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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الزحوي الزحين، الحود هلل ّالصالة ّالسالم علٔ رسْل هللا ّعلٔ آلَ ّصحبَ ّهي ّاالٍ

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިއްޒަތްތެރ20ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.2002/3/00/މިއަދުގެްއެޖެންޑާގެްނަންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް-3.2އެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްސަތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާް.4ް

ް

ްކެވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްރި

ްއެޖެން ްނަންބަރު ްް-4ޑާ ްމިއަދަކީ ްއެންގުން. ްއަންގާ ްބަޖެޓ2113ްްުރިޔާސަތުން ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްޖުމްލަ، ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްދުވަސް. ްފަހު ްއެންމެ ންބަރަކުްމ24ްެބަހުސްގެ

މެންބަރަކު،6ްްމެންބަރަކު،ްޕީ.ޕީ.އެމްގ12ްްެމިހާތަނަށްްވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވޭ.ްއަދިްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެް

ް 5ްްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްއަދި ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށ3ްްްމެންބަރަކު، ްވެސް މެންބަރަކު

ްއެހެ ްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. ްފަދައިން، ްދެންނެވި ްފަށަމުން ްބަހުސް ްބަޖެޓު ްމަސައްކަތް، ްމިއަދުގެ ންވީމާ،

ްއެހެންް ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ްގެންދެވޭތޯ ްކުރިއަށް ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ

ްގަވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތް، ްމަޖިލީހުގެ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްރިޔާސަތުންްދެންނެވި ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ އިދުގައިވާ
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ްއެް ްނިންމުމުން ްޖަލްސާ ްހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިގެން.ްއެހެންނޫންނަމަ،ްމިއަދުގެ ްމެންބަރުން ްކޯރަމް ްގެންދެވޭނީ ކުރިއަށް

ްޤާނޫނުގައިވާް ްގެންދަންޖެހޭ.ްއެއީ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްނިމި،ްބަޖެޓު ްބަހުސް ްބަޖެޓު ްމަތިންްްހިސާބުން ގޮތުގެ

ްކަމުގައިް ްމަސައްކަތެއް ްކޮމިޓީ ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްރިޕޯޓު ްމަޖިލީހަށް ްނިންމައި، ްތާރީޚަކަށް ްވަކި ްމަސައްކަތަކީ ްކޮމިޓީގެ އެ

ްއައިޓަމުް ްއެހެންޑާ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތިން ްއެގޮތުގެ ްއެހެންވީމާ، ވާތީ.

އާްދެމެދ4:35ްުއިންްހަވީރ9:35ްްުޑިސެމްބަރުގައިްހެނދުނ5ްްުކޮމިޓީތަކުގެްބައްދަލުވުން.ްއިއްޔެްްގައިްމިްއޮތީްދެނ4ް

ގަޑިއިރުްމިްކޮމިޓީތަކުގެްމަސައްކަތަށްްމެންބަރުންްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ.ްމިއަދ7ްްުކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުންްބޭއްވިފައިވޭ.3ްް

ް ްއޮތީ ްދިރާސާކުރައްވ9:31ާމި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްނަންބަރުްްގައި ްކޮޓަރި ްއޮންނާނީ ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްމި ކޮމިޓީ.

ްގައި.1

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްސުވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް-5ްއައިޓަމުްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްްްްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްްއައިޓަމުގެްދަށުންްސްްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިމަޖިލީހުގެްރައީް-6އައިޓަމުްްންޑާްއެޖެ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްކަމެއްްނެތް.މަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިް-7އައިޓަމުްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްްއެޖެންޑާް ްކުށެއްްްކުރިންްް-8އައިޓަމު ްއެފަދަ ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެއްގެ ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ

ްށްްމިއަދަކުްވެސްްނެތް.އިޞްލާޙުކުރާކަ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްް-9ްއައިޓަމުއެޖެންޑާ ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްމި ްބަހުސް. ވަނ2113ްްަް-9.1އިބްތިދާޢީ

ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީްއަހަރަށް ްފުރަތަމަ ންމެ

ްއިބްރާހީމުް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްގެންދެވި، ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ްދިޔައިރު ނޑިގެން ްމެދުކެ ްޖަލްސާ އިއްޔެ

ްއަޅުގަނޑުް ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްމުއްޠަލިބަށް.

ްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުް

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްްالحمد هلل رب العالمين الصالة والسالم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين`.ް

ްޢިއްޒަތްތެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްފަށާނ2113ްްީރި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުސް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުމެންގެްބޯމަތިންްއަނދިރިވަމުންދިޔަްއަޅުވެތިކަމުގެްބޯވިލާގަނޑަކުންްސަލާމަތްކުރުމުގެްސަބަބެއްްކަމުގައިްމާތްް އަޅުގަ

ްރައީސުهللاް ްހިތްވަރުގަދަ ްޤައުމުގެ ްމި ްމެދުވެރިކުރެއްވި ްވަތަޢާލާ ްވަޙީދުްސުބުޙާނަޙޫ ްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޙަސަންްމަނިކަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމާލޭްބައިނަލްއަޤުވާމީްއެއަރޕޯޓުް

ނޑުމެންްމިްދައްކަމުންްއަންނަްވާހަކަތަކަކީްޙަޤީޤަތެއްކަންްދިވެހިްރައްޔިތުން ގެްތެރެއިންްކުއްޔަށްދިނުމާްގުޅިގެންްއަޅުގަ

ް ްއެންމެ ްގަބޫލުކުރާނެ. ްމިއަދު ްބަޔަކު ްނުދިއުމަށ2ްްްގިނަ ްޤައުމުން ްމި ްޖީ.އެމް.އާރު ްތިބި ްޅަފަތުގައި އަހަރުނުވާ

ްކަމުގައިް ްކަމެއް ްހާމަވެގެންދިޔަ ްޙަޤީޤަތް ްވާހަކަތަކުގެ ްއައި ްދައްކަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިންވަރަކީ ފައިވިއްދާލާފައިވާ

ް ްއަސާސްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކައިދޭ ްސިފަ ްޤައުމުގެ ްއެ ްބަޖެޓަކީ ްބަޖެޓަކީ،ްޤައުމެއްގެ ްޤައުމުގެ ރައީސް،ްމި

ްކުރަމުންދިޔަް ްހަލާކުކޮށްލުމަށް ްޤައުމު ްދިވެހި ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްވަނީ ްއިތުރުވެފައި ްދަރަނި ްޤައުމުގެ ްވާއިރު،ްމި ކަމަށް

ްޢިއްޒަތް ްއެކު. ްހިތާމަޔާ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްކަމަށް ްއެްމަސައްކަތުން ްދިނުމާއި ްއެއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްރައީސް. ތެރި

ް ްހުއްދަދިނުމަކ26ްްީތަނުގައި ްއެޅުމަށް ްކޮލެޖުތައް ްސްކޫލްތަކާއި ްހޮސްޕިޓަލާއި ްތަނުގެ ްއެ ްއާބާދުކުރުމާއި ްމީހުން ހާސް

ކުްހިތާމަޔާްއެކުްކުރީްސަރުކާރުންްމިްޤައުމުގެްމިނިވަންކަންްނަގާލުންްކަމަށްްދިވެހިްޤައުމުްދެކެްލޯބިވާްކޮންމެްދަރިޔަ
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ގަބޫލުކޮށްްކަރުނައަޅާނެްކަމީްޝައްކެއްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމާލޭްބައިނަލްއަޤުވާމީްވައިގެްބަނދަރުް

ް 25ްްޖީ.އެމް.އާރަށް ްލިބެންޖެހޭ ްޤައުމަށް ްނަމަ،ްމި ްއޮވެއްޖެ ްޤައުމުގައި ްއިތުރުން،112ްްއަހަރު،ްމި ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ހާސްްމީހުނ68ްްްއަހަރުްފަހުންްއެއްވެސްްބަޔަކުްޒިންމާނުވ25ްްާޤައުމުްވާނީްދަރާފަ.ްއޭގެއިތުރުންްްބިލިއަނުންްމ22ްި

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބޭނެ. ްޤައުމުގައި ްރައްޔިތުންގ25ްްެމި ްޤައުމުގެ ްމި ްރައްޔިތުން، ްޤައުމުގެ ްމި ްފަހުން އަހަރު

ޖެހޭނީްފިޖީގެްރައްޔިތުންްފަދައިންްއެްދުވަހުންްއަޅުގަނޑުމެންްމިނިވަންކަމެއްްނޯންނާނެ.ްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންްއުޅެން

ް ްއުޅެންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހުން ްއެ ްނެތި. ްއެއް ްވަޒީފާ ްގޮތުގަ.3ްްއުޅެންޖެހޭނީ ްރައްޔިތުންގެ ްދަރަޖައިގެ ވަނަ

ްރައީސް.ް ްމ2113ްިޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްބޮޑުވެފައި ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓް ްޤައުމުގެ ްމި ްއަހަރު ްްވަނަ އަހަރ31ްްުޤައުމުގައި

އަހަރުްތެރޭގައިްކުރެވުނުްމަސައްކަތާްއެކުްމ3ްްިދުވަހުގެްތެރޭގައިްގެނެވުނުްޢުމުރާނީްތަރައްޤީްހަލާކުކޮށް،ްވޭތުވެދިޔަް

ްބޮޑުވާނެތީ.ް ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްޚަރަދު ްކުރަންޖެހޭ ްކަންތައްތަކަށް ްނޫން ްއެ ްމަރާމާތުކުރުމާއި ްހަރުމުދާ ްހުރި ޤައުމުގައި

ްޢިއްޒަތް ްރައީސް. ްބޮޑުވަމުންދާއިރ2112ްްުތެރި ްދަރަނި ްބޭރުގެ ްވާހަކަދައްކަމުން ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްދަންނަވާފަ.ް ްވާނީ ނޑު ްވާތީއޭ،ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކައިރިން ްބޮޑުމަހެއް ްނަގަނީ ްމި ްދަރަނި ްކަންބޮޑުވާންވާނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްބާް ްމަސް ްއައިނަކުން ްދަހި ްއެއީ ްދެންނެވިއިރު ްވިސްނާށޭްއެހެން ްއޮވެދާނެކަމުގައި ްމަހެއް ްބޮޑު ްއައިނުގައި ްއެ ްނަމަ، ނާ

ްދަންނަވާފަ.ްމިހެންް ްވާނީ ްވެސް ްކަމުގައި ްއޮންނާނެ ްއެއް ްމާނަ ްބަހުގައި ްބުނާ ްކަމަށާއި،ްމުސްކުޅިން ްބުނާ މުސްކުޅިން

ްއަނގަ ްނިގޫ ްބޮޑުމަހުގެ ްތިލަވެ، ްބޮޑުމަސް ްކުއްލިއަކަށް ްތިއްބާ ްހޭބޯނާރާ ްބާނަން ްމަސް ްނުވަތަްްދެންނެވީ ްލައި، އަށް

ްހުސްކޮށްލާނެ.ް ްމީސްކޮޅު ްކާލަފާނެތީ. ްމީހުން ްތިބޭ ްއޭގައި ްބަންޑުންޖަހައި، ްދޯނިތައް ްނިގުލުންޖަހައި، ބޮޑުމަހުގެ

ް ްއޭގެ ްރައީސް، ްދިވެހ1ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްނުރައްކާ ްއޭގެ ްކޮބައިކަމާއި ްމަހަކީ ްބޮޑު ްބަހުސްކުރާއިރު ްމި ްފަހުން އަހަރު

ނަްދިވެހިްރައްޔިތުން،ްމިދެންނެވީްޤައުމުްދެކެްލޯބިވާްގިނަްރައްޔިތުންނަށްްމިްވަނީްހާމަވެފަ.ްރައްޔިތުންގެްތެރެއިންްގި

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްދިވެހ9ްްިޖީ.އެމް.އާރުން ްނިޔަލަށް ްސެޕްޓެމްބަރުގެ ްފެށިގެން ްއެޕްރީލުން ްއަހަރުގެ ްމި ްތެރެއިން، މަސްދުވަހު

ް ްދައްކަންޖެހޭ ްއަދ311ްިދައުލަތަށް ްނުދީ، ްރުފިޔާ ްްމިލިއަން ްދައުލަތ61ްްްއިތުރު ްދިވެހި ްއަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއިއްޔެް ްޙަޤީޤަތެއް. ްހާމަވެފައިވާ ްއެނގި، ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެއީ ްވާކަން ދަރުވައިލާފައި

ް ްބޭންކުން ްއެގްޒިމް ްސިންގަޕޫރުގެ ްނަމުގައި ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްއެއަރޕޯޓު ްމާލޭ ްޖީ.އެމް.އާރުން 351ްހާމަވެގެންދިޔައީ

ްދައްކަންް ްއަދާކުރުމަށް، ްދަރަނިތައް ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްހުރި ްއިންޑިއާގައި ްފައިސާ ްއެ ްނަގައި، ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްދިވެހިް ްއަކީ ްފައިސާ ްމި ްއެއަކީ. ްބޭންކު ްއެގްޒިމް ްބޭންކު. ްއެގްޒިމް ްއަކީ، ްފައިސާ ްމި ްއަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން.

އިވާްލޯނަކަށްްވާތީ،ްމިއަދުްދިވެހިްސަރުކާރުންްވަނީްމިްފައިސާްސަރުކާރުގެްސޮވެރިންްގެރެންޓީްއެއްގެްދަށުންްނަގާފަް

ް ްއަކީ ްއާމްދަނީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތ13ްްްދައްކަންޖެހިފަ. ްފެންނަން ްކަމަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްކު ްއަންނާނެ ްޓޫރިޒަމަށް ްނިސްބަތަށާއި ްއިތުރުވެފައިވާ ްއެކްސްޕޯޓު ްމިހާތަނަށް ްއަހަރު ްމި ރިއެރުމާއިްނަމަވެސް،

ގެްހެޔޮްރަޙުމަތާްهللاޖީ.އެމް.އާރުްއަތުންްއެއަރޕޯޓުްއަތުލުމުންްދިވެހިްދައުލަތަށްްލިބޭނެްއާމްދަނީްއަށްްބަލާއިރު،ްމާތްް
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2113ްްއެކުް ްދިވެހިްސަރުކާރުންްނިންމައިލާނީ ްއަހަރު ްއަޅުގަނޑ16ްްުވަނަ ްކަމަށް ްއެކު ްރުފިޔާގެްއާމްދަނީއާ ބިލިއަން

ްއެކަމަ ްއަދި ްގަބޫލުކުރަން. ްއެދި ްރައީސް.ްهللاްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްހަޟްރަތުގައި ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަޙޫ

ްމަޖިލީހުންް ްމެދު ްއެކަމާ ްއެކު، ްހުށަހަޅުއްވާފައިވުމާ ްސަރުކާރުން ްގޮތްތައް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

ްލިބޭނެްކަންތައްތައްްފަހިކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްތާއީދުކުރަން.ްހަމައެހެންމެ،ްސަރުކާރުގެްްވިސްނައި،ްސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު

ްފައިދާް ްލިބޭ ްކުންފުނިތަކުން ްހަރުދަނާކޮށް، ްހިންގުން ްތަންތަނުގެ ްއެ ްކުޑަކޮށް، ްޚަރަދުތައް ްކުރަމުންދާ ކުންފުނިތަކުން

ްސަ ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްވާތީ، ްބަލަންޖެހިފައި ްލިބޭތޯ ްފައިދާ ްސަރުކާރަށް ްކުންފުނިތަކުން ްއެ ރުކާރުންްއިތުރުކޮށް،

ނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިްދައުލަތުގެްއެންމެްބޮޑުްއާމްދަނީް އެކަންކަންްކުރައްވާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްސަބަބުންް ްވިއްކާލުމުގެ ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްދިރާގު ްއައި ްދައްކަމުން ްއެއް ްއާމްދަނީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދައުލަތަށް އެއް،ްދިވެހި

ްއަހަރެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްމައްޗަށް ްއެންޑ611ްްްއްގެ ްކޭބަލް ްވަމުން.ްމިއަދު ްގެއްލުމެއް ްބޮޑު ްވުރެ ްއަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްވިއްކާލަންް ްހިއްސާ ްކުންފުނީގެ ްއެ ްހުރި ްޤައުމެއްގައި ްދެތިން ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްހިއްސާ ްދިރާގުގެ ްއިން ވަޔަރލެސް

ް ްވަނީ 675ްްނިންމާފައި ްދިވެހިްސަރުކާރުން ްޑޮލަރަށް.ްމިއީ ްއ41ްްެމިލިއަން ްހިއްސާ ްވިއްކާލާފައިވާ ްޑޮލަރަށް މިލިއަން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްވަނީ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަގު. ްވިއްކާލާ ފަރާތުން

ނޑުްވަނަްއަހަރުންްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްއެްކަންކަންްރަނގަޅުކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްއަޅުގ2113ްަދަށްވެފައިްކަމަށްްވާތީ،ް

ްފަރާތްތަކުންް ްހަވާލުކޮށްފައިވާ ްގާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްދަތުރުފަތުރުގެ ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އުއްމީދުކުރަން.

ްފަރާތުންް ްއެ ްވާތީ، ްކަމަށް ްގޮތުން ްޖެއްސުންކުރުމުގެ ްވަނީ ނޑައިލާފައި ްމެދުކަ ްޚިދުމަތް ްދެމުންގެންދިޔަ ގދ.ގައި

ނަމަ،ްކޮންޓްރެކްޓުްބާޠިލުކޮށް،ްއެްފަރާތަށްްދޫކޮށްފައިވާްފަޅުރަށްްނަގައި،ްއެކަންްްއެއްބަސްވުމާްއެއްގޮތަށްްޚިދުމަތްނުދޭ

ްގޮތްް ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުގެ ްއެ ްހޯދުމަށްފަހު ްފަރާތެއް ްއެ ްއިޢުލާނުކޮށް، ްހޯދުމަށް ްފަރާތެއް ކޮންދޭނެ

ްއަދި ްގޮވާލަން. ްސަރުކާރަށް ްއަޅުގަނޑު ްފަހިކޮށްދިނުމަށް ްކަމަށްްްއަވަހަށް ްކޮށްދެއްވާނެ ްއެކަން ްއަވަހަކަށް ވީހާވެސް

ްދާކަމީް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްކުރިއެރުވުމަށް ްއިސްލާމްދީން ްސަރުކާރުން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އުއްމީދުކުރަން.

ނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެއް.ްއެހެންކަމާއެކީގައިްސަރުކާރުންްކުރާްމަސައްކަތުގެްނަތީޖާްއެއްގެް ގޮތުންްއަޅުގަ

ްދެމުންގެންދާް ްމިނިސްޓްރީން ްއިސްލާމިކު ްހަރުދަނާވެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިކު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްކުރައްވާ ްމިނިސްޓަރު ްއިސްލާމިކު ްޓަކައި ްކުރިއެރުވުމަށް ްއިސްލާމްދީން ޚިދުމަތްތަކާއި

ްޝުކުރުދަން ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ްދިވެހިްވަރަށް ްނުވިއްކާ، ްހަރުމުދާ ްހުރި ްޤައުމުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނަވަން.

ްކަމަށްް ްމަސައްކަތްކުރައްވާނެ ްޓަކައި ްގެންދިއުމަށް ްއައްސޭރިއަކަށް ްއަމާން ްޤައުމު ްނުދަރުވައި،ްދިވެހި ްއިތުރަށް ދައުލަތް

ްތަޢުރީް ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެޓަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމި ްވިދާޅުވެ، ްސަރުކާރުން ްތަފާތުްމި ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ފުކުރަން.

ް ްހިމެނޭ،77ްްވިސްނުމުގެ ްވެސ77ްްްމެންބަރުން ްއެއް ްދާއިރާ ްހުރިހާ ްބަޖެޓުގައި ްއޮތްއިރު،ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާއިރާ

ްވަޒީރުންް ްނޫން ްއެ ްމިނިސްޓަރާއި ްހައުސިން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާތީ. ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބަޖެޓު ްސަރުކާރުން ްގޮތަށް ހިމެނޭ
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މިްމަޖިލީހުގައިްމިްބަހުސްކުރެވޭްބަޖެޓުްހުށަހެޅުއްވިއިރުގައިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްހިމެނޭްހުރިހާްދާއިރާތަކަށްްވެސްްްމިއަދު

ނޑުްވަރަށްްއުފާކުރަން.ްވަކިް މަސައްކަތް،ްނޫނީްއެްޕްރޮޖެކްޓެއްްހިމެނޭްގޮތަށްްމިްބަޖެޓުްހުށަހަޅުއްވާފައިްވާތީްއަޅުގަ

ތި،ްސަރުކާރުގެްބަޖެޓުްތަންދޭްހުރިހާްގޮތަކަށް،ްތަންދޭްއެންމެްބޮޑަކަށްްދައުލަތުގެްދާއިރާްއެއްްއިސްތިސްނާކުރުމެއްްނެ

ބަޖެޓުންްހުރިހާްދާއިރާއަކަށްްފަހިވާްގޮތަށްްކަންތައްތައްްހުށަހަޅުއްވާފައިްވާކަންްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކުރަން.ްހަމައެހެންމެ،ް

ްދޮގު ްއަދި ްޒުވާން ްވަރަށް ްވަޒީރުންނަކީ ްބައެއް ނޑުމެންގެ ްވާތީ،ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭނުންފުޅުނުވާ ހައްދަވަން

ނޑުމެންނަށްްއިއްޔެްމިތާނގައިްއަޑުއިވިގެންދިޔަްވާހަކަްއެއްގައިްއަޅުގަނޑަށްްފާހަގަކުރެވުނު،ްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކީް އަޅުގަ

ްއެހެންނަމަވެ ްވާހަކަ. ްބަޖެޓެއްގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނެތި ްއަމާޒެއް ްއެއްވެސް ްނެތި، ްމަޤްޞަދެއް ނޑުްއެއްވެސް ްއަޅުގަ ސް

ް ްބޭނުންވި ްވަޒީރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއަކީ، ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްވަޒީރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްރުފިޔާ،2.1ްްދަންނަވާނީ ބިލިއަން

ބިލިއަންްރުފިޔާްއިނ2.1ްްްމިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްކުޑަކޮށްލެވުމުން،ްބޭނުންވާްމަޤްޞަދުްހާސިލުނުކުރެވޭނެްކަމަށް.611ްް

ށްްކުޑަކުރާއިރުގައި،ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްވަޒީރުްތައްޔާރުކުރައްވާފައިްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި،ްހުރިހާްމިލިއަންްރުފިޔާްއ611ްަ

ދާއިރާްއެއްްހިމެނޭްގޮތަށްްކަނޑައަޅުއްވާފައިްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތަކާ،ްއެްކަންތައްތައްްނުކުރެވޭްގޮތަށްްއެކަންްދިޔައީތީްއެް

ްވިދާޅުވީ.ްޢިއްޒަ ްއެގޮތަށް ްވަޒީރު ްބަދަލުތަކާްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނަ ްމަޖިލީހުން ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ތްތެރި

ްޤާނޫނީް ްބަލައި، ްގޮތެއް ްފާސްކުރެވޭ ްއެ ްއެކީގައި ްކެތްތެރިކަމާ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްފާސްވެގެންދިޔަސް ްބަޖެޓު އެކީގައި

ްގަވާއިދަް ްޤާނޫނާއި ްނަމަވެސް، ްދަތި ްކިތައްމެ ްގޮތް ްލިބޭ ްބަޖެޓު ްއަދި ްތެރެއިން ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައިގެންްއިމުގެ ށް

ްގަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ.ް ްތަންފީޛުކުރުމަށްްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން.ްދަތިކަންްސަރުކާރުން މަޖިލީހުންްފާސްކުރައްވާްބަޖެޓު

ކަތުގެްމަޖިލީހުގައިްސަރުކާރުގެްމެންބަރުންްމަދުވުމާއިްސަރުކާރަށްްތާއީދުކުރައްވާްޕާޓީތަކުގެްމެންބަރުންްކުރައްވާްމަސައްް

ްތެރެއިންް ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްދަތިކަމާއެކީގައި ްއޮތް ްސަރުކާރަށް ްނަމަވެސް، ްލިބުން ްހިތްހަމަޖެހުން ްސަރުކާރަށް ސަބަބުން

ނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްއަޅުގނޑުްއުއްމީދުކުރަނީްމާތްް ްކަމަށްްއަޅުގަ ގެްހެޔޮްهللاވެރިކަންކުރައްވަންްމަސައްކަތްކުރައްވާނެ

ް 2113ްްރަޙުމަތުން ްއަހަރަކީ ްވަނަ ްއާމްދަނީ ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްއަހަރަކަށްވެ، ްބާއްޖަވެރި ްފާގަތި، ްޤައުމަށް 16ްދިވެހި

ްމިނިވަންކަމުގެް ްފުރިހަމަ ްހިތްހަމަޖެހުމާއި ްފުރިހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުރުވެ، ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްތްތެރިްރައީސް.ްއިހުސާސްކުރެވިގެންދާނެްއަހަރެއްްކަމުގައިްލެއްވުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދުް

ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވަމުނ2111ްްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް ްވިދާޅުވި، ްވަޒީރު ްމާލީ ްބިނ2111ްްއޭރުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްއަހަރަކީ ްވަނަ ްބަޖެޓެކޭ. ްއަޅައިލާ ްއަހަރުގ2112ްްެގާ ވަނަ

ް ްވިދާޅުވީ، ްވަޒީރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޭރުގެ ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްތަނބުތައ2112ްްްބަޖެޓު ްމައްޗަށް ްބިންގާގެ ްއެ ްއަހަރަކީ ވަނަ

2112ްވިންްހިއްލައިލާްއަހަރެކޭ.ްމިދިޔަްއަހަރުްމިދުވަހުްވާހަކަދައްކަމުން،ްބަޖެޓަށްްވާހަކަދައްކަމުންްއަޅުގަނޑުްދެންނެ
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ްއާް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހޯދައިދީ، ްހައްލުތަކެއް ްއަޚްލާޤީ ްދާއިމީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބަޖެޓަކީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމިް ްމިހާރު ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓެކޭ. ްހޯދައިދޭ އުއްމީދުތަކެއް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްސަލާންޖަހަންޖެހޭްްފެންނަ ްއަށް ްބޭސްސިޓީ ްއަނބުރާ ްހަނިކޮށް،ްއަލުން ްއާސަންދަ ްފެންނަނީ މި

ްތަން.ް ްދާންޖެހޭ ްސަލާންޖަހަން ްކައިރިއަށް ްމައިންބަފައިން ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއުވާލައި، ްޕްރޮގްރާމު ްހުނަރު ތަން.

ްހަނިކޮށް، ްއޮތްްފުރުޞަތުތައް ްވިޔަފާރިތަކަށް ްއަމިއްލަ ްމިްފެންނަނީ ނޑަށް ްފައިބުޑަށްްްއަޅުގަ ްވެރިންގެ އަލުންްއަނބުރާ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުމީް ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓަކ2113ްްީދިވެހިްރައްޔިތުންްދާންޖެހޭްތަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްވަނ2111ްްަވަނަްއަހަރު،2119ްްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްއުއްމީދުތަކަށްްފަސްއަޅަންްއޮތްްބަޖެޓެކޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ް 2111ްްއަހަރު، ްއަހަރު، ްދައުލަތުގ2112ްްެވަނަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ްމަންޒަރެއް.ް ްބޮޑު ްފެނުނު، ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަމާޒެއް. ްފެނުނު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްހުށަހެޅިއިރު ބަޖެޓު

ްހިން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްފެނުނު، ނޑުމެންނަށް ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޝްރޫޢުތަކެއް. ްއެތައް ްހުރި ގާފައި

ްފެނުނު،ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެނުނު. ްތަން ްދައްކާ ްއަނބުރާ ްލޯނު ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްފެނުނު، ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުް މެންނަށްްފެނުނު،ްޕަބްލިކުްޕްރައިވެޓްްޕާޓްނަރޝިޕްގެްދަށުންްއެއަރޕޯޓުތަކާއިްސްކޫލުތައްްތަރައްޤީކުރާްތަން.ްއަޅުގަ

ނޑުްވިޔެލަމުންްއަންނަްތަން.ް ނޑުމެންނަށްްފެނުނުްބަޖެޓުގައިްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެްދާގަ އަދިްޚާއްޞަކޮށްްއަޅުގަ

ް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެނުނު. ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ްބާޣީނ2113ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަރަށް ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއެއްވެސްްއަމާޒެއްްނެތްްބަޖެޓެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހުށަހަޅާފައިްމިްވާްބަޖެ ޓުންްއަޅުގަ

ްބަޖެޓެކޭ.ް ްއޮތް ްއުކާލާފައި ްއަކުރުތަކެއް ްހިސާބު ްމައްޗަށް ްއެއްގެ ްސަފުހާ ްހުސް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުްމިްދަންނަވާލަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބައްލަވައިލައް ވަންްހިނގާްއާމްދަނީްއަށް.ްއާމްދަނީްއަށްްބަލައިލާއިރުްއަޅުގަ

ް ްއޮތް ްއެބަ 12.8ްްޖުމްލަކޮށް ްއޭގެތެރެއިން ްއޮތްއިރު، ްޖަހާފައި ްއަށް ްހުރިހ1.8ްްާއާމްދަނީ ްވެސް ްކުރިން މިލިއަނަކީ

ް ްފާހަގަކުރެއްވިހެން ްމެންބަރުން ްނެތ1.8ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަޤީންކަމެއް ްއެއްވެސް ްލިބޭނެކަމުގެ އަދަދެއް.ްްބިލިއަނަކީ

ނޑުްމިހެންްމިްދަންނަވަނީްޑިއުޓީގެްގޮތުގައިް ޑިއުޓީއޭްމިްދަންނަވަނީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުގެްފަރާތުންް،251ްއަޅުގަ

ް ްނަގައިގެން ްޑިއުޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްތަކެތިން ްހުރި ނޑައިލާފައި ްކަ 251ްްޑިއުޓީ ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ 15ްމިލިއަން.

ްްތައިންސައް ްޖައްސައިގެން ްމ631ްިއަށް ްޓެކްސްނަގައިގެން ްމުއާސަލާތީގުޅުމުން ްއެއަރޕޯޓުނ211ްްްލިއަނާއި މިލިއަނާއި

ް 85ްްޓެކްސްނަގައިގެން ްހޯދައި،ްއަނެއްކާ ްކަންްްގައ2118ިމިލިއަނެއް ްވެސް ނޑުކޮށ14ްްްކުރިހެން ްގަ ްރިސޯޓު ވަރަކަށް

ްހޯދައިގެން ްފައިސާތަކެއް ްްއާމްދަނީް،ދޫކޮށްލައިގެން ްް..1އަށް ްއިތުރުކުރަން ްއޮންނަބިލިއަން ްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްްއިރު

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްމީކީ ް،ވެސްްއެއްްނޫންކަން.ްމިްހުރިހާްޚަރަދަކީްްއެއްވެސްްޔަޤީންކަމެއްްއޮތްްއާމްދަނީްއަޅުގަ

ްކުރިން ްމީގެ ްވެސް ްއަދަދަކީ ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންގެްމި ްމި ްއަދަދުތައް.ްްވެސް ްފާސްނުވެފައިވާ ްހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހަށް

ްއެހެން ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީްްނޭނގޭ،ްކަމެއްވީމާ، ްނެތް ްހުށަހަްްޔަޤީންކަމެއް ްބަޖެޓުްއެއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅަހައިގެން
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ްހެޔޮްހުށަހަޅާފަ ްފާސްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދަދުތަކަކީ ްމި ްއޮތްއިރު ްމިްއި ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދަދުތަކެއް. ްނުވާނެ

ްއަދަދުތައް، ްމި ްރައްޔިތުންްދަންނަވަނީ ްއަދިވެހި ްއަތުން ްޓެކްސްގެ ްއިތުރަށް ްވަރަށް ްމި ްދިވެހިްލުން ނަގައިފިއްޔާ

ްދިރިއުޅުމުގެ ްްރައްޔިތުންގެ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއެބަްއިންސައ11ްްޚަރަދު ްއިތުރުވެގެން ްހަނިކޮށްފަްތަ ްއާސަންދަ އި،ްދޭ.

ްބޯ ްޞިއްޙަތާއި ްހަނިކޮށްފަްޔާވަހިކަމާ،ހިްތަޢުލީމާއި ްޕްރޮގްރާމުތަކެއް ްހުރިހާ ްދިވެްއި،މި ްރައްްއަދި ްއަތުންްހި ޔިތުންގެ

ްކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓެކްސްނެގުމަކީ ްކަމެއްއިތުރަށް ްރަްވާނޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނޑުމެންްނޫން. ްއެއީކީ އީސް.

ްބަޖެޖާގަ ްވަޒީރު ްމާލީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްވަރުގެ ްވިދާޅުވިްޓުދޭނެ ްހުށަހަޅަމުން ްމިް، އާމްދަނީ

ބިންގާްފުޅާކޮށްގެންނޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިްއިޤްތިޞާދީްބިންގާްއެއްވެސްްހާލަތެއްގައިްފުޅަލެއްްނުވޭ.ްްކުރަނީްއިޤްތިޞާދީއިތުރު

ްފުޅާވަނީ ްމި ްއެކަނި ްބޭސް ްޓެކްސް ްހަމައެކަނި ްޓެކްސްް.ޙަޤީޤަތުގައި ްހޯދަންްނަގާ ްއާމްދަނީ ްއިތުރަށް ްމިްއިން ކަމަށް

ް ްއަދި ްބިލިއަނ1.8ްްބުނަނީ. ްނެތްް، ްވާހަކަބިލިއަންް..1ްޔަޤީންކަމެއް ްއާމްދަނީގެ ްއެބަްދައްްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކާއިރު

ްބަލައި ްޚަރަދަށް ްޚަރަދަށް. ްބަލައިލަންޖެހޭ ްއެ ްއަލުނ1.8ްްލާއިރު ްޚަރަދުވަނީ ްމި ްމުވައްޒަފުންްްބިލިއަން ސަރުކާރަށް

ްސަރުއިތުރު ްއަކުރަންވެގެން.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފެށީއްސުރެ ްމަޝްވަރާކުރަން ްހަވާލުވީއްސުރެ،ްއައި.އެމް.އެފާ އި.އެމް.އެފުންްކާރާ

ްލަފާް ްދިޔައީްތަކުރާރުކޮށް ްއެބަް،ދެމުން ްކުޑަކުރަން ްޚަރަދު ްރިްހިންގުމުގެ ްކުޑަކުރަންްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްޚަރަދު ޖެހެއޭ.ްކަރަންޓު

ްް،ޚާއްޞަކޮށް ްއެބަ ްހޭދަ ްކުރާ ްރައީސްކުރަންްކުޑަްމުވައްޒަފުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުގަްް.ޖެހެއޭ. ްއޭގެ ްއަދި 2112ްއި

ްބަޖެ ްއަހަރު ްވިދާޅުވިްޓުވަނަ ްވަޒީރު ްމާލީ ްް،ހުށަހެޅިއިރު ްކުރާނީ ްޚަރަދެއް ްދެން ްފަރާތުން އަލުންްްއެއިންްއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްއާމްދަނީ ްގޮްއަނބުރާ ްލިބޭ ްއިންވެސްޓުމަންޓުއެއް ްރައީްތަށޭ.ްމާނައަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުގައި ްކުރާނީ.ްއޭގެ ސް.ްތަކެކޭ

ް ްހަމަ ްފެންނަނީ ްމި ްއަނެއްކާވެސް ނޑުމެންނަށް 2118ްއަޅުގަ ްގޮތަށް. ްކަންކުރި ްކަނ2118ްގައި ްގޮތަށްްގައި ކުރި

ްމި ނޑުމެންނަށް ްސަރުކާްއަޅުގަ ްއިތުރުްފެންނަނީ ްމުވައްޒަފުންތަކެއް ްމިްކުރާރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ފެންނަނީްްތަން.

ްތެރެއިރިކަރަ ންނަށްްމިްއަށްްއަރައިގެންްދާތަން.ްއަޅުގަނޑުމެްތައިންސައ81ްްންްސަރުކާރުގެްވޭޖުްބިލުްންޓުްޚަރަދުގެ

ތަން.ްމިްހިނގާްްކުރާއެތައްްމުވައްޒަފުންނެއްްއިތުރުްހާސ7ްްވަނަްއަހަރ2113ްްުއަށްްްފެންނަނީްސިވިލްްސާރވިސް

ްްއަހަރު ްފެބްރުއަރީ 7ްވެސް، ްބަޣާވާތަށް ްފެނިގެްފަހުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށްްންވެސް ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދިޔަ

ް ްއިތުރުވެގެނ6ްްއެކަނި ްފެނުނުދިޔަްމިލިއަން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް .،ްް ްއޮފީހަށް ްމުވައްޒަފުންނެއ251ްްްފުލުހުސް ްއެތައް

ވަނ2113ްްަްއި،އެތައްްމުވައްޒަފުންނެއްްއިތުރުކުރި.ްއަނެއްކާްމިްއޮތީްހުށަހަޅާފ351ްްަށްްއިތުރުކުރި.ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފަ

ްއޮފީހަށާއިްހަމަްއެމް.އެން.ޑީ.އެފަށާ،ްމުވައްޒަފުްއަ ތަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްްކުރާންްއިތުރުްހަރުވެސްްހަމަްފުލުސް

ްއަހަރު ްއޮފީހާއިްހިނގާ ްފުލުސް ްމުވައްޒަފުންގެ، ްދިޔަްވެސް ްބޮޑުވެގެން ްޚަރަދު ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މިލިއަނަށ75ްްް،

37ް.ްރަންްބިލުްބޮޑުކުްމިލިއަންްއިތުރަށްްއަރައިގެންދިޔަ.ްއަނެއްކާވެސްްމިްއޮތީްވޭޖ75ްުްށްވުރެކުރިްވަރަވުރެ.ްއަންދާޒާް

ްބޮޑުވެގެން ްއެބަ ްބިލު ްވޭޖު ްރައީސްއިންސައްތަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭ. ްޖުމްލަކޮށް ްދަންނަވާއިރުއިންސައ37ްް. ްތައޭ މިް،

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްރަށެއްގައ1.7ްިބުނެވެނީ ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓުގައި ްމުޅި ްބަޖެޓުގައިް،ބިލިއަން. ވެސްްްމުޅި
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ނޑުްމިްދަްއޮތީްްއިހަދަންްވެސްްހިމަނާފަްބަނދަރުް އިންސައްތަްޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ،1.7ްްންނަވަނީްހަމަްއެްއަދަދު.ްއަޅުގަ

ްބޯް ްނަރުދަމާއަށާއި ްތަޢުލީމަށާއި ްބަނދަރަށާއި ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ްމުވައްޒަފުންްއިންސައްތަ ްސަރުކާރަށް ހިޔާވަހިކަމަށޭ.

ްޢިއްޒަތް ްނޫނޭ. ްއެލައިގެނެއް ްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރައީސް ްކުރިމަތީތެރި ްމިނގޭ ްއަހަރެއްކަން.ްްގައި ްއިންތިޚާބީ އޮތީ

ް ްތަޖުރިބ2118ާއެކަމަކު ްއެްއިންްގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަވެސް ްއެއްޗަކީ ްއިތުރުކޮށްގެންްނގޭ ްމުވައްޒަފުން ށް

ތުންް.ްދިވެހިްރައްޔިއާއިްބަނދަރާްނަރުދަމާް،ންއްޔިތުންްބޭނުންވަނީްމިދެންނެވިހެނުވާކަން.ްދިވެހިރަބުބެއްްކާމިޔާްއިންތިޚާް

ްމަޝްރޫޢުތައްްބޭ ްތަރައްޤީގެ ްކޮންމެހެނުންވަނީ ްޖެހޭކަށް. ްފައިބުޑަށް ްސަރުކާރުގެ ްރައްޔިތުންްން ްދިވެހި އަލުންްްނޫން

ްބޭނުންވަނީކީް ްރައީސްއަނބުރާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްލޯނުއަްް،. ްމި ްލޯނުތަކަށް. ްބޭނުންވަނީ ްބަލައިލަން ްދެން ނޑު ތަކަކީްޅުގަ

ްކަށަވަރު ްޔަޤީން ނޑަށް ްލޯނުތަކެްރައްޔިތުް،އަޅުގަ ްބޭނުންވާ ްފާސްކުރަން ްމަޖިލީހުން ްޖަހާފައިްންގެ ްލޯނުތައް ްނޫން. އް

އިްއޮތްއިރުްގިނަްނަގާްވާހަކަްމިްއޮތީްޖަހާފަ.ްއަދިްޖަހާފައިްކޮމާޝަލްްލޯނުރޭޓުގ11ްަ%ް،އިރުްއޮތީްވަރަށްްބޮޑެތިއޮތް

ްލޯނުތައްް ްއެ ްއެއްްލޯނުތަކަކަށް ްއައިޑެންޓިފައިކުރެވިފަ ްދިމާލެއް ްމިްވެސްްއަންނަ ްޖަހާފައި ްފުރަތަމަ ްްނެތް. 51ްއޮތީ

ްގޮތުގަް ްޑޮލަރު،ްބަޖެޓުްސަޕޯޓުގެ ްމިލިއަން ްޖަހާފަްއެއްްމ51ްި.ްއެ ްދިމާލެއް ްއޮތީްލިއަންްއަންނަ 211ްނެތް.ްދެންްމި

ްް،މިލިއަން ްދިމާލެއްް.ސަޕޯޓަށްްބަޖެޓުއަނެއްކާވެސް ްއަންނަ ްއެބަްްއެވެސް ްއަދި ްރައީސްްްނެތް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް

ްއިހިމަނާފަ ްްއިސްލާމިކު، ްދަށުން ް%14ްމިނިސްޓްރީގެ ްވާހަކަ. ްއަޅާ ްއިމާރާތެއް ްރޭޓުގައ11ްްިބުރީގެ އިންޓްރަސްޓު

ްއިސްލާމިކުްކޮމާޝަ ްނަގައިގެން ްލޯނެއް ްްމިނިސްޓްރީްލް ްއަޅ14ްައަށް ްއިމާރާތެއް ްއެއްވެންްބުރީގެ ްސަބަބެއްްޖެހޭނެ ސް

ްޑެފިސިޓު ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްހުށަހަޅާފަްްއަޅުގަ ްއޮތްއިބަޖެޓެއް ނޑުްއި ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްވަޒީރާ ްމާލީ ރު.

ްސުވާލު ްމުހިއްމުވާނޭްދެންނެވުމުން ްވަރަށް ްސިންބަލްތައް ްއިސްލާމިކު ްޤައުމެކޭ. ްއިސްލާމިކު ްމީ ްވިދާޅުވީ، ޢިއްޒަތްތެރިް.

ނޑުމެންްމިސްކިތްތަކަށްްކުރަންްއެހެންވެއްޖެއްޔާމުްއެްޚަރަދުްހިނގާތޯްރައީސް.ް ްއިސްލާމިކުްް.ްމާލޭގައިްކޮންމެހެންއަޅުގަ

ްދަށުގައި ްއަޅާކަށ14ްްްމިނިސްޓްރީގެ ްއިމާރާތެއް ްބުރީގެ ްއަދި ްނޫން ްއެކަންޏެއް ްއިމާރާތަކީ.ްހަމަްނުޖެހޭނެ.ްްއެއީ އޮތް

ްކިޔާފަްއިސްލާމިކު ްފަންޑުންނޭ ްޒަކާތު ްދަށުން ްއަޅާ.11ްްްކާއަނެއްްްއި،މިނިސްޓްރީގެ ްއެބަ ްވެސް ްއިމާރާތެއް ބުރީގެ

%ް ްހަމަ ްލޯނުްއިންޓްރަސްޓ11ްުއެވެސް ްކޮމާޝަލް ްޢިގައި ްލޯނުްނަގައިގެން. ްކޮމާޝަލް ްރައީސް ނަގަންްއްޒަތްތެރި

ްދެވެން ނޑުމެންނަށް ްޑިފޯލްޓުްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމީ ްސަބަބަކީ ްބަޖެޓެއް.ްވެފަނެތް ްޑެފިސިޓު ްއޮތީ ްމި ްޤައުމެއް. ްއޮތް އި

ްލޯނުތައް ްފަރާތުންްމިްކޮމާޝަލް ްސަރުކާރުގެ ްސެްގޮތަށް ްޕްރައިވެޓް ްފަށައިފިއްޔާ ްޖާގަްްކްޓަރނަގަން ްއެއްވެސް ްއަކަށް

ްނަގާފައި، ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްލޯނުތައް ްހުރި ްނަގަން ްއަށް ްސެކްޓަރ ްޕްރައިވެޓު ްނެތް. ްޚާއްޞަކޮށްްއެއް ،ްއަދި

ްމިްް،ވެފައިްއޮތީމާްޑިފޯލްޓޮ ނޑުމެން ްއެބަްލްޑިފޯްއަށްްއުޅެނީްއެސް.ބީ.އައިްއަޅުގަ ްއަށް 971ްއޮތްްްޓުވެފަ.ްއެމް.އެމް.އޭ

ްނުދަް ްޕޭމަންޓު،މިލިއަން ްއޮތް ްޑިފޯލްޓުވެފައި ްހިމަނާފަްްއެްއްކާ ްބަޖެޓުގައި ްބަޖެޓުްްއިވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްނޫން. އޮތީކީ

ްރިޒާްފޮތުގައި ްމަހުގެ ްބުނާއިރުްވްްއެބަރދެ ްރިޒާް،އޮތޭ ްއެއްްމަހުގެ ،ްރވްްވެސްްމިހާރުްނެތް.ްއެހެންވީމާޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެންނަކަށްްދެވޭކަށްްނެތް.ްއެއީްްށްގެްފަރާތުންްނަގާކަނކޮމާޝަލްްލޯނުތަކެއްްސަރުކާރުް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނޫން. ްކަންތައްތަކެއް ްއަދަދުްފީޒިބަލް ްދެއްކޭނެ ްއަނބުރާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްތަކެއްްއަލުން ނޫން.

ޑެފިސިޓު،ްްޒީރުްއޭރުްވިދާޅުވީގެްވަްޕީހުށަހަޅަމުންްއެމް.ޑީ.ްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓ2112ްުލާއިރުްޑެފިސިޓަށްްބަް.ރައީސް

ްޑެފިސިޓު ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޑިޖިޓެއްގައި ްމުހިއްސިންގަލް ްވެސް ްކޮންމެހެން ްހުށަހެޅީްބެހެއްޓުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ މޭ.ްއޭރު

ނޑުމެންްއަންދާޒާްއިނ9.7ްް ނޑުމެނ2113ްްްކުރިންްސައްތަ.ްއަޅުގަ ް.ކަމަށްްއަށްްގެންދެވޭނެްްއިންސައްތ8.7ްްައަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްލަފާ،ްއަހަރަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްވަނ2114ްަ ްއަށްްގެންދެވޭްްއިންސައްތ5.6ްްަކުރެވުނޭްއިނގޭތޯްއަޅުގަ

ްތަ ްފެބްރުއަރީ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓ7ުން. ްފަހުން ްއަޅުގަްގެ ްގޮސް ްޑެފިސިޓުްބޮޑުވެގެން ްފެންނަނީ ްމި ްނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންްއެހެންްގޮތަކަށްްދަންނަވާނަމަް.ރިްރައީސްއޮއްވާ.ްޢިއްޒަތްތެްއިށްްއަރާފައ12.6ްަބުރާްނއަލުންްއަ މިްް،އަޅުގަ

ްއު ްޑެޓްބުނެވެނީ ްނިސްބަތު ްްފެއްދުންތެރިކަމުގެ ްމިހާރު ްއެރީއޭްއިންސައްތ82ްަރޭޝިއޯ ްއަށް ްއޮތީް، ްމި ޤައުމު

ޢިއްޒަތްތެރިްް.މުްޤައުްްއިބަނގުރޫޓުވެފަްމިްއޮތީް.އްވެސްްއެއްޗެއްްނެތްްދަންނަވާކަށްްވެފައޭ.ްމިްނޫންްއިތުރުްއެބަނގުރޫޓު

ްބަލައިްރައީސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްޕްރޮގްރާ. ްޕްރޮގްރާމުތަކަށް. ްބޭނުމީ ްބަލައިްލަން ްޕްރޮގްރާމުތަކަށް ްފޮތުގެ ލާއިރު،ްމު

ް ްނަންބަރު ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް.1ޕްރޮގްރާމު ްބާރުތަކާއި ްލިބިދޭ ްޕްރޮގްްއަށް ްއަދާކުރުން. 2ްްރާމު

ްޢާރައީސުލްޖުމްހޫރިް ްފެންވަރެްއްޔާގެ ްއެކަށީގެންވާ ްބޭފުޅުން ްއިލާގެ ްޕްރޮގްރާމު ްބެލެހެއްޓުން. ް.3އްގައި

ް ްނައިބާއި ްޢާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްއެ ްބެލެހެއްޓުން. ްފެންވަރެއްގައި ްއެކަށީގެންވާ އިލާ

ްދިވެް.ރައީސް ްއޮތީ ްމި ްޕްރޮގްރާމަކީ. ްދަންނަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްނޫން ްރައްޔިތުންނަމީކީ ްމަލާމާތްްހި ކޮށްފަ.ްށް

ްއާއި ްނައިބާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްފުރިފައިވ18ްާއަދި އަށްްްއަމިއްލަް،އަހަރު

ްބޮޑެއާމް ްހޯދާ ްބަޖެޓުދަނީ ްވާހަކަ ްކުދިންތަކެއްގެ ްއޮތީްއިްފޮތުގަްތި ްމި ްކީމާ ްޕްރޮގްރާމޭ ްރައްޔިތުންނަށްްްޖަހާފައި ްދިވެހި

ްރައީސްމަލާމާތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕްރޮގްރާމަްް.ކޮށްފަ. ްދަންނަ ނޑުމެން ްދަންނަްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާސަންދަ. ކީ

ް ްމަޝްރޫޢުތައްޕްރޮގްރާމަކީ ްދަށުން ްމައިންނަށްްް.ހިންގުންްްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްއެކަނިވެރި ްޕްރޮގްރާމަކީ ްދަންނަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްދަންނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިނުން. ްއިނާޔަތްތައް ްއިނާޔަތްދިނުމަށް.65ްްޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ްމީހުންނަށް ްމަތީގެ އަހަރުން

ޖަހާފައިްްހެއްޓުމެއްްނޫން.ްބޮޑެތްއަދަދުތައްއެކަށީގެންވާްފެންވަރެއްގައިްބެލެްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިބުްްޕްރޮގަރާމަކީް

ްމި ްރައީސް ްބޭނުންވަނީް.އޮތީްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަނޑުްޢިއްޒަތްތެް،އަޅުގަ ްނިންމާލަމުން ްރައީސް ރި

ްބޭނުންވަނީ ްއާމްދަނީ،ްދަންނަވާލަން ްނުލިބޭނޭ ްގޮތަށް ްޖަހައިގެންމި ްގޮތުގައި ްއާމްދަނީގެ ްލޯނުތަކެއްްްމިް،ތަކެއް ގޮތަށް

ންްއިްދެްއަޅުވާފަންނަކަށްްނުކެރޭނެ.ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނާްޔުނީފޯމުްފާސްކުރާކަށްްއަޅުގަނޑުމެްމިްބަޖެޓު،ްޖަހައިގެން

ްކަށްްކުރާނެްއެއްވެސްްހޭދަްދެއްްނެތް.ްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަލާއިރުްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްކުރާނޭްއެއްވެސްްޚަރަބަލައި

ރަްވެރިޔާްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްކިބައިންނެއްްނޫންްމިހާރުްއައިއްސަްއެހެް،އެއްްމިްބަޖެޓަކުްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ބަޣާވާތަކުންްއައިއްސަްހުރިްވެރިޔަކަށްްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްް،ނުކުރާްވެރިއަކަށްއިންތިޚާބުްއައިއްސަްއެހެރީކީ.ްރައްޔިތުންް

 ބިލިއަންްދޫކޮށްލާކަށްްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްްނުދެވޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.16ްްފައިސާގެް
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ްފޫރުްވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފްްޢަބްދުލްޣަގަމުްދާ

ބިލިއަނ16.9ްްްކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކީްވަނަްއަހަރަށްްލަފ2113ްްާރިްރައީސް.ްއާދެ!ްރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެ`ްޝުކު

އަންްބިލ1.8ްްިތެރެއިންް.ްމީގ12.9ެއަކީްްކުރާްއާމްދަނީވަނަްއަހަރުްލިބޭނެްކަމަށްްލަފ2113ްާއަދިްްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއް.

އަހަރ3ްްާބަޖެޓަކީްވޭތުވެދިޔަްްމިްއިްހިމަނާފައިވާްއެއްޗެއް.ްއާދެ!ކަމަށްްމިްބަޖެޓުގަްްޖެހޭނެރުފިޔާއަކީްއިތުރަށްްހޯދަން

ްއަޅައިް ްއިހުމާލުވެފައިވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކުރިން ްބަލާއިރު ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަންތަނުގައި ްހިމަނައިގެންބައެއް ،ްވެސް

ްދަންނަވާލަނީއެކުލަވައި ްމި ްއަޅުގަނޑު ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް ްހައްދުންއްޞަްޚާް،ލެވިފައިވާ މަތީގެްކޮށް

ްދާއިރާގަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްވާހަކަ. ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިން ްްއިްވާހަކަ. ްއެއްވެސްްއ3ްަވޭތުވެދިޔަ ހަރު

ނޑުގެްދާއިރާގަްްކަމެއް.ްއާދެ!ްކުރާއަޅުގަނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްހިތާމަްްނުވާކަމީްކަމެއްްހިމެނިފައި ރަށްރަށުގެްްހިމެނޭްއިއަޅުގަ

ނޑުގެްދާއިރާގައިްއޮންނަްމުންޑޫްއަކީްކަންތައްތަް ވަނަްއަހަރުގެްސުނާމީގައިްވަރަށްްބޮޑެތ2114ްްިކުގެްތެރެއިންްއަޅުގަ

ްވަކިް ްރަށެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބަދަލުކުރުމަށް ްގަމަށް ްމުޅިން ްރައްޔިތުން ްރަށުގެ ްއެ ްލިބި، ގެއްލުންތަކެއް

ްތިބެ ްބަޔަކު ްކޮންމެވެސް ްރަށުގައި ްހަމަޖެހިފައިްހިސާބަކުން ްވެސް ްގޮތަށް ްތިބޭ ްމީހުން ްއަދި ްރަށަކީ ްއެ ްބޭނުންވާތީ، ން

ް ްބޭނުންވާ ްއިތުރަށް ްގެދޮރު ްތެރެއިން، ްމީހުންގެ ްތިބި ްގެއްލިފައި ްގެދޮރު ްއޭރު ްއެހެންކަމުން، ްރަށެއް. ގ31ްެއޮތް

ްއިމާ ްގެދޮރު ްއެ ްމިހާތަނަށް ްބޭނުންވެފަ.ްނަމަވެސް،ްއަދި ްވަނީ ްމިހާރުވެސް ްނުވޭ.ްއިމާރާތްކުރުމަށް ްގޮތެއް ރާތްކުރެވޭނެ

ްމިް ްބޭނުންވެފަ. ްވަނީ ްވެސް ްނިންމުމަށް ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްނުނިމި ްބަނދަރުގައި ްގޮސް، ްބަނދަރުހަދަމުން އަދި

ނޑުްމަސައްކަތްކުރިން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްދެްކަމުން،ްކަމެއްްވެސްްހިމެނިފަްއެއްް ކަންކަންްބަޖެޓުގައިްހިމެނޭތޯްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެ ްގަމުގެްނުވޭ. ްވެފައި، ްކަމަށް ްގަން ްރަށަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ރި

ކަންތައްތަކަށްްބަލައިލާއިރު،ްތަޢުލީމީްދާއިރާްއިންްބަލާއިރުްގަމުގެްސްކޫލުތައްްއިމާރާތްކުރެވިފައިވާްގޮތުންނާއިްކިޔެވުންް

ްދަރިވަ ްސްކޫލުތަކަށް ްއެ ްގޮތުން، ްއެއްްތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ްހޭދަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްބެލެނިވެރިން ްޓަކައި ްފޮނުވުމަށް ރުން

ްއޮންނަް ްލިބިފައި ްބެލެނިވެރިންނަށް ްއެހީގައި ްޔުނިސެފްގެ ްގެންދަނީ ްކުރަމުން ްއެކަން ްމިހާރުވެސް ްއެއީ ކުރަންޖެހޭ.

ރުްކަމަކަށްްއޮންނަނީްބަސްތަކެއްްބޭނުންކޮށްގެން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެކަމަށްްހިނގާްހޭދަްއަކީްބެލެނިވެރިންނަށްްކުރެވޭވަ

ްގޮތުގައިް ްއެއްގެ ްހޭދަ ްކުރާ ްސަރުކާރުން ްއަކީ ްހޭދަ ްހިނގާ ްބަސްތަކަށް ްމި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްވުމާއެކު ނުވެފަ.

ްނެތްް ްދަތިކަމެއް ްއިމާރާތުގެ ްސްކޫލުތަކަށް ްއަދި ްކަމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަކީ

މަށްްމިހާރުްބޭނުންވާްއެކިއެކިްވަސީލަތްތައްްތަރައްޤީކުރުމަށްްޓަކައިްބަޖެޓުގައިްހިމަނައިގެންްއެްނަމަވެސް،ްކިޔަވައިދިނުް

ްޓަކައިް ްކުރިއެރުވުމަށް ްކަންތައްތައް ްތަޢުލީމީ ްއަދި ްކަމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދިއުމަކީ ކަންކަން

ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްތެރެއިން ްމަސައްކަތުގެ ްކުރައްވާ ްޤާއިމުކުރެވޭކަމީްްސަރުކާރުން ްގަމުގައި ްއަހަރު ްއަންނަ ކެމްޕަހެއް

ނޑުގެްދާއިރާގައިްހިމެނޭްގަމުްރީޖަނަލްް ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއުފާކުރާްކަމެއް.ްޞިއްޙީްދާއިރާްއަށްްބަލާއިރުްއަޅުގަ އަޅުގަ
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ް ްތ2118ްެހޮސްޕިޓަލަކީ ްހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްނިމުނުއިރު ްއަހަރު ްހިމެނޭްވަނަ ރޭގައި

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްއެހެންނަމަވެސް ްސަބަބުނ3ްްްހޮސްޕިޓަލެއް. ްއިހުމާލުވުމުގެ ްމެދު ްތަންތަނާ ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަހަރު

ްބޭނުންވާް ްތަނަށް ްމައްސަލަތަކާއި ްއިމާރާތުގެ ްދަށްވެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމިއަދު ްފެންވަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ

ްމައްސަލަ ްޑޮކްޓަރުންގެ ްއެްމުވައްޒަފުންނާއި ްވަނީ ްމުވައްޒަފުން ްފަންނީ ްތިބި ްތަންތަނުގައި ްއެ ްކުރިމަތިވެފަ. ްވަނީ ތައް

މީހުންގެްވަޒީފާްދޫކޮށްްއެްދާއިރާްއިންްބޭރަށްްގޮއްސަ.ްއަދިްތަނުގައިްހުރިްބޭސްފިހާރަްއާއިްމިްކަންކަމުގެްތެރެއިންް

ްފުރިހަމަް ްމިހާރު ްއިމާރާތުން ްކަންތައްތައް ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްވޭތުވެދިޔަ ްސަބަބަކީ 3ްވަމަކުންނުދޭ.

ްކޯޕަރޭޝަންތަކެއްް ްއެހެން ްޚިލާފު، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގޮތާ ްއައި ްހިންގަމުން ްކުރިން ްވަނީ، ްހިންގާފައި ްއެކަންކަން އަހަރު

ްތިބިްމުވައްޒަފުން ްއެްތަންތާގައި ްދިޔައީ ްހިނގަމުން ްވެފައި،ްއެްތަންތަން ްކަމަށް ްހަދައި،ްއެްކޯޕަރޭޝަންތަކުގެްދަށުން

ްތަންތަނުގެް ްވާތީ،ްއެ ްކަމަށް ްގޮތުގައި ްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ްބަޔަކަށް ްވަކި ްކުރުމަށް ްއެކަންކަން ްގޮތަކަށް،ްނުވަތަ ބޭނުންވާ

ްއަޅުގަނޑުް ްތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް ްތަންތަނަށް ްމި ްއެހެންކަމާއެކު ްވެއްޓިފަ. ްދަރަޖައަކަށް ްދަށު ްވަރަށް ްވަނީ ކަންތައްތައް

ްޢިއްޒަ ްދަންނަވަން. ްމަސްވެރިކަމާއިްސަރުކާރަށް ްވެފައި، ްރަށަކަށް ްބޮޑު ްރަށަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ތްތެރި

ްހިންގުމަށްް ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެކިއެކި ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްމަސްވެރިންނާއި ްރަށެއް. ްހިންގާ ްމަސައްކަތްތައް ނޑުވެރިކަމުގެ ދަ

ްއެދު ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްވުމަކީ ްގޮތް ްލިބޭނެ ްލޯނު ްފަސޭހަކަމާއެކު ްކުރަންްޓަކައި ްކަމެއް ްއެހެންނަމަވެސް މެއް.

ްއެކުް ްއެހެންކަމަށްވުމާ ްގޮތަކަށް. ްދަތި ްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްވެސް ްކަންތައްތައް ްލިބުމުގެ ްލޯނެއް ބަލާއިރު،

މަސްވެރިންނާއިްދަނޑުވެރިންނަށްްއެކިއެކިްމަޝްރޫޢުތައްްހިންގުމަށްްޓަކައިްފަސޭހަކަމާްއެކުްލުއިްލޯނުްލިބޭނެްގޮތެއްް

ނޑުވެރިންނަށްްބޭނުންވާްގަސްކާނާްްމިްބަޖެޓގެ ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއް.ްދަ ތެރެއިންްހިމެނިގެންްދިއުމަކީްއަޅުގަ

ްހޭދަް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުވެރިން ްދަ ްކަންކަމަށް ްއެ ްސަބަބުން، ްހަމަޖެހިފައިނެތުމުގެ ްއިންތިޒާމު ްލިބޭނެ ްމުޑުވައް އާއި

ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްއެފަދަ ްވުމާއެކު ްބޮޑު. ްވަރަށްްްނިހާޔަތަށް ްދިޔުމަކީ ްހަމަޖެހިގެން ްކައިރިން ްވީހާވެސް އިންތިޒާމެއް

ްތަނުގައިް ްއެ ްއެކު، ްވުމާ ްޤާއިމްކުރެވިފައި ްސެންޓަރެއް ްއެގްރިކަލްޗަރ ްމިހާރު ްރަށުގައި ްއާދެ! ްކަމެއް. ްއެދޭ ބޮޑަށް

ް ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ްމި ްމަރާމާތުކުރުން، ްއިމާރާތެއް ްއޮފީސް ްމަރާމާތުކުރުމާއި ްއެއް ްހިމެނިފައިވޭ.ްއިންޖީނުގެ ތެރޭގައި

ްޒާތުގެް ްމިދެންނެވި ްރައްޔިތުންނަށް ްތަންތަނަކީ ްމި ްއެކު، ްދިއުމާ ްފުރިހަމަވެގެން ްއިމާރާތް ްމި ްކަންކަން، ްމި ވުމާއެކު

މީހުނ5111ްްްޚިދުމަތްތައްްލިބޭނެްތަނެއްގެްގޮތުގައިްވެގެންްދިޔުމަކީްއަޅުގަނޑުގެްވަރަށްްބޮޑުްއެދުމެއް.ްރަށަކީްމިހާރުް

ްމައްސަލަްދިރިއުޅެމު ްބޮޑު ްކުރިމަތިވަމުންދާ ްމިހާރު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނައްތާލުމުގެ ްކުނި ްއެކު،ްރަށުގެ ްވުމާ ްރަށަކަށް ންދާ

އެއް.ްރަށުގެްއެކިްދިމަދިމާލަށްްކުނިއެޅުމުގެްސަބަބުން،ްރަށުގެްއެކިްދިމަދިމާލުންްމަގުތައްްބެދޭްހިސާބަށްްމިހާރުްދަނީް

އިްކުނިްނައްތާލުމުގެްކޮންމެވެސްްނިޒާމެއްްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްޤާއިމުވެގެންްކަންތައްތައްްދިމާވަމުން.ްވުމާއެކުްރަށުގަ

ް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނަރުދަމާގެ ްބޮޑުްއެދުމެއް.ްއާދެ!ްގަމުގެ ްވަރަށް ނޑުގެ ްފެށިގެނ2114ްްްދިއުމަކީްއަޅުގަ ްއަހަރުން ވަނަ

ޑިވެލޮޕްމަންޓުްއެޖެންސީގެްލޯނުްއެހީގެްްވަނަްއަހަރުްނިމުނުއިރުްފްރެންޗ2118ްްުވަރަށްްބޮޑުްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރެވި،ް
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ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމަސައްކަތެއް.ްނަމަވެސް ްތައްޔާރުވެފައިވާ ްކުރުމަށް ްއެކަން ްސޮއިކުރެވި، ްއެގްރީމަންޓުގައި އަހަރ3ްްުދަށުން

ް ްކުރެވޭ ްމަސައްކަތެއް ްޢަމަލީ ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްވަނީ ްމިކަން ްސަބަބުން ްއަޅައިނުލުމުގެ ްވަރަކަށް ްއެއްވެސް ގޮތްްމިކަމާ

ނޑަކަށްް މީހުންނަކ911ްްީނުވެފަ.ްމިްމައްސަލަްބޮޑުވެގެންދަނީްފަހުންްރަށުގައިްއާބާދުކުރެވުނުްމީހުންގެްތެރެއިންްގާތްގަ

ްވުމުން،ް ްބަޔަކަށް ްޚިދުމަތްނުލިބޭ ްމި ްމީހުންނަކީ ްހާހެއްހާ ްހަތަރު ްތިބި ްބާކީ ްދެން ްވެފައި، ްބަޔަކަށް ްލިބޭ ްޚިދުމަތް މި

ްހަމަހަ ްބުނާ ްއެހެންނަމަވެސްްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްނެތް ްމެދު ްމީހުންނާ ްއެ މަކަން

ްهللا ްއެކު ްވާގިފުޅާ ްކަމުގ2113ްްެގެ ްޤާއިމުކުރެވޭނެ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްގަމުގެ ްހިންގި، ްމަޝްރޫޢު ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުގެްއެބަްއޮތް.ްއާދެ!ްގަމަކީްބޮޑުްރަށަކަށްވެފައި،ްގަމުގައި ހަދާފައިވާްމަގުތައްްބެލެހެއްޓުމަކީްވަރަށްްްއުއްމީދުްއަޅުގަ

ވެސްްއުނދަގޫކަމެއް.ްމަގުތައްްހަލާކުވުމުގެްސަބަބުންްދުއްވާްއެއްޗިއްސަށާއިްދަތުރުފަތުރުކޮށްްއުޅުމުގައިްވަރަށްްބޮޑަށްް

ްފޮނަދޫ ްގަމާއި ްހިމެނިފައިވާކަމީ ްމަގުތައް ްގަމުގެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްނަމަވެސް ްކުރިމަތިވޭ. ްއޮންނަްދަތިތަކާ ގައި

ްމަސައްކަތްކުރުމަށްް ްމި ްއުފާކުރަން. ްނިހާޔަތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިވާތީ ްމަސައްކަތް ްހެދުމުގެ ލިންކުރޯޑު

ްފުރިހަމަވެގެންދާނެކަމުގެް ްމަސައްކަތް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމީ ްއެހީގައި ްހިލޭ ްސަރުކާރުގެ ްޗައިނާ ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ްކަމެއްް ްބޮޑުްއުއްމީދުްއޮތް ްވަރަށް ްރައީސް.ްވޭތުވެދިޔަ ްހުރިްހޮސްޕިޓަލާއ3ްްި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރޭގައިްގަމުގައި އަހަރުގެ

ހެކްޓަރުްބިންްހިމެނޭްގޮތަށްްއިންޑިޔާގެްއީ.ޔޫ.ޖީްކިޔާްކުންފުންޏަކ111ްްާހަމަދުްސްކޫލާއިްކުޅިވަރުްސްޓޭޑިއަމުްއަދިް

ޤީގެްއެކިއެކިްމަޝްރޫޢުތައްްހިންގުމަށްްޓަކައިްވަރަށްްހަވާލުކޮށްފައިްއޮތުމުގެްސަބަބުންްއެްތަނުގައިްހިންގަންޖެހޭްތަރައް

ްއަކީް ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމިހާރުވެސް ްވެސް، ްފަހުން ްދާދި ްކުރިމަތިވަމުން. ްދަނީ ްއުނދަގޫތަކާ ބޮޑެތި

ްހުއްދަ ްބޭނުންވާނެ ްޓަކައި ްބޭނުންކުރުމަށް ްއިމާރާތްތައް ްމި ްބަލާއިރު ްހިންގުމަށް ްއެތާ ްކޯސްތަކެއް ތައްްޔުނިވަރސިޓީގެ

ްއެގްރިމަންޓުް ްމި ްވުމާއެކު ްކުރިމަތިވެފަ. ްއުނދަގޫތަކާ ްބޮޑެތި ްވަނީ ްކަންކަމުގައި ްމި ްވަނީ، ްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން

ްސަރުކާރަށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްހައްދަވައިދެއްވުމަށް ްގޮތް ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްހެޔޮގޮތުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްތަންތަން ްމި އުވާލައި،

ް ްއަޑުއަހާްއިލްތިމާސްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނައިން ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ރައީސް.ްއާބާދީ

ވާހަކަްއެއް.ްއަދިްމިްބަޖެޓުްހުށަހަޅުއްވަމުންްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރުްއާބާދީްއެއްފަސްކުރުމުގެްވާހަކަްވިދާޅުވި.ް

ްއެއްފަ ްމާފުކުރައްވާ!ްއާބާދީ ްއެއްފަްސ، ްއާބާދީ ްވާހަކަްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަބަދުވެސް ްވާހަކައަކީ ސްކުރުމުގެ

އެއްގެްގޮތުގަ.ްއެއަށްްއަމަލީްސިފަްއެއްްއަންނަނީްދާދިްމަދުން.ްޢަމަލީްސިފަްއެއްްއައުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަމެއްް

ްބޮޑުވާް ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުވެފަ. ްއޮންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުރިހާްްވެސް ވާހަކަ.

ްޝައްކެއްް ްވާހަކަ. ްނެތް ްފައިސާ ްމަސައްކަތަށް ްތަރައްޤީގެ ްވާހަކަ. ްހުސްވާ ްކައި ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްބަޖެޓުން އެއްޗެއް،

ވެސްްނެތްްމިކަންްދިމާވަނީ،ްއަޅުގަނޑުމެންްމިދަންނަވާްއާބާދީްއެއްފަސްނުކުރެވިގެން.ްނުވަތަްއަޅުގަނޑުމެންްދިރިއުޅޭް

ްގި ްއަދަދު ްއެއްފަސްކުރުމަށްްތަންތަނުގެ ްއާބާދީ ްވެސް ްދިޔައިރު ްމިހާތަނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ނަވެގެން.

