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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/3/11/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރާކަްށ ނެތް.ޔައުިމއްޔާ  -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ސްއޫލިއްޔަތު ގަިއ ސަރުކާރު މަ 0331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ގައި  11331. 1ގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 2އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިީޓ،  11331. 2ސަރުކާރުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރާ މިންބަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

 . 3ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2311. މެންދުރުފަހު 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ  -2.2

ތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ގެ ބަދަލުަގއި އެ ޮކމިޓީ އަށް ފަރެސްމާތޮާޑ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަށް ެއދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ާވ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގައި  111ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ނޮވެމްބަރ  11ކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުެގ  111ަގއި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  2112

ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ  މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިުޢލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ން ސިޓީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތީން  111ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ޮނވެމްބަރ  11މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގްރޫރުުޕގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުެގ  111ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ަގއި އަްނގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައް 2112

މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ހިންނަަވރު ދާއިރާގެ ޢި

ޞާލިޙް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ  111ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ.  2112ނޮވެމްަބރ  11ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫރުޕްގެ ީލަޑރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ  111އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަވޑަިއގަންނަާވ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީގެ އިޢުލާންކުރަން. މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ހިމެނި

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަްށ ެކލާ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ 

ވަނަ ާމއްދާެގ  111މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން 

)ހ( ގައި ވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫރުުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާީނ 

 111ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  2112ޮނވެމްބަރ  11އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް ިއޢުލާންކުރަން.

 



3 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.މަޖިލީހަ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، 2111/1ރި މެންބަރު ރޮަޒިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ -5.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުލަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުްނ 

ރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަ، 2111/1އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިާދޢީ ބަހުސް.އިބް ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓާ ބެހޭ ބަހުސް. މި ބަހުސްގެ މި މަރުޙަލާފައި ކޮންމެ  2115 -6.1

 1ފުރުޞަތު އެރުވުމަާށ އަދި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ  1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ެވސް 

މިނެޓުގެ ފުުރޞަތެއް އެ މެންބަރަކަށް އެރުވުމަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީން  15ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި ގިަނެވގެން 

ިއާވ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ެދވަނަ މަރުޙަލާގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާދެއްވާފަިއވާތީ އެކަން ެއޮގތުގެ މަތީން ަކނަޑއެޅިފަ

ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށް. އަދި އެ  1ރިޕޯޓް އައުމަށްފަހު ވެސް ޮކންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

. އެހެންވީމާ، އެކަން މިނެޓުގެ ަވގުތެްއ އެުރވުމަށް ވެސް ޢާއްމު ކޮމިޓީން ލަފާދެްއވާފަިއވޭ 1ފުރުޞަތުގައި ގިނަެވގެން 

އެގޮުތގެ މަތީން ހަމަޖެހިފައިާވ ވާހަކަ ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން. 

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރަްއވާ ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުްސގަިއ  2115މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވަިއ މި ލަނީ 

ކަވަން އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވާހަކަފުޅުދައް 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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އީސް. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޕީ.އައި.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮެޖޓުތަކަށް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

ބަލައިލާއިރު ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ސ. މީދޫގެ މިސްކިތެއް އިމާރާްތކުރުމުގެ ވާހަކަ މި އަހަރުގެ 

ދެ ރުފިޔާ ަޖހާފައިވާއިުރ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އަށް ސަތޭަކ އަްއޑިހަ ދެ ހާސް ނުވަ ސަޭތތަ ފަސްދޮޅަސް 

ބަޖެޓުގައި ވެސް ހަމަ މި މިސްކިތް ހެދުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިާވކަން. އަދި ެއްއވެސް މަސައްކަެތއް ކުެރވިފައިނުާވކަން. 

ޓެންޑަރކޮށްފައި އަނބުރާ ެގނެސް، މި ތަނަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ވަަޑއިގެން ވިދާޅުީވ، އެ މިސްކިުތގެ 

ސައްކަތް ކުރިއަށް ނުޮގސް ވަނީ ޓެންޑަރކުރުމުން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާނެ އެއްެވސް ބަޔަކު އެކަަމށް މަ

ނޑަްށ މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހައުސިްނގ މިނިސްްޓރީގެ ތެރެއިްނ އޮތް ގޮތުން  ކުރިމަތިނުލީތީވެ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

މަްއސަލަޖައްސަަވއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންގެ ތަންތަނަށް  ވިްއޔާ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަބއެއް ަމޖިލިސް މެންބަރުން ގޮސް

ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން އެ ބޭފުޅުން ނޭދޭ ވާހަކަ ވިދާުޅވެގެން އެ މިސްކިުތގެ ޓެްނޑަރިން އަށް ހަމަޖައްސާފައި 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނު ންވާ ވާހަަކ ައީކ އަނެއްފަހަރާ އަނބުރާ ގެނަިއ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް މި ަލފާކުރަނީ. އަުޅގަ

މަޖުބޫރުކޮށްގެންނެއް ައޅުަގނޑުމެންނެއް ެއއަށް ބޯލަބަިއގެްނ ޕާޓީތަކަށް ވަެދއެއް ނޫޅޭނަޭމ. ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ައޅުަގނޑު 

ނޑެއް ެއ  ނުހުންނާތީވެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާ އަށް ކަމެއް ނުކޮށްީދ ބާއްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ނުކޮްށދީ ބާއްވާށޭ. އަުޅގަ

ތަކަށް ބޯލަބައިގެްނ ޕީ.ޕީއެމަކަށް ނުވަންނާނަމޭ. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ މަރަދޫފޭދޫ ގައި ބަނދަރުހެދުމަށް މަޖްބޫރިއްޔަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިާވއިރު، އެއީ ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން އަުޅަގނޑުމެންގެ އެދުެމއްގެ މަތީން  1މިފަހަރު 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީެވ، އެކަން އެ ހެން ޮކށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މިއަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ ހަމައަށް އަންނައަހަރު މި މަސައްކަތް ވެފައި އޮންނާނެ ކަމަށް 

ނޑު އުއްމީެދއް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މިސްކިތަށް ވީހެން އަނެއްކާ މި މަސައްކަތް ވެސް ދާނެ ކަމަކަށް އަޅު ގަ

 1ނުކުރަން. ދެން ސްޕޯޓްސް އެރީނާެއއް ޤާއިމުކުރުމަށް ސ. މީދޫގައި ވެްސ، މަރަދޫފޭދޫގައި ވެސް އެބަ އޮތް. 

މިލިއަން ރުފިޔާ މަަރދޫފޭދޫ އަށް. އޮތްއިުރގައި ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މި  1.1މިލިއަން ރުފިޔާ މީދޫ އަށް. ައދި 

ނޑަކާއި ބަށިކޯަޓކާއި ނެޓްބޯޅަކޯަޓކާއި އެތަްއ  ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ދަށުަގއި  ކުރާ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. ފުޓްސަލްދަ

ބައިވަރު ކަންތައްަތކެއް. މިވަުރގެ ބަޖެޓަކުން މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުެރވިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާނުކުރެވޭީތ 

ނޑު އެދެން. ދެން ވޯޓަރ އެ ވާހަކަ ފާަހގަކޮށް، ބަޖެޓް ކޮމިޓީން މިކަން މިގޮތަށް ކުެރވި ދާނެތޯ ބައްލަަވއިދެްއވުން ައޅުގަ

އައިލެންަޑކަށް ނަރުދަމާ ލޯނު އެހީގައި ފާހަގަކޮށްަފއި، ެއ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސ.  23އެންޑް ސެނިޓޭޝަން؛ 

ނޑުމެންަނށް ބަޖެޓުން ސާފުނުވާ ކަން މަރަދޫފޭދޫގެ ނަރުދަމާ ހަމަޖެހެން އޮތްއިރު، މި އަދަދަކީ ކޮބައިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މަރަދޫފޭދޫ އަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަކީ ކޮަބއިކަން ަހމަ ނޭނގޭކަން އަޅުަގނޑު 

ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ސ. މީޫދ އާއި ހުޅުމީދޫ އާއި ހިތަޫދގެ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ވެސް އޮތްިއރުގައި އެ ތަންތަނަށް ެވސް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މީގެއިތުރުން ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ސ. އަތޮޅު  އޮތް އަދަދުތައް ބަޖެޓުން ސާފުނުވާކަން އަުޅގަ
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ބުރި އިމާރާތެްއ، އޮފީސް، ލައިބްރަރީ، ސްޓާފްރޫމް، ސްޭޓޖު، ފާޚާނާއާ އެކީ ހެދުމަށް  3ކްލާސްރޫމް،  2މަދަރުސާގައި 

މިވަުރގެ އިމާރާެތއް ކުެރވިދާނެބާޭއ މި އޮތީ ެއއް ލަްއކަ ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ. ެއއް ލަްއކަ ތިީރސް ހާސް ރުފިޔާ އިްނ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި އެބަ އޮތް،  6ކޮަޓރި އެޅުމަށް ވެސް  2އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ތިނަދޫގެ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި 

ބުރީގެ ިއމާރާތެއް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ  3ލައްކަ ރުފިާޔގެ ރޭޓުން ކޮޓަރިެއއްަގއި. އެހެންވީާމ، މިވަރުގެ ބޮޑު  6

ސްނޭ ެއއް ލައްކަ ތިީރްސ ހާސް ރުފިޔާ އަށް ހަދާނެ ގޮތެއް. މީދޫގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަރަށް ހަމަ ހާލު ދެރަކޮށް، ނުވި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިކަމަށް އެއްވެސް ބަޖެޓެއް  އިުކއިޕްމެންޓުތަކާ އެްއޗެހި ނެތިފައިާވއިރުަގއި އަުޅގަ

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކީ ވެސް މިދިަޔ  111ދެ، އައްޫޑަގއި ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަން. އާ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖެހުނު އައިޓަެމއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި އޮތް  31އަހަރު ވެްސ ބަޖެޓުަގއި 

ކަނި. މި އަހަރު ވެސް ހަމަ ިމ މަސައްކަތަީކ ހަމައެކަނި ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަިއ ިޑޒައިްނގެ މަަސއްކަތް ފެށުން އެ

މިލިއަން ޖަހާފައި އެބައޮތް. މި ހޮސްިޕޓަލުގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވާތީ  55ހޮސްޕިޓަލަށް 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު ައދާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި މަސައްކަތް އަނެްއކާވެސް މި އަހަރުގެ މަސައްކަތް ދިޔަ 

ަހއުސިްނގ  1511ކަުމގެ ބިރު ހަމަ އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މީގެއިތުރުން ހިތަދޫ އާއި ހުުޅމީދޫގައި ގޮތަށް ޮގއްސާނެ

ނޑަށް މީގެ ތަފްޞީލު ހޯއްދަވައިދެްއވުން އެދެން.  ޔުނިޓު އޮންނާނެ ވާހަކަ އެބައޮތް. ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ބަެޖޓަށް ބަލައިލާއިރު ރިކަރަންޓު ކޮންގޮތަކަށްތޯ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ބެހިފައި ވަނީ؟ ައއް

ވަނަ އަހަުރެގ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާ ހަމައަށް  2115މިލިއަން ރުފިޔާ އަީކ އޭގެން  20.5ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ެދއްވާަފއިާވ 

ދެްއކަން ވެސް ހަމައެކަނި މުސާރަ ާއއި ފެންބިލާއި ކަރަންޓު ބިާލއި ފޯނު ބިލު ވެސް ނުދެްއކޭވަުރގެ ުކޑަ އަދަ

ފާހަގަކުރަން. ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަހު، ދެން މި އޮފީހުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުންެގ މުސާރައާ މި ހުރިހާ ކަމެްއ 

ނޑު އެދެން. އަިދ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ހަމަޖެހިގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ސުވާލުކޮށްދެްއވުން އަުޅގަ

ރުފިޔާ އަކީ ައއްޑޫ ސިީޓގެ ަކއުންސިލުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދޭން ހަމަ ޖޯކެއް ހާސް  31ލައްކަ  2އޮތް 

ނޑަށް ބެެލވެނީ، އަދަދަކަށް ބަލާއިުރގައި. ދެން މީގެއިތުރުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މުޅި  ކަމަށް އަުޅގަ

ހެނީ، އެޑިުއކޭޝަން ސެްކޓަރގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ވަަރށް ހިތާމައާ އެކީ ދަންނަވަންޖެ

ނުޑ  ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އިތުރުކުުރމަށް ޓީޗަރުން އެދިފަިއވާ ފަިއސާ މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ެވސް ނެތް ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދަ ރިންނަށް ދެކޭގޮުތގައި ީޓޗަރުންގެ ުމސާރަ އިތުރުކުރުމަކީ މީ ކުރެވޭ އިންވެްސޓްމެންޓެއް. އަުޅގަ

ކިަޔވައިދޭން ތިބޭ ަދއުލަތުެގ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކަށް މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަން ތިބި ހުރިހާ ދާއިރާައކުން ިކޔަވަްނ ތިބި 

ކުދިންގެ ބިންާގއަަޅއިދޭ ބަޔަީކ ޓީޗަރުން ކަމަށް ާވއިރު، ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެއްެވސް ކަަހލަ އަހައްމިއްޔަުތކަމެއް ނެތި 

ބަޖެޓު ާފސްކުރެވެމުންދާކަން މީ ހިާތމަހުރި ކަމެއް. ހައުސިްނގ ސެކްޓަރަށް ބަލައިާލއިރުަގިއ  ކޮންމެ އަހަރެްއގެ

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ވަޢުދެއް ކަމަްށވާ، ކޮންމެ އަލަތު ަކއިވެްނޏަކަށް ގެދޮރު ދޭނެ ކަމަްށ ބުނެފައިވާއިުރ، ބަޖެޓުން 
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ތާމައާ އެކީގައި ދަންނަވާލަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެްއގޮތަކަްށވެސް މިކަން ފެންނަން ނެތް ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހި

މިހާރު ހެދެމުންދާ ފްލެޓުތަކަށް ވެސް މީހުން ހޮވާއިރުގައި މި އޮންނަނީ ކިތައް ކުދިންތޯ އެބަ ބަލާ. އަދި ކުދިންގެ 

ިމއިން އަދަދަށް ބަލާފައި މާކްސް ިއތުރުވާއިުރގަިއ ކިހިނެއްތޯ ައލަތު ކަިއވެންޏެއް ކޮްށގެން ނިކުންނަ ބަޔަކަށް، 

އެްއވެސް ކަެމއް މި ކްރައިޓީިރއާގެ ތެެރއަށް ފިޓުެވގެން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ފްލެޓެއް. ދެން އިންސާީނ 

ޙައްޤުތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމުގެ ކަންކަމަށް ބަަލއިލާިއރުގައި ހަމަ ވަޢުެދއް ކަމަށް ެއބަ އޮވޭ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ 

ރިކުރުމާއި ވަޒީފާ އަާދކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާއި އަންެހނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުެގ އަންހެނުން ބާރުވެ

ފުރުޞަތު ނުދިނުން. ޑޮމެސްޓިކު ވަޔަލެންސް ބިލު، ުނވަތަ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްުޓވުމުގެ ާޤނޫނުގައި އެބަ އޮވޭ ސޭްފ 

ށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން. ެއހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުގައި މި ހައުސްތަކެއް ހަދައިދިނުމަށް، މި ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމައާ އެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމަ  ސޭފް ހައުސްތައް ހެދުމާ ބެހޭ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތްކަން ައޅުގަ

ކަށް ވެްސ ބަޖެޓުަގއި ނެތް ވަޢުދުވެފަިއ އެބަ ޮއވޭ ވެލާނާގޭަގއި ޑޭެކއަރ ސެންޓަެރއް އެޅުމަށް ެވސް. މި ތަން ހެުދމަ

ނުޑ ހަމަ ހިތާމައާ ެއކީ ދަންނަވާލަން. ީމެގއިތުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމަށް މަރުަކޒުތަކެްއ  ވާހަކަ އަުޅގަ

ހެދުމަކީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ަވޢުދެއް ކަމަށް ާވއިރުަގއި ބަެޖޓުގައި މި ތަންތަނަށް ވެސް ހަމަ އެއްެވސް ފައިާސއެއް 

ނުވޭ. ޚާއްޞަ ެއހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ސްކޫުލގެ އަދަދު އިުތރުކުރާ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި،  ހިމެނިފައެއް

އެންމެ ސްކޫލެއް ެވސް މި ކަމަކަށް ބަޖެޓުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ. ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް 

ބުނެފައިވާއިުރގަިއ މިކަހަލަ ެއއްެވްސ ކަމެއް ވެސް ބަޖެުޓގައި  ސަޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ސްކޫލުަތުކން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ެއްއވެސް ުކއްޖަކު ތަޢުލީމުން ބާކީނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް  ހިމެނިފައިނުވާކަން ހަމަ އަުޅގަ

ށްކުރާ ކުދިންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ިސޔާސަތުގެ ދަުށން ވިދާޅުވެަފއިާވއިރު، ުޖވެަނއިލް ޖަސްޓިސްގެ ިނޒާމުގެ ތެރޭން ކު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން.  ނޑަެއޅިފައިނުާވކަްނ އަުޅގަ ތަޢުލީމުދީ، އަލުން މުޖްތަމަޢަށް ވެއްދުމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަޖެޓެއް ކަ

ދަތުރުފަތުރަކީ ރާއްޖެ އަށް ަވރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވެފަިއ، ފެރީގެ ނިޒާމުން ރަށްތައް ގުުޅވައިެލވި، އެއް ރަުށްނ 

ނޑު އަނެއް ރަށަ ށް ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިފައިާވއިރުަގއި މީ ހަމަ އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ޚިދުމަތަކަށް ވެފައިާވއިރު، ހިތާމައާ އެކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން 

ުރގައި ެނތްކަން. އަދި މި ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ އަަހއްމިްއޔަތުކަމެްއ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއެްއ ވެސް މި ސަރުކާ

ދެވިގެން މި ކަންކަން ބެލޭނެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް ނެްތ. ފެރީގެ ނިޒާމުން އެއް ރަށާއި އަނެއް ރަށާ ދޭތެރޭ 

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮ ށްލަން. މީގެއިތުރުްނ ދަތުރުކުރުމަކަށް ބަޖެޓުގައި ެވސް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ހިމަނާފައިނުވާކަން އަުޅގަ

ުރފިޔާގެ ސްޓިކާ ަސއިކަެލއް ނުބައި ތަނެއްަގއި ޕާކުކުެރވިްއޖެއްޔާ ނަގަމުންދާއިރު، މިީއ  151ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ 

ދުނިޔޭގަިއ ނިސްބަތުން ބަލާިއރުގަިއ ވެްސ ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ޮބޑު އަދަދޭ ވެްސ ދެންނެވިދާނެ 

ށް ޖަހާ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި ެއއްެވސް ކަމެއް މި ފައިސާ އިން ޕާކިން މިފަދަ ސްޓިކާއަކަ
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ޒޯނުތަކެއް އިތުރަށް ހެދުމަށް، ނުވަތަ މި ޖޫރިމަނާ އަލުން ނުނަގައި ވާނެ ގޮެތއް ހެދުމަށް އެްއވެސް ކަމެއް ބަޖެޓުަގިއ 

ދަނީ ހޯދަން އޮތް ގޮތްގޮތަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އިތުރަށް އާމްދަީނ ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދައުލަތުގެ އާމް

ހޯދަން އައު ކަންކަމެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮށްަފއި މި އޮތީ އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ރިވައިްސކުރުމާިއ ގްރީން ޓެކްސެއް ނެގުމާިއ 

 11ވެރިކޮްށގެން ހޯދާ ފައިސާ ާއއި ބިލިއަން ރުފިޔާައކާއި ބިން  1އެސް.އީ.ޒެުޑގެ އެުކއިޒިޝަން ކޮސްޓެްއގެ ގޮތަށް އޮތް 

ޮޑލަރުގެ ގޮުތގައި އޮތް ގްރީން  11ރިސޯޓު އިތުރަށް. ައޅުަގނުޑ މީގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާ ައވަހަށް 

ނޑުމެން ވަރަށް ުއފާކުރަން. ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ، 6ޓެކްސް   ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުަރއްވާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. ިމކަމާ އަުޅގަ

ޑޮލަރޭ ކިޔާފައި ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިގެން ގެންެނވިއިުރަގއި އެްއވެސް ވަރަކަށް މީގެ ކޮންސީކުއެންާސެޒއް، މީގެްނ  11

ޑޮަލރޭ ޖަހާފައި، މާދަމާ އަނެއްާކ  11ނުކުންނާނެ ނަޖީތާތަކެއް ދިރާސަކުރެވިަފއިނުާވކަން. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ބަޖެުޓގައި 

ޑޮލަރަްށ  6ގެ ވާހަކަ އިދިކޮުޅ ޕާީޓތަކުން ދެއްކީމަ އަނެްއކާ ުކއްލިއަކަްށ ެއ އޭގެން ުނކުންނާނެ ެގއްލުންތަކުން

ޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށްފަިއ ހަދައިލާއިރުަގއި މީގެން ބަެޖޓަށް ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެޭރގަިއ  2ބަދަލުކޮށްފައި، މާދަމާ އަނެްއކާ 

ނޑު ިހތާމަކުރަން. މި ބައި ފޫަބއްަދން ދެން ކުރާނީ ކޮްނކޮން  އެްއގޮތަކަްށވެސް ވިސްނާފަިއ ނެތްކަމާ މެދު އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއްތޯ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެނަށް އެނގެންޖެހޭ ކަމެއް. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް 

އިތުުރވާެނ ކަމަށް އެބަ ޮއވޭ. މި އިމްޕޯްޓ ޑިއުޓީން އިތުުރވާ ބަަޔކީ  11.5ަގއި  2115އަށް ވުރެ،  2112ބަލައިލާއިރު 

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަދި ޖުލައި މަހުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ޚަރަދުވާނެ ފައިސާކަން އަުޅގަ

ަގއި ޖުލައި މަހު ރިވައިސްކޮށް ބޮުޑވެގެްނދާނެ ކަމަށް މީގެން އެބަ ބުނޭ. ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުަގއި ނެޭގ  2115އަލުން؛ 

ން ފާހަަގކުރެޭވ. އަދި ޖީ.އެްސ.ޓީގެ ގޮުތގަިއ ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފަިއާސ އިތުރުެވގެންދާކަ 1.3ޓެކްސް އިން ވެްސ %

އެބަ އިުތރުވެގެންދޭ. ީމގެ މާނަ އަކީ މިއީ ެވސް އަެނއްާކވެސް ހަަމ  15.5ަގއި % 2115އަށް ވުރެ،  2112ވެސް 

ތްކަށް ނެގޭ ފީގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖީބުްނ ސަރުކާރަށް އިތުރަށް ވަެދގެންދާނެ ފައިސާެއއް. ެއކިެއކި ޚިދުމަ

ނޑުމެން ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ މި ވަުރެގ  1.51ގޮތުަގއި % ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުަގއި އެަބޮއތް. އަުޅގަ

އާމްދަނީއެއް ސަުރކާރަށް ފީގެ ގޮތުަގއި ވަންނައިރުަގއި ފީ ަނގަިއގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެފންވަރު ކިހާވަަރކަށްތޯ އޮތީ؟ 

ެވސް ޙަޤީޤަތެއް، ސަރުކާުރގެ އޮފީހަކަށް ޮގއްސައި ކަމަކު އެދިއްޖެ މީހާ ކިުއގައި އެތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

އިރަކު ހުންނަންޖެހޭކަން. ެއންމެ ފަހުން ނިމޭއިރު ބޮޑުމީހާއާ ގުަޅިއގެން ކޮންމެވެްސ މީހެއްގެ ޖީބަށް ލާރިތަެކއް 

ކަން މިއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ދަންނަ ލައިގެން ނޫނީ އެއްވެސް ަކމެއް ސަރުކާރެްއގެ އޮފީހަކުން ނުނިންމޭ

މިިލއަން ރުފިާޔ  215.6ވަނަ އަހަުރ ޖޫރިމަނާގެ ގޮުތަގއި ަރއްޔިުތންގެ އަތުްނ ސަރުކާރަްށ މި ަވނީ  2112ޙަޤީޤަތެއް. 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖޫރިމަާނގެ ގޮތުަގއި ަނގާނެ ކަމަށް  16.2ވަނަ އަހަރަށް  2115ނަގާފަ. އަިދ މިހާރުވެސް 

ކުެރވިފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑގެ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަދި މިައށްވުރެ ވެސް މި އަދަދު އަންދާޒާ

މަތިވެގެންދާނެ. އެއީ ަސއިކަުލގައި ސްިޓކާޖެހުމުގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 
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ގެ ބަޖެޓް ވެްސ 2112މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ މި އަހަރު ؛ އިތުރު އެްއޗެހިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައި، އިތުރުން

ނޑުމެންނަށް  ފޫނުބެއްދިގެން ދިޔަ ތާނގަިއ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތުން އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ފެށި ތަން އަޅުގަ

އާމްދަނީ ނުލިބިއްޖެ  ފެނުނީ. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުުޅން މި؛ ތިބޭފުޅުން މި އަންދާޒާކުރަްއވާަފއި އޮތް ބަޖެުޓގަިއ މިގޮތަށް

ބިލިއަން ރުިފޔާ ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  1.5ކަމަށް ވަންޏާ މިސާލަކަށް ެއސް.އީ.ެޒޑުން ލިބޭނެ ކަމަށް ިތ ވިދާުޅވާ 

ދެން ކިހިނެއްތޯ ބަޖެޓް ފޫބައްދަން ޢަމަލުކުރައްވަން ތި އުުޅއްވަނީ؟ އިތުރަށް އެްއޗެހިން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާނީތޯ؟ އިމްޕޯޓް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޑިއުޓީ އަ ެނއްކާ އިތުުރކުރާނީޯތ؟ ތި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްަޔތު އޮތް މަޖިލީހެއް މިތާ އޮތީމާ އަޅުގަ

ފެނޭ އިރުއިރުކޮޅާ ޓެްކސް ބިލުތައް މިތަނަށް ވައްދާފަިއ އަދަދުތައް އިތުރުކުރަމުން، އިތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު. 

ކަމެއްގެ ހުރިހާ އުނދަގުލެއް މި ވަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުމީހާ އަށް. ބަޖެޓަށް އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ބާޑްންއެއް، މި ހުރިހާ 

ބަލައިލީމަ އެބަ އެނގޭ ރަްއިޔތުންގެ މުސާރަ އިތުރުނުވާކަން. މުސާރަ އިތުރުނުވެ، ލިބޭ ާއމްދަނީ؛ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ 

މުން މި ވާ ގޮތަކީ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަށް އާމްދަނީ އިތުރުނުވެ ސަރުކާަރށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދައްކައްކަންޖެހު

ހަމަ ބުރަ ބޮޑުވެގެން މި ދަީނ. ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ އަްށ ލިބޭ މުސާރައިގެ ދެ ަބއިކުަޅ އެއްަބއި ވެސް މިހާރު މި 

ދައްކަންޖެހިފައި ވަނީ ސަރުާކރަށް އެކިެއކި ފީގެ ގޮތުަގއި. އަދި މިއީ ނަސީބަކުން ޕާކިން ސްޓިކާެއއް ޖަހައިާލ 

އްގައި ެވއްޖެއްޔާ ތިން ަބއިކުޅަ ދެ ަބއި ދޭންޖެހޭނެ ސަރުކާރަށް. އެކަމަކު ަބއި ރުފިާޔއެއް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މަހެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް  1.2ފާހަގަކޮށްލަނީ މުސާރަގެ ގޮތުަގއި އިތުރުނުވާކަން. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން 

ރިންނަށް ތިބޭ މީހުންގެ ދަށުވެ، މި މުއައްަސސާތައް ސިާޔސީެވގެން ިމ މުސާރަދިނުމަށް ޚަރަދުކުރާއިރު، ވެ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މަގުތައް މަތީގައި  މުއައްސަސާަތކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުލިބޭކަން އަޅުގަ

އްޔާ ކޮންެމވެސް ތާުކ މިހާރު ހިނގަންނީ ގޭންގުތަކުގެ ސަުރކާރު، ގޭންގުތަުކގެ ވެިރކަން. ުޒވާނެއް ުހރި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް މަސްތުާވއެްއެޗއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންެމވެސް ބިތެއްަގއި ލެނގިފައި ހުންނަ 

ތަން. މި މައްސަލަތައް ޙަްއލުކުރާކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިވަރު ބޮޑު މުސާރަދީގެން ުއޅޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންެގ 

ކަމެއް ވާ ތަން ނުފެންނަކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޙަޤީޤަތަކީ މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު، ަރއްޔިތުންެގ ފަރާތުން އެއްވެސް 

އަތުން ސަރުކާރަށް މި ނަގާހާ ފައިސާއާ ގާްތކުރާ މިންވަަރށް ވެސް ސަރުކަރުން ރަްއިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްނުދޭކަން. 

އަށް އިތުރުކޮށްފަިއ،  21ށްގެން ޖީ.ެއސް.ޓީ %މާދަމާ މި ބޭފުޅުންގެ މަޖިލިސް އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭުނންކޮ

އަށް އިތުރުކުރަނިކޮށް އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ހަމަ ގިނަ  51އަށް ިއތުރުކޮށްފައި، ބީ.ޕީ.ޓީ % 31ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ައގު   ރުފިޔާ އަށް ބޮުޑކޮށްފައި، 3111ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެަކން އަުޅގަ

ރުފިޔާ އިތުރަށް ެނީގމަ ދައުލަތަށް ރަނގަޅަށް ފައިސާ ވަންނާނެ. މިކަމުން  2111ސައިކަލު ސްިޓކާގެ ައގުން 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެނީ ކޮްނ މަންފާއެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެްނ ސުވާލުކުރަން މި ޖެހެނީ. ބަލިވެއްެޖއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ނޑު ހިފައިގެްނ ސޮއިކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ އެްނސްޕާ އިން އިތުރު ފަިއސާ ކޮެޅއް ލިބެނީކީ ނޫން. ރައްޔިތުީމހާ ހަމަ ނާށިގަ
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ނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަްނ  01ގޭގޭދޮށަށް ސަލާންޖަހަނީ. ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރިގެްނ % ވަޢުދު ފުދުނުއިރު، ައޅުގަ

ންނަން ނެތީ ކީއްވެޯތ؟ ތެޮޔ ިވއްަކއިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ފެ 01ެތޔޮ ފެނުނީތޯ؟ އުފެއްދި % 01ބޭނުން، %

ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންކޮން ބަޔަކަށްތޯ؟ ބެޔަސް ނުބެޔަސް  55511ކަމަްށވާ  01ަވޒީފާގެ ތެެރއިން % 05111

ނޑުވެރިންަނށް ދޭ  11111 ރުިފޔާ އިން އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ މީހުންނަށް ލިބެނީ ކިތައް ރުިފޔާތޯ؟  5111ާއއި ދަ

 ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ނޮިޅވަރަން ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން: ނޮޅިވަރަން

ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނުޑމެންގެ ދިވެހި ދައުލަތް ހިންުގމަށް އިސްވެތިބި ވެރިންނާިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ަވރަށް ބުރަ މަސްއޫިލއްޔަތުތަަކކާއި ނުހަނު މުޤައްދަްޞ 

ވަފާތެރިކަމާ އެކު ިދެވހި ދައުލަތާއި ރަްއޔިތުންގެ  ވާޖިބުތަކެއް އަދާކުރަން ާލިޒމުވެފައިާވ ބަެއއް. ތެދުވެިރަކމާއި

ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމުގެ ވާޖިބުތައް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކަން މިހެން ހުރިއިުރ، ދިވެހި ދައުލަތާިއ ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ ވާޖިބުތަކަީކ އެއްެވސް މީހަކަށް އޮޅޭނޭ ކަންކަމެ އް ނޫން. ނުވަތަ މައްޗަށް އަުޅގަ

އޮޅިގެްނވާނޭ ކަންކަެމއް ެވސް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ އަިލގަދަ ނޫރުެގ އަސްލަކަްށވާ ފެހި އަލި، 

ނޑުމެން އެައށް ކިޔައި މި އުޅެނީ ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުލަ ައީކ ވެސް، އަުޅގަ

ސާސީގެ އަސާސީ ޙަްއޤުތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބުަގއި ހިމެނޭ އިޤްތިޞާދީ އަދި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއޭ. މި ޤާނޫނުއަ

އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ހިމެނޭ މާއްދާަގއި އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރ؛ ނޮޅިވަަރން ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑަށް އެނގޭ ކަމަީކ، ކުޅުުދއްފުއްާޓއި ލިބެންއުޅޭކަމުގެ އަލިގަދަ ހެިކ އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ. އަ ުޅގަ

ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރީމާ ަޤޟާޙާޖަތްކުރަންޖެހޭ ބީދައިން  ހޯރަފުއްޓާ އަދި މިފަދަ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބަ

ނޑަށް މި ބަޖެޓަށް  ނޑުފުރާނަމުއްިތުކރީމާ ޤަޟާޙާޖަކުރަންޖެހޭކަން. އަުޅގަ ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ ރަްއޔިުތން ވެސް ބަ

ބެލީމާ ފެންނަނީ ޒުވާނުންނާއި އިންސާނީ، އަސާސީ ަޙއްުޤތައް ހިމެނިގެންވާ ވަރަށް ުފރިހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއި. 

ނޑު މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްެތރި އެންމެހައި މެންބަރުންެގ އަރިހުން އިޚްލާޞްތެިރކަމާ  މިހެން ކަންހުރިއިރު އަުޅގަ

އުުތވަިއ ުނހައްދަވަިއ، ތިަޔ އެންމެހަިއ ބޭފުޅުން ނޮޅިވަރަން ދާއިާރެގ ، އެުކގަިއ މި އެދެނީ، މި ބަޖެޓް ކޮށަިއ މަށައި

ނޑަށް ދެއްިވ  ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަށް ޓަަކއި ވެސް މި ބަޖެޓު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފާސްކޮށްދެްއވާށޭ. މަނިކުފާނު އަޅުގަ
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ނުޑ ބަލަިއގަންނަނީ ޝުކުުރވެރިކަމާިއ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކުގަ އި. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް.

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝި

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓާ މެދުގައި ބަހުސްކުރަމުން މަޖިލީހުގައި  2115ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދައުލަުތެގ ، 2113/1މިހާރު ދާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑު އެންެމ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވުމުގެ ޤާނޫނެްއ އޮެވ، އެ ޤާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށްފައިުނވާތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޚަރަދަށް ޒިންމާ

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް. މިދެންނެވި ޤާނޫނުގައި ެއބަ އޮވޭ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ބަޖެޓްގެ ބަހުސް ފެށުމުގެ 

އް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅައި އަދި އެ ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް ގެޒެުޓގަިއ ކުރިން ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް ކިޔާ ރިޕޯޓެ

ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށް. ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި، ބަޖެޓުގެ ބަުހސް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން. ދެން މި ބުނަންޖެހެނީ މިހާރު 

ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް ކަމަށް  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓާ އެކު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުަޅކީ

ހިނގާށޭ ބަލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނެއް އެގޮަތަކށް ކަމަކުނުދާނެ. އެއީ މި ާޤނޫނު ފާސްވިއިރުަގއި ވެސް 

ބަޖެޓަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށަހަޅާ އެއްެޗއް. މި ދެންނެވި ޤާނޫނުގައި އެބަ ޮއވޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް، ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން 

ވަރަކަށް ނުކުާތގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންތައްަތކެއް ިހމަނާފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  16އި އޮންނަންޖެހޭނެ ރިޕޯޓުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން، ަބޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި މި ޤާނޫނީ މަރުޙަލާ 

ނަޑއްތުނުކޮށް މި ތަނުގަިއ ބަހުސްކުރާ ނޑު ކަންތަްއ ބޮޑުވާ ކަމެއް. އަދި މިކަން  ކަ ކަމަކީ ހަމަގަިއމު ވެސް އަުޅގަ

ވެފައި އޮތް ގޮތެއް ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް ަބއްލަަވއިދެްއވުމަށް ވެސް އެދެން. އަދި ހަަމ މި ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮްތ 

ަކލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކުރައްވަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ. އެގޮތުން ފިސް

ބަޔާނެއް އެބަ ޖެހޭ ހުށަހަޅަން. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. ފިސްކަލް ރިޒާވާ ބެހޭ 

ނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅިފަިއވާ ަނމަ، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަްނ  ރިޕޯޓެއް އެބަ ޖެހޭ ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ

ަގއި އެ ޤާނޫުނ  2113އަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަިއ  1ދެންނެވި ޤާނޫނަކީ  ސާފުވެގެންދާނެ. މި

އަހަރުދުވަހުގެ  1ައހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް މި  1ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެންނަށް  މެއިަގއި ވަނީ ހަމަވެފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ޤާނޫނު އޮތީ 6މުއްދަތު  އޭގެ ފުލް ފޯސްގަިއ. އަުޅގަ



11 

 

މިއަދު އެބަ އިވޭ މި ބަޖެޓަކީ ބެލެންސް ބަޖެޓެކޭ. އަނެންހެން ނަންބަރުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ބެލެންސް ބަޖެޓެކޭ. 

 އެހެންނަމަވެސް ކުރިްނ ބަހަްއޓާފައި ހުރި ބިލުތަކާ ެއއްޗެިހ ނުދައްކާ ހުރީމަ، ެއ ބަޔަްށ ދާ ބައި އިތުުރވެގެންނޭ މި

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެންދިޔަ ޑރ. ވަީޙދުގެ ސަރުކާރުަގއި ވެސް   1ބަޖެޓް ގިނަވެ، ޑެފިސިްޓެވގެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަ

ނޑު  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކުރިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބިލުތަކަށް ެދއްކި ވާހަކަ. އެހެްނވެގެން މިފަދަ ޤާނޫނެއް އަޅުގަ

ހޭ ޤާނޫނެއް މި އޮންނަނީ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޖެޓީތަކާއި މި މިދެންނެވި ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއާ ބެ

ކަންކަން. މި ރިޕޯޓުތައް ލިބޭ ނަމަ، ކިހާ ބިލެއްތޯ މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރީ. އަދި މިސަރުކާރުން ވެސް މިހާރު ކުރިން 

ނޑުމެންނަށް ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނިގގެން ދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުތަކަށް ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތަކުގެ މަުޢލޫމާތު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ހަދައި، އެ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯނުލަބަންޏާ ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ 

ނޑުމެްނ ހަދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބޯލަބާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ވަނަ އަހަރަްށ ދައުލަތުެގ  2115ކޮންބައެއްާބއޭ އަުޅގަ

ނޑައެޅުުމގެ ކުރިްނ ޢިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެ ޓް ކަ

މެންބަރުންނަށް ދެއްވި ފުރުޞަތެއް. ެއއީ އެ ދާއިާރއަަކށް މުހިއްމު ކޮންމެވެސް އެްއ ކަމެއް ހިމެނުމަށް. އެގޮތުން 

މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމުަގއިާވ ދެ ކޮމަްނޑޫ ެއއްކޮށްލުމަށް ބޭނުންާވ  އަޅުަގނުޑ ތަމްސީލުކުރާ ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ވަރަށް

ނޑު އެދުނިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމަންޫޑއޭ ބުނީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ނޑު ހިމަނައިދިނުމަށް އަޅުގަ ބަޖެޓް އަޅުގަ

ޑަށް ގެއްލުްނވެފައި، ޮތއްޖެހިފައި، ނޯންނާނެ އެހާ ތޮއްޖެހިފައި އޮތް އެހެން ރަށެއް. ތޮއްޖެހިފަިއވާ؛ ސުނާމީަގއި އެހާ ބޮ

ނޑަށް ބުނެވިދާނެ  އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެ މީހުން އެ އުޅެންޖެހޭ ދަތި ހާލާ އެްއކޮށް، އެ ރަށަކީ ނިސްބަތުން އަޅުގަ

މަންމަން ކުދިން އެބަ އުޅޭ. ސަބަބަކީ، ވަރަށް ބޮޑު  35ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އެންމެ ގިނަވާނީ އެ ރަށުަގއޭ. 

އެބަ ޖެހޭ ކުރަން. ކެންސަރު ބަލީގެ ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެަބ ހުރި. ބްލަޑް ޕްރެޝަރ  ދިރާސާއެއް

ނުޑ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް އެ ކަންކަން ދަންނާތީ.  ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. ޑަިއބެޓިކު ކަންތައްަތކެއް އެބަ ހުިރ. އަުޅގަ

ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ެއަވރުގެ ބޮޑު ތޮއްޖެހިފައި އޮްތ  ސިއްަސއިގެންާދވަރުގެ ކަންަތއްތަކެއް އެބަ ހުރި. އެންމެ

އާބާދީއެްއަގއި އެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުން އުޅެންޖެހޭތީ. ކޮމަންޑޫ އަކީ ޚާްއޞަކޮށް މަސްވެރި ަރށަކަށް ވެފަިއ، ވަރަށް ީހވާިގ 

އެއްކޮށްލުމަކީ ކޮންެމ  ރަށް؛ ކޮމަންޑޫ އާއި މަތިޮކމަންޑޫ 2މަސައްކަތްކުރާ ަރއްޔިތުން ުއޅޭ ބަޔަކަށް ާވއިރުަގއި، މި 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް  ސަރުކާރެްއގެ ރިޔާީސ އިންތިާޚބުގައި ވެފަިއވާ ވަޢުދެއް. އެަކމަކު އަުޅގަ

ނުޑގެ އެދުމަށް  ލައްކަ ރުފިޔާ ހިމަނުއްވައިދެްއވުމަށް.  5ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ތަނެއް. މި ފަހަރު ވެސް އެބައޮތް އަުޅގަ

ޑަްށ  ހީވަނީ ީމ ސަމާސާފުޅެއް ކަންނޭނގެ. ނޫނިއްޔާ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ބަޖެޓް އަލުން ެއއާ ބެހޭ އަޅުަގނ

ނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ކޮމްޕޯނަންޓުތައް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގަިއ ދިރާސާކުާރއިރުަގއި މިއީ އަުޅގަ

މިލިއަން  1ްކލާސްރޫމް އަޅަން  5ެއބަ އޮތް ކްލާސްރޫމެއް،  ދާއިރާގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ބަލައިލާއިުރގައި ފޯަކއިދޫަގއި

ހާސް. ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އަީކ  51ަލއްކަ  5ހާސް ރުފިާޔ ޖަހާފަ. އަދި ކުނިނައްތާލުމުެގ ނިޒާމަށް  51ލަްއކަ  1
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ރޮއްޓަށް ހާސް. ފަޅުތޮށި މަރާމާތުކުރުމަށް މަ 51ލައްކަ  1މިލިއަން  1ކޮންމެ ރަށަކަށް މި ފަހަރު އެބައޮތް. ެއއީ 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި 2112ހާސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހިނގަމުންދާ  65ލަްއކަ  5މިލިއަން  1އެބައޮތް 

މިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފަިއ  2މިިލއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ. އެކަމަކު  2ފަޅުތޮށި މަރާމާތުކުރުމަށް މަރޮށީގައި އޮތް 

ގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެެރއިްނ އެ ބަޖެޓަކީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ބަޖެޓަކަށް ވާީތވެ ރަށު 22މިއަހަރު އެކަން ނުވީ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު މި މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ، ތިމަންނާމެން މިހާރު އޮންނާނީ ހިމަނާފައޭ މިއަންނަ 

ނަށް ނުވެފަިއ އޮތް އެްއޗެްއ، މިއަންަނ މިލިއަ 2އަށް. އެހެންވީމާ، މި އަހަރު  2115އަހަރަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ 

ނޑު ހަމަ  65ލަްއކަ  5މިލިއަން  1އަހަރަށް  ހާސް ރުފިޔާ އަށް އެކަން ކޮށްެލވޭ ގޮތަށް ޖަހާފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ހައިރާންވޭ. މީ އަނެއްާކ ޮކންކަހަލަ ގޮތަކަށް، އާ ޓެްކނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ މިކަން ކޮށްލަން ުއޅެނީބާއޭ. 

ބިލިއަން ރުފިާޔ  6.3މާ، ާރއްޖޭަގއި މި އަހަރު ޚާއްަޞކޮށް ބަޖެޓްަގއި ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްާރމަށް އެހެންވީ

މިލިއަން ރުފިޔާވަރު. އަޅުަގނުޑގެ މުިޅ  12ދާިއރާއަކަށް ބަހައިފިްއޔާ މިއީ ދާއިރާައކަށް  55ހިމެނިފައިވާއިުރގައި 

ނޑު 25ދާއިރާ އަށް  ނުުބނަން މި ކޮންމެހެން ޕަސަންޓޭޖްވައިސް ހަމަހަމަކޮންނޭ މި  މިލިއަން މި އޮތީ ހިމެނިފަ. އަުޅގަ

ބެހެންޖެހޭނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަށް ވުރެ އިންސާުފވެރި އުސޫލަކުން، އެހެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް ހަމަ 

ދައިގެ ހިޔަުލަގއި އުޭޅ ޓެކްސް ދައްަކިއގެން މި ސަރުކާރުގެ ހިާޔވަހިކަމުަގއި، ިމ ދައުލަތުގެ؛ ިދވެހި ދައުލަތުގެ ދި

ބަޔަކަށް ވާތީެވ އެ މީހުންެގ ބޭނުންތައް ެވސް ފުދޭނެ ގޮތަކަށް، މިއަްށވުރެ އިންާސފުވެރި ގޮަތކަށް، ނޫިނއްާޔ 

ނޑު  ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ެޝޑިއުެލްއގެ މަތިން މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެްއަގއި މި ކަންކަން ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓުގައި ހުރި އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރުގައި ބަޖެޓަކީ މި ފަހަރު ޤަބޫލުކުރަން. ޢި

ސިއްަސއިގެންާދވަރުެގ ބޮޑު ަބޖެޓެއް. ބަޖެޓުަގއި ކަންކަން، ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަްށ ޓަކަިއ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީްނ 

ށް ހިމަނާފަ. އެއީ ތެލާއި ކާާޑއި ސިނގިެރޓާިއ މިލިއަން ރުފިޔާ ެނގުމަށް އެބަ އޮތް، އިތުރުކޮްށގެްނ ނެގުމަ 552

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއީ ހަމަ އަނެއްކާެވްސ  15ވެހިކަލްތައް. ތެލުގެ ާބވަތްތަކުން އިތުރަށް % ނަަގިއފިއްޔާ އަުޅގަ

އޭ. މަސްވެރިންގެ އަތުން ހަމަ ނެގޭ ޓެކްްސއެއް ނޫންބާއޭ. ނޫނިއްޔާ ޓުއަިރޒަމް ދާއިރާ އިން ނެގޭ ޓެކްސްެއއް ނޫންބާ

ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިސވިލް ޭއވިޭއޝަނުން، ައޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކުރަން މި ޖެހޭ އައިލެންޑް ޭއވިއޭޝަނުން 

ނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސްެއްއ ނޫންބާއޭ. ކާޑުގެ ބާވަތްތަުކން ޓެކްސް ނަގާ ވާހަކަ އެަބ  ހަމަ އަޅުގަ

މިލިއަން ރުިފާޔ ސަބްސިޑީެއއް އެސް.ޓީ.އޯ  155ދެްއވާ ވާހަކަ ެއބަ ވޭ.  ވިދާޅުޭވ. ވަރަށް ޮބޑު ސަބްިސޑީެއއް ެވސް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ސަބްިސީޑ  އަށް އެބަ ދެްއވާ ކާުޑގެ ބާަވތްތަކަށް. އަުޅގަ

މަ ބޭރުމީހުން ވެސް އެ ބޭނުންކުރެއޭ. ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ، ވަރަށް ިގނަ ކާޑުގެ ާބވަތްތަކަކީ މިހާުރ ރިސޯޓްތަކަށް ދިޔައި

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އެކަން އެ ދަީނކީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނޭ. ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. ސަބްސިީޑ ދެންޏާމު އަޅުގަ

ސަބްސިޑީައކީ ޕްޮރގްރާމު ގޮތެްއގަިއ، ާޓގެުޓކޮށްގެން، ކޮން ބަަޔކަށްތޯ ދެވެީނ ބަލައިގެްނ ދޭނެ ެއއްެޗްއ. 
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ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކުީރަގއި އޮްތ ކާުޑގެ ކޯޓާ ަގއިމުެވްސ އެހެންނަމަވެސް މި އަދު އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން އަުޅގަ

ދޫކޮށްލައިފި. ވަރަށް ގިނަ ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ިގނަ އަދަދަކަށް ކާުޑގެ ބާވަްތތައް އެތެރެކުރޭ. އެ ކާުޑެގ 

 ރުން ހަމަ ބޭނުންކުރައްވާނެ އަދި ރިސޯޓްތަކަށް ެވސް.ބާވަތްތައް ގިނަ، ހަމަަގއިމު ެވސް މި ތަނުގައި ތިބި ގިނަ ެމންބަ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެނގިހުެރެގން މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ސަބްސިޑީ ނުދޭ ތާނގައި ކާޑުގެ ާބވަތްތަކުން އަލުން 

ނުޑ ޑިއުޓީ ބޮުޑކޮށްގެން ހިންގުމަީކ އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް؛ ިޑއުޓީ ބޮޑުކުރުމަކީ އެހާ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަ ށް އަުޅގަ

އަށް ޑިުއޓީ ނަގައިިފއްޔާ، ެއއްެޗއްެގ  311ހަމަގައިމު ވެސް ނުދެޭކ ވާަހކަ އެބަ ޖެހޭ ދަންނަވަން. ިސނގިރޭޓުން %

ޑިމާންޑު އެހާ ޮބޑުެވއްޖެްއޔާ ދެން ސިނގިރޭުޓގެ ިޑއުޓީްނ އިތުރަކަެށއް ނުލިބޭނެ. ދެްނ އެ އެްއެޗއް އެތެރެކުރާނީ 

މިތަނަށް ގެސްޓުހައުސް އަށް އަންނަ މީހާ ފޮށީގައި ވެސް އޮންނާނެ ދެ ކާޓަން ވަގަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސިނގިރެޓް. ެއއީ ދިވެހިރާްއޖެ އަށް ސިނގިރޭޓް ގެނަިއމަ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެހާ ބޮޑުކޮށްލައިފިްއޔާ ޕްލާސްޓިކު 

އަށް ޑިއުޓީ ެނގީމަ.  211ީއ، %ކޮތަޅަށް ވާހެން ވަނީ. އެއީ ިމހާރު ވަރަށް ގިނައިން ފެންމަތިން ފެންނަ އެއްޗެއް އެ

ނުޑގައި އުފެދޭ ެއްއޗަކަށް ވަނީ. އަބަދުެވސް ފެންމަތިން އެ އެއްޗެހި ފެނޭ.  ނޑުމެންގެ ކަ އެއީ ފެންމަތިން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ ެއހާ ކަމުދާ ކަމަކަށް ވާނެހެނެއް. ބަޖެޓު ބެލެންސްކުރުމަށް  އެހެންވީމާ، އެހާ ބޮޑުކޮށްލުމަީކ އަޅުގަ

ޑޮލަރު ކޮންމެ ދުވަހަަކށް ހިމަނުއްވާފައި އޮތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  11ޓެކްްސއެއް ނަންަގވަްނ  ގްރީން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މަޝްވަރާކުރުުމގެ ރަނގަުޅ؛ ޭއގެތެރެއިން މަްޝވަރާކޮްށގެން ކަންތައްތަެކއް ރަނގަުޅކުެރޭވ 

ޑޮލަރު  11އަދި ިއކޮނޮމިކު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ަމޝްވަރާކުެރވި، ، ތަން. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެވި 

ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރެވި، އަދި ެގސްޓްހައުސްތަކުން އެ ނުނަގާ  6ހިމެނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާތީވެ މިހާރު އެ ވަނީ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސްާރބެއްހެން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ގޮތަށް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާހަކަދެެކިވގެން ައޅުގަ

ޓަކައި ކުރަން ހުރި ކަންަތްއތައް ކުރުމަށް ކޮށްދެވޭނެ ަކންތައްތަކަކީ. މިއީ އެކަުމގެ ނަތީޖާ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

ނޑުމެން ރަނގަޅުކުރު ނޑުމެން މިސްރާބު ހިފާފައި މިހިރީ އިރުމައްޗަށް ކަމަށް ވާއިރުަގއި އަުޅގަ މަށް މިސްރާބު؛ ައޅުގަ

ނޑުމެން  ސިލްކު ރޫޓުަގއި ވެސް ބަިއވެރިވާްނވީ. އަޅުަގނޑުމެން ސްޕައިސް ރޫުޓގައި ވެސް ަބއިވެިރވާންީވ. އަުޅގަ

ރަީއސް. އެކަަމކު ައޅުަގނޑު ވަަރށް ކަންބޮޑުޭވ، މިއަދާ ހަމަޔަްށ ހުޅަނގާ ެވސް ގާްތ ގުޅުެމއް ބާއްވަްނވީ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނެތޭ ިއނގިރޭސިވިލާތަށް ފޮުނވާނެ  އަިއއިރު، ެއއް އަހަުރ ެވެގންދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަްށ އެބަ ފެނޭ ަސފީރުކަން ކޮށްފައި ތިބި ވަރަްށ ޤާބި ލު ބޭފުޅުން މަގުމަތީގަިއ ފެންވަރުގެ ސަފީެރއް. ެއކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށެްއ ނެތޭ އިނގިޭރސިވިލާތާ ނޫީނ ހުޅަނގާ އެހާ ދުރުެވގެން  ކުރާނެ ކަމެއް ނެިތގެން އުޭޅ ތަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިުރމައްޗާ ވެސް ގާތް ުގޅުމެްއ  ވެސް އުެޅވޭކަެށއް. ނޫނިއްޔާ އެ މީހުންނާ ޖެހިގަނެގެން އުޅެވޭކަެށއް. އަުޅގަ

ޅަނާގ ެވސް ގާތް ގުޅުމެއް ާބއްވަްނވީ. ިމފަދަ ދައުލަތްތަކާ ވާހަކަެދކެިވގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ބާއްވަްނވީ. ހު
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ނޑުމެން މިސްރާބުޖެހީމަ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ށް ބަލާއިރުަގއި މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އެބަ އޮްތ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓުެގ އެހެނިހެން މާއްދާތަކަ

ނަޑަކށް  . ިމއީ 32ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މިާހރު މި އޮތީ %، 62ރިކަރަންޓް ޚަރަދު %؛ 61ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ގާްތގަ

ނޑުމެ ނޑު ދެކެން. އަުޅގަ ން ކުރިން މިފަދަ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ބަޖެޓުޖަހާފައި ހުރިކަމުގެ ފާލެްއ ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިހމަނާފައި މި ވަނީ، % އަށް ދަށްވެަފއި ވުމަީކ  62ެއީއ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު. މިހާރު % 11ޚަރަދުތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ބަލަނީ މިއީ ހެޔޮ ފާލެއް ކަމުގައި ބަޖެޓު މިހާރު އެހެރީ ޖަހާފަ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިކަރަންޓް 

ނޑުމެން ކެޕިޓަލް އިްނެވސްޓްމަންޓަށް ދާ؛ ބިނާކުަރނިވި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ޚަރަދުތައް ކުަޑވެފަިއ، ައޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގިނަކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮެތއްކަން، ރަނގަޅަށް މިސްރާބަކަށް ބަޖެޓު 

ނޑަށް ަގއިމުވެސް ދަންނަވަން ކެރިދާނެ. ޢިއްޒަ ތްތެރި ރަީއްސ. މިފަދަ ބޮޑެތި ބަޖެޓުތައް ޖަހާފައި ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެންގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އެބަ ޖެހޭ ދައްކާލަން. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަ

 ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެބަ ދެން އެކިއެކި އެަލވަންސްަތއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނަކުން އެބަ އޮްތ  ނޑުމެންގެ ނެތް މިނިމަމް ވޭޖަސްެއއް. އަުޅގަ ހަމައަށް އަިއއިރު ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނެއް ނެތް އެކަްނ ކޮށްފަެއއް. އަުޅގަ ލާޒިމްކޮށްފައި މިކަްނ ކުރުމަށް. މިހާތަނަށް އަިއއިރު ވެސް ައޅުގަ

އެބަ ޑިމާންޑުކުރޭ. ޓީޗަރުންނާ އަދި ޞިއްޙީ ދާިއރާއާ، މިއީ ރާއްޖޭަގއި އޮްތ  ބަލައިލާއިުރގައި ޓީޗަރުން ވަަރށް ބޮޑަށް

އެންމެ ބޮޑު ދެ ދާއިރާ. އެހެްނނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ދިރާާސޮކށް ބަލައިލައިފިްއޔާ މި ކަުމގަިއ އޮތް ފަރަުގ، ވަރަްށ ބޮޑު 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަޖިލީ ތަފާތުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ހުން އިސްނަގަިއެގން ނަމަވެސް އަދި މާލިއްޔަތު އަުޅގަ

ކޮމިޓީންނާ އަދި ސަރުކާުރގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ގުިޅެގން ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހަދަިއ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސާރަިއެގ 

ނޑު ބަޖެޓު ބެލެންްސކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަހަމަ ުއސޫލުތަކަކުން މިކަން ގެންެދޭވނެ ގޮތަކަށް؛ މުސާރަ އަކީ  އޮނިގަ

އިންސާފުވެރިކަމާ ެއކު ދެވޭެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި އެްނމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި މި މަސައްކަތް އެަބ 

ނޑު ެދކެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޖެހޭ ގައިމުވެސް ކޮށް ނިންމާލަން. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ހަކަދެެކވިގެންދަނީ ބަެއއް ފަހަރުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިޚޔާލު، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުެގ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުގައި ިމ ވާ

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާލަކީ ސަރުކާރުން ކުރަން އުޅޭ ކަަމކަށް މާ ބޮުޑ  ޚިޔާލުގެ ވާހަކަ. ފަހަރެްއގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ނަށް ފެންނަ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑުމެން ިމ އަޅުަގނޑުމެން ފާޑުކިޔުންތަެކއް ކިަޔއި ެއކަމެއް ހުއްޓުވަން ކުރުެމއް ނޫން.

