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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 31ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/17އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަިރ ސުލޫކު ކޮމި ގައި 11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ 2016 ަގއި 11:00 .3

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ގެންދަވަން  ކުރިއަށްަބހުސް . ގެ ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދެވުންޓު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެ 2016 -5.1

ވެްސ  މިއަދުވާލި ގޮތަށް މިއަދު ވެސް ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. ދަންނަކުރިން ިއއްޔެ ެވސް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ 

ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ވޯޓު ރަނަގބީލު އެހެްނވީމާ،  .ވަގުުތ އިތުުރކުރުމަށް ޓަަކއި

 ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން މަޖިލީހުގެމީގެ ގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑުމެންގެ  ބައެއް ދިމަދިމާއިން ކަރަންޓު ދިއުމާ ގުޅިގެން އުޅޭީތ ވެސް މައްސަލަތަެކއް  ަގއިސާވަރމީގައި ައޅުގަ

ުކޑަ ހިނދުކޮޅެްއ  ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވާތީ، މެނޭނިޒާމުގެ ތެރޭަގިއ ހި ވޯޓުނެގުުމގެ

ަޓކަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  މި ހިނގާ ަވގުތުކޮޅަށް އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޭދަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ.

ދާނެ ވާހަަކ މެން މި ކަންަތއް ކުރިއަްށގެންކަށް އެދެމުން ވީހާވެސް އަވަހަަކށް އަޅުަގނޑުމާފަ ފަރާތްޕުޅުން ދީލަތި

އަިދ މީގައި މަ ހަ  ގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( .ދަންނަވަން

ނޑުމެންގެ މި  މި ދަތިތަކެއް އުޅޭީތވެ، ކުރުުމގަާޔއި އަިދ މި ކަންތައްތަކުަގއި ވެްސ ލައިވްޓެކްިނކަލް މައްސަލަ، އަުޅގަ

މި ވަގުުތ ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އެެހންވީމާ، ދިމާޭވ. ދަތިތަކެއް އެބަމި ދިމާވި ކަރަންުޓގެ ސަބަބުްނ 

މެސެޖު މިކަން ޙައްލުވިހާ ައވަހަކަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޅުަގނޑުމެންނަށް އަ .ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން

  ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.ރަށް ވަ ފޮނުވާނަން.

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  09:12ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 ދު(މަސީޙް މުޙައްމަهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމުެގ ސަބަބުން ދިމާވި ޓެކްނިކަްލ  ؛މިއަދުެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ދިމާވި .الّسالم عليكم ކަރަންޓު ކެ

ފަށް އެދެން. އެޖެންޑާ ބަރުންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މާޙައްލުވެފަ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންވަީނ  ވަގުތު މި މައްސަލަ މި

ލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަުހްސ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު 2016 -5.1އޮތީ.  ގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން މ5ިއައިޓަމު 

ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުމުެގ މަރުޙަލާއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ގެންދެވުން. ބަހުސާ ގުޭޅގޮތުން ަވގުތު އިތުރުކުުރމަށްކުރިއަށް 

ހުއްޓާލިއިރު އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް ޓަކައި ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް 

 ލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 
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މަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަހުސްަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގަތު 2016ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން. 

ނިމެންދެން  އިއަރުވަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެްއެކވުމަށް ޖަލްސާަގއި ިތއްބެވި އެދިަވޑަިއގެން ވާހަކަފުޅު

ތަންދެމުން ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުުކރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ހުސްވަގުތަށް ވެސް 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ވަނަ އަހަރަށް  2016އެހެންކަުމން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދެއްެކވުމަށް ޖަލްސާގަިއ މަށް އެދިވަަޑއިގެން ވާހަަކފުޅުލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބަހުސްގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިަގތު

ނިމެންދެން ހުސްވަގުތަށް ވެްސ ތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ަވގުުތ  އިއަރުވަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ތިއްބެވި

 އެޖެންާޑ ައއިޓަމު ަގއި ަބިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އިތުރުކުރުމަށް ވޯޓު
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ގެންިދއުމުގެ މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑު މި ލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު 2016ގެ 5.1

ރު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާނޑު ފުރުޞަތުކުރިމަތިލަނީ. އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ލިސްޓުން އަޅުގަ 

 ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.  މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

މި ސަރުކާުރގެ ދެ  އަދި، މިއަދަކީ ވަރަށް އުާފެވރިުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،  .الّسالم عليكم`. 

ކަމުގަިއ  މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުށަހެޅިގެންދާ ެއންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު ،ވީއިރު ަކމަށް އަހަރު ފުރިގެންދާ ދުވަސް

އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫޢު  ،ދަންނަވަން. އަދި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު 

ވާނެ ކަމަށް މި ުނގެ ބަޖެޓުަގއި ޑެފިސިޓުއަބިލި 27.4ށްލަން ބޭނުން. އާދެ، ނިގެންދާ ބަޖެޓުކަން ވެސް ފާހަގަކޮހިމެ

ނަޑކަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާވަރަްށ  ންއަބިލި 3ބެލެވެނީ  ވަރު ާގތްގަ

ކަމެއް. އަދި ހުިރ  އެކަީށގެންވާ ،ކަމެއް ިދއުމަކީ ގާތްގެންބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ކުަޑވެ ،ނަމަ ފައިސާ ލިބިއްޖެ

ސިޓް ކުޑަެވގެންދާނެ. ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށް ނުގެންެދވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ ޑެފި ،ތައްޖެކްޓުޕްރޮ

ބަޖެޓަކީ  މި ،ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކި ކަުމގައި ވީނަމަވެސް  ބެހޭ ބަޖެޓާ، އެހެންވީމާ

ިމ  ،ލްޑް ބޭންކު ވޯ ،ަދންނަވަން ކެރޭ. އާދެ، ައއި.ެއމް.އެފް މަށްކަ ރައްޔިތުންނަށް އުާފވެރިކަން ެގނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް

މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން އެ  ،ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ކަންބޮޑުވުން އޮތް ނަމަވެސް  ން މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެއާތަންތަނު

ބިފައިވާކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހައިރާންކަން ލި

ރުގެ ކަމެްއ. މިއީ ަރއީްސ ހައިރާްނވާވަ  އަިއކަން ެއއީ ދުނިޔެ މިކަމާ ތިޞާދަށްކުރިއެރުެމއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްބޮޑު 

ރަނގަޅު ބަދަލެްއކަން  ،ދަށުން ގެންނެވި މުހިއްމުހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ  ،ތިޞާދުގެ ދަށުންހަރުދަނާ އިޤް ގެޔާމީން

އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިނޯރިޓީ  ؛މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. އާދެ، ައޅުަގނޑު އިންތިާޒރުކުރަން އެމް.ޑީ.ީޕގެ

ނޑުމެްނ މެދު ވިާދޅުވަނީ ކީކޭތޯ ބަލަން. އެކަުމގެ އުއްމީދު އަޅު  މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މި ބަޖެޓާލީޑަރު އިބްރާހީ ގަ

ނޑު ގަބޫލުކުަރނީ މި  ރުަގއި މިހާތަނަށް ވެސް ބަޖެޓާަދްއކަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ބަލާއިތަނުގައި ވާހަކަފުޅު އެބައޮތް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަުޅ ވާހަ ބެހޭ ޔާުތަގއި ދެއްެކިވ ބޭފުޅަކީ ެއއީ. ައޅުަގނުޑ ހަކަފުޅެއް ާފއިތުވި އަުޅގަ

އެކު މި ބަޖެޓަށް އިންސާފުކޮށްދެއްަވއި  އިންސާފުވެިރކަމާ ،އެކުަގއި  ގެ ަފރާތުން ޢަދުލުވެރިކަމާޕީއުއްމީދުކުރަން އެމް.ީޑ.

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނާ ގޮތުން ސާފު ސީދާ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ރައްޔިތުންނަށް މި  އަޅުގަ

މިތާނގައި ތަންތަނުްނ  ؛ީއ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުޏާ އެހިއްސާކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަން

ަބއެްއ  ،އެހެން މި ދެންނެވީ ދެރަކޮށްލާކަށް ޫނން. ބައެްއ ބޭފުޅުން ،އައިްސ ތިބި ބަެއއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން

 ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓު  ބައެއް ދާއިރާތަކުން ވަަޑއިގެން ތިއްބެވި ،ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން
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ެއއީ ހިތާމަކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ިއއްެޔގައި މިތާނގަިއ  ންދައްކަާވކައެތެރެ ނުބައްަލވައި ވާހަކަފުޅު 

ލަތުގަިއ ހާބަޖެޓަކީ އެއިްނ ވާނުވާ ނޭނގޭ  ،ވާހަކަދެްއކެވި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

މެންބަރުގެ ދާއިރާއަށް  އެ އިްއަޒތްތެރި ،ކަމަނާގެ ދާއިރާއަށް އެއީ ވަރަްށ ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ިއ،ްއކަދަޅުވާހަކަފު

ނޑު މިއަދު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަމިލި 110 ން ރުިފޔާ މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައި އޮތްކަން ައޅުގަ

ން ނެތް ދާއިރާަތއް ވެްސ އަމިލި  30ންބަރުންގެ ދާއިރާަތކަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ބައެއް 

ދެކޮޅަްށ  މި ބަޖެޓާ ،އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުެޅއްެގ ދާއިރާއަށް މިވަުރގެ އަދަދެްއ އޮވެ  ،ހުއްޓައި

 .ކަމެއް ށް ގެެނސްދިނުމަކީ މުހިއްމުއަހަމަ ވާހަކަދެްއކެވީީތވެ ވަރަށް ބޮަޑށް ހިތާމަކުރަން. ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނާ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓުން  ،އެކު  މެދުގައި އިންސާފުވެރިކަމާ މި ބަޖެޓާ ،ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އެހެންވެެގން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކޭ. ެއއީ ސާފު ސީދާ މަޢުލޫމާތު   ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

 ންނާ ތުޔިފަިއ ހުރި ކުރިއެރުން ރައް ގެނެސްދީހިއްމު ކަމެއް. އަިދ ސަރުކާރުން ހިއްާސކުރުމަކީ ވަރަށް މު ރައްޔިތުންނާ

 ހުރި ކުރިއެރުން ަރއްޔިތުންނާ ށް ގެންސްދިނުމަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައި އަހަމަ

ނޑުމެން ބަލަމާމުހިއްށް ގެނެސްދިނުމަކީ ެވސް އަހަމަ ވޭުތވެދިޔަ ތަނުަގއި ހިނގާފަިއ ހުރި  !ހިނގާމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ަދުއރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެ ގެ މޫންއުެގ ވެިރކަމުަގއި ައދި ރައީސް މަކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑިތަކަށް ބަލާއިުރގައި ހާ ނޑުދަ  ބަލާއިުރަގއި  އިސްފައި ހުރި ކުރިއެރުންތަކަށްށް އައަހަމަ މިއަދާ ،ސިލުކުރަމުން އައި ލަ

ގޮތުން  ބެހޭ އާދެ، ބަޖެޓާނަންޖެހޭ ކަެމއް. އައިސްަފއި ހުރި ކުިރއެރުންަތކަކީ މިީއ ައޅުަގނޑުމެން ުފންކޮށް ވިސް

އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ ލަފާ ައޅުަގނޑުމެން  (އޭ.ޖީ)އަދި  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިީޓން އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރުނަރު

މެދުގައި ުއއްމީދުތަކެްއ  ޔައިން. އެ ބޭފުޅުން މި ަބޖެޓާދިރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދަމުން ބޭފުޅުންެގ ޕްހޯދިން. އެ 

ނގޭ ކަަމކީ މި ބަޖެޓުގައި ރަނގަޅު މިއިން އެ ،ނގޭ ަޙޤީޤަތަކީޓަށް ތަޢުރީފްކުރެއްވި. މިއިން އެކުރެްއވި. މި ބަޖެ

އާމްދަީނ  ،މި ބަޖެޓުގައި ހުރި އެހެން ކަންތައްަތކަށް ބަލައިލާއިރު އެުކގައިެކއް ހުރިކަން. އަދި ހަމައެއާކަންތައްތަ

އަދި ބަޖެޓުގަިއ  ،ހޯދުމަށް ހުރި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެއްބާުރލުންދީގެން

 ،ނަމަ ގެ ބޭނުންާވ އާމްދަނީ ލިބިއްޖެހުރި ކަންތައްތަކުތަކުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބެންއެކުަލވައިލާފައި ހުރި ކަންތައް 

ނެްއ އަނޑުމެންގެ ޑެފިސިޓް އެތައް ބިލިއާދެ، ައޅުގަ  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އުފާވެރި ކަންތައްތަެކއް

ތަނުަގއި  ކުޑަެވގެންދާނެ ކަމަކީ އެއީ ޝައްެކއް އުފެދޭ ކަމެއް ނޫްނ. އާދެ، ާއއްމު ގޮެތއްަގއި ސިޔާސީ ގޮތުން މި

ިމއަދު ެއ  ،އަހަުރގެ ކަންަތއްތަުކގެ ވާަހކަދެއްކުނު ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް 3ފަހަރު ައޅުަގނޑަށް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ  ބައެއް

ބޮޑަށް ަދއްކަން ޭބނުމެއް ނޫން. އެ ވާަހކަ ދަްއކަން ބޭނުންނުވަނީ އެކަން ެވސް ނިމުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ  ވާހަކަ މާ

ނޑުމެން ދެއްކި އެބަ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގަިއ ވެސް ކޮށްދީފަ  އި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ މަދުން އަޅުގަ

ޭއރުގައި ވެސް ކޮށްފައި ހުިރ ، ން ވެްސ ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާލަތްތަކުގައި ގިނައިހާަބއެއް  ،ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް
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ަގނޑުމެން. އެހެންނަމަވެްސ، ރަނގަޅު ކަންަތއްތައް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ. ބަލައިގަންނަން އަޅު 

ނޑުމެންނަށް އޭރު  ،ޑެފިސިޓްެވގެްނދިޔަ މިންވަރު ބޮޑުެވގެންދިަޔއީ  ،ވެގެންދިަޔއީރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ދަރަނިެވރިއޭ އަުޅގަ

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ،ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި އާމްދަނީ ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވީމަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ރުަގއި ެވސް ނެންގެވި ރަނގަޅު ޑިިސޝަނެއްގެ ސަބަބުންއިތުރުެވގެންދަނީ އޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 އި ގެނައި ބަދަލެއް. އެ ބަދަލާެއއީ އޭުރަގއި ަރއީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގަ ،ޓެކްސްގެ ިނޒާމަށް ގެނައި ެހޔޮ ބަދަލަކީ

އެުކގައި ަރއީސް ޔާމީން ވަަޑއިގެންަފއި މުހިއްމު ހެޔޮ އާ އެމަ އެުކގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާްމދަނީ ދަނީ އިތުރުވަމުން. ހަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ބަޖެޓު ދެކޮޅުޖެއްިސގެންދާކަުމގެ އެ ންމެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތަކީ. ބަދަލުތަކެއް ގެނައިކަްނ ެއީއ އަުޅގަ

ނޑުމެ، އެހެންވީމާ ްއާޔ ކަމަށް ެވއްޖެ ސިލުކޮށްގެން ކަންތައްަތއް ކުރާހާން އަބަދުވެސް ާމޒީން ޢިބްރަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންތިޞާދު ާދނީ ކުރިއަށް. އިޤްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް  .ނަށް ފެނިގެންދާނީ ރަނގަޅު ފާލުތިޞާދީ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދާކަން އެއީ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ރަނގަޅު މިސްރާބަށް. އެ މަންޒަރު އަުޅގަ

ތިޞާދީ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްަފއި އޮތް ކުިރއެރުމަކީ ެގ އިޤްމީން ކަމެއް. އާދެ، ަރއީސް ޔާ

ނޑުމެން ހަމަ ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެްނ އެކަމަށް ތަޢުރީފްކޮށް  އެ  ،މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަދންނަވަންޖެހޭ ވަގު މަނިކުފާނަށް ޝުކުރާއި ހަކަތަްއ މިހެން ެތއް. އާެދ، މި ވާމުާބރިކްބާދީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދާ ސްޕީޑު ،ދައްކަމުންދާއިރު ައޅުަގނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ަގއި އަުޅގަ

ަރއީސް ޔާމީންގެ މި ދައުުރ  ،ކުރިއަށްދިއުުމގެ ޖާަގއާއި ފުުރޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިމޭިއރުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް މިހާރު ބޮޑުވެފައިާވ  ،ނިމޭއިރުގައި 

ނޑުމެން އެންމެ ގިނައިން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީކެއްގެ ޙައްުލ އެ މަނިކުފާނު ގެނެހުރިހާ މައްސަލަތަ  ،ސްދެއްވާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޮޑުވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ސާފުބޯެފނު ނަރުދަމާގެ ވާހަކައާއި ގެ ވާހަކައާ. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ބަނދަރުގެ ކަންތައްތަަކކީ ޮބޑުވެފައި ހުރި މައްސަލަަތއް. މި މައްސަލަތައް އެ ަމނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ނަމަނިމޭއިރުގައި ބޮޑު ބަެއއް ހާސިލުވެ، އަދި ދެވަނަ ދައުެރްއ ފުރިހަމަކުރުމު

ނުޑ ނިކުފާނު ފުލްފިލްކޮށްދެއްވާނެމަރައްޔިތުންގެ އަސާީސ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެ  ކަމުގެ ފުިރހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

. މިހާރު މި ދާ ކަމެއް. އެ މަނިކުފާނު އެކަްނ ކުރަްއވާނެ ޔަޤީން 100%ރައްޔިތުްނނަށް. އެއީ ދޭން މިއަދު ދިވެހި 

ނޑުމެން ކަމަށް ސްޕީޑަށް ބަލާ ނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ދިވެހި  ،ވަންޏާ އަޅުގަ ނުޑ އަބަދުވެސް ދަންނަވަން އަުޅގަ އަުޅގަ

ށް ލިބިފަިއ . ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނައެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ައއި.ީޑކާޑުރައްޔިތެްއގެ ޖީބުަގއި ވީ.އައި.ީޕ ކާޑެއް އޮންނާނެ. 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބެނީ ކޮންމިައދު . އޮތް ވީ.ައއި.ޕީ ކާޑު މި ޚިދުމަތް ، ޚިދުމަތެއްތޯ އޭގެން. އެހެންވީމާއަޅުގަ

ޚިދުމަތް ލިބިގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ އިޤްތިޞާދުގެ ސަބަބުން.  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ލިބިގެން މި ދަނީ

ިކޔަނީކީ ނާސައޭރެްއގައި ހުްނނަ ވެރިޔަކަށް  އިދާއިުރގަ. މި ކަންތައްތައް މިހެން ެވގެންހަރުދަނާ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން
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ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ހުމަކީ ެއއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީނޫން. ޙައްޤުބަސް ބުނު ކުރަނީކީނޫން. ތަޢުރީފު

 އި އައްސަރިބަހާރައީސް ޔާމީން ގެންނެިވ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކަށް އެ މަނިކުފާނަށް  ،ކަމެއް. ެއގޮތުން މި ދަންނަަވނީ

ުދ ކޮންމެ މީހަކަށް މިއަ ގެއަހަރު  65ުހރި ކުރިއެރުންތައް.  ސާބަސް ދަންނަވަމޭ. އާދެ، ަބލަމާހިނގާ މިއަދު އަިއއްސަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މިއަދު ފާމަސީއެއް ހާސް ރުފިޔާ ލިބިގެން އެބަ 5 ދޭ. އަޅުގަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ހުސްނުާވ  .ދޭ. ާއސަންދަ މިއަދު ލިބިގެން އެބަ ނީ ނަމަކަްށ ނޫންދެއެ އެބަހުރި. ހުސްނުވާ އާސަންަދ 

ެއއް ނޫން މިހާރު ލަްއކަ ރުފިޔާ 1ލަްއކަ ރުފިޔާ.  1ދޭ. ކުރިން ކިޔަީނ ނެތި ލިބިގެން އެބަ އާސަންދަ ލިމިޓެއް

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮނެތި މިހާރު ލިބެމުން އެބަ ލިބޭނީކީ. ލިމިޓެއް ފި ކަމަށް ވަންޏާ އިޅުަތކަްށ ބަލައިލަދޭ. އަޅުގަ

އެ މީހުންނަށް ރަށްރަށުގައި ތިބެެގން ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެްއކޭެނ  ،މިއަދު އެިކ ކަހަލަ ސްޕެަޝލިސްޓުން ފޮނުވަިއގެން

ނޑުމެން އެޕްރިޝިއޭޓު މުހިންމު ރަނގަޅު ވަސީލަތްަތކެއް ސަުރކާރުން ވަނީ ާޤއިމުކޮށްދީފަ. މި ކޮށް، މިކަްނ ކަން އަުޅގަ

ނުޑމެން ޝުކުރުވެމިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުރީފު ަގނޑުމެން ބަލަިއގަނެ،އަޅު ރިވާންޖެހޭނެ. ކޮށް، މިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު  ކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑު ދެކޮެޅއްމިކަން ކުރައްވާނެ ބޫލުކުރަނީ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ގަނުހަދަން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން މަށްކަ ބޫލުކުރައްވާގަގެ ޙަޤީޤަތް އޭ  ،ވާހަކަ ދުލުން ވިދާޅުވާން ބޭނުންނުވިޔަސް . އެހެންެވެގން އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތާީއދު، އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެހީތެރިކަްނ  ވަނީ،ބޭނުން

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ. މަގުމަތި ހަލަބޮލިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުަރން ގޮވާލުމުގެ ބަދަލުގަިއ ކޮޓުބޮއި  ،ނިހާޔަތަށް އަޅުގަ

މާދަމާ މިތަނަށް  ،މު ކަމެއް. ތި ބޭފުޅުން ިތކަން ކޮށްފައިއް ްށ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަީކ މުހިދިވެހިރާއްޖެއަށް ެހވާިއ ލާބަޔަ

. ިމ ވެރިކަމަށް ައއިްއޔާ ައޅުަގނުޑމެން ވެސް އެކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭފުޅުންނަކަށް ސަރުކާރެއް ނުހިންގޭނެ

ތި  ންޏާނުދީފި ކަމަށް ވަ ޖެހޭނެ.އަހަރު ތެރޭަގއި ސަުރކާުރ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތާއި ޖާަގ އެމް.ޑީ.ޕީން ދެްއވަން 5

މިއީ ، ކުރިމަިތލާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ކަންަތކާއެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ކަންަތއްަތކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. މާ ނުބައިކޮށް 

ޤައުމު  ،ފުންކޮށް ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެޤައުމަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގައަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. 

ނޑާލެވޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮްށގެނެއް ނުވާނެ. ކޮންމެ ވަގުަތުކ  އިޤްތިޞާދު ފު

ނޑު މަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭނީ ޤައުމު ން މިގޮތަށް ނުކުރެވޭީތެވ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް ޓަަކއި. މިކަ  ގެވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ކަންބޮުޑވުމެއް މި އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިމއަދު މި އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަކާ އަުޅގަ

މީދުކުރަނީ މި ދެންނެިވ ކަންތައްތަްއ ހާސިލުެވގެންދާނެ ކަމަށް. މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ަޙއްލު ލިބިގެންދާެނ އްއު

ނުޑ ލާަނން. އޭގެ ކުރިއިއި ނިންމަލާފައި ޭއގެފަހުގައިމެ، ދެތިންހަތަރު ބަހެއް ދަންނަވައެހެންކަމަށް. އަދި ހަމަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފު .ދަންނަވަން ބޭނުން  ން ގުހިން ުކގެއޮްތ. ދައުަލތުގެ ކުންފުނިތަންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަމިއަދު ައޅުގަ

 100ސަރުކާރުގެ ހިއްާސވާ % ،ަގއި އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވޭގޮތެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ. ޚާއްޞަ

ން ރުފިޔާގެ މި އަބިލި 9.5ގެ ތެރެއިން މިހިރި ޖޭގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޕރޮގްރާމުކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ދިެވހިރާއް
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މު އްޖެޓަށް. މިއީ މުހިމަސަްއކަތްކޮށްފި ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އެ ފައިސާ ވަންނާނީ ދައުލަުތގެ ބަ ގެބަޖެޓުން ރާއްޖެތެރޭ

ކަމެއް. މިތާ މި ހުންނަ ކުޑަދޮރުން ފުންމާލައިގެން ވަކި ކުންފުނިތަކެއް ައއިސް އެ ީމހުންނަށް، ބޭރު ކުންފުނިތައް 

ލަތަށް ވަންނަ އަދަދު އައިސް އެ މީހުންނަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްސް ދީފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ވަންނަ އާމްދަނީ ދައު

ނޑުމެްނގެ ރިޒަރވް ދަްށވެގެންދާނެ. އަޅު ކުޑަެވގެން ނޑުމެންނަށް އެނގޭދާނެގަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެްސ  ،. މިއީ އަުޅގަ

މިކަން ނުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން، މި ، ނގޭ ޙަޤީޤަތެއް ިމއީ. އެހެްނވީމާއެ

ޒޭޝަން، އަޅުަގނޑުމެްނ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ. މިއީ އެބަ. ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިްނގ ޮއގަނައި  ތަންތަން ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ

ވިކޮށް، އެ ތަންތަނަށް ހަލު މި ތަންތަން މިހާރަށް ވުރެ ސްޕީޑުއަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ނޑުމެން ޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ ޒްފެސިލިޓީ ނޑުމެން ނުޖެހޭ މިއަދު  ؛އެބަ. އަދި ހަމަ އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އަުޅގަ  ައޅުގަ

ށް ދީގެން، ކުންފުންޏަކަށް ދީގެްނ ރާއްޖޭގައި މި ހަދަން ހުރި ހުރިހާ މަގުތައް ހަދާކަށް. ކަނުގެ ކުންފުންޏަސިލޯ

އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ މިއަދު ފަޅުތަކާއި ބަނދަރުތަްއ ހަދާކަށް ހޯގާޑް ިކޔާ ުކންފުންޏަކަށް ދޭކަށް. ނުޖެހޭ 

. މި ވަސީލަތްތަްއ އިބަހުރި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް. މިކަްނ ުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން މިއަދު އެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ައޅުަގނޑު މިހިސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ ައޅު ރީ ސަރުކާރު މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ގަ

ތެރޭގަިއ  ގެކުުރވާނަން މި ފެށޭ އަހަރުސްޓަރު ހާޒިކުރާނަން. ޖަވާބުދާރީ. ައޅުަގނޑުެމން ފިނޭންސް މިނިއިބަލާ ކޮމިޓީގަ

ކޮރަޕްޝަނަށް  ،ތައް ކުޑަދޮރުން ވަދެގެން ނާޖާިއުޒ ގޮތުަގއިރާްއޖޭގައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުވެހިނޫން ގޮތަކަށް ދި މި

ތައް ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ. މިއީ ދޭ އިންޒާރެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ފާރަވެރިވަން ގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓު މަގުފަހިވާ

ނޑުމެން މިތާސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތަކަށް.  ހާ ގޮތަކަްށ ަސރުކާރު ވިދާުޅވާ ވިދާޅުވާނެ ބަެއއް ބޭފުޅުން  ؛އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއްަބހެއް ؛ނޑުމެންއަޅުގަ  ނޑުމެން އެއްބަެހއް ނުވަން. އަުޅގަ ނޑުމެން  އާނ. ނޫން. އަުޅގަ ނުވަން. އަުޅގަ

ބޫލުނުކުރާ ގަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުތައި ފަހުން ގެނަ ކޮށްދީފަ. ވެސް އެއްބަސްުނވާކަން މިއަދު އޮްނނާނީ ސާބިތު

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެނގޭ. ނަން ކިޔާކަށްދިަޔއީ ޒަހަރަކަށްއެ ބަދަލުތައް ވެގެން ން؛ބަދަލުތައް. އެކަ  ،ަކން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަްއކަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ވާހަކަ. މީގެން ނަގާެނ  ވަިކވަކި ގޮތަކަށް މި ވާހަކަެދއްކުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

ނުޑމެ ނޑުމެންނަށް ވާންޖެހުނީ ހޮންނަށް ކުރިމަތިވި އުނދަގުާލއި ނޮމާނައެއް ނަންަގވާ. އަުޅގަ ރުއްޕާނާއި ތުރާތައް ައޅުގަ

ނޑުމެން ުނވިސްނާ ކަންަތއް ކުރީމަ. ުމސްތަޤުބަލުގައި ަރއީސް ޔާމީން ކުރައް  ވާނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ އެ ދުވަހު އަުޅގަ

ތް އަބަދުވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް. ެއަކން އެގޮތަށް ނުކުެރއްވުނީމަ ހަނީ ހެޔޮ ނަސޭ. ައޅުަގނުޑމެން ދޭއިއެުކގަ  ވިސްނުމާ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރި ރުއްޕާނެއް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ. ހޮމަތިވިހާ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ނޮމިއަދު އަޅުގަ

ނޑުެމން ވެސް ދޭކަށް ނެތިން. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ދެން އަهللا އެގޮތަށް އެކަން ވުުމގެ ފުރުޞަތާއި ޖާގަ  ުޅގަ

ވާ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމާއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާލާ އެުކަގއި ރަީއސް ޔާމީން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންނަ 

އެގޮުތގެ މަތީގައި ދެމިތިބެޭވތޯ ، އަބަދުވެްސ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ ބަލެއް އެ މަނިކުފާނަށް އުޖާލާ މުސްތަޤް
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ވެސް އިތުރަށް  ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުން ހުރިހާ އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންގެ އެތެރޭހަރުދަނާވެގެން ޅު ފަރާތްތަކުްނ ދާނެ. އިދިކޮންެގ ހަމަނުޖެހުން ވެސް ކުަޑެވގެދާނެ. އަދި ައޅުގަ

ގޮތެްއގައި ބަޖެޓް  މަސައްކަތްކުރަން. ޚާއްޞަ އިދޭންކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޙައްލު ހޯދަކަންބޮޑުވާ ކަން 

ނޑުމެން އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮ ނޑުމެން ރައީސް ދޭސް ޑުވާ ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ގެނެކޮމިޓީގައި އަުޅގަ ން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެނެކުރާނަން. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ގެންނަ މަޝްވަރާމަޝްވަރާ ޔާމީނާ ނަގުޅ ރަސްދޭ ތަކާ އެުކގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން އެ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ންއް ބަަލއިގަންނަކަންތައްތަ ެއއްޮކޅަށް ވޯޓުދެްއވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނުވާނެ. ލާނީކީ ނޫން. އެހެން ހަދަިއގެންވޯޓުނުލާ ފި މަަގއި ހިމެނިދިނީ.ޑީ.ޕން ބޭނުްނާވ ކަންތައް ބަޖެޓު ކޮށްގެން އެމް

 މި  ،ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާ އެުކަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ ހަރަކާތްތެރިވާ ނަމައި !އެހެން ނުހައްދަވާ

ނޑުމެންނާތަނުން ފެންނާނެ ވަރަށް   އިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާ ވެސް ހިންނަވަރު ދާ ދުވަހަކު ރީތި މިސާލެއް. އަުޅގަ

އެކު އަޅުަގނޑުމެްނ  މި ދެންނެވީ ވިސްނުންތެރިކަމާ . އެހެންވެނުޖެހޭދިމަލެއް ނުވޭ. ޒުވާބުކުރާކަށް މައްސަލަެއއް

ގިލީ ނކުރިމަތިލަމާހިނގާށޭ. ނުތަނަވަސްކަމެއް ހުންނާނެ. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މާމި

ނޑުމެންނަްށ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ލީަޑރު ވެސް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ލީޑަރު  ވެސް އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖެ މިހާރު މި ފެންނަ ކުރިއެރުމަށް ވުރެ މާ ބޮޑު  ،އެުކގައި ެއއް ޓީމެްއގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮަތކީ. އެހެންނަމަވެްސ، ބަަޔކު އަޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމުން ފެނިގެންކުރިއެރުންތަެކއް  ދާނެ. މިީއ އަުޅގަ

މުޞްތަފާބެ  ޖެހޭނެ  ގޮސް ފަހަރު އެއްލާ އަތް ުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަށިފޮޅާލަން ބައެއްއަނިޔާ ،ވަންޏާ ކަމަށް ތަޅާ

ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް. އެ އުސޫލުްނ ވާ ކަންތައްަތއް ވެފައި ުހރީ. އެކަންކަން ޙައްުލކުރުމަށްގައި އި ގަ

ނޑުމެންނާއި ެއމް.ޑީ.ޕީމު ދައުރެއް އަދާކުެރިވދާނެއްމުހި ނޑުމެން އެ  އާ. އަޅުގަ އްެވސް މައްަސލައެއް ނެތް. އަުޅގަ

ކަމާއި ގާތްކަން މަތްތެރިހުރަ ވާހަކަދަްއކަން ތިބޭއިރު ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަހަތުން ދާ މަންޒަރު ފެންނާނެ. އެ

ނޑުމެން ބޭނުންެވސް އޮވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަބަދު ތްކުެރވޭނެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަ ގެވަނީ އެކުަގއި ެއއް ޓީމެއް އަުޅގަ

ބަލެއް ދު މިއަްށވުެރ މާ އުޖާލާ މުސްތަޤްދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ ،ވަސީލަތްތަެކއް ޤާއިުމކުރަން. އެކަން ކުެރވޭ ނަމަ

ދާނެ. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެ ކަންބޮޑުާވ ކަމަކީ ހަމަ ތެރެއިްނ ފެނިގެން ގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޤްތިާޞދު

ނޑުމެންގެ ޤަުއމު ބޭރު ޤައުމުއެކު ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް، އަޅު ދެރަވެ ހިތާމަޔާ ،ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެއިން  ؛ގަ

ލާ މައްސަަލއަކީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އިއަށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަށް ގޮވަ ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ

ޔިތެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ިމ އެކު މި ދަންނަވަނީ، ދިވެހި ރައް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އާދޭހާ

ކުަރްއވާށޭ. ެއ ޏާ އެކަން ތި ބޭފުޅުން ކުށްވެރިއެކަން ކުރާ ީމހުންނާ ގުޅުމެއް ޮއވެއްޖެ ަކމަށް ވަން ،ދަންނަވަނީ

ނޑުމެންެގ ޤައުމު ، މޭ. އެހެންވީމާއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހި ބޭފުޅުން ކައިރީ ބުނާށޭ ތިކަން ނުކުރާށޭ. އަޅުގަ

ލާިއރުގައި ައޅުަގނޑު ދާއިާރގެ އި. ނިންމަމުއްނޑުމެން މަސައްކަތްުކރުމަކީ މުހިދެވޭޯތ އަޅުގަތީން ކުރިއަށްމިގޮތުގެ މަ
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މެއް ނޫން. އެއީ އެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ތިބެނީ އަބަދުވެސް އްއިާރެގ ވާހަކަދެއްކުން އެހާ މުހިވާހަކަެއއް ނުދައްކަން. ދާ

ވައިދެްއވާފަިއ . ރަްއޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންތަކަށް ޙައްލު މި ސަރުކާރުން ހޯއްދައިގަހިނިތުންވުމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު 

ބުރުނީ ރައްޔިތުންެގ ، އި ބުރުނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަ، . އެހެންވީމާހުރީ

ގައި ހިމެނިފައޭ. އަދި ވިލުފުއްޓަށް ވެސް އި ހުރި ކަންތައްތައް ހުރީ ބަޖެޓުއެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ ؛ކަންބޮޑުވުން 

ތެެރއިން ހުރީ ހަމަޖެހިފައޭ. މަޑިފުށީ  ގެން ބޭނުްނވާ ކަްނތައްތައް ބަޖެޓު ދަންނަވަން ބޭނުން، ވިލުފުީށ ރައްޔިތު

 ވަނީ، މަޑިފުށީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ވެސް ހުރީ ބަޖެޓް ތެރެއިންތުންނަށް ވެސް ދަންަނަވން ބޭނުންރައްޔި

ނޑު ނިްނމާލުމުގެ ކުރިންހަމަޖެހިފައޭ ދެއްވަިއގެން ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވެސް މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަ. އަޅުގަ

ނަވަން. އަިދ ދަން އަދި ތި ދެްއވާ ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ ޝުކުރު ،މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތި ދަްއކަާވ ރީތި ނަމޫނާ

ތައް މައްސަލަޖެހުނީމަ ވެސް ވަރަށް ބުރަ މިައދު ސިސްޓަމު ،މަަސއްކަތަށް އްމު ތި ކޮށްދެއްވާޢާޚާއްޞަކޮށް އަމީން

 ...ން ކޮށްެދްއވިށް މި ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިެދއްވަެއކު ބޭރަށް ވަަޑިއނުގެން މިތާ އިނދެ އަޅުަގނުޑމެންނަ މަސައްކަތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަރުވަނީ މައްޗަްނގޮިޅ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީމައްޗަންޮގޅީ 

ސެކްރެޓަރީ ޑަންކަްނ ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ އޮބާާމގެ ކެބިނެޓުަގއި އެމެރިާކގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ަތ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަިނ ހިސާބު އަކުރުތަެކއް ނޫން ކަމަށް. ބަޖެޓު ދައްކުވައިދެނީ ެއ ބައެްއގެ ވެިލއުސް ނުވަ ،ވިދާޅުވަނީ 

 ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅައިދެްއަވމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  2016ބަަޔކު ައުގވަޒަންކުާރ ކަްނކަން ކަމަށް.  އެ

ހަމައަށް  އުފާފާަގތިކަމުގެ ކުރިބޯށިތަކާ މި ބަޖެޓަކީ ،ވަނީ ޖިހާދު ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން ވިދާުޅވެަފއިهللا ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ ކޮން  ،މި ޤައުމު ވާސިުލކޮށްދީ މެ ރައްޔިތެްއގެ މޫނުމަްއޗަށް ހިނިތުން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެްއ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ،ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ ފަށާލަމުން  މައްޗަށް ހަމަގައިމު ްނގޮޅީ އުތުރު ރައްޔިތުްނގެ މޫނުމައްޗަ ،އަުޅގަ

ބޮޑު ބިަޔ ގޭަގއި ހަދާފައި އެހެރަ ރަވަރީ އުތުރުަގއި ޖަނަ ޅީމަްއޗަންގޮ ނިތުން ގެނެސްދޭޭނ އެމް.ޑީޕީންވެސް ހި

އްލެއް މި ސަރުކާރުން ޙަާވޔަވަހިކަމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ފްލެޓުތަކުން މައްޗަްނގޮޅީ ުއތުރުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޯހި

ެއ  ،ކުރިން ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެަވޑަިއގެންފަިއވާ ގޮތަށް ،އަދި ހެދި ނިމިގެންދާއިރު .ގެނެސްދެްއވައިފި ކަމަށް ވަްނޏާ

ދާޅުވި ގޮތަށް ެއ އެ ވި ،ނަމަ ުޒވާުނންގެ މަރުކަޒެއް ހެދިފައިވާ ،އުތުރުގެ ޒުވާނުނަށް ޅީ ފްލެޓުގެ ތެރޭގައި މައްޗަްނގޮ

މަކު، ވެސް މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުން ލިބިގެންދާނެ. އެކަ ހަމަގައިމު ،ނަމަދިފަިއވާ އްވަޢުދުތައް ފު
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ވެސް  ދާއިރުންވަނަ ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުންތި ތުން މިހާރު މި ސަރުކާރުންގޮ ންކަމާ ބެހޭކަ ހިނިތުން ލިބިދާނެކަމުގެ

ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައީ އެ ބޭފުޅުން  ،. އެހެްނ މި ދަންނަވާލަނީއިއަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން މި ތިބީ ޝައްކެްއގަ 

މަސްވެރިންަނށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި. ރުިފޔާ  10000ނުބެޔަސް  ،ވަަޑއިގެން އޭރު ވަޢުދުތަކެއް ވެގެން. ެބޔަސް

ނޑުވެރިންަނށް  8000 އްސާ ހިއްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ރިސޯޓުން މަސަ އިލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ރިސޯޓުގަ ރުފިޔާ ދަ

 ިއ،ދައިދެްއވަރާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯކުނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަންހެނުން

ްއާވނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ކޮންމެ އާމްދަނީ އެ ގޮތަށް ގޭަގއި ތިބެގެން ިލބޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަަވއިދެ އަންހެހުންނަށް

ނީޑގެ ވާހަކަ ވެްސ ހަމަ ވިދާޅުވި. ރާއްޖެއިްނ ޢާ އިލާއަކަށް ޑްޮކޓަރެކޭ ވިދާުޅިވ. އަލަތު ކައިވެންޏާ އެކު ފްލެޓުގެ ތަޅުދަ

ވެސް ދެއްވާނެ  ހާސް ވަޒީފާ 94އްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އަދި  އެއް ހަގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ޔޫތު ސިޓީތެޔޮ ނަ

 ،ވެސް މި ތިބީ ހަމަ ބެޔަސް ކަމަށް ވިދާޅުވި. ައޅުަގނޑުެމން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން ހަމަ މަސްވެރިން މިއަދު

ނޑިވެރިން ތިބީ އެ  10000ނުބެޔަސް އެ  އްމީުދގައި. ރިސޯުޓ ރުފިޔާގެ އު 8000ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދެްއގަިއ. ދަ

ފުރުޞަތު މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދެއްވާެނކަމުގެ  އްސާ ިލބޭނެކަމުގެހި އެ މީހުްނނަށް އެ ރިސޯޓުގެ  ،ކަރުން އެ ތިބީ ވޯ

ގެ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބޭނެކަމުގޭަގއި ތިބެގެން މަަސްއކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ  ،އުއްމީދުަގއި. އަންހެނުން އެ ތިބީ

ދަނީ. އަލަުތ ކަިއވެންޏާ އެކު ފްލެޓަްށ ަރކަށް ހަމަ އިންތިޒާރުކުރަމުންޑޮކްޓަން އިލާއަކުޢާހަމަ އުއްމީދުގަިއ. ކޮންމެ 

 ،މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ައދި ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާ ފްލެޓުތައް އެިޅގެން ނަމަވެސް

ނޑި ކޮންމެވެސްއިަރކުން އެ މީހުންނަށް އެ ގެ އުއްމީދުަގިއ ތިބީ. ރާއްޖެއިްނ ތެޔޮަނގާނެ ކަމު ވެސް ލިބޭނެ ފްލެޓުެގ ތަޅުދަ

ކްރޫުޑ  ،ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިހާރު އެންމެ  ،ޝައިނީ އިރުއިރުކޮަޅކާ ވިދާޅުވަމުންދާއިރު  ކަމަށް މިނިސްޓަރު

ކަށް ގެންދަާވ ވާހަަކ. ަރއްަވިއގެން ެއކަހަލަ ގޮތައިން ގެންނަަވިއގެން ސިންގަޕޫުރަގއި ސާފުކުރަިބއްޔާ ޢަ ދީއޮއިލް ސަޢޫ

 އި ވަނަ އަހަރުގަ  2016ނުދޭ. ޔޫތު ސިީޓގެ ވާހަކަ ދަްއކަާވއިރު ވެސް ފެންނަމުން އަދިވެްސ ެއކަހަލަ ކަމެއް، އެހެންވީމާ

ނެ ވާހަކަ. ގާ ަޖއްސަްއވާ ނުވަތަ އެތާނަގއި. ހައްަދވާނެ ވާހަކަޔޫތު ސިީޓ ހަދާ ތަނުގައި ބަނދަރު އިހުޅުމާލޭގަ  ،އޮތީ

ނޑުމެންނަށް  އި ެވސް ހަމަ ރައްޔިތުން ހަމަ އަދިވެސް އުއްމީުދގަ އިހާސް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުގަ 94 ތިބީ. އަޅުގަ

ރުން ތަން. ސަރުކާ ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ކުރަްއވާ ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރުން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު

ގެންެދވީ.  އިކުމްކުރައްވަ ޙު ިއ،ދުަވސް ތެރޭގައި ދަޢުާވކުރަްއވަ 21ންވީމަ ކުރައްވަން ބޭނުމުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޙުކުމް

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެ އެންމެ ؛ސަރުކާރުން އެންމެ ކުަޑވެގެން  ކީ މިނިވަން ިކއުޓަރ ޖެނެރަލަންދިޔައީ ޕްރޮސިފަހުން އަޅުގަ

އިރު މި ތާ މި މަޖިލީހަށް ޖެހި 2 ،ވާއިރު  ނޫނުއަސާސީަގއި ިލޔެވިަފއިާވ ބޭފުޅަކަށްޤާ ގޮުތގަިއ  ގެއެއް މުއައްސަސާ 

ޖެހިއިރު މަޖިލިސް ވެްސ  11 ،ދެްއވައި އަށް ަޖވާބުދާރީވާން ފުރުޞަތުޖެހިއިރު އޭނަ 5 އަށް ހުށަހެޅިގެންކޮމިޓީ

 ހެން ކަންކުރެްއވޭނެ ސަރުކާރަކަށް ހާ ރާސްޓަސްވީމާ، ިމގޮތަށް މިތަން.  އޭނާ ަވކިކުަރއްަވއި ގެންދެވި ،ބައްަވވައި 

އްވާެނކަން އެީއ ވެސް މި ކަންކަން ކުރެ މި ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ހަމަގައިމު ،ނަމަ ބޭނުންފުޅު ސަރުކާރު ،ވާއިރު 
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ދާ އްފު ސަރުކާރުން ވަޢުދު ،ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު  ވެސް ނެތް ކަމެއް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ވަޢުދުތަާކ ބެހޭ ޝައްެކއް

ނޑުމެން އެބަ މީގެކުރިން މި  ،ތައް ދައްާކއިރުސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ކަންކަން ކުަރއްވާ ާވހަކަ އިވާހަކައާ  އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވައި  2013ވެސް ހަމަ ބަލައިލަންޖެހޭ.  ގޮތުން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓުތަކާ ބެހޭ

ވިދާޅުވަމުްނ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ޑެފިިސޓިވީ ީކްއވެކަން  2013 ،ބަޖެޓު ވާހަކަ ދަްއކަވަމުން އި ގ15ަާއއި  2014

 އްސަ ަބިއވަރު ބަދަލުތަކެްއ ގެނެ ަގއި ބަޖެޓު ފާސްުކރިއިރު މަޖިލީހުން އެތައް  2013 ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 

އިން ބަޖެޓު  1.3 އިރު މަށް ވިސްާނވަަޑިއގެންފަިއ އޮތްން ލިބޭެނ ކައަބިލި 1.6 ،ބަޖެޓު ޑެފިސިުޓވެގެން  ވާތީ ކަމަށް

ދައްކަާވއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރާ ދިމާލަށް  މިކަހަލަ ވާހަކަ، ދިަޔއީ. ވީމާގެންޑެފިސިޓުވެ 

 ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އޮތީކީ ހަމަގައިމު އިއަހަރުގަތިން އެ އޮތް  އިވެސް. އެމް.ޑީޕީ ސަރުކާރު ވުޖޫގަ  ޖެހިލަން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ އިދިއެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ  ކޮންމެ  ،ޮކޅު ފަރާތްަތކުގެ މެޖޯރިޓީ ޮއވެެއއް ޫނން. އަުޅގަ

ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު ނޫން އެހެން ، އިބައިވަުރ ބަދަލުތަކެއް ހުށަހަޅަ ވެސް ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމާ ބަޖެޓަށް އެތައް ފަހަރަކު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ  2015 ،ވެސް ޮއތީ އެހެން. އަދި އެހެންމެ ތަން. އެހެންވީމާ، މިކަން ބަޖެޓެއް  ފާސްވެގެންދާ

 އ2012ާއިން  2007 ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ؛ހަކަަދއްަކވަމުން ވެސް ވިދާުޅވިފުޅު ވާވާހަކަ

އެއް ުއޅުނު ތަ މުޅި ދުނިޔޭަގއި މާލީ ކާރިސާނުވަ ،ެއއްންޝަލް ކްރައިސިސްލޯބަލް ފައިނޭއެއީ ދުނިޭޔގެ ގް  ،ދޭތެރޭގައި

އެއް އުޅުުނ ެވސް ދަރަނީެގ ބޮޑު ކާރިސާ  އިގަ ވަަތ ޔޫރަޕުކްރަިއސިސް ނު ޓްގެ ޑެއަދި ޔޫރަޕު  .ޒަމާނެއް ކަމަށް

އޮްތއިުރ  އިއެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރު ވުޖޫދުގަ  ،ޒަމާނެއްކަން. ވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް އެަތއް  އެއް ނޫން. މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމަިއ އޮތީކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެޖޯރިޓީވެސް މަޖިލީހުގަ  ހަމަގައިމު

ގެ ރަޕުއަދި ޔޫ ޅި ދުނިޔޭަގއި މާީލ ކާރިސާައކާބައިވަރު ބަދަލުތަެކއް ގެނެްސގެން ފާސްކުރަނީ. އަދި މީެގއިތުރަށް މު

ތިން އަހަރަކީ އެ  ކުރިމަސަްއކަތް ަގއިކޮޅު އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ކްަރއިސިްސ ވެސް އޮތް ދުވަސް ޤައުމުތަކުގެ ޑެޓް

އެ ތިން އަހަރު  ގެއެމް.ޑީ.ޕީ ،މިހާރުގެ ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ިވދާޅުވެފަިއވޭ. އެހެްނވިޔަސް  އީއެ ،ދުވަސްކަން

ނޑިަވޅުަގއި ހަމަޢުފުއްދާފައިވާ ވަ އް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެްނ ކަމެ ލުމަކީ ހަމަ ނެތްއިަގއިމު ެވސް ބަލަދުތަކަށް މި ދަ

ނުޑމެން ކީއްވެތޯ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަންކޮށްދެްއވި ރައީސް ނަޝީުދ ޖަލަށް ލީމައަ ،ކުރަންޖެހޭހަނދާން އެއީ އެންެމ  ،ޅުގަ

ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ޖެހެނީ އެ ތިން ައހަރުއް ނޫން. މި ވާަހކަ މި ދައްކަންމީހަކަށް ވެގެން މީހުން ދައްާކ ވާހަކައެ 

ވާން. ޢައަލުން އެއަށް ރުޖޫ ،ވި ކަންތައްތައް ހަނދާންކޮށްރައްޔިތުންނަށް ވިސްާނވަަޑއިަގންނަވަިއގެން އެ ކޮށްދެއް 

 ށް ހެޔޮ ވެރިކަމުަގއި ފާލާ ދިމާލަ ދިޔައިމަ، އެ ޯއގާތެރިގައި މީހުން ބުނަމުންމި ރާއްޖޭ ހޮޔޮ ވެރިކަމެކޭ ހިތް ،އޯގާތެރި 

ޖެހޭ ހަނދާންކުރަންދުަކން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިައދު ވެސް ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ކުރާ އުއްމީ ކައި މިޓަ ދިއުމަށް

 ހުރިހާ ްސކޫލުތަކާއި  އިއިރު  މުޅި ާރއްޖޭގަމެ ފުރަތަމައިނުން ވުޫޖދަށް އައި ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރ އެން

ގައިުމ ތަުޢލީމީ ދާއިރާއަކީ ހަމަ، ވެފަ. ވީމާ މިހެން އި،ފާޚާނާތައް ހަލާުކވެފަ އި،ފެން ފައިބަ ،ކްލާސްތައް ހުރީ ބާވެ
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ނުން ވެސް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމައި އެ ްސކޫލުަތއް ރަނގަުޅކުރުމަށް ،ކަމަށް ބަލައިވެސް ރާއްޭޖގެ މުސްތަގުބަލު 

. ތިން ހާހަށް ފަޅިއަށް ބަދަލުކުރިސްކޫެލއް ެއއް ދަން 112ތްކޮށް، ކްލާސްރޫމް އިމާރާ 259 .ވަނީ ކުެރވިފައިމަސައްކަތް

ގާތުން  ކުެރވުނު. ރަްއޔިތުންނާން ލާމަރުކަޒީ ގިނަ ީޓޗަރުންނަށް އިުތރު ތަމްރީން ދެވުނު. ސްކޫުލތައް ހިންގު ވުރެ

ރސް ފެންވަރަްށ ވެރިންނަށް މާސްޓަ 29ލުތަކުަގއި ކުރެވުނު. ސްކޫޓަކައި މަަސއްކަތް  ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހިންގުމަށް

ްސކޫލު  ދިޔަ. ޕްރީދެވިގެންްގރީގެ ފެންވަރަށް ެވސް ތަމްރީންށް ފުރަތަމަ ޑިމީހުންނަ 20އަިދ  ،މެލޭޝިޔާއިން ކިަޔަވއިދީ

 ފްލެޓު 82ރަނގަުޅކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި މާލޭގައި ިކޔަަވއިދޭ ޓީޗަރުްނެގ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު  ،ޓީޗަރުން ތަމްރީންކޮށް

އެންމެ  އާސަންދަ ؛މުޅި ރާއްޖެއަށް ާއސަންދަ ވެސް ،އިމާރާތްކުރަން ވެސް ފެށުނު. ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބަާލއިރު 

 މަޖެންސީަގއި ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށްގެ ސަުރާކރެއްަގއި. އަދި އިސް އެމް.ޑީ.ޕީދިޔަީއ ވެފުރަތަމައިނުން ފެށިގެން

މުގެ ދަށުން ތިބެންޖެހޭ އާސަންދައިގެ ދަށުން ހަދައިދިން. ސްޕެޝަލިސްޓުން ބެލު ނެ އިންތިޒާެމއް ެވސްގެންދެވޭ

ނޑު ރީޖަނަލް  ،ދައިދެވުނުހަ ނިޓީ ވެއިޓިންގ ރޫމްސް ތަންތަނުގައި ރޓަމީހުންނަށް މަޑުކޮށްލުމަށް މެމާބަ

 ލީމުތައް ދެވުނު. ޮޑކްޓަރުންނާއި އިމުކުެރުވނު. ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ފަންނީ ތަޢުޤާ އި ތަކުގަހޮސްޕިޓަލް

ދިޔަ. ތަކެއް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެވެމުންނަރުހުން ދިވެހިންނަށް ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެަތއް ބައިވަރު ތަމްރީނު

ިދޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފުރަތަމައިނުން ެވސް ދެއްކިގެން ލް ސޯޝަލް ޕްރޮެޓކްޝަން ޕްރޮގްރާެމއްެގ ވާަހކަޝަނަނޭ

. ސަރުކާރުަގއި. ދުަވސްވީ ީމހުންނަށް ޕެންޝަނެއް ދޭން ފެށުނު. އެކަނިވެރި ަމިއންނަށް ޕެންޝަނެއް ދެވުނު

ވެސް ދެވޭތޯ އެ މީހުންނަށް ހުންނަށް ހެޔޮ ގޮތެއް ހޯދައިއެ މީ  ،ދިޔަ މީހުންނަށްކުރަމުންނުކުޅެދުންތެރިކަން ތަހައްމަލު

އި އަލަން . ކުދި ރަށްރަށުގައިހިތަދޫގަ  އި ސ.ްއޓާކުޅުދުއްފު ،ޔުނިޓެއް ހެދުނު ރރ ކެއަދެވުނު. ނިއޯނިއޭޓަޕެންޝަން 

 ޑީޮޓކްސިން  ،ރަށެްއގަިއ ޓެލެމެޑިސިން 39ގޮސް އިމުކުރެވުނު. މިހެންޤާ  ދެވޭނެ ގޮތްތެރަޕީ ވިހާ ކުދިންނަށް ފޮޓޯ

ަހއުސިންގ  8757ޕްލޭންކޮށް  ާހސް ހައުސިްނގ ޔުނިޓު  10ކަމަށް ބޯހިޔާވަހި  .އިވިލިމާލެާއއި ހިތަޫދގަ ސެންޓަރު

ގެ ދަށުން ދެވުނު. ވެށިފަިހ މާލެ ޕްރޮގްރާމުލެޓް އެޅުމަށް ލޯނު ހަމަޖައްސައިހާސް ފް 2 .ކުެރވުނުޔުނިޓުގެ މަސަްއކަތް

. ދިޔަމެންޓުަގިއ ވެސް ޮސއިކުެރިވގެންގޯީތގެ ެއގްރި 50 ،ން ނިންމައިގޯތި ދޭ 250ައދި  ހައުސިްނގ ޔުނިޓު 1500

ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ  72ރަށެްއގައި ެފނުގެ ޚިދުމަތް ދެވުނު.  3ރަށެްއަގއި އެޅުނު.  17ނަރުދަމާ  ފެނާއި

މުގެ ދި މަގުތައް ހެދުހިސާބަށް ގެންދެވުނު. އަ މަސަްއކަްތ ނިންމުމާފެނުގެ ރަށެއްަގއި  24މަޝްރޫޢުތައް ފެށުނު. 

ދިޔަތައް ނިމިގެން ،ހެދި ،މަގުތަކުގެ މަސައްކަތްަތއް ފެށި ފުށީ ކުޅުދުއް ،ފުވައްމުލައް  ،ައއްޑޫ ިސޓީ ،ވާހަކަ ދައްާކއިރު

ނޑުމެންނަށް އެަތނުން ބައެއް ރަށްރަުށގަިއ ފެނިގެންދިޔަ. ބަނދަރުެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު  ،ވެސް އަުޅގަ

 42 .ހެދުނުރަެށއްަގއި ބަނދަރު 52 .ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެިކއެކި ހިސާުބަގއި ކުރެވެމުންދިޔަރަށެްއަގއި  80

އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް ،ރޕޯުޓގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުއެއަ ،ދެވަނަ ފުރުޞަތު ؛ވެށިފަހި ،މިސްކިތް އެޅުނު. ހުނަރު ޕްރޮގްރާމު

 ރޕޯޓު ނިންމުމަކާއަދި އިތުުރ ދެ އެއަ ،ރޕޯޓެއް ހަދައިެއއަ  3 ،ރުއިރޕޯޓު މުޅި ރާއްޖޭަގއި އޮތް އެއަ 5އިރު އައި 



14 

 

ނޑުމެން މި ސަރުކާރު ވައްޓާލިތަން ފެނިގެން ގެތަނުން ބަޣާވާތުން އެމް.ޑީ.ޕީ ހިސާބަށް ދިޔަ ދިަޔއީ. ވީމާ، އަުޅގަ

ދުަވސް ވޭ ތިން އަހަރުިމ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން އެަބ ހަނދާން ،ާރއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ދަްއކާއިރު  މި ވާހަކަތަްއ މިގޮތަށް

ބިިލއަން ރުފިާޔގެ  13ުކރި ކަންކަން. ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުާކރުން ން ހާސިލްތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ

ކުރެވުނު ކަންތައްަތއް އެހާެމ ބޮޑު. އެކަމަކު ދެން ައއި ހާސިލު ،އިރު ެދއްކިޑުެވގެން ވާހަކަހުށަހެޅީމަ އެ ބޮބަޖެޓެއް 

ކުރިން ދެންނެވިހެން  ،ދެންނެވިހެންމިއަދު އަިދެވސް ހަމަ މިތިބީ މި  އިރުދިޔަ ޓުތައް ދެ ގުނައަށް ބޮުޑވެގެންބަޖެ

 .ކަުމގެ ުއއްމީދެްއގައި ތައް ފުއްަދއިދެއްވާނެދުޢުެވވަަޑިއގެންނެވި ވަ ނުވަތަ ސަރުކާރު ،ރައްޔިތުން މިތިބީ އެ ބޭފުޅުން 

ދު ޢުއެ ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުގެ ވަ ،ޖިހާދު ވިދާޅުވީ އިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވި  2015

ދެްއވަިއގެން ހުށަހެޅުްއވި ްއމު ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ިއސްކަންއާރައްޔިތުްނގެ  އަދި ދުޞާތި ޤްއުމުގެ އިޤަފުއްދުމަށާއި 

 ޑުން ފުރުޞަތުތަކެއް އިތުުރކުރަްއވާނެސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފަން ،އެގޮތުން ދެްއކެވި  އިކަމަށް. ވިދާޅުވެފަ  ބަޖެޓެއް

ން ވެސް ދިޔަ އެސް.ސީ.ސީދުވަހު ވެސް ފެނިގެން ށްއިހަ ؛ވެސް މޮޅުވާ ކުދިން މިހާރު ،އަދި ސްކޫލުތަކުން ިނމި .ކަމަށް

ތިބީ އެ  ކުދިން މުޅި ރާއްޖެއިން އެެކއް ހޯދި ތަން. އެ ކުދިން ވެސް އަދިވެސް އެ 25 އިދިނުމުގެ ޖަލްސާގައިނާމު

ަތކުްނ އަނުވަތަ ގުރު ،ނުލިބޭނެތޯ ،ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެތޯނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަންމެންންން އެމީހު

ގެ ވަނީ ސްކޫލު ސްކޮލަޝިޕް  އިފެނިފަ ށްހިސާބަޖަކަށްތޯ ދެވޭނީ ބަލަަބލާ. މިހާެދ ކުއް ،ހަމައެކަނި އެއް ކުއްެޖއް

ޅުވާ ތަންތަނަށް ެއ ން ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ވިދާތަކުން މޮޅުެވގެސްކޫލު، ފަންޑުގެ ވާހަކަ ަދއްަކވާއިރު 

 ނުވަތަ އެ  ،ކަމަށް ވަންޏާ ސްކޮލަރޝިޕެއް ހަމަޖައްސައިދޭ .ޖެހެނީ. އެހެނެއް ނޫންނަގައިގެން ދާންމީހުން ލޯނު

ކަްނ ންޤީގެ ޔަކަމު ިއގެން އައިްސ އަނުބރާ ދައްކާނެވަންޏާ އެ މީހުން ކިަޔވަ ކަމަށް ދޭމީހުންނަށް ލޯނެއް ހަމަޖައްސައި

ެއ  ،އެ މީހުން ބޭނުންވާ ޤައުމުތަކަށް ގޮްސގެން ،އެހެން ެއގޮތަށް ލޯނު ދޭއިރު، ލޯނެއް މި ދެވެނީ. އެހެންވީމާ ދިނީމަ

ހުނަރު  ގެރަްއޔިތުން  ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ުޒވާނުންގެ ތަމްރީން ދިނުން އެއީ ދިވެހިހުންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިމީ

ެވސް  އިލާފަ އަދިވެސް ަސރުކާރުން މި ހުނަރު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ،ކަމަށް ވިދާޅުާވއިރު ނެޕްރޮގްރާމެއް ހިންަގވާ

ވެސް ލިބޭތޯ  ހާސް ވަޒީާފގެ ތެެރއިން އެްނމެ ވަޒީފާެއއް 94 އެ ވިދާޅުވި  ،ހުނަރު ލިބިގެން ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވެސް

އުމުތެޭރގަިއ ގިަނވެގެްނ އުޭޅ ތަން. ޤަމި  އި ވެފަ. ފެނިގެންދަނީ ުޒާވނުން ބާކީއިގިނަ ުޒވާނުން ތިބީ ހަމަ ުއްއމީދެއްގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ،އިރުއޮތް އިކުރައްވާފަމިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓު 750ހަރު ވަނަ އަ 2015ހުސްނުވާ އާސަންދައަށް 

ރާއަށް ވެސް ގިނަީއ ނުނުކުންނަ މީހުންނޭ މުޒާހަ ނުކުތް މީހުންނަށް ވުރެ ،ވެސް ވިދާޅުވި ހަމަ ރައީސް މައުމޫން 

ިތ ؛ އެކި ހުްއޖަތު ދައްކައި އާސަންދަ ،މިިލއަން ރުފިޔާގެ ހުސްނުވާ އާސަންދަ ވާހަކަ ވިާދޅުާވއިރު 750 ،ވިދާޅުވިހެން

މިލިައްނ  518ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި  2015ނުލިބޭ މީހުން ގިނައީ.  ވުރެ ވިދާޅުާވ އާސްނަދަ ލިބޭ މީހުންނަށް

ނޑުމެން ަކމަށް ވިދާޅުވި. އެކަމަކު މި  އޮތް އިކަރަންޓު ސަބްސިީޑގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖައްސާފަ އަދު ވެސް އަުޅގަ

ކަރަންޓު ބިލުަތްއ  ،ަވދެލާއިރު ެތރެއިން ވެްސ ގިނަ ޭގގެއަށް އަދި އަތޮޅު ،ތެރެއިން ވެސް ވެްސ އަދި މާލެ  އި ތެޭރގައަވަށު
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ށަކު ނޫން ކަރަންޓު ބިލު ފޯރާފަދަނީ. އެ މީހުންގެ އަތްހުއްޓާ މި ފެނިގެން އިނުދެއްކިގެން ކަރަންޓު ބިލު ފުނިޖެހިފަ

ތިބޭ މަންޒަރު މި  ން ކަރަންޓު ބިލު ނުދެއްކިގެންއެ މީހު ،އަންނައިރު އެ އަދަދުތައް ހުންނަނީ. އެހެންވިޔަސް

ދަްއކަާވއިުރ ޓު ސަބްސިީޑއޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަކަރަން ަޓކައި ފަށަށް ގެނައުމަށްނީ. ވީމާ، ރަްއޔިތުންެގ އަތްފޯރާފެންނަ

ަގއިމު ވެސް ކަމަކީ ހަމަ ނުފޯރާނެ ގޮތަށް އެކަންކަން ކުރެވިަފއިވާންނަ ޮގތުން ރައްޔިތުންނަށް އަތްއޮ ންކަންވެސް އެ ކަ

ގައިމު ެއކަމަކު ހަމަ .މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ިވދާޅުވި 48އަށް ޑީ ކަެމއް. ފެނުގެ ސަބްސި އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ

ދެންެވސް  ،ފެން ބިލުތައް ނުދެއްިކގެން މެންބަރުންގެ ގާތަށް ހިގައި ،ާލއިރުވެސް މި ރާއްޖޭގެ މި މާލޭގެ ގޭެގއަށް ވަދެ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ދެވިދާނެ ތަން މި ފެނިގެން ތިބި މީހުންގެ ގާތަށް ހިނގާ  2015ދަނީ. ވީމާ، އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި  2016ހުރި ކަންަތއްތައް  އިވަނަ އަހަރު ކުރަން ވިދާުޅވެފަ 2015 .ވަނަ އަހަރަށް ވެސް

 ،އަތޮުޅގެ މަގުހެދުމުެގ މަޝްރޫޢު ލ. ،ހުޅުމާލޭ ބްރިޖު ،ރޕޯޓް ހުރީ. މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަ އިވެސް ހިމަނުްއވާފަ

ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން  މި ؛ުތގައި މި ާރއްޖެ ޙަޤިޤަ ،ާވއިރުއަަހރެއްަގއި ވެސް ވިދާުޅވެފައި  ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް ދެ

ގާީނ އް މި ސަރުކާުރ ތި ގެްނގުުޅއްާވ ނޭ ވަންޏާ މިހާރު ކަމަށް  ކަެމއް ޮކށްދެއްވަން ބޭނުންފުުޅވާފަދަ ވެރި ތުންވާނިހި

 ވެގެން ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަންވީ. ތި ންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވަން ފުއްދައި ރައްޔިތުދު ޢުވަ ،އިގޮތް ހުއްޓާލަްއވާފަ

ކަމެްއ  ނޫންދެން އެ އި ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަަތއް ަދއްކާފަ ތި ،ބޭފުޅުްނގެ ކޮރަޕްޝަން  ތި ،ބޭފުޅުންގެ އެތެޭރގެ ކޯޅުންތައް 

ސް މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް އެއް ނުވޭ. ވީމާ ރީތި ގޮުތގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެބޭފުޅުންނަކަށް ކުރައްވާހާ  ތި

   ..ޓަކައި މަސަްއކަތެއް ކުރެވޭތޯ. ކުރުމަށްވަަޑއިގެން ރައްޔިތުން ހިނިތުންނުކުމެ  އި،އައްަސވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދަފުށީއޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ބެހޭ  ކުރާ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓާވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2016. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! `

ނޑު  ގޮތުން އަޅުަގނޑު ެވސް ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ

ނުޑެގ ދާއިރާމަސައްކަތް ނޑު  ބެހޭ އާކުރާނީ އަުޅގަ ގެ ާދއިރާއަށް ބަާލއިުރ އޭދަފުއްޓަށް ހަމަ އެންމެ ގޮތުން. ައުޅގަ

އްުދގެ ާބީކ ހައޮތް ސަރަ އިމިހާރު ބިން ހިއްާކފަ ،އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ބަޖެޓުގައި ވަނީ ކަންކަން ހިމެނިފަ. އެގޮތުން

ނޑުޓަކައި ފަިއސާ ހިމެނިފައި އެބަ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދި އެްއގަމު ތޮށި ބޭރު ތޮށިލުމަށް ޓަކައި އަ ؛ހުރި. އަދި ތޮށިގަ

އިތުރުން އޭދަފުށީެގ މަގުތައް ހެދުމަށް މިހާރު ހުރި. އަދި އޭގެ ޓަކައި ފައިސާ ހިމެނިފައި އެބަ މަރާމާތުކުރުމަށް
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އިތުރުން ހުރި. ޭއގެއެބަ އިކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުަރްއވާފައިވާ ފަރާތަށް ދޭން ބޭނުންވާ ފައިސާ ެވސް ހިމެނިފަ

ހުރި. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ އެހެނިހެން ޑުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ވެސް އެބަބޮއި އް އަޅަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިތުރު ރޫމުތަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ،ހުރި. ދެން ހަމަ ހިތާދޫއަށް ބަލައިލާއިރުއެބަ އިކަންތައްތައް ވެސް މީގެތެޭރަގއި ހިމެނިފަ އަުޅގަ

އޮތް. ހިތާދޫަގއި ޅުމުގެ ވާަހކަ ެވސް އެބަ އޮތް. އަދި ބަށިކޯެޓއް އެ ނުެގ ނިާޒމު ރަނގަޅުކުރުން އެބަހިތާދޫގައި ވެސް ފެ

ނޑަށް އެންމެ ޮބޑު އޮތް ވާހަކަ ެވސް އެބަ  ޖެކްޓެއްއެޑިުޔކޭޝަން ސެންޓަުރގެ ޕްރޮ އޮތް. ދެން މީަގިއ އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ،މައްސަލައަކަށް އޮތީ މާޅޮހުެގ މައްސަލަ. މާޅޮހަކީ ހުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ ދުވައަހަރު 15މިދިޔަ ގާތްގަ

ނަޑކަށް ނުކޮށް  ތިންމިދިޔަ  ؛ދިވެހި އޮތް ރަށެއް. އެ ރަށުގަިއ ސަރުކާރުން ވެސް ހަމަ އެއްވެސް މަސައްކަެތއް ގާްތގަ

އޮތް.  އިން ރުފިޔާ ހިމެނިފައަ މިލި 6.5ިއމުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާގެ ެތރޭގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި ހިނގާ އަހަރު ؛މިދިޔަ

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި  2016 ދާ ޮގތެއް ނުވި. ދެން އަނެއްކާއެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރު އެ މަސައްކަތް ފެށިގެން

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، ސާ ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާބަޖެޓުގައި ވެސް މި ފައި  ،އަޅުގަ

ނިޒާމުެގ މަސަްއކަތް  ނަރުަދމާގެ ވަނަ އަހަރު މާޅޮހު 2016 ،ވަނަ އަހަުރގައި މި ަބޖެޓުގައި މި ހިމެނިގެން  2016

ނޑު އެންމެ ބޮޑަްށ ުއއްމީދުކުާރ ކަންތައްަތއް. ެއއީ މިކަހަލަ އެްއވެސް ކަމެއް މިދިަޔ   15ފެށިގެންދިއުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ވަރަކަށް އަހަުރގެ ތެރޭގައި ުކރެވިފައި ނެތް ރަށްރަށަށް އިސްކަންދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ނޑުމެން، މާއެހެންވީ ޤީޤަުތގައި ވެފައި ޮއތް މައްސަލައަކީ ޙަމުއްއަުޅަގނޑަށް ިމއަދު އެންމެ މުހި ؛އެ މަަސއްކަތް ައޅުގަ

ެވސް ައޅުަގނޑަށް  ކުރުން. ހަމަގައިމުހުަގއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުއަދި މާޅޮ .ފެނުެގ ނިޒާމު އިހިތާދޫގައި ނަރުދަމާ

ނމުއްއްޔިތުންނަށް ވެސް ެއންމެ މުހިއަދި ރަ ައޅުަގނުޑ ، ޑުގެ ާދއިރާއިން ެއއީ. އެހެްނވީމާވެފައި އޮތް ކަަމކީ އަުޅގަ

 މި  ،އެކު ދަންނަވަްނ ސަރުކާުރގަިއ ވެސް އަދި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަރިހުަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް އާދޭހާ

ނޑު ،ކަންކަން މިއަންނަ އަހަރުގައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ުއއްމީދުކުރަން. ދެން ބަޖެޓުގެ  ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ބައިަތކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި ދެން މި އަހަރުގެ ަބޖެޓު މި ން ރުފިޔާގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެްއ އަބިލި  27.4އޮތީ  މައިގަ

 ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް މި  މިއީ. ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އެަކމަކު

 ،އާިއ މި ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ބަލާއިރު އެތެރޭގެ އާމްދަނީ ،ާއއި މި ުހރިހާ އެްއޗަކަށް ބަލާއިރު ތީ ބޭރުގެ އެހީއޮ

ގޮުތގަިއ ހަމަ އެންމެ އެކަށީގެްނާވ  ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް. މިއީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާއަބިލި 24ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑު ނުކުރަން. ދެން އެހެން ނަމަވެސް ކަން ހިނގީ މި  ހަމަ އުްއމީދެއް ގޮތުަގއި މި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަފާކުރި އަދަދަކަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބުނު.  އަހަރު ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. މި އަހަރު ވެސް ައޅުގަ

ސް ދާނެ ކަމަްށ ން ރުިފޔާއަށް ިމ އަހަރު ވެ އަބިލި 3.4ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ގާތްަގނޑަކަްށ 

ން ރުފިޔާއަްށ ދާެނ އަބިލި 3.5ލަފާކުރެވޭ. އަދި މިއަންނަ ައހަރު ހަމަ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވެސް ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 

 ،ކަމެއް. އެއީ ައޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ނުރައްކާތެރިކަމަށް ބަޖެޓުން އެބަ ދައްކާ. މިއީ އަސްލު
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އުމެއްަގއި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެްއ ޤައަދި ކުިރއަރަމުންދާ  ،އުެމއްަގއި ތަރައްޤީޤަތަރައްޤީެވގެންވާ 

ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް.  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދާިއމީ ގޮތެއްަގއި މިކަން ހިނަގމުންދާ

ވަކި ހިސާބަކުން ނުހުއްިޓއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މީގަިއ  ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ހުއްޓާލަންޖެހޭ.

ހިނަގއިާދނެ. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ބޮޑެތި ެގްއލުންތަކެއް ލިބިގެން ަރއްޔިުތންނަށް ވަރަށް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުން މި އަހަރު ަބޖެޓް ބޮޑުެވގެންގަބޫލުކުރަ ކަހަލަ  ކުރާމެން މުޅި ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހިނަގއިދާނެ. އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖެއަށް ހަމަ  އޮތް. ެއކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސްުރެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ ތަކެއް މި އަހަޕްރޮޖެކްޓު

ެއީއ  ،ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މަސްރޫޢުތަކެއް. ެއގޮތުން އިޤްތިާޞދީ ،ޢީ ގޮތުންއިޖުތިމާ

ނޑުމެން ރޭގަިއ މި އެޅޭ ބުރިޖު އެޅިއްޖެދޭތެ އާއާއި މާލެހުޅުމާލެ އާއި ހަމައެކަނި މާލެ ަނށް މިއީަކމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މުޅި މިއީ ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ފައިދާއެއް ނޫން. 

އެހެންމެ މެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ހަމަޑު ކުިރއެރުގޮތުން ވަރަށް ބޮ އުމަށް އިޤްތިޞާދީޤަލިބިގެންދާނެ ފައިދާއެއް. އަދި 

 އްނީތަްއ ލިބިގެންދާނެކަމީ ޝައްކެ އެއަރޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަރޕޯޓުން އިތުރު އާމްދަ

ނޑު މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ ހަމަ ވަ ވީމާ އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެން ރަށް ވަރުގަަދއަށް މައިގަ

އުުމގައި ޤަ. މިކަހަލަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ޮއތީ ހިމެނިފަ އް މިއެރުން ލިިބގެްނދާނެ ދެ މަޝްރޫޢެއުމުގެ ކުރިޤަ

ކަމެއް  ހަމަކުރުމަކީ ދުރު ގޮސް ސިްނގަޫޕރާތަކު އަަރއިގެން އަޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިއެރުން ހަމަ އިސާހި  ،ނަމަ ދާހިމެނިގެން

ނޑުމެން  އި،ލާފައިބޭކާރު ޚަރަދުތައް ހުއްޓަ ޅުަގނޑުެމންއަ، ނޫން. އެހެންވީމާ ހުރި ގެ ދާންވީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއަުޅގަ

ނޑު ބޮޑެތި ޮރޖެކް ނޑުމެން ޓުތަކުގެ ތެެރއަށް. ެއއްގޮަތކަށްމިކަހަލަ މައިގަ ރެއަްށ ކުިދކުދި ކަންތައްތަުކގެ ތެވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އުފެދިފަ އުމު ކުރިއަރާކަށްޤަވަދެގެން އަުޅގަ ގޮތުން  އޮތް އިނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ސް ދަށުގަިއ ވެ ވުރެ އަށް 500އޮތް. ފަ. ވަރަށް މަދު އާބާދީތައް އެބަޮއތީ ދިރިއުޅެންޖެހި އެަތއް ރަށެްއގައި މި 190

ނޑުމެންގެ ގާނޫނަކުްނ  އޮތް. އެެހންނަމަވެސް، މިއެތައް ރަށެއް އެބަ  އަދި ސަރުކާރަކުްނ  ،ވެސްކަންކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން  ވެސް މީގެ ޕޮލިސީެއއް ހެދިފައެއް ނެތް. އެ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމެއް  އްހަދަންވީ ކިހިނެޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކުރަން. ފަޅު ވެސް އިމުޤާއެބަ ޖެހޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ވެސް ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ، ވެސް ނޭނގޭ. އެހެްނވީމާ

 މިސާލަަކށް  އަޅަން. ޤާއިމުކޮށްދޭން. ްސކޫލު ވެސްނދަރު ވެސް ހަދަން. ފެނުގެ ނިޒާމު ވެސް ފުންކުރަން. އަދި ބަ

އުޅޭ ގާތްަގނަޑކަށް ބުނާ ލާއިުރގައި މި ރާއްޖޭގައި ެއބައިއުމުތަކަށް ބަލަ ޤަދުނިޭޔގެ ެއންމެ ބޮޑެތި  ،ލާއިުރގައިއިބަލަ

ނޑަށް ބަލަ ،ނަމަ ނޑުއެއްހާ ފުޓުބޯޅަތިން ސަތޭކަލިޔަސް އި ބޯޅަ ދަ ގެ އެންމެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި . މީ ދުނިޔޭދަ

ނޑެއް ނޯންނާނެ. ފުޓުބޯޅަ 300އުމުތަކުަގއި ވެސް ޤަ ނޑު. މިފުޓުބޯޅަ 300ދަ ޓުމަށް ކިހާ ޚަރަދެއް ބެލެހެއް ދަ

ހުރި. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޯެޓއް ހުއްޓަސް ޓަކަށް ބެލިޔަސް މިއަދަދަށް އެބަދެން ހަމަ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކޯ ؟ތޯހިނގާނެ

ުހރި މިންވަރެއް ނޫން މިއީކީ. މިކަން ބަވޭ  ުދއިސައްަތެއއްހާ ކޯުޓ. އެހެންވީމާ، މީ ދުނިޭޔގެ ެއއްވެސް ތަެންއގައި އެ
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އުޅެނީ.  އުމުގެ ޚަރަދުަތއް އިންތިހާައށް ބޮޑުެވގެން މިޤަ ޚަަރދެއް މިގޮތަށް ކުރަންވީމާ  އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ

ނޑުމެން މުސްތަޤުބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން ކެރިހުރެގެ ،ބޭފުޅަކު ިއސްނަގަިއގެން ލުަގއި ވެސް ކޮންމެ ެއއްމީ އަުޅގަ

އަންނަން. އެއީ ބަެއއް ފަހަރު ރައްޔިތުން ނުރެހޭ  ށްހޭ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިާޔސަތަޖެނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ 

އޮތް ކަމެއް  އްޝައްކެ  މީހުން ރުހިގެންދާނެކަމީ ކަމެއް އާޚިރުަގއި އެ ،ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކުރީމާ ހަމަ މަސްވެރިން އަޅަން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްންޖީނު ދޯނިފަހަރުގައި ިއންޖީނުއި ،ނޫން. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ

ދާނީ ދުރަށޭ. އެހެންވީާމ،  ހުރިހާ މަހެއް ރެ . ެއއީ އިންީޖނުގެ ައޑާ ހުނޭމެންނަކަށް ދެނެއް މަހެއް ނުބޭތިމަންނަ ،ބުނި

ނޑުމެން ވެސް ކުދި އޮތީ އެނގިފަ ޖީނުގެ އެޅުމުެގ ސަބަބުން ހުރި ފައިދާއެއް މި މިއަދު އިން . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މީހުންނަށް  މީހުންގެ ރަނަގޅު ނަތީޖާ ނިކުންަނ ދުވަހަކުން އެ ރަށްރަށުން މީހުން ރަނގަޅު ަރށްރަށަށް ބަދަލުކޮށްގެން އެ 

ޭއދަފުއްޓަށް ބަލާއިުރގައި އޭދަުފއްޓަކީ މިހާރު ތިން ރަެށއްެގ  މި ކުެރވެނީ ރަނަގޅު ކަމެްއކަން. މިސާލަކަށް ،އެނގޭނެ

ީމހުން މިއަދު ތިބީ ކުީރގައި.  ވުރެ އެ މީހުން ބަދަލުކޮށްފައި އޮތް ތަނެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އޭދަފުށީގެ މީހުންނަށް

ނޑުމެން  . އެހެންވީމާ، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އޮތީ އެނގިފަ އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ކާމިޔާބުަކން މި  ނަމަވެސް އަޅުގަ

ދުވަހުެގ ގާނޫނެއް އެބަ ފާސްކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަށް ކޮންމެެވސް ގޮތްތަކެްއގެ ރާވަން. މިސާލަކަށް މިތައް އަހަރު

ބޮޑެިތ ެއއްފަސްކުރުމުގެ ރަށްަތކަށް ބަދަލުކުރުން. މިކަހަލަ ގާނޫެންއެގ  ،އިން ދަުށގެ ހުރިހާ ރަށެއް 500ތެރޭގައި 

ނަޑކަށް ހިއެއް ތެރެއިން ކަމަކަށް.  ހިނަގއިދާނެއެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވިގެން ުނވޭ މިަކން ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 އުމުން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މާޤަން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަކަށް މި ައޅުަގނޑުމެން މިހެން ތިބެގެން ދެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބިންތައް ވެްސ  ިއގެންއް މި ހުސްވަނީ. އިތުރު ފަޅުތައް ހިއްކަދޭ ރަށްތަ ކަށްލަތްތަެކއް ނެތް. ރިސޯޓުތަސީގިނަ ވަ

އޮތް ދެތިން އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި ހުސްވާނެ ކަންޭނނގެ. ދެން ހަމަ ޓެކްސް ނެގެންވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ކުރިއަށް 

ދެން ޓެކްސް ކަންަތއް  އޮތީ އިންކަމް ެޓކްސް. އެ ނެގީމަ އް ނަގަން މި ނީ ނެގެމުން. ދެން އިތުރު ޓެކްސެ ދަ އޮތް މި

، ވެސް މިސާލަކަްށ ބުނާ ނަމަން ހިތައްއެިރވަރަކަެށއް. މިހާރުވެސް ނިމުނީ. ދެން އެައކީ ޮބޑުކުރެވޭެނ ެއއްެޗއް ވެސް ނޫ 

 ،ެމޝިން، ެއއަރކޮންޑިޝަން މިސާލަކަށް ދޮންނަ !ަބއްލަވާަވއިނިކަން ވިސްނަ ޅުަގނޑުމެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަ

 ކާކުތޯ މިއަދު ޭގޭގގައި ؟ކުތޯ މިއަދު އަތުން ދޮންނާނީށް ައާސސީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެްއޗެހި. ކާރީ މިހާރު ގޭގެއަހިމި

ނެޑއް ޖަހަިއގެން އުޅޭނީ އިކުަޑކުދިން ގަިއަގއި ނެޕީ ނުޖަހަކާކުތޯ މިއަދު  ؟އައިްސއަލަމާރިެއއް ނެތި ުއޭޅނީ  ؟ފޮިތގަ

ސަރުކާރަށް ިޑއުޓީ ަނގާ  25އިން ކޮންމެ އެްއޗަކީ %އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ،ނެތް ؟އެބަހުރިތޯ އެކަހަލަ މީހެއް

އަނެއްކާ ދެން . 5އެބަ ަނގާ ޭއގެ % ށްމް.ޕީ.އެލައެ، ށް ނަގާިއރުގައި ސަރުކާރަށް ހަމައެކަނި ކަސްޓަމަ 25އެްއޗެހި. %

ނަޑކަށް %ންޓުއެ ހުރިހާ ޕަސެ ން އެބަދޭ ސަރުކާރަށް ހަމައެކަނި މި އެއްޗެހިތަކު 40ތަކަކަށް ބަލާއިރު ގާތްގަ

ވަރަށް ބޮޑު އަދަެދްއ  އޮތީ ސަލާމަތުން. އެހެންވީމާ، މި 60ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް. އެހެންވީމާ، އަެނއް %

ދޭ. ށް ައގުބޮުޑެވގެންއިންތިހާއަމީ. އެހެންވީމާ، ީމގެ ސަބަުބން މި ބާވަތުެގ ައއިޓަމުތައް އެބަ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭލެއް 
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 ،ދުނިޔޭގެ ަބއެއް ތަންތަނުަގއި ،ކުރަްނ ކާބޯތަކެްއޗަކުން ޑިއުީޓއެްއ ނުނެގޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލު

ޑިއުީޓއަކަށް ހަމަ މި ރާއްޖެ ގެ 5. %5ީޓއަކީ ހުރިހާ އެއްޗަކުން %ޑުބާއީ ތަންތަނަށް ބަލާއިރުގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ޑިއު

ހާ އެއްަޗކުން ނެިގެގންދާނެ. ކާބޯތަކެތީގެ ައގަްށ ބަދަލުކޮށްލިޔަސް ެއއީކީ މަްއސަލައެއް ނޫން. އޭރުން ޑިުއޓީ ހުރި

އަންނާނެ އެްއވެްސ ބަދަލެއް ނޯންނާނެ. އިތުރަށް ހަމަ އަުގ އެންމެ ލާރިެއއް ވެސް މަްއޗަކަށް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީާމ، 

އި މި ހުރިހާ ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ޑިއުީޓއާ ނޫނީ ައޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތް މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން

ނޑުމެން ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަގަނީ. ކަްސޓަމް ން ިޑއުޓީ ނަގަނީ. އެމް.ޕީ.އެލު އެްއޗެހި އެބަދޭ ޑަބަްލވެގެން. މިހާރު އަޅުގަ

ގެންދަނީ.  މީހަކަށް ނެގުނު ތަނަުކން ނަގަމުން މި ަނގަނީ. އެހުންނަ އޮފީހަކުން ވެސް ިޑއުޓީ ަނގަނީ. ދެންއުޓީޑި

ެވގެން މީގެ މަސަްއކަތް. އަެނއްާކ ހަތަރު ގުނަ ޑަބަލްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަދޭ ިތން މިހެން ނެގުމުގެ ސަބަބުން

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވެސް އިންތިހާއަށް ބުރަ. އިތުރަށް ޭބނުންވާ މުަވއްޒަފުން ވެސް ިއންތިހާއަށް ގިނަ. އެހެންވީމާ، 

އެހެންވީމާ،  . ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތެއް ވެސް ނެތް.ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންތަެކްއ ވެސް މަދުކުރެވޭކަށެއް ވެްސ ނެތް

ން ދެ .ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވިސްަނއިގެން މި ނިޒާމު ރަނގަޅު ކަންކަމަށް ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނ ލާއިުރގައި ކުދި އަދި މެދުއިއަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ބަލަ ޑުމެން ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިައރުވާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 މެދު  ،ދުނިޔޭގެ ެއްއެވސް ތަނެއްަގއި ކުދި .މު ކަމެއްއްނީ އަޑުއިވެމުން. ވަރަށް މުހިދަ ހަމަ އަބަދު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި

ވެސް ެއއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް  ނުވާނެ. ހަމަގައިމު އުމެއް ތަަރއްޤީެއއްޤަފާރތީތައް ކުިރައރައިގެން ނޫނީ ފަންތީގެ ވިޔަ

މު ކަމެއް. ެއކަމަކު ވެސް މައްސަަލއަކީ ިމކަން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގަިއ އްނޫން. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަްށ މުހި

 ވަންޏާ މި ދޭތި ދިމައެއްަކމަށްއެަބ ފުޅާކުރަމުންގެންދޭ. އެހެންމު ވިޔަފާރިތަްއ އްއަނެްއކޮޅުން ސަުރާކރުގެ އާ ،އޮވެަފއި

މު ވިޔަފާރި ތެރެއަށް އްއެސް.ޓީ.ޯއ އާ ،ރު އަށް ބަލާއިދަޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް އެސް.ޓީ.އޯނުވޭ. ކުދި ވިޔަފާރިަތއް އިނ

މުންނަށް އްއާ  ،މު ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަށް ވަދެ އްމިހާރު ސިފައިްނ ހުޅުވައިފި. އާ  އިންތިހާއަށް ވަންނަމުންދަނީ. އަނެއްޮކޅުން

ނަޑއިގެްނ އާ ގޮ ވަދެވޭ  ހުން މުންނަށް ެއއްޗެހި ވިްއކަން ފަށައިފި. މާދަމާ އެބަ ފުލުސް އޮފީއްތަްށ ބޭރަށް ދޮރު ކަ

ނަޑއިގެން. އެއްކުރޭ ހަމަ ެއގޮތަށް އާމަސައްކަތް ހިފައިގެން މީުހންނަކީ ހިލޭ ބިން  މު ވިޔަފާރި ފަށަން ބޭރަށް ދޮރު ކަ

ަކންޖެހެނީކީ ނޫން. ދެން އެ ބިލެއް، ބިމު ުކއްެޔއް، މިއިްނ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ދައް  ތިބި މީހުން. ކަރަންޓު

މީހުންގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން މި  ގޮސް އެދަނީ އިނދަޖެހިގެން ޔަފާރިތައް މިހުންނަ ހުރިހާ ކުދި ވިއްދުަގއި ހަސަރަ

ދެން ިސވިްލ  ،ޖެހެނީ. ދެން މާދަމާ ކަންނޭނގެ ިސވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން ފިހާރައެއް ހުޅުާވނީ. ހުޅުވީމާ

ރައީްސ  ތެރިއްޒަތްތަތަނަށް. އޭގެފަހުން މާދަމާ އި ޖެހޭނީ އެވައްޒަުފން ވިޔަފާރިކުރަން ދާންސަރވިްސގެ ހުރިހާ މު

ނޑާލަިއގެން ފިހާަރއެްއ ހުޅުވާނީ. އެބިލްޑިންގު ރަމިތަުނން މިހާރު މިހި ގެކަންނޭނގެ މަޖިލީހު ހިސާބުން  ެގ ދޮރު ކަ

ނޑުމެްނ މި ކުރާ ދަތުރުތަކާއި މި  އިފަށަން. އޭރުން ދެން މަޖިލީހުގަ މަޖިލީހުން ވިޔަފާރިކުރަން ވީއަނެއްކާ އެ   އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދަތުރުތައް ކުެރވޭނެ. ެއކަމަކު ކޮަބއިތޯ މިއިން މެދު ކަންކަމަށް ހަމަ ލިބޭ   ؛ފައިދާިއން ފައިސާ ދިނީމާ އަުޅގަ
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އުމެއްގެ ޤައޭތި ިއނދަޖެހިގެންދާނީ.  ؟ވިޔަފާރިތަކަްށ ވެގެންދާނެ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ މެދު، ކުދި ފަންތީގެ

ނޫން ގޮތަކަްށ  ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިައރައިގެން. އެ މެދު  އަންނަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ކުދި އަދި އުފެއްދުންތެރިކަން މި

ނޑުމެން ދާންނާރާނެ. އެ އުމެއް ކުރިެއއްޤަ ޖެހޭނީ ކޮމިއުނިޒަމާ ދިމާލަށް. ގޮސް، ސަރުކާރުން ހުރިހާ ހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ގޮތަށާިއ  މަ ކެވޭދިަޔއިގެންހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ގޮތަށް ކޫޕަނެއް ދީފައި އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޫޕަން ހިފައި ،ވިޔަފާރިެއއް

ކޮންމެހެން  ދެން ައޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ދެން ހުރި ކަންތައްތައް ކުެރޭވ ގޮތަށް އިންތިޒާމުަތއް ހަމަޖެއްސީމާ އޭރަކުން

 ،މަދިޔައިމަ ކާންދޭނެ. ކޫޕަން ހިފައިގެންން ހިފައިގެން ހޮޓަލަކަށް ދިޔައިމި މަސައްކަތްތައް ކުރާކަށެްއ. އެއްކަލަ ކޫޕަ

ކަމަށް ަވންޏާ މި ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ  ށް ދިޔައީމަ ޭބްސކޮށްދޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ިނޒާމަށް ބަދަލުކޮށްލާކަހޮސްޕިޓަލަ

ނުޑ ބޮޑެތި މެުދ  ؛މުއްވިޔަފާރިތައް ޮކށްފައި، ކުދި އާ ތެރެއަށް ވަންނަންވީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ސަރުކާރަށް އޮތީ މަިއގަ

 ؛ވަންޏާ ދުވަހަކު ވެސްކަމަށްނުވަނުން. އެހެން ޔަފާރިވެރިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަުކގެ ތެރެއަށްކުދި ފަންތީގެ ވި ފަންތީގެ އަދި 

ނެ ެވގެން. ިވޔަފާރި އޭނަ ފަށާމިިލއަން މިދަނީ ވޭސްޓު  300އަން، މިލި 200އަނެއްކާ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން އަހަރަކު 

ްށ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ތަން ަބންދުކުރާނެ. ދެން ކިހިނެއްތޯ އެ ފައިސާ އޭނަ ސަރުކާރަަމސް 6ފައިސާއިން. އެކަމަކު 

ވެސް ކިތަންމެ ބަޔަކު އޮތް ހާލަތަކީ. މިހާރު އުމުޤަީއ މި .ނުދެއްކޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؟ވެސް ދައްކާނީ

އުޅޭ. ތަންމެ މީހަކު އެބަގެން ހިނގާ ކިނުކުެރވިގެން އެ ފިހާރަ ވިއްކަްނެވގެން މަގުމަތީަގއި އެބަ ކަރުަގއި ައޅައި ވިޔަފާރި

ނެތިގެން ން އެ ވިޔަފާރި އެހެން މީހަކާ ހަވާލުކުރަން ވެގެން ގަންނާނެ މީހަކު ވެސް ވިޔަފާރި ކުިރއަށް ނުގެންދެިވގެ 

މަކު ހުޅުވާަފއި ލާރިޮކޅެއް ލިބުނީމާ. އެކަ އެއްހުޅުވާނެ ވަރަށް ފަސޭަހއިން ފިހާރަ !ލަްއވާއިކަން ބައްަލވަ ނިއުޅެނީ. 

ންނޫންތޯ ވާނީ. ންދުކުރަންޖެހޭ. އެހެުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ފިހާރަ ބަނޫނީ ތިން މަސް ،ުނވެ އަހަރު ؟ކިހިނެއްތޯ ވަނީ

މީހުންނާ  ކުރަން ފެށީމާ ދެން ކިހިނެއްތޯ އެނުޖެހޭ ބަޔަކު ވިޔަފާރިކަރަންްޓ ބިލު ދައްކަން، ދައްކާ ނު އްކުއްޔެ 

މައްސަލައަކީ. ެދން  އީމި .ފާރިވެރިން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުރާނީ އާދައިގެ މެުދ އަދި ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަޗެލެންޖު

ނޑުމެންގެ  ،ގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުަގއިދައުލަތު އުމުގައި ކޮރަޕްޝަންެގ ޤަ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، އޮތީ  އޮތީ އިންތިާހއަށް ޮގއްސަ. އެނގިގެން ނަަމވެސް، ނޭނިގގެން ނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް މި

ނޑުމެންޙަކޮރަޕްޝަން  ނުޑެގ ށް މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަން އެބަިއންތިހާއަ އްލުކުރުމަށް ަޓކައި ވެސް އަުޅގަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ބާވަޭއ. އެންިޓކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ލުޠްފީ ގަިއަގިއ  ހުރިގެ ގަިއގަިއ އެހާ ހިްތވަރު އެބަސުވާލަކީ އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް

. އާލާސްކަންފުޅާ ުއޅުްއވީއެކަލޭނގެފާުނ  ،މަރުގެފާނުޢު !ބައްަލވާއިއެބަހުރި ބާަވއޭ. ނިކަން ިވސްނަ އެހާ ހިތްވަރު

ވެގެން ކޮޅެއް ހޯދަންތްއް އަތްޕުުޅގައި ނެިތގެްނ މާމުެއއްޗެ  ،ތްކޮޅެއް ހޯއްަދވަންެވގެންދައުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުން މާމު

ތިބޭ ވެރިން ކުރެްއވީ. މީ ކަންކަމާ ހަވާލުވެޙާބު ބޭކަލުންނާ މަޝްވަރާކުރަން. ކޮށްފައި އެއިން ބޭނުންޞްޖެހުނީ އަ

ނޑު ދަންނަވާ ނަމަކަންކުރަ ޔަމަނުން  ،ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ަކންކަން ކުރާ ނަމަ ،ންޖެހޭ ގޮތް. އެހެން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ސް ޖެހިގެން ފޭލި އެންމެނަށް އެއްވަރަށް ަބހާލީ. ކޮންމެއަކަރަގުފާނު ހެއްދެވި އެްއޗަކީ ފޮތި މުޢު ،ފޭލިތަކެއް ގެނައި ފޮތި



21 

 

މަުރގެފާނަކީ އިްސކޮޅުން ދިގު، ވަށް ބޮޑު ިބަޔ ޢުވީ އޭގެ ހެދުމެއް ައޅައިގެން. މަރުގެފާނު ހުންނެޢުއައި ހުކުރު ުދވަހު 

ުރ ސިބުން ޔާ އްމާރުޢަގެފާނަށް ނުފެހޭނެކަން އެއިން. މަރުޢުނގޭ ތިން އެހެން ބޭކަލުންނަށް އެބަ އެބޭފުޅެއް. އެ ދިން ފޮ

 ..ބާ.ޠުނަމެން އަޑެއް ވެސް ނާހާނަމޭ ޚުމަރުގެފާނޭ ތިމަންޢު ،ގޮވާލީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އައި ޝުކުރިއްާޔ  ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ގުަރއިދޫ ތ.ުޅގަ

 ށް.ދޮންމަނިކަ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ގުރައިދޫ ތ.

ވެިދޔަ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓަކީ ވޭތު 2016މެންބަރުން. ްއޒަތްތެރި އި  ،އްޒަތްތެިރ ރައީސްއި ކުރިްއޔާ އާދެ! ޝު

ރާއްޖޭގެ ެވސް މާ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. މާ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން  އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ

 ންގެ ދިރިއުޅުމާމި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު .ެވސް ނެތް ތްބަލު އުޖާލާެވގެންދާނެ. ޝައްކެރައްޔިތުންނަށް މުސްތަޤް

ބަރުވެގެންދާނެ ވެްސ  އަދި މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުތަކަށް .ގުޅިފަިއވާ ބަޖެޓެއް. ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނޭ ބަޖެޓެއް

ބަޖެޓަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެއްެޗއް.  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބަޖެޓެއް. 

ވެސް ނެތް. ެއހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު މި  ެއއްސް އަހަރެްއގައި ބަޖެޓު ފާސްނުވެހާތަނަށް ވޭތުވެދިޔަ ެއއްވެއަދި މި

އަދި މި ބަޖެުޓ ، ފުރިހަމަ ކަމަށް ޓަކައި  އްލާފައިވާލެ އިއަދި މި ބަޖެޓު އެކުަލވަ  ،ޓަކައި ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަ ކަމަށް

ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އި ވާތީ މިހާ ފުރިހަމަ ބޮުޑ ބަޖެޓެއް ފޮނުއްވާަފއި އިފޮނުއްވަ

ނުޑ  .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންއި  ،އްަޒތްތެރި ރައީސްއި ފިނޭންސަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.  ދެން އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިރާގެ ވާަހކަ. އެ ނޑު ދަންނަވަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަ ފުށީގެ ވާހަކަ. ލާނީ ގާދިއްއިންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ށް ރޫމްގެ ފަސްދޮޅަހަކަދިރިއުޅޭ ރަށެއް. އަދި މިހާރު ގިނަ މީހުން  މީހުންނަށް ވުރެ 500ޓަކީ އް ގާދިއްފު

ނުޑ ވެފަވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުންކުެރެވމުންދާ ރަށެއް. މި ރަށަށް ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް މާރާތްއިއް ހައުސެ ގެސްޓު . އަުޅގަ

ގެން މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ގާިދއްފުީށގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިނދެ

ނެތް ރަށެއް ނެތް. ވެސް ހިމެނިގެންާދން. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި މި ރަށް ނޫނިއްޔާ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު  މި އަހަރު

މު އްށް ފާާޚނާ ނިޒާމަކީ ވަރަށް މުހިށައިޤްތިޞާީދ މިހާ ބޮޑު މަސަްއކަތެއް ިނމިގެންދާއިރު މި ރަ އިއަދި މި ރަށުގަ 

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއެއކު، ގާދި  ނޑު  ތްއެަބއޮ އްފުށީގެ ވާހަކަ ައދިވެސްކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު އެިކއެކި ؛އްދުގެ މައްސަލަ ހަކާލަން. ގާިދއްފުށީގެ ގިރާ ސަރަދައް  ވޭުތެވދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ނަރުދަމާ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ގާދިއްފުީށގެ 2015ސަރުކާުރގައި ދަންނަަވއިެގން  ިއ،މި ވާހަކަ ަދއްކަ  ވަޒީރުންނާ
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 ނިމެމުންދާއިރުމިހާރު  އަހަރު . އެހެންނަމަވެސް، މިއްދު ވަނީ ހިމެނިފަހަގިރާ ސަރަގާދިއްފުށީ  ރީ!ސޮ ވަނީ ހިމެނިފަ.

ނުޑެގ . އެެހންކަމަށްއެ މަަސއްކަަތކަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް ނާދޭ. އެ މަސައްކަތެއް ނުފެށޭ ވެސް އަދި ވުމާއެކު އަުޅގަ

މި ނޫން  ،ކޮށްދެއްވުން ެވސް. ކޮންމެއަކަސްމާޔަތްހިއްދު ހަގިރާ ސަރަ  ،އްދުހަކުރާ ސަރަމާޔަތްހިގާިދއްފުށީ  ،ގޮވާލުެމއް

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ޚިދުމަތްތައް ނުޑގެ  ،ވެސް ސަރުކާރުްނ އެ ރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ އަުޅގަ

ގިްއޔަކީ ވަރަށް ގިނަ ނދިޔަމި .ންްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އި ގިލީެގ ވާަހކަ. ނއިރާގެ ިދޔަމިދާ

މަސައްކަތް މި އަހަރު ގިލީަގއި ނަރުދަމާެގ ނމަސައްކަތްތަެކއް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރަށެއް. ސަރުކާރުްނ ދިޔަމި

ނޑު އެ ކަމަށް ސަރުކާރަށްފައްޓަަވއި ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެުކ،  ދެްއވައިފި. އަުޅގަ

ގިލީގެ ނމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ދަނީ ފެށިގެން ކުރިއަށް. މީގެއިތުރަށް ދިޔަމިއި ގިލީގެ މިސްކިތުގެ ނދިޔަމި

މި  .ރި ރައީސްއްޒަތްތެއިވެސް މިހާރު ހިނގަމުން އެބަދޭ.  ރަނގަޅުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ސްކޫލާއި، ކަރަންޓު ިވުއގަ

ނޑު ަވރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެްއ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަދާކުރަން. ދިޔަމި ހުރި ގިލީެގ ދެންނކަމަށް ވެްސ އަުޅގަ

ފިލުުވމުގެ މަސަްއކަތް ވެސް އެަބދޭ ރައާބަތު، މަރުަކޒުެގ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކޮށް އްޙީ ޞިމަސައްކަތްތަކަށް ބަާލއިރު 

ނޑުގެ ަމސައްކަތް ވެސް ކުިރއަށް އެަބދޭ. މިހެންކަމުން، މި ހުރިހާ ގިލީނކުރިއަށް. އަދި ހަމަެއއާެއކު، ދިޔަމި ގެ ބޯޅަދަ

ްށ ޚާްއޞަކޮ ،ގިީލގެ ރައްޔިތުންެގ ނަމުގަާޔއި އަޅުަގނޑުެގ އަމިއްަލ ނަމުގައި ިދެވހި ސަރުކާރަށްނކަމަކަށް ޓަަކއި ދިޔަމި

އްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އި ދަްނނަވަން. ޔާމީނަށް ަވރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް هللا ލް ޢަބްދުޟިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާ

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށުެގ  .މެންބަރުން ްއޒަތްތެރިއި ނޑު ފާހަގަކޮށްލާފައި އޮތީ އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ގިނަ މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަށެއް. ގުރައިޫދގެ ބަނދަރު  ށް ވުރެމީހުންނަ 2300. ުގރައިދޫއަކީ އެއީ ގުރައިދޫ ؛މައްސަލަ

. ާރއްޖޭަގއި އެންމެ ޮބޑެތި ދޯިނފަހަރު ގެންގުޭޅ ރަށްރަށުެގ ވެފަވީރާނާ  ،ވަރަށް ބޮަޑށް ހަލާކުވެ އޮތީ ސުނާމީަގއި

ރަށް ދަށު ތެރެއިން ގުރައިޫދއަކީ ގިނަ ދޯނިފަހަރު ހުރި ރަށަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންކަމުން، ބަނދަރު ހާލު އޮތީ ވަ

ކަްށ ރަށް ދަށު ދަރަޖައަހަރު އެޅުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ަވނީ ވަފުރުމާއި ދޯނިފަ. ދޯނިފަހަރު ލަފާއްސަދަރަޖައަކަށް ގޮ 

ގަިއ ށް ވެފައި ވަނީ. ވިއްސާރަ މޫސުމުއުޅުމަކީ ަވރަށް ދަތި ކަމަކަނިކުމެދޯނިފަހަރަށް ވަދެ އި. ހިކި ދިޔައިގަ އްސަ ގޮ

ނޑު ބޭރުަގއި ގިނަ ދޯނިފަހަރު ތިބެންޖެހޭނީ. މިހެންވުމާއެކު  ،އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ިއެގން މި ސަރުކާރުަގއި ދަންނަވަ، ކަ

ނަޑއެޅި އަ މިލި 10އެ ކަމަށް  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ގުަރއިދޫގެ ބަނދަރު ހިމެނި 2015 ެދ  ،ން ރުފިޔާ ކަ

ވެސް މި ބަނދަރުގެ  ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުގައި 2016ިމހާރު  ،ނުކޮށް ޮއވެފަހަރެއްގެ މަތިން ޓެންޑަރކޮްށ ބަޔަކާ ހަވާލު

ވީހާ އަވަަހކަށް މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި  ،އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަންމަސައްކަތެއް ނެތް. 

ނޑުމެންވެސް ފައްަޓވައި އަހަރު ތެރޭގައި ގުރައިދޫ ރަްއޔިތުންގެ ވަަރށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމުަގއި.  ،ެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

ރަށްރަށުގަިއ ރޭ ާރއްޖޭަގއި، ާރއްޖެތެ .ތް ވެސްއަށް ޭބނުންވޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެްއގެ ޚިދުމަހަމައެއާެއކު، ގުރައިދޫ 

ފެށި ރަށަކަށް ވާނެ  ގެ މަސައްކަތްފޮލިހު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ފަހުން އިތިއްބަން ފެށިޕޮލިސް ބަ
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ެވއްޖެ ބިން  އަހަރު 10 ،ގުރައިދޫ. އަދިވެސް އިމާރާތެްއ ނެތް. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަ ބިމެއް 

ސްޓޭޝަެނއް ްއ ނާދޭ. ގުަރއިޫދގަިއ ޕޮލިސް މަސައްކަތަކަށް ެއއްވެްސ ޢަމަލީ ސިފައެ ފާހަގަކޮށްފައި އޮންނަތާ. އެ 

އަދި ، ވަރަށް ގިނަ މީހުން ލަފާފުރާ ،ވެފައި  ކަެމއް. ެއއީ ދާއިާރގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމަށް މުހިއްއެޅުމަކީ ވަރަށް މު

ވެސް  އަތޮޅުގެ ާދއިރާަގއި ދެން ޮއތް ދެ ރަށުގެ ކަންތައް ،ުއޅޭ ރަށަކަށް ވުާމއެކު އި ޖަްއސަ ވަރަށް ގިނަ ދަތުުރވެރިން

ގުަރއިދޫ  ،އެދެން ަގއިއަޅުަގނޑު ަސރުކާރު ،ވާތީ. އެހެންކަމުން ބަލަހައްޓާ ރަށަކީ ގުރައިދޫ ޮޕލިސް ސްޓޭޝަން ކަމަށް

އަޅުަގނުޑ  .ަރއީސް، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންއިުމކޮށްދެްއވުން. ިއއްޒަތްތެރި ޤާސް ސްޓޭޝަނެއް ވީހާ ައވަހަކަށް ޕޮލި

ވެސް އެބަޮއތް. އެއީ ގުަރއިދޫަގއި މިހާރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢެްއ  ންވާ ކަމެއްވަރަށް އުފަލާެއކު ފާހަކޮށްލަްނ ބޭނު

ދެްއވާ. ެއ އިވަރަށް ބޮޑު ިބމެއް އެބަ ހިއްަކވަ ގެންދަވާ. ަސރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދު ކުރަްއވަިއގެން  ހިނގަމުން އެބަ

ނަވަން. ދަންށް ޚާއްޞަ ޝުުކރެއް ައޅުަގނޑު ާޔމީނަށް ވަރަهللا ޓަކަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކަމަށް

ކުރާ ބައެއް. ައޅުަގނޑުމެން ޓުރަީއސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ސަޕޯ އަދި ގުރައިދޫ ރަްއޔިތުންނަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ދީފައިވެސް ދައްކަ ފަހަރެއްގެ މަތިން 3ގުރައިދޫ ރަްއޔިތުން ވާނީ ޭވތުވެދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި މިކަން 

ކްސްއެްއ އެންމެ މަތީ މަތީ މާ ލިބެން ،ސައްތަ މަނިކުފާނަށް ވާނީ ސައްތައިން އިޫދގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުްނ އެގުރަ

ނުޑ އެދެން ގުރައިޫދއަްށ ބޭނުންވާ ކަންކަންދީފައިހޯދަ އަިދ ރައީސް ޔާމީން އެބައޮތް  ،. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްށ ގުަރއިދޫ އްަތްއ ތިމަންނާ ކޮށްދެއްވާނަމޭ. އެއީ ތިމަންނައަވަޢުދުެވވަަޑއިގެންަފއި ގުަރއިޫދއަށް ބޭނުންވާ ކަންތަ

އިތުރަށް އަޅުަގނުޑ އަދި ަހމަ އޭގެ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި އިގަންނަމޭ. ދު ިތމަންނަ ބަލައީރައްޔިތުން ކުިރ ތާ

 5ން. ގުރައިޫދަގއި ތިބޭނީެވސް މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރު ،އެކު ދަންނަވާލަން ފަޚުރުވެރިކަމާ

ނޑު އަދި މިއަދު ވޯެޓްއ  ،ކައުންސިލަރުންނަކީ ެވސް ުގރައިދޫަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް ކައުްނސިލަރުން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ  ،ސް، ގުަރއިދޫން ދިވެިހ ސަރުކާރަށް ހަމަ ފެންނާނީޔަނޫނިްއޔާ މާދަން ވޯެޓއް ލި ،ސްޔަލި

ގިަނ  މާ، ިގނަ ވާހަކަތަެކއް ސް ނެތް. އަޅުަގނުޑ މިގޮތުން މާވެއް ތައިން ސައްތަ ނަތީޖާޭއ. ޝައްކެ ސައް

ކާކަށް ނެިތން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ދައް ތަކެއް ައޅައިގެން ވާހަކަިގނަ ފޮނިތޮށިކާފޫރުތޮޅި ނޫނިއްޔާ މާ ،ބަހަނާތަކެއް

ދި ބަދަލުތައް ގެނައުާމ އެތެރޭަގއި ގެންނަންޖެހޭ ކުދި ކު ،ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ  އެްއކޮށް މި  ބަޖެޓް ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ކުރަން. ވައްސަލާމް ލެއްވުން އެދި އަޅުަގނޑު ދުޢާهللا ކަމުަގިއ މާތް ބޫލުކުރާ ބައެއްގަހެޔޮަބސް  އި،ވެސް ހެޔޮބަސް އަހަ

 ވަބަަރކާތޫ. هللا ތުޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްޔާ އިއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ތު މިޞަމެންބަރު. އަޅުގަ

 ޝާހިދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

، ޓަކީވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެ 2016ވާ  މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި

މު ރައްޔިތުންނަްށ ާއއްގޮތުން  ބަޖެޓާ ބެހޭ ިއ،ޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުދެއްވަތު މަޞަބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރު

ސްގެ ހުގެ ބަެލވިފަިއވާނުާވ ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓުއިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވަބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނޑު ދެކެން. ިމއަދު  މަރުޙަލާގައި އަދި ކޮމިީޓގެ މަުރޙަލާގައި މިހާރު ކުެޅވެމުން މި ދަނީ ރީތި ޑްރާމާެއއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖި 2އޮތް ސަރުކާރަށް  ރާއްޖޭަގއި މި ހުރެ ެއއްެޗއް ލީހުގައި ހުއްޓިއަހަރު ވާ ދުވަހު ައޅުގަ

އަނިާޔވެރިކަމުްނ ، އްކުންތެރިކަމުން ގިރިޓީވެގެްނވާދެ ،ޖެހެނީ އިސްރާފުން ފުރިގެންވާ ދަންނަވަން މި

ގޮތުްނ  ތާރު ސަުރކާރެްއގެ ބަޖެޓާ ބެހޭޚްދުމުޚު ،ތިޤާދު ބަލިަކށިވެފަިއވާޢުވަސްާވސްތެރިކަމުން އި ،ޅާފައިވާ އަހައްދުފަހަނަ

 ކު ރައްޔިތަ  ގޮތުން ދިވެހި ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2016 .ޒަތްތެރި ރައީސްއް ޖެހެނީ. އި މިއެްއޗެއް ދަންނަވަން 

ޖެހޭނީ މި ބަޖެޓަކީ ކޮންމެ ދިވެހި އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަން ،ނަމަ ޖެހިއްޖެލައިން ެއއްެޗއް ބުނަންކައިީރގައި އެއް ޖުމު

ލަްއކަ ރުފިާޔގެ ވާހަަކ  ލާ ބަޖެޓެކޭ. ެއއްއިލަްއކަ ރުފިާޔއިން ދަރުވަ  ފަރުދަކު އެއް  ިދވެހި ކޮންމެ ،ރައްޔިތަކު 

ބިލު ނުދެއްކިފައިވާ މީހުން، ފެން ބިލު ނުދެއްކިފައިވާ  ނުދެއްކިފައިވާ މީހުން، ކަަރންޓު ދައްކަމާތޯ. ކުދިންގެ ސްކޫލް ފީ 

ދޮށުްނ ވެްސ ނުލިބިގެން ެއއްގޭ ުގޅަ ޕެނަޑޯލް ިލބޭ އުސޫލުެގ ދަށުން މީހުން، ހުސްނުވާ އާސަންަދއިން ދެ

ތިެބ ގައި އެތުރިމާދަށްފަހު މަގުމަތީހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަ ،ގެންދާ މީހުންގެ ތެރެއިންޖަހަމުން ދޮށަށް ސަލާންްއގޭއަނެ

ނަންޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށް ގެން ގެ ާވހަކަލަްއކަ ރުފިޔާ ފެށިގެން އެއް ތިބޭ މީހުން  ސަލާންޖަހާ

ަލއްަކ ރުފިާޔ  މި ެއއް ށްންމެ ދަށްކޮށް މުސާރަ ލިބޭ މީހާއަތެެރއިން އެ ފުންގެސަރވިްސެގ މުވަްއޒަ ިސވިލް. ރައީސް

ނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއް މި ިއ ލޯތްބާ  ،ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކުޖެއަށް އުފަްނވާ ވަނީ ކިހާވަރެްއގެ ެއއްޗަަކށްތޯ؟ އަޅުގަ

ަލއްކަ ރުފިާޔގެ  ނުކުްނނަނީ އެއް ކުއްޖަކު ދުނިެޔއަށް މިކޮންމެ ތުއްތު  ،ކުލުނާއެކު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަުކ ބަލައިގަންނަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި 2016ދަރަނި އެކުއްެޖއްެގ ބޮލުަގއި އެޅިގެން. ެއއީ   ވާ ބަޖެަޓކީ. އެއް  ވަނަ އަހަރުގެ އަުޅގަ

އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  2މިދިޔަ  .ކާލެވިދާނެ. ިއްއޒަތްރެރި ރަީއސްެވސް ދައް  ލައްކަ ރުފިާޔެގ ޚަރަދުގެ ވާަހކަ

ނޑު މި ނިސްބަތްވާ ހެންވޭރު އުުތރު ދާއިރާަގއި އެންމެ  އިމުހަމަގަ ދިަޔ އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެން ،ގަަދއަށްވެސް އަުޅގަ

ދެމިގެން ހުންނަނީ  ،ކުލަ ގަދަ. އެހެންނަމަވެސް ،މަންޒަރަކީ، ިއިވގެންދިޔަ ައަޑކީ ހަވާ ފަޓާސްގެ އަޑު. އަާރލެއް ބާރު

އެއް ނެތް. މިންވަެރއް އަިދ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންާނ ހަމައަށް ތިލަވެފަ  ޚަރަދުވާ .ހިނދުކޮަޅަކށް ،މަ އިރުކޮޅަކަށް ހަ

ނޑުމެން ހަވާ ފަޓާސްެގ ގޮުތގަިއ ޖައްުވގެ ތެރެއަްށ މިދިޔަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   2ކިަތއް ލައްކަ ރުފިޔާތޯ އަުޅގަ



25 

 

ކުދިްނެގ ކިތައް ތުއްތު ،ރުފިޔާތޯކިތައް އެއްަލއްކަ  .ލާފައިވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ތެރޭަގއި ދޫކޮށްދުވަހުއަހަރު

ނޑުމެން އަރުވާތަ ކި ،އަޅުވަނީ ކިތައް ފަާޓސް ދަރަނި އަޅުަގނުޑމެން މި ބޮލުގައި މި ކިހާވަެރްއެގ  ؟ތޯއިފަ އް ހަވާ އަުޅގަ

 ،ފަހު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ސަރުކާރުެގ އިސްވެރިންނަށް ލިިބވަަޑއިގަްނނަވާތޯ މިދެންނެވި ގޮތަށް ހަވާ ފަޓާސް އެރުވުމަށް

ލަްއކަ  ދިރިހުރި ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލުަގއި މި އެއް ތުަވގު ާރއްޖޭަގއި މި ،އަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްރާއްޖެ

 މި ،ދިޔައީ މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަެވގެން މި 50މިނިވަން  ؟މަހެޅީތަނަށް ހުށަ  ރުފިޔާގެ ދަރަނި އަޅުވާަފއި ބަޖެޓެއް މި

ނޑުމެން ަދއްާކއިރު ަގިއ އެއްއަހަުރގެ ބަޖެޓުވަނަ  2016ވޭތުވެދާ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި.   ،ަލއްކަ ރުިފޔާގެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ހަމައަށް ތިލަވެގެން ގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭްއވެވި ރިސެޕްޝަުނގެ ޚަރަދު ހިސާބުތައް އަުޅގަުޑމެންނާ 50މިނިވަން 

ނޑަކަށް  ޓަކަށް ބޮލަކަށް މިއްއަިއއިރު ތަ ހާސް  23 ،އްގެ މައްޗަށް ޚަރަދުވިހާސް ރުފިޔާ. މީހެ 23ޖެހެނީ ގާތްގަ

ނަޑކަށް ައޅުަގނުޑމެން މި ރައީްސ. ރުފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ަރއްޔިތުންެގ  ދިވެހި، ގެ ތެރެއިންކާ ދަރަނީދައް މިއީ ގާްތގަ

އަލަށް އުފަންވާ  !އޮތީ. ދަރަނި. ހިތްޕުޅަށް ގެންނަވާ މީހުންގެ ބޯމަތީގައޭ މި ރިސެޕްޝަން ބަްއވާަފއި މި 4.3ތެރެއިން 

ުކއްޖެްއގެ ބޮލުަގިއ  4ކޮްނމެ  ،އަޅުަގނޑުމެން އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖެްއގެ ބޮުލގައި  އުފަްނވާއިުރ، ތުއްތުކުއްަޖކު

ނޑުމެން އޮތީ އަޅުވާފަ އިސްރާފު މި ގެމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވި ރިސެޕްޝަނުރައީސުލްޖު  ކުރިމަތީގައި މި ގެ. އެ ބަޖެޓް އަުޅގަ

ވީމާ، މާލޭގެ  ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްަޖރީކޮށްލެއްވުނު. މާލެއަށް ނިްސބަތްވާ ރައް އި. މުޅި މާލެ ދިއްލަވަނީ

ނޑު މި ،ވާހަކަ ނޑަށް ޚަބަރު މާޭލގެ ތަންތަން ައޅުަގޑަށް ފެނިފައި ހުރީމަ އަުޅގަ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭެގ  ލިބޭދައްކަނީ. އަުޅގަ

ރޭޓަރެްއ ައތޮޅުގައި ހުރި ޖަނެ ވެސް އަްއޑު ގައިމުކަމުގެ ތެރޭަގިއ. ހަމަުރ ހުރީ އަނދިރިުދވަްސވަ ގިނަ ރަށްތައް އެ

ނޑުމެންގެ މި މާލެ ދިއްލަ ގެނެސްގެން ނޑުމެންނަކަށް ސާފެއް  އިއަުޅގަ ޖަރީކޮށްލީ. އެކަމަށް އިސްރާފުވި ޚަރަދު އަޅުގަ

ވިްއޔާ ލިބޭ. އިރާދަކުރެއް ގެންދަާވކަމުގެ ޚަބަރުމައްސަލަަތއް ބައްަލވަމުން ތަންތަނުން އެ އިނުވޭ. އެންޓިކޮރަޕްޝަނާ  އަދި

ގައި އެޅިފަިއ ހުރިތޯ މާލެ ލަްއކަ ރުފިާޔެގ ތެރެއިން ކިަތއް މީހުންގެ ޮބލު މަ މި ެއއްއިޔަ ދިސާފުެވގެންތައްއެ މަޢުލޫމާތު

ނޑަ ކުރެުވނު އިސްރާފުގެ ނަތީ ަގއި އެމާލޭ އި،ދިއްލަ ތަނަށް އް އެއްތަނުން އަނެ އި،ޖާ ފެނިގެންދާނީ. ގަސްތައް ކަ

ނޑުދޮށެްއ ހެދުމުގެ ްށ ހެދިނަޖިްސ ހޮޅިއެްއގެ ޮކޅުަގއި މާލޭެގ ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރުމަ ،ބިނާތައް ބަދަލުކޮށް ގޮ

މި ބޮޑު  ،ވަނީ. މި ދަރަނި  މުން ގެންދަވާަފއި އްވަކުރަލަްއކަ ރުފިާޔ ޭބނުން މި ެއއްކުރިއަްށގެންދިއުަމށް  މަސައްކަތް

ހުގެ ގިނަ މި މަޖިލީ ،ވަރަށް ޮބޑަށް ދެރަވޭ .ކުރަްއވާފަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްވަނީ މިސަްއކަތަްށ ޚަރަދު ދަރަނި މި

ނޑަްށ ތަނަވަްސވެގެންގޮތަށް ވާހަކެދްއކުމުގެ ފުރު ގެންދެވި ދައްަކވަުމން ޅުމެންބަރުން ވާހަކަފު އެއީ  .ނުދާތީޞަތު އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ކޮްށދެއްވި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ  ،ރަށް ަތޢުރީފުކޮށްކާތުން ވާހަކަަދއްކާ ުދވަހަކު ސަރު ގޮ ބަޖެޓާ ބެހޭ

ތަން  ސް މިހާރު ހިނގަމުންދާހުބަ މަޖިލީހުގެ ވީމާ، ެއޮގތަށް މި ދެއްކުން ެއއީ ރާއްޖޭަގއި ޮއންނަ ސަގާފަތެއް

ހެންވޭރު އުތުރުގެ މީހުން  ،ހެންވޭރު އުތުރަްށ ނިސްބަތްވާ މީހެއްގެ ގޮތުން ،އަޅުަގނޑަށް ފެނިފައި އޮތީ. ެއހެންމަވެސް

 ،ކަމުގައި އެބަހުރި. ައޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވައިފިްއޔާ  ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުން ކުޑަުކޑަ ދަްއޗެއް މި
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 ކޮށްދެްއިވ ކަންަތއްތަކަށް ނިސްބަތްކޮްށ ެއއްެޗްއ ދަންނަވައިފިްއޔާ އެ ދެްނވުނު އެްއޗަީކ މަލާމާތުގެ ބަހެއް  ސަރުކާރުން

ގިނަ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ  ،ނުާލނަމޭ ހިތާ ހުރީ. އެހެންނަމަވެސްއިނަށް ހީފުޅުވެފަިއވާތީ، ދަންނަވަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުންކަ

 ލާނަން. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ އިވެސް ދަންނަވަ  ވާތީ ައޅުަގނޑު އިއަދާކުރަުމން ގެންދަވާފަސަރުކާރަށް ޝުކުރު

މިލިއަން  3ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުަގއި ލިފްޓެއް ބަހައްޓަން  ،ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަމުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލިން

ނޑަށް ޚަބަރުގައި ބަޖެޓު ރުފިޔާ ެހއްޓުމުގެ ނުވަތަ ބެ ،ރު ބަހަްއޓައިފިމިހާ ލިބޭ ގޮުތގައި އެ ލިފްޓުއޮތް ވާހަކަ. އަުޅގަ

ހެންވޭރު އުތުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީސް ބެހިފައި ހުންނަ  .ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތް ކުިރއަށް

ވާނީ އެކަަމްށ  ވެސް ގޮތުން ހެންވޭރު އުތުރަށް އަާރ އޮފީހެއް. އެހެންވީާމ، މިދިޔަ އަހަރު ދާއިރާ ބެހިފައި އޮތް ،ގޮތުން

އުޅުުމގެ ކަުރގެ ޮއފީސްތަކަށް ވަދެނުކުމެތައް ބަޔަކަށް ސަރު. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެ އަދާކޮށް ދަންނަވާފަކުރުޝު

ލިފްޓެއް ބަހައްަޓވަން  ގެމިލިއަން ރުފިޔާ 3ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އޮފީހުގައި  ،ފުރުޞަތު ތަނަވަސްނުވެ އޮްއވާ

ނުޑ ފާހަގަތުގަސް ނޑު ދެްނނެވި ކުރާކުެރއްިވކަން ެއއީ ައުޅގަ ަލއްކަ ރުފިާޔގެ  އެއް ،ކަމެއް. ެއއީ ެއއްކަލަ އަުޅގަ

މައްޗަށް  ންއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިފްޓުމީހުންެގ ބޮލުގެ މަތީގަ 30 ތެރެއިން ދަރަނި ބޮލުގައި އެޅިފަިއވާ ީމހުންގެ

މަތީަގއި.  ދިންގެ ބޮުލގެކުތުްއތު 30ންވާ ުހން. އަލަށް އުފަމީ 30ހައްަދވަނީ.  ަވޑަިއގެން ތިިރއަށް ަވޑަިއގެން އެ އަރާ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ މިއީ ެހންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މީހަކަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޫން.  ކަމެއް ނެހުރެ އަޅުގަ

ްސ އެއަށް ދަްއކަންޖެހޭ އަުގ ޔަވި އިހުރިކަމުގަވަސީލަތް ިއ ސާފު ބޯފެން ލިބޭނޭ އަޅުަގނޑު ާދއިރާގެ ގޭޭގގަ 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާަގިއ އެބަހުރި ހިލޭ ފެންވެރުމުސަރުކާރު ،ސްއިންތިހާއަށް ބޮޑު. އެހެންނަމަވެ ގެ ގެ ހެޔޮފުޅުކަުމން އަޅުގަ

އެހެލާ ސަރަހަްއދުގައި ހުރޭ ޮބޑު ަވޅެއް. ެއ ނޑުމެން ުކޑައިރު ހެންވޭރު ދޯނި. ައޅުގަ ދެްއވާފަޒާމެއް ހަމަޖައްަސަވއިއިންތި

ނޑުމެން ދެކެްނ މަސްވެރިން އައިްސ ފެންވަ  އިދާނުަގއި ތަން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ޖުމްހޫރީ މަ ހަދާލާއިރަވަޅުން އަުޅގަ

ގެ ތެޭރގަިއ އަދި މިއުޒިކު  ޔާ ޑާން ހަފްތާއަކު އެއްުދވަހު ކުލަވަެދއްވާަފއި ހުރި ފެންއަރުވާ މިހާރު އެ ހައްދަވައި

ވާތީ،  ދެްއވާފައި ފެންވެރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިުތންނަށާއި މާލެ އަންނަ ގިނަ ބަޔަކަށް

އޭ. ފެހި ޒޯން ނީކުރައް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާނެ މަލާމާތްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބައެ ،ނަމަ އެކަމަށް ޝުކުރު އަާދކޮށްފި

ނޑުމެ ހުރި އި އެތައް ޒަމާނުއްސުރެ ފަޅާފަ .އޮތީ ޒޯނު މި  ފެހި އިންނަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގަ އެބައޮތް އަުޅގަ

ނޑާ ތިރިކޮ ބޮޑެތި ހެދި ،ބޮޑެތި ނޑު  އްދަށް ެފހިހަވެސް އެ ސަރަ ށްލުމަށްފަހުގަސްަތއް ކަ ޒޯނު ކިޔާތީ އަުޅގަ

ކަމަށް.  ރުެގ ތިމާެވށި ދުވަހު ދެްއވާނެހަހެންވޭރު ުއތުރު ދާއިރާއަށް ފެހިފަތުެގ އިނާމު މިއަ ،ކުރަންމީދުއްއު

ގޮތުން  ސް އެ ފާލަމާކާ ބެހޭވެއި ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގަ ،އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ ެއަކންޏެއް ނޫން

 .ދާއިާރގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެންދާ ފާލަން މިހިރީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރގައި. ހެންވޭރު އުތުރު ހަކަދަްއކަމުންވާ

އަދި ާރއްޖޭެގ  ،ނަމަވެސް ފޭބުމުގެ ފުރުސަތު ެނތްއިއަރަވެސް މީހަކަށް އެ ފާލަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ެއއް

ްސ ސަރުކާރަށް މިއަދު ޝުކުރު ޔަވި  އިކަމުގަ  ނުެވވުނުސަރަހައްދާ ގާތް އެ މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން ެއްއެވސް މީހަކަށް
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. ފަތާފައި މަސް ތު ދެއްވާަފއިވާތީޞަލުމުގެ ފުރުއިދަންނަވަންޖެހޭ. އެއީ ދުރުގައި ތިބެގެން މަސްވެރިނަށް އެ ފާލަން ބަލަ

ނުޑ  .އެރުުމގެ ހެޮޔފުޅުކަން ސަރުކާުރގަިއ އޮީތތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހިފައިގެން މާލެ މަސްވެރިންނަށް އަުޅގަ

ދެކުނު ފަރާތުން ލޭ ވެސް މާ ވަަޑިއގަތީކުރައްވަން އަރާ ށޭ. ބޮޑުތަކުރުފާނު މާލެ ފަތަހަނުކުަރއްވާއިކުޑަތްހި ،ދަންނަވާލަން

ްށ . ހިތްވަރާ އެީކގައި މަސްވެރިން ކުރިއަށް ވަަޑިއަގންނަވަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ސަރުކާރަފައްތަވާފަ

ވުމުަގއި ދެމިތިބެންޖެހޭނެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަން ފެށީމާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ބަެއއް ބޭފުޅުން ޝުކުރުވެރި 

ައޅުަގނޑު ބޭނުްނވަީނ ޖަވާބުތަެކއް. ައޅުަގނޑު  ؟ހެއްޔޭ ކަމެއް ހަމަ ނެތީ ސަުރކާރަްށ ކުރެވުނު ،ހިތްޕުޅަށް އަރާނެ

ެވސް އަުޅގނޑުމެްނގެ ދާއިާރެގ އެްއވެސް މީހަކަށް ފްލެޓް  ގައިމުކުރި ހަމައަލަުތ ކަިއވެނި ،ބޭނުންވާ ޖަވާބުތަކަކީ 

 ކުރާނޑުމެންެގ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތް އަުޅގަ .ރައީސްިއއްޒަތްެތރި  ށޭ.އޭ؟ އެ ޖަވާބު ހޯއްދަވައިެދއްވާލިބިފައިވޭތޯ

؟ އޭކަމަށް ވިދާުޅވީ ރިސޯޓް ހިއްސާ ކޮބައިތޯ  ދެއްވާނެ ،މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތްުކރާރިސޯޓުތަކުަގއި މަަސއްކަ

ނުޑވެރިންނަށް .ވާށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޖަވާބުދެއް ނޑުތަެކއް ނުހުރޭ.  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި މާ ؛ދަ ބޮޑު ދަ

ނޑު ،އެހެންނަމަވެސް ނުޑވެރިން އެަބއުޅޭ. ަދނޑު  ؛މީހުން ޮގސް އަތޮޅުތަުކގަިއ ހައްދާ ގެ ދާއިާރގެމެންއަުޅގަ ހައްދާ ދަ

ހާސް  ނުބެޔަސް ދެއްވަން ވިާދޅުވި އަށް ،އިތޯއޭ؟ ބެޔަސް ހާސް ރުފިޔާ ކޮބަ  މީހުންނަށް ދެއްވަން ވިާދޅުވި އަށް އެ

ނޑުެގ ދާއިރާގެ  ރުފިޔާ، ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ކޮބައިޯތއޭ؟ މި ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު ެދްއވީމަ އަުޅގަ

ނޑު ދޭނެ ޖަވާބުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. އާސަންދަ ހުސްނުވާނެ ކަަމށް ވިދާޅުވި. އަުޅގަ ެގ ނޑުރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 .ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނުކުެރިވގެން ސަލާންޖަހަމުން އެފަުރވާބޭސް ،ުނކުރެިވގެންދާއިރާގެ އެތަްއ ބަޔަުކ ބޭސް

ދެކޮޅުން ފެލައިގެން ޓެކްްސ  ،ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ނުލިބެނީކީ ނޫން. ސަރުކާރުން ރައްިޔތުން ދެކޮޅުން ފެލައިގެން

ދިމާނުވުމުގެ ހެދުމުގައި ދެޮކޅުށް ޮބުޑ. އެހެންނަމަވެސް، ހިސާބުމްދަނީ އިންތިހާއަނަގަނީ. ިޑއުޓީ ަނގަނީ. ލިޭބ އާ

ކަމަށް ވިދާުޅވި.  އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ން އާއަބިލި 3.37ންނަނީ. މިދިޔަ އަހަރު ނުވެ މި އޮ  ސަބަބުން މިކަން

އެ އަދަދު އަނެްއކާ  ،ެއއް ކަމަކީއަހަރު އިތުރަށް ކުރަްއވާފައި އޮތް  ލިބުނު އެކައްެޗއް ވެސް ެނތް. މި

ކަމަށް ވިދާުޅވެަފއި ހަމަ ފޮތުގައި ެޖއްސެވީ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް  ން ލިބޭނެއަބިލި  4.01 ،ބޮޑުކޮށްލަްއވާފައި 

ނޑު އެހެން  ބަޖެޓަކީ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެކޭ ބުނީމާ މި ،ކޮމިޓީގަިއ ވިދާުޅވި ތިމަންމަނިކުފާނު ވަރަށް ދެރަފުޅުވެއޭ. އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުދަންނަނު ހިތްޕުޅުގައި ޖައްާސކަށް. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ  މެއް ނެތް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުވާނަން. އަޅުގަ

ވަނީ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮަތކަށް  ގާނޫނަށް މި މަޖިލީހުން ގެނަިއ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މިހާރު މި

 ،ބޭުނންވާ ދިމާލަކުން ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ،ބަޖެޓު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ފާްސކުރިޔަސް

ހަަމ  .އެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ މާނަ  ބެހޭ ރުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓާބަޖެޓުން ޚަރަދުކު

މި ސަރުކާރަށް، އްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެ ،މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން

ެއއްެވސް . ލެވިފައިވަނީ ހުޅުވަ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު މިދަރަނި، ލޯނު  ؛މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ދައުެރްއ ނެތި
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ނުޑ މި ބަޖެޓާ، މި މަޖިލީހަށް ނެތި. އެހެންވީމާ ފުރުޞަތެއް ބަޖެޓު  ،ގޮތުން ދަންނަވަން އޮތީ ބެހޭ  އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުވާ އަދަދު  ،އެ އަހަރަކަށް އުއްމީދުުކރައްވާ  ؛ުކޑަ ސިޓީއުަރކަށް ،ހުށަހެޅުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ

ރަށް އަހަ ތަނަށް ަވޑަިއގެން ެއ ސިީޓއުރައިްނ ނަންގަވާަފއި މި ޖައްސަަވއިގެްނ ސިޓީއުަރ ިހއްޕަަވއިގެްނ މި

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ  މިއީ  ،ނުދަންނަވާނަން ތިބެގެންންވީ. ޭއރުން އަޅުަގނޑުމެން މިތާއިޢުލާންކޮށްލަްއވަ ،ންއަ ބިލި 27ކަ

ނޑު ނަމަނަމަ ، ދަންނަވަން ޭބނުންވާ ވާހަަކއަކީ  ޚިޔާލީ ބަޖެޓެކޭ. ހަމައެކަނި ަފއިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިުހގައި އަުޅގަ

ހަަމ  ،ނަމަ ނުކުަރއްަވްއޗޭ. ބަިއވެރިކުަރއްަވއިފިޔުުމގެ މުބާރާތެްއަގއި ބަިއވެރިލިސް ކަހަލަ ވާހަކަޓު ފޮތް އެްއވެމި ބަޖެ

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށް މި ބަޖެޓު ދާނޭއަވަނަ ޚިޔާލީ ވާހަކަ ލިޔުުމގެ ދާއިާރއިން ެއއް ،ޔަޤީނޭ

ނޑުމެން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް އެދި  ސުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا ކުރިމަތިވެފަިއވާ އަނިާޔވެރިކަުމން އަޅުގަ

ނޑުމެން ުޅގަަރއްޔިތުްނނަށް މި ދިމާވެފަިއވާ ނިަކމެތިކަމުން އަ އަޅުަގނުޑ ދުޢާ ދަންނަވަްނ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ

 .وبركاته ورحمة هللا الس الم عليكموއާމީން. ! ސަލާމަތްކުރައްވާށި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޒަތްތެިރ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލޫފަށް. ޚްންބަރު އަޙްމަދު މަމެ

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކޮށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ދެންެމގަިއ  2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑުމެން  ،ޝާހިދު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށްهللا ޚް ޢަބްދުއަޅުަގނުޑގެ އަ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެކޭ  ގެފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

ަލންޖެހެނީ މިއީ ހަމަ ޚިޔާލީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ދަންނަވާވިަޔސް  ކަމުަގއިވެ ހިތްޕުޅުގައި ޖެހިަވަޑއިގަތް ބުނާތީ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގަ އި ޖެހިދާނެ. ރީތި ނަންނަން ކިޔާފައި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ބަޖެޓެކޭ. ރީތި އަދަދުތަކެއް ައޅުގަ

މީގައި ލިެޔވިދާނެ. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހަމަ މި ބަޖެޓުގައި މާ ރަނގަުޅވީސް ދެންމެގައި ޝާހިދު 

އި ދަމާފައި ހުރި ފާހަގަކުރުަމށް ޓަކައި މާލޭަގއި އެކި ިހސާބުތަކުގަ  50މިނިވަން  ،ވެސް ެއ ފާހަގަކުެރއްވިހެން

ތޯ؟ ނީ ީކއްވެކަ ިމހެން މި ދައްކަނަމަ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަ ފަތިތައް ލަިއގެން މި ބަެޖޓު ރީތިކޮށްލިބޮކި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން ހުށަހެޅިފައި  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ަބއެއް ސަބަުބތަކަށް ބަލައިލާނަން. ެއއް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ދިަޔ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި އެ ،ގާުތގެ ބަޖެޓަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި  ން ރުފިާޔއާއަބިލި 28އޮތް  މި

މޫނުގެ އުވާވަރު. އޭެގ ކުރިން ރައީސް މަ ލަކޮށްލީމަައހަރު އެކުލަވައިެލވުނު ބަޖެޓުތައް ޖުމު 3ދިޔަ ވޭތުވެ ؛ތިން އަހަރު
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ުދވަހުެގ ދެ އަހަރު ،މޫނުގެ ެވރިކަމުގައި އެކުަލވައިެލވުނު ަބޖެޓަކާއިއުސް މަ ރައީ ،ވެރިކަމަށް ބަލައިަލއިފި ކަމަށް ވާނަމަ

ޖެޓުން އެކުަލވައިެލވުނު ބަ ކުރާ ގޮުތގަިއ މިދިޔަ އަހަރު އެްއވަރު. މާނައަކީ ައޅުަގނޑު ގަބޫލު  ބަޖެޓާއި މި ބަޖެޓާ

ނޑުމެންނަށް ،ުދވަހުގެ ކުިރއެރުންގާތްަގނޑަކަްށ ދެ އަހަރު ނޑުމެންނަށް  އޮތް  އްސައައި  ތަަރއްޤީ އަުޅގަ ތަން އަުޅގަ

މި ވާހަކަ ކޮޅަށް ހުރެ މި ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި ެއއިން  ،ތިބެވެސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިތާފެންނަން އެބަޖެހޭ. ނަމަ

ނޑުމެން ހަމަ ހިސިލުވެަފިއ ނެތްކަން އެހާއެްއވެސް ކަެމއް  ކުރާ ކަމެއް. އެުކ ފާހަގަ ކަންޮބުޑވުމާ ،އެކުޔާ ތާމައީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ބަނދަރު ހަދައިދޭނެ ކަަމށް މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް. ނިމިަފއި 60  10ވަީނ ގާްތގަ

މަގު ހަަދއިދޭނެ  40ވަރަކަށް ނަުރދަމާ.  10ނަރުދަމާ ނިންމައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮްތ. ނިމުނީ  60ބަނދަރު. 

ވަަރކަށް  4ހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓް ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަީނ. ނިމިފައި އޮީތ މަގު 40 ؛ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް. ިނމުނީ

ޖެހޭ  ދުވަހަށް އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު އެބައަހަރު 3ދިޔަ  މަގު. އެކަމަުކ، އޭގެ ކުިރައށް ރައީސް ނަޝީދުގެ އެ

ވަރަކަްށ  27 ބަނދަރު، 57ގައި ތެރޭގެ އިލާއިރުަގއި ެއދިޔަ ތިން އަހަރުއަޅުަގނޑު ެވސް އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. ބަލަ

ފްލެުޓގެ  8000ނިންމެވި.  ފްެލޓު 2000. ަބއިވަރު ަމުގތަކެއް ނިންމާފަ އެތައް އިައތޮޅުގަ . އައްޑުނަރުދަމާ ނިންމާފަ

އެއަރޕޯޓް  3ބިމެއް ހިްއާކފައި އެބައޮތް.  19މިސްކިތް ނިންމަވާަފއި އެބައޮތް.  47މަސައްކަތް ފައްަޓވާފައި އެަބޮއތް. 