ްރަށްރަށުގައިް ްއެ ްމީހުން ްތިބި ްރަށްރަށުގައި ްކުދި ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްޢަމަލީ ްގިނަ ްމާ ްކުރެވުނު ޓަކައި
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ްތިބެނީ.ް ްރަށްރަށުގައި ްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްޚިދުމަތްތައް ްހުރިްހުރި ްހުސްބިންތައް ްރަށްރަށުގެ ްރަށްރަށުގައި،ްބޮޑެތި ބޮޑެތި

ްޕްލޭނުގެްމައްޗަށްް ްއެކުލަވައިލެވި،ްއެ ްޕްލޭނެއް ްޤައުމީްތަރައްޤީގެ ްއެކު ްއޮތީ.ްވުމާ ްއޮތްްގޮތަށް ތަންތަނުގައިްހުސްބިން

ސަރުކާރުގެްމަސްއޫލިއްޔަތެއް.ްްބޮޑެތިްބިންްހުރިްތަންތަނަށްްމީހުންްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަންކަންްކުރުމަކީް

ްބަޖެޓުް ްމަގުން ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްއެފަދަ ްއަންނައިރު ްމިތަނަށް ްބަޖެޓުތައް ްޒާތުގެ ްމި ްހަމައެހެންމެ، އަދި

ްގޮތަކަށްް ްޒާތުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްއޮތުމަކީ އެކުލަވައިލެވިފައި

ްތަރައްޤީ ނޑުމެން ްހަމަްއަޅުގަ ްއެކު. ްއެއްބާރުލުމާ ްބައެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްތަރައްޤީ ްދައްކާއިރު ްވާހަކަތައް ގެ

ްބޮޑުް ްމައްޗަށް. ްގޮތެއްގެ ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްވެސް ްހިފެހެއްޓެނީ ްމި ްގޮތެއްގައި ްދެމެހެއްޓެނިވި ްތަރައްޤީ ްވާ އެހެންމެ

މެްއެްތަންތަނަށްްމީހުން،ްގިނަްބަޔަކުްޖަމާކުރެވި،ްއެްތަނެއްގައިްކަންކަންްތަރައްޤީކުރުމަކީްފަސޭހަްކަމެއް.ްހަމައެހެން

ވަނަްއަހަރ2113ްްުޚިދުމަތްތައްްބޭނުންކުރެވޭނެްގޮތްްހެދުމަކީްކޮންމެހެންްވެސްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް ްދަރަނި ްޖުމްލަ ްދައުލަތުގެ ްއަޅުގ31ްަނިމޭއިރު ްވާކަމީ ްލަފާކުރެވިފައި ްކަމަށް ްއަރާނެ ްބޮޑަށްްބިލިއަނަށް ނޑުމެންްވަރަށް

ް ްކަމެއް.ްއެއީ ްފިކުރުކުރަންޖެހޭ ްވިސްނައި ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގ2118ްްެމިކަމާމެދު ްހުރީ ްދަރަނި ްނިމުނުއިރު ްއަހަރު ވަނަ

ްވެފައި،42ްްނިސްބަތުންް% ްއަށް،ްއާދެ!ް%2113ްކަމަށް ްދެގުނަ ްމީގެ ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްބަދަލުވެގެނ82ްްްވަނަ އަށް

ތްތެރިްމެންބަރުންްވިދާޅުވާްފަދައިންްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނައިްފިކުރުކުރަންޖެހިފައިވާްކަމެއް.ްއަދިްދިޔުމަކީްބައެއްްޢިއްޒަ

ކުރިމަގުގައިްއަޅުގަނޑުމެންގެްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަކަށްްއެޅިފައިވާްވަރަށްްބޮޑުްހިޔަންޏެއްްކަމުގައިްދަންނަވާލަންޖެހޭ.ް

ްހިތް ްއެންމެ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޭތުވެދިޔަ ްނަމަވެސް، ްނުވި ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް އަހަރ3ްްާހަމަޖެހޭ

ްވޭތުވެދިޔަް ްހިތްހަމަޖެހެއޭ.ްސަބަބަކީ ްމެދު ްބަޖެޓާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ އަހަރ3ްްުއަޅައިބަލާއިރު

ް ްމި ްއަދި ްހިމެނިފައިނުވުމާ، ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ 2113ްްއަޅުގަ ްއަހަރަށް ްބަޖެޓުގައިްވަނަ ލަފާކުރާ

ްމަޝްރޫޢުތައް،ް ްއެކި ްރައީސް.ްމަސްވެރިކަމުގެ ްވާކަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިފައި ްކަންކަން ްބައެއް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްދާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދާއިރާގައިްމަސްވެރިކަމަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވެފައި، ްކަމަކަށް ްކުރާ ްއެއްގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްވަރަށް އިރާގައި

ްތު ްގަމު ްއެްހިމެނޭ ްއެކު ްވުމާ ްބަނދަރެއް. ްކުޑަ ްވަރަށް ްބޭނުންކުރުމަށް ްމަސްވެރިންނަށް ްމިހާރު ްބަނދަރަކީ ނޑީގެ

ް ްކަމެއް. ްބޭނުންވެފައިވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްތަރައްޤީކުރުމަކީ ްهللاބަނދަރު ްއެކު ްވާގިފުޅާ ވަނ2113ްްަގެ

ްވަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިވާކަމީ ްބަނދަރު ްމި ްބަޖެޓުގައި ްބަނދަރުްއަހަރުގެ ްމި ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްބޮޑަށް ރަށް

ްލޯނުްހަމަޖެހި،ް ްމި ްއެހީގަ.ްވުމާއެކު ްމިްއޮތީްއައި.ޑީ.ބީގެްލޯނު ްހަމަޖެހިފައި 2113ްތަރައްޤީކުރުމަށް،ްބަނދަރުހެދުމަށް

ްއުއްމީދުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހެދިގެންދާނެ ްބަނދަރު ނޑީގެ ްތު ްގަމު ްވެސް، ްބަނދަރު ްގަމުގެ ްއަހަރު ވަނަ

އްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވުމާއެކުްމިްބަޖެޓުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްމަސައްކަތްކުރެވި،ްވީހާްއަވަހަކަށްްފާސްވެ،ްއަޅުގަނޑުގެްޢި

ްދާއިރާގައިްހިމެނޭްކަންތައްތައްްފުރިހަމަވެގެންދިއުމަކީްއަޅުގަނޑުގެްވަރަށްްބޮޑުްއެދުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް
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ްޓަކައ2113ްްި ްކަމަށް ްހުށަހަޅައިދެއްވި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްވަޒީ ްބެހޭ ްމާލިއްޔަތާ ްބެހޭްދައުލަތުގެ ްބަޖެޓާ ްމި ްމިހާތަނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ރަށް

ް ްފަދައިން ްއިޢުލާނުކުރެއްވި ްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްތެރ26ްްިގޮތުން ްވާއިރު،ްގިނަ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ްމެންބަރުން އަށް

ްކަން ްފޫނުބެދޭ ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްވަނީ ްފާހަގަކުރައްވާފައި ްހަމަނުޖެހޭްމެންބަރުން ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްވާހަކަ. ތައްތަކުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވެސް ްވާހަކަ ްކަންކަމުގެ ްރަނގަޅު ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމަދުމަދުން ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ކަންތައްތަކުގެ

ނޑަށްްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްއެއްޗެއްްދަންް ނަވައިލާްނަމަްމެންބަރުންވަނީްފާހަގަކުރައްވާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްމުސްތަޤުބަލަށްް ނޑަށްްދަންނަވަންޖެހެނީްމިްބަޖެޓަކީްއެހާްއުއްމީދީްބަޖެޓެއްްނޫނޭ.ްމިްބަޖެޓަކީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްމުހުތާދުތަކަށްްލުޔެއްްލިބޭްފަދަް އުޖާލާކަމެއްްގެނެވޭްފަދަްއަލިކަމެއްްމިްބަޖެޓުންްއޮތްްބަޖެޓެއްްނޫނޭ.ްއަޅުގަ

ްއޮތް ްބަޖެޓުްްގޮތަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓަކީ. ްމި ްނޫނޭ ބަޖެޓެއް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްސަބަބަކީ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްއަޅުގަނޑު ްރަނގަޅަށްކަން ްފުދޭވަރަކަށް ްވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައި

ްއެއްޗަް ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެއްތޯ ްނުކުރެވޭނެ ްވިޔަސްްތައްޔާރެއް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްއިތުރަކަށް. ްވުރެ ކަށް

ްވަރަކަށްް ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވާނެ. ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްގިނަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްބަޖެޓު ްބަޖެޓަކީ، ްހަމަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްތައްޔާރުކުރެވޭނީ. އޮތްްްބަޖެޓު

ްއެކުލަވައިލައްވާފަ.ް ްއެއް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމިހާރުވަނީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްހަމަޖެހެއޭ. ްއަޅުގަނޑު ްދޭތެރޭގައި ގޮތާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްތަފާތު ްދޭ. ްއެބަ ްފަތުއަޑުކިޔާފައި ްދަޅައަށް ްދެ ްދުވާލު ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ބަޖެޓު

ްއަް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްއެހެންނަމަވެސްްމެންބަރުން ްދޭ. ްއެބަ ްކުރެވެމުން ްމަސައްކަތްތައް ްތަފާތު ްހާޒިރުކުރައްވައިގެން ށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނެތް، ްކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްކުރެވޭނެ ްވެސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްކުރާނީ. ްކީއްތޯއޭ ްދަންނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ޓުގައިްހުރިްކަންކަމުންްއެއްބައިްކަނޑާލުން.ްރައީސް.ްސަބަބަކީްކުރެވޭނެްއޮތީްހަމަްއެންމެްދެްކަމެއް.ްއެއީްމިހާރުްބަޖެ

ްދެކެް ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަނޑާލައިފިއްޔާ ްއެއްބައި ްއިތުރުކުރުން. ްބައި ްއެއް އެހެންނޫނީ

ްބައި،ްޑެފިސިޓު ްދެކޮޅުނުޖެހުމުގެ ްބަޖެޓުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރުކޮށްފިއްޔާ ްކަންތައްތަކެއް ްބައިްރުޅިއަންނާނެ.ްމިއަށް ގެ

ްނަމަ،ް ްބޭނުން ްރަނގަޅުކުރަން ްބަޖެޓު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑުވަމުން. ދާނީ

ނޑުމެންގެްބަޖެޓުްރަނގަކުރުމުގެްވާހަކަދައްކަންވީްމިހާރަކުްނޫނޭ.ްމިހާރުްއެްކޮމިޓީއަކުންްކުރެވޭނެްކަމެއްްނެތޭ.ް އަޅުގަ

ނޑުމެންްބަޖެޓުްރަނގަޅުކުރާްކަ ނޑުމެންްތަންކޮޅެއްްދުރާލައިްކަންތައްތަކެއްްރާވަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ މަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ްހަރުދަނާް ްތަންކޮޅެއް ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ، ްއެބަ ްކުރަން ްކަންތައްތަކެއް ްދުރާލައި ތަންކޮޅެއް

ްބަޖެޓާ ްވިސްނުންތަކެއް ްހަރުދަނާ ްޖެހޭ. ްއެބަ ނޑައަޅަން ްކަ ްދުރާލައިްްސިޔާސަތުތަކެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދޭތެރޭގައި
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ްއަޅުގަނޑުމެންް ްކަންތައްތައް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްޖެހޭ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ވިސްނަން

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބޭނުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްނޫނިއްޔާ ކޮށްގެން

ްބޭފުޅުންްޢިއްޒަ ްބައެއް ްކަމަށް ްފާސްކުރުން ްބަޖެޓު ްހަމައެކަނި ްއަކީ ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް، ތްތެރި

ނޑުމެންްފާޑުފާޑުގެްވާހަކަދެއްކިޔަސް،ްބަޖެޓާް ދެކެވަޑައިގެންނެވިޔަސް،ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ނޑުް ްފާޑުކިޔަސް،ްއަޅުގަ ްގޮތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްއާމްދަނީްބެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްލިބޭނެ، ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް މެން

ްވެސްް ްގޮތް ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިމަންނަންޖެހޭނޭ. ްތެރޭގައި ްވާހަކައޮގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް ްގޮތްތައް އިތުރުވާނެ

ްގޮ ްހުރި ްކަންތައް ްދާއިރާގެ ްދެވެރިންގެ ްހިނގާ ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަންޖެހޭނޭ. ްބަލައިލަމާ.ްސަރުކާރަށް ތް

ްއޮތްްކައުންސިލަށްް ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްވ.ްއަތޮޅުްފުލިދޫްއިން.ްއާދެ!ްވ.ްއަތޮޅުްފުލިދޫގައި ްފަށާނީ ްފުރަތަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްފައިސާކޮޅެއް.ް ްތިބެވޭވަރުގެ ްކޮޅަށް ްކައުންސިލު ްއެ ްހަމައެކަނި ްފައިސާކޮޅަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދެއްވާފަ. ބަޖެޓެއް

ްކަންތައް ްގޮތުން ްރަށުގެްޞިއްޙީ ްކުރިއެރުވުމަށް، ްކަތައްތައް ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްގޮތުން، ްތަޢުލީމީ ްކުރިއެރުވުމަށް، ތައް

ތަރައްޤީއަށްްކަމެއްްކޮށްލުމަށްްހަމަްއެންމެްފައިސާކޮޅެއްްވެސްްނެތް.ްއަދިްމީގެއިތުރުންްބޯޅަދަނޑެއްގެްކަންތައްްއެބަް

ްއަޅުގަް ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަޖެއްސުމަށް. ްފުލިދޫގައި ނޑުްއޮތް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަރީންނާ ްބޭނުންވަނީ، ްސުވާލުކޮށްލަން ނޑު

ނޑެއްްތޯއޭްނުވަތަްއަރައިފޭބޭނެްފާލަމެއްް ނޑުމެންނަށް،ްފުލިދޫްއަށްްމުހިއްމީްބޯޅަދަ ސުވާލުކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ،ްއަޅުގަ

ް ްހަމަހިމޭންކަމާއި ްސްކޫލުގައި ްކުދިން ްރަށު ްއެ ްމުހިއްމީ ްއަށް ްފުލިދޫ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއްކޮށްްތޯއޭ. ރައްކާތެރިކަމާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްތޯއޭ. ނޑެއް ްބޯޅަދަ ްނުވަތަ ްތޯއޭ ްކްލާސްރޫމުތަކެއް ްތިބެވޭނެ ްކިޔަވާލަން ްނުތެމި، ްދުވަހަކު ވިއްސާރަވެހޭ

ްވިސްނާލަން.ް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްރާވާލުމުގައި ްބަޖެޓު ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ނޑުްމަޑުމަޑުންްދަތުރުކޮށްލާފައިްގޮސްްމަޑުކޮށްލީްހުޅިދޫްއަށް.ްބަލަ!ްހުޅިދޫގައިްނެތޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ ސް.ްދެންްއަޅުގަ

ްއެއީް ްތިނަދޫ ްއަތޮޅު ްވ. ްއެކަމަކު ްފަޅުރަށެއް. ްއެއީ ްއެހެންވެދާނެ. ްފަހަރުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. އެއްވެސް

ް ްދަންނަވަން ްސަރުކާރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްފަޅުރަށެއްތޯ. ްނޫން، ްފަޅުރަށެއް ްއަކީ ްތިނަދޫ ްއަތޮޅު ްވ. ބޭނުންވޭ

ނޑުްއަޅައިދޭްކަމަށްްވަންޏާް ރައީސް.ްއެްރަށުްބަޖެޓުގައިްހަމަްއެއްވެސްްކަމެއްްނެތް.ްބަލަ!ްއެހެންްރަށްރަށުގައިްބޯޅަދަ

ްވޮލީ ްރާއްޖޭގެ ްދެއްތޯ. ްއަޅައިދެއްވަންވާނެ ނޑެއް ްދަ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްއުޅޭްްތިނަދޫގައި ްބަލައި މުބާރާތްތައް

ްއެނގެންޖެހޭނެ،ް ްކޯޓެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްނުވަތަ ނޑެއްތޯ ްދަ ްކޮންކަހަލަ ްއަޅަންޖެހޭނީ ްތިނަދޫގައި ްވަންޏާ ބަޔަކަށް

ްރައްކާތެރިކަމަށްް ްއިޖުތިމާޢީ ްވެސް ްރަށުގައި ްއެ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްކިޔަވާކުދިން ްވެސް ްރަށުގައި ްއެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްމިދަންނަވާްވާހަކަްއަކީްއެްރަށްރަށަށްްވެސްްކަންތައްތައްްބޭނުންވޭ.ްޢާއްމުްޞިއް ޙަތުްބޭނުންވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްކަންތައްތައްް ްވެސް ްރަށްރަށަށް ްއެ ްދަށުން ްއުސޫލެއްގެ ްއޮންނަ ްއެ ްވަރެއްގެ، ްކޮންމެވެސް ްސަރުކާރުން. ކޮށްދެއްވާށޭ

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ. ްފަޅުރަށެއް ްރަށަކީ ްއެ ްމަރާމަތުކުރުމުގެްކޮށްދެއްވާށޭ. ްބަނދަރު ްފެލިދޫގައި ްއަތޮޅު ްވ. ސް.

ް ްމިއީ ްޖަހާތާ ްބަޖެޓުގައި ްއަޅުގަނޑު ްއަލ3ްްިކަންތައް ްއެކަމަށް، ްއުޅެނީ ްމި ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްއަހަރު. ވަނަ
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ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުފެނިގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްމަގެއް ްއެއްވެސް ްނުފެނިގެން. ްވެސް ްމަގެއް ްއަނދިރި ްކީއްކުރަންތޯ

ްމީހުންގެް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްރަށެއް ްމަދު ްމަދު،ްމީސްކޮޅު ްއާބާދީ ްވެދާނެ ްފެލިދޫގައި ފަހަރުގައި

ނޑުމެންގެްއަތޮޅުގައިްހާހަލާއިްފަޅުތައްްގިނަ.ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާް ހިތްވަރުްއެބަްހުރި.ްމީހުންގެްހިތްހެޔޮކަންްބޮޑު.ްއަޅުގަ

ްރަ ްއެންވެރިކަން ްމީހުން،ްހާހަލުގައި ްޒިޔާރަތްކުރާ ްރަށްރަށަށް ްއެ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ނގަޅު.

ްބޭނުންކުރާް ްބަނދަރުތައް ްއެ ްގިނަވަމުންނޭ. ްދަނީ ްމި ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްޒިޔާރަތްކުރާ ްމަސްވެރިކަމަށް މަސްބޭނުމާއި

ްބޭނުންނުކުރި ްރަށުމީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގިނަވަމުންނޭ. ްދަނީ ްމި ްއަދަދު ްގޮތަކީްމީހުންގެ ްވާ ްއެހެންވީމާ، ޔަސް.

ްޖެހޭް ްއެބަ ްއެކަންކަން ްނެތް. ްއިހުމާލުކޮށްލެވޭކަށް ްކިޔާފައި ްމަދޭ ްމީހުން ްވެސް ްބަނދަރުތައް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްގާއިމުކުރެވިފަ.ް ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާ ްއޮތް ްއެބަ ްފެލިދޫގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ރަނގަޅުކޮށްދޭން،

ނޑުމެންނަށްްއެކަމުގެްއެކަމަކުްއެއްވެސްް އިންތިޒާމެއްގެްދަށުންްނޫންްގޮތަކަށްްއެކަންްކުރެވިފައިްއޮތީމަ،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްނަޖިސްް ްތެރެއަށް ްފެނުގެ ްރަށުގެ ްގޯސްވެގެންގޮސް ްކަންތައް ްނަރުދަމާގެ ްދަނީ. ްމި ްލިބެމުން ްތަކުލީފުތައް އިތުރު

ްތަޣައްޔަރުވެފައި ްވަނީ ްމި ްފެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފޫދިގެންގޮސް ްރަނގަޅުް، ްޤާނޫނުއަސާސީން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ބޯފެނާއިްނަރުދަމާްއަކީްކޮންމެްމުޖުތަމަޢަކަށް،ްކޮންމެްރައްޔިތަކަށްްކޮށްދޭންޖެހޭްކަމެއްްކަމަށްްސަރުކާރަށްްލާޒިމުކުރޭ.ް

ްރަނގަޅު ްއެއަށްވުރެ ްހާލަތުން، ްއޮތް ްމިހާރު ްނަރުދަމާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮވާލަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑު ހާލަތަކަށްްްއަޅުގަ

ނޑުްއެކަމަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ނޑުމެންްރަށުގައިްވެސްްބޯޅަދަނޑުގެްބަޖެޓުްއޮތީތީވެްއަޅުގަ ގެންގޮސްދެއްވާށޭ.ްއަލުގަ

ްފަރާތަށްް ްއެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްއޮތް ްކޮށްދެއްވާފައި ްފަރާތަކުން ްއަމިއްލަ ްމިހާތަނަށް ނޑު ްބޯޅަދަ ްރަށުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން އަދި

ްޝުކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިވެސްްްރުދަންނަވަން.ވެސް ްބަލައިލާއިރު، ްއަށް ްކެޔޮދޫ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންނެވިް ްޒިންމާވެވަޑައިގެން ްއެކަމާ ްސަބަބަކީ ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭ. ްއެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްރަށެއް. ްއަތޮޅުގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޤާނޫ ްފުރުޞަތެއް ްބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ްބަހުސްގައި ްއަށް ްގަވާއިދަކުންްބޭފުޅާ ްމަޖިލީހުގެ ްކީއްކުރަންތޯ، ނުއަސާސީން

ނޑަށްް ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްއެްވާހަކަދެއްކުމަށްްއެންމެްއަޢުލާކަންްބޮޑީްއަޅުގަނޑަށް.ްއަޅުގަ ވެސްްނުދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ރަށަށްްކޮށްދެއްވަންްނޫންތޯްއެނގޭނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުވެސްްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްވަޑައިގެން،ްއެް

ްގޮތަށްް ްމި ްރައީސަކަށް ްކުރާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކީއްތޯ ްމަޝްވަރާކުރައްވާކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮމިޓީއާ ްކަންތައްތަކާ ހުރި

ްބޮޑުް ްއާބާދީ ްވެސް ްއަކީ ްކެޔޮދޫ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުނެތީތީވެ، ްވާހަކަދެއްކުމުގެ މަޖިލީހުގައި

ްތަރައްޤީކުރުމަށް،ްބަނދަރުްމަރާމާތުކުރުމަށްްވޭތުވެދިޔަްމަސްވެރިކަމުގެް ރަށެއް.ްބަނދަރުްއޮތީްވަރަށްްހާލުގަ.ްބަނދަރު

ްކާމިޔާބެއްް ްއަދި ްވެސް ްމަސައްކަތް ްއެ ްމިހާތަނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރެވިފަ. ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްވެސް އަހަރުތަކުގައި

ް ްބެހޭ ްއެކަމާ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްއަދި ްހަމައެކަނިްނުވޭ. ްއޮތީ ްވެސް ްރަށުގައި ްއެ ްނެތް. ްކަމެއް އެއްވެސް

ްހަމަް ްވެސް ްގޮތުން ްތަޢުލީމީ ްރަށަކީ ްއެ ްއޮތް. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ނޑު ްބޯޅަދަ ްތަރައްޤީކުރުމަށް، ނޑު ްބޯޅަދަ ނޑު. ބޯޅަދަ

ްހަމަނުޖެހި ްސްކޫލްގެ ްރަށު ްއެ ްރަށަށް، ްއެ ްވެސް ްގޮތުން ްތަޢުލީމީ ްވާތީ ްރަށަކަށް ްފެންވަރެއްގެ ްހުރިްރަނގަޅު ފައި
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްއެދޭ ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްވުމަކީ ކަންތައްތައް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްވެސް ްކުރިން ްއޭގެ ްއަދި ްމިހާރުވެސް ްވެސް، ްކުރިން ްއަކީ ްރަކީދޫ ްއަށް. ްރަކީދޫ ދާންޖެހޭނީ

ްއެްރަށުގައިްްއިހުމާލުކުރެވިފައިްއޮތްްރަށެއް.ްރަކީދޫގައިްވެސް ްކަމެއްްބަޖެޓުގައިްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ހަމަްއެއްވެސް

ްބޭނުންވޭް ްއެބަ ްވެސް ްރަށަށް ްއެ ްތެރެއިން ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމަޢީ ްޢާއްމު ްދިރިއުޅޭތީވެ، ްރައްޔިތަކު ވެސް

ކުްކަންތައްތައްްއެްރަށަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްތަޢުލީމާއިްޞިއްޙީްޚިދުމަތާ،ްމިފަދަްޢާއްމުްކަންތައްތައް،ްމިފަދަްބޭސި

ްއެތައްް ްބޭނުންވާ ްގޮތަށް ްމި ްވެސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ނޑުމެންނަށް ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ވެސް

ނޑުމެންްމިވަގުތުންްމިވަގުތަށްްހަމަޖައްސާނީ.ްއެހެންވީމާ،ް ކަމެއްގެްވާހަކަްދެއްކިދާނެ.ްއެކަމުްއެކަންްކިހިނެއްތޯްއަޅުގަ

ްލިބޭނެްއަޅުގަ ްފައިސާ ނޑުމެންނަށް ްޖެހެއޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްރާވާލަން ްދުރާލައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު

ްއެް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްހޯދައިދޭން ްއެގޮތްތައް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަނޑައަޅަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގޮތްތަކެއް

ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްހޯދައިދިނުމަކީ ނޑުމެންގެްްގޮތްތައް ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ްވޯޓުދިނުމެއް ްބަޖެޓަށް ްހަމައެކަނި ްއެކޭ. ޒިންމާ

ްފައިސާް ްބޭރު ްގިނަ ްއެންމެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްަފތުރުވެރިކަމަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކީ ޒިންމާ

ްމި ްވަޒީފާއަދާކުރާްއެއްްސިނާޢަތް.ްފަތުރުވެރިކަން ްގިނަްދިވެހިން ްއޮތްްނަމަވެސް،ްލިބޭ،ްއަދިްއެންމެ ހާރުްމަޑުޖެހިފައި

ނޑުމެންނަށްްލިބޭްފައިދާްހަމަްއެކަށީގެންވާވަރުގެްފައިދާްއެއްްމިހާރުވެސްްލިބޭ.ްއެހެންނަމަވެސްް ފަތުރުވެރިކަމުންްއަޅުގަ

ވަތަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްފަތުރުވެރިކަމުންްމިްލިބޭްމަދުްފައިސާކޮޅު،ްނު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރާވަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތްތަކެއް ްހިފެއްހެއްޓޭނެ ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްފައިސާކޮޅު ބޭރު

ްއެހެންްމަސައްކަތްތައްްވެސް،ްއެހެންް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެކު ްފަތުރުވެރިކަމާ ްމިްއުޅޭްވާހަކައަކީ ރައީސް.ްްދަންނަވަން

ނޑުވެރިކަން،ްމަސައްކަތްތެރިންގެްމަސައްކަތްް ތައްްވެސްްއެބަްޖެހެއޭްކުރިއަރުވަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިސާލަކަށް،ްދަ

ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްް ްއެހެންނޫންނަމަ ްއެކުއެކީގަ. ްފަތުރުވެރިކަމާ ްކުރިއަރުވަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންކަން ްމި މަސްވެރިކަން

ްހިފެ ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްފައިސާކޮޅު ްލިބޭ ްމި ްސަބަބުންްފަތުރުވެރިކަމުން ްއެހެންވުމުގެ ްނޯވޭ. ްއެއް ހެއްޓިފަ

ްއަގުް ްތަކެތީގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވަރަކަށް ްމަދުވަމުންދިޔަ ްފައިސާ ްބޭރު ްމަދުވަމުން، ްފައިސާ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްކޮށްދޭން ނޑުވެރިކަން ްދަ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ބޮޑުވެގެން

ްޖެހޭ.ްއެފަ ްއެބަ ްހޯދައިދޭން ްމަގު ްކަންތައްތަކުގެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަދައިދޭން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުތައް ދަ

ްކާށިކޮޅު،ް ްއަޅާ ްކަރާކޮޅު، ްހައްދާ ްފަޅޯކޮޅު، ްހައްދާ ްމީހުން ްއެ ްދަނޑުވެރިން، ްއުޅޭ ްއުތުރުގައި ްރާއްޖޭގެ މިސާލަކަށް،

ނޑާްތޮރާކޮޅު،ްމިްއެއްޗެހިްހިފައިގެންްއަ ލިދޫްއަށްްދިޔައިމަްނުވަތަްމަނަފަރަށްްދިޔައިމަ،ްއަހާނ!ްނުއެއްްގަނޭްމި.ްކަ

ްމިހެންވީމާް ްލިބެއޭ. ްއެބަ ްއެތެރެކޮށްގެން ްބޭރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްތިމަންނާމެންނަށް ްއިން ްމާލެ ްއަގުހެޔޮކޮށް ްމާ ތިއަށްވުރެ

ްއަޅު ްނުދޭ. ްކުރިއަރައިގެނެއް ްކަންކަން ްދަނޑުވެރިންގެ ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްފައިސާކޮޅުްއަޅުގަ ްބޭރު ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްރާއްޖޭގައިް ްއޭތި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. ްމި ްގެންނަން ްއެއްޗެހި ްފޮނުވާލައިގެން ްބޭރަށް އަނެއްކާ



19 

 

ްކަންތައްތައްް ނޑުވެރިންގެ ްދަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަތުރުވެރިކަމާއެކު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްގޮތެއް ހިފެހެއްޓޭ

ްބޮޑެތިްވެ ްކަންކަން ްމި ްވިސްނަވައި، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއިން ްވުޒާރާ ްބެހޭ ްދަނޑުވެރިކަމާ ްކުރިއަރުވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ސް

ރަށްރަށުގައި،ްދޫކުރެވިފައިްއޮތްްރަށްރަށުގައިްމަސައްކަތްކުރެވޭނެްގޮތަށްްކަންތައްތައްްކޮށްދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް ްމިހާރު ނޑުވެރިކަމަށްްވެސް ްމަންޒަރު،ްރައީސް،ްދަ ްދޫކުރެވިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްތަންކޮޅެއްްބޮޑު ްއެތަކެއްްރަށެއް ވަނީ

ްސަބަބުންް ްނެތް.ްމިހެންވުމުގެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްއެ ްސްކޭލްގައި ލާރޖު

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާނުވެފަ. ްއަތާ ްއަނގަޔާއި ްތިބެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަންތީގެް، ްމެދު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއޮތްް ްދިވެހިންނަށް ްވިޔަފާރިކުރާ ްތިބި ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރިއަރުވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ވިޔަފާރިތައް

ްޖެހޭް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްނުފޫޒުނުފޯރުވޭ ްމީހުންނަށް ްބޭރު ްފުޅާކޮށްދެއްވަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ފުރުޞަތުތައް

ނޑުމެން ްޖެހޭނެްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގެންނައިރު ްއިންވެސްޓްމަންޓު ްފޮރިން ްރާވަން.ްއަޅުގަނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް ގެ

ްއެކަންކަމުގައިް ްމިހާރުވެސް ްދިވެހިން ްގެންނަން. ްމިކޮޅަށް ްކަންތައްތައް ްނުކުރެވޭވަރުގެ ްދިވެހިންނަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްނަފާހޯދަމުް ްކަންކަމުން ްއެ ްދިވެހިން، ްތިބި ްބޭރުމީހުންނަށްްމަސްއޫލުވެ ްގޮތަށް ްދަތިވާ ްކަންތައްތަކަށް ންދާ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާނެ ްތަންތާކު ްމި އިންވެސްޓުކުރެވިގެން

ްދަނީ ްރައީސް،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލިގެން ްކަންތައްތައް ްއެކިއެކި ްތެރޭގައި .ްޢިއްޒަތްތެރިްވަޒީފާނެތި،ްއަޅުގަނޑުމެންގެ

ނޑުްކުރިންްވެސްްދެންނެވިްފަދައިންްމިރާއްޖޭގެްއެންމެްވަރުގަދަްސިނާޢަތު.ްއެކަމަކު،ް ރައީސް،ްފަތުރުވެރިކަމަކީްއަޅުގަ

ްތެރޭގައިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކީއްވެގެންތޯ. ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރ ްމަޑުޖެހިފައި ްވަނީ ްމި ްފަތުރުވެރިކަން މިހާރު

ނޑުމެންގެްކައިރީގައިްހުރިްލަންކާ،ްފަތުރުވެރިކަމާްބެހޭްރަ ނގަޅުްސިޔާސަތެއްްްޙަޤީޤަތުގައިްނެތުމުގެްސަބަބުން.ްއަޅުގަ

އިންޑިޔާްތަންތަންްމިހާރުްމާްކުރިއަރައިގެންްމިްދަނީ.ްދެންްގޮސްްއެފްރިކާ،ްޓެންޒޭނިޔާްއެްތަންތަންްވެސްްމިހާރުްމާް

ްކުރިއަރައިް ްމާ ްތަންތަން ްޒަންޒިބާރު ްދަނީ. ްމި ްމާްކުރިއަރައިގެން ްފަތުރުވެރިން ްއަންނަ ްތަންތަނަށް ްއެ ްދަނީ. ްމި ގެން

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމީގެ ްމައްޗަށް ްއަހަރެއްގެ ްކުރިން ްއަކީ ްޔުގެންޑާ ްދަނީ. ްމި ްއަހަރެއްގ11ްްެގިނަވެގެން ްކުރިން އަހަރު

ް ްއަޅުގަނޑ211ްުމައްޗަށް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމެއް. ްނާންނަ ްއެންމެްފަތުރުވެރިން މެން

ްބެހޭް ްފަތުރުވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްމަޝްވަރާކުރި، ްބޭފުޅުން ްއެ ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްދަތުރުގައި ްދިޔަ ްއަށް ްޔުގެންޑާ ފަހުން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބުނެލީމަ ްމީހުން ްއެ ްއަދަދު ްއަންނަ ްޓޫިރސްޓުން ްމިހާރު ްތަނަށް ްއެ ްހައިރާންވި ގޮތުން.ްއަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެންްދޭްްހައިރާންވިްއިނގޭތޯ.ްމިހެންްމިް ދިމާވަނީްކީއްވެގެންތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފަތުރުވެރިކަމާްގުޅިގެންްއަޅުގަ

ްތަމްރީނާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްދަށަށް.ްޚިދުމަތްދޭ ްމިްދަނީ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ޚިދުމަތް،ްއަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއަޅާލުން ްއަޅާލަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްރައީސް.ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅައިނުލެވިފައި ްއޮތީ ްމި ނަށް

ްތަނަކަށްް ްއެއް ްވިޔަފާރިވެރިން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަށަމުންދާ، ްވަގުތު ްމި ްކުރިބޯށިތަކުގައި ްއުސް ްއެންމެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ހަކަށްްއައިސް.ްއެްއެއްކޮށްގެންްއެްމީހުންނާްކޮންއިރަކުތޯްއަޅުގަނޑުމެންްމަޝްވަރާކުރީ،ްމިްކަންކަންްކުރިއަރުވަންްފަ
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ްބޮޑުް ްމާ ްވިއްކަފާނެ ްބަޔަކު ްއަނެއް ްއަގެއްގަ. ްދަށް ްމާ ްވިއްކަފާނެ ްބަޔަކު ްއެއް ްބަޔަކު. ްއެ ްއަގަކަށް ްވިއްކާނެ ބަޔަކު

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށަށް. ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަނީ ްމި ްފަތުރުވެރިކަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ އަގެއްގަ.

ްވިދާޅުވެދާނެ،ްޗަް ްމީހުންްބުންޏޭ ްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއެންމ1ްްެއިނާ ްފޮނުވާނަމޭ.ްތެދެއްމެ،ްމިހާރު ްޓޫރިސްޓުން މިލިޔަން

ްރާއްޖެް ްގެސްޓުން ްޗައިނާގެ ްއިން،ްފަތުރުވެރިން.ްއެކަމަކު ްޗައިނާ ްއާދޭ ްއެބަ ްގިނައިން ްފަތުރުވެރިން،ްވަރަށް ގިނައިން

ްމީ ްރައީސް.ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިހިނެއްތޯ ްވަނީ ްމި ްކަމަކަށް.ްއެްއައިމަ ްދެ ްއެންމެ ްކޮށްލާ ްހަމައެކަނި ްއަންނަނީ ްމި ހުން

ްނޫޑުލްސްތަށިް ްގޮތަށް، ްވިދާޅުވި ްއެ ްޢީސާ ްއަޙްމަދު ްގޮތަށް، ްވިދާޅުވާ ްއެ ްހިފައިގެން. ްފެންފުޅި ްބޯ ްއަންނަނީ މީހުން

ްމީހުންނަކަށް ްދޭ ްސާރވިސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިތުރަކަށް، ްމީހުން ްއެ ްއަންނަނީ. ްމީހުން ްއެ ްއެްްހިފައިގެން އިތުރަކަށް

ްމީހުންގެް ްމަސައްކަތްކުރާ ްތަންތާ ްއެ ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދޭ ްއެހީތެރިކަމެއް މީހުންނެއް

ްމިް ްމީހުން ްއެ ްއެއްޗެއް ްކުޑަކުޑަ ްހަމައެކަނި ްދަށަށް. ްދަނީ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ްވެސް، އާމްދަނީ

ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިއަށްވުރެްޚަރަދުކޮށްލަނީ. ްވެސް ްފަތުރުވެރިކަމަށް ްކަންކަން، ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު

ްހިތްޖައްސަން،ް ްދިމާލަށް ްޚަރަދުކުރާްމީހުންްރާއްޖެއާ ްޖެހޭ.ްމުއްސަނދިންްބޮޑަށް ްއެބަ ްތަރައްޤީކުރަން ބޮޑަށްްވިސްނައި

ް ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެޓްރެކްޓުކުރަން ްމީހުން ްނޫނީްއެ ްމަސައްކަތްކޮށްގެން މިގޮތަށް

ނޑުމެންގެްފަތުރުވެރިކަމެއްްކުރިއަކަށްްނުދާނެ.ްފަތުރުވެރިކަންްކުރިއަރައިގެންްނޫނިއްޔަކާްއަޅުގަނޑުމެންގެްބަޖެޓުް އަޅުގަ

ްދެްން ްނުވަތަ ްވާހަކަ. ްސަބްސިޑީޒްގެ ްއޮތީ ްދައްކާލަން ްއަޅުގަނޑު ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުޖެހޭނެ. ދެކޮޅެއް

ްވާހަކަ.ްއަޅުް ްޕެންޝަނުގެ ްދޭ ްމީހުންނަށް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްވާހަކަ. ްޕެންޝަނުގެ ްދައްކާލަންޖެހެނީ ނޑު ގަ

ްދުވަސްވީް ްއުމުރުން ްވާނީ ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްފަދައިން، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ް ްޕެންޝަން ްދޭ 2111ްްމީހުންނަށް ްއިން ްއ2311ްަރުފިޔާ ްއެްރުފިޔާ ްހަމަޖެހިގެން، ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއިތުރުކޮށްފަ. ށް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފާވޭ. ްވަރަށް ްއެކަމާ ްއަޅުގަނޑު ްލިބޭތީ ްލާރިކޮޅު ްއެ މީހުންނަށް

ް ްވާހަކަދެކެވި ްމިނިސްޓްރީއާ ްފިނޭންސް ްމަސައްކަތްކުރެއްވި. ްއެކަމަށް ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްގޮތުން އެކަންްއެނގިފައިވާ

ްއެް ްދިނަސް ްކިހިނެއްތޯ. ްދޭނީ ްބަޖެޓުން ްލާރި ްދޭ ްމީހުނަށް ްއެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތްތޯ. އިތުރުކުރެވެން

މީހުންްއެްލާރިކޮޅުްހިފައިގެންްއެްމީހުންނަށްްގޮސްްކީއްތޯްކުރާނީ.ްއެްމީހުންނަށްްގޮސް،ްއެްއަގުހެޔޮކޮށްްއެއްޗެހިްއެް

ްއެއްް ްއަތްފޯރާފަށުގައި ްނެތިއްޔާްއަދިްމީހުންގެ ްހަމަޖެހިފައި ނޑުމެންގެްތެރޭގައިްއިންތިޒާމުތައް ްގޮތަށްްއަޅުގަ ޗެހިްގަނެވޭ

ްމަސައްކަތްކުރިން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިކަމަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމަކުނުދާނެ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބުނަކަސް ލާރި

ްހަމަނުޖެހިފަ. ްއެކަން ްވަނީ ްމި ްއަދިވެސް ްމިހާތަނަށް ްޕާޓްީންްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަދިވެސް

ްސަބްސިޑީޒަކީް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ްކުރެވޭތޯ ްއެކަން ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ްއެއްޗެއް.ްއެކަމަކުް ްވެސްްްދޭންޖެހޭ ްކަންކަން ްއެ ްކޮބައިތޯ. ްއަކީ ްނަތީޖާ ްދިނުމުގެ ްސަބްސިޑީ ްމިހާތަނަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްރުންްއެބަްޖެހޭްބަލަން.ްސަރުކާ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޝުކުރުް ްގޮތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްނަޢީމަށް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފެލިދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަވެއްޖެ. ވަގުތު

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ 2ްްދަންނަވަން. ްއޮންނަނީ ްބުނެފައި ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ މަޖިލީހުގައިްވަނަ

ްމަޖިލީހުގެް ްކަމެއްގައި ްއެއްވެސް ްހިނގާ ްބައްދަލުވުމެއްގައި ްއެއްގެ ްކޮމިޓީ ްނުވަތަ ްބަހުސެއްގައި ްއެއްވެސް ހިނގަމުންދާ

ް ްހާމަކޮށްގެންނުވާނޭ.ްރާއްޖޭގެ ްއެކަމާްމެދުްދެކޭގޮތް ވަނަްއަހަރުްމ2118ްްިރައީސްްޚިޔާލުފާޅުކޮށް،ްމަޖިލީހުގެްރައީސް

ްޤާ ްފެށުނު ްމަޖިލީހުގެްޢަމަލުކުރަން ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ނޫނުއަސާސީގެ

ްކުރިންް ްމީގެ ްއޮތީ. ްމި ްވެފައި ްމެންބަރަކަށް ްހޮއްވަވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްތިޔަ ްއިންތިޚާބުވެގެން، ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

ްރައީސުލް ްބޭފުޅަކީ ްއިންނަވާ ްރައީސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީކީްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅެއް. ްކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްގޮތުން،ްގަވާއިދުގެ ްއޮންނަ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްއިންތިޚާބުވާ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ 2ްމަޖިލީހުގެ

ންނަްމީހަކަށް،ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގައިްމިްބުނާްވާހަކައިގެްތެރެއިން،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްގޮނޑީގައިްއި

ްބޭފުޅުންް ްތިޔަ ްއަށް ނޑި ްގޮ ްމި ްވިޔަސް، ްކަމުގައި ްބޭފުޅެއް ްއެހެން ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްއަޅުގަނޑު އެއީ

ްއަޅުގަނޑަށްް ްހިނގިޔަސް ްބަހުސެއް ްއެހެން ްއަދި ްހިނގިޔަސް ްބަހުސް ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުކުރެއްވުމަށްފަހު

ްކޮމި ްހާމަކުރުން،ްނުވަތަ ްގޮތެއް ްތިޔަްފެންނަ ްމިްއޮންނަނީ ްވެސް ްމަސައްކަތްކުރުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްގޮސް ޓީއަކަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުކުރެއްވި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަނާކުރައްވާފަ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ބޭފުޅުން

ް ނޑާްމަޖިލީހުގެ ްތިއްބެވީްއަޅުގަ ްމެންބަރުން.ްދައްކަންޖެހޭްވާހަކަތައްްދައްކަވައިދެއްވަން ްތިޔަ ްހަވާލުކުރެއްވި ރައީސްކަން

ް ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވޭ.3ްްމިދިޔަ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފެލިދޫ ްކަމުގައިވާ ްމެންބަރެއް ްޕާޓީގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވެސް އަޚް،ްމިއަދު

ްރިޔާސަތުގައްއިންނަް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއަޅުގަނޑުްޝުކުރުދަންނަވަން. ްދައްކަވައިދެއްވީތީ ްވާހަކަފުޅު ްއެ ްނަޢީމު ޔޫސުފް

ްކުރަންޖެހޭް ްފަރާތުން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްވިޔަސް، ްކަމުގައި ްމީހެއް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި މީހަކީ

ނޑުގެްދާއިރާްއަށްްޚާއްޞަްސަމާލުކަމެއްްޤާނޫނީްވާޖިބެއްްއަދާކުރާްމީހަކަ ށްްވާތީްތިޔަްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުގެް ްމެދު ްދެއްވާނެކަމާ ްއަހައްމިއްޔަތެއް ްޚާއްޞަ ްމެދު ްކަންތައްތަކާ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދެއްވައިގެން،

ްވާހަކަ ްދެއްކެވި ްއެ ްދެންމެ ްއެހެންވީމާ، ްޝައްކެއްނެތް. ްއެއްވެސް ްދަންނަވަންޖެހެނީްހިތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ފުޅުތަކަށް

ްރާއްޖޭގައިްވަރަށްްފަޚްރުވެރި،ްވަރަށްް ޝުކުރިއްޔާއޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންގެްއާބާދީްއަކީްކުޑަްއާބާދީްއެއްްކަމުގައިްވިޔަސް

ްއިތުރަ ްވާހަކަ ްމި ްރައްޔިތުންނޭ. ްއަތޮޅުގެ ްފެލިދެ ްވ.އަތޮޅު، ްހިމެނޭ ްކަމުގައި ްބައެއް ްހިއްމަތްތެރި ށްްހިތްވަރުގަދަ،

ނޑުްޚިލާފުވެދާނެތީްމިްހިސާބުންްހުއްޓާލަން.ްދެންްދައްކަވަންްހުރިްވާހަކަތައްް ދައްކައިފިއްޔާްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާްއަޅުގަ

ްފަހަރުް ްއެއް ްއަދިވެސް ްޔަޤީންކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދައްކަވައިދެއްވާނެ ްއަޅުގަނޑަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޙައްމަދުްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދުވާފަރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ހާރު

ްޒުބައިރަށް.ް

ް

ްއިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބަްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެ

ްހިތްތަކަށްް ްބަޖެޓަކީ ްޒަމާނުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. .`

ްބަޖެޓަކީްނުތަނަވަސް ްއެއްޗެއް. ްގެނެސްދޭ ްދިރުން ްހިތްތަކަށް ްބަޖެޓަކީ ްއެއްޗެއް. ްގެނެސްދޭ ްހިތްހަމަނުޖެހުން ކަމާއި

ހިތްތަކަށްްމިލުންްގެނެސްދޭްއެއްޗެއް.ްބަޖެޓަކީްހިތްތަކަށްްއުފާވެރިކަމާއިްހިތްހަމަޖެހުންްގެނެސްދޭްއެއްޗެއް.ްމިްހުރިހާް

ނޑުްމިްހޭދަކުރިްއިހުސާސްތަކެއްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިް ދުވަހުގެްތެރޭގައިްވަރަށްްގާތުނ1289ްްްމިހާތަނަށްްއަޅުގަ

ްއިޙުތިރާމުކުރާް ްސަރުކާރުން ްއަނެއް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހުންނަ ްނިންމާފައި ްހިންގަން ްސަރުކާރުން ތަޖުރިބާކުރެވިއްޖެ.ްއެއް

ްތަފާ ްފާހަގަކުރެވިއްޖެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑަށް ްމިންވަރު ްނުކުރާ ްފެނިއްޖެ.ްމިންވަރާއި ްތަފާތުނުކުރުން ތުކުރުމާއި

ހަމަހަމަކަމާއިްހަމަހަމަނޫންކަންްފެނިއްޖެ.ްއޯގާވެރިކަމާއިްއޯގާވެރިނޫންކަންްފެނިއްޖެ.ްބަޖެޓަކީްދެކޮޅުޖެހޭްއެއްޗެއްްކަމަށްް

ްކެތްތެރިކަ ްއެނގިއްޖެ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްސަބަބު، ްބުނާބުނުމުގެ ްކަމަށް ްއެއްޗެއް ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްބުނުމާއި ްމޭވާްބުނާ މުގެ

ްމާޅޮސްމަޑުލުް ްމަޝްހޫރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހިއްޖެ. ްޝައްކެއްނެތި ްމޭވާކަމުގައި ްފޮނި ްއެންމެ އަކީ

ްމީހުންް ްކަނދޮޅުދޫން ްކޮބައިތޯ؟ ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ްއެންމެހައި ްކަނދޮޅުދޫގެ ްކޮބައިތޯ؟ ްމިހާރު ްކަނދޮޅުދޫ އުތުރުބުރީ

ްގުޅިް ްކޮންކަމަކާ ްތާރީޚެއްތޯ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްފައިބަންޖެހުނީ ްދުވަހެއްތޯ؟ްއެއީްކޮން ްހިނގި،ްކޮން ްކޮންކަމެއް ގެންތޯ؟ްއެއީ

ް ްފައިބަންޖެހުނީ ްމީހުން ްއިން ްކަނދޮޅުދޫ ްކަނދޮޅުދޫ، ްއަޑުއައްސަވާތި! ްނިކަން ްއަހަރުގ2114ްްެރައީސް، ވަނަ

ް ްމަހުގެ ްކުރިމަތ26ްިޑިސެމްބަރު ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްބައްރަށް ްއޭޝިޔާ ްދުވަހު، ްއެންމެްވަނަ ްއަދި ްބިރުވެރި، ްއެންމެ ވި

ނުރައްކާތެރިްކާރިސާކަމުގައިވާ،ްސުނާމީްކާރިސާގައިްރައްޔިތުންނަށާއިްމުޅިްރަށަށްްލިބުނުްގެއްލުންތަކުން،ްއެްރަށުގައިް

ްމުޅިްރަށްްއެއްކޮށްްސުންނާފަތިވުމުގެްސަބަބުން.ްއާދެ!ްކަނދޮޅުދޫްއެއީްމިހާރުްފަޅުވެފައިް ްއިތުރަށްްނޫޅެވޭްމިންވަރަށް

ްގޮތްްކުރުް ްވީ ްކަންތައް ްކުރިމަތިވިްދުވަހު ްކާރިސާ ްނުރައްކާތެރި ްއަދި ްބިރުވެރި ްރައީސް.ްއެ ްރަށެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތް

ްކަކޫތާްފެނަށް.ްދެންް ްފުރަތަމަ ްލޮނުއެރީްއެންމެ ްބަލާނަން.ްއާދެ!ްހެނދުނުހެނދުނާ ްއަޅުގަނޑު ގޮތަކަށްްސިފަކޮށްދެވޭތޯ

ނޑާްހަމަތަނަށް .ްލޮނުްރަށަށްްފެތުރުނީްރަށްްއެްއޮތްްބޮޑުމިނަށް،ްއެންމެްމީހަކުްނެތޭްނުގެނބިްއައިފަހަރުްއެްއެރީްކޮ

ްކޮންބައެއްތޯ.ް ްތިބި، ްކޮންތަނަކު ްވަގުތެއްތޯ. ްކޮންފަދަ ްދަތި ްމިންޖުވުމަށް ްހިތްދަތި، ްކޮންފަދަ ްއާދެ! ްފެނަށް. ކަރުތާ

ްމަސައްކަް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވިފައި ްދުވަހު ްއުމުރު ްމުޅި ްނިމުމެއްތޯ. ްތަކެއްޗެއްްކޮންފަދަ ްހުރިހާ ްހުރި ްހޯދިފައި ތަކާއި

ްއާދެ!ް ްއޮތީ. ްދެވެން ްމަދަދެއް ްކާކަށްތޯ ްކާކު ްއޮތީ. ްކޮންއެއްޗެއްތޯ ްއަތުގައި ްދަންނަވާނަމަ،ްކާކު ްތެދުތެދަށް އޮޔާދިޔައީ.

ްއި ްއުނުނިވާކުރުމަށް ްފިޔަވައި ްހެދުން ްހުރި ްލައިގެން ްނެތޭ. ްވެސް ްއަތުގައި ްއެކެއްގެ ްވެސް ްއެއް ްލާރި ްލޯ ތުރުްއެންމެ

އަންނައުނެއްްނެތޭ.ްކުރުްގޮތަކަށްްމިްދަންނަވާލެވުނީްއެްދުވަހުްކަނދޮޅުދޫގެްރައްޔިތުންްބަރުދާސްތުކުރިްހިތްދަތިކަމުގެް
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ވާހަކަްއިންްނިސްބަތުންްވަރަށްްކުޑަްމިންވަރެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިސްވެދެންނެވުނުްކާރިސާްއަށްްއަލިއަޅުވާލަންް

މުގައިްއިހުމާލުވެވިފައިވާްމިންވަރުްސާފުކޮށްްއެނގޭނީްއެްކާރިސާގައިްދިމާވިްނިކަމެތިްހާލަތުްމިްޖެހުނީްބަޔަކަށްްއަޅާލު

ބުނެދެވިގެންްކަމަށްްވާތީްއާއިްކަނދޮޅުދޫގެްރައްޔިތުންނަކީްޚާއްޞާްހާލަތެއްގައިްއަދިވެސްްތިބިްބައެއްކަން،ްކަމާްބެހޭް

ްވާހަކަ ްއެ ނޑިނޭޅި ްކެ ްޤަބޫލުކުރެވޭނީ ްފަރާތްތަކަށް ްރައީސް.ްހުރިހާ ްވާތީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްހަނދާންކޮށްދިނުމުން ތައް

މީހުން.ްއެްދުވަހުްކަނދޮޅުދޫގައިްތިބިްމީހުންްވަގުތ3611ްްީސުނާމީްކާރިސާްކުރިމަތިވިއިރުްކަނދޮޅުދޫގެްއާބާދީްއަކީް

ް ްމައިގަނޑު ްއަތޮޅުގެ ްގޮސްތިބީ ްކ5ްްެގޮތުން ްހިޔާތަކުގައި،ްނުހަނު ްވަގުތީ ްވޭނުގަ.ްއެހާމެްރަށެއްގަ.ްދިރިއުޅުނީ ކުޅުމާއި

ނޑަކަށްް އަހަރުްކަނޑައްތުކުރަންޖެހުނު.ްއެްދުވަސްތަކުގެްތެރޭގައިްކަނދޮޅުދޫގެްރައްޔިތުންނަށ4ްްްދަތިްހާލުގައިްގާތްގަ

ްމީގެއިތުރުންް ްއަދި ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ްރަށެއްގެ ްނަމޫނާ ްވެގެންދާނީ ްދުވާފަރު ްވާހަކަތަކަކީ ްއިވެމުންދިޔަ ްއަޑަކަށް އެއް

ްއިނާޔަތްތެރިކަމެއްްްކަނދޮޅުދޫގެް ްމާލީ ްގޭބީސީއަކަށް ްކޮންމެ ްހުރި ްކަނދޮޅުދޫގައި ްބަދަލުވުމުން ްދުވާފަރަށް ރައްޔިތުން

ްއޭރުް ްވާހަކަތައް ްމި ްއިސްވެރިން. ްސަރުކާރުގެ ްގެންދެވީ ްވިދާޅުވަމުން ްވާހަކަތައް ްމި ްވާހަކަ. ްފޯރުކޮށްދޭނެ ސަރުކާރުން

ްޢިއްޒަ ްގެންދިޔަ. ްފަތުރަމުން ްވެސް ްބަދަލުވާއިރުްމީޑިޔާތަކުގައި ްރައްޔިތުން ްކަނދޮޅުދޫގެ ްދުވާފަރަށް ްރައީސް. ތްތެރި

ްކުރެހުމެއްް ްދައްކުވައިދޭ ްތަޞައްވުރެއް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްތަޞައްވުރެއް، ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްގޮތުގެ ްއޮންނާނެ ދުވާފަރު

ްނަމަވެސް ްއޮތް. ްބޯޑެއްގައި ްހުރި ްބަހައްޓާފައި ްކަންމަތީ ްއުތުރު ްހުޅަނގު ްއޮފީހުގެ ްރ.އަތޮޅު ްކަނދޮޅުދޫގެް، ދުވާފަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފުރިހަމަނުކުރެވި. ްހުރީ ްކަންތައްތައް ްވެސް ްގާތަށް ްއެއްގޮތާ ްތަޞައްވުރާ ްއެ ްބަދަލުވީއިރު ރައްޔިތުން

ްބައިނަލްއަޤްވާމީް ްކިޔާ ްއައި.އެފް.އާރު.ސީއޭ ްވަނީ ްއާރަސްތުކޮށްދީފައި ްދުވާފަރު ްގޮތެއްގައި ްމައިގަނޑު ރައީސް.

ްޖަ ްޖަމާޢަތަކުން.ްއެ ްފަރާތުން ްމަރުކަޒަކާއިްސެކަންޑަރީްސްކޫލަކާއ562ްިމާޢަތުގެ ްއިމާރަތަކާއިްޞިއްޙީ ގެްއާއިްއޮފީސް

ް ްއިތުރު ްފަރާތުން ްއަދިްސަރުކާރުގެ ްހުރި. ްބިނާކޮށްދީފައި ްޕްރީްސްކޫލެއް ްމިސްކިތެއ38ްްޕްރައިމަރީްސްކޫލަކާއި ގެްއާއި

ްރައްޔިތުންް ްހުރި.ްދުވާފަރަށްްކަނދޮޅުދޫގެ ްޖުމްލަްބިނާކޮށްދީފައި ގެްވަގުތީްހިޔާތަކުގައ611ްިބަދަލުވިއިރު،ްދުވާފަރުގައި

ްކަނދޮޅުދޫގެް ްދިރިއުޅެމުންދާ ްދިމަދިމާލުގައި ްހުރި.ްއެހެނިހެން ްއިމާރާތްކޮށްދީފައި ްބަލާފައި ްނިސްބަތަށް ްޢާއިލާތަކުގެ ތިބި

ް ްބޭނުންވާ ްޢާއިލާތަކަށް ްދުވާފަރ76ްައިތުރު ްނިންމެވި. ްސަރުކާރުން ްބިނާކޮށްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންްގެ ްކަނދޮޅުދޫގެ ށް

ް 11ްްބަދަލުވީ، 2118ްޑިސެމްބަރު ްދެންނެވުނު ްމި ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ްޮއތް ްއިހު ްއޮތީ ްއޭރު ްވާހަކ76ްްަގައި. ގޭގެ

ްއިތުރަށްްނުދައްކާށޭ.ްދެން،ްއެްއަޑުް ްވާހަކަ ްއެ ްފަރާތްތަކުގައިްދެންނެވުމުން،ްްދެއްވާްޖަވާބަކީ ްކަމާްބެހޭ ސަރުކާރުގެ

ޖިލީހުގަ.ްމިްމަޖިލީހަށްްޕެޓިޝަނެއްްވެސްްހުށަހެޅީމު.ްްސަރުކާރުގެްއެކިވަރުގެްބޭފުޅުންގެްއަރިހުގައިްއުފުލަންފެށީްމިްމަް

ް ްއަކީ ްނަތީޖާ 2111ްްއާދޭސްދެންނެވީމު. ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރި ްއަހަރަށް ްފައިސ45ްާވަނަ ްބިނާކުރުމަށް ގެ

ްނުކުރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރާހަތެއް ްއޭގެ ްހިމެނުމަށްފަހު، ްނަމަވެސް 17ްްން. 2112ްނޮވެމްބަރު ްއެއްކަލަ ގ76ްެގައި

ްބިންގާް ްގެތަކުގެ ްއެ ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ްބިނާކުރުމަށް އެއްފަހަރާ

ްއެއް ްފެން ްސަރަހައްދެއްގެ ްވަކި ްދުވާފަރުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުއްވައިދެއްވައިފި. ްކަމަކަށްްދުވާފަރުގައި ވެސް
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ް ްބޭނުމުގައި ްހޯދުމުގެ ްހައްލެއް ްއަވަސް ްވާތީ،ްއެކަމަށް ްގޮސްފައި ްއަށް ްދަރަޖަ 27ްްބޭނުންނުކުރެވޭ ގައ2111ްިއެޕްރިލް

ްބެހޭް ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްއެފަދައިން ްގެނެވުނު. ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެކަން ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ކުއްލި

ް ްކަމަށް ްއެ ްހިލަމެއްްފަރާތްތަކުގައި ްޚަބަރެއް، ްއާދޭސްދެންނެވުނު.ްނަމަވެސް ްއެދި، ްހޯއްދަވައިދެއްވުން ްހައްލެއް އަވަސް

ްޝައުޤުވެރިކަންް ްއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ްފަރާތުން ްކައުންސިލުގެ ްރަށު ްކައުންސިލާއި ްއަތޮޅު ްއެއަށްފަހު ްދެން ނުވި.

ް ްމި ްއިން ްއީ.ޕީ.އޭ ްވުޒާރާއިންނާއި ްބެހޭ ްކަމާ ްއެހެނަސް ްނުދެއްކެވި.ްހޯއްދެވި. ްފަހިމަގެއް ްދެވޭނެ ްކުރިއަށް ކަމުގައި

ްމާތް ްގުޅިގެންްهللاނަމަވެސް ްއެންމެން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީއާ، ްކައުންސިލާއި ްދެ ްވާގިފުޅާއެކު ގެ

ްއެް ްއެއްބަސްވުމުގައި ްދިނުމުގެ ްޚިދުމަތް ްފެނުގެ ްދުވާފަރުގައި ްއިން ްނަތީޖާ ްމަސައްކަތުގެ ްކުރި ްނެތި ހުއްޓުމެއް

ގައިްމިްމަޝްރޫޢ2112ްުސެޕްޓެމްބަރ29ްްގައިްސޮއިކުރެވުނު.2112ްޖުލައ8ްްިންފުންޏާއިްރަށުްކައުންސިލާްދެމެދު،ްކު

ްއެް ްބޭއްވުނު. ްދުވާފަރުގައި ްރަސްމިއްޔާތު ްބިންގާއެޅުމުގެ ްތަނުގެ ްޚިދުމަތްދޭ ްފެނުގެ ްއާއި ްޖަލްސާ އިފްތިތާހުކުރެވުނު

ްމަސަ ްޢަމަލީ ްމަޝްރޫޢުގެ ްމި ްފެށިގެން ްރައީސް.ްދުވަހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނގަމުންދޭ. ްކުރިއަށް ްދުވެލީގައި ްބާރު އްކަތް

ރީތިްގެތަކަކާއިްރީތިްއިމާރާތްތަކެއްގެްރައްކާތެރިކަންްގެއްލެމުންންދާތީ،ްއެްތަންތަނުގެްރައްކާތެރިކަމަށްްޓަކައިްމަގުފާރުް

ް ްއެދުމަށް ްއެދުނު ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްދައުލަތުގ2111ްްެލައިދިނުމަށް ްލަފާކުރި ްއަހަރަށް ވަނަ

ް 5ްްބަޖެޓުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބުނު. ްއެޔެއް ްނަމަވެސް ްހިމެނުނު. ްޓަކައި ްކަމަށް ްއެ ްރުފިޔާ 17ްމިލިޔަން

ް ްވަޑައިގެނ2112ްްނޮވެމްބަރު ްދުވާފަރަށް ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައި

ްއާއިްދުވާފަރުގެްބޮޑުްރައްޔިތުން ްފައިސާ ްރޭނުމަށްްބޭނުންވާ ްގެތަކުގެްމަގުފާރު ނާްމުޚާޠަބުކުރައްވައިްވިދާޅުވި.ްދުވާފަރު

ްމަތީބުރިް ްއިމާރާތުގައި ްބުރި ްދެ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްދުވާފަރު ްއާއި ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްއިމާރާތްކުރުމަށް މިސްކިތް

2113ްމަރީްސްކޫލުްއޮޑިޓޯރިއަމްްއިމާރާތްކުރުމަށްްބޭނުންވާްފައިސާްނިންމުމަށްްބޭނުންވާްފައިސާްއާއިްދުވާފަރުްޕްރައިް

2113ްވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްހިމަނުއްދައިދެއްވާނެްކަމަށް.ްއެްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވިްކަންތައްތައްް

ނ ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްހިމަނުއްވައިދެއްވާފައިވާތީ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްރައްޔިތުންގެްވަނަ ްކަނދޮޅުދޫގެ ޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވަން. ްގެނެސްދެއްވުންކަމުގައި ްސިފަ ްޢަމަލީ ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްތެރޭގައި ްމުއްދަތެއް ްއަވަސް އެދެނީ

ްރަށެއް.ް ްއޮތް ްހާލަތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްއަދިވެސް ްއެއީ ްނޫން. ްރަށެއް ްއޮތް ްހާލަތެއްގައި ްޢާއްމު ްދުވާފަރަކީ ރައީސް.

ްދުވާފަރުްދުވާފަރަ ްއެއްގޮތަށް ްޕްލޭނާ ްޔޫސް ްލޭންޑު ްޕްރޮޕޯސްޑު ްބެލެވޭނީ ްކަމުގައި ްރަށެއް ްއޮތް ްހާލަތުގައި ްޢާއްމު ކީ

ހަދައިދީ،ްނިންމީމަ.ްސަރުކާރުންްވެފައިވާްވަޢުދާްއެއްގޮތަށްްކަންތައްތައްްފުރިހަމަކޮށްދެއްވުނީމަ.ްމިހާރުްއަޅުގަނޑުމެންް

ް ްދިރުއުޅެންފެށިފަހުން ްއަހ4ްަދުވާފަރުގައި ްއެންމެ ްހަމަ ްއޮތީ ްބާކީ ްފުރެން ނޑުމެންގ4ްްެރު ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް ދުވަސް.

ްޕްލޭނާް ްލޭންޑުޔޫސް ްޕްރޮޕޯސްޑު ްދަންވަންތޯ، ްއަދި ްނަންމަތީގަ. ްކަނދޮޅުދޫ ްއަދިވެސް ްއޮންނަނީ ްއެޑްރެސް ދާއިމީ

ްހުް ްއެ ްވަނީ ްވަޢުދުވެފައި ްމަދުކަމެއް.ްސަރުކާރުން ްހުރީ ްކުރެވިފައި ްދުވާފަރުގައި ްފުރިހަމަކޮށްދޭނެްއެއްގޮތަށް ްކަމެއް ރިހާ

ްކަނދޮޅުދޫް ްހަމަ ްއެނބުރިދާނީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްދިރިއުޅެންވިޔަސް ްހާލެއްގައި ްދަތި ްކިތަންމެ ްއެހެންނޫންނަމަ، ކަމަށް.
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ްހުންނަް ްފަށާފައި ްސަރުކާރުން ްއެއް ްވިދާޅުވޭ، ްއެބަ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް. ފަސްގަ

ްއަ ްކަމަށްްކަންތައްތައް ްގޮތް ްއޮންނަންޖެހޭ ްހަމަޖެހިފައި ްއެކަން ްއެއީ ްކަމަށް. ްފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުން ނެއް

ނޑުމެންްފާސްކުރިްބަޖެޓުތަކުފައިްއެްއިޙްތިރާމު،ްއެްވިދާޅުވާްގޮތުގެް ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްމީގެްކުރިންްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްމިހާް ްދުވާފަރުގައި ްނަމަ، ްކުރެވެމުންދިޔަ ްމަދުކަމެއް.ްމަތިން ްވަރަށް ްހުންނާނީ ްފުރިހަމަނުވެ ްމުޅިން ްއައިއިރު ތަނަށް

ްއޮންނާނީް ްވެސް ްއިނާޔަތް ްމާލީ ްއަހުލުވެރިންނަށް ްގޭބިސީތަކުގެ ްދިރިއުޅުނު ްމީހުން ްކަނދޮޅުދޫގައި ހަމައެހެންމެ،

ްޖެހުް ްހާލުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުވަހުްފޯރުކޮށްދެވިފަ. ްފުރަތަމަ ނު

ްދައްކައިދިންް ްއެ ްދުވަހު ްއެ ްކަމަށް. ްދެމިއޮންނާނެ ްއަދިވެސް ްގޮތުގައި ްހަމްދަރުދީ،ްއެ ްއުފެދުނު ްހިތްތަކުގައި އެންމެހައި

ްބައެއްް ްދަންނަވާނީ، ްއަޅުގަނޑު ްނިންމާލަމުން ްކަމަށް. ްދައްކައިދޭނެ ްވެސް ްއޮތްތަނުގައި ްކުރިއަށް އެއްބައިވަންތަކަން

ްއެް ްއިޞްލާޙުތަކާ ްތާއީދުކުރަމޭ.2113ްްކުގައި ްއަޅުގަނޑު ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމާތް ްއެދި ްމިންވަރުކުރެއްވުން ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްތަރައްޤީ ްކުރިއެރުމާއި ްއިތުރު ްސަބަބުން ްްބަޖެޓުގެ ޙަޟްރަތުގައިްهللاްމި

ނޑުގެްވާހަކޮޅުްނިންމާލަ ްން.ްޝުކުރިއްޔާ.ދުޢާްދަންނަވަމުން،ްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ް

ްޞާލިޙަށް،ް ްއިބްރާހީމުްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންނަވަރު ްމިްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްދެން ނޑު އަޅުގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުްލީޑަރު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެން:ހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުް

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއުނގޫފާރުް އާދެ!ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަޖެޓަށްްވާހަކަދެއްކުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުް ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަމީނަށް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޮވިވަޑައިގެންނެވި ްއަށް ދާއިރާ

ްސިޔާސީް ްކުރާްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްހެވަށް ްރައްޔިތުންންގެ ްޤައުމާއި ްނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރި ްޚިޔާލެއްގައި ދެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެކުގައި ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގައި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްހަމައެއާއެކު، ްކަމަށް. ްއެމް.ޑީ.ޕީއާްބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ރު

ްމިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާތީ

ްފާހަގަކޮށްލާނަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްވާހަކަދައްކަވާފަ. ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްގޮތުން ްބެހޭ ބަޖެޓާ

ްސަރު ްއޮތް ްމި ްމެންބަރުްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްތާއީދުކުރާ ކާރަށް

ްކަމުގައިް ްނެތްްްބަޖެޓެއް ްއަމާޒެއް ްއެއްވެސް ްޖުމްލަތައް.ްމިއީ ްބައެއް ްހުރި ްވިދާޅުވެފައި ްތެރޭގައި ްވާހަކަތަކުގެ ދެއްކެވި

ްހީލަ ްމަކަރާއި ްވިދާޅުވި. ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއޮތްްއޭގެތެރެއިން ްއޮޅުވައިލާފައި ްވިދާޅުވި. ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް ތުގެ
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ްސަރުކާރަށްް ްމި ްމިއީ ްވިދާޅުވި. ްވެސް ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް ްތަންފީޛުނުކުރެވޭނެ ްވިދާޅުވި. ްވެސް ްކަމުގައި ބަޖެޓެއް

ްއަ ްވާހަކަ. ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްތިއްބެވި ްދިފާޢުކުރަން ްބަޖެޓު ްމި ްދެންްތާއީދުކުރާ، ނޑުމެން ޅުގަ

ްކަންތައްތަކަށްްް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްތިބީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްތޯ ްވާހަކަ ްކޮން ދައްކާނީ

ފާޑުކިޔަންްތިބިްމީހުން.ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުްދިފާޢުކުރަންްތިއްބެވިްބޭފުޅުންްދެއްކެވިްވާހަކަތައްްމިއީ.ްއެހެންކަމުން،ް

ނޑުްބަޖެޓުް ދިރާސާކުރާްކޮމިޓީްއަށްްމިްގޮވާލަނީްމިްބަޖެޓުްއެއްފަރާތުގައިްބާއްވާށޭ.ްމިއީްއަކީްއިސްލާޙުކުރެވޭނެްްއަޅުގަ

ްއެއްް ްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނޫނޭ. ްބަޖެޓެއް ްބޭނުންހިފޭނެ ްމީގެ ްމަށައިގެން ްކޮށައި ްއަކީ ްމިއީ ްނޫނޭ. ބަޖެޓެއް

ް ްއަހަރުގ2113ްްެމަސްދުވަހަށް،3ްްފަރާތުގައިްބާއްވާފައިްކުރިއަށްްއޮތް ްދައުލަތްްހިންގޭނެވަރުގ3ްްެވަނަ މަސްދުވަހަށް

ްއެއްް ްދާއިރާ ްހުރިހާ ްފައިދާހުރި، ްޤައުމަށް ްމުޅި ްރަނގަޅު ްއެއަށްފަހުގައި ްހަވާލުކޮށްދެއްވާށޭ. ްސަރުކާރާ ްމި ފައިސާ

ް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްގޮވައިލައްވާށޭ. ްހުށަހެޅުމަށް ްބަޖެޓެއް ްކަހަލަ ްބަޖެޓުްތަމްސީލުވާ ްމި ނުކުރަން

ްކަމަށްް ްއިމްޕްލިމެންޓުކުރެވޭނެ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްވެސް،ްމި ްކަމަކަށް ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްބަޖެޓުް ްމި ްދަންނަވައިލާނަން. ްއެއް ްވާހަކަ ްދެތިން ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެއާއެކުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވެސް.

ތުގެްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވި،ްމިއީްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދީްއަދިްރައްޔިތުންގެްދިރިއުޅުމުގެްހުށަހަޅުއްވަމުންްދައުލަ

ހާލަތުްރަނގަޅުކުރުމަށްްއިސްކަންދީގެން،ްއަދިްލިބޭްއާމްދަނީގެްތެރެއިންްޚަރަދުތައްްހަމަޖެއްސުމަށްްބޮޑުްސަމާލުކަމެއްް

.ްވަރަށްްބޮޑުްއިތުރުފުޅެއްްއެްހެއްދެވީްއިނގޭތޯ.ްދައުލަތަށްްލިބޭނެްދެވިފައިވާްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑުްއޮޅުވާލުމެއް

ް ްއޮތީ ްމި ްވިދާޅުވެފައި ްގޮތުގައި ްއޮތ12ްްްއާމްދަނީގެ ްވިދާޅުވެފައި ްކަމަށް ްހޯދާނެ ްއަލަށް ްރުފިޔާ.ްމީގެތެރޭގައި ބިލިޔަން

ްލިބ1.8ްޭ ްމިއީކީ ްދަންނަވަންތޯ ްހިމެނައިގެން. ްއޭގެތެރޭގައި ްވެސް ްރުފިޔާ ްއިތުރަށްްބިލިޔަން ްނޫން. ްއެއް ްފައިސާ ނެ

ް ްއޮތް ްވިދާޅުވެފައި ްކަމަށް ްހޯދާނެ ްރިވައިސްކޮށްގެން ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްތެރޭގައި ްފައިސާގެ ްވިދާޅުވި ްކަމަށް 251ްހޯދާނެ

ްތާއީދެއްްނުކުރާނަން.ްމިް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަލުންްނަގައިގެން.ްއެއަކަށް ްޑިއުޓީ ްތެލުގެ ްއެބަްއޮތް.ްއެއީ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ނޑުްމިްގޮވާލަނީްދައުލަތުގެްއާމްދަނީގެްމަޖި ލީހަކުންްއެްފާހެއްްނުވާނެްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްއަޅުގަ

މިލިޔަންްރުފިޔާްއުނިކުރައްވާށޭ.ްދެވަނަްކަމަކަށ251ްްްތެރޭގައިްމިްއޮތްްއިމްޕޯޓުްޑިއީުޓންްއިތުރަށްްލިބޭނެްކަމަށްްއޮތްް

ްރުފިޔާްހޯދާނެްކަމަށްްއެބަްއޮތް.ްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށ131ްްްރުކޮށްގެންްއިތ15ްުއިންް%8ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ.ް% މިލިޔަން

ްނޫނޭ.ް ްއަދަދެއް ްފާސްކުރާނެ ްމިތަނުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީކީ ްއުނިކޮށްދެއްވާށޭ. ްބައި ްމި ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންްތާއީދެއްްނުކުރާނަން.ްއަޅުގަނ15ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީް% ޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްމިްގޮވާލަނީްށްްއިތުރުކުރާކަށްްއަޅުގަ

ްއެހެންނޫނިއްޔާް ްހޯދުމަށް. ްހައްލެއް ްމީގައި ްމަޝްވަރާކޮށްގެން ްބޭފުޅުންނާ ްއުޅުއްވާ ްއިންޑަސްޓްރީގައި ޓޫރިޒަމް

ނޑުމެންްމިް% 211ްއަށްްތާއީދެއްްނުކުރާނަން.ްއޭގެއިތުރުންްމުއާސަލާތީްޚިދުމަތުންްޖީ.އެސް.ޓީްނަގައިގެނ15ްްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްތާއީދުކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްމިލިޔަންްރު ފިޔާްއިތުރުކުރާނެްކަމަށްްއެބަްއޮތް.ްމިއިކީްވެސްްއަޅުގަ

ް ްއެ ްގޮވާލަނީ ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ނޑު ްއުނިކުރުމަށް.211ްްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްއާމްދަނީގެ ްވެސް ްރުފިޔާ މިލިޔަން
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ްއުނި ްއަދަދުތައް ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްވިޔަސްްއެހެންކަމުން، ްގިނަ ްއެންމެ ްގޮތުގައި ްއާމްދަނީގެ ްދައުލަތުގެ ކުރުމުން،

ް ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްލިބ11ްްޭލިބޭނީ ްމި ްވިދާޅުވަނީ، ްމިނިސްޓަރު ްފައިނޭންސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން، ްރުފިޔާ. ބިލިޔަން

ްއާ ްމިްހުށަހަޅުއްވަނީ.ްމާނައަކީްމުސާރަ ްދެކޮޅުޖައްސާްބަޖެޓެކޭ ްދައުލަތުގެްޚަރަދުތައް އިްހިންގުމުގެްޚަރަދު،ްއާމްދަނީން

ްގޮތުގައިް ްޚަރަދުގެ ްރިކަރަންޓު ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްވާކަށް ްއެކަން ްވެސް ްކަމަށް.ްއެހެންނެއް ްހަމަޖައްސާނެ ްއާމްދަނީން ލިބޭ

ނޑައަޅާފައިްއެބަްއޮތްް ބިލިޔަންްރުފިޔާ.ްމުސާރަްއާއިްހިންގުމުގެްޚަރަދަށް.ްއާމްދަނީގެްގޮތުގައ12.115ްްިމިހާރުވެސްްކަ

ްްބިލިޔަނ11ްް ްލިބޭއިރުގައި ްއާމްދަނީނ12ްްްރުފިޔާ ްލިބޭ ްއަކީ ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޚަރަދުކުރާ ްރިކަރަންޓަށް ބިލިޔަން

ް ްނޫން.ްއިތުރަށް ްބަޖެޓެއް ްދެކޮޅުޖެހޭ ްސަރުކާރަށ933ްްްޚަރަދުތައް ްއާއި ްމުސާރަ ްނޫނިއްޔާ ްހޯދައިގެން ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްދެކޮް ްވެސް ްޚަރަދު ްހިންގުމުގެ ްދަންނަވާނީ،ްހިންގުމަށް،ްއޮފީސްތައް ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންކަމުން، ްމިއީ. ްބަޖެޓެއް ޅުނުޖެހޭ

ް ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްކޮންތާކުންތ933ްްޯބަޖެޓު ްހޯއްދަވާނީ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްއިތުރުކަމަށް ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ްނެތް. ްފާސްކުރެވޭކަށެއް ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަކަށެއް ްއެނޫން ފިނޭންސްްްއޮޅޮންފިލުވާށޭ.

ް ްއުޅޭ ްސެކްޓަރުގައި ްހެލްތު ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްއަށ5411ްްްމިނިސްޓަރު ްސާރވިސް ްސިވިލް ްމުވައްޒަފުންނެއް ކޮންމެވެސް

%ް ްސަބަބުން ްއޭގެ ްއިނގޭތޯ. ްވެދާނެ ްކަމަށް. 37ްއިތުރުކުރުން ،%ް ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ްސަބަބުން 14ްއޭގެ

ްރަނ ްދަންނަވާނީ ް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް. ްބޮޑުްއިތުރުވެގެންދިޔަ ްވަރަށް ްއެއީ ްނުދެއްވިކަން ްތަނަށް ްމި ްމަޢުލޫމާތު ގަޅު

ް ްތެރެއަށް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާއި ްވިދާޅުނުވީ ްކީއްވެގެންތޯއޭ ްމީގެތެރޭގައި ްމީހުންނެއ811ްްްއޮޅުވާލުމެކޭ. އެތައް

ް ްމުސާރަތައް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާއި ްވިދާޅުނުވީ ްއެ ްކީއްވެގެންތޯ ްވިދާޅުނުވީ. ްވާހަކަ ްވާހަކަ.ްއިތުރުކުރާ އިތުރުކުރާ

ްއޮޅުވާލުމެއް،ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮޅުވައިލެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްބުނީމަ، ްވާހަކަ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ހަމައެކަނި،

ްހަރުދަނާކުރުމަށްް ްސިޔާސަތު ްމާލީ ްއަދި ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއީ ްވިދާޅުވީ ްދެން ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިސްކަންދެވިގެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮޅުވާލުމެއް، ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްމިއީ ްބަޖެޓެކޭ. ޅާ

ްރިސޯޓުތަކެއްް ްއިތުރު ްއަށް ްއިންޑަސްޓްރީ ްޓޫރިޒަމް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްމިއަދު އިޤްތިޞާދަށް

ްއެް ްރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަ. ްއޮތް ްނުހެދިފައި ްރަށްތައް ްނެރުނު ްހެދޭވަރުގެްހެދުމަށް ްރަށްތައް ްއެ ްނެތް ްބޭންކުތަކަކު ތެރޭގެ

ްވަރަށްް ްއޮތް ްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވުމަކުން، ްބަޖެޓު ްމި ްއެއް. ްކެޕޭސިޓީ ްލޯނުދެވޭވަރުގެ ްޚަރަދުތައް، ްއެ ްގޮތުން ްމާލީ މާލީ،

ނޑުމެންްމަސަ އްކަތްކުރީމޭ.ްސާދާްގޮތެއްގައިްވިދާޅުވެފައިްމިްރިސޯޓުތައްްހެދުމަށްްޓަކައިްބޭރުންްފައިސާްހޯދަންްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްހޯދަންޖެހޭ. ްފައިސާ ްމި ްނުފުދޭ. ްއެވަރަކުންނެއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ، ްނުފެދޭ އެވަރަކުނެއް

ްވަޒީފާތަކެއްް ްއިތުރު ްނުނެރެވެނީހެން. ްމާކެޓަށް ްހެދި ްރަށްތައް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްނާރާނެ، ްކުރިއަކަށް އިޤްތިޞާދު

ްދައުލަް ްނެރެވިގެން.ްރަނގަޅަށްްއިތުރުވެގެންދާނެ.ްއަދި ްމާކެޓަށް ްރަށްތައް ްމި ްއިތުރުވެގެންދާނީ ްވެސް ްޓެކްސް ްލިބޭ ތަށް

އޮޕަރޭޓުކުރެވިގެން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިކަމާްދޭތެރެއަކުްއެއްވެސްްއެއްޗެއްްވިދާޅުވެފައިްނެތް.ްވިދާޅުވެފައިްއޮތީްއިތުރަށްް

ް ްމިްއަންނ14ްްަމިލިޔަންްރުފިޔާްމ647ްްިދިްރަށްްނެރޭްވާހަކަ.ްއ14ްްަރަށްްނެރޭްވާހަކަ.14ްްއަނެއްކާވެސް ރަށުން
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އަހަރުްލިބޭނެްވާހަކަ.ްމިްކުރަނީްކޮންކަމެއްތޯ.ްހަމައެކަނިްވަގުތީްހައްލެއް.ްމިްއަންނަްއަހަރުގެްޑެފިސިޓުްފޫބެއްދުމަށްް

ް ްނެރޭ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްވަގުތީ 14ްްޓަކައި ްރާއްޖޭގެ ްއަނެއްކާވެސް ްސަބަބުން ްމީގެ ްމިއީ. އިޤްތިޞާދު،ްރަށް

ްބަޖެޓްް ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްއަރައިގެންދާނެ. ްލޮޅުމެއް ްނުބައި ްވަރަށް ްއަށް ްއިންޑަސްޓްރީ ޓޫރިޒަމް

ްހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްގޮތެއް ްފައިނޭންސްކުރެވޭނެ ްގޮތެއް، ްހެދޭނެ ްރަށްތައް ްމި ްއަށް، ކޮމިޓީ

ފޮރިންްއިންވެސްޓްމަންޓެއްްނާންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރާއްޖޭގައިްޢަދުލުއިންޞާފުްްދަންނަވާށޭ.ްދިވެހިރާއްޖެްއަށް

ްދެް ްރަނގަޅަށް ްއެގްރީމަންޓުތަކަށް ްހުރި ްދެމެދުގައި ްފަރާތު ްދެ ްނުހިނގަނީހެން. ްރަނގަޅަށް ްކަންތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ

ް ްއިންވެސްޓަރުންނެއް ްފޮރިން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެއްބާރުލުންނުދޭ ްވެސްްފަރާތުން ްބޭންކުތަކެއް ްނާންނާނެ. ްތަނަކަށް މި

ްއިޤްތިޞާދުް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްނާންނާނެ. ްވެސް ްއިންވެސްޓަރުންނެއް ްފޮރިން ނާންނާނެ.

