއް މަޝްރޫޢުަތކުގެ ތެރޭގައި  ފާހަަގޮކށްލަން، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އައްޑު އަތޮޅުގައި އިސްލާމިކު ސެންޓަރެއް ވެސް ބިނާކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދޭ. 

މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާ ހިމެނިގެން އެބަ  އަދި މީގެއިތުރުން ބަނދަރުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫުޢތައް އެބަ ހިމެނޭ. މަގުތައް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އައްޑު އަތޮޅުެގ އެއަރޕޯޓު ވެސް މި ކުރިއަށް އޮްތ އަހަރުގެ ތެޭރގައި  ވޭ. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތަރައްޤީވެ ކުރިއަށް ދާނެ. މިހާރު އެ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވިފަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  އެހެންވީމާ، ކުންފުިނތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަްތަތއް ވެސް ފުޅާވެގެންދާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކުންުފނިތައް ބަނގްރޫޓޫވަމުންދިޔަ ތަން. އެހެންނަމަވެސް  މީގެކުރީގައި އަޅުގަ

ހިަރކު ރާއްޖޭގެ ހުންގާނަށް އަރައިވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ އިޤްތިޞާދީ މާ

ސްޕީޑުގައި އެ މަނިކުފާނު ދަތުރުކުރައްވަން ފެއްޓީމަ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކުންފުިނތައް ޑިވެލޮޕްވެ، އެ ކުންފުިނތަކުްނ 

ނޑު ފާ ހަގަކޮށްލާނަން، ޕްރޮފިަޓްށ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާ މަންޒަރު. އެގޮތުން އަޅުގަ

ބަލާއިރު ބޭންކު ޮއފް މޯލްޑިވްސް، ދިރާގު، އެސް.ޓީ.އޯ މި ތަްނތަނަކީ ިމހާރު ކާމިޔާބުކަމާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްދާ 

ކުންފުިނތައް. ސަރުކާރަށް ބޭުނންވަނީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރަނގަޅު ފުދުންތެރި ޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ހަދަން. އޭރުން 

ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ފޯުރކޮށްދެވޭނީ. އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތްކުރަީނ އެކަމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފަލާއެއްކޮށް ފާަހގަކޮށްލާނަން، އަޅުގަ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭން. އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑު ފަާރތުން މި މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިވާ ޓީމަކީ ވަރަށް ހީ ވާގި، މުރާލި ޓީމެއްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އެއްކޮށް ހުިރހާ އެންމެން ވެސް  ނޑު ހަމަ އަބަދުވެސް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަ އެދެނީ، އަޅުގަ

ިތ، އުފާވެިރ ބައިވެރިގެން، މި ހުިރހާ އެންމެންގެ މަސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދަށް ވުރެ ފާގަ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެކޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް  ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުުރމަކީ އަޅުގަ މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދޭން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން އަތުކުރި އޮަޅއިލަމާ ހިނގާށޭ. މީ ވަކި ފަރުދެއް، ނޫނީ ވަކި މީހެއްގެ މަސައްކަތެއް ނޫން. ދިވެހި 

ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް، އެ މީހަކު ހިމެނޭ ދާއިރާއަކާ އަދި ދާއިރާ އިން ދައުލަތުގެ ދިދައިގެ ދަށު

ނޑު  ބޭރުގެ ހުރިާހ ދިވެހި ރައްޔުިތންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި މަސައްަކްތކުރުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަ

ޞާީދ ހާަލތު މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ ެއތައް ގުނައެއް ހަލުވިކަމާ ފާހަަގޮކށްލާނަން، ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ހާަލތާއި އިޤްތި
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ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން މުޅިން ވެސް ަހމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކު ރަނގަޅުވަމުންދާ ތަން. އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ނޑު ނިސްބަތްވާ ، ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤްބަލު އުޖާލާވާނެކަން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ އަޅުގަ

އައްޑޫ ސިޓީއާ ދޭތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ހެޔޮ ރަނގަޅު ސިޔާސަތު. އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު. 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ކަްނތައްަތަކށް ސަރުކާރުން ބައްލަވާ މަންޒަރު. މީގެތެރޭގައި އަޅުގަ

މަޝްރޫުޢތަަކށް ސަުރކާރުން ހޭަދކުރައްވަން ހިމަނާފައިވާ ަފއިސާ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް  ަހތްދިހަވަރަަކްށ ަތާފުތ އައު

ނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ވެސް،  ނޑު ސަރުކާރަްށ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ ޓަކައި އަޅުގަ

ރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދ އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން، މިއަދުގެ މި ސަ

ޚިދުމަތުގައި އައްޑު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި މެންބަރުން އަތުކުރިއޮޅާލައިގެން މި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީ، 

އި މިކަމަށް ަޓކައި މި ބަޖެޓުގެ އެތެރޭގައި މިހިރަ ފައިާސތަަކށް ހުރަސްނޭޅޭ ޮގަތށް މަސައްކަްތޮކށް، އެންމެން އެކުގަ

މަސައްކަތްޮކށް ައތުރުކުރި އޮޅާލައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރަން. ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންވަނީ ސާފު 

ބޯފެން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ ނަރުދަމާ. ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވަނީ ބަނދަރުތައް. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ ބިން 

ނުންވަނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ަތޢުލީމު. ރައްޔިތުންނަްށ ހިއްުކން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭ

ނޑުމެންގެ ބޮލުގައި ސިޓީގެ ތާކިހަލެްއ  ބޭނުންވަނީ ޞިއްޙަތު. ކޮބައިތޯ އައްޑު އަތޮޅުގައި މި ކަންކަމަކީ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިީބ ބޭ ނޑުމެންނަކީ ސިޓީއެކޭ ބުނޭ، އަޅުވާފައި މި އޮތް ހުިރހާ ުދވަސްވަންދެން އަޅުގަ ކާރުކޮްށލާފަ. އަޅުގަ

ސިޓީ އަކީ؛ އިންސާނަކު އިންސާނަކަށް ވަނީ އެ މީހާ އަށް ުފރިަހމަ ހިއްސުތަކެއް ލިބިފައި އޮތީމަ. އިންސާނެއްގެ 

ނޑުމެން ބޯފެން  ހުންނަންޖެހޭ ހުިރހާ އިހުސާްސަތކެއް ހުރެގެން. އެހެންނަމަވެސް ސިޓީއެއް، ކޮބައިތޯ ސިޓީ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ާސފު ޯބފެނެއް ެނތް.  ނޑުމެންނަށް ނަރުދަމާއެއް ނެތް. އަޅުގަ ގެންނަނީ މާލެ އިން. މީ ސިޓީއެއްތޯ؟ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޮސްޕިޓަލެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއެއް ނެތް. ސިޓީތަަކށް ީމހުން މި ޚިދުމަތް 

ނޑުމެން މި ދަ ނޑުމެން ދަނީ ސިޓީަތަކށް ވަޒީފާ ހޯދަން ދަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ ނީ ސިޓީަތކަްށ ބޭސްފަރުވާކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިީޓތަކުން ފުރައިގެން  ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެން ދަނީ ސިޓީތަކަށް ތަޢުީލމު ހޯދަން، ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް. އަޅުގަ

ނަށް ފުރައިގެން ދެވޭތޯ ބޭސްަފރުވާ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދަނީ. މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް އައްޑޫ ސިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން

އަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ީސދާ ފްލައިޓަކުން؟ ނުދެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ދެވޭތޯ؟ ނުދެވޭ. 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުން، ެއހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޮސްިޕޓަލަށް ފަުރވާ ހޯދަން ދެވޭތޯ؟ ނުދެވޭ. އަޅުގަ

އްޑޫ ސިޓީ އަށް މި ޚިދުމަތް ހޯދަން އާދޭތޯ؟ ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ އައްޑު އަތޮޅު. އައްޑޫ ސިޓީއެއް އަތޮުޅތަކުން އަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްކުރައްވަނީ. هللا ނޫން. އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހަްއދަވަން މިހާރު ޢަބްދު

އައްޑު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ

ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދެއްވައިގެން މި ސަރުކާރާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްޮކށް، އުޅޭށޭ އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ބަދަުލކޮށްލަމާ! 
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ނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުަޞުތ މި  އޮތީ ލިބިފަ. މީ ިއޤްތިޞާދީ ރަނގަޅު މާހިރެއްގެ ފަހަުތގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިސްރާބު  ނޑުމެން މިސްރާބަށް ދަތުރުކުަރމާ ހިނގާށޭ. އަޅުގަ ދަތުރުކުރަންވީ! މީ ވަރުގަދަ މާލިމީއެއް. އަޅުގަ

އޮޅުވައިނުލާށޭ! ސިޓީއެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ސިޓީއަކަށް އެހެން މީހުން ބަރޯސާވާނެ! އައްޑޫ އަށް ބަރޯސާ މި ރާއްޖޭން 

ތުރާއި ދެކުނުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ދަތުރުޮކްށފައި ޮފިށތަންަމތިބަނދެގެން އައްޑޫ އަށް ަތޢުލީުމ ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟ އު 

ނޑުމެން  ހާސިލުކުރަންޭދތޯ؟ ކޮބަިއތޯ ޔުނިވަރސިޓީ؟ ކޮބައިތޯ ޮހސްޕިޓަލް؟ ކޮބައިތޯ ނަރުދަމާ؟ ކޮބައިތޯ؛ އަޅުގަ

ނޑުމެން ލޯކަލް  ޓުއަރިޒަމްގެ ވާހަކަދައްކަވާއިރު، ޔޫރަޕުން ގެސްޓަކު ގެސްޓުހައުސްަތކުގެ ވާހަކަަދްއކަވާއިރު، އަޅުގަ

ފާްނތިލަދަނގަޑެއް ހިއްޕަވައިގެން އެއް އަތުން ފެންހަމެއް ިހފައިގެން އައްޑު އަށް ޗުއްޓީ އަށް ދާނެތޯ؟ ކަލޭ ތީ ކޮން 

ނޑަސްބުރި އަށް ފާޚާނާކޮްށލަން ގެންދާ ދަނގަޑެކޭ. އެތާ ނެތޭ ނަރުދަމާއެއް  . އެތާ ނެތޭ ސާފު ދަނގަޑެއް ހެއްޔޭ؟ މީ ހަ

ގަޑިއިރު  22ބޯފެނެއް. މިގޮތަށް އައްޑޫއަކަްށ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމެއް ވެސް ނާންނާނެ! އައްޑޫގެ ނަރުދަމާ އާއި ފެނާއި 

ކަރަންޓު ޔަޤީންވީމަ، ޓުއަރިސްޓުން އައްޑޫ އަށް ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން އަންނާނެ! އައްޑޫގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އްަށ ހުޅުވާލަންވީ! މީ މި ސަރުކާރުގެ މަޤްޞަދަކީ. މީ ހެޔޮ ސަރުާކރެއް، ހެޔޮ ވިސްނުމެއް  އެއަރޕޯޓު، އައްޑޫ ގޭޓުވޭ 

ނޑުމެން އެ އޮތީ ޝަންގްރިއްލާ އެތާ  ނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަތާ މިކަން ފެނުނުތޯ؟ އަޅުގަ މި ސަރުކާރުގެ މި އޮތީ. އަޅުގަ

ވާހަކައެއް ޙަޤީޤަތަަކށް އެ އޮތީ ހައްދަވައިދެއްވާފައި  ޤާއިމުކޮށްފަ. މިއީ ބަޔަކު މީހުން ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ދައްކަމުންދިޔަ

ނޑުމެން އިސްމެލާހެރަ ވެސް ހެދޭނެ.  ނޑުމެންނަށް އެ އޮތީ ހެެރެތރެ ވުޖޫދަްށ ގެނެވިފަ. އަޅުގަ މީގެކުރިން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދި އިތުރު އެސް.އީ.ޒެޑުގެ ތެރޭން އިތުރު  ތަރައްީޤ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަްނކެޑެ ވެސް ހެދޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ަބޖެޓުގެ ތެރޭން މި ކަންކަން هللا މަޝްރޫޢު ވެސް ގެނެވޭނެ.  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އޮތީ އަޅުގަ

ހާސިލުކުެރވޭނެކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަގު ފެނިފަ. އެއީ އަސާސްތައް ބިނާކުރެވިގެން މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ. އެ 

ގަޑިއިރު  22ގަޑިއިރު ކަރަންޓު. ކަރަންޓު  22ނަރުދަމާ އާއި ސާފު ބޯފެނާއި އަސާސްތަަކކީ، އެންމެ ފުަރަތމަ ވެސް 

ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި އައްޑޫ އަށް ގެންދެވުނު ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަރު މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގޮސް އެތާނގައި 

ނިސްބަތްވާ އެހެން ބޭފުޅުންގެ  ބަނދަރުކުރެވިފައިވާކަމުގެ ފުިރހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު އަރުވަން. އައްޑޫ ސިޓީ އަށް

ނޑުމެން އޮންނާނެ އައްޑޫ ސިޓީ  ނޑު މިވާހަކަ މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ މަޢުލޫމާަތށް ަޓކައި ވެސް އަޅުގަ

މެގަވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެންނަން  1އަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ 

މެގަވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރު  1އޮތީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން އޭގެތެރޭން ފުރަތަމަ ޖަނަރޭޓަުރ، މިހާރު 

ޖަނަރޭޓަރު މި އަންނަ  2މެގަވޯޓުގެ  1ޖަނަރޭޓަރާއި އިތުރު  2މެގަވޯޓުގެ  2މިހާރު ގެނެއްސަވީ. އަދި 

ތާނގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ލޯންޗުކުރެވޭނެކަމުގެ  ޑިސެންބަރމަހު، އެންޑް އޮފް ދަ ޑިސެންބަރ، ޑިސެންބަރ ނިމޭ 

ނޑަށް އެބަ އޮތް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިއްޖެއްޔާ؛  ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

ގަޑިއިރު  22އޮތީ  ހެޔޮ ވެރިކަމަކީ ފާނޫޒުބައްތިން، ބައްތިން އިލެކްޓްރިސިޓީ އަށް ބަދަލުކޮށްލާ ވެރިކަން. މިހާރު މި
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ޖަަނރޭޓަރު އެއް ފަހަާރ ގެނެސް  11ކަރަންޓު މި ސަރުކާރުން ަޔޤީންކޮށްދީފަ. ކޮން ަސރުކާރަކުންތޯ މީގެކުރީަގއި 

ބާލާފައި ރަށްަރަށށް ަބހާލީ. މީގެކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންންަށ ެފންނަނީ ކޮންމެވެސް ތަނަކުން، މާލޭގެ ކޮންމެވެސް 

ޓައިލާ ބައު ޖަނަރޭޓަރު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަަށށް ފޮނުވައިލާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް އަވަށަކުން ސިޓީއަކުން ނައް 

ޔާމީން هللا އާގުބޯޓެއްގެ ފުރާ ޖަނަރޭޓަރު ބާލައިގެން ރާއްޖެތެރެ އަށް ބަހާލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢަބްދު

ކޭ. މިއަދު ވެސް މި ދަންނަވަނީ މީ ހަމަ ސީދާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގައި މިހިރީ ރޮކެޓު އިންޖީނެ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިބޭފުޅުންަނށް މިކަން ދައްކައިލާނަން. އެއީ  5އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި هللا ރޮކެޓު އިންޖީނެއް. 

 2ވަނަ އަހަރުެގ ދަތުރުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ ބަރަވެލި ބޯޓުން،  2115އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ޒަމާނުގެ 

ނޑުތައް ހުރަްސޮކްށފައި ނެްތ ދަތުުރކުރެވޭަކށް ސިލިންޑަ ނޑުމެންނަށް ިމ ރާއްޖޭގެ ކަ ރުގެ ޔަންމާ އިންޖީނެއްގައި. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސްޕީޑުގައި ދަތުރުކުާރނީ.  2 ސިލިންޑަރުގެ ޔަންމާ އިންޖީނެއް އަޅައިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކު ނިންމައިލާނަން. މިއަދުގެ ވަސީލަތަށް ބޭނުންކުރަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ސަރުކާރުން މިކަން ކާމިޔާބުކަމާ އެ 

ނޑު  ނޑުމެންގެ ތެރޭން މެންބަރުން މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލީމަ މިކަމްަށ ހުަރސްއަޅަން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަނަ އަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭެތ ޔަންމާ އިންޖީނެއްގައި ދުަތރުކުރެވޭކަށް. 2115ލަދުވެތިވޭ.  އަޅުގަ

ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގައި އަވަސް، ބާރު ސްޕީޑެއްގައި. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކަްށ ނެތް މިހާރު 

ނޑު މިދަންނަވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރާަކްށ މިހާރު މި ގެންދާ ސްޕީޑުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތަަކްށ އެއްބާރުލުންދެއްވާށޭ. އާދޭހާ  ރައީސް، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން. ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިިތބީ މިކަމަށް ކެތްމަދުވެފަ. ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ސާފު  އެއްކޮށް އަޅުގަ

ދަ ހޮސްޕިޓަލްތައް މިތަނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. މި ބޯފެން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ، ތަޢުލީމު، ޔުނިވަރސިޓީތައް، ަވރުގަ

ނޑުމެން ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން ގެންނަނީ. އިއްޔެ މެލޭޝިއާ ޓީމެއް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރީ.  ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ރިއަށް އްޮތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެކުރީގައި ފެނުނީ ޔޫރަޕުގެ އެތަންމިތަުނން މީހުން އަންނަ ތަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކު

ނޑުމެންނަށް  ތާނގައި އެސް.އީ.ޒެޑުގެ ތެރޭން ވެސް މި ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު މަންާފތަކެއް އަޅުގަ

ފެނިގެންދާނެ. އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަކީ އެއީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުަރތަަމ އެއް ވަޢުދު. އިޤްތިޞާުދ 

ނިތައް ކުޑަކޮށްގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަްތކުރެވޭނީ. ދުވަހުން ދުވަހަްށ ރަނގަޅުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަ

ނޑުމެން  ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ބަޖެޓު  11ދަރަނި ބޮޑުކޮށްގެން ގޮސްގެނެއް މިކަމެއް ނުކުރެވޭނީ. މީގެކުރީގެ އަޅުގަ

ނޑައެޅިއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ ދަރާފައިވޭ  ނޑުމެން ބެލިޔަސް،  ވަނަ އަހަަރށް  2112ބިލިއަން ރުފިޔާ.  3ކަ އަޅުގަ

 1މިއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ، 2112، 2111، 2111ން ެފށިެގން  2113އަށް ބެލިޔަސް،  2113އަޅުގަނޑުމެން 

 22ބިލިއަނުން ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާުރ  2ބިލިއަނުން،  3ބިލިއަނުން،  2ބިލިއަން، 

ރު ދަރަނި މި އޮތީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރެވެނިއު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް އެރިއި
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ނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ނޑުމެންނަށް ޙައްލުކުރެވިގެންދާނެ ވާހަކަ އަޅުގަ ބިލުތަކުގެ ތެރޭން އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް.

 

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މުހިއްމު ފިސްކަލް އެއް  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަްތތެިރ ރައީސް، ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުގެ

ވަސީލަތް. ދައުލަތުން ުހަށހަާޅ ބަޖެޓަކުން ރައްޔިތުން އުއްމީދުތައް ހާސިލުވާނެ ކަަމށް ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ. އެއީ 

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދާ ވަޢުދުތައް ަބޖެޓުތެރޭން ފުޭދތޯ ބެލުމަކީ 

ކުރާ އިންތިޒާރެއް. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުން

މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރަމުންދާނެ ކަމެއް. 

މިކަން އިރާދަުކރެއްވިއްޔާ ކުރަމުން މި ދަނީ. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި

ުހށަެހޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލައިާލއިރު ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ، ދަރަންޏަށް ބަލައިލުމެއް ނެތި ހުަށހަާޅފައިވާ 

އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ބަޖެޓެއް ގޮތުގައި. ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންކަަމށް ބަލައިލާއިރު ބަޖެޓުގަ

އަްށ އިޤްތިޞާދީ  11.5ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު، % 2115ައށް.  1.5މިހާރު ހުންނާނެ ކަމަށް ލަާފޮކްށފަިއ މި ވަނީ %

ޑު ދުވެލި އަރާނެ ކަމަށް ބަޖެުޓގައި ފާހަގަޮކްށފައިވޭ. ހަމަ އެހެންމެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއެރުމުގައި އެންމެ ބޮ

ހިއްސާއެއް އަދާކުރާނެ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓުގައި ފާހަގަޮކްށފައި ވަނީ ފަުތރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން. 

ނޑުމެން ތަމްސީލުމިކުރާ ދާއިރާ ހިމެނޭ ހދ. އަތޮޅުގައި އަދި  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނަމަވެސް ިހތާމަ އަކީ، އަޅުގަ

ައހަރުވެ، ރާއްޖޭެގ  21ރެވިފައި ެނތްކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުެވރިކަަމށް މިހާތަަނށް އެއްވެސް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކު

ނޑުމެން ހދ. އަތޮުޅ ރައްޔިތުން މި ތިބީ  އެތަންމިތަނުގައި މި ދާއިރާ އިން މަންފާ ހޯދަމުންދާއިރު، އަޅުގަ

ނޑު މި ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖޭެހ މައްސަލައެއް. އަޅުގަ ނޑިވަޅުގައި މި ވާހަކަ  އެކަހެރިވެފައި މިކަމުން. މީ އަޅުގަ ދަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ާހސިލުކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތަަކކީ  ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް އޮތްތޯ ބަލައި އަދި ދައުލަތުން އާމްދަނީ 

ދަނީ ިކހިނެއްތޯ ބަލައި، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދޭ ވަޢުދުތައް ބަޖެޓުތެރޭން ފުދިގެންދަނީ ކޮން ހޯ

މިންވަރަކަށް، ކިާހ ފެންވަރަަކްށތޯ ބެލުން. މިގޮތުން ބަޖެޓު ފާސްޮކްށފައި އޮންނަ ގޮަތށް ަޚރަދުކުރެއްވުމަކީ ފައިނޭންސް 
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ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއެއް. މިގޮތަށް އެކަ ން ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ވައިކަރަދޫ  2113ވަނަ އަހަރާއި  2112ފާރަވެރިވާނެކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މެނިފައެއް ނެތް. މީ ވަނަ އަަހރު ބަޖެޓުގައި ވައިކަރަދޫ ނަރުދަމާ ހި 2112ނަރުދަމާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. ނަމަވެސް 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން،  ަވނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ  2115އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް. ނަމަވެސް އަޅުގަ

މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރު، ވައިކަރަދޫ ނަރުދަމާ ހިމެނިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ 

ނޑު ވަރްަށ ހިމެނޭ ހދ. ނެއްލައި ދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުދެމިގެންދިއުމަކީ ވެސް އަޅުގަ

ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް. އެއީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަކީ ވެސް، އަދި އެދުމަކީ ވެސް އަދި އަވަސް 

ވެސް އުއްމީދުކުރަން. ހަމައެއާއެކު ހދ.  މުސްތަޤްބަލެއްގައި ލަފާފުރުމުގައި އަވަސް ޙައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ކުރިނބީގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރު ދިގުކުރުމަކީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަދި އެކަން އެގޮތަށް 

ކީ ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގެ ތެރޭގައި މިކަން ހިމެނިފަ. ބަޖެޓަ 2115ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ 

ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ފައިސާ ނެތިގެންޭނ 

ކިޔައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުހިންގުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ބަޖެޓުގައިވާ 

ރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް. އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަކީ ސަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ސަުރކާރަށް ެއއްބާރުލުންދިނުމަށް ތައްޔާރަށް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮްށފައި މި ވަނީ މި  2115މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުަށހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވޭ، 

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުްއދުމަށާއި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުށާިއ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން 

ނޑުވެރިންނަ ނޑު އުއްމީދުކުރަން، މި ސަރުކާރު ވަުޢދުަތކު ތެރޭން ޚާއްޞަކޮށް ދަ ށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަަމށް. އަޅުގަ

ނޑުވެރިން ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާއަކަްށ  ނޑު ދާއިރާ އަކީ ދަ ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދެއްވާނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަ

ވާތީވެ. އިޤްތިޞާދީ މުސްތަޤްބަލު ބަނަކޮށް ދައްކާ ހާަލެތއްގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ މަދުވެފައިވާ މި 

ނޑިވަޅު، ރައްޔިތުންނަށް ަމންފާނުކު ރާނެ ޚަރަދުތައް ގިނަވެ، ދިވެހި ރައްޔިތުން އަސާސީ ޚިދުމަތަށް އެދިއެދި ތިބި މި ދަ

ނޑިވަޅުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެމުންދާ ގޮތާއި ޞިއްޙީ ަފރުވާދޭ މިންވަރާ މެދު ރައްޔިތުން ޝަުކވާކުރަމުންދާ މި  ދަ

ނޑިވަޅު؛ އަދިހަމަ އެހެންެމ ތަޢުލީމަްށ ކުރެވޭ ހޭދައިގެ އިތުރުން ތަޢުލީމުދޭ ފެންވަރާ މެދު ރައްޔިތުން ޝަކުވާތަްއ  ދަ

ފުނިޖެިހފައިވާ މި ދަނޑިވަޅު، މި ބަޖެޓަކީ އުއްމީދަށާއި ހިތްވަރާއި މަދަދަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަކަށް ވާނެ ކަަމްށ 

ނޑު ބައެއް ދާއިރާތަކަްށ  ނޑު ވެސް މި ބަޖެަޓށް ބަލައިލާއިރު މައިގަ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށްލައިގެ ން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމުގެ ދަރަންޏާ ބެހޭ ގޮތުން. މިއީ އަޅުގަ

ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް. އަބަދުވެސް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަ އަކީ، ޤައުމު ދިރުވައިލައިފިއޭ. ދުނިޔެ އަށް 

ކުރުވައިފިއޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިއިން ޒަމާނަކުން ދަރަނިން ނުއުފަންނަ ކުދިން ވެސް ދަރުވާލައިފިއޭ. ދަރަނިވެރި
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އަރައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ. ދަރަނި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ޤައުމެއްގައި ޖަމާވަނީ ދެ ގޮތަކަށް. އެއްގޮތަކީ އެތެރެއިން ކުރެވޭ 

މި ދެންނެވީ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ  ޚަރަދު؛ އެތެރެއިން ކުރެވޭ ދަރަނި. އެއީ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ ދަރަނި. އެތެރޭގެ ދަރަންޏޭ

ޚަރަދުތަކުގެ ދަރަނިވެރިވާ ގޮްތ. ދެ ވަނަ ގޮތަކީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކުރެވޭ ދަރަނި. އެއީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ނެގޭ 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެިޅފައި މިއޮތް ބަޖެަޓށް  ނޑުމެން ދަރަނިވެރިވާ ގޮތް. މިއަދު އަޅުގަ ލޯނުތަކުން އަޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  32ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު، އެތެރޭގެ ދަރަންޏާއި ބޭރުގެ ދަރަނި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  2115އިރު ބަލައިލާ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި  32ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2115އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ފާހަގަޮކްށފައިވޭ. 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް. މި  އަޅުގަނޑުމެން އުފުލަންޖެހިފައި އޮންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި  32ރައީސް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި  ާހސް ރައްޔިތުންގެ ބޮަލށް؛ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ މި  51ލައްކަ  3ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި އަުޅގަ

ންޏެއް އެބަ ރުފިޔާގެ ދަރަ  32111ދަރަނި ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތަށް ބަލައިލާއިރު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓްގައި ބުނާ ގޮތުން ވިއްޔާ ދަރަނި ބޮޑޭ. މި ސަރުކާރުން ވެސް އިތުރަށް  އުފުލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ދަރަނި ނަންގަވަމުން އެބަ ގެންދެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤައުމެއް ތަރައްޤީވެ، ކުރިއަރަމުންދާނީ 

ރި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެކަންޏެއް ނޫން. ޤައުމެއް ކުރިއަރައި މުއްސަނދިވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ހު

ނޑުމެންގެ އަތުގައި ނެތް ލާރި ވެސް ޚަރަދުކޮށްގެން. އާމްދަނީ އިތުރު ވަސީލަތްތައް  މުއްސަނދިކަން އިތުރުވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ކާމިޔާބު ވިޔާަފރިވެރިން ވެސް ކުރި އަރަމުންދާ ގޮތް. އަތުގައި ލާރި އިތުރުޮކށްގެން. އަޅުގަ

ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ލޯނު ނަގައި، ދަރަނި ހޯދައި އެ ދަރަނިން ވިޔަފާިރކޮށްގެން ނަފާހޯދަމުންދާ ތަން. ޤައުމެއްގެ 

ނިސްބަތުން ވިޔަސް، ކުންުފންޏެއްގެ ނިސްބަތުން ވިޔަސް، ފަރުދެއްގެ ނިސްބަތުން ވިޔަސް ކަން އޮތީ މިހެން. 

ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮ ތުގައި ދަރަނި ކިަތންމެހައި ވެސް ބޮޑު. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ މިއީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދެނީ، ދަރަނި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައި  ހާަލތު އޮތް ގޮތްކަން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑުގެ ވެސް އުއްމީދަކީ މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި މިއަށްވުރެ ދަރަނި ތިރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަ ތްުކރުން. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ހުވަފެނީ ބަޖެަޓކަށް ނުވެ، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކުން ފުރިގެންވާ ގޮތަށް ކޮށްދޭނެ އަދި ސަރުކާރުެގ 

 އީސް. ވަޢުދުތައް ވެސް ފުދިގެންދާނެ ފަދަ އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް ވުން. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޢުމަރު ޙުސައިނަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން
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ވަނަ އަހަަރށް ސަރުކާރުން ުހަށހަާޅފައިވާ މި ބަޖެޓަކީ މި  2115ރައީސް.  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަން ހުިރހާ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަރަށް ުއފަލާ އެކު ޤަޫބލުކުރާ ފުިރހަމަ ބަޖެޓެއްކަން 

ޖިހާދަްށ هللا ންސް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިކަމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓް ހުަށަހޅުއްވައިދެއްވި ފިނޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުން ވިސްނުންތެރިަކމާ އެކު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު  1ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ކާމި ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ބަޖެޓުގައި އަޅުގަ ަރަށށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު  3ޔާބީތަކެއް ހޯާދފައިކަން އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ލަންދޫގެ ފެނާއި  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ނަމަވެސް، އަޅުގަ ބައެއް ކަންތައް ހިމެނިފައި ހުރިކަްނ އަޅުގަ

ވަނަ  2115ރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެިނފައިވާ މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަވެސް ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަކީ މިދިޔަ ދެ އަހަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމައާ އެކު ާފހަގަކުރަން. އަދި ނ. އަތޮޅު  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި މަސައްކަތް ހިމެނިފައިނުވާކަން އަޅުގަ

ގައި އިމާރާތެއްގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައި މަދަރުސާގެ ކުލާސްރޫމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މި ބަޖެޓް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިދެންނެވި ދެ ކަންތައް ވެސް  ނޑު ވަރަށް ހިާތމައާ އެކު ފާހަގަކުަރން. އަޅުގަ ނެތްކަން ވެސް އަޅުގަ

ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިމޭއިރު މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ިކތަްނމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް 

އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ހޮސްިޕޓަލުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި ާތޑް ޕާޓީ އަތުން ގަނެގެން ގެންނަހާ ހިނދަުކ މި ބަޖެޓުން 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ވޭތުވެިދޔަ  އަހަރުގައި ވެސް ހޮްސޕިޓަލުތަަކށް ބޭނުންވާ ތަެކތި  6ދެކޮޅުޖެހޭނެ ކަަމކަްށ އަޅުގަ

ނޑު ުހށަަހޅަން. މިކަން ގެންނަނީ ތާޑް ޕާޓީ އަތުްނކަން އަޅު ނޑަށް އެނގި، އެކަން މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ ގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ރަނގަޅުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ބަޖެޓުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑު އެދެ ނޑު މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ ނީ ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިމޭއިރު ރައީސް. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ދެ ކަންތައް ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަ ނީ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޔާމިނަށް. هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ނިސްބަތްވާ  ނޑުމެން މިއަދު ބަޖެޓަށް ބަހުްސކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

އިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަަކްށ ބަލައިލާއިރު، ވެލިދޫ ދާއިރާ ައށް ގިނަ މަޝްރޫުޢތަކެްއ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ހިމެނިފަ
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ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ާފހަގަޮކށްލެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ފާހަަގޮކށްލަންޖެހޭ ކަަމކީ ވެލިދޫގެ ބަނދަރާއި ފެނާ އަދި 

ދެ އަހަރު ކުރީއްސުރެ ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނެމުން  ހަމައެއާއެއްކޮށް ފޮއްދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަކީ ހަމަ މީގެ

އަންނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް މި މަޝްރޫޢުތައް ުނެފށި ަހމަ ދިގުލައި ގޮސްފައިވާކަން 

ނޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ، މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ، ތަރައްޤީގެ މަ ނޑުގެ މައިގަ ޝްރޫުޢތަކާ ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަޅާއި ހުދުން ޖެިހކަމުގައި ވިޔަސް، މި  ނޑު ކަމަކީ ބަޖެޓުގައި އަޅުގަ ނޑުގެ މައިގަ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ

މަސައްކަތް ުނެފށޭާހ ހިނދަުކ ރައްޔިތަަކށް މީގެން ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. އޭގެން ލިބޭނެ މަންފާއެއް ނޯންނާނެ. 

. ބަޖެޓުގައި އަދި އަދަދުތަކެއް ނޫނީ ކަންތަްއތަކެއް ޖަާހަފއި ވުމެއް ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކަން ވުން

ނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް  ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ބަޖެޓަކަށް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ަމށް ސަރުކާރުން ަމސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހުރިކަމުގައި ވާނަމަ، މި ބަޖެޓަކީ ވާނެ؛ ކަން ވާނެ ބަޖެޓަކަށް ހެދު

ހަމައެއާއެއްކޮށް ާފހަގަޮކށްލަންޖެހެނީ ިހތާމައާއެއްކޮށް، ޮޅހީގެ ތަރައްޤީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް މި ބަޖެޓުން 

ޢެއް، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް ފާހަގަކޮްށލަން އެބަ ޖެހޭ، މީގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައިވާ މަޝްރޫ

ޅޮހީގެ މިސްިކތުގެ މަސައްަކްތ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަްތ ަފއުންޑޭޝަން އަޅާލުމަށްފަުހ ހުއްޓިފައިވާތާ ިމހާރު 

އަހަރަަކށް ވުރެ ގިނަ ދުވަްސވެގެން މި ދަނީ. ހަމަމިއާއެއްކޮްށ ިހނގަމުންދާ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ 

ނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރިހެން، މިކަން  ބަޖެޓުގައި ވެސް މިކަން ޖެހިފައި އެބަ ވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ހިނގައިދިއުމަކީ ރައްޔިތުން މިހާރު އުއްމީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނޫންނަމަ، މި ރައްޔިތުންނަށް މީގެން ލާބަ އާއި 

ޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި މި މަންފާއެއް ނުކުރާނެ. މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބަޖެ

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަކާ އެހަިއ ބޮޑަށް ދިމާނުވާ ތަން. ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް އެބަ 

ނޑު މިއަދު ސުވާލު އުފައްދާލަން ބޭނުން. އެހެން މި ދެންނެވީ މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް މި އައީ ބޮޑެތި  އޮތްތޯ އަޅުގަ

ކަކާ އެއްކޮށް. އެ ވަޢުުދތައް ތަްނފީޛުކުރުަމށް ަޓކައި އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ސިޔާސަުތތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ވަޢުދުތަ 

ނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މުޅި މި ބަޖެޓަށް  އެކުލަވައިލެވިފައިވޭތޯ މިއަދު އަޅުގަ

މިދެންނެވީ މުޅި މި ބަޖެޓުގައި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ނެތުމާ އެކު، ބަލައިލާއިރު އެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. އެހެން 

ނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން،  މި ބަޖެޓަކީ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓެއް ކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ަކތްކުރުން ބުއްދިވެރިވާނެ. ޕްރޮގްރާމުތަކެއްގެ ގޮތުގައި މިކަންކަން އެކުލަވާލައި ސިޔާސުަތތަކެއް ތަންީފޛުކުރުަމށް މަސައް

އާދެ! މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައިއިރު މި ސަރުކާރު އައީ މުދައްރިސުންނަށް ވެސް ވަޢުުދަތކެއް ވަމުން. އެ ވަޢުދުަތކަީކ 

މުދައްރިސުންގެ އިނާޔަތް، ނޫނީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުން މުދައްރިސުންނަށް އުޖޫރަ 

ވިސްނުމެއް ނެުފނޭ. އެހެން އެކަށީގެންވާ ނަީތޖާ ނެރެވޭނީ، ތަޢުލީމީ ދާއިާރ އިން އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާ  ބޮޑުކުރެވޭނެ

ނެރެވޭނީ އެ ސުލޫކުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ ހުނަރާއި ޢިލްމާއި ޤާބިލު ޓީޗަރުން ތިެބގެން. އެހެންނަމަވެސް ޤާބިލު 
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އަކީ އެަކށީގެންވާ އުޖޫރައަކަށްވެ، ޓީަޗރުން އެ އުޖޫރައަކާ މެދު  ޓީޗަރުން ނެރެވޭނީ އެ ޓީޗަރުންނަށް ދޭ އުޖޫރަ

ިހތްހަމަެޖހޭ ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން މުދައްރިސުންގެ އުޖޫރަ ބޮޑުކުރާނެ އެއްވެސް ތަނެއް 

. މިއީ ސީދާ ޒުވާނުންނާ ވެސް ުއފައްދައިދިނުން  35111ނުފެނޭ. އާދެ! މި ސަރުކާރުގެ އަނެއް ވަޢުދަކަށް ެވފައި ވަނީ 

ގުޅުންހުރި ވަޢުދެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުގައި މި ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައި ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރާ ތަނެއް 

ނޑުވެރިންނަށް  ރުފިޔާ ދޭނެ ކަަމްށ  1111އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އާދެ! ހަމައެއާއެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ދަ

ނޑަކަށް މި ސަ ރުކާރުން ވަޢުުދފެވައިފޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުގެ ނަތީޖާ އިން އެކަން ހާިސލުވާ ތަނެއް އަޅުގަ

ުރފިޔާގެ ވާހަކަ ވެސް މި ސަރުކާރުން ަދއްކާފައިވޭ. ހަމަގައިމު ވެސް  11111ނުފެނޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް މަްސވެރިންގެ 

ނިފައިޭވ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ތަންފީުޛކޮްށގެން އެކަން އަޅުގަނޑަށް ޮފިތަތކުންނާއި ބެނާތަކުން އެކަން ފެ

ހާސިލުވާ ތަނެއް ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އާދެ! ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގައި 

ޔާލުމުން، ޒުވާނުންނާ ހިންގަން ވަޢުދުވެފައިވާ ކަންކަމެއް މި ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މުޅި ބަޖެޓު ކި

ނޑުމެންނަށް ސާފެއް  ގުޅޭގޮތުން މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް އެބަ އޮތްޯތ، ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމުތަަކކީ ކޮބައިކަމެއް އަޅުގަ

ނުވޭ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ކުާރ ޚަރަދުތަކުގެ ތަްފސީލެއް މި ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަށް ނެތް. 