ނަޑކަށްދުވަހުގެ ބަޖެއޮތް. އެކަމަުކ، ެއ ތިން އަހަރުފައި އެބައަޅާ ނޑުމެންނަށް ެއ މިދިޔަ އަހަރު ެވސް އަ؛ ޓު ާގތްގަ ުޅގަ

އެންެމ އަހަރަކަށް ދިނީމަ މި ދެންނެވީ މި ސަރުކާރަށް މިދިަޔ  ،ެއއްވަރު ގާތްަގނޑަކަްށ ބަޖެޓު ދުވަހާތިން އަހަރު

ނޑުމެންނަށް މި، އް. އެހެްނވީމާތެރޭަގއި ކުރެްއވުނު ކަންތައްތަ ގެއަހަރު ދޭތެރޭގައި  އަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ ބަޖެޓާއަުޅގަ

އަންނަ  މި ؛އަހަރަށް ޖެހެނީ. އާދެ، މިައދު މި މިއީ އޮުޅަވއިލުމެކޭ ބުނަން މި ،މިއީ ިޚޔާލީ ބަޖެޓެކޭ ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ނަޑއެޅިފަ  އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި މިދިޔަ އަހަުރ ިތޞާދީ ގޮތުން ކުރިއިވާ ބަެޖޓަށް ބަލައިލާއިރު އިޤްއަހަރަށް ކަ

 290. ކަރަންްޓ އެކައުންުޓގެ ދަރަނި އަށް ދަށްވެފަ 4.8އޮތީ އެންމެ % . ނަމަވެސް، ިނމުނުއިރު މ10.5ިއޮތް %

ނަްށ އަމިލި 400ވަނީ  ނިމިގެންދިޔައިރު އެ އަދަދު މި ،ން ރުފިޔާގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލިއިރުއަމިލި

ވަނަ އަހަުރ  2015 ،ަގއި ހުރިިއރުގައި  15.8ވަަނ އަހަރު % 2010ރިޒަުމގެ އުފެއްދުންތެރިކަން . ޓޫއްސަގޮ އަރަިއގެން

ންމެ ބޮުޑ . އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްސަގޮ އަށް ދަށްެވގެން 4.8ވަނީ % މި އަދަދު ވެސް މި

 ިރޒަމް މިހާރު މިހާ ދަށްވެގެން މި ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ޓޫ ހަކަ. ީކއްެވގެންތޯރިޒަުމގެ ވާޓޫއާމްދަނީއެއް ލިބޭ 

ނޑުމެްނނަށް ފެނުނު އިހަކަށްއަ ؟ވިސްަނން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންދަނީ  ރިޒަމް ދުވަހު ވެސް މަޖިލީހަށް ޓޫުޅގަ

އެްމ.ޑީ.ޕީ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް  ،ށް ހަޅޭއްލަވައިދިމާލަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މީހުންނާ ،ބޮއިކޮޓްކުރުުމގެ ބިލެއް ަވއްަދއިގެން 

ދާ  ރިޒަމް މިހާ ބޮޑަށް އަިޑއަޅާލަިއގެން މި. އެކަމަުކ، މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޓޫތަން ޖަލަށް ލުމަށް ވަކާލާތުކޮށް ވާހަކަދެއްެކވި

 ؟ތޯ ސަބަބަކީމިކަުމގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސީދާ ަރއީސް ޔާމީނާއި މިއަުދގެ ަސރުކާރު. ކޮަބއި ،ސަބަބަކީ

ތަނުގައި  ދީބް މަޤާމުން ވަކިކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުަގއި ކުއްިލއަކަށް ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ މިއަދުވަހު ވެސް އިހަކަށް
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ނޑުމެން މިއަދު ތިބީ ޖެހިފައަ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކާ. ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ދިޔައިޢުލާންކުރެިވގެން . ުޅގަ

ޑަރުން ދޫކޮށް، ދަމާފައި މި ތިބީ. ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުަވއި، ސިޔާސީ ލީންތު ،ފިއްތައިގެން ތުން

ގޮަވއިލާ ކުރުމަށް ތިރާމުއެއަްށ އިޙް ،ރާއްޖޭަގއި ހިއުމަން ަރއިޓްސްއަްށ ތަބާވެ  އިމުކޮށް، މިޤާ ޑިމޮކްރަސީެއއް 

ރިސްޓުން އައުން ކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ޓޫމުތަވަނީ ބޭރު ޤައު ކަންފަތެއް. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްފަރާތްތަކަށް ދެނީ ބީރު

ނޑުމެންެގ ޓޫ ހުއްޓުވުން. އެކަމަށް ހުރަސްެއޅުން. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން މި ން. ރިޒަމް ދަށްވެގެންދިއުދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެސް.އީ.ެޒުޑގެގެ ބަރު މަސް ހިސާބުންވަނަ އަހަރު ނޮވެ 2014އާދެ،  ބިލެއް  ތެރޭގައި އަުޅގަ

ވަރަަކށް ނޫން. އެކަމަކު، އޭެގ  އެރުީވކީ ތިޔަމެ ޝާހިދު އެ ވިދާޅުވިެހން ހަވާތަން. ދެން ދިޔަފާސްކުރެިވގެން

ްނ ރުފިޔާ ހިމެނޭނެ އަބިލި 1.5އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  ެއ ފާސްކޮށްފައި ބުންޏޭ އިނޭގތޯ މި ؟ީވ ކޮަބއިތޯ ނަތީޖާއަކަށް

ނޑުމެންނަކަްށ ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަށް ނެ ކަމަށް. ދައުލަތަށް އެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ތް. ކަމަށް. ނިމިގެންދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަ

ން އަބިލި  1.5ހަރުެގ ަބޖެޓުގައި ހަމަ މިނިސްޓަުރ ިވދާޅުވަނީ މިއަންނަ އަ ުދަވހު އިކޮނޮމިކުއެކަމަުކ، އަެނއްާކ އިހަކަށް

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް  ،ހެން ހުރީމަ. އެހެންވެގެން މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކެްއ މިރުފިޔާ ހިމެނިގެންދާނޭ

ނުޑމެ ޖެހެނީ މިއީ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނަން މި  ވަނަ އަހަރުެގ  2016 ންކަމަށް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނާލަން ބަޖެޓަށް ހަމަ ކަޅިއެއް ެއއް ނޑަކީ ހަމަ  ؛ލާިއރުގައި އަުޅގަ ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ބަެއއް ކަންކަން އެބަހުރި. މިސާލަކަށް މާލޭގެ މެންބަރަކަށް  ން ޔާމީން ގިނައި ވަރަށް ،ވީތީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން  .ނެތޭ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް ނެތޭ. ހަނދާނެއް ،ވެސް އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވޭ 

ނެތޭ. މަޖިލީހަށް އަންނަން ވިއްސާރަވެހޭ ދުވަހެްއގައި ައޅުަގނޑު މަގުަމއްޗަށް ނިކުންނަންޏާ ގެއިން  ހަނދާނެއް

ފަހަރަކު ކަކޫާތ  ަތއް ދިވެހި ރައްޔިތުންތޯ މާލޭގައި ފެންޮބޑުވާ ކޮންމެނިކުންނަންޖެހެނީ އަތަށް ބޫޓު ލައިގެން. ކި

ދާންޖެހެނީ؟ އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތުކޮްށ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މާޭލގަިއ  އިފެނުގައި ހިނގާފަ

ނުމަށް އަޅުަގނޑު ކޮށްދިއިްޞލާޙު ވެސް އެކަން ފެންބޮޑުވުމުގެ ަމއްސަލައަށް ެއތައް ބަިއވަރު ފަިއސާެއއް ޚަަރދުކޮށްގެން

ިއމުކޮށްދީފައި އޮތް ނަރުދަމާެގ ޤާ ބާދީައކަށް ބަލައިގެން މާޭލގައި ވަރަކަށް ހާހުެގ އާފަްސދޮޅަސް ،އެހެންމެގޮވާލަން. ހަމަ

ވަނީ ޖަންގްޝަންތަކަށް ކެތްނުވާ  ހާހެްއހާ މީހުން ކުއްލިއަކަށް ބޭނުްނކުރަން ފެށީމާ މިހާރު މި 50ަލއްކަ  1މައްސަލަ 

ހުންނަކަން. ބައެއް ވިއްސާަރވެޭހ  އިނޫންތޯ ޖަންގްޝަން ހޮޅިތައް ެއއްފަހަރާ ނުގޮވަ  ބަށް ގޮސްފަ. ނަސީބެއް ހިސާ

ޝަންތަކުން. އިނގޭތޯ ޖަްނގްއަރަނީ  އެ އިދުވަސްދުވަހު ަމގުމަތިން ދާިއރުގައި ފެްނއަރުާވ ަވޑާމެއްެހން ބޮކިޖަހާފަ

ނޑުމެއޭގެ މި މައްސަަލ ، ވިސްނާތަނެއް ނުފެޭނ. އެހެންވީމާ ން ސަރުކާރުންން ނިކުމެދާނެ ބަލިމަޑުކަަމކާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ނޑު ގޮވާލަން. ވަކިްނ ޚާއްަޞކޮށް ވެސް މި ަމއްސަލަ ޙައްލު ވެސް ހިމެނުނު އަދަދެްއ ހިމަނައިގެން ކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

 އިމާލެހިޔާއާ ،ންއަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ކަމަަކށް ވިސްނާލާ ކަމަށް ވާނަަމ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނު

ވެްސ  ފަހަރު ނުލާ ިދޔައީ. ެއހެންވީމާ، މިއިވެްސ ހަމަ އަޅަ ހުރިހާ ދުވަހު ތްއޮ ސިނަމާލޭގެ މައްސަަލއަށް މި 
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ސް މިއީ ދެ ހާސް ފަ ތަން. ވާއިފެންނަނީ ދެތިން މިލިއަން ވަރަކަށް ރުފިޔާ ހިމެނިފަ އަޅުަގނޑަށް ބަޖެޓުަގއި މި

 ކުރެވެނީ މަލާމާތް. ދެތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަކުން އެ . އެހެންވީމާ، މިސަތޭކަެއއްހާ ދިވެހި ރަްއޔިތުްނ ދިރިއުޅޭ ތަނެއް

ކަންކަމެއް ރަނަގޅެއް ުނުކރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، ރަނަގޅުކުރެޭވވަުރގެ އަދަދެއް ިހމަނައިގެން އެ ަމއްސަލަ 

ނޑު މި ލަކޮށް ދިވެހި ޖުމު އަިދ އެހެންމެ، ވާލަން. ހަމައެއާެއކުަގއި މާލޭގެ ފުރުޞަތުގައި ގޮ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

ފަިއ ވަަޑިއގެން ންކަން. ައއި.ޖީ.އެްމ.އެޗަށް ޔާމީޑު ެއއް މައްސަަލއަކީ ޞިއްޙީ ކަންބޮ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ

ނޑުމެްނ އެ މައްސަލަެއއް އިއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުގަ  ބުނާނެ، ތަނަށް ދިަޔއިރު ހަމަ  ނެތޭ. ޖެހިގެްނ އަިއ ދުވަހު އަުޅގަ

ޖެހެނީ އުޅެން. ފެންބޮޑުވެފަ. އިހަކަށްދުަވހު އެމް.އާރު.އައި މެޝިނެއް  މި އިލާފައިިހނގަ އެްއކަލަހެން ކަކޫތަނުގައި

މިއީ ލަދުވެތި ކަންކަޭމ  އި،ކިަޔވަ ިކޔެވެލި  .ދުޢާކޮށް އިނގޭތޯ ިއ،ކިަޔވަން އާތަނުގައި ޤުރު ބަހައްޓަިއގެން ހީވަނީ އެ

އި ބޮޑެިތ ތަނުގަ  އެ ،ބޮޑު ޕާޓީ ބާްއވާފައި އިނގޭތޯ. އެމް.އާރު.އައި މެިޝނެއް ރާއްޖެއަށް ގެނެސް އެ ބަހައްޓަިއގެން

ކަމެއް މިއީ އިނގޭތޯ.  މަޖުބޫރު މިއީ .ނުޖެހޭ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްންކްޝަން ބާއްވާކަށްފަ

ށް ރައްޔިތުންނަށް އެީއ ޞިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ކަމަ އިއެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަން ކޮށްފަ

ވެސް ޞިއްޙީ ކަންކަމަްށ  އަހަރު  ނޫން. ހަމައެހެންމެ މި ދައްކަންކުރާ މަސަްއކަތަކީ ެއއީކީ ރަނގަޅު މަަސއްކަތެއް

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓާ  ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިާސއާ ެއްއވަރު.  ،ޕޮލިހަށް އިެއމް.އެން.ޑީ.އެފާ  އިކަ

ނޑުމެްނ މިވެސް ހަތިޔާރުަތކެއް ެގއްިލގެން އަ އިހަކަށްދުވަހު  ސަރުކާރުން މި  އުޅެނީ. އަދިވެސް ހަތިާޔރު ހޯދޭތޯ މި  ުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ވަރަށް  ވުރެ ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް މިހާރަށް  ވުރެ އިތުރު ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ވެސް ކަ

ނޑު ،ހިމަނައިގެން މި ފުރުޞަތުގަިއ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކެްއގައި ޞިއްީޙ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ައޅުގަ

ނީ ފެންނަ ިމއަދު މި ،ވީީތވެ ައށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލް ،ގޮވާލަން. ހަމައެހެންމެ

ނުޑވާލަ  ،ކޮށްށްދަ ،އެ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މަދުކޮށް ިއ،އެ ަކއުންސިލުގެ ބާުރކަ

 މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަެޖޓެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  137ތަން.  ވާއި ކޮށްފައި މަސައްކަތް އެކަންކަން ަކނުޑވާލުމަށް ޓަކަ 

ކަންކޮޅުަތކުން  ތަން. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އެކި ވާއިމިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮްށފަ 63އަހަރަށް  ފެންނަނީ މި

 ނަށް ކުޑަުކޑަ ފައިސާޮކޅެއް ީދގެން މި މީހުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ސިޓީ ަކުއންސިލުތަކުން އެދުނު ބަޖެޓެްއ ނުދޭ. އެ

ތަން. އިއްެޔ  ފެންނަނީ ކައުންސިލުތައް ސަސްޕެންޑުކުރަމުންދާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އި،އުޅެނީ. އަދި ދީފަ

މާލޭެގ  ިއ،މީހުން ތިބީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ ތުޅާޫދ ކައުންސިލުގެ ބަެއއް މެންބަރުން. އެ ،އަޅުަގނޑާ ބައްދަުލވި

. ރާއްޭޖެގ ހަކަތަެކއްވާ ބިރުވެރި އީގެން. އަެނއް ކައުންސިލަރަކު ުޓވީޓެއް ޮކށްގެން. އެހެންވީމާ، މިމުޒާހަރާއަށް އައިސް 

ކައުްނސިލުތަކަށް ދިން އިްނޒާރެއް ނޫންތޯ މިއީ. ހަމައެހެންމެ މި ، އި ތިބި ކަުއންސިލަރުންނަށް ދިންކަންކޮޅުތަުކގަ  އެކި

ބުނެ ހިމަނާފައިާވ ކަންތައްތަަކކީ ވެސް ޮބުޑ  ނިމިފަިއވާ ކަްނކަން ކަމަށް އިބަޖެޓުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ

ނަޑށް މި ފެންނަނީ. އެއީ އިއްެޔގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްކާލީމަ  އޮޅުވާލުެމއް ގޮތަށް އަުޅގަ
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ތާާލ އްކާލަތާއްކުރާތާ ެވއްޖޭ އަހަެރއް. ހަމަ އަތްކާ ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްމިހާރު ބޮޑު މަންނަމެން ރަށުގައިތި ،ބުނި

އޮންނަނީ.  ހިލަ ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ދާ ކަމަށް މިލާއިރު ބޮޑުއި. ބަޖެޓުން ބަލަހިލަ ނާދޭތިބެނީއޭ. އެކަމަކު ބޮޑު

ނޑު އިވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ އޮުޅވަ  ހިނގަމުންދާ ކަމަށް. މިހާވަަރށް މި ބަޖެޓުގަިއ ޮއޅުވާލުންަތއް ލާފައި ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ކަމަށް ބުނެރަދުކުޑަކުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޚަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ޑިވްސް ބްރޯްޑކާސްޓިްނގ މޯލް، އިގްރިޓީ ކޮމިޝަނާކަސްޓަމްްސ އިންޓެ، އިގްިރީޓ ކޮމިޝަނާލައްވާ ޕޮލިސް އިންޓެ

ނޑަަކށް  ކޮމިޝަން ނިޑގެންދިޔަ ތަނެއް ގޮ ؛މިލިއަން ރުފިޔާ 50އުވާލި. ގާްތގަ ތަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ެއީއ ކެ

 ިސޔާސީ މަޤާމު ޔާމީން 597، 597ން ފެނުނީ. އެކަމަކު އޭެގ ބަދަލުަގއި ނަތީޖާއަކަްށވީ ކޮންކަމެއްޯތ؟ މި ސަރުކާރު

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި މަތިބަރޭ ކިޔަިއގެން ހަޅޭއްަލވަމުން އުފެއްދެވީ  . އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަދުގަނޭ ިމއަދު އިނގޭތޯ މިއަޅުަގނޑުމެން ދުިވ  ވާހަކަ ަދއްާކއިރު. ރައީްސ ނަޝީދުެގ  މަތިން. އަުޅގަ

 200ބޮޑުކޮށް އޮތީ ޚަރަދުކޮށްފަ. މި ސަރުކާރުން  މިލިއަން ރުފިޔާ ެއންމެ 99ވެރިކަމުަގއި ސިާޔސީ މަޤާމުތަކަށް 

ފެންނަނީ  ލާފައި އެބައި މިއަދު މިއިން ަކނޑަ ޚަރަދު ކުޑަކުރަ ތަކަްށ މިހާރު މިދެންނެވިހެންމިލިއަން ސިޔާސީ މަޤާމު

މިލިއަނޭ  63އެންމެ  ،މިލިއަން 63އަހަރު  ތަން. ބޭރު ހިލޭގެ އެހީގެ ޮގތުގައި މިދިޔަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ދެމުންދާ 

ްސ ވެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ވަރަްށ މަދު އަދަދެއް ޙަޤީޤަތުގައި ޭބރުގެ ފަރާތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ. އެ އަދަދު

ރިޖީ ޚާީކއްެވގެްނތޯ؟ ގެންގުޅޭ ދޯދިޔާ  އިނގޭތޯ. އޭމިލިއަން ރުފިޔާއަށް ުކޑަވެފަ 33ވަނީ  އަންނަ އަހަރަށް މި  މި

އޮތް ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ެއމްބަސީތަކާ ބައްދަލުކޮށްލީމަ  އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރަގއި މި ،މީހުން ސިޔާސަތާ ހެދި. އެ

މަސް ވެއްޖޭ. ބައްދަުލކޮށްލަން  4ބައްދަލުޮކށްލަން އެދިގެން އުޅޭތާ  އެބަބުނޭ ތިމަންނަމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

ދައްކަނީ. އެމެިރކާ  ސަފީރުންގެ ވާހަކަ މި؛ ނުވޭ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާކަށް ބޭނުމެއް ބޭނުންނުވޭ. އެ

ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މީހުންގެ  މަސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ އެ 4ސަފީރާ ބައްދަލުނުކޮށް ރައީްސ އެބަ ހުންނަވަޭއ 

 ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން ،ވަނީ  ހިލޭ އެހީެއްއ ލިބޭނީ. އޭެގ ނަތީޖާއަކަްށ ނިމިގެންދާއިރު މި ،އެހީތެރިކަމެއް

ބޭރަށް މަސް އެްކސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެއ އުޅޭ ލޯނުތައް ނުލިބުން. ދަންވެރިން ރާއްެޖއިން ޭބރުން ހޯވިޔަފާރި 

ބިލިއަން. އެކަަމުކ  21.3އް ެގއްލިގެންދިޔުން. އާދެ! މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުިރ ފުރުޞަތުތަ

 ދަރަންޏެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮލުގައި މި  .ބިލިއަނުގެ ގެއްލުން 3. ބިލިއަނަށް ދަށްވެފަ 18ވަނީ  ނިމިގެންދިޔައިރު މި

 ލިބޭނެ ކަމަށް މި ،އަށާވީަހކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް ހުށަހެޅުނުއިރުއެޅެނީ. ހަމައެހެންމެ މިއަހަރު އަނެއްާކވެސް 

 ާލއިރުަގއި އިހިނގާފައި އޮްތ ގޮތަށް ވިސްނަ ލަކޮށް މިހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖުމުބިިލއަން. އެ 26ބަލަނީ 

އަޅުަގނޑުެމންގެ ބަޖެޓަށް ލިބިގެންދާނެ ވަަރކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ދަރަނި މިއަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ނުވަ

ނޑުމެންނަށް ގަޫބލުކުރެވޭ. ހަމައެހެންމެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓަށް މިދިޔަ  164އަހަރު  މި ،އަހަރު ކަމަށް އަުޅގަ

ކާ ހެދިތޯ އޮތީ ކޮންސަބަބަ މި  އްސަގޮ ރުފިޔާއަށް ބޮުޑެވގެން ންލިއަމި 216ިމައންނަ އަހަރަށް  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ޮއވެފައި 
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ވިދާޅުވާއިަރށް ގުދަށް އޮންނާށޭ ގުދަށް.  މިއަދު މި މަޖިލީހަކީ ޔާމީން ؟އަޅުަގނޑު ުސވާލުކުރަން ބޭުނން. ކީއްެވގެންތޯ

ހަމަ  .ފަތިހު ކުރާށޭ ބުނެއްޖެއްޔާ ފަތިހު .އޮށޯންނާށޭ ބުނާއިރަށް އޮށޯވެ. ދަންވަރު ކަމެއް ކުރަން ބުނެްއޖެއްޔާ ދަންވަރު

ވަގުަތކު  ެވއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑަށް ހިޔެއްުނވޭ މި އިކުރާ ބަެއއް. މިހިރަ އިމާރާތް ނިންމަންށޭ ކިޔާފަވިދާޅުވި ގޮތަށް ކަން

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހެނެއް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު މިދެންނެވި އަދަދަށް 

ނޑު ގަބޫެލއް ބޮޑުެވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުކުރަން. ޒުވާނުްނގެ ރައީސޭ ވިދާޅުވަނީ. މުޅި ރާއްޭޖގަިއ  ވެސް އަުޅގަ

 ތަނުގައި މި ތަކެއް ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ނާޅަދޭކަން. މިނޫންތޯ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭިޑއަމު ނަީސބެއް .ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަެކއް

ނޑަކާ އިކޯޓަކާހުންނަނީ ބަށި ތާަކްށ  ން އެއިން ކޮންމެއަމިލި 15ދައްކާ ގޮތުން  ވޮލީ ކޯަޓކާ. ބަޖެޓުން އިފުޓްސެލް ދަ

ނޑެއްޓްޚަރަދުވޭ. އެކަމަުކ، ފު ނޑު ޔޫުތ ށްން ރުފިޔާއައަވެސް ެއޅެއޭ ިއނގޭތޯ އެންމެ މިލި ސެލް ދަ . އަުޅގަ

ވޮލީ ކޯެޓއް  ،އެހެންމެއަްށ. ހަމައެޅޭެނކަން ދެތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އް ޓެބަިށކޯ، ޓްރީގައި މަަސއްކަތްކުީރމަ އެނގޭމިނިސް

ްނ އަވަރަކަށް މިލި 15ލަިއގެން މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާ، ޅޭ. އެހެންވީމާ އަށް އެބަ އެ ކަ ވަަރކަށް ރުފިޔާ ލައް 5ހަމަ 

ވާތީ ވެސް  އޮުޅވާުލމުގެ ގޮތުން މި ބަޖެޓުގައި ިމގޮތަށް ހިމަނާފައި ،އިތި ރަަށށް މި ދެނީ ކިޔަ ކޭރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކެޓެ

އިގެން ރަްއޔިތުން ފެލަ ިއ؛ޖަހައިގެން  ަސއިކަުލގަޔަ އަހަުރ ސްޓިކާއަޅުަގނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑވުްނ ފާހަގަކުރަން. މިދި

ތަްނ  އޮތް. ެއކަމަކު، ކުއްިލއަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ރައީސް ވިދާުޅވިން ރުފިޔާ ހޯދާަފއި އެބަ އަމިލި 242

ޖަހާ އެބަ އިއެްއ ަސއިކަލުގަ  ،ނޭކޮށްލަދިން. ެދން ނިކުމެ ަވކިވަަރކަށް ނޫފުސްޓިާކ. ެއ ދިޔަ ޕީރިއަޑަށް މާ ކުރީއޭފުމާ

ދަރަނީގެ ގޮުތަގއި. ރައީސް ޔާމީން  ،ން ރުފިޔާ ަރއްިޔތުން އަތުން ފެލާފައިއަލިމި 242ރު ސްޓިކާ. ޖަހައިގެްނ ތިންހަތަ

ރުފިޔާ އެބަ ޚަަރދުވޭ. މިހެންނެއް މި ކަމެްއ  66666 ރުފިޔާ. ުދވާލަކު  66666ދުވާލަުކ ދިރިއުޅުްއވާ ގެއަްށ 

ނުޑ ދެކެ އެންމެ ރުޅިައއީ  ޔާމީންނުކުރެވޭނެ. އަ އަިމއްލަފުޅަށް ވިދާޅުިވ.  އޭިމ ވާހަކަ  ައޅުަގނޑު ެދއްކީމަ  ުޅގަ

ނިމިގެންދާއިރު ގެ ހުންނާނީ  އިގަ  2018ރައީސް ޔާމީންގ ވެރިކަން  ،ވާނަމަ ކަމަށް އެކަމަުކ، މިހެން މި ޚަރަދު ކުރާ

ނުޑވަެރއްހެން ނޫންތޯ. ރަީއސްކަމަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ކޮްނމެ މީ އަށް ކޮންމެ ދުވާލަކު ހަކު ގޭަގއި އުޅުްއވަްނވީ. އެ ގެގަ

ފަސްއަހަރު ނިމޭއިރު ަގނުޑވަރެއްހެން ކޮންެމ މީހެއްގެ ގޭ އެބަ ބަދަލުވޭ. ، ރުފިޔާ ަޚރަދުކުރީމަ 66000 މިދެންނެވި

 އެަލވަންސްއިތުުރ އެަލވަންްސތަކެއް، ލިވިން  އިއަދި ނިމުނީމަ އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުީރގެ ަރއީސުންނަށް ކިޔާފަ 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ިމގޮތަްށ މި ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެ. ، ވެސް އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ މިއީ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުުޅއްވަން ރައީ އިވާ ގެޮކޅުަގއި. އާދެ! ވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިުއޅުމަށް ކަ

ވިދާޅުިވ. އަޅުަގނޑުމެްނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް ނެތީމަ  އަކީ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެކޭތިމަންނާ

ނޑު ހީކުރީ ވެސް ެދއްކީ އަޅުަގނޑު ސް އެހެން. ދެން ވެ އެ ވާހަކައޭ. ިމއީ ވަރަށް ވަުރގަދަ އިކޮނޮމިސްޓެކޭ. އަުޅގަ

. އެކަމަުކ، މި ސަރުކާރުެގ ލާފައިށް ވިސްނަ . އެއީ މީުހން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަަކައކާއި ކަްނކަމަވަރަށް މޮޅުވާނޭ

ނޑު ެދރަވެއްޖެ. ހާްސވެއްޖެ. ެއއް އާމްދަނީޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބެން އޮތް ކުންފުނިތަކުން އަ  އަށް ވިސްނާލީމަ އަުޅގަ
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ޑު ވެސް ގޮވަނީ. ައއިލެން ންައށް ވީ ގޮތް ނޭނިގގެން ޔާމީ ތަނަށް ލިބުނު ފައިސާ  އެ ؛ކަމަކަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ ދެ މިލިމި އަންނަ އަހަރު އައޭިވއޭޝަނުން  ން. އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ލިބޭނެ އެއްެޗްއ އަޅުގަ

މިހާ ދަށު ދަރަޖައަކަށް މި ކަންކަން ވެއްޓިފަިއ ، ން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާއަމް.ޓީ.ސީ.ސީން ތިންވަރަކަށް މިލިނެތް. އެ

ނޑު ނޑު ލުމުގެ ކުށްލަން. އާދެ! އަުޅަގނޑުގެ ހަމަ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާފާހަގަކޮ ހަމަ އޮތްކަން އަުޅގަ ރިން އަުޅގަ

ތާ ވާހަކަ ލާނީ ޔާމީން ވެރިަކމަށް ވަޑަިއގަތީ ހަމައެކަނި ބްރިޖެއް އަޅުްއވާކަށް ނޫން. ބައެއް މެންބަރުން މިއިދަންނަވަ

ނޑު އެގޮތަށް ދަްއކާތީ ވަަރކަްށ  100ވެރިކަމުަގއި  ގެކަންބޮޑުވޭ. ބްރިޖެއް ެއކަންޏެއް ނޫން. ރައީސް ނަޝީދު އަުޅގަ

ން ޑޮލަުރން އެކަން އެ ކުިރއަށްދަނީ. އަމިލި 200ވިދާުޅވި ބްރިޖު ިމހާރު ކަމަށް  ން ޑޮލަރުން ނިންމޭނެއަމިލި

ައށް ނުއަސާސީ ނޫޤާވެރިކަްނކޮށްދޭނަމޭ ވިދާޅުެވ.  އިހަމަހަމަކަމާ އެީކގަ އިވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަތީ އިންޞާފުވެރިކަމާ

އެ ގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރަންވީ. މި ބަޖެުޓގަިއ  .ގަންދީ ހުވާކުަރްއވަިއގެންهللا ނެ ކަމަށް ިވދާޅުވެ އިޙްތިރާމުކުރަްއވާ

އި ގަކަމު އެއް ހިމަނައިގެން އެ ޕްޮރޖެކްޓުތައް ނިންމާލިޖަހާފައި އެތައް ބައިވަރު ރުފިޔާމިގޮތަށް ބައިވަރު އަދަދުތަެކްއ 

އެައކުން ކުރާނެ  ،ހަމަޖެހުން ނުލިބޭ ކަމަށް ވާނަމަތްށް ހިެއ ތަރައްޤީ އަިއަކމުގައި ވިޔަްސ ރަްއޔިތުންނަ ،ވިޔަސް 

 އަށް ގޮވަމުން ހިނގީމައަޅުަގނޑުމެން ޔާމީން އިސްިތޢުފާމަތީގައި އެޅީމަ އެ ބްރީޖުއެއް ނެތް. ބްރީޖުއެްއވެސް ފައިދާ 

  ؟އެައކުން ކޮން އުފަލެއްތޯ ލިުބނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 30ހިސާބުން  ތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ]އަށް  13:06އިްނ  12:34ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. ގިަނ  2016ސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ހުއަޅުަގނޑުމެން ބަ  .`

ނުޑމެން މިއަވެސް އެިދވަަޑއިގެންފައި އެބަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް މިއަދު ދު ނިންމާފައި ވަނީ އޮތް. އަުޅގަ

ނިމެންދެކަށް ޖަލްސާ  އި އަރުވަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ހުރިހާ އިްއޒަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ގެންކުރިއަށް  ދިއުމަށް. އަުޅގަ

 ލިޙަށް. މުޙައްމަދު ޞާ
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 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކާލަްނ ފުރުޞަތު ލިބުނުއިރުގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނެތްކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ެއއްވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި 

ނޑު ެވސް ބޭނުން. އާދެ! ދައުލަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެެވސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ބަޖެޓަކީ މަޖިލީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްަކތް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަިއާވ 

ނޑު  ެގންޖެހޭނެ އެއްޗެއްނކޮންމެ ކަމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ެއީއ ބޫލުކުރަން. ގަކަުމގައި ައޅުގަ

އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ެއބަ އެނގެންޖެހޭ. ޚަރަދުކުރި  ،އާމްަދނީ ހޯދާ ގޮތާއި ،މްދަނީ ހޯދި ގޮތާއިއާ

ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަީކ ލު ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ެއބަތުެގ ތަފްސީޚަރަދުކުރާނެ ގޮ ،ޚަރަދުކުރާ ގޮތާއި  ،ގޮތާއި 

ނޑުމެން  ރައްޔިތުންެގ މިލްކެއް. ިމއީ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަން އެނެގންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ހިތާމަޔާ އެކު މިއަުދ އަުޅގަ

 ނެތްކަން. ރައްޔިތުންގެ ރެވިފައިގޮތުން ބޭނުންވާ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ  ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހު ދިޔައީ ގާނޫނާމަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން  ،ގެ ތެރޭގައި މި ދިރާސާކޮށްެއއްގޮަތކަށް ނޫން. އަޅުގަ

އެއްެގ އެްއޗެއް ލިބޭނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ބަޖެޓު ހުށަހެޅިތާ ހަފްތާ، ރަނގަުޅ މަޢުލޫމާތެއް އެްއކޮށް ގޮތުން ބެހޭ މިއާ

ގެ ށަހެޅިލެއް ފަސްކަމުން މަޖިލީހު. ފަހަރުގަިއ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުއޮތީ ޖެހިފަ ތެރޭގައި ބަޖެުޓ ދިރާސާކޮށް ިނންމަން މި

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިހެން ރައީސް. ތެރޭގައި އެ ވަގުތު ނުލިބުނީ ކަމަށް ވުމަކީ އެކަީށގެންވާ ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި 

ގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް ނޭނގޭ. ޚުދު ރާއްޖޭގެ  މާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ 

ދުވަހުެގ ނަށް ވެސް ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް ެއ ހުންނެވީ އޮޅުމެްއގެ ތެރޭަގއި. އެ މަނިކުފާ

ްއ އެނިގވަަޑެއއް ނުގަންަނވާ. ނުަގންނަވާ. ޚަރަދކުެރވުނު ގޮތެ ްއ އެއް އެނިގވަަޑއެގައި ަދއުލަތަށް ލިބުނު ާއމްދަނީތެރޭ

. ިމ ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! މިދިޔަ ބުރާސްފަތި

ބަލާއިރުގައި ދެގުނަ  ށް. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރަން ުރފިޔާއަބިލި 27.45ދެއް ކަމަށް މި ވަނީ ބަޖެޓުގެ އަދަ

 ގެދުވަހުއަހަރު 3ން ރުފިޔާ. އަ ބިލި 13ރަދުކުރެވިފައި މި ވަނީ ވަނަ އަހަުރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަ 2013 .އަދަދެއް

ޖެހޭ ސާފުކުރަން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިަޔއީ ކީްއވެތޯ އެބަގެ ބަޖެޓު ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެންތެރޭގައި ދައުލަތު 

ގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ަމއްަޗން ،ހުށަހަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވީ

އުާޖލާ މުސްތަޤްބަލެއް ގެނެސްދޭެނ އެްއެޗއް ކަުމގައި. ހަލުވި  ،މިއީ ިދވެހި ކޮންެމ ރައްޔިަތކަށް އުާފވެރި ،ފަދައިން

ދިމާވެފައިާވ  ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ެއ މަނިކުފާނުގެ އޮތް ކަމަށް. އިޤްތިޞާދަށްްއޔެްއގައި ާރއްޖެ ކުރިައށްދާނެދުވެ

މަގުފަހިވެގެންދާ  ންހުރަސްތައް ގިރާކުެރވޭނެ ކަަމށް. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ުސލްޙަމަސަލަސްކަން ލިބުމަށް މި ބަޖެޓު

ަވގުތު ދިމާވެަފއި އޮްތ އެންމެ  އަށް މިއް ހާސިލުކުެރވޭތޯ؟ އާދެ! ރާއްޖެ ކަމަށް. ސުވާަލކީ މި ބަޖެޓުްނ މި ކަންތައްތަ 

ނޑު  ައށް ގޮުތގަިއ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާބޫލުކުރާ ގައަދި ގިަނ ބަޔަކު  ،ގޮތުަގއި ޫބލުކުރާގަބޮޑު ކަމަކީ އަުޅގަ
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ރާއްޭޖގައި އިންވެސްުޓކުރަން ތިބި މީހުން ކަމަށް  ،ެގއްލިފައި އޮތުން. ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކަމަށް ިވޔަސްއިތުބާރު

ދޭތެރެއަކު ިއތުބާރެއް ނުކުރޭ. ިދވެހިރާއްޖެ  ާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ،މަށް ވިަޔސްއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނ ކަރާ ،ވިޔަސް 

ޏާ ރާއްޖޭެގ ޢަްދލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރަން ޭބނުންކުރަން ވަން އިރާއްޭޖގަ ،ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިއަށް އަރަން ބޭނުން

 ޖެހޭ. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓުަގއި ެއއަށްން. ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން އެބަޖެހޭ އިޞްލާޙުވާޝަރުޢީ ދާއިރާ އެބަ

މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރަން ރާއްޭޖގައި ސުލްޙަ  ،އިތުރުންަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ޭއގެ ނުދޭކަން އަޅުސަމާލުކަން

ކޮރަޕްޝަނާއި ސިާޔސީ ނުފޫޒުން އެްއކިބާކުރަންޖެހޭ.  ،ކަމަށް ވަންޏާ ފުލުހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ބޭނުން

ބަޖެޓު ވަނީ ކުަޑކޮށްފަ. އި ފުލުހުންގެ . އެމް.އެން.ޑީ.އެފާމާޒުހިފާފައަ އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓަކުންނެއް އެައކަށް ނެތް

ނޑު އެންޓި އި ފުލުހުންގެ ެއމް.އެން.ޑީ.އެފާ  ،ވާލަކީ ގެ ސު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓު ވަނީ ކުޑަކޮށްފަ. އަޅުގަ

 ؟ބަޖެޓު ކުޑަކުެރްއވީ ؟މި ކުެރއްވީ މައްޗަށް ރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތީމަތޯ މިގޮތަށް މިކަން

ނޑުމެން އެބަ  ައށް ދޭ ފައިސާ ރަނގަޅުނޫނިއްޔާ އެ ދެ ުމއައްަސސާ ގޮުތަގއި ހޭދަނުކުރަނީތޯ؟ މި ސުވާުލތަކަށް އަުޅގަ

ާރއްޖެ ކުރިއަށްދާނީ ާރއްޖޭެގ  ،ފަދައިން  ައޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ،ޖަވާބު ހޯދަންޖެހޭ. އާދެ! ދެވަނަ ކަމަކީ

މި ދެންނެވިހެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު  ަރނގަޅުކުެރވޭނީ ރާއްޭޖގެމަސަލަސްކަން ޤާއިމުުކރެވޭނީ، އަދި އިޤްތިޞާދު ސުލްޙަ

ނޑަށް ފާހަގަވާ ދެވަނަ ކަމަކީ ހަރުދަނާވެ، އެއަށް އިތުބާރު   27.4 ،ލިބިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ގެ ކަމެއް. ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަޖެޓު. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ހަކަނުން ޑެފިސިޓްވާ ވާއަބިލި 3.4 ،ންގެ މި ބަޖެޓްއަލިބި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ.   އަންދާޒާކުރާ  ،އަދި ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓް ނިމޭއިރުގައި ޑެފިސިޓް ބޮުޑވަމުންދާކަން ައޅުގަ

ނުޑމެ ބޮޑުވަމުންާދ ގެ ދަރަނި ވޭ. ބަޖެޓުފާހަގަންނަށް އެބަ ވަރަށް ވުރެ ހާސްބައި ތަފާތުވެގެން އަންަނކަން އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ބަޖެޓް ަވނަ ބަޖެޓް.  3ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ އަޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. ަރއީސް ޔާމީންގެ މިީއ 

ން އަމިލި 988މަށް ވިާދޅުވެފައި އޮތީ ވާނެ ކަގައި ޑެފިސިޓްަނ އަހަރަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓު ވަ 2014ހުށަހެޅުއްވިއިުރ، 

ހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ވަަނ އަ 2015އިން ދަރަނިވެރިވީ. ން ރުފިޔާ އަބިލި 1.3. ނިމުނުއިރު އެ ބަޖެޓް ރުފިޔާ

 3.5އި އެ ޑެފިސިޓް މޭއިރުގައިން. މި އަހަރު ނިން ރުފިޔާއަބިލި 1.3ދާާޒކޮށްފައި އޮތީ ވާނެ ކަމަށް އަންޑެފިސިޓް

ނޑުމެންނަްށ  ވަރަށް ވުރެ ދެގުނަ ދަރަނި ބޮޑުެވގެންދާ ދޭ، ދެގުނަ. އަންދާޒާކުރާނަށް ބޮޑުެވގެން އެބައަބިލި ތަން އަޅުގަ

ނޑު  މި ފެންނަނީ. އާދެ، މި އެ ގޮތުަގއި ބައެއް ބޭފުުޅން މިއީ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެކޭ  ބޫލުކުރާގަ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރައީސް  2014ެގ މުޅި ދަރަންޏަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ވިދާޅުވަނީ. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު

ށަހެޅުއްވިއިރު. އަހަރު ނިމޭއިރުގައި ހުންނާނެ އަންދާޒާތައް އެބަހުރި ފެންނަން މި ބަޖެޓް ހު 5ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގެ 

 2016ން. އަމިލި 32ވަނަ ައހަރު  2015ން. އަމިލި 31ގެ ދަރަންޏަކީ އަހަރަށް މުޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވަނަ 2014

އަރާ. މިއީ މި މިލިޔަނަށް އެބަ 45ން އަމިލި 2018ން. އަ މިލި 40ވަނަ އަހަރު  2017ން. އަމިލި 36ވަނަ އަހަރު 

ން ފިނޭންސް ަވނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވުމު 2014ރި ރައީސް. ބޭފުޅުންގެ އަންދާޒާތައް. އިްއޒަތްތެ
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ަވނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާނީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެއް ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ  16 ،މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 

ކުރިއަށް އަންާދޒާކޮށްފަިއ  ޓަުކންްނ ދަރަނިވެރިވެފަ. މި ބަޖެނުއަބިލި 3.4ވަނީ  ކުރިމަތީގައި އޮތް މި ބަޖެޓް މި

ކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ހެންވޭުރ ޔާސަތުތަެކއް ަކނޑަެއޅިފައި ނެތްއިުރގައި ބަޖެޓް ދަރަނި ފޫބައްދާނެ ސިއޮތް

ޝާހިދު ވިދާޅުިވ ފަދައިން، މިއަދު ިމ ޤައުމަށް އުފަްނވާ ކޮންެމ هللا އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އި ައޅަިއގެން. ަލއްކަ ރުފިާޔއެއް ދަރަނި ބޮލުގަ އެތައް ،ެއއްހާސް ރުފިޔާ އެަތއްވަނީ ެއތައްއެ އުފަން ،ކު ކުއްޖަ

އެުކގައި އިްޤތިޞާދީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް  ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑަިއގަތުމާ ން މީދުކުރިއްއަޅުަގނޑުމެން އު

ވަނަ އަހަރަށް  2014ެއ މަންޒަރެއް ފެނިގެެނއް ުނދޭ.  ގެންނަވާނެ ކަމަށް. އެހެންިވަޔސް، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ވަަނ އަހަރާ ދެމެދު ދުނިޔެއަްށ  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްަވމުން ވިދާޅުވީ، 

ަރއިސަްސއިން ކް ޓް ގިނަ ޤައުމުތަކަްށ ކުިރމަތިވި ޑެގެ ނޭްނޝަލް ކްރަިއސަސްާއއި، ޔޫަރޕުކުރިމަތިވި ގްލޯބަލް ފައި

ވަނީ ކުރިއަރާަފިއ ކަމަށް. ޭއގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ  ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އިްޤތިޞާދު މި 2013އަރަިއގަނެ، 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ބައެއް ކަންތައްތަްއ  2015ވަނަ އަހަރާއި  2014

. ެއއީ ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުަގއި ތަކެީތެގ ގައި  1% .ހިފެހެއްޓިފަ އެްއވަރެްއގައި  އެބަހުރިފެންނަން އެބަހުރި. އިންފްލޭޝަން 

ޑޮލަރަށް  46ޑޮލަރުަގއި ހުރި ތެޔޮފީފާގެ ައގު  115އަގު ހިފެހެއްޓިފައި ހުރީމަ. މައްޗަށް ނުދާތީވެ. ތެލުގެ ައގު 

 ؟ރުކާުރގެ ބަޖެޓަށް ކޮށްފައިވޭތޯސަ ،ޭއގެ އެންމެ ހެޔޮ ބަދަލު ދައުލަތުގެ ،ވެއްިޓގެންދިޔަ. ެއކަމަކު، ުސވާލަކީ

ވެގެން މި ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ތަނެއް މި ބަޖެޓަކުންނެއް ނުފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެަޓށް މިހެން

ދާއިރުަގއި އާމްދަީނ ރަދުތައް އިުތރުވަމުންޚަ ،ކީްއވެގެންތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފަދައިން

ދާއިރުަގއި ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރަންޏަްށ ނިމިގެން . ޭއގެ ސަބަުބން ބަޖެޓްނެ ކަމަށް މި ޖަހަނީ ޚިޔާލީ އަދަދުތަކެއްލިބޭ

އޮތް ގާނޫުނަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޚަ  ،ވަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަރޯސާވާންޖެހިފައި މި

 ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރަން ލޯނު  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1ވަނަ ައހަރު ޖަނަވަރީ  2016 ،ބުނެފައި

. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ނުވާނޭބުރާ ދައްކާކަށް ލޯނު ނަަގިއެގން. ލޯނެއް އަނނުވާނޭނަގަިއގެން

ސް އެަބ ފައި އޮތްކަން ވެގައި ޖަހާން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުއަިމލި 770ގޮތުަގއި  ސަޕޯޓިންގެ ،ގޮތުަގއި ގެބަޖެޓް ފައިނޭންސް

 ،އެ ގާނޫނު ެއގޮތަށް ޮއވެ  ކަމެއް. މިީއކީރައްވާަފއިވާ ރަަދށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުޚައެނގޭ. މިއީ ަދއުލަތުގެ 

ޚިޔާލީ އަދަދުތަކެއް ީމގައި ޖެހުމުެގ  ،ސަރުކާރަށް ނެގޭނެ ލޯނެްއ ނޫން. އާދެ، ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ފަދައިން

ވަނަ އަހަުރ  2014ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފެންނަން އެބަހުރި. ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެގެންދާސަބަބުން 

ިއވާ އޮތް. ން ރުފިޔާ ޖައްސަވާފައަމިލި 388ގޮުތގައި ިލބޭނެ ކަމަށް މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް، ބޭރުގެ ލޯނުގެ 

ވަނަ އަހަރު  2014ން ރުފިޔާ އަބިލި 1.2ތުަގއި ގެ ގޮން ރުފިޔާ. ބަޖެޓް ސަޕޯޓު އަމިލި 188 ؟ލިބުނީ ކިހާވަރެއްތޯ

ވަނަ އަހަރު، މި އަހަރު ބަޖެޓް މަޝްރޫޢުތަކަށް ލޯނުގެ  2015 ން ރުފިޔާ.އަމިލި 453ސަވާަފއި އޮތް. ލިބުނީ ޖައް
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މިލިައން ރުފިޔާ. ބަޖެޓް ސަޕޯުޓގެ  568. ލިބުނީ ބިިލއަން ރުފިޔާ ަޖްއސަވާފަ 2.1ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް އެަބޮއތް 

އެއް ނެތް. ޓަށް ލިބިފައް ވެސް ބަޖެްޓ ސަޕޯެއންމެ ފައިސާއެ ،މިލިއަން ރުފިޔާ ޖައްަސވާފައި އޮްތއިރު 154ގޮތުަގއި 

ނޑުމެން ސުވާުލކުރަންޖެހޭ  އީ އެ ،ލިބޭ ލޯނު ނުިލބެނީ ކީްއވެގެންތޯ ާއއި ބޭރުން އެ ލިބޭ އެހީއެ  އާދެ! ބޭރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުކަ ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ޓެިރ އްގެންނަން. އަވައެބަޖެހޭ ބަދަލު ކަށްގެ ސިޔާސަތުތަ މެއް. އަުޅގަ

ނިޔޭގެ ނާހެއް ދުޅު ގުޅުެމއް ނެތް. އެއަށް ބަދަލުއެކުަގއި މި ވަގުތު ރަނގަ ޤައުމުތަކާއި ދުނިޭޔގެ ޖަމާޢަތްތަކާ

 .ށް ުނދޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްލޯނެއް، އެީހއެއް މި ޤައުމަކަ ނެއްތަކުންޤްވާމީ ޖަމާޢަތްއަ ބައިނަލް ކުންނެްއ،ޤައުމުތަކަ

ޖެހެނީ އެތެރޭގެ ވާން އާއި ލޯނު ނުލިބުމުން ދެން ބަރޯސާ މިހުރި އެހީމިހެން ލިބެން ިއން،މިދެންނެވި ފަދަ އަޅުަގނޑު

ބިލާއި ބޮްނޑު ބަޖެްޓ ޔާގެ ޓީމިލިއަން ުރފި 690ަވނަ އަހަރު  2014އްސަށް. ބިލާއި ބޮންޑު ފަދަ އެއްޗެ ދަރަންޏަށް. ޓީ

ލު އެބައޮްތ ބިބިލިައން ރުފިޔާގެ ޓީ 2 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ 2އިރުަގއި ށް އޮތް. އެެހންނަމަވެސް، ނިމުނުވާ ކަމަސަލާމަތް

އޮތް  އިއިން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފަމިލިއަން ރުފިޔާ 449ނގާ އަހަރު މި ހި  ،ަވނަ އަހަރު 2015. ސަރުކާރަށް ނަގާފަ

ވަނީ  ިއން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ޭއގައި މިފުހާސަވަނަ  45ގެ ހާފުސައިރުގައި ބަޖެޓް ނިމުނު ބަޖެޓް

ބިލިއަނަށް  4މޭރުމުގައި ނިމިލިއަން.  449އޮތީ  އި. އަންދާޒާޮކށްފަބިާލއި ބޮންޑު ނަގާފަބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ 4.2

ހަމަ ޚިޔާލީ ވާހަކަެއއް ިއއްޒަތްތެިރ  ކަެށއް ޖާގަެއއް ނެތް. މިއީލުކުރާމާ މިއީ، އަންދާޒާެއއް ކަމަކަށެއް ގަބޫއިދިޔަ

 އީ ެއކީަގއި ލޯނު އެ ނެގުމާައސަރު ބަޖެޓަށް އެބަކުޭރ. ލޯނު  ރައީސް. ދަރަނި ޮބޑުވުުމގެ ސަބަބުން އޭެގ ނުރަނގަޅު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުޅި  2014ހިސާބުތަކަށް ކުޑަކޮށް ޖެހިލާއިރުގައި  ،ދައްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ޭއގެ ތަފްސީލަށް

ވަަނ  2016 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ 2.5ވަނަ އަހަރު  2015ބިލާއި ބޮންޑު. ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ޓީ 2.3ބައުޅޭ ލަ އެޖުމު

މި ނަގާ ޓީ ބިލުެގ  ،އިންޓްެރސްޓަށް ކަންޖެހޭ އަދަދުތައް. ހަމައެކަނިބިލިއަްނ ރުފިޔާ. މިއީ، ދައް 2.6އަހަރު ނިމޭއިރު 

ނާގ . މި ހިއެކަނި ށްބަޖެޓުން އިންޓްރެސްޓަ ފައިމިިލއަން ރުފިާޔ ދައްކާ 978ވަނަ އަހަރު  2014ށް އިންޓްރެސްޓަ

އަން ރުފިޔާ މިހާރު ބިލި 1ރާއްޖޭގެ އެތެޭރގެ އެިކއެކި ިވޔަފާރިވެރިންނަށާއި ފަރާތްތަކަްށ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.3އަހަރު 

ބިިލއަްނ  9އް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި . މިއީ، ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ަކމެނަާގފަ ގޮުތަގއި ގެ އިންޓްރެސްޓު

 ންކަމާޤީކަމުގެ ޔަގައި ލިބޭނެނީ؟ ޚަރަދުކުރަނީ؟ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓު ހޯދަ ފައިސާ އޭ ރުފިޔާ އެބައޮތް. ކިހިނެއްތޯ 

ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުވޭ. ިބލިއަން  16.2ބިލިއަން ރުފިޔާ. ހަމައެކަނި ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް  17.6އެީކގައި މި އެނގެނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަދޭ ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށާއި  17.4 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުީރމާ 1އޭގެ އިތުރަށް ލޯނު ދައްކަން 

 ،ލޯނަށް. ދެން، ކޯއްޗެއްތޯ އޮންނާނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގިއ؟ އިތުރު އާމްދަނީ ނުލިބި، އިތުރު އެހީ ނުލިބި

ނުހިންގޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ެއްއވެސް ޕްރޮގްރާމެއް މި ބަޖެޓަކުންެނއް އާ ޕްރޮގްރާމެއް، ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ެއްއވެސް 

 ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންވީތޯ؟ .ރައީސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެ ގެންދަނީ ކޮ އަުރވަމުން މިބަޖެުޓގެ މި ބަިއގައި ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން

ޓަކައި ދަންނަވާލީ. ބައެއް މެންބަރުން  މިނެޓު. އަޅުަގނުޑ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް  15އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް 

މީޫދ ވަގުތު އިޢުލާންކުރެްއވުނުއިުރގަިއ ަވޑަިއގެންނެތިދާނެތީވެ. ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ފުރަތަމަ

 ށް.މުޙައްމަދަ އަޙްމަދު ިސޔާމް ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  2016 ،`. އާދެ! މިއަދަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

ނޑު ދެކޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބަހުސްކުރަމުންދާ  ވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ  2016ގޮުތގައި ދުވަހެއް. އަުޅގަ

ިދވެހި  ،ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ 27.5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައުލަްތ ހިންގުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 އި . އަދި ޤައުުމގެ އެންމެހަހިސާބަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ ބޮުޑ ބަޖެޓް. އަިދ އެންމެ ބިނާކުރަނިިވ ބަޖެޓްތާރީޚުގައި މިހާ

ބަލަށް ލިބިދޭނެ ބަޖެޓް. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލ ންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މުސްތަޤްާއިއ ލާބަ އެރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފައިދާ

ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެްސ ތަފާތު. ކޮންމެ ރަށެއްގަިއ  ،އެބަ ކުރަންޖެހޭ

މިން ެވްސ މިނާއި ުކޑަން ވެސް ތަފާތު. ނަރުދަމާގެ ބޮޑުމިމިާނއި ުކޑައަދަުދ ތަފާތު. ބަނދަރުގެ ބޮޑު ނުްނވާވެސް ބޭ

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އި މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިއަުދ މީގެ ކުރީގަ  ،ތަފާތު. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ން ބުނި އެއްވެސް ކަމެްއ އޭރުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ކޮްށދޭ ،ޔާ ސަރުކާރުކި  އޭތިއްެބވި އެމް.ޑީ.ޕީ ހަވާލުވެ ސަރުކާރާ

ނުހަމަ  މީހުން ލާރި އެއި މެހައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންރަ  ިއ،ރަށް ަރްއޔިތުން ދަރަނިވެރިކޮށްލައަދި އިތު ،ނުކުރެވި

ެއއާެއއްކޮްށ، . އަދި ހަމަފަަވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަނިވެިރވެ ގޮތުަގއި ޭއގެ ބޭނުންކުރުުމެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ

ކީްއެވގެންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބެނީ؟  ،އަޅުަގނޑު ގަބޫލު އެބަ ކުަރންޖެހޭ މިއަދު

ޯލނުގެ ފައިާސ މި ނުލިބެނީ؟ ދިވެހި ރަްއޔިތުން މިއަުދ  ،ކީްއވެގެންތޯ ބޭުރ ޤައުމުތަުކން ދޭންޖެހޭ ހިލޭ އެހީ

ނުޑ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަ ވާ! ކޮންެމ ރައްޔިެތްއގެ ޙައްެޤއް އެ ަރއްޔިެތއް ބޭނުންާވ ކަމެްއގެ ާވހަކަ ބުނުން ެއއީ. އަުޅގަ

 ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީއޭ މި 2004ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ، ދިވެހި ރަްއޔިތުން މިއަދު އަުޑއައްަސވަްނ އެބަޖެހޭ. 

ކޮްށ، ިދވެހިރާއްޭޖެގ އެންމެހަިއ ިވޔަފާރިތައް ބޮއިކޮޓުދިވެހިރާްއޖޭގެ ، ކޮށްރިޒަމް ބޮއިޮކޓުކިޔާ މީހުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫ 

 ،ްއެވސް ފަތުރުވެރިއަކު ނައުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެ  ،ނައުމަށް ޖެއަށް ިވޔަފާރިކުރަންވިޔަފާރި، ދިވެހިާރއް

ނޑުމެން ކަހަލަ ،ިކޔާ މީހުން މިގޮތަށް އެމް.ޑީ.ީޕއޭ މި ެޓްކސް ޕޭކުރާ މީހުން ގަދައަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އަުޅގަ

އްދާރީ މަސައްކަތް ޣަކުރާ އެ  ންގާ އެ މީހުންާޔ ބަޔަކު ހިކި އޭދައުލަތަށް ދޭ ފައިސާ އެމް.ޑީ.ޕީމަސައްކަތްކޮްށގެން 

ނޑު ޮގވާަލން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައދި ދަންނަވަން މިގޮތަށް މި  .ހުއްޓާލުމަށް މި ވަގުތުން ިމ ވަގުތަށް އަުޅގަ
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ބަލުަގިއ ކިޔާ ަބއިަގނޑަށް މުސްތަޤް ނަމަ، އެމް.ޑީ.ޕީޭއ މި މިގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާ ،ކޮށްސިނާޢަތްތައް ޮބއިކޮޓު  ރާއްޖޭގެ

 އެްއވެސް ބަޖެޓެްއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަތުން، ިދވެހިރާއްޭޖެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދީގެެންއ ނުވާނެ އެ ޕާޓީ ހިންގުމަށް

ނޑުމެންނަްށ މިއްދާރުން. އެހެންވެގެން، ޣައީ ޓަކައި. އެ  ނގަޅަށް ނުކުރެިވގެން. މިކަހަލަ އުޅެނީ މި ޤައުމު ރަ އަުޅގަ

ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ  އްފަިއސާ ވަންނަން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެ ،އްދާރުން މި ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޣަ

ނޑުމެންނަށް ނުގެ ހިރާއްޖޭގެ މި ނެވެނީ. މިއަދު ދިވެދިވެހިރާއްޖެއަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރިއެރުން ބޭނުންާވވަރަށް ައޅުގަ

ކާކު ކުރި ކަމެއްތޯ؟  އީއޮތީ ކީއްވެތޯ؟ މި ބިލިއަން ރުފިޔާ ޑެފިސިޓުގެ ގޮތުަގއި މި 4ގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ނޑުމެން ކޮން ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްާވ  ،ބުނޭމެ ދާއިރާއެްއގެ މެންބަރަކު އެބައަުޅގަ

ބުނޭ ތިމަންނަގެ ދާއިރާއަށް ކަމެއް ނެތޭ. ތިމަންނަގެ ދާއިރާއަށް މިވެނި އެްއޗެއް ނެތޭ. ތަނުގައި އެބަ  ވެސް މި މީހުން

ިދވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުޮކށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަގުމަތި  ،ކޮށްހިރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތްތައް ޮބއިޮކޓުމީހުން ފުރަތަމައިނުން ދިވެ  އެ

ނުޑ ޮގވާލަން. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިމިފަދަ ކަންަތއްތައް ުހއްޓާލު ،ޓެރަރައިްޒކޮށް ތުން ެއ މަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެއްޗަކީ މި ބަޖެޓަކީ ޤައުމީ އިގަނެގެން ހިނގަވައި މީހުންގެ ފަހަތުން ދުއް ބަޖެޓެއް. ދާނެ. އަުޅގަ

ންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ޮގވަމުްނދަނީ ތިމަންނަމެންގެ ރައްޔިތު އިމި ޤައުމުގައި އެންމެހަ

ނޑައެޅިަފއި މި ޓެއް އެންމެ ބޮުޑ ބަޖެ އިލީމަ މި އަހަރުގައިއެނގިަލއްވާނެ ބަޖެޓު ފޮތުން ބަލަދިނުމަށް ޓަކައި. އިހޯދަ  ކަ

 ،އަދި އެހެނިހެން ހޮސްޕިޓަލުތައް އި،އަިދ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށާ  އި،އޮތީ ޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް. ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށާ

ޓުގައި އެންމެ ބޮުޑ ޓަކަިއ މި ބަޖެ ރޭގެ ހޮސްޕިޓަުލތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ަވސީލަތްތަކެއް ހޯދުމަށްއަދި ރާއްޖެތެ

އޮތީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް.  މި  އް ބޮޑު ބަޖެޓްގައި އަނެއެއާެއއްކޮށް، މި ބަޖެޓުއޮތީ. ހަމަ ހިމެނިފައި މިފައިސާެއއް 

ވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ ދި ،ގެންނަ ނަމަހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ދިވެ، ނޑުމެން ގަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭއަޅުގަ 

ރައްޔިތުންނަީކ  ޓަކައި ތިބި މި ޤައުމު ހިންގުމަށް  ،މި ޖީލު ،ބަލަށް އަންނަން ތިބިމުސްތަޤް ؛ބަލުގައި މިތިބަމުސްތަޤް

ލީމުދޭން. އެ މީހުންނަށް މިއަދުގެ ކުަޑުކދިން. އެ މީހުންނަށް އެބަޖެހޭ ތަޢު .ގެ ުޒވާނުންގޮުތގައި މިއަދު އަޅުަގނޑު ދެކޭ 

ނޑު މީގެ ހަތަރުއެބަޖެހޭ ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ޕްރީ ސްކޫލުގެ ތަޢުލީމު ހި  ފަސް އަހަރުގެ ކުރީަގިއ ލޭ ދޭން. އަޅުގަ

ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުަގިއ  ތަނަށް ބިލެއް ލީން ޕްރީ ސްކޫލު ތަޢުލީމު ހިލޭ ދިނުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި މި

ކަންފަެތއް ދިނީ. މި މަޖިލީހުގައި މި ތަޅުމުން ޕްރީ ސްކޫލު ތަޢުލީމު ވަނީ ހިލޭ ދިނުމަށް ރުކާރުން ބީރުއޮތް ސަ

އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ވަނީ ޕްރީ  ،އްދާރުވެޣަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް  ފާސްކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް،

ވެސް، މިއަދު މި ބަޖެޓު ފޮތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ސްކޫލު ތަޢުލީމު އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ނުދީ. އެހެންނަމަ

ރާއްޭޖގެ ކުިރއެރުމަށް މިއަދުގެ  ،ޕްރީ ްސޫކލު ތަޢުލީމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ،އެނގިަލއްވާނެ

ތަނުގައި ހަމަ  ކަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތް ބަޖެޓަކީ ލާމަސީލު ބަޖެޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި

ކޭ ިކޔަކަސް ދެކޮެޅއް ުނޖެހޭނެ. ކީއްވެގެންތޯ މި ޑެިފސިޓް އަންނަނީ؟ ކީއްެވގެންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެ



41 

 

އްާޔ ތި މި ވާހަަކ އަޑު އަހާލަންެވއްޖެ؟ ލޯނު ނުލިބެނީ؟ ކީއްެވގެންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބެނީ

ބަރުން ކައިރީގަިއ. އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން މިއަުދ އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ޓެރަރިސްޓް ބޭފުޅުން އައްަސވާ މި އެމް.ޑީ.ޕީ މެން

 ޑަށްނލާށޭ. ދިވެިހރާއްޖެ ޓެރަރިޒްކޮްށ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބައިމީހުްނ އެކަން ހުއްޓަ  އޮގަަނއިޒޭޝަެނކޭ. އެ

ށް ލަންޖެހޭ ބައެއް. މި މަޖިލީހަކަޖައްސަން ނޫޅުއްވާށޭ. ެއކަން ކުރާނަމަ އެ ބޭފުޅުންނަކީ މި މަޖިލީހުން ވެސް ބޭރުކޮށް

ނުޑ ވެސް މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއް.  ؛އްދާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ. ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންޣައެްއވެސް ގޮތަކަްށ މިކަހަލަ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ދާއިރާ ކަންތައްަތއް  އި ްއޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެހަެގ ރަރާއްޖޭގެ ާދއިރާައކަށް ނިސްަބތްވާ މީހެއް. އަުޅގަ

އްތައް ުނވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ބަވޭ. ބިން ވެސް ހިްއކޭ. ައދި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ކަންތަ އެ

ހިރާއްޖޭެގ ސިނާޢަތްތަްއ އްދާރުެވ، ިދވެޣަދާންޖެހެނީ. ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ތޯ؟ ހަމަ މިދެންނެވި ހިސާބަށް މިއިކޮބަ

ނޑު ގޮވާލަން މި ބަޖެޓް ފޮތުން ކުރުުމގެ މައްސަލަތައް މި އަންނަނީ. އެބޮއިކޮޓު ހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 އި ކުރާކަެށއް. މިފަދަ ނުބަޓެރަިރސްޓު މި ރާއްޖެ އްދާރުންނަށް ދީގެެނއް ނުވާނެޣަފައިސާެއއް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އެންމެ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ ބޯ، އި ޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހަށް ވައްދައްދާރުން އަޣަ އުޅޭ ކަުމގައި ވާނަމަ، ކާންއަުޅގަ

ކިހިނެއްތޯ އެމް.ޑީ.ޕީ  ބްރޯއަްށ ވެސް ންބޮ ގޮްއވާލި ންފަހުން މި ބޮ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ޓެަރރިޒަމްވާނެ. އެންމެ

ކުރީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ، ޓެރަަރއިްޒކުރާ ބަެއއް. ީމ ޤައުމުގެ ެހވެްއ، ލާބަެއއް، އްދާރުންވެގެން އޭނަައށް ސަޕޯޓުޣަހުރިހާ 

ނޑު ދެކޭކުރާ ބަެއއް ނޫން މިއީކީ. އެމް. ންފާއެއް އެދިގެންމަ އްދާރުން. ޣަގޮުތަގއި މި ޤައުމުގެ ޑީ.ޕީ މީހުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓް  ގެންދާނަން. މި ޤައުމު ތަރައްޤީ ވެްސ  އްދާރުން މިޣަ މި ތަނުން ތިބޭނީ ކަލޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެ ފެްނވަރު އެބަހުރި. ކުރާނަން. މި ޤައުމުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާއަކީ އެކަން ކުރެވޭނެ މީހެއް. އަުޅގަ

ެޗއްަކން. މިތާ ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ ގައި އޮތީ ކޯޖެޓު ފޮތެއް ދޭއިރުގައި މި ބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ބަ

ންނަށް އޭތި ވަަރްށ ޭނގުނަސް ައޅުަގނޑުމެ ކަންމި ޓެރަރިސްޓުންނަށް މި ބަޖެޓް ފޮތަކީ ކޯްއޗެއް ،އްދާރުންނަށްޣަ

الم والس  މި ޤައުމު ފޮހިގެންދިއުން.  ،އްދާރުން ބަލިކަށިވެޣަައކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢާޅަށް އެބަ އެނޭގ. އަުޅަގނޑުގެ ދުރަނގަ

 .عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަްއކަމުންދާއިރުަގއި މެންބަރަކަށް ރަކު ވާހަކަޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން. މެންބަ

ނުޑ ޚި ލުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާމަޢަޫގވާ ގޮތަށް އަނެްއ މެންބަރުން އުނދަ ލާފު ކަމެއް. އަޅުގަ

ނުކޮށްދިނަސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެކަން އެނެގންވާނެ. ކޮންމެ މެންބަރަކު ެވސް އެ މެންބަރެްއގެ ދާއިާރާއ ހަނދާން

ނުކުރުމަްށ ރު. އެހެންވީމާ، އެކަން ތަކުރާސްބޮޑަށް ތަްއޔާރުެވގެން ައއި ގެ ބަހުސްކުަރނީ ވަރަށްިޅގެން ބަޖެޓުގު
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އެކީަގއި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދެން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިަކމާ

 .ށްރިޔާޟަهللا ޢަބްދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުުރޞަތުގަިއ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން  ،`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ވެސް ކުރެވުުނ ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި  ންނަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ ރައްިޔތު

އަދި އެ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑމެން ޚާއްޞަކޮށް ޖުމްހޫރީ  .ބަހުސްތަކުގައި ަބިއވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު

މިހާުރ  އި،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ދަންނަވަ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަުކގެ މެންބަރުންގެ ހުރި މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ  ؛ގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ަކންތައްތަކަކީ އެންމެކްޓު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެ

ކަން އް ނޫންކެ ރަނގަޅަށް އަދި ދާއިރާަތކުެގ އާބާދީއަށް ނިސްބަްތވާ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަ

މިއަދު ިއްއޒަތްތެރި  ،ފުރުޞަތު ެދއްަވިއފި އެ ފާހަގަކޮށް ެއ ވާހަަކ ެދންނެވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް

އެ ކަންކަްނ  ،ަބއްދަލުކުރުމުގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ބައްދަލުކޮށް އާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑގެ ވާތީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް އަ ަކން ވިދާުޅވެފައިްފލެކްސިބިލިޓީ ގެނެސްެދްއވާނެ ކަން އަދި އެހުށަހެޅިފައިވާ ުޅގަ

ނޑު މި ބަޖެޓާ އިޚްކާސްތެރި ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުގަ

 ވަނަ އަހަރު މި ފާސްކުރެވުނު އާ  2008އިރުގައި ަޙޤީޤަތުގައި ެއއްެވސް ވަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިލިބެހޭ ގޮތުން ބަލަ

ބުނާ އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތައް  ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ،ޙައްޤުތައް  ނޫނުއަސާސީަގއި އިޖުތިމާޢީޤާ

 ،ޚާއްަޞކޮށް ،އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް އިގަގައި. އަދި މި ބަޖެޓުކަން މި ބަޖެޓުކުރުމަށް އަމާޒުކުރެވިފައި ނެތްފުރިހަމަ

އިރުަގއި ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި އާބާީދއަށް ލާ އިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލަވަކިން ޚާްއޞަކޮށް އަލަށް ަފށާ މަޝްރޫޢު

ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުެގ  ށްއި އޮތީ ސަރުކާރަ ފާހަގަކުރެވިފަ މީގައި ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ކަންނެތް އިބެލިފަ

 ކަންންކަމަްށ އަމާޒުކުެރވިފަިއ ނެތްކަން. ރައްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަދާއިރާތަކަށް ިއސްކަންދެވިފަިއވާމެންބަރުންގެ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ަރއްޔިތުންަނށް އެކު ހުރިހާ  ހަމަހަމަކަމާ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަުޅގަ

ޓަކައި ކޮންމެހެން ވެސް  ައާސސީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ،ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައްޚާއްޞަކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް

 2008ކުްނ އެކަން ކަމަށް އުޅެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، އޮތް ސަރުކާރަ އިއެއިެރއްގަ 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއިެރްއގައި ތިބި ރައްޔިަތކު އިންތިޚާބުކުރި މަޖިލިސް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް އަޅުގަ

ރައްޔިތުްނގެ  ،އެްއޮގތަށް އަދިވެސް ބަޖެޓުތައް ތަޔާރުެވވިގެން  ކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއަކާފާސް މެންބަރުން

ނޑު މިށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމެމުންއަާސސީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަ ،އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތައް  ނުދާކަށް އަޅުގަ

އޮތް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަލުްނ  މި  ޚާއްޞަކޮްށ މިހާރު ،މި ބަޖެޓުގައި ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމުން
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ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ އިޤްތިޞާދު ،ރިވައިްސކޮށް ދާންޖެހޭނެ ަތރައްޤީ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓު ކުރިއަށް ،އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ހަމަ ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭގަކަމުގަިއ އަުޅގަ މިދިަޔ  ،ނުންބޫލުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ފަހަރުގެ ބަޖެޓު  އަހަރު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ހިރިލަންދޫގައި ބިން ހިއްކުމުެގ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައި އޮތްއިރު ވެސް މި

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މިއަިއއިރުަގއި އެކަން ނެތް ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ  އީކަްނ އަޅުގަ އަުޅގަ

ރަށުގެ ަރއްޔިުތންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ޖާަގިއެގ  ވާނީ ހިރިލަންދޫ. އެ އެއް ރަްށ ކަމުަގއިގިނަ މީހުން ދިރިއުޭޅ  އެންމެ

ދިރިއުޅުމަށް ެއތައް މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރާ  ،ެއ ރަށުގެ ަރއްޔިުތންނަކީ އިޤްތިޞާދަށް މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރާ  ،އިތުރުން

އެ  ،މެ ދެއް ވެސްޢުާކރުގެ ވަސަރު ދެއް، އަދި މިބޮުޑ އުއްމީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ރަށު ރައްޔިތުން ތިބި ރަށެއް. އެ

ކަމަށް.  ރަށުގެ ބިން ބޮޑުކޮށްެދއްަވއި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ހުރި ބިންވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތުަތއް ިއތުރަށް ފަހިވެގެންދާނެ

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއ އޮންނާނީ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު .ައއި.ޕީ ޕީ.ެއސް ،މި ބަޖެޓު ރިވަިއޒްކުރާއިރު  ،ެވސް މިހާރު އަޅުގަ

ލަތް ސީރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ވަ އި އަދި އެންދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢާޕްރޮޖެކްޓު ރިވައިްޒކުރެިވގެންާދއިރު ހިރިލަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއިކަުމގަ އެދުމެއްށްދެްއވުން ެއއީ އަުޅަގނޑު އެދޭ އިމުކޮޤާ އޮމަދޫެގ  ،. ަހމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ފަހަރުގެ ބަޖެޓު އައިއިުރގައި ގެއްލިަފއި  ވޭތުެވދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ޖަހާފައި އޮތް ކަމެއް. މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަކީ

، ޮޑިކއުމެންޓޭޝަންސް ހުށަހަޅައި ،ކޮށްެއއް ހުރިހާ ސަރވޭ ،ވަނީ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ެޓންޑަރަށް ހުށަހެޅިފައި

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ އަހަރު ެއކަ މި .ކުރެިވގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްެޓއްޓެންޑަރކުރާ ހިސާބަށް އިޢުލާން ން ނެތީމަ އަުޅގަ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު  ގައިއަދި ޮއމަދޫ ،އޮމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވެސް  ންބޮޑުވޭ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ވާނީކަ

ނޑުތޮށި ލުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިަޔ އަހަުރ ހިމަށް ހުށަހެޅިފަ. ވަންޫދގެ ރަށް ހަމަޖައްސައިދިނު މާޔަތްކުުރމަށް ޓަކަިއ ކަ

ނުޑެގ ވާހަކައަކީ އޮތް ޕްރޮޖެ މިދިޔަ އަހަރު  ،ކްޓެއް. މިއަހަރު ެއ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ވަނީ ެގްއލިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރުތެޭރ  ހަމަޖައްަސއިދީފައި ުހރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ެގންދެވެންވާނޭ މި ،ހަމަޖައްސައިދީފައި ހުރި ބަޖެޓުތައް

ނޑު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާނެކަން  ވާތީ އެކަން ކަންކަން އުނިެވގެްނ ގޮސްފައި ވެސް. އެ އަލުްނ ރިވިއުކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެަބ  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގައި ވަރަށް ސަރީަޙކޮށް 23ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ދަންނަވަން. އަުޅގަ

މާގެ ނިާޒމެއް، ެއކަށީގެްނވާ ނަރުދަމާ ދިރިުއޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ނަރުދަ ،ރައްޔިތުންނަށް ،ލާޒިމުކުރޭ ސަރުކާރުތަކަށް 

ާދއިރުަގއި ވެްސ ވެގެން ައހަރު 7އަހަރު ެވގެންދިޔައިުރަގއި ވެސް،  7 ،ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހިތާމައަކީ

އިރެއްަގއި އޮތް ެއއްވެސް ސަރުކާަރކުން މިކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް  އެ؛ އެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ނަރުދަމާ. ތަކެއް ކޭޓަރކޮށްފައަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓު ެއއް ނެތޭ. އަުޅގަ

ފާގަތިކަން. އެެހންވީމާ، ބޭނުންވާ ނީޑްްސއަށް މީހުން ބޭނުންވޭ އުފާ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންޭވ ސާފު ބޯފެން. އެ

ނޑުގެ  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ،ހުށަހެޅުމަކީބަޖެޓު އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މީހުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު. މިކަން ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ ކަމުގައި  އެ ،ވެސް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބޭނުމަކީމިހާރު
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މި ބަޖެޓު ބިލިއަނުގެ  27 ،ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި

އިުރގައި ދާދަނީ.  ދިރިއުޅުުމގެ ޚަަރދުތައް މި ،ދަީނ މައްޗަށް ބޮޑުެވގެންދާއިުރގައި މީހުންެގ ދިރިއުޅުމުގެ ައގުތައް މި

އްޒަތްތެރި ފިނޭންްސ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސްޕެސިފިުކކޮށް އި  ؛ދަނީ މި ބަޖެޓުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެން މި

ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންގެ  ؟ތޯއްވެސް އަސަެރއް ކުރާނެއެ ޔިުތންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްރައް ،ކުރިން މިނިސްޓަރާ

ބިލިއަނުގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި، އަިދ  27ބޮުޑ  ،މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ނެތި ؟މުސާރަ ބޮޑުވާނެތޯ

ގޮތަކަށް ގިނަ  އްމުއާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ހުރިހާ މި މާ !މި އަހަރުގައި ވެސް ަބއްލަވާ ،އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދާއިުރގައި 

އް ނާދޭ. މިީއ އަުޅަގނޑު ެވގެންދާއިުރގަިއ ަރއްޔިތުންެގ މުސާރަައކަށް ބަަދލެތިމަ ފްލެޓުތަުކގެ ކުލި ،މާރާތްތަކުގެ އި

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެިކ ދާއިރާތަުކެގ މުސާރަތަކާ މިކަމާ ނާޔަތްަތއް އިއި ކަންބޮޑުާވ މައްސަަލެއއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އެބައޮތް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއެބަޖެހޭ ރިވައިޒް  ކޮމިޓީގައި މަޢުލޫމާތު  ކުރެވެން. ައޅުގަ

ކަމަށް.  އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ެއކި ގޮްތގޮތަށް މުސާރަިއގެ ަކންކަން ހަމަޖެހިގެންދާ ،ދެއްވަމުން ވިދާުޅވެފަިއ އެބަުހރި

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ބަޖެޓުގޮތު ގެިރިވއުކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްއެހެންވީމާ، އެއީ   ؛ަގއި ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ހަމަހަމަކަމާއެކު ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ،ވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ކުރެވި ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށް

އްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ހި  100ރުކާުރގެ %އަދި ސަ ،މަަސްއކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އިއެިކއެކި ާދއިރާތަުކގަ

ރަ ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ަގއި މުސާ ގުތަފާތު ފަރަ އެކި ،ކުރާ މީހުންނަށްކިެއކި ދާއިރާތަުކގެ މަސައްކަތްވެސް އެ 

ނޑުވީހާ ،އެއް ހަމަައކުން ،ެއއް އުސޫލަކުން ،ތައް ނައްތާަލއިގުފަރަ  ވެސް ބޮަޑކަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޫނެއް. އެ ގާންދެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ވަ ނޫނަކީ އެތައް އަހަރެއްގާބެހޭ  ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ވަޒީާފއާ

ނޑައެިޅގެން އެބަޮއވޭގާ ެއގްރެޖުކޮށްފައި ެއބައޮވޭ މިނިމަމް ވޭެޖއް ަކނޑައެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެންމެ  ،ނޫނެްއގައި ކަ

ނޑަައޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުމަދުން ރައްޔިތަކަށް ލިބޭ މުސާ  ވެްސ  އިއިއްެޔގަ  ރަ ކަ

ނޑައެޅުުމގަ ،ވިދާޅުވީ   ބޫލުކުރާ ގަ. އަޅުަގނޑު އިމި ސަރުކާރުގެ ިވސްނުންފުޅެއް އަދިެއއް ނެތޭ މިނިމަމް ވޭޖު ކަ

ނޑުމެްނގެ ރަ ގެގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ،މުސާރައަކީ ްއޔިތުންނަށް ދޭނެަޤއުމު ތަރައްޤީވަމުން އަންަނިއރުގައި އަުޅގަ

ނަޑއެެޅންޖެހޭ. އައެންމެ މަދުވެގެން ދޭނެ މުސާރައަކީ ކޮބަިއކަ ނޑު ން ކަ ުލކުަރން ސަރުކާރުން ވެސް އަދި ބޫގަޅުގަ

ރުފިާޔގެ މުސާރަިއގެ އުޅޭ މީހުން އެބައުޅޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ވަރަށް  2000 ،ެވްސ ވަރަށް ކުދި އިއްމު ސެކްޓަރަތކުގަ އާ

އި ުކޑަ މުާސރަ ލިބެމުންދާ ގިނަ ރައްޔިތަުކ އުޅޭ ޤައުމެއް މި ޤައުމަީކ. އެހެންވީމާ، މި މިނިމަމް ވޭޖު ދަީތގަ ،ލުގައިހާ

ނަޑއެޅުމަކީ ސަުރކާރުން މިހާރު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ބޫލުކުރަން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު ގަޮގތުގައި އަޅުަގނޑު  ގެކަ

ވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ދެ ވޭ ސްޯކލަރޝިޕްސްތައް މިދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ދެ .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި، ޚާސީވަ އްަޞކޮށް ސަރުކާރުެގ ލަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ިމސްރާބަކުން ނޫންކަން އެބަފެނޭ. އަޅުގަ

ދެްއގެ ގިނަ އަދަ ސެކްޓަރަގއި ެވސް ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަުކގަިއ ވަރަށް  އަދި ޕްރައިވެޓް  ،ވެސް  އިމަޤާމުތަކުގަ
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ނުޑ  ޝަރީ އެިޑއުކޭަޝން ލޯނުރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ. ޓާހަބިދޭސީން  ތުަގއި ގޮ ބޫުލކުރާގަފަދަ ލޯނުތައް ައުޅގަ

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދެވެންޖެހޭނީ ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ މި ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން  ،ދެވެންޖެހޭނީ

ނޑު ގޮތުަގއި  ގެމެން މިހެން ކުާރ ކޮންމެ ހޭދައަީކ ެއގޮތަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމެއްތަމްރީނުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިދޭސީން، ބޫުލކުރަނީ ގަފެޝަނަލް ދާއިރާގަިއ؛ ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ެދކެން. ޭއގެ ަސބަބުން  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮ

ދި ހެލްތު އަ ،ކަމަށް ވިޔަސް ރިޒަމް ސެކްޓަރކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް، އަދި ޓޫޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާގައި މަސައް

ނާޔަާތއި މުސާރަާއިއ އިދޭ ޓު ލެވެްލގެ މީހުންނަށް އެ ދޭ، އެްކސްޕާ ބިދޭސީންނަށް ިވޔަސް ކަުމގައި  ސެކްޓަރ

ހުނަރު ހޯދައިގެން އައިްސ  ،ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ދިވެހިން ވެސް އެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ހޯދައި ލަތްތައް ދޭސީވަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގަިއ މިހާރު. އެހެްނވީމާ، އައިނުންވާނެ ކަމެއް ގޮުތގަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިދުމަތްކުރުްނ ެއއީ ބޭ ވެސް ުޅގަ

ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމުގައި، ޤައުމަށް ފަދަ ކަންކަން ރިވިއު ލޯނު ސްއަޅުަގނޑުމެން މި ދޫކުރާ ލޯނު، ސްކޯލަރޝިޕް

ނޑު ޤައުމުގެ ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ،ފައިދާހުރި ޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު އަދިވެްސ ގި ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ބޫުލކުރާގަން. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ

ނޑުމެންގެ ޓެން އެބަޖެޓެރި ޤައުމުތަަކށް. މިކަން ހުއްއްދަނީ އަވަ އްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މި ޞި އްޙީ ޞިހޭ. އަޅުގަ

އްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޞިފައިާސ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ެއބަދޭ  ވުރެ ރަނަގޅުވާން އެބަޖެހޭ. ގިނަ އަދަެދްއގެ ޚިދުމަތް މިހާރަށް

ނޑުމެން ތަރައްޤީ އީއުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިން ދި އް ކަމުގަިއ ކުަރންޖެހޭ ސެކްޓަރެއަުޅގަ

ދާއިރުަގއި އެކި ރަށްރަށް ބިން ބޮޑުކުރަމުންކަްނކަމަށް އެކި އިޤްތިޞާދީ  ،އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ހަަމއެާއއެކު 

ލަްސކަމުގެ  ،ސަރުކާުރގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ސްީޕޑު ލަސްކަުމގެ ސަބަބުން ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ

ރަށްރަށުގެ ކައުންިސލުތަކަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުްނ  ،ފެނޭ ލޭންޑު ޔޫޒު ޕްލޭން ނިންމަިއގެން އެަކންކަން އެބަ ސަބަބުން

ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމާ ވޭަކން. އެހެންވީމާ، މިނުކުރެބިން ވިޔަފާރީެގ ބޭނުމަށް ބޭނުންގެ ރަށްރަށު

ހުރި މައްސަލަތައް އަވަހަށް  ލޭންޑު ޔޫޒް ޕްލޭންތައް ނުނިމި .ކުރަން އެބަޖެހޭބޮޑަށް މަސައްކަތް ޚާއްޞަކޮށް ވަރަށް

އެ ފުރުޞަތުތަްއ  ،ކުރާނެ ގޮތަކަށް މަސަްއަކތްތައްއިޤްތިޞާދީ ބިންތައް ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާ ،ނިންމައި

ނޑު މި ސަރުކާރުގެ  މި  .ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން ލިބިގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ! ހަމަ އަޅުގަ

ނުންވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޮބެޑތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭ ެއކިެއކި ޕްރައިވެޓް ،ވިސްނުންފުޅެއް ކަމަށް އެަބއޮތް ފާހަގަކުރަްއވާފައި 

ވުރެ ދަށް ލޯނުތަުކގައި ަދއުލަތުގެ ޮސވެރިންގ  ށްއަ 4% ،ފަންޑްސް ހޯދުމަށް ބޭރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ލޯނު

ނޑު ިއ ެއގޮތަށް ދޭ ޮކންމެ ކަމަކީ،ގެރެންޓީ ދިނުމަށް. ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަ ޅި ޤައުުމގެ މެން މުގެރެންޓީައކީ ައޅުގަ

ނަގާ ފަރާތަކުން ނުދެއްކި އެ ޕޭމެންޓު ލޯނު ،ދޭ ގެރެންޓީއެއް. އެތައް ޖެނެރޭޝަންސްތަކަށް އޭގެ އަސަރު ދައުލަތުން 

، ފަރާތަކަށް މާ، މިގޮތަށް ެއްއވެސް ޕްރަިއވެޓް. އެހެންވީއިގޮތުގަ  ގެއެއީ ަޤއުމު ދަރާނެ ދަރަންޏެއް ،ވާނަމަ ކަމުގައި

 ،މިނިމަމް ރިސްކުގަިއ ނަގާ  ،ކުެރިވގެންޑަށް ބެެލވިގެްނ ސްކްރޫޓިނަިއޒްއެްއވެސް ފަރާތަީކ ދޫކުރާ ޯލނަކީ ވަރަްށ ބޮ
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ރިްނގ ގެރެންޓީެއއްެގ ޓް ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިްނ ދެޭވ ސޮވެންޕޭރެ ރައްޔިތުންެގ ބޮލަށް ެއކަން ާނންނާނެ ގޮތަކަށް ޓްރާންސް

ނޑުމެން އެްއކޮށް މިވާހަަތއް ދަްއަކމުންއެއާ އި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ގޮތުަގއި ވާންޖެހޭނެ ކަމުގަ  ދާއިރުގައި އަުޅގަ

ެގ އްޞަކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގިގެން. ޚާންދާ ގޮތް ނޭނފެނިގެންދަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އާމްދަނީތަކަށް ވެގެ މި

ްއ ކަމަށް މައްސަލަަތކެ ވާ ގިަފއިވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ީވގޮތެްއ ނޭނ މިލިއަނަށް 100ތެރޭގައި ިދވެހި ދައުލަތަްށ ލިބެންޖެހޭ 

ނޑުމެންނަށް ފެންމަތިވަމުން މި ކުރަމުންތަޙުޤީޤު ނުޑގެ ސުވާަލކީ ކޮބަ ދާކަން އަޅުގަ  ތޯއޭ މުައއްސަސާަތއް.އިދަނީ. އަޅުގަ

ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން، އޮިޑޓަރ  އެންޓި ،ަތކެއް ދީގެން ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްއަޅުަގނޑުމެން ބޮޑު ބަޖެޓު

މުައއްސަސާތަކުްނ  ،ތަކުންއިޭނންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުފަ ؛މުއައްސަސާތަކަށް މި ޖެނެރަލް އަދި އެމް.އެމް.ޭއ. 

އަދި އެފަދަ  .ޓަކައި ނުދިުނމަށްނާޔާތްތެިރވިޔަޚިށް ލިބޭ ފަިއސާއަށް ދައުލަތަ ސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެަބޖެހޭމަ

ވެސް މިކަންކަާމ  މިއަދު ،ދަނީ އަދިވެސް ފެނިގެން މިައޅުަގނޑުމެންނަށް  ؛ކުެރވޭނެ ނިޒާމުތައްރފައިސާތައް ރިަކވަ

 ،ގެ އާމްދަނީެއއްބޮޑު ދައުލަތު ޒިންމާވާނެ އެއްެވސް މުައއްސަާސއެއް ނެތް. މިހާ ،ގޮތުން ޒިންމާދާރުވާނެ ބެހޭ

ކަމުގައި ފަިއނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް  މަ މިއިދިޔަތް ބޮޑު ގިނަ ފައިސާ ގެއްިލގެންޤައުމަށް ލިބިފައި އޮ ،ދައުލަތަށް

ނޑުމެންއެ ޔުނިޓު  ،ވެސް އް ވެސް ބުނެވޭނެ ެއއްޗެ  ޔުނިޓަކަށް މި  ނަށްގަިއ ކެޕޭސިޓީ ނެތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑުމެ ފާހަގަކުރެވެމުންދަނީ. ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ  ؛ންގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ މި ބަޖެޓް ހަދާއިރުަގިއ އަުޅގަ

 ،ލާްތތައް ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އާފަަދ ކުރުމަށާއި އެކުގެ އިންސާނީ ަވީސލަތް ތަރައްޤީދާއިރާތަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ރުަގއި. ހަމަދާއިެއކި ާދއިރާތަކަށް ދޫކުރެިވގެންެއކި ތައްެޖޓުއަޅުަގނޑުމެން މިހާ ބޮޑު ބަ ެއާއއެކު އަުޅގަ

ދެްއެކވި ވާަހކަފުޅުަގިއ  އިކުރައްވަ ބުޠަފަހުން ޤައުމާ މުޚާ ދާދި  ަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްައޅު ،ކަންބޮޑުވޭ 

އީ ެދއްެކވީތީ. އެގޮތަްށ ވާހަކަފުޅުމަނިކުފާުނގެ އިތުބާރު ނެތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ

ކަމެއް. އަދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ޤައުމުގެ ަރއްިޔތުންނަށް ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންެޖހޭ

ކުެރިވގެން އެްނމެ މަތީގެ ސީނިއަރ ަބޔަުކ ވަޒީާފއިން ަވކިކޮްށގެންދިަޔ މަތުގެހުރާތްތަކާ މެދު ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުފަ

ނޑުމެންންނަށް މުޅި ޤަ ދިޔަީއ.  އުމަށާއި އިްނޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީއަްށ ފެނިގެން މިމަންޒަރު އަުޅގަ

ށް އަދި މިހާހިސާބަ ،ވެސްިއ ފުރުޞަތުގަ ނުދާކަން މިމަތުތަކާއި ކަންކަން ބެލިގެންހުކުރެވުުނ ތު އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ފާހަގަުކރަން ނޑުމެން މި ބަޖެޓުން ޔައަޅުަގޑުމެންނަށް ފެންނަން ނެތްކަން އަުޅގަ ށްދޭންޖެހޭ ންކޮޤީ. އަުޅގަ

އެކު މި ޤައުމުަގއި ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ ބަަޔކަށް.  ރަްއކާތެރިަކމާ އިއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ރަްއިޔތަކީ ސަލާމަތާ

ހެންވީމާ، ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެ. އެ އިއަޅުަގނޑުމްނގެ ރައީސަކަްށ ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ސަލާމަތާ

ނޑުމެިއ، އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ހޭތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވިްސނަންޖެންތައްދޭއިުރގަިއ މިކަ ން ބަޖެޓުއަުޅގަ

ނޑު މި ކުރުމަށް މިދޭ އިނާޔަތް ބޮޑު ފަރާތްތަކަށްބޭނުންވާ   މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެން އޮތީ ސަރުކާރުން. އަުޅގަ

ގަިއ ފުރުޞަތު  ކުރުމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު މިރިވަިއޒް ސްކުރަން އެކަން އަލުންސް އިލްތިމާއި ވެފުރުޞަތުގަ
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ނޑަ .ނިންމާލަމުން އެންމެ ފަހުން  ފާހަގަކޮށްލަން ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން  ްށ ވަގުތުއަޅުގަ ނެތަތީވެ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަމޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ފްލެޓް ވިްއކަިއގެން ސޭލްސް ޓެްކސް  ،އަޅުަގނޑުދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ

ފްލެޓް ބޭނުންކުރާ  ،ވެސް ޭއގެ އެންްޑ ޔޫޒަރނެގުމަކަށް. އެއީ ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަލުްނ އަނެއްކާ 

އާމްދަނީ؛ އެއާެއއްކޮްށ ވާތީ. ައދި ހަމަ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު ުކއްެޔއް ަދއްކަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ވެދާނެ ކަމަކަށް

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  އެީއ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން އިންކަމް ެޓކްސް ނެުގމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ައޅުގަ

ުކޑަކުރެވޭނީ އިންކަމް ެޓކްސް  އޮތް ގެޕް ރުންނާއި މުއްސަނދިންނާ ދޭތެރޭގައި މިގީފަ  ؛ގެ މި ގެޕްޅުަގނޑުމެން އަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ރާއަޭޖގަކަމުަގއި  ނަގަިއގެން ެއ . ތަެކއް ެއބަތިބި ވަރަށް ހާލުގައިެއތައް ގިނަ ަރއްޔިތުން އިއަުޅގަ

 ...މީހުންގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރގެ ލަފާކުރާ ވަނަ އަހަ 2016ގެންދަނީ  ކުރަމުން މިސްހުމެން ބަެމންބަރު. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ބަރުން ވަރަށް ބޮޑަްށ މެން .ސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ހުގެ ބަދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ން ދާއިރުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުއެކަން ހިނގަމުންސްގަިއ ބައިވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެހެން ހުަވޑަިއގެން ބަތައްޔާުރވެ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ދަން ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނަވަން. ެއއް މެންބަރަކު ހިތުމަށް އަޅުގަ

އި މެންބަރާ ިއ،ނުދެއްކުމާގޮތަށް އަެނއް މެންބަރަކު ވާަހކަ ވާެއ މެންބަރަކަށް އުނދަގޫފުޅު  އިދާއިުރގަ ދަްއކަވަމުންވާހަކަ

ނޑުމެންގެ ަގާވއިުދގައި ހުރި ކަންއްކަންކަމަކީ އާ  މި ށް.ނުކުރެއްވުމަރިޔާސަތާ ދޭތެރޭ ހުރަސް ކަމަށް ކަން މުކޮށް އަުޅގަ

ދާންކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. ނއެކު މިކަން ހަ ވާތީެވ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ

ނޑު ފުރުަޞތު ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަރުވަނީ މަޑުއްވަީރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން މި މިހާރު އަޅުގަ

 މަނިކަށް. އަޙްމަދު

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ

ނޑުމެން ބަ ޒަތްތެރި އް ޝުކުރިއްާޔ އި   ،އަހަރަށް ލަފާކޮށްވަނަ  2016ދަނީ  ކުރަމުން މިސްހުރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ އަ މާޒު. ދައުލަތުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން. އާދެ! ބަޖެޓަކީ ހަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ުރކޮށްދޭނީ ދައުލަތުން އްވުޞަންދާނެ ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަޤައުމު ތަރައްޤީވަމު އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު 

ނުޑ  މި ،ން. އެހެންކަމުންހުށަހަޅައިދޭ ބަޖެޓު އަިދ  ،ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެވިގަބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

 27 .ރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ބަޖެޓެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދޭ ން މި ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ހޭދަތާކާއަޅުަގޑުމެ

ނޑުމެްނ ޭއގެ ޒާުތގައި ބަޖެޓް ބޮޑުެވެގން ،ދިއުމަކީ ޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންން ރުފިބިލިއަ ދިއުމަކީ އަުޅގަ
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ބަޖެޓް އަޅުަގޑުމެންނަށް  ،ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ދިޔަޖެޓް ބޮޑުވެގެންއަޅުަގނޑުމެން ބަނޫން.  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑަައޅާ ޑުމެން އަދި އަޅުަގނ، ނުވަތަ ދައުލަތު ދަރަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓި ،ވާނަމަ ކަމަށް ކުރެވޭމެނޭޖު  ކަ

ގޮުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ވާނަމަ ކަމަށް ދާގެ ތެެރއިން ދަރަނި އަދާކުރަމުންއުސޫލު

 ދާއިރުަގއިވެސް ބަޖެޓް މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އިޤްތިޞާދުގެ މިސްރާބު ރަނަގޅު. އުސޫެލްއގެ ގޮުތަގއި ކޮްނމެ އަހަރަކު

ރަކަށްތޯ. އަދި ވަނީ ކިހާވަ ރަދު ހިފެއްޓިފައިޚަންޓް ގެ ތެރެއިން ރިކަރެގެންދަނީ ބަޖެޓުއެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތު ވެ

ލަތުގެ ދަރަނި ސަރުކާރުން ވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ަދއު  ެގ ތެރޭގައި ޚާއްަޞކުެރވިފައި އަށް ބަޖެޓުޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

ނޑަމެނޭޖު  ،ބަޔަކަށް ވެގެންދަނީ އްމު ދެހިމެ މުވެސް އެންއި ތެރޭގައަުޅްއވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ީމގެކުރައްވަން ކަ

އަދި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން  ،ންޓް ޚަަރދުގެ ގޮުތަގއި ކުަރއްާވ ޚަަރދުތަކާއިސަރުކާރުން ރިކަރެ

 ލާމެހިފައި މިތަރައްީޤއާ އެންމެ ބޮޑަށް ުގޅި ަޤއުމީ ،ިގވަަޑއިގަްނވާނެ ފަަދއިންނނިންމަވާ ޚަރަދުަތއް. އެކުރެްއވުމަށް 

ފަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  ގެ ޚަރަދުތައް. މިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ބަޖެޓް ހިމަނުއްވާފައި އޮންނަ ދަުއލަތުން ،ސަރުކާރުން ،އޮންނަނީ

ްނ އަލިބި 9.1ގެ ގޮުތަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ފަހަރު އެބައޮތް ލާފަށް ސަރުކާރުން މިޚިރިހާ ައހަރަކާ ރުަގއި އެހެން ހުބަލާއި

އަކީ ން ރުފިޔާ އަބިލި 9މި  ،މީެގތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ .ރައީސް . އިްއޒަތްތެރި މަނުްއވާފަ ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހި

ސީދާ ގުޅިލާމެހިފަިއވާ ފަިއސާ. މި ފައިސާ އަތޮޅުތަކަްށ، ރައްތަކަްށ، ދާއިރާަތކަށް  އާ އުމީ ތަރައްޤީ ޤަ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނުޑމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސްއެ ެވގެންދާނީ އަޅު  ،ގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުުރން ހަމަހަމަ އަިދ  ،ގަ

ނޑު  މި މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަުކގެ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް. އަޅުގަ

ނޑުެގ ދާއިރާަގއި އެބަ ހިމެނޭ ދެ ރަށެއް. ެއއީ މީދޫ، މަުޑަވއްރީ  . އާދެ! މީދޫ، މަުޑއްވަީރގެ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ

. ރި ކަންތައްތަެކއް ހިމަނުއްވާފަހުވަީރ އަްށ ވެސް ބަޖެުޓގައި އެބަމަުޑއް ރ. ،ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑު ބަަލއިލާިއރުގައި 

. އޭގެތެރޭަގިއ ްއ ހިމަނުއްވާފަން ކަންތައްތަކެހުރި ސަރުކާރުއަށް ވެސް ބަޖެޓު އެބައެއާެއކީަގއި ރ.އަތޮޅު މީދޫހަމަ

މަޑުްއވަރީއަށް ބަާލއިރުަގއި ޙަީޤޤަތުގައި ަމޑުްއވަރީެގ ފެނުގެ މައްސަލަ ވަރަްށ ބޮޑު. ަބެއްއ  ،ަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންއަޅު

ނުވަތަ ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެއ  ،ުމ ރައްޔިތުންނަށްއާއްން ތަޣަްއޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުތަކުގައި ފެ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްލަތު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފަހާލަތަށް ރަށުގެ ފެނުގެ ހާއި ހުންނަ ފެން ބޭނުންނުކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގަ

ނުގެ ނިޒާމު ހިމަނުއްވާފަިއ އްލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި މަޑުްއވަރީގެ ފެ ޙަމި މައްސަލަ 

ކްލައިެމޓް ފަންޑުން ލިބޭ ފައިސާެގ  ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ގްރީންތް. މި ފެނުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްއޮއެބަ

އަދި އެ ފަންޑުން  ،ފަހުން އެޕްރޫވްކުެރވި މި ފަންޑަކީ މިއީ ދާދި ،ބޭނުންކޮށްގެން. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

ޚަރަދުތައް ކުރުަމށް ޓަކައި ވަރަށް ައވަހަށް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮސެސް  ؛ރެވޭ ޚަރަދުތައް ވަރަށް އަވަހަށްކު

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މަުޑއްވަީރެގ ، ޖެހިފައިވާ ފަންެޑއް. އެހެންވީމާ ންދިއުމަށް ހަމަކުރިއަްށގެ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުެގ ށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ހަމަރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަ އެއާއެީކގައި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަ
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. އޭގެތެޭރގައި އެންމެ އި ކަންަތއްތަެކއް ހިމަނުއްވާފަހުރި ަބޖެޓުގައެބަދާއިރާގެ އަނެއް ރަށް ކަުމގަިއވާ މީދޫއަށް ެވސް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ މީދޫއަކީ ވެސް  ޞަޚާއް މަތީގެ  2000އަދި މަޑުްއވަީރއަކީ ވެސް  ،ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

މީދޫގައި ވެސް ދަށްކޮށް.  ލަތު އޮތީ ވަަރށްހާވެސް ފެނުގެ  އިމި ދެ ރަށުގަ  ،އާބާދީއެްއ އޮތް ދެ ރަށް ކަަމށް ވުމާއެކު 

ރަުށގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ވަނީ ފެނުގެ ނިޒާމަކަށް  ،ދިއުުމގެ ަސބަބުން ރަށުގެ ފެން ތަޣައްަޔރުވެދީ ބޮޑުވަމުންއާބާ

 ކޮށްދިނުމަށް ހަރު މީދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު. އިރާދަކުރެްއވީތީެވ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި އަންނަ އަބޭނުންވެފަ

 ،އިތުރުން އެބަ ހިމެނޭއާއި އަިދ އޭގެ އުލަތުެގ ބަޖެޓުން ކުރައްާވ ހޭދަސާ ހިމެނިފައި އެަބވޭ. މީގެތެޭރގަިއ ދަޓަކައި ަފއި

 100ށް އަކީ އެ މަޝްރޫޢަ 2އޮފިޑް ފޭސް ގެ ދަށުން ކުަރްއވާ ބަެއްއ ހޭދަ. އާދެ! މި ޕްރޮޖެކްޓު ؛ގެ 2އޮފިޑް ފޭސް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަމޝްރޫޢެއަމިލި ން އަމިލި 77ހަރު ަމޝްރޫޢުގެ ދަށުން މި އަ ،ގްރީން ކްލަިއމެޓް ފަންޑަކީ އް. އަދިން ކަ

ޖެހިފައިާވ ޓަކައި ހަމަ ޚަރަދުުކރުމަށް ،އްލުކުރުމަށް ޓަަކއިޙަ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް  ؛ރުފިޔާ ފެނުގެ ނިޒާމު

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ދެ ރަށުގެ ރަ ލަމިއީ ުޖމު، ފަންޑެއް. އެހެންވީމާ ްއޔިުތންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަ  ނޑުގެ ާދއިރާެގ ހަމަ .ގަކޮށްލަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަން އަޅުގަ އެާއއެީކަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  ޞަހުރި. މީގެތެރޭގައި އެންމެ ޚާއްޤީެގ އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކެއް އެބަރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައް ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

އަކީ ބަނދަރުގެ ަދތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްސާސްކުރަމުންދާ ރައްޔިތަކު މަޑުއްވަރީ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އެބަދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއް. މަޑުްއަވރީގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު މި އަހަ

ނޑާ ގޮތުން ބަޖެޓް ފޮތް އަޅު  ކަންދިމާކުރި އިުރގަިއ މަޑުްއވަީރގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު މި އަންަނ އިހަމައަށް އަ  ގަ

ކީ މިީއ ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. މި މަޝްރޫޢައަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ އް. އަރޫޢެކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްޓެންޑަރ ބޯޑުަގއި އިވެުލވޭޓު  ،ކުރެވި ޓެންޑަރ ޅުގަ

މަޑުްއވަރީގެ ބަނދަރުގެ  ،ދަން މި މަޝްރޫޢު އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭތޯ. ސަބަބަކީއެބަ މަސައްކަތްކުރަމުން

ޑަށް ބޭނުންވެފަިއ އޮްތ މައްސަލަ ވަރަްށ ބޮޑު. ބަނަދރުގެ ތާށިކަން ވަރަށް ޮބޑު. ިމއީ ެއ ރަށުެގ ރަްއޔިތުން ވަަރށް ބޮ

ައކީ ކަންދިމާކުިރ މަޑުްއވަރީ ރ. ،އާެއީކގަިއ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެއެ ހަމަ .ވާީތވެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަށްމަޝްރޫޢަ

ރަށުގެ ބިން  ،ޖެހެނީލަތައް މިގޮތަށް މި ދިމާވާންގޮތުން އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑު ރަށެއް. މި މައްސަ

ރަށް ޮތއްެޖހެން މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުްނނާ ވެސް ެއީކގައި. ާރއްޖޭގެ  ،ވެކުޑަވުާމއި އަދި އާބާދީ އާަދޔާ ޚިލާފަށް އިތުރު

 އިވާ ެއއް އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ ،މުއްސްޓޭޝަނެއް ހުރުން އެންމެ މުހި ރައްތަުކގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް

ގަިއ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަެނއް އިރުަގއި ަމޑުްއަވރީއި . އެހެންނަމަވެްސ، މިާހތަނަށް އަދޭ މަުޑއްވަރީރަށަކަށް ވެގެން އެބަ

ނޑު މި މައްސަލައިމުކުރެވިފަ ޤާ އެ  ިއ،ވާހަކަދައްކަ ކޮށް ޕޮލިސްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާގައި ަތކުރާރުއި އެއް ނެތް. އަުޅގަ

އޮތް މަޑުްއވަރީއަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް. ެއބަ އިބޭފުޅުން ވެސް ވިދާުޅވެފަ

 ވެސް ށްއަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މި މަޝްރޫޢަދަން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ، އަންނަ ްއކަތްކުރަމުްނ އެބައަޅުަގނޑު މަސަ
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 އެއާއެީކގައި މަުޑއްވަީރގެ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑު. މަޑުްއވަރީގެ ރަްއޔިތުންފައިސާ ހިމެނޭތޯ. ހަމަ

ިދއުން. އާދެ! އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެން އަންނަ ތު ެސންޓަރުކަން މަޑުްއވަީރގެ ހެލްވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުންދާ ެއއް 

ނުޑ  އިއްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަަކ އެންމެހަމި ކަމަށް ޓަކަިއ އަުޅަގނުޑ މަސަ ބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ،ތަރައްީޤއަކީ އެކަމަށް ރައްޔިތުން އަބަުދވެސް ބޭނުންވާނެ .ންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދަ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސްމިންަވރެއްެގ މައްޗަްށ ތަރައްޤީ  އެ މަުގ ތަނަވަްސވާ އަދި ސަުރކާރުން ެވސް  ،ގެަނއުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ  ނުޑގެ ދާއިާރގަމަސައްކަތްކުރަމުންދާނެކަން މިއީ އަުޅގަ  ؛ފާއިުތވެދިޔަ  އިޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

ބަލާއިުރގައި ތަަރއްޤީގެ ވަރަށް ބޮެޑތި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަާވ. ފާއިތުވެދާ އަހަރަށް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ދީ ޢޫއެބަ ކުރިއަށްދޭ. މީދޫަގއި ސަ މީދޫ، މަޑުްއވަރީގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ؛މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

މިސްކިތް މިހާރު  ން ހޭދަކުރައްަވއިގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާާއއި އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުލިބޭ ފައިސާގެ އެހީ ފަންޑުން

 ެހދުމުގެ މަޝްރޫޢު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ގުހަމަ އެއާެއީކގައި މީދޫަގއި މަ. ކުރެވިފައެ ވަނީ ެއވޯޑު 

ނުޑ  ގުފަހިކުރުމަށްކުޅުމުގެ މަ ން މީދޫގެ ުޒވާނުންނަށް ކުޅިވަރު އިތުރުކުރިން ފެށިގެންދާނެ. އަދި މީގެ  ޓަކައި އެ ރަށުގެ ދަ

ނޑުދޮްށ  .ފެންަވރަކަށް ތަރައްޤީކުެރވިފަ ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު މާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިމަޑުއްވަީރގައި ވެސް ގޮ

ދެ  މި .ދަނީއްކަތް ވެސް މިހާރު ކުރިއަށްއެއާެއކީަގއި މަުޑއްވަީރގެ ނަރުދަމާގެ މަސަޅިން ނިންމާލެވިފައި ވަނީ. ހަމަމު

ނޑަ  އިުރަގއި ނިންމާލެވިފައިާވކަން މިއީ އިއިްނސައްތަ މިހާތަނަށް އަ 57ކަށް ރަށުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަުތގެ ގާްތގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ހަމައެީކގައި ފާހަގަ އަޅުަގނޑު އުފަލާ އެާއއެީކގައި އަުޅގަ

ެއކީަގއި ެއ ރަށުގެ ަރއްޔިތުްނ ވަރަށް  ރުަގއި މީޫދގަިއ އާބާީދ ބޮޑުވަމުންދިއުމާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މީޫދއަްށ ބަލާއި

 ،ދިއުން. މާނައަކީެވގެންއިމުޤާޮކންމެވެސް ވަސީލަތްތަެކއް ބޮޑަށް އެދޭ އެއް ކަމެްއ، ެއ ރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ 

ޅޭނެ މަގު އެ ރަށުގައި މިންވަރަކަށް އެ ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ހައުސިްނގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓު ކޮންމެވެސް

އޮތް ގިާރ އެާއއެީކގައި ީމދޫގެ މިހާރު އެބައެދުމެއް. ހަމަ ންގެ ވަރަށް ބޮޑުދިއުމަކީ މިއީ މީދޫެގ ރައްޔިތުފަހިވެގެން

ވެސް ރުއަިދ ކައުންސިލުން މިހާ ،މާޔަތްކުރުމަކީ ވެސް އެ ރަުށގެ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާހިއްދު ހައްދެއް. މި ސަރަހަސަރަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަ  .ގަކޮްށލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެކަމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުަރމުންދާ ކަމެއްކަން އަޅުގަ

ނޑު ނޑުގެ ދާއިާރގެ ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އަޅުގަ މެންނަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު މި ކުރަނީ އަޅުގަ

ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ސަރުކާރުން ތަންދިން އެންމެ މަތީ  އި ގަބަޖެޓު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ނޑަށް އެބަ ކަމު ދެއްވާނެީޤއަށް ފުރުޞަތުއެއްަގއި ތަރައްދަރަޖަ މި  .އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޔަޤީްނކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކަންކަމާ ދާއިރު ވެްސ ޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންކޮްނމެ އަހަރެއްގެ ބަ ،އެީކަގއި އަުޅގަ

ންޓް ބަޖެުޓގެ ރިކަރެ ،ސްެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގވެގެންދާ އެްއ ކަމަކީހުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ކުެރވޭ ބައަޅު

އަިދ  ،އަދި ބަޖެޓުން ކުރެިވގެންދާ ހޭދަ އެކަީށގެންވާ ގޮެތްއގައި ކުރުމާ ،ެރއްަގއި ހިފެހެއްޓުމާކި މިންވަޚަރަދު ވަ
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ނޑުެމން ބަޖެޓަށް ހަމަ  ،އިން މި ލަފާކުރައްވާ ކަންކަމަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސްއެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ތެޭރގަިއ ކުރެވިދާނެ ކަންަތއްތަެކއްތޯ. މި ކަންތައްތަކާ ދޭނޑުމެންނަށް ކިހާވަރަކަށް ބަޯރސާއެކަންކަުމގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

އްސާކުރެްއވި ހިިއ އެ ބޭފުޅުން އްދަލުކުރަްއވާފަ ބަ އާދޭ. ީއ.ަވއި.ސީން ބަޖެޓު ކޮމިޓީެރވިގެންސްކުހުވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބަ

ނުވަތަ  ،އަހަރު  3އޮތް  ައށްދޭ ކުރި ށް ޮބޑު ައމާޒަކަށް ވެގެން އެބަމަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ އެ ބޭފުޅުންެގ ވަރަ

ހަމައަށް ކުޑަކުރުމަށް.  އާއިންަސްއތަ 40 އަދި 50، 60ންޓް ޚަރަދު ތަކުގެ ތެރޭަގއި ބަޖެޓުގެ ރިކަރެއަހަރު

އުމީ ޤައަޅުަގނޑުމެންގެ  ،ނަމަ ދާންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރެިވގެންރިކަރެ ،އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން ށް އަޅު ތަރައްޤީއަ އްސާކުރެވޭ މިންވަރު ބޮޑުވެގެންދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ހިގަ

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން  2015ން ކުރެވުނު ހޭދަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ބަޖެޓު

ގައި ހިފެހެއްޓޭެނ އި ިއންސައްތަ 64ޓް ޚަރަދު ންރިކަރެ އޭރު އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްަފއި ޮއތީ ގަިއ،ފާސްކުރިއިރު 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް އަދަދުތަކަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަަހރު ނިމިގެންދާއިރު މިހާރު މި  ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  އަށްއިންސައްތަ  71 ،ބަލާއިރުަގއި ލަފާކުރެިވގެން މި ދަނީ މި ޚަރަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް. މިއީ އަޅުގަ

ނ ނޑައަާޅ އަމާޒުތަކާމިސްރާބަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުގަ ނޫން. އެހާ ބޮޑަށް ދިމާވާ އަމާޒުތަެކއް  ޑުމެން މި ކަ

 ،ހުރި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާފއިތުެވ ދާ އަހަރަީކ ސަރުކާރުންކަންކަަމށް ސަބަބުތަކެްއ އެބަ އެހެންނަމަވެސް، މި

ދައުލަތުން  ،ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ުމސާރައަށް ވެސް އިތުުރ ުކރިއެރުންތަކެއް ގެަނއި އަހަެރއް. މިގޮތުން

ހުރި. ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް އެބަ އެހެންނަމަެވސް ކުރަން މަޖުބޫރުވި ،ކުރިން އުއްމީދުކުރެވިފައިުނވާ ،ކުރަންޖެހުނު

ތެޭރގައި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގެމިކަހަލަ ކަންކަމަކީ މި އަަހރުގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ ކުިރައށް އޮތް އަހަރު 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ އެހަމަ .ކަންކަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ޓަކައި މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭ މެނޭޖުކުރުމަށް ާއއެީކަގއި އަުޅގަ

މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އާމްދަީނ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން  ިއ،ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގަ މި އަހަރުަގއި ،ބޭނުންވޭ

ހުރި. މީގެތެޭރަގއި އެސް.އީ.ެޒޑް ނުވަތަ ްސޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަްއ ަރއްވާ ަބއެއް ކަްނތައްތައް އެބައަންދާޒާކު

ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަިބލި 1.5ކޮސްޓުގެ ގޮުތގައި  ަޝންިއކުިއޒި އިންޢާރިޛަަވިއގެން މި ޒޯްނތަކުގެ ކުަރއްޞަޚާއް

ޔަށް ދޫކުެރޭވ ފަހު އިޤްތިޞާދީ ަމސައްކަތަށް ކުއް  އެާއއެީކަގއި ބިން ހިއްކުމަށްން އަންާދޒާ އެަބ ުކރައްވާ. ހަމަސަރުކާރު

ޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާ އެބަ ކުރަްއވާ. މި ފައިސާ ލިބުމުގަިއ ން ރުފިއަބިލި 1ބިންތަކުން 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބަޖެޓު މެނޭޖުކުރުމުގަިއ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަކެްއ ކުރިމަތިެވގެން ހިނގައްެޖ ނަމަ

ފަހުގައި  ބިން ހިްއކުމަށް، ޅޭ ވާހަަކައކީއު ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ. ވަންނަވަން މި ވަރަށް ބޮޑެިތ މަްއސަލަތަކަކާ ދައުލަތަށް

ްނ ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަބިލި 1ދީގެްނ  އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތްތަކަްށ ބިން ކުްއޔަށް

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި އެންމެ ބޮޑަށް  ،އަންދާޒާކުަރއްާވއިުރގައި  މި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އަޅުގަ

. މި ޑްރެޖަރެގ މަސައްކަތް އަހަރު ފަހުކޮުޅ ދަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މި ބައްލަާވގަްނނަވާ ޑްރެޖަރާބަރޯސާވެގެން މި 
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ނޑުމެން ބިން ހިއްކަިއގެން ބިން ކުއްޔަށް ދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ ިމ  ،ނިމިގެން އެ ވަސީލަތުން އަުޅގަ

ިމއީ ައޅުަގނުޑ ، ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާއަޅުގަ  ފައިސާ ދައުލަތަށް ނުލިބިދިއުުމގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެ ކަމަށް

ކަމަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ އަދަދުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ެދވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދު.  ގޮތުަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގަބޫލުކުރާ

ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވާ އޮތީ އިކުއިިޒޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮުތގައި ެއސް.އީ.ޒެްޑގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ދެން މި 

ނޑުމެން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އަބިލި 1.5 ން ރުފިޔާ. ފުރަތަމަ އެސް.އީ.ެޒޑް ގާނޫނު ފާސްކޮށްގެން މި އަހަރަށް އަުޅގަ

ކަމަށް އަންދާޒާުކރި އާމްދަނީ ދައުލަތަށް އެ  އިން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭނެޢާރިޛައިރުަގއި އެސް.އީ.ެޒޑްގެ އަންދާޒާކުރި 

ރަށް ލިބިފައެއް ނެތް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ނަގާ ަވރަށް ބޮޑު ރިސްކުތަކެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުެގ މިންވަ

ބަޖެޓު  ނުވަތަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ،މިހާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ެތރެއިން ސަރުކާރުން ޔަޤީންަކން އެބަ ދެއްވާ

ައކީ ަދއުލަތަށް ލިބޭނެ މި ަފއިސާ ،ންކަން އެބަ ެދއްވާ ކޮމިޓީގަިއ މި ކުެރިވގެންދިަޔ މަޝްވަރާތަުކގެ ތެޭރގަިއ ަޔޤީ

ނުންާވ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ، ކުރެވޭ ަފިއސާކަން. އެހެންވީމާ އަންދާޒާ ، ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީުދކުރެވޭ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ލިބުމުގައި ،ނުތާއަކީ ދާއިުރގަިއ ެވގެންހުކޮޅު މި ފައިސާތައް ރިޔަލައިޒް ނުވަތަ އަހަރު ފަ ،މި ފައިސާ އަުޅގަ

ނޑުމެ ،ނަމަ ޖެހިއްޖެކުރިމަތިލާން ކާއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް ދަތިތަލިބުމުގަ ނުވަތަ ، މި ލިބުން ލަސްވެ ން އަުޅގަ

އޮތް ބަޖެޓަށް  އި ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިއެީކގައެއާ މަށް. ހަމަ ކަ އި ހުރެދާނެތެރޭގައުފުލަންޖެހޭ ބުރަތަކެއް މީގެ

އެޑިުޔކޭޝަންެގ ދާއިރާއަްށ  ؛ރާާއއި އަދި ހެލްތުގެ ާދއިރާއާ ެއޑިުޔކޭޝަންގެ ާދއި ،ލާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްބަ

ިބލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުްނ  3.77ވަންޏާ  ކަމަށް ބިިލއަން ރުފިޔާ. ހެލްތު ދާއިާރއަްށ ބަލާ 2.76ވަންޏާ  ކަމަށް ބަލާ

ރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެްއ. އެބައޮތް ޚަރަދުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފަ. މީ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުގައި ވަ

 އިއް ދެްއވާފަގެްނދިއުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެ ކާރުން ދެއްވާ ސަބްިސޑީ ކުރިއަށް ސަރު އިެއކީގަ އެއާހަމަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތުން  ،އަން ރުފިޔާ ިހމެނިފައި އެބައޮތް ިމގޮތުން ބަޖެޓުަގިއ އެއް ބިލި  .އެބައޮތް

ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި  ރުކޮށްދިުނމަށްފޯުރކޮށްދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފޯ ގޮތްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ސަްބސިޑީ ުނަވތަ އެކި

ޓަކައި މި  ވަތަ ސަބްސިޑީގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި މި ސަބްސިޑީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްމި ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ނު .ރައީސް

މު ަރއްޔިތުންނަށް އްނޑުމެންނަށް މި އެހީތެރިކަން އާކުރަްއވާ މަސައްކަުތގެ ތެޭރަގއި އެކަީށގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ައޅުގަ

ނުޑމެން ޓާގެޓު ،ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ނަމަ.  ގޮުތގައި ަބއްޓަްނކުރެިވގެން ގޮސްަފއިވާެއއްގެ ކޮށްގެން ެދވޭ ަސބްސިޑީމީ އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރާ ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެން ގޮސްަފއި މިހާރު ވެސް އެކަމަށް  ަވނީ. އަޅުގަ

 ފުރިހަމަ  ވުރެ މިއަށް ،ކުރެވިގެންރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ަގއި މިއަށްުވރެތަނު ގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް އޮތް

އެީކަގއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި މި އެއާދާނެ. ހަމައި މި ސަބްސިޑީ ފޯުރކޮށްދެވެމުންގޮތެްއގަ

އޮީތ ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލަތަްއ  ުނވަތަ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރިބިއުޝަނެްއ މި ،ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު ަދުއރެއް

ތުންނަށް ކުރިމަތިވެަފއިާވ ދިވެހި ަރއްޔި ިއ،އަން ރުފިޔާ އެަބއޮތް ބަޖެުޓގައި ހިމަނުްއވާފަިބލި 2.7ޓަަކއި.  އްލުކުރުމަށްޙަ
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 އްުލކުރުމަށްޙަފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ބިިލއަން ރުފިޔާ  1ޓަކައި.  ްއލުކުރުމަށްޙަފުރުމުގެ މައްސަލަތައް ލަފާ

ޓަކައި ސަރުކާރުްނ  ބޯހިޔާވަހިކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށްދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް  ؛ބިިލއަން ރުފިޔާ ހައުސިންގ 1 .ޓަކައި

 ބިލިއަްނ ރުފިޔާ އެބައޮތް ބިން ހިއްުކމަށް އަމާޒުކުރަްއވާފަ. މި  1އެީކަގއި ވާ މަސައްކަތްަތކަްށ. ހަމައެއާކުރަްއވާފައި 

ދީ ޞާތިޤްންކަން މި އިކަންކަން. މި ކަ ހުރިވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން އާެގ ގައުމީ ތަރައްޤީއަޅުަގނޑުމެންކަންކަމަކީ މީ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ގޮތް  ،ކުރެވިތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މެނޭޖުމަސައްކަތް ކުރެިވއްޖެ އިމުޤާމި މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

މު ަރއްޔިތުންނަށް މާލީ ފައިދާަތއް އްއާ  ައޅުަގނުޑމެންގެ ރަށްރަށުގެރިން ޢާރިޛަމި މަސަްއކަތުގެ  ،ވާނަމަ ކަމުގައި 

 ،ފާހަަގކޮްށލަންޖެހޭ އެއް ނުކުތާެއއް އިެއީކގައާހަމައެ .ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެންދާނެ ކަމަށް ގަޫބލުކުރަންވެސް ލިބި

 ކަމަށް ލަތަށް ލިބުމަށް އޮތް މަގެއްދައުލަތަށް ގެއްލިގެން ޮގސްފައިވާ ފައިސާ ހޯދުން އެއީ ވެސް އާމްދަނީ ދައު

ތުން އަިދ އެއްގެ ގޮޖާނަތީ ިދޔަ ކަންތައްަތކުގެ ރޭަގއި މި ހިނގައިގެންއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ. މި އަހަރުގެ ތެ

ގޮސްަފއިާވ ކަމަށް އެަބ ޑު އަދަދެްއގެ ަފއިސާ ެގއްލިގެންެގ ތެރެއިްނ ނަމަވެސް ދައުލަތަްށ ވަރަށް ބޮއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ކުެރވޭ. މި ފަިއސާ އެކަީށގެންާވ ނިޒާމެްއެގ  އް އެބަނުވަތަ އެކަމަށް ތުހުމަތުތަކެ .ޖެހޭމެންނަށް ގަބޫުލކުަރންަގނޑުއަޅު

ނޑަްށ މައްކުރުަމކީ ވަރަްށ މުހިހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ތެރެއިން ގޮުތަގިއ  ލޫމާތު ލިބިފައިވާޢުމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ކުރުމަށް  ކެއްތަމު މަސައްކަތްއްވަނީ ވަރަށް މުހި ޓަކައި މި ކުރަްއަވއިގެން މި ފައިސާ ހޯދުމަށްމަޝްވަރާ އިކެބިނެޓުގަ 

ށް ބަލާއިުރގައި މިހާތަނަށް ތަކަލޫމާތުޢުވަޑަިއގެން މި ދެްއވި މަޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޖިލީހަށް  އިެއކީގަ ެއއާރާއްަވވާފަ. ހަމަ

ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ސަރުކާރަްށ  .ކުރައްވާފަވަނީ ޝާއިޢު އެަތއް ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ 160އިރުަގއި އައި 

ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ބޭރުން މިހާތަނަށް  ައދި މިހާރު މި ،ވާނަމަ ކަމަށް ޮގސްފަިއވާ ފައިާސެއއް އޮތްންގެއްިލގެ

ނޑުމެން  އިމި ރިޕޯޓުތަުކގެ އަީލގަ، ތަކުގައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާުލ މި ރިޕޯޓުނު ފައިާސގެ ތަފުސީގެއްލު އަުޅގަ

ުމ އްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިގެ މުއަްއސަސާތަކުން މަސަްއކަތްޓަކައި ދައުލަތު ދައުލަތަށް ގެއްލިަފއިވާ ަފިއސާ ހޯދުމަށް

ދާއިުރގައި އެ ާދއިރާ ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ފުރިގެން .ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުމެންެގ  ،ނީދަ ޓަކައި ސަުރކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަެމއް ދެްއވާ ެއއް ދާއިރާައކަށް މި ކުރުމަށްތަރައްޤީ އަޅުގަ

ޓަަކިއ  ކުރުމަށްރ ތަރައްޤީނުންނަށް ގުޅޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަީސލަތްތައް ފަހިކުރުން. ުޒވާ

ޮއތް. ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ އެބަ އިކުަރްއވާފަ އިއިުރގަސައްކަތްތަެކއް މިހާތަނަށް އައިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު މަ

 300ޓަކައި  ުގޅޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުިރައށް ގެންދިއުމަށް ޒުވާނުންނާ ،ދުޢުނޭ އެްއ ވަދުގެ ތެރޭަގއި ހިމެޢުވަ

މިލިއަން ރުފިާޔގެ  378މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ިހމެނެއްވުން. މި އަހަރަށް ބަލާިއރުގައި ޒުވާނުްނގެ މިނިސްޓްރީއަށް 

ެގ ބޮޑެތި ރގުޅޭ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަ ހަަރކީ ެވސް ުޒވާނުންނާވަީނ ެއކަށައަުޅްއވާފަ. މި ފާއިުތވެދިޔަ އަ ބަޖެޓެއް މި

ނޑު  ؛މަސައްކަތްތައް  ކުޭޅ ޒުވާނުން ުކޅިވަރު  ،އިމުކުރުން ފަދަޤާފުްޓސެލް އެރީނާ  ،އިމުކުރުން ފަދަޤާފުޓްސެލް ދަ

ނޑުތައް ބިނާކުރުން ފަދަ  އިރިއަށް ގެންދަވާފަމު ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ސަުރކާރުން ކުއްމިފަދަ ވަރަށް މުހި ،ދަ



54 

 

ދާކަމީ އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިގެން 378 އެބައޮތް. ކުރިއަްށ އޮތް އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި

ނުޑ  އިއެީކގަ ތަކާމި މަޝްޫރޢު. މެސެޖެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޒުވާނުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ަވރަށް އުފާވެރި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ދެކޭގޮުތގައި އަ ނޑުމެންގެ  .ވަނީ މެކުހަށް ޖަހާފަ އުމީ ތަރައްޤީ މިޤަުޅގަ ލު ބަޤްއުުމގެ މުސްތަޤައަޅުގަ

އެީކަގއި މި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ެއއާހަމަ .ދަނީ ަވރަށް އުޖާލާކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ފެންނަމުން މި

ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ  އެުޅމަށްދެމެދުގައި މި ބިާނކުރާ ބްރިޖު އާއާިއ މާލެހުޅުމާލެރަީއްސ، އެބައޮތް އިްއޒަތްތެރި 

ލަ ގޮތެއްަގއި މުމައްސަލަތަކާިއ އަދި ޖު ޢީމާޭލެގ އިޖުތިމާ އީޙަޤީޤަުތގައި ބްރިޖަކީ މި .އަދަދެްއގެ ފައިސާ

ޓަކައި މި  ށްކުރުމަޓަަކއި، ނުަވތަ ހިޖުރަ ކުރުމަށްބުތަކުން ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ެއިކ ހިސާ

އް. މި މަޝްރޫޢު އޮްތ މަޝްރޫޢެ އިވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅިފަ މަޞްލަޙަތާ ންގެ މައްސަލަތަކާއިތައްޔާުރވަމުންދާ ބޭފުޅު

އްލު ލިބިގެންދާނީ. ޙަށް ނޫން ކަރިއުޅުމުގެ މައްސަލަަތކަދި  އިޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާ ހިސާބުން ހަމަ އެކަނި މާލޭގަ

 ދީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަެކއް ލިބިެގންދާނެ. ޞާތިޤްއިން އިޢާރިޛަގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޝްރޫޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ެދކުނު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް.

 

 ްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

އިރުަގިއ ތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން އަންނަވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ދައުލަ 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ސަރުކާުރެގ ، ދީ ސިޔާސަތުޞާތިޤްއިގެ މާލީ އަދި ވަނަ ައހަރު 2016ގެ އަދި ވަނަ އަހަރު 2015މި ބަޖެޓަކީ 

އެބަޮއވޭ. މި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި  އިކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަ މު ބަޔާންއްޔާސަތު އަންުގަވއިދޭ އެންމެ މުހިސި

ނޑު ދެކެން ވެރިކަމަށް އައުމަްށ  ،މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ،ވަރަށް މުނާސިބު ވާހަކަތަކެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ިމ  ،ދިނުމަކީ. ސަބަބަކީ ގޮުތގެ ވާހަކަ ަދއްކާލަތަނުަގއި މިސްާރބު ހުރި ގޮތް އަދި ުކރިއަށް އޮތް  ތާބޭނުންކުރި ސިޔާސަ

 ހަމައަށް އޮންނަ ކަމަށް  ވަނަ ައހަރާ 2018، ހަމައަށް. އެހެންވީމާ އ2018ާއިން  2016އޮތީ  މި  އިބަޖެޓު ހުށަހެޅިފަ

އިރުަގއި ހިސާބަށް ައއި  ހަމައަށް. މެދުެތރެއާ އާ 2018 އޮންނާނީ އިއްޔާ މި ސަުރކާރުެގ ަދއުރު ފުރިހަމަވެފަވެއްޖެ 

 އޮތީ ދިވެހި  މިހާރު މި ޮއތީ މި ފައިކޮންކަަހލަ އަމާޒެއްތޯ ހިފި ،އޮތީ  މި އިކިހާވަެރއްތޯ ހާސިލުވެފަ ؛ކިހާވަރެްއގެ

 ،ވަާރއިހަމައަށް މި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަރާނެ  ވަަނ އަހަރާ 2018ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ހިސާބަށް އައިްއސަ. 

ބަޖެޓުގެ  ،އެހެންމެއޮތީ ސާފުކޮށް ފެންނަށް. ހަމަ އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް މިހާރު މި ،ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އެއްޗަކާ 

ދައްަކވާފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ވެސް އެބަޖެހޭ  ޤައްޔޫމްރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލް އިވާހަކަތަކަށް ދިއުުމގެ ކުީރގަ 
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ނަން ރައީސްގެ ީމހުން ގެން 70އަށް %ހުޅުމާލެ ؟ންފުޅު ހުރީ ކިހިނެއްތޯސްނުއަލިއަުޅވާލަން. ރައީްސގެ ވި 

ނުޑ އަދި ހަމައެއާ ހިފިފައި ހުރީ؟އަްށ އަމާޒުއި ބަޖެޓުގައި ކިހާވަަރކަށްތޯ އެއިރުގަ ހުރިވިސްނުންފުޅު  ެއއްކޮށް މަިއގަ

ކާރުން ވެރިކަމަށް އަްނނަން ބޭނުންކުރި އުކުޅުތަުކގެ ން ނުވަތަ ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރުދުތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ޕީ.ޕީ.ެއމުވަޢު

ހުރި ވަޢުދުތަކެއް އެބަހުރޭ. މި ވަޢުދުތަކަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ބަޖެޓުން ޙައްލު ލިބިގެންދަނީ. މިއީ  ތެރޭގައި ވެަފއި

ނ ،ނަމަ ތެދަށް ދަންނަވަނީމު ސުވާލެއްހެން ކޮށްލަން. ތެދުއްަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ުމހިއަޅު ޑަކީ ވެސް ބަޖެޓު އަޅުގަ

ޖެޓުގައި ވިސްނާަފއެްއ ބަ އެްއވެސް ކަމަަކށްމިއިން  ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު ުބނާނީ

ކަމެއް މި ދެވެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އާމްދަނީ ހޯދެނީ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ  މުއްލަ ގޮތެއްގައި އެންމެ މުހިނެތޭ. ޖުމު

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް  ،ކޮބައިތޯ އެބަ ބެލެވޭ. އާމްދަނީ ހޯދަން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު ކަންތައްތަކަކީ

އި ހުރި ފައިާސގެ ތެރެއިްނ ވެސް ހުށަހަޅާފައި ހުރީ. މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހަޅާފަ ހަމަ ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް މި އަހަރު

ބަލަިއލާއިރުަގއި މިހާރުވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންދާާޒކުރެޭވ  ލިބުނީމިންވަރެއްތޯ ނުހާ ކި ،މިންވަރެއްތޯ ލިބުނީކިހާ

ން ރުފިާޔެގ ފައިސާ ނުލިބޭނެ ކަމަށް. އަބިލި 3ވަަނ އަހަރު  2015ނޫނީ  ،ން ރުފިޔާއަ ބިލި 3މިދިޔަ އަހަރު  ،އެބަ

ން ޑޮލަރު ލިބޭނެ އަމިލި 100ވެސް ޖެހި  ން ކުރީ އަހަރުެޒޑުވެސް އެއޮތީ ހަމަ އެސް.އީ. ހަމައެހެންމެ، މި އަހަރު

މި ވާހަކަ ދެެކވޭއިުރަގއި ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. މިައދު ގަކީ ވެސް ލިބޭނެ އެްއޗެްއ ކަމަށް އޮތީ. ެއ ައދަދަ ކަމަށް ޖަހާފައި އެ

ޚިދުމަތް ހޯދިފައި ފައިސާ ނުދެއްިކ  ،ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި ފައިސާ ނުދެްއކި 2015 .ޤައުމުގެ ދަރަނިނގޭ އެބަ އެ

އަހަރު  ،ން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓްއ ނިންމަންދާއިރުގައިއަބިލި 24.3ޮއވޭ. ގިނަ ރުފިޔާ އެބަ  ނަށް ވުރެއަދެ ބިލިއޮންނަ 

ލަ ގޮތެއްަގއި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޖުމު ކުރެވިަފއި މިވާނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާން ުރފިޔާ ޚަރަދުއަބިލި 22ނިމޭއިރުގައި 

ނޑަށް މި ފާހަގަވަނީޓުމި ބަޖެ ލާއިުރގަިއ އިހަމަ އަުޅަގނޑުމެން އަާޅކިޔަ  ކާމިދިޔަ އަހަރު ދެއްކި ވާހަކަތަ ،ން އަޅުގަ

ފެނޭ ސަރުާކރު ހިންގާ ޕާޓީެގ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަރު އެުލވާލަިއގެން ތިބޭ މަންޒަރު. ެއ އަޅުަގނޑަށް އެބަ

ނޫން.  ތަކަކީ ާހސިލުވާނެ ކަންތައްަތކެއްމި ބަޖެޓުަގއި މިހިރަ ކަންތައް ،ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިހާރު ޔަޤީންވާ ފަށައިފި

ވެްސ ެއްއގޮތަކަށް ، އި ކުރާ މިންވަރަކާވެސް ހުރޭ ގާތް  ށްެލޭވ އެްއޗެއް. އެކަމަުކ، އަންދާާޒގައިކޮބަޖެޓަކީ އަންދާޒާ .އޯކޭ

 ން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަ ބިލި 9ވެސް ހަމަ  ހާސިލުނުވާ މިންވަރަކާ. ވަަރށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ މި އަހަރު

އޮތީ.  ރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ކުދިކުދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިފައި މި އިތަކަށް ޖެހިފައި އޮތްޕްރޮގްރާމު

އްމު ގޮތެްއަގއި އާ އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ޖެހިފައި މި ށްމާލެ ބްރިޖަ ،އޮތީ ހުޅުމާލެ ލަ ގޮތެއްަގއި ބޮޑު އަދަުދތަކެއް މިޖުމު

ބަޖެޓުން  ،އިުރަގއިލަފާކުރެވޭ އަރާނެ ކަމަށް 71އަހަރު ެވސް %ޓު ޚަރަދު މި ންިރަކރެ ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ

ސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ވެސް ހާ  ކޮށްެގން މި އަހަރުހުރި ފައިސާ ބޭނުން ގެ ގޮުތަގއިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

. ްށ ވީނުވީ ގޮެތއް ނޭނގިއަ 60. އަެނއް %40ން ރުފިޔާެގ %އަބިލި  6. ެއއީ 40ކުެރވެނީ %އަންދާޒާ

ނޑު ބުނާނީއަނގޭ ދަރަނި ދެ ބިލިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ މި  ،ނެއްހާ ރުފިޔާ އުޅޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ވެފަިއ ރަޕްޝަާނއި ފަސާދައިން ެއއްކިބާ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮޛުކުރާއިރުަގއި ބަޖެޓު ތަންފީޛުބަޖެޓު ތަންފީ

. ކިޔަވަިއގެން ތިިބ އެކު ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ނިޔަތް ހުންނަންޖެހޭ ލާޞްތެރިކަމާ. އިޚްތިބޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ

އް ޛެހެދީމާ މި ބަޖެޓު ތަންފީއި ކްިޓވިސްުޓން ނަގާ ތަންތަނަށް ލަކޮށްފައި ޕާޓީގެ އެފަރާތްމީހުން އެއްމޮޅެތި މީސް

ފެންނަނީ. އާދެ!  ބަޖެޓު  ންދާ މަންޒަރު މި ނުކުރެވޭނެ. ޤައުުމގެ ދަރަނި އެއްދުވަހުން އަެނއް ދުވަަހށް ބޮޑުވެގެ

ނުޑ ެއ ހުރިހާ ޖުމު .އަދި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް ނަރުއެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުުރކުރެވުުނ އަށް ހާޒިކޮމިޓީ ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަ  ވާހަކަެއއް ދެްއކުމުގެ އެ ޭބފުޅުންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާ  ،ވަނީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބަދަުލަގއި އަުޅގަ

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ، އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ރިކޮމަންޑޭޝަންސްތަކެއް ދެވިަފއި ެއބަހުރި ސަރުކާރަށް ވެސް

ނުކުރެވިގެންދާ މަންޒަރު ވަރަްށ ބޮޑަށް ފެނިގެންދޭ. އަދި ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކަށް ޢަމަލު ވެސް. ނަމަވެސް މި

ދައުލަުތގެ ޚަަރދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނަށް  ،ފަިއ އެބައޮތް ހަމައެހެންމެ، މިހާރުގެ މާލީ ވަޒީރު ވެސް ވިދާުޅވެ

ހަރަކު ގާނޫނުން ފަ ތަާބވާންޖެހޭ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކީަކމެއް ނޫނޭ. ގާނޫނުތަކަ ޢަމަލުކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ

ކޮށްގެން ނޫނު ބަދަލުކުއްިލއަކަށް ޯއވަރނަިއޓުން ގާ ،ވީމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލީހެއް ބޭރަށް ދާންވީމާ

 އްކެ ތަގެނެވޭނެ އެ ސީލިްނގު ގު އާމްދަީނގެ ފަރަ ްސ އެބަހުރި ަދއުލަތުެގ ޚަރަދާއިވެ އެއަށް ެފއްތުމުގެ ބަދަުލގަިއ ޭއގައި 

ނޑު ންކަން ގެންދިއުމަކީ ައޅުތެޭރގަިއ މި ކަ ގެ. އެ ސީލިންގުދީފަ ކަުމގަިއ ރާ ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްބޫލުކުގަގަ

ކޮށްފަިއ ބައި  ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ތިން ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެހެންމެ، މި ހިނގާ އަހަރުއަޅުގަ 

ދާ އަހަރު މި ނިމެމުން ؛ބުނާއިރުަގއި މި ައހަރު ކެޕިޓަލް އެކްެޕންސަސޭ އިންޓާންޓު ނުވަަތ ރިކަރެދެ ބަޔަކީ ރިކަރެ

ންޓެއް މަްއޗަށް އަރަިއގެންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެކަން މިއަންނަ ޕަސެ އެތައް ވުރެ އަށް ނީ އެވަމި ފާހަގަ ވެސް

ތަކުަގއި އެތައް ހާސް ބަަޔކު އި ޮއންނައިރުގައި ިސޔާސީ މަޤާމުކޮށްފަބަދޭ އަަރިއގެން. ަވޒީފާ ފްރީޒުއަހަރަށް ވެސް އެ

މުން އެބަދޭ. އަިދ މި ބޭފުޅުންގެ މައިަގނުޑ އެބަ ގެްނގުޅޭ. މި ކަމަށް ަދއުލަތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަުދތަކެއް ކުރަ

ދަންނަވަން މި ކެރޭ މޭ އަޅުަގނޑަށް މިހާ ކެިރގެން ލޫޓުާވލު. އޮްނނަނީ ހަމަ ލޫޓުވާލުން މަޤްޞަދަކަށް ވެފައި މި

 ކޮށް އެބަކުެރެވމުންދާ ތަންތަނުންނާއި މި ހުރިހާ އެްއޗަކުން ބަަލއިލާއިުރަގއި ވަރަށް ސާފުޮއޑިޓު މިހާރު ،ސަބަބަކީ

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރަން  ނގޭ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަުދތަކަކުން ލޫޓުވާލަިއގެންކަން މިއެ

ގޮުތަގިއ އެދިލަން. އާދެ! އެމް.އެމް.ޭއގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދަްއކާ ގެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަަމ ރިކޮމަންޑޭޝަނެއް 

ގެ އްޭޓ. ނަމަވެސް މި އަހަރު ހު  ުދވަހުގެ އިމްޯޕޓަށް ވާ ވަރަށް އެބަމަސް 3ބަޖެޓު ފޮުތގައި އޮތީ  ،ގޮތުަގއި

 ެވސް ދޮޅު  މިހާރު ދަުއލަތު ރިޒާވްަގއި އްޔާގޮތުން ވެއްޖެ އިން ނެރުނު ބަޔާން ބުނާޖެހުނުއިރުގައި އެމް.އެމް.އޭ މެދު

ުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އާދެ! މި މަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ވާ ވަރަށް ވެސް ފައިާސއެއް ނެތް. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮ

ހެންވޭުރގައި ިމ  ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި 2015މި ހިނގާ  ،ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ވެްސ ފާހަގަކޮށްލަން  ބޭނުންވޭ

 2016ކުރެވިަފއި އޮތް. ނަމަވެްސ، ޖެޓުކުރުމަށް ޓަކަިއ ބަމަރުކަޒެްއ ޤާއިމު  ޢީއް ުނވަަތ އިޖުތިމާސޯޝަލް ސެންޓަރެ



57 

 

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަުޒ  މިހާރު ސަރުކާރުން ދެކެީނތޯ އެ ،އަްށ ދިޔަިއރުގަިއ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނަ އަހަރާ ހަމަވަ

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އޭތި  2016އެހެންވެގެންތޯ  އިސާ ސަރުކާރުން ބޭނުންކޮށްިފތޯ؟އެ ފަ  ؟ކުރެއްިވއްޖެ ކަމަށްބިނާ

 އަޅުަގނޑުމެން ާދއިރާަގއި މި ،ނުޑ ބޭނުން ސާފުކޮށްަލން އަދި ައޅުަގނޑު އެދެންިމކަން އަޅުގަ  އުޅެނީ؟ ނެތިގެން މި

ވަގުތު އެންމެ ދަތި ކަންތަްއތަކުގެ ތެޭރގައި މުޅި އަވަަށށް ބަލައިލާއިރު ެވސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޒުވާނުްނގެ އަބާީދ 

 ،މަރުކަޒެއް ގެނެސް  ޢީޓަކަިއ ިއޖުތިމާޒުވާނުން ރަނަގޅު ގޮތުަގއި ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް  ،އިތުރުެވގެން އަންަނއިރުަގއި

ކަމެއް. ހަމައެހެންމެ،  މުއްުޔމަށް ޓަކައި މިއީ ވަރަށް ުމހިމިކަން ގެންދި ،އިއަރނަސް ޕްޮރގްރާމްތަކެްއ ހިންގައެވެ 

އްމުކޮށް ދާއިރާގެ ވާހަކަ ނުވަތަ މި ދާއިރާގެ ވާހަކަ އާމާލޭގެ މެންބަރުން  .އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑު ތަކުރާުރކޮށް ންނާތީވެ އަހުން ދާއިރާގެ އެންމެ މިސްކިތެއް ނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑުމެ .ނުދައްކާނެ ވަރަށް ުޅގަ

 އްެގ ގޮތުަގއި. އަދި މި ބަޖެޓުމު ކަމެއްދިނުމަީކ ވަރަށް މުހިނާކޮށްނާނެ އިތުރު މިސްކިތެއް ބިންއެދިފައި އޮ

މި ސަރުކާރުގެ އަމާުޒ ހުރި ގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،ެއބަފެނިގެންދާއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވޭ 

 އިުރގައި އި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އަގާތަށް ވެސް ހާސިލު އި އެ ހާސިލުކުެރުވނު މިންވަރާވެރިކަމުގަ 

ގެންނެވި ޓެކްސްގެ ން ރުފިޔާގަިއ. ރައީސް މުޙައްމަުދ ނަޝީދު އަބިލި 8ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ހުރީ  ވަނަ އަހަުރގެ 2008

އްޒަތްތެިރ އިމަ ައޅުަގނޑު ވަަރށް އުފާވޭ މި ދިޔައިއެތައް ގުނަައކުން އިތުރުެވގެން އާމްދަނީ  ގެނިޒާމަކުން ޤައުމު

ށް މެންނަކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުޝުކުރު އަދާ ،މަޖިލީހުގައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެކަން ބަލައިގަނެ

ރިާޔޟް ރަޝީދު ެއކަން ފާހަގަކޮްށލި ކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނުޑ  .އެމްގެ ޑެޕިޔުޓީ ީލޑަރުފެނުނު. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ޕީ.ޕީ 

ތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން ކަމެއް ފުރަ ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާުކރަން. މީގައި އަޅުަގނޑަށް ެއންމެ ކަންބޮޑުވާ ސަބަބަކީ

ވަމުން ނގަޅު ަގއި ފަހުން އެ ކަންކަން ރަބަދަލުވެސް ބުނަނީ ތި ހަމަ ފީކަޅާ ކަމެކޭ. ޭއގެ އި ފާހަގަކޮށްލީމަ ހަމަ ވިސްނަ

ނުޑމެން ދައްކާތާ ހަތަރު އަހަރު އަންނަ މަންޒަރު މި  ފެންނަނީ. މިސާލަކަށް އިންކަމް ޓެކްްސގެ ގާނޫުނގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނގަުޅ ައކީ ރަތަކުގައި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ވާަހކަޓީގަޔާއި އަދިވެސް އެެހން ފޯރަމުވެގެންދިަޔއީ. މިއަދު ކުއްިލއަަކށް ކޮމި

ނޑުމެން މިކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ވާހަކަ މިހާރު ޤައުމުގެ  ،ބުނަނީ ދެެކެވން ފަށައިފި. ހަމައެހެންމެ، ހަމަ އެ ނޭވާގައި އަުޅގަ

 .ވާމީ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓަރުން އެޓްރެްކޓުވާ ގޮތަށް އޮތް މަންޒިލެއް ނޫނޭބައިނަލްއަޤް އޮތް ގޮތުން މިއީކީ  ހާލަތު މި

ކޮންފިޑެންސްގެ އިތުރުްނ ރ އަދި އިންވެސްޓަ .ކުރަންޖެހޭ އެބަރުދަނާހަތަނުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ނިޒާމު  މި ސަބަބަކީ

ނޑުވާލަން. މިހާރުންެޖހޭ ގޮތް މިއޮންނަ ބައި ެއބައަޅައަންނަ މީހާއަށް ބައި ނޑުމެންނަށް މި ޖެހޭ ކަ ެވސް އަުޅގަ

 . އެ އުޅެނީ ފައިސާތަެކއް ގެއްިލގެންނޭ މި ،ހަމަ ފާޅުގައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނާ އަޑު ،އަުޑއިވެނީ

ބޭފުޅުންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން އެއްކޮށްފައި ިކހާވަރެއްތޯ ލިބުނީ، ކިހާވަެރއްޯތ ބޭރުވީ. މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ 

ޖޫން  14 ،އޮތީ އިންތިހާއަށް ގޮއްސަ. އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބަލުންދާއިރު ފަސާދަ މި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރޭޑިޯއއަށް އެރުްއވި. هللا ރައީސް ޔާމީްނ ޢަބްދު ،ޑިޑޭޓްގައި އޭުރގެ ރިޔާީސ ކެން 2013
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 އެ  ،އިބްރާހީމް ޒަހީން ކިޔާ ޭބފުޅަކު ކުރެްއވި ުސވާލަކީ  ؛މަ ގުޅި ބޭފުޅާ ކުެރއްވި ުސާވލުރޭޑިޯއއަށް އަުރއްވާަފއި ފުރަތަ

 ޓެއް ދޭ ކަބޭފުޅާއަށް  މަ އެމް އަރިހަށް ދިަޔއިބޭފުޅާ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެްނޓަރެއް ހުޅުވަްނެވގެން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫ

އި އެހެން ތަންތަނުަގއި ޔާ ެވސް ޔޫިޓުއބްގަމިހާރު. އޮތްކަމެއް ނުވާެނއޭ ބުނި ައުޑ އެބަ ގޮތަށް ނޫނީ ތި އަޅާ ަބއި ،ގޮތަށް

ންނަ ދުަވހު ވިދާޅުވީ އެއީ ދޮެގކޭ. ެއހެންވީމާ، ވަރަށް ކުރީއްސުެރ ވެސް ކުރެވެމުން އަ ދައުރުވަމުން އެބަދޭ. އެ

ނޑަށް ހީވަނީ ިދެވހިރާއްޖޭގެޤީއޮތީ ޔާ ޝައްކުތަެކއް މިހާރު މި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ  ނާ ހަމައަށް ައއިއްސަ. މިއަދު އަުޅގަ

ނަޑއެ އީ މި ،އަިއ ޚިޔާނާުތގެ ވާހަކަައކީ ކުރާނެހެން އޭުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުން މިވެސް ގަބޫލު ިޅގެްނ ހަމަކަ

ނުވެ ިދވެިހރާއްޖެއަށް ިޚޔާނާތްތެރި، އިމުރުެގ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް ނަންަގވަ ވަލިްއޔުލްއަ އުުމގެޤަ ތެދެއްކަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު އިލްތިމާސްކޮށްލަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ ވަރަށް ގިަނ  .ދައުރު ނިންމާލުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ބިލިއަން ރުފިޔާއަްށ  9އުުމގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ޤަދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރަކމުގައި ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްކަމަ ދިޔައަރަިއގެން ދަރަނި ހުީރ  ތުގުވަ  ވެްސ އެކަމުން ެރކޭކަށް ޫނޅެން. މިށް. ައުޅގަ

 އުމުގެ ޤަ ބިލިއަނަށް  36އޮީތ  ކުެރވިފައި މިނަ އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި އަންާދޒާވަ 2016މިއަހަރު،  ؟ކިހާވަރެްއަގއިތޯ

ދިޔުމަކީ މިއަދު އަުޅަގނޑު ހަމަ އެކަމަށް ޓަކަިއ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރައިގެން 9. ދަރަނި އަރައިގެންދާނެ ކަމަށް

ބަާލއިރު ބިިލއަނާ އަޅާ 36ިދޔަިއރު ވެިރަކމުގައި ދަރަނި އަަރއިގެން ބިލިައން ރުފިޔާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ 9ފަޚުރުވެރިވާ ކަެމއް. 