ދަންނަވަނީ، އެއީ ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާލުކުރުމެްއގެ ގޮުތަގއި. ފާޑުކިޔުމަކީ އޮންނަންވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެންގެ ބިނާކުރަނިިވ  މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިއްަބާވ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ައޅުގަ

ފާޑުކިޔުމަީކ ެއއީ ބިނާކުރަިނިވ ފާޑުކިޔުަމކަށް ވާންޖެހޭނެ ަކމާ އަދި ެއއީ ބަަލއިގަންނަންެޖހޭނެ ކަމަށް. އެކަްނ މިއަދު 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެިނގެން މި ދިޔައީ މި ގްރީން ޓެްކސްގެ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ 
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ބަލައިގަންނަ ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. މިއީ ޑިމޮކްރަސީެއއްަގއި ހުންނަންވާނެ  ފާޑުކިޔާނަން. ސަރުކާރުން ެއ ކަންކަން

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ ފާގަތިކަން. އަުޅގަ ރަނގަޅު ސިފަތަަކކީ. މިގޮަތށް މިސްރާބުޖަހައިފިއްޔާ ައުޅގަ

 ކުިރއްާޔ. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މުސްތަޤްބަލް އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ ރަނގަޅުވާނެ. ެދއްވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރިފާޢަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ން:ކަދެއްެކވުޢު ވާހަރިފާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެާޓ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކާލަްނ  2115ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނާ 

އެދޭ ކަންތައްތައް ދައުަލތުގެ ބަޖެޓަށް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އެ  ވެސް މަޝްވަރާކޮށް މެންބަރުން

މެންބަރެއްގެ ޚިޔާާލއި މަޝްަވރާގެ މަތީން ތައްޔާުރކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ. އާެދ، ައޅުަގނޑުމެްނ 

ންބަރުން އެދޭހައި ކޮންމެ ކަމެއް، ކޮންމެ އަހަެރއްެގ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާތަުކަގއި މެ

ބަޖެޓުން ނުވަތަ އެއް އަހަރުެގ ބަޖެޓުން ފުރިހަމަކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާުދަގއި މި ަވގުތު އިޤްތިޞާުދ 

އްޔިތުން ވެސް، އެހާ ފުރިހަމަ އަށް ނެތް ަވުގތެއްަގއި ކުެރވިދާނެ ކަެމއް ޫނން. ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ިދވެހި ހުރިހާ ރަ

އަތޮޅުތެރެ ާއއި މާލޭގެ ަރއްިޔތުން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަ އޮތް. ާރއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު މި ވަގުތުގެ އޮްތ 

ނާޒުކު ހާލަތާ އަިދ ެއއް ައހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ރާްއޖޭގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިުޓވަމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިުރގަިއ 

ޑިމާންޑުކޮށްގެން ކޮންމެ ބަޔަކު އެ ބައެްއގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ކުެރވޭ އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް 

ޑިމާންޑާ ެއއްގޮތަށް ސަުރކާުރން ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ބަޖެޓަކަށް ކެތެއް ނުވާނެ. މި ހުރިހާ 

ނޑުމެން ދިވެހި ރައް ޔިތުްނގެ ބޮލުގައި ިމ އެޅިގެންދަނީ. އެހެންވީާމ، ބުރައެްއގައި ުނވަތަ ވޭނެއް ަފހުން ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވޭނީ ދައުލަތުގައި ފައިސާ ހުރި މިންވަރަކުން. އެގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި 

ތްތަެކއް މިއަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ސަރުާކރުން ވަރަށް ޮބޑަށް މި ަވނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަްއ ުކޑަކުރުމަށް މަސަްއކަ

އާ ދޭތެރޭގައި ތިިރކުރެވިަފ.  1ާއއި % 5ކުރެވިފަ. ެއގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ މިއަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މި ވަނީ %

މިލިއަން ުރފިޔާ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކުގެ ޮގތުގައި ލިެޔވިފައި މި ވަނީ.  51.5އެގޮތުން 

ޝަން ނުވަތަ އާސަންދަ އާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ދެވޭ ސަބްސިޑީތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމައެއާެއކީަގއި ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް

ވަރަށް ބޮުޑ އަދަެދއް ބަޖެޓުަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއވާކަްނ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. އެގޮތުން ސޯަޝލް ޕްރޮޓެކްޝަންެގ ގޮުތަގއި 
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ނޑުމެ 3.2 ން ފާހަގަކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި އެކުަލވައިެލވިފަިއވާކަން ައޅުގަ

ރުފިާޔެގ އިނާޔަތް ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓުަގއި އެކަށަެއޅިފަިއވާަކން ފާހަގަކުރަން. ހުސްނުާވ  5111މީހުންނަށް ދޭ 

އި ކާާޑއި ފެނުގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ބަެޖޓުގައި އެކުަލވައިެލވިފައި އެބަ ވޭ. ކަރަންޓާ 151އާސަންދަ ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަަކއި 

ސަބްސިޑީޒް ބަޖެުޓގައި އެކުަލވައިެލވިފައި އެބަ ޭވ. އެހެްނނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓ ޑިަޒއިންކުރެވިަފއި މި ވަީނ 

ޙަޤީޤީ ބޭނުންވާ މީހާ އަށް، އެ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޓާގެެޓްޑ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ފަދަ ުއސޫލެއް ަކނަޑއެޅޭ ކަހަލަ 

ނޑުމެން އެަބ ވިސްނަންޖެހޭ، މިއަދު ޚާްއޞަކޮށް މާލެ އަށް ބަލައިަލިއފި ކަމަށް ވަންޏާ ކިރިާޔވެސް  ގޮތަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުެލއް ނޫން.  ނޑޫ. މިއީ ސަްބސިޑީ ދެވޭ ހަ ފޯރާ މީހަކު ވެއްޖެއްޔާ މި ަކިއބޮއިއުޅެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހަ

ތްކުރާ މީސްމީހުންނަށް މި ކާންދެވެނީ ސަބްސިޑީ އެހެންނަމަވެސް ހޯޓާތަކާއި ިބދޭސީންނާއި ރިސޯޓުތަކުަގއި މަސައްކަ

ނޑޫ. އެހެްނވުމުގެ ސަބަުބން ސަރުކާރުން ސަބްސިީޑގެ ގޮތުަގއި ދެޭވ ފައިާސގެ ބޮުޑ އަދަދެއް ވިޔަފާިރވެރިންނަށް  ހަ

އެބަ ޖެހޭ  އޭގެ ފައިދާތަެކއް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއަދު ބައްޓަންވެަފިއ މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ސަބްސިޑީ ދެވޭއިުރގައި

ޙަޤީޤީ ބޭނުންވާ މީހާގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ފުދޭނެ ގޮތަކަށް މި ސަބްސިޑީތައް ދެވެން. ިމއަދު މާލޭގެ 

ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ސަބްސިޑީ ހުރި ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ެއ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ަކހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. 

އް ކަމުަގއި ިވޔަސް، ކިަތންމެ ނިކަމެއްޗަށް ކަުމގައި ިވޔަސް މިއަދު ސަބްިސޑީ މި އެއީ އަދި ކިތަންމެ ފައިާސެވރިއެ

ލިބެނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން. މިހެންވާކަމަށްވަންޏާ ޙަޤީަޤތުގައި ިނކަމެތިމީހާ އަށް ިލބެންވާ އެންމެ ބޮުޑ މަންފާ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. މި ސަރުކާރުގައި އެންމެ ބޮ ޑު ެއއް ވަޢުދަކަށް ެވގެން އަންނަނީ ނުލިބިވާކަން އަުޅގަ

 5އަހަރުގެ ގޮުތގައި ިމ  5ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންާވ ކަންަކން އެންމެ އެެދވޭ ގޮތެްއަގިއ ފުރިހަމަކޮށްދީ، ުޒވާނުންގެ 

ގުަނ  5އަހަރު ހެދުން. އެގޮތުން ުޒާވނުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ވެަފއިވާ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ވަޢުދަކީ ުޒވާނުންގެ ބަޖެޓު 

ވަނަ އަހަރުެގ  2112ށް އިތުރުކޮށްދެްއވާނެކަން. މިކަން އެ ބޭފުޅާ ވަނީ ފުރަތަމަ އަހަރު ވެސް ސާބިތުކޮށްދެއްވާފަ. އަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޒުވާނުންނަށް އެަކށައަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް އެިކއެކި ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި ެއ  311ބަޖެޓުގައި 

ޓުނުކުެރވި، އޭގެެތރެއިން ދެ ބައިކުޅަ ެއއްބައި ޚަރަދުކުރެވިފައި ވަނީ. ެއީއ ބަޖެޓު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަްށ އިންވެސް

ފުރަތަމަ އަހަރަކީ ޑިަޒއިން ްޕރޮސެސް ާއއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަްށ 

މިިލއަން  311ުރގެ ބަޖެުޓަގއި ވެސް މި އެކަށަެއޅިފައި ހުރި ހުރިހާ ަފއިސާެއއް ވަނީ ފުރިހަމަނުކުރެވި. ހަމަ މި އަހަ

ނޑުމެން އެބަ ފާހަގަކުަރންޖެހޭ. މީގެތެރޭގައި  ެއތައް ރަށެއްަގއި ސްޕޯޓްްސ  11ރުފިޔާ އެކަށަެއޅިފަިއވާކަން ައޅުގަ

ކާ އެރީނާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރު ކުރެވެުމންދާނެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ފެށިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަ

ރަށުަގއި ޒުވާުނންގެ އެރީާނގެ މަސައްކަްތ،  11ރަށަކާ އެކުެއީކގައި. އެހެންވީމާ، މި  51އަދި މިއަހަރު އަލަށް ފަށާ 

ނޑުތަެކއް އެިޅގެންދިޔުމަކީ ުޒވާނުން މިއަދު އެދޭ ވަރަށް  ސްޕޯޓްސް ފެސިލިޓީތަްއ؛ ާޚްއޞަ ގޮެތއްަގއި ފުޓްސެްލ ދަ

ނޑުތަުކގައި ކުިޅވަރު ކުޅުުމގެ ފެސިލިޓީތަެކއް  ބޮޑު އެދުމެއް. ޒުވާނުން ބޭނުްނވަނީ އެ ނޑުތަުކގަިއ، އެްނމެ ޒަމާނީ ދަ ދަ
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އަހަރަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ  15އަހަރަށް، ކުރިއަށް އޮތް  15ޤާއިމުެވގެންދިޔުން. މި ސަރުކާރުގެ އަމާަޒކީ 

ށް އެ އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރގައި އެންމެ އެދެޭވ އަހަރަީކ ޒުވާނުންނަ 5އަހަރު ތެރޭގައި ެއކުލަަވއިލެިވ، ދެން އޮތް  5މި 

އަހަރަށް ެވގެންދިޔުން.  5ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތްަތއް ކުުރމަށް ޓަކައި ދެން ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ކުރާނެ 

މަީތ  51% އޭެގއިތުރުން މިއަހަރުެގ ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ އަށް ބަަލއިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިުރގައި 

އަދަދަކަށް ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި އެކުެލވިފަިއާވކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. މިގޮތުން މި ވަގުތު ރާއްޖެ އަްށ 

އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުްނވާ ެއއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓޫރިަޒމް އިންޑަސްޓްީރގަިއ ހުރި ިލމިޓޭޝަންތައް ުކޑަކުރުމަްށ 

އަްޤވާީމ ވައިގެ ބަނދަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭކަން ކޮންމެ ޢާއްމު ރައްޔިތަކު ެވސް އަދި ޓަކައި މާލޭގެ ބައިނަލް

އިންޑަސްޓްީރގެ ބޭފުޅުން ވެްސ ޤަބޫލުކުރޭ. ެއގޮތުން މާޭލގެ ވަިއގެ ބަނދަރު ތަަރއްޤީކުރުަމށް ޓަކަިއ މި ަވގުތު ޖަޕާނު 

ބިފައިވާ އެހީގެ އިތުރުްނ، ީޕ.އެސް.ައއި.ޕީން ވެސް ބޮުޑ ސަރުކާރުން ލިބިފައިވާ އެހީ އާއި ޗައިނާ ސަުރކާރުން ލި

ޚަރަދެއް މާލޭގެ ަވއިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކަށަެއޅިފައި އެބަ ޭވ. މުޅި މާލޭ ތޮއްޖެހި، ހުޅުމާލޭގައި ގިނަ 

ހުވަފެނަކަްށ މި ވަނީ އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުންތަެކއް ިދރިއުޅެމުންދާއިރު، މިއަދު ކޮްނމެ ރައްޔިެތއްެގ ވެްސ އެންެމ ބޮޑު 

ނޑުމެންެގ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެިވގެން ޒުވާނުްނގެ ސިޓީއެްއ  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފޭސް ހުޅުވިގެންާދއިރު، އަުޅގަ

އެކަށަެއޅިގެންާދއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން މާލެ އާއި ހުޅުމާެލއާ ުގޅިގެންދާނެ ބްރިޖެްއެގ 

ތް ކޮށްެމވެްސ ވަރަކަށް؛ މިހާރު އެ ދަނީ ސަރވޭކުެރވެމުން. ޗައިނާ ަސރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ އެީކަގއި ވާހަކަ. މަސައްކަ

އެ ކުރެވެމުންދާ މަސަްއކަތުަގއި ަޗއިނާ ސަރުކާރުން އެ ދެއްވާ އެީހއާ ެއކު، ދިވެހި ދައުލަތުން ވެސް ކޮންމެވެްސ 

ޖެޓުގައި އެކުެލވިފައި އެބަ ވޭ. ރާއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ވަރެްއގެ ފައިސާ ޭއގެތެރެ ައށް އެކަށައެޅުމަށް ޓަަކއި ބަ

އެއް ހޮސްޕިޓަލް ކަުމގަިއާވ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިަޓލް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުަގއި ފައިާސ 

ބުރީެގ  11ްޗގައި ހުރި އެކުެލވިފަިއވާކަން ފާހަގަކުރަްނޖެހޭ. މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ތެރޭަގއި ައއި.ޖީ.އެްމ.އެ

އިމާރާތް ފުރިހަމަކޮށް ހުޅުިވެގންދާއިރުގަިއ ުކޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ސްޕެޝަލިޓީ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި މި ތަްނ 

 626ރަެށއްެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި  66ހުޅުވިގެންދާނެކަން  ފާހަގަކުަރން. މީގެއިތުރުން 

ރަށެްއަގއި އަަލށް ބަނދަރުހަދަން ފެށުމާއި  23ބަޖެޓުަގއި ެއކުލަަވއިލެވިފަިއ އެބަ ވޭ. ީމެގއިތުރުން  މިލިއަން ރުފިޔާ

މިލިއަން ރުފިޔާ ެއކަށައެިޅފައިވާކަން ފާހަަގކުރަންޖެހޭ.  206ރަުށެގ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢަށް  35މިހާރު ކުރިއަށްދާ 

ރުފިޔާ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް  މިލިއަން 105ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ހައުސިންގ ޔުނިުޓ  611ހައުިސންގ ޔުނިޓާއި ހއ. ، ހދ. އަތޮޅުަގއި އިމާރާތްކުރެޭވ  1055ހަމަޖެހިފައިވާ 

ރޭަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަދި މީގެިއތުރުން ވެސް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަަނ ފޭސް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެ

ފެށިގެންދާއިރުަގއި، ިއއްެޔގަިއ ރައީްސގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަެވެގންދިޔަ، އެ މަޝްރޫޢު ވަރަށް 

އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. އެ މަޝްރޫޢާ އެކު އިތުރު ހަުއސިންގ ޔުނިޓުަތއް ހުޅުމާލެ ައށް އަންނާނެކަމީ ޝައްެކްއ 
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ރުގެ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ ނެތް ކަމެއް. ޓާޝަރީ ފެންވަ

ނުޑ  52މަރުކަޒުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް  މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށްދާެނ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކުެރވިފައި އެބަ ވޭ. މަިއގަ

ވެސް ފެންނަން ހުރީ ކުރިއެރުން. ކޮންމެ  ގޮތެްއގައި ބަޖެޓަށް ބަލައިލަިއފި ކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން

ބިލިއަން ޚަރަދުކުރެޭވއިރު،  2.1ދިމާލަކަށް ވެސް ޚަރަދުކުރާެނ ފައިސާ މި އޮތީ އިތުރުކުެރިވފަ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް 

ވުރެ  އަށް 32ބިިލއަން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ަބޖެޓުގައި ފާހަަގކުރެވިަފއި އެބަ ވޭ. ެއއީ % 2.0ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް 

ބޮޑު އަދަެދއް، މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ެއކަށަެއޅިފަިއވާ. ހަމަމިއާއެުކ، ވަރަށް ގިނަ  ބަަޔކު ކަންބޮުޑވުްނ 

ފާހަގަކުރަމުންގެންދަނީ ކިހިނެއްބާއޭ މި ބަޖެޓަށް ފައިނޭންސް ރެއިޒްކުރާނީ. ނުވަތަ ކޮންޮގތަކުން އަންނަ ފައިސާތަކެްއ 

ނޑުމެންނަށް ބާއޭ.  ބަޖެޓުގެ ފައިސާ އަށް ބަލާއި ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް  21.5ރުގައި އަުޅގަ

ރުިފޔާ، އެހީެގ  6.5ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި -ބިިލައން ރުފިޔާ، ނަން  13އަންދާޒާކުެރވޭ. އޭގެތެެރއިން ޓެކްސްެގ ގޮުތަގއި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭެނ  3.2ޖުމްލަ  ބިިލއަން ރުފިޔާ، އިންކަމް ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި؛ އިންކަމް ބިލުތަކަށް 1.1ގޮތުަގއި 

ކަމަށް. އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުން މި ފަހަރު ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓު ޓެްކސްެގ 

 ތެރެއިން ބަެއއް އައިޓަމުތަކަްށ ބަދަލުގެނައުން، ގްރީން ޓެްކސް ތަޢާރުފުކުރުން. އަދި ްސޕެޝަލް އިކޮނޮމިުކ ޒޯްނގެ

ނުޑ  11ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ލިބޭ އެުކއިޒިޝަން ފީ، އަދި  ރިސޯޓެއް އަލަށް މާކެޓަށް ނެރުން ހިމެނޭ. މައިގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ، ރަްއޔިތުން ކަންޮބޑުވާނެ އެްއވެސް ކަމެއް މި ބަޖެޓަކު ނެތޭ. ރައްޔިތުްނގެ  ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

އި ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު އަހަމިއްަޔތުކަމެއް ދީފައި އެބަ ވޭ. އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކަ

ނޑުމެން ބަލިެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ރާއްޖެ އިްނ  އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އެންމެ ޖެހިލުންވާ ެއއް ކަަމކީ އަުޅގަ

ބިރު. މި ކަންކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ ފަރުާވއެއް ާރއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރުމަށް ޓަަކއި ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ ޝަުކވާ، ނުވަތަ

ޓަކައި ޚާއްަޞކޮށް ވިސްނަިއ، މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އެކަންކަމަށް އަލިއަުޅވާފަިއވާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. 

މި އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ އާސަްނދައިގެ ިނޒާމުގެ ތެެރއިން ޭސވްކުެރވި، އިތުރަށް އޭތި ހަުރދަނާކުރެވިގެްނ، ހުސްނުާވ 

ނޑުމެންނަށް އޭގެތެެރއިން ލިބުނު  ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެޭރަގިއ އާސަންދަެއއް ގެ ގޮތަށް މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެވުނު. އަުޅގަ

ފަރާތެްއގެ ިކޑުނީ ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިްނ ވަނީ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފަ. އެހެންވީމާ،  16

އިން މިފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭނެ އަންނަ އަހަރު ވެސް ހުްސނުވާ އާސަންދަިއގެ ތެރެ 

އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ މިންވަރަްށ ފައިސާ އެކަަށއެިޅގެންާވކަން އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރޭ. ެއހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ގިަނ 

ބަ ހުރި، ޝަކުވާކުރަްނ މެންބަރުންގެ ޝަކުވާައކަށް ެވގެން ގޮސްފާނެ ކަންނޭނގެ، އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ޚުދު ޝަކުވާ އެ

ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ. އެެހންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތައް ޖެހޭނީ ޤަބޫލުކުރަން. މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި 

ނޑުމެންެގ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުާވއެްއ، ދާއިރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަުކވާެއއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަުދ  ފެންބޮޑުވުމަކީ އަުޅގަ

މެ ޕްރެަޝރެއް ސަރުކާރަށް ކުރިކަުމަގއި ވިަޔސް، ުކއްލިައކަށް މާލޭގެ މަގުތައް ެއއްފުށުން އަޅުަގނޑު ކިތަން
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އަނެއްފުށަށް ނުޖެހޭނެކަން އެީއ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ޚުދު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލުކުާރ 

ސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންާދކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޙަޤީޤަތެއް. މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ މަ

ޝުކުރުވެިރކަމާ އެކު ޤަބޫުލކުރޭ. ހަމައެާއއެކު، މާޭލގެ މަގުތަކުަގއި ޕާކިްނގެ މައްަސލަތަކާއި މާލޭަގއި ދެންހުރި 

ވަރަށް ބޮޑަށް  އެހެނިހެން ކަންކަމަކީ ވެސް ުކއްލިއަކަށް ަޙއްލުކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މާލޭގެ ސިޓީ ަކއުްނސިލުން ވަނީ

މާލެ އަށް އިހުމާލުވެފަ. މިދިޔަ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ ބިންތައް އެ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރުމުން، އެ ބިންތައް އެންމެ 

އެދެވޭ ގޮެތްއގައި ބޭނުންނުކޮްށ، އަމިއްލަ ފައިދާ އާއި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ޮގތަށް އެ ބިންތައް ކުއްޔަްށ 

ަގކުެރވޭ. ިމއަދު މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިްލގައި ހުރި ަބއެްއ ކަހަލަ ާބރުތައް ސަރުކާރަށް ެނގުމުގެ ދީފައިވާކަން ފާހަ

ނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ، މާލޭ ސިީޓ  ސަބަބުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ވާހަކަަދއްކާއިުރ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ބޮޑުކޮށްދޭންވީ ސަބަބު ރަނގަ ނޑުމެންނަށް ކައުންސިލަށް އަުޅގަ ޅު ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ސާފުކޮށްދެއްވަަބއްލަވާށޭ! އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ކުެރވުނީ މާލެ ރަނގަޅުކުުރމަށް ޓަކައި ކޮންކަމެއްޯތއޭ؟ 

ްށ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރި ުއސޫލުން މާލޭގެ ބިންތައް ދޫކޮށްލައި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ެނގޭނެ ގޮތަކަ 

އެކަން ކުރުން ނޫން އެހެން އެްއވެސް ކަެމއް ކުެރވިފަިއވާަކން އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނުޑ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން، ސަރުކާރުަގއި ޤާނޫާނއި ަގވާއިުދގެ ތެެރއިން ލިބެންހުރި ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭެގ 

މަސައްކަތްަތއް ކުރުަމށް ޓަކައި މާލޭަގއި ހުރި މިނިސްޓްރީތަކުން، އެކަާމ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވާނެ ގޮްތގޮތަށް 

ނޑުމެްނެގ އެއްެވސް ޝަކުާވއެއް ނެތް. ހަމައެއާއެީކގައި ައޅުަގނޑު  ވުޒާރާަތކުން އެ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމުގައި އަުޅގަ

ށް ޚިދުމަތްކުަރން އައި ސަރުކާެރއް ނޫނޭ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރަކީ ވަކި ބަަޔކަްށ، ވަކި ޕާީޓއަކަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުަޅކީ ކޮންމެ ަރއްޔިތަީކ ެވސް ަހމަހަމަ ރައްޔިތެއް. އެ ަރއްޔިަތކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެ 

ހަމަހަަމ  ދާއިރާެއއްަގއި ހުރީ އެމް.ީޑ.ޕީ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް، އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރެްއ ކަމުގަިއ ިވޔަސް،

އުސޫލުން ެއކަން ކޮށްެދއްވާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި އެްނމެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ައރުވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވައިލަްއވަމުން ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުާރ ސަރުކާރެކޭ. އެކަމަކު ިމ ވިދާޅުެވއްޖެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ަސރުކާރަ

ބަޖެޓަކުން އެގޮތެއް ނުދަްއކާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ފެންނަން އޮތް ހުރިހާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ނޑު ހަަމ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ބޮޑުކޮްށ ޑިސްކްރި މިނޭޓުކޮށްފަިއވާ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ޔަޤީނުންވެސް ނުދެކެން. ައްއޑޫ އަތޮުޅ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ސަރުކާރުން ޢަމަލު މި ކުރަނީ ކުީރގެ ަސއުތު 

 އެފްރިކާެގ ދޮންމީހުންގެ ސަުރކާރުން ކަޅުމީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައއްޑު އަތޮަޅކީ

އަހަރު ެވްސ އިހުމާލުވެފައިވާ އަތޮެޅއް. ސިޓީއެްއ. މިއަދު އެކަން ިއންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފަ. ނިކަން  31ވޭތުވެިދޔަ 

ބައްލަވާ! ައޅުަގނޑުމެން، މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް ލިބުނު މެންބަރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅުމަށް. 

ބަޖެޓުަގއި އެބަ އޮތް ހިމަނާފަ. ކިހާވަެރއްޯތ އޮތީ؟ މި އަހަރު ުނވެހުރި  އަޅުަގނޑުމެން އެދުނު ކަންަތއްތައް ކުރަން

މިލިއަން  3.1ކަންތައްތަކާ ެއކު، އަންނަ ައހަރު ކުރަން ހުރި ކަންތަކާ އެުކވީމާ، މުޅި މަރަދޫ އަށް އޮތީ އެންމެ 

ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުރި ދާއިރާތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ޢިއްޒަތްތްތެރި 1.65ރުފިޔާ. މިއަށްވުރެ މާ މަދުން 

ބިލިައން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ އޮތީ  6.3ބަޖެޓުގައި ޕީ.ެއސް.ޕީ ޕްރޮގްާރމަށް ތާރީޚުގައި ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު އަދަދު، 

މިލިއަނަށް ުވރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ.  12މި ބަޖެޓުގައި. ެއކަމަކު، އެީއ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ާދއިރާައކަށް 

 3.1ުނވަތަ  1.6ކު ެއއިން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޙައްޤުވާ ވަރަީކ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވިދާުޅވެަބްއލަވާ! އެއީ އެކަމަ

މިލިއަން ރުފިޔާތޯ؟ މިއީ އިްނޞާފުތޯ؟ މިއީ ނަސްލީ އިްމތިޔާޒު ނޫން ދެން ކޮންކަެމްއތޯ؟ ތެދުފުޅެއް! ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިލިއަނުން  61މިލިއަނުން،  51މިލިއަނުން،  21މިލިައނުން،  35 އަލަށް ސޮިއކުރެްއވި ބޭބޭފުުޅންގެ ދާއިރާތަކަށް

ނޑުމެން ރާއްޖޭެގ އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިިރއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ޯކއްެޗއްތޯ  ނަޑއެޅިފައި އެބަ ހުރި. އެަކމަކު، އަުޅގަ ކަ

ނޑުެގ ކުރިން ވާހަކަ  ފުޅުދައްަކވަމުން، ައއްޫޑ މީދޫ މި އޮތީ؟ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަވާބުދެްއވާ. އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހާމަކުރައްަވއިފި، ަކއުންސިލަށް އޮތް ބަޖެޓާއި ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި އޮތް 

 އެްއޗެއް. ައޅުަގނޑު ެއއެއް ތަކުރާރެއް ނުކުރާނަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓު އަމާޒުކޮށްަފއި އޮތީ ޤައުމުގެ 

މާލިއްޔާ ބިނާކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ، މަރާމާތުކުރުމުގެ ބަަދލުގައި ވީރާނާކޮށް، ހަލާުކޮކށް ނައްތާލަން. ސަރުކާރުގެ 

މެނިފެސްޓޯގައި ޑެފިސިޓު ުކަޑކޮށް، އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާުޒކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުެވ، ވަޢުދުވެފައި އެބަ އޮތް. އިްއޔެަގިއ 

ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު މިހާރު އަރަނިވެއްޖޭ. ެއކަމަކު މި ހިނގާ އަހަރުަގއި ސަރުކާރަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވީ 

 25ގައި ވަޙީދުެގ ސަރުާކރު ނިމުނުއިރުގަިއ އޮތް 2113ބިިލއަނުން މައްޗަްށ ޮގއްސަ. އެީއ  6ލިބުނުގެ ދަރަނި ވަނީ 

ތަކީ ިމއީ. އަޅުަގނުޑ ދައްާކ ވާހަކަެއްއ ބިލިއަނަްށ އަާރފައި ވާތީ. ޙަޤީޤަ 32ބިލިއަންގެ އިތުރަށް، ިމއަދުެގ ދަރަނި 

ނޫން. މި އޮތީ މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ. ާއދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މީެގކުރީ ސަރުކާރަކުން ވެސް އަްއޑު އަތޮުޅގެ، ހުވަދު ައތޮޅުގެ އަދި ފުަވއްމުލަުކެގ 
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އިާހނެތިކޮށް ހަދައި ބާކީކޮށް، ޭބކާރުކޮށްލުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ އިން އުފުދުނު ބަޣާވާތުގެ ހިތި  ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އުފެިދގެން ނުފިލާ. މިއަދު އައްޑު އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުން މި ޤައުމުެގ  އަސަރު އަިދވެސް އަުޅގަ

އިގަނޭތޯ މިއީ ކޮށްލަްނޖެހޭ ސުވާލެއް. ީކްއވެގެންޯތ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ދިވެހި ަސރުކާރުން، މިއަދުގެ ސަރުކާުރން ބަލަ

ހާސް މިިލއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓަކުން އަްއޑު އަޮތޅު  22މިހާ ނިކަމެތިކޮށް އަޅުަގނޑުެމންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރަނީ. 

ދެްއވާ މާލީ މިލިއަން ރުފިޔާތޯ؟ މީގެ ޖަވާބު 3ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވަނީ ހަމަ އެންމެ  5111، 2111މަރަދޫގައި ތިބި 

ވަޒީރު ެވސް، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް. އަދި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އެހެން މެންބަރުން ވެސް. ދެން އޮތީ ވަރަށް އުއްމީދީ 

ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ވިދާުޅވާ ާވހަކަ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، މި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދު ނާޒުކު ވާހަކަ އެަބ 

ސް ޑަބަލް ޑިޖިޓު ގުރޯުތގަިއ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އޮންނާނެ ކަމަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ދަންނަވާ. މިއަންނަ އަހަރު ވެ 

ެގ ކުިރއެރުމެއް ަޤއުީމ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އަންނާނެ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން އެަބ 5.5ދައްކާ. މި ހިނާގ އަހަރު %

އެރުމަށް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދައްކާ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެްއވެސް ކަމެއް ޤައުުމގެ އިްޤތިޞާދު ކުރި

ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް އިްނޑަްސޓްރީ އޮޓޮމެޓިކަީލވެފައި އޮތުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މި ދަނީ 

މިއީ ޖަވާބު ކުރިއަށް. ެއކަމަކު ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މީގެ އެންމެ އެެދވޭ ފައިދާކުރަމުންދޭތޯ މިއީ ުއފެދޭ ސުވާލެއް. 

ލިބެންޖެހޭ ސުވާލެއް. މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރާ ޗައިާނ 

ނޑުމެން ެވސް މިހިރީ. ދުނިޔޭެގ އެންމެ 12ާއިއ % 5ވެސް ކުރިއަރަނީ % ާއ ދޭތެރޭަގއި. އެ ިމންވަރުަގއި އަުޅގަ

ރާ ތިން ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ އެބަ ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބާރަށް، އެންމެ ހަލުވިކޮށް ކުރިއަ

އިންޑަސްޓްރީ ހިމެނޭ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ފަގީުރވަމުން، ނިކަމެތިވަމުން މި 

. މިއަދު ވެްސ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް. މިއީ ޖަވާބު ލިބެންޖެހޭ ސުވާލެއް

މެދުގައި މިހާބޮޑު ފަރަގެއް ގެންގުެޅ، ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާީޢ ޢަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށާއި ރާއްޖޭަގއި ހުރި އިޖްތިމާޢީ 

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަްށ ބަޖެޓުގައި އެްއގޮތަކަްށެވސް ވިސްނާފައިނުާވއިރު، އަމާޒުކުެރވިފައި ނުާވއިރު، 

ޅުަގނޑުމެން ދެން މި ކިޔަނީ ނާޒުކު އިޤްތިޞާދެކޭ. ާމލީ ދަތިތަކެއް އެބަ އޮތޭ. ޮކންގޮތަކަށްތޯ އޮތީ. ައޅުަގނުޑ އަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ސަރުކާުރގެ އިސްރާފު ޚަރަދު ބޮޑުެވެގންގޮސް، ދައުލަތަށް ކިތަންެމ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ 

ެއއިްނ ދެކޮޅުނުޖެހޭކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. ޓީބިލު ވިްއކަިއގެން، މިހާރު  އާމްދަނީގެ ގޮުތަގއި ލިބުނު ކަމަށް ވިޔަްސ ވެސް 

ބިލިައން ރުފިޔާގެ ޓީބިލު ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ާރްއޖޭގެ ދަރަނި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  11އައުޓުްސޓޭންޑިން 

ނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ސަސްޓެއިނަބަލް ނޫން ހިސާބަކަށް ގޮސްފަިއވާ ކަމަށް ވެސް އަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިންގަ ޅުގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ކުިރއަރާފަިއާވ އަޅުަގނޑުމެން އެ މިސާލަކަށް އަބަދުއަބަދު ނަާގ 

ސިންގަޕޫރުަގއި ބަޖެޓުގެ މިންަވރަކީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ކިހާވަރެއްތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ނަޑއެިޅގެން. % އެތަްއ މިލިއަން ީމހުން ދިރިއުޅޭ ޤައުެމއްަގއި  1311. ައޅުަގނޑުމެން ައވަްއޓެރި އިްނޑިާއ، 15ކަ
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އަްށ ވުެރ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ  25. ދުނިޭޔގެ ކުރިއަރާަފއިާވ ެއއްވެްސ ޤައުެމއްަގއި، %15ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން، %

ދު މި ދަނީ އެއްުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ނިސްބަތުން ބަޖެޓު ބޮޑެއް ނުވޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ބަޖެޓުގެ ޚަރަ

ަގއި ހުންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން 2115ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން މައްަޗށް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 

އަށް ވުރެ ެވސް  51ބަޖެުޓ، ެއއީ % 22މިލިއަނަށް. އެއީ ބޭިސކު ޕްަރއިސަސް. % 23އަންދާޒާ މި ކުރަނީ 

ބަތް. ރަްއޔިުތންގެ އަުތގައި ޑިސްޕޮސިބަލް އިންކަމްގެ ގޮތުަގއި ޯކޗެއްތޯ ހުންނާނީ؟ މިއަށް ޖަވާބުދެއްވާ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް. މިތާނގައި ނީންނަވާކަމީ ދެރަ ކަމެއް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިހިނެއްތޯ، ރައްޔިތުްނ 

ން ހުރި ދިމަދިމާލަށް ބަލައިލަމާތޯ. ތެލުން ނަގަނީ. އެ ނޫން ފަގީރުވާނީ ވަރަށް ނިކަމެތިޮކށް. ދެން އާމްދަނީ ހޯދަ

އެްއޗެހިން ވެސް ަނގަނީ. ިޑއުޓީ ރިަވއިސްކުރަނީ. ޑަބަްލ ޑިއުޓީ ަރއްޔިތުން އަތުްނ ނަގަނީ. ރިގްރެޓް ެޓކްސް 

ނޑު އިްއޔެ ސުވާލުކޮށްލީމޭ، ޕްރޮގް ެރސިްވ މިތާނގައި މި ނަގަނީ. މި ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އަުޅގަ

ޑައިރެކްޓް ެޓކްސޭޝަނަށް ަވޑަިއގަންނަވާނަންތޯ؟ މި އަހަރު، މި އަންނަ އަހަރު ވެސް ނެތޭ ދާކަށެއް. އެީއ، 

ކީްއވެގެންތޯ؟ ެއއީ، ސީދާ ުމއްސަނދިންގެ އަތުން ެނގޭ ޓެކްސަކަށް ވާތީ. އެ މީހުން، މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ 

ސްެޖހިވަޑަިއގަންނަާވ. އެންމެ ިނކަމެތި ފަގީރު މީހުން އަތުްނ މީހުންގެ އަތުން ެޓކްސްނަަގން މި ސަރުކާރުން ފަ

އިންޑައިެރކްޓުކޮށް ިރގްރެސިްވ ޓެކްސް މި ނަގަނީ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކުދި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހުރީ 

ލަުރ ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބެއޭ. ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅިފަ. އިްއޔެަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ، ޑޮ

ކިހިނެއްތޯ މި ވީ؟ ިވޔަފާރިންގެ އަތަކު ނެތޭ ޑޮލަރު ގަންާނނެ ފައިސާެއއް. ާރއްޖޭގެ ަފިއސާގެ ބޭްސ ފުޅާވަމުންދިަޔ 

ކަމުގައި ވިޔަސް ވެްސ، ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރަމުްނދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް، ސަރުކާރަށް މި ތަކެތި ނެގެނީ. 

ކުން ނެތް އެއްގޮަތަކށްވެސް ޢާއްމު ވިޔަފާރިަތްއ ކުރިއަރުާވކަށް ލޯނު ލިބޭކަށް. ކީްއވެގެންތޯ؟ ޓީބިލު ބޭންކުތަ

ވިްއކަިއގެން އެކްެސސްވާ ފަިއސާ ސަރުކާރަށް ނަންގަވާތީ. މި އަންނަ އަހަރު، މިހާރު ސަރުކާރު މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް 

ންނަން. ކީއްެވގެންތޯ؟ އެމް.އާރު.އާުރ ދަށްކޮށް ބޭނުންވަނީ. ކޮން ހުށަހަޅާފައި އެބަ އޮތް މޮނިޓަރީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެ

ކަމަކަށްތޯ؟ ސަރުކާރުގެ ޑެފިސިޓްތައް ފޫބެއްދުމަށް ޓަކަިއ ލާރި ނެގުމަށް. މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގެ ވިސްނުމަ  ކަށް މިހިރީ އާމްދަނީ ހޯދަން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބޭސް ުފޅާެވގެންނެއް ނުދާނެ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބަށް އަތްާބނައިގެން، ެއ އޮްތ ެއއްެޗއް ނެގުން. ެއްއގޮތަކަްށވެްސ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްަތއް 

ފުޅާކޮށްގެން، ޓެްކސް ބޭސް ފުޅާކޮށްގެން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. 

މެ ބޮޑު، އެންމެ މުހިއްމު ޓުއަރިސްޓް ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށް ރާއްޖެ މި އޮތީ ވެފަ. އޮޑެމިޓިކުްނ ދުނިޔޭގެ އެން

ކުރިއަރަމުން މި ދަނީ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިސްޓް އިންަޑސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ހިއުމަން 

ޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ުކރަމުންނެއް ނުދޭ. ރާއްޖޭގައި ރިސޯސް ޑިވެލޮްޕކުރާކަށް ެއަކށީގެންވާ ޚަރަދެއް ސަރުކާުރެގ ބަ

ޑްރަގު ވަބާަގއި ޖެހިގެްނއުޅޭ ޒުވާނުން އަލުން ރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ މަސަްއކަެތއް ނުކުރޭ. މި މީސްމީހުން 
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 01ވަޢުދުގެ %މިގޮތަށް މި ދަނީ ކީއްެވގެްނތޯ ވިސްނާަވޑަެއއް ނުގަންަނވާ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ަވޒީފާ އުފެއްދުމަްށ ވީ ވަޢުދު. އެއީ، އަހަަރކު  02111ައކީ  01ފުއްދިއްޖޭ ވިދާުޅވާއިރު، ޕީ.ޕީ.އެމުން ވީ ވަޢުދުގެ %

ޒުވާނުން އެބަ ތިބި މަގުމަީތގައި ާލޗާރުބިޗާރަށް ތެޅެން.  21111ވަޒީފާ ނިސްބަތުން. ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ ނެތް  15511

ކަންބޮޑުވީ؟ މިކަމަށް ޙަްއލެއް ހޯދުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އޮތް އެްއޗެްއ ކޮން ކަމަކާތޯ ސަރުކާރުްނ 

ދައްކަަވއިަލއްވާ؟ އަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި އޮތް އެްއެޗއް ދައްަކަވއިލަްއވާ؟ ޤައުެމްއގެ ުޒވާނުންނަކީ ޤައުެމއްގެ 

 311ޤްބަލު އުޖާލާެއްއ ނުވާނެ. ވިދާުޅވެއްޖެ މުސްތަޤްބަލު. ޤައުމެްއގެ ުޒާވނުން ހޭދަކުރެވިގެްނ ނޫނީ ޤައުމުގެ މުސްތަ

މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުކުރާނަމޭ. ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެކަނި އެޅުމަކުްނ  151މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތް ވާހަކަ. ތެދެއް. 