ްވިދާޅުވީް ްމިނިސްޓަރު ްފައިނޭންސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް.ްދެން ްދާނެ ްދަށަށް ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްއެއްދުވަހުން އަނެއްކާވެސް

2113ްް ްނިމޭނީ ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ްއަހަރު 2.3ްްވަނަ ްއަހަރަށްވުރެ ްހިނގާ ްމި ްއެއީ ްއޮންނާނީ. ްރުފިޔާއޭ 2ްބިލިޔަން

ނޑުްކުރިންްވެސްް ްމަދުްއަދަދެކޭ.ްމިއީްވެސްްވަރަށްްބޮޑުްއޮޅުވާލުމެއް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ ބިލިޔަންްރުފިޔާ

ބިލިޔަންްރުފިޔާއޭ.11ްްއެންމެްގިނަވެގެންްވެސްްމިްއަންނަްއަހަރުްްދެންނެވިންްދައުލަތުގެްއާމްދަނީގެްގޮތުގައިްލިބޭނީ

ބިލިޔަންްރުފިޔ5.9ްްާބިލިޔަންްރުފިޔާްޚަރަދުކުރާްގޮތަށްްއޮތްއިރުގައި،ްއެހެންކަމަށްވަންޏ16.9ްްާބިލިޔަންްރުފިޔާ،16ްް

ބިލިޔަނ5.9ްްްފިްކަމަށްްވަންޏާްބިލިޔަންްރުފިޔާްޚަރަދުކޮށ16ްްމިްބަޖެޓުްޑެފިސިޓްވެގެންދާނެ.ްމިހާރުްމިްއޮތްްގޮތަށްް

ްޖީ.ޑީ.ޕީގެް ްގޮތަށް، ްވިދާޅުވި ްއެ ްމިނިސްޓަރު ްފައިނޭންސް ްއެހެންކަމުން، ްޑެފިސިޓުވެގެންދާނެ. ްއަހަރު ްމިއަންނަ ރުފިޔާ

%ް ްމިއަންނ6.1ްްަނިސްބަތުން ްދަންނަވަނީ ްމި ްކެރިހުރެގެން ްއަޅުގަނޑު ްވިދާޅުވިޔަސް ްކަމަށް ްތިރިކުރާނެ ޑެފިސިުޓ

ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްއޮންނާނީ ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ް%2ްގައި ްޑެފިސިޓ11ްްުޑިޖިޓުގައޭ. ްބަޖެޓު ްމައްޗަށް ްވުރެ އަށް

އަރައިގެންދާނެ.ްއެހެންވާންްމިްދިމާވާްސަބަބަކީްބަޖެޓުްފައިނޭންސްކުރުމަށްްޓަކައިްޑެފިސިޓުްފައިނޭންސްކުރުމަށްްޓަކައިް

ްބެހޭް ްލޯނުތަކާ ްނުލިބޭނެތީ. ްފައިސާ ްހުރި ްކަނޑައަޅާފައި ްކުރިންްްހޯދަން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްލިޔުމުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ގޮތުން

ްއޮތްް މިލިޔަނ51ްްްވާހަކަދެއްކެވިްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްވިދާޅުވިްފަދައިން،ްބޭރުންްނަގަން

ްނެތޭ.ްމި ްއަދި ްތަނެއް ްހޯދާނެ ްނަގާނެ،ްލާރި ްއެ ްވިދާޅުވަނީ ްއޮތް.ްދެން ްއެބަ ްއެއް ްވާހަކަ ްއޮތްްްޑޮލަރެއްގެ ލިޔުމުގައި

ް ްއެއް. ްލިބޭނ51ްްެވާހަކަ ްފައިސާ ްތިމަންނަމެންނަށް ްތަނެއް. ްއެ ްނެތޭ ްއަދި ްއެކަމަކު ްބޭނުން. ްހޯދަން ްޑޮލަރު މިލިޔަން

ްހުރިް ްބޭންކުތަކުގައި ްރާއްޖޭގެ ްނަގަނީ ްމި ްފައިސާ ްމި ްބޭރުން ްނަގަނީ، ްމި ްފައިސާ ްމި ްވިދާޅުވަނި ްމި ްދެން ގޮތެއް.

ށްްދިނުމަށްްޓަކައޭ.ްއެހެންްވިދާޅުވެފައިްދެންްއޮންނަްލޯނުގައިްބަޖެޓުްފައިނޭންސްކުރުމަށްްފައިސާްޕްރައިވެޓުްސެކްޓަރަ

ް ްނަގާ ްދެން ްދައްކަނ211ްްީޓަކައި ްމި ްއެތެރެއިން. ްރާއްޖޭގެ ްއަނެއްކާ ްޖަހަނީ ްމި ްހޯދަން ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ރާއްޖޭގެްބޭންކުތަކުގެްތެރޭގައިްމިްހުރިްްމިލިޔަންްޑޮލަރުްރާއްޖެްއިންްބޭރުންްމިްނަގަނ51ްީކޮންވާހަކައެއްތޯ.ްފުރަތަމަް

ް ްނަގާ ްމި ްއިތުރަށް ްދެން ްކިޔާފައި، ްގޮތުންނޭ ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްރޯލުކުރުމަށް ްރުފިޔ211ްްާފައިސާ މިލިޔަން
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އަނެއްކާވެސްްނަގާްވާހަކަްމިްދައްކަނީްރާއްޖޭގެްބޭންކުތަކުން.ްއެހެންްވިދާޅުވެފައިްއަނެއްކާްއެބަްވިދާޅުވޭ،ްމިްފައިސާް

އަދިްހޯދާނެްގޮތެއްްނެތޭ.ްތިމަންނަމެންނަކަށްްނެތޭްއަދިްލިބޭނެްގޮތެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްމިްދަންނަވަނީްްވެސް

ބިލިޔަންްރުފިޔާްޑެފިސިޓުވާއިރުގައިްއަދިްމިދެންނެވިްލޯނުތައްްނުލިބޭްކަމަށްްވަންޏާްމިްއަދަދުްއެއަށްވުރެްވެސ5.9ްްް

ް ްއެއަށްވުރެ ްއިތުރުވެގެންދާނެ. ްފައިނޭންސްްބޮޑުތަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުވެގެންދާނެ. ްބޮޑުތަން ވެސް

%ް ްރޭޝިޔޯ ްޑެޓް ްނިމޭއިރަށް ްއަހަރު ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްތަނުގައި ްމި ްވިދާޅުވ82ްްިމިނިސްޓަރު ްއެ ްކަމަށް ްއަރާނެ އަށް

އަށްްވުރެްމަތީގައޭ.85ްް%ްވިދާޅުންްވެސްްއެއީްގޯހެއް.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީްއަހަރުްނިމޭއިރުގައިްމިްއަދަދުްއުޅޭނީް

ްވަރަށްް ްމިއީ ްއިންސްޓިޓިއުޓުތަކުން ްފައިނޭންޝަލް ްބޭރުގެ ްވިދާޅުވާހެން ްއެ ްމިނިސްޓަރު ްފައިނޭންސް ްޢިއްޒަތްތެރި މިއީ

ްމިއީް ްވިދާޅުވާނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއޭރަށް ްނޫނޭ. ްއަދަދެއް ްނިންމައިލާނެ ްބުނެފައި ްޤައުމެކޭ ްއޮތް ްދަރާފައި ބޮޑަށް

ްއޮތް ްބޮޑަށްްްބަނގުރޫޓުވެފައި ްވަރަށް ްހަމައެކަނި ްވިދާޅުވާނީ. ްޤައުމެކޭ ްއޮތް ްބަނގުރޫޓުވެފައި ްގޮތުން ްމާލީ ޤައުމެކޭ.

ްދިގުް ްވަރަށް ްއޮތް. ްއެބަ ްފޮތް ްއެއް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅުވާނީ. ްނޫން ްޤައުމެކޭ ްއޮތް ދަރާފައި

ް ްއޮތް، ްއެބަ ްވިދާޅުވެފައި ްއޮތް. ްއެބަ 3ްްލިސްޓެއް ްޚަރަދުކުރާނަމޭ.ްބިލިޔަން ްފަހަރު ްމި ްއަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ރުފިޔާ

ް 2.7ްްއޭގެތެރެއިން ްޚަރަދުކުރާ ްއަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްރާއްޖެތެރެއަށޭ. ްޚަރަދުކުރާނީ ްރުފިޔާ 3ްބިލިޔަން

ްތެރެއިން،ް ްލާރ1.5ްިބިލިޔަނުގެ ްތެރެއިންނޭ.ްކޮންތާކުންތޯ ްބަޖެޓުގެ ްޚަރަދުކުރާނީ ްރުފިޔާ ްއުޅެނީްްބިލިޔަން ހޯދަނީ.ްމި

ް ްޚަރަދު، ްއަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއުޅޭއިރުގައި ްނުހިންގިގެން. ްއޮފީސްތައް ްއާއި ްމުސާރަ ްއާމްދަނީން ބިލިޔަނ1.5ްްްލިބޭ

ރުފިޔާްނަގާނެްގޮތެއްްއަޅުގަނޑަކަށްްނުފެނޭްބަޖެޓަކުން.ްއަޅުގަނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްހޯދާހޯދާްނުފެނުނުްއިނގޭތޯ.ްދެންްމިް

ްޤައު ްބޭރުގެ ްބުނަނީ ްއެހީން ްއަޅުގަނޑ1.2ްްުމުތަކުގެ ްހުރީ ްއަދިވެސް ްލޯނުތައް ްގިނަ ްވާހަކަ. ްހޯދާނެ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ްހުރިް ްބުނެފައި ްހޯދާނަމޭ.ްހޯދާނަމޭ ްއަދަދުތައް ްމި ްޖަހާފަ.ްތިމަންނަ ްތަނެއްްނެތް.ްއަދަދުތަކެއް މިދެންނެވިހެން،ްނަގާނެ

ް ްމި ްއެޕްރޫވްކުރާނީ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްކިހިނެއްތޯ ްޢިއްޒަތްތެރިްއެއްޗިހި. ްއިނގޭތޯ. ްނުހިންގޭނެ ްއެއް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ް ްދަންނަވަނީ ްމި ް%3ްރައީސް،ްއަޅުގަނޑު ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްއޮތް ްމި ްރުފިޔާގެ ްއަހަރ25ްްުބިލިޔަން ްމިއަންނަ ވެސް

ްބަނދަރުހެދު ްރަށްތައް ްހުރި ްލިސްޓުގެ ްއޮތް ްމި ްފޮތުގައި ްދެވަނަ ްމިއީ ްއަކީ ްމާނަ މާއިްއިމްޕްލިމެންޓުނުކުރެވޭނެ.

%ް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަކުގެ ްބޭނުމަކ25ްްީނަރުދަމާލުމާ،ްމި ްލިސްޓުގެ ްހަދާފައިދެވިދާނެ.ްމި ްނުހެދޭނެ.ްލިސްޓެއް ވެސް

ްބޭފުޅުންގެް ްއެ ްދަޅައެކޭ. ްދައްކާ ްމެންބަރުންނަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަޅައެކޭ. ްދައްކާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްފާސްކު ްބަޖެޓު ްމި ްއިމްޕްލިމެންޓުކުރެވޭނެްވޯޓުހޯދައިގެން ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމިއަކު. ްނެތް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްނޫން ރުން

ްހިންގާއިރުގައިް ްޕްރޮގްރާމުތައް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްދާއިރާ. ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްމިއީ ްނޫން އެއްޗެއް

ނޑުްމިއީްމިްރާއްޖޭގައިްއޮތްް ފުވައްމުލައް،ްކުޅުދުއްފުށި،ްނައިފަރު،ް،ްވަނަްއާބާދީްތަމްސީލުކުރާްމީހާ.ްހިތަދ6ްޫއަޅުގަ

ްއޮތްް ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްމަރުކަޒު ްޒުވާނުންގެ ްއޮތީ ްހަމައެކަނި ްއާބާދީތައް. ްބޮޑެތި ްއެންމެ ްމިއީ ހިންނަވަރު.

751111ްް ްއޮތްއިރު،3ްްރުފިޔާ.ްމިއީ ްޓަކައި ްއެއް،ްއިމްޕްލިމެންޓުކުރުމަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްރުފިޔާގެ ްވަނ6ްްަބިލިޔަން
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ރުފިޔާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަމަްއެގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްގެްދާއިރާްވެސްްއޮތ751111ްްީއާބާދީްއަށްްމިްއޮތީް

ްމިް ްސަރުކާރުން ްމި ްދޭތެރޭގައި ްރައީސާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނޑާއި ްހަދަނީ.ްހަމައެކަނި ްބޯޅަދަނޑެއް މިހެން.ްހަމައެކަނި

ްމައްސަ ްކޮން ްޖެހިގެންއުޅެނީ ްމި ްއޮތީ، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްއެއްތޯ ްޒުވާނުންގ751111ްްެލަ ރުފިޔާގެ

ްމިް ްކަށަވަރުކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްބޯޅަދަނޑެއް. ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މަރުކަޒު.

ްއި ްބަޖެޓަށް ްމި ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުހެދުމުގެ ްދާއިރާގެ ްކެޔޮދޫ ްދާއިރާ، ްތި ްކޮމިޓީގެްއަރުވަނީ ްބަޖެޓު ތުރުކޮށްދޭނަމޭ

ނޑުްދޫކޮށްލާނަންްއެހެންވީމަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަޖެޓަށްްބަލާއިރުްކަންބޮޑުވާް ތެރެއިން.ްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްއަޅުގަ

ްދުވަހަށްް ްއަނެއް ްއެއްދުވަހުން ްރިޒާރވް ްދައުލަތުގެ ްއިނގޭތޯ. ްހުރި ްއެބަ ްއޭގެއިތުރަށް ްއަދި ްކަންތައްތައް ްގިނަ ވަރަށް

 މިލިޔަންްޑޮލަރުްހުރީ.334ްްވަނަްއަހަރުްނިމުނުއިރ2111ްްުށްވަމުންްމިްދަނީ.ްދަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންބަރުންް ްތަފާތު ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްޝުކުރުދަންނަވަން، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވެއްޖެ ވަގުތު

ްގަް ްމަޖިލީހުގެ ްދައްކަވަމުންގެންދަވާތީ. ްސަމާލުކަމަށްްމިހާރު ްމެންބަރުންގެ ްމާއްދާ ްއިޝާރާތްކޮށްލި ނޑު ްއަޅުގަ ވާއިދުގެ

އަތުވެއްޖެްކަމަށްްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްދެންްވާހަކަފުޅުދައްކަވަންްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްފުރުޞަތުއެރުވުންްމިްއޮތީ.ް

ް ްއެއަށްފަހު ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްފެއްޓެވުމަށް ްވާހަކަފުޅު ނޑު ްއަޅުގަނޑުމެންްމިނެޓ31ްުއަޅުގަ ްހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް ގެ

ްދާއިރާގެް ްމުލަކު ްލީޑަރު، ްގުރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ދާން

ްޔާމީނަށް.ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް

ް

 ްހަކަދެއްކެވުން:ވާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްްޔާމީންهللاްމުލަކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަނޑުްވެސްްހަމަްބައެއްްޚިޔާލުް

ް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްޚިޔާލަކީ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްބަޖެޓ12ްްެދަންނަވައިލާނަން. ްއޮތް ްތައްޔާރުކުރެވިފައި ްދުވަހަށް އްްމަސް

ްއަންނާނީ.ް ްނަގުލުވަމުންނޭ ްބަދަލުވަމުންނޭ. ްއަހަރަށް ްއަނެއް ްއަހަރުން ްއެއް ްއަންނާނީ ްހިސާބުތައް ކަމަކު،ްދައުލަތެއްގެ

ް ްޓަކައި ްފޫބެއްދުމަށް ްޑެފިސިޓު ްދައުލަތުގެ ްއަންނައިރު ްއެހެން ްއަންނާނީ. ްވާރުތަވަމުންނޭ ްނޫނީ 4ްއިންހެރިޓުކުރަމުންނޭ

ނޑުްކަންބޮޑުވާްވާހަކަ،ްޑެފިސިޓަކަށްްބިލިޔަންްޖައްސަވާފައިްއޮތީމަްއަ ބިލިޔަންްޖައްސަވާފައިްއޮތީމަްއަޅުގަނޑ4ްްުޅުގަ

ް ްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެއީްމިހާރުްބަޖެޓުްޑެފިސިޓު ްވީ،4ްްކަންބޮޑުވާ ްމި ްއުޅޭތާްމިހާރު އަހަރުްވެގެނ5ްްްބިލިޔަނުގައި

ޅޭްކަންނޭނގެްއެތެރެްއާއިްބޭރުގެްލޯނުގެްޖުމްލަްމިްދަނީ.ްމުޅިްޖުމްލަްޑެބިޓުްއެބަްއުޅޭްކަންނޭނގެ،ްޑެފިސިޓުްއެބަްއުް

ް ްކަންނޭނގެ ްއުޅޭ ްއެބަ ްއަދަދެއް.31ްްއަދަދު ްބޮޑު ްވުރެ ްބަޖެޓަށް ްޖުމްލަ ްއަހަރުގެ ްދެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ބިލިޔަން.ްމިއީ

ް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުރި. ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުންތަކެއް 12ްްމީގައި ްދުވަހުގެ ޙަޤީޤީްމަސް
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ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެއ2ްްީބަޖެޓްްޑެފިސިޓަކީް ބިލިޔަންގެްތެރެއިންްމިްއަހަރުްފެށުނުއިރ4ްްުބިލިޔަންްކަމަށްްއަޅުގަ

ބިލިޔަންްރުފިޔާގެްފައިސާްވަނީްމިއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްނުޖެހިްޚަރަދުކޮށްފަ.ްއެއީްކުރީްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްނުޖަހައި،2ްް

ތަކެއްްހިނގާފައިްހުރީމަްއެްފައިސާްވަނީްމިއަހަރުގެްބަޖެޓުންްދައްކާފަ.ްސަރުކާރަކަށްްބިލުތަކެއްްކުރީްއަހަރުގައިްޚަރަދު

ް ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްނުޖެއްސޭނޭ. ްދެކޮޅެއް ްނުދައްކާ ްއަނބުރާ ްފައިސާ ްދަރަންޏަށް ްއަހަރުްބަހައްޓައިގެން ްކުރީ ްއޭގެ

ްކޮށްފަްއިްބަޖެޓުގަ ްްއިނުޖަހާ ްޚަރަދުތަކުގެ ްއެހެންވީމާްބިލިއަނ2ްްހުރި ްދެއްކިފަ. ްވަނީ ްވެސް ްގޮތެއްގައިްޖުމް، ލަ

ްކަންބޮޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޑެފިސިޓާ ްގޮތުން. ްބެހޭ ްޑެފިސިޓާ ްދަންނަވައިލާނަން ނޑު ްވެސްްނަމަްްވިއަޅުގަ

ްގޮތުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްވެއްޖެއަޅުގަ ްއި ްޓެފިސިޓަކީ ްޙަޤީޤީ ްޤަބޫލުކުރެވ2ްްޭއްޔާ ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް .ްބިލިއަން

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްމިހާރުްމިްއޮތްްސަރުކާ ޓަކައިްނޫނިއްޔާްްކުރުމަށްރުންްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްބަޖެޓުްބެލެންސްއަޅުގަ

ްކަމަށް،ްހުރިްއިޓަކައިްކަންތައްތަކެއްްކުރައްވާފަްްކުރުމަށްްއިޤްތިޞާދުްސްޓެބިލައިޒް،ްޓަކައިްކުރުމަށްްބަޖެޓުްސްޓެބިލައިޒްް

ްދޭހަވާ ްބަޖެޓުން ްްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭްކަމަށް ނޑަށް ްއިންޓަވަލްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށްް. ްއަޅުގަ ްފަހުން ގެ

ްވަގުތުކޮޅެއްްދެއްވައިފިއްޔާްޝުކުރުދަންނަވާނަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

މިް،ްއެހެންވީމާޅީފައިްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވާނީ.ްގައިްފަށާްދަންފ00:11ަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްްޝުކުރިއްޔާ

ް.عليكنްالسالمّމިނެޓުގެްހުސްވަގުތުކޮޅެއްްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.01ްްހިސާބުންްއަޅުގަނޑުް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިނ11:31ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްގެންދިއުމަށްްޖަލްސާ ްބޭނުންވޭްްކުރިއަށް ްމެންބަރުން ްދެ ްއަދި ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަްް.ޓަކައި ް.الزحينްالزحويްهللاްبسنހު(

ްއާދެ!ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ްމަސައްކަތް. ްޖަލްސާގެ ްއަހ2100ްަްފަހު ްބަޖެޓަށްވަނަ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރައްވާ ބަހުސްްްރަށް

ްގެް ްހޯލްތެކުރިއަށް ްމިހާރު ްބެލިއިރުގައި ްތެރެއިންްްމެންބަރުން.09ްވަނީްްމިްއިރޭގަްންދަން ްމެންބަރުންގެ 0ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދިއުމަށްްމެންބަރަކު ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްގަވާއިދުގައިވާްބޭނުންވޭ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްކޯރަމްްްޓަކައި. ްމަތިން ގޮތުގެ

5ްްްއި،ޖަހައިފިން.ްޖަހާފަްރަނގަބީލު ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްބެލިއްޖެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ގެންދެވޭްމިނެޓު

އެއްކޮށްްއަޅުގަނޑަށްްްމެންބަރުންްތިއްބެވުމ09ްާރުންގެްޒަތްތެރިްމެންބަމިްތިއްބެވީްޢިއްްއިްތެރޭގަވަރެއްްއަދިްނުވޭ.ްހޯލް

ް ްމި ްކަމުން ްއެހެން ްފަސްކުރަން. ްއަކަށް ްގަޑި ްއެހެން ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމި ްމަސައްކަތްްޖެހޭނީ ޖަލްސާގެ
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ނޑަށް، ްްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމި ްމެންދުރުކުރީ ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްް.ގައ00:01ިދެން

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްމެންބަރުންްކޯރަމަށްްސަމާލުކަންދެއްވައިްވަޑައިގެންް

ް

ނޑުއްވައިލެއްވުންް ްއަށް(00:02ްއިނ00:16ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމ2100ްި ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްކުރާ ްއަހަރަށް ްމަްް.ގެންދަނީްްވަނަ ްއިްއްސަލައިގަްކޯރަމްގެ

ނޑުމެންނަށްްބައެއްްދަތިތައް ނޑުްްޓީްލީޑަރާއިްމައިނޯރިޓީްލީޑަރާ،މަޖިލީހުގެްމެޖޯރިް،ދިމާވަމުންްދިޔަޔަސްްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށްްޔަޤީންކަންްދެއްވާފަްއެްދެް،މިދިޔަްވަގުތުްތެރޭގައިްއަޅުގަނޑުްމަޝްވަރާކޮށް އި،ްމަޖިލީހުގެްބޭފުޅުންވަނީްއަޅުގަ

ްހަމަް ްގެންދަވަމުްކުރުމުކޯރަމް ްމިއަދު ްއެހީތެރިކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްދެ ްއެ ްގެންދަވާނެްންގައި

ްހަމައެއާް ްމިކަމަށް. ްވެސް ްޕާޓީތަކުން ްއެހެން ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްދެއްވާނެްއެކު ްއެހީތެރިކަމެއް ްއިތުރު ކަމަށްްްކަމުގައި

ް ްއެހެންވީމާ، ްޔަޤީންކަންދެއްވައިފި. ނޑަށް ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށްްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ްލިބި ްފުރުޞަތު ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމިްް،އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިމެންދެން.

ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްގޮތަށް ްޢަްއެއްބަސްވެވިފައިވާ ްގެންދަވާނެްވެސް ްފުރަތަމަްްމަލުކޮށްދެއްވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް.

ް.ްމަޖިލީހުގެްމައިނޯރިޓީްލީޑަރު.ްޔާމީނަށްهللاްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްންޔާމީهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްމުލަކު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަ ްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްބަޖެޓާޝުކުރިއްޔާ ގޮތުންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްްހޭބެްތްތެރި

ްއެބަް ްވެސް ްކަންތައްތައް ްކަންބޮޑުވާ ްއަޅުގަނޑު ްއެްބަޖެޓުގައި ްހަމައެއާްހުއްޓޭ. ްބަޖެޓުގަްހެންނަމަވެސް ްހަމަ ްއިއެކީ

ްކަންތައްތަކެއް ްއެބަްރަނގަޅު ްކުރިންްވެސް ްމީގެ ްއޮތީްްހުއްޓޭ. ްއައިއްސަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ް،ވެސް

ްޑެފިސިޓުްއަހަރ0ްްުްމިދިޔަ ްމިްްވެސް ްއުސޫލުން ްއެ ްހަމަ ްފާހަގަކުރަން. ްކަންބޮޑުވުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބަޖެޓެއް.

ްްފަހަރު ްޑެފިސިޓު ްއައިމަވެސް ްކަް،ބަޖެޓެއް ްފުރަތަމަްއަޅުގަނޑުމެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކީ ްފާހަގަކުރަން. ންބޮޑުވުން

ްދަންނަވައިްދައްކަމުންވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްމިދިޔަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑަށް ްލާނީ 4ްއީ،

ްޑެފިސިޓު ްރުފިޔާގެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީްްބިލިއަން ނޑަށް ްނޫނޭ.ްއަޅުގަ ްްބަޖެޓެއް ްޑެފިސިޓ2ްުމީ ްރުފިޔާގެ ްބަޖެޓެއްްބިލިއަން

ް ްޚަރަދުތަކަކަްކަމަށް. ްހުރި ްކޮށްފައި ްބޭރުން ްބަޖެޓުގައި ްޚަރަދުތަކެއް، ްހުރި ްކޮށްފައި ްޑެފިސިޓުްކުރީގައި ްވާތީ ށް

ްފޫބެއްދުމަށްް ްބޭނުންވަނީްމިްޑެފިސިޓް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްދެން ްކަމަށްްއަޅުގަ ބޮޑުވެގެންދާ

ްކުރީގައިް ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްއެއްޗެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްގޮތާ ްމަސައްކަތްކުރައްވާ ްސަރުކާރުން ޓަކައި
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ްފެނިގެ ނޑުމެންނަށް ްޑެފިސިޓުްއަޅުގަ ްއަދަދުގެ ްބޮޑެތި ްގޮތެއްގައި ްޓަކައި،ްޚާއްޞަ ްފޫބެއްދުމަށް ްޑެފިސިޓު ްހިނގައްޖެ ން

ްންްފައިނޭންސްކުރާްތަން.ްއެކަންްވޭޒްްއެންޑްްމީންސްްއި.ްނުވަތަްފޫބެއްދުމަށްްޓަކައިްއެމް.އެމް.އޭްއިންްލޯނުނަގާްތަންް

ްއެގޮތަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުތަކުގެ ްކުރީ ްމީގެ ްކޮށްގެން، ްނުހިފެހެއްޓުނީ.ްްއެގޮތަށް ްވެސް ްއަގު ްރުފިޔާގެ ްދިވެހި ކޮށްގެން

ދިވެހިްރުފިޔާްޑިޕްރިޝިއޭޓުވެގެންްވެސްްދިޔަ.ްއަދިްއޭގެއިތުރަށްްސަރުކާރުންްދިވެހިްރުފިޔާްޑިވެލިޔުްވެސްްކުރެއްވި.ް

ވޭ.ްއޭގެްބަދަލުގައިްއަދިްދިވެހިްރުފިޔާްޑިވެލިޔުްކުރެއްވުމަކުންނެއްްއޭގެްރަނގަޅުްއަސަރެއްްއިޤްތިޞާދަށްްކޮށްފައިްނު

ްރައްޔިތުންނަށްް ްމިކަމުން ްތަން. ްއުފުލިގެންދިޔަ ްއަގު ްމުދަލުގެ ްޚިދުމަތާއި ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްގޮތުން،ްމިްބަޖެޓުގެްރަނގަޅުކަމަކީް އުނދަގޫތަކެއްްވެގެންްދިޔަ.ްމިްބަޖެޓުގެްރަނގަޅުްކަމަކީްއަޅުގަ

ް ްރުފިޔ4ްާމި ްނަންގަންވާކަށްްްބިލިއަން ްލާރި ްއިން ްމީންސް ްއެންޑް ްވޭޒް ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްޓަކައި ފައިނޭންސްކުރެއްވުމަށް

ނޫނިއްޔާްއާދައިގެްބަހުރުވައިންްދަންނަވާްކަމަށްްވަންޏާްޗާޕުކުރައްވާކަށްްޚިޔާލުކުރައްވާފައިްނެތް.ްމިްފައިސާްހޯއްދަވަންް

ްގޮ ްއަންނަ ްވެސް ްފަހަރު ްބައެއް ްކުރީގެ ްހަމަ ްއޮތީ ްނޫނިއްޔާްމި ްލޯނުނަގައިގެން، ްކޮމާޝަލް ްނަގައިގެން، ްލޯނު ތަށް

ކޮންސެޝަނަލްްލޯނުނަގައިގެންްއެތެރެއިންނާއިްބޭރުންނާ.ްދެންްލޯނުްނަގައިގެންްބަޖެޓުްޑެފިސިޓުްފޫބެއްދުމަކީްއެްލޯނުް

ްއަޅުގަ ްމީގައި ްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއުނދަގޫވެގެންްރިޕޭކުރެވޭ ނޑަށް

ބިލިއަންގެްޑެފިސިޓ31ްްުމިްއުޅެނީްމިހާރުްތިންހަތަރުްއަހަރު،ްޖެހިޖެހިގެންްމިްދަނީްބޮޑުްޑެފިސިޓުްބަޖެޓެއްގަ.ްޖުމްލަް

ނޑުްކަންބޮޑުވާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމީގެްރަނގަޅަކީްމިއަކުންނެއްްދިވެހިް ބަޖެޓުންްއޮތީމަްއެކަމާްއަޅުގަ

ްއަ ްޖާގަލިބިދާނެްފައިސާ ްނުކުރެވޭ.ްއިންފްލޭޝަނަކަށް ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްކޮށްފާނެ ްއަސަރެއް ްނޭދެވޭ ކަށް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންް ކަމަކަށްްއަޅުގަނޑަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްއެއީްމިްބަޖެޓުގައިްއޮތްްރަނގަޅުްކަމެއްގެްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްރަނގަޅުްްބޭނުންވަނީ. ްއަނެއްކާވެސް ްހަމަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްއެކަމަކު ބޭނުންވަނީ

ްއެއީް ްދެން ްއިތުރުވަމުން. ްދަނީ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްއެއްދުވަހުން ްއެދުންތައް ްރައްޔިތުންގެ ްފާހަގަކުރެވެނީ ްގޮތަށް ކަމެއް

ްވަ ްކަމަށް ްއޮންނަ ްސަރުކާރެއް ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްވާނެ ްއެކަން ްވެސް ްގޮތުން ްޖެހޭނެްޠަބީޢީ ްސަރުކާރަކުން ްއެ ންޏާ

ްޖަވާބުދޭން.ް ްޖަވާބުދާރީވާން.ްނޫނިއްޔާ ްއިހުސާސްތަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ސަރުކާރަށް

ްކަންތައްތަކުގެް ްބޭނުންވާ ްދާއިރާތަކުންްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުން ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ްވާހަ ްކުރުން. ްމިކަން ްރަނގަޅުކަމެއް ްއެންމެ ްމީހަމަ ްވަކާލާތުކުރަމު. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިމެނޭތޯ ްބަޖެޓުގައި ކަ

ްއެކަނިް ްއެއްޗަކުން ްލިބޭ ްހަމަ ްބަޖެޓު ްސަރުކާރެއްގެ ްވެސް ްފޮނުވާއިރުގައި ްތައްޔާރުކޮށް ްބަޖެޓު ސަރުކާރަކުން

ްއަޅުގަނޑަކަށްް ްކަމަކަށް ްޓަކައޭްްބަރޯސާކޮށްގެން،ްފުއްދޭނެ ްސަބަބުތަކަށް ްއެ ްއުޅެނީ ްމި ްނުކުރެވޭ.ްދަންނަވަން ޤަބޫލެއް

ްކަންތައްތައް،ްރަށްރަށަށްް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްބަޖެޓުގައި ްހުންނަ ްމިހެން ްވެސް ްއިތުރުން ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ސަރުކާރަށް

ްފޫބެް ްބައި ްއެ ްއަންނައިރު ްއަންނަނީ. ްމި ްބައި ްމި ްހިމަނުއްވާފައި ްކަންތައްތައް ްޢާއްމުްބޭނުންވާ ްބަލަނީ ްމި އްދޭތޯ

ް ްއަދާކުރުމުގައި ްލޯނު ްހޯދައިގެން،ްނޫނިއްޔާ ްލޯނު ްކޮންސެޝަނަށް ްހަމަ ްމާްްބޮޑެތިްްމާގޮތެއްގައި ްނޫނިއްޔާ ޒިންމާތަކެއް
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ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތެއްގަ. ްއުފުލަންނުޖެހޭ ްއުނދަގޫތަކެއް ބޮޑެތި

އެހެންނަމަވެސްްހަމައެއާއެކީްވެސްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްފަހަރުްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަނޑަށްްދަންނަވާނީ.ް

ް ްމިދިޔަ ްކަމަކީ ްރަނގަޅު ްމަޝްރޫޢުތައ3ްްްފާހަގަކުރެވޭ ްސަރުކާރުގެ ްނޫނިއްޔާ ްފައިނޭންސްކުރަން، ްޑެފިސިޓު އަހަރު

ނޑުްދަންނަވާނީްމިފަހަރުްބަޖެޓަކުްނެތޭްހިންގުމަށްްކޮށްފައިްއޮތްްހޭދަކުރުމާ،ްމިްއަހަރުްބަޖެޓު ގައިްއޮތްްތަފާތަކީްއަޅުގަ

ްގޮތުންް ްއެހީތެރިވުމުގެ ްމުޖުތަމަޢަށް ްއޮންނަ ްތަނެއްގައި ްއެ ްއެއީ ްއެއް. ްވާހަކަ ްކޮމްޕޯނަންޓުތަކެއްގެ ސީ.އެސް.އާރު

ްވީ ްކަމަށް ްނަރުދަމާ ްވީނަމަވެސް، ްކަމަށް ްފެން ްއެއީ ްކަންތައްތަކެއް، ްބޭނުންވާ ްއެހެންްްމުޖުތަމަޢަށް ްއަދި ނަމަވެސް،

ްއެހެންް ްހެދުމަށް،ްނޫން ްޝަރުތުކޮށް،ްރިސޯޓު ްގެދޮރުއެޅުން ްޝަރުތުކޮށް،ްނޫނިއްޔާ ްއެޅުން ްއެކަން ްވީނަމަވެސް ކަމެއް

ްރަށްރަށް.ް ްވަނީ ްމި ްކަމުގައި ްވަސީލަތެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްވަސީލަތް، ކަންކަމަށް

ްނުއަގުގަް ނޑުމެންނަށްްފަޅުރަށްރަށް ްއަޅުގަ ްނުދޭ. ްފެނިގެނެއް ްބަޖެޓުން ްމިފަހަރު ްފުރުޞަތެއް ްއޮންނަ ްދޫކޮށްލެވިފައި އި

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްކުރުމަކީ ްދަށުން ްސީ.އެސް.އާރުގެ ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްގެދޮރާ، ްއާއި ްނަރުދަމާ ފެނާއި،

ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް ްއޮތް ްއެއް ްއޭގެްްމައްސަލަ ްހުރީ ްދޫކުރެވިފައި ްަރށްރަށް ްނަމުގައި އެ

ްއެއްޗެއް.ްމިހާތަނަށްް ްވަރަށްްއަގުބޮޑު ްހަމަ ްފަޅުރަށަކީ ްކޮންމެ ްގޮތުން ްނޫނޭ.ްއިޤްތިޞާދީ ްރަނގަޅަކަށް ޒާތުގައިްއެންމެ

ްހުރީް ްގޮއްސަ ްފަޅުރަށްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނަމުގައި ްސީ.އެސް.އާރުގެ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްމިްއަޅުގަ .

ްދަށުންް ްކޮމްޕޯނަންޓުގެ ްސީ.އެސް.އާރު ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަކީ، ްރަނގަޅު ބަޖެޓުގައި

ްއަދިް ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްހުރި ްދޫކޮށްފައި ްރަށްރަށް ްވެސް ްކަންތަކަށް ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްނޫނިއްޔާ ްވެސް، ގެދޮރުއަޅާކަށް

ްރަ ްބައެއް ްހުރި ްދޫކުރެވިފައި ްބައެއްްކުރީގައި ްއޭގެ ްނަމަވެސް ްފުރިހަމަނުވާތީ ްޝަރުތު ްނޫނިއްޔާ ްއާއި ްނުހެދޭތީ ށްރަށް

ރަށްރަށްްއަނބުރާްހޯދަންްސަރުކާރުންްމަސައްކަތެއްްކުރޭ.ްދެންްހަމައެއާއެކީގައިްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭްމިް

ނޑުްދަންނަވަންހުރިްހިތްހަމަނުޖެހޭްކަންތައްތަކުގެ ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްމީްްބަޖެޓާްދޭތެރޭގައިްއަޅުގަ 12ްތެރޭގައި،ްއަޅުގަ

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓެއް ްސަރުކާރަކުން ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެކަމަކު ްކަމަށް. ްބަޖެޓެއް މަސްދުވަހުގެ

ްދާއި ްނޫނިއްޔާގެ ްރައްޔިތުންގެ، ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްކަމަކީ ްއެއް ްހުންނާނޭ. ްކަންތައްތަކެއް ްބޭނުންވާ ރާގެްހާސިލުކުރަން

މެންބަރުންގެްބޭނުންތަކަށްްއެޑްރެސްކުރެވޭތޯްބެލުން.ްއެއީްރައްޔިތުންގެްއެދުމާްއެއްގޮތަށްްކަންތައްތައްްކުރުން.ްއެކަމަކުް

ްމަސައްކަތްކުރަންވާނެ.ް ްތަންފީޛުކުރަން ްސިޔާސަތުތަކެއް ްސަރުކާރުގެ ްއޮންނަންވާނެ. ްއުސޫލުތަކެއް ްސަރުކާރުގެ އެއާއެކީ

ނޑަކަށްްނޭނގެްމިްބަޖެޓުންްއިސްކަންްމިްދެނީްގެދޮރުއެޅުންްކަމަކަށްްވެސް.ްމިްބަޖެޓުްމިްބަޖެޓުްބަލައިލާފައިްއަ ޅުގަ

ނޑަކަށްްޤަބޫލުކުރާކަށްްއެހާްފަސޭހަްއެއްްނޫންްމިްދަނީްހަމައެކަނިް ނޑަކަށްްނޭނގެްނޫނިއްޔާްއަޅުގަ ބަލައިލާފައިްއަޅުގަ

ފައިްއަޅުގަނޑަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްރައްޔިތުންގެްޢާއްމުްބަނދަރުތައްްހެދުންްއެކަނިްކަމަކަށްްވެސް.ްމިްބަޖެޓުްބަލައިލާ

ސިއްޙަތަކަށްްމާްބޮޑުްކަމެއްްކުރެވިފައިްއޮތްްކަމަކަށްްވެސް.ްމިްބަޖެޓުްބަލައިލާފައިްއަޅުގަނޑަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭް

ްވެގެންްމިްދިޔައީްއާބާދީްއެއްފަސްކުރުން.ްއެއީްއޭގެްޒާ ތުގައިްހަމަްއިޤްތިޞާދީްސަރުކާރުތަކުގެްސިޔާސަތަކަށްްފަހުން
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ްވެްސް ްކަމަކަށް ްތަރައްޤީކުރެވޭނެ ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްކުރަން. ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ގޮތުން

ްޕޮޕިއުލޭޝަްން ްއެހެންވީމާ، ްބަލާއިރު. ްވިސްނުންތަކަށް ްފަހުގެ ްމި ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްނޫނިއްޔާ ްއޮތްްްކޮންސަލްޓޭޓުކުރަން ްކުރެވިފައި ްމަސައްކަތެއް ްއެވަރުގެ ްވެސް ްމަސައްކަތުގައި ްއެއްފަސްކުރުމުގެ އާބާދީ

ްދައްކާފައި،ް ްވާހަކަ ްކުރަން ްކަންތައްތަކެއް ްނަމުގައި ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްއާބާދީ ްނުފެނޭ. ްބަޖެޓަކުން ްމި ކަމަކަށް

ްކަންތައް ްކަހަލަ ްވަކި ްނަމުގައި ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްއާބާދީ ްބައެއްްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓުގައި ްކުރީގެ ްމީގެ ްކުރުމަށް ތަކެއް

ްކުދިކުދިް ްހުންނަ ްމި ްއެއްފަސްކުރާއިރު ްއާބާދީ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްދިޔައިމަ، ްނުކުރެވި ްއެކަންކަން ްއިޝާރާތްއައިސް ކަހަލަ

ްބޭނު ްގޮތުން ްޟަރޫރީ ްމިގޮތަށް ްނުފުދިގެންދަނީ. ްވެސް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްގޮތުން ްޟަރޫރީ ްހަމަ ންވާްރަށްރަށުގައި

ކަންތައްތައްްފަސްހަްއަހަރުްއަހަރުްވަންދެންްއާބާދީްއެއްފަސްކުރުމުގެްނަމުގައިްކުދިކުދިްރަށްރަށަށްްނުވެ،ްދިޔައިމަްމިް

ްބައިވެރިވާންް ްފަހަރު ްމި ްޖަލްސާގައި ްބަޖެޓު ްހަމަ ނޑު ްހުސްވާތަން.ްއަޅުގަ ްރަށްރަށް ްގިރައި،ްއެ ްރަށްރަށް ްއެ ފެންނަނީ

ްވާހަް ްބޭނުންވީ، ްބޮޑަށް ްސަމާލުކަމަށްްއެންމެ ްސަރުކާރުގެ ްވާހަކަ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްބޭނުންވީ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ކަދައްކާލަން

ްއާބާދީް ްއިޝާރާތްކުރައްވާފައި ްކަންތައްތަކުގެ ްމިކަހަލަ ްނަންނަމުގައި ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްއާބާދީ ްޓަކައި. ގެނައުމަށް

ްރަ ްކުދިކުދި ްހުންނަ ްއަހަރުވެގެންދާއިރު ްގިރައި،ްއެއްފަސްނުކުރެވިްފަސްހަްއަހަރު ްރަށްރަށް ްގޮތުން ށްރަށުގައި،ްޤުދުރަތީ

ްހޯދައިދިނުމަކީްމީގެް ްއެއްފަސްކޮށްގެންްހައްލެއް ްހިތްދަތިްކަމެއް.ްއާބާދީ ްހަލާކުވެ،ްބަނދަރެއްްނުހެދިްދިޔުމަކީ ރަށްރަށް

ްބޭނު ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލާ ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގޮތް. ްރަނގަޅު ންވަނީްއެންމެ

ްއަށްް ްވަރުގަދަ ްމިހާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަނި ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނާލާފުށީގެ ްވާހަކަ. ނާލާފުށީގެ

ްބަނދަރެއްް ްނާދޭ. ްހައްލެއް ްއެއަކަށް ްދަނީ. ްއެ ްގިރަމުން ްރަށް ްއޮތީ. ްއެ ްގިރާފައި ްރަށް ްބޭނުންވަނީ. ްވެސް ދައްކަން

ް ްބަނދަރުހަދާ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫނީްނުހެދޭ. ްކޮށްލެވިދާނެ. ްމިކަން ްހޭދައަކުން ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްމީ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްއަޅުގަނޑުމެން،ް ްދެން ްކޮށްލެވިދާނެ. ްމިކަން ްހޭދައަކުން ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުއްޓުވަން ރަށްގިރުން

ްބޮޑެ ްދައްކަން، ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްބޮޑެތިްއަޅުގަ ްދާއިރާތަކަށް ތި

ްކޮމިޓީގައިް ްބަޖެޓު ްބޭނުންވޭ ްބަލައިލަން ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަ. ްހުރި ްނުވެ ްކަންތައްތައް ރަށްރަށަށް،

ނޑުްއިލްތިމާސްދަންނަވައިފިން،ްމިދިޔަްތިންހަތަރުްއަހަރެއްހާްދުވަހުގެްތެރޭގައިްރާއްޖެތެރޭގައިްނޫނިއްޔާްމާލޭގައިް އަޅުގަ

ްބަލައިލަންްބޭނުންވެއޭ.ްބޮޑެތިްއާބާދީްބޮޑެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތިްރަށްރަށަށްްސަރުކާރުންދޭްޚިދުމަތްތައްްދެވިފައިްހުރިްގޮތް

ގިނަްރަށްރަށަކީްބަނދަރުހެދިފައިްހުރިްތަންތަން.ްބޮޑެތިްގިނަްރަށްރަށަކީްއެްތަންތަނަށްްބޭނުންވާްޢުމްރާނީްތަރައްޤީގެް

އެހެންވީމާ،ްމިްފަހަރުްބަޖެޓުްއަންނައިރުްބޮޑެތިްރަށްރަށަށް،ްބޮޑެތިްކަންކަންްްގިނަްކަންތައްްކުރެވިފައިްހުރިްރަށްރަށް.

ްކަމެއްް ްއެއްވެސް ްރަށްރަށަށް ްހިމެނޭ ްއާބާދީ ްފަންތީގެ ްމެދު ްރަށްރަށާއި ްކުދިކުދި ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގައިދާނެ. ނުވެ

ންްޖަވާބުދާރީވާން.ްހަމަްޖަވާބުދާރީވާއިރުްނުކުރެވިމްމިދިޔަްހަތަރުފަސްްއަހަރެއްްމިްދިޔައީ.ްއެއަށްްއެބަްޖެހޭްސަރުކާރު

ްބޭނުންވޭ،ް ްހަމަ ްބޭނުން، ްއިލްތިމާސްކޮށްލަން ްވެސް ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ވެސް



36 

 

ްއެކަމަކުް ްއަންނާނޭ. ްއިލްތިމާސްތައް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްވަޑައިގަންނަވާއިރު ްދިމަދިމާލަށް ްއެކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްނޫނިއްޔާްްރާއްޖޭގެް ްބަލާފައި ްމިންވަރު ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްނުވަތަ ްކެޕޭސިޓީ ްއާރނިން ްރާއްޖޭގެ ްއޮތްވަރު، ްހާލަތު މާލީ

ްކޮމިޓްމެންޓުނުދެއްވާށޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްކަމަކަށް،ްރަށްރަށަށް ްހުރިހާ ްއަންނަ ްއެ ްރަށްރަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައް ްއަޅުގަނޑުމެން ްކޮމިޓްމެންޓަކީ ްދެއްވާ ްހިމަނާއިރުްއެ ްބަޖެޓުގައި ްތިބެގެން ްގޮތުގައި ްމަންދޫބުންގެ ޔިތުންގެ

ްކަމެއްް ްފަސްހަ ްރަށަކަށް ްއެ ްއެހެންދާއިރު ްދާން. ްކަންކަން ްމި ްއިންސާފުވެރިކަމާއެކީ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ްރައީސުލްޖު ްނުދެވޭނެ. ްކޮށް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްއެކަން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެބަްވިދާޅުވީމާ ްވެސް މްހޫރިއްޔާ

ނޑުް ޖެހޭްމިކަމުންްމިސާލުދައްކަވަން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިސާލުްދައްކަވަންޖެހޭ.ްހަމަްއެގޮތަށްްމިްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަ

ް ްމިއީ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއަނެއް ްއެކަމަކ12ްްުހިތްހަމަނުޖެހޭ ްކަމަށް. ްބަޖެޓެއް މަސްދުވަހުގެ

ްއަމާޒު ނޑުމެން ްވެސް.ްްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކުރަން ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްކުރަންޖެހޭ އެބަ

ްބޮޑުް ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަނެއް. ްމަސައްކަތްކުރާ ްބަޖެޓުން ްއަމާޒަކަށް ްއެ ްނުފެނޭ ްބަޖެޓަކުން ްމި ނޑަކަށް އަޅުގަ

ްވެ ްއަޅުގަނޑުމެން،ްޚުދުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމަށް ްއެއް ްމުއައްސަސާތަކާއިްޚާއްޞަކޮށްްމައްސަލަ ްފާހަގަކުރައްވާ ސް

ް ްމި ްއަޅުގަނޑަކަށް ްވާހަކަ. ްބޮޑު ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބަޖެޓަކުން،12ްްރައްޔިތުންގެ މަސްދުވަހުގެ

ްކުޑަކުރަންް ްމުސާރަތައް ްއެހެން ްނޫނީ ްމުސާރަ ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްނުފެނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކުން ްފޮނުވި ސަރުކާރުން

ްހިސާބުތަކެއް.ްމަ ްއަންދާޒާ ްޖަހަނީ ްމި ްބަޖެޓުގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފެއްޓެން ްތަނެއް.ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއޮތް ސައްކަތްކޮށްފައި

އެހެންނަމަވެސްްމުސާރަްކުޑަކުރުމުގެްނޫނިއްޔާްޚަރަދު،ްނޫނިއްޔާްސަރުކާރުގެްރިކަރަންޓުްޚަރަދުްކުޑަކުރުމުގެްއެއްވެސްް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްދައުލަތުްމުވައްޒަފުންގެްކަހަލަްނިޝާނެއްްއަޅުގަނޑަކަށްްމިް ބަޖެޓަކުންްނުފެނޭ.ްއަޅުގަ

ްތަންް ްއުފުލާ ްބުރަ ްއެ ްނޫނީ ނޑުމެންނަށް ްތަން،ްއަޅުގަ ްއުފުލާ ްޚަރަދެއް ްރިކަރެންޓް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއިތުރަށް މުސާރައިގެ

ްއަގުތަކަ ްކަރަންޓުގެ ްނޫނީ ްސެކްޓަރ، ްއެނާރޖީ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަނޑަކަށްްއަޅުގަ ްބަދަލުން. ްއަންނަ ށް

ްއަގުް ްތެލުގެ ްމަސައްކަތެއް.ްއިމްޕޯޓުކުރެވޭ ްކުރާ ްޓަކައި ްހެޔޮކުރުމަށް ްއަގު ްކަރަންޓުގެ ްޕޮލިސީއަކުން ނުފެނޭްސަރުކާރުގެ

ކުމަށްްހެޔޮކުރުމަށްްޓަކައިްކުރާްމަސައްކަތެއްްއަޅުގަނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއެސް.ޓީ.އޯްއިންްބުނިްއަގެއްގައިްތެލުގެްއަގުްވިއްް

ްބެރަލްއަކުން،ް ްކުރިން ްމީގެ ްދައްކައިފިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ހުއްދަދެއްވާ

ް ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުގ31ްްެބެރަލްއަކުން ްކަމަކަށް. ްވެގެންވާނެ ްމިހެން ްމިކަން ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްލަޔޭ. ްއެބަ ޑޮލަރު

މަސްދުވަހުގެްބަޖެޓެއްްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރ12ްްުކަރެންޓުްޚަރަދުްކުޑަކުރާކަށް.ްތެރޭގައިްނެތޭްމަސައްކަތްކުރެވިފައިްރިް

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްވިއްކަވާ ްމަންދޫބުންނަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނީ ްމަންދޫބުންނަށް، ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ވަޑައިގެން،

ް ްބަޖެޓުން ްމި ްވެސް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއެޖެސްމެންޓުގެ ްސްޓްރަކްޗަރަލް ްސިޔާސީްމިކަހަލަ ްހަމައެކަނި ފެނިގެންދާންވާނެ.

ްދެކޮޅެއްް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްމި ްވެގެން ްބަޖެޓަކަށް ްއަހަރެއްގެ ްއިންތިޚާބީ ްހަމައެކަނި ްނޫނީ ްވެގެން، ބަޖެޓަކަށް

ްކަމަކީް ްއެއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްއެންމެ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއެގޮތުން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުޖެއްސޭނެ.
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ރާއްޖޭގައިްހުރިްވަސީލަތްތަކަށްްބަލާފައި،ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެްބޭނުންތަކަށްްބަލާްކަމަށްްވަންޏާްލަފާފުރުމުގެްދަތިކަންް

ްމިދިޔަް ްއެބަހުރި. ްކުރެވިފައި ްބަނދަރުހެދުމުގައި ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއެކަށީގެންވާ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލާ ްރަށްރަށަށް ހުރި

ތްތަކެއްްފައްޓާފައިްއެބަްހުރި.ްބަނދަރަކަށްްއަގަށްްބަލާްކަމަށްްވަންޏާްމިްދައްކަނީްމެދުްއަހަރުްވެސްްއެތައްްމަސައްކަް

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްވެސް ްބަނދަރު ްރަށެއްގެ ްގެންނަވާ.31ްްފަންތީގެ ްހިތްޕުޅަށް ްއެކަމަކު ްވާހަކަ. ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދައްކާ ްވާހަކަ ްކުނިކޮއްޓެއްގެ ްރަށްރަށުގެ ނޑަކަށްްްރާއްޖެތެރޭގެ ްގާތްގަ ްދައްކަނީ ްމި އަޅުގަނޑުމެން

ްފެނުގެް ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްވެސް ްހޯރަފުށީގައި ނޑުމެންނަށް ްވާހަކަ.ްއަޅުގަ ްއަގުގެ ްދަށް ްއަށްވުރެ ްރުފިޔާ މިލިއަނަކަށް

ްފެންފަށަލަް ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްދިޔައިރު ްއުނދަގޫވެގެން ްނޫނިއްޔާ ްބޮޑުވެގެން، މައްސަލަ

ްއެހެންވީމާ،ްތަޣަ ްދިޔައީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިޔަތަން ްބޭރަށް ްނަޖިސްތައް ްދިޔަތަން. އްޔަރުވެގެން

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްހެލްތަށް ްޕަބްލިކު ްވިސްނަން. ްބޮޑަށް ްއަށް ްދާއިރާ ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްތިބެ ްސަލާމަތުން ްސިއްޙަތު ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސްްވިސްނަންޖެހޭ. ްގެދޮރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔަކާ ގެން

ްމިހާރު.ް ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްވެސް ްބޮޑުކުރުމަކީ ްބަނދަރުތައް ްއަދި ބިނާނުކުރެވޭނެ.

ްހެލްތުް ްޕަބްލިކު ޓަކައި.ްޢާއްމުްޞިއްޙަތުްސަލާމަތްކުރުމަށްްްކޮންސިޑްރޭޝަނަށް.ްމިއަށްވުރެްބޮޑަށްްއިސްކަންދޭންޖެހެނީ

ްމިް ްވެއްޖެއްޔާ ްދެކޭގޮތުގައި ްޕީ.ޕީއެމުން ނޑުމެން ްކުނިކޮއްޓަށް،ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކީ ްއަދި ްނަރުދަމާއާ އެހެންވީމާ،ްފެނާއި

ްއަށްް ްޕާޓީ ނޑުމެން ްބޮޑަށް،ްއަޅުގަ ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއާއެކީ ްދެން ްއިސްކަންދެއްވަންވާނެ. ްބަޖެޓުން ފަހަރުގެ

ރެވޭްއަނެއްްކަމަކީްރައްޔިތުންގެްސަލާމަތަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްއިންވެސްޓްމެންޓުްއަޅުގަނޑުމެންްއެންމެްބޮޑަށްްޤަބޫލުކު

ްއެް ްފެނޭ. ްއެބަ ްހިންގާތަން ްމާރާމާރީ ްބޭނުންކޮށްގެން ްހަތިޔާރު ްނުރައްކާތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ އިތުރުކުރަން

ްބިރުވެ ްއެ ްތިބީ. ްއެ ްޢާއިލާތަކެއް ްއެތައް ްއެހެންވީމާ،ްހިތްދަތިކަމުގައި ްތިބީ. ްމި ްމުޖުތަޢުތައް ްރަށްރަށުގެ ރިކަމުގައި

ްދޭންް ްއިސްކަމެއް ްބަޖެޓުގައި ްސަރުކާރުގެ ްބޭނުންވޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްފަހަރު ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްބޭނު ްމީހުން ްއެ ްބޭނުންވޭ. ްހަމަކޮށްދޭން ްސާމާނު ްބޭނުންވާ ްފުލުހުންނަށް ްޚިދުމަތްތަކަށް. ްދޭ ްފޮރެންސިކުްފުލުހުން ންވާ

ޑިވޮލޮޕުކުރަންްބޭނުންވިޔަސްްނޫނިއްޔާްސްޓޭޓްްއޮފްްދިްއާްޓެކްނޮލޮޖީްއިތުރުކުރަންްބޭނުންްކަމަށްްވީނަމަވެސް،ްނޫނީް

ްމިކަންް ްބޭނުންވޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭން ްކުރިއެރުމެއް ްއިތުރު ްވަސީލަތްތަކަށް ްފުލުހުންގެ ްވެސް ްގޮތުން ްމިނޫން އަދި

ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްއެނގޭ.ްކޮށްގެން ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނޯންނާނެ ްސަލާމަތުން ްމުޖުތަމަޢު ްމި ނޑުމެންގެ

ްއެންހޭސްކޮށްދިނުން.ްދެންް ްކަންކަން ްމި ްފުލުހުންނަށް ްކަމެއް ްއެއް ްއިސްކަންދޭ ްއިން ްޕާޓީ އެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެން

ްއަ ްކަމަކީ ްއަނެއް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްމިްހަމައެއާއެކީގައި ްކޮށްލަނީ، ްމި ްވެސް ްކުރު ްވާހަކަ ޅުގަނޑުގެ

ނޑުްޕާޓީްއިންްއެކަމާް ނޑުްހިތްހަމަނުޖެހޭްނުވަތަްއަޅުގަ ބަޖެޓުގައިްރަނގަޅުްކަންތައްތަކެއްްހުރިއިރު،ްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށްްމެދުްފިކުރުބޮޑުވާްކަންތައްތަކެއްްވެސްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެގޮތުންްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ،ްއަޅުގަ

ްކަމަކަށްް ްނެގިގެންވާނެ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްދާއިރާއަކުންނެއް ްމުއާސަލާތީ ްމިސާލަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް
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ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްޓެލެކޮމުންްޖީ.އެސް.ޓީްނަންގަވަންް އަޅުގަ

ްޤަބޫލެއްްނުކުރެވެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުންްއެްްހުށަހެޅުއްވި.ްއެކަމަކު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންްދެންނެވިން،ްއަޅުގަ

ްޤަބޫލެއްް ްޕީ.ޕީ.އެމަކަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުވެސް ްފާސްނުވެދިޔައީ. އިޞްލާޙު

ްއަތުގަ ްމީހުންގެ ްއެ ްހަމައެކަނި ނޑުމަތީގައި ްކަ ްރައްކާތެރިކުރުމަށް،ްނުކުރެވެއޭ ްމީހުން ްއެ ްގޮތުން ްމުއާސަލާތީ ްއޮތް އި

ްހޭންޑުް ްއެއްޗަކީ ްހަމައެކަނި ްއޮތް ްޓަކައި ްއެއްްްފޯނޭ.ރައްކާތެރިވުމަށް ްޓެކްސް ްއިތުރު ްއެއަރޓައިމަށް ްފޯންކޯލަށް އެކުރާ

ް ްދައުލަތަށް ްނަމަވެސް ްނުނެގި ްޓެކްސް ްމި ްނުކުރެވޭ. ްތާއީދެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްގޮތްްއަންނާކަށް ްލިބޭނެ އާމްދަނީ

ްއެހާް ްޕާޓީއަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށް، ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ހުންނަންވާނެ

މިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރަށްްއާމްދަނީްލިބޭނ211ްްެތާއީދެއްްނުކުރެވޭްގާތްގަނޑަކަށްްމުއާސަލާތުންްޖީ.އެސް.ޓީްނަގައިގެންް

ްމަސައް ްހޯއްދެވުންްކަމަކަށް ްއާމްދަނީ ްނުފެނޭ. ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެއީކީ ކަތްކުރައްވާކަށް.

ޖައްސަވާފައިްހުރިްމެޝަރތަކަށްްބަލާްކަމަށްްވަންޏާ،ްއާމްދަނީްހޯއްދަވަންްޖައްސަވާފައިްހުރިްވަސީލަތަށްްބަލާްކަމަށްް

ނޑުްވެސްްހަމަްދަންނަވައިލާނަން،ްއެމް.ޑީ. ޕީގެްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްލީޑަރުްވިދާޅުވިްގޮތަށް،ްތަންކޮޅެއްްވަންޏާްއަޅުގަ

ްއެކަމަކުް ްއެއްތޯ. ްއާމްދަނީ ްނުލިބޭނެ ްއެއްތޯ. ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްމީ ްވިސްނަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެން ހަރުދަނާކަމާއެކީ

ް ްމިވެނި ްލޯނު ްއެ ްއަންނައިރު، ްލޯނެއް ްކޮންމެ ްދަންނަވައިލާނަން. ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްކޮންފޯމްވެފައިްއެއާއެކީ ތަނަކުން

ްއާ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ. ްލާޒިމްކަމެއް ްއޮތުން ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްމިންވަރުްއޮތުމަކީ ްލިބޭ މްދަނީ

ނޑުމެންްއެބަްއެ ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްމިްފަހަރު،ްމިދިޔަްމިްނިމިގެންްމިދާްއަޅުގަ މަސްދުވަހުގ12ްްެކަށައަޅަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ކާރުގެްކުންފުނިތަކަކުންްއެކަށީގެންވާްފައިދާްއެއް،ްސަރުކާރުގެްމާލިއްޔަތަށްްދީފައިްއޮތްްތަނެއްްމިްތެރޭގައިްވެސްްސަރު

ވަނަްއަހަރަށްްއިތުރުްއަންދާޒާްއެއްްމިްކަމުންްލިބޭނެްކަމަކަށ2114ްްްބަޖެޓަކުންްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިް

ނޑުމެންނަކަށްްފެނިގެނެއްްނުދޭ.ްއެހެންވީ ްއަޅުގަ ނޑުްވެސް ނޑުމެންްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ްއެއާއެކީްއަޅުގަ ްއަޅުގަ މާ،ްމިއީ

ްހަމަް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްނަގާއިރު ްއިން ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމް ްޓެކްސް ްޓޫރިޒަމް ްޖީ.އެސް.ޓީ، ްހަމަ ދަންނަވައިލާނީ

ްދާ ްއެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް. ްދާއިރާ ްއޮތް ްފައިދާ ްއަކީ ްދާއިރާ ްތެދެއްމެ،ްޓޫރިޒަމް ްނަގާްވިސްނާލަންވާނޭ. އިރާއަކުން

ްބެލުމަށްް ްއަތުވެދާނެތޯ ްހީނަރުކަމެއް ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްނޫނީ ްކުރިއެރުމަށް ްދާއިރާގެ ްއެ ްބޮޑުވެގެންދާއިރު، ްއެހާ ޓެކްސް

ްމިް ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާހަކަދައްކާށޭ. ްމަޓީއާ ްހަމަ ްގޮވާލަން، ްސަރުކާރަށް ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ޓަކައި

ްހީނަރުވެގެންދާކަ ްދެއްކެންްދާއިރާ ްއިން ްދާއިރާ ްއެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްއެއާއެކީ ްއެކަމަކު ށް.

އެއްޗެއްްއޮތްްކަމަށްްވަންޏާްހަމަްއިތުރަށްްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްއިތުރުވުމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްދާއިރާް

ނޑަކަށްްއަށްްގެއްލުންނުވާްގޮތަކަށްްމިކަންްހަމަްވާންވާނީ.ްހަމަްނިން ނޑުްދަންނަވައިލާނީްއަޅުގަ މާލަމުންްވެސްްއަޅުގަ

މިްބަޖެޓަކުންްހަމަްތެދުތެދަށްްދަންނަވާްކަމަށްްވަންޏާްސަރުކާރުގެްވަކިްއަމާޒެއްްނުފެނެއޭ.ްވަރަށްްރެންޑަމްްނޫނިއްޔާް
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ްރަް ްއެއަށްވުރެ ްޕްލޭނިން، ްސަރުކާރުގެ ްއެކަމަކު ްމިހިރީ. ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްހުރި ްއެޑްހޮކުކޮށް ނގަޅުވާންވާނެ.ްވަރަށް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއްވަރީްދާއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުގައ2113ްްިޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަދައްކާލުމުގެ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުްވެސްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްވަރަށް ގިނަްކަންތައްތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއަނެއްކާވެސްްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންްްއަޅުގަ

ފާހަގަކުރެއްވިްފަދައިންްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމިްއަހަރުްވެސްްމިްއޮތީްޑެފިސިޓުވެފައިްއޮތްްބަޖެޓެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިް

ްއެް ްއުފާވާ ްއެންމެ ނޑު ްދަންނަވައިލާނަން.ްބަޖެޓުގައިްހުރިްރަނގަޅުްކަންތައްތަކުގެްތެރެއިންްއަޅުގަ ްވާހަކަ އްްކަންތަކުގެ

ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެް ްވެސް ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްގޮތުގައި ްދައްކާ ްބަޖެޓުން މި

ްބޮޑުވެގެންދާނެ،ް% ްމިއަހަރަށްވުރެ ްބޮޑުވެގެންދާނެ.4.3ްްނިސްބަތް ް%2112ްއަށް ްއޮތީ ްމި ްއަހަރު .ްމިހެނ3.4ްްވަނަ

ްވިސްނާލީމާްްމިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް އޮތް

ްވިސްނާލަންޖެހޭ.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފިޔަވަޅެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްއެޅެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަށް ްތަރައްޤީ ދެމެހެއްޓެނިވި

ްކުރަހައިލާއި ްބަޖެޓުން ްމި ްތަޞައްވުރު ްތަރައްޤީގެ ްދޭތެރޭްރާއްޖޭގެ ްރަށްރަށާ ްއެކި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ރުގައި

ްތެރެއިންް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްރަށްރަށް،ްއަމުދުން ްބައެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްކިހިނެއްތޯ ކަންކަންކުރެވެނީ

ްބަޖެ ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުފެންނާތީ ްދާތަން ްވެގެން ްކަމެއް ޓުންްއެއްވެސް

ް ްގޮތުގައި ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްނޫން.ްއާދެ!2112ްްއަޅުގަ ްފަސްހާހެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބޮލަކަށް ްއަހަރު ޑޮލަރު.5216ްްވަނަ

ް 2113ްްއަދި ްއަހަރު ްއެއްޗެއ5574ްްްވަނަ ްބޮޑު ްމިހާ ްއޮވޭ.ްބޮލަކަށް ްއެބަ ްއަންދާޒާކުރައްވާފައި ްކަމަށް ްޖެހޭނެ ޑޮލަރު

ްމި ްދާއިރުގައި، ްޖެހިގެން ްއަދަދެއް.ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްބަލާއިރު ްނިސްބަތުން ްސަރައްހަދީ އީ

ްމިކަމުގެް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިރިއުޅޭ ްރަށްރަށުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްބޭް ްބަލައިލާއިރު،ްއެ ްއަދަދުތަކަށް ްދޭްހިސާބު ްލިބޭތޯއޭ.ްއެ ްއެބަ ްފައިދާ ްއުޅުއްވަނީްއަސަރުކުރޭތޯއޭ.ްމިކަމުން ްއެ ފުޅުން

ްނޫނޭ.ް ްއެހެނެއް ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްއެކީ ްހިތާމައާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންވަރެއްގައިތޯއޭ. ްރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ

ްޞިއްޙީް ްއާދައިގެ ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްއުޅޭ ްރަށްރަށުގައި ްބޮޑެތި ްއާބާދީ މިސާލަކަށް

މުންްނަރުދަމާގެްޚިދުމަތާއިްބޯފެނުގެްޚިދުމަތާ،ްމިކަހަލަްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްވެސްްނުލިބިްތިބިްޚިދުމަތްތަކާއިްނޫނިއްޔާ

ްއަހަރުގެް ްމިދިޔަ ްބަޖެޓަކީ ްފަހަރުގެ ްމި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްއެކީ ްހިތާމައާ ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމުގައި ރައްޔިތުން

ް ްއޮތ2112ްްބަޖެޓަށް، ްއަންދާޒާކުރައްވާފައި ްއަހަރަށް ްވިދާޅުވިްްވަނަ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްބަޖެޓެކޭ ްކުޑަ ބަޖެޓަށްވުރެ

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމ2112ްްިނަމަވެސް، ްލަފާކުރެވިފައި ްކަމަށް ްޚަރަދުވާނެ ްމިހާރު ްއަހަރު ވަނަ

ް 16.5ްްއޮންނަނީ ްއޮންނަނީ ްމި ްއަންދާޒާކުރައްވާފައި ްބަޖެޓަށް ްމިއަހަރުގެ ްރުފިޔާއޭ. ރުފިޔާއޭ.ްްބިލިއަނ16.9ްްބިލިއަން
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ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޮޑ2113ްްުއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްވުރެ ްމިއަހަރަށް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްއަންދާޒާކުރައްވާފައި ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްއޮތްއިރުގައި ްމިހެން ްބަޖެޓު ްމި ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޑެފިސިޓުވެގެންދޭ.2.3ްްބަޖެޓެކޭ ްއެބަ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްއެކީ ްޑެފިސިޓާ ްމި ްދަނީ.ްހަމައެއާއެކު ްމި ްބޮޑުވަމުން ްވެސް ްދަރަނި ްއެތެރޭގެ ްއަދި ްދަރަންޏާ ްބޭރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ްއެއްކޮށްލީމަ،ް ްޖުމްލަ ްދަރަނިްމުޅި ްއެތެރޭގެ ްދަރަންޏާއި ނޑުމެންގެްބޭރުގެ ްއެބ31ްްައަޅުގަ ްގިނަވެގެން ްވުރެ ބިލިއަނަށް

ބަތުންްބަލާއިރުްވަރަށްްބޮޑުްއަދަދެއް.ްމިއަހަރުގެްދޭ.ްހަމައެއާއެއްކޮށްްމިއީްއަޅުގަނޑުމެންގެްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެްނިސް

%ް ްމިއީ ްބަލައިފިއްޔާ ްނިސްބަތަށް ްނިސްބަތަށ79ްްއެ ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއަހަރު ްއަންނަ ްއަދި .

%ް ްޑެފިސިޓަކީ ްމި ްމިކ82ަބަލާއިރު ްއަދި ްސަބަބެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ މާް.

ްއެކީް ްހަމަ ްޤައުމު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނަމަ ްނޭޅިއްޖެ ްފިޔަވަޅުތަކެއް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްއޮތް ްމި ްކައިރި، ދޭތެރޭގައި

ނޑުމެންްބިރުގަންނަންްޖެހޭްކަހަލަްގޮތްތަކެއްްމިއީ.ްއާމްދަނީް ބަނގުރޫޓުވެގެން،ްނިމިގެންދާްކަހަލަްއަދަދުތަކެއް.ްއަޅުގަ

ްބަލައިް ްއަހަރަށް ްމިއަންނަ ްހުރިކަންްހޯދުމަށް ްނިންމަވާފައި ްތަޢާރުފުކުރަން ްއަލަށް ްކަންތައްތަކެއް ްފުދޭވަރެއްގެ ލާއިރު

ް ްދިޔައިރު، ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓު ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްއުފާކުރަން. ްމިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް 2112ްއަޅުގަ

ްއޭރު ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަޖެޓުގައި ްއަންދާޒާކުރެއްވި ްއަހަރަށް ްނިސްބަތަށްްވަނަ ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްވިދާޅުވި، ގައި

ްބަލައިލާއިރުް ްޚަރަދުތަކަށް ްނިމޭއިރުގައި ްމިއަހަރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފޫބެއްދިގެންދާނޭ. ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ބަލާއިރުގައި

ނޑަށްްމިްފާހަގަކުރެވެނީް ދާްތަން.ްވަނަްއަހަރަށްްލިބުނުްއާމްދަނީްރިކަރަންޓުްޚަރަދުްވެސްްފޫބެއްދިގެންނ2112ްުއަޅުގަ

2113ްް ްބަޖެޓުގައިްވެސް ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއަހަރަށް ްރިކަރަންޓ2113ްްުވަނަ ްއިން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްއަހަރު ވަނަ

ްޚަރަދުް ްރިކަރަންޓު ްކަމަށް. ްއެހެންވެގެންދާނެ ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްދައްކާ. ްއެބަ ްކަމަށް ްފޫބެއްދިގެންދާނެ ޚަރަދު

ްއިތުރުްޚަރަދުތަކެއްްކުރަންްސަރުކާރުންްފޫބެއްދުނުްނަމަވެސްްބޭރުގެް ްގިނަ ްލޯނުތަކާ،ްއަދިްވަރަށް އެހީތެރިކަމާއިްއެކި

ްލޯނުތައްް ްއަނެއްކާވެސް ްހަމަ ްހުރިއިރު، ްނިންމަވާފައި ްކުރައްވަން ްޚަދަރުތައް ްމިގޮތުން ްހުރި. ްއެބަ ނިންމަވާފައި

ްއަ ްވެސް ްވުރެ ްމިއަހަރަށް ްނިސްބަތް ްއެހީގެ ްހިލޭ ްއަދި ްކަމަށްްއިތުރުވެގެންދަނީ. ްކުޑަވެގެންދާނެ ްއަހަރު ންނަ

ްހޯއްދަވަންް ްބޭރުން ްއަދި ްލޯނުތަކާ ްހުރި ްރާއްވަވާފައި ްނަގަން ްދައުލަތުން ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންްބަރޯސާވާްމިންވަރުް ރާއްވަވާފައިްހުރިްހިލޭްއެހީްއަށްްބަލައިލާއިރުްޙަޤީޤަތުގައިްބޭރުގެްއެއްްޤައުމަކަށްްއަޅުގަ

ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްބޭރުގެްލޯނުްއެހީދޭްފަރާތްތަކަށްްބަލައިލާއިރުްއެއްްވަރަ ށްްބޮޑުވެގެންދާްވާހަކަްއަޅުގަ

މުޅިްލޯނުްޕެކެޖުގެްތެރޭގައިްމިްހިއްސާވެގެންދަނީ.ްހަމ58ްްަފަރާތެއްގެްގޮތުގައިްއެއްްޤައުމަކުންްއަޅުގަނޑުމެންނަށްް%

ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޤައުމުން ް%އެ ްބަލައިލާއިރު ްޕެކެޖަށް ްއެހީގެ ްހިލޭ ްމުޅި ްނަމަ، ްބަލައިލައިފި ްއަށް ްއެހީ 23ްހިލޭ

ްބަރޯސާވެގެންް ްޤައުމަކަށް ްއެއް ްއެއީ ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ހިއްސާވެގެން

ނޑުމެންނާއިްއެްޤައުމަކާްދޭތެރޭްއޮންނަ ނޑުމެންްތިބޭްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ ގުޅުމަށްްކިރިޔާްވެސްްހީނަރުކަމެއްްްއަޅުގަ

ްމިއަދުް ްމިއީ ްވިސްނަންޖެހޭ. ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިނގައިދާނެތީ ްބުރޫއަރައިގެން ްއެކަންކަމަށް އައިއްސިއްޔާ
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ްޤައުމަކީް ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިދަންނަވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަނޑު ްމެދުވެރިވެފައިވާތީ ްހާލަތެއް ްމިކަހަލަ ވެސް

ްހޯދުމަށްް ްއާމްދަނީ ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ްއަޅުގަނޑު ްޤައުމެކޭ ްތަމްސީލުވާ ްހާލަތުގައި ްމި ްމިއަދުގެ ކޮންމެހެން

ްހުރި.ް ްއެބަ ްތަޢާރުފުކުރަން ްއަނެއްކާވެސް ްޓެކްސްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލައިލާއިރު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްބޭނު ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްއެއްވެސްްއެހެންނަމަވެސް ްމިއިން ްވެސް ްއައިއިރުގައި ްމިހާތަނަށް ްއަދިވެސް ންވަނީ

ޓެކްސެއްގެްބިލެއްްސަރުކާރަކުންްމަޖިލީހަކަށްްހުށަހެޅިފަްއެއްްނުވޭ.ްއެހެންކަމަށްވާއިރުްމިއަންނަްއަހަރުްމިްމަޖިލީހުންް

ކަންކަންްހަމަޖެހިގެންްގޮސްގެން،ްްއެކަހަލަްޓެކްސްނަގަންްބިލެއްްފާސްކޮށްގެން،ްއެްޤާނޫނަކަށްްވެގެން،ްޓެކްސްނެގުމުގެް

ްއުފެދޭް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްބާއޭ ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްއެއް ްއާމްދަނީ ްއެއްވެސް ްމިއިން ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްއަންނަ މި

ްގޮއްސަ.ް ްބޮޑުވެގެން ްއަނެއްކާވެސް ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްކަންތައްތައް ްޚަރަދުތަކުގެ ްބަލައިލާއިރު ްޚަރަދުތަކަށް ސުވާލެއް.