 ؟އްތޯ ހިންގިފައި ހުރީތަކެތެރޭގައި ކޮްނކަހަލަ ޕަރޮގްރާމު އަހަުރގެ 3ނެއްކާ އެ އެއީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަެރއް. އަ

 ،އެކަނިވެިރ މައިންނަށް ފަިއާސ ދޭން ފެށި. ދުވަްސވީ އުުމރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ފައާސ ޭދން ފެށި. އަދި އެހެންމެ

ހިންގަން އެތައް ގުނަ ން ެއ ތަންތަން ބާރުވެރިކުރުަވއިގެ  ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ރަނގަޅަށް ބާރުދީގެން

ބިލިއަން  36މިއަދު  ހުރި. އެހެންވީމާ، ޙަީޤޤަތުގައިސައްކަތްތަެކއް ކުރެވިަފިއ އެބައެތައް ބަިއވަުރ މަ ؛މަސައްކަތް

ނޑުޤަރުފިޔާއަށް  ނުވިހާ ދަރިންގެ ބޮލަށް ވެސް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ދަރަންޏެކޭ.  ބުނާނީ، އުމުގެ ދަރަނި އެރުމަކީ އަޅުގަ

 1.6އުޅެނީ  ލާއިރުަގއި އެތެރޭެގ ދަރަނި މިއިބަލަނުންވޭ ދަރަނީގެ ނިސްބަަތށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ،ންމެހަމައެހެ

ންވޭ އެތެޭރގެ ދަރަނި ބިިލއަންަގއި. މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނު 1.2އުޅެނި  ބިލިއަންގަިއ. ބޭރުގެ ދަރަނި މި

އެކު. އަދި  ތަކާހާއަށް ބޮޑެިތ އިންޓްެރސްޓް ރޭޓުީނ އިންތިމި ެނގެ ،ަތކުން ނެގެނީ. ނެޭގއިރުމު ބޭންކުއްއާ ،ނެގެނީ

ބިލު ވިއްކަިއެގން ލިބޭ ފައިސާއިންނާއި މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރވިްސ ހަމައެހެންމެ ޓީ

ގޭ ފައިސާައކީ ވަރަްށ އުމުތަުކން ނެޤަޖެހޭ ފައިސާެއއް. ނަމަވެސް ބޭރު ވަރަށް ބޮޑު އިްނޓްރެސްޓެއް ދޭން ،ކުރަންޖެހޭ

ވަަނ  2016ަވނަ އަހަރާއި  2015ގެ ތެރޭަގއި ދައްަކން ލިބޭ އެއްޗެއް. އްދިުގ މުއްދަތެ ަގއިކުޑަ އިންޓްރެސްެޓއް

ޤީޤަތަކީ މި ޙަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ކަން އަުޅގައަހަރަށް ބަލާއިރުަގއި ބޭރުގެ ދަރަންޏަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައިސް އޮތް

ނުޑގަިއ ހުރި ބޭންކު އްޔާގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖެ ރިައށްއިޤްތިޞާދު ރަނގަޅަށް ކު ތަކުގައި ހުރި މި ފަސްގަ

މު ަރއްޔިތުން ވެްސ އްއަށް ފޯރުކޮށްދެވެން. އޭުރން އާމު ަރއްޔިތުންނާ ހަމައްޖެހޭ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް އާފައިސާ އެބަ
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ޭއގެ ބަދަލުގަިއ  ކުސަރުތަެކއް ކުރަމުންދާނީ. އެކަމަަގޅު އަކުރިއަރަިއގެންދާނީ. އަދި އިްޤތިޞާދަށް އޭގެ އެންމެ ރަނ

، އި ޮއންނަ ގުޅުމަށް ބުރުއަުރވަ އުމުތަކާ މިޤަ ުކވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި އެުކވެރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އެ

ބެން އޮންަނ ރާއްޖެއަށް ލި، ދަނީ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭަގއި ުކޑައިމީސް ބަްސ ބުނުމުގެ ައސްލަކަށް ެވގެން މި އެ

ދަނީ.  މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު އެއްޗެިހތަކެއް ނެތިގެން މި ،ޑޮލަރެްއގެ ހިލޭ އެހީހާއި ލޯނާ އެތައް މިލިއަންއެތައް 

ނޑު ހަމަ ގޮވާލަން މި ފުރުޞަތުގައި ފޮރިން މިނިސް މުތައް ރޓަރަށް ވެސް، އިތުރަށް ޕީ.އާރު ފައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރޒް ިކޔާ ބަެއއް އެ ެނގީ. ބަޖެުޓގެ ނުކުރަްއވާށޭ. މިހާރު މިހަޔަރ ދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އަނެްއާކ ބީ.ޕީ.ޓީ އެްޑަވއިސަ

 ސްގެ ގޮުތގައި ވަރަްށ ކުޑަ އެްއޗެއް ފެނިގެން މި ދަނީ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންސަ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނިޑ، މޭޒު، ކޮްމޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ގަނެާލަވރުގެ އަދަދުތަކެއް ކެޕިޓަލް  ދަނީ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް. ހަމައެކަނި ގޮ

އެހެންވީމާ، ގެން ިތ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަނީ. މަކު ކޮންަތނަކުންތޯ ފައިސާ ނެރެ. ެއކަތަކެއްޚަރަދު

އޮންނަ  އުމުތަކާ އެްއކޮށް މިޤަެއުކވެރި ، ެއއްކޮށް ތްތެރިވަން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ގޮތުން ރާއްޖެއާހައަޅުަގނޑު ހަމަ ނެސޭ

 ދޭތެރޭ... އުމުތަކާޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ާދއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ށްޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަޅާފައިވާ މި ބޮޑު ބަޖެޓަށް ވަނަ އަހަރަށް ހުށަ 2016ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދައުލަުތގެ ފަރާތުން 

އަިދ  ،ކުރާއިރު ދިފައިވާ ގާނޫނުަތކަށް ރިޢާޔަތްޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެަގނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަން އެބަލާއިރު އަޅު އިބަލަ

ހުރި ޒިންމާވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އެބަދަރަންޏަށް  ؛ންމާވާންޖެހޭކާރުން ޒިސަރު ،އްޞަކޮށް ދައުލަުތގެ ފަރާތުންޚާ

ހުރި ކޮންމެ ބަޖެޓެއް ހަދާއިރުގައި ވެސް. އެންމެ ބަޔާންކޮށްަފިއ އެބަ .ުއސޫލުތަކެއް ަބޔާންކުރަްއވާފަ ހަމަތަކަކާއި

ކް ުނވަަތ އޮނިަގނޑު އޮތް ގޮތުން މިާހރު ގާނޫނީ ފްރޭމްވޯ ،ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މުއްމުހި

ކުރާނެ ދިގު ރާސްާތގެ ރައްޤީއުމު ތަ ޤައިން ފެށިގެން މި  2016ޖެނުއަރީ  1ޖެހޭ. ރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮްނނަންތަ

ނ ،ޖެހޭނެ ކަމަށްދާންޖެހޭ. ބަޖެޓު ހެދިގެންޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެބަ އޮންނަންތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ިޑވެލޮ ުޑ އަޅުގަ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުަގއިާވ  ،މަތީން ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ނެވިމިދެން ،މިދެންނެވި ގާނޫނުގައި  ބަޔާްނކުރަނީ

ާލއިރުަގއި އެ އިއުމީ ތަަރއްޤީެގ ްޕލޭން އެކުަލވައަދި ެއ ޤަ .ނާނެ އުސޫެލއްެގ ތެރެއިން ލާފަކަންތައްތަްއ ބަޖެޓުން ފެން

 ބަިއތައް ހިމަނަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނކުރާ އިމަނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކާތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުަގއި ހި
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ކޮންމެ ރަށަކުން އެ ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވ ގޮތް ނުވަތަ ތަޞައްވުރު  ،ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުން ،ފަދައިން

ެއ  ،ފަހު ލުމަށްއިްށ އެ ތަަރއްޤީެގ ޕްލޭން އެކުަލވަތަލަންޖެހެނީ. އެގޮއިއުމީ ތަަރއްޤީެގ ޕްލޭން އެކުަލވަހިމަނައިގެން ޤަ

ނަޑއެޅި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ އެކަަށއެިޅގެން ދާންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ،މަތީން ދައުލަތުގެ ބަެޖޓު ކަ

ނޑުމެންނަށް ުސވާލުކުރަން މި ދަންނަވާ  މިޖެހެނީ ކޮބައިތޯއޭ  ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން އަހަން މި ،ޖެހެނީ މިއަދު އަުޅގަ

ތޯއޭ ފުރަތަމަ މި ބަޖެޓު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ؟ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނު އޮތީ ކޮންތާކުޯތއޭ؟ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނު ނެތި ކިިހނެއް

ނުޑމެން މި ނޫނުގެ ާވހަކަގާލީ؟ މި އިއެކުަލވަ . އޭޖެހެ އްޤީގެ ޕްލޭން އޮންނަން އެބަދައްކަނީ ތަރަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ދުތަކެއް ަރއްޔިތުންނާ ޢުކަހަަލ ވަ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ސަރުކާރުން ައއީ ަވކި ،ނޭގ މި ސަރުކާރުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ

ވެރިކަމަްށ ، ބޭފުޅުންެގ ތަޞަްއވުރުަގއި އޮތީކީ ވެގެން. ަރއްޔިތުންަނށް ވަިކކަހަލަ ކަންތަކެްއ ިވއްަކއިގެން. އެ ހިސާބަށް

 ނޫން. އެ  ގޮތަކަށް ގެންނަ 70ރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ %ދިވެހި، 70ޅުމާެލއަށް %ުރގަިއ އޮތީކީ ހުވަަޑއިގެންެނވި ތަަޞއްވު

ކޮންމެ  ދުތަކުަގއި ހިމެނިފައި އޮތްޢުނޫން. ރިޔާސީ ވަ ދުތަްއ ބިނާވެފައި ހުރީ އެގޮތަކަށް ޢުބޭފުޅުންގެ ރިޔާސީ ވަ

އިމުކުރުން. ޤާފެނުގެ ނިޒާމު އި ހެދުން. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ނަރުދަމާއާރަށެއްަގއި ވެސް ބަނދަރު

 ޙަޤީޤަތުަގއި ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަންަނަވމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުްނ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ މި ،ވާނަމައެހެންކަމަށް

 ގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުމުެގ ތަޞައްވުރު. މިއަދު އެ ތަޞައްވުރު ބަދަލުވީ ގޮެތއް ހުރި ރާއްޖޭަގއި މި ރަށްތައް އެ

މީހުން  70%އާބާީދގެ ؛ 70% ،ވާނަމަ ދަލުކުރާ ކަމުަގއިވެސް ނޭނގޭ. ތަޞަްއވުރު ބަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ެއްއގޮތަކަށް 

މީހުން ގާުތގަިއ އަހަން އެބަޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއ  70% ،ާވނަމަ ހުޅުމާލޭއަށް ގެންނަކަމުަގއި

އެ ރަެށއްެގ  ،އެހުން އެ ރަެށއްެގ މީހުންގެ ިކބައިން ،ކަުމގަިއ ވާަނމަ އެއީ. ރަެށްއގެ ބަަޔކު ެއ ރަަށކަށް ބަދަލުކުރާ

އެ ސުވާލު އެަބ ؟ ށް ހިޖުރަކުރަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ އެހެން ރަށަކަ

ސް ތައްާޔރަށްތޯ ތިބީ ނުވަތަ ނޫންކަން ޔަމީހުން ހުޅުމާލެައށް ހަމަ ދާންވިއާބާދީގެ  70ކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ %

ނޑުމެންނަށް އެނޭގނެ ލިޔުމެއް އެ ުނވަތަ ނޫންަކން ،އެގޮތަށްތޯ ތިބީ  ކުރެިވއްޖެތޯ ބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  އި،ރަްއޔިތުންގެ ގާތުްނ ނާއްސަވަ  އިބަޖެހޭ. އެ މަސައްކަތް ނުުކރައްވަ އަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކުރަން އެ

ނޑު ދަ ންނަާވނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ޕޮލިސީ ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަްނޓު ޕްލޭނު ހަމަ ބަދަލުކުރެއްވީމާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ އަމާޒަކީ ކޮަބއިކަން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އޮޅޭ ދަރަޖައަށް ކަންތައްަތްއ ހިނގައްޖޭ. މި

ނޑުމެން މި ގާނޫުނަގއި ބުނާ ަގއިމުއޮިޅއްޖޭ. އަމާުޒ އެނގޭނީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ގޮތަށް ތަރައްީޤެގ  ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން މިދެންެނވި ގާނޫނުަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ  ޕްލޭނެއް ޮއވެގެން. އިން  2014ޖަނަވަރީ  1 ،ހަމަ ެއގޮަތށް އަުޅގަ

ގޮތުން  ސަުރކާުރން ދޭ ގެރެންޓީ ހިމެނޭ ؛ދޭސަުރކާރުން ގެރެންޓީ، ޑޮމެސްޓިކު  އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި 3ހިނގާ  ފެށިގެން

ވުރެ  އިންަސއްތައަށް 60ރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަްކުޓގެ ލަ ދަރަނި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަުރގެ ގް ދައުލަތުގެ މުޅި ޖުމު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،އިތުރުނުވާނެ މިންަގނެޑއްަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭނޭ. ނަމަވެސް ، 2015، 2014ދިޔައީ  އަުޅގަ
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ޖެޓު މި ގާނޫނުގެ ތަރަހައިެގ ތެރެއަށް ދައުލަތުގެ ބަ ،ވެސް މި ގާނޫނުގަިއވާ ޮގތަށް ެވގެންދާިއރު އަހަރު 3 ؛2016

ނޑުމެން މި ގާނޫނު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ކަމެއް  ކުރާނެ އިވަނީ ހަމަ ތިބެފަ ގެނެވިަފއި ނެތް މަންޒަރު. އަޅުގަ

 ،ެއއްެވްސ ސަރުކާރަކުން ހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ބަޖެޓު ހަދަމުން ،ނޫން. ެއއީ އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން  ނެތިގެނެއް

އެ  ،އްޔިތުްނެގ ބޮލުގައި ދަރަނިތައް އަޅުަވމުން ދިޔުމުގެ އުސޫލުޯލނުތައް ނަގަމުން ރަ ،ޚަރަދުތައް ބޮޑުކުރަމުން

ނެޑއްގެ ތެރެއަށް ިމ ބަޖެޓު ފަރުމާކޮށް ވެއްޓުމަށް ޓަކައި ން.ފަތް ބަދަލުކޮށްލަގާސަ ުނވަތަ ބެހެއްޓުމަށް  ،ގާނޫނީ އޮނިގަ

އިގެ ތެެރއަށް ނުފެތޭތީ ޓަކައި މި ގާނޫނު ހެދީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންަތއްތަުކގެ ަތރަހަ

ނުޑ ފާހަގަކޮްށލާނަން. މި ގާނޫނުގަިއ އެަބ  ޖެހެނީ. އަދި އިތުރު  ވާހަކަ ަދއްަކން މި އަޅުަގނުޑ މި ކަމެއް އަުޅގަ

އިން ފެށިގެން ަދއުލަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ ަޤއުމީ ތަރައްީޤެގ  2016ޖަނަވަރީ  1 ،ބަޔާންކުރޭ

 ކަން އިތުރުކުެރވޭނެ ވަީސލަތްތައް ހޯދުމަށް އެކަންޏޭ. އަޅުަގނޑު ަދއްކާ ވާހަކަެއއް އުެފއްދުންތެރި ،މަޝްރޫޢުތަކަށާއި

އޮތް ގާނޫެނއްަގއި  އިނޫން މިއީކީ. މިއީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ ނޫން މިއީކީ. ކެންދޫގެ މެންބަރު ދައްކާ ވާހަކަެއއް

އަދި  ،ނުވަތަ ބޭރުގެ ދަރަނި ،ޓަކައި ަދއުލަތުން ންޓު ޚަަރދުކުރުމަށްބުނަީނ ޙަޤީޤަތުގައި ިރކަރެ ބުނާ ވާހަކަ. މީަގއި މި

ުނވާނޭ. ދަރަންޏެއް ނަގަންޖެހޭ ންޓަކަިއ އިތުރު ދަރަނި ނަގަިއގެަދއުލަުތގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް  ،ސަރުކާރުގެ ދަރަނި

ންޏެއްެގ އޮތީ ަބޔާންކޮށްފަ. ެއއީ ކެޕިޓަްލ އިްނވެސްޓުަމންޓަށް. އުފެއްދުންތެރި ކަމަށް ޓަކަިއ ނަާގ ދަރަ ސަބަބު މި

ުނވާނޭ. ހަމައެކަނި އިސްތިސްނާ ހާލަެތްއ ން އިތުުރ ދަރަންޏެއް ނަަގއިގެންއިން ފެިށގެ 2016ޖަނަވަީރ  1 ،އިތުރުން

ނޑު އެ  އިބަޔާންކޮށްފަ ސަުރކާރުެގ  ؛ލާނަން. އެއީ ަދއުލަތުގެ އިެވސް ދަންނަވަ  ވާަހކަ އެބަޮއވޭ މި ާގނޫނުގައި. އަުޅގަ

؛ ވުރެ މުއްދަތަށް ،ވުރެ ިގނަނުވާނެ ދުވަހަށް 14ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ރަނގަޅު  ނުވަަތ ދައުލަތުެގ ކޭޝް ފްލޯ ،ކޭޝް ފްލޯ

ވުެރ އިތުރުުނާވނެ މުއްދަތަކަށް ކޭޝް ފްލޯ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ލޯނެްއ ނެގިދާނޭ އެމް.އެމް.އޭއިން.  ުދވަހަށް 14

ން މިއަދު ވިސްނަން ެއބަޖެހޭ މިވަރު ބޮޑު ބަޖެޓެްއ ނެތް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެ އިތުރު ެއްއވެސް އިސްތިސްާނއެއް

ނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބަޖެޓު ހަދާފައި މި  އޮތީ ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ  ހެދިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

 ވެސް ގައިމުއަދިެއއް ހަމަ ،މަތީންތޯ؟ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

ވާ ތަނެއް. ބަެޖޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި އި ގެ ތެރެއިން މި ބަޖެޓު އައިސްފައަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ މި ގާނޫނުގެ ތަރަހައި

ގޮތުން މެންބަރަކު ެދއްކީ  އަޅުަގނޑަްށ ޔަޤީން ދާއިާރެގ ރައްޔިތުން ހަމަ އަހަން ބޭނުންވާނީ އެ ރަަށކާ ބެހޭ 

ނުޑ ފަށާނަން ކުކޮން ރަުށގެ ބަނދަރު  ޑަރިކިލުގެ ވާހަަކިއން. ކުޑަރިކިުލގެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އެވާހަަކއެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ސުނާމީ އެރީއްސުރެ ބަނދަރު އޮތީ ވެްއޓިފަ. ހުޅަނުގ  .ހަދަން. ބަނދަރު އޮތީ ވެއްޓިފަ. ކިތަންމެ ޒަމާނެއް ވެއްޖެ

ކަމަށް  ޓުން އެކަންވާން ނެތްފަހަރުގެ ބަޖެ  ވެއްެޖއްޔާ އެ ރަުށގައި ދޯްނޏެއް އެޅޭކަށް ޯނވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އިމުކުރަން. ޤާ ފެނުގެ ނިޒާމު އިއެ ރަށުަގއި ނަރުދަމާއާ  ،ނެތް. ކަމަދޫގެ މީހުން ބޭނުންވަނީ ވިދާޅުވަނީ. އެކަެމއް

ނޑު  ؛މީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައް  ނެތް. ކެންޫދގެ މީހުންނަށް އެ ެއއްއެއް މި ބަޖެޓަުކން އައިސްފައެކަމުގެ ވާހަކަ  އަުޅގަ
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އަދި މި ަސރުކާރަށް ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. ކެންދޫަގއި އެަބއޮްތ  .ފާވެިރކަމާ އެުކ ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ ވަރަށް އު

ނޑަށް ނޭނގޭ ޮކންމެހެން ކެންދޫގެ ކަންތައް ކެންދޫ މީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ބަޖެުޓގައި ހިމަނާފައި ެއބައޮތް. އަުޅގަ

ވާތީ ވެސް. ކިހާދޫއަްށ  ގިނަ މީހުން އުޅޭ ރަށް ކަމުގައި ކަމެއް. ވެދާނެ އެންމެ ތީ ވަކިން ކީއްެވގެންހިމަނާފައި އޮ

. ހަމަ އެްއކޮށް ސުންނާފަތިވެފަ ކިހާދޫގެ ނަރުދަާމ ބޭނުންވޭ. ފެނުެގ ނިޒާމު ބޭނުންވޭ. ބަނދަރު އޮތީ  ،ބަލާއިރު

. ނަރުދަމާއެއް ނެތް. ފެނެްއ ނެތް. އޮތީ ހަދަންޖެހިފަވެސް ނެތް. ދޮންފަނު ބަނދަރު  އެއް ކަ ވާހަ އެހެންނަމަވެސް، އެ

 ،ިގނަ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އަށް އެންމެވަނަ 2 ،ދެން އޮތީ ދަރަވަންދޫ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓުތަކަށް ބަާލއިރު

ެއއަރޕޯޓު ެއީއ  ވަނަ 2ބޯޓު ޖައްސާ ެއއަރޕޯޓު. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ފައިދާ ލިބޭ ހަމައެަކނި އަދި މަތިންދާ

އޮތް އެއަރޕޯުޓ ނަގާަފއި ދެން އޮތް ހަމައެކަިނ ދިވެހި  ހުޅުޭލގަިއ ތި  .މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއައރޕޯޓު ނަގާފަ

ދައުލަުތެގ  ،ވާ ެއއަރޕޯޓަކީ ދަރަވަންދޫ. މިވަުރ ބޮޑު ޕްރޮޕަޓީއެއްބޮޑު ފައިދާ އެންމެ، ސަރުކާރަށް ފައިދާވާ ހަމައެަކނި

އޮްތ ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާެއއް ނެުތމަކީ ފެނުގެ ނިޒާެމއް ނެތުމަީކ އެީއ ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ  މިވަރު ބޮޑު ޕްރޮޕަީޓއެއް 

ރަށް ދީގެން ހަތަރު ފަޅުސަރުކާރެއް ގޮުތގަިއ ލަދުގަްނނަޖެހޭވަރު ކަމެއް. ޮބޑުސިންާގ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮްށގެން ދެތިން

ެއއަރޕޯޓު އެޅިްއޔޭ ިކޔާފައި އެ ރަށުގައި ވަކިން އިތުރަކަށް ދަރަވަންދޫގައި ެއއަރޕޯޓެއް އެޅިއިރު ޙަޤީޤަުތގައި 

ނޫން. ހަމައެކަނި  އޮތީކީ އި އިމުކޮށްދީފަޤާވެސް  ނޫން. ފެނުގެ ނިޒާމު އޮތީކީ އިދީފައިވެސް އަޅަ  އެއްނަރުދަމާ

. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑު ެއކަމާ އިފިަޔވަ  ންވާ ެއއަރޕޯުޓ އެތާ އެޅުންސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ބޭނު

ނުޑ މިއަދު ިދވެހި ސަރުާކރަށް ގޮވާލަން ބޭނުްނވަނީޙަ ނޑު ެއކަމާ ދެރަވަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ  ،ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ އެަބއޮތް މިއަުދ  ،ވާތީވެ  މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ގެންނަން ކަމުަގއި 70ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަީނ % އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ  މިއަުދ މިކަން ޙައްލެއް ހުށަހަޅާލަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް. ހިނގާށޭ ކޮށްލަމާ. އެއީ އަުޅގަ

 2ޖެހިގެން އޮންނަ  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި .ކިޔަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އަޅާ ވާހަކަ މި

ނޑުމެންަނށް ވާނެ 3އަހަރު ނުވަތަ  ކަމަކަށް ވެދާނެ. ނޫން. ކުރަްނ އުނދަގޫ  ކަެމއް އަހަރު ނަުރދަމާ އެޅުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ނޑުމެން ހިނގާށޭ މިއިން  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެްސ ކަެމއް އެބަޮއތް. އަުޅގަ

ފެނުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ފެްނ ފޯރުކޮށްލަދޭން. ހުރިހާ ގެތަކަށް ފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެްއ ކޮންމެ ރަށެްއގައި ވެްސ 

ކަމެއް. ނަރުދަމާގެ  ވުރެ ައގުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ފަސޭހަ ވެސް ނަރުދަމާއެއް އެޅުމަށްޔަޤީނުން  ފޯރުކޮށްލުމަކީ ހަމަ

ފެނަށް  ،ބިމަށް ،ޓޭންކުތަކުން ބިމަށް ފެން ހިންދާތީ ސެޕްޓިކު ،ޚިދުމަތް ބޭނުންވަނީ ވެސް ެއ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

ފެން އެކަށީގެންވާ ފެނުގެ ، ންތައް. އެހެންވީމާއެއީ އެންެމ މުހިއްމު ކަ .ފެން ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަސަރުކުރާތީ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ  ،ވާނަމަ ނިޒާމެއް ކޮންމެ ރަެށއްަގއި ުކޑަ ޚަރަދަކުން ައޅާލެިވއްޖެ ަކމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް . ެއހެންނަމަވެތައް ގުނަޔަކަށް ބޮުޑެވގެންދާނޭސަބަބުން ލިބޭ އުފާފާގަތިކަމާިއ އަދި ހިތްހަމަޖެހުން އެ ސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއަށް ،އިނގޭ ބަނދަުރގެ ވާަހކަ ކިަތންމެ ގަދަޔަށް ވުެރ  ކިތަންމެ ބާރުލާފައި ދެއްިކޔަސް ފެނަކީ އަުޅގަ



63 

 

ނޑަށް ޤާޒާމެއް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ެވސް މާ މުހިއްމު އެއްޗެއް. އެހެްނވީމަ، ފެނުގެ ނި އިމުކުެރވޭތޯ ބެލުމަކީ އަޅުގަ

ކަމުގައި ވީނަަމވެްސ  ހުޅުމާލެއަށް ގެންނަން ވިސްނިމީހުން  70ކުން އަޅުަގނޑުމެން އަދި %ހީވަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެނގިގެން މިއަދު ހަމަ ކޮންމެހެން ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. އަޅު  ިދވެހިރާއްޖެއަްށ  ،ހިނގައްޖެގަ

ކްރެިޑޓް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިްނގ ސިސްޓަމެއް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ 

ކަމުަގއި  ުއޅޭ ެއންމެ ބޮޑު ސަބަބެއް  ާރއްޖެ ނުހިމެނިގެން މި އި މެނުންކަން. ކްެރޑިޓް ރޭޓިްނގަގަިއ ރާއްޖެ ނުހިރޭޓިން

ސަލަެއއް ކޯޓަށް ލީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން މި ދިަޔއީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތް ގޮްތ. މައް

އަހަރު  4ފަހު  އެ ޙުކުމުގެ އެންމެ ފަހު ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ،އަހަރުން 5އަހަރު ނަގާތީ. މައްސަަލއެްއ ކޯޓަށް ލީމާ  6

ބަޖެޓު ދީގެން  ލަން ޝަރުޢީ ނިޒާމުން އެ ބޭނުންވާތީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނުޑ ގޮވާފަހުން ވެސް މައްސަލަ ނުނިމޭ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ ނި ،ުހގެ ެތރޭގައި މަްއސަލަތައް ނިމޭނެ އުސޫލެއް ދުވަމަސް 6ނަމަވެސް  އިމުކުރަން. ޤާޒާމެއް އަުޅގަ

ނުޑ ޕީ.ޕީ.އެްމ  އަޅުަގނުޑ ހަމަގައިމު ވެްސ މިހުރީ އެކަމަށް ޓަަކއި ުކރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ުކރަން. އަުޅގަ

 ކަެމއްޭއ ތި ވިދާުޅވަނީ ކޮންުނކުރެްއވަ  މިއަދު ތި ބޭފުޅުްނ ކަންތައްތައް ،ސަރުކާރުން އަހާލަން ބޭނުންވަނީ

ނުޑ ވޯޓު .ންތޯއޭ؟ ރަނގަޅު ކަމެއް ނުެވގެމި މަޖިލީހުން ކޮން ؟އަޅުަގނޑުމެން ނުކޮށްީދގެންތޯއޭ ނުދިްނ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މި މަޖިލީހެއްެގ  ؛ކަންތައްތަެކއް ހުރެދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، އޭްޒ އިން އިްނސްޓިޓިއުޝަން

ނުވަތަ ުމއައްަސސާެއއްގެ ގޮުތގައި ތި ބޭފުޅުން ކުަރން ބޭނުންވި ކޮންމެ ކަމެއް ޮއތީ މި މަޖިލީހުން ކުރެވިފައޭ.  ގޮތުަގއި

ެއ  ؛ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  12އް ހަމަ ނެގޭ. %ތީ. ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ޓެކްސެތި ބޭފުޅުންގެ އަތްދަށުގައި މަޖިލިސް އޮ

 ،އުޅެނީ  ތި ބޭފުޅުންނަްށ ނުކުރެިވގެން ތި، އެ ނެޭގ. އެހެންވީމާ ؛ކޭއެ ެނގޭ. މިވެނި ފީއެ  ؛ނެގޭ. ގްރީން ެޓކްސް

ނޑުމެން ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޚަަރދުތައް ބޮުޑވެގެންދަނީ. ކޮންމެ  ކަންތައްތަްއ ނުކުެރވިގެން ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޚަރަދު އަުޅގަ ،ދަނީ އެތަްއ ގުަނަޔކުން ބޮުޑވެގެން. ދާއިރު އަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު މި

ނުޑމެންނަކަށް އަތްުރގަކުޑަކުރާނެ ގޮތްަތއް ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ. ޚަރަދު ކުޑަކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއި އުރާލަިއގެްނ އި އަުޅގަ

 ރވިްސގެ ވަޒީާފއެއް އިތުރުުނވާނޭސަ ވަނަ އަހަރު އެްއވެސް ސިވިލް 2016 ،އަނަގއިން ނުބުނެއެއް ނުތިބެވޭނެ

އެީއ  ،އަހަުރ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެްއވެސް މީހަކަށް ދޭނެ ވަޒީާފއެއް ނެތުނީމާ ވަނަ 2016ބުނީމަ. 

 94ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާުރގެ ެއންމެ ބޮޑު ެއއް އަމާޒަީކ  ން،ޖެޭހ މައްސަލަެއއް. މި ސަރުކާރު އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާން

ނޑުމެން އެބަ ،ކަމަށްވާނަމަހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދުން. އެެހން  ޖެހޭ ޕްރައިވެޓް ސެކްަޓރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައިއަުޅގަ

ނގޭ މިހާރު އެ ކަމެއްތޯ ކުެރވޭނީ؟ ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ކޮން

ލީމާ ރިޒަމް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓަށް ބަލައިން އަންނަ ސިނާޢަތަކީ ލޯކަލް ޓޫދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ކުރިައރަމު

ނަޑކަށް ހަމަ  ؛ާގތަށް ކުރަން އެކަށީގެްނވާ މިންވަރާރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުންނަކަށް ނުފެނޭ ލޯކަލް ޓޫނޑުމެއަޅުގަ  އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބަޖެޓުގައި އެްއވެސް އަދަދެއް ރިޒަމް ްޕރޮމޯޓު. ތިއިން ބޭފުޅަކަށް ލޯކަލް ޓޫހޯދާހޯދާ ނުފެނުނު
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ލޯކަލް  ،އެކަން ފާަހގަކޮށްލަދެްއުވން އެދެން. ައޅުަގނޑު ހަަމ ހޯދާހޯދާ ނުފެނުނު ،މަވާނަ  ހިމަނުއްވާފަިއވާ ކަުމގައި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ރިޒަމް ޕްރޮމޯޓުޓޫ  ކުރާށޭ ކިޔާފައި މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުވަތަ އާމްދަނީ އެ މާފުށިން ވެސް  ،ސާޓަކުން ދައުަލތަށް ލިބޭހާ ފައިސޯމާފުށިން ވެސް ރި ތްއޮ އެނގޭ މިހާރު އެ

ން. ބައެއް ބޭފުޅުން މިއީކީ ދެން އަލަކުން ހުއްޓުވޭނެ ސިނާޢަތެއް ވެސް ނޫ، ކަނި ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާއެ

ރިޒަމްގެ ސަބަބުން އެ ބިކިނީ ލައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ސަބަބުން ޭނނގެ ލޯކަލް ޓޫަރއްވަފާނެ ކަންކުމަސައްކަތް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ވާހަަކެއއް ނޫން ރަށްރަށުގަ އި ކުދިްނގެ އަޚުލާަޤށާއި މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް އެބަ އަސަރުކުރެއޭ. އަުޅގަ

ުކޑަކަމު ގޮސް  ،ޖެހެންދެން ދިވެހިންނަކީ އަތިރިމައްޗަށް ބޮުޑަކމު ގޮސް ދުވަހާކީ. ެއއީ ދާދި މިދާކަށްއިނގޭތޯ އެއީ 

ބިކިނީ ބީޗެްއ ، އުޅެނީކީ. އެހެންވީމާ ދިވެހިން މިއީ. އިތުރު ބައެއް ނޫން މިކުރި ހަމަ އުޅުނު ބައެއް. އެކަން ރެިގއުލޭޓު

ނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުާރނެ ކަމެއް ނޫން. މި ރިޒަމާކިޔާފަިއ ލޯކަލް ޓޫ ނުކުެރވޭނޭރެގިއުލޭޓު އުޅެނީ  ދެކޮޅުހެދުމަީކ އަުޅގަ

ުނވަަތ  ،ޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިަނ ބަޔަކު ރައް  ،އުޅެނީ އުޅެީނ ެއހެން ކަމެއް. ޙަޤީޤަުތގައި މި  އެހެން ކަމެއް. މި

ޙަޤީޤަުތގައި އެ ، ންތަކެްއ ކުިރއަރަިއގެްނ އަިއސްފަންތީގައި ތިބި ވިޔަާފރިވެރި ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އާދަިއެގ މެދު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  .މުއްސަނދިކަން ބަޔަކަށް ފެުތރިގެން ހިނގައިދާނެތީ އެ ިބރުވެރިކަން މި އޮންނަނީ. އަުޅގަ

ބޮޑު ކުލި ކަލޭމެން މާލޭގައި  ،އަދު ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާއި ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްލާފައި މި ބުނަނީމި

ނޑު ަތއްާޔުރ  ދައްކަިއގެން ހުރިހާ އެންމެން މާލެ އައިސް ތި އުޅެނީ ކީްއވެގެންހޭ. ރަށަށް ދާންވީެއއް ނޫންހޭ. އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަާވ ވާހަކަައކީރަށަށް ދާން. އެހެންނަމަވެސް، އަ ނޑުމެން ،ުޅގަ ގެ އަޮތޅުަގއި ހުރި ހުރިހާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަތޮޅު ަކއުންިސލަށް ދެއްވާށޭ ތި ބޭފުޅުން.  ރަށަކާފަޅު ؛ރަށެއްފަޅު ދޭތެރޭަގއި ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާނަމޭ. ހުރިހާ ބާރެއް ސެންޓްރަލް ގަވަރންމަންޓް ނު  ،ވަތަ މަރުަކޒީ ސަރުކާުރގައި އޮވެަފއިއޭރުން އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދެންނެވީ  ،އެހެން ވިދާޅުިވޔަކަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. މިހެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމެއް ގެނައީކީ ހަމައެކަނި ނަމެއްަގއި އެ ބާްއވާކަށް ނޫން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

 އެ  ،ރަށްަތއް ދީގެން ނަމަވެސްކައުންސިލުތަކަށް ފަޅު ،ދީގެން ބަޖެހޭ މި ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުނޑުމެން އެއަޅުގަ 

ަޙއްލުތަެކއް  އަމިއްލައަށްެއ މީހުން މީހުންގެ އަމިއްލަ ނިންމުންތަްއ ނިންމައިގެން ލޯކަލް ސޮިލުއޝަންސްތަކެއް ުނވަތަ 

ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެްސ އެ  ،ަގނޑަށް ޔަޤީްނކަން އެަބއޮތްއަޖުމަ ބަަލއިލަން ެވސް އެބަޖެހޭ. އަޅު ، ހޯދޭތޯ ބަލައިލަން

އިޚުތިޔާުރ ެއ  ބޭނުންކުރުމުގެ ުފރިހަމަ ބާރާއި އެ ރަެށއްަގއި ބާީކ އޮތް ުހރިހާ ބިމެއް ؛ރަށެއްގެ ބިން ބޭނުންކުރުުމގެ

ފެނުގެ ނިޒާމެްއ  މީހުން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެްސ އެ، ވާނަމަ ކައުންސިލަކަށް ދީފިކަުމގައި

ނޑު ، ން އިތުުރވެގެންާދނެ. އެހެންވީމާއިމުކުރާނެ. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ގުަނޔަކަށް ރަްއޔިތުންެގ އުފާވެރިކަޤާ  އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މިކަން ކޮށްލަދެއްވާށޭ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ތި ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި މިކަމަށް ،ލަންދިވެހި ސަރުކާރަށް ޮގވާ މިއަދު 

 ދެއްުވމަށް ޓަކައި... އިމުކޮށްޤާގައި ފެނުގެ ިނާޒމު ތި ބޭފުޅުން އްހުރިހާ ރަށެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް. 

 

 ރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު މިއަދަކީ  `. ައއްސަލާމް މިއަުދެގ  ،ޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ފުރަތަމަ ައޅުގަ

 އެ  ،ވާތީ ކަމުަގއި އަހަރު ފުރުނު ދުވަސް 2ގެ ސަރުާކރަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ރިއްޔާ ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫ

ކޮށްެދއްވި އެންމެހައި ދިވެހި ލޮބުވެިތ ށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްނިކުފާނު ވެރިކަމަމަ އަދި އެ މަނިކުފާނަށާ

ނޑުމެން ތަޢުލީމު ނިޔާ ދަންނަވަންހުރައްޔިތުންނަށް މަރުޙަބާާއއި ތަ ސިލުކޮށްގެން ތިބި އެތަްއ ހާ. އާެދ، އަުޅގަ

 މި ފައިސާ ލިބޭނޭ  ،މި ފައިސާއެއް ނުލިބޭނޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓު ފޮތް ބަލާފައި

ނޑު ހަމަ ހި މި ސަރުކާރުގެ  .ތާމަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމިކަހަލައިގެ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް ދައްކާތީ އަުޅގަ

ސަރިވސްެގ  ލްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުަފއްދާނަމޭ ބުނެފައި އޮތީކީ ިސވި ހާހަށް 90މެނިފެސްޓޯގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެތެރޭަގއި ހިނގާ  .ނެއް ވެސް ނޫންތެރެއަކުން ނޫން. ުނވަތަ ިސފައިންގެއަްށ ކުދިން ވައްަދިއގެން

އެކޮނޮމިކް އެްކޓިވްޓީސްަތކުްނ ވަޒީފާތައް އަންނަނީ އުފެދެމުން. އެ ވަޒީފާތައް ސަރުާކރުގެ ވަޒީފާަތއް ފްރީޒްކުރި 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ، އުފެދިގެން ައންނާނެ. އެހެންވީމާ ވިޔަސްކަމުގައި  އެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަިއގައި ައޅުަގނުޑގެ ދާއިރާއަށް ޓަކައި ނުޑގެ ައތޮޅަށް ޓަކައި ވެސް ބަެއްއ  ،ރައީސް. އަުޅގަ އަދި އަުޅގަ

ނުޑެގ ޝަކުާވގެ ލިސްޓު ،ފާހަަގކޮށްަލންޖެހޭ. އެގޮތުން ގޮުތގައި ގެެއކު ޝަުކވާެއއް ވާހަކަތައް ހިތާމަޔާ ފުރަތަމަ  އަުޅގަ

ހެއް. ކުރި މީކުރިންވެސް ޚިދުމަތް ،އަޅުަގނޑު ފަށާނަން. އަޅުަގނޑަކީ ވެސް ޤައުމަށް އެހެން ދާއިރާއަކުން ނަމަވެސް 

ނޑުގެ އަތޮޅާ ނޑުމެ އަދި އަުޅގަ ދޭތެރޭ ވެްސ  ންެގ ދިވެހިރާއްޖެއާދޭެތރޭގައި ވެސް ފުންކޮށް ިވސްނާ މީހެއް. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންހިނގައްޖެ ންވިސްނަ  ރިޒަމް ތަރައްޤީެވގެން އަރިއެކު ޓޫ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ދެވަނަ ޕްލޭނާ. އަުޅގަ

ވަނީ ޓޫރިޒަމަށް ނެގިފަ. އެންމެ ދެރަވެގެން ހިކިފަސް  އަތޮުޅގައި ހުރި ހުރިހާ ރަށްތަކެއް މި އައިްސ، އަރި ށްތޮޅައަ

އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންގެ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދޭ. އެހެން  ހިާސބު ވެސް ނެތް. މިކަމުގެ ދަތި އަރި ސް ފިނޮޅުކޮެޅއްގެއެްއވެ

 ައތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ނުވަތަ ބުނެފާނެ އަިރއަޮތޅަށް ޓޫރިޒަމް އޮތީމާ އަރި ،އަތޮޅުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހީވެާދނެ

ނޑު ވެސް ބޮޑު ފައިދާ އޭގެ ެގއްލުން ވެސް  ،ބޫލުކުރަން ފައިދާތަކެއް ވެސް ވާނެ. އެަކމަކުގަތަކެއް ވާނެޭއ. ައޅުގަ

ނޑު ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ރަްއޔިތުންނަީކ  އޮތް އިންތިހާއަށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އދ.އެބަ މަހިބަދޫ، އަުޅގަ

ކަންނެލި އޮީޑގަިއ  17ަބެއއް.  ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވެފަިއ ތިބި ބައެއް ނޫން. އެއީ މަްސވެިރކަމަށް ބަރޯސާވެފައި ތިބި
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އްޒަތްތެިރ ކަންނެއްޔަށް. އި  ފުރައިގެން ދަނީ ބޮޑު ށް ވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުންއަ 350ވިއްަސކަށް މީހުން ފުރައިގެން 

ޖެހިފައި އޮންނަ ފަޅު ވެސް ހިމާޔަތްކޮށްފައި އޮތުމުގެ  އަދި އެ ރަށާ ،ޓެްއެގ ފަޅެއް ކައިރިންސޯރައީސް. ޓޫރިސްޓް ރި

ާލއިރު އިނުވަތަ އަުޅަގނޑު ދުރަށް ވިސްނަ ކަްނ ކުރުމުެގ މައްަސލަތަކެއް ދިމާވޭ. އަުޅަގނުޑެގ ޝަކުާވއަކަށް އެންވެރި

ތެރޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިހާރު ޯރޅިއެއް. ޚާއްަޞކޮށް މެދުރާްއޖެއާޭދ އަނެްއކާެވސް އިތުުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

 ޓު ހަދަން އިތުރަށް ވިއްކަމުންދާ ސޯޅުަގނޑުމެންގެ ފަޅުަތއް ރި. އެހެނީ، އަ އިތަރައްޤީކޮށްފައި ހުރި އަޮތޅުތަކުގެ ތެޭރގަ

ނަޑކަްށ  ހިސާބަށް އަންނަން އަޮތޅާ އދ. ،ފަޅު ވިކެުމންގޮސް 20ފަޅު ނުވަތަ  15އަހަރަކު  ،ކަމަށް ވާނަމަ ގާތްގަ

 ގޮތުަގއިގެ ެޓއްސޯޅުގެ ތިަލކޮށް ހުރިހާ ފަޅެއް ރިއަތޮ ުދވަހު އދ.އަހަރު 3ދުަވސް. އެ އަހަރު 3ނަގާނީ 

އަޮތޅުަގއި  ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެިވއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، ދުވަސްޮކޅަުކން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރާނެ ފަޅެއް ވެސް އދ.

ފިޓަޝަލް ރަެށއް ށް ވެސް އެނގޭ. ޭއގެ އާންމެންނަދުރަތީ ގޮތުން ައތޮޅެއް ނުއުފުދޭކަން ައޅުަގނުޑމެން އެގުނޯންނާނެ. 

ގޮތް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑަްށ  ވީމާ، އެ ފަުޅކޮޅު ެއއްކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުހެދިދާނެ ފަޅެއް އޮތިއްޔާ. އެެހން

ނޑު ހިއްސާކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަެނއް ަޝކުާވއަކީ ނޑުމެންގެ  ،ނުފެންނާތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ައޅުގަ އަުޅގަ

ައއިްސ  އް، ަމސްވެރިންނަށް މާލެރަށުގެ މަސްވެރިްނގެ އިތުރުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ވެސް ަމސްވެރިންެގ ޝަުކވާއެ 

ނޑު ެވސް ެއއްބަްސވާންވަންނާނެ ބަނދަރެއް ނެތް ނަންބަރު ޖެޓީ ަކއިރީަގއި ކަންނެލި ދޯނިތަްއ  1 ،ކަްނ. އަުޅގަ

އެންެމ  ،ން. ނަަމވެސް، ބަެއއް އިސް ވެރިންެގ ފަރާތުން އެ މަްސވެރިންނަށް ލިބުނު ޖަވާބަކީކައަޅަިއގެން ނުތިެބވޭ

މާލެ ފަޅު. މިކަހަލަ ޖަވާބަކީ  ވާބެއް ނޫން. ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާަފއި އޮްނނަންވީ ނޫންހޭ. ކީއްކުރަންހޭހިތްހަމަޖެހޭ ޖަ

ވެފައިވާ ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ޫނން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މަްސވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައި، މާލޭ ފަޅުން ދިމާގައެއީ 

ބޫުލކުރަނީ ވެސް ިމ ގަ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑު ދިުއންންނަމަވެސް ޙައްލުެވގެ ދިމާލުން ސްމާރުކޭޓާމައްސަލަ މަ

 އަިދވެސް އިްއޒަތްތެރި ؛ލަކޮށް މެދު ރާއްޖެތެރޭގެދެއްވާނެ ކަމަށް. ދެން ޮއތީ ޖުމުސަރުކާރުން ެއ މައްސަލަ ަޙްއލުކޮށް

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންެމ ތެރޭގެ ކުިދކުދި ރަށްރަށަށް ތަރައްޤީ ނާންނަ ވާހަކަ. އި ރައީސް، ަޝކުާވއެްއ. މެދުރާއްޖެ

ެވސް  އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަުތގައި  ،އެކު ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު ެވސް ވިދާުޅވޭ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓާ

އާާބދީ އެއްފަސްނުކޮށް މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނުޑގެ  .ވަރަށް ޤައުމީ ވާހަކަެއއް

ނޭ ކުދިކުދި ރަށްރަށުގެ މައްސަލަެއއް ނޫން އެ ބޭފުޅުންގެ އާބާދީ ކުަޑވެަފއި، އެ ބޭފުޅުން އެ ތަނަށް ދާއިރާަގއި ހިމެ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަުރގަދަ ސިާޔސަތެއް  ނޑަެއޅެން ،އުފަންވުމަކީ. އަުޅގަ ެއ ކުދި ރަށްރަށަްށ  ،ނުވަަތ ގޮތްަތކެްއ ކަ

ިކ . ޝަކުާވގެ ލިސްޓަށް ފަހު އަޅުަގނޑު މިތާަގއި ދެއްވެސް ތަރައްޤީ ގެެނވޭނެ ގޮްތތަކެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުމެން މި ބަޖެޓް ޖުމުލާނައިވާހަކަތަކަށް ވެސް އަލިއަުޅވަ  މުްނ ވަޚާއްޞަކޮށް ތަަރއްޤީ ،ލަކޮށް ބަލާއިރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެއަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ބަޖެޓު ންގެ ޖީ.ޑީޕީ ތަަކކީ ކޮންމެހެން ސަރޕްލަސްކޮށް އޮންނަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ނޫން. އަޅުގަ

ކަމަށް ބަލައިލާިއުރ ނަނީ އިމްޕޯޓަށް. މި ހުރިހާ ކަންދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބިނާވެފައި އޮންއެބަ ކުރިއަރަމުން
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ނޑުމެްނގެ ނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވެމުން އެބަންޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެތައް ުކދީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ ނި ދޭ. އަުޅގަ

ގެން. ދީ، އެ ކުދިން ބިނާކުރަނިވި ބަަޔކަށް ހަދައިމުލީތަޢުކުެރވޭނީ އެ ކުދިންނަށް ޅުދެން އަންނަން އޮތް ޖީލު ރަނގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. މީގެއިތުރުން ހަގައި ތަޢުލީމަށް ދީފައިވާ އައެހެންވުމާެއކު، މި ބަޖެޓު އްމިޔަތުކަން އަުޅގަ

އްމިޔަތުކަމެއް އެބަ ެދއްވާ ހައްޔާ ޚާއްޞަ އަ ރިހޫަރީއސުލްޖުމް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ނިޒާުމ ދޯހަޅިކޮށް އޮތަތީވެ

އަދި ވަޢުދުވަމުން  ،ކުރުމަށް ަޓކައި. ަރއީުސލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ވިދާުޅވަމުން ެގންދަވަނީޖީ.އެމް.ެއޗް އިތުރަށް އަްޕގްރޭޑުއައި.

ހިސާބަށް  ތެޭރގަިއ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރާ ގެދުވަހުއަހަރު 3ކުިރއަށް މި އޮތް  ގެންދަވަނީ

ދޭ. ހަމަެއާއއެކު، ޭއގެ އެއްަބއި ހިެމނިގެން އެބަ ގަިއ ވެސް ހެންވުމާއެުކ، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ގެންގޮސްެދއްވާެނ ކަމަށް. އެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދޭ. ނުވަތަ ހަޖޫޖަހަމުން އި،ޖަހަތަކަށް އެބަ ޖޯކުކުން އެސް.ޓީ.އޯ ފަދަ ކޮމްޕެނީބައެއް ފަރާތްތަ

ވެހި ދައުލަުތގެ ކުންފުންޏެއް. އެ ކުންފުިނން ކުރަނީ އާއްމުންނަށް ނުުކރެވޭ ކަހަލަ މަސަްއކަތްތައް. ައކީ ދިއެސް.ޓީ.އޯ

ން. ނުއްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިސްގެން ރަލްކުރަންޖެހޭ ކަހަލަގެ މުދާ ގެނެކޮންމެހެން ކޮންޓްރޯއަގު ނުވަތަ 

ގޮތަށް އެސް.ޓީ.ޯއ ފާމަސީތައް ހުޅުވާފައި، އެ  ސް ލިބޭނެރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭ މުޅި މިސާލަކަށް ދަންނަވަން. 

އެކު އެތަްއ  އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީއާ މުން. އަދިވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަޚިދުމަތް ވެސް އެ އަންނަނީ އެ 

ނުވަތަ ޓީބިލަށް  ،ޫބލުކުރަންގަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވެސް ވަޒީފާތަެކއް ވެސް ައއިސް ަވނީ އުފެދިފަ. އިްއޒަ

ނުޑަގއި ނެތް ކަމުަގއި ވާނަމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު  ރައްޔިތުންނަށް މުސާަރ  ،ގައި ފިޭނންސް މިނިސްޓަރަށް ލާރި ވަތްގަ

ނޑުަގއި ލާރި ނެތް ކަމަށް ވާނަމަ، އެހެން މީހެއްގެ އަތުން އެ ލާރި ދޭންޖެހޭ ކަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަްތގަ

ކަތެްއގެ ައގު އެބަ ައދާކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންވެގެން ޓީބިލަށް ފައިނޭންސްކޮށްގެން އެ ކުިރ މަސައް ،ހޯދައިގެން ނަމަވެސް

ވެސް އިްޤތިޞާދަށް ވިސްނާ މީހަކަށް  . ކިރިޔާގޭއެންމެންނަށް ެވސް އެނއައީ.  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފޫބަްއދަމުން

ނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓީބިލުން ފައިނޭންސްކުރުމަކީ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ރަ ،އެބަ އެނގޭ

ތައް އެ ޕޭމަންޓު ،ތަެކއް ދައްަކއިގެންޑެޓްފައިނޭންސްކޮށްގެން އެހުރި  ލަތަކުން އަރަިއަގތުމަށް ޓީބިލަށްހާއޮތް  އެ

ނޑުމެން ޤައުމު ގެންދަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު މިދިޔަ ދޮޅު   އަހަެރއްހާ ދައްކަިއގެން ކުރިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާއަށް ކޮށްެދވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަ  2 ށްވަސް ތެރޭ، އަދި މި ވެރިަކމަދު ކީ އަހަރު ފުރުނުއިރު އަޅުގަ

އަތޮުޅގެ ހޮސްޕިަޓލަށް ވިސްނާލިޔަސް ވަރަްށ  އދ. ،ބަލައިލާއިރު ގޮތުންމި .ލަންޖެހޭއިވެސް ކޮބައިތޯ ވެސް އެބަ ބަލަ

 ،ޮގްއސަ. އެގޮތަށް ބަލައިލާއިރު ވަނީ ކުރެިވގެން ،އި ދާއިރާއަށް ނެތަސްގިނަ ކަންތައްތަެކއް ސީދާ މި ބަޖެޓް ފޮތުގަ

ސީ  . ސީއެްމބިއުލަންސް، އެންމެ އާއެމްބިއުލަންސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެންމެ އާ އދ.

ންމެ މޮޅު އެ ،މެ އާއެމްބިއުލަންސެއް ވަނީ ފޯރުޮކށްދީފަ. ޑިޖިޓަލް އެކްސްރޭ މެޝިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ. އެން

ނޑުމީހުން ސްކޭން ނަ ވަނީ ދެވަ ގެ މަރާމާތުސްޕިޓަލްގެ އިމާާރތުކުރާ ކަހަލަ މެޝިން ވަނީ ފޯރުޮކށްދެވިފަ. ހޮމާބަ

 ެގންގޮސްފަ. އަދި ނުނިމިވާ އިާމރާތް ވެސް ވަނީ ބަޔަކާ ަހވާުލކޮށްގެން މަސަްއކަތް ފެށުމާ ބުރަކަށް ފަށައިގެން ކުިރއަށް
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ނޑު ސެ ގެ ދަށުން މަހިބަދޫގެ ފުޓްސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓު ،އިތުރުންމީގެ ހިސާބަށް ގޮއްސަ.  ވެސް ވަނީ ހަދަިއ ލްދަ

ނުޑގަ އިތުނިންމާފަ. މީގެ ރީން ބަޖެޓް މިނިސްޓް ކައުންސިލަށް ވަީނ ޔޫތު ށްލަިއްޓ ޖެހުމަ އިރުން މަހިބަދޫގެ ފުޓްބޯޅަދަ

ސިލުން އެއްކޮށް ޢަމަލީ ސިފަ ބޫުލކުރަނީ ކައުން ގައަޅުަގނޑު ތައް ވެސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދީފަ. އަދި އެ ލައިޓު

ގައި ކައުންސިލުން ބަަލހައްޓަމުންދާ ޕްރީސްކޫލަށް އިރު އދ. މަހިބަދޫއިތުރުން ބަލާސް ނިންމާނެ ކަމަށް. މީގެގެނެ

ވަނީ ޕްރޯްސކޫލްެގ  ހަވާުލކޮށް، ކައުްނސިލުން އެ ށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ަކއުންސިލާބޭނުންވާ އިތުުރ ކްލާސްރޫމް އެޅުމަ

 ؛ކުނބުރުދޫގެ އދ. ،ެތރޭގައި ނިންމާފަ. ހަމައެއާެއކު، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ގެކްލާސްރޫމް މި އަހަރު އާ

ކުރާނެ ތަނެއް ނުވަަތ ނަމާދު ؛ުނވަތަ ދަތިވަމުން އައި މައްސަލަ އެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އުނދަޫގވެގެން 

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި  ،ސަލަ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު ބަޔަކާ ހަވާލުކުެރވިގެން މަސަްއކަތްކުަރމުންމިސްކިތެއް ނެތް މައް

ނަމާދުކުރަން ފަށާނެ. އިއްޒަތްތެިރ  ؛އަންނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާހިާސބުގެ އެ މިސްކިުތަގއި ނަމާދުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް

އެ ރަުށގެ ޕްރީސްކޫލްގެ މައްސަލަ.  ،އަންނަ އެއް ކަމަކީ ރައީސް. ކުނބުރުދޫގެ ރައްޔިުތން ހަމައެއާއެކު ބޭނުންވަމުން

ފަހުން  އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ،ހަމަޖެހި ތެރެއިން ބަޖެޓެއް ގެ ސްޓްރީމިހާރު އެ ރަށު ކައުންސިލަށް އެޑިުއކޭޝަން މިނި

. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނޭޕްރީ ސްކޫލް ޓެންޑަރކުރުމުގެ ަމސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެެވމުން ،ލޫމާތަކީޢުނު މަލިބު

އަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ތަަރއްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހުއްޓިަފއިާވ މީދޫނުޑގެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ހަންޏާއަޅުގަ 

ނަޑަކށް ދިހަރަށެ ބޮޑު  ތެޭރގަިއ އދ. ހަންޏާީމދޫގައި ތަަރއްީޤގެ މާ ގެދުވަހު ކަށް އަހަރުވަރައް. ފާއިުތވި ގާްތގަ

ޔާމީން هللا ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ،މިއަުދެގ ސަރުކާރުން ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަެއްއ ނެތް. ނަމަވެސް

ންޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަުރކާރުން އެ ރަުށގެ ފެނާއި ނަރުދަާނ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ަޓކަިއ ކުރަ

ެއ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފަ.  ،ސަރވޭކޮށް  ،ފެނާއި ނަރުދަނާ ޑިަޒއިންކޮށް ،މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށް ނިންމާފަ. އެގޮތުން 

މި ފެށޭ އަހަރު ތެރޭގައި އެ ރަށުގެ ނަުރދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. އަދި މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

އަހަރުެގ  ބޯފެން، ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް މި ތަރުދޫެގ ވެސް  ފެނުގެ ނިޒާމު ނުވައްކަތާ ެއކު ކުނބުމަސަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އި  އަީކ ތްތެރި ރައީސް. އދ. މަހިބަދޫއްޒަބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފަިއާވކަން އަުޅގަ

ދެ ހާސް ފަސް އަތޮޅުގެ ވެިރކަންކުރާ ވެސް  ރަށް. އާބާދީގެ  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އާބާދީެގ އެންމެ ބޮޑު ރަށް. އަދި

ނަޑކަށް ދިރިުއޅެމުންދާ އާބާދީ ތިން ،ެއއްހާ މީހުން އޮތްއިރު ސަތޭކަ ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހާހާ ަކއިރިކުާރނެ. އި ގާްތގަ

ނުޑ ހިނދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެ  ،އަކީ ވާރޭ މޫސުން ދިޔަޔަސްއދ. މަހިބަދޫ ްއ ފެންބޮޑުވެފައި އޮންނަ ތަނެއް. އެ ފެންގަ

ނޑު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދަންަނވަިއގެން މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ މަހިބަދޫގެ މަގުހެދު މުެގ ނެތިފައި އޮތީ. އަުޅގަ

 އަހަރު ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޯރުޑ ކޯޕަރޭޝަނާ ވަނީ ހަވާލު  މި . އަދި ޕްރޮޖެކްޓު ވާނީ ހިމަނާފަ

ނުޑ  ،ށުން. އޭގެ ދަވެސް ކުެރވިފަ ވަަނ  31ބަރު ންމި އުއްމީދުކުރަނީ ިމައހަރު ޑިސެއީ.ައއި.ޭއ ވަނީ ނިންމާފަ. އަުޅގަ

ޝަނުން ފަށައިގަންނާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕަކޯ ދުވަހު ކުރިން އެ މަަސއްކަުތގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ޯރޑު
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އްލެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއީއ ޙައެްއ ދުވަހަކުން  ބޫލުުކރަން. ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއްގަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން

ނަށް ހަމަ ކޮށް މަހިބަދޫގެ ރައްޔިތުންޞަ ޚާއް ،ން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނޑުމެވެސް ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަ  ކުރެވޭނެ

ލާފަިއ އޮންނަ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަވަ  ؛ނުނިމި އޮްނނަ ބަނދަރެއް އި،އެއް. ޮކންނަން ފަށަދިމާވެފައިާވ މައްސަލަ 

. ދެ ފަރާތުން ގިރަނީ. އަނެްއކޮޅުން ރަށުން އިަލއްވާރަށަށް ވާނެ ގޮތް  ވިސްނަ ން އެރެއް ރަށެއްަގއި އޮތީމަ ދެބަނދަ

އްލުކުރުމަށް އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ބަޖެޓުގައި ޙަމި މައްސަލަ ، ދޭ. އެހެންވީމާ ބަނދަރުތެރެއަށް ެވއްިޓގެން އެބަބައެއް 

މި އަންނަ އަހަރުގެ ކޮންމެ  .އޮތްށް ޮބަޑށް އުއްމީދެއް އެބަ ހިމެނޭތޯ މި މަސައްކަތްކުަރނީ. އަޅުަގނޑު ވަރަ

ނޑު ނަމަވެސް މަހިބަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. އެ މަސައްކަތް އަުޅގަ އިފަހުކޮުޅގަ އި،ހިސާބެއްގަ 

ދިވެހި  ،ނަމަ ލަކޮށް ބުނާެގން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުމުގެްނދާނަން މި  ސަރުކާރާ ގުޅިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރަމުން

ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ުއއްމީދުކުރަމުންދާ ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ 

ތަކެއް ފެށިގެްނ ޕްރޮޖެކްޓު އްދެއްަގއި މެގަހައިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހާސިލުކުރެވޭނެ ބަޖެޓެއް. މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލާ

ހިއްކުްނ  ބިން ،ދި އެއަރޯޕޓެއް އެޅުމާކުމާއި އަބިން ހިއް އިދަންނަވާނަން. ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫގަމިސާލަކަށް  އެބަ ދޭ.

ތަެކއް ިހމެނޭ. ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ީމގެތެރޭަގިއ ވެްސ އެބަ ހިމެނިގެންދޭ. ފަދަ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓު

އަށް ބަދަލުެވގެން ދޭ ފެސިިލޓީ ހުޅުމާލެުނަވތަ މާލެއަށް ކަރަންޓު ،ޕަވަރ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުރިޖު ނިމިދާއިރު މާލޭގެ

، ދޭ. އެހެންވީމާއެޅުމަށް ޕްލޭންކުރެވެމުން އެބަ ބުރީެގ އިމާރާތެއް 25 އިގަ ރި ރައީްސ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުތްތެދޭ. އިއްޒައެބަ

 ؟ޅުަގނޑުެމންނަށް ނުވެގެން އުޅެނީމިއީ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ ކަންތައްތަަކކީ. ކޮންކަމެއްތޯ އަ 

މާ ދެއްކިދާނެ ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް. މިއީ ހަމަ ޚިޔާލީ ފޮލައެކޭ. ވީމެންނަށް ސިޔާސީ ޮގތުން އިދިކޮޅުއަޅުަގނޑު

ބަޖެޓަީކ  .ދާނެގެންވެސް ވިސްނާ ބޭފުަޅަކށް އެނގި  ބަޖެޓަކީ ެއއްެވސް ެއްއޗެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިރިޔާ

 ކުރަން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަެކއް މި  ކުރަނީ. އެހެންވެގެން އަލައިޒް ދަދުތަކެއް. ެއ އަދަދު ރިޔާލީ އަހަމަ ޚި

ދޭެނ އްނެސްގެން ަފއިސާ މި ޤައުމަށް ވެއަިދވެސް ބިމުގެ އެހެނިހެން ގާނޫނުތައް ގެ ،އަޅުަގނޑުމެން އިކޮނޮމިކު ޯޒނާ

ދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ހުންގެ އަތްތަކަށް ވެސް އެ ފަިއާސ ވަދެގެންހުރި މީހޯދަނީ. އެ ަފިއސާ ވަނީމަ ދެން ގޮތްތަެކއް މި

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދުެގ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއެރުވުމަށް ިމ ރައީސް. ޖުމު ލަކޮށް އަުޅގަ

ކުިރއަށް  އިއްޖެ ހަމަމަގަށް އަޅުވަ ދެއްަވއި މި ރާފަރާތްތަކުން ވެސް ެއއްބާރުލުން ކޮށްދެއްވާ މަަސއްކަތްަތކަށް ިއދިކޮޅު

  .عليكم ورحمة هللاوالس الم . އޭޖެހެން އެބަެކއް ައޅުަގނޑުެމން ހޯދަދެވޭނެ ގޮތްތަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ރު ފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަލިއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް. އިނަމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ
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 އިން ާވހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ

ނޑު މެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުްނގެ އުފާފާގަިތކަމަށް އެކުަލވައިެލވޭ ޕްލޭނެއް. އަުޅގަ

ެވސް ބޭނުންވަނީ އެ އުފާފާގަިތކަމުަގއި އުޅެން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ވަރަށް   އަލިފުށީ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ؛ދާއިރާ

ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން ހިތްދަތިކަމާ އެކު. އަޅުަގނޑު މަސައްކަްތކުރަނީ ބަޖެޓު ޢުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ މަ

ށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ ކޯލިޝަން މެންބަރު ސަން ޝިޔާމް، އިްއޒަތްތެިރ އެމަ. އެހެންނަމަވެްސ، ޕީ.ޕީ.އި ކޮމިޓީގަ

ނޑަްށ އެންގީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެްއވެްސ މީހަކު މި  މުޤައްރިރަށް.  ކޮމިޓީގައި ބައިްނދައިގެންނުވާނޭމެންބަރު ޝިޔާމް އަޅުގަ

ނޑު މިައއީ ދެބަ، . އެހެންވީމާހެރޭތަނުން ނެރެ މީނަ މިހާރު މި ތަނުްނ  ސްނުެވ ައޑުަގދަނުކުރަންވެގެން އެއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ަބޖެޓުގައި ،ުއޅެނީ މިފަދަ ކަްނތައްތައް ހިނގަމުންދާއިރު ނިކުމެގެން. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން މި އަުޅގަ

ކަމީ އެީއ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް ދެންމެ ފާހަގަކުރަްއވައިފި. ޖެހިދާއެްއޗެއް ނު

އަށް ދަްނނަވަިއގެން ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ހިމެނިގެން ައިއ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ، މްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮންނަ ޙައްޤުގެ ތެރެއިްނ  ،ގެ އިމުގެ ތެރެއިންހުޑުމެން މި އުޅެން ޖެހެނީ މަޖިލީ އަޅުަގނ

ވެސް ނުލިބިގެން. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދެރަވާ ކަމެއް އިނގޭތޯ.  ވަކާލާތުކޮްށގެން ހޯދަންވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު

އި އޮތީ އާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ުށގަ ރަ 4ޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުރާ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން އަ

 އީމި .ލަޖުމު ހާސް ރުފިޔާ 50ލަްއކަ  7 ؛ންކުރުނޑު އަޕްްގރޭޑުގޮ ެދ ރަށެއްގެ ކުނި އީއެ ދެ ކަންތައް. އެންމެ

ންނާނެ އެކު ބަލައިގަ ޖެހުމާގެ ރަްއޔިތުން އުފަލާއި ހިތްހަމައަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ މިންވަެރއް ނޫން. އަދި އަލިފުށީ ދާއިރާ 

ށީ ދާއިާރއިން އް ނުކުރަން. އަލިފުވާނެ ގޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫލެވާން  މިކަން ެވގެން އީ މިންވަރެއް ވެސް ނޫން. މި

ހިމެނުމަށް އެިކ  އި ގަފަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  މި ،އެަބހުރި އި ލާއިުރ އަލިފުށީން އެދިފައިހަތަރު ރަށަށް ބަލަ

އާބާުދވި  ށްބައްތި އަލަމަގު ،މިނިސްޓްރީތަކުގަިއ އަދި ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުަގިއ ތަފާތުކަންކަން. ެއގޮތުން

މަކަށް މި ޓަކައި އެދިފައިވޭ. ެއއިން އެްއވެސް ކަ މަށްއަނދުރީަގއި ނުތިބުކަނު ،ނެ ގޮތެއް ވޭތޯއްދުަގއި ޖެހޭހަސަރަ

 ގެ އެކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު  ،ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާެމއްއި އެގޮތަށް ކުނިކަހަ  ނެތް. ހަމަ އެއްބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ

ރިސޯޓެްއެގ  ެއކުއެއާއެކަން ވެސް ުނވެ ޮއތީ. ހަމަ ފައިސާ އަިދވެސް ކުީރގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނުނު ބައި ނުލިބިވާތީ

ނުކުެރިވ  ދިޔައިރު ކަމެއްވެެގން ވަރަކަށް އަހަރުދިހަ ،ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ ެއއްތިނިގލި އްރަން އެ ކުއި ތަރައްޤީގޮތުގަ 

ނޑު ެދންނެވިން އެއޮތުމުގެ ސަބަބުން ޓޫ ށް ފައިދާ ހޯދޭނެ ތަން އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަ ރިޒަމަްށ މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ންވަންދެން ހިންގަމުން ައއި ޔާުޑގެ ގޮުތގަިއ ތަރައްޤީކޮްށ ވަރަްށ ޒަމާ ެއކު މިފްކޯ ބޯޓު އެއާދިނުމަށް. ހަމަގޮތެއް ހޯަދއި

ުދއިސައްަތއެއްހާ ުމވަްއޒަފުން ުއޅެމުން އައި ތަެނއް އެ އޮންަނނީ ފަޅު ތަނެއްެގ ގޮުތގައި.  ،ޔާޑު ބޭނުމެއް ުނކުރެވި ބޯޓު

ތޯ ވޭ އި މަންފާ ހުންނާނެ ގޮތަށް ހިންގޭނެ ގޮެތއްޔާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަްށ ލާބަން ވެސް ކައުންސިްލގެ ެބލުއެތަ
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ފަހަރު  ަކމެއްގެ ގޮުތަގއި މި ާލއިރު އާއިން. ހަމަ އެގޮތަށް ވާދޫއަށް ބަލަކުރަމުކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްަކތް

އެ ރަށުގަިއ  ،ތީވެ އުފާކުރާ ކަމެއް ެއއީ. ެއހެންނަމަވެސްޔާ އޮތީ ލަްއކަ ރުފި 3 އިކުރުމަށް ެއތާނގަނޑު ރަނގަޅުގޮކުނި

ވަރަށް ކުރީގެ މުސްުކޅި މިސްކިތެއް ހުރީތީ އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ބުަރ  ،މުގެ ސަބަބުންމިސްކިތެއް ނެތު

އެކަމަކު ެއއީ  .ނުމަށްދިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ގުިޅގެްނ މި ރި ސަރުާކރުގެ އެކި ާދއިރާތަކާމަސައްކަތްތަެކއް ކު

ސަބަބުން  ންނަ ކޮޓަިރެއއްަގއި ކޯޓު ހުރުމުގެ ހުށް އޮފީސް އިމާރާތުެގ ތެރޭގައި ނެތް. ހަަމ އެގޮތައެއް ވެސް ހިމެނިފަ

ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މީހުން ވަރަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރި. އެކަަމކު އެކަން ވެސް ވަނީ މި ކޯޓު އަލުން އިމާރާތް

ފުޓްބޯޅަ  މަރުކަޒާއި ޢީއްާދއި، ިއޖުތިމާހަގިރާ ސަރަ ނަރުދަމާގެ ނިާޒމާއި ،ެއކުއާއެމެނި. ހަމަބަޖެޓުގައި ވެސް ނުހި

ނޑުެގ ވަށާފާާރއި އަދި ަލއިބްރަރީ އިމާރާެތއް ެއޅުމަށް މަސައްކަތްތަެކއް އެ ރަުށގެ  ،ެގ ވަށާފާރުިޞއްޙީ މަރުކަޒު ދަ

 ނެތް. ެއއްތެރެއަށް ވަދެފަެއއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ީމގެ ކު. ެއކަމަށް ދަންަނވަިއގެން ކުެރވޭތޯ ބެލިރައްޔިތުން ސަރުކާރަ

 ؛ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް  ،ލާއިރުއިހަމަ އެގޮތަށް އަޮގޅިތީމަށް ބަލަ

ެއއް ޕްރޮޖެކްޓު  ،ވިދާޅުވި  އި ވާފަ އަށް އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު ގެންދަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

 މި  ،ދެއްވާނަމޭ. އެ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ގޮތުަގއި ައގޮޅުތީމު ބަނދަރު އަޅުަގނޑު ހިމެނިން މަރާމާތުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

އިރު އެ އޮތީ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ނިކުމެގެން އައި ހިސާބަށް އައިއިރު ެއއްެވސް މަސައްކަތެއް ވެސް ނުހިނގާ. އަދި މި 

ނޑު ހަމަ ވަކާލާތުޮގއްސަ. ެއއީ އަނޮގޅުތީމު ރައްޔިތުން ހިތާމަކުރާ ެވގެންއުނި ދަނީ އެހެން  ކުރަމުން މިކަމެއް. އަުޅގަ

އަދި  .ވެސްންނެވިން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިންފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން ވެސް ދެ ،އެ ކަންތައްަތއް އޮތުމުން

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބަޖެޓުަގއި  .ވާނެ އިނަވާފަސިޓީއަކުން ދަންނަވަން ބުީނމަ ސިޓީއަކުން ވެސް ދަން  އަުޅގަ

ރަުށގެ އެކު އެ އެއާއކަަމށް. ހަމަ ދާނެކުރިއަށް އިތެރޭގަ  ގެހިމެނިގެން އެ މަސައްކަތް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި ފެށޭ އަހަރު 

ދިޔަ އަހަރުެގ މި ،ގާ ތަނަކަށް ވާތީެވސް ކުއްޔަށް ހިފަިއގެން ެގއެްއގެ ތެރޭަގއި ހިންޞިއްޙީ މަރުކަޒަކީ މިހާރު

މި  އިއޮވެފަ  އިހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފަ ،ހަމައަށް ގޮްއސަ ކުުރމާމަަސއްކަތް ޮސއި ،އެހެންަނމަވެސް .ބަޖެޓުގައި ހިމެނުނު

އެ އަހަރު ބަޖެޓް އައިއިަރކު ެނތް. މީކީ އަނގޮޅުތީމު ރަްއޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެްއ ނޫން. ހަމަ އެގޮތަށް 

ނޑު ހިތާމަކުރާއުރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ބަސް  ކަމެއް. ނަރުދަމާެގ  ފުލަން ހުންނަ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ގުިޅގެން  ނޭތޯ މަސައްކަްތތަކެއް ސަރުކާރާކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެންސިްލގެ އިދާާރ އަލުން އިމާރާތްނިޒާމާއި ކައު

ތީމަްށ ނެތް. ރަްސގެއެއް ހިމެނިފަ ެއއިން އެްއވެސް ކަމެއް ެވސް ބަޖެޓުަގއި ،ކުރަމުން އައީ. އެހެންނަމަެވސް

މިދިަޔ  ،ކުީރ އަހަރުތަުކގަިއ ބެޖެޓުގައި ހިމެނި ،ލާއިރު ނަރުދަމާގެ ިނޒާމެއް ހޯދުމަށް ގިނަ މަސަްއކަތްަތކެއް ކޮށްލައިބަ

ދިއުމަކީ އެ ރަށު އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިގެންަކން މި ހަރު ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ އަދި މި އަ .އަހަރަކު ނެތް

އެ  .ކަެމއް ނުކުރެވި އޮތް ،ެއއީ ެއކި ަފހަރު މަތިން ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ،ކަމެއް. ނެުރ ބަދަލުކުރުމަކީ އްޔިތުން އެދޭރަ

 އެ އޮތީ ނުކުޅެދޭ މީހެްއގެ ،ވެރި ހާދިސާަތއް ހިނގާ. މިހާރުވެސް ަކއުންސިލްގެ ރައީްސގެ ފައި ބުިރވެ ރަށުގައި. ހިތާމަ
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 މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނެތް. އެއީ ވެސް ކަންބޮުޑވާ  .އެކަން ނުހިނގާ  މަތިން. ެއހެންނަމަވެސްހާލަތުގައި އެ ނެރު

ހުރި މިސްކިތެްއެގ  އިވެފަ ޓަކައި މިހާރު ހެދެމުންދާ ފަށަށް  ކުރުމަށްއެކު ކައުންިސލް އިދާރާ ބަދަލުއެއާ ކަމެއް. ހަމަ

ސިލް އިދާރާ އެހެން ތަނަކަށް އެ ކައުން  ،މަސައްކަތް ނުފެށި އުޅެނީ ެވސް ަކއުންސިލް އިދާާރއަށް ެއއްބައި ވަންނާތީ

 ެއކަްނ ވެސް މި ބަޖެޓަކުންނެއް ެފންނާކަން ނެތް. އެ ސަބަބަށް  ،ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިެގން. އެހެންނަމަވެސް

އުފެދިފަ. ނީ ސުވާލުވަ މި އި ދޭތެރޭގަ ގެންދިއުމާވެސް ކުރިއަށް ޓަކައި މިސްކިތުގެ މަސަްއކަްތ ވެސް މި ފެށޭ އަހަރު

ރުގެ ތެރޭގައި އެ މި އަހަ ،މަރުކަޒެއް ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެްނ މިދިޔަ އަހަރު އައިސް ޢީއިޖުތިމާ ،ކުއެ އެއާހަމަ

ނޑަްށ  ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވެސް  މަލީ މަސައްަކތް ފެށޭ ވަރު ވާނެޢަމަސައްކަުތގެ  ސިޓީއަކުން އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް  ހުރިތުމުން އެއީ ހިތާމަނެއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި މި ،ދެއްވާަފއި ވީނަމަވެސް ޖަވާބު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުޑެގ  ހިމެނި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމާބަޖެޓުަގއި  ،ކަންބޮޑުވޭ  ،ދެރަވޭ ހަމައަށް ައއިސް ގިަނ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑު ރާއަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު އައި ދާއި ނުޑ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ައޅުގަ އަިދވެްސ ، އެދެނީއިރު ނެތީމަ. މީ އަޅުގަ

މި  ،ވަިއގެން ނަމަވެސް ަދއްކަ ވާހަކަ ދައްަކވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާވާަހކައަދި  އްރިރާޤައިތުރަށް މު ކޮމިޓީގައިބަޖެޓު 

ހުަވއެއް ކުރަްއަވއިގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅާެގ  ،ދާއިރާއަކީ ިދވެހި ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވާ

ެގ ޒިންމާެއއްެގ ދަށުަގއި އޮތް ެއްއ ކުރަްއަވއިގެން އެ ަވޒީރުންއަިދ ދައުލަތުެގ ަވޒީރުން ހުވަ  ،ދަުށގަިއ އޮތް ޒިންމާގެ

ރަށް ކަންތައްތަކެއް ޓަކައި މި ބަޖެޓުން ވެސް ައންނަ އަހަ އެ ދާއިާރގެ ތަރައްީޤއަށް ،ދާއިރާެއއްގެ ގޮތުަގއި ބައްަލަވއި

ނޑަށް ގަބޫލު އިޭދތެރޭގައި ަނޒަރު ހިންގަ  ގޮތަކަށް ބަޖެޓާ ދިއުން. ދެން އަުޅަގނޑު ުކޑަހިމެނިގެން ކުރެވެީނ ލާއިުރ އަުޅގަ

ނޑަްށ ވަފެންތަކެއް ފެންނަ ފަދަ ައކުރުރަްއޔިތުންނަށް ހު ،ކުރެވި ނުލިބޭނެ ވަރަށް ބަޖެޓު ތަެކކޭ މި ފޮތުން އަުޅގަ

.ެޒޑުން އީވެސް އެސް. ވަނަ އަހަރު 2015އޮތީ. އެހެން މި ދެންނެވީ ސަބަބުތަކެއް ނެިތެއއް ނޫން. ެއއީ  ފެންނަށް މި

އިރު އަދި އަހަރު ނިމުނު .ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ބިިލއަން ލިބޭނެ 0.4އަދި ބިންެވރިކޮށްގެން ، ބިލިއަން 1.5

އެަބއޮތް  އިކޮށްފަބިިލައން ބަޖެޓު 1.5އަހަރު ވެްސ ަވނަ  2016ނެތް. ހަމަ  އިބައިރުފިޔާ ފޮްއޗެްއ ވެްސ ލިބިފަ

ނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަމީ އަޅު ، ނެ ކަމަްށ. އެހެންވީމާ.ޒެޑުްނ ލިބޭއީއެސް. އެކު އެއާ އުފެދޭ ކަމެއް. ހަމަ ށް ުސވާލު ގަ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުާވ  3%ކުރާ ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުންގެ އަތުން ރެިމޓެންސް ފީއެްއގެ ގޮުތަގއި ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް 

 ވަނަ ާމއްދާއާ  8އެގްިރމެންޓުގެ ގެ އާޓިކަލް އޮފް މަކީ އެއީ ައއި.ެއމް.އެފްއޮތުއޮތް  އިފައިސާއިން ަނގަން ަކނަޑއެިޅފަ

ރާއްޖެއަށް  ކަމެއް ކޮށްފިްއޔާ ން މިފަދަކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެްނވީމާ، އިްނވެސްޓަރު ޚިލާފު

 .ޒެުޑަގއިއީ އިްނވެސްޓަުރން އައިސް އެސް. .ވާންއަުޅަގނޑު ބޭނުންވަނީ މި ރާއްެޖ ތަރައްޤީ .އެޅޭނެއައުމަށް ހުރަސް

ޖެކްޓުތައް ހިންގެން. ރައްިޔތުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަން ހުރި ޕްރޮ ން.އުމަށް ވަންނަޤަމަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ފައިާސ މި 

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީކަމަްށ އަޅު  ލަކޮށް މިކަމުްނ ލިބޭނީ ބޮޑު ެގއްލުމެއްޖުމު، އެހެންވީމާ ތެރޭގައި އިތުރަށް ދޭ މިކަމާ ،ގަ

 ،ނަމަ ފްލެޓްތައް ިވއްކާ އެކު އިމާރާާތއިއެއާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ ދެކެން. ހަމަކުރުްނ ރަނގަުޅ ކަމެްއގެ ވިސްނާ ފިކުރު
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އެބަޮއތް. އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރެވނީ މިފަދަ ކަމެއް ކުއްލިއަކަްށ އި ފަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ އް ެނގުމަށް މިޓެކްސެ

ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުްނ  އަދި ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މީެގން، ކުެރވިގެން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރާ ކޮންޓްރެކްޓު ،މަނަ ކޮށްފި

އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ  .އެބަޖެހޭ ވަގުތުޮކެޅއް ދޭން ،ނަމަ އް ަތއާރަފުުކރާދާނެ ކަމަށް. މިފަދަ އާ ޓެކްސެނަގއިހިވެގެން

 ،އް ަނގަން ފާސްކޮށްކްސެްއގެ ގޮތުަގއި ޓެޔަ މިދިޔަ އަހަރު ގްރީން ޓެކްސެދިވަގުތު ދޭން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

މިލިއަނެންހާ ރުފިޔާ ގްރީްނ  54ގުިޅގެން މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  ފަހުކޮޅަށް ޭއތި ބަދަލުކޮށްލުމާއަހަރުގެ  ؛ފަހުން

އީ މިފަދަ އެ ،އްެވސް އެްއެޗއް ނުލިބި އޮތުންއިރު އޭގެން އެ ބުނެ މި އަހަރު ނިމުނު ކަމަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ

ނޑަށް ފެނިގެންއެއާޖާ. ހަމަކަންތައްތަުކގެ ނަތީ ކަރަންޓާއި ކާބޯތަކެީތެގ  ،ންދިޔަ މި ބަޖެޓު ފޮތުގެ ތެރެއި ެއކު އަުޅގަ

ތަން  ވާއިމިލިއަްނ ރުފިޔާ މަދުކޮށްފަ 5 ލިބެމުން އައި މިންވަރަށް ވުރެ ވަނަ އަހަރު 2015ސަބްސިޑީގެ ގޮުތގައި 

 މިލިއަން ރުފިޔާ  361.6ވަނަ ައހަރު ކަރަންޓުން އެކަނި ސަބްސިޑީއަށް ދޭން ހުރި ފައިސާިއން  2015އިނގޭތޯ. ެއއީ 

ނަޑއެޅުނު މިންވަރަށް ،އެކު ކާބޯަތކެތީގެ ސަްބިސޑީއަށް ދޭން އޮތްއެއާ މި ބަޖެޓު ފޮތުން މަދުވޭ. ހަމަ  މިދިޔަ އަހަރު ކަ

ނުޑގެ ވަރަމިިލއަން ރުފި 124.5 ވުރެ  ،ްށ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް ޔާ މިފަހަރު ބަޖެޓް ފޮތުން އެބަ މަދުވޭ. އަުޅގަ

 ރަްއޔިތުންގެ ޖީަބށް ބުރަބޮޑުވަން ާބވަޭއ މި، ކަރަންުޓގެ ައގު ބޮުޑވެ ،ުއޅެނީ. ކާުޑގެ އަގު  ވާންާބވަޭއ މިއް ކިހިނެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވއިުރ ޓް ތަންފީޛުބަޖެ ،ކަމެއް މީ ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގައެއާ ފަދަ ނޭދެވޭ ގޮތެއް ުނވުން. ހަމަރައްޔިތުންނަށް މި  ރަްނ ޓީ ބިލުގެ އިންޓްރެސްޓު ކުެއކު އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނާިލއިރު ކުޑަކުރުމުން ެއކަމުން ދިމާވާީނ ފައިދާތޯ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޓީބިލު ،ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ. އަުޅގަ

ނުޑ ، ވީމާބޮުޑވެގެންާދނީ. އެހެން ސްޓް ކުަޑވީމަ. ދެން ބޭންކުތަކަށް ބާރުގަތުން ކުަޑެވގެންދާނެ އިންްޓރެ އަުޅގަ

އަމިއްަލ  ،އިސާ މަދުވީމާމު ރައްޔިތުްނނަށް ދޭން ހުންނަ ލޯނަށް ފަާއއްއުޅެނީ ބޭންކުތަކުަގއި  ދަންނަވަން މި

އޭ. މިީއ ފަރާތްތަކުން ކަންކަމަށް އިްނވެސްޓްކުރަްނ ބޭނުންވާ ލޯުނ ނެގުމުަގއި ފަހަރެްއަގއި ަދތިތަކެއް އަިއސްދާނެބާ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން ައޅުަގނުޑ ހަމަ ބަލައިލަން ބޭނުން މި ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ޮއވޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޑުމެން މިތަނުން ހަދާފައި އެބަައޅުގަ ؛ދިވެހި  ،ނާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރުބަޖެޓު ބި

ނޑުމެން ނަޒަރުދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނު. މި ގާނޫ ނޑުތަކެްއ ލާއިުރ އެބައިހިންގަ ނަށް އަޅުގަ ހުރޭ މިންގަ

ނޑަށް ފެ ނޑައަޅާފަ. މި މިންގަ ގޮތުން.  ނޯންނާނެ ގާނޫނު ބުނާ އްކަށެގޮތަށް މެނުވީ ބަޖެޓު ހެދޭ ތޭތަފާތު ކަންކަމަށް ކަ

ނ  އޮތް ގޮތަށް ިމ ބަޖެޓު ބައްޓަންވެފައި އޮތް އްސަޑުަތކުން ކަްއސާަލއިގެން ގޮއެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަށް އެ މިންގަ

އޮޭވ  ައހަރު ތެރޭގައި އެބަ 3އިން ފެށިގެްނ  2014ޖެުނއަރީ  1 ،ތަން ފެނިގެން މި ދަނީ. އެގޮތުން

ނުވާނޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ. އިތުރުެވގެންދަުށަގއޭ ހުންނަން 3.5ނިސްބަްތ %އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ 

ނޑު ުހރިގައި 6.0އިުރވެްސ %އި ވަަނ އަހަރާ ހަމައަށް އަ 2016ނީ ދަ ފެނިގެން މި މިއީ ، ތަން. އެހެންވީމާ މި މިންގަ

ނޑަށް  2016އަދި  ،ނަމަ  ތުރުވާޚިލާފުވާ ކަމެއް. މި ނިސްބަތުން އި ގާނޫނާ ވަނަ އަަހރު ނިމޭއިރު އަޅުގަ
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ނޑު އިތުރުެވގެންާދނެ އަށް  70% ،ގަބޫލުކުެރވެނީ ބުނޭ ޕްރައިމަރީ އެާއއެކު މި ާގނޫނުގައި އެބަ. ހަމައިކަމުގަމި މިންގަ

 ނޑަށް މިވެސް އަުޅގަ ނިޭމއިރު 2016އަހަރު ތެރޭ ައރަނިކުރަންޖެހޭނޭ. އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް،  3ބެލެންސް 

. ހަމަ މި ޚިލާފަށް އޮތް ކަމެއް މިއީ ގާނޫނާ، ނިކޮށް ބަޖެޓު އޮއްވާ. އެހެންވީމާން ދަރައަބިލި  3.3 މައިނަސް ފެންނަނީ

ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނި  ބުނޭ ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީ ދީފަިއ ހުރި ލޯނުތައް ހިމެނޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ

ނުޑ ބަލައިލާއިރުއިތުުރނުކުރެވޭ ގޮތަށޭ. އެ 60ޖެހެނީ %ހުންނަން ވަަނ  2018 ،ހެންނަމަެވސް، މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

، . އެހެންވީމާންދައުލަތް ދަރާ. މިގޮތަށް ފެންނަ ދައުލަަތށް ދަރާ. 65ހަމައަށް ވެސް ބަޖެޓު ފޮތުގައި އޮތީ % އަހަރާ

ނޑު ދަންނަާވލަ، ން ހުރި ކަންތައްތައް. އެެހންވީމާޚިލާފުކޮށް ފެންނަ މިއީ ގާނޫނާ ނޑަށް  ،ން ބޭނުންއަުޅގަ އަޅުގަ

ސަރުކާރު މެޖޯރިޓީ އޮތް ، ނައުން. އެކަން ވެސް ކުރެްއޭވނެތަނުން ބަދަލުގެންނަން. ގެ ގޮަތކީ ގާނޫނަށް މި ޔަޤީން އެއް

މިއިން ، ގޮތަށް. އެހެންވީމާ  ޕާލިމެންޓުން. ހަމަ އެގޮތަށް މި ބަޖެޓު ފޮތް ވެސް ެއގޮތަށް ބަދަލުކުރެއްވޭނެ އެއަށް ފެތޭ

އެާއއެުކ އަޅުަގނޑު އެމް.އެމް.ޭއެގ . ހަމަޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީކަްއޗަކަށް ފައްތަންކޮންމެވެސް އެ 

ނުން. އޮތް މިްނވަރު ކޮންމެެވްސ ވަރަކަްށ ބަލައިލަން ބޭ ްއސަގޮ  އި އުމު ދަރަޤަހިސާބުތަކަށް ބަލައިލާިއރު މުޅި ތަފާސް

ންަގއި އޮީތ. އަބިލި  32ވަނަ އަހަރު  2014ތީ. ްނގައި އޮއަބިލި 25 އުމުގެ ދަރަނިޤަވަނަ އަހަރުގެ މުޅި  2013

އް. ބޮޑު ގެއްލުެމއް. ގެތެރޭގަިއ ައއި ވަރަށް ބޮުޑ ފަރަ ގެ އަިއ މަދު އަހަރުކޮޅު  އެީއ ުކއްލިއަކަްށ މި، އެހެންވީމާ

 ްނ ދަރާ އޮންނާނެ ކަމުަގއި މި އަބިލި 36.3 ،ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 2016އެއާެއކު ރަންޏެއް ރާއްޖެއަށް އައި. ހަމަދަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި ރާއްޖެ ދަރަމުން މި ދާ މިންވަރަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިން  ފޮތުން އަޅުގަ

ނޑިަވޅެއް. ިމއީ ޔާ ންޖެހޭ ކަމެއް. އަާތއި އަނގަ ކަންބޮޑުވާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާނުވުމުގެ ބިރުވެރިކަްނ އޮތް ދަ

ދެނިއްޭޔ، ނުދެނިއްޔޭ. ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ބަޖެޓަށް ވޯޓުހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެން

ނުޑ ދަންނަވާލަން. ރައީސް ޔާމީން އުނގޫފާރަށް ވަޑަިއގެންފަިއ ށްެއއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭކަ ،އެހެންވީމާ ނުޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ހަކަ. ަހމަ އެގޮތަށް ބަެއއް ަވޒީރުން ނުދިނީމަ ކަންތައް ނުވާނޭ ވިާދޅުވި ވާނަން ވިދާުޅވެފަިއ ބަޖެޓަށް ވޯޓުއަޅުަގނުޑގެ 

ނޑު މިތާ ކުރީ ޮގނޑި ވެސް އެހެން ވިދާުޅވާ ވާ ނޑިެއްއގަިއ ރައީްސ  މި ،ބަރިއެްއގަިއ އިްނއިރުހަކަ. އަުޅގަ ިހސާބު ގޮ

ުޑެގ އެ ފާ، ދެްއވާފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާއްވެސް އަހަެރއްގެ ބަޖެޓަށް ޯވޓުޔާމީން އޭރު އިންނެވީ ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުގައި އެ 

ނުޑ ގަބޫެލއް އެއާެއކު ސިާޔސީ ނުުކރަން. ހަމަ ވާހަކަދެްއކެވުން އެީއ އެަހިއ ރީތި ވާހަަކއެއް ކަމަކަްށ އަުޅގަ

 ކޮްށގެން ތަފާތުކުރުމެއް  ވާހަކަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ހުަވއެއްކަހަލަ ނުފުދޭ ކުޑަކުދިން ދައްކަވާ ތަޞައްރަފު

ހުްނނެވި ދައުލަުތގެ އެންމެ ިއސް މަސައްކަތްކުރުމަށް ަހވާލުވެ އެކު ކަމާށް ހަމަހަމަނެތި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަ

 ވެރިޔާ އެއީ. ހަމަ ެއގޮތަށް ަވޒީރުންނަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ާރ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކު 2016ގެންދަނީ  ސްކުރަމުން މިހުން ބަތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑުމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަުކ ވެސް މަޖިލީހުގެ މަަސްއކަތްތައް ކުިރއަްށގެންދާއިުރ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. އާދެ! ައޅުގަ

ށްފައި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓުެގ އޮތީ ފާސްކޮ ދޭތެރެއަކުން ހުސްވަގުތު ދެމުން މި ގެންދަނީ. މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި

ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދަން. އެގޮތުން  ނިމުމާ އިބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަސަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ހުބަ

ވާ ހަމަ ބޭފުޅަުކ ވާހަކަފުޅުނުދައްކަ  8އޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ ފުޅުން އެދިވަަޑއިގެންަފއި ެއބަބޭ 19ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި އަދިެވސް 

ނޑު އަުތަގއި ހުރި  1 އިންބޭފުޅަކު. އެމް.ޑީ.އޭ 5ޖޭ.ޕީގެ  އޮތް.އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ ބޭފުަޅކު މިހާތަނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓުގައި އެިދވަަޑިއގެންފައި އެބަލިސް މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅަކަށް ދާނަން. އެއަށްފަހުގައި އެންެމ  30އޮތް. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީފުރަތަމަ   ބަރުއްޒަތްތެރި މެންބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު މުބީނަށް. އި، އަޅުގަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. އަިދ  ފަހު ވަޑަިއގެން މި މިނެުޓގެ ހުސްަވގުތުޮކަޅށް 30 ތަނުގައި އިންވަނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  .ސް ހިންގުންތެިރންނަށްއި  .ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުޫރޕުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން

ރިޔާސަތަށް  ،ގެންދިއުމަށްން މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުންވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގޮތު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަ

ނޑަމިކަމުގައި އެހީތެރިވެދެްއވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް  ލާނަން.  އި ޔާ. ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށް މެދުކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  `.  ާދއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ށްއިގެން ކުރރިއަމަަސއްކަތަ ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި  2016އޮތީ   ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 ކެލާ ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.އަރުވަނީ 

 

 ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ަވރަށް އުފާވެރި ދުވަެހއް. މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ 

އަހަރުވާ ުދވަްސ  2ވަރަށް އުާފވެރި ދުވަހަކަށް  ،ހިތާމައިގައި ިތއްބާ މި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން ބަަޔކު ނިކުމެ

ނޑު މިމިއަދަކީ. އަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ هللا ދައްކަނީ މިއަުދގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ، ރައީސް ޢަބްދު  ުޅގަ

އަހަރު ފުރޭ ދުވަުހގެ ވާހަކަ. މި މުނާސަބާގަިއ އަުޅަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ކެލާ،  2އަހަުރވާ،  2ރިޔާސަތަށް 

هللا ގައި މިއަުދގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުމި ތިން ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަނމު ،ފިއްލަދޫ، ވަަށވަރު
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މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގަިއ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީެގ އުާފ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އެ 

އެްއކޮށް ެއ ޅުަގނޑުމެން ވެސް، އަުޅަގނޑުެގ ތިން ރަށުގެ ަރއްޔިުތން ވެސް ހަމަ ލިބިގަންނަމުންދާ ވާހަކަ އުފަލާ އަ

ިއގެން އެ މަނިކުފާނު އްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަަސއްކަތަދިވެިހރާ ،އިގެން ދަންނަވަން. އަދި އެ މަސައްކަތަ  ފާނަށްމަނިކު

އެ މަނިކުފާުނގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ައޅުަގނާޑއި  ،އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުަގއި ،ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ހިތްަވރުއަރުަވއި

އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި ހަކަ އެ މަނިކުފާނަށް ޔަީޤންކޮށްލޮުބވެިތ އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުން ތިިބ ވާ އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާގެ

ނޑު ިމއަދު ިމ މަޤާމުގައި މި ހުއްޓުނީ ކެާލ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ .ރައީސް މި ތިން  ،ކެާލ، ިފއްލަދޫ، ވަށަފަރު ؛އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ވަރުގަަދ ުތން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ިއއްަޒތްތެރި ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުުކރާ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަ

ނޑުަގއި ައޅުވާަފއިވާ ީމހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މުޅި  75ނޫނުއަާސސީގެ ޤާޒިންމާއެއް  ނުޑގެ ކޮ ވަނަ މާއްާދއިން އަުޅގަ

ނޑަށް ހިދުވެ މިރާއްޖޭގެ، މުޅި ިދވެހި ލޮބުެވތި އިްއޒަތްތެރި ަރއްޔިތުްނގެ ނަންފުޅުގައި ވަކާލާުތކުރުމަށް ތެ ރީ. އަުޅގަ

ނޑު ަބލައިލާނަން ރައީސް ޢަބްދު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރު هللا ދަންނަވަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އެ މަނިކުފާނާ ހިސާބަށް ވާރުތަވި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިންހެރިޓްވި ބަޖެޓަކީ

ނޑަށް ދަންނަވަން ކެރޭ. ، ރަހާލަތަކީ ވަަރށް ދެ އިޤްތިޞާދު އޮތް  5އަޅުަގނޑު މިތާނަގއި އެ ނިކަމެތި ހާލަތެކޭ އަޅުގަ

ކަންކަން އެނގި ުހރި މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ  ދުވަހު މަސަްއކަތްކުރި ީމހެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ވަރަށް ގާތުން އެއަހަރު

ނޑަކަށް އެދަންމި އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ  ދައުލަުތެގ  މަނިކުފާނާ ހިސާބަށް އައިއިުރގައި ދިވެހި ނަވަނީ. ގާތްގަ

ން އަމިލި 3500އްގެ ވާހަަކެއއް ނޫން. މަދު އަދަދެ  ؛ށް ރުފިޔާ. މި ދައްކަނީ ުކަޑކުޑަން ވަަރކައަބިލި 35ދަރަންޏަކީ 

ނަޑކަށް ދައްކަނީ. ގާތްރުފިޔާގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެްނ މި  ނޑުމެއަބިލި 2ގަ ން މި ދައްކަނީ. ން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނުވަތަ މާލިއްާޔ ައއިއިުރގަިއ ދިވެހި ދައުލަތުެގ ނެޝަނަލް  ،އެ މަނިކުފާނާ ހިސާބަށް ދިެވހި ދައުލަތުގެ އިޤްތިޞާދު

ނުޑ އުފަލާ ެއކު ިމ  ،ން ޑޮލަރު ެވސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްއަގޮތުަގއި ދުިއސައްަތއެއްހާ މިލި ރިޒާްވގެ އަުޅގަ

 590ަގއި ރިާޒވްެގ ގޮުތގައި ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 2015އިރާދަފުުޅކުރެްއވިްއޔާ  ،ގައި މި އަހަރު ނިމޭިއރު ،ދަންނަވަނީ

ނޑުމެންނަށް މި ބެެލވެނީ. އަމިލި  644ިނމޭއިރުަގއި ެއ އަދަދު ވަަނ އަހަރު  2016ން ޑޮލަރު ހުންނާނެ ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މާލީއަމިލި ވަޒީރު ވިދާުޅެވދެއްވީ. ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ  ން ޑޮލަރަށް އަރާެނކަމުެގ އުއްމީދީ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މިވެނި އާމްދަނީއެއް ،ެއވެނި ކަމެއް ،އަންދާޒާެއއް. ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓކީ ޔަޤީންކަމާ އެކު މިވެނި ަކމެއް

ދާ ެއުކ ވަރަށް އުއްމީ ،އެވެނި އާމްދަނީެއއް ލިބޭނެކަން ޔަޤީންކަމާ އެކު ދެންނެވޭނެ އެއްެޗއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

މި މަިޖލީހަށް ފާސްކުރުމަށް ޓަކަިއ  ،އަންދާޒާެއްއގެ ގޮތުަގއި ަރއްިޔތުންނާ ހިސާބަށް ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް

 ވަޑަިއގެން މިެއ މަނިކުފާނު  ،. މާލީ ވަޒީުރގެ މައްޗަށް ލާޒިުމވާ ފަދައިންތުން، ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބަޖެޓުދައުލަ

ނޑުމެން  ،ދެްއވި ަބޖެޓުގައި މިވަނީ ވަރަށް އުްއމީދީ ވާހަކަތަކެއްތަނަށް ހުށަހަޅުއްވައި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ިދެވހި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އެތަްއ ގުނަ  އަކަށް އިތުރުކޮށްދެވޭނެ ސަމާލުވެ ތިބިއްޔާ އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ، ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވެ ނޑުމެން މިއެ މަނިކުފާނު އެދިަވޑަިއގެން އެހީތެިރކަމަށް އަުޅގަ  . އަުޅގަ

ދިވެހި  މި ތިއްބެވީ، ޔަެތއްޑު އަޣުލަބިއްދަންނަވަނީ އިރާދަފުޅު ކުރެއްިވއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބޮ

ވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެންދިއުމަްށ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމަށް ޓަކައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ހާލަތު މިއަދަށް

ެއ  .ތައްޔާރަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް 

ނުޑ ވެްސ ފާހަގަކޮށްލަން  މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު ކަންތައްަތއް ހަމަ ައުޅގަ

ގޮތަށް  ދުވަހު ހޯދިއްޖެ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ފަހިވާައހަރު 2އެރުންތަކެއް ފާއިުތވި . ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުރިބޭނުން

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލީ ސިޔާސަތު، އިޤްތިޞާދީ ސިޔާަސތު ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔަ. މިނިމަމް ރިޒާވް ކުޑަކުރެވުނު. 

. ޭއގެ ސަަބބުން އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރައިާދނެ. އޭގެ ސަބަބުން ަވޒީފާެގ ލޯނު ދިނުމަށް ބޭންކުތަކަށް ފަހިވާނެ ،އެގޮތުން

ކުރުމަްށ ން ސިނާޢަތްތަކުަގއި މަސަްއކަތްޓު ނުވަތަ އެހެނިހެސޯވެސް ރިތުތައް އިތުުރވެގެންާދނެ. މިހާރުފުރުޞަ

ނުވަތަ އެ މަސައްކަްތ  ،ުކރެވިނު ސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓުދޫކުރެވިފައި ހުރި ރަށްރަށަށް އިންވެސްުޓކުރާނެ ފައި

ނުފެށި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ އެަތއް އާމްދަނީއެްއ، ދައުލަތަށް ލިބެންވާ އެތަްއ 

ދިވެހި ސަރުކާުރަގިއ  ،ދަނީ ނުލިބިގެން. އެހެންކަމާ އެކު އާމްދަނީއެްއ، އުއްމީދުކުެރވޭ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް މި

ހުންނެވި އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް. އެ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތުަތއް ބައްަޓންކުރަމުންދަނީ އިޤްތިޞާދަށް  މާލިމީއަކަށް މިއަދު

 ދޫކުރާނެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިްނގ ގެރެންޓީ ވެސް ވެސޮ ،އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހިވާނެ ގޮތަށް. ެއގޮތުން

ކުާރ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ގެރެންޓީ ދެއްވާނެ ވުރެ ދަށްކޮށް ބޮރޯ އަށް 4ވަނީ ޔަޤީންކޮށްދެްއވާފަ. %

ތެރެއިްނ  ޕަސް ވެހިކަްލގެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ސްޕެޝަްލ ޕާތަޓުސޯރިސްޓް ރިރި ޓޫނީ ވިދާުޅވެފަ. ުނހެދި ހުވަ ވާހަކަ މި

ނޑުމެންނަށް މާލީ ވަޒީރު ހި ޤާލޯނު ދޫކުރާނެ ނިޒާމު  ނޑުމެްނގެ ްއސާކުރެްއވި. އިުމކުރެިވގެންދާނެ ވާހަަކ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑަކީ ެވސް ދާއިރާއެއް  .އޮތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޒިއްމާެއއް އެބަ ނޑުގެއަޅުގަ ދާއިާރަގިއ  ތަމްސީލުކުރާ މީހެއް. އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެވްސ ައހަރު 2ފާއިުތވެދިޔަ ، އޮންނަ ތިން ރަށުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެްއ ކަމަކީ  ޔާންދިޔަ. އެެހންނަމަވެސް ހިތާމަތައްތަެކއް ވެގެކަން ައޅުަގނުޑެގ  ،ެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ނެތް  ބޮޑު ކަމެއް ވެފައި ބޮޑު ކަމެއް، ެއކަށީގެްނވާވަުރގެ މާ ރަށުގައި، ފިއްލަދޫަގއި މާ 1ރަށް އޮންނައިރު  3ދާއިރާގެ 

ނުޑ ހިތާމަ ެއްއ ނޫން. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އީ ަދއުލަތުން ކޮށްދޭން ނެތަތީދަންނަވަން. އެ އެްއކޮށް ޔާވާހަކަ އަުޅގަ

އެބަިއ މީހުންނަށް ދިމާވި ކަންތައްތަެކްއގެ  ،ވާލުކުެރވިަފއި ވީނަަމވެސްހަ މު ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާ

ފިއްލަދޫެގ ބަނދަރު ވެްސ  ؛. ބަނދަރު ވެސް ވަނީ. ދެން މި އޮތީ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ  ސަބަބުން އެ މަސަްއކަތް ނުެފށި

ނުވާީތ ސް އެ މަަސއްކަތް އަދި ފެށިފައިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ވީނަމަވެ 2015މި ހިނގާ އަހަރުގެ، 

 ކުެރވޭނެކަުމގެ ވަރަށް މިއަންނަ އަހަރު އެ މަަސއްކަތް އިރާދަފުޅުކުެރއްިވްއޔާهللا  ؛ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށް ންއެކަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ބޮޑު ުއއްމީދެއް ައޅުަގނޑަށް ސަރުކާރުން ދެްއވާފައި ލަ މުޖު ،ވާތީ ެއކަމަށް ޝުކުރުވެިރވާ ހާލު ައުޅގަ
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ނޑުގެ ާދއިާރއަށް ފާއިތުވި  ކަރަންުޓ ދިަޔއޭ. ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ެވގެން އަހަރު ވެްސ ވަރަށް 2ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑު ގޮސް ޖުމުއެހެން  ،ޓަކައި އިންޖީނާއި ކަރަންޓް ސަޕްލައިސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮށްެދއްިވ ހުރިހާ ކަމަކަށް ުޝކުރު ،ދަންނަވާނީ ކަންަތއްތަެކއް ވަރަށް ގިނަ  ،ދަންނަވަުމން އަުޅގަ

ދުވަސް ތެޭރގަިއ އަހަރު 3އޮްތ  އަށް މިުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ. އުއްމީދަކީ ކުރިއަހަރު 2ާފއިތުވި  ވެގެން ހިނގައްޖޭ

ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރަން ހުރި އެތަްއ  ،ައޅުަގނުޑމެންގެ އަސާސީ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަން ހުރި އެތައް ކަެމއް

ނޑުެގ އޮތް ާވހަކަ. އަދި ަރއީސް ޢަބްދު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށ هللا ކަމެއް ނިމިގެންދާނެކަުމގެ ުއއްމީދު އަުޅގަ

ވެސް މި ރާއްޖޭގައި ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ކަންަތއްތަްއ އެ މަނިކުފާނު މިހާރު ،ޑުމެން އިތުބާރުކުރާތީ އަޅުަގނ

ެއކަން  ވެ،ޔާސީ ފިކުރު ދިމާނުވާތީއަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށް ފެންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ސި

އަޅާަފއި ނަމަވެްސ ކަމަކު ހަމަ ހިތުގައި އަތް ބޫލުކުރަން، މާނަައކީ ދުލުން އެ ވާހަކަ ބުނަން ބޭނުން ނުވިެއއްގަ

 ،ހަމަ ވަރަށް ޮބޑެތި ބަދަލުތަކެއް މި ރާއްޖެައށް ގެންނަަވއިފިއޭ. އެގޮތުން ކު.ރާނެ ހަމަ ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތަބޫލުކުގަ

ހި އާސަންދަ، ުހސްނުވާ އާސަންދަިއގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ކިތައް ދިވެ  !ހިންގަވާޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބަލައިަލމާ

ޮހސްޕިޓަލުތަކަށް، ިޞއްޙީ މަރުކަޒުތަކަްށ، އަތޮޅު ރީޖަނަލް  ؟ރުާވެގ ޚިދުމަތް ކުރެވިގެންދަނީރައްޔިތުންނަށްތޯ ބޭސްފަ

އަދި އިކުިއޕްމެންޓުގެ ގޮތުން ގެނެވުނު  މްރާނީ ގޮތުންނާޢުަވތަ ގެނެވުނު ކުރިއެރުންތައް. ނު ،ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގެނައި

ނުޑ ވެސް ވަގުތަްށ އިޙް .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް !ހިންގަވާްނގާލަމާކުރިއެރުންތަކަށް ަނޒަރު ހި ކުރާނަން. ތިރާމުއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވއިފިން.  2015 ވަނަ އަހަރަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރަގއި ުކރިއެރުންތަކެްއ ހޯދުނު ވާހަަކ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އާމްދަނީގެ ގޮުތގަ ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ،ކުެރވޭއިުރގައި ކަމަށް އަންދާޒާ ން ރުފިޔާ ލިބޭނެއަބިލި 17.7އި އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މި ލަފާކުރެވެނީން ރުފިޔާ ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް އައަބިލި 21.3 . މަހެއްހާ ދުވަސް ބާކީ ޮއތީ ދޮޅު ،ުޅގަ

 69.ީޕގެ %ން ރުފިޔާ ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލަފާކުެރވެނީ. ެއއީ ޖީ.ޑީއަބިލި  3.6ޑެފިސިޓުގެ ގޮުތގައި 

ނޑުމެންނަށް މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅު  ރު ޚަރަުދކުރެވުުނ ވަނަ އަހަ 2015 .ވެދެްއވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް އަުޅގަ

ލެއް އަޅުަގނުޑ ސީދުކުރެވުނު ގޮުތގެ ކުޑަުކޑަ ތަފްލެއް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޚަރަސީކުޑަުކޑަ ތަފް

ށް ލޯނު ދިނުމަށް ފައިސާ ކުދިންނަ ރަދުކުެރވިަފއި އެބަހުރި ކިަޔވާޚަދަންނަވައިލާނަން. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް 

ތް. އެއީ ސްޓޫޑަންޓް ޯލުނ ދެވިަފއި އެބައޮއްޖަކަށް ާޖގަކު  120ްނ ބޭރުަގއި ރާއްޖެއި ،ކުރެވިފަިއ އެބަހުރި. އެޮގތުންޚަރަދު

ެގ ށް ްސޓޫޑަންޓް ލޯންސް ސްކީމުުކއްޖަކަ 120ވެސް އެބަހުރި.  ދެތިން ވަްއތަރެއްގެ ލޯނު ސްކީމު .ގެ ދަށުންސްކީމު

އެއީ ސީދާ ދިެވހި ސަރުކާރުން ފަންޑުކުރާ  ،ަލރޝިޕްސްލަރޝިޕް ދެވިފަ. ރައީސްގެ ސްކޮއޮތީ ސްކޮ ދަށުން މި

ން ފަސް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަދެިވފަ. އެއީ ނުވަދިހަ ހަތް މިލިފުރުޞަތެއް  98އޮތީ  ސްކޯލަރޝިޕްސްގެ ގޮތުަގއި މި

ްނ އަމިލި 197ވަަނ އަހަރުަގއި  2015 ވަނަ އަހަުރގައި. 2014އީ އެ .ެވފައި އެަބއޮތްހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދު

ނޑަކަށް ތަޢުލީީމ ތަން މްރާނީ ގޮތުްނ ޢުތަނަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިަފއި އެަބއޮތް. ގާްތގަ
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ދިންނަށް ކު .ރި ރައީސްން ރުފިޔާ. ިއްއަޒތްތެއަމިލި 133.455 ،ވަނަ އަހަރު 2015ވަނީ  ހޭދަކުރެވިފައި މި

ނުވާެނ ިވއްޖެ. ެއއްވެްސ ުކއްޖަކު ާބކީދެ ލުކުރާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިެދވިއްޖެ. ތަޢުލީމު ހާސިފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައި

ތަެކއް ހިންގި ެއކިެއކި ނަންނަމުގައި ޕްޮރގްރާމުރާމާއި ޓިެވޓް ޕްރޮގް ،ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން  ނުވަތަ އެ  ،ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން ބަަލއިލާއިުރގަިއ  .ރި ރައީސްދެވިފަ. ިއއްޒަތްތެ ށް ވަނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުން ޖާގަނަކުދިން ިޞއްޙަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި ން ރުފިޔާ ދެވިފަިއވާއިުރ އަިމލި 70އެކަނިވެރި ަމއިންނަށް  ނުވަތަ ވެލްފެއަރ ނިޒާމަށް ައޅުގަ

 26ގެ ވާހަކަ ެއކަނި. އަދި އާސަންަދ އޮތީ އޮތް ތާނގަިއ. ވަނީ އެންސްޕާދަންނަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަިއގެްނ މި

ން ހުންނަ ން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރެވުނު. ނުކުޅެދުންތެރިކައަމިލި 9ރަދުކުރެވުނު. ރާއްޖޭަގއި މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ޚަ

ގައި ހުރި ާރއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކު  .ެރވިފަިއވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުއަމިލި 116މީހުންނަށް 

އިމުކުރެވިފަ. ޤާކުެރޭވނެ ނިޒާމު ންވަރެްއގައި ވަނީ މެއިންޓެއިންހޮްސޕިޓަލުތަކާއި މަތީ ފެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަާކއި

ނުޑ ދަންނަވައެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ވަުގތު ވެސް ނިމެމުންދާތީވެ ިއްއޒަތް ނޑު އިތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ ލާނީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްާވ މީހެއްގެ ހަ ،ރައްޔިެތއްގެ ަހއިސިްއަޔތުން ދިވެހި ލާނީ މި އިއިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނޫނިއްޔަކާ  ،ފަހަރާ ހިނގާ ސަރުާކރެއް ރާއްޖޭަގއި އެތަެކއް ޕްރޮޖެކްެޓއް ެއއް ނުވަތަ ުދވަްސވަރެއް ައޅުގަ

ނޑު މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާތީކީ ނޫން. ދަން  ނުދެކެމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރއީްސ، މިހެން މި ނަވަނީކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑު އަދި ހަމަ ހިތާ ދެކޮޅަ  ،އަޅުަގނޑަށް ެވސް ހަމަ ތަންދޮރު ފެންނަ ށް ލޮލަށް ފެންނަ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ ހާލުގައިގަނަމަވެސް ތެދެއް ެވއްޖެއްާޔ  ައޅުަގނޑު ހަމަ  ބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަން ައޅުގަ

ވަނީ ގޯތިގެދޮުރ ދެވި ނިމިފަ.  ސުނާީމގަިއ ހާލުގަިއ ޖެހުނު އެންމެންނަށް މިހާރު .ލާނަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއިދަންނަވަ

ރަީއސް ޔާމީން  ވަނަ އަހަރު 2013 ،ނަށް އަާރއިރުަގއިއަމިލި 245ލަ ށް ޚަރަދުކުެރވުުނ ފައިސާގެ ޖުމުއެކި ރަށްރަށަ

ރަށެްއަގިއ  20ވަނަ އަހަރު ނިމެމުންދާއިރުގައި  2015ވަނަ އަހަރުން  2013 ،ފަހުން ނެވިވެރިކަމަށް ވަަޑިއގެން

ބިން ހިއްކުމާިއ  ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކކުރެިވގެން ކުރެވުނު ކަންތައްަތކެއް. އަދިއަމިލި 642ނދަރުވަނީ ނިމިފަ. އެއީ ބަ

ނޑުދޮށްަތއް   ން ރުފިޔާ އަމިލި 704އަްށ އެ ،ރަެށްއގަިއ މަސައްކަްތކުރެވި  8މާޔަތްކުރުަމށް ވެސް ހިގޮ

  7.9އޮތީ  ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް މިޕްރޮޖެކްަޓކަށް، ސ.ފޭދޫގައި މަގުހެދުމުގެ އެއް ހޭދަކުރެވިފަިއވާއިުރގައި ަމގު

ގެ މަސަްއކަތަށް ނުވަތަ ކޮނުމުގެ މަސައްކަްތ، ފަޅު ފުންކުރުމުގެ ޚަރަދުކުރެިވފަ. އަދި ޑްރެޖިން ން ރުފިޔާއަމިލި

ުރ ގެ މަސައްކަތްަތއް، އިތުޑްރެޖިން  ،ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފަިއާވއިރުަގއިއަމިލި 20ރަށަކަްށ  11ތްތަކަށް މަސައްކަ

ވެސް ހިނގާ މިހާރު .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއްސަޔާ ޚަރަދުކުރެިވގެން ވަނީ ގޮ ން ރުފިއަ މިލި  1.7މަސައްކަތްތަަކކަށް 

 39 !ކުރަްއވާތިފުިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާ ،ކްޓެއްޕްރޮޖެ 37ށް ބަނދަރު ނުވަތަ ފާލަމުގައި އެބައުޅޭ ގާތްަގނޑަކަ

 .ކުރަމުންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެބަ ހޭދައަިބލި 1.37ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެއަށް 

ން މި ސަރުކާރަްށ އެންމެން ވެގެ ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން
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ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަްނކޮުޅތަކުަގއި ތިއްެބވި ަރއްޔިތުން  ،ދީ ައޅުަގނޑުމެްނ ދާއިރާތަުކގެ ރަްއޔިތުން ެވސްއެއްބާރުލުން

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ފިކުުރގެ ތަފާތަީކ  .ޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއެބަ ދިވެހި ޤައުމު ދެެކ ލޯބިާވ ބަަޔކަށް ވާން  އަުޅގަ

ެތއް އަންނަްނވީ ވަގުބައްަލވާފައި ަޤއުމުގެ ެދކެ ރުޅިއިރެްއަގއި ހުންނަވާ ަރއީަސކަށް  ނޑުމެން އެ ޤައުމު ދެކެ އަޅުގަ 

 މިއަށްާރއްޖެ ދިވެހި ަދއުލަްތ ނުވަތަ ދިވެހި ކޮްށގެންމަސައްކަތް ނޑުމެން އެންމެންއަޅުގަ  .ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތަނަށް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުެގ  އި ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު ަވޑަިއގެން މިރަނަގޅު މަރުޙަލާައކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކަ  ވުރެ

ނަޑކަށް  ،މަދު ރަށްރަށް ވުރެ މީހުންގެ ާއބާދީއަށް 500އެއް ކަމެއް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ތިރީހަކަށް ގާތްގަ

ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތުން، އަ ޅުަގނޑުމެްނގެ އެހީތެރިކަމާ ރަށް އޮންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މި ޚަބަރު ލިބެނީ. އަޅުގަ

ާއއި ތަރައްޤީ އާބާދީ، އެކު، މި މަޖިލީހުގެ އެހީތެރިަކމާ އެކު އެ ރަށްރަށުގެ ބޭފުުޅން އެ ނޫން ރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރެވި

ނުޑމެންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ  އެއްފަްސކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން އެ ރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު ގޮވާލަން މިައދު އެހީތެ އަހަރު ނިމުމުގެ  މި، ވެސް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށްރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލައި ެއ ކަންކަމަށް އެހީތެރިވާން.  ،ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެްއ ކޮންމެ ތިން ރަށަކުން ބޮޑު ޓާޭއގެްނ  ،ވިދާޅުވި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ރަށް އުޅޭ  30މަދު  ވުރެ އާބާީދައށް 500 ،ެއއަށް ވުރެ؛ ރަށުގެ މީހުން އުޅޭ ކަމަށް 30ްށ އަޅައިެލވޭނޭ. މިސާލަކަ

ނޑަށް .ގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުބޮޑު ޓާ 10ޖެްއޔާ މި ދެންނެވެނީ ކަމަށް ވެއް ލިބިފައި  އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން  އޮތް ަވގުތު ހަމަވީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 އިތްތެިރ ރައީސް. އަންދާޒާކުރަްއވަ މިއީ އަންދާޒާެއއް އިްއޒަ ؛ވަަނ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރަްއވާ 2016 ،ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ކޮންމެ  ށް ުއއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެހީތެރިކަްނ އެދިަވޑަިއގަންނަވާހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބަޖެޓަީކ ވަރަ

ނޑުމެން މިތިބީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ދިވެހި އްޔިތުން މިއަދު މި ރަ ދިމާލަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ،ތިއްބެވި ހާލަތުން އެހެން ހާލަތަކަށް އެއަްށވުރެ ރަނަގޅު ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެ ،ޫބލުކުރަންޖެހޭގަކަެމްއ ކުރާށޭ. ައޅުަގނޑުމެން  ކޮށްދެވެން ހުރި ކޮންމެ ްނެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން ވެސް އަުޅގަ

ވަގުތަކަށް ނުނިންމޭނެކަން. ކަމެއް ބޭނުން ވަގުތުްނ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންހާ .ބޫުލކުރަްއވާނެ ގަބޫލުކުރާނެ، ގަ

ނުޑމެންނަށް މިއެދޭهللا އަޅުަގނޑުމެން ކެތްތެިރކަމާ އެކު އެބަތިބިން.  ކަންކަން  އިރާަދފުޅު ކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

 ...އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.   މިހާރު އަޅުގަ
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުތން އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ގޮ ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހޮާވ ގޮުތގެ މަތީ ވާގާނޫނުަގއި ،ޖެހެނީއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާލަންކުާރއިރު އި ތުގަސް

 ސަރުކާރަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ހޭދަކުރުމަށް ބަޖެޓަށް ހޮވާއިރުަގއި ެއ ބަޖެޓަކީ އެއީ ރައްޔިތުްނގެ 

އި ލާބައަށް އޮތް ބަޖެޓެއްތޯ ބެލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތަކީ ފިނޭންްސ ޔާއެދުމާއި، ރަްއޔިތުންެގ މަންފާ އެންމެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔަީއ  މިނިސްޓަރު މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓު. އަުޅގަ

ނޭންސް މިނިސްޓަރު ދިޔައިރުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ފިހުށަހަޅަމުންޓު ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެ 2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ  2015އި ލާބަހުރި ބަޖެޓެކޭ. ހަމަ އެ ބީދައިން ޔާރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މަްނފާ ދިަޔއީ މިއީ ިދވެހިވިދާޅުވަމުން

ސް ދިވެހި ައހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވެ 2015 ،އަހަރުަގއި މި މަޖިލީހަށް ހަމަ އެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެން ވިދާުޅވީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެނެއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ  އި މަްނފާހުރި ބަޖެޓެކޭ. އަޅުަގނޑުެމން މިހާތަނަށް ދިޔައިރުގައި ައޅުގަ

ޅިގެން ހުރި ބަޖެޓެއް ހުށަހެމަްނފާ ،ހުރިޔާމީންގެ ސަުރކާރުން އަދި ަފއިދާނުދޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ރައީސް 

ބަރު މަސް އަިއސް ންޑިސެ އަހަރު ބަޖެޓު ނިމިގެން ވަނަ 2015 ،ގޮސްފަިއވާ ތަނެއް. އެހެން ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަފްޞީލު ލިބިގެނެއް ނުދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ  .އަޅުަގނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލަނީ

ޒިންމާވާ ގާނޫުނގެ ދަށުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޒިންމާކޮށްފަިއވާ ބަިއވަުރ  ަދއުލަތުގެ ޚަރަދަށް ،ގާނޫނުގެ ދަށުން

ނޫނީ  ،ބަރު މަހުންޖެހިގެން ކޮންމެ އަަހރަކު ނޮވެ، މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އަާދނުކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެްއ އެބަހުރި. އެ

މި  .ން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށަހެޅެމު ހު އްޔިތުްނގެ މައްޗަްށ ބަޖެޓެއްބަރު މަސް ނިމޭއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ރަޓޫއޮކް

 ދާ ފައިސާ.ހި ރައްޔިތުން ެޓްކސް ދައްކަމުންބަޖެޓަކީ، މި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެމުންދާ ފައިސާައީކ ދިވެ

 ކުރެްއވީ ވަރަށް މޮޅު ނަ އަހަުރގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވަ 2013ދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވެގން

ނޑުމެންނަށް  ގެ މޮޅު ވިސްނުމާ އެުކ ފެނިގެން މި ދަނީ އެ އިކޮނޮމިސްޓު އިކޮނޮމިސްޓެްއގެ ވާހަކަ. ައޅުގަ

 ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން .ތަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ދާަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނ ހަލާކުވެއަޅު

މި އިކޮނޮމިސްޓާ އެކު އަހަރު  5ރިއަށް އޮތް ކު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ އިކޮނޮމިސްޓުން ލިބޭކަމުގައި ާވނަމަ

ނޑުމެން ގެއްިލ ހިނގައިދާނޭއަ 5ކުރިއަށް އޮތް  ވެއްޖެްއޔާހޭދަކުރަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ަގނޑުމެންެގ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އަޅު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚަރަދުކުރަްނ ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސިާޔސީ ޢަ ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަޅުގަ ދުލުއިންޞާފު ހިނގައި ޮގސްފައިވާ ގޮތް. އަުޅގަ

 17ތެެރއިން އޭގެ ރައްޔިތުން އަުޑއުފުލަން ނުކުތީމާތަން. އަޅުަގނުޑމެންގެ  ދާނަށް ނުޙައްޤުން ޝަރީޢަތްކުރަމުންމީހުން

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ން ޙުކުމްކުރަން ރެީޑވަމުންދާސަތޭކަެއއްހާ މީހުންނަށް ނުޙައްޤު އަތުން ޓެްކްސ  ގެތަން. އަޅުގަ

ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެމުން ދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއަށްޢައެ ޓެކްސް ަދއުލަތުެގ  ،ނަގައި 
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިޤާދުލުއިންޞާފު ޢަ އްޔިތުންގެ ަމއްޗަްށ ދުލުއިންޞާފު ރަޢަނީ އެ ދަ އިމުކުރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

އި ެއ މީހުންނަށް ލިބޭ މަންފާއަކަށް ޓަކަ  ،ަތން. އެ މީހުންގެ އަމިއްަލ ބޭނުމަށާއި ދާއިމުނުކޮށްޤާއެ މީހުން 

ނުވާނެ. ެވގެން މިހެން ،ްއޒަތްތެރި ަރީއސްތަން. އި އިމުކޮްށދޭޤާދުލުއިންޞާފު ޢަވިސްނަިއގެން ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނޑުމެން ބުނަމުން މި ،ޤަުއމެއްގެ ގޮުތގައި  ،މެން ޤައުމުއަޅުަގނޑު  ،ދަނީ އިސްލާމީ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބުނަމުން މި ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސައްަތިއން ސައްތަ އިސްލާމުންނޭ. އަޅުގަ ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަކީުލކުރަނީ އެهللا ކުރަނީ އަޅުކަން ރާތަށޭ. ެއގޮތަށް ފަ ސުުބހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މައްޗަށް ނުލިބި މިހެންދާ ޢަދާއިުރަގއި ވަކީލުކުރަމުން ޤައުމު  ،ކަމުގައި ވާނަމަ ދުލުއިންޞާފު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަްއޗަށް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާ  ،ފަސާދަވެ ީދ ސީ ވެިރންނަށް ނުޙައްޤުން އަދަބުފަނާެވ ހިނގައިދާެނ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ެއކި ޕާޓީތަކު ތަ ޖަލުގައި ބައިިތއްބާ ތަން  ދީ ޖަލުގައި ބައިިތއްބާގެ ވެރިންނަށް ނުޙައްޤުން އަދަބު ން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަ .ތެްއ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމިއީ ކަމުދާ ގޮ .ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ލަން އިއަޅުގަ

ނޑުެމންބަޖެ ވަނަ އަހަރުަގއި 2016އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމަށް.  އިރުަގިއ ދާހުށަހެޅިގެން ނަށްޓު އަުޅގަ

އެ  ،އަޅުަގނޑަްށ މި ފެންނަނީ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ައއި.ޖީ.އެމް.އެުޗަގއި އެމް.އާރު.އަިއ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި 

ތެިރ ތަން. އިއްޒަތް ހަދާ ޞަލަވާތްފުޅު ކިަޔަވއި ،އެމް.އާރު.އައި މެޝިން ވަށަިއގެން ޠަވާފުކުރާހެން އެނބުރި ދުޢާކޮށް

ނޑުމެންގެ މި މާލޭގެ ޕްރައިވެޓް  .ރައީސް މިއީ ލަދުގަންނަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް. އެމް.އާރު.ައއި މެޝިނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެލްތު  އަހަރު  ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ބަހައްޓަިއެގން އެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާތާ މިހާރު ދޮޅު ވެްއޖެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ައޅަިއދިނީ އިންޑިއާ ސަރުކާުރގެ ފުރަ ރާއްޖޭަގއި މި ސެކްޓަރަށް ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި އެހީަގއި. މިހާރު އެ  2015ތިބީ  ތަން މަރާމާތުކުރަމުން އެ ގެންދަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާުރގެ އެހީަގއި. ައޅުގަ

ނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ. މި ކަން  .މި ބުނަނީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ވަނަ އަހަުރގެ ތެރޭަގއޭ އަުޅަގނޑުމެން ކަމާ ައޅުގަ

ކަންކަން  ވަންޏާ މި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ އަތުން ޓެކްސް ނަގަިއެގން މިކަން ކުރަމުންދާ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ  ކަމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަންކަން ފުރިަހމަނުވެ ދާ ވަންޏާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމާ  މި ވާހަކަ ،ަގއި މިތާ ތިބޭއިރުމަންދޫބުންގެ ގޮތު ދެްއކޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައުޅގަ

ނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ށް ޝުކުރު ދަންނަާވކަށް އްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަރާ

 .ބޭފުޅެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ން އަންނަމިަކންކަން ކުރަ ،ވާލުވެހަކަންކަން  ލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މިރައީސު

 .ހޭ ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެޅުން ެއއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްދޭންޖެނަރުދަމާ ،ހެދުން އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުންބަނދަރު

 އެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމެއް  ،ރަނގަޅު ސަރުކާެރއް ކަމަށް ބަލައިގަނެވޭނީ ރަްއޔިތުން ތިބި ހާލު ދެނެގަނެ

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން  ނަ އަހަރު މި ވަ 2008 ،ފޯރުކޮށްދޭއިރު. އަުޅގަ

ވާލުވި ސަރުކާރުން ކޮށްދިން ކަންތަްއތައް. އެކަްނކަމުގެ ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިުރގަިއ ހަރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ 
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މިއަދު މިއީ އެ ބޭފުޅާެގ  ؛ެގ ފާއިތުވީ ދެ އަހަރު ވެސްރައީސް ޔާމީނު ،ރައީސް ވަޙީުދގެ ދެ އަހަރުަގއި ވެސް 

ތަނެްއ  ރައްިޔތަކަށް ކަމެއް ކޮށްދޭ ްއމު ފަރުދަކަށް، ދިވެހިއާފުރުނު ދުވަސް. ރައްޔިަތކަށް،  އަހަރު 2ސަރުކާރަށް 

ގެން މި ދަނީ. ނިފެސަރުކާރުން ކޮށްދެްއިވ ކަމެއް  ކަމެްއ، އަދިެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނުފެނޭ. ރައީސް ނަޝީދު ކޮށްދެއްވި

ކަުމގަިއ ިވަޔސް، އުމުރުން ުދވަްސވީ މީެހއް ކަުމގަިއ ިވޔަސް، ނުކުޅެުދންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް އެކަނިވެިރ މައިން

ވެގެންދާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ޮކށްދިން ކަންތައްތައް  ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ ގައި ވިަޔސް އަުޅަގނޑުެމންނަށްކަމު

ނޑުމެ އިތުރަށް ހަމަ އެއްތަން. އޭގެ ދާއަދިވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ން، ތަ ންނަށް ައވާމެންދުރު ކަެމއް ވެސް ުނވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަ ދަނީ ިއއްޒަތްދައްކަމުން ަލންޖެހޭ މި ބަޖެޓުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް ކިާހވަރެްއ އިތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނެއްހޭ ރުފިޔާ ތަޢުލީމަށް އަބިލި 3 ންރުގެ ބަޖެޓުަވނަ އަހަ 2016 ގެނަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭޅުަގނޑުމެންހޭދަކުރޭތޯ. އަ

ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުްނ  .ިވދާޅުވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޚަރަދުކުރާނެ ވާހަކަ އެ 

ްއގެ އަހަރެ .ން ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުއްަޖކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި 120ލުއިލޯުނގެ ގޮުތގައި  ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ކޮްނިއރަކުތޯ ރައީސް ޔާމީން މި  .ކުދިން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 4000މައްޗަށް ތަޢުލީމު ނިންމައިގެްނ އެބަ ނުކުމޭ 

ނޑުމެންނަށް  ؟ތޯގަތީ ކޮންިއރަކުިވސްނާވަަޑއި މި ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި  ؟ތީދޭތެރޭގައި ވިސްނާަވޑަިއގަކުދިންނާ  އަޅުގަ

ދަނީ ކޮންމެވެސް ވެްސ ފެނިގެންތުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުކޮްނމެވެސް ގޭންެގްއގެ ފަހަދަނީ ވެސް ފެނިގެންއަބަދު

މި ކުދިންެގ ހުރި  ،ތަން. މި ކުދިންނާ ބަްއދަލުކޮށް ެގންދާެއްއކޮށްލައިގެްނ ފޮޓޯ ނަގަމުން ގޭންެގއްެގ ަކއިރީ ބަަޔކު

އަހަރު ތެރޭގައި  2ތަނެއް ނުފެނޭ.  ދޭން މަސައްކަތްކުރާެއ ކުދިންނަށް މަންފާއެއް ހޯދައި، ތާދުތައް އޮޅުންފިލުވައިހުމު

ނޑުމެން  ،ކުދިންނަށް ލުއި ލޯނު ދީގެން ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ިކޔަވާ ވާހަކަ ބުނީމަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް 120 އަުޅގަ

 ،ރުފިާޔއޭ ބުނެން އަބިލި 27ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2016ލަދުގަނޭ. އަުޅަގނޑުމެން ލަުދގަންނަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތެރި ރައީސް ވެސް މިކަމާ ދަްއކަން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ހަމަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްވާހަކަ

 .ޫނން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް ބޫލުކުެރވޭގަހޭނެ. މިއީކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަވޑަިއގަންނަވަންޖެވިސްނާ

ގޮތަށް މިގޮތްއެ  ،ނެތި ގުަމއްޗަްށ ނުކުމެ ެއ ކުދިންނަށް ޮގތެއްމަ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިން ިކަޔވަިއގެން ނުކުމެ 

 ނުދޭރުކާރަކުން އެއަށް ޙައްލު ހޯދައިއުޅެންފެށީމާ އަޅުަގނޑުމެން ަކންބޮޑުވާނެ. ެއއަށް ޙައްލު ހޯދައިދެްއވަންޖެހޭނެ. ސަ

އްވަންޖެހޭނެ ދެަވގުަތށް އިސްތިޢުފާ ަވގުތުން ބޭނުމެްއ ނެތް. ެއ ސަރުކާރެއް ވަންޏާ އެ ސަރުކާެރްއ އޮތުމުގެ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .ބޫުލކުަރނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގަަގނޑު ކަމަށް އަޅު ދިޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން ައޅުގަ

 .ަތން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ގިނަ ަމސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ވަރަށް 

ނޑުމެންނަށް  .ތައްގެންދިޔަ ފްލެޓުއެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުން ހަދަމުން ދިޔައީ ޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މިއަ އަުޅގަ

އެ މީހުންނަށް އަލުންބަލުން  ،ފަހު ފެނިގެން މި ދިޔައީ މާޭލެގ ރައްޔިތުންނަށް ކުދި ތަްނތަންކޮޅު ދޫކޮށްލުމަށް

ރައީސް  ،ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދީފައި އޮްއވާ. އެހެންނަމަވެސްތަން ބިނާ ހުޅުމާލެއިން ނަމަވެސް ގެދޮރު ލިބިގެން އެ
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ނޑުބާޣީ ވަޙީދުެގ ސަރުކާރު ،ޔާމީން ސަރުކާރުން ވެސް  ،ގެްނދިޔަ ކަންތަްއ ނިގުަޅިއގަނެމެން ކުރަމުންން ވެްސ އަުޅގަ

ދީގެން އެ މީހުން ްނނަށް ލޯނުވާފަިއވާ އެ މީހުތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ރާބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެ ބިންޮކޅު ލިބުނު ފަރާ

ނޑަށް ތަ ލިބުނު ފުރުޞަތުތައް ނަގާލި ،ދިރިއުޅޭ ގެ ބިނާކުރުމަށް ދަނީ އަނެއްކާ  ފެނިގެން މިން މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ތަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ގެންދާއެކަން ޮތއްޖައްސަމުން  ،ޫދކޮށްލާފައިވާ ބިންކޮޅުތައް އަނެއްކާ ޮތއްޖަްއސައި ވެސް މާލޭގެ

ނޑުމެން މާލޭގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން ދަންނަވާލަން ބޭނުން .ރައީސް ނޑުމެން މާލޭ ގޭގެއަްށ  ،އަުޅގަ އަޅުގަ

 .ލު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހާމާލޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ  ނޫނީ ،ވަނީމަ އެނިގގެން މި ދަނީ ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުން

ނޑުމެން  .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމީހު 20އަކަފޫޓުަގއި ދިރިުއޅެމުން އެ ގެންދަނީ  210 މި ވާަހކަ ދައްކަން އަުޅގަ

 2015އްަގއި ދިރިއުޅެނީ ގެއެ  ގެ ރައްޔިތުން މާލެ، ފުރަމާލޭގެވަނަ އަހަރު. ރާއްޖޭ 2015ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. މިއީ 

ނޑުމެން ހަމަ ލަ ގައޭއަކަފޫޓު  އެއް ނެތް. ފަކޮށްދެވި މިކަންސަރުކާރަކަްށ  ދުގަންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެބުނާއިުރަގއި އަުޅގަ

ަބޔަކު މީހުން ނުކުމެ އެބަިއ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުން މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޫފގަޅާފައި ނުކުތީމާ

މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނ  .ވައްޓާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން ސަރުކާރުކުވެރިކަން ނުލިބިދާނެތީ ބަޣާވާތަ މީހުންނަށް އެ

 ،މާޭލގެ ސިީޓ ކައުންސިލަްށ ބަލައިލާއިރު  .މެއް. އާދެ! ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްބޮޑު ެގއްލު ށް ދިން ވަރަށްރައްޔިތުންނަ

ފުރަމާލޭގެ  ،ފަިއވާ ަކއުންިސލެއް. މި މާލޭގެމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ާމލޭގެ ގިނަ ަރއްޔިތުންތަެކއް އިންތިޚާބުކޮށް

ވަނީ  ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް މިއަދު މިމީހުންނޭ. އެހެންވީމާނީ ެއ ރައްޔިތުން ބުނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ކަންތައްަތއް ނިން

ލާމަރުކަީޒ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސިީޓ ކައުންސިލުަގއި ،ލެއް ޖައްސާފައިހާކައުންސިލަށް ވަރަށް ނިކަމެތި  ސިޓީ

މާލޭެގ  ،ޗާޓުަތކާއި  ގާނޫނުަގއި އެަބވޭ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި މާޭލގެ ަކންކަން ކުރާނެ ގޮެތއް ޭރވިފަ. މާލޭގެ

ސިޓީ  ކަންަކން ގެނެސްދޭނީ މާލޭ މި ،މްރާނީ ތަރައްޤީތަކާޢުަރއްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މާލޭގެ  ،މަގުތަކާއި 

އެ ގާނޫުނ  ،މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެުމގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތީތީ ،. އެހެންނަމަެވސްނޭކައުންސިލުން

ނޑާލައި އެ ގާނޫނު ބަދަުލކޮށް ވަނީ  ފަހު ސިޓީ ކައުންސިލު ިމއަދު އެ  ގޮތެްއ ހެދުމަށް އެ ގާނޫނަށް ހިތުހުރި ،ފު

ަގނޑު ރައީްސ ގުދަނަކަށް ވައްދާަފއި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައެއް. އަޅު 

ަކުއންސިލަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެކަންކަން ހުްއޓާލައްވާށޭ! މާލޭ ސިޓީ  ،ދަންނަވާަލން ބޭނުން ޔާމީނަށް ގޮވާލަން

އެ  ،ދީފައިވާ ބާރާއި، މާލޭގެ ިސޓީ ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު އަލުން އަނބުރާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދީ

ނަޑކީ މާފަންނު ހުޅަނގު  .އިދެްއވާޭށ! އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބޭފުޅުންނަށް އެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވަ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މާލޭގެ  ،ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމަށް ވީހިނދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންދާއިރާގެ ރައް 

ނޑު ވެސް އެތަ ބޮޑު އަރޓިފިޝަލް ބީޗެއް ހެދިގެންދާ ވާހަކަ އެބަ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ވަރަށް ން ދުށީމު. ދެކެވޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މެން މޫދަށް އެރޭ ތަނެއް އެ ހަަގނޑުދެ ނަޖިސް ހޮޅީގެ މެދުގައި ައޅު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީ. އަޅުގަ

މަސަްއކަތްުކާރ  ގޮތުން އެ ކޮންކަހަލަ ފުރައްސާރަެއއްތޯ މި ކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކަމުަގއި އެ ކަންކަމާ ބެހޭ
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ތްތެރި ރައީސް. ނުދެއްވާ ިއއްޒަބުވީއިުރގައި ެއއަށް ޖަވާ މަސްދުވަސް 2މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވީމާ މިއަދާ ހަމައަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން .ގޮަތކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތެރޭގައި ޤައުމުތައް ހިނގާ ގެރުނު ގަވަނަ  21މިއީތޯ   ،އަުޅގަ

ގޮތަކީ މިެއއް ނޫން.  ކަންކަން ހިނގާ އި. ރަނގަޅު ފުިރހަމަ ޑިމޮކްރަސީގަގޮތަކީ މިއެއް ނޫން ދުނިޔޭގެ ކަންކަްނ ހިނގާ

ނޑުމެންނެއް އެ ބޭފުާޅއަކަްށ ދެން އަޅުގަ  ނޑުމެން ދެކެ ަރއީސް ޔާމީން ކޯާފެވވަަޑއިގަްނނަވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

އެްއވެސް ގެއްލުެމއް ނުދެން. އެ ބޭފުޅާ ގެންެނވި ނައިުބ ރައީސަކު އެ ބޭފުޅާއަށް ދިން ގެއްލުމެްއގެ ސަބަބުްނ 

ނޑަްށ  .ރައީސް ރައްޔިތުންނަށް މި ގޯާނކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި  ފެނިގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުްނ އަުޅގަ

ްއޔިތުން ރަ ،ބިރުގެންނެވުމަށް ޓަަކއި މާލޭގެ މަގުމަތީަގއި ބޮން ހުއްޭޓ ކިޔަިއގެން ފާޑުފާޑު ޭރުވންތައް ރާވައި 

އެ ބޮން  ،ތަން. އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެންދިަޔއީ މުލީއާގެ ދޮރުމަތީގައި ބޮމެއް އޮްއވާ ފެނިގެން ގެންދާބިރުގަންނުވަމުން

ޑިފިުއޒްކުރި ވާހަކަ. އެއަށްފަހު އަެނއްކާ ތަަނކަްށ އޮތް ތަނަށް ލާފައި  މާލޭގެ ވަަށއި ފްލޯޓެއް ުދއްާވހެން ގެންގޮސް އެ

ުއޅެނީކީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި .ލި ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގެންޮގއްސަ ބަަޔކު މީހުންނަށް ނުދައްކާންެވގެން ގޮްއވާ

ނުޑކޮހުންނެއް ނޫ ން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މި ތިބީ ހޭލާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކަ

ނުޑމެން މި ދައްކަނީ .އެނގޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ގޮްތގޮތް އެބަ މިއަދު ސިޔާސީ މަޝްރަޙުަގިއ ވާ ހުޅުމާލެއަށް  އަުޅގަ

.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރެގ އެއްފަސްކުރާ ވާހަކަ ދެްއކީމާ އަޅުަގނޑުމެން އެމް ޖަމާކުރާ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ 75%މި ރާއްޖޭގެ 

 .ރާ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަންކަން ކު ޕްރޮވިންަސކަށް ބަހާލައިގެން މި 7އްދަކަށް، ހަސަރަ 7ސަރުކާރުަގއި އޮތީ 

އެމް.ޑީ.ީޕ  ކަން.ރަނގަޅު ކަންކަން  ގެންދިޔައީއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން ކުރަމުން ބޫލުކުރަްއވާނެގަރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް 

ްއދެއް ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންިދަޔއީ. މިއަދު މި ބޭފުޅުން މި ހަ ސަރަ 7އްދެްއ އެކުެލވިގެން އެ ހަސަރަ 7ސަރުކާރުަގއި 

އްެދްއ ހަސަރަ 7މާލެާއ ެއއް ެފންވަރުގެ  ،ދައްކަާވ ެއއްފަސްކުރުމުެގ ނިޒާމެްއގެ ދަށުން އެކަްނކަން ތަރައްޤީކޮށް

ަރއީސް ޔާމީން މި  ،ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކޮކޅު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވައިލާނީ .ށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހެދުމަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ުދވަސްދާނޭ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގަިއ ހުރެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީމިހާ  ވިލިނގިލީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަސޢުދު ޙުސައިނަށް. ،ރު އަޅުގަ

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.ޑީ.ޭއ އެމް ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދަކީ ދިވެިހ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރެްއވި ޕީ.ޕީ.އެމް

ޔާމީން ަޢބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވިލިނގިލީ هللا ވާީތ ރައީސް ޢަބްދު ކަމަށް ައހަރު ފުރޭ ދުވަސް 2ކޯލިޝަނުގެ ސަރުކާރަށް 
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އްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން. އިއެީކގަިއ މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު  ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ސްކުރެވެމުންދާހުދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު މިއަވަނަ އަހަ 2016ދިވެހިރާއްޭޖގެ  .ރައީސް

ނޑަްށ ފެންނަ ޚިޔާލެއް ބަެޖޓާ ބެހޭ ،ހިނދު ގޮތުން ދަންނަަވއިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގަންނަން.  އަޅުަގނޑު ވެްސ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ. ބަޖެޓުގެ އަބިލި 27.5 ލަ އަދަދަކީވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމު 2016 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ނޑު ބައިަތކަށް ބަލައިާލއިރު ފަލާ އެުކ މި ބަޖެޓު ހިްއސާކުރާ ވާަހކަ އު 45.8%އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކަްށ  ،މައިގަ

ހިއްސާކުރާ ލަ މި ބަޖެޓުގައި ޖުމު %16.2އެއާެއކީަގިއ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއަށް ބަަލއިލާއިރު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ

އްމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުަމށް އާއެހެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ  ލަން. ހަމަ ވާހަކަ ދަންނަވާ

 އެބަ ހިއްާސކުރޭ. ހަމަ 9% ަރނި އަދާކުރެްއވުމަށް ޓަަކއިހިއްާސވޭ. ދަރަނީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ދަ 28.5%ޓަކައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި ތިއްަބވާ ރަްއޔިތުން ، ހިނދު ސްކުރެވެމުންދާހުޤީނުން ވެސް މިއަދު މި ބަެޖޓު ބަޔަ

މި ބަޖެޓު ހިއްސާވަީނ  ަކއިއްދުތަކުގެ ތަަރއްޤީއަށް ޓަ ހައްދީ ލެވަލްަގއި ސަރަ ހަސަރަ ،ންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނީއެ

ެރވިފަިއވާ ބަޖެޓުެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްޮރގްރާމަކީ މިކަމަށް ޚާއްޞަކު ،ންނަވާނެ ފަދައިންމިންވަރަކަށްތޯ. އެނގިަވޑަިއގަކިހާ

ނޫނުއަސާސީއާ ޤާ ގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އާމި ބަޖެޓަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭ ،ވާތީ ކަމަށް މަރުޙަލާ

 ،އެ ަޙއްޤުތައް ަރއްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ޓަަކއި ،ޓަަކއި މާޔަތްކުރެްއވުމަށް ހިގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤތައް އެއް 

 ،ރީާޢއިން ކުެރވެްނ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް މި ބަޖެޓުން ފެންނަން ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއގޮތުންޛަބަޖެޓުގެ 

 ،ަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންއެބަ ހިއްސާކުަރއްާވ. އެނގި 11.1އިމުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި %ޤާ ނަރުދަމާ  ރަށްރަށުގެ ފެނާއި

ނަރުދަމާގެ އަސާީސ  ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ،އްނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަޙއްޤެ ޤާ

ިދވެހިާރއްޖެއަީކ ނާޒުުކ ތިމާެވއްޓެްއ  ،ޙައްޤެްއގެ ގޮތުަގއި ަރއްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ަޓކައި. ހަމައެހެންމެ

އެަބ ހިއްސާކުރަްއވާ. ތަޢުލީމީ  8.7ވާީތ ތިމާވެށި ރައްކާތެިރކުރެްއުވމަށް ޓަކައި % އުަމކަށްހިއްސާކުރާ ޤަ

ެއކީަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށް ެއއާއްވާ. ހަމައެބަ ހިއްސާކުރަ  4.3% ދާއިރާއަށް

ނޑުވެރިކަާމއި  ،ހިނދު ރާ ހިއްސާކު 6.6އެބަ ހިްއސާކުރަްއވާ. ޤައުމީ ސަލާަމތަށް % 7.3ޓަކައި %  ދަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަްށ  0.3މަސްވެރިކަމަށް % ިހއްާސކުރަނީ. އާދެ! މިއީ އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަމަީކ  ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސްެވރިކަމާއި ،ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ދަ

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިްނ އެންމެ މުހިއްމު، ޤައުމު ބިނާކުރެއްވުމަށް ޓަކައި  ،ިއންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަ

 މުހިއްމު ދާއިރާ. މަސްވެިރކަމާއި ކުރެްއވި އެންމެ މްދަނީ ހޯއްދެވުމުގެ މަސަްއކަތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އާ 

ނޑުވެިރކަމަކީ މިއަދު ވެސް  އިރާއެއްެގ ން ވަަރށް ބޮޑަށް އެ ދާމިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތު ؛ދަ

އަދި  އްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުަތކާމެުދރާ، ކުަރއްވަުމންދާ ދާއިރާއެއް. ޚާއްަޞކޮްށ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަާކއިތެރޭގައި މަސަްއކަތް

ނޑުވެރިކަމާ  އުތުރު ބައެއް އަދި ޚާްއޞަކޮށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުަތުކގެ ތެރޭަގއި މަސްވެރިކަުމގެ  ،އަޮތޅުތަުކގަިއ ދަ
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އިމުކުރެވިފަ. މަްސވެރިކަުމެގ އިންޑަސްޓްީރއަށް ބޮޑެިތ ޤާ ނީ ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އިންޑަސްޓްރީ ިމވަ

ނޑު މި  0.3މި އިންޑަސްޓްރީަގއި މި ބަޖެޓުގައި % ،ހިނދު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުްނދާ ހިްއސާވާ ކަމަކީ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ކޮށްަލން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންފުރުޞަތުގައި ކަންބޮުޑވާ ަކމެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަ

ވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނޑަސްޓްީރއަކީ މުިޅ ބައިނަލްއަޤް ޒަމާނުއްސުރެ ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުެގ އި

ސަސްެޓއިނަބަްލ  ،ހުރި މަހަކީ އެ މަހެއް ނުލިބިގެން ހުރިހާ މަސް ފެކްޓްރީތަކުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންެވފައި

މާކެޓުކުެރވިފަިއވާ މަހެއް. މި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވެިލއު  ަގއި،ފިޝަރީޒް މަހުގެ ގޮތުގައި ުމޅި ދުނިޔެއަށް ބާޒާރު

އޮތް ވަގުުތގަިއ  ފަހު މި މަހަށް އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު އަގު ިމައދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައި މި އެޑްކުރުމަށް

ްނ ުނވާކަކުެރވިފައިދިަޔ ދުވަސްަތކުަގިއ މަސައްކަތްނަ ގޮެތއްަގިއ މި މަސައްކަތަށް މި ފާިއތުވެގެންއެންމެ އެކަށޭ

ނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލންއަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ަހމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ،އެހެންމެ އަޅުގަ

 ؛މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ، އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މާވާކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ދި ކަމުގެ އިްނޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީރިމަސްވެ

ަޤއުމުތަކުން  ަބއެްއ ޫޔރަޕުގެ ބޮޑެތި ،ވާހިނދު ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުަމކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ސައްަތއިން 

 ސައްތަ ިއސްލާމީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަސއްތައިން ،ނުުކރާތީދުނީ ބައެްއ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއީދީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނުވަތަ އެ ަޤއުމުތަކުެގ ސިޔާސަެތްއގެ ތެރެ ،ވާހިނދު ޤައުމަކަށް އިން އަުޅގަ

ަގނޑުމެްނގެ މަހުން އެ ހެދި އަޅު ޢަޤީދާެގ ބައެއް މަްއސަލަތަކާ އެ ޭބފުޅުންގެ އެ ހުންނަ ،ކުރެްއވުމާއިޕްރެޝަރު

ތަކުްނ އެ ބޭފުޅުން ޑިއުޓީ އެބަ ނަންގަވާ. އެހެންކަމުން، މިއީ ކުރާ މަހުގެ ބާވަތްއެ ޤައުމުތަކަށް އެްކސްޕޯޓު ؛ބޭފުޅުން

ރިކަމުެގ އިންަޑސްޓްީރ މަސްވެ ސާަބށް އެބަދޭ. އެހެންކަމުން،ކަންބޮުޑވާ ހި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ންކަންމި ކަ

ކުރިއަށް އޮތް  .ށްލަންއަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮ ؛ކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ުކރިއަށް އޮތް ތާނގައި ތަރައްޤީ

ނޑުތަުކެގ  ނޑުތަކުެގ މުއްސަނދިކަން ިދވެހިންނަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިން މި ކަ ތާނގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަ

ނުވަތަ މުޅި އޭިޝޔާ  ،ވާމީ މުޖުތަމަޢުއި ރާއްޭޖގެ ުނވަތަ ބައިނަލްއަޤް މުއްސަނދިކަން އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތުގަ 

ނުޑެގ އެފްރިކާ ަބއްރަ ،ބައްރަށް ނެޑްއ. އެހެންވީމާ، މި ކަ ނަޑކީ މުއްސަނދި ކަ ށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ކަ

ފަދަ ބޮޑެތި  ތައިލެންޑު ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ރޯދި ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުެރ މި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތަށް މިއަދު

 ޭބނުންކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއް  ކުރުމަށް ޓަކައިސް ކަލެކްޓުފަދަ ބޮޑެތި ފެކްޓްރީތަކުގައި މަ ތައި ޔޫިނއަން ،ޤައުމުތަކުަގއި

ަޒމާނުއްސުރެ މި އޮތީ ބައްޓަންކުރެވިފަ. އެފަދަ ބޮޑެިތ  މަްސވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އޮތުމަކީ މިއަދު ޓްރީ ބައްޓަންކުެރވިަފއި މި އޮތްފެކްޓްރީތަކުަގއި ގުދަންކުރުަމށް ޓަކައި ދިވެހި މަސް އިންޑަސް

ނު މިކަން ނިމުމަކަށް އެ މަނިކުފާ ،ގެ މި ތަރައްޤީގެ ިސޔާސަތުގެ ތެރެއިން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރައީސް ޔާމީން

ގަޅު ައގު މެދު އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ޝަްއކެއް ުނކުރަން. ދިވެހި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ރަނ ކަމާގެންނަވާނެ

ނޑު މި ދަނީ ތަރައްޤީ މަސް ފެކްޓްރީ މިއަދު މި ފެލިަވރުގެ ޅ. ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ކުރެވެމުން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ
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އަދި ސަުރކާުރ  ކާތްތެިރވާ ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރާ ރަހަމަހުެގ އުފެއްދުންަތކުަގއި  ،ރީފުރުޞަތުގައި ިދވެހި މަސް ފެކްޓް

މެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ވެލިއު އެޑް ޕްރޮޑަކްްޓސް މި އިންޑަސްޓްރީ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ދެ .ކުންފުނިތަކަށް ގޮވާލަން ބޭނުން

ކޮށް ދިވެހިން ބާނާ މަސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް. ބަލްކު އުފައްދައި ދުނިޭޔގެ ބާޒާރަށް މި މަސް ނެރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ނުޑކުރުމަށް ނޑުމެން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެން ގަ ދާނެ ފަހު ތައިލެންޑަށް މި މަސް ނުވިއްކާށޭ. މިއީ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން މަސްވެރިންގެ ވާހަކަ ؛ މަސްވެރިން  ،ވަރަށް ބޮޑު ިނކަމެތިކަމެކޭ. ާއދެ! އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ަފދައިން

ޒާމަކުން މަސްވެރިންަނށް ލުއިފަސޭހަ ނި ،މުގެ ތެރެއިންކީ ސްދައްކަން އެބަޖެހޭ. މަސްވެރިްނނަށް ބެޔަސް ނުބެޔަސް 

ދިއުމަކީ މަސްވެރި ާޢއިލާތަކަްށ ޓުެގ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެިވގެންތިޒާމު މި ބަޖެލިބޭނެ އިން ްސކީމުބެޔަސް ނުބެޔަސް 

ގެ ވަޢުދުފުޅެްއ. މި ވަޢުދުފުޅު ފުއްދެވުމަްށ އެީކަގއި ރަީއސް މިއީ ޔާމީންއެއާ ކަމެއް. ހަމަ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް މުހިއްމު

ނޑު ަޝއްެކއް ކުަރްއވާނެކަމާޓަކައި މިކަމާ ބެހޭ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ނުކުރަން.  މެދު އަޅުގަ

ޤައުމީ ބަޖެޓެއް ކަމުގަިއ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކާމިޔާބު 2016 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ވިލިނިގލި ދާއިރާއަކީ ވެސް މީ

ލަމާފުށީެގ ކޮ ކުރީަގއި ކުީރގެ ސަުރކާރުތަުކން ނުވަތަ އެމް.ޑީީޕ ސަރުކާުރން ޗާޓުން ފޮހެލާފައި އޮތް ާދއިރާެއއް. ގއ.