ރައްޤީވާނީ ޤައުމެްއގެ ޒުވާނުން ތަރައްީޤެއއް ނުވާނެ. އެ ވެސް ބަެއއް. މުހިއްމު ކަމެއް. އެކަމަކު ޤަުއމެއްގެ ުޒވާނުން ތަ

އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދީގެން. އެ މީހުންނަކީ މަސައްކަުތގެ އަޚްލާުޤ ހުރި ބަޔަކަށް ެވގެން. ެއ 

މީހުންނަކީ އަމިއްލަ ފައިމަްއަޗށް ތެދުވެ، ަވޒީފާ އަާދކޮށްެގން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތްތައް ތަނަވަްސވެފަިއވާ ތިބި 

ނޑުމެްނގެ ަޤުއމުގައި މި ތިބީ. ޤައުެމއްގެ ކަެމްއ ނެތް. މަޔޫްސވެފަިއވާ ޒުވާ ބަޔަކަށް ވެގެން. ެއކަން ުނންތަކެއް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ، ުޒވާނުންގެ މޫުނމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ނުފެނޭ. ހިނިތުންވުމެއް ނުފެންނަ ޒުވާނުންނަށް، ހިތަމައިން ތިބި 

ދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތެއް ނެތް ޒުވާނުންނަށް، އެްއވެސް މަެގއް ޒުވާނުންނަށް، ކަންބޮުޑވެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް، އާމް

ނެތް ޒުވާނުންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ އޮތީ؟ ޑްރަގު ކެއުން ނޫން. އެއީ ނޫންތޯ މި ވާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި 

ޓުގައި އެްއވެްސ ދަންނަވަނީ މިއީ އިންސާފާ ޚިލާފު ބަޖެޓެކޭ. ވަޒީފާގެ ުފރުޞަތެއް ތަޢާރަފުކުރުމަކަށް މި ބަޖެ

ފައިސާެއއް ހިމެނިފައެއް ނެތް. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުން ިބކަވާނެ. ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގަނީ. ދެން، މި 

ވިދާޅުވަނީ ވަރަށް އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ބޮޑުވެއޭ. ކޮން އިޤްތިޞާދެއް ފުޅާކޮްށގެން، ކޮން އާ ކަންތައްަތެކްއ 

ނޑުެމން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރު މި ކުރަނީ؟ އެއްވެސް ޭބފުޅަކު ޖަވާބުދެްއވާ! އާދެ! ތަޢާރަފުކޮށްގެންތޯ އަުޅގަ

އަުޑއިވޭ އެސް.އީ.ޒެޑް އަރަިބންގެ ބައެއް ފަރާތްފަރާތަށް ިވއްަކއިގެން، ރަށްރަށް ިވއްަކިއގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން މި ޤައުމު ގެ ދަރަނި މި ޓްރާންސްފަރކުރަނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ؟ ވަންސްއޯފް އާމްދަނީކޮޅެއް ިލބިދާނެ. އަޅުގަ

ނެކްސްޓް ޖެނަރޭޝަނަށް. މިއަދު ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުިރ ހުރިހާ ބިންތައް ވިއްކާެލވިާދނެ. އެކަމަކު، ެއއީ އަމިއްލަ 

ނޑު ަޙަސނު، ގެދޮރު ިވއްކާލާފައި ކާެރއް ގަެނގެން އުޅުނުހެން، އެ ބީދައިން އެ މިސާ ލު. ތެދެއް، ގެދޮރު ިވއްކާލި ތު

ލަގްޒަރީ ގާރެްއ ގަެނވިދާނެ ެގދޮރު ވިްއކައިލާފަ. ފަހުން ދަިރންނާއި ދަރިންގެ ދަރިން ުއެޅން އޮންނާނީ ކޮންތަނެއްތޯ؟ 

ނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިން  ރާއްޖޭަގއި އޮތްހާ ފަޅުރަށްަތާކ އެްއޗެހި ބޭރުމީހުންނަށް ިވްއކާލީމާ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އުފަލަށް ބޭނުންކުރަން، އާމް ނޑުމެން މިއަދު އަޅުގަ ދަނީ ހޯދަން އޮންނާނެތޯ؟ އެ މީހުންގެ ބޮލުގައި އަުޅގަ

ޓަކައި އެ މީހުންގެ ނަމުަގއި ތަންތަނުން ލޯނާ އެްއެޗހި ނަގަިއގެން ޚަރަދުކޮށްލާފައި އެ މީހުން މި ލޯުނ 

ންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. ދުނިޔޭަގއި ސަްސޓެއިނަބަްލ އަދާކުރަންޖެހުނީމަ ދެން ނިކުންނާތީ ކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ؟ މީ ވިސްނާލަ
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ގޮތަކަށް މެނުީވ ޤައުެމއްގެ ރިސޯސް ހޭދައެްއ ނުކުރޭ. އެީއ، ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮަތކަށް ކުރެވެނޭ ކަމެއް ނޫްނ، 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ވިސްަނއިގެން ެއކުލަަވއިލާ ބަޖެޓެއް ނޫންކަން

ނޑު ފުުރޞަތުލިބުނީމަ ހުށަހަޅާނަން،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

މިލިއަްނ  15އަޅުަގނޑުމެން މަރަދޫގެ ކަންތައްތަކަށް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ، ހުށަހަޅަން މިހާރު ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވެސް 

މިލިައން ރުފިޔާ. އެްއގޮތަކަްށވެްސ  15މި އެދެނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެްއ،  ރުފިޔާ މަދުވެގެން ބޭނުންވާނެ. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެދުނު  12އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްުޤވާ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަަކެއއް ނޫން މި ދައްކަނީ. އެކަަމކު އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަށް  3މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ. އެކަަމކު އެންމެ  15ކަންތައްތައް ެވސް 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ޢިްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅައިގެން ކިހިެނއްތޯ ިމކަން ކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ އައު ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ލިބިގެން. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް  ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަން. އޭގެ ާމނަ އަކީ ކުރިން އަޅުަގނޑުެމން ކަންކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް، ލިބޭ ވާހަކަ ތަކުރާ ރުކޮށް އަުޅގަ

ޤައުމުގެ ރިސޯސްަތއް ބެހިެގންދާއިރު، އިންސާުފވެރިކަމާިއ ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެ ރިސޯސްތައް ބެހޭނެ އިންތިޒާމު 

އްތޯ ލިބެނީ. ރައްޔިތުންނަށް އެ މީހުންގެ އަުތގައި ނެްތ ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެހެންނޫނިއްޔާ ޤާނޫނީ ކޮން ފޮނިމީރުކަމެ

އެްއޗެއް ޓެކްްސގެ ގޮތުަގިއ ނުނަގާ ގޮތަްށ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ކަންަތއްތައް ނިންމުމުގެ އުސޫެލއް 

މި އަންނަ އަހަރު ރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަާރއިރު،  11ޤާއިމުކުރުން. މިއަދު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، %

ބިލިއަން ރުފިާޔ  1ގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭ. މި އަހަރު، މި ހިނގާ އަހަރަްށ ވުރެ 11% އެ

ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރު ރައްޔިތުްނގެ އަުތަގިއ  2113ރައްޔިތުންެގ އަތުން؛ ާބކީ ޮއންނަ ފައިސާ އިން މަދުވޭ. 

ެގ އިޤްތިޞާދު އަުއ ކަންތައްަތކުގެ ތެރޭްނ ނުގެްނގޮްސ، އޮތް ފައިާސ، ހަމަ އެ އަދަދުން މަދުވޭ. ައޅުަގނޑުމެން

ރައްޔިތުންެގ އަުތަގއި އޮްތ އެްއޗެްއ ޓެކްސަްށ ނަގާ ަކމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ރަްއޔިުތން ފަގީރުވާނެ. މި އަހަރު 

ން، ވަރަށް ގިނަ މުދަލުން އޮތީ ސަރުކާރަށް ނަންގަވާފަ. ދެން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު އިތުރު ެއްއޗެހި 15ވެސް %

ތަކެތިން ހަމަ ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަޙައްމަލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، 

ނުޑގެ ވާހަކަ އަީކ މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގިއ އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. މީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

މަށް އޮތް ބަޖެޓެއް ޫނނޭ. މިއީ، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ޤައުމުގެ އުެފއްދުންތެރިކަން ުކރިއެރުވު

ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކަަމށް ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ުއފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. 

ބްރިޖެްއ ވެްސ އެޅިދާނެ ބޭރުްނ ެއހީ ތެދެއް، ފާލަމެއް ވެްސ އެިޅދާނެ. އަދި ެއއަރޕޯެޓއް ެވސް އެޅިދާނެ. އަދި 

ލިބިގެން. އެކަމަކު ޤައުުމގެ އުފެއްދުންތަުކގެ ތެރޭން ބޮޑު ބައެއް ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ ނަގާފައި، ޭއގެ ބަދަލުގަިއ 

ރައްޔިތުންނަށް މި ދެނީ ދޮޅު މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ތިންހަތަރު ހާސް، ަފސް ހާސް ރަްއޔިތުން ދިރިއުޭޅ 

ނޑު އުއްީމދުކުރަން އަލުން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވެސް މި ރަ ށެއްަގއި އެއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ
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ދެންނެވި ޕޮއިންޓުތަކަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ތަޙައްމަލްކުރެޭވވަރުގެ އެްއޗެްއ، އަދި ރާއްޖޭގެ ކުދި، 

 ނުދާނެ ގޮެތްއގެ މަތީން...މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ުފނޑިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ތައުފީޤުެދްއވި ޝުކުރިއް

އަށް ޙަމްދުކުރަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި މި ބަޖެޓް ހޭދަކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓް 

ިއ ތައުފީޤުދެއްވުން އެދި ެއަކނލާގެ ޙަޟްރަތުަގއި ދުޢާ ހޭދަކުރުމުގެ، ކޮރަޕްޝަނުްނ ސަލާމަތްކޮށް ހޭދަކުރުމުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ މި ބަޖެޓަކީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް.  ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފާހަގަކޮްށ،  އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާ އަްށ ނިސްބަތްކޮށް ބަލައިލާއިުރ ތޮްއޑޫ އަށް އެކަީށގެްނވާ ކަންަތއްތަކެްއ ހުރިކަން

ނޑު ަވރަށް ގިނަ ފަހަރު ކަމާ ބެހޭ  ޝުކުރުވެިރވަން. ނަމަވެސް ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުގައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާފަިއވާނެ. އެގޮތުން ރަްސދޫ، އުކުޅަސް ހަމަ އެްއކޮށް މަޙްރޫމްވެފައޭ ބުންޏަސް މީ 

ުކޅަހުގެ ގިރާ ސަރަހައްަދކީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބަޖެުޓކުރެިވގެން ިރވެޓްމަންޓުޖަހައި ކުށަކަށް ނުވާނެ. އާދެ! އު

ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން އައި ސަރަހައްދެއް. ނަމަެވސް މިހާހިސާބަށް އައިއިރު 

ސް ވަރަކަށް އެއަށް ައލިއަޅުަވއިެލވިފައި ނެތްކަްނ ވެސް ެއކަން އޮތީ ނުވެ. އަިދ މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އެްއވެ

އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ފާަހގަކޮށް، ބަޖެޓް ކޮމިޓީން މިކަން އަލުން ދިރާސާކޮށް، ކޮްނމެވެސް ވަެރއްގެ ަޙއްެލއް މި 

އިރު، ތަޢުލީމަކީ އެ ކަމަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮްށދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އެީއ ސްކޫލް ވަރަްށ މުހިއްމު ޢިމާރާތަކަށް ވާ 

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސްލު ކަމަށް ވާއިރު، ސްޫކލް އިމާރާތް ނުރައްކާތެރިވާ ހިސާބަށް އޮތީ މިހާރު ގޮއްސަ. 

ރަސްދޫގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭނީ ބަނދަރެއް އޮތްކަމުގައި ިވޔަސް ގަަދވެއްެޖއްޔާ ަހމަ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާާވ 

މުންދޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އަދި ހިސާބަށް ގަދަވަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން މިކަހަލަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މިކަން އިޞްލާުޙކޮށްދެއްވުން. އާދެ! އަދި މީެގއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދާއިރާތަކަށް ފައިސާ ލިބެން އޮންނަ މަގުތައް ބަންދުވެގެންދާކަން ެވސް ހިތާމަޔާ  ހޭދަވަމުންދާއިރު، އަުޅގަ

އެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުްނ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފުވަމުންދާ މިދާ ދުވަސްވަރު ވަރަށް މުހިއްމުކޮށް ބޭނުންކުރެޭވ 

އަމިއްަލ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަންތަްނ ، ކުދިކުދި ރަށްތައް ަދއުލަތަށް އެކި ސިފަސިަފއިަގއި ެނގެމުން ބައެްއ ފަރާތްތަކަށް
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ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދު ބިާނވެ، ފުާޅވެގެންދާނީ ރާއްޭޖގެ  ކުއްޔަށް ދޫކުެރވެމުންދާކަން މީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ގެްނ ރަށްތަކުގަިއ ދާއިރާަތކުަގއި ުކރެވޭ އިންވެސްުޓ އިތުުރވެެގން، ަކއުންސިލުތަކަށް ލިބެްނޖެހޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ 

މުޅިން ސަރުކާރަށް ބަރޯސާވެ، ހުރިހާ ކަމެއް ދައުލަތަށް އަތްދިގުކޮްށގެން ފައިސާ ހޯދައިގެން ކުރުުމގެ ބަދަލުަގިއ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ބުނާ ގޮުތން ވެސް ބާުރވެރިކުުރވަންޖެހޭ ކައުންސިލުަތއް. އެހެންވީމާ، އެގޮތުްނ އެފަދަ ކަްނކަމަށް 

ަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ރޮނގަކަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން އިސްކަންދެްއަވއިގެން. ހަމަ އަޅު

ނޑު ދަންނަވައިލާހިތްވަނީ ެއްއވެސް  ނޑު ުއއްމީދުުކރަން. ދެން، އަޅުގަ މިކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަްއވާެނ ކަމަށް އަޅުގަ

ންނަ ަވރަށް ބޮޑު ވަޢުދެއް؛ ބިން މެނިފެސްޓޯއެއްަގއި ނުހިމެނި، ކޮންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ފުއްަދވަމުން އަ

ނޑު އެންމެ  ހިއްކުމުގެ މުބާރާތް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާ ބޭފުުޅން އެބަ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ އިލްތިމާސްކޮށްލާނީ މި ބިން ހިއްކުމުގެ މުބާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަްށ ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން

ހުއްޓައިލަްއވަން. ާރއްޖޭަގިއ އެތައް ހެކްޓަެރއްގެ ބިްނ އެތަންމިތާނގައި ޖަންގަިލެވފައި، ެއކަށީގެްނވާ ގޮަތކަށް 

ނޑުވެިރކަން ކުރެވެަމކުންނުދޭ. އައްޑޫ އާއި އެިކއެކި ަސރަހައްދުތައް އެހެރީ ބޮޑެތިކޮްށ، ފުވައްމުލަކު އެ ތަންތަން  ދަ

ފަޅެއް؛ ހަމަ ވެރިކަމަްށ އަރާވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް ޮކންމެ ވެސް ފަޅެއް ހިއްކުމުގެ ބިނާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންެމވެސް 

ނަޑކަށް   2މަޝްރުޢެއް އިފްތިތާޙުކޮްށގެްނ އެ ބިން ިހއްކަން ފެށީ. ަކނޑުައޑިން ނަަގިއގެން ޮގްސ ބިމެއް، ގާްތގަ

ން ރުިފޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭެގ ކިލޯމީޓަރު ވަރަށް ހިްއކައިާލަވރު އެ ދަނީ އެތައް މިލިއަްނ، އެަތއް ބިލިއަ

ބަދަލުގައި އިމާރާތްތައްކޮްށގެްނ ބިން ހުރި ތަންތާނގައި ަހމަ އެ އިްނވެސްޓު އިތުރުކޮްށފިއްޔާ ބިން ހިްއކަން ދާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އިމާރާތްކޮށް، ބޯހިޔާވެހިކަން ދިނުމަށް ހޭދަވާއިރު އަދި އެ ޚަރަދެއް ނުދާނޭ.  ފައިސާގެ އަދަދު އަުޅގަ

ހެންވީމާ، މިއީ އެނގިގެން ނަމަވެސް އަދި ނޭނގި ނަަމެވސް ވާދަވެިރ ރޫޙެްއގައި ނަަމެވސް އަދި ައޅުަގނޑުމެން އެހާ އެ

ފޯރީގައި ކުރަން ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ލަފައެއް ނުކުރޭ. މިއީ ައޅުަގނޑު ވިސްނުން. އެހެންވީމާ، 

އޮތް ބޮޑެތި ބިންތައް، އިމާރާތްކޮށްގެން ރައްޔިތުންަނށް ބޯހިޔާވެހިކަން ދިނުމުގެ  ބިން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ާރއްޖޭަގއި

އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ގިނަ  5މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑު. އެކަންކަން 

އްކަްތކުރި ކަމަށް ވިޔަސް. އެހެްނވީމާ، މި ވާ ފަހަރު މި އޮންނަނީ ނިންމައިނުލެވިފައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަސަ

ގޮތަކީ ވެރިކަން ބަދަުލވުން. މި ހާލަތަށް އައިމަ އެްއކަލަ ތާނގައި ފްލެެޓއް ނޭޅޭ، ައަޅން ފަށާފައި ހުރި ފްލެޓުތަކެއް 

ޓޯ. ެއ ނުނިމޭ. ރައްޔިތުން އަތުން ލާރި އާއި ފަިއސާ ނެގެމުން މިހިރަ ދަނީ. ވެރިކަން ބަދަލުވީ، އަނެއް މެނިފެސް

މެނިފެސްޓޯ އިޢުލާންވެގެންދާިއރު އެްއކަލަ ކަންތައްަތއް މި ހުންނަނީ ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ވާދަވެރި ކަމަްށ 

ވުރެ ައޅުަގނޑުމެން އިްސަކންދޭންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަަމކީ 

ނޑު ެވސް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  ކޮންމެހެން އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ، އަުޅގަ

ހިފީ. ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ަޢދުލުއިންސާފުން މި ބަޖެޓް ހޭދަކުރުމަކީ މި ބަޖެޓް ކާމިާޔބުކުރުމުގެ އަސްލު ކަުމގަިއ 



27 

 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ބަޖެޓް އި ޢުލާންކުރެވިގެްނ، ބަޖެޓް ފާސްވެގެން ވެގެންދާނެ. ވަރަށް ގިނަ ަފހަރު އަޅުގަ

ގޮއްަސ، ދެން ޢަމަލުކުރެވޭއިރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުކޮށް ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ތަން. ބައެއް ބޭފުޅުން އެ 

ވިދާޅުާވ ގޮތަްށ، އިންސާާފއި ހަމަހަމަކަމުން އެއްކިބާެވ، ައމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްކުެރޭވ ތަން، ޕާޓީގެ މަޞްލަޙަުތ 

ނޑު ެވސް ުއއްމީދުކުރަނީ މި ސަރުާކރު ސަލާމަތްވެ، ވަރަށް އަމާން އިސް ކުެރވޭ ތަން. އެހެންވީމާ، އެކަންކަމުން އަުޅގަ

މާޙައުލެއްަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ވެްސ، ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން ވެސް ހަމަހަމަ ޢަދުލުވެރި، އިންާސވެިރ 

ނޑު ޝަެކއް ނުކުރަން.  ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓް ބެހިގެންޮގއްސި ނަމަ، މީ ކާމިޔާބު ބަޖެޓަކަށް ވާނެ ކަމާ މެދަކު ައޅުގަ

ދެން، އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ބައެއް ކަންކަން ހުރީމަ އަދި ވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަުޅަގނޑަކަށް ލަފަެއއް ނުކުރެޭވ 

ނޑުވެރިން ތިބީ ޓެކްސްނެގުން ެއއީ ެއހާ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަކަށް. މަސްވެރިން ތިބީ ފުދޭވަތެލުން  ރަކަްށ ދަތިކޮށް. ދަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުންދާ.  ދަތިކޮށް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ މިހާ ދަތިކޮށް ތިއްބާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަސީލަތް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ެއއަށް އަޅުަގނަޑށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެކަން ވެސް ިއޞްލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް ބަޖެޓު 

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ކިތަންމެ ދިުގކޮށް ާވހަކަދެއްކިަޔސް ހަމަ ދެއްކޭީނ ކޮ މިޓީ އަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ

އެއް ވާހަަކެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ ކޯޅުމާއި ހަސަދަ އާއި ފަސާދަ އިން ޤައުމު 

ނުޑމެންގެ މި ޒަޢާމަތުަގއި މި ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންެދވިްއޖެއްޔާ މި ބަޖެޓަކީ ކާމިޔާުބ  ސަލާމަތްކޮށްގެން، އަުޅގަ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އަކީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މި ލޮބުވެތި  ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ވާނޭ. އަުޅގަ

މިންވަރުކުރެްއވުން. ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ هللا ވަޠަނާއި ޤައުުމގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް 

ނޑުމެންނަކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއި ެއއްބަިއވަްނތަކަމުގެ ވަުރގަދަ ިކއްލާެއްއ އުފެދި، އަުޅގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ލެއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ   هللاވަރަށް ވަުރގަދަ ވަޠަނެއް ަކމުގައި 

 ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް. 

 

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބަޖެޓަކީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ  2115. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ބަޖެޓެއް. އަދި މި ބަޖެޓު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ާރއްޖޭގެ ިދރިއުޅޭ ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ހިނިތުންވުން އަންނާނެަކން 

ނި އަންނާނެ ހިނިތުންވުމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ެއީއ ހަމައެކަނި މުޙައްމަދަށް އެކަ 
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ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރެގ ވާހަކަ. ިމގޮތުން ބަލާއިުރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަުޅގަ

ކު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހިމެނޭ ތ. ގުަރިއދޫ ދާއިރާ އަށް ައއު ެއއްެވްސ ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވާ ވާހަަކ ހިތާމައާ އެ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ބަޖެޓު، ކައުންސިުލގެ ބަޖެުޓ ވަނީ  2115އަދި ގުަރއިދޫގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ  1ވަަނ އަހަރަށް ކަ

ދަށްވެފަ. އެހެންނަމަވެސް އެުކލަވައިަލއްވާަފއިވާެލއް ފުރިހަމަ ކަމަށް ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް މި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް 

ށަަހޅާ ގޮތަީކ، އަކުރުން އަކުރަްށ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޮގތަށް. މިގޮތަށް މި ހުށަހެޅީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ހު

ނޑު ބަޖެޓު ފާސްކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަާށ  ސަބަބެއް ނެތިެއއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ބާއްާވ  އަދި ދައުލަތުން މިހާ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، އެ

ވަނަ އަހަރަށް  2115ބައްދަލުވުންތަކަށް އެތަްއ ޮބޑު ޚަރަދުތަކެްއ ހިނގަމުްނދާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަކީ ަވރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. އަދިެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އެގޮތަށް. އަދި 

ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖޭގެ؛ މި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން މި ހުށަހެޅީ ބަޖެޓު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ދައުލަތުން މިހާ 

ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގަމުންދާތީ. ވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް މި ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމަވައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓު ިމ 

ނުޑ ގޮވާލަން. ކުރިން ެވސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަ ކަމަށް ޓަކައި މާ ގިނަ ބަޖެޓަށް ދެއްވުމަށް އަޅު  ގަ

ވާހަކަތަެކއް ައޅުަގނޑު ަދއްާކކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިމެނޭ ދާއިާރ؛ ާގދިއްފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްުދެގ 

ނޑު ވަރަށް ގިަނ ފަހަރު ދަންނަވައިފިން. އެ ކަމަކު އަދި އެްއވެސް ޙައްެލއް ނާދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ އަުޅގަ

ހަމަ މިފަދައިން ދިޔަމިނގިލީެގ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ އަކީ ެވސް އެހާ ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް. ދައުލަތުން ބަޖެޓުކުރެިވ، މި 

ންނަމަވެސް ޢަމަލީ އަހަރު ވެސް ެއކަމުގެ މަަސއްކަތް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ސަރވޭކޮށް މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވޭ. އެހެ

ނޑު މި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިކަން ފާހަގަޮކށްލަން. މިހެންކަމަށްވުމާއެކު  މަސައްކަތް ނުހިނގާތީ މިއަދު އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ އެދެނީ މި ބަޖެޓަްށ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން އަުޅަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ާތއީުދކުރާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، 

އްވި ގޮތަށް ުހރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުެދއްަވއި މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދެްއވުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަޖެޓު ފޮނު

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަަޑވެލީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަ ރު. އަުޅގަ

 މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:
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ލަފާކުރާ ބަޖެޓާ ބެހޭ  ވަނަ އަހަރަށް ަދުއލަތަށް 2115`. އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

ބިލިއަްނ  22ގޮތުން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ނުކުތާަތކެްއ އެބަ ހުރި. 

ރުފިޔާގެ މި ިބޔަ ބޮުޑ ބަޖެޓު މީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެީކގަިއ ބަހާލެވިފަިއާވ ބަޖެޓެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން 

އެަބ ޖެހޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ވެސް ޤަބޫުލކުރަން އާބާީދ ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް، ޮބޑެތި  ވިސްނާލަން

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރަށް ތަފާުތ  އަދަދުތަކުން ބަޖެޓުަގއި ހުރުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކިޔާ އިްނޞާފާއި ހަމަހަމަކަމާ އެކީގައި ބަޖެޓު ބަހާލެވިފައިވުންތޯ މީ ބޮޑުކޮށް އެ އަދަދުތައް ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަން މި ސަރުކާރުން ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ އަށް މިހާ  ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ރަނގަޅު ނުކުތާއެއް. އަުޅގަ

ަރއްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވަނީ ބޮޑު އަދަދެއް މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައިވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަރައްޤީ، އުާފވެރިކަން. މިދެންނެވި އުފާވެިރކަމަށް ވާސިުލވުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުން ބޮުޑ ބައެއް ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ އަްށ 

ނޑު ވަރަށް  26ޚަރަދުކުރަން؛ އާދެ! % ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ޚަރަދުުކރަން ހިމަނާފައި ވާތީ މި ަސރުކާރަށް އަުޅގަ

ރު ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށްލާއިުރގައި ބަެއއް ރަށްރަށަށް އެކަށީގެންނުާވ؛ އާދެ! ބޮޑަށް ޝުކު

ދުއިސައްަތވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުރިިއރުގައި ބަެއއް ދާއިރާތަކަށް ެއއާ އެކަީށގެންވާ އަދަދެއް؛ 

އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ މިއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އިންސާުފވެރިކަާމ މިލިއަން ރުފިޔާަވރު ހިމަނާފައި  1.2އާދެ! 

ނޑެއް ނުދެކެން. ާއދެ! މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ރަްއޔިުތންނަކީ ވެސް މި ދެންނެވި  އެީކގައި ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޔިތުންތަކަކީ ވެްސ މި ދެންނެވި އުއްމީދުތައް، އުފާވެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ިތބި ރައްޔިތުންތަކެއް. މަަޑވެލީ ދާއިރާގެ ރައް 

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވަނީ  އުފާވެރިކަުމގެ އުއްމީދުަތއް ބޭނުންވެގެންުއޅޭ ރައްޔިެތއް. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ށް އަލަށް ކުރުމަްށ މަދަވެލި ދާއިރާ އެްއކޮށް މަޙްރޫމުކޮށްލާފައިވާ ތަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މުޅި މަޑަވެލި ދާއިރާ އަ

ނެޑއްދޫ އަދި  3ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޮތުަމކީ މީގެ ެހއްެކއް. މަަޑވެލި ދާއިރާގެ  ރަްށ ކަމުަގިއވާ؛ މަޑަވެލި، ހޯ

ނޑުމެން ހަމަ  ނޑަައޅާފައި ނެތްކަމީ އަޅުގަ ނަޑެއްލާގެ ތެރޭން ހޯޑެއްދޫ ައށް މި ބަޖެޓުން އެއްވެސް ކަެމއް ކުރުމަށް ކަ

ނަޑއަޅާފައި ނެްތ ވަރަށް ހިތާމަކުރަ ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަލަށް ކުރުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކަ ންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފަިއ  ވާހަކަ. ހަމައެގޮތަށް ނަޑެއްާލަގއި ވެސް އަލަށް ކުރުމަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެުޓ  211ަރށްރަށުގައި އާބާދީ ބޮޑަސް ނެތްކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކައިރި 

ކުރެވިފަިއާވއިރުަގއި މި ދެންނެވި ރަށްރަށުގައި މި ދެންނެވި ތަފާތުތައް ބަޖެޓުގައި ހުރުމަކީ ރައްޔިތުން މިއަދު ބަލާ 

ތުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެްސ ކަމެއް. ރައްޔިތުން ެއކަމާ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެ ރައްޔި 

ނަޑއެޅިގެްނދިއުން. އާދެ! ގދ. ހޯެޑއްދޫ އަށް ިވސްނައިާލއިރުަގިއ  މިންވަރެއް، ަޙއްޤު މިންވަެރްއ މި ބަޖެޓުން ކަ

އަހަރެއްހާ ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި ބަޖެޓުކުެރވެމުން އައި ކަމެްއ، ރަށު ސްކޫުލެގ ކްލާސް ބަރީެގ މަސައްކަްތ  3ވޭތުވެިދޔަ 

ންނަމަވެސް ެއކަން މިއަދު މި އޮތީ މި ބަޖެޓުން އުނިކޮށްލާފަ. އެހެންީވމާ، މި ކަމަކީ އެ ރަުށެގ ކުރުމަށް. އެހެ
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ރައްޔިތުން އެްއގޮތަކަްށވެސް ަބލައިގަންނަ ކަެމއް ކަަމކަށް ުނވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގދ. ހޯޑެއްޫދގެ ބަނދަރު އޮތީ 

ސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ބަނދަރު އެއްކޮްށ ރަނަގުޅ މަރާމާތުނުކޮށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރު ވެފަ. އެހެންނަމަވެ

ނޑައަޅާަފއިާވ ތަން.  ރަށްރަށުގައި ބަނދަރުހެދުމަށް އިތުރަށް ސަރުކާރުން ިއންވެސްޓުކުރުމަށް މި ބަޖެުޓގައި ކަ

ނެޑއްދޫގެ ަރްއޔިތުން ވެސް މިއަދު އެބަ ތިބި މިކަންތައްތައް ބަލަން. ހޯެޑއްދޫގެ ަރއްޔި ތުންނަށް ވެްސ އެހެންވީމާ، ހޯ

މިއަދު މިކަން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާނުވާ އެބަ އެނގޭ. ކަރަްނޓުގެ ދަތިކަމަށް ބަލާއިރުަގއި ޮކންމެ ރެޔަކު ކަރަންޓު އެބަ 

ނޑޭ. އެންމެ އިންޖީނަކުން ކަރަންޓު މިހާތަނަށް ދެމުން އެ ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް  ކެ

ން އެއްވެްސ ކަމެއް ހިމަނާފައި ނެތްކަމީ މިއަދު ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އާދެ! ނަޑެއްލާ އަީކ ޓަކައި މި ބަޖެޓު

ނޑު ައސާސީ ކަންތައްތަކެއް ވެސް  ކިތަންމެ މީސްކޮޅު މަދު، ކުޑަ ރަށެއް ކަމުގައި ވިަޔސް، މިރަށަށް ބޭނުންވާ މައިގަ

ސްކޫލް ފަދަ މުހިއްމު އެތައް ކަމެއް މި ބަޖެޓުން މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޕްރީ

އުނިކޮށްލާފަިއވާ ކަމީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އާދެ! މި ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަމުން ފިނޭސް މިނިސްޓަރު 

އެކަެމއް  ވިދާޅުިވ، އާބާދީ ެއއްފަސްުކރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެުޓން އަޅުަގނޑަށް

އެްއގޮތަކަްށވެސް ފެންނާކަށް ނެތް. އާދެ! ގދ. ހޯެޑއްޫދ އާިއ މަަޑވެްއޔަކީ ެއއް ަފޅެއްަގއި އޮންނަ، މި ަވގުތު 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފަސޭހަ އިން އެއްފަސްކޮށްެލވޭނެ ދެ ރަށް ކަމަށް އަޅުގަ

މުންދިަޔއީ ހުަވފެންތައް. ބަޖެޓުކުރަމުން އައި ބައެއް ސަުރކާރުތަކުން. ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ދައްކަ

ނޑުމެންނަކަށް ފެްނނާކަށް ނެތް. ނަމަވެސް މި  އެހެންނަމަވެސް މިކަން މިހާތަނަށް ކުރެިވގެންދިޔަ ތަނެްއ އަުޅގަ

ގުޅުަވއިެލވިދާނެ ކަމަށް. ސަރުކާރު ައއުމާ އެީކގައި ަރއްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދުތަެކއްަގއި، މި ދެ ަރށް 

ނޑު  އެގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕަގއި ހިމެނުމަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

މި ދެންނެވި، ރައްޔިތުންގެ ިވންދާ އެއްގޮތަށް ައޅުަގނޑު ިއޚްތިޔާރުކުރި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މި ދެރަށް ގުޅާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު. 

އުފާކުރަން ބަޖެޓުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓު ހިމަނައިދެއްވީތީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަ  ވަރަށް

ނޑައަޅާަފއިވާ  ިމލިއަން ރުފިޔާ އަކީ މިކަން ހަމަ ކުރެވިދާނެ އަދަދެއްތޯ؟  1.2ޖެހޭ މި ބަޖެޓުން މިކަން ކުރުމަށް ކަ

އް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ، ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން އެދެނީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ

ނުޑމެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ  މިކަން ކޮށް ނިންމޭނެ ވަރުގެ އަދަދެއް މި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިދެއްވުމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ނޑުމެން  އުއްމީދަކީ ެއއީ މިއަދު. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަބްސިީޑްޒގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ދައްކަމު. އަުޅގަ

އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ސަބްސިޑީޒް ދިނީމާ ރައްޔިުތން ވަކިކަމެްއގެ ތެރޭަގއި ތާށިކުރުވެނީކަން. މި ސަރުކާރުން 

ވެސް ސަބްސިީޑޒަށް އެަތއް ިމލިއަން ރުފިޔާެއއް އެބަ ޚަރަުދކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަން 

މުަވއްޒަފުން އެަބ  51ރުިފޔާ އަށް ވުރެ ދަށް، % 5111ސަރވިްސ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ  އެބަ ޖެހޭ ސިވިލް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ވަކި ބަޔަކަށް  ުރފިޔާ ނޫނީ އެއަށް ވުރެ ވެްސ  5111ތިބިކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ގިނައިން ސަބްިސޑީްޒގެ ގޮުތަގއި ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަމުންދާ ތަން. މި އީ އަުޅގަ

ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮުތގައި މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް މިހާ ޒުވާން އާބާދީއަކަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަމުންދިއުމަކީ އެއީ 

 3 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ިވސްނާލަން ހަމަ ރަނގަޅު ނުކުތާެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ަބޖެޓުން މަޑަވެލި ދާއިާރގެ

ރަށަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިމަނާފައިނުވާތީ، މިދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިމަނާފައިނުވަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ 

ނަޑއަާޅފައިާވއިރު މަޑަވެލި ދާއިާރ  211ކައިީރގައި އޮންނަ ރަށަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުުރމަށް މި ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައަޅާަފއި ވަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ މިއީ ރައްޔިތުން ިމއަދު ސުވާުލކުރާ ކަންކަން. އެހެންވީމާ،  އަށް މިހާވަރުެގ އަދަދެއް  ކަ

އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ރަނަގޅުެވ، ހަމަމަގަށް މި ބަޖެޓް އެޅުވިެގންދިއުން. ފުރުޞަތު ދެއްވި 

 ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަަވއިފި. މި ހިސާބުން  5ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

 ބައިަގޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:31: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ވަނީ   2115ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިައށް ގެންދާއިރު އަުޅގަ

ގެންާދއިރުަގއި ިމ ބަހުސްކުރުމަށް ޓަަކއި ބަުހސް ކުރިއަްށ ސް. ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރުގަިއ އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަަމ  ވާކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަްނނަވާފައި ބަހުސް

. އެއަށްފަހުގަިއ ޢުޘްމާނަށްލް ެޖހެނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީ ފުރުޞަތެއް އަުރވަން މި

ނުޑ އަށްهللا އަުރވާނަްނ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު . ދެން އަުޅގަ

މި އަރުވާނީ މަކުނުޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް. އެހެންކަމުން، މިހާރު ފުރުޞަތު

 މަށް.ތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންިދއުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްއަރުވަނީ ގެމަނަފުރުޞަތު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ
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ނީޑގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހިފަން އެންެގވި  އި މްދާއަށް ޙަތަާބރަކު ވަތަޢާލާ هللا  ،`. ސިކު

 ލަވާތާއިމާތް ސާހިބާ އަށް ޞަ ދެްއވިއަށް މިކަން ދައްކުަވއި ގޮތުން މި ދުނިޔެ ކުރަން. އަދި ޢަމަލީރުޝުކު

ނޑުމެން ިމ  ދުޢާުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ލެއްވުން އެދި ބަރަކާތް މު ކުރަނީ ވަރަށް މުހިއްމިއަދު އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ މްސީލުތަމަސައްކަތެއް. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ ރައްޔިތުްނ 

ނުޑމެންނަށް ލާޒިމްކޮށް ަސއްކަުތގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިއްމު ކޮށްފައިވާ މަކަށަަވރު، ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގި މަސައްކަތެއް. މި ބަޖެޓު ނޑުމެން ބަލައިާލއިރު މިއަުދ އަުޅގަ  ެވގެން މިކަށަވަރު  ،ޔަޤީންވެ ،އަުޅގަ

ބަޖެޓެްއ ނޫންކަން. މިއީ ރައްޔިތުންެގ ބަޖެޓެއްކަން. ރައްޔިތުންެގ  ގެމި ބަޖެޓަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރު  ،ދަނީ

ނޑު މި  ނޑުމެން ބަލާއިރު މި ބަޖެޓު ،ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ ގިނަ  ،ގެ ގިނަ މާއްދާތަކަށް ައުޅގަ

ޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަާމޒުކޮްށގެން ދަނީ ސީދާ ރާއް ަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެމުން މިތަކަށް ބަލާއިރު އަޅު ޕޮއިންޓު

ގިނަ  ދެއްކެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވަރަށްގެ ކުޑައިރުޮކޅެްއ ކުރިން ވާހަކަތައް. އަޅުަގނޑުމެން މީހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓު

ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ްއގޮތަކަށް ށް ނޭނގެ އެއަުޅަގނޑަކަ .ެލިވގެންދިޔަވާލުންަތކެއް ޙަޤީޤަުތގަިއ އޮުޅވައިއޮޅު

 އޮތީ އަްއޑު ޕީ.އެްސ.ޕީ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި މި ،އޮތީ އިންަނވަނީ ީކްއެވގެން ކަެމއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ މި މަޑުން ތި

 ،އްމަޝްރޫޢެ  51މި ޕޭޖަށް ބަލާއިުރގަިއ ބަރާބަރު  115 ،116ބޭފުޅުން ބައްލަވާ  ތި  ،އަތޮޅުެގ ރަްއޔިތުންނަށް

 އެ  އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ރުފިޔާ އަްއޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ  މިލިއަނަށް ވުރެ 311ރޫޢެއް މަޝް 51ބަރާބަރު 

ުޅވައިލުެމއް. މިފަދަ ނެްއހާ ރުފިޔާއޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮމިލިއަްނ ރުފިޔާއޭ. ތިން މިލިއަ ވިދާޅުވީ އެންމެ ދެ

ނޑުމެން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް  އަުޑއިިވގެންދާލުންތައް މަޖިލީހުގެ ެތރޭގައި އަޅު އޮޅުަވއި  ،ހިނދު ގަ

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ،މު ކަެމއްންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮްށ ރަނގަޅުކުރުމަކީ މުިހއްމި ކަ  ،ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހުރި.  ހެން ވާންޖެޭހ ސަބަބުތަކެއް އެބަ. އެވެސް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޮގއްސަހުރި މަދުން ނަމަ ބައެއް ދާއިރާަތކަށް އެބަ

 ކުލަިއގެ ޓައީ އެކި ކުލަ  ހިނދު، ބެހޭ މުއައްސަސާަތުކގެ ވެރިން ވަަޑއިގަންަނވާ ަދއުލަތުގެ ކަމާ ،ދައުލަތުގެ ަވޒީރުން

ކަށް އަޅަިއގެން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންަނކަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ަރއްޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތައް އެ ީމހުންނާ ހަމައަށް ގެނެވޭ

ނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ދަތި ކަންތައްތަކެްއ  ނެތް. އެ މީހުންނާ ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނާއި  ހުރި. ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ކުެރވޭނީ އެިކއެކި މުއަްއސަާސތަކުަގއި ތިބޭ ދިމާވެފައި އެބަ

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތައް ވަރަށް ފާޅުކަން  ،ދާއިރާތަކުގައި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން އަދި އެހެނިހެން އެކި ކައުންސިލަރުންނާ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ފެނިގެން އެބަ ދޭ.  ބޮޑު ގޮތެްއގައި ސަރުކާރާ ހަމަ އަށް ގެނެސްދީގެން. މިފަދަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ޗައިާނގެ އިންޑަސްޓްރީ އޮތީ މިހެންނޭ.  ،ވިދާޅުވި  ވާހަކަފުޅުަގއި ގެހަމައެއާެއކު އަޅުަގނޑުމެން ެތރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ން މީހުންގެ އާބާދީގެ ޗައިާނއެްއގެ ވާހަކަ. ބިިލއަ 1.2ދަްއކަނީ  އޭ. ައޅުަގނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެން އިންޑަސްޓްރީ މި

ސް ވިާދޅުވާ ލައްަކެއއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. ޗައިނާގެ ަރއީ އަޅުަގނޑުމެން ތިން
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ނޑުމެްނގެ  ންޏާ ޗައިނާގެ ވެސް ކުީރެގ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަ ަކންތައްތައް ެވގެން ދަނީ؟ގޮތަށްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެއްެވސް ހާލެއްަގއި .ކުަރއްވާ ރައީސުން އެކި ަޤއުމުތަކަްށ ޒިޔާރަތް ދުަވހު އިަހކަށް؛ އަުޅގަ

ވިދާުޅވިތޯ ަޗއިނާ  ކުެރްއވި. ޗައިާނގެ ަރއީސް ެއްއވެްސ ފަހަރަކުއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްިހރާޗައިާނގެ ރަީއސް ެވސް ދިވެ

ނޫނިއްާޔ  .ެއއްކޮްށ ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓާލަން އާއަޅުަގނޑުމެން ޗައިނާ  އަށް ދަތުރުނުކުރަން؟

ނޑާލަން. ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންނަމަެވސްވިދާެޅއް ނުވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނާ ފަތުރުވެިރަކމާ އޮންނަ ގުޅުްނ ކަ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ އާމްދަނީެގ ބިލިއަ 13މިައދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ބަޖެުޓގައި ެޓކްްސގެ ގޮުތގައި  ،ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއް

މަށް ނެތިކޮށްލު ނޑުމެންގެ ފަތުރުވެިރކަން ފުޑާލައިއަުޅގަ ،ނދުހި ކޮށްފައިވާބޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ލަފާގޮތުަގއި ލި

ކޮށްަފއި ތިބި ބައެއް ވެރިން ެއކި ޤައުމުތަަކށް ގޮސް ދައްކާ ވާހަކަަތކުެގ ަގއި ވެރިކަންރާއްޖޭ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި

ނޑިގެންސަބަބުން މުޅި އިންޑަސްޓްީރ  ނޑުމެން ބަނެދާފު ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުަގއި . އޭެގ ސަބަުބން އަުޅގަ ލަންޖެހޭ އަުޅގަ

ވިދާޅުވަނީ  މިއަދު ވެސް އެ ،ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ލިބޭނެތޯ؟ ޅުަގނޑުމެންނަށްން ރުފިޔާ އަބިލިއަ 13މިވާ 

ނޑާލަންވީއޭ ނޑައިލެޭވކަށެއްއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުން ކަ ނޑުމެންނަަކށް ނެތޭ ކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސޯޝަލް  . އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަގީޕްރޮޓެކްޝަންގެ ގޮުތގަ ނޑުެމންއި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ ނާޔަތްތަކެްއ ދޭ އި މި ރުންނަށް އަޅުގަ

ގޮުތަގއި  ގެ ވިދާުޅވަނީ ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކނޑާެލޭވކަށް ނެތް. ފާޅުކަްނ ބޮޑު ޮގތެއްަގއި އެ

ނަޑއި 3.2ސަރުކާރުން ބަޖެޓްަގއި ހިމަނާފައިވާ  ނޑޭކަްށ ނެތޭބިލިއަން ުރފިޔާ ކަ ނޑުމެންނަށް ކެ . ލާށޭ. އަުޅގަ

ތަކުގައި މި ތިއްބެީވ އެ ސިޓިންރޫމް ،އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުން މްގައި މި ތިއްބެވިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޓީންރޫ

ނޑައި ންމިލިއަ 311ނުންނަށް ޓަކައި މި ދޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒުވާނުން. ެއ ޒުވާ ެލވޭކަްށ ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ނޑުމެން އުުމރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މި   11111 އި ކާފަައކަށްކޮންމެ މާމައަކާ ؛ފިޔާރު 5111ދޭ  ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

ަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ރުފިޔާ އަޅު 11111ރަީއސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރުން ވެދުމަށް މި ައރުވާ  ،ރުފިޔާ

ނަޑއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އުމުރުން ދުވަސްީވ  އަަހރުގެ ބަޖެޓްގައި ލެޭވކަށް ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަ

ނެތެމުންދިޔަ އާސަންދައެއް މި ސަރުކާރުން  ،ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު، ހުސްވަމުން ރުފިޔާ ޭދން އެބަ 11111މީހުންނަށް 

ނަޑއި  ންމިލިއަ 151ހުސްނުވާ އާސަންދައަކަށް ބަަދލުކޮށްފައި  ވެސް  ލެވޭކަށް ނެތް. މިއަދުރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ިވޔަސް އަދި  ުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާ އަށް ވިްސނާލި ކަމުގައި އަ ؛އެތަްއ ރަށްރަށެްއގެ ރާއްޖެތެޭރގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އިން ބޭސްފަުރާވ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން.  ތިބި އާސަންދަ ިވޔަސް އެބަ އެހެން ދާއިރާ އަށް ވިސްނާިލ ކަމުގައި 

ނީ . ކިޑުހުން. ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންޯހދަން ބޭނުންވާ މީކިޑުނީގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ

 ެނއް މިލިއަ 151ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން. އެިކއެކި ޯއގަންތައް ބަދަލުުކރަން ބޭނުންވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑޭނެ. ހަމަެއއާެއކު، ކަރަންޓު ސަބްސިޑީޒް   ؛ން ރުފިޔާމިލިއަ 515މިދޭ  ގޮތުަގއި  ގެވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ުނކެ

ނޑޭނެ އަމިލި 515ދޭ  ަތކަށް މި ތުންގެ ކަރަންޓު ބިލުމެތި ަރއްޔި އަޅުަގނޑުމެން ނިކަ ނޑުމެންނަށް ކެ ން ރުފިާޔ ައޅުގަ
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ނޑޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މިއަ މިލި 156ގޮތެއް ނެތް. ކާުޑގެ ސަބްިސޑީްޒގެ ގޮުތގައި  ދަންނަވަނީ ވަރަށް  ން ރުފިޔާ ކެ

ނޑޭނެ. ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަމިލިއަ 25ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮތުަގއި  ސާފުކޮށް. ފެނުގެ ކަށް ނުކެ

ނޑުެމންގެ .ޤައުމުަގއި މި ބިތި  ވެސް އެބަ ބޭނުންވާ މީހުން ެއއީ ާޚއްޞަ އެހީ އަްށ  11ނޫނީ % 5އާބާީދގެ % އަުޅގަ

ބޭނުންވާ މީހުން ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ތިބި 

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަން އެބަ ބައެއްކަން  ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޚާއްަޞ އެީހ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން މި  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް ސަތޭކަ އޮނަތިރީސް މިލިއަ ބަޖެޓްގައި ަކނަޑއަޅާފައި މި  ނޑައިން ރުފިޔާ އަުޅގަ ެލވޭކަށް ނެްތ ކަ

 ވެްސ އަިދ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުަގއި  ނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި އަުޅގަ. ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއކަނިެވރި މައިން އެބަ

 ތިބި. އެކަިނވެރި މައިންނަްށ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުން މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ދޭން އެބަ  ވެސް އެކަނިވެރ މައިން އެބަ 

ރުކާރުން މި ބަޖެޓުގައި ލުން ދެޭވނީ ސައެ އަޅާލުން ެދވޭނީ ސަރުކާރުން. އެ އަޅާ އެ އަޅާލުން ދެނީ ކޮންަބއެއްތޯ؟ ޖެހޭ.