ޓުްޚަރަދަށްްބަލައިލާއިރުްއޮފީސްްހިންގުމުގެްޚަރަދުްހަމަްވަރަށްްބޮޑުްތަނުންްއަނެއްކާވެސްްބޮޑުވެގެންދާްތަންްރިކަރަން

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްހިންގުމުގ511ްްެއަޅުގަ ްއޮފީސް ްއިތުރަށް ްރުފިޔާ ްގިނަ މިލިއަނަށްވުރެ

ްއަޅައިބަލާއި ްއަހަރާ ްިމ ްއަހަރު، ްމިއަންނަ ްމިއީްޚަރަދަށް ްފެނޭ. ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްޚަރަދުވެގެންދާނެ ރު

ްނޫނިއްޔާމުންް ްބަލާއިރު، ްއަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއެއީ ްސަބަބެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުްއިޤްތިޞާދީްމަސައްކަތްތަކަށްްބަލާއިރުގައިްމިދިޔަްއަހަރަށްވު ނޑުމެންގެްމައިގަ ވަނަްއަހަރަށްވުރ2112ްްެރެ،ްއަޅުގަ

ްއޮފީސ2113ްްް ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަދުވެގެންދާކަން ްކަންކަން ްކުރެވޭ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްމިއީްހަމަްއަޅުގަނޑުމެނ511ްްްހިންގުމުގެްރިކަރަންޓުްޚަރަދުް މިލިއަނަށްްވުރެްބޮޑުވެގެންދާކަމީްއަޅުގަ

ްޚަރަދުްވިސްނާލަންޖެ ްކެޕިޓަލް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްދާންޖެހޭނެ ްއެހެންވެގެން ްއެކަން ްކަމެއް. ހޭ

ް ްޚަރަދު ްކެޕިޓަލް ްބެހޭ ްހިންގުމާ ްއޮފީސް ްއޮފީސްތަކަށް، ްހަމަ 2112ްްވެސް ްއަހަރަށްވުރެ ްއަހަރ2113ްްުވަނަ ވަނަ

ނޑަށްްމިްލަފާކުރެވެނީ.ްހަމަ މިްކަމަކީްވެސްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީްބޮޑެތިްމަޝްރޫޢުތައްްްބޮޑުވެގެންދާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްކެޕިޓަލްް ްބެހޭ ްހިންގުމާ ްއޮފީސްތައް ްވާއިރު، ްލަފާކުރައްވާފައި ްމަދުކަމަށް ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްވުރެ ްމިއަހަރަށް ހިންގަން

ްޕީ.އެސް.އައި. ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދިޔުމަކީ ްބޮޑުވެގެން ްވެސް ްކަންތައްތަކަށްްޚަރަދު ޕީގެ

ނޑުގެްދާއިރާގައިްހިމެނޭް ރަށްްކަމުގައިްވ2ްްާބަލައިލާއިރުްއަޅުގަނޑުްހަމަްހިތާމައާްއެކީގައިްދަންނަވާލަންޖެހެނީްއަޅުގަ

ްވަރަށްް ްނިކަމެތިކޮށްނޭ. ްވަރަށް ްއޮތީ ްކުރައްވާފައި ްކަންކަން ްސަރުކާރުން ްމިފަހަރު ްދޭތެރޭ ްމަޑުއްވަރީއާ ްއާއި މީދޫ

ްދާއިރާގެްްއިހާނެތިކޮށްނޭ. ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވެގެން، ްސަރުކާރަކަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއީ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ޙަޤީޤަތުގައި

ް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަންނޭނގެ ްދިމާނުވެގެން ްޚިޔާލާ ްސިޔާސީ ްޚިޔާލާ، ްފިކުރާއި ްވިސްނުމާއި ރަށަށ2ްްްމީހުންގެ

ްމި ްއަނެއްކާ ްހަމަ ްދިޔައީ. ްކުޑަކޮށް ްއަޅާލުންތެރިކަން ްމިކަހަލަްވަރަށް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް އަދު

ް ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްރަށުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތަން. ްވެގެންދާ ްކަން ްމަތިނ2ްްްގޮތަކަށް ްފަހަރު ްއެކި ްވެސް ރަށުން

ް ްއެ ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިދޭތެރެއިން ްއަދި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށަށްްރ2ްަސަރުކާރަށް
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ްއެއްވެސްް ްއެއިން ްވީނަމަވެސް ްދަންނަވައިލެވިފައި ްވާހަކަ ްކަންތައްތަކުގެ ްހުރިހާ ްއެ ްވެސް ްދަތުރުފުޅެއްގައި ކުރެއްވި

ްކަންތައްތަކަކީް ްގިނަ ްއޭގެތެރެއިން ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަން ްފެންނަން ްބަޖެޓުން ްމި ްވާހަކަ ކަމެއްގެ

ްއަހަރު ްއަންނަ ްނަމަވެސް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވީ ްކަމުގައި ްކަންތައްތައް ްވިދާޅުވި ްކަމަށް ްކޮށްދެއްވާނެ ްތެރޭގައި ގެ

ްއެކީގައިް ްހިތާމައާ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްނެތް ްފެންނަން ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްވެސް ްކަމެއް ްއެއްވެސް އެއިން

ްވާހަކަް ްދެކެވުނު ްތެރޭގައި ްޑިސްކަޝަންގެ ްބަޖެޓު ްމި ްމިހާރުްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަނޑަށް ްތެރޭގައި އިގެ

ްކަންތައްް ްނަރުދަމާގެ ްމަޑުއްވަރީގެ ްއާއި ްމީދޫ ްއޮތް، ްއެބަ ްދެއްވާފައި ްޔަޤީންކަން ްމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ްފާސްވެގެންް ްކަންތައް ްބަޖެޓުގެ ްކޮމިޓީން ްކަމެއް.ްބަޖެޓު ްއުފާކުރާ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް.ްމިއީ ހިމަނުއްވައިދެއްވާނެ

ްމި ްކަހަލަްްދާއިރުގައި ްއެކި ްމީދޫގައި ްހަމައެއާއެކީ ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިމެނިގެންދާނެ ކަންތައް

ްއިންް ްމަޑުއްވަރީ ްއަދި ްހިމަނުއްވާފަ. ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވަނީ ްލޯކައުންސިލުން ްހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް

ްއެް ްމިއިން ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްވަނީ ްތެރެއަކުންްވެސް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ްކަމެއް އްވެސް

ްވަރަށްް ްބޭފުޅުން ްހައްދަވައި،ްއެ ްބަޖެޓުތައް ްބޮޑެތި ްމެދުވެރިވެގެން،ްވަރަށް ްކައުންސިލުތައް ްލޯކަލް ްނުދޭ. ފެނިގެންނެއް

ްއެ ްރާއްވަވައި، ްބޭފުޅުން ްއެ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއެކަށީގެންވާ ްވަރަށް ްބަޖެޓުކުރައްވާފައިްމަސައްކަތްކުރައްވައިގެން އަށް

ްދެއްވާފަް ްސަމާލުކަމެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްކަމަކަށް ްއެއްވެސް ްއެއިން ްޙަޤީޤަތުގައި ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްފޮނުވީމަ ހައްދަވާފައި

އެއްްނުވޭ.ްއަދިްލޯކަލްްކައުންސިލުތަކުގެްބަޖެޓުްހަމަްގާތްގަނޑަކަށްްމިްއޮންނަނީްމިއަހަރުގެްބަޖެޓަށްްބަލައި،ްއެއަށްް

ވެސްްއިންކްރިމަންޓެއްްގެންނަވާފައި،ްމިއަންނަްއަހަރުްބަޖެޓުްދެއްވާްކަހަލަްއުސޫލެއް.ްމިގޮތުންްދެއްވާފައިްއޮތްްކޮންމެ

ްއަސާސީް ްލާޒިމުކުރާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޤާނޫނުން ްކައުންސިލުގެ ްލޯކަލް ްކަންތައްތައް، ްއަސާސީ ްއަޅުގަނޑު ބަޖެޓުގައި

ްނެ ްބަޖެޓެއް ްކުރެވޭވަރުގެ ްވެސް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައް ްއަޅުގަނޑުމެން ްހަމަ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ތޭ

ްތިއްބަވާްބޭފުޅުންނަށްް ްކައުންސިލުތަކުގަ ްލާމަރުކަޒީްއުސޫލަކަށްްތާއީދުކޮށްގެންްތިބޭްނަމަ،ްއަދި ނޑުމެން ކަމެއް.ްއަޅުގަ

ްދޭްކަމަށްްވަންޏާ ނޑުމެން ްބޭފުޅުންްމެދުވެރިވެގެންްކުރެވޭްއެތަކެއްްބޭފުޅުންތަކަކަށްްބޮޑެތިްމުސާރަތަކެއްްއަޅުގަ މު،ްއެ

ްރޭވިގެންް ްކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްހިންގޭ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްތަރައްޤީގެ ްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް،ްޤައުމަށް

ްއަހަރުގެ،ް ްޙަޤީޤަތުގައިްމިދިޔަ ްވެސްްސަރުކާރުން ްކަންތައްތަކުގައި ްކަރަންޓުގެ ްއަހ2112ްަދާންވާނީ.ްއަނެއް ރަށްްވަނަ

ްޚިދުމަތަށްް ްކަރަންޓުގެ ްނުބަލައި، ްފަރާތްތަކަށް ްލިބިގަންނަ ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްފާސްވެގެންދިޔައިރުގައި ބަޖެޓު

ްދިޔައިރުގައިް ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްނަމަވެސް ްވީ ްލިޔެވިފައި ްތެރޭގައި ްރެކަމަންޑޭޝަންގެ ްބަޖެޓު ްކަމަށް ސަބްސިޑީދޭންޖެހޭނެ

ްސަް ްއެ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްމީދޫގެ ްއިންޖީނުގެއަކުންްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނަކީ ްމީދޫގެ ްލިބެމަކުންނުދޭ. ބްސިޑީ

ކަރަންޓުްބޭނުންކުރާްބައެއް.ްރައްޔިތުންްއިންޖީނުގެްއިންްކަރަންޓުްބޭނުންކުރާްފަރާތްތަކަށްްސަރުކާރުގެްސިޔާސަތުްއޮތްް

ްކަމަް ްނޫން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްލިބޭ ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްގޮތުން ްއޮންނަނީ. ްމި ްމިހާރު ްވަނީ ށް

ްވާއިރު،ް ްސަބްސިޑީއަކަށް ްދޭ ްޚިދުމަތަކަށް ްއަސާސީ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެކަމަކު ްނުލިބެނީ. ްމި ކަންނޭނގެ
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ނޑުމެންްއެްސަބްސިޑީްވަކިްތަނެއްގައިްދިރިއުޅޭތީ،ްނޫނީްވަކިްފަރާތަކުންްކަރަންޓުްބޭނުންކުރާތީްއެްމީހުންނަްށް އަޅުގަ

ްނޫންްނު ްމި ްދެއްވާއިރުގައި ްސަބްސިޑީ ްމި ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްމިއަންނަ ްއަދި ްނެތޭ. ްސަބަބެއް ްއެއްވެސް ލިބޭންޖެހޭ

ްބަޖެޓުް ްމިހަރުގެ ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމަށް ްނުދެވޭނެ ްސަބްސިޑީ ގޮތަކަށް

ްތެރޭގަ ްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ްވެސް،ްބަޖެޓު ްދިޔުމަކީްފޮތުގައި ްލިޔެވިގެން ްރެކޮމެންޑޭޝަން ްމި ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްވެސް އި

ްބަޖެޓުް ްދަށުން ްސިޔާސަތެއްގެ ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްތަރައްޤީ ްއާއި ްއާބާދީ ްކަމެއް. ްއުއްމީދުކުރާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްއާް ްބޮޑެތި ްނިސްބަތުން ްރާއްޖޭގެ ްފުދޭވަރެއްގެ ްމިދެންނެވީ ްއަޅުގަނޑު ްވާއިރު ްދެްހުށަހަޅުއްވާފައި ްހިމެނޭ ްއެއް ބާދީ

ރަށެއްގެްވާހަކަ.ްމިްދެްރަށަށްްވެސްްވަރަށްްއިހުމާލުވާްކަހަލަްގޮތަކަށްްބަޖެޓުގެްކަންތައްތައްްހިމަނުއްވާފައިްމިްއޮތީ.ް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިލަން. ްކިހިނެއްތޯ ްވަނީ ްމި ްރަށަކަށް ްކުޑަ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ދެން

ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރިްްހަމަ ްރަކީދޫ ްއަދި ްކެޔޮދޫ ްފާހަގަކޮށްލާނަން، ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއެކީގައި، ްއިންނެވުމާ ރިޔާސަތުގައި

ރައީސްގެްދާއިރާގައިްހިމެނޭްދެްރަށުގެްކަންތަކުގެްވާހަކަ.ްކެޔޮދޫގައިްވެސްްކޮންމެވެސްްވަރެއްގެްކަމެއްްހިމަނުއްވާފައިް

ްއެއްވެ ްއެކަމަކު ްއެއީކީ ްކަންނޭނގެ. ްއޮތް ްނޫނިއްޔާްއެބަ ްތަރައްޤީކުރަން ްޚިދުމަތެއް ްއަސާސީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ސް

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމަނުއްވާފައި ްއަދަދެއް ްކުޑަ ްވަރަށް ްނޫން. ްއަދަދެއް ްއޮތް ްހިމަނުއްވާފައި ލިބިދެވޭކަށް

ްބަނދަ ްސުނާމީއްސުރެ ްނޫނިއްޔާ ްއުޅޭއިރު، ްނުލިބިގެން ްބޯފެންކޮޅެއް ްރަށުގައި ްއޮތްއިރު،ްބޭފުޅުންނަށް ްހަލާކުވެފައި ރު

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީ.ްހަމައެހެންމެްރަކީދޫގައި،ްރަކީދޫް އެއިންްއެއްވެސްްކަމަކަށްްއަޅައިނުލެވިްދާތަންްއަޅުގަ

ްޚިދުމަތްް ްޞިއްޙީ ްޖެހޭ.ްއަދި ްއެބަ ްވާން ްގޮތެއް ްދެވޭނެ ްސްކޫލަށް ްރަށުގައި ްއެ ްނަމަވެސް ްރަށެއް ްމަދު ްމީސްކޮޅު އަކީ

ނޑަކަ ްކޮންމެވެސްްގާތްގަ ްބޮޑުވެއްޖެއްޔާމު ްދަމެއް ްކަމެއް ްވެއްޖެއްޔާ ްބައްޔެއް ްރަނގަޅުވާނެ. ްހަމަ ްބުންޏަސް ްނެތޭ ށް

ްއެް ްކޮންމެހެން ްރައްޔިތުން. ްދިވެހި ްހަމަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދިރިއުޅެނީ ްވެސް ްއެރަށުގައި ްޖެހެނީ. ްމި ްދާން ްރަށަކަށް އެހެން

ް ްއެ ްނޫނީ ްމަދުވެގެން ްރައްޔިތުން ްދިރިއުޅޭ ްވަކިްރަށުގައި ްނޫނިއްޔާ ްރަށަކަށްވެގެން ްއޮތް ްދުރުގައި ްމާލެއާ ރަށަކީ

ްވެގެންް ްރަށަކަށް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާއިރާ ްރައީސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނިއްޔާމު ްވެގެން، ްރަށަކަށް ްއޮތް އަތޮޅެއްގައި

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްސަރުކާރަކުންްވަކިްގޮތަކަށްްކަންކަންްކުރާކަށްނުޖެހޭ.ްކުދިްރަށްރަށުގައި ނޫނިއްޔާމުްމީސްކޮޅުް،ްއަޅުގަ

ްފޯރުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ.ް ްއުޅޭްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްހަމަްއެކަށީގެންވާްގޮތެއްގައިްއަސާސީްޚިދުމަތްތައް ްރަށްރަށުގައި މަދު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމިއިން ްހޯދައިދެވެންޖެހޭނެ. ްސަރުކާރުން ްގޮތްގޮތް ްއެހެން ްމީހުންނަށް ްއެ އެހެންނޫނިއްޔާ

މިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްފެންނާކަށެއްްނެތް.ްކެޔޮދޫ،ްރަކީދޫގެްރައްޔިތުންްހަމަްއެްރަށްރަށުގައިްދިރިއުޅެމުންދާްްދެކޭގޮތުގައި

ްއެއް،ް ްއިތުރުްއެއްވެސްްތަރައްޤީ ްއެްބޭފުޅުންނަށް ްފެންނައިރުގައި ްފެންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެ ކަހަލަްމަންޒަރެއްްމި

ްއެއްވެސް ްރަނގަޅުވެގެންދާނެ ްދެންްްނޫނިއްޔާމުން ްނެތް. ްފެންނާކަށެއް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ކަމެއް

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްނަމަވެސް،ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވައިލާނީް ްވިދާޅުވެފައި ްއަހަރަށްވުރެްކުޑަްބަޖެޓެކޭ ްމިދިޔަ ބަޖެޓުގައި

ްވާހަކަދައްކާލީމަ، ްބައްދަލުކޮށް ްބޭފުޅުންނާ ްބައެއް ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިސްޓްރީއާްްމިނިވަން ްފިނޭންސް ްބޭފުޅުން އެ
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ްމުއައްސަސާތަކަށްް ްމިނިވަން ްފަހަރު ްގިނަ ްއަދަދެއް ްކުޑަ ްވެސް ްވުރެ ްއަދަދަށް ްއެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި އެކީގައި

ްއެކީގައިް ްމިނިސްޓްރީއާ ްފިނޭންސް ްނެގޯސިއޭޝަނަކަށްފަހު ްއެތައް ްއޮންނަނީ. ްމި ހިމަނުއްވާފައި

ްއެް ްހިމެނުމުގެްއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ްއަދަދެއް ްކުޑަ ްވެސް ްވަރަށްވުރެ ްއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ްއެ ހެންނަމަވެސް

ްއެް ްކަމަށް ްއަދާނުކުރެވޭނެ ްވާޖިބު ްޤާނޫނީ ްއަދާކުރައްވަންޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމުއައްސަސާތަކަށް ްބައެއް ްއެއިން ސަބަބުން

ކަންތައްތައް،ްމިސާލަކަށްްމުސާރައިގެްކަންތައްތައްްބޭފުޅުންްވިދާޅުވަމުންްގެންގޮއްސަްއެބަްހުރި.ްއަދިްބައެއްްއަސާސީް

ްމިއަންނަް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްސަބަބުން ްހުރުމުގެ ނޑައިލާފައި ްކަ ްފައިސާ ްފަހަރު ްބައެއް ްވެސް ްކަންތައްތަކުން ކަހަލަ

ްއަް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްދެއްކެވި. ްވާހަކަފުޅުތައް ްއެ ްދަތިވެގެން ްހަމަ ްކުރިއަށްދާން ްތެރޭގައި ނޑުްއަހަރުގެ ޅުގަ

ނޑުމެންްބަޖެޓުގެްތެރެއަށްްގެންނަންޖެހޭްބައިތަކެކޭ.ްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއަށްް ދަންނަވާނީްމިްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސްްއަޅުގަ

ްބަޖެޓުް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްއަނެއްކާވެސް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްގެންނަ ްބައިތައް މި

ްއަޅުް ްނޫނިއްޔާމު ނޑުމެންްއިތުރުވެގެންދާނެތޯ ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްކެނޑުމާ ްބަޖެޓު ްދިމަދިމާލުން ްއެހެން ނޑުމެން ގަ

ްވަރަްށް ްފެނިގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދެމެހެއްޓެނިވި ވިސްނަންޖެހޭނެ.

ްއަ ްއެއީ ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންތައް ްއެއް ްބޮޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްތެރޭގައިްމަދުކަމެއް. ްއަހަރުގެ ންނަ

ްރިސޯޓެއްް ްވެސް ްއަތޮޅުގައި ްރ. ްތެރޭގައި ްރިސޯޓުތަކުގެ ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްއަނެއްކާވެސް ްވާހަކަ ްހުޅުވައިލާ ރިސޯޓުތަކެއް

ްވެސްް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެހެންކަމަށްވާއިރުގައި ްބެލެވޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ހުޅުވިގެންދާނެ

ްވަރަ ްފުރުޞަތުތައްްލިބިގެންދާނެ ްއެހެނިހެން ްފުރުޞަތާއި ްވަޒީފާގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްކަމަށާ، ްއުއްމީދެއް ްބޮޑު ށް

ްމަސައްކަތްް ްމި ްއަދި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއުފަލާއެކީގައި ްއެކަން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްވާތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ތަރައްޤީވެގެންދާނެ

ްއަް ްވެސް ްކަމަށް ްހިނގައިގެންދާނެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްބައެއްްއަންނަ ްފާހަގަކޮށްލަނީ ްމި ްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެހެން ނޑު ޅުގަ

ފަހަރުްރިސޯޓުތަކަށްްދިންްނަމަވެސް،ްމަސައްކަތްްނުފެށި،ްނޫނިއްޔާމުންްސަރުކާރުންްއިޢުލާންނުކުރުމުގެްސަބަބުންްވަކިް

ްބަ ްއަޅުގަނޑު ްއަނެއްކާވެސް ްދޭތެރޭ ްކައުންސިލުތަކާ ްލޯކަލް ްހުންނަނީ. ްމި ްނުހިނގާފައި ްލޯކަލްްކަންކަން ލައިލާނަން.

ކައުންސިލުތަކަށްްވިސްނައިލާއިރުްލޯކަލްްކައުންސިލުތަކަށްްދީފައިްމިްއޮތްްބަޖެޓުންްއެްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްކުޑަްކަމެއްް

ްހުރިް ްޖައްސަވާފައި ްކުރައްވަން ްމަސައްކަތެއް ްއިތުރު ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ކުރެއްވޭނީ.

ްކަ ްނެތް.ްއެއްވެސް ްބަޖެޓަކު ްގޮތަށް ްދެއްވާ ްއެހީތެރިކަމެއް ްއެއްވެސް ްސަރުކާރުން ްބޭފުޅުން، ްއެ ްވެސް މަކަށް

އެހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުންްމިދޭތެރެއިންްވިދާޅުވިްލޯކަލްްކައުންސިލުތަކަށްްހަރުމުދަލުގެްގޮތުގައިްކޮންމެވެސްްއެއްޗެއްް

ްވާް ްއެ ްމިނިސްޓަރަށް ްފިނޭންސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބިންތަކުގެްދެއްވާނަމޭ. ްއެއީ ްވަނީ ްވިދާޅުވެފައި ްދެންނެވުމުން ހަކަ

ްދޭތެރެް ްއެއާ ްއަދި ްއެއްޗެއްތޯ، ްލިބޭ ްކޮންދިމާލަކަށް ްއެއީ ްއަކީ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްބިންތަކުން ްއެހެންނަމަވެސް ވާހަކައޭ.

ްޢަމަލުކުރެވެނީްކޮންްގޮތެއްްކަމެއްްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްފެންނާކަށް...
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ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން

ްޝުކުރިއްޔާްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ.ް

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްކާލަނ2113ްްްޝުކުރިއްޔާ ްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްފުރުޞަތުދެއްވީ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުވެރިވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަހަރުގ2113ްްެތީ ވަނަ

ް ްކުރީ ްފެންނަން.ްމީގެ ްއޮތީ ްމި ްނިޝާން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ. ްމި ްހުދުކުލައިގައި ްސާފު. ްވަރަށް އަހަރ3ްްުބޭރުގަނޑު

ްއެއް ްކުލަ ްހަޑިމުޑުދާރު ްނޭދެވޭ ްވަރަށް ްއައީ ްބޭރުގަނޑު ްބަޖެޓަކީްބަޖެޓުގެ ްމި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ގަ.

ްއެބަް ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްކުޑަކޮށް ްބަލައިލީމާ، ްއެތެރެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓެއް. ްސާފުތާހިރު ވަރަށް

ތައްތަކަކީްވެސްްހުރި.ްއެްވެސްްވެދާނެްކަމެއް.ްއެއީްއިންސާނުންްމިްބަޖެޓުްވެސްްހަދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަލަްކަންް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ދިމާވެދާނެ

ް ްމަންފާހުރ77ްްިމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިރާސާކޮށް، ްރަނގަޅަށް ްބަޖެޓު ްމި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު މެންބަރުންނާއި

ްނު ްސިޔާސީކުލަ ްފާސްކޮށްދިނުމަށް.ްގޮތަކަށް، ްބަޖެޓު ްމި ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނުގޮސް ްފިކުރަކަށް ްވަކި ޖެހި،

ނޑައި،ްއުނިކުރަންޖެހޭްއެއްޗެއްްއުނިކޮށް،ްއިތުރުކުރަންޖެހޭްއެއްޗެއްްއިތުރުކޮށް.ްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑަންޖެހޭްއެއްޗެއްްކަ ކަ

ްމު ްކޮމިޓީގެ ްއުފާކުރަން،ްމާލިއްޔަތު ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްބޮޑުްރައީސް. ްވަރަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެއީ ޤައްރިރު،

ްރައްޔިތުންނަށްް ްބަޖެޓު ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިންނަވައިގެން، ްމުޤައްރިރުކަމުގައ ްމަނިކުފާނު ްއެ މާހިރެއް.

.ްމިްޤައުމުގެްމަންފާހުރިްގޮތަކަށްްކޮމިޓީންްފާސްކޮށްްމިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްގެނެސްދޭނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް

ނޑުް ްއަޅުގަ ނޑު. ްއަޅުގަ ްއެކުގައި ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްދަންނަވާލީ ްމި ްއެހެން ްފައްތަރެއްގަ. ްނާޒުކު ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ހާލަތު

ްހަމަޖައްސަންް ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްވެސް، ްނަރުދަމާއަޅަން ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްހުރި ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ވެސް

އަދިްމިސްކިތްއަޅަންްވެސް،ްއަދިްސްކޫލުތައްްމަރާމާތުކުރަންްވެސް،ްމަގުމަތީްގާއަތުރަންްްވެސް،ްބަނދަރުހަދަންްވެސް.

ް ްހިތާމަޔަކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް. ްރަނގަޅުކުރަން ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްއަދި ްއެއ211ްްްވެސް. ްއާބާދީ ރަށުގެ

ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްއެއް ްރާއްޖެ ްއެއްވެސްްްއެކުލެވިފައިވާ ްމިހެންވެގެން. ްދަނީ ްމި ބޮޑުވެގެން

ް ްވާހަކަދެކެވެނީ. ްއެއްފަސްކުރާކަށެއް. ްނުކުރޭ ްޚިޔާލެއް ްޚިޔާލ31ްްުސަރުކާރަކުން ްއެއްފަސްކުރާ ްވެސް އަހަރުގައި

3ްއަހަރުގެްވާހަކަްވެސްްދައްކަންޖެހޭނެ،31ްްއައިސްގެންްއެކަންްކުރިްނަމަ،ްމިއަދުްމިްހިސާބަކަށްްނުދިޔައީސް.ްއެއީް

ް ްދައްކަންޖެހޭނެ، ްވެސް ްވާހަކަ ްދޮގުނުހަދާ،8ްްއަހަރު ްވާހަކަދައްކަންވާނީ ްދައްކަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްވާހަކަ މަސްދުވަހުގެ

ްދަންނަވައިލާނަން،ް ްއަޅުގަނޑު ްޒާތީނުވެ. ްގޮތަށް ްއޮޅުންފިލާ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރ31ްްިރީތިކޮށް ްއެބަ ްވެސް އަހަރުގައި

ްޢިއްޒަތް ްހުރެދާނެ، ްކަންތައްތަކެއް. ްރައީސް.ްގޯސް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްހުރެދާނެ.ްއެކަމަކ5ްްުތެރި ްއެއްވަރެއް އިނގިލި
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ނޑުްމިްދަންނަވާލަނީް ގެްނޮވެމްބަރުގައިްމ2118ްިއަހަރުްފަހުން،31ްްގިނައީްރަނގަޅުްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްހިނދެ ްގޮވަމުންދިޔަ ްޤައުމު ްއެދިގެން، ްބަދަލަކަށް ްދިޔައީ ްބަދަލުވެގެން ްމިްސަރުކާރު ްހިތާމަޔަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، އްގަ.

ޤައުމުގެްސިޔާސީްގޮތުންްފުންނާބުއުސްްބޭފުޅުންނާއިްދީނީްގޮތުންްފުންނާބުއުސްްބޭފުޅުންްމިްޤައުމަށްްބަދަލުގެނައީ.ްއެް

ްކެް ްބަޔަކު ްއެ ްބުނެއުޅޭ ްމުސްކުޅިން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޒަހަރަކަށް ްވީ ްމި ްބަދަލު ްގެނައި ްބޭނުންވެގެން. ހިްބޭފުޅުން

ްފިލުވައިދީފި.ް ްހިތި ްކަނޑޫވަކުގެ ްކެހި ްބޭފުޅުން ްއެ ްަސބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްބައެކޭ. ްއެ ްހިތިފިލުވާނީ ނޑޫވަކެއްގެ ކަ

ްދިމާލަކަށްް ްއަނދިރި ްވަރަށް ްދިޔައީ ްޤައުމު ްމާފުކޮށްފިން. ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ނޑު އަޅުގަ

ްނުކުންނަް ްބޭރަށް ްގާދޫކޮލުން ްބަޖެޓުގެްބައްޓަންވަމުން. ްމި ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި މުން،

އެތެރެއަށްްބަލައިލާއިރު،ްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްއުފާވާްކަމެއްްއެބަްއޮތޭ.ްއެއީްޅ.ކުރެންދޫގެްބަނދަރުްބޭރުްހިލަޖެއްސުމާއިް

ްސަރަހަ ްއެ ްމަރާމާތުކުރުމާއި ްސަރަހައްދު ްގިރާ ްއަދި ްނިންމުން، ްބައިތައް ްހުރި ްއޮތީމާ،ްނުނިމި ްހިމާޔަތްކުރުން އްދު

ްރަށްް ްއަނެއް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ނޑު އަޅުގަ

ް ްމިދިޔަ ްކަމެއް. ްއެއްވެސް ްނެތް ްވަރަށ3ްްްއޮޅުވެލިފުއްޓަކަށް ްއެއީ ްނެތީ. ްވެސް ްއަހުަރ ްމި ްނެތީ. ްވެސް އަހަރުގައި

ްދެން ްކަމެއް. ްހިމެނިފައިވާތީ.ްްހިތާމަހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބަނދަރު ްއުފާކުރަން،ްޅ.ްނައިފަރުގެ ނޑު ްއަޅުގަ އަނެއްކޮޅުން

ްވަރަށްް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއެ ްއެއީ ްވާތީވެ. ްއުފަންރަށަށް ްވެސް ްކާފަގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރަށް. ްއަތޮޅުގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

ހައިްމަސައްކަތްކުރިންްނައިފަރުްބަނދަރުްހެދުމަށްްއަހަރުގައިްވެސް.ްއަޅުގަނޑުްވެސްްއ3ްެމަސައްކަތްކުރެއްވި،ްމިދިޔަް

ްޝުކުރުއަދާކުރަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ، ްހިމެނިފައި ްވެސް ްބަނދަރު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ޓަކައި.

އެހެންނަމަވެސްްޅ.ހިންނަވަރަކަށްްނެތްްލޯްސެންޓެއްްވެސް.ްލޯްސެންޓެއްްވެސް.ްއޮޅުވެލިފުއްޓަކަށްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ް

ްވެސްް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންނަށް، ްދިވެހި ްހަދަންވާނީ ްހަދާއިރުގައި ްބަޖެޓެއް ްހިތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ޝާމިލުވާްގޮތަކަށް.ްސަރުކާރަށްްލިބޭްމާލީްމިންވަރު،ްސަރުކާރަށްްލިބޭްއާމްދަނީްރައްޔިތުންނަށްްހަމަހަމަވާްއުސޫލެއްގެް

ްޢިއްޒަ ްގޮތަކަށް. ްދެކޮޅުޖެހޭ ްބަޖެޓުްމަތިން، ްބޮޑެތި ްޖެހެނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްރައީސް. ތްތެރި

ްމުސްކުޅިންް ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަލްާނޖަހަން ްޤައުމުތަކަށް ްކައިރި ްއަވައްޓެރި، ްމިތާ ފާސްކޮށްގެން

ްނުކޮނެވުނީމާ،ްމި ްހަރުކޮށްނާށޭ.ްއެހެން ްއެކަކުންޏެއް ްވަރަކުން ްކަކުޏެއްގެ ްއެ ްއައިއްސަްބުނަނީ ްދަރަނިވެރިކަން ްމި އަދު

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. 31ްްމި ްވެސް. ްޓެކްސްނަގަން ްއެނގޭ ްވެސް ްއޭރުގައ31ްްިއަހަރުގައި ްވެސް އަހަރު

ސަރުކާރުްހިންގިްބޭބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއެނގޭ،ްޓެކްސްނަގަންްވެސްްއިނގޭތޯ.ްއާސަންދަްތަޢާރުފުކުރަންްވެސްްއެނގޭ.ް

ރުފިޔާްދޭންްވެސްްއެނގޭ.ްނުކުޅެދޭްމީހުންނަށާއިްއެކަނިވެރ2111ްްިޢާރުފުކުރަންްވެސްްއެނގޭ.ްދަތުރުފަތުރުްވެސްްތަް

ް ްބަޖެޓަށ65ްްްމައިންނަށާއި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގޭ. ްއޭރު ްމީހުންނަށް. އަހަރު

ްކެ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްތިބި ްކުލަޖެހިފައި ްބައެއް ްވަރަށްްއާދޭހާްވާހަކަދެއްކިއިރުގައިްވެސް ނޑުްދަންނަވަން ްނުވި.ްއަޅުގަ ތެއް

ްއިނީ.ް ްމި ްވެްސްކެތްކޮށްގެންނޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެއްވާށޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޓައިމު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްތިއްބަވާށޭ. ްކެތްކޮށްގެން އެކު
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ގޮތުގައިްމިއަދުްކެތްނުކުރެވޭްކަމަށްްވަންޏާްއެހެންްބޭފުޅުންްވާހަކަދައްކާއިރުްއަޅުގަނޑުްމޭޒުމައްޗަށްްވެސްްއަރާނަން.ްއެ

ްމިންވަރުް ްލިބޭ ްއޮވޭ. ްޅެންބައިތެއްގައި ްރައީސް،ްމުސްކުޅި ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މިހުރީ.ްހަނދާންކުރާތި!

ްވީހޭ.ް ްނުވެސް ްބޭޒާރެއް ްމި ްފިކުރުކޮށްގެން، ްނަމައީ ްތިބޭ ްބަހާލައިގެން، ްބޭނުންތައް ްމި ްދަނެގެން، ނެތްކަން

ްހާ ްމި ްޤައުމު ްމި ނޑުމެން ްގޮތަށްްއަޅުގަ ްވާ ްޅެންބައިތުގައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަންނަންޖެހުނީ ްމި ލަތަށް

ނޑުމެންނަށްްކަންތައްްނުކުރެވުނީތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްސަމާސާްވާހަކަްއެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުް އަޅުގަ

ްއާދޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤައުމުތަކުން ްއަވައްޓެރި ްއެކި ްޗައިނާއަށާ، ްއެހެންވީމާ،ްއިންޑިޔާއަށާއި ްޖެހެނީ. ްމި ސްކުރަން

ްއަނެއްކޮޅުންް ްދެން ްހިތާމަޔަކީ. ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެނީ. ްމި ްބޭރުނުކުރެވިގެން ްމިހާރު ޖީ.އެމް.އާރު

ްއަނެކަކުގެް ްމެދުގައި،ްހިނގާގޮސް ްއެދުންތަކާ ްތިމާގެ ްއަތްދިމާކުރަނީ ްޅެންވެރިޔާ،ްލަދެއްނެތި ްބުނަނީ ްމި ޅެންބައިތުގައި

ްކަް ްއެހެންވީމާ،ްގާތަށް ްމިއީ. ްއެއް ްވާހަކަ ްވިސްނަންޖެހޭ ްވަރަށް ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުތުރުނުވެދާނޭ. މެއްތޯ

ް ްހަރުކޮށްނާށޭ. ްކަކުންޏެއް ްއެ ްވަރަކުން ްއެކަކުޏެއްގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްވަކާލާތުކުރަމުނ2118ްްއަޅުގަ ްކުރިން ގެ

ް ްހިންގާނަމޭ ްޤައުމު ްމި ްތިމަންނަމެން ްލެޕ2ްްގެންދިޔައީ ްވެސް، ްއޮތްތ2ްްޯޓޮޕުން ްއެބަ ްހިންގުނުތޯ. ްވެސް. ރިސޯޓުން

ް ްކުރީގެ ނޑުމެންގެ ްގަލަކ3ްްީހިންގިފަ.ްއަޅުގަ ްއަޅާ ްމަގުމަތީގައި ްވިދާޅުވަނީ ްވިދާޅުވަނީ،ްސަރުކާރުން ްރައީސް އަހަރުގެ

ް ްތަރައްޤީ ްކާރަކީ ްނޫނޭ. ްއެއް ްތަރައްޤީ ްސައިކަލްތަކަކީ ްދުއްވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްއެއް ްނޫނޭ.ްތަރައްޤީ އެއް

ްއެޅިއްޖެތޯ.ް ްގާ ްރައްޔިތުންގެ. ްވަދެފިތޯ، ްފައިސާ ްފައިސާއޭ. ްވަންނަ ްޖީބަށް ްނޫނޭ. ްއެއް ްތަރައްޤީ ބިލްޑިންގުތަކަކީ

ްއެއްޗަކީ.ްއަދިވެސްް ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްބޮޑުވަމުން.ްއެއީ ްދިޔައީ ްދަރަނި ްހެދިއްޖެތޯ.ްނުވި.ްދައުލަތުގެ ބިލްޑިންގު

ްކިރު ްދޮންކޭލާއި ްއެކަމުގެްވިދާޅުވަނީ ްދެވޭނީ ްއެ ްދެވޭނީ. ްކިރުސަޔާ ްދޮންކޭލާއި ްކިހިނެއްތޯ ްއަދިވެސް. ްދޭނަމޭ. ސަޔާ

ްދައުލަތުގެް ްވިސްނައިގެން، ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްނުދެވޭނެ. ްބަޔަކަށް ްނެތް ްޤާބިލުކަން ްބަޔަކަށް. ްހުރި ޤާބިލުކަން

ްގޮތަކަށް ްނުދަރާނެ ްޤައުމު ްބަލައިގެން، ްއެއްޗަކަށް ްހުރި ްކިރުސަޔާއިްްރިޒާރވްގައި ްނޫނީ ްބައްޓަންކޮށްގެން ދައުލަތް

ްރިސޯޓަކުންް ްއެންމެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަމެއް ްވާނެ ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެވޭނެ. ދޮންކެޔޮލެއް

ްބިލިއަން.ްކުޑ28ްްައަހަރުގެްތެރޭގަ.3ްްބިލިއަންްދަރަނ28ްްިސަރުކާރުްހިންގަންއުޅުނުްމީހުންނަށްްކިހިނެއްތޯްމިްވީ.ް

އަހަރުްދުވަހުގެްތެރ3ްްޭއަހަރުްވެރިކަންކޮށްފައިްތިބިްމީހުންްނުދަރާވަރަށ31ްްްއެއްޗެއްްނޫނޭ.ްކުޑަކުޑަްއެއްޗެއްްނޫނޭ.ް

ް ްއޭރު ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްމިއީ ްނެތ4ްްިދެރީ. ްއެއް ްސުނާމީ ްއެއްވެސް ްމިއީ ްގުޅިގެން. ްސުނާމީއެރުމާ ްއެއީ ބިލިއަން.

ްވެރިކަ ްއޮޅުވާލައިގެން ްއެކަންްރައްޔިތުންނަށް ްމިންވަރު. ްދެރި ްޤައުމު ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ްއެ ްއައިސް، މަށް

ް ްއިސްތިޢުފާދީފައ5ްްިނުކުރެވުނީމާ، ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއެނގިގެން ްނުކުރެވޭނެކަން ްއެކަން ްވާންވާއިރަށް އަހަރު

ްއެއްގޮް ްނެތް ްއެއް ްޖާގަ ްޖާޑިންނޭ. ްޗާގީންނޭ، ްބާޣީންނޭ، ްކިޔަނީ ްމި ްދެން ްކިޔާކަށެއް.ްވަޑައިގެންނެވީ. ްއޭތި ތަކަށްވެސް

ް ްއެއީ ްއަށޭ. ްއަމިއްލަ ްދިޔައީ ްތިމަންނަމެން ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްދިޔައީ. ްއަށް ްއޭރުނ2113ްްްއަމިއްލަ ްކެމްޕޭންކުރާށޭ. އަށް

ްވަޢުދުފުއްދަންް ްނުފުއްދޭނެ، ްވަޢުދެއް ްފުއްދާނަމޭ. ްވަޢުދުތައް ްނަމަ، ްތިބި ްތިމަންނަމެން ްއޮންނާނެނޫންހެއްޔޭ ބުނަން
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ްބަް ްނުދަންނަ ްޤައުމުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން، ްކަމެއް ްވާނެ ްއެއީ ްގަސްތުކޮށްފައ411ްްިޔަކަށެއް. ްވިއްކަން ރަށް

ް ްކިޔަނީ ްއެ ްމިހާރު 11ްްއޮތީ. ްއެއްކަލަ ްކޮބައިތޯ ްލާފަ. ްމިހާރުވެސް ްއޮތޭ ްއެބަ ްނުދެއްކ411ްްީރަށް ްވާހަކަ. ރަށުގެ

ނޑުމެންގެްއަތޮޅުގައިްތިއްބޭްފަް ރަށްްދެއްވ8ްްާޅުރަށްތައް.ްދެއްވާ،ްއަޅުގަނޑުމެންގެްއަތޮޅަށް.ްކީއްވެގެންތޯ.ްބަލަ!ްއަޅުގަ

ނޑުމެން.ްއެހެންނޫންތޯ.ްއެންމެް ސަރުކާރުން.ްސަރުކާރުްމާލިއްޔާްއިންްއެންމެްލާރިްއެއްްވެސްްބޭނުމެއްްނޫން،ްއަޅުގަ

ް ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްވެސް ްއެއް ްގެނ8ްްލާރި ްއަތޮޅުތަކަށް ްއެހެން ްރަށެއް ްހުރިހާ ްބާކީ ްދެއްވާ. ނޑުމެންްރަށް ްއަޅުގަ ދޭ.

ްހަދާނަން.ް ްވެސް ްބަނދަރު ްލާނަން. ްވެސް ްކަރަންޓު ްއަޅާނަން. ްވެސް ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްއަޅާނަން. ްވެސް ނަރުދަމާ

ސަރުކާރުގެްމާލިއްޔާްއިންްއެންމެްލާރިްއެއްްވެސްްބޭނުމެއްްނޫން.ްކީއްވެގެންތޯްއެގޮތަށްްހަދަންނުކެރިގެންްމިްއުޅެނީ.ް

ްއުް ްފޮނި ްވަރަށް ނޑުމެން ްލޯކަލްްއަޅުގަ ްހަދައި، ްޤާނޫނު ްދާއިރާތަކުގެ ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ އްމީދެއްގައި

ްދީ،ް ްއަތޮޅުތަކަށް ްބާރުތައް ްއެ ްއުއްމީދެއްގަ. ްފޮނި ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްހެދީ ްއިންތިޚާބުތައް ކައުންސިލުގެ

ްކަމަށްް ްކުރާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަފާތައް ްފަޅުރަށްތަކުގެ ްމި ްދީގެން ްކޮންމެްކައުންސިލުތަކަށް ްވީކީ. ްއެހެންނެއްނޫން .

ސަރުކާރެއްްއައިސްްވެސްްމުއްދަށުގައިްހުރިހާްއެއްޗެއްްބަހައްޓަންްމިްޖެހެނީ.ްދެއްކިްވާހަކަްމިްވަންނަނީްއަނގަްއަށް.ް

ްރައްޔިތުންް ްމުއްސަނދިކުރަނިއްޔޭ. ްރައްޔިތުން ްހިތްވަރުދެނިއްޔޭ، ްރައްޔިތުންނަށް ްބާރުވެރިކުރުވަނީއޭ، ރައްޔިތުން

ްގާތުންްޢިއްޒަ ްވިދާޅުވަނީ ްހައްތަހާ ްނެތިގެން. ްއެއްޗެއް ްކާނެ ްމާދަމާ ްތިބީ. ްއެ ްބިކަހާލުގައި ްހަމަ ްރައީސް، ތްތެރި

ްގާތުގެް ްއެ ްވިދާޅުވެފާނަންތޯ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭނގޭތީ، ްގާތެއް ްއެ ްއަޅުގަނޑަށް ްގާތުން. ްވާހަކަ. ޚިދުމަތްދޭ

ްޤަ ްމި ްއޮތޭ ްއެބަ ްއެއް ްޒިންމާ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެއްޗެއްްޚިދުމަތް. ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަލާކުވެގެންދާއިރު. އުމު

ްމަޖިލިސްް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޒިންމާއަޅަން ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްމަޖިލިސް، ްމި ްމާފުކުރައްވާތި! ހީފުޅުނުކުރައްވާތި.

ް ްމި ްރައީސް. ްދައ77ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްބަދުނާމު ްސަރުކާރެއްގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޒިންމާއަޅަން ކާކަށްނުޖެހޭްމެންބަރުން

ް ްމި ްޒިންމާ ނޑުމެންގެ ްވެސް.3ްްމިތާކު.ްއަޅުގަ ްރައީސް.ްމަނިކުފާނުގެ ްވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިހެން ްނޫފުލާތީ އަހަރު

ްއެް ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއާދޭތޯ. ްއެއްޗެއް ްނޫން ްޕެޓިޝަނާ ްޤަރާރާއި ްމިތަނަށް މާފުކުރައްވާތި!

ންްމިްތިބެނީްސިޔާސީްކުލަޖެހިގެންްޕެޓިޝަންތަކާއިްޤަރާރުތަކާްލައިގެން،ްކޯރަމްްހަމަނުވޭ.ްއޮތީްނުހެދިފަ.ްއަޅުގަނޑުމެ

ްއަށްް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްރުޅިއަންނާކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެއްކީމާ ްރައްޔިތުން ްވާހަކަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދެން

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއިޞްލާޙުވާން ނޑުމެން ްނެތްްްއަޅުގަ ްޤައުމު ްމި ްނޫނީ ްއިޞްލާޙުވެގެން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ނޑުމެންގެްއަތްމަތީގައިްމިްއޮތީްދައުލަތުގެްޚަރަދުްކުޑަކުރުން.ް އިޞްލާޙުވާކަށް.ްއަޅުގަނޑުމެންްއިޞްލާޙުވާންވީ.ްއަޅުގަ

ް ްވެސް ްބާރު ްވެސް،ްއުފެއްދުމުގެ ްބާރު ްއުވާލުމުގެ ްވެސް.ްމުއައްސަސާތައް ްދޫކުރުން ްބަޖެޓު ނޑުމެންގެްދައުލަތަށް އަޅުގަ

ްދޭތެރޭ.ް ްޤައުމާ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް. ްބާރު ްކުޑަކުރުމުގެ ްމުސާރަތައް ްއޮތީ. ްމި އަތުގައި

ނޑުމެންނާްހަމައަށްްގެނެސްދިނީ.ްއެކަމަކުް ނޑުމެންގެްކާބަފައިންްމިްޤައުމުްވަރަށްްއަމާން،ްއޮމާންކަންމަތީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަމާންްއަޅުގަ ްއެ ްދާއިރު، ްޤައުމު ްމި ްދަރިންނަށް ްދަރިންގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ
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ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އޮމާންކަންނެތީމަ

ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުން ްހިނގަންނުކެރޭ، ްމަގުމަތީ ނޑުމެންނަށް ްއެކަންްްއަޅުގަ ްކާކުތޯ ްއެއްޗެހިން. ްގޮވާ ދިމާލަށް

ްޢަބްދުް ްމަދަނީ ްޢިމްރާނަކަށާއި ްމީޑިޔާތަކަށާއި ްހައްތަހާ ްފިކުރުކުރީ. ްއެކަމާ ްކާކުތޯ ްހަޅޭލަވާކަށްނުޖެހޭ.ްهللاްވިސްނީ. އަށް

ނޑުމެންްއިޞްލާޙުވާންޖެހޭްއެބަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ނޑުމެންްއިޞްލާޙުވާންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ހަރުގެްވަނަްއ2113ްްައަޅުގަ

ނޑުގެްއަތުގައިްބަޖެޓުގެްފޮތް.ްވަރަށްްރީތި.ްބައްލަވައިލައްވާ!ްވަރަށްްރީތި.ް ބަޖެޓަށޭްމިްވާހަކަދައްކަނީ.ްމިްއޮތީްއަޅުގަ

ހުދުްކުލައިގައިްމިްއޮތީްސާފުތާހިރުކަންމަތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދައްކަނީ.ްކެތްކުރާށޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްޢިމްރާނުމެންް

ދާންްއެްޖެހެނީްސަބަބުތަކެއްްނެތިްއެއްްނޫން.ްޢިމްރާނުމެންްތަންކޮޅެއްްބޮޑުްދިޔަވަރު.ްއަޅުގަނޑުްވެސްްއެްހިސާބަށްް

ްޖަޒުބާތުގައިް ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއިންކާރުކުރަނީކީ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ އެ

ް ްމަޖިލިސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެން. ްދެއްތޯ ްވެދާނެ ްވެސްްޖެހިއްޖެއްޔާ ްމޭޒުމަތިން ްދުވަސްދުވަހު ްޖެހޭ ްޖަޒުބާތުގައި ތެރޭ

ްހިތާމަހުރިް ްކިހާ ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެއްކިޔަކަނުދޭ ްގޯސްވީއޭ. ްތިޔަ ްއުފުރަނީ. ްވެސް ްމައިކުތައް ދަނީ.

ްއޮތްއިރުގައި ްހުށަހެޅިފައި ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްމިހާ ްހާލަތު. ްޞިއްޙީ ްޤައުމުގެ ްމި ްބައްލަވާ! ްދެން ްކަމެއް. ،ް 3ްވޭތުވެދިޔަ

ްޤައުމުް ްނޫނޭ ްއެއް ްރައީސް.ްނޭނގި ްގަސްތުގައޭ،ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑާލީ ްފު ްހަމަ ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްޤައުމުގެ ްމި އަހަރުގައި

ނޑާލީކީ.ްހަމަްގަސްތުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަމަްގަސްތުގަ.ްފާޑެއްގެްކޯޕަރޭޝަނެއްްހަދައިގެންްޞިއްޙީްދާއިރާް ފު

ނޑައި،ްކޯޕަރޭޝަނަށްްމުޅިންްފުނޑާލައި،ްއުވިދިޔަ އީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްސިވިލްްސާރވިްސްމުވައްޒަފުންްއެއިންްކަ

ތަޖުރިބާކާރުްއެންމެންްއެއިންްކަނޑާލައި،ްފާޑެއްގެްއާސަންދަްބާސަންދަްހަދައި،ްްދާއިރާގައިްތިބިްވައްދައިގެންްޞިއްޙީ

ްޢިއް ްފުނޑިގެންދިޔައްޔޭ، ްޤައުމު ްމި ްމުޅި ްހަދައިގެން ްތަޖަނަ ްކަމެއްްމަދަނަ، ްވިސްނަންޖެހޭ ްމިއީ ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްޢިއްޒަތްތެރިކަން ްތި ްވޯޓުދީގެންނޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއިންނަވާއިރު. ނޑީގައި ްގޮ ްތި ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަނިކު ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްއެހެންވީމަ.ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވަނީ ްމި ްޒިންމާއަޅަންޖެހެއޭ ްބޮލުގައި ފާނުގެްދިނީ.ްމަނިކުފާނުގެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންކޮށްގެން ްޢަމަލު ްޙިކުމަތާއި ްއެއްކޮށް ްއަތްގުޅާލައިގެންްް،ބައިކުރުވައިގެންއެއްް،އިގެންކުރުވަން އަތާއި

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންގޮސްދޭން، ްޖީލަށް ްއޮތް ްއަންނަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤައުމު ްކައިރި.2113ްްމި ވަރަށް

ްއަޅުގަނޑު ްއޮތީކީ. ްނޫން ްްމާދުރަކު ްގޮވާލަން، ްރައްޔިތުންނަށް ްކިރުތައްޓެއް،2113ްދިވެހި ްވިސްނައްޗޭ. ްވަރަށް ގައި

ް ްނުދެވޭނޭ. ްއަޅުގަނޑ3ްްުދޮންކެޔޮވަކެއް ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެވޭނޭ، ްއެއްޗެއް ްނުދެވުނު ްބައިގައި އަހަރާއި

ް ްމިދަންނަވައިލާނީ ްނަގަން ްއެއްޗެހި ްޓެކްސްތަކަކާ ްހަމަޖެހިގެންްމި ްވީ.ްްނިޒާމުތައް ްމި ްކިހިނެއްތޯ އައިއިރު

ް ްކުރީގެ ްހުރީ. ްރައްޔިތުންނަށޭ ްހަމަ ްރައީސް. ްހުރީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްއަނިޔާ ްހުރިހާ ްމީގެ އަހަރ31ްްުރައްޔިތުންނަށޭ

ނަގަންްނޭނގިގެންނެއްްނޫނޭްތިބީކީްއެއް.ްރައްޔިތުންނަށްްމިްއަނިޔާވެރިކަމާއިްމިްގެއްލުންވާނެތީްްވެސްްމިްޓެކްސްތައް

ް ްއަޅުގަނޑުްނުނަގާ ްރައީސް.ްމިހާރުގެްސަރުކާރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފައިދާްބޮޑޭ. ްމާ ްޢާއްމުކުރީ.ްޑިއުޓީ ތިބީ.ްއޭރުްޑިއުޓީ

%ް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްރުޖޫޢަވެ، ްގޮތަށް ްއޮތް ްކުރީގައި ްޑިއުޓީ ނޑައިލާފައި ްކަ ްޓެކްސްތައް ްޢާއްމު އަށ12ްްްގޮވާލަން
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ްރަ ްއޭރުންނޭ ްއުވާލަދޭށޭ. ްޓެކްސްތައް ްމި ްކޮބައިތޯ،ްހަދައިދީފައި ްއަންނާނީ. ްއެއްޗެހިތައް ްއަތްފޯރާފަށަށް އްޔިތުންނަށް

ްކޮބައިތޯ؟ް ްޢީސާބެއާ ްއާއި ްޔޫސުންބެ ްއާއި ްދައިތަ ްޙަލީމަ ްއާއި ްދައިތަ ްކަދީދަ ްފިހާރައިން ްގެންދަނީްކަންމަތީ ްއެ މިއަދު

ންްދެްމީހަކުްގެނެސްގެންްދުވަސްްމިްއަންނަނީްމިްޓެކްސްތައްްނެގީމަ.ްފާޑެއްގެްދޮްޓެކްސްްނުދައްކައިގެންްކޯޓަށް.ްއެ

ްވެފައި، ްއޮތީ ްމި ްހަތަރެތި ްއުޅުނީމަ،ްވާންވީ ްބައްޓަންކުރަން ްޤައުމު ްރައީސް.ްއެހެްމި ްދަންނަވަނީްްންވެޢިއްޒަތްތެރި މި

ނޑައިގެންްްއަތެއްްއޮތަކަސްްބަތެއްްނުކެކޭނޭ. ބަތްކައްކަންްދަނެގެނޭްބަތްކެކޭނީ.ްރޭޒަރުތިލަމަތީގައިްހުންނައިރު،ްފައިްކަ

ްނުކުރެވޭނެ،ްްއިމަދިޔަ ްމީހާއަކަށް ްއަންނަ ްހިނދުކޮޅު ްއަށް. ްމީހާ ްހުންނަ ްހަމައިގައި ްކުރެވޭނީ ްއިހުސާސްތައް އޭގެ

ްއުތުރުް ްނޫން. ްކަމެއް ްވާނެ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަމެއް ްވާނެ ްއެއީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްބޮލަށް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮސް ްދަތުރުގައި ްރައްޔިތުންނަށްްގަޑުބަޑުގެ ްނެތް. ްކަމެއް ްހަލާކުކުރާނެ ްރައްޔިތުން ރިގެން

ްމިހާރަކު.ްފަސްކުޅަނދުްމަދެއްް ްމިްޤައުމ2113ްްުް،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާްވަރަށްްސާފ2113ްުނޫން އެއްްނުލިބޭނެ.ްއެއީ

ް ްޤައުމު ްމި ްމީހުންނަށް ްއަޅުހަލާކުކުރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާނެ ްބޭނުމެއް ްދޭކަށް ްދިވެހިްރައްޔިތުން ނޑު ގަ

ްވެް ްބޭފުޅުންނަށް ްސިޔާސީ ްމުއްސަނދި، ްއެކުގަްވިޔަފާރިވެރި، ްހިތާމަޔާ ްދަންނަވަން، ްނުހައްދަވާށޭ.ްހެންތިް.ސް

ްވަޑައިގަންނަވާށޭޤައުމައިގެންް ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްދެއްވާނެްކަމެއްް.ްކުރިއަށް އަޅުގަނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ްނިޒާމާ

ްނިޒާމުތަކެ ްގިނަ ްތިހެންްނުހައްދަވާށޭ.ްމާ ްރައީސް.ްނެތް.ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއްްނެތް ްއުޅޭނެ ްނަގަން އް

ހަނުހުންނަވާ!ްހަނުހުންނަވާ!ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކެތެއްްނުކުރެވޭނެ.ްނުކުރެވޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްކެތެއް.ްނިޒާމާް

ްއަޅުގަ ްނިންމައިލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްނެތް. ްކަމެއް ްދެއްވާނެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްދަންނަވާނީްބެހޭ ނޑު

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްވެއްޖޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްދަރަނި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަންދެއްވައްޗޭ. ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނޭވޭ، ދިވެހި

ްމިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑިއްޖޭ. ްފު ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސުންނާފަތިވެއްޖޭ. ްހަލާކުވެ، ޤައުމު

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްއަޅުގަނޑުްވާހަކަދައްކަން، ްއެއްބާރުލައިގެން ްއެއްބައިވެގެން، ްމާހިރުން ްއިޤްތިޞާދީ ްތިބި ްޤައުމުގައި ގެ

ްއާދޭހާްއެކުްދަންނަވަމޭްއަދިްމިްމަޖިލީހުގައިްތިއްބެވިްވަރަށްްފުންނާބުއުސްްޢިލްމީ،ްޤާބިލުްބޭފުޅުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޖާބިރު.هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު،ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ްހުރިހާް ްނެގީ، ްއެއް ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްދެންމެ ްދެއްކެވީ ްއެ ްވާހަކަފުޅެއް ްމޮޅުފުޅު ވަރަށް

ްގްރޫ ްރައީސް.ްޕާލިމެންޓަރީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޑުއަހައިފިން. ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްއަޑު ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ްމިއަދު ްލީޑަރުން ޕް

ްލާރިް ްނެގި ްވައްކަމުން ްއެ ްއެހެރީ. ްވަޙީދު ްވައްކަންކޮށްގެން ްގިނަ ްވަރަށް ްމައްސަލައިގައި ްނެކްސްބިޒްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުްބޭނުންވަނީްމިްބަޖެޓުްތެރެއަށްްއައިސްްބަޖެ ްޓުްޑެފިސިޓުކުޑަކުރަން.ްވަޙީދުްއެްކުރިްވައްކަމަކީ...އަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްކުޅުދުއްފުށީް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމި ްމިހާރު ްނޫން.ްއަޅުގަނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަގު ްނަޝީދަށް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާއިރާގެްދެކުނު ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ތުކޮޅަކަށްފަހު(

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށިްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގޮ ްބެހޭ ްދާއިރާއާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ނޑުްއާދެ! ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްކަމެއްގެ ްއެއް ތުން

ްދެކުނުް ްކުޅުދުއްފުށި ްހަމައެކަނި ްއަކީ ްވާހަކަ ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްވާހަކަ. ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޏާ

ްހޮސްޕިޓަލެ ްގުޅުންހުރި ްދާއިރާއާ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށި ްނޫން.ްއަދި ްއެއް ްވާހަކަ ްހޮސްޕިޓަލެއްގެ ްގުޅުންހުރި އްގެްދާއިރާއާ

ްހޮސްޕިޓަލެއް.ް ްގުޅުންހުރި ްވެސް ްށ.އާ ްހއ.ްއާއި ްހދ.ްއާއި ްރަށާއި ްމުޅި ްނޫން.ްއެއީ ްވެސް ްއެކަންޏެއް ްއެއް ވާހަކަ

ްބަދަލުގައި،ް ްފެނުމުގެ ްތަރައްޤީ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްހިނގަމުންދާއިރުގައި ްތަން ްއެ ްގޮތުގައި ްހޮސްޕިޓަލެއްގެ ސަރަހައްދީ

ނޑުމެންނަށްްމިްދަނީްފެންނަމުން.ްޚާއްޞަްދާއިރާތަކަށް،ްޚާއްޞަްްދުވަހުންްދުވަހަށްްދުވެލިްމަޑުޖެހެމުން ދާތަންްއަޅުގަ

ްއެއްޗެހިވަނީް ްއެ ްދަށްވަމުން. ްދަނީ ްފެންވަރު ްސާމާނުގެ ްބޭނުންވާ ްތަނަށް ްމަދުވަމުން. ްދަނީ ްއަދަދު ްލިބޭ ޑޮކްޓަރުން

ްފާހަގަކު ްކަމެއް ްއެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގިނަވަމުން. ްދަންނަވަންްމަސައްކަތްނުކުރާވަރު ނޑު ްއަޅުގަ ރާއިރު

ްގޮތްް ްލިބޭނެ ްހޮސްޕިޓަކުން ްއެ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްގާތް ްމާލެއާ ްގޮތުގައި ްހޮސްޕިޓަލެއްގެ ްސަރަހައްދީ ބޭނުންވަނީ،

ްކުރިންް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެކަން ްއެދުމެކޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ހައްދަވައިދެއްވުމަކީ

ދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާގެްވާހަކައިގައިްވެސް،ްއެްވާހަކަްވާހަކަދެއްކެވިްކުޅުް

ްގިނަް ްދެއްކެވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްރަށާ ްބޭފުޅާ، ްއެ ްގޮތުން ްކުރުކުރުމުގެ ްވާހަކަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއަދި ފާހަގަކުރައްވައިފި.

ްދަންނަ ްވެސް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުންްވާހަކަތަކަށް ްއުސޫލީ ްހުރީ ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑު ވާލަން.

ްރާއްޖޭގައިް ްފަހަކަށްއައިސް ްމި ްނުކުތާތަކެއް. ްފާހަގަކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްވާހަކަތަކެއް ްމުހިއްމު ްއެހެން ބައެއް

ް ްގޮތުގައި ްކުންފުނީގެ ްސަރުކާރުގެ ްނުވަތަ ްގޮތުގައި ްކުންފުނީގެ ްއ69ްޮދައުލަތުގެ ްބައެއްްކުންފުންޏެއް ވެ،ްއޭގެތެރެއިން
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ް ްމިހާރުވެސް ްއެބަްއޮތް.ްސަރުކާރުގެްކުންފުންޏޭްކިޔަސް،ްދައުލަތުގެްކުންފުންޏ47ްްޭކުންފުނިތައް ްރާއްޖޭގައި ކުންފުނި

ްމަޤާމުތަކަށްް ްސިޔާސީ ްކުރެވެނީ ްމި ްޢައްޔަން ްޑިރެކްޓަރުން ްކުންފުނިތަކަށް ްމި ްތެރޭގައި، ްކުންފުނިތަކުގެ ްމި ކިޔަސް.

ްޢައްޔަން ްއެއްގެްމީހުން ްޕާޓީ ްބައިޢަތުހިފައިގެންވާ ްރައީސަކަށް ްއެ ްނުވަތަ ްއަށް، ްޕާޓީ ްރައީސެއްގެ ްއެ ްގޮތަށް. ކުރެވޭ

ްމުނާސަބަތެއްގައިް ްމިފަދަ ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގަ. ްކަމެއްގެ ްކުރާ ްހޯދައިދިނުމަށް ްވަޒީފާ މީހުންނަށް

ްސި ްކުންފުނިތަކަކީ ްދައުލަތުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއުސޫލުންްދެންނެވިން ްޢައްޔަންކުރާ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ޔާސީ

ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ގެްދަށުންްސިޔާސ115ްްީޢައްޔަންކުރެވޭްމަޤާމުތަކެއްްނޫނޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ނޭ.ްމިހާރުވެސްްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންްޢައްޔަންކުރާްގޮތަކަށްްދައުލަތުގެްކުންފުނިތަކަކަށްްމީހުންނެއްްްޢައްޔަނެއްްނުކުރެވޭ

ްބޭފުޅަކުް ްބޯޑެއްގެ ްއެވެނި ްޢައްޔަންކުރައްވައިފިއޭ، ްބޭފުޅުން ްބޯޑަކަށް ްމިވެނި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިވެނީ

ްބަލަހައްޓަނީް ްހިއްސާ ްއެ ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްހިއްސާދާރު ްސަރުކާރަކީ ްދިވެހި ްނުވަތަ ްދައުލަތަކީ ވަކިކުރައްވައިފިއޭ.

ްވާތީް ްކަމަށް ްފިނޭންސް ްހިންގާްމިނިސްޓަރްއޮފް ްވެސް ްކުންފުންޏެއްގެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްހައިސިއްޔަތުން ްހިއްސާދާރުގެ ވެ،

ްމީހުންގެް ްއެ ްހަމައެއާއެކުއެކީގައި ްއަދި ްގެނެވިދާނެ. ްބަދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްބޯޑަށް ްޑިރެކްޓަރުންގެ ްއެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ

ްއެް ްޤާބިލުކަން ްއެކަށޭނަ ްމަޤާމަށް ްއެ ްމީހުން ްއެ ްޝަރުތުތަކާއި ްވަރަށްްްހުންނަންޖެހޭ ްމީ ްހުރުމާ، ްގައިގައި މީހުންގެ

ްނެތް،ް ްގުޅުމެއް ްދާއިރާއާ ްއެ ްމެންބަރުންނަކީ ްބޯޑުގެ ްޢައްޔަންކުރާ ްކުންފުނިތަކަށް ްމުހިއްމު ްއެކިއެކި ްކަމެއް. މުހިއްމު

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްނަތީޖާނެރުމަށް ްކުންފުނިތަކުން ްއެ ްވުމަކީ ްބަޔަކަށް ްހުންނަ ްވަފާތެރިކަމެއް ްކަހަލަ ްއެހެން ްކޮންމެވެސް

ްބޭނުންވާް ްހިންގަން ްއެ ްއެކަށޭނަވުމާއި ްއަށް ްވަޒީފާ ްހަވާލުވާ ްފެންވަރުހުރުމާއި ްމަޤާމުގެ ްކަމެއް. ްވެގެންދާ ހުރަހަކަށް

ްމުހިއްމުކަމެއް.ް ްވަރަށް ްއައުމަކީ ްމީހުން ްހުންނަ ްޤާބިލުކަން ްކަމުގެ ްނެރެދެވޭނެ ްނަތީޖާ ްހިންގައިގެން ކުންފުންޏެއް

ނޑުްފާހަގަކޮށްްްޢައްޔަންކުރުމާއިްވަކިކުރުމުގައިްވެސް މިހާރަށްވުރެްޒިންމާދާރުވުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުކަމެއް.ްއެކަންްއަޅުގަ

ްތެރޭގައިް ްކުރުމުގެ ްގުޅުންހުރިްކަންކަން ނޑުމެންގެްތެރޭގައިްދައުލަތްްހިންގުމުގެްނިޒާމުގައި،ްއަދިްބަޖެޓާ ްއަޅުގަ ްލީ މި

ްބަޔަކަ ްއަދާކުރާ ްދައުރެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުންފުނިތަކަކީ ްވަސީލަތަކަށްްދައުލަތުގެ ްސިޔާސީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެ، ްމިހާރު ށް

ްދުވަހެއްގެް ްއެ ްބަރީޢަކުރުމަށްްބޭނުންވާތީ.ްއަދި ނޑުމެންގެްދައުލަތުގެްކުންފުނިތަށް ްއޮތީމަ.ްއެކަމުންްއަޅުގަ މިހާރުވެފައި

ްކުންފުންޏަް ްހާސިލުކުރުމަށް ްއަމާޒުތައް ްބޭނުންވާ ްއެ ްހާސިލުކުރުމަށް ްނަތީޖާތައް ްބޭނުންވާ ްހަވާލުކުރިްސަރުކާރުން ކަށް

ްވަރަށްް ްއެއީ ްހެދުން ްގޮތް ްއޮންނަންނުޖެހޭ ްއޭގެތެރޭގައި ްޝާމިލުވުމެއް ްބޮޑު ްއެއަށްވުރެ ްވީނަމަވެސް، ކަމުގައި

ނޑުމެންްތަޖުރިބާކުރަމުންްމިްދަނީް އަހަރު.3ްްމުހިއްމުކަމެއްްކަމުގައިްއަޅުގަނޑަށްްފެންނާތީ.ްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުްއަޅުގަ

ްފެބްރުއ2114ްަ ްއަހަރު ްމިހާރުްވަނަ ްހޮވިގެންދާނެ. ްކައުންސިލަރުން ްރާއްޖޭގައި ްބުރަށް ްދެވަނަ ްމަހު، ރީ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނިމެމުންދާއިރު ްއަހަރު ްދެވަނަ ްހިނގާ ްމި ްތަޖުރިބާގައި ްފުރަތަމަ ްކުރެވުނު ްމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްކައުންސިލްތަކަް ްރަށު ްއޮފީސްތައް، ްރަށު ްނޫން. ްތަފާތެއް ްމާކަ ްތަޖުރިބާ ްއަތޮޅުްކުރެވެމުންދާ ްއޮފީސްތައް، ްއަތޮޅު ކަށް،

ްޑިޒައިންކޮށްފައިް ްޤާނޫނު ްއެ ްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްތަފާތެއް ްބޮޑު ްމާ ްފިޔަވައި،ްފެނުނު ްބަދަލުވުން ކައުންސިލްތަކަކަށް
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ްއެް ްއަސާސަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް. ްއެ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމުޅިން އޮތީ

ްހޯދޭނެްކައުންސިލްތަކަކުން، ްއާމްދަނީ ްތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްހިމެނޭ ްކައުންސިލެއް ްއެ ްނުވަތަ ްދާއިރާގައި ްރަށެއްގެ އެ

ްކުލިތައްް ްވިޔަސް. ްކަމަށް ްނަގައިގެން ްއަގުތައް ްވިޔަސް. ްކަމަށް ްނަގައިގެން ްފީތައް ްއެއީ ްޤާއިމުކޮށްގެން، ވަސީލަތްތައް

ންހުރިްވަސީލަތްތައްްގާއިމުކޮށްގެންްނަމަވެސް،ްއަމިއްލަްނަގައިގެންްކަމަށްްވިޔަސް.ްއަދިްއެހެންްއިންވެސްޓުމަންޓާްގުޅު

އަށްްއާމްދަނީތަކެއްްއުފައްދައި،ްއެްއާމްދަނީްއިންްއެްރަށެއްގެްބަޔަކުްއުޅެވޭނެްގޮތްްހެދުން.ްއެްރަށެއްގެްތަރައްޤީްއަށްް

ްދައުލަތު ްމިންވަރު ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްހިސާބުގައި، ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްކުރުން. ްކަންތައްތައް ްއައި.ވީްބޭނުންވާ ްބަޖެޓުގައި ގެ

ްބުރަ،ް ްއޭގެ ްބަޖެޓަށް ްޤައުމީ ްއެހެންވީމާ، ްދިނުން. ްއެތިކޮޅު ްދޭންވާ ްއެ ްއުސޫލުން ްގުޅާ ްއައި.ވީ ްގޮތުގައި، ސަޕޯޓެއްގެ

ްކައުންސިލްތަކަށްް ްއެ ްފެންވަރުގައި، ްއަތޮޅެއްގެ ްއެ ްފެންވަރުގައި، ްރަށެއްގެ ްއެ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުޑަވާން ނިސްބަތުން

ްއުސޫލުންްމަސައްކަތްކޮށްގެ ްޓެކްސްނެގޭ ްފެންވަރުގައި ްޤައުމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދެން ްއާމުދަނީ ން

ލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުގައިްއެބަްއޮތްްއުސޫލުތަކެއްްބަޔާންކޮށްދީފައި،ްއެްރަށެއްގެްރައްޔިތުންގެްރުހުމާްއެކުގައިްއެްރަށުގައިް

ްއެް ްރުހުމާ ްރައްޔިތުންގެ ްރަށުގެ ްއެ ްނެގިދާނޭ. ްއެކަމަށްްފީތައް ްނެގިދާނޭ. ްކުލިތައް ްނެގިދާނޭ. ްއަގުތައް ްރަށުގައި ްއެ ކު

ްރަށެއްގެް ްއެ ްބިމުން، ްރަށެއްގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވެސް ްހުއްދަތަކެއް ްހޯދަންޖެހޭ ްފެންވަރުގައި ްދައުލަތުގެ ޓަކައި

ްއުފަ ްއާމްދަނީ ްހުރި. ްއެބަ ްއުފެއްދެން ްވަސީލަތްތައް ްއާމްދަނީގެ ްއިން ްދާއިރާ ްއަދިްކައުންސިލްގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ އްދަން

ސަރުކާރުންްޤައުމުގެްބަޖެޓުގެްފެންވަރުގައިްއަހަރަކުްއެއްްފަހަރުްމިްދޭްބަޖެޓުގައި،ކްދެކޮޅުނުޖެހޭްމިންވަރުްދޭންްމިް

ޖެހެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަކައަކީްމިްވިސްނުންްއެއްގޮތަކަށްވެސްްއަޅުގަނޑުމެންގެްކައުންސިލްތަކަށްް

ނޑު ްބެހޭްއަޅުގަ ްކަމާ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވެސް، ްސަރުކާރުތަކުން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވެސް، ްފަރާތްތަކުން ްސިޔާސީ މެންގެ

ވުޒާރާތަކުންްވެސްްގެނެސްދޭްތަނެއްްނުފެނެއޭ.ްއަބަދުވެސްްމިްފެންނަނީްކައުންސިލްތަކަށްްއެކަށީގެންވާްބަޖެޓުްމީގައިް

ްއޮފީސް ްރަށު ްވާހަކަތަކަކީ ްމި ްވާހަކަ. ްއުޅޭ ްއޮފީސްްނެތިގެން ްރަށު ްބަހައްޓައިގެން ްކަތީބެއް ްޒަމާނުގައި ްހިންގި ތައް

ްމިހާރުވެސްް ްގޮތަށޭ ްދެއްކި ްހަމަ ްވެސް ްޒަމާނުގައި ްހިންގި ްއޮފީސް ްއަތޮޅު ްބަހައްޓައިގެން ްއެއް ްވެރި ހިންގާފައި،ްއަތޮޅު

ްނާދެއޭް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްއިހުސާސެއް ްކަމުގެ ްބަދަލުވެއްޖެ ްމޮޑެލް ްމި ްދައްކަނީ. ްމި ްގުޅުންހުރިްމާހަކަ ްމިއާ ްއަދި .

އެހެންްވާހަކައަކީްކައުންސިލްތަކުންްއުފައްދާްއާމްދަނީްވެސްްމިްއަންނަނީްފިނޭންސްގެްބަޖެޓުގެްތެރެއަށް.ްއެްހިސާބުންް

ްފިނޭންސްްއިންް ްޖަމާވުމަށްފަހު،ްދެން ްފައިސާ ްއެ ްގޮތެއްްނޯވޭ.ްފިނޭންސްގެްތެރެއަށް ކައުންސިލަށްްއޭގެްބޭނުންކުރެވޭ

ކައުންސިލްގެްމަސައްކަތްކުރާކަށްްވެސްްނުލިބޭ.ްއެްބެހިގެންްމިްދާްގޮތަކީްއެްކައުންސިލުގެްކޮންޓްރޯލްްްއެްފައިސާްއެ

ްފައިސާތަކަށްް ްއެހެން ްގޮއްސަ ްދަނީ. ްމި ްވަދެގެން ްއެއްޗެހި ްމި ްއަށް ްމާލިއްޔާ ްމައި ްދައުލަތުގެ ްނޫން. ްކަމެއް އޮންނަ

ް ްފައިސާ ްވެގެންދަނީ.ްއެ ްވެސް ްއެއަށް ްގޮތަށް ްއެއްްވެގެންދާ ްއެއް،ްމަންފާ ްނަފާ ްލިބޭ ްއޭގެން ްކައުންސިލަކަށް އުފެއްދި

ނެތް.ްއަދިްހަމަްއެގޮތަށްްރައްޔިތުންގެްމާލިއްޔާގެްގޮތުގައިްހުރިްފައިސާްވެސްްވަކިްއެކައުންޓެއްްމެދުވެރިކޮށްްހެދުމަށްް

ލްތަކަށްްރައްޔިތުްމާލިއްޔަތުގެްއަހަރުްވެގެންދާއިރުްއަދިވެސްްބައެއްްކައުންސ3ްިއަހަރު،2ްްޓަކައިްމިްބޭނުންކުރުމަށް،ް
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ގޮތުގައިްއަމިއްލަްމަސައްކަތްކޮށްގެންްހޯދިްފައިސާްވެސްްއަނބުރާްއެްމީހުންނަށްްލިބޭނެްގޮތެއްްނެތް.ްދަންނަވަންްމިް

ް ްތަޖުރިބާގެ ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުގެ ްލާމަރުކަޒީ ްއެއްޗަކީ ްމިކަން،3ްްއުޅޭ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިމޭއިރު، އަހަރު

ްއިންތިޚާބުވާންްފަށާއިރުްއަންނަންޖެ ްދެވަނަްކައުންސިލްތައް ްއަންނަންޖެހޭްބަދަލުގެނެސް،ްމިކަން ހޭްއުސޫލީްވިސްނުމަށް

ްއޮތްް ްގެނެއްސަ ްޤާނޫނުގައި ްލާމަރުކަޒީ ްނޫނޭ. ްރަނގަޅަކަށް ްކުރެވެނީކީ ްމިކަން ްއަދި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުވާން.

ްޢަމަލުކުރެވެމު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ްއޮތް،ްމޮޑެލަކަށް ްފަރިތަވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަނީކީ. ްމި ން

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްޤާނޫނު ްމޮޑެލަކީ.ްއެ ްއޮތް ްޤާނޫނުގައި ްނޫނޭ،ްލާމަރުކަޒީ ްމޮޑެލެއް ްއޮތް ްސަގާފަތުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީްވެސް ްޤާނޫނުގެ ްއެނބުރެމާތޯއޭ.ްމާލިއްޔަތު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގެްބަލައި،ްއެއާްއެއްގޮތަށް ނޑުމެން

ްއެް ްއިޞްލާޙުގެނައީ. ްފުރަތަމަ ްގެނައި ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްމިތަނުން ްއެއް. ްވާހަކަ ްދައްކާލަންޖެހޭ ްދައްކާއިރު ވާހަކަ

ްބަނދެވޭތީް ްއަތް ްސަރުކާރުގެ ްއޭގެން ްބުނެގެން، ްޚިލާފުކަމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއެ ްކަމުނުގޮސްގެން، އިޞްލާޙު

ްނުދެވޭތީވެ،ްއޭރު ްގޮތުގަ.ްސަބްސިޑީތައް ްއެއްގެ ްދުސްތޫރީްމައްސަލަ ްހުށަހެޅީ ްމައްސަލަ ްކޯޓަށް ްދައުލަތުންްސުޕްރީމް ގެ

މިތާނގައިްއެްމައްސަލައާްވަރަށްްފަރިތަްބޭފުޅުންްވެސްްއެބަްތިއްބެވިކަންްއަޅުގަނޑަށްްއެނގޭ.ްއެްބޭފުޅަކުްވަޑައިގެންް

ނޑަކަށްްއޭގެްޙުކުމެއްްމިްލިބުނީ.ްލިބުނުްމައްސަލަްއެއްްހުށަހަޅުއްވައިގެންްދެްއަހަރުްފަހުންްއަޅުގަނޑުމެން ނަށްްގާތްގަ

ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެް ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްބުނަނީ ްމި ޙުކުމުގައި

ްމާ ްޤާނޫނެކޭ. ްގެނެސްފައިވާ ްތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއްގޮތް، ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ނައަކީްޤާނޫނަކީ

ްޤާނޫނުގައިް ްއެ ްރަނގަޅޭ. ްގޮތް ްފާސްކުރި ްޤާނޫނު ްއެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނުވެއޭ. ްތަޢާރުޟެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނޑުމެންްފާސްކުރީްއެއީްރައްޔިތުންނަށްްދޭްސަބްސިޑީްއެއްް ނޑުމެންްފާސްކުރީްކޯއްޗެއްތޯ.ްއެްޤާނޫނުގައިްއަޅުގަ އަޅުގަ

ރާްކަމަށްްޓަކައިްއޭގެްބަދަލުގައިްއެހެންްތަނަކުންްފަޅުރަށެއްްދިނުމުގެްގޮތުގައި،ްކަމަށްްވިޔަސް،ްއަދިްވިޔަފާރިްއެއްްކު

ްޓަކައިް ްއެކަމަށް ްކުރަންވާނީ ްވިޔަސް،ްއެކަން ްކަމަށް ްސަބްސިޑީދިނުން ްކްރޮސް ްދީގެން ްމުދަލެއް ްއެހެންތަނަކުން ނުވަތަ

ް ްނެތް. ްތެރެއަކު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްޤާނޫނު ްއެ ްދަށުންނޭ. ްޤާނޫނެއްގެ ްއެއީްއޮތް ްތިބީ ްމި ްއެންމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްސުޕްރީމްް ްފާސްކުރީމަ، ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތު ްތެދެއް، ްހަނދާންނައްތާލައިގެން. ްހަދައިގެން ްކަމަށް ްކަމެއް ކުރަންނުޖެހޭ

ކޯޓަށްްމައްސަލަލީމަ،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްބުނި،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއަމުރުކުރަންދެކަށްްއޭރުގެްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނަށްް

ނޑައެޅި.ްދެ ްކަ ްޙުކުމް ްއެ ްކަނޑައަޅަންދެން. ްޙުކުމެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްއެ ްއެއީ ްދެމުންގެންދާށޭ. ްއެއްޗެއް މުންދިޔަ

ނޑުމެންްމިހާރުް ނޑައެޅިއިރުްމިްބުނަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރީްރަނގަޅުްޤާނޫނެކޭ.ްއޭގެްމާނައަކީްއަޅުގަ ކަ

ްބަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭން.ްސަބްސިޑީދޭއިރުގައި ްސަބްސިޑީ ްއެ ްތެރެއިން ނޑުގެ ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ންޖެހޭ

ް ްއެއްގެ ްނުކުތާ ްއޮތް ްފާހަގަކޮށްފައި ްތަނެއްގައި ްކޮންމެވެސް ްޙުކުމުގެ ްކޯޓުގެ ްބުނެފައ9ްްިސުޕްރީމް ްނަންބަރުގައި ވަނަ

ްނެތަް ްޤާނޫނެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްހުރި ްގުޅުމެއް ްޙައްޤަކާ ްއަސާސީ ްއަސާސީްއޮވޭ، ްރައްޔިތަކަށް ސް،

ޙައްޤަކާްގުޅުންހުރިްއެއްޗަކަށްްވާތީްލިބޭނޭ.ްއެކަމަކުްއިލެކްޓްރިސިޓީގެްސަބްސިޑީްއަކީްއަސާސީްޙައްޤަކާްގުޅިފައިްހުރިް



55 

 

ްކިރިޔާް ްނޫން. ްއެއްޗެއް ްހުރި ްގުޅިފައި ްޙައްޤަކާ ްއަސާސީ ްއަކީ ްސަބްސިޑީ ްދޭ ްމައިންނަށް ްއެކަނިވެރި ްނޫން. އެއްޗެއް

ޙައްޤަކާްގުޅޭްއެއްޗެއްގެްގޮތަށްްދެވޭްސަބްސިޑީްއަކީްކިޔަވާކުދިންނަށްްދެވޭްފޮތްފަންސޫރާއިްއެހެނިހެންްވެސްްއަސާސީް

ްކަމަށްް ްކިޔަވައިދިނުން ްހިލޭ ްވެސް ްދާއިރާގައި ްކިޔެވުމުގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެކަމަކު ްސަބްސިޑީ. ްހިމެނޭ ސަމާނުތައް

ްސްކޫ ްވާހަކައަކީ ްދައްކަންނުޖެހުން. ްޓިއުޝަން ްޓިއުޝަންްމާނަކުރެވެނީ ްކިޔަވަންނުޖެހުން. ްދައްކައިގެން ްއެއް ްފީ ލަށް

ްއުޅޭް ްމި ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން ްނުދޭ. ްއެވެސް ްމިންގަނޑުގައި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްދުރަކަށް ްއެއަށްވުރެ މާފުކޮށްދިނުން.