ކޮލަމާފުއްޓަކީ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީކޮށްފައި އޮތް  ،ދައްކާފައިހުވަފެން ދެއްކި މިސާލުން މިސާލުރައްޔިތުންނަށް ނަނާ

ށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އޮތީ ސިފަކޮށްދެްއވާފަ. އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުން ކޮލަމާފުށީގެ ރަށެއްގެ ގޮުތަގއި މުޅި ރާއްޖެއަ

ނުޑ މި ފާއިތުެވގެންދިޔަ ތިން އަހަރުއަްށ އްޔިތުންނަށް މިއަދާ ހަމަރަ ދުވަސް ތެރޭަގއި ކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ފަހު ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް  ރަިއވަަޑއިގެންެނވުމަށްވެިރކަމަށް އަ ރައީސް ޔާމީން ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން

ތެރޭަގއި އެ ރަށުެގ ނީ ަޙއްލު ގެނެސްެދއްވާަފ. ޭއގެވަ ދިމާވެފައި ހުރި ހުރިހާ ދަތިކަމަކަށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި 

ފަހަރެއްގެ މަތިން  ކަޒު ދެޞިއްޙީ މަރު ،ޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް 

ވަނީ ފޯރުކޮށްދެްއވާފަ. އެ ަރށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަ  ފަހު އެަތނަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް މި ކުެރއްވުމަށްއަޕްގްޭރޑު

ފަހު އާސަންދަިއގެ  އިމުކުެރއްވުމަށްޤާފިހާރައެްއ ެއސް.ޓީ.އޯެގ ބޭސް ،ނިޒާމަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖައްސައި

ލަތް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ސީކުޅުމުގެ ވަމާފުށީގެ ޒުވާނުންނަްށ ކުޅިވަރު ވަނީ ލިބެން ފަށާފަ. ކޮލަ މަތް މިޚިދު

ހަމަ ޔަޤީނުްނ ވެްސ ިމ  ،އިމުކޮށްދެްއވާފަ. ކޮލަމާފުއްޓަކީޤާވަނީ ންގެ މަރުކަޒެއް ރަީއސް ޔާމީން ކޮލަމާފުށީގައި ުޒވާނު

ޓްރީަގއި ހިއްާސވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރަްށ. ކޮލަމާފުށީގެ ރަްއޔިތުން ރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމުގެ ިއންޑަސް

ލަމާުފށީގަިއ ައއިސް ޕްލާންޓެއް މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ައއިސް ލިބުމުެގ ދަތިކަން ަޙްއލުކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ކޮ

ން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިމުކުރެްއވުމުެގ މަސައްކަްތ މި ނިމޭ އަހަރު ތެރޭަގިއ މިހާރު މި ދަނީ ކުރަްއަވމުޤާ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  ،މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި އެ ރަުށގެ ރަްއިޔތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ުއއްމީދެްއ ކަމަށްވާ ،ފަދައިން

 ،ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި އެ މަޝްރޫޢު ހިމެނި 2015އިމުކުރެއްވުުމގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެބަދޭ ކުރިއަށް. ޤާނިޒާމު 
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ކަމުގަިއ  އަހަރަކީ އެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އަހަރު ވަނަ 2016

ނުންވާ ސްޕޯޓްސް އެރީާނ އެ ރަށުގެ ުޒވާނުންނަށް ބޭ ،އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނުކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ

ެއކީަގއި ކޮލަމާފުށީެގ އެއާހަަގކުރަން. ހަމަޅުަގނޑު ފާވާަކން އަކުރެްއވުމުގެ މަޝްރޫުޢ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިތަރައްޤީ

 ބަނދަރުގެ ދަތިކަމަށް  ؛އެ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ،ރައްޔިތުންނަށް ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ެއއް ކަމަކީ

ނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަ 2015ވަނީ  ވާތީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރެއްުވމުގެ މަޝްރޫޢު މި

ފާއިތުވަމުންދާ އަހަރުަގއި މި  ؛ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުަގއި ހަމަ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަްށ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ. މި 2016

އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ުހރިހާ އިދާރީ މަސަްއކަތްތަްއ  ،އެކަަށއަޅަންޖެހޭ ޕްލޭނު ހެދުމާބަނދަރު ތަރައްޤީކުރެްއވުމަށް ޓަކައި 

މެދު  މާކަކުރެިވގެންދާނެޛުކަންކަން ތަްނފީ މި އިިމ ބަޖެޓުގަ ވަނަ އަހަރު 2016ފަ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަނީ ނިމި މި

 ،މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ަޝއްެކއް 

ވަނަ އަހަރުެގ  2016ކަންަކމުގައި  އޮތް މި ދިމާވެފައި މި ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ވަނަ އަހަރު 2016މި ފެށޭ 

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑަށް ވޯޓުދޭން އުނަދގޫވާެނ  2017ކަންކަން ނުކުރެވިޖެްއޔާ  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި މި

ންކުރާ ރަަށކީ ައތޮޅުގަިއ ވެިރކަ ގއ. ،ވާހަކަ ވެސް މި ފުރުޞަުތަގއި ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

ައތޮޅުތަކުަގއި ކުދި އާބާދީތަުކގެ  ވިލިނގިލި. އެންމެ ބޮޑު އާާބދީއެއް ިހއްސާކުަރއްާވ ރަށަީކ ވެސް ވިލިނގިލި. ގއ.

ތަަރްއޤީކުރުމަށް ޓަކައި ވިލިނގިީލގެ  ތަަރއްޤީެވެގންދިއުން. ވިލިނގިލި ބޮޑު ުއއްމީދަކީ ެވސް ވިލިނގިލި އެންމެ

ބޮޑު ދަތިކަމަކީ ވިލިނގިލީގެ މަގުަތކަށް  އެންމެ ،އެންމެ ދަތި ،އެންމެ މުހިއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ޮއތް

ނުގެ ދުރު އަމާޒާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރައްޤީގެ ރާދަކުރެވިްއޔާ ރައީްސ ޔާމީލަ. އިދިމާވެފައި އޮތް މައްސަ

ދުމުގެ ޢަމަީލ ިއގެން ހެމަެގްއގަިއ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ާތރުއަޅަ 16މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިްނ ގއ.ވިލިނގިލީަގއި 

ވަނީ  އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ވެސް މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ވެސް އެ ަދނީ ކުރެއްވެމުން. މިމަސައްކަތް މިހާރު

ވިލިނގިީލގެ ބަނދަރު  ،ގެ ތެރެިއންރު ތަރަްއޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއާއެކީަގިއ ވިލިނގިލީގެ ބަނދަހިމެނިފަ. ދެން ހަމަ

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެވޯުޑކުރުމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓުމާ ހަމައަށް  ،ންވަރަށް ޑިަޒއިންކުރެވި ވަނީ ޒަމާނީ ފެ މި

ނުޑ މެދު އަ ކަމާރޭގައި މި ބަނދަރު ފެށިގެންދާނެއަހަރުެގ ތެ ވަނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަރުޙަލާގައި މިހާރު މި ޅުގަ

 ފަހު އެންެމ ބޮޑަށް ދަތިވެަފއިާވ އެންމެ  ގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ސުނާމީއަށްެއާއެއކީަގއި ވިލިނގިލީ ޝައްެކއް ނުކުރަން. ހަމަ

 ބޮޑު ދަތިކަމަށް މި  ެފނުގެ ނިޒާމަށް ދިާމވެފަިއވާ އެންމެ ،ބޮޑު މައްސަަލއަކީ ވިލިނގިލީ ފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވެ 

ވިލިނގިީލގެ ރަްއޔިތުންނަށް ނުެގ މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފަ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ވަނީ ަރއީސް ޔާމީ އަހަރުގެ ތެޭރގައި މި

އިމުކުރެިވގެންދާނެ. ޤާރަްއޔިތުންނަށް ފެނުގެ ނިޒާމު  ވަނަ އަހަރު ހިއްިކ ބިމާ އެކީަގއި މުޅި ރަުށގެ 2016

ނެތުމާ އެކީަގިއ އިމުކުރެވިަފއިޤާ އްދުަގއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަ ގަިއ އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ސަރައެއާެއކީަގއި ވިލިނގިލީ ހަމަ

އިމުކުެރިވގެންދާނެ ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ިމ ޤާގެ ނިޒާމު ހިްއކި ބިމާ އެީކގަިއ އްދުތަުކަގއި ނަުރދަމާހައެ ސަރަ
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ާއއި ޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް ނުހަނު މްރާނީ ތަރައްޤީޢުއަޮތޅަކީ  އެއާެއކީަގއި ގއ.ރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަފު

ހޮސްޕިޓަލުަގއި  ،ލުގައި ބެޑް ލިފްުޓ ބެހެއްޓުމާސްޕިޓައަޮތުޅ ހޮ ގއ. ،ވާތީ ލޯބިކުރާ ރައްޔިަތކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް

ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރ ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް މި ބަޖެޓު ތެރޭގަިއ ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަްނ. ހަމައެއާއެީކަގއި މިއަންނަ 

ރި އިމާރާތާ އަޮތުޅން މިހާރުގެ ހު ހޮސްޕިޓަލެއް ގއ. ެބޑުގެ އާ 50 ،ބުރީގެ ިއމާރާތެއް އެޅި  3އަހަރު އަލަށް 

ރޫމަށް ތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކްލާސްއެއާއެީކގައި އަފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ހަމަގުިޅގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް މި 

ރު އްެގ މަސައްކަްތ މިހާބުީރގެ އިމާރާތެ 3ްކލާސް ރޫމުގެ  12ދިމާވެފައި އޮތް ދަތިކަން ަޙްއލުކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި 

 3އެއާެއކީަގއި އިތުރު ރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން. ހަމައްކަްތ ފެށިގެންދާ ވާހަކަ މި ފު ޢަމަލީ މަސަ ؛ފެށިގެން

އެއާެއކީަގއި ނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. ހަމަވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަ 2016ރޫމެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކްލާސް

ވާީތ  މިސްކިތެްއގެ ދަތިކަމަށް ،ޑު ދަތިކަަމކީބޮ އޮތް އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައި ވިލިނގިީލގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދެން އެންމެ

ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ؛ެއ ަމސައްކަތް  ،ވަނީ ކޮންޓްެރކްޓަރ ޓެންޑަރކުރެވި  މީހުންެގ ޖާަގއިގެ މިްސިކތެއް މިހާރު މި 700

ގެ ތެެރއިން ފެށުމުގެ މަރުޙަލާގައި. ވިލިނގިލީގެ ވޭސްުޓ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރ ތަރައްޤީކުެރްއުވމުގެ މަޝްރޫޢު

ވެސް ހަމަ އެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. ވިލިނގިީލގެ ުޒވާނުންނަށް ސްޕޯޓްސް  އިމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ

އެއާެއކީަގއި ވިލިނގިީލގެ ފައިވާކަން ފާަހގަކޮށްލަން. ހަމަތެރޭަގއި ހިެމނިޤީކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ވެސް ީމގެއެރީނާ ތަރައް

ނަޑއިގެންބޮޑު މައްސަލަެއއް. ވިލިނގިީލ ރައްޔިތުންނަށް  ވަރަށް ކަރަންޓު މައްސަލަައކީ ިދއުމާިއ އިރުރުޮކޅާ ަކރަންޓު ކަ

ވަނީ ލިބިފަ.  ގޭތެރޭަގއި ތިބި އިލެކްޓްރޯިނކް ސާމާނުތަކަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ފާއިުތވެދިޔަ ުމއްދަތުަގއި މި

ިނވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޔާދަކުރަޢިޓުގެ ކިޯލ ވޯ 300މިކަން ޙައްލުުކރެއްވުމަށް ޓަަކއި  ،އެހެންކަމުން

މްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގޮތުްނ ޢު ؛އެއާއެކީަގއި ހައުސިްނގ ޔުނިޓުފަ. ހަމަވަނީ ހިމެނި ވިލިނގިލި މި ތެރެއިން ގއ.

 52ަޓއުންޝިޕް ިޑެވލޮޕްމަންޓުގެ ތެރެއިން  ؛ހައުސިންގ ޔުނިޓު ތަަރްއޤީކުރުމުގެ 52ހިއްކާފައި އޮތް ބިމުގައި 

ނޑުމެން އޭރުަގއި  .ނީ ފެށިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަ ހައުސިންގ ޔުނިުޓގެ މަސައްަކތް މިހާރު މި މިއީނޫންތޯ އަޅުގަ

ވަިކ  ،މިހާރު ވެސް ޮގވަުމންދާ ސަބަބަކީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ދުރުވިސްނުމާ ެއކީަގިއ މި ރާއްޖެ އެްއކޮށް ،ވެސް

ޖެ އެްއކޮށް ތަރައްޤީކުަރއްވާނެ ީލޑަރެކޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޫނޭ. މުޅި ރާއްނެއް އްދެްއގެ ގޮުތގައި ބަލަިއގެންހަސަރަ

އެާއއެީކަގއި ހއ. އަދި ހަމަ ،އާއި ައއްޑު އަތޮޅާ އާިއ ގދ.ތިނަދޫނައިފަުރގެ ތަރައްޤީ  ؛ނައިފަރެކޭ ދަނީ ޅ. ފެނިގެން މި

 ދާ މަންޒަރު. މިއީއަތޮޅު ެއއްކޮށް ތަަރްއޤީކުރެވެމުން މުޅި ލ. ،ންއަތޮޅު ފުނަދޫ ލ. ،އަތޮުޅން ށ. ،އިން ހދ. އިން

ނުޑމެން ޤައުމިއްޔަތަށް ބިނާކޮށް ނޑުމެން އުފާުކރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. އަޅުގަ ޤައުމެއް ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ  ،ނޫންތޯ އަޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޮޑު އަސްލަކީ މިއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ މިއަދު ވެސް މިތާތެރޭގައި ަބއެއް ިއއް އެންމެ

 އަަހރެއްގެ ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާ 3ުމގައި ީމގެ ެއތަކެއް ހާސް އަހަރުތަކެްއގެ ެތރެއިން ެގއްލިފައި އޮތް ދެްއކެވުވާހަކަފުޅު

ބޮުޑ ގޮންޖެހުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މި ތާީރޚުގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދިމާިވ އެންމެ ،ތަން. ދިވެހިރާއްޖެ
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ން ރުފިޔާއަްށ އަބިލި 24ވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ގެ ނަތީޖާައކަށްވީ ދިވެރިކަމެއް ައއުން. އެމް.ޑީ.ީޕ ވެރިކަމެއް ައއުމު

މުިޅ  ،ފަހުގައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު ވަްއޓާލައި އާ ދޭެތރޭގައި ދަުރވާލުން. އެ ދަުރާވލުމަށް 2011އިން  2008

ނޑާލުމުެގ  މި ޤައުމުގެ  ،ފަހު ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ަރއްިޔތުންގެ ައގު ބޭރު ދުނިޔޭަގއި ވައްޓާލުމަށް އިޤްތިޞާދު ފު

 ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ުއއްމީދީ ޕާޓީެއއް  .ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން މި 

މީހުންގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު  އެ  ،ނޫން. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކަށް އަރަިއގަނެ

މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މުޅި ޤައުުމ ފަސާދަކުރަމުންދާ ޕާޓީއެއް. ހިވަކި ފަރުދެއްގެ މަޞްލަޙަތު  ،ރުމަށް ޓަކައިމާޔަތްކުހި

ވަނަ  2016އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި  ،އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ިދވެހި ރައްޔިތުންަނށް ގޮވާލަން ބޭނުން

ެއއްކޮްށ ބިނާކުރުމަށް ޓަކަިއ ރައީްސ ާޔމީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަަނ އަހަރަކީ މި ަޤއުމު  2018، 2017އަހަރާއި 

ވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޒަމާންތަކެއް ދި ތަރައްޤީ އާ ،ކޮށް ބިނާކޮށްއެއް ދިވެހި ޤައުމު ،ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި އޮތް 

 ުޝކުރިްއޔާ.  .ދައްކަވާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. އަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަލައިކުމް. ދާދި އިހަކަށްދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަްއސަލާމް

އި އެ ޤައުުމގެ ވެިރޔާ ިވގެންދިަޔއީ ބޭރުގެ ަބެއއް ނޫސްތަުކގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުަގއި ޒިންބާބުޭވގެ ޕާލިމެްނޓުގައަުޑއި

ކުރީ އަހަރެއްގެ ރިޔާސީ ަބޔާނެއް ިއއްވުނީ. އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިނުގަްތ  ބޭ އޮޅިަވޑަިއގެން މާގާރޮބަޓް މު

ވާނުންނަށް އެ ޢު އެއާެއކުަގއި އެ މަިނކުފާނުގެ އަްއގެ ބަޔާނެްއކަން. އަދި ހަމައަހަރެމަނިކުފާނަށް މި އިއްވެނީ ކޮން އެ

ން ނުެލއްިވ ކޮންކަެމއްކަން މި ުކރައްވަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުއިްއވެސް ބޭފުަޅކަށް ރޭކަ އެ  ،މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި

ވާނުން ެއ ޢު އެ މަނިކުފާނުގެ އަ ެއކުެއއާއަދި ހަމަ .ބޭ ވެސް ހިނިފުޅުަވޑަިއގެްނފަގާއަތްޖައްަސވަން ތިއްެބވީ. މު 

ނުޑމެން މި ރާއްޖޭގައި ވެްސ  މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަތްޖައްސަަވއި ވީ ގޮެތއް ވެސް ނޭނގެނީ. އަުޅގަ

ހަމަ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަމަ މި ފެންނަނީ އެކަހަލަ މަންޒަރެއް. ހަމަ އަތްޖައްސަވަން ތިއްބަވަނީ. ހަމަ ގިނަ 

ޅުން އަތްޖައްަސވަން ތިއްބަވަނީ އިނގޭތޯ ިމ ބާވަތުގެ ބަޖެެޓއް މިައދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބޭފު

ނޑުމެން ަދންނަވަން ބޭނުން މި ބާވަތުގެ ސަރުކާެރއް މި ، ވާހަަކއަކީ ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަކަްށ  ގޮތަކަށް ވެްސ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިދާނެ ހުރިނޫިނއްާޔ މާނަ ،ރާއްޖޭަގއި އޮންަނއިރުަގއި ާމނަ ހުރި ބަޖެޓެއް

ނޑަކަްށ  ކޫ އެންޑް  އިނޑުމެންނެއް ނުދެކެން. ވޯޓާ ނުލައަޅުގަ  ކޯުޓގެ މައްޗަށް ބަރޯާސވެގެން އަންނަ ވެރިކަމަކަށް އަުޅގަ
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ތަން  އެއްނުޭވ ެއއީ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަކަށް ވެރިކަމެްއ ުކރެވިދާނެހެނެއް. ެއގޮތަށް ީސދާ މި ދައުލަތް ހިނގާހި

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރައީ .އަޅުަގނޑުމެން މި ފެންނަނީ. ނިކަން ބައްލަވާ! ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރެްއވި ދުަވސް

ވަނަ ދުވަސް  17ފަހުން  ދިޔަ ން. އެތައް ޒަމާނެއް ފަހަނަޅައިރީޚަކަށް ނޫނޫނުއަސާސީގަިއ ބުނެފައިވާ ތާޤާގޮތުަގއި މި 

އެއާެއކުަގއި ގާޫނނުގައި ލާޒިމުކުރޭ ސަުރކާރުެގ އި ހުވާކުަރއްވާަފިއ ވަނީ. ހަމަަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮުތގަ  ؛އެއީ މިއަދު

ބަރު ެއއީ ޮއކްޓޫ 31ޚު ފަހަނަޅައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަން ވަކި ތާރީޚެއް. އެ ތާރީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް

ދިޔަ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ތާރީޚު. ެއ  ތާރީޚު ފަހަނަޅައި އެންމެ ފަހުގެ

ވާނީ. ިއއްޒަތްތެިރ  ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ. އެހެންީވމާ، ގާނޫނުެގ ވެިރކަމެއް ނުިހނގާ ތަނެްއގަިއ ދެން ހަމަވާނެ އެްއޗެއް 

ހިނގަމުން މި ދަނީ މިގޮތަށްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ އެބަ ކުެރވޭ. މި ޤައުމު  . މިއީ މުޅި ދައުލަތްރައީސް

ވީ.ޕީެއއް ނެތް. ޕީ.ީޖއެއް ނެތް. ސީ.ީޕއެްއ ނެތް.  ،ނަމަ ވަނީ  ކަމަށް ހިނގާ ގޮުތގެ އެހެން ުކޑަުކަޑ މިސާލަކަށް ބަލާ

ެވގެންދާނީ އެންމެ ޮބޑު ޕީހެން އިނގޭތޯ. މިކަހަލަ  ޚަބަރަކަށް ފަހުން ނެތިގެންދާ ދެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއންމެ

ހިނގާ މި ޤައުމުގެ ަބެއްއ ވަނީ. ދެން އަެނއްކާ ބަަލއިލަމާމިގޮތަކަށް މި ދައުލަތް ހިނާގތީވެ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑު 

 .ޒަތްތެރި ަރއީސްޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ވީ ގޮތް. ެއއްޮގޅި ފުރާ ޖަލުގަިއ ހުސް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން. އިއް

އެްއގޮޅި ފުރާ ޖަލުގައި ހުސް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުންނޭ. ޤައުމުގައި ރަނގަޅަށް ރަްއޔިތުންގެ ތާއީދު، ތާއީދަްށވާ 

ނޫނިއްޔާ މުޅި ދުނިޔެއަށް  ،ނަމަ ވަނީ ެއއް ލަްއކަ ފަސް ާހސް ގިނިކަންޏާ ޯވޓު ނަންަގާވ ރައީސަކު ކަމަށް ؛ތާއީދު

ގޮތް ނިކަން ބައްލަވާ. ދެން ކިހިނެއްތޯ  ޖަލުގަިއ ދައުލަތް ހިނގާ ،ނަމަ ވަނީ މަށްރު ރައީސަކު ހުރެއްޖެ ކަހޫމަޝް

ހެޔޮ ގޮތްތަެކއް  ؟ރަނގަޅު ވެރިކަެމއް ޮކށްދެވޭނީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިގެން ދައުަލތުން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް

ފުޅުން އެަބ ތިއްބަވާ. މިސާލަކަށް ބާޣީ ގޮުތގައި ދެިކގެން ތިއްބެވި ބޭބޭ ގެހޯދޭނީ. ދެން ޖަލަށް ނުލައި ބައެއް ރައީސުން 

ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު  ،އަހަރު 30ލުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެތޯ ޔާމީނަކަށް. ދެން ހުންނެވި ބޭފުޅާ  . ޖަލަށ5ްވަޙީދު، %

ވީމަ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު  ކުެރްއވި. އެހެންނަމަެވސް، ޖަލަށްލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއް ނޫންތޯ ބޮޑުބޭބޭފުޅުވެރިކަން

ނޑުމެން ހަމަ މި ކަންބޮޑުވަނީ. ކޮންމެ ،ވާީތވެ ކަމަށް ގޮތަކީ މި ގޮތް އްޖޭަގއި މި ދައުލަތް ހިނގާ ރާ ކަހަލަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލީ ވާހަކަެއއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިޔަކަސް ެއއީ ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް އެްއވެްސ  ،ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ވެސް ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅި.  މިދިޔަ އަހަރު .ނޑުމެން މި އޮތީ ާސބިތުކޮށް ފެންނަންކަަމށް އަޅުގަ  ނޫންފައިދާކުރާނެ ކަމެއް 

 ؟ވަުޢދެއް ފުއްދިފައި އެބަ ވޭތޯ ސަރުކާުރގެ ވަުޢދުގެ ތެރެއިން ެއއްެވސް ؟ވީ ކަމެއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ކޮބައިތޯ

ނުޑ މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅައި މި ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓު ހު ؟ްއވެސް ވަޢުެދއްއެ ނޑަށް ފެންއަުޅގަ ނަ ށަހަޅާފައިވާިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވޭ ިމކަން އެބަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް އެބަ  އޮތް ބަޖެޓުަގއި ހިމަންނަންޖެހޭ. ކޮންމެހެނެއް ވެްސ ައުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން އެބަ ޖެހޭހެން. ހިމަނަންޖެހޭހެން. ކަހީނަށް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދޭ  ގޮތަށް އަޅުގަ

ކަހީނުގެ  ،ބޮޑު ކަހީނަށް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް އެބަ ދޭންޖެހޭ. މުިޅ ދައުލަތް މި ހިންގަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ނޑަކަްށ  ވަްސވާހުގެ މަްއޗަށް ބަރޯސާެވގެން. މުޅި ދައުލަތް. ނިކަން ބައްލަވާ! ވެިރކަމަށް ވަަޑިއގަތް ފަހުން އަޅުގަ

 . ހުކުެރއް. އެންމެ އްއިގަްތ ދުވަހެްއ ފެނިފައިވާނެހެނެން ހުކުރަްށ ވަޑަ ޔާމީهللا ހިއެއްނުޭވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަބްދު

ދިރާސާއެއް  ުމގެޖޭގެ ރަްއޔިތުން ުކޑަކޮށް އެކަ. ަވޑަިއގަތީމަ ދެން ދިވެހިރާއްނުހުން ހުކުރަށް ވަޑައިގެންިފއެއްފަ

ކަހީުނ  ،އްަވން ބޭނުންފުޅުވާތީވެވަނަ ގަީޑގައި ުހކުރުކުރަ  13 ،ވާތީވެ  ވާ ުހކުރަކަށް 13ކޮށްލިއިރުަގއި މި ވާ އެްއޗަކީ 

. ދެން ހަމަ ކޯފާ އިސްކުރަްއާވފައި، ހުކުރުަގއި ވެސް އިންަނވަނީ ކޯފާ އިްސކުރަްއވާފަިއ ގެންއަންަގވަިއގެން މަޖުބޫރުވެ 

. މި ދަރަޖައަށް މި ޤައުުމ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއ ހެރީ ފޮޓޯތައް. މަޖުބޫރުކުރަްއަވއިގެން ކަހީނު އަްނގަަވިއގެން

ނޑުމެން އެްނމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ދިޔައި ގުމަތީަގއި ހުރި ހުރިހާ ނޫންތޯ. މި ރާއްޖޭގެ މާލޭގެ މަ މަ އަުޅގަ

ނޑީ ފުުލހުން ފޮނުވައިގެން ހަމަ ކަހީނު އަންގަަވިއގެންނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޮޅިަފއިވާ ފެންފޯއް ރުއްތަކެއް ކެ

ތަށް ހިނގި ކަމަށް. މި ބޭފުޅުން ހަމަ މިކަން މިގޮ ،ޢުލޫމާތު ދޭކަމެއް ނޫނޭ. ފުލުހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް މަ

ފުރާނަިއގެން ހުރިހާ  ،ބޫލުކުާރނެ. ހުރިހާ ތަންތަނެއް ކޮނެ ނަގައި ގަށް ހިުތއަޑިން. ވަރަށް ރަނގަޅަ ބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެގަ

ަރއީސް. މިގޮތަށް މި ވެިރކަން ރި ިއއްޒަތްތެ ،ކުރޭ ހަމަ ކަހީނު އަންގަަވއިގެން މި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ، ވެލިތަކެއް ަނގައި 

ނޑު ކުރާ ނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރުން އެންގެވި މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަދި ހަމަތަން އަޅުގަ އެއާއެުކގައި މިއަދު އަުޅގަ

ރުން ދުޢާކު ؟ންފަދަ ވާހަކައެްއތޯ މި ދައްކަނީހު ދުޢާނުކުރާށޭ. ކޮފަ އިސްލާމީ މަރުކަުޒގައި ހުކުރުކުރުމަށް ،އަނެއް ކަމަކީ 

ނޑުމެްނގެ هللا ވެސް މި މަނާކުރަނީ.  ާއއި އިންސާނުންނާ ދެމެދުަގިއ އޮންނަ ކަމަކަށް ވެްސ ހުރަސްއަޅަނީ. އަުޅގަ

ވެސް އަުޅްއވަމުންދަނީ އެްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަންކަމަށް. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަަމށް ހުރަސްއަޅުްއވައިފާނެ. މިހާރު

ވަންކަމަށް ވެސް ެއ އަރަިއގަންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާތްކަނލާގެާއިއ އެހެންނަމަވެސް، ދުޢާކުރުމުެގ މިނި

ނެރުއްވާފަ.  ނެރެފަ. ރަސްމީ ބަޔާން އެބަ އަންގަވެއޭ ރަސްމީ އިޢުލާން ނުކުރުމަށް  އިންސާނާއާ ދެމެދުގައި އޮންަނ ދުޢާ

ވީމާ، މިފަދަ ދައުލަތަކުން ކިހިނެއްތޯ މި އުޑުަދށުގައި ހިނގާ ކަމެކޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެން ؟އަޖައިބެއް ނުވޭތޯ

ެއއްެވސް  ؛އެްއެވސް އިންސާނީ ؟ތުންނަށް ވެރިކަމެްއ ކުެރއްވޭނީމިފަދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔި

ނޑަށް ެއ  ؛ހީވަނީ ައޅުގަނމެން ދުޢާކުރުން އިންސާނަކު މިގޮތަށް ިވސްނަވަިއގެނެއް ނެތް ާވކަށެއް. ދެން އަޅުގަ

ަމްއޗަށް ނަަގިއގެން ދުޢާކުރީމަ ތަށް ިހތުތެރޭ ބާއްަވިއގެން އަތްރުަގއި އެ ިކޔާ ެއއްެޗއް އަޑުނުިއވޭ ގޮދުޢާކުރާއި

ނޫންހޭ. ޝައްކުކުެރވެނީ އެފަދަ ދުޢާއެްއ ކުރަނީ ކަމަށޭ. މި ވެްސ  ހިތުތެރޭގައި އެަބ ދުޢާކުރެއެއް  ،ބުނެފާނެ

ނޑުމެްނނަށް ނެތް މިހެން ނުހިނގާނެ  ިހނގާވެސް މި ަދއުލަތް ށްފާނެ. މިއީ ހަމަ ެއްއގޮތަކަށް މަނާކޮ ގޮތަކުން އަުޅގަ

ތަެކއް ނުބައި. ޔާމީންގެ ހުރިހާ ކަލްކިއުލޭޝަންކަމަކަށް ބުނެވޭކަށެއް. މި ސަރުކާރުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައީސް 

އެުރވިކަން ން ަހވާޖައްސަވާ ހުރިހާ ހިސާބުތަެކްއ ނުބައި. ނިކަން ަބއްލަާވ! އެސް.އީ.ޒެުޑ ބިލު ގާނޫނަކަްށ ހަދައިގެ

ނޑުމެންނަކަްށ ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް،ށް އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ. ހަވާމަނިކުފާނަ  އެުރވި އަަދދެއް އަުޅގަ

ން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ިލބޭނެ ކަމަށް ފަޚުރުވެިރވެފައި ބަޖެޓުގައި ޖެހި. ހަމަ ސުމެޭކ އަމިލި 100އެސް.އީ.ޒެުޑގެ ދަށުން 
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ކަމަށް  ޖެއްސުން ހަމަ ސީދާ ނުބައި. ބިންވެރިކޮްށގެން ލިބޭނެލްިކުއލޭޝަން ނުބައި. ހިސާބުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަ

ޭއ ޖެއްސުމުން މުޅިން ނުބައީފައި އޮތް. ހަމަ ސުމެއް. ހިސާބުން ރުފިޔާ ލިބޭެނ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާއަމިލި 400

ވުރެ  ނަށްއަމިލި 500އުލަތަށް ލިބޭނެ ަކމަށް ދަ ޓު ތަަރއްީޤކޮށްގެންސޯރި 10އެާއއެުކގައި ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމައި

ތައް ނުބައިއޭ. ަރއީސް ތްތެރި ރަީއސް. ކަލްިކއުޭލޝަންގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ޖެހީ. ހަމަ ސުމެކޭ އިއްޒަ

ށް ވިދާޅުވި. އިުތބާރު އޮތް ކަމަ 500ނައިބު ރައީސަށް % .ުނބައީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޖެއްސެވުންޔާމީންގެ ހިސާބު

ކުީރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މަްއޗަށް ފުރިހަމަ  .ޖަލުގައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވުގތު ހިސާބުތައް ނުބައީއޭ. މި

ފަހު. ޖެހިގެން އޮތް ދުވަހު ޖަލުގައި. ހިސާބުަތއް ނުބައީޭއ  އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުިވ ގޭގެ ދޮުރވައްޓާލުމަށް

ކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އެކިއެކި ދަޢުވާަތްއ އެާއއެުކގަިއ، ޕްރޮސިއީސްގެ ހިސާބުަތއް. ހަމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ުކރުމަށް ޓަކައި ޢައްޔަްނކުރެްއވި. މިހާރު ކޮބައިތޯ؟ ުކއްލިއަކަށް ރޭަގނޑު ދަންަވުރ 

ނޫންތޯ  ޒަތްތެރި ަރއީްސ. ވިސްނަންެވއްޖެވަގުުތަގއި ސާޢަތް ބަލާފައި ވަކިކުަރްއވައިފި. ހިސާބުތައް ނުބައީއޭ ިއއް

އް ނުބައީ. ޝައިޠާނީ، ޖިންނި ކެތަބައީއޭ. ހުރިހާ ކަލްކިއުލޭޝަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން. މުޅިން ނު

ން ޖެހުނީމަ. އެހެންވީމާ، މި ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކުގަވާ ގޮތަށް ވެިރކަންކުރަްއވަންކަހީނު އަން ،ޝައިޠާނުން އަންަގވާ ގޮތަށް 

ކެްއ ކޮށްެދވިދާނެ ކަމަށް. ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ރަނަގޅު ކަންަތއްތަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ެއްއޮގތަކަށްއަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްގޮަތކަށްކުރުމަކަށް އައާމްދަނީއެްއގެ ގޮތުަގއި ިއތުރު އެއާެއކުަގއި ދައުލަތަށް ިލބޭހަމަ ެވސް މި ުޅގަ

ބަލާިއރުގައި ިމގޮތަކަށް ާރއްޖޭގެ ާމލިއްޔަތަކަށް އިތުރު އާމްދަނީެއއް އިތުުރކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. ދެންނެވި ހިސާބުތަކަށް 

މި  ،ެއއް މަސައްކަަތކީ. ދައުލަތަށް ލިބިފައި އެހެންނަމަވެސް ،އިވާ ަފިއސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްމި އުޅެނީ ގެއްލިފަ 

ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ.  ގެަކމެއް ދުމުގެ މަސަްއކަތް. މިއީ އެއްމި ބޭފުޅުން ޚިޔާނާތްވެފަިއވާ ކަންތައްަތއް ހޯ، ބޭފުޅުން

އެއާެއކުަގއި ަދއުލަތުން ބޮޑުސިންގާ ެއގްރިމެންޓެއް ބާިޠލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖީ.އެމް.ާއރަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދު ވެްސ ހަމަ

އެއާއެުކަގއި ނަނީ. ހަމައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. އެކަން ދެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެން

ރިސްޓުން ނައުމުގެ ސަބަބުން ޫޓރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއަށް ެއ ގޮުތގެ ސަބަބުން ޓޫ މި ދައުލަްތ ހިންގާ ،ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް

ގޮތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަނީ ސައިަޑކަށް ބަދަލުވީމާ ވާ ،އެއްަކލަ ސަނީ ސައިޑު ؛ލިބެމުންދާ ގެއްލުން

ނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާފެންނަމުންދާތީވެ ދައުލަ ނޑުމެންނަށް ހަަމ  ތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަުޅގަ ވަރަކަށް ނުލިބޭނެަކން އަުޅގަ

. ބްރިޖު ހޫރުފެނުނީ މި ބޮުޑ ބުރިޖު މަޝް ފަހުން ިއހަކަށްދުވަހަކު ެއކު ދެން އެންމެެއއާރަނގަޅަށް އެަބ އެނގޭ. ހަމަ

ން މުޅި ،ުޑސިންގާ ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްަސލަތަކެއްގެ ސަބަބުންއެޅުމަށް ޓަަކއި ބޭރުގެ ބަަޔކަްށ މި ދިނީ. ދިންއިރުގައި ބޮ

ބޮޑަށް  ބޮޑަްށ ދޯހަޅީ އިނގޭތޯ. މާ މާ، ގުޅި  ސަރުކާރަށް. މުޅިްނ ކޮރަޕްޝަނާ ވީ ދޭ ޮގތް މިަޔކަށް ބާކޮށްފައި އޮތް ބަ

ތަން  ހިނގާ ދޯހަޅީ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކަެމްއގެ އޮތް ަބޔަކު ެވއްޖެއްާޔ އެ ބަަޔކާ ވަރަށް ގާްތާވނެ. މިގޮތަށް

ދެން ަމލަމަތި ރީތިކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ުކއްޔަށް ަނގާ ުކންފުނިތަކުގެ އަދަދު ނޭނގޭ.  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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މޫނުމަތި. އެ މޫނެއް  ،ޕީ އެްޑވަިއޒަރސް ކިޔާ ބަެއއް. މަލަމަތި.ޓީ.ފަހުން މި ނެގީ އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ބީ އެންމެ

ކިތަންމެ ވަެރއް ކުރިޔަސް. މޫނުމަތި ރީތިކުުރމަކީ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުްނެގ  ރީއްެޗއް ުނވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް 

އްޭޖެގ އަނިޔާވެރިުނވެ ރާ ،އިމުކޮށްދީޤާދުލު އަރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް  ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ަނގަހައްޓައިދީ 

ތި ރީތިކުރެވޭނެ އެއްވެްސ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރީ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް މޫނުމަ ،އިމުކޮށްދީޤާ ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު

ކިތައް ކުންފުނިތައް ަނގައިފިޯތ މޫނުމަތި ރީތިކުރަން. ނުވިއެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ދެްނ  ،ގޮތެއް ނެތޭ. ކިަތއް މީހުން

ވެސް އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުން މި ދައްކާ ވާހަަކ އަޑުައއްަސވަންވީ. އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ ދެްއވާ 

ސް ެއއްަޗކަށް ނުވާކަްނ އެނގެނީ އަިމއްލަފުޅަށް ބޮން ޮގްއވަމުން ެއ ދަނީ. މި ދަރަޖައަށް މި އެްޑވައިސްަތކަކީ ވެ

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ންުޓ . އަނެއް ކަމެއް ގޮުތގައި ިރކަރެދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، މި ވާހަަކތައް އަުޅގަ

ގަކުރާއިރުަގއި ސިާޔސީ މަޤާމުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމަށް އެބަ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކުޭރ. ފާހަ ޚަރަދުތައް މާ

ރަީއސް  ،އޮތްއަދު ވެްސ މި ސަުރކާރުަގއި އެބަސިޔާީސ މަޤާމު މި 597އިތުރުވެަފއިާވ ކަމަށް އެ އޮތީ ފަޅާއަރާފަ. 

އްޖޭެގ ން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ މި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ރާއަމިލި 200އެއާއެުކގައި ޔާމީން. ހަމަ

ންގެވުމަށް ޓަކައި ސިޔާީސ ރައްޔިތުންނަކަށް ލިބޭ ވަޒީފާަތކެއް ނެތް. ސިޔާސީ މަޤާމު. މި ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހި

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ  ށްމަޤާމަ ނޑުމެން  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ހޭދަކުރަނީ. އަުޅގަ ސަރުކާުރަގއި އޮތްއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑަށް ެއހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު މިގޮތަށް އަމިލި 90ދަކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ހޭ ން ރުފިޔާ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް. އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެއްއވެސް ރަނަގޅު ކަމެއް މި  ،ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވިޔަސް ެއއްވެސް ުއއްމީދެއް ނެތީ

އަމުދުން. ރާއްޖޭެގ ސަލާމަީތ  ެވސް ބަލާއިުރގަިއ އަދި އަށްސަރުކާރުން ކޮށްދެްއަވއިފާނެ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަުރގެ ނަތީޖާ

ނޑައަޅާަފއިވާ އަދަދެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނުވެސް އެނގޭ ވެސް މެ. މި ރާ ޚިދުމަތްތަކަށް މި އްޖޭގެ ސަލާމަތީ ފަހަރު ކަ

ނޑުމެން ދެން އިތުރަށް  ލަތު އޮތް ގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިހާޚިދުމަތްތަކުގެ  ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ުނފެނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ވެސް އެނިގވަަޑއިނުގަނޭ  ތުރު ވާހަަކއެއް ޮއތްދައްކާނެ އި

ީލއެްއ ނަޤު ،ނަޤުލީެއއް. ދިފާޢީ ޚިދުމަތްތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެެރއިން އަސްެލއް ،އަސްލެއް 

ޔާ. އެހެންވީމާ، ބޮޑު ނަޤުލީ ބޭފުޅަކީ ރައީސް، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއް ވާނީ. އެންމެ އެެހންނު ؛ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރައީސު

ބޮޑު ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ނޫސްވެިރާޔ  ލަތު އޮތް ގޮްތ މި އޮތީ ފެންނަން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށްހާދައުލަތުގެ މި 

އް ުނހޯދޭ. މި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ދާއިރުަގއި ޙައްލެމިއަށް އަހަރުތައް ފުރިގެން ؛ވާން ަވގަށް ނަގާފަިއވާ މައްސަލަރިޟް

ނޑަްށ ފެންނަނީ. ރާއްޖެ  ޚިދުމަތްތަކުން ޔާމީން ހުންނަވައިގެްނ، އިސް ވެިރޔަކަށް ހުްނނަވަިއގެން ނުހޯދިވާ  ތަން ައުޅގަ

ކުީރގެ ނޫްސވެރިާޔ  ގެ ޓީވީ ޓީވީ އަންދައި އަޅިއަށް ހަދާިލ މައްސަލަ ޙައްެލއް ނުހޯދޭ އަދިއަދަށް ދާންދެން. ރާއްޖެ

 ،ދިން ހަމަލާގެ ޙަޤީޤީ މުޖުރިމުން ހޯދައިެއއްަޗކުން ޖަހައި  ބޮލުގައި !ފުކުރައްވާމާ ؛ޑަށް ވަޅިން މަރުގެ ހަމަލާއަސްވާ 

ނޑަކަށް ނުފެ ން ފަހުމީ ހާމެންބަރު އަލަ ހުގެނޭ. ކުރީގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީމި މީސްމީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއެިޅތަނެއް އަުޅގަ
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 .ރންާޞފެއް ހޯދިފައެއް ުނވޭ. ޑދުލުއިޢަސަލައަށް ެވްސ މިއަދާ ހަމައަށް މި މައް؛ މަލާއަވަހާރަކޮށްލަން ވަޅިން ދިން ހަ

ލު މިއަދާ ހަމައަށް ގާތި ޅެއް. އެ މަނިކުފާނުގެ ަޙޤީޤީއަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގެންެނިވ ބޭފު

މިއަދާ  ؛ވަޅިން އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ދިން ހަމަލާ ފޫޒް ސަޢީދަށްވޭ. ރައީސް ަނޝީދުގެ ލޯޔަރު މަޙްހޯދިފައެއް ނު

ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު  ؟. އެހެންވީމާ، ީކއްތޯ މި ކުރަނީހަމައަށް މި މައްސަލައިގެ ެވސް އިންޞާފެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ

ނަންަގވަްނ ބަޖެޓް މި ދެވެނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީން މި ހުރިހާ ކަމެްއގެ ޒިންމާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ޮބޑު ބަޖެޓެއް ވެސް ެދވިދާނެ.  ،ނަމަ އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަްށ ބަލައިލާ ކަމުަގއި ވަނީ

ނޑުެމން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އިުތބާރެއް ނެތް. މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ރާއްޖޭގެ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ،ފަސާދައިން .ނުނިންމަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްފުށަށް ނުޖަހާ ހަމަ އެއް މައްސަލައެއް މިފުށްދުސްތޫރީ ނިޒާމު އެ

ފުށަށް ނުޖަހާ ހަމަ އެއް މައްސަލަ ވެސް މިފުށްރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ތަރުތީބު އެ ކޮރަޕްޝަނުން ހައްދުފަހަނައަޅާ. މި

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. އެންމެ  ނިންމާ ގާނޫީނ ވަކީލުން، ގާނޫނީ ަވކީުލން  !ވާފަހުން ނިކަންބައްލަ ތަން އަޅުގަ

 ،ންސް ދިނުމާއިއްެޗއް. ގާނޫނީ ވަކީލުްނގެ ލައިސައެ ޕްރޮފެޝަނާއި ޖުޑިޝަލް ޕްރޮފެޝަނާ މުޅިން ތަފާތު ދެ 

އިގެން. މުޅި ދުނިޔެ ހިނގާ މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބާރު ައނެއްކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަނގަ  ،އެޅުމާފިަޔވަޅު  ،ލުކުރުމާއިތިބާ

 މާއިދިކޮޅު، އިިދކީލަ ެއކޮޅުކޮޅުން ބަޅުކޮށް. ދައުލަތް ހިނގާ ގޮތް. އޭގެ ސަބަބުން ކިތައް ަވކީލުންތޯ މިދިޔަ ދެ ދި ގޮތާ

 ެއްއވެސް ގާޫނނީ މަސައްކަތެްއ ނުކުރެވޭ  ،ކޮށްަލއިފި ެއއްެވސް ކޯޓަކަށް ވަކީލުްނ ސަސްޕެންޑު 4ތެޭރގައި  ހުގެދުވަ

ނޑިަތއް ތަޣަްއޔަރުވެ  ގެން ިމކަމުގެ އިނާމު އެބަ ދެްއވަޭއ ސަރުކާރުން ޔާމީން. އެ ެދއްވާ ގޮތަށް. ޒާީތވެ ިސޔާސީެވ ިސކު

ނީ އެ ބޭފުޅުްނ އިނާމުތައް ރަީއސް ނަޝީދު އަޅުްއަވއިދެްއވި ފުލްޓުތައް. ެއއްކަލަ އަގުޮބޑު ފުލެޓުތަުކގަިއ މި ތިއްބަވަ

ެމން ހިތަކަށްނާރާ މި ވާހަަކ ދެން އަޅުަގނޑު .އީސް ނަޝީދަށް ެއ ކުރި ޝަރީޢަތްެއާއއެުކގައި ރަވަަޑއިގެން. ހަމަ

ފުން ސާފު. ނާއިންދުނިޔެއަށް ވަރަށް ސާ އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ބޭނުމެއް އޮތްހެނެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާއި މުޅި

ފުގެ ޒަްއރެއްގެ ވަރު ެވސް ނެތީ. މާތްކަލާނގެއަށް ބިރުވެިތވުމުެގ ސާފުގެ ކަންފުެޅއް ވެސް ނެތީ. އިންސާގޮސް އިން

ގެ ގޮުތަގއި ހައި ކޯޓަްށ ޅެއް ވެސް ނެތީ ޝަީރޢަތްކޮށް. ޝަރީޢަތްކޮށް ނިންމުމާ އެކުގައި އެ ތިބީ އިނާމެއްކަންފު

ކޮށްފަ. ނިކަން ބައްލަވާ ދައުލަތް ހިންަގވާ ގޮތް. ޔާމީންގެ ސީދާ އަމުރުން. ައދި ޔާމީން މި ސަރުކާރު، ިމ ޕްރޮމޯޓު

 ފަހުަގއި ުހރިހާ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމަށް  ޔަންކުަރްއވަނީ. ކުެރއްވުމަށްހިްޓމެން އެ ބޭފުޅާ ޢައް ،ދައުލަތް ހިންގަވާ ގޮތަކީ 

މި ހިންގަނީ.  އްމި ޒާތަށް ހިނގާ މާފިޔާ ދައުލަތެ ލާފައި ހެކިތައް ަނއްތާލަނީ.އިފަހުގައި ހިޓްމެން ވެސް ނަްއތަ

ދައްކާފައި ށް ކިތަންމެ ދަޅައެހެންވީމާ، މި ހިންގާ ދައުލަތުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނަޑކަށް ހިޔެއްނުވޭ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނނަ

ދިޔައީ ހަމަ އެ އް. މީގެ ކުރީަގއި ެވސް ފެނިގެންބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިޔަސް ކުރެޭވނެ އެއްެވސް ކަމެއް ފެންނާނެހެނެ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުީރގަިއ ެވސް މި ަސރުކާރަށް މި ބޭބޭފުޅުން ވެިރކަމަށް ަވޑަިއގަތުމުގެ ކުރިން  ،މަންޒަރު. އަުޅގަ

އާއި މާފިޔާ، މި ޒާތުެގ ބަސްތަކާ ުގޅިފައި ވަނީ. އި ވަނީ ވެްސ ހަމަ ވަުގ ިވަޔފާރިއަުޑއަހާފަ އަޅުަގނޑުމެން
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ނެތް  ޮބޑު ޕްރޮޖެކްަޓކަށް ވާީނ ޝަްއކެއް  ފަހުގައި ވެްސ ެއ ބޭފުުޅންގެ އެންމެ އެހެންވީމާ، ވެރިކަމަށް ައއުމަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.މާފިޔާ ،ގޮތުަގއި ަވގު ވިޔަފާރިއާ މި ާބވަތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަުހ،  މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. އެއަށް

 ރޫފަށް.އަރުވާނަްނ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަ 2016`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  ށް މި ހުށަހެޅިފައި ވަނަ އަހަރުގެ އަުޅގަ

 އާދެ! މިހާތަނަށް އެންމެ ؛ީރޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ތާދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓަކީއަބިލި 27މިވާ 

ނޑު ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނިެގން ގައި މި ގޮސްފަިއވާ ބަޖެޓު. އާދެ! މި ބަޖެޓުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި އޮތީ. އާދެ! މިައކީ ރިކަރެ  59ބަޖެޓުގެ %  ؛ބަޖެޓު ންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ައުޅގަ

ޓް ބަޖެެޓްއ ން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިއަބިލި  3ުރގައި ޙަޤީަޤތުގައި މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުެގ ވާހަކަދަްއކާއި

ނޑަައޅާފައި މި 41ފެނުމަށް ބަލާއިރުގައި އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުގެ %ފެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ  ކަ

ނޑުމެްނގެ ންގެ ަތރައްޤީރޭގައި ައޅުަގނޑުމެޚަރަދުގެ ތެކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް. މި ކެޕިޓަލް  ާއއި އަުޅގަ

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު  ،ސެކްޓަރަށް މިވާ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ޕަބްލިކު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާ ގުޅިަފއި 

ބަޖެޓުްނ  މި ؛ން ރުފިޔާއަބިލި 9ލަ ލާ އެކު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! ޖުމުޚަރަދެއް މީގެން ކުެރޭވކަން އަޅުަގނޑު އުފަ

ނޑުމެން މި ޚަރަދުކުރަނީ ޕީއަބިލި  9ންެގ ތެރެއިން އަބިލި  27އަޅުަގނޑުމެން  .އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރޭަގއި. ން އަުޅގަ

ނޑު ަނކީ އަބިލި 4ތެޭރގައި އޭގެ ަގއި ހިނގަމުން އަންނަ ވެސް ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮުޅތަކުފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު ައޅުގަ

ހުރި  އިވަނަ އަހަރު ަފއްޓަން ގަސްުތކޮށްފަ 2016މުޅިން އަލަށް ފެއްޓޭ ، . އާދެ! މުޅިން އަލަށް ފަށާތައްޕްރޮޖެކްޓު

ގައި ަކނަޑެއޅިފައި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، މި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ިބލިއަން މި ބަޖެޓު 5ގެ ތެޭރގައި ތަކުޕްރޮޖެކްޓު

އަދި  ،މިއީ، މި ބަޖެޓަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އުްއމީދުތަކެއް ގެނެސްދޭ ؛ބަ ގަބޫލުކުރަން ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އިްޓރަކްޗަރ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިައރަރާއްޖޭގެ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ، އަތޮޅުތެރޭަގއި އިންފްރާސް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ މި އާމްދަނީ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ! އަްނނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި  އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ މި 22.8އޮތީ   ،އޮތީ ބިިލއަން ރުފިޔާ. އާދެ! ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަބިލިއަން ރުފިޔާ. އާ 16.8 ނޑުމެްނނަށް  ،ލާއިުރގައި އިދޭ! މިގޮތަށް އަޅުގަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އަުޅގަ

ފެންޓަސީ ބަޖެޓަކޭ. އެއްވެްސ  އީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެނީ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކެވޭ ާވހަކަތަކަށް ބަލާއިރު
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ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓް  ގޮތުގަިއ ބައެއް ގެކަހަލަ ޙަޤީޤަތެއް، އެއްެވްސ ކަހަލަ އުއްމީދުތަކެއް މީގައި ނެތް ބަޖެޓެއް

ވަރަށް ބޮޑަށް ީމގެ  ؛ވެސް ެއގޮތަށް ތަްއޔާރުކުަރްއވާފައިޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއްއގޮތަކަށް ވަނީ. އަ މުންގެންދަސިފަކުރަ

ޤައުުމެގ ރައްޔިތުްނގެ ދިރިުއޅުމާިއ  ިއ،ން ހިނގަމުން އަްނނަ ގޮތަށް ބަލަމި ޤައުުމގަިއ މިކަންކަ ،ތެރެއަށް ވަދެ 

ގެްނ ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ބަޖެޓެއް އި ތަކެއް ހަމަތަކަކަށް ބަލަމި ޤައުމު ކުރިއަރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންތައް އިވައްޓަފާިޅއާ 

އޮތް  އިކޮށްފަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ިއންވޯލްެވގެން. މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި. މީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް

ްނ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެ ގެ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެއް ތެއް. އާދެ!މަސައްކަ

ކުރަމުން ޛުންނަ ބަދަލުތަކެއް ބަޖެޓް ތަންފީކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް އިޤްތިޞާދަށް އަ، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ

ނޑުމެން މި މެން ތައްޔާުރކުރާއިުރގަިއ ަބޖެޓުއަންނައިރު އަންނާނެ. ެއ ަޤއުމަކަށް އެ ބަޖެޓެްއ ައޅުަގނޑު ގައި އަުޅގަ

ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދިމާެވއްޖެ ކަމަށް  ސީލަތްތައްކިއެކި ވަ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އެ

މިދިޔަ އަހަރުގަިއ  !ހިނގާލަމާއި. މިސާލަކަްށ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލައައުމަކީ އެަކށީގެންވާ ކަމެއްބަދަލު ،ވާނަމަ

ނޑުމެންނަށް އޭރު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ކިޔަމުން އަިއ ގްރީން ޓެްކސްެގ ވާހަަކ. ގްީރން ޓެކްސް  އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ފަހުން ނެގޭ ގޮަތށް ދިމާވީމާ، ގްރީން ެޓކްުސން ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް މަންފާ އޭރުގައި ޙަޤީޤަުތގައި 

 ،ތަކީކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުޖެިހގެން އަިއކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ

މި  ަގއިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ،ތަކެއް ެވސްނގަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުއޮތީ މި ހި މި އި ވެފަ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް

ށް ކުިރއަށް ތައް ެއްއވެސް މިންވަަރކަށް މަޑުޖެހުމެއް ނެތި މިހާރު މިދާ ދުވެލީަގއި ބާރަންނަ ޕްރޮޖެކްޓު ހިނގަމުން އަ

 . އަދި އެާއއެްއކޮށް، މި ތައްރައްީޤ މަޝްރޫޢުތަްއ މިހެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭލުން ަޙޤީޤަތުގައިގެންގޮްސގެން ނިންމާ

ން ޔާމީ .މިީއ ަޙޤީޤަތުގައި ިމ ސަރުކާުރގެ ެއންމެ ބޮޑު އަާމޒަކީ ،ހިނދުގައި ވެސް ަދއުލަތުެގ ަބޖެޓް ބެލަންސްކުރުން

ނޑުމެން އެކަމަށްޤަލްޢަބްދު ަކިއ ޙަޤީޤަތުގައި އެބަޖެހޭ ވަރަްށ ޓަ އްޔޫމުގެ ެއއް ވިްސނުމަކީ އެއީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ވުރެ އިތު ބޮޑަށް އުފާކުރަން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ދައުލަަތށް ވަންނަ އާމްދަނީ މިހާރަށް

ނޑުމެންނަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ގޮުތަގއި ރާއްޖެ ތަަރއްީޤކުރުމަށްނޫންއެހެން ްނގަންޖެހޭ ޓަކައި ހި ކަމުގައި ވާނަމަ، ައޅުގަ

ވާ  މުހިއްމު މަޝްރުޢޫތައް ހިންގުމުގައި އަދިވެސް ދަތިތަެކއް ުހންނާނެ. އާދެ! މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ލިބުމުގައި  2015ދާ އަދި މި ނިމެމުން ،ގައިބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ދުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު. ރައީސް ނަޝީދު މި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރެްއިވ ޙަޤީޤަތުގައި ކުީރގެ ަރއީސް ނަޝީ

ކީ ކޮށްދިން މީހައެ ނިޒާމު ފުރިހަ ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަޚްރުވެރިާވ ނިޒާމެއް ޙަޤީޤަތުގައި.

އަދި  ،ލާަފއި ަތނބުތައް ޖަހާލަމަކުންއިްއގެ ފަުއންޑޭޝަނެއް ައޅަގެސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އާދެ! ބިލްޑިން މިއަދުގެ ަރއީ

ދެން އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ  ،މާރާތެއް ފުރިހަމަކޮށްއިތޯ. އެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކޮށް، އެ ނުނިމޭނެ އެކަމެއް. އިނގޭ

މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި  ،ކަންތައްތައް ކުރުަމކީ ޭއގެފަހުގައި ހަވާުލެވގެން ތިބި ބައެްއގެ ޒިންމާެއއް. ެއގޮތުން
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ެއކު  އެ މަނިކުފާނަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރއްވި މަަސއްކަތް ފާަހގަކޮށްނި

ނީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އަިދވެސް ދަ ދަންވަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުން މި އަޅުަގނޑު ުޝކުރު

އޮތް އަހަެރއް، ދެ  އޮތީ ކުިރއަށް މިތްބޫލުކުރާހިގަުޅަގނޑު އިތުރު ކަންތައްަތކެއް އަންާނނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަ

ގޮތަށް އަންނަ ޓެކްސްަތއް  ވާނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ބުރަ ބޮޑުހުރި ދުވަސް ތެޭރގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންއަހަރެއްހާ 

 ގޮތަށް އެކަންމި ސަރުކާރަކުން ނަާގކަްނ ނުފަށާނެ. އަޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަނީ އެ ،ކުއްލިައކަށް މި ދައުލަތަކުން 

ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެްނނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެިކ ޤައުމުތަކުަގއި ކަން ހިނގާ ނިޒާމަށް ބަލާއިރުަގިއ 

މިކަން ކުރެވިގެން މެނުވީ  ،އަދިވެސް ތަފާތު އެކި ޓެކްސްަތއް ނެިގގެން .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެބަހުރި

ބަޖެޓަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ބެލެންސް ،ކުެރވިގެން ފިިސޓް ކުޑައަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިދވެްސ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެ

ނޑު ގަޫބލުކުރަން އެބަ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަޮކށްލަންދޭނެހެނު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަަގުކރައްވާަފއި  .އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން އަުޅގަ

 6 ފަންޑުގައި ޕެންޝަން ،ބިލިއަން ރުފިޔާ 6 ،ފިއިން ޒިޔަތު ފާހަގަކުަރއްވަ ޙުސަ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަުމން

ބަ މަހަކު އެމިލިއަން ރުފިޔާ  75އެ ފަންޑުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި  .ފަންޑެއް ގެބިލއަން ރުފިޔާ 6 އީމި ؛ރުފިޔާ ބިލިއަން

އެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގިއ  ،ބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ހަމަޖެހޭ އުސޫލެްއގެ ތެރޭންއަކީ ައޅުަގނޑު ގަވަދޭ. އެހެންވީމާ، މި ފައިސާ 

ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރެވިގެން މި  ވާތަކަށް ދައުލަތުން އެއަށް ޒިންމާރާއްޖޭގެ މި ހިންގޭ ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢު

 ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުްނ، ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކުރިއެުރވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

ނޑުމެ ތަާކއި ތަަރްއޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަްއ ން ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓުކުރިއަށް އޮތް ދުަވސްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަުތގައި ހުންަނ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ަޤއުމުގެ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ  ހިންގާއިރުަގއި މިގޮތަށް އަުޅގަ

 އިބިލާ ގައި މިހާރު މި އަޅުަގނޑުމެން ޓީވާނަމަ، ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތު  ރިއަުރވަން މަސަްއކަތްކޮށްިފ ކަމުަގއިކު

ނޑުމެންއެިކއެކި ގޮތްގޮތަށް ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓް ހަމަނުޖެހިގެންދާ ދަނޑިަވޅެއް  ހޯދާ އުސޫލުތަްއ ފަނޭންސް  ަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް މަޑުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެކަ ން ކުރިއަްށގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުަރން. އާދެ! އަުޅގަ

ކުރިން  ޓަކަިއ މީގެ  ގެްނ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް ހަމަޖެްއސުމަށްއިިވއްކަ  ބިލު އެމް.ެއމް.އޭއިން ޓީ ،ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަްށ ިވއްކާ ހަދާފަިއވޭ. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މިއަ ބިލުކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޓީ ދުގެ މިހާރު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީއޮތް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައި މި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި މަޢުލޫމަތަކަށް  ،ގައި އަޅުގަ

. ގެންދާނޭބިލު ވިއްކުމަށް އެ ބޭނުްނކުރާ ޕަސެންޓޭޖް މި އަންނަ އަހަރު ކުޑަ ކުެރވިޓީ ،ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިުރގައި 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ބައެއް މެން ،އޭގެ ބަދަެލއްގެ ގޮތުން ޙަީޤޤަތުގައި ިމވެގެން އަންނަނީ ބަރުންނަށް އެ އަުޅގަ

ވިްއކާ  ބިލުއިން ޓީލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އެްމ.އެމް.އޭ ދިމާ އިދިކޮަޅށް ޙަޤީޤަތުގައި. އަުޅަގނޑަްށ ގަބޫ ނީފާހަގަކުރެވު

ނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭޕަސެންޓޭޖް ދަށްކުރީމާ ބޭން ލޯނަށާއި އެިކއެކި ކަންކަމަްށ  ؛ކުތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ
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މީ  ފައިނޭންސް ލިބޭ އަދަދު އަންނާނީ ބޮޑުވެގެން. މިއީ، ުދނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް

ބިލު ހުިރހާ ބޭންކުތައް ދުވާނީ ޓީ ،ވާނަމަ އިކަމުގަ  ބިލު ވިްއކާ ޕަސެންޓޭޖް ބޮުޑކޮށްފިއިނގޭތޯ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ޓީ 

ަފއިނޭންސްުކރާނެ ލާރިއެއް ނުހުންނާނެ.  ،ފަހަތުން. އޭރުން ރައްޔިތުންަނށް ލޯނު ދޫކުރާނެ ލާރިެއއް ބޭންކުތަކުަގއި

ނުޑ ގަބޫުލކުރަން  ފި އި. އަދި ިމ އުސޫުލގައި ދަމަހައްޓަ އެހެންވީމާ، މިީއ ވަރަށް ަރނގަޅު އުސޫލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ަގބޫލުކުރަން. އާދެ! މި ބަޖެޓްގެ ވާހަކަ ދައްކަ ކަ ލާއިުރގަިއ އިމުގައި ވާނަމަ ރައްޔިތުންނަްށ ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ެއ ދާއިާރއަކަްށ ނިސްބަތްވާ ބިލެތްދޫ ާދއިާރގެ ރަށްރަުށގައި ހިމެނިފައި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ މިާހރު އަުޅގަ

މި ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ައޅުަގނޑު ، މަކީ މުހިއްމު ކަެމްއ ކަމުަގއި ދެކޭީތވެހުރި ކަންކަން ަވކިަވކިން ާފހަގަކޮށްލު

ޓަކައި  އިމުކުރުމަށްޤާޙަޤީޤަތުގައި ސްޕޯޓްސް ެއރީނާ  ައށްބަޖެްޓގައި ބިލެތްދޫ ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016ހިފަން. އާދެ! 

އޮްތ  އިތްދޫ ރައްޔިުތންގެ އުއްމީދާ ގުޅިފަބިލެ ،އިތުރުންޮގއްސަ އެަބއޮތް. އަދި އޭގެ ކޯޓެއް ހިމެނިގެންފުޓްސެލް އަދި ބަށި

ތާ އެތައް ުދވަހެއް އޮންނަ ބޭނުްނ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނުކުެރވި އެ ބަނދަރުގެ ، އިބިލެތްދޫގައި ބަނދަރެއް ހަދަ 

ނުލާ ދޫްއކޮށްލެވިަފއި އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން މިަކމާ އަޅަޮގއްސި. ފާއިުތެވެގންފާއިތުެވގެން

ވަނީ މުޅިން އަލަށް ހެދޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮުތގައި ެއ ރަށުގެ ނެރަށް ދިމާވެފައިާވ  ސަރުކާރުން މި  މިއަދުގެ މި

އަްނ މިލި 6އާދެ!  ؛ޓަކައި އެކަީށގެްނވާ ބަޖެޓެއް ބޭރު ތޮއްޑަށް ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަ ޙައްލުުކރުމަށް އިމައްސަލައާ 

 އި ގުޅިފަ  ތްދޫ ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކާދެ! ބިލެތްދޫއަށް، ބިލެ. އާލާފައިވަނީ ހިމަނަ ަގއި މިރުފިޔާގެ އަދަދެއް މި ބަޖެޓު

ނުޑވާނެ މިހާރު ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރގައި މި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުުރމަށް ވެސް އެ ކޮމިީޓއެްއެގ ޓަކައި އަުޅގަ

އަދި ބިލެތްދޫ ްސކޫލަށް ާއއި ބިލެތްދޫެގ ނަރުދަމާ ،ވާނެ ހުށަހަޅާފައި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ކޮިމޓީއަށް ައޅުަގނޑު

ނޑު ނޑު މި ދެކެނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަްއ ވާނީ ހުށަހަޅާފަ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަ . އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން މި އެދޭ ފަދައިން  ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގައި މިހިރަ ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ލާއިރުަގއި ފީއަީލގައި އަތޮުޅ އި ފީއަްއޔަށް ބަލަ ްއގެ އިޞްާލޙުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް. އާދެ! ފ.ކޮންމެވެސް ވަރެ

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.75ވެސް ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ކްލާސް ރޫމްެގ މިހާރު 6ދްރަސާގެ މަ

ންމެ، ފިއަލީގެ އެހެ. އަދި ހަމަދިޔަ އަހަރު ބާކީ ބައި ހިމެނިފަ. އެއީ، މިޓްގައި ެވސް އެބަހުރި ހިމެނިފަމި އަހަރުގެ ބަޖެ

ގައި މި ބަޖެޓު ތްރުފިޔާ އެބައޮމިލިއަން  1 ،ކޯޓަށް އަލަށް ހަދާޓަކައި ބޭނުންވާ ބަށި އިމުކުރުމަށްޤާސްޕޯޓްސް އެރީނާ 

ވަނަ އަހަުރެގ  2015އެއީ  ،ރުދަމާއެހެންމެ، އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތުަގއި ފީއަލީގެ ނަގޮއްސަ. އަދި ހަމަހިމެނިގެން

ނޑު ބޮޑު ބަޖެޓް އިރާދަކުރެމި ނަރުދަމާ ނިންމާލުމަށް ބޭނުންވާ  .ެއއްެޗއް  ތްގައި ެވސް އޮބަޖެޓު ވިްއޔާ ބޮޑު އް މައިގަ

ކަން ވަރަށް އުފަލާއެކު ައޅުަގނުޑ ތްގޮއްސަ އޮގަިއ ހިމެނިގެންވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016ޖެޓުން، އަދަދު މި އަހަރު ބަ 

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަކަށްގަކުރަން. އަދި އޭގެ ފާހަ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ  ،އޮތީ މި  އިވެފަ އިތުަރށް ފީއައްޔަށް އަުޅގަ

އަންނަނީ ފީއައްޔަކީ މިސްކިުތގައި ނަމާދުކުރާނެ އެކަށީގެްނވާ  ކުރަމުން މިދީގެން އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް މުހިއްމު ކަމެއް
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ެއކަށީގެްނވާ ާޖަގ  ހުކަހަލަ ދުަވސްދުވަ ސްހުުކރު ދުވަސްދުވަ ، ހުސްދުވަޖާގަެއއް އެ ރަުށ ރަްއޔިތުންނަށް ޢީދު ދުވަ

ކުރެވޭތޯ އަުޅަގނޑު މަސަްއކަތްކުރަމުން މި  އިމުކުރެވޭތޯ އެ މަސައްކަތްޤާ މިސްކިެތއް ފީއަލީަގއި  އެއްކޮށް އާ ނެތުމާ

ގަިއ އިމުކުރާ މިސްކިތް ބަޖެޓުޤާ  ފީއަީލގައި ވާނީ މި އަޅުަގނޑު ،އަންނަނީ. ހަމަ ކުރީގައި ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން

ެވސް ހިނގަމުްނ ަމގޫދޫ ބަނދަރުގެ އެއީ މިހާރު، . އާދެ! ަމގޫދޫއަށް ބަާލއިރުަގއިޓަކައި މަސައްކަްތކޮށްފަ ހިމެނުމަށް

މާރާތްކުރަމުންދާ އިމިހާރު  ؛މާރާތްކުރަމުންދާއިާއއި މިސްކިތެއް މިލިއަން ރުފިޔާ 18. އޭގެ ބާކީ އްއަންނަ މަޝްރޫޢެ

ވަީނ  މި ން ރުފިޔާމިލިއަ 2ބޭނުންވާ  ނިންމަން ރޫމުްކލާސް 6އާއި ްސކޫލުގެ މިލިައން ރުފިޔާ 2ތަށް ބޭނުންވާ ސްކިމި

މަގޫދޫގެ ސްޕޯޓްސް  ިއތުރުންއަންަނ މަޝްރޫޢުތައް. އަިދ ޭއގެ  . މިއީ، ހިނގަމުންަގއި ހިމެނިފަމިހާރުވެސް ބަޖެޓު

ގައި އަދަދެއް ިހމެނިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ޓުޯކޓެއް އަޅަން ވެްސ މި ބަޖެބަށިަޓކައި  އިމުކުރުމަށްޤާއެރީނާެއއް 

ކޯޓުގެ ބަދަލުަގއި ުޒވާނުންގެ އުްއމީދުތަކާ ގުޅިފަިއވާ ފުޓްސެްލ ްއކަްތކުރަމުން މި އަންނަނީ ބަށިއަޅުަގނޑުމެން މި މަސަ

ނޑަކަށް އެ އްދެއް ހަނދަރާ ގުިޅގެްނ ދޯނި އެހަލާ ސަރަބަ ެއއާެއއްކޮްށ، މަގޫދޫބައި ބަދަލުުކރެވޭތޯ. އާދެ! ހަމަ ދަ

ނޑުމެން މި އަންަނނީ މަސައްކަތްކުރަ ހެދުމަށް މުން. އާދެ! ޓަކައި މި ބަޖެޓަްށ މި އިޞްލާޙުތަްއ ގެެނވޭޯތ އަުޅގަ

ނޑު އިބަޖެޓްގެ މަރުޙަލާގަ  ސާސްތައް ހުޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިމެން ރައީސުލްއެިކއެިކ ފަހަރު މަތިން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ރީ މި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވިސްނުންފުޅު މިހި. ާއދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މި ސަރުކާރާ އަދި ރައީސުލްލާފައިވެސް ވާނީ އަުޑއަހަ

ރޫރީ ކަންކަމަށް އިްސކަންދީ ޟަެގންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަށްމި ބަޖެޓު ،ބަޖެޓްގެ އިްސކަންދީ

އިމުކުރުމަށް ިމ ޤާ ފެނުގެ ނިޒާމުތައް ،އިމުކުރުމާއިޤާރުަގއި ރަށްރަށުގެ ނަުރދަމާ ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ. އެގޮތުން ބަލާއި

ވާކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އޭގެ ބަދަލުަގއި މިސާލަކަށް، ބަނދަރުގެ ދީފައި ރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއްގައި ވަބަޖެޓު

ފަހުގައި  ތައް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓުހެދުން، ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްމަގު ،ކަންތައްތައް ކަހަލަ

ނޑުހުރި އި ދިމާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތުރުކޮށްފަ ރޫރީ ބޭނުންތަކާޟަ ގެ ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! މި ބަޖެޓު ކަން އަޅުގަ

ނޑު ަބއިތައް ޒްެގ ގޮުތަގިއ ސަބްސިޑީ  ،ބިލިައން 3.4 ށްއޮފީްސ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަ ،ބިލިއަން  8.2ައށް މުސާރަ ؛މައިގަ

ނޑު ފާހަގަކުރި .އެސް.ައއި.ީޕގެ ގޮތުަގއި ކުރިން އަދި ޕީ ،ބިލިއަން 1.3ކުރަން ރީޕޭ ލޯނު ، ބިލިއަން 1.1 ވެސް އަުޅގަ

ކަން ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުރީަގއި ވެްސ ގޮއްސަ އޮތްބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިގެން 9 ،ފަދައިން

ނޑުމެން އަނެއްާކވެސް އިތުުރ  ިއން ޓޫރިޒަމުން މިއަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރި ފަދަ ނޑިަވޅުގައި ކުއްިލއަކަށް އަުޅގަ ދަ

ޓެކްސްތަެކއް ނަގަން ުއޅުމަީކ އެއީކީ ަދއުލަތަކަށް މި ަވުގތަކު ކުރަން ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭން 

މިނެްއަގއި ހިފަހައްޓަން ދައުލަުތގެ ޚަރަުދ އެއް އިތުރު ޓެކްސްަތއް ަނާގގެން ެވސް ،ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގކުެރވެނީ

. ޙަޤީޤަތުގައި އޭރެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަްނ އެބަޖެހެނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓް ބެލެންސްކު .އޭއެބަޖެހެ

ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަކީ ވަރަްށ ބޮޑަށް މި ޤައުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރއަށް، ޤައުމު

ދިއުަމކީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަރަށް ބޮުޑ އުއްމީދެްއ. އަދި އެީއ ރަްއޔިތުންގެ ވެސް އެންމެ ބޮުޑ ގެންއި ކުރިއަރަ
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އުޅެނީ މުިޅ  އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ، މީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ޭބނުންވެގެން މި ވެފަިއ މި އުއްމީދަކަށް

ލިޔަސް ވެސް ައޅުަގނުޑެގ އިދާއިރާެއއްގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބަލަ މެ ގެންދާނެ. ކޮންއި މު އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ކުރިއަރަޤައު

ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ެވސް، ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ ވެސް ބޭނުންވަނީ ހަމަ ބިލެތްދޫގެ ބަންދަރާއި މަގޫދޫެގ 

ން އެބަޖެހޭ މި ފައިސާ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގާގެންދާން. ާވއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެ ،ބަނދަރާއި ފީއަލީގެ ބިން ހިްއކުމާ

ތޯ ެވސް ބަލަން. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަްނ އިލިބޭނެ މަގުތަކަކީ ކޮބަ

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުެމން  ،ހާސިލުކުރެވޭ ތަނެއް ނާޭދ ޙަޤީޤަތުގައި. މީގެ އެްނމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ

މު ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ާހލަތު ކުރިއަށްެދވޭނެ ގޮަތކަށް އް އާ  ޓެއް ހިމެނިގެންދާއިުރގައި ޖެމިފަދަ ބަ ،ވިސްނާލަންޖެހޭނީ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ،މިފަދަ ބަޖެޓެއް ކުރިއަްށގެންެދވޭތޯ ބެލުން. އެީއ، އެންމެ ުމހިއްމު ކަމަކީ. އާދެ! އެގޮތުްނ އަުޅގަ

 160ޓަކައި  ކުނީގެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ،ޓަކައި ރުަމށްމައްސަލަތައް ޙައްލުކު ބޭނުން މި ބަޖެޓުން އިޖުތިމާޢީ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އައޮތް އިމިލިއަން ރުފިޔާ ޚާއްޞަކޮށްފަ ެދއްެކވި ދި އަޅުަގނޑު ކުރީގެ ވާހަކަފުޅުކަން އަުޅގަ

 ޓެލްޯކގެ އާ މި ސް ،މާރާތެއް ެއޅުމާއިއިބުީރގެ  25އި.ޖީ.އެމް.އެްޗގަިއ އަ  ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ަފދައިން

ީއ، ވަރަށް ބޮޑު ތައް. މިއި ތަރައްީޤގެ މެގަ ޕްރޮެޖކްޓުިމފަދަ ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގަ ،އިމުކުރުމާޤާސިސްޓަމެއް 

 ؛ގޮއްަސ ހުރި ަކންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ިމީއ ޙަޤީޤަތުގައި ީމގެ މަންފާގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނިގެންބައެއް މި ބަޖެޓު 

 ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ފަދައިން މާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެން ރައްޔިތުން ވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާކައޮތް އިދީފަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ތަން. އެހެންވީމާ، މިއަށް ގަކުރަން. ހަން އަޅުގަ

އޮްތ  އިކުރެވިފަޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ފަިއނޭޝަލީ ރޭޓުންޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެ މުހިއްމު އެއް ސަމާލުކަންދޭ

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަެތއް ކުރަން މި ވާނަމަ،  ނޫން ކަމުގައިޖެހެނީ. އެހެން ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަކީ ައޅުގަ

ދުރުރާސްާތެގ  ކުރެވޭ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތގައި ުނވެ ހިނގައިދާނެ ފަހަރެއްަގއި. އާދެ!ޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ ްޓރަސްޓުއަ

ނޑުމެން ހަދަމުންދާއިރުގައި އަބަދުވެސް  ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަދަ ބަޖެޓް އަޅުގަ ތަރައްޤީ ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ައޅުގަ

ނވިސްނާލަންޖެހޭ ކަ ނޑުމެން ދުރުހިތްޑު ގަބޫލުކުރާމެއް. އަުޅގަ ގެން އި ރާސްތާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ހަދައޮތީ ައޅުގަ

ވުރެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ ސްީޕޑު  ވާނަމަ، މިހާރަށް އަންަނ ކަމުގައިމަސައްކަތްކުރުމުން 

ޓެންސް ފީއެއް ަނގަން މިރެ 3ޭބރަށް ފޮނުވާ ފައިާސއިން %ކުރިއަްށގެންދޭވެނެ ކަމަށް. އަިދ މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީން 

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެހެނެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. މި  ގެއްއޮތުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަރެއް އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް މި  .އުޅޭހާސް ބިދޭސީން އެބަ ލަްއކަ ތިރީސް ފަސް ރާއްޖޭަގއި އެއް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ނުއި އެްއވެސް ކަހަލަ ޓެކްސެްއ ޕޭރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަމުންދާއިރުގަ   ކޮށް މިކަން މިހެން އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނުޑ މި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނާ  ނޑު ނުދެކެން. އާދެ! އަޅުގަ ގޮތުަގއި ެއއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ރުތަކުން ދޭތެރޭގައި ކޮންެމވެސް ވަަރަކށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. މި ފާއިުތވެގެންދިޔަ ސަުރކާ
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ގޮްއސަ އޮތްކަން މި ފެންނަނީ. ވަކިން ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގިއ  ގެންއިހުމާލުވެ ންނާ ދޭތެރޭގައިވަރަށް ބޮޑަށް މަސްވެރި

ދޭތެރޭގައި މި ކަންތައްތަްއ  ރާކަތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާހަމި  ކަންނެލީގެ މަސްވެިރކަމުަގއިބޮޑު ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން

ނޑު ގަބޫލެ  މަށްކަ  މެ އިންސާފުވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައިވަމުން އަންނަނީ އެން ރަން. ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އް ނުކުއަޅުގަ

ރުިފޔާއަށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިީއ، ވަރަށް  50ދިޔައީ  ދުވަހު ކަންނެލި ކިލޯެއއް މި ރާއްޖޭގަިއ ގަންނަމުން މިމަސް

ގޮސް ކުއްިލއަކަށް ެވއްިޓެގން އަންނަނީ. މީ ރާއްޖޭގެ ގެންއި ރުފިޔާއަށް ރޭޓް އަރަ  140ރުފިޔާ،  135ދެރަވަރު ކަމެއް. 

ނަޑކަށް ހަތަރުބޮ ކޮންމެ  ަގއިސަތޭކަ ދޯނީ އެބަުއޅޭ. ހަަތރު ހާ ދޯނިއެއްަސތޭކަ ޑު ކަންނެލީގެ މަަސއްކަްތުކރާ ގާްތގަ

ާހސް މަސްވެރިްނގެ ވާަހކަ މި  ހަ .ހާސް އެީއ ހަ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ާވނަމަ 15ކޮށް ޖުދޯންޏެއްގަިއ ެއވްރެ

ގެންދާ ކަންކަމުެގ އިނަށް އޭގެ އަސަރު ާރްއޖޭގެ ފޯރަހާހެއްހާ މީހުން ހާސް މަސްވެިރންނަކީ ސާޅީސް ދެ ދައްކަނީ. ހަ

ނ ކަންނެލީގެ ަމސްވެރިކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީ އެްއވެްސ ކަހަލަ އުސޫލެްއ ުޑ މި ދަްއކަނީ. ހަމައެކަނި ބޮޑު ވާހަކަ އަުޅގަ

އަންނަނީ.  ން މިކޮްށގެން ހިފަހައްޓަމުދެ ކުންފުންޏަކުން މުޅި އެތި ލީޑުހަމަ މި ރާއްޖޭގެ އެއް ކުންފުންޏަކުން،  ،ނެތި

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ އްލެްއ ހޯދަން. މިފަދަ ޙަކަންކަމަށް ެވސް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނައިުރގަިއ ޤައުމުގެ މިވަރު ބޮޑު ކަމެއްގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެްނ ދައްކަމުން އަން ؛ދުވަސްވަެރްއގައި ާރއްޖޭގެ

ނޑުމެން ސާސްަތކަށް ހުއިމަސްވެރިންގެ  ނޑު ގަބޫލުކުރާ އިއެްއގޮތަކަށް މި ވާހަކަ ދައްކަ އަޅުގަ ނުލާ ދޫކޮްށލުމަކީ އަޅުގަ

ނޑައަޅަން.  ނުޑމެން އެބަޖެހޭ ކަ ގޮތުަގއި ހަމެޖެހޭ އުސޫލަކަށް ވެގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ، މިނިމަން އަދަދެއް އަޅުގަ

މަސްވެރިންަނށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު  އެއީ ،ވަރަކަށް ރުފިޔާ ނެގިއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ 80ރުފިޔާ،  75އެޓްލީސްޓް 

ނޑުމެްނ ހުށަހެޅިގެން  އުފަލަކަށް އަންނައިުރަގއި ެވގެންދާނެ. އާދެ! ހަޤީޤަތުގައި މި ޙަޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑު ދަން ކުރުމަށްޛުންފީމި ބަޖެޓް ތަ ނީ މިހާރު ަނވާޓަކައި މިކަންކަން ހާސިުލވެގެްނ ގޮސްފިކަމުަގއި ވާނަމަ، ައުޅގަ

މި ބަޖެޓް  ،ވާނަމަ ހުރި ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ހިނގައްެޖ ކަމަށް އިލަފާކޮށްފައަދި ދައުލަތުން  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ނޑުމެން ިމ ޞަފުރު .ިވއްާޔ ހަމަ ބެލެންސްވެގެންދިއުމުގެ ވެސް އެަބއޮތްއް އިރާދަކުރެ އެކަީށގެންވޭ ތުތައް އެބައޮތް. އަުޅގަ

ނުޑމެން އެކި ބިންތައް ވިއްކަ އަދި އަ ނާ،ގެންއިތައް ބިން ހިއްކަ ލަފާކުރާ އާމްދަނީ .ޒެޑް ފަދަ ދި އެސް.އީއަ ނާ،ެގންއި ުޅގަ

މިންވަރުފުޅުން ިމ  އިގެ ާވގިފުޅާهللا ހިނގަން ފެށީމާ އިތައް ރާއްޖޭގަ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓު ،ތައް ރާއްޖެ ައއިސްޕްރޮޖެކްޓު

ށް ދާނެ ބަޖެޓަކަށް ވެސް ވުމަކީ އެކަީށގެންާވ އެްއވެްސ ކަހަލަ އަނެކަތި ކަމެއް ނެތި ބެލެންސްކޮ ؛ބަޖެޓަކީ ޑެފިސިޓް

ދައްކަންވީ ަވގުެތއް ނޫން  ސިާޔސީ ވާހަކަތަެކއް ،ގެންއިއި ީމ ސިޔާސީ މަސައްކަތަކަށް ހަދަކަމެއް. މިއީ، ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑު އަސާސްތަކުާރ ވަނަ އަހަރު ޯފކަސް 2016މުޅި ަޤއުމު  ،އެންމެ މުހިއްމު . މީ ޤައުުމގެމިއީ  ކަށް އެްނމެ މައިގަ

ގެން މިތާނަގއި އިރުގައި ސިޔާސީ ޮބޑު ަކމަކަށް ހަދަދަނީ. މި ވާހަކަ ދައްކަުމންދާއި ޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުްނ މިއަ

ާއއި ިސޔާސީ ޕާޓީަތްއ ގައި ހަްއޔަުރވެގެން ތިބި ވާހަކާއެ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ެއއްވެްސ މާނައެއް ނެތް ޙަޤީޤަުތގައި. ޖަލު

ނޑު އެއް ނެތް. ރައްޔިތުްނނާ ގުޅުންވާހަކަހިންގާ ވާހަކަތައް މިތާ ދައްކާނެ  ހުރި ވާހަކަތައް މިތާނގައި ދައްކަްނވީ. އަުޅގަ
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 ،ގަިއ މި ހުރި ަކންތައްތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުްނ ވެސް ެއއްބާރުލުންދީގެންމި ބަޖެޓު ،ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން

ޓަކަިއ  އިމުކޮށްދިނުމަށްޤާރިއުޅުމެްއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެްސ ރަނގަޅަށް ރަްއޔިތުންނަށް ފުދުންތެރި ދި

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. .މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   .ށްމެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަ ިއއްޒަތްތެރި ާދއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫމިހާރު އަޅުގަ

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫ

ދެ އަހަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ުދވަހެއް. ޯކލިޝަން ސަރުކާރާ 

ވެސް  އިންވީމާ، އަުޅަގނޑު ކުރީ އަހަރުގަ ންގެ ޒަޢާމަތަށް ދެ އަހަރު ފުރިގެންދާ ދުވަސް. އެހެރައީސް ޔާމީ ،ފުރިގެންދާ

ފަިއވާ އްރިރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން މަސަްއކަތްުކރީމާ މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮށްބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުޤަ

ވަނަ އަހަރު އެ ބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015ލަން. އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި އިއަސަރުތައް އެބަޖެހޭ ބަލަ

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ލުތައް ގެނެސްދީފަވަނީ ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަ ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޫޑާއ ހިސާބަށް . އަޅުގަ

 ،ަޓކައި  ބޭންުކތައް ރަނަގޅުކުރުމަށް ،ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރީ ސަރުކާރާ ހަާވލުވެފައި ފައިނޭސް ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް

ގެ ނު ަރއީސް ޔާމީ ،ޓަކައި. އެގޮތުން ރަނގަޅު ުއސޫލެއްގެ ދަށުން ބޭންކުތަކަްށ ފައިސާ ދިނުމަށް އިންއެމް.އެމް.އޭ 

. އެމް.އެމް.އޭގެ ރިާޒވް މަދުކޮށްފަ. ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްދީފަ އިޤްތޞާދީގެ ވިސްނުުމގެ ތެރޭން އެކަންތައްތައް މިއަދު

ރުގެ ކަޅު ބާޒާރު މުޅިން ވަނީ. އަދި ޮޑލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުން ދޭ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ކުޑަކޮށްދީފައި

ނުޑ ދެކޭ. މިދީފަނައްތާލަ ގޮތުން ގެަނއި ވަރަށް ފުރިހަމަ ޙިކުމަތްތެރި ބަދަލެއް. މާލީ  ުތގަިއ ރަްއޔިތުންނަށްގޮއީ، އަުޅގަ

ރަށްތައް ކަރަންުޓެގ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދެވަނަ ވިސްނުންފުޅަަކށް ވީ ރާއްޭޖގެ ގިނަ އަތޮޅުަތކާއި ،ހަމައެހެންމެ

ކަރަންުޓ ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެަތއް އާލާތްތަކެްއ ހަލާކުެވގެންދޭ.  ތިހާއަށް ބޮޑުވެފަ. އެހެންވީމާ،މައްސަލަ އޮތީ އިން

ރައްޔިތުން ނިދިން މަޙުރޫމުވެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ރައީސް ޔާމީން ގެންގުުޅްއިވ 

ންޓު ގަިޑއިރު ކަރަ 24ރަށެއްގައި  އޮތީ ަޙއްލުކޮށްދެްއވާފަ. ހުރިހާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު އެ

ވެސް ަމނިކުފާނަކީ އެްއގޮތަކަށް  އެ ،ކުރެްއވީ މަނިކުފާނު މަސައްކަތް ިއމުކޮށްދީފަ. ދެން އެޤާލިބޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް 

 އެ . ދެންއްސަލަތަކާީވ ރާއްޭޖގެ ހުރި މަމަިނކުފާނު ވާދަކުެރއް ވާދަކުރަްނ އަިއ ބޭފުޅެްއ ނޫން. އެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާ

އްޙީ ނިޒާމަށް ވަނީ ވަރަށް ޞިމުޅި ާރއްޖޭގެ  ،އްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުްނ. ެއގޮތުންޞި ،މަނިކުފާނު ކުރެއްިވ ކަމަކީ 

އަދި އެ ފިހާރަތަކުްނ  ،ދަތިތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ބޭސްފިހާރަތަްއ މުޅި ރާއްޭޖގައި ހުުޅަވއިދީ

އްީޙ ޞިއަދި  ސައިދީފަ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއިތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްއާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ބޭސް ލިބޭނެ އިން
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މަރުކަޒުތައް ވަނީ އާބާތުަރ ފިލުވައިދީފަ. މީ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ. ހަމައެހެންމެ 

ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް  ތަޢުލީމަކީ ،ވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދެވަަނ ވިސްނުންފުޅަކީ ތަޢުލީމީ ބޭފުޅަކަށް

ތަޢުލީމީ ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ  ،ބޫލުކުރަްއވައި ގަކަމަށް  ލިބެންޖެހޭނެ އަސާސީ ޙައްޤެއް 

ވަނީ  މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މި ،ކުރީނުން ގޮސް ޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ަބދަލުކުރިނިޒާމު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލީ. ރާއް

ޖޭގެ ވެފަ. އަދި ރާއް ވެސް ވަަރށް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ޤައުމަކަށް އިވަރުަގއި ބާްއވާ އިމްތިހާނުތަކުގަންދުނިޔޭގެ ފެ

ެއއްވެްސ ސްކޫލަކަށް ބުަރކަމެއް ނެިތ  ،ޓީޗަރުްނެގ ދަތިކަން ޙައްުލވެ މާރާތުގެ ދަތިކަމާއިއި  ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހުރި

ައކާ އަޅުަގނޑުމެން އައީ މެނިފެސްޓޯ އިތުރުންގެއަދި އޭ ، ންވީމާދަީނ ހާސިލުކުރަމުން. އެހެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތައް އެ

 ދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހެޔޮ ވިސްނުންފުޅާ އް ައޅުަގނޑުމެން މި ހިންގަމުންކޯލިޝަން ސަރުާކރެ .އެީކގައި

މާ، މިއަދު މި އެީކގައި ކޯލިޝަން ސަުރކާރެްއ، އެއްަބިއވަންތަ ސަރުކާރެއް ހިންގުނު އެހެން ރައީސަކު ެނތް. އެހެންވީ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ޤާބިލު ރަީއސެކޭ. ފުރިހަމަ ރައީސެކޭ. ަހމަ ނޑުމެން އެ ރައީސަކީ އަުޅގަ ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީކުރަމުން ައއީ އަމަސައްކަތް  ! ޕާޓީ ސިސްޓަމެއްަގއި ވެރިކަމާ ކުރުމަށް ޓަކައި. އާދެޛުުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން ައިއ ޛުއެބަޖެހޭ. އެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީ ންވާލުާވއިރު މެނިފެސްޓޯެއއް ޮއންނަހަ ކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ެއންމެންގެ އުއްމީދު ޮބޑު ަބއެއް ިމއަދު މި މަސައްކަުތގެ ވަރަށް ކަުމގަިއާވ ވަނީ ހާސިުލކުރެވިފަ. އަުޅގަ

ަފއްާކވެފަ. އަިދ އްކަތް ފެށުމަށް ޓަކައި ދޮންވެވަނީ ޢަމަލީ މަސަ މިހާރު އެ ،ދޭތެޭރގައި އެޅޭ ބްރިޖު ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ

 އީ މުޅިން ނިމިފަ. މި ،ވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުްނނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖެހި އެކަމަށް ޓަކައި ފަިއސާ މިހާރު އެ

މާލޭގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަްނ، ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ައއްސޭިރައކަށް ގެންިދއުމަށް ޓަަކއި ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެއާެއީކގައި   އެ  ،ތޮއްޖެހިފައިވާ އާބާދީއަށް ޙަްއލެއް ލިބޭނެ ހަމައެކަނި މަަގކީ މީކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯެގ  ހިސާބުން ރައީސްގެ ިވސްނުންފުޅު ދޫކޮށްލީކީ ނޫން. ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި، ައޅުގަ

ޒުވާުނންގެ ސިޓީއެއް އަޅުަގނޑުމެްނ އާރާސްތުކުރަން އެބަޖެހޭ.  ،ތަކެއް ދީފައި ވާތީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ކަންތައް

ބޮޑު  ވުރެ  އެއަށް  އިއޮީތ ހުުޅމާލޭގަ ައޅުަގނޑުމެން ފަްސދޮޅަސް އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަެރއް ޚަރަދުކޮށްފަިއ އެ  ،އެގޮތުން

 ންވީމާ، އޭެގއިތުރަށް މި ބްރިޖާ ހެދެމުން. އެހެބިމެއް ހިއްކަިއ، މިހާރު އެދަނީ ރިވެޓްމެންޓުތައް ޖެހެމުން. މަގުތައް 

ނުވަަތ  ،ުވރެ ގިނަ މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހުުޅމާލޭގައި ަހއުސިންގ ސަތޭަކއަށް އެީކގަިއ މިއަހަރު ބަޖެޓުަގއި އެބައޮތް ފަސް 

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި ސަރުކާރަކީ  ޤާބިލު ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ގެދޮުރެވރިކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ހިމަނާފަ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ،ސަރުކާރެއް. ވޭުތވެދިޔަ އަހަުރގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަނީ ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށްދީފަ. ހަމައެހެންމެ

 ،އޮީތ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް ބިިލައން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް މި 27.5އާދެ!  ؛ޖެޓުެގ ބ2016ަދަނީ  އުފާކުރަމުން މި

ދޭތެރޭގައި ވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީައށް އަޅުަގނޑުމެން ގެަނއިްނ  ޓާއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ބަޖެ

ފުކުރަްއވާ! ސާކޮށްފަ. އެަކމަނާ ވިދާޅުީވ، މާއްހި ގެ އޮޕީނިއަން ކޮމިޓީއަށް ވަނީ މަނިކުފާނު އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރު. އެ
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ނޑުމެން މި ބަޖެޓަީކ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ،އެކަމަނާ ވިދާުޅވި ބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތަޢުލީމީ ގަ. އަޅުގަ

ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ،  ބެހޭ ދާއިރާއަކުްނ ކިޔަވާފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓާ އެ ،ބޭފުޅުންނަށް

 ،ިއވިދާުޅވެފައި ހުރި ވަރަށް މަްއަޗށް ކިަޔވަ ،މިއަދު އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރުަނރަކަށް އެހެރަ ކަމަނާއަކީ ިފސާރި ޤާބިލު

ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެްނ ފައިނޭންސުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައި ހުރި ކަމަނާއެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެނައިން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ވިދާޅުވީ ބޫލުކުރަން. ހަމަގައެބަޖެހޭ   ،އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު އެއްގޮތަކަށް . އެހެްނވީމާ، އައިފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ކަމުގަ މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ކަންބޮުޑވުމެްއ  ވެސްޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު އެކުަލަވިއލާފައި މި ނެތް މި ބަޖެޓާ މިއަދު ަރއީސް . އިއޮތީ ަޤއުމީ ބަޖެޓެްއގެ ގޮތުގަ  ދޭތެރެއަކު. ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ެއންމެއިނުެމއްގަ ދަނީ ަޤއުމީ ވިސް ކުަރްއވަމުން އެޔާމީން މަސައްކަތް ބްރިޖު  ބޮޑު އަމާަޒކީ . އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބްރިޖު އެިޅގެންދާއިރު އެބަޖެހޭ އެތައް  ،ތަރައްޤީކުރުން. އެހެންކަމުން އެޅިގެންާދއިރު ހުޅުމާލެ

އް ސަތޭކަ އެތައް މިލިއަނެ  ކަންތައްތަެކއް ކުރަން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުރަން. ެއގޮތުން ތިން

އިރާދަުފޅުކުރެްއވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން هللا ކުރެވިފަ. އް ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ބަޖެޓުވަނީ އެ ަމޝްރޫޢުތަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންެގ ކަންަތއްތަްއ ކުރާނަން. ހަ  އެ އްޙީ ިނޒާމު ވަރުގަދަކުުރމަށް ޓަކަިއ ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗ ޞިމައެއާެއީކގައި އަުޅގަ

ކުެރވޭެނ ބޭރަށް މީހުން ނުގޮސް ބޭސްފަރުވާރާއްޖޭން  ،ލް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައިހޮސްޕިޓަލް އިންޓަރނޭޝަނަ

ނޑުމެން މިއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓަކައި  މް.ެއޗަީކ އައި.ޖީ.އެ ،ކުރަމުން. އެގޮތުންދަނީ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ހޮސްޕިޓަލަކަށްެވގެންދާނެ. އޭރަށް ާރއްޖޭން  ތިބިފުރިހަމަ ޑޮކްަޓރުން  ،ލަްތތައް ހުރިސީޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވަ

ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ރިހާ މީހުންނަށް އެތަނުން ކޭޓަރއަތޮޅުތަކުން އަންނަ ބޭފުޅުންނާއި، ބަލިވެގެން އަންނަ ހު

 ރިޒަމްއެްއ ިސނާޢަތެއްގެ ގޮތުަގއި ޓޫ ބޫލުކުރަނީ. ހަމައެހެންމެ ިމއަދު ރާއްޭޖގެ ސިނާޢަތަީކ، އެންމެ މުއްސަނދިގަ

ބޮޑު ގޮންެޖހުމަކީ އެއަރޕޯޓެްއގެ މަްއސަލަ. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރިޒަމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެވާހިނދު، ޓޫ

ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާެނ  މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ކުޑަވުުމގެ މައްސަލަ

ނޑު  މިލިއަން  7އެކީަގއި  ގެ ދުރު ިވްސނުމާމިއަދު ަރއީސް ޔާމީން  ބޫލުކުރަނީ.ގައެއް ކަން ކަުމގައި އަުޅގަ

ވަނީ ފައްޓަވާފަ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ެދ  ފަތުރުވެރިންނަށް ކޭޓަރކުރެޭވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ އެައރޕޯޓެއް މިހާރު އެ

ޓެއް ހުޅުޭލގަިއ އެއަރޕޯފަދަ  ގޮސް މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އުާފވާރޭަގއި އެ މަްޝރޫޢުތައް ނިމިގެންއަހަރެްއގެ ތެ

. އޭަރށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އިއެީކގަ ފުރިހަމަ ރަންވޭއާ މިނަލާއި. އެއީ ުފރިހަމަ ޓާދާނެބިނާކުރެވިގެން

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުުރވެގެންފަތު ރުވެގެންދާނެ ކަމަްށ ދިަޔއިމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިައުދ ގަކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ވެސް  ރަނީ. އަދިބޫލުކުގައަޅުަގނޑު  ބޫލުކުރާނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ަވކި ބަޔަކަށް އެ ޔާގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯ. ކުރެވެނީ ކީއްތޯ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން މި

ވާލުކޮްށގެން މި ކުރެވެީނ މީހުން ކައިރީ. ސު ނގޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ސުވާުލުކރަން އެބޭ އެ ،ނަމަ ވިސްނުންފުޅު ނޭނގޭ
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ދަނީ.  އެ މަސައްކަތްތަކަށް މި ،ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާއިރު ބަޖެޓު ެޑފިސިޓު ކުޑަކުރުމަށާއި  ؟ކީއްތޯ

ތު އިުރ އަޅުަގނޑުމެންގެ މާލިްއޔަވާލުވި ހަ ސަުރކާރާ ،އި އޮތް މައްަސލައަކީައޅުަގނޑުެމންނަށް ދިމާވެފަ ،އެހެންނަމަވެސް

ިއ ުތގަބޮޑަށް ދަރަިނެވރިވެފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުެގ ހަތަރުސަތޭކަ އެަތއް މިލިައނެއް ވަީނ ނުޙައްޤު ގޮ ވަނީ ވަރަށް

އަހަރުގެ އެންމެ މުހިއްމު  އެިކއެކި ބޭފުޅުން ނަންގަވާފަ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ މި  އެކި ަވޒީރު ބޭފުޅުންނާއި

ނުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެްސ ނޫގާ ެއ ފަިއސާ ނުދައްކާ މީހުންނަށް  ން. ނުވަތަކަމަކަށް ވާނީ މި ފަިއސާ ހޯދު އެއް

ެގ ދިނުން. އެީއ ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއއީ ކޮންމެ ސަުރކާރަކުން ވެސް ސަުރކާރު އަދަބު

އީ ވަކި ސަރުކާރެއް، ަވކި ަވޒީރެއް، އެބަޔަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ. އެ ،ނަމަ ވެްއޖެބައިތުލްމާލަށް ޚިޔާނާތްތެރި

ނޫނުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގާ ،ނޫނީ އޮނިަގނުޑގެ ތެޭރންގާވެގެެނއް ނޫން. ެއއީ  ވަކި މުއްސަންޖެްއ، ަވކި ބޮޑު މީހެއް

އަޮތޅަްށ  ބޫުލކުރަނީ. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑު ނ.ގަދެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  މީހާއަށް އަދަބު ހާޒިރުކޮށް އެ

 އަތޮޅަކީ  ގޮތުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވާހަަކ ދައްކާލަން. ނ. ބެހޭ އަތޮޅާ ނ. ،ވާތީ މީހަކަށް ނިސްބަތްވާ

 ދަނީ. ނ. ރިޒަމް ދާއިާރގެ އެންމެ ުމްއސަނދި އެްއ އަތޮުޅ ކަމުަގިއ ހިމެނިގެން މިޓޫ އި ދު މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގަމިއަ

ކަމުަގއި ވެަފ.  ރިސޯޓުަތއް ހެދޭ އެއް އަތޮޅު ދުރަތީ މުްއސަނދިކަމުގެ ތެރޭން އެންެމ އަގުޮބޑުގުއަތޮޅު ވަނީ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ެއންމެ ،އެހެންނަމަވެސް އެއަރޕޯެޓްއ  އިއަތޮޅުގަ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަީކ ނ. އަުޅގަ

ނޑު  ެގ އަތޮޅު ސަރުކާރުން ވަރަްށ އަވަހަށް ެއއަށް އަލިމަެގއް ހޯދައިދެްއވާނެ. ނ. ގޮތުަގއި މި ބޫލުކުރާގަނެތުން. އަޅުގަ

ައތޮޅުގައި މި އިތުުރެވގެންދާ  އާބާދީއަށް އުދުހެޭވނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ. އަދި ނ. 18000

ނޑު  ކާ ސަބަބުން އިުތރަށް އެއަރޕޯޓަ ރިސޯޓުތަކުގެ ނުލައި ެއކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ދަިތަކމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ުދވަސް އަހަރު 1ވާލުކޮްށގެން ހަ  ކުރެވޭ ފެންވަުރގެ ބަޔަކާ އަތޮޅުގެ އެއަރޕޯޓު އެކަން ނ. ،ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން

ބޮޑު ޙައްލެކޭ. ައދި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް  ދިނުމަކީ ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަްށ އޮތް ވަރަށްތެރޭގައި ނިންމަަވއި

ނޑުމެން  ،ބޮޑު މަގެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ހަމައެހެންމެ އޮތް ވަރަށް އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާތީ  މިއަުދ ނ.އަޅުގަ

ހޭ. އެހެން ވާންޖެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކީ ަރނގަޅު ފެންވަުރގެ ހޮސްޕިޓަަލކަށް އެބަ ؛އަތޮޅުަގއި އެބަ ހުންނަންޖެހޭ ނ.

އަތޮުޅގެ  ނ. ،ފަންތީަގިއ ގިންތިކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަަލަކށް ވާންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަންއަތޮޅުތަަކކެކޭ ެއއް

އަތޮުޅެގ  އްީޙ ދާއިރާއަށް ިމގެންނަ ބަދަލުތަުކގެ ތެޭރގައި ނ.ޞިއަިދ  ،މެނޭޖްމެންޓު ރަނގަޅުކޮށް ހޮސްޕިޓަލުގެ 

ބޫުލުކރަންޖެހޭ މިއަދު ރާއްޖޭގައި ގަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުކޮށްދޭނެ ކަމަށް. ހަ

ުކށް މަދުވާނެ އިންތިޒާމުަތކެއް އެބަޖެހޭ އަތޮޅުތެޭރގައި ވެްސ  އެކަމަށް އިތުރު އިްނވެސްުޓކޮށްގެން ،ކުށް މަދުވަމުންދާތީ

ނޑު  ވެސް ޕޮލިސް ސްޭޓޝަނެއްއި އަތޮޅުގަ  ނ. ،ހަމަޖައްސަން. އެގޮތަށް  ގޮުތަގއި  ބޫުލކުރާގަހުންނަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަ

އި ޕޮލިްސ ސްޓޭޝަެނއް އެއީ މުިޅ އަޮތޅަށް ކޮށްދޭ ަކމެއް. އެހެްނވީމާ، މިފަހަރު ބަޖެޓު ކުރެވިަފއި އެަބއޮތް މަަނދޫގަ

 ރައްކާތެރިވުމަށް ެއއީ ުޒވާުނން ކުށުން  ބޮޑު ުއފާވެރި ޚަބަރެއް. ށްއެޅުން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަ
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ނޑުގެ ދާއިރާއަށް ބަލަޓަކައި. ހަމައެހެ ނޑުގެ ދާއިާރއަކީ ވެ ާލއިރުއިންމެ އަޅުގަ  ކެދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ކަމަށް ،ސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްަކތް އްަގއި. އަދި ދަނީ މުޅި ޤައުމީ ވިސްނުމެްއގައި. އަދި ައތޮޅުގެ ވިސްނުމެ  ކުރަމުން މިވާތީ އަުޅގަ

ެއހެންވީމާ، ނ. އަޮތޅު ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވެްސ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ މިދިަޔ ަގއި. އްރަށްރަށުގެ ިވސްނުމެ

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ ،ެއގޮތުން .ވަީނ ކޮށްދީފަވެްސ  އަހަރު ެއކީަގއި ިމ ސަރުކާރުން ބަލަިއގަންނަން  އަުޅގަ

އަހަރު ފުރުނުއިުރ  2 ންމި ސަުރކާރު  ،އަށް ކުޑަފަރީއަށް އެްއވެސް ކަެމއް ނުކޮށްދެިވ އޮތްއިރުއެމް.ޑީ.ޕީ

. ނީ ހެދި ނިމިފަވަ ރީަގއި ބަނދަރުުކޑަފަ ،. އެގޮތުންދީފައި ޢުދެއް ވަނީ ުކޑަފަރީއަށް ފުއްދައަޅުަގނޑުމެްނވީ ހުރިހާ ވަ

މަރުަކުޒގެ  ޙީއްޞި . ހަމަ އެގޮތަްށ ުކޑަފަރީގެ ވަީނ ހަްއލުކޮށްދީފަ ގެ މައްސަލަ ކުޑަފަރީެގ ކަަރންޓު ،ހަމައެހެންމެ

. ދީފައިވަނީ އަޅަ އިމާރާތް  2ކުޑަފަރީގެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ  ،އެހެންމެ. ހަމައްލުކޮށްީދފަޙަ ވަނީ މައްސަލަ

 ކުޑަފަރީއަްށ ިއތުރު މަޝްރޫޢެއް ގެަނއުމަށް .ދުތަްއ ވާންޖެހޭނީޢުޓަަކއި އިތުރު ވަ އަޅުަގނޑުމެން ދެން ުކޑަފަީރއަށް

ކެނދިކުޅުދާއަށް ވެްސ  ،އެހެންމެުކަގއި ވިސްނަމުންދާނަން. ހަމަތަަގނޑުމެން ކުިރއަށް އޮތް އަހަރުޓަކައި ައޅު

ޓަަކއި ރަނގަުޅ  ދިޔައީ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދެއްގެ ވަމުން ޢުބޮޑު ވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ެއންމެ

އަޅުަގނޑުމެން ވާީނ ރު މިހާ ،ޔިތުން ބޭނުންވީ. ެއގޮތުންރަުށގެ ަރއް ތަޢުލީމެއް މަތީ ތަޢުލީމެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އެ

ފެށިގެން  ިމއަންނަ އަހަރުން ،އިުމކޮށްޤާކެނދިކުޅުދޫަގއި  ރސިޓީާއ ުގިޅގެން ކެމްޕަސް ކޮލެޖުޤައުމީ ޔުނިވަ

ގޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހުރިހާ ކޯސްތަކެްއ ހިން ،ތެއްޞަރިންނަށް ލިބޭނެ ހުރިހާ ފުރުދަ ޢުލީމު ތަކެނދިކުޅުދޫަގއި މަތީ 

ނިވަރސިޓީއާ ެއީކގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ަކއުންސިލާއި ސްކޫާލއި ޤަުއމީ ޔު ،ތުންގޮ. އެދީފައިހަމަޖައްސަ

އަށް މި ބޭނުންވަނީ ސް މާޅެންދޫޔަގަނުމެން މާޅެންދޫއަށް ވިސްނާލިއެއާއެީކގައި އަޅު . ހަމަފަކުރެވިެއއްަގއި ސޮއި އެމް.އޯޔޫ 

ައއީ.  ާވތީ ކުޑަ ލަްސވުމެއް  ނދަރަކަށްގެ ލޯނު އެީހގަިއ ހަދާ ބަ.ބީ އް. މާޅެންދޫ ބަނދަރު އައި.ޑީބަނދަރެ

ބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ. އެ ރަށުގެ ންއެކީަގިއ މި ޑިސެ އިރާދަފުޅާهللا މާޅެންދޫ ބަނދަރު  ،އެހެންނަމަވެސް

. ހަމަ އެގޮތަށް ެވސް ބަނދަރުވަނީ ޖެހިފައި ގަ ދާނެ. އަދި މި އާ އަަހރުގެ ބަޖެޓުބަނަދަރަކީ ޒަމާނީ ބަނަދަރަކަށް ވެގެން

 އްުލކުރުމަށްޙަގެ މަްއސަލަ ކު ާޚއްޞަކޮށް ނެްޓވޯ  ،ޓަކައި  އްުލކުރުމަށްޙަމައްސަަލ  ގެޅެންދޫއަށް ދިމާވެފަިއވާ ކަރަންޓުމާ

 އްލުކޮށްދޭނެ ޙަކަންތައްތައް  ދަްއކަމުން. ފެނަކައިން އެބަ ޔަޤީންކަންދޭ އެ ދަނީ ފެނަކައާ ވާހަކަ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މި

މަަސއްކަްތ  ެކއް އަޅައިދޭނެ. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ އެހަމަ ނެޓްވޯާކ ެއކީަގއި ފުރިހަމަ ފުރިހަމަ ޕަވަރހައުސްއަ .ކަމަށް

ނޑުގެ ، ންކޮށް އަުރވަން. ހަމަ އެގޮތަށްކަމަށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީ ދާނެންގެބަުރގެ ތެރޭަގިއ ފެށިންވެސް ޑިސެ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން  މި؛ އްސަލަގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުެގ މަހެނބަދޫ؛ ހެނބަދޫ ވާދާއިރާގެ ެއއް ރަށެއް ކަމުަގއި 

ވަނީ  ވާތީ، ހެނބަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ދެނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ެއްއ އިސްކަމެއް

 ،ކުރެވިަފއި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސްވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު އަހަރު . އެހެންީވމާ، މިދިޔަފެން ތަޣައްޔަރުވެފަ

ންނަށް ފެނުެގ ެގ ތެރޭަގއި ހެނބަދޫގެ ރަްއޔިތުރުހައަ މި ،ހިމެނިވެސް އކި ގަޔާ ިމއަރުެގ ބަޖެޓުކުރެްއިވއްޅުއިރާދަފު
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ނޑު ޔަޤީންކު  ާދނެގެންއި އޭގެ ޢަަމލީ މަސައްކަތް ހިނގަ ،ނިޒާމު ތަޢާރަފްކޮށް ނޑުމެން ކަމަށް އަޅުގަ ރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ވެސް  މާފަރުގެ ބަނދަރު ،ނަމަ ކަށް ދަންނަވާލަމިސާ ؛ނެތް ރަށްތައްބަނދަރު އަތޮޅުގެ  ތެރޭަގއި ހަމަ ނ.މީގެ

ހަމަ ވެސް  ެވލިދޫގެ ބަނދަރު ،ބަރުގެ ތެރޭގައި. ހަމަ އެގޮތަށް ންތެރެއިން ހެދިގެންދާނެ ޑިސެލޯނުގެ އައި.ޑީ.ބީ 

ރުން މުޅި ނ. އަތޮޅުެގ ެއއްެވސް ރަށެްއގަިއ ބަނދަރެއް ނުހެދި ނޯންނާނެ. ރެއިން. އޭއައި.ޑީ.ބީ ލޯނުެގ ތެހެދިގެންދާނެ 

ންނަށް ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން އަތޮޅުެގ ރަްއޔިތު ނ. ،ރަށެއްގެ ބަނދަރުތައް ހެދި ނ.އަތޮޅުގެ މުޅި ހުރިހާ

ނޑު ވަނީ އޭގެ އަށް ވެސް އަުޅގައޮތް ފޮއްދޫ އެގޮތަށް އެންމެ ކުޑަ އާބާދީއެއްގެ ގޮތުަގއި މި އްލުެވގެންދާނެ. ހަމަޙަ

ނޑުމެްނ  ލަފާފުރޭނެފުރިހަމަ  ،ކަމަށް ނުފެންނާތީ . އެރަށަށް ބަނދަރެއް ބޭނުން ފައްލެއް ހޯދައިދީޙަ ނިޒާމެއް އަޅުގަ

އިދިކޮޅު  ން ެއްއޗެްއ ބުނެލަން ބޭނުން. އާދެ! އަުޅަގނޑު ހަމަ ދެތިކުރެވިފަކޮށްދޭނަން. ެއކަން ވަީނ ބަޖެޓުއިމުޤާ

 ންޖެހުމަކީބޮޑު ގޮ ސަރުކާރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެމި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު  ފަރާތްތަކުން މި 

ކުރުން ގޮަތކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ވާ މަ މިނީންމާދާރު އިދިކޮޅު ަފރާތެއް ނެތުޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ފަރާތެްއ ނެތުން. ޒި

ނުޑމެން ޕާޓީތަކުން ވާހަކަކަމެއް އިދިކޮޅު ޕާޓީއަުކން ނުކުރޭ. މިއަދު  ނޫން ދާއިރު ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް ކަމުންދައްއަޅުގަ

ނޑުމެން ޕާޓީއަކަށް ބަޖެޓުގައި އޮތްއިރު ޓުަބއޮތް. އެ ބަޖެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އެ ނޑުމެން އެޭދ  ދިނީމާ ވާނެއަުޅގަ ގޮތަކީ އަުޅގަ

ދަޅައަށް އެ ޕާީޓގެ ިއސް ބޭފުޅުން ސްރީލަްނކާއަށާިއ ލަންޑަނަށާއި އެކި ދެގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮްށެގން ދެއިރުބަޖެޓު

ެގ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ  މިއަދު ،އެހެންމެމަކަމެއް ނުކުރޭ. ހަ ކުރުން ނޫންމުސަރުކާރު ބަދުނާ ،ތަންތަނަށް ގޮސް

 ެވސް ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެން މި  މަނިކުފާނަށް ކުރާ ޚަރަދު ހުންނެވީ ަލންޑަނުގައި. އެ  ސަން އެޕާރޗެއަ

ނޑުމެން ހަމަ ކަ ހުރި ކުރާނީ. މިއީ ދެން ވަރަށް ހިތާމަގެ ނގެ ތެރެއިން ކަންނޭދޭ ބަޖެޓު ބޫލުރަން ގަމެއް. ދެން އަޅުގަ

ނުޖެހޭނެ ހުުކރަކަށް. ހުކުރަކީ އިސްލާމީ އަކު އިސްލާމީ ަމރުކަޒަށް ދާކަށްެއއްެވސް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ،އެބަޖެހޭ

ައދި އެހެން މިސްކިތެއްަގއި ، ސްޔަރަށުަގއި ކުރި ޞައްޙަވާ އެްއޗެއް ނޫން. ެއއީ އާމަރުކަޒުަގއި ކުރީމަ އެކަނި 

ނޑު ދަންނަވާ ތަންދޮރު . އެއީ ދެން ވަރަށްށްސް ހުކުުރވާނީ ހަމަ ހުކުރަޔަކުރި ނީ ދައްކާ ވާހަަކއެޭކ. ދެން ނުފިލާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެރންގެ ބަެއއް  ،ސްވެމަކަމެއް. އެހެންނަ އަޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮްނނަ އި އާهللا ކުރުމަކީ މިއީ ދުޢާ އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަށް ޕާޓީގެ ރޫުޙގައި ިސޔާީސ ދުޢާގޮތަ ވަކިޒަތްތެރި މެންބަރުން އް އި  . ..ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރާތީ އެކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާވަށު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީއަށް.  ،އަރުވަނީމި ނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު އަޅުގަ

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނުޑ ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި   ކުރަމުން މިސްހުހާރު އަުޅަގނޑުމެން ބަިއ މިރައިސް. އަުޅގަ

ން ކަވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދި މުޅި މި ،ވަނަ އަހަުރެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ 2016ގެންދާ 

 ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް 27 ،ޑުވުެރ ބޮ ވަަނ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް 2015، ޖެޓަކީބަ ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. އަދި މި 

މު މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނެ އަހަެރްއ ހިއްކަންކޮޅުތަުކގައި އެިކއެިކ މު ފެށޭ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި މި ،ކަމުން

ވެސް އަލަށް  އި އަޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުރާ މާަވށުގެ ދާއިރާަގއިގަބޫލުކުަރން. މިގޮތުން މި ބަޖެޓުކަމުގައި ައޅުަގނޑު ގަ

 2016 .ހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުރިކަން ފާއެބަމިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތައް  ،ޝްރޫޢުތަކާއިފަށާ މަ

ްނގެ ބޮޑު އަބިލި 27ދެންނެވި ފަދައިްނ މިއީ  ުކރިންވެސް ،ވާ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު  ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި މި

ނޑައަާޅފައި އެބަ އަބިލި 9.1ތަކަށް .ައއި.ޕީެގ އެިކއެކި ޕްޮރގްރާމުސް ބަޖެޓެއް. ޕީ.އެ ީއ މުޅި އޮތް. މިން ރުފިޔާ ކަ

ން އަބިލި  22.8 ،ާއިއ ހިލޭ އެހީެގ ގޮުތގަިއ ދައުަލތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާާޒޮކށްފައި ވަނީ . އާމްދަނ33ީބަޖެޓުގެ %

 ާއއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންން ރުފިޔާއަބިލި 13.8ކަމަށް ބެލެވޭ  ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި ލިބޭނެ ،ތެރޭގައި ހިމެނީރުފިޔާ. މީގެ

ނާއި ދައުލަތަްށ އަބިލި  1.5ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ  ން ރުފިޔާ. އަދި ހިލޭ އެހީެގ ގޮތުަގއިއަބިލި  3.7ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 

 .ން ރުފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަބިލި 4ން ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަްނކަމު

އްޙަތަށް ދެްއވާ އަހައްމިްއޔަތު މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލުމުްނ ޞިލީމަށާއި ރަްއޔިތުންެގ ދުޅަހެޔޮ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ތަޢު

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން އެބަވެސް އަޅު  ނަޑއަޅާަފއި އެބައަ ބިލި 3.2ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް  ،ދޭ. މިގޮތުންގަ . އޮތްން ކަ

 ޙީ އިތުރު އަދަދެއް. ޞިއް 12ވުރެ % ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓަށް 2015. އަދި މިއީ 12މިއީ ބަޖެޓުގެ %

ނަޑއަޅާފައި އެބަ ން މިއަބިލި 2.5އިރާއަށް ބަލައިާލއިރު ދާ . އަދި މިއީ މި 9އޮތް. މިއީ މުޅި ބަޖެޓުގެ %ދާއިރާއަށް ކަ

ބަޖެޓުން ފެންނަން ހުރި އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކަށް  .ޒަތްތެިރ ރައީސްއިތުރު އަދަދެއް. އިއް  15ވުރެ % ބަޖެޓަށް ގެއަހަރު

އިމުކުރުމަށް ޤާޅުތަުކަގއި ސްޕޯޓްްސ އެރީނާތައް ކޮްށގެން ރާއްޖޭގެ އެިކެއކި ކަންކޮޞަޒުވާނުންނަށް ޚާއް ،ބަލައިލާއިރު

ނޑު އުފަލާއަދި ކުނަހަންދޫ ވެސް  ،ހިތަދޫ ނާފައިޭވ. މީގެތެރޭގައި މާވަާށއިޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމަ 157  ހިމެނޭކަން އަޅުގަ

ރަެށްއގައި ބަނދަރުެގ  60އޮތް. އަިދ ކުރެވިފައި އެބައް ބަޖެޓުމަޝްރޫޢެ 96ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ  އެކީ ފާހަަގކުރަން. އަދި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ކުރެވިފަިއ އޮތް ޢު ވެްސ ބަޖެޓުްއގައި ބިްނ ބޮޑުކުރުމުެގ މަޝްރޫރަށެ  9އި މަޝްރޫޢާ  ފެނޭ.ތަން ައޅުގަ

ކުނަހަންދޫ  އޮތް. މީގެތެރޭަގއި ލ.ކުރެވިފައި އެބަ އް ބަޖެޓުމަޝްރޫޢެ 45ތް އިމާރާތްކުރުމަށް އިތުރުން މިސްކިމީގެ

ައޅުަގނޑު ވެްސ  .ހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެީކގައި ފާ  މިސްކިތް ހިމެނޭކަން އަޅުަގނޑު އުފަލާ

ނޑުމެން ބޭނުން މިއެއްފަްސކުރުމުގެ ިސޔާސަތަްށ ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނ ވާ ތަރައްޤީގެ  ޑު ެވސް ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑިަތއް ހާސިލްކުެރޭވނީ ބިން ބޮޑު ނޑުދަ ގެން. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ތަނަވަސް ރަްށތަކަށް ކުދި އާބާދީތައް ބަދަލުުކރެވި ،ލަ

ނުޑ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް ގަނެ ކަންކަންންތަކެއް ކުރިމަތިވާއެތައް ގޮންެޖހު ،ަނގާނެވަގުތު ބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ  ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެއްފަްސކުރުމުގެ ސިާޔސަތަށް ތާއީދުކުރި ގޮތުަގއި ކުދި އާބާދީަތކަްށ  އަުޅގަ
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ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ  ،އެކުެލވޭ ރަށްރަށަށް ވެސް ލިެބންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންޖެހޭނެ. މިގޮތުން

ައޅުަގނުޑ  .ކަންކަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ަގއި ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެޭރ ހިމެނޭއަޅުަގނޑު ެދކޭގޮތު 

ވަރަށް މަދުން  ،ގެންދާ މާވަށު ދާއިރާައކީ މީގެ ކުރިްނ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ަވރަށް ބޮޑަށް ތަމްސީލުކުރަމުން މި

ނުޑ ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ މާވަށު ދާއިރާ  އަދި ކުނަހަންޫދ  ،ހިމެނޭ މާވަށާއި ހިތަދޫ ލިބޭ ދާއިރާެއއް. މިހެން އަުޅގަ

ނެތުން. މި ޚިދުމަތްތަކަކީ ކުރެިވފައިއިމުޤާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް މިއިން އެއްެވސް ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ ނުވަތަ ސާ

ރަން. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ލިބެންޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކު

ނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަ ދިޔައީ ރައީސް ޔާމީންެގ ރޯެވެގން ށް އުއްމީދީ ހުޅުކޮޅެއްއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 މިސްކިތްތަކާއި  ބުން. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކާއިހަވާލުވި ހިސާ އުމުގެ ވެިރކަމާޤައާދެ! އަުދގެ ސަރުކާރުން  .ސަރުކާރުން

ރުގެ މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެްސ މާވަށާއި ހިތަދޫ ބަނދަ ،ްނ ފެށުމުން. މިގޮތުންބޭސްފިހާރަތައް އަޅައިެދއްވަ

ާވކަން ކުރެވިފައިޢު ވެސް އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުޮއތް. އަދި މާވަށު ނަރުދަމާގެ މަސްރޫމަސައްކަތް ހިމެނިފައި އެބަ

ނުޑ  ހޫރިއްޔާއަށް ުޝކުރުއަދުގެ ސަރުކާރަާށއި ރައީސުލްޖުމް ،އަޅުަގނޑު އުފަާލއެކު ފާހަަގކޮށް އަދާކުރަން. އަުޅގަ

 ،މިއަންނަ އަހަރު ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ފެށި ،ދެކެން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓު ފޮުތގަިއ ނަރުދަމާ އޮތުމުެގ އިތުަރށް

ލަ ރަށެއް އަކީ ފެން ތިއެހެންމެ ކުނަހަންދޫނަށް ލިބިދޭ ދުވަހެއް. އަދި ހަމައޭގެ ފަސޭހަަކން ރައްޔިތުން ،ނަރުދަމާ އެޅި

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ކުނަހަންދޫއަށް ސާފު ބޯފެން އިލަުތ ވަނީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖަެއްއގަހާފެނުގެ  ،ކަމަށް ވުމުން . އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރު ބަޖެޓަކީ ކުރިންވެްސ  2016 .ދިއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމި ބަޖެޓު ތެރެއިން ފަހިވެގެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް

ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަްނ ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އަދި މި  ،ންއަޅުަގނުޑ ދެންނެވި ފަދައި

ނޑު ތާއީުދކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ.   ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ްޟ އިސްމާޢީލަށް.އަރުވަނީ ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާ މިހާރު އަޅުގަ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮުޑ 

 26އެއީ  ،ޖެޓުހުށަހެޅުނު ބަ ނަ އަހަރުވަ 2015 ،ބަޖެޓު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ ެއޮގތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު  ،ސް އޭރު ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑުން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު އެއީ ވެއަބިލި

ބަޖެޓު. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓަކީ މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓަކީ ވެސް އަދި މި އަހަރު 

ހުގަިއ މި އެްއވެްސ ިވސްނުންތެރިކަމެއް ނެތި މި މަޖިލީ އި ވެްސ ހަމަ ޚިޔާލީ ބަޖެޓެކޭ. އޭގަ  ޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ހުށަހެ
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ލާނެ ވާހަަކއެއް ހޯދުމުެގ ގޮތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ އިތްވާ ބޭފުޅުން މުޅި އަހަރު ދައްކަ ށް ނިސްބަ.އެމަތިއްބަވާ ޕީ.ޕީ

ތަކަށް. ޙަޤީޤަތުގައި ހިންގަވާ މި ބަޖެޓުގައި ހުރި އެކިެއކި ދިމާ ން ބަލައިލަމާޖަހާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެ

ލާނެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ރަނގަޅަށް މެންބަރުންނަށް ދީފައެއް ނުވޭ. ެއއީ ސަރުކާރަްށ އިދޭތެރޭގައި ވިސްނަ  މި ބަޖެޓާ

ފާސްވެގެންދާނެކަން.  ބަޖެޓުތަނަށް ފޮނުވި ގޮތަކަށް، ބުނި ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުން އެ  ވެސް އެބަ އެނގޭ މި

ނޑު ެވސް ، އެހެންވީމާ  ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގއި މާ ބޮޑު ސުވާލުަތކެއް ކުރާނެ ޖާގަެއއް ެވސް ނެތް. އާދެ! އަުޅގަ

ކުެރވިގެން އަންނަ އެްއެޗއްކަން. ެއއީ ސީދާ ދިމާާވނެ އެއްެޗއް ވެސް ނޫން. ގަބޫލުކުރަން ބަޖެޓަކީ އަންާދޒާ

ުރމުގައި ވެސް ޮއވޭ ަވކި ގޮތްަތކެއް. ވަކި ހައްދުތަެކއް. ހަމަ ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ޖަހާފަިއ އެހެންނަމަވެސް، އަންާދޒާކު

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ  ންއަބިލި 27ނޯވޭ. އާދެ!  އްއެއަކުން އަދި ރެެކވޭަކށެ، މިއީ އަންދާޒާެއކޭ ބުނީމާ

ނޑުމެން ލަމާއިލަވަ ދިޔައިރު ަބއްން ހުށަހެިޅގެންއަބިލި 24އިުރގައި މިދިޔަ އަހަރު ވާހުށަހެޅިފައި ހިނގާ ވީ ގޮތް. އަުޅގަ

ލިބޭނޭ. ެއ ޭއގައި ހުރި އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނޭ. ލޯނު ފައިސާއެއް ނުލިބޭނޭ. ހިލޭ އެހީއެއް ނު ،އޭރު ވެސް ބުނިން 

ނޑުމެން ހަމަ ބުނަމުން އައި ގޮތަށް. %ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެން  4% ،ހުންނާނެ ގުރޯތު 10ދިަޔއީ ާއޚިރުގައި އަުޅގަ

ންަގިއ އަބިލި  1.5ނުވޭ. ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް  ން ޚަރަދެއްއަ ބިލި  19 ،ން ޚަރަދުކުރަން އޮތްއިރު އަބިލި  26ރީ. ހިމި

ނޑުމެން  ނަށް ވުެރ ބޮޑު ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް. މި އަހަރު ވެސް ކަންތައް ހަމަ މި އަބިލި 3.5 ،އޮތްއިރު އޮތީ މިހެން. އަޅުގަ

މި ބަޖެޓުަގއި އިްނކަމްެގ ގޮުތގައި ުނވަތަ އާމްދަނީެގ  ،ނީތަކުރާރުކޮށް ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ ވެސް ދަންަނވަމުން މި ދަ

 9.1ައއި.ީޕގެ ބަޖެޓު .އެސް.ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އެހެރަ ކަންތައްތަކަީކ ހަމަ ޚިޔާލީ ަކންތައްތަކެކޭ. ެއއަށް ބިނާކޮށް ޕީ

ޅުން ވިދާޅުވަމުންދިޔަ ބޭފު އި އެންމެހަން ޖައްަސވާފައި އަބިލި  6މިދިޔަ އަހަރު  ،ން ޖައްސަވާަފއި އޮތްިއރުއަބިލި

 9.1 ،ނެތޭ. މިައދު ވެސް ވިދާުޅވަނީޓެއް ުދވަހަުކ ވެސް ހުށަހެޅިފައިމިވަރުގެ ބޮޑު ތަަރއްީޤގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެ

 2.5ރުަގއި އެްއކަލަ އެންމެ ން ޖައްަސވާފައި ނިމުުނއިއަބިލި 6 އިއްލަވާ! މިދިަޔ އަހަުރގަޖަހާފައި ހަމަ އެ މޭރުމުން. ބަ

ންދާޒީ ނުލިބޭނެ އަ ،.އެސް.އައި.ީޕއަށް ޚަރަދު މި ކުރެވުނީ އިނގޭޯތ. އެ ބޮޑު އަދަދު ޖަހާފަިއ އޮތީން ޕީއަބިލި

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އާމްދަނީއަކަށް ބިނާކޮށް. އޮތް އާ އާމްދަނީގެ  އިމިހާރު ހުށަހަޅާފަ ،މި އަހަރު ވެސް އަުޅގަ

އެގޮތަށް ލޯނު  އިތުރަށް ލިބޭނެ ެއްއޗެްއ ނޫނޭ. ހަމަ ވުރެ ތެެރއިން ެއއް ބިލިއަނަށްބިިލއަނަކީ އޭގެ 4ތެރޭގައި އޮތް 

ނޑަައޅާފައި ހުރި އަދަުދތަކަކީ ެވސް ލިބޭނެ އެްއޗެއް ނޫން. މިދިޔަ އަހަރު ވެްސ  ފައިސާާއއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ކަ

އެންމެ ފަހުން ، އޮތްއިރު އިބިލިއަން އެގޮތަށް ޖައްަސާވފަ 3.7ޔަ އަހަރު ވެސް މިދި .އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ދެންނެވިން

ކަމަްށ  މިލިއަން ރުފިޔާ. ހަމަ މި އަހަރު ވެސް ކަންކަން ެވގެންދާނެ ގޮތަކީ ެއއީ 500އޮތީ  މި އިއާޚިރުަގއި ލިބިފަ

އަށް މިވަުރ .ައއި.ޕީނުވަަތ ޕީ.އެސް، އިރުަގއިއޮތް އިބިލިއަން ޖަހާފަ 9ށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އާދެ! މެންނައަޅުަގނޑު

 ކުެރވޭނެލިއަނެންހާ ރުފިޔާގެ މަސައްކަތްތެރެއިން ތިން ބިަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގެއަޅު ކުރަން އޮތްއިރު ޚަރަދު

ނޑަށް އަންދާޒާ  ގެ ގޮތުަގއި އާމްދަނީެގ ގޮތުގައި ޖަހާފައި އޮތް ރެވެނީ. ހަމަ އެގޮތުން ިއންކަމްކުކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑު ލިބޭނެ އެއްެޗއް  ،ދޭތެރޭަގއި ބިލިައން އެއީ އާ 9އި އާ 7އަންދާޒާައކީ އެތަނުން  އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ަގއި މި އަންަނ ވަަރކަށް ބިލިއަަނށް އާޚިރު 18ދާނީ ބިލިއަންެގ ބަޖެޓެއް ކުަޑވެެގން 27، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ނޫން

ނޑުމެން އެަތއް ފަހަރަުކ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގަރު ނިމިގެންއަހަ އި ވެްސ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދާއިރު. އަުޅގަ

ހުރި ކަންކަން އާމްދަނީ ލިބެން  ،ވަންޏާ ކަމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށް ގެންަދވަން ބޭނުން ،ދަންނަވައިފިން

ކުެރވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯއްދަވާށޭ. އެކަހަލަ  އެކަން ،ުކރެވޭނެ ގޮތަކަށް ެއކަންކަން ަބދަލުކޮށްނޫނީ ކަަށވަރު ،ރިޔަލިސްޓިކު

ްއ މެންބަރުންގެ ރަޢުޔެ ސްމި ފޮނުވަނީ މަޖިލި  ށްހައެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީ .ަބއިވަުރ ގޮްތގޮތް އެަބހުރި އެތައް

ޚަރަދުތަކަށް  .ޅޭ ކަސޯޓީ ކުޅުމުގެ ބޭނުމުަގއި. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްކު މި އިނޫން. މިތާނގަ ށްޙަޤީޤަތުގައި ހޯދާކަ

ނޑުމެންނަށް ލާއިުރގައި އަެނއްކާ އިބަލަ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ންޓު ޚަރަދަށް ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ ރިކަރެވެްސ އަޅުގަ

ނުޑ ވެްސ ގަބޫލުކުރަން  ދާހޭދަވެގެން ެއއީ  .ންޓު ޚަރަދެްއ ކުޑަެއއް ުނކުރެވޭނެުކއްިލއަކަށް ިރކަރެ ،ތަން. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކަށް ،ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އޮތް އިދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކަންކަން ވެފަ ޒަމާނުއްސުރެ މި ބަޖެޓަކުންނެއް  އަުޅގަ

ށް ބަދަލުކުރަން ަދއުލަތަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަ ،ންުޓ ޚަރަދު ކުަޑކޮށްއެ ިރކަރެ ،ވެސް ނުފެނޭ

ޤައުމު ތަރައްޤީ ޙަޤީޤަތުގައި  ،ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީން އަންަނ ތަނެއް. އަނެއްކާވެގެބަޖެޓް ބައްޓަން

 ނުދާބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވެސް ލިިބގެންއަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތކަށް ިލބެންވާ ފުރުޞަތު މި  ކުރަން ބޭނުންވާ ކުދި

މުަވއްޒަފުން ޕްރަިއވެޓް  ދައުަލތުގެ ،ތަން. އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކެްއ ލިބިގެން ދައުލަތުން ޚަރަދުުކރަންޖެހޭ ވަރު ކުޑަވެ 

އި އަިދވެސް އެހެނިހެން އާރާ މުސާރައާއި ާއސަންދަޚަރަދުކު ށްމުވަްއޒަފުންނަަދއުލަތުން  ،ރއަށް ބަދަލުކުެރވިސެކްޓަ

ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ  އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރުގެއަދި އޭގެ  ،އެލަވަންސްަތއް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ބަދަލުވެ

ކަމަކަްށ  ށް ގެންެދވޭނެދައުލަތުގެ ތަަރއްޤީގެ ޕްޮރގްރާމުތަކެއް ކުިރއަކަ ން ޓެކްސް ނެގިގެްނ ނޫނިއްޔާއާމްދަނީ

ނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ނަމަެވސް ނަކަށް ނުފެނޭ ވިޔަފާރިތަްއ މި ަބޖެޓަކުން ވެސް އަުޅގަ

ވެްސ  ހާެއއްެވސް ކަމެއް. ަހއްތަހުރި  ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުމަްށ އޮތް ކުެރވިފައި  ،ފަސޭހަކުރުމަށް  ،އެުރވުމަށްކުރި

ނޑުމެންނަށް   ގޮއްަސވާދާހުރި ގޮތަކަށް ބަޖެޓު ރޭިވގެން ބޮެޑތި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައި ،ކޮށްސަރުކާރުން ވިޔަފާރި  ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުމި ފެންނަ  70އާބާީދގެ % ،ދަނީ ސަރުކާރުގެ މައިަގނޑު ވިސްނުމަކީ ިއވިގެން މިނީ. ދެން އަޅުގަ

ސަރުކާރަށް  އިރަކުތޯ މިދިވެހި ރައްޔިތުން ކޮން !ވަންތޯމޮޅު ވިސްނުމަކީ. ދަންނަލުމޭ. އެީއއޭ  ،ހުޅުމާލެއަށް ގެނެސް

ވޯޓެއް ެދްއވި ބަޔަކު  ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާީމނަށް 2013މެން ގެެނސް ހުޅުމާލެއަށް އަޅާލަން. ންހުއްދަދެއްވީ އެ އެ

ލެއަށް ގެނެސް އެ މީހުން ހުޅުމާ އިލާފައިތާރީޚު ގެއްުލވަ އަހަުރެގ ވޯޓެއް ެދްއވީކީ އެްއވެސް ހާަލތެއްަގއި ތިން ހާސް 

ނޑު ތަމްސީލުާލކަށެއް ނޫން. ހަމައިއަޅަ ުކރާ ދާއިރާއަކުންނެއް އެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ގައިުމ ވެސް އަުޅގަ

އެޅުމަށާއި މި ހުރިހާ ދޭތެރޭަގިއ ބްރިޖު ޓަކަިއ، މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ކުރުމަށްނުމެއް ނުޭވ. ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީޖަމާވާކަށެއް ބޭ

 ،ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ގެން ާލމަރުކަޒީކޮށްރަޓައިޒް އޮޕްރިސާ އެ ފައި  ،ކުރެވޭއިރުފަސް ބިލިއަނެން ޚަރަދުގޮތަކުން ހަތަރު
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ޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މަންފާއާއި އުފާވެިރކަން މާ ބޮޑު  އެ ޚަރަދުކޮށްފިއްޔާ ށްއެިކއެކި ދާއިާރއަ ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންނަށް ގަ ނަޑއެޅިަފއި ވެސް އޮީތ ނޫނުއަސާީސގަިއ ކަޤާކުރެވެނީ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބޫލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ެންއ އަދި ދިވެހި ަރއްޔިތުން. ނުއަާސސީ ވެްސ ހުއްދަެއއް ނުކުރޭނޫޤާރުމަށް. އެްއެވސް ހާލަތެއްަގއި މަލުކުޢައެގޮތަށް 

ނެތް. ާއދެ! އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަށް  އެއްދީފަހުއްދަ ށްމެން ގެނެސް ހުޅުމާލެއަށް ލާކަންވެސް ރަީއސް ޔާމީނަކަށް އެ 

މުޅި މި ބަޖެޓު ގޮތުަގއި  ލާަނން. އެއީ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާއިޑު މި ަބޖެޓުގެ ކަންތައްަތއް ބަލަޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނ

 އޮތީ ބޮޑު ގަމަށް މި ،ވެސް ޭއގެން ކޮންމެެވސް ވަެރއްގެ މިސާެލއް ނެގޭ. އަޅުަގނޑު ނިސްބަތްވާ ގަމު ާދއިރާގެ ގަމަށް

ްނ އުޅޭ ދެތިން ވިޔަފާިރވެރިެއއްގެ އަިމއްލަ މަސައްކަތުއި ތަނުގަ  އަށް. އެޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ލިއަން ރުފިޔާމި 11އެންމެ 

ވެސް  ދާެނހެން. މިދިޔަ އަހަރުށް ގަމު ދާއިރާއަށް ޚަރަދުވެގެންވެސް އެހާވަރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަ

ނޑު  ވެސް އޮތީ ރު ސުމެއް. އޭ ވެސް ލުކުާރ މުންޑޫއަށް އޮީތ އަެނއްކާ ތަމްސީއަޅުަގނުޑ ދެންނެވި ފަދައިްނ އަުޅގަ

ކަމަށް  ނުކުރައްވާނެށްރަށަށް ވެސް ސަރުކާރުން ޚަރަދުފަހަރު ވެސް އޮތީ ސުމެއް. މި ކުދި ކުދި ރަ މި .ސުމެއް

ްއޔިތުންނަށް އެ ރަ .ވިދާުޅވޭވަންޏާ ެއ ވާަހަކ  އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ުނދޭނެ ކަމަށް އްޔާވެއްޖެ 

ގެ ން އެބަޖެހޭ ދާން. ރައީސް ޔާމީންއިގެން އެ މީހު. މިއަދު އެ މީހުންގެ ދިރުއުޅުމަނގެންއެކަން އެބަޖެހޭ އެ

ނެތް.  ވިސްނުންފުޅު މާދަމާ ހުންނާނެ ގޮތަކަްށ ވިސްަނއިގެްނ އެ ީމހުންގެ ދިރިއުޅުން ފުލުސްޓޮޕްަޖހައިގެން ތިެބވޭކަެށއް

އަންނަނީ އަމިއްލައަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން  އަދިެވސް ،ދަނީ ވެގެން މި ސް ދެ އަަހރުއަދިވެ އިމުންޑޫގަ

ފިހާރައެއް ިއން އެބަހުރި ބޭސްހަވާލެއް ނުވި. އެސް.ޓީ.އޯ އި ރައްޔިތުން. އެ ކަމަކާ ސަުރކާރުން ހަވާލުވާނަމޭ ކިޔާފަ

ނޫީނ  ،ެވސް ގަމަށް ގޮްސގެންޖެހެނީ އަނެްއކާންނަންއެްއވެްސ ަވސީލަތެއް. ޭބސް ގަ ،ނެތް ބޭެހއް އި އެތަުނގަ .ހުޅުވާފަ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ އެކަނި ަކންކަން އޮތް އީމި .އަށް އައިްސގެންމާލެ ގޮތުން މާ  ބެހޭ އާގޮތް. ޙަޤީޤަތުަގިއ ދާއިރާ ައޅުގަ

ދޭހެން ކުރިޔަްސ ެވސް ނެތް. އަިދ ކިތަންމެ އާ އްއެއެއީ ެއއްވެްސ ެއއްެޗްއ ޖަހާފަ ގިނަ ވާަހކަެއއް ދެްއކޭކަެށއް ނެތް.