ނޑުމެން މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައިއިރު އަބަދުވެސް މި ހުންނަ ނީ ިހތާމަުކރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވަކާލާތުކުރަމުން ގޮސްފަިއ ވަނީ މިއީ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރެކޭ، މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކަންތައްަތކެއް ކޮށްދޭނަމޭ. 

ވިސްނުން ހުރިަކމުގައި ވާނަމަ، ބަޖެޓުން އެކަން ފެންނާނެ. އަޅުގަނޑު މި އެ ކަންތައްތައް ޮކށްދޭން މި ސަރުކާރުން 

ދަންނަވަނީ މިއީ މެދު ރާްސާތ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓު ތަރުތީބުވެގެން އައިސް އޮތްއިރު، މި ބަޖެޓުގައި ކުރިއަްށ 

ގުޅިގެން ހިންގާނެ ސިޔާސަތެއް، އަދި އޮތް އަހަރުަތކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނާ ގުޅިގެން އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާ 

ކަން ކުރާނެ ޮގތެއް މި ބަޖެޓަކުން ފެންނާަކްށ ނެތް. އާދެ! މުޅި ސަލާމަތީ ބާރުގެ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުގައި ވިޔަސް، ޚާއްޞަ 

ގޮތެއްގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ޚަރަދުކުރަން އޮތް އަދަދު ކުޑަކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. 

ހެންމެ، ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ވެސް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނާ ހަމައެ

އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންކަމަށް މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ؛ ކޮންެމ 

ފުއްދައިލެވޭވަރަށް. ހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތަކށް ބަލައިލި ކަމަށް މުއައްސަސާއަކަށް ވެސް މިއޮންނަނީ ހަމަ ކިރިޔާ 

ވިޔަސް ހަމަ މިހެން މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމާ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ހަުރ ެފށި ފެރީގެ ނިޒާމު މިހާރު ިމ ވަނަ އަ 2113ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ފުރުަޞތު ނެތްކަން ާފހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. އާދެ! 

ދަނީ ނެތުމާ ދިމާލަށް. ފެރީތަކުގެ ެފންވަރު އިހުނަށް ވުރެ މިއަދު ހާލަތު ދެރަަކން ހަމަ ާފހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. 

ހަމައެއާއެއްކޮށް މި ފެީރތައް ެފށިގެން ދިޔައީ މީހުންނާއި މުދާ އުފުލަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިހާރު މުދާ އުފުލުމުގެ 

އެއްކޮށް ނެތިާދކަން ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ފެީރތަކުގެ ސްޕީޑު ިއތުަރްށ ވަރުގަދަކޮށް، އެ ނިޒާމުގެ  ބައި
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ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެރީ ޓާމިނަލް ހުރެ ރަނގަޅަށް މިކަން ތަރައްީޤކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގައި އޮތް 

ންނާކަށް ެނތް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެއީ ކަމަކަށް މި ބަޖެޓު ބަލައިލުމުން ފެ

ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި ފަށާފަިއ ހުރި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހުއްޓިގެންނުވާނެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ަފށާފައިާވ 

ންނަނީ ދަތުުރަފތުރުގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ަފަހަތށް ގޮސްގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެ

ކަމުގައި ވިޔަސް، ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ފަަހަތށް ދާ ތަން. އެއްވެސް ގޮތަަކށް ކުރިައށްދާ ަތނެއް މި ބަޖެޓަކުން ފެންނާަކށް 

ނޑުމެންނަށް އިން ތިހާ އަށް ނެތް. އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މާލޭގެ ޕާކިންގެ ދަތިކަން އަޅުގަ

ނޑުގެ  އެބަ ފެނޭ. ހަމަގައިމު ވެސް ޕާކުކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ސްޓިކާ އެވަރަށް އެބަ ޖަހާ. އަޅުގަ

ސުވާލަކީ، މި ޖަހާ ސްިޓކާަތކުން ުކރިއަށް މި އޮްތ ބަޖެޓުގައި ކިހާވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް 

ނޑު އަންދާޒާކުރައްވަންތޯ؟ އަދި މި އާމްދަނީ  ޚަރަދުކުރައްވާނީ ިކހިނެއްތޯ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ބޭނުން. ހަމައެއާއެއްކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އީަކ، މި ބަޖެޓު ތަންފީޛީ މަުރޙަލާއަކަށް ގެނެސް، ޚާއްޞަ 

ފައިދާތަކެްއ ކޮްށފާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރުޫޢތައް ތަްނފީުޛކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް

އަޅުގަނޑުގެ ކޮންސަރނަކީ މީގެ ކުރީގެ ބަޖެޓުތައް ިމެހން އައިސްވާއިރު، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކަށީގެންވާ 

ގޮތެއްގައި ހިންގިފައި ނެތްކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި އުއްމީދުކުރަނީ، ސަރުކާަރށް ގޮވާލަނީ، މި ބަޖެޓުގައި 

ހަަގޮކށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަަކކީ ހިނގާނެ، އޭގެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުާރނެ މަޝްރޫޢުތަަކަކށް ހެދުމަްށ ފާ

ނޑުގެ މި ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ނާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކެއް އެބަ ހުރި. އަދި ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލަން ސުވާލުތަކެއް އެބަ ހުރި. ރައްޔިތުން

ނޑަށް  ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކެއް އެބަ ހުރި. މަސްވެރިޔާ އަށް މި ބަޖެޓުން އޮތީ ކޮން ކަމެއްތޯއޭ؟ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުވެރިޔާ ހައްދާ އެތިކޮޅު ަހލާކުނުވަ ނީސް ވިއްކާލެވޭނެ ގޮތެއް މި ބަޖެޓު އެއް ކަމެއް ވެސް ފެންނާކަްށ ނެތް. ދަ

ތަނަވަސްޮކށްޭދތޯ؟ އެ ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ސްޓިކާޖަހައިގެން ކިހާވަރެއްގެ ފައިސާއެއް ދައުލަތަށް ލިބޭނެތޯ؟ 

އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ ިކހިނެއްތޯ؟ ޒުވާނުންނާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ އަކީ 

ނޑުމެންނަށް ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ަހމައެއާއެއްކޮްށ ކޮބަ ވަޒީާފ  35111އިތޯ؟ ނޫނީ އެ ސިޔާަސަތކީ ކޮބައިޯތ؟ އެ އަޅުގަ

އުފައްދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި ބަޖެޓުން އެ ގޮތެއް ދައްކައިދެއްވާށޭ. ހަމައެއާއެކު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ދަރަނިވެރިނުވާނެ 

 ވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ގޮތެއް މި ބަޖެޓުން ދައްކައިދެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި  3ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީޕީން  13ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާތަަނށް ޕީ.ޕީ.އެމުން 

މެންބަރުން، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.އޭ އިން  3މެންބަރުން، ޖޭ.ޕީން 
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ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އަދި ަވކި ޕާޓީއަަކށް ނިސްަބތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންަބރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވޭ. 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ 

ނޑަށް ހަމަ ދެންމެ ވާހަކަެދއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  `. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގޮކށްފި ވަަރށް ގިނަ ނުުކާތތައް. އެ ބޭފުޅާ އަށް މި ަބޖެޓުން ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ފެނިގެންނުދާތީ  އަޅުގަ

ިހތާމަކުރަން. ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ޒުވާނުންނާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް މިއިން ދުވަހަކު ނުލިބޭވަރު ބޮޑު ބަޖެޓެއް 

ނޑައަޅާފަ.  ނޑައަޅާފައި ވަނީ  311ވަނީ ކަ މިލިއަން ރުފިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް، ކުޅިވަރުކުޅޭ ުކދިންނަށް ކަ

ނޑުމެން ކުޅިވަރު ހަޔާތުގައި ުފުޓބޯޅަ ކުޅެމުންދިޔައިރު މިތާ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ޔާ. މީގެ ކުރިން ވެސް އަޅުގަ

އޭރު؛ މިހާރު އިންނެވި ކުރީގެ އެފް.އޭ.އެމްގެ ރައީސް ޢަލީ ާޢޡިމް؛ އެނގިލައްވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އޭރު ފުޓުބޯަޅ 

ނޑު  މެން ޤައުމީ ޓީމު ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބަޖެޓު ފިއްތައި، އަޅުގަ

ދިއުމަށް އޭރުގައި އޮތް ސަރުކާރުން ދަިތކުރަމުންދިޔަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ުކޅިވަރޭ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ނަށް ފެނިގެން ޒުވާނުންނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކަން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އާދެ! ދެން އަޅުގަ

ކަޅުްނ  އިމިއީ ހަމަ ޮފތެއްގައި ހުދާ ،ބުނޭ މިއީ ހަމައެކަނި ނަންބަރުތަކެކޭ  ފަރާްތަތކުން އެބައެބަ ދޭ ވަރަށް ގިނަ 

 ތަކެއް. ބަޖެޓަކީ އެސްޓިމޭޝަނެއް. އެހެންވީމާ، އެ ނަންބަރު ބަޖެޓަކީ  އެއްޗެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލިޔެލާފައި އޮތް

ނަގުދު ފަިއސާަތކެއް ބަހާނެ ގޮްތތަކެއް  ،ހުރި ފައިސާތަކެއް އީވާނެ މިވެްސ އެނގިލައް ޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ވިދާ

ނޑައަޅަނީކީ ނޫން. މަހުން އައިސްފައި އްަށ އޮޑިވެރިޔާ  ފައިލާފައި ބައިބަޔަށް އަޅާބާނާ މަސްތައް އަތިރިމަތީ އަތުރައި ކަ

ފައިސާަތކެއް ނޫން މިއީ. މިއީ އެސްޓިމޭޝަނެއް. މިއީ  ފައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް ބަާހލަން ހުރިވަކި ވަރެއް ބަހާ

ނޑައަޅަނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ކުރާނެ ގޮތްަތކެއް މި ކައެ އަދަދުަތއް ޚަރަދު، ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރާ އަދަދުތަކެއް ޖަާހފައި

މިއަހަރު ދިވެހި  އްޔާދިވެހި ދައުލަތައް މިހާތަަނށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ރައީސް.

ކުރެވިފައި ވަނީ. މިއީ ވަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތައް މިއަހަރު ބިލިއަ 12ދައުލަތަށް ވައްދާނެ. 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިަފއި މިވެސް ކުރި  ޙަޤީޤަތުގައި  21ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2115އޮތް  އެރުމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފޯމިއުލާ  ވަންނާނެ ށްދިވެހި ދައުލަތަ  ނެއްހާ ރުފިޔާބިލިއަ އޮތީ  ތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދައްކާފަވެ ޙަޤީޤަތުގައި ނޑުސް އަޅުގަ މެން . މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުީރ ދައުރުގައި އަޅުގަ

ވެސް ދިވެިހ  މިކް ޒޯންގެ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައިނޮށްގެން ފާްސކުރި ސްޕެޝަލް އިކޮކޮ ވަރަށް ބުރަޮކށް މަސައްކަތް

ވަނަ  2115ްސކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބިލު. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާަތނަށް ފާ ،މިާހތަަނށް ދައުލަތަށް

 ރެއިން ވަންނާނެ ކަމަށްމިކް ޒޯންގެ ތެބިލިައން ރުފިޔާ އިކޮނޮ 1.5މިލިއަން ޑޮލަރު،  111އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 
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 ،އަކީ. އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  އޮތް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްާކ ވާހަކަ ކުރެވިފައި އެބައަންދާޒާ

އޮތް ހާަލތެއްގައި  ވެސް އެ . ދަތުރު ަފތުރުގެ ނިޒާމުއޮތް ގައި އެބަވަޢުުދތައް ުފއްދުމަށް މި ބަޖެޓު މި ސަރުކާރުގެ

ނ ށްކުރިއަ ނޑުމެންގެ ވަޢުދުތައްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ  ،ޒުވާނުންނަށް ވެފައި ހުރި ވަޢުދުތައް  ،ޑު އުއްމީދުކުރަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރައްވައިފި. ގެ މި ސަރުކާރުން ފުއްދަމުންގެންދާނެ ވަޒީފާގެ ވަޢުދުތައް އަޅުގަ

ލެއްވީމަ ވައިފައި ނެތް ވާހަކަ. ރަނގަޅަށް ބައްލަގައި ފާހަގަޮކށް ޒީފާއެއް ހޯދާނެ ގޮތެއް މި ބަޖެޓުއެއްވެސް ވަ

ރޒްކަމަ ކުރުމަށް ދޫުކރާނެލަށް ތަރައްޤީރިސޯޓެއް އަ 11 ،ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ގެށް މި ސަރުކާރުގެ ރެވިނިއު މެޝަ

ނޑަކަށް ތެރޭގައި ާފހަގަޮކްށފައި އެބަ އޭގެ ކޮންމެ ން ޑޮލަރު މިލިއަ 3.5ދަނީ އަށް ބަލައިލާއިރު ލިބޭ އާމް  އޮތް. ގާތްގަ

މިއަންނަ އަހަރު ވަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ޓުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ދައުލަތަށްސްޒިޝަން ކޮރިސޯޓަކުން އިކުއި

ނޑުމެންގެ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިހަކަށް މަސައްކަްތތައް ެފށިގެންދާއިރު ވަޒީފާތައް އުފެދިގެން އަންނާނެ. އަޅުގަ

އިން އުފައްދާ  ގަނޑުމެން ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްއަޅު ،ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ މި އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ވަޒީފާތަކެއް ނޫން. އަޅުގަ

ޓިވް މުވައްޒަފުންތަކަަކްށ ބަދަލުކުރުން. ޕްރޮޑަކްތިބޭ މުަވއްޒަފުންނަކީ އެތާނގައި  ،ވަޒީފާތައް އިތުަރށް ވެްސ މަދުކޮށް 

ަނށް ދައުލަތުގެ ހުރިާހ ބޭފުޅުން ތެރެއިން އުފައްދާފައި އެ ގެ ވަޒީފާ ސިވިލް ސަރވިސް 32111އެއްވެސް ހާލެއްގައި 

 ނޑު ދުވަހަކު ވެސް މި ޤައުމުން ކުރިއަކަްށ ނާރާނެ. މިއީ އަޅުގަ ބަޖެޓގެ ފައިސާ ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްގެން

އަތޮޅުގައި އުފެދިގެން  ދިއްޕޮޅުގައި އުފެދިގެން އަންނައިރު، ފ.އިހަވައްމިކް ޒޯންތައް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. އިކޮނޮ

އަތޮޅުގައި އުފެދިގެން އަންނައިރު ވަޒީފާތައް ހުންނާނެ. ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ވަރަށް  އަންނައިރު، އައްޑު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ  ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.އް އުފެދިގެންދާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޤައުމުގައި ވަޒީފާތަ

ނުވެގެން ނުވަތަ އޭތި ނޭނގިގެން އުޅޭ ފާޑަކަށް ވާަހަކ ބޭފުޅުންަނށް ހަމަޖަމު ވާހަކަ ދެއްކީމަ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ 

ވެސް  އެއްގޮަތށް މި ޤައުމުގައި ަތކެކޭވެސް އެހެން ޤައުމު އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އޮތް. ގްރީން ޓެކްސް ގެންގޮސްފައި އެބަ

ޑޮލަރު ދެއްކުމަކީ މި ޤައުމުގައި  6ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  އެއްޗެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޖެހިފައި އޮތް ނަގަން

ބޮޑު އެއްޗެއް ނޫން.  ބޭފުޅުންނަކަށް މާ މިހާރު މިއަންނަ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރގެ ސްޓޭންޑަޑަށް ބަލާއިރުގައި އެ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  މަޖިލީހަށް އައިސްަފއިވަނީ  މި އަންނަނީ. މިހާރު އެ ބިލު  ރޭވިގެން މި ތުރުން ކުރިއަށްއޭގެއި އަޅުގަ

ބަރު ހިސާބުގައި. ގެ ނޮވެންލިބިފައި އޮތް ޮގތުން. އަދި ގްރީން ޓެކްސް ނެގޭނެ ކަމަްށ މި ލަފާކުރަނީ މިއަންނަ އަހަރު

ނޑަކަށް އެއް އަހަރުދުވައެހެން ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭނެ.  ސް ވިޔަފާރިުކރާ ފަާރްތަތކަށް ވެސް އެކަމަށް ވީމާ، ގާތްގަ

 ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިވެހި ދައުލަަތށްވަނަ އަހަރަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ގްރީން ޓެކްސްގެ އެންމެ  2116އެހެންވުމާއެކު 

ނޑަކަްށ  ދައުލަތަށް އުޓީގެ ގޮތުގައި ދިވެހިވަނަ އަހަރު އިމްޕޯޓް ޑި  2115އުިތރުން މީގެ  ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް. ގާތްގަ

އޮތް. ޢިއްޒަތްތެިރ  ކޮށްަފއި އެބަރުފިޔާ ވަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާނެއްހާ މިލިއަ 321އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި 
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ޓަކައި ދުންފަތުެގ  އްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށްމެންގެ ޞިކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުރައީސް. ދުންފަތުން ޓެކްސް ބޮޑު

ކުރާ ކާރުގެ ެޓކްްސ މާލެ އަްށ އެތެރެ، އިތުރުން މާލެ ތޮއްެޖހިފައިވާ ިނސްބަތަށް ބަލާއިރުބޮޑުކުރަންޖެހޭ. މީގެޓެކްސް 

އިތުރަށް ވެސް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ބާވަްތތަަކށް ބަލައިލާއިރު ސެންޓުގެ ޖެހޭ. އޭގެ ނުވަތަ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން އެބަ 

ނޑު ޤަ ގެ ޑިއުޓީ ނުވަތަ 1ވަނީ % ބަވާތްަތކުން މި  11ގޮތުގައި % ބޫލުކުރާޓެކްސްއެއް ނަގަމުން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ އަްށ ވުރެ 15ނޫނީ % ޖެހޭ،  ެވސް މަތިން ޓެކްްސ ނެގެންޖެހޭ ބާވަތެއް. އަޅުގަ

މަ އެއް އެއް ބާވަތުން ހަބަ ،ފޯމަށް ބަލާއިރުސްކޮށްފައި އޮތް ޑިއުޓީ ޕްލެޓްއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލީހުން ފާ

. ފައިވާނަކުން ޑިއުޓީއެއް ނުނެގޭ. ލާ ހެދުމުން އެބަ ޑިއުޓީ ނެގޭ. ހުރި ތަާފތުެވފަ ކުން ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެހި އެބަސްކޭލަ

ނޑުމެން މި މި ނުަވތަ އެއް  އެއް ސްކޭލަކުން، ފަހަުރ މަޖިލީހުން ޑިއުޓީ ކަންތައް ނިމިގެންދާއިރު ހުންނަނީ އަޅުގަ

އަތޮޅަށް ނިްސބަތްވާ އިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އައްޑު ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ަތއްތަކެއް. ހަމައަކުން އަޅަންޖެޭހ ކަން

 .ހަްއދަވަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަންނަނީ އިތުރުފުޅު މެންބަރުން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މި މަޖިލީހުގައި

ވަނަ އަށް އެންމެ ރިޒަމްގެ ދެތަނބު ކަަމށްވާ ޓުއަތިޞާދުގެ މައި އިޤް  ،އަރިއަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ތަނބު ކަމަްށވާ

ީކ އަ 23ރިޒަމް ސެކްޓަރ. %. ދިވެހި ދައުލަތަށް ރެވެނިއު ވައްދާ އެންމެ ބޮޑު ފަރާތަީކ ޓުއަޮއތް އަޮތޅު ބޮޑު ސިނާޢަތު

ނަ އިޤްތިޞާަދށް ވަންދިވެހި ައށް  33އަތޮޅު. އއ. އާއި އދ. އެއްކޮށްލައިފިއްޔާ % މާލެ އަކީ  22އދ. އަތޮޅު. %

ޖެޓުން އޮތް ބަ އަތޮޅަށް މި ދައުލަތުން މިހާރު މި އައްޑު  ރިއަތޮޅުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ންނަނީ އަފައިސާ މި ވަ

ނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ގޮތުން ސިވިލް  އޮތް ކުރޭ. މިހާރު މިރޭ. އެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުގާތްގަ

އެ އަދިވެސް އެ ދާއިރާގެ  އާއި އިދާރީ ޚަރަދުތަކާ، ވައްޒަފުންގެ މުސާރަމުއަދިވެސް އެހެނިހެން  އިއާ ސަރވިސް

ނޑަކަށް އެއްއަތޮޅުގައި ހުރި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓު  ނޑައަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓުން ގާތްގަ ބިލިއަން  ަތކަށް މި ސަރުކާރުން ކަ

ނޑުމެންރުފިޔާ ޚަރަދުވޭ މި ވިދާޅުވަނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތޭ.  ރުންނަށް އިދިކޮުޅ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަ. ނަމަވެސް އަޅުގަ

އިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މަރަދޫ ދާ  ،މަރަދޫއަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތޭ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ދުވުަހ ވެސް މިތާ ފާަހގަކުރިން

ށް އަ ގެބޭފުޅާގެ ކޮންސަރނަކީ. އެ  އެއީ އެސާފުކުރަންވީ.  ނޫންތޯ މިހާރު ެލވޭނެ ދުވަހެއް މެންބަރު ގެ އަށް ފެންހޮޅި

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަަޅށް ބައްލަވާ.  މި ސަުރކާރުން އެ އަތޮާޅ ޭދތެރޭއިނގޭތޯ. އޮތް  . އެ އަޮތޅަްށ އެބަތޯފެންޮހޅި ލެވޭނެ

ްތތަކެއް އދ. އަތޮޅަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ގޮ  އޮތް އިންވެސްޓުކުރަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ނެއްހާ ރުފިޔާ އެބައެއް ބިލިއަ

މިދިޔަ ގާތްގަނޑަަކށް ހައެއްކަ އަހަރުދުވަހުގެ ، ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވެ. ވަމުން އަންނަ އަތޮޅެއް

ނެތް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފަ. އދ. އަތޮޅުގެ ފަާރތުން މިތާނގައި، މި ޗެމްބަރުގައި  ގެ ތަރައްޤީ އަށް ތެރޭގައި އދ.

ނޑުމެވެސް މާިހަތނަށް ޮއތީ ނުލިބިފަ އުފުލާނެ މީހަކުއަޑު  ހުރި. އެ  ންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތައް އެބަ. އަޅުގަ

ނޑު އަ ގައިމި މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ،ދައުރު ބަ ހުރި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާތައް އެ ޅުގަ

ނޑުއްވައިލައްވާފައޭ. ަފހަރުގައި މި ސިމަނިކުފާނު ވެސް  ފާހަަގކުރިން މި މައިކު ިސސްޓަމު ސްޓަމު ިތބުނަނީ ކަ
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އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ މަސައްކަްތުކރޭ. ރައީސް.ބަރާބަރަށް  ވެސް ވެދާނެ. މިހާރު މި ސިސްޓަމު  ނުކުރާތީ ކަަމށްބޭނުން

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފުަރތަމަ ޝަ ކުވާ އަކީ، އދ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ުފރަތަމަ ަޝކުވާ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަނީ މަހިބަދޫ ާދއިރާ ތަްމސީލުއަތޮޅު އދ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރާނެ މީހަކު ހޮވުން. އެ ފުރުަޞތު އަޅުގަ

 އަދާކުރަން. . އެކަމަށް ޓަކައި އެ ހުރިހާ ފަރާްތަތަކށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއްދާއިރާގެ ރައްޔުިތން ދެއްވާފަ އދ. މަހިބަދޫ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަޖިލީހުގައި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަޑު އުފު ލާނަން. އަޅުގަ

ކާރު އޮވެ، އެމް.ޑީ.ޕީ ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުމެ ބޮޑު ކޮންސަރނަކީ މިދިޔަ ފަސްވަރަކަްށ އަހަރުއެން

ކަމެއް  އްވެސްއެ އްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައިނުވާތީ. ގައި އެޖެޓުއަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ ައށް ބަ މެންބަރެއް އެ ދާއިރާގައި ހުރެ،

މަހިބަދޫ  ވެސް ހިމަނައިލާފައިނުވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ ކަމެއް ހިމަނާފައިނުވާތީ. 

ރައްޔިތުން ވެސް ތަރައްޤީ  އަރިއަތޮޅުގެ ،ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ ތަރައްޤީ. އެހެން އަތޮޅުތަޭކ އެއްގޮތަށް

ގެ ނިޒާމު މި ސަރުކާރުން ފައްޓަވައިދެއްވި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަހިބަދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ. މަހިބަދޫގެ ނަރުދަމާ 

މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަްށ ވެފައިވާ މަހިބަދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެން ހެޭދ ކަްނތައް މި ސަރުކާރުން ޙައްލުކުރާނެ. 

ކްޓު އޮންނާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މަހިބަދޫގެ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެ 2115

މެދެއްހާ ހިސާބުގައި މަހިބަޫދގެ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ެފށިގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އދ. ހަންޏާމީދޫ އަކީ 

ހަންޏާމީދޫ ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި ފަދައިން، މިދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރު އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޅާނުލެވި އޮތް ަރށެއް. 

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާ އަކީ، އެ ރަށުގެ ފެްނ ލޮނުވާ މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓުގައި 

މިހާރުވެސް ބަޖެޓުކޮްށފައި އެބަ އޮތް ަހންޏާމީދޫގެ ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކޮށް، އޭގެ ޢަމަީލ މަސައްކަތް ެފށޭނެ ގޮަތށް. 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަން. هللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ރައީސު

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުނބުރުދޫ އަކީ ވެސް ނިކަމެތި ރައްޔިތުްނތަކެއް އުޅެމުންދާ ރަށެއް. އާބާދީ ކުޑަވުމާ އެކު، ރަށް 

ބޭފުޅުން ވެސް އުޅެމުން އެ ދަނީ. އެންމެ ދެރައީ ތޮއްޖެިހފައި އޮތްއިރު ވެސް އަޅައިނުލެވި އެތައް ދަތި ހާލެއްގައި އެ

މިސްކިތެއްގެ ހިސާބު ވެސް އެ ރަށުގައި އެޅިަފއެއް ނެތް. އެ މިސްކިްތ އެޅުމަްށ ޓަަކއި ވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކުްނ 

ތެިރ އެތައް ވަޢުުދތަކެއް މިާހތަަންށ ވަމުން އައީ. ނަމަވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިާހތަަނށް ެފށިގެންނުދޭ. ޢިއްޒަތް

ރައީސް. މިދިޔަ ހަްފތާގެ ތެޭރގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާުނކޮށްފައި އެބަ ޮއތް އދ. ކުނބުރުދޫގެ މިސްކިތް. 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި އެ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވެސް ެފށިގެންދާނެ. 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މިކަމަށް ޓަކައި ވެސް ހަމަ މިއަދުގެ ރަ 

ރައީސް. ތަރައްޤީ ބޭނުންވަމުން އަންނައިރު، އަދި ދައުލަތަްށ ފައިސާ ވައްދާނެ ގޮްތތައް ެއކި މެޝަރމަންޓުން ނުވަތަ 

އުލަތަްށ އެތައް ފައިސާއެއް އެކި ގޮތްގޮތަްށ ހޯދަމުން އަންނައިރު، އަރިއަތޮޅުން އެތައް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދަ 

ނޑުމެން ބޭނުންވާނެ. ކޮންމެހެްނ  ނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އަޅުގަ ވަންނަމުންދާއިރު، އަޅުގަ
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ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އދ. އަތޮޅުން ވަންނަ ހުރިާހ ފައިސާ ނުވަަތ ވަކި އަދަދެއް އދ. އަތޮަޅށް ޚަރަުދކުރާށެކޭ ނޫން. 

ވަންނަ ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް ރާހަތެއް އދ. އަތޮަޅށް ކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ  އެކަމަކު އެ

އެކަންކަމަށް ވިސްނަވާފައި ކަންކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. އެނގިލައްވާނެ، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އދ. އަތޮޅު ދަނގެތީގެ 

. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރެއް ނޫން އެތާ ހުްނނެވީ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ބަނދަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓު އެ ވަނީ ފައްޓަވައިދެއްވާފަ

މެންބަރެއް. އެކަމަކު މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބައްލަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ޅެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް ތަރައްޤީ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންަކން ފަިހޮކށްދެވޯޭތ ބައްލަވާ ބޭފު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ، ދިވެހި އުދަރެހުން މި ފެންނަ ހުރިހާ ކުލައެއް  2115 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ

އެ ބަޖުޓުގައި ހިމެނިގެންދާކަން. ރަންރީދޫ ކުލަ، އޮރެންޖު ކުލަ، މަކުނުދޫ ފެހި ކުލަ، މީގެއިތުރުން އދ. އަތޮޅު މަތިން 

ނަ ރަތްވިލާ ކުަލ އަށް ދާންދެން މި ބަޖެޓުގައި އެބަ ހިމެނިގެންދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ވަރަށް ޤައުމީ ފެން

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ިހަފއިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި  22ބަޖެޓެއް. ފެއްސާއި ރަތާއި ުހދުގެ ޤައުމީ ބަޖެޓެއް. 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތެދުވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތަޞައްވުރެއް އޮީތތީ. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ މާހިރު، މި ޤައުމުގެ ރައީސު

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަ  ބިލިައނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓް  1.3އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން އަޅުގަ

ވަހުެގ އަހަރެއްހާ ދު 3އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެނޭޖުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެ މަނިކުފާުނ ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ. 

ވެރިކަންކުރެވުނީ، އަމިއްލަ އަށް އިްސތިުޢފާދެއްވާފައި ވަޑައިގެންނެވީ. އެ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ދެ ބިލިއަނެއްހާ 

ރުފިޔާގެ ބިލުތައް އޮތް ދިވެހި ދައުލަތުން ނުދައްކަވާ. ފްލެޓުއަޅަން މީހުންނާ ހަވާލުކޮްށފައި، އެ ބޭފުޅުން ލައްވާ 

ޮކށްފައި އޭގެ ލާރި ނުދީ އޮތީ. ދެން އަންނަ ސަރުކާރަށް މި ޖެހެނީ އެ ހުރިހާ ދަރަންޏެއް މަސައްކަތްކުރަނީ. މަސައްކަތް

ބޮލުއަޅުވަން. މީ ކަންކަން ޮކްށފައި އޮތް ޮގތަކީ. ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ީދފައި ހުންަނނީ ކޮރަޕްޝަނަްށ މަގުފަހިވާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގިޔަސް ހަމަ  32ޓުން ގޮަތށް. އެ ހެޔޮ ބޭސްވިއްކަން ވިޔަސް، އަދި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަން

ނޑުގެ ވެސް ވަގުތުކޮޅު ހަމަވާތީ ދަންނަވާލަން.  މިކަހަލަ ޮގތަަކށް މި ކަންކަްނ އޮންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

އަކަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ޤައުމީ ބަޖެޓެއް. ފެއްސާއި ހުދާއި ރަތުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެއް. ވަކި ދާއިރާ  2115

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި ހުރި  ބެލުމެއް ނެތި މުޅި ޤައުމަްށ ތަރައްޤީ ގެންނަ ބަޖެޓެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ކަންތަްއތައް؛ މަހިބަދޫގެ މަގުހެދުން އަދި ހަންޏާމީދޫގެ ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ މަސައްކަތްަތކާއި ކުނބުރުދޫގެ މިސްކިތާ 

މި ހުރިހާ ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ. އދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އަދި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކުރުމާ، 

އުއްމީދުކުރަމުން އައި ދުވަހަކީ މިއީ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާ ބޭނުންވަނީ މިތާނގައި މަޖިލީހުގައި 

 ވާހަކަދައްކައި ބަހުސްކުުރން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޞާލިޙަ މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ުހަށހެޅިގެންދާ ދުވަހަކީ ަމޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް

ނޑުމެން ކޮންމެ  އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދުވަސް. އެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތް އެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާތު، ަތްފޞީލު އަޅުގަ

ނޑު ހިާތމައާ އެކު މިއަދު މެންބަރަކަށް ވީވަރަކުން ރަްއޔިތުންނަށް އެބަ ހާ މަޮކށްދޭްނޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ދަންނަވައިލާނީ، ބަޖެޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީގެ ކުރީ ދުަވުހ ޖަލްސާ، އެމް.އެމް.އޭގެ ގަވަރުނަރާ އެކު ބައްދަލުކުރި 

ނޑު ހިތާމަކުރާ ނޑުމެން މި  ބައްދަލުވުން ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިޔައީ. މިއީ އަޅުގަ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑު  ދައްކަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަ. މިކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ. މިކަން އަޅުގަ

ފާހަަގޮކށްލާފައި ކުރިއަށް ދާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާއަކަށް. 

ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖެ އަށް ގެންނާނެކަމުގެ ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި. އޭގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އިތުރުވެ،  ބިޔަ،

ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ވަޒާީފތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ރާއްޖެ އެތައް ގުނައަކަށް ތަރައްޤީވަމުންދާނެ ވާހަކަ 

ނޑަށް  މި ބަޖެޓުން  ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެއް. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެނބުރި ވިދާޅުވި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ އަށް ރުޖޫަޢވާ ތަން ފެނިގެންދަނީ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަްށ؛ އާދެ! އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަަކށް ފަހި 

ނޑަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަ ނީ، ސަރުކާރު ވިޔަފާރީެގ މުސްތަޤްބަލެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ތެރެއަށް ވަންނަ ތަން. އެސް.ޓީ.އޯގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާ ތަން. މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން މި 

ކިޔާ އެސް.އެމް.އީ އަށް ދަތިއުނދަގޫ މުސްތަޤްބަލަކާ ކުރިަމތިވުން. މި ބަޖެޓަކީ ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ޚަރަދުތައް 

އި އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ ޚަރަދުތައް؛ ކުރަން ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ޖެހުމަްށަފުހގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބިނާކޮްށފަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ޑެފިސިޓް ބޮޑު ބަޖެޓެއް. މި  އާމްދަނީ އަނެއް ކޮލަމުގައި ޖަހާފައި ޮއތް ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ނައްޓާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ  ބަޖެޓަކީ ެފށުނުއިރު ވެސް ބެލެންސް އިން

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. މިއީ މިދިޔަ  22.32ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ،  2115މި އޮތް 

ނޑުމެން ފާްސކުރި ބަޖެޓާ އަޅާބަލާއިރު % ބަޖެޓެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އާމްދަނީ  ބޮޑު 21އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު، އަޅުގަ

ނޑަކަށް  16.2ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޔަޤީންކަމާ އެކުގައި މި އީޮތ   16ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ ގާތްގަ

މި ބޮޑުވަނީ.  16އަށް ބޮޑުވެފަ. ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލައި، އާމްދަނީ % 21ގެ ކުރިއެރުމެއް. ޚަރަދުތައް %11ނޫނިއްޔާ %

ދާނީ ދަރަނި ޚަރަުދތައް ފޫބެއްދުމަްށ ަޓކައި އެހެން އާ ގޮތްތަކެއް ޯހދަން. މީގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ނަތީޖާއަކަްށ ވެގެން

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި  ނޑު އެއަށް ވެސް ޖެހިލާނަން. އާދެ! އަޅުގަ އާ ގޮތްތަކެއްގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ހުރި. އަޅުގަ



25 

 

އިރު ވެސް ބެލެންސް އިން ނެއްޓިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. މިހެން މި ފަދައިން، މި ބަޖެޓަކީ ބެލެންސް ބަޖެޓެއް ނޫން. ފެށުނު

ބިލިއަން ރުފިޔާ  16.2ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މި އޮތީ 

ރުފިޔާ އާއި ބޭރުން ލިބޭ  ބިިލއަން 3.3އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ގޮތަށް. އޭގެއިތުރަށް އަލަށް ހޯދާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. ފުރަތަމަ، އަދަދުތަކަށް ބަލާިއރު ވަރަށް ރީތި މަންޒަރެއް.  3.3

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނީމަ،  23.1ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  22.3އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލު ވިއްކައިގެން  211ތެރެއިން، ޑޮމެސްޓިކު ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ަހމައެކަނި ދެން އެ

ހަމަޖެއްސޭ ގޮތަްށ އޮތް ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް ތަފްީސލަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން މި ފެންނަނީ 

ބިލިއަން  16ރިކަރެންޓް ޚަރަދާއި ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކޭ.  މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. ލިބޭ އާމްދަނީން، ހަމައެކަނި

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވޭ އެބަ. އޭގެއިތުރަށް  15.1ބިލިއަން؛  15ރުފިޔާ ލިބޭއިރުގައި ރިކަރެންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

މައެކަނި ިމ ޕޮއިންޓު ކޮންމެވެސް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަ 11ބިލިއަން ރުފިޔާ ވީމަ،  1.3ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން 

ނޑަކްަށ  އެތައް މިލިއަން  611ހިސާބުން އެބަ ބޭނުންވޭ. ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އެކަމެއް ހަމައެއް ނުޖެހޭ. ގާތްގަ

ނޑުމެން އަލަށް އާމްދަނީ  ރުފިޔާއެއް މި ހިސާބުން އެބަ ޑެފިސިޓްވޭ. ދެން އޮތީ މިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ލިބޭނެ ކަމަށް އޮތްއިރުގައި މިހާރު މިާހތަނަށް ގްރީން ޓެްކސްގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިާސ ބިލިއަން ރުިފޔާ  3.3ހޯދާ ބައި. 

ނޑަަކށް  ޑޮލަރު ދުވާލަކަްށ  11މިލިއަން ުރފިޔާ މަދުވެފަ. ުހށަހެޅުއްވީ ަފުހ ކުާއަޓރގައި  311ލިބޭވަރު މި ވަނީ ގާތްގަ

ޑޮލަރަށް  6ވެސް މިހާރު މި ވަނީ އެ އަދަދު ިމލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާ ވާަހކަ. އެހެންނަމަ 321ބޮލަކަށް ނަގައިގެން 

ނޑަކަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ މީގެްނ  311ދަށްޮކްށފަ. ހަމައެކަނި ނޮވެންބަރ މަހުގައި ނަގާ ގޮަތށް. މާނަ އަކީ ގާތްގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާއަކުންނެއް ނޫން  1.3އުނިވެގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަްށ މި ބަޖެޓު 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ޑެިފސިޓުވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  1.1ނޫނިއްޔާ  1.6ންދާނީ. ަފށާއިރުގައި ވެސް ޑެފިސިޓްވެގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގައި، ބަހުސްގައި އެންމެ ބޮޑަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ވާހަކަ. 