ނޑުމެން ދީގެމިލިއަ 51ހިމަނާފައިވާ  ވެްސ  ން ރުފިޔާގެ ތެރެިއން އެންމެ ސެންޓެއްމިލިއަ 51ން. ެއ ން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑު ބަލަން އެބަ ނުޑވެރި ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ަކނަޑެއއް ނުލެވޭނެ. ހަމައެާއއެކު، ައޅުގަ ކަމަށް މަސްވެރިކަާމއި ދަ

ނޑުމެން ެވފައި އެބަ ބޮޑެތި ވަޢުދުތަކެއް ޓަކައި ވަރަށް  01އްދުމަށް ޓަަކއި އޮތް. އެ ކަންތަްއތައް ފު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެވރިންނަށް ޓަކައި މި ވެފައިާވ ވަޢުދުތައްމިލިއަ ނޑުމެން މަސްވެރިންނާއި ދަ ފުއްދުމަށް ޓަކަިއ  ން ރުފިޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކަ ން ުރފިޔާ މިލިއަ 01ލާފައި އޮތް  މި ކަންަތއްތައް ހުއްުޓަވއި ރަްއޔިތުން  ެލވޭކަށް ނެތް.ނޑައިއަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމައެއާެއކު ގެދޮުރވެރިކަުމގެ ގޮތުން ދެވޭނިކަމެތި އެހީތެރިކަމުެގ  ކުރުމަށް ޓަކައި ދެެކވޭ ވާހަކަެއއް މިއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓްގައިމިލިއަ 21ގޮތުން  ތްތެރި ރައީސް، . ޢިއްޒަތް ލާފަވެސް އެަބއޮ ން ރުިފޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޯތިތަޓުެވސް ފްލެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކަށް އިޢުލާންކޮށްލީމާ ތަކަށް އަުޅގަ

ތިއްބެވި ވަރަށް ނިކަމެިތ  އަންނަނީ. އެތައް ރަްއޔިތުންނެއް އެބަ  އެޕްލިކޭޝަން މި 21111، 15111 މި އަންނަނީ

ނުޑމެން ވިސްނަން އެބަ ހިަފއިގެން ތިބޭ ަރްއޔިތުންނާ ގައި ކުއްޔަށްހާލުގައި. މާލޭެގ ތަންތަނު ޖެހޭ.  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ވީހިނދު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ  ޖެހޭ މިއީ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެން މި ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްޮކށް؛ ޓަކައި ކޮށްލީމާ. މުޅި ދާއިރާގެ ގެަތކަށް ިޒޔާރަތް. ދާއިރާގެ ގޭލީމަމި އެނގޭނީ އަުޅގަ

 އުޅެނީ މާލޭގައި. މާލޭގައި މި  ވެސް މި ލާތައްޢާއި ވެސް އަދި ގިނަ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ޒުާވނުންގެ ތެރެއިން

ދޭްނވެގެން. ޔަވައިއުޅެނީ ަދރީންނަށް ކި އުޅެނީ ަވޒީފާ ނުލިބިގެން. މާލޭގައި މި ވެގެން. މާލޭަގއި މި އުޅެނީ ކަމެއް

ނޑުމެން އެބަ އުލު ދަނީ އެ މާޙަ ސަރުކާރުން މި މި ؛އުލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޖެހޭ އެފަދަ މާޙަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުވާނެ. ލާރި ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެންޓެކްްސެގ ގޮތުަގއި މި ލިބޭ އަުޅަގނޑުމެން ހަމައެކަނި  ދިމާ އަށް.ޤާއިމްކުރުމާ 

ކުރަްއވާ ކޮންމެ ޒިޔާރަެތއްަގއި ކުީރގެ ވެރިން ެއ ވިާދޅުވަނީ ިމ މެން ޤައުމުން ބޭރަށް ިޒޔާރަތްޑުވެްސ ައޅުަގނ މިއަދު

ަތަކށް އަންނާނެ ކަމެއް ނެތޭ. . އަޅުަގނޑުމެންގެ ރިސޯޓުކޮށްލަްނވީއޭ ންނާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ޓޫރިޒަމް ބޮއިކަޓްޤައުމަށް އަ
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ނޑިގެންނޭ. ޢިއް  އަޅުަގނޑުމެން އިންޑަސްޓްރީ މި ފަހުން  އެންމެ !ބައްލަވާ ރައީސް، ިނކަން ިވްސނައިަޒތްތެރި ދަނީ ފު

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަ   މި  ބިންތަކާފަޅުތަާކއި އި ތިބި ރިސޯޓުތަކާއި ހިރިތަކާއި ގިރިަތކާއި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ައޅުގަ

ފާތަްއ އުފެއްދުމަށް ަޓކަިއ . ނަތީޖާއަކަްށ ވެގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީއޮތީ ެއކި މީސްމީހުންނަށް ވެދުމަށް އަރުވާފަ

. މި ސަރުކާރުން މިހާރު އެ ދަނީ އިތުރު ފަސް ންނަްށ ހުއްޓިފައޮތީ އަޅުަގނޑުމެ ހުރި ވަރަށް ގިނަ އޭިރޔާތަްއ މި

ހުއްޓިފަިއ  ކުރަމުން. ހަމައެއާެއކު،ދަނީ ޯހދުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތް އާމް ،ވެސް ޓޫިރޒަމް ގޮުތަގއި ތަރައްީޤކޮށް ރަށެއް

ލޯނުތައް ދީގެން ، ވެސް އިތުރަށް ހިނގައި ގަންނާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ގެރަންޓީ ދީގެން ނަމަވެސް ތައްހުރި ރިސޯޓު

 ިވސްނަމުން. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ޖެހޭ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކިއ މި ސަރުކާރުން ދަނީ ތައް ހަދަން އެބަ ރިސޯޓު

ފުކޮށްދީގެން ނަމަވެސް އެ ވެސް މާ ފައިސާތައްއެކްސްޕޯްޓގެ ގޮުތަގއި މި ެގނެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީން ިމ ނަގާ 

ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާީނ ިމ ތިބަ ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްޤީ ރިސޯޓްތައް 

ންޖެހޭ ކިހިނެއްތޯ؟ ސަރުކާރަކުން ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދޭ ަވޒީފާަތކެްއގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ ަވޒީފާތަކަކީ ޙަޤީ ަޤތުގައި ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅުގަ

ފަހުން  ދަނީ ވެގެން. އެންމެ ތައް ގެނެްސގެން ކުރެވޭ ކަންތައްތަެކއް ގޮުތގައި މިޑިވެލޮޕްކޮްށގެން އިްނވެސްޓްަމންޓު

ދާއިރާެގ  .ހުރި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫުރތަކެއް އެބަ ރާ އަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައިއަޅުަގނޑު ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއި

ނޑު ޚާއްޞަހުރި. އޭގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަްށ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ވަރަށް އްަގއި ގޮތެ  ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑޭ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ނޑުމެްނގެ ކޮ ނޭޑގެ  ށެއް ކަމުގައިައކީ ާއބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަ ރަ އަުޅގަ ވިޔަސް ކޮ

ނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް މަ  ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ނޑޭގެ އާބާީދ ކުޑަގުފަހިޖެހޭ  ައޅުގަ އެކަމަުކ . ރަނގަޅު ،ކޮށްދޭން. ކޮ

ނޭޑގައި އެބަ ނުޑވެރިކަން ކުެރވިދާނެ. މިއަދު  އޮތް ބިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކޮ ނޑުމެންނަށް ދަ ތަނުަގއި އަުޅގަ

ނޑޭގެ ރަްއޔިތުން އެއެ ބަނ ނޑުމެން އެބަދަނީ ފަންސާސް ފޫޓް އިތުރު ދަރަކީ ކުޑަެވގެން ކޮ ޖެހޭ  ކުރުމަށް. އަޅުގަ

ނޑޭގެ އާބާދީ ކުަޑވީމަ ރައްޔިތުްނ އެދޭ ނޑުމެން ކަންތައްަތްއ އަޑުނާަހއި، އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަދަން. ކޮ  އަުޅގަ

އޮީތ.  ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި މި ލާއިރުފުއްޓަށް ިވސްނައިބަޖެޓްތައް ނިންމައިގެން ކަަމކުނުދާނެ. ގެމަނަ

ކޭީވގެ  315ސް އެ ފޮނުވާލީ ވެ  އިްއޔެަގއި .އަޅުަގނޑު އުފާކުރަން ެއަކމާ ދޭތެރޭގައި .ދަނީ ބަނދަރުތައް ކުރިޔަށް އެ

ގެން  އެ ދިޔައީ. ށަވަުރވެކަ ،ގަިޑއިރު ަކރަންޓު ހަމަ ޔަޤީންވެގެން 22ސިންގާ ޖެނަރޭޓަރެއް. ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު

ހުރި. މިސާލަކަްށ ދަންނަވާ ކަމަްށ ވަންޏާ ނަރުދަމާެގ  ރަްއޔިތުން ޭބނުންވާ ކަންތައްަތއް އަދިެވސް އެބަ އެހެންނަމަވެސް

ވަމުން. ހަމައެއާެއކު ަރއްޔިތުންނަްށ ދަނީ ތަޣަްއޔަރު ައކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް. ފެން ެވސް އެ  ގެ މަްއސަލަނިޒާމު

ނޑުމެންގެ ންވާ ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމާ؛ބޭނު ވޭސްްޓ  ވޭްސޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމު، ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ވެސް  މިސްކިތްތައް އިާމރާތާޖެހޭ ޤާއިމުކުރަން. ސްކޫްލގެ އި ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަާކިއ ހަމަތަކެއް އެބަމެނޭޖު

 ސަރުކާރުން ފައްޓާފައި ހުރި  ގެރައީސް ަމއުމޫނު ؛އިޖެހޭ. މި ސަރުކާރުން ފައްޓާފަ ކުރަން އެބައަޅުަގނޑުމެން އިމާރާތް
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ނޑުހުޅުޫދގެ މިދިަޔ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލީ ަތކެއް އެތައް ޕްރޮޖެކްޓު . މިްސކިތް ވެްސ އެހެރީ ުހއްޓިފަ. ޭއގެ ސަބަބުން ކަ

ނޑުމެްނ ކަ ނޑުމެންނަށްނޑުހުޅުދޫގެ މިސްކިތް ަފނާވެގެންއެންމެ ފަހުން އަޅުގަ  މިއަދު އެ  ދިޔުުމގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

 ޖެހޭ މި  ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ެވގެން މި ވެސް ޭބނުންކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު ދެ އަހަރު ދަނީ ވަގުތީ ހިޔަެލއް

ނޑުހުޅުދޫގެ ސްކޫލްަގއިޖެހޭ.  އްލު ހޯދަން އެބަމިސްކިތަށް ވެސް ޙަ  ;ުހރި. ބަނރަދުގެ މައްސަލަތައް  ދަތިތަކެއް އެބަ ކަ

ނޑުމެންނަ ގޮތަށް ަބނދަރުތައް ހަދަން އެބަރައްޔިތުން ބޭނުންވާ  ށް ފެންަނ ގޮތަކަށް ނޫން ބަނދަރުތައް ކަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު .ހަދަންޖެހެނީ ނޫން ކަންތައް ކުރަްނޖެހޭނީ. ރައްޔިތުން ޚިޔާލު  މެްނ އަމިއްލަ އަށް ޑިަޒއިންކޮްށގެން އަޅުގަ

ކިހިނެއްތޯ ބަނދަރުހަދަން. އެ ޚިޔާލާ ެއއްގޮަތްށ  އަހަރު ފަހުން ދެކެން ބޭނުންވަނީ 15ހޯދައިގެން. ރަްއޔިތުން މީގެ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކަކާ އެީކ  ނޑުހޮޅުދޫ ބަނދަރު ވެސް މިއަދު އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. ކަ

ކިތް ވެސް މަސައްކަތްކުރަން. ހަމަެއކަނި ދެއްވަދޫ އަށް ވިސްނައިާލއިރު ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ހާލަތެްއަގއި މި އޮތީ. މިސް

ނޑުތަކާއި މި ކަންަތއްތައް ިމ  އެދަނީ. ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޒުާވނުން ބޭނުންވާ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ދަނީ ފެންނަމުން. ވިދާޅުވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުރާ އެްއވެސް ަކމެއް ނެތޭ. ފެންނަނީ ވެްސ 

އާބާދީ ރަށްރަށުަގއި ވެސް އެ ދަނީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ  1111އާބާދި،  1511އާބާީދ އަދި  3111އާބާީދ،  2111

ހެދެމުން އެ ދަނީ. ހެދެމުން އެ ދަނީ. ފެންނަމުން އެ ދަނީ. ހުޅުވަމުން އެ ދަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއީކ 

އްތަކެއް މީ. ކަރަންެޓއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮުޅަވއިެލވޭނެ ކަންތަެކއް ނޫން. އާބާީދގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ކަންތަ

ގަިޑއިރު ކަރަްނޓް ކަށަވަރުނުވާ މަދު ރަށެއް  22ނުދޭ ބުނާއިރު، މިހާރު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖަގއި ނެތޭ 

ނޫނިއްޔާ ނެތޭ. ހަމައެކަނި ފާމަސީތަކަށް ވިސްނާލިކަމުަގއި ވިޔަސް ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބައްލަވާ ތި ބޭފުޅުން، މި 

ނޑުމެން  10ފާމަސީ. މިއަދު މި އަދަދު މި ވަނީ  0އިރު ހުރީ އެްނމެ ސަރުކާރު އައި  ފާމަސީ އަށް ބަދަލުވެފަ. އަޅުގަ

އުއްމީދުކުރަނީ މިއަންނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު މި ރާއްޖޭގައި ފާމަސީ ނެތް އެއްވެްސ ރަށެއް ނުހުންނާނެ. ފާމަސީ 

އްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އާދަިއގެ ނިކަމެތިމީހާ މި ޖެހެނީ އައުުމގެ ސަބަބުން މި ލިބޭ ފައިދާ ައކީ ނިކަން ވިސްަނާވ ޢި

ރުފިާޔ ޚަރަދުކޮށްލައިގެން ކައިިރ  1111ރުިފޔާ،  511ރުފިޔާ،  211ޕެނަޑޯލް ގުަޅއެއް ގަންނަން މި ޖެހެނީ 

 ރަށްރަށަށް ދާން މި ޖެހެނީ. މިއަދު އެ ލިބެނީ ހިލޭ. އެ ބޭސް ލިބެނީ ރަށުން ހިލޭ. ޑޮކްޓަރުންެގ ކަންތައްަތކަށް

ބަލާއިރު ވެްސ މި ސަރުާކރުން އެ ދަނީ ޮޑކްޓަރުންެގ އިނާޔަތްތަާކއި މުސާރަަތްއ ރިވަިއޒްކޮށްަފއި ެއ އޮތީ. 

ޑޮކްޓަރުންނަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކަށަވަުރކޮށް މި ެދނީ އަޅުަގނޑުމެން ރަށްފުށުަގއި މަސަްއކަތް ކުރިކަުމގަިއ 

އްޗެހި ލިބޭނޭ. އެހެންވީމާ، ޚާއްަޞ ޑޮކްޓަރުންނާ ެއއްޗެހި ވެސް ވިޔަސް އެ މީހުންނަށް އެކަީށގެންވާ އިނާޔަތްތަކާ އެ 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ވެްސ ބޭނުންވޭ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްތަކަށް މި ދަނީ ދަމުން. އަދި މި ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަންކުރާ ހިނދު، އަުޅަގނޑުމެން ނީޑގެ އޮޕަރޭޝަްނކުރާިއރު، އަުޅގަ ގެ ޢާއިާލއާ ދުރުަގއި ސިކު

ގޮސް އިންޑިާއގެ ހޮސްޕިޓަެލްއގަިއ، ލަންކާ ހޮސްޕިޓަެލއްަގިއ ނޫނީ ބެންކޮކު ހޮސްޕިޓަލެްއގައި ތިޭބކަށް ބޭނުމެއް ުނވޭ. 
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މި ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހެދުމުން އެ ދަނީ މުޅި ދުނިޔޭ ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް. ޭއގެ 

ނޑު ނީޑގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާިއ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަންަތކާއި ކަށީެގ އޮޕަރޭޝަންތަކާ، މި ހުރިާހ ސަބަބުން އަުޅގަ މެން ިސކު

އެްއޗެއް ވެސް ހެދިގެން، އޮަޕރޭޝަންތައް ކުރެިވގެންދާނީ ޢާއިލާއާ ެއއްކޮށް. އަދި ޢާއިލާާއ އެކު މިކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ެޅމުންދަނީ. އޭގެ ސަބަބުން މާލޭގައި މިހިރަ ތޮއްޖެހުމާއި މިހާރު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ގުޅުވާލަނީ. ބްރިޖެއް އެ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނެތިގެންދާނެ. ރައްިޔތުންނަށް ނޭވާލައިގެން، ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއްގެ ތެޭރގަިއ  ހަލަބޮލިކަން އަޅުގަ

ހަމައެކަނި ކަރުދާހެއް ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް އުފާވެިރ މާޙައުލެްއގެ ތެރެއިން ާޢިއމުކުރެވިގެންދާނެ. މި ސަުރާކރުން 

ހުށަހަޅައި ނިންމާލީކީ ނޫން. ޤާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ކުެރވެްނ ހުރި ކަންތައް މި ދަނީ ބަލަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑުމެން މިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެން އެތައް އަހަރެްއަގއި  ވިސްނާަވޑަިއގެންބައްަލވާ. މި ސަރުކާރުން އަުޅގަ

އި ވެިރކަންކުރަމުްނ އައިއިރު ނެތޭ ޞިއްޙީ ިނާޒމަށް އެކަށީގެްނވާ ޤާނޫނެއް ހެދިފައި ނެތޭ. އެ ޤާނޫނު މި މި ޤައުމުގަ

ނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، މިހާރު މި ދަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި  އޮތީ އަުޅގަ

ވެރިންނާއި އެަތއް ބައެއް، ބޭރު ކުށްވެރިްނ މަޝްވަރާކުރަމުން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ކުށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލުތަކުަގއި ބައިތިއްަބއިގެން ބޮޑެތި ހޭދަެއްއ ކުރަމުންދަނީ. މިހާރު އެ ދަނީ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް 

އި ތަރުބިއްޔަތާއި އެގްރިމެންޓާ ެއއްޗެހި ހެދެމުން. ޒުވާނުން ޖަލުތަކުން ނެރެގެން، ޒުވާނުންނަށް އެކަީށގެންާވ ތަޢުލީމާ

ނޑަކަްށ މި  ނޑުމެންެގ އާބާދީެގ ގާްތގަ ފުރުޞަތުތައް ދީގެން ުޒވާނުން މުޖުތަމަޢަށް ގެނެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ބަލަން. އަުޅގަ

 އަކީ ުޒވާނުން. ޒުވާނުން ބޭނުންނުވާ ގޮތަކަެށއް މި ޤައުމެއް ނުހިންގޭނެ 53ވޯޓުލާ އުމުރުގެ ކުދިްނގެ ތެރެއިން %

މިލިއަން ރުފިާޔ  311ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޒުވާނުްނނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަަނަވސްކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވެގެްނ 

ނޑުމެން  311އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް ލާފައި މި އޮތީ. މި  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އެންމެ ސެންޓެއް ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއިލާކަެށއް އެއްބަހެއް ުނވާނަން. ނޑުމެްނގެ ދާިއރާގެ ޒުވާނުން އެ ތިބީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތައް ހަދަން  ކަ އަުޅގަ

ބޭނުންވެފަ. ޒުވާނުންނަށް ެވސް ސެންޓަރުތައް ޢާއިމުކުަރން ބޭނުންވެފަ. އަދި ުޒވާުނންނާ ގުޅުންހުރި ބަިއވަރު 

ނޑުަތކާ އަދި ޒުވާނުންނާ ުގޅުންހުރި ޓްރެއިނިން އާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ބޭނުންވެފައި އެ ތިބީ.  ފެސިލިޓީޒް، ފުޓްބޯޅަ ދަ

އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ަތމްރީނުހޯދައިގެން ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ އެ ކުދިންނަށް ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން ރިސޯޓުތައް ެހދިއެއް ކަމަުކ، އަދި އެހެނިެހން ކަންތައްތައް ކުިރއެއް ކަަމކު އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވޭ 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި މި ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުންނަކީ ވެސް ތަޢުލީމީ ގޮތުން ބަލާއިރު ހުރިހާ ކުދިންނަކީ ތަޢުލީމު. އަޅު ގަ

އެހާ މަތީ ތަޢުލީމުތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައި ތިބި ކުދިންނެއް ނޫން. އެކަމަކު އެ ކުދިންނަކީ ިވސްނުން ހުރި ކުދިންތަކެއް. 

ބޭނުންވާ ކުދިންތަކެއް. އިހަކަށްދުވަހު ެވސް، އިްއޔެަގއި ޖަލްސާގަިއ  ތަޖުރިބާ ހުރި ކުދިންތަކެއް. ކަންތައްތައް ކުރަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެން އެ ިދޔައީ ޒުވާްނ؛ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ އިނާމު ހާސިލުކޮށްގެން ެއ 

ނޑުމެންނަްށ އަކީ ޒުވާނުން. ބޮލުަގއި އެންމެ ނުރައެއް ހުރި މީހަކު ވެ 01ދިޔައީ ުޒވާނުން. % ސް ނެތޭ. އެއިން އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މި ކަންތައް ވެގެންދަނީ މިހެނެއް ނޫން. ޤައުމީ ފެންވަރުގަިއ  އެނގޭ ެއއްަޗކީ މީގެކުރިްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ެވގެންދަނީ މަރުވެގެން ކަށްވަަޅށް ދިޔައިމާ އޭނަގެ މަސަްއކަތްތައް އަުޅގަ

އަހަރު  25ައހަރު ކުދިންނަށް،  21އެހެންނަމަވެްސ އިއްެޔަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންދިަޔއީ  ފާހަގަކުރަނީ.

އަހަރު ކުދިންނަށް އެ ދިަޔއީ ޤަުއމީ އިނާމުތައް ހާސިލުކުެރިވގެން. އެހެްނވީމާ، މިއިްނ  31ކުދިންނަށް، 

ނޑުމެްނގެ ުޒވާން ޖީލަކީ މި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުަމށް ޓަކައި ެހވާިއ ލާބަ ާއިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެްއޗަކީ އަުޅގަ

މަންފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ބަެއއްކަން. އެހެންވީމާ، މި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިން ާއިއ 

ނޑުމެންނަށް އެހެން މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރެ ވިދާނެ. މި ތަރުބިއްޔަތު ހޯދައިދީފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ޤައުމު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އާބާދެއް  31ޤައުމުގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން % މީހުންނަކީ ޖަލުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ެވގެނެއް މި ޤައުމު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބައެއް ޒުވާނުން ގެނެްސގެން  ނުކުރެވޭނެ. މިއަދު ވެސް ަޖލުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެެރއިްނ އަުޅގަ

ަމސައްކަތްތަުކަގއި މިއަދު އަްނނަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންކުރަމުން. މިސާލަކަށް ގާެއޅުމުގެ  ބައެއް ކަހަލަ އިޤްތިޞާދީ

ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި ވެސް މިއަުދ ކުށްވެރިންތަްއ ގެނެްސގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ. ކުށްވެރިންނަށް މިއަުދ 

ޖަލުަގއި ިމއަދު ެއ ހިންގަނީ. ެއ ކުދިން ޖަލުެގ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުެގ ކޯސްަތއް، ސެޓްފިކެޓް ފެްނވަރުެގ ޯކސްތައް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުަގިއ  މަރުޙަލާ ނިންމާފައި އިންނައިރުގައި އެބަ ޖެހޭ އެ ކުދިންނަކީ އަުޅގަ

ަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުެރވޭ ފެްނވަރުެގ ކުދިންތަކަކަށް ހަދަން އެަބ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅު

މަސްވެރިންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތައިގެންުނވާނެ. މަސްެވރިންނަކީ މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރި މީހުން. މަސްވެރިންގެ 

ފައިސާ އިްނ މި ޤައުުމެގ ރިސޯޓުތައް އެިޅގެން ިމ ދިޔައީ. މަސްވެރިްނގެ ަފއިސާ އިން މި ޤައުުމގައި 

 15ޔަީއ. މަސްެވރިންގެ ފައިސާ އިން މި މާލޭަގއި މި ހުރި އިމާރާތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވިގެން އެ ދި

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޚާއްޞަ  21ބުރިއަށް،  ބުރިއަށް ނަަގިއ މި ދިޔައީ. މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން، ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން ެގ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު ބޭރު މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް މަސްބޯޓުަފހަރުތަކާ އެްއޗެހި ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްހެދުމުގެ ސަބަބުްނ  ބަޔަކަށް ިވއްކާަލއި، އަުޅގަ

ނޑުަގއި ހުރި ހުރިހާ ދިރުންތަކަށް ވަނީ ނެތިގޮސްފަ. އެހެންނަމަެވސް މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަ

ނަށް ބޭނުންވާ މާޙައުލެއް ޢާއިމުކޮްށގެން، މަސްެވރިންނަށް މަސްވެރިކަންކުރެވޭެނ އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްަތްއ މަސްވެރިން

ޤާއިމުކޮށްދީގެން، އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނަށް ވެސް އިތުރު އިނާޔަތްތަެކއް ހޯދައިދީގެން މަސައްކަްތކުރުން. 

ނޑުމެްނގެ ބޭންކުތަކުން ނަގާ ލޯނުތައް އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިން ިމައދު އެބަ ތިއްބޭ ޢިއްޒަ ތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ނުދެއްކިގެން އޮޑިދޯނިފަހަރު ވިްއކާލަންޖެހިފަ. ކިތައް ޢާިއލާތޯ ނިކަމެތިވެފައި ތިބީ. މިއަދު ވެސް ބޭްނކު އޮްފ 

މަ އެ ަފއިދާ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ފައިދާވީ 311މިލިައން ރުފިޔާ ފައިާދވި ވާހަކަ އެ ބުނަނީ.  311މޯލްޑިވްސް އިން 

ލައްކަ  2ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހޯދަންދާ މީހަކު،  1އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަސްވެރިންނަށް ކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. 
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ނޑުމެން ނިކަމެތި  ރުފިޔާ އަތުގައި ހުރެގެން ނަގާ ލޯނަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ފައިސާތަކެްއ އަޅުގަ

ވެސް ފްލެޓެއް ލިިބގެްނ އޭގެ ޑައުންޕޭމަންޓު ނުދެްއކިގެން ބޭންކުތަުކަގއި ދަރައި ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ. މިއަދު 

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަށް ވެްސ،  311ހުލުވިގެން ތިބީ އެތައް ބަޔަކު. އެހެންވީމާ، މި  މިލިައން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުވެރިންނަ ށް ެވސް ިއނާޔަތްތަކާއި ަރއްކާތެރިކަްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްވެރިްނނަށް ވެސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ދަ

ހޯދައިދީ، ފުރުޞަތުތަކެއް ަތނަވަސްކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ޚާްއޞަކޮށް ރަށްފުށުގައި ތިބޭ ީމހުންގެ ތެރެއިން ރަށްފުށުެގ 

ނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޓަކައި ޞި  އްޙީ މީހުންގެ އާމްދަނީ ލިބިގެން މާލެ ތަރައްޤީވެފައި މިހިރީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ާމލެ ތަރައްޤީވެަފއި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ސަުރކާރުެގ  ފަރުވާ އަްށ މާލެ ައއުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

އަމާޒަކީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތައް ހަދަިއގެން ރާްއޖެތެރޭގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީުކރުން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ 

ޅަކީ ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯންގެ ޛަރީޢާ އިން ތަރައްޤީެވގެންދާ ސަރަހައްދަކަށް ގޮތުަގއު ހުވަދު އަތޮޅަީކ، އަްއޑު އަތޮ

ވެގެންދާނެ. މީގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ، އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ 

ދި ޮކނޑޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާތަކެްއ؛ ގެމަނަފުށީ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް، ަކނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އަ

ނޑުމެން  ދެއްވަދޫ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ ޔަޤީންކަންއަރުވަނީ އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ މި ދައުރު ނިމިެގންދާ ހިނދު، އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެްއގެ ަޙއްލު ލިބިގެންދާނެ. ިމއަދު ެއރައްޔިތުން ބޭނުންޭވ މާވަރަުލގެ އެ އަޅަމުންދާ ެއއަރޕޯްޓ 

ނޑު ގޮވާލަން އަިދވެސް އެްއ ފަހަރު މި ަކންތައް ައވަސްކޮށްދިނުމަށް. ނިންމު މަށް. މި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މާލެ އައުމަްށ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީ މިއަުދ އިންިޑޔާ އަްށ، ލަންކާ އަްށ ދިޔުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ 

ްއލުކުރުމަށް ޓަކައި މި އެއަރޕޯޓް ކުޑަ މުސްތަޤްބަލެްއެގ ޚަރަދަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، މިކަންަތއް ޙަ 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ހެވާއި ލާބަ އާިއ މަންފާ ލިބިގެންދިޔުމަީކ  ތެރޭގައި މި ޙަޤީޤަތަކަށް ވެ، އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތް. އެ ރަށުަގއި ތިބި ރިސޯޓްތައް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން މާލީ ަވޒީރު ވިދާުޅވީ، މީ އަންނަން  2115ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ލުތަކަށް އުއްމީދެއް ެގނެސްދޭނެ ބަޖެޓެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށްލިއިރު އަޅުަގނުޑ އޮތް ޖީ

ހަމަ ހިތަށްއެރީ އަންނަން ޮއތް ޖީލުތަކުގެ އުއްމީދަީކ، ައލުން އަނބުރާ ބޭސްސިީޓ ައށް ސަލާންޖަހަން މަގުމައްޗަްށ 

ރައީސް މީ އެ ބަޖެޓަކީ. އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ އުއްމީދަީކ، ދިރިއުޅުމުެގ ނިކުންނަން ކަމުގައި ވަންޏާމު ޢިއްޒަތްތެރި 
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އަުގ، ތަކެތީގެ ައގު އަތްނުފޯާރ ފަށުން، އަތްފޯރާފަށުން ބީވެގެންދާ ތަން ބަލަން ކަމުގައި ަވންޏާމު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ލުތަކާ ދެން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވެްސ މީ އެ ބަޖެޓަކީ. އަންނަން ޮއތް ޖީލުތަކުގެ ުއއްމީދަކީ، އަންނަން އޮތް ޖީ

ދަރަނި އަދާނުކުރެވިގެން އުޭޅ ތަން ބަލަންކަމުގައި ވަންޏާމު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީ އެ ބަޖެޓަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުެގ ިޚޔާލެއް ނޫން. މީ ހަމަ މާލީ ަވޒީރު ބަޖެޓް ހުށަޅަމުން ވެސް ދެއްކެިވ ވާަހކަ. ާއސަން ދަ ރައީސް. މީކީ އަުޅގަ

ެގ 2112ހަނިކުރާ ވާހަަކއަާކއި ިޑޔުޓީ ޮބޑުކުރާ ވާހަކަައކާިއ ސަބްސިީޑތައް ުކޑަކުރާ ވާހަކަތަާކ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޓީބިލު އިންތިހާ އަށް ވިއްކަިއ، ފައިސާ އިންތިހާ އަށް ޗާޕުކޮށް،  ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ

އާ ހަމައަްށ 51ބޮޑުެވގެންދާއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ %އިންފްލޭޝަން އެހާހިސާބަށް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމުގެ ބަޖެޓު ުކޑަކުެރވެމުންދާއިރު، ހަމަ އެހާމެ ބޮޑުވޭ ދިރިއުޅުމުގެ އަުގ، ބޮުޑވަމުްނ 

ނޑުމެ  02111ންގެ ޚިޔާލެއް ނޫން، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެބަ ދޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނަމޭ، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް ޑޮކްޓަރެޭކ، ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުާރނަމޭ، ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ 

ރުފިާޔޭއ ކިަޔއިގެން ވެރިކަމާ ަހާވލުވެަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުން،  11111ބޮޑުކުރާނަމޭ، ބެްއޔަސް ުނބެއްޔަސް 

ނޑުމެންނަށް ޢި އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބަެޖޓަކު ނެތް ެއއިން އެންމެ ވަުޢދެއް ެވސް ފުއްދާފަެއއް. ޭއގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

މި ފެންނަނީ އާސަންދަ ބަދަލުކުރާ ވާހަކަައކާއި ސަބްިސޑީްޒ ބަދަލުކުރާ ވާހަކައަކާ ދަްއަކއިގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

އާ ހަމައަށް ުކޑަކުރާ ތަން. ޢިްއޒަތްތެރި 51ޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ބަޖެޓް %އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އި

ނޑައެިޅގެން ނިކަމެތިންނާ ތޮޅޭ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިނާގ  ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކަ

ރަީއސް ުފރަތަމަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނޭ  އާމްދަނީ އަށް ބަލައިލަން. އާްމދަނީ އަށް ބަލައިލާކަުމގަިއ ަވންޏާ ޢިއްޒަތްތެރި

މިލިއަން އިތުރުކުރާ ވާހަަކއެްއ  552ކަމަށް ބުނެފައި މި އޮންނަނީ، ޑިޔުޓީ އިތުރުކޮްށގެން ނުވަތަ ޑިޔުޓީ ބަދަލުކޮށްގެން 

ނޑުމެން  2110ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން   އިން ފެިށގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރާ ަހވާލުީވއްސުރެ އަުޅގަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާރުފުކޮށްފައި ޑިޔުޓީ ަކނޑާލީ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މުދަލުން، ތަކެިތން ދެކޮޅުން ޓެކްސްނުނަގާން 

ނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ ޚަރަދު  ވެގެން. ތަކެތިން ދެކޮޅުން ޓެކްސްނެގީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އަުޅަގނުޑމެންގެ ސުވާލަީކ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އިންކަމް ޓެކްްސ  ބޮޑުެވގެންދާކަން އަުޅގަ

ތަޢާރުފުނުކުރަނީ ކީއްވެގެންޯތޭއ؟ މުދަލުން ޑިޔުޓީ ނަގާފައި އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ނަާގިއރު ކީއްެވގެންތޯއޭ އިންކަމް 

މީހުންގެ އަތުން ކޮންމެވެްސ ޓެކްސްެއއް ތަޢާރުފުނުކުރެިވެގން މި އުޅެނީ؟ ކީްއވެގެންޯތއޭ ފުއްދުންތެރިކަން ހުރި 

ވަރަކަށް ނަގަްނވެގެން އެހާ ޖެހިލުން މި ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ އަތުން މިވަރަށް ނެގުމުގެ 

ނޑުމެންނަްށ ޚަބަރު ބަލައިލީމާ އެބަ އެނޭގ ރިސޯޓްތަކަށް ގެންނަ ތަކެތިްނ  އަހަރު ވަންދެން ޑިޔުޓީ  3ބަދަލުގައި. އަުޅގަ

ނޑާ ނޑުމެްނގެ ުސވާލަީކ ކަ ލަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑަންވީ. އެހެން ތަެކތިން؛ މާލީ ވަޒީރު ކޮމިޓީަގިއ ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާުޅވި،  ރިސޯޓްތަކުންތޯއޭ އަދިވެްސ ިޑޔުޓީ ކަ
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ނޑޫ، ފުށް، ހަކުރު؛ ީމގެްނ ޑިޔުޓީ އިތުުރކުރާނަމޭ . އަދި ތެލުން ޑިޔުޓީ ނަގަން އެބަ ަފށަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަ

ނޑޫ، ފުށް، ހަކުރު، ތެލުން ވެސް އެބަ އިތުރުކުރަމޭ  ޓޮބައިކޯ ެއކަންޏެއް ނޫން، ސެންޓުން އެކަންޏެއް ނޫން، ހަ

ނޑައިެލޭވއިރު ކީްއވެގެްނތޯއޭ މި ނޑުމެްނގެ ސުވާލުތަކަކީ ރިސޯޓުތަކަށް ިޑުޔޓީ ކަ އެއްޗެހިން ޑިޔުީޓ  ވިދާޅުީވ. އަުޅގަ

އިތުރުކުރަން މި ޖެހެނީ؟ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުވާލަކީ ކީްއވެގެންޯތއޭ އިންކަމް ޓެްކސް ތަޢާރުފުނުކުރެވެންވީ؟ 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންކަމް ޓެކްސް ބިލެއް ހުށަހެޅީމަ އެ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ައުޅގަ

މެން މިހާރު މި ސަރުކާރަށް މި ދަންނަވާ ސުވާލަކީ އިންކަމް ޓެކްސް ބިލެއް ފާސްވެގެންނުދިަޔއީ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު

ތަޢާރުފުކުރައްވާށޭ، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ފުއްދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ އަތުން ވެސް ނަގަންހިނގާށޭ. ދެ ވަނަ އަށް 

އަނެްއ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަ މިލި 321އާމްދަނީ އިތުރުކުރަންޖަހާފައި މި އޮންނަނީ ގްރީން ޓެކްސް އިން ނަގާ 

ނޑަށް  11ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެްއގެ އަތުްނ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ޑޮލަުރ ނަގާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި އޮތީ. އަުޅގަ

ޑޮލަރޭ ދެން ނަގާނީ. ގެސްްޓހައުސްތަކަކުން ނުަނގާނަމޭ.  6ވެސް އެނގޭ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވެއްެޖ، 

އްެޗއް ވިދާުޅވި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ައޑުެއހިން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެކަހަލަ އެ 

ބަރޯސާވެވޭނީ މި ފޮތުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗަކަށް. ެއއް މިނިސްޓަރު އެއް ވާހަކަެއއް، އަނެއް މިނިސްޓަރު އަނެއް 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ވިދާުޅވީމާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން ނަށް އެއީ ބަލަިއގަނެވޭނެ ެއއްަޗކަްށ ނުވާނެ. އަޅުގަ

ބަރޯސާވެވެނީ ބަޖެޓަށް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ުސވާލަކީ ގެސްްޓހައުސްތަކުން، ސަފާރީ ބޯޓުަތކުން ނުވަތަ ެއއަށްނަ؛ ރާާޅ 

ށް އަސަރުކުރާެނކަން ޑޮލަރު ރެއަަކށް އިތުރުވާންފެށީމާ އެ ިވަޔފާރިތަކަ 11އަޅަން އަންނަ ުޓއަރިސްޓުްނ އަތުން 

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ  ނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ އެނޭގ. އަުޅގަ ހާސް ޑޮލަރަށް ރެައކަށް  11ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

އެނދު ިވއްކާ ރިސޯޓުަތކަްށ އަސަރުނުކޮށްފާނެ. ެއކަަމކު އެ ގެސްޓްހަުއސްތަކަްށ ކުރާނެ. މެދު ފަންތީގެ 

ފާިރވެރިންތަކަށް އަސަުރުކރާ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ، ވިޔަފާިރވެރިންތަކަށް، ިދވެހި ވިޔަ

އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލު މި ުއފައްދަނީ ކޮބައިޯތއޭ މި ގްީރން ޓެކްސްނެގުުމގެ މޮޑޭލިީޓ އަކީ؟ ކީްއވެތޯޭއ ބޭނުންކުރާ 

ނޑުމެްނގެ ސުވާލަކީ. ައޅުަގނ ޑުމެން ެއބަ ސުވާލުކުރެވޭ މި ގްރީްނ މިންވަރުން ޓެކްސް ނުނެގޭންވީ؟ އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ވިސްިނފައިވާ ގޮުތގަިއ، ައޅުަގނޑަްށ އެނޭގ ގޮުތގަިއ ގްރީްނ  ޓެކްސް ހޭދަކުެރވެނީ ކޮންތާަކށްތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެްނ ތިމާެވއްޓާ ަރއްޓެހި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަަރއްޤީެގ  ޓެކްސްައކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ވެއްެޖއްޔާ ދާންޖެހޭނީ ކަ

ޢުތަކަކަށް އެ ހޭދަވާންޖެހޭނީ. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކަކަށް އެ ހޭދަާވންޖެހެނީ. ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަޝްރޫ

ހަރަކާތްތަކަކަށް، މަޝްރޫޢުތަކަކަށް ހޭދަވާންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބަޖެޓު ފޮތަކުން އެގޮތަކަްށ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީަގއި މާލީ ވަޒީރާ ސުވާލު ދެންނެވުމުން  ރިންގފެންސްކޮންފައި އޮތް ތަނެއް ނުފެނޭ

ވިދާޅުިވ، ތިމަންނަމެން ޚަރަދުކުރާނީ މަގުތައް ހެދުމަށޭ، ބަނދަރުތައް ހެދުމަށޭ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 

ނޑުމެން ބޭނުމޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުކުރާނީ ވޭސްްޓ މެނޭޖްމެންޓަށޭ. އަނެްއކާެވސް ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަންޖެހެނީ އަ  ޅުގަ
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ނަޑއެިޅގެން ތިމާވެްއާޓ ރައްޓެހި ހަރަކާތްތަކަކަްށ،  ފޮތުން އެ ފެންނަން. މި ގްރީން ޓެކްސް އިން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަ

ނޑަެއޅިގެން ބަޖެޓް ފޮތުން  ނޑުމެންނަށް ކަ މަޝްރޫޢުތަކަކަށް ހޭދަވާ ތަން ބަލާން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮން ަޔޤީންކަމެއްތޯއޭ އޮތީ، އަެނއްާކވެސް މި ދާނީ ސަރުކާރުެގ ފެންނާންޖެހޭ. އެހެން

ހާސް ަވޒީފާ އިތުރުކުރާނަމޭ ވިދާުޅވެފައި  01މުސާރަދޭން ނޫން ކަމެއް. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ޮބޑުކުީރީކ ނޫން. 

އެހެްނވީމާ، މި ރިކަރެންޓް ޚަރަދު އެހާ ވިދާޅުެވއްޖެ، ެއއީކީ ިސވިލް ސަރވިސް އިން އަންނަ ަވީޒފާތަކެއް ނޫނޭ. 

ނޑުމެންނަށް ކޮން ޔަޤީންކަމެއްތޯ އޮތީ ގްރީން ޓެކްސް އިން ނަގާ ާއމްދަނީ ދާނީ އަނެއް ފަހަރު  ބޮޑުެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

މިލިއަނަށް ލިފްޓު ބަހައްޓަން ނޫން ކަމެއް.  3ވެސް މުސާރަ ދޭން ނޫން ކަމެއް. ނުވަތަ ރައީސް އޮީފހުގައި 

ނޑުމެންނަށް ކޮން ޔަޤީންކަމެއްޯތ އޮތީ. ތިންވަނަ އަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރާން ކަމަށް އެަބ ޢިއްޒަތް ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ބިލިއަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  1.5ވިދާޅުޭވ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ އެސް.އީ.ެޒޑްގެ އެުކއިިޒޝަން ފީއަކަށް ލިބޭ 

ސްކުރި ޤާނޫނެްއެގ ވާހަކަ. އެ ޤާނޫނަކު ނޯންާނނެ އެުކއިޒިޝަން ފީެއްއގެ ދައްކަނީ ައޅުަގނޑުމެން އިހަަކށްދުވަހު ފާ

ނޑުމެން މި ސުވާލުއުފައްދަީނ އެއީކޮން  ބިިލއަނެއްޯތއޭ؟ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިްއޒަތްތެރި  1.5ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ރުކާރުެގ އިޤްތިޞާދު ވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަާވއިރު އަުޑއައްަސަވއިލަްއވާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މުޅި ސަ

ބިލިއަނަކަްށ  1.5އެބަ ބަރޯާސވޭ ެއސް.އީ.ޒެަޑަކށް. އެހެން ބަރޯާސވަމުންދާއިރު، އެްސ.އީ.ޒެްޑގެ ޤާނޫނާ ޚިާލފަށް އޮތް 

ނޑުމެން  އާމްދަނީ މި ވަރަށް ބަރޯސާވާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވޭ. ެއސް.އީ.ޒެޑް ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޝަުކވާކުރިން، ީމ އެތައް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް އޭރު ަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކިޔަމުން ގެންދިޔައިން، ައުޅގަ

ހަދާ ޤާނޫނެކޭ އެސް.އީ.ެޒޑް ޤާނޫނަކީ. މިހާރު މި ފެންނަނީ އަދި އެ ޤާނޫނާ ވެސް ޚިާލފަށް ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީގެ 

ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމއަދާ ހަމައަށް ެވސް އެސް.އީ.ެޒޑަށް އެްއވެްސ  އަދަދުތަކެއް އެސް.އީ.ެޒޑާ ވިްއދާފައި ޖަހާ ތަން

ނޑުމެންނަކަށް ފެންނަން  ކަހަލަ އިންވެސްޓްމެންޓެްއ، އެްއވެސް ކަހަލަ އިންކަމެްއ އައިކަމުގެ ގެރެންޓީެއއް ައޅުގަ

ނޑުމެން ޔަޤީންކަމެއް އޮތީ އަްނނައަހަރު އެ  ިލބޭނޭ ކަމެއް. އަދި އެވަރަްށ  ބިިލއަން 1.5ނެތްއިރު ކިހިނެއްތޯޭއ އަުޅގަ

ދެފުށް ނުފެންނަ ގޮތަށް އޮންނައިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޯޑަށް ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިފައި 

އޮތް ެއސް.އީ.ޒެަޑކަށް ވާއިުރ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އެތާނަގއި ަދއުރުާވ 

ވަންނަ ފައިާސ، ބޭުރވާ ފައިާސ ެއވަރަށް ނޭނޭގ ަވރަށް އޮތްއިުރ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކޮން ޔަޤީންކަމެއްޯތއޭ  ފައިސާ،

ބިިލއަން ައޔަސް، ެއ  1.5ބިލިއަން އާދޭ ކަމެއް. އަދި ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކޮން ޔަޤީްނކަމެއްތޯޭއ އޮީތ  1.5އޮތީ މި 

ރަޕްޝަނުްނ އެްއކިބާެވގެން ދައުލަުތގެ ަބޖެޓަށް ވަންނާނޭކަމުގެ ކޮން ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ަވންނާނޭ ކަމެއް. ކޮ

ނޑުމެންނަށް އޮތީ. ހަތަރު ވަނަ އަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މި އޮންނަނީ  ޔަޤީންކަމެއްތޯއޭ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގަ  211ބަޖެޓުގައި ބިންވެރިކޮްށގެން  އި މާލީ ވަޒީރާ ސުވާލުދެންނެވުމުން މިލިއަނެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ވިދާޅުީވ ެއ ބިންވެިރކޮށްގެން، ބިން ވިްއކަިއގެން ލިބޭ އާމްަދނީގެ ެއްއވެސް ަފއިސާެއއް، ެއއްވެްސ އާމްދަނީެއއް ނުދާނޭ 
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ން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަަކކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުަކީޒ ޤާނޫނާ ޚިލާފްވީ. އަނެއްކާެވސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފްވެގެ

ނޑުމެން އެބަ ޝަުކވާ އުފެދޭ.  އާމްދަނީތަކެއް ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮތީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކަންބޮޑުވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަދި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތައް؛ ތަރައްީޤގެ 

ވޭ ލޯނަށް. ހިލޭ އެހީ އަށް. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްަގއި ޖަހާފައި އެބަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބަ ބަރޯސާ

ނޑުމެން މި ސުވާލުކުރަނީ، އަޅުަގނޑުމެން މާލީ  1.1އޮވޭ މިއަންނަ އަހަރަށް  ބިލިއަން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ސުވާލުދެންނެވިން، ކޮންަކހަލަ ޔަޢީންކަމެއްތޯއޭ އޮ ީތ. އެްއވެސް ކަހަލަ ޕްލެޖުޑް ވަޒީރާ ވެސް އަުޅގަ

އެްއޗިހިތަކެއްތޯ މިއީ؟ މި ވިާދޅުވީ، ނޫނެކޭ މިއީ ތިމަންނާމެނަށް ލިބޭނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިލިއަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބުނޭ.  15ވަނަ އަހަރު  2113އަޅުަގނޑުމެން މި ުސވާލުކުަރން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ، 

ގުނަ އަށް އަންނަ އަހަރު ލިބޭނޭ  5ގުނަ އަށް،  6މިލިއަން. ކުއްިލއަަކށް  311ހަރުަގއި ލިބިފައި ަވނީ އަ 2112

ކަމަށް ޖެހެނީ މި ކީއްވެގެންތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއެވސް ކަހަލަ ޢަޔީންކަމެއް ނެތް އާމްދަނީތަކެއް ނެތުނީމާ، މި 

ބިިލއަން ެޑފިސިޓުގައި އޮތް ބަޖެޓް މި  2ރި ަރއީސް، މިހާރުވެސް އާމްދަނީ ނުލިބެއްޖެ ކަމުަގއި ވަންޏާ ޢިއްޒަތްތެ

ބިލިއަނާ ގާތްކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  5ބިލިއަނަށް ޑެފިސިޓް އަރަިއެގންދާނެ.  2އާމްދަނީ ނުލިބިއްޖެއްޔާ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މިއީ  އެްއވެސް ޔަޤީންކަމެއް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ޖެޭހނީ ހުއްޓާލަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނެތް އާމްދަނީތަކެކޭ ބަޖެޓްގަިއ ޖަހާފައި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާމްދަނީއަކަށް ޔަޤީްނކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް 

ހަމަގައިމު ވެސް ޔަޤީންކަެމްއ އޮތް އެއް ކަމެއް ބަޖެުޓަގއި އެބައޮތް. އެއީ ޚަރަދު. އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ެއްއވެސް 

ނޑުމެްނ  ޝައްެކއްނެތް މި ޚަރަދު ރަނގަޅަށް ސަރުކާރުން ކުރާނެަކމުގެ ެއއްެވސް ޝަްއކެްއ ނެތް. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމާ ހަާވލުވީއްސުރެ އަޅުަގނޑުމެން މަހަކު އެއް ފަހަރު ދައުލަތުގެ 

ށް ޕަބްލިޝްކުރަމުން އައީ. އެހެްނނަމަވެސް ބަޣާވާތަކަށްފަހު ެއ ޚަރަދުތައް އައީ ޢާއްުމކޮށް ޝާއިޢުކުރަމުން. ޢާއްމުކޮ

ކަންތައް ެވސް ވަނީ ހުއްިޓފަ. އަދި މި ސަރުކާރުން ވެސް ތަފުސީލުތަކެއް ދަީނ ޕަބްލިޝްކުރަމަކުން ނޫން. 

ނޑުމެން  22ތިބޭނީ މި  އަޅުަގނޑުމެނަށް މަހަކު އެއް ފަހަރު މި ޚަރަދުތައް ތަފުސީލުކޮށް ފެންނަމުންދިޔަ ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ތައްޔާުރވެގެން އަުޅަގނޑުމެން  ބިލިއަންގެ ބަޖެޓަށް؛ އަުޅގަ

ނޑުމެނަކަށް ދަޢުތަލަުތގެ ަޚރަދުތައް މިއަދާ ހަމައަކަށް ޮއތީކީ އެނގޭ ގޮަތކަށް ނޫން  ތިބޭނީ، އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެްނ  2112ވަނަ އަހަރާއި  2110 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ައހަރާ ދޭތެރޭގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރުގެ މާލީ ވަޒީރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިދާުޅވަމުންގެންދިޔަ  އެމް.ޑީ.ޕީން ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަ

އިްނވެސްޓްމަންޓަށޭ ޚަަރދުކުރަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ޚަރަދުކުރާނީ އަލުން އަނބުރާ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭ ގޮތަށޭ. ުނވަތަ

ނޑުމެނަށް އަެނއްާކވެސް މި ފެންނަނީ ހަމަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓެކޭ ެއްއގޮތަށް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައީސް. އަުޅގަ

ތްތެރި ަރއީސް، މި ދަނީ ޢިއްޒަ 66އަޅުަގނޑުމެނަށް އަނެއްާކވެްސ މި ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގެ ބޮުޑ ބަެއއް %
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އެބަ ދޭ ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަތަަކްށ  26ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް. އަިދ ޭއގެތެރެއިން ވެްސ އަިދވެސް %

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަނެއްާކވެސް ތަކުރާުރކޮށްލަންޖެހޭނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާަރ ބޮޑުކުީރީކ ނޫން، ޑޮްކޓަރުންގެ މުސާަރ 

ަވޒީފާ ިސވިލް ސަރވިްސއަކުން ދިނީކީ  02111މި ވަަރކަށް އޮްނނަންވީ.  26ންޯތއޭ %ބޮޑުކުރީކީ ނޫން. ީކއްެވގެ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ރިކަރަްނޓް ޚަރަދު އަދި ވޭޖުބިލު ކުޑަކުރަން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަސައްކަތްަތކެއް އެަބ 

ޅުީވ ޕީ.ޕީ.އެމުން ހިންގާނީ ކުޑަ ކުރަންޖެހޭ. ވެރިކަމާ ހަވާލުވެަވޑަިއގަންނަވަމުން ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާ

ސަރުކާރެކޭ. ސަުރކާރު ހިންުގމުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ަސރުކާރު ހިންގުމުގެ ކެޕިޓަލް ަޚރަދާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

އާ ގާަތށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް. ުކޑަ ަސރުކާރަކަށް ނުވި ިޢއްޒަތްތެރި 15އެްއކޮށްލައިފިްއޔާ ސަރުކާރު ިހންގަން އެބަ ދޭ %

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހަވާާލީދ ރަ އީސް. މިީއ އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް އެބަ ވާންޖެހެއޭ. 

ްއޔިތުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވާން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ެއދިވަަޑއިގަންަނވައޭ ރަ

ނޑުމެނަށް އެަބ ފެނޭހެން. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމު ޕްރޮގްރާމު %  51ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ގުރުބާނީ އަުޅގަ

ން ެއވަރަށް ފައިާސ ޗާޕުކޮށްަފއި ކުޑަކޮށްަފއި ިޑއުޓީ ބޮުޑކޮށްފަިއ، ޓީބިލްސް އިންތިހާ އަށް ިވއްކާފަިއ، އެމް.އެމް.ޭއ އި

ނޑުމެނަށް ޤުރުބާނީ އެބަ ފެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ައށް ބަލައިލީމާ ޤުރުބާނީ އެބަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ކީ، ފެނޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ހެކިވަޑައިގަންަނވާނެ، ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ އަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތީ

ރަށްރަށުގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތީީކ އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ކޮށްފައި އޮތް އެްއޗެއް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ޚަރަދުކުރި ނަމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ން ތިބޭނީ. މިސާލެއް މާލެ ބައްަލވައިަލއްވާ! މާލެ ބައްލަަވއިލަްއވާ! ކުޑަުކަޑ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މާ ިހތްހަމަޖެހިގެ

މިލިއަން ނަގާއިރު، މި އޮތް ބޮޑު މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާން  3މިސާލެއް ނަގަންޏާ. ރައީސް އޮފީހުގެ ބައިންދާ ލިފްޓަކަށް 

ނުޑ ހަމަ އެބަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ މިލިއަން ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. މާލޭ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިއް  3ވެސް އޮތީ  ޔަތުން އަުޅގަ

މިލިއަން މާލެ އަށް އޮތީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  221ލޯކަލް؛ ޑޮމެސްޓިކު ކޮމްޕޯަނންޓުން ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީން 

ނޑުމެނަކަްށ އެއީކީ އެކަީށގެންވާ ވަރެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލެ އަކީ ޓާޝަރީ ޞިއްީޙ  ކަމަކުނުދޭ. އަުޅގަ

ދުމަތެއް ވިޔަްސ، ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތެއް ވިޔަސް ވެސް ހުުޅވައިލާފަިއ އޮތް ރަެށއް މުޅި ޤައުމުގެ އެންމެންނަށް. އަދި ޚި

މާލެ އަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ އާާބދީގެ ދެ ބަިއކުޅަ ެއއްބަޔާ ގާަތށް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެއް ވީާމ، މާލޭގެ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕަގއި 

ނޑުމެންނަކަށް ެއއީީކ ަކމުދާ ވަރެއް ނޫން. އަިދ މިލިއަްނ ޖަހާފައި އޮީތމާ ޢި 221 އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން، ެއހެން ރަށްތަކުގައި ވެސް ހަމަ މި ޝަކުވާ އެބަ ހުރި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

ްށ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެބަ ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ެއ ޤުރުބާނީ އެަބ ފެނޭ. ޤުރުބާނީ އަދި ާޚއްޞަކޮ

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚިޠާބެއްގައި ިވދާޅުވި، މިއީ ދަރަންޏެއް އޮތް  ދަރަންޏަށް ބަލައިލީމަ. އަޅުގަ
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ބިލިއަްނގެ ދަރަންޏެއް  31ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެނަށް އެބަ އެނގޭ. މާލީ ވަޒީރު ވިދާުޅވީ 

ނޑަށް ނޭނގުނު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ވިދާުޅވީ  31ޖޭަގއި މިހާރު ދަރަންޏަކީ ދިވެހިރާއް ބިލިއަނޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ބިލިއަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  31ކޮން ވާހަކަެއއް ކަމެއް. ދަުއލަތުގެ ދަރަންޏަކީ މިއަދު؛ މި ޤައުމުގެ ދަރަންޏަކީ މިއަދު 

ޓިފަިއވާ ދަރަންޏެއް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން އޭރު ަހވާލުީވއްސުރެ ާއ ދޭތެރޭގަިއ ހިފެހެއ2112ްއާިއ  2115ރައީސް. 