ނޑު ފާހަަގކޮށް ،އިނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ނުވެސް ެގންނާނެކަން ވެސް އެބަ 'ބަދަލެއް ގެންނާނެ ލީ. އާދެ! މިކަން އަޅުގަ

އެްއގޮަތށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއަންނަނީ  ހުރިހާ ވެސް މައްސަަލއަކަްށ ވެގެން މި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ

ިއދިކޮޅު ފަރާތް ދެެކ ބިރުން،  ،ނުކުރެިވގެންއިްނޞާފު ޤާއިމުއެްއގޮތަށް ޢަދުލު ޢާނޫނުައސާސީއާ، ނުކުެރވިގެން ވެރިކަން

ބާރުްނ  ގޮންމުުށގެ ،ން ނެއްޓޭެނ ގޮެތއް ޭނނގިގެންދި ޭއގެހެެއ ބިރާ  ،ހޯަދއިގެން ވެިރކަމާ ހަވާލުވީީތވެވަގަްށ ވޯޓު

 .ތޯޫބލުކުރާތީ. އާދެ! ދަންނަވަންގަކުެރވިދާނެ ކަމަށް ގެން މައިތިރިކޮްށގެން ވެރިކަންހައްޔަރުކޮށްއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިފަ

، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން ތްކުރަން އޮ . އްޔާމުވެސް ގޮވާނަން ޮގވަންޖެހިއްޖެ ށްޓަކޮއެ ކަމެއް ނުވާނެ އެހެނެއް. ބޮއި

 20 ،އަހަރެއް ނޫން 10ހޯދުމަށް ޓަަކއި. އެީއ  ތައްދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ަޙްއޤު ،.ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި 

ޖެހުނަސް ހެޔޮ. ކުރަން އިންޖެކްޝަން ަޖހަން ލީތަލް އި،ގޭސް ޗެމްބަރަށް ޖަހަ .ޖެހުނަސް ހެޔޮދާން އަހަރަށް ޖަލަށް

ވެިރކަންކޮްށ ތިހެން ގޮްނމުށުގެ ބާރުން  ކުރާަނން އިނގޭތޯ.ެއ ކަމަށް ޅުަގނޑުމެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަ 
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ކުރަްނ އުޅުމަީކ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތައް ިހފަހައްޓައިގެްނ ވެިރކަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންަނށް ލިބެންވާ ަޙއްޤު

ނޑު ވަރަށް ސާފުޮކށް ރައީސް ޔާ އަދި ސަރުކާރު  ،މީނަށާއި މި ސަރުކާރަށާއޮޅިަވޑަިއގެން އުުޅްއވާ ކަމެްއ. އަޅުގަ

ެއްއގޮތަށް  ާޤނޫނުއަސާސީއާރަށް ފަސޭހަ ޙައްލެއް އެބައޮތް. ވަ .ލާނަންއިސީލުކުރާ އެމް.ޕީންނަށް ދަންނަވަތަމް

މުއައްސަސާަތުކެގ  މިނިވަންއޮތީ. ޖުޑީޝަރީ ތެރޭގައި އޮތީ.  މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި މިޢަމަލުކުރަންވީ. ތި ބޭފުޅުންގެ 

އިްނ ެއއްގޮތަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ފުލުހުން ތެރޭގައި އޮތީ. .ރޭގައި އޮތީ. ސިފައިްނގެ ތެރޭގައި އޮތީތެ

މި ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާުފ  ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދީ ނެ އިނގޭތޯ. އާދެ! ރައްޔިތުންނަށްޢަމަލުކުރެވޭ

ޓަށް ވެސް ކޮއިނުޖެހޭނެ. ބޮކަށް ވެސް ޮގވާަކށްޓަކޮއިކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ބޮމި ޤާއިމުކުރީމާ ވަރަށް ފަސޭހަިއން 

ނޑެއް ހޯދުމަށް ޓަަކއި އެންެމ ، ނުޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްނީ އަމިްއލައަށޭ އިނގޭތޯ. ކުރަންޙަޤީޤަތުގައި މި ގޮވަ ފައިާސގަ

 .ލިބޭ ެގއްލުން ންމީގެ ،އިމަރޖެންސީ އިޢުލާންކޮށްށް އަިއ، އަމިްއލަބޮލުގައި ބަދުނާމުތަކެއް އަުޅވަ ގާތްކޮށް ހުރި މީހާ

ނޑުމެން ބޮުލގައި ޖަހަންެވގެން މި ކަމުަގއި މި މި މާ، މިއީ ވަރަްށ . އެހެންވީއުޅެނީ  ކަމުން ރެކެންވެގެން އަުޅގަ

ން ިމ ދީގެަރނގަޅު އެްޑވަިއސްތަންކޮޅެްއ ފަސޭހައިން ކޮށްލެވެްނ އޮްތ ަކމެއް. މި މަޖިލީހުން ވެްސ ރައީސް ޔާމީނަށް 

ލަމުން މާއްމު ކަމެްއހެން. އާދެ! ނިންއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް މުހި ކޮށްެލވޭތޯ ބެއްލެވުމަކީން ރަނގަޅުކަންކަ

ނޑު ދެންނެވިހެން ހަމަ ކުރިން، އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން އޮތީ  ބަޖެޓެއް. އެ ނޫން ގޮތަކަްށ  ޚިޔާލީމިއީ ހަމަ ވެސް އަުޅގަ

މި ބަޖެޓުަގއި  ،ފުރުޞަތު އެބައޮތް މި ރަނގަޅުކޮށް ތް. އަދިވެސް ތި ބޭފުޅުްނނަށްނެސިފަކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތްއ 

ން. އެހެންނަމަވެސް، ލިސްޓިކު ބަޖެަޓކަށް ބަދަލުކުރަކައި ޙަޤީީޤ ރިޔަސަރުކާރުން އެދޭ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ޓަ 

ނޑު ދަންނަވާނީނިވީމާ،  .ނގޭސް އެކަން ނުކުރާނެކަން އެބަ އެވެ އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ބުނީތީ   ،ންމާލަމުން އަޅުގަ

އި ޢަދުލުއިންާޞުފ އެްއޗެހި ރާއްޖެއަްށ ގެންނަން ވާހަކަ ދައްަކވާއިުރގަ ބިޔަ ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓުތަކާ

ނޑުމެންގެ ވެރިން ނުށް ނޭވާލެވޭނެ ޖާގަ ދޭށޭއޮޕޮޒިަޝނަ .ކޮށްދެްއވާށޭޤާއިމު ީދ ޔާނިޙައްޤު ގޮތުަގއި އަ. އަޅުގަ

 އްޓިުކ މުޖުތަމަޢެޑިމޮކްރެމި ޤައުމުަގއި މިިނވަން  .ުކރާށޭއެ ބޭފުޅުން މިނިވަން ، ތިބުމުން ދުރުކޮށްބިތިޖަލުތަކުގަިއ 

ކަސް މި ކަންކަްނ ވެގެންދާނޭ. ބައިޕޯލަރ ބަޖެޓެއް އަދި ހުށަހެޅުއްިވޔަ. އޭރުން މި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަްއވާށޭޤާއިމު

 ްއޔާ. . ވަަރށް ބޮޑަށްޝުކުރިނުދާނޭެވގެެނއް ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   . އަށްޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ
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 2016ދާ  ކުރަމުން މިއްެޔއިން ފެިށގެން ބަހުސްއި  ،މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން  އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ!އި ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓާއަބިލި 27.4ރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކު  ،މެދު އަޅުގަ

 13.79ނުން އަބިލި 12.4ބަލާއިރު  އާމްދަނީ މި ހިނގަމުންދާ އަހަރާލަ މި ބަޖެޓުގައި ޓެކްްސގެ ގޮުތަގއި ނެގޭ ޖުމު

ގެ ތަނަށް ތަފާތު ފީޓެްކސް ނޫން ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން އަުތން މިހާ އަދިއިތުރުވެަފއިާވކަން ފާހަގަކުރެވޭ.  ނަށްއަބިލި

ން ރުފިޔާަގއި ހުރި އަބިލި 1.52ވަނަ އަހަރު  2015ލަ ފައިސާ ވެސް މި ހިނގަމުންދާ ގޮތުަގއި ނެގެމުންދާ ޖުމު

ދި . އަނީ މި ަބޖެޓުން ފާހަގަކުރެވިފަކުރެވިފަިއވާކަްނ ވައަށް ކުޑަ ޔާން ރުފި އަމިލި 7.7އަންނަ އަހަރު  ،ނަމަވެސް

 ،ރުފިޔާ ހުރި ނަމަވެސްން އަ މިލި 16.235ންޓުގެ ގޮުތގައި މި ހިނގަުމންދާ އަހަރު ުމގެ ރިކަރެ އޮފީސްތައް ހިންގު

ަފއިާވކަްނ ކުރެވިއަށް ދަށްން ރުފިޔާއަމިލި  16.228، ުކރެވިބަޖެޓުަގިއ މި ޚަރަދު ވެސް ކުޑަ އަންނަ އަހަރުގެ

މި ބަޖެަޓކީ  ،ބަލާއިރު ލަފަޔަށްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ައދި  ޮގތުން މިހާތަނަށް އެމް.އޭ.އާ ފާހަގަކުރެވޭ. ބަޖެޓާ ބެހޭ

ނުޑ  ފާހަގަކުަރްއވާފަވަނީ ދާނެ ބަޖެޓެްއކަން ހަލުވިެވގެންޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ ުދވެލި  . އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާލުކުރާ ދާއިރާގެ ަރއް ސީތަމް ައޅުަގނޑުމެން  ،އެުކ އަުޅގަ

ެވގެންދާ ތަން ޛުމެނިފައިވާ މަޝްރޫުޢތައް ތަންފީމި ބަޖެޓުގައި ހި ،ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓު ޙަޤީޤީ ބަޖެޓަކަށްވެ

ދި އެ ބަޖެޓު މަސައްކަްތ އަ  ،ެލވިއިސް ބަޖެޓު އެކުަލވައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުމޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެ 

ެއ  ،އެ ދާއިާރއަކަށް ،ކަމަކީ އެ ރަށެްއގައި އެންެމ ބޮޑު މާޔޫސް ލިބޭ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ތެރޭގަިއ ހިނގަމުންދާއިރު އަހަރު

އަިދ ނޑުމެން އަުޅގަ ،ނަމަވެސް ނުދާކަން.ވޭ ގޮތެްއގައި ހިނގަމުންއެދެތައް ހިމެނިފައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓު އަތޮޅަކަށް

 ވެސް ފޮނި އުއްމީދެއް ކުރާ ދޭތެރޭގައިަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ  2016އަޅުަގނޑުމެން މި އުއްމީދެއް ނަަގެއއް ނުލަން. 

ނޫނިްއޔާ މަސައްކަތްަތއް ނުކުރެިވ  ،ތައް ނުހިނގާމިދެންނެވި ގޮތަށް މި ޕްރޮޖެކްޓު ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޙަޤީޤަތުގައި

  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްގަކުްނނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ ސަރުކާރުގެ ވެސް އިހުމާލަހަމައެކަނި މިހުންނަނީކީ 

ގޮތުގައި އެ މަސައްކަްތ  ޓްރެކްޓަރުންނަކީ އެންމެ އެކަޭށނަތައް ހިންގަން ލިބޭ ކޮންޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ޕްރޮެޖކް

ގޮތުން ގެ ކީ ވެސް ހިތާމަހުިރ ކަމެއް. މިސާެލއް ކަމަ އެކި ފަހަރު އެކި ޮގތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ވާ ،ނުކޮށް

ނޑުގެއިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ  ގެ ކުރުމުޕްގްރޭޑު ކަޒު މިދިޔަ އަހަރު އައްޙީ މަރުޞިދާއިާރގެ ހަނިމާދޫގެ  ލާނަން  އަޅުގަ

ނޑާމަސައްކަތް ފެށުނު. ނަމަވެސް،  ށް މިހާތަނަ  ރުއެްއކޮްށ ކޮންޓްރެކްޓަ ވަކި ހިސާބަކުން އެ ތަނުގެ ޑީބޯޑެްއގެ މަތިގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ ހެލްތުމިހާތަނަށް އަޅުގެއްލިފައި ވަނީ.  ނުާވ ފެނިފައި އަށް އަދިެވސް ކޮންޓްރެކްޓުޓްރީމިނިސް ގަ

ހަވާލުެވގެން ދިއުމުން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތަކާ  ކަމަށް. އެހެންވީމާ،

ހަވާލުުކރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ކިހާ ޤާބިލު  ަތއްމަސައްކަތްިމގޮތަށް  މަުގގައިކުރި ،ވާތީ ފައިތަރައްޤީތަކަށް ހުއްޓުން ައިއސް

ނޫނީ ހީލަތްތެރިވާނެ ބައެއް  ،ދާނެހަބުރަކަީށގައި އެ ބަަޔކީ މަކަރު ނަމަވެސް ަބއެްއެގ މޫނުމަތީގައި ނޫނީ ،ބައެއްތޯ

ނޑަކުބެލޭނެ އެން ،ލިޔެފައެއް ނުހުރޭ. ނަމަވެސް ކަމަށް  މު ކަމެއްއްން ެއކަން ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިމެ ރަނގަުޅ މިންގަ
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ނޑު ދެން ބަ ނޑު ފާހަަގކުރަްނ. އަުޅގަ ައހަރުގެ ދައުލަުތގެ ލަފާކުާރ ވަނަ  2016ަލއިލަން ބޭނުންވަނީ ކަމަށް އަުޅގަ

 ،މިގޮތަށް ބަލާއިރު. ންތައްތައްމު ކައްމުހިއަށް ހިމެނިފައިވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ؛ ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑު ނިސްަބތްވާ ދާއިރާ

 2016ބޮުޑ ތަނަކުން  ސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ވުރެީޕ.އެ ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަާލއިރު 2015މި ހިނގަމުންދާ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދާއިރާގެ ހަތަރު ރަށް ކަމުގައިާވ އިތުރުނަ އަހަރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ވަ ވެަފއިާވކަން އަުޅގަ

އި، ޒަމާނީ ވެސް ަރއްޔިތުން ޒާމާނީ ތަޢުލީމާ މި ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ؛ދޫ، ފިނޭ އަދި ހިރިމަރަދޫއިވަނާ މާދޫއާއިހަނި

އަދި  .ވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ އަދި ވަށާ ޖެހިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ،އްޙީ ނިޒާމާޞި

 ވަނީ އަދި ރަށް ގިރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ،ަނއްތާލުމާ ކުނިވެސް  މިދެންނެވި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ،މި ރަށްރަށުގެ

 ،ނަމަވެސް  އަހަރު ަބޖެޓުގައި ނޫން އަދި އަންނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަުގަގއި މިއީ . ޖެހިފަކުރަންތަހައްމަލް

އްުލވެގެންދާްނ މި ރަށްރަށުގެ ރަްއޔިތުން އެދޭ ކަންތައްަތއް ކަުމގަިއ ޙަވީ އެންެމ އަވަހަކަްށ ނޫނީ  މަގުަގއިކުރި

އަދި އެކު  މަސައްކަްތ ހިމެނިފައިވުމާ ވެސް ހިރިމަަރދޫގެ ބަނދަރުގެ . އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައިދަންނަވަން

ރޫމްގެ ަމސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ބޮުޑ ބައި ކުެރވިފައި ވަނީ. ިމ ކްލާސް 3ުކރަމުންދާ އިމާރާތްސްކޫލްަގއި މިހާރު 

ކުރުމަްށ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުއަދި ފެން ރަްއކާކުުރމުގެ  އި،ކާމަރަށުގައި އަންނަ އަހަރު އަަލށް ފެން ރައްކާކުރުުމގެ ނިޒާ 

ރަށުގެ ފެން . އުފަލެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން ށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާކުރެވިފަިއވާ ކަމަކީ މި ރަބަޖެޓު

ވާކަްނ ނުންވެފައި ފެުނގެ ނިޒާމު ނިހާޔަތަށް ބޭ އަދި ރަށަށް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ، ދިޔުމާ ެއއްކޮށްފަށަލަށް ލޮނުވަމުން

ެއއް ތަުޖރިބާއެއް ކުރަމުންދާ ރަށެއް  ފިނޭއަކީ ވެސް ހަމަ، ހަަމ ހިރިމަރަދޫއެކޭ ެއއްފަދައިންއަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. 

ނޑު މި އްމުމާގެ ނިޒާމު ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިދެ ރަށަށް ވެސް ފެނާއި ނަރުދަ ހަމަ މި ،ވާތީ ކަމަށް ވެފައިާވކަން އަުޅގަ

 ފާރު ްސކޫލްެގ ވަށާ އަދި އިގެ ސްކޫްލގެ ސްޓާްފ ރޫމަކާަހގަކޮށްލަން. ހިނގަމުންދާ އަހަރު ތެރޭަގއި ފިނޭފުރުޞަތުގައި ފާ

ދެވޭ ގޮތެްއަގއި މިހާތަނަކަށް ކުރިއަށް ގޮސްފަެއއް ުނވޭ. ނަމަވެސް އަދި އެ މަސަްއކަތް އެވީ ކުރެވިފައިބަޖެޓު ރޭނުމަށް

ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި  .ހާހިސާބަށް ނުފެށި ވަނީދިމާވި މައްސަލައެްއގެ ސަބަުބން އެ މަސައްކަތް މި

ގައި އަލަށް ފެށޭ މީދުކުރަން. އަންނަ ައހަރު ފިނޭކަތް ވެސް ފެށިގެންދާނެ ކަަމށް އުއްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ މަަސއް 

މުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުްނ އަދި ފެން ރަްއކާުކރު އި،ކުރުމާތަަރްއޤީ ކޯޓުބަށި މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި ސްޯޕޓްސް އެރީާނގެ

ނުޑ އުފަލާެއކު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަ ވާތީ  ހިމެނިފައި ނޑުގެ ާދއިާރގައެކަން އަުޅގަ އާބާީދެގ  އިގަކޮށްލަން. ައޅުގަ

މައްސަލަެއއް ކަމަށް  ްއސާސްޚަ ވެފަިއވާ ކަމަީކ ވަރަށް ދޫެގ ސްކޫލަށް ދިމާ އިރަށް ކަމުަގިއވާ ނާވަ ދެވަނަ ގޮތުން 

އެ ސްކޫލްގެ ބެލެިނވެރިންނާިއ  ،ގަބުުރ ފެނިގެން ެތރެއިންއި ފާހަގަކޮށްލަން. ސްކޫލު ގޯތިތުގަ އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަ

މެއް. އަންަނ ކަ ކަންބޮޑުވެަފއިވޭ. މީ ވަރަށް އަަވސް ޙައްެލއް ބޭނުންވެފައިވާ މެނޭޖްމަންޓު ވަރަށް ބޮޑަށްއަދި ޓީޗަރުން 

ތު ލޫމާޢުފަހަކުން މަ ްނނަށް ދާދި އަޅުަގނޑުމެ ،ނެތް ނަމަވެސް ކަން ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި

ކާރުގެ ދީލަތި ހެންީވމާ، މި ސަރުަތކެއް ހަދިޔާކުރަްއވާ ވާހަކަ. އެދީން ެވސް ރާއްޖެއަށް ސްކޫލްޢޫސަ، ލިބިފައި ވަނީ
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 ށްތްކުރުމަރެއިން ސްކޫލެއް އިމާރާގެ ތެހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލިބޭ ސްކޫލުއިދޫގެ ާރއްޖެއަށް ވަގެ ދަށުން ނާއެހީ

ނުޑ އިލްފުރުޞަތު ދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ ންތަކީ މި ހިނގަމުން. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތިމާސްކުރަދެއްވުމަށް އަުޅގަ

މި މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިުނގަނެިވ.  އަދި ،ސްަވއިދޫަގއި ހިންގުމަށް ބަޖެޓު ކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަެތއް. ނަމަވެވެސް ނާ

ށް އިތުރައޮތް. އަދި މީގެ އެބަ ނަށް ފެންނަންވަަނ އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި ވެްސ މި މަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން 2016

ނޑަެއޅިފައިވާ ރާތްރަށުަގިއ އިމާ މި، ދީ ޕްރިންސްގެ އެީހގައި އިމާރާތްކުރުމަށްޢޫސަ ވަީނ  މިހާރުމިްސކިތް ކުރުމަށް ކަ

ރައްޔިތުންނަްށ  ދިޔުމަކީ ރަށުގެއަހަރު މި މަސައްކަތް ފެށިގެން ރާކުރެްއވިްއޔާ އަންނަ. އިހަވާލުކުެރވިފަކޮންޓްރެކްޓަރާ 

ނޑު ދެކެން. އިްއ ަކމުގަލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެ އަދި  ކޯޓާމުުކރުމަށް ޓަކައި ބަށި އިޤާސްޕޯޓްސް އެރީާނ އަަލށް  އަުޅގަ

ތެރޭގައި ބަޖެޓުަގިއ  އަންނަ ައހަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްޑު އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އަްޕގްރޭ ގެމަރުކަޒު ޞިއްޙީ 

ފަދައިން ވޭުތވެދިޔަ އަހަރެކޭ ެއއް ،އެހެންނަމަވެސްހިތްހަމަޖެހުމެއް. ލިބިގެންދާ ރަށުގެ ރައްިޔތުންނަށް މަކީ ވުހިމެނިފައި

މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރާ  އަދިއި ޑިދޯނިފަހަރު ެގންގުޅޭ މީހުންނާރަށުގައި އޮ ،ޖެހެނީއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ނޑިަފއިވާ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ،އެންމެ ބޮޑު އެއްދަތި ކަމުަގިއވާ ބޮޑަށް ަގދަ ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގޮތުން  ތަނުގެ ނެރު ކެ

ެއ  ޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނެރުގެ އެ ރަށުެގ ބަނދަރުގެ ކުރަން އުނދަގޫވަމުންދާތީ. ބަނދަރު ބޭނުންގަދަވޭ

ވެސް ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް  މަކީއަދި އެ ރަުށގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ކަންބޮޑުވެފަިއވާ ކަމެއް. އްމުހި ރަށަށް

ނުޑގެ ާދއިރާގެ ހާޔަތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއްކަން ނި ަވނަ ރަށް، އާބާދީގެ ގޮތުްނ  4ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ށް އަންަނ ހަނިމާދޫގައި ހިންގުމައިރު ތަރަްއޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަެކއް ލާއިށް ކަމުަގއިވާ ަހނިމާދޫއަށް ބަލައެންމެ ބޮޑު ރަ

 18އަދި މިހާރު އިމާރާތްކުރެވެމުންދާ  ،ހެދުމާމަގު  ހަނިމާދޫގެ ،. މިގޮތުންރެވިފައަހަރު ވެސް ވަނީ ބަޖެޓުކު 

އިމުކުރުމުެގ ޤާހަރު ފެނުގެ ނިޒާމު ށް އަންނަ އައިތުރަޫރމެއް ކްލާސް 6ށް އިތުރު ރޫމާއި ހޯލުގެ ްސކޫލް އިމާރާތަކްލާސް

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީއްއު ދިޔުމުގެ ފެށިގެންމަސައްކަތް  ހަނިމާދޫގައި  ،މީދު ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުން ކުރޭ. އަުޅގަ

ވަރަށް ކަންބޮޑުވެަފިއާވ  މިހާރު އެޅެމުންދާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަީކ ވަރަށް ުދވަްސވެ، އަދި ރަްއޔިތުން އެކަމާ ދެތެޭރގައި 

ޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ޮގސް އަންނަ އަހަރު ރަށުގެ ރައްޙައްލުެވގެން ނިޒާމެކޭ. މި ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ައވަހަށް

ެއ މަސަްއކަތް ވެސް ރަުށގެ ދެކޮުޅަގއި ބޭނުްނވެފައިވާ ކަމެއް. މިހާރު  ދިޔުމަކީ ރަުށގެ ރަްއިޔތުން ވަރަށް ބޮޑަށްލިބިގެން

ނުކުެރވި ދޫކޮށްލާފައިވުުމގެ ސަބަބުން ތްމަސަްއކަ ވަނީ. ނަމވެސް ަރށުގެ މެދުތެރޭގައި ވަރަށް ބޮުޑ ބައެއް ނިމިފައި

ރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ މިހާތަނަށް ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްަކމެއްަގއި. ނަމަވެސް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަންނަ އަހަުރގެ 

 ރަުށގެ ންގެ އަުޅަގނޑުމެ ،ކުރަނީއްމީދުރަްއވާފައި ވާތީ އަޅުަގނުޑ މި އު ކުގައި ސަުރކާރުން މިކަަމށް ބަޖެޓުބަޖެޓު

ަގއި ފުޓްސެލް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ެވސް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަަމށް. ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ސްޯޕޓްސް އެރީނާ

ނޑާ މިގޮތަށް  ،އަްނނަ އަހަރަށް ހުރި އިހަނިމާދޫގަ. ކުރެވިފަބަޖެޓުވަނީ  މިއަންނަ އަހަރަށް ކޯޓު ވެސް އަދި ބަށި ދަ

ނަޑއެޅިފައި  ކުރާ ހަނިމާދޫއަކީ އުތުުރގެ ވަރަށް ިގނަ ދަތުރުވެރިން ބޭނުން ،ލާއިރު އިބަލަކަންތަްއތަކަށް  ހުރިކަ
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ވަނީ  ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރު ،ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުަޑވެފަިއވާ ކަމަށް ވާތީ  އަދި ހަނިމާދޫެގ ހާބަރު މިހާރު ،ރަށަކަށްވެފައި 

ފަސޭހަެއއް.  ބޮޑުުވމަކީ ހަނިމާދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ހަނިދމާދޫގެ ބަދަނރު ،ވެފަިއވާީތވެވަރަށް ބޮޑަްށ ކުޑަ 

ވަރަށް ކަށް ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތަގެ ރަްއޔިުތން ވެސް .ާއއި ހދ. އަދި ށ .އިތުރަށް މި ހއއަދި ޭއގެ

ބަޖެޓުގައި އެކަން ަކއިރި މުްސތަޤްބަލެއްަގއި އަދި އަންނަ އަހަރު  ނެ ަކމަކަށް ވާތީވެ،ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާ

ނޑު އެދެނީ ނުވޭ. ހިމެނިފައެއް ނޑުމެންނާ ހަމައަ !ފުކުރައްވާތިމާ؛ ބަޖެޓު ނަމަވެސް އަޅުގަ ށް ފައިނަލް ބަޖެޓު އަޅުގަ

ނޑު މީެދއް ކަމު އްގެ ވަރަށް ޮބޑު އުަރްއޔިތުންގެ ގެންދިޔުން. މީ ރަށު އަންނައިރު މިކަްނ ވެްސ ހިމެނި ގަިއ ވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑުދޮށް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އަން މި ވާހަކަ ބަޖެުޓަގިއ މާޔަތްކުރުން ވެސް ހިނަ އަހަރު ހަނިމާދޫގެ ގޮ

މި ފުރުޞަތުގައި އެކު  މިކަން ވެސް ޝުކުރުވެރިަކމާ އަލަށް ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައިވާތީ 

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަމުން ްނނަ އަހަރު ހަނިމާދޫގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ހަނިމާދޫަގިއ އަ ،އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގެ ެތރޭގައި މުިޅ އުތުރު ތަަރއްޤީައށް ލާމެހި ގުޅިފަިއވާ ހަނިމާދޫ ަމއިަގނޑު އެއް ޕްރޮެޖކްޓު ހިންގުމަށް ކަ

ރުެގ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުްނ އުތުމެނިފައިވުމަކީ މުގެ މަަސއްަކތް ހިކުރުރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ އަޕްގްރޭޑު އިންޓަ

ަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް އިސްކަމެކޭ. ައދި މިކަމަށް ޓަކައި އަޅު ެދއްާވ ވަރަށް ބޮޑު ؛ވެދެްއވާ ވަރަށް ބޮޑު

އަިދ ޕަސެންޖަރ ޓާމިނަލް، އާ  ޕޯްޓގެ ރަންވޭ ބޮޑުކުރުާމއިރނިމާދޫގެ އެއަހަ ،ޝުކުރުވެރި ވެސް ވަމޭ. ިމގޮތުން

ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. މިދިޔަ އަހަުރ  ކުރެވިފައިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުއް ބިނާކުރުމަށް ވަނީ ޕަސެންޖަރ ޓާމިނަލެ

ނޑުމެންގެ އިްނޓަރނޭޝަލް އެއަ ،ންނެވި ފަދައިންއަޅުަގނޑު ބަޖެޓު ބަހުސްަގއި ދެ ރޕޯޓްަގިއ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ލެްއ ނޫން. އަޅު މިނަރޓަ ކުަޑ، ޒަމާނާ އެހާ ެއކަށޭނެ މިނަލަކީ ވަރަށް ރބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޓަ ގަ

ސްޓުން ބޭނުންކުރަމުން ރިޓޫމަތީ ފަންިތން ފެށިގެން ދަށް ފަންތީގެ  ވެސް ދުނިޭޔގެ ޕޯޓަކީ ރއިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަ

ނޑުމެންގެ އަދި  ރިސްުޓންނާޓޫެއކި ފަންތީގެ ޕޯޓަކީ ދުިނޔޭގެ ރެއއަމިނަލެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރއަންނަ ޓަ އަޅުގަ

ަރއްޔިތުްނ  ެގ . އަދި ހއ .ހދ، ށ ،ޕޯަޓކަށް ވާތީ ރމުންދާ އެއައަދަދަކަށް ބޭނުންކުރަދިވެހިން ވަރަށް ގިނަ  ލޮބުވެތި

 ލިބުމަކީ ޕޯޓް މިހާރަށްވުރެ އިތުރު ތަރައްޤީ ރމި އެއަ ،ރ ޕޯޓަކަށް ވާތީވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއަ

އް ކަމުަގއި ޔެފަސޭހައެއް. އަދި ވަރަށް ބޮޑު ލުށް ބޮޑު ލިބިގެންދާނެ ވަރަހުރިހާ ގިންތިއެއްެގ މީހުންނަށް މިދެންނެވި 

ނޑުމެްނގެ މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަގަކުރަންއަޅުަގނޑު  . އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަށްފުށުގެ ތަރަްއޤީއާއި އަދި އަުޅގަ

ތައް. އަދި ކޮންމެ ކަންތައްތައް މީ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރަްއާވނެ ކަންތައްހުންނަ ދާއިރާތަކުގެ މިހެން 

 ދިޔުމަކީވީާހެވސް އަވަހަކަށް ެވގެން މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރެއް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާަގއި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް އެ މެންބަރެއް ބޭނުންވާނެ ކަންތައް.  އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ،އަުޅގަ

 އިކު ވެސް އެ މެންބަރެއްގެ ާދއިރާގަ ފެންނަނީ ކޮންމެ މެންބަރަ ސް މިއަދި ުކޑަަތކުގެ ދަށުން ވެ  ،ން ވެސް ތެރެއި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީެގންހިމެނުމަށް އެދި މަސައްކަތްކުރަމުން މުހިންމު ކަންތައްތައް  ،ދާ މަންޒަރު. އާދެ! އަޅުގަ
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ނޑު ވާހަކަަދއް ނޑުމެން ހދ. ،ކަމުންދާއިރުއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ބަހުސްގައި އަުޅގަ ތޮޅުގެ ަރއްޔިތުްނ އަ އަުޅގަ

ނޑު މި ުފރުޞަތުގައި ކޮންމެހެން ވެހަކަ އަޅު އަދު މާޔޫސްވެފަިއވާ ކަެމްއގެ ވާމި  އިޤު ސް ފާހަގަކޮށްލުމަކީ ހަމަ ލާގަ

 ވުމުގެ ފަޅު ަތއްއާދެ! ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށް ؛ަގނޑު ދެކެމޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޮތޅުގެ ރަްއޔިތުންކަމެއް ކަމުަގއި އަޅު 

ދަންނަވާލަންޖެހުނު  ންޖެހޭ. މިހެން މި ރުވާެއއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް އެބަ ހޯދައަަވސް ފަ ރަށްަތކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިން

ނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ދެއްކިއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ އަތޮުޅގައި  ،ސަބަބަކީ  12ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 10އަދި  ،އަހަުރވެފައި އޮތް ރަށަކާ  އަށެްއކައަދި  ،ކާވަރަކަށް އަހަރުވެފަިއވާ ފަތުުރވެރިކަމަށް ދޫކުެރވިފަިއވާ ރަށަ 

ހުރި އި ވަރަކަށް ކުރެވިފަ  ކޮންެމެވސް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ،ާވއިރު ރަށަށް މިހާތަނަށް ދޫކުރެވިފައި ވެފައި  ވަރަކަށް އަހަރު

ޑަށް ގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮއި ތުމަކީ އަތޮޅުގެ އެކި އުމުރުފުރައޮނަމަވެސް މި ރަށްތައް އޮޕަރޭޝަނަށް ނައިސް 

ރަށްތަުކގެ ހުރި  އިތަރައްޤީކުރަން ދޫކުރެވިފަ ޓުތަކަށްސޯކަމެއް. އަދި ޓޫރިސްުޓ ރި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިާތމަކުރާ، ކަންބޮޑުވެ 

ނުޑވެރިކަމަށް ނޑުމެން އަތޮުޅގައި ދަ ވެސް އެންމެ އެކަށޭަނ  ަކކީރަށްތައް ފަޅުދޫކުެރިވފައި ހުރި ބައެ އިތުރަށް އަުޅގަ

 ކުރާ ޅުގެ ަރްއޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާއެންމެ ެއކަށޭނަ ގޮތުަގއި އަތޮ  !އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުކުަރއްވާތިމާ ؛ގޮތުަގއި

ނުޑގެ  ކުރަމުންދާ ރަށްތަކެއްފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް  ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ ނޫން. އާދެ، މިގޮތުން އަޅުގަ

 .ރަށް ަކއިރީަގއި އޮންނަ ތީފަރިދޫއިދޫއާ ވަވަނާފިނޭ އަދި  ،ރިމަރަދޫހި ،ރަށްކަމުަގިއވާ ތިންދާއިރާގެ 

ނުޑވެރިކަުމގެ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަމުންދިޔަކަުމގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ދަ

އަޑުތައް ިއވުނު. ނަމަވެސް މިހާރު އެހާ ރަނގަޅަކަށް ފުދޭަވރަކަށް ދުވަސްތަެކއް ެވއްޖެ އެ ރަށުަގއި ވެސް އެކަށޭަނ 

ޫދެގ އިވައިކަރަމުރަ ެވސް ހދ. ރުން ފެށިގެންއަހަރު އަދި އޭެގކުރީ އަހަ . ައދި މިދިޔަނުކުރާތާ މަސައްކަތްތަެކއް

 ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަަކއި ޓެއްސޯއޮްތ ވާހަކަެއއް. އެރަށުަގއި ރި  ާބވެފައި  ،ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ހަމަ އިވި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ބޮޑަށް ބޭނުންވެެގން އެ އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅގެ ރަްއިޔތުން ވަރަށް ވާހަކަ ދެއްެކވެމުން ައއީ. އަުޅގަ

ިމ ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން އަތޮޅުަގއި ފަތުުރވެރިކަން ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ާޚއްޞަ  ،ބޭނުން މި ފުރުޞަތުގައި

ރިއްޔާ ވެސް ވަނީ ުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫއަދި މިއަ، ާވ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސްއަހަމިއްޔަތުކަެމއް ދެްއވާފައި 

ނޑުމެްނގެ އަޮތޅުަގއި އިތުރު ހާމަކުރައްވާފަ ރަށެއް ފަތުރުވެިރ ކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ  ފަސް. މިގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވަނީ މަސަްއކަތްުކރާނެ އެކަށޭނަ ަބއެްއ ނުވުުމެގ ސަ މިހާތަނަށް ،ބީލަމަށް ލެވިފައިީވ ނަމަވެސް  ބަބުން އަުޅގަ

 އިއި ަފތުރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަަދއްކަ . ޙަޤީޤަތުގަ ތުރު މާޔޫސްކަމެއް ކުރިމަތިވެފަަރއްޔިތުންނަށް އެަކމުން އި އަތޮޅުގެ

އެކަމާ  ،ފަތުރުވެރި ަކމަށް އެދިއެދި ތިބެ . އަދި އަޅުަގނޑުމެންސިއްމެން މިހާރު ފޫހިވާ ހިސާބަށް ގޮއަޅުަގނޑު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިއްސިމާޔޫސްވާ ހިސާބަށް ގޮ ޓުތަކުަގއި އެންމެ ސޯ. އަޅުގަ

ޮބޑު  ތެރެއިން ވަރަށް ގެކެޕްޓަުނން އި އަދި ޮއޑިަތކުގެ ފަުޅވެރިންނާ ިއ،މަސަްއކަތްކުާރ ކަްއކާއިންނާހުނަރުވެރިކޮށް 

ނޑުމެންގެ އަތޮުޅަގއި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަދި މިދެން ގެ އަޅުަގނޑުމެން  ންޓަކީޕަސެ ނެވި ރައްޔިތުންނަކީ އަޅުގަ
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އަނބިދަރިންގެ ކައިީރަގއި ަވީޒފާ އަދާކުރުމުގެ މަތިވެރި ިވސްނުމުގައި ތިބި ބައެޭކ. އާެދ، މި ސަރުކާރަށް އަދިވެްސ 

 .އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެން އިތުބާރު އެަބޮއތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޮތޅުެގ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ުއއްމީދު

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުން އެދެނީ އާދެ!  ؛ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭަގއި އުއްމީދު އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު މި އިލްތިމާސްކުރަނީ ޓުތައް ސޯމިހާރު މި ރި ،އަޅުަގނުޑގެ އަތޮުޅގެ ރައްޔިެތއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަ

 އި ންމެ އަވަހަކަްށ ޙައްލުކޮށްެދއްވަ ދިމާވެފަިއވާ ުހރިހާ ކަންތައްތަެކއް ވީ އެ ؛ސަލަތަކަށްހެދުމަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ މައް

ނުޑމެން އަބަދުވެސް މި ؛ގޮތެއް މި މަސައްކަތް ފެށޭނެ ނޑުމެންގެ އަޮތޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ ދައްކާ  އާދެ! އަޅުގަ

އާދޭހަކީ ވެސް އަދި  ފަހުގެ ނޑު އެންމެގޮތެއް ހޯދައިދެްއވުން. އަުޅގަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަްނ ލިބޭނެ

 ކީ ވެސް ިމއީ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިލްތިމާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙުސައިނަށް. ޢުމަރު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢުމަރު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނަދޫމަ

ެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި ފިނޭންސް އިނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަވަ 2016` ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ނަ އަހަރަްށ ދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސަރުކާރުން އަންހާޖިهللا ޢަބްދު މިނިސްޓަރު

ވާއިރު މި ބަޖެޓަކީ ކުރުރާސްތާައކުން ގިނަ ަކންތައްތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ އިބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަލަފާކުރާ 

ނުޑ ަގބޫލުކުރަން. އެހެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި  ޓަީކ މި މި ބަޖެ ،ފަދައިން ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެްސ ގިަނ  ވަނަ އަހަރު 2015ހިނގާ  ށް ވާސިލުކޮށްދޭނެ ބަޖެޓެްއ. ހަމައެާއއެކު މި އުސްމިންތަަކކަ ޤައުމު އާ 

ގިނަ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާަގއި ެވސް  މީގެތެރެއިން ވަރަށް  ،ކަންތައްތަެކއް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި

ވާ ގިނަ ކަންތައްތަްއ އްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންޞި އިއަތޮޅު ހޮސްޕިަޓލާ ،ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ކަންދާހިނގަމުން

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އިދީފައިގިނަ ަތކެތި މެޝިނަރީތައް ހޯދަ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް އެ  އި،ކޮށްދެއްވަ  ާވަކން އަުޅގަ

ހާރު ރަުށަގިއ މަދަނައިގެ، އާސަންދަިއެގ ދަށުން ހިލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްލިބޭނެ މަގު މި 3އަދި ދާއިާރގެ 

ވެސް ައޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަގަކުރަްނ. މިކަމަށް ޓަކައި މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  ާވކަންފަހިވެފައި

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަިއގެން  2015އަޅުަގނުޑ ހިތުގެ އަޑިްނ ުޝކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީްސ، 

ބަނދަރުގެ މަގު ހެދުމުެގ މަަސއްކަތް މިހާރު ކުިރއަށްދާކަން އި ވިޔަސް މަނަޫދގެ ކަމުގަ  އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން

ގޮތަށް  ދަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ހިނގަމުން މިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މަނަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 
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ނުޑ ގަބޫުލކުރަން. އަދި މަނަދޫގެ ބަނދަރު އަުޅގަ ދާނެ ކަމަ އެކަްނ ރަނގަޅަށް ،ނޫންކަމުގައި ިވޔަސް ނުޑ ށް ައުޅގަ

އިއްޒަތްތެރި އެންެމ ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ބަނދަރު ނިމިގެންދާއިރުގައި ކުެރިވގެންދާނެ ކަމަށް.  ގަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުން

ނޑު ކަންބޮޑު .ރައީސް ވާ ބަެއއް ކަންތައްަތްއ މި ބަޖެޓުގައި މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާައށް އައިއިރު އަުޅގަ

ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަިއގެން ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކާ އެކު ގިނަ އަހަރުގެ ވަަނ  2015އެބަހުރި. މީގައި 

ނުދާކަން އަޅުަގނޑު ީވ ނަމަވެސް އެކަންކަން ނިމިގެންއި ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދެްއވުމަްށ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ

ވަނަ  2015ވެސް ޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް އެބަހުރި.  އަހަރު  ދެ ޖެޓުގައި ހިމަނަން ޖެހިޖެހިގެންފާހަގަކުރަން. ބަ

ވާކަން ރުގެ ބަޖެުޓަގއި ވެސް ހިމެނިފައި އަހަ ހުރި ބައެއް މަސަްއކަތްތައް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މިހާތަނަށް ނުނިމި

 ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީ މީގެ އަެށއްކަ އަހަރު ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މާފަރުގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތަކީ 

ކުރިންވެސް ބަޖެުޓގަިއ ޖަހަމުން އަދި މިހާތަނަށް ެއއްވެްސ މަސައްކަެތއް ނުފެށިާވ މަަސއްކަތެްއ. ައއި.ޑީ.ބީ ލޯނުެގ 

ނ ރު ހެދުމަށް އެތައް މަސައްކަތްތަކެއްއެހީގެ ދަށުން މި ބަނދަ ުޑ ސަރުކާރުން ވެްސ ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަ

ނދަރާ ބެހޭ ގޮތުން ައދިވެސް ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ބަ ވެސް ހަމައަށް ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ

ޖެޓުަގިއ ވަނަ އަހަރުގެ ބަ 2016 ހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެކު ފާޔާ ން ައޅުަގނުޑ ހިތާމަވާކަނުކުރެވިފައި 

ތެރޭގަިއ  ގެލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ޕްރޮޖެކްޓު ،ތަކަށް ބަލާއިރުހުރި ކަންތައް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަށްަތކަށް

ނުޑ ފައިނުންވާ އިތުރު ފައިސާ ހިމެނިއިމުކުރުމަށް ބޭޤާލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު  އިކޯޓާހިމެނޭ ބަށި ވާކަން އަުޅގަ

ޕޯޓްސް އެރީނާގެ އިމުކުރުމަށް ފައިސާ ހިމެނިފައިވޭ. އަދި މާފަރު ސްޤާން. އަދި ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ފާހަގަކުރަ

ޝަން އެންޑް ޭވސްޓް ކޯޓު ހިމެނިފައިވޭ. އަދި މާފަރު ވޯޓަރ ސަޕްލައި ެސނިޓޭޕްރޮޖެކްޓު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަށި

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ޝްރޫޢު މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިމަ މެނޭޖުމަންޓް މަނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެްއ  ނ.ާވކަން އަުޅގަ

ނޑު އުފަލާެއކު ފާހަގަކުަރން. މަނަދޫގައި ހުންނަ އަޝްރޫޢު މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިއިމުކުރުމުގެ މަޤާ ތޮޅު ވާކަން ައޅުގަ

ަގނުޑ ވާކަން އަޅުޓަމެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިބެކަޕް ސިސް ،ޖަނަރޭޓަރު ސިސްޓަމެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އާ

ވެިރކަންކުރާ  ގެތަކު އަތޮޅުއަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ގިަނ  .ހަަގކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއުފަލާއެކު ފާ

ނޑުެގ ދާއިރާގެ ވެރިކަްނކުރާ ރަށް ،ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދެމުންދާއިރު ނަދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަްއ މަ ،އަޅުގަ

ނުޑ ހެދެމުން . މި ސަރުކާރަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފަ ެވސް ކައުންސިުލ ތްރޫކޮށް މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންނުދާތީ. އަޅުގަ

ނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. މިކަން މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިއެހެންނަމަވެސް،  ލަ . ޖުމުރައީސްއިްއޒަތްތެރި ނުވާތީ އަުޅގަ

ގުޅިަފއިވާ ބަޖެޓެކޭ. އެހެންކަމުން،  އުއްމީދުތަކާ ތުންނަށްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ރައްޔި 2016ގޮތެްއގައި ދަންނަވާނީ 

ނޑުމި ބަޖެޓަށް   ޢަލައިކުމް.  ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަްއސަލާމް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޒަތްތެރި މެންބަރު އް މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިްއގަރު ދާއިރާގެ އި  އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މޫނަށް. އުސް މައަޙްމަދު ފާރި

 

 މޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:އުސް މަދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު 

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ފުރުމުގެ  ައޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އާެދ،  ؛މަނިކުފާނު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫަމށާއި އެ هللا ޔާ އަލްފާޟިލް ަޢބްދުމުނާސަބަތުގައި އަދުގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއް

ވަނަ  2013މި ސަރުކާރު އިންތިޚާބުކުެރްއވި ދިވެހި އެންމެހައި ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

 ،ނީވަ އަުޅްއވާފައިގައި ބާރުތިޞާދީ މެނިފެސްޓޯއިޤް ،އްވި ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ޝާއިޢުކުރެ

މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި  ތިޞާދީ ޮގތުން ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުިރއެރުވުމަށް. އެދިވެހިރާއްޖެ އިޤް

ތެޭރގަިއ ފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކޮްށގެން. އޭގެތިޞާދު ކަށް ޙައްލު ލިބެން އަންނަނީ އިޤްރާއްޖޭަގއި ހުރި ގިނަގުނަ މައްސަލަތަ

ނޑުކަމުގައި  ހިއްމު ކަމެއްއެންމެ މު އޮތުްނ ިރޒަމަށް ބިނާވެފައި އޮތްޞާދު ޓޫތިއިޤް، މެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނީއަުޅގަ

ިއތުރުން ބޭރުގެ އިންވެްސޓްމަންޓުތައް ގެނައުމަށް ަޓކަިއ ކުރުމަށް ޓަަކއި. ޭއގެސިފައިއި ޑަިއވަ ، އެއަްށވުރެ ފުޅާކޮށް

ބެލެންސްޑް  ،ކޮށްފުއި ބެލެންސްްޑ ބަޖެޓެްއ ތަޢާރަންމެ އަަވސް ާތރީޚެއްގަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުުރން. އަދި ީވ އެ

ނޑުބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ިފސްކަލް ޕޮލިސީ ހިންގުން.  މެން އެންމެން ވެސް އެއްބަްސވާންޖެހޭ ބެލެންސް އަޅުގަ

މި  އަޅުަގނޑުތަެކއް އެބަހުރި. ހިސާބަށް ފޮނުވިފައެއް ނުވޭ. މީގެ އެިކއެކި ސަބަބު މެްނނާއަޅުަގނޑުބަޖެޓެއް އަދި 

ކުރުމަށް ޓަކައި ގިނަގުނަ ިއިސފައިތިޞާދު ޑަިއވައަދި އިޤް، ޓްމަންޓުތައް ގެނައުމަށާންެވސްދެންނެވިހެން ބޭރުގެ އި

ސްޕެޝަލް  ،ފާހަގަކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު ވަނީ. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި  މަސައްކަތްތަެކއް ސަރުކާރުްނ ކުރައްވާަފއި

ނޑުވަނީ  މި  އެކްޓު އިކޮނޮމިކް ޒޯންސް ބެހޭ ގާނޫނީ  އިތުރުން ބިމާ. އަދި ޭއގެމެން މިހާުރ ގާނޫނަކަށް ހެދިފައަުޅގަ

ނޑު ވެސް ެއކިެއިކ އިޞްލާޙުއޮ ނޑު ގެެނވިގެން ހިނަގއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް،ނިގަ މެން އެއްބަްސވާންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑު ތިޞާދުއަދި އިޤް ،ގުިޅގެން ކީ މި ދެންނެވި ކަންކަމާޤީޤަތަޙަ ނުން މިންވަރަށް ެމންނަށް ބޭއަުޅގަ

ނޑުވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި  2016، ުނވާކަން. އެހެންީވމާފުޅާކުރެވިފައި އަިއގެްނ  އަދި މި ،މެން ބަހުސްކުރާއިރުއަުޅގަ

ނޑުކުރިއަށްދާއިރު  މެން ފާހަގަކުރާ ކަމެްއ އަޅުަގނޑުކަމަށް  މެްނ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްއަުޅގަ

ނޫނީ ރެވެނިއު އަންނާނެކަްނ ، ނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވާ އިންކަމްއަންނާ ،ގާނޫނުގެ ދަުށން އަންނަންޖެހޭ ގެ.އީ.ޒެޑު އެސް

ނޑުއެކު މިއާއްމިްއޔަތެްއ ދިނުން. ހަމަޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޚާްއޞަ އަހަކަށަވަރުކުރުމަށް ަޓކަިއ ކުަރން މެްނ އަުޅގަ

މެންނަށް އެބަ އަޅުަގނޑުސިލުކުރަމުންދަނީ. ހާބީތައް ވެސް އަުދެގ ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަގުނަ ކާމިޔާ

އިރާދަފުޅުން هللا ފެނޭ ހުޅުމާލެ، ހުޅުލެމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެން ކުިރއަށްާދނެ ކަމަށް 

ބްރިޖު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ބުންތަޢާރުފްކުރުމުގެ ސަބަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީަގއި. ބްރިޖުއުއްމީދުކުެރވޭ މި
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މެންނަށް ގިނަުގނަ މައްސަލަތަކަކަށް ޙައްލު ެފނިގެންދާނެ. މާލޭގައި ދިމާާވ އަޅުަގނޑުބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުން 

ލަތްތައް ބޭނުްނކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ގިަނގުނަ ސީމާލޭގެ ވަ ،މާލެ ބޭނުންކުރަމުން ،މައްސަލަތަކާއި އަދި މާލެ ައއިސް

ޔިތުންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ގިނަގުނަ ދަތިތަކެއް ަޙްއލުވެގެންދާނެ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ދާއިރާތަުކގެ ރައްޔިތުްނ ރައް

ނޑު ވެސް އެތައް ގުނަެއއް ކުަޑެވގެންދާނެ ކަމަށް  ވަަޑއިގެން މާލޭަގއި ދިރިއުުޅއްާވއިރު ދައްކަންޖެހޭ ކުލި  އަޅުގަ

ަހމަ މި މައްސަލަތަކަށް ވެްސ  ؛މުން ދިމާވާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ވެސްއުއްމީދުކުރަން. އަދި މާލޭގަިއ ދިރިއުޅު

އް ނޫން. ޏެ އެކަން ދަނީ ހަމަ މާލޭ ރައްޔިތުން ލުއިތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. މާލޭަގއި ދިރިުއޅެމުން މި

، ވެިރވެގެްނ ދިރިއުޅޭ. އެހެްނވީމާނިސްބަތްާވ ދިްއަގރު ދާއިރާެގ ެވސް އެތަްއ ރަްއޔިތުންނެއް މާލޭަގއި ވަޒަން  އަޅުަގނޑު 

ކަމަށް ވެްސ  މި، ީލގެ ަމއްސަލަިއގަިއ. އެހެންވީމާކު ،މި ބޭބޭފުޅުންގެ ެވސް ބަެއއް ޝަކުވާަތއް އެބަހުރި. ޚާއްަޞކޮށް

ނޑުލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  ނޑުއެުކގައި ުއއްމީދުކުރަން. މިއާ  ައޅުގަ  ެއއަރޕޯޓް އިތުރަށް  ،މެން ފާހަގަކުރަންއަުޅގަ

، ނަމަ ކުރެިވއްޖެަފއިާވކަން. އެއަރޯޕޓް ތަރައްޤީތަރައްޤީކުރުމަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ބަޖެޓުގައި އިްސކަންދެއްވާ

އުއްމީދުކުރެވެނީ. އެއަރޕޯޓް މެދުވެރިކޮށް ރާްއޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުެވގެންާދނެ ކަމަށް 

ނޑުވެގެންދާން  ކަށް ނެކަ ލްބޮޓުން ދެ ،ިދޔައިމަ އެައރޕޯޓްުޓގެ އެނދުތައް އިތުުރވެގެންސޯޚާއްޞަކޮށް ރި މެްނ އަުޅގަ

ްއކާ އޮތީ ބިން ހި ވެްސ މިހާރު އެ 2ނަމަ. ހަމައެހެންމެ ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  ނުކޮށްފިއެއަރޕޯޓުަތއް އިތުރަށް ތަަރްއޤީ

 ތިޞާދީ އާ މެން ަގބޫލުކުރަނީ. އިޤްނޑުއަުޅގަ. މިތަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފަ

މަސައްކަތްތަެކއް ފެށުމަށް މި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓުަތކެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވެސް ޚަރަދުކޮށްގެން މިކަހަލ 

ނޫނީ ރެވެނިުއ  ،ކަންކަން ކުރުމަކީ އަުދގެ ަސރުކާރުން ވަރަށް ވެސް އަހަންމިއްޔަތު ދެްއވާ ކަމެއް. އިތުރު އިންކަމް

ނޑު ،ރޭޓިންގ މަސައްކަތަކަްށ ކުރަްއވާ ޚަރަދުތައް އިތުރުކުެރއްވި ނަަމވެސްޖެނެ  ެއކީ މެންނަށް ވަރަށް އުފަލާއަުޅގަ

އެްއ ަވނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅުނު މި ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިންސައްތަ  2016 ،ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ

ނަޑއެޅިފައި މި ން ރުފިއަ ބިލި 9.5ދެއްވާފަިއާވކަން.  ނޑު ގޮެތއްަގއި  ،ވަނީ ޔާ ކަ ނޑުމަިއގަ ދަންނަވާީނ  އަުޅގަ

ނޑުއަތޮޅުތަުކގައި ހުރި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށޭ.  ނޑު ؛ގެ ދާއިރާ އަުޅގަ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ ދިްއގަުރ  އަުޅގަ

އިރާގެ ރައްޔިތުންނަީކ ވެސް ކުރިއަށްދާ އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް އެބަހުިރ. ދާމިހާރު ،ނަމަ ދާއިރާއަށް ބަލައިލައިފި

އެީކގަިއ މަސައްކަތްކުރަން ަތއްޔާރަށް ތިބި ރައްޔިތެްއ. އަދި ީމގެ ފައިދާތައް ވެސް އެ ދާއިާރއަްށ  ވެސް ސަުރކާރާއަބަދު

ނޑުދާއިާރއަކީ.  ،ލިބިފައިވާ ާދއިރާެއއް މި ެދ  ،ވެސް ދިއްގަރު، މަުޑއްވަރި ޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލާނަން މިހާރުާޚއް އަުޅގަ

ދެްއވާފަިއ ގެ ބަޖެޓުގަިއ ވެސް ހިމަނުއްަވއިވަނަ އަހަރު  2016ވެސް ބަނދަރުގެ ަމސައްކަތް ފެށިގެން އެބަދޭ  ރަށުގެ

 ތް ެވސް ކުރިއަށް އެބަދޭ. މިއެބަވޭ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. މުީލގެ ިބން ހިއްކުމުގެ މަަސއްކަ

 ެވސް ުކރިއަށް އެބަ ގެންޮގސްދެްއވާ. މިހެން ދެންނެވި ނަމަވެސްނަގުނަ ްޕރޮޖެކްޓުތަކެއް މިހާރުވެސް އެަތއް ގިނޫން

މި  އަޅުަގނޑުިއތުރު ޚިދުމަތްތަކަށް އެދިއެދި ތިބޭ ބައެއް.  ،ވެސް އިތުރު ތަރައްޤީއަށް ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަކީ އަބަދު
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ސްދޭން ބޭނުންާވ ގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނެބަޖެޓުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިީޓަގއި ކުިރއަށް ގެންދަާވއިރު ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން

ނޑުމެންގެ ާދއިރާއަށް ޓޫިރޒަމް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް. ަވކިން ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި.  ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ދާއިރާގެ  ،ނަމަވެސް ރަްއވާފަިއ ނެތްކަމަށް ފާހަގަކު ކުަރްއވާނެރަށް ަވކި ރަށްތަކެއް ިޑވެލޮޕްޓުޚާއްޞަކޮށް ަވކި ރަށް

ފަޅުރަށްރަށް ޓޫރިސްޓް ނުކުރެވި ހުރި ރަްށރަށް، ތަރައްޤީުހރި  އިދިްއގަރު ދާއިާރގަ ،ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެުދމެއް

ނުޑ  މާ،ތަެކއް ކޮށްެދއްވުން. އެހެންވީޓުގެ ގޮތުަގއި ތަރައްީޤކުރަން. ކޮށްދެްއވެން ހުރި މަސައްކަތްސޯރި އަުޅގަ

ނޑަށް ވަަރށް އެކީަގއި  މިހާރުވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ މީދުތަކެއް ލިބޭ އްފޮނި އުމިކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި މ.ސަރުކާުރ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް  ކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް  ދައްަކާވފައި ވަނީ. ހަމަމިއާެއކު، ައުޅގަ

 ރިޒަމް މިނިސްޓަރާމި އެއަރޕޯޓުގެ މަސަްއކަތުަގއި ހަމަ ޓޫ، އެހެންވީމާޓެއް ެވސް އެބަ ބޭނުންވޭ. އަތޮޅުަގއި ެއއަރޕޯ

ނޑު މަޝްވަރާކުރަމުން  އަދި އެހެނިހެން ވަޒީރުންނާ ދަނީ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަކި އަދަދެއް މި އެކީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި  ނޑު  ނެތް ކަ ެއކީަގިއ  އާ ޓަރގެ ކޮންޓްެރކްޓް ފައިނޭންސިންކްރައިވެްޓ ސެޕް  ،ބޫލުކުރަނީގަނަމަވެްސ އަުޅގަ

މި ވަގުތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދާނެ ކަމަށް. ށް އަވަހަށް ތަރައްީޤކުރެިވގެންއެއަރޯޕޓް ވަރަދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ 

ނޑު ފާހަގަޮކށްއްހިމެނޭ ބައެއް މުހިބަޖެޓުގަިއ ނުހުށަހެޅިފައި މި އޮތް  ކަމަކީ ކަން ލަން ބޭނުން. މި މު ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 މަޝްވަރާެގ ތެރޭަގއި މި އެހެންވީމާ، ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް ކަްނކަން. ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން 

ނޑު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންެގ  ކަންކަން ހިމަނުއްވަިއގެން މި ކަން ކަމަށް އަލިމަގެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ރަށެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ވޭވަށަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ކުޑަ ތުން އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ފަރާ

އެ ރަަށީކ ގޮތް ވެފަ. އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނަނީ ތަރައްޤީ ތަންކޮޅެއް ލަހުން ލިބޭ ކަމުގައި މިކަން އެިކއެކި  ،ވާތީ

ނުޑ  ރަްއޔިަތކު ދިރިއުޅޭ ރަެށއް. ާޚްއޞަ ރިވަރަށް މަސަްއކަތްތެރި ވަަރށް އުފެއްދުންތެ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

މިހާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ހުންނަ ބަނދަރެއް. އެ ރަށުެގ ބަނދަރަކީ  ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

ނުޑމެންގެ މުޅި ހުރިހާ  ގެދާއިރާ ބަނދަރެކޭ ދެންނެވީމަ ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިުނގެންފާނެ. އަުޅގަ

ދާއިރާ ވޭވަުށގެ ބަނދަރު ބޭނުންކުރޭ އީ. އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުން ެވސް އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް އެ 

އަދި ަހމަ އެހެން އަތޮޅުތަކުްނ ވެްސ  .އެހެން އޮޑިދޯނިފަހަރު ވެސްއަތޮޅު މީސްމީހުން ވެސް. އަދި  ގެރަށްރަށުއެހެން 

ންކުރާ ބަނދަރެއް. އެހެންވީމާ، މި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރެވޭނެ މަގެއް ހޯއްަދވައިެދއްވުަމީކ ބޭނު މަސްކިރާ ހެދުމަށް

 ުމ އެއް ކަންަތއް. ހަމައެާއއެުކ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަންއްއެދޭ ވަރަށް މުހި ގައިޓް ކޮމިޓީއަޅުަގނޑު ހަމަ ބަޖެ

ނޑު ާދއިރާަގއި ރަތްމަންދޫގެ ޖެޓީ. ރަތްމަންދޫ  މިހާރު ، އަކީ ކުޑަ ރަށް. މި ރަށުގެ ޖެޓީ ނޭ އެންމެ އާބާދީިހމެއަކީ އަުޅގަ

އެީކ ބޭނުންކުރެވޭ ފެްނވަރަށް ހުރި ތަނެއް ނޫނޭ.  ކަމާރަްއކާތެރި ،އެކީ ކަމާތެރިއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ސަާލމަތް

ވަނީ. އެިކ މި ލިބިފައި  ތަެކއްތެރޭގައި އިތުރަށް ެގއްލުންއިގެ ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ މި ޚާއްޞަކޮށް މި އަހަރު ތެރޭ 

ހިސާބަށް ހިއްސާކުރަްއވާފަ. ޅުން ަވނީ މި މައްސަލަ ސަރުކާރާ އެ ބޭފު އެކު ކަމާމަރުޙަލާގައި ވަރަށް ކެތްތެރި
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ނުވާީތ މިކަމަށް އަލިމަގެއް ފެނިފައި ؛ގައި މިަކމާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ފައި އޮތް ބަޖެޓުއެހެންނަމަވެސް، މި ވަގުތު ހުށަހެޅި

 ރަދެއް ކޮށްަލއްަވިއގެން ޚަުކޑަކުަޑ  ދަންނަވާނަން އެކީ  ަގއި ައޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ

ރަތްމަންދޫގެ އާބާދީ ކުަޑ ރަށެއް. އަދި އަކީ ރަތްމަންދޫނަމަވެސް މިކަން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވޭތޯ ބައްލަވާށޭ. ސަބަަބކީ، 

ބޮޑެތި  މާ، . އެހެންވީމާއްޔިަތކު އުޅޭ ަރށެއްސްނުމުގައި ުއޅޭ ރަހިޖުރަކުރުމުގެ ވިއެހެން ރަށަކަށް ރައްޔިތުން ވެސް 

ޫބލުކުރާ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ރައްޔިތަުކ ދިރިއުޅޭ ރަެށއް. ގަތަްއ ރަަށށް ނާންނާނެކަން ވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  އެހެންނަމަވެސް، ރަށުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުނުވެވޭހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

ނުޑ ވެސް ލިބެ ނޑު ވަރަށް ިއސްކަންދޭ އަކީޖެޓީ ގެބޫލުކުރަން. އެހެންީވމާ، ރަތްމަންދޫގަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ  ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްކަމެއް.  ރަށަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢުތައް  މި ދެ ؛ދިއްަގރު އަދި މަޑުއްވަރީ  ،ލާނަންމިއާެއކީ އަުޅގަ

ކުރުމަށް ވެސް ަގިއ ކުނި މެނޭޖުގެންދެޭވ. އެހެންނަމަވެސް، ދިްއގަރުކުރިއަށް އެބަ  ސް ުކރިއަށްފެށިގެން އަދި މިހާރުވެ

ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ބޭތޯ ޙައްެލއް ލިތީ ެއކަމަށް ކޮންމެވެސް އަވަްސ ރު ދމާވެފައި ވާވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަެކއް މިހާ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދި ދަންނަވަން. މަޑުްއވަރީގެ ބަނދަރުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންެދވޭ 

ވެން އަންނަނީ ބޭރުތޮއްޓެއް ޖަހަިއގެން ކަމަްށ ބަނދަރުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރެ މަކު އެކަ އި ދަކުރެްއިވއްޔާ. މިކަުމގައިރާ

ދު ހަމަޖެއްސޭނެ ރަޚަގޮތަކުން އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް ކޮންމެވެސް. އެހެންވީމާ، މިއެބަ އެކަމާ ބެހޭ މާހިރުން ވިދާޅުވޭ 

ނމަގެއް ފެނޭތޯ،  ނޑުމެން އެންމެންދަންނަވާޓީަގއި ދަންނަާވލިޑު ބަޖެޓް ކޮމިއެއީ އަުޅގަ މީދުކުރަީނ އްއު ލުމެއް. އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންަދވައިފި ނަމަ،  ތައްރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރު މި ގެންދަވާ ހަރުދަނާ އުސޫުލގެ މަތީން މި ސިޔާސަތު

ހިސާބަށް ވެސް  އަދި ސަރޕްލަސް ބަޖެޓަކާ ބަޖެޓް، ޑްތަކަކީ ބެލެންސްނެ ބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ހުށަހެޅިގެންދާ

ނޑު ފު ނެމި ރިޔާސީ ދައުރުގެ ތެރޭަގއި ދެވޭ ބޫލުކުރަން. މިކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ ގަރިހަމައަށް ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން، އަދި ޚާއްަޞކޮށް ާދއިރާެގ ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މި 

 ،މެން ގެންދެިވއްޖެ ނަމަމިހެން އަޅުަގނޑުސަރުކާރަށް ދޭނެކަން އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ެވްސ ދަންނަވަން. 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ދާނެ. ޙައްލުުކރެވިގެންޑެތި ދަތިތައް ވަރަށް ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާތަުކގަިއ ދިމާވެފައި ހުރި ބޮ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަދިވެސް ވަަރށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ވަރަށް ިދގު. މެންގެ ލިސްޓު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

އި ޔާ ހުރިާހ މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުގަ ޮއތް. އަދި ިއއްޒަތްތެރިވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފުރުަޞތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި އެބަ

ނޑުެމން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރިޔާަސތުމަޖިލީހުގައި އުުޅއްާވކަން ެވސް ފާހަގަކުރަން.   ގެންދާނަންހަމަ ކުރިއަށްން އަުޅގަ
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މުލަކު ދާއިާރެގ  އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުދެމުން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްހުރިހާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ މިފަދަ މުނާޞަބަތު  2016ރައީސް. ތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނޑު ވެްސ  ނޑު އު ންމެހާ ވެދައްކާލަން ހުރި ވާހަކަަތްއ ކިތަވަގުެތްއގައި އަުޅގަ މީދުކުރަނީ މި އްސް ގިނަ. ައޅުގަ

ނަ ތަރައްޤީތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް. ޤަުއމަށް ގިނަގު ،ގިނަގުނަ ފައިދާތަެކއްބަޖެޓަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑުމެން ބަލަދަންނަ ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންނަމަވެސް ިމ ލަމާހިންގަާވށޭ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް. އިވާލަންޖެހެނީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ،ާވއިރުއިލާަފއިރުން ަތރައްޤީގެ ގޮތުަގއި ހިމަނަަގއި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާއަހަރުގެ ބަޖެޓު އަުޅގަ

ނޑަށް ތަން.  ތަްއ ވީުނވީތަން ނޭނގި ގޮސްފަިއވާަބއެްއ ބަޖެޓު ،މި ފެންނަނީ ބައެއް ކަންަތއްަތއް މަޑުޖެހި  2016 އަުޅގަ

މި ކަމަށް  ރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާޚަބޮޑު  ގެ އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދައުލަތު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ

ނޑު ވެްސ ގެ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ ދު އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބުރިޖުދެމެ އާއި ހުޅުމާލެއާމާލެދަނީ ފެނިގެން

ނޑު އު ކަމަކަށް ވާތީ، އެަކން އަޅުގަ  އްމީދުކޮްށގެން ހުރިހަމަ އެ ބުރިޖަކަށް އު މީދުކުރަނީ މި އްނޑު ފާހަަގކުރަން. ައޅުގަ

ދިއުން. ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި ލިބިގެން ރައީސް ދަތުރުކޮށްލާނެ ފުރުޞަތުވެސް ބުރިޖުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ގޮުތގަިއ މި ބަޖެޓް  ގެއީސް، މި ަދއުލަތަށް އާްމދަނީއަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ިއއްޒަތްތެރި ރަ ،ހަމައެއާެއއްކޮށް

ނޑު އެްއ ކަލާފައި ހުރި ބައިފޮތުަގިއ ހިމަނަ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ގެވަނަ އަހަރު  2016ފޮތުގައި  ންތައްތައް އަުޅގަ

 ތޭރަ  ،ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ައންދާޒާކުރާ ބަޖެޓަކީ 2016ޓެްކސްެގ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ކޮށްލާނަން. ހައިލައިޓު

ކަން ބޮޑު ބަޖެޓު ވަނަ ައހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެންމެ ބިޔަ 2016ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. އަދި ދިެވހި ތާރީޚުގައި 

ނުވެހުރުމަކީ ނުވަތަ ަބއެއް ަކންކަން ދާއިރުގައި ތްތެރި ަރއީސް. އަހަުރ ނިމިގެންފާހަގަކުރަން. ނަމަވެްސ، އިއްޒަ ވެސް

ނުޑ ުކރިންވެސްޖެޓުއެ ބަ ނޑު ނިސްބަްތވާ ދާއިދެންނެވިހެން ވާނުާވ ނޭނގުމަކީ މަްއސަލަެއއް.  ތަކަށް އަުޅގަ ާރ، ައޅުގަ

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށާއި އަިދ  މި ފުރުޞަތުގައިައޅުަގނޑު މުލަކު ދާއިރާގެ ވާހަކަ 

ނުޑ  ،އަދި ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް ،ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އަދި ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

 ބަޖެޓުގައި ރުގެވަނަ އަހަ 2015އްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހަދޭނަން. ކޮޅުފުށީގެ ގިރާ ސަރަލަތަފުސީލުކޮށް

 އްދުހައި ވެސް މި ގިރާ ސަރަ. އަދާހަމައަށް އައިއިުރގަ ރުފިޔާ ހިމެނިފަ  ންއަމިލި 6އޮްތ އެބަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު  ކަންނުދާހިނގަމުންމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހެދިފަިއ އޮތް ބަޖެޓަށް އެްއވެސް މަަސއްކަތެއް ހި ހިތާމަޔާ ެއއްކޮށް ައޅުގަ

ެގުވމުގެ މަތީން ރަށުގެ ގިނަ ންނެޢިއްޔާގެ އިސްގެ ޒުވާނުްނެގ ޖަމުފާހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮކޅުފުށީ

ނަންަގވަިއގެން ިއސްއްލަކަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ޙަދިއުން ވަމުންދާ ބުރި ދެރަށް މިހާރު  ،ރައްޔިތުންތަެކއް ބަިއވެރިވެ 
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އަދި  ،ަކއުންސިްލގެ ބައެއް ޚަރަދުަގއި ،ޢިއްޔާގެ ޚަރަދުގަާޔއި. ޖަމުބޮލުކުތަކެއް ޖައްަސވާފަ ތަނުގައި އެމި ވަނީ  މިހާރު

ނޑިނޭޅި އެ ރަށު  ވެސް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުަގއި އެ ބޭފުޅުން އެ ދަނީ މިއަދު ނޑުދޮށް  ގެކެ މާޔަތްކުރަން ހިގޮ

ރޭނަގޑާިއ  ،ތޮށްެޓއް ެއ ބޭފުޅުން އެ ދަނީ ވަރަށް ހިތްވަރާ ެއއްކޮށް  ިދގު ވުރެ ޫފޓަށް 330މަސައްކަތްކުރަމުން. 

ބުއިން ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެ ންޙައްލުކުރެޭވތޯ ބަލަމުން. ކެއި އެ ތަން ،ަކތްކޮށްދުވާލު އެ ތަނުގައި މަސައް 

ކަތް ކުރިއަށް. ކޮބައިތޯ ސަރުކާރުން ހަދަިއގެން އެ ބޭފުޅުން އެ ދަނީ އެ މަސައްތަނުގައި ަކއްކާ ތަނަށް ބަދަލުކޮށްގެން އެ

ނާޑ ބައްަދލުވީ ުޒވާނުންެގ ޖަމުރޭަގއި އަޅު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ؟ންނަށް ވެެދއްިވ އެީހތެރިކަމަކީއެ ބޭފުޅު އްާޔގެ ޢިގަ

ތޯ ިތ ކޮބައި ،އަޅުަގނޑު އަހާލިން .ޢިއްޔާގެ ަރއީސާނަވަނީ ކޮޅުފުށީ ުޒވާނުްނގެ ޖަމުއަޅުަގނޑު މި ދަން  .ރައީސާ

ޢިއްާޔގެ ަރއީސް ަރއީސް. ުޒާވނުންގެ ޖަމު އިްއޒަތްތެރި ؟ކީވެދެްއވި އެހީތެރިކަމަފަާރތުން ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުގެ 

ެއއްެގ ރުފިޔާބައި ، ެއއްއަޅުަގނޑު އަރިުހގައި ދެންނެވި. މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ލޯ ރުފިޔާ

ނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާން. އި ނުާވކަމިންވަރު ވެސް އެހީެއްއގެ ޮގތުގަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެއ  2015 .ލަންއަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެެވްސ  އެތެެރއިން ން ރުފިާޔގެ އަމިލި 7ވާތީ ނުވަތަ އެ ރަށް ގިރާތީ ހިމެނިފައި އޮތް  ރަށް ދެބުރި

ނޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ތިްނ އެހީތެރިކަމެއް ވެެދއްވާށޭ. އަޅު  ްއގެމިންވަރެއް، ކޮންމެވެްސ މިންވަރެ ގަ

ނުޑ ތަޢުލީމީ ވެސް ބަަލއިލާ  އަހަރުގެ ސަުރކާރެްއަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްެދވިފަިއވާ ކަންތައްތަކަށް ނަން. އަުޅގަ

ސްކޫލުަތކާއި ކުލާސްރޫމުތަާކއި އަިދ  ވާބާވެ ވީރާާނވެފައި  ،ލާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިއަށް ނަޒަރު ހިންގަ ދާއިރާ

އި އަދި އެހެނިހެްނ ފަިއވާ އެންމެހައި ފަރުނީޗަރުތަކާހަލާކުވެ ،ބަދަލުކޮށް ،ވެއްޓިފަިއވާ ފުރާޅުަތއް މަރާމާތުކޮށްފޫ

 ކުލާސްރޫމާއި  259 ،ކަންތައްތައް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާ އެއްކޮށް ކުރަމުން. މިގޮތުން

އާދެ! ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ކިަޔވައިދޭްނ ބަދަލުކުރެވުނު. ޓީޗަރުންެގ  ،އަށް 52ސްކޫލު، % 112ކުަރއްވާތި! ފުމާ؛ 110

ނޑު އިޞްލާޙުކޮށްއޮ ހާހެއްހާ ޓިޗަރުންނަށް އިތުރު ަތމްރީނު ދެވުނު. އިްއޒަތްތެިރ  ތިން ،ކުރަން ފެށިޛުއެ ތަންފީ، ނިގަ

ނޑު ެދކެނީ ޔަވަޅުރައީސް. މިއީ ޤައުެމއް ބިނާުކރުމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭނެ ފި ތަޢުލީމަށް  ،ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ،އް ަހއްދަަވއިޕްޮރވިންސް އޮފީހެ 7ރާއްޭޖގައި  ،ހިންގުމުގެ ފެްނވަރު ަރނގަޅުކޮށް  ،ެއއާެއްއކޮށްހަމަ .އިސްކަންދެްއވަން

 ޕްރޮވިންްސެގ ބެލުމުގެ ތެރެއިން ގުނަގުނައާދެ!  ؛ގެ ތެރެއިންލަފާ ޕްރޮވިންސްގެ ،ާޤިއމުކޮށްއެިޑއުކޭޝަން ޔުނިޓުތައް 

ވެރިން މެލޭޝިާއަގއި  29ެއއާެއއްކޮށް ްސކޫުލތަކުގެ ވެރިންެގ ތެރެއިން ހަމަގެންެދވި. ކުިރއަށްކަންތައްތަެކއް 

ތަމްރީނުކުރަން  މީހަކު ސްރީލަންކާަގއި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް 20 ،މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރަްށ ތަމްރީނުކޮށް

ނޑު އުއްމީދުކުރަން ިމ ސަރުކާުރގެ  ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަ މިފަަދ ވެސް ފެށުނު. މިއީ އަުޅގަ

ތަްއ އިތުރު ޕްޮރގްރާމު ،ސްކޫލުަތކަށް ތަޢާރުފުކޮށް އިތަެކއް ެއކުަލވައިލަ ހުންނާނެ ކަމަށް. އެޑިުއކޭޓަރ ވިސްނުންތެރިކަން

މަންހަޖެއް ބިނާކުރުވަނިިވ  ،ފެތޭ ިވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ުކރިއަށްވުރެ ޒަމާނަށްއެ ސުކޫލުތަުކަގއި ހިންގެ 

ފައުންޑޭޝަން ގެްނގޮސް މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ،އިކުލަަވއިލަމަންހަޖު އެ ،ތައްޔާުރކޮށް ވައިލުމުގެ ގަިއޑުލައިންަތކެއްއެކުލަ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ  ؟ކީ ކޮބައިތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްއައް ފެށުނު. ނަތީޖާބެލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެ ލެވެލްގެ އަޖުމަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ % ،އިލަތު އޭރު ހުރި މިންަގނާޑ އަާޅ ބަލާފަހާ . ނަތީޖާ ުކރިއަށް ގެންދެވުނު 44އާދެ! އަުޅގަ

ލާއިރު ިއއްޒަތްތެިރ އިޒަރު ހިންގަދިޔައީ މި ނަތީޖާތަކަށް ނަަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއަޅު އެއާެއއްކޮްށ،ނު. ހަމަނެރެވު

ނޑު އިތުރަށް ތަޢާރުފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ރައީސް އްެދްއގަިއ ހެލްތު ެސކްޓަރ ސަރވިސަސް ުނވަތަ ހަސަރަ 7، އަުޅގަ

. މިގޮތުން ފެށުނު ދޭން ޙީ ޚިުދމަތްޕަރޭޝަންަތްއ މެދުވެރިކޮށް ިޞއްެއ ކޯ ،ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަންތައް ާޤިއމުކޮށް

 ިއގެއާސަންދަ މާޔަްތކޮށްދިނުމަށްހިވާ ލިބުން ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންނަށް ބޭސްފަރު 2011 ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ދެކެމުން މި ތީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ދަކުރެއްވީމެއް ކުރެުވނު. އިރާނަމުގައި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ޤާއި

ހެދެމުން އަންނަ ކަންތައްތައް  ،ތަރައްީޤވަމުން ،ކުލެިވގެންދުމަތްތަކަކީ ެއ ފައުންޑޭޝަންގެ މަތީން އެ ޚި ޙީދާ ޞިއް

ނޑު ދެކެން. ކުއްލި ކަމު ެއުކ ޔަޤީންކަމާ  އިތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފަސޭހަކަމާ އެއް ބަލިމީހާލަތުަގއި ހާގައި އަުޅގަ

ެއއްކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތެގ އެއާހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ދެވޭނޭ އިންތިޒާމު އާސަންދަިއގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދިޔަ

ބެޭހ  އަދި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ކަމާ ތައްލްތަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަުމގެ ގޮުތން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްކުރުރަނގަޅުފެންވަރު 

. އި ރާއްެޖއިން ބޭރުން ފޯރުކޮށްދެވުނުޔާ އްޭޖގަތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތައް ރާމެނޭޖްމަންޓު އަދި ފަންނީ  ށްންނަމުވަްއޒަފު

ނަށް ދިވެހިން ކީނާިއ ނަރުހުންނަޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަުކގައި މަަސއްކަތްކުރާ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން އިޔާރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގަ 

މާލޭގައި ހުރި ކާބޯތަކެީތގެ  .ކުެރވުނުއިތުރު އި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ތަމްރީނުެގ ފުރުޞަތުތައްޔާހެދުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގަ 

ކެފޭ އަދި ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް އިންސްޕެކްޝަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންެދވުނު.  ،ވިޔަފާރިކުރާ ރެސްޓޯރަންޓު

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެސް ހަމަ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެބަ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން އިއްޒަތްތެރި އިލާނައެްއކޮްށ ބަލައެއާ ފަށައިފި. އަޅުަގނޑު ހަމަތަން މިހާރު ފެންނަށް  ދާންކަން ޑިވެލޮްޕވަމުންކަ

ނޑުެގ ދާއިާރެގ އެހެން ކަންތައްަތކަށް ވެސް، ރައީސް ނޑު މި ދަންނަވަނީ  .އަުޅގަ  ވަނަ އަހަރު ސުނާމީގެ 2004އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަނދާނަ ރާއްޭޖގައި އެންމެ  .މު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއްވަރަށް މުހިވަގުތު  މިލަން އާކޮށް ށްކާރިސާ އަުޅގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރަށެއް  ގައިދިޔަ ރަށްތަުކެގ ތެރޭމީ ކާރިސާގައި ާހލުގައި ޖެހިގެންބޮޑަށް ސުނާ  ހިމެނޭ އަޅުގަ

ނ .ކަމަށްވާ ޮކޅުފުށި ދެމެދުަގއި ހުރި ތަފާތުގެ ވާހަކަ.  ރަށާއެހެން ރަށް ުޑ މި ދަންނަވާލަނީ ކޮޅުފުއްާޓއިއަުޅގަ

އަޮތޅު ކަނޮދޅުދޫ. ކަނދޮޅުދޫަގއި މީހުން  ްއ ރަށް އެީއ ރ.ސުނާީމގައި ހާުލގަިއ ޖެހުނު އެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކުެރިވގެންދިޔަ. ބިނާއެ ރަށް  ،އާދެ! ދުވާފަުރ ތަރައްޤީކޮށް ައތޮޅުގަިއ ރަށެްއ ތަރައްީޤކޮށް،  .ެވގެން ރ ވަރު ވޭޅެނޫދިރި

އޮީތ . ކޮޅުފުށި ރަށެއް ކޮޅުފުށި އެއީ އޮތް ބޮޑަށްހާލުގައި ޖެހިފައި ވުރެ މާރުކޭެޓއް އެޅުނު. މިއަށްށުގައި މަސްއެ ރަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރެްއަގިއ  ސައްކަތެއް ނުހިނގާ.މާރުކޭޓުގެ ެއއްެވސް މަސްކޮށް. އަދާހަމައަށް ެވސް މަސްހު

ނޑު ހަމަ  ނަވަިއގެން އެ ގެންދެވި ޕްރޮގްރާމުއަުޅަގނޑު މަނިކުފާނު ވެސް ުހން ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަ

ެއއްކޮށް ާފހަގަކުރަން. ޮކޅުފުށީގެ ަރްއޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މިންވަރެއް އިރާދަކުރެްއވީީތ  ޝުކުރުވެިރކަމާ
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ނުޑ ހަނދާންވަީނ އެމް.ޑީ 164ޕީ ސަުރކާރުން ގެެނސްދެއްވި. އެމް.ޑީ. .ޕީ ސަރުކާރުން ގެ ކަަމށް އަުޅގަ

ކޮޅުފުށީެގ  ،އިމުކޮށްދެްއވި.  ސުާނމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްޤާ އަދި ނަރުދަމާއެއް ޅުްއަވއިދެްއވީ. އަ

ފުށީަގއި ފެނުގެ ނިޒާމެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ދިަޔިއރުގައި ޮކޅުއަހަރު ފާއިތުެވގެން 11ރުވެފަ. ފެން ވަނީ ތަޣައްޔަ

ތަށް ފާތު ގޮތްގޮހަމައަށް ވެސް ތަ ޣައްޔަރުވެަފއިވާ ފެނުން. އަދާތަ ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެންވަރަމުން އެ

ނޑަށް އަރިމަތީ ސުރިޚީ ތަކުގެބަޖެޓު ތައް ބަެއްއ ފަހަރަށްރުަގއި ކޮޅުުފށީގެ ފެނުގެ ވާހަކައިބަޖެޓުތައް އައި  ތަކުން އަޅުގަ

ނޑު ރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ވާހަކަ ނެތްކަން. ފެށޭ އަހަ ،ދިޔަ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއިފެނިގެން އަުޅގަ

ސުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން  ،މި ހާލުގައި ،ދަނީ ވެސް ހަނދާންކޮށްދެމުން މި އަބަދުވެސް ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް

ފެނާިއ އަިދ  ރަުށގެ އެ ،ވެރިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޖެހިފައިވާ މި ގިލަން ށީގެ ަރއްޔިުތންނަށް ޮކޅުފު، ވިޔަސް 

ނޑަށް ެއތައް ބައިވަރު ކޯެލއް ައއިއި މިދިޔަ ިވއްސާރަ .އިދެްއވާށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަ ދައްމަގުތައް ހަ . ަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަ. އެއްޗެހި ހެދެމުންދާ  މަގުތަކާ ފުށީ ކަހަލަ ރަށްރަށުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑަށް މި އަުޑއިވެނީ ވިލު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މީ ހަމަ ސުނާމީ ކާރިސާގެ ަސބަބުން ހާހެދެމުންދާ މަންޒަރު އަޅު ލުގައި ޖެހުނު އެއް ގަ

އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ިވޔަސް  ،ނުލެވޭ ތަެނއްގެ ގޮތުަގއި ހަދާފައިއިއަޅަ  ޓަކީ ވަކި ރަެށްއގެ ގޮުތގައިއްރަށް. ކޮޅުފު

، އާދެ؛ އުއްމީދުކުރަްނ މި ސަރުކާރުން އޮތުން ައޅުަގނުޑ ނިހާޔަތަށް ކުށްވެރިކުރަން. އަޅުަގނޑު އިބާއްވާފަ 

ނޑު ދެްއވި ބިލަށް އަޅުތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިމި އިއްޒަތް މައުމޫން ސްފާރިއަޙްމަދު  އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ގަ

އެ ބިުލގަިއ ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  .ބެހޭ ބިލު ެއއީ ސުނާމީ ކާިރސާއާ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. 

ނެ ގޮތްަތކެްއ ވެދެވޭރަކުން އެ ރަްއޔިތަކަްށ އެހީތެރިސަރުކާރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ، ނަމަ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެމި

ނޑު މިއަދު މި ފިޔަވަޅުމަތީގައަޅު އިމުކޮށްފަިއވޭ. ޤާ  ،ވެސް މި ގޮވާލަނީ މި ބިލުގެ ދަށުން ނަމަވެސް ހުރެއި ގަ

ކާިރސާގެ ރިަކވަީރގެ ދަށުން ެއ  ގެކޮޅުފުށީަގއި ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި ރަްއޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި ސުނާމީ

ެގ ވަނަ އަހަރު 2015. މި ތެރި ަރއީސްއިމުކޮށްެދއްވާށޭ. ިއއްޒަތްޤާބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް  ރައްޔިތުންނަށް

ެއކަމަުކ  .ވެްސ ހަމަ އެބައޮތް ލާއިރުަގއި ކޮުޅފުށީގެ ބަނދަރުގެ ވާަހކަ ޮއތް ލިޔެފަ. މި އަހަރުއިބަޖެޓަށް ބަލަ

ލާފައިާވއިރު މިކަން ވާނީ އިކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި މިކަން ހިމަނަހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެްއޒަތްތެރި ރައީސް ބަޖެޓެްއ ނެތް. އި

ހަކަ އެބައޮްތ ބަޖެޓުަގއި ކޮޅުުފށީގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާެއއްެގ ވާ .ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ކުންކޮން ދުވަހަ

 .ފުއްޓަށްލަން ބޭނުން ނާލާއިަބލަައޅުަގނޑު  .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްއަހަރު ެވސް. ައދި ކުރީ  ،ވެސް މި އަހަރު އިޖަހާފަ

ބޭރު  ،ނެތް ށްސް އެ ބަނދަރުގެ ބޭނުންކުރެވޭކަްއޒަްތތެރި ރައީވެސް އިއި ދޫކޮށްުލމުން އެްއގޮތަކަށް ހަދާފަ އިނާލާފުށީގަ

ނުޑ ސަރުކާރަށް އެދެންވަނީ ތިލަވެފަ.  ނުަލއެއް. ބަނދަރު ިމހާރު ތޮއްޓަކާ އުފާކުރަން ސަރުކާރަށް ައޅުަގނޑު  ،އަުޅގަ

ަގއި ބޮުޑ ހިލަ ގެ ބޭރު ތޮށީއެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ެއ ރަށު، ވާތީ  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި 2.7ނާލާފުށީގެ ބަނދަރަށް 

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހިގެން  މުލަކުަގއި މުޅި ، . އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑު ތިމާމުޅި ރަށް ވަށައިގެްނ ގިރަމުންދާ މައްސަލަ.  ،ރަށް ހަތަރު ފަހަރަށް ށް ދެތިންބެހޭ ަވީޒރަ ވެށްޓާއަޅުގަ

ނޑުމެ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުެރިވްއޖެ. މެސެޖު .ފޯނުކުރެވިއްޖެ  ްނގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެެއއަށް ޖަވާެބއް ނުދެްއވާ. އަުޅގަ

އްޔޫމްެގ އަރިހަށް ވެްސ މި ވާހަކަ ާވނީ އުފުލާފަ. ެއކަމަކު ވެސް ޤަޢަބްދުލްޔާމީން  هللاަރއީސް ޢަބްދު  ،މްޢީއަދުގެ ޒަ

 ނުނަންގަވާ ފޯނެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ  30ހިސާބުން މިހާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ދާނަން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ރޭ  މިވެސް ކުިރއަްށ ގެންދާނަން. ހުސްަވގުުތކޮަޅށްފަހު އަނެއްކާ މިނެޓުގެ 30

ފުރުޞަތު ވާހަކަދެްއކެވުމަށް  ،އެރުވުމަށްތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުޒަފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންަނާވ ހުރިހާ އިއް

ފަހު މިކޮޅަްށ  ކޮޅަށްމިނެުޓގެ ުހސްަވގުތު 30ންބަރުން ރިޔާސަތުން ހުޅުވާަފއިާވ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަދި އިްއޒަތްތެިރ މެ

 ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ]އަށް  18:40އިން  18:07ހުސްވަގުުތކޮޅު: 

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގެންދިއުމަށް ފަށާނަން. އަޅުގަވެސް ޖަލްސާ ކުރިައށްށްފަހު އަނެއްކާ ހުސްވަގުުތކޮޅަ. `

  .އަށްރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ގުަރއިދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެިހ   .هللاالم على رسول الة والس  والص   هلل لحمدا .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ޅުަގނުޑ ޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަ ކަމަށް ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ހުށަހެޅި 2016ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

هللا ރަބަލް ޢަބްދުލޮބުވެތި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަެއކުަގއި މިއަދަީކ އަުޅަގނޑުެމންގެ ެއއާ އަދާކުރަން. ހަމަޝުކުރު

ެއކަމުެގ ، ވާތީ ކަމަށް އަހަރު ފުރުނު ދުވަސް ދެހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނއްވިާތ  ޤައްޔޫމް ވެރިކަމާޔާމީން ޢަބްދުލް

ނޑުމެ ބާދީތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކު ނޑު އަރިްސކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ ްނގެ މި ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަޅުގަ

މިނިވަންކަުމގެ ައސާީސ ޙައްޤުތަާކއި  ،ނޫނުއަާސސީގަިއ މި ބުނާޤާއިރުަގއި ފާަހގަކުެރވިގެންދަނީ ލާއިބަޖެޓަށް ބަލަ

މެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ންއެ، މެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކޮށްންބާބުގައި ބުނާ އެ
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ނޑުމެންނަށް މި އި ވާފަބަޖެޓުގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖަްއސަ ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  އޮތްަތއް ފެނިގެން ައޅުގަ ދަނީ. ާއދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ދާއިރާއަްށ ބަލައަ ،ކަމަކީ ބޭނުންވާ އެއް ިމ  އި،ާލއިރުގަ އިގުރައިދޫ ާދއިރާއަށް ބަލަ، ލާއިރުއިުޅގަ

ައޅުަގނޑު  ،. ެއގޮތުންއަހަރު ތެޭރގަިއ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ަރއީްސވަނީ ކޮށްެދްއވާފަދެ ވޭތުވެިދޔަ 

އެކު އާސަންަދ އެއާ ޑުހިލަ ޖަހައިދެއްވާަފއިވޭ. ހަމަގުީޅގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި ބޮ، ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް

 24އިތުރުން މާފުށީގައި އް އަޅުްއަވއިދެްއވާފަިއވޭ. އޭގެ އަލަށް ކޯޓުގެ އިމާާރތެ، އިބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިދެްއވާފަ

ފިހާރަ ލިބޭނެ ގޮތް ަވއިދެްއވާފަިއވޭ. އާަސންދަ ބޭސްގެ ޚިދުމަތް ިޞއްޙީ މަރުކަޒުަގއި ލިބޭނެ ގޮތް ހަަމޖައްސަގަިޑއިރު

ާލއިރު އިއިތުރުން ގުރައިދޫއަށް ބަލަތަކެްއ ކުރިއަށް އެބަދޭ. މީގެ ކޮށް ިޞއްޙީ މަރުކަުޒގެ މަރާމާތުއެއް އެއާ ވެފަިއވޭ. ހަމަ

ަގޑިއިރަްށ  24މަރުަކުޒެގ ޚިދުމަތް  ޙީއެއާެއކުަގއި ޞިއްހަމަ ކޮށް ނިމިފަ.ވަނީ  ބަނދަރުގެ އެްއގަމު ތޮށި މި

ނޑު އެްއވަރު  ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތެއް ދޭން ފެށި، ،ފިހާރަ ލެވިއާސަންދަ ބޭސް  ،ބަދަލުކުރެވި ނޑުގެ ފަސްގަ ، ކުރެވި ބޯޅަދަ

އިމާރާެތއްެގ މަސައްކަްތ މިހާރު ކުރިައށް އެބަދޭ. ޯކޓު އިމާރާތުެގ ބުިރ  3ނިޑ ޖަހާފައިވޭ. ސްޫކލުގައި ދަގޯލް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ވޭުތވެދިޔަ އީ ވޭ. މިފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައި މަސައްކަތް އެބަދޭ. މިސްކިތް  އަހަރު  2އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މީގެ ކުރީގަ  ނޑުމެންނަށް ތެރޭގައި ަރއީސް ކޮށްދެްއިވ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އަުޅގަ އި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ  ،ނުވާފެނިފައި  .ރަްއޤީއެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނުވާ ފަދަ ބޮޑު ތަމި ދާއިރާގެ ރަށްަތކަށް ލިބިފައިއަދި އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުަގއި  2008ދިޔައިުރަގއި ފާސްކޮށް ނިިމގެން ،ބަޖެޓު ނިމި ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުގެ  2007

ވެްސ އި ކޯެޓއް އެޅުމަށާއި އަދި އެނޫން އަން ރުފިޔާ. އަދި ގުޅީގަ މިލި 7ން ހިއްކުމަށް ރައިޫދގެ ބިވޭ ގުއި އެބަހިމަނާފަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ންއަމިލި  2މަސައްކަތްތަކަށް   ބަރު ންވަނަ އަހަުރ ނޮވެ 2008، ރުފިޔާ. އަުޅގަ

ގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން. މިދެންނެވި ަކންކުރަމުންވެރި އުމުގެ ޤަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި  11 މަހުގެ

ޓަކައި އޭުރގެ ސަުރާކރުން އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ  ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތް ކަންތައްތައް ތަންފީުޛކޮށްދެްއުވމަށް

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މައްޗަްނގޮޅީ ، އަތޮޅުގެ މެންބަރަކީ މާލެ ،މެންބަރަކީ ަގއި ކޮށްދޭންޖެހޭ. އެއީ އޭރުގެގޮތު

ގެންދިޔަ މެންބަރު. އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރަމުން މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އެީއ އޭރުަގއި މާލެ، މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ. އެހެންީވމާ

ތައްތައް ހިމެނިގެން އައީ. އެކަމަނާގެ މަޖިލިސް މެންބަުރކަމުގެ ދަށުަގއި މިދެންނެވި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދިަޔ ަކން

ކަމަނާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕާީޓައށް ވެރިކަން ލިބިގެންދިޔައީ.  އާެއކުަގއި އެ އަހަރު ިނމުމުގެ ކުރިން އެއެހަމަ

ޢު ވެސް އޮތީ ބަޖެޓުްނ ވަނަ އަހަރުަގއި އޮތް މަޝްރޫ 2008އިރުަގއި މިދެންނެވި އި ވަނަ އަހަރު އަ 2009 ،ހިތާމައަކީ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އޮތީ ިމ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  އަަހރު 3މި  11، 10، 9 ؛11، 10، 2009. ފޮހެލާފަ

ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ، ފަ. އުނިކޮށްފަ. އެހެންވީމާފޮހެލާއަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންޖެހޭ ޗާޓުން  ،ރާއްޖޭގެ ާޗޓުން ވެސް 

ޙަޤީޤަތުަގއި އެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ދައްކަާވއިުރގައި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ވަނަ އަހަރު ރައީްސ  2007މިދެންނެވި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ، އެ ކަމެއް ުނކުރެވުނޭ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންނަކަށް 
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މި ބަޖެޓު  އިަވނަ އަހަރުގަ 2008، މައުމޫނުގެ ދުވަްސވަރު ހިމަނުއްވާފައި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްެދއްވާަފއި ޮއއްވާ 

ނަވާ ޕާޓީއަްށ ކަމަނާ ހިމެނިވަޑަިއގަން އަދި އެ ،މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭރުގެ 

ދިޔައިުރގައި ެވސް އަހަރު ނިމިގެން 3ކުރިއަށް އޮތް ދެން  ،ދިޔައިރު އެ އަހަރު ނިމިސަރުކާރު ލިބިގެން

. އަޅުަގނޑު ދެންމެ މި ތަރައްޤީ ނަިއސް ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ މި ރަށްތަކަށް ވަނީ އެްއވެސް ކަހަލަ މިންވަރެއް

ނޑު ، ދެއްވި ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ ދަންނަވާލީ ތަރައްޤީތަކަކީ ަރީއސް ޔާމީނުގެ ވެިރކަމުަގއި ެއ ބޭފުޅާ ކޮށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދުގެ މި ބަޖެޓަކީ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަގަްށ ވަރަށް އުޖާލާެވގެންދާނެ  ،ގަބޫލުކުރަނީ

. 74ވެްސ % 2010. 74އޮތް %ވަނަ އަހަރު އެބަ  2009އިރުަގއި ޑީ.ޖީ.ީޕެގ ނިސްބަތުން ބަލާ ބަޖެޓެއްކަން. އާދެ!

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން އޭުރަގއ%80ި، 2011 އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިުރަގއި  ،. އަުޅގަ

 2015އަށް.  66%ެވެގންދިޔަ ވަނަ އަހަރު އެ ދަށް  2014. ބަތޭއަޅުަގނޑުމެން އުފުލަންޖެހުނު ދަރަނީގެ ބޮޑު ނިސް

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ރައީސް ޔާމީންއަށް ތިރިވެގެންދިަޔ. މިއީ އަޅު  62ވަނަ އަހަރު % ގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތެގ ގަ

ދަށްވެގެން އެ ިދޔައީ. އަިދ  74މަނިކުފާނު ކުަރްއވާ ބުރަ މަަސއްކަތްޕުުޅގެ ަނތީޖާއެކޭ. މިދެންނެވި % ދަށުން އެ

 62%ހަރު ހިނގަމުންދާ އަމިހާރު މި  ،އަށް. އަދި މި އަހަރު 66ދިޔައީ ދަްށެވގެން 80، %ހަރު އޮތް ވަނަ އަ 2011

މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދަރަނިތައް އަދާކުެރވެމުން އެ ދަނީ. ، ދަށްވެގެން އެ ދިޔައީ. ެއހެންވީމާއަށް 

ނޑުމެްނގެ  3އޮތް  ޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަ ޤައުމު ައހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ިމއުޅެނީ ސަލާމަތްނުެވިވގެން. ޙަލާފަ. އިވަ އޮތީ ދަރު ޤީޤަތުގައި ކޮންމެ ބަޖެޓެއް އަިދވެްސ އެކަމުން އަުޅގަ

ކަމެއްތޯ އޮތީ ތަކަށް ކޮންވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މި ބަލައިލަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަށް މައައި

ހިމެނިފަ. ބަނދަރު އެބަ އޮތްތޯ. ބިން ހިއްކުން އެބަ އޮތްތޯ. ނަރުދަމާ އެބަ އޮތްތޯ. އެއިން ކޮންމެވެސް ކަމެއް އޮތްތޯ 

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކަމަށް ވާތީވެ ނޑުމެންގެ ކޮންމެ  .ބަލައިލަން މި ޖެހެނީ. އެއީ ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ކަންކަން ޔިތަކު ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ މިރައް ނަކީ މިހާރު މި މި ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަން. އެއީ ައުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ، އެހެްނވީމާނޫޅެވޭނެ. ބައްތި ދިއްަލިއގެންޒަމާނުގައި ފުޅި ައޅުގަ

ވެސް އޭނަެގ  ކުވެރިއަކޮންމެ ބެލެނި؛ ަގއި ކޮްނމެ ކުއްޖެއް ވެސްބޭނުންވޭ. ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވޭ. ސްކޫލު

 އ12ާ ރަުށަގއި ބަހައްޓަިއގެން ގުޭރޑް އްލަދަރިފުޅު ނުވަތަ އޭަނގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަުށގަިއވާ ދަރިުފޅު އޭނަެގ އަމި

އިްނ  2009 ،ނޑުމެން މި ދަންނަވާހަމައަށް ކިޔަަވއިދޭން ބޭނުންޭވ. މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

. މިއަދު ަރއީސް އިލާފަަޤއުމު ދަރުވަވަރަްށ އޮތީ މުޅި  ދިޔައިުރގައި މިދެންެނވިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރު ނިމިގެން ގޮސް

ކޮންމެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ެއ ، އެހެންވީމާޔާމީނަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަީނ އެ ދަރަނިތައް އަދާކުރަން. 

ކަމެއްތޯ ހިމަނާފައި އޮތީ ބަލައިލާއިުރގަިއ އެ މެންބަރެއްގެ ދާިއރާއަށް ކޮންއެ ބޭފުޅެްއގެ ނުވަތަ  ؛ބޭފުޅާގެ

ނޑުމެން ބޭނުން ،އެުކ ދަންނަވަން ިމ ޖެހެނީޔާ ޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިހތާމައަ ކަންތައްަތއް ިމއަދު  ވާއަުޅގަ



134 

 

ގޮތަށް އެ  ކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުގައި މިދެންނެވިބަޖެުޓގައި ެއކަންކަން ހިމެނެން ނެތް ސަބަބަ ،ނެތީކުރެވެން

 ޖެހޭ. އެގޮުތގެ ަޤއުމު ސަލާމަތްކުރަން އެބަ، ދަރަނިތައް އޮތީމަ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެރިކަުމގައި ހުންނެވި ަކމުގައި ިވޔަސް

އުމުގެ ޤަމި ، ށްއުމުގައި ހުރި ދަރަނިތައް ސަލާމަތްކޮޤައެ ހުންނެވީ މި މަތީން ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ނިކުމެވަަޑއިގެން 

ނމަތީން އަޅު އެޮގތުގެ، ން ސަލާމަތްކުރުމަށް. އެހެންވީމާރައްޔިތުން އެ ދަރަނި  ށް ޑު މި ދަންނަވާލި ތަފާސްހިސާބަގަ

ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަުތެގ ހާރު އެ މަނިކުފާނު ކުަރއްަވމުންއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް އަިއސްފަ. މި ބަލާއިރުަގއި މި

އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި ، އަދާވަމުްނ އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ މި މަޑުމަޑުން ދަރަނިތައް ނަތީޖާގެ ގޮތުން މިއަދު

ނޑުމެންެގ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ،މެންބަރަކު ވެސް އެބަ ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ކޮންމެހެން  ،އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި އިތުރުގެތެެރިއން އޭ، ތައްތައް ހިމެނިކަމުގައި ވިޔަސް ބޭނުންވާ ކަން ކޮށްލަިއގެން ވެސް މި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން  އުމުަގއި މިޤަ ގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޮްތ ދަރަނި ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ. އާދެ! މި ދަރަނި އަުޅގަ

. ވެސް ގަބޫލުކުރޭ ތުންއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔި ނުވަތަ މި ޖެއްސީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރންކަން ،މި ޖެއްސި މީހަކީ

އެިކއެކި  ،ލާއިުރގައި އިއާދެ! ައޅުަގނޑު އިތުރަްށ ބަލައެކަން ގަބޫލުކުެރވޭ. ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮްނމެ މީހަކަށް 

ންނަނީ ވަނަ އަހަރު މި އޮ 2011ކުރުމަށް ތިމާވެށި ރައްކާ .ލާއިރުގައި އިނގޭތޯއިބަޔަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮަތށް ބަލަ ބައި

 ވަނަ މި  2011މިލިއަން. ތަޢުލީމަށް  699 ވޭޖެޓުަގއި އެބަ އޮށް ލަފާކުރާ ބައަހަރަ 2016ކަމަކު މިލިއަން. އެ 102

ވަނަ އަހަުރ  2011ިޞއްޙަތަށް މިލިއަން.  3217 ތްފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެބައޮ މިލިއަން. ެއކަމަކު މި 1796ންނަނީ އޮ

މިލިއަން.  2548ންނަނީ އޮމި  ވަނަ އަހަުރގައި  2016 ގައި،ރުހައަންނަ އަ މި ،މިލިއަން ހިމެނިފައިވާިއރުގައި  368

ވަނަ އަހަރު  2016ދަލުގައި ވަނަ އަހަރު. ޭއގެ ބަ  2011ެއީއ ، 1135 ސޯޝަލް ސެިކއުރިޓީާއއި ވެްލފެއަރ ކަންތަކަށް

އަން މިލި 1627ވަަނ އަހަރު  2011މިލިއަން. ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަާމޢަތުގެ ފައިދާއަށް  3263ންނަނީ މި އޮ

ނުޑވެރިކަމަށް މަސްމިލިއަން.  3554 ތްރާ ބަޖެޓުގައި އެބައޮ ކުވަނަ އަހަަރށް ލަފާ 2016، އިރުއޮތް  93ވެިރކަމާއި ދަ

 471މިިލއަން. މަާގިއ ބަނދަރު ހެދުމަށް  147އޮތް ެއބަ ަގއިއަހަރު މި ،ވަނަ އަހަުރ އޮތްއިރު  2011މިލިއަން 

އަށް  60ތުގެ ޚިދުމަތް %މިލިއަން. ުމވާަސލަ 3393 ޮއތްއެބަ  އަހަރު މި ،ވަނަ އަހަުރ އޮތްއިރު  2011މިލިއަން 

 2011މިލިއަން  34ިރޒަމަށް މިލިއަން. ޓޫ 101ތް ގަިއ އެބައޮއެިރއިރުަގއި މިފަހަރުގެ ބަޖެޓު މިލިއަނަށް 60 ؛ދިޔައިރު

ނަ އަހަރަށް ބަލާފަިއ ވަ 2011ުޑ ދަންނަވާނީ މިލިއަން. ާއދެ! އަުޅގަނ 174 އޮތްމިއަަހރު އެބަ، ވަނަ އަހަރު އޮތްއިރު 

ނއައި މުއްދަތަްށ ބަލާއިރުގައި  އޭގެފަހުން މި  އުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޤަ ޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ުކރިއެރުމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ނަމަ. އެހެނޫންވަނީ އިޤްތިޞާދަށް ފެންނަވާފައޭ އެަތްއ ގައި އެަތއްއިރުބަލާ މިދެންނެވި އަދަދުތަކަށް އަޅުގަ

އަސާީސ  ،. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތަކީ ލިބިފަ ވެސް ކުިރއެރުންންމެ ދާއިރާއަކަށް ކޮ ވަނީ މި ނަެއއްގު

މަނިކުފާނު  އެމަތީން  ެއޮގތުގެން. ދެްއވުފޯރުކޮށްރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ގާތުން ޙައްޤުތައް، އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް 

 ނުޖެހޭ. މި ނޭ. މި އެއްވެްސ ކަމެއް އޮޅޭކަށްއެބަ ފެ ލީމައިހިސާބުތައް ބަލަ ކުރަްއވާ ބުރަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި
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 ވަނަ އަހަރު 2010ރަނިތަކަށް ބަލާއިރު އާދެ! މިދެންނެވި ދަކަންކަމަކީ ފޮތްތަކުން ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތައް. 

އަށް.  12.5 ތްވަނަ އަހަރު އެަބއޮ 2010. އެއީ؛ ވަނަ އަހަރު 2009ގޮްއސަ. އަށް އަަރއިގެން  20.0އެބައިން %

. އެހެންވީމާ، އެ ދަރަނިތައް އެ އަންނަނީ 2.9ންނަނީ އަހަރު މި އޮ ވަނަ 2014އިރުަގއި ލާ އިއަޅުަގނޑު ބަލަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ލޮުބވެތި ލާއިުރ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ އިކަންކަމަށް ބަލަ . އެހެންވީމާ، މިކުޑަވަމުން

ނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ށްދެްއވަޭއ އެބަކޮަމސައްކަތްޕުޅު ވަރަށް ޮބޑަށް ކައި ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ޓަ ،އަުޅގަ

އެބަ ކުރަްއވާ.  ަތއްށް ަޓކައި ަމސައްކަތްއަދި ރަށްތަުކގެ ތަރައްީޤއަ މްކޮށްދީނިތަކުން ސަލާދަރަ މިދެންނެވީ

ހޭ ިޞއްޙަތާ ބެ ،ޝްރޫޢުތަކާއިރަށްރަށުގައި ބަނދަރުެގ މަ ލާއިުރގައި ތަފާތު ެއކިއިބަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް

ވެްސ ރަްއޔިތުން ޭބނުންވާ ެއކިެއކި ކަންަތއްތަކަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް މި ބަޖެޓުަގއި ތަޢުލީމަށާިއ ައދި އެނޫން، އިކަންތައްތަކާ 

ހިމެނިފައިވާކަން އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް 

ޅު އަނދިރި ުދވަސްތަެކްއ ދޭތެރޭަގއި. ކަ އ2012ާއިން  2009ވަސްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކޅު އަނދިރު ދު

ނޫން. ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ވަިކ މީހަކަށް  .ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްމުިޅ އުމުގެ ޤަޑުމެްނގެ އަޅުަގނ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ިއ،ވާލަދިަޔއީ ކަޅު އަނދިރި ދުވަސްތަެކއް. އެހެްނވީމާ، އެކަންކަން ފިލު ފެނިގެން ވެސް

هللا ބުރަ ްއ މި ފެއްޓެވި ދުގަިއ ރައީސް ޔާމީން ކުރެްއވަ ފާގަތިކަމާއި ކުރިަމގު އުޖާާލކުރުމުގެ މާތް މަޤްޞަ

ނޑު ގަޫބލު ަގނޑުމެން ުރގައި ެދން އިތުރަށް އަޅުނިމޭއު އަހަރު 5މަނިކުފާނުގެ  ގޮތުަގއި އެ ކުރާރަޙުމަތްފުޅުން އަޅުގަ

ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ގެަސްއކަތެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުެމންމަ ނެ އެއްވެސްކުރަންޖެހޭ

އަހަރަކަށް ނޫން.  2އަހަަރކަށް،  1މަނިކުފާނު  އެކުީރ އިންތިޚާބު ކަމެއް ނިމިފައި އޮންނާނީ. އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރުމަށް ޓަަކއި. ޤައުމުގައި ވެރިކަންމި  އަހަރު ވަންދެން 5މަނިކުފާނު  މަނިކުފާނަށް ވޯޓުދިނީ އެ އެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ގަބޫލު އްަގިއ ައހަރު ނިމިގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ އެްއވެސް ރަށެ  5މަނިކުފާުނގެ  ކުރަނީ އެއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމެްއ  ނުވަތަ ައސާސީ ިޚދުމަތެއް ބޭނުންވާނެ އިތުަރކަްށ ކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް  ،ުކރަންޖެހޭ އިތުރަށް ދެން ތަރައްީޤއަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ެއއީ ފެށި ްއ ތަނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް، ކުުރންފައި ުހރި ކޮންމެ ކަމެއް ރަނަގޅުނޯންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ، އިއިތުރަށް ފުޅާކުރުން ފިޔަވަ އަލަށް ފަށާނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ތްތައް އެންެމ ކުަރްއވަނީ މިދަންނަވާހެން ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަމަސައްކަތްޕުޅުެއ ފާނު މަނިކު އެހެންވީމާ، އެ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންށްދެއްވުމަށް. ައޅުަގނޑު ގަބޫލުގާތުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮ  ،ކުރަނީ މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

 ށް އެދެކޮޅަގެ ހިތާ ބޭފުޅުން އެ  ،ދެއްކި ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި ކޮންމެ ވާހަަކއެްއ އަދި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް 

ވަރަްށ ކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވާހަކަދަްއކަވަނީ. މި ބަޖެޓަކީ އެބޭފުޅުން ެވސް ގަބޫލުއެ ބޭފުޅުން 

ެލިވފައިވާ ބަޖެެޓއް. ވަރަށް ދުރަްށ ވިސްަނވާފައި ިމކަމުގެ ސީާދ އިއެކުަލވަަތއްޔާރުކުެރވި، ަވރަށް ރަނގަޅަށް ރަނގަޅަށް 

. ކުރެވޭ ޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގަބޫލުފަންނީ މާހިރުން އެކުލެިވެގން ތައްޔާރުކުަރއްވާަފއިވާ ަބޖެޓެއްކަން އިދި
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ނޑު ގަބޫލުބޭފުޅުން ދެކޮޅުހައްދަވަނީ.  ން ގޮތްދޫނުކުރަްއވަން ެވގެން އެބޭފުޅު މަވެސް އެނައެހެން  ކުރާ ގޮތުަގއިައުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެޓެްއކަޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޖެ ނޑު އު ންވީމާ، އަޅު ން އަުޅގަ ބަޖެޓު މީދުކުރަނީ އްގަ

ވަރަށް އަދި ގުޅީގެ ވެސް ބިން ވަނީ  ،ޫދެގ ބިން ވަރަށް ބޮޑަށްމާފުއްޓާއި ގުރައި ނިމިގެންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ ރަށުގެ

ނޑުމެން  ަވގުތު . އެހެންވީމާ، ދިރިުއޅުމަށް ޓަކައި މިދަތިވެފަ ބޮޑަްށ އެންމެ ކަމެއް ެއއީ.  ެއއްބޭނުންވާ ައޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުޙައްލުކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅު  ެގ ދަތިކަންބިމު ،ކަމަކީ  ބޭނުންވާ އެއް ގޮތުގައި މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ  ކުރާ ގަ

 ކަމަށް  ކަންތައްތަަކށް ޙައްލެއް އަންނާނެފައިވާ ބިމަށް ދަތިވެމި ރަށްތަކުގެ މެްނގެ ނޑުނިމިގެން އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު  ަގއި ެވސްލާއިރުއިރޫޢުތަކަށް ބަލަެއކު މިހާރު ހުރި މަޝް މީދުކުރަން. ހަމައެއާއްއު  އަޅުަގނޑު

. އާދެ! މާފުށީގެ ގިރާ ރޫޢެއް ނެތް ހުއްޓޭކަށެއްއެއްވެސް މަޝް މަޝްރޫޢުތައް،ހުރި. ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ

ތެރޭަގިއ  ގެބަރުންޑިސެއަްނނަ  މިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މީދުކުރަނީ އްހައްދުގެ މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑު އުސަރަ

ގުރައިޫދގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ހަމަެއއާެއުކ އޮތް. އި ވެސް ެއކަން ހިމެނިފައި އެބަބަޖެޓުގަ ފެއްޓިގެންދާނެ ކަމަށް. މި

ހިލަ  ބޮޑު އިގުރައިދޫގެ ބަނދަރުެގ ބޭރު ތޮށީގައޭގެއިތުރުން ނިންމަން އެބައޮތް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ.  ޤާއިމުކޮށް،

ގެ މަސައްކަތް ވެސް ިމ ިއ ފެނުގުޅީެގ ނަރުދަމާއާ ަގއި. އަދި ެއއާެއކުހިމަނާފައޮތް މީަގއި ވެސް އެބަ  މަޝްރޫޢުޖެހުމުގެ 

ނުޑ ގަބޫލު  ުމންތުބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ިމ  އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަންނަރަނީ ކުއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްބަޖެޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަ ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ގެންކުރެވި ފުރިހަމަ  މަކީ އަޅުގަ ދާނެ ކަންތައްތަްއަކން އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލު، ކުރަްއވާ ކަުމގައި ވާނަމަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އެގޮތަށް މަަސްއކަ ކުރަނީ އަުޅގަ

ން ރަީއސާެއުކ އެކުަގއި ގުިޅގެ ރުންނާަގނޑުމެން އެންމެން، ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަދި މަޖިލިސް މެންބައަޅު

ދޭ ކަުމގަިއ ސަޕޯޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ައޅުަގނޑުމެން އެއްބާުރލުންދީ ،މަސައްކަތްކުާރ ކަމުަގއި ވަީނ ނަމަ

 . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރާމިކަންކަން ނިމިގެންދާނޭކުރަީނ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުވާނަމަ 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށްނާޡިމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ލަތް. ސީސްކަލް އެއް ވައްމު ފިބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުން އެންމެ މުހިރައީސް.  ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި`. 

ޔިތުން ަގބޫލުކުރާނެ. އެއީ ރައް އްޔިތުން މީދުތައް ހާސިުލކުރާނެ ކަމަށް، ރައްށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ އުދައުލަތަށް ހު
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ތެރެއިން ފުއްދޭނެ ކަމަށް  ބަޖެުޓގެ ދުތައް ޢުއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދާ ވަމްހޫރިަރއީސުްލޖުވެސް. ަތކީ ގޮ އެދޭ

ނޑުގެ ދާއިރާ ތުން އިންިތޒާރުކުރާއަބަދުވެސް ރަްއޔި ގެ މަޝްރޫޢަށް ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާގެ ތަރައްޤީ ؛ނެ. މިގޮތުން އަުޅގަ

ވަނީ. މީގެން  ވަނަ އަހަރުަގއި ވެސް ޖެހިފައި 2016ޓުގައި ޖެހިފައިވާ ކަްނކަން ވަނަ އަހަރު ބަޖެ 2015ލާއިރު އިބަލަ

ނުޑމެން ދާއިރާއަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަާވ އަިލގަދަ ހެްއކަކީ އެްއވެްސ މި ސަރުކާރުްނ މިދިޔަ އަހަުރގަިއ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ކާރުންމި ސަރުވަަނ އަހަރު  2015 .ުނވާކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްދީފައިކަމެއް 

ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު އަރިހަށް މީދުގައި އްަގނޑުމެްނ ވެސް އެ އު އަޅުބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ދެއްވާނެ ާވހަކަ ބުނެގެން 

ނޑު އެދުނީބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަރަކަށް. އެގޮތު ،ވެސް ެއދުނިން ގޮސް އަޅުަގނޑުމެން ިއކަރަދޫގެ ނަރުދަމާއަށް. ވަ ،ން އަުޅގަ

ފަިއވާ ކަަމކީ ވިހަމައެކަނި ކޮށްދެ މި ޕްރޮޖެކްޓުން ވަނަ އަހަރު  2015ލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ޢުޅުަގނޑަށް މައަ

އޮތް ކޮށްލެވިަފއި ކަމެއް ެއްއެވސް  ރުއިތު އިލެއް ކޮްށލުން ފިޔަވަކޯފޯނުޓަކައި ރަށުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންެޓއް ހޯދުމަށް 

ނަޑކަށް އެނިގފައެއް ނެތް. ރޫމް ހެދުމަށް މިދިޔަ ކްލާސް 9. ހަމަ ވައިކަރަޫދގައި ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކަށް ކަމަސަރޭވއެއް ކޮށްފައި އޮތް  ؛ށް ެއއްެވސް ކަެމއްކަމިހާތަނައަދި  ،ޖެހިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުަގއި އަހަރު

 ،ާދއިރާގެ ނެއްލައިދޫގެ ފެުނގެ ނިޒާމު ަވއިކަރަދޫ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނެތް. ލޫމާތު ލިބިފައެއްޢުއަޅުަގނަޑކަށް މަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހިމެނިގެން  2016 ،ރަުށގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވޭ. ެއހެންނަމަވެސް 43ވަނަ އަހަރު  2015

ނުޑ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މީ މި  ކަމީނެތްނެފައިތެރޭގައި ެނއްލައިދޫ ހިމަ ނަުރދަމާގެ މި ފެނުގެ އަިއއިރުަގއި އަޅުގަ

ަވއިކަރަދޫ ާދިއރާގެ ކުރިނީބ ަކއުންސިލުން  .ކަމެއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްށް ލިބުނު ވަރަށް ޮބޑު ހިތްދަތިއަދާއިރާ

އެލް.ޖީ.އޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރިނބީގެ ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުާމއި ހިނަވާެގއެއް އެޅުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެނިފައިނިމިގެން ައިއއިުރގަިއ މިކަން ވެސް ހިމި ބަޖެޓު  ،މަވެސް އެދިފައިވާނެ. އެހެންނަ ެގ ދާއިާރގެ ނެތުމަކީ އަުޅގަ

ޑު ފާހަގަކުރަނީ. މިައދު މީހަކު މަރުވެ ކަމެއް އަޅުަގނމަށް ކަ ނިކަމެތިކަމެއްރިނބީއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކު

ނޑުމެން ދާއިރާެގ  ން މިއިގެން އުޅެިއގެން މިކަންކަމަުޑވުމަކަންބޮ؛ ސް މިކަމުަގއި ކަންބޮުޑވުންތައްދިމާވިޔަ ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑު އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް، މި ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމާއި   ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް ވާތީވެ ެއކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރެގ ކުރިނބީގެ ހިނަވާގެ މަަސއްކަތް  އަހަރު  ދިޔަަރއްޔިތުންނަށް ަދންނަވާލަން. މިކުރާނެ ވާަހކަ ވެސް އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، 10.5% ދީ ދުވެލި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ ކޮށްފަިއވާ ޮގތުން އިޤްތިޞާބަޖެޓުގައި ބަޔާން 

ށްވި ކަމަށް އަށް ދަ 4.8%ތިޞާދީ ދުވެލި ޤްވަނަ އަހަރުގެ އި 2015އިރު އި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތް ނިމިގެން އަމި 

ންނަ އަ މިންވަރަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި މިވެފަިއވާ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ދަރަނިވެރިއަޅުަގނޑު ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވޭ. 

އެޭޅ. ންެގ ބޮލުަގއި އެބައި ަރއްޔިތުރާއްޖޭގެ އެންމެހަ މެްއ މިން ރުފިޔާގެ ދަރަިނވެރިވުއަ ބިލި 36އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ 

 10.5ޑަިއގެންނެިވއިރުަގއި ވަނަ އަހަރު ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމުން ފައިބާވަ  2008 ،ޑު ފާހަަގކޮށްލަންއަޅުަގނ

ބަޣާވާތަކުން  ީއސް ނަޝީދުވަނަ އަހަރު ރަ 2012ރާއްޖެ. ަހމަ  ވެފަިއވާކަން މިދަރަނިެވރި އިންއަން ރުފިޔާބިލި
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އަހަރުގެ ވެރިކަމުން ަވއްޓާލިއިުރގަިއ  3ރަނި ރައީސް ނަޝީދު ދަން ރުފިޔާގެ އަބިލި 19ލަ ޖުމު ިއ،ވެރިކަން ަވއްޓާލަ

ވެރިކަމެއް. ން ރުފިޔާގެ ދަރަނިއަބިލި 8.3އި އަހަރު ވެރިކަމުގަ  3ދިވެހިރާއްޖެ ދަރާފައިވޭ. ެއީއ ރައީސް ނަޝީދު 

ްނ އަބިލި 8.3ބުނާ  މިމަށް ބަލާއިރުގައި ކަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ކަންއަހަރު ވެރިކަމުަގއި ރަ 3ރައީސް ނަޝީދުގެ 

އެޅިަފއިޭވ. އާސަންަދ  ބަނދަރު އެޅިފަިއވޭ. އެަތއް ބައިވަރު ނަރުދަމާތަކެއް 8ެއއަރޕޯޓް ެއޅިފައިޭވ،  3އިރުަގއި ދެރި

ނޑުމެން އެންމެ މަޝްހޫރުކޮށް ކުރެވިފަިއވޭ. ދެން ތަޢާރުފު ނަކަށް އެ ބޭފުޅުންމިއަދު ކިޔާ ފްލެޓު ދޮންބެ  މިއަޅުގަ

ބެހިެގންދިޔައީ ރައީސް ނަޝީުދެގ  އަށްންނޭނގެ. ފްލެޓުތައް މުޅި ރާއްޖެކަެވސް ގަންނާނެ  ދުލަކިޔަން ވެސް 

ނޑުމެން އެަތއް ކިލޯ މީޓަރަކަށް މީޓަެރއްަގއި ތާރުެއޅިފަިއވޭ. ލޯވެރިކަމުަގއި. އެތައް ކި ބޫލުކުރާ ގަމަގު ހެދިފަިއޭވ. އަުޅގަ

ރި ަމއިންނަށް ެއކަނިވެނާޔަތް ދިނުމާއި، އިވީ މީހުންނަށް ކަުމގައި ުދވަސް ވެރިއަހަރު  3ރަީއސް ނަޝީދުގެ  ގޮތުަގއި

މެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް ކުރުން ވެސް ހިއާސަންދަ ތަޢާރުފު ،ރުވާގެ ިނޒާމުމުޅި ރާްއޖޭގައި ހިލޭ ބޭސްފަނާޔަތް ދިނުމާއި، އި

ނޑުސްކޫލުގެ ފޮތް ފާހަގަކޮށްލަން. މިއަންނަ އަހަުރ  ފަންސުރު ހިލޭ ސްކޫލް ކުދީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ވެސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އެތަްއ  ންމި ސަރުާކރު، ކޮށްފައިާވއިރުއަރާނެ ކަމަށް ލަފާނަށް އަބިލި 35ގެ ދަރަނި ރުގައި ަޤއުމުނިމޭއި

ެގ ބޮލުަގއި ައހަރަށް ރައްޔިތުން 3 ؛މި ސަުރކާރުގެ  ން ުރފިޔާގެއަބިލި  16ކަްނކަމެއް ކޮށްނުެދވި  އެަތއް ،ވަޢުދުތަކެްއވެ

ވާތީ ައޅުަގނޑު ކަންޮބޑުވޭ. އަުޅަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން މި ސަރުކާރުން ެވފައިވާ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭަގިއ  ދަރަނި އަޅުވާަފއި

ޚާއްޞަކޮށް ރުފިޔާގެ ެއއްވެސް ކަަހލަ ޚަބަރެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ވެފައެއް ނެތް.  10000 ން ބުނާ މަސްވެރިންނަށް ދޭ

ނޑުވެރިންނަށް ދޭން ަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުގައި އަދި މިހާތަނަށް ރުފިޔާ ވެްސ އަޅު 8000ވަޢުުދވެފަިއވާ  ދަ

މި ޤައުުމގެ ބަލައިލާއިރު، މަސައްކަެތއް ހިނގާފަެއއް ނުވޭ. ިމ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމަްށ އެްއވެސް ޢަމަލީ 

ނުޑގެ ހިތާމަޔަކީ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ  ،ާދއިރާައކީ މިހާރުގެ ޤައުމުގެ ލޭނާރު ކަމަށް ވެފައި  ގެފަތުރުވެރިކަމު ަގިއ އަުޅގަ

 ހދ. ،ރިޒަމްގެ ސިނާޢަތު އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާޓޫވެެގންދިޔަ  އެތައް އަހަރެއް 40ހދ. އަތޮޅުގައި މިހާތަނަށް  ހިމެނޭ

އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ ނެތުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާކުެރިވފައިޤާއިމު ަގއިމިހާތަނަށް އެއްވެސް ރަެށއް އަތޮޅުަގއި އަދި

ނޑު ނިކަމެތި ނޑުމެންގެ ދާއިރާގަކަމެއް. އަުޅގަ އަތޮޅު ެއ  ހދ. ،ޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުރިއަށް އޮްތ ތަނުގައި މިއީ އަުޅގަ

އަށް ލިބޭ ވަރަށް އުމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ ދި ކުރެވިގެންރިޒަްމގެ ރަށެއް ާޤިއމުހދ. އަޮތޅުގަިއ ޓޫ، ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ

ނޑު ބޮޑު ހިތްހަމަ މަހެއްެގ ތެރޭަގއި މިކަން ވާނެ.  ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކުިރއަށް ދެ ތިންގަޖެހުމަކަށް ވާނެ. އަުޅގަ

ގައި. މަތީއެތައް އަހަރެއް ެވގެންދިަޔިއރު އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ މި ނިކަމެތިކަން 40އިުތވެދިޔަ ފާ، ނަމަވެސް

ނޑުގެ ާދއިރާ ،ޫދއަކީއިނެއްލަ، ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ދޫއަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އި ގެ ެނއްލަައޅުގަ

ނުޑގެ ާދއިާރ ނެއްލާދޫ، ވާީތވެ އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ ބަޔަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާއިން އަށް ވަރަށް ފާގަިތ އަުޅގަ

ށް ދިއުމަކީ. ބަޖެޓު ފޮތައް ހުޅުިވގެންމުެގ ދާއިރާގެ ރަށެފަތުރުވެރިކަ ،ބަލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްމުސްތަޤް

މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ބޮުޑ އަނދަވަަޅކަށް ެވއްޓިފަިއާވ  ވަނަ އަހަރު 2012ދަނީ ބަލައިލާއިުރގައި ފެންނަމުން
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 ،ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިގަނޑު އަުޅގަމި އަނދަވަޅުން އަަރއިނުގަެނގެން. އުޅެނީ  އުޅެނީ އަދިވެސް މި އަދި މި .މަންޒަރު

ދާ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދު މި ޤައުމު ސިޔާސީ ގޮތުން ފެންނަމުން މިގަައޅުަގނޑު ، ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ވެރިކަން ބަާޣވާތަކުން  ފެބްރުއަރީގައި ަރއީސް ނަީޝދުގެ 7 ،ކަމަކީ ވެސް މި ހިތި ނަތީޖާގެ ހިތި ރަހަހަލަބޮލި

ނޑުމެން ާރއްޖެިއން އެތަްއ ބަެއއްެގ ދުލުަގއި ލަމުން މިއެ ހިތި ރަހަ އަިދވެސް  އިވައްޓާލަ  ދަނީ. އަޅުަގނުޑ  އަުޅގަ

ނުޑން އަރަިއގަތުމަށް ައޅުވަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު އެދެނީ  ަގނޑުެމންނަށް އެތައް ުދވަހެއް ަނގަމުންދާނެ.ުޅގަ

މިހާރުން  ބަިއވެިރވި އެންމެންނަށް ގޮތުަގއި ބަޣާވާުތަގއި ހައި؛ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާވާތުަގއި ބަިއވެރިިވ އެންމެ ބަޣާ

ނޑުމެންމިހާރަށް ވެސް އަޅު ދަބު ލިބެންވާނޭ. އަގެ ބަިއެވރިންނަށް ބަޣާވަތު  ،އަބަދުވެސް ގޮވަމުންދާ ވާހަކަެއއް ގަ

ދަބު ލިބިގެްނ އަ އި ަބިއވެރިވި އެންމެންނަށްބަާޣވާތުގަ  .ަދނީ އެ މަންޒަުރ އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ދެކެމުން މި

ޭރގަިއ ގޮތާ ދޭތެވެސް މި ސަުރކާރުން ދެކޭ ތެރޭގައިދޭ އްޒަތްތެރި ަރއީސާއި  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއިދަނީ.  މި

ނޑުމެން މި ތިބެނީއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ  ިމއަދު ރަްއކާތެރިކަމެއް އޮތީ؟ ކާކަށްތޯ ،ބިުރވެިރކަމެއްެގ ތެރޭަގއި . ައުޅގަ

 ޭޖގެއްރާ ހުރީ ވަގުތު މިއަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ހައި ެސކިޔުރިޓީ ލިބޭ މީހަކަށް 

ފާހަގަ މި  ނުދާކަްނ އަޅުަގނޑުމެންރިޓީ ލިބިގެންއަށް ވެސް ެއ ސެކިޔުސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެ ރައީ ރަ

ނޑުމެން ގޮވަުމން މި ނޑުމެން  ،ދަނީ ކުރަނީ. އަުޅގަ މި ޤައުމުގެ އެްއވެސް މީހަކަށް ރަްއކާތެިރކަމެއް ނެތޭ. އަުޅގަ

ގުޅާަލއިގެްނ އަތް  އެަކއްޗަކަށްދަރަކަށް ގެންނަން އެންމެން އެކީޖެ އަމާން ބަނރާއް މި ،ދަނީ  އަބަދުވެސް ކިޔަމުން މި

ނޑު ވޯްލޑް ބޭންކު ލަނދުގަންނަ ވަރަށް  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ކުރަން އެބަޖެހޭ.މަސައްކަތް މިއަދު ައޅުގަ

ނުޑ  ފައިިލ މަޑުޖެހިއިޤްތިޞާދީ ދުވެ ،ގޮުވމާއި އި ބޮންރަޕްޝަނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޭޖަގއި ކޮ ވާތީ އަުޅގަ

 ުކރާނެ ފައިސާ މަދުވެަފއިާވ މިހާލެއްގަިއ ދައުލަުތގެ ޚަރަދުބަލު ބަނަކޮށް ދައްާކ ޤްތިޞާދީ ުމސްތަޤްކަންބޮޑުވަން. އި

ނޑިަވޅު  ތަކަށް ރަްއޔިތުްނނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިވެހި، ގިނަވެ ފާއެއް ނުކުރާ ޚަރަދުތައްންރަްއޔިތުންނަށް މަ ،ދަ

ނޑިވަޅުަގއި އަދި  ކުރަމުްނދާޝަކުވާ އްޖެރާ މުޅި ،އި ފެންވަރާ ދެމުންދާޙީ ފަރުވާ އް ޞި ،ނޑިވަޅު އެދިއެދި މި ދަ މި ދަ

ވާ  މި ފުނިޖެހިފައިތަޢުލީމީ ފެންވަރާ މެދު ރައްޔިތުން ޝަުކވާކުރުން  ،ރުކޮށްކުރެވޭ ހޭދަ އިތު ތަޢުލީމަށްއެހެންމެ ހަމަ

ނޑިަވޅު އަޅުަގނޑު  ވާނެ ކަމަށް މަށްކަބަޖެޓެއް  ވާނެބޭނުންމަދަދަށް  އިމީދީ ހިތްވަރާމި ބަޖެޓަކީ ުއއް ،ދަ

 . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާދުމީއުއް

 

 ވުން:ސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާ

އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެިރ  ތު މިހާރު ފުރުޞަޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

ހުށަހެޅި  އުލަތުގެ ބަެޖޓު މި މަޖިލީހަށްއަހަރުގެ ދަ  ވަނަ 2016ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ނޑުމެންހުބަ  27 ،ލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތަްއތައް އެބަހުރި. މިގޮތުންއިބަލަ ވެސް ސްކުރަމުންދާއިރު މި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ނޑުވުރެ ބޮޑު މި ބަޖެ ނަށްއަބިލި  ،ސްކަމެއް. އެހެންނަމަވެ ވެސް ކަންބޮުޑވާ މެންޓުގެ ދަރަނި ބޮޑުވުމަކީ ައޅުގަ

ޤައުުމގެ  ،ނުބައްދަލުވެ ޚަރަދާ އިއާޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީޤީޤަތަކީ މިއަދު އަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަގަޅުަގނޑުމެން އަ

ރަން އެބަޖެހޭ. އެީއ ކުކަތްށް މަސައްއްލެއް ހޯދުމަިމކަމަށް ޙަ ،ދާއިރުށް ބޮޑުވަމުންެނއް ދުވަހަދަރަނި އެއްދުވަހުން އަ

 ،އެހެންމެކެއް އެަބއޮތް. ހަމަތަ ެވސް ޭއގެ ދައުރުއި ނޫން. މި މަޖިލީހުގަ އްމާއެންުރެގ ޒިކަނި ދިވެހި ސަރުކާއެހަމަ

 9، 33ބައެއް ނުވަތަ % ބޮޑު މީގެ ،ހުށަހެޅިފައިާވއިރު ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުއަންނަ އަހަ ؛މިއަހަރުގެ

ކަމެއް.  ރާ އިވާކަމީ އަުޅަގނޑުމެން އުފާކުަތކަށް ހިމެނިފަޓުވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ޕްރޮޖެކް ނަށްއަބިލި

 ލިބިފައި ވަނަ އަހަުރ ދިވެހި ދައުލަތަށް 2008 ންގޮތުދަްއކާ  ތައްހިސާބުޖޭގެ ތަފާސްިދވެހިރާއް .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

 ންއަބިލި 2.1ވަނީ  ބިފައިވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލި 2012 ،ލާއިރުން ރުފިޔާ. ހަމަ އެގޮތަށް ބަލައިއަބިލި 8.7ވަނީ 

ހަރުެގ އަދަދެއްގެ އަންނަ އަ ގެ އްތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާ އެއްވަރެ ވަނަ އަހަރު ދައުލަ 2012 ،ހެންކަމުންރުފިޔާ. އެ

ނޑުމެން އުފާކުރަްނޖެހޭީވކަމީ އަމެނިފައި ގައި ހިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ނޑުމެން ވަރަށް ޅު އަ .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްކަމެ ުޅގަ ގަ

ާއއި ބީ.ޕީ.ޓީ ؟އްތޯއޭކަމެވެީނ ކޮންކުރެ ެއއިން ކުރާއިރު ސް ޕޭޔަރުން ޓެްކްސ ޕޭޓެކް ،ކަެއއްކާ ވާހަގިނައިން ދައް 

ެއ ގާތްަގނޑަކަްށ  ެޓކްސް ެއއްކުރީމާ 3ލާއިރު މި ވަުތގެ ޓެކުހަށް ަބލައިބާ  3 މި އާ ާއއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީ

 ،ާއ އެްއވަރު. އެހެންކަމުން.އައި.ޕީ އަްނނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް 90ރާ އާމްދަނީެގ %ންނަ އަހަރު ލަާފކުއަޓެކުހުން 

 ނާއި ނަރުދަމާގެސާފު ބޯފެ އިތާކޭ. ޞިއްޙަކަމެ ން އުާފކުރަންޖެހޭަގނޑުމެއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމީއ އަޅު

ނޑު އުާފކުރާވާކަތައްތަކެއް ރޭވިފައި އިން ކަންތެރެ ޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް މި ބަޖެޓުބޯހި  ލާއި ބޮންޑުބި. ޓީކަމެއް މީ އަުޅގަ

ށް ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަ  ،ދި މިނިމަމް ރިޒަރވް ދަށްކޮށްއަ ،ރެސްްޓ ރޭޓް ކުޑަކޮށްގެން އިންޓްވިްއކައި 

ްށ ެސކްޓަރަ ވެޓްޕްރައި ނުޑމެންގެމަކީ އަުޅގަން ދިން ކަރެއަށް ތަނަވަްސކަތެރުޞަުތތައް ބޭންކުކުރުމުގެ ފުއިންވެސްޓު 

ނޑު ެވސް .ަޒތްތެރި ރައީސް. އިއްހިތްހަމަޖެހުމެއްލިބުނު  ބޮޑު  ވާ އެންމެށް ދިމާގައި ދިވެހިާރއްޖެއަ ،ބޫލުކުރަންގަ އަުޅގަ

މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ގޮުތގައި ވަރަްށ  ،ވުން. އެހެންކަމުންންޓް ޚަރަދު ބޮޑުަލއަކީ ދައުލަުތެގ ރިކަރެމައްސަ އްއެ

ފުންގެ އަދަދު ޒަމުވައް ތްއަންނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތކަށް ނަގަްނ އޮ ،ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ެއބައޮތްތަފްޞީ

ނޑުމެން އުފާކުރާ ށްދާ ވަޒީފާތައް ދަވާހަކަ. އަލަްށ އުފައް ވާކުރެވިފައި މަދު ންޓް ޚަރަދު ރިކަރެ ކަމެއް. ކުރި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނުޑމެން އެންމެންސަރުކާރުން ުކރާ މަސައްކަތަދަށްކުރުމަށް  މިނިވަން ދޭންޖެހޭ. ރުލުންއެްއބާ ވެސް ށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ،މަވެސް ހެންނަލަ ގޮތެްއގައި އަންނަ އަހަރު އޮތީ ބޮޑުކޮށް. އެޖުމު ބަޖެޓުމުއައްސަސާަތކުގެ  އަުޅގަ

 ނުވަތަ ؟ތޯއޭފޯރާ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަްށ އެބަ ،ބޭނުންވަނީ
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 . އެކަެމއް އުފެދޭނުޑެގ ސުވާލުގަ އަޅު ؟ބޭތޯއޭޔިތުންނަްށ އެބަ ލިނޑު ަރއްގަ ސަސާަތކުގެ ޙަޤީޤީ ބޭުނން އަޅުމުވައް

ނޑުމެން ކަބޭފުޅުްނގެ ކަންަތއް އެ ،ދީ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު  ދާދެމުންްނތައްތަކެްއ ފަހިކޮށްތަްއ ކުރުމަށް އަުޅގަ

ޖެހޭ. ވެސް ބަލަން އެބަ ތިރާމެއްތޯޙްއި އޮތީ ކޮންހަލަ އިހިތުގަ މެން ނޑުގައި ައޅުގަ ތެރޭބޭފުޅުންނާ ދޭ އެ ،ހިނދު

. ނުޖެހިފަހިތްހަމަ ކަތާ ދޭތެރޭގައިމަސައް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ 

ކީ ުނވަތަ މީހުންގެ ނަތީޖާއަ ކަާތއި އެމިިނވަން ުމއައްަސސާގެ މަަސއް ،ޔިތުންެގ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ތިބީއްރަ

ނުޑމެންނަ .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހިފަނުޖެާއ މެދު ހިތްހަމަ ކްިޓވިޓީ ޑަމީހުންގެ ޕްރޮ އެ ސައްތައިން ަސއްތަ  ކީއަުޅގަ

ދީ ޤްތިޞާއި ޏާންވަ ކަމަށް އުމެއްެގ ގޮތުަގއި ދެމިއޮންނަން ބޭނުން ތަ މުސްލިމު ޤަސައްސައްތައިްނ މުސްލިމު ޤައުމެއް. 