ްއެއް ްހަދާފައި، ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންނުޖެހޭ ްއެއީ ްހަނދާންނައްތާލައިގެން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަރާލައިގެންްްއެއްޗަކީ ލޯ

ްދޭން.ް ްގޮތުގައި ްސަބްސިޑީގެ ްއެއް ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްސަތޭކަ ްއެތައް ްފާސްކުރަނީއޭ. ްމި ްބަޖެޓު އަނެއްކާވެސް

ްއެކަނިވެރިް ްބަޔަކަށްތޯ، ްއެކަނިވެރި ްކަނޑައަޅާނީ ްސަރުކާރަކުންކަން ްއޮންނަ ްއެ ްޤަބޫލުކުރަންވެއްޖޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދަރިއަކަށް ްއަކަށްތޯްބަފަޔަކަށްތޯ،ްއެކަނިވެރި ްދޭނީ،ްޓީވީ ްދޭނީ،ްފްރިޖަކަށްތޯ ްމީޓަރަކަށްތޯ ްސަބްސިޑީދޭނީ.ްކަރަންޓު ތޯ

ްސަބްސިޑީދޭންޖެހޭް ްބަޔަކީ ްއެއްގެ ްގިންތި ްމިވެނި ްކަނޑައެޅީމަ، ްސިޔާސަތު ްޤައުމީ ްސަރުކާރުން ްއެ ްއެކަމަކު ދޭނީ.

ް ްއެހެން ްއަދި ްވިޔަސް ނޑުވެރިންކަމަށް ްދަ ްވިޔަސް، ްމަސްވެރިންކަމަށް ްއެއީ ްވިޔަސް،ްބަޔެކޭ. ްކަމަށް ްގެންގުޅޭ އެއްޗެއް

ްލިބިދޭް ްސަރުކާރަށް ްނިންމުމަކީ ްދޭން ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްކަހަލަ ްވަކި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބައެއް ްކުރާ ްމަސައްކަތެއް އެހެން

ްއުސޫލުތައްް ްއިތުބާރުކުރެވޭ ްއުސޫލުތަކާއި ްހަމަހަމަ ްސަބްސިޑީދޭންވާނެ ްއެ ްދެން ްނިންމީމަ، ްއެ އިޚްތިޔާރެކޭ.

ނޑައަޅަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންނޭ.ްދެންްއެްޤާނޫނާްއެއްގޮތަށްްއެްސަބްސިޑީދިނުމަށްްްކަ

ްޖަހަންޖެހެނީ.ް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަދަދުތަކޭ ްދޭންްބޭނުންވާ ްސަރުކާރަކުނ3ްްްޓަކައި ްއޮންނަ ްފުރިހަމަވާންޖެހެއޭ.ްއެ ކަމެއް

ނޑައަޅާށޭްސަބްސިޑީދޭންވީްކޮންބަޔަކަށް،ްކޯއްޗެއްކަ ން.ްމިްމަޖިލީހުންްކަނޑައަޅާށޭްސަބްސިޑީދޭނެްއުސޫލުތައް.ްދެންްކަ

ކަންތައްްދިމާނުވެ،ްމިްކަމެއ3ްްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްދޭށޭްއެްސަބްސިޑީދޭނެްއަދަދުތައް،ްފައިސާގެްއަދަދުތައް.ްމިް

ް ްމީހުން ްއެ ްދިމާލަށް، ްސަރުކާރާ ްބުނާނީ ްއޭރުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަބަދުވެސް ްނުވާނޭ. ްބަޔަކަށްްހައްލެއް ބޭނުންވާ

ްސަބްސިޑީދެނިއްޔޭ.ް ްބަޔަކަށް ްނޫން ްޙައްޤު ްދެނީއޭ. ްސަބްސިޑީ ްއިތުރުކުރަންވެގެން ްވައްދަން، ްއަށް ްޕާޓީ ދެނިއްޔޭ.

ްދައްކާނެ.ް ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމި ްދެނިއްޔޭ. ްތަކުރާރުކޮށް ްއެއްބަޔަކަށް ްދެނިއްޔޭ. ްސަބްސިޑީ ްބަޔަކަށް ދޭންނުޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރާްްމިހާރުވެސް ްކައިރީގައި ްއެނގޭ ްއެބަ ްބެލީމަ ްކަންތައް ްބެހޭ ްސަބްސިޑީއާ ކަރަންޓު

ްމިއީް ްލިބޭކަން. ްސަބްސިޑީ ްއަށް ްވިޔަފާރިވެރިޔާ ްބޮޑު ްގެންގުޅޭ ްމުވައްޒަފު ްއެ ްނުލިބޭއިރުގައި ްސަބްސިޑީ މުވައްޒަފަށް

ްހުރިްޙަޤީޤަތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްލިބުމުގައިް ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއޮފީހެއްގެްއަޅުގަ ްވަކި ްހަމައެކަނި ގެންގުޅޭްއުސޫލަކީ

ްނުހަދާންވެގެން،ް ްއުސޫލަކަށް ްބައްޓަންކުރެވޭ ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ްއޭނަ ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ، ްބަދަލުގެނެވޭ، ްބޭފުޅަކަށް ވަކި

ްޤާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއުސޫލުތަކެއް ްބޮޑު ްފާޅުކަން ްއިތުބާރުހުރި ްޤަބޫލުކުރެވޭ، ްއެންމެންނަށް ނޫނަކުންްރައްޔިތު

ްފުދޭނެ.ް ްވެސް ްޤާނޫނަކުން ްއެންމެ ްވެސް. ްހަދާކަށް ްޤާނޫނެއް ްވަކި ްކަމަކަށް ްކޮންމެ ްނުޖެހޭ ްއެ ފާސްކުރާށޭ.

ްތެރޭގައިކަން.ް ްދާއިރާގެ ްމިންގަނޑުތަކުގެ ްއަސާސީ ްމިހިރަ ްދޭންވާނީ ްދިނަސް ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
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ްބޭނުމަ ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަތު ްފުދުނީ، ްކަމަށްްއެވަރުން ްސަބްސިޑީދޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެ، ްނުކޮށް ްއެކަން ްއެކަމަކު ށް.

ްއާމްދަނީް ްދަންނަވާލަން. ްކަމަށް ްހަނދާންނެތެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަތީން ްމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަންޏާ

ރްބޭފުޅުންްވެސްްވިދާޅުވިްހޯދުމުގެްވަސީލަތްތަކަކީްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްވުރެްމާްމިްކަމުގައިްފުންނާބުއުސް،ްމާްސީނިޔަ

ްވީނަމަވެސްް ްކަމަށް ްބޭނުންވި ްހާސިލުކުރަން ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްމަޝްރޫޢުތަކެއް. ްއެމްބިޝަސް ްވަރަށް ފަދައިން

ްޓަކައިް ްއިތުރުކުރެއްވުމަށް ްއާމްދަނީ ްއޮތީ، ްލިޔުއްވާފައި ްވާހަކައޭ ްވަސީލަތްތަކެއްގެ ްއުނދަގޫ ްވަރަށް ހާސިލުކުރަން

ްޚަރަދަށް ްވާދަވެރިކަންްްބަޖެޓުގައި ްދަނޑިވަޅެއްގައި،ްމިހާރު ްބޮޑުވެފައިވާ ްބައިބައިވުން ްމިހާ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ބޭނުންވާ.

ނޑިވަޅެއްގައި،ްއެްއަހަރަށްްބޭނުންވާްއާމްދަނީގެް ބޮޑުވެފައިވާްމާޙައުލެއްގައި،ްކުރިމަތީގައިްރިޔާސީްއިންތިޚާބެއްްއޮތްްދަ

ްއެހެންނަމަ ްބޭނުންވާ ްހާސިލުކުރަން ްމިހާ ްބައި ްނޫނީްބޮޑު ްތެރެއިން ްކަމެއްގެ ްނުކުރެވޭނެ ްނޫނީ ްއުނދަގުލުން ވެސް

ްއަޅުގަނޑުް ްކަމަށް ްދުރުކަމެއް ްވުމަށްވުރެ ްއެކަމަކީ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްއޮތް ްކަމަށް ްޖެނެރޭޓުނުކުރެވޭނެ އާމްދަނީ

ްފާސްކޮށްފާނެތޯ. ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަތިކުރަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމިސާލަކަށް އާމްދަނީންްްޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްތާއީދުކުރާް ްނެގުމަށް ްޓެކްސް ްމިއީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަސޭހަވާނެތޯ. ްފާސްކުރަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނަގަން ޓެކްސް

ނޑުްމިއީްފެށުނީއްސުރެްހަމަްއިލިފުންްޔާްއަށްްއެކަމަށްްތާއީދުކުރާްމީހެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަދަދުތައްް މީހެއް.ްއަޅުގަ

ްޖައްސާް ްމައްޗަށް ްޓެކްސްނުނަގާްރާސްލާފައި ްކުރިން ްއެއްބަސްވެވޭނެތޯ. ނޑިވަޅުގައި ްދަ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަން

ްއޮތްް ްހުއްޓައިލާފައި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްތާއީދުކުރެވޭނެތޯ. ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޓެކްސްނަގަން އެއްޗިހިތަކުން

ްއިމްޕޯޓުްޑިޔުޓީްއަލުންްޢިޔާދަކުރަން،ްހުއްޓާލަންވީތޯ؟ް

ް

 ްހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.12:31ް ްގައިްއަޅުގަނޑުމެންްގަޑި،ްވާހަކަފުޅުްނިންމަވައިލެއްވުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުޅުދުއްފުށިްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްފަށަން ްއަށް ްޑިޔުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްއޮތް ްޔަޤީންކަންްއެހެންވީމާ،ްހުއްޓައިލާފައި ްމިހާ ްތާއީދުކުރާނެތޯ. ްމިއަދު ން

ްއަންދާޒާކޮށްފައިް ްކަމަށް ްވަސީލަތެއް ްލިބޭނެކަމުގެ ްއާމްދަނީ ްއަދަދުތަކެއްގެ ްބޮޑު ްއެހާ ްމައްޗަށް ްއެއްޗިހިތަކެއްގެ ކުޑަ

ްނުކު ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކުރެވިދާނެތޯ، ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހިމަނައިގެން ްއެއް.ްބަޖެޓުގައި ތާ

ް ްއޮތީ ްބާކީ ްހިޔެއްނުވޭ، ްވާހަކަ ްއަށް ްނުކުތާ ްއޮތް 2ްްދެން ްނޫން ްބޭނުމެއް ްއަޅުގަނޑު ްދެން ްއެހެންވީމާ، 1ްމިނެޓު.

ް ްއަނެއްކާ ްފަހުން ްއަޅުގަނޑުގ2ްްެގަޑިއިރު ްދެން ްވަގުތު ްމި ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަދައްކާކަށް. މިނެޓަށް

ްވާހަކަ،ްކީކޭތޯ؟

ް
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 ްދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްވާހަކަފުޅުްނިންމާލެއްވުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުޅުދުއްފުށިްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް

ްގުޅިފައިް ްކުޑަކުރުމާ ްޑެފިސިޓު ްކުޑަކުރުމާއި ްދަރަނި ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

ްކަމެއްްްހުރި ްދެ ްތަފާތު ްކުޑަކުރުމާ،ްމިއީ ްޑެފިސިޓު ްކުޑަކުރުމާއި ްދަރަނި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއެކަނި.ްއަޅުގަނޑު ްއެއް ވާހަކަ

ްނިމިގެންދާއިރުް ްމިއަހަރު ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުގަ. ްވިސްނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްގެންގު ްކާޑު ްރައްޔިތެއްގެ ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީހަކު، ްކޮންމެ ްއެބަ.81111ްްޅޭ ްއެޅޭ ްދަރަންޏެއް ްބޮލުގައި ރުފިޔާ

ް ްވެސް ްމުސްކުޅިމީހާ ްހުރި ްތައްޔާރުވެފައި ްމަރުވާން ްމިއަދު ްވެސް، ްކުޑަކުއްޖާ ްއުފަންވާ ރުފިޔާގ81111ްްެއަލަށް

ް ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްވިހާ ްޓަކައި ްގެންގުޅުމަށް ްކުއްޖަކު ްގެންގުޅޭ.ްކުޑަކުޑަ ްއަށްްރުފ81111ްްިދަރަންޏެއް ްއޭނަ ްއަކީ ޔާ

ް ްވިހަނީ ްއެ ްމިއަދު ްކުއްޖާ ްއެ ްއެކަމަކު ްޚަރަދު. ްއަހަރުގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްނަމަ، ްކުރާ ްއެކަނި ރުފިޔާގ81111ްްެޓަކައި

ްދަރަނިް ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްކޮންމެ ްހައިސިއްޔަތުން. ްޤައުމެއްގެ ްމުޅި ްއަޅައިގެން ްބޮލުގައި ދަރަނި

ްގޮތެ ްކޮންމެ ްއެއްޗެއް.ްކުޑަކުރުމަކީ ްކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭ ްކަމެއް. ްތާއީދުކުރާނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް އް

ްވަސީލަތްތައްް ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީ ްއިތުރަށް ްއޮތީ. ްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކީއްތޯ ްކުޑަކުރަން ްދަރަނި އެހެންނަމަވެސް

ޚަރަދުތައްްކުޑަކޮށްގެންތޯ.ްމިްވަގުތަށްްޓެކްސްްްގެނެސްގެންތޯްނުވަތަްއިތުރަށްްޓެކްސްްނަގައިގެންތޯ،ްނޫނީްހުރިްބޭކާރުް

ްކުޑަކުރުމުގެް ްޚަދަރުތައް ްތާއީދުކުރާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޗެލެންޖެއް ްގެނައުމަކީ ްވަސީލަތްތައް ްއިތުރު ނެގުމާއި

ްގެ ްމަޤާމުތައްްހެސްކިޔާފައި ްރަނގަޅު.ްސިޔާސީ ްލައްކަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދެވޭ ްއެއްކޮށް ްބައި ނައުން.ްމިއީްގޮތަށް.ްދެ

ވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއަންނަްކޮންމެްވެރިކަމެއްގައިްއެްއުފައްދާްސިޔާސީްމަޤާމުތަކަކީްކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެހޭްއެއްޗެއް.ް

ް ްމިހާރުްކޮންޓްރޯލްކުރަންވެއްޖެ ް)ޅ(ގެްދަށުން،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބޭނުމަށ115ްްްޤާނޫނަކުންްވެސް ވަނަްމާއްދާގެ

ްޢައްޔަންކު ްމިހާރުްޓަކައި ނޑެއް ްގިޔުގަ ްއެހާކަށްހާވަރުގެ ްކޮބައިކަން. ްއަކީ ްކޯޓާ ްއޭގެ ްއަދި ްކޮބައިކަމާ، ްމީހުންނަކީ ރެވޭ

ްހިންގުންް ްޕްރޮގްރާމުތައް ްނުނިކުންނަ ްނަތީޖާ ްބޭކާރު، ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްގެންގުޅެންޖެހޭ. އެބަ

ްއޮފީސްތަ ްކޫސަނި ްނުނިކުންނަ ްނަތީޖާ ްއެކިއެކިްހުއްޓާލަންވެއްޖެ. ްޓްރެވަލްތައް، ްބޭކާރު ްހުއްޓާލަންވެއްޖެ. ްހިންގުން އް

ބޭފުޅުންްޝަރަފަށްްޓަކައި،ްމަޤާމަށްްޓަކައިްކުރައްވާ،ްއޭގެްސަބަބުންްރާއްޖެްއަށްްއެއްވެސްްކަހަލަްހުނަރެއްްގެންނަ،ް

ްޕްރައިވެޓައިޒޭޝަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުއްޓާލަންވެއްޖެ. ްޓްރެވަލްތައް ްނުގެންނަ ްއެއް ްއުސޫލުން،ްފައިދާ ްހަމަހަމަ ނަކީ

ް ްއެއްކަލަ ްކީ، ްޚަބަރުން ްއިހަކަށްދުވަހު ްމަސައްކަތަކަށް. ްޒިންމާދާރު ްހިންގާ ްއުސޫލަކުން މިލިޔަނ27ްްްއިތުބާރުކުރެވޭ

ް ްމިއަދު ްހިއްސާ ްވަޔަލެސްގެ ްއެންޑް ްކޭބަލް ްވިއްކާލި، ްކަންނޭނގެ ްމީހުނ468ްްްޑޮލަރަށް ްއެ ްކަންނޭނގެ މިލިޔަނަށް

ނޑުމެންގެްދިރާގުގެްމައިްއެހެންްބަޔަކަށްްމިހާ ރުްވިއްކާލައިފި.ްއަޅުގަނޑުމެންްބޭނުންްވެސްްނުވާްބަޔަކުްމިހާރުްއަޅުގަ
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ްއަޅުގަނޑުމެންް ްނޯންނާނެ. ްމައްޗަކަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްކޮންޓްރޯލެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްއެ ްވެގެން ހިއްސާދާރަކަށް

ްއޮް ްރައްޓެހިކަމެއް ްޒަމާނުއްސުރެ ްވަޔަލެސްއާ ްއެންޑް ްއެްކޭބަލް ްއިތުބާރުކޮށްފައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމީހުންނަށް ްއެ ވެގެން،

ްމިހާރުް ްބަދަލުކޮށްލީ ްއެ ްއޭތި ްމީހުން ްއެ ްދިނަސް ްހިއްސާ ްމެޖޯރިޓީ ްކުންފުންޏެއްގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ މީހުންނަށް

ނޑުމެންްނުވެސްްދަންނަ،ްކޮންފަދަްބައެއްކަންްވެސްްނޭނގެްއަންނާނީ.ްވެދާނެްރަނގަޅު... ްއަޅުގަ

ް

 ްންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

ް ްފަށާނީ ްމަސައްކަތް ްއަލުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުއަރުވާނ1:31ްީޝުކުރިއްޔާ. ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަށާއިރު ގައި.

މިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ްއެއަށްފަހުްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުް

ްއަهللاްޢަބްދުް ްލީޑަރާއިްއަށް. ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްދަންފަޅީގައި ްމި ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ޅުގަ

ްއަންނަް ްޝުކުރުދަންނަވަމުން،ްދެން ްއެއްބާރުލެއްވުމަށް ްދެއްވި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ްލީޑަރު މައިނޯރިޓީ

ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްވެސް ްއެއްގައި ްއެއްގޮތަށްްްދަންފަޅި ްއެއްބަސްވުމާ ްއެ ްވެސް ްލީޑަރުން ޕާޓީތަކުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްގެންގޮސްދެއްވާނެ ްމިދެންނެވީ. ްހިފެހެއްޓުމުގައި ްކޯރަމް ްކަމަށް. ްގެންގޮސްދެއްވާނެ ކުރިއަށް

ްއުއްމީދުކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

ް]އަށ13:33ްްްއިނ12:34ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓ2113ްްާ`.ްއަޅުގަނޑުމެންްމެންދުރުފަހުްސެޝަންްފަށައިގެންްމިްދަނީް

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް ބެހޭްބަހުސް.ްމިްބަހުސްގައިްމިހާރުްއަޅުގަ

ް.ރިޟާްއަށް

ް

ްްކަދެއްކެވުން:ވާހަްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 2113ްްޝުކުރިއްޔާ 1ްވޮލިއުމު ،ް ްހިސާބަށ2ްްްވޮލިއުމު ނޑުމެންނާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެް ތެރޭގައިްތިބިްސިޔާސީްއައިއްސަްމިްއޮތީ.ްމިްބަޖެޓަކީްތަފާތުްބަޖެޓެއްގެްގޮތުގައިްވާހަކަދައްކަވަމުން،ްއަޅުގަ

ްހުރިކަންް ްދެއްވާފައި ްޚިޔާލުފުޅުތައް ްދިރާސާކޮށްފައި ްދޭތެރޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްލީޑަރުން ޕާޓީތަކުގެ

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްދެްކަމެއްްއެބަްއޮތް.ްއެއްްކަމަކީްބަޖެޓުްއައިއިރުގައިްބަޖެޓުގައިް ނޑުްފާހަގަކޮށްލަން.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ފައިްއޮތްކަން.ްއަނެއްކަމަކީްވަރަށްްރީތިްފޮންޓަކުންްލިޔެފައިްއޮތްކަން.ްއެނޫންްއެއްވެސްްކަމެއްްފާހަގަްދެްފޮތްްހިމެނިް
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ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްކަމަކީ ްއޮތް ްފާހަގަކޮށްލަން ްފާހަގަކޮށްލަންޏާ ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްނުކުރެވޭ. އެއް

ް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްއޮތް 2113ްްކުރިއަށް ްބަޖެޓެއްކަން.ްވަނަ ްފުރިގެންވާ ްތަކުލީފުން ްހިތާމަޔާއި ްހިތްދަތިކަމާއި އަހަރަކީ

ް ނޑައެޅިގެން ްކަ ްކަނޑައެޅިގެން، ްބަޖެޓުގައި ްމި ްމިދަންނަވާލީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަރަނ5ްްިއެހެން ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްފެން ްބަޖެޓުން ްއެކީގައި ްހިސާބުތަކާ ްތަފްޞީލީ ްމިއީ ްވާތީވެ. ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްމިްއެކުލެވިފައިވާ ްޙަޤީޤަތް. ްއޮތް ނަން

ްކަމަކަށްް ްދެވަނަ ްގޮތަށް. ްމި ްދައްކަންޖެހޭނީ ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްވާހަކަދައްކާ ްބުރަވެގެން ްމައްޗަށް ޙަޤީޤަތުގެ

ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ްގޮތުގައި، ްކަމެއްގެ ްއެއް ްހަމަ ްފެންނާނެ ްބަޖެޓުން ްމި ްކަމަކީ، ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ

ްގޮތުގައި ްރިޔާސީްްކަމެއްގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްކަމަކީ ްކުރެވޭ ްބަޖެޓުން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

ްއާލާކުރާކަން.ް ްދިރުވައި ްއަލުން ްސިޔާސަތު ނޑަޖެހުމުގެ ްކަ ްކަންކޮޅުތަކުގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުގައި

ް ްފެނިގެންދާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަތުރާލުމަށްފަހ511ްުއަޅުގަ ްފަރާތުގައި ްދެ ްއެްްސިފައިން ްއަރައިގެންގޮސް، ރަށްރަށަށް

ްފެނިގެންދާނީ.ް ްކަންތައްތަކެއް ްމިކަހަލަ ްރޯނުދެމުމާ، ްކަންވާރުދެމުމާއި ްބިންގާއެޅުމާއި ްކަނޑަޖެހުމާއި ރަށްރަށުގައި

ނޑުްއެހެންްމިްދަންނަވާލީް ބިލިއަނަށްވުރެްރުފިޔާްމިްބަޖެޓުގައިްޕީ.އެސް.އައި.ޕީްއަށްްޚަރަދުކުރަންްނިންމާފައ3ްްިއަޅުގަ

ތްއިރުގައިްއެްފައިސާްލިބޭނެްހަމަްއެއްވެސްްގޮތެއްްބަޖެޓުގައިްނެތް.ްފެންނާނެްހަމަްއެއްވެސްްގޮތެއްްނެތް.ްމިކަންްއޮ

ްގޮތުގައިް ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްހުރި ްއެބަ ްއަތުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ. ްބުނެލަން ްސާފުކޮށް ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްލޯ ްހުރި ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނެތް.ްފާސްކުރަން ްގޮތެއް ްއަންނާނެ ްފައިސާ ްމި ްއެއްޗެހި. ްއަދަދުތަކާ ނުތަކުގެ

އަހަރުގެްކުޑަކުއްޖަކަށްްވެސްްމިކަހަލަްބަޖެޓެއްްހަދައިލެވޭނެްގޮތަކަށްްހަދާފައ5ްްިއަންނާނެ،ްނާންނާނެްދިމާލެއްްނޭނގިް

ްފާސް ްބަޖެޓު ްމި ްހަމައެއާއެކީގައި ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްވަރަށްްއޮތް ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްބަޖެޓަށްް ްބޭނުންވާ،ްނުވަތަ ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްހުރިކަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައި

ްއެް ްއަށް ްޔާ ްފެށިގެން ްއަލިފުން ްއަށް ްބަރިބަރި ްދިމާލުމުގައި ްދާއިރާތަކާ ްމެންބަރުންގެ ްބައެއް ްބޭނުންވާ ްހޯދުމަށް ވޯޓު

ްރަށްރަށުގެ ްއަދަދުތަކެއްް، ްޖަހާފައި ްނަންބަރުތަކެއް ްއަދަދުތަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްރަށްރަށަށް ްކީ ްހުރި ްދާއިރާތަކުގައި އެ

ްޖެހިގެންްއޮތްް ްވަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްއޭގެ ްލިޔެފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި ްއެބަ ްކަމަށް ްހިންގާނެ ްހަރަކާތްތަކެއް އެކުލަވައިލާ

ނޑުްމިްދައްކަނީްހަމަްރަށުގައިްމިހާރުވެސްްއެްތިބީްމުޒާހ4ްަކުޑަް ރާގަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްއެނގިލައްވާނެްއަޅުގަ

ްރަށެއްގެް ްއެއް ްތިބި، ްއެބަ ްމަގުމަތީގައި ްމިހާރުވެސް ްވެސް ްދާއިރާގައި ްރައީސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްކަން. ްވާހަކަ ތެދު

ްއޮތ4ްްީރ4ްްޭމީހުން.ް ްތިބޭތާ.ްމިްބަޖެޓުގައި ްމުޒާހަރާގައި ްރަށުގައި ްއެ ހުސްފޮޅުވަތްތަކާއިްހުސްގޮޅިތަކެއް.ްދުވާވެއްޖެ

ްފާހަގަވެގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްބަޖެޓުް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެކަން ްރަށްތަކުގައި ްރަށްރަށުގެ،ްގިނަ ްކުޑަ ްއާބާދީ ރާއްޖޭގެ

ް ްހަމަ ްތަރުތީބުްނަންބަރު ްދިމަދިމާލުގައި ްވަކި ްރާވައިލާފައި ްގޮތްތަކެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްޓަކައި ،1ް،2ް،3ްވޯޓުހޯދުމަށް

އާްހަމައަށްްވެސްްއެބަްހުރިްލިސްޓުކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމައަކީްހަމައެކަނިްމިްބަޖެޓުނ111ްްއިންްގޮސ4ް،5ްްް

ް ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްބުނާ ްގާތްގަނޑަކަށް 371ްްޚަރަދުކުރަނީ ްރުފިޔާ. ްކަމަށް،3ްްމިލިއަން ްޚަރަދުކުރާނެ ްރުފިޔާ ބިލިއަން
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ްރާއްޖޭ ްޕްރޮގްރާމުތަކާއި ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްކަމަށ3ްްްގެ ްޚަރަދުކުރާނެ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްއޮތްއިރުމ ްއިންތިޚާބ311ްްުފާހަގަކޮށްފައި ްރިޔާސީ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއެހެންވީމާ، ްޚަރަދަކުރަނީ. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްމަް ްއޮތް ްފަރުމާކޮށްފައި ްގޮތަށް ްއުފުލަންޖެހޭ ްތަކުލީފެއް ްމިހުރިހާ ްފަރާތަކަށް ްބަޖެޓެއްގެްކާމިޔާބުކުރާ ކަރުވެރި،ްހީލަތްތެރި

ްތަނުގައިް ްބަލާއިރުގައި،ްކުރިއަށްްއޮތް ްގޮތަށް ްކަންތައްތައްްހިނގަމުންދާ ނޑަށްްފާހަގަކުރެވެނީ.ްރާއްޖޭގެ ގޮތުގައިްއަޅުގަ

ްކަމެއް.ް ްއެކަށީގެންވާ ްހުރުމަކީ ްވެފައި ްކަންތައްތައް ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްވެސް ްބައިގައި ްފަހަތަށްދިޔަ ނުވަތަ

ނޑު ނޑައިގެންްއޮޑިދޯނިްއަޅުގަ މެންނަށްްފެނިގެންްމިްދިޔައީްކުރީގައިްޖެހިްކަނޑަތަކުންްފެޅިްގަސްތަކުން،ްލަކުނޑިްކަ

ްފެނޭ.ް ްއެބަ ްބަޖެޓުން ްމި ްތަން ްއުޅޭ ްދިރުވަން ްސަގާފަތެއް ްއެކަހަލަ ްއަނެއްކާވެސް ްމަންޒަރު. ްހުރި ްބަނދެފައި ފަހަރު

ްއަް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެްހަމައެއާއެކީ ްބަލައިލާއިރުގައި ްރަށްތަކަށް ްބައެއް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ޅުގަ

ްވީލްބަރޯގައި،ް ްނެތިގެން ްއެމްބިއުލެންސެއް ްނަރުދޫގައި ްއެއް. ްހުސްގޮޅި ްހަމަ ްއެއް. ްހުސްގޮޅި ްހަމަ ްހުރީ ރަށްތަކުގައި

ްމިްދަންނަވަނީ.ްވީް ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަ ްނަރުދޫގެ ްގެންދާތާ،ްށ.އަތޮޅު ްބަލިމީހާ ްއެއްގައި ްމީހުންްވީލްބަރޯ ްއެއްގައި ލްބަރޯ

ް ްބަރާބަރު 4ްްއުފުލާތާ ްރަށްރަށުން ްބައެއް ްނުލިބިގެން. ްއެމްބިއުލެންސްގަނޑެއް ްދުވަސްވީ. މިލިއަނުން،111ްްއަހަރު

ނޑުްމިދެންނެވިްބައެއްްކީްރަށްރަށުގެް މިލިއަނުންްތަރުތީބުކޮށްފައިްކަންތައްތައްްހުރިއިރުގައި،ްއާބާދީްމަދު،111ްްއަޅުގަ

ްރަށްތަކަށް ްްކުދި ްއުފުލާތާ ްމީހުން ްއެއްގައި ްވީލްބަރޯ ްނުލިބިގެން ްއެމްބިއުލަންސްގަނޑެއް ްއޮތްވަރު. 4ްއިހުމާލުވެފައި

ނޑުްދެންނެވިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެކަންް އަހަރުދުވަސްްވަނީ.ްމިދިޔަްސަރުކާރުގައިްވެސްްތަކުރާރުކޮށްްއެްވާހަކަްއަޅުގަ

ްހަް ްއަދި ްއޮތީ. ްހާސިލުނުވެފައި ްވެސް ްހިސާބަށް ްގިނަްމިއަދާ ްވަރަށް ްދައްކާފައި، ްވާހަކަތައް ްގިނަ ްވަރަށް މައެއާއެކީގައި

ްކަމަށާއިް ްޓެކްސްނަގައިގެންނުވާނެ ްނޫންކަމަށާއި ްބޭނުންކަމެއް ްޓެކްސްނެގުމަކީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްކޮށްފައި މުޒާހަރާތައް

އަޅުގަނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްްތަކެތީގެްއަގުްބޮޑުވަނީްކަމަށާ،ްމިހެންގޮސްްމިްހުރިހާްވާހަކަތަކެއްްދައްކާފައިްއަލުން

އަށްްބޮޑުކުރާްވާހަކަްމ15ްްި،ް%6ހަމަްއެހުރިހާްކަންތައްތަކެއްްތަކުރާރުވަމުންްއަންނަތަން.ްކުރިންްނަގަމުންްދިޔަް%

ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްް ްޙަޤީޤަތް ްމި ްބޮޑުވެފަ. ްއަގު ްއެހެރީ ްމުދާ ްބާޒާރުގައި ްވެސް ްމިއަދު ްއޮތީމަ، ްލިޔެފައި ބަޖެޓުގައި

އެބަްއޮތް.ްއަނެއްކާްހަމައެއާއެކީގައިްއިންކަމްްޓެކްސްގެްޤާނޫނުތަކަށްްބަދަލެއްްގެނެސްގެން،ްއިންކަމްްޓެކުހޭްްފެންނަން

ނޑުްމިދެންނެވީްޑިއުޓީގެްޤާނޫނުތަކަށްްބަދަލުގެނެސްގެންްއަލުންްޑިއުޓީްތަޢާރުފުކޮށްްޑިއުޓީްނެގީމަ،ްދެންްމިްވާް އަޅުގަ

އެއާއެކީގައިްމުއާސަލާތުން،ްފޯނެއްްކޮށްލީމަ،ްއެްފޯނުންްވެސްްޓެކްސްނަގައިގެންްގޮތަކީްޑަބަލްްޓެކްސްްމިްނެގެނީ.ްހަމަ

ް ްބަޖެޓުްސަފުހާގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްކަމަށް.ްއަޅުގަ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްއޮތީ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރ3.3ް.2113ްްުމި ވަނަ

ޖުމްލަްއާމްދަނީގެްގޮތުގައިްލިބޭނެްކަމަށްްްވަނަްއަހަރަށްްދައުލަތުގ2113ްެލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްއާމްދަނީ.ް

ބިލިއަންްރުފިޔާްއެވެ.ްމިްއަދަދަކީްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިވާްކަންތައްތަކުންްލިބޭނ12.886ްްެލަފާކުރެވެނީް

ް ްލަފާކުރާ ްވ1.814ްަކަމަށް ްކަމަށް ްނުލިބިއްޖެ ްއަދަދު ްއެ ްއަދަދެކެވެ. ްލިބޭނެ ްހިމަނައިގެން ްރުފިޔާ ންޏާ،ްބިލިއަން

ް ްވެސް،ްމި ްއަދަދުތަކެއް ްމި ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްފާސްނުވެއްޖެ ްޓެކްސްތައް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު 1.8ްއަޅުގަ
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ނޑަތަކުންްއަނެއްކާވެސްްގަސްފަޅައިގެންް ބިލިއަންްރުފިޔާްވެސްްނުލިބޭނޭ.ްނުލިބުނީމަ،ްދެންްވާގޮތަކީްއެއްކަލަްޖެހިްކަ

ް ްއޮޑި ްގަސްތަކުން ްއެ ްއަނެއްކާވެސް ްދެންނެވީ. ްމި ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ވަނ2113ްްަބަންނަންޖެހޭނީ.

މިލިއަންްރުފިޔ8113ްްާއަހަރަށްްލަފާކުރާްޖުމްލަްއާމްދަނީްއެކުލެވިގެންވަނީްޓެކްސްގެްގޮތުގައިްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރާް

ް ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގޮތްގޮތުން ްނޫން ްޓެކްސް ްރުފ3169ްްިއާއި ްބަހާލައިގެންނޭ.ްމިލިއަން ްމައްޗަށް ޔާގެ

.ްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްހޯދަންްހުށަހަޅާފައިވާްކަންތައްތަކަށްްލިބޭނެްކަމަށ1ްްހަމައެއާއެކީގައިްމިްއޮތީްމީގައިްތާވަލުް

ް 2111ްްލަފާކުރާ، ްއަހަރުން 2115ްްވަނަ ްޑިއުޓީން ްއިމްޕޯޓު ްއަހަރަށް ްމ251ްްިވަނަ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްގޮތުގައިްބަޖެޓުް ްޓެކްސްގެ ްގުޑްސްްއެންޑްްސާރވިސަސް ްމިްއޮތީްހިމަނާފަ.ްޓޫރިޒަމް 631ްގެްސަފުހާްނަންބަރުތަކުގައި

ްފީް ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދޭ ްއެއަރޕޯޓުން ްކަމަށާއި ްލިބޭނެ ްލާރި ްވެސް ްޓެކުހުން ްޓޫރިޒަމް ްކަމަށާއި ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއަދަދުން ްނަގާ 31ްްމިހާރު ްކޮށްގެން ްބޮޑު ްޑޮލަރަށް ްއޭގެން ްކަމަށް.85ްްއަނެއްކާވެސް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްބޮޑުކޮށްގެން ްއަނެއްކާވެސް ްކުލި ްރިސޯޓުތަކުގެ ްއޮތްއިރުގައ647ްްިހަމައެއާއެކީގައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްތަޢާރުފުކޮށްގެން ްނަގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޚިދުމަތްތަކުން ްރައްޔ211ްިމުއާސަލާތީ ްދިވެހި ްރުފިޔާ ްއަތުންްމިލިއަން ތުންގެ

ްބަޖެޓަކީް ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްލިޔެފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަމަށް ްނަގާނެ ފެލާލައިގެން

ް ްގްރޭޑު ްއެކޭ. ްޚިޔާލީފޮލާ ްއެކޭ. 5ްޚިޔާލީފޮލާ ްކުއްޖަކަށް، ްހުންނަ ްކުއްޖ8ްްާގައި ްއެ ްކައިރީގައި ްކުއްޖެއް އަހަރުގެ

ތަކެއްްލިޔާށޭްބުނިްކަމަށްްވިޔަސް،ްއެްކުއްޖާްބޮޑުވެގެންްކުރާނެްކަންތައްތަކާއިްދިރިއުޅެންްބޮޑުވެގެންްކުރާނެްކަންތައް

ްހަމައެއާއެކީގައިް ްފެނިގެންނުދޭ. ްބަޖެޓަކުން ްމި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއެނޫން ްލިޔާނެ. ްއެކުއްޖާ ްތަޞައްވުރެއް ކުރާނެ

ް ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ްމިލަންދޫ ްށ. ްބޭނުންވޭ 3ްްފާހަގަކޮށްލަން ްވަރަށ3ްްްވެސް،ްރަށަކީ ނޑުވެރިކަމަށް ްދަ ްވެސް ރަށަކީ

ްބަޖެޓަކުންް ްމި ްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްދާއިރާ ްކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުވެރިކަން ްދީގެން،ްދަ ްއަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ޚާއްޞަ

ނޑުވެރިކަމަށްްޚަރަދުކުރާނެްކަމަކަށްްލިޔެ ފަްއެއްްއެންމެްލޯލާރިްއެއްގެްމިންވަރުްވެސް،ްޒައްރެއްގެްމިންވަރުްވެސްްދަ

ްސަބްސިޑީއާް ްދޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްނޫން. ްމަސްވެރިންނަކަށް ްހަމައެކަނި ްދޭންޖެހޭނީކީ ްސަބްސިޑީ ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

އެކީގައިްތެލުންްވެސްްއަލުންްޖީ.އެސް.ޓީނެގޭނެްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިްއެބަްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްވެސްްގޯހެއްްކަމަށްް

ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްމިދޭތިްއަޅުގަ ްނަގަނީ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްދެނީ.ްއަނެއްކޮޅުން ްސަބްސިޑީ .ްއެއްކޮޅުން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކީގައި ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ދިމަލެއް

ްއަގުް ްއަށް ްއިންތިހާ ްއަގު ްމުދަލުގެ ްބަޖެޓެކޭ. ްގެނެސްދޭނެ ްހިތާމަ ްއަތްނުފޯރާްހިތްދަތިކަމާއި ްއަލުން ްގޮްސ، ބޮޑުވެގެން

ްފިނޭންސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅައިދެއްވަމުން ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބަޖެޓެކޭ. ްދާނެ ްކަންތައްތަކެއް ހިސާބަށް

ްއަތްނުފޯރާް ްހުރި ްދަރަނި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުރަސްކޮށްފައޭ. ްރޮނގު ްރަތް ްއޮތީ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖެ ްވިދާޅުވި، މިނިސްޓަރު

ް%ފަ ްމަތީގައޭ. ްއަޅުގަނޑ81ްްުށަށް ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްބަޖެޓު ްމި ްމަތީގައޭ. އަށްވުރެ

ްމިްބަޖެޓުންްއެބ111ްްައަށްްއަރާނޭ.ް%111ްދަންނަވާނީް% ްފުރުޞަތު ްއަރާފައި،ްދިވެހިރާއްޖެްބަނގުރޫޓުވުމުގެ އަށް
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ްބޭނު ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްއެއާއެކީގައި ްއެހެންވީމާ، ްދާދިްލިބެއޭ. ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ންވަނީ

ނޑުގެްދާއިރާގެްއެއްްރަށެއްގައިް ބަކަރިއާްއެކީގައިްބަކަރިްކޮއްޓެއްްމިްސަރުކާރުންްހަދައިދިން.9ްްމިދާކަށްދުވަހުްއަޅުގަ

ްނޫންކަ ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއެރަށުގެ ްއެއީކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން މުގައިްއެކަން

ނޑުްދަންނަވާލަންޖެހެނީ.ްއެްރަށުގެްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްމިދިޔަްސަރުކާރުންްރާވާފައިްއޮތްްއެްރަށުގެްނަރުދަމާް އަޅުގަ

ްއެކުލަވައިލާފަ.ް ްއޮންނާނީ ްރަށަށް ްއެ ްއެކީގައި ްހޮޓާތަކާ ްއެކީގައި، ްޕްރޮޖެކްޓާ ްއައްސޭރި ްނިޒާމު ްބޯފެނުގެ އާއި

ރުކާރުްވެއްޓުމާްގުޅިގެންްއެކަންތައްތައްްހުރީްނުވެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްފީވަކުގައިްފެބްރުއަރީގައިްސ7ްައެހެންނަމަވެސްް

ް ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްމިސްކިތެއް ްފަންޑުން ްޢަރަބިއްޔާ 2111ްްސަޢޫދީ ްޖަހައިގެން، ްއަހަރު ްރަށެއްގ3ްްެވަނަ ނަންބަރު

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްލާފަ. ްއަދަދުގައި ްމި ްއޮތް ްއެބަ ްއަކުރު ްއެ ްއެްްގޮތުގައި ްފަހަރެއްގައި ްވާހަކަދެއްކީމަ، މި

ްތަފާތުކުރުމުގެް ްމިދެންނެވީ ްބޮޑުވޭ.ްއެހެން ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްހިތާމަ ްނާޅައިފާނެކަމުގެ ްރަށުގައި ްއެ ްވެސް މިސްކިތް

ބައެއްްްއިންތިހާްދަރަޖަ،ްމިްބަޖެޓުންްފެންނަންްއޮތީމަ.ްހަމައެކަނިްވޯޓުކޮޅުްހޯދުމަށްްޓަކައިްބައެއްްދިމާދިމާލުގައިްހުރި

ް ްރަށްރަށަށް ްކީ ްބައެއް ްނުވަތަ ްމީސްމީހުންގެ 1ްްކީ ްފެށިގެން 111ްއިން ްއޮތްއިރުގައި ްޖަހާފައި ްހިސާބަށް 111ްއާ

މިލިއަނުންްއެްއަދަދުތައްްގުނައިލެވޭތީވެ.ްއެހެންނަމަވެސްްށ.އަތޮޅުްގޮއިދޫގައިްމިއަދުްވެސްްއެްތިބ151ްްީމިލިއަނުންް

ް ްމުޒާހަރާކުރާތާ ްމިްދުވަސްވ4ްްީމުޒާހަރާގަ. ްނެތް ްތަނެއް ްއެއްވެސް ްއަޅައިލާނެ ްދޭތެރޭގައި ްރަށްރަށާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، .

ް ްފެންނާކަށް. ްގޮތް.1111ްްބަޖެޓަކުން ްއޮތް ްތަފްޞީލު ްބަޖެޓު ްމިއީ ްހުސްގޮޅިތަކެއް. ްހުރީ ްއާބާދީގައި ްދަށުގެ އިން

ނޑުްދަންނަވާލަން.ްހިތާމައަކީްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާގެްއެ އްވެސްްކަމެއްްނެތް.ްފަހަރެއްގައިްއެހެންވީމާ،ްމިްވާހަކަްއަޅުގަ

ްހިތަށްއަރަނީްްްްްް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްކަމަށް ްވާހަކަދެއްކޭތީ ްމި ްއަޑުގަދަކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްކަންނޭނގެ ވެދާނެ

ްގޮތަށ2119ްްް ްމޫދަށްއެރުނު ްއަތިރިމަތީ ްމިލަންދޫގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި ްމިހާރު ްއަހަރުގައި ްވަނަ

ްނަރުދަމާއެޅުމަށްް ްރަށުގައި ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ްއަތުވެދާނޭ. ްދުވަހެއް ްދާންޖެހޭ ްއެރެން ްމޫދަށް އަނެއްކާވެސް

ްއެހެންް ްގެނެސްގެން ްނިގުޅައިގަނެ ްތަކެތި ްއެ ްއިހުމާލުވެ، ްމަޝްރޫޢަށް ްހުރި ްފަށާފައި ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ޓަކައި

ްކުރީމަ މިލިއަންްރުފިޔާގ77ްްެއެްރަށުްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްމިްކަންކަންްއެނގޭނެ.ްްކަންތައްތައްްކޮށްފައިްއެކަންކަން

ް ްއިން ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފް ްބޭންކު ްޔުޓިލިޓީޒަށް ްފައިސ2111/11ްްާއަޕަރްނޯތު ްއޮތް ްހަމަޖައްސާފައި ްސިޓީން ނަންބަރު

ް ްއޮތް ްނަގާފައި ްމެޓީރިއ3ްްަބޭނުންކޮށްގެން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްއެކްސްކަވޭޓަރާ ްގެންގޮސް،ްހއ.ހޯރަފުއްޓާއިްހައިމާކާއި ލް

ްއެް ްބޮލައިލާޖަހާފަ. ްވަނީ ްމިއަދު ްޕްރޮޖެކްޓު ްގާއިމުކުރި ްނަރުދަމާއަޅަން ްއެކީގައި ްމިލަންދޫއާ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި

ބޮލައިލާޖެހުމުގެްސަބަބުންްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްކުރީގެްސަރުކާރުގައިްކޮށްފައިްހުރިްކޮންޓްރެކްޓުތަކަށްްއިޙުތިރާމުނުކުރާް

ްސަރުކާރަކުންްްކަމަށް ްއުފެދޭ ްދެން ްކަންތައްތަކަށް ްމިހިރި ްޖަހާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަލުގަނޑު ވަންޏާ

ްބިރުދައްކާއިރުް ްނުވަތަ ްބޭރުކޮށްލާއިރު، ްއިންވެސްޓްމަންޓުތައް ްފޮރިން ްނޭނގެއޭ. ްވެސް ްކިހިނެއްކަމެއް ކަންކުރާނީ

ްދިވެހިރާއްޖެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ްބަޖެޓުގައިްްއަޅުގަ ްމި ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ އަށް



63 

 

ްގެންނަންވީތޯ.ް ްލިޔެފައި ްފޮޅުވަތްތަކެއް ްރީތި ްބަޖެޓުގައި ްޫނނީ ްއެކަންތޯ. ްކުރަންވީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްނެތްކަން. ފެންނަން

ްއަމާޒުވެފަ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްލޯތައް ްދުނިޔޭގެ ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްދުނިޔޭގައިްމިއީ ްހުރި. ްއެބަ އި

ްދިވެހިރާއްޖޭގައިް ްތިބި. ްބޭނުންވެފައި ްއިންވެސްޓުކުރަން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމީހުންނެއް ްމިލިއަން ްއެތައް ްތިބި އެބަ

ްކަކުންޏާއިް ްގޮތުގައި ްފަޅުރަށުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްރަށެއް ްއެތައް ްއެއްހާސް ްއޮތްއިރުގައި ްވެފައި ްއަހަރެއް ްއެތައް އެއްހާސް

61ްހެކްޓަރުގެްބޮޑެތިްރަށްރަށުން،97ްްންްނޫންްއެހެންްކަންކަންްނުކުރާްރަށްރަށް.ްއާމްދަނީގެްގޮތުގައިްބަރަވެލިްނިދު

ްހަމައަކަށްް ްކަންކަން ްކަމެއް.ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްލިބުނީމަ،ްމިއީ ްބަޖެޓަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރުފިޔާ ހާސް

ްމިލިއަ ްމިލިއަން ްރަށްރަށުން ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެއިންްއަޅުވަން ްއެކަމަކު ްހުރި. ްއެބަ ްވަސީލަތްތައް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ނުން

ްއާމްދަނީް ްބޮޑެތި ްރަށްރަށުން ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްދަނީ. ްމި ްފާހަގަވެގެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްތަން ްނުކުރާ ްކަމެއް އެއްވެސް

ްބޭ ްއާއި ްރާއްޖެ ްބަލައި، ްކޮބައިތޯ ްއިންވެސްޓްމަންޓުތަކަކީ ްހުރި ްކުރެވެން ްގޮތްތަކަށް ްކުރާނެްލިބޭނެ ްއެކަންކަން ރުން

ްބަޖެޓުް ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނޫނީ ްފަރުމާކުރެވިގެން ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްފުރުޞަތުލިބޭނެ މީހުންނަށް

ޑެފިސިޓުންްސަލާމަތްވާނެްތަނެއްްނުފެނޭ.ްބަޖެޓުްޑެފިސިޓުންްސަލާމަތްވެގެންްނޫނިއްޔަކާްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްމިް

ްތަކުް ްއުފުލަންޖެހޭ ްބުނެވިދާނެ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްހިތްދަތިކަމަށް 81ްްލީފާއި ްނުވަތަ ްރުފިޔާގެ ހާސ81ްްްމިލިއަން

ްފާސްކޮށްފިް ްބަޖެޓު ްމި ްއިތުރަށް ްއަޅަންޖެހެއޭ.ްއަނެއްކާވެސް ްބޮލުގައި ްރައްޔިތެއްގެ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްދަރަންޏެއް ރުފިޔާގެ

ް ްކަމަށް ްްހާހ111ްާވަންޏާ ްނުވަތަ ްރުފިޔާގ1ްެހިސާބަށް ްގޮތެއްްްލައްކަ ްއެއްވެސް ްއަޅަންނުޖެހޭނެ ދަރަންޏެއް

ނޯންނާނެކަންްފާހަގަކޮށްލަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެންްކުރަންވީްކަމަކީްވިސްނުންތެރިކަމާްއެއްކޮށްްފޮރިންް

ތަދޫއާްދޭތެރެްއިންވެސްޓަރުންނަށް،ްބޮޑެތިްއިންވެސްޓްމަންޓުތައްްރާއްޖޭގައިްހއ.ްތުރާކުނުންްފެށިގެންްއައްޑުްއަތޮޅުްހި

ްއިންވެސްޓަރުންނަށްް ްފޮރިން ްނުކުރެވޭނެ ްއެކަމެއް ްނުވާނެ. ްނޫނިއްޔަކާ ްކޮށްގެން ްއެކަން ްހަދަންވީ. ްގޮތް ްގެނެވޭނެ އަށް

ްމިއީް ްއަމަލުކުރަންފެށީމަ. ްސަރުކާރުން ްއިޙުތިރާމުނުކޮށް ްކޮންޓްރެކްޓުތަކަށް ްފަހައިލާފައި ްމީހުން ްއެ ބިރުދައްކާފައި،

ްވާ ްދަންނަވާ ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްހަދަންޖެހެއޭ، ްއެބަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްދެންނެވިން، ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްކުރިން ްއަކީ. ހަކަ

ްތެރެއިންް ްއުސޫލެއްގެ ްއެއް ްތެރެއިން، ްސިޔާސަތެއްގެ ްއެއް ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްފާސްކުރަން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްތަރައްޤީގެްމާސްޓަރްޕްލޭނެއް.ްއެްމާސްޓަރްޕްލޭންްފާސްކޮށްގެ ްނެޭތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަށް ންްނޫނިއްޔަކާްއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްވެއްޖެއްޔާްމިް ްތަން.ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއެ ްއުއްމީދެއް.ްމިއަދުްއަޅުގަ އެއްވެސް

ްބިލެއްް ްދެފޮޅުވަތުގެ ްދެފޮޅުވަތުގެ، ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކަމެއް. ްއޮތް ްކުރެވެން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްވަރަށްް ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްވާހަކަ ްސިޔާސަތުގެ ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްއާބާދީ ްހަމަޖެހިފަ. ްއެހެރީ ްއެކަން ފާސްކޮށްލީމަ

ް ްދެއްކޭ.ްއަބާދީގައި ްއެބަ 151ްްބޮޑަށް ްވެސް ްރަށަށް ްތިބި ްފައިސާގ15ްްެމީހުން ްރިކަރަންޓު ްބަޖެޓުން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޚަރަދުކުރަން ްއިނދެވަރިކުރުންްގޮތުގައި ްއެކީގައި، ްއިނދެވަރިކުރުމާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު

ްދުނިޔޭގެް 12ްްލައިގެން ްއޮތޭ.ްކޮންމެ ްއެބަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްކޮންމ1612ްްެރެކޯޑެއް ްވެސް،ްޙަޤީޤަތަކީ މީހަކަށްްމިއަދު
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ްކައ1612ްު ްވަކި ްއެއް، ްނަރުދަމާ ްވަކި ްނިޒާމެއް، ްވަކި ްސިސްޓަމެއް، ްވަކި ްވަކިްމީހަކަށް ްކޯޓެއް، ްވަކި ންސިލެއް،

ްކޮންް ްދުނިޔޭގެ ްއައިއްސަ. ްއޮތީ ްމި ްތަން ްހަދަންޖެހޭ ްޕްރީސްކޫލެއް ްވަކި ްސްކޫލެއް، ްވަކިން ްސެޓަޕެއް، އޮފީސް

ް ްކޮންމެ ްއޮތީ ްކަންތައްތައ1611ްްްޤައުމެއްގައިތޯ ްދަށުން ްސެކްޓަރެއްގެ ްވަކި ްދަށުން، ްނިޒާމެއްގެ ްވަކި މީހަކަށް

ްއެ ްޤައުމެއް. ްދަންނަވަނީްކުރެވެންޖެހޭ ްމި ްޔަގީންކޮށްފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީ ހެންވީމާ،

ހާސ41ްްްސިންގަޕޫރުގެްދިގުމިނަށްވުރެްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަނދަރުގެްދިގުމިންްބޮޑު،ްމާްދިގު.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަނދަރުގައިް

ްޚަރަދުކުރަން ްފައިސާއެއްތޯ ްކިހާ ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްދަށުން،ްްމީޓަރު ްއުސޫލެއްގެ ްއެއް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. މި

ްފައިދާކުރާނެް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހޯދަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްގޮތެއް ްއެއްފަސްކުރެވޭނެ އެއްފަސްކުރަންޏާ

ްވާހަް ްދެއްކި ްކުރިން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޤަބޫލިކުރީމަ، ްލީޑަރުން ްހުރިހާ ްމިއަދު ްއެއީކަން ްއެއީްގޮތަކީ ކަ

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެއީްކުދިްރަށްރަށާްދޭތެރޭގައިްއިހުމާލުނުވާންް ރަނގަޅުްވާހަކައެއްްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ބޭނުންްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަނޑުމެންްމިއަދުްއެކަންްކުރާނެްސިޔާސަތެއްްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ް

ްކަމެް ްބެހޭ ްސަރުކާރާ ްވިޔަސް،ްއެްއެއީ ްކަމަށް ްހުރި ްވެރިއަކު ްކޮންމެ ްހުއްޓަސް،ްޙަޤީޤަތަކީ ްވެރިއަކު ްކޮންމެ ްނޫން. އް

ވެރިއަކަށްްކުރިއަށްްއޮތްްއިންތިޚާބުގައިްވޯޓުލިބޭނެްގޮތާއިްވޯޓުހޯދޭނެްގޮތާއިްރައްޔިތުންގެްރުހުމާއިްލޯބިްލިބޭނެްގޮތަށްް

ް ްކުރާނެ. ްކަންކަން ްނުވަތަ ްކުރަންޖެހޭނެކަން ްއަޅަންޖެހޭްކަންތައްތައް ްވިޔަސް، ނޑައެއް ްކަ ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި އެކަމަށް

ްއޮތްްގޮތް.ް ްއެްމީހުންްކުރަމުންދާނެ.ްއެއީްއެކަން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްވިޔަސް ްކޮންކްރީޓެއް ްވިޔަސް،ްދަމަންޖެހޭ ރޯނެއް

ް ްއޮތް ްވެފައި ްކަންކަން ްވެސް ްއައިއިރުގައި ްމިއަދަށް ްހިސާބަށް، ްއަޅުގަނޑުމެންނާ ްތެރެއިން ްއަޅުގަނޑުްމާޒީގެ ގޮތް.

ްކަންތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެއިން ްމާސްޓަރްޕްލޭނުގެ ްޓޫރިޒަމް ްބޭނުންވޭ ްވެސްދަންނަވާލަން ްކުރީގައި ްކުރަމުން.ްތަކެއް

ގޮތަށްްއެކަންްްކަމަށް.ްކުރިންވެސްްއެކަންްކުރިްްވެސްްއެބަްއޮތްްމިއަންނަްއަހަރުްދޫކުރާނެްްޓެއްްމިއަދުރިސ14ްޯހަމަް

ް ްއެހެންވީމާކުރާނެ. ްއަތުގައިނަތީ، ްމުއްސަންޖެއްގެ ްކޮންމެ ްވެގެންދިޔައީ 6ްްްޖާއަކަށް ްމިއަދ7ްްާރިސޯޓު، ްރިސޯޓު

ް ްއޮތްކަން. ްއައިއިރުގައި ްވާހަކަްްއިންކަމްްހިސާބަށް ްއެއްވެސް ްފާސްކުރާނެ ްޤާނޫނު ްނުދެއްކޭ.ްްޓެކްސްގެ އެއް

ްޓެކްް ްއަތުން ްގޮތުްސްމުއްސަނދިންގެ ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްޚަރަދުކުރެވޭނެްނަގައިގެން ްލާރި ްއެ ގައި

ް ްނެތް. ްސިޔާސަތެއް ްއެހެންވީމާއެއްވެސް ،ް ްމިއީ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްވާހަކައޮއްއަޅުގަނޑަށް ްހުރި ްނޫނޭ.ްްޓަރު އެއް

ކިހާްްނަރުދޫގެްރިވެޓްމަންޓުްހަލާކުވެފައިްއޮންނަތާނަރުދޫގެްބަނދަރުގެްފައިކަށިްހަލާކުވެފައިްއޮންނަތާްކިހާްދުވަހެއްތޯ.ް

ްހެކްޓަރދުވަހެ ްކިތައް ްރައްޔިތުން ްފީވަކު ްދުވަހެއްތޯ. ްކިހާ ްއޮންނަތާ ްތިލަވެފައި ްފަޅު ްކިލޯމީޓަރުގެްް،އްތޯ.ްފީވަކު ކިތައް

ްކޮް ްކިތައް ްވެލިނުވަތަ ްމިއަދުޑީގެ ްއެްއަޅައިގެން ްމީހާްްވެސް ްރައްޔިތު ްފީވަކު ްގެްމީހުންނަށް ްއެތާނގައި އެއްްްއަށް

އެއްްއެޅޭކަށް.ްއެްވެލިްްށްްއަރާވަރަށްްވެލިއަޅައިގެންްނޫނީްއެތާކުްނެތްްގެލެވޭނެްގޮތްްމިްހޯދެނީ.ްއިސްކޮޅުތަނަޅައިއަ

ްމަނާ.ްއެހެ ްނެގުން ްވެލި ްތަނަކުން ްނެތް.ްހުރިހާ ްތަނެއް ްމިް،ްންވީމާލިބޭނެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެްދައުރުްމިްމަޖިލީހުން...ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްޢަބްދުްްމުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީފުނަދޫް

ّسلن علٔ خيز خلقَ سيدًا هحود  وصل هللاް.الحود هلل الذٓ ُداًا لِذا ّهاكٌا لٌِتدٓ لْال اى ُداًا هللا`.ް

ްّعلي الَ ّصحبَ ّسلن ްޝު. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއާދެ!ކުރިއްޔާ ްލަފާކުރައްވައ2113ްްިމިއަދު ްއަހަރަށް ްވަނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްތެދުވީދައުލަތުން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކާލަން ްދޭތެރޭގައި ްހުށަހެޅުއްވިްބަޖެޓާ ްޙަޤީޤަތުގައިް،ްމި ހަމަ

ްދަންނަވާލަންޖެހުނީް ްމި ްއެހެން ްހުރެ. ްއުފަލުން ްވަރަށް ްްވެސް ްބަޖެޓ3ްުވޭތުވެގެންދިޔަ ްމިތާނގައިްްއަހަރު ހުށަހެޅިގެން

ްހިތްދަތި ްވަރަށް ްތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރު ްހާލަތެއްގަް، ްހިތާމަވެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީް. ގެްވޭތުވެދިޔަ

ް ްއޮތީ ްހައްދުންމަތި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެކަހެރިކޮށްލާފަްސަރުކާރުން ްބޮޑަށް ްދެންމެގައިްވަރަށް ްޖެހުނީ ްއެ ްވާން ްއެހެން .

ނޑުމެންް.ްއެވެދާނެްފަހަރެއްގަްކަމަށްްްވިދާޅުވިްގޮތަށްްއެްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއް އީްއަޅުގަ

ްމި ްއައިސްްހައްދުންމަތިން ްތަނަށް ްޚިޔާލުްމެނ4ްްްތިބި ްސަރުކާރާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެބަރުންނަކީ ްނޫނީ ބޭފުޅުންގެްްތަފާތު

ްބަޔަކަށްް ްތަފާތު ްވިސްނުން ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްްވީމާްވިސްނުމާއި ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްއަހަރަށ2113ްްްއެހެންނަމަވެސް ވަނަ

ްްދައުލަތުންްްލަފާކުރައްވައި ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސްްމިފަހަރު ްދޭތެރޭގައި ހައްދުންމައްޗާ

ރަށްްބޮޑަށްްޓަކައިްއަޅުގަނޑުްވަްއޮތުންްއެއީްއަޅުގަނޑުްއުފާވާްކަމެއްްވަރަށްްބޮޑަށް.ްއެކަމަށްބައްލަވައިލައްވާފައިްއޮތް

ްޝުކުރު ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަށް. ްމިއަދުގެ ްނިޒާމުްދަންނަވަން ްނައްތާލުމުގެ ްކުނި ްފޮނަދޫގެ ހިމެނޭ

ްއުފަލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްކަން ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްފައިސާ ްފާހަގަކުރާއިރުްގާއިމުކުރުމުގެ ތަޢުލީމީްް،އެކީގައި

ްހަމަރުކަޒުް ްދަތިކަން ްއިމާރާތުގެ ްއޮފީސް ްބަޖެޓުގަްއްލުކޮށްދެއްވުމަށްްގެ ްމި ްވެސް ްފައިސާ ްއިމާރާތެއްގެ ްއޮފީސް އިްޓަކައި

ް ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްއޮތްކަން ްމައުމޫނުއެހަމައެއާްހިމަނާފައި ްރައީސް ްފޮނަދޫގައިްކީގައި ްސަރުކާރުން ގެ

ްހުރި ްފަށާފައި ްް،އިމާރާތްކުރަން ްއެންޑް ްސާފެމިލީ ްސަރުކާރުންްޗިލްޑްރެން ްމިދިޔަ ްމަސައްކަތް ްސެންޓަރުގެ ރވިސަސް

ްއޮއްވާ ްފަށަް،ހުއްޓާލާފައި ްމަސައްކަތް ްއެ ްހިމަނުއްވާފައިްއަލުން ްފައިސާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް އިގެން

ް ްކަމެއް. ްހިތްހަމަޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއަޅުގަނޑު. ްފާހަގަކުރަން ނޑުމެންްއޭގެހުރިކަން ްއަޅުގަ އިތުރުން

ްޒަމާނުއްސު ްރައްޔިތުން ްގަމުގެ ްއާއި ްްރެފޮނަދޫ ްޙަޤީޤީ ްހުވަފެނަކަށް ްއައި ްސިގުްކުލަދެކެމުން ްމިްއަންނާނެކަމުގެ ނަލް

ނޑުމެންގެްގަްްއަޅުގަނޑުްމިްސަރުކާރަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ޓަކައިްްބަޖެޓުންްލިބިގެންދާްކަމަށް ްމާއިްއެއީްއަޅުގަ

ްލި ްމިްްންކުރޯޑުްފޮނަދޫގައި ްމަސައްކަތް ްފެށިގެންދާނެްހެދުމުގެ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްސިގުްއަންނަ ްމިފަދަ ދަނީްްނަލްތަކެއް

ްމިްލިބެމުން. ްއެކަން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހިމަނުއްވާފަްްއަދި ްކަމެއް.ްއޮތީ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ .

އެކީގައިްްމިވެސްްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްއުފަލާ،ްއެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންްކުރަމުންްއައިްއުއްމީދެއް.ްްރެވަރަށްްޒަމާނުއްސު

ްކަމެއް.ް ްޒަމާންހަމައެއާްފާހަގަކުރާ ްއިމާރާތެއްއެކީގައި ްރަނގަޅުްފެންވަރުގެ ްހިންގާނެ ްއޮފީސް ްވަންދެން މިހާރުގެްް،ތަކެއް

ވަރަށްްއާދައިގެްއިމާރާތެއްގައިްއެްޚިދުމަތްދެމުންްއައިްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާގައިްް،އެއްްނަމަްކައުންސިލުގެްއިދާރާްްގޮތުން
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ގާއިމުކުރުމުގެްފައިސާްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިްއެއްްްހިމެނޭްގާދޫގައިްމިއަންނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްކައުންސިލްގެްއިދާރާ

ް ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްމިްްއެހެންނަމަވެސްއޮތްކަން ްދަތިކަމަށް ްލަފާފުރުމުގެ ްދިމާވެފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ގާދޫގެ

ް ްނެތީމަހަބަޖެޓުން ްފެންނަން ްއޮތްކަން ްއަންނަން ްއަް،އްލެއް ްހިތާމަކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެއެކަމާ ްޓުްދި

ްހޯއްދަވައިގެން ްދޭތެރެއަކުން ްކޮންމެވެސް ްހައްދަވައިގެން ްގޮތެއް ްކޮންމެވެސް ްގޮވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ގާދޫގެްް،ކޮމިޓީ

ްކުރިމަތިވެފަ ްހަްރައްޔިތުންނަށް ްދަތިކަމަށް ްލަފާފުރުމުގެ ްހިމަނުއްވައިދެއްވާށޭ.ްއިވާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތް ްއަންނާނޭ އްލެއް

ްވަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއެދުމެކޭ.ްއެއީ ްބޮޑު ްްއާދެ!ރަށް ްނަޒަރު ްއަށް ްމާމެންދޫ ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ލާއިރުްހިންގައިއަޅުގަނޑުގެ

ްމި ްފައިސާ ްގާއިމުކުރުމުގެ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްހިމަނުްމާމެންދޫގެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވަރަށްްއްވާފައޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ .

ްއުފާކޮށް ްބޮޑަށް ްޝުކުރު، ްހަމައެއެކަމަށް ްކަމެއް. ްމިދަންނަވާ ްއެްްއާއެކީގައި ްމިސްކިތެއް ްޒަމާނީ ރަށުގައިްްޒަމާނުގެ

ްޓަކައިްވެސްްމިއަންނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްބިނާކުރުމަށްްފައިސާްވެސްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނުއްވާފައިްއެބަްއޮތް.ްމިކަމަށް

ްޝުކުރު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްޚާއްޞައަޅުގަ ްހަމަ ްމިްްދަންނަވަން. ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން އްކާއިރުްހަކަދަްވާްގޮތެއްގައި

ްވާހަކަ ްކަންތައްތަކުގެ ްރަނގަޅު ްއަށެްހަމައެކަނި ްވޭތުވެދިޔަ ްދައްކަންޖެހޭނީކީ. ްނޫން ްމަސްއެއް ވަންދެންްްދުވަސްއްކަ

ްލިބެމުން ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްރައްޔިތުން ްހިތާމަކުރަން.ްް،ފޮނަދޫގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަށް ނުލިބެމުންދާތީ

ނޑުްހަމަްސަރު ރައްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭްއަސާސީްޚިދުމަތެއްްއެްލިބެންޖެހޭްް،ކާރަށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންއަޅުގަ

ް ްނުލިބި ްކަމެއް.ްްދުވަސްމަސ9ްްސް،ްމ8ްަފެންވަރުގައި ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއީ ްސަބަބުން ވެގެންދިއުން

ްކަް ްއަމާޒުވެގެންދާ ްފާޑުކިޔުންތައް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިސަރުކާރަށް ްދަންނަވާލަން ްމިއީ.ްއެހެން ްމިްްމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ

ްދަށުދަރަޖަ ްވަރަށް ްހަމަ ްއޮތީ ްހާލަތު ްކަރަންޓުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފޮނަދޫގެ ްވެސް ްދައްކަމުންދާއިރު ްމިކަންްއެއްގަްވާހަކަ .

ްފާހަގަކުރަން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑު ްޤަބޫލުކުރެވޭް،އަޅުގަ ނޑަށް ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއްގައިްގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ

ްކުރެވެމުންްްމިކަމާް ްމަސައްކަތް ްް،ނަމަްދިޔަްްދޭތެރޭގައި ްދާނަމަ ްމިކަންްވެގެންްދުވަސްމަސ8ްްްނުވަތަ ދާއިރު

ްއޮވެގެްހަ ްވެސްންއްލުނުކުރެވި ްހިއްސާވާއިރު ްސަރުކާރުގައި ްމި ްޕާޓީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާްް،ނުވާނެ. ްއަޅުގަނޑު

ްހިއް ްއެްސަރުކާރަްގޮތުގައިްސަރުކާރުގައި ްތިބުމަކީ ްހިންގަން ްނުވަތަްސަރުކާރު ްފާޑުކިޔަންސާވުމަކީ ްސަބަބެއްްކަށް ނުޖެހޭ

ނޫނީްް،ވިޔަސްްއަދިްއެހެންްގޮތަކުންްނަމަވެސްްކަމުނުދާްކަމެއްްހިނގަމުންދާްކަމަށްްވަންޏާްނޫން.ްސަރުކާރުންްކަމަށް

ްލަސް ްފޯރުނުކޮށްދެވި ްޚިދުމަތެއް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްތެރޭގައިްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރެއްގެ ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ވަމުންދާ

ްފާޑު ްޤަބޫލުކުރާކިޔުތިބެގެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްްން ްރަނގަޅުގޮތަކީ. ްއެންމެ ްއެހެންވީމާގޮތުގައި ްވެސްްްމި، ވަގުތު

ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ނޑު ްހިމެް،އަޅުގަ ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްފުރުޞަތެއްގެ ްއަވަސް ްއެންމެ ނޭްވީ

ް ްހަފޮނަދޫގެ ްމައްސަލަ ްހައްދަވައިކަރަންޓުގެ ްގޮތެއް ްރައީސް.އްލުކުރެވޭ ްބެހޭްދެއްވުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓާ ގޮތުންްްމި

ްބޭފުޅުން ްތަޖުރިބާކާރު ްގްރޫޕުގެްް،ވަރަށް ްޕާލިމަންޓްރީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްދައްކަވައިފި. ްވާހަކަފުޅުތަކެއް ްޢިލްމީ ވަރަށް

އަޅުގަނޑުްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިހާރުްް،ވިދާޅުވިްފަދައިންޔާމީންްهللاްޢަބްދުލްްލީޑަރުްއޮނަރަބަލްްއަލްފާޟިް
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ް ްރަށްރަށުގެ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްއިސްކަންދޭން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެދުމަށްވުރެ ްބަނދަރުތަކެއް ްނިޒާމުްްފެނާއިބޮޑެތި ނަރުދަމާގެ

ްދާދިް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްފުވައްމުލަކުގަްގާއިމުކުރުމަށް. ްފަހުން ްދިމާވި ްސަބަބުން ްވިއްސާރައިގެ ހާދިސާއަކާްއި

.ްކުރިމަތިވެފަްްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްްވަނީްއެް،ގުޅިގެންްނުރައްކާތެރިްބަލިމަޑުކަމެއްްފެތުރިގެންްހިނގައިދާނެކަމުގެްބިރު

ްއެ ްވާންޖެހުނީ ްގާއިމުކުރެވިފަްމިކަން ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްރައީސް.ރަށުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީމަ. ްްއި ފުރުޞަތުގައިްމި

ްޝި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ްހުރިހާްްފާޤުްފުވައްމުލަކު ްދެއްކެވި ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއިއްޔެ މުފީދު

ްތާއީދުކޮށް ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިހުްއެްް،ވާހަކައަކަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދެނެވަޑައިގެން،ްމަނިކުފާނު ސާސްތައް

ްލޯް ްވިންދަށް ްވާހަކަފުޅަށްްރައްޔިތުންގެ ްދެއްކެވި ްއެ ްއަޑުއައްސަވައިގެން ްޝުޢޫރުތައް ްރައްޔިތުންގެ ބިކުރައްވައިގެން،

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްމަރުޙަބާްއަ ނޑުމެންްމިޅުގަ ްތިބީްފުވައްމުލަކުގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްގާއިމުކުރުމަށްްްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ

ްތެ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުރެވެން ްޓަކައި ްނަމަވެސް ްބޭރުން ްބަޖެޓުގެ ކޮށްދިނުމަށްްރެއިންނާއި

ްތައްްޕީ.ޕީ.އެމު ްކޮށްދިނުމަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުރެވެން ްފަރާތުން ްއާދެ!ގެ ްރައީސް.ޢިއްޒަތްތެްޔާރަށް. ްރި

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްްއަޅުގަ ްވޭތުވެގެންދިޔަ ްދަށ3ްުގޮތުގައި ްވަރަށް ްހާލަތު ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދަރަޖައަކަށްްއަހަރަކީ

ް ްބަހުސްގައ3ްްިދިޔަ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްތިއްބަވައިގެން ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ އަހަރު.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ވިދާޅުވޭ.ްމިވެނިްރަށެއްގައިްބަްފާޑުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާްބޭފުޅުންްތެދުވެވަޑައިގެންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެް

ްކަމެއްްނެތޭ،ްމިވެނިްކަމެއްްނެތޭްވިދާޅުވާއިރުއެވެނިްކަމެ ްއެވެނި ްދާއިރާގައި 3ްވޭތުވެދިޔަްް،އްްނެތޭ.ްތިމަންނާމެންގެ

ްކަމެއްް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްދާއިރާތަކުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތަޖުރިބާކޮށްގެން. ްއެކަން ްމިތިބީ ްއަޅުގަނޑުމެން އަހަރު

ްދިމާްއެްކޮށްނުދެއްވައި، ްފިކުރު ްފިކުރާއި ްއެްބޭފުޅުންގެ ްބޭފުޅުންގެްްވާ، ްއެއްގޮތްވާ ްވިސްނުން ްވިސްނުމާއި ބޭފުޅުންގެ

ްގެންދެވީް ްބައްލަވަމުން ްކޮށްދެވޭތޯ ްއެއްކަންތައްތައް ްވަކިްްވެސްގޮތަކަށްްބަޖެޓަކަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމެއްްނެތި.ްބަޖެޓުގައި

ް ްފައިސާ ްހުރި ްކަނޑައަޅުއްވާފައި ްޚަރަދުނުކުރައްވައި،ކަންކަމަށް ްކަންކަމަށް ްޚަރަދުކުރައްވަމުންްއެހެްއެ ްކަންކަމަށް ން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް،ބޭފުޅުންނަށްްކީއްވެގެންތޯއޭްއެކަމަށްްފާޑުވިދާޅުނުވެވުނީ.ްމިއީްހިތާމަހުރިްކަމެއްްގެންދެވިއިރުްއެ

ްޤަބޫލުކުރާ ްރައީސް،ްއަޅުގަނޑު ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްދައުލަތުން ްމިްގޮތުގައި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބަޖެޓަކީްފަހަރު ްޖުމްލަްްއޮތް

ްބަޖެޓު ްދެއްވައިގެންްްގޮތެއްގައި ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްކުރިއެރުމާއި ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ފަރުމާކުރުމުގައި

ްހަ ްބަޖެޓެއް. ްއޮތް ްވެސްްމައެއާތައްޔާރުކުރައްވާފައި ްފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ްއުއްމީދުތައް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓަކީ ްމި އެކީގައި

ް ްބަޖެޓެއްްމަސައްކަތްތަކެއް ްއޮތް ްމިހާވަރަށްވުރެްްކޮށްފައި ްދުވެލި ްއިޤްތިޞާދީ ްފާހަގަކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްރައްޔިތުންގެް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްހުރިކަން ްކޮށްފައި ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޓަކައި ހަލުވިކުރުމަށް

ގައިްޢުމްރާނީްތަރައްޤީްއަށްްއިތުރުްފަހިކަމެއްްގެނައުމަށްްފުދުންތެރިކަންްއިތުރުކުރުމަކީްމިްބަޖެޓުގެްއަމާޒު.ްހަމައެއާއެކީ

ްފަރުމާކުރުމުގައިް ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާނެ ްހަމަޖެހުމަށް ްއިޖުތިމާޢީ ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފަ. ްވަނީ ްބަޖެޓުން ްމި ވެސް

ްހަ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެއީ ްއޮތްކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަސައްކަތްކޮށްފައި މައެއާއެކީގައި
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ްފެންވަރުް ްޚިދުމަތުގެ ްދޭ ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްޓަކައި ްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ްރައްކާތެރިކަން ްސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ

ް ްމަސައްކަތްކޮށްފަ. ްވަނީ ްބަޖެޓުން ްމި ްވެސް ްނަޒަރ2113ްްުރަނގަޅުކުރުމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުގަނޑަށްްވެސްްއުނދަގޫްބައެއްްކަންތައްތައްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެއީްްހިންގައިލާއިރު އަޅުގަ

ްކަންތައްތަކެއްް ްގިނަ ްމާޒީގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއިސްކަންދީގެން ްއާބާދީތަކަށް ްބޮޑެތި ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްގޮތެއްގައި ޢާއްމު

ނޑުމެންްއެ ނޑުމެންގެްރާއްޖޭގައިްހުރިްކުދިކުދިްއާބާދީތަކަށް،ްއަދިްކުރެވިފައިްހުރީ.ްއެއާްޚިލާފަށްްއަޅުގަ ބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްފަރުމާކުރަން. ްބަޖެޓު ްއިސްކަންދީގެން ްއާބާދީތަކަށް މެދުމިނުގެ

ް ްހަމައެކަނި ްވާހަކަ. ްއެއްފަސްކުރާ ްތަރައްޤީ ްއާއި ްއާބާދީ ްގެންދަނީ ްދައްކަމުން ްއެްއަބަދުވެސް ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ވާހަކަ

ްނުފެނޭ.ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ްތަނެއް ްކުރެވެމުންދާ ްއެކަން ްގޮތެއްގައި ްއެކަށީގެންވާ ްދަނީ. ްމި ްއަޑުއިވެމުން ވާހަކަ

ްއެކަށީގެންވާް ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދިރިއުޅެމުންދާ ްރަށްރަށުގައި ްކުދިކުދި އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްއިސްކަންދީގެންްްގޮތެއްގައި ްއާބާދީތަކަށް ްބޮޑެތި ްހަމައެކަނި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފޯރުކޮށްދޭން ްޚިދުމަތް އަސާސީ

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްނޫން. ްފަސޭހަކަމެއް ްއެހާ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދިޔުމަކީ މަސައްކަތްކުރެވެމުން

ނޑުމެންްކުރަމުންްމިްގެންދާްގެްވާގިފުޅާްއެކީގައިްهللاވަނަްއަހަރުްމާތ2113ްްދަންނަވާލަންްބޭނުން،ް އަދިްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްބަލާއިރު، ްއަށް ްނަތީޖާ ްލިބެމުންދާ ްއެކީގައި ްޤައުމުގައ2113ްިމަސައްކަތާ ްމި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްއަހަރު ވަނަ

ްގާއިމުވެގެް ްޤައުމުގައި ްމި ްސަރުކާރެއް ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްސަރުކާރެއް. ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްސައްތަ ްއިން ްސައްތަ ންްގާއިމުވެގެންދާނީ

ްނެތި،ް ްތަފާތުކުރުމެއް ްއާބާދީތަކާ ްކުދި ްއާބާދީތަކާ ްބޮޑެތި ްގެންދާނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ހިނގައްޖެއްޔާ

ްދޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައަކުން ްއެއް ްއުސޫލަކުން، ްއެއް ްވެގެން، ްކަމުގައި ްބައެއް ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހި

ްޔަޤީންް ްއެ ްދެމުންގެންދާނަން. ްބޭނުން.ްޚިދުމަތެއް ްއަރުވަން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ކަން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދެންމެގައިްބޭފުޅަކުްވިދާޅުވެއްޖެްވީލްބަރޯގައިްބަލިމީހުންްއުފުލާްވާހަކަ.ްމިއީްވަރަށްްހިނިއަންނަް

ްސަރުް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއުފުލުމަކީ ްބަލިމީހުން ްވީލްބަރޯގައި ްއެއް. ްވާހަކަ ްމިއީްޒާތުގެ ްނިޒާމެއް. ްތަޢާރުފުކުރި ކާރުން

ް ްވޭތުވެދިޔަ، ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްކަމެއް. ްސަރުކާރުނ2118ްްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއޮތް ްޤައުމުގައި ްމި ްކުރިން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނީްވަނީްވަރަށްްބޮޑަށްްތަރައްޤީކޮށްފަ.ްވަރަށްްކުދިކުދިްއާބާދީތަކަށްްބަލިމީހުންްއުފުލާނެްއެމްބިއުލެންސްތަކާްއެއްޗެހިްވަ

ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނ2118ްްީދެއްވާފަ.ްއެހެންްއޮއްވާ،ް ްމިްޤައުމަށްްއައިްސަރުކާރުން،ްއެްބޭފުޅުންނަށް ވަނަްއަހަރު

ްވަރަށްްބޮޑަށްްވީރާނާވެގެން.ްއެމްބިއުލަންސެއްގެް ްދިޔައީ ްވާނުވާނޭގިގެން،ްކަމުގެްތަޖުރިބާނެތިގެންްޞިއްޙީްދާއިރާ ހަމަ

ްޓަ ްދިޔަޔަސް، ްފަޅައިގެން ްއެްފުރޮޅެއް ްގޮތަކަށް ްއޮތް ްއެ ްދެން ްވިޔަސް ްކަމެއް ްއެނޫން ްއަދި ްހަލާކުވިޔަސް ޔަރެއް

ްއޭގެް ްނުކުރެވުނު. ްމަރާމާތެއް ްއެ ްނުކުރެވުނު. ްހައްލެއް ްއެކަން ްދިޔައީ. ްފަނާވެގެން ްވީރާނާވެގެން ްއޮވެގެން ތަނެއްގައި

ްއުފު ްބަލިމީހުން ްވީލްބަރޯގައި ްގޮތަށް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްވެގެންދިޔައީ ްއޮތްްނަތީޖާއަކަށް ްމި ްމިއަދު ްއެއީކީ ްދިމާވުން. ލަން

ސަރުކާރުންްޒިންމާވާންޖެހޭްކަމެއްްނޫން.ްއޭގެްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާްބޭފުޅުން.ް
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ތުކުރުމުގެްއަހަރުްއެްބޭފުޅުންްކަންތައްކުރެއްވިްގޮތުންްމިހެންްދިމާވާންޖެހުނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްތަފ3ްްާވޭތުވެދިޔަް

ނޑައެޅިގެންް ްކަ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްނިޒާމެއް. ްތަޢާރުފުކުރި ްޤައުމަށް ްމި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ނިޒާމަކީ

ްގާއިމުކުރެއްވިއްޖެއްޔާް ްޤައުމުގައި ްމި ްސަރުކާރެއް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ދަންނަވާލަން

ްނުފެންނާނޭް ްތަފާތުކުރުމެއް ްގިންތިއަކަށްްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްފަންތިއަކަށް، ްއޫރަކަށް، ްޖިންސަކަށް، ްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ .

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްޤައުމު. ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަކީ ްމޮޓޯ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނޫން. ްބައެއް ްޚިދުމަތްދޭނެ ބަލައިގެން

ްރައްޔިތަ ްކޮންމެ ްދިވެހި ްއިސްކަންދީގެން ްޤައުމަށް ްޤައުމު. ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަސައްކަތްކުރާނީ ކީ

ްމީހެއްް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްރައްކާތެރިކަމެއް ްހިމާޔަތަކާއި ްއިނާޔަތަކާއި ްހުރިހާ ްކަށަވަރުކޮށްދޭ ްމީހަކަށް ްއެ ްއިން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއްވެސްް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ ްއެގޮތަށް ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ކަމަށް

ްޝަ ްތެރޭގައިްމީހެއްގެ ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްސިޔާސީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނުހުންނާނެ. ކުވާތަކެއް

ކިތަންމެްބުރަކޮށް،ްކިތަންމެްރަނގަޅަށްްބަޔަކުްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރިޔަސްްފާޑުކިޔުންތައްްއަމާޒުވެގެންދާނެ.ްފާޑުކިޔުމަކީް

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް، ްކުރަންޖެހޭ ްއެްއެއީ ްމީހުންނަށް ްކަންކުރާ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ްބަޔަކު ްފާޑުކިޔާނެ ސް.

ްހަމަް ްއުނދަގޫވާނެ. ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްކަންތައްތައް ްކުރެވޭ ްއެ މީހުންނަށް

ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ްފާޑުކިޔުންތައް ްބިނާކުރަނިވި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްދިމާވާނެ ްހީވާނީްްއެއާއެކީގައި ްމީހުންނަށް ކަންކުރާ

ްފާޑުކިޔުމަށްް ްބިނާކުރަނިވި ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅަށޭ. ްއެންމެ ްގެންދަނީ ްމި ްކުރެވެމުން ްކަންތައްތައް ތިމަންނަމެންނަށް

ްބަޖެޓުް ްބަޖެޓު، ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަބާކިޔަން. ްއަބަދުވެސް ޕާ.ޕީ.އެމުން

ް ްކުދިކުދިްކޮމިޓީން ްގޮތަށް، ްމިދެންނެވި ްއަޅުގަނޑު ްކުރަން. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްނަންް ްރަށެއްގެ ްވަކި ްނެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަމާލުކަންދޭން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި އާބާދީތަކާ

ްއެ ްދަންނަވައިފިއްޔާ ްނަން ްރަށެއްގެ ްވަކި ްއެއީ ްއޮވެދާނެ.ްދަނަންވާކަށެއް. ްހިތްހަމަނުޖެހުން ްއެކަމާ ްރަށްރަށުން ހެން

ްގެނައި.ްކ.ް ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ްނަމެއް ްހަމަ ްމިއީ ްކަހަލަ، ްނާލާފުށި ްއަތޮޅު ްމ. ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު އަޅުގަ

ސަމާލުކަމެއްްްއަތޮޅުްކާށިދޫްނެރުގެްދަތިކަންްކަހަލަ،ްމިކަހަލަްރަށްތައްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެްރަށްރަށަށްްއެބަްޖެހޭްޚާއްޞަ

ްމިް ްކަންތައްތައް ްހިމަނާ ްމި ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް، ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެއާއެކީގައި ްހަމަ ދޭން.

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްވެގެންނުވާނެ. ްކަމަށް ްކަންތައްތަކެއް ްހިމަނާ ްނަމެއްގައި ްހަމައެކަނި ްކަންކުރ3ްްިކަންތައްތަކަކީ އަހަރު

ްކުރަންވެއްޖެ ްކަން ްހިމަނަންވާނީްގޮތަށް ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިނުގަންނާނެ. ްރައްޔިތުންނެއް ްދިވެހި އްޔާ

ްދާއިރާގެް ްކުރެންދޫ ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް. ްކުރެވޭވަރުގެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްވާހަކަފުޅުދަ ްބަހުސްގައި ްމިއަދު ްމޫސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއަޅުގަނޑުމެންްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް، ްވިދާޅުވި ްއެ އްކަވަމުން

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުން ްއޭރުން ްބަޔަކަށް. ްކުރިއަށްދާ ްކަންތައްތަކައިގެން ްކުރެވޭވަރުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ވާންވާނީ

ްއަޅުް ްރައްޔިތުން ްޤަބޫލުކުރާނީ. ްރައްޔިތުން ްކަންތައްތައް ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިގަންނާނީ. ގަނޑުމެންނަށްްޚިދުމަތް
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ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުން،ްމީގައިްއެބަްހުރިްވަރަށްްގިނަްރަށްރަށުގެްބިންހިއްކުމުގެް އިތުބާރުކުރާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ނޑުްއެްދާއިރާްއަށްްނިސްބަތްނުވިް ނޑުްފާހަގަކޮށްލަން،ްއަޅުގަ މަޝްރޫޢުތައްްވެސްްހިމަނާފަ.ްޚާއްޞަްގޮތެއްގައިްއަޅުގަ

ނޑުްމިއަދުްއެބަްދައްކާލަންޖެހޭ.ްއެްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްްނަމަވެސްްކޮޅުމަޑުލުް ގުރައިދޫގެްބިންހިއްކުމުގެްވާހަކަްއަޅުގަ

ްމިއަދުގެްސަރުކާރަށް،ްކޮޅުމަޑުލުް ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ ްއެކީގައި ްއަޙްމަދުްޝަރީފުގެްޢިޒުނަޔާ މެންބަރު

ް ްހަމަ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްބިންހިއްކުމަކީ ްމިހުާރްގުރައިދޫގެ ްމަޝްރޫޢަށް ްމި ްމަޝްރޫޢެކޭ. ްފަށަންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ްއެވަރުންް ްއޮތީ. ްމިހާރު ްކަންނޭނގެ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްދިހަވަރަކަށް ްހަނދާންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްއޮތް ނޑައެޅިފައި ކަ

ްމި ްވެސް ްޖައްސަވައިގެން ްފައިސާ ްއައިޓަމަށް ްއެ ްއިތުރަށް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަހަރުގެްފަރުނުޖެހޭ އަންނަ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދަސްކުރަން ްފުއްދަން ްވަޢުދު ްވާ ްނިންމަން.ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަޝްރޫޢު ްމި 3ްތެރޭގައި

ްވަމުންް ްވަޢުދުތައް ްހުސް ްރަށެއްގައި ްކޮންމެ ްނޭގުނީމަ.ްއަރައި ްވަޢުދުފުއްދަން ްދާންޖެހުނީ ްނިމިގެން ްސަރުކާރު އަހަރުގެ

ްއަް ްފެކްޓްރީތައްްގެންދެވީ.ްފްލެޓުތައް ްކަމަށް.ްދޮންކެޔޮ ްއަޅުއްވައިދެއްވާނެ ްފެކްޓްރީތައް ްކަމަށް.ްގަރުދިޔަ ޅުއްވައިދެއްވާނެ

ް ްވަޑައިގެންނެވިއިރު، ްކަމަށް ްއެއ3ްްްއަޅުއްވައިދެއްވާނެ ްފެކްޓްރީ ްއެއްވެސް ްމީގެން ްދިޔައިރު ްދުވަސްވެގެން އަހަރު

ްނުދެވު ްއަޅައެއް ްފްލެޓެއް ްއެއްވެސް ްނުދެވުނު. ްއަޅައެއް ްއެއްވެސް ްވީްނު. ްނަތީޖާއަކަށް ްނުދެވުނު. ްފުއްދައެއް ވަޢުދެއް

ްއަށްް ްގެ ްއިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައިގެން ްއަމިއްލަފުޅަށް ްކަމަށް ްނުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްއަށް ތިމާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދުގެ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމުޙައްމަދުްވަޑައިގަންނަވަންޖެހިވަޑައިގަތީ. ްޑރ. ޔާ

ްވެވަޑައިގަންނަވ3ްްާވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކަށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްވޭތުވެދިޔަް އަހަރުްއެވީްފަދަްހުސްްވަޢުދުތައް

ްވަޑައިގެންް ްވެރިކަންކުރައްވަން ްމުއްދަތެއްގައި ްކުރު ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަކީ ްވެވަޑައިނުގަންނަވާށޭ. ްމަނިކުފާނު ބޭފުޅަކަށް

ްބޭ ް ްހިތްޕުޅަށްްހުންނެވި ްރަށެއްގައި ްކޮންމެ ްވަޑައިގަންނަވާ ްހަމަ ްމަސްދުވަހޭ. ްހައެއްކަ ްހަމަ ްއޮތީ ްބާކީ ފުޅެކޭ.

ްއެއީް ްއަދި ްނުވެހިނގައިދާނޭ. ްގޮތަށް ްއިންޞާފުވެރި ްއެންމެ ްއެއީ ްވަޢުދުވެޑައިގަތުމަކީ ްވަރަކަށް އަރާވަޑައިގެންނެވިހާ

ދާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންްހުއްޓުވައިލައްވާފައިްކޮށްދެވެންްހުރިްރައްޔިތުންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރާްކަމަކަށްްވެސްްނުވެހިނގައި

ްރައްޔިތުންް ްޚިދުމަތް ްމަނިކުފާނަށް ްއޭރުންނޭ ްވަޢުދުވެވަޑައިގަންނަވާށޭ. ްކަންތައްތަކަށް ްކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތައް

ްދެކެ ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްވެސް ްދެކޭދެކުން ްދޭތެރޭގައި ްމަނިކުފާނާ ްރައްޔިތުން ްއަދިްބަލައިގަންނާނީ. މުންގެންދާނީ.

ްގޮތަށްް ްއެ ްހަމަ ްއޮންނާނީ ްވެސް ްއޭރުން ްއިޙުތިރާމެއް ްއޮތް ްދޭތެރޭގައި ްމަނިކުފާނާ މިހާރުވެސް

ްބޭނުންވަނީ،ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ 2113ްމަސައްކަތްކުރައްވައިގެންނޭ.ްއަޅުގަ

ް ްހުށަހަޅުއްވައި، ްދައުލަތުން ްއަހަރު ްބަޖެޓަކ2113ްްީވަނަ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްދައުލަތުން ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްބަޖެޓެކޭ.ްވޭތުވެދިޔަ ްގެނެސްދޭ ްއަލިކަން ްއުއްމީދުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހައްދުންމަތީގެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑުމެން 3ްއަޅުގަ

ްރައް ްހައްދުންމަތީގެ ްގެނެސްދީ، ްނިމުމެއް ްތިބިތިބުމަށް ްމާޔޫސްވެފައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްހިނިތުންކުރުވާނެްއަހަރު ޔިތުން

ްބަޖެޓެކޭ.
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ްްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ްހަދާނެް ްސުވަރުގެއަކަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްޢަލައިކުމް. ްއައްސަލާމު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހީވާކަހަ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު ްފުރުޞަތެއްްމިންވަރަށް ްވެރިކަންކުރުމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިއީ ްއަދި ލަ

ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާްބޭބޭފުޅުންނޭ.ްއާދެ!ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްރަނގަޅަށްްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނީްއެްބޭފުޅުންް

ް ްކުރީގައި ްމީގެ ް ްޤައުމުގައި ްކުރެއްވުމުގ31ްްެމި ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެްްއަހަރުގައި ްލިބި، ފުރުޞަތު

ް ްމިއީ ްވާހަކައާ. ްބޯފެނުގެ ްސާފު ްއާއި ްވާހަކަ ްނަރުދަމާގެ ްވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ވަނ21ްްަހާލަތު.

ް ްހިޔެއްނުވޭ.2112ްްޤަރުނުގައި ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަތަކެއްހެނެއް ްކަހަލަ ްދައްކާ ްރައްޔިތަކު ްދުނިޔޭގެ ްއަހަރުގައި ވަނަ

ްޤައު ްހިތަށްއަރާ،ްއެހެންވީމާ، ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްއެނގެން. ްއޮތީ ްމި ްމިހާރުވެސް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްހާލަތު މުގެ

ްބަޖެުޓް ްމި ްމުހިއްމުކަމެއްތޯއޭ ްކޮން ްކީއްކުރަންތޯއޭ. ްޖެހެނީ ްމި ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންްޢާއްމުްގޮތެއްގައިްބަޖެޓުް ފާސްކޮށްފައިްދެނީްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްއޮންނަްފާސްކުރުމުގައިްއޮތީ.ްއަޅުގަ

ްބާސްޓަޑައިޒްޑުްސަރުކާ ްއިލިޖިޓިމެޑް، ްސަރުކާރަތަކަށް. ްޤަބޫލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްވޯޓުދީގެން ްރައްޔިތުން ރަކަށް.

ްބޭ ްކޮން ްއެއީ ްނޭނގޭ.ްއަނެއްކާްދިނަސް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކަމެއް ްހަދައިއުޅޭ ްބަޖެޓުދީ ްމީހުން ނުމެއްގައިތޯްސަރުކާރަތަކަށް

ނޑުމެންްބަޖެޓެއްްފާސްކޮށް،ްބަޖެޓުގައިްލިޔެފައިްހުންނަްކަންތައްތައްް ނޑުމެންްއެކަންްކުރަންްމިްވީ.ްއެއީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްހިނގައިދާނެ.ް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްފޭރޭނެ. ްއޮތަސް ްނުލިޔެ ްނޫން. ްލާޒިމެއް ްކޮންމެހެނެއް ްކުރާކަށް ވެސް

ް ްސަރުކާރުތަކަށް ްހިތުހުރިްއެކައުންޓަބަލް ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްދިުނމުގެ ްބަޖެޓެއް ްއެހެންނޫންނަމަހީ ްހަދާނީ. ްބަޖެޓުދީ މީހުން

ްބައްލަވާ!ް ްފެންނަނީ.ްނިކަން ްމި ްމިހާރުވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދާތަން ްގޮތްތަކަކަށްްޢަމަލުކުރަމުން ގޮތަކަށް،ްހިތުހުރި

ްއެބަްބުނޭ،ްހުއްދަހޯދައިގެ ްޤާނޫނުގައި ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލޯނުނެގޭނީ. ްނެގ311ްްީނޭ ްލޯނެއް ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ްބަޖެޓަށްް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްފަހަރު ްމި ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްފަހަކުން. ްދާދި ްހުއްދަހޯދައިގެންތޯ ްމަޖިލީހުން މި

ލިޔަންްމ27ްިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޢާއިލާގެްބޭފުޅުންނަށްްޚަރަދުކުރުމަށް،ްރަނގަޅުްފެންވަރެއްގައިްއުޅުއްވުމަށްްޓަކައިް

ްތަޞައްރަފުފުދި،ް ްތެރޭގައި ްބޭފުޅުންގެ ްޢާއިލާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވީއިރުގައި ްކަނޑައަޅާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ރުފިޔާ

އަހަރުންމަތީްވަޒީފާތަކުގައިްއަދިްވަޒީފާތަކުގައިްވެސްްރާއްޖެްއިންްބޭރު،ްއެމެރިކާްފަދަްޤައުމުތަކުގައިްމ18ްްިއުމުރުންް

ްމި ްދުނިޔޭގެްްވަޒީފާއަދާކުރަމުންދަނީ. ްއެހެން ްމިއީ ްދެނީ. ްމި ްމާލިއްޔަތުން ްބަޖެޓުން، ްދައުލަތުން ްވެސް ބޭބޭފުޅުންނަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްނުވޭ. ްއެއް ްފެނިފަ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއުސޫލެއް ްއޮންނަ ްކުރަން ްއެކަން ޤައުމުތަކުގައި

ްއަޅު ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަދައްކާއިރު ްބަޖެޓު ްމިސްރާބުންްހަމައެއާއެކުގައި ްހުންނަ ްކަންބޮޑުވުން ގަނޑުގެ

ްމިް ްރިޔާޟާ، ްކޮމިޝަނަރ ްއަދި ްޑރ.ވަޙީދާ ްގޮވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްއަމާޒުކުރެވޭނީ. ްބޮޑަށް ްވާހަކަ ނޑަށް އަޅުގަ

ްއެް ްވީޑިއޯގައި ްލީކުވި ްއިހަކަށްދުވަހު ްހިމަނުއްވައި ްބަޖެޓުގައި ްނަންގަވައި،ްމި ްދައުލަތަށް ްމުދާ ްމާލިއްޔަތާއި ބޭބޭފުޅުންގެ
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ްބަދަލުްފެ ްއޭގެ ްއަށް ްޢާއިލާ ްއެ ްވާތީވެ، ްމަރައިލާފައި ްމަރާލި، ްމީހަކު ްމަރަކުން ްގަސްތުގައި ްމީހަކު ްފުލުހުންގެ ންނަ

ދުވަސްވަންދެންްމ21ްްިހޯދައިދިނުމަށްްއެްޚަރަދުކުރުމަށްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނުމަށް.ްހަމައެއާއެކުގައި،ްއިހަކަށްދުވަހުގައިް

ދުވަސްްވަންދެންްޖަލުގައިްބައިންދާފައިްދޫކޮށްލާފައިްވަނީ.61ްްގައިްބައިންދާފައި،ްޕާޓީްއަށްްނިސްބަތްވާްޒުވާނަކުްޖަލު

ްބަޖެޓުގައިް ްމި ްވެސް ްހޯދައިދިނުމަށް ްބަދަލު ްއޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްބައިންދައިލީ. ްހަމަ ްނޫން. ްފެނިގެނެއް ްކަމެއް އެއްވެސް

ްއަޅުް ްހިމެނުމަށް ްނަންގަވާފައި ްމުދާ ްމާލިއްޔަތާއި ްބެބޭފުޅުންގެ ްމި ްމިހެންްހަމަ ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ! ްގޮވާލަން. ނޑު ގަ

ްބަޖެޓެއް،ް ްމިްކުރާްއަނިޔާ،ްބޮޑު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެނގޭ،ްފުލުހުންްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކާއިރުގައި

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްއަނިޔާ ްކުރާ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްފުލުހުން ްވާއިރުގައި ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަދަދެއް ބޮޑު

ްދުވަހުގައިް ްކުރީ ްޖެހެނީ، ްމި ްހަތިޔާރުދޭން ްބަޖެޓުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަނެއްކާވެސް ްކައްސާލައިގެންނުވާނެ. ސިކުނޑިން

ްނޫނޭ.ް ްބައެއް ްހަންބޯ ްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ްއާދެ! ްކަމަށް. ްބޭފުޅެއް ްހަންބޯ ްވަރަށް ްވިދާޅުވެއްޖެ، ކޮމިޝަނަރްރިޔާޟު

ނޑުމެންނާް ްއަޅުގަ ްހަތިޔާރުއަޅައިގެން ްއެހެންވީމާ،ްްދަގަނޑު ްނޫންތޯ. ްނުވާނެ ްހަންބޮލެއް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިމާކުރީމަ،

ްމިސާލަކަށް،ް ްބައްލަވާ! ްއާދެ! ްދޭކަށެއް. ްފުލުހުންނަކަށް ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްނުފެނޭ ނޑަކަށް އަޅުގަ

ްއަ ްދިމާލުގައި ނޑާ ްއުސްފަ ްހައްޔަރުކުރީ ްދުވަހުގައި ްހައްޔަރުކުރި ްފަހުން ްއެންމެ ނޑު ްއެއްވެފައިްއަޅުގަ ޅުގަނޑުމެން

ްވެސް.ް ްކުރިއްޔާ ްކަމެއް ްއަޅުގަނޑު ްއެނގޭނީ ްނޫންތޯ ްއަޅުގަނޑަކަށް ްހުއްޓާ. ްނުކޮށް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ތިއްބާ،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަށޭ. ްކުރަނީ ްމި ްކަންތައްތައް ްމި ްފުލުހުން ްޤަބޫލުކުރާނެތޯ ްނަފުސު ްއަޅުގަނޑުގެ އެހެންވީމާ،

ްހައްޔަރުކު ްހައްޔަރުކުރީއޭްހައްޔަރުކޮށްފައި ްތެރޭގައި ްއުޅުމުގެ ްއޭގެތެރޭގައި ްމުޒާހަރާ ްއޮތް، ްއެބަ ްވެސް ްލިޔުމުގައި ރި

އުޑުމަތިންްކަމެއ7ްްްއިނގޭތޯ.ްކޯޓަށްްގޮސް،ްއަނެއްްދުވަހުގައިްޖަލުގައިްބައިންދާފައިްކޯޓަށްްގެންގޮސް،ްކުއްލިއަކަށްް

ްފުލުހު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްކޯޓަށް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްތަޅައިްދިމާވި ްބޭކަނބަލެއްގައި ްއަންހެން ންގެ

ްކުރަނީް ްމި ްކްރައިމްސް ްސްޕޮންސަރޑް ްސްޓޭޓް ްނިޔަތުގައި ްނުބައި ްމެލިޝަސްލީ ްބައްލަވާ! މާރާމާރީހިންގާފައިވާތީވެ.

ްވަރުގެް ްމި ްފުލުހުންނަކަށް ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްކުރާކަށް ްކަންތައްތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮސް. ޔުނިފޯމުގައި

ޖެޓެއްްދޭކަށް.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއަބަދުވެސްްމިްފެންނަނީ،ްބާރުބާރަށްްފެންނާނެްމަގުތަކުގައިްޖިޕުތަކަށް،ްވޭންތަކަށްްބަ

އަރައިގެންްދެކޮޅަށްްޕްޓްރޯލްއަންދާފައިްދުއްވާްތަން.ްއެކަމަކުްއެްބޭފުޅުންގެްއެްދުއްވުމުންްހާސިލުވާްކަންތައްތައްްއެބަް

ްރޭ ްކްރައިމް ްރާއްޖޭގެ ްއަޚްްއޮތްތޯ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްކުޑަކުރެވޭތޯ؟ ްމަދުކުރެވޭތޯ، ްއެބަ ޓްސް

ްވެސްް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްވެސް ްއެކަން ްވާއިރު ްއަވަހާރަކޮށްލާފައި ްގޮތަކަށް ްއަނިޔާވެރި ްއޮތް، ްއެ ޑރ.އަފްރާޝީމު

ްއަޅުގަނޑުމެް ްއަރާވަޑައިގެން ްކޮމިޝަނަރު ްޕޮލިސް ްވެސް ްފަހުން ްއެންމެ ްއުއްމީދީްހޯދިފައިނުވޭ. ްވަރަށް ްހީކުރީ ން

ްފާއިތުވެދިޔަް ްމަސް ްތިން ްމަސް، ްދެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްހޯދާނެ ްޤާތިލު ްމިކަމުގެ ްކަމަށް. ްދައްކަވާނެ ވާހަކަފުޅެއް

ްއެްކަންވެސްްސިޔާސީކުރުމުގެްވާހަކަް ްކަމެއް.ްއަދި ްލިބިފައިނުވަނީ.ްހިތާމަހުރި ްހަމަްއެންމެްކުރިއެރުމެއްްވެސް ފަހުން

ްގޮތަށް ްމޭރުމަކުންްްއެ ްއެފަދަ ްކަންތައް ްއެ ްކަންބޮޑުވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްވާތީ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި މޭރުމުން
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ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރުްޖެހޭނެްކޮންމެވެސްްއަސާސެއްގެްމައްޗަށް،ްހެކިތަކެއްްލިބިގެންްއެއީްސިޔާސީްކަމެކޭްވިދާޅުވެވޭނީް

ްކު ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްމިހިރަ ްއެހެންވީމާ، ްހަމައެހެންމެްވެސް. ްއަދި ްނުފެނޭ. ްއަޅުގަނޑަކަށް ްބަޖެޓުދިނުމަކަށް ރުމަކަށް

ް ްއިތުރުކޮށްފައިވޭ. ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްސަތޭކަ ްއެތައް ްއެތައް ްވޭ.211ްްބަޣާވާތަށްފަހުގައި ްއިތުރުކޮށްފައި ފުލުހުން

ވަނަްދުވަހު،7ްްޅާލިްކޮންމެްބޮލަކަށް،ްއަދިްފަޅާލިްކޮންމެްބޮލަކަށްްއިތުރުްޕޯމަޝަނެއް.ްމާލިއްޔަތަށްްމިްބާރުކުރަނީ.ްފަް

ްޕްރޮމޯޝަންްދިނ8ްްް ްބޮލަކަށް ްތެރެއިންްމުގުރުންްޖަހައި،ްތަޅައި،ްފަޅާލިްކޮންމެ ވަނަްދުވަހުގައިްދިވެހިްރައްޔިތުންގެ

ްބޮޑުް ްމިހާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބަޖެޓުން ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުރަންތޯ ްމިކަން ްފެނިގެންދިޔައީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ތަން

ްއެްބަ ްހަމައެހެންމެ، ްއާދެ! ްދޭކަށް. ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްއެހާ ްބަޖެޓުން ްކުރުމަކަށް ްމިކަން ްހެޔޮނުވާނެ ްދޭންޖެހެނީ. ޖެޓެއް

ްދުވާް ްފަހަތުން ްމީހުންގެ ްސިޔާސީ ްފެންނަނީ ްއަބަދުވެސް ްދައްކާއިރުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްތަޙްޤީޤުގެ ބޭފުޅުންގެ

ްހު ްފުލުހުންގެ ްމުޅި ްދައުލަތުގެ، ްމުޅި ްދުވުމުގަ.ްތަން. ްފަހަތުން ްމީހުންގެ ްސިޔާސީ ްވޭސްޓުކުރަނީ ްރިސޯސްތަކެއް ރިހާ

ްނަގާ.ް ްއެބަ ްޑީ.އެން.އޭ ްހަދާ. ްފާސްކޮށް ްއެބަ ްދަންދެން ްވެލިފުކަކަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ނޑު ްއުސްފަސްގަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއަޅުް ްދަންނަވާނީ ްއެއްކޮށް ްހިތާމަޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރޭ. ްއެބަ ްކަމެއް ްމަގުމަތީގައިްމިހުރިހާ ނޑުމެންގެ ގަ

ހިނގާްކްރައިމްްރޭޓްސްްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްްދަށްކުކުރެވޭްތަނެއްްނުފެނެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންގެްގައިގައިްތަޅަންް

ްފުލުހުންގެް ްއިތުރުކުރުމަށާއި ްފުލުހުން ްކުރުމަށާއި ްމިކަން ްގަތުމާ، ްބޫޓު ްގަތުމާއި ްމުގުރުބުރި ްގަތުމާއި އަސޭމިރުސްދުން

ނޑުްްމުސާރަ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްހެޔޮނުވާނެ ްދޭކަށް ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރުމަކަށް ްކަންކަން ްމި ބޮޑުކުރުމަށާ،

ްކިޔާްބަސްްމިއީކީް ނޑުމެންނަށްްއެނގޭ،ްޤައުމުތަކުގައިްއިމްޕިއުނިޓީއޭްއިނގިރޭސިންްމި ދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްއަޅުގަ

ނޫންކަން.ްމިއީްޑިޒައިންކުރެވިގެންްކުރާްކަންތައްތައް.ްއެހެންވެގެންްމިްްހަމައެކަނިްއެކްސިޑެންޓުްގޮތުގައިްދިމާވާްކަމެއް

ްއަދިްކިއެއްތޯ.ް ްގައިގައި ްނަމުގައި،ްޔުނިފޯމުއަޅައިގެންްއައިސް،ްރައްޔިތުން ްނަމުގައި،ްފުލުހުންގެ ްދައުލަތުގެ ޤައުމުގައި

ްސުން ްތަޅައި ްގައިގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދަބެއްްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްއެކަކަށް ްއެއިން ނާފަތިކޮށް،

ްބަޖެޓަށް.ް ްފާސްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބާރުކުރަނީ ްލިބުނީމާ ްޕްރޮމޯޝަން ްނުލިބި ްއަދަބެއް ްނުވޭ. ްލިބޭގޮތެއް ވެސް

ނޑުްކުރީްދުވަހެއްގައިްވެސްްމިް ނޑަށްްނުފެންނަްވާހަކަްހަމަްދަންނަވާލަން.ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްކުރުމަށްްއަޅުގަ

މަޖިލީހުގައިްމިސާލެއްްދަންނަވާލިން.ްދާދިްފަހުންްއެލް.އައި.ޕީ.ޑީ،ްލޮސްއެންޖަލިސްްޕޮލިސްްޑިޕާޓްމަންޓުގެްޚަބަރުތަކުގެް

ްރާއްޖޭގައިް ްމަންޒަރު.ްއަދި،ްމި ްޖެހި ްގައިގައި ްމީހެއްގެ ްގޮސް،ްޢާއްމު ްޔުނިފޯމުއަޅައިގެން ްވަނީ،ްފުލުހެއް ްމި ތެރޭގައި

ްގޮތަކަށެއް ްތަޅާ ްފުލުހުން ްވީޑިއޯްްމި ްއެ ްއިންނަނީ. ްޖަހާފައި ްވީޑިއޯ.ްކުޑަގޮތަކަށް ްއެ ްބެލިން ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ނޫނޭ.

ްއަށް.ްއޭނަް ްވެރިޔާ ްއިސް ްޑިޕާޓްމަންޓުގެ ްއެ ްފިޔަވަޅުއެޅީ ްޑިޕާޓްމަންޓުން ްޕޮލިސް ްއެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ލީކުވީމާ،ްއެންމެ

ްފި ްވެސް ްމެދު ްފުލުހުންނާ ްހިންގި ްޢަމަލު ްއެ ްބަލައި،ްވަކިކުރީ.ްއެއަށްފަހުގައި ްކަންކަން ްމި ްމީހުން ްމި ޔަވަޅުއެޅީ.ްމިއީ

ްސުންނާފަތިކުރާއިރުގައިް ްތަޅައި ްގައިގައި ްރައްޔިތުން ްހެވިފައި، ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްގޮތަކީ. ްއެކައުންޓަބަލްކުރާ މީހުން

ްނު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްހިތްވަރުދެނީ.ްމިއީ ްމީހުންނަށް ްކުރާ ްޖަހަމުންދަނީ.ްމިކަން ްމެޑަލްތައް ދޭންވީްސަބަބަކީްވެސް
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ްއެބަް ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމަކީ ްއަނެއް ްކަންބޮޑުވާ ްއަޅުގަނޑު ްއެއާއެކުގައި، ްހަމަ ްއާދެ! ފުލުހުންނަށް.

ް ްވެސް ްސަރުކާރުގައި ްއެމް.ޑި.ޕީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަނގަޅުކުރުމަށް. ްނިޒާމު ްކޯޓުތަކުގެ ނޑައަޅަން އެތައ371ްްްކަ

ްއެހެންނަ ނޑައެޅިން. ްކަ ްބޮޑަށްްމިލިޔަނެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރައްވާ ްނިޒާމުގައި ްކޯޓުތަކުގެ ްއަބަދުވެސް މަވެސް

ްވާހަކަ.ް ްއިމާރާތެއްގެ ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްބައްދަލުވާ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްސެމިނާއަކަށް، ްކޮންމެ ފާހަގަކުރެއްވެނީ

ްވާ ްވެސް ްދުވަހަކު ްވާހަކަ. ްބާވަތެއްގެ ްމި ްކުޑަވެގެން، ްއިމާރާތް ްއިންޞާފުވެރިްއަބަދުވެސް ހަކަފުޅުނުދައްކަވާނެ

ްވާހަކަް ްބިނާކުރުމުގެ ްމީހުން ްއެއް. ްވާހަކަ ްވަސީލަތްތަކުގެ ްބޭނުންވާނެ ްނެރެދިނުމަށް ްހަމަޔަށް ްރައްޔިތުންނާ ޙުކުމްތަކެއް

ްބައްލަވާ!ް ްވެސް ްފަހުން ްއެންމެ ްވާހަކަނުދައްކަވާނެ. ްހެދުމުގެ ްކަމަށް ނޑިޔާރުން ްފަ ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ އެއް.

ނޑު މެންްމިްބަޖެޓުގެްވާހަކަްވެސްްދައްކާނެްކަމެއްްނެތް.ްބަޣާވާތުގެްވާހަކަްވެސްްދައްކާނެްކަމެއްްނެތް.ްއިއްޔެްއަޅުގަ

ސުޕްރީމްްކޯޓުންްނިންމެވިްމައްސަލަްއަށްްބައްލަވާ!ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްޖަސްޓިސް.ްއާދެ!ްނެޗުރަލްްޖަސްޓިސް،ް

ނޑާލިްދުވަހެއްްއިއްޔެްއަކީ.ް ނޑުމެނަށްްއެންމެނަށްްވެސްްއެބަްއެނގޭްކަންކުރިްމީހާ.ްކަމުގައިްޠަބީޢީްޤާނޫނުްފު އަޅުގަ

ްނީދެވޭނެކަން.ްބައްލަވާ!ްޖުޑިޝަލްް ްބެންޗުގައި ްކޯޓުގެ ްމީހާ ްއެ ްޙުކުމްކުރުމަށް ްމައްޗަށް ްމީހާގެ ްއެ ްމީހާ ތުހުމަތުކުރެވޭ

ްކޯ ްބޭފުޅާ،ްސުޕްރީމް ްކުރެއްވި ްކަންތައްތައް ްއިންނަވައި،ްމި ްކޮމިޝަނުގައި ްއިންނަވައިގެންްސާރވިސް ްބެންޗުގައި ޓުގެ

ނޑުމެންްލޯމަރައިލާފައިްމިްބެވެނީ.ްމިއީް މައްސަލަްމިްނިންމެވީ.ްމިހާްސީރިޔަސްްކަންތައްތައްްޤައުމުގައިްވާއިރުްއަޅުގަ

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްނުރައްކާތެރި ްބަޣާވާތަކަށްވުރެ ް ްކަންތައްތައް. ްމުހިއްމު ްވެސް ްވުރެ ބަޣާވާތަކަށް

ްޙުކުމްއިއްވަނީ.ްފެންނަ ްމައްޗަށް ްނަފުސުގެ ްއަމިއްލަ ްއިންނަވައިގެން ްބެންޗުގައި ްމީހާ ްމީހާ،ްތުހުމަތުކުރެވޭ ނީ.ްކަންކުރި

ްއެއްކޮށްް ްބޭސިސް ްމުޅި ްއަސާސްގައި، ްޖަސްޓިސްގެ ްނެޗުރަލް ްމުޅި ްްމިއީ ްކުރެވޭނީ. ްމިކަން ްއިންޞާފުން ކިހިނެއްތޯ

ްހިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަކީ. ްއިއްޔެ ްދުވަހެއް ނޑާލި ްއަންނަްފު ްދެން ްޤައުމަށް ްމި ްޔަޤީން، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދުވަހެއް. މަކުރާ

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްބާޠިލުކުރެއްވުންކަން. ްޙުކުމް ްއެ ްކަމަކީ ްވާނެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކޯޓުން ސުޕްރީމް

ްކޯ ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްހުޅުމާލޭ ްވާހަކަދައްކާއިރުގައި ްކޯޓުތަކުގެ ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްކޯޓަށްްވާހަކަދައްކާއިރުގައި ްބުނާ ްކަމަށް ޓު

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްއެހެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދިނުމަށް ްބަޖެޓެއް އެއްވެސް

ްކިޔާް ްކޯޓު ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްހުޅުމާލޭ ްބޭނުންވޭ، ްގޮވާލަން ްހަރުއަޑުން ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްވިދާޅުވެފައިވޭ. އެފަދައިން

ްނުހުންނާނެް ްޤާނޫނުްކޯޓެއް ްބެހޭ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްކޯޓާ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްކޯޓު ްކޯޓެއް.ްއެ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު .ްއެއީ

ްކިޔާް ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްހުޅުމާލޭ ްދެއްވިންތޯ ްވޯޓެއް ްރައީސް ްމެންބަރުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބަޔަކީ ހަދާ

ްއެއްް ްތިއްބެވި ްދެން ްތަނުގައި ްމި ްހެއްދެވުމަށް. ްހުޅުމާލޭްކޯޓެއް ްވޯޓެއް ްދެއްވިންތޯ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ވެސް

ްނޯންނާނެ.ް ްކިޔާްކޯޓެއް ްހެދިްހަގައިމު،ްހުޅުމާލޭްކޯޓު ނޑުމެން ްހެއްދެވުމަށް.ްނޫން.ްްއަޅުގަ ްކޯޓެއް ްކިޔާ މެޖިސްޓްރޭޓު

ްކީއްވެ ްދެން، ްޤާނޫނަކުން. ްފާސްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ްބަޔަކީ ްހަދާ ްކޯޓު ްހުޅުމާލެްއެކަމަކު، ތޯ

ނޑުމެންގެްނިޒާމު،ްމިްޖުޑިޝަރީގެްނިޒާމުްމިްއޮތްްހާލަތުް މެޖިސްޓްރޭޓުްކިޔާްކޯޓެއްްއޮންނަންވީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ
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ނޑުމެންގެްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް މިްއޮތީްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްސާބިތުވާން.ްއަދިްއަޅުގަ

ްޖުވެނަ ްދޭންޖެހޭްއިހަކަށްދުވަހަކު ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްކޯޓުގެ ްކޯޓުން. ްއެ ްކުރި ްއަމުރެއް ްވަޑައިގަތުމަށް ްކޯޓަށް އިލް

ްކޯޓަށްް ްޖުވެނައިލް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނުލިބޭތީ، ްހަމަހަމަގޮތުގައި ްނުލިބޭތީ، ްއިނާޔަތެއް ކޮންމެވެސް

ނައިލްްކޯޓުގެްމީހުންގެްމުސާރައަކާްކީއްކީއްތޯ.ްމިފަދަްވަޑައިގަތުމަށްްއަމުރެއް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސަކަށްްޖުވެ

ްކޮމިޝަނަށްް ްސާރވިސް ްޖުޑިޝަލް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްކުރަނީ. ްމި ްހިތާމަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްހިނގާތީވެ ކަންތައްތައް

ނޑައެޅުމުގައިްވެސްްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއެްބޭފުޅުންްކުރައްވާްމަސައްކަތްޕުޅާ،ްއެްބޭފުޅުންގެްމަސް އޫލިއްޔަތުތައްްބަޖެޓުްކަ

ްޖުޑިޝަލްް ްތާނގައި ްމިވީހާ ްކުރީގަ. ްކަނޑައެޅުމުގެ ްބަޖެޓު ްބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަން އަދާކުރައްވާތޯ،ްމި

ނޑަކަށްްސާފުްގޮތެއްގައިްފެންނާކަށެއްްނެތް.ްއެހެން،ްދުނިޔޭގެް ސާރވިސްްކޮމިޝަނުންްކުރެއްވިްކަންތައްތަކެއްްއަޅުގަ

ް ްޢާއްމު ްސިފައިގައިްޤައުމުތަކުގައި ްރިޕޯޓުތަކުގެ ްނިމޭއިރުގައި ްއަހަރު ްމަސައްކަތްތައް ްކޮމިޝަންތައް، ގޮތެއްގައި

ްރިޕޯޓުތަކެއް،ް ްމައްސަލަތަކުގެ ްހުށަހެޅޭ ްކޮމިޝަނަށް ްސާރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނިކުންނާނެ.

ްއަދަދެއް،ްކުރެއްވިްކަމެއްްއެނގޭކަށެ ްއަދަދެއް،ްނިމުނު އްްނެތް.ްއެންމެްފުރަތަމަްގޯސް.ްއެއަށްފަހުގައިްމައްސަލަތަކުގެ

ްއަހަރެއްް ްއެތަކެއް ްމައްސަލަތައް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނުކަން ްކޮމިޝަނަށް ްސާރވިސް ޖުޑިޝަލް

ްއެބަް ްއޯވަރރޫލް ްއަދި ްމައްޗަށް ްއޭގެ ްގޮތަކަށް ްނިންމެވި ްނިންމެވީމާ،ްއެ ްއެ ްނޫން. ްނިމެނީކީ ްވެސް ފާއިތުވެދާއިރުގައި

ްއަޅަންްނިންމެވިޔަސްްއެކަންްކުރެވެންްއޮންނަނީކީްްކުރޭ ނޑިޔާރުންނާްބެހޭްގޮތުންްފިޔަވަޅެއް ހަމަްކޯޓުތަކުން.ްއެއީްފަ

ްއިޝާރާތްކުރިް ްދެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޅުއްވި، ްފިޔަވަޅެއް ްކުރީގައި ްމީގެ ްކޮމިޝަނުން ްސާރވިސް ްޖުޑިޝަލް ނޫން.

ްއިންނަވާ ްމިހާރު ްޤާޟީއަކަށް ްއިސް ްކޯޓުގެ ްއިންވަނިކޮށް.ްްޖުވެނައިލް ްކޯޓުގައި ްމަދަނީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމައްޗަށް، ބޭފުޅާގެ

ޢާއްމުންގެްތެރެއިންްމީހުން،ްލޯޔަރުންްއެތަކެއްްމައްސަލަްއެްކޮމިޝަނަށްްހުށަހަޅާފައިވޭ،ްމިްދެންނެވިްޤާޟީއާްމެދުގަ.ް

އެއްގޮތެއްްވެސްްނެތީ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސްްފިޔަވަޅެއްްއެޅޭނެްހަމަްއެއްވެސްްގޮތެއްްނެތީ.ްމައްސަލަްބެލެނީކީްނޫން.ް

ނޑިޔާރުްކަންތައްް ްފަ ްނިންމެވުމެއްްނިންމަވައިފި،ްއެ ްމެދުގައިްކޮންމެވެސް ނޑިޔާރާ ްފަ ްމި ްކޯޓުން ްހުއްޓާ،ްހައި މިހެން

ްހަމަް ްއަމުރުނެރުނީ. ްކަމަށް ްތަބާވާންޖެހޭނެ ްއަމުރަށް ްކޯޓުގެ ްހައި ްއަދި ްގޮތަށޭ. ނޑުވައިލާ ްބާރުކަ ްކޯޓުގެ ްހައި ކުރެއްވީ

ްކޯޓުގެއެއާއެކުް ްނިސްބަތްވެވަޑައިގެން ްބޭފުޅާ ްވެސްްްގައި،ްއެ ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ނޑިޔާރުންގެ ްފަ އަޣްލަބިއްޔަތުން،ްއެހެން

ނޑިޔާރާްމެދުގައިްދެންް ނޑިޔާރު.ްމިްފަ އެކަންްއެގޮތަށްްފާސްވެފައިްއޮއްވާ،ްއެއަށްްވެސްްދިފާޢިކުރެއްވީްމިދެންނެވިްފަ

ްކޮމިޝަނުން ްސާރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްފިޔަވަޅުްްއެހެންވެގެން ްއެޅުއްވި ްއަޅުއްވަންޖެހިވަޑައިގެންފި. ްފިޔަވަޅެއް ކޮންމެހެން

ްފިޔަވަޅަކީް ްއެޅުއްވި ްއެއް. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްގިނައިން ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން، ްއެބަ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޖުވެނައި ްކޯޓާއި ްސިވިލް ްކޯޓާއި ްމަދަނީ ްކޯޓޭ. ްދެ ްހަމައެއްގެ ްއެއް ްކޯޓުގެ، ްކޯޓަށްްޖުވެނައިލް ްޖުވެނައިލް ްކޯޓު. ލް

ބަދަލުކުރެއްވީ.ްދެންްއެއަށްވުރެްއަންތަރީސްވާންޖެހެނީްޖެހިގެންްއައިްދުވަހުގައިްޖުވެނައިލްްކޯޓުގެްއިސްްޤާޟީއަކަށް،ް

ްމިްޤައުމުގެް ނޑުމެން ްހަމަޖެހިގެންދިޔައީ.ްމިއީްއަޅުގަ ްއަށްްއަދަބެކޭްމިްދިނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއިސްްޤާޟީއަކަށް މީނަ
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ްކުރައްވާްކަންތަ ްކަންތައް ްއެ ްޤައުމުތަކުގައި ްއެހެން ްތަހުޒީބު ްދުނިޔޭގެ ްބައްލަވާ! ްއެހެންނަމަވެސް، ްގޮތަކީ. ްވެފައިވާ އް

ްމެދުް ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްކިޔާނީ ްކޮމްޕްލެއިންޑް ްޖުޑިޝަލް ްއޮފް ްއޮފީސް ްއިނގިރޭސިވިލާތުގައި ްމިސާލަކަށް، ގޮތް.

ް ްއެންމެ ްތަނުގައި ްއަށް.ްއެ ްބޮޑީ ްމަސައްކަތްކުރަނީ.ްސ15ްްފިޔަވަޅުއަޅާ ްލައިގެން ްއަހަރ1611ް،2111ްްުޓާފުން ވަނަ

ް ްބެލުމުގައި ްމައްސަލަތައް ްއޭގެތެރެއިން ްހުށަހެޅިފައިވޭ. 31ްްމައްސަލަ ނޑިޔާރުން 1ްްފަ ްވަކިކުރީ. ްތެރޭގައި 22ްއަހަރު

ް ްސަސްޕެންޑުކުރި. ްފަނޑިޔާރަކު ްއެއް ްދީފައިވޭ. ްއަދަބުތައް ްނޫން ްއެ ނޑިޔާރުންނަށް ނޑިޔާރަކ14ްުފަ މައްސަލަްްފަ

ް ްރިޒައިންކުރީ. ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމ8ްްިބަލަމުންދާތީވެ، ްރީހެބޭ ްމަޖުބޫރުކުރީ. ްރީހެބުދިނުމަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ނޑިޔާރަކު ފަ

ނޑުްވަނީްދަށަށްްގޮއްސައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަމިއްލަްއަށްްޓްރޭނިންްލިބޭށޭ.ްމިކަމަށްް ދެންނެވީްކަލޭމެންގެްއަޚްލާޤުްމިންގަ

91ްބޭފުޅުންްކަންތައްތައްްނިންމަވާފައިވާ.ްއަދިްއަނެއްކާްމައްސަލަްނިންމެވުމުގައިްބައްލަވާ،ް%ްމަޖުބޫރުކުރީ.ްމިއީްއެ

 ދުވަހުގެްތެރޭގައި...15ްމައްސަލ95ްްަމައްސަލަްދެްދުވަހުގެްތެރޭގައިްވަގުތީްޖަވާބުދޭ.ް%

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހަމަ ްވަގުތު ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްމެންބަރަށް ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިނގޭތޯ. ވީ

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު

ނޑައަޅާފައިްއެބަްއޮވޭ.ްއެްނިޒާމުގެްތެރޭގައިްބޮޑުްްޝުކުރިއްޔާ.ްމިއަދުގެްމަޖިލިސްްކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައިްނިޒާމެއްްކަ

ް ްޕާޓީއަކުން ްކޮންމެ ްއެއްބަސްވެފައި ްޕާޓީ ްބުނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީގ11ްްެދެ ްއެބަ ްބައިތިއްބައިދޭން ްމިތާ މެންބަރުން

11ްް ްތިބި. ްއެބަ ްތަނުގައި ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްނެތް.ްމެންބަރުން ްމީހުންނެއް ްޕާޓީގެ ްބޮޑު ްއޮތް ދެން

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެް ްހަމަ ްވިއްޔާ ްކަމަށްްވަނީ ްގެންދަންްބޭނުން ްތިބެނީްމީހުންނަށްްނުނިކުމެވިފަ.ްމިކަންްކުރިއަށް ްމި މިތަނުން

ރިްރައީސް.ްބޭފުޅުންްވާހަކަދައްކާްވަގުތުްއެްބޭފުޅުންްއެކަނިްތިބެފައި،ްނިކުމެގެންްދިޔައިމަްއެކަމެއްްނުވާނެ،ްޢިއްޒަތްތެ

ްހީވާް ްއަޅުގަނޑަށް ްކަންނޭނގެ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހެދުން ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ތަންކޮޅެއް

ްގޮތުން.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްވާހަކަފުް ްރަނގަޅު ްވިދާޅުވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ 24ްޅެއް.

ްކޯރަމްް ްއެހެންކަމުން، ްއެދިވަޑައިގަންނަވާފަ. ްބަހުސަށް ްބަޖެޓްގެ ްއޮތް ްއެބަ ްހަމައަށް ްމިހާތަނާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުގެންދެވޭނެ.ް ްފުރުޞަތުދެމުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނޫނިއްޔާ ދަމަހައްޓައިގެން

ް ްބަޖެޓަށް ްމިހާރު ްދާއިރާގެްއެހެންކަމުން، ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކަދެއްކުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށް.ް

ް

 ްހަކަދެއްކެވުން:ވާޙަސަންްްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްލަފާކުރާްބަޖެޓަކ2113ްްީރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެް.الزحينްالزحويްهللاްبسن 16.9ްވަނަްއަހަރަށް

ްބިލިޔަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއް.ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވާފައިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްހަމަވެފަ. ްވަނީ ްކޯރަމް ްމިހާރު އާދެ!

އުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންގެްވާހަކަްކުރިއަށްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްްފުވައްމުލަކު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަންްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ބިލިޔަންްރުފިޔާްޚަރަދުކުރަންްނިންމަވާފައިްވާއިރު،5.5ްްތަކަށްްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ.ްއާދެ!ްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްއަތޮޅު

ބިލިޔަންްރުފިޔާްއެއީްޕީ.އެސް.އައި.ޕީްޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްްރާއްޖެތެރެްއަށްްޚަރަދުކުރައްވަންްނިންމަވާފައ2.7ްްިއޭގެތެރެއިންް

ްއަތޮޅުް ްމަޝްރޫޢުތައް ްމި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ! ްބަޖެޓު. ްއަމާޒުކުރެވިފައިވުމަކީްއޮތް ތަކަށް

ްނަމަވެސްް ްބަޖެޓެއް. ްއުއްމީދުކުރާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމަށް ްގެނެސްދޭނެ ްފަހިކަމެއް ްއިތުރު ްއަށް ްތަރައްޤީ އަތޮޅުތަކުގެ

ބިލިޔަނ12.8ްްްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީ،ްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރައްވާްއާމްދަނީްއާދެ!ްއަންދާޒާކުރައްވާފައިްއޮތްްގޮތުންް

ްރު ްޖުލައި ްވަނީ ްލަފާކުރައްވާފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއަދަދު ްމި ްވާއިރު، ްލަފާކުރައްވާފައި ްއަށް ްފެށިގެނ2113ްްްފިޔާ އިން

%ް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްނަންގަވަމުންދާ ްމިހާރު ް%8ްސަރުކާރަށް ްއެއަރޕޯޓ15ްްުއިން ްއަދި ްއިތުރުކުރައްވައިގެންނާ އަށް

ްނެގެމުންދާ ްމިހާރު ްއަތުން ްބޭރުމީހުން ްޗާޖުން 18.5ްްްސާރވިސް ްއަދ31ްްިޑޮލަރު ްބަދަލުކުރައްވައިގެންނާ ޑޮލަރަށް

ްޖައްސަވާފައިް ްއޮންނަނީ ްމި ްކަމަށް ްއިތުރުކުރައްވައިގެން ްއައިޓަމުތަކުން ްބައެއް ްޑިޔުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްނެގޭ ްމިހާރު އެނޫނަސް
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ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަކަށްްްމިްބަޖެޓުގަ.ްއަދިްމިހާތަނަށްްއައިއިރުގައިްމިދެންނެވިްފަދަްބަދަލުތައްްގެންނެވުމަށްްޓަކައިްމި

ނެތްްއެއްވެސްްބިލެއްްހުށަހަޅުއްވާފަްއެއްްދައުލަތުގެްފަރާތުން.ްހަމަްއެހެންމެްމިއަދުގެްމިްސިޔާސީްމާޙައުލުްމިްއޮތްް

ނޑުމެންގެްސިޔާސީްވިސްނުންތައްްމިހިރަްގޮތުން،ްމިދެންނެވިްފަދަްބިލުތައްްއައިސްގެންްފާސްކުރެވުމަކީް ގޮތުން،ްއަޅުގަ

އީްހަމަްކުރެވިދާނެްކަމެއްތޯްހަމަްސުވާލުއުފެދޭ.ްއާދެ!ްމިދެންނެވިްބަޖެޓުންްމިއަންނަްއަހަރަށްްލަފާކުރައްވާފައިްވެސްްއެ

%ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްބަޖެޓުގެ ްގޮތުން ްއާދެ!71ްްއޮތް ްޚަރަދުތަކަށް. ްރިކަރަންޓު ްހޭދަކުރެވިގެންދާނީ ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ވުރެ

ްކުރަންޖެހޭ ްއެގޮތަށް ްޚަރަދުތައް ްބަދަލުވެގެންްމިދެންނެވި ްސަރުކާރު ްކުރީ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްއޭގެތެރެއިން އިރުގައި

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްބިލުތަކަށް ްބައެއް ްހުރި ްނުދައްކަވާ ްނޫނީ ްހުރި، ްނުނިމި ްމިއަހަރ2ްްުދިޔައިރުގައި ްރުފިޔާ ބިލިޔަނެއްހާ

ްމަޢުލޫމާތުލިބި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްއަހަރުގައި ްވިޔަސް،ްއަންނަ ްކަމުގައި ްދެއްކެވި ނޑަކަށްްތެރޭ ްގާތްގަ ްގޮތުން ްއޮތް ފައި

ްއަހަރުގެ،ްމިދެންނެވ811ްްީ ްމި ްއެހެންކަމުން ްބިލުތަކަށް. ްހުރި ްމިހާރު ްދައްކަންޖެހޭ ްއެބަ ްގިނަްރުފިޔާ ްވުރެ މިލިޔަނަށް

ްމިއަންނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގެްވަރަށްްބޮޑުްބައެއްްކުރީްއަހަރުތަކުގެްބާކީްއޮތްްބިލުތަކަށްްދައްކަންްވެސްްއެބަްދައުލަތުގެް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއުފުއްލަވަން ްއެއް ްބުރަ ބަޖެޓަށް

ްފުރިހަމަކުރައްވަންް ްކަންތައްތައް ްފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ްމި ްޓަކައި ްލިބިދިނުމަށް ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ލިބިދޭންޖެހޭ

ް ްމި ްބަޖެޓު ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްރަށްތަކަށްްއަޅުގަ ްބޮޑެތި ްއާބާދީ ްރަށްތަކުން ްކުދި ްއާބާދީ ްކޮންމެހެންވެސް ްގޮތުން އޮތް

ްފަދަްގޮތަކަށްް ްހިޖުރަކުރުމަށްްހިތްވަރުލިބޭ ްއެއީްރައްޔިތުންނަށް ބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭްމީހުންްބަދަލުކުރައްވަންޖެހޭްޖެހުން

ްޕްލޭން ްތަރައްޤީގެ ްކުރިއަށްނެރެ،ްޤައުމީ ްސިޔާސަތު ްމިްްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްރާސްތާއަކަށް ްއެކަށައަޅުއްވައި،ްދިގު އަލުން

ް ްއާދެ! ްރަށްރަށް، ްދިރިއުޅޭ ްއާބާދީތައް ްކުދި ްރާއްޖޭގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަމާޒުކޮށްގެން، އަށްވުރެ،511ްްބަޖެޓު

ްދިރިއުޅެމުން ްމީހުން ްދަށްކޮށް ްވަކިވަރަކަށްވުރެ ްއާބާދީ ނޑައެޅިދާނެ ްކަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްރަށްތަކަށްްފުރަތަމަ ދާ

ްޞިއްޙީް ްކޮންމެހެންވެސް ްއަދި ްކަހަލަ، ްބަނދަރުހެދުން ްމިސާލަކަށް ްޚިދުމަތްތައް، ްއަސާީސ ްދޭންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ްވަނީް ްމި ްއަދިވެސް ްރަށްތަކުގައި ްބައެއް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްދޭންޖެހޭއިރުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްސްކޫލުތަކާ،ްމި މަރުކަޒުތަކާއި

ްޤާއިް ްވަސީލަތްތައް ްބަނދަރުހެދުމަށްްމިދެންނެވި ްރަށެއްގެ ްކުޑަ ްއާދައިގެ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްއާދެ! މްކޮށްނުދެވިފަ.

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމިހާރުގެ ްއެއަށްވުރ31ްްެވެސް ްއާބާދީ ްރަށެއްގެ ްމިއިން ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްރުފިޔާ މިލިޔަނެއްހާ

ްއަންދާޒާކުރައްް ްޚަރަދު ްދާނެ ްބަދަލުކުރަންޖެހޭއިރު ްރަށްތަކަށް ްއެހެނިހެންްބޮޑެތި ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ވާއިރުގައި

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިްއެއީްނިސްބަތުންްގާތްގަނޑަކަށްް ވަރަކަށްްއަހަރުގެ،ްމިދެންނެވ11ްްީޚިދުމަތްތަކަށްްބަލާއިރުގައިްއަޅުގަ

ްއެހެންކަމުން ްޚަރަދުތަކެއް. ްއެއްވަރުގެ ްދާދި ްހޭދަޔާ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއެބަް، ދައުލަތުން

ްފިޔަވަޅުތައްް ްޢަމަލީ ްގެންނަވަން.ްއެކަމަށް ްނުވެ ްލަސްތަކެއް ްބަދަލުތަކެއް ްފަދަ ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ،ްމިދެންނެވި

ްމެނިފެސްޓޯއާްއެއްގޮތަށްް އަޅުއްވަވަން.ްއަޅުގަނޑަށްްއެނގޭްމިްސަރުކާރަކީްކުރީގެްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްހުށަހެޅުއްވި

ްވެސްްްކުރިއަށްދާން ްދުވަސްކޮޅެއްކަން ްކުޑަ ްއޮތީ ްމި ްބާކީ ްހަމަ ްމިދެންނެވީ ްއާދެ! ްނޫންކަން. ްސަރުކާރެއް އޮތް
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ްއިސްކަމެއްް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްބަޖެޓުން ްރައީސް،ްމި ްފުރިހަމަކުރުމަށް.ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައުރު ްމި ްއެނގޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ްބޯހިޔާވަހިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ްމި ްހެއްދެވުމަށްކަންްްދެއްވާފައި ްބަނދަރުތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި

ނޑުމެންނަށްްމިްބަޖެޓުްބަލައިލުމުންްއެބަްއެނގޭ.ްއާދެ!ްއެްކަންތައްތަކަކީްކިތަންމެހާވެސްްމުހިއްމު،ްބޭނުންތެރިް އަޅުގަ

ް ްލޯނެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްބަޖެޓުން ްމި ްމިސާލަކަށް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނަންގަވާްކަންތައްތަކެއް. އެބަ

ޗައިނާްސަރުކާރުންްވެސްްބޯހިޔާވަހިކަންްހޯދައިދެއްވުމަށްްޓަކައި.ްއަދިްމިދެންނެވިްލޯނުގެްވަރަށްްބޮޑުްބައެއްްދެކުނުގެް

ްއޮންނަނީ.4ްް ްމި ްހަމަޖައްސަވާފައި ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްގެތައް ްގޮތަށް، ްހިމެނޭ ްވެސް ްފުވައްމުލަށް ްއެއީ ްއާދެ! އަތޮޅަށް،

ްއަޅު ްއެއަށްވުރެްއެހެންނަމަވެސް ްކަންނޭނގެ. ްނޫން ްރޯހައުސްތަކެއް ްނޫނީ ްފްލެޓުތަކެއް ްވަނީ ްމި ްބޭނުން ގަނޑުމެންނަށް

ްދީ،ް ްގޯތިތަކެއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްހުރި ްއެބަ ްފުވައްމުލަކުގައި ްޚާއްޞަކޮށް ްރަށްރަށުގައި، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ބޮޑަށް

ްއާމުދަނީްއިންްދެކޮޅުޖައްސައިގެ ްމީހުންނަށްްލިބޭ ްއެ ްމީހުން.ްމިދެންނެވިްފަދަްޒުވާނުންނަށް ްތިބި ްނެހެދިފައި ްގެދޮރު ން

ްއިސްކަންދެއްވަންޖެހޭނީް ްބޮޑަށް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ލޯނުތަކަށް

ްއޭރު ްދެވެން. ްލޯނުތައް ްގޮތަކަށް ްމަގުފަހިވާ ްގޮތަކަށް ްމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްއަސްލުގައިްއެފަދަ ން

ްގޮތްތަކެއްް ްދިރިއުޅެވޭނެ ްހަމަޖެހިލައިގެން ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއަމާޒަށް، ްބޭނުންވާ ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދާއިރާް ްޞިއްޙީ ްއޮތީ ްމި ްދެއްވާފައި ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަށް ްދެވަނަ ްއާދެ! ްފަހިކޮށްދެވޭނީ. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއަށް.ްއާދެ!ްއެނ ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްއައިސްްއަށާއި ްފަހަކަށް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތު ްވަޑައިގަންނަވާނެްޞިއްޙީ ގި

ނޑުމެންނަށްްނުދެވިގެންްމިް ވަރަށްްބޮޑަށްްދަށައްްްގޮއްސަްމިްވަނީ.ްވަރަށްްއަސާސީްބައެއްްޚިދުމަތްތައްްވެސްްއަޅުގަ

ްމުް ްދިގު ްދިގުލައި، ްއައިސް ްފަހަކަށް ްވެސް ްރާއްޖޭގައި ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްގޮތެއްގައިްދަނީ. ްދާއިމީ އްދަތެއްގައި

އުޅެންޖެހޭްވަރަށްްގިނަްބަލިތަކެއްްހަމަްފުދޭވަރަކަށްްޢާއްމުވެފަްމިްއޮތީ.ްމިސާލަކަށްްދަންނަވާްކަމަށްްވަންޏާްކެންސަރުް

ްފަދަް ްދެންނެވި ްމި ްއިރުވެގެންގޮއްސަ. ްފުދޭވަރަކަށް ްވަނީ ްމި ްބަލިތަށް ްފަދަ ްބަލިތައް ްކިޑުނީގެ ްއަދި ްބަލިތައް ފަދަ

ލިތަކުގައިްދިރިއުޅެންްމަޖުބޫރުވެފައިވާްފަރާތްތަކުންްއެްމީހުންްއެްދަނީްވަރަށްްބޮޑެތިްހަނގުރާމަތަކެއްްކުރަމުން.ްމިްބަ

ްމިް ްއާސަންދަ ްމިހާރު ްވިޔަސް، ްއޮތްކަމުގައި ްތަޢާރަފުކުރެވިފައި ްއާސަންދަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް ްއެ ދެންނެވީ

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްގޮތުން، ްމަހ2ްެއޮންނަ ްނޫނީ ްއުޅ3ްްޭއް، ްބަލިތަކުގައި ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްދުވަސްވާއިރު ްހާ މަހެއް

ްމީހުންގެްއެްއޮންނަް ްއެ ްމިްވަނީްމެދުކެނޑިގެންްދާންޖެހިފަ.ްމިދެންނެވީ ްޚިދުމަތްތައް ްއިންްލިބިދޭ މީހުންގެްއާސަންދަ

ްވިސްނާވަޑައިގަންނަވަ ްދައުލަތުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމީ ްއެހެންކަމުން ްހުސްވެފަ. ްފަދަްލިމިޓު ްމިދެންނެވި ްކަމެއް. ންޖެހޭ

ްރާއްޖޭގައިް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްލިބެން. ްލުއިތަކެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްފަރާތްތަކަށް ްއުޅޭ ބަލިތަކުގައި

ްހެދޭނެް ްޑައިލަސިސް ްނެތް ް ްރަށެއްގައި ްއެހެން ްފިޔަވައި ްހޮސްޕިޓަލު ްހުޅުމާލެ ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗާއި ްމިހާރު ހަމައެކަނި

ތަކެއް.ްކިޑުނީގެްބަލިތަކުގައިްއުޅޭްމީހުންްތިބީްމިދެންނެވިްސަރަހައްދުގައިްއެކަންޏެއްްނޫން.ްޚާއްޞަކޮށް،ްދެކުނުގެްގޮތް

ްހދ.ް ްއާދެ! ްހޮސްޕިޓަލުން، ްދެ ްބޮޑު ްމިހިރަ ްދެކޮޅުގައި ްރާއްޖޭގެ ްއަތޮޅުތަކުން، ްއުތުރުގެ ްއަދި އަތޮޅުތަކުންނާ،
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ް ްހިތަދޫ ްހޮސްޕިޓަލާއި ްރީޖަނަލް ްދެވެން.ްކުޅުދުއްފުށީ ްޚިދުމަތްތައް ްމިދެންނެވި ްޖެހޭ ްއެބަ ްހޮސްޕިޓަލުން ރީޖަނަލް

ްފަރުވާހޯދަންް ްމީހުން ްއުޅޭ ްބަލިތަކުގައި ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްމީހުން، ްއެ ްބަލިތަކަށް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްއެނގޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ްއުފުއްލަވަން ްޢާއިލާތަކަށް ްއެ ްއަދި ްޚަރަދާ، ްކުރަންޖެހޭ ްތިބެންޖެހުނީމަ ްމާލޭގައި ްއުނދަގޫ.ްއައިސް ްވޭނާއި ޖެހޭ

ނޑައެޅިފައިް ްކަ ްޞިއްޙަތަށް ްމިފަހަރު ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން

ްއަގުބޮޑުް ްއެއީ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްޚިދުމަތްތަކެއް. ްދެވެންޖެހޭނެ ްލަސްތަކެއްނުވެ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ އޮތް

ްވިޔަ ްކަންތައްތަކަކީްޚިދުމަތްތަކަށް ްމި ްޓްރެއިންކުރުމާ، ްމީހުން ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްއަދި ްމެޝިންތަކާ ްމިދެންނެވި ސް،

ނޑައަޅުއްވާފައިްއޮތްްބަޖެޓަށްްބަލާއިރުްއެކަންްނުވާނެް ފުދޭވަރެއްގެްބޮޑުްޚަރަދުތަކެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްފަހަރުްމިްކަ

ްއާދެ! ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވުރެްްކަމެއް ްބިލިއަނަކަށް ްދޭން ްޚިދުމަތްތައް ްފަދަ ްމިދެންނެވި އެބައޮތް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބައެއް ްވާހަކަދެއްކެވި ްކުރިން ްވުރެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްކަނޑައެޅިފަ. ްބަޖެޓުގައި ްހެލްތު ރުފިޔާ

ްދެއް ްސަމާލުކަމެއް ްއެކަށީގެންވާ ްއަށް ްއާސަންދަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްފާހަގަކުރެއްވި، ްކަމަށް.ްމެންބަރުން ްނެތް ވާފައި

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްބެޖެޓުގައި، ްމި ްވުރެ ްއަހަރަށް ްމިދިޔަ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 1.17ްއެހެންނަމަވެސް

ްއާސަންދައިގެް ްމިހާތަނަށް ްއަހަރު ްމި ްއެއީ ްގޮތުގައި، ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑަށް ްހިމަނުއްވާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ބިލިއަން

ްފަރާ ްއެްޚިދުމަތްހޯއްދެވި ްރަނގަޅަށް ްފުރިހަމައަށް، ްވުރެ ްއަހަރަށް ްމި ްބަލާއިރުގައި، ްޚިދުމަތަށް ްހޯއްދެވި ތްތަކުން

ްޞިއްޙީް ްމިދެންނެވި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްއޮތްކަން. ްއެބަ ްބަޖެޓެއް ްފަދަ ޚިދުމަތްދެވޭނެ

ރަށްރަށުގައިްއެބަްހުރި،ްމިސާލަކަށްްދާދިްފަހުންްއދ.ގެްދާއިރާްއަށްްގެންނަވަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެންނެވުމުގައި،ްބައެއްް

ްއިތުރުކުރުމަށްް ްވޯޑުތައް ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްހުރި ްރަށުގައި ްއެ ްފެނިގެންދިޔަ ްއަޅުގަނޑަށް ްދަތުރެއްގައި ްކުރި ްއަށް މަހިބަދޫ

ް ްއިމާރާތެއް، ްހުރި ްހައްދަވާފައި ްއަދިވެސ2118ްްޓަކައި ްހުރީ. ްއަދިވެސް ްހިސާބުގައި ްހުރި ްތަންްްނިމުނުއިރު އެ

ްލިބިފައިް ްއެމްބިއުލާންސްތަކަށް ްހުރި ްރަށްރަށުގައި ްބައެއް ްހަމައެހެންމެ، ްވީރާނާވަމުން. ްދަނީ ްއެ ހިޔާނުކުރެވި،ްއިމާރާތް

ްދާއިރާގައިް ްބޭނުންކުރެވޭވަރުްނުވެފަ.ްްޞިއްޙީ ްއަދިވެސް ްމަރާމާތުނުކުރެވިގެން ްނޫނީ ްފޫނުބެއްދިގެން ްގެއްލުންތައް ހުރި

ްމެޝިނަ ްގިނަ ްދުވަސްތަކެއްްބޭނުންކުރާ ްގިނަ ްއަޅައިނުލާ،ްދޫކޮށްލެވިގެން ްއެތަކެއްޗަށް ްތަކެއްތަކީ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ރީއާ

ްމިް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްއެއްޗެހިތަކެއް. ްހިނގައިދާނެ ްހަލާކުވެ، ްއެއްޗެއް ްއެ ްމުޅި ވާނަމަ،

ްފަ ްމިދެންނެވި ްދެއްވާނެ، ްއިސްކަމެއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހުރިްބަޖެޓުން ްމަރާމާތުނުކުރެވި ްނޫނީ ްއަޅައިނުލެވި ްކުރިން ދަ،

ްއިސްކަމެއްް ްކަންތައްތަކަށް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްހުރި ްކުރައްވަންޖެހިފައި ްކޮންމެހެން ްއަދި ްމަރާމާތުކުރުމާ މެޝިނަރީތައް

ްޚި ްދެވޭ ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްކަމަށް. ްކުރައްވާނެ ްކަންތައްތައް ްއެ ްބަލާއިރުްދެއްވައިގެން ދުމަތަށް

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްވެސްްޤަބޫލުކުރެވޭްއެއީކީްއެކަށީގެންވާްޚިދުމަތެއްްނޫންކަން.ްރާއްޖޭގެްމަރުކަޒީްހަސްފަތާލުް އަޅުގަ

ްކުޑަމިނުންް ްއެންމެ ްބޮޑު. ްއެހާ ްދަތިކަން ްވޯޑުގެ ްޚިދުމަތްތަކަށް، ްދެވޭ ްއެތަނުން ްބޮޑު. ްއެހާ ްމައްސަލަ ްޖާގައިގެ އެއީ.

ް ްދާްއޯ.ޕީ.ޑީގައި ްތަނަށް ްއެ ްފުލްވެފަ. ްއެތަން ްއޮންނަނީ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވެސް ްބައިތިއްބަންޖެހޭއިރު ްގެންގޮސް ބަލިމީހުން
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ްދުވަހަކު،ް ްކިތަންމެ ްމިހާރުވެސް ްނެތިގެން ްތަނެއް ްބާއްވާނެ ްގޮތުން ްވަގުތީ ްބާއްވާނެ، ްޖާގަނުދެވިގެން ބަލިމީހުންނަށް

މައަށްްކުރަންޖެހޭްކަންތައްްނުކުރެވިފައިްއެބަްތިބެންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްބަލިމީހުންްއެޑްމިޓުނުކޮށްްނޫނީްއެޑްމިޓުކުރުމާްހަް

ނޑުްދެކޭގޮތުގައިް ބުރީގ12ްްެގައިްވެރިކަންްބަދަލުވެގެންްދިޔައިރުްފައްޓަވާފައިްހުރިްބޮޑުްއިމާރާތް.ްއާދެ!2118ްއަޅުގަ

ްފެނުނުްމިްބަޖެޓު ްބޭންކަކުންްއިމާރާތްްއެބަްޖެހޭްލަސްތަކެއްްނުވެ،ްނިންމަވަން.ްއަޅުގަނޑަށް މިލިއަނ5ްްްންްރާއްޖޭގެ

ްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުގައިްމިް ނޑަށް ނޑުްދެކޭގޮތުގައި،ްއަޅުގަ ރުފިޔާގެްލޯނުްނަންގަވަންްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްތަން.ްއަޅުގަ

ވާނެ.ްބަޖެޓުްދިރާސާކުރައްވާްކޮމިޓީްއިންްވެސްްމިދެންނެވިްކަންތަކަށްްވިސްނާވަޑައިގެންްއެްކަންތަކަށްްމަގުފަހިކޮށްދެއްް

ްކުރަންޖެހޭް ްމި ްގޮސްގެން ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްޚާއްޞަކޮށް ްމިހާރު ްރައްޔިތުންނަށް، ްއެންމެހައި ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި އެއީ

ޚަރަދު،ްބޮޑުްޚަރަދުގެްވަރަށްްބޮޑުްބައެއްްލުއިވެގެންދާނެްކަމެއް.ްއާދެ!ްކޮންމެއަކަސްްޞިއްޙީްދާއިރާްއަށްްމިދެންނެވިް

ްގެ ްބަދަލުތައް ްމިދެންނެވި ްބަދަލުތައް.ްގޮތަށް ްގެންވަންޖެހޭ ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްހަމަ ްއެކު، ނައުމާ

ްހަމަް ްއަޅުގަނޑު ްހުރިކަން ްއެބަ ްވެސް ްތަންތަން ްއާކުރައްވަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްތަންތަނާއި ްމަރާމާތުކުރައްވަންޖެހޭ އާދެ!