ނަޑކަށް  ބިލިއަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމަކު  2އަޅުަގނޑުމެން ބަޣާވާތަކުން ަވއްޓާލަންދެން އެކިއުމިލޭްޓވީ ާގންގަ

ބިލިއަން  13ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް  އަހަރުތެރޭގައި 3އަހަރު ތެރޭގައި، ބަޣާވާތަކަށްފަުހ މިވީ  3މިއަދާ ހަމައަށް؛ މި ވީ 

ބިލިއަންގެ ދަރަްނޏެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  31ދަރަނިން އެކިއުމިލޭޓުކޮށްފައި މި އޮތީ. ދިވެހިންގެ ބޮލަށް މި އޮތީ 

ނޑުމެން ދަންނަވަންޏާ މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ބޮލަކަށް، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުެގ ުއއްމީދުެގ  ގާތްަގނޑަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ޮބލަކަށް ބަޖެ ރުފިާޔގެ ދަަރންޏެއްގެ ވާހަކަ، ޢިްއޒަތްތެރި  02111ޓޭ ކިޔާއިުރ، އަުޅގަ

ރައީސް. އަދި މިއަށް ޖީ.އެމް.އާރަށް ައޅުަގނޑުމެން ދަްއާކން އޮތް ފައިާސ ބަޖެޓްކޮށްފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެން މިއަްށ ބަޖެޓުކޮށްފިކަމުގައި ވަންޏާ މި ދައްކަނީ ނުވިހާ ކުދިންގެ ޖީ.އެމް.އާރަށް ދަްއކަން އޮތް ފައިސާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަރަނިވެރިވާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މި ދައްކަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ބޮލަށް ވެސް އެއް ލައްަކއާ ާގތަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ސުވާލުތަެކއް ދަންަނވާލަން އެބަ އޮތް މާ ލީ ވަޒީަރށް. ފެމިލީ ޕްލޭނިން އޮތޯރިޓީ ރައީސް. ނިންމާލުން އަުޅގަ

އަށް ދުވަެހއް ުދވަހަކަށް ބަެޖޓް ދަނީ ކުަޑވަމުން. ފެމިލީ ޕްލޭނިން އޮތޯރިޓީ؛ ެގވެށި ައނިޔާގެ ޤާނޫނާިއ ުކޑަކުދިން 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް   ހިމާޔަތްކުރުމާ، އެ ކަންކަމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އޮތޯިރޓީ އަކީ މިއީ. ދެްނވެސް ައޅުގަ

ކުޑަކޮށްަފއި ކޮންެމ ފަހަރަކު ބަޖެޓު މި ދެނީ  51ސުވާލަކީ އެ ބޭފުޅުްނ، ެއ ުވޒާރާ އަްށ ދޭ ބަޖެޓުެގ %

ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ ފުލުސް އޮފީހާއި ނޭޝަނަލް ޑިފެންސަށާ ފައިސާ ދޭއިރު، އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުަގއި ވަކާލާުތކުރަން އޮތް 

ޖެޓު ކުޑަކުރަންޖެހެނީ؟ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ އެްއވަރަށް ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާ އަށް ީކއްެވގެންތޯ މިވަރަށް ބަ

އިސްކަންނުދެވެނީޯތއޭ އަންެހނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ، ދިވެހި ސަރުާކރުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޅުަގނޑު ތިްނ ވަަނ އަޅުަގނުޑގެ ެދވަނަ ުސވާލަީކ އިންކަމް ެޓކްސް ބިެލއް ަތޢާރުފުކުރައްވަނީ ކޮންއިަރކުންތޯއޭ؟ އަ 

ސުވާލަީކ، ގްރީން ޓެކްްސ ދާނީ ކޮންތާކަށްތޯއޭ؟ ހަތަރު ވަނަ ސުވާލަކީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ރިކަރަންްޓ 

ޚަރަދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއޭ؟ ރައްކާކުރުުމގެ ވިސްނުެމއް 

ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް؟ އަޅުަގނުޑމެންގެ ސުވާލަކީ، ިޑއުޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއޭ

ނަޑއިލާފައި ީކއްެވގެންތޯޭއ ޢާއްމު މުދާތަކުން ޑިއުޓީ  ބޮޑުކުރަންޖެހުނީ ކީއްެވގެންޯތއޭ؟ ރިސޯޓުތަކަށް ޑިއުޓީ ކަ

ނޑުގެ ދެން ސުވާލަީކ، ކޮބައިޯތއޭ ވެށިފެހި މާލެ ޕްރޮ ގުރާމު. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިތުރުކުރަންވީ؟ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ފަރާތުން ހިންގަންފެށި ވެށިފެހި މާލޭ ޕްރޮގުރާމު ކޮބައިތޯއޭ؟
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވީނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަވގުތު ހަމަެވގެންދިޔަީއ އިނގޭތޯ. މިހާރު އަުޅގަ

 އަނާރާ ނަޢީމްގެ ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

އާެދ، ޝުކުިރއްާޔ  األنبياء والمرسلين أشرف الم علىالة والس  الص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

އާދެ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަރަށްބޮޑު ބަޖެޓެްއގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

ބިިލއަންގެ ޮބޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިފައިާވއިރު، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަްނ  22އެއީ 

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އޮތުން މިއީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނީ، އަދި ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ކުރިއެރުން ލިބިފައި ވެސް ވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ 

ހަމަ  ދަށުން އެ ޚަރަދުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ކުިރއަށް ެގންދެވިގެންނޭ. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

ނޑުމެްނގެ ުއއްމީދު އެބައޮްތ.  މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މި ޤައުމަށް ގެންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުން އަޅުގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދުރުރާސްާތ ޕްލޭނެއްެގ ތެރެއިން ރަނަގޅު ތަރައްީޤގެ ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމުގެ. އަިދ 

ށްލާނަން، ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އޮތުމުން ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުމަށް އެަބ މީގެއިތުރުން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ

ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ުކރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ. އެޮގތުން، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އެކުލެވިފަިއވާ ގޮތުން ކުދިކުދި 

ކަށް ަވކިަވކި ޚިދުމަތްތަްއ ދޭން މި ވަނީ ޖެހިފަ. ެއގޮުތްނ ރަށްތަކެއްަގއި އެންމެން ުއޅެންޖެހިފައި ވުމުން، ކޮންމެ ރަށަ

ކޮންމެ ރަށަކަށް ބަނދަރެއް، ޮކންމެ ރަށަކަށް ހޮސްޕިޓަލެއް ެއޅުމަކީ މިއީ އެްއވެސް ސަުރާކރަކަށް ވާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ 

ނުޑގެ ނަޒަރުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިން  ބޮޑެތި ރަށްތައް ބޮޑަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އާބާދުކޮށް، އެ ރަށްތަުކގައި މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކޮްނމެފަހަރަކު ބޭސްފަރުވާކުރަން ނުގޮސް ވާނެ. ާރއްޖޭަގއި ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލުތަްއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ ޤާއިމުކުރެިވގެންދާނެ، ެއގޮތަ ށް ބިން ތަރައްޤީ އާއި އާބާދީ އެއްފަްސކުރެިވއްޖެ ނަމަ. ދެން އަޅުގަ

 2.0ބިލިއަން ހިމެނިފަ. އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް  2.1ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އެބަ ޮއތް 

ނޑު ވަރަށް އުފާުކރާ ކަ މެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑު ބިލިއަން ހިމެނިފައި އެބައޮތް. މިއީ އަުޅގަ

ބަޖެޓެއް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ހިމެނިފައި އޮތުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ބަޖެޓު އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ލިބިފައި މި ވާ ބަޖެޓު އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި އެ 

ހޭދަކުރެވިގެންދިޔުން. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން، އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރގަިއ މަުކނުދޫގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް 

މުހިއްމުވެފައި އޮތް ކަމެްއ މިއީ ކްލާސްރޫމްތަެކއް އިތުރުެވގެންދިޔުން. އެހެންނޫނީ އެަބ ތަޢުލީމުދޭން ދަތިވޭ މި ފެށޭ 
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ނުޑ ހަމަ އަހަރުަގއި. އެހެންނަ ނޑު ފާަހގަކޮްށލާނަން. އަދި އަުޅގަ މަވެްސ، މި ބަޖެޓުގައި ެއކަން ހިމެނިފައިނުވާތީ އަުޅގަ

ކްލާސްރޫމް ހިމަނައިދެއްވުމަށް. މީެގއިތުރުން އަުޅަގނޑުމެން މިއީ ރައްޔިތުްނގެ  11އިލްތިމާސްކުރަން، މި ބަޖެޓުަގއި 

ނޑުެގ މަންދޫބުން ކަމަށް ވާތީ، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތު ްނގެ ފަރާތުން ބަސްބުނަން ތިބޭ މީހުން ކަމުގައި ވާތީ އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ތިން ރަުށގެ ަކއުންިސލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ކުަޑކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޝަުކވާ ލިބިަފއި އެަބ 

. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަުތަގިއ މިލިއަން 3ރަށަށް ވެސް ިލބިފައި މި ވަނީ  3ވޭ. ެއގޮތުން ަކއުންސިލުގެ ަޚރަދުތަކަށް 

ނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. ދެން ބާކީ ހުރި މަސްތަކަށް  5 މަސްދުވަހަށް ޚަރަދުކުރެޭވ މިންވަރު ކަމަށް އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ ބޭނުންވޭ އިތުރު ޚަރަދު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބަޖެޓަށް 

ނޑުެގ ދާއިރާ ާއއި އެހެނިހެން ދާއިރާެގ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލުތަކަށް ވެްސ ބައްލަ ާވއިރު، ަކއުންސިލުތަކަްށ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތީން ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ލިބިގެންދިޔުން. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

ސް، މަކުނުދޫ އަށް ވުރެ މާ މަދު އާބާދީ ހިމެނިފައި ހުރި ރަށްރަށަށް އެބަ ދާއިރާގެ ހަމަ ވަރަށް ކައިިރ ރަށްރަށުގައި ވެ

ހުރި މާ ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަކެއް ލިބިފައި ކައުންސިލުތަކަށް. ިމއީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނޫން. ހަމަހަމަ 

އްތަަކށް ބަލާފައި ކައުންސިލުތަކަށް އުސޫލަކީ އެއީ އާބާދީ އަްށ ވެސް ބަލާފައި އަދި އެ ރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންތަ

އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިެދއްވުން. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ ހުރި އަސާީސ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، އެންމެ އަހަރަކުން ހުރިހާ އަސާސީ 

ރުކޮށެއް ނުދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބައެއް ހިމަނައިގެން ވިޔަސް، ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯ

ނޑު ިހތުން ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ  އެއީ އެ ރަށެްއގައި އާބާދުވެަފއި އޮންނަންޏާ އަުޅގަ

ކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އެ ރަުށގެ އާާބދީ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ އޮތުމަށް ޚިދުމަތްތައް. އެގޮތުން އެ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރު

ވެސް ަމގުފަހިވެގެންާދ ކަމެއް. ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ފާަހގަޮކށްލާނަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާިއރާގެ މަކުނުދޫ، ނޭކުރެންދޫ، 

އެހެންކަމުން، ފެންވަރަން މި  ރަށުަގއި ެވސް ބޯފެނުގެ، ސާފު ބޯފެނުެގ ނިޒާމެއް ާޤއިމުވެފަެއއް ނެތް. 3ކުމުންދޫ؛ މި 

ޖެހެނީ ތަޣައްޔަރުވެފަިއވާ ފެުނން. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްިޔތުންތަކަކަށް އަާސސީ ޚިދުމަތަކުން މަޙްރޫމްވެގެންދިޔުން. 

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން ުކރިއަށް ހުރި ބަޖެޓުތަކުގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިުމވެގެންދާެނ 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ބައެްއ ކަމަށް ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ . އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ހުރިހާ  މުހިއްމު ކަންކަން ހިމެނިފައި އެބަ ހުރި. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ މިނިސްޓަރުން ވެސް ެދއްާވ އެއްބާރުެލްއވު ނޑު ޝުކުުރއަދާކުރަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ މަށް އަުޅގަ

ދާއިރާަގއި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަެތއް އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިަނ 

ދޫ ބަނދަރު އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަހަރު މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ ކަމެއް މިއީ، ބަނދަރުގެ ވާހަކަ. ކުމުން

ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މަސައްަކތްކޮށް ނިންމަންޖެހިފައިވާ ބަނދަރެއް. އެހެންވީމާ، ކުމުންދޫ ބަނދަރު ރަނގަޅުކޮށްލައި، 
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ނުޑ ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން ފިނޭންސް  ފައިކަށި؛ ކުމުންދޫ ބަނދަރުެގ ފައިކަށި ރަނގަުޅކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން މި ފަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނައިދެއްވުމަށް. ދެން މިނިސްޓަރަ ށް، އަދި އަުޅގަ

ނޑު އެދިފައި ވެްސ  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮަޑށް އުއްމީދު ވެސް ލިބިަފއި ޮއތް ޕްރޮޖެކްޓެއް ެއއީ ހަމަ. ެއއީ އަުޅގަ

ގެން ހިމަނައިދެްއވުން. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ރަުށގައި ލަފާފުރުމުެގ ވާނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓު އެންމެ އިސްކަމެއް ެދްއވައި 

ދަތިކަން ވަރަށް ދަތި. ހަމަ މީހުންގެ ފުރާނަ އަށް ގެއްލުްނާވ ހިސާބުގައި އެ ރަށުަގއި ލަފާފުރުމުގެ ކަންތައްތައް މިހިރީ. 

ނުޑ  އަދި އެަތއް ބަޔަކަްށ ދަނީ ެގއްލުންވަމުން، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާ އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި ަބއެއް ކަންތައްަތއް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނުޑ  އުއްމީދުކުރަން މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ހެން ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރަން މި ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީ. އެ

ބަޖެޓުތަކާ ޚިލާފަށް، އެހެން އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުތަކަށް ވުރެ ގިނައިން މި ބަޖެޓުގައި އުފެއްދުންތެރި ރަނގަުޅ 

މަސައްކަތްތަެކއް ހިމެނިފައި ވާތީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ރިކަރަްނޓް ޚަރަދަކީ މިއީ އެއްވެސް ޮގތެއްަގއި ެއއްވެސް ރަށަކަްށ 

ލިބިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި މަޝްރޫޢުތައް އެކަމުން މާ ބޮޑު މަންފާތަކެއް 

ހިމެނި، ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްިދޔުން މިއީ ައޅުަގނުޑގެ ވަަރށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް. ޙަޤީޤަުތގައި ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަިއ 

ހިމެނި، ޢަމަލީ ގޮތުން ައންނަ އަހަރު މަސައްކަތްތަްއ އޮތުމަކުން ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ. ބަޖެޓުގައި 

ނުޑގެ ުއއްމީދަކީ، އަންނަ އަހަރުެގ  ފެށިގެންދިޔުމުން ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ މަންފާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ. އަުޅގަ

ހިންގަން  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި މި ވާ، ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވެްސ ހިމެނިފައި މި ވާ ޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ ދަށުން

ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ހަމަ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފެށި، ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބިގެންދިޔުން. 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. އެީއ  3.2ދެން މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ ައދި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންެގ ގޮުތގަިއ 

ޅިންނަށް ދެވޭ އެަލވަންސާއި މިފަދަ ެއލަވަންސްތަެކއްގެ ގޮުތގައި. ިމ އެލަވަންސްަތއް ޙަޤީޤަތުަގިއ މުސްކު ޙަޤީޤަތުގައި 

ހަމަޖެހިފައި ވާތީ އަޅުަގނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތަުކން އެލަވަންސް ދޭއިރު ވަރަށް 

އެަލވަްނސް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެަލވަންސް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ެއ 

ނޑަެއިޅފައި އޮތް ގޮތުން، ބަެއއް ފަަހރު އެލަވަންްސ އެަބ ލިބޭ ފުދުންތެރިންނަށް. ވަރަށް ބޮޑެތި  ދިނުމުގެ އޮނިަގނުޑ ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މުއްސަނދިންނަށް ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަުތން އިނާޔަތެއް ޭދއިރު ޙަޤީޤަ ުތގައި އަުޅގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަްނ  ގޮތުަގއި ދޭންވާނީ އެންމެ ބޭނުންވާ އެންމެ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ، ހަަމ އަުޅގަ

ހަމަ، މި ދެވޭ އެަލވަންްސތަކުގެ އޮނިަގނޑު ރަނގަުޅކުރުމަށް. އޮނިަގނޑު ރަނަގޅުކޮށް، އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، 

ރާތްތަކަށް ނުވަތަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެއްެޗްއގެ ގޮުތަގއި އެަލވަންސް އޮތުމަށް. އަދި އޭެގ އެލަވަންސް އެދޭ ފަ

ޙައްޤުވެރިންނަށް ލިބޭ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި އެ އެލަވަންސްަތއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. މިއީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް މުހިއްމު 

ނަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދެކޭ ަކމެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން 
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ވާހަކަފުޅުތަކުން އެބަ ިއވޭ މުއްސަނދިންގެ އަތުން ޓެކްްސ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރަފްކޮށް، 

ނޑު ބުނެލަްނ  ފުދުންތެރިންގެ އަތުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރާ ވާހަކަ. މި ވާހަކަިއގެ ދަށުން އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގިގެން ނަންަގވައޭ ަޒކާތް. ަޒކާތަކީ މުއްސަނދިން ދައްކާ  ބޭނުންވަނީ، މިހާރުވެސް ދިވެހި ދައުލަތުން އަޅުގަ

އެްއޗެއް. ަފގީރުންނަށް ލިބޭ އެްއޗެއް. ެއގޮތުން ޒަކާުތގެ؛ މިކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ، ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ 

ޖެހެޭއ. އެީއ ަޒކާތަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ފަރުުޟކުރަްއވާފަިއވާ ކަމެއް. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ެއ ވެސް އެބަ އަހުުލވެރިވާން

މީހަކު ބަލަންޖެހޭ އަހަރު ހަމަވާއިރު ތިމަންނާ އަށް ކިާހވަރެްއތޯ ޒަކާުތގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެހެނީ. އެއީ ހަމަ ދައުލަތަްށ 

ނޑު ފެންނަމުންދޭ ޒަކާތު ފަންޑުން ވަރަށް ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްތަކެްއ  މެންނަށް މިހާރުލިބޭ އާމްދަނީއެއް. އަދި އަުޅގަ

އެބަ ދެވޭ. ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް، އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ދެވޭ. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހޭދަތަކެއް ކުރެޭވ 

ނުޑ ދަންނަާވނީ ރައްޔިތުން މިހާރަށް ވުމިފަދަ ނިާޒމުތަކަށް އަ، އެހެްނވީމާއެބަ.  ެރ ބޮޑަށް އަހުލުވެިރވާން ވެސް ުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ،  އެބަ ޖެހެއޭ. ދެން އަޅުަގނުޑ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި އަުޅަގނޑު މި ފާހަގަކުރި ބަނދަރުގެ ކަންތައްަތއް؛ ބަނދަރުގެ 

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެޭދ އެދުމެކޭ. ެއއީ  ކަންތަކާ އަދި  ކްލާސްރޫމްެގ ކަންތައްަތއް ހިމަނައިދެްއުވން އެީއ އަުޅގަ

 ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭުނންވެފަިއވާ ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުަޞތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަ ނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

 ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

  

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަަނ  2115އާދެ، އަުޅަގނޑު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ެވސް އަހަރަށް  ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓަށް އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ ވެސް އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ އެްއ ވާހަކަެއއް ފުރަތަމަ ވެްސ  އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާާލއި ފިކުރު ހިއްސާކޮށްލާނަން. އާދެ، އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ވެސް ފާހަަގކުރަްއަވނީ އަލަށް ފަށަން ހުރި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންަނވައިލާނަން. މީަގއި ކޮންމެ

ނޑުމެން  ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަަތއް މައިަގނޑު ގޮެތްއގައި. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މީގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަންކޮޅުތަކު  ގައި ފަށާފައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށާ ައދި ޢުމްރާނީ ކުރިއެރުމަށް އަޅުގަ

ނޑަައޅާފައި މި ވާ އަދަދާއި ޕަސަންޓޭޖާއި އިންސައްތަ ހަމަ އެއްވެްސ  ވާ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑުމެން ހަމަަގއިމު ވެސް  ބޭފުޅަކަށް ފެނިނުލައްވާ ކަހަލަ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ
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ނޑުމެން މީގެ މި ބަޖެޓް ފޮތަށް ޖު މްލަ ގޮތެއްަގއި، ޚުލާސާކޮށް ެއއްކޮްށ ބަލައިލައިފިއްޔާ މީަގއި ފެންނާނެ އަޅުގަ

ކުރީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ އެކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި، ރަށްތަުކގައި ފަށާފަިއ ހުރި ތަރައްޤީގެ އެކިެއކި 

ނޑު ޖުމްލަ ބަޖެޓުތައް ވެސް. އަދި މަޝްރޫޢުތަކުގައި މި ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކައި މީގަ އި އެކުެލވިފަިއވާ މައިގަ

މީގެތެރެއިން ަބއެްއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވަނީ، މީަގއި ުޒވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ތަމްރީނުކުރެިވ އަިދ ެއ 

މަހުރި ކަމެއް. ހަމަގައިމު ބޭފުޅުންނަށް ޓްރެއިނިންދިނުމުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ހިމެނިފައިުނވާ ވާހަކަ. ެއީއވެސް ވަރަށް ިހތާ

ވެސް އަުޅަގނޑަށް މީގެ ތަްފސީލުތަކަށް ދާއިރުަގއި ވަރަްށ ސާފުކޮށް ޒުވާނުންނަށް ކިާހވަރެްއ؛ ކޯސްތަކަާށއި ކުރު 

ކޯސްތަކަށާ އަދި އެ ބޭފުޅުންަނށް ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ އަދި ޑިގްރީ ފެންވަުރގެ ކޯސްތަކަށް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ދާއިރާ އިން 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އަަދދުތައް ވަރަށް ސާފު. މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅާވލުމަށް ޓަކައި ވާހަކަތަެކްއ މީގައި ކަ 

ނުޑމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލަމުން، އަޑުއަހަމުންދާެނ  ދެކެވިދާނެ. އަދި އަުޅގަ

އޮޕޮޒިޝަްނގެ ަބއެއް ބޭުފޅުން މި ވާހަކަަތއް ިމގޮތަށް  ކަންތައްތަްއކަން ވެސް އެނގޭ. ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ކަންނޭނގެ

ދެއްކުމަކީ، މީަގއި ައޅުަގނުޑމެން މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުންގެންދަާވ މިންނަތް ބުރަ މަސައްކަތްތަކަްށ މީަގިއ 

. ނަމަެވސް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ހިތުަގއި ފަހަރެްއގަިއ، އެ ބޭފުޅުންެގ ހިތުގަިއ ނަފްރަތު އުފެއްދުން ކަމަށް ެވސް ވެދާނެ

ކޮންމެ ރައްޔިެތއް މިއަދު ބަަލއިގަންނާނެ މީަގއި ކުރީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ؛ މިތާނަގއި ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން، އޮޕޮިޒޝަން ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްެވލައްވާ ަބއެއް ބޭފުޅުން ވާހަަކދެއްކެިވއިުރގައި މިހާރު ިދވެިހ 

ނުޑގައި ދުިނޔެ އަްށ އަންނަން ތައްޔާުރވެފަިއވާ ަދރިފުޅަށާ އެްއކޮށް ކޮންމެ ރައް ހާްސ  02ޔިެތއް، އަދި މަިއމީހާގެ ބަ

ރުފިޔާ ކޮންމެ ބޮލަކަށް ދަރަނިވެރިވެަފއިވާ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި 

ިއ އެކަނިތޯ މި ކަންކަން މި އޮތީ މިގޮތަށް ވެފަ. ނޫން. ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގަ 2115ކަންކަން މިއަދުތޯ ނޫނީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ކަްނކަން ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްޔިެތްއގެ ބޮލަށް މި އޮތީ މި ދަރަނި، ދަރަނިވެފައި މި އޮތީ ީމގެ 

މޫން ކުރީަގއި ނެގިފައި ހުރި ނުބައި ޑިސިޝަންތަކަކުން. އާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަލްއުސްާތޛު މައު

އަހަރު ނިންމަވައިލެްއިވިއރުގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ބޯމައްޗަކަށް މިވަުރގެ ބޮޑެތި  31ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދައުރު، 

ދަރަނިތަކެއް ވެފަެއއް ނެތް. ހަމަގައިމު ވެސް ޭއގެ ފަހުން ނެގި ނުބައި ޑިސިޝަންތަަކކުން މިހާހިސާބަށް އައިސްފައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ނުޑ ގޮތެްއގަިއ މި ސަރުކާރުްނ  2115ގޮތުަގއި މި އޮތީ. އަުޅގަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެވސް މަިއގަ

ނޑުމެން ސަރޕްލަސް ބަޖެަޓކަށް ގޮްސގެން މި ކަންކަްނ ވިސްނަވާަފއި ހުރީ ދަރަނީގެ ނަގޫ ހިފައި ގެން ނުދުެވ، އަުޅގަ

ުރ، ތޫުނ ވިސްނުންފުޅު. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުިރއަުރވަިއ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރިަހމަ ޚިޔާލާއި ފިކު

ބަލައިލާއިުރގައި މި ބަޖެުޓގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮްށދީފައި އެބަ ވޭ، ހަަމގައިމު ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

މި  މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ަބއްލަަވއިލެްއވިޔަްސ ފެނިލައްވާނެ ަދުއލަތުގެ ދަރަނި އެތެރެ އާިއ ޭބރުގެ ުކޑަކުރުމަށް ޓަަކއި

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގަިއ ވަރަށް  ބަޖެޓު އެކުަލވާލިއިރު ކޮށްފަިއާވ ބުރަ މަސައްކަތް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ



51 

 

ހިތްހަމަޖެހޭ. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގިއ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ހަމައެކަނި ނަންގަވަނީ ތިމާ ނިސްބަތްވެލަްއވާ ދާއިާރގައި ހުރި 

ނުޑމެން ޤައުމީ ފެންވަރެްއަގިއ ކަމެްއގަިއ ޒިންމާއުފުލާއިރު އަލަށް ފަށާ ކަންތައްަތކު  ެގ ވާހަކަ. ނޫން. އަުޅގަ

ވިސްނަންވާނީ ހަމައެކަނި ތިާމގެ ބޮުޑވަިއއިނގިލި ކުިރއަކަެށއް ނޫން. ހަމައެކަނި ތިމާ ނިސްބަތްވެލަްއވާ ދާއިާރގަިއ 

ނޑުމެންގެ ާދއިރާތަުކގެ ައޑުއުފުލަން މި ތަނަްށ ހިމެނޭ ތިންހަތަރު ރަށަކަށް ވެސް ނޫން. ޤައުމީ ފެންވަެރއްަގއި ައޅުގަ 

ނޑުމެން ޤައުީމ ފެންވަރެްއގަިއ ިވސްނުން  ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ޮގތުގަިއ ައއިސް މިތާ ތިޭބިއރުގަިއ އަުޅގަ

ފައިދާ ބައްޓަންކުރުމަކީ ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެންމެ އެކަީށގެންާވ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި އެކަން މި ޤައުމަށް 

ލިބިގެންދާނެ ގޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވަަރށް ހިތާމަކުރަން، މިފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް އެކުލަަވއިލާފަިއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް މިއަދު ބަހުސްކުރަން ހުށަހަޅާފައިާވއިރު ވެސް މީަގއި އޮޮޕިޒޝަން ޕާޓީގެ ގިނަ ބޭފުޅުން 

ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ދެކޮޅު؛ ތާކުްނތާކުނުޖެހޭ އެއްވެސް ހަރުދަާނ ކަމެއް ނެތް ބަޖެޓެއްގެ  މިއަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް

ނޑު ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މީަގއި ފާހަގަވި ެއއް ކަމަކީ ިދވެހި  ގޮތުަގއި ވާަހކަދައްކާތީ. ނޫން. ހަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ވެހި ރައްޔިތުން ބޭރުގެ ައޅުވެރިކަމުން މިނިވަންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭުރެގ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް ޓަކަިއ، ދި

ނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރުަދންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ  ޓަކައި މި ބަޖެުޓގަިއ ކުަރއްާވފައިވާ ޮބޑެތި މަސަްއކަތަށް ައޅުގަ

ނުޑ ެއކަމާ ވަރަށް ުއފާކުރަ ން. އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މިފަދަ ވިސްނުންފުޅެއް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ގެްނގުޅުްއވާީތ އަުޅގަ

ނޑަށް ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑު ބަަލއިލަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު، އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ 

ބޭފުޅެްއގެ ލިސްޓު. އެހެންވީމާ، މީެގއިުތރަށް ވެސް އިތުރު ެއްއވެސް  2އޮތް  ބޭނުންފުޅުތޯ؟ އަޅުަގނޑު އަުތގައި އެބަ

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! 

ނޑު  ނޑު ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ަބއިވެިރވުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ  ދާއިރާގެ  އޭދަފުށީމި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 ގެ ވާހަކަޮކޅު ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

وعلى آله  أشرف األنبياء والمرسلين.الم على الة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނޑަައޅާ ދައުލަުތެގ  2115ދެ! އާ .به أجمعيناوصح ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުން ކަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ހައިިސްއޔަތުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ބުނެލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް  ބަޖެޓު؛ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިާރއާ ކަމަށް އަޅު ނޑު ދާނީ އަޅުގަ ނޑު ވެސް ދެެކން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ ގަ
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ނުޑގެ ދާއިާރ އަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށިފަ. އަދި  ދިމާލަށް. އަޅުގަ

ނޑަްށ ރިވެޓްމަންޓުޖެހުމުގެ މަސައްަކތް ވެސް މި އަހަރުގެ ފަ ހުކޮުޅ، ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގަިއ ފެށޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އަދި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި މި ފަިއސާ ެވސް ަވނީ ހިމެނިފަ. މީގެއިތުރުން 

ެގއިތުރުން ފެނުގެ ނިޒާމު އޭދަފުށީގެ މަގުަތއް ހެދުމަށް ޓަކައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުަގއި ވަނީ ފައިސާ ހިމެނިފަ. އޭ

ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ވަނީ ްޕރޮޖެކްޓުތަކެއް މި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަ. އަދި މީގެއިތުރުން 

ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އެިޑއުޭކޝަންގެ ދާއިރާއިންާނއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާ އިން ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެްއ 

ނުޑގެ ާދއިރާގެ އެހެން ރަށެއް ކަމުަގިއވާ ހިތާދޫެގ އޭދަފުއް ޓަށް ހިމެނިފައި އެބަ ުހރި. ދެން މިގޮތުން ބަލައިލާއިުރ އަުޅގަ

ނޑު ލަފާކުރާ ގޮުތގައި  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތަށް ެވސް ބަޖެޓުަގިއ ވަނީ ފައިސާ ހިމެނިފަ. ައޅުގަ

ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ެއޑިުއކޭޝަނާިއ މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ފެނުގެ ނިޒާމު

ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިން ވެްސ ހިތާދޫގައި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން 

ނުޑގެ ާދއިރާގެ މާޅޮހަށް ަބލައިލާއިރު، މާޅޮުހގެ ނަރު ދަމާ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް ވެްސ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅގަ

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް. އަދި މީގެއިތުރުން ޞިއްޙީ ނިޒާމާއި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ 

ނޑުގެ ާދއިރާ އަށް  ބަޖެޓުގައި ަފއިސާ ހިމެނިފަިއ އެބަ ހުރި. އެގޮތަށް ބަަލއިާލއިރު ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭީނ، އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިާރ އަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ގިނަ ބަލައި ލާއިރު މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  އަހަރަކުްނ  2އަހަރަކުން،  1ކަންތައްތަްއ ހުރީ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައޭ. އަުޅގަ

ުޑގެ ދާއިާރގެ ހުިރހާ ރަށްރަށަށް ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެންނުދާނެކަން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްރަށެއް، ައދި އަޅުަގނ

 5ގެ ރަޙްމަތްފުޅާ ެއކު މި هللاމީ ރައްޔިތުން ވެސް ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މާތް

ނުޑ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނުޑެގ ދާއިރާަގއި ހުރި މައިގަ ތަކެއް ިނމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އަހަރު ނިމޭއިރު އަުޅގަ

ނުޑ ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް  އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދެން އޮީތ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ައުޅގަ

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ. މި  22.3އަލިއަުޅވާލުން. މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި ވަނީ 

ޓަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު. ހަމަެއހެންމެ މިހެން ދަންނަވާއިރު، ބަޖެ

ނަޑކަށް   21.5ދައުލަތުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް. ގާްތގަ

ެނއްހާ ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮުތަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް މި ބަޖެޓުން މިލިއަ 22ބިލިއަން ރުފިޔާ ގާތްަގނަޑކަށް 

ނުޑމެންގެ މި ޤައުމަށް ލިބުުނ ވަރަށް ޮބޑު ކުިރއެރުމެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. މީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިިދޔަ  އަހަުރގެ  5ދިޔަ އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ާޚްއޞަކޮށް މި 5ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނުލިބިގެން ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ  1އަހަރު،  3ކުރީ 

ބިިލއަން  1އަހަުރ ނިމިގެންދިޔައިުރގަިއ ެވސް އެ މުސާރަ ޢިޔާދަނުކުެރވުނުަތން. އެހެންވީމާ،  3އުނިކުރި މަްއސަލަ. 
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ލިބުނު ބަޖެޓު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ އަހަރު، އަހަރު ތެޭރގަިއ ނު 5މިދިޔަ 

ނަޑކަށް ދެގުނަ  ޙަޤީޤަތުގައި ބުނާ ނަމަ، މީ ފުރަތަމަ އަހަރު ހުށަހެޅި ބަޖެޓު. އެ ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ ާއމްދަނީ ގާތްގަ

ހަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނުވަތަ ތިން ގުނަ އަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ. މީ 

އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަުތގެ  5ސަރުކާރަށް ލިބުނު ވަރަްށ ކުިރއެރުމެއް. ވަރަށް ޮބޑު ކުިރއެުރމެއް. މީގެ ނަތީޖާ އަީކ މި 

ނޑު 21ބިލިއަނާއި  35އާމްދަނީ ގާތްަގނަޑކަށް  މެްނ ބިލިއަނާ ދޭެތރޭގައި އިތުުރވެގެންދާނެކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދީ މާހިރެކޭ ކިޔާަފއި ައޅުަގނޑުމެން ގެަނއި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޙަޤީޤީ އިޤްތިޞާދީ 

މާހިރެއްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެ. ެއީއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު މިހާހިސާބަށް ބަޖެޓު 

މިކް ގެ ކުޅަދާަނކަން. އަދި މި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިްއބެވި ަވޒީރުންނާއި ިއކޮނިގެންދިއުމަކީ ެއއީ ހަމަ މި ސަރުކާރު

ހަމައަކަށް ބަޖެޓެއް ަނއިސް.   ބިލިއަން ރުފިާޔއާ 22.3ކަން. އެހެންނޫންނަމަ، ބަޖެޓް ކައުންސިްލގެ ކުޅަދާނަ

ނޑު ބައިތަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ލާއިރުަގިއ ދާއިރާ އަށް ބަލައި އްޙީކަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ޞިމި ބަޖެޓުން މައިގަ

ލާިއުރ ބަައކީ ުކރީ އަހަރުތަކާ އަޅާ ން ުރފިޔާ ބަޖެޓްަގއި ހިމެނިފައި ެއބަ އޮތް. އޭެގ މާނަބިލިއަ 3ގާތްަގނޑަކަްށ 

ރައްޔިތުްނ  ރު ޞިއްޙީ ނިޒާމުނެްއހާ ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެއް. ެއހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަގާތްަގނޑަކަށް އެއް ބިިލއަ

ނޑު ަޝއްެކއް ވިޔަްސ ވަރަށް ޮބޑު ަތން ކުރިއަަރއިގެންދާނެ ންމެ އެދޭ މިންވަރަށް ނޫންަކމުގައިއެ ކަމާ މެުދގައި އަުޅގަ

ވެްސ  ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ތަޢުލީމީ ނިޒާމު.، ނުކުރަން. އެހެން ނިޒާމަަކށް ބަލައިލާއިރު

އަންނަ ކުރާނެ ކަމަށް މި ޢުލީމީ ނިޒާމަށް އިތުރަށް ަޚރަދުއް ތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީ ވަރަށް ބޮުޑ އަދަދެ 

ތަން  ވެސް ވަރަށް ބޮޑުއަންނަ އަހަރު ތަޢުލީމީ ނިޒާމު  ގައި އޮތް ަތން. އެހެންވީމާ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މީަގއި ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް ނޑުމެން ބަލަންވީ ދައުލަތުން ހިމަނާ ައޅުގަ ފައިސާ،  އަުޅގަ

މެދު  ކަމާލަތުެގ ަވޒީރުްނ މިކަން ހިންގާނެމި ބަޖެޓް ބަރާބަރަށް އެ އޮީފސްތަކުން ދައު ދައުލަތުން މި ދޭ ބަޖެޓު؛

ކީ ތަށް ބަލާއިރުަގއި ބަޖެޓު ހުރީމިހާތަނަށް ކަންކަން ހިނގަމުން އައި ގޮ އެެހންނަމަވެސްއަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން. 

 ،ނަމަ ކުރާދާހުރި ގޮތަށް މި ބަޖެޓް ތަންފީޛުފަެއއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަްށ އެންމެ ފައިކުެރވިމެ ރަނގަޅަށް ތަންފީޛުއެން

ނޑު ހަމަގަ ކަމާ ތިކަމެއް ެވގެްނދާނެ އަހަރެއްއަހަރަކީ ަރއްޔިުތންނަށް އުފާފާގަވަނަ  2115 އިުމ މެދަކު ޝައްެކއް އަުޅގަ

ނޑު ދައުލަތުގެ ަވޒީރުންނަށާއި ދަުއލަތުގެ ނޑު ޮގވާލަން  ވެސް ނުކުރަން. އަުޅގަ މުއައްސަސާަތކުގެ ވެިރންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  .ކުރާށޭއެީކގައި ތަންފީޛު އޮތީ މި ބަޖެޓް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

 ރި ރައީްސ.ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެ އްބޮޑު މަންފާތަކެ ވިޔަސް މި ބަޖެޓުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ މާ ދިންކަމުގައި

ނޑުމެން ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ޤައުމެއް. އިޤްތިޞާދީ ،އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އޮތީ ވަރަށް  ގޮތުން އަދި މި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އުއްމީދު އެބަ  އެހެންނަމަވެސްދަށުގައި.  ވެފައި އޮތް ޤައުމަކަށް އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ އޮތް ތަރައްޤީ  ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެންމެ ޮބޑު ކުރިޔަށް އޮތް ދިހަ އަހަުރެގ ތެ ރޭގަިއ ވެގެންދާނެ ކަމަށް. މީގެ އަުޅގަ
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ނޫން. މިއީ ހަމަ  އަކީ ދައުލަތުގެ ތެޭރގައި އޮތް ކަރަޕްޝަްނގެ މަްއސަލަތައް. މިއީ މިއަދު އޮތް މައްސަލަެއއް މައްސަލަ

އުޭޅ ން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަން ގެނެިވގެއްލެއް ށް މުިޅން ޙައަ ވެސް އޮތް މަްއސަލަ. މި މައްސަލަ ފެށުނީއްސުރެ

ނުޑމެން ހުއްޓާލަން އެބަ ޖެހޭ.  ކަމެއް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ކުރެިވގެނެއް ނުދާނެ. އިްސރާފުކުރާ ޚަރަދުތައް އަޅުގަ

ޖެހޭ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ގަްނނަ ތަކެތި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ގަންނަ ތަކެތިތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ޑޮލަރަށް ދޭ  311ކުރިން ހުރި މީގެ ބަލަން. މިސާލަކަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގަންނަ ބަެއއް ެއއްޗެހި ައޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ިމއީ ޑޮލަަރށް ގަނެފަ 0111ެއއްޗެހި  ރުފިާޔ އަށް ޭދ ބައެއް 3111. ޑޮލަރަްށ ގަެނފަ 011އެްއޗެހި 

ދަނީ އެންމެ ެއއްެޗއް ގަތުމުގެ ައަގށް. މިކަހަލަ ކަރަޕްޝަންެގ  ެގ ެއއްެޗއް މިތިނެތި ގަނެވޭ ވަރު ،ގުނަ  އޭެގ ތިން

ނޑުމެންަނށް ވާނެ އެްއވެސް ކަމެްއ  ނޑުމެން ބަޖެޓް ބޮޑުކުރިޔަސް އަުޅގަ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އިތުރު  ޓަަކިއ ހަމަ އެނޯންނާނެ. އޭގެ ސަބަބުން ަބޖެޓުން މި އިތުރުކުރާ ބައި ެއއްކަލަ އެނދު ގަތުމަށް 

އެހެންވީމާ،  މެ އެނދެްއ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ކޮށްލާނެ. ހަމަ ގަްނނާނީ އެންލަުރ އަެނއްާކވެސް ެއއަށް އިތުރު ޑޮ 1111

ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވާޖިބަކީ އަިދ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮުޑ 

ށް ވެސް އޮތް އެންެމ ބޮޑު ވާޖިބަކީ މި ބަޖެޓު ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ބަކީ އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަޖިވާ

ެއކީަގިއ މި ޚަރަދުތައް ހިނގަމުންދާ  ަވރަށް އަމާނާތްތެރިކަމާ ،އެީކގައި  ަވރަށް ތެދުވެރިކަމާ ،އެީކގައި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެ ިވަޔސް ރައްޔިތުންނަށް މި ކަމުން  ްނގެ ކިަތންމެ ބޮޑުކުރި ކަުމގައިގޮތް ބެލުން. މި ބެލިގެން ޫނނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެ ސް މި ދައްކަނީ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރާ ވާހަކަ. ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ންބޭނުޓަރެއް ގޮތަށް ދަނީ ޓައިްޕރައިައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި  އެހެންނަމަވެސް ކުރަްނ އަުޅގަ

ހަމަ އާ ެއއްެޗއް ނިކުންނައިރަށް އޭިތ  ؛ކޮމްޕިއުޓަރު ވެސް މި ޒަމާުނގެ އެންމެ މޮޅު، އެންމެ ޮމޅު ކޮމްޕިއުޓަރު

ޗެްއ ހަމަ އެއް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން މި ޒުަމއްޗަްށ ލުން. އެހެންނަމަވެސްގަނެފައި ގެނެސް މޭ

ންމެ މޮޅު ންނަނީ މިހާތަނަށް ުއފެދިފައި ހުރި އެގަ ވެްސ މި މަކުގޮތަށް. ެއކަަޓރެއް މަށް ޓަކަިއ ޓައިޕްަރއިލިޔެލު

ނޑުމެންނަށް ަޓއިޕް. ކީްއކުރަންތޯ ސިސްޓަމު ނޑުމެން ވޭސްުޓކުރަންވީ؟ އަުޅގަ ުކރެވޭ ވަރުގެ ކޮމްޕިއުޓަެރއް ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެ މަސައްކަތް ، ކުެރޭވނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ އެހެން އެްއޗަކަށް ވިޔަސް  ގަނެގެން އިނީމަ އަުޅގަ

ހަތަރު . އަހަރަކު ތިންތައް އެަބ ނިކުމޭިއލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގިނަ  ފޯނަކަށް ިވޔަސް އަިދ މިހެންގޮސް ވަރަށްއަދި ައއި

ަހތަރެއް ނިކުތީ ހަތަެރއް ގަތީ.  ެއކެްއ، ދޭްއ، ތިނެްއ، ހަތަރެއް ކިޔާފަިއ އެަބ ިނކުމޭ. ހަމަ ނިކުންނައިރަށް ބުރަށް؛

 ނޭ އިނޭގތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ފަހެއް ނިކުތީ ފަހެއް ގަތީ. ަހއެއް ނިކުތީ ަހއެއް ގަތީ. މިައކީ ހަލާކުެވގެނެއް ނޫ

ވިޔަްސ  އްާޔ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓް ކިތަންމެ ބޮޑުކުރި ކަމުގައި ހެންވީމާ، ކަންކަމުަގއި ިއސްރާފުކުރަންވެއްޖެ އެ

ކީ ނޫނޭ ވޭތީ ފޯނެއް ނުގަނެ ޑަށް ވެސް ައޅުަގނ ނުކުރާނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަށް މީގެ ަފއިާދއެއްރައްޔިތުންނަ

ނޑު ވެސް ިމ ގެްނގުޅެނީ ނޮިކޔާ އާަދިއެގ ބައްތި ފޯނެއް.  .އިނގޭތޯ ކުާރ ކަމެއް ޚަރަދު ުކަޑކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ
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ހަަމ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ަޓކައި ިމސާލަކަށް ަވޒީރުން ތިއްަބވާ އަޅުަގނޑު ވެސް. އެހެންވީާމ، ދައުލަތުގެ ހަމަ މިގޮތަށް 

ެއއީ މިއަހަަރކު ހޯދި ެއއްެޗއް ނޫން. މި ސަރުކާރަކުން ހޯދި އެްއޗެްއ  ؛ދަނީ މޭޒު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ފެންނަނީ. އަދި  ނޫން. އެމެރިކާގެ ަރއީސް ެވސް ނީންނަވާވަުރގެ މޭެޒއްަގިއ އިންނަވާ ތަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި

ނޑި އަށް ބަލައިލިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފައްދާ އެންމެ މޮޅެތި  ގޮ

ނޑިޭމޒުަގއި އިށީންނަ ަތން. އެހެންވީމާ، މީގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އާދަިއގެ މޭޒެްއގައި ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް  ގޮ

ނޑުމެން މި ސާލަކަްށ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ރުފިާޔ އަްށ މޭެޒއް  1111ކުެރވިދާނެ. ީކއްކުރަންޯތ އަުޅގަ

ރުފިޔާ އަށް ދޭ މޭެޒއް  25111ރުފިޔާ އަށް ނޫނީ  15111ުރފިޔާ އަށް ނުވަތަ  11111ލިބެން އޮއްާވ، 

ފުކުރުމަީކ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ގަންނަްނވީ؟ ގަންނާކަށްނުޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ އަސްުލަގއި އިސްރާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓް ބޮުޑެވގެންދާ ކަމަކީ. މި ފަހަރު ެވސް ދައުލަތުެގ ކެޕިޓަލް ޚަރަުދ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ވަރަްށ 

ބޮޑު އެްއޗެއް ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް. ކޮންމެ އަހަރަކު އެބަ ހޯދާ. ހަމަ އާ އެއްޗެއް ުނކުތީ ބަދަލުކޮށްލީ. ކޮންމެ 

ބަދަލުީވ، ނޫނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަަރކު ބަދަލުވީ އެ ތަުނގެ ޕާިޓޝަންތައް ބަދަލުކޮށްލީ. މިއީ  އޮފީހެއްގެ ވެިރއަކު

މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ޚަރަދުން ކުރާ ކަންތައްަތއް. އެހެންނަމަވެސް މީަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތުންަގއި މިކަްނ 

ނޑު ދަންނަވާީނ ކުރާ ނަމަ، ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓށް މިހާ ބާރު ބޮޑުވެގެންނެ ްއ ނުދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އަޅުގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ަރއޫސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަކީ ވަިކ ބޭފުޅަކަށް، އެްއވެސް މީހަކަށް ވަކި ގޮަތކަށް ބައްލަާވ 

ންބަރަކަްށ ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. އެއީ ތިމާގެ މީހަކަށް ވިޔަސް، ެއއީ ގާްތ ރައްޓެއްެސއް ކަމަށް ވިޔަްސ، އެއީ ޕާޓީގެ މެ

ވިޔަްސ، ކޯލިޝަުނގެ ވެރިައކަށް ިވޔަސް ނުބައްަލވާނެ. އެ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމުގައި ހަމަ ފަސްނުޖެހި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔ މި ދިޔަ އަހަރެއްހާދުވަހުެގ  ނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަުޅގަ އަޅަމުންގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަ އެކަހަލަ ތެރޭގައި ދެތިންހަތަރު މައްސަލައަކަ ށް ބަލައިލާއިުރަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނަމޫނާއެއް. އެ މަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅުގެ ދަރިފުޅު ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ކުރިމަތިލީމާ ވެސް ކޮންމެއަކަސް އެ 

ެގ މީހެއްގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަނިކުފާނު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހޮވާކަށް މަސައްކަެތއް ނުކުރޭ. ހަމަ އާދައި

ނޑުމެންގެ ުކރީގެ ނާއިބު ރައީސް؛ އެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަށް އެހެރީ. ހަމަ އެހެން ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި  މަނިކުފާނާ އެންމެ ގާތް އެއް ބޭފުޅެއް ކަންނޭނގެ. އިހަށްުދަވހު އަޅުގަ

ޕޯޓް ދޫކޮށްލައްވާަކށް އެ މަނިކުފާނު ނާންގަވާ. އެހެންވީމާ، ގާްތެވގެން، ަކއިިރވެގެން އެ މަނިކުފާނު ދުލެއް ތަން. ޕާސް

ނޑު މިދެންނެވި  ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ނުދެއްވާނެ. އެ އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅު އަުޅއްވާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނިކުފާނު އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅްއ، އެއީ ގާތްމީހެއް، ތިމާެގ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އެ މަ

މީހެއް، ރައްެޓއްސެއް ނެިތ، އެ މަނިކުފާނު އަުޅއްވަމުންގެްނދަވާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ލޭނގެފާުނެގ ޢަލައިހި ަވޞައްލަމް، ެއކަهللا އިސްލާމް ދީނަށް ބަލައިލާިއރުގައި ވެސް ކީރިތި ރަޫސލު ޞައްލަ
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ޙަދީޘްފުޅެއްަގއި ވެސް މި އޮންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމާ ވަްއކަންކުރިކަުމގައި ވިަޔްސ 