ކުރަްނ ށްޅުަގނޑުމެން ދަމިންވަރު އަ ވާބަރޯސާ ޤައުމުތަކަށް ގެ. ބޭރުމިނިވަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ

އްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ބަޖެހޭ. ޤައުމީ ުއފެމެން ަދށްކުރަން އެމިންވަރު އަޅުަގނޑު ވާ ބަރޯސާ އެބަޖެހޭ. ލޯނުތަކަށް

ނޑުމެންޤަ .ޖެހޭއެބަ ސްތިޤްލާލު ޖެހުމާއި އިޤައުމުެގ ހަމަ ،ނަށް ކުރެވެން އޮތް ަކންތައްތަކެއް ބަލައި އުމުގައި އަުޅގަ

ންމެ ޤައުމަކަށް އެ ތަ މުސްލިމުަގނޑުމެން ސައްަތއިން ަސއްލާއިުރ އަޅު ކަމަކަށް ބަލައި ހާހުރި . މިޓަން އެބަޖެހޭދަމަހައް

ނޑުމެންންައޅުގނޑުމެންގެ ިއޤްތިޞާދު މިނިވަ ،ކަމަކީއެއް  ބޮޑަށް ދެމެހެއްޓޭނެ  ގެ މިވުން. މިއަދު އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. ދައުލަުތގެ  ވާންއުމުތަކަށް އަުޅގނޑުމެން ބަޯރސާޤަ  ދެއް ނޫން. ބޭުރގެއިޤްތިޞާދަކީ އެހާ މިިނވަން އިޤްތިޞާ

ބަޖެހޭ. ހޯދަން އެނޑުމެން ފައިސާ ގަޓަކައި ބޭރު ަޤއުމުތަކުން އަޅު  ސުމަށްަތއް ހަމަޖެއްއްގެ ކަންތަބަޖެޓު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007ތަކީ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަގަ . ދޭއެބަ އުމީ އުެފްއދުންތެރިކަން ދަށަށްޤަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެހިސާދަނީ ދަށަށް. އަޅުަގނޑު ތަާފސް ޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްވެިރކަންއަ ދަްއކާ  އެބަންނަށް ބުތަކުގެ ފޮތްތަކުން ައޅުގަ

އަހަރު ވަނަ  2012ކަްށ ނެތް. އަޅުަގނުޑމެން ބަރޯސާވެގެން ތިބެވޭށް ނި ޫޓރިޒަމް ސެކްޓަރަކަ. ހަމައެތައްކަންތައް އެ

ޞާުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޤައުުމގެ އިޤްތި ،ދުނހި ލަބޮލިވީޮގތުން ހަ ސިޔާސީހި ޤައުމު ދިވެ

ނޑުމެން ޤައުމުގެ އާމްދަނީ ދަށްވެގެން ،އަށް ވެއްޓިހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެ ހު އިހަށްދުވަ ދާދި ، މިއަދުދިޔަ މަންޒަރު. އަޅުގަ

ޗުގަިއ ލޯން ުނވަތަ ފިނިފެންމާ އް.ކެ ތަސާތި ކާރިބޮޑެެވސް އަނެްއކާުމގައި ޔައީ މި ޤައުދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓައަޅު ވެސް  ދިސާއާ ގުިޅގެންހާ ދިސާ. އެހާހިނގައިދިޔަ   އް ށް އަސަރުތަކެރަގަ

ބަދަލުތަކެްއ ދަށް އިޤްތިޞާ ވެސް ދުނިޭޔގެ ހިނގި ަކންތަކާ ގުިޅގެންކުރާ މަންޒަރު. ހަމަ އިހަށްުދވަހު ފްރާންސްަގއި 

ބޭނުންވަނީ ދަންނަވާނަން އް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރާނެ. އަދި ހަމަ އަޅުަގނޑު ސަރެއަންނާނެ. އޭގެ ހުރިހާ އަ 

ފުންނަްށ ކީ ޗައިާނގެ މުަވއްޒަކުރަމުންދާ ޗައިނާ. ަޗއިނާއަ ަސއްަތއެއް ހިްއސާބޮޑު އިން ގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެނޑުމެން އަޅުގަ 

ނާޔަތްތަެކއް ދޭ. އިރެއްގެ މަށް ކޮންމެވެސް ވަ ުޗއްޓީ ހޭދަކުރުވެސް  ކާރުން ކޮންެމ އަހަރަކުތަނުގެ ސަރު އެ

 ވަންޏާ ތްަތއް ަކނޑާލަން. އެހެންކަމަށްނާޔައި އެ ނީކުަރމުންދަމިހާރު މަސައްކަތް ޗައިާނ ސަުރކާރުން  ،ންނަމަވެސްއެހެ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. މިއީވެސް ދެން ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މަދުވުމަީކ 
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ނޑުމެން ގެ މައްރުވެރިަކމުކަނި ފަތުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެ ޖެހޭވިސްނަން ޗަށް އަުޅގަ

ކަްށ ތައްތަުކރަން. އެހެން ކަންޖެހޭ ެއހެން ސެކްޓަރތައް ތަރައްޤީނޑުމެން އެބަތިެބވޭކަށް ނެތޭ. އަޅުގަ  ބަރޯސާވެގެން

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ކޫލަށް ދިޔައިުރ ނޑުމެން ސްގަ ުނވަތަ އަޅު  ،ކުޑައިރުއަޅުަގނޑުެމން  ވެސް މަގުފަހިކުރަން އަުޅގަ

ނޑުވެރި އެންމެ ަވރުގަދަ އިންޑަްސޓްރީތަކަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަްސވެރިކަން.  މާއިކަްށ ބަލާފައި އޮންނަނީ ދަ

ނުޑވެރިަކމުން މި ،ނަމަވެސްހެންއެ ނޑުއަދު ދަ ނޑުމެްނ އެއްތޯ ހާ ފައިދާކި ކުރަނީ މެން ޤައުމަށްއަޅުގަ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އް ކުރުމަށް ތެޭރަގއި މަސައްކަތްތަ ވެސް މީގެ އެބަޖެހޭ ބަލަން. މިކަންތައްތައް ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

 . މިސިޑީއާ ދިމާލަށްަދނީ ސަބް ނުވަތަ މުޅި ދައުލަތް މި ،އުމު ތްތަެކއް ކުެރިވގެން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ޤަމަސައްކަ

ނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ނަޒަރަކުން ކަންކުރެވިފަިއވާ ސަބްިސޑީައށް ޚާއްޞަ 15ޖެޓުގެ %ބަ ކަެމއް.  ބޮޑުވާކަމީ އަޅުގަ

ހަުރގެ ވަނަ އަ 2016ޖޭގެ އްދިވެހިރާ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުފާކުރާނެމު ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އްއާ  ،އެހެންނަމަވެސް

ދާއިރާއަކަށް  4މުިޅ ބަޖެޓު  ،ޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤއަށް މަގުފަހިކުރެވިއާއި އިތަރައްޤީ ބަޖެޓުގައި އިޖުތިމާޢީ

ނޑުމެްނެގ ނުވަ ،އޮތީ ބޭރުގެ ދަރަނި ކުރަން ނިންމާފައި މިރަދުޚަ 9.5%ތެެރއިން ޭއގެ ާވއިރުބަހާލެވިފައި ތަ އަުޅގަ

ދަށްވާން. ރައްޔިތުންނަށް  އޭޖެހެ ބައި އެބައެ ،ނުންވަނީނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭޓަކައި. ައޅުގަ  ކުރުމަށްޞްލާދަރަނިތައް ޚަ

އެހެންމެ ށް ދާން. ހަމަނިޒާމުތަކަމިއަށްވުެރ ފުރިހަމައަށް ދޭ  އޭޖެހެ އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ތައްދޭ ޚިދުމަތް

އި މަންފާއަށް ޔާގައި ަރއްިޔތުންގެ ލާބަމި ބަޖެޓު ،ކަމަކީ ފެނިގެންދާ އަނެއްރެއިން ތެ ޑުމެންނަށް ބަޖެޓުއަޅުަގނ

ރަށަށް އެްއވަރަކަްށ  198ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ރާއްޭޖެގ  ،ތައް ނުހަނު ގިނަގުނަ. އެހެންނަމަވެސްފަިއވާ ޕްރޮގްރާމުވިރޭ

ނޑުމެން އެއީ ައޅު ބެހިފައެއް ނޯންނާނެ. ެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ . ހުރިހާ ރަށަކަށް އެްއވަރަކަށް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްގަގަ

ައޅުަގނުޑ  ،ސްމަވެނަވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެން ދީއާ ހުރިހާ އެްއަޗކަށްއާބާވޭނެ. ތައް ނުވެސް ގެންދެރޮޖެކްޓުޕް

ްސ އެބަޖެޭހ ަގވާއިދުތަކަްށ ވެ ާލއިރު ދިވެހިާރއްޖޭގައި ހުންނަ ގާނޫނުތަކާއިއިަލވަބަޖެޓް އެކުން ބޭނުންވަނީ ދަންވާލަ

ނޑު ހަމަ  ލަން.އިބަލަ ނޑުމެން ކަންތައްަތކެާލމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށު ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަުޅގަ ްއ ން ައޅުގަ

ނޑު އުފާކުރަންއަޅު  ؟ޯތއޭއެކަީށގެންވާ ބަޖެޓު އޮތް ބަޖެޓަކީ އެންމެ ޫދކޮށްފައި މިއިންސިލުތަކަށް ކުރާއިރު ކަ   ،ގަ

 21 ގައިހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ަކުއންސިލުތަކަށް ދޫކުރަން އަްނނަ އަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޚާްއޞަ ބަޖެޓު

ނޑުމެން އަޅު  ،. އެކަމަކީގެ ގޮުތގައި ޫދކުރަން ނިންމާފަތަކުގެ ުކލީރުފިޔާ އެބަހުރި އަތޮޅު ފިހާރަ ގިނަ ރެވު ނަށްއަމިލި ގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީކަެމއް. އެްނނަމަ އަދާކުރާސަރުކާރަށް ޝުކުރު އުފާކޮށް މިއަދު  ،ވެސް އަުޅގަ

ގަވަރމަންޓް  ދޭކަށް. ލޯކަލް ކުރަންމާރާތްއިތައް ސްރަށްރަުށގެ ަރށު އޮފީއެ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓައށް ނުޖެހެއޭ 

ށުގެ ރަށްރަ ވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއަކަށް ނުޖެހެއޭގަ ތްކުރަން ދޭކަށް. ލޯކަލްމާރާއި މާރުކޭޓްމަސް އޮތޯރިޓީައކަށް ނުޖެހޭ

 ،އްޔަްނކޮށްރުންތަކެއް ޢަތިބީ ކައުްނސިލަ ކުރަން ރައްޔިތުން އެ ަތއްކަށް. އެކަންތައްދޭ މަގުބައްތި ޖަހަން

ެގ ަގވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓު  އެބައި ޯލކަލް ،ންަކމުން. އެހެތަކެއް ދީފަގާނޫނީ ގޮުތން ބާރު ކައުންސިލުތަކަށް
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ގެ ދައުލަުތގެ ވަނަ އަހަރު 2016 .އީސްކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ ރާޑު ހިތާމަކުނާވކަމީ ައޅުގަނިފައިގައި ހިމެތެރޭ

ނޑުމެންގެ  ނުވަތަ ބިދޭންސީން އަުތންއިވާ ކަންތައްަތކުގެ ތެޭރގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފަ ބަޖަޓަށް އިތުރަށް އަުޅގަ

 3ތުަގއި %ފީއެއްގެ ގޮ ސްޓެންހުންގެ އަތުން ރެމިމީވަޒީފާ އަދާކުާރ ބޭރު ؛ބިދޭސީކުރަމުްނދާ ކަތްރާއްޖޭަގއި މަސައް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މީ ،ހެންނަމަވެސްކަމެއް. އެ މެްނ އުފާކުރާަގނޑުނަގަން އޮތްކަމީ އަޅު ން ތަކުންނާއި އެހެޑިޔާއަުޅގަ

 ށް. އަންނަވަރަ ގާތްކުރާ ހާހާ  ލަްއކަ ފަންސާސް ަބުއޅޭ ެއއްގެ ބޭރު މީހުންގެ އާބާދީ އެރާއްޖޭ  ،ގޮތުން  ގޮތްގޮތުން ިއވޭ

 ވަންޏާ ދަންނަވާ ކަމަށްޤީޤަުތގަިއ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ޙަން ރުފިޔާ. އަމިލި 55އި އޮތީ ފާކޮށްފައަހަރަށް ލަ

ހަމަ މިހާރުން  ،އެކަމަކީ އޮީތ. ކޮށްފައި އެށް އޭތި އަމާޒުދުވަހަމަސް 6ުތަގިއ އެއީ ފަހު ނޑަށް ސިފަވާ ގޮއަޅުގަ 

ތައް. އެކަންތައްަތްއ ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްވެސް ފަހު  މަހަށް  3މިހާރަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަްއ. ހަމަ ފުރަތަމަ 

ްނ އިތްކުރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓު ތެރެއިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމައޮތް  ޤައުމުަގއި މި ަގނޑުމެންގެއަވަްސކޮށް ައޅު

ނުޑމެންގެ ދާއިާރގައެބަޖެހޭ ޖާގަ ހޯދަން. އަޅުަގނޑު ދެން ބަަލއިލާނީ އަުޅަގނޑުެގ ދާއި ވެްސ ހަަމ  އި ާރއަށް. އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ަހމަ ތަކުރާރުވަމުން އަންނަ  ގެ އި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓުނުހަނު ބޮޑު ކަންބޮުޑވުންތަެކއް އެބަހުރި. ޕީ.އެސް.އަ 

ަކންތައްތަކެއް ކުެރވޭނީ ބުރަ  ،ބޫލުކުރަން ގަައޅުަގނޑު ވެސް  .އެބަހުރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތައްތަެކއް ވެސް

ރަންޖެހޭނެ. ވެސް ކުދިރާސާތަކެއް  ތަކަށް ަކންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާގޮ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްގެން. ައދި ދެމެހެއްޓެނިވި

ނޑު އުއިއަދި މި ބަޖެޓު ތެރެ ފާކުރާ ްނ އަަލށް ފުވައްމުލަުކގެ ހޮސްޕިޓަްލ ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިމެިނފައިވާކަީމ އަުޅގަ

ށް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ކުރުމާއި، ބޯހިޔާވަިހކަން ހޯދުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންަތއްތަކަކަމެއް. ބަނދަރު މަރާމާތު

ނޑުމަސައްކަތް ނޑު ޝުކުުރެވރިވަން. އަދި އަުޅގަ ެމންގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކުެރވެމުންދާ ކަމަށް އަޅުގަ

މިފަދަ ކަންތައްަތއް ބަެޖޓުގަިއ ހިމެނިގެންދާކަމީ ައޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުން އުފާކުރާ  ،ކުރުމަށާއި، އިްނޑޯ ޯހލާތަރައްޤީ

އްދީ ހަބޮޑު. މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ސަރަ މައްސަލަ ވަރަށްފުވައްމުލަުކގެ ކުނީގެ  ؟ދަްނނަވަންތޯ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ އަމިލި 10ފުވައްުމލަކަށް  ،އައްޑޫ  ަޙއްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި އަށްކުނީގެ މައްސަލަ ން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަމީ އަުޅގަ

ނޑު ދާއިާރެގ ހިމެނޭ މިސްކިތްމަގު އަަވށުގެ އާބާދީައކީ  ،އުފާކުރާ ކަމެއް. އަދި އެާއެއއްކޮށް . ެއ 2300އަުޅގަ

މީހުން.  190 ،180ލަ އެއްފަހަރާ ނަމާދުކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ ގާްތަގނޑަކަށް މިސްކިުތގެ ޖުމު 3ުށގައި ހުންނަ އަވަ

މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްޮރޖެކްޓު ތެރޭގައި އެ އަވަުށގެ މިސްކިތް ހިމެނިފައިނުވާކަމީ  ،އެހެންނަމަވެސް

ދި މާލެގަމު އަވަށުަގއި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ މިސްކިްތ މަރާމާތުކުރެވޭނެ އެްއވެްސ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަ

ނޑު ހިތާމަކު ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން  2008 .ރާ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްގޮތެްއ ބަޖެޓުަގއި ނެތްކަމީ ެވސް އަުޅގަ

ރުަކޒު މަ ންނާއި ކުޅިވަުރގެޞަދެއްގައި ނަމަވެސް ކޮށްފައިވާ ޒުާވނުއޮތް ސަރުކާރުން ވަރަްށ މާތް މަޤް

ނޑު ވީރާނާވަމުންދާކަމީ ސްޕޯޓްސް އެރީާނ  ޮގތުގައި ބޫލުކުރާގަހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު  އަުޅގަ

ވާލުެވގެން ތިއްަބވާއިުރ ހަ އަިއއިރު ނުވަތަ ސަުރކާރާ  ރު މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާ ،ތަރައްޤިކުރެވެމުންދާއިރު 
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ގޮތުަގއި ބެލެހެއްޓޭެނ  ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ،ޤައުމުގައި ހުރި އެފަދަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ

ނޑު ހަމަ އުފަލާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ސަބަބުން ، އެކު ފާހަގަކުރަން އިންތިޒާމުތަެކއް ވެސް ހަމަޖައްސަން. އަުޅގަ

ލިބޭ. ހަމަ މިދިޔަ  މާިއ ެއއްބާރުލުންތަެކއް އެބަ އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުންތަކެއް ެއބައާދޭ. ުޒވާނުންެގ ތެރޭަގއި އެުކވެރިކަ

ނޑުތަުކގެ ސަބަބުން ވެސް ުޒވާނުންގެ ުގޅުން ދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންކަމުންޤާއަހަރު   ،އިމުކުރެިވގެންދިޔަ ުފޓްސެލް ދަ

ށް ވަޒީާފގެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭަގއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލުގައި އުޅުމަށް ޓަކައި ުޒވާނުންނަ ،އަޅުަގނޑު ދެކެން ބޭނުންވަނީ

ދިއުން. ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކުެގ ން ހިމެނިގެންއިެތރެފުރުޞަތު ރަށްތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ވެސް ީމގެ

ނޑުމެ ބޫލުކުރަން ޕީ.އެސް.ައިއ.ޕީގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ގަން ދައްކާއިރު، ައޅުަގނޑު ެވްސ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ،ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުން. އެހެންކަމުން ށްބޮޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތަ ދާ އެންމެ މި ނަށް ނުހިންގިންއަޅުަގނޑުމެ

ވުރެ ބޮޑަށް މި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދަށް

ތެރޭގައި ވެސް އިިވގެންދިޔަ ބަެއްއ ދެކެވޭ، މިއަދު ވެސް އަުޅަގނޑަށް މި މަޖިލީހުގެ  އި ތަނުގަ ގިނައިން މި ވަރަށް

ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ ެއއްފަްސކުރުމުގެ ސިާޔސަތަށް ދާން  ،ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ވެސް ހަމަ ޤައުމީ ބޮުޑ  އީއެބަޖެހެއޭ. އަެނއްބައި ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުވޭ ެއއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީެދއް ނެތޭ. މި

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ވަކި ިސޔާސީ ިފކުރަކަށް ނުބަލައި ޤައުުމގެ  ،މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤައުމީ ފުދުންތެރިކަން  އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

އިޤްިތޞާދީ މިނިވަންކަމެއް ނެތި  އިކަމަކަށް ނުދެވޭނެ. ޤައުމުގަ އިތުރުކޮށްގެން މެުނވީ މި ިއޤްތިޞާދީ މިނިވަން

އެުކ  ތިބުމަށް ވެސް މިގޮތަކަށް ފަސޭހަކަމާތިބި ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުެމން މި ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމުންގެ

ނޑު ނޑުމެން .ދިމާާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މެންނަށް އޭގެ ގޮންޖެހުންތަކަކާނުތިބެވޭނެ. އަުޅގަ ނަށް މުޅި ބަޖެޓު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ފޮތް ބަލައިލާއިރު ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބެހިެގންދިޔައިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަަރދުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު ކު  ދައުލަުތގެ  ،ތަން. އެހެންނަމަވެސް ދިމާލަށް ދިޔަ ގޮތަށް ސަްބސިޑީއާ ރިން ދެންނެވިފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ެއ ލިބެނީ އެންމެ އެކަީށގެްނާވ  ،ބޮޑު ައދަދެއްގެ ަފއިސާ ސަބްިސޑީެގ ގޮުތގައި ބަހަމުންދާއިރު ލިބޭ އާމްދަނީން މި

ނުޑމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ އަދިވެސް ހަމަ މި  ،މީހުންނަށްތޯ އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހި  އުަމށް ހެޔޮއެދޭ ކަމަށް ވަންޏާތާމަކުރާ ކަމެއް. ޤަ ސަބްސިޑީ މިގޮތަްށ ދެމިގެންާދ މަންޒަރު. ެއއީ އަުޅގަ

ގޮުތގައި ބޭނުންކުަރން. އެކަން ކުެރވެންވަނީ ހަަމ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޤައުަމށް ލިބޭ އެންމެ ރުފިޔާއެއް ެވސް ހެޔޮ

 ،ޞަދަށް ޓަކައިމަޤްއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްބާރުލުމާއި އެހީެތރިކަން ދީގެން. ވަކި ބަޔަކު ސިޔާސީ 

 ާނވެގެން ަޤއުމު ެގ މައްޗަށް ބިސިޔާީސގޮތުން ފައިދާެއއް ހޯދުމަށް ދައްކާ ވާހަކަަތކު ،ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ަޓކައި

ނޑުމެން އެ ންމެން ބިނައެއް ނުކުެރވޭނެ. އާރާްސތެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނުޑމެން ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަތަާކއި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަަރނި ބޮޑުވާނެ. ދަރަނި ބޮޑުވީމާ  ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާއިގެްނ ތެދުއެަކއްެޗއް ކިަޔއި ޤައުމަ 
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 ،ހިތާމަ ވެސް ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ދެއްކިާދނެ. އެކަމާޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަށް ވާހަކަތަނުގައި އަ  މި

މިވެނި ކަންތައްަތްއ ، އްކާ ވާހަކަައކީ ދާއިާރއަށް ެއވެނިއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދަރަނި ބޮޑު ވާހަކަ ަދއްކާަފއި ފަހަތުން ދަ

ބޭނުންވެއޭ. ދަންނަވަންޯތ ދާއިރާއަށް ބޭނުްނވާ ކަންަތއްަތއް ހާސިލުކުެރވޭނީ ދައުލަުތެގ އާމްދަނީ ވެްސ އެާހވަރަށް 

ނޑުމެން އެންމެން އެކަމުގެ ތެރޭ ނޑުމެްނގެ މަަސއްކަތްތަެކްއ ކޮށްގެން. އަ ގައިލިބިގެން. އެކަން ކުެރވޭނީ ައޅުގަ ުޅގަ

ެއކަން ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯޭއ.  ،ނަގާ ވާަހކަ ދެއްކީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި 3ތެރޭގައި ބިދޭސީން އަތުން %

ަދންނަވާ ބިދޭސީންނަކީ ދިވެހި  މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުރަުމންދާ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި !ދަންނަވަންތޯ

ހި ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން ސަބްސިޑީ ދީފައި ހުްނނަ ކާޑުގެ ާބވަތްތައް ކަިއގެްނ ނުވަަތ ދިވެ ންދައުލަތުގެ ފައިާސއި

މިދަންނަވަީނ ނަގާއިރު އެއީ ވެސް ވަރަށް ުކަޑކުޑަ އަދަދެއް.  3މީހުންގެ އަތުން % އެ  ،ތިބޭ މީހުން. އެހެންކަމުން

ނޑުމެްނ  އީމި ،ޏާވަންލަރު ބައި މަހަކު. އެހެންކަމަށް ޑޮ 4ލިބެނި  ޑޮލަރުގެ މީހަކު އަތުން މި 150މިސާލަކަށް  އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިދިަޔ  ،ބޫލުުކރަންގަވެސް  އޮތީ. އަޅުަގނޑު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެންެމ އެކަީށގެންވާ އަދަދުތޯ މި

ދިޔައީ މުޅިން ވެްސ ލާލަމުންތިންހަތަރު އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ދައުލަތުެގ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމަށް ޓަކަިއ ހަމަ ދިޔަފެ 

ނުޑ އުފާކުރަންންަޑސްޓްރީރިޒަމް އިންޓޫ  މާލަށް އާދި ރިޒަމް ިއންޑަސްޓްރީއާއަހަރުެގ ބަޖެޓު ތެރޭގަިއ ޓޫ މި . ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަހަރު ތަޢާރު ނުކުރެިވދާތީ. އަދި މިދިޔަފުޓެކްސްތަެކއް ތަޢާރު ފުކުރި ގްރީން ޓެކްސްގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އެކު ފާހަގަކުރަން.  މި ބަޖެޓު އޮތްކަން ވެސް ައޅުަގނުޑ އުފަލާ ގޮތަށް އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާ

ދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނިފަިއ އްދުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވެސް ބޮޑު ައދަހައާއި މާެލ ހިމެނޭ ސަރަމާލޭ ސިޓީ  ،އެގޮތުން

. އޮތްހިމެނިފައި އެބަ ާއއި ފުވައްމުލަުކގެ ެވސް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ަފއިސާ. ައއްޑޫ ސިޓީ އޮތްއެބަ

ގްރީން  ،އެަބއޮތް. އެހެންކަމުން ގެ ކުނި މެޭނޖުކުރުމަށް ވެސް ޮބޑު އަދަެދއްެގ ފައިސާ ހިމެނިފައި.ާއއި ގދ.ގއ

ޓެކްސްގެ ސަބަބުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤައުމު ްގރީންކޮށް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާކަމީ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ރައީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާުރަގއި ނުވަތަ ަރއީސް ޔާމީނުގެ  ،ން އުފާކުރާ ކަެމއް. އެހެންކަމު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ދިމާލަށް މިސްރާބު އެބަ ފާގަތިކަމާމަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް އުފާޒަޢާ ޖެހެއޭ. އަޅުގަ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގއި  ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ،ލިބޭ ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީެއއްގެ ދަރަޖަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. . މިހެންކަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްއޭފެނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު ެއބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު
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ނޑުގުޅޭގޮތުން  ބަޖެޓާ ވަނަ އަހަރުގެ 2016ތެރި ރައީސް. `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތް މިއީ  ،ދަންނަވާނީ ައޅުގަ

މި ބަޖެޓު ކަމާއި، އާޯރކަން ެގނުވާނެ ބަޖެޓަކަށް ޔިތުންނާއި ދިވެހި ޤައުަމށް ދުޅަހެޔޮިހ ރައްއަމާޒު ޔަޤީން ބަޖެޓެކޭ. ދިވެ

ނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިާވ ޤާއެުކ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެއާ ަޔޤީންކުރާ ކަމެއް. ހަމަ އަޅުަގނޑުވެގެންދާނެކަމީ 

ނޑު ެވގެންދާނެކަން ވެްސ ެގނުވާނެ ބަޖެޓަކަށް މި ބަޖެޓު ހިނިތުންވުން ،އެކު  ވަުރކުރުމާއަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަށަ  އަުޅގަ

 ،ދައުލަތުން ލަފާކޮށްވަނަ ައހަރަށް  2016ުކރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީ  .ރި ރައީސްޔަޤީންކުރަން. އިްއޒަތްތެ

 ތެރިކަމާ ޞްވާތީ އަުދގެ ސަރުކާަރށް ވަރަށް އިޚުލާ ވާފައިއްޅުްނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހައަލިބި 27.4ށް ހަމަޖިލީ  މި

ކަމުަގއި  އިތުރު އަދަދެއް ންއަ ބަލާއިރު ތިން ބިލިަޅއިއަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓާ 2015ިމއީ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. 

 އެކުަގއި ޝްރޫޢުތަކާމަ ބޮޑެތި ބިޔަ ،ނަ އަހަރު އަމާޒު ޔަޤީންކުރަނީވަ 2016 .ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފާހަގަ

ށް އަދި އެއަރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންވަރަ މާލެ ބްރިޖާޅުަގއި. ިމގޮތުން މާލެ، ހުތުގޮ ގެައހަރެއްފެށޭނެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

ެއކު ަރއްޔިތުން ގެދޮރުވެރިކުރުުމގެ ހަމައެއާ ހަގަކުަރންޖެހޭ. އަދިމަލީ މަސައްކަތް ފާތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ޢަ

އަލަށް  ،ހައުސިންގ ޔުިނޓުގެ މަޝްރޫޢާއިސަތޭކަ ައށްޑިހަ ފަސް  ހާސް ނުވަ ކުރިއަށް ގެންާދ އެއްރު ގޮތުން މިހާ

ލީލީ ހުޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ަޤއުމީ ތަބަލިަތްއ ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި  ،ފަށާ ދޮޅުހާސް ހައުސިންގ ުޔނިޓުގެ މަޝްރޫޢާއި

ށްލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ފާހަގަކޮބިނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް  ހުސް ބިމުގައި ލުގެައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަމަރުކަޒެއް 

ހުުޅވައިދޭނެ  ޤައުމަށް ިއތުރު ދޮރުތަކެއް ދީ ގޮތުންިތޞާޔަ ޮބެޑތި މަޝްރޫޢުތަކަކީ އިޤްމިފަދަ ބި .ރައީސް

ކުރަންޖެހޭ. ން ޔަޤީލިބޭނެ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން  މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން ޔަޤީން. ޤައުމަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ މަންފާ

ްޓ ޕްރަިއވެ ކުޕަބްލި ،ކުގެ އިތުރުންބަޖެޓު މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްދާ މިފަދަ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޢުތަކެއް ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިަތއް މެދުވެރިކޮށް ގިނަ މަޝްރޫ 

ވަނީ ތަރައްޤީ  މިއަުދ ޤައުމު މި .ހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފާ ންދަން ހަމަޖެހިފައިވާކަންގެޓުގައި ކުިރއަށް ބަޖެ

ތިޞާދަކީ ދުނިޭޔގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤް .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރުަގއި މެކުހަށް ޖަހާފަޔަަނ ގިވަ 6އަމާޒު ޔަޤީންކުރުމަށް 

ތިާޞދަށް އަންނަ ފުރޮޅުންތަކާއި ޤުިތޞާދެއް. ދުނިޔޭގެ އިޤްހުޅުވާލެވިަފއިވާ އި ކަށްށް އަންނަ ބަދަލުތަތިޞާދައިޤް

ބަޖެޓުގެ އަމާޒުތަްއ އޮތް ަޤއުމެއް.  ތިޞާެދއްޤްއިކުރިމަތިވާ ައޑިުގޑަންތައް ައަވސް ގޮތެްއގައި އަސަރު ފޯރާ ނާޒުކު 

ކޮްށގެން. ސަރުތަްއ ުކޑަދިވެހިރާއްޖެއަްށ ކުރާ ނޭެދވޭ އަ ުކންތިޞާދަށް އަންނަ ފުރޮޅުންތަދުނިޔޭގެ އިޤް ސިލުކުރެވެނީ ހާ

ނޑުއަދި  ަގއި ގޮތު ބޭނުން ހެޔޮމެންނަށް ފަހިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ އަުޅަގނޑުއަދި  ،ގެބަލުމުސްތަޤްމެންނަށް ފަހިާވ އަުޅގަ

ނޑު .ަރީއސް ހިފައިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ެއއް ތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ގެނެސްދޭ ޑަށް އިޤްމެންނަށް އެންމެ ބޮއަުޅގަ

ނޑު ރިކަުމގެ ާދއިރާ. މިއަދުފަތުރުވެ ،ދާއިރާއަކީ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ މިހާރު ، ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ މެން އަުޅގަ

ޭއގެ  ،ެއކި ކަްނޮކޅުތަކަށް ޭއގެ އަސަރު އްޖޭެގ . ރާކުރިއަްށ ދާންޖެހޭކަންހަުލިވ ސްޕީުޑގައި ވުރެ  ހިނގާ ވަރަށް  މި
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އް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި ޓުތައް ހެދޭނެ މަގުތަސޯހުރި ރި ވާ ނެހެދިއްޔަށް ދޫކޮށްފައި. ކުނަފާ ފޯރަންޖެހޭކަން

މިއަންަނ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަކުން ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ަމގުފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ޓުސޯރި

މި ތާރީީޚ  ،ައކީ 2016 ަގސްޓުއޮ 22އަހަރު ފުރޭ އަހަރު.  50ަފހަރަށް މީހުން އާބާދުވިތާ  ދެވަނައަހަރަކީ ތިނަދޫއަްށ 

ވަނަ އަހަރުެގ  2016 ،މި ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް މުޅި ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެފަިއާވއިރުދުވަސް. 

 އިާރއްޖޭގަ ތިނަދޫއަކީ ގެ ކުރިން 1962ވުން ެގނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓަކީ ތިނަދޫގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންނަށް ހިނިތުން

އެހެންނަމަވެސް، ގެންިދޔަ ރަށެއް. ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އެކު ފުދުންތެރި ހާލަތަށް ބަލާއިރު ތަރައްޤީއާއޮތް އޭރު 

ވެގެންދިޔަ އަހަރު. ރޫމުއާއި ފުދުންތެރިކަމުން މަޙްވަނަ އަހަރަކީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން އެ ލިބިފައިާވ ތަރައްޤީ 1962

މުޅި  ،ފަހު ތިނަދޫ ަރއްޔިުތންނަށް ކުރުމަށްއިންނެވި އަނިާޔވެރި ވެިރެއއްގެ އަނިޔާ ތުަގިއ ހުގެ ތަރާއްޖޭގެ ވެރިކަމު 

މިއީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ވެްސ ހަނދާނުން ފުހެވިގެންދާނެ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ބިކަކޮށް ެއކަހެރިކޮށްލި އަހަރު. 

ދިރުމަކުން  އާ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށްފަހު  މި އަނިޔާވެރި ދުވަސްތަކަށް .ެކއް ނޫން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްދުވަސްތަ

ށް އަމަހަ ނަ އަހަރާވަ 1978 ،ނަމަވެސްފެށިކަމުގަިއ ވީވަނަ އަހަުރ  1966ތިނަދޫ އާރާސްތުކުރުމުެގ ަމސައްކަތް 

ްނ ތިނަދޫ ރައްޔިތު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިކަކޮށްފަސީ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި ސާތިނަދޫ އޮތީ ސަރުކާރަކުން ދޭންޖެހޭ އަ

ވަނަ އަހަރު  1978ދިނީ ތުންނަށް ިދއްާލލަެޅއް ތިނަދޫގެ ރައްޔިގެ ހުުޅކޮއުފާވެިރކަމު ،ަފހު ަތކަށްކުރި އަނިޔާލުމައްހަތަ

 ން މޫސް އަލްއުސްތާޛު މައުކުރީގެ ރައީ  ،ވާލުިވ މިހާރުގެ ރަން ތިރީސް އަހަރުގެ ބާނީހަ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމާ

. ޒީބު ގެނުވާފަހުތަ ތަމައްދުނާއި ތަރައްޤީާއއި އަށް ވަނީއި ތިނަދޫތުގަ މޫނުގެ ޒަޢާމަލްޤައްޔޫމް. ރައީސް މައުޢަބްދު

އެކު ތިނަޫދގެ  ލާޞްތެރިކަމާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ނުހަނު އިޚު މޫންގެ ަރީއސް އަލްުއސްތާޛު މައުއެކަމަށް ޓަަކއި ކުރީ 

ތިރީސް އަހަރުަގއި ތިނަދޫ  ރަން .ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކުުރ ރަްއޔިތުންެގ ނަމުަގއި ލޮބުވެތި 

ވަނަ އަހަރު ފެނިގެންދިޔަ ކަހަލަ  1962ވެްސ ފެނިގެންދިޔައީ ފަހު އަނެއްކާ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ަތރައްޤީއަށް

ނޫނުއަާސސީއޭ ިކޔަިއގެން އަިއ ބަޔަުކ ޤާ އާ، ޑިމޮކްރަސީއޭ  ެވރިކަމުގެ ދަހިވެިތކަމުަގއި އާ ތަކެއް. ހިތާމަވެރި މަންޒަރު

މަލުުކރަންޖެހުނީ ހަމަ ކުރީގެ ވެސް އްހަތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަ، ރުަކމެއް ނިމިގެންދިޔައިއަިނޔާވެރި ވެރި ހަރުގެއަ 3

. ހަމަވެފަ ވަނީ ބިމާ ދިޔައިރުއަނިޔާ. ތިނަދޫއަށް ލިބިފައިާވ ތަރައްޤީ އެ ތިން އަހަރުގެ އަނިާޔވެރި ވެރިކަން ނިމިގެން 

ނޑު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަަނ  2015މަށްފަހު ވާލުވުހަ ވެިރކަމާ މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ަރއީސް ޔާމީން ލަންދަންނަވާ އަުޅގަ

ވީރާާނވެ  ،ިމއްަޔތުކަމެއް ދެްއވައި އްހަޚާްއޞަ އަގެ ބަޖެޓުގައި ތިނަދޫގެ ަތރައްޤީއަށް ކޮށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުއަހަރަށް ލަފާ

ދިޔަކަން. ެއގޮތުން މި އަހަރަކީ ވެސް ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަްށ  ރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންތުކު ގެއްލިފަިއވާ ތިނަދޫ އާރާސް

 2016ެއކު ެއއާތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ަޓކަިއ ބިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ަބޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދިޔަ އަހަެރއް. އަދި ހަމަ

ރައްޔިތުންނަްށ  ަނދޫގެ ލޮބުވެތި ތިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރަން. ނިއަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ވެްސ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަެކއް ހިމެ ވަނަ

 އާބާދީ ފަންސާްސ ފުރުމުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް އިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތިނަދޫގެހިމެނިފަ ުޓގައި އޮތް ހިނިތުންވުމަކީ ބަޖެ
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ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން. މިކަމަށް ން މުހިއްމު އިސްކަމެްއ ދީގެން ޓަކައި ަރއީސް ޔާމީނުގެ ަސރުކާރު

ުމގައި ނުހަނު ނަދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ނަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތިهللا ޢަބްދު ޔާޖުމްހޫރިއްަރއީސުލްޓަކައި 

ނަްށ އިރާގެ ަރއްޔިތުންނަދޫ ދެކުނު ދާތި .ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަހާނީ އަރިސް ޝުުކރާއި، ެއކު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުއަޅު ެތރޭގައި ވެިރކަމަކީ ކެމްޕޭނުއޮތް އުފާ  ބޮޑު ވަޢުދު އެންމެ ވީ ؛ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަުޢދު ތިިތޔަ ލޮބުވެ ގަ

ނޑުދޮްށ އްހަބަރާިސލް ސަރަ ކަމުގަިއވާ ާދއިރާަގއި  ހާރު ވަނީ ބަޔަކާ މާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ މަސަްއކަތް މިހިދުގެ ގޮ

ހިފާފަިއވާަކން ން އަމާޒުރުގެ ޖުލަިއގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސަރުކާވަަނ އަހަރު 2016. ވާލުކުރެވިފަހަ

ން ރުފިޔާ އަމިލި 19.6ކައި ޓުަގއި ވެސް ިމ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓައަހަރުގެ ބަޖެ ވަނަ 2016ފާހަގަކުރަން. 

ްނ އަމިލި 23.1ވަީނ  ނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮްށފައިދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާލަ ފައިވޭ. މި މަޝްރޫޢުެގ ޖުމުހިމަނާ

 6ބޫބަކުރު ސްކޫަލށް ދިމާވެފައިވާ ާޖގަިއގެ ދަިތކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ތިނަދޫގެ އަ .ަރއީސްިއއްޒަތްތެރި  ރުފިޔާ.

 ސްޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެ  ،ނަަމެވސްވީ ާމރާތެއް އެޅުމަށް މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިއިބުރި ކްލާސް ރޫމުގެ ތިން 

ވި. ނަމަވެްސ، އޮްތ ނުކުރެވާލު ހަ އެ މަސައްކަްތ ވަނީ އަދި ބަޔަކާހެދި  ތައްތަކާކަން ތަފާތު  ދިމާވި ތެރޭގައި

ްނ ރުފިޔާ އަމިލި 1.7ކަތް ނިންމުމަށް ަޓކައި ވެސް މި މަސައްވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  2016ހިތްހަމަޖެހުމަކީ 

. ން ރުފިޔާއަމިލި 6ވަނީ  ލަފާކޮށްފައިމަށް ހިމެނިފައިވާކަން. މުޅި މަޝްރޫޢަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާނެ ކަ

ަގިއ ގެ ތެރޭށް ބަޖެޓުކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަކު ތިނަދޫގައި އަލަށް ފެށުމަވަނަ އަހަރު  2016 .ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

ޕާކެއް އެކު  އަދި ފައްވާރާ، ލައިބްރަރީެއއް ނަދޫގެ މިުއޒިއަމަާކއިާމރާތްކުރުމާއި، ތިއިއިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް 

އަިދ ، ބްރަރީަލއި . މީގެ ތެރެއިން މިއުޒިމާއިއެކު ާފހަގަކުރަން އުފަލާ އަޅުަގނޑުއިމުކުރުން ހިމެނިފައިވާކަްނ ޤާ

ޔާމީން هللا އަށް ތިނަދޫގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 50ކަކީ ާއބާދީ ހަދާ ޕާެއކު  ފައްވާރާ

އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. މިކަމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ާވ ހަދިޔާއެއް ކަމުގައި އުފަލާދުލްޤައްޔޫމް ހަދިޔާކުރައްޢަބް

އެކު ތިނަދޫގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައި ުޝކުރު  ތެރިކަމާޞްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ނުހަނު އިޚުލާهللا ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް  2016މަސަްއކަތްތަކަްށ  މި .ސްދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ

ޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަިދ ވަނަ އަހަރު ބަ 2015 .ން ރުފިޔާ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަމިލި 34.7ވަނީ  އަންދާޒާކުެރވިފައި

، ލާސްރޫމް ބްލޮކް އެޅުމާީޓެގ ކްސިޝަނަލް ޔުނިވަރށްދާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ނެއަ ވެސް ތިނަދޫގައި ކުރި މިހާރު

ިއ، ހުޅަނގު ތަކާމާރާުތެގ މަސައްކަތްއި ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާ އެޅުުމގެ މަސައްކަާތއި،ތިނަދޫގެ މަގުތަކުގެ ތާރު

ނޑުދޮށް  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  .މާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަާތއި، ސްޯޕޓްސް އެރީނާގެ މަސައްކަތާ އަދި ގދހިފަރާތުގެ ގޮ

މާރާތާިއ ހޯލުގެ ަމސައްކަތް ހިމެނިފަިއވޭ. އަިދ އިބުރީގެ  3ކްލާސްރޫމްގެ  12އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  އިރުކަޒުގަ މަ

ސް ފާހަަގކުރަން. މާރާތް ހިމެނިފައިާވކަން ވެއިއަތޮޅު ކައުންިސލް އޮފީސް  .ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެްސގެ ތެރޭގައި ގދ

 ކުރެވި ބަޔަކާ ގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ޓެންޑަރރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުެއކު ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި އަދި ހަމައެއާ
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ވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ވާލުކުރެވިފަ. އަދި ރަީއސް މައުމޫންގެ ޒަޢާމަތް ނިމިގެންިދޔައިރު ފަށާފަިއވާ މޯލްޑި ހަ

ިމ  ،ފަހު ުހއްޓުވާަފއި އޮތުމަށް ައހަރުގެ ވެިރކަންކުރި ބަަޔކު ތިންމާރާތުެގ މަސައްކަތް އަނިާޔވެރި އިބުރި ފަޔަރ  ދެ

ތިނަޫދގައި މިހާރު  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްަވނީ ޔަޤީންވެފަ ކަން ިމއަދު މިށްދާނެއަމާރާތުގެ މަަސއްކަްތ ވެްސ ކުރިއި

މާރާތާއި އިބުރީެގ  ތިންކްލާސްޫރމްގެ  12ޒުެގ އަޮތޅު ތަުޢލީމީ މަރުކަ .ދާ މަސައްކަތްތަުކެގ ތެރެއިން ގދހިނގަމުން

ވެސް މަސައްކަްތ ހަމައަށް  މިއަދާ ،ވާލުކުރެވި ހަ ކުރުމަށް ބަޔަކާމަސައްކަތް  ަވނަ އަހަރުގައި 2012ތަކީ ހޯލުގެ މަސައްކަ

 އިސްކޫލުގަ  ،މާރާތް. މީގެ ސަބަބުން ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާަގއިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ނުލިބިއި ދެނުނިމިފައިވާ 

އްމަުލތައް ކުރިމަތިވަމުން. މިއީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފުންކޮށް ޙަތަކާއި ތަކިަޔވާ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ދަތި އުނދަގޫ

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މުޅި  2016 .ނޑު ދެކެން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމަގއި އަުޅގަ

ޓުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ. މިއިްނ ން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބަޖެއަމިލި 175.8އެކި މަޝްރޫޢުތަކަްށ  ތިނަދޫގެ

ެމދު ބަހައްޓަާވ ގާްތކަމާއި ތިަނދޫއަށް ެގއްލިފަިއވާ ތަަރއްޤީ  ޔާީމން ތިނަދޫގެ ރަްއޔިތުންނާ އެނިގގެންދަނީ ރައީސް 

 ނުެލވި ދޫކޮށްލެވިަފއިވާ އިއަޅަ ،ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް. ވީރާނާވެ އްދަަވއިދެްއވުމަށް ކުރަްއވަމުންރައްޔިތުންނަށް ހޯ

ރައީްސ  ،ެއކުކުރަމުން. އަދި ހަމައެއާދަނީ ތަރައްޤީ އަމާޒު ޔަޤީން ތިނަދޫ ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި މިއަދު މި

މްރާނީ ތަރައްޤީ. ޙަޤީޤީ ޢުނީ އިޤްތިޞާދީ ކުިރއެރުންތަކާިއ އަންނަމުންދަ ޔާމީންގެ ޒަޢާމަުތގައި މުިޅ ޤައުމަށް މި

މުޅި ަޤއުމު ަތރައްޤީާވކަމީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން މިއަދު  އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއްގެ މަަސއްކަތްތަކުން

ނުޑ ދަންނަާވނީ މި ދިވެހިރާއްޖެ މިއިން  .ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކަމުަގިއ  ބަލައިގަންނަ ކަެމއް އަުޅގަ

ޔާމީނަކީ ނަމުންނޭ. ރައީސް ދަނީ ފެން  ފަދަ ތަރައްޤީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ޒަާޢމަތުގައި މިއަދު މި ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ

ކުރަމުންދާ މިއަދު ޤައުމު އާރާސްތު .ޤަުއމުގެ މުސްތަޤުބަލް .ައދުގެ ޤައުމުގެ ދިރުން .ހުއަދުގެ ުޒވާނުްނގެ ރޫ

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ުއއްމީދުން  2016 .އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ރުނުެގ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. ގަވަނަ 21ސްތިރިޔާ. މޭ

އަށް ބޭނުންވާ އުފާފާގަތިކަާމިއ ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް 2016ބަޖެޓެއް.  ފުރިގެން ޔަޤީންވާ

ާއއި ތަމައްދުނާއި ތަހުޒީބު ގެނެސްދިނުމަށް ދުވަހަކު ވެސް ބަޖެޓެއްަގއި ހިމަނާފައިނުވާ މިންވަރަށް، ތަރައްޤީެގ ތަރައްޤީ

ނޑުެގ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެްއވި  ،މުަގއި ދަންނަވަމުންމަޝްރޫޢުތައް ހިމަނާފައިވާ ޔަޤީން ބަޖެޓެއް ކަ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.هللاރީ ޢަބްދުޢަބްދުލްބާ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  2016` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ވާއިުރގަިއ  ން ކަމަށްއަބިލި 27އަށް ކަ

ނޑުމެއަބިލި 3 ،އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ަގިއ 2016ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  ންގެން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓަކާ އެީކގައި އަުޅގަ

ކެޕިޓަލަށް  41ގެ ގޮުތގައި ހިމެނިފަިއވާއިުރގަިއ %ޓުންިރކަރެ 59ބަޖެޓުަގއި %މި ފެންނަނީ ވަރަށް ބަނަކޮށް. އާދެ! މި 

ނޑު މިއި ލޮކޭޓުކުެރވިފައެ  ދެކެނީ މި ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުެމން އިނގިރޭސި ބަހުން ބުނާ  ާވއިރުަގއި ައޅުގަ

 .ޮގތުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޮކންސިއުމްކުރުމަށް ނުވަތަ ޚަަރދަށް ބުރަވެފައިވާ ބަޖެެޓއްގެ ؛ށް ވަންޏާ ކޮންސިއުމް ކަމަ

ބޮޑު ޚަރަދެްއ  މިހާ އަށްެގންނަން. ސިވިލް ސަރވިސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސްއަްށ ބަދަލު

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ތެރެިއން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުފެންނަނީ އަޅު ކުރާއިުރގައި އަުޅގަ ތައް ގަ

ައޅުަގނޑުމެން އަމާޒަށް ޔަޤީންކުާރއިުރގައި  .ިރ ރައީސްތަން. ިއއްޒަތްތެ ނުކުރެވޭޛު އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ތަންފީ

އަހަރަށް  50 ،ހަށްދުވައަހަރު 10 ،ުދވަހަށްއަހަރު 5އޮްތ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ދިވެހިރާއްޖެ ކުިރއަށް

ނޑުމެންގެ އަމާޒު ޔަޤީންކުރަން. މި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަަކިއ  އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ ތަޞައްުވރެއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނަރުދަމާގެ ވާަހކަ.  އިވާހަކަދަްއކަީނ ފެނާމި ތަނުގައި  ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިނަ މެްނބަރުން މިއަދު

ޙައްެޤއް.  މަޖުބޫރުވާ އަސާސީ ،ލިބެންޖެހޭ ،ނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެްއސަކަށް ދޭންނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން ައޅުގަޤާ

ނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަކީ އިްއޔެައކު ނުވަަތ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ީކއްެވެގންތޯ އަޅުގަ

ީމހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން.  އިފަވެ ތަންތަނަކީ އެތައް އަހަރެއް ނޫން. މި މާދަމާ ދިރިއުޅެން އުޅޭ ތަންތަނެއް

ނޑުމެން ފެނާ އަހަުރގައި އެޅޭނެ ކަމަށް  50އޮތް  ނަރުދަމާ ނިޒާމު އެުޅމަށް ޓަކައި ކުިރއަށް އިކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ވިޔަސް  ނަރުދަމާ އަޅާނެ ތަންތަން މިހާރުއްސުރެ ފަށައިގެން ލިސްޓުނުކުރެވެްނވީ؟  އިފެނާއަުޅގަ

ެވސް އެހެްނ އަދި އެނޫން އި،ނައިރުަގިއ އާދޭސްކޮށް ސަލާންޖަހަންމެ އަހަަރކު މި ބަޖެޓު އަންއަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ދަ ނުުކރެވި މިޛުވެސް ތަންފީ އަދި އެ ،ކަމުގައި ިވޔަސްތައް ކޮށްގެން ބަޖެުޓަގއި ޖެހުނުކަންތައް

ވަރެްއެގ  ައޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ،މަކަމުގައި ވާނަ އަމާަޒށް ޔަޤީންކުރަން ބޭނުން އަުޅަގނޑުމެން .ރައީސް

ނުޑގެ ިއއްޒަތްތެިރ އެއް މެންބަރު ވިދާޅުވި  ،ތަޞައްވުެރއް ދެކެން. މި ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޛުޔާސަތުތައް ައޅުަގނޑުެމން ތަންފީސިޔާސަތުތަެކއް ހުރި ވާހަކަ. އެ ސި ކޭ ދެ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު މި ނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހާމަކުރަން. ހާމަކުރުމޭ އަޅުގަ ދަންނަވާ  ތަޞައްވުރު އަުޅގަ

 ނަރުަދމާ އަޅަން ސަރުކާރުން ޭރވޭ  އިރަށެްއގަ  150ންޏާ ނަރުދަމާ އަޅާ ކަމަށް ވަ  އިައޅުަގނޑުމެން ފެނާ ،އެްއޗަކީ

ނޑުމެންނަްށ އް ާތވަލެ، އެ ެއޅޭނެ ދުވަހެއް ،ކަމަށް ވަންޏާ ަރއްޔިތުްނނަށް ފެންނާނެ ގޮތެއް ވުން. އޭރުން އަުޅގަ

ނޑުމެ ،އަހަރު ވިޔަސް 50 ،އަހަރު ިވޔަސް 10 ،އަހަރު ިވަޔސް 5އަދި  ،އެނގޭނެ ންގެ ފެނާއި އެ ދުވަހަުކން އަޅުގަ

ނުޑ ނުދެކެން ކަމަށް އިމުކުެރޭވނެކަން. މިގޮތަށް މިކަން ނުުކރެވޭޤާނިޒާމު ނަރުދަމާގެ  ްސ ވެއެްއގޮތަކަށް  ވަންޏާ އަުޅގަ
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ނުޑގައި އެބަ ޖެހޭ ލިޔެެލވެން. ކަމަކަށް މިއީ މި އަމާޒު ޔަޤީންވާނެ . އަާމޒު ޔަޤީންކުރުަމށް ޓަކައި މި ފޮުތގެ ގަ

ިތިކ  ގެއަާމޒުއަކު ނެތް.  2016ހެންނަމަވެްސ، ވަނަ އަހަރު ޖަހާފައި އޮތީ. އެ 2015ވެސް  ކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާ

ނޑު ަވރަށް އުއްމީދުކުރަްނ އަެނއް .އްޒަްތތެރި ރައީސްނގައްޖެ. އި ހިގެއްިލގެން އެ އަމާުޒ  ،ސް އެ ިތކިވެކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް .ެގ ބަޖެޓުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށ2016ް ޚަރަދުކުރާ ބަޖެެޓްއ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަންހަދާއި ، އަހަރު  50 ،އަހަރު 10އަހަރު،  5ކުރިއަށް އޮތް  މި ޤައުމު ނޫންތޯވެއްޖެ ރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަ 100 ނޑުގެ ރަީއސްއަހަރު އޮންނާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަ މޫން މި ދެންނެވި އުމަ ިޑއަރ ،ކުރަން އަޅުގަ

 ވެސް އިތެރޭގަ  ގެތިރީސް އަހަރުއެޅޭނެ ގޮތެއް ފޮތެްއަގއި ރަން  އަމާޒުކޮްށގެްނ މި ނަރުދަމާތައް އަހަރަށް 50

ނެތް. އެ ރަން ފޮތަކުން ފެންނާކަށް  ގެއޮތް. އެ ރަން ތިރީސް އަހަރުގެ ފޮތެއް އެބަން ތިރީސް އަހަރުރަ ނެތީމަ.ޖަހާފައި

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް  .އަަހރަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އި ތިރީސްތިރީސް އަހަރު އެހެްނވެގެން މި ދަނީ ދަގު

ނޑުެގ ދާއިރާބަލައިލާއި އަށް ބަލައިާލއިރު ލާަނން. ކުރެންދޫއިކަށް އަިލއަޅުވަ އަށް ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަުރގައި އަުޅގަ

ކުރެންދޫގެ  ،ހިތާމަޔާ އެކު ަދންނަވަންޖެހެނީ ،ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ވަރަށް ގިަނ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

ނ ެވސް އަދިވެސް އެ އިއިުރގަވީއަހަރު ވެސް ފަސް ފަޅު  ޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްއޮީތ ނުނިމި. އަޅުގަ

ނަޑކަށް ލަފައެއް ުނކުރެވޭކަމަކަ މޭނެންދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ނިތިން އަހަރު ހައްދު . ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަށް އަުޅގަ

ގިރަމުން ގޮސް އަުޅަގނޑުމެންެގ އޮތް. ކުރެންދޫ ގިރަމުން އި އެބަ ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ  2015މާތްކުރަން ވެސް ހި

ވެސް  ާވއިރު ަދނީ. އެވަރު ކުޅެމުންެއހެރަ ރާޅާ މިއުިޒކުގަބުރުތަްއ މިހާރު  ،އިިގރަފައިންނާއި މާމައިންާނއި ކާ

ޖެހިދާނެ.  އިބަޖެޓުގަ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނުވޭ.މާޔަތްކުެރވޭެނ ގޮތެއް ހިހައްދު އަދިވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިރާ ސަރަ

ނޑަކަށް ވެސް އަސަެރއް ނުކުރާނެ. އަދި މީހުންގެ  ވަންޏާ އެއަކުން ކަމަށް ނުކުރެވޭޛުތަންފީ އަސަރެއް ނުކުާރނެ. ބަ

ޖެހީމަ އޮންނަ އެްއެޗއް  އިައކީ ހަމައެކަނި ފޮުތގަފައިސާ .ކުރާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނު  މޫނަކަށް ވެސް އަސަެރއް

ނޑުމެންގެ މޫނަށް ވެްސ  އް ނެރުނީމާއެނަތީޖާ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެ ަފިއސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ެއ ފައިާސ އިން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަބނޑަށް ެވސް އަ ވުންހިނިތުން ނުޑ  .ސަުރކުރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަންނަނީ. ައޅުގަ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ  2016ވެްސ ކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާ ޓު ނިމިގެންދާއިރުަގއި އަނެްއކާ އުއްމީދުކުރަން މި ބަޖެ

ދޮެވގެން.  ނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުން ެއ ތިބެނީ ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރައިގެން. ގޮރު ފެނުން މޫނުއަޅުގަ ހިމެނޭނެ ކަމަށް. 

ވަރަށް  އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ،ޖެހި މީގެ ސަބަބުން ހަމުގެ ބައްާޔއި ަބނޑުެގ ބަްއޔާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ކިތަންމެ ބޮޑު އާސަންދަނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރޭ  ،ކަމުގައި ވިޔަސް އެއް ބަޖެޓަްށ ހޭދަކުރި. އަޅުގަ

ނޑުގެ ބަލި މަދުނުކުރެވޭ ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ހަމުގެ ބައްޔާއި ބަ ޤްތިޞާުދގެ އި ގެކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން .އީސްރަ އަށް ވެގެންދާނީ. އިްއޒަތްެތރިަބނޑަށް ހުްސވެގެން. ފަނިފަްކސާ ވެސްބަޖެޓު ދާނީ އަނެއްކާ   އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް އަށް ާވކަށް. އެހެންވީާމ، އެބަމި ބަޖެޓު ފޮތް ވެސް ފަނިފަކުސާ  ބޭނުމެއް ނޫން  ޖެހޭ ައޅުގަ
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ނުޑ ދާއިރާގެ އޮުޅވެލިކަށް ދާނުގައި ރަނގަޅު އިންވެސްުޓމަންޓަތަ ފަދަ ޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި ހަމަ މިއްފުން. އަޅުގަ

ފުށީގެ ފަޅުތެޭރގައި ހުރި ބިނާވެގެން އަންނަނީ ޮއުޅވެލި ީށގެ އިޤްތިޞާދު ފު. އޮޅުވެލިފުށި އޮތީވެލިލެއްގައި އޮޅު ހާ

ފުީށެގ ރައްޔިތުންނަކަށް އެއަކުން ވެލިހުސްވެ ހިނަގއްޖެ. އެކަމަކު، ޮއޅު އިބިލަށް ވިއްކަރަށްތަކަށް. އެ ރަށްތައް ޓީ

 ެއކަމަކު ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ.  ޮއޅުވެިލފުށީގެ ނަރުދަމާ ވެސް .އީސްއެްއވެސް ައސަރެއް ނުކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަ

މާ ވެސް އެޅިގެންދާނެ. ޔަޤީން އެ ނަރުދަހަމަ ލަން ލިބިއްޖެއްޔާ ރަށެއް ވިްއކާފުީށގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއިން ފަޅުވެލިއޮޅު

ނޑުމެން އެބަޖެހޭއެހެން އެ  ،ދީބާރު ،ަތކަށް ޖާގަދީތެރެއިން ކައުންސިލުލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ  ވީމާ، އަުޅގަ

ވޭނެ ގޮތް. ިއްއޒަތްތެރި ތަކުގެ ނިސްބަްތވާ ރަްށތަކުގެ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް ެގންދެސިލުތަކުން އެ ަކއުންސިލުކައުން

ނ .ރައީސް ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން އަުޅގަ ވާތީ.  ޓުތަކެއް ޖެހިފައިުޑ ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްއާދެ! އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ހިތާމަކުރަނީ އެ ޕް  ވަނަ އަހަރު  2015 ދާތީ. އަދިނުެވގެންޛު ރޮެޖކްޓުތައް ތަންފީއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުއިވެސް ޖެިހފަ އިގަ 2016ެވސް  ޓުގައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓުބަޖު އޮތް  ކުިރއަށް މި ،ކުރަނީނެތީމަ. އަުޅގަ

 .އްޒަތްތެރި ރައީސްނެ ަކމަށް. އިއަށް އުއްމީދީ ރަނގަޅު އަހަރަކަށް ވެގެންދާނަ އަހަރަކީ ައޅުަގނޑުގެ ދާއިރާ ވަ 2016

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު މި މަޖިލީހުން ފާސްވާއިރު އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިދެއްވާނެ ކަމަށް.  2016

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެޝުކުރިއް

 ށް. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަ

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

މި ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް  .ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ންގެ އިޤްތިޞާދީ ކަުމގަިއ ވެްސ ދަންނަވަން. ަރީއސް ޔާމީ ތާއީދުކުރާ ބަޖެޓެއް. ުއއްމީުދން ފުރިގެންވާ ބަޖެެޓއް

ނުޑ ދެކެން. އަޅުަގނޑު އެންެމ  ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާެބއްޛުސިޔާސަތު ތަންފީ ކަމުަގއި ވެސް އަުޅގަ

މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާގެ ރަށްަތކަށް ހުރި   ،ވެސް ބަޖެޓުަގއި ާވހަކަދައްކަމުން ގެންާދއިރުަގއި މަފުރަތަ

ނޑު ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ސާއްހި ތި ރައްޔިތުންނާގެ ލޮބުވެ މަޝްރޫޢުތައް ދާއިރާ ކޮށްލުމަކީ މިއަދު މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

 ،ވަިކވަކިން ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ،ކަމުަގއި ދެކި ޑަށް ކުރާނެ އިންތިޒާރުދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާުތން އެންމެ ބޮ

ނަޑއެޅިފައި  ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ކޮންމެހެންހުރި އަދަދުަތްއ ދަންނަވާލުމަކީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަށް ކަ

ނޑު އެަކމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ،ކަމުގައި ދެކި  ބާރަށު ދާއިރާގެ ލޮބުވެިތ އިގެން ައވަްސވެގެންނާނަން. ވެސް އަުޅގަ
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ކަމީ ނޑަކަްށ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޝްރޫޢުތަކެއް ގާްތގަގުޅިަފިއވާ ހުރިހާ މަ މީދުތަކާރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ުއއް

ނޑު ދާއިާރގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުން ެއކަމަށް އުާފކުރާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެ  ،ގޮތުން މިއަދު އަުޅގަ

 12ވޭ. އަދި ބާރަށު ނިފައި އެބަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެއަމިލި 7.3ކުރުމަށް ޓަކައި މު އިޤާނަރުދަމާ ނިޒާމު  ބާރަށު

ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަދި ބާރަށު ސްޕޯޓުސް އެރީނާ ، ނިރުފިޔާ ހިމެން އަމިލި 2.6ކުލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތަށް ަޓކައި 

ނުޑގެ ދާއިރާވޭ. ައދި ހަމަނިފައި އެބަ ން ރުފިޔާ ވެސް ަބޖެޓުގައި ހިމެއަމިލި 2.1 ގެ އުތީމުގެ ބަނދަރުެގ އެހެންމެ އަޅުގަ

އްމަދު ސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަރުފިޔާ. އަދި އުތީމުގެ މަދަރުން އަމިލި 2.9މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ނުނިމި 

ހާސް ރުފިާޔ  19ލަްއކަ  2މާރާތް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި އިރޫމުގެ ދެ ބުރި  ހަަތރު ކުލާސް އިމްގަޡަޢުއަ ތަކުރުފާނުލް

އުތީމު  ،ޔާގެ އިތުރުން ލަްއަކ ރުފި ުމކުރުމަށް ޓަކައި ތިންއިޤާއެރީނާ ސްޕޯޓުސް  އިތުުރންހިމެނިފައިވޭ. އަދި ޭއގެ 

 .ޒަތްތެރި ރަީއސްރާ ަކމެއް. އިއް ން ރުފިާޔ ހިމެނިފައިވާކަމީ އުފާކުއަމިލި 4.2ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ނިޒާމު  ނަރުދަމާ

ނޑު ާދއިރާގެ މުރައިޫދގެ ރަްއޔިތުންގެ އެންމެ  ،ހަމަ އެގޮތުން ުގޅިފައި މި ވަނީ މިއަދު ެއ  ބޮޑު ުއއްމީދަކާއަުޅގަ

އަހަުރ  އިމުކުރުްނ. މި ވޭުތވެދިަޔ ދެޤާ ނިޒާމުނަރުދަމާ ، ަޑށް އެދިއެިދ ތިބި ެއއް ކަމަކީރަށުގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ ބޮ

ނޑު އެހެންނަމަވެސް ،ޖެޓުަގއި ހިމެނިދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބަ ބޫލުކުރަން ގަވެސް  އެަކން ނުވެ ގޮސްފައި ވަނީ. ައޅުގަ

ނޑު ،ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް އެއްފަހަރާ ހިންގުމަކީ ަމވެސް ކަމުގައި ވީނަ ވެސް ކިތަންމެ ބޭނުންވި އަިދ އަޅުގަ

ވެސް، މިައދު މުރައިދޫގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މަޖެހޭ. އެހެންނަބޫލުކުރަން ެއބަގަދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ނުވެދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް 

ގެ މަޝްރޫޢު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ނަރުދަމާ 2016އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޚަބަރަކީ ދޭން ބޭނުންވާ އުފާވެރި 

ވަނަ އަހަުރ  2015 ،ރުޚަބަރު. ަބޖެޓަށް ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންާދއި ކަމުގެ އުފާވެރިހިމެނިގެންާދނެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. މި ފުރުޞަތުަގއި އުފުލާއެކު  ިއވާކަންވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފަ އިއަޅުަގނޑު ާދއިރާގަ 

އިމުވެފައިާވކަމީ މިއަދު އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. ޤާށެއްަގއި ބޭސްފިހާރައިގެ ނިާޒމު ާދއިރާގެ ހުރިހާ ރަ ،އެގޮތުން

ހުރި  ވާދަވެރިން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަޖޫޖަހައި، ބޭސްފިހާރަތަކުން ބޭސް ޚިދުމަތް ނުލިބެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑ  އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބައެއް ބޭސްތައް ފިހާރަތަކުން ނުލިބޭ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު، އެންމެ ،ވާހަކަތައް  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިއިމުޤާމި ނިޒާމު  ،ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީދަންނަވާލަން  ހާ އެންމެން އެބަޖެހޭ ވެފަިއވާ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޕެަނޑޯލް ހުރުމަކީ އެކަީށގެންވާ ހުރިހާ ބޭހެއް ބޭސްފިހާރަތަކުން ނުލިބިވާން. ޝުކުރުވެރި 

ންނަށް ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ލިިބގެންދިަޔ ވެސް ބޭްސފިހާރަތަކުން ލިބެންހުރިކަމީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެ ހިސާބު ގުޅަެއއްހާ

ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ިނޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކަިއ  4ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ަކމުގައި ދަންނަވަން. ދާއިާރެގ  ވަރަށް

ވަނީ މި ނިޒާމު  ރަށަށް ެވސް މިހާރު މި 4ރަށުގަިއ ޖަނަރޭޓަރުގެ ިނޒާމު ހަމަޖެހި،  4ވަނީ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

ކުރުމަށް ޓަަކއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތއް އަޕްގްޭރޑު ބާރަށު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެށްދެވިފަ. ހަމަ އެހެން، ފުރިހަމަކޮ

ނޑު އުފަލާ  ބަޖެޓުން ވަރަށް އެކު ފާަހގަކުރަން ބޭނުން.  ބޮޑު ހޭދަެއްއކުރެވިފަިއވާކަްނ މި ފުރުޞަތުގައި އަދު އަުޅގަ
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ނިޑއަށް އި ނޑު ދާއިރާގެ ،ންތިޚާބުވި ފަހުންއަޅުަގނޑު ދާއިާރގެ މި ގޮ ވަރަްށ  އިންތިޚާބުވިތާ ވަރަށް ކައިީރގަިއ އަޅުގަ

އެންމެ  ،ގައި ވަރަށް ގާތުން ކުެރވުނުއިރު ގިނަ މަްޝވަރާތަެކއް ރައްޔިތުންނާ ެއކީ  ،. ެއޮގތުންންގިނަ ދަތުރުތަެކއް ކުރި

ވެފަިއާވ ޞިއްޙީ ަފރުވާދޭ ނިޒާމު ވީރާނާ ، ކަމަކީ ގެްނދިޔަ އެއް މުންށަހަޅަބޮޑު ޝަުކވާެއއްގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުން އޭރު ހު

ހުރުމާއި،  ތައް ވެއްޓިަފއިހުރުމާއި، ސީލިްނގު ޞިއްީޙ މަރުކަޒުތަކުަގއި ފުރާޅުތައް ވެއްޓިަފއި ،މައްސަލަ. އެގޮތުން 

ނަޑކަްށ އޮތީ ގާ ،މިކަހަލަ ބަިއވަރު ޝަުކާވތައް އަުޅަގނޑަށް ކުރިމަތިކުުރވިއިރު  ،ހުރުމާ ފަންކާތައް ހަލާކުވެަފއި ްތގަ

ނޑު މަަސއްކަތްކުރީ  ވެރިކަން ވެއްޓޭ ވެްސ އަދި އަަވސްެވގަތީ މި ނިޒާމު ވީހާ  ،ހިސާބަްށ ގޮސް. އަުޅގަ

ިޞއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުެރވޭތޯ  ،ޮބޑު ޝަކުާވއެްއ ކަމުަގިއވާ ހަރުދަނާކުރެވޭތޯ. ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންެގ އެންމެ

އެުކ ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ެއްއ  އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު އުފަލާން. ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރި އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ނަޑކަށް ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް އަްޕގްރޭޑު ވަނީ މި ނިޒާމު މި ،ވާހަކަައކީ ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ގާްތގަ

ްށ ބަޖެޓަ ގެހަރުވަނަ އަ 2016އެުކ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނ. މިއަދު ައޅުަގނުޑ  މިހާރު ނިމިފައިވާކަން އުފުލާ

ނޑު ޕޮއިންޓުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަވާހަކަދަްއކާއިރު މުޅި ބަޖެޓު ކަނުދެއްކި ކަމުަގިއ ތަަކށް ވާހަކަކަށް ނުވަތަ މައިގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ބަޖެޓުއަުޅގަ ،ވީނަމަވެސް  އަޅުަގނޑު ާދއިރާއަށް ހުރި  ،ވަނީަގިއ އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުންނޑު މަިއގަ

ނޑުމެން އޭރު  ،ޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އަ އަުޅގަ

ނޑު ގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއިޔތުން ،ނަމަ މެންނަށް ވެރިކަން ލިިބއްޖެވަކާލާތުކުީރ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރު ،ނަމަ ލިބިއްޖެ ވަކާލާތުކުރަމުން ގެންދިޔައީ.  ރައްޔިތުްނނަށް ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަަކށް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި  ،ނޑުމެްނ އޮޕޮޒިޝަްނގައި ތިިބއިރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ އޭރު ައޅުގަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ަރށްތަކަށް އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއސް ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނާ 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ަތއް. މުޅިން ވެސް ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީދެއްކި ވާހަކަ

ތެޭރގައި  ހުގެދުވައަހަރު 3.ޕީގެ ވެރިކަުމެގ ގޮންޖައްަސވައި ުނވަތަ އަުޅަގނޑުމެން އޭރު އިދިކޮުޅަގއި ިތބިއިރު އެމް.ޑީ 

ެއްއވެސް މަޝްރޫޢެއް  ގައިފަހަރަކު ބަޖެޓު ދިޔައިރު ހިމެނިފައިވާ ކޮންމެފަހަރަށް ހުށަހެޅިގެން ތިން ތުގެ ބަޖެޓުދައުލަ

ތެރޭަގިއ  ގެ އަހަރު 2އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ނުހިމެނިފައިވާ އެަތއް ކަންަތއްތަކެްއ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި 

ނަޑކަށް އަހަރު 5ވާނީ ކޮށްދީ ނިންމާފަ.  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ދުވަހަށް ދާއިރާއަކަށް ގާްތގަ

ނުޑ ޚުދު  ރެިވއްޖެކު ވެސް ދާއިާރގެ ރައްޔިތުްނ ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަަބދުގަކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު  އެްއވެްސ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ ވާހަކަދައްާކއިރު 2016އިންތިޒާރުކުރަމުން ގެންދާނެ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ކުރަން ބޭނުންވާ  އިނުލައިެމއް ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުވަ ލުއޮޅުވާ  ވަރަށް ސާފުަބހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދާއިރާވަނަ އަހަުރ ބަޖެޓު 2016ކަމެއް.   ވީރަށް ހިމެނިފައި 3ގެ ގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ކްލީފު އުފުލަންޖެހިފައިވާ ދެރަށެއް ކަމުގައި ތަ ތެެރއިން އެްނމެ ބޮޑަށް މިހާރުޭއގެ ،ނަމަވެސް ބޫލުކުރަީނ ގައަުޅގަ
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އެކު އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ  ރަޙްަމތާهللا  މީދީ މެސެޖަކީއްން. އަޅުަގނޑު ދޭން ބޭނުންވާ އުބާރަށުގެ ަރއްޔިތު އުތީމާއި

ދާނެކަުމެގ މަސައްކަތް ފެށިގެން ލީވަނަ އަހަރު ބާރަށާއި އުތީމުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޢަމަ 2016

 ނުވަތަ ޑިަޒއިން ޓީމު  ންކުރުމަށް ޓަކައި ދާ ސަރވޭ ޓީމުތެެރއިން އުތީމުގެ ނަރުދަމާ ޑިަޒއިއުފާވެރި ޚަބަރު. ޭއގެ

ދާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަުރ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންނަ ހަފްތާގެ މެދުތެރޭގައި އުތީމަށް ޑިޒައިނިްނގ މަސައްކަތަްށ 

ނޑު ދޭން ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑު ބަޖެޓަށް ވާހަކަަދއްާކއިރު ސްވެ އިާރގެ ހުރިހާ ދާ ،މި ފުރުޞަތުަގއި ައޅުގަ

ނޑަށް ވެތަކަންޫދ ކައުންސިލު ފިޔަަވއި ހުރިހާ ކައުންސިލު ؛ކައުންސިލުތަކުން ގެންދަާވ ދެްއވަމުންތަކުން އަުޅގަ

ދަންނަވަން.  އެކު ުޝކުރު ކަމާ ަތކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިސިލުހުރިހާ ަކއުން ،ން ާފހަގަކޮށްއެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަ

 ފިކުރީ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަކއުްނސިލުތަކުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ މެންބަރުންނަކީ ،އުޅޭ ވާހަަކައކީ ދަންނަވަން މި

ނޑުެގ އަުޅަގނޑުެގ ފިކުރާ ދިމާނުވި ަކމުގައި ވީނަ .ޑީ.ީޕ އެމް ؛ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ،މަވެސް ގޮތުން އަުޅގަ

ރީ ޕާޓީގެ ހޫޖުމް ،ންސިލަރެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ދާލަތު ޕާޓީެގ ކައުއަ ،ންސިލަރުން ކަމުގައި ީވނަމަވެސްކައު

ނުޑގެ ާދިއރާގެ ތަކަންދޫ ަކއުންސިލުގެ  ،މަވެސްއުންސިލަރެއް ކަމުަގއި ީވނަކަ ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫޢުތަކަށް އަުޅގަ

ހުރިހާ  ،ލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްގެްނދަވާ ެއއްބާރުވަމުންހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރން ފިޔަވަިއ ދެއް 

ނޑު ދާއިާރެގ  ،ނީމި ޖެހު ންނަވާލަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްަދންނަވަން. މިހެން ދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފަިއާވ އަދަދުންވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016ތަކަންދޫއަށް   ،ވާ ކަމުގައި ވާނަމަހިސާބު އަދަދުން ދަންނަ ،ގައި ކަ

ބޮޑަށް އެދިއެދި ތިބި އިންތިޒާރީގެ  ތެރޭގައި ތަކަްނދޫ ރައްޔިތުން އެންމެން ރުފިޔާ ހިމެނިފަ. މީގެއަމިލި 1މިއޮތީ 

ން ބޭނުންވޭ. ނުވެ އަންނާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދޭ ލަސްތަކެއް ނިމުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާ

ފަހަރެއްގެ މަތީން އިޢުލާންކޮށްފަ. އެ  މާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑު ވާނީ ދެއި ތަކަންދޫ މިސްކިތް

އެއީ ަރއީސް ޔާމީންގެ މައްސަަލއެއް ނޫން. އެީއ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރުެގ ، އްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ުނވުމަކީމަސަ

 މި މިސްކިތް އެޅުމަށް ދެ  ،ަޙއްޤުަގއިފަހަރެއްގެ މަތީން ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ  ވެސް މައްސަަލއެއް ނޫން. ދެ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ޅައިދޭނެ ބައެއް ނުވެފަިއާވކަމީފަހަރެއްގެ މަތީން އިޢުލާންކޮށް އަ  2016މަވެސް، ކަމެއް. އެހެންނަ އަޅުގަ

ފުޅު ޢަލީރިން މި މިސްކިތުގެ މަަސއްކަތް މި އަަހރު ނިމުމުގެ ކު އްޔާއިރާދަކުެރއްވި  ،ަގއި ހިމެނިވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު

ނޑަކަށް ނިމިފަ. ދެންވަނީ ހަމަ ުކރުމުގެ އިންތިޒާމުަތއް މިހާރު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އޮީތ  ޖެހިގެން ގާްތގަ

މަްއސަލަ. އިންޖީނުގޭގެ  . އެއީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ެއއް މައްސަލައެންމެ ބޮޑަށް  ނަށްތަކަންދޫގެ ރަްއޔިތުން

ދޫެގ ޓަކައި ތަކަންދޫާއ އިންެވގެން އޮތް މާރަން އިްނޖީނުގޭގެ މަޝްރޫޢު ޙަޤީޤަތަަކށް ހެދުމަށް ؛އިންޖީނުގޭެގ މައްސަލަ

ނޑުމެންންއިންޖީނުގޭގެ ބިްނގާ ސެޕްޓެ ެގ އި ވާނީ ފެނަކަ ބަރު މަހު ދެވަނަ ދުވަހު އަޅަން ދިއުމުގެ ކުރިން ވެސް ައޅުގަ

މާރާތް ބިނާކުރާނެ ބިމެއް ހޯދުމުގެ އި އެ ދައްަކއިކައުންސިލާ ާވހަކަ ވާީނ ތަކަންދޫ ައޅުަގނޑު ،އިތުރުން

. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރިންކުރުމަްށ އިންތިޒާމުތަކަށް ތަކަންދޫ ަކއުންސިލާ ގުިޅގެން 
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ގެން މިކަްނ ރެވިަފއި ހުރި ބަހަނާ ދައްކައިކުކޭޓު ޕްލޭނުގައި ަވކިަވކި ތަންތަނެއް އެލޮ އެހެންނަމަވެސް، ލޭންޑް ޫޔސް 

ނުގޭެގ އިންޖީތަކަންދޫ ބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ންލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ސެޕްޓެކުރާނެ ބިމެއް ތަކަންދޫ ކައުންސި

ޖަހާފައިވާ މި . ައޅުަގނޑުމެން ތަަރއްޤީ މެކުހަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުރި ކަމެއްިހތާމަ ބިންގާ ވަނީ ނޭޅިފަ. މިއީ

ދައުރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ގޮންޖެހުންތައް ކަުއންސިލުންތަކުގެ ފަރާތުން ދިމާވާކަމީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުާރ 

ޓަުރ އްަތކަންދޫ ަކއުންސިލުން ދެއްީކ ފު ،ކަމެއް. ތަކަންދޫ ކައުންސިލަްށ އިންޖީނުގެ އަޅަން ބިން ަދްއކާށޭ ވިދާުޅވުމުން

ރަްއޔިތުންނާ އް ައޅާފައި އެ އިންޖީނުގެ ތަކަންޫދގެ ޓަރު ފަރާތުގައިއް. ފުތެރި ރަީއސްކުރަން. ިއއްޒަތްފަރާތުގައި މިކަން 

ނޑަކަށް ތިން އިންީޖނުގެ އަޅާހާ ފައިސާ އެބަ ހޭދަވޭ. މިއީކީހަމައަށް ކޭބަލް  ދައުލަަތކަށް  ،ފޯރުކުރުމަށް ގާތްގަ

 .ވަނީ ިޔތުންނަށް އިންޖީނުގެ އަދާހަމައަށް ނުލިބިފައި މިކެތްާވވަރުގެ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ތަކަންދޫގެ ަރއް

 ިމއަދުން މިއަދަށް ވެސް ތި  ،ތަކަންދޫ ަކއުންސިލަށް އެކު ދަންނަވަން  ކޮށް އާދެހާމާސްއަޅުަގނުޑ މިއަދު އިލްތި

ތެޭރގަިއ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ،ވާނަމަ  އިން އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ހިސާބުން ބިްނ ދެއްަވއިފި ކަުމގައިބޭފުޅުން ފެނަކަ

ޙައްެލއް ލިިބގެންދާނެ. ިވްއޔާ ޖީނުޭގގެ މައްސަލައަށް އިރާދަކުެރއްަރއްޔިތުންނަށް ދީމާވެފައިާވ އިން ގެތަކުންދޫ

ށް ކަކަމައޮންނާނެ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް  ގެން ލިބޭނެ މާ ދަްއކައި އި އަޅުަގނޑުމެންނާ ވާހަކަކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ ޖެއްސުން

ގިނަ ައޑުތަކެއް ވެސް ނޯންނާނެ.  ން. ޖެއްސުންކޮށްގެން އަޅުަގނޑަށް ިއވޭނެ މާބޫެލއް ނުކުރަ ގައަޅުަގނެޑއް 

ނުޑމެން މި އެހެންވީމާ، ތަރައްޤީ ބޭނުްނާވ ކަމުގައި އެބަ ެވސް ކުރާ މަސައްކަތް ަކއުންސިލުތަކުން  ވަންޏާ އަުޅގަ

މަސައްކަްތ ތަކަންދޫ  ދާއިާރގެ އެހެްނ ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތަުކންކުރާ ؛ކުރަންޖެހޭ. ކައުންސިލުތަކުްނ އެހެން

ތަަރއްޤީ ލިުބން އޮންނާނީ ތަންކޮޅެްއ ދުުރގައި. އެހެންވީާމ، ތަކަންޫދގައި  ،ވާނަމަ ކައުންސިލަށް ނުކުެރިވއްޖެ ަކމުގައި

ނޑު ނަށް ތާއީދުކުަރްއާވ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަންނަވަން އަދި ރައީސް ޔާމީ މެްނގެ ަސރުކާރަށާއި ައޅުަގނޑާތިއްބެވި އަުޅގަ

ޅެނީކީ ސަރުކާުރގެ ހަކަަތ އު  ަތކަންދޫގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރުޢޫތައް ތަންކޮޅެއް ލަްސވެގެން މި ،އަކީހަކަ ބޭނުންވާ ވާ

 ތިއްބެވި  ވާލުވެވަަޑިއގެންހަޅުން އިންތިޚާބުކޮށް ކައުންސިލާ ބޭފު  ތި ،އިބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ ނެތިގެންނެއް ނޫނޭ. ތި

 .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އީދިމާވެގެްނއުޅޭ މައްސަލަެއކޭ މިބަބުން ތަންކޮޅެްއ ލަސްވުމުގެ ސަ ބޭފުޅުންގެ ސްޕީޑު

އެީކގަިއ ބޮޑު ތިލަދުންމަތި  ރަޙްމަތާهللا ާބރަށުގެ ޖެޓީ  ،އެުކ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނުޑ ހަމަ އުފާލާ

އަކަށް ކުރިން . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އެ ޕާޓީ ިވއްޔާ ައޅާފައޮތީ އިރާދަކުެރއް ފަޚުރުވެރިާވވަރުގެ ޖެީޓއެއް އެ 

.ީޕ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ އެމް.ޑީ އީކީ ތި އީސަމިހާރު ވެސް ރަެއހެންނަމަވެސް  ،ަވޑަިއގެންނެވި ވެނިސްބަތް

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުރީގެ ޑިަޒއިނަށް ތިން ައހަރު ބޫލުކުރަނީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެގަ

ވެސް ުނވެ އޮތް ޖެޓީ މަލީ މަސައްކަތް އެްއޮގތަކަށްީވއިރު ވެްސ ޢަ ހަރުތިން އަ ުހވަފެންދައްކަމުންގެންދިޔަ 

ނޑުެމންގެ މި ސަރުކާުރގެ ދެއިރާދަކުރެއް  ޙަޤީޤަތަަކްށ އޮތީ ެއ ވިްއޔާ އަހަރު ނުނިމެނީހެން އިރާދަކުރެއް ިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭުރ ބުތަކަކީމި ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ ސަބަ އިގަ ފުާޅކޮށްފަނައޅުަގނޑުެމން އަ . މިއީހަދައިދީފަ . އަުޅގަ



157 

 

. އޭރު އަހަމުން ގެންދިޔައިންަދއްކާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގާތުން އަޑު  .ންބިގެ ކެމްޕޭުނ ދުވަސްވަރު ތިއެމް.ޑީ.ޕީ  ރަށުގައި

ނޑުމެން ަކއިިރއަށް ައއިސް މީރު ކާތަކެނޑަެވްސ ދައްކަނީ ކައަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅިން ތި ޖަހާ ވާހަކަ. އޭރު އަުޅގަ

 ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް ،ކާލަިއގެން ހުރިހާ އެންމެ ރަށުން ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްޤީއަށް ވަސީލުވެ 

ނޑު މި ވާހަކަ މި އިއްޒަތްތެރި  .ވެފައިވާ ވަގުތު މަސައްކަތްަތއް މެކުހަށް ޖަހަން ޓަކައި ކުރާ މި ވަގުތު އަޅުގަ

މިއީ ތަަރއްޤީ  ،މަޝްޫރޢުތަކެއް އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާަގއި ހިނގާކަމީ ަބިއވަރު އެތައް މަޖިލީހުގައި ދައްކަމުންދާއިުރ ވެސް 

ނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ބޫލުކުރަން. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސްގަޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދާ ކަމެއް ކަމުަގއި ައުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކގައި ުނވަތަ ރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކަށް

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭއަށް މިހާރު ދިާމވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ގައަޅުަގނޑު  ދަްއކަމުންދާއިރުވާހަކަ

ލީހުގެ ނުކުރެވޭ މައްސަލަ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިޛުނޑު ދެކެނީ ގާނޫނުތައް ަތންފީމައްސަލަެއއް ކަމުަގއި އަުޅގަ 

ނޑުމެްނނާ ސިޔާސީ ގޮތުން ވާދަވެިރ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުްނ  ،ންޑުމެްނގެ ވާަދވެރީއަޅުަގނ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ގެންދާ  ވެމުންމަލުނުކުރެެއއްގޮތަްށ ޢަ ިކއެކި ގާނޫނުތަކާމަތުކުރޭ އެސަރުކާރަށް ވަރަށް ގިނައިން ތުހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 ،ތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގިނަ މެންބަރުންނަކީބޫުލކުާރ ގޮތުަގއި މި އިްއޒަގަވާހަކަ. ައޅުަގނޑު 

ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަަކށް ދަތުރުކުރަްއވަމުންގެންދަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ 

ދާ ވުޒާރާަތކުން ކުރަމުންގެން ޓަކައި ތަންފީޒީ ކުރުމަށްޛުގާނޫނުތައް ތަންފީ ިއ ހެދިފައިވާދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ 

ކަްނ އިލީމާ ފައިންކުރާއްޗަށް ފިލްޓަރު ބުރިއެްއ އެއްލަކަމުގައި ވީނަަމވެސް މަގުމަ ލިމަސައްކަތް. ސިންގަޕޫރަށް ބަލައި

އަްށ ވިްސނާލި ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް، އީއިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވަަރށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ. ދުބާ

 އިމުކުރެވިަފއި އެބަ ޤާ ަވކިަވކި ުއސޫުލތަކެއް ، ކަުމގައި ވީނަމަވެސް  ގެ މަގުތަކަށް ވިސްނާލިއީ ގެ ދުބާއަޅުަގނޑުމެން 

 ާވކަމީދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅިފައި ނުހިތާ ފަރާތްތަކާއި ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއޮވޭ. ުއސޫލުތަކާއި ގާނޫނާ 

، ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފައިންކޮށްޮބޑު އެއް ަމއްސަލަ. ަފއިން ންމެިއވާ އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް މިާހރު ދިމާވެފަ

ގޮުތގެ ަމގަށް ހުރިހާ ރަްއޔިތުން އެނބުރުމަކީ ތަންފީޒީ ވުޒާރާތަުކން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތްއ  ވާ ެއްއގޮތް ގާނޫނާ

ނޑު ފާހަަގކުަރން. ޖުމުކަމުގަ ނޑު ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް 2016ލަ ގޮތެްއގައި ިއ އަުޅގަ  ލާއިއި ނިންމަަދއްކަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެފަިއވާ ހުރިހާ  ހިނދު ނޑު ދޭން ބޭނުންވާ ޔަޤީންކަަމކީ އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އް . އަދި އިރާދަކުރެިވއްޔާ މި ބަޖެޓުން ލިބިގެންދާނޭއްމައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް އިާރދަކުރެ ވިްއޔާ އަުޅގަ

ފެންތަްއ ަރއްޔިތުން ެދކެމުންގެންދާ ހުރިހާ ހުވަ ،އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން 5މިތިބި ކޮށްފަިއ  ރަްއޔިތުންތިޚާބު އިން

ނުޑގެ ާދއިރާެގ ރަްއޔިުތންނަށް ދެމުންޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނެ އަޅުަގނުޑގެ  ،ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އި ޓަކަ ނިންމާލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ކޮޅުވާހަކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2016ގެންދަނީ  މިސް ކުރިއަށް ހުތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން ބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ޖަލްސާ  ވަނީ މިއަދުގެ ން ނިންމާފައިވޯޓު މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއެގންނަވާނެ

 ިތއްބެިވ އެންމެހައި އެިދވަަޑިއގެންފައި ދަްއަކވަންިއ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގަިއ ވާހަކަގަދާނީ މި ބަޖެޓު ނިމުމަކަށް

 ކަމަށް. ެއގޮތަށް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގައިމަށްފަހު ނިމު އިއަރުވަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަ

ނޑުމެން މި .ގެންދަވަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުން ތި ނޑުމެންނަށް ވަގުތު ާވވަރަކުން ހަމަ ައޅުގަ ގެންދަީނ  އަުޅގަ

 30ަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ިއއްހިސާބުން ފެށިގެން އަނެއްކާ މިހާމަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް. އެެހންނަމަވެސް، 

ނޓުގެ ހުސްމިނި ަގއި. މިހާރުގެ  8:25ެގންދާނީ ށް ލްާސގެ ދެން އޮތް ބައި ކުރިއަޑު ޖަވަގުުތކޮެޅއް ައރުވާނަން. އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ދަްއކަވަން ން ފެށޭ ދަންފަޅީގައި ވާހަކަފުޅުދެ ،ދައްަކވަން ގައި އެންެމ ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅުލިސްޓަށް ބަލާއިރު

ސާ ރި މެންބަރު މޫކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ !ފުކުރައްވާތިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ މާ ފެލިދޫ ދާއި ގައި އޮތީލިސްޓު

ނޑު ރު އިބްރާހީމް. އަޅު ނިޒާ ނޑަ ުޓގެމިނެ 30ގަ  ން.އިލާނަަވގުތަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  20:30އިން  19:55ހުސްވަގުުތކޮޅު: 

 (ނިކުޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަމަ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެން މިހާރު ގެން ކުިރއަށްާދނަން. އަޅުަގނޑުއި ވެސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަފަހު އަނެއްކާ  `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް

ނުޑމެންރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުވަނަ އަހަ 2016ގެންދަނީ  ސްކުރަމުން މިހުބަ  މިއަދު ނިންމާފައި މި . އަުޅގަ

ސްކުރުމުގެ ހުއިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ބަ ކަށްމި ބައިގެ މަަސއްކަތް ނިމެންދެ ގެ މި ދަންފަޅީގެބަޖެޓު ،ވަނީ

ނޑަެއޅިފަިއވާ އު ހަމަ ފުރުޞަތު  ގޮތުން ކުިރއަށްގެންދާނަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ވާއަުރވަމުންގެންަދން. ލިސްޓުަގއި ސޫލުންކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  ޝުކުރު އިގަ އެކީ ތެރިކަމާއިޚްލާޞް ވަރަށް ށްމެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 ހީމަށް.މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ވާ  ވަނަ ައހަރަށް ހުށަހެޅިފައި މި 2016`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ެވސް 

އަޅުަގނޑު ފުރަތަަމ  ލަ ގޮެތއްަގއި މި ަބޖެޓަށްތުކޮްށގެން މި ތެދުވީ. ޖުމުްއޗެއް ދަންނަވާުލމަށް ގަސްށް އެބަޖެޓަ

ން ރުފިޔާ ކަމަށް އަބިލި 27.4ށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ވަނަ އަހަރަށް ހު 2016ލާނީ. އެްއޗެއް ދަންނަވައި
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ނޑުމެންނަށް އެބަގެ މުޅި ޖުމު މުޅި ބަޖެޓު ،މެންނަށް އެބަ ފެނޭއަޅުަގނޑު ތަރައްޤީގެ ފެނޭ.  ލަ އަދަދު. އަޅުގަ

އަދަދު. ކުރީގެ  ން ރުފިޔާގެއަބިލި 9ވާ ތަްނ އެބަ ފެނޭ. އެއީ އެޅިަފއިޑަ ވަރު ކަނ 33މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަޖެޓުގެ %

 ޑު ގައި ހުރި އަދަދަށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް ބޮަގނޑުމެންނަށް މި ެފންނަނީ ބަޖެޓުބަލާއިުރަގއި ައޅުއަަޅއިދެތިން އަހަރާ 

ަގއި ޖަހާފައިވާ އަދަދުތަކަްށ ޓުތަން. ބަޖެ ުރވެގެްނ ގޮސްފަިއވާގެ އަދަދުަތއް އިތުތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު

ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ އުފާވެ އީއަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިުރގައި މި  . ބޫލުކުރަްއވާނެގަބޭފުޅުން  ރި ކަެމއް ކަމަށް ގިނަ އަުޅގަ

 ޓަކައި ތަރައްޤީގެ ވެސް ރައްޔިުތންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިދިނުމަށް ބޫލުކުރަން. ހަމަ ޔަޤީނުންގައަޅުަގނޑު ވެސް 

ނަޑއެޅިަފއިވާ  ،މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަްށ  ،ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ މި އަދަދަީކ ރާއްޖޭގެ ނޑު  ފައިވާ އަދަދުހިސާބަށް ހުށަހެޅުއި ެވްސ މިހާރީޚުގަތާ ކަ ކަމަށް އަޅުގަ

ދިރިއުޅުްއވާ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިަނ  ބޫލުކުރަން. މީެގ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އުތުރާިއ ދެކުނުގެ ގަ

ނޑު ިދވެިހ  .މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެންދާނެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކއް ފުރިހަމަ ކުރެިވގެންދާނެ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ުޝކުރު ދަޔާމީهللا ނަވާ ކަމެއް. ަރއީސް ޢަބްދުސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަން ވަން. ންނަނަށް ވެސް ައުޅގަ

ެއއްގޮތަްށ  ވިދާޅުވާ ވާހަކަތަކާ  ޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރަްއަވއިއި ؛ންގެ ސިާޔސީޔާމީ هللا އާދެ! ރަީއސް ޢަބްދު

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ެއއީކަން ެވސް އަޅު ގެ މިސްރާބު ހުރިބަޖެޓު  އަދި ދައުލަތުން ،އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ގަ

ކުރާ ޚަރަދު  ންޓަށްއާދެ! ރިކަރެ ށް މަދުކުރެވޭ ގޮަތކަްށ ކަންތައްތައް ކުރުން.ކަބޮޑަ ވެސްކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ވީހާ 

 ވަރަށް ކުރުމަީކ އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ޮކންމެ ޤައުމަކަށް ވެސްންތެރި ަމސައްކަތްތަކަށް އިތުރުއުފެއްދު ،މަދުކޮށް

ނޑު  ކަމެއްމުހިއްމު  ނ ،ންބޫލުކުރަން. އާދެ! އެގޮތުގަކަމުަގއި ައުޅގަ ލާއިުރގައި މުޅި ޑު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލައިއަުޅގަ

މި ދެންނެވި ގޮތަށް  ގެަބޖެޓުއަކީ  40%އިުރގައި ތްންޓް ޚަރަދަްށ އޮރިކަރެ 65%ގެ ބަޖެޓުފަހަރުގެ  ދައުލަތުގެ މި

ނަޑއެޅިަފއިާވ ތައް ހިޓަކައި އެކަހަލަ ޕްރޮޖެްކޓު އް ކުރުމަށްކެ ޕްރޮެޑކްިޓވް މަަސއްކަތްތަ ،ަޓކައި  ށްތަރައްޤީއަ ނގުމަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބަށް ފެށިގެން މިހާ 2004 އިގެ ރާއްޖޭގަ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި މި  . އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ވަނީ ދަރަނީގެ ބަޖެޓަކާ  އަިއއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ވަންާޏ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު  ގެން އުޅޭ ކަމަށްބޮލުގައި އަަޅއި ބަޖެހޭ. އަަބދު ދަރަނި އަރަނިކުރަން އެ

ނޑައެޅިންނަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. މިހާރުއަޅުަގނޑުމެ އަްށ ހާފަިއވާ ަދރަނީގެ އަދަދަކީ އިންތިވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކަ

ށް ގަިއ ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަބަޖެޓުގޮތެއްަގއި  ލަޖުމު ބޫލުކުރަން. މިއީގަައޅުަގނުޑ ވެސް  ކަންއަދަދެއްބޮޑު 

ނޑަކަށް ކަށްަދއްކާވާހަކައަޅުަގނޑު   ބަޖެޓުމި  ގޮތަށް ލަ ގޮެތއްަގއި މިެތއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުވަގު ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ މި އޮތް ޅު ރަނގަ ،ލުމުަގއި ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއގައި އިއެކުަލވަ ބަޖެޓުކަން އެއީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ކަމެއްސިޔާސަތެއް  ނޑުމެންަގއި ކަ  ؛ކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިއަޅުަގނޑު ނިސްބަތް ލާިއރުގައި އެހެނިހެން ވަރަށް ިގނަ ދާއިރާތަކުގެ އިްއޒަތްތެިރ ވާ ދާއިާރއަށް އަުޅގަ
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ބޭފުޅުންެގ ދާއިރާތަުކެގ  ކަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަދުތައް ވިދާޅުވެެދްއވައިފި. އެމެންބަރުންގެ އެ ބޭފުޅުްނގެ ދާއިރާތަ

ނަޑއެޅި ނޑަްށ ފި. ެއހެންނަމަދެްއވައިފަިއވާ އަދަދުތައް ވެސް ވިދާުޅވެތަރައްޤީގެ މަޝްރުޢޫތަކަށް ކަ ވެސް، އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިާވ ލައިންތައް ބަލަ  ދާއިރާަގއި ނީ އަޅުަގނުޑގެ ދަންނަވަންޖެހެ ނޑަށް ފެންނަނީ ސުން އިކަ ލާއިުރގަިއ ައޅުގަ

ނީ މި މާ، އަުޅަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެވީސުންތަކެްއ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެން .ބަރެްއ ނުފެނޭއަދަދެކޭ. ނަން

ނޑުމެންެގ ދާއިރާގައި ެއްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ށް ކަގައި އަދި މިހާތަނަށް އޮތް ކަމަފަހަރުގެ ބަޖެޓު ވަގުތު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިވަރަށް ހިތާމަ އަޅުަގނަޑކަށެއް ނުފެނޭ. މިއީ ނޑުމެންގެ ދާއިާރެގ  ހުރި ވާހަކައެްއ  އަޅުގަ ދަންނަވަނީ. އަޅުގަ

މީހުންގެ ަތރައްޤީއަށް ހުރި މަސަްއކަތްތަްއ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  ރައްޔިތުން ެވސް ވަރަށް ޮބޑަްށ އުއްމީދުކުރޭ އެ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގަ ،ގޮތެއް ފެނުން. އާދެ! ރަކީދޫ  މީހުންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ  އެ  ،އަކީިއ ހިމެނޭ ރަށެއް. ރަކީދޫއަުޅގަ

ނިސްބަތްކުރަްނޏާ މީސްކޮޅު މަދު ރަށެއް.  އަށްއާބާދީ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ އާބާދީގެ ގޮތުން

ަރއްޔިތުން ދިރިއުޅޭތާ.  ަރށުގައިއެ  ވަރަށް ޒަމާންެވއްޖެ .އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަުށަގިއ ވެސް ރަްއޔިތަކު ދިރިުއޅޭ

ރަށުގައި ިތބި މީހުންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހާ ބޮޑެތި  ވެސް އެ ރަށުގައި މީުހން އެބަތިބި. އެމިހާރު

ނަޑއެިޅގެން ބަ ނަޑއެ ބިލި 27ޖެޓުތައް ކަ ނުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނޫނީ ކެޕިޓަްލ އަބިލި  9ޅިގެން އަނުން ބަޖެޓު ކަ

ކަން ޖެހޭނެންއް އޮންނަކޮންމެވެްސ ހިއްސާއެ  ކީދޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް މިއިންއަޮތޅުގެ ރަ  އިުރަގއި ވ.ޚަރަދުކުރެވޭ

ބޫުލކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލަފާފުރުމުގެ ގަކުރާ ކަެމއް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޫލުގަފު ސާއެއީ އިން

ވެްސ ނުވޭ. ކޮންމެހެން ަވކި ދައުެރއް ިކޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ެއ މިހާރު މިދިޔަ ސަތޭކަ އަހަރު ވެސް ުނވެ އޮތީ. ދަތިކަން

ނުކުރެވި. އްލުމަްއސަލަތައް ހުރީ ޙައްދުގެ ހަޖެހި އޮތީ. އެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަރަށުގެ ކުނި އުކާލުމުގެ ނިާޒމު ހަމަނު 

އި ެވސް ހުރީ ޙައްލުނުކުރެިވ. އަުޅަގނޑު އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ހުރިހާ އަސާސީ ކަންަތއްތަެކއް ެއ ރަށު ފެންވަރުގަ 

ކީޫދގެ ރަ ،ޑުމެންގެ ާދިއރާގެ މި ދެންނެވީދިވެހި ސަރުކާުރގައި ވިސްާނަވޑަިއގެން ައޅުަގނކަންކަން  މި ،އުއްމީދުކުރަން

ްއ އަދި އެީއ ކިތަންމެ ކުޑަ ޕަސެންޓެ ،ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކޮންމެެވސް ގޮތަކުން މިކަންކަން ހަމަޖެއްސޭނެ މިންވަރެއް

 ވެސް އާބާީދ ނިސްބަތުން ބެލިޔަސް، ރަުށގެ ަސއިޒަްށ ބެލިޔަސް، އަިދ މީހުންގެ ކުލައަްށ ބެލިޔަސް ޔަސް ވި  ކަމުގައި 

އޮތްތޯ ބެުލމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮުޑ  ގޮތެއްކަމެއް ވާނެ  އިންބެލިޔަސް މި ކުލަޔަކަށްކޮންމެ  މައްސަލަެއއް ނެތް.

 ވެސް އޮތީ ެކޔޮދޫ. ކެޔޮޫދގެ ހާލަތު ދަންނަވާ ކަމެއް. ދެންއަޅުަގނޑު އެކު  ހާއާދޭ ށްއުއްމީދުކުރާ ކަެމއް. ވަރަށް ޮބޑަ

ކިޔާ ކޮލަމްގައި އޮތީ ސުން އަދަދެއް.  މި އޭރައްީޤއަށް ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ ތައޮތީ ވެސް ހަމަ މިހެން. ކެޔޮދޫގައި ވެސް 

 ކެޔޮދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް  ،ޔަސްއެްއވެސް އަދަެދއް ނެތް. މިދިޔަ އަހަރު ޭއގެ ކުރީ ދެ އަަހރު، ތިން އަހަރަށް ބެލި

ވަަނ  2016 ،އަހަރު މި ،ހިތާމަައކީ ދަދުތަކެއް ވެސް ފެނޭ. ެއކަމަކުވެސް ފެނޭ. އަ ިއމުގަޓަކައި ބަޖެޓުން އެ ނަން 

މިގޮތަށް ވާ ސަބަބެްއ  ކަންކަން މި ދެން ގެން ގޮްއސަ.ކަންތައް ވެސް ވަނީ އުިނުކރެވި އަިއއިރުަގއި މި އަހަރު ބަޖެޓު

ނޑު ޅުަގނޑަ އަ ކެޔޮޫދއަކީ ާރއްޖޭެގ  ،ވެސް ދެންނެވި ފަދައިންިއ ކުރިންބޫލުކުރާ ގޮުތގަގަކަށެއް ނޭނގޭ. ައޅުގަ
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ރަށުގައި އެބަ ދިރިއުޭޅ އެ ސަތޭކަ ވަރަކަށް މީހުން  ހިމެނޭ ރަށެއް. އަށް ފަންތީގެ އަދަދަކަށް އާބާދީ މެދުނިސްބަތުން 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބަލާއިުރގައި ތިން . ަގއިއެ ރަށުގެ އާބާދީ އަދަުދގެ ބައިކުޅަ އެއްަބއި  ރާއްޭޖގައި ކަ

ކުރެވޭ ގޮތަށް މިކަން . އެހެންީވމާ، މިއޮންނާނީ ަކންނޭނގެ ެއއްގާތްަގނަޑކަށް މިހާކަށްހާވަރުގެ އާބާދީ އިރަށްތަކުގަ

ނޑުމެން ރައް ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަ . ސުނާމީަގއި ހަލާކުވެ އޭޔިުތން ވެސް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެސަބަބު އަޅުގަ

. ޮގއްސަ. އެ ަބނދަރަށް ފޭބޭނެ ގޮތެއް ނެތްށް މުޅި ބަދަނދަރު ފައިބައިގެން ފައިދަށައޮތީ  މިހާރު އެވީރާނާވި ބަނދަރު 

 ގޮތެއް ވެސް ގިނަ އަޅާ މީހަކު އެ މީހާައށް ވާނެތެއް ނެތް. އެ ބަނދަރުގައި ފައިއެ ބަނދަރުން ރަށަށް އެރޭނެ ގޮ

 ޔިތުންނަށް މާލީ ރައް .ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުން ެއބަ އުޭޅއިުރގައި ވަރަށްޑިދޯނިފަހަރު އެ ބަނދަރަށް ވަދެފަހަރަށް ނޭނގެ. އޮ

މި ބަޖެޓުތައް ވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ ޖެހޭ. އަނެއްކާލަން އްފުއު އެބަ ތަކުލީފުތައް ބޮޑެތި ގޮތުން ވަރަށް

ގިނަ  ވަރަށްގޮތެއް އެބަ ޮއންނަންޖެހެއޭ.  މިކަން ބެލޭނެ އެްއކޮށް ުފވެރިކަމާސާނައިުރަގއި އިންތައްޔާރުކުެރިވގެން އަން

ސްބަތުން ހުރިހާ ނިރުަގއި ގިނަ އަދަދުަތއް ޖެހިގެންާދއި ތަކުރާުރކޮށް ވަރަށް  ،ބޮޑެތި ަބޖެޓުތައް ރަށްރަށަށް ވަރަށް

އޮތްތޯ ފިނޭންސް ހުރި ތަނެއް ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެްއެވސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިނގާ އަހަރު 15ފައި ެވސް ގޮތަކުން ބަލާ

މިނިސްޓަރު ވެސް ަބއްލަވަްނ އެބަޖެހޭ. ސީދާ ޚުދު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ެއބަ ބައްލަވަންޖެހޭ. މިކަން 

ދިވެހި ރަްއޔިތެްއގެ ގޮތުން އޮތުން ެއީއ ކަންކަން ޫދކޮށްލެވިފަިއ އޮންނަދެންނެވީ އެ  މި ؛ންކަމަށްކަ މި ،ނުބައްލަވައި 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ  އަދި މިދެންނެވި ،ވެސް ބޫލުކުރަން ވަރަށް ގަވެސް  ނަށްނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން ައށްގޮަތށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މާ އަޑުގަދަ ބަ ނޑުމެންނަކީ މާ އަދަދުގެ އުނދަގޫ ކަމެއް. ައޅުަގނޑަްށ އެނގޭ އަުޅގަ އެއް ނޫން. ައޅުގަ

ވަނީ.  ކަންނޭނގެ މިހެން މި ،ފޯރުވޭނެ ބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާބޮޑު ނުފޫޒެއް  ގޮތުން ވެސް ބަޔަކަށް މާ

ނީ ހަމައެކަނި ބައްލަވަންޖެހޭހުންނަވާ ބޭފުޅެްއ  ރަކަށްލްއަމުތުގެ ވަލިްއޔު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދައުލަ ،އެހެންނަމަވެސް

ށް ވެްސ ެއކު ކަންތައްަތއް ކުެރއްވުުމގަިއ މިދެންނެވި ކަންކަމަ ދުލުވެިރކަމާޢަށެއް ނޫނޭ. އިންާޞފުވެރިކަމާއި ކަމައެކަން

ެވސް ގިނަ  އެކަން ެއކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަމަކަށް ަގއިމު ،ޖޭހޭނޭ. އެހެންނޫންނަމަވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާބޫލެއް ުނކުރާނެ. ެއހެންވީމާ، އަގަބަޔަކު  ކެޮޔދޫގެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަްތ  ،އެުކ ދަންނަވަން ުޅގަ

 އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިކަން ހިމަނުއްވައިދެްއވުން. މިދިޔަ އަހަރުގައި ވެސް އޮތް ވެސް ައވަހަކަށް ނިމޭނެ ޮގތަކަށް މިވީހާ

ނޑު މި ނޑު ދަން ދަންނަވަނީ. ވަރަށް އާދޭހާ  ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ މިކަން ކުރެވޭނެ މަގެްއ  ،ނަވަން އެކު އަުޅގަ

 އްުދގެ މައްސަލައަކީ ވެސް ވަރަށްހަެއގޮތަށް ކެޔޮދޫގެ ގިރާ ސަރަ ދެއްވުމަށް. ހަމައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަނަވަްސކޮށްރަ

ނޑުމެން ަޙއްލު ބޭނުން. ކެޔޮދޫގެ ނަރުދަމާެގ  ބޮޑަށް އުނދަޫގވެފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. މި ކަންކަމަށް ެވސް އަުޅގަ

 މި  ،މި. އެހެންނަމަވެސްހަމަ ހުރީ ނުނި އޮތީ. މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް އަދިއަިދ ގޮތަށް  އޮތް މައްސަލަ

ނޑުެމން މިމަސައްކަތްތަ ހުރިހާ ކަންތައް ެއއްފަހަރާ ކޮށްދޭށެކޭ ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަނީ.  ކަށް އަުޅގަ

 ކޮށްދޭށޭ ައޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ިނސްބަތުން ކޮންމެވެސް މިންވަަރކަށް ކަމެއް



162 

 

ނޑުމެން  ގޮތަށް މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. އާދެ! މިދެންނެވި  ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ކަންކަން ވާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑު  ކަންތައްތައް މި ކިހިނެއްކަން  ،ދަސްމީސްކޮޅު މަ ،އަޮތޅު ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް ވ.ޮގތުގައި  ބޫުލކުރާގަވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަ ގޮތުްނނާއި އުފެދިފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖެ ޖިޮއގްރަފީ ވެސް ރާއްެޖ ޮތޅަކީ ިދވެހި ދައުލަތަށް މިހާރުގޮތުން އަުޅގަ

ވަގުތަްށ  ގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ވަަރށް އެކަށީގެްނވާވަެރްއގެ އާމްަދނީ އެ އަތޮޅަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅެއް. މިހާރު މި އޮތް

އަކީ އަންނަ އެއް ދާއިރާ ބޮޑަށް ކުރިއަރަމުން މި ވިޔަސް ެވސް ރާއްޖޭގެ ެއންމެ ގައިއަޅުަގނޑުމެން ބެލިކަމު

އަތޮުޅގެ  ިރޒަމުގެ މިހާރު ކ.ޓުަހއުްސގެ ިވޔަފާރި. ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް. ލޯކަލް ޓޫފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާެގ ތެރޭގައި ގެސް

އަތޮުޅެގ  . ވ.އިއަޮތޅުގަ  ާޅވަމުން އަންނަނީ ވ.ބޮޑަށް އެ ވިޔަފާރި ފު ރަށްަތއް ފިޔަަވއި ދެްނ ރާއްޖޭގެ އެންމެބައެއް 

ނަޑކަށް މާލޭގެ  ސް އެހެރަ އަްނނަނީ މައްޗަށް އަރަމުން. ޔައެއްވަރުުނވި ބިމާބިމުގެ ވެލިއު މިހާރު ގާތްގަ

ންޓު އުފެދިފަ. އިންވެސްޓްމެ ،ޕްރޮޕަރޓީސް ން ޑޮލަރެއްގެ އައި ިމހާރު އެބަހުރި އެތައް މިލިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގަ

ހޮޓަެލއް އެޅުމަށް އެނދުގެ  100އަތޮޅުަގއި  ން ބޭރުެގ ވަރަށް މަޝްހޫރު ކުންފުންޏަކުން ވެްސ ވ.ފަހުން ރާއްޖެއި ދާދި

އި ވެސް ފުލް ސީޒަުނގަވަގުތު ިމހާރު މުން. މިދަނީ ކުރަ އެ މަަސއްކަތް ވެސް އެ ،އެގްރީމެންޓުަތއް ކުެރވި ޓަކައި 

މަހެއްގެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަުކގައި ފަތުރުެވރިން އެބަ ހޭދަކުރޭ.  ވަރަށް ވ. ޅޭޓެއްަގއި ދިރިއުސޯ އާދަިއގެ މެދުމިންވަރެއްގެ ރި

ގާތްަގނަޑކަށް  ގައިީޓން ވެސް ދައުލަތަށް ސީޒަެނއްގެ ތެރޭ މެ ރަށަކުން އުފެދިފައިވާ ޕްރޮޕަމައްޗަށް ހަމައެކަނި އެން

ން ރުފިާޔގެ ެޓކްސް އަެވސް ދިހަވަަރަކށް މިލިއިރުގަިއ ލާ ހިސާބު ހަދާއިހަދަ ދުމަދުން މިމަ ހިސާބު، އަޅުަގނޑުމެން

ލިބޭ  މަސްވެިރކަމުން މި ރިސްޓުްނނާއިއެީއ ަޑއިިވންގއަށް އަންނަ ޓޫ އަތޮުޅގަިއ ެއބަ ޕޭކުރޭ. އަދި ހަމައެކަނި ވ.

ާރއްޖޭގައި  ،މީސްޮކޅު މަދު. އެކަމަކު .. އަތޮޅު ކުޑަފަހު ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ހުރިްއ ހުރިހާ އެއްޗެ  އެްއޗަާކއި މި

އަތޮޅު.  އަދި އެންމެ އެޓްެރކްިޓވް ލޮކޭޝަަނކީ ވ. ،ޞާދީ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ފަހިއިކޮނޮމިކް އިޤްތި

 މީހުންނަށް  ލަތްތަްއ އެ ސީހުރި ވަ ގޮތުން ލިބިފައި  ދުރަތީ ގުގޮތަްށ  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިމދެންނެވި

ނޑުމެން ކުރަންއޮންނަނީ އެއީ ީކއް ތަނަވަސްކޮށްނުދީ ސަރުކާރުތަުކން ދޫކޮށްލާފައި އެ ޖެހޭ ސުވާލެްއ ެވގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑު  ކަމަށް  ތަނެްއގެ ދިރިއުޅޭ ަބޔަކަށް އެ ރިޯސސް އެގޮތަށް ހުރި ބަަޔކަށް، އެ ޮގތުގައި އެ ބޫުލކުރާގައެއީ. އަުޅގަ

 ،ކު އިޤްތިޞާދުގެ މާނަައކީ ެއއީ. އުެފއްދުންތެރި ބަޔަގޮްތ ހަދައިދޭން އެބަެޖހޭ.  ންޏާ ފަސޭހައިން ެއކަން ުކރެވޭނެވަ

މީހުންގެ  އެ ،ން އަމިއްލައަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެން މީހު އެ ، ބަޔަކު އަމިއްަލއަށް ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތަކު އެ

ސް ޔަ ގޮތަކަށް މާނަކުރި ކޮްނމެ ؛ހުރިހާ އިޤްތިޞާދު ގޮތް ހަދައިދިނުން ެއއީ މި ަމއްޗަށް ތެުދވެޭވނެއަމިއްލަ ފައި

އަދި ބޭުނމަކީ ވެސް އެއީ. ސަރުކާުރތަކުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެއީ. ހިސާބުން.  އިޤްތިޞާދުގެ މާނަ ނިމޭނީ އެ

ރުފިޔާ ދޭ ން އަބިލި 2ވާހަކަ. މިއަންނަ އަަހރު  ން ރުފިޔާ ދޭއަބިލި  1ކިޔަނީ ަސބްސިޑީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންނަށް ތިއިން  ނޑަައާޅ  ސަރުކާރުން ، ެއއްވެްސ ސަބްސިީޑެއއް ނުދިނަސް ވާހަކަ. އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން އެްނމެން ވެސް ވަރަށް އުފަލާ  ގޮތް އެބަ ެއކު ދިރިއުޅެވޭނެ ސިޔާސަތެްއގެ ސަބަބުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ނޑުމެން ސަބްސިޑީ ބޭނުންވާ އެހެން ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ އެ ސަބްިސީޑ އަތޮޅުން  ގެހަދަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެ އްެވގެންތޯ ެއ ފުރުޞަތުދެވޭނެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. ސަރުކާރުން ކީ   ؟ނުދެްއވަނީންނަށް ތަނަވަސްކޮށްއަުޅގަ

ނޑުމެން  އީއެހެންވީމާ، މި ޖެހޭ ކަމެއް. މީ ފެންވަރެްއަގިއ ވިސްނަންނެޝަނަލް ލެވެލްގައި، ޤައުއަުޅގަ

ައއި ދުަވސްވަުރގަިއ ތެޔޮ ެފނިގެން އިރުމަތީގަިއ މެދު ،ތާރީާޚއި ކަންކަން ބެީލމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ުދނިޔޭގެ

 އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން އެ  ؟މީހުން އެމެރިކާަގއި އެ ފުރުޞަތެއް އެވަަރކަށް ނެތް. ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރީ އެ

ހުިރ  މެދުއިރުމަތީަގއިލްސް އީސްުޓގަިއ، މިޑުމީހުންގެ ތަޖުރިބާކާރުން ައއީ. ައއިސް  އެ .މީހުން ލާރި ހިފައިގެން އައީ

ގޮތަށް. އެ ފުރުޞަުތ  ސެންޓު ވެްސ ލިބޭމީހުންގެ ކުންުފނިތަކަށް ބޮޑު ޕަ މީހުން އިްނވެސްޓުކުީރ އެ  އެ ޤައުމުތަކުަގއި

އެހެންނޫންތޯ. އީސްޓު މީހުންނަްށ ވެސް ަފއިދާވީ ލް މިޑުައދި . ވެސް ފައިާދވީެއމެރިކާއަށް  މީހުންނަށް ހޯދައިދިނީ. އެ

އަތޮޅަށް މި ފުރުޞަތު އޮތީމަ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ  ންޖެހޭ. ވ.ކުރެވެ ގޮތަށް މިކަންކަން އެބަ މިދެންނެވިއެހެންވީމާ، 

 ،ނަމަ ޮގތަށް ކަންކަން ކުރާ މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްޮކށްދޭން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިދެންނެވި

ނޑު  ރައްޔިތުންނަށް ިއންޞާފުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ ،ދައުލަތަށް ނިންމާލަމުން ހަކަ ވާއެކު ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނޭ. ައޅުގަ

ޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގަިއ އަ ،އެކު ދަންނަވާނީ ސަުރކާރަްށ ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަަރށް އާދޭހާ، ވެސް ދަންނަވާނީ

އަހަރުގެ ވެސް ބަޖެޓަށް  މިހުރި ކަންތައްތައް  މައްސަލަތައް ޙައްުލޮކށްދެއްވާށޭ. މިދިޔަ އަހަރުެގ ޖެހިފައި މިހިރި

އެުކގައި ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް މި  ެއުކގަިއ ހަމަހަމަކަމާ ގެނެސްދެްއވާށޭ. ގެނެސްދެްއަވއިގެން އިންޞާފުވެިރކަމާ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިކަން ިދވެހި ސަރުކާރުން ައޑުައއްަސވާނެ ވެރިެވވޭނެ ުފރުޞަތުބުގައި ަބއި ނަސީ ދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ކަމަށް ވި ޔާމީން އަުޑއައްަސވާނެ ކަަމށް. އަދި މިهللا ސް ޢަބްދުކަމަށް. ރައީ  ްސނާވަަޑއިގެން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު. އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ  ދޭތެރޭގައި ވެސް ޯއގާތެިރވެަވަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ން. އަދި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދިއުވެތަހުޒީބު  .ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި ތަރައްޤީ މި ޤައުމަށް

 އުފާފާގަތިކަން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފެލިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ގައަޙްމަދު މަރުޒޫ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ގުދު މަރުޒޫއަޙްމަދާއިރާގެ މެންބަރު ފެލިދޫ 

 ވި އެ ދައުލަތެްއ ނުވަތަ ސަރުކާރެއް ފާއިތު ،ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

އަހަރުތަކާއި ކުިރއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގައި އެ ޤައުމެްއގެ ިއޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ ބަޔާންކޮށްދޭ އެންމެ 
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ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަުތެގ  2016 .އެްއކޮށް ފާހަގަކޮށްލަންޔާ ހިތާމަ ،ންމަރުކަން ޔަޤީން. އެހެންނަމަވެސްމުހިއްމު ދަ

އަހަރު  2015ބޮޑުކަން.  ގުހުރި ފަރަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ އަހަރުތަާކއި މިލުމުން ފާހަގަވެެގންދަނީ ފާއިތުވި ބަލައިބަޖެޓު 

ނޑައެޅިަފއިާވ އެަތއް ޕްރޮޖެކްޓުތަެކއް ހި ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން އެ  2016އަދި  ،ންގާަފއިނުާވއިރުކުރަން ކަ

 ސް ވ.ޔަ ވި އިކަމުގަ  ލިއިކޮްށ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާއަށް ބަލަ ޚާއްޞަޕްރޮޖެކްޓުތައް އުނިކުެރވިފަިއާވކަން ފާހަގަކުރަން. 

ނަޑއެޅިފަިއާވ ށް ކަ ފުލިދޫގެ ނެރުފައިކަށި ރަނގަޅުކުރުމަ ވ. ،މާތްކުރުމާއިހިއްދު ހަފެލިދޫގެ ގިާރ ސަރަ ފުލިދޫ އަދި ވ.

ރުގެ ބަޖެޓުން އުނިކުރެވިފަިއވާކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އެއާ ޚިލާފަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމިއަ ށްޕްރޮޖެކްޓަ

ފުލިދޫ  ވ. ،ކޯޓެއް އެޅުާމއިޓްސް އެރީނާ ބަށިސްޕޯ އިފެލިޫދގަ ވ. !ތިފުކުރަްއވާމާ ؛ފުލިދޫގައި ވަނީ ވ. ހަމަޖެހިފައި

ނުޑ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަން. ެއކަނި އްލުުކރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުޙަތިކަން ލަފާފުރުމުގެ ދަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ގައަުޅގަ

އްލުކުރުން. ޙަރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ  ން ކަމުގަިއވާދިއުރަށެއް ނެތި  އެ ،ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ރަތަމައެންމެ ފު

ނޑު ެދކެން. އަޅުަގނުޑގެ ހި އިގެްނ ކަމުގަލުކޮށް އްޙަަރށެއް ނެތިދިއުން  ކުެރވޭނީ އެއްޤީރަށެއް ތަރަ ތުަގއި ހަމަ އަުޅގަ

ރާތްތަކާ ކިހާވަަރކަށް ުލވާ ފައޫށެއް ުނަވތަ އެ އަތޮޅެްއގެ މަސް ރަ ކުރުމުގަިއ އެ ަތއްޔާރު  އުފެދޭ ބަޖެޓުސުވާލު

އަތޮޅަކީ ވޮީލގެ  ވ. ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންނއެ ،ޖެހުނީ  ކުެރވިފަިއވޭތޯ. މިހެން ދަންނަވާލަން މިމަޝްވަރާ

މުކަން ބޮީޑ އްހިއެ އަތޮަޅށް އެންމެ މު ،ވީހިނދު އިކަމުގަ  އުފެދެމުން އަންނަ ތަނެއް  އަދި ،ހުނަރުވެރި ކުޅުންތަެކއް ތިބި

ނޑު އު  ؟ތަ ވޮލީ ޯކޓެއްތޯކޯޓެއްތޯ ނުވަބަށި  ވ. ،އިބެހޭ ވުޒާރާިއން އިތުރަށް ވިސްނަ  މިކަމާ ،ުކރަންމީދުއްއަުޅގަ

ކަމަށް. އަދި އަޅުަގނޑު މިކަން މިގޮތަްށ  ކޮށްދޭނެގޮުތގައި ވޮލީ ކޯެޓއް ތަރައްޤީ ގެއެއް އެރީނާފެލިދޫގައި ސްޕޯރޓްސް 

ނޑު އެ އަތޮޅަކީ މާލެއާ  ދާއިާރައކަށް ނިސްބަތްވާ ފެލިދޫ ާދއިާރ ނުވަތަ ވ. ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ

ހައުސް ން ގެސްޓްވެސް އިތުރު ފަރާތްތަކުެގންދާ އަދި މިހާރުމުން ކުރަހައުސް ވިޔަފާރިެއްއގައި ެގސްޓްފުޅާ ދާއިރާ ،ކައިރި

ކަުމގަިއ ދަންނަވަން.  ޭއގެ ނަފާ ހޯދަމުން އަންނަ ައތޮޅެއް ،ވިޔަފާރި ތަރައްީޤކޮށްމި  ،ކޮށް އިްނވެސްޓު އަށް ވިޔަފާރި

ެއ  ،ަނވަން. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ދަންއި ކަމުގަ  ަގއި ފާހަގަކޮށްެލވޭ ރަށެއްއަތޮޅު ތިނަދޫައކީ މިކަމު މިގޮތުން ވ.

ކުރުމަށް އެޅިފަިއވާ ހުރުމަީކ މިހާރު ހެދިފައިވާ އިންޖީނުގެއިްނ ނަށް ިވޔަާފރި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން

އެކަީށގެންވާ ަހކަތަ އުެފއްެދން ނެތުން ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މިރަށަށް ކަރަންްޓ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން އިންޖީނުެގ 

 އް އާދެ! ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބިމެއްގެ ކަންތަ ؛ބެހޭ މިނިސްޓްރީ ކަމާ އިސަލް ހަދަރުމަށް ޕްރޮޕޯކުރައްޤީތަ

ނޑުގޮސްފަިއާވކަން ފާހަގަ ފަރާތަށް ނުކުެރވި އަަހރަކާ ގާތަށް ހަމަނުޖެހިގެން އެ މަސައްކަްތ އެ  ކޮށްލަން. އަުޅގަ

ގެ ތަރައްީޤއަށް ހުރަްސއެޅޭނެ ގޮަތކަށް ކަްނކަން ޔިތުންަތކެއް ކުރަން ެއއްވެްސ ސަރުކާރަކުން ަރއްބޫލެއް ނުގަ

ނޑު އު  ގެްނވާނެކޮށް  ،އިންޖީނުގެެއއް އެޅި އާ ،ބަލުގައި މި ބިން ހަމަެޖހިކައިރި ުމސްތަޤު ،މީދުކުރަނީއްކަމަކަށް. އަުޅގަ

ޖެޓުން ދެން ބަ މި .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާނެާވ ވަރަކަށް ހަކަތަ އުފެއްިދެގންރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުން

 ނުުކރާ ކާރުން ަވޒީފާއަށް މީހުން އިތުރުއަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްެލވެނީ ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާގެ ާބޒާރު ހުއްޓިފަިއވާކަން. ސަރު 
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ކިަޔވަިއގެން ނުކުންނަ އެަތްއ ދަރިވަރުންނަކަށް ަވޒީފާގެ  ،ގޮތަށް ނިންމުނަކީ ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު އިތުރަށް ހީނަރުވެ

ވެސް  ަޔޤީން. ޤައުމުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގއި ހަމަގައިމު އް ކަމުަގއިކަމެ ދާނެގުމަތިެވގެންމަ ،އް ނެތިފުރުޞަތެ

ޔަޤީން. ިމކަމުެގ  ުނދެވޭނެކަންހޯދައި ތުޞަހުރިހާ ކުދިންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުކިަޔވަިއގެން ވަޒީާފގެ ބާޒާރަްށ ނުކުންނަ 

 ވެސް މި ތުރުެވގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަން. މިކަމުންކުުށގެވެިށ އި ،ތިމާޢީ ފޭރާން އިތުރަށް ވީދިސަބަބުން އިޖު

ީވ  ބުނެކަމަށް  ހާސް ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތު ހޯދައިދޭނެ އެތައް 90ޓަަކއި ެވގެންދިޔަ  ދޭހަވެގެންދަނީ ސަރުކާރަށް ައއުމަށް

ޗަރ ދަނީ އެކަށީެގންވާ އިންފްރާސްޓްރަކް  ދު ނުފުއްދޭނެކަން. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ފެނިގެން މިޢުވަ

އިލާތަކަްށ ޢާމިަކމުގެ ސަބަބުން  ،ނުކުރެިވގެން ެއއް ަދންފަޅީގެ ސްކޫލްަތއް ދެ ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުވެއިމުޤާ

 ގައި މި ސަރުކާރާ ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2016 ،ތަން. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށް ބަލާއިރު  ދާބުރަބޮޑުެވގެން

އެ ޤައުމުްނ އަންނަ ފަތުރުވެގެން އަދަދު  ،ޗައިނާގެ އިޤްިތޞާދު ހީނަރުވެގެންދާ ބާްއަވމުންއެންމެ ގާތް ގުޅުެމއް 

އެްއ ސާއްހިކުރާ އެންމެ ބޮޑު ތްމި ޤައުމަށް ޒިޔާރަ ،ބަލާއިރު  ފާހަގަވޭ. ފާއިތުވީ އަހަރުތަކަށް ންކަމަދުވެގެންދާނެ

 ގެމަތީގައި އަދުެގ ސަރުކާރު ކުރަނީ ަޗއިނާއިްނ ކަުމގަިއ ފާހަގަކުރަން. ޔޫރަޕާިއ އެހެން ޤައުމުތަުކގެ ކުރި އަދާ

ހި ދިވެ ،ސް ޔަވި އިތިޞާދު ރަނގަޅުވަމުން އަިއކަމުގަ ދޫނުކުރުމުގެ ސިޔާސަުތެގ ސަބަބުން އެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްގޮތް

ރިކަމުގެ ދާއިރާ ކޮށްގެން ނޫނީ ފަތުރުވެތަކާ މެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުދޫކޮށް އެ ޤައުމަސަރުކާރު ގޮތް

 ެއްއފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަެތއް ،ވެގެންދަނީށް ފާހަގަފާހަގަކުރަން. މި ބަޖެޓުން އިތުރަ ނުދާނެކަންކުރިއަރަިއގެން

ނަޑއެޅިފައި   ުކއްޔަށް ީދގެން ބޮޑު އިބިން ިވއްަކިއގެްނނާ ،އި މަވެސް އިތުރަށް ބިްނހިއްކަނަނެތްކަން. ެއހެން ކަ

މާލޭގެ އިތުރުން އެ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަކުރެވިފައިާވކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ފަރުމާ ގޮތަށް ބަޖެޓު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ

 ތިމާޢީ ކުރިއެރުމެއް މި ޤައުމަށް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުކޮްށގެން ނޫނީ އެއް ތަަރއްޤީވަސީލަތްތަކާ ެއއްކޮށް އިތުރު ސިޓީ

އެ ދާއިރާަތުކެގ ާދއިރާތަކުގެ އާމްދަނީން ކޮންމެވެްސ ޕަސެންޓެއް  އެ ،ވެސް ނުލިބޭނެކަން. ކައުންިސލުތައް ބާރުވެިރކޮށް

ނޑައެިޅގެން ނޫނީ އެންމެ އިން  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  ނޑު  ފުރުޞަތުގައި ފުން ކަން ނުކުރެވޭެނކަން. މިސާކަ އަުޅގަ

މާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ހިޑުދޮށް ނފުިލދޫ އަދި ފެލިދޫ ގޮ ގެންދަާވއިރު ވ.ދިރާސާކުރަމުން ބަޖެޓު .ދަންނަވާލަން

ޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން ވީ އެންމެ އަވަސް  އިންޖީނުެގއެއް ެއޅުމަށް ިތނަދޫގައި އާ ވ. ދެއްވުން. އަދިއިހިމަނަ

ޓަކަިއ  ރުމަށްއިމުކުޤާއަތޮުޅަގއި ބޭންކެްއގެ ިޚދުމަތް  ވ. ،. އަދި އެހެންމެހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން ފުރުޞަތެއްަގއި

 ތަށް. ޞަޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުރިއްޔާ އިއް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކު ށްަތކަކުރަްއވާ މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ރުަގއި ދާއިގެން ސްކުރަމުންހުހުގައި މެންބަރުން ބަ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީ އިށް. ރިފާޢަهللا ންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުމެ
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މެންބަރުންނަށް އުނދަގޫވާކަްނ ދެްއކުމުެގ ސަބަބުން އެހެން ންނަވަން. ވާހަކަފުޅުނުކުރެްއވުމަށް ދައަުޑގަދަ

ޅުންގެ ބޭފުތި އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެކަމަށް ދަްއކަވަން ހުންނަ މެންބަރު ހަކަފުޅުވާ .ސާސްކުެރވޭހުއި

 . ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރަށް އާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަހަުރގެ  3 ،އަހަރު ފުރި 2ދެ! މިއަަދކީ އަުޅގަ

ންެގ ބަޖެޓުެގ އަބިލި 27.5ލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަސައްކަތް ފެިށގެންދާ ދުަވސް. މިފަދަ ދުވަހެްއގަިއ މި މަޖި

ނޑު ޝުކުުރވެރިވަން. އާދެ! ައޅުަގނޑުެމންގެ ސަ ވާހަކަދަްއކާލަން ލިބުނު  އަހަރު  2ރުކާރަށް ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް  ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުތަކާއި އަދި އެ ބަޖެޓުތަކުގެދިަޔއިުރގައި ސަރުކާރުްނ މި މަޖިލީވެގެން

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން  2015. ވަނީ ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފަ ކުރިގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މިއަދު

މި  ،ދާއިރާތަުކގެ ަތރައްޤީވަމުންދާ ގޮތް މިއަދު ރައްޔިތުން ބަލަިއގަނެ ،ުކރިއެރުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ

هللا ނުަގއި މިއަދު ހުންނެވި ރައީސް ޢަބްދުހެންކަމުން، މި ސަރުކާރުގެ ހުންގާ. އެރުކާރަށް ވަނީ އޭ ރިޕޯޓެްއ ދީފަސަ

ިދ އަ ،ނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކޮށް އެ މަމަސަްއަކތަށް ޔާމީން ޢަބްދުލަޤައްޔޫމް އެ ުކރައްވަމުން ގެންދަވާ 

އެީކގައި ސާބިތުކަމާެއކީަގިއ ތިބިކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ މަނިކުފާނަށް އަރުވަން. އަިދ  އަޅުަގނޑުމެން އެ މަނިކުފާނާ

ޔަޤީނުން  ޮއތް ބަޖެޓަކީ ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން. އާދެ! ކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގއި މި

ނުޑ ނިސްބަތްވާ މާފަންނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުާފވެރި ބަޖެޓެއް. މުޅި މާފަންނަކަށް ނޫން، މުޅި ރާއްެޖއަްށ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ރާއްޖޭގެ އެންމެ  ަކމަށް ވަންޏާއިލައިފި ދާއިރާއަށް ބަލަ މެންގެ ޞިްއޙީއާދަޔާ ޚިލާފަށް އުފާވެރި ބަޖެޓެއް. އަުޅގަ

ނޑު ިންސބަތްވާ ދާއިރާ  .ނާ އެޅިފައި މި ވަނީ މާފަންނުގައިމި ބި، ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް . ބަޖެޓަްށ ގައިއަުޅގަ

ވާަކްނ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިން އަމިލި 42.7ރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ބަލައިލާއިުރގައި މި ހޮސްޕިޓަލް އިތުރަށް ތަ

ނީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ މީހުންނަކަށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ފަރުވާ ލިބެމުންދަ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގއި  ،ހިނދު އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ފައިދާ ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރާ

ނޑު ުކރަން. ހަމައެތަން އެޅިަފއި ހުރީތީ އެކަުމގެ އު  މަށްއެއާެއކީަގއި ހޮސްިޕޓަލް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުފާ ވެސް އަުޅގަ

 ޚިލާފަށް  އްދަށް އާދަޔާހަދާއިުރގައި މި ސަރަމާލެ ތަރައްޤީވަމުންޅުމާލެ، ވިލިުމޅި މާލެ، ހު ؛އްދުހަޓަކައި މާޭލގެ ސަރަ

ތަކެއް ޕްރޮޖެކްޓު ވިސްނަިއގެން ބަޖެޓުަގއި ެއްކސްޓެންޝަން އިެއކަން ދުރާލަ، ތިބެމެގިނަ ރައްޔިތުން ދާނެކަން ެއނގި

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ދުރާލައި ވެސް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމީ ހަމަ ޔަޤީނުން ހިމަނާފައިވާ  އަުޅގަ

ބޭރަށް ިމ ވިސްނާކަުމގެ ލާމަސީލު މިާސލެއް. ައޅުަގނޑުމެން ގިނަ ަކންތައްތަކުަގއި ބަިލވެގެން ޙަީޤޤަތުގައި ާރއްޖެއިން 

ނޑުމެންނަށް ދާދި ިވގެން. ނެނުގަގޮުތގައި ދެނެ ބަލީގެ ،ނުކުރެިވގެން. ނުވަތަ އެ ބަލިދާންޖެހެނީ ޑައިގްނޯސް އަޅުގަ
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 އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ހުރިހާ ޒަމާނު އޮތް ދިޔައީ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިަޓލް މިދުވަހު މި ފެނިގެންމިދާކަށް

ނުޑ ތަންކޮޅެއް ކުަޑއިރުަގއި އެހަދަމުން އި ހަށް ވަދެ ސަކަރާތްޖަތަނަ ދިޔައިރުގައި ައޅުަގނުޑމެން ހަނދާންހުރޭ އަޅުގަ

މާރާތް ތެރޭގައި އުޅެވުުނ ހަނދާންތަކެއް އެބަވޭ. މިއަދު އެ ތަން އެޅިގެން އެތަްއ އިދިޔައިރު އެ ތަން ހަދަމުން އެ

ެއއް ނެތް. ްއސަކާރެއް ައއިލާނެ ސަރުއިއެމް.އާރު.އަިއ މެޝިނެއް ބަހައްޓައަހަރުތަކެއް ވޭތުވެދިަޔއިރު ެވސް އެ ތަނުގައި 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ކޮށް އަޅު ޚާއްޞަ ތަްނ  ުގޅިގެން އެ ާވލުވުމާހަ  ންވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ އެމް.ޑީ.ޕީ 2008ގަ

ނޑުެގ ލޮލުން ވަރަށް ާގތުން ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަުނގެ ތަރައްީޤ  ހީނަރުވެގެންދިޔަ މަންޒަރު ައޅުގަ

ވެްސ މާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިދެއްިވކަމީ އަނެއްކާ އި އެ ތަނުގައި ފެށިފައި ހުރި އާ މިއަދު ،އިތުރަށް ފުޅާކުރެވި

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ޝުކުރު އެމް.އާރު.ައއި މަޝިނެއް އަދާކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް.  އަޅުަގނޑު ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު  ަޓކައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދެމުންދާކަމީ އެ މެޝިނުގެ ޚިދުަމތް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ،ބެހެއްޓި އަުޅގަ

އެކީަގއި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ދުޅަެހޔޮކަމާ ދޭތެރޭގައި މިއަުދގެ  އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިފަދަ ދުރު ވިސްނުމާ

ނޑުެމން ގޮތެްއގަިއ ެއ ބޭފުާޅ  ދޭތެރޭަގއި ޚާއްޞަ ންނާގެ ުޒވާނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިސްނަަވމުންގެންދަވާކަމީ އަުޅގަ

 ނުންގެ ދުޅަހެޔޮުޒވާދެއްވާ މިންވަރު އެނގިގެންދާ ކަމެއް.  ކަންއްމިއްޔަތު ހަުނވަތަ އެ ބޭފުޅާ އަ، ގުޅުންގެންގުުޅްއވާ 

ކޮށް ސްލޫކު ކުދިންނަށް ާޚްއޞަ ،ްނގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓަަކއިކަން ޔަޤީން. ުޒވާނުއުމުގެ ދުަޅހެޔޮކަންކަމަކީ މިއަދުގެ ޤަ 

 ޓަކައި ސްކޫލު ސްޫކލު ކުދިންގެ ދުޅަހެޮޔކަން ެބލެހެއްޓުމަށްދެްއގެ ތެރެއިން ޢުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯެގ ވަ

ުނވަތަ ކޮންމެ އަަހރަކު ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ހެދުމުގެ ނިޒާމެއް ވެސް ، މިންަވރެއް ކުދިންގެ ބަލި ހުރި

ސްކޫުލ  ރިހާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯ ތެރެއިން އެަބވޭ. މި ނިޒާމު ަޔޤީންކަމާ އެީކގައި މި އަހަރު ެތރޭގައި ވަނީ ހު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އެއާެއކީަގއި މިއަދުގެ ނޫސްތަކަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ . އަދި ހަމަކުދިންނަށް ދެވިފަ

އެީކގައި ަރްއޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތްތައް އެއާ ެވގެންދިޔަކަން. ހަމައިމުޤާ ކްޓަުރގެ ފަުރވާ ދެވޭނެ ނިޒާމު ލީ ޑޮޢާއި ،ދަނީ

ަފއިސާ މި ނަށް ވުރެ ގިނަ އަ މިލި 108ރުމަށް ޓަަކއި ޑަިއގްނޯސްޓިކް ސެންޓަެރއް ިބނާކުރުމަށް ވެސް އިތުރަށް ފުޅާކު

ޑު އެއް އެއާއެކީަގއި އަުޅަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ. ހަމަވާކަން އަޅުަގނބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި

ނޑު ،ދަނީއުފާވެރިކަެމއް ލިބެމުން މެްނގެ ދާިއރާއަށް އެ އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ. މާފަންނުގެ ރައްޔިތުްނ މިއަދު އަުޅގަ

ޓަކައި ދެްއވި ވޯުޓގެ އަގު ަރއީސް ޔާމީން މިއަދު  ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރަީއްސ ޔާމީނަށް ވެރިކަން ހޯދައިިދނުމަށް

ސްބުރު ތަރައްޤީކުރެިވގެން ޖެހޭ. މާފަންނުގެ ބިގަބޫުލކުރަން އެބަނޑުމެން ެއއްވެސް ުސވާލެއް ނެތި ދެއްވާކަން އަޅުގަ 

އެީކގައި. ުކޑަކުދިްނގެ ޕާކެްއގެ  ކަމަކާއުފާވެރި ުކޑަކުދިންަނށް ވަރަށް އްދުގެހައެ ސަރަ މިއަދު ހުޅުވިގެން އެ ދިަޔއީ

އުފާކޮށްިލ  ،ނަށް ގޮްސ ެއ ތަނުގަިއ މަޖާކޮށްލައި. ކުިދން އެ ތައޮީތ ލިބިފަ އުފާވެރިކަްނ ެއ ކުދިންނަށް މިއަދު މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މަންޒަރު ަހއްދުަގިއ އެާއއެީކގައި ހާބަރު ސަރަ. ހަމައިއެީކގަ  ޔައީ ވަރަށް އުފާެވރިކަމާދިއަުޅގަ

ާރގަިއ ހެދިގެންދާ މާލޭގައި މިހާތަނަށް ހެދޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުަޑކުދިންގެ ޕާކު ެވސް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިމިހާރު 
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އި އަދި ެއކަމަށް އެހީތެރިވެެދއްވާ މުޢިއްޒާ  މިނިސްޓަރ، ިއސް މިނިސްަޓރު ެއަކން ކުރަްއވާ ކަމަށް ޓަކައި ދާހެދެމުން

އަދާކުރަން.  މަސީއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ،މަސީގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް 

ނޑުެމންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ފަރާތުން އެ އެއްބާރުލުންހަމަ މި ތަރައްޤީ  ،ނަމަ ނުލިބޭއެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ކުަޑއިުރގައި އަ  !ންނާނެކަން ޔަޤީން. އަދި ކީއްތޯނާ ނޑުމެން ައޅުގަ ޅުަގނޑަށް ނަސީބު ލިބުނު އެ އަުޅގަ

އްދުން މޫދަށް ހަނޑުމެންގެ ދަރިންނަަކށް އެ ސަރައްދުަގއި މޫދަށް އެރިލަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަ ހަސަރަ

ނޑުމެންނަށް އިިވގެން ރިންެއހެންނަމަވެސް، މީގެ ދެ މަހެއްގެ ކުއެރިލާނެ ނަސީބެއް ނެތް.  ދިަޔއީ މާފަންނުެގ އަުޅގަ

ދިޔަީއ. ެއއާެއީކގަިއ ތަެކްއގައި ސޮިއކުރެވެމުންކޮންޓްރެކްޓުއްދުަގއި ބޮޑު އާޓިިފޝަލް ބީޗެއް އެޅޭ ވާހަކަ. ހަސަރަ

ތަން. ެއ  ބާުރ ހަލުވި ސްީޕޑުަގއި ކުެރވެމުންދާ ޢަމަލީ މަސައްަކތް ވަރަށް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ފެންނަނީ

ވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވކަމީ  2016ޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެްސ މި  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

އި މިކަމަށް ޓަކަ ، ކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް. އެހެންވީމާނެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިކަން ޙަޤީޤަތަަކށް ވާ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަވެސް އަެނއްކާ  ނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ައއްސަރިބަހާއިވެސް އަުޅގަ  އިލާނީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ އިންތިހާއަށް.  ވީ ކުަޑ ދުވަްސކޮޅު ެތރޭގައި ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ މި  ސާބަހޭ. އަުޅގަ

ވާނުްނެގ ވީ ވަޢުދު ފުއްދަމުންދާކަން. މި އަހަރުގެ ޒު ުޒވާނުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ،އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން ފާހަ ބަޖެޓު މިދިޔަ އަހަރަށް ގަކުރަން. ރައީސް ޔާމީން ވުެރ ވެސް އިންތިާހއަށް ބޮުޑވެފައި އޮތްކަން އަުޅގަ

ދާނެ ކުެރިވގެންންގެ ބަޖެެޓއް ޒުވާނުްނނަށް ޚާއްޞައަމިލި 300ކޮންމެ އަހަރަުކ ެވސް  ،ބުގެ ތެޭރގަިއ ވަޢުދުވީއިންތިޚާ

ން ރުފިޔާ ުޒވާނުންނަށް އަލި ވުރެ ގިނަ މި އަށް 350ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތުަގއި 

ކުރެވިގެްނ ރޭ މި ވަގުތު ޒުާވނުންނަށް ޚާއްޞަ ކުެރވިފަިއވާކަމީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މިޚާއްޞަ

 އްމިއްޔަތު މި ހަުނންނަށް ދޭ އަިރެވވަޑަިއގެން އެ ުޒވާރެވެމުންދާ ޖަލްސާގައި ބައިވެޒުވާނުްނގެ ދުވަހުގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކު

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން އިސް އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެ ޖަލްސާގަރޭ ވެ  ވެ،އެ މަނިކުފާނުގެ ބަސްފުޅުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގެންަދވާ މަސަްއކަތް އި އެ ބޭފުޅާ އެ ކޮްށދެއްވަމުންކަށަވަުރވެގެންދާނެ. ުޒވާނުންަނށް ޓަކަ ތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ދަނީ މިފެންނަނީ  ނޑުތަކުން. އަުޅގަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ  ރަށްރަށުގައި ެއޅެމުންދާ ޓާފް ދަ

ނޑުތަކާއި ސްޕޯޓްސް އެރީާނގެ ޅަކާއި އެކި ރަށްރަށުަގއި އަޓުތަހިމަނާފައިވާ ބަށިކޯ ން ހިމަނާފައިވާ ޓާފް ދަ

ަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޒުާވނުންގެ އެކި ރަށްރަުށަގއި ހުރި ޒުވާނުްނގެ މަރުކަޒުަތއް ތަރައްޤީތަކުން. ައޅު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި ިކްއލާތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންގެ ކެމްޕޭނު ޖަގަހަތަކެއްގެ ގޮތުަގއި މުޅި ތަންތަން 

އެ ތަންތަްނ  ،ތަންތަުނގެ އަބާތުރަތައް ފިލުަވއި ެވސް އެއްކާ ވީރާނާކޮށްލާފައި ުހއްޓާ މިައދުގެ ސަރުކާރުްނ އަނެ 

ނޑުމެްނނަށްވާނުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުޒު ފެނިގެން މި ދަނީ ެއކި ރަށްރަށުގައި ހުރި ުޒވާނުންެގ  ގެ ގޮތުަގއި. އަުޅގަ

ޫނންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ  އްއެހެން ކަހަލަ މަރުކަޒުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް މިއަދު ލިބެމުންދާކަން. މިއީއެ
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މިއަުދެގ  ،ޔަޤީންވާ ސަބަބަކީ  2018ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ެދވަނަ ވިސްނުމަކާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަންވީ ސަބަބަކީ. 