ގައި އޮތް ވާހަކަ. ވަރަށް ަރނގަޅު ވާހަކައެއް، އެބައޮތް. ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު  6.3ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ގޮތުގައި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި   6.3އެހެންނަމަވެސް ަތފްސީލަށް ިދޔައިމަ އަޅުގަ

އެބަ އޮތް. ބޭރުގެ ލޯނު ބިިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމްަށ  2.1ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮތްއިރުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  1.5ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ބޭނުންވޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  2އެހީގެ ގޮތުގައި 

ނޑު މި ދެންނެވިހެން، ކުރިން ިމ  6.3ގޮތުގައި މި އޮންނަނީ. އެއީ  ބިލިއަން ުރފިޔާ މި ހޯދާ ޮގތަކީ. އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު އެ ޚަރަދުވީ. އަދި އޭގެއިތުރަށް ބަެޖޓުގެ  311މިލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ދެންނެވިހެން އަލަށް 

ރިކަރެންޓް ޚަރަދު، ލޯނު ދެއްކުމަށް ޓަކައި މީގެން ފައިސާ ނެގީމަ، ޢާއްމު ބަޖެޓުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ޚަރަދުކުރާނެ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ނޑު މި ދެންނެވިހެން  އެއްޗެއް އޮންނާނެ ކަމަަކްށ އަޅުގަ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އަޅުގަ
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ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަަކްށ  2ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ގޮތުގައި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

ނޑަލަށް  112އެބަ ޚަރަދުކުރޭ  އާ މިލިއަން ރުފިޔާ  221މިލިއަން ރުފިޔާ. ބާކީ ދެން މި އޮންނަނީ ގާތްގަ

 11މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭަގއި ހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖަށް  221ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް. އާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަްށ ޚަރަުދކުރަން މި އޮތް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރޭ އެބަ. އަދި ތިނަދޫ؛ ދެން ވަރަްށ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓެއް މީ. ތިނަދޫ ހިއްކުމުގައި އެބަ އޮތް 

ނ 115 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑާލީމަ ބާކީ މި އޮންނަނީ މުިޅ  133ޑާލީމަ، އަދި އެއަރޕޯޓަށް މިލިއަން ރުފިޔާ. މި ކަ

 55މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އައިޕީ އަށް. ނަގާ ލޯނުން އާ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކްށ. ބާކީ މި އޮންނަނީ  55ރާއްޖެ އަށް 

ލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބި 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން އޮތީ ހިލޭ އެހީގެ ވާހަކަ. ހިލޭ އެީހގެ ގޮތުގައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ މިހާރު ހިނގާ  112އަށް ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުގައި މި އޮންނަނީ. އޭގެެތރެއިން 

މިލިއަން  121ޕްރޮޖެކްޓުތަަކްށ، މިހާރު ހިނގާ މަޝްރޫޢުތަަކށް ހިނގާ ޚަރަދު. މާނަ އަކީ، ދެން ބާކީ މި އޮންނަނީ 

މިިލއަން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ.  211މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖަށް އަނެއްކާވެސް  121 ރުފިޔާ. އެ

ނޑަމީއެއް ހެދުަމށާއި މާފިލާުފށީގަިއ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަދަން އެބަ ޚަރަދުކުރޭ  ޕޮލިސް އެކަ

އެއީ ފުވައްމުލަކާއި މަރަދޫފޭދޫގެ މަޝްރޫޢެއް އެބައޮތް. ވަރަށް ؛ މިލިއަން ރުފިޔާ. ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓަކްޝަން 122

މިލިއަން ރުފިޔާ. ބާކީ މުޅި ރާއްޖެ  33ރަނގަޅު މަޝްރޫޢެއް މީ. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެއްަށ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ 

ލިބޭ ހިލޭ އެހީެގ  މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި 21މިލިއަން ރުފިޔާ.  21އަށް މި ލިބޭ ހިލޭ އެހީން ިމ އޮންނަނީ 

ނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، ލޯނުގެ ބައިން މި އޮންނަނީ  ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ިމ އޮންނަނީ. އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މުޅިއެކު ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް ިމ ލިބޭ ބައިން އެކީގައި  55

ކޮށްަފއި އޮތް ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އެކީގައި ލިބުނަސް ރާއްޖެ އަށް ލިބުނަސް،މީގައި އަންދާޒާ

މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ. ތި ވިދާޅުވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  31ޚަރަދުކުރަން މި އޮންނަނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި  31ގުަމށް ޓަކައި ހަމައެކަނި ވަަނ އަހަރު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިން 2115ހިންގޭނެ ގޮތެއް. 

އޮތީ. މީ އަދި އެ ވިދާޅުވާ ގަޮތށް، އެ އަންދާޒާކުރާ ގޮަތށް، އެ އަދަދަށް ފައިސާ ލިބިއްޖެއްޔާ ވާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީއަކީ މާރީތި މަންޒަރެއް ފެންނަ ބަޖެޓެއް ނޫން. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކއް، އާ 

މަޝްރޫުޢތަކެއް މި ތަނުގައި ހިންގޭ ތަނެއް މި ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ. ވަގުތު ނަގައިފާނެ އާ ސަރުކާރެއް ވީމަ. 

ނޑުގެ ދާއިރާ އަށް  ނޑުގެ ދާއިރާ. އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް މީގެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. ދެން އޮތީ އަޅުގަ

ޕްގްރޭޑުކުރުމަށް ޓަކައި. އަދި ހަމައެކަނި ދާއިރާ އަށް އެކަންޏެއް އައު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަ

މިލިއަން ރުފިޔާ. މި  1.2ރަަށްށ  2މިލިއަން ރުފިޔާ.  1.2ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ހިންނަވަރާއި އޮޅުވެލިފުއްޓާ އެއްކޮށް 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް، ބިލިއަންގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަކެއްގެ ވާހަކަ. އޭގެން އަޅުގަ 6ދައްކަނީ 

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުގެ  1.2އޮޅުވެލިފުއްޓާ އެކުގައި  ނޑު އުފާކުރަން، އަޅުގަ މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
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ނޑު އުއްމީދުކުރަން، މި ސަރުކާރުން  2އަނެއް  ދާއިރާ؛ ކުރެންދޫ އާއި ނައިފަރުގައި އެބަ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓަުތކެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އެ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދެއްވާނެ ކަމަްށ ކުރިއަށް ިމ އޮތް ައހަރުގެ ތެރޭގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދިއްކުރަނީ އެއް ބަޔަކު  އަޑުއިވިގެންދާ އަނެއް ވާހަކަ އަކީ ދަރަނި ބޮޑުވަމުންދާ ވާހަކަ. އިނގިލި އަޅުގަ

ނަން މީގައި. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިރުގައި އަޅުގަނޑު އަނެއް ބަޔަކާ ދިމާއަށް. ޙަޤީޤަތް އެބަ އޮތް ފެން

ބިލިއަން ރުފިޔާއޭ ދަރަންނި އޮންނާނީ ދައުލަތުގެ.  2އެހިން މި ފްލޯގައި ކުރީ ދުވަހު މެންބަރަކު ވިދާޅުވި އަޑު، އެންމެ 

ލިއަނަށް ުވރެ ބޮޑު ދަރަނި އޮތް އޭރު، ބި 11އެއީ އޮޅުމެއް، ނޫނިއްޔާ ދޮގެއް. އެއީ އެތެރޭގެ ދަރަނި އޮތްވަރު. ޖުމުލަ 

ނޑަކަށް  ބިލިއަން.  21ދަޢުލަތުގެ ދަރަނި. ދެން އޮީތ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ނިމުމަކަށް އައިއިރު އޮތް ޮގތް. ގާތްގަ

ށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ބަލަމާހިނގާ. ދެން އޮތީ ދެން އެ ދޭތެރޭގައި ވެރިކަމަ 3.6ނޫނިއްޔާ  3.5އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 

ބިލިއަން  25އަހަުރ ނިމުނުއިުރގައި މި އޮތީ  2އަހަރެއް މި ޮއތީ. އެ  2އަރާވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. ވަޙީދުގެ 

އަހަރުދުވަސް  1އަހަރު، އެއް އަހަރުދުވަސް؛ މި ސަރުކާރުގެ  2112ވަރަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި،  2112ރުފިޔާ. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި އައިއްސި.  1އަކީ މި އަހަރު އެކަނި ބިލިއަން ދަރަނި އެބަ އަރާ. މާނަ  32ނިމޭއިރުގައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  1ވަަނ އަހަރު އެކަނި މި ސަރުކާރުން  2112މިއަހަރު އެކަނި، 

ޙައްލުކުރަން އުޅެންވީ  މި ވާހަކަ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިނގިލިދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެން އެކުގައި މިކަން

ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރަށް ދަރަނި  2116އިނގޭތޯ. މިއަކުން ނުފެނޭ ރަނގަޅު މަންޒަރެއް. އަނެއްކާ 

ނޑު  ބޮޑުވެގެން މި ދަނީ. ދެން މި ދައްކަވާ ވާހަކަ އަކީ ދަރަިނ ބޮޑުވެގެން މި ދަނީ ކުރީގެ ބިލުތައް ދައްކާށޭ. އަޅުގަ

ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އިންނެވި. މިތާ އެބަ ތިއްބެވި އޭގެ ބައެއް  11އީސް ވެސް ިހތުން ޢިއްޒަްތެތރި ރަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2113ވަނަ އަހަުރ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ތަަނށް ވަޑައިގެން  2111ބޭފުޅުން. 

ބިލިއަން  2ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުގައި  2113ގައި، ުހށަެހޅުއްވިއިރުގައި ވިދާޅުވެފައި އެއް ވާހަކަ އެބަ އޮތް. އެ ބަޖެޓު

ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮންނާނޭ.  2ރުފިޔާ އޮންނާނޭ ކުރީގެ ބިލުތައް ދައްކަން. ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ބިލުތައް ދައްކަން 

ގެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮންނާނޭ ކުރީ 1.5ވަނަ އަހަރަށް ުހަށހެޅި ބަެޖޓުގައި ވިދާޅުވި  2111ޖެހިގެން އައި އަހަރު، 

ބިލުތައް ދައްކަން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ނިމިގެންދާއިރުގައި ވެސް ޤަބޫލުކުރަންވީ އެބަ ހުރޭ ޚަރަދުތަކެއް، 

ދަރަނިތަކެއް ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން 

ކާފައި އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން ކުރީގެ ބިލަުތއް ދައް

ވަނަ އަހަުރ  2112އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މީގައި އެބަ އުޅޭ އެހެން މައްސަލަތަކެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން ފާްސކުރާ ބަ  ޖެޓާ އެއްގޮތަށް މިކަން ނިމިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެ ތަނެއް. ބައެއް މަޢުލޫމާތުަތކަްށ  2112ތަްނފީޛުކުރެވިގެންދޭތޯ.  ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާްސކުރީ  މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރު  32މިލިއަން ރުފިޔާ.  11ބަލާއިރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަރަދަށް އަޅުގަ
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. ފާްސކުރި އަދަދަށް ވުރެ ިއތުަރށް މި އޮީތ ަޚރަދުކޮްށފަ. ހެްލތު މިނިސްޓްީރގެ ބަޖެޓު ދައްވެފައި؛ ނޫން ޚަރަދުކޮްށފި

ނޑުމެން ފާސްކުރީ  މިލިއަން  111މިލިއަން ރުފިޔާ.  61އިތުރުވެފަ. މާފުކުރައްވާތި! ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އަޅުގަ

މިާހރު ޚަރަދުކޮްށފި، ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ އިތުރަށް. ޑިފެންސް މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް  21ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮްށފި. 

ނޑުމެން ފާސްކުރީ.  312މިނިސްޓްރީގެ؛   111ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮްށފި. ޕޮލިަހށް  1މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްުކރީ. ޚަރަދުކޮށްފި  ޖެޓް ފާސްކުރީމާ މިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަ 363މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަ

ނޑު ިހތުން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ދައުލަުތގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން ުކރަންވީ ގޮތްތޯ؟ އަޅުގަ

ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާުފޮކށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކަްނތައްަތއް މީ. ފާސްކޮްށފައި އޮތް ބަެޖޓެއްގައި އޮތް ކަމަަކށް ނޫން 

 ހުން ފާސްނުކުަރނީހެން ބަދަލުނުގެންނަނީހެން ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި އޮތީ...ކަމަކަށް މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަަކދެއްކެވުން:ބިލެ

 هللا وعلى آله ينلسوالمر ءف األ نبيارأشالم على الة والس  العالمين والص   الحمد هلل رب   الّرحيم الّرحمن هللا بسم

ޮކްށ، ޤައުމުެގ ަސރުކާރުގެ ވަޢުުދތައް ފުްއދައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު އާދެ، أجمعين وصحبه

ވަނަ  2115އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުޮކށް، ޤައުމުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ުހށަަހޅާފައިވާ 

ނޑު ވެސް އެ ބަޖެޓަކާ ދޭތެރޭގައި ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް  22.3އަހަރުގެ މި ބޮޑު  ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު މަގުން، ހެޔޮމަގުން ގެންގޮސްފި ކަމުގައި ވާނަމަ  ކުރަމުން އަންނަ މި ބަޖެޓުގައި  ކަ

ނޑު  ނޑަށް ވެސް އެކުލެވިގެންވާ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި މި ފުރުޞަުތގައި އަޅުގަ އުއްމީދީ ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަ

ަހށް ުހަށހެޅުއްވިއިރުގައި ދަންނަވާލަން. އާދެ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ަވނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަްށ  2115އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮްށެދއްވާފައި އެބަ ހުރި، 

މިލިއަން ރުފިޔާ  553ޓަކައި މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައި އެބަ ހުރި. އާދެ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރިވައިސްކޮްށގެން 

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވި  2115ވަނަ އަހަރުގައި،  15މި  ވަނަ އަހަރުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ވާހަކަ  321ހިސާބުތަުކން އެބަ ދައްކާ. އަދި މީގެއިތުރުން ގްރީން ޓެކްސެއް ތަޢާރަފުޮކށްގެން 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ އެބަ އޮތް ބަޔާންކޮށްފަ. އާދެ، މި ގްރީން ޓެ ކްސް ނެގެމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން، މިހާރު އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ިމހާރު ވަނީ ުހަށެހިޅފަ. މި ޓެކްސް ނެގުމަށް ޓަކައި ބިލެއް ހުަށހެިޅފައި މި 
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ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ގްރީން ޓެކްސް ނެގިގެންދާއިރުގައި މި ޓެކް ސަކީ، ާޚއްޞަކޮށް ިތމާވެށީގެ ކަންކަްނ؛ ވަނީ. އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަަލތައް ޙައްލުކުރެވިގެންދާ ގޮތަްށ އިންތިޒާމުކުރެވިގެން، ސަރުކާރުްނ އެ 

ނެ ކަމަށް. ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވިގެންދާ

ނޑުމެން ބަލައިގެންވާނީކީ ތިަލުފށީ ފަޅުގައި  ނޑުމެން ތިމާވީެށގެ ވާހަކަަތއް ދައްކާއިރު ހަމައެކަނި އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގަިއ ހަމައެކަނި އުފެޭދ ކުނިތަަކކަށް ނޫން.  އުފެދޭ ކުިނތައް، ނުވަަތ އަުޅގަ

އިރަާތކުގައި މިހުރި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ދާ 

ނޑުމެން މި  ގްރީން ޓެކްސް އިން ނެގޭ، ބޭނުންކުރެވޭ ފައިސާ އެޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގޭ ވާހަކަ ވެސް މި  1522 ފީގެ ގޮތުގައިއިން އެކުއިޒިޝަން އުއްމީދުކުރަނީ. އާދެ، އެސް.އީ.ޒެޑް 

ރިސޯޓު  11މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި  211ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެބަ އޮތް. އަދި މީގެއިތުރުން ބިންވެރިޮކށްގެން 

ނޑުމެ  521އިތުރަށް ވިއްކާލެވިގެން، ބިން ކުއްޔަށް ދެވިގެން  ންންަށ މިިލއަން ރުފިޔާ ނެގޭނެކަމުގައި އެބަ ހުރި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުުކރުމަށް ޓަކައި ުހަށހެޅިފައި މި ވާ ކަންކަމަކީ  ފެންނަން. އާދެ، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑްަށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަިއ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ެއކަށައަޅުއްވާފައިވާ ނިޒާމެއްގެ 

ންަތއްތަކެކޭ. އާދެ، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ުދޅަހެޔޮކަން އިތުރުޮކށްދިނުމަށް ތެރޭގައި އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ކަ

ޓަކައި، ރައްޔިތުންނަށް އަމާންއޮމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނނަށް ހަމަޖެޭހ ދިރިއުޅުމެއް 

ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އާދެ، މި  ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓެއް ކަމުގައި ފެންނަން  2115ދެންނެވި އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު 

އަޅުގަނޑު މި  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަްށ ވާއިރު، މިއީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި 1.3އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ 

ނޑުގެ ދާއިރާ އަށް ވެސް  ނޑުގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަ ދެކެނީ މިހެންވެގެން ޙަޤީޤަތުގައި. އާދެ، އަޅުގަ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން އެބަ ހުރި، ރަނގަޅު އުއްމީދީ ކަންތައްތަެކއް އެކުލަވައިލެވިފައި އެބަ ހުރި. އާދެ، ފ. ބިލެތްދޫގައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާތީވެ، އެކަމަށް  1.15ޤާއިމުކުރުމަށް ަޓކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް

ނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، މަިފދަ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކަީކ ޒުވާނުން ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި  ޓަކައި އަޅުގަ

ވެރިަކން އާލާކޮށް، ިމ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ަޓކައި މި އިޖްތިމާޢީ ކަްނކަން ދިރުވައި އާލާކޮށް، ަރށްަރށުގެ އެކު

ދައުލަތުން ަފށައިގެން ކުރިައްށ ގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. 

ކީ ބިލެތްދޫގެ ޒުވާނުންގެ އާދެ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ އަށް ޚާއްޞަކުރެިވފައި މި ވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އަ 

ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ވާތީވެ، މި ފުރުަޞތުގައި މިކަން އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވި 

 23ފަާރްތތަަކށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އިން 

ވެސް ފ. ބިލެތްދޫ މި ވަނީ ހިމެނިަފ. އަދި އޭގެއިތުރުން ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ފ. ބިލެތްދޫގައި  އައިލެންޑް ނިޒާމުގައި
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ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ،  އިމާރާތްކުރާ އެއް ގެ މި ވަނީ މި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ. މީގެއިތުރުން އަޅުގަ

ށް ޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ބިލެތްދޫގެ ބަނދަރަށް ދިމާެވަފއިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަ

ނޑު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބަޖެޓު ޮކމިޓީގައި ތިއްބެވި ފަރާްތަތކުްނ އެކަމްަށ  ހިމެނިފައިނުވާތީވެ، އެއީ ައޅުގަ

ނޑު ވަރްަށ ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރާ އެއް ކަމެ  އް އެއީ. އާދެ، ފ. ސަމާލުކަންދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ފީއައްޔަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން ިއންތިާހ އަްށ ފޯާރފައިވާ ަރށެއް. މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ޖާގަނެިތގެން ވަރަށް ދަިތ ހާލުގައި 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއްގެ  ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެއް. އާދެ، މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުގެ ތެެރއިން ފީއަލީ ބިން ހިއްކުން  ތެރެއިން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  2115އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ 

ކޮްށދިނުމަްށ އެދިފަ. ފީއަލީގެ ނަރުދަމާ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ބިން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ނަރުދަމާ އަށް ބަދަލު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައި އްޮތ  2112އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގައި ވެސް؛ އާދެ، މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ 

އް ނެތް. އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިއިރުގައި ފީއަލީގެ ނަރުދަމާ ހިމެނިފައެ

ހަމައެކަނި ބިންހިއްކުން މި ޮއތީ. އާދެ، މިކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  ނޑު ވާނީ. އަޅުގަ ފަާރްތތަކުގެ ސަމާލުކަަމށް ގެެނސް، އެކަން މި ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭތޯ އެދިފައި އަޅުގަ

ންނައިރުގައި ފީއަލީ އަށް ވެސް، ފީއަލީ ރައްޔިތުން އެދޭ ަފދަ ތަރައްޤީގެ ކަްނތައްތައް ބަޖެޓު ފުރިހަމަވެގެން އަ

ހާސިލުކުެރވޭ ފަދަ ކަްނތަްއަތކެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ާހސިލުވެގެން، ހިމެނިގެން އައުން. އާދެ، ފ. މަގޫދޫ އަކީ 

ކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެއް. ބަނދަރުގެ ބަނދަރެއް ނެތި ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ފާއިތުޮކްށަފއިވާ ރައްޔިތަ

މަސައްކަތް ޢަމަީލ ގޮތުން ެފށުމުގެ މަސައްކަްތ ދާދި އަވަހަށް ެފށިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު މިއަދު މި ވަނީ 

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ދަތުރުކުރެިވފަ. އާދެ، ސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް؛ އުއްމީދާ ދިމާލަށް އަޅުގަ

ކި ހުއްދަތައް ނެގި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިއަދު މި ވަނީ މަގޫދޫގެ ބަނދަރު ފެށުަމްށ ޓަކައި ތައްޔާރުވެފަ. އާދެ، އެކިއެ

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ، ގުޅިގެން  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ުހަށހެޅިފައި މި ވާ ބަޖެޓުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ  ބަނދަރު ނިންމާލުމުގެ ރަނގަޅު އަދަދެއް މި ބަޖެޓުގައި މަސައްކަތްކުރެވިގެން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި މީގެއިތުރުން ދިގު ޒަމާންތަކެއް ފާއިތުވެގެން  ހިމަނާލެވިފައިކަން މި ފުުރޞަތުގައި އަޅުގަ

ކެއް ފާިއތުވެގެން ގޮސްފައިވާ މިސްކިތެއްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަްތ؛ މިސްިކތެްއ އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް، ިދގު ދުވަސްތަ

ނޑުމެންނަށް  ގޮސްފި އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ފެނިގެން މި ދަނީ މި މިސްިކތް ވެސް ނިންމާލެވޭނެވަރުގެ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން. އާދެ، 

ަތެކއް މިހެން ހިމެނިފަވުމާ އެކު ވަރަށް ހީވާގި މިނިސްޓަރެއް، އާދެ، މިއަދުގެ ފިނޭންސް މިދެންނެވި ހުރިހާ ކަންތައް

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި މިހުރި ަކންތައްަތކަްށ ދެއްވި ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި  މިނިސްޓަރަކީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އަދަދުތަކެްއ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، މިހެން ބަޖެޓު ގައި އަޅުގަ

ފެންނަންހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ހުއްޓިފައި އޮންނާނެ އެއްޗެއް ނޫން. 

ށް ޓަކައި އަބަދުވެސް އިންސާނާ އަކީ އެ އިރެއްގައި އެ މީހަކަށް ލިބޭ މިންވަރަށް ވުރެ، އަނެއް މިންވަރަށް ވާސިލުވުމަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް އުއްމީދުކުރަނީ  ތާއަބަދުމެ އުއްމީދުކުރަމުން އަންނަ ބައެއް. އެގޮތުން އަޅުގަ

މިއަށްވުރެ ވެސް ފޮނި، މިއަްށ ވުރެ ވެސް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް އިތުރަށް މި ދާއިރާ 

ން. އަދި ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ފަދައިން، ފ. ބިލެތްދޫ އަކީ ބަނދަރެއް އަށް ޓަކައި ހިމެނިގެންދިޔު

ހަދާފައި އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުކުރެވިގެން ވަރަށް ދިގު ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުޮކްށފައިވާ ބައެއް. 

ލައިގެން ނިދޭނެ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދޯނިފަހަުރ އަޅާފައި، ރަނގަަޅށް ދޯިނފަހަުރ އަޅާފައި ގޭގައި ހަމަޖެހި

ނޑުމެން އެތައް ފަހަރެއްގައި މިނިސްޓަރާ ހަމައަށް ގޮސް  ރަށެއް ނޫން ފ. ބިލެތްދޫ އަކީ. މި އަހަރު ވެސް އަޅުގަ

ން އާދޭސްކުރިން، ބިލެތްދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށްޭދށޭ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް  އެކަން މި ވަނީ ނުކުރެވި. އެެހންވީމާ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ  އަދިވެސް ފެންނަންނެތީމާ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންންަށ ގޮވާލަން، ބިލެތްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިކަމަށް އެންމެ ޖެހެއޭ ކޮންމެވެސް އިންތިޒާ މެއް ހަމަޖައްސައިދޭން. މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަނުޖެހި، މި ބަޖެޓު ނިމިގެން އަންނަ ތަނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މިއަށް އެދެވޭ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަ ނޑު ވާނީ ރަސްމީޮކށް ލިޔުމުން އެ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަ މެއް. މިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގެކުރީގައި ވެސް އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ ކޮންމެ  ބޭފުޅުންަނށް ދަންނަވާފަ. އާދެ، ބިެލތްދޫ، އަޅުގަ

ލަތައް ފޯރަމެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެއް. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖިްތމާޢީ އެކިއެކި މައްސަ

ނޑުމެންނަށް ދޭތެރެއަުކން އިވޭނެ ގޭންގު ކުްށތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހެމުން އަންނަ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަ

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ހަދަންއުޅޭ ވާހަކަ. ނޫނިއްޔާ އެކަންކަން ޙައްލުނުވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ. މަސްތުވާތަެކތީގެ ވަބާ މި 

ނޑު އަބަދުވެސް ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ، މި ޤައުމުގައި ބޮޑުވެގެން އުޅޭ  ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ދިމާވަމުން މިއަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ތަުޢލީމީ ނިޒާމެއް 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެއް  މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުންނޭ. އަޅުގަ

ބިލެތްދޫގައި ޕްރީސްކޫލެއް ނެްތ ވާހަކަ. ބިލެތްދޫގައި ޕްރީސްކޫލެއް ނެތި، ަޅފަުތގައި ކުިދންތަކެއް މިހާރު ބިާނވާން އެ 

މުން ަފށަނީ އެއްވެސް ކަހަލަ ރަނގަޅު، ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނެތި. މި ދައްކަނީ އެތައް ބައިވަރު ކުދިންނެއް ކިޔެވު 

މަޙްރޫމުވެފައި ތިބޭ ޒާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި އަންނަނީ. ރަނގަޅު ވަާހކައެއް. ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ 

ތެރެއިން ކުޑަކުޑަ ކްލާސްރޫމެއްގެ ތެރޭގައި އެ ކުދިން ިކޔަވަމުން އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއެއް ނޫން އެ 

ކީ. އެ ހުރިާހ ކުިދންގެ ބެލެނިވެރިންގެ އުއްމީދަކީ އެއެއް ނޫން. ބިލެތްދޫ ކުދިންނަށް މިއަދު ބޭނުންވާ ބޭނުންވުމަ
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ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަކަށް ވެަފއި މި އޮންނަނީ، އެ ކުދިންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްަރށުގައި ޕްރީސްކޫލުތައް 

ގެ ފުރުޞަތު އެ ކުދިންގެ؛ އެ ބޭފުޅުންގެ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ އުސޫލުން އެ ބޭފުޅުންނަްށ ވެސް ކިޔެވުމު

ނޑުމެން. މިއަދުގެ ބަޖެޓު ތަރުތީބުކޮްށލެވިފައި އޮތް މަންޒަރު  ދަރިންނަށް އެބަ ދޭންޖެޭހ މިއަދު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައިރު ވެސް ބިލެތްދޫގެ ޕްރީސްކޫލުގެ ވާހަކަ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންންަށ 

ޑައިގަންނަވާނެ، އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކައެއް ބިލެތްދޫގައި ޕްރީސްކޫލެއްގެ ވާހަކަ. މި އެނގިވަ 

ނޑަށް ދެއްކިއްޖެ އެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ތަރުތީބުކޮށްލެވުނުއިރު  މަޖިލީހުގައި އެތައް ދުވަހެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެން ގޮސް ފައެއް ނުވޭ ބިލެތްދޫގެ ޕްރީސްކޫލެއްގެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޅަފަތުގައި ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ގެއްލުވައިލައިފި ކަމުގައި  ކޮންމެހެންވެސް އަޅުގަ

ަހރު ފަހުން ނުކުންނައިރުގައި އަ 21އަހަރު ަފުހން،  15ވާނަމަ، އެކުދިން ބޮޑެތިވެގެން މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެައށް މީގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  އެއްކަލަ ކުދިންނަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ނުދެވި ތިބި ކުދީންގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަަޅށް  ނޑަކީ ތަުޢލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކްަތކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ވީތީވެ، އަުޅގަ ދަނީ. އަޅުގަ

ލީމީ ނިޒާމަކުން ކުދިންތަކެއް އެއްކިބާވެ، އެއްފަާރތްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ނިމިގެން އަންނައިރު އެ އެނގޭ ތަޢު

ނޑުމެންނަށް ނުނެރެވި މި ދަނީ  ކުދިންނަށް ދިމާވެގެންދާނެ ގޮތް. މުޖުތަމަޢަށް ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެންނަކުން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ، ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ އަޅު ގަ

އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ވެސް އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން، ފީއަލީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށުގެ ގިނަ 

ނޑުމެން އެކަމަްށ ވެސް ވާނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ އި އެދިފަ. ރައްޔިތުންތަކެއް ނަރުދަމާ އަށް ބޭނުންވާތީވެ އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިދެންނެވި ކަންކަްނ އެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. އަދި ފީއަލި ސްކޫލަކީ ވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާ ައށް އޮތް ތަނެއް 

ކްލާސްރޫމް ިއތުރުޮކށްދިނުމަްށ  16ނުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމުނުކުރެވި، ފީއަލީ ްސކޫލަްށ އެ ތަނަކީ. ކިޔަވައިދި

އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ތަާފުތ އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ވެްސ މަޝްވަރާކުރެވިފަ. އާދެ، 

ސް ިމނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަމުންދިޔައިރު ވެސް އެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފިނޭން

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޔަޤީންކަންދެއްވި ފީއަީލގައި  ކްލާސްރޫމެއް އިމާރާތްކުރެވިގެންދާނެ ބަޖެޓެއް މި  6ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ބަޖެޓު  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ކުރީގައި ވެސް އިޝާރާްތކުެރވުނު ފަދައިން، މި

ނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ކްލާސްރޫމުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ެނތް. ހަމަ މި  ނިމިގެން އައިއިރުގައި އަޅުގަ

އިސްމާޢީލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި ލައިބްރަރީ؛ هللا ބީދައިން ފ. މަގޫދޫ އަކީ ލައިބްރަރީއެއް، ޢަބްދު

އެއީ ބިނާއެއް. މީހެއްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ހަނދާނީ ބިނާއެއް މިއަދު ވަނީ ފ. ނިލަންދޫ  މިއަދު އެ ލައިބްރަރީ ވަނީ

ނޑުމެން ކްލާސްރޫމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ؛ މިއީ އެތައް  އަށް ބަދަލުކުރެވިފަ. އެ ތަނުގައި އަޅުގަ
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އް. އެއަށްވުރެ ވެސް ިގނަ ޒަމާން ފަހަރުގައި ވުން ޒަމާނެއްވެ ފަންސަވީހަަކށް، ިތރީހަަކށް އަހަރުެވފައި ހުިރ އިމާރާތެ

ވެސް އެކަށީެގންވޭ. މިއަދު އެ ތަން ވަނީ ވެއްޓެން ކައިިރވެފަ. އެ ތަނަކީ ކިޔަވައިދިނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންނުވާ 

ވެސް ވަނީ  ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ލަފާދީފަ. އަދި ޚުދު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން

އެ ތަނުގައި ކިޔަވައިނުދޭން؛ އެހެންނަމަވެސް، ސްކޫްލތެރޭގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމާ އެކު، މިއަދު ވެސް މަގޫދޫ 

ސްކޫލުގައި އެ އަންނަނީ އެ ތަން ބޭނުންކުރަމުން. މިއަހަރުގައި އެއް ކްލާސްރޫމް ހިމަނައިގެން އެކަން ކުރުމުގެ 

ނޑުމެން މަސަ އްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް ކުަރމުން އައީ. މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ތިން ކްލާސްރޫމު އުއްމީދުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރީގައި ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި،  ހިމަނައިދޭނެކަމުގައި އަޅުގަ

ނިޒާމު ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް  ފީއައްޔަށް ވެސް އަދި ބިލެތްދޫ އަށް ވެސް، މަގޫދޫ އަށް ވެސް ތަޢުލީމީ

ނޑު ހަމަ ހިާތމައާ އެކު ފާަހގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ުކރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑު  ހިމެނިފައި ނެތްަކން އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދު މި ކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަން ހަމަޖެހިގެން އަންނައިރުގައި  އިޝާރާތްކުރި ަފދައިން، އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. އާދެ، ތަ  ޢުލީމީ ނިޒާމަށް ވެސް ރަނގަޅު ހަމަޖެހޭ ކަްނތައްަތކެއް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  3.25ވަނަ އަހަރުގައި މި ވަނީ  2112ކައުންސިލުތަކުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުގައި ފ. ބިލެތްދޫ އަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ވަނީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  3.61ނަ އަހަރުގައި ވަ 2115ޖުމްލަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ދީފަ. 

ހިމަނައިދީފަ. މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުަރނީ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބިލެތްދޫ އަްށ ވެސް އަދި ފީއައްޔްަށ 

ނޑަށް ވެސް، މަގޫދޫ އަށް ވެސް؛ ތިން ރަށަށް ވެސް ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މި ހިމެނިފަ އިވާ އަދަދުތަކަކީ އަޅުގަ

ކައުންސިލުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުގައި މިހާރު އެ ތަންަތނުގައި ހުރި މައްސަލަތަަކށް ބަލާއިރުގައި އެންމެ 

 ވަނަ އަހަރު 2112އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަނުކުރެވޭ. އަދި ފީއައްޔަށް ބަލައިލާއިރު، 

މިލިއަނަށް މި އޮތީ ތިރިވެފައި މި ބޭފުޅުންގެ މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓު. މަގޫދޫ އަށް  3މިލިއަނުގައި އޮވެފައި  3.6

މިލިއަނަްށ އެބައިން ގޮސްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރީގައި ވެސް މި  2.2މިލިއަނުގައި އޮވެފައި  3.3ބަލައިލާއިރުގައި 

ނޑު ގޮތެއްގައި މި ތަންތަން މަރާމާުތކުރުމާއި މި ތަންތަނުގައި  އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން ކެޕިަޓލް ޚަރަދުތަކަކީ މައިގަ

ކުރަން ހުރި އާބާތުުރތައް ފިލުވުމާ، މި ހުރިހާ ކަްނކަން ކުަރމުން އަންނަނީ މީގެތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި 

ނޑުމެންނަށް؛ އަޅު ނޑާ ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތުގައި އެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ތިން ރަށުން ވެސް އަުޅގަ ގަ

ވަނަ އަހަރުަގއި ކުރަން ހުރި މަރާމާުތތަަކްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަްސަތކެއް އެޅިގެން ގޮސްފައި މި ވަނީ.  2115ބޭފުޅުން 

މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަންކަން ރަނގަޅު އުސޫލަކުން 

ނޑުމެން މިއަދު  ހަމަޖެހިގެން ނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް؛ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އަޅުގަ މެނުވީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފީއަލީ ކައުންސިލުގެ ތެރެއިން ކުރަން  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން މި ދަނީ. ޕްރެކްޓިސްުކރަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަ

ނާ ހަމަޔަްށ ޚިދުމަތްިދނުމުގައި އެ ބޭފުޅުން ދާނީ ހުރި ބޮޑެިތ މަރާމާތްތައް ުނކުރެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، ރައްޔިތުން
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ފެއިލްވަމުން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ދަތިކަން އަންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ 

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަން ނޑުމެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުކން ގުޅިގެން އަޅުގަ ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް އަޅުގަ

އަހަުރ  11ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އާދެ، ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަލައިލާއިރުގައި ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކީ ފާއިތުވީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑު މަރާމާތެއް ނުކޮށް ހުރި ތަނެްއ އެ ތަނަކީ. ލޭބަރރޫމުގެ މަރާމާުތތަކަށް ވެސް މި ވަނީ 

ތެަލސީމިޔާ ކުދިން، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ  11ނުންވެފަ. ފީއައްޔަކީ އިންތިހާ އަށް އެ ބޭފުޅުން ބޭ

ގިނަ ތެލަސީމިޔާ ކުދިން ތިބި ރަށް، ފީއައްޔަކީ. މި ތަނުގައި ތެލަސީމިޔާ ކުދިންނަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން ފީއަލީގެ ޞިއްޙީ 

ވަނީ ވޯޑެއް ހަދާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުން  މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެ މި

އެތަނަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯުރކޮށްނުިދުނމުގެ ސަބަބުން އެ ވޯޑުގެ ޚިދުމަތް ވެސް މިއަދު ވެސް މި 

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ، ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ަފށައިނުގަނެ. އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ބައެކޭ ފ. ފީއަލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ. އަޅުގަނޑްަށ 

ނޑަށް ފެނިގެންދަނީ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  އެ ރަށަށް އެރޭ ކޮންމެ ފަހަަރކު ވެސް އަޅުގަ

އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުާރ؛ ހިޭލސާބަަހށް މަސައްަކތްކުރަނީ. އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ތާ

ޚަރަދުކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، ިމ ކަންކަން މިހެން ކުރެވެމުންދާއިރު ދައުލަތުން ޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ކަްނކަމާ 

މަސައްކަތްކުރާ ތަްނތަނަށް ާޚއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން  ދޭތެރޭ ސަމާލުކަންދޭން. މިހެން ހިލޭސާބަަހްށ، އަމިއްލަ އަށް

ނޑު ދެކެން. އާދެ، ބިލެތްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކީ ވެސް ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުަރންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ނުގައި ވެސް ބޯފެން ނުހިަފހައްާޓތީވެ ތިން ފޭސް އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަްތތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ތަނެއް. އެ ތަ

ރަނގަޅަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ވެސް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. ފ. މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބަލާއިރުގައި އެ ތަނުގައި 

ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަރާމާތުަތކަަކށް ބޭނުންވެފަ. ދޮރުތައް ވީރާނާވެ ގޮސްފައި މި ވަނީ. ބޭނުންކުރާ ގިނަ 

ކުރެވި މި ދަނީ ތްރީ ފޭްސ ކަރަންަޓށް ބަދަލުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން. އަދި ތެލަސީމިޔާ ކުދިން މެޝިނަރީޒްތައް ބޭނުންނު

އިންތިހާ ައށް ގިނަ ތަަނަކށްވެފައި ބޭނުންވާ ކޮންސިއުމަބަލް އައިޓަމުތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފ. މަގޫދޫ ޞިއްޙީ 

ނޑު ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާނީ، މުޅި މަރުކަޒު މި ވަނީ ރަނގަޅު ެފންވަރަަކށް ުނހިންގިފައި މި ަވނީ.  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ މިހާވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މި ކަންކަަމްށ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ސަމާލުކަންދޭން. މިއީ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަޮކށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިލާއިރުގައި ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތަަކްށ ވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ މި ކަންކަމަކީ ފެންނަން ހުންނާނެ އެއްޗެއް ނޫން.  ކަންތައް؛ އަޅުގަ

ވެސް ގިނަ ފަހަރު މި އޮންނަނީ މި ކަންކަން ނުކުރެވިގެންދާ އެހެންނަމަވެސް، ހެލްތު މިިނސްޓްރީ ތެރޭގައި ބަޖެޓުން 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ރަށަކަށް ނެްތަކން މި ުފރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން.  ތަން. ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކެއް އަޅުގަ
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ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މުޅި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަން ނިމިގެން އަންނަ އިރުގައި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްށތަަކކަށް ވެސް ަހމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ކަންކަން ގެނެވިގެން އަންނާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު 

 އުއްމީދުކުރަނީ؛ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުްނ  31ށް ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގައި ޖުމްލަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާ ތަނަ 

ޢިއްޒަްތތެރި  11ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.ޕީން  21ވާހަަކފުޅުދައްކަވާފައިވޭ. އެގޮތުން، ޕީ.ޕީ.އެމުން 

ބަރުން. ޢަދާލަތު ޢިއްޒަްތތެރި މެން 12ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.އޭ އިން  12މެންބަރުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިހާރު  31ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި މިނިވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ އާދެ! ޖުމްލަ 

 ގައި ބައްދަލުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.  11:15ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މި ދަނީ. 