އަތްބުރިކޮށްލާހުށީމޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ އިސްލާމްދީނުގެ ރީތި ނަމޫނާ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދުގެ 

ބައިން ފެނިގެން މި ދަނީ. މިގޮތަށް ދާކަމުަގއި ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ދާީނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިްނގެ ކި 

ނޑު ޮގވާލަން އޮީތ، މި  ނޑުމެން ބަދަުލކުރަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ، ައޅުގަ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް. އެ ިމސްރާބު އަުޅގަ

އަަހރަކަށް ވެސް ަރއީސް ޔާމީން  5ންނަ ޤައުމު ހެޔުމަގަށް ައޅުވަން ޭބނުން ނަމަ، އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން އޮތީ ދެން އޮ

ހޮއްަވވައިެދއްވާށޭ. އެހެންކަަމށްވަންޏާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ޚަރަދުކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެްއ 

އަަހރު ނިމޭއިރު، މި ގޮތަށް ާދ ކަމަށް ވަންޏާ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ެއ  5އިތުރުެވގެންދާނެ މި 

ގުނަ އަށް ތިމަން  3ނިކުގެފާނުގެ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އަުޑެއހިން، މިހާރު ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަދު މަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ... 5މަނިކުފާނުގެ   އަހަުރގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްަސއިދެްއވާނަމޭ. މިއަދު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ފުރުޞަުތ އަރުވަމުން މި ގެންދަނީ.  15ރު. ކޮްނމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑަށް ެއރުވެން އޮތީ  މިނެޓު. އެ ހަމަެވގެންދިޔައީ. މިހާރު  15އެހެންކަމުން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަުޅގަ

 ޙިލްމީ އަށް. هللا ންބަރު ސަޢުދުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތި

`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރުން މި އަަހރު ހުށަހަޅާފައި އޮްތ ބަޖެޓަކީ 

ަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ައކީ ސަތޭކަ އެތައް ރަށަަކްށ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. ސަބަބަކަށް ވަނީ އަޅު

ބެހިގެންގޮސްފަިއވާ ރާއްެޖއަކަްށ ވެފައި، ރަށްތަކަށްކަށް ބެހިަފއިވާ ރަށްތަަކކަށް ވެފައި ކޮންެމ ރަށަކަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ 

ބެހިގެންދާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން ސަރުކާަރށް މަޖްބޫރުވާ ހިނދު، އެ ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ވެސް ކަންތައްތައް 

ނޑުމެންނަކީ އާމްދަނީގެ  ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްަފއި އޮްތޮއތުން. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

ގޮތުން މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ވާން އޮތް، ނޫނިއްޔާ އާމްަދނީ އިތުރު ކުރަން މާ ގިނަ ކަންތަކެއް ކުރެވެން އޮތް ބައެްއ 

ނޑުމެންނަށް މާ ގިނަ ކަންތައް ކުރުމުގެ ނޫން. ރާއްޖޭ ނޑުްނ އަުޅގަ ނޑަށް ވާހިނދު، ކަ ގެ ސަރަހައްދުެގ ބޮޑު ބަޔަީކ ކަ

ފުރުޞަތު އަދި ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާުރެގ ވަޢުދެއް، ތެޔޮ ފެނޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. ނޫނީ 

މަސައްކަތެއް ކުެރވިގެްނ، އެފަދަ ނިޢުމަތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެޔޮ ފެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. އެހެންކަމުން، އެފަދަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަީކ ެއއީ މުއްސަނދި ޤައުމަކަށް ވެދާނޭ. އާދެ!  ދެއްަވއިފި ނަމަ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުެގ މަޞްލަޙަތު ތަންދޭ ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ  އަޅުަގނަޑކީ ތިނަދޫން ހޮވިަފިއވާ މެންބަރެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ
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ނޑު ރަްއޔިތުްނެގ  އަޅުަގނުޑ ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނީ މުޅި ޤައުމުގެ ަޙއްުޤގައި. އެހެންނަމަވެސް މާދަން ެވސް އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވޯޓު ހޯދަން މި ޖެހެނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އަރިހުންނެއް ނޫން. ތިނަދޫެގ 

ނޑުެގ ރައްޔިތުންގެ ކިބަ ނޑަށް އިްސަކންދެވޭނެކަން އަުޅގަ އިން. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ތިނަދޫގެ ވާަހކަިއގައި އަުޅގަ

ޟަމީރު ޤަބޫލުކުރޭ. އާދެ! ތިނަދޫ އަކީ ވޭުތވެދިޔަ ހަެއއްަކ، އަށެްއކަ އަހަރުުދވަހުގެ ެތރޭގައި އޮތް ސަރުކާރުަތކުްނ 

ނޑަށް ދެންނެވިދާނެ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ކުރީގެ ަރއީސް ރަީއްސ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތް ރަށެކޭ އަުޅގަ

އަލްޢުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމުެގ ވެިރކަން ނިމުމަށްފަހުގައި ތިނަދޫ އަށް ާއ ޕްޮރޖެކްޓެއް ނުފެއްޓުުނ ތާނަގއި 

ނޑުމެން އިމާރާތް ވެސް އަނަދއި ައޅިއަށް ެވގެންދިޔަކަން އަޅު  3ަގއި ަރށުގައި ހުރި 5ފެބްރުއަރީ  2112 ގަ

ނޑުމެންނަށް ނުލާހިކު ބޮޑަށް އިންތިހާ އަްށ  3ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ެއއާެއކީަގއި އޭެގ ބަދަލުަގއި  އިމާރާތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި އެ ިއމާރާތްތަކުގެ ކަންަތއްތަްއ ފުރިހަމަވެގެންދާ ތަން ނުފެނޭ.  ބޭނުންވެފައިާވ ހިނދު، ައުޅގަ

ކުެރއްވީތީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްަގިއ ޖަހައިގެން އެ އަނދަިއގެންދިޔަ ކޯޓުގެ ބަދަލުަގއި ކޯެޓްއ އިރާދަهللا އެހެންނަމަވެސް 

އެޅުމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފަ. ހަމައެއާއެީކގައި ތިނަދޫ އަކީ ވެހިކަލް ނުލާހިކު ގިނަ އަދަދަކަށް؛ ެއްއގަމު 

ތީވެ، މަުގގެ ހާލަތު ވަނީ އިންތިހާ އަށް ދަށަށް ގޮސްފަ. އުޅަނދު ނިލާހިކު ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރުކުރާ ތަނަކަށް ވާ

ވާރޭވެިހއްޖެއްާޔ ސްކޫލަށް ކުިދންތައް ގެންިދއުމަކީ އެީއ ބެލެނިވެރިންނަށް އުފުލަންޖެހިފައިވާ ވަރަށް ބޮުޑ މުސީބާތެްއ 

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ނުހަނު  ކަހަލަ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ތިނަދޫގައި ވީހާ ައވަހަށް މަުގތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެއީ 

ޮގޑި ހުންނަ ރަށެއް.  2ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް. ތިނަދޫ އަކީ އާބާދީ ބޮޑުކަމުން މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އެހެންކަމުން އާބާދީ އިތުރުވަުމންދާހެން ރަށުގެ ބިން ވެސް ބޮޑުވަމުންދާންޖެހޭ. ނޫނިއްޔާ ރަށުގެ ފްލެޓުތަކެއް ނޫނިއްޔާ 

އިމާރާްތކުރެވެން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ެވސް ައދި އެހެން ތަނަކުން ވެްސ ގެތަެކއް 

ގެ. ެއކަމަުކ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮްށގެންނާ އަދި ކުރީެގ  25ޚަރަދުކޮށްގެން ތިނަދޫގައި ައާޅފައި ހުރީ 

ަމށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް ވެއްޖެ. ފްލެޓުއެޅު 211ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮްށގެން ވެސް 

ނޑު ެދން ދަންނަވަން އޮތީ ވަރަށް  އަދި ެއކަމަކު ޭއގެ ޢަމަލީ ިސފަ ފެނުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަމުންދަނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ސްކުރެވިަފއިވާ ރަށެކޭ. ކޮންެމ އެހެން ކަހަލަ ވާހަކައެްއ. އެީއ ތިނަދޫ އަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހިތްދަތި ކަންތައްތަކެއް އިހުސާ 

ނޑެއް ޤަބޫެލްއ ނުކުރަން ޖުމްލަ ހުރިހާ  ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ކަްނތައް ކުިރކަމުަގއި ވިޔަްސ ވެސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ގެއްލުްނވާ ގޮތަށް އަދި އެ މީހުންެގ މުދަލާއި ކަންތައްތައް ގެްއލިގެންދާ ގޮތަށް ޖެހިގެންދާނެ 

ވަނަ  1010ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫއާ ދޭތެޭރގައި ކަންތައް ކޮށްަފއި އޮތް ކަމަށް ވާތީެވ،  1062ގޮތަކަށް ކަމަށް. އެފަދަ 

އަހަރުަގއި މި މަޖިލީހުން ޤަރާރަކުން ފާސްކުރެވިފައި އެބަ ޮއތް ތިނަދޫ އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

އް ދޭންޖެހޭނީ ފޮތުގައި އޮންނަ ައކުރުތަކަކުން ނޫނޭ. ނޫނިްއޔާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އޭގެ މާަނއަކީ ާޚއްޞަ ސަމާލު ކަމެ

ޖުމްލަތަކަކުން ނޫނޭ. ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ ރަށުގެ ތަރައްީޤ އަށް. އަިދ ެގއްލިގެންދިަޔ މުދާތަކުެގ 
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ނޑުމެންނަށް ބަދަލުގައި އެ މީހުންނަށް ޭއގެ އިނާޔަތްތަެކއް ލިބޭ ފަަދ ގޮތަކަްށ، އެކަން ކުރެޭވ ގޮތަކަށް. އަ ުޅގަ

ފެނިގެންދިޔައީ އެ ޤަރާރާ ގުިޅގެން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ތިނަދޫ އަށް ކޮންމެ ގެއަކަށް ކަރަންޓުމީޓަރެއް ހަދިޔާކުރި ތަން. 

ނޑުމެންނަށް އަުތން  ވަނަ އަހަރު ގެްއލިގެންދިޔަ މުދަލަށް އަޅާބަލާިއރު ހަމަ އެންމެ ޕަސެންޓެއް  1062އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން ެކރިދާނެ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި  ވެސް ހަމަނުާވވަރުގެ އަދަދެޭކ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަށަށް ވަރަށް  މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، ތިނަދޫ ައކީ ެއއީ ތަފާތު ރަށެކޭ. އަުޅގަ

ހުއްޓޭ. އޭގެ ޙައްޤު ބަދަލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  ބޮޑެތި މުސީބާތްތަކެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކޮށްފައި އެބަ

ނުލިބިފައޭ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދުއްތުރާތައް ޖެއްސި، ނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އަނިާޔ 

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް ދެއްވި ބޭފުޅަކީ ެއއީ މި ދިވެިހ ރާއްޖެ މިނިވަންކުރެްއވި މިިނވަންކަމުގެ ބަޠަލު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެ ވާހަކަ މާ ބޮަޑކަށް ެދއްކޭަކށް ވެސް. ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރން ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޖެްއސުމަށް ނަމަވެސް އަދި ނޫީނ 

އެހެން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ކަްނތައް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންކުރާ އެއަރޕޯޓުެގ 

ހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ބަދަލުކުރި ބަދަލުކުރުމަކީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ މޫނުމަތީގައި ނަން އިބްރާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ޖެހި ވަރަށް ވަުރގަދަ އެތިފަހަރެއް ކަމަށް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. 

. މި ދުނިޔެމައްޗަށް އެންމެ މާތްކޮށް، އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކައިގެން ފޮނުްއވުނީ މިއީ ޙަޤީޤަތް. ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް

ّصل ّمحمّ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތް ރަސޫާލ  ّعلّىد ّوصلّ يهلل އެކަމަުކ ެއކަލޭގެފާނު ކުރެްއވި ބަެއއް ކަންތައްަތކާ ّ.مه

ސް ބަެއއް ީމހުން ސުވާލުއުފައްދަމުންދޭ. ދޭތެރޭގައި ވެސް ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ތެރޭން ވެ 

ސޯޝަލް މީޑިާއގައި ާފޑުފާުޑގެ ވާަހކަ ދަްއކައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދީނަށް ފުރައްާސރަކުރަމުންދޭ. އެހެންކަމުން، 

ނޑުމެންނަށް އަނިޔާ ލިބިފަިއ  މިނިވަންކަމުގެ ބަޠަލުގެ ހަިއސިއްޔަތު ލިބިފައި އޮތް ބޭފުޅަކާ ދިމާލަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދއްކެްނޖެހޭނެ. ވާހަކަދެއްކޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ ހުރެ އްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ައޅުގަ

ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އުޅުްއވި ގެޮކޅުަގއި، އެީއ އިބްރާހީމް ނާޞިރު ބާއްަވއިގެން މޫނުދަްއކަިއގެން، ެއ 

ނޑު މިއަދު ސަރުކާރުން އަބަދުއަބަދު ދައްކާކަށް. އަުޅަގނޑު ބޭ ނުމެއް ނޫން ފެންނާކަށް. މީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަށަށް  ވެސް އާދޭހާ އެީކގައި އެދެނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތެއް ދެްއވަންޖެހޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ހުރި ގިނަ ކަންތަްއތަކަކީ މީގެ ތި ންހަތަރު އަަހރު ކުރިން ފެށިގެން ެވްސ މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަލަށް ވަރަށް މަދު ކަމެއް އޮްތކަމުަގއި ވިޔަްސ  ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ހުރި ކަްނތައްތައްކަން އަުޅގަ

. އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބަޖެޓުަގއި ޖެހިފައި ހުރި ކަންތައް 2ވެސް ގިނަ ކަންަތއްތަކަކީ ިމ ފާއިތުވެދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް އެކަން ުނވެ  އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ާމލިއްޔަތު، ނޫނިްއޔާ ސަރުކާުރެގ އާމްދަނީ ހުންނަ ގޮތުން އަޅުގަ

އެ ދިޔަީއ. އެހެންނަމަވެސް ަފހަރެއްަގއި ބަެއއް މީހުން ސިފަކުރޭ ތިނަދޫ އަށް ެއކަންތައްަތއް އެހެން ދިމާވަނީ ތިނަދޫ 

ގޮތުންނޭ. ފަހަރެއްގައި އެއީ ތެދަކަށް ވެދާނެ. އެީއ ރައީސް މައުމޫނުގެ ފަހު  ރައްޔިތުންގެ ފިކުރުަތއް ހުންނަ
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ދުވަސްވަރުްނ ފެށިގެން ތިނަޫދގެ ަރއްޔިތުންެގ ބޮުޑ ޕަސެްނޓަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ާތއީދުުކރާ ރައްޔިތުްނ ތިބި ތަނެއް. 

ަބދަލުވެގެންދިަޔއިރު ތިނަދޫަގިއ  ގައި ަރީއސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު 2115އެހެންނަމަވެސް ކަން ދިމާކުިރ ގޮތުން 

ފައްޓާފައި ހުރި ވަރަށް ިގނަ މަޝްރޫޢުތައް އެ ހިާސބުން ހުއްޓިގެންދިަޔއީ. ެއީއ ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހި 

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ އިން ޚަރަދުކޮށްގެން ައޅަމުންދިޔަ އިާމރާތްތަކެއް ކަުމގައި ވިަޔސް ެވސް، އެ އިމާރާތްތައް އެހެން 

ވީރާނާެވގެން ދާން ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުގެ ިވޔާނުދާކަމުންނޭ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ.  ހުރެގެން

އެކަމަކު ހަމަ އަނގަޔަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލާފަިއ، އަނގަ ފުޅާކޮްށލާފައި އޯގާތެރި ސަރުކާރޭ ކިަޔއިގެން ވާހަކަަދއްާކއިރު، ެއ 

ނޑަށް ޖެހިފައި ތިބީ؟  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުގެ ފަރާުތން އެޅި ފިޔަވަޅުތަުކގެ ސަބަުބން ކިތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ ބަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ެއހެންކަމުން، ތިނަދޫގައި އެ އެިޅ އިމާރާތްތައް، ފައްޓާފައި ހުރި އިމާރާތްތައް ވީރާނާެވގެން 

ޖިނޭރުންގެ ބޮޑެިތ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮްށގެން އެ ދަނީ. އަލުން އެ އިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ އިން

ނޑަށް ޤަބޫލެްއ ުނކުރެވޭ. ތިނަޫދގަިއ ރައީްސ  ނޫނިއްޔާ އެ އިމާރާތްތަުކގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ ދެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އި ހުރި ތަނެއް. މައުމޫނު ސަރުކާރުން އަޅަން ފައްޓާފައި ހުރި އަތޮޅުެގ؛ ހިާޔކޮށް، ރާނައި ކޮންކްރީޓު މަަސއްކަތް ނިމިފަ

މިހާރު އެ ދަނީ މަޑުމަޑުން ފުރާޅު ނެއްޓެމުން، ނެްއޓެމުން، ނެއްޓެމުން އެ ދަނީ. ެއީއ ދިވެހި ދައުލަުތގެ، ިދވެހި 

ނޑަކަްށ  ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއޭ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ހަލާކުެވގެން އެ ދަނީ. ކީއްެވގެންތޯ އެ އިމާރާތް ނިންމަން ގާތްގަ

ޔާ ބޭުނންވަނީ. ދެ މިލިއަންހާ ރުފިާޔ ޚަރަދުކޮށްގެން އެކަން ކުރި ނަމަ ކީއްތޯ ވާނީ؟ ެއއްކަލަ ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފި

އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި  3އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތިނަދޫ ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ސަޕޯުޓކުރި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުގެ 

ކޯޅިެއްއގެ ތެރޭގައި ދަންަނވަންޖެހެނީ އެއީ ޙަޤީޤަތެކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަށް ނެތޭ އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފަ. ކޮމާ

ވެދާނެ ފަހަރެއްގައި ވަޑިްނގެ ގޭަގއި ދޮރު ނުހުންނާނޭ ބުނާ އުސޫލުން، ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވަރަްށ 

ވެސް. އެހެންކަމުްނ، ބޮޑު އަދަދަކަށް ސަޕޯޓުކުރާ ރައްޔިތުން ތިބޭ ރަށަކަށް ވާީތވެ ެއކަންތައްތަެކއް ނުކުރީ ަކމަށް 

މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަނިކުފާނުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންނަށް އަންގަވާަފއި ވަނީ ތިނަދޫ އަށް 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެްއވަިއގެން މަޝްރޫޢުތައް ރާވަިއގެްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެްނކަމުން، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު 

ނަށް ފެނުނުއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ހިނިތުންވުން ކޮލުދަތަށް ދަންދެން ފެންނަހާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ުއއްމީދުކުރަްނ  ހިސާބުގައި، އެަތއް ޕްރޮޖެްކޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެއްވީީތ ލިބިފައި އޮތީ. އަުޅގަ

ދުކޮށްގެން މި ބަޖެުޓ ފާސްކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ތާއީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިނަދޫ އަކީ އާބާދީ ބޮޑު ރަެށއް. ތިަނދޫ ނަމުގައި، ތިނަދޫ ނަުމގައި އެ އޮތީ ދެ ާދއިރާ. ކުދިކުދި 

މެނޭ ގޮތަށް ހާސް މީހުން އޭގައި ހި 11ރަށްތަކަށް ބަލާއިރު ހަތަރުފަސް ރަށް އެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއެްއގައި ހިމެނޭ. 

އޮތް ރަށެްއ ެއއީ. އެހެންވީމާ ލިސްޓުގަިއ ކިތަންމެ ދިުގ ޕްޮރޖެކްޓުތަކެްއ، ނޫނިްއޔާ ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެ ލިސްޓު ކިތަންމެ 

ނޑުމެން ހާސްވާކަށްނުޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެއީ ނިސްބަތުްނ ބަލާއިރު، އާދަިއގެ ކުދި  ދިގުިވޔަސް އަުޅގަ
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ހަތަރު ރަށޭ އަުޅގަޑުމެން މި ަދންނަވަންޖެހެނީ ސަބަބެއް ެނތިއެއް ނޫން. ެއއީ ކޮންމެ ރަށްތަކަށް ބަލާއިރު، ތިން

ރަށޭ އެީއ ތިނަދޫ އަކީ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމައެއާެއކީ މި ސަރުކާރުްނ  5ދާއިރާެއއް. އެހެްނވީމާ، އޭެގ މާނަ އަކީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއީއ ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގައި ތިނަދޫ އަށް ޚާއްޞަ ސަމާުލކަމެްއ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަ ށް ައޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަަކށް ވެފައި، މިފަހަރު ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ަރއްޔިތުން ވަނީ ކޯލިޝަނަްށ، 

 ެމންބަރުން ވެސް ހަދިޔާކޮށްފަ. ހަދިޔާކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ައސްލަކަށް ވަނީ ތިނަދޫ އަށް 2ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ 

ކުރިއެރުމާއި ާފގަތިކަން ލިބިިދނުމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރ އޮތްއިރު އެންމެ ކަމެްއ ވެްސ ކޮށްނުދެވި، ަބިއވަރު ބޭކާރު 

މަހަކުން އެްއ  2މަހަކުން  3ވާހަތަކެއް ަދއްަކއި، ޭބކާރު ަވޢުދުތަކެއްެވ، އަދި އޭރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެ 

ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާ އެީކަގިއ ވާހަކަދަްއަކވާފައި އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްނުެދވިފައި އޮތް  ފަހަރު ތިނަދޫ އަށް ވަަޑިއގެން 

ރަށަކަށް ތިނަދޫ ވާީތވެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ސަުރކާރަްށ ނުހަނު އުފަލާ ެއކީަގއި 

ވަަޑިއގަންނެިވ މަދު ރަށެއްގެ ތެރޭގަިއ،  ޝުކުރުއަދާކުރަން. ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން

ރަށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ތިނަދޫ ހިމެނޭ. ވަރަށް އަވަދިނެތިކޮށް އުޅުްއވަމުން ވެސް ތިނަދޫ އަށް ވަޑަިއގެން، ތިނަދޫެގ 

 ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮްށ، ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އުާފެވރި އެތައް ޚަބަރުތަެކއް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ދެއްވާފަ.

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ޤަރާރާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މި  1010އެހެންކަމުން، މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑު ޔަޤީންކުާރ  ނުޑ ވެސް ޝަްއކެއް ުނކުރަން. އެއީ އަުޅގަ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދޭނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުމެްނގެ ކަމެއް، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަން އަުޅގަ ނަށް މިއަދު ބަޖެޓްފޮތުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަުޅގަ

ރަށުގަިއ ކިތަންމެކިތަންމެ ަކންތައްތަކަށް ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަކެްއ އެަބ ހުރި. ތިންހަތަރު ސްކޫލް އެބަހުރި އާބާީދ 

ނޑުެމންގެ ގަބުރުސްތާނު މިހާރު ަވނީ ވަޅުލައި ފުރެމުންގޮސްފަ. އެ ގަބުރުސްތާނަށް ވެލިއަަޅިއ  ބޮޑުވުމާ ެއކީަގއި. އަުޅގަ

އަލުން މީހުން ވަޅުެލވޭ ގޮަތށް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. ގިނަ ުޒވާނުތަކެްއ ބޯހިާޔވަހިކަމަށް ޭބނުންވެފައި އެބަ ތިބި. ގިނަ 

އަދަދަކަށް ފްލެޓުތައް ެއޅެން އެބަ ޖެހޭ. ރަށަކީ ބޮޑު ރަަށކަށް ވާީތވެ، ވެހިކަލްތައް ިއންތިހާ އަށް އޮތުމާ އެީކގައި 

ަގނުޑ ކުީރގައި ދެންެނވިހެން ރަށުގެ ބޮުޑ ސަރަހައްދެްއަގއި، ނޫނީ މުޅި ރަުށަގއި އެަބ މަގުތަކުަގއި ތާުރއެޅެންޖެހޭ. އަޅު

ނޑުމެން ނުހަނު  ނޫނީ ގާ އަތުރެންޖެހޭ. ހަމައެާއއެީކގައި ތިނަޫދގައި ހުރި އެްނމެ ދުވަސްވީ އަދި ެއ މިސްކިަތކަށް އަުޅގަ

ވަެއއް އެ މިސްކިުތގައި ހުންނަ ވަޅަކަށް ނިސްބަތްވާ، ފެނަށް ނިސްބަތްވާ، ެއ އިޙްތިރާމުކުރާ އަދި މަޝްހޫރު ލަ

މިސްކިތް ވެސް ބަންދުކޮށްފަިއ ހުންނަތާ މިހާރު ތިންހަތަރު އަހަރުެވއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ މިސްކިތް ވެސް، ެއ 

ނޑުމެން މިސްކިތެ  ްއ ވެސް ައޅަން ބޭނުންވޭ. މިސްކިތް ހުރި ސަރަހައްދުަގއި ނޫނިއްޔާ އެ ތަނުަގިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްކުޅިން މިހާރު ނަމާދުކުރަން ދާން މި ޖެހެނީ ވާރޭވެހިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ވަރަށް ދަތިހާލުަގއި. 

ތަންކޮޅެއް ދުރުަގއި ހުންނަ މިސްކިތްތަކަކަށް. އެހެންކަމުްނ، ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެކަން ވެފައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު 

ނޑުމެްނގެ ްސކޫލްތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ އުނދަގު ލަކަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ
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ބައެއް ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންާވ އިމާރާތްތައް އަދި އިތުރަށް ވެސް ބޭނުންވޭ އެބަ. އާބާދީ ބޮޑުވާތީ މައްސަލަ އަކީ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެ އްެޖއްޔާ ެއ ހިސާބުގައި ހުރި ގިނަ ރަށްތަކުގެ މީހުން މިހާރުވެސް ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތްވަރުވަރުދެން  ތިނަދޫގައި އާބާުދވެފައި އެަބ ތިބި. އެއާއެީކަގއި އަުޅަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން، ައޅުގަ

ންމެ ރަނގަޅަށް އަދިވެސް ގިނަ ަރއްޔިތުން ތިނަދޫ އަށް އަންނަން. ތިަނދޫ އަކީ އެ ސަރަހައްުދަގިއ އޮތް އެ

ވިޔަފާރިކުާރ، އެންމެ ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ރަށަށް ބަދަލުވެގެންދާނީ އާބާދީ ބޮޑުވިވަރަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ 

ނޑު މި ދަންނަވަންޖެހޭ  ނޑުމެންގެ ހުވަފެނޭ ައުޅގަ ނޑުމެންގެ ހުވަފެން. ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުއއްމީދު ައޅުގަ

ނޑު ކު ރިްނ ދެންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ، ސުމުްއުވލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑޭރިކިލެގެފާނު ތިނަދޫގައި  ވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދުކުރިއިރު، އެ މަނިުކފާނުގެ ޕްލޭން އޮތް ގޮތުން  2ރަންނަބަ

ބިން ހިއްކާ ހިސާބުން ފެށިގެން.  5ހާރު އޮތް ބިމުގެ ވެއްެޖއްޔާ ތިނަދޫގެ ެއއް ނަންބަރު މަގު މި ފެއްޓެނީ، ތިނަދޫ މި

 އޭގެ މާނަ ައކީ ވަރަށް ދުރަށް، ވަރަށް ދުރަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް

ނުޑގެ ވެްސ  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ނޑު ގޮަތކަށް މި ބަޖެޓްގެ ސައިޒާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މައިގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކޮްށގެން ނޫނީ މިހާރު ދިވެހި  މައްސަލަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތައް؛ އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާއިރު ެއ  ސަރުކާރުން ދޭން ބޭނުންވާ

ކަންތައްތައް ފޯރުކޮެށއް ނުދެޭވނެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެބަ ޤަބޫލުކުރަން، ފެނާއި ނަރުދަމާ؛ 

ނޑުމެންގެ ޞިއްީޙ މިއީ ހަމަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަ ތެއްގެ ގޮުތަގއި. އަދި ހަމަމިއާއެކު އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ  ކަންތައްތައް ވެސް ވަނީ ވަރަްށ ދަށު ދަރަޖައެއްގައި. ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަތަކީ އަުޅގަ

ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި  ގޮތެްއގައި ިޞއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެުރވުންކަން. އެހެންވީާމ، މި ކަންތައްތައް އަުޅަގނުޑމެނަށް

ކުރެވޭނީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެންނޭ. އާދެ، ބޮޑު ބަޖެެޓއް ފާސްކުރާއިރު އާމްދަނީ 

އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ގިަނ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އާދެ، އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެނަށް އަޑުިއިވގެން މި ދަނީ ގްރީން ޓެކްެސއްގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޤަބޫލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ާއއި އެކި ގޮްތގޮތުން  21މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ  2އާދެ، އެީއ  ޑޮލަރު. އެހެންނަަމވެސް އަުޅގަ

އި ެއކަންތައް ތިރިޮކށްފައި އޮތްކަން ައޅުަގނުޑ ކުރެވުނު މަޝްވަާރަގއި މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ައޑު ައއްސަވާފަ 
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ނުޑ އުފާ ވެސް ކުރަން. ާއދެ، މީގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ،  ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެކަމާ އަުޅގަ

ތެްއަގއި ެއ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ އަތުން، ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންެގ އަތުން ެއއްެޗއް ަނގާއިރު ވެސް ހަމަހަމަ ގޮ

ކަންތައް ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެނަކަްށ ެއއްެވސް ހާލެއްގަިއ ކޮމްޕެައރެއއް ނުުކރެވޭނެ ބޮޑެތި ިރސޯޓްތަާކިއ 

ފައިވް ސްޓަރ، ސެވަން ސްަޓރ ރިސޯޓްތަކާިއ ކުދި ގެސްުޓހައުސްތަކާިއ ސަފާރީތައް. މިސާލަކަށް ކުދި ތަންތަނަށް ިމ 

ޑޮލަރަށް  15111ޑޮލަރު. ހަމަެއއާެއުކ އެބަ ހުރޭ  61ޑޮލަރު ނޫނީ  51ގައި. މިސާލަކަށް އަންނަނީ ވަރަށް ކުދި ައގުތަކު 

ރޫމް ވިއްކާ ތަންތަން ވެސް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްާކ ހަމަހަމަކަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސަރުކާރުން މި ވެވުނު 

ނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުާރ މަޝްވަރާތަުކގެ އަލީަގއި އެ އަޑު ައއްަސވާފައި އެ ކަންތައް ކުަޑކުރެ ްއވިކަމީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު މިާހރުވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ކުދި ަތންތަނަށް އަދިވެސް އެ ކަންތައް ކުަޑކޮށް، ނިސްބަތުން  ކަމެއް. އަދި އަުޅގަ

އްމު އެްއވަރަކަށް ނެގޭނެ ކަމަށް. އާދެ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަްށ ޓަކައި ޚާއްޞަ ފިަޔވަޅުަތެކއް އަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ޢާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކުރެވޭެނ ކިތަންމެ ކަމެއް އަދިވެްސ  ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތަކަށް ތަނަަވސްކަން ގެނައުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ ރިސޯޓްތަުކގައި މަަސްއކަތްކުރާ؛ ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް  އެބަ ހުއްޓޭ. މީގެތެޭރގައި އަުޅގަ

ންގާ ރިސޯޓްތަުކަގއި ަވޒީފާއަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުލިބޭ. ބޭރު މެނޭޖްމަންޓުތަކުން ހި

ނޑުމެނަށް އެބަ ފެނޭ ވަަރށް ބޮޑަށް މަތީ ަވޒީފާތަކުަގއި ނުވަތަ ބޮޑެތި މުސާރަތަާކއި  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރު ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިނާޔަތްތައް ލިިބގެންދާ ވަޒީާފތަކުަގއި ހަމަ މުޅިންހެން މި އު ޅެނީ ބޭރުމީހުން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ  އަށް ގެއްިލގެންދާ އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަރެކޭ. މި ކަްނތައްތަކަީކ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެ  އް އަޅަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިކަމާ ވިސްނައި، އަުޅގަ

ކަމަށް. މިއީ އެއްވެސް ަވރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ 

ވާހަކަދަްއކާއިުރ، ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކަށް މަގުފަހިކުރަން. 

ނޑުމެން ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގަިއ މި އުދުޭހ ވަ  15އަޅުަގނޑުމެން ީމގެ  ރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުެމނަށް މުޅިން ދުއްވަން މި ތިބެނީ ދޮންމީހުން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މުޅިން ތަފާތު.  ބޯޓުތަކުން ވެސް އަުޅގަ

ރި ބައެކޭ. ިދވެހިންނަށް ބޭނުންވަނީ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަ ައކީ ދިވެހިންނަކީ ވަަރށް ހުނަރުވެ

ލިބެން. ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ދޮން މީހުނަށް ވުރެ އަދި މާ ފުރިހަމަ އަށް ދިވެހިން މަސައްކަތްަތްއ 

ނަޑކީ ވެސް ޓޫިރޒަމް ދާއިާރގައި  އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޓޫރިޒަމަށް އަލިއަުޅަވއި މި ވާހަކަ މި ދެއްކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެއީ  އުޅުނު މީހަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަންތައް އެނިގގެން އަުޅގަ

ކުރީަގއި ެވސް ދެންނެވި ގޮތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، ޓޫރިޒަމް މިނިްސޓްރީން ވެސް މިކަމާ ވަރަްށ 

ެނ ކަމަށް. އާެދ، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޮބޑު ބަޖެޓެްއ އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކުރަން ބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާ

ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިރު މި ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދަރަނި ވެސް ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ. ސަރުކާރުގެ އަމާަޒކަށް ވާނެ 
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ހަކަެދއްެކވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އޭދަފުށީ ދަރަނި ކުޑަކުރުން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ކުރީގައި ވާ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ގޮތަށް، ނުވަތަ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ބޭކާރު 

ންތިހާ އަށް. ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން، ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަްއ ބަިއވަރު، އި

ސަރުކާރުެގ އޮފީސްަތއް ހިންުގމުގައި ވެސް ވަރަށް ގިަނގުނަ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ފެންނަހާ 

ނޑިަވޅުަގއި ކަންތައްތަްއކުރުމަކީ ެއއީ ެއްއވެސް ހާލެްއަގިއ  ނޑުމެން މި ދަ އެްއޗެއް ހޯަދއި، ރީތިކުރުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ްނވާެނ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި  އިޞްލާޙުކޮށްފި ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުަގއި މިހާރުވެސް ަކނަޑއެޅިފައި އެަބ  ބާކީކުރެވޭ ަފއިސާ ވަރަށް ިގނަވާނޭ. އާދެ! ހަމަމިއާެއކު ައޅުގަ

އޮތް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ސަބްސިޑީ އަށް. ވަރަށް ބޮުޑ އަދަދެއް އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް މީގައި ހިތާމައާ ެއކު 

ދަންނަވަންޖެހެނީ ސަބްސިޑީ ދޭއިރު ވަކި ގޮތަކަްށ، ވަިކއުސޫލުތަެކއް ަކނަޑއެިޅެގނެއް ނޫނޭ މި ދެވެނީީކ. 

ނޑުމެން އެންމެ ނިކަމެތިމީހާ އަށް ލިބޭ ފަިއސާކޮޅު ވެސް އެބަ ލިބޭ ހަމަ ޓާގެޓު ކޮްށގެން ނޫނޭ މި ދެެވނީކީ. އަުޅގަ

މުއްސަނދިންނަށް ވެސް. މީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެިހ ސަރުކާރުން ވިސްނަވަިއ، މީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. 

ން ދޭން މި ޖެހެނީ ދަތިހާލުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް. ދަތި އާދެ! އެހީތެރިކަމެއް، ނޫނީ އިނާޔަތެއް ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ފުދިގެންއުޅޭ މުއްަސނދިންނަށް އެވަރުގެ އެްއެޗއް  ކަންތައްތައް ދިާމވެގެްނއުޅޭ މީހުންނަށް. އަޅުގަ

ޔާަފއި އިާނޔަތެއް ދޭކަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބަ ފެނޭ ރަމަޟާންމަހުގެ ިއނާޔަތޭ ކި

ނޑަށް ަހމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގޭ  ދޭއިރު ވެސް ޮބޑުކޮށް މި ލިބެނީ މުސާރަ ބޮޑެތި ފަރާތްތަކަށް. މީ އަުޅގަ

ކޮންގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެން ހިނގާ ކަމެއް ކަމެއް. އިާނޔަޭތ، އެހީތެރިކަމޭ ކިޔާފައި ެއްއޗެއް މި ދެނީ މަދުން ލިބޭ 

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް . އެހެންވީމާ، އެ ވެސް މި އޮތީ މުޅިން ެއކޮޅުކޮޅުންޖެހިފަ. އަުޅގަ

އަންނަ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން މިކަންތައް އިޞްލާުޙެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުެމން މި ވާހަކަ މިގޮތަށް މި 

ނޑުމެންެގ ދައްކަނީކީ ހަމަ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ބަޔަކު ކުްށވެރިކުާރކަށް ނޫން. އަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  ތެރޭގައި ހުރިހާ ކަންތައްތަަކކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަންތައްތަެކްއ ނޫން. އަޅުގަ

 މަސްއޫލިއްޔަަތކީ މިގޮތަށް ުހރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ެހޔޮ ގޮުތަގއި ދަްއކަިއގެން ަކންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ނުޑމެން، ރައްޔިތުން މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި މިތިބަ ބޭނުމަކީ  މަސައްކަތްކުރުން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  ނޑު ޤަބޫުލކުރަން، އަުޅގަ އެއީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަާވިއރު އަުޅގަ

ތިބި. ާޚއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުްނވާ ބަަޔކު އެބަ ތިބި. އެ ފަރާތްތަކަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޅާލަންޖެހޭ ބަޔަކު އެބަ 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން. އާދެ! މިހާރުވެސް މި ދައުރުގަިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ދި ަވކި ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިނުިވ ބިލުތަކެއް ހުށަހެޅި، އިޞްލާުޙތަކެއް ހުށަހެޅި، އެ ވާހަކަތަްއ ދެކެވެމުން އެބަ ދޭ. އަ
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ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ ކަންތައްތައް ނިމިގެންދާއިރު، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ައޅައިލެވޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަްށ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކޮންެމެވސް މީޑިާޔއަކުން އެބަ ފެނޭ  ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ައޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑު ބަްއޔެްއަގއި ގޮްތހުސްވެގެްނ، އެހީތެރިކަން ނުިލބިގެން، ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ުނކުރެިވގެން އާދޭްސކުރަމުންދާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މީޑިޔާ އިން. މިއަދު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ބަޔަކު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިތިބަ ަކންތައްތަކަކީ ޢާއްމުކޮށް ދިމާވާ ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ. މިފަދަ  ފެނޭ. އަޅުގަ

ހާސް ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ ފަރުވާތަކަކީ އެީއ  21ހާސް ޑޮލަރު ނޫނީ   51ބޮޑެތި ބަލިތައް؛ އާދެ! 

ށް އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ ޢާއްމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ިދމާވާ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. މިަފދަ ފަރާތްތަކަ

އެބަ ޖެހޭ ހޯދެން. ކޮންމެވެސް ގޮތްތަެކއް ރޭވެން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކުރަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަން ނޫނީ އެ ފަރުވާ ނުދެިވގެން ެއ 

ނޫނޭ. މި  ކުއްޖާ ނެތިގެންދާދިޔުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް އެްއވެސް މީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާނެ ދުވަހެއް

ނޑުމެންގެ ުކއްޖަކަށް،  ނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސާ. ައޅުގަ ސުވާލު ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ކޮށްލަންވީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އިހުސާސްތައް ހުންނާނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ކަމެއް ދިމާެވއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު އުއްީމދުކުރަން މި ފަހަރު ބަޖެޓް ކިހިނެއްތޯ؟ އެ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލެވީމަ ހަމަ ރަނގަޅަ ށް ވިސްނޭނެ. އަުޅގަ

ފާސްވެގެންާދއިރު ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ނިކަމެތި، ނިކަމެތި، ވަރަށް ަމދުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ 

ަކށް ބަޖެޓް ފާސްވެގެންދިޔުން. މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތކަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭވެނެ ކަހަލަ ގޮތަ

ހަމައެއާެއކު ޚާއްޞަ އެހީ އަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުަގއި ވަަރށް ނިކަމެތި ހާލުގައި މިހާރު 

ރުފިޔާ އިން ނުފުދިގެން އުޅޭ ބަިއވަރު. ަވރަށް ގިނަ. އެފަދަ ފަރާތްތަްއ ވެސް މިއިން ދޫކޮށްނުލަިއ،  2111އެ ލިބޭ 

ކިބާކޮށްނުލައި އެ މީހުންނަށް އަޅާލެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދިޔުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއީއ އެއް 

ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެސްދެވޭނެ ހިނިތުންވުމެކޭ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮބުޑ 

ންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ހުންނާނީ އުއްމީދުތަކެއް ކޮށްގެން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިފައި ވާތީ ދިވެހި ހަމަ ކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އާދެ! ކުރީގައި ެވސް  ރަށްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަޖެޓުގެ ފައިދާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަ ކުާރރުކޮށް ދަންނަވަން މި ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަަވއިފިން، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ. އެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވިފައި ިމ އޮތީ އަންނަ ދެތިން އަހަަރކީ ެއއީ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ  ސަބަބަކީ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑަށް މި ދެންނެެވނީ. އާދެ! އަުޅގަ އަހަރުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި. އެެހންވީމާ، އެހާ ބޮޑަށް އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ްއގައި ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން، ވަކި މެންބަރަުކ ވަކި ދާއިާރއަކަށް ނިސްބަްތވީތީ، ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީެއއް އެްއވެސް ހާލެ

ތަމްސީލުކުރާތީވެ ސަރުކާރުން އެްއވެސް ކަހަލަ ތަފާތު ކަމެއް ގެންގުޅޭނެ ކަމަކަށް. ރަްއިޔތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ 

ކި މެްނބަރަކު ހުރީތީ ަވކި މެންބަަރކަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ސަރުކާރުން ހަމަހަމަ ޮގތެއްަގއި ދޭންޖެހޭ. ވަ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާ އަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ިދވެހި  އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަުޅގަ
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އްޔިތުންނަށް ކޮށްޭދ ސަރުކާރުން އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ފައިޞަލް ނަސީމަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެއީ ިދވެހި ރަ

ކަންތައްތައް ެއއީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ހިނގައިގެންނުދާނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުފޮތުން  އެހެންނަމަވެސް މި ވާަހކަ ިމގޮތަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ައޅުގަ

ބަ ފާަހގަކުެރޭވ ބައެއް ާދއިރާތަކަށް ވަރަށް ކުޑަކޮްށ، ތަންކޮެޅއް އިހާނެިތކޮށް ނަމަވެސް ކަންަތއްތައް ބަލައިލާއިރު އެ

 އޭ؟ހުއްޓާލަްނވީތޯކުރެވިފައި ހުންނަ މަންޒަރު. ހުއްޓާލަންވީތޯ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންކަމުން، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ބާކީ އެބަ އޮތް ފަސްވަރަކަށް މިނެޓު. އެހެ

ނޑުމެން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވިދާނެ ދެން އަޅުގަ

 ގެންދާއިރަކުން. އެހެންކަމުން، ފަސް މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ނިންމާލުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް އެރުވިދާނެ. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީކާށިދޫ ދާ

އެހެންވީމާ، މާދަމާ ގެންދާނީ. މައްސަލައެއް ނެތްތޯ. ނިންމާލަންވީ. އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ކުރީގައި ެވސް މި ދެންނެވި 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ހަމަ ހަމަހަމަ ގޮތަކަށް ބަޖެޓުގެ ފައިދާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ  ރަށްތަކަށް  ގޮތަށް އަުޅގަ

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް. ައޅުަގނޑު މި ދެންެނވީ ައޅުަގނޑު ހިމެނޭ ދާއިާރެގ ކާށިދޫ؛ އާެދ، ކާށިދޫ އަކީ 

ނަޑކަްށ  އަށް ވުރެ ބޮޑު، ައދި މާލެ އަތޮޅުގައި ެވސް އެްނމެ ބޮޑު އާބާދީ އޮތް އެންމެ  2511އާބާދީގެ ގޮތުން ގާްތގަ

ެމ އުނދަގޫ، އެންމެ ދުރުަގިއ އޮތް ރަށް. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ބަޖެޓުގައި ބޮޑު، ދަތުރުފަތުރުގެ އެން

ނަޑކަްށ  މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ުކޑަކޮށް ހިމެނޭ ފަންސާހަކަށް ރަށުގެ ތެޭރގައި ކާށިދޫ  1.5ފޮތުގައި ހިމެނޭ ގާްތގަ

ނަޑކަްށ ހަމަ ޔަޤީން ވެސް ވެއްޖެ، ހިމެނިގެންދާ ތަން. އަޅުަގނަޑށް ހަމަ ޝައްކުކުެރވޭ ައޅުަގނޑަށް މިހާ ރު ގާްތގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިއީ ހިސާބުތައް ޖެުހމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޮއޅުމެއް އަރާަފއި އޮތީހެން މި  މިއީ އޮޅުެމއްކަން. އަުޅގަ

އުސިން ާއިއ ފޮތުގައި އެ ކަންަތއް ލިޔުުމަގއި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުާކރުގެ ެއކި ވުޒާރާަތކާ؛ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހަ 

އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ކުެރވުނު މަޝްވަރާަތކުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ޔަޤީންކަމެއް ލިބިފައި އޮތީ 

އެްއކަލަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ އަހަރުތަކަށް ވީތީ ވެްސ ކާށިދޫ އަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ރަށެއް ކަމަށް. އެ އުއްމީުދގައި މުޅިން ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް ފޮތުން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭނެ 

ނުޑގެ އުއްމީދަކީ ެއއީ އޮޅުެމއް ކަމަށް ބަލާފައި  ނޑު އެ ވާހަކަ ަދއްކަން މި ޖެހުނީ. އަުޅގަ ފެންނަންނެތުނީމަ އަޅުގަ

ޒާމު ޤާއިމުކުރުުމގެ މަަސއްކަްތ ކާށިދޫަގއި ފެށޭނެ ގޮތަކަްށ ނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ނިމިގެްނދާއިރު، ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ނި 

ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އަދި ހަމައެއާެއކު ކާށިދޫގެ ސްކޫލަކީ ެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް 
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ނުވާނެ އިނގޭތޯ. ދެން މި ކަންތައް އޮންނާނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިފަ. ެއއީ މިހާރު ހަމަ ކިޔަވައިދޭން ހެޔޮ ވެސް 

އަޅުަގނޑު އިތުރަކަށް ނުދަންނަވާނަން ކީްއވެގެން ކަެމއް. އެއީ އެ ފަރާތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ކަންަތއް އެނގޭނެ. 

ނޑު ުއއްީމދުކުރަން ވަރަށް ޮބޑަށް ްސކޫލްގެ ކަންަތއްތަްއ ވެްސ ފެށިގެްނދާނެ ކަމަށް. ދެން ކުީރގަިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނ ޑު މި މަޖިލީހުގައި ވާނެ ވާހަކަދަްއކާފައި ގާފަރުގެ ބަނދަރުގެ ވާަހކަ. އެއީ ސުނާމީަގއި ހަލާކުވީ. ވެސް އަުޅގަ

ނޑެްއ، ފަރެއް، ފަޅެްއ، ބަނދަރެްއ  ސުނާމީގައި. ކޮން ދުވަހެއްޯތ އެއީ؟ ސުނާމީގައި ހަލާުކިވ ގޮތަށް މިހާރު ކަ

ޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ނޭނގެ. ގާފަރަކީ މަސްވެރި އެްއވެސް ތަނެއް ހަމަ ހަރާންފަދަ. ކިރިޔާ ވެސް މޫސުން ގޯސްެވއް

ރަށެއް. އުޅަނދުތައް އިންތިާހ އަށް ގިނަވަމުން އެ ދަނީ. މިހާރު ބަނދަރު އޮތް ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެ ތިބީ 

ރަްނ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ނުގެންެދވިފަ. މަސްވެިރކަން މި ދެންނެވީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކު

މިހާރު ބަޖެޓުފޮތުގައި ހިމެނިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަނދަރުގެ ކަންތައްތައް ފެިށގެން، ރަްއިޔތުންނަށް އޭގެ ފަސޭހަކަން 

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާެއކު ތަޢުލީމު ހަމަ ނުދެވިފައި މިހާރު މި އޮތީ. ސްކޫލް ކުަޑކަމުން، އިމާރާތުގެ ދަތިކަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެ ކަންތައް ވެސް. ދެން މިގޮތަށް ވަރަށް ގިަނ ބޮޑުކަމުން. ެއވެސް ހިމެނިފަ އި އޮތުމާ އެކު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އްކަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުން ބޮޑަށް ވަކި ދާއިރާައކަށް ސީދާ ޓާގެޓުކޮށްގެންނެއް ނޫޭނ ވާހަކަދަ

ތަމްސީލުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، ކުީރގައި ެވސް އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ވަރަށް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށޭ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ވަކި މީހަކު ނިސްބަތްވާތީ، ަވކި ޕާ ޓީއެްއ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުަރއްވާނީ. ެއގޮތަށޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫެލއް  ތަމްސީލުކުރާތީ، ެއްއވެސް ޮގތަކަށް ސަރުކާރުން އެހެންނެއް ކަންަތއްތަކެްއ ނުކުރަްއާވނޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ،  ނުކުރަމޭ. ެއއަށް ވުރެ ާމ މާތް ބޭފުޅެކޭ އަުޅގަ

ރަށަށް ވެސް މުިޅ ދިވެހި ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ދިވެހި ޤައުމަށް ބެހިގެންދާއިުރ އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ވެސް އެހެން ރަށް

ނުޑ ހޮވާަފއި ހުރީ އެ ދާއިާރެގ ރައްޔިުތން ކަމަށް ވީީތ މިއަދު ިމ  އަޅުަގނުޑ ހިމެނޭ ދާއިރާ؛ ޮކންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ދެްއކޭނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ.  އެހެންވީާމ، އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ތަނުގައި މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް  އެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެން ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާ ގޮތަށް ބަޖެޓު ފަރުމާވެ، ނިމިގެންދިުއން. ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ވަނީ ވާހަކަުފޅުދައްަކވާފަ.  15 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި  2އަދި އިތުރަށް  ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގަންަނވާފައި އެބަ އޮތް. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ
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ޖަހާއިރުގައި.  1ދާނީ  މެންބަރުންނަށް މި އަރުވަނީ ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

    

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:35ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަިއގެން ުކރިއަ ނޑުމެން `. ހުސްަވގުުތކޮޅަްށ މެދުކަ ށްދާނަން. އަުޅގަ

ނޑާލިއިރުަގއި ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު   -6.1އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. ، 6މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،  2115

ންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަީކ ރައްޔިުތންނަށް ސީދާ ގޮތުން ގުޅުންުހރި ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަލަެއއް ރައްޔިތު

ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ބަޖެޓު ވެގެންދާ ހިނދު، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރުމަށް ޓަކައި ގަާވއިދުަގއި 

މިނެޓު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މި  15ގެ މަތިން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެކުެލވިފަިއވާ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކު

މަޖިލީހުގައި މިކަން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލު. އެ ދާއިރާއަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ހުށަހެޅުމުގައި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް ބަޖެާޓ ބެހޭ ގޮތުން ފާޅުކުރުމަށާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިފަހަރު ވެސް މި ކަމުގައި ކުރިއަށް މި ގެންދަީނ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ހަމަ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުަގއި.