ނޑުމެްނގެ ރައް ނޑުމެންނަށްސަރުކާރުން އަުޅގަ ހިނގާ ތަކާއެކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާދެމުންދާ ޚިދުމަތް ޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ޖޭގެ ެއއްެވސް ކަންކޮެޅއްަގއި މިއަދު ވެސް ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ނުކުރެވި ދާ ރަށެްއ އޮތްތޯ. ޞިއްޙީ ދާއިރާއަްށ ރާއް

އެބަފެނޭ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ސާފުކޮށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ 

ހުރި ބަޖެޓު. އެކި ރަށްރަށުގެ  އިކޮށްފައެލޮކޭޓު  އަށްން ޞިއްީޙ ދާއިރާޓަކައި މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތު ކުރުމަށްތަރައްޤީ

މަރާާމތުކުރުމާއި އަދި އިތުރު މަރުކަޒުތަުކގެ ެއކްސްޓެންޝަން  މަރުކަޒުތައް ،ކުރުމަށްތަރައްޤީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތއް 

ނޑުމެންނަށް ވަަރށް ސާަބޖެޓު ޓަަކއި ހޭދަކުެރވޭ  އެޅުމަށް އަީކ މިހާތަނަށް އެ ެއސް.އައި.ޕީ އަހަުރގެ ޕީ. ފު. މިއަުޅގަ

ވަޙީދުގެ އެްއވެސް ކަހަލަ ތަރައްޤީެއއް  ،ވި ތިން އަހަރާއިހަލާކުކުރުވަނި  ގެއަހަރާއި އަދި ރަީއސް ނަޝީދު 30ދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އިއެކީގަ އި ދެ އަހަރާނަ ކަމެއް  ދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުރިހާ  މިައދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއިޞްލާޙުކު ށް ހޭދަތައް މި ބަޖެޓުގައި އައިންތިހާ ތަޢުލީމަށް ،ދަނީ ރަމުންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަ

 ކުރުމަށްރުދަނާހަށުގެ އެކި ްސކޫލުތަްއ އިތުރަށް ރަށްރަ ،ދަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންކުރެވިފަިއ ހުރިކަން

ެއްއ ްނ ރުފިޔާެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަބިލި 9ާސ ހިމަނާފައި ހުރިކަން. އިރޫމް ެއޅެން ބަޖެޓުގަިއ ފަޓަކައި އިތުރު ކްލާސް

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން ،ތުމުންއޮ އިހިމަނާފަ ެގ ބަޖެޓެއްކަން. މި ބަޖެޓަީކ ދަނީ މި ބަޖެޓަކީ ތަރައްޤީ ވެގެން މިއަުޅގަ

ވިދާޅުވި ކޮަބއިތޯޭއ  ކަވަމުންޭއގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން. ބަެއއް މެންބަރުން ވާހަކަދައް އްއްވުރެ ޞަތަ

ނޑުމެންނަށް ތަްއވުރު ވަރަށް ސާފު. އަޅު ޞަތަ ؟އްވުަރކީޞަތަ އާިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލެ .ފެނޭ އްވުރު އެބަޞަގަ

ބޭނުމެއް  ށްއަުޅަގނޑުމެން ދައްާކކަ އްްއވުރެޞައެޅޭ ބްރިޖުްނ އިތުރު ތައެ ދޭތެރޭގައި  ހުޅުލެއާ  ،ދޭތެރޭގައި  އާހުޅުމާލެ

އްޔޫމް ޤަން ޢަބްދުލްޔާމީهللا ވަނަ އަހަރު އަުޅަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 2018 ކުެރއްިވއްޔާނުވޭ. އިރާދަ

އެީއ އަޅުަގނޑުމެން މި ެދއްވާ ހުންނަވަިއގެން.  އި މަީތގަްނ އިުޢލާނުކުރައްވާނީ އެ ބްރިޖުއެ ބޭފުާޅގެ ކެމްޕެއި

ނުޑމެން އޭ އަޅުަގނުޑމެންގެ އީއްވުަރކީ. މިޞަތަ ދިޔައިރުަގިއ ޒުވާނުްނގެ މެނިފެސްޓޯ ލިޔަމުން ރުގައިހުވަފެނަކީ. އަުޅގަ

ދެްއގެ ޢުމަނާފަ. އެއްވެސް ހާލެްއަގއި ވައްވުެރއްގެ ގޮތުަގއި ުޒވާނުންގެ ސިޓީ ހިޞަނާނީ ބޮުޑ ތަންއަޅުަގނޑުމެން އޮ

ނޑުމެންނަށް ަޔޤީންވެގެން މި ،ގޮތަކު ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ގޮުތގައި  މޫދެއްގެ ،ސިޓީ ދަނީ ޒުވާނުންގެ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއަދު ވެިލއެޅި އެ  ންތަ އޮތް ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ. ައޅުގަ  މި ތަން ބިމެއްެގ ގޮެތއްަގއި ައޅުގަ

ތަން.  ކޮންޓްރެކްޓެްއ ހެދި ޓަަކއި ބަަޔކާ ތަުނގަިއ އެޅުމަށް ފްލެޓް އެ 1500ވަހު ދުށްދާދި މިދާކަ ،ދަނީ

ަމސައްކަތްތަެކއް އިންޓްރެސްުޓ ފާޅުކުރަމުން ކުންފުނިތަކުން  ޓަަކއި ޓް އެޅުމަށްފްލެ 7000އިތުރު  އިެއކީގަ އާއެހަމަ

ްށ ރައަްށ ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަހުޅުމާލެ ސިޓީ ،ދަނީންަނށް މި ބަޖެޓުން މި ފެނިގެންތަން. ައޅުަގނޑުމެ ގެންދާ

ނޑުމެންެގ  ން. މިއެއް ފައިސާ ހިމެނިފައިވާކަރާއްޖޭގެ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ޮގތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ  ނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ .ވާހަަކއެްއތޯ މި ދައްަކވަނީއްވުަރކީ. ކޮން ޞަތަ ަބޖެޓަކުން ެއއްވެްސ ކަހަަލ  މިައކުން ނެތޭ އަުޅގަ
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ނޑު ހަމަ ވަރަށް އާދޭހާ ނަށްއެ ވާހަކަ ދަްއކަވާ ބޭފުޅުން .އްވުެރއްޞަތަ ފޮތް  އެކު ދަންނަވަން ރަނގަޅަށް މި އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ލިބުނޭ. ވަގުތު ައޅުގަ ބައްލަވާށޭ. މި ނޑުމެންނަށް ލިބުނޭ މި ފޮތް ފޮތް ކިޔާަލއްާވށޭ. ވަގުތު އަުޅގަ

ތެރެއިްނ ކަންތައް ކުރާނެ ވަގުތު ޭއގެ ވަގުެތްއ ނުލިބޭނެ އެހެން އޭ،ލަން. އެހެންނަމަވެސް ވަގުެތއް ނުލިބޭއިބަލަ

ތަނަްށ  ނަށް ރައްޔިތުްނގެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް މިތަ މި އި ޖެހެންޏާ. އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ ރަްއޔިތުން ހޮވާފަނަގަން

ނޑުމެން އެއް ގަޑި ތިބޭ ބައެއް. ައޅު އިފޮނުވާފަ މެން އެ ޒިންާމ ކަމުގައި ިވޔަސް އަޅުަގނޑުއިުރ ލިބުނުގަ

 ކުރެވޭ ޒިންމާ އަދާނު  ނޫން އަުޅަގނޑުމެން ތިބެނީކީ. އަޅުަގނުޑމެން އެ ށްކުާރކައަދާކަްނކަން  . އެހެންޖެހޭނީއަދާކުރަން

ނޑުމެން ބަ ރޭ ނުވައެއް މި ،މަނަނޫންނުތިބޭނީ. އެހެން އިއަިއސް މިތާނގަ ވަންޏާ އިކަމުގަ ސްގެ ހުޖަހަންދެނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ވަގުތު ލިބޭތޯ  އެ ޒިންމާ ނަގަން ނުކެރޭ ބޭބޭފުޅުން ، އެއް މިތާކު ުނތިބޭނެ. އެހެންވީމާއިންތިޒާުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  އި އުމު ފަސާދަކޮށްފަޤަނޑަށް ވަނީ ބޮޑު ޖޯަކކަށް. ުމޅި ދެްއކީމަ ައޅުގަ މިކަހަލަ ވާހަކަ  އުުމ ޤަމިައދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ؟ތަރައްޤީ އޭކޮަބއިތޯ އިމީގަ ؟ވި ބަޖެޓެއް މިތަަނށް އައިމަ ވެސް މި ދަންނަަވނީ ކީކޭތޯބިނާކުރުވަނި އަުޅގަ

ތަން.  ދާއަރަމުންުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ކުރި ރިަތއް ެއއްދަނީ އެކި ުކންފުނިތަކުން އެކި ވިޔަފާ ފެނިގެން މި

ކޮްށދޭން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަްއ ނަށް ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ދަނީ ޒުވާނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ގެ އެހީތެރިކަން ޓަކައި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިގެން ލޯނު އަމިްއލަ ވިޔަފާރިވެރިން އުެފއްދުމަށް ،ޓަކައި  ކުރިއެުރވުމަށް

އެއް ނެތް. އެީއ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަަކުކން ކޮށްފަރަނގަޅު ގޮތެްއގަިއ މީގެ  އީޒުވާނުންނަށް ދެމުންދާ މަންޒަރު. މި

ދީ މާހިރަަކށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު ޞާތިޤްމިއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ އި .އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަާވ ވާހަކަައކީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނީމަ  ދަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާެގ  އަންނަ ބަދަލު. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދާދި މިދާކަތަން ދާ ން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންފުރުޞަތުތައް އެއް ދުވަހު ނޫންތޯ  ދުވަހުށް. އަޅުގަ

 އި . ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގަދިަޔއީވިދާުޅވި ބަސްފުޅު އަުޑއިިވގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެސް ގިނަ އަދަދެްއގެ ަވޒީފާތައް ިދވެހި ޒުވާނުންނަށް އަެނއްކާ  ،ޓު ހުޅުވި ސޯ ރި އާ ،ޓު ސޯރި 60އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ނޑުމެން މި ދައްކާތަނަވަސްެވގެން ދާނެ ވާހަކަ. މިއެއް ިއ  ޓަކަ  އެ ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ވާހަަކ. ނޫންތޯ އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްލަުތގެ މުައއްސަާސތައް ހަރުދަނާޓަކައި ދައު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އި އެރާ ންފްރާސްޓްރަްކޗަބޭނުންވާ އި

ނުޖެހިދާނެ. މުޅި ށެއްގެ ކޮންމެ ފަުރދަކު ހިތްހަމަބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ. ފަހަރުގައި ކޮންމެ ރަ

 ،ރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްނުހު އިަށކަށް ކޮންމެ ަރށެއްަގއި ފައިާސ ހިމެނިފައޮތް ސަތޭކަ ުނވަިދހަ އެތައް ރަ އިޤައުމުގަ 

ޚިދުމަތް ނެތް ރަށްރަށުގެ  ،ކުެރވިްއދު އިތުރަށް ތަރައްޤީހަން މާލެ ސަރަކުރުމުގެ ިސޔާސަތެްއގެ ތެރެއިއެއްފަސް 

ަތކެއް މި ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ އްދަށް އާދެވޭނެ ފުރުޞަތުހަސެްނޓިވްތަެކއް ދީގެން މާލޭ ސަރަ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު އިން

ނޑުމެން ބޭނުންވަ ތަނަވަސްެވގެން މި ނޑުމެްނގެ ުޒވާން ސިޓީ ދަނީ. ައޅުގަ އަީކ ޒުވާނުން އެތަނަށް ައއިްސ ނީ ައުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަތޮޅުދާން. ޑިވެލޮޕްކުރާ ސިީޓއަކަްށ ވެގެން އެތަން ލާތައް ައއިސް އިޢާތެރޭަގއި ތިބި ޒުވާން އަުޅގަ
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. ން ބަތްވާ ަތނެއްގެ ގޮުތަގއި ފެންނަޒުވާނުްނގެ ސިޓީައކީ އެ ޒުވާނުންނަށް ނިސް ގުިޅގެން މެންނާއަޅުަގނޑު

އި ކާާރ ކަލާބާރު ސްޕީޑުަގއި ސައި  ،ދަނީ ވެގެން މި އި ވެްސ ޝަކުވާައކަށް މަގުމަތީގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު

 އި އޮތީ ހުުޅމާލޭގައި ުޒވާނުންގެ ސިޓީގަ  ަޑއިގެން އެނޫންތޯ ރައީސް ޔާމީން ެއކަމަށް ިވސްނިވަދުއްވާތީ. އެހެންެވގެން

ނޑުމެން ނޫރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. އެއެއްފަހަ ޓަކައި މި ޚާއްޞަކުެރވިގެން ކާރު ދުްއާވނެ ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ށް ދޭ އުާފވެރި ަޚބަރަކީ. އެހެންެވގެނެއް ޒުވާނުންނަ މި ދަންނަާވ  ކޭތަރަްއޤީގެ ބަޖެޓެ އީ ނޫންތޯ އަުޅގަ

ބޭފުޅަކު ވެސް ރަނގަޅަްށ  ކޮންމެ އިދޭތެރޭގަ މި ބަޖެޓާ ވަންޏާ  ކަމަށް ރަނގަޅަްށ ބައްލަަވއިފި ވާހަކަައކީ. ބަޖެޓު

ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ.  ،ދަްއކާނެ. ސިޔާސީ ގޮތުްނ އެ ބޭފުޅަކަށް ދެއްކޭނެ ގޮތަަކށް ވާހަކަ އަދި ދެއްކި ކަމުަގިއ ވިޔަސްވާހަކަ

މިއަދު މާ ބޮޑަށް ިވސްނަވަން. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު އެ ލިބިގެންދާ  ތުން އެބަޖެހޭ ެއއަށްވުރެދިވެހި ރައްޔި

އެ  .މަސައްކަތްގެްނދަވާ ބުރަ ން އެ ކޮށްދެްއވަމުންރައީސް ޔާމީމިއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ ރައީްސ،  ،ތަރައްޤީއަކީ 

ނުޑމެންގެ ،ޖެހުނު ކަމުގަިއ ިވޔަސްއުޅެން އިލާއެްއގަޙަބޭފުޅާއަށް ކޮންމެފަދަ އުނދަޫގ މަރު އަްށ ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީ އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅާ ވިސްނާފައި ހުރި މިންވަރު. މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް މި ދިޔައީ ވަރަށް އުނަދގޫ މަރުޙަލާއެްއގެ ތެރޭގަިއ 

 މި ޤައުމު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މަތިވެރި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އި 

 މުޙައްމަދަށް. ޙުސައިން

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އަހަރަކަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް  ގިނަ ޤައުމުތަކުަގއި މާލީ އާ ގެޔޭްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދުނިޝުކުރިއްޔާ އި 

ގެންދާ ކަެމއް. އެިކއެކި ޝުޢޫރުތަްއ ފާޅުކުރަމުން ،ޚިޔާުލފާޅުކޮށް އި ކަމަށް ވިސްނަދޭ ކަެމއް. އެސަމާލުކަން ގިނަ ބަެއއް

. މީޑިޔާަގއި ދޭދޭ މީހަކު ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގައި މިކަން އޮތީ ކިާހވަރަކަްށ ކަމެއްއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ރާއްޭޖގައި 

އާދެ! ެއހެން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް  ކުިރ ކަމެއް ކަމަކަށް.ިތޒާރުންއިކިހާވަރަކަށް  ،ކިހާވަރަކަށް ޝުޢޫރުފާޅުކޮށް 

ތުތައް ބައްޓަްނކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަ ،ބަޖެޓަީކ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް  ވަނީ އެ ކަންއެކަން

 ވިޔަފާރި  ،ަގއިހިން ވިޔަފާރި ،އަދި އެ ތަނެއްަގއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ .ވާީތވެ ކުރާ ވަސީލަތަކަށްބޭނުން

ެއ  ،ބޭނުންކުރާތީވެ  ގޮތަށް ގެއަންނާނެ ތަރަްއޤީގެ ބަދަލުތަކުގެ ޓޫެލއްަޤއުމުގެ އެިކ ކަންކަމަށް  ،ކުރިއެުރވުމާއި

ނޑަކަށް ނޭނގެ ބަޖެޓު މިދެންނެވިހެން އަޅުވެސް  ނުމުގެ ގޮތުން. އާދެ! ރާއްޭޖގައިކަންކަމަށް ވިސްނުންތެރިކަން ދި ގަ

އެކްަސިއޓްމަންޓް އޮތް ކަެމއް މިކަމާ  ރާއްޖޭގެމީހުން ވަނަ ދުވަހު ކިހާވަަރަކށް  12 މި މަހު ، ވަހުދު ހުށަހެޅުއްވި 
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އަދި އެންމެން ، ގެ ރަށްރަށުަގއި ިދރިއުޅޭ މީހުންެވސް ރާއްޖޭ ރާއްޖޭގައި ،ޖެހެނީދަްނނަވަން އެހެންނަމަވެސްމެދުގައި. 

ެއއީ އެ މީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތަްއ  އާދެ! .އޭުއއްމީދުތަކެްއ އޮވެ .އޭޓަށް ކުރާ އިންތިޒާރުތަކެއް ޮއވެވެސް ބަޖެ

ނޑުމެްނ ދާނެތޯެވގެން ގޮތް ކިާހވަރެްއގެ ޙައްލުތަކެއް ލިބޭތައް ފުއްދުމުގައި އަސާސީ ބޭނުން ،ފުއްދުމުގައި  . އާދެ! އަޅުގަ

. ކަންވޭނެނުކޮށްދެ އެއް ބަޖެޓަކުންކަމެއް ށަކަށް އެންމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރިހާ ރަހުާއދެ!  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ

އަހަރު އެއްވެްސ  ދިހާބާރަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއްގެ އިންތިޒާރުަތއް ގަވެސް  އެންމެން އެއީ

 ވަނީ  އަހަރު ހުށަހެޅިފައި މިއާދެ! މި ވާނެ.  އެ ަބއެްއގެ ހިުތގަިއ ޖެހޭ ގޮތް، ވާނަމަ ްއ ނުޖެހި ހުންނަ ކަމަށްކުލައެ

ނޑުމެން ފާސްކުރީ އަހަރުމިދިޔަ ެޓްއ. ން ރުފިޔާގެ ބަޖެއަބިލި  27 ންވީމާ، ން ުރފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. އެހެއަބިލި 24 އަުޅގަ

އަށް ކުރަްއާވ ގޮތުަގއި މިއީ ތަރައްޤީ ދަނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން ސިފަ ބަޖެޓަށް އަންނަމުން މި ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުންތަކެއް

ކުރަްއވާ. ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުން ވެސް ފާޅު. އަނެއް ބައި ެލވޭ މަެގއްއިފާލަމެއް. ކުރިއެރުމަށް ހުޅުވަބޮޑު އެޅޭ ވަރަށް 

 ކޮށް އޭެގ ނަތީޖާ ނެރުމުންޛުގޮުތގައި ތަންފީ ބަޖެޓު ރަނގަޅަށް ހެޔޮ  ،އިތުރަށް އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެުޓ އަދި ބޮޑުކުރުމުގެ 

ސަތުތައް ރު ނުވަތަ ސިޔާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ތަޞަްއވު  މީގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންދާނީ. އާދެ! ބަޖެޓާ ބެހޭ

ސަރުކާުރގެ އަމާޒުަތކަށް  ،ތަކަށް ބަާލިއރުފުޅުހާމަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވެފަިއާވ ބައެއް ވާހަކަ

ނޑަށް ކުރެވިފައި ިސޔާސަތުތަްއ ބިނާ ؛ަމޤްޞަދުތައްއަޅުަގނޑަްށ ތާއީދުކުެރވޭ  ތާއީުދކުރެވޭ. ވާ އަސާސްތަކަްށ އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ވެސް ވަކި ވަަރކަށް އެކު  ނުދިނުމާދިޔަ ނޯންނަ ވަރަށް ބޮޑުވެގެންބިއޮ އާދެ! ރާއްޖޭގެ ދަރަނި

ނޑިތައް ހާސިލްކޮންމެހެން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ  އިގައެކީގައި ތަަރއްޤީ ހިފެހެއްޓުމާ ނޑުދަ ކުރުމަށް ބިނާކުރައްވާ ކަމަްށ ލަ

ނޑުމެން އެްނމެންއެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ.  ލުތަެކއް ކަމަށް ތާއީދުކުރަން ރަނގަޅު އުސޫ ވެސް މިއީ ހަމަ އަޅުގަ

 އަށް މި އަހަރު ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު އަދަދެއް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ،ގޮތަށް ބަލާއިރުބޫލުކުރަނީ. ާއދެ! މިގަ އަޅުަގނޑު

ނަޑއެޅިފައި އެަބއޮތް.  އަދި އިތުރު  ،ންއަންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހަތަރު ބިލިމިހާރު ހިނގަމު .ން ރުފިޔާއަބިލި 9ކަ

ކަުމގެ  ބާވައޭ. ރާއްޭޖގަިއ މި ކުރެވިދާނެޛުނުޑމެންނަށް ތަންފީައޅުގަ  މިން. ދެން ސުވާލަީކ އަބިލި  5ޝްރޫޢުތަކަށް މަ

 ،ވާނަމަ ކަމަށް އަށް ހޭދަކުރެވޭ ބައި ބޮުޑވާއްޤީ ބާޭއ. އެހެންނަމަެވސް، ތަރަ ންފީޒީ އިދާރާަތކުަގއި އެބަހުރިތަ ކެޕޭސިޓީ

ުރވެގެންދާނެ. ބޭނުްނާވ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް އިތު ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ަފސޭހަތައް ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް

އާދެ! ރާއްޭޖގެ  ؛އަދި މި ކަމުަގއި ބޭނުންކުރަްއވާ އުސޫލެްއ ކަމަށް ެއ މަނިކުފާނު .ތަެކއް ހާސިލުެވގެންާދނެތައްކަން

ނޑަްށ ވަރަށް ރަނގަޅު. މި  ،އާދެ! ެއ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅާވ އުސޫލު ވެސް އަުޅގަ

ާއއި އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ އުސޫލަކީ އާބާދީ ންޢުތައް ފެށުމުގައި ބޭނުްނކުރަްއވަަމޝްރޫ ޞަކޮށް އާކަމުގައި ާޚއް

ޝްރޫޢުތަކުގެ މަްއޗަްށ ނުން ހިންގިފައިާވ މަތަުކގައި އެ ތަންތައަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ،އާބާދީގެ ނިސްބަތާ

އޮތް  މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީ މިށް އިންޞާފުވެރި. ދެން ސުވާލަީކ، ވަރަކަމަްށާވނަމަ، އެހެން ކުރުމޭ.ރިޢާޔަތް

ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި.  ،ނަމަ އެގޮުތގެ މަތީން ކަމަށް ނުވާ ؟ންތޯމަތީ ބަޖެޓު ފޮތް ތައްޔާރުކުރެވިފަިއ ވަނީ އެ ގޮތުގެ



173 

 

ދެއްވީމަ އެ ޭޖގެ ވެރިާޔެގ ފެއިލިއަރެއއް ނޫން. އެ މަނިކުފާނު އިރުޝާދުއެއީކީ ރާއް، ނަމަ ނުވާކަމަށް  ންމަތީ އެގޮުތގެ

ކަމަްށ ނަތީޖާއަަކށް އެކަން ެވގެންދާނެ  އެ އެކަީށގެންާވ ވަރަށް ނުބެލުމުގެ ކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށްޛުއިރުޝާދު ތަންފީ

ނުޑ ުއސޫލު ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަ  ،ިސޔާސަތު މި ބޫުލކުރަނީ. އެެހންވީމާ،ގައަޅުަގނުޑ  ބޫުލކުރަނީ. އާދެ! ގަުޅގަ

ނޑަށް ަމޢުލޫފަހުން ދުވަްސތަކެއް ވެއްޖެ.  މީހުން އުޅެން ފެށި އި ައޅުަގނޑުމެންރާއްޖޭގަ  މާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތަގިއ އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދޭން  ،އްޔާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ވެއްޖެ 

ނުޑ  ،މަެވސް، ައޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ގޮތަށްނަންއަދި އެހާ ގިނަ ދުަވސްތަކެއް ުނވޭ. އެހެ ށިތާފެ ދެންމެ އަުޅގަ

ތަުކަގއި ައދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުާއއި މިދެންނެވި ގޮތަށް އާބާދީ ،ނަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުެރވެމުންދާ

ައޅުަގނޑު  ،ވާނަމަ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިންގޭ ކަމަށްގިފަިއވާ ހިން އިތަނަކަށް ލިބިފައި ހުރި ަމޝްރޫޢުތަކާ އެ

ނޑުމެން  ދިހަބާރަ .އެހެންެވގެންއޮިތްއޔާ ދެންނެވީ ސުވާެލއް  ން،ދެންނެވި އަހަރު ކަމެއް ނުހިނގާ ދާއިރާތަކަށް އަުޅގަ

ރަށުަގިއ  މިތައް ،ދަރުބަނ މިަތއް ރަުށގައި މިތައް ؛ސް މިތާނގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން މިކިޔާ ކަހަލަ ލިސްޓުތައްނަމަވެ

 މިސާލަކަށް ދަންނަވާމިހާރު ވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، އެހެން ނު  .ސް އިމިހެން އޮތް ކަމަށް ކީގެން ިދޔަ ،ހިއްކުން ބިން

ވެސް.  ތަކުގައިއަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި އެބަުހރި މަޝްރޫޢުތައް މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓު ،ނަމަ

ނޑު ގަ ނުހިންގި އޮތީ. ވެސް ެއ ކަންކަން ވެގެންދިަޔއިރުރު ައހަރު ހަތައެހެންނަމަވެސް، ތިން ްއ ނުކުރަން ތެސްައޅުގަ

 ދެންނެވީ އއ. މި ގިނަ ަކންތައްތަކެްއ ކިާޔކަށް. އެހެންނަމަވެސް،  މާ ،ކަންތައްތަެކއް ހުރިއަނެއްހެން ވަކި ުނކުރެިވ 

 ާރއްޖޭަގއިދިވެހިވެސް ހަމަ  އީ މި ހިމަންދޫއާ އއ. އިމާޅޮހާ އއ. ާއއިލިދޫފެ އއ. ާއއިބޮޑުފޮޅުދޫ  އއ. އި ރިޔާމަތިވެ

ވެސް . ެއހެންވީމާ، މި މީހުން ވަފާތެރި ރައްޔިތުން އުޅޭ ތަންތަން ދައުލަތަށްހަމަ ދިވެހި . ދިވެހި ރައްޔިތުން

. ކުރަނީބޫލުގަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މުން އަބެއްޤުވާ މިންަވރެއް ލިޙަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދެންނެވި އުސޫލުން

ނޑަށް އެނގިަފއި  ލިއިބަލައާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަޅުަގނޑު  ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  އޮތް ގޮުތގައިބަެއއް ލިޔުންަތކުން އަުޅގަ

ޑައިޖެސްުޓ  ލް ޢަލީ ޙުސައިން ނެރުއްވާ ދިވެހިއަލްފާޟި ގައި. 1912، 1911އޮންނަނީ  މަނާފައި މި ފުރަތަމަ ބޯހި 

އްވާ ނެރުތައް އޭނަ ޢަލީ ޙުސައިން ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތު ރެއްަގއިފަހަތަކެއް. އާދެ! މަޢުލޫމާތުފޮތުގަިއވާ 

މައްޗަްށ  ހަނދާންތަކާިއ ިއވުނު ވާހަކަަތކުގެ  ާއދެ! އޭނަގެ ،ްއޔާެއ ފޮތް ބުނާ ގޮތުން ެވއްޖެއެބަހުރޭ.  ފޮތްތަކުގައި

މީހުން.  70000އްޭޖގަިއ ދިރިއުޅެނީ ހިރާވެއިރުގައި ދިއަށް ބޯހިމެނި 1912އިން  1911ލިޔުްއވާފައި އޮތް ފޮތެއް ެއއީ. 

ނޑު ބަލައިލިދެން ބަޖެޓުގެ މަޢު ނޑަށް ފެނުނީ އިރުލޫމާތު ލިބޭތޯ އަޅުގަ . 1965 އެންމެ ކުރީެގ ބަޖެޓަކަށް ފެނުނީ  ައުޅގަ

ވަަނ  1960 ން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީއަމިލި 15.29އަން. މިލި 15.29ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ  އެ އަހަރު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  ކަމަށްއަހަރު. އެހެން ގުނައަށް  5ވަނީ  އި އާބާދީ މިހާރު މި މިއަށް ބަލާއިރުގަ .އޮތީ ލިބިފައިއަޅުގަ

 ޢާއްމު ތިހެން ތިހިސާބު ނުަބއީޯތ އަމީން . އަޅުަގނުޑގެގުނައަށް އިތުރުވެފަ 1800ވަނީ  އިތުރުވެފަ. ބަޖެޓު މި 

ނޑު ދެްނނެވީ ؟ވިދާޅުވަނީ ެގ ވަނަ އަހަރު  1965 .އިން ފެށިގެން 1911 ވެއްޖޭިއތުރުގުަނއަށް  5އާބާދީ  ،އަުޅގަ
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މި  ،ކުރަންޖެހޭލު. ައޅުަގނޑުެމން ސުވާގައްޖޭގުނަ އިތުުރެވގެން ހިނ 1800ންދާޒާތަކަށް ބަާލިއރުގައި ބަޖެޓުގެ އަ

ފުދުންތެރިަކން  ވުމާއިތިޔާގިއަތްމަތި  ތަނަވަސްކަމާއި ފަރުދީފަރުދުންގެ  ،ރައްިޔތުންގެނިސްބަތުން  ވިއިތުރު

ްއޔާ މި ވެއްޖެކަމަށްއިތުރުވުން. އެހެންކޮށްދެނީ ތަނަވަސްކަން. ފައިސާ ބަޖެޓު ބޮޑުވުމުން ދޭހަ. ތޯންދިޔައިތުރުެވގެ

ނޑުމެންނަށް ކަންކަންނިސްބަ ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ފަރުދުންގެ އަތްމަ ދޭތޯ. ވަމުންތުން އަޅުގަ ތި މިއީ އަޅުގަ

ކޮންމެ ޤައުމީ ގޮތުން  ނުވަތަ ،ކުރުން އެީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެމީހުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު އެ އިތަނަވަސްވުމާ 

ނޑު އަމާަޒކަބައެްއގެ ވެސް  ނޫނިއްޔާ ހެދުމެއް ނޫން. ރުބޫލުކުރާނީ. ހަމައެކަނި ބަނދަގަށް ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ންގެ ތަރައްޤީގެއަބިލި 9ދެންނެވިހެން އެބަ ހިމެނޭ ! ބަޖެޓުގައި ުކރިން އާދެ ،އީހެދުމެއް ވެސް ނޫން. މިނަރުދަމާ 

ނޑަކީ ހުންނަ ކަމަށް ވާހަކަދައްކާ މީހެއް.  ވެސްހުރެ ބެލެންސް މަޝްރޫޢުތައް. ދެން މީގައި އިން ދާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވީ ފުދޭވަރަކަްށ މިއަށް ބަޖެޓަށް ތާއީދުކޮށް އަ މި ،އެހެންނަމަވެސް ނޑުފަހަރު އަޅުގަ ދަްއކަނީ. ވާހަކަމި  ޅުގަ

ގަިއ ކިތަންމެ ބޮޑު މަްޝރޫޢުތަކެއް ހިންިގޔަސް، ލެްބ މިސާލަކަށް އަިއ.ޖީ.އެމް.އެޗު  ިމހާރު ނީދަންނަވަމި އެހެންވީމާ، 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮްށ،  ،ފުކޮށްހެން ޚިދުމަތައްތައް ތަޢާރުނުވަތަ އެހެނި އި،ފުކުރުމާލެެބއް ތަޢާރު ކެތު ،އްޤީކުރުމަށްތަރަ

ނޑުމެްނގެ ސައެ  ރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ އީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަންނަ ހޮސްޕިޓަލެއް. އަުޅގަ

ނޑައީ އްދީ ފެންވަރުގެ ރަނަގޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކެއް ހެދުމަށް. އެހަސަރަ  ،ހެންމެއެހަމަ އް.ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެ ށްެވސް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދު އެޅުމަީކ ވެސް އަ ހުޅުލެ ބްރިޖު ،މާލެ އެޅުމަީކ ެވސް. އާދެ! ގިނަ ބަަޔކަްށ  ކުރާ ކަމެއް، ބްރިޖުުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަްނ އެއްކޮ މިދެންނެވިހެން މިކަންކަން ކުރުމާ ،ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ށް އަޅުގަ

 ށް ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރަ، އްޤީކުރުާމއިޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރު ތަރަ  ،ދިނުމާއި ޖެހޭ ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަްށ އިންސެންޓިވް އެބަ

ގައި ކަންނޭނގެ އިބްރާހީްމ  1977 ހިނގާ!ހިތްވަރުދިނުމުގެ ކަންތައްތަްއ ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވިސްނަމާ

ންދިއުމަށް ގެނުވަތަ ކުރިއަށް  ށް ންސް ތަރައްޤީކުރުމަިމއުނިކޭޝަނާޞިރު ރައީސް ކަމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮ

ނޑު ،. އޭުރ އޮވޭކުރެްއވީވާލުހަވާލުކުރެްއވީ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ. ހަ އޮްތ ދެންނެިވ ބަޖެޓުގައި ެވސް އެބަ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއ އޮންނަ އަދަދުތަކެއް  . ހުރޭ ޓެލެކޮމިއުިނކޭަޝންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކަ

 ޓު ހަދައިގެން ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ބަޖެ ،ކުރަްއވަންތޯ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން މަޝްރޫޢު ހަދައިގެންބޫލުފުޅުގަ

ޚިދުމަތްދީ، ހުރިހާ ތަނެއް މޮބައިލް  އަށްޖީ 3މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިއޮތް ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް  ،ނަމަ

 މިދެންނެވީ ސަރުކާުރގެ އޮފީހަކުން ؟ތޯްއވޭކުރެ ބޫލުފުޅުގަ .ރަށް މިކަން ގެންެދވޭނެ ކަމަށް ދުިނޔޭެގ ފެންވަ  ،ފޯނުން ގުޅި

ކުރެުވނީސްތޯއޭ މިހާރު ރާއްޖޭގައި  ،ނަމަވާ ކަމަށްނޫނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިކަން ކުރަމުންގެންދިޔަ 

މިދެންނެީވ ، އެހެްނވީމާ ؟ކުރިއަށް ގެންދެވުނިސްޯތއޭކޮށްެގން ޮއތް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ  މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް މި

ކޮްށގެން ކުރެވެން ހުރި ކަންތައް ން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިްނވޯލްގައި ިވޔަފާރި އުސޫލުކުރެވޭ ގޮތު ބޫލު ގައަޅުަގނޑަށް 

ވާނެ. ޚިދުމަތް ވެސް ރަނގަުޅވާނެ. އަެނއްކާ ސަރުކާރަށް ބުރަ ކުޑަވާނެ. ތަރައްީޤ ވެސް ައވަސް ،ނަމަ އެގޮތަށް ކޮށްފި
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ނޑު އަޅު  އީމި ރަށް ވެސް ިއންސެންޓިވް ނުދެއެކޭ ނޫން. ކުާރ ގޮތް. ސަރުކާރުން ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަބޫލުގަގަ

ިވޔަފާރި  ،ކޮްށގެންރަޓައިޒް ންކަން ކުރުމުަގއި ކޯޕްކަ މި ،ައޅުަގނޑު މިދެްނނެވީ ،އެހެްނނަމަވެސްހިއްވަރުނުދެެއކޭ ނޫން. 

އަޅުަގނޑުެމން ނަތީޖާ ލިބުން އަވަސްވެ،  ،ނަމަ ހުރި ކަންކަން ެއގޮތަްށ ކޮށްފި ކުެރވެން ،އުސޫލުން ތަރައްޤީކޮށް 

ބޫލުކުަރމޭ. ބަޖެޓުގަިއ ހުރި އެހެން ަބއެްއ ކަންކަމަށް ބަާލއިރުަގިއ ގަރަނގަޅުވެދާެނ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ތީޖާ ލިބުން ނަ

. ެވއޭތާއީދުކުރެ  ށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް އަޅުަގނޑަ އްދުަގއި ިމވެނިހަާމލޭ ސަރަ ،އަޅުަގނުޑ ދެންނެވިން

މިސާލަކަށް ިމއަންނަ  ،ތައް ފާޅުކުރަމުން ގެންދަާވއިުރގައި ތަނުަގއި އެކި ބޭފުޅުން އެިކ ޝުޢޫރު ނަމަވެސް މިންއެހެ

ޖެހޭ. އަދި ހުރި ޖަލުތަކަށް ޚަރަދުތައް އެބަ ހިނގާ. ނިންމަން އެބަ އިހެދޭ. އަލަށް ޖަލެއް ހަދައެބައް އަހަރު އިތުރު ޖަލެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ ހިންޭގ.  13ކޮްށގެން ން ޚަރަދުއަމިލި 41.18ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ ހިންގޭ  13އާދެ! މާފުށީ  ޖަލުަގއި 

ގެ ގޮުތގަިއ ތަކަށް ކެޕިޓަލް ިއންވެސްޓްމަންޓުެއްއކޮށް ޖަލު އްސޭިރ ޖަލާއި މި ހަދާ ޖަލުތަކާހިންމަފުށީގެ އަ

ނޑު ނުދަންނަވަން ޚަރަދުން އެބަ ޚަރަދުވޭއަމިލި 118.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން ޕީ ނުކުރާށެކޭ. އަެނއްކާ ޖަުލ . ައޅުގަ

ހާސް ރުފިޔާ  13ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދު ނުކުރާށެކޭ ވެސް ނުދަންނަވަން.  13ންނަށް ކޮންމެ މަހަކު މީހު

ެއީއ ގިނަ ބޭފުޅުން ޑިގްީރެއއް ނަަގއިގެން ައއިސް ަވޒީފާއަކަށް ވަދެަވޑަިއގަތަސް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އެބަ ޚަރަދުވޭ. އެހެްނވީމާ، މިދެންނެީވ ފިޔާ ރުހާސް  13މަހެއްގެ ަމއްޗަށް  ،ލިބިވަޑަިއގަންަނވާވަރު. އެހެންނަމަވެސް

އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަެއއް  ؟އަދި ކޮަބއިތޯ  ،ކަންަކން ކުރެވޭއިރު  މިގޮތަށް މި ނުަދންނަވަމޭ.އެހެން ނުކުރާށެކޭ ވެސް 

 އް އޮތްޕޫލެވިމިންފެންަވރުގެ ސު އް އޮތް ކަމެއް. އަދި އޮލިމްޕިކުޓްރެކެ ފެންވަރުގެ ބައިނަލްއަްޤާވމީރާއްޖޭގައި ނެތް 

. އިނީ ފޮޓޯ ޖަހާފައި އޮތީ މޫދުގައި އޮތް ކޮންމެެވްސ ޓްރެކެްއގެ ފޮޓޯެއއް ަގއިއް އޮްތއިރުތެކަމެއް ެވސް. ފެތުމުގެ މުބާރާ

ނޑުމެން އަޅަން އެބަ ކޯޓުއެހެންނަމަވެސް ބަށި . މުކޯޓު އެބަ ައޅަބަށި .ކޯޓުއެަތއް ތަނެްއގައި ބަށި  70ޖެޭހ  އަުޅގަ

 ؟އޮތީ ތި ތައްޔާރުކުެރވިފައި މިއެްއގޮތަށްޯތއޭ މީ ޔާާދއި ލަފަދެއްވާ އިރުޝާ ރުން މިއެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ މި ސަރުކާ

ނޑު ދަންަނވަން  މި ވާހަކަތައް މިހެން ދަންނަވާލުމާ ނޑުެގ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ުކރީގައި އަުޅގަ އެީކަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވެއޭ. ދެން މި ބަޖެޓުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ހާސިލުކުރަން އުޅޭ ކަން، ފަހަރު އަދިވެސް އެއް

ނޑު އު، ސްކަަމށް ވިޔަ ރިހާ ކަންކަން އަދި ނުކޮށްދެވުނުހުރިހާ ރަށެއްގެ ހު މީދުކުރަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އް އަުޅގަ

ނޢަމަންދޫގެ ބަނދަރުެގ މަސައްކަތް، ހި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެޭރަގއި އއ. ޑު މަލީ މަސައްަކތް ފެށޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އި. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަން ފެށިގެންދާނެ. އަދި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަިތވެީރެގ މީދެއްގަ އްުޑ އު ރީ ވަރަށް ބޮމި ހި

ގެ ނަރުަދމާގެ މަސަްއކަތް ެވސް ފެށިގެންދާނެ. އަދި މި މަަސއްަކތް ފެށިގެންދާއިރު އެންމެ ރިދޫއާއި ފެނަރުދަމާ

ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ދިޔައިްއޔާ.  ،ތާ ވެސް އެއްކޮށްޚިދުމަ ގެރަނގަޅުވާނީ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ

ރަނގަޅު  ޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނީ އެކަށޭނަަފއި ޮއންނަ އެއްެޗއް. މީގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްވިއާދެ! ބަޖެޓަކީ ލިޔެ

ނުޑ އު ޛު އެކު ތަންފީ ިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާގޮތެްއގަ މަތީްނ  ގެޖެޓު ފޮތުގަިއވާ ގޮތުމީދުކުރަނީ ބައްކުރެވުމުން. އަުޅގަ
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ނޑަކުރަޛުއިދާރާތަކުން ތަންފީ  ޒީތަންފީ ފަހަރު  އަދިވެސް ެއއް ދެއްވި ފުުރޞަތަށްށް މުން ގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށްއަޙްމަދު ނާޝިދަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑައަޅާަފއިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނޑުމެން  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ކަ އަޅުގަ

އިން  9ވަނީ. ހެނދުނު  9:30މިހާރު  .ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ވަރަށް ދިގު ބަހުެސއްކުރަމުން މިނގަމިތާ

ނޑުމެން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި ނޑަްށ ހީވަނީ މިކަމުންވާހަކަ ފެށިގެން އަުޅގަ ވެސް އެބަ ދޭހަޭވ  ަދއްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަ ނަޑްށ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ ރުން މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ދޭ އަހަމިއްޔަތުކަން. އަދި ެއއާެއއްކޮށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މި ހަމަ މި ބަޖެޓުގެ ވާހަަކ ފެށުމުގެ ގެ ބަހުސްތަްއ ކުރިއަްށ ިމކަން ަބޖެޓު އިވާހަކަަތކާ ކުރިން އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ އަްއސަރިބަހާއުގެންދި  އިދާރީ  ޖެހީއްސުރެ 9ޒަށް. ހެނދުނު ސާބަްސ ދަންނަވަން ރިޔާސީ މޭ  އިމުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  މޭޒުން ތިބޭފުޅުން ތިޔަ ކޮށްެދއްވާ މަަސއްކަތްތަކަްށ. އާދެ! ކޮންމެއަކަސް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ވާހަކައެއްތޯ؟ ަސރުކާރުގެ ހިންގާ ފަރާތުން މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަން އޮތީ ދެން މިހާރު ބާކީ ކޮންދައް

 ވެސް  އިފި. އަދި މި ބަޖެޓަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓަށް ފާޑުވަހުރިހާ ވާަހކަތަކެއް ަދއްކަ މި އި،ންތައްތަކާ ކަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓު މި .ކިޔައިފި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ނޑަކީ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ މީހެއް. އަުޅގަ ދަނީ  އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.އެމް.އޭ ގަ   ،ވަރުނަާރ ބައްދަލުކުރިން. އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުނަރު ވިދާުޅވީދިރާސާކުރަމުން. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅޭ. ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓުމަންޓަށް  ފަހަރު މި ތިމަންނައަށް ބަޖެޓު ކަ

ނޑުމެން މާ ންޓު ޚަރަދަށް ބަޖެޓުގައި ދެން ަބކީ އޮތްިރކަރެ. 33ބަޖެޓުގެ % ވެސް  ކުރީގައި  ަބއި. މިއީ އަުޅގަ

ންޓު ޚަަރދު ކުޑަކޮށްަފއި ކެޕިޓަލް ރެއްކަމުން ައއި ވާހަކަެއއް. ިރކަގެ ެތރޭގަިއ ދަހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ކަމަްށ ޤައުމު ބިނާކުރެވޭނެ ކަން ،ތެރެއިން ލާރި ލިބޭނެ އެހެން ކަހަލަމަންޓަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް އޭގެއިންވެސްޓު

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ  ބިލިއަން 27.5އޮތީ  ފަހަރު މި އި. އެގޮތުން މިގޮުތގަ ގެކަމެއް މުއްއިންވެސްުޓކުރުމަކީ މުހި

އޮތީ ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް. ބަޖެޓަީކ  މިބިލިއަން ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ިއންވެސްޓުމަންޓަށް  9. މީގެތެރެއިން ހުށަހެޅިފަ

މެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަނެންހެން ޖަހާފައި ހުންނަ ނަންބަރުތަކެއް. އަންދާޒާތަެކްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑު

ންޓު ޚަރަދުަތއް ރިކަރެ ،އިމި ކެޕިޓަލް ިއންވެސްޓުމަންޓުތައް ޚަރަދުކޮްށފަ ފައި ހުރި ފައިސާެއްއެގ މައްޗަށްބަލާ
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ނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ހިންގަންޖެހޭނެ ކަން ގައިމުންޓު ޚަރަދުތަކަކީ ހަމަރިކަރެ ހިރީ.ބިނާކޮށްފައި މި  ތައް.ވެސް އަޅުގަ

ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގަންޖެހޭނެ. ދެން ގެ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތއް ހިނހޭނެ. ދައުލަތުމުސާރަ ދޭންޖެ

ނޑައަޅާަފއި ހުރި ފަދެވެން އިސާ ނުލިބޭ ކަމުގަިއ ޖެހޭނެ. ދެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުަގނޑުމެްނ ބަޖެޓަށް ކަ

ރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ލިބޭނެ ކަމަށް ބިިލއަން ރުފިާޔެގ ތަ 9ީމެގތެރޭގައި ހުއްޓިގެންދާނެ.  ވަންޏާމު

ފައިސާ ހޯދުމަށް  އެބަހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއް. މި ؛ފައިާސ ހޯދުމަކީ އެހެންވީމާ، މި .ޖަހާފައި ހުރި ފައިސާ އިލަފާކޮށްފަ

ނަޑއެިޅން. އެކަމަކު  2015 ،ެވސް މިދިޔަ އަހަރު ނިމިގެްނ  އަހަރުވަނަ އަހަުރގައި ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން އަންދާޒާކުރި ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ  ،ފެނިގެންދަނީ އަިއއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭކަންނުލިބުނު ކަމެއް. ކީްއެވގެންތޯ ފައިާސ  . ފައިސާ ނުލިބުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެޭރގައި މިހާ ނޑައެިޅގެންޮގސް ައޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ފޮނި ނުލިބުނީ؟ އަޅުގަ ަރއްޔިތުން  ،ބޮުޑ ބަޖެޓެއް ކަ

ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ައންނައިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން  2015ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާ ެއއްކޮށް ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް 

ނޑުމެން އެ ބިލިއަން ރުިފޔާ ނުލިބި މި 5އޭގެތެެރއިން  އެހެން ެއވީ، އެހެްނ  ؛ބަ ުބނަމުދިަޔއީ ީކްއވެެގންތޯ؟ އަުޅގަ

 ނޭ.އެވީ ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާދަށް އައި ވަރަށް ބޮޑެތި ހީނަރު ަކންތަކަކުންނޭ. ޔޫރަޕުގެ ަޤއުމުތަކަށް އައި ހީނަރުކަމަކުން

ައޅުަގނޑަށް މުިޅން އެއްބަެހއް ނުެވޭވ މިއީ ައދި އެންމެ ރަނގަުޅ ޙަޤީޤަތް  ނޭ.ޗައިާނގެ މާކެޓަްށ ައއި ހީނަުރކަމަކުން

ނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ޤައުުމގައި ވެސް އިްއޒަތްތެ . މިއީ ދުނިޭޔގެ ެކއްއެބަހުރި މައްސަލަތަ ރި ރައީސްކަމަކަށެއް. އަުޅގަ

 ބަޖެޓުގައި މިހިރަ މެން. ައޅުަގނޑުއްައއިސްގެްނ އުޅޭ ބަދަލުތަކެ މުންއެކަ އިއިޤްތިޞާދަށް އައި ބަދަލުަތކަކާ

ވަރަށް ބައިަވރު މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި.  ްނގެ ތެރޭގައި ުހރި ޑޮމެސްޓިކުއަޅުަގނޑުމެ ރަންޖެހެންޏާކަންތައްތައް ކު

ފަހަރު ލިބޭނީ.  ބިލިއަން ރުފިޔާ މި 9ސީރިއަސް މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި. މިކަންކަން ޙައްލުކުރެވިގެން މި 

ނޑުމެންަނށް  ޔާނުލިބިއްޖެއް ނޑުމެން  ްއޔާ ބިިލއަން ލިބިއްޖެ 3ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ތެެރއިން  9އަުޅގަ  ގެ ބަޖެޓު އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ށްއަ  80%ންޓު ޚަރަދު ރިކަރެ ްއޔާނުބައިކޮށް. އެހެންެވއްޖެޕްރޮޕޯޝަނޭޓްލީ ވަރަށް  އޮތީ ެގ ވެފައި އަުޅގަ

 ބޮޑު ރަށްތިމަންނާއަށް ވަ ،ިއޤްތިޞާދާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ވެފަ.އަށް  20%ންނާނީ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓުމަންޓު އޮ 

 ޓުސްޓޭކަމަށް. ރިޔަލް ން ރުފިޔާ ލިބިދާނެމިލިއަ 100މިފަހަރު އެބައޮތޭ ްއާޔ ޔަޤީންކަން އިރާދަކުެރްއވި

ލިބޭނެ ކަމަށް ރުފިޔާ ބިލިއަން  11މިލިއަން،  100ބިން ހިއްަކއިގެން ބިން ވިްއކަިއގެްނ  އިއިންވެސްޓުމަންޓާ 

ނި އުއްމީދަީކ އިރާދަކުަރއްަވއިގެްނ މި ލާރި ލިބިގެން ައޅުަގނޑުމެްނެގ ލަފާކުރެވިފައި އެބަހުރި. ައޅުަގނޑުެގ ހަމަ ފޮ

ނޑުމެ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަރަްށ  އި،ން އެސް.އީ.ެޒޑުގެ ގާނޫނެއް ހަދަ ތަރައްޤީގެ ޕްޮރގުރާމުތައް ގެްނދިޔުން. އަުޅގަ

 ،ނަށް ކްރިއޭޓުކުެރވެނީބައިވަރު އިންސެންޓިވްަތއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދީފީމު. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން

ޖެހެނީކީ އަޅުަގނޑުމެން އަިދ އިންސެންޓިވް ދިނަކަސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫސްތަެކއްަގއި ހެޑްލައިން މި

ނޫން. މިކަްނ  އްޑެންސް ލިބޭ ކަހަލަ ޚަބަރުތަކެއިްނވެސްަޓރ ކޮންފި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓަރުން 
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ސަރުކާުރ  އި،ރަން. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ މައިދާުނގައި އުޅޭ މީހުންނާއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅުކު

ނޑުމެްނގެ މި ،ހިންގަވަން ތިބި ބޭފުޅުންާނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ހިމެނިވަޑަިއގެން ުއޅެނީ  އަުޅގަ

ނުޑމެން މި  .މައްސަލަެއއްތޯކޮން ޑުވާން. ޤައުމަށް ވުރެ މި ޤައުމު އެބަޖެހޭ ބޮ ކަންކަމައިގެން މިއުޭޅ އެންމެންނަށް އަުޅގަ

އެހާ ރަނގަޅު  ށްތަކަކީ އިްނވެސްޓަރ ޮކންފިޑެންސައެބަޖެހޭ އިސްކަންދޭން. އަުޅަގނޑުމެން މި ކްރިއޭޓުކުރާ ހެްޑލައިން

ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ވެސް ކަންތައްތަެކއް އެ  ؛އެ ހެޑްލައިން ،ނޫން. މިދޭތެރެއިން އަުޅގަ

. ރާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި ހޮޓާތަްއ ށް ކޮށްފިބޮޑަ ންތަަކކުން އޭގެ ނުރަނގަޅު އަަސރު ވަރަށްހެޑްލައި ކްރިއޭޓުކުެރްއވި

ތޯ؟ ކޮންކަހަަލ ންމަސް. ކޮންކަހަލަ ބޮޑު ގެއްލު ބަރުންމިއީ ނޮވެ .ޮއކިއުެޕންސީ ބޮޑެތި ހޮޓާތައް 45ގާތްަގނޑަކަށް %

މިއީ  .ކެންސަލޭޝަން ހާސް 7ބޭ ގޮތުގައި ތަބަރު ގޮތެއްަގިއ މަޢުލޫމާތު ލި ޢުައޅުަގނޑަްށ ވަރަށް މު؟ ތޯންގެއްލު ބޮޑު

ނޑުމެން މި ކްރިއޭ  ނޫން. އްވެގެްނވާނެ ގޮތެ  އޮތް ސަރުކާެރއް  އްސަށް ގެނެވެިރކަމަޓުކުރަީނ އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގާނެ ބަޖެެޓއް ނުލިބޭނެ.  ލި ވާހަކަ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާމަގުމަތިން ވައްޓާ އަުޅގަ

ނުޑމެން ހޮވާ ީދ  ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ،ދީ އެއް އަށް ހަމަލާރިއްޔާފައި ހުރި ރައީުސލްޖުމްހޫމި ކްރިއޭޓުކުރަނީ އަުޅގަ

.އައި.ޕީ ޕީ.އެސް ގެއަުޅަގނޑުމެން ،އެހެންެވއްޖެއްޔާ  .އޮތް ހެޑްަލިއން ގެމުކަހޫރިއްޔާ އަވަހާަރކޮށްލާނެރައީސުލްޖުމް

ނޑުމި ނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާޕްރޮގުރާމުތަކެްއ ނިހިނ ނޑުތަުކގެ އަޑިން ހަތިޔާުރ ފެންނަ ، ންައޑި ހިތްަގއިުމ ކަ ކަ

ނޑުެމން ކް ނޑުމެްނގެ ޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ ޕްރޮގުތާމުތަކަށާ  ވާ ކަމަށް ަވންޏާރިއޭޓުކުރައް ކަމުގެ ހެޑްލައިން އަުޅގަ  އިއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރާއްކައަޅުަގނޑުމެން އިންސެންޓިްވ ދިނަ މީހުންނެއް އިއްޒަތްތެިރ  ޖެއަށް އިންވެސްުޓކުާރނެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ދިރިއުޅޭ ކެޕިޓަލް ސިީޓން އެކި ތަންތަން ފާސްކޮްށެގން ބޮން ހަދާ މެޓީރިއަލާ ރައީސް  އި،ނާންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހެޑްލައިންތަކަށް އަރާ މިޒާތުގެ އެްއޗެހި ފެންނަ ެށއް ދިވެހިރާއްެޖއަކަ ވަންޏާ ކަމަށް ކަމަށް އަުޅގަ

 އެއްލާރި  އް.އެސް.ައއި.ީޕެގ ޕްރޮގުރާމުތަކަށެނުވާނެ. ޕީ ެއއްއިންވެސްުޓކުރާކަެށއް މީހުން އަންނާކަށް އެހާ ހިތްފަސޭހަ

ނޑުމެންގެ ެތރެއިން މީހުން ލާރިދީގެން  ނުލިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރާލަން އަޅުގަ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ގެންގުޅޭ ރުކޮށްގެންމީހުން ހައްޔަ އެ  ،ސްނައިޕަރުން ގެނެސް

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަްށ ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގާެނ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެ  އިން ތެރޭގައި ތިބި ސިފައިންނާރާއްޖެއަށް އިންވެްސޓުކުރާެނ މީހުންނެއް ރާއްޖެއަކަށެއް ނާންނާނެ. އަޅުގަ

ތަނެއް ކަމަށް  އަދި ޖުީޑޝަރީއަކީ މިިނވަން މުސްަތޤިއްލު ނޫން ،ވެަފއި ފުލުހުންނަކީ ކޮރަޕްޓު ބައެްއ ކަމަށް

މެްނގެ ރާއްޖެއަކަށް އަޅުަގނޑު ކަމަށް ވަންޏާމު ޖަހާހެޑްލައިންަތުކގައި  އިޔާ ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްތަކުގައަޅުގަ 

މީހުން  ބަެއއްޯތ ކަވަރކޮށްދޭނީ. އެ މީހުންެގ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮން އް މީހުންނެއް ނާންނާނެ. އެއިންވެސްްޓކުރާކަށެ 

ނޑުއެކަެމއް  ކަމުގައި ވަންޏާ އިންސާފު ހޯދަން ހުރި ތަންތަނަކީ ކޮރަޕްޓް ތަނެއް  ،ހުރިދާން މެންނަކަށެއް ނުވާނެ. ައޅުގަ

 ،މަރާލެވި  ،ނުވެމީހުންނަށް އިންސާފު އެ ،އަދި އެަތއް ބަޔަކު މަރުވެ ގެ ތެރޭަގއި ތިބި ނޫސްވެރިންނާމެން އަޅުަގނޑު
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 ްއޔާށް ދިވެހިާރއްޖެ މަޝްހޫރު ެވއްޖެިމކަހަލަ ޖަރީމާތައް ހިންާގ ތަނަކަ، ދުވާުލ މަރާލެވިރޯމާ، ފާޅުގަިއ މަރާލެވި

ނޑު، ނެ ބަޖެޓެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާހިންގާ ޕްރޮގްރާމު މެްނގެ ރާއްޖެއަކަެށްއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަޅުަގނޑު މެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުޅެނީ ކިހިެނއްތޯ ެވގެްނ އު މި ލަން. އިނގިޭރސި ބަހުން މިއަށް ިކޔަނީ މެން އެބަޖެހޭ ުފންކޮށް ވިސްނާއަުޅގަ

ނެގިދާނެ.  ނަށް ހެޔަރ ކަޓުއެންމެން ހެޔަރ ކަޓެއް ނަގާ ވާހަކަ. ހެޔަރ ކަޓޭ ބުނީމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަނިކުފާ

. ޖެހިފައި ޖެހެން އަޅުަގނޑު މިހިރީ ޒީރޯ ަކޓު ނަގަިއގެން. ހެޔަރ ކަެޓއް ނަގާފައި މީހުން ޖެހެނީ ފަހަތަށް

މިހާރު ، ެމންނަށް ދިމާވެފައިއަުޅަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ިތބި ސިޔާސީ ހުރިހާ އެންމެން ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަޅުަގނޑު

ނޑު ،ލަެއއްޯތ ބަލައިއުޅެނީ ކޮން މައްސަ މި މެންެގ ައޅުަގނޑުމެން އެްއ މޭޒުދޮށުގައި ތިެބގެން ވާހަަކދައްކަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު، ކަމާއި މީހުން އިންވެސްޓްކުރަން ރަނގަޅު ތަނެއްދިވެހިާރއްޖެއަީކ ބޭރު، ރާއްޖެއަކީ މި  ،މެން މި މަޖިލީހުންައޅުގަ

ނުވާނެ ލިއަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅި ބަދަލުކުއްލި ުކއް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކަކީ ހަރުަދނާ

ނުދާނެ ކަހަލަ ގާނޫނުތަކެއް ހަދާ ންޓް އެހެްނ އަތަކަށް ފުރޮިޅގެންމީހުްނގެ އިްނވެސްޓްމަ އެ ،ގާނޫނުތަކެްއކަން

ނޑުއެ ޔަޤީްނކަން  ،މަޖިލީހެއްކަން ނަޑއަޅާފައި އެ އަޅުަގނޑު މެން ދިނިްއޔާމުއަުޅގަ  9އޮތް މެންނަށް ބަޖެޓަށް ކަ

ނޫން ގޮތަކަށެއް ނުލިބޭނެ. މިގޮތަށް  ހިންގަން ލިބޭނީ. މި ފިޔާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމުން ރުއަބިލި

ނޑުން ރުފިޔާ ލިބިދާނެ. އަ ބިލި 9 އްޔާކުރެިވއްޖެމެންނަށް މަސައްަކތްއަޅުަގނޑު މެންގެ މުސްތަޤުބަލު އަޅުގަ

ނޑުއާރާސްތުކުރުމަށް ޓަކައި  ނޑުކަތްތަކެއް ކުެރވިދާނެ. އެކަމަކު، މެންނަށް މަސައްައޅުގަ މެންނަށް މިހާރު އަޅުގަ

މެން އަޅުަގނޑުޔުނިވަރސިޓީ ބަޖެޓު ކުޑަެވގެން ޔުނިވަރސިޓީ ބޭފުުޅން ގެނައިން. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް  ،ފެންނަނީ

ނޑުބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އިނީމަ  މެންނަށް ައޅުަގނޑުޓަކައި  މާރާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިޔުިނވަރސިީޓެގ  ނަށްމެންައުޅގަ

ން ރުފިޔާ. އަމިލި 52މެން ދިނީ އަޅުަގނޑުހިނގާ އަހަރަށް  ހިނގާ އަހަރަށް. މި ދެވުނީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ބަޖެޓެއް މި

ނޑުއަހަރަށް  މި ކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ފަރާތަގެ އަނެއް ރުފިޔާ. މީ ންއަމިލި 12ޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮތީ މެން ބައަޅުގަ

ގޮސް މި ހުރިހާ ޖަލުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުށީ ޖަލާއި، މާފުށީ ޖަލާއި ދެންއައްސޭރި ޖަާލއި، ހިންމައެކި  .ޖަލުތައް

ތައް ޖަލު ،ން ރުފިޔާ ޖަލުތަްއ ތަރައްޤީކުރަންއަމިލި 166. އަން ރުފިޔާ ލާފަމިލި 166މެން އެަބއޮތް އަޅުަގނޑު

އްާޔ ންވެއްޖެ ޓީ ތަަރއްޤީކުރަން. އެހެނިވަރސިމެންގެ ޔުއަޅުަގނޑު  .ޖަލު ހަދަން އަޕްގްޭރޑްކުރަން ނޫނީ އާ 

ރަނގަުޅ  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް، ޤައުމެއް ތަރައްީޤވާީނ އެ ޤައުމުަގއި ރަނގަޅު ާއބާދީއެއް ޮއެވގެން

ނޑުވާލުވާނެ ބަޔަކު ތިެބގެން. ހަ މެންގެ ޤައުުމގެ ކަންކަމާއަުޅަގނޑުމޮޅު  ،ކިަޔވަިއގެން ތިބި ނަރީއާއި މެން މެޝިައޅުގަ

މެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް ބިނާކުރުމަށް އަޅުަގނޑުށް އިންެވސްޓްކުރާ ފަދައިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

ނޑުކުރާނެ ބަޖެޓެއް ޮއންނަންޖެހޭނެ. ޓު އިންވެސް  ތިބީ ޖަލުގައި ކަމަށް ވަންޏާ  ންސީއެންމެ ގިނަ އޮިކއުޕެމެންެގ އަޅުގަ

ނޑުރަނގަޅެއް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  މެްނގެ މިސްރާބުއަޅުަގނޑު ޔުނިވަރސިީޓއަށް ކުރާ ހޭދަ މެްނގެ އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިޓީ އަލަްށ  އިސްާލމިކު، ވަރަށް އުފާވޭ ިމހެން ދެންނެވިޔަސް އަޅުަގނޑުއެބަޖެހޭ ބޮޑުކުރަން. ދެން 
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މެންގެ އިސްލާމީ އަޅުަގނޑު. ނގަޅު ބަޖެޓެއް ލާފަވާތީވެ އެތަނަށް އެބައޮތް ަވރަށް ރަ އުފައްދާފައި އޮތް ތަނަކަށް

ނޑުތަރުބިއްޔަތަކީ  ނގަުޅކުރުމަށް އެކަން ރަ ،މެްނގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެހެން ެވސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމުންއަުޅގަ

ން ގޮތުެގ މަތީ. ހަމަ އެބަޖެޓެއް އެަބއޮތް ހުށަހަޅާފަ ޔުނިވަރިސޓީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަރަށް ަރނގަޅު ޓަކައި އިސްލާމިކު

ން ރުފިާޔ އަމިލި 12ތީ ވަނަ އަހަރަށް ވެސް އޮ  2017ސް އުއްމީދުކުރަނީ ިމއަންނަ އަހަރަށް ވެ އަޅުަގނޑު

ނުޑ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި ވާހަކަ ދެއްކިން.  މެންގެ މިހާރު މިސްރާބު އަުޅަގނޑުޔުނިވަރސިީޓއަށް. އަުޅގަ

ނޑުޖަހާފައި ހުރި ގޮތުން  ނޑު ،ތައް ފުރިމެންގެ ޖަލުއަުޅގަ މެްނގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ިކޔަވަން ތިބޭނެ މީހުްނ އަުޅގަ

ނޑުމަދުވުމަކީ ެއއީ  މެންގެ ތެެރއިން ހަމަ ެއއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެކެްނ ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަުޅގަ

މެން އަުޅަގނޑު ،ުމގަިއ ވަންޏާމުތައް ކުިރއަްށ ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަްނގެ އިްނވެސްޓްަމންޓް ޕްރޮގްރާމުމެއަޅުަގނޑު

ނޑު ،އުޅޭ މީހުންނާއި ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި މި ކިޔާ  މެްނެގ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ިއނގިލި ދިއްކޮށްގެން މިއަޅުގަ

ނޑުފާޑުކިޔުންތައް ެއއްފަރާތަށް ޖައްސާފައި  ނޑުމެން ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ މެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިއންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ޭދން. އޭރަށް އަޅުަގނޑުުށގައި ތިބެން. ތިެބެގން ދޮމޭޒުއެއް މެންގެ އަުޅގަ

 އްޔާ ރާދަކުެރއްވި ބްރިޖު ވެސް އި މެންނަށްައޅުަގނޑުޤައުމަށް އަންނާނެ ކިތަންމެ ބައިވަރު އިންވެްސޓްމަންޓުތައް ވެސް. 

ވޭނެ. ޔޫތު ސިޓީ ވެސް ހެދޭނެ. އަދި ރާއްޭޖގެ އެހެން ރަށްރަށް ވެްސ އެޅޭނެ. ހުޅުމާލެ ވެސް ތަަރއްޤީކުރެ 

ބަޖެުޓގަިއ އޯވަރޯްލކޮށް ބުނަން އޮތް ާވހަކައަކީ. އެީއ އެމް.އެމް.ޭއގެ  އަޅުަގނޑުމިއީ  ،ތަރައްޤީކުރެވޭނެ. ކޮންމެއަަކސް 

ކެޕިޓަްލ  33ނގަޅޭ. %ގަވަރުނަރު ވެސް އެ ވިދާުޅވި ވާހަކަައކީ. ބަޖެޓު ސްްޓރަކްޗަރކޮށްަފއި ހުރި ގޮތް ރަ

ންޓް ޚަރަދު ބަދަލުވެގެން މެންގެ ިރަކރެއަުޅަގނޑު އްޔާބައި ނުލިިބްއޖެ ޅޭ. އެކަމަުކ، އެއިންވެސްޓްމަންޓް ރަނގަ 

މެން އެންމެން ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުއަށް. މިހެން ވިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި  80އަންނާނެ %

ނޑުކީ ެވސް ހަމަ އަޅުަގނޑަ  ،މެއަކަސް ކުރަން. ދެން ކޮން  ،ވާީތވެ ތަމްސީުލކުރާ ދާއިާރެއއް އޮންނަ މީހަކަށް އަުޅގަ

ނޑުލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ޮގތުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާ ބެހޭ ގެ ާދއިރާއާއަޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ުކރަން ލާޒިމް ކަމެއް އަޅުގަ

ކޮމަންޑޫއަކީ ެއ  ؛ތަމްސީލުކުރާ ކޮމަންޫޑ ދާއިރާ ނޑުއަުޅގަ ،ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުދެކެން. ެއގޮތުން  އަޅުަގނޑު

، ބާރުވެފައި އޮތް ރަށެއް. މީހުން އުޅޭނެ އިތުރު ތަނެއް ނެތް. އިތުރު ތަނެއް ނެތް. ވަރަށް ހައިލީ ،ރަށަކީ ތޮށްޖެހި

ކަތްކުރާ މީހުްނ ވެފައި އެ އޮތީ. އިންތިހާއަށް ބުރަ މަސައް ހައިލީ ކޮންޓޭޖަސް ތަނަކަށް ބުނަންޏާއިނގިރޭސި ބަހުން 

ތަުނގައި ވަރަށް  ރަނގަޅު ސާފު ަވިއ ނުލިބޭ. އިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަމެއް އެ ،މީހުންނަކަށް ނެތް އުޅޭ ތަނެއް. އެ

މީހުންނަށް އެބަޖެހޭ ދިރިއުޅެވޭނެ  ކަމެއް ނޫން. އެ މާލަކުން ވާހުމީހުންގެ އި އެބަހުރި. އެއީކީ ެއްއވެސް ޮގތަކަށް އެ

ކުރީ ޒަމާނުއްސުެރ  މާ ،މީހުން އަމިއްަލައށް އޮތީ އެ ްއ. އެތަނުގެ ނަރުދަމާ ސިސްަޓމުއެއަްށވުރެ ރަނަގޅު މާޙައުލެ

. އެ ރަށުގެ ތަން އޮތީ ހަލާކުވެފަ . ސުނާމީގައި އެތަން އޮތީ ހަލާކުވެފަ އަޅާފައި އޮތް ނަރުދަމާ ސިސްޓަމެއް. އެ

 . އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ ފެން ހަދަނީރައްޔިތުން އަމިއްަލއަށް ފެން ޕްލާންޓް ބަހައްޓައިގެން 
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ބަޖެޓުގައި ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް. ހަުއސިންގ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުީވ  ތްންޑޫ އެއްޮކށްލުމަށް ޓަކައި އޮމީހުންނަށް ދެ ކޮމަ

ނަ ގި ،މީހުން މާލެއަށް އެ ،ދެ ކޮމަންޑޫ އެްއކޮށްލުމަކީ ޮއތް ޙައްލެއް ނޫނޭ. ދެން ތިމަންނާމެންގެ މިހާރު ސިޔާސަތަކީ

ކޮމަންޫޑެގ ރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ހަދައިދޭން. ، ިސޓީއަށް އާާބދުވުމޭ. އެހެންވީމާ ބަޔަކު ކެޕިޓަލް

މީހުންނަށް  ގެ ދާއިާރގެ ބަެއއް. އެައޅުަގނޑު ތަެކއް. ފޯކައިޫދައކީ ވެސް އެބަހުރި ތަރައްީޤގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮމަންޑޫއަށް

ދެން ތިމަންނާމެން  ،އިުމކުރެވެން. އެްނވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ިވދާޅުވިޤާސްޓަމެއް ވެސް އެބަޖެހޭ ނަރުދަމާގެ ސި 

މެންނަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ުކޑަުކޑަ އަުޅަގނޑުގްރާންޓުެގ ގޮުތަގއި އެަބއޮޭތ އެކަްނ ހަމަޖެހިފައި. މަރޮްއޓަށް ވެްސ 

ނޑަެއޅިފައި އޮްތ ތަ ފަހަރަކު ބަޖެޓުގައި މެ ބަނދަރު ވެސް ކޮން އަދި، ން. މަރޮށީގެ ނަރުދަމާ ސިސްޓަމާމިންވަރެއް ކަ

ނޑުމި ކަންކަމަށް ، . އެހެންީވމާއޮތީ ހަލާކުވެފަ ޖެހޭ އަދި މިއަހަރު ުނވިްއޔާމުން ދެން އަންނަ އަހަރު ނަަމވެްސ  އަުޅގަ

ނޑަޙައްލެއް ގެނެސްެދއްވާނެ ކަަމށް ހީކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ. އަދި  ށް ިތޔަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށްއަޅުގަ

 ޢަލަިއކުމް.  އެދެނީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ވީހާެވސް ފާގަތިކަަމކާއި ހެޔޮ ގޮތްތައް މިންވަުރކުރުން. ވައްސަލާމް އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިމާލޭމިހާ އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

އިވާ ބަޖެޓްގެ ބަހުްސ ވަަނ އަހަރަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފަ  2016ރަީއސް. `. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މެދު  ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓާ ކުަގއި އެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އިއްެޔއާއި އަދި މިއަދުގެ ދަންފަޅިތަ އިމަރުޙަލާގަ

ޮގތުން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރެޭކ  ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުުޅއްާވ ގޮތް ހާމަކޮށްދެްއވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. ކަންދިމާކުރި

ާއއި އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ،އެްއގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް މި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ މަަސއްކަތް

ނުޑގެ ބަޖެޓު ވަނީ އަޅުަގނޑު.  ޓީގެ މެންބަުރންގެ މެދުގައި ކުރަންޖެހިފަިއ މިއިޤްތިޞާދީ ކޮމި ގެ ދާއިާރގައި އަުޅގަ

މިހާތަނަށް  އަދި ،އްކަވަމުން ގެންެދވި ވާހަކަފުޅާވިސްނުން ހަމަ އަމާޒުކޮށްލާހިތް އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ދަ

 ޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި،ގެންދެވުނު ބަޖެތަުކގެ ގޮުތަގއި ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުވާެލވިފައިވާ ބައްދަުލވުން

މި ކިޔޭ ބައި ހޯދުމަށް ޓަކައި އެމް.ެއމް.އޭގެ ަގވަރުނަރާއި އަދި  އްަގއި ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނޭގޮތެ  ޚާއްޞަ

ެވސް ިއްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން  ސްދެްއވި ބަެއއް ނުުކތާތަކުގެ މަްއޗަށްޓަރ ޖެނެރަލް ގެނެއޭެގއިތުރުން ޮއޑި

ިއ މި ބަޖެޓް އަދި ިއޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމެްއގަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި. ދުޅަހެޮޔ ރަނގަޅު ވެއްަޓކަށް

ވިަފއި ބަޖެްޓެގ މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރެ ބަޖެޓް ައތުރާފައި އޮތް ގޮތާއި ،އް ކަމުގެ ރަނަގޅު ވިސްނުންތަދަމަހައްޓާލެވިދާނެ
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ދޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ ން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ދޭހަވެގެންއެ ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު ،ހުރި ގޮތްތަކުން

 ،ގެ ވާހަކަ. ެއއީގެނެވިިދޔަ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު ހި ތާރީޚުގައި ވެސް ދިވެހިާރއްޖެ އަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ދިވެ

ދިވެިހ ، އިދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއަ ،ވާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއިނަށް އަމާޒުކުެރވިފައި އަބިލި 27.47

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހުސްއެކަނި މި ބަޖެޓް ސަފުާހގެ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާިއ މި ަބއިތަުކގެ މަްއޗަށް ެއކުލަވާިލިއރު އަުޅގަ

ތަުނގައި ިދވެހި  ވޭތުވެދިޔަ ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބަދަލުަގއި ފޮތްތަކުގައި ހުރި ައކުރުތަުކެގ މަތީން އެކަނި ހަނދާންކޮށް 

ޤައުމަށް އަދި ިދވެހި ަޖއްވަްށ ދިމާވެފަިއވާ ަމއްަސލަތަކުގެ ަމއްޗަށް ވެްސ ދިރާސާކޮށް ވާަހކަދައްކަން. 

ކަމެއް  ހުރި ޯގސްތަުކެގ މަތީން ނުވިސްނައި، މިއަުދ ކުއްލިައކަށް ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެިދޔަ މާީޒގައި ހެދިފައި

ނޑުމެން މި ތިބީކީއެއް. މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް  ސުމަކުން ފަށާ ދިވެހިރާއްެޖ  ،ހިސާބަކު ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ،ތަރައްޤީވާން ެފއްޓި ރަސްީމ ހިސާބުތަކުން ފެށިގެން ޮކށްފި ކަމަށް ވާނަމަ ށް ފެންނާނެ. އަދި އަުޅގަ

ތަޢާރުފުކުރެވުނު ބައެއް އަށް އަލަށް  ސާތަކާއި ައދި ދިވެހިރާއްޖެދުރަތީ ކާރިގުހަލަ ދިމާވެފައި ހުރި އެކި ކަ

ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަށް ބުރޫއަަރމުންދިޔަ މަންޒަރުސިސްޓަމު ތާރީޚުެގ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް  ތަކުގެ ތެެރއިން ައުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  އިހި ދަުއލަތުގަިދވެ ،ތެރެއިން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާެނ. އާދެ، އަުޅގަ

ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ  ކުރެވިަފއިާވ އަރަންޏާއި ދަރަނި އެއްހަަމ މި ކިޔާފަހަށް ރެކޯޑު ހަމައަށް ެއންމެ އަޅުަގނޑުމެންނާ

 26މަހު  ބަރުންވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެ 2004އައި  ވަނަ އަހަރު. ޖެހިގެން 2003ބިފައި ވަނީ ތިލަފަތްހަމަ ބަޖެޓެއް ލި

އޯޝަންގެ ގިނަ ަޤއުމުތަކަްށ ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ،  ން އަށް ދިމާވި އަދި އިންިޑއަ. ދިވެހިރާއްޖެ ަގއިވަނަ ދުވަހު

ސުނާމީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބަޖެޓަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންަތކެއް އެރި. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެެތރެއާއި ބޭުރގެ ދަރަނި ވަރަށް 

މޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން މި އުައލްއުސްތާޛް މަރުކާރުން، ރަްއަވިއގެން އޭުރގެ ސަރަނގަޅަށް ބެލެންސްކު

ނޑުމެން މިއަދުެގ  ދެންނެވި ދައުރުގައި ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓާ މެދު ވިސްުނންފުޅު ގެންުގޅުްއވާ ހިސާަބށް އަުޅގަ

 8އަނުން ބިލި 4 ބުން ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓްހިސާ އެބަޖެހޭ. އެގެންދަން  ވާހަކަތަުކގެ ފެށުމަށް ވެސް

. އިްއޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އިހިސާބުގަ މިތިބީ މި . އަދި އޭގެފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ނަށް ފުރޮޅާލަންޖެހުނުއަބިލި

ނޑުމެން ޖުމުމުއްސް މެންބަރެްއގެ ދައުރު ުމހިވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރން  85ލަ ގޮތެއްަގއި ވާނެ. އަުޅގަ

މައިނޯރިޓީ  ،މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަްށ ވަކާލާތުކުރުމަށް. ެއއަކު ެމޖޯރިޓީ ޕާޓީއެއްނީ ތަޅުމުގައި މި ތިބެ

ދައުލަތުން ފޮނުއްާވ ނެ. އަދި ޕާޓީއެްއ، އަދި ވަކި ކުަލއަަކށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީެއއް އޮްނނާކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނުޖެހޭ

ެތރެއިން އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ގެގެ ޚިޔާލާތު ވެސް މީގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމު ބަޖެޓަކާ މެދުގައި ވިސްނުްނ އެހެން

ަކމަކަށް އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. ނަމަވެސް، ބަޖެޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދަާވ  އަންނާނެ ޖާގައެއް އޮތް

އި ޔާ ެތްއގަގޮ ލަތަކުން ސީދާަހރު ވިދާުޅވެދެްއވާ ަބއެއް ޖުމު ފަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ަބއެއް

ހެންވޭުރ  ،ގޮތް އެބަ ވޭ. ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން ގޮތެްއަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުންއަރާ ނުސީދާ
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ަކން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަުހ ރައީސްގެ ހުއަދި މަޖިލީ، ޒަތްތެރި މެންބަރުއް އި )ހެންވޭރު އުތުުރ ދާއިރާ(މެދު ދާއިރާގެ

އަްށ ަލއްކަ ރުިފޔާ ވިާދޅުވެދެްއވި މަޖިލީހުގެ ަތޅުމުަގއި ެއއް ޝާހިދު. މިއަދުهللا ޢަބްދު ،ކުރަްއވާފަިއވާ މެންބަރެއް

އޮތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ އެ ފެންވަުރގެ  ދަރިންނަށް ދަންދެން ދަރާފައޭ މި  ދަރިންގެ ންގެރީދަ

މޫންެގ އުްއޞަކޮށް ރައީސް މަޚާ .ވިާދޅުވެފައި ވަަޑއިގެންެނވީތީބޭފުޅަކު އެވަރު ވާހަަކއެއް ިމ އިްއޒަތްތެރި ތަޅުމުގައި 

ދައުލަުތގެ މުތަކެއް ުފރުއްަވއި، ިދވެހި ޤާޤާމުގަިއ، ވަރަށް މަތީ މަްއޔާގެ ެސކްރެޓަީރގެ މަހޫރިޒަމާނުގަިއ ރައީސުލްޖުމް

ރައްޔިތުންނަށް އެކު ހަމަ  ބޭފުޅެއް. ހަމަ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކުޑަކަމާ  މު ވެސް ފުރުއްވާފަިއވާޤާފޮރިން މިނިސްޓަރު މަ

ިއއްޒަތްތެިރ  .ިއގަތީ ވަރަށް ހެިވފަ. ތެދެއްމެަވޑައެ ލާނެ ކަހަލަ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި އެ މަނިުކފާނު އިހޮޅުއައްޓަށް ިވއްކަ 

ބޮލަކު ެނތް  ނުގަންނަވާނެ. އެ  މެންބަރު ނާޝިދު ވިދާޅުވިެހން ހަމަ އެ މަނިކުފާނު ވެސް ބޯކޮށާކަށް ޖެހިަވޑަެއއް

ައޅުަގނޑު ހަމަ  ވޭ ފަދަ ބޭފުޅެއް ެއއީ.ސް އެ ބޭފުާޅައށް ސަލާމަތްވެރުފިޔާ ވެ 5އެ ، ފަތެއް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އަޑުެއހީމު  އެމް.ޑީ.ޕީއިންތިޚާބަްށ ވުރެ ކުރިއަށް ގެ  2008 ،ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މިކަހަލަ ވާހަކަތައް. އަުޅގަ

ންނަށް ދަންދެން ދަރާފައި އޮތް ހޮޅުއަށިތަކުަގއި ދެއްކި ވާހަކަތަުކގައި ދަރީްނގެ ދަރީ ށްއިސްވެތިބެ ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަ

ވާހަކަ ދެއްކި އަުޑ. އަޅުަގނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ. މިވެނި އަދަދަކަށް އެވެނި އަދަދަކަށް ދަރާފިޭއ 

 3ހަވާލުެވވަަޑއިގެން  ދާުޅވެދެްއވި ބޭފުޅުން ެވރިކަމާމިހާރު. ދެން އަންނަ އޮތް ކުއްޖާގެ ކާފަދަރި ވެސް ދަރާަފއޭ ވި

ނޑުބަޖެޓް އަޅު ކުެރއްވިއަހަރު ވެރިކަން ޅުަގނަޑކީ . އޭރުެވސް އައިމި ތަޅުމުގަ .މެން ދުށީމު މި ތަޅުމުގައިގަ

އޮތުމުގެ ވާހަކަ ިމއަުދ އެ ބޭފުޅުން އެ ދަްއކަވަީނ ދަރާފައި އޮތް ދިވެހި ަދއުލަތް ގެ މެންބަރެއް. ހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ނޑުމެން ިމއަދަކީ އުފާވެިރ ދުވަހެއް.  ؟ަޓަވއިގެންތޯކަށް ފައްހަމައެކަނި ަވކި ހިސާބަކުްނ ވަިކ ހިސާބަ އަުޅގަ

ހިސާބަށް އާދެވުނީތީވެ ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން. އެ އަޅުަގނޑުެމންގެ މިއަދުގެ އިޤްތިޞާީދ  ހަނދުމަނެތި މި

އެ މަނިުކފާނުގެ ސަރުކާރަށް ޚާއްޞަ  އެ މަނިކުފާނަށާއި .އަހަރު ވީ ުދވަސް މީ  2ިރކަމަށް މާހިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  ދިވެިހރާއްޖޭގެ މި އިޤްތިޞާދީ ެގއްލިފައި އޮތް މިސްރާުބ ެއއީ ޝުކުރެއް އަުޅގަ

ނޑުތަުކގައި ދުްއވާ އަާމން ބަނދަރަކާ މެދު އެ މަނިކުފާނު ކުރިއަށް މި ގެ ،އަލުންބަލުން ބަދަލުކޮށް ންދަވާ ގަދަ ކަ

ކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަުތގަިއ، ދިވެހި ޮކންމެހެން ތާއީދު ދެންެނވުމުގެ ގޮތުން. ސަރުކާރަށްރުމަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކު

މި ދެންނެވި ފަދަ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ަގއި އާދެ، މި ބަޖެޓު ރައްޔިތެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން.

އެއްޗެްއ  ތިމަންނާ މި ކީ ،ކަެއއް ވިދާުޅވެދެްއވާފައި ެއ ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވަނީ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ވާހަ

ުޑ އަޅުަގނރޭ ނިދަންވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް.  ބޫލުކޮްށގެްނ މިގަނަށް އޮިޅވަަޑއިގަްނނަވާ ނުވަތަ ރައްޔިތުން

ްއގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާުފކޮށް ކަން މިކަން އޮތީ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެޔަޤީންކުރަން އެހެނަކުން ނޫން 

ކަންތައްތަްއ އޮތީ ކޮންކޮން ގޮތަކަށްތޯ،  ދިޔައިހަމަޔަށް ދަރަ އިގަންަނވާނެ ދަރިންގެ ދަރިންނާޑަ އެނިގވަ

ނޑުމެން މިއަދު ނޑުމެން  2008ަގސްޓް އޮ 7މިތަނުގައި މި ތިބެ ކިޔަނީ  ކިހިނެއްެވގެންތޯ. އަުޅގަ ވަނަ އަހަރު އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ބުނެދޭ، ވަނަ  23ޤާނޫނުއަާސސީގެ  އަލަށް ގެނައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތަްށ މާއްާދ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ކުރަންޖެހޭ  ،ނަކަން ފޯރި ކޮންމެ މިންވަރަކުންކެރިކުޅަދާ

ނޑުމެންނަކަންތައްތަެކއްެގ ވާަހކަ. އެ ކަންތައްތަްއ ހިއްާސކުރުމަށް ޓަކައި ެއއްވެްސ ރަ އް ންޏެކަްށ އުށެްއ ައުޅގަ

ބުރަ  ވަރަށް ،ބޮޑު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރަކަށް އޮންނާީނ ވަރަށްއެ ރަށްތަކަށް ޭދންޖެހޭ ނުކުރެވޭނެ. 

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ކޮންމެ މެ ނޑު ވެސް މަސައްކަތަކަށް ވެފަ. އަުޅގަ  ،ބޫލުކުރަންގަންބަރަކަށް ހަމަ ައޅުގަ

އަދި އެ އެ ބޭފުޅުންގެ ާދއިާރެގ ތަރައްޤީއަށް ަޓކައި ވަކާާލތުކުރަްއވަންޖެހޭނެ.  ،ބޫުލކުރަްއާވނެގަމެންބަރުން  85

ނޑެްއަގއި ެއ  މަސައްކަތްޕުޅު އެ ބޭފުޅުން ުކރައްވާނެ. ސަުރކާރަށް ވެސް ވެވުނު އެންމެ މައްަޗކަށް އެްނމެ ފުޅާ މިންގަ

ނިންމުމުގެ މަސައްކަތުަގއި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ. ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއެްއ ެއކު ެއއްކޮްށެގން ބަޖެޓް  ވިސްނުންތަކާ

ބެހޭ ވަޒީރުން އަޅުަގނޑުމެން ހާޒިުރކުރަންޖެހެނީ އެހެންވެ. އެ  އަށް ކަމާރާ ކޮމިޓީނީ އެހެންވެ. ދިރާސާކު އޮންނަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަ މަސައްކަތްތައް ްށ ޤީޤީ ހާލަތުން ބޭރުގައި ކުއްިލއަކަޙަ ނީ އެހެްނވެ. ނަމަވެްސ،އަުޅގަ

 1ވެހި ރައްޔިތުން އޭ، އެވަުރގެ ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ ވިދާޅުެވފައި، ދިއަން ރުފިޔާބިލި 27.759 ތީގައި އޮހުސްއެކަނި މި ބަޖެޓު

ދައުލަުތެގ  ރަނގަަޅކަށެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅުީވކީނެވި ބޭފުޅަކު އެ ވިދާކަމަށް ވަޑަިއގެން އަށް ދެރިލައްކަ ރުފިޔާ

ިމ . އިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގަ .2012، 2011، 2010، 2009ގެ ދަރަނި އެންމެ ބޮޑަށް ގެނުވި ޒަމާނަކީ ބަޖެޓު

ނަޑއްތުކުރަން މަޖުބޫރުިވ  2004ދެންނެވި  ވަނަ ައހަރުގެ ހާލަތުގަިއ ސުނާމީައށް ފަހުގައި ިދވެހިރާއްޖެ ކަ

ވަރަށް ހާލުގައި ިތއްބެިވ ރަްއޔިތުންނަށް ޤަތެއް. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކަގއި ތަޙައްމަލުތަކުގެ ވާހަަކއަކީ ެއންމެން ދަންނަ ޙަޤީ

ޖެހުނު. އަލުންބަލުން ކުރަން އެަތއް ބަިއވަރު މަަސއްކަތެއް  ގެ މަްޝރޫޢުގެ މަސައްކަތްަތކާއިގެދޮރު އަަޅއިދިނުމު

ސުެރ ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިންގެ އިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ެގއްލުނު. ޒަމާނުއްަގނޑުމެްނގެ އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރއަޅު

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ވެސް ؛މިއަދުގެ ނޑުމެން މި ިކޔާ ންޓު އެކަން އެަބ ފެނޭ. ރިކަރެ އަުޅގަ . ރަދުޚަޚަރަދޭ އަުޅގަ

 ރަދެއް ނުކުރެވޭ. ތާއަބަދު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިޚަބޮޑު އެއްެޗއް  ލިބޭ އެއްޗަކުން މާ ކެޕިޓަލަށް ދިވެހި ދައުލަތުން

ފަހު ދެތިންހަތަރު މަހަށް  ދިވެހި ދައުލަތުން އެންމެ ،މުސާރައަށް މިކަން ހުސްވާންޖެހިފަ. އެކަން ޙައްލުކޮށް އޮންނަނީ

ވިއްކަން. ދަރަންޏަށް  ޓީބިލުދެން ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޖެހެނީ  ،ދަންދެން މުސާރަ ދެވޭނެވަރު ނެތީމަ

ތަކަށް ަޙްއލު ހޯއްދަވާފައި ހުރި މަންޒަުރ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިއއްޒަތްތެރި އެ ކަންތައް. އިފައިސާ ނަގަން. ބޮޑެތި ައގުަތކުގަ 

ނެގުން އެކީެއަކއްަޗކަށް ހުއްޓާލުމުގެ ވާހަަކ  ޔާ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ޓީބިލުމެންބަރުން ސާފުކޮށް މި ބަޖެޓް ބެއްލެވިއް 

ެގ ޓީބިލު ފަހުން އާއްމުކުެރވުނު.  އެންމެ އި ގައެ ބޭފުޅުންނަށް އަުޑިއވިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ޕޮލިސީ 

ގެ ގޮތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޭންކު ؟ ކުަރްއާވނެ. ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިތޯބޫލުގަންޓޭޖް ކުޑަކުިރކަމުގެ ވާަހކަ އެ ބޭފުޅުން ޕަސެ

ެރވެން ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވިޔަާފރިތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން ިއޤްތިޞާދީ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ދޫކު

ޑިީޓ، ފަިއސާ އިތުރަށް އެ ފުރުޞަތު ހުުޅވިގެްނގޮސް އާއްމު ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް ލިބޭނެ. ވަރަށް ކުުރ ައވަްސ ލިކްއި
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ނޑު ކުރާ ބޭންަކކަށް ވާީތވެ، ބޭންކު ބޭންކަކީ ވެސް ވިޔަފާރި ،މުއްދަތެއްަގއި ފައިދާ ލިބޭ ކަުމގައި ވާނަމަ ތަުކގެ މަިއގަ

ނުްނވެސް މި ޔަޤީ ،ވިްއސަކަށް ވިަޔފާރިވެރިންޓީބިލެއް ގަނެލީމަ ތިމަންނާމެންނަށް ނިމުނީއޭ. މަދު ވިސްނުން ހުންނަނީ 

ހިސާބުން  ސްދޭނެ ފަދަ ބްރޭންޑެޑް ވިޔަފާރިވެރިްނކޮޅަކަށް ލޯނު އެކަނި ދޫކޮށްަލއިގެން ތިބީމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ގެނެ

ނު ދިނީމަ އަނބުރާ ދެއްވާނެކަން ޔަޤީން. ހެލްތީ ބިޒްނަސްއެއް ބޭންކަށް ފުދޭނެ. އޭޑީކޭ ފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ބޭންކުން ލޯ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭ ާއއްމު ރަްއޔިތު ނޑު ،މީހާ އެ ހިނގަނީ. ނަމަވެސް، ައުޅގަ މީހާ  މެން ިމ ކިާޔ ާއއްމު ރަްއޔިތުއަުޅގަ

ހޯދައިގެން އަންާނކަށް ަފއިސާ  ންށްލާފައި އެ ލިކްިއޑިޓީ ތެރެއިކޮސަ މޯގޭޖު ކުޑަ ިވޔަފާރިެއއް ފައްޓަން ބޭންކަށް ގޮއް

ށާވީްސވަރަކަށް ތަކުން ކުރު އަތްއާއި ލާރި އޮތް ފަރާނުވަނީ. ވިަޔފާރިބޭނުން ޞަތެއް ނުލިބޭ. ސަބަބަކީ، ބޭންކުފުރު

ކިހާ ަފއްކާ ކަެމއްތޯ އެއީ. ިމއަދު މި ސަރުކާރުން  ،ގަެނވޭ ކަމުަގއި ވާނަމަ ޓީބިލު ށްއަ 12% ،ށް އަ 11ދުވަހުގެ %

ނޑުމެންނަށް މިބަދަލުކޮށްލެއްވީ އެކަން ުނގެންނެިވ  ިމކަމެްއ ފެނިވަޑަެއއްއޮީތ ފެންނަން. އެކަމަކު،  . އަުޅގަ

މަކަރުހެދުމުގެ ވާހަކަ.  އިއިަލއްވަ ރި މެްނބަރުންނަކަށް. ހަމަ އޮޅުވަ ވި ިއއްޒަތްތެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ާވހަކަދެއްކެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮުލގައި ެއޅުިވ ޏެއް އަޅުަގނޑު ސާބިތުކަާމއެކު ިމ ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދަރަން

ނޑުމެން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ އެ ދަރަނި ދައްކަން. ެއއީ މި ބަ ޖެޓް ބޮޑުކޮށް މި ސަރުކާރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއޭ. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގެ  2015ނަށް މި ބަޖެޓް އަރާ ސަބަބަކީ އެއީ. އަބިލި 27 ފެންނަ ސަބަބަކީ.

ނޑުެމން ފާސްކުރީމު. ދަރަންޏަށް  ންއަހަތަރު ބިލި ން، ތިނެއްއަލިބި 24.43ޤައްރިރަކީ ވެސް ައޅުަގނުޑ. މު އަޅުގަ

މީދުކުރި އަދަދަށް ފައިސާ ނުލިބިދިއުމުގެ ވާހަކަ އްދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބިދާނެ އެއްެޗއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ އު

 އެ ވާހަކަ ނެތް ދައްަކވާ. މިއަްށވުރެ ޙަްއޤު ތަޅުމެއް  އި އެބަމި ތަޅުމުގަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔި .ކަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދައް ނުޑ އާދޭހާ .ެޖހޭތުްނނަށް ޓަކައި ނޯުޓކުރަން އެބައަުޅގަ އެކު  އަުޅގަ

ާޚއްސަކޮްށ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އިޚްލާޞްތެިރ  .މެންބަރުންެގ އަރިހުންގެ އެދެން ޖޯރިޓީ ލީޑަރު ހައިސިއްޔަުތން އެމް.ޑީ.ޕީގެމެ

ނޑު އަހަން ބޭނުން މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ .މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ  ،ކުރެން އަޅުގަ

ނުޑ އެދެން ބޭނުންއަރިهللا ޢީވާ ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ތްތެިރ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ ،ހުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ފަދަ މީހުރު އިމްތިޔާޒު ފަމެންބަ އެމް.ޑީ.ީޕ  ބޭނުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުދަނާ މުުގލުންގެ އަރިހުން އަުޅގަ

އިޮކޓުކުރުން ހުއްުޓވާލަދެްއވާށޭ. އްޖެ ބޮ ސްކޮށްފަިއ މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާިތއްެބވި ލީޑަރުންނަީކ ތިއޭ. އާދޭތެރޭގައި 

އެއްެވސް ސިޓީ ެއްއގެ އަރިމަތީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަހާފައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ  ،ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ 

ނޑުމެން ޚަ ރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރަން ހުއްޓުވާަލއްަވވާށޭރާްއޖޭގެ ޓޫއެްއވެސް އޮފީހަކަށް ދިވެހި  ކުރަން ބޭނުންޑަރަދުކުއަުޅގަ

 1 ،ޝާހިދު މިއަދު މިތާ އެ ވިދާޅުވީ هللا ނަމަ. ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ަރއްޔިތުންނަށް  ދިވެހިގޮުތގަިއ  ރުފިާޔ ދިވެހި ބޮަލކަްށ ދަރަނިވެރިާވ ފާުޑގެ ދޮުގ ވާހަކަ ނުދަްއކަާވ ޙައްޤު ލައްކަ 

ފަހުގައި  ލަތަށްހާވަނަ އަހަރުގެ މި  ދެންނެވި  2004ަލއްވާޭށ. އިކުޅި ކުޅުން ހުއްަޓވަ ޓަކައި ތިޔަ ޒާތުގެ ިސޔާސީ
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 ވަނަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ދައުރާ 16ދެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލަިއގަީތ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް. ާރއްޖޭގެ 

ނޑާއި އްމު އިޖުތި އާއެކު ިދވެހިންގެ  ދިވެހިްނގެ އިްޤތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ެއީކ  އްމު ިވސްނުންތަކާއިއާ  ،މާޢީ މިންގަ

 ޓި. މިއީއްތަށް އެކަން  ވާން ފެއެއީ ކުަލއަކަށް ކުލަެއއް އަންނަ ގޮ ވެގެން.އެކި ދިމަދިމާލަށް ބަދަލު ދިަޔއީއެަކއްޗަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ގެ ވަނަ އަހަރަށް 2008ގެންދިޔަ ޮގތަކީ މިއީ. އަދި އެާއއެުކަގއި ޙަޤީޤަތް. މިކަން ވެ ނެސްދިން އާ އަުޅގަ

ވަން މުސްތަިޤއްލު މިނި ،އެކުަލވައިެލވުނު ައސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ އިތުުރން އިސާސީގަ ޤާނޫނުއަ

ޖެހުުނ ނުތަކުގެ ހިޔަލުގަިއ އުފައްދަންގާނޫދިޔަ އަދި އަަލށް އުފެދި، އް ކަަމކާދިޔަ އެތަ އުފެިދގެންއްސަސާަތކުން އަމު

ނަޑއަޅަންބޯޑުތަކާއި ކަންތައްަތކަ ނޑުމެންނަށް މުސާރަ ކަ  ؟. މި ފައިސާ ކޮންތާކުންތޯ ހޯދަނީ ޖެހުނުށް ައޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެ ވަުރގަދަ ެއއް ަވސީލަތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެިރކަން. ދިވެހިންގެ އިޤްތިޞާީދ 

އުްސ ބުދެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުންނާ ގެ ނަތީޖާކުރުމުޮކޓުކަމުގައި މިއަުދ އޮތް ފަތުރުވެރިކަން ބޮއި ލޭނާރު މައި

ައށް ނިސްބަސްވެވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރަކު އެ ވިދާޅުވެެދއްވީ. . އެމް.ޑީ.ޕީ އެ ވިދާުޅވެދެްއވީތަނުގައި  މިެއއް ވިޔަފާިރވެރި

އެއް ރާއްޖޭގަިއ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެ ވިދާޅުވެދެްއވީ އެތަްއ ހާސް ބުކިން

ނެތޭ  އި އޮްތ ގަދަފަދަ ސީޒަްނގަ ންޓު މިއަދު މިޓުތަުކގެ ިވއްސަކަްށ ޕަސެރިސޯދިަޔކަން. ރާްއޖޭގެ ޖެންސަލްވެގެން

ނޑަނީ މިދިޔަ  ؟ޕެންސީ. ކޮން ސަބަަބކާ ހުރެތޯއޮޮކއި ދުވަހު ހިނގި މަސްިމދިޔަ ދެ ހަފްތާާއއި ދެން އެކަން ފޫޅު މި ކަ

ހަކީ އަށް ވެރިކަން ެނތި އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަސް އެހެންނެއް ނޫްނ. އެމް.ޑީ.ޕީވެ. އެްއގޮތަކަށް ނޫން؟ ކަންތައްތަކަށްޯތއޭ

ތަންތާނގެ ދޮރުތަކުަގިއ  އިނގިރޭިސވިލާތް ފަދަަތއް ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ުދވަްސތައް. އެމް.ޑީ.ޕީން ސިޓީ

ހުރި އި ިނކުމެ ލީފްލެޓު ބަހާފައި އެބަބޭރުގަ  ެފއަރތަުކގެ ެއކިެއކި ފަން ގެ އްޖޭެގ ުޓއަރިޒަމްިދވެހިރާ ،ހައިޓަކިޖަ

ިއއްޒަތްތެރި  ރައީްސ. އެފަަދ  އިހުރި ދީފައެބަ ޕޯސްޓަރު އި ދީފަ ނަރަަކއިެގ ަވޅުަގނޑެޭކ ބުނެ އަށް ނުދާށޭ. ިތއީރާއްޖެ

އީސް. މިފަދަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބަޖެޓޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެއްކީމަ ލަދުހުތުރުކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި  ރަ

ން ނުދީ ގޭަގއި ނުދޭ ބީދައިވެސް ޯވޓު ބަޖެޓަށް އެހެންޏާ  ެވސް އިިތއްބަވާފަ  އިެއ ބޭފުޅުން ގޭގަ  އިނުދައްަކވަ ވާހަކަ

އާއި ކުއްލި ަކޅާިއ ކުއްލި ޕިްއޒާ ބާްއވަން ިތއްބެވީމަ މާ ރަނގަުޅވާނެ. މަޑުކޮށްލަްއވާފައި މަގުމަީތގަިއ މުޒާހަރާ

ައޅުވާ ހިސާބަްށ އަނދުން އިލޮލުގަ  ،ރައްޔިތުންެގ ބޮލުގައި އަދުންއަުޅވައި  ލޯބިވަމޭ ބުނެ ންނަމެން ރައްޔިތުންނަށްތިމަ

މި ވާހަކަ ަދއްަކން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ޖެހެނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑަީކ ، ނުގަތީމަ ރަނަގޅުވާނެ. އެހެންވީމާވަަޑއި

އިރާދަކުރަްއަވއިގެން ރައީްސ هللا ދާއިރާ.  ވިލިމާލެ ،ވާ މީހެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތް

ވެްސ  ސިާޔސަތުެގ ތެރެއިން ުދވަހަކު ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޔާމީންގެ މި ބަޖެޓާިއ ރަީއސް ޔާމީންެގ އިޤްތިޞާީދ 

ަގއި ގޮތު ގެމަރުކަެޒއް ޙީއްޞިއަންނަމުން. ވިލިމާލޭގައި  އަށް ނާންނަ ތަރައްޤީތައް އެ ދަނީއިރާދަކުރެިވއްޔާ ވިލިމާލެ

ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި  ށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދާދި ފަހުންކަމަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަ ޙީއް ޞިއްސުރެން ހިންގި ޒަމާނު

ިޓގެންދާނެ. އްފަދަ މަސައްކަތްތަެކއް ފެ ނެހައުިސންގ ޔުނިޓު އެޅޭ 162ްއޔާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ވިވިލިމާލޭގަ އިރާދަކުރެ 
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މާޔަތްކުރުމުެގ ހިހައްދުގެ ހައްދާއި އެ ަސރަެއއްކޮށް ކުނި އުފުލާ ސަރަ ޔާމާލޭގައި ޝޯ ޕްރޮެޓކްަޝން އޭރިވިލި

ވެސް އެކަން ުކރިއަށްދާނެ. އަދި ވިލިމާލޭގެ  ފެށިެގން ކުރިއަށް. އަދި މި އަްނނަ އަހަރުއެ ދަނީ މަސައްކަތް 

މިނަލް ކައިރީަގއި ވެަފއި އޮތް ވިލިމާޭލ ފެރީ ޓާކަމުގަިއ  ތުރާލެއް ،ކަުމގައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮުޑ ދައްެޗއް

ވެރިކަމުަގއި މާލޭގެ  ުނވެ އަޅުަގނޑުމެން ނަގާނަން. އެްމ.ޑީ.ޕީގެ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ލަސްތަކެއްهللا ކުނި ބާޖު  އޮންނަ

ފަދަ ކުންފުންޏަކަށް  ޤައުމެްއގެ އެެއއް މިެއްއ ނޭނގޭ ޓެރިއް ެނ ެއއްވެްސ ނިޒާމެްއ ނެތި ައވަ ކުިނ ނައްތާލެވޭ އޭރިާއގެ

އްުލކުރާނެ ގޮތެއް ނެތި މި ދިވެހި ދަުއލަތް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ޙަެވގެްނދިޔައީ ެއކަން ކަށް އަދިނުމުގެ ނަތީޖާ

ދިަޔއީ. އަވަށްެޓރި ޤައުމަކަށް އަނެއްާކ ދީފަިއ އޮތް އެއް ކުންފުންޏެއްެގ މިންވަރު ކަމަކަށް ެވގެން ޖެހުންވާންބަގުރޫޓު

ނޑުމެންނަށް ދަތިެވގެން  ހުއްޓަން ކުންފުންޏަކަށްމަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓާލި ހިސާބުން ދެވަނަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން  އި ޓެހިކަމާ އްރަ ޓެިރ ޤައުމުތަކުގެއްއަވަމަޑުކުރަންޖެހުނު.  އެ ދިން އެކުވެިރކަމަކީ ޒަމާނުއްުސރެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ެއކުވެިރ ދައުލަތްތައް ސަލާމުގެ ރި ޤައުމުތައް. އެުކވެރި ޤަުއމުތައް. އެުކވެ ،އަތްދިއްކޮްށގެން ތިބި އަޅުގަ

ބުާރިއ ރައްޔިތުންގެ އަ ކު ނޫން ދަރަނިކޮށްލީކީ. ދިވެހިހުސްއެކަނި ބަޖެޓު އެކަްނޏަ ؛ދެންނެވި ދަތިތައް ނަމަވެސް މި

އޮތީ  . އެއިޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެ ޕާޓީގެ ވެިރކަމުގެ މުއްދަތުގަ  ާއއި ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ކަތިލީއިްއޒަތް ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން. އެ ސަބަބާދުން ލިެޔވި ސިްއކަހުއި ރީއްޗަށް ަކޅާ ހުރެ  ޖެހިފައި ހުރި ލިުޔންތައް އަުޅގަ

ެގ މިހާރު މާލޭ އޭރިޔާ  ،ވެސްގުލުގައި އުޅެން މި ޖެހެނީ. ނަމަ އުދަ އިއި މި ތުރާލާދަރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި

ެއ  ،މުހިއްމު ކުންފުނި އަލުންބަލުން ވުޖޫދަށް ގެނެވި އްުލކުރުމާ ބެހޭޙަކުރުމާ ބެހޭ ނުވަތަ އެ ކަންތައް ވޭސްޓު ކަލެޓު 

ހައްދުަގއި ވަިކ . މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ސަރަޕީޑުގައި ކުރިއަށްމަސަްއކަތްތަްއ އެ ދަނީ ބާރު ސް ބޯޑު އެކުލެވި

ަވކި  ،މެނިކުގެންދިއުން ެއއީ ަވކި ނެރަކުން އްޓަށް ކުނި ގެންދެވޭ އްދެއް ިހއްަކިއ މާލެއިން ތިލަފުހަޚާއްސަ ސަރަ

ނޑަެއޅިގެްނ ނިކުމެ ަގއިކަށް ނިކުންނާނެ ގޮތެއް ކަމުޚާއްސަ ގޮތަ  ފެރީ ޓާމިނަލް  ހިސާުބން ވިލިމާލޭ ގެންދާނެ. އެކަ

އްުލކުރެޭވެނ ޙަ. އަދި ވީހާ އަަވހަކަށް އެކަން ނޯންނާނެ އްޔާ ޖު ދެނެއް އިރާދަކުރެވި ބާއްދުަގއި މި އޮންނަ ހަސަރަ

ންެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު އަބިލި 5! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަދާނެ. އާދެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން 

 ކުރަނީ.މި  އްދަކަްށ މިކަން ފަތުރާލެވޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ މަސައްކަތްހަވިފަިއވާއިުރގައި މުޅި ާރއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރައެކުލެ 

އުޅޭ. ބަިއުކޅަ ެއއްބައި ދިިރ އެބަ  ގެ ހަތަރުިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން  މާލޭގައި ރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަންކުރާ

 ބްރިޖު އެިޅއްޖެ . މާލެއާިއ ހުޅުމާލޭގެވެހިރާއްެޖއަށް ައންނަ ތަރައްޤީ އެއް އަީކ ދިމާލެއަށް އަންނަ ކޮންމެ ަތރައްޤީހުޅު

ހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭގެއިން ދަތުރުކުރާނެ ބްރިޖެއް. އަދި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މިއެއީ  ،ކަމަށް ވާނަމަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދެކެ ލޯިބވާ  އެްއކަލަ ،ކަމަށް ބުނެ ނޫން މެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކަން ދާ ގޮތް ރަނގަޅުއަޅުަގނޑު

ނުވެއްޖެްއޔާ ާރއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށާއި ނުެވއްޖެއްާޔ ވޯްލޑު  ،ޕާޓީން ހަމަ ސިޓީ ބިޓީ ލިެޔގެން ރާއްޭޖގެ ރަީއސަށާއި 

ބަލަން  ތޯޅެ، ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެިރެވ މަސައްކަތްކުެރވޭބޭންކާ ހަމައަށް ވަަޑއިގަންަނވާތޯ. އަ 
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މަސައްކަްތކުރަންވީ ނޫްނތޯ  އި ނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން ވާުނވައްދަ އަތްތިލަބަޑިޖަހާލަން ތިބެންީވ ނޫންތޯ. އަުޅގަ

ނުޑ މި އުސޫލުން ދައްކަން ހުރި ލަްއކަ ބަިއވަ ަބއިެވެގން.އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއކު  ހުރި ިއއްޒަތްތެިރ ރު ވާހަކަ އެބައަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަ . ނަމަވެސް ރައީސް ނުޑެގ އަުޅގަ ހެން. ެއއީ ހަމަވާން ކައިިރވީެވސް މިނެޓުގެ ަވގުތު  15ނީ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަށް  ނަމަވެސް ެއއީ  ބައިަގޑިއިރު  ،ބޭ ަވގުތު ފަނަރަ ވެސްވާަހކަދައްކާލަްނ ލި މިފަދަ އާއްމު ކަމަކަށް ައުޅގަ

ވެފައި އޮންނަނީ. ނަމަވެސް ަވގުތަކީ ަކނަޑެއޅިފައިވާ ަވގުތެއް. އެ ަވގުތަްށ  ގުތަކަށް ގިނަ ފަހަރުދު ވަ އަޅުަގނޑަށް މަ

ނޑުެމންނާ ހަމައަށް ހުށަހެ ،. މި ދެންނެވި ނަޒަރިއްޔާތުން ބަލާިއރުނެއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭ ޅިފައިވާ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ދަރަނިން ސަލާމަތްވެފައި ދައުލަތުން ދިވެހި  އެންމެ ރަނގަޅަށް ،ސޭހަެއންމެ ބަލައިލަން ފަ، އެންމެ ކޮމްޕްރިހެންސިވް

 ...ނޑުމެންގެ އަތުގައިްއޔާ އަުޅގައިރާދަުކރެވިهللا ޓަކީ ނާނެ ބަޖެއޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

.ީޕ ރަމްުޒވަނީ ބާރަށް އެަބ ެދކެވޭ. އެމް.ޑީ ޒަތްތެިރ ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވާަހކަ ވަރަށް އް އި. عليكمالسالم 

މުިޅ ދުނިޔެ  އިގެ ވެރިކަމުގަ ންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ އެމް.ޑީ.ީޕ ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިއަށް. ސީޑިމޮކްރެ

އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިދާނެ.  .ތަކީއެއީ ޙަޤީޤަ .ހުރިން އް މި ޤައުމުގައި ފެންނާލީޑަރެ  ފަޚުރުވެރިާވވަރުގެ

ނުޑ ދެކެނީ.  ޖެހޭލަންއިޖަހައި ބަލަމިސްރާބު ށްިދމާލަ ޙަޤީޤަތާ ،އެހެންނަމަވެސް ށް ދިމާލަ  ޙަޤީޤަތާކަމުގައި އަުޅގަ

 ؟ރީ ކޮންބައެއްތޯ.ޕީ.ީޓ ކިޔާ ެޓކުހެއް މި ރާއްޭޖގަިއ ތަޢާރަފުކުވޭއިުރ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ބީލެއިއި ބަލަޖަހަމިސްރާބު

އަިދ  .ންނީ އެ ޓެުކހުން. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީކުރަސާއްހިމިއަުދ މި  26%އެ ޓެކުހުން މުޅި ަދއުލަތުެގ އާމަދްނީގެ 

ނެވި ކުރަނީ މި ދެންސާއްހި 12% ؟ުތގައި ަނގަން ފެށީ ކޮންބައެއްތޯޖީ.އެސް.ޓީ ކިޔާ ޓެކުެހއް ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮ

 .އޮޅުމަކުން ދެންނެވުނީ އިކުީރގަ  ށްކުރޭ. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަުޅަގނޑަސާ އްހި 16.ޕީ.ޓީ %އެހެންމެ ބީޓެކުހުން. ހަމަ

މި ދެންނެވި ޓެކްސް މި މަޖިލީހަށް  އި ވަނަ އަހަރުގަ 2011ވަނަ އަހަރާއި  2010ުކރޭ. ސާ އްހި 26ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ %

ދިޔައީ ކޮންބަޔަކު ކުރި ރުފިޔާ އުިނެވގެންމިލިއަން  600 ،ދުވަހަށް ޓެކްސް ފަސްކޮށް މަސް 6ހުށަހެޅުނު ހިނދު ވެސް 

ނޑުމެން ؟ކޮން ކަންތައްތަކަކުންތޯ  ،އެހެންނަމަވެސް މާ ދުވަސްވި ކަންތައްތަެކއް ނޫން ،މާ ޒަމާންވީ، ައޅުގަ

. ން ހުށަހެޅީއެންމެ ފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ 2012އޮތީ.  ންނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެންނައަޅުގަ 

 ޓްސް ުހރި އިނގޭތޯ. އެއީ ޕަބްލިކުބިިލއަން ރުފިާޔގެ ޕީ.ޕީ.ޕީ ޕްރޮޖެކް 4ުރ ވެސް އޭ ،ވާނެންނަ އެނިގވަަޑއިގަ
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ވެްސ ވާނީ ރުން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން އޭލިއަބި ދެއިތުރަށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ރޝިްޕގެ ަދށުން. އޭގެ ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަ

ނޑުެމން ެމން ހުށަހެޅިުރފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ ައޅުަގނޑު ންބިލިއަ 12 އިނިންމާފަ ބިިލއަން ރުފިޔާ  27.5އިރު. އަުޅގަ

ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ހިސާބަށް ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދާ ަދއްާކއިރު ކަން އޮތްބޮޑު ބަޖެޓަކަށް ވެގެން ވާހަކަ މާ އީއް މިބަޖެޓެ

ނޑުމެން ބަހުްސކުަރން ތިބޭނީިމައދު އަޅު  ،އޮތްނަމަހީވެރިކަން ދެމި ިފޔާގެ ބަޖެަޓކަށް ނޫން. މިއަދު ބިިލއަން ރު 27ކީ ގަ

ްނ ބިިލއަ 10ގެ ދަށުން އިތުރަށް ޕީ.ޕީ.ޕީއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓަކަށް. ޭއގެބިލި 43ިތބީހީ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަން

 53ބިލިއަން ުރފިޔާގެ ބަޖެޓުގެ ދެގުނަ  27މި  ؛މި ރާއްޖޭގައި މި ބަޖެޓުގެ ،މާނައަކީކުރެވިގެންދާނެ. ރުފިޔާ ޚަރަދު

ނޑުމެން ދައްަކން މިތާ ތިބީބިލިއަ . މީ ޙަޤީޤަތަކީ އިނގޭތޯ. މި ޙަޤީޤަތް ހީން ރުފިޔާގެ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ގޮތަކީ.  މީ ކަން އޮތް ،ހެންނަމަވެސްޓަަކއި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވާހަކަތައް ދެކެވިދާނެ. އެ އޮޅުވާލުމަށް

ނޑު  ،ބޭނުންވަނީ އުމީ ގެ ޤަ އަޅުަގނަޑީކ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ލޫމާތުގައިޢުގެ މައެމް.ޑީ.ޕީން ިއސްނަގަިއގެން އަުޅގަ

ނުކުރޭ.  މަސައްކަތްތަެކއް ށް ޓްކުާރކަމް ބޮިއކޮރިޒަޢުލޫމާތުަގއި ރާއްޭޖގެ ޓޫހުގެ މެންބަރެއް. އަޅުަގނޑުގެ މަމަޖިލީ

 އޮތީ. ކަން އޮތް  ން ނަވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ހުރި ގޮތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެން 2012ރާއްޖޭގެ އެތެޭރގެ ކަންތައްތަްއ 

ޖެހޭ.  ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ވެސްޢުބަލަމުން. އަދި އެ މަވެސް ދަނީ  ލޫމާތު މުޅި ދުނިޔެއިންޢުގޮތުގެ ސާފު މަ

 ެއްއގައި ުއޅޭ ބަެއއް. އެއްަބޔަކު އަެނއް ބަޔަކަްށ ބަރޯސާވެގެން އުޅެން މިއީ ގުޅިަފއިވާ ދުނިޔެއަޅުަގނޑުމެންނަކީ މި

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންެގ  ،ވަިކވެގަެނގެން އުެޅވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޖެހެނީ. އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މުޅިން ަވކި  ،ދަނީ އުފުލަމުން މިިއސްވެރިން ވެސް ބާރުލައި ައޑު ތެރެއިން ސިޔާސީ ބަެއއް އަޅުގަ

ޢިއްޔާ ވާމީ ޖަމުން، ބައިނަލްއަޤް މުޖުތަމަޢު މީ ވާދަނީ. ބައިނަލްއަޤްބުނަމުންގައި ދުނިޭޔގެ ަޤއުމުތަކަށް ބަސްބައެްއގެ ގޮތު 

 ،ތްއިރުކަން މިހެން އޮ .ދަނީ ބުނަމުން މިލިޔަސް ބަސްގޮަތކަށް ބަހެއް ބުނެ  ތްތަކުން ކިރިޔާ ރާއްޖެހެން ހީވާޢަޖަމާ

 ރިްސޓުންދާއިރު ޓޫނާމާން ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ހަލައަދި މުޅި ރާއްޖެ މިކަރިސްޓުން އައުން މަދުެވެގންދާނެ. ޓޫ

ރިސްޓުން މި މިލިއަން ޓޫ 2.5ވަނަ އަހަރު  2016އޮތްނަމަހީ ގެ ވެިރކަން ދެމިއަންނަލެއް މަދުވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމެން މަސައްކަތްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރީސް. އެ މަގަރާއް ރިސްޓުްނ ދިޔައީ. އެ އަދަދަށް ޓޫކުރަމުންށް އަުޅގަ

ތް ފެންނަން އޮ .. މީ ޙަޤީޤަތްކުރީން މަސަްއކަތްސްަތއް ައޅަން އެމް.ޑީ.ޕީހައުެގސްޓުކުރެވޭނެ ރިޯސޓުތަާކއި އެކޮމަޑޭޓު 

 ދިަޔއީ.ކުރަމުންން މަސައްކަތްރޕޯޓެއް އަޅަން އެމް.ޑީ.ޕީ ކުެރވޭވަުރެގ ެއއަރިރސްޓުންނަށް ކޭޓަފަސް މިލިއަން ޓޫޙަޤީޤަތް. 

ބްރިޖުގެ މަތިން  މިއަދު ަދއްކާ ނަމަ، ގެ ވާހަކަރިޖުއޮންނާނީ ނިމިފަ. ބް ރޕޯޓްމިއޮތްނަމަހީ އެއައެ ވެިރކަން ދެ

ނޑު ަހމަ  ބްރިޖާނޫންނަމަ. ޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކުރީޭހ އެހެންއަ ގުޭޅގޮތުން ބްރިޖުގެ ވާހަަކ ދެއްކުނީމަ އަުޅގަ

އެބަކުރޭ.  ސާއްހިމިލިއަން ޑޮލަރު ދިވެހިން  100މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި ބްރިޖުން  200 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެންނަ، ވީމާއެހެން އެހެން  ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަިއވެރިވުެމއް ނެތޭ ވަކި ބަޔަކު ނަގާއިރު  ށް،ށް، ސަރުކާރައަުޅގަ

ެއއީ ، ކަން ދަނީުކރާއިރު އެ ޑޮލަުރ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ޚަރަދުމިިލއަން  100ނޯްނނާނެ.  ށްދޫކޮށްލެޭވކަ އިބުނެފަ
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ޖެހޭނެ. އަދި އެކަްނ ބައްލަވަންރަނގަޅަށް . ން ބައްލަވަންޖެހޭނެސަރުކާރު ދިވެހިހެދޭ އެްއެޗއްތޯ  ންވަރަކަށްފެކޮން

މަސައްކަތަީކ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަެކއްތޯ އެ މީހުންކުރާ ، ކުންފުންޏެއްތޯ  ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ކުންފުންޏަީކ އެއީ ރަނގަޅު

ނޑުެގ ނަޒަުރގަކުރަންޖެހޭނެ. އަދި އެަފދަ އަގު ކަށަވަރު އި ިދވެހި ސަރުކާރުން ެއކަން ދީގެން ވެްއޓިފަިއވާ ބަަޔކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މީގެ ނުވާނެ.  ވެސް ދިޔައީ މި ރާއްޖޭގައި ފޮރިން ގެ ފަހުން ފެނިގެނ2012ްއިތުރަށް ވެސް އަުޅގަ

 ،ެވސް ތަރައްޤީވެފަިއވާ ހުރިހާ ޤަުއމުތަކަކަށް ބަލާއިރު ،ދުިނޔޭެގ ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ؛އިންވެސްޓްމަންޓް

ކުރީ ފޮރިން ތަރައްޤީމުޅި ސިންަގޕޫރު ން ދައްކަނީ ސިްނގަޕޫުރގެ ވާހަަކ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ގިނައި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑެތި  އެމެރިާކގެ ބޮޑެތި ުކންފުނިތަކާއި ިއނގޭތޯ. ކުރީމީހުން އައިސް ތަރައްޤީ ބޭރު އިންވެސްޓްމަންޓުން.

ނޑުއެއީ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯ. މި ރާއްޖޭގައި ފޮރިން  .ން ކާ، އެހެރީ ފެންނަކުންފުނިތަ  މެންއިންވެްސޓަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ޖީ.އެމް.އާރަށް ހެދި .ބޭރުކުރީ އިކޮޅުފައިން ޖަހަ ގުޅީފަުޅ ހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް ހެދީ. ގޮތް އަުޅގަ

 ،މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް 30އޮތީ  ޕްރޮޖެކްޓަށް އެ . ގުޅީަފޅުގެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވެސް ކުިރއަށް ކުރި ކަމަކަށް ވީީތ އެްއގޮތަކަށް ނަންަގަވއިގެން ދު އިސްަރއީސް ނަޝީ ،ސަުރކާރުން ގެއެމް.ޑީ.ޕީ

ޖެހެނީ.  ވަކިން ބްރިޖަކުން ދާން މިވެސް  ށްއަެއއް ައދި ހުޅުމާލެހުުޅމާލޭގެ ސެކަންޑް ފޭސް .ބޭނުމެއް ނުވި ށްދާކަގެން

މެްނގެ ވިސްނުން އަޅުަގނޑު ،. ކޮންމެއަކަސް ގެންސ ކަންނޭތަނަކަށް ވީތީ ވެ ހުޅުމާލެ ެއއީ މައުމޫނު ހެއްދެވިއެއީ 

 ލާ އިކަމެއް ހުއްޓަ ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން މި ސަރުކާރުން ކުރި ހުރިހާ، ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ ހުންނަނީ މިހެން

 މިދީ ގޮތުން އަނދަވަަޅކަން ެވއްޓެމުން ޞާޤްތިއިދެން ިދމާވާނެ ގޮތް މި ދިމާވަނީ. މުިޅ ޤައުމު  ،ނަމަ ކަމުގަިއ ވަނީ

ނޑު ނޑުމެން ބަހުސްކުރާިއރު ބެހޭ  ދެކޭގޮުތގަިއ މިފަދަ ބަޖެޓަކާ ދަނީ. އަޅުގަ އަދި މި ބަޖެޓު ހިންގަން  ،ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަ  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާއިުރ މުޅި ޤައުމު އިޞްލާޙުާވން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ތުގައި ިސޔާސީ މި ރުޅިވެިރަކމާއި ނަފުރަވާންޖެހޭ. ަގނޑުމެން އެްއކިބާން އަޅުނަފުރަތު ،ދެކޮޅުވެިރކަމާއި، ުރޅިވެިރކަމާއި 

ސިޔާސީ ކަމަކީ ެއއްވެސް ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ންއޮންނަ ޅިވެިރކަމާއި ނަުފރަތުވެސް ރުތަކަކީ އެއީ ައބަދުޚިޔާލުތަފާތުވުން

ދިޮކުޅ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް ަޤއުމުގެ އަދި އި ،ިސާޔސީ ކަންކަމަކީ ؛ހާލެއްގައި ޒާތީ ކަމެއް ނޫން. ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ސިޔާސީ އިްސވެރިްނގެ ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ  ،ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ގެ ޮގތުގައި ޮގވަމުންދާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިވެނި ޕާޓީއަކީ އެއީ ނެތި ދާންޖެހޭ ޕާޓީއެއް

ެއ ޒަރު. ކަުމަގއި ދެކެމުންދާ މަން އެ މީހުންނަކީ ެއއީ މަރާލަންޖެހޭ ބައެއްކަމުގަިއ ޮގވަމުންދާ މަންޒަރު.  ންއްދާރުޣަ

ކަްނކަމަށް  މި، އެހެންވީމާދާ މަންޒަރު. ދައްކަމުންާވހަކަ ކަމުަގއި ިތބެންޖެހޭ ބައެއް އިމީހުންނަކީ އެއީ ޖަލުގަ 

ލަ ިއ، ައޅުަގނޑަކަށް ިހޔެއްުނވޭ ޖުމުނުހޯދަ އްލުޙަަމށް އަިދ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ކަންކަ ،އިޞްލާޙެްއ ނުގެެނވި

 ކަމަކަށް  ނެއް. އަދި މިފަދަ ބަޖެޓެއް ވެސް ހިންގިދާނެހެވެސް ލިބޭނެ އުމަށްޤަކާމިާޔބީ މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެދޭ

ޑު ވެސް ކަންބޮުޑވާ ހަމަ ައޅުަގނ ،ނަމަ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަަދްއކާ ކަުމގަިއ ވަނީ  ނުކުރަްނ. ބަޖެޓާ އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެއް
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 27.5މި  ،އި ިވޔަސްދަްއާކ ކަމުގަ ށް ވާހަކަެއކަނި މި ބަޖެޓަހަމަ ތަެކއް އެބަހުރި. މި ދެންނެވީވަރަށް ގިނަ ަމއްސަލަ

ނޑުމެން ގަސްތުކުާރ ދިމަ ރުފިޔާެގ މި ބަޖެޓުަގއި އާމްދަނީ ހޯދަން ންބިލިއަ ބަލާއިރަށް ެވސް ވަރަްށ  ށްދިމާލައަުޅގަ

ނޑުމެ ؛ނޫންތޯ ،ފައިސާ ހޯދިދާނެތޯ . މި އަދަދަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށްއިނގޭތޯ އުފެދޭ އްކު އެބަބޮޑަށް ޝަ  ންއަުޅގަ

ގޮަތްށ ވަނަ އަހަރު ކަން ހިނގާފަިއވާ  2014ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  .ދިމާވޭ ބަށް މަްއސަލަތައް އެބަސާކަންބޮޑުވާ ހި

ނޑުމެންނަށް ޑެފިސިޓު، ބަލާއިރު ، އެހެންވީމާ .ދިަޔއީ ގެން އެ އަރައި ޑެފިސިްޓ ދެގުނަ ބިިލއަން  1.5ގޮުތގަިއ ގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ  ޑެފިސިޓް ބިިލއަނަށް  5ޮގސް ފިިސޓް މި ދެގުނައަށް އަރިއގެން ޑެ ގެބިިލއަން 3.4މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ ދެކެނީ. ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމެއް ދިއުމަީކ ހަމަ ގާތް އިތުރުެވގެން ނޑުމެން އާމްދަނީ  ،ޓަަކއި ކަމުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ިރސޯޓެްއ  10 ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެނަމަ.  ކަުމގައި ވަނީކުރާ ނުކައި ގަސްތުކުރާ ކަންކަން ބައްދަލުޓަ ހޯދުމަށް

؟ އްތޯ މި ފައިސާ ވަންނަނީކިހިނެ ދޫކޮށްގެން ފައިާސ ހޯދަން ނިންމާފައިވާއިރު ވެްސ މިފަދަ ތަންތަނަށް

އުފެދޭ ؟ ންތޯ މި ރަށްތައް ދޫކުރަމުންދާނީފުނިކުންން ކުންފުންޏެއް ހަދައި އެ ެވސް އެހެއަނެއްކާ  ؟ދިމާލަކުންތޯކޮން

އެއީ  .އޮންނާނެ ންކޮށްފަިއވާ ގޮތް ސާފުޮކށް ފެންނަން ދޫކުރި ރަްށތައް ދޫ.ޕީގެ ސަުރކާުރގައި އެމް.ޑީސުވާލު. އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތަށް ،ފައިދާހުރި ގޮުތގައި މަަސއްކަްތކުރުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތަށް ަފއިާސ  ،ވަކި އަދަދެއް ކަ

މެދުވެިރކޮށް  .ޒެޑްސް.އީއަިދ އެ ،ރަށެއް ދޫކުރުމާ 10، ކުރެވިފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާގޮތަށް ރަށްތައް ދޫ ލިބޭ

ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބިން ހިއްކަިއގެން. އަބިލި  1ވޭ އާއި އަދި ެއބައަން ރުފިޔާ ބިލި 1.5ލިބޭ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނަޑކަށް ން ރުފިޔާ އަބިލި 1ށްދީގެން ްއކާފައި ކުްއޔަ ުކއްޔަށްީދގެން. ބިއް ހި ،ބިން ހިއްކަިއގެން އެ ހިސާުބ  އަުޅގަ

ގަބޫލުކުެރވިއްަޖއިސް. ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް  ،ބިން ިވއްަކއިގެން ނަމަ ،ލަކަށް ނުވަދޭ. ބިން ހިއްކަިއގެންގެ ބޮއަޅުަގނޑު 

ނުޑ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވޭ ާރއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ދަތިަކންއަދި ހަމަ ވާއިރު މިހާ ބޮޑުވެފައި  އެހެންމެ އަޅުގަ

. 15% ،ނަމަ ވަނީ އޮވޭ. ބިން ވިްއކާ ަކމުގައިޓެކްސްއެއް އެބަ ފްލެޓުތައް ެވސް ކުރީގައި ބިމަށް އިތުރު  ،އިނގޭތޯ

ލާޙުން ޞްޅިފައިވާ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިައދި މިހާރު ހުށަހެ ،އަދި މި ބަޖެޓުން ވެސް ،ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު މަޖިލީހަށް

ހަަކ ވާ ކަމުގެއް ަނގާެޓކްސެ 15ސް ގަނެިވއްކުުމގައި %ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ފުލެޓު ވެ

ނޑު ދަންނަވަ، ޮއތީ. އެހެންވީމާ ަގނޑުމެންނަށް ިއވިފައިއަޅު ދިރިއުޅުމަށް ަޓކައި ބޯހިާޔވަހިކަން ބޭނުންާވ  ،ލާނީއިއަުޅގަ

ޖެހެނީ. ޓެކްސް އް ނޫނޭ ނަގަންޖެހޭނީ. އިތުރު ޓެކްސެރުކާރުން ސަބްސިޑަިއޒޭ ކޮށްޭދންމީހުންނަށް އަސްލުގައި ސަ

އާމްދަނީން ެޓކްސް ނަންަގވަން ކެރިގެން  ،ނަމަ ންަގވާ ކަމުަގިއ ވަނީޓެކުެހއް ނަނަަމ،  ނަންގަވާ ކަމުަގއި ވަނީ

 ކުެހއް ނަންަގވަން ކެިރގެން ފަްއޓަވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ވެރިކަުމގަިއ ތިއްަބވާ ކަުމގަިއ ވަނީ . އާމްދަނީން ޓެށޭފައްޓަވާ

 އުމުޤަދާނީ. އެ އާމްދަނީންނޭ ވެގެންފަހި އުމަށޭޤަ ދާނީ. އަދިވެސް ތިޔަ ވެރިކަމަށޭ ފަހިވެގެންގެ ފަހުން  2018 ،ނަމަ

ނޑު އިންތިހާައށް ކަންބޮޑުވޭތަރައްޤީވާނެ ެއއް ގޮަތކީ. ހަމަ  91ވާ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ  ކުންފުނި 91 ،އެހެންމެ އަޅުގަ

ނީ. އެީއ ވަ ށްނީއެްއ ދައުލަަތށް ލިބޭ ކަމަކުންފުނިން އިނގޭތޯ ެއަކށީގެންވާ އާމްދަ 2ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެންމެ 
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އެކަމާ ކަންބޮުޑވެގެން  ،ކުންފުނީގެ ވެސް ހިއްސާ ބޭރު ފަރާތްތަުކގެ ާވތީވެ 2. މި ން ދިރާގުންނާއި ފެން ކުންފުނި

މައްސަލަެއއް ނޫން. އެއީ . ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިއްސާ އޮތުމަީކ ންއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ އެބަ ދައްކަ

ގެ އެންމެ ކުިރއަރާފަިއާވ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިާރއަށް ރާއްޖޭ ންނަވާނެއެނިގވަަޑިއގަ ،މައްސަލަެއއް ނޫނޭ މި ދަންަނވަނީ

އަދި ެއ  ފަތުރުވެރިކަުމގެ މުޅި ސިނާޢަތާ އޭޭބރުގެ ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖުުކރަން ފެށީމަ ،ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަސް 

ބޭރު ، އްަގއި ވެސް އުމެޤަބޭުރ ، ދިޔައީ. އެހެންވީމާދާ އެތައް ގުނަައކުން ބޮޑުެވގެންލިބެމުންދިޔަ ފައި ރަށްތަކަށް

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަންީވ ޤަބޭރު ، އުމެްއގެ ރަްއޔިތެްއގެ ވެސްޤަ އުމެްއގެ ކުންފުންޏެއްގަިއ ވެްސ ހުރި ހުނަރެއް ައޅުގަ

ގުނަ އިތުރަށް ލިބޭ  10ގުނަ ނުަވތަ  5ގުނަ،  4ުގނަ،  3އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަންފާއަށް. މިހާރު ލިބޭ އެއްޗެްއގެ 

އެހެންމެ ހަމަފެނޭ. އެއް އެްއގެ ހިއްސާ އޮތުމުގެ ަމއްސަލަެއއް ައޅުަގނޑަކަށް ނުބޭރު ބަ ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

ނޑު މި ވާހަކަ ކޮމިޓީަގއި ވެސް ދައްަކއިފިން. ޖޫރި ؛ޖޫރިމަނާގެ ގޮުތގައި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މަނާގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރިމަނާ ބޮޑުެވގެން އެބަދޭ. ކުދި ުވރެ އެތަްއ ގުަނއެްއ ޖޫ ޙަޤީޤަުތަގއި ދަްއކަންޖެހޭ އަދަދަށް ،މި ނެގޭ ފައިސާ 

ސަރުކާރުްނ  . އެހެންކަމުން،ވަނީ ބޮޑުވެފަ ވަރަށް މި ޖޫރިމަނާގެ ކަންތައް މި ނެތިގެންދާ  ހަމަ ތައްވިޔަފާރި

ނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަމު ކަމެއް ކަމުަގއި އައްލަންޖެހޭ މުހިވިސްނާ އެްއ  ،ހުރި ފައިސާއެހެންމެ ދައުލަތަށް ލިބެންުޅގަ

 ،ުކޑަ ދުވަސްކޮަޅކުން ބުނާނެން ޑޮލަރު ދައްކަން. އޭގެ އަމިލި 100އޮތޭ މިވެނި ކުންފުންޏަކުން އެބަ، ފާނެދުވަހު ބުނެ

ެޖހޭ. ކިހާވަރެއް، ާކކުތޯ ދޭން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން އެބަތޯ މި ވަނީ؟ އްކިހިނެ. ނޭއަމިލި 5ސަތޭކައެއް ނޫނޭ. . ނޫނޭ

ނޑުމެން އޮތީ. އެ ހޯދޭނެ ނި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  ،ޖެހޭ. ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދައްާކިއރުކުރަން ެއބައިމުޤާޒާމެއް ައޅުގަ

 ،ދާއިރުއަޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދަްއކަމުން ާއމްދަނީ މަދުވެގެން ؛އާމްދަނީ ނެތިގެން އަުޅަގނޑުމެން ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް ދެކެނީ. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު

ުދވަހު މިނިސްޓަރު ޖިހާދު ކޮމިޓީގައި ވިދާުޅިވ ވާހަކަެއއް. ދިރިހުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތުގެ ވާހަކަ. އައީ އިހަށް

އަދަދެއްެގ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ،ސަރުކާރަށް ވެސް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ މިނިސްޓަރަށް ޖިހާދަށް ވެސް

، ނަމަ ދިރިއުޅެނީެއއް ނޫން. ދިރިއުޅޭ ކަމުަގއި ވަނީޝަންގައި ދިިރތިބީއޭ. އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި ޑެފިނިރައްޔިތުން 

ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ރާއްޖޭގައި  ،ނަމަ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރާެއއްކޮށް ދިރިުއޭޅ ކަމުގައި ވަނީ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން

ތަކުަގއި ނަމަ، މާލޭގެ ގިނަ ގެށް ބަލާ ވަނީ މާލެ ކަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައި މި ؟ބަަޔކަށްތޯދިރިއުޅެވެނީ ކޮން

 އް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮތަކަށް މިއިން އެ، ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ. އެހެންވީމާމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގޮތް 

މާނަައކީ ާސފު ބޯފެން ލިބި، މާނައަކީ ، އިވަުރެގ މަގު ހަދަރަނގަޅު ފެން ،. މާނައަކީނުލެވޭއިރަށް ވެސް ނިންމަ

ނަރުދަމާ އެޅި، މާނަައކީ ރަނގަޅު މިްސކިތެއް އެ ރަެށއްަގިއ ހުރެ، މާނައަީކ ކުަޑކުދިން ކުޅޭނެ ތަނެއް އެ ރަުށަގއި 

. ދެން ނުވެފަދުމަތްތައް ިމ ވަނީ ޤާއިމުލަ އަސާސީ ޚިމިަކހަ ،ހުރެ، ޒުވާނުން މުނިފޫނިފިލުާވނެ ތަނެއް އެ ރަުށގައި 

ައޅުަގނޑު ހަމަ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ބަލައިލާއިރު މި ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ެއއް ރަށެްއގައި އަދަދެއް.
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 18އޮތް. ން ރުފިޔާ ޖަހާފައި އެބައަމިލި 18އައްޫޑެގ މަގު ހެދުމަށް  އަތޮޅު ހިތަދޫ. މިސާލަކަށް އަްއޑު ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

އަޮތުޅ  ައއްޑު ،މަގު މި ހެދެނީ. ހަމައެކަނި ހިތަދޫއަށް ބަލާކަމުގައި ވިޔަސް  މީޓަރުކިލޯ 1ޖެހީމަ ސާބުން ރުފިޔާ ހިއަމިލި

 22މީޓަރުގެ ަމގު. ކިލޯ 22ްށ އެބަ ބޭނުންވޭ އިތުރު ހިތަދޫ، އަްއޑޫ ހިތަދޫއަށް ަބލާކަމުގައި ިވޔަސް އެ ރަށަ

. އަދި މި މީަޓރުގެ މަގު ހަދާފަކިލޯ 10ރޭގައި ވާނީ ވަުހެގ ތެދުއަހަރު 3ވޭ. އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ކުރު މީޓަރުގެ މަގު އެބަ ކިލޯ

އި، ކުންފުންޏެއް ހަދަ، މީޓަރު މަގު ހެދުނީ. މިހެން ހެދުނީ ވެސް ދަންނަވަންތޯއަހަރު ތެރޭގައި ބައި ކިލޯ 4ޔަ ވޭތުވެދި 

ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަން އަދި ސާމާނު ބަހައްޓަިއގެން ތިްއބާ އެމް. އާނީަގއި ބޭނުންާވ ހުރިހާ މެޝިނަރީއެ ކުންފު

ނޑު ދިޔައީ. ކަން އޮތީ މިހެން. ނިމިގެން ނޑު ަވކިން ޚާއްސަކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިާރައށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

އިންތިާހއަށް  ވަނީ. ޞިއްޙީ ދާއިާރގެމި ން ރުިފޔާއަށް މަދުވެަފއި އަމިލި 83ތު މިނިސްޓްީރގެ ބަޖެޓު. ކަންބޮޑުވޭ ހެލް

ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިހާރު  ާރއްޖޭގެ ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެްއގެ ގޮުތގައި މި އިވެނީއޮތް. މައްސަލަތައް އެބަ 

އްތޯ ދޭނެ ޑޮކްޓަރެއް ނެތިއްޔާ ކިހިނެސިޓީ ލިޔެއެ ބޭސް، ފިހާރައެއް ހުއްޓަސް . އެަކމަކު ބޭސްހުއްޓޭ އެބަ ފިހާރަބޭސް

ހަފުތާ ވެއްޖެ ފިޒިޝަނެްއ  2ގޮތުގައި  މާތު ލިބޭ ހުޅުމާލޭގައި. އަޅުަގނަޑށް މަޢުލޫ އޮތް ަގއި ތިއެންމެ ކައިރީ ؟ހަދާނީ

 އިނގޭތޯ. ކަން  ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިޝަނެއް ނެތި ހުޅުމާލޭ ،އިނގޭތޯ. ފިޒިޝަނެއްގޮތެއް ނޭނގެ.  ގެމިއަދުނެތްތާ. 