 

 ]އަށް  11:16ްނ އި 11:35: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން `.  ނޑުމެން މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރުގައި މިހާރު އަޅުގަ ހުސްވަގުތުކޮަޅްށަފހު އަޅުގަ

އްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް. މި ބަހުސް ކުރިއަްށ ވަނަ އަހަަރށް ލަާފކުރަ 2115ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ 

ގެންދިއުމުގައި މިހާރު ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަކައި ފުރުަޞުތ މި އަރުވަނީ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ވަނަ އަހަރަްށ  2115ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުަށެހޅިފައި ިމ ވަނީ ، ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ކަމަށްވާ  2115ލަފާކުރާ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އަަހރުގެ ބަޖެޓަކީ މި ޤައުމުގެ  ވަނަ 2115ާސސްކުެރވޭނެ ބަޖެޓެކޭ. ހުސް މީހުންގެ ޖީބުތަަކށް ސީދާ އިހާ  21ލައްކަ  3

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން. ބަޖެޓެއް ލެއްވިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަުކ އެކުލަވައިަލތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިހާ ކަން އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދިވެހިރާއް هللا ދުރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްޖުމްހޫ ޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްއެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ނަމުގައި ގެ ހީވާގި ކެބިނެޓަށް ވަރަށް އިޚްއެ މަނިކުފާނު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ލާްޞތެރި ޝުކުރެއް އަޅުގަ
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ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ؛އަ ނޑު ދަންނަވަން. އާދެ!  ދި އަޅުގަ ވަނަ އަހަރުގެ  2115ނައިފަރު ދާއިރާގެ ނަމުގައި އަޅުގަ

 2115ކަން ޔަޤީން. ހާސިުލކުރުމަށް ޓަކައި އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް ޓަކީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަންކަންބަޖެ

ކަން ހަމަ ޔަޤީން. ވަރަށް ހާ ޒުވާނުންނަށް ހިނިތުވުން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެެޓއްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި

ނޑު ދަންނަވާނީށް މި ފެންނަނީ. ހަމަ އުަފލާ ނަވެސް ަތފުީސލީ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަކީ މިއީ  ،އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވޭތުސަރޕްލަސް ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓެކޭ ވެދިޔަ އަހަރުަތކުގައި ނުފެންނަ މަންޒަރެއް. އަރަނި . މިއީ އަޅުގަ

މި ފަހުގެ ާތރީޚުގެ ފުރަތަަމ  އި ވެސް؛ފުރަތަމަ އަހަރު ކަމުގަ ބަޖެޓެއް އަދި އިޤްތިޞާދީ ބަޖެޓެއް ހުަށހެޅިގެންދިޔަ

ނޑު އެންމެ އުފާވާ ކަމަކީ ނޑު ދަންނަވަން. މި ބަޖެޓުގައި އަޅުގަ ވަަރށް ބޮޑަށް  ،އަހަރު ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނިސްބަތް ވަނީ މިއަދު  ދާއިރާއެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑު 15ހަމަހަމަކަން ފެްނނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް. 

ކާރެއް އެއްވެސް ދާއިރާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދުގެ ސަރު ،ކުރާ ޕާޓީ އަށް ކަމުގައި ވިޔަސްވެރިކަން

ތަން  އަކަށް ހަމަހަމަކަންަމތީ ކަންަތއްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރައްވާބާކީނުޮކށް، ހުިރހާ ދާއިރާ

ނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ. އެކަމަ ނިސްަބތްވާ ޕާޓީގެ  ށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މެންބަރަކަށްވެ ހުރެމެ، ފަޚް ުރވެރިވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

މުން އަންނަ ކުރަބޮޑަށް އިންތިޒާރު ން ވެސް ވަރަށްއަހަރުގެ މިހާހިސާަބށް އަންނައިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތު

ނޑުމެންނަށް ވަގުތުކޮޅެއް ބަޖެޓު ގެ މަސައްކަްތތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިައށް ދާ ވަގުުތކޮޅަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހިސާަބްށ ބަޖެޓު ފާހަަގކުރެވުނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަްށ އައުމުގެ ކުރިން މި  މި ސަރުކާރުން އަޅުގަ

 ކުލަޔަކަށް ނުބައްލަވައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރެއްވި  ދާއިރާގެ މެންބަރުންނާ 15ޖޭގެ ދިވެހިރާއްދެންނެވި 

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ލުއިވެ ތަން. އަދި މިއަދު އަޅުގަ ، ވަނީ މި މަޝްވަރާތަަކށް ަފހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތަްއ  ކަންމި ބަޖެޓް ނިންމާލުމުގެ ޔަޤީން އެކުހަލުވިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ. އަޅުގަ

 އެބަ ޔަޤީންވޭ މި ތަނުގައި އިދިކޮޅު ފަާރްތތަަކށް ނިސްބަތްެވވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަަކތައް ހުންނަ

ނޑު ހަމަ ނޑުގެ އަޚް ގޮތުން ވެސް. އަޅުގަ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު އިބްރާީހްމ  މަރަދޫ ދާއިރާގެ، ފާހަގަކޮްށލަން އަޅުގަ

ކުރެވިގެން އަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް އެލޮކޭޓުޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ،ޝަރީފް، އެ މަނިުކފާނުގެ ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާޅުވި

ކަންކަމުން ވެސް  ކަމުގައި. އާދެ! މިނަ އަހަރު ުހަށހެިޅފައިވާ ބަޖެޓުވަ 2115ުހށަެހޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ 

ނޑު ކުރިންމި އެނގެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ރުން ހަަމހަމަކަން ގެންގުޅުއްވާވަރު. އާދެ! އަޅުގަ

އަށް ހުރި  ދެންނެވިހެން އަހަރުގެ މި ވަގުތަކީ މިއީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުާރ ވަގުތެއް. ދާއިރާ

އިން. ރައްޔިތުންނަށް ޖުމްލަކޮށް މުޅި ޤައުމަށް ހުރި ޛަރީޢާ ރޫޢުތައް އެނގިގެންދަނީ މި ބަޖެޓުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝް

ނޑު ސަރުކާރަކީ މިއީ ކުރިންއިން. އާދެ! މި ނގިގެންދަނީ މި ބަޖެޓްގެ ޛަރީާޢ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތައް އެ ވެސް އަޅުގަ

އި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެކު އައި ސަރުކާރެއް. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްަތކާ ރައްޔިތުންގެ މެނިފެސްޓޯއަކާ، ދެންނެވިހެން
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ކަންތަްއތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެން އެ ކަންތަްއތައް ހާސިލުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި އައިސް އޮްތ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މަޖިލީހަށް ުހަށެހޅިފައިވާ މި ބަޖެޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން އެބަ ރެއްސަރުކާ ކަން އަޅުގަ

ނޑުމެ ޔަ މަދު ވެދިބަލައިލާއިރު މި ފެންނަނީ ވޭތުން އެކި ދާއިރާތަކަށް ނަޒަުރ ހިންގައި ދޭ. މިގޮތުން އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  365ވީ  އާދެ! މި ސަރުކާރަށް މި ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި؛

ނޑުމެން މިއައަށް ކޮށްދެއްވައިފައިވާ ކަންތައްތައް އަ އި މަންފާ އާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ދު މި ކަހަލަ ބަޖެޓަކަށް ޅުގަ

ނޑުމެން ބަ ައލިއަޅުވާލަން. އެގޮތުން، ޞިއްޙީ ޖެހޭ ކުރާއިރު އެބަބަހުސް ލައިލާއިރު، މިހާރުވެސް ދާއިރާ އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އުފަޕްރޮޖެކްޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުގައި ހިނގަމުން 51ދާއިރާގެ  ޞިއްޙީ ލާ އެކު ދާ ވާހަކަ އަޅުގަ

ދުވަސް ނުވަތަ މި ސަރުކާރުގެ ކުރިން އޮތް ސަރުކާރަކީ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! ވޭތުވެދިޔަ ފަސްވަރަަކށް އަހަރު

ނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވައް ނަވާނީ ޞިއްޙީ ދަން ވަކިން  ؛ދާއިރާ ޓާލި ސަރުކާެރކޭ. ޞިއްޙީދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަންޚާ ދާއިރާގައި  ސަލަތައް ވަރަށް ވެސް ގިނަ. ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މައް ޞިއްޙީ ، އްޞަކޮށް އަޅުގަ

ތައް ހުރީ ހިކަްލަތކެއް ނުވެއް ދުވޭ. ލޯންޗު. ވެފަތައް ހުރީ މިއަދު ދަބަރުޖަހާންކުރެވެމުންދިޔަ އިކުއިޕްމެންޓުބޭނު

އެމްބިއުލާންސެއް،  123އި ސްކޮޅުގެ ތެރޭގަވީ ކުޑަދުވަ މިއަދު މި ސަރުކާރުން މި  އި. އެހެންނަމަވެސް އެއްގަމުގަ

ިމހާރު ޚިދުމަްތދެމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން  ،ސްއެމްބިއުލާންސެއް ކޮންޑިޝަނަށް ގެނެ  123މަސައްކަތްނުކުރެވި ހުރި 

އި އައު އެމްބިއުލޭންސާ 51އިތުުރ ، ންސުން ނުވާތީވެއަށް މި ވަުގތު ހުރި އެމްބިއުލާ ފާހަަގކުރަން. އަދި މުޅި ރާއްޖެ

ބަނދަުރ  11ތް ަފށައި، ބަނދަރުގެ މަސައްކަ 31ކުރެވިފަ. މެޑިކް އެމްބިއުލާންސަށް ވަނީ އޯޑަރއަދި ދެ ޕެރަ

ރަށެްއ  2ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ަފށައި،  1ވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ނިމިފައި

ނޑުމެން ފާަހގަކުރަން.  ށް ވުރެ އަ 11ވެފަ. ވަނީ މިއަދު ޔަޤީން  ޓު މިގަޑިއިރުގެ ކަރަން  22ނިންމާފައިވާކަން އަޅުގަ

އޯގެ ބޭސްފިހާަރތައް ޮގަތށް އެސް.ޓީ. ޮގަތށް ރައްޔިތުްނަނށް ހިލޭ ބޭްސ ލިބޭ ގިނަ ރަށުގައި އާސަންދަ ޚިދުމަތް ލިބޭ

ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި އެރީނާތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ  ،ރަށެއްގައި ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި 36ކުރެވިފަ. ވަނީ ޤާއިމު

ދާ ކަންތައްތަކުެގ ޖެޓަކުން ސަރުކާރެްއ ކޮށްދެމުންސައްކަްތތައް ވަނީ ފެށިފަ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ބަމަ

ނޑުމެންނަށް މި ވަނަ އަހަރު ހުރި ކަްނތަްއތަކަީކ ކޮބައިކަން ބަލައިލަންޖެހިފަ.  2115ވަނީ  ވާހަކަ. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އޭގެވަނަ އަހަރަށް ދިއުމު 2115އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާނަން.  ގެ ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި ވަ 2113  11.1ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ  2113ނަ އަހަރު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2113 ބިލިއަން ރުފިޔާ. 15.3ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  2113ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި 

ވަނަ އަހަރު  2112ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ބަޖެޓެއް. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް  1.1ބަޖެޓަކީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި  1.6ވަނަ އަހަރަކީ  2112އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު، ނުވަތަ މި ސަރުކާރަްށ  2112ވާލަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުންތޯއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! ސު
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ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރީ؟ ނޫން. މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް  2112ނިސްބަތްވާ ޕާލަމެންޓަކުންތޯއޭ މިއަދުގެ 

 ހަމަ، ފުރިހަަމ؛ޓެއްގެ މަސައްކަތްުކރުމުގެ ފުރިުހށަެހޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ އިރާދަކުރައްވައިގެން މި ސަރުކާރަްށ އެ ބަޖެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ މި މަޖިލީަހށް ުހަށހެިޅަފއިވާ ފުރަތަމަ މި ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުކަމުގައި އަޅުގަނޑު  2115

ން ބަލައިލާއިރުގައި މި ބަޖެޓަކީ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް އަލިއަޅުވާލައި ވަނަ  2115ދަންނަވަން. 

ޓު ޖުމްލަ ބަޖެޓުގެ އަދަދު. ރިކަރަން ؛ރުފިޔާ 12ހާސް  316ން ލިއަމި 321ން ބިލިއަ 22 ވަރަށް ަތފްސީލީ ބަޖެޓެއް.

 63. އާދެ! %63ން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. އަދި އެއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ %ބިލިއަ  15.1ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ނޑުމެން މި ފަހުެގ ތާރީޚަކު ުނދެކެން. މީގެކުރިން އަބަދުވެސް މި ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް ޚަރަދުާވ ބަޖެޓެއް  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި 11ހުންނަނީ ޚަރަދަްށ %  ެފިނގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް  ހިނގާ ބަޖެުޓތަކެއް ައޅުގަ

އްބެވި މިއަދުގެ ސަރުކާރު ހިންގެވުމަށް މި ތި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޔަޤީންކޮށްދެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި

 ން ކަމުގައި. އާދެ! މި ސަރުކާރު ބޭފުޅުންނަކީ އިޤްިތޞާދު ރަނގަޅަށް ދެނެވަޑައިގެން މަސައްކަްތކުރައްވާ ބޭފުޅުްނަތކެއް

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން  އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް މި ސަުރކާރުން ރާވާފައިވާކަން އަޅުގަ

ގްރީން ، ގިނަ ފަހަރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އަޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިވޭ އެބަ ފެނޭ. އެގޮތުން ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ބޭުފޅުން  ދައްކަވާ އަޑު މި އިވެނީޓެކްސެ  ،އްގެ ވާހަކަ. އާދެ! ގްރީން ޓެކްސްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ތުންނަށް މުިޅން ނުބައި މާނައެއް ދޭހަވާ މި ޓެްކްސގެ މާނަ ރައްޔި ؛ނުވަތަ ގްރީން ޓެކްސް .ވަރަށް ނެގެޓިވުކޮށް

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އާދެ! ގްރީން ޓެކްސް އިމްޕްލިމެންޓު ތަ ގޮތަަކށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ވާހަކަ ދައްކާ

އް ނޫން. ވަރަށް ގިނަ ނެގޭ ޓެކްސެއިން ެފށިގެން. އެއީ ދިވެހިން އަތުން  1ބަރު ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެން މި

ވެސް މި ޓެކްސް ނެގިގެންދާނެ ކަމަށް.  އަތުން ގެންޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ ދިވެހީޑީއާތަކުގައި އަމީ

ނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ މިއަދު މި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން  ،އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުޅުކަން އަޅުގަ

ވަނީ.  އަށް ޓެްކސް ތިރިކުރެިވފައި މި 6% ،ގޮތަށްވެސް މި ޓެކްސް އިސްތިސްާނވާ  ހިންގާ ގެސްޓުހައުސްތަކުން

ނޑުމެންނަކީ އިނިްތހާ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. އާދެ! އަޅުގަ އަށް ތިމާވެިށ  ގްރީން ޓެކްސްގެ ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޔަޤީންހި  ،ކުރަންމާޔަތްކުރުަމށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ ބައެއް. މިފަދަ ޓެކްްސތަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުާރ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ހިްނޭގ ހަރަކާްތަތކަްށ ޚަރަދުކުރެވޭ  ނެގޭ ފައިސާ އަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ގިނަ ހަ ރަކާތްތަެކއް މިގޮތަށް، ތިމާވެއްޓާ ފައިސާކަން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ފެނާއި ނަރުދަމާ އަކީ ވެސް އެގޮތަށް ޓެހި ހަަރކާްތތަކެއް ހިންޭގ ރައް ތަނެއް. އެގޮތުން އަޅުގަ

ދަނީ  ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ެތރޭަގއި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން. އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން މި

ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.  ނޑުމެން މިދިމާލަށް. އަންދާ ތެޔޮ މަދުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ ޢިޔާދަކުރަނިވި ހަަކތައާ

ދެންނެވި ކަންތައްަތކަށް ޚަަރދުކުރެވިގެން ނުވަތަ ޚަރަދުކުރާނެ  އަކީ މިއީ މި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ޓެްކސް
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ނެގުން. ފީކަމުގައި. އާދެ! ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންތަކްަށ އަންނަ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން އެކުއިޒިޝަން  އްޓެކްސެ

ވަނަ އަހަަރށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަމެއް. އާދެ!  2115ވެސް މި ސަރުކާރުން  މި

ވަރަށް ގިނަ މީޑިއާތަކުގައި  ،ވަރަށް ގިނަ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި  ވަރްަށ ގިނައިން ދައްކާ އަޑު އެބަ އިވޭ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތައް އަންނަ  ސިވިލް ޓަކަިއ އޮތީ ކޮްނކަމެއްތޯ؟ ނުނަށްބޭބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މި ސަރުކާރުން ޒުވާ

ފާ ޒުވާނުންނަށް ހޯދޭނެ ގޮތަކީ ވަޒީހާސް  35އަހަރު ފްރީޒުކުރާ ވާހަކަ ދައްކަނީ މި ސަރުކާރުންނޭ. ކޮބައިތޯއޭ 

ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި  ހާސް ވަޒީފާ 35އާދެ! އެ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި  ނަމަ. އެހެންވެއްޖެކަމުގައި ވަނީ 

އިން ބޭރު އިންވެސްޓަރުން އައިސް މިތަަނށް ޛަރީޢާ ހުޅުވައިލާ އެންމެ މައިދޮރު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލުގެ 

ނޑުމެންނަށް މި ހުޅުވިގެންދަ ވެސް  ހިންގައިގެން ނީ. ބިންވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުކުރާ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން އަޅުގަ

 2115ރުކުރުމަށް ަޓކައި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންތަެކއް އެބަ ހުރި. އާދެ! މިދެންނެވި ފިޔަވަޅުތަާކ އެކު އާމްދަނީ އިތު

ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  1.3ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރެވޭ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިަޓށް ވާނީ 

ކައި ހަމަޖެިހފައި ވަނީ ބޭރުެގ ފަާރްތތަކުްނ ލިބޭނެ ކަަމށް . އާދެ! މި ޑެފިސިޓް ފިނޭންސްކުރުަމށް ޓ2.5ަނިސްބަތުން %

މިލިއަން  223ބިލިއަން ރުިފޔާއިންނާއި ޑޮމެސްޓިކު ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކުރާ  1.1ލަފާކުރާ 

ނޑު.. ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެކޭ. އާދެ! އަޅުގަ  .ރުފިޔާ. އާދެ! އެހެންވެގެން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   .ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޢިއްޒަތްެތިރ މެމާފަންނު ުހޅަނގު ދާއިރާގެ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ނޑު  ވަނަ 2115ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަހަރުެގ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް ުހަށހެޅިގެންދާއިރު، އަޅުގަ

ބުނެލާހިްތއޮތީ މީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަހުގެ ތާރީަޚކުން ުހަށހެިޅގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓޭ. މި ބަޖެޓުގެ ވަރަށް ގިނަ 

ނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ އަދަދުތަކެއް ވާ ކަމަށް މި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. ބޮޑެތި އަގުތަކެއް އެބަ ވިދާޅުވޭ. އަ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަފެނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް  2115 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތެއް، ކުޑަބޮޑު ކިޔާނެ ކަމެއް  2115ވަރަށް ބޮޑު ދަރަންޏެއް އަޅުވާ ބަޖެޓެއް. 

ނޑުމެން ހިާތމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  32. ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ބޮލުގައި ނެތް ާހސް ުރފިޔާ ަދރަނިވެގެންދާކަމީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ވަަރށް ބޮޑަށް އޮޅުްނފިަލންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމށް. އާދެ!  އަޅުގަނޑްަށ ހީވަނީ މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލު އް ނަގާޅުވޭ ގްރީން ޓެްކސެްނ އެބަ ވިދާކޮންމެއަކަސް ހުިރހާ ޭބފުޅު ކުރަން ގްރީން ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތިމާވެއްޓަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ ކޮންމެހެންޓެކްސް ނަގަން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަ
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ނޑުމެ ނޑުމެން ވިޔަސް، ވައިގަދަވެ ންނަށް ސުނާމީގެ ކާރިސާއެއް ދިމާތިމާވެއްޓެއް. އަޅުގަ ގެން ކަމެއް ދިމާވިޔަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދާ ތަުނގައި  ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ބޭރުން ކޮންމެވެސް އެހީއެއް ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެ ފޮރުވިފައި ހުންނަ ތަނެްއ ނުފެނޭ. ކޮންމެވެސް އިންތިޚާބަކަށް ބޭނުންޮކށްލަންވެގެްނ ، މިކަހަލަ ޓެކްސެއް ނަގައި

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު އޭގެން ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގާ ގޮތަށް  ކަންކަން ނުވާ ތަން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒާީފ  ،ކުރާ ަކމެއް. ވިދާޅުވެއްޖެއެކަން ހަމަޖެހިގެންދިޔުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަދިނުމަްށ ޓަކައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮހޯދައި ޖެޓަކުން ނުފެނޭ ސްޕެޝަލް މިކް ޒޯނެއްގެ ވާހަކަ. އަޅުގަ

އަށް  މިިލއަން ޑޮލަރު މި ރާއްޖެ 111މިކް ޒޯނުން ތަނެއް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮ މިކް ޒޯނުން ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާއިކޮނޮ

ކަށް ެނތް. ރައްޔިތަކަށް ެންތ ވަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާއިރުގައި މިހާތަނަށް އަދި ކުރި އިންވެސްޓެއް ވެސް އެނގޭ

ްށ އަޑުއިވުނު މި ސްޕެޝަލް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަ ކުރީ ވެސް. މިއީ  އެނގޭކަށް ކީއްކަމެއް

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ  ،މިކް ޒޯން ބިލު ފާސްކުރުމަށްފަހު ޕީ.ޕީ.އެމް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިއިރު ވިދާޅުވި އަޑުއިކޮނޮ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ މިއަދު ކުއްލިއަކަށް  21ނީ ނޫ 15ފެންނާނީ  މިލިއަން ޑޮލަރު ވަންނަން  111އަހަުރގެ ފަހުންނޭ. އަޅުގަ

ޓެއް ރިސޯ 11ރިސޯޓެއްގެ ވާހަކަ.  11. ވިދާޅުވަނީ ފައި އޮތް ގޮތެއް. އެއްގޮތަކަށްވެްސ ނޭނގޭމި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ

އަޅުގަނޑުމެން  ޑޮލަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަންމިލި  3.5ކޮންމެ ރިސޯަޓކަށް  ބިޑުކޮށްގެން ލިބޭނެ ވާހަަކ،

ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގައި ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމުގައި  15ވަރަަކށް،  11މީގެ  ،ކަމުގައި ވާނަމަހަނދާން ބަލި ނޫން

 ބަ އޮތް. އެރިސޯޓު ބާކީ އެ 15ރިސޯޓު. އަދި  11ރަށް. އޭގެެތރެއިން މިއަދާ ހަމައަށް ހެދުީނ އަދި  25ލެއްވި  ބިޑަށް

ނޑުމެން ވި  ދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަން ބޭފުޅުން އެ ހިތްޕަވައިގެން ސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ވޭތޯ. މީ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުގައި  2115ދަންނަވާލަން އޮތީ  ރައީސް. އްޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ވާަހކަ. ޢިއްޒަތްތެރިލިބިއްޖެ

 ދަންނަވަންޖެހުނީ ރައީސް ޔާމީން  ގެ ފުރުަޞތެއް ެންތ ވާހަކަ. އެހެން މިޒުވާނުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ވަޒީފާ

ާހސް  35ތިމަންމެން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް  ،އިރު ވިދާޅުވިމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންދުަވހުގެ ތެރޭގައި. އަހަރު 5ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ވާހަކަ ، ވަޒީފާއެއްގެ ވާހަކަ މިއަދާ  ،އަޅުގަ

ހާސް  33ވޭ  ވަޒީފާ. އަދި ބާކީ އެބަ 511ބޭފުޅުންނަށް އުެފދުނީ ސިޔާސީ  ތެރޭގައި އެ ގެއަހަރު 1ހަމައަށް ފާިއތުވި 

. އެ ވިދާޅުވާ ކަމަކީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ުކރެވުނު 365ވިދާޅުވާ ކާމިޔާބު  ބޭފުޅުންނަށް އެ އެވަޒީފާ. މިއީ  511

ާހސް  33 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2ކަމަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަންތޯ ބާކީ  ދުވަހުގައި ވީ އަހަރު 1ބު ކާމިޔާ

 3ވަޒީފާ. ގަޑިއަކަށް ބަހާލަިއފި ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކޮންމެ ގަޑިއަކު  15ވަޒީފާ ވާއިރުގައި ދުވާލަކަށް އެއީ  511

ދުވަހެއްގެ ވިދާޅުވަނީ އިނގޭތޯ. އެއީ އަހަރުދެއްވާނެ ވާހަކަ އެ އިސަވަޒީފާ މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ހަމަޖައް

 ވަޒީފާ. މި ވަޒީފާ ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ  315ހާސް  23މައްޗަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑު މި ވާހަކަ މިއް. މި ބަޖެޓުން މިކަން ފެންނަންކަމެ ވަނަ  2112 ތެރި ރައީސް.ދައްކާލަނީ. ޢިއްޒަތް ނެތީމަ އަޅުގަ
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 ؛ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަގުމަތީ  ހަާހށް  5ސްކޫލް ނިމިގެން، ޖީ.ސީ އޯލެވެލް ހަދައި ނިމިގެން  ،އަހަރު ވެސް ކިޔަވައިގެން

ަސޭތކައެއްހާ ކުދިންނަށް މި ލިބެނީ މަތީ ަތޢުލީމު ާހސިލުކުރުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރަށް ނިކުމެއްޖެ. އޭގެތެރެއިން ތިން

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ  ކަ ކުިދން ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވަނީ؟ަސތޭ އަނެއް ބާކީ ހަަތރު ހާސް ަހތްފުރުަޞތު. 

ރިކަމުގައި މި ކުދީންނަށް ގޮތެއް ދޭ ތަެނއް. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެން މި ކުދިންނަށް ޮގތެއް ހޯއްދަވައިމިއަދުގެ ބަޖެޓު

ނޑުމެންނަށްޮކްށފައި އޮތް ތަނެއް މި ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތް ނޑު ިހތާމަ ބަޖެޓުން އަޅުގަ ކުރާ ނުފެނޭ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޙައްލުކުރަން. އަޅުގަ ކަމެއް. މިކަންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން، މިކަން  ނޑުމެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭނޭ. މީ އަޅުގަ . މި ޖީލު ޖީލޭ އަޅުގަ

ނޑަކީ ވެސް މާލޭގެ  ތެރިކުރަންޖެހޭނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާ ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މާލޭގެ ައހަރު  3މި ވޭތުވެދިޔަ  ވެސް މަގުމަތީ ފެންބޮޑުވެގެން އަބަދު  މެންބަރެކޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ތަން. އަ ކުޅުއްވާޑްރާމާ ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރަކު ނިކުމެ 3ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ މެދު 2112ޅުގަ

ގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި މާލޭ  ތަން. ނަންގަވާފައި ވިދާޅުވީ، ކާނު ނަންގަވައިގެން އޭގެން ވެލި ނެންގެވި

ދުވަހު މާޭލ ވި. އަނެއްކާ އިއްޔެ ނޫން އިހަށްނު އަހަރު ބައިވީ އިނގޭތޯ. އެކަމެއް  2. މަގުމައްޗަކު ފެނެއް ނެހެދޭނޭ

ނިކުމެވަޑައިގެން އަނެއްކާ ކާނު މަތި  ންސިޓީ ކައުންސިލުން މަގުތައް އަތުލައްވާފައި ހަމަ އެ ދެ މިނިސްޓަރު

މެއް ކަ ުދވަސްވީ. އަދި ކުރި 11. މިއަދާ ހަމައަށް ދެނެއް ފެނެއް ނުހެދޭނޭ، ނަންގަވައިގެން ވެލި ނަންގަވާފައި ވިދާޅުވީ

މިލިއަން  3.1ހަމަ ހަރާން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން، މިއަދުގެ ބަޖެޓުގައި މަގުހެދުމަށް ަޓކައި ހަމައެކަނި 

ރުފިޔާ މާލޭގެ މަގުހެދުމަށް ަޓކައި ޖަހާފައި އޮތީމަ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރި މަލާމާތެކޭ. 

ލުގައި. ދެން ކުރުމުގެ ބަދަ ޓުގައި އެއްޗެއް ނުޖެއްސެވި ނަމަވެސް މިފަދަ މަލާމާތެއްއެއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ބަޖެ 

 2ގެންދޭ  މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާހިންގަވާ މާލޭގެ ކުނީގެ ކަންތައް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑަށް ޖަ ހާްސ މީހުންަނށް 51ލައްކާ  ންސިލުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލޭ ސިޓީ ަކއު ،މާވޭވުރެ ގިނައިން. މާލޭގެ ކުނިގޮ

ންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް ކުރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް، އެޓަނުގެ ކުނި. މި ކުނި މެނޭޖު 351އުކައިލާ 

ނޑު ހިތާަމކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިއްޔެ ވާހަކަދައްކަވަުމން ވިދާޅުވިހިމަނާފައި މި ސަރުކާރަކީ  ،ނެތީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ކަށް ނުފެނޭ މި ކުިނ ކުނި ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ސަރުކާރެކޭ. އަޅުގަ

މާލޭގެ މަގުމައްޗަކީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއް. މާލޭގެ  ރާ ތަނެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.މަސައްކަްތކު ނައްތާލަން

 211ހި ދުއްވައިގެން ލިބޭ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނީ ސަރުކާަރށް. އަހަރެއްގެ މައްޗަށް މަގުމަތީގައި ކާރު، ސައިކަލު އެއްޗެ

ކާރު.  ހާހެއްހާ ގިނަ ވުރެ ގިނަ ސައިކަލް. ދޮޅު ާހަހށް 21ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭ. މާލޭގައި އެބަ ދުއްވާ  މިލިއަނަށް

ފައެއް ނެތް. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެއްވާވެސް ގޮތެއް މި ބަޖެޓަކު ހައްދަވައިކުރާނެ އެއް މި ކާރުތައް ޕާކު

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ މިކަން ކުރެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް، ރައީސް ޔާމީންގެ 
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ކުރެވޭތޯ. ދުނިޔޭގެ ކައުންިސލު ބަދުނާމު، ކަންކަން ނުކޮށް  ދުވަސް ބައްލަވަމުންގެންދިޔައީ މިއަހަރު 1މި ވޭތުވެދިޔަ 

. ކަންކަން ފުއްދޭތޯ ހެން ތަްނާތނގައި އަބަދުވެސް ބަލަމުންދަނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކޮްށ، ކައުންސިލުތަކުން މިއެ

ތަންތަން  ކުރެވޭނެ އެހެންހޯާދފައި، ާޕކު ހަދަްނ ފައިސާ ކޮށްފައި ާޕކިން ބިލްޑިންގު ކައުންސިލުތަކުން އެބަ ހުިރ ބިޑު

ނޑު ހިޔަހަދަން ފައިސާ ހޯދާފަ. އެކަންކަން ކުރި  ތާމަުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން އުޅޭތީ އަޅުގަ

އްތޯ އޮތީ. ޒުވާނުންނަށް ކޮބައިތޯ ޒުވާނުންގެ ސިޓީ. ޒުވާނުންގެ ސިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ބަޖެޓުގައި ކޯއްޗެ

މެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ އަޅުގަނޑު ހާސް ފްލެޓު ކޮބައިތޯ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 21ބުނި  ދެއްވަންހައްދަވައި

އިކަލު ދުއްވާނެ ތަނެއް ދެއްވާ ވާހަކަ. ޒުވާނުންންަށ ސަތަމަ ވެސް ޒުވާނުން މޫދަށް އެރޭ ތަނެއް ހައްދަވައި ފުރަ 

 1ވަނަ އަަހރު ވެސް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް  2112މި ހިނގާ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ވޭތުވެދިޔަ؛ ދެއްވާ ވާހަކަ.ހައްދަވައި

ކުދީން ކޮންތާަކްށޯތ  އެ ؟ކޮންތާނުކތޯ އުެޅނީވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށި. އެ ކުދިން ަނށްވުރެ ގިނައިން ޒަހާސް ކުދިން

ނޑަށް ފެންނަނީ މިއިން  ނަްށ ހައްދަވައިދޭން ބުނި ފްލެޓުތައް ޮކބައިތޯ؟އެ ކުދީން ވަންނާނީ؟ ވަނަ އަހަުރ  2113އަޅުގަ

ހެއްދެވި ތަން. މީގައި ދޮގުހައްދަވައި މަކަރުޒުވާނުންނަށް  ވެގެން ދިވެހިންނަވަންރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން މި ކޮބައިތޯ  ކަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓް މިގޮތަށް ހިމެނުނީމަ އަޅުގަ

 އިވޭތޯ؟ުރފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ 11111އްވަން ބުނި މަސްވެރިންނަށް ދެއްވަން ބުނި ލާރި. ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދެ 

ސަރުކާރާއި ޔާމީންގެ އެއް ދުގެ ކާރު އައުމުގެ ކުރިން ރައީސް ވަޙީމި ސަރު ނުހިމެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.، ނޫން

. އެހެނަސް ުރފިޔާ 22 ،ރުފިޔާ 21ރާއްޖޭގައި މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ  ދުވަހުގެ ސަރުކާރާއި އައުމުގެ ކުރިން މިއަހަރު

 ުރފިޔާ. މިއީ އެ މަސްވެރިންނަށް ދިން ވަރަށް ބޮޑު  12 ،ރުފިޔާ 11އްގެ އަގަކީ މަހުގެ ކިލޯއެމިއަދު ބާނާ ކަޅުބިލަ

ނަގާ ނުންކުރާ ތެޔޮކޮޅުން ވެސް ޑިއުޓީމީހުން ބޭ ހުރީ އެމިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންކަމެއް. ހަމައެއާއެކު، ނިކަމެތި

ނޑުމެން މި  ވެސް އަދި  ކަމާ ދޭތެރޭގައި މި ސަރުކާރުންކިޔާ މަސްވެރި ދިވެހީންގެ ލޭނާރޭ މި ،ކިޔާ ގޮަތށް. މިއީ އަޅުގަ

ކޮބައިތޯ  ޔަ ގޮތަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ދުވަހުގެ ސަރުކާރުން ވެސް ކަްނަތއް ކުރަމުންދިވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު

ނޑު  ނޑުވެރިން އެ  ވެރިންނަށް ދެއްވަން ބުނި ފައިސާ؟ދަ އާ މީހުން ހައްދާ އެތިކޮޅު މާލެ ވެސް އެ ތިބީ މިއަދު ދަ

އްކޭނެ ގޮތެއް މާލެ އަށް ވި ،ނޫންތޯ ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވަންވީ. އޭތި ގެނެސްނުގެނެވި ހަރުލާފަ. އެ ކަންކަން ހަމައަށް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ބަޖެޓުން އެކަން  އެ ދެއްވަންވީ. ކޮބައިތޯ މި ބަޖެޓުގައިނޫންތޯ ހައްދަވައި ކަން ކުރައްވާ ތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކޮބަ ރާ ތަނެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކު ދެންމެ  ށް ދެއްވަން ބުނި އެމްބިއުލާންސް؟ ކޮބައިތޯ؟އިތޯ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިޔެލޯންޗެއް މަރާމާތު 121ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެހެލާފައި ހުރި ވާހަަކފުޅު ނުވޭ  އް ކުރި ވާހަކަ. އަޅުގަ

ފަހު އެސްޓީ.އޯ ޓް ހުށަހެޅުަމށް ބަޖެ ދިޔައީ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން މި ލޯންޗެއް އޮންނާނެހެނެއް  121

ހުރޭ  ނަ ވާހަކަ. ޢިއްޒަްތތެރި ަރީއސް. ސީއެމްބިއުލާންސްގައިތަކެއް ގެން ވެގެން ކޮންމެވެސް ަކހަލަ ލޯންޗު އިން ދެބޭން

އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާއިރު ވަކި ވައްތަރެއްގެ  ގައި ހުރޭމްބިއުލާންސްވެސް. ސީއެ ކޮންޑިޝަންތަކެއް
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ނޑުމެންނަށްވެސް ބަަހއްޓާފަ ތަކެއްއިކުއިޕްމަންޓު  މި ފެނިގެންދަނީ ދެ ފުޅި ބަހައްޓާފައި އާދައިގެ ގަލްފުކްރާފްޓު  . އަޅުގަ