މިހާތަނަށް މިއަދުގެ ކުރީގެ ދަންފަޅީގައި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވފައި ވާއިުރގައި މިހާރުވެްސ 

އަނެއްާކވެްސ އިތުރަށް ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއިވޭ. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު 

ޓީތަކުެގ އިްސ ވެރިްނެގ ކިބައިން ވަރަށް ޢަދަބުވެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއކީަގއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ިސާޔސީ ޕާ

އެދެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަހުސްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތަކުަގއި 

ރަށް، ަވގުތު ޖެހޭއިރަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ހިމެނިވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ޭބފުޅުން ކަމަށް ވިޔަސް، ުފރުޞަތު ޖެހޭއި

ނޑު ހަމަ ހުރިހާ  މެންބަރުންނަށް މާލަމަށް ވަޑަިއގެން، ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވުަމށް ދެންނެވުމަށް ޓަކައި. ފުރުޞަތު އަޅުގަ

މުގައި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަރުވަމުންގެންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ މާލަ

ނެތް ހިނދެއްގަިއ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި މެދުަކނޑާލަްނޖެހޭނެތީވެ އެ ވާހަކަ ވެްސ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2115ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސްގައި 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

`. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރީަގިއ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަދި އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ

 މިނެޓު. ެއއީ ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންގޮްސދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި 16ވާހަކަދަްއކާނީ 

ނުޑ ނޑު އެކަނި މި ވަުގތު ފްލޯގަހިފީ. ވާހަކަދައްކަން އެދިފަިއ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަޅު  ގައި އިނީ. އަުޅގަ

ވެސް އެކަން ކޮށްފަިއާވ  އެއީ މިދިަޔ އަަހރު އްާޔރުވެގެން މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް،ވަރަށް ބޮޑަށް ިމކަމަށް ތަ

އިލެްއވީަމ ލަވަ އްޔާ ވަރަށް ރަނގަުޅ. ެއގޮތަށް ރެކޯޑް ބައްގޮތަށް އޮވެްއޖެ ވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތުގެ މަތިން ފަހުން

ނޑު ދެއެ ިވއްާޔ ފަަހރުމަތިން ވާހަކަދައްކާަފއި އޮްނނާނީ. އެހެންވީމަ، ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއް ނގޭނެ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް މިފަހަރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ މިއީ. ިމއީ ވަރަށް ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. ބިލިއަ  22.3ރަނގަޅު. އާދެ، 

ނޑުމެން  ،ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަދި ހަމައެހެންމެ ބަޖެޓު ބޮޑު ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިހާ ކުޑަ، ދަރަނި މިހާ ުކަޑ ބަޖެޓެއް  ޔާުތގައި ެވސް މި މަޖިލީހަށް އަުޅގަ

ބިލިއަން  1.3ލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެކު ފާހަގަކޮށް ން ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންނުދާކަން އެއީ އުފަލާހަމަޔަޤީނު

އަންދާޒާ އެްއޗެއް.  ކަމަށް މި އަންދާޒާކުރެވެނީ. އާދެ، ބަޖެޓަކީ ވާނެރުގެ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްމިއަހަ ރުފިޔާ އިން

މުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ްއޔާ ބަޖެޓު ދެކޮޅުޖެއްސުދަނީ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ. ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްއެސްޓިމޭޓެއް

ެކިވ ބޮޑުެވގެންދާނެ. އާދެ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުުޅަގިއ އިއްެޔަގއި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ދެއް

 ފާނުގެ އެ އުއްމީދީ ވާހަކަފުޅާމަނިކު  ގޮތުން ވަރަށް އުއްމީދީ ވާހަަކފުޅުތަކެއް ދެްއެކވި. އެ ބެހޭ ވާހަކަފުުޅގައި މި ބަޖެޓާ

ޓެއްގެ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓު ގައި ދިވެހިންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުްއމީދުތަކެއް ހާސިލުވެގެންދާ ބަޖެއެކު 

ލަ ޓަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މުޅި ބަޖެޓުގެ ޖުމުއާދެ، ފާއިތުވެިދަޔ ދެތިން އަހަރުގެ ބަޖެ ދެކެނީ.

އޮތް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ޕްރޮގްރާމަށް އެބަ 2115މި ފެށޭ ؛ 2115، އަހަރު ގާތްަގނޑަކަށް މި

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުގައި ލިބޭ އާ ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަ 6.3 މްދަނީ، ލިބޭ ފައިދާ. އޮތް. މިއީ އަޅުގަ

ވަންޏާ  ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަދި ބޯފެނަށް ތެރޭަގއި މިހިރީ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށްއާދެ، ޭއގެ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެންމެ  ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަންޮބޑުވުެމއް އޮތީ ކޮންކަމަކަށްތޯ؟ ސާފު ޯބފެނާއި މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ  ،އަށް ވަަރށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން އަށް. މި މައްސަލަ އަުޅގަ

މަނިކުފާނުގެ ދައުރު ނިމޭއިރުަގިއ  ންކުރާ ގޮުތގައި ރައީްސ ޔާމީނުގެ އިްއޔެގެ ވާަހކަފުޅަށް ބަލާއިރުގައި އެޔަޤީ

މަނިކުފާނު  ލަތެްއ އެ ނިޒާމު، ސާފު ބޯފެން ލިޭބނެ ވަސީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިުއޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ނަރުދަާމގެ

ނޑުެމންނަށް ދެއްވައިފި. ެއކަން ބަޖެޓުން ފެނޭ. ޤާއިމްކޮށްދެްއވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އި ރަށަށް،  66ްއޔެަގއި އަުޅގަ
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އެުކ މެނިފައި އޮތްކަން ެއއީ އުފަލާ ައށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހި ނަރުދަމާރަށެްއގެ ސާފު ބޯފެނާއި  66ަގއި އަންނަ އަހަރު

ކަން ނިމޭއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ މަނިކުފާނުގެ ވެރި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކަމެއް. އަދި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ 

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެނިގެންދޭ އެބަ.  ނެހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ބަނދަރުތަކެއް ހެދޭނެކަމުގެ އަލިގަަދ ދަލީލެއް އަޅުގަ

 ރަށެްއގެ ބަނދަުރގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް އެބަ 35އޮތް.  ރަެށއްގެ ބަނދަރަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހިމެނިފައި އެބަ  22

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ެއންމެ ބޮޑެތި އަސާސީ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ.  ،މާދޭ. އެހެންވީ އަުޅގަ

އޮތީ. އެަތްއ  ވުރެ އެތައް ގުަނއެއް ކުރިއަރާފައި މި ވަންޏާ މިދިޔަ ައހަރަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލައިަލއިފި ކަމަށް

ހޮސްޕިޓަލް ާރއްޖޭެގ  ތީ. އޭެގ ސަބަބުން ރާއްޭޖގަިއ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ފެްނވަުރގެ ތިންއޮ ގުނަެއއް ބަޖެޓު ބޮުޑވެފަިއ މި

ތިން ސަރަހައްދެއްަގއި އެ ަމނިކުފާނު ޤާއިމުކުރަްއވާނެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ވަަރށް ބޮޑު އުފާވެރި ޚަބަރެއް. 

ރަެށއްަގއި ރަނގަޅު  55އްޙީ މަރުަކޒުތަްއ؛ ރަށެްއަގއި މިހާރު ހުރި ހޮސްޕިޓަްލތަކާއި ޞި  55ހަމައެއާެއކުަގއި 

ފެންވަރަށް އެަތއްތައް އަޕްގްޭރޑުކޮށް، މިހާރަށްވުެރ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަްއ އެަތނުގައި ާޤއިމުކުެރވިގެންދާނެ. 

ވަނީ، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ސީާދ ޮގތުގައި ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު ުކރިއެރުންތަކެއް. އެހެންެވގެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަ 

ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މިތާނގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު އެންމެ މީހަކަށް ލިބޭ މަންފާ އަށް ވުރެ ބޮަޑށް، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ؛ 

އާދެ، ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ މި 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ ބަޖެޓުގައި ތަފްސީ ލެއް ނެތޭ. މި ބަޖެޓުގައި ނެތީ ކޮްނ ތަފްސީލެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ވަނަ ސަފުހާ އަށް ބައްލަވައިަލއްވާށޭ. ދިވެހި ކޮންެމ  61ަވނަ ސަފުހާ އިން ފެށިގެން  0ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރޭަގއި 

ން، ތިމަންނަގެ ރަށުަގއި ހިނގަނީ ކޮްނ ރައްޔިތެްއ މި ބަޖެޓުން ތިމަންނަގެ ރަށަށް ލިބެނީ ކޮން ކުރިއެރުމެްއކަ

މަޝްރޫޢުއެއްކަން، ިމއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ފޮޓޯ ޖަހަިއގެން ހެއްދި ކަހަލަ ޕްރޮގުރާުމ ބަޖެޓެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީން 

ކަން މިތަނަށް ޕްރޮގުރާމު ބަޖެޓެއް ގެނެސްލާފައި ބުނީ، މީަގއި އޮންނާނޭ. އެްއވެސް އެްއޗެްއގެ ތަފްސީލެއް ނެތް. މި

ވަަނ  2110ވަނަ އަހަރު،  2111އެނގޭނެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް. މިއަދު ނެޓަށް ވަދެ ބަލައިލި ކަމަށް ވިޔަސް 

އަހަރުަގއި އޮންނާނީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފަ. ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަްށ 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ާސކު ސަމިޓަށް ވެސް ބަޖެޓު  2111އައި އަހަރުގައި  ވެގެންދިަޔއީ ކޮންކަެމއްތޯ؟ ޖެހިގެން

ނަޑއަޅާފަިއ  ބިލިއަން ރުފިާޔ އޮތީ ޚަަރދުކޮށްފައި ހަމައެކަނި ާސުކ  1މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރު ނިމުނުއިރުަގއި  231ކަ

ނަކަށް ޫނން ޚަރަދުކުރަްއވާފައި ހުރީީކ. ސަމިޓަށް. އެިކއެިކ ބޭބޭފުޅުްނގެ ޖީބުތަކަށް ަފއިސާ ގޮސްަފއި ހުރީ. ަރއްޔިތުން

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން؛ އެހެންވީމާ، މިއަދު އަްއޑޫ އަތޮަޅށް ބަލައިލި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން، ޚާއްޞަކޮށް މިާތ އިންނަވާނެ މަރަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް. މީގައި އޮންނަ 

ްއޗެއް ެދއްިކޔަސް ނޭނގޭނެ. އައިނު އަުޅއްަވިއގެން، ދެ އައިނު އެުޅއްިވޔަސް ވެސް ޭނނގޭނެ. ެއއީ ީކްއވެގެންތޯ؟ އެ

މިިލއަން ރުފިޔާ އަށް ުވރެ ގިނަ ރުފިާޔ މި ބަޖެޓުަގިއ އެބަ އޮތް އަްއޑޫ އަތޮޅަށް  231އެ ބައްަލވަން ބޭނުންނުވަނީ. 
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ރެ ގިނަ އަދަދު އެބަ އޮތް ބަޖެުޓގަިއ ހަމައެކަނި އަްއޑޫ އަޮތޅަްށ މިިލއަން ރުފިޔާ އަށް ވު 231ހިމަނުއްވާފަ. 

ހިމަނުއްވާފަ. އެހެން އަތޮޅަްށ ބަލައިލި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އޭނަގެ އަިމއްލަ ރަށާއި އޭަނެގ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް 

ފައި އޮތީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވެސް މި އޮތީ ބަޖެޓުން ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެތައް ބައިަވރު މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މިހާރުވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓެްއގެ ގޮުތގައި އޮްތ 

އެއަރޕޯުޓގެ ފެންވަރު އިތުރަްށ ރަނގަޅުކުރުމަކީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެތަނަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަކީ މި 

ށް ބޮޑު ުއްއމީދެއް. ކީއްެވގެންތޯ އެކަން ސަރުކާރުން ނުކުރަންވީ؟ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަީކ ސަރުކާރުގެ ވަރަ

އަްއޑޫ އަތޮޅު ތަރައްީޤކުރުން. އެކަން ރައީސް ޔާމީން ކުރަްއވާނެ. އާދެ، ތ. އަތޮޅަށް ބަލަމާހިނގާ. ތ. އަތޮޅު މިއަދު 

ލުފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްީޤގެ ބާނީ އަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ތ. އަތޮުޅގެ؛ އާދެ، ޚާްއޞަކޮށް ވި

ރައީސް ޔާމީނޭ. ީކްއވެގެންތޯ؟ މަޑިފުށީގެ ބިންހިއްކުުމގެ ަމޝްރޫޢު ހެސްކިޔާފައި ކުރިއަްށ ދަނީ. މިއީ އެ ާދއިރާަގއި 

ޭގެގ  111ވަންޏާ މިއަދު އޮތް އާބާދީ، އެ ާދއިރަށް ައށް ބަލާއިރު އާބާީދގެ ދެވަނަ ރަށް. ވިލުފުއްޓަށް ބަލާ ކަމަށް 

މަސައްކަތް އެބަ ދޭ. އެ ރަށުގެ ސާފު ބޯފެނުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ މަަސއްކަތްތަްއ 

ފެށިގެން އެބަ ދޭ. މިހެން ދަންނަވާއިރު، މަގުހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ އެބަ. މިހެންގޮސް ދަންނަވާނެ ކަމެއް 

ނޑީ  ނިޑގޮ ގައި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރުވެސް މިތާނގައި ނުތިބެވޭ ހާލަތަްށ ހިނގައްޖެ ައޅުަގނޑު މި ނެތް. ގޮ

ދެއްކި ުކޑަކުޑަ ވާހަަކއަކުން. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވާނެބާއޭ. މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މިކަްނ 

ވީނަމަވެސް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ، ކުރަްއވާނެ. އަދި ހަމަ އެހެން ބުރުންޏަށް ބަލައިލި ކަމުގަިއ 

މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިއަދުގެ އެކްޓިން ިމނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ނާޒިމު 

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެ ަރށުގައި ައއު ިޞއްޙީ މަރުަކޒަކަށް ބޭނުންާވ ކޮންޓް ރެކްުޓ އިހަކަށްދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔއީ. އާދެ، ކުދި އާބާދީައކަށް މި ސަރުކާރުން ބެލުމެއް ނެތި  ބަޔަކަށް ެއވޯުޑކުރި ތަން ައުޅގަ

ބޮޑެތި އާބާދީތަކާއި ކުދި އާބާދީތަކަށް؛ އާދެ، ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު މިއަދު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 

ނޑުމެންނަްށ  ސަރުކާރަކީ މިއަދު މިފެންނަ ސަރުކާރު. މި ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ، މިއަދު އަުޅގަ

ލޮލަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި ކުރާނެ ކަންތައްތައް. ތަަރއްީޤގައި ހިންގާނެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން 

ުރގަިއ ދަރަނީ ައދަދު ކުަޑވެގެންދާނެ. ބަޖެުޓ އެބަ ހުރި. މި ބަޖެުޓގެ ތެެރއިން އެަބ ފެނޭ. ދަރަނީެގ ާވހަކަ ދެއްިކއި

ނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ވަނަ އަހަުރގަިއ ސަރުކާރަްށ  2115ބޮޑުވެފަިއ ދަރަނި ުކޑަވާހަަކ މި ދައްކަނީ، އަުޅގަ

ހާވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުރި ބައެއް ކަްނތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ސީދާ ަރއްޔިތުންގެ އަތުން ވީ

ކުޑަ ެއއްެޗއް ނެގޭ ގޮތަށް ިޑއުޓީ އަށް ބަދަލުގެންނަވަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތީ. އެއްގޮަތކަށްެވސް ރައްޔިތުން 

ބޭނުންވާ އަާސސީ ބޭނުންތަަކށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ިޑއުީޓ ނަންގަާވ ގޮަތކަށެްއ ނޫން އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ ބަެއއް 

ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި ފިތުނަފަސާދައުފެއްދުމަށް ޓަކައި ިމ ބޭބޭފުޅުން ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް 
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ވާހަކަދަްއކަނީ މުޅިން އޮޅުވާުލމެއްގެ ތެރޭަގއި. އެހެންނަމަެވސް އެހެނެއް ނޫން މި ކަންތައްތައް އޮތީީކ. މިއީ އުފަލާ 

އި ބަޖެުޓގައި ވާަހކަދަްއކާއިރު އެ މީހެްއގެ ދާއިރާެގ އެކު މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އާދެ، ޖުމުލަ ގޮތެްއގަ

ބަދަލުގައި ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި މިއަދު ޖުމުލަ ގޮތެއްގަިއ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނާނެ 

މި ސަުރކާުރ  ކުރިއެރުންތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދަްއކަމާ ހިނގާ. ަތޢުލީމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ. މިއަދު

ކުދިންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދީގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަޔާިއ  1111އައިފަހުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު އައި ފަހުން 

ނޑުމެން މިއަުދ  ނޑުމެން ޤާއިމުކުާރއިރު އަުޅގަ ރާއްޖޭަގއި ކިަޔވަމުންދާކަން ެއއީ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ އަުޅގަ

 332މަތީ ތަޢުލީމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ  ؛މިލިއަން ރުފިޔާ 332. އަންނައަހަރުގެ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް

މަނިކުފާނު ކުރަްއވާ  އަށް އެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ،ެވސް ެއއީ ަތޢުލީމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި އޮތްކަން ެއއީ

 ނޫން. ހޮސްޕިޓަލެްއ އަލަށް އާރާސްުތކުރުމެއް  ދުވަހަކު ބަނދަރެްއގެ ބިންގާއެޅުެމއް މަސައްކަތެއް. ކޮންމެހެން ކޮްނމެ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްދިނުން އަކީ. ތަަރއްޤީ ނޫން ތަރައްޤީ  އެއީ ތަަރއްޤީ ؛އަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ޕީ.ެއޗް.ޑީ ހަދައިގެން ތިބީ ކިތައް  އަކީ. އެ ތަރައްޤީ މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެން ދަންނަނީ އެންމެ މީހެއް ހުންނަކަން. މިއަދު އަދަދު ިގނަވެގެން އަުޅގަ މީހުންތޯ؟ ކުރިން އަޅުގަ

ކަމެއް ނޫނިއްޔާ ޕީ.އެޗް.ޑީ  މެޑިކަލް ޑޮކްޓަެރއް ކަމެއް،  ފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އިންނަ ޑޮކްޓަރު ނޭނގޭ ގިނަ

 އްަކން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ވަރަށް މީހުން ގިނަވެްއޖެ. މިހާރު މިތާ އެތެރޭގައިހައްދަވާފައި ހުރި ޑޮކްޓަރެ 

 ބުކުރާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ އެ ތާ ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް މުޚާޠަވެސް ޮޑކްޓަރުން ގިަނވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެން މި

 މީހުންނަށްދޭ ލެވަލަށް އަށް ވެްސ އެ ލަމީހުންގެ ފެންވަރު މަތިެވގެްނގޮސް ޑޮކްޓަުރކަން ައޅުަގނޑުމެން އަމިއް

ނޑުމެން  މިންވަރަށް . އެ ހިނގައްޖެ އަދި އެހެން  ނާ،ިތމާޢީ ގޮތުންގޮތުްނނާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޖް ތަޢުލީމީައޅުގަ

ނީޑގެ ވިސްނުމުން އެ  އެ ،ތަރައްޤީ ގޮތުން ތިބި ބައެއް.  އިމީހުންނަކީ އެފަދަ ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފަ މީހުންެގ ސިކު

ާޚްއޞަކޮށް ރައީސް މައުމޫނުގެ  ،އަދު އެހެންވީމާ، ތަޢުލީމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޮކށްދެއްވާ ކަންތައްަތއްމި

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަރަނި މި  ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއވާފައި ހުިރ ކަންތައްތަކަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު  26ށް ބުނާއިރުގައި ިމ ކަމަ ބިލިއަނަށް އަރާނެ 26ނިމޭއިރުގައި  ބިލިއަން ދަރުވާލީ ކޮްނބައެއްތޯ އަުޅގަ

ވެސް. އެ  ބު ަރއީސްެގ ވާހަަކއެްއ ނުދައްކާަނން ދެނެއް ދުވަހަކުއެބަ. އަުޅަގނޑު މި މަޖިލީހުގެ ނާއިސުވާލުކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ވާހަކަެއއް  އިކޮށްފަމެންބަރަށް ތަޢުރީފު މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ  !ހިނގާން. ބަލަމާ މިތާ ނުދައްކާނަނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ިބލިއަނަކީ ެއއީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ  10.1އަހަރުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި އަަރއިެގންދިޔަ މިންވަރު.  3ވެރިކަންކުރި 

ބިލިއަން ދަރާފައި އޮތްއިރުގައި ަރީއސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން  26. ޖުމްލަ ރުކާރުން ދަރުވާލާފައި އޮްތ ދެރުވުންސަ

ވަޙީުދގެ ވެިރކަން ނިމުނުއިރުަގއި  ބިލިއަުނގައި. 2.0ދަރަނި ޮއތީ  އާއި ބޭުރގެ ކަށް އައިއިރު އޮތީ ެއތެރެނިމުމަ

 ން ދަރަްނޏަކީ އެއީ މިދެންނެވި ތިން ބިލިއަ 10.1ގައި އޮތީ. ބާކީ އޮތް ބިލިޔަނު  3.6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި އޮތީ 
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ގެންދަނީ ރައީސް  މި  އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ދެރަނި.ފައި އޮތް ގެ ތެރޭަގއި ދިވެިހރާއްޖެ ދަރުވައިލާދުވަހުއަހަރު

ންނާ ވެސް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން މިއަދު ރައްޔިތުއި އައިއިރުގަ މެދަށް މި ސަރުކާރު ެވސް. ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުން

ނޑުމެއް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ހުރިހާ އަސާސީ ޙައްޤުތަެކއް ކޮށް ފެނަށް ޚާއްޞަ ނެތި އެ ފޯރުކޮށްެދމުންދަނީ. މެދުކެ

ރުފިޔާ އަށް  5111މަތީގެ ހުރިާހ މީހުންނަށް އެ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އަހަރުން 65 ،ވެސް ވީނަމަ ބަލައިކަމުަގއި

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ ހުރިވީނަމަެވސް މި ބެލިކަމުގައި ލި ކޮްނމެ ދިމާލަކުން ސަރުކާރުން ބަލައި ައދު އަުޅގަ

ގޮތުން އެކަން  ން ދެްއކި. މިއަދު ޢަމަލީފޯރުކޮށްދެމުންދާ އަސާސީ ޚިުދމަތްތައް. ހުސްނުވާ އާސަންަދއެްއގެ ވާހަކަ ކުރި

ބާރަށު ިބގެން މަގުމަތީގަިއ ުއޅެނީ؟ ދަނީ. ާކކުތޯ މިއަދު އާސަންދަ ނުލި ން އެނީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިަގންނަމުއެދަ

ެއްއވެސް މީހަކު. މިއަދު  ނުދެއޭ ގަންނަން ލާރިހޯދަން؟ މެންބަރު ސުޖާޢު ކައިރިއަްށ ކާކުތޯ މިއަުދ ދަނީ ޓިކެެޓއް 

ިއްނ  ަކމެއް ެވއްޖެްއޔާ ާރއްޖެ ޖެހޭއިން ބޭރުން ކުރަން ވެސް ެއއީ ރާްއޖެ ރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ާދއިރާެގ މެންބަރަށްއި

ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބަށް  ަރއްޔިތުން ބަލަންޖެހެނީ ސީދާ ށް އޮތީ ަމގުތަްއ ހުޅުވާެލވިފަ. އެހެްނވީމާ،ބޭރަށް ދިއުމަ

ނޑުމެންގެ އެހެނިހެން  ިޑުއޓީ ބޮޑުކުރާ މި ދައްކަނީ،، ގާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީއަންނަނީ ކޯޗެއްތޯ. ިޑއުޓީ ނަ އަޅުގަ

 ރަށް އެއް މިންވަ ގާ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ ޓެކްސްއާވަސީލަތްތައް ާޤއިމުކޮށްގެން ެޓކްސްގެ ިނޒާމެްއގެ ތެރެއިން ޓެކްސް ނަ

ހަަކ ވެސް ދައްކަނީ ޓެކްސްަނގާ ވާ ންމެ ބަޔަކުދޭތެރޭ މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ. ކޮތިމާމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ 

 !ހިނގާނުދަްއކާ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާއް ްއގެ ވާހަަކއެދަލުގައި ލިބޭ އެްއޗެއޭގެ ބަ ސަރުކާރުން. އެހެންނަމަވެސް 

ނަޑކަށް  އި ފެނަށްބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ސަބްސިޑީ ގޮތުގަ  އްކާ. އެބަ ދަސަރުކާރުން ން ރުފިޔާ މިލިއަ 25އެބަ ދޭ  ގާތްގަ

ދަްއކާ އެހެން  ން ރުފިޔާވަރު އެބަމިލިއަ 515ކަރަންާޓިއ އެހެނިހެން. ރުފިޔާ އެބަ ދައްކާ  ންމިލިއަ 51 ،އެހެންމެ ހަމަ

ނޑަކަށް ޚަ ނޑަކަށް އެބަ ދޭ ސަބްސިބިލިއަ 3.2ރަދަށް. ގާތްގަ  އާދެ! ގެ ގޮތުަގއި ސަރުކާރުން؛ޑީ ން ރުފިޔާވަރު ގާްތގަ

އަށް ކޮންމެ  މުނިމާމަ ،އަށް ކާފަ ،ބައްޕަ އަށް ،އަށް އެއް ނުދައްކާ. މަންމަވާހަކަ ދައުލަތުން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. މި 

ޭގގެ އެބަ ރުފިޔާ ވަންނަ ާހސް  21 ،ހާސް 25 އި އަށް ކޮންމެ މަހެއްގަ ރުފިޔާ ލިޭބިއރު ބައެްއ ޭގގެ 5111މީހަކަށް 

ނޑުމެްނ  އިންޛަރީޢާ  ގެހުރި. ބޮޑެތި ޢާއިލާތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ސަބްސިޑީ މި ލިބޭ ފައިދާ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ؛ ނެޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ަސރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ނޑުމެންެގ  ަވސީލަތްތައް ހޯދަނުދީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ  ގެރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި ލިބޭ މަންފާއެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ނުލިބޭނެ. މުއްސަނދިން އަތުްނ އަުޅގަ

ރު ހިންގޭކަށެއް ނެތް. މިއަދު ނުނަގާ މިއަދު ސަރުކާ ިވޔަފާރިތަކުްނ ޓެކްސް ަނގަިއގެން ނޫނިއްޔާ،ނަގަން. ޓެކްސް ޓެކްސް

ެއކަން ތަޢާރުފުކޮށް އާ ޓެކްސްތަކަކާ ދިމާލަށް ، ނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް. އެހެންވީމާއަންނަ ކުރިއެރުންތައް މި އަންނަމި 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ދާއިުރގައި ައޅު ގަ

ތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާކޮށް ޚާްއޞަރި. އާދެ! ެވސް އެބަ ހު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަްނޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަެކއް

ނުޑލާއި ްއ؛ވަރުކުރަނީ ަރއްޔިތުންެގ އަާސސީ ޙައްޤުތައަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަނީ ކަށަ   ހަކުރާއި ފުާށއި ތެލާ، އާދެ! ހަ
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ން ސަރުކާރަކުްނ ތަކެތި އެބަ ހުރި. މި ތަކެތި ޭބނުންވާ ބަ ހުރި ވަަރށް އަސާސީ ބޭނުންތަކަށްގޮސް އެމިހެން

ނޑުމެން ރައީސަށް ދާހައްދުފަހަނަޅައި އާދެ!  ؛ވަރަކަށް ިޑއުޓީގެ އަގު މަްއޗަކަށް ނުޖަްއސާނެ. އެ އެްއޗެހީގެ ެއއީ ައޅުގަ

ެވސް ބޭނުންވާ ކަމެއް. މިއަދު ބަޖެޓު ބޮުޑވެެގން އަންނައިރުަގއި ބަޖެޓުެގ  ދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޮގވާލަންމިއަ

 އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން މި ބަޖެޓަށް ވާ އަކީ މާލިމީ ގެމިއަދު ،އަކީ ޑެފިސިޓު ކުަޑެވގެން އަންނަިއރުގައި މީގެ މޭސްތިރި

ނޑުމެން  އެންމެ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ބަޖެޓު ގޮތް އެނގޭ ބޭފުޅެއް. މިއީ ައޅުގަ

ހައްދަވަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެްއ. އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. މިއީ. 

 ،ބުނާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ގައިމި ރައީސާ ހުރި ތަފާތަކީ އެހެން މީހުން ކައިރީ އިއެކަމަުކ، އެހެން ރައީސުންނާ

ވިދާޅުވާހާ ެއްއޗެއް ަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު މިހާރުގެ  ހަދާށޭ ބަޖެޓު މިހެނޭ. އެކަމަކު މިހެން

ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި އި ނުކުރަްއވާނެ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މި މަޖިލީހުގަ ޤަބޫލެއް

އިޤްތިޞާދީ އެތައް  ވެސް އި ރަީއސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގަ  އިކު އިންނަވާނެ. އަދި އޭގެ ކުރީގަ ކޮންމެ އަހަރަ

ިމ އަދު ޭއގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި، އެހެްނވީމާބާ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ތަޖުރި އިދާއިރާެއއްަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްވާފަ 

ފަންތީގެ ބޮޑެތި  މެދުވާން ފަށައިފި. ުކދި  ސަރުކާރު ައއިފަހުން ވަރަްށ ބޮޑެތި ލުއިތަެކއް ރަްއިޔތުންނަށް

ކުރިއަްށވުރެ ފަސޭހަތަކެްއ ކަތްުކރި ފެސިލިޓީޒްތައް ހޯދުމުގަިއ ހޯދަން މަސައް ބޭންކުން އެްއކަލަ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

، ްނވީމާއްލެްއ ލިބިގެން ހިނަގއްޖެ. އެހެއަށް އިރާަދކުެރއްިވއްާޔ މިއަދު ޙަ  ވެއްޖެ. ޑޮލަރު ނުލިބިގެްނ އުުޅނު މައްސަލަ

މިކަމާ  ،އެރުންތައް. މިކަން ބަދަލުކުރަންނަށް ގެެނސްދީފައި ހުރި ކުރިމިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދުގެ ަސރުކާރުން ރައްޔިތުން

މެންދުރުގެ އިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފަދައިން ވިޔަސް ދުވާުލގެ  ކަމަށް ދެކޮޅަށް ކޮންމެ މީހަކު ވާހަކަދެއްކި

ކުދިންނަށް ޑޮލަރު އިން ބޭރުގައި ތިބި ކިޔަވާ ޔަޤީންވާ ކަންތައްތައް މިއީ. ރާއްޖެ ވެ،ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަށަވަ

 މްރާ ޢު ،ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދާން އްޖަށްހިނގައްޖެ. ޙަތެރެއަްށ ހަނދާން އަޅުަގނޑުމެން މާީޒގެ އުޅުނު ނުލިބިގެން 

ހަދަިއގެން ޔޫކި  އިކުރިމަތީގަ ފް މޯލްިޑވްްސ ބޭންކު އޮ، އި ަމގުމަތީގައަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންަނށް ޑޮލަރު ނުލިބިގެން 

ހޯދާފައި ހުރި ކުރިއެރުންތައް. މިއަދު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން މިއަދު ހިނގައްޖެ. މިއީ  އުޅުނުކަން މާީޒވެ

ޏެއް ރޯއެއް ނުކުޭރ. ދަރަންން ިމ ސަރުކާރަކުންނެއް ަފއިސާ ބޮ މަހުން ފެށިގެ ގެ މާޗުއަަހރު މި ެނއްއެމް.އެމް.ޭއއަކުން

ެއއީ  ދާކަންދެކޮޅުޖައްސަމުން ންނުނަގާ. މިއީ ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ލިބޭ އާމްދަނީ

މި ކުޑަ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި މި ސަރުކާރުން  ހަމައެކަނި ފެންނަން އޮތް އެްއ ޙަޤީޤަތަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު 

ުރގަިއ މި ސަރުކާރުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީ އަށް ބަލާއިމިައދު ދަންނަވަނީ ހޯދާފައި ހުރި ކާމިޔާބީ. އެހެންވެގެން މި 

ިދވެހި ޮކންމެވެސް ބޭރު ަޤއުމެްއގެ  .އައިފަހަކުންެނއް އި ނެތޭ ބޮޑު ލޯނެްއ ނަގާފަ  ނެއް މި ސަުރކާރަކުން މިއަދަކު

ގޮތަކަެށއް ނޫން މި  ގިނމީހުން ނެ ވެސް އެހެންއި ލޯނުަތއް ނަާގިއރުގަ އަތަކުން ނެތް ބޮޑު ލޯނެއް ަނގާފަ. އަދި އެ

ކުރިން ނަގާފައި އެބަ ހުރި  ގޮތަށް ގެ އެއް އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރެއިން ދަްއކ12ާނަގާނީކީ. % ސަރުކާރުން ލޯނު
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ުއޅެނީ. ެއއީ މީހުން ސަރުކާުރ ހިންގާ ގޮތެްއ ނޫން. ެއީއ  ޓެރި ަޤއުމުތަކުން ލޯނު. ނަން ނުކިޔަްނވެގެްނ މިއަަވއް

މަސައްކަތްަތަކށް  މިކަހަލަމިފަދަ ބޮޑެިތ ޤައުމުތަކަށް އިޤްތިޞާީދ ނޫން.  މީހުން ލޯނުނަގާ ގޮތެއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އި ލޯނު ނަގަނީ. އެހެންނަމަވެސްވަރުގެ ޕަަސންޓޭޖުގަ 1.5، %2.5، %2، %6، %3ނަގާނީ %

އެްއ  މުންދިޔަރެްސޓުގަިއ ލޯނުނަގަބޮޑެތި އިންޓް ގެ 5ާއއި % 1ާއއި % 12އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ފެނިެގންދިޔައީ %

ށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއް އާރާސްުތކުުރމަ ޯތ އެ ޤައުމެއްގެއިގަދައްާކ ގޮތަށް. ކޮން ޤައުމެއް ދުވަހުގެ ތެރެއިންއަހަރު

ކަހަލަ ވާހަަކއެްއ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ  މިއީ ައޖައިބެއް؟ ތެރޭަގއި ަދއްަކން ލޯނު ނަގަނީދުވަހު އަހަރު

. އެހެްނވީމާ، މާޒީެގ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދައްކާކަށްން ލޯނެއް ނަގާކަށް އެއް އަހަރުޤައުމަކު ނުޖެހެއޭ ބޭރު ނެއްޤައުމަކުން

 އަހަުރގެ  25 ،އަހަރު 21ލޯނުތައް ެވގެންދާނީ ހިނގައްޖެ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދެން މި ޤަުއމުން ނަގާ އެކަން  ތެރެއަށް

ނުދާނެ. މިއީ ުވރެ މަތިވެގެނެއް  އަށް 1.5ނޫނީ % ..2، %2ލޯނަށް. އެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓު އަރަިއގެންދާނީ %

ވަންޏާ މިއަދު ރިާޔސަތުގައި އިންނެވި ބޭފުަޅކީ  ކަމަށް ލާއިނަޒަރުން ބަލަ  ގެޤައުމު ހިންގާ ގޮަތކީ. ކުންުފންޏެއް

ނޑު މި ކަމަށް ނގޭ ޭބފުޅެއްވިޔަފާރިކުަރއްވަން އެ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ. އަުޅގަ  ހަމަ  ދެއްކި ވާހަކަ އަށް އަުޅގަ

ތިމާޢީ އެހެން އިޖް ،ކުރަން ެނގިކަމުަގިއ ވިޔަސް  އެއް ވެސް ނޫނެކޭ ނުުބނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ިވޔަފާރި ޔަޤީނުން

ނޑުމެން ދިގު މުއްދަތުގައި ލޯނު ކުރަން ކަމެއް މަސައްކަްތ އެ ޖެހެނީ. މަސައްކަތް ފަށައިގެން ނަގަން ވެސް އަުޅގަ

އީ ސަރުކާރަށް ވޭުތވެދިަޔ މި ؟ނީވަޏާ ކިހިނެއްތޯ ސަަވއިވް ށް ވަންކަމަ ސް އެ ލޯނު ދައްކަންޖެހިއްޖެނުނިމެނީ

 ކަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ. އާދެ...ހުންތައް. މި ގޮންޖެހުންތަކުރިމަތިވެފައި ހުރި ގޮންޖެ ދުވަސްތަުކގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަަލއިލަން  ވަގުތު ެއއްވެްސ  މިތެރޭގައި  ގެބޭނުންވޭ މަޖިލީހުގެ މާލަމުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ،ވާނަމަމަށް ކަ އިންނެވިމެންބަރަކު  ވާބޭނުންފުޅުދަްއކަވަން މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަޖެޓަށް ވާހަކަފުޅު 

 އި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މި އޮތް ލިސްޓުަގއި އެދިވަަދއިެގންފަައޅުަގނުޑގެ އަުތގަިއ  އަުރވަން.އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު 

ނޑު ދަންނަވާ ތްކަން ހަމަމާލަމުގައި ނެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ލަން.އަޅުގަ

ސް މިއަދުން ފެށިގެން ބެޭހ ބަހު ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ 2115 ،އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާފަިއާވނެ

ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސާފައި މިކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހަމަ ތަ  ތައްއަރުވަމުން ގެންދިއުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާރުތީބުން އަޅުގަ

. ޢާއްމުކޮށް ލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ނިންމަވާފަޖިވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް މަ އަދި މާދަމާ .ގެންދާނަން ކުރިއަށް

ޓަށް ބަޖެ މަވެސް ބަޖެުޓގެ މުހިއްމުކަމާއި . އެހެންނައަކީ ނޫން މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ާބްއވާ ދުވަެހއް

ނޑުމެން މާދަމާ އިއެީކގަ  ވާީތއާބޭނުންފުޅުވެަވޑަިއގަންނަ  ކުރަންސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހު  ސް ޖަލްސާ ވެ އަުޅގަ
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ދެްއކެވުުމގެ ަވގުތު ތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުޢިއްޒަ އެހެންނަމަވެސް އްވަން ނިންމާފައިވާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ބާ

 ،ދަންނަވަމުންފަހަރު  އަދިވެްސ ެއއްްސގަިއ ބަިއެވރިވަަޑއިގަތުމަށް ަގއި މި މާލަމަށް ވަަޑއިގެން ބަހުހަމަވާއިރު

 އިނަށް. އްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަުޢދު ޙުސަިލގިނލީ ދާއިާރގެ ޢިއަރުވަނީ ވި އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ވަނަ ައހަރުގެ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަެޖޓު 2115ތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަ

ނޑަށްސްކުރެބަޖެޓަށް ބަހު، ހުށަހެޅި ކަމުގައި  ފަޚުރެއްލިބޭ ެވސް  ވެމުންދާއިރު ބަޖެޓުގައި ބައިވެިރވުމަކީ އަުޅގަ

ރުްނ ން ރުިފޔާގެ ބަޖެެޓއް ސަރުކާބިލިއަ 22.3ރާ ބަޖެޓުގެ ޮގތުގައި މި އަންނަ ައހަރަށް ލަފާކުދަންނަވަން. 

ސިޔާސަުތ  އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ޖިލީހަށްރައްިޔތުންގެ މަ ެލއްވުމަށްފަހުއެކުަލވައި

ތިމާޢީ ދައިރާ ފުޅާކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ނާކުރެއްވުާމއި އިޖްޢީ އަދާލަތު ހަރުދަތިމާހަރުދަނާކުރެއްވުމާއި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިޖް

ނޑު ގޮތުގައި ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔަްތކުރަްއވާފައިކަ އޭގެ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ެއންމެ ފުރިހަމަ ން އަުޅގަ

ކަމުަގއި  މި ބަޖެޓަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާާފގަތިކަން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް .ނެތްޤަބޫލުކުރަން. އެްއވެސް ޝަްއކެއް

ބަާލއިރު ަރނގަޅަށް ދިރާސާކުެރްއވުމުން އެބަ ފެނޭ. އޭގެތެޭރގަިއ މި މި ބަޖެޓުގަިއ ެއކުލެވިފަިއާވ ބައިތަކަްށ އަޅާ

 މި ހިމެނެނީ ޓެކްސްތަކުން ލިބޭނެ ޭއގެތެރޭަގއި .ން ރުފިޔާ އެއީބިިލއަ 21.5 ؛އެހީގޮތުަގއި ހިލޭ  ބަޖެޓުން އާމްދަނީގެ

 1.1ން ރުފިޔާ. އަިދ ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތަގއި ބިިލއަ 6.5ން ރުފިޔާ ާއއި ޓެކްސް ނޫން ގޮތުަގއި ބިިލއަ 13 ށް ބަލާކަމަ

. ން ރުފިޔާ އެބަ ލިބޭިބލިއަ 3.2ރި ޕްރޮގްރާމުތަކުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ހު  ބިލިއަން ރުފިޔާ،

. މުޅި ބަޖެޓުގެ 65ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް. އެއީ %ން ުރފިޔާ ބިލިއަ 15.5 ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އިއެއާެއކީގަ ހަމަ

. އޮފީސްަތއް 13% ؛ސޯޝަލް ެސކިއުރިޓީ ާއއި އެހެނިހެން ކަްނކަމަށް އެބަ ޚަރަުދވޭ. 26ފުންގެ މުސާރަ %ްއޒަމުވަ

އެބަ ހިމެނޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި މިފަދަ ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގިއ  35% ؛. ކެޕިޓަލް ޚަރަދ5ު% ؛މަށްހިންގު

ވެސް މި ބަޖެޓު  ފެންނަ ގޮތަކަށް މުޅި ބަޖެޓުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ފުށް އެުކަވއިލެްއވުމަށްފަހު ދެ ބަޖެޓެއް

ފަދަ ސިޔާސަުތގެ މަްއޗަްށ  ނެކަންަތއްތަކަީކ އެނގި ހާމަެވގެންދާ ވިދާުޅވެފަިއ ހުރިގަިއ ސާކުރެްއވުމުން މި ބަޖެޓުދިރާ

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބަޖެޓުގެ ކަމަށް  ބަޖެޓެއް ޓްރާންސްޭޕރެންޓްއެކުެލވިފައި އޮތް  އަޅުގަ

 11.5% ދުވެލި ޤްތިޞާދީއި .ލަފާުކރެވޭ މިންވަެރއްެގ މަތީަގއި 5.5% މި އޮތީ  އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ަބއްޓަްނެވފައި

ސާބިތުކޮށްދެއްވާަފއި އެބަ އޮތް. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށް މި ބަޖެޓުން  ކުރިއަރާނެ

އެަބ  ންމި ބަޖެޓުހިފަހައްޓަިއދޭނެކަން ަގއި  1.2%ގަިއ، 1.2ކުރިއެރުންތަެކއް ހޯދާނެ. އެގޮުތން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު %

ވިގެންދާނެ. ޑޮލަރަށް ދަށްކުރެ 215 ން ޑޮލަރުންމިލިއަ 210ގެ ނިސްބަތް ރުކޮށްދޭ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ދަރަނީކަށަވަ

މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ޮބޑު އިންޤިލާބެއް ގެނެސްދޭނެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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އަނދަވަޅަކަށް ެވއްޓިފަިއ  މެއްގެ ގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދުބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަ

ެވސް އަދި ދުނިޭޔެގ އި ލަތުގައި ިދވެހި އިޤްިތޞާދު ނަގާ ކޮޅަށްޖެހުމަށް ޓަަކއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގަ އޮތް ހާ

ުތގައި ޢަމަލުކޮށްފަިއ ހުރި ގެންދަާވ ބޭފުޅުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮންކުރަްއވަމުދީ ސިޔާސަތު ތަްނފީޛުއިޤްތިޞާ

ނޑިަވޅުތަުކަގއި އިޤްތިޞާދަށް ަފއިސާ އިތުރުކުރުމާ ންދާލުތަކަކީ އިޤްތިޞާދު ީހނަރުވަމުމިސާ އިޤްތިޞާދީ  އިދަ

ސިޔާސަތު ެއ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އިޤްތިޞާދީ  ދި މެދު ހަރަކާތްތައް އިންޖެކްޓުކުރުމަީކ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުދި އަ

ރުން މާހި ަކމަށް އިޤްތިޞާދީ ކަެމއް އިޤްތިޞާދީ ުދވެިލ ބާރުވެގެންދާނެ ،ކަެމއް އައިސް  ރުޤައުމެްއގައި ހަ

ކުެރއްވުމަށް ދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތަންފީޛު. ޭއގެތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިމފަފާހާގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް

ހުންނެިވ މިއަދު އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުވަމުންާދއިރު މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަ

ކަންތަްއތަކުގެ ަމއްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮްށ މުހިއްމު މިފަދަ ޤަުއމުގައި ހުރި  ިދގު ތާރީޚުަގިއ މިފަދަ ބޮޑެތި؛، ބޭފުޅާ އަކީ 

ވަރަށް ފުންކޮށް ވެސް  ުކލަވައިެލވުނު ކޮންމެ ބަޖެޓެއްގައިބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި  ވަރަށް ފުންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެނިގެން މި  ވަަޑއިގެން ހުންނެވިދޭތެރޭގައި ިވްސނާ ތުންނާރައްޔި ދަނީ އެފަދަ  ބޭފުޅެްއ. އަޅުގަ

ޞާީދ މައްސަލަތަކާއި އިޤްތި ތިމާޢީއިޖްދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުރި  ،ިވސްނުންފުޅާ އެއްގޮތަށް  ސީދާ އަިމއްލަ ގެބޭފުޅެއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހިރަ  ުމގެ ދަށުންމަނިކުފާނުގެ ބެއްލެވު އެ ލު ޯހއްދަވައިެދއްވުމަށް ޓަަކއި ސީދާ އްމައްސަލަތަކުަގއި ޙަ

ބަޖެޓެްއކަން  ވާެލވިފައި ފަދަ ދުރު ވިސްނުމުގަިއ ެއުކލަވައި ވޭނެިދވެހިންނަށް އުފާފާގަތިކަން ގެނެ ،ހުރިހާ މައްސަލަތައް

ދާއިރާ  ބިލިައން ރުފިޔާ، ޞިއްޙީ 2.0 ީލމީ ދާއިރާ އަށް އެގޮތުން ތަޢު .ފާހަގަކުރަންއަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި 

 311ތަކަށް ރުފިޔާ، ުޒވާނުންގެ އެިކއެކި ޕްރޮގްރާމުބިލިއަން  3.2ގެ ގޮުތަގއި ބްސިޑީޒް ސަ ރުފިޔާ،ން ބިލިއަ 2.1އަށް 

ރައްޔިތުންާނ ގޮތަކަށް ިދވެހި ތާރީޚުަގއި މިފަދަ ރުފިޔާ ހިމެނިފައި މި ބަޖެޓުގައި ވޭ. ިމއީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ން މިލިއަ

އޮތީ.  ންހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުކުރާހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރެްއވުމަށް މިއަންނަ އަހަރު ނިންމަވާފައި މިގުޅު

ނޑު ންމެ ފުރަތަމައެއާެއކީަގއި އެހަމަ މި ބަޖެޓުން ދެން ދިވެިހ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ  ވެސް އަުޅގަ

ން ބިލިއަ 6.3ަގއި ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ޕްރޮގްރާުމތަކުގެ ތެޭރގައި ކަމަކީ މި ބަޖެޓު އެއް ރައްޔިތުން އުފާ ހާސިލުކުރަްނޖެހޭ

ގެ ތަަރއްޤީ ާއިއ ފަދަ ސީދާ ރައްޔިތުންގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމު ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާކަން. މިީއ ދިވެހި ތާރީޚު

ގަންޖެހޭ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އުފެދިފައި އޮތް ގޮތުން އެކި ެއކި ރަށްރަށުަގިއ ހިން ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮށްދެއްވާ އެންމެ މުހިއްމު ެއއް މަސައްކަތް. ެއގޮތުން ދިވެހި ތާރީޚުަގއި މިހާތަނަށް މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ދިވެިހ 

މިއަދުގެ މި ބަޖެޓުގަިއ  ކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްޓަކައި ކޮށްފަިއ ވާ ތުންނަށްރައްޔި

މުޅި  ތައްޕްޮރގްރާމު އައި.ޕީން ރުފިާޔގެ ޕީ.އެސް.ބިލިއަ 6.3 ،މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އާކުރަމުންދާއިރު  ންދިވެހި ތާރީޚު

ނުޑ  އީދިވެހި ތާރީޚުގަިއ މިދަނީ  މިރާއްޖޭަގއި ރުކުުރވާލެިވގެން  ބަޖެޓަށް ގެެނވޭ ބޮޑު އިންޤިލާބެއްކަން އަުޅގަ

ށް ނަތެރޭގެ ަރއްޔިތުންއަތޮޅުިތކަމާިއ ނަށް އުފާފާގަތެޭރގެ ރައްޔިތުންބަޖެޓަކީ ސީދާ އަތޮޅު އެހެންވެ މިފާހަގަކޮށްލަން. 
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ނޑު ފާހަަގކޮށް ވަރަށް ޮބޑު ކުިރެއރުމެއް ހާސިލުކުރާނެ ބަޖެޓެްއކަން ދިމާވެފައި ހުރި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް   ،އަުޅގަ

އެއާެއކީަގިއ ހަމަ އްޔާ އަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް ފަށްފަށުން ޝުުކރުދަންނަވަން.މިކަމަށް ޓަކައި މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ނޑު ނިްސބަތްވާ ދާއިރާ އަށް ނީ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ޕްރޮގްރާމުގެލާ ޒަރު ހިންަގއިއަޅުަގނޑު ނަ ެއއްވެްސ  .ތެރޭގައި އަުޅގަ

ދުވަހަީކ ރުއި ފާއިތުވި ފަސް އަހަތަކުގެ ތެރޭގަ ގްރާމުަގއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮވިލިނގިލީ ދާއިރާ ޝައްެކއްނެތް.