ްދިރިއު ްމީހުން ްރާއްޖޭގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްރަށުގެްފާހަގަކޮށްލަން. ްފަސްދޮޅަހެއްހާ ްތެރެއިން ްރަށްތަކުގެ ޅޭ

ްއެބަްއެނގޭ.ްއާދެ!ް ނޑުމެންނަށް ފެންފަށަލައިގެްފެނަކީްޞިއްޙީްގޮތުންްބޭނުންކުރަންްއެކަށީގެންނުވާްފެނެއްކަންްއަޅުގަ

ްޓެސްޓުތަކުންް ްހުރި ްކުރައްވާފައި ްދިރާސާތަކުން، ްހުރި ްކުރައްވާފައި ްމުއައްސަސާތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ

ނޑުމެންނަށްްއެކަންްއެބަްއެނގޭ.ްމިދެންނެވިްފަދަ،ްޞިއްޙީްގޮތުންްހާލަތުްއެންމެްބޮޑަށްްގޯސްވެފައިްއޮތްްއެއްް އަޅުގަ

ރަށަކީްއެންމެްގިނަދުވަސްވީްއެއްްރަށަކީްފުވައްމުލައް.ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްފުވައްމުލަކަކީްރާއްޖޭގެްއެހެންްރަށްތަކާް

ްއޮ ްއުފެދިފައި ްތަފާތުކޮށް ްއާބާދީގެްވަރަށް ްރާއްޖޭގެ ްއަނެއްކާ ްރަށެއް. ްތަފާތު ްއެހާ ްނާޒުކު، ްއެހާ ްގޮތުން ްތިމާވެށިގެ ތް،

ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްް ްއެހެންނަމަވެސް ްރަށް. ްދިރިއުޅޭ ްއާބާދީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަށް ްދެވަނަ ްއޮތް ްރާއްޖެތެރޭގައި ގޮތުން

ންނެވިްމިްކަންތަކަށްްބޭނުންވެ،ްކަށްއައިސްްމިދެހިތާމައާްއެކުްދަންނަވަންޖެހެނީްމިދިޔަްދިގުްތާރީޚުގައި،ްއާދެ!ްމިްފަހަް

ނޑުމެންނަށްްއޮތީްމިކަމ2118ްްާމިްކަންތައްްނިކުތްފަހުންްމިހާތަނަށްްއައިއިރުގައިް ވަނަްއަހަރުްނިމިގެންދިޔައިރުްއަޅުގަ

ް ްހަމަޖައްސަން ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްނިޒާމާއި ްނަރުދަމާގެ ްދިރާސާތައްކުރައްވައި، ްކުރައްވަންޖެހޭ ްގޮތުން ނިންމަވާފަ.ްބެހޭ

ް ްފެނިގެންދިޔައީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިދެންނެވ2118ްީއެހެންނަމަވެސް ްބަދަލުވުމަށްފަހުގައި ްވެރިކަން ގައި

ްކުންފުންޏެއްް ްޔުޓްލިޓީ ްސަދަން ްވެސް ްލޯނު ްއޮތް ްލިބިފައި ްފަރާތުން ްއޭ.ޑީ.ބީގެ ްއޮތް ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްބައިވޯޓަރއާ ްކުންފުންޏާއި ްއެ ްއެްްއުފައްދަވާފައި ްހަވާލުކުރީމަ، ްޓަކައި ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްއެ ގުޅިގެން

ް ްއާދެ! ްދައުރު، ްމިދިޔަ ްއާދެ! ްވެގެންގޮސް، ްއަހަރުތަކެއް ްއެތަކެއް ްވެރިކަނ3ްްްމަސައްކަތްނުކުރެވި އަހަރުގެ

ްނެތްް ްއެއް ްފައިދާ ްއެއްވެސް ްލިބުނު ްއެއިން ްފުވައްމުލަކަށް ްރަށް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްއާދެ!ްބަދަލުވެގެންދިޔައިރު .

ްއެކަމަށްް ްރަނގަޅީ ްއެންމެ ްނިޒާމެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްނިޒާމަށް ްނަރުދަމާގެ ްރަށުގައި ްމިދެންނެވި ްއެނގޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ްފަންޑުް ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްބޭނުންވަނީ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމަވާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްމޮޑެލް ްއެ ޓެސްޓުކުރައްވައި
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ފަށަން.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުމެންގެްމެދުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބަޖެޓަށްްްހޯދައިގެންްއެްމަސައްކަތްްޢަމަލީްގޮތުން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްތިއްބެވީ. ްދެއްވަން ްފައިސާ ްކަމަށް ްމި ްފަންޑުން ްކުވޭތު ްފަދައިން، ްވިދާޅުވި ވާހަކަދައްކަވަމުން

ްލަސްތަކެއް ްނުކުރެވިގެން، ްސްޕީޑުގައި ްކުރައްވަންޖެހޭ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ނޑަށްްްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ދިމާވަމުންދިޔަކަން

ްފަންޑުް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުވެ ްލަސްތަކެއް ްމިހާރު ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް އެނގޭ.

ްކޮންމެހެންް ްމައްސަލައަކީ ްފެނުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފުވައްމުލަކުގެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

ްހައްލު ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްރަށްކަނ61ްްްކުރަންޖެހޭ،ްރާއްޖޭގެ ްއިސްކަންދެއްވަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްތެރެއިން ރަށުގެ

ްއަކަސްް ްކޮންމެ ްއާދެ! ްވަންޏާ. ްކަމަށް ްދިރާސާކުރައްވައިފި ްރަނގަޅަށް ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރައްވާނެ ްވެސް ްބޭފުޅުން ތި

ްވެސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްރަށްގިރުމުގެ ްބޮޑު،ްްފުވައްމުލަކުގެ ްއަށް ްއިންތިހާ ްފަދައިން، ްދަންނަވާލި ްކުރިން ނޑު އަޅުގަ

ްމިހާރުގެް ްބޭފުޅަކީ ްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމިކަން ްއެއް. ްމައްސަލަ ނުރައްކާތެރި

ނޑުް ްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްއާދެ!ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުގައިްއަޅުގަ ްމި މެންނަށް

ްޒުވާނުންގެް ްފުވައްމުލަކުގެ ްވަންދެން ްޒަމާންތަކެއް ްއާދެ! ްހޯދިގެންދާނެ. ްހައްލެއް ްވެސް ްއަށް ްމައްސަލަ މިދެންނެވި

މަރުކަޒުްޒުވާނުންނަށްްކުޅިވަރުކުޅެންްތައްޔާރުކުރެވިފައިްހުރިްމަރުކަޒުްމިދިޔަްދެތިންްއަހަރެއްހާްދުވަހުގެްތެރޭގައިްއެް

އީްވަރަށްްބޮޑަށްްވީރާނާވެ،ްއެްތަނުގައިްހުރިްކޯޓުތައްްބޭނުންނުކުރެވި.ްއަދިްތަނުގެްއިމާރާތްްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްދިޔަ

އެްވަނީްވީރާނާވެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްމިްބަޖެޓުންްއެކަމަށްްލުއިތަކެއްްލިބި،ްމިދެންނެވިް

ނޑައެޅިފައިްއޮތްކަން.ްހަމައެހެންމެްޖެންޑަރްމިނިސްޓްރީން،ްފެމިލީްމައްސަލަތައްްހައްލުކުރެވޭނެްގޮތަކަ ށްްބަޖެޓުގައިްކަ

ނޑަކަށ2ްްްއެންޑްްޗިލްޑްރެންްސާރވިސްްސެންޓަރެއްްފުވައްމުލަކުގައިްހަދާފައިްހުންނަތާް އިމާރާތެއްްހައްދަވައި،ްގާތްގަ

ް ްމިހާރު ްހުންނަތާ ްބޭނުންވާްމަސައްކަތްނުކުރެވި ްނިންމުމަށް ްއެބ4ްްަހިޔާކޮށް ނޑުމެންނަށް ްދަނީ.ްއަޅުގަ ްމި އަހަރުވެގެން

ްބަޖެޓުް ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްއެ ްއާދޭ. ްލުޔެއް ްވަރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްއެކަމަށް ްބަޖެޓުން ްމި ފެނޭ

ޑަށްްހަމަޖައްސާފައިްއޮތްްތަން.ްއާދެ!ްކޮންމެއަކަސްްފުވައްމުލަކުގެްރަށުްކައުންސިލްތަކުގެްބަޖެޓަށްްބަލާއިރުްއެންމެްބޮ

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެވިގެންްމިްދަނީްގިނަްދުވަސްތަކެއްްވަންދެންްދައްކަވަންޖެހޭްކަރަންޓުްބިލުތަކެއްްނުދެއްކިް އަޅުގަ

އެބަްއޮތް.ްއަދިްމިްބަޖެޓުންްވެސްްމިހާރުްހަމަޖައްސަވާފައިްއޮތްްގޮތުންްއެްކަންތަކަށްްވެސް،ްމިދެންނެވީްކުރިންްހުރިް

ްނި ްވެސް ްބިލުތައް ްގޮތުގައިްޕެންޑިން ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްކަމަށް ްނެތް ްއަދަދެއް ންމޭވަރުގެ

ްހައްލެއްް ްވެސް ްކަންތައްތަކަށް ްމިދެންނެވި ްގެންދަވާއިރު، ްމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ްމި ްއިން ްކޮމިޓީ ބަޖެޓު

ްފުވައް ްބޭނުންވާ، ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްކުރައްވަންޖެހޭްހޯއްދަވައިދެއްވާނެ. ްއަންނަންޖެހޭ މުލަކަށް

ްކުރިންް ްއަދި ްގާއިމުކުރުމަށާ، ްނިޒާމެއް ްރަނގަޅު ްނައްތާލެވޭނެ ްކުނި ްއެގޮތުން ްއާދެ! ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތަކެއް ކިތަންމެ

ް ްހަލާކުވެ،ްވީރާނާވަމުން. ްދޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްމަގު ްއެއް ްމުހިއްމު ްރަށުގެ ްއޮތް ްހަދާފައި ްއޮތް،ްތާރުއަޅައިގެން އެްހެދިފައި

ްމަގުތައްް ްޖެހޭ ްއެބަ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްމަގުތަކުގައި ްބޮޑެތި ްމަގުތައް، ްއެހެނިހެން ްއަދި ްގޮތަކާ ްމަރާމާތުކުރެވޭނެ މަގު
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ްގެނެވެން.ް ްފެންވަރަކަށް ްއެ ްގޮތަކަށް، ްއުޅެވޭނެ ްދުއްވައި ްއެއްޗެހި ްދުއްވާ ްމީހުންނަށް ްމަގުތަކުގައި ހަދައި،

ރުގެްބަޖެޓުންްމުޅިްރާއްޖޭގެްހުރިހާްއަތޮޅަކަށް،ްހުރިހާްރަށަކަށްްބެހިގެންދާްއަހ1ްައެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑަށްްއެނގޭް

ްދެއްވެންް ްކަންތަކަށް ްމިދެންނެވި ްބަޖެޓުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮށްނުދެވޭނެކަން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބަލާއިރުގައި ބަޖެޓަކަށް

ްކޮށްދެއްވުމަކީ ްއެކަންތައް ްސަމާލުކަންދެއްވައިގެން ްބޮޑަކަށް ްއެންމެ ްކޮމިޓީްްއޮތް ްބަޖެޓު ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން

ނޑުގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ. ްއިންްއެދޭްކަމެއްގެްގޮތުގައިްދަންނަވާލަމުންްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ްއަޅުގަނޑު ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ޒަތްތެރި

ްރޮޒައިނާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށްފަހު ްއިބްރާހީމަށް. ޤާސިމު

ްއާދަމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމިގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމާ

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައ2113ްްު`. ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްއެއްޗެއްްވަނަ ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެޓަށް ލަތުގެ

ްބަޖެޓުް ްގޮތުން ްނުކުރަން.ްއާދެ!ްކަންދިމާކުރި ްއަޅުގަނޑުްގަސްތެއް ްދައްކާކަށެއް ްވާހަކަތަކެއް ްދިގު ްމާ ދަންނަވައިލާއިރު

ްފާޑުކިޔުމަކީ ްބޮޑަށް ްމާ ްބަޖެޓަށް ްއެކީގައި ްދިމާވުމާ ްއިންނަން ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްމުޤައްރިރަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރާ

ނޑަށްްހީވަނީްމާްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫންހެން.ްޙަޤީޤަތަކީްމިހާރުްމިްހުށަހެޅިގެންްއުޅެނީް ބިލިއަންްރުފިޔާގ16.9ްްެއަޅުގަ

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްބަޖެޓުން ްފެންނަނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްގޮތުގައި ްއާމްދަނީގެ 11ްބަޖެޓެއް.

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަކީްއަދިްމުސްތަޤުބަލުގައިްއަޅުގަނޑުމެނ1.8ްްްހެންްމިދެންނެވީްބިލިއަންްރުފިޔާ.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުްމި

މިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކެއްްފާސްކޮށްގެންްމެނުވީ،ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްލިބޭނެްއެއްޗެއްްނޫން.ްއާދެ!ްއެް

ނޑުގެްރައްޔިތުންްއަނެއްކާވެސްްއިތުރަ ށްްޓެކްސްކޮށްގެން.ްއާދެ!ްމިްޙަޤީޤަތުގެްމައްޗަށްްއަމާޒުކުރެވިފައިްމިްވަނީްއަޅުގަ

ް ްއަކީ ްޖެހޭ.ްނަތީޖާ ްއެބަ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮބައިތޯ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްއޭގެ ްޓެކްސްކުރެވުނީމަ އަތުނ1ްްްބަލާއިރު

ނޑުމެންްނަގާނެގުންްފިޔަވައި،ްއެްނޫންްއެއްޗެއްްނޫން .ްއާދެ!ްމީގެްނަގާފައި،ްއެއްްޖީބަށްްލާފައިްއަނެއްްޖީބުންްއަޅުގަ

ސޯޝަލްްއިމްޕެކްޓުްނުވަތަްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދަށްްއަންނާނެްހީނަރުކަމާްމެދުގައިްއަޅުގަނޑުްވިސްނައިލާނީ.ްއަޅުގަނޑުް

ްކުރެވޭްް ްއަންނަ، ްއަށް ްތަރައްޤީ ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްދަންނަވާއިރު ްމިހެން ްނެތީމު، ކޮންމެހެން

ނ ްއަޅުގަ ްމެދުގައި ްކުރިއެރުމާއިްމަސައްކަތްތަކަކާ ްޤައުމުގެ ްއަދި ްމަރުޙަބާކިޔަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފާޑުކިޔާކަށެއް،ްއެކަމަށް ޑު

ްބޭނުންވާނެް ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަސައްކަތްތަކަކީ ްކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ޤައުމުގެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްއަޑުއިވެމުން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްބޭފުޅުންްކަމެއްކަން ްގިނަ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ންގެ
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ްބަލައިލެވޭް ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްނުކުރެވިފައި ްދާއިރާގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު

ނޑަށްްހަމަގައިމުްވެސްްފާހަގަކުރެވިގެންްދިޔަ.ްއާދެ!ްއެކަން ވާނެްގޮތްްްމަންޒަރުްއެންމެްފުރަތަމައިނުން.ްއެކަންްއަޅުގަ

ވެސްްކަންނޭނގެްއެއީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުމެންްޙަޤީޤަތަކީްދިވެހިރާއްޖޭގައިްދައުލަތަށްްލިބެމުންދާްއާމްދަނީްއާއިް

ްއެނގޭ.ް ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެކަން ްނުކުރެވޭނެ. ްޚަރަދެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމެނުވީ ްބަލައިގެން ްއެއްޗަކަށް ލިބޭ

ްގެންނަް ްބަލައިލާއިރުްއާދެ!ްޤާނޫނަށް ްނަގަން ްޓެކްސްތައް ްނަގަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެނެސްގެން ްއިޞްލާޙުތަކެއް ންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްްހޯދަން،ްމިްއަންނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްއިތުރަށް.ްއާދެ!ްއޭގެތެރޭގައ1.8ްްި ބިލިއަންްރުފިޔާްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ްހިމެނޭ.ް ްއިތުރުކުރުން ްޑިއުޓީ ްއޭގެްބަލައިލެވޭއިރު،ްއިމްޕޯޓު ްބަލައިލާއިރު ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްއިތުރުކޮށްގެން ްޑިއުޓީ އިމްޕޯޓު

ްއިތުރަށްް ްވަނީ ްނެތިން.ްނަތީޖާއަކަށް ްވާހަކަދައްކާކަށެއް ްއަޅުގަނޑު ްދިގުކޮށް ްމާ ްމެދުގައި ްނަތީޖާއާ ްއަންނާނެ ސަބަބުން

ްބަލައިލެވޭ،ްއެއަރޕޯ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބޮޑުވެގެންދިޔުން.ްއަނެއްކޮޅުން ްއަގު ްފުރާމީހެއްގެްމުދަލުގެ ްކޮންމެ ްއަންނަ ޓަށް

ް 18ްްއަތުން ްއަދ31ްްިޑޮލަރުން ްކިހިނެއްކަން. ްވެގެންދަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްދިޔައިމާ ްބޮޑުކުރެވިގެން ޑޮލަރަށް

%ް ް%8ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޖީ.އެސް.ޓ15ްްީއިން ްނެގޭ ްއިން ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއިތުރުކޮށްލީމަ، އަށް

ނޑުްއިތުރުކޮށްލީމަްއޭގެްސަބަބުންްއަ ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްފިކުރުވެރިވާންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ންނާނެްނަތީޖާއާްމެދުްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްބޮޑަށް ްއަމާޒުކުރަނީ ްމި ްވާހަކަ މި

ްލިބިދާ ްއަދި ްއުނދަގުލާ ްއަންނާނެ ްގުޅިގެން ްއާދެ!ްމިކަމާ ްޖެހޭ.ްމެންބަރުންނަށް. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްމައްޗަށް ްފައިދާގެ ނެ

ްކަންތައްތައްް ްމަންޒިލްތަކުގައި ްޓޫރިޒަމް ްވާދަކުރާ ްއަޅުގަނޑުމެންނާ ްޤައުމުތަކުގައި ްހުރި ްވަށައިގެން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްލިބިް ްސަބަބުން ްނެގުމުގެ ްޓެކްސްތައް ްއިތުރު ްއަގުބޮޑުކުރަމުން، ްމިފަދައިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތާ، ދާނެްހިނގަމުންދާ

ްރާއްޖޭގެް ްދައުލަތުގެ ްއާދެ!ްހަމަމިއާއެކީގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަހައްޓަން ްހިތުގައި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނަތީޖާ

ނޑުމެންްވަރަށްް ނޑުމެންްފާހަގަކުރަމުންދާއިރު،ްމިްކަމަކީްއަޅުގަ ހުރިހާްރަށްރަށުގެްހުރިހާްކަންތައްތަކެއްްކުރުންްއަޅުގަ

ްއެކީގައިްއަޑުއަހާލަ ްމާޒީވެދިޔަްދުވަސްތަކުންްއުފަލާ ނޑުމެންނަށް ްއެއް.ްޙަޤީޤަތަކީްކޮބައިކަންްއަޅުގަ ންްބޭނުންވާްވާހަކަ

ްބޭނުންވާް ްދޭން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްދައުލަތަކީ ްވެސް،ްކޮންމެ ްއެނގޭ.ްކޮންމެްސަރުކާރަކީ ްއެބަ ވެސް

ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރުްބަޔެއްކަން ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްފާހަގަކުރެވޭ. ްވެސް ގައިމު

ްތާއަބަދުް ްއަބަދާއިއަބަދު، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިޔުންތަކެއް ްހުސް ްނެތް، ްޙަޤީޤަތެއް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު އަޅުގަ

ްއުއްމީދުކުރައް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްމީގެތެރޭގައި ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިނގާށޭ. ްނުގެންނަމާ ނޑުމެން ްފައިސާގެްއަޅުގަ ވާ

ްއަހަރުް ްބަޖެޓާއި ްފާސްކުރާ ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްއެނގޭނެ، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޕަސެންޓުތޯ ްކިތައް ތެރެއިން

ްކަންތައްތައްް ްހާސިލުކުރެވުނު ްއަދި ްއަދަދާ ްޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ްކުރެވުނު ްނިމުނުއިރު ްއަހަރު ްއެ ނިމިގެންދާއިރު،

ްއެނގިގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްވެސްްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކީ ްފާސްކުރި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއަހަރު ްއާދެ! ންދޭ.

ބިލިއަނަށްވުރެްމަތީްބޮޑުްއަދަދެއްގެްފައިސާ.ްއެކަމަކުްއަހަރުްނިމިގެންދާއިރ16ްްުޙަޤީޤަތުގައިްދަންނަވާްކަމަށްްވާނަމަް
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ް ްދައްކަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްރިވައިސްކުރި ްއ12ްްަމިހާރު ްކަމަށް ްރުފިޔާ ޅުގަނޑުމެންނަށްްބިލިއަން

ްހުވަފެނެއ13ްްްއެޗީވްވެގެންދާނީ.ްނުވަތަް ްމިްދެއްކެނީ ނޑުމެންނަށް ްއަދަދެއްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްއެހެންް ްރައްޔިތުން. ްޖައްސަނީ ްމި ްމަސްތެއްގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްތެރޭގައި ްޚިޔާލުތަކެއްގެ ްއުއްމީދީ ރައްޔިތުންނަށް.

ްއަޅުް ްހިނގާށޭ ްޢިއްޒަތްތެރިްނަހަދަމާ ްދާއިރާގެ ްކުރެންދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅިގެން ްއެކަމާ ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވާލަން ނޑު ގަ

ްއާދެ!ްދެންް ްދަންނަވާލަން. ްއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ްވާހަކަފުޅަށް ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅަށް ްދެއްކެވި މެންބަރު

ްއިތުރުކުރުމުން ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްހަމައެއާއެކީގައި ްއެހެންްްއޮތީ ްކަންކަން ްއެ ްބޭނުން ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްނަތީޖާ. ލިބޭ

އަށްްއިތުރުކުރީމަްލިބޭނެްނަތީޖާ.ްއަދިްފުރައިގެންދާްކޮންމެްމީހެއްގ15ްްެވެގެންދާން.ްހަމައެއާއެކީގައިްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީް%

ް 18ްްއަތުން ްކަންތ31ްަޑޮލަރުން ްމި ްއިމްޕެކްޓު. ްއަންނާނެ ްބޮޑުކުރީމަ ްޓެކްސް ްޑިޕާރޗަރ ްވަރަށްްޑޮލަރަށް އްތަކަކީ

ްދަންނަވާލިހެންް ްވެސް ްކުރީގައި ްއެއްޗެއް. ްބަލައިލަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްލެވެލްގައި ްމައިކްރޯ ސީރިއަސްކޮށް

ްކުރަމުންް ްކަންތައްތައް ްޤައުމުތަކުން ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްސެކްޓަރގައިްމަސައްކަތްކުރާ ްޓޫރިޒަމް ްވާދަކުރާ ނޑުމެންނާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ްގޮތާ،ްއަޅުގަ ްގޮތަށްްްއަންނަ ްއެޓްރެކްޓުކުރެވޭނެ ްމީހުން ްއިންޑަސްޓްރީގައި،ްއަންނަ ްޓޫރިޒަމް ްނުވަތަ މާކެޓުން

ްއަޅުގަނޑުް ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިކަން ްއެކު ްވިސްނުންތެރިކަމާ ްވަރަށް ްމައްޗަށް. ްވެގެންދިޔުމުގެ ކަންތައްތައް

ްދާ ްއަތޮޅުގެ ްއ. ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކީގައި ްއާދެ! ްމަސައްކަތްތަކެއް،ްދަންނަވާލަން. ްކޮންމެހެން އިރާތަކަށް

ް ްމާމިގިއްޔަކީ ްއ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްނޫން. ްދަންނަވާކަށެއް ްވާހަކަ ްހުރި މީހުނ2711ްްްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް

އްވާނެްދިރިއުޅެމުންދާްރަށެއް.ްއެްރަށުގެްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްވެސްްއޮތް.ްއަދިްމިދިޔަްއަހަރުްބަޖެޓުންްއެކަންްކޮށްދެް

ނޑަށްްއެސް.އެމް.އެސްކުރެއްވި،ްވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި.ްއެކަމަކުްއަދިް ކަމަށްްއޭރުްހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަޅުގަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްއަދިްއެްރަށްްއެކަންޏެއްް މިއަދާްހަމައަށްްހަމަްއެއްވެސްްކަމެއްްކުރެވިފައިްނެތް.ްއަޅުގަ

އްދޫްއާއިްދަގެއްޗާ،ްމިއިންްއެއްވެސްްރަށަކަށްްއެއްވެސްްކަމެއްްހަމަގައިމުްވެސްްކޮށްދީފައިްނެތް.ްނޫންްފެންފުއްޓާއިްދި

ްރަށްރަށްް ްއެހެން ްއުތުރުބުރީގެ ްއަދި ްވެސް ްރަށްރަށް ްއެހެން ްދެކުނުބުރީގެ ްއަތޮޅުގެ ްދެން ްއާއި ްމަހިބަދޫ ްއިތުރަށް އޭގެ

ްކޮ ްވާހަކަ ްއެ ްއެކަމަކު ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްްވެސް ްއެނގޭ ްއަޅުގަނޑަށް ްދެއްކުމަކުން ްއަޅުގަނޑު ންމެހެން

ްކޮންމެް ްކޮށްދޭން. ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވީހާ ްބޭނުންވާނެ ްވެސް ްވެރިޔަކު ްހުރިހާ ްނެތްކަން. ްކަމެއް ްކޮށްދެވޭނެ ލާރިއަކުން

ް ްހުށަހަޅާ ްދައުލަތުން ްއަދި ްވާހަކަ، ްކަންތައްތަކެއްގެ ްބޭނުންވާ ްކޮށްދޭން ްމީހަކު ްއެ ްވެސް ްއެްމީހަކީ ބަޖެޓެއްގައި

ްރަށްރަށުންް ްއަތޮޅުތަކުން ްއެ ްނުވަތަ ްމެންބަރުން، ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްއުޅޭ ދާއިރާތަކުގައި

ްވެސްް ްއޮންނަްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެއިރަކު ްބައްލަވާނެ ްހިމަނައިދެވޭތޯ ްއެކަން ްވަންޏާ ްއެދިވަޑައިގަންނަވާްކަމަށް އެކަމަށް

ްބޭ ްކެބިނެޓުގެ ްޝައްކެއްނެތް.ްއަދި ްއެއްވެސް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުގަނޑު ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ފުޅުން

ްކަންކަންް ްއެ ްހައިސިއްޔަތުން ްމީހެއްގެ ްއިން ްކުރަން ްދުވަހަކު ްއެއް ްހައިސިއްޔަތުން، ްމީހެއްގެ ްއިން ްކުރަން އެކަންކަން

ްބޭ ްއެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްއެނގިފައިވާތީ ނޑަށް ްބައަޅުގަ ްފޮނުވި ްމި ްފުޅުން ްގޮތުން ްބެހޭ ކޮށްްކްރިޓިސައިޒްްޖެޓާ
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ްބުނާކަށެ ްބަހެއް ްދެރަ ްކަހަލަ ްއެއެއްވެސް ްއެކަން ްއަޅުގަނޑަށް ްނެތީމު. ްއެކަންއް ްކިްނގޭ. ްއެްވެގެންދަނީ ހިނެއްކަން.

ލުމަށްްޓަކައިްބޭފުޅުންނަށްްއަންނަްޕްރެޝަރުގެްސަބަބުން،ްޙަޤީޤަތުގައިްވާންްނެތްކަމެއްްކަމަށްްވިސްނުނަސް،ްވޭތޯްބެ

ްވިސްނުންތެރިކަމާއެކުް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ްމި ްޖައްސަވާފައި ްފޮނުވާއިރު ްބަޖެޓު މިކަންކަން

ްކުރުމަށްް ްކަންތައްތައް ްގޮތަކަށް ްދެމެހެއްޓެނިވި ްޓަކައި ްއާރާސްތުކުރުމަށް ްމުސްތަޤުބަލް ްޤައުމުގެ ކުރަންޖެހެނީ

ްކުރު ްކަންތައް ްނުޖެހޭނެ.ްވިސްނުންތެރިކަމާއެކީ ްދެކޮޅެއް ްކަންތައްކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްއެނޫން ން.

ްވާހަކަ.ް ްއެއްގެ ްޓެކްސް ްނަގަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިން ްދާއިރާ ްޓެލެކޮމްގެ ްއުޅޭ ްއެބަ ްތެރޭގައި ްޓެކްސްގެ އަދި

ް ނޑުމެންްކޮންމެ ޔޭގައިްއެކަންކަންްކޮށްއުޅޭްގޮތަކީްމީހެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްދުނ2ްްިމީހަކީްވެސްްޚިޔާލުތަފާތ2ްްުއަޅުގަ

ނޑަށްްކަށަވަރުކޮށްް ކޮބައިތޯ.ްދުނިޔޭގެްޤައުމުތަކުގައިްއެްކަންކަންްކުރަނީްކިހިނެއްތޯްއަޅުގަނޑުމެންްބަލައިލާއިރުްއަޅުގަ

މަވެސްްދަންނަވަންްއެނގެނީްދުނިޔޭގެްއެއްވެސްްޤައުމެއް،ްއެއްވެސްްޤައުމެކޭްއަޅުގަނޑަށްްދަންނަވާކަށްނުކެރޭ.ްއެހެންނަ

ްލަގްޒަރީް ްއަކީ ްދާއިރާ ްޓެލެކޮމްގެ ްބަލައިލާއިރު ްޤައުމުތަކަށް ްގިނަ ްއަންނަ ްތަރައްޤީވަމުން ްނުވަތަ ްއަދި ތަރައްޤީވެފައިވާ

ްބޮޑަށްް ްޙައްޤަކަށްވުރެ ްއަސާސީ ްއެއީ ްޤައުމުތަކުގައި، ްގިނަ ްބޭނުންކުރާ، ްފަހަރަށް ްބައެއް ްގޮތުގައި އެއްގެ

ްއެކަ ްފާހަގަކޮށް، ްއަޅުގަނޑުްބޭނުންކުރަމުންދާކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއްކަން. ްކުރާ ްޓެކްސްކުރުމަކީ ންކަމުން

ްހަމައެހެންމެ،ް ްމަޖިލީހުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނިންމަވާނީ ްއެކަން ްދެން ްނޫން. ްޓެކްސްނަގާށެކޭ ްކޮންމެހެން މިދަންނަވަނީ

ްމި ްޕެޓްރޯލާ، ްޑީސަލާއި ްތެރޭގައި ްއެއްޗެހީގެ ްއިތުރުކުރެވޭ ްއަށް ްޑިއުޓީ ްޑިއުޓީްްމީގެތެރޭގައި ްއެއްޗެހިން ބާވަތުގެ

ްއަދިް ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރައްވާ ްބަޖެޓު ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްއިމްޕެކްޓު ްޓޯޓަލް ްމިއަންނަ އިތުރުކުރީމަ

ްހުރިް ްފާސްކުރަން ްކުރިޔަށް ްއަދި ްމައްޗަށް، ްކަންކަމުގެ ްމި ްފާސްކުރެވިގެންދާއިރު ްބަޖެޓް ްމަޖިލީހުން ްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންްޤާނޫނުތަކު ްއެކަން ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްގެންގުޅުމަކީ ްނަޒަރިއްޔާތު ްވިސްނުމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމައްޗަށް ގެ

ްތިް ްބޭފުޅުން ްތި ްރައްޔިތުންނަށް ްފާސްކޮށްގެން ްއަދަދެއް ްޚިޔާލީ ްހަމައެކަނި ްއަޅުގަނޑުމެން ްނަމަ، ނުކުރެވިއްޖެ

ްވާސިލުކޮށްނުދެ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށާއިްޚިޔާލުފުޅުކުރައްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބަދުނާމު ްއޭގެ ވުނީމަ

ްއެއީް ްގެންދިޔުމަކީ ްއަޅުވަމުން ްއިސްތަށިފުޅުގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްހުރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްނުވަތަ ސަރުކާރަށް

ްޖަވާބު ްސުވާލުގެ ްއެ ްކަމެއްތޯ. ްކުރ ްއެނގިގެން ްނުވަތަ ްކަމެއްތޯ ްކުރާ ްނޭނގި ނޑުމެންނަށް ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ދޭން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްދުވަސްވާއިރު ްއަހަރު ްދެތިން ްކަށަވަރު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ދޫކޮށްލާނީ

ްމިް ްކީއްބާވައޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެކަމަކު ްމިތިބީކީ. ްނޫން ްއެއް ްނޭނގި ްއެކަން ްބޭފުޅަކަށް ްއެއްވެސް ްތިބި މަޖިލީހުގެ

ނޑުްހިތަށް ނޑުްދިގުްވާހަކަދައްކާކަށެއްްވަނީްއަޅުގަ ްއަޅުގަ އަރަނީ.ްދެންްކޮންމެއަކަސްްމީގައިްހުރިްއެހެންްދާއިރާތަކަށް

ްދަރަނީގެ،ް ްޕަސެންޓޭޖުތައް. ްތަފާތު ްއަދި ްކަންތައްތައް، ްތަފާތު ްވަރަށް ްފެނޭ ްއެބަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ނެތިން.

ްގޮއްސަވާ ްދަރަނިއަރައިގެން ްނިސްބަތްކުރާއިރު ްއަށް ނޑުމެންްްޖީ.ޑީ.ޕީ ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި މިންވަރު.

ްމިދެންނެވިހެންް ްކުރުކޮށްލާނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަކޮޅު ްއަޅުގަނޑު ްދަންނަވަމުން ްކަމަށް ްކަމެއް ކޮންސިޑަރކުރަންޖެހޭނެ
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ްސްޓޭޓް ްޖެނެރަލް ްބަލާތީ، ްކަމަށް ްޖެހުން ްސައިޑަކަށް ްވަކި ްފާޑުކިޔުމަކީ ްގިނަ ްމާ ްއިންނައިރު މެންޓެއްްމުޤައްރިރަކަށް

ްއަޅުގަނޑުް ްދަންނަވައިލާފައި ްވާހަކަތަކެއް ްދަންނަވާލަންޖެހުނު ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްއެއް ްވާހަކަ ްޢާއްމު ްހަމަ ގޮތަށް

ނޑަށްްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޓަކައިްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް ްއިށީދެލާނީ.ްއަޅުގަ

ް

ްނާްއާދަމްްވާހަކަދެއްކެވުން:ރޮޒައިތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް ރޑުކޮށްގެންްހުރިްބަޖެޓެއް.2113ްޝުކުރިއްޔާ ްލުކްފޯވާ ނޑު ގެްބަޖެޓަކީްހަމަގައިމުްވެސްްއަޅުގަ

ްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްވަރަށްްނިކަމެތިްގޮތުގައިްކަންތައްތައްްވަމުނ3ްްްއެއީް ނޑުގެްދާއިރާ އަހަރުްވަންދެކަށްްއަޅުގަ

ްއުއްމީދުކުރަމުންްދިް ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަދަލުވެގެން ްވެރިކަން ްދެން ްއެއަށްފަހު ްފެނިގެންދިޔައީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ޔަތަން

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް.ްއަދި ްއަންނާނެ ްރަނގަޅުވެގެން ްތެރޭގައި ްވެރިކަމުގެ ްމި ްކަންތައްތައް ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ އައީ

ް ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމި ްކަންތައްތަކެއްްއަްފާހަގަކޮށްލަން، ްގިނަ ްރަނގަޅު، ްހަމަ ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އިއިރު

ްއެކުލެވިގެންވާކަންްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސް...

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްކުރިއަށްްގެންދަވާ!ްްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް،ްމިހާރުވަނީްފުރުޞަތުްލިބިފަ.

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއައިސްް ްބަދަލުވެގެން ްވެރިކަން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރައީސުލްޖުމް ްމިހާރުގެ ްކައުންސިލަރުން ްހުރިހާ ްއަތޮޅުގެ ްމާލެ ނޑުމެން ްދުވަހުްއަޅުގަ ްބައްދަލުކުރެއްވި ހޫރިއްޔާއާ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްފާހަގަކުރައްވާފައި ްހަމަ ްވަނީ ްވެސް ްއަތޮޅ33ްްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާލޭ ްހަމަ ްވެސް ްދުވަހު އަހަރެއްހާ

ްހަމަް ްރަށްތަކަށް ްއަތޮޅުގެ ްމާލެ ްއަދި ްނިކަމެތިކޮށްކަން. ްހަމަ ްއޮތީ ްއައިއްސަ ްވަމުން ްކަންތައްތައް ދޭތެރޭގައި

ްބޭނުން،ްވަޑައިގެ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަށަވަރު. ްފެނިގެންދާނެކަން ްމިކަން ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ންނެވި

ްރަނގަޅުް ްބަލާއިރު ްރަށްރަށާ ްޒިޔާރަތްކުރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެން ްއަދިވެސް ްވެސް ްއަކީ ްތުލުސްދޫ ްހަމަ އެގޮތުން

ް ްރަށެއް ްއޮތް ްވެސް ްއެއްޗެހި ްބަނދަރަކާ ްއޮތްްފެންވަރެއްގެ ްހަދާފައި ްރައްޔިތުން ްއޮންނަނީ ްމި ްވެސް ނޫންކަން.ްފާލަން

ްސަލާމަތްކުރަންޖެހިފައިްމިް ްދަނިކޮށް ްއޮޔައިލާ ްފާލަން ްފަސްއަޅައިގެން ްދޭތެރެދޭތެރެއިން ްހަމަ ްގިރިގިރި،ްއަބަދު ފާލަމެއް

ް ްދެން ްއުއްމީދުކުރ2113ައޮންނަނީ. ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއައިއިރު ްބަޖެޓު ްކަންތައްްގެ ްއެއް ްއައި މުން
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ްފުރަތަމަް ްވެސް ްހަވާލުވެގެން ްވެރިކަމާ ްނަޝީދު ްރައީސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހިމެނިގެންދިޔުން. ްބިންހިއްކުން ތުލުސްދޫގެ

ނޑުްހަމަްބައްދަލުކޮށްފައިްދެއްކިްވާހަކަްއަކީްތުލުސްދޫްމީހުންްވަރަށްްބޮޑަށްްއިންތިޒާރުކުރަމުންްއަންނަްކަމެކޭް އަޅުގަ

ްބި ްފާހަގަކޮށްފައިްއޮތްްތުލުސްދޫގެ ްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށް ްހުރާގެްރައްޔިތުންްވެސް ްއެފަދައިން ންހިއްކުމުގެްކަންތައް.ްހަމަ

ް ްނިންމައިދިނުމަކީ.ްމި ްކަންތައްތައް ްބަނދަރުގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްދަންނަވާފައ2ްްިކަމެއް ްއޭރުވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ވާހަކަ

ނޑުމެންްވެރިކަންްބަދަލުވެގެންްދިޔައީ.ްއޮތީ.ްދެންްމިހެންްމިކަންްއޮއްވާ،ްއެއްވެސްްކަމެް އްްމިކަމަށްްނުވެްގޮސްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިްއާްވެރިކަމުގެްތެރޭގައިްހައުސިންްމިނިސްޓަރުްމިްރަށްތަކަށްްޒިޔާރަތްކުރެއްވިކަންްއަޅުގަނޑުް ގޮސްްއަޅުގަ

ްޔަް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިނިސްޓަރު ްހައުސިން ްއަދި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްކަންކަމުގައިްހަމަ ްމި ޤީންކަންދެއްވި

ްވެސްް ްކޮށްދެއްވިކަން ްއެކަންކަން ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްއެގޮތަށް، ްހަމަ ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަން. ްބޭފުޅާ ްއެ ހަމަ

ްޒިޔާދަށްް ްމިނިސްޓަރު ްސްޓޭޓް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހައުސިން ްމިނިސްޓަރަށާއި ްހައުސިން ްފާހަގަކޮށް، ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ް ްހަމަ ނޑު ްނުފޫޒުްއަޅުގަ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްމީގެތެރެއަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްއަދާކުރަން. ްވެސް ްޝުކުރު ނިހާޔަތަށް

ްޕީ.ޕީ.އެމަށްް ްއެހެން ްމަޝްރޫޢު، ްބިންހިއްކުމުގެ ްތުލުސްދޫގެ ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަދެގެން، ކޮންމެވެސްވަރަކަށް

ްމިހެ ްމިކަން ްތަން. ްނިމިގެންދިޔަ ްގޮސް ްދިމާލަކަށް ްހަމަްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވިގެން ްއަޅުގަނޑަށް ން

ްއޮތްކަންް ްބަޖެޓުގައި ްމިހެން ްމިކަން ްރިކުއެސްޓުކުރިން.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްމި ްވެސް ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެް ްދެން ްނެތްކަން. ްނަން ްތުލުސްދޫގެ ްފޮނުވުނުއިރުގައި ްބަޖެޓު ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްހައުސިން ހިސާބުންްްފާހަގަކުރެވެއޭ.

ް ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްހުށަހެޅުނުއިރުގައި ްތަނަށް ްމި ްބަޖެޓު ްއިހަކަށްދުވަހަކު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިލިއަނ31ްްްފެށިގެން

ް ްބަޖެޓެއް، ްޖުމްލަ ްއެހެންނަމަވެސ3ްްްރުފިޔާގެ ްތަން. ްއޮތް ްބިންހިއްކުމަށް ްތުލުސްދޫގެ ްބަހާލެވިގެން ްދުވަހަށް އަހަރު

ްދާް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިދަންނަވާ ްއޭގެން ްއަށް ްދެނ51ްްްއިރާ ްތުލުސްދޫގެ ްއަދި ްލިބިގެންދިޔަ. ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ް ްއަހަރު 2113ްއަންނަ ްއޮތީ ްމި ްބިންހިއްކުމަށް ްއެއްގޮތަކަށްވެސ2ްްްގައި ްހަމަ ްއަޅުގަނޑަކަށް ްމިއީ ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްއަޅު ްމިކަމުގެ ްއޮތުމާއެކީގައި ްމިހެން ްމިކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްއެންމެފަހުްޤަބޫލުކުރެވޭ ްހިތްހަމަނުޖެހުން ްހުރި ނޑުގެ ގަ

ދުވަހުގެްވޯޓުންްވެސްްފެނިގެންްއެްދިޔައީ.ްއަޅުގަނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޕީ.ޕީ.އެމަކީްވަކިްޑީ.އާރު.ޕީއަކަށްް

ނޑުމެންނަކީްވެސްްހަމަްމިްސަރުކާރުގައި،ްހަމަް ސަރުކާރުްްވުރެްމުހިއްމުްޕާޓީއަކަށްްމިްސަރުކާރަކަށްްނުވެވޭނޭ.ްއަޅުގަ

ްމިކަންް ްހިތާމަކުރަން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންކަމަށްވާއިރުގައި ްބައެކޭ. ްމަސައްކަތްކުރާ ްއެކީގައި ްސަރުކާރާ ދަމަހައްޓަން

ްހައުސިންް ްޔަޤީންކަން ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއުއްމީދުކުރަނީ، ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔަކަން. މިހެންވެގެން

މަްދެމުންްއެބަްދޭްމިކަންްކުރިއަށްދާނެކަން.ްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެންްބަޖެޓުްމިނިސްޓްރީްއިންްމިހާރުވެސްްހަ

ްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްއަޅުގަނޑުްހަމަ...

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދެވިދާނެްމިހާރު

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްކޯރަމްް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްފަށާއިރަށް ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމި ްހިތާމަކުރަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ސަދަވެރިކަން.ްމިްހަސަދަވެރިކަމުގެްނަގާލިްކަމަށްްޓަކައި.ްމިއީްޕީ.ޕީ.އެމުންްޙަޤީޤަތުގައިްޑީ.އާރު.ޕީއާްދޭތެރޭްއޮންނަްހަ

ްދާކަންް ްރިފްލެކްޓުވަމުން ްއަބަދު ްމިކަންތައް ްކަންތަކުގައި ްބިންހިއްކުމުގެ ްތުލުސްދޫގެ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަބަބުން

ނޑުްހަމަްފާހަގަކުރަން.ް ނޑުްކައިރީްބުނަމުންދިޔ31ްްައަޅުގަ އަހަރުްވީއިރުްވެސްްތުލުސްދޫގެްރައްޔިތުންްވެސްްއަޅުގަ

ްއައީ.ް ްމިހެންނޭ ްމިހެންގޮސް ްއޮންނާނޭ. ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްދެން ްބަޖެޓު، ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްމި ވާހަކައަކީ،

ްނިންމާފައިް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްވެސް ްކޮށްދޭން ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްހައުސިން ްމިކަން ްއައިއްސަ ްހިސާބަށް ްމިހާ އައިއްސަ،

ް ްހަމަްކަނޑައެޅިގެންްއެނގޭ ްއެހެންްއޮއްވާ،ްއަޅުގަނޑަށް ްމަޝްރޫޢު ްމި ްވަދެގެންކަން ްމީގެތެރެއަށް ްމީހުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްހިމެނުއްވާްބޭފުޅުންގެް ްއާދޭހާްއެކުްދަންނަވަން،ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައި ްހަމަްވަރަށް ނޑު ގޮތަކަށްްބަދަލުވެގެންދިޔައީ.ްއަޅުގަ

ްޖައްސަ ްބަޖެޓެއް ްވަރުގެ ްއެކަށީގެންވާ ްމަޝްރޫޢަށް ްމި ްމަޝްރޫޢަށް، ްމި ްތުލުސްދޫގެްއަރިހުގައި، ްމިކަން ވައިދެއްވައި،

ނޑުްދެންްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްހުރާގެްބަނދަރުގެްކަންތައްްވެސްްހަމަް ރައްޔިތުންނަށްްކޮށްދެއްވުމަށް.ްއަޅުގަ

ްމާތް ްއަހަރު ްބަޖެޓުގައިްهللاމިދިޔަ ްވެސް ްދިޔައިރު ްބަދަލުވެގެން ްވެރިކަން ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާިރދަފުޅުން ގެ

ްމިހާރުްވަރަށްްރަނގަޅަށްްކުރިއަށްްއޮތްކަ ްފެށިގެންގޮސްްހަމަ މެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްކުރިއަށްްނުގޮސްްއޮތްްމަޝްރޫޢެއް

ްމަޝްރޫޢަށްް ްއެ ްއަދި ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްސަރުކާރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވެސް ްޓަކައި ްމިކަމަށް ްދަނީ. ދަމުންނޭ

ް ްބަޖެޓުގައި، ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްދެން ްްގ2113ެއެކަމަކު ްއޮތް ްމި ްބަނދަރ6ްްުބަޖެޓުގައި ްއަކީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްރަނގަޅަށްް ްބަނދަރު ްމި ްވާތީ، ްކަމަށް ްއަދަދެއް ްމަދު ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްވަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ

ް ްބަނދަރުގެ ްހަމަޖައްސަވައިދެްބޭނުންކުރެވެންމަސައްކަތްކުރެވެން، ްބަޖެޓު ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ އްވާނެްފެށޭ

ް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއުއްމީދުކުރަން. ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޔޫތ4ްްުކަމަށް ްވެސް ރަށަށް

ްޚާއްޞަް ްރައްޔިތުން ްތުލުސްދޫގެ ްވެއޭ. ްއެބަ ްވެވަޑައިގެންފައި ްވަޢުދުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވަޑައިގަންނަވައި، މިނިސްޓަރު

ްފާހަގަކު ްއަޅުގަނޑަށް ްއެްގޮތެއްގައި ްމަސައްކަތް ްސެންޓަރެއްގެ ްޔޫތު ްނުވަތަ ްމަރުކަޒެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްހަމަ ރެވެއޭ

ްހުށަހަޅައި،ް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްކުރަހައި،ްޔޫތު ްއެއްޗެހި ްކުރެހުންތަކާ ްދައްކައިގެން ްހުވަފެނެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް

ްމިނިސް ްޔޫތު ްރަށަކަށް ްއެއްވެސް ްދާއިރާގެ ްމި ްވެސް ްކުރީމަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެއްވެސްްމި ްޒުވާނުންނަށް ްފަރާތުން ޓްރީގެ

ްއެޑިއުކޭޝަންް ްހަމަ ްއޭގެއިތުރުން ްދެން ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއަޅުގަނޑު ްހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ްބަޖެޓުގައި ްކޮށްދޭން ކަމެއް
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ްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްކަންތައްްކޮށްފައިްއޮތްކަން ްމިްފަހަރު ްދާއިރާއާްދޭތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ މިްްމިނިސްޓްރީން

ް ްދިއްފުށީގައި ްހަމަ ްއެގޮތުން ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްތިނ6ްްްވެސް ްހުރާގައި ކްލާސްރޫމު،

ް 3ްްކްލާސްރޫމު،ްހިންމަފުށީގައި ްތުލުސްދޫގައި ްއަދި ްއަޅުގަނޑ4ްްުކްލާސްރޫމު ްޓަކައި ްކަމަށް ްހިމަނާފައިވާ ކްލާސްރޫމު

ްޝުކުރުދަންނަ ްމިނިސްޓަރަށް ްއެޑިއުކޭޝަން ްދެންްހަމަ ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ވާލަން

ކަންބޮޑުވާްމައްސަލަްއެއްްއެއީްހިންމަފުށީގެްނަރުދަމާގެްމަސައްކަތާއިްތުލުސްދޫގެްބަނދަރުގެްމަސައްކަތާއިްނަރުދަމާގެް

ް ްކިހާވަރަކަށް ްމިއީ ްލޯނު ްމި ްދެން ްގޮތަށް. ްކުރާ ްދަށުން ްލޯނުއެހީގެ ްއޮތީ ްމި ްލޯނެއްްމަސައްކަތް ްއޮތް ސެކުއަރވެފައި

ކަމެއްްއަޅުގަނޑަކަށްްއަދިްމަޢުލޫމާތެއްްނުލިބޭ.ްފަހަރެއްގައިްމިްމަސައްކަތްކުރެވެމުންްދާއިރުްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްމީގެް

ްމަޢުލޫމާތުްލިބިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްހަމަްމިްމަޢުލޫމާތުްއެބަްބޭނުންވޭ.ްއެއީްލޯނުގެްއެހީގައިްޖަހާފައިް

ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްްޔަޤީނެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސ111ްްްހުންނަްކަންތައްތަކަކީް% ްކަންތައްތަކެއްްކަމެއް ވެގެންދާނެ

ހިންމަފުއްޓަކީްމިހާރުްހަމަްނަރުދަމާގެްބޭނުންްވަރަށްްބޮޑަށްްއޮތްްރަށެއްްކަމަށްްވާތީވެ،ްކޮންމެވެސްްގޮތަކުންްމިކަންް

ްހަމަޖެހިގެންދިޔު ްގޮތެއް ްދަންނަވާލަންޖެހޭްކުރެވޭނެ ްވާހަކަ ްމި ްހަމަ ްކަމެއް.ްދެން ްއެދޭ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަކީ

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްވާކަން ްބޮޑުވެފައި ްވަރަށް ްމިހާރު ްހަމަ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްސަބަބަކީ އެއް

ށްްކިހާވަރަކަށްތޯްލޯނުގެްއެހީްލިބޭނީްފާހަގަކުރައްވަމުންްއެްގެންދަވަނީ.ްމިކަހަލަްހާލަތެއްގައިްއޮއްވާ،ްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިގެންދާނެ ްހައްލެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްސުވާލުއުފެދޭތީވެ. މި

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަަލ ްއަންނަ ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެން އުއްމީދުކުރަން.

ްފާ ްމި ްމިހާރު ްމައްސަލަ. ްނިޒާމުގެ ްފެރީގެ ްއަކީ، ްމައްސަލަ ްއެހެން ްކޮންމ4ްްެހަގަކޮށްލެވޭ ްފެރީ، ްވެސް ރަށަކީ

ްފެރީްއޮންނަް ްފެރީގެްނިޒާމުްއޮންނ4ްްަދުވަހަކުހެންްމާލެްއަށް ރަށަށ4ްްްރަށް.ްއެއްރަށުންްއަނެއްްރަށަށްްވެސްްހަމަ

ްރައްޔިތުން ްހަމަ ްއޮންނަނީ ްމި ްރަށުގައި ްތިން ްއެއް.ްްވާއިރު، ްފެރީ ްހިންގާ ްރައްޔިތަކު ްއެހެންނޫނީ ްއެއް. ްފެރީ ހިންގާ

ްދާތަން،ް ްދެވިގެން ްސަބްސިޑީތައް ްހަމަ ްއަގުބޮޑުވުމުން ްތެލުގެ ްދޭ ްއެބަ ްފެނިގެން ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ އޮންނައިރު

ްދާ ްލިބިގެން ްހަމަ ްއަގުބޮޑުވީމަ ްތެޔޮ ްވެސް ްސަބްސިޑީ ްކަރަންޓުގެ ްހަމަ ްވެސް.ްއަދި ތަން.ްއެހެންވީމާ،ްމަސްވެރިންނަށް

ްއަޅުގަނޑަށްް ްލިބިގެންދާނީ ްޚިދުމަތް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްއަގެއްގައި ްއެކަށޭނަ ްނިޒާމު ްފެރީގެ ްހިންގާ ރައްޔިތުން

ްވަރެއްގެް ްކޮންމެވެސް ްދާނީ ްބޮޑުނުވެ ްއަގު ްކަންކަމަށް ްއެ ްއެކީގައި ްބަދަލުތަކާ ްއަންނަ ްތެލުގެ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްރައްޔިތުން ްއެއް ްހަމަްސަބްސިޑީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިގެން ްފެރީތަކަށް ްފެރީކޮށްދޭ ނަށް

ްޞިއްޙީް ްދެން ްކަމަށް. ްދެއްވާނެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްކޮންސިޑަރޭޝަނެއް ްވަރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްކަމަށް ްމި އުއްމީދުކުރަން

ްމިް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރުގައި ްއަށް ްރަށްތަކުގައިްހުރިްޞިއްޙީްމަރުކަޒުތަކާްްދާއިރާ ދާއިރާގެ

ްބަޖެޓުންް ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްމިއިން ްއެހެންނަމަވެސް ްމަރާމާތުކުރަންޖެހިފައޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ތަންތަން

ްއެހެންނަމަވެސް ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްއޮތްްްފެންނަންނެތީމަ ްމި ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރަން، ްހަމަ ްވެސް ނޑު އަޅުގަ
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ްކޮށްދެވިގެންނުދާނެކަން.ް ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްރަށެއްގެ ްހުރިހާ ްހާލަތުގައި އިޤްތިޞާދީ

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭްކަމެއް،ްމިްހުރިހާްރަށަކުންްވެސްްއާސަންދައިގެްޚިދުމަތްލިބޭނެްގޮތަކަށްްްއެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ްކައު ްހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން. ްހިންގިދާނެްސަރުކާރުން ްމަސައްކަތް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގުޅިގެން ންސިލުތަކާ

ކަމަށް.ްއެހެންނޫނިއްޔާްރަށްރަށުންްބޭސްްހޯދަންްބަލައިލާއިރުގައިްއާސަންދައިގެްޚިދުމަތްނުލިބުނީމަ،ްހަމަްއާސަންދައިގެް

ްބެނެފިޓުތަ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ނޑުްޕްރޮރާމުން ްއަޅުގަ ްލިބިގެންނުދާކަން ކެއް

ްއެހެންްހުރިހާްރަށްތަކެއްގައިްވެސްްކޮންމެވެސްްއެއ4ްްްފާހަގަކޮށްލަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިް ރަށުންްވެސް،ްއަދިްރާއްޖޭގެ

ނޑުް ފިހާރައަކުންްނަމަވެސްްއާސަންދައިގެްޚިދުމަތްްބޭސްގަތުމުގައިްވެސްްލިބޭނެްގޮތެއްްހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަކީްއަޅުގަ

ްވާހަކަދެއްކެވިއިރުްހަ ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްއެހެްނ ްތަނުގައި ްމި ްދެން ްކަމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް މަ

ްހަމަްކައުންސިލަރުންގެްނަމަށްް ްއެއް،ްކައުންސިލުތަކަށްްކުރީގައިްއޮތްްސިސްޓަމުން ފާހަގަކުރައްވަމުންްގެންދިޔަްއިޝޫ

ްލާމަރުކަޒީ ްކަންތައްތަކެއް ްއިތުރު ްސަބަބުތަކެއްްްބަދަލުވެފައި ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަމަ ްމީގައި ްހިނގަމުންނުދާކަން. އުސޫލުން

ްދިޔައިރު،ް ްބަދަލުކޮށްލައިގެން ްނިޒާމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިޒާމަކަށް ްއާ ްމުޅިން ްވޭ. ްއެބަ ްއެކުލެވިގެން ވެސް

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރިކަން ްނުދެވި ްވެސް ްއެއްޗެހި ްޓްރެއިނިންތަކަކާ ްއެކަށީގެންވާ ްފާހަގަކުރެވޭ.ްކައުންސިލަރުންނަށް ނަށް

ްއެކަންް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ްރަށްތައް ްހޯދައިގެން ްއާމްދަނީ ްއަށް އެހެންވީމާ،ްއަމިއްލަ

ްހިންގައިގެންް ްޕްރޮގްރާމުތައް ްޓްރެއިނިން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފަހިކޮށްދޭން ްކައުންސިލަރުންނަށް ްމަގެއް ކުރާނެ

ނޑުމެން ްނަށްްއެކަންްކޮށްގެންްނޫނިއްޔާްހަމަްއަބަދުވެސްްސަރުކާރުގެްބަޖެޓަށްްޑިޕެންޑުވާްގޮތްްވެގެންްމިްދަނީ.ްއަޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއޮތީ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްދަންފަޅި ްމެންދުރުފަހުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމެންބަރު، ްދެނ3ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައަށް. ޖެހުމާ

ްޖަލްސާ ްްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްނިންމާފައި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްދެން ްއެހެންކަމުން،4ްްފަށަން، ޖަހާއިރު.

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްމިހާ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްޢިއްޒަތްތެރ61ްްިއަޅުގަ ްހުސްވަގުތުކޮޅެއް. މިނެޓުގެ

ް ްއަދި ްބާކީ ްޢިއްޒަތްތެރ5ްިމެންބަރަށް ްއެހެންކަމުން، ްއޮތް. ްއެބަ ްނެތް.ްްމިނެޓު ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޯކޭ. މެންބަރު.

ްދަންމައިލާނަން.ް ްވަގުތު ްދަންފަޅީގެ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްނިންމާލަންދެން ްވާހަކޮޅު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްމިނެޓަށްފަހުްނިމުނީްކަމަށްްބަލާނަން.5ްްމިނެޓުްނަންގަވާފައި،5ްްއެހެންކަމުން،ް

ް

ްއާދަމްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާ

ނޑުްހަމަް މިނެޓުްނަގާކަށްްގަސްތެއްްނުކުރަން.ްމައިގަނޑުްގޮތެއްގައިްހުރ5ްްިޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދައްކަވައިފި. ްވާހަކަފުޅުތައް ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްހަމަ ްވާހަކަތަކެއް ްހުރިހާ މައްސަލަތަކާ،ްމި
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ްހިސާބުންްއަޅުް ްއިޝޫތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާ ްހުރި ނޑުގެްދާއިރާގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްބޮޑަށް ްހަމަ ނޑު ގަ

ްބޭފުޅުންް ްގިނަ ްވަރަށް ްއައިއްސަ ްހަމައަށް ނޑާ ްއަޅުގަ ްހަމަ، ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްކުރުކޮށްލުމުގެ ްވާހަކަކޮޅު ނޑު އަޅުގަ

ްފާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްބޮޑަށްްޖައްސާފައި ްވަރަށް ްއަދަދުތައް ްމުސާރައިގެ ްއެއީ ްބޭނުން. ހަގަކޮށްލަން

ްއެް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްފާޅުކޮށް،ްބޮޑަށް ްކަންބޮޑުވުން ްއޮތީމަ،ްއެކަމާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ބޮޑުވެފައި

ްބޮޑުވެގެް ްއަދަދު ްމުސާރައިގެ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެންމެންނަށްްފޯކަސްކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރިހާ ންދާއިރު

ވެސްްހަމަހަމަވާްގޮތަކަށް،ްއެންމެންގެްކަންތައްތައްްވެސްްމީގެންްބެލެހެއްޓިގެންދާނެްގޮތަކަށްްމިްއަދަދުތައްްބޮޑުވެގެންް

ނޑުްނިންމާލަމުންްދަންނަވާނީްޖީ.އެމް.އާރުްއިޝޫގައިް ްހަމަްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކަމެކޭ.ްދެން ްހަމަްއެދޭ ނޑު ްއަޅުގަ ދިޔުމަކީ

ނޑުމެންްއެދެނީްހަމަްޤާނޫނާއިްސި ނޑުމެންްހަމަްމަރުޙަބާކިޔަމޭ.ްއަޅުގަ ންގަޕޫރުގެްކޯޓަކުންްއެްނެރުއްވިްޙުކުމަށްްއަޅުގަ

ްކަންތައްތައްް ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްވީހާވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ

ްއީސް.ްނިމިގެންދިއުމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާްހިސާބުންްއަޅުގަނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހުސްވަގުތުކޮޅެއްްއަރުވަން.ް

ް ްކުރިއަށްދާނީ ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވ4ްެދެން ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ސްްޖަހާއިރު.

ްވަޑައިގެންދެއްވުމަށްްދަންނަވަމުން،ްމިްދަންފަޅިްއަޅުގަނޑުްމިްހިސާބުންްނިންމައިލާނަން.ް

ް

ް]އަށ16:12ްްްއިނ15:12ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަރުވަ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަށާއިރު ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ނީް`.

ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށ2113ްްް`. ްހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރައްވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއޮ ްމިނިސްޓްރީ ްއޮނަރަބަލްްޢަބްދުްޓަކައި ްޓްރެޜަރީ ްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްهللاްފްްފިނޭންސްްއެންޑް ްވަރަށް ޖިހާދަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްލަފާކުރ96ްްާއާދެ! ްކަމަށް ްހިނގާނެ ްދައުލަތުން ްއުސޫލުން ްބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްހިް ްހިސާބު ްއާމްދަނީ ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްއަހަރުްޚަރަދާއި ްމާލީ ްއަހަރުގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްބަޖެޓެއް،ްއަދި މެނޭ
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ްރައްޔިތުންގެް ްއިން ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްހިސާބު ްއާމްދަނީގެ ްލިބުނު ްދައުލަތަށް ްޚަރަދާއި ްހިންގި ދައުލަތުން

ް ްޗެޕްޓަރު ްޤާނޫނުގެ ްމާލީ ްދައުލަތުގެ ްގޮތުން ްމި ްބުނެފައިވޭ. ްކަމަށް ްހުށަހަޅަންވާނެ 4ްމަޖިލީހަށް ންބަރުގައިްނ31ްަގެ

ވަނަްއަހަރ2113ްްުބަޔާންކޮށްފައިވާްއުސޫލުންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިް

ްއިޖުރާއަތްތައްް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ްތައްޔާރުކުރުމުގައި ްބަޖެޓު ްއެ ްހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި ްބަޖެޓު ލަފާކުރާ

ްއެ ްހިތާމަޔާ ްޤާނޫނުގެްފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން ްމާލިއްޔަތު ްރައީސް،ްދައުލަތުގެ ްފާހަގަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނޑު ކު

ް 4ްޗެޕްޓަރު ،ް ްމާއްދާގެ ްޚަރަދުކުރުމަށ32ްްވަނަ ްކެޕިޓަލް ްހުށަހަޅާއިރު ްބަޖެޓު ްއަހަރީ ްދައުލަތުގެ ްބުނަނީ ް)ރ(ގައި ގެ

ްޚަ ްރިކަރަންޓު ްކަމަށާއި ްފަންޑުން ްކެޕިޓަލް ްއެންޑް ްލޯންސް ްކޮންސޮލިޑޭޓެޑްްހުށަހަޅަންވާނީ ްހުށަހަޅަންވާނީ ރަދުތައް

ްހިތާމަޔާް ްހިމަނާފައިނުވާކަން ްހިސާބުތައް ްފަންޑުތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްނަމަވެސް ްކަމަށް. ްފަންޑުން ރެވެނިއު

ންްހިނގާްއެކުްފާހަގަކުރަން.ްމީގެއިތުރުންްދައުލަތުންްބަޖެޓުގައިްސީދާްގޮތުގައިްނުހިމެނޭްއެހެނިހެންްފަންޑުތަކުގެްދަށު

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްހަރަކާތްތައް ްމާލީ ްސަބަބުން ްހުރުމުގެ ްއެކުލަވައިލާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހަރަކާތްތައް މާލީ

ްދައުލަތުގެް ްނުބެލެވޭ. ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކަމަކަށް ްހިންގިދާނެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއެނގިގެން، ފުރިހަމައަށް

ްނެތި ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ،ް ްގޮތުގައި ްހަރަކާތްތަކެއްގެ ްމާލީ ްތެރޭގައ2113ްްިދައުލަތުގެ ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއެކުް ްބަޖެޓާ ްވެސް ްމުޢާމަލާތްތައް ްއަންދާޒާކުރާ ްކަމަށް ްހިންގޭނެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްއެކައުންޓުތައް ްބޭންކު ދައުލަތުގެ

ނޑުްގަބޫލުކުރަނީ.ްމިގޮތުންް ވަނަްމާއްދާގައ25ްްިދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނުގެްހުށަހެޅުންްވަރަށްްމުހިއްމުކަމަށްްއަޅުގަ

ްމިދެންނެވިްއުސޫލުތައްް ްހަރަކާތްތެރިކުރުމުގައިްވެސް ްފަންޑު ްޓްރަސްޓު ްހުންނަ ްދައުލަތުގެްބެލުމުގެްދަށުގައި ބަޔާންކުރާ

ްމި ްއަދި ްގޮތުގަޔާއި ްފަންޑުގެ ްމިސްކިތު ްނަމަވެސް ްގަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއެހެނިހެންްގެންގުޅެންޖެހޭނެ ފަދަ

ފަންޑުތަކެއްްގޮތުގައިްއަޅުގަނޑުމެންްފަންޑުތައްްހެދިގެންމްޚައިރާތުްފަންޑުތަކެއްގެްގޮތުގައިްޒަކާތުްފަންޑުގެްގޮތުގަޔާއިް

ްޕްރޮމޯޓުކުރެވޭް ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްމިނިސްޓްރީން ްއިސްލާމިކު ްބޭރުން، ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަތު ްއެކައުންޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭ

ްކަމެއް.ްއާދެ!ްމީގެއިތުރުންްގޮތަށް،ްކޮރަޕް ްއަޅުގަނޑުމެންްކަންބޮޑުވާ ްބޭނުންކުރެވެމުންދާކަމީ ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ޝަނަށް

ް ްކަމަކީ ްއަނެއް ްފާހަގަކުރެވެންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރުގައި ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ްމި ނޑުމެން ވަނ2111ްްައަޅުގަ

ްލާމަރު ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަހަރަކީ ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްބަޔާންކުރ2111/7ްާކަޒީ ގައި

ްބަޖެޓުް ްއަހަރު ްއެ ްއިންތިޚާބުވިއިރުގައި ްކައުންސިލުތައް ްއެ ްވެފައި، ްކަމަށް ްއަހަރު ްއުފެދުނު ކައުންސިލުތައް

ންްއޭރުވެސްްއެކުލަވައިލުމުގެްފުރުޞަތުްއެްކައުންސިލުތަކަށްްލިބިފަްއެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްއަހަރުްއަޅުގަނޑުމެ

ނިންމާފައިްއޮތްްއުސޫލެއްްއެއީ،ްމިްއަހަރުްބަޖެޓުތައްްއެކުލަވައިލާނީްމިދެންނެވިްކައުންސިލުތަކަށްްބާރުލިބިގެންްކަމަށް.ް

ްކަންބޮޑުވުންް ްހައިރާންކަމާ ްބައްދަލުކުރިއިރުގައި ްބޭފުޅުންނާ ްކައުންސިލުގެ ްސިޓީ ްމާލޭ ްއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

ް ްލިބެނީ ނޑުމެންނަށް ްއެހެނިހެންްއަޅުގަ ްދައުލަތުގެ ްމަޑުމަޑުން ްބާރު، ްލިއްބައިދީފައިވާ ްޤާނޫނުން ްކައުންސިލަށް އެ

ްމިްއަހަރުް ްލިބިފައިްނެތްކަން.ްއާދެ!ްކޮންމެއަކަސް ްބާރު ްމިދެންނެވި ްކައުންސިލުތަކަށް ްނަގައި،ްއެ ްތެރެއަށް ބާރުތަކުގެ
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ްއާމްދަނީ ްބަލައިލާއިރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްވާ ްލަފާކުރައްވާފައި ްގޮތުގައި 2113ްްގެ ްއަހަރު ބިލިއަނ12.8ްްްވަނަ

ް ްމިއީ ްވޭ. ްއެބަ ްއަންދާޒާކުރައްވާފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްކަމަށ2112ްްްރުފިޔާ، ްލިބޭނެ ްއަހަރު ވަނަ

ް 11.8ްްއަންދާޒާކުރި ްއަށްވުރެ، ްރުފިޔާ ްއަޅުގަނޑުމެނ2ްްްބިލިއަން ްކަމަކީ ްމި ްއަދަދެއް. ްއިތުރު ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއުފާ ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ ްއެކުލަވައިލާފައި ްއަދަދު ްމި ްއެއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން، ްކަމެއް 2112ްކުރަންވީ

1.8ްބިލިއަންްރުފިޔާްހިމަނައިގެންްކަމަށްްވާތީ.ްމިްގޮތުނ1.8ްްްވަނަްއަހަރަށްްވުރެްއިތުރަށްްނެގުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާް

ްދިވެް ްފައިސާ ްހިމެނޭ ްރުފިޔާގައި ްބިލިއަން ްހޯދުމަށް ްއިތުރަށް ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްތެރޭގައ2113ްްިހި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްކުޑަކުރަމުން،ް ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޑުމަޑުން ްތެރޭގައި، ްކަންތައްތަކުގެ ްހަމަޖައްސާފައިވާ ކުރަން

އަނބުރާްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްނަގާނެްކުޑަކުރަމުންްގެންގޮސްްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްނައްތާލުމަށްްޓަކައިްރާވާފައިވާްނިޒާމުްއަލުންް

ނޑައަޅައި،ް މިލިއަންްރުފިޔާްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީންްނެގޭނެްކަމަށ251ްްްވަނަްއަހަރުްލަފާކުރާްބަޖެޓުގައ2113ްްިގޮތަށްްކަ

ްބޮޑުކުރައްވާފައިް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޓޫރިޒަމު ްމީގެއިތުރުން ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީ ްވާތީ، ބަޔާންކުރައްވާފައި

ްއިންޑަސްޓްރީްވާކަ ްގޮތެއްގައި،ްޓޫރިޒަމު ްނަހަމަ ްއިންޑަސްޓްރީ ްޓޫރިޒަމު ްމިގޮތުން ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ން

ނޑައެޅިފައިވާކަމީްކަންބޮޑުވ631ްްާއިންްއޯވަރްޓެކްސްކޮށްގެންް މިލިއަންްރުފިޔާްބަޖެޓަށްްހޯދާނެްކަހަލަްނިޒާމުތަކެއްްކަ

ްކަނޑަް ްއުވާލުމަށް ްޓެކްސް ްބެޑް ްޖީ.އެސް.ޓީްކަމެއް. ްއެއްކޮށް، ްރެންޓާ ްލޭންޑު ްނުހިންގަވައި، ްއުސޫލު އެޅިފައިވާ

ްބޭފުޅުންް ްއިންޑަސްޓްރީގެ ްޓޫރިޒަމު ްކަމީ ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްގޮތްތަކެއް ްނަގާނެ ްޓެކްސް ްބެޑް ްއަދި ބޮޑުކޮށްފައި

އަކީްވަރަށްްއިލާސްޓިކުްދާއިރާްއެއް.ްމިހާރުވެސްްޝަކުވާކުރައްވާްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ްސަބަބަކީްފަތުރުވެރިކަމުގެްދާއިރާް

ްދޭ.ް ްއެބަ ްއަންނަމުން ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްފަތުރުވެރިން ްތަނަށް ްއެ ްހުއްޓިއްޖެ. ްހަނގުރާމަ ްސްރީލަންކާގައި މިއަދު

ްސްރީލަންކާް ްފަތުރުވެރިން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވުރެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބަލާއިރު ްތަފާސްހިސާބުތަކަށް ްއަހަރުގެ ްވޭތުވެދިޔަ

ްމިފަދަް ްދަށްވަމުންދާ ްމަޑުމަޑުން ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްއެބަ ްއައިއްސާ އަށް

ްމިއަދުް ްފަދަ ްޗައިނާ ްޚާއްޞަކޮށް ްމިއީ، ްކަމެއް ްވިސްނަމުންދާންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑިވަޅެއްގައި ދަ

ނޑިވަޅެއްގައި ްދަ ްޚާއްޞަވެފައިވާ ނޑުމެން ްކަމަށްްްއަޅުގަ ްޢަމަލުކުރަންވެއްޖެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކު ްވިސްނުމާ މިފަދަ

%ް ްލަފާކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޖެހޭނެ ްފަހަތަށް ްދުވެލި ްއިޤްތިޞާދީ ްއަޅުގަނޑުމެންގ7.1ްެވާނަމަ، ގައި

ްއަންދާޒާކުރެވިފަް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްނަމަވެސް ްހިފެހެއްޓި ްއަޅުގަނޑުމެން ްދުވެލި ްބަޖެޓުންްއިޤްތިޞާދީ އިވާ

ްޚިދުމަތުންް ްމުއާސަލާތީ ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްވާކަން. ްގޮއްސައި ްފަހަތަށް ްދުވެލި ްމި ްފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ޖީ.އެސް.ޓީްނަގާްވާހަކަްވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުންްދައްކަމުންްއެބަްގެންދޭ.ްއަޅުގަނޑުގެްޕާސަނަލްްއޮޕީނިއަނަކީްމުވާސަލާތީް

ްޖީ.އެް ްވެސް ްގަބޫލުކުރެވެނީ.ްޚިދުމަތްތަކުން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްލަގްޒަރީ ްއެއީ ްނެގެންޖެހޭނެކަން. ސް.ޓީ

ްނުކުރަން.ް ްގަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްނެގެންވާނެ ްޓެކްސް ްޚިދުމަތްތަކުން ްމުވާސަލާތީ ްއަސާސީ އެހެންނަމަވެސް

ްފަ ްއަންނަ ްއަތުންނާއި ްފަސިންޖަރެއްގެ ްކޮންމެ ްފުރާ ްއެއަރޕޯޓުން ްއަޅުގަނޑުމެންްކޮންމެއަކަސް ްއަތުން ސިންޖަރެއްގެ
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ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއަދަދު ްމި ްއިތުރުކޮށް، ްޓެކްސްތައް ްބަޖެޓުގައ31ްްިނަގާ ްމި ްކަމަށް ްއިތުރުވެގެންދާނެ ްޑޮލަރަށް ށް

ް ްއާމްދަނީން ްއިތުރުކުރެވޭ ްމިގޮތުން ްވޭ. ްއެބަ ްލިބޭނ85ްްެއަންދާޒާކުރައްވާފައި ްލބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްކަމަށް ްޖީ.އެމް.އާރ27ްްާއަންދާޒާކުރައްވާފައިވޭ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުރިން ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓު ޑޮލަރުގެ،

ް ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްބޭފުޅުން ްކަންބޮޑުވި ްނެގޭތީވެ ްއަދަދެއް ްމިފަދަ ްއެގްރީމެންޓުގައި ްހެދިފައިވާ ޑޮލަރ31ްްުއެކު

ްއެކުލަވައިލާފައި ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަށް ްއާދެ!ްނެގޭނެ ްގަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމީ

ް ް%2113ްކޮންމެއަކަސް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރު ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ 11ްވަނަ

ްހިސާބަ ްވާކަން. ްއެކުލަވައިލާފައި ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއިތުރުވެގެންދާނެ ްބަލައިލާއިރުްއިންފްލޭޝަން ށް

ްބާޒާރަށްް ްތެލުގެ ްވާނަމަ، ްބަލައިލިކަމުގައި ްރިޢާޔަތްކޮށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިންވަރަށް ްއޮތް ްމިއަދު ްހާލަތު މެދުއިރުމަތީގެ

ްކަމެއް.ް ްކުރާ ްސިނާޢަތްތަކަށް ްހުރިހާ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއަސަރު ްއެދެވޭ ްއަސަރާއި ްނޭދެވޭ ްއެކަމުގެ ްބަދަލުތަކަކީ އަންނަ

ް ްމަސްވެރިކަމުގެްފަތުރުވެރިކަމުގެ ނޑުމެންގެ ްކޮންޒިއުމްކުރޭ.ްއަޅުގަ ްތެޔޮ ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްބެލިޔަސް ްއަށް ދާއިރާ

ދާއިރާްގައިްވެސްްވަރަށްްގިނަްއަދަދަކަށްްބޭނުންކުރޭ.ްސިނާޢީްކޮންމެްމަސައްކަތަށްްބޭނުންވާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްކަނޑައެޅުމުް ްސިޔާސަތު ްމި ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެްއެހެންނަމަވެސް،ްހަކަތައިގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެގެންދާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ގެ

ް ް%2113ްއަގު ްއަހަރު ް%12ްވަނަ ްކަމެއް.17ްްއާއި ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދިޔުން. ްއުފުލިގެން އަށް

ް ްރައީސް، ްމިދެނ2112ްްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިލާއިރުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ނެވިްވަނަ

ްކުޑަކުރެވޭނެް ްޚަރަދު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކަންބޮޑުވުމަކީ ްއަނެއް ްއޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިތުރުން ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ

ް ްނެތްކަން. ްހިމެނިފައި ްގޮތްތަކެއް 2113ްްއެއްވެސް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގޮތުގައި ްޚަރަދުގެ ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރު 15.7ްވަނަ

ް ްއަކީ ްރުފިޔާ ްއަހ2112ްަބިލިއަން ްވަނަ ްބަޖެޓުކުރެވުނު ްހަރަދަށް 14.2ްްރުގެ ްއަށްވުރެ ްރުފިޔާ ބިލިއަނ1.5ްްްބިލިއަން

އަހަރުގެްތެރޭގައިްބަޖެޓުގެްޚަރަދުތައްްބެހިފައިވާްގޮތަށްްބަލާއިރު،3ްްރުފިޔާްއިތުރުްއަދަދެއް.ްމީގެއިތުރުންްވޭތުވެދިޔަް

އަކީްރެކަރެންޓ72ްްުޔާ.ްއަދިްމިްޚަރަދުގެް%ބިލިއަންްރުފ12.6ްްިވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓަށްްޚަރަދުކުރަންްލަފާކުރ2111ްްި

%ް ްއެންމެ ްއޮތީ ްމި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްގޮތުގައި ްހަރަދުގެ ްކެޕިޓަލް ްވާއިރު ްކަމަށް ްއަޅުގަނޑުމެނ28ްްޚަރަދު ްމިއީ .

އީްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ްދިވެހިްދައުލަތަށްްލިބޭްހުރިހާްއާމްދަނީްއެއްްރިކަރަންޓުްޚަރަދުްގޮތުގައިްބޭކާރުވެގެންްދިޔުންްއެް

ްޕީ.ޕީ.އެމުގެް ްނޫން. ްކަމެއް ްގަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވިސްނާއިރުގައި ްނަޒަރަކުން ްއިޤްތިޞާދީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ރިޔާސީްކެންޑިޑޭޓަކަށްްވާނެްކަމަށްްއަޅުގަނޑަށްްލަފާކުރެވޭްއިޤްތިޞާދީްމާހިރެއްްކަމުގައިވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިް

ްވާހަކަދައް ްގޮތުން ްބެހޭ ްދޭތެރެްބަޖެޓާ ްދެފޮޅުވަތް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވިދާޅުނުވިޔަސް، ްވާހަކަފުޅު ްއެ ްސީދާ ކަވަމުން

ްތާއީދުކުރައްވާް ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްމިއަދު ްފަހަރުގައި ްރިހުން. ްމިދެންނެވި ްފާހަގަކުރެވުނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ކިޔާލުމުން

ް ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްބަޔާންނުކުރެއްވި ްމުޠުލަޤަށް ްވާހަކަ ްއެ ްވާތީވެ ްއެްބޭފުޅަކަށް ްކަންބޮޑުވުން ްއޮތް ްމެދު ްބަޖެޓާ މި

ނޑުމެންްގަބޫލުކުރިޔަސް،ްނުކުރިޔަސްްމިް މަނިކުފާނުްފާހަގަކުރައްވާފައިްމިްވަނީ.ްމިްބަޖެޓަކީްކެމްޕޭންްބަޖެޓެއް.ްއަޅުގަ



96 

 

ނޑުމެންނަށްްލޯނުގެް ނޑުމެންނަށްްއެޗީވްކުރެވޭނެްބަޖެޓެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ގޮތުގައިްބަޖެޓަކީްކެމްޕޭންްބަޖެޓެއް.ްމިއީްއަޅުގަ

ްޚިޔާލީް ްމިއީ ްނޫން. ްއެއް ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްއިން ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަކީ ްއާމްދަނީ ްލަފާކުރައްވާ ްކަމަށް ލިބޭނެ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަސްވީރެއް. ްގަލަމީ ްކުރަހައިލާފައިވާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީ ްބަޖެޓެއް. ްހުވަފެނީ ްމިއީ ބަޖެޓެއް.

ްބަލައި ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްފަށާފައިވާްއަޅުގަ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަޝްރޫޢަކީ ްހެދުމުގެ ްބަނދަރު ލާއިރު،ްކުރަނބީގެ

ްހުރިހ7ްްާމަޝްރޫޢެއް.ްނަމަވެސް،ް ްހުރި ްކުރިނބީގައި ްފެނުނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްފަހު ްކަންތައްތަކަށް ްދިމާވި ފެބުރުއަރީގައި

ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުން ްބުރަ ްތަން.ްވަރަށް ްގެނެވުނު ްއަށް ްމާލެ ްކުރިނބީގެްއެއްޗެއް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި މެންނަށް

ްސަރުކާރަށްް ްމިއަދުގެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހިމަނައިދެއްވި ްސިގްނަލްތަކެއް ްއުއްމީދީ ްކަމުގެ ްފެށޭނެ ްއަލުން މަސައްކަތް

ްނޮޅިވަރަމްފަރުގައިް ްކަމަކީ ްއަނެއް ްކަންބޮޑުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ.ްމީގެއިތުރުން ނޑުްޝުކުރުދަންނަވަން ްގ151ްެއަޅުގަ

ްމިކަންް ްވެސް ްއައިއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްވީނަމަވެސް ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްޓަކައި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ްހަނިމާދޫް ްޢާރިފާއި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ ްއިތުރުން ްއަޅުގަނޑުގެ ްމިއީ ްނެތްކަން. ވެފައި

ްމުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގައިްދާއިރާގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކަންކަން. ްކަންބޮޑުވާނެ ްވެސް ްމުޖުތާޒު ޙައްމަދު

ްބަދަލުކުރެވުންް ްނޮޅިވަރަމްފަރަށް ްރައްޔިތުން، ްނައިވާދޫގެ ްރައްޔިތުންނާއި ްފަރިދޫގެ ްރައްޔިތުންނާއި ްކުރިނބީގެ ހިމެނޭ

ްބޭފުޅު ްއެ ްއުފުލަކީ ްހަމައެކަނި ްލިބޭ ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބޫޓުްނަމަވެސް ްނުވަތަ ްފައިވާން ްހުންނަ ްއަރައިގެން ން

ްނޮޅިވަރަމްފަރުގެް ްސަރުކާރުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނުލިބޭ. ްއެއް ްތަރައްޤީ ްއެރުން.ްއިތުރު ްނޮޅިވަރަމްފަރަށް ތެއްމައިނުލާ

ް ްއިތުރު ްގާއިމުކޮށްދިނ7ްީސްކޫލުގައި ްނިޒާމުތަކެއް ްކިޔެވޭނެ ްކުދިންނަށް ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްއަޅައިދީ، މު.ްކްލާސްރޫމު

ހަސްފަތާލުްތަރައްޤީކޮށް،ްހުއްޓިފައިްހުރިްހެލްތުްސެންޓަރުގެްމަސައްކަތްްއަޅުގަނޑުމެންްތަރައްޤީކޮށް،ްއެތަންްހުޅުވައިް

ްބޭނުންވޭް ްއެބަ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްމިތަން ްއަމާޒުކުރީމު. ްއަޅުގަނޑުމެން ްގޮތްތަކަށް ޚިދުމަތްލިބޭނެ

ް ްފައިސާ ްއެ ްފައިސާ. ްއަޅުގަނޑުްބަޖެޓުގައި ްހިމަނައިދެއްވާފައިވާކަމީ ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ މި

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްތައް ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާގެ ްނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ްމީގެއިތުރުން ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރާ އުފަލާއެކު

ނޑަށްްބަޖެޓްްބަލައިލީމާ،ްބަޖެޓުގައިްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްހިމެނިފައިްއެބަްވޭ.ްނޮޅިވަރަމުގެްނަރު ދަމާްމައްސަލަްއަޅުގަ

ްދައުލަތުންް ްކަމަށް ްހިމަނައިދެއްވާނެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްމިއީ ްތަން. ްއޮތް ްގެއްލިފައި ފެނުނީ

ނޑާއިްހަމައަށްްފޯރުވައިދީފައިްއެކަމާްބެހޭްތަޞައްވުރުތައްް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައި،ްއެކަމާްބެހޭްލިޔެކިޔުންތައްްއަޅުގަ

ނޑަށްްލިބިފައިމެ،ްއަ ނޑަށްްލިބިފައިވާްކަންކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްނަރުދަމާގެްޕްލޭންތަކާއިްހުރިހާްއެއްޗެއްްއަޅުގަ ޅުގަ

ްކަމެއް.ް ްފާހަގަކުރާ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްހިމެނިފައިނެތްކަމީ ްމިކަން ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްފަހިވެފައިމެ،ްމި ްގޮތްތައް ްނެގޭނެ ލޯނު

ްނޮ ްފާސްވެގެންދާއިރު ްބަޖެޓު ްރަށުގެްމި ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްސަބަބަކީ، ްހިމެނެންޖެހޭނެ. ްމައްސަލަ ްނަރުދަމާގެ ޅިވަރަމުގެ

ްފަށާފަ.ް ްކުރިމަތިވާން ްދަނީ ްމި ްމިއަދު ްމައްސަލަތައް ްޞިއްޙީ ްއިހުސާސްތަކާއި ްނެތުމުގެ ްއެއް ްނަރުދަމާ ރައްޔިތުންގެ

ްމާ ްބޭފުޅުން ްކައުންސިލުގެ ްނޮޅިވަރަމު ްމީގެއިތުރުން ްރައީސް. ްބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްވަޑައިގެން، ލެ
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ްސްކޫލުގެް ްނޮޅިވަރަމުގެ ްބައްދަލުކުރެއްވުމުން، ްއެޑިއުކޭޝަނާ ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްބައްދަލުކުރެއްވިއިރުގައި ވުޒާރާތަކާ

މަށްްޖާގައިގެްދަތިކަންްހައްލުކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްވިދާޅުވި.ްމިްވަގުތުްނޮޅިވަރަމުްސްކޫލުގެްޖާގައިގެްދަތިކަންްހައްލުކުރުް

ް ްމިނިސްޓަރަށ17ްްްޓަކައި ްބައިވެރިވެ، ްބައްދަލުވުމުގައި ްއެ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެ ްބޭނުންވޭ. ކްލާސްރޫމް

ްހަމައަށްްއައިއިރުްހިމަނާފައިްވަނީް ދަންނަވާފައިވާނެ.ްއެކަންްކޮށްދެއްވާނެކަމުގެްވާހަކަފުޅުްވިދާޅުވުމަށްްފަހުގައިްބަޖެޓާ

ް ްއަޅުގ5ްައެންމެ ްމިއީ ްވީނަމަވެސް،ްއެްކްލާސްރޫމު. ްހެދިފައި ްބަނދަރު ްކުމުންދޫގެ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން

ބަނދަރުްހެދިފައިވަނީްވަރަށްްދޯހަޅިްގޮތެއްގަ.ްވަރަށްްފެންވަރުްދަށްްގޮތެއްގަ.ްއެްބަނދަރުހެދުމުގެްސަބަބުންްއެްރަށުގެް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްއިތުރު ްލިބުނު ްއަދިްރައްޔިތުންނަށް ްތަރައްޤީކުރުމަށާ ްބަނދަރު ދެންނެވި

ްލިބުނުް ްވާހަކަދައްކައިގެން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަރުކާރާ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްގޯސްތައް ްހުރި ްހެދިފައި ބަނދަރުހެދުމުގައި

ް ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްއަކީ ްމައްސަލަތައ2112ްްްކާމިޔާބީ ްމިދެންނެވި ްބަނދަރު ްކުމުންދޫގެ ްއަހަރުގައި ވަނަ

ްކުމުންދޫގައިްހައްލުކުރެވޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމީގެއިތުރުން ްލިބިފަ.ްއަދި ްވަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑަށް ްއުފާވެރިްސިގްނަލް ނެކަމުގެ

ް ްފެށި ްފެށި،ްއިމާރާތްކުރަން ްބަޖެޓުގައ6ްްިތަރައްޤީކުރަން ްއަހަރުގެ ްމި ްބައި ްނުނިމިހުރި ްއޭގެ ްމަސައްކަތް ކްލާސްރޫމުގެ

ްކަ ްމިކަހަލަ ްދިނުމާ ްފައިސާ ްއެ ްކަމެއް.ްހިމަނައިދެއްވައި ްއުފާކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމީ ްހިމަނައިދެއްވާފައިވާ ންތައްތައް

ްޒިޔާރަތްކޮށް،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިހުގައި ްބޭބޭފުޅުންގެ ްތަފާތު ްކުމުންދޫގެ ްއާއި ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިކު ކޮންމެއަކަސް

ްކުމުންދޫ ްމިއަދު ްދަންނަވާފަ. ްވާނީ ްފަހަރަކު ްއެތައް ްވާހަކަ ްބޭނުންތެރިކަމުގެ ްނަމާދަށްްމިސްކިތެއްގެ ްމިސްކިތުގައި ގެ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްވެސް ްވެއްޓިފައި ނޑައިގެންގޮސްގެން ްކަ ްބައިބައި ްސީލިންގެ ްއިސްތަށިފުޅަށް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ތިއްބާ

ްމިސްކިތްް ްމިދެންނެވި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްބޭނުންވެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްރަށް ްއެ ްމިސްކިތަކަށް އެހެންކަމުން،

ްއަ ްއެއީްކުމުންދޫއަށާ ްރައްޔިތުން، ްސަރަހައްދުގެ ްއާބާދުކުރެވުނު ްއަލަށް ްނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްއޭގެއިތުރުން ދި

ްގޮތަށްްއެްބޭފުޅުންނަށްް ްފަދައިންްވައިކަރަދޫްއާއިްހަނިމާދޫގެްރައްޔިތުންްޝާމިލުވާ ނޑުްދެންނެވި ކުރިންްވެސްްއަޅުގަ

ްލިބިގެންދާނެްކަމަށްްބަޖެޓުގަް ްވޯޓުލާންޖެހިދާނެްކަމެއްްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްހިމަނުއްވާފައިވާކަމީ އި

ކަމަށްްއަޅުގަނޑުްގަބޫލުކުރަނީ.ްކޮންމެއަކަސްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމީގެއިތުރުންްވެސްްއުންމީދީްއެތައްް

ްއެހެ ްމަސައްކަތްކުރަމުންނޭ. ްދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްބަޖެޓަށްްމަސައްކަތްތަކަކަށް ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ންނަމަވެސް

ްހޭދަް ްކުރެވޭ ްބާރުތަކަށް ްސަލާމަތީ ްދައުލަތުގެ ްފާހަގަކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ްކަންބޮޑުވާ ބަލައިލާއިރުގައި

ް ްރަން ްދައުރުގެ، ްރަން ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްބޮޑުވުން. ްއަށްވުރެ ްހޭދަ ްކުރެވޭ ްއެއ31ްްްތަޢުލީމަށް ްވާހަކަ އަހަރުގެ

ްއަޅުގަ ްރަން ްއަޑުއަހަން.ްއެ ްއަބަދުވެސް 31ްްނޑުމެން ްވީނަމަ،ްރަން ްތަޢުލީމަށ31ްްްއަހަރަކަށް ްވީ ްއެކަން އަހަރަކަށް

%ް ްބަޖެޓުގެ ނޑުމެންނަށ18ްްްއިސްކަންދެވުނީމަ. ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްދަންނަވަންތޯ، ްމިއަދު ްހޭދަކުރެވުނީމާ. ތަޢުލީމަށް

ްއަޅު ްކުރީމާ ްޚަރަދުތައް ްމި ްފުލުހުންނަށް ްއަޅުގަނޑުްސިފައިންނާއި ްނުވާނެ. ްއެއް ްތަރައްޤީ ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ގަ

ްވަސީލަތްތައްް ްފުލުހުންގެ ްއެކަމަށް ްވެއްޖެ. ްގިނަކުރަން ްއަދަދު ްފުލުހުންގެ ްމަދުކަމަށް. ްއަދަދު ްފުލުހުންގެ ގަބޫލުކުރަން
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ްކަމަށް. ްބޭނުންވާ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއާޓް ްއޮފް ްސްޓޭޓް ްޓެކްނޮލޮޖީ، ްޒަމާނުގެ ްމީހުންނަށް ްއެ އެހެންނަމަވެސްްްމަދުކަމަށް،

ނޑުްގަބޫލުކުރަން،ްިސފައިންގެްޚިދުމަތަށްްބޭނުންވާްވަރަށްވުރެްމީހުންްގިނަކަން.ްސިފައިންގެްޚިދުމަތުންް މިއާއެކުްއަޅުގަ

ްހަރުދަނާް ްސާރވިސް، ްސިވިލް ްމަދުކުރަންވެއްޖެކަން. ްވަޒީފާތައް ނޑަންވެއްޖެކަން، ްކަ ްމީހުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ވަރަށް

ނޑުް،ްސިވިލްްސާރވިސްްއެއް ނޑުމެންގެްރާއްޖޭގައިްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ ކުޑަްސިވިލްްސާރވިސްްއެއްްއަޅުގަ

ނޑުގެްވެރިކަމެއްގައިްހަމަގައިމުްވެސްްދިވެހުރާއްޖޭްގައިްއޮންނާނީްކުޑަްސިވިލްްސާރވިސްްއެއް.ް ގަބޫލުކުރަނީ.ްއަޅުގަ

ްއަޅުް ްމީހުންނަށް ްއެ ްމުސާރަތަކެއް. ްރަނގަޅު ްލިބޭނީ ްމީހުންނަށް ނޑުމެންްއެ ްއަޅުގަ ްތަމްރީނުތައް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ގަ

ްޕްރައިވެޓްް ްއުފެދޭނީ ްވަޒީފާ ްމި ްޓަކައި. ްއަށް ްފައިދާ ްރައްޔިތުންގެ ްއުފައްދަންޖެހޭނީ ްއަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން.ްވަޒީފާތައް

ްލިބޭ ްލޯނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވިޔަފާރިތަކަށް ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްނިޒާމުތަކެއްްސެކްޓަރްބާރުވެރިކުރުވައިގެން. ނެ

ްޓީޗަރުންް ްހުރިހާ ްތެރޭގައި ްސާރވިސްގެ ްސިވިލް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްގާއިމުކޮށްގެން. ނޑުމެން އަޅުގަ

ްގޮތުގައިް ްޕޫލެއްގެ ްސިޔާސީ ްޓީޗަރުން ްބޭނުންކުރާ ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްމިންވަރު ްމުސާރަދޭ ްޓީޗަރުންނަށް ގެންގޮއްސަ،

ްއިރާ ްބޭނުންކުރުން ްއަޅުގަނޑުްބޭނުންކުރާ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްވެރިކަމެއްގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ދަކުރެއްވިއްޔާ

ްގާއިމުކުރަންް ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނިޒާމުތަކެއް ްބާރުދޭ ްއިންޑަސްޓްރީތަކަށް ްޕްރައިވެޓް ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްއަ ްއަށް ްއިންޑަސްޓްރީ ްޕްރައިމަރީ ްވެރިކަމެއްގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދުްވެއްޖޭ. ްސަމާލުކަންދޭނަމޭ. ނޑުމެން ޅުގަ

ްޖެހެއޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތޭ. ްއޮވެވޭކަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބަރޯސާވެގެން ްހަމައެކަނި ްފަތުރުވެރިކަމަށް މަސްވެރިކަމާއި

ްއޮވެވޭނީ.ްއަޅުގަނޑުމެ ްގޮތުގައި ްޤައުމެއް ްމިނިވަން ްޙަޤީޤީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިއަރުވަން.ްއޭރުންނޭ ނޑުވެރިކަން ންގެްދަ

ްއިންވެސްޓުނުކުރެވޭް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދަނޑުވެރި ްއިންޑަސްޓްރީތަކަށް،ްމަސްވެރިކަމާއި ްޕްރައިވެޓް މިދެންނެވި

ްސިނާޢަތުގެް ްނާޒުކު ްމިހިރަ ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްސަބަބުން ްލޮޅުމެއްގެ ްއަންނަ ްދުނިޔެއަށް ްވާނަމަ،ްމާދަމާ ކަމަށް

ްއިޤް ްއޮތް ްބަރޯސާވެފައި ްއަށްްމައްޗަށް ްއިންޑިއާ ްރާއްޖެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްދާނީ. ްއަޑިއަށް ްބޮކިޖަހާފައި ތިޞާދު

މަސްދުވަހުގެްއިމްޕޯޓު.1ްްމެންްލާރިްނަގައިގެން.ްމިއަދުްރާއްޖޭގައިްނެތްްލޯނުްދެއްކީްނެޝަނަލްްރިޒާރވުންްއަޅުގަނޑުް

ނޑުމެން ގެްޕްރައިމަރީްއިންޑަސްޓްރީތައްްހަރުދަނާކޮށްގެން.ްމީްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަންކަން.ްރިޒާވެއްްބިލްޑުކުރެވޭނީްއަޅުގަ

ނޑުްއުއްމީދުކުރަނީ.ްއަޅުގަނޑުމެންގެް އެހެންވެްއެްއުއްމީދުތައްްއަޅުގަނޑުމެންގެްމިްބަޖެޓުންްހާސިލުވާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަތައް ްހުރި ްދެން ްމެންބަރާްދާއިރާގެ ތްތެރި

 ހިއްސާކޮށްފައިްވާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިފުކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާވައި

ްވާހަކަް ްބަޖެޓުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި `ްޝުކުރިއްޔާ

ްދައްކާއިރުގައި ނޑުމެން ްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްބަޖެޓުގައިް،ްއަޅުގަ ްއެކު ްއުފަލާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަހަރަކީ،ްއަޅުގަ މި
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ްއޮތްްބަޖެޓެކޭ.ް ްހިމެނިފައި ްކަމެއް ްދާއިރާއަކަށްްވެސްްކޮންމެވެސް ްއެއްްއިސްތިސްނާކުރުމެއްްނެތި،ްހުރިހާ ްދާއިރާ ވަކި

ްވީމަ،ްހުއްޓައިލާފައި ްކަމެއް ްހުރި ްފަށާފައި ްސަރުކާރުން ްއެއްގޮތަކަށްވެސްްްކުރީގެ ްދޫކޮށްލާފައި،ްނޫނީ ްމުޅިން ނޫނިއްޔާ

ްނުފެނުނު.ް ްބަޖެޓަކުން ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުގަނޑު ްކަމަކަމަށް ްއޮތް ްއެއް ްދާއިރާ ްއެއްވެސް ްއޮތް އަޅައިނުލެވިފައި

ްމިް ްފިނޭންސް ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަށް. ްއޮތް ްއިހުމާލުވެފައި ްއެއް ްދާއިރާ ނިސްޓަރަށްްއެއްވެސް

ްވެސްް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކު ްދެންނެވުމާ ްއެހެން ްހަމަ ްޝުކުރެއްދަންނަވަން. ްޚާއްޞަ ނޑު އަޅުގަ

ް ްބޭނުންވޭ 16.9ްްފާހަގަކޮށްލަން ްއަންދާޒާކުރަނީ ްމި ްފަހަރު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ ްއަހަރަށް.2113ްްބިލިއަން ވަނަ

ްލިބޭނެކަމަށްްއަންދާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރެވެނީ ްމި ްހަމ12.9ްްަޒާ ްްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ.ްއޭގެތެރެއިން ބިލިއަން

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަޅުގަނޑުމެންްމިްއަންދާޒާކުރަނީްޤާނޫނުތަކަށްްގެންނާނެ،1.8ްްގިނަްބޭފުޅުންްފާހަގަކުރެއްވިްފަދައިންް

ްލިބިދާނެ ްސަބަބުން ްގެނައުމުގެ ްބަދަލުތަކެއް ްމަސައްކަތްކުރާ ްގެންނަށް ްއެހެނަސްްްނުވަތަ ްއަދަދެއް. ްލަފާކުރެވޭ ކަމަށް

ް ްއެ ްސަބަބުން ްވާހަކަތަކުގެ ްދެކެވުނު ްމި ްމިތާނގައި ނޑަށް ްޝައްކުއުފެދޭ.1.8ްްއަޅުގަ ްމެދު ްލިބޭނެކަމާ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއޮތްް% ްމިހާރު ްރައީސް.ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމި ްއިތުރުކުރަނ15ްްްއިންް%8ްއެހެން އަށް

ް ްއުފައްދަން.ްއެްމި ްއެބަ ނޑުްސުވާލު ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްމަޖިލީސް ްމި ްބާއޭ ްއިތުރުކުރެވިދާނެ ްއަދަދު ްހުށަހެޅިފަ.ްއެ އޮތީ

ްޖެހޭްސަބަބަކީް% ްމި ްފަހަރ15ްްާއިންް%8ްއުފައްދަން،ްއަޅުގަނޑުްސުވާލުއުފައްދަން ްއެއް ްޖަންޕެއް ްބޮޑު ްއެހާ އަށް

ްތި ްމިތާ ްމިދަންނަވަނީ ްއަޅުގަނޑު ްބާވައޭ.ްޖަހަންޖެހޭތީވެ، ްއެއްބަސްވެވަޑައިގެންފާނެ ްއެކަމަށް ްބޭބޭފުޅުން. އްބެވި

މިލިއަންްރުފިޔާ،ްމިސާލަކަށްްޖީ.އެސް.ޓ211ްްީއެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއްޔާްވަރަށްްރަނގަޅު.ްއެހެންނަމަވެސްްދެންްއޮތްް

ް ްހަނދާންނެތިއްޖެ. ްކުއްލިއަކަށް ްނަން ްާޤނޫނުގެ ްއަޅުގަނޑު ްޤާނޫނު، ްމާއްދާގ21ްެނަގާ ްއޮންނަނީްްވަނަ ްމި )ނ(ގައި

ް ްޖީ.އެސް.ޓީނަގާނަމޭ. ްކަންކަމުން ނޑަކަށ211ްްްމުއާސަލާތީ ްއަޅުގަ ްޕްރޮޕޯސްކުރައްވާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއެ ްސަބަބުން ްވާހަކަތަކުގެ ްދެކެވުނު ްމި ްމިތާނގައި 211ްްހިޔެއްނުވޭ ްލިބިދާނެ ްއެއީ ްރުފިޔާ މިލިއަނ211ްްްމިލިއަން

ނ ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް. ްއިޞްލާޙެއްގެްރުފިޔާ ްހުށަހަޅާ ްޤާނޫނަށް ްހަމަ ްއޮތް. ްއެބަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއަނެއް ްއިންކާރުކުރާ ޑު

ްޟަރޫރީް ްއެއީ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑު ްއޮތް. ްއެބަ ްހުށަހަޅާފައި ްނަގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްތެލުން ސަބަބުން

ްޖީ.އެް ްތެލުން ްވާތީ، ްކަމަށް ްއެއްޗެއް ްބޭނުންކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑުްބޭނުންތަކަކަށް ްކަމަކަށް ްނަގަންވާނެ ސް.ޓީ

ް ްއޮތް ްޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި ްމި ްމިދަންނަވާލީ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވެ، ްނުކުރަން. ްއަކ1.8ްްީޤަބޫލެއް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްގާތް ްމާ ްނުލިބުން ްޖައްސަންޖެހޭކަނ1.8ްްްލިބުމަށްވުރެ ްމައްޗަށް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްއެހެނަސް ްއެއީ. ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްޤަބޫް ނޑު ް%އަޅުގަ ްއެކަމަކު ްދެނ15ްްްލުކުރަން. ްވާހަކަތަކެއް. ްސުވާލުކުރެވިދާނެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ްޯތ ްނޫން ތޯ،

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުްްދައުލަތުގެްދަރަނިްހުރިްމިންވަރަށްްބަލައިލާއިރުގައިްއަޅުގަނޑުމެންގެްބޭރުގެްދަރަނިްޖުމްލަް އަޅުގަ

ނޑުމެންްފައިސާްދައްކަންްމިހާރުވެސްްމަސައްކަތްްއެބަްްބިލިއަންްރުފިޔާްއެބަްހުރިްކަމަށްްވޭ.ްއޭގެތެރެއިނ15ްް އަޅުގަ

ބިލިއަންްރުފިޔާ.ްއެތެރޭގެްދަރަނިްކަމަށްްއެބަްލަފާކުރެވޭ،ްބޭރުގެްލޯނުގ2ްްެކުރޭ،ްމިއަހަރުްވެސްްދައްކައިފިްކަމަށްވޭް
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ް ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްޚަރަދުކުރާނެ ްއިން ްއެހީ ްލޯނު 1.3ްްއެހީ.ްބޭރުގެ ްއާއި، ްރުފިޔާ ްއާއިްް..1މިލިއަން ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްހިމަނާފައިވާ ްގޮތުގައި ްލޯނުގެ ްގޮތުގައި ްސަޕޯޓުގެ ްވެސ771ްްްބަޖެޓު ްކަމަށް ްއަދަދެއް ްޖުމްލަ ްހިމެނޭ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްމީް ްބަޖެޓު ްއޮތް ްލަފާކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝައްކު ްހަމަ ްއަޅުގަނޑަށް ްހުރި. ްއެބަ ޖަހާފައި

އްްކަމާްމެދުްއަޅުގަނޑުްހަމަްޝައްކުއުފެދޭ.ްމީްވަރަށްްއެންބިޝަސްްބަޖެޓެއް.ްއެހެނަސްްޢިއްޒަތްތެރިްއެޗީވަބަލްްއެއްޗެް

ްމުޅިް ްދައުލަތަށް، ްވީހާވެސް ްކޮށްދޭނަން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކޮށްދެވެން ްޕީ.ޕީއެމަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައީސް.

ްފާސްކު ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްކޮންކޮންްދައުލަތަށް ްކޮންގެންތޯ،ްނުވަތަ ްކަންތައްތަކެއް ްކޮންކޮން ރެވޭނީ

ްކޮށްދޭނަން.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކޮންދެވެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލާފައި ްނުކޮށްގެންތޯ ކަންތައްތަކެއް

ްގޮތު ްޓެކްސްގެ ްއޮތް ްއެބަ ްބަލާއިރުގައި،ްހަމަ ްކަމަށް ްއެއް ްއާމުދަނީ ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްދެން ްރުފިޔ9.1ްްާގައި ބިލިއަން

ް ްގޮތުގައި ްޓެކްސްގެ ްނަގާ ްގޮތްގޮތުން ްކަމަށާ،ްއެހެނިހެން ްއޮތް.ްހަމ3.8ްްަލިބޭނެ ްއެބަ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް 1.3ްއޭގެއިތުރުން ،ް ްކަމަށާ،1.3ްްއޭގެތެރެއިން ްއެއްޗެއް ްލިބޭނެ ްވިއްކައިގެން ްޓީބިލު ްއެއީ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ނޑުމެންްމިހާރުވެ ސްްީޓބިލުްއެބަްވިއްކަމު.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއެބަްވިއްކަމު.ްއަދިްބޭރުގެްފަރާތްތަކަށްްއަޅުގަ

ް ްވެސް ްއިހަށްދުވަހު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވިކޭ. ްއެބަ ްއަވައްޓެރ51ްްިވެސް ްޑިފޯލްޓުވެގެން ްޑޮލަރެއް މިލިއަން

ްއެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދައްކައިފީމު. ްދައްކަންޖެހިގެން ްކަމަށްްްހިންދުކަރައަން ްސީނުކަރަ ްއެއީ ްބަރޯސާވެގެން، ބަޔަކަން

ްނުވާނޭް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވިޔަސް ްކަމަށް ްއޮޅުދޫކަރަ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްއުރުދޫކަރަ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްހިންދުކަރަ ވިޔަސް،

ްވިޔަސް،ް ްލޯނެއް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްއަގެއްގައި ްކުޑަ ްއާދައިގެ ްވިޔަސް،ްއަދި ްލޯނެއް ްގޮތަށް ްބަރޯސާވާ ްބަޔަކަށް އަދިްއެއް

ްބޭނުންވޭ،ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނަގައިގެންނުވާނޭ ްބަރޯސާވެގެން ްބަޔަކަށް ްއެއް ްވިޔަސް ްލޯނެއް ކޮމާޝަލް

ްއުފާކުރަންްމިްބަޖެޓުްހުށަހަޅުއްވަމުންްމާލީްވަޒީރުްވިދާޅުވި،ްމިްބަޖެޓަކީްތިމަންނާ،ް ނޑު ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ޑަށްްއިޖުތިމާޢީްއަދިްތަޢުލީމަށާއި،ްއިޖުތިމާޢީްކަންކަމަށާއި،ްޞިއްޙީްކަންކަމަށްްތިމަންމަނިކުފާނުްބަލާފައިވާނޭްވަރަށްްބޮ

ްބަލާފައި،ް ްމައްސަލަތަކަށް ްހުރި ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްހަމަ ްއިތުރުން، ްޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަދި

ްކިހާ ްހައްލުކުރެވޭނީ ްމައްސަލަތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްހައްލުކުރެވޭނީ، ްބަލައިްްތިމަންނަމެންނަށް ްދީގެންތޯ ްއެއް ފައިސާ

ްތެރެއިންް ްކަންތައްތަކުގެ ްބުނާ ްކޮށްދޭން ްފުލުހުންނަށް ްއޭގެތެރެއިން ްހުންނާނެ. ްބަޖެޓުކޮށްފައި ްވެސް އެކަންކަމަށް

ް ްއޮތީކީ. ްޖަހާފައި ްނޫން ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްމާ ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްކަންނޭނގ6ްްެއަޅުގަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްމާ ްއޮތީ ްކެމެރާްއިތުރުކުރަން.ްއެއީްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޖަހާފައި މިލިއަނ81ްްްމިލިއަނެއްްނޫން،6ްްލޭގައިްސީ.ސީ.ޓީވީ

ޖަހައިގެންްވެސްްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްއެއީ.ްމިއަދުްރާއްޖޭގައިްމީހުންްކަތިލަމުންދަނީްވަރަށްްފަސޭހަކަމާްއެކު،ްއެއްވެސްް

މިލިއަންްރުފިޔާްދިނީމ4ްްަށް.ްމިްތަނުގެްކޮންމެްމެންބަރެއްގެްބޮލަށްްމިލިއަންްރުފިޔާްމީހެއްގެްބޮލ4ްަޖެހިލުމެއްްނެތި.ް

ްކޮންމެް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފަސޭހައިރެއްގައި ްއެހާ ްކޮށްފައި،ްސަލާމަތްވާން ްކަންކަން ްމި ްއިން ްފަސޭހަ ްއެހާ ްމަރާލަދޭ. އެބަ

ްބަހައްޓައިގެ ްއެއް ްކެމެރާ ްސީ.ސީ.ޓީވީ ްއެއްގައި ްގެ ްއެއް ްއިން ްގެ ްދެ ްކޮންމެ ްއެބަްގެއެއްގައި، ްމިކަން ްވެސް ން
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ްއެއްވެސްް ްރައްޔިތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދީގެން ްބާރުވެރިކަމެއް ްފުލުހުންނަށް ްދެން ކުރަންޖެހޭ.

ނޑުމެންްއެްމީހުންނަށްްބާރުވެރިކަމެއްްދޭންވީ.ްއެްމީހުންވެސްްއެްކުރާްކަމެއްް މީހަކުްޖެހިލުންވާނެްކަމެއްްނެތް.ްއަޅުގަ

ްތިބޭއިރުްމޮނިޓަރކުރެވޭ ްނިދާފައި ނޑު ްރޭގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުލުހުންނަކީ ްގާއިމުކޮށްފަ. ްނިޒާމެއް ްއެ ްފަދައަކުން ނެ

ްރައްކާތެރިކަންް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްހޭލާއުޅޭއިރު ްމިހާރު ްމީހުން. ްބަލަހައްޓާ ްރައްކާތެރިކަން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްހަމަގައި ްނުލައި ްމީހަކާ ްމީހުން.ްއޭގެން ްއެ ްބަލަހައްޓައިދެނީ ްމީހަކަށް ްތަނުގެ ްމި ްޖެހިލެވޭކަށ5ްްްމުްވެސް ްވެސް ފޫޓަށް

މިހާރަކުްގައިމުްނެތް.ްއަޅުގަނޑުްބިރުގަނޭްގައިމުްވެސް.ްކޮންއިރަކުްކަމެއްްނޭނގެ،ްހިތްހަމަނުޖެހޭްފަހަރަކުްއައިއްސަްް

ްރައީސް ްޤައުމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޤައުމެއް ްއޮތް ްހާލަތުގައި ްއެ ްވަޅިކޮއްޕައިލާނީކީ. ްބަނދަރުްކޮއްޔަށް .ްއަޅުގަނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްނަރުދަމާްނިޒާމުްވެސްްގާއިމުނުކޮށް،ްފުރަތަމަްކުރަންވީްކަމަކީްދިވެހިްރައްޔިތުންގެް ވެސްްނަހަދާ،ްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްފުލުހުންނަށް ްއެއީ ްކޮށްދިނުން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކޮށްދޭންހުރި ްރައްކާތެރިކަމަށް ހިމާޔަތާއި

ށްްވަންޏާްއެކަންްކޮށްގެން.ްޙުކުމްްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭްމީހުންނަށްްޖަލުތައްްހަދާނެްވާހަކަްމީގައިްބާރުވެރިކަންދީގެންްކަމަ

ްފަހަރާް ްއެއް ްޖަލު ްތިންހަތަރު ްނެތިއްޔާ، ްޖަލުތައް ްވައްދާނެ ްޖަލުތަކަށް ްމީހުން ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ްޙުކުމް ްހުރި. އެބަ

ް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްވިޔަސް،ްމިލިއ211ްަހަދައިގެން ްވިޔަސް.311ްްން ްކަމަށް ްދީގެން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނިޒާމެއްް ްއުޅެލެވޭނެ ްޤައުމުގައި ްމި ްއެކު ްއަމާންކަމާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްހުރިހާ ްއަޅުގަނޑުމެން އެއީ

ްދިވެހިރާ ްބިރުގަންނާނެ.ްއެއީ ްދެކެ ްފުލުހުން ްއަބަދުވެސް ްކުށްވެރިން ްޓަކައި.ްދެން ްނޫން،ްގާއިމުކުރުމަށް ްއެކަންޏެއް އްޖެ

ްއާދައަކީ،ްފަދައަކީްއެއީ.ްކުށްވެރިންްބިރުގަންނާނެ.ްކުށްވެރިނުވާހާްހިނދަކު،ްކުށެއްް ްތަނެއްގައިްވެސް ދުނިޔޭގެްކޮންމެ

ނުކުރާހާްހިނދަކުްފުލުހުންްދެކެްމީހަކުްބިރުގަންނާކަށެއްްނުޖެހޭނެ.ްމިްދަންނަވަނީްޖެނެރަލްްގޮތުން،ްޢާއްމުްގޮތެއްގައިް

ނ ނޑުްވެސްްފާހަކަކުރަންްބޭނުންވޭްފުލުހުންގެްތެރޭގައިްވެސް،ްސިފައިންގެްއަޅުގަ ޑުްދައްކާްވާހަކަ.ްހަމައެއާއެކުްއަޅުގަ

ްއޭގެތެރޭގައިް ްވީތީ ްކަމަށް ްއިންސާނުން ްއެވެސް ްއުޅޭ. ްވެސް ްމީހުން ްނުގެންގުޅޭ ްއާދަތައް ްރަނގަޅު ްއެހާ ތެރޭގައިވެސް

ހުން.ްއެްމީހުންނަށްްފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭނެ.ްފިޔަވަޅުއެޅެންޖެހޭނެ.ްއެއީްއުޅޭްމީހުންގެްތެރޭގައިްވެސްްއެބަްއުޅޭްގޯސްްމީް

ްފާހަގަކޮށްލެވެނީް ްމި ްދެން ްކަންތައްތައް. ްބޭނުން ްޓްރަސްޓުކުރަން ްއަބަދުވެސް ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަ ްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްބަޖެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްނޫނީ ްބަޖެޓުގައި، ްއަހަރުގެ ްމި ްތަޢުލީމަށް ްނޫނީ ްއެޑިޔުކޭޝަނަށް ްރުފިޔ2.5ްްާޓުގައި ބިލިއަން

ތަޢުލީމަށްްހޭދަކުރައްވާނެްކަމަށްްމިްބަޖެޓުގައިްއެބަްއޮތް.ްއުފާވެރިްޚަބަރެއް.ްތަޢުލީމުްއެންމެންނަށްްލިބިގެން،ްއެހެންް

ްކަހަލަް ްމިދެންނެވި ްހޭދަކުރޭ، ްއެބަ ްއަށް ްޖުޑިޝަރީ ްމަސައްކަތްކުރެވޭނީ. ްސަލާމަތްކުރަން ްއަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމުން

ްްޙުކުމް ްއެއްކޮށް ްއެހީތަކާ ްއެހެނިހެން ްބޭނުންވާ ްއަށް ްޖުޑިޝަރީ ްމީހުންނާއި ްތިބި ްރުފިޔ1.7ްްާތަންފީޛުކުރަން ބިލިއަން

ް ްކަންތައްތަކަށް ްޞިއްޙީ ްއުފާކުރަން.ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ ްއޮތް.1.5ްްހިމަނާފައި ްއެބަ ްހުށަހަޅާފައި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްއެންމެ ްހުރި ްދެކޮޅުގައި ްރާއްޖޭގެ ްސ.ހިތަދޫްއެގޮތުން ްހޮސްޕިޓަލަށާއި ްކުޅުދުއްފުށީ ްވާ ްކަމުގައި ްހޮސްޕިޓަލް ްްދެ ބޮޑު

ހޮސްޕިޓަލަށްްތަރައްޤީްއާއިްއިތުރުްކުރިއެރުންްގެނެސްދޭނެްވާހަކަްބަޖެޓުގައިްޖަހާފައިްއޮތީމަ،ްއަޅުގަނޑުްއުފާކުރަން.ް
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ްމީގެއިތު ްއަދި ްވައިކަރަދޫ،ްމަކުނުދޫ ްހިމެނޭ ނޑުގެްދާއިރާ ްއަޅުގަ ްނޭކުރެންދޫ،ްއޭގެއިތުރުންްރާއްޖޭގެްކުދުއްފުއްޓަކީ ރުން

އެްހިސާބުގަނޑުގައިހއ.ްހދ.ްށ.ްމިްހުރިހާްތާކުންްމީހުންްއަންނަްހޮސްޕިޓަލެއް.ްއެތަންްއެބަްޖެހޭްރާއްޖޭގެްއެންމެް

ްޖެ ްއެބަ ްދާން ްއެތަން ްފެންވަރަށް ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު.ްއޭ.ޑީ.ކޭ.ްއެ ްހޮސްޕިޓަލަކީ ްބެލެވޭ ްމި ްމިހާރު ްފެންވަރުގައި ހޭ.ްމަތީ

އޭ.ޑީ.ކޭްއަކީްދެންްއަމިއްލަްމީހެއްގެްތަނެއް.ްއެކަމަކުްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުްފެންވަރަށްްއައްޑުްއަތޮޅުްހިތަދޫގައިްމިްހުންނަް

ހޮސްޕިޓަލާއިްކުޅުދުއްފުށީގައިްމިްހުންނަްހޮސްޕިޓަލާ،ްއެއީްދާންޖެހޭްތަންތަން.ްއެްފެންވަރަށްްދާންޖެހޭްސަބަބަކީްމިއީް

ް ްދެކޮޅުގައި ްފުދުންތެރިކަންްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްނުދާށެކޭ ްތަންތަން ްއެހެން ްވާތީ. ްކަމަށް ްތަން ްދެ ހުރި

ްފެންވަރަށްް ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންނަންވީ. ްފެންވަރަށް ްއެ ްހޮސްޕިޓަލްތައް ްހުރި ްވެސް ްދެން ހުރިއްޔާ

ްފާހަގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންނަންޖެހޭކަން ްއެބަ ްދެތަން ްމި ނޑުމެންނަށްްއެޓްލީސްޓު ްއަޅުގަ ްރައީސް،. ްޢިއްޒަތްތެރި ކުރަން.

ްއެއީް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއެހީތެރިވެވޭތޯ ްޤާއިމުކުރަން ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ްރާއްޖޭގެ ްބަލާނަން، ްވަރަކުން ވެވުނު

ްކޮށްދެވެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރިއަރުވަން ްޖުޑިޝަރީ ްވިޔަސް. ްކަމަށް ްއިން ްޒަރީޢާ ްވޯޓުގެ ްދޭ ނޑުމެން ްހުރިްއަޅުގަ ން

ްވެްސް ްއެހީތެރިކަން ްއެހެނިހެން ްވެސް. ްކޮށްދީގެން ްއެކަން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވޯޓުދީގެން ްއެއީ ްކޮށްދޭނަން. ކަމެއް

ްވާހަކަދައްކާއިރުް ްދާއިރާގެ ްމެންބަރެއްގެ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްދެން ްފޯރުކޮށްދޭނަން. ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއޮތުް ްކުޑަވެފައި ްވަގުތުކޮޅު ްވެސް ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްވާހަކަނުދައްކާ، ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެކު މާ

ްއަތޮޅުް ްމ. ްމިސާލަކަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފޯރުކޮށްދޭން ްއެހީތެރިކަން ްބޭނުންވާ ްރަށްރަށަށް ްކުދިކުދި ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެއީ ްމައްސަލަ ްްރަށްގިރުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއުޅޭްްނާލާފުށީ ްއެއް.ްއެތާގައި މައްސަލަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާޅުއަރާ. ްފަރާތުން ްދެ ނޑުގެ ްދަ ްޖެހޭއިރުގައި ްފުޓުބޯޅަކުޅެލަން ޒުވާންކުދިން

ްއެކަންް ްވިޔަސް ްޖައްސައިގެން ްހިލަ ްބޮޑު ްވިޔަސް، ްޖައްސައިގެން ްސިމެންތި ްނޫނިއްޔާ ްވިޔަސް، ްޖައްސައިގެން ގާގޯނި

ނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.ްބ.ްއަތޮޅުްފެހެންދޫ.ްޢިއްޒަތްތެރިްވެސްްއެްރަށްްއި ރޯޑުވުމުންްސަލާމަތްކޮށްދޭންްއަޅުގަ

ރައީސް.ްބ.ްއަތޮޅުްފެހެންދޫްރައްޔިތުންނަކީްޖެހިގެންްއޮންނަްގޮއިދޫްއަށްްކުޑަްކުޑަްބޮއްކުރައަކަށްްދަރިފުޅުްލައިގެންް

ްރަށެއް.ްއެރަ ްދާ ްޖެހިފައިްކުޑަްއެއްްނަގައިގެންްސްކޫލަށް ްވެސް ްމާދަމާ ްބަދަލުކުރަން ްބަދަލުކުރަންޖެހެންޏާ ށުންްމީހުން

ްތިބިް ްރަށުގައި ްނެތިއްޔާ ްހޭދަކުރެވެން ްބޮޑެތި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްރަށަށް ްއެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށެއް، އޮތް

ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްއެކަން ްލައިގެން ްރަށަކަށް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރިްްރައްޔިތުން ބަލައިލާއިރު

ް ްހުރި.3ްރައީސް،ްފާއިތުވި ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްމިއަހަރު ްތަފާތަށް ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްް.هللްالحمدްއަހަރާ ނޑު އަޅުގަ

ްހިމެނިފައިް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްމިނިސްޓަރަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް

ްއަޅުގަް ްޝުކުރުވެރިވާނަންްހުރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއުއްމީދުކުރަން. ްކަމަށް ްވޯޓުދެއްވާނެ ްކަންތައްތަކަށް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ

ނޑުގެްދާއިރާގައިް ްދެންމެއަކުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްފާހަގަކުރައްވައިފި،ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ.ްއޭގެތެރެއިން ނޑު އަޅުގަ

ްމިހާރުް ްރައްޔިތުން ްމާވައިދޫ ްރަށެއް، ްްހިމެނުނު ްދާއިރާ. ްނަޝީދުގެ ްއެއީ ްނޮޅިވަރަމްފަރަށް. ްވަނީ 111ްބަދަލުކޮށްފައި
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މިލިޔަންްރުފިޔާގެްޕްރޮޖެކްޓެއްްއެބަްއޮތްްމިއަންނަްއަހަރަށްްލަފާކޮށްފަ.51ްްހައުސިންްޔުނިޓެއްްސީނުކަރައިގެްއެހީގައިް

19ްް ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ްލަފާކޮށްފަ.ްއަޅުގ2114ްްަމިލިޔަން ްއަހަރަށް ްއެްވަނަ ްއެކަމާ.ްހަމަ ްއުފާކުރަން ނޑު

ް ްނޭކުރެންދ714ްްޫރަށުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅައިދެއްވާ. ްއެބަ ްމިސްކިތެއް ްޖާގައިގެ މީހުންގެ

ރައްޔިތުންނަށްްވެސްްމިސްކިތެއްގެްދަތިކަންްބޭނުންވެފައިްއޮތްްހިނދުގައިްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްސަޢޫދީްސަރުކާރުގެް

މިލިޔަންްރުފިޔާްއޮތްއިރުގައިްއޭގެތެރޭގައިްއެބ6.9ްްަރަށަކަށ7ްްްމިލިޔަންްރުފިޔާގެްތެރޭގައި،6.9ްްބަްއޮތްްއެހީގައިްއެް

ްކުރީގައިް ްއެއީ ްދޭ. ްއެބަ ްކުރިއަށް ްމިހާރު ްޕްރޮޖެކްޓު ްބަނދަރުގެ ްވެސް ްމަކުނުދޫ ްހިމަނާފަ. ްވެސް ްނޭކުރެންދޫ އޮތް

ްރަ ްއޮތް ްފަށަން ްއެއްކޮށް ްއެހީއާ ްފިކުރުްފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ްސިޔާސީ ްހުރެވުނު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ށެއް.

ްއުފަލާް ްވާހަކަ ްކުރިއަށްދާ ްފަށައިގެން ްއެކަން ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްއޮތީ. ްނުކޮށް ްއެކަން ްއޭރުގައި ްކަންނޭނގެ ގޯސްވެގެން

ްނިސްް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ ްތިއްބެވި ްމިތާ ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑު ްބޭފުޅުންނާއިްއެކު ބަތްވާ

ްވެސްް ްއޭތި ްހަމަ ްފާސްކޮށްދެއްވާއިރު ްބަޖެޓު ްމި ްވެގެން ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްބޭފުޅުންނާ، ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ޑީ.އާރު.ޕީ

ްހުރިހާް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޔަޤީން، ްއަޅުގަނޑު ްބަނދަރު ްވެސް ްވައިކަރަދޫގެ ްކަމަށް. ްފާސްކޮށްދެއްވާނެ ހިމަނުއްވައިގެން

ގެްކަމެއްްއޮތިއްޔާްވޯޓުދެއްވާނެ.ްއެއީްވައިކަރަދޫްއަކީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްރައީސްްނަޝީދުްވިދާޅުވާްބޭފުޅުންްވެސްްވައިކަރަދޫ

ގޮތުންްވެއްޖެއްޔާްހާއްޔެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅުންްޔަޤީން،ްއެްބޭފުޅުންްވޯޓުދެއްވާނެކަން.ްވައިކަރަދޫގެްބަނދަރުްއެބަް

ް ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްވާހަކަ ްކޯޓުގެ ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްއޮތް. ްފާއިތުވި ްފާހަގަކުރަން ްއެކު ްއުފަލާ ނޑު ްއަޅުގަ 3ްއެހެންވީމާ،

ްއޮތް،ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާް ްމިއަހަރުްއެބަ ްއޮތްްކްލާސްރޫމު ްވަރަށްްބޮޑަށްްބޭނުންވެފައި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަހަރުްވެސް

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްހ9ްު ްޔަޤީން ނޑަށް ްއޮތް.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްހިމަނާފައި ްހަމަ ްރަށަށް ްއެ ްވެސްްއަދިްކްލާސްރޫމެއް ްބޭފުޅުން ރިހާ

ްއެް ްރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ. ްވްެސ ްކަންކަމަށް ްމިކަހަލަ ްވޯޓުދެއްވާއިރު ްބަޖެޓަށް ްމި ްވެސް ްބޭބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ދެން

ބޭފުޅުންނަށްްތާއީދުކުރާްރައްޔިތުންްވެސްްވަރަށްްއެބަްއޮތް.ްޢަލީްރިޟާްވެސްްއެބަްވިދާޅުވޭްތިމަންނަގެްދާއިރާްއަށްް

ްވާހަކަް ްނެތް ނޑުްކަމެއް ްއޮތް.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްކަމެއް ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްދާއިރާއަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ .ްއެހެންނަމަވެސް

ްކުރަން.ް ްއެއްފަހަރާ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްރަށަކަށް، ްހުރިހާ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެދެން، ްމަވެތިކަމާއެކު ްވަރަށް ވެސް

ރަށުގައ196ްްިވެސްްފާހަގަކުރަންްބޭނުންވޭްމިހާރުވެސްްްއެހެންނަމަވެސްްދިވެހިްރައްޔިތެއްގެްހައިސިއްޔަތުންްއަޅުގަނޑު

ްރަށްރަށަކަށްް ްހުރިހާ ްއެހެން ްނުކޮށް، ްއެކަނި ްރަށަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅޭ. ްއެބަ ްރައްޔިތުން ކަންނޭނގެ

ްޤަބޫލު ްއެކަން ްވެސް ްރައްޔިތުން ްދާއިރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްދާންވާނެކަން ްމިްޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރާނެ.

ްހުރިް ްނުވެ ްދެން ްބަލާފައި، ްކަމަށް ްވާނެ ްއަހަރު ްއަނެއް ްނުވަތަ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްކަންތައްތައް ްނުވާ އަހަރުގައި

ްމީހުންް ްއެ ްއުސޫލުން ްދާންޖެހޭނެ ްޕްރޮޖެކްޓު ްވެސް ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް

ްބަލަ ްވެސް ްއެކަން ްބޭނުންވިޔަސްްޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޔަޤީން. ނޑަށް ްއަޅުގަ އިގަންނާނެކަން

ްވެސްް ްއެދިގެން ްއެއްފަހަރާ ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްބޭނުންވިޔަސް ްކިތަންމެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތައް ނުވާނެ
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ންްއޮތްްސަރުކާރަށްްވެގެންްދައްކާްނުވާނެ.ްއެއީްކޮންމެހެންްމިްސަރުކާރުްވެގެން،ްއިއްޔެގެްސަރުކާރުްއޮވެގެން،ްއަންނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައީސް.ްއަޅުގަނޑަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމިތާގައ75ްްިވާހަކައެއް ްއުސޫލުން ްބުނާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްދިވެހިް ްނުވާތީވެ، ްމީހަކަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްފޯކަސްކޮށްގެން ްއަށް ްދާއިރާ ްހަމައެކަނި ްމީހެއް. ްބަލާ މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ

ްއެއް،ްމަންފާްރައް ްފައިދާ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްބަޖެޓު ްމި ްއުސޫލަކުން ްޖާމިނުވާނެ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ޔިތުންގެ

ްދެއްކެނީ.ް ްމި ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމި ްތާއީދުކުރާތީވެ ނޑު ްއަޅުގަ ްތައްޔާރުކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްމި ްއުސޫލަކުން ްވާނެ އެއް

ް ްއުފާކުރަން،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވަރަށް ނޑު ްމިއަހަރުްއަޅުގަ ްހުރިްމަޝްރޫޢުތައް ްހިމެނިފައި ްދާއިރާތަކުގައި ްމެންބަރުންގެ ގިނަ

ްވަގުތެއްް ްއޮތް ްބާކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީމަ. ްޖަހާފައި ްމީގައި ްޮކންޓިނިޔުވާން ްދާން، ްކުރިއަށް ްއެބަ ވެސް

ްދަންނަވާ ްބަޖެޓެކޭ ްއެމްބިޝަސް ްވަރަށް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްނޭނގެ. ްދަންނަވާކަށް ނޑަކަށް ނޑުމެންނަށްްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ލަމުން،

ްއެް ްލިބިގެން ްއެއަރޕޯޓު ްއަތުން ްޖީ.އެމް.އާރު ްނެތް، ްއަހަރަކު ްމި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްފައިސާ، ްއަންދާޒާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް

ް ްދައްކާ ްމި ްބުނާ، ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްއެއް ްހިމަނާފަ ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ބިލިޔަނ1.8ްްްތަނުން

ބިލިޔަނ1.8ްްްއެްފައިސާްހިމަނާފައިްނެތީމަ،ްއެއަރޕޯޓުްލިބެނީްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.ްއެްލިބުނީމަ،ްމިްރުފިޔާގެްތެރޭގައިް

ްރައްޔިތުންގެް ްދިވެހި ްދެން ްޔަޤީން. ްހުންނާނެކަން ްފައިސާ ްލިބޭ ްވެސް ްތަނުން ްއެ ްވެސް ްފައިނޭންސްކުރަން ރުފިޔާ

ވިސްނުމަކުންްވިސްނައިގެންްމިްބަޖެޓުްފާސްކުރުމުގައިްޙައްޤުގައިްއަޅުގަނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްއެންމެން،ްހަމަްއެއްް

ްރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްއުއްމީދުކުރަމުންްވަކިވެލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދު

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާ، ްމީހެއް ްދަންނަ ްކަންކަން ްއިޤްތިޞާދީ ްބޮޑަށް ްމާ ނޑަކީ ްއަޅުގަ އާދެ!

ްބޭ ްބައެއް ްބަލައިލުމުން ްފޮތް ްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްވެސް ްމާހިރެއް ްކުލަްއިޤްތިޞާދީ ނޑުގެ ްބޭރުގަ ފުޅުން

ނޑުްހިތަށްއަރާްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުގެްދައުރަކީ ވިޔަކުރާގެްހިސާބުތައްްބަލައި،ްްރީތިްބަޖެޓުްފޮތްްބަލައިލުމުންްއަޅުގަ

ްޑޭޓާް ްދައުރަކީ ްކައުންސިލުގެ ްޕްލޭނިން ްނެޝަނަލް ްނޫނިއްޔާ ްބާވައޭ. ްދައުރު ްސޭޓެއްގެ ްއުޅޭ ްބަހައި ްގުނާ، ލާރިކޮޅު

ްވަނުމުގެް ްމިތަނަށް ްކަންތައްތައް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްދަންނަވާލީ، ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ްބާވައޭ. ްވަޒީފާ ްކާތިބެއްގެ އެންޓްރީ

ސްްފެންނަްމީހެއްގެްގޮތުން.ްއަދިްމިތަނަށްްވަތްފަހުންްގިނަްދުވަސްްވަންދެންްފެނިފައިވާްމީހެއްގެްގޮތުގަ.ްކުރީގައިްވެ

ނޑަކަށްްމިްބަޖެޓަކުންްނުފެނޭްތަރައްޤީގެްވަކިްއަމާޒުތަކެއް،ްވަކިްސިޔާސަތުތަކެއް.ްދަރަނިްބޮޑުވެގެންްއެންމެންް އަޅުގަ

ްކު ްދަރަނި ްގެންދާއިރު،ްމި ްވާހަކަދައްކަމުން ްއާމްދަނީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރިން ްދުވަސްކޮޅެއް ްމީގެ ްގޮތެއް. 5ްޑަކުރާނެ

ް 6ްްބިލިއަން، ްގާތްގަނޑަކަށް ްޑެފިސިޓުކޮށްގެން ްދަރަނިވެރިވެގެން، ްލޯނުނަގައިގެން ްހުރިއިރުގައި 11ްބިލިއަނުގައި

ް 11ްްބިލިއަން، ްއާމްދަނީ ްމިއަދު ްޚަރަދުކުރީ. ްއަޅުގަނޑުމ12ްެބިލިއަން ްއެރީމަ، ްގޮތުގައިްބިލިއަނަށް ްޑެފިސިޓުގެ ން

ބިލިއަންްޚަރަދުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެންމެްރަނގަޅު.ްތެދެއް.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމިްޤައުމުގެްކަންތައްތައ16ްްްއަނެއްކާް
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ްކީއްވެގެންތޯް ްއަށް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކެބިނެޓަށް، ްމިނިސްޓަރަށް، ްފިނޭންސް ްހިންގިދާނެ. ހަމަޖެއްސިދާނެ.

ނޑުގެްކާފަދަ ނޑުގެްއަޅުގަ އަހަރުވީްކާފަދަރިފުޅުްބޮޑުވެގެންްކުރާނެްމަސައްކަތުންްޚަރަދުކުރަންވީ.ްއ3ްްެރިފުޅުގެ،ްއަޅުގަ

ްފިނޭންސްް ްހުންނެވި ްމި ްނުވަތަ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތީ. ްކާކަށްތޯ ްރައިސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްތޯ ްއެބަ ޙައްޤު

އަދި.ްއޭނަގެްއާމްދަނީްޚަރަދުކުރުމުގެްހުއްދަދިނީްކާކު،ްްއުމުރުންއަހަރޭވ3ްްީމިނިސްޓަރަށްްއަޅުގަނޑުގެްކާފަދަރިފުޅު،ް

ްދައްކާނީް ްވެސް ްލޯނުތައް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަހަރަށް ްބައްލަވާ!ްމި ްވިދާޅުވެބައްލަވާ! ްއުސޫލަކުންތޯ ްގަވާއިދަކުން،ްކޮން ކޮން

ްވަރަށް ްމި ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް. ްދައްކަންޖެހޭނ ްކާފަދަރިން. ނޑުގެ ްމާްްއަޅުގަ ްބާއްވާފައި ކުރުކޮށް

ނޑުގެް ްއުފާކުރަން،ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކަވައިފި.ްދެންްއަޅުގަނޑު ްރޮގުން ްއިޤުތިޞާދީ ްބޭފުޅުން ފުންނާބުއުސް،ްމާރަނގަޅު

ްވެސްް ްދާއިރާއަކަށް ްހުރިހާ ްބަޖެޓުން ްމި ްވިދާޅުވެއްޖެ ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ އަޚް،

ްގޮއްސަްކަންތައްތަކެ ްރަނގަޅަށް ްއިންސާފުން ްހިތްވަނީ ްޤަބޫލުކުރާ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑު ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްހަމަޖެހިފައި އް

ްސަރުކާރަށްް ްއޯގާވެތި ްލޮބުވެތި، ްއަދުގެ ްތަޢުރީފުކުރަން. ްބަޖެޓަށް ްމި ްމަޖުބޫރު ްއަޅުގަނޑަށް ްއަދި ްކަމަށް. އޮތް

ްވޯޓަކީ ްލީ ްއަޅުގަނޑު ްރައްޔިތުންގެްްތަޢުރީފުކުރަން.ްއާދެ!ްއިހަށްދުވަހު ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރާްކޮންމެްކަމެއް މިްސަރުކާރުން

ްހެދުމުގެް ްސަނާކިޔާ ްއެއްޗެއް ްބުނާހާ ްސަރުކާރު ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްޤަބޫލުނުކުރާނެކަން. ްގޮތުން މަންދޫބެއްގެ

އަންގައިދިނުމުގެްވޯޓެއް.ްްބަދަލުގައިްރައްޔިތުންްބޭނުންތަކަށްްބަލައިގެންްސަރުކާރުްޖަވާބުދާރީކުރުވަންްއޮންނަްތަނެއްކަން

ްރައްޔިތުންްބޭނުންވަނީްސަރުކާރަށްްސަނާކިޔަން.ްއިހުގައިްމިްއޮތްްވިޔާނުދާ،ްގޯސްް އެހެންނަމަވެސްްމަތިވެރިްދާއިރާގެ

ްގޯސްް ްއޮތީ ްކުރިން ްއެއްޗެހިގޮވަނީ. ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއެއްޗެހިގޮވަން. ްސަރުކާރަށް ްނިމިދިޔަ ސަރުކާރު،

ްމިހާ ްގޮތަށްްސަރުކާރެއް. ްވިދާޅުވި ްއެ ްހުށަހަޅާފަ. ްބަޖެޓެއް ްރަނގަޅު ްސަނާކިޔާވަރުގެ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްސަރުކާރުން ރުގެ

ނޑުްދަންނަވައިލާނަން.ްހއ.ްއަތޮޅަށްް ޕްރޮޖެކްޓެއްްއެބަްއޮތް.19ްްދާއިރާތަކަށްްކަންކަންްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްގޮތްްއަޅުގަ

ނޑުްވަކިްރަށްރަށެއްްނުދަންނަވާނަން.ް ން.ްއަޅުގަނޑުްމިްދަންނަވަނީްސަރުކާރުގެްބަޖެޓުންްޑޮމެސްޓިކުްމިލިއ54ްައަޅުގަ

ް ްހދ.އަތޮޅަށް ްޕްރޮޖެކްޓުތައް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްޚަރަދުކުރަން ްނުލައި، ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްލޯނު ްގޮތުގައި 33ްފައިނޭންސްގެ

55ްޕްރޮޖެކްޓު،13ްްްމިލިއަން.ްނ.ްއަތޮޅަށ66ްްްޕްރޮޖެކްޓު،21ްްމިލިއަން.ްށ.ްއަތޮޅަށ126ްްްޕްރޮޖެކްޓެއްްއެބަްއޮތް،ް

މިލިއަން.ްހަމަހަމަކަންްބައްލަވާ!17ްްޕްރޮޖެކްޓު،8ްްމިލިއަން.ްބ.ްއަތޮޅަށ72ްްްޕްރޮޖެކްޓު،21ްްމިލިއަން.ްރ.އަތޮޅަށްް

މިލިއަންްރުފިޔާ.ްދެންްމިްއަންނަނ87ްްީޕްރޮޖެކްޓު،19ްްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްކ.ްއަތޮޅަށ43ްްްޕްރޮޖެކްޓު،7ްްޅ.އަތޮޅަށްް

ްއަޅުގަނ ްސަރުކާރުންްނިކަމެތި ްޤުރުބާންވަމުންދާ ްޓަކައި ްސަރުކާރަށް ްމި ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ްދާއިރާ.ްއަޅުގަނޑުގެ ޑުގެ

ނޑުްމިްބަޖެޓުްކިޔަމުން،ްކިޔަމުން،ްކިޔަމުންްގެންގޮސްްވޯޓުލީްބަޖެޓު.ްއއ.ް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވިްއޯގާވެރިްބަޖެޓު،ްއަޅުގަ

ް 6ްްއަތޮޅު ްއޮތް، ްއެބަ 5.7ްްޕްރޮޖެކްޓެއް ްކުރިނ5.7ްްްމިލިއަން. ްއެއްޗިއްސަކީ ްބައެއް ްމީގެތެރެއިން މިލިއަން.

ނޑުމެންގެްއެއްބައި،ްއދ.ް ްއަޅުގަ ްއޮތް،ްއަޚް،ްކުރިން ްޖެހިގެން ްކޮބައިތޯ ްއެއްޗެހި.ްއަދި ޕްރޮޖެކްޓު.2ްްހިނގަމުންދިޔަ

ްފައ9ްި ްރިޓެންޝަން ްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ްއޮތް ްނިމިފައި ްކުރިން ްޕްރިޖޮކްޓަކީ ްއެއް ްމީގެތެރެއިން ްއާދެ!ްމިލިއަން. ސާ.
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ް ްއޯގާވެރި.ްއަދި ްމާ ްއަދި ްދާއިރާ،ްވ.އަތޮޅު 3ްްމަނިކުފާނުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްގޮތަށ3ްްްރަށެއްގައި ްވިދާޅުވި ްއެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ްވަށައިފާރުލުމަށ2ްްްއެބަްއޮތް.ްކޮންމެްޕްރޮޖެކްޓަކަށްްއޮތްްމިންވަރަކީް ނޑެއްގެ ލައްކަްވިއްސަކަށްްހާސްްރުފިޔާ.ްބޯޅަދަ

ްކޮ ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަނޑުްބޭނުންވާ. ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދެ! ްއެހެންނޫންތޯ. ްއޮތް ްއެބަ ްދެއްވާފައި ްއެއްޗެއް ންމެވެސް

ނޑުްތިް ްދާއިރާގެްރައްޔިތުންްހޮވިްމީހެއް.ްއެްމީހުންގެްއަޑުއަހަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ނޑުމެންގެ މިހިރީްސަރުކާރާްއެކު.ްއަޅުގަ

ްޢިޔާދަކުރާ ްއަނބުރާ ްވޯޓު ްދެވުނު ްޚިލާފަށް ްއުއްމީދާ ްމަސައްކަތެއްްބޭފުޅުންގެ ްކުރެވުނުހާ ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ނަން.

ްގޮވިް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްގުޅުއްވާތި. ްގޮތަށް ްގުޅުއްވި ްދުވަހު ްކުރީ ްބޭފުޅުން ްތި ްވޯޓުދޭނަން. ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ކުރާނަން.

އްގައިްއެބަްރަށ3ްެޕްރޮޖެކްޓު،3ްްމިލިއަން.1.75ްްއެއްޗެހިްގޮވާތި.ްއާދެ!ްވ.އަތޮޅު.ްއެހެންވީމާ،ްވ.ްއަތޮޅަށްްމިްއޮތީް

ް ްއަތޮޅަށް ްމ. ްއާދެ! ްހިންގަވާ. 11ްްއޮތް 49.6ްޕްރޮޖެކްޓު، ްއަތޮޅަށް ްފ. .7ްް 23.2ްޕްރޮޖެކްޓު، ްއަތޮޅަށް ްދ. .11ް

ް 32.8ްްޕްރޮޖެކްޓު، ްއަތޮޅަށް ްތ. 15ްްމިލިއަން. ްއޮތް. ްއެބަ 61.7ްްޕްރޮޖެކްޓު ްއަތޮޅަށް ްލ. ްރުފިޔާ. 19ްމިލިއަން

ޕްރޮޖެކްޓު،23ްްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްގދ.ްއަށ85ްްްޕްރޮޖެކްޓު،18ްްޅަށްްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްގއ.ްއަތ96.4ްޮޕްރޮޖެކްޓު،ް

ނޑުްހައިރާނެއްްނުވަން،ްއެްދާއިރާގ57.9ްެޕްރޮޖެކްޓު،23ްްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްގދ.ްއަތޮޅ57.9ްްު .ްޏ.ްއަތޮޅު،ްއަޅުގަ

ް ްޏ. ްވާހަކަދެއްކެވީތީ. ްފޫޅުގެ ްކުއްޖެއްގެ ްނުވިހާ ްޚިޔާލަށް. ްފާޅުކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއޮތް ްއެބަ 6ްއަތޮޅުގައި

3.6ްްޕްރޮޖެކްޓު،ް ްއަތޮޅު ްއޮތް،15ްްމިލިއަން.ްސ. ްއެބަ ްހަމަހަމަކަން،58ްްޕްރޮޖެކްޓު ްމިދަންނަވާލީ ްއާދެ! މިލިއަން.

ްކުށެއްް ްއުފަންވުމުގެ ްރަށަކަށް ްކުޑަ ްއަތޮޅަކަށް، ްކުޑަ ްމެދުރާއްޖެތެރޭގެ ްކުށަކީ، ްކޮބައިތޯ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާފު.

ްމަތިވެ ްހިމަންދޫްކޮބައިތޯ. ްއަށް، ްފޮޅުދޫ ްއަށް، ްފެރިދޫ ްއަށް، ްމަތިވެރި ްއޮތްތޯ، ްއެބަ ްކުށެއް ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ރި

ްރިޕޯޓަށްް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްދެން ްއަދި ްވިދާޅުވެބައްލަވާ! ްކުށެއްތޯ. ްމީހެއްގެ ްއެ ްކުށަކީ ްއުފަންވުމުގެ ްމާޅޮހަށް އަށް،

ކަންތައްްއައިއްސަްހުރިްގޮތްްވެސްްހާމަކުރާނަން.ްއެނގޭނެްްއަހަރ5ްުވާހަކަދައްކާއިރުްއަޅުގަނޑުްހާމަކުރާނަންްވެދިޔަް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްކޮބައިތޯއޭ. ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިންވަރު. ްބަލާ ްއެނގޭނެ ްގޮތް. ްހުރި އިންސާފު

ްތަޢުރީފުް ްތަޢުރީފު. ްމިއަށް ްހަމަ ްކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުވަނީ. ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ނޑުމެން ްތިްއަޅުގަ ކުރަން

ްނޫންް ްތަޢުރީފުކުރުން ްބަޔަކަށް ްހެދި ްބަޖެޓު ްނެތް. ްގޮތެއް ްނޫން ްތަޢުރީފުކުރުން ްސަރުކާރަށް ްމި ްވިދާޅުވަނީ. ބޭފުޅުން

ކަމެއްްކުރާކަށްނުޖެހޭ.ްއެއީްވަރަށްްބަލައިގެންްބޭނުންވާްތަންތަނަށް،ްބޭނުންވާްމިންވަރަށް،ްދެވެންހުރިްއެއްޗެއްްދީފައިް

ނޑުގެްދާއިރާ،ްހިތުންްމިްއޮތީ.ްދީފައިްހުރިއި ރުގައިްމިްވަނީްމިހެންްއިނގޭތޯ.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާގައި،ްއަޅުގަ

ް ްބަލާއިރުގައި، ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްކުރިން. ްވެސް ްތަމްސީލު ްކުރިން ްއަތޮޅު ްނިސްބަތްވި ނޑު ރަށަށ9ްްްއަޅުގަ

ް ްއޮތީ ްމި ްއޭގެތެރެއ6ްިބަލާއިރުގައި ްދަންނަވާލިން، ްއަޅުގަނޑު ްޒުވާނުންްޕްރޮޖެކްޓު. ްރަސްދޫގައި ްޕްރޮޖެކްޓަކީ ްއެއް ން

ލައްކަްރުފިޔާ.ްއާދެ!ްމިްމިސްކިތަކީްވަރަށްްކުރިނ7ްްްމަރުކަޒެއްްތަރައްޤީކުރަން،ްޒުވާނުންގެްމަރުކަޒެއްްތަރައްޤީކުރަންް

.ްބާކީްއޮތީްހިނގަމުންދާ،ްއެއްކަލަްއަނިޔާވެރިްސަރުކާރުންްހަދަންފަށައިގެންްގޮއްސަ،ްނިމެންްކައިރިވެފައިްހުރިްތަނެއްް

ކްލާސްރޫމުގެްއިމާރާތެއް.ްއެވެސ4ްްްލައްކަްރުފިޔާ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްޕްރޮޖެކްޓުްލިސްޓަށްްއަރާފައިްއޮތީ.ްއާދެ!2ްް
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ް ްއޮތީ. ްފަށާފައި ްއެކ1.3ްުކުރިން ްހިތާމައާ ްނެތް. ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްމިފަހަރު ްއަށް ްމަތިވެރި ްއާދެ! .

ނޑުްކުް ރިންްވޯޓުލީްގޮތާްމެދުްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްގުޅުއްވިްކައުންސިލަރުންނަށްްއަދިްއެހެނިހެންްދަންނަވަންޖެހެނީްއަޅުގަ

ްގޮތަށްް ްހިތްހަމަޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްތި ްމިއަދު ްކަމަކުނުދިޔައޭ. ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްވޯޓު ްއެ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ސަޕޯޓަރުންނަށް

ނަމަވެސްްތިްރަށަކަށްްއެއްވެސްްއެއްޗެއްްނެތޭ.ްއާދެ!ްވޯޓުލާނަމޭ.ްމިްވާހަކަދައްކަނީއޭ.ްބަޖެޓުްވަރަށްްރަނގަޅޭ.ްއެހެން

ްމިހާރަކުް ްއެއްޗެއް. ްއެރި ްބަޖެޓަށް ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްއަރަހެއްގައި ްކުރީ ްއަކީ ްނަރުދަމާ ފެލިދޫގެ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ްއަދިވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްއަދި ްމަތިވެރީގެްބަޖެޓަކު ވެސް،

ްމިް ްއެއީ ްބަޖެޓަށް. ްވޯޓުލާނީ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ. ްއަޅުގަނޑު ްދަންނަވަނީ ްމި ްވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ްމިހާރުް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިތްދަތިވާކަމެއްކަން ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްތި ްލުމަކީ ްވޯޓެއް ްގޮތަކަށް ްހިތްނުތަނަސްވާ ސަރުކާރު

ނޑަށްްޖަހައިގެންްއެނގިއްޖެްއިނގޭތޯ.ްތިްބޭފުޅުް ންްޤަބޫލުކުރާތީްއަޅުގަނޑުމެންނަކީްސަރުކާރުގެްނޯކަރުން.ްސަރުކާރުްކޮ

ްއެއްޗެއްް ްވެސް ްފެރިދޫއަކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްބައެއް. ްތިބެންޖެހޭ އަބަދު

.ްވެއްޖެއްޔާްރަނގަޅު.ްހިމަންދޫގެްޕްރޮޖެކްޓެއްްއެބަްމިލިއަންްއެބަްއޮތ1ްްްނެތް.ްމާޅޮހުްނެރުފައިކަށިްހެދުމުގެްފައިސާ،ް

ްބަނދަރުހެދުން.ް ްއޮތް ްއެބަ ްގައި ްފައިނޭންސިންގެ ްލޯނު ްނުދެއްކީ. ްއެ ްދަންނަވާތީ ްބައި ްޑޮމެސްޓިކު ނޑު ްއަޅުގަ އޮތް.

ްރަށްރަށުް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެހެން ްވާހަކަދައްކާއިރު ްހިސާބަށް ްމި ްދަންނަވާއިރު ްމިހެން ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްވެސްްއަޅުގަ ގައި

ްއެގޮތަށްް ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްބައްލަވާ! ްއެކަމު ްބަނދަރުހެދުން. ްއިން ްފައިނޭންސް ްކޮންޓްރެކްޓަރ ްހަމަ ްއޮތް އެބަ

ްޖަހައިގެންް ްމިހެން ްލިސްޓުގައި ްޖަހައިގެން، ްމިގޮތަށް ްވަކި ްއަހަރު ްމި ްދެން ްނުވިއޭ. ްމީހަކު ްކުރާނެ ްއެކަން އޮވެގެން

އްގެްބަނދަރުްމީގައިްނުޖެހީ،ްކޮންޓްރެކްޓަރްފައިނޭންސްްއިން.ްކުރާނެްމީހެއްްނުވީ.ްކީއްވެގެންތޯްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރަށެ

ްޔަޤީންކަމެއްް ްވަކި ްވެސް ްބަދަލުކުރެވޭތޯްމަސައްކަތްކުރިޔަސް ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްފަރާތްތަކަށް ްގުޅި ްހިމަންދޫގައި ދެން

ނޑުމެން ްހެޔޮފުޅޭ.ްއެބަްނެތޭ.ްއެއީްމިހާރުްމިްއޮތީްބަޖެޓަށްްލައިދެއްވާފައޭ.ްއަޅުގަ ގެްއޯގާތެރިްސަރުކާރުްވަރަށްްވެސް

ްއެއްގޮތަކުންް ްހާލު ްކުދިްއަތޮޅުތަކުގެ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްދެންނެވިހެންްއަވައްޓެރި،ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގަ.ްއާދެ!ްކުރިން އޮތޭ

އެހެންވީމާ،ްއެގޮތުންްްވެއްޖެއްޔާްމާްރަނގަޅު.ްއެއީްމާްގިނަްބުރަތަކެއްްއުފުއްލާކަށްނުޖެހޭްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްްހިންގާތީވެ.

ް ްރަށްރަށަށް ްއެކި ްބޭނުމިއްޔާ ްދަންނަވަން ްއަޅުގަނޑު ްއަދި ްހުރިއިރުގައި ްމިހެން ްކަންކަން 4ްްރަނގަޅު. 5ްޕްރޮޖެކްޓު،

ނޑުްނުދަންނަވާނަން.ް ނޑައެޅިފައިްހުރިްރަށްރަށްްވެސްްމިްލިްސޓުގައިްއެބަްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