 .އެއްނޫން އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ ނީމަ ނިމުނީ. އެ އެމްބިއުލާންސޭ ބުމިއީ ސީ  ކޮށްލާަފއިރައްޔިތުންނާ ހަވާލުލޯންޗެއް 

 އެންމެ ރަނގަޅަށް ޮކށްދެޭވތޯ ބަލަންވާނީ. މި އް ކޮށްދޭ ކަަމށް ވަްނޏާ އެ ކަމުގެ ކަމެ ޒަތްެތރި ރައީސް، ރައްޔިަތކަށްޢިއް

ގޮތުގައި.  ކަން ކޮށްދެއްވަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު އިން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  ރާއްޖޭގެ ފައިސާ

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ ރައީސް  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހާްސ  ޖީ.ޑީ.ޕީ ހަތަރު ،ޔާމީންގެ ކެމްޕޭންގެ ތެޭރގައިއަޅުގަ

ބަލައިލީމަ  މި ބަޖެޓުކުރާނެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަބދަލުހާސް ޑޮލަރަށް  ޑޮލަރުން ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ބޮލަށް ބާރަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަބޭފުޅުން ކުރައްވަން ކަން އެ ނުފެނޭ އެ ޕްރީސްކޫލުން ، އުޅުއްވާ ތަނެއް. އަޅުގަ

ނުކޮށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ވާހަކަ. މި ޚަރަދުޖީބުން  ،ނުދީާލރި، ނުދީޔުނިވަރސިޓީއާ ހަމައަށް ފައިސާ ގޮސްެފށިގެން

ނޑުމެންނަކްަށ ނުފެޭނ އެކަން ކުރާ ނޑުމެންގެ ތުއްތުުކދީން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ  ބަޖެޓަކުން އަޅުގަ  ަތެނއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭ ގޮތުގައި ޓީޗަރުންނަކީ ދެވަނަ  ،ލާއިރު ޓީޗަރުންނަކީ ށްސްކޫލަ  ަފށައިގެން އަޅުގަ

ޅުންނަށް އެދުނީމަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭފު މައިންބަފައިނޭ ބުނާ ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން އެ 

ނޑުމެންނަކަށް މިބަޖެޓު ވަނަ އަހަރު 2115 ،ވިދާޅުވީ މީހުންނަށް އެ  ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ އެ ގައި ހިމަނާނަމޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ދިން ތަނެއް. މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު އެ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދިނުން ހުއްޓާލީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ؟ކިހިެނއްތޯ ހަދާނީ ނޑުމެން  ؟މީހާ ކޮންތާނކަްށޯތ ދާނީދައިގެ އެންމެ ނިކަމިެތ ރައްޔިތުއާ ގެއަޅުގަ  މިއީ އަޅުގަ

ންނަށް ރައީސް ޔާމީން މިހެންގޮސް ިކޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެ .ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް އި ހިމެނިފައެއް ނެތް. ހިމަނާފައެއް ގަ ވެސް މިއަދުގެ ބަޖެޓު ންވީ ވަޢުދުގެ އެއް ކަމެއްވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަ

ނޑަށް ނޭނގެ މި ނީ ތިމަންނަމެން ވިދާޅުވަ ބޭފުޅުން އެ ވެސް. ދެން އެ އި ނޫން ކަމެއްގައީ ގަސްތުނެތް. އަޅުގަ

އަޅާއިރުގައި ކޮންމެވެސް ރުގައި، ނަރުދަމާދޭނަމޭ. ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަމޭ. ނަރުދަމާ އަޅަން ބަލާއިބަނދަރު ހަދައި

އަނެއް ބައި  .ން ރުފިޔާ ނެ. ބައެއް ތަންތަަނށް ތިން މިލިއަވޭ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އޭގައި ހިނގާ އަގުތަކެއް އެބަ

މިގޮތަށް ގޮސް އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި  .ން ރުފިޔާ މިލިއަ 12ން ރުފިޔާ. އަނެއް ބައި ތަންތަނަށް މިލިއަ 1ތަްނތަނަށް 

ނޑު ހަމަ އިލްތިާމސްކުރަން ބަޖެޓް ހަދާފައި  ސިޓީ  އަށް ވެސް މި ކަްނކަން ބައްލަވައި، މާލޭ ބަޖެޓް ކޮިމޓީވަނީ. އަޅުގަ

ކޮށްދެއްވާ. މާލޭގެ މަގުތައް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހައްދަވައިދެއްވުމަށް. ވެފައިވާ އުނދަގޫތައް ޙައްލުއަށް ދިމާ

 ޝުކުރިއްޔާ. ލާނަން. ަދންނަވަމުން ވަކިވެށް ޝުކުރުދެއްވި ފުރުޞަތަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެއްކެވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތު . އެއަށްަފުހ ފަލާަޙށް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުރައިދޫ ައރުވާނަންމިހާރު އަޅުގަ

 މަުރޒޫގަށް. މިހާރު އިނގުރައިދޫ  އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަެތއް އަރުވާނީ ފެލިދޫ

 އަރުވަނީ.  ފުރުަޞުތ މި ށް ގެންދިޔުމަށްވާހަކަފުޅު ުކރިއަ މެންބަރު ދާއިރާގެ
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 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ގެދާއިރާ  އިނގުރައިދޫ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު  .ނެތްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝައްކެއް ކުރިއް` ޝު

ޤައުމެއްގައި ޤައުމެއްގެ  .ނެތްގެ ބަެޖޓާ ބެހޭ ޮގތުން. ޝައްކެއްއަހަރުގެ ދައުލަތު 2115ދަނީ  ބަހުސްކުރަމުން މި

 ވެސް  ވަގުތަކީ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގައި ކުރާނެ އެއް ވަގުތު މިން އެންމެ އިންތިޒާރު ރައްޔިތު

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތު  2115 .ނެތްޝައްކެއްވަގުތަކީ.  އި އަޅުގަނޑު ދެކެން މިމު ވަގުތުކަމުގަމުހިއްއަންނާނެ އެންމެ 

ހެއްކަކީ  އެއް މި ބަޖެޓް ފުރިހަމަވެގެންދާކަމުގެ  .ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް  ގޮތުގައި ވަރަށް ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ގައި ޖެޓުވެސް މި ބަ ދައުލަތުން ފޮނުވާފައިވާއިުރގައި ޓެއް ން ރުފިޔާގެ ބަޖެބިލިއަ 22.3މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 

ނޑުމެން އަ  2112ބިލިއަން ރުފިޔާ. ޝައްކެއްނެތް. އެއީ  1.3 ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވެނީ ހަރު ވެސް، އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ދަރަނިވޭ.  1.6ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން  11.3މި ހިނގާ އަހަރު ވެސް ދައުލަތުގެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދައުލަތުން ފޮނުވާފައި  22.3އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަޮކށްލަްނޖެހޭނީ މިވަރުގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް، 

ނޑު މި  ވާއިރުގައި ވެސް މި ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ކުޑަކަްނ، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ވަަރށް މުހިއްމު ަކމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ފުރުަޞތުގައި ާފހަގަކުރަން. ދެން މިތާ ވާަހކަުފޅުދައްކަވާ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްަޒތްތެިރ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓާ 

ވާ. އެހެންމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، މި ބަޖެޓަކީ ހުިރާހ ބެހޭ ގޮތުން އެިކ ގޮތްޮގަތށް ާވހަކަުފޅު އެބަ ދައްކަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ެފންނާނެ ބަޖެޓެކޭ. ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫން މި 

ގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފެންނާނީ. ހުިރހާ ަރށްަރށެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް މި ބަޖެޓް ފެނިލައްވާނެ. މި ބަޖެޓަކީ މިހަާތަނށް އަޅުގަ

ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފްާސުކރެވިގެންދާނެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި އެންމެ ހަމަހަމަކަން ބޮޑު ބަޖެޓު ކަމުގައި 

ޤަބޫލުކުރަން. ޝައްކެއް ނެތް. މި ބަޖެޓް ދިވެހިރާއްޖެ އާ އުސްމިންތަކަަކްށ ގެންގޮސްދޭނެކަމާ ދޭތެރެއަކު  އަޅުގަނޑު

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ  22.3އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ. ސަބަބަކީ 

ނޑުމެން ބަލައިލާ ކަ ، 2111، 2116މްަށ ވަންޏާ، މިސާލަކްަށ ދަންނަވާ ކަމްަށ ވަންޏާ މީގެ އަހަރުތަަކަކށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ތިންހަަތރު ގުނަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓުގެ  2111 މީގެ އަހަުރތަކަްށ އަުޅގަ

އްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑެިތ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަތކުގައި ދިރިއުޅޭ، ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ރާއްޖެތެރޭގެ ނިކަމެތި ރަ

ލުއިފަސޭަހތަަކކާ އަދި ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ މީގެތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ރާއްޖެތެރޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުެގ  2115

ރުމާ އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ހިމަނުއްވާފައިވޭ. ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ލަފާފު

ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުިރހާ ރައްޔިތުްނ ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މިއަދު 

ޤަތުގައި ޞިއްޙީ މައްސަލަ އަކީ. ޞިއްޙީ މައްސަލަ ދިމާވުމުގައި އެ ކުރިމަތިެވފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ޙަޤީ
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ނޑުމެން  ނޑުމެން ބަލައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ، ޝައްކެއްނެތް. އަޅުގަ ދިމާވަނީ ކޮން ސަބަބުތަާކ ހުެރތޯ އަޅުގަ

ނޑުތައް މި ހުންނަނީ ގޭ މަގުމަ ތީގަޔާއި ގޭ ރާއްޖެތެރޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި ާފޚާނާ ވަޅުގަ

ނޑުމެން  ގޯިތތެރޭގަޔާ. މިކަހަލަ ތަންަތނަށް ފާޚާނާކުރާ ހުރިހާ ފެނެއް ހިނދިގެން މި ދަނީ. އެ ފެން، އަނބުރާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ. މީގެ ސަބަބުން  ބޯށާއި ފެންވަާރށާއި އެކި ަކންކަންކުރަން ދެވަނަ ަފހަަރްށ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ އެތައް ިގނަ ބަލިތަކެއް ޖެހެމުން އެބަ  ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން އަޅުގަ

ދޭ. އޭގެ ސަބުން އާސަންދަ އާއި އެކި ގޮތްގޮަތށް ަސރުކާުރންނާ އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވެސް ޞިއްޙީ ކަްނތައްަތަކށް 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ  2115ލަންޖެހޭ. ޝައްކެއްނެތް. ދިވެހިން ހޭދަކުރަމުންދާ އަދަދު ބޮޑުކަން އަޅުގަ

ބަޖެޓަށް ބަލައިލާ ކަަމށް ވަންޏާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި ހުިރ ކަންތައަްތކަކީ ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ 

ނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވީާހވެސް ތަފުީސުލ  ސުވާލުއުފައްދާ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަްއތޯ. އަޅުގަ

ގޮތަަކށް މި ބަޖެޓް ކިޔައިދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުހިއްމު ކަމެއް. މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި ހުރި 

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި  2115ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫުޢތަކެްއ އެބަ ހުރި. ބައެއް މަޝްރޫުޢތަކަކީ ހަމައެކަނި 

ައށް  11، 16، 2115ރި މަޝްރޫުޢތަކެއް ނޫން. ބައެއް ބޮޑެތި މަޝްރޫުޢތަްއ ނިންމަން ހިމަނުއްވާފައި ހު

ދިގުދެމިގެންދާނެކަން މި ބަޖެޓް ބައްލަވައިލެއްވީމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ފާހަަގކުރެއްވޭނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ފާސްޮކށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  22.3އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖޭެހނެ އަނެއް ސަބަބަކީ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަަކްށ ިހންގާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްުޓަތކަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ބައެއް ކުންފުނިަތކާ އަދި ިމ 

ވަގުތު ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ފަުޅ ފުންކުރުމާ، މިނޫނަްސ ބޮޑެތި މަޝްޫރުޢތައް ިހންގަން ހުރި ކުންުފިނަތކަކީ 

ނޑުމެން ހަޤީަޤތުގައި  މިވަރުގެ މަޝްރޫުޢތަކެއް އެންމެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމައިނުލެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ސަބަބަކީ އެވަރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނާިއ އެވަރުގެ ކަންތައްތައް ކުރާ ާޤބިލު ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އުފަލާ އެއްކޮށް ތެރޭގައި މަދުކަން މި ުފުރޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އުމުރުން ދުވަސްވީ  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންަންށ މި ބަޖެޓުގެ އުފާވެރި ޚަބަރުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 2115ރުފިޔާ  މިލިއަން 1111އެކަނިވެރި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުއްވާ ކާފައިންނާއި މާމައިންނަށް އެކަނި ވެސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޖަހާފައި އޮތް ކަަމކީ އުފާވެރި ަޚބަރެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ޝައްކެއްނެތް. 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ވަރަށް މަދު މީހަކަށް މެނުވީ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އުމުރުން މަންމަ އާއި ބައް ޕަ އަށް އަޅާލުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އަހަރުވީ ޭބފުުޅންނަށް މި ލިބޭ އިނާޔަތުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދަރިންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ  65ދުވަސްވީ 

ރަން. އަދި މީގެ ސަބަބުން، ޙަޤީޤަުތގައި އިންސާނުން ލުޔެއް ލިބިގެންދާކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ާފަހގަކު

ބަލިކުރާ އެއް ސަބަބެއް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު. ފައިސާއާ ޭދތެރޭގައި ވިސްނަންޖެހުމަކީ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު 
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ނޑުމެން  ސަބަބުން ައހަރުވީ މީހުންަންށ ދޭ އިނާޔަތުގެ  65ދިރާސާއެއް ކޮްށފި ކަަމށް ަވންޏާ ފެނިގެންދާނެ އަޅުގަ

. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅުކަން ާފހަގަކުަރންޖެހޭ ވެސް ލަތުމުރުފުރައިގެ ބޭފުޅުންގެ ޞިއްޙީ ހާޙަޤީޤަތުގައި އެ އު

ނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުްނ އަށް ލިބިދޭނެ ކަމެއް ިހތްހަމަެޖހުމެއް އިންސާނާ . އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

 އަހަރުވީ މީހުންަންށ އެ  65ކަމުގައި ވިޔަސް  ކިަތންމެ ބޮޑުވި ކިކަމުގައި ވިޔަސް މި ބަޖެޓުދެއް ންމެ ވާަހކަުފޅެއްކިތަ

މި އަންނަ އަހަރު ވެސް  ،ނުކުރެވޭ. މި އަހަރު ވެސް ބޭފުޅުންަނށް ދޭ އިނާޔަތެއް މި ބަޖެޓަކުން އުންޏެއް

 ކަން މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި މި އޮތްއިތުރުވެގެންދާނެ އަހަރުވީ ޭބފުޅުން އެތައް ގުނައަކަށް  65އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމަށް ވިޔަސް  . އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ވާހަފުޅެއް އިނދިކޮުޅ ފަރާްތަތކުން ދެއްކިމިލިއަން ރުފިޔާ ފާަހގަކޮށްދޭ 1111

މެދު އުމުރުފުރަިއގެ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އަދި  ،ޒުވާން ބޭުފޅުން ވެސް ،ރައީސް ޔާމީނަކީ މުސްކުޅި ބޭފުޅުންަނށް ވެސް

 ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިުތން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިފުޅުވާ ރައީސެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ޖުމުލަ

ަމށް ކަ ހިތައް އުނިކުރަން ވާހަކަުފޅުދެއްކިފަާރތްތަކުން މި ަބޖެޓުން މި އެއްޗެ މަނިކުފާނެއް ިކތަން ވަރަަކށް އިނދިކޮޅު

މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަީކ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ނުކުރައްވާނެ. އެ އް ވެސް އުންޏެއްރުފިޔާއެވިޔަސް މި ބަޖެޓަކުން ބައި

ންތަކަަކށް އެ އާމްދަނީ އެ ބަޖެޓާ އެއްވަރަށް ދިވިެހ ޤައުމުން ހޯދައިގެން ދިވެހިރާއްޖެ އާ އުސްމި ،ފާސްކުރައްވައިގެން

ޅުދައްކަވާއިރުގައި ހަނދާނަްށ ގެންނަންޖެހޭނެ އިނދިކޮޅު ފަާރްތތައް މި ކަްނކަމާ ވާހަަކފު .ނެތްގެންދެވުން. ޝައްކެއް

ވިކިފަ. ށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އޮތީ ދަރައިއަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤައުމު ރައީސް ޔާމީނު ވެރިކަމަ އަނެއް މުހިއްމު ނުކުތާ

ންނަށް ކުާރ ތަކާއި ރައްޔިތުވެސް އެ ޤައުމުތަކުގެ އިންވެސްޓުމަންޓު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ޤައުމަކުން .ޝައްކެއްނެތް

 އުމުތަކުން ބޮެޑތި އަދަދުަތކުންދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަ ނާއިއާއި އެކި ކަްނތައްކުރުަމށް ަޓކައި ދުނިޔޭގެ ބޭންކުންަތކުން ހޭދަ

 ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޯނެއް ދޭނެ ޤައުމެއް ބޭންކެއް އެބަ  ލޯނު އެހީ ހޯދާކަން ާފހަގަކުަރން އެބަ

އި ހުރި ލޯނުތަކާއި އީސް ޔާމީނު މި ޤައުމާ ހަވާލުވިއިރުގައި މި ޤައުމުގައި މީގެ ކުރިން ނަގާފައޮތްތޯ މިއަދު ރަ

އްސަށް ބޭރުގެ ބޭންކުަތކާއި ބޭރުގެ ޤައުމުތަަކށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިކަްނ ދަރަނިތަކާ، މި އެއްޗެ

ނޑުމެން ތިބި އިނދިކޮޅު މެންބަރުން  މި ބަޖެޓް  .ހާމަކޮްށދޭންޖެހޭނެ. ޝައްކެއްނެތް ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަޅުގަ

ބޮޑުވެގެންދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެއްކަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދަރާފައިވާ ދަރަނިތަކުންނާއި ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުަމށް 

ޤައުމުން ބޭރުެގ  އަންނަން އޮތް މުސްަތޤްބަލުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާ އުސްމިންތަަކކަްށ ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ،ޓަކައި

 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ހުރި ދަރަިނތައް ިފލުވުމަށް ޓަކައި ބޮޑު ހޭދައެއް އި ބޭރުގެ އެހެން ޤައުމުތަަކށާބޭންކުަތކާ

އްވީމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ޅަށް ބައްލަވައިލެ ކުރަންޖެހޭކަން މި ބަޖެޓް ރަނގަ

މީނަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ޭބފުޅެއްކަން. އެހެންވީމާ، ސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ރައީސް ޔާމެންަބރުން ވެ ހުރިހާ .ޝައްކެއްނެތް

 އެ  އަހަރު ނިންމައިލާފައި 5؛ ބޭފުޅުން ިބރުފުޅުގަންނަނީ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުން ފައިބާ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ކަމަށް ވަންޏާ  ލާވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައި 2115 ރިހަމަކުރައްވާއިރުގައި މިއަދުއަހަރު ދައުރެއް ފު 5މަނިކުފާނު 
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ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  21އަހަުރގެ ދައުރެއް ފުރިހަމަކުރައްވާނީ  5މަނިކުފާނު  ނޭ އެއަޅުގަނޑު ހިތްބުނަނީ ޔަޤީ

އް ބަޖެޓެ ތެރޭގައި މިފަދަ  މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގެ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އެ ބަޖެޓަކުންނޭ. އެ

ކަން ހުރިކަމާ ޭދތެރެއަކު ހަަމ ދަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކުޅަދާނައޮތް އަދަ އިގައި ޖައްސަވާފަުހށަަހޅުއްވައި އަދި މި ބަޖެޓު

 ހުރިހާ ބޭުފޅުން ވެސް މިތާނގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް  .ނުކުރަން. ޝައްކެއްނެތް އަޅުގަނޑު ގައިމު ވެސް ޝައްކެއް

 ލައްވާ ކަމަށްއްކަވާ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުގެ އަދަދުތަކަށް ބައްލަވައިދަ ނަ ފަހަަރށް އެބަނުކޮށްދޭ ވާހަކަ ވަރަށް ގި

އޮތް.  އެބަ އިގައި ހިމަނުއްވާފަިމލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު 151ސް އަށް އެކަނި ވެ ވަންޏާ ހުސްނުވާ އާސަންދަ

 ރުފިޔާ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ  މިލިއަން 511ވެސް  ކިޔުއްވާއިރުގައި ޑީ ރައްޔިތުްނނަށް ދެނެއް ނުދޭނޭކަރަންޓް ސަބްސި

ނޑުމެން ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް.  އެބަ އިގައި ހިމަނުއްވާފައަށް މި ބަޖެޓު އޮތް. މިއީ ރައްޔިތުންަނށް އަޅުގަ

ށް ފެނުގެ ނުދާނެ. ހަމައެއާއެއްކޮ އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔުިތންނަކަށް މިއަދު އެ ދައްކާ ވާހަަކފުޅެއް އޮޅިގެނެއް

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު 21ށް އަ ސަބްސިޑީ ގައި އޮތްކަން އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މި  123ހީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަަކްށ ދެވޭ އެ .ހާމަޮކށްދޭންޖެހޭނެ. ޝައްކެއްނެތް

ނޑުމެންގެ އެބައޮތް އިގައި ހިމަނުއްވާފަބަޖެޓު ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅުަދއްކަވާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން  . އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ގިނަ  ދައްކަވާ ވަރަށްއްވައޭ. އަދި މިތަނުން ވާހަކަފުޅުނުހިމަނު ގައިވަރަށް ގިނަ އެހީތައް މި ބަެޖޓު އެބަ ވިދާޅުވޭ

ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް  ބަޖެޓުން މުޅި ރާއްޖޭގައި  ހަލަ މިފަހަަރށް ދޭަހވާ ކަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ބައެއް

ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގައި  ރައީސް ޔާމީންގެ އެންމެ އަހަރަކުން ނިންމާލަންޖެހޭ. ނޫން. ނުޖެހޭ އިނގޭތޯ. ރައީސް ޔާމީން މި

އެއްގައި ޤައުމު ފައި ސިންގަޕޫރާ އެއް ދަރަޖަ މި ،ނެތްވަންޏާ ޝައްކެއް އަހަރު ހޭދަކުރައްވައިިފ ކަމަށް 11

 އެއްވަރަށް އެ  ވެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކާޒީބުނިޔޭގެ ތަހުފަދަ ދު  ޤައުމު ސިންގަޕޫރު، ދުބާއީ ކުރައްވާނެ. މި ފައިހަމަ

އް އެހެން ޤައުމުތަކުގަިއ މަނިކުފާނު ގެންދަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާްތަތކުގެ ހަރަާކްތތައް ސިޔާސީ ހަރަކާްތތަ

ބައިކުޅަ  . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދެފުރިހަމަކުރެވޭނީވަންޏާ މިކަން  ން ހިންގަވައިފި ކަމަށްހިންގާ އުސޫލުވެސް 

ހެއްދެވީމަ ގަންހުިރ މަޝްރޫޫޢަތއް ހިންގުމާ ދެކޮޅުހިން، ހެއްދެވީމަސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓާ ދެކޮޅު އެއްބައި ރައީ

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަްއ  .ނެތްނުގެނެވޭނެ. ޝައްކެއްއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ތަރައްޤީއެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދޭ މީގެ ކުރީގައި މިދިޔަ   5ހިންގަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަްށ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި. އަޅުގަ

 ގައި ތިިބ ބޭފުޅުން އެވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މިއަދު އިސް ސަފު އަހަރު ތެރޭގައި ވެރިކަންކުރި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަގައިމު

އަށް އެބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓުތަކާއި ކަްނކަމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން  ފުިރހަމަ ދުވަހު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް

މި ވަނަ އަހަަރށް  2115 ންޔާމީންގެ ސަރުާކރުهللا ވެސް ރައީސް ޢަބްދު އްޔާ މިއަދުހުރި. އެހެންވެއްޖެ ސާބިތުވާން އެބަ

ބަޖެޓުގެ ފޮްތ  ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ވެސް އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިޖެަޓށް ވާަހަކފުޅުަދއްކަވާއިރުގައި ހިތް ލަފާކުރާ ބަ

 ފުިރހަމަ ބަޖެޓެކޭ. ބައެއް  ންޏާ ވިދާޅުވާންޖެހޭނީ މިއީ ވަ ރަނގަޅަށް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ބައްލަވައިލައްވައިފި ކަމަށް 
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އްލަވާ ަތކެއް ނުބައަށް ހުރި ަސފްހާ އެކަނި. އެހެން ސަފުހާ  ބޭފުޅާގެ ދާއިރާ ބައްލަވަނީ ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުން މި

ދައްކަވާކަްނ އެކަނި ބައްލަވާފައި މުޅި ބަޖެޓު އެއްކޮށް ިދރާސާނުކުރައްވާ މިތާ ވާަހަކފުޅު ތައްއިނގޭތޯ. ބައެއް ސަފުހާ 

ރާއްޖެ އާ  ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި  ބަޖެޓަކީ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެބަ

އުސްމިންތަކަަކށް ގެންގޮސްދޭނެ ބަޖެޓެއްކަން ސާިބތުޮކްށދެނީ މަސްވެރިންނަށް އެކަނި، މަސްވެރިންނަށް އެކަިނ، 

 ގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބަ ނއޮތް. އެކަމަކު މިތާ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ 31މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް 

ނޑުވެރިންނަށް ދޭން ވަޢުދުވި ފައިސާ. މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ވިދާޅުވޭ ކޮ ބައިތޯއޭ ރައީސް ޔާމީން މަސްވެރިންނާއި ދަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަހަށް  ދަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެމުން. މިހާރުވެސް ފައިސާ އެ ،ރައީސް  ދާ ބޭފުޅަުކ މި އަޅުގަ

، ނުދެންޏާ. އެހެންވީމާ، މަސްވެރިންނަށް ދެއްވާ ފައިސާ ދެްނޏާމަޖިލީހަކު އުޅުއްވަންޏާތާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ 

ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުލިބޭނެ މަސްވެރިންނަށް ދޭ ފައިސާއެއް އިނގޭތޯ.  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނޑުމެބިވަޑައިގަންނަވާނީ މަސްވެރިކަންމަސްވެރިންނަށް ދޭ ފައިސާ ލި ން ހިސާބުތަކުގައި ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  ހުރި ކަންތައްތައް އެ ލާފައިއެކުލަވައި އުޅުއްވާ ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް ފައިާސ ލިބޭ. އެއީ ސަރުކާރުން

އަޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ، ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ފައިސާ އެފުރިހަަމކުރެއްވީމަ 

ނޑު ވަރަށް ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  ،ބޮޑަށް އެދެން އަޅުގަ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތުން ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުން ބެހޭ ބަޖެޓާ ގޮތަށް މި އޮޅުންފިލާ

ވަނަ.  3އް. ރ. އަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އަތޮޅަށް ނިސްަބތްާވ މީހެ އެންމެއަށް ވަނަ  3އާބާދީގެ 

ތެރޭގައި މެންބަރުން ތިއްބަވާ. އޭގެ 5ރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ މި ،އަތޮޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ރު ިރ މެންބަމެންބަރު ހަމަ ޢިއްަޒތްތެ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކު ވެސް އިންނަވާ. މި އެމް.ޑީ.ޕީ

އަށް  ދާއިރާ ގެމިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ވަކި ތިމަން ނުދެކެމޭ. ތިމަންމަނިކުފާނު އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވި، ަފލާޙޭ

އަށް ވެސް  ދާއިރާ ގެމަނިކުފާނު ރަށް އެ 3ރ. އަޮތޅުގެ އެންމެ ކުޑަ އާބާދީ ހިމެނޭ  ވެސް މަސައްކަތްތައް؛

ށް ރަސްެގތީމު، އަގޮޅިތީމު ފަދަ ަރށްރަަށކީ ވަރަށް އާބާދީގެ ގޮތުން ކުދި ރަށްަރށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ. މިސާލަކަ

މެންބަރު ވެސް  ަތކަްށ ބައްލަވާފައި އެޖައްސަވާފައި އެހެރަ ޕްރޮޖެކްޓު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑު އެދެނީ އިދިކޮޅު އެހެން . ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީ ޝައްކެއްކުރައްވަނީޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު 

ުހރި މުހިއްމު ޕޮއިންޓުތައް  ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި ދާއިރާތަކުގައި މި  މެންބަރުން ވެސް ހަމަ އެގަޮތށް އެ

 މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ނެތްކަން ހާމަޮކށްދެއްވުން. ޝައްކެއްމުބަޖެޓުގެ މުހިއް ރައްޔިތުންނަށް މި ފާހަަގޮކށްދެއްވައި

ބަޖެޓުގެ ހުރި އަދަދަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ފައިސާ ހޯދާނެ. މި ބަޖެޓުގައި ހުރި  ބަޖެޓަކީ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. މި

ލުޮކްށ ބަޖެޓު ވަރަށް ަތފްސީ ދެއްވާނެ. މިއަށް ފައިާސ ޚަރަދުކޮށް އަދަދަށް ދިވެހި ދައުލަތުްނ ދިވެހިރާއްޖެ

ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ރައީސް ބަޖެޓް ނުދާނެ އި ފަސާދައިގެ ތެރެއަށް މިނާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަަހމަކަންމަީތގައި ކޮރަޕްޝަ
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ހަރު ބަެޖޓު ނިމޭއިރުގައި ޓީ.ވީތަކުގެ ވަނަ އަ 2115ބަޖެޓުގެ ފައިސާ  ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރކޮށްދެއްވާނެ. މި

މިލިއަން،  21ޑިޔުކޭޝަނުން މިލިއަން، އެ  21މިލިއަން، އަނެއް ތަނަކުން  15 ންމިނިސްޓްރީ ތިރީ ބޯޑަށް ހެްލތު

 2115އެކު ަރްއޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދީ މިލިއަން ކާލި ވާހަކައ ނާރާނެ. މި ބަޖެޓް ފުިރހަމަކަމާ  31ކުން ތަނަ އަނެއް

ނުކުރާ ވާަހކަ ތަކަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެންގޮސްދެއްވާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކުވަނަ އަހަރު މި ދިވެހިރާއްޖެ އާ އުސްމިން

އި ބަޖެޓުގަ  މު މަސައްކަތްަތކެއް މިއަށް މުހިއް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދާއިރާ ،ދަންނަވަމުން

ނޑު ނިންމައިލާކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ފޯހިމެނިފައިވާ  . وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وނީ. ރުޮކްށދެމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. އެއަށްަފހު މަރުޒޫގަށް އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫވަނީ އަރު ނޑު ފުރުޞަުތ މިމިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. ފަހުމީ  އަޒްހާން އަޙްމަދު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މާވަށު އަރުވާނަން ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު

 

 މަރުޒޫގު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

 ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުްސކުރަމުން މި  2115`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. 

ނޑު ވެސް ވަރަށް ލިން. ހިމެނިފައިވާ އެކި ބައިތަަކށް ބަލައި ރަނގަަޅްށ ބަޖެޓުގައި ދާ ދަނޑިވަޅުގައި އަޅުގަ

ތުގެ ޚަރަދާއި އާމްދަނީ އަށް ބޮޑުކަން. ދައުލަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިންތިހާ 2115ފާހަަގކުރެވިގެންދަނީ 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާނުކޮށް އަކުރުަތކެއް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާއިރު އަޅުގަ

ގެ އަންނަ އަހަރުދަންނަވާލަންޖެހުނީ ސަބަބުތަކެއް ެނތިއެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ލިޔެފައިވާކަން. މިހެން މި

އެގޮތުން  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. ވާހަކަ މި ނަމުގައި އިތުރު ޓެކްްސތަކެއް ާޤއިމުކުރެވޭނެ ކުރުމުގެއާމްދަނީ އިތުރު

ތެލުންނާއި އެހެނިހެން ބާވަްތަތކުން ޑިއުޓީނެގުމާއި ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ަފތުުރވެރިއެއްގެ އަތުން ދުވާލަކަށް 

މި ބަޖެޓުގައިވޭ. ހަމައެކަނި އެއްފަޅި އަށް ބަލައިލައިގެން ކަން ުކރުމަކުން ރަނގަޅު އަދަދެއް  ޑޮލަރު ނެގޭނެ ކަަމށް 11

ނުނިކުންނާނެ. ޑިއުޓީ އާއި އިތުރު ޓެކްސް ނެގުމުން އިޤްތިޞާަދށް އަންނާނެ ބަދަލު ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. މީގެ 

ވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. މު

ޑިއުޓީ ނަގަން ފެށުމުން އިޤްތިޞާަދށް އަންނާނެ ބަދަލު ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. ފާއިތުވި އަހަރުަތކުގެ އަންދާޒާ އަށް 

ގަކުރެވިގެންދަނީ ބަލައި، އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ވާ ގޮތުން ަމސްވެރިކަން ދަށްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ފާހަ

މަސްވެރިކަމަށް ލިބޭ، ދައުލަަތށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުުރވެގެންގޮސްފައިވާކަން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، 

ރަށްަރށުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ޚާއްޞަކޮށް ބިނާވެފައި ވަނީ މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް. ވޭތުވެދިޔަ 

މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމަކީ ހުރިހާ ގިްނތިއެއްގެ ވިޔަފާރި އަށް ކުރާނޭ ނޭދެވޭ ، އަހަރުަތަކށް ބަލާއިރު
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އަސަރެއް. އަދި ކަން މިހެން އޮއްވާ ތެލުން ޑިއުޓީ ނެގުމުން މަސްވެރިކަމަށާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

އްޞަ ގޮތެއްގައި ކުރާނީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ޚަރަދުތައް ދާނީ މައްޗަށް. މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޚާ 

ވިޔަފާރިއަށާއި ޢާއްމު ފަރުދުްނނަށް. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވެ، ނިކަމެތި ރައްޔިތުީމާހގެ ޖީބުތައް ދާނީ ހުސްވެ، 

މްދަނީ، އާދެ، ރައްޔިތުމީހާ ދާނީ ބިކަވަމުން. ސީދާ ގޮތެއްގައި ޓުއަރިޒަމުން ރައްޔިތުމީހާ އަށް ލިބެމުން އައި އާ

ޑޮލަރު  11ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރި ތަަރއްޤީކޮށް، ުފާޅކުރުަމށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަން ހަމަޖެިހފައިވާ 

ނަގައިފި ނަމަ، ގެސްޓްހައުްސ ވިޔަފާރި ދަށްވެ، ިމކަމުގެ ސަބަބުން ވެސް ރައްޔިތުމީހާ އަްށ ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ 

ނޑު އުއްމީ ދުކުރަން މި ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއިރު ޢިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ދާނީ ދަަށށް. އަޅުގަ

ގެސްޓްހައުސްަތަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓު މީހާގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ދިހަ ޑޮލަރު އުނިކުރެވޭނެ 

ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މީގެ އަސަރުކުރާނީ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިޔަފާރިތައް ދަށްވެ، އިޤްތިާޞދު ހީނަރުވެއްޖެ 

ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިވެރިންނަށާިއ ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެަކންޏެއް ނޫން. މީގެ ސަބަބުން ދައުލަަތށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެތައް 

ްށ ގުނަޔަކަށް ދަށްވެގެންދާނެ. ސަބަބަކނީ ޚަރަދުތައް އިތުުރވުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ދަށްވެ، ދައުލަތަ

ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުގަޔާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އެތައް ގުނަޔަކަށް ދަށްވެގެންދާނެކަން. މީގެ ސަބަބުން 

ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެތައް ގުނަޔަކަށް އިތުރުވެގެންދާނެ. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުުރކުރުމަްށ 

ރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަްށަތއް މާކެޓަށް ނެރެވޭނެ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް އެބަ ބޭނުންވޭ. ޓަކައި މިހާރު ރިސޯޓް ތަރަްއީޤކު

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ެއހެން އަހަުރތަެކކޭ އެއްގޮަތށް މި އަހަރު ވެސް އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލް ނިންމައި 

ނޑައަޅާ ބަޖެޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން  ވަނަ 2115އެތައް ކުދިންަތކެއް ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނުކުންނާނެ.  އަހަަރށް ކަ

ފުރުަޞތު ލިބޭނޭ ަތނެއް ނުފެނޭ. މެދުމަދަރުސީ ނިންމާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ މަތީ ަތޢުލީމު ހާސިލުކުރާނެ ކުއްޖެއް ކަމަްށ 

. ވަޒީފާގެ ބަލައިގެންނުވާނެ. ވީމާ، މިަފދަ ކުދިންނަށް ިއތުރު ހުނަާރއި ތަޢުލީމީ ފުރުަޞތު ހޯަދއިދޭން އެބަ ޖެހޭ

ފުރުަޞތު އިތުރުކުރެވިގެން ނޫނީ އިޤްތިޞާދު ހަމަމަގުގައި ނުހިފެހެއްޓޭނޭ ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، 

ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި ކެޕޭިސޓީ އިތުުރކުރުމަށް ވީހާވެްސ އަވަހަކަްށ 

ބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ަފުތރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މާކެޓަށް މި ރިސޯޓްތައް ނެރެން އެ

ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ ގޮތެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރޯށިކަމުގައިވާ ވައިގެ ބަނދަރު 

ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ތަރައްޤީކުރެވިފައިނުވާތީ ޓުއަިރޒަމްގެ ދާއިރާ އަށް ހުރަސްއެޭޅނެ ކަމުގައި ވެސް ފާހަގަކުރަ ްނ. އަޅުގަ

ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީނުޮކްށ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއެރުވޭނެ ކަމަކަށް. ދައުލަތުގެ 

ބިލު ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަނީ ޢާއްމު ވިޔަފާރިތަަކށް. -ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަށް ޓީ 

ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭންުކތަކުން ލޯނު ލިބުން ވަނީ ދަތި ކަމަަކށް ވެފަ. ވަކި އިމެއް ނެތި ބަޖެޓު  މިގޮތުން

ބިލު ވިއްކުމަކީ ދައުލަތަށް ފައިދާުހރި ގޮތް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. -ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުަމށް ޓީ 
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ވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް، ޚާއްަޞކޮށް މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ އަޅުގަނޑު ވަޒީރާ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން، ސި

ނޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނު  ބޮޑުކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހިމެނިފައިޭވތޯ؟ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންާމލުމުގެ ކުރިން މި ބަޖެޓުގައި  މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހިމެނިފައިވާ ތަްނ. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާ އަދި އަތޮޅަށް ުހރި ފުރުޞަތުަތއް ފާހަގަކޮށްާލނަން. ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުގައި އެއްވެސް ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގިފައިނުވާކަން.  11ފާއިތުވި  އަހަރު ވެްސ އަޅުގަ

މަދުން ނަމަވެސް އަތޮޅު ވަނީ ވަރަށް އެަކހެރިކޮްށ ބާީކކުެރވިފަ. އެކި އަހަރުގެ ބަޖެޓުތަުކގައި  އަޅުގަނޑުގެ

ވަނީ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި. މިހާތަަނށް  ގޮސްފައިރޮޖެކްޓަުތއް ވެގެން ވިޔަސް އެ ޕް ތައް ލިޔެވިފައިވީ ކަމުގައިޕްރޮޖެކްޓު

. މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ދިމާވެފަ  ގެ ރަށްަތކަްށ ތިމާވެށީގެ ގިނަގުނައެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނެތް. އަތޮޅު

ވިޔަސް ފެލިދޫ، ފުލިދޫ  މުގައިކަ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލި .ގިރުމުގެ މައްސަލަ އްޞަކޮށް ާފހަގަޮކށްލާނަން ރަށްޚާ

އެކީ ރިކަމާ ވ.ފުލިދޫގައި ރައްކާތެއަދި ތިނަދޫ މި ތިން ަރށުގަިއ ވެސް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ޙައްލުނުކުރެވި. 