 83 އޮތް ހިސާބު މި ދެންނެވުނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީ ވާ އަން ރުފިޔާ އުިނވެފައި މިލި ނޑުމެން އިންތިހާއަށް ަރއްޔިތުްނ . ތަން އަުޅގަ އަުޅގަ

 މިނިވަން... ގަިއ،ސާތަކުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު މިނިވަން މުައއްސަ ކަންބޮޑުވާ ގިނަގުނަ މަްއސަލަތައް އެަބވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ހޮޅުދޫއަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .ށްމުޙައްމަދަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ނޑު މި ބަޖެޓު  ަގއިޢަލަިއކުމް. އާދެ! ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްާކއިރު `. އައްސަލާމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

އެްނޑް ފިނޭންސް  މިނިސްަޓރ އޮފް ،ލީހަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަަކއިމަޖި އި ހަމައަށް ތައްޔާރުކޮްށ އެކުަލވާލަމިހާ ފުރި

ވަނަ  2016ދަންނަވަން.  މަނިކުފާނުގު މުވައްޒަުފންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  އަދި އެ ނިސްޓަރަށާޓްރެޜަރީގެ މި

ބަޖެޓަށް  ވަނީ. މި  ފައި މިހުށަހޅާ އަހަރަށް  ބިލިއަްނގެ ބަޖެޓެއް. މި 27.4ވަނީ  ވެސް ހުށަހަޅާފައި މި ށްއަހަރަ

ދުޅަހެޔޮކަން މަތީގައި ދީ، ރައްޔިތުން  އިުރގައި މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއްލާއިބަލަ

ތްތަކުން ހަރުފަތަރައްޤީގެ އިތުރު  ،އެހެންމެމައަދި ހަ ،ޤީ ގެނެސްދޭނެރާއްޖޭގެ ރަށްަތކަށް ތަރައް އި،ބައިތިއްބަ 
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ގައި ބަޖެޓަށް ެކން. ޙަޤީޤަތުޅުަގނޑު ދެކަމަށް އަކުިރެއރުންތަކެއް ހޯދޭނެ ބަޖެޓެއް  އިތުރުޮގސް އިހިނގަ

ނުޑމެން ކޮންމެ ބަޖެޓަކީ ވެސްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި  މީދީ އްށް ބަލާއިރުގައި ވެސް ވަރަށް އު ހުށަހެޅުމަ އެ ބަޖެޓު އަުޅގަ

ްއ އެތަ 60އަލަށް ، ވަނީދަންނަ އަޅުަގނޑު މިމިދީ ބަޖެޓެކޭ އްމީދީ ބަޖެޓެއް. އުއްޖެޓެއް. އެހެންމެ މި ބަޖެޓަކީ އުބަ

 95ފެނާއި ނަރުދަމާެގ  ،އެހެންމެ. އަދި ހަމަފަންވެޤީވަނީ ޔަ އިމުކުރެވޭެނކަން މިޤާރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު 

ނޑުދޮށް  34އެބަދޭ.  މަޝްރޫޢެއް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ފެށިގެން ކުެރވެމުން އްކަތް މާޔަތްކުުރމުގެ މަސަހިރަށެއްގެ ގޮ

ނޑު އަ ،ން އެބަދޭ. އަދި ހަމައެހެންމެއިމުކުރެވެމުޤާރަށެްއަގއި އަލަްށ މިސްކިތް  45 އެބަދޭ. ނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ދަންޅުގަ

ސްކޫްލެގ ، އަދި ހަމައެހެންމެ، މަރާމާތުކުރުމާތަންތަން ިގނަ  ޚިުދމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މިތަނުގައި ިޞއްޙީންއެތަ

ލާފައިާވ ބަޖެޓެްއ ކަމަށް. އިރަށް ބޮޑަށް ބާރުދީފައި އެކުަލވަ އަދި ައލަށް ސްކޫލް އެޅުމަށް ވެސް ވަ  ،ރުމަށާއިޖާގަ އިތުުރކު

ނޑު ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ވަނީ ރާއްޭޖެގ  މި ުކރެވިފައިބިލިއަން ާޚއްޞަ 9.5މި ބަޖެުޓން ނީ ލާއިނަވަދަން އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ،ރަށްތަކަށް. އެހެންކަމުން ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށަށް ވަރަށް ަކއިރިއަށް. ވަނީ  ގެ އަާމޒު މިމި ބަޖެޓު ، އަުޅގަ

 އެ ،އަދި ހަމައެހެންމެ ،ޤީޤަތުގައި ވެސް އުފާާފގަިތކަމާމި ބަޖެޓު ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙަ ،އެހެންކަމުން

އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުުމގެ  އެތައް ގޮތަުކން ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސދޭ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި. އާދެ!މީހުންނަށް އެތައް

ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގިއ  ،ގައި ހަަރކާތްތެރިވާމެއް އުޤަ ދެެކނީ އެ މެން އެންމެ ބޮޑު އެްއ އިންޖީނެްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑު

ެއ ، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ނަމަ ؛ބޮޑު މާ ނޫނީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް، ނުކުރާ ނަމަޔަފާރިވިސަރުކާރުން 

އޮތީ  ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ާއމްދަނީއެއް ލިބެން މިކުރާ މަސައްކަތަްށ.  ންސެކްޓަރުއުމެްއގައި އުޅޭ ޕްރަިއވެޓް ޤަ

މެން ވެްސ ވޭުތވެދިޔަ ޅުަގނޑުމެްނ އެންއަ ، . އެހެންކަމުންރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުންޓޫން ވެްސ ސެކްޓަރުޕްރައިވެޓް 

ވަރަކަށް  10 ރޭވެސް އެބަ ދޫކު ހަމަ މިއަހަރު ވަނީ ނުހެދި. އަދި ށް ގިނަ ރަށްތަކެއްވަރަ  ަގއިށް ބަލާއިރުއަހަރުތަކަ

 ،ވުރެ ދަށުން އަށް 4% ،އެހެންމެހަމައަދި  ،ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތައް ހެދުމާ ލޯނުގެ ލިބޭނެ ،ވާއިރު ކަމަށްރަށް. އެހެން

 ،ންއެހެންކަމު. ފަންމާގޮތަށް ަވނީ ނި ގެރެންޓީ ދޭ ޮސވެރިން ސުރކާރުން ށްއިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަށުން ަނގާ ލޯނުތަކަ

ނޑުމެންގެ  އޮތް ޑު ދަންނަވާނީ ކުރިައށް މިއަޅުަގނ ނުހެދި މިތަނުގައި ންރާްއޖޭގެ އެތަ ތެރޭަގއިދުވަސްތަކަކީ އަޅުގަ

ައދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ގެ ލިެބންވާ ފައިދާ ސަރުކާރަށާ ތަންތަނު ދިގެން އެގިނަ ރިސޯޓުތަކަށް ހެ ހުރި 

ނޑު ދަންނަާވނީ އަށް ލިބިގެންދާނެ ކަންކަމޭ. އަޅު ރިހަމަފު މި ބަޖެޓަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީޤއަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ގަ

 ަގއި އެަބވޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު.އައިސް ހުށަނާޅާ ވަރަށް މި ބަޖެޓުމި ފަހަކަށް ،. މިހާތަނާ ހަމައަށްޓެއްބާރުއަޅާ ބަޖެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ދެމެހެއްޓެިނިވ  ،. ެއހެންކަމުންއިސާ ހޭދަކޮށްފަކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ފަ

ނެ ދެމިގެންދާިއ ަތއް ޒަމާަނކަށް ދިގުލަބަޖެޓުން ހޯދޭ ތަރައްޤީތަކަީކ އެ ވަރަށް ޮބޑު ބިންގަލެކޭ. މި ތަށް އެޅޭޚިދުމަ

ޓެކޭ. އަދި މު ޕޮއިންއްސް މި ބަޖެޓުގައިވާ ވަރަްށ މުހިވެ އީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ،އެހެންކަމުން .ކަމެއް

 ވަނީ  ތަކުަގއި މިޕްރޮޖެކްޓު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  މިތަނުގައި ގެެނވޭ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށްން އެތަ ރާއްޖޭގެ ،ހެންމެހަމައެ
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ނޑު ދަންނަވާީނ  ،އެހެންކަމުން. 33% .އް ނޫންދަދެ ވެސް ުކޑަ އައީ ވޭ. މިބިލިއަން ަކނަޑއަޅާފައި  9.1 އަުޅގަ

ނުޑމެން އެންމެނަށް ވެސް ގަބޫލު ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ިމއަދު މި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ ކުރެވޭނެ މި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ެނ ގައި ފުދޭވަެރއްގެ ރަނަގޅު ތަރައްޤީތަކެއް ގެނެސްދޭނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުއަިއއްސަ އޮތް ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ 

ގެ ފޮތު  ބަޖެޓު ،ވެސްންނަހެބޮޑު ތަފްޞީލަކަށް ާދކަށް އަޅުަގނުޑ ބޭނުމެއް ނޫން. އެ  މާ ބަޖަޓެއް ކަމަށް. މި ބަޖެުޓގެ

ނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭދާއިރު  ތެރެއަށް . ޭއގެތެރޭަގއި ޚިލާފު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑެތި އާދަޔާ އަުޅގަ

ދެވަނަ ފިޔަވަީހގެ ދަށުން އަދި ހަމަ ހުޅުމާލޭގަިއ ، ރައްޤީުކރުމާޕޯޓް ތަރއެއައެހެންމެ އަދި ހަމަ ،ހުޅުމާލޭ ބްރިޖާ

އިމުކޮށްދޭ ޤާމީހުންނަށް ެއ ސަހަރުގަިއ  އެހެންމެ އެަހމަ އަދި ،ރާ އި އެޭޅ ޒުވާނުްނގެ ނަގަތަުނގަހިއްކާފަިއވާ 

ހިންގަމުންދޭ. އަިދ  ތަކެއްޓު ޖެކްތްކުރުމުެގ އެތަްއ ބަިއވަރު ޕްރޮއިމާރާ އެަތއް ބަިއަވރު ގެދޮރު ،ކަންތައްތަާކއި

ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ،ޕޯޓް އެޅުމާއި ރންިމތަނުގައި ެއއަގެ އެތަރާއްޖޭ އިތުރަށްމީގެ

ުމ އްަގނޑަށް ފެންނަ މުހިޓުން އަޅުޖެގޮަތކަށް މި ބަ ކުރުއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މީ ދޭ. ންނަށް ފެންނަމުންއަޅުަގނޑުމެ

ާވ . ބަޖެޓުން މި މަދ3.4ު ބަޖެެޓއް، ކަންތައްތަކޭ. އާދެ! އާމްދަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ ވެސް ޑެފިސިޓް

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަނީ ވަރަށް  ނަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ.ނޑުމެންބައި ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ 

ނުޑމެންނަށް މި ލިބޭައޅު ،. އެހެންކަމުންފަކުރިމަިތވެ ތަކަކާގިނަ ގޮންޖެހުން  އިޓެކްސާ ަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން .އިތުރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭށް ރައިތު އާމްދަނީގެލިބޭ  ގޮތްގޮތުން އެހެންއަދި  ވެސް  ައޅުގަ

ސް ެނގުމުެގ ކްއެ ޓެ ،ސް ނެގުން އެއީ. އެހެންނަމަވެސްވަރަށް ބޮޑަްށ ދެކެވެމުން އަްނނަ ވާހަަކއެއް އިންކަމް ެޓކް 

ރީޑއެއް ޒިބިލިޓީ ކުރީަގއި ފީ ނޑުމެންގެ ހަމައެހެްނމެ މިފަދަ ޓެކުހެއް ތަޢާރަފުެވގެއަދި  ،ހެދުމާ ސްޓަ ންދާއިރު އަުޅގަ

ނޭެދވޭ ައސަރެއް ކުާރ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިފަދަ ޓެކުހެއް ތަޢާރަފުެވގެން  ޭއގެންމު ަރއްޔިތުންނަށް އެްއެވސް ކަހަލަ އްއާ

މަށް ަދނީ އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ކައާމް ވަނީ މިސަރުކާރަށް  ،ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ގޮްސގެންނުވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު 

ނުޑމެންނަށް ދައްކާފަވެސް އަޅު މި ބަޖެޓުން  ރަށް ގިނަ ވަރަށް ބުރަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަަކިއ ވަ ،. އެހެންކަުމންގަ

ނޑު ދަންނަވަކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތެއް ކަށް އަންނަ ތަނަ ތަރައްޤީ، އެއަންނަ ތަނަކަށް  ! އެއާދެ ލާނަން.އިކަމަށް އަޅުގަ

ނ ،ލިބިގަތީމަ. އެހެންކަމުން ޚިދުމަތްތައް ން އަންނަަތނަކުން ލިބެމު ން ފާހަަގކުރާނީ އެ ކުރިއެރު ޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަ

އިތުރު ތަަރއްޤީތަެކއް  ،ށްކަވުެރ އިތުރު އުސްމިންަތކަ ވަނީ ކުރީ އަހަރުތަކަށް ިޞއްޙީ ދާއިރާ މިއަދު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް، 

 އެަތއް ޚިދުމަތްތަކެއް ވަނީ ތައްއެިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި މީގެ ކުރިން ނެތް އަ !ްއވާލައްލަަވއިދާފައޭ. އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ބަހޯ

ރާއްޖެ ކަހަލަ  އީމި، ލެބު ހެދުމާ ކެތް، އެމް.އާރު.އައި ކަހަލަ ބޮެޑތި ޚިދުމަތްތަކާއި .ފަފަހަކުން ވެސް ތަޢާރަފުވެ  ދާދި

ކިޑްީނގެ ބަލިތައް  ހަކުރު ބައްާޔއި އަދި ތުގެ ބަލިތަކާއިހި  ،ެވގެންދާ ދިޔުމެއްަގއިގިނަ އްބަލިތަ ގަޔަށް ނާރާގައިން 

 ކެތް  އޯ ާކޑި ،ުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ޮބޑު ތަނެްއަގއި އަ ،ގިނަ ހިުތގެ ބަލި މިހާ ޚާއްޞަކޮށް އަދި ،ދިޔުމުަގއިގިނަަވގެންދާ

ހަމަ ތައް ކުެރިވގެން އަިދ ހަމައެހެންމެ އޭގެ ފުރިޓެސްޓު ުކރާ އެ ންބުލެ މު ަތނެކޭ. އެއީ ކެތްއްރަށް މުހިވަކީ އެއީ ބަލެ
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ނުޑމެން ފަރުވާކުރުމަކީ ޮގސް ފަރުވާއާ ހަމައަށް ދެިވގެން  މު ކަންތަކުެގ އްއެންމެން ވެސް މިއަދު އެންމެ މުހިއަުޅގަ

ސެންޓަރެއް ހެދޭ.  ސްިއގޯނިޑަ އެއީ އޮތް. ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ އިތުރަށްއި ދެކޭނެ ކަންތައް. އާެދ! އޭގެގޮތުގަ 

. އިމުކުރެވޭނެޤާލަތްތައް ސީމި ޒަމާނުގެ ވަ ،އެންމެ ޒަމާނީ، ފަހުގެ މާރާތުގައި އެންމެއް. ެއ އިއިމާރާތެ ބުރީގެ  25 އެއީ

އެންމެ  ހުރި އިތަންކޮެޅއް ދުރު ރީޖަންތަކުގަނޫީނ މިއަށްވުރެ  އި،ރާނީ މި ރީޖަންގައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ވާަދކު

ެޓއް އަލަށް ޕްރޮޖެކް 113 ަގއި ިވޔަސް ކަމު ލިއިޢުލީމީ ނިޒާމަށް ބަލަ. އާދެ! ތަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާފުރިހަ

 ،ން އެބަދޭ. އެހެންކަމުންހެިދގެ ޕްރޮޖެކްެޓއް 113 ،ަބރިތަކާއި އެޅޭ ސްކޫލްތަުކގެ ިއތުރަށްކްލާސް ފެށިގެން އެބަދޭ. ހެދޭ

ހިތްހަމަޖެހުން ، ކަންޔިތުންނަށް ުއފާފާގަތިަގއި ވެްސ ދިވެހި ރައް ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތު އަޅުަގނޑު 

ނުޑގެ ްއކާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭބަޖެޓެކޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ބަޖެޓުގެ ވާަހކަދަ ނެސްދޭނެގެ ދާއިާރއަށް  އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާއަށް ވެސް އެނބުރިލަން.  މިހާތަނާ ހަމައަށް  ؛ވަރަށް އީއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ،ބަޖެޓެކޭ. އެހެންކަމުންފުރިހަމަ، ރަނގަޅު  ލިބޭވަރުގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަޖުރިބާކުރަން ނު

ންތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެ ވެސް ދާއިރާއަށް ގެެނސްފައިވާ ކުިރއެރުން، މި ސަކާރުން ގެނެސްދީފައިވާ ކުިރއެ މިހާރު

ނޑުމެްނގެ ރައީްސ ޢަބްދު ދަންނަވަން  ކުރުޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުهللا މަތީގައި ވެރިައކަށް ހުންނެިވ އަުޅގަ

އެ  ވަނީ ހޮޅުދޫގައި މި. ތްވާ އެންމެ ބޮޑު ރަށަކީ ހޮޅުދޫނިސްބަ އަށްދާއިރާ  މެންބޭނުންވޭ. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑު

 ،ވިަޔސް ބަނދަރު ކަމަށް .ހާރު ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮސްފަ ތަކެއް ހިންގަމުން އައިްސ މިވަރަްށ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު  ރަށުގެ

ކަންަތއް ސްކޫލު  ،މަވެސްނަވީ  ެކއް ކަުމގައިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތަޞިއަދި ހަމަ ، ސް ވިޔަ ނަރުދަމާ ކަމަށްވެސް 

. ދެވޭ ޙައްލެއް ގެނެވިފަނަށް އެއެ ތަންތަ ،ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހެދިގެންވީ ކަމުގައި

ކޮެޅއް ވެހިލާއިރަށް ުދގައި ވާރޭޑުެވގެން އުޅޭ ރަށުގެ މެއްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަްނބޮރަ ރަށުގެ އެހެންމެ،އަދި ހަމަ

މި ބަޖެޓުގައި ކުރުމަށް ޓަކައި ނިޒާމެއް ޤާއިމު ހިންދާ ށް ޓަކައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ފެންއެ ތަން ހެދުމަ ،ތަން ފެންބޮޑުވާ

އަިދ ހަމަ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންާވ  ،ކުިޅވަރަށާ އެހެންމެ،އަިދ ހަމަ ،. ީމގެއިުތރަށް ުޒވާނުންނަށާގޮސްފަެއޅިގެން އެކަށަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާަގިއ ްއ ވަީނ ހިމެނިފަކަންަތއްތަކެ ވަރަށް ގިނަޒުވާނުންނަށް ބޭނުންާވ  . ދެން އަުޅގަ

ޓަަކއި  ގެ ކުނި ނައްތާލުމަށްރަށު  ތެރޭގައި އެ. އޭގެޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމެނިފަ 3ވަނީ  އަށް ވެސް މި. މިލަދޫލަދޫހިމެނޭ މި

ލިބޭނެ ކަމަށް މި  ވަނީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް އަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ރަށަށް މި .ކުެރވިފަިއވޭޖެކްޓެއް ޤާއިމުޕްރޮ

ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޤާއިމު ބޯފެނުގެ ނިޒާމެއް އިގަ. އަދި ހަމަ އެ ރަށުފަކުެރވިޤާއިމު ގައިބަޖެޓު

ނޑު ދަންނަވާނީ . ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކިތަންމެ އާބާދީ މަދު މީސްކޮޅުން  ،ދެން އަޅުގަ

ނޑުއެއީ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އޮންނަ ރަށެކޭ. އަށް ވެސް އެއީ ތަަރއްޤީ ރަުށަގއި ނަމަވެސް އެވީ ކަމުގައި  ގެ އަުޅގަ

ބޭނުންކުރަމުން  ވަނަ އަަހރު ހެދިގެން 2011އޮތީ މިހާރު  މު ކަމަކަށް މިއްއެންމެ މުހި އި މަގޫދޫ. މަގޫޫދގަ ވާ ދާއިރާަގއި

ނޑަށް ގޮސްފަ ަވރަށްނުކުރެވޭ އި، ބޭނުންރަށް ބޮޑަށް އެްއކޮޅުން ވެލިއަރަ އަންނަ ބަނދަރު މިހާރު ވަނީ ވަ . އަުޅގަ
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ތެރޭގައި  ގެހުބަރު މަންއިރާދަކުރެއްވިްއާޔ ޑިސެ، ގޮތުގައި މިައންނަ މަހުައޅުަގނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ،ނީއުއްމީދުކުެރވެ

ރިއަްށ ގެންދާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުތަނުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް އް ެގނައުމުގެ ގޮތުން އެއްލެ އެ ތަނަށް ަވގުތީ ޙަ

އިތުރަށް ފެނުގެ ނިޒާެމްއ ކުެރިވގެންދާނެ. އޭގެ ވެްސ މަސައްކަތް އްެލއް ގެަނއުމަށް ޓަކައިއޮތް ތަނުަގއި ދާއީމީ ޙަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިދިޔަ އަހަރު. އަދި ހަވަނީ ބަޖެޓުގައި ހަމަޖެހިފަ މިކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާއިމު ްސ ވެ މައެހެންމެ، އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ވަނީ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފަ ުށގައި މިްސކިތެްއ ޤާއިުމކުރުމަށްއެ ރަ ،މިސްކިތެްއގެ ކަންަތއް ވަނީ

ެނގޭ މި ޓަކައި  ކުރުމަށްވެސް ާޤއިމު ވަނީ މިސްކިތެއް ވިޔަސް މިހާރު މި ކަމުގައިހަރު ބަޖެޓުގައި އައިުރަގއި ނެތްއަ

ނުޑ  މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ެއބަދޭ. ގޮތަށްކުެރވޭނެ ވަނަ އަހަުރ މަސައްކަތް 2016، ރުއަހަ އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ

. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނުޑ އޭ ކުެރވެމުން އެބަދެނި ަނއްތާލުމުގެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުވެސް ކު ލާނީ އެ ރަުށގައި އިންނަވަދަ

 ،އަންނަނީ ވަރަށް އެދެވޭ ރީޢާއިްނ މިޛަމި ބަޖެޓުގެ ، ވަނީ ރަށަށް މި 3އި ހިމެނޭ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގަ

ނޑުެގ ދާއިރގެ ަރއްޔިތުން ހިފާނީ  ،ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަރަށް ަރނގަޅު ތަަރއްޤީެއކޭ. މި ތަަރއްޤީެގ ބޭނުން އަުޅގަ

ޓަކުން މިހާ ދާއިުރގައި ިމފަދަ ކޮންމެ ބަޖެހުށަހެޅިގެންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހިތްހަމަޖެހުމާ އެއްކޮށް. އާދެ! މިފަދަ ބަޖެޓެއް 

 އެ މީހުންގެ ،ހުރުމަށް ޓަކައިށް ވާއިުރގައި ަރއްޔިތުްނގެ ދިރިކޮްށގެން ހެދޭ ބަޖެޓަކަފޯކަސްއަށް ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ

ޅުަގނޑު ދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައް ކޮށްދޭ. ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަ އުާފވެރިކަން ެގނެސް މަށްދިރިއުޅު

އެ މީހުންނަށް އަތޮޅުގައި އަދި ހަަމ  އި،ކުޅުުމެގ ފުރުޞަތުތަކާނުންނަށް. ޒުވާނުންނަށް ކުިޅވަރުން ޒުވާފާހަގަކުރަ

ކޮށްގެްނ މަސައްކަތްނަށް ންމެ، އެ މީހުންއަދި ހަމައެހެ ،ތަކުން ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތކާއިކުރެވިަފއިވާ ގިނަ ރިޯސޓުޤާއިމު

ނުޑ ްސ މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ތަޢާރުފުވެ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އެތައް ގިަނ ގޮތްތަެކއް ެވގެން އެބަދޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަައކީ. މި  ،ދަންނަވާނީ ޒުވާނުންގެ މެދުަގއި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް 

ރަނގަޅަށް ުއޅުމުެގ  ،ްއޔާ ެއ މީހުންނަށް އެ ކަންކަމުން ދުރުވެނޫނި ،ތެރެއިން ޙައްލެއް ކަމަށް ވެސް މި ބަޖެޓުގެ

ނޑުމެންނަށް މި މި ބަޖެޓުގަިއ،  ވެސް މަގަށް އެޅުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ދެ! އަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުން ލާނަން. އާ އިވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަ ން ހުރިބަޖެޓުން އެތައް ބަިއވަރު ދިމާއަކުން ފެންނަ

ދުވަްސވީ މީހުން ވެްސ  ،ދެންނެވީ ދުވަްސވީ މީހުން ވެސް ތިބޭނީ ހަމަ ވަރަށް އުފަލުން. މިހެން މި ،އެކަންޏެއް ނޫން

އެެހން ފަރާތަކަށް ނުގޮސް ެއ  ،އަށް ުނގޮސްަކއިރި ގެ ން އިތުރު އެހެން މީހެއްޭގގައި ތިެބގެން އެ މީހު ގެއެ މީހުން

ގޮތް ވަީނ ރުވާެއއް ލިބުމަށް ޓަކައި ލިބޭނެ އްޙީ ފަޞިއި އަދި ހަމައެހެންމެ، ފުރިހަމަ ފައިސާއާ މީހުންނަށް ލިބެންވާ

ނޑުެމން އެންމެން ވެސް ކޮށްދީފަތަނަވަސް ހުސްނުވާ އާސަންދައެއް  ސަރުކާރުންވަނީ  މިހާރު މި ބޫލުކުރާނެ ގަ. އަުޅގަ

ނެތް އެްއވެްސ ންނާނެ ބޭސްފިހާރައެއް ނޯިމހާރު ރާއްޖޭގަިއ  . އެހެންކަމުން، މި އާސަންދަިއގެ ދަށުންކޮށްދީފަތަޢާރުފު

ުކޑަކުޑަ އާަދއިގެ ބޭްސގުަޅއެއް  ،ވިޔަސް ން ގަންނަ ޕެނަޑޯލް ގުޅަެއއް އިކުރީގަ ރަށެއް ޯނންނާނެ.ްއވެސް އެ ރަށެއް.

 ގެ ުޑވަެރއް ިވއްާޔ އަތޮެޅްއގަިއ މީބޮ .ބޭސްފިހާރަެއއް ހުންނަ ރަށަކަށް އިނަގަދަތުރުމި ދާންޖެހެނީ  ގަންނަން ިވޔަސް
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ނޫނީ ބޭސް ވިއްކާ އެްއ  .ނޫނީ ދެ ފާމަސީއެއް ،ފާމަސީއެއް އަތޮޅެއްަގއި އެންމެ  ދުވަސްތަެކއް ކުރީަގއި ހުންނާނީ 

ވަަރކަށް  5ލާފައި އިއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ހިނގައެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އިރާދަކުރެ .ތަން ނުވަތަ ދެ ތަން

ފާމަސީއެއް ނެތް ެއއްވެްސ  ،ެވސް ެވްސ ނުހުންނާނެ. ރަށެއް އް މިނެޓުން ގޮސް ބޭްސ ނުގަެނވޭނެ އެންމެ ފާމަީސއެ

ނޑުމެން ރަށެއް  ނޑު ދަންނަވާލަން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހިރީ އަޅުގަ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އްދަތެއްގެ . ިމފަދަ ތަރައްޤީ މި ގެނެސްދެނީ ވަރަށް ކުރު މުއްސަކު ބަލަިއަގންނަ ތަރައްޤީ އައިއެންމެން އުފަލާއެ

ނޑު ދަންނަވަ ތެރޭގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސްމި ސަރު މީހުންގެ އިތުރުން  ލާނަން. ދުވަސްވީ އިކާރުން ކަމަށް ައޅުގަ

އާދެ! އެ މީހުން ދުޅަހެޔޮ  ؛ކުޑަކުދީންނާއި މައިންނަށް ެވސް ވަނީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެިއން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް 

ދޮޅަހެޔޮ ގޮތެްއަގއި ެއޅުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ  ހަމައެހެންމެ، އެ މީހުން އި އަދިގޮތާ ގޮތެްއގަިއ ބޮޑެިތވަމުން އަންާނނެ

ވަނީ  ދި ހަމައެހެންމެ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން މިވެސް ހިމެނިފައިވޭ. އަ މިދެންނެވީ ފަރުާވާއއި މި ކަންތައްަތއް ،އެިކއެކި

ބާކީ  އެއީ  އެްނމެ ކުއްޖަކީ ވެސް، އްަޖކީ ެވސްއެންމެ ކު ؛މިތަނަށްންއެތަމުޅި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކުރިއެރުންަތކެއް 

ދަނީ. މި  ކުރެވެމުންޤާއިމުދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ކުދީންނަށް ވެސް ތަޢުލީމުހުރިހާ  އި،ނުވާ ކުއްޖެއް ގޮތަށް ހަދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮކންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް  ،ވެސް މި ބަޖެޓަކީ އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުއުއްމީ މު އްރުމަކީ އެީއ މިހާރު އެންމެ މުހިކުޛުދަންނަވާީނ މި ބަޖެޓު ތަންފީ ދީ ބަޖެޓެކޭ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ކަމަށް ޖެޓު ެއކު މި ބަ ުނވެ މި ބަޖެޓު ފާސްވުމާ ފަހެއް ،ސަރުކާރުން ވެސް ަލސްނުވެ ،ވާތީެވ އަުޅގަ

ކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ށޭ. އިރާދަށް ގެނެްސދޭފާަގތިކަން ރައްޔިތުންނަމި ބަޖެޓުން ލިބެންވާ އުފާ

އަދި ، ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީ މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި

 ރަނގަޅު ކަންތަެކއް ޓަކައި  ކުރުމަށްބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި އެ ންއޭގެ

 ،ޓާ އެއްކޮށްރިޕޯ ކުރަމުން އަދި ހަމަ ބަޖެޓްދުއީތަށް ތާގޮ އޮތް ރުނޑު މި ބަޖެޓް މިހާައޅުގަ ،. އެހެންކަމުންގެނެސްދޭނޭ

 މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން. ބަޖެޓް ބަލައިގަންނާނެކަމާ ނޑު މިބަޖެޓަށް ގެންނަ ކަންތައްތަކާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ،އެހެންކަމުން  ...އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ރާގެ އިްއޒައަރުވަނީ ދުވާފަރު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީރާގެ އިްއޒަދުވާފަރު ދާއި
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ޔާމީްނ هللا ބްދުޢައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރަ  2013ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. 

އެދޭ ފަަދ  ތުންޔިަރއް ،ަވޑަިއގަތީ ާރއްޖެއަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެއް ގެެނސްރާއްޖޭެގ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

 އްވަީނ ގިނަގުނަ ކަންަތއްތަކެ  ސިޔާސަުތގެ ތެެރއިން މިއަދާ ހަމައަށްަމނިކުފާނުގެ  މަށް. އެތަރައްޤީ ގެަނއު

ރައީްސ  .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެދއްވާފަަދވައިވަނީ ހޯއް ޕޯރްޓސް އެީރނާތަކާއި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތއް. ސްދެއްވާފަކޮށް

 ަވޒީފާ ުޒވާނުންނަށް 42000. ފައްަގއި ފެނާއި ނަރުަދމާ ޔަޤީންކޮށްދެއްވާރަށެ 49ޔާމީން ވަނީ ރާއްޭޖގެ 

ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ދު ޝައްެކއް މެ ދޭ ަމގަގުން ކަމާދަނީ ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ޤައުމު މި ހޯއްދަވައިެދއްވާފަ. މިއަދު މި

ޤީެގ އި ާރއްޖޭގެ ތަަރއްގަބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑެއް  ާޔމީންهللا ބްދުޢަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަލްފާޟިލް  .ރައީސް

ން. ދީގެންކަން ޔަޤީށް އެއްބާރުލުންހަމައަމަނިކުފާނަށް ފުރި މަޖިލީހުން އެ ދެވޭނީ މިގެންކަތްތައް ކުރިއަށް މަސައް

ނުޑގެ ދާއިރާ ދުވާފަުރ  .ކޮށްދީގެްނ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނޑުމެން ފާސްއަޅުގަ  ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބަޖެޓް އަުޅގަ

 ،ބޮުޑ ރަށަކީ ދުވާފަރަށް ވެފައި  އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ރ.. ވަނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވެފަ މިޔިތުން މިއަދު ރައް

. ދުވާފަރުގެ ބިމުެގ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފަވަނީ ބިމުގެ ޖާގައިގެ  މީހުންގެ އާބާދީއަށް މިއަދު މި 5000

އި ގިަނ އްގަ ެގއެ  ނީ ގެދޮުރ ނުލިބި. އެއް ލާއަށް ވައިޢާހާ ުދއިަސއެއްަތއެއް ސަބަބުން ގާތްަގނޑަކަށް ނެތުމުގެޖާގަ

އުޅެމުންދާ ހާލު ތާއަބަދު  ފާއިތަކުލީފުލަންޖެހޭ ވުމުގެ ސަބަބުން އެގޮަވިއގެން އުޅެންޖެހިފައިރިން ްއގެ ދައަދަދެ

ޒަތްތެިރ ކަިއގެން. އިއް ންނަނީ ދުވާފަރު ބިންހިއްއްލުކުރެވެން އަޙަމައްސަލަ  ންނަމުން. މި ނޑުމެންނަށް ދަނީ ފެގަ އަޅު

ނުވާީތ ކަތް ހިމެނިފައިކުުމގެ މަސައްއަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުަގއި ދުވާފަރު ބިންހިއް .ރައީސް

ނޑުމެްނގެ ލޮބުވެތި ސަުރާކރުން އަންނަގަ އަޅު ބިލިއަން ރުފިާޔގެ  27.4އަހަރަށް ލަފާކޮށް  ނޑު ހިތާމަކުރަން. ައުޅގަ

ދަނީ  ަޝކުވާގެ ތުންޔިނުވާތީ ރައްކަތް ހިމެނިފައިދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުމުގެ މަސައް ،ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 

ށް. އިއްޒަތްތެރި ލުކޮށްދިނުމައްޙަކުރަމުންދަނީ ބިމުގެ މައްސަލަ ްއޔިތުން އެދި އާދޭސްރަ .އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުން

 ،ްތ ހިމަނައިގެންން ިހއްކުުމެގ މަސައްކަފަރު ބިވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެްޓގަިއ ދުވާ 2017ނުޑ އެދެނީ އަުޅގަ .ރައީސް

ދިނުމަށް. މިއީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހިއްކުމުެގ މަސަްއަކތް ނިންމައި ގެ ކުރިން ުދވާފަުރ ބިން 2018

ނޑު އެދޭ އެ އަރިއަހުން ނުހަނު އަދަބުވެިރކަމާ ަކ ބިން ހިއްކުމުގެ ވާހަ .ތެރި ަރއީސްެއދުމެއް. ިއއްޒަތްކު އަުޅގަ

ނޑަށް ކުރެވޭތީ. ިއއްޒަސާހުދައްކަނީ ެއކަމުގެ ވޭނާއި އި މި އަޅުަގނޑު ނޑުމެން  .ތްތެރި ަރއީސްސް އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

ވާތީ. އަންނަ އަހަރަްށ އި މަގުހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ައންނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފަ ،ދުވާފަރު ރައްޔިތުން އުފާކުރަނީ 

ނޑައަޅާަފއި މިލިއަނަށް 20މަގުހެދުމަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެުޓގަިއ ދުވާފަރު   ،ވާތީ ވުރެ ގިނަ ުރފިޔާ ކަ

އްލަ ރަްއޔިތުން އަމިދުވާފަުރގެ ޮލބުވެތި  ޔާމީން ަޢބްދުލްޤައްޔޫމަށްهللا ބްދުޢައަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނުޑގެ  .ރައީސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި އި ައޅުަގނުޑގެ އަމިްއލަ ނަމުގައިޔާނަމުގަ  ދާއިާރ، ދުވާފަރުގެ އަުޅގަ

 އަހަރަށް  7މިހާރު ވަނީ  ތާކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ އިޓަކައި ތަނބުޖަހަ ގެ އިމާރާތް ެއޅުމަށްމަރުކަޒު ޙީޞިއް
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 ،މަރުަކޒުެގ ޖާގަ ފުްލވެ ޙީިޞއް، ނަމަ ުނވަތަ ބަލިަމޑުކަމެްއ ައއިސްފި . ރަށުެގ ބޮޑު ޯރގާެއއްދުަވސްވެފަ ވުރެ ގިނަ

ްސ މެން ަރއްޔިތުން އުޅެނިކޮށް ަރއީގަިއ ައޅުަގނޑުކުރޭ. މިފަދަ ހާލެއްތަޙައްމަލް ުގލެއްއުނދަ ރައްޔިތުންެގ އެަތއް

ަޓަކިއ  . އެކަމަށްފަަބޔަާކ ހަވާލުކޮށްޓަކައި  ންމުމަށްމަުރކަުޒގެ އިމާރާތް ނި ޙީޞިއްނީ ވަ ގެ ސަުރކާރުން މިޔާމީން

ން ޝުކުރު ޔާމީނަށް ހިތުގެ ެއންމެ ފުންމިނު މުގައި ރައީސްނަގެ ރައްޔިތުން  އިއެންެމހަ ނުޑގެ ދާއިާރގެއަޅުގަ 

ބޭނުންވާ ދޭން މި ޤަުއމަށް ގެނެސް ޔާމީންރައީސް ކުަރނީ މީދުއްނޑު އު . އަުޅގަރި ރަީއސްތްތެދަންނަވަން. އިްއޒަ

ނޑުމެން  އަދި މި ،ދީގެން ނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންމަނިކުފާ މި މަޖިލީހުން އެ ގެތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމުަގއި ައޅުގަ

 ޢަލައިކުމް. ވެސް ވޯޓުދެއްވުމަށް އެދެމުން. ަވއްސަލާމް  ހާ މެންބަރުންޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ހުރިހަރުގެ ބައަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންނަްށ  ދޭތެރެއަކުން ތިމި ގެންދަނީ . އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުޝުކުރި

ގާނަން. ގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ނަޓު މިނެ 30އްާކވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަނެެއގޮތުން ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ އަުރވަން. 

ނޑުމެން ކުރި އްޔާ ރޭ އިރާދަކުރެއްވި  ުތން މިވާ ގޮފައިއިރު. އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށްޖަހާ 11ެގންދާނީ އަށް ދެން އަޅުގަ

އެއްބާރުލުމަށް ވަރަްށ ގެންދަވާ  ވަމުން ތިޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްލެވޭނެ. އިއް އިމަހުސް ނިންބަޖެޓުގެ މި ބައިގެ ބަ

ވާ ޤުރުބާނީއަށް ވެވަަޑއިގަންނަ  ތިޓަކައި  ކުރު ދަންނަވަން. ތިޔަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްބޮޑަށް ޝު

ނޑަ އަޅު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ަގއިކީ އެ ޞްތެރިކަމާއިޚްލާ ނޑު ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ  ާލނަން.އިގަ

 

 ]އަށް  23:00އިން  22:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: 

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެދިވަަޑިއގެންފައިާވ މިހާރު ވާހަކަދެްއކުމަށް ދާއިރުަގއި ގެން ކުރިައށްއި ބަޖެޓް މަސައްކަތަ `. އަުޅގަ

ފް ޠީްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަދިއްދޫ ދާއިރާގެ އި  އަުރަވނީފުރުޞަތު މިއަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިހާރު 

 މުޙައްމަދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނުވަަތ  ،މިލިއަން  4ޕޮއިންޓު  ހާސް 27، ރުގެ ބަޖެޓަކީވަނަ އަހަ 2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

މީގެ ކުރީގަިއ މިއީ . ބޮޑު ބަޖެޓް ގައި މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހި ތާރީޚުރުފިޔާ. މިއީ ދިވެދިވެހި ބިލިއަން  27.4
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 ކޮށް ޔަޤީންކޮށްދޭނެއްޤީރަޔިތުްނގެ ކުރިމަގު ތަރަ ،ނުވާ ަރއްޔިތުންގެ ދިިރުއޅުމާއިޅާފައިަރކުން ހުށައަ އެްއވެސް ސަރުކާ

މެދު  ހަދައިދޭނެ ބަޖެޓަކާހަޤީޤަތަަކށް  ހުވަފެންތައް ،މީުދތައްއްދިވެހިރައްޔިތުންގެ އު .ބަޖެޓެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ން ރުބައެއް ހިމެނޭ ދަތުރުފަތު ންކަން ައރުވަން. މި ސަރަހައްދުަގއި ިދރިއުޅޭ ރާއްޭޖގެ އާބާީދގެ ބޮޑުއަޅުަގނުޑވެސް ޔަޤީ

އެްއގެ ބަ  ަސބަބުން ޔަޤީންވެގެންދާނެ. ާރްއޖޭގެ އާބާީދގެ ގިނަ ޓުގެ ބަޖެ ކަތް މިެގ މަސައްގުޅިފަިއވާ ހުޅުމާލޭެގ ބްރިޖު

. ވަނީ ނިމިފަ މިހާރުކުމުގެ ަމސައްކަތް ބިން ހިއް ،ކަތް ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅިަފިއވާ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަީހގެ ަމސައް

މި  ،ދިގެންދާނީތްތަާކއި ޔޫތު ސިޓީ ހެއިމާރާ ގެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ މި ،ކޮށްތަން ތަރައްޤީ ކަތުން މިމަސައް މި

ިއ އަލިކަމާ ގެތްތަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަރަންޓުޚިދުމަމި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. އަާސސީ  ދާނީކުެރިވގެންތް ކަމަސައް

ވެގެންދާނީ މި ންަގޑިއިރު ަކރަންޓް ޔަޤީ 24 ،ންކަންގެ ޔަޤީހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް ކަރަންޓު ވެފައިވާފަސޭހަކަމުން މަޙްރޫމު

ހާލުަގއި އުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އި ދަތިގަ އްރަށެ ގެ ސަބަބުން. ސާފު ބޯެފނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނެތް އެތައް ބަޖެޓު

ންަނ ިދވެހި ބިމުން ނަފާވެރިކަން ހޯދަމުން އަ ،ޔަޤީްނކަން ލިބިގެންދާނެ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންމި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން 

ނޑުވެރިންާނއި ނުޑމެންގެ ވަށަިއގެން ،ދަ ނޑުަތކުަގއި ރޯދިހޯދަމުން އަންނަ މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ  ވާއަުޅގަ ކަ

ނެތިފަިއ ތިބި  ކަމެއްއެހީތެރިލާނެ އިއަދި ައޅަ، ިބކަހާލުަގއި އުޅެމުން އަންނަ އެކަިނވެރި މައިންނާއި ،އިނާޔަތްތަާކއި

ކުިޅވަރު މަރުކަޒުތަްއ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. ޒުވާނުންގެ އެރީނާތަކާއި  އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނީ މި މީހުންނަށް ދުވަސްވީ 

މީދީ އްތާ ުގޅިފަިއވާ އު ޙައްޞި ނެތް. މިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތެްއގެ މެދު ޝައްކެއް ކަމާން އެިޅގެންދާނެބަޖެޓުގެ ސަބަބު މި

މިީއ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މީދުތައް އާާލވެގެންދާނެ.އްރައްޔިތުންގެ އު  ސަބަބުން ދިވެހި ޓެއް. މި ބަޖެޓުގެބަޖެ

ާތ ނުވެހޭވާރޭމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެއް. އްސް އުވެ ށްދިއްދޫ ދާއިރާގެ ަރއްޔިުތންނަ ؛ދާިއރާ ލުކުރާތަމްސީ ނޑުގަ އަޅު

ބުން ހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ސަބައަ  ވާ ރަަށށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއްޔަރުވެފާ ޣަވަްސވަމުން ފެނުގެ ނިޒާމު ތަދުގިނަ 

އި ހަަމ ތަުނގަ ޓުގެ ސަބަބުން. އަދި ކުރިއަށް އޮތްމި ބަޖެ ކަްތ ފެށިގެންދާނީހޮޅިލުމުެގ މަސައްންެވގެން ފެތަރައްޤީ

މުކޮށް ދިރިުއޭޅ އްއްސަށާއި އާއްޗެ ދުއްވާ އެ  ންދުމުގެ ސަބަބުހެ ޑުނފެންގަ ަރވެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަކޫތާފެނަށްސާވިއް

ޔާ މި ބަޖެޓުގެ އްޖެޓުގެ ސަބަބުން. އިރާދަކުރެއްވި ލުވެގެންާދނީ މި ބައްޙަ ގެން އުޅޭ މައްސަލަށް ދިމާވެކަހުރިހާ ފަރާތްތަ

 ކުރުމަށްހަެއއާެއއްކޮށް ދަތުުރވެރިންނާއި ަމސްވެރިނަށް ފަސޭމަށިގެންދާނެ. އަދި ހަަކތް ފެމަސައް އަހަރު ސަބަބުން މި

ޓުގެ ސަބަބުން ބަޖެ މި ،އެއާެއކު. ހަމަކަތް މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްދާނެޓަކައި ދޯނިއެހެލާ ތަނެއް ހެދުމުގެ މަސައް

ތް ކަދިނުމުގެ މަސައްއިބޭބުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދަ ތަނަށް އެ  ިއ،ޅަމީ މަރުކަޒުގައި އިތުރު ހޯލެއް އަ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީ

ްއ އެދުނު ހުރިހާ ކަންތައްތަކެ ނުވަތަ ބަޖެޓުގައި ،ދާނެ. އަޅުަގނޑު ބަޖެޓުގެ ޖެހިހަމަ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް

ތެރޭަގއި  ގެއަހަރު  މި އިދާރަކުެރްއވިްއޔާކުރަން މީދުއްަގނުޑ އުއެހެންވީމާ، އަޅު. ދީފައި ހިމަނަ އިހުރީ މި ބަޖެޓުގަ

ސަރުކާުރެގ  ގެޔާމީން هللا ބްދު ޢަ ޚާއްޞަކޮށް ،ވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންމަށް. ދިކަ ކަތްތަްއ ފެށިގެންދާނެމަސައް

ނޑު ރަށަށްފަރާތު ނިހާޔަތަށް މަނިކުފާނަށް  އަޅުަގނުޑގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުމަށް އެ، ން އަޅުގަ
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. ދިއްދޫ އިމި ފެށޭ އަހަރު ެވގެންދާނީ ުއއްމީދުން ފުރިގެްނވާ އަހަރެއް ގޮުތގަޝުކުރު އަާދކުރަން. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ 

ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން  ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް މި ،ލަތްތަކެއް ސީއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުިރހާ ވަރަ

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަންނަ އަހަުރ  ށްއަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލަ ،ހަމައެއާެއއްކޮށް

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަށް މި  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްފުރިހަމަވެގެންދާނެ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. 

ނޑަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭ ދޭ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ފަރާތުން ވަރަށް  ގެރުސަރުކާ . ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް  ނޑު ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިިފ ކޮންމެ ކަމެއް ސަުރކާރު ފަާރތުން އޮންނަނީ އަުޅގަ ސަރުކާރެއް މީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ތަރައްީޤއަށް ޓަަކއި ިދއްދޫއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ގެއި ިދްއދޫއެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދީފަ. ޭވތުވެދިޔަ ދުަވސްތަުކގަ

 އިޚާއްޞަޮކށް ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމާ އި މަންފާއަށް، ޔާރައްޤީާއއި ކުރިއެރުމަށާއި ާލބަމަސައްކަތެްއަގއި ދިއްދޫގެ ތަ 

ނޑަށް ލިބޭ. ޒުވާނުްނގެ މަރުކަޒަށް ދޭން ޭބނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާިއ އެއްބާރުލުމެއް މި ސަުރކާރު ފަ ރާތުން އަޅުގަ

 މެދު އަޅުަގނޑު ަޝއްެކއް ކަމާއި ެއއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމާ ތަނުގައި ވެސް މި އެހީތެރި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށް ޮއތް

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ  .ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ސަރުކާރަކީ ރައްިޔތުންނަށް އަސާސީ ހުރިހާ އަުޅގަ

މި ސަުރކާރުެގ ސަބަބުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކާިއ ހުވަފެންތަްއ ކޮށްދޭނެ ސަރުކާރަކަށް. ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރު

ނޑު  ކަމާމަޤުޞޫދަށް ދަތުރުކުރާނެވާ މަންޒިލް . މި ސަރުކާރު ބޭނުންޙަޤީޤަތަކަށް ެވގެންދާނެ މެދު ޝައްކެއް އަުޅގަ

. އިކޮށްދިނުމުގަންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެމިއޮ ނުކުރަން. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުާކރު

 ށްޞޫދަމަޤް، ހުރިާހ މަންޒިލަކަށް . ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާއިދިނުމުގަތުންނަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަންރައްޔި

ނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ވެސްއަދަތުރުކުރާނީ އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މި ސަރުކާރު.  ގެ ބަޖެޓުެގ ވަނަ އަހަރު 2016 ޅުގަ

ނޑު ދާއިރާ ނޫނަސްއްމީދުތައް ޙަޤީޤަަތކަށް ެވެގންސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އު ހުރިހާ ދާއިރާއަކަްށ ، ދިއުން. އަުޅގަ

މި މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ލިބޭނެކަމާ މަންފާއި ޔާ ޓުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުމާއި ލާބަވެސް މި ބަޖެ

ޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ކޮްށދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބަޮއތް. އަޅުަގނވާ ހުރިހާ ނުންސަރުކާރުން ބޭ

މުޅި ރާއްޖެ  ،ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަަތަކށް ހަދައިދީ ،ރަްއޔިތުންގެ އުއްމީދުަތއް ،ގެ ސަރުކާަރކީޔާމީންهللا ޢަބްދު

ނޑަްށ ހަދައި ތަކަށް ޙައްެލއް ގެނެޭވަވރުގެ ޤާބިލު ސަުރކާރަކަށް މި ާރއްޭޖގަިއ މި ދިމާެވގެންއުޭޅ މަްއސަލަ ،އެކަިތގަ

އި. ކޮށްދިނުމުގަންނަށް ޚިދުމަތްންނާނީ ރައްޔިތުކަމަށް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ސާރުކާރު ދެމިއޮ ސަރުކާރު ވެގެންދާނެ

ނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުަގނުޑގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް މިކުރިން . އެހީތެރިކަން ދެމުން އެއްބާރުލުންދަނީ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވާނީ އެހީތެރިަކމާއި އެއްބާރުލުން ނިހާޔަތަށް  ދެމުން. މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކޮންމެ ވޯޓެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާއަށް ވެސް  ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް ހަމަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް  ،ދީފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަުރގަިއ ތަރައްީޤގެ ވަނަ އަ 2016ތަށް ލިބޭ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ދިއްދޫ ވާނީ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ނިހާޔަ

ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އެްއ ރަށަކަށް. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  އެންމެ ،ކުރާ މަސައްކަތް
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ނުޑގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން. ޚާ ނޑު ދާއިާރެގ ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައުޅގަ ްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ަރއް ؛ބޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންކައުންސިުލގެ ފަރާތުން އަުޅަގނޑަށް ލި ޔިތުްނެގ ހަމަެއާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންވަނީ ޒުވާނުންނަށާިއ  ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ވެސް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ން. ދިއްދޫައީކ އަދި ާޚއްޞަޮކށް ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިއްދޫ ތެރޭން ލިބިގެންދިއު ،ރައްޔިތުންނަށް

ބަާލއިރު އެންމެ ރަށެއް. އެހެންވީމާ، ިދއްދޫއަށް މި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މި ކޮށްދޭ ކަންތައްަތްއ އަޅާ ން ރަށްރަށާއެހެ

ނުޑގެ ފަރާތުން  ުނހަނު ހިތްހަމަޖެހުމާ  ،އެކު އަޅުަގނޑު އުފަލާ އެކު ބަލައިގަންނަން. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަުޅގަ

ގެ ސަރުކާރު ފަރާތުން ކުާރ ޔާމީންهللا ށް ދޭނަން. ޢަބްދުސަރުކާރަށް ދެވެން އޮތް އެްއބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ނިހާޔަތަ

އެހީތެރިކަާމއި،  ތުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުމާއި ްށ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ދިއްދޫ ރަްއޔިކަކޮންމެ ކަމަކަށް، ކޮންމެ މަަސއްކަތަ

ކަމުގެ އިދޭނެަނގަހައްޓަ  ،އިގޮުތން ވެސް އެހީތެރިކަމާއި ެއއްާބރުލުންދީ މި ސަރުކާރު ދަމަހަްއޓަ އަމިއްލަ އަދި ައޅުަގނޑު

ނުޑ މިައދު މިހިރީ  .އީސްއަުރވަން. އިްއޒަްތތެރި ރަ ޔަޤީންކަން ހިތްހަމަޖެހި އުފަލުން. ެއއީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހިމެނުމަށް ބޭނުންވި  2016ފަދަިއން  ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި ވަނަ އަހަުރގެ ބަެޖޓުގަިއ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ބޮޑު ޝަުކވާެއއް ނެތް.  ތެޭރގައި އޮތީ ހިމަނައިދީފަ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ކުރާނެ މާ ގެމެއް ބަޖެޓުހުރިހާ ކަ

ނޑުގެ މަޤްޝަކުާވކުރުމުގެ ބޭނުމެްއ ނެތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. މިކަްނތައްތައް ފުރިހަމަ ޞަުދ ެވގެންދިަޔއިމަ އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ  ހާސިލުވީ ނޑުގެ އަހަރު އީ ވަނަ އަހަރު މި 2018ކަމަށް އަޅުގަ ކަމަށް  އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ބަލަނީ. ައޅުަގނަޑށް ކާމިޔާބު ލިބިގެންދާނެ ައހަރެއް ކަމުގައި ބަލަނީ. ުއްއމީދުން ފުރިގެންވާ އަހަރެއް 

ގޮތުަގއި ބަލަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން، ދިވެހި ޒުވާނުން، ޚާއްޞަކޮށް ދިއްދޫ ރަްއިޔތުން، ދިއްދޫގެ ުޒވާނުންނަށް 

الم الس  وވަނަ އަހަރު ެވގެންދާނެ.  2016ގޮުތގައި ގެ ފާގަތިކަން ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް އުފާވެރިކަާމއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ. وبركاته عليكم ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު   އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އިއް  ނައިފަރުފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ައޙްމަދު ޝިޔާމުދާއިރާގެ މެންބަރު ނައިފަރު 

ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އުފާކުރަން. އާދެ!  ވަރަށް ލަސްވެފައި ހުްއޓާ އަޅުަގނޑަށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ާދއިރާގެ ވަރަށް އިފަުރ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ހިތާމަވެިރ ދުވަހެއް. އިްއޔެައކީ އަުޅަގނޑަށް އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރ، ނަ

ނޑު ެއ މަރުޙޫމަށް ންވް މާސްޓަެރއް ިއއްޔެ ޑަިއވިޒުވާން ޑައި  ކުރުުމގެ ތެރޭަގިއ ވަނީ މި ދުނިޔެ ޫދކުރަްއވާަފ. އަުޅގަ

އިލާއަށް ޢާ މަރުޙޫމުގެ  ރަތުގަިއ ދުޢާ ދަންނަވަން. އަދިަޙޟްެގ هللاނިޢުމަތް ދެއްވުމަށް އެދި  ސުވަުރގޭގެ ާދއިމީ
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މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރެްއވުަމށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު 

ގިނަ  ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް އާދެ! ވަރަށްގޮތުން.  ބެހޭ ވަނަ އަަހރަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ބަޖެޓާ 2016ކުރަނީ  މި

ވަނަ  2015ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ބިަޔ ބޮޑު ބަޖެެޓއް. އަޅުަގނުޑ  27.4ގުިޅގެން ވިދާޅުވެެދްއވައިފި.  ޓާއަދަދުތައް މި ބަޖެ

هللا ޢަބްދު، ގޮތުން ިމ ތަޅުމުަގއި ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ ވެްސ އޭުރގަިއ ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވިން  ބެހޭ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ 

ސް ރަްއޔިތަުކ ތެރޭން އެްއވެވަނީ ހަމަހަމަކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ ދެއް ގެ ސަރުކާުރގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް މިޔާމީން

ނޑުމެންނަށް މި  ކުރަްއވަމުން ގެންަދވާ ޛުއެކަންަތއްތައް ެއގޮތަށް ތަންފީ ،ނުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެބާކީ  ތަން އަުޅގަ

ނޑަ ނޑޭރި ހަންގަ ނޑުމެަނމަ ށް ބަލައިލިފެންނަނީ. މި ބަޖެޓުގެ ބަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ  ންނަށް ެއކަންވެސް އަުޅގަ

ނޑޭރިަގނުޑަގިއ  ނޑުމެންނަށް މީގެކުރިން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކުލަކުލަިއގެ ބަ ނޑެްއ. އަޅުގަ ނޑޭރިގަ ދޭހަވޭ. ހުދު ބަ

ބަޖެޓުގެ ހުށަހެޅިގެން  ވެސް. އަދި އެފަދަ ބަޖެޓުތައް ތަން ދިޔަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިގެންދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި މަ

މެންނަށް މީގެ ކުރިން ފެިނގެން އަުޅަގނޑުތާރު ގޮތްތައް ވެްސ ެދވި ޚުދުމުޚްޛުކުަރްއވަމުން ގެންކޮމްޕޯނަންޓުތައް ތަންފީ

ރު ވަ އުމެއް. އަދި ހުޅުވާލެވިަފއިވާތިޞާދެއް އޮތް ޤަާރްއޖެއަކީ ހުޅުވާެލވިފަިއވާ އިޤް ހިނގައްޖެ. އާދެ، ދިވެހި

ދަންނަަވން. އަދުގެ ސަުރކާރުން މި  އަޅުަގނޑުންޖެހިފައިވާ ޤައުމެއް ކަމުަގިއ ވެސް ވަ މެން އިތުރަށް ހުޅު އަޅުަގނޑު

ނޑުވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުާރ ބަޖެޓުގައި  2016މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  ރުގެ ބޭމެންނަށް އެަބ ފެނޭ މި ދެންނެވި އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ މަގު ިމ ޤައުމުގައި އިންވެސްޓު  ށް މިތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ އިންެވސްޓަރުންނަފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓު 

ނޑުތަން  ރީޢާއިން ފަހިކޮށްދީފައިވާޛަބަޖެޓުގެ  މެންނަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ. އާދެ، މި ބަޖެޓުގެ އެންެމ އަުޅގަ

ނު މަނިކުފާ ނުވަތަ އެ ގައި ގެންުގޅުްއވި މެނިފެސްޓޯމަނިކުފާނުެގ ކެމްޕޭނު އެ ،ަރީއސް ޔާމީން ،މުހިއްމު އެއް ސިފަަޔކީ

ބޮޑެތި ކަންކަްނ މެނިފެސްޓޯގެ  މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ،މި ސަރުކާރުގައި ތަންފީޛުކުަރއްވަމުން އެ ގެންދަވާ މެނިފެސްޓޯ

ނޑުސިލުވެގެންދާކަން ެއއީ ހާ ވަނަ  2016މެން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ އުާފކުރާ ކަންތައްތައް. އާދެ، ައުޅގަ

ނޑު ދައްާކއިރުަގއި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ގެ ތެރޭގައި މި ވަނަ އަހަރު 2015މެން އެބަ ހަމަ އަލިއަޅުވާލަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުއަދި އޭުރގައި  .އްވާަފއިވާ ަކންތައްތައްސަރުކާރުން ކޮށްދެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްިކއިރު  ބަޖެްޓ؛ މެން ވާހަކަެދއްކިއަުޅގަ

ނޑުތުަގިއ އާމްދަނީގެ ގޮވަަނ އަހަރު  2015މެން އަޅުަގނޑު  ެގ ވާހަކަ ލުކުރެވޭނެ މިްނވަރުސިހާމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުން. އެހެންނަމަވެްސ، ދެއްކި ނޑުއެކު ަދންނަވަންޖެހެނީ ޔާ މެން ހިތާމަައޅުގަ މެން އޭރުަގއި ލަފާކުރި އަދަދަްށ އަޅުގަ

ސަބަބުތައް ވަރަށް ވެސް ިގނަ. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ނުކުރެވިފައޭ. ސިލުހާވަނީ އެ އަދަދު  މެންނަށް މިއަޅުަގނޑު

އެކު ޔާ ހަމަ ހިތާމަ ސްވެ އަުޅަގނޑު ެދްއވައިފި. ޅުވެކަފުޅު ވިދާތެރެއިން ބައެއް ވާހަ ށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން އޭގެ ވަރަ

ކަންތައްަތއް  ނުވުެގ މި ދެންނެޓުމި ބަޖެިމއީ  ،ަމއްސަލަކޮރަްޕޝަނުގެ ވަަނ އަހަރުަގއި  2015ދަންނަވަންޖެހެނީ 

ނޑުމަތުކުރެވިގެން ހުތުެއންމެ ބޮޑު އެއް ދަތި. ސިލުކުރުމުގައި ދިމާވި ހާ ޔާތަުކގެ ްނނަށް އެކިެއކި މީޑިމެއަުޅގަ

 ހުރެ  މިއަުދ ވެސް މި ފިޔަވަޅުމަތީ ައޅުަގނޑުވާހަކަ.  ކޮރަޕްޝަނުގެ ލަރުގެން ޑޮއަލިމި 100އެބަ ިއވޭ ރީޢާއިން ޛަ
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ެދްއވާށޭ. ކޮންމެ ދަވައިހޯދޭނެ އެންމެ އަވަހަަކށް ހޯއްދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ިމ ލާރި  .ލަންވެސް އަދުގެ ސަުރކާރަށް ޮގވާ 

ނޑުސް މި ލާރި ވެ  ގޮެތއް ހައްދަަވއިގެންންމެ ކޮ ،ންކުރައްަވިއގެން ވެސްނިޒާމެއް ބޭނު އެބަ ލިބެންޖެހޭ.  މެންނަށްއަޅުގަ

ނޑުީމގެ ބަިއވަރު ސަބަބު އެބަހުރި.  ދެ، އެީއ ެއއް ސަބަބު.އާ ނުވާެނ މީގެ ކުރީެގ ނައްތާލައިގެންހަނދާންމެން އަުޅގަ

ނޑުޕީ ސަުރކާރުން .ޤައުމުަގއި ުކރި އެމް.ޑީ ރުގެ ފަނާކުުރވަނިިވ ވެރިކަމެްއ މިތިން އަހަ ތުްނގެ މެންގެ ަރއްޔިައޅުގަ

ނޑުފައިސާއަށް ވީ ޚިޔާނާތް  ން އަމިލި 100މި ދައްކަނީ  މެންައޅުަގނޑުވާނެ. ނުނައްތާލަިއގެންމެން ހަނދާންައުޅގަ

ިގ އި ހިންހިރާއްޖޭގަފަނާކުރުވަނިވި ވެިރކަމެއް މި ދިވެނު އަހަރުެގ ތެރޭގައި މި ދެންނެވު 3ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ. 

އަދި އެ ކަންަތއްތަކަށް ، ޚިޔާނާތްތަކުން ޚިޔާނާތްވެ ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑެތި ނަށްއަ ބިލި 23ން ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

އީ އެ ހޭ ހޯދަން.ޖެބައެ ެމންައޅުަގނޑު ވެސް މަތުގެ އިނގިލި ދިްއކުރެޭވ އެތަކެއް ފަރާތްތަެކއް އެަބވޭ. އެ ލާރިހުތު

ވަނީ އުނަދގޫ  އެ ފަނާކުުރވަިނވި ތިން އަހަުރގެ ސަބަބުން މިއަދު މި، ތުންގެ ލާރި. އެކަުމެގ ސަބަބުންރައްޔި

ނޑިަވޅުތައް އްޗަްށ ވެްސ . މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިތަނުަގއި ކިތަންމެ ރީ ޖެހިފަމަލުކުރަންއްހަާހލަތެއް ތައުނަދގޫ ؛ ދަ

ތިޞާދީ މިއަދު އިޤް ންނަށްމެައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތަކީ މާޔަތްކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، ހިރު ކާސަރު ވާހަކަދެްއކިދާނެ އޭރުގެ 

ލާޞްތެރިކަމެއް ނެތުމުެގ ެއއްގެ ިއޚްކުރި ބައޭރުގައި ވެިރކަން ،ވަނީ ވާ ހީނަރުކަން ޖެހިފައި މި  ގޮތުން ޖެހިފައި މި

 ދަންަނވައިލާނަން. ަރއީސް ޔާމީން  ނޑުައޅުގަ ސަބަބެއް ެވސް ރު ބެއް. އަދި އިތުވެްސ ސަބަ ސަބަބުންނޭ. އާދެ، އެއީ

 ކެްއ ބޭބޭފުޅުންނާއްޔަތުތަ ްސއޫލިބޮޑެތި މަ ،ލަްއވައި އިމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓް ެއކުލަވަ  އެ އެކު  ވަރަށް ފަރުވާތެިރކަމާ

، ާވލުކުރެްއވި. އެހެންނަމަވެސްހަ އެކިެއކި ދާއިރާތަކުންމެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށް ޓަަކިއ  ިއ،ވާލުކުރަްއވަހަ

ހަމަ އެންމެ ފުރިބައެއް މުައއްސަާސތަކުން އޭގެ  ފާހަގަކުރަން ބަެއއް ުވާޒރާތަކުން ެއކުޔާ މަހަމަ ހިތާ އަޅުަގނޑު

ނޑުިވޔަސް އްރެސިލުކުހާކަންތައްތައް  ރަްއވަިއ މިކުތް ތުަގއި މަސައްކަގޮ  މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ތަންކޮޅެއް ސްލޯ އަުޅގަ

 ،ފާަހގަކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުަޞކޮށް ކިން ާޚއްެމން، ވައަުޅަގނޑު ތަން. ެއއް ވުޒާރާަތއް ދާބަސްޕީޑުަގއި 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ސަރުކާރެއް. އެހެންނަމަވެްސ،  ރަކީ ޒުވާނުންނަށްގެ މި ސަރުކާން މެއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޒުވާނުންގެ ކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑު  ވުރެ ސްލޯ ސްޕީޑެއްަގއި ދާ ވަރަށް މެން ހީކުރިައޅުގަ

މެން ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި މި ައޅުަގނޑުތެރޭަގއި  ސްދުވަރުއޮތް ތިން ައހަ ދުކުަރނީ ކުރިއަށް މިއުއްމީ އަޅުަގނޑުތަން. 

ކަމަށް.  ގެނައި ސަުރކާރު ޒުވާނުންނަްށ ކޮށްދެްއވަން ހުރި ކަންތައްަތއް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ކޮށްދެްއވާނެ

ނޑުޔާގެ ބަޖެޓެއް ރުފި  ންއަސަތޭކަ މިލި ތިން މެން ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު މި މަޖިލީހުން އަުޅގަ

ނުވަތަ ކޮށްދެްއވަން  ،ުނކުރެވިބަެއއް ޔުޓިަލއިޒް ބަެޖޓުގެ ބޮޑު މެން ފާސްކުރީމު. ެއހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމިހާރު  ދިޔައީ. ނިމިގެން މި ރި ކަންތައްތައް ނުކުެރވި ައހަރުހު ވުރެ ޮބޑު ބަޖެޓެްއ  ވަނީ އެއަށް މި މެންއަޅުގަ

ނޑު. ންނަށް ޓަކައި އެކުަލަވއިލާފަނުޒުވާ މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޭގެ އެން މި ބަޖެޓު ،އުއްމީުދކުރަނީ އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  މިއުއްމީދުތަްއ  ރިހުުޒވާނުންގެ  ،އްއުނދަގޫތަ ރި ުޒވާނުންެގ މިހު ،ބޭނުންކުރައްަވއި



206 

 

 އީ އެ އަބަދުވެްސ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ދީން  ؛ދިވެހިރާއްެޖއަކީ މިިނވަން މުސްތަޤިއްލުސިލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ާއދެ، ހާ

މެްނެގ ައޅުަގނޑުޔަކު ވެސް ބޭުނންވާނެ. ގޮުތގަިއ ބޭްއވުމަށް ދިވެހި ކޮންމެ ދަރި ދީނުގެ  އިސްލާމް

މަނިކުފާނަީކ  ގެންދަވާ ެއއް ބޭފުޅާ. އެބޮޑު މަސަްއކަތެއް ކުަރްއވަމުން އެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މިކަަމށް ޓަކައި

ނޑުމެްނގެ ދީނެއް، އަޅުަގނޑު  ކުަރއްވާނެ ވެިރއެއް ަސގާފަތެްއ ކޮމްްޕރޮމައިޒްންގެ މެއަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު، ައޅުގަ

ތިޞާުދ މެްނގެ އިޤްއަޅުަގނޑުތީ އޮ މި ކުފާނުގެ މުޅި ފޯކަސް ބިނާވެފައިމަނި ނޫން. އެހެންކަމުން، މިއަދު އެ

 ،ނަމަޖެ ކަމަށް ވާއްކުރެވި  ތިޞާދު ދުޅަހެޔޮ މެން އިޤްއަުޅަގނޑުތިޞާދު ުދޅަހެޔޮކުރުމަށް ޓަަކއި. އިޤް، ހަރުދަނާކޮށް

ނޑުމެން ކޮމްޕްރޮމަިއޒްވާނެ އެްއވެސް ސަބަެބއް ނޯންނާނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު  ވެސް އޭރު  އަުޅގަ

ނޑުކީ މަނިކުފާނަ ދަންނަވަމުންދިޔައީ އެ  ވެރިކަމާ  އެނިގވަަޑއިގެން ށް ޅަރި މައްސަލަތައް ރަނގަހު މެްނގެއަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް  ލަތައް އެސަގެ ހުރި މައް ދިވެހި ރައްޔިތުން  މެްނގެއަޅުަގނޑުެވވަަޑއިގެން ހުންނެވި ޭބފުޅެއްކަން. ލުވާހަ

ނޑުމެއް ނެތި ށް ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަްޝރޫުކނައެނިގވަަޑއިގަންަނވާކަމީ މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެ  ،ޢުތައް މެދުކެ

ވަަނ  2016އާދެ، ކަމުެގ ފުރިހަމަ ދަލީލެއް. ޢު ކުރިއަށްދާ މަންަޒރު މިއީ އެހަތަރު މަޝްރޫްއ ރަށެްއގަިއ ތިންއެ

ކެްއ ޑުތަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ގިަނގުނަ ބޭންތިޞާދު ރަނގަމެންގެ އިޤް އަޅުަގނޑުއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ މި ދެންނެވިހެން 

ނޑުގަިއ ކަމު އަޅުވާަފިއވާ ބަޖެޓެއް ހިއްމު ނު މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ނެންގެވި މުކުފާމަނި . އެ ނަވަންދަން އަޅުގަ

ނޑުން ފިޔަވަޅުތަުކގެ ސަބަބު ގޮތުން . އެ ބަދަލުތައް އަިއސްފަރަނގަޅު ވަނީ ނުހަނު މިތިޞާދަށް މެްނގެ އިޤްައުޅގަ

ކުފާނު ނެންގެވި މަނި . އެވަނީ ދަށްވެފަ ރޭޓު މި  އްޖޭގެ އިންފްލޭޝަންދިވެހިރާ ،ހަމަ ފާހަގަކުރާނަން އަޅުަގނޑު

ކުރެްއވުން މި ެވގެންދިަޔއީ ކުަޑކުރެްއވި  ވްރިޒާ ހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކުތަުކގެ މިނިމަމްދިވެ ،ފިޔަވަޅުތަެކްއގެ ސަބަބުން

ިމ  ،ޅުވައިެދއްަވއިން ހުމި ބޭންކުތަކު މެދު ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ،ކުދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުއާދެ، ވެރިެވގެންދިއުން. ލިބޭނެ ގޮތްތައް މެދު އިތުރު އާމްދަނީވިޔަފާިރވެރިންތަކަށް  ތިޞާދަްށ އިޤް ގެމެންައޅުގަ

ނޑުމެދު  ކަމާ  ންރިޒަމުދެނީ ޓޫ ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް މިއެންމެ ބޮޑު  ނޑުމެން ޝަްއކެްއ ނުކުރަން. އަޅުގަ ްނ މެއަޅުގަ

ނޑު ސްޓަރަށް ރިަޒމް މިނިކުރަން. މިއަދުގެ ޓޫމް ދާއިރާ ތަރައްޤީރިޒަޖެހޭ ޓޫއެބަ ނޑު ،ލަންގޮވާ އަޅުގަ  ހަމަ  އަުޅގަ

ހުރި  ންސިުލކޮށްދެއްވާެނ ޤާބިލުކަހާއޭެގ އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި  އްަތއްކަންތަ މަނިކުފާނަީކ މި ޔަޤީންކުރަން އެ 

ނޑުބޭފުޅެއްކަން.  ނޑުޖެހޭ މެން އެބައަުޅގަ  މި ދޭތެރޭގައި މިހާރު  ރިޒަމާޓޫ، އޮތް ވިސްނުން މިހާރު މި މެންގެއަޅުގަ

ނޑުގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން.  އޮތީ  ރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން. މިހާރު މިމާސް މާކެޓަކަށް ޓޫން އެބަޖެހޭ މެއަޅުގަ

ޖެހޭ ބަމެން އެއަުޅަގނޑު ތަނަކަށް ނާދެވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ނޫނީ މި ނަށްކެޓަކަށް. ވަރަށް ުމއްސަނދިންމާ ނިޝް

ނޑު ،ނަމަ ޖެ ކަމަށް ވަނީއްރަން. އެހެްނވެުރކުވޮލިއުމް އިތު  މެންގެ ޕްރޮަޑކްޓްސް އަޕްއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ައޅުގަ

ވަނަ  2016ން. އާދެ، ްޕރޮޑަކްޓުތައް އެބަޖެހޭ ތަރައްީޤކުރަމެންގެ އަޅުަގނޑުްލ މާކެޓަށް މިޑު ،ލޯ މާކެޓަށް ،ށްޓަމާކެ

ނޑުއުލަތަށް އެްނމެ ގިނަ އާމްދަނީއެއް ވައްާދނެ ކަމަށް އަހަރު ވެސް ދަ ސްެގ ޓެކް ނީމެންނަށް ލަފާ މި ކުރެވެއަޅުގަ
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ވިދާޅުެވއްޖެ ޓެކްްސގެ ނިާޒމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ  އެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްކަުމންތަނުގައި ބަ . އާދެ، މިންނިޒާމު

ނޑު ދަންނަވާނީ ޓެކް  ސްެގ ނިޒާމަކީ ަރއީސް މައުމޫނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި އެތަޢާރަފުކުރެވިގެންދިޔަ ިނޒާެމކޭ. އަުޅގަ

ްކސަީކ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރގަިއ ޓެމަނިކުފާނު ތަޢާރުފުކުރެއްިވ ނިޒާމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ަޑއިރެކްްޓ 

ދިޔަ ތަޢާރަފުކުރެވިގެންދިަޔ ނިޒާމެްއ. އެހެންވީމާ، ޓެކްްސގެ ިނާޒމަކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރގަިއ ތަޢާރަފުކުރެިވގެން

އާދެ! ދައުލަތަށް ޑެފިސިޓު ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ ނެތް.  ނިޒާމެކޭ ދެންނެވޭކަށް ޖާގަެއއް

ނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް  ގޮތްތައް ވެސް ވަރަށް ަރނގަޅަށް މި ބަޖެޓުަގއި ަބޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ. އާދެ! ައޅުގަ

ޖެހެނީ މިއީ ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި.  ތެރޭގައި ދެކެން މި ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ައޅުަގނުޑމެން މި ބަޖެޓާ ދޭ

ހަކަ ވަރަްށ ވާ ކޮމެންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ،އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރު

ިއ ސިޔާީސ ކަމަކަށް ަހއްދަަވއިގެން މިތާނގަމިއީ ޤައުީމ ކަމެއް. މިީއ ސިޔާސީ  ެދްއވައިފި.ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެ

ަވިކ  ،ނުޖެހޭ. މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ެއްއގަލަކަށް އަރަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަށްބަހުސްކުރައްާވކަށް

އެކު ައޅުަގނުޑ ޔާ މައަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުަރން. ހިތާ ންކަ ެލވިފަިއވާ ބަޖެޓެއްއިއިރާެއއް އިސްތިސްނާުނވެ އެކުަލވަދާ

ބޭފުޅުްނގެ  ވަނަ އަހަރު އެ 2015އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭބޭފުޅުން، އެމް.ީޑ.ޕީ ބޭފުޅުން މިތާނގައި  މިތާނގައި ފާހަގަކުރަނީ

ވާހަަކ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ދައްަކވާއިުރގަިއ  ދާއިރާގެ ކަންތައްތަެކއް ުނވަަތ މުޅި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ކަންަތއްތަކެްއ ނުވާ 

ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން  ުނދޭކަންޓުހަުރގެ ބަޖެޓަށް ވޯވަނަ އަ 2015ްނ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަުކ ވަނަ އަހަުރގެ އޭގެ 2015

ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓަށް  ެވސް މި ވަނަ އަހަރު 2016ނެތް  ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންކަެމއް

ުކްނ ބޭފުޅުންނަށް ނުާވ ކަންތަކުެގ ވާހަކަ ެދއް އަހަރު އެ ކަެމއް. އަންަނއަހަރު އޮންނާނީ އަނެްއކާެވސް މި ދެްއވާނެވޯޓު

ނުޑގެ ދާއިާރއަކީ ޔަޤީނުްނވެސް ންރައީސް ޔާމީ ،ދެ! މި ވެިރކަުމގައި އާ ކަންނޭނގެ. ގެ މި ޯއގާތެރި ވެިރކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑައްުތކުރަމުންދާ ދާއިރާެއއް. ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް   ؛އަހަރުދުަވސް 2 ،ގިނަގުނަ ތަރައްީޤގެ މަރުޙަލާތަކެއް ކަ

ނޑު އުފަލާ .ރިގެންދާ ދުަވސްއަހަރު ފު 2ސަރުކާރަށް  އީމިއަދަކީ މި އިފަރު ދާއިާރއަީކ ނަ ،އެުކ ފާހަގަުކރަން ައޅުގަ

ވެސް ދަށުގައި. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ވަރަށް އި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ހާލަތު އޮތީވަަޑއިގެންެނިވއިރުގަ  ންރައީސް ޔާމީ

 ލުދެރަކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، އެނައިފަުރގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އޮތީ ވަރަށް ހާ .އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ޞިއްޙީ ދާއިރާ

ފުރަތަމަ  . އެންމެރިއެރުންތަެކއް ގެެނސްދެއްވާފަވަނީ ގިަނގުނަ ކު މި ށްރާއަނު ވަޑަިއގެން ޞިްއޙީ ދާއިމަނިކުފާ

ކަމަކީ ހޮސްޕިޓަލަށް  ފުރަތަމަ ކުރެްއވި ނައިފަުރގެ ޞިއްީޙ ދާއިރާގެ އެންމެ ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ޞިއްޙީ

ހުރީ  ހޮސްޕިޓަުލަގއި ހުރި ދުއްވާތަކެތި ،ން ހަމަކޮށްދިނުން. ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓުތައްބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރު

އަހަރުދުވަހުގެ ކުރު މުއްދަުތގެ ތެޭރގައި މިދެންނެވުުނ  2މަނިކުފާނުގެ  އެ . ާބވެފަ އިނުދުވާވަރަށް ދަބަރުޖަހަ

އް އެބައޮތް ިއރާދަކުރައްަވިއގެން. އެްއގަމު ބިއުލޭންސެ. ސީ.ެއމްވަީނ ބަދަލުކޮށްދެއްވާފަ އިުކއިޕްމަންޓުތައް މި

އެތަެކއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ިއކުއިޕްމަންޓުަތްއ ، ވަނީ އެމްބިއުލެންސެއް އެބައޮތް މިއަދު. އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް މި 
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 ޑު މައްސަލައެއް. އެބޮ އާދެ! ނައިފަރުގެ ކަރަްނޓުގެ މައްސަލަައކީ ވެސް ަވރަށް .ވަނީ ގެނެވިފަ ހޮސްޕިޓަލަށް މި

ނުޑ  މަނިކުފާނު ޒަޢާމަތާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއ ނައިަފރުގެ ަރއްޔިތުން ކަނުއަނިދރީގަިއ ތިބިކަން އަުޅގަ

ނޑިގެންދާފާހަގަކުރަން. އި ެވގެންދިޔަީއ ރަްއޔިތުންެގ އެަތކެއް މުދާ ހަލާުކެވގެންދިަޔ  ދިޔުންުރއިރުޮކޅާ ަކރަންޓު ކެ

ނޑުމެން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންސަބަބަކަށް. ނަމަވެ  ވޯުޓގެ ކިލޯ 650މަނިކުފާނު ވަަޑއިގެން  އެ  ،ސް، މިއަުދ އަުޅގަ

 އި،ިމހާރު އިންސްޓޯލުކުރަްއވަ  އިުޓގެ ޖަަނރޭޓަރެއް ޯއޑަރުކުަރއްވަ ވޯކިލޯ 800 އިޖަނަރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލުކުަރްއވަ

ަމްއސަލަ އިރާދަކުަރއްަވއިގެން  ގެކަރަންޓުނައިަފރު ދާއިރާގެ  ،މައްސަލަހުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި ކަރަްނޓުގެ 

. އާދެ! ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ށްދެްއާވފަކޮވަނީ ަޙއްލު ނުޖެހޭ ވަރަށް އެތެރޭގައި މައްސަލަ ދުަވސްއަހަރު 10ކުރިއަށް އޮތް 

ސަތުްލ މަދްރަ، އެއް ްސކޫލު ކަމަށްވާދުވަސްވީ އެތަކެއް ހޭދަެއއް ކުަރއްވާަފއި އެަބވޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ 

ޖުލައި ވަނަ ދުވަހު ކުިރމަތިވި ހާދިސާއަކީ ވަރަްށ  16އަހަރު  މި ،2015 ،ށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެޙައިފްތިތާ

މަސްދުވަހަށް  ތިން އީން ެވެގންދިޔަލުއިއެއްލަ ލި އިަވޔާެއުކ އެއްލަގަދައައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް. ސްޫކލުގެ ފުރާޅު 

އަޅުަގނޑުމެން ެއއް ދަންފަިޅއަށް ކިަޔވަމުންދިޔަ ިކޔެވުްނ ހުއްޓުމަކަށް ައއި ސަބަބު. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު 

ނ އެ ،އުފަލާއެކު ޝުކުުރވެރިކަމާ ެއކު ފާހަގަކުރަނީ ޑިވަޅުން މަދްރަސަތުލް މަނިކުފާނު އަވަްސވެގަތީ މި އުނދަޫގ ދަ

މަސްދުވަސް ތެރޭަގިއ  3ކޮށްދެއްުވމަށް. އަދި ކުރެއްވި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަކަްށވީ ލާމަތްސަ ޙްއިފްތިތާ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ މި އުޅުްއިވ ކަންތަކުގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާއްމު ހާލަތަށް ސްކޫލު ގެނައުން. އަޅުގަ

އަދި ހަމަ މިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ޝުކުރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.ހަމަ ލަކޮށް ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޖުމުހު

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓެްއގައި މިއަހަރު ތެޭރގައި  ފާހަގަކުރަން. ނައިފަރުގެ އާ ފަރާތްޕުޅުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން އަޅުަގނޑު

ނެ. ނިމިގެންދާވަނަ އަހަރު  2016މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. ނައިފަރުގައި އަލަށް ހަދާ ބަނދަރު އިރާދަކުރަްއވަިއގެން 

ނޑު ދަންނަވަން. އަލަށް ވެސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބނދަރެއް ކަމުގައި  120 ބަނދަރު ނިމިގެންދާއިރު އެއީ  ައުޅގަ

ސްޕޯޓްސް  އެިޅގެންދާނެ.ވަނަ އަހަރު  2016މީހުންގެ މިސްކިތެއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ  900އާބާދުވާ ސަރަަހއްދުަގއި 

މިީއ  ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުިއ ުރކުެރވިގެންދާނެ. ފެނުެގ ނިޒާމާއިތުުރ ކޮންޕޯނެންޓުތައް އިތު އެރީނާއަށް ބޭނުންވާ 

ނޑުމެންނަށް  2016ބޮޑު އުއްމީދު. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ރައްޔިތުްނގެ ެއންމެނައިފަރުގެ  ވަނަ އަހަރު އަޅުގަ

ރެވެމުން. އިރާދަކުަރއްަވިއގެން ދަނީ ކު މިހާރު މި ތައްމަސަްއކަތް  ިވގެންދާނެ. އެކަުމގެ ިޑޒައިނިްނގހާސިލުކުރެ

ޔުނިުޓެގ  100ނައިފަރުގަިއ  .ަވނަ އަހަރު ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން 2016ނައިފަރުގެ ބޯހިާޔވަހިކަމަށް ަޙއްލެއް ލިިބގެންދާނެ 

ވަނަ އަހަރަީކ ނައިފަރު ދާއިާރ މީގެކުިރްނ  2016މަސައްކަތް އިރާދަކުރަްއަވއިެގން ކުރިއަށްދާނެ. އާދެ! މިހެންގޮސް 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ނައިފަުރ ނުދެ ނޑު ދަންަނވަން. އަުޅގަ ކޭ ތަރައްޤީ ނައިފަރަށް ެގންނާނެ އަހަރެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ދާއިރާތައް ެވސް...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިރުވަނީ އަ އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަެހއް.  ` ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަކީ އަުޅގަ

ގެ ވެިރކަން ފެށިގެން އައިާތ ންރަިއސް ޔާމީ އާދެ! ؛މްގެ ަސރުކާރުމިއަދަކީ ޕީ.ޕީ.އެ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 2ބަރާބަރު   ،އަހަރު ފުރިހަމަެވގެންދިޔަ ުދވަސް. މި އުފާެވރި މުނާސަބަތުގަިއ އަުޅގަ

ތްތައް ބެމުންދާތީ ހިމާނަލަ ދައުރެއްގެ ހިޔާވަިހކަން ލި ،އޮހެނީ ރައީސްގެ މާތް އަރިހަށް ޝުކުރާއި ތަހާނީ  އާނަންދަ

ކޮންމެ ތަނެއްގައި  ހަމަ ދިރުމެއް ހުރި  ،ހެދެމުންދާތީ ޤައުމުގެ އެކިއެިކ ކަންކޮޅުަގއި އިފުރެނީއޭ. މީރުތައް ކުރިލަ

ލާަފއި ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އިވާހަކަ ދަންނަވަ . އާދެ! މިއޭއުއްމީދެއް ވާކަން އަދު ހާމަވަމުން އެބަދެ

ނުޑ ގަބޫލުކުރާބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ނުޑ  ސް، މި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ ގޮުތގަިއ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ަދއްކާކަށް. ެއހެންނަމަވެސް، މިތާނގައި ބަެއއް އިއް ކަދިގުކޮށް ވާހަ ނެތިން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މާ 

މް ނުވަތަ މި ަބޖެޓަކީ ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެ ،ވާހަކަ ބޭުފޅުންގެ ދާއިާރގެ ކަންތައްަތްއ ނެތް ދަްއކަވަމުން އެވާހަކަފުޅު

މަސައްކަތްކުރާ ކޯލިަޝނުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކުރެވިފަިއ ނުވަތަ މި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން 

ނޑު  ދާއިރާއަށް ހިތަދޫ އަތޮޅު  ލާނަން ސ.އިމިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވަހަމަ އޮތް ބަޖެޓެކޭ ވިދާުޅވީމާ، ައޅުގަ

ދައްަކވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުހިތަދޫއަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަބއެއް ިއއް ؛ނިސްބަތްވެ

ނޑު ބަޖެޓަށް ބަލަމި ބަޖެޓަށް ފާޑުވި ބޮޑު ބަޖެޓެއް އޮތް  ރަށަކަްށ އެންމެ އްއެ  ،ތަނަކަށް އް ިލއިރު އެއިދާޅުވި. ައުޅގަ

ނުޑމެން އުފާކުރަން ސ.ދެންނެވި  ގޮުތގައި ފާހަގަުކރެވިގެންދިަޔއީ މި ތަނެްއގެ އެއް އެފަދަ ބޮޑު  ،އަތޮޅު ހިތަދޫ. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  ވާހަކަ ވިދާުޅުވމުގެ ބަދަލުގައި އެ އޮތީމަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަނަކަށްބަޖެޓެއް އައްޑޫ އަތޮޅު ކަހަަލ ބޮޑު 

މިލިއަން ރުފިާޔ މި  118ކަމެއް ނެްތ ވާހަަކ. ެއކަމަުކ  ނަށް އެްއވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެީވ މި ބަެޖޓުގަިއ އެބޭފުޅުން

ނޑައަޅާަފއި އޮތުން އެއީ އަށް ކާރުން އަްއޑޫ ހިތަދޫގެ ތަރައްޤީ ސަރު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ  ބަޖެޓުގައި އަްއޑޫ އަތޮޅު ހިަތދޫއަށް ކަ

ބޫލުކުާރ ގަ . އަޅުަގނޑުން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިސްކަންދޭކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމެކޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަ 

 އިދޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގައެބަ ޖެހުމަށް މަގުފަހިެވގެންގަިއ ކުލަރުތަަޞްއވު ޔާމީންގެ  މި ބަޖެުޓގެ ސަބަބުްނ ރައީސްގޮތުަގއި 

ނޑުމެންގެ އިޤްހިއިމުކުރުމަށް މި ބަޖެޓު އެބަ މަގުފަޤާހަމަޖެހުން   ތަނަކުން ކުރިއަރަިއގެން ތިޞާދު ެއތައްކޮށްދޭ. އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ޖެޓުގެ ސަބަބުން އެބަ ލިބިގެންދޭ.ދާނެކަމުގެ އުފާވެިރކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް މި ބަ އެއާއެީކަގއި އަުޅގަ

އިުރ ލާއަމިއްަލ ދާއިރާއަށް ބަލައި، ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ އަތޮޅު  ،ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާލަން

ނޑު ނޑު ،އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް އުާފކުރަމޭ މި ބަޖެޓު ފެނުނީމަ. ައޅުގަ ގެ ނަދޫއާދެ! ފޮ ؛ނިސްަބތްވާ ދާއިރާ  އަުޅގަ
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އަށް ޓަަކއި މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޖެޓެކޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ތަރައްޤީ ،ންވަނީންނަވާލަން ބޭނުދަ ރައްޔިތުންނަށް

އެންމެ  ،އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިހާތަނަށް ހެދޭ އެންމެ ރީތި ؛އަުޅަގނޑުމެންގެ ،އެހެން މި ދަންނަވާލީ

ެވސް ެއ  ފަހަރު މި އިމި ބަެޖޓުގަ އްދުަގއި.ހަަގމުގެ ސަރަ އާއިބޮޑު މަގު ހެދެމުން އެ ދަނީ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

އެއާއެީކަގއި ފޮނަދޫގެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ހުރި. ހަމައިސާ ހިމަނާފައި އެބަބޭނުންވާ ފަމަސައްކަތަށް  އެ ؛މަސައްކަތަށް ވަރަށް

ޓުގައި ހިމަނައިދެްއވާފައި ބަޖެކުލާސްރޫމުގެ އިމާރާތެއް މި  9މަރުކަޒުގެ ކުލާސްރޫުމގެ ދަތިަކން ހުރީމަ އެކަމަށް ވެސް 

ނޑުމެން ނިހާޔަތަށްގެ ަރއްިޔތުން އުފާކުރާ ކަމެއް. އަދި ެއކަމަށް ޓަަކއި އޮތްކަން އެީއ ފޮނަދޫ  ރަީއސް ޔާމީނަްށ އަުޅގަ

. ދޭމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަމިހާރު ރަށުގެ އެތެރޭގެ މަގުަތއް ހެދު ފޮނަދޫގެއިުތރުން ޝުކުރުވެިރވާ ކަމެއް. ޭއގެ 

ނޑުދޮނަދޫ. ހަމަ އެގޮތަށް ފޮހިމަނާފަ އިގަބަޖެޓުމި އެއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ެވސް ވަނީ   ކުރުމަށް މާޔަތްހިށް ގެ ގޮ

ވޮީލ  ،ތެރޭަގއި ފުޓުބޯޅަ ަދނާޑއިއާދެ! ޭއގެ ؛ސް އެރީނާިއ ހިމަނާފަ. ސްޕޯޓް ބޭނުންވާ ފައިާސ ވެްސ ވަނީ ބަޖެޓުގަ

ނޑުބޯޅަ ކޯާޓއި އަދި ފުޓްނެޓު، ކޯޓާއި އި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ވެސް ހިމެނިފައިވާކަން މި ފުރުޞަތުގަ ސެލް ދަ

ނޑުގެ ދާ މީގެ މި  އޮތް. އޭަގއިމީގައި ހިމެނިފައި އެބަ ނާސް އެރީއިރާގެ ހިމެނޭ މާމެންދޫގެ ސްޕޯޓްއިތުރުން އަުޅގަ

ންދަނީ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ިމ ގެ ޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންކޯޓުކަމުަގއި ވިޔަްސ އަ ބަށި  ،ވަގުތަށް ފެންނަން އޮތީ

ނެޑއް ސެލްޓު ފާސްވެގެންދާއިުރ ޭއަގއި ފުޓްބަޖެ ން ދަންނަވާލަ .ވެސް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދަ

އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް  ބަޖެޓަކީ  ،ައކީބޭނުންވާ ވާހަކަ

އަށް ޓަަކއި ން. މި ކަމަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީބަޖެޓު ފާސްކޮށްދިނުން އެއީ. އެީއކީ ަވކި މީހެއްގެ ކަެމއް ނޫ ދައުލަތުގެ

 ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެން މި ދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން އޮންނާނީ މީގެ

ނޑުމެން މިއަުދ އެންމެ ގަަދއަށް މި ބަެޖޓަށް ފާޑުވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން  .އިގަ ެވްސ ތިބީމު އިދިކޮޅު  ކޮށްފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ެއ  ؛ވެރިކަމުަގއި ތިއްެބިވއިރު އާެދ! އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުަގއި އޮްތއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭ ،ބޭފުޅުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް ގެންދިޔައީ ވޯޓުދެމުން. ސަބަބަކީ  އަްށ ގެ ތަރައްޤީނުންވަނީ މި ޤައުމުއަުޅގަ

ދިނުން. ޤައުމުގެ ތަރައްޤީެގ އެްއވެސް ކަެމއް ކުެރވޭީނ އެއްބާރުުލން އިޓަކައި މަަސއްކަތްކުެރވޭ ކޮްނމެ މަސައްކަތެްއގަ

 ެއއް އެ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ޒިންމާގާނޫނީ ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަމަށްދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްެގން. އެހެން

ނޑުމެންނަށް އެ ބޭުފޅުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން މި ދަނީވޯޓު މާދާރު އިދިކޮުޅ ޒިން ،ދިނުމަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ ކުިރއެރުމަށް  ،ރަށް ޖެއްސުންކޮށް ިލއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ސަރުކާޕާޓީއެްއގެ މަސްއޫ

ށް ނުފެުނ ކަމިހާތަނަށް އައިއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަ ،ލަން މި ޖެހެނީގެންދާ މަންޒަުރ. އެހެން ދަންނަވާންހުރަސްއަޅަމު

ވެސް ެއ  އިއަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ވެރިކަމުގަ  ،ވެސް އިއާދެ! ަރއީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަުމގަ ؛ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް

ނޑު މި ދެންނެ އް. އެކަމަކުތަނެ ބޭފުޅުން ބަޖެޓަށް ވޯޓުދެއްވާ  އަްށ މް.ޑީ.ޕީބަެއއް ބޭފުޅުންގެ، އެ ،ވީއަުޅގަ

ނޫނިއްޔާ ، ނުންއަމިލި 50އަނުްނ، މިލި 36، ނުންއަމިލި 118ފުޅުންގެ ދާއިރާަތކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަބެއއް ބޭ
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ކަން. ނުދެއްވާނެ ނޭ އެ ބޭފުޅުން ިމ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުން މިގޮތަށް ހިެމނިފައި ހުރިއިރު ވެސް އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީއަމިލި 20

ން އަމިލި  6އަން، މިލި 9އަން، ލި މި 11ހުރި އް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަުކގައި އެބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައެ 

ްނ މި ދައްކައިދެނީ ަރއީސް ާޔމީން ނުވަތަ މިއަދުގެ ސަރުާކރުން ބަޖެޓު ހެއްދެވުމުަގއި މިގޮތަށް. އެހެންވީާމ، މީގެ

. މުޅި ޤައުމުގެ ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނޫންކަންއިސްކަންދެނީކީ ހަމައެކަނި ަސރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިުތން

މި ބަޖެޓުގެ ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .އަށްިޔތުންގެ ކުރިއެރުާމއި ތަރަްއޤީއަށް ރައް ލާބަޔާއި މަންފާ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތައް އެަތއް ގުަނއަކައް އިރާދަކުރެ  ގު ދިއުުމގެ މަ ށް މުްއސަނދިވެގެންިވއްޔާ އަުޅގަ

އާއި ކުރިއެރުން މި ބަޖެުޓެގ ޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އެާއއެީކަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައް ހިވެގެންދާނެ. ހަމަފަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ލިބިގެންދާނެ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވެްސ  ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން .ސަބަބުން އަޅުގަ

ން ބަލަިއގަންަނން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަބިނާކުރަނިވި ގޮެތއްަގއި ފާޑުކީމާ އެ

އެއީކީ އަދި ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކެއްގެ ވާޖިުބ  މާތް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަ

 ތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި މިހާ ،ބޫެލއް ނުކުރެވޭ. ަރއީސްގަކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އަދާކުރެވެނީ

 އިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވަ  2016ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ހިމަނާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ 

ނަޑަކށް އޮތް ބަޖެ ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ން ރުފިޔާ. މިއީ އަބިލި 9.5ޓު. އެއީ ގާްތގަ

، ުނވާވަުރގެ އަދަދެއް. އެހެްނވީމާހުށަހަޅުއްވާފައި އިރޫޢުތަކަށް އަމާޒުކުރަްއވަ އާދެ! ތަރައްޤީގެ މަޝް ؛ވެސް ރައީަސކުއެއް 

ނޑަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓަށް އެހާ ދިގުކޮށް ވާ ،އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ހަކަދައްާކކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ައޅުގަ

ނޑު  ،ސަބަބަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ  ،އަށްޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީމި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ބޮބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ގައަުޅގަ

ންތަކެއް ކިޔަން ައޅުަގނޑު ގިނަ ފާޑުިކޔު އާ ދޭތެރޭގައި މާމި ،ވާތީ  އޮތް ބަޖެޓަކަށްއަމާުޒކުެރވިފައި  އަށްލާބަޔާއި މަންފާ

ނުޑމެން މިހާރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ދަނީ ތްކުރަމުން މި ގެންމަސައްކަ ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ެއކިެއކި  ،އަދިެވްސ އިތުރަށް ރާއްޭޖގެ ެއކިެއިކ ކަންކޮޅުތަކަށް  ،ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު ވެސް އަދިވެސް އިތުރަށް

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވޭނީ އެ ކަންތައްތަްއ  ،ބަލައި ރެއިން ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެްއތޯމި ބަޖެޓުގެ ތެ  ،ރަށްރަށަށް އަޅުގަ

ނުޑ  .ދިނުމުގެ މަސައްކަތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށް ގޮތުަގއި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޫލުކުރާގައަުޅގަ

މި  އެ ެގންދަވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ މިއަދު މަސައްކަތް ކުަރްއވަމުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް

ދެ ، އިރުއިއަ ދައިެދވޭތޯ. އާދެ! މިހާތަނަށްފުއްނެިވ ވަުޢދުތައް ަވޑަިއގެންވެއެ މަިނކުފާނު ރިޔާސީ ދައުުރގައި 

ޅުވީަމ ވެގެންދިަޔއިރު ކޮންކަމެއްހޭ ކޮށްދެވުނީ ަބއެްއ ބޭފުޅުން މިތާނގައި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާ ދުވަސް އަހަރު

ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކަންކަން  ދިވެހި، ން ވިދާޅުާވިއރުއެހެ . އެ ބޭފުޅުންއަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ

ނުޑ ހަމަ ވަވަރަކަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެކަން އެ ބޭފުުޅންނަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންނަަވނީބާ އެްއވެސް އޭ އަުޅގަ

ނޑަށް  ާދއިރާ ޞިއްޙީދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރު އަިއއިރުސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާ އޮތް ގޮތް އަުޅގަ
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ގޮތެްއގައި އަތޮޅުތަުކގަިއ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް  ާޚއްޞަ  ؛ނީ ރާއްޖޭގެހީވަ

ނ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އައިއިރު   ދެ އަހަރު މިއަދަށް ޑުމެންގެއަުޅގަ

އިތުރުން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ . އޭގެ ވަނީ ނިންމާފަ ޞިއްޙީ ދާއިާރއިން އެކަނިއެތަްއ މަޝްރޫޢެއް  160އިރު ފުރިގެންދިޔަ

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުންމީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ   ފިހާރަތައް އާސަންދަ ލިބޭ ބޭސް ،ފިހާރަވަނީ ބޭސް އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ . އެއީ ައޅު އިމުކޮށްދެްއވާފަޤާ  ދެ ދިޔަވަނީ މި ވޭތުވެގެން ފިހާރަބޭސް 185ގަ

ޭބނެ ގޮތް މެދުވެރިކޮށްެދއްވާފަ. ޭއގެ ޚިދުމަތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލި ،އިމުކޮށްޤާތެރޭަގިއ  ގެއަހަރެއްހާ ދުވަހު 

ވަރަށް ވާހަކަދައްަކާވއިރު  ގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވަިއެގންައޅުަގނޑު މި ަދންނަވަނީ މިތާނގައި ރަްއޔިުތން، އެހެންވީމާ

ބޫުލކުރާނީ ގަށް މި ދެއްކޭ ާވހަކަ ރައްޔިތުން ިތމަންނަމެންނަ ،ތިމަންނާއަށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަން އެބަޖެހެއޭ ބޮޑަށް

ނޑުމެންގެ މި .ވަރަކަށްތޯ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްކިހާ މިން ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަުޅގަ

 ދޭތެޭރގަިއ މި ގުޅާލެޭވ ބްރިޖު. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުަވނީ  މާލެއާއާއި އޮތީ ުހޅުމާލެ ފާހަގަކޮށްފައި މި

ހުސްވުމުގެ ކުރިްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ވެސް އެ ބްރިޖުން ަވނަ އަހަރު  2018އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ބަޖެޓަީކ  ؛ްއވެސް ކަހަލަމި ބަޖެުޓގަިއ އެ ވެސް ހަމަ މި ވިދާޅުވަނީ . އެކަމަކުތުރުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނޭދަ

ވަރަށް ވަރުގަަދ އަމާެޒްއ މިީއ  ނޫނެކޭ ،ނޑު ދަންަނާވލަން ބޭނުންވަނީއެްއވެސް އަމާެޒއް އޮތް ެއއްެޗއް ނޫނޭ. ައޅުގަ 

ވަރަށް ވަރުގަދަ މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ބަޖެޓެކޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެވރިކަމުގައި ިމއަދު ހުންނެީވ  ،އޮެވގެން

ލެްއވީމަ ވެްސ އިހަމައެކަނި މި ބަޖެޓަށް ބައްލަވަ  ށް އިޤްތިޞާދު ެދނެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއްކަން ރަނގަޅަ

ނުޑ . މިހާވަރަށް ރާތްތަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަ  ލާފަިއ އިވާހަކަ ދައްކަ މިއަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިްނމާލަން. ނިތު ސްއަޅުަގނޑު ގަ ނޑު ދަންަނވާލަން ންމާލަމުންކުރަނީ ައޅުގަ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭނުންވަނީ ތިބެގެން އަުޅގަ

ވަކި ފިުކރަކަށް ބަލަިއގެންނެއް ނޫނޭ. މުޅި ޤައުމާއި މުޅި ަޤއުމުެގ  ،މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންަދނީ ވަކި ކުލައަކަށް 

ދިވެހިރާއްެޖައކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ  ،އަށް ޓަަކއޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީޔިތުންގެ ލާަބޔާއި މަންފާ ރައް

ނޑުމެން  އުޅެެލވޭ އިއެކީގަ  މިނިވަންަކމާ އިއަމާންކަމާ  ،ސް ހިތްހަމަޖެހިގެންރައްޔިތަކަށް ވެ ފަދަ ތަނަކަށް ހަދަން. އަޅުގަ

ދިރިއުުޅން  ގެއެ ރަްއޔިތެއް  ންތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީކޮންެމ ރައްޔިތަކީ ވެސް އެ ަރއްޔިދިވެހި  ،ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މި ލެޭވވަުރގެއްދައިފު ނޑުމެންގެ  ،އުެޅނީ ތަނަަވސް ރައްޔިތަކަްށ ހަދަން. އަުޅގަ ިޞއްީޙ އަުޅގަ

ނޑުމެ ނިޒާމަކަްށ، ލިބޭނެ  އިގަ އެކީ  ފަސޭހަކަމާ  ޚިދުމަތް ން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޞިއްޙީނިޒާމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

އަްށ ަރއީްސ ޔާމީން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ،ނެެލއްވީމަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާއިށް ހަދަން. މި ބަޖެޓަށް ބައްލަވަހަރުދަނާ ނިޒާމަކަ

އޮތް. ބަ މި ބަެޖޓުގަިއ ހިމަނާފައި އެ އިމުކުރުމަށްޤާއިާމރާތެއް  ީރގެ އާ ބު 25 ގައި ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު  .ދެއްވާ އިސްކަން

ދޭކަށް ބަރުންނަށް ޚިދުމަތްނުވަތަ އެމް.ޑީ.އޭެގ މެން ށް ޚިދުމަތްދޭކަށް ނޫން،ކަގެ މެންބަރުންނަީއކީ ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމުއެ
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ޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ރައް ދޭކަށް ނޫން.ޖޭ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ޚިދުމަތް ނުވަތަ  ނޫން،

ބޯހިޔާވަހިކަްނ ދިވެހި  އި އެއާެއީކގަނަސްކޮށްދިނުން. ހަމަނެ މަުގ ތަ ފަރުވާ ލިބޭ ޙީއް ޞި ގެްނވާ ތިބެގެން ެއކަށީ

އޮތް. ހުޅުމާލޭގެ ެދވަނަ އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ަމޝްރޫޢުތަކެއް މީަގއި ހިމެނިފައި 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ހުރި ކަންތައްތައް ުޓގަިއ ހިމަނާފައި ހީެގ މަސަްއކަތަށް މަުގފަހިވާނެ ގޮތަށް ބަޖެޔަވަފި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ ވަރަށް ، ކެއް މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ހުއްޓާލަށް ދާކަށެއް ނެތިން. މިފަދަ އެތައް މަޝްރޫޢުތަތަފްޞީ ައޅުގަ

މަންނަމެންނަކަށް މި ތި ،ގިނަ ދުވަްސވީ ތަޖުރިބާކާުރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެދުވެަވޑަިއގެން މި ވިާދޅުަވނީ

 ،ނުވަތަ ކުރިމަެގްއ ފެންނާކަށް ނެތޭ. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ބަޖެޓަކުންނެއް ެއްއވެސް ކަހަލަ އަލިމަެގއް

ފިކުާރއި ޒާީތ  ސިޔާސީ، ތެދުވެރިެވެގންެގ ައމިއްލަ ނަފުސަށް ތިމާ ހުރެއްޓިހިނދުކޮޅަކަށް، ހިނދުކޮޅަކަށް ރީއްޗަށް ހު

ޙަޤީޤަުތެގ މައްޗަށް ބުރަެވވަަޑއިގެްނ ނިކަން ވިސްނާަވޑަިއގެން  ،ްއކިބާެވވަަޑިއގެން ހުންނަވައިބުން އެޞުތަޢައް

ހަމަގައިމު ވެސް  އޭރުން އަމިއްަލ ނަފްސަށް .ދިރާސާކޮށްލައްވާފަޓް ރަނގަޅަށް ބަޖެ ،ބައްލަވާށޭ ބަޖެޓަށް ރަނގަޅަށް 

 ލެވުނު، މި ފަހުގެ އިހިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ެއކުލަވަ . ދިވެކަންޖެޓަކީ ަވރަށް ރަނގަޅު ބަޖެެޓއްމި ބަ ބޫލުކުެރވޭނޭގަ

ަބއެްއ ބޭފުޅުން  .ކަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްންމެ ރަނގަުޅ ބަޖެޓަކީ މި ބަޖެޓުލެވުނު އެއިތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ެއކުލަވަ 

އެކަމަކު  .މަޝްރޫޢެއް އޮތޭ އެބަ ވިދާުޅވޭ މިދިޔަ އަހަރު ެވސް ތިމަންނަގެ ދާއިާރގައި ިމެވނި މަޝްރޫޢެއް އޮތޭ، ެއވެނި

ގޮުތގައި ިމއަދު ބަޖެޓުަގއި ހުރި ގިނަ ކަންަތއްތަްއ  ބޫުލކުރާގަން ކަން ިހނގައިދާނެ. އަޅުަގނޑު ނުހިނގައޭ. އެހެ

 . ގިނަނުވާތީެއއް ނޫންކޮށްދެްއވަން ބޭނުންފުޅުކޮންމެހެން ސަރުކާރުން އެ ކަންތައްތައް  އުޅެނީ ނުކުރެިވގެން މި

ބަެއއް މަޝްރޫޢުތައް ހުންނާނެ ތިންހަތަރު ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފަ. ތިންހަތަރު  .ވެސްކަންތައްތަްއ، ބައްަލވާ މިހާރު

ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ވެސް އެކަށީގެްނވާ ބަޔަކު ކުިރމަތިނުލުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ނުކުރެވި ހުރި 

އީ. ޭއގެން މި އެނގެނީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ކުރެވެމުންދާކަން. ކަންތައްަތްއ މަސައްކަތްތައް ގިނަ 

ިމއީ ހަމަ  .ރައީސް ކަން. ިއްއޒަތްތެރިށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ނުލިބިގެންއުޅެނީ އެ މަސައްކަތްތައް ކޮ ނުކުރެިވގެން މި

ގަންނަވާނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ވާަދވެިރ ފަރާތްތަކަށް އިނގޭތޯ. އެ ޙަޤީޤަތް. އެންމެ ރަނގަޅަްށ ިމއަދު މިކަން އެނިގވަަޑއި 

ނޑުމެްނގެ މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  ބޭފުޅުން، މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިފާނަން. ައުޅގަ

ްއވި ބޭފުޅުން މެންބަރުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނާއި، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ަވޒީރުކަން ކުރެ 

އެ ބޭފުޅުންެގ  ،ކުންފުނިތައް ހައްދަވަިއގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާަގިއ މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން ެގންދެވިއިރު

ފަހުން ެއ ކުންފުނިތަކަށް  ވެރިކަމުަގއި އެ ކުންފުނިތަްއ ހުރީ އިނދަޖެހިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު މި ސަރުކާުރ އައި

އެުކ  ރޫޢުތައް ލިބި، ކުންފުނިތައް ކޮޅަށްޖަހައި ކުންފުނިތަުކގެ ަމސައްކަތްަތއް ހަލުވިކަމާވެސް ވަރަށް ގިނަގުނަ މަޝް 

ހިނގައި، އެ ކުންފުނިތަކަްށ މަންފާ ލިބެމުންދާކަން އެީއ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް 

 .ހެއްެކއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގެންދާ މަސައްކަތުގެއިރާ ތަރައްޤީުކރުމަށް ކުރަމުންއިޤްތިޞާދީ ދާ
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ޤީޤަތެއް ނެތް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަ މިއީ ޙަޤީޤަތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާަދވެރި ފަރާތްތަކުން މިއަދު މި ތަނަށް ތެދުވެ

ނުޑ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދާތީވާހަކަދަްއކަމުން ރަނގަޅަށް ބައްލަވާށޭ މިދިޔަ  ތި ބޭފުޅުން .އަޅުގަ

މިހާތަނަށް ައއިއިުރ ރާއްޖޭަގއި ކުރެވުނު ކަންތަާކއި، ުނކުރެވިހުރި ކަންތަކާ.  ،މި އަހަރުެގ ބަޖެޓާއި ،އަހަރުގެ ބަޖެާޓއި

 ،ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ އަދި މިދިޔަ އަހަރު ނުކުރެިވ ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެިއން މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި

އުތުާރއި ދެކުނަށް  . ރާއްޖޭގެނުޖެހޭނެއްަކވާ ވާަހކައަށް ބަރޯސާާވކަށްލެްއވީމަ ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅުން އެ ދައިލަވަ ބައް

 27ގެންދާ މަސައްކަތްަތއް. ތަރައްޤީއަށް މިއަދު ކުެރވެމުން  ލީމަ އެނގޭެނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެއިނަޒަރު ހިންގަ

ނޑުމެްނެގ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހިމެނިފައި ނަށްއަބިލި ކަށް ވާ މި ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައި މި އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަުކެގ  އ90ާ%ތެެރއިން ެވސް އަމާޒުކުެރވިފަ. އަދި ޭއގެ ގާތްުކރާ އަދަދަކަށް މި އޮތީ ައޅުގަ

ނޑުމެން އަ ތޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެކަމަށް ޓަކަިއ ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ޚާއްޞަުކރެވިފަ. އެއީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަ ނޑުމެން ރަ .ން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްފަޚްރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެކޭ ައޅުގަ އީސް ޔާމީން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެންނެވީމުވެރިކަމަށް ގެންނަން ނޑުމެްނގެ ،އުޅުުނއިުރ ވެސް މި ވާހަކަތައް އައީ ދައްކަމުން. އަުޅގަ  އަުޅގަ

މި ޤައުމަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ  ،ީދ ވަުޅަގނޑުން މި ޤައުމު ނަަގއިއޮތް އިޤްތިޞާ ޤައުމު މިއަދު ެވއްޓިަފއި މި

އަހަރެއްހާ  ވީ ދެ އްިސއްޔާ. މިމޭ ރައީްސ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނެ ފުދުންތެރި ޤައުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިދޭނަ

ެއކަން އެ ދަނީ ދައްަކވަމުން.  ތެޭރގައި ގެގެންނެވި ުކރުކުރު މުއްދަތުދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މަނިކުފާނަށް މި ލިބިވަޑައި 

ނޑުމެންނާ ުކފާނަކީ އެއްވެސް ހާލެްއގަިއ؛ އެ މަނި !ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ މިއަދު ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އަުޅގަ

ޓުަގއި ކަެމއް ޖަހާކަށް. ނަމެއްަގއި. އެމް.ޑީ.ޕީ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅެއް ނޫނޭ ނަމެއްގަިއ ބަޖެތިމަން، ބައްދަލުކުރަްއވާފައި 

ތެރޭަގއި ފޮނަދޫގެ ނަރުދަމާ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ލިޔެލާނެ. ޭއގެ ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ިމއީ. ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަެކއް 

ލައްކަ ރުފިޔާ  5އިމުކުރަން ޤާނެްއ ރަށެއްގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ން ރުފިޔާ ޖަހާފައި އޮވެދާނެ. އައަމިލި 1ޤާއިމުކުރަން 

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުަގިއ ، ނުއްވާ ޔާމީންގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެރަީއސް  ،ޖަހާފައި އޮވެދާނެ. އެކަމަކު ަރއީސް ޔާމީން ބޭނުންވަނީ

ގޮތަށް ބަޖެުޓގަިއ ފައިސާ ހިމަނުްއވަިއގެްނ  ބައި ނިމޭ ދާއިރު ެއ ކަމެްއގެ ޮބޑުމަނުއްވާ ކަެމއް އަހަރު ިނމިގެންހި

އެކީަގއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ނިޔަތުގަިއ  ޚްލާޞްތެރިކަާމިއ ވަފާތެރިކަމާން. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި އިކުރިއަށް ގެންދަވަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ،މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުން ކަންކަން ކުރަްއވާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަފއި މި އޮތް ވަަނ އަަހރަށް ހުށަހަޅުއްވާ 2016ހުށަަހޅުއްވާަފއި،  ގޮުތގަިއ މި ބަޖެޓު ދައުލަތުެގ ދައުލަތުން ބޫލުކުރާގަ

ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަހަރު ނިމިގެންވަނަ  2016އްޔާ މަ އިރާދަކުރެްއވި ދިޔައިބަޖެޓު ފާސްވެގެން

ނޑުމެން އުއްމީދުނުކުރާ، މިހާތަނަށް އަދި ުއއްމީދުނުކުރެވޭ  ގެ ަޤއުމަްށ ފަދަ ގިަނގުނަ ކުިރއެރުންތަކެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިލިބިގެންދާނޭ ާއއި ޖޭ.ީޕ ގުިޅގެން ރަީއސް ޔާމީން އަދި އެމް.ޑީ.އޭ ބީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕީ.ޕީ.އެމާ. އަުޅގަ
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ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް، ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ކެރިގެން. 

 ނޑުެމން އެކަން ކޮށްދޭނަން. އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ އެމް.ީޑ.ޕީން...އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ވަނަ އަހަރަށް  2016ރަީއސް. `. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

ދެްއވީީތވެ ޖެޓެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްަވއިލަފާކުރާ ބަޖެޓު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު ބަ 

ެއކު ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުން ެއއާދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ެއކު ުޝުކރު ތެރިކަމާކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްއަދުގެ ސަރު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޮކންމެ ރަށަކަށް އުާފވެރިކަްނ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތާަގއި ވެސް

ހުރި ވާހަކަތަުކގެ މަްއޗަްށ  ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ބަޖެޓެއް ކަުމގައި އިޝާރާތްޮކށް، އެ މަނިކުފާނު ަދއްަކވާފައި 

ނޑު ރިޢާޔަތްކޮށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލެވޭތޯ މަސަްއކަތްކޮށްލާަނން. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ  ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާހަކަެދްއކުމުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑު އެ ދާއިރާއަކަްށ ނިސްބަތް ާއިއ ާވ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ ތަަރއްޤީވެސް އަުޅގަ

 އެކު ޝުކުރު  ތަކަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާރުމަށް އަދުގެ ސަރުކާުރން ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްކުރިއެ

ނޑު އެންމެ ނޑުެގ ރަްއޔިތުންގެ  ،ބޮޑަށް ދަްނނަވަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ ދަންނަވަން. މި ޝުކުރު ައޅުގަ  އަުޅގަ

.ޕީެގ ފަހު އެމް.ޑީ އްމަލުކުރުމަށްހަންތަކެްއގައި ައޅުަގނޑު ތަދުވަހުގެ ހިތްދަތި ވޭައހަރު 3މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި 

ހު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަސައްކަތްތައް މިއަދު ފަ ވަީޙދުގެ ސަރުކާރު އައުމަށް .ރކާރު ބަދަލުވެ، ޑސަރު

ސް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަާވކަމީ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެ  މި ސަރުކާރުން ބޮޑު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ هللا އެންމެހައި ރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި ރައީސް ޢަބްދު

އާއި ކުރިއެރުންަތއް ފެންނަމުންދާކަން ހަމަ ަގނޑުމެންގެ ާދއިރާިއން ތަރައްޤީދަންނަވާ ކަމެއް. އާދެ! މިާހރު އަޅު

ރަށެއްެގ  3ދާނެ. އިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަމުންބި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެްސ ބަލަާދއިރާަގއި ތި ޔަޤީނުން ވެސް 

ޓަކައި ދެ  ދިނުމަށްއިހޯދަ ަކންހަމަަގއިމު ެވސް މިހާރު ދައުލަތަށް ލުއިފަސޭހަ ،މައްޗަށް އެކުެލވޭ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަކީ 

ކުޑަުހވަދޫގެ މަްއޗަްށ  ،އާބާދީ އެްއފަސްކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމެއް ގެންގުުޅއްވާ ރަށެއް ނިސްަބތްވާ ،ރަށަކަށް ކުޑަވެ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަދު އަޅުގަ  ނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ބިނާވެގެްނވާ ދާއިާރއެއް. އާދެ! މި ދާއިރާގައި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ހަމަދުވަހުގެ ތާރީއަހަރު  7ވީ  މަޖިލީހުގައި މި  ގެނެސްދޭ ވެސް ެއންމެ އުފާވެރިކަމެއް  އިމުގަުޚގައި އަުޅގަ

ނޑު  ،ނޑު ފާހަގަކުރާ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީއަޅުގަ މި ބަޖެޓު ގޮުތގައި ގެބަޖެޓެއް ބަެއްއެގ  4މިއަދުގެ މި ބަޖެޓަކީ މައިގަ
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މު އްއާ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ  ،ާއއިއިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ ،ކަން. އާދެ! އެ ހަތަރު ބަޔަކީިވގެންވާ ބަޖެެޓއްމައްޗަށް ެއކުލެ

ލެވިަފއިވާ ބަޖެޓެއް. އާދެ! މިފަދަ އިދަރަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެން ެއކުލަވަ  ،ާއއިތިޞާދީ ތަރައްޤީއިޤް ،ޚިދުމަތާއި

 އެިކއެކި ބޭފުޅުން ގޮތުންުގޅޭނުވަަތ މި ބަޖެޓާ  ،ދާިއރުދަްއކަމުންބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން މި ަމޖިލީހުގައި ވާހަކަ

ނުޑ މިއަދު ހަމަދަްއކަމުންދާއިވާހަކަ މި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ވެްސ ހަނދާކޮށްލަން އެބަޖެހޭ އިްޤތިޞާދު އިމުގަ ރުަގއި އަުޅގަ

ްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ ތަރައްީޤ ތޯ؟ އަދި ރާއްޖޭެގ ރައިރުވެފަިއވާ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ ކޮބަހީނާ އިޤްތިޞާދު

ނޑުމެންނަށް  އިމުކުރުމަށްޤާޓަކައި ނުވަތަ  ދިނުމަށްއިހޯދަ ވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލއަީކ ޤައުމަށް ދިމާމި ޓަކައި އަުޅގަ

 ން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްއިޔާސީ ިފކުރު ތަފާތުވުމެއްގެ ތެރެ ސި ،ެއްއ މައްސަލައަކީ  ބޮޑު ތޯ؟ އެންމެއިކޮބަ

ނޑުމެްނ އިނިސްބަތްވެގެން އެކުަލވަ ެލުވނު އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ ކަންަތއްތައް ކުރި ގޮުތގެ ވާހަކަ މިއަދު އަުޅގަ

ދަްއކާކަެށއް ނޫން.  ެއއްހަމަ ހުރެފައި ވާހަކަ ވެސް އިމުހަމަގަ ދައްކާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ައދި މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ވަިކ  ،ލާނަމޭ ބުނެކައިނުލަފާކަްނ ދައް ށް ތާއީދުކުާރ ނުވަތަ ތިމާގެތިމާމެންނަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއިވގެންދިޔަ

 މުގައި ހުންނެވި ބޭފުަޅކު ޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަ ދާއިރާއަކަށް ަވކި ކަމެްއ ނުޮކށްދޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އްޖޭެގ އެންމެހައި ަރްއޔިތުންނަށް އަސާީސ ޚިދުމަތް މިއަދު ޭއގެ މުޅިްނ ތަފާތު. ދިވެހިރާ ތަން. ެއކަމަކު  ވިދާޅުވަމުންދިޔަ 

އޮތީ  ވެސް ެއކަން އެ އިމުގަ ސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ހަމަދަނީ މަ ސަރުކާރުން އެޓަކައި އަދުެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެންނަށް އޭުރގަިއ މަ މި އިކުރިމަތިލާންޖެހިފަ އަދި އެކަުމގެ ގޮްނޖެހުންތަކާ ،ދޮގުކޮށް ސައްކަްތކުރި އޮތީ. އަުޅގަ

ސޫލަކުން ކަންތައްތައް ކުެރވިގެްނ ނުކުރެވިފައި ހުރި ދާއިރާތަކަށް ހަމަހަމަ އުގޮތްތަެކއްގެ ސަބަބުން ެއއްކަަލ ތަރައްޤީ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި ވާހަަކ ގައަޅުަގނޑުމެން  .ޝަްއކެއް ވެސް ނެތްއާދެ!  މި ފެންނަނީ.ތަން  ދާއަދު މި

ތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި އިކޮބަ ؛އޮތީ މި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދުދިވެ ،އިރު ދައްކާ

ނޑު ހަމަ  ވާ ފައިސާ ހުއްިޓގެން ނޫނިްއޔާން ބޭރުކޮލުގާދޫ ،ދަންނަވަނީ ކެރިހުރެ މި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަުޅގަ

ން ފައިސާ ބޭރުކުރަން ކޮލުބިގެނެއް ނުދާނެ. ާގދޫލި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެެދވޭ ތަރައްޤީ

އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ފަށާފަިއވާ ކަްނތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ެވސް ރިާޢޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް 

ދިޮކޅު ޕާޓީއަްށ ޚާއްޞަކޮށް އި ،ދައްކަމުންތަނުގައި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. މި 

އިުރަގއި އެތަކެްއ ކުންފުންޏެއް އޮތް 90. ވާހަކަ  ކަވަމުން ވިދާުޅވި ކުންފުިނތަކެްއގެދައްވާހަކަ  މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ

ނުޑ ވަރަށް އުފަލާއެްނމެ ދެ ކުންފުންޏޭހަމަެއކަނި ފައިދާވާ އޮތީ  އެފަދަ ބަހެއް ދުލުން  ،އެކު ފާހަަގުކރަން . އަޅުގަ

ދެ ކުންުފނި. އެ ދެ ކުންފުނީގެ ގޮތުަގއި ދިރާާގއި ފެން ކުންފުނި  ވާ ހަމަެއކަނިަޓކައި. ފައިދާ ކަމަށްެދްއވި ވިދާޅުވެ

ނޑު ަފއިދާ ބޭރަށް ގާދޫވާއިުރގައި އެ ކުންފުނީ ބައެއްތޯ؟ މިކަން އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ބޭރުކޮށްލީ ކޮންކޮލުން ގެ މަިއގަ

ނޑުމެން  ލިބޭ ފައިސާއިްނ މިއަދު އެ ކުންފުނިތަކުން  ،ނަމަ އެގޮތަށް ނުކުރިހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އެހެން އެކަން އަުޅގަ

އެކަމުން ލިބުނީސްތޯ؟  ްއގެ ފައިާދއެއް ލިބުނީސްތޯ؟ ިދވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ކިހާވަެރއްެގ ފައިާދއެއްވަރެ ދައުލަތަށް ކިހާ
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ނޑުެމންގެ މައި އެކުއެއާ އަދި ހަމަ އެއަރޕޯްޓ  ޝަނަލްިއންޓަރނޭ ރަށްޖީ.އެމް.އާ ކަމަށްވާ ށިދޮރާމަިއ ދޮރާށި،  އަުޅގަ

ނޫންތޯ؟ އަިދ  ެއއްކޮލުން ބޭރުެވގެންދިަޔ ފައިސާއިސާައކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގާދޫެގއްިލގެންދިޔަ ފަދޫކޮށްގެން 

ވާީތެވ  ކަމަކަމަށްކުރެްއވި ދަްއކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ ަރއީސް ނަޝީދު އްކޮށް، ަބެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކައެއާއެ ހަމަ

އަރާ ދެލޯ ސަލާމަތުން ށްގައި ސަުރކާރުން ކަމެއް ނުކުރާ ވާހަކަ. އެ ވާަހަކ ވިދާޅުިވއިުރގައި އަޅުަގނޑު ހިތަގުޅީފަޅު 

 އިމުގައޮތް ހުުޅމާލެ ކިޔާ ތަނެއް. ހަމަ  އިނެތީބާއޭ. މިތާނގައި އެަބއޮތޯ ރައީސް މައުމޫނުެގ ވެިރކަމުަގއި ތަރައްީޤކޮށްފަ

 ދަނީ ބަިއވަރު އެ އިތަނުގަ އެ  ،ައސާސީ ޚިދުމަތަތްކެއް ފޯރުކޮށްދެވި ،ުމކުރެވި އިޤާއެތަަނކުން އެ ވަސީލަްތތަކެއް  ވެސް

 ،ވާީތވެ ވިފަިއވާ ތަނަކަށްން އާބާދުކުރެ އިން. ަވކި ކަހަލަ ޕްލޭނެއްގެ ތެރެކުރެވެމުމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވި އާާބދު

 ،ވާނަމަރައްޤީުކރެވިފައި އޮތް ކަމަށް ތަން އިތުރަށް ތަ ކޮށްލަން ނުކެރުނީމާ ނުވަތަ އެބުރި އިމަށައިވެސް ކޮށަ  އިމުގަހަމަ

ންވެގެްނ ުހޅުމާލޭގައި އަތްނުލާ ،ވެދާނެީތވެ އޮތް ކަމަކަށް އި ތިމާމެންނަށް ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ މީހަކު ކޮށްފަ

ނޑު މި ލީމާ އެއީއިތައް އަޅަ ތަނަކަްށ ލާރިގޮސް ގުޅީފަޅު ިކޔާ   ދަންނަވަނީ ިއސްރާފޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ައޅުގަ

ގެން އި ހުންނަވަ ޤައުމުގައި އިޤްތިޞާުދ ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުަޅުކ  އަޅުަގނޑުމެން އި ކޮށްފަ ގޮތްގޮތަށް ކަންަތއް

 ގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކަންަތއް އި ތުަގއި އިްނނަވަހުވެރިކަމުަގއި ތަ

ނުޑ ދަންނަވާނީމުޖަހަގެންދާއިުރގައި ެއކަމާ ކުރަމުން ކަންކަމެްއ  އެ ،ނުކުރެވިގެން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެއްިކޔަކަސް އަުޅގަ

 ކަމަށް  ެއކު މަސައްކަްތކުރަނީ ތެދުވެިރކަމާ ތެރިކަމާއިޞް. އިޚްލާނުވާނޭ ންއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ހާސިލެއް މުޅިައކު

ނޑު ހަމަ ވަންޏާ ނ ިއމުގަ އަުޅގަ ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ  17 ،ޑު މި ދަންނަވަނީވެސް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްމަ ވެސް ނޯންނާނެ.  ނުދޭ އެންެމ ބަޖެޓެއްވެސް ވޯޓު ގައިމުކުރިއިުރަގއި އަުޅގަ

އެންމެހައި ކަންތައްތައް  ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ނުދޭ ވަޒީަރކު ނުހުންނާނެ. ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދިނުމަށްއަޅުަގނޑު ވޯޓު

ވެސް އެްއވެސް ކަެމްއ  އިމު ގަަގއި ައޅުަގނޑުެގ ދާއިާރގެ ހަމަދުވަހުން. އެހެންނަމަވެސް، ިތން އަހަރުކުރި

ވެްސ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ސަރުކާރުްނ  ގައިމުހަމަނުވާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ކޮށްދީފައި

ވެސް ކުރި ެއއްެވސް  ަގިއމުހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހަމަތުންނަށް ފައިދާހުށަހަޅާ ރައްޔި

ނުޑމެން މަސައްކަތްތުރާލެއް ނޯްނނާނެ. މިތަ ،އުނދަގުލެއް  ކުރަމުންދިޔަީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ހާއް. ބައެއް ކަހަލަ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ލަތްތަކުަގއި އަުޅގަ

ވެސް ކުރިމަތިވި. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ މި ރައްޔިތުންެގ  ތަ ކުރަން އުނދަގޫ ކަންތައްތަކާނުވަ ،ކުރަން ދިމާނުވާ

 ނަންޖެހޭނެ ތަނަކަށް ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ިނޒާމު އޮން ،ވާތީ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށް

ނޑު ަމއްަޗށް ނުކުމެ ވޯޓުތަ ،ޚިލާފަށް ދިޔައިމަ ވާތީ ބަެއއް ކަހަލަ އުސޫލުަތްއ މިތަނުގެ ގަާވއިދާ ނަގާ ހިސާބަްށ ޅުްނގަ

ނޑުމެން ވެސް ކަންތައް ދިޔައި ތަނުން ފެނިގެންދާކަށް  ލު މިއުކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިން. އެ މާޙަތިޖާޖުހުއިއެ މަ އަުޅގަ

ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެްސ ކަައކީ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން އުޅޭ ވާހަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި ބޭނުމެއް ނުވޭ.
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ނޑުމެއިޤް !ލީ. އާދެމި ވާހަކަ މި ދަންނަވާވާތީވެ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ން ހަމަ ތިޞާދުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އަުޅގަ

 ރާއްޖެއަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ ހެޔޮ  ،ެވސް މި ލިބޭ ފައިސާ ގައިމުލަން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ހަމައެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަވާ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގޮތްތަެކއް ނިންމަން. މިއަދު ައޅު  ކާ ަގނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑވުންތަގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް އަުޅގަ

ޔާމީން هللا ޢަބްދު ކޮރަޕްޝަން އެބަދޭ. މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގަވަން ހުންނެވި ؟ޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ ކުރިމަތިލާން މި

އުނދަގޫ އެތަްއ ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެެގްނ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅުެގ ތެރޭގައި ދަތިވެސް މިވީ  ގައިމުޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ހަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ  129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާހިނގައްޖެ. ކީއްތޯ ކުރާނީ. ތެރި ނޫން މީހުންތަކެއް ފެނިގެންލާޞްހިނގައްޖެ. އިޚް

ާއއި ގާނޫނުން މަތިކުރާ ކަންތައްަތއް ކުރުމަްށ ޫނނުއަސާސީޤާވާލުކުރާ ކަންތައްަތކާއި ހަމްހޫރިއްޔާ ދަށުން ރައީސުލްޖު

. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަންޏަކުްނ ންޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެކުލަަވއިލާ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަ

ނެތުނީމާ ދެން ނަގާ މީހުންގެ އިުޚލާޞްތެރިކަން ދިުނމަށް ޓަކައިނުހިންގޭނެ ޤައުމެއް. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެ

ކަމުގައި ދެންނެވުަމކީ ޔާމީންهللا މައެކަނި ރައީަސކީ ޢަބްދުގެންދަވާ ހަ ހޭ ގޮތަށް ަކންތައް ކުރަްއވަމުންކަންތައް ކުރަންޖެ

ބާވަތުގެ ކަންަތއްތަްއ  މި، ަފކަށެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާސާެވވޭ ބޭއިން ވެސް އެހެން ރައީސުންނަށް ގައިމުހަމަ

ނޑުމެންނަށް އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން މި ފެންނަމުންދަނީ އެ ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް  ،ކުރަމުންދާއިރުަގއި ވެސް މިައދު އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނަންގަވާ ޑިސިޝަންތަކަށް ުނަވތަ އަޅުްއވާ ފިަޔވަޅުަތކަށް މި  ،އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ެވސް، ވެސް

މި ިކޔާ އެްއޗެްއ ދިމަލެއް ނުވޭ. އެްއކޮޅުްނ ، ތަން. އެހެންވީމާ ނުދޭއްބާރުލުންދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން އެ މަޖިލީހުގައި އި

 ،ތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ އެ ގޯސް މީހާ ދުރަްށ ލާން މި ،އެކަުކގެ ގޯސް ވާހަކަދަްއކާފައި

އާިއ ކުިރއެރުމުގެ ތަރައްޤީ  ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ، ެހންވީމާއްބާރުލުެމއް ނުލިބޭ. އެއެކަމަކަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުްނެގ އެ

އޮތީ ޕާޓީ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން އެކުލަަވއިލެވުނު ެއންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި  ޤައުުމ މި ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މި

ނޑު ހަަމ މިހެން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކަންތައްތަެކއް ުކރެވިގެންނޭ. އަޅު  ލި ދަންނަވާގަ

ތުގެ ދަރަނީގެ ގޮުތގައި ދެ މި ބަޖެޓުގެ ދަރަނީގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ދައްކަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަ 9.5% ،ކަމަކީ

މާލިއްޔަތު  ޖެހޭޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަންައޅުަގނ ،އެހެންވީމާ ؟ތީ ކިހިނެއްެވގެންތޯއޮ ނެއްހާ ރުފިޔާ އަރާފަިއ މިއަބިލި

ެވސް މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް  ގައިމުޚިލާފަށް ކުރެވިފަިއވާ އެަތއް ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި. ހަމަ ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ

ނުޑމެން ޤުރުބާނީތަކެއް ވާން އެބަޖެހޭ. ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ އާިއ ޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

އަިދ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ،ތުން ބޭުނންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރިއެރުމަށް މަސަްއކަތްކުރުަމށް ދާއިރާގެ ަރއްޔި

ެވްސ  ގައިމުދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ހަމަ ،ބޭނުންކަމުގައި ވީނަަމވެސް

ނޑުބާވަތުގެ ކަންކަމުަގއި އަ މި ،އް ފުލެއް ނުބެއްދޭނެ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ޚަރަދުތަކެ  ،ދަންނަވާނީ  ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަޙޤީޤީ ތަގަތަންކޮޅެއް  ރައްޤީ ގެނެސްދެވޭނީ. ބޫލުކުރަން ފަޭސހަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަިއގެންޭނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ައބަދުބާވަުތގެ ވާހަަކތަ މި، އެހެންވީމާ ވެސް މި ތިބެނީ މި ދައްކާ ވާހަކަތަުކގެ ޙަޤީޤަތް ހުރީ ކަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުންދަނީ ދާދި ފަހަބަލަން. އިޤް ކިހާވަރަކަށްތޯ ކުން ތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ މިއަދު އަުޅގަ

ދުވަހަކު ހިނަގއްޖެ ބިލެއް ާފސްކުރެިވގެން. ބޭންކުތަކުން ިހނގައްޖެ މި މަޖިލީހުން އިހަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ޖިލީހުގައި ވެސް ައޅުަގނުޑ ރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. މިދިޔަ މަދަނީ ބު ލޯނު ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ  ،ހަމަ ރަްއޔިުތންނަށް މިއަދު ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ،ފަިއވާނެއިލަ ގޮވާ

 ކުރާ ުއސޫލުން މި ން ޤައުމުތަުކގައި ކަންތަަރއްޤީވެަފއިވާ އެހެ ގައި،އި ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަ

ނޑުމެންނަށް ގެދޮރު ތަނު އޮިޑދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް އެަބ  މާރާްތކުރުމާއިއިގައި އަުޅގަ

ނުޑ ޮގވާހޭހަމަޖެހެންޖެ ވެސް، ިދވެހިރާއްޭޖގައި ަފއިސާ ހުރި ތަންތަނުަގއި އެބަހުރި. އެހެންނަމަ ،ލަން. އަދިވެސް އަުޅގަ

އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ޓަކައި ަވކި ހިސާަބކަށް ދިޔައިމާ އެ ފައިާސ  ،ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަންކަން

ނޑުމެންނަށް  ބަށް ނުޖެހޭ ހިސާެއ ގަންނަން، ބިލު ގަންނަން. އެހެންވީމާމި މަޖުބޫރުވަނީ ޓީބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

ށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ވެސް ހުރި ފައިސާއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަ މުވަންޏާ ދެވިއްޖެ ކަމަށް

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުން ކަހަލަ ކަންތައް ކުެރިވގެންދާނެ.  މާރާތްކުރުމާއި އިބިގެން ގެދޮރު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލޯނު ލި 

ވެސް ވީހާ .ނުޑ ޮގވާލަންއަުދގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް އަުޅގަ ،އަޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަްށ އެދޭ ކަެމއް

ކޮށް ޞައަދި ޚާއް  ،އާއި ުކރިއެރުންތަނުގެ ތަރައްޤީ މި، އުމަކަށް ވެފައިޤަިދވެހިރާއްޖެ ކަހަަލ ކުޑަުކޑަ  އަވަހަކަށް

ނުޑ ހަމަގައިމުސް އެތައް ގުނައަކަށް ދަށްެވގެންއިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވެ ބޫލުކުރާ ގަވެސް  ދާނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ އަމިލި 4އެ  ން ރުފިޔާ ނެގީމާއަމިލި 4 ،ލޯނު ގ11.5ެމާރާތްކުރުމަްށ މިހާރު ނަގާ ލޯނު، %އި ކަމެކޭ ގެދޮރު

މަ ތީ ށް އޮގޮތަ ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާ ނަށްއަމިލި 8ދައްާކއިރު  ގައި ދުވަހު ތެރޭއަހަރު 10އަނބުރާ 

އެކަން ، އް ނުވެގެން ެއ ދަނީ. އެހެންވީމާރައްޤީތަރާނީ ތައުމުގެ ބައެއް ކަހަލަ ޢުމްޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާޓަކައި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފަިއާވ ބަސް އްލުކުރުމަށްޙަ ކު އެ ތެރިކަމާޞްފުޅަށް އަޅުގަ

ށް ބޮޑަްށ ތަނުން ފާސްކުރެިވގެންދިޔަ ބިލަކީ ވެސް އެކަމަށް ވަރަ ކޮށް ދާދި ފަހުން މިޞަޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޚާއް 

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ ދާނެ ބިލެއް ކަަމށްގުފަހިވެގެންމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ  ،އެކު ފާހަގަކޮށް ވާތީވެ ެއކަން އަުޅގަ

އި ކުިރއެރުުމގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު ތިމާގެ ާދއިރާއަށް ތިމާއަށް ެއއްވެސް އާޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ،ަގއި ބުާނއިރު އޭކަމެއް ނުކުެރވެ ވެފައި ހުރި ކަންތައްތަުކެގ ވާހަކަ ދަްއކާލެއް މާ މަދޭ. އަުޅގަ

ވެސް  ގައިމުއެ ާދއިރާގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތެްއ. ހަމަ ،އަޅުަގނަޑކީ ވެސް ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ނޑަމިދި . ކަންަތއްތައް ލިބިފަ ގެތަރަްއޤީ ގެ ަބއިވަރު ވެސް ނުލިބޭވަރު ގައިމުހަމަ ށް ޔަ ދުވަސްތަުކަގއި ައުޅގަ

ނޑު ވެސް ކަންޮބޑުވާ ކަންތައްތަެކއް  . އާބާދީ އެއްފަްސުކރުމުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގިއ ހުރޭއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭ ވަކި ސަރަ އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމަށް ނަޑއެޅޭ ބަޖެުޓގައި ހިމެނޭ ކަންތަހަޓަކަިއ ކަ އް އަހަރުްނ އްތައްުދތަކަށް ކަ

 .މު ކަމެއްއްހިވެސް މު މު ކަމެއް. ހަމަ ކޮންމެހެންއްމަީކ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ުމހިދިއުެވގެންޛުއަހަރަށް ތަންފީ
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ައކީ އާބާދީ ރަށްތަުކގެ ެތރެއިން ުކޑަހުވަދޫ ވެސް ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހިމެނޭ ގައިމުހަމަ ،އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ

ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް ދިިރުއޅޭ ރަށެއްކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  އެއްފަްސކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް

އްކަްތ ވަީނ ރަުށގެ ަރއްޔިތުން އެ ރަށެްއަގއި ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއް. ބިން ހިއްކުމުގެ މަސަ  3ެވސް އެނގޭނެ. މިހާރު

ތަނުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން  އްކިގެން އެހިތަނުަގއި ބާކީ ބަިއ ބިން . އަދި ކުރިއަށް އޮތްއެއްަބއި ނިންމާފަ

ވެސް ެއ  ގައިމުތަން ދެކުމަކީ ހަމަ ދާަތން ތަރައްޤީެވގެން ކުެރވިގެން އެއިމުޤާނެ ރަނގަުޅ ނިާޒމެއް ދެވޭފޯރުކޮށް

ނުޑ ވެ ސް ވެވީހާ  ،ވާީތވެ ސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދ ކަމަކަށްދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ދެކޭ ހުވަފެނެއް. އަުޅގަ

އެ ތަނަްށ  ،ތެރެއިން މިކަހަލަ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ގެބާދީ ެއއްފަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު އަވަހަކަށް އާ

ންދާނެ ގޮތަކަށް ކަންަތްއ ުނވަތަ އެ ތަނުގެ އާބާދީ އިތުރުެވގެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް

ތަށް އެަތއް ގުަނއެްއ ވަސްތަކަށް ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަިދއުމަކީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވެގެން

އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގވާލަން. މިހާރު ިހނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ،ދާނެ ކަމެްއ ކަުމގަިއ ދެކޭތީވެ ލުއިެވގެން

ބިލު ޤާޢިލްމީ  ،ައކީ ވެސް ަހމަ ތަޢުލީމީގައި ުކޑަހުވަދޫނތާ  އަދި ކުރިއަށް އޮތް ،ތެރޭގައި ހަމަ އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން

އް ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަސްއެ  ،ވާތީވެ  އްުދގެ ބޮޑު ރަށަކަށްހަސަރައެ  ،ވާތީ ންތަކެއް އުފެދެމުންދާ ތަނަކަށްދަރި

 ވާީތވެ  ގެ ަރއްޔިތުްނ ދެކޭ ހުވަފެނަކަށް ެއ ދާއިާރއެއް  ،ެވސް ައޅުަގނުޑ ވެސް  ަގއިމުދިއުމަީކ ހަމަކުރެިވގެންއިމުޤާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޤުތައެކަން ވެސް ެވގެން ައަވސް މުސް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަދި  ބަލެއްަގއި ިދުއމަކީ އަުޅގަ

 ވުރެ  އަކީ ވެސް މިހާރު ބިމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ރަށެއް. ހާހަކަށްެއކު ޖެހިގެން އޮތް މާއެނބޫދޫއާއެހަމަ

ޤީެގ އަކީ ވެސް ތަަރއްށް. ާމެއނބޫދޫނޑު ނިސްބަތްވާ ރައަކީ އެ ރަަށކަށް އަުޅގަ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ މާއެނބޫދޫ

ޮގސް މިހާރު ރަށުގައި ދިރިއުޭޅ ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ގޯތި އައިސް ކުރިއަށް ހިނގަމުންމަޝްރޫޢުތަކެއް މި ފަހަކަށް

ދާނެ އި އެ ަރށުގައި ބިން ިހއްިކގެންބަލެއްގަ ވެސް އަަވސް މުސްތަޤް ވީހާ ،ވާތީވެ  ލިބުމުގެ ދަތިކަން އޮްތ ރަށަަކށް

އަދި އެ ރަށުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ،ސް އެ ރަށުގައި ތިބި ޒުވާނުްނނާވެ  ގައިމުއް ދެކުމަކީ ހަމަދުވަހެ

ނުޑ ވެސް ައވަހަކަށް އެަކން ކޮށްދެްއވުމަވެްސ ސަރުކާރުން ަބއްލަވާަފއި ވީހާ ެއކަން ،ވާީތވެ ދޭ ކަމަކަށް އެ ށް އަުޅގަ

ނއެއާގޮވާލަން. އަދި ހަމަ ހުރިހާ  ޑުމެން އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ެއއް ރަށަކަށް ބަދަލުވާެއކު ައޅުގަ

ވާީނ  ،. އެގޮތުންނާޔަތްތަކެއް ދީފައިމޫނުގެ ަސރުކާރުަގއި އެބަ ހުރި ކުރީަގއި ވެސް މައު ،ނަމަ ރަށްޔިތުން ބަދަލުވެއްޖެ

ރަށަްށ  ރައްޔިތުން މިހާރު އެއްކޮށް އެ އެ ހުރިހާ ،ރައްޔިތުން ކުޑަުހވަދޫއަށް ަބދަލުވެފައިވާ ަރއްޔިތުންނަކީ 

ެއހެން މީހުންނަށް އެ ތަނަށް  ،ބިނާޔަތްަތއް ލިއިެއ މީހުންނަށް ވެސް ެއ ލިބޭ  ،ވެ ވާތީ  ބަދަލުވެފައިާވ ބަޔަކަށް 

ިދއުމަީކ ވެްސ ައވަހަކަށް ލިބިގެން ނާޔަތް ވެްސ ވީހާއިެއ  ،ވާީތވެ ތްވަަރކަށް ވެެގންދާނެ ކަމަކަށްއާބާދުވުމަށް ހި

ނުޑ  ށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައިނޑު ވަރައަޅުގަ  ވާތީވެ އެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ! އަުޅގަ

ވެްސ މި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާތަނަށް  ގައިމުްނގެ ބަޖެޓަކީ ހަމައަބިލި 27.4 .އެުކ ފާހަގަކުރަން ހަމަ ވަރަށް އުފަލާ
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ޖެުޓގައި ަމއިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވެސް ވެސް ފާސްނުކުާރވަރުެގ ބޮުޑ ބަޖެޓެއް. އަދި މި ބަ

ކޮްށ ޞައާއި ކުިރއެރުމަށް އަދި ޚާއްޤީ އެކަީށގެންވާ ގޮަތކަށް މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައް

هللا މަށް ޢަބްދުވަނަ ާމއްދާަގއިވާ އަސާީސ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވު 23ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ދަންނަވަން.  ޝުކުރުއެކު  ތެިރކަމާ ޞްމަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު އިޚްލާ ގެ ސަރުކާރުން މި ކުަރމުންގެންދާ ބުރަޔާމީން

 ،އަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަްށ މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން އެއްބާރުލުންދީއަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ  އިނުލައިެއޅުމަށް ގޮވަ މުގެ ފިަޔވަޅުޓަކައި ާރއްޖެައށް ދަތިކުރު ރުދަނާކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަ 

 ށް...އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   12ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދިޔަ ޖަލްސާ މިހާރު މި ވަނީ ރޭގަ

އިރުަގއި މި ވަނީ އެިދވަޑަިއގެންނެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ވަަޑިއގެން އި ހަމައަށް އަފަހަކާ ޖަހަން 

ވަނަ އަހަރަށް  2016. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ނިމިފަ އި ށް ފުރުޞަތުއަރުވަރުންނަތިއްބެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ

ާއއި މިއަދު މުގައި ދަންނަވަން. އާދެ! އިއްޔެ ކަސް މަރުޙަލާ ނިމުނީހުމަ ބައިގެ ބަލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ފުރަތަ

ިއއްޒަތްތެިރ  27އަދި އިްއޔެ  ،45އޮތް. މިއަދު އްކަާވފައި އެބަދަޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިއް 72ލަ މުޅި ޖުމު

އެހެންމެ މައަދި ހަ ން.ޝުކުރު ދަންނަވަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ،މެންބަރުން. އެހެންކަމުން

ފުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުްނ މޭޒުެގ އެންމެހަިއ މުވަްއޒަ އިދާރީމަށާއި ައދި އްމަޖިލީހުގެ އަމީންޢާ

ވާ  2015 ބަރުންނޮވެ 18ލާނީ. އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާީނ އިރޭގެ ޖަލްސާ ނިންމަ މިއަޅުަގނޑު 

 ގައި. 11:00މާދަމާ ހެނދުނު  ؛ބުދަ ދުވަހު
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