ާވ ގޮުތގަިއ ރަުށގައި މުޅި ދިވެހި ާޗޓުން، ިދވެހި ޗާޓުން ފޮހެިވގެން ވިލިގިނލީ ާދއިރާެގ ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ދެ

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން،  ގޮުތަގއި ގެއެއް ދާއިރާ ަގއި ާޗޓުން ބޭރުކޮށްފައި އޮތް ގަސްތުބަޔަކު މީހުން  އަުޅގަ

 ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ތެރެއަށް ވަދެ ގެދިވެހި ތާރީޚުަގއި މި ފާހަގަކުރަނީ ވިިލގިނލީ ދާއިާރ މި ޗާޓު  މިއަދު

މިއަދުެގ  އަތޮޅަށް ރަށްތަކަށް ނުވަތަ ހުވަދު ގެގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުޕްރޮގްރާމު

ެވސް މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް އް ނޫން.އަޮތޅެދޫ ކޮށް ހުވަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ ާޚއްޞަ 

ން. ހަމަ އެހެންމެ މި އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ އިސްކަންދެްއވާ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަ

 ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ކޮލަމާފުށީ ިދއުމާއި ބަނދަރު ހެދިގެންދިއުމާއިޭރގައި ވިލިގިނލީގެ މަގުހެދިގެންތަކުގެ ތެޕްރޮގްރާމު

ރަިނވި ޔާދަކުނިޒާމު ހަރުދަނާވެގެންދިއުމާއި ޢި ނައްތާލުމުގެ އަދި އެއާެއކީަގއި ކުނި ނިޒާމު ޤައިމުކުރެިވގެންދިއުމާ،

މިހެންގޮސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަްއ  މާ،ހަކަތަ އުފެދިގެންދިއު

ތެރިކަމާ މެދު އެްއވެްސ މި ސަރުކާރުން ބަހައްޓަވާ އޯގާ ނަށްރަްއޔިތުން މިއީ މިއަދު އަތޮޅުތެރޭގެ ގެންދާކަމީހިމެނި

ނުޑމެން ހާސިލުކުރަމުންދާއިރުބިލިއަ 22.3ތް. އެހެންވެ، މިއަދު ނެޝައްެކއް  ،ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ެއއްވެްސ  ލުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް.ތޯ ބަލައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކޮބައި

ބަޖެޓް ، ގެންދަާވއިރު ކުރަްއވަމުންސަރުކާރަށް ނުވަތަ ބަޖެޓް ތަންފީޛުމި ބަޖެޓް ތެރޭގައި މިއަުދގެ  .ނެތްޝައްެކއް

 ގެންދަާވއިރު ފެންނަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި  ލުމުގެ މަސަްއކަތްކުަރއްވަމުންއެކުަލވައި

ދިއުން. ދިވެހި ދަުއލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވާންޖެހޭ އެއް ސަބަބުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ބޮޑުެވގެން

ަގިއ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ ނިޒާމަށް އައި ބަދަލާއެީކަގއި  2115ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަ ހިމެނޭ. 

ކަން ފާަހގަކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، ޮބޑު އޮތް ގެން ގޮްއސައަށް އަަރއި އަން ރުފިޔާބިލި 32ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި 

އި އޮތް ބަޖެޓަީކ އަށް މި ދަރަނި ކުޑަެވ، މި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފަ ބިލިައން ރުފިޔާ 31ދަރަނީގެ ތެރެއިން 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އޭގެ  ކަންސަރޕްލަސް ބަޖެޓެއް ދާ އަދަދަކީ ކުީރގެ  މި ެވގެން ތެރޭގައި މި ޑެފިސިޓްައޅުގަ

ކަން ވެސް ދައްކަންޖެހިފައި އޮތްއިން ވެސް ތެރެ ލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި މި ބަޖެޓުގެބި  1.1ދަރަނިތަކުގެ ތެރޭގައި 

ގަކޮށްލަން. ޢިްއޒަތްތެރި ޕްލަްސ ބަޖެޓެއް ގޮުތަގއި އަުޅަގނުޑ ފާހަހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ ސީދާ ސަރފާހަގަކޮށްލަން. އެ

ނުޑ ދިރާސާކުރެއްވުުމގެ ތެރޭަގއި ރުގެ ބަޖެޓް ަތންފީޛުކުރަްއވަން، ވަނަ އަހަ 2115 ރާއްޭޖގެދިވެހި ރައީސް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ދެިތން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން. މި އަހަރު، މި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ިދވެހި 
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ލާތުކުރުމުގެ ދާއިރާ ާއއި ަފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ާއއި މުއާޞަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުެވެގންދާ ދާއިރާތަ

ގޮސް މަސްވެިރކަމުގެ ކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ިހމެނިގެންއަދި ކޮންްސޓްރެ ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ ހިމެނިގެންދާއިރު

ުޅަގނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަމީ އަތްއި އޮސިނާޢަތު މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުލަށް ވެއްޓިފަ

މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ދިވެހި ރާއްޭޖގެ  ޅި ދިވެހި ޤައުމު އެއްކޮށް ވިސްނަިއ،އެއާެއކީަގއި މިކަމާ މެދު މުއަދި ހަމަ

ޢަތަކީ ދިވެހި ޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވަންޖެހިއްޖެކަމުގެ ސިގްނަްލ ލިބެމުންދާ ކަމެއް. މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާނަގާ ކޮޅަށް

އި ީމގެ ކުީރަގިއ ދިވެހި ަދއުލަތަށް އެްނމެ ފައިދާކުރަނިވި މަަސއްކަެތއްގެ ގޮުތގަ ،ރާއްޖޭގެ ލޭނާރު ކަމަށް ަބޔާންކޮށް

ވަނީ ިދވެހި  މަސްވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތު މި ސްވެމުން އަިއ ދާއިާރއެއް. ެއހެންނަމަކުރައެްއވަނަ ދަރަޖަިއގަިއ ަކއުންޓު 

ނޑުމެންނަ  ހީނަރަވަުމންދާ ،ރޭްނ ހީނަރަވަމުންގެ ތެދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  ށް މި ފެންނަނީ. އެްއވެސް ތަން އަުޅގަ

ދަނީ ޒަމާނީ  ރީޚުަގއި މަސްވެިރކަމުން ނަފާ ހޯދުމަށްފަހު ދިވެހި ދައުލަތް ބަްއޓަންވެގެން މި. ިދވެހި ތާނެތްޝަކެއް

ފެންނަނީ. ތަރައްޤީގެ  ވާ މަންަޒރު މިހަމަރައި އުމުތަކާއި ައޅުަގނުޑމެންނާ އަފެންވަރުަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެިނހެން ޤަ

ނޑުމެން މިދަނީ ދުވަހަކަށް ނޑުމެން މި އުދަރަހުގައި އަުޅގަ އާއި ތަުހޒީބާ  ދަނީ ތަރައްޤީ ވުރެ ުދވަހެްއ ކުރިއަށް. އަުޅގަ

ވެހި އިްނ މަސްވެރިކަން ފަދަ ދި ޒީާބއެީކގައި މަސައްކަތްކުރުުމގެ ދާއިރާއާއި ތަހު މި ތަރައްޤީ ދިމާލަށް. އެހެންނަމަވެސް

ތޯ ހަތަށްދާންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިމި ދަރަޖަތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީނުވެ ފަހުރި ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުން

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. މިައދު މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ އެބަ ގަންނަންދެނެ  ައށް ދިމާވެފައި ހުރި ޖޮންޖެހުންތަކަށް އަުޅގަ

 ؛އަށް ުޒވާުނން ޝައުޤުވެރިކަން ނެތުން ތެރޭަގިއ އެއް ކަމަކީ ިދވެހި މަސްެވރި އިންޑަސްޓްރީނާލަން. އޭގެޖެހޭ ވިސް

 ދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީން މަހަށް ދާން ފަށާފައި މި ވަނީ ދިމާވެފަ. މަސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މަްއސަލަައކަށް މިއަދު މި

ލިެބމުންދާ ހީނަރުކަމެއް. އެންވެިރކަން އާލާކުރުމަށް ދިމާވެފައި މިއަދު އަށް . މީ މަސްވެރިކަުމގެ ިއންޑަސްޓްރީ ވަނީ

އެުމގެ ދަތިކަން ހުރުުމެގ  ،ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެޭރގަިއ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އެކަީށގެންާވ މިންވަރަށް އެން ނުލިބި

އުފައްދާ އަދަދު މަދުވާންޖެހޭ  ޓަަކއި އެ ވަނީ މަހުގެ އުފެއްދުްނތައް އުފެއްދުމަށް ސަބަބުން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް މި

ކަންތައްަތއް ދިާރސާކުރެްއވުމާ އަދި މަްސވެރި  އަށް މި ދިމާވެފައި ހުރި ހެންވީާމ، މަސްެވރި އިންޑަސްޓްރީސަބަބެއް. އެ

ތެރެއިން  ށް ކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ މި ބަޖެޓުގެޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަ ކޮޅަށްެޖހުމަށް އިންޑަސްޓްރީ ނަަގއި

ނޑު ފާހަފާހަގަކޮށްލަ ދިވެހި ތާރީޚުަގއި މި ބަޖެޓް  ގަކޮށްަލން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ންޖެހޭ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހެނަށް ދުޅަދިވެހި ރައްޔިުތން އިއާ މްރާނީ ތަރައްޤީޢުހިމެނިގެންދާނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަޮތޅުތަުކގެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ އެންމެ މުހިއްމު ، އިއެކަށަައޅާފަ ޒީބު ވެްއޓެއް ބިނާކުރެްއވުމަށްތަހު ބިނާކުރެއްވުާމއި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބަޖެޓަށް ފާޑު ވިދާޅުާވ އެއް ބަޖެޓެްއގެ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓް ހިމެނިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ތިބީ  މެއް. ރައްޔިތުން މިއަދު މިވިދާޅުުވމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެދު ފާޑު ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓްގައި ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ

ވަނަ  15ިމއަދު މި  ،ގެންަދވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ުއއްމީދެއްެގ ތެރޭގައި. ރަްއޔިތުން މިއަުދ އުއްމީދުކުަރްއވަމުން



79 

 

ގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އަންާނނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާުރަގއި. ލީހުން ފާސްކުރެވޭ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންެގ މަޖި

އަތޮޅަށް މަޝްރޫޢުތަެކއް  ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މި ބަޖެޓް ތެރޭގައި ައްއޑު ،ޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއަ

ކޮންމެވެސް އެްއެޗްއ  މެދު ވެސް އި އެ ދަްއކާ ވާހަކަތަކާނެތޭ، މިވެނި ހިސާބަކަްށ މަޝްރޫޢުތަކޭ ނެތޭ ކިޔާފަ 

ނޑު ދެކެން. އޭގެލުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަުމގައި އައަލިއަުޅަވއި އަތޮޅަށް  އަްއޑު ،ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަންުޅގަ

 އަށް 211މަޝްރޫޢެއް ހިމެނިފައިވާކަން. ޖުމްލަ އަދަދު  51ތެރޭަގއި  ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމުގެޕީ.އެސް. ،މި ބަޖެޓް ތެރޭގައި

ނޑު ވެްސ  މިއަދު ޓަކައި ކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. މިކަމަށްލެވޭވުރެ މަތިން މިލިއަނުން ގުނައި  ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

މްހޫރިއްާޔ ަޓކަިއ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖު ތެޭރގެ ހާަލތު ރަނގަޅުކުރުމަށްއަތޮޅު ،ކުނާ އަދި ުމޅި ރާއްޭޖގެރުވެރިވަން. ދެ ފަޚު

ކަށް ދަންނަވަން. ކުލަޔަ ކަތުަގއި ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރުކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަަސއް  ޔާމީން މި ބްދުލްޢަ އަލްފާޟިލް

ވަނީ  ލާަފއި މިތަރައްީޤގެ މަޝްރުޢޫަތއް ރުކުުރވައިވަކި ރަަށކަްށ ބެލުމެއް ނެތި، މުިޅ އަތޮުޅތެރޭގެ  ،ބެލުމެއް ނެތި

ަވކި ޕާީޓއަކަށް، ވަކި ކުލަޔަކަށް  .ގަތުމަށްފަހުކޮންމެހެން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ވިސްިނވަަޑއި

 ހަަގުކރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ލުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާމި ބަޖެޓަށް ބަލައި ،ންނުބައްލަވާކަން މި ބަޖެޓް ތަްނފީޛުކުރަމު

ނޑު ދަްއކާލުމަށް އަޅުަގނުޑ ގެ ދާއިާރއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކައަޅުަގނޑަށް މި ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި އަދި ފަހުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ަވގުުތެގ ވެސް ބޭނުންވާީތ މި ވާހަަކ މިއަދު ކުރުކޮށްލާނީ. ދެްނ، އިުތރު ފުރުޞަތަކަށް  އަުޅަގނޑު ވެސް އަުޅގަ

ަގނޑު ެވސް އަދި އިތުރަށް ނަމަ، އަޅު  ންވީމާ، އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ދެވޭބާކީ ބޭނުންކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. އެހެ

ނޑު އެންމެ މިނެޓު 15ށް ހަމަޖެހިފައި ނެތީމަ ދަްއކާލަން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތަވާހަކަ ގެ ވަގުތު އަުޅގަ

ހިމެނިފައި ލީ ދާއިރާ އަށް ނގިގެ ތެރެއިން ވިލިއްޔާ. މި ބަޖެޓުގޮުތގައި ބޭނުންޮކށްލަން. އާދެ! ޝުކުރި އެކަީށގެންވާ

ިދވެިހ  ،ޓަކައި އް ތަރައްީޤކުރެްއވުމަށްއަދި ޚާއްޞަކޮށް ހުވަތުއަތޮޅުތަުކގެ ރަށްތަ ނާބެހޭ ގޮތުން ތަކާހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ ބިލިއަން  6.3ތެޭރގައި  .ޕީ ޕްޮރގްރާމުގެރާއްޖޭގެ އަޮތޅުތެރޭގެ ރަްށތަކަށް ޕީ.އެސް.އައި

އްީޤގެ ބޮުޑ ވެސް ުނގެނެވޭ ފަދަ ތަރަ ތެރެއަށް ދުވަހަކުއެކަށަައޅުްއަވއި، ިދވެހި ތާރީޚުގައި މި ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން ައތޮޅު

ނޑު ފަށްފަށުން ޓަަކއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ުކރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސަްއަކތަށް އަ މަށްބެއް ގެނައުއިންޤިލާ ޅުގަ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭއެާއެއކީަގއި، އަޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަ ޭރގަިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާުމގެ ތެ ުޅގަ

ގައި މިްސކިތް ރަެށއް  55ރީ ހޮސްިޕޓަލް ބިނާކުރެިވގެންދާކަން. ޝަޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެްއގައި ޓާދިވެހިރާއް

 ެގންދާކަން. އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗްެއޅި ކުެރިވގެންދާކަން. ހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖުެއއަރޯޕޓް ތަރައްޤީ .ކަންބިނާކުރެވިގެންދާ 

ނޑުދޮްށ ރަށެ 22 ،އިމުކުރެވިނަރުދާ ޤާ އިރަށެއްގެ ފެނާ 66ތަރައްޤީކުރެިވގެންދާކަން.  ްއގެ ބިންހިއްކުމާއި ގޮ

ވެްސ ަރށެއްގެ ބަނދަރު މިހާރު 35ގެންދިއުމާއި ދިރަެށއްގެ ބަނދަރު ހެ 23ތަްއ ހިމެނި، ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު

ދެވި،  ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްއަޕްގްޭރޑު ުށގެ ޞިއްީޙ މަރުކަޒުރަ 52ހިނގަމުންދާކަމުގެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. 

 ނޑުމެންނަށް ބިލިއަން ބަޖެޓަކުން އަުޅގަ 22މީ  ،މާރާތްކުެރިވގެންދާކަމީސްކޫލް ތަޢުީލމީ މަރުކަޒުތައް އި ރަށެްއގައި 16
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ފަަދ  ލާނބޯހައްަދއިރަްއޔިތުން ގު އި ބަޖެޓެކޭ ކިޔާފަ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓެއް ނޫން. ޕްޮރގްރާމުފެނިގެންދާ ކަންތައްތަެކއް. މީ 

ނޑުމެން ސާބިުތވެ މިބަޖެޓެއް ނޫން ވިިލގިނިލީ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން ެވސް މިއަދުގެ ިމ ދަންނަވަނީ،  ކަން މިއަދު އަުޅގަ

ްއ ގެ އިޤްތިޞާދުގެ ިސޔާސަތާިއ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތުތަޔާމީންއްވާަފިއ އޮތް ޢަބްދުލްސަރުކާރުން އެކަަށއަޅު 

ނޑު އޮްތ ބަޖެޓަށް ފަޚް ޅުްއވާފަިއ މިއެކަށައަ  ްމ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ަވއްސަލާ ރުވެރިވާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަ

 ލައިކުމް.ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަައޅަިއގެން ދެ. އަޅުަގނޑުމެން ަބޖެޓަށް ވާހަކަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ްއކުމަށް މިހާރު ވަގުުތ ކަ

ތަކަށް ގެންދަނީ. ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް އަުޅަގނޑުމެން މި ފަހަރު ރިޔާސަތުން އެއްެވސް ފަރާ ދެމުން މިފުރުޞަތު

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަނެއްކާެވްސ އިތުރަށް ޢިއްޒަ ،ނީމަ ބަޖެޓްގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅު ނާރުވަން. އެހެންނަމަވެސް

މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ޢަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ބަބަހުސް

ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ ސަރުކާރުން  ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި؛ އަދި އި ބަލާއިރު ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުން އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާންކޮށްފަ 

މަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަޖެޓުގެ ެދއްެކވުޅުބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފު ނިމުމުން ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް

 ެގ ފުރުޞަތެއް އަރުވަމުން މިމިނެޓު 15ށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުަރއްވަމުންދާއިުރަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކަމަސައްކަތް

މާ، އެ ާވހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަމުން، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގެންދަނީ. އެހެންވީ

 މަށް.އިބްރާހީވަޙީދު އްމަދު ޙައަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 آله وعلى .نالمرسلي األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص  . العالمين رب   هلل الحمد. حيمالر   حمنالر   هللا بسم

ނުޑމެން މިއަދު މި މަޖިލީހަށް  2115 އާދެ! .أجمعين وصحبه ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓް އަުޅގަ ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގާތްަގނޑަކަްށ  ،ނުްއުސރެ ފެށިގެންއަކީ ވަރަށް ޒަމާ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެހިތްހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޓަަކއި  ވެފަިއ މި ޤައުުމެގ ހާލަތު ބަދަލުވުމަށް އަިއ ޤައުމަކަށް ެވްސ މީހުން ދިރިއުޅުއްވަމުންއަހަރު ކުރިން 2511މީގެ 

 އިތުރުންނަ ވެރިންތަކެއް ކުަރއްވާަފއިާވކަން. ޭއގެަވރަށް ގި ،ވަރަށް ގިަނގުނަ މަސައްކަތްަތކެއް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު

ނޑު 1015 ،އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ގަދަ ތަރިއެއް. އެީއ، މެްނގެ އުދަރެހަށް ދިއްލާލި އަލިވަނަ އަހަރުަގއި އަުޅގަ

 ޤައްޫޔމް. އެ މަނިކުފާނު ޤައުމުގެ ިރޔާސަތާ ހަވާުލވެަވޑަިއގަތުމާ އަލްުއސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް ކިނިބގަސްދޮށުގޭ މއ.

ަގއި ވެްސ ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު 2115ންގަލެްއގެ ގޮތުަގއ އެިޅގެންދިޔައީ މި ބަޖެްޓ، އެީކގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ބި 

 ގެން އޭރުަގއި ރައީސް ޢުލީމަށް އެހާ އިސްކަމެއް ދެއްވައި . ތަކަންތައްތަަކށް. އެއީ، ތަޢުލީމު އިސްކަންދީފަިއވާ
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ޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެްއ  ގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުަމށްޤައްޔޫމް ައސާސީ ތަޢުލީމުން މި ޤައުމުއަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް

ވޭނެ ބަހުސެއް ނެތް ަޔޤީންކުރެ މުޅި ޤައުމު އެއްކޮށް ހެކިދޭނެ،، މިއަދު ވެސް މި ޤައުމު ެއއީ؛ ފެއްޓެިވކަން

ނޑު ާފހަގަކޮށް ދަންނަވަން. އާދެ! އެ ޔަޤީންކަމެއް ން އަސާސީ ތަޢުލީމު ،ދުވަހު އެ އެޅި ބިންގަުލގެ ަމތީގައި  ކަން އަުޅގަ

ފެށި ބިންގަލުގެ މަތިން ިމއަދާ ހަމައަށް ައއިއިުރަގއި މިއަދު ޕީ.އެޗް.ޑީ ހޯލްޑަރުން ވަރަށް ގިނަ ވެއްޖެ. ިމއަދު ޤައުުމެގ 

ިމައދު އެތައް ސަތޭކަ ްސކޫލެްއ  އްޔާމެ ސްކޫލެއް ހުރެއްޖެ އޭރުަގއި އެން ހާލަތު ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަަކށް ހިނގައްޖެ.

އަދު އެތައް ޞިއްޙީ މަރުކަޒެްއ މި ،ނަމަ ވަނީ ކަމުަގއިެއންމެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ހުރިއްޖެ އިއިމުކުރެިވއްޖެ. އޭރުގަ ޤާ

ނޑުމެންގެ ޤާ ނޑުެމންގެ ހާލަތު މިގޮތަށް ބަދަުލެވ، ައޅުަގނޑުމެންެގ އާމްދަީނ އިތުުރވެ، އަުޅގަ އިމުކުރެިވއްޖެ. އަުޅގަ

ނުވަތަ  ،ކަނި އަުޅަގނޑުމެން މުޅި މާލޭގެ ބަނދަރުމަތިހާލަތު ބަދަލުވަމުން އައި ގޮތެއްގެ ަމއްޗަށް ބަާލއިރުަގއި ަހމައެ

 އިފަހަރު ހުރި މިންވަރާއަޅާފައި އޮތް މިންވަރާއި ބޯޓު ފަހަރުކަމުގައި ވިޔަސް ލޯންޗުލި ހިސާބު އެއްކޮށް ބަލައި އެ

ވެހިރާއްެޖ ތިމާޢީ ގޮތުން ދިހާ ެއއްޗަކަްށ ބަލާއިުރގަިއ އިޖް ިމ ހުރި ،މީހުންގެ ގެަތއް ބިނާކުެރވިފަިއ ހުރި މިންވަރާ

ތަރައްީޤެގ ދުވެލި ބާރު ސްޕީޑެއްަގިއ  ،ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ ދުވެލިތަރައްޤީެވއްޖެކަން ކަށަވަރު. އެހާ

 ބިިލއަން، 2ކުރަްއވާފައި ނިންމެިވއިުރ އޮތީ އެންމެ އަހަރުދުވަސް މި ޤައުުމގެ ެވރިކަން 31އަިއއިރުަގއި އެ މަނިކުފާނު 

ނަމަވެސް އެއަށްފަހުަގއި އެންމެ  .އޮތީ ށްޏަދަރަން ނީގެ ބަޖެޓެއްބޭރުގެ ދަރަ އިއާ ރުފިޔާގެ އެތެރެ ބިލިއަން 2އެންމެ 

ތަރައްީޤގެ ދުވެލި ާބރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އެންމެ ލެޕްޓޮޕަކުން ހުރިހާ ރިސޯޓަކުން މުޅި ޤައުމު ެއއްކޮށް 

އޭުރގައި އެ ތިއްެބިވ  ؛ރާތުން މުޅި ޤައުމުގެ އެިކއެކިލާނެ ކަމަށް ބުނެ ވެރިކަމާ ހަވާލުިވ ފަތަެކއް ނިންމައިލިޔެކިޔުން

 ބިލިއަން. ެއކަމަކު 2. ޭއރުގައި ކަށް ޤައުމު ދަރަނިވެރިކުރުވާފައެަތއް ގުަނއަ ،އެތައް ވަނީ އެތަްއ،  މިނިސްޓްރީތަކުން

ތީ އަޅުަގނޑުމެން އޮ ބައްަލވާ! ދެން، ިމހާރު މިއިން ބޭފުޅެްއގެ ކުރުން އައްަސަވއިމިހާރު ކިތައް ބިލިއަންތޯ އަެޅ، އެ 

ޔޫމު ބިނާކުރިބިނާކުރުން، ޤައްަރއީސް އަްލއުސްތާޛް ަމއުމޫނު ޢަބްދުލް ުދވަހުގެ ތެޭރގައިއަހަރު 3ވެސް އެ އަނެއްކާ 

 3. ތީ ޤަުއމު އާރަސްތުކުރަންޖެހިފައޮ ބިނާކުރުން މުޅި ޤައުމުަގއި ހުޅުޖަހާ ހެދުމަށްފަހުގައި އަނެއްކާ މިޤައުމު ބިނާކުރި

، އަހަރު ދުަވސްތެރޭގައި ކެތްނުކުރެިވގެން 32އަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރި ވެރިޔަކު  5؛ ވަހުގެ ތެޭރގައި ދުއަހަރު

ގެ ހާލަތު ރުަގއި ވެސް ުމޅި ޤައުމުެގ ބަޖެޓުއަށް. ަވޑަިއގެންނެިވއި ދެްއވާަފއި ަވޑަިއގެންނެީވ ގެ ފާއޮބިނޯެވގެން ިއސްތިއު

 ،ނަމަ ައހަރުގެ ދައުރެއް ލިބުނު 5ގާތްަގނަޑކަށް  ނޑު ިހތަށްއެރިއަށް ގޮއްސަ. އަުޅގަ އޮތީ ދަރަނީގެ ހާލަތު އިންތިހާ

 ކަމަކު އޭ ރަނގަުޅވާނީ. އެޤައުމުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަ ނުދެއްިކއްޔާ މި ނަމަ،  މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑަިއގެންނެވި އެ

 ގެންދާއިރުަގއި މިއަދުގެކިަޔމުންއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓަށް ފާޑު މިއަދު މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެ ޕާޓީ

އްޔޫމް މި ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ޤަބްދުލްޔާމީން ޢަهللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރައީސު

ެތއްަގިއ ދޭ. މިކަން މިހާ ސާފު ގޮ ވަރަްށ ސާފުކޮށް މި ބަެޖޓުން ސާފުެވގެން އެބަ ،ވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއވާ މިންަވރު

ދެއްވާަފއި ތިޢުފާވެރިކަން ހަވާލުުކރެވުނީމާ އިސް، ނުކުރެވުނު ޕާީޓގެ މީހުންެއއްކަލަ ވެިރކަން މާބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެންދިޔައި
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އަދި އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ، ޤައުމު ދަރަނިވެރިކުރި މީހުން މުޅި އިގެން މުޅި ޤަުއމުގައި ހުޅުޖަހައިއަށް ވަޑަ  ގެ

ކިޔާތީ ހައިރާްނވޭ. މިއަުދ ޔަ ބޭފުޅުން މިއަދު މިއަށް ފާޑުދިއަށް ގެން  ގެން ގެލައި ަބއިވަރު ަފއިސާތަެކއް ޖީބަށް އެތައް

ބޭފުޅުން ެއގޮތަށް ފާޑުކިޔާތީ ަހއިރާންވޭ. މިއަދު ޞިއްޙީ ހާލަތު  ކުރާ ހޭދައިގެ ަވރުގަދަކަމުން އެ ތަޢުލީމަށް

ވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ބަެއްއ ޓަކައި މިއަުދ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެްނދަވާ މަސައްކަތަށް ފާޑުކިޔާތީ ހައިރާން ރަނގަޅުކުރުމަށް

ނެތި، އަޅުަގނޑުމެން  ކުުރމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވަކި ތަފާތުއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ކަށް އަސްުލ އެިކއެކި ޕްރޮޖެްކޓުތައް މި ބޭުފޅުންގެ ދާއިރާތަ  ވުރެ ވެސް ބޮޑަްށ އެ މެންބަރުންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ނަޑއަޅާަފއި ސަރުކާރެްއ ބޭނުމެއްެގ  މަެވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކުރަ ބޭފުޅުން އުފާ އެ ކަމީ އެއީވާ ބަޖެޓުގައި ކަ

ޚިލާފަށް ކަމަށް މި ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށްލެއްވި ކޮންމެ  ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަނީ ޙަޤީޤަތާބޭފުޅުން އެފަދަ  އެ ދަހިވެތިކަމުަގއި

ތަނުގައި ތިއްބަާވގެން އަިދ އެ ރަށްރަށުގެ ވެރިންނަށް  ނެ މިވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. ބައެއް ފަހަރު

ގައި ތިމަންނަމެން ސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން މި ބަޖެޓުރައީ ؛ގެންދޭ މި ބަޖެޓްގައިރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ައންގަމުން ވެސް

ނަޑއަޅާފަ ސްގެން ލީހަށް ގެނެއޮތީ ތިމަންނަމެން މިނިސްޓަރުން މަޖި ދީފައި މިިއ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުނަށް މިހާަވރު ކަ

ެގންނޭ. މީ އެއްވެސް ހާލެއްަގއި ތެދެއް ނޫން. އެްއވެސް ހާލެއްގައި އެއިން ެއްއވެްސ މަޖިލިސް ޖަވާބުދާރީކުރުވައި 

އަްށ  ޭދށޭ، ތިމަންނަގެ ދާއިރާ ައށް މި ބަޖެޓް ހަމަޖައްސައި ސަރުކާުރގެ ިއދާރާއަކަށް ގޮސް ތިމަންނަ ،މެންބަރަކުމެ

މަސައްކަެތްއ  ންމެ ލާރިެއއް ވެސް އިތުރުކުރާކަށް ނެ، ެއއްވެްސ ހާލެްއގަިއ ބަޖެޓަށް އެމިވެނި މިވެނި ކަމެއް ބޭނުމޭ ބު

ްށ އަސްުލ ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ ދާއިރާތަކަ ންކޮށްފައެއް ުނވޭ. މި ބަޖެްޓ އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ެއ މެންބަރު

ނަޑއެިޅގެން މި  ންމެ ަރއްިޔތެއްގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކީ ކޮ މިައދު ދިވެހި ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާދިަޔއީ  ކަ

ނޑައަަޅއި ވީތީވެ އެ  ކަމަށް ތާ ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް ދިޔައީ ކޮންމެހެން އެ ެގން މިދާއިރާަތަކށް މި ބަޖެޓް ކަ

ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ެއ  ގެން.ތިއްެބވި ރަްއޔިުތންނަށް ބައްލަވައި ތަނުގައި  ގެނެއް ނޫން. އެބަލައި

ެދއްވުުމގެ ބޭނުމުަގއި. އެ ަރއްޔިތުންނަށް ޞިއްީޙ ަރއްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމު ހޯއްދަވައިއެ  ނުމުަގއި.ެދއްވުުމގެ ބޭހޯއްދަވައި

ދުނިޭޔގަިއ  އިންސާނަކަށް، ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގެ ޭބނުމުގައި. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަދި  .މީހާގެ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރެގެން ވޭނީ އެމީހާ އަށް ހާސިލުވެ ކުރާނެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް އެ

 ،ދިަޔއިމަ. މިއަދު މި ސަރުކާރުންގަދަެވގެން، ވަުރގަދަެވގެންަތޢުލީމުގެ ފެންވަރު ވެްސ  މީހެއްގެ އެހެންމެ، އެހަމަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުްނ ކަންތައްަތއް ކުަރްއވާ އުޫސލަކީ ޗާޓުން ބޭރުްނ ކުަރއްާވ މަސައްކަެތއް ނޫން. ޤާނޫނީ 

 ެއ ޤާނޫނެއްގެ ތެރޭން ކަންކަން ކުރަމުން މި ،ޤާނޫނު ވުޖޫދުެވގެން ،ނަމަ ވަނީ ގައިނެްތކަމު ޤާނޫނެއް، އިމުގެ ތެރޭން

ނޑު މިދެންނެިވ ، އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއއްކަލަ ދުވަުހގެ ވެރިކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަށް މިއަުދ އަހަރު 3އަުޅގަ

އެ  ކަމެއް.ކުރެވިގެންާދ ކަމަކީ އެންމެ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަޖަމުނު ތަނުގައި ތިއްބަަވއިގެން ެއ ޕާޓީ މި

ގެ އަްށ ަވޑަިއގެންނެވީ.  ޤައުުމގެ ހުޅުޖަހާފައިއަށް ބޮޑުކުެރުވނުއިރުަގއި  ބޭފުޅުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ިއންތިހާ ދަރަޖަ
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ވާލުކުރެވިފައި ތަކާ ހަކުރެވިަފއި، އެިކއެކި މަޝްރޫޢުވާލުހިމެނޭ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީަތކާ ހަދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި 

ގޮުތގައި ހުންނެވި ރައީްސ  ގެދުވަހު ވެރިެއއްއަހަރު 3ނާތްތެރިވީ. މީ އޭރުގެ ޚިޔާފައިސާތަކަށް 

ބޮޑު ބަޖެޓެއް  އިޢުތިރާފުވެަވޑަިއގެންފަިއވާ ަކމެއް. ެއކަމަކު މިއަދު ަރީއސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން މިއަދު މިހާ

 މީހުންނަށް އަސްލު އެބަ ތަން ފެނުނީމާ އެ ޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވާބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ރައް  މިހާ، ހުށަހަޅައިގެން

ސާސްކުެރވިގެން އަސްުލ ން. މީތި އަސްލު އިހުެއްއ ނޫންކަކުރަން ދަންނަ ބައެނގޭ ތިމަންނަމެންނަކީ ެވރިކަން

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރު ކިޔަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓަށް ފާޑު މި  22ގެ ތެޭރގައި ދަންނަވާލަނީ އަުޅގަ

ރުިފޔާ ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައި އޮތީކީ ސަމާާސއަކަްށ ނޫނޭ.  12ހާސް  016މިލިއަން  321އަން ބިލި

ކިއެިކ ވެރިްނގެ ގޮުތގައި ތިއްެބވި މީހުން ޖީބަށް ލައިގެން ގެ އަށް ގެންދާކަށެއް ވެސް ނޫނޭ. ކައިރީަގއި ތިބޭ އެއިސް

ނުޑމެންގެ އިސްލާމްދީން އެިކއެކި ރަށްއަންހެން ކުދިންނަށް ފަޅު ތައް ރިސޯޓު ހެދުމަށް ދޫކުރާކަށް ވެސް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ިކ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގޮސް އެކިއެޚަރަދުކުރާކަށް ވެސް ނޫނޭ.  ،ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގޮސްގެްނ ޚަރާބުކޮށްލާކަށް

ކެއް އެއްކުާރކަށް ވެްސ ތަގައި ރާުފޅިޮކޅުގެ ތެރޭ ކަށް ވެސް ނޫނޭ. ދިރިުއޅުއްވާ ގެޝިރާޒު ބޯން ލާރި ހޭދަކުރާޝޫލާ

ނިޑޔާރުން ހިފައި އަޅުާވކަށްނޫނޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތަޅު  ނޑުމެްނގެ ވެސް ނޫނޭ. ފަ ހައްޔަުރކުރާކަށް ވެސް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓު އެކުލެވިފައި ދައްކައިވަން މުއަްއސަާސތަކަށް ބިރުއެިކއެކި މިނި ގޮތް  ވާހަދާކަށް ެވސް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް  ،އޮތް. އަޅުަގނޑު  ފޮތުަގއި ހިމެނިފައި އެބަވަރަށް ރީްއޗަށް ބަޖެޓު އަުޅގަ

އަށް ލިބެން އޮތް ބިން  ތުލުްސދޫ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ީމގެ ކުީރަގއި ަރއީސް ނަޝީުދގެ ސަުރކާރުަގއި ކ.

. ކިޔާ އަުޑއިވެނީ މިވެނި ދިމާލަކަްށ ވެސް އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ނޭނގޭ ދާންދެންގެންދިޔަ ހިސާެބއް ައދި އަދަށް ހިއްކުން

ާއއި ކޮންމެައކަސް  އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރި ވާހަކަ ،ކުރި ރަށް އަތޮުޅވެރިކަންގެންގޮސް އެ ެވސް ދޫކޮށްލަިއފިއޭ. 

ތަަރއްޤީެއއް ޤީެއްއ ފިޔަަވއި އިތުރު ކުރާ ރަެށއްެގ ހައިިސއްޔަތުން ރަީއސް މައުމޫނު ެއ ރަށަށް ގެންނެވި ތަަރއްވެރިކަން

ރަްއޔިތުން މިއަދު އުފާކުރާނެ. ިމއަދު  ގެނެތް. މި ދާއިރާެގ ހައިިސްއޔަތަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަްނޏާ ތުލުސްދޫ

ތެރޭން ފެށިގެން  ގެމި ހުރިހާ ހިނިތުންވުމެއް މިއައީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރު ،އުފާކުރާނެ. މި ހުރިހާ އުފާވެރިކަމެއް

އިރާދަުކރެއްވީީތވެ ރައީސް ޔާމީން އެަކން ކޮށްދެއްވައިފި ތުލުސްދޫގެ  ރަތަމަ ތުލުސްދޫގެ ބިންހިއްކުން.ފު އެންމެމިއައީ. 

 ގެވެސް އެަތއް ބަިއަވރު މަޝްރޫޢުތަކެއް ދާއިރާ ދަމާއާ އަިދ މި ނޫންަދނީ ބަނދަރާއި ނަރު ރައްޔިތުންނަށް. މިހާރު އެ

ކުރިއަްށ ދަނީ  މާރާތެއް އެކްާލސްރޫމުގެ އި 6ވީނަމަވެސް  ކަމުަގއިށް ބަލައިލި ޓަދަނީ ކުރިއެރުން. ދިއްފުއް ތެރެއަށް މި

ހިއްކުމުގެ ހިނިތުންވުމުގެ ައސަުރ  ބިންނަމަވެސް  ލައިފިކަމުަގއި ަވނީއިޓަށް ބަލައިރާދަކުރެްއވީީތވެ. ހިންމަފުއް

ވީނަމަވެސް ހުާރގެ  ކަމުގައިލި ހުރައަށް ބަލައިމަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން. ދަނީ ހިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެން އެ ދާއިރާއެއްކޮށް ނިންމާލުމުގެ ބަނދަރު  އަށް ލިބިގެންދާކަމުގެ ހިނިތުންވުމުގެ ކުލަވަރު  ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ގޮތުން މިއަދު ާއސަންދައިެގ، ރަށުގައި ިތއްބަަވިއގެްނ  އްޙީގޮތުން، ޞި ދަނީ. ތަޢުލީމީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި
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 ބޮޑު އުފާވެރިކަމެއް ބޭސްފިހާރަ މެދުވެރިކޮްށ ރައީސް ޔާމީން ދެއްވައިފި. މީ ކިހާ ގެޚިދުމަތް އެސް.ޓީ.އޯ އާސަންދަިއގެ

އްމީ މުހި ވީނަމަވެސް މީަގއި ޅުން ފާޑުކީކަމުަގއިއެހެންނަމަވެސް މިތަނުގެ ތިއްބަަވިއގެން ފާޑުިކޔާ ބޭފު ތޯ މީ؟

ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަށް. މީ އެ ސަރުކާރަކުން ރަްއޔިތުން ިކޔުމެއް ެވސް ނޫން. މީގައި މުހިއްއަދަދުތަކާ އަަޅއި

ރަީއސް، ރަީއސް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަންތަްއތައް ކޮށްދެްއވާ ގޮތް ހާމަކުުރމަށް. ނިކަން ބައްލަވާ! އަުޅަގނޑުމެންގެ 

އަސްުލގަިއ  ަގއިކަްނ،ގޮތު ގެބަޖެޓެއް ވާލުވެަވޑަިއގެންނެިވއިރުަގއި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު އޮތީ ވަރަށް ދަތިޔާމީން ވެރިކަމާ ހަ

ލަތެއްގަިއކަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީ ވަރަށް ދަތި ހާ

އެކީގަިއ  ލަތު ބަދަލުވެގެން ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމގެ އަސަރު އެންމެ ފަސޭހަކަމާވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންނަމަވެސް ހާއެނގި 

. ރަމުންދާކަން ރައްޔިތުން މިައދު ޤަބޫލުކުރޭ. ރަްއޔިތުންނަށް އެކަމުެގ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެްނ އަންނަކަން ޤަބޫލުކުަރްއވާފޯ

އަހަރު  3 ކަމަށް ވިދާުޅވެ ެވރިކަމާ ހަވާލުވެ އި ލެޕްޓޮޕަކުން ަޤއުމު ހިންގާނެއެހެންނަމަވެސް އެންމެ ރިޯސޓަކާ

. ކުޅެ ރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނާލަތު ބަދަލުކޮށްލީ ސިވިލް ސަވެސް ޤައުމުގެ ހާ ކުެރްއވި ބޭފުޅުން ފުރަތަމަވެރިކަން

އިން އެތަްއ ބަެއއް އުިނކޮށްލީ. ހަމައެހެންމެ ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ކުރިމަތީަގިއ  ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ

ނޑުމެްނ  ތުންގެ ުކޑަ މުސާރައަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ފަިއސާގެ ައގު ަވއްޓާލީ. ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔި އިން އަުޅގަ

ނޑުމެންޑޮލަރަށް ހަދަންޖެހުނު ހާ، ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެ  ޑޮލަުރ  ނަށްލަތުގައި އަޅުގަ

އަށް ބަދަލުވެގެންިދޔަ ހާލަތަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ  ރުފިޔާ 211ރުފިޔާ ނުވަތަ  2111ލިބެންޖެހުނީ އެ އެއްަޗކީ އެްނމެ 

ނޑުމެްނގެ ހާޮބޑު ލަތުގައި އޮތީ. އޭރު ެއީއ ޑޮލަރު އަގުހާ ލަތަކީ ކޮބަިއކަމެއް ެއްއވެްސ ކޮށްލިއިުރގައި އަުޅގަ

ލަްއވާ! ަރއީްސ ހާލަތަށް ނިަކން ބައްލަަވއިމަވެްސ ައޅުަގނޑުެމންގެ މިއަުދގެ ނަމިންވަރަކަށް ބައްަލވާފަެއއް ނުވޭ. 

ައްށ  ރުިފޔާ 15 އް ގުނަައކަށް ބޮޑު؛އި ހުރި އެތައެީކަގއި ެއއްކަލަ ބްލެުކ މާކެޓުގަ  ވާުލވެަވޑަިއގަތުމާވެރިކަމާ ހަޔާމީން 

ނޑައަޅާަފއި  އޮތީ ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ ޑޮލަރު ލިބެންހުރިވަރު މިހާރު މި 1ލިބެންހުރި  މިންވަރަށް އޮތް އެ ރޭޓު ކަ

ނޑުދާއެއް ހަދާފަހާރު އެއްކަލަ ބޮޑު ކިޔޫގާތްަގނޑަކަށް ފެތިފަ. މިހާރު ނެތް ޑިމާންޑެއް އެކަމަކަށެއް. މި ހަތަރުދަމު ރޭގަ

 ސިޓީ ަކއުންސިލެއް  ޖެހޭ މިންވަރު.ންނަންދުވެީލގައި ހުލަތުގެ އުމުގެ ހާނުޖެހޭ. މީ ޤަދާކަށް ދަންހޯއަނެއް ުދވަހު ޑޮލަރު 

ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން ރަްއޔިތުންނަށް އަސްލުގެ އޭގެ ފޮނިމީރުކަމެްއ ސިޓީ ކައުންސިެލއް ވީނަަމވެސް  އޮތް ކަމުަގއި

 ކާނުތަކާ ށް ައިއއިރުަގއި މާލޭ މަގުަތާކ އެްއޗެހި ހަދައި، އަ ނުލިބޭ. ސިޓީ ަކއުންސިލެއް ިމ ޤައުމަށް ައއިއިުރަގއި، މާލެ

ތަޢާލާެގ هللا އިން މީހުން ކަންތައްތަކުން ސަލާމަްތވުމުެގ ފުރުޞަތު  އި، ވާރޭ ފެުނންނާއި ވާރެއެްއޗެހި ހަދަ

އެީކަގިއ  ސިލެއް މިތަނަށް ައއުމާއިދެްއާވފަ. ނަމަވެސް މި ަކއުންއޮތީ ހަމަޖައްަސވަ  އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން އެ

ންވެ ފައްކާވެފައި ހުިރ ރުެކއް އިންދެޭވތޯ. ދޮފެންފޯއް އެކު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބެއްލެވީ ބަޖެޓެއް ބޮޑު ލިބިފައި އޮތުމާ

ކިހިނެއްތޯ ދެންވާނީ.  .ތަން ބަލަންތިބީ ގޮތެއް ވާ ފެންފޯއްަތެކއް ބިންމައްޗަށް ެވއްޓުނީމަ ދެން ވާނެ ،އްރުއްތަފެންފޯއް

ބިންތައް އެިކއެިކ  މަސަްއކަތެއް ކޮށްދެްއވާފަެއއް ނެތް. އެކިެއކިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެްއވެސް ވުބޮޑުމީ ފެން
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ައސްލު މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ަދއްކަން ައސްލުަގއި އިދިޮކުޅ  ؟ގޮތްގޮތަށް މީހުންނަށް ކުްއޔަށް ދެވޭތޯ ބެއްލެވީ. ިމއީތޯ

ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ  ވާހަކަެދއްެކވި ،އަށް ކިތަންމެ މޮޅޭ ފަރާތްތަކުން ތިމަންނަމެން ކިތަންމެ ވަރުގަދަ

އިން  ރަފެއް ފުދިފަެއއް ނެްތ ވެރިކަމެްއ ކުރާކަެށއް. ެއކަން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާއްކަހަލަ ަތޞަ ނެތް އެްއވެސް

މިއަދު ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުީރ، މިއަދު ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރީ ަރއީްސ ހުރެ އެ ސަބަބާ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެްއވަިއފި. 

ނަވާނެ ންގާނުގައި ހުންނަވަިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަންވެިރކަމުގެ ހު ،ޔަމީނަކީ މި ޤައުމުގެ ނަވުެގ ހުންގާނުގައި

އިފި، މަނިކުާފނޭ ރައްޔިތުން ިއޝާރާތްކުރަްއވަ ރައީސް ޔާމީނަށްަސބަބުން މިހާ އަވަހަށްމެ ބޭފުޅެއްކަން. އެހެންވުުމގެ 

ކުރެްއވިްއާޔ ގައި ވެސް ހުންނަވާނީ އިރާދަ 2115 ،އަރުވަމޭ ގައި ވެސް މަނިކުފާނަށް ޔަޤީންކަން އެބަ 2115ވެސް އަދި

. މީ މިއަދު އަސްުލ ރަްއޔިތުން ދެމުންގެންދާ ސިގުނަލަީކ. އެހެންަނމަވެސް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ އިކަުމގަރައީސް ޔާމީނު

މިއަދު ަހއިސިްއޔަތުން އިޤްތިޞާދީ މާހިެރއްގެ މެދުގައި ކިތަންެމ ވަރަކަށް ފާުޑކީކަުމގައި ީވނަމަވެސް  މި ބަޖެޓާ

މްހޫރިއްޔާ ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އެއީ ަރއްިޔތުން މިއަދު ބަލައިގަންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖު

ަގިއ އޮތީ ނަމެއް  މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއ މިއޮތީ ވެފަ. މިއަދު މިފަދަ ބަޖެޓެއް ތަްއޔާރުކުރަްއވާފަިއ  މަސައްކަތަކަށް މި

އަޅުަގނޑު ވޭ.  އަށް ސާބިތު އެބަ މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ ގެންދަވާ ވަރުގަދަ ލީޑަރެްއކަންނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދެމުން

ނޑުމެން އެ ިދމާލަށް އެނބުރިލި ކަމުގައި  ،ލަތަށްދަންނަވާނީ، ޗައިާނގެ ހާ ވީނަމަވެސް ަޗއިނާ ވެސް  އަުޅގަ

ވިދާނެ ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ކުރިއަށް ގެންދެ ންގެ މި ޤައުމަކީ މީ ތިމަންނަމެންނާޤަބޫލުކުރައްަވއިފިއޭ ައޅުަގނުޑމެ

ވެސް ެވްސ ޤަބޫލުކުރޭ. ދެން ހުރި އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންނަމަ ޤައުމެއްކަން. އިްނޑިޔާ

ރަްއޔިތުންނަްށ  ،ހުންނަ ކަމަކީ، ެއއްވެްސ އެހެން ފަރާތަކަށް މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިާޔސަތުަގއި

ެގ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީނު ދެވޭނެ މަގެއް ހުޅުވައިެދއްވީ ައޅުަގނޑުމެންކަހަލަ ހާސްކަމެއް ނެތި ކުރިއަށް  އެްއވެސް

އޮތީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ. އެހެްނވީމާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑ  ނެތް މިންވަރަށް މިގައި ަޝއްެކއްކަމާ މެދު

ނޑު ނި، ދަންނަވާނީ، ފިކުރާއި ޚިޔާލަީކ ހެނދުނު  ެއއްެޗއް ގޮތަކަށް ބަދަލުވާ  ތުރު ތަފާދާއިމެންދުރު، ހަވީރު، ރޭގަ

ގޮތުްނ  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ބޭނުންވަނީ އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ޕާޓީ ވަނީ ވެްސ، ސިޔާސީ ،ވާތީވެ  ކަމުގައި

ވޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދުން. ހަމައަްށ ދެ ވާޞިތާއަށް ަޓކަިއ ހޯދަން ބޭނުންވާ  ފިކުރު ބަދަލުކުރަނީ ެވސް ެއ ތަރައްޤީ

 ވެ...ވާތީ  ދެވޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދުންކަމުގައި ހަމައަށް ރާސްތާޔާ
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ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރޭން ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ފުރުޞަތަށް  މިމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ށް ލަފާކުރަްއާވ ވަނަ އަހަރަ 2115 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ލަން ބޭނުންވޭ.ިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ބަލައިއެދިަވޑަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ބެހޭ ބަހުސް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ  މެންބަރުން މި 15ގެންދާއިުރގައި ިޢްއޒަތްތެރި މިއަދު އަުޅގަ

އަިދ  ވަނީ. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދައްަކވާފައިށް އައިއިުރަގއި ވާހަަކފުޅުސާބަހި

ވާީތވެ، ބަޖެޓުގެ ބަހުސްތަކަްށ  ކަމަށް ގެންދަނީ މި ބަޖެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަށް މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކުރި

ގެންދަނީ ޕާޓީތަކުގެ  ވާތީެވ، އަުޅަގނޑުމެން ބަލަމުން މި ކަމަށް އަރުަވއިގެންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަ

ނަވާފައި ިތއްބެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގަންހިންގުްނތެރީން ވާހަކަފުޅު ،ކުންއިސް ފަރާތްތަ

ދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތަށް އެތެރެއަށް ގެެނސްދެއްަވއި މީަގއި ބަިއވެރިކުުރވާނެ ކަމަށް. ުއއްމީދުކުރެޭވ ވާހަކަފުޅުމަޖިލީހުގައި 

ްއވާނެ. މިއަުދ ދެހުރިހާ މެންބަރުން އެއްބާރުލުން ކަމުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ގޮތުަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ާމދަމާ ވެސް މި

އެކީގައި  ވަގުުތ މާލަމުގައި ނެތުމާ ދައްކަން އެދިވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ެއއްވެސް މެންބަރަކު މިމިހާހިސާބުން ވާހަކަފުޅު

ާވ ބުރާސްފަތި ދުވަހުެގ  2112ނޮވެންބަރު  13މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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