ފާހަގަޮކށްލަންޖެހެނީ ، ނަމަ ކުރެވިފައެއް ނެތް. ފެލިދޫ އަށް ބަލައިލައިފި ކަމުގައި ވަނީ ޒާމެއް ޤާއިމު އަރައި ފޭބޭނެ ނި 

މި  ކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރު ތިލަވެފައިވާކަން. އަދި ދަންނަވާލަން މިހާރުއްފަޅީގައި ޝީޓްޕައިލްބަނދަރުގެ އެ

، ތިނަދޫގައި މަދުން ނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅެން ފަާށފައިވާއިރު ބަނދަރު އިތުރަށް ބޮޑުކުރަން ވެސް ބޭނުންވާކަން. ވ.

ހައުސް ވިޔަފާރި އަތޮޅު ފިޔަަވއި ގެސްޓު ކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާަހގަކުރަން. މާލެވަރު ވެސް ޤާއިމު ސްކޫލެއްހާޕްރީ

ާފހަގަޮކށްލަންޖެހެނީ ައތޮޅުގައި  ،ވިޔަސް ރަމުން އަންނަނީ މި އަތޮޅު ކަމުގައިދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަ އެންމެ ފުޅާ

ނެތުމުން އިމުވެފައިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ ަފއިސާގެ މުޢާމަލާތް ،ނުދާކަން. ފައިސާ ރައްކާކޮށްގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންބޭންކު

. ވެފަޔަފާރިތައް ކުރިއެުރވުމަށް ހުަރަކށް ވަނީ . ވިލުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަްށ ވެފަމާޒީގައި ވަނީ އެތައް ބައިވަރު ގެއް

އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހެީނ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަތުރެްއ  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

ނޑު އެދެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަންފާ އަށް ޓަކައި  ހަދައިގެން މާލެ އައިސް. އަޅުގަ

ނޑިވަޅުގައި ޝުކުރުވެރިކަމާ  ކޮށްދިނުމަށް. މިޤާއިމު  ޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްއަ އެކު ދަ

ފެލިދޫ ަރށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާތީ. އުއްމީދުކުރަނީ  ،ފާހަަގކުރަން

އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލް  ވ. ،އެކު ފާހަގަޮކްށލަންކަމަށް. ހަމަމިއާ ޖެކްޓަަކްށ ނުވާނެޚިލާަފްށ ުހވަފެނީ ޕްރޮ ހެން އަހަރުތަކާ އެ

. ޢިއްޒަތްތެިރ ކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާކަންއަޕްގްރޭޑުފުލިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އަދި ވ.

އާއި ރަށަްށ  ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަފުލިދޫ  އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއިރު ވ. ރައީސް.

ކުރަން ޅެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުއަދި ކުޅިވަރުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ޒާމު ޤާއިމުނި ފައިބާ އަރައި

ރެވޭނެ ކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މި އަތޮުޅަތކުގައި ވެސް ޤާއިމުކުނާއެއް އެރީސްޕޯޓްސް 

 އީސް. ރަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަުހމީ އަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނަ އަހަރަްށ ލަާފޮކށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ ހަމަ ޙަޤީަޤތުގައި ެވްސ ވަ 2115`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. 

ޖެޓެއް ކަމަށް. ސިލުރާނެ ބައް ހާތަކެތަރައްޤީގެ އައު ރެކޯޑުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ރެކޯޑް ބަޖެޓެއް ކަމަށް. 

ދިޔަ އަހަރުަތކުގެ ތިޞާދު އައު އުސްމިންތަކަަކށް ގެންގޮސްޭދނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް. މި ބަޖެޓަކީ ވޭތުވެރާއްޖޭގެ އިޤް

ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ފާހަގަޮކށްލަން. މިފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް  ތެރޭގައި އެންމެ ޑެފިސިޓް ކުަޑ ބަޖެޓުކަން ވެސް އަޅުގަ

ދު މިއަ  ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް ަޓަކއި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވި

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ އެއްގޮތަަކށްން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ދިނުމަކީ ބިިލއަ 22ގުމަށް ސަރުކާރު ހިން ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ނުދެކެން. ސަބަބަކީ ނެރެޭދ ރުކާރެއް. މި ސަރުކާރަކީ ނަތީޖާފުއްދާ ސަމި ސަރުކާރަކީ ވަޢުދު، ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

 1މި ސަރުކާރު ވޭތުވެދިޔަ  ރި ރައީސް.އް އޮތް ސަރުކާރެއް. ޢިއްޒަތްތެލީޑަރޝިޕެ  ޤާބިލު ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާރަކީ

. ނިކަން ދައްކަވައިދެއްވާފަ ގެ ގޮތުން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަމޫނާތަެކއްޤީތިޞާދީ ގޮތުން ތަރައްތެރޭގައި އިޤް ގެއަހަރު

ވަނީ  . މުދަލާއި ތަެކތީގެ އަގު މިއްވާފައަޅުއްވައިދެ މަގަށްވަނީ ހަމަ ފާލުން ނެއްޓިފައިވާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓު މި !ބައްލަވާ

ނޑުމެން ބޭނުންވަރަކަށް ލިބެން އެބަ 22ުރފިޔާ  15އަތްފޯާރަފަށށް ެގނެސްދީފަ. ޑޮލަރެއް   ލާރި އަށް ިމހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބޭކަށެއް ނުޖެހޭ. ޑެބިޓު ކާޑުތަކުން ބޭރު ށިގެން ކިއުހުރި. ބޭންކުދޮށުގައި ަފތިހުްނ ފެ   ގައި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި އުމުތަކުގެ އޭ.ޓީ.އެމުން ފައިސާޤަ ކުދިން ޝަކުވާކުރާ އަޑެއް މިހާރަކު ކިޔަވާނުނެގިގެން އަޅުގަ

ުރފިޔާ  5111ެވފައި ހުިރ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަަކްށ ބަރާބަރަށް  އަހަރު 65އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނީވޭ. އުމުރުން 

އިން ބޭރުން ބަރާބަރަށް  އާއި ރާއްޖެ އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެގެންދަނީ ދެއްވަމުން. ހުސްނުވާ  ސަރުކާރުން މި

ނީ ޮކށްދޭ. ކިޑު ސަރުކާރުގެ ދައުލަތުން، ދައުލަތުގެ ަޚރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ އެބަ  ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

ވާޮކށްދެވިފަ. ނަްށ ވަނީ ބޭސްފަރުފަދަ ބޮޑެިތ ބަލިތަަކށް ހުސްނުވާ އާސަްނދައިގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ޓްރާންސްޕްލާންޓު

ދަނީ  މި ަސރުކާރުން މީުހން ދިރިއުޅޭ ޮކންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ބޭސްފިހާަރތައް އެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ދެމުން. ސްކޫލުަތކާއި މިސްކިްތަތކާއި ދަނީ އަޅައި ދެމުން. ނަރުދަމާ އެހަދައި ދަނީ ހުޅުވަމުން. ބަނދަރުތައް އެ 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް  2115މުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮކށްދެދަނީ ބިނާ  ހޮސްޕިޓަުލތައް އެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް  21.5ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. ހިލޭ އެހީގެ  6.1ލެވޭ ގޮތުގަިއ ލިބޭނެ ކަމަްށ ބެ ނޫން އާއި ޓެކްސް ބިލިއަން ރުފިޔާ  13ލަފާކުރާ 
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤައުމު 1.1ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަްށ ލަާފުކރާ  ދިޔުމުގައި ކުރިއަރައި ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަޅުގަ

ން އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ޒުވާނުން. ތަޢުލީމީ ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބި ޒުވާ

ކަމެއް  އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެ ޤައުމެއް އައު އުސްމިންތަކަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަކީ މާ އުނދަގޫ ،ޖީލެއް އޮތް ޤައުމެއް

އިރާއަށާއި ތަޢުލީމީ ދާިއރާއާަށ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާ ،ނުކުރަން. އެހެންކަމުން ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް

ލުމުން ވާ އަހައްމިއްޔަތު، މި ބަޖެޓަށް ބަލައިއެކިއެކި މަޝްރޫޢުަތކަށް ދެއް ގުޅޭ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނާ 

ނޑައަޅައި 2.3އަށް ބަލައިލާއިރު  ދޭ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެން އެބަ  ދެއްވާފައި އެބަ ބިލިއަްނ ކަ

ބިލިއަން  2.1އަށް  ޙީ ދާއިރާއިތުރު އަދަދެއް. ދެން ޞިއް 32ވުރެ % ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 2112އޮތް. މިއީ 

ނޑައަޅާފައިވާއިރު މިލިއަން  311މުތަަކށް ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގުރާ ،ކަ

ނޑައަޅައި  ނޑު ދަންނަވާނީ މާވަށް  އަދަދެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިތުރު 51އޮތް. މިއީ % ދެއްވާފައި އެބަކަ އަޅުގަ

އަޅާބަލާއިރު ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާުރތަކުން ަވރަށް ބޮޑަށް ިއހުމާލުވެފައިވާ  ދާިއރާތަކުގެ ަރށްަތކާ އެހެން ރަށަކީ 3ދާއިރާގެ 

ޞިއްޙީ  ،ސްކޫލެއް ވިޔަސް ،ދާއިރާއެކޭ. މާވަށް، ިހތަދޫ އަދި ކުނަހަންދޫގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ މިސްިކތެއް ވިޔަސް

ވަނީ ރައީސް އަލްއުސްތާުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ  ަފއި ވިޔަސް ބިނާކޮށްދީ  މަރުކަޒެއް ވިޔަސް އަދި ކޯޓެއް ކަމުގައި 

އަހަރުގައި  3ދަންނަވަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ވެރިކަމުގައި. މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު އެ

ނޑު ހިާތމައާކަމެއް ޮކށްދެވިފައި އަށް އެއްވެސް  މާވަށް ދާއިރާ  ރަން. އެހެންނަމަވެސް ފާހަަގކު އެކީ ނުވާކަްނ އަޅުގަ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަްށފަުހ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫުޢތައް ދާއިރާގެ އެކިއެކި ރަށްަރަށށް 

މާވަށު ބަނދަރާއި މިސްކިތާއި ކޯޓު ިއމާރާތާއި އިންޖީނުގެ މިހާރު  ،ކުރިއަށްާދކަން ާފހަގަކުރަން. އެގޮތުން ،ބަޖެޓުކުރެވި

 . އަދި ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު މިހާރު ވަނީ ެފިށފަ އަށް. އަދި ިހތަދޫ ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ ަމސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރި އެ

ނޑަކަށް ނިމިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުެގ އެކިއެކި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  2115 ވަނީ ގާތްގަ

ނޑައަޅައި 6.3 ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް ނޑަކަށް މު އެބަ ދެއްވާފައި ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ މި . 26ޅި ބަޖެޓުގެ %އޮތް. މިއީ ގާތްގަ

ތިކަން ގެނެސްދޭން އާއި އުފާފާގަ  ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ،ނެތި ސަރުކާރަކީ ވަކި ޕާޓީއަަކްށ ބެއްލެވުމެއް

ގޮތަށް  ބެިހގެން ގޮސްފައިވާޕްރޮގުރާމުތައް  ،މަސައްކަތްކުރާ ސަުރކާރެއްަކން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް

ނޑަކަށް  ދޭ. މާވަށް ދާއިރާގައި  ސް ސާފުވެގެން އެބަ ބަލައިލިޔަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  22ވެސް ގާތްގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަޖެޓު  ތް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.އޮ ޕްރޮގުރާމުތައް ބަޖެޓުކުރެވިފައި އެބަ އަޅުގަ

ރަށެއްގެ އާބާދީ ކުޑަޔަސް ނުވަތަ  .ގައި ނިސްބަތުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައިހިއްސާކުރަންވާނީ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ މެދު

ބަޖެޓު ހިއްސާކުރަްނވާނީ ހަމަހަމަ  ،ވިޔަސް އާބާދީ ބޮޑަސް ނުވަތަ ކިތަްނމެ އެކަހެރިވެފައި އޮްތ ަރެށއް ކަމުގައި

ރަށެއްގައި  އެ ،ކަހެރިވެފައި އޮތުމަކީގޮތެއްގައި ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ރަށެއްގެ އާބާދީ މަދުވުމަކީ ނުވަތަ އެ

ނޑު ޤަބޫލެއް   ،ވާނަމަ ނުކުރަން. އެހެންކަމުން އެއްފަސްނުކުރެވޭ ކަމަށް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކުށެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ
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ށް މަ އެކަހެރިޮކށް އޮންނަ ރަށްަރށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަސާީސ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުޮކށްދިނު ،އާބާދީ މަދު

ނޑު ނުދެކެން.  ނޑު ތަމްސީލުކުރާ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއިހުމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަަކްށ އަޅުގަ އްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ވަރަަކްށ  1211މާވަށަކީ އާބާދީ ބޮޑު، ބިންަދިތ، އެކަހެިރޮކށް އޮންނަ ަރށެއް. ިހތަދޫ އަީކ އާބާދީގައި ގާތްގަ

. އަދި ކުނަހަންދޫ އަކީ އާބާދީ ކުޑަ ނަމަވެސް، ބިން ބޮޑު ރަށެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ މީހުން ދިރިއުޅޭ، ބިންބޮޑު ރަށެއް

ނޑު ތަމްސީލުކުރާ  ރައީސް. އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް ތަރައްޤީ ގެންނަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

ނެތް. ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ދާއިރާގެ ތިން ރަށުން ކުރެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެވިފައެއް 

ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނެތް. ކުިނ ނައްތައިލާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނެތް. ވަޒީފާގެ ފުރުަޞުތތަކެއް ވެްސ 

ތަނަވަސްވެފައެއް ނެތް. ބިންދަތި ަރށްރަށުގައި ބިން ހިއްކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. މާވަށް ަފޅުތެރެ އަްށ 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަނަމަވެސް މި ހުރިހާ ަކމަކީ އެއް އަހަރުތެރޭގައި ކުރެވޭނެ  ޓޫރިޒަމް ގެންނަން ވެސް އަޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  ވަނަ އަހަރަށް ލަާފކުރާ ބަޖެޓުގައި ވެސް  2115ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު އުފާކުރަން. އަދި ބަޖެޓު ހަުށހެޅިއިރު ހިމެނިފައި ނެތް މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން ހިމެނިފައިވާީތ އެ ކަމާ އަޅުގަ

ބައެއް މަޝްރޫުޢތައް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެއްވާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް އަޅުގަނޑްަށ ލިބިފައިވާކަން އުފަލާ އެކު 

ުއާފފާގަިތކަން ގެނެސްދޭނެ އުއްމީދީ  ފާހަަގކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

 ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ވާަހކަދައްކަންޖެހެީނ މިހާަތނަށް ވަރަށް ބިކަާހލުޖެހިފައި 

އަތޮޅެއް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގޮތުން ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ  އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަޅާލަންވާވަރަށް އަޅާނުލެވި އޮތް

ބޮޑު އަތޮޅު. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެދެވޭ ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ 

ކަ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑްަށ ކަންތަްއތަކެއް ނުވެ، އެހެން އަތޮުޅތަކާ ވަރަށް ަތާފތު، ިބކަހާލުގައި އޮތް އަތޮޅެއްގެ ވާހަ

ތަމްސީލުރަން މި ޖެހޭ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް، އަދި ރ. އަތޮޅުގެ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުން ވެސް 

މީގެ ކުރިން ބުނަމުންއައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ދާއިރާތަކުގެ އަޑު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގައި އުފުލިފައި ހުރިލެއް 

ނޑު އިސްވެގަންނާނީ ފުރަތަމަ ވެްސ ވަރަށް  ކުޑައޭ. ނިސްބަތުން ަވރަށް މަދު ކަމެޭކ ވަމުން އަންނަނީ. އެހެންވެ، އަޅުގަ

ނޑަށް  އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ހަަތުރ ރަށާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަޅުގަ
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ކްޓެއް މިހާރުވެސް  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮްތކަން. އެކަމާ ފާހަަގކުރެވުނީ އަލިފުށީގައި ހިނގަމުންދާ ދެ ޕްރޮޖެ

އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން. އެއީ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާ އަދި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ ސްޕޯޓުސް އެރީނާއެއްގެ މަސައްކަތް. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ނަރުދަމާ ގެ މަސައްކްަތ އެ ދެ ކަންތައް ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ހިނގަމުންދާ ވަގުތު، ފެން އެރަށުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވުމާ އެކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ވެސް އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް 

ގެންދެވޭނެ ގޮތް ވެއްޖެއްޔާ އެއްދޮނުގައި ދެބުޅި ޖަހައިލެވި، ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ސަުރކާރަށް ވެްސ 

މާ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްވައި އެކަމާ ގުޅޭ ވުޒާރާ އިން މިކަމާ ވިސްނަވާފައި އެކަމާ ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަްނ ބައްލަވައިދިނުމަށް ދޭ ވާހަކަ.  ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް މި އަހަުރ ތެރޭގައި ވެސް ޭވތޯ އަޅުގަ

ނޑު ފަާހގަކުރަން ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ބޯޓު ޔާޑެއް ހިންގަމުން އައި ރަށެއް އެއީ. މިފްކޯ ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަ

ބޯޓުޔާޑުގެ ނަމުގައި ދުއިސައްތައެއްހާ މީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތް ބޯޑުޔާޑެއް. އެހެންނަމަވެސް މާޒީވެ 

ނޑަކަށް ހަމަ ަފޅު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު ންގެ ގިނަ މިދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރު އެ ތަން ގާތްގަ

ނޑު އެދެން ފިޝަރީޒް  ބަޔަކު ރަށުން ބޭރަށް ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެިހފައި މިހާރު މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީން އެކަމާ މެދު އިތުަރށް ވިސްނާވަޑައިގެން އެ ަތން ރައްޔިތުންަނށް ފައިދާުހރި ގޮތަަކްށ ހިންގޭނެ ޮގތެއް 

ާހސް ވަޒީާފ އުެފއްދުން. އެހެންވީމާ، އެކަން  32ގެ ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދެްއ އެއީ ހޯދުމަށް. ހަމައެއާއެކު، މި ަސރުކާރު

ނޑަށް ފެންނަނީ ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ބޭނުންކުރައްވާ  ކުރުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންެގ ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަ

ނގަމުންދާތާ؛ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް ތަން. ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ވީޓީސީގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި އަލިފުށީގައި ހި

ނޑު މި  ހިނގަމުންދާތާ އަހަުރތަކެއް ުވމަށްަފުހ، ެދތިން އަހަރު ވެްއޖެ އެ ތަން ހުއްޓިފައި ހުިރތާ. މިހާރު އަޅުގަ

އެދެނީ، އެކަން ވެސް ބޯޑުޔާޑާއި ވީޓީސީއާ ގުޅިލާމެހިގެން ހިނގާ ަކހަލަ ޮގތަަކށް ަސރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް، ވަޒީފާެގ 

ަޞތު ހޯދައިދިނުމުގެ ވަޢުދުތައް ފުދިގެންދާނެ ގޮަތށް އެ ދެ ތަން އަނބުރާ އަލުން ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ފުރު

ނޑު ދެން ޖެހިގެން އޮތް ވާދޫ. އެއީ ކުޑަ ރަށެއް. އެ  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހައްދަވައިދެއްވުމަށް. ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަ

ނާކަށެްއ ނުއެއް ނެތްމެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ްސކޫލުގައި ކްލާސްރޫމެއްގެ ރަށުގަ ބަޖެޓުގައި ކަމެއް، މާ ބޮޑު ކަމެއް ފެން

މަސައްކަތް އެކަނި އެ ރަށުގައި މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށަކީ އެއީ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ބަޖެޓުގައި 

ދި މަޖިލީހާ ހަމަައށް ހިމަނައިދިނުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ުހށަެހޅި، އަ

ފޮނުއްވައިދިނުމަށް އެދުނު ރަށެއް. އެކަމަކު އެ ރަށަށް އޮްތެލއް ކުޑަކަމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުން. 

ނޑުގެ ގާތުގައި އެދެމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ،  އަދި ބަޖެޓުގައި އިތުރަށް ހިަމނައިދިނުމަށް މަސައްކަތްޮކށްިދނުމަށް އަޅުގަ

ކީ ގިރާ ސަރަހައްދެއް އޮންނަ، ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ރަށުން ގިރާފައިވާ ރަށެއް. ރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުގައި އެ ރަށަ

އޭރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަުރ ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ވެސް ހިމެނިވަޑައިގެން އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އެ ތަން ބައްލަވައި، އެ ގޮަތށް، އަދި މިހާރުގެ ހައުިސން މިނިސްޓަރު 
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 22ސަރުކާރުގައި ވެސް އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ 

އްދު ހިމާޔަތް އެބަ ކޮށްދެއްވައޭ. މިލިއަން ރުފިޔާ ޚާރަދުުކރައްވައިގެން ގިރާ ސަރަހަ 351ަރށެއްގައި  22ރަށެއްގައި، 

އެހެންވީމާ، އޭގެތެރޭގައި ރ. އަތޮުޅ ވާދޫ ހިމަނުއްވައިދެއްވަހަރޭ. ހަމައެއާއެކު، އެ ަރށުން ގިނަ ކަންތަްއތަަކަކްށ 

ރިކުއެސްޓުޮކށްފައި އެބަ އޮތް. އޭގެތެރޭގައި ލައިބްރަރީއެއް ހެދުމަްށ؛ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ގޮތް ނޭނގޭ ބޮޑު 

ނޑު އެދެނީ އެ ލައިބްރަރީގެ ކަންތައްތައް ވެސް ބަ ޖެޓެއް އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އަޅުގަ

މަގުބައްތިއެއްގެ ވާހަކަ ވެސް އެ ބޭފުޅުްނ އެދިފައި އެބަ އޮވޭ، އަލަށް  21ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް. ހަމައެއާއެކު، 

ހައްދުގައި އެކަން ކޮށްދެްއވޭނީ ފެނަކަ އިން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އާބާދުވީ ސަރަހައްދުގައި. އެ ސަރަ

ނޑުމެން ވާދޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމެއް. ހަމައެއާއެކު،  ފެނަކައިގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެކަން ވާނެ ގޮތެއް ވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުގައި ފެންސްޖެހުމަށް ޫޔތު މިނިސްޓްރީގެ ކިބައިން އަޅުގަ އެދެން. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދަ

ނުހުންނަތާ.  ވަާށ ފާރެއް ވެސް ،އެކަން ކޮށްދެއްވުމަށް. މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރަީކ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ މަރުކަޒެއް އެޅި

 ށް އެދޭ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެކަން ކޮށްދިނުމަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަ، އެހެންވީމާ

މަށް ބޭނުންކުރާ ފެން އަބަދުވެސް ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ދަތި ރަށެއް އެ ރަށުގައި ބުއި؛ މެއް. ދެން، ސާފު ބޯފެން ކަ

ަކޅު  25ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓުގެ ތެރެއިން އިތުރު ، ވަރަށް ސްޓޯރކުރެވޭނެ ގޮތް ުނހުންނާތީ. އެހެންވީމާއެ .އެއީ 

ެތރޭގައި އެކަން ކޮށްދެއްވުމަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް  ގެއަހަރު 2115ހަން އެ ރަަށށް ލިބޭނެ ޮގްތ ވުމަކީ 

ކަމެއް. ދެން އޮތީ ހަމަ ޖެހިގެން އޮތް ރަސްގެތީމު. ރަސްގެމަތީމަކީ ބަޖެޓުގައި ހިނގަމުން އަންނަ  ބޮޑަށް އެދޭ

ކަން ނިމިގެންދާނެ ދުކުރަން އެވެސް ހިމެނިފައި ޮއްތ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އުއްމީ ފަހަރު  މި މިސްކިތެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް.

ނޑު އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން ކަމަށް. ހަމަ ތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގެ އެ ރުަށގެ އިޖްއެއާއެކު، އާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ްނ ހަދަބަ އޮވޭ. އެ ރަށުގެ ނެރަކީ ވަދެނިކުމެވާހަކަ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތީމަ. ދެން ހަމަ ިހތާމަކުރާ ެއހެން ކަމެއް އެ

ްނ ަމތީ ންެޖހޭ ަރށެއް. ބަޖެޓުގައި އެކި ފަހަރުަހތަރު ދުވަސް ާތށިވެފައި ތިބެތިން ގޯސްވެއްޖެއްޔާވަރަށް މޫސުން 

އެއާއެކު، ހިަފއި އެބަ ހުރި. ހަމަވެސް ޖެ އެތިކޮުޅކޮޅު އެކަން ކުރުމަްށ ޓަކައި އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޖަހަން

ނޑު އެކި ވެސް ކުރެވުނު. ވިދާޅުވި  ގޮތުން ސުވާލު ހަރު މަތީން އެ ރަށާ ބެހޭފަ ޢިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރާ އަޅުގަ

އެއް ނެތް. ިހތާމަވެރި ވެސް ިހމެނިފަ ފަހަރު  މި ވާހަކަ ފިނޭންސަށް. އެކަމަކު ބަޖެޓުގައި ޖަހަން ފޮނުވާފަިއވާނެ

ވެސް އެ ނެރުމަތިން  ނީޖެހުލްގެ ރައީސްގެ ފައިބުރިކޮށްލަންވެސް ހިނގާ ތަެނއް އެއީ. އެ ރަށުގެ ކައުންސި  ހާދިާސތައް

އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަދިވެސް  ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީން އެކަން ، ބަންޑުންޖަހާލައިގެން. އެހެންވީމާކުރައެއް ބޮއް

ނޑެއްއެ ނެރުފައިކަށީގެ އިތުރު ޮތށި، އިތުރަްށ ބައްލަވައި ވުން. މާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޖަހާލައިގެން އެތަން އިތުރަށް ހި ގަ

ނޑު ބޭނުން ތިޔަ ުފޓް އާއެހަމަ ނޑުތައް ސްޕޯޓުސް އެރީނާގެ ތެރެއިން ރަށްަރށުގައި ހެދެމުންދާއިރުއެކު، އަޅުގަ  ،ސެލް ދަ

ނޑެއް ހަދާނެ މިހާރުވެސް ފުޓް ރަށުގައި ބުރަ މަސައްކަުތން ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް އެ އްދެއް ސަރަހަސެލް ދަ
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ނޑެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ތި އެބަ އޮވޭ. އެތާނގައި ފުޓް ތަނެއްހެދިފައި އޮތް  ވަާށފާރު ރާނައި، ސާފުޮކށް  ސެލް ދަ

އަނގޮޅިތީމަކީ ހަމައެކަނި އެ . ތީމު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް. ދެން އޮތީ ޖެހިގެން އޮތް އަނގޮޅި

ގޮތުްނ ދަިތ ަރށް. އެ  ލަތު އޮތްފަޅުގެ ހާ، ލަތު ވަދެނިކުމެހަދަން ިމހާރު ނެރުގެ ހާ އަތޮޅުގައި ބޮޑެތި އުޅަނދުަފަހރަށް

އޮީތތީ އެކަމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑްަށ ހިމެނިފައި ގައިރު މަރާމާތުކޮށްދިނުން ބަޖެޓުރަށުގެ ބަނދަ

ސް ވެސް އެބަ ުހރޭ. އެ މިސްކިތް ވެޅެމުންއަންނަ މިސްކިތެއް މިހާރުޝުކުރުވެރިވަން. ހަމައެއާއެކު މިސްކިތެއް، އެ

ނޑު ހަމަ އުާފކުރަން. ދެން އޮތް އެންމެ ހިތްދަތިފައިބަޖެޓުގައި ހިމެނި ކަމަކީ އެ  އޮތީީތ، އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ސެންޓަރެއްެގ ގޮތުގައި މިހާރު އެ ަރށުގައި ހުރި ތަަނކީ ގެއެއްގެ ފެންޑާމަތީގައި ހިންގޭ ތަނެއް. އަދި  އި ހެލްތުރަށުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޚިދުމަތް  ށެއްގައި އެވަރުގެ ނިކަމެތި ޞިއްޙީއެއްވެސް ރަ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ  މިހާތަަނށް އަޅުގަ

އެކަން ބައްލަވައި، ން ޅުގަނޑު އެދެނީ އިތުރަށް ހެްލުތ މިނިސްޓްރީފޯރުޮކށްދޭ ަތނެއް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަ

ލުން ބައްލަވައި ހުންނެވި ވަޒީރު އެކަން އިތުަރށް ބައްލަވައި، ހަމަލޮމިހާރު ހެްލތު މިނިސްޓްރީ ިހންގެވުމާ ހަވާލުވެ

ގޮތަަކށް އަޅުގަނޑު  މަރުކަޒު ހިންގާނެ ތަނެއް އެ ރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދިނުން. ދެން ކުޑަ ޞިއްޙީ

މު އެހެން ކަމެއް ވެސް އެބަ އޮވޭ. އަދި ބަލައިލުމުގެ ުކރީގައި ވަރަށް މުހިއް. އި ދޭެތރޭގަ  ޓާބަލައިލާނަން މުޅި ބަޖެ

ރައްޔިތުންނަށް  ކުރަން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް އެބަ އޮވޭ، ތަޢުލީމުނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫ

 އެއީ، ަޓކައި މި ަފށާ ޕްރީްސކޫލް؛ ދިނުމަށްކުޑަކުދިންނަށް ަތޢުލީމު ފުަރތަމަ؛ ލޭ. އެގޮތުން ަފށާފޯރުޮކށްދިނުން ހި

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި މިހާބަޖެޓު ދާދި ފަހުން  ށް އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްތަނަ ކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާްސކުރެވުނު ޤާނޫނެއް ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަނެއްކާ އިތުރަށް  މިތާނގައި އަޅުގަ

އުޅެނީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވާފައި މިތާނގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް ޕްރީސްކޫލްތައް ހިންގެވުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ވެސް  2115

ތެރެއިން ކޮން ކަމަކަށް ަޚރަދުކުރާ އެއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގި. އެހެންވީމާ، އޭގެ، ވާނުވާއެއް ނޭނގި .ންމިލިއަ 261 އޮވޭ

ގައި ސީދާ ޕްރީސްކޫލްތަަކށް އެ ރައްވާފައި އޮތް މިންވަރު ބަޖެޓުކުއެލޮކޭޓު ކޫލްަތަކށް މިހާރު މިނިސްޓްރީންޕްރީސް

 ށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ދަރީންގެ؛އަދި ރަށްރަ ،ދިއުމަކީ ޕްރީސްކޫލްަތަކށް ގޮތަްށ ހިމެނިގެން ރަށެއްގެ ނަން އެނގޭ 

ކަމެއް.  ކައި ހިްތވަރެއް ލިބިގެންދާނެރައްޔިތުންގެ ދަރިންގެ ދަރީންނަށް ަތޢުލީމް، ަފށައިގަންނަ ަތޢުލީމް ދިނުމަށް ޓަ

ނޑު އެދެން. މިހާރު މި ވާ ގޮތަކީ  އެހެންވީމާ، އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީގެ ކިބައިން އަޅުގަ

ހަރަކު އެ ފަ، މިނިސްޓްރީގައި އެދެން. އެދުނީމާ ގެންގައި އެތިޮކޅެއް އޮތީމާ މި ޖެހެނީ ސަލާންޖަހައިމިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު

ފަހަަރްށ  ދެއްވި މިންވަރެއް އެ ފަހަަރުކ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ދެއްވަނީ. ދެ އަހަރު ހަމައަްށ އެއްގޮތަކަްށ ގިނަ

ނުލިބިފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ އެކަން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި 

ނޑައެޅިގެން ހަމަ ޖަހައިދިނުމަށް. ށްދިނުމަށް ަޓކައި ބަޖެޓުދިންންަށ އެ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮ ޕްރީސްކޫލް ކިޔަވައިކު ގައި ކަ
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ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވައިބެހޭ ގޮ ލަކޮށް ބަޖެޓާޖުމް ނޑަށް ފެންނަީނ  ލާއިރުތުން އަޅުގަ ބިލިއަން ރުފިޔާ މި  22.3އަޅުގަ

ބޮޑު  3/1ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ އަޅާ 2112އެއީ . ވަނަ އަހަަރށް ހިަމނުއްވާފައި އޮތް ތަން 2115ގައި ބަޖެޓު

ނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ީރިތ އަކުރުތަކެއް. ބޭރާއި އެތެ އަދަދެއް. މި ނޑުގެ ފޮތުން އަޅުގަ ރެ ވެސް ރީތި. އަޅުގަ

ނަލަ ޮފތެއް  ރަށްގޮތަށް ވަ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފަލާޙް ފާހަަގކުރެއްވި އެއް ދާއިރާ؛ޓެރި އަވައް

ނޑު އުއް ތެރޭގައި އަކުރުތައް ވެސް ީރތި.މިއީ އިނގޭތޯ. މީގެ މީދުކުރަން އެ އަކުރުތަކުގައި އެ ބުނާ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކަމެކޭ ޢިއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް. ރަށަްރށުގެ ރައްޔިތުން ވެސް އެދޭ  ގޮަތށް ކަންތަްއތައް ވުން އެއީ ބޭނުން

އްތައް . ގިނައީ ހިނގަމުންދާ ކަންތައިގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ހިމަނާަފއި އެބަ އޮތް އޭގަ  ގެރަށްތަކެއްކަމެކޭ. ގިނަ 

ނޑު ދަންނަވަން މި ތެރޭގައި ހިމެނިފައިއޭގެ ތެއްގައި އެއްޗެއް ޖަހާފައި ހުރި ަކމަށް ެވސް އެ އުޅެނީ ފޮ ހުރި. އަޅުގަ

 ގެ އެއީ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ،ށްަރަށށް ނުކޮށްދެވޭ ކަަމށް ވަންޏާމުނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ، އެ ކަންތަްއތައް ރަލިވަރޑެ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް  ކަށެއް ނެތޭ. ުކޑަކޮށް ފަަހަތށްެޖހިލަމާ ހިންގަވާ!ގޮތުގައި ބެލެވޭ ވަނަ އަހަރު ވެސް އަދި  2112އަޅުގަ

ނޑުމެންގާތަްށ ވެސް  ޖައްސަވާފައި އޮންނަ މިންވަރާ ވަނަ އަހަުރ ގައި ވެސް ބަޖެޓްގައި 2113 ރަށްރަަށްށ  ނަށް،އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރ  2112ވަނަ އަހަރު ވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދަދެއް. އަދި  2113ކަންތަްއތައް ކޮށްީދފައެއް ނުހުރޭ. 

ނޑުމެ ، ގެ ލީޑަރު މިއަދު ފާހަގަކުރެއްވިންގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު ވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދަދެއް. އަޅުގަ

ނޑު ހާބަޖެޓުގައި ހުރި  ލަތު. ކޮްށދޭން ބަޖެޓްގައި ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުރި ތަްނތަނަށް އެަކަށއަޅުއްވާފައި އޮތް މިންގަ

އޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކީ އޮތީ މިތައް މިލިއަން ރުފިޔާނަގާފައި ދެން ބާ

މަށް ޓަކައި މިވެނި ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހްިތހަމަޖައްސާލު ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ،ިހތްހަމަޖައްސާލުމަށް ޓަކައި

މީގައި  ،ޖެހޭ ބަލަން އެއީ އެކަން ފުރިަހމަވުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ަޖހާލަދިނީމަ، ދޭށޭ ބުނެޖަހައި ގައިބަޖެޓު

އާނ،  ނަލަ ފޮތެއް އޮތީމަ؛، ނެރެލާފައިޖެހޭ އެއްޗަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދެވޭ އެއްޗެއްތޯ ވެސް. ހަމަ ފޮތެއް އަދި 

ނޑަށް ދެންނެވުނު ދެންނެވިހެން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް  ވަރަށް ފުިރހަމަ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަ

މި ކަންތައްތައް ވެއްޖެއްޔާ ، ންތައްތައް ހިމަނާފަ. އެހެންވީމާއަރިހުގައި މި ފަހަރު އެބަ ހުއްޓޭ ވަރަށް ގިނަ ކަ

ދަނީ އަކީ ލިބޭ އާމް ،އުޅެނީ ެމހާވެސް ރަނގަޅޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުޮކްށ ހަމަ ދަންނަވާލަން މިކިތަން

 1.3ޔާ. ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ން ރުފިބިލިއަ 22.3ނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ ވާރުފިޔާއޭ. ޚަރަދުން ބިލިއަ 2.5ރާއްޖެ އަށް 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި ޮއތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކޭ. ން ރުފިޔާ އެބަ އޮވޭ. އެއީ އިޤްތިޞާބިލިއަ ދީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނަށް ވަރަށް ބޮޑްަށ ވިސްނާލަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންއަށް  އާމްދަނީ

ގަޮތށް އުފަންވާ ކޮންމެ ބޮލަަކްށ  ގަކުރެއްވިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ފާހަ

ގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް އަޅު ، ތަން. އެހެންވީމާ ާހސް ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮންނަ 32މިހާރު 

ނޑުމެން އެދެނީ ހުިރހާ ބޭނުން ބޭނުންވަނީ، ހުރިހާ ސަރުކާަރކުން ވާނީ ވެސް މިކަން ފިލުވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ގައި މި އޮތް މި ޤައުމު ޕާޓީތައް ވެސް ގުޅިގެން މިަކން މިއަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ޮގތެއްގައި ކޮށް، އަޅުގަ

ނޑު ބަލައި ބަޖެޓުގެދަރަނި ފިލުވައިލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން.  އޮންނަނީ  ލިއިރު ފާަހގަކޮށްފަިއ މިދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް އަޅުގަ

 1.2؛ ބޭރުގެ ލޯނު މިލިއަން ރުފިޔާ. 213ގަތުމަށް ލޯނުތައް ނެގުމަށާއި ޓީބިލު އެތެރޭގެ ދަރަނިތަަކށް، އެތެޭރގެ 

ަދއްކަނީ އިނގޭތޯ ހިލޭ އެީހ  މިލިއަންގެ ވާހަކަ މި 1111ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ  1.1 ؛ހިލޭ އެހީ ބިލިއަން ރުފިޔާ.

މިލިއަން  12 އަހަރު އޮތީ ވަނަ  2113ން ރުފިޔާ. މިލިއަ 311 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައި އޮތީ  2112. ކަމަށް ލިބޭނެ

 2112އަކީ،  ހައިރާންކުރުވަނިވި ވަރަކަށް. މާނަ އައީ  ބޮޑު ކުއްލި ބޮޑުވުމެއް މި  ރުފިޔާ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް

ކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައޭ  ިމލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހިލޭ އެހީ ދިވެހި ސަރުކާަރށް ލިބޭނެ  1323ވުރެ  ވަނަ އަހަރަށް

ނޑިއަކަށް މާޒީވެ ގޮއްސަ އޮތީ. މި ނޑުގެ ސިކު  ،އަށް ބަލާއިރު ހުިރ ހިލޭ އެހީ ހުރި އަހަރުަތކުން ލިބިފައި އަޅުގަ

ނޑު ސި ގެަކމެއް ކަމަަކށް ުނެފނޭ މިއެއް. މީ މުސްތަޙީލު ކަމެއް ކުރެވޭނެ ފަކުރަނީ. ދެން ހިންގަވާ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދާދިއިންޑިޔާއާ ބަލަމާ! އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަވައްޓެރި އިންޑިޔާ.  ފަުހްނ  މެދު އަޅުގަ

ބޮޑަށް އެހީތެރިވާ އެއް ޤައުމު.  ނުވެފަ. އެއީ އެންމެިތބީ ިހތްޕުޅާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ވިދާޅުވި ވާހަކައަކާ

ނޑުމެންގެ ވަޢުކުގައި ވެއެ ގެން އައިއިރު އްޮތ ދަރަނިތަކާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން އަލަށް ފަށައި ދުތައް ސް އަޅުގަ

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް  111ގެ ކިބައިން. އަށް އެދެންޖެހުނީ އިންޑިޔާ  ފުއްދައިދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެހީ

ނޑުމެ ލިބުނު. އެ ދަރަނިތަކާ ންނާނީ ޑެފިސިޓު ބަޖެޓެއްގެ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު އޮ 2112ންގެ އެކުގައި ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ މަވެސް ބަޣާވާތް ބަޔަކު ކުރުމާތަނަށް ހުަށހަާޅފަ. އެހެންނަ ގޮތުގައި މި  ތަން ޒީރޯ އަށް ގުޅިގެން އަޅުގަ

ބެލެވޭ އެއްޗެިހ  ކަމަށް މި އަށް ލިބޭނެ އޮތީ. އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ، ިހލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ނުގެނެވި އެ

ހިންގާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ބޭރު ދުނިޔެ ގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޓޭ. އޭ ހުއް ނުލިބެންޖެހޭ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަ 

ތިބީ ބައްލަވާށޭ. ގޮތް ވެސް އެ ބޭފުޅުން  އަފްރާޝީމް ނިޔާވެދިޔަ .ރއަށް ބަލާށޭ. އޭގެތެރޭގައި ޑ ތިބީ އަލިފުން ޔާ

ގެއް ށޭ. ކިޔާ ވާހަކަ. ތެދެއް ދޮބުޭފޅެއްގެ ފުރާނަދިޔަ ވާހަކަ ވެސް ރައްޔިތުން ތިބީ އަހާ  1ގުޅިގެން އިތުރު  އެކަމާ

މީ ވެސް ދެކެވޭ ވާހަކަ. މި ހުރިހާ ވާހަކަ ބޭރު  ،މާމެއް ނޫނޭ އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލީ ނޭނގެ. ހަމައެއާއެއްކޮށް ޙު

ނޑު ދަންނަވަން މި އަކީ، ހިޭލ އެހީގެ ގޮތުގައި  އުޅޭ ވާހަކަ ދުނިޔެ އޮތީ ބައްލަވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނގައި ކަހަލަ ހުިރާހ ކަންތައްތަކެްއ އެނގިއޭ. އަދި މިތާތިިބ އެންމެން ވެސް ތިބީ ިމހިރަ  ދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަަރށް މިތިބި؛

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  .އަށް ޙައްމަދު ޢަލީއަރުވަނީ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މު މިހާރު އަޅުގަ
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 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ  މި ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަްށ ުހށަހަާޅަފއި ގެއަޅުގަނޑުމެން ތްތެިރ ރައީސް.`. ޢިއްޒަ

 22.3ވަނީ  މި ސަރުކާރުްނ ފޮނުވާފައިތަރައްޤީ ޤައުމަށް ގެެނސްދެވޭނެ ބަޖެޓެއް. އަންނަ އަހަރަށް ަލާފކޮްށ ފަދަ، 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަްށ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި  15.1ޚަރަދުވާނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް. އެއީ  65ކަންތަްއތައް. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ %

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި  ،ނާޔްތަކަށް ޚަރަދުވާއިރުއިއާއި  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 26ބަޖެޓުގެ %

އަންނަ  ޚަރަދުވާނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 1ޚަރަުދވާނެ. ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް % 13ވެލްފެއަރ އަށް %

 13ކުރެވޭ. އަދި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އަންދާޒާ ރުފިޔާ ލިބޭނެ 21.5އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  އަހަރުގެ އާމްދަނީ 

ކަމަްށ  ބިިލއަން ރުފިޔާ ލިބޭނޭ  6.1އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  ،ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭއިރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނޭ

ނީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެއް. ވަ މި ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި ،އަންނަ އަހަރަށް ަލފާޮކށް  ލަފާކުރެވޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.

ލުވެވޭނެ ބަޖެޓެއް. ރައީސް ޔާމީނުގެ އަމާޒާ ހަމައަށް ވާސިރައްޔިތުންނަށް ހިިނތުންވުން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. 

 31އަދި ރަން  ،ފަހު އޭރުގެ ރައީސް އަށް ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ 2112ދުވާފަރަކީ  ރ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ނޑުއަހަރުގެ ބާނީ އަލްއުސްތާޛު ަމއު މެން ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ މޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ބިނާކޮށްދެއްވި ރަށެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަލާމަތްކޮށްހާ ފަހިޮކށްދެއްވި ކަމަްށ ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު މި ިހްތހަމަޖެހިގެން އުޅޭނޭ މަގު، ލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދުވަތީކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަްތޕުޅުގެ މަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހަކު ވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ. ން އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ރައީސް  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގަޔާމި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޅުގަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 

ނޑުމެން މިވީނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ިހްތހަމަެޖހިގެން އުޅުނުކަމުގައި  އަށް  ތިބީ ތަރައްޤީ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސް،ބޭނު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ދިވެހި ޤައުމަށް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ންވެފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަމު. އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ މި ވެރިކަގެންދަވާ މަކޮށްދެއްވަމުންޓަކައި  މުގައި ސައްކަްތތައް އަޅުގަ

 މި  ވަމުން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ިފހާރައެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކުގައި ހުޅުވައިދެއްދުވަހަކުން ބޭސް  3ކޮންމެ 

ދުވާފަރުގައި ވެސް ހުޅުިވފަ. ރައްޔިތުންންަށ  ވަނީ ިފހާރައެއް މިއަދު މިދެންނެވި ބޭސްފިހާރަތަކުގެ ެތރޭން ބޭސް

ވަނީ  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ކޮށްދެއްވަމުން. ދުވާފަރުގައި މިއަދު މި

މި  ވަނީ މިއަދުގެ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން މި މަންޖެހިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މާރާތް ނިންސެންޓަރެއްގެ އި ހެްލތު 

ނޑުމެން މި ދެންނެވި ހެލްތު  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ދުވާފަަރށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަކެްއ ހިމަނައިދެއްވާފަ. އަޅުގަ

އި، ދުވާފަުރ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގައި އޮޑިޓޯރިއަމެއް މާާރތްކުރުމާއި މިސްކިތް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމާއި ބިން ހިއްކުމާއި

ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ  ނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. އަދިވަ މަށް މިއަދު މިމަސްމާރުކޭޓެއް އެޅު ހެދުމާއި
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އިމުކުރުމަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. މިކަމަށް ޓަކައި ވާފަރުގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް ޤާ ވަނީ ދު ރައީސް މި

ދަންނަވާލީ ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު މި  ރި ރައީސް.ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެނެތި ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރު  ހިެފހެއްޓުމެއް

ދުވާފަރަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ގެންނަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ. އަދި ކޮބައިތޯ އެހެން 

ނޑުމެންނަށް އެނގިދާއިރާތައް؟  ަހލުވި  ވެގެންދަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީހާމަމިއަދު މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކާރެއްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދުވެލި ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ސަރު ،ސްޕީޑެއްގައި މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް އެބަ ތަރައްޤީގެ  ،ލަޙަތު އިްސކުރަން. ޤައުމު އިސްކޮށްޤައުމުގެ މަޞް ވުރެ ޖެހޭ އަޅުގަ

ން ކަމެއްކަ އި ދުއްވުމަށް މި ބަޖެޓު ފާސްކުުރމަކީ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ ފަރުދަކު އެދޭނެދުވެލީގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައި ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ ޔަޤީން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ ލާނީ އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޚުން ތަރައްޤީ ހުން އަގައިވާ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިކަމު  ައށް ހުަރސްނޭޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

 ބޮަޑށް ޝުުކރިއްޔާ.  އިލްތިމާސްކުރަމުން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އޮތީ. ހަމައަށް ގޮއްސަ މި ނދުނުގެ ދަންފަޅި ނިންމާލުމަކާހެ ގެހިސާބަށް އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންމިހާ

ތެރޭގައި  ގެޓުމިނެޓެއްހާއިރު. މި ދެ މިނެ 2އި ދޭތެރޭގަގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮތީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ދިއުމާ އަޅު

އަޅުގަނޑު  ،އެެހންކަމުން ަމށް ުނފެންނާީތ؛ކަ އަރުވައި އަދި ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރެވޭނެޒަތްެތރި މެންބަރަަކްށ ފުރުޞަތުޢިއް

ދާނީ މެންދުރު  ކޮޅެއް އަރުވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަްތ ކުރިައށްޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ުހސްވަގުތު

 ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުންނަށް.  ޖަހާއިރު. ވަރަށް 1ފަހު 

    

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:23ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (ނިކުނާއިބު ރައީސް މޫސާމަޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑާލުމަށްފަުހގައި ޖަލްސާ އައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  `. މަޖިލީހުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅށް މެދުކަ

ނޑުމެން ކުިރއަށް މި ގެންދަނީ  5.1އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.  -5 ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2115ގައި މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މާލަމުގައި ކުރިއްަށ ބަޖެ ޓާ ބެހޭ ަބހުސް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ޢާއްމުކޮށް ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަޅުގަ

ގެންދާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭްނ ދުވަހެއް ނޫން މިއަދަކީ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންަނށް 

ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މެންބަރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ބަޖެޓުގެ
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ނޑުމެން މި ދުވަސްތައް  ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވީހާވެސް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދެއްކެވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހުިރާހ ބޭނުންކޮށްގެން ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ އެކީގައި މަޖިލީހުގެ ހިމެ

ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން އެދެން، ުހރިާހ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ެވރިން ވެސް މަޖިލީހުގެ ބަހުސަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ 

ނޑު އަތުގައި އޮތް  ބޭފުޅުން ވެސް ވަގުުތ ޖެހޭިއރުގައި ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ މާލަމުގެ ތިއްބެވުމަށް. މިއަދު އަޅުގަ

ބޭފުަޅކު އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަ އޮތް ވާހަކަފުޅުަދއްކަވަން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  12ބަލައިލާއިރުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ލިސްޓަށް

ބުޭފޅެއްގެ ނަންފުޅު އެބަ އޮތް ވާަހކަުފޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފަ. މިހާތަނަށް އައިއިރުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި ގިނަ  2

 21މެންަބރުންނަށް ފުރުަޞތުއަރުވަމުން މި ގެންދަނީ. އެގޮތުން މިހާތަަނށް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަދަދެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1ބޭފުޅެއް، އަދި އަމިއްލަ، މިނިވަން  2ބޭފުޅަަކށް، އެމް.ޑީ.އޭގެ  2ބޭފުޅަކާއި ޖޭ.ޕީގެ  11ބޭފުޅަކާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ނޑުމެން ރިޔާސަތުްނ  ބޭފުޅަަކާށ؛ މި ހުރި އަދަދުތަކުގެ ތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު މާިހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ފުރުަޞތުއަރުވަމުންގެންދާކަން ފާހަަގކުރަމުން، އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ަޢބްދުލަްޣފޫރު މޫސާ އަށް.

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްަޣފޫރު 

ވަނަ އަހަަރްށ ުހަށހެިޅފައިވާ ބަޖެޓަކީ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެއް. އެ ބަޖެޓުން  2115ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެބަ  ހާސިލުކުެރވޭނެ ކަންތައްަތަކްށ ވުރެ ހާސިލުނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ގިނަ ބަޖެޓެއް. އަޅުގަ

ދުވަސް ފަހަނައަޅައިދިޔަ ފަހުން. އަދި  61ޓު މި މަޖިލީަހށް ުހށަެހޅުނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ބުނާ ޖެހޭ ފުރަތަަމ ބަޖެ

ވަނަ އަަހރު ބަޖެޓު ހުަށހެޅުމުގެ ކުރިްނ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މިޑް ޓަރމް ރިވިއުގައި ދައުލަތުގެ  2115އެއާއެއްކޮށް 

ނޑު ޚަރަދާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދައްކުވައިދޭ ލިޔެ ހިާތމައާ އެކު މި ކިޔުންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިނުވާކަން އަޅުގަ

ނޑިވަޅުގައި ފާ ކަމަށް މި ބަޖެޓުގައި  ގައި ހުންނާނެ 11ހަގަކުރަން. ދައުލަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް %ދަ

ނޑުމެނަށް ހާިސލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ހަ ުހށަެހޅިފައިވާއިރު، އެ މަ މި ރީޖަންގެ އެއްވެސް ކަމަކީ އަޅުގަ

ށް އަ  11ވުރެ ަމތީގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްަބްތ ނެތްއިރުގައި % ށްއަ 1ނުވަތަ % 6ޤައުމަކަށް %

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަްތ ހާސިލުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

އުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ އެކަށައެޅިފައިވާއިރުގައި ދައުލަތަށް ނުލިބޭނެ އާމްދަނީ މި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދަ

ނޑައެޅިފައި އެބަ  ކަމަށް  މިލިއަން ރުިފޔާ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ 1511ބިލިއަން،  1.5ވޭ. އެސް.އީ.ޒެޑުން  ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާަކްށ  ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިވާއިރުގައި އެ ފައިސާ ލިބޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް އެ ޤާނޫނަކުން އަޅުގަ

 2115މި ބަޖެޓު ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް.  22ވާ ބަޖެޓަކީ  މި ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން ހުަށހަާޅފައި

ނޑުމެ  ނޑުމެންނަށް ކުޑަ ކަމެއް ހާސިލުވެގެންދާނީ. އަޅުގަ ން ވަނަ އަހަރު ފާސްވެގެންދާއިރުގައި މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ



64 

 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުްނ  2112ބަެޖޓު ނިމިގެންދާއިރުގައި  ގެވަނަ އަހަރު 2112ޖެހޭ  ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

ނަރުދަމާ އެޅުނުތޯ، ކިތައް ރަށުގެ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންކަމެއޯްތ ހާސިލުކުރެވުނީ. ކިތައް ރުަށގެ ބަނދަރު ހެދުނުތޯ

ގިނަ ރަށްަރށުގައި މި މަސައްކަްތތައް ކުރަން.  ހުރި ވަރަށް ފެން ލެވުނުތޯ. ބަޖެޓުގައި އެބަ ކިތައް ަރށުގައި

ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ާހސިލުވެފައި ނެތްކަން އެއީ އަ 51އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތަްއަތކުގައި % ްށ ވެސް ައޅުގަ

ށް އެ ބަޖެޓަްށ ގޮތަ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަަގުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދައުލަތުން ހުށަެހޅި ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

ބޮޑެތި  ހުރީ ހަމަ ނުކުރެވި. ދަނީ. ދާއިރުގައި ރަށްރަށުގައި ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް އަދި ޚަރަދުކޮށް ނިމެމުން މި 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  21ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ހާސިލުކުރެުވނީ % އަށް ވުރެ ދަްށ އަދަދެއް. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރްަށ ބޮޑަށް ވިސްނާލަން، ބަޖެޓަީކ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ ޙަޤީޤަތަކީ. ހަމައެއާއެއްކޮ ށް އަޅުގަ

ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަްށ ވެސް ޭވތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހަމަ ވަރްަށ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ބަޖެޓުތަްއ 

އަހަުރ  3ޤީޤަތަީކ އެ ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތަށް އެ ަކންކަން ވޭތުވެދިޔަ އެކަށައެޅި، ފާްސކުރަމުންގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ޙަ

މިިލއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޅުދުއްުފށީގައި  261ވެސް ކުރެވިފައިނުވާކަން. މިހާރުވެސް އެބަ އޮތް 

ދަށް ހުަށހެިޅފައިވާ ކަންތައްތައް އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަްށ ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހުށަހެިޅފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ އަދަ

ނޑުމެން ހިތުގައި ޝައްކު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އުފެދޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް  ކުރެވޭނެކަމާ މެދު މިއަދު އަޅުގަ

ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ އެބަ ހުރި. އަދިހަމައެއާއެއްކޮށް ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްުދ 

ތްކުރުަމށް ޓަކައި ވެސް ފައިސާ ބަޖެޓުގައި އެކަށައެޅިފައިވޭ. އަދި ކުނިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ހިމާޔަ

ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދަކަްށ ފައިސާ އެކަށައެިޅފައިވޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް ކުޅުދުއްުފށީގެ 

ބިލިއަނަށް  26ބިލިއަނުން،  11އި އެކަށައެިޅަފއިވޭ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަގުހެދުމަށް ަޓކައި ވެސް ފައިސާ މި ބަޖެޓުގަ

ބޮޑުވެގެންދިޔައިރުގައި ކުޅުދުއުްފށީގައި ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލާ އަދި ސްކޫލުތަަކްށ ބޭނުންވާ ބަޖެޓު މިހާރަށް ވުރެ އެވަރު 

އެ ަތންތަނުގެ ބަޖެޓަށް އައިއްސަ  ބޮޑު ތަން ބޮޑުވެފައި ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުރިއެރުމެއް

އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު ބޮޑުވި ނިސްބަތުން އެ ަތންތަން ރަނގަަޅށް ހިންގުމަްށ ޓަކައި އިތުަރްށ ފައިާސ 

ބޭނުންވާކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާަހގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމްަށ ަޓކައި މި އަހަރު ވެސް 

ގައި އެކަށައެޅިފައިވޭ. އަދި އެ ޕްރީސްކޫލަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބިންގާއަޅާފައިވާ ދެ ޕްރީސްކޫލު. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ާފހަގަކޮށްލަން. މި ސަރުކާރުން  އެ ދެ ޕްރީސްކޫލު ވެސް އަދިވެސް ހެދިފައިނެްތކަން އަުޅގަ

ޅުދުއްުފށީގައި އަޅައިދިނުމަށާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށާއި ވަޢުދުވި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް ކު

 2އަހަރު ުފރި،  1ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ުކޅުދުއުްފށީގައި ޤާއިމުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރަށް 

ށް ފެންނާކަށް ނެތް. އަހަރުވަމުންދާއިރުގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލުކުރެވޭނެ މަގެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަ

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެއް؛ ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓު ުހަށަހޅުއްވަމުން ވިދާޅުވި، މި ބަޖެޓު އަމާޒުކުރެވިފައި މި ވަނީ 
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ސަރުކާރުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް މި ބަޖެޓުގައި އެކަށައެޅިފައެއް ނެތް. 

ނޑު ހިތާމައާ އެކު މިހާތަަންށ އަ އިއިރުގައި ހދ. އަތޮަޅކީ ހަމައެކަނި ރިޯސޓެއް ހެދިފައިނުވާ އަޮތޅުކަްނ އަޅުގަ

ނޑުމެންަންށ  ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ ބަޖެޓުގައި ކަމެއް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާަކށް ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ލިބޭނީ ތަރައް ޤީކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ވަސީަލތަާކ ދިމާލަށް އަޅުގަ

ދެވިގެން. ހދ. އަތޮޅު ަތރައްޤީކުރެވޭނީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަަކށް ހަދައިގެން. 

އް ރައްޔިތުންނަށް އެހެންނަމަވެސް މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުަތކުގައި ވެސް ހަމަ އެ ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނަނީ. އެއަކުންނެ

ނޑުމެނަށް ތަރައްޤީ ހޯދައިދެވޭނީ،  ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަްށ ނެތް އަދިވެސް. އަޅުގަ ކުރާނެ މަންފާއެއް، ލާބައެއް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީއާ ދިމާލަށް ަމސައްކަްތކުރެވޭނީ ަތރައްޤީވާން ހުރި ގޮްތަތކާ ދިމާލަށް މިސްރާބުަޖހައިގެން. އެ 

ނޑުމެންނަކަށް ފެންާނކަށް ނެތް. ހަްއތަާހ ވެސް މިފެންނަނީ މުޅި ރާއްޖެތެރެ މާލެ ައްށ މިސްރާބެއް  އަޅުގަ

ބަރޯސާވެގެން، މާލޭން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަްތތަކެއް ބޭނުންުކރަންޖެހޭ މަންޒަރު. ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޮޑު 

ުތްނނަށް ވެސް ހަމަހަަމކަމާ އެއްކޮށް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެން އަދަދަކަށް ޚަރަދުވެގެންދާއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި

އެބަ ޖެހޭ. އޭގެ މަންފާ އާއި ލާބަ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް ހަަމހަމަކަމާ އެއްކޮށް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. 

ގެންދަނީ، މިއީ އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެއް ނިމިގެންދާއިރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކިހާވަރަަކްށތޯ އެ ބަޖެުޓން ފައިދާވެ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ވެސް ވިދާޅުވޭ މިއީ ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. މި 

ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ އަމިއްލަ އަށް އެ ބޭފުޅުން 

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަކީ ކޮބަިއތޯ. ކިހިނެއްތޯ ިތމަންނާ ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަމުން މި ދަނީ.  ސުވާލުކުރައްވަން، މިއަދުގެ

ކޮބައިތޯ ތިމަންނާމެންނަށް އިތުަރށް މަގަުފހިވެގެންދިޔަ ކަމަކީ. ކޮބައިތޯ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް 

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްޯތ ކަމަކީ. ވަޒީފާގެ ފުރުޞުަތ އޮތީ ިކާހހިސާބެއްގައިތޯ. އަޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްވެސް  ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް އޮތީ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް މަގުަފހިވާ ގޮތަަކށް މި ބަޖެޓަކުން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއީ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓުން  ހާސިލުކުރެވޭނެ މާ ކަމެއް ފެންނާކަށް ެނތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ފެންނާކަށް ެނޭތ. ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމްަށ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި  ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ކަންތަްއތަކުން އެބަ ހުރި ޖަހާފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ އާމްދަނީތައް އެގޮތަށް ލިބޭނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

ކާރުން ބުނަމުންގެންދިޔައީ ރައްޔިތުން އަތުން ޓެްކސްނަގާކަށްނުޖެހެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ޝައްކުއުފެދޭ. މި ސަރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ނަގަންޖެހޭ ހުިރާހ ޓެކްސްތަެކއް ނަގާ ހަމަވެގެން، އެންމެ ފަހުްނ ކުލަފޮށީގައި އޮންނަ 

ހަރު ގްރީން ޓެކްސް ތަޢާަރްފކުރަނީ. ޖެހިގެން ކުލައާ ދިމާލަށް ވެސް ޓެކްސްނެގެމުންދާ މަންޒަރު. މިއަންނަ އަ 12

އަންނަ އަހަރު އަނެއްކާ ޕިންކް ޓެކްސް، ދެން އަންނަ އަހަރު ރެޑް ޓެކްސް ތަޢާަރފްުކރާނެ. އެހެންގޮސް ރައްޔިތުން 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭނެ ހުިރހާ ކަމެއް ކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ
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ޤައުމެއް ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ނަގައި ސަރުކާުރގެ ބޭނުންތަކަށް ލައިގެނެއް 

ހަމައެކަނި. ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަންޏާ އެބަ ޖެހޭ ޤައުމަށް ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން އަންނަން. ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ 

އެހެންނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނާންނާނެ. ރައްޔިތުންނަކަށް  ފައިސާ ޤައުމަށް އިންވެސްުޓކުރެވެން.

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންކަްނ މިހެން ވެގެންދާއިރުގައި މި  ތަރައްޤީއެއް ނާންނާނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޓް ާފސްވެގެންދާއިރުގައި ދައުލަތުގެ ކަމުގައި ފުން ވިސްނުންތަކެްއ މިއަދު ގެންގުޅެން. ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ބަޖެ

ދަރަނި މި ދަނީ އިންތިހާ އަްށ ބޮޑުވެގެން. ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ތަކުީލފު 

ނެ ވަނަ އަހަރަކީ ދުވަހަުކ ވެސް މި ޤައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުނުވާ ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާ  2112ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދޭ. މި ނިމޭ 

. އަދި ިމހާރު ވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފަ ނަށް ވުރެ މަތީގައި ހުންނާނެ ކަމަށްބިލިއަ 5ދަރަނި އަހަރެއް. މި އަހަރުގެ 

ނަށް ވުެރ މަތީގައި ހުންނާނެ ކަަމށް ބިލިއަ 1ބިލިއަްނ ނޫނީ  6ވަނަ އަަހރުގެ ދަރަނި  2115އެއާއެއްކޮށް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. ދަރަނި ބޮޑުވުމަކީ ރައްޔިތުން އަ، ނަށް އަންދާޒާކުރެވޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ޅުގަ

އެކު ކަންތަްއތައް  އުފުލަންޖެހޭ ތަކުީލފު އިތުރުެވގެންދާނެ ކަންތައްތައް. ސަރުކާރުން މިއަދު ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ

ނޑުމެން މިއަދު ނުދެވޭނެ. އަ ކޮށްގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންނަށް ިއތުރު ފައިދާ ލިބޭެނ ގޮތްތަކެއް ހޯދައެއް ޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ސަބަބުން ނޫނީ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތަކުގެ 

އެކު  ަވނަ އަހަރު ަސރުކާރާ 2111ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އެތައް ގޮތަަކށް ބޭކާރުވެެގން އެބަ ދާކަން. 

ކިޔާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ދަނައޭރުގެ މަ، ކޮށް އެގްރީމެންޓެއް

މިލިއަން  3ގެ ސަަބބުން ދައުލަތުން ލުކުރުމުއެކު ކުރެވުނު އެގްރީމެންޓެއް ބާތި ޓަކައި އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދިނުމަށް

ލު އެގްރީމެންޓެޭކ ވިފައިވާ އެގްރީމެންޓަކީ ބާތިކުރެ އެކު . ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ޖީ.އެމް.އާރާ ޑޮލަރު އޮތީ ދައްކަންޖެހިފަ

ދަށް ދައުލަތުން މި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގައި ހިނގި ކަންތަްއތަކުގެ ޚަރައެ އެގްރީމެންޓް ބާތިލު، ބުނެ

ނަށް ވުރެ މިލިއަ 111ކޮށް މުޅި މި މައްސަލަ ނިމިގެންދާއިރުގައި . ހަމައެއާއެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހިފަ 2ވަނީ 

ޭބފުޅުންަންށ  ދުވަހު ވެސް ތިލަތުން ޚަރަދުވާ ފައިދާ. އިހަށްގިނަ ޑޮލަރު ދައުލަތަށް އެބަ ޖެހޭ ދައްކަން. މިއީ ދައު 

އެ ، ުމޢާމަލާތް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައި އެކު ސަރުކާރުން ކޮށްފައި އޮތް ފެންނާނެ ދީބާޖާ ކިޔާ ކުންފުންަޏކާ

އޮތީ  ނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން މިމިލިއަ 311 ލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މެންޓު ބާތިންފުންަޏށް ދީފައިވާ އެގްރީކު

ށް އެބަ ޖެހޭ އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހިފަ. ހަމައެއާއެކު ނެކްސްބިޒަ

ރުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކުން އެ ދަނީ ސަރުކާރުން އިން ވަކިކު ދައްކަން. ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ވަޒީފާ

 ކުރަމުން މި ދަނީ. މި ބަރަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޙުކުމް އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ުމސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބަރާ

ންމެވެސް ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅަން. ސަރުކާރުގެ ކޮ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ފަާރްތތަކާ  ކަންކަމުގައި މި 

ރައްޔިތުންގެ  ދައުލަތުގެ، ކަންކަން ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މުއައްސަސާއެއްގައި ހުންނަ ވެރިއަކު އަންގައިގެން މި 



67 

 

ނަގައިގެން ލިބޭ ފައިސާ މިގޮތަށް ގަވާއިދާ ޚިލަާފށް ޢަމަލުކުރާ ަފރާތްތަްއ ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް

ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅާފައި ހުިރ ފިޔަވަުޅތަކުގެ  ވަނީ. ހާ ގެއްލުމެއްދައްކަންޖެހުނީމަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ހުރި 

ނޑަކަށް އެބަ ޖެހޭ ސަބަބުން ގާ އީ ނެއްހާ ރުިފޔާ ދައުލަތުން އެބަ ޖެހޭ އެކި ފަާރްތތަަކށް ދަްއކަން. މި މިލިއަ 1111ތްގަ

ސް ވާނެ ކަމެއް ކަމެއް ނޫން. ކޮށްގެން ވެްށ މި ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުވާނެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. މިގޮތަ 

ޖީ.އެމް.އާރު  ވާކުރަން.ރޭގައި އެބަ ޖެހޭ ސަުރކާުރން ދަޢުޭދތެ ިފޔަވަޅުތައް އަޅާ ފަރާްތތަކާ  މިފަދަ، ނޫން. އެހެންވީމާ

ސަލައެއް އެއީ މައް ،ޖެހުނީމައެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް އެއަށް ދައްކަން، ލު އެގްރީމެންޓެކޭ ބުނެއެގްރީމެންޓަކީ ބާތި

ލުކަމަށް ކަްނކޮްށދޭށޭ. އެގްރީމެންޓެއް ބާތިއެކު ވެރި އެއީ. ރައްޔިތުން ވެރިކަން ަހވާލުކޮްށފައި ބުނަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ޙަ އެގްރީމެންޓެއް ޞައް އީކުރީމަ އަނެއްކާ އާޚިރުގައި ނިމޭއިރުގައި އެ ދީފައި އެ އެގްރީމެންޓް ކެންސަލްޝަރުޢީ ަލފާ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަވެގެން އެ ދަނީ ނަހަމަ  ،ތުން އެތައް ފައިސާއެއް ދޭންޖެހުނީމަދައުލަ ކަމަށް ނިންމައި

ގޮތުގައި. މިކަމުގެ ޒިންމާ އެބަ ޖެހޭ އުފުލަން. އުފުލައިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ފައިސާތައް ރައްކަލެއް 

ނޑުމެންނަކަށް ުނހޯދޭ ޓަކައި މި ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ނުކުރެވޭނެ. ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ނެ. އިތުރު ގޮްތތަކެއް އަޅުގަ

މި  ނަރުދަމާ އާއި ބަނދަރާއި މަގާ، ޖެހޭނެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނާއިއަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން

 ،ޅިވަރުގެ ސަބަބުންކުފައިސާ މިގޮތަށް ސަުރާކުރން ކުޅޭކަންތަްއތައް ކުރަން ުހރި  . މިރިާހ ކަްނތައްަތަކށް ބޭނުންވެފަހު

ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުން ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި ކުރާ ކަްނތައްަތކުގެ ސަބަބުން ދިއުމަކީ އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

އެ  ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީކުރަން. ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދައްކައިގެން ސަރުކާރަށް ފައިސާ ލިބެމުންދާއިރު

ވުރެ ޒިންމާދާރުވާން އެބަ ޖެހޭ. ޒިންމާދާރުވެގެން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުން  މުގައި ސަރުކާރުން މިހާރަށްފައިސާ ޚަރަދުކުރު

ްނ ފާސްކުިރ ވަނަ އަަހރަށް ދައުލަތު 2112ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންންަށ އެބަ ފެނޭ ނުންވާ ކަންތައްަތކެއް ކުރެިވގެންބޭ

ނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ ފާސްކުރި ކަންތަްއތައް ނޫން އަމިލި 1111ރުފިޔާ އޮތްއިރުގައި  ންބިލިއަ 11ބަޖެޓުގައި 

ބުން މިއަދު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ގޮަތށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮްށަފއި އެބަ ހުރި. މި ފައިސާ އެގަޮތށް ަޚރަދުކުރުމުގެ ސަބަ

އަދި ބޯފެނުގެ  ،ނުހެދިނުހެދި އެހެރީ. މިއަދު ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ ނޭޅި އެހެރީ. މިއަދު ރަށްރަށުގެ ފާޚާނާގެ ނިޒާމު 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަމަަކްށ ަޚރަދުކުރުމަކީ ނޑައެޅޭ ފައިާސ އެ ކަ ސަުރކާރުން ، ނިޒާމު ނުލެވި ހުރީ. އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

ކުރަން ނަ އަހަރު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުވަ 2112މި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ފާސްކުރަނީ. ، އެހެންވީމާ ޖެހޭނެ ކަމެއް. ކުރަން

 ،ނުކުރެވުނީ ސަރުކާރުން އެހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް ޤާއިމުބޯފެނުގެ ނިޒާމު އަްށ  51%ހުރި ރަށްަރށުގެ 

ކަންކަން  ރީ މި ަރށުގެ ބަނދަރު ނުހެދި މިއަދު އެހެއެއާއެކު ރަށްވާތީ. ހަމަބޭނުންތަަކށް މި ފައިސާ ޚަރަދުކޮްށފައި 

ނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ބޭނުންތަކަށް މި ފައި ،ވެސް އެ ކުރަން އޮތް ގޮތަށް ނުކޮށް   ސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވާތީ. ބަޖެޓުގައި ކަ

ވަރަށް ފައިސާ ޚަރަދުވެގެން ދާއިރުގައި ބަޖެޓުގައި އެ ބުނާ ކަންތައްަތކެއް އެބަ ޖެހޭ ކުރެވެން. އެކަމަކު އެހެން 

ނޑުމެންނަމި ހުިރހާ ފައިސާ ޚަރަދުވެގެން ިރކަރަންޓް ޚަރަދަށް ،ކަންތައް ނުކުރެވި ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަ
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ދޭތެރޭގައި  އެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާ ކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާ

ޤައުމުގެ  .ޓަކައި އަށް ވެސް ސަރުކާރުްނ މަސައްކަްތކުރަންޖެެހނީ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމުގެ ލާބަޢަމަލުކުރަން. އަބަދު

ނޑުމެންންަށ މި ކައި. އެހެންނަމަވެސްޓަ  ތަރައްޤީކުރުމަށްޤައުމު ، ޓަކައި މަންފާއަށް ފެންނަނީ ސިޔާސީ  އަޅުގަ

މި ޤައުމުގެ ވެރިއަކަްށ  ،ފިކުރުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާިސލުކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މި ޤައުމު

ްތކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ބަޖެޓުގައި ޖެހޭ ފައިސާ މާޔަބޮޑުވާން އެބަ ޖެހޭ. ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ހިވުރެ  ހުންނަ ފަާރަތށް

ޓަކައި ޚަރަދުުކރެވޭ ފައިސާ އަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމަކު އެ މަންޒަރެއް  އަށް އަކީ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ

 ހެންނަމަވެސް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަްށ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް

ދިޔައިރުގައި ވެސް އެއްވެސް ކަހަަލ ބޯހިޔާވަިހކަމުެގ ައހަުރ ވެގެން 3ކުރީ ސަރުކާރުގެ މި ސަރުކާރު އައިސް އަދި ީމގެ 

ނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ  ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރަށް ެފށިގެްނނުދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

ތަކުގެ އިތުަރަކށް މި ޤައުމުގައި އިތުރަށް އަދި އޮތްއިރުގައި އަޅަންެފށި ފުލެޓު  .ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުއެކު މި ބުނަނީ، އެމް

ނޑުމެން މި ބުނަނީ މި ޤައުމުގައި ރައްޔިތުންނަށްމެ ފުލެޓެއް ވެސް އެޅިގެނެއް ނުދެއޭއެން ލިބެންެޖހޭ  . އަޅުގަ

ޓަކައި އިތުަރށް  ންޖެހޭނޭ. ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށްމިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންަނށް ލިބެ އާސަންދަ ޕްރޮގްރާމު 

އިން  އިން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ހުޅުމާލެ

ކަފޫޓުގެ ގޯއްޗަކަށް އަ 1111ބޮޑުކޮށް ވިއްކުމަކީ. ހުޅުމާލޭގެ  ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ރައްޔިތުްނނަށް އެ ގޯތިތައް އަގު

ން ރުފިޔާ އަށް ގޯއްޗެއް ގަންނަން. މިލިއަ 2ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބެނީ މިއަދު  ުރފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް 35111ނީ ޖެހެ

. ސަރުކާރުން މިއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރަނގަޅު 

ވިއްކޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ގޮތުން ފައިސާ ހޯދާއިރުގައި ހަމައަގެއްގައި ނުނީ ސަރުކާރުން އެހެން ގޮތްނަގައިގެން ނޫ ލޯނު

މިއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު  ދެން މިލިއަން ރުފިޔާ ައށް ވީމާ 2ޓު ގޯއްޗެއް ޖެހޭއިރުގައި އަކަފޫ 1111ރުފިޔާ އަްށ  35111

ޭށ ކިޔާފައި މި ސަރުކާރުގެ ްށ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭއްޔިތުންނަރަ، ްތތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާޢިއް ޒަ އަދަދު،

ކަންކަން ޮކށްދޭން. ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ  އަގުގައި މިއެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަްށ ހަމަ އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ހުރެއްޖެއްޔާ

ނަށް ބޭސްފަރުާވ ކަންކަން ކޮށްދީގެން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ވެސް ނުލިބޭނެ. ރައްޔިތުން އަގުގައި މި 

ވެސް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ އެހެން ކަްނތައްަތކެއް ވެސް ޮކށެއް ނުދެވޭނެ. ރައްޔިތުންގެ 

އަތުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މިއަދު ފައިސާ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރަށް. ފާޑުާފޑުގެ ޓެކްސްތައް މި ދަނީ 

ރީ. ން ސަރުކާރުގެ ކަންތަްއތައް މިހިގައި ވެސް އިތުރަށް ޓެކްްސތައް ނަގަނތާ ށް އޮތްަތޢާރަފްވަމުން. އަދި ކުރިއަ

ޖެހޭނެ. ސަރުކާުރން ބޮޑުކޮށް ބަޖެޓް ުހށަެހޅުން ވެސް އެއީ މައްސަލައެއް ! ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ފާްސކުރަންރަނގަޅު

ތަްއ މި ކަންތައް  ން ބޭނުންވާ ކަންތަްއަތކާ،އްޔިތުނޫން. އެކަމަކު އެ ހުަށހެޅޭ ބަޖެޓާއި އެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ރަ

ހަމައަށް ވެސް  ށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާރައްޔިތުންނަ  ހުންނަން ޖެހެނީ ލާމެހިފަ.
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. ސަރުކާރުން އްޖެހޭ ކަމެއެކު ފާހަގަުކރަން ނުވާކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމައާރު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތެއް ލިިބފައިއިތު

 މަގު ހޯދައިދިނުމަށް. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގަށްޤީކުރުަމށް. ރައްޔިތުންަނށް ކުރިޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ަތރައްއަމާޒު ހުންނަން 

އަޮތޅުގައި ވެސް އެޅެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން  ތައް ހދ.ސައްކަްތކުރުމަށް. އިތުރު ރިސޯޓު ޓަކައި މަ

ކަމަކީ  އަތޮޅު ތަރައްީޤ ވާނީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރެވިގެން. އެ ޖެހޭ. ހދ.އެޅެން އަތޮުޅތަކުގައި ވެސް އެބަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. އަދި ހަމަ  ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ

އް ަތކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ތަރައްޤީ އާއި ފާގަތިކަން ލިބޭނެ ގޮ

ސަރުކާރުން ކަްނތައްތައް  ،ނަމަ  ގޮތަަކްށ ކަންތައް ކުރާ ޖެހޭނެ ކަމެއް. އެގޮަތށް ނޫން އޮތަސް ިމ ޤައުމުގައި ކުރަން 

ިރކަމެއް ނެތި ކުރަމުން އެ ދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ވަރަށް ބެލުންތެ

ނޑު މި ސަރުކާރަށް ވެސް ގޮވާލަނީ ޒިންމާދާރުކަމާ  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ  ،އެކު ޚަރަދުކުރަމުން އެ ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ސަރުކާރާ ކައި ތައްޔާރަށް. ޓަ ދިނުމަށްރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުންއެއްކޮށް ސަ  ޚަރަދުކުރާށޭ. އަޅުގަ

ވުރެ ޒިންމާދާރުވެ މި ޤައުމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި  އަށްސަރުކާރު މި  އެހެންނަމަވެސް

ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި އިގެން ކަންތައްަތުކގައި ވުރެ ބޮޑަށް ަސފުކާުރން އެބަ ޖެހޭ ކަންތަްއތަކުގައި އިސްނަގަ މިއަށް

 މެއް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ަކންކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ  ރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން.ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެ އަޅުގަ

އަދި ބަޖެޓު ބައެއް ކޮމިޓީތަކާ  ޑައިގެންފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސްމެންބަރުންތަކެއް މި ބަޖެޓަްށ ވާހަަކފުޅުދައްކަވަން އެދިވަ

ތިއްބެވިކަން ާފހަގަކުރަން. ކޮމިީޓތަކުގައި އެކީގައި ބައެއް މެންބަރުން މި ވަގުތު  ކޮމިޓީ ވެސް ހިނގަމުންދާތީއާ 

ނޑު މިހާުރ  .އަޅުގަނޑު މަޑުކޮށްލާނަން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލައިގެން  )ވަގުތުކޮޅަކަްށަފހު( އަޅުގަ

 ލޫފަށް. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްރުަޞތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިފު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

އްކަން ގޮތުން ވާހަކަދަ ށް ދައުލަތުން ލަާފކުރާ ބަޖެޓާވަނަ އަަހރަ  2115އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 ވަނަ 2113ދަންނަވަން. އާދެ! އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ފުރުަޞތު ދެއްވި ކަމަށް

ބެއްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްފަުހ މިއަދު ށް ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިޚާވަރަ ،ބުއަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާ

ވެރިކަމަށް  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ޢަބްދު މުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރައީސްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ

އިކޮނޮމީ  ،. ޔޫތުވެސް ދެއްވާފަ  ވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފޮިނ އުއްމީދުތަކެއް ހަމަގައިމު
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ހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައި ވެސް ދިވެ ކަންކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދު ހަމަގައިމު އަދި ސެކިޔުރިޓީ؛ މި

ދެއްވާ ބަޖެޓު. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ތަމަ މި މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިވަޑައިގެން މިއީ އެ މަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަ

ނޑު އޭރު ވެ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު އެ ، ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރި ގޮތަށް އެ ސް އަޅުގަ

މަނިކުފާނު މިއަދު މި މަޖިލަީހށް މި ުހަށހެޅުއްވި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ މަނިކުފާނު ެއ 

ނޑު މި ބަޖެޓަށް  ރު ފުިރހަމަޮކށްދެވޭނެކަމުގެ ފުިރހަމަ ޔަޤީންކަމެއް އޮތުމާތަޞައްވު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ އެކީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން  މި ަހމަ ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ފުރުަޞތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިތާ ހުއްޓި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ހިަތްށ ގެންނަންވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި  ،ދައްކާއިރު ކޮންމެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަަރކު މި ވާަހކަ

ހެދިތޯ. މި އަހަރު ބޭއްވުނު  ކޮން ސަބަބަކާތާއީދުކުރެއްވީ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރައްޔިތުންهللا ރައީސް ޢަބްދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާަރށް ތާއީދުކުާރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަަކކަްށ 

 هللاޢަބްދު ނެތް ގޮތުގައި އެއީ ރައީސް  ފުރުަޞތު ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދެއްވީ ކީއްވެތޯ. އެއްވެސް ޝައްކެއް 

ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތަކށް މިއަދު ރާއްޖެ މި ކުރާ ދަތުރު ނޫންނަމަ އެ މަނިކުާފނު  ،ގެ ވެރިކަންޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް  2111ޓަކައި. އަޅުގަ

ދެކޮޅަށް  ހުގެ އިންތިާޚބުގައި އެމް.ޑީ.ޕީއާއޭގެ ފަހުން ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއަދި  ،ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް އިންތިޚާބުެވގެން އައުމުން ކަންތައްތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތް. ސަރުކާރުްނ 

ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ ދުވަހު އެ  ދިޔަ ގޮތް. ސަރުކާރެއް ހިންގުމަްށ ދަތިކުރިންހިންގުމަށް ދަތިވެގެ

ތެރޭގައި އިދިކޮޅު  އައި ބަޖެޓަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގެމަސައްކަްތތައް ކުރި މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ ދުވަހު އެ 

ވި ދެންނެ ޚިލާަފށް މި ބައެއް. ނަމަވެސް އެއާ  ގެންދިޔަކަވާ ވާހަކަތައް ހަމަ ދައްކަމުންބައެއް މެންބަރުން އެ ދައް

ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުގަިއ  ،ބުަރތް ހާސިލުޮކށް ކަންކަމުން ޢި

ަކްށ ސަރުކާރެއް ހިންގަން ފަސޭަހވާނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަާރްތތަ

ތަޖުރިބާއެއް ކޮްށލުމުގެ ގޮތުން ނަމަވެސް ރައްޔިތުްނ  ،ބަލައިލުމަށް ިހނގާ ކަމެއްތޯ ދީގެން، އެއީ ކިހިނެއް

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ފޮނުވާފައި މި ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ވާ ބަޖެޓަށް މި  ތާއީދުޮކށްފައި ާވތީ އަޅުގަ

ތަށް މި ބަޖެޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަްށ، ސަރުކާަރށް ބޭނުންވާ ގޮ ،މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށް 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް ޮކްށދޭންވާނެ ުކރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހިމެނިފައިވާ ކަްނތައްތައް  ދިނުމަކީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވެސް ހަމަ  ،ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ހަމަ ވާހަކަދައްކަން ިތބޭއިރު

ނޑުމެން އެކިއެކި ކެމްޕޭނުތަކުގައި، ވިސްނަންޖެހޭ ކަްނތައް ތަކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

މަ އެ ރައްޔިތުން ދެއްކީ ކޮން ވާހަކަަތކެއްތޯ. ކި ރަށްިޔތުން ކައިރިއަށް ދިޔައިއެކިއެ ،އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި ރަށްަރށަށް

ނޑަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ހުީރ  ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ހަމަގައިމުޝައްކެއް އެއްވެސް  އަުޅގަ
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ނޑަށް  އެކީ. އެންމެ ގިނަ އަޑު ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ވެސް މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަ

ތެރޭގަިއ ގެ ތިޚާބުއިތުރުން ރިޔާސީ އިންން. އަދި އޭގެއަޑުއިވިފައި ހުރީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތު

އެތައް ބައިވަރު ރަށެއްގެ  ،މަސައްކަތްކުރިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުގައި ތިބި އެތައް ބައިވަރު ރައްޔިތުންނެއްގެ 

ނޑުމެން މާިތ ތިބެގެން ބައަޑުތައް ވެސް ވަނީ އަޑުއިވިފަ ރައްޔިތުންގެ  ސްކުރާއިރު އެ ހު . އެ މީހުން މިއަދު އަޅުގަ

ތިމަންނަ އަށް  ގެ ގޮތުން އޮތީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ؟ސުވާލުކުރާނެ، ކޮބާ! ތިމަންނަ އަށް ގެދޮރުވެރިކަމު މީހުން ހިތާިހުތން

އެކީ  ަހމަޖެހިގެން އަމާންކަމާއެކީ ިހތް  ތިމަންނަ އަްށ ރައްކާތެރިކަމާ ގޮތުން އޮތީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ؟ ޞިއްޙީ

ށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ަތޢުލީމީ ކަންަކން ކުރިއަރުވަން މި ބަޖެޓުން އެ ރަ ޅެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ލާފައި އު މަގުމަތީގައި ހިނގައި

އަށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް ކަމުގައި  ވާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ. އެ މީހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެކިއެކި ފައިސާ، އެއީ ޚާއްޞަ އެހީ

ފަރާްތތަަކށް ލިބޭ ފައިާސ  ވިޔަސް، އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ ފައިސާ ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ޖުމު މީހުންނަށް ލިބޭ ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ފައިސާ އެ ލަ ގޮތެއްގައި މި ބަޖެޓަްށ ނެތޯ. އަޅުގަ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންންަށ  މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ުހރި ވެސް އެކަންކަން  ބަލައިލީމަ، ކަޅިއެއް އެއްލާއިރު ހަމަގައިމު

ނޑުމެން މިދިޔަ ހުިރހާ ދުވަސްަތކެއްއެބަ ފެނޭ. ދެން  ނޑްަށ އެނގޭ އަޅުގަ ، ގައިއޮތީ ކޮށްދޭެނތޯ، ނުޮކށްދޭނެތޯ. އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މެން އެ ވިސްނައިއެތައް ބައިވަރު އަހަރުަތކަަކށް އަޅުގަ  ލާއިރު، ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ

ރި. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި މި އަހަރަްށ ބަލައިލިކަމުގައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ނުވެ ގޮސް އެބަހު

ުރފިޔާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރްާތތަަކްށ  5111ވިޔަސް މިސާލަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދަކަްށވި ދެއްތޯ. 

ނޑުމެންނަށް ެފނިފައި އެބަ ހުރި. ލިބެންޖެހޭ؛ ޚާއްޞަ އެ ހީ އަށް ބޭނުންވާ ދިނުން. އެކަން ހިނގަމުންދިޔަ ތަން އަޅުގަ

ފަާރްތތަަކށް، ނޫންނަމަ އެކަނިވެރި މައިންނަ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެވިފައިވާ ތަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން މި ކަންކަން އިތުރަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި. ެތދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހާސިލުވާނެކަން ހަމަގައިމު ވެސް މި ބަ ޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ކަންކަމުގެ  އެކީގައި މި ކަންކަން ތަންީފުޛކުރުމަށް މަސައްކަްތޮކށްިފ ކަަމށް ވާނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާ ފޮނި ހަމަގައިމު ވެސް އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ިލބިގެންދާ ނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންތައް  ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލީމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިާތމަކޮށް ދެރަވާ ިހސާބުގައި އަޅުގަ

ގެންނެވީމަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެރިކަމަށް ވަޑައިهللا އޮތީ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއީީކ މިއަދުގެ ރައީސް ޢަބްދު

ވެސް ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ކަންކަން ވެފައި ހުރި ޮގތެއް ނޫން. މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ުކރިން

 އޮތް ހާލަުތން އެހެން ހާަލތަަކށް ބަދަލުކުރަން ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުުޅތަކެއް އެ މަނިުކފާނު ވެސް ކުަރއްވާފައި އެބަ 

ނޑުމެން އެންމެ އެދޭވަރުގެ ޞިވެސް އަ އިރުއިދާ ހަމައަށް އަހުރި. ނަމަވެސް މިއަ  ޖެ އިން އްޙީ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ކަމުގައިއެއީ މާލެ އަށް ަބލައިލި  ެޖހޭ.  ވިޔަސް ލިބެން ންެތކަން އަޅުގަ
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ށް އެ ރަށު މީހުން ޑޮކްޓަރަ ،ނެއްތޯ އަހާލީމައްޙީ ހާަލުތ ހުރީ ކިހިޑުމެން ރަށަަކށް ގޮްސ އެ ރަށުގެ ޞިއަޅުގަނ

މީހާ އެތައް  އްޔާ އެހެއްގެ ފައި ބިންދައިގެން ގޮއްސި. މީދެވޭ އެބަ ކްޓަރެއް ނުވެސް ހުންނަ ަރށްަރށަށް ޑޮނުދެއްކިފަ. 

ނޑުމެން މިހާ ހާލުން އަޅުގަކިއޫއެއްގައި އިނދެގެން ވަގުތެއް ހޭދަޮކށްގެން މާލެ އައިސް ޑޮކްޓަރަށް އަދި ދައްކަން 

ނޑަށް ބައެއް ފަހަރު މަޢުލޫާމުތ މިސާލަަކށް  ،ަފހަރު ޖެހެނީ. އަދި ބައެއް އުޅެން މި ބައެއް ހުރި  ލިބިފައި އެބައަޅުގަ

މީހާ ދާންވީ  . ދެން ނޫނިއްޔާ އެމީހުން އެމް.އާރު.އައި ސްކޭނެއް ހަދާލަން ހަތަރު މަސްދުވަހު ރާއްޖޭގައި ނުނެގިފަ

ހާލަތުގައި  މިރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ޚަރަދުކުރަން. ނެއްކާ ވީ އެތައް ބައިވަރު ޑޮލަރެއް މީހާ އަ އެބޭރަށް. ފުރައިގެން 

ނޑުމެން އެންމެން ކައަޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ ކަންކަން ހުރި ކަމަށްވުމާއެކު ކަމެއް. އެހެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ން އެއީ އަޅުގަ

އިރު ފާސްވެގެން އަންނަ  މި ަބޖެޓު، މިއަދު މީދުކުރާނެރައްޔިތަކު ވެސް މިއަދު އަނެއްކާވެސް އުއްއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ 

ކޮްނ ؟ ން ލިބޭނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯއް ރަނގަޅު ވެގެންދާނެތޯ؟. އޭގެއްޙީ ކަންތައްތައަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޞި

ނޑު ބަލައިލާއިރުގައިއަ ކުރިއެރުމެއްތޯ؟ ްއ، އިތުރު މީގެން ހަމަ މިއަށް މިއަންނަ އަހަރު އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެ ޅުގަ

ކަންތައް ކޮށްދިނުމަީކ  ފާއިދާަތކެއް ލިބިގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް ނުކުރަން. އަދި އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އެ

ނޑު ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ އެކި މަގުތަކުގައި ހިނގާފަިއ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތެއްގެ ގަދާއިރުގައި އަޅުގަ ހަކު ައއިސް ވަޅިއެއް ހަރައިފާެނޯތ، ށް މީ އަ ންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާތަޅައިގަނެފާެނތޯ، ޖަހައިގަނެާފނެތޯ،  ބޭނުންވާ ކަންކަން. ކަމެއް ހިނގާއިރުގައި ވެސް  މިއީ އަޅުގަ

ކަން މާލޭގައި، ހުޅުމާޭލގައި ބަހެއްޓިފައި ނެތް، ަގއިވަރަށް ސެކިޔުރިޓީ ކެމެާރަތއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކު

ނޑުމެން ބަލަންވީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ބަޖެޓްއެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ކޮމިޓީން މި  ނގޭ. އަޅުގަ

 ކުރާއިރުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ސުވާލުކުރަންވީ ކަލޭމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ކިތައްމަސައްކަތް ދިރާސާ

 ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިއާއި  މިއަދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް މާލެ ،ކަލޭމެންނަށް ރާތޯ.ކެމެ

 އަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދީގެންތޯ. ކިތައް ކެމެރާ އަމަންއަމާންކަން ބަލަހައްޓައިދެވޭނީ ކިހާވަރެއްގެ ފައިސާ ދިނީމަތޯ.

ެކތްާވވަރުގެ  ކަންކަން ބަލާފައި މިއީ ދައުލަތަށްށް ވައްދައިގެންތޯ. މި ތުރަށް ޕޮލިހަ ކިތައް ފުލުސް އޮފިސަރުން އި

ނޑުމެން މި އެދޭ ކަހަލަ ިހތް  ،ވާނަމަ ކަމަކަށް ނޑުމެން ބަލަންވީ. އޭރުން އަޅުގަ ހަމަޖެޭހ، އެ ކަންކަްނ ކުރެވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އުފާވެރި މާޙަ ނޑު މި  އިމުހަމަގައުލެއްގައި އަޅުގަ އަދު ވެސް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑު މިތާ ހުރެ ވާަހކަ ތަނުގައި ދެކެވެނު  މިމިދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރުދުވަހު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުން  ހަމަ ދައްކާއިރު އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރިން ބަހުްސތަކުގައި  ބަޖެޓު  ،މުންރުޤާނު މިސްކިތުގެ ވާހަކަ. ބަޖެޓުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ހިމެނެފުއަޅުގަ

ދައްކާއިރު ފުރުޤާނު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ދުވަހެއް ވެފައި މިއަދު މިތާހުރެ ވާަހކަ މުން އައިސް ނުނިމި އެތައްމެނެހި

ހަމައެކަނި ލަ ގޮތެއްގައި މިއަދު ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޖުމު ވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް  ނިމިގެން ގޮސްފައި

ނޑު ފާހަގަޮކށްަލން ބޭނުންވަނީކަމަށް ވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރާއަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް ވަކިން   ސިނަމާލެ  ،ނަމަ އަޅުގަ
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ތަނަށް ދިމާވެފައި ހުރި  ވެސް އެ  ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ. މިއަދު ހިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެންމެހައިއާއި މާލެ

ނޑު ވަރްަށ ދަނީ. އަ ދެމެމުން އެ އެތައް ދުވަހެއް ދިގު، ނުލިބި އްސަލަތަަކށް އެަކށީގެންާވ ޙައްލެއްމަ ޅުގަ

އެ ކަންކަން  އިސާއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު ވަކި އަދަދެއްގެ ފަދައްކައިގެން މިހާރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އިތުަރށް ދެން ޤީންކަން މިހާރު ވަނީ ދެއްވާފަ. އޭގެ ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަމަރާމާތުކުރުމަށް ހިމަނުއްވައި

ލަކޮްށ މުޅި މާލޭގެ ދެންނެވިހެން ޖުމު އޮތީ މިޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދިމާވާން ހަމަ ން ޔިތުންނަށް ެވްސ ވަކިރައް ރާގެ ދާއި

 އެއީ މި  .ރައްޔިތުންނަށް ިދމާވާ މައްސަލަތައް . ޖުމުލަކޮްށ މުޅި ދިވެިހ އެންމެހައިރައްޔިތުންނަްށ ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

އެއީ ސެކިޔުރިޓީ ކަމުގައި ވިޔަސް، އެއީ ަތޢުލީމު ކަމުގައި ވިޔަސް  ސް،ވިޔަ ކަމުގައި ދެންނެވިހެން އެއީ ހައުސިން

ނޑުމެން ކޮންެމ އި ވިޔަސް. ކަމުގަކަންއްޙީ އަދި އެހެންމެ އެއީ ޞި  މިއިން ކޮންމެ ކަމަަކށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް  ،ރައްޔިތަކަށް  ން ފައިދާ އްޔިތުންނަށް އޭގެރަމެހައި އަދި ޖުމުލަކޮށް ދިވެހި އެންއަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަަކށް  ނޑުމެން ބޯހިޔާވަހީގެ ކަންކަމަްށ ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާގައި ގޮސް މިހެން ިހނގާީލމަ ،ދަތުރުޮކށް  ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އުޅޭ ދެރަ  އަޅުގަ ތި ނިކަމެ  ،ވެސް އަޅުގަ

ކޮޓަރީގައި ނިދާލައިގެން ޫފޓުގެ  21ފޫޓު  21ަހަތރު ކުދިން، ހާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ. ދެމަފިރިންނާއި ތިން

ނޑުގެ ދާއިރާ މާ ކުދި ތަްނތަން. އަޅުގަނޑަށް ދިމާވެފައި އެބަ އެއަށްވުރެ، ނޫންނަމަތަން.  އުޅޭ ގެ ހުރި އިނގޭތޯ އަޅުގަ

ނޑަށް ޒިޔާރްަތކުރެ ތީގައި ހަަތރުފަސްވަަރކަށް ޫފޓަށް ހިޔާކޮށްަފއި އޮންނަ އިރުގައި ޑެގެއްގެ މަވުނު އެކަނި އަޅުގަ

އުޅޭ މަންޒަރު ހަތަރުވަރަަކށް ކުދީްނ ނިދާލައިގެންއާއި  ތަނުގައި މަންމަ އެ ،ދެތިން ފާރު އެކަނި ރާނާފައިތަނެއްގައި 

ނކަންކަ ފަސޭަހވާނެއިމުވެސް އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ިހަތށް ގަފެނުމަކީ  ޑުމެން މިއަދު މެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގެ އަތުގައި މީހުން ދީފައި އެީށގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިތެރެިއން އެފަދަ ފަާރްތތަަކްށ އެކަ ބަލަންވީ މި ބަޖެޓުގެ

ނޑު ވަރަށް އުފާވި ޙަޤީޤަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށްހިފައިގެން  ގޮސް އެ ތަންތަަނށް ވެއްދުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކެމްޕޭނުވަ މީހުން  ތެރޭގައި ކުރި މަސައްކަތުން ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހައިގެން އެޑައިގެންފައި، އޭރު އަޅުގަ

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ހުޅުއްވާލަދެއްވާފަ.  ކުުރމަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ބައެއް ދޮރުތައްބޭނުންވާ ގޮތަށް މަގުފަހި

ީމހުން  އެ ،ކަަމްށ އެދި ުހށަެހޅީމަ ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް އެ ރަްށ، ޯބހިޔާވަހިކަންއެއީ ގޯތިގެދޮއިން އެއް ކަމެއް ތެރެއޭގެ

ނޑަށް މައުލޫމާތު އަޅު ކަމަށްކަން މިއަދު ހިނގާ  ދިރިއުޅޭ ހާލަތު ބަލަން ސީާދ އެ ފަރާްތަތކުން އައުން. އެ ގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ވީހާވެސް ގިނަ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ލިބިފައިވޭ. ކަމަށް އެންމެ  އެ ،ފުރުަޞުތ ހޯދައިދީ އަޅުގަ

ބޭނުންވެ، އެ ކަމަށް ރޮއިރޮއި ތިބި މީހުންގެ އަތުގައި ކަމަށް  ދިނުން. އެއެ ފުުރޞަތު ހޯދައިބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަްށ 

ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ރާއްޖޭ ގެ ހިފައިގެންގެންގޮސް އެ މީހުން އެ ތަންތަަނށް ވެއްދުން. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް ހުޅުވާަލއިގެން، ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން ލިބިފައި ތިބި ފަރާްތަތކުން އެ ކަންކަމަށް އެދިގެން އެންމެ 

ނިކަމެތި މީހާ ައށް، ނޫންަނމަ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްަތަކށް ނުލިބި، އަނެއްކާވެސް އެހެން ބަޔަކަށް އެ ފުރުަޞތު 
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ނޑު ވަރަތަނަވަސްވެގެންދިޔުމަކީ އެކަން އޮންނަ ގެ ށް އުފާވޭ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓު ންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އަޅުގަ

ދުއިސައްތަ ހާސް  ކަމަށް ވެްސ އެއްށް ބަލައިލާއިރުގައި ބޯހިޔާވަހިތެރޭގައި ހިމެނިފައި ހުރި ަބއެއް ކަންތައްތަކަ 

 ހާސް ހަސަޭތަކ ހައުސިން  . އޭގެތެރޭގައި ދެ ފަނޑައެޅިކަ ކުރުމަށް އެބަ ޮއތް ޚަރަދުއަން ރުފިޔާ ފަންސާސް ހަތަރު މިލި

 ސަޭތކަ ހައުސިން ހާސް ނުވަ ތެރެއިން އެއްނަމަވެސް އޭގެ؛ ޔުނިޓް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުުޅވާލެވިގެން ކަހަލަ ގޮަތަކށް

ވޭ. ފާހަގަކުރެވިފައި ގައިކަން މި ަބޖެޓުތަކެއްޔުނިޓު ކުރެވިފައިވާ ަހއިސިންގެ ރައްޔިތުންނަްށ ވަކިން ޚާއްޞަމާލޭޔުނިޓަކީ 

ސީރިއަސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަަކްށ ކަމަށްވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމަ މިހެން ހުރި އެހެން 

 އިމު ގަކުރުމަށް ކުރާ ަދތުރެއްގައި ހަމައްލުޙަކީ ނޫން. ނަމަވެސް ޙައްލުވަނީއެ މަސައްލަތައް އެއްކޮްށ ؛ އްލު ހޯދުމަށްޙަ

 ވިޔަސް މި  ކަމުގައި އްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލިޞިވެގެންދާނެ.  އްމު ފިޔަވަޅުތަަކކަްށ މި ބަޖެޓުމުހި ވެސް އެޅޭ

ނޑުމެން އެދި އްލުޙަ މި ހުރިހާ މައްސަލައެއް  ދެންނެވިހެން ރޮއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ރޮއި ،އެދިކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެ ގެ ތެރެއިންވެސް މި ބަޖެޓު އިމުގަކަން ހާސިލުުވމުގެ ފުރުޞަުތ ހަމަތިބި ބައެއް ކަން ބަ އަޅުގަ

ޞިއްޙީ ސެންޓަރުތައް ، ބައެއް ވަރުގަދަ ހޮސްޕިޓަލްތައް އެޅުމަށް ،ކުރުމަށްއްލުޙަޖީ.އެމް.އެޗްގެ މައްސަލަ ދޭ. އައި 

ރާއްޖޭގެ އެކި  ،ނަނީނޫންތޯ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފެންއޭެގތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން؛ ކުރުމަށްރަނގަޅު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރަތައް މިއަދު  ރަށްަރށުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްިފހާަރތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްަރށަށް ދިޔައިމަ . ދައްކާ ވާހަކަ އިފަރޮއި ރައްޔިތުން ހަމަ ،ހުޅުވަމުންދާ ތަން. އެއީ މީގެކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެވިފައި އެބަޕެނަ، ލަންކޮޅެއް ގަންނަން ނުލިބިގެންމަ ހުރި.  ޑޯލް ގުޅައެއް ނެތިގެން އުޅޭ ރަށްަރށަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނޫންނަމަ މިސާލެއް ގޮތުން ބުނެފައި ހުރި ވާަހކައެއް ނޫން.  ،ތަނުގައި ވާހަކައެއް ދެއްކުމެއް އެއީކީ އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް ހިނގާނެ  ދެން އެކަން ،ކުރީމަ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ޒިންމާދާރު ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ ކަމެއް ރަށެއްގައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ ގައިމުކަމަށް ހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ . ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަންއަދި އެކަން ހިނގަން ން.ވެސް އަޅުގަ

ނެ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ާފޅު ވެސް ކުރެވެންޖެހޭ .ވާނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް  ކަމަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމަްށވުމާ ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ، ނުކޮށްއެކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މާ ދިގުކަމަށް އަޅުގަ ައޅުގަ

ނޑުގެ ވަާހކަ ފެުށމުގެ ކުރިން ވެސް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ފޮިނ  ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫމި ސަރުކާރަށް އެ ފު .އުއްމީދެއްގައި  ، ލުކުަރން. އެ ކަންކަން ކުރެވޭތޯރުަޞތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 މެންނަށް ެފނިގެންދިޔަ ދެއްތޯ އަނެއްކާވެސް ނިންމާނީ ހަމަ ރައްޔިތުން. އަޅުގަނޑު  ކުރެވިއްޖެތޯ ނުކުރެވޭތޯ؛ ނުކުރެވޭތޯ

ސަބަބުތަަކކާ ހެދި ގޮސް އެ  ،ސަލަަތކާ ހެދި ވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ދިާމވި ބައެއް މައް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 

މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާަރށް ެވްސ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން  ،ކަމަށްވާނަމަނިގެންދިޔަ ތަން. އެހެންވެއްޖެ ސަރުކާރުން

ކަން ނިންމާނީ މި ކަން ؛ގޯްސޮކްށތޯ، ކުރަނީ ރަނގަޅަްށތޯ، ތޯނުޮކށްދޭ  ،ތޯ . އެ ކަންކަން ކޮށްދޭ ީދފައޮތީ ފުރުަޞތު މި

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މި ހަމަގައިމު އި އެ ތިއްބެވި ފަރާްތަތކުންރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގަ  ވެސް އަޅުގަ
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މި ޤައުމުގެ އެކީގައި  ލާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުެވރިކަމާއިނައްތަކަންތަްއތަކުގެ މަތިން ހަނދާން 

ނޑު  ހަމަގައިމު ،ލުކޮްށދިނުމަށް މަސައްކަްތޮކށްދީފި ކަމުގައި ވާނަމަސިލަށް ވާރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މަންޒި  ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޔު ރަނގަޅަށް، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދި ކުރާ ގޮތުގައި ހުރިހާ ކަެމއް ވެސް ހަމަޤަބޫލު މުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

ބަޖެޓަށް ޤީޤަތުގައި ޙަލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖި .ޞަތުގައި ާފހަގަޮކްށލަން ބޭނުން މި ފުރު

އަޅުގަނޑު ، ނަމަ ޓެކްސް ނިޒާމަށް ފާޑުވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންފާޑުވިދާޅުވާއިރު، ނޫން

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ޝުކުރު  ފައި އްވާޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ތަޢާަރުފކޮށްދެ އަދާކުރަން ރައީސް ނަޝީދަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ނޑު ހަނދާން އެބަ ހުރި އޭރު އަޅުގަ ގެން އޭރު ހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެވާތީ. އަޅުގަ

ނަމަ އެކަންތައް ކުރިއަށް ނޫން ،ރުކާރުން ކުރި ކަންތައްތައްކުރަން އަވަސްއަރުވާލައިގެން، އޭރުގެ ސައެ ތަޢާަރފު

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރި މަސައްކަުތގައި އަ ވި. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ވެސް  ޅުގަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް  ނިޒާމު ތައާރަފުވެފައި އޮތީމަ އޭގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ފައިދާަތކެއް ހަމަގައިމު

ނޑަށް ވަާހކަކަމަށްއެހެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ.  ންނަވާލިހެން ގެ ކުރިން ވެސް ދަެފށުމު ވުމާއެކު މިއަދު އަޅުގަ

 އެ ،ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް

ކަމަށް ދިވެހި އެންމެހައި  ނަމަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެއްދީ ޮގުތން ކުރިއަރާފައިވާ، ނޫންމަނިކުފާނަކީ އިޤްތިޞާ

އަތަްށ  ގެކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ދިެވހި ރައްޔިތުން ަޤބޫލުކުރާތީ. އެެހންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް ބޫލުރައްޔިތުން ޤަ

 ،ރެވޭތީވެ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުންކުރު ެޓކްސްތަކެއް ަތޢާރަފު އިތު ިމފަދަ، ޤައުމު ދޫޮކށްލައިގެން ތިބޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި

ނޑު ޤަބޫލުޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ފާޅު ކުރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ސަބަބަީކ ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުުޅ ގެންގުޅުއްވި ކަހަލަ ބައެއް  އޭރުގައި ވެސް އެހެން ނަމެއްގައި ވިޔަސް ހަމަގައިމުވެސް އެ

ތަން.  ފޮނުއްވާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައީސް ޔާމީންމިއަދު ކަންކަން މިއަދު އެހެން ނަމެއްގައި 

އަކީ  ވުމާއެކު ޓެކްސް ނިޒާމަކަށް އެ ޕާޓީން އެހާބޮޑަށް ތައީދުކުރާއިރުގައި މިގޮތަްށ ތަޢާަރފުުކރެވޭ ޓެކްސްކަމަށްއެހެން 

ނަމަ ޖެއްސުމެއްގެ ގޮތުން ކުލަ ފޮށީގައި ހިމެނިަފއި ހުރިހާ ކުލައެއް ގޮތަށް ނޫން، އެއީ ހަޖޫޖެހުމުގެ ގޮތުން

ނޑު ޤަބޫލުއި ވާމިސާލުޖައްސަވާފަ ދާތޯ، ވާނީ ފައި ކުރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. މީގެން ހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން. އެއީ ގޯސްކޮށްރަނގަޅުތޯ އަޖުމަކޮށްލަމާ އެކަން އަލުން  ،ކަަމްށ ވާނަމަކަމެއް  ދާ ހިނގާށޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަގަށް އަޅުވާނީ. ރަނގަޅިއްޔާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ނޑުމެންގެ  އެގޮަތްށ އަޅުގަ އެއާއެކީގައި ރަނގަޅަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަ މަންޒިލާ ހަމައަށް ނޑުގެ ދުޢާތްކުަރުމން ގެންދިޔައި ދެވޭޯތ އަޅުގަ އަކީ  މަ ރަނގަޅުވާނެ. އަޅުގަ

ފަދަ ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ބަޖެޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން އެދޭ 

ނޑުގެ ފުރިަހމަ ތާއީދު  ވެސް ުހށަެހޅިފައި ުހރި ކަްނަތއްތައް ހާސިލުވެގެންދިޔުން. ހަމގައިމު ވެސް މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

 އޮތް ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ފުރުޞަަތށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ

 ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭއަރުވަނީ  އެކީ އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑު މިހާރު  ފުރުޞަތު މި ވަގުތު ނެތުމާ މެންބަރަކު މި

 . ށްޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންމަނިކުޙުސައި ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑު ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އެންމެ ފަހަށް ވާހަަކދައްކަން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ވަނީ. އާދެ! މާދަމާގެ ވަގުތަކަށް.  ާލފައިއިނަމަވެސް ފުރުޞަތަަކށް ެއދި ފިތަ ވާނެ ރިޔާސަތުގައި. ދަންނަވާފައި

 

  )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

 ނިންމުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ  ނޑު އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްޮކްށ ދަންނަވަން. އަޅުގަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އަޅުގަ

ގެްނދަނީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން  ދުވަސްަތކުގައި ޖަލްސާތައް އިންިތޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި

ވަރަށް ދިގުކަމުން. އަދި މި  ފައިވާ ލިސްޓުފުކުރައްާވތި! ަބޖެޓަށް ަބހުސްކުރެއްވުމަްށ އެދިވަޑައިގެންސަށް، މާބަހު

ނޑުމެން މި  ފުރުަޞތު ކޮންމެ އަހަރަކު  މިނެޓަށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާ  15އޮންނަނީ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ންންވަންދެ ށް ޭރގަނޑުގެ ވަރަށް ދަގޮަތށް. ބައެއް ފަހަރަ ގެންދެވޭ.  އަޅުގަ

ަފހަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވާފައި އޮތީ އާދިއްަތ ދުވަހު ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް.  ންނަމަވެސް މިއެހެ

މަޖިލީހުގެ  އެއީ ދުވާލުގެ ގަޑީގައި ވެސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަްށ ވީހާވެސް ފުރުަޞތުއެރުވުމަްށ. އެހެންނަމަވެސް

ދޭ.  ނގޭ. އަދި ހަމައެއާއެކީގައި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަބައެއް ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާކަން ވެސް އެބަ އެ

ނޑު ވަރަށް އިލްތިމާސްޮކްށ ދަންނަވަން  .ންނަވާ ދެންނެވުމެއްގެ ގޮތުގައި ރިޔާސަތުން ދަ ،އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަށް  !ދެއްވާއިއަރުވަމެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުުޅޮކށް ތަުކގެސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން އެ ޕާޓީ

 ބަހުސްކުރަން ބޭނުންވާ ވަގުތަށް މިތަަނށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވުމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން ލުއިކަމާއެކީގައި 

ނޑައަޅާފައި ނޑުމެން ކަ ން. އެހެންވީމާ، ޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެ ދާނެ. އަޅުގަ

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސް ިނންމަވާފައި އޮތް ދުވަސް އެއީ ؛މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްދުވަސް ަފހު  އެއީ އެންމެ  ސްއަންގާރަ ދުވަ
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މިހާތަނަށް އައިއިރުގައި  ގެންދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ބަހުސް އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަންނަންވާއިރަށް

ޢިއްޒަްތތެރި  21ާގަތށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުިވފައިވާނެ.  ާސޅީހާސްކުރުަމށް ބަޖެޓަށް ަބހު

ނޑުމެން މިއަދު މި ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މެންބަރުންނަށް ފުރުަޞތުއެުރވިފައިވާނެ. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( އަޅުގަ

އަދިވެސް ނިމުމަކަށް ނާންނަ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއީ އިބްތިދާއީ ބަހުސް. މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު ، 5.1

 ގައި.3:11ވާ ހޯމަ ދުވަުހ ހެނދުނު  2112ނޮވެމްބަރު  11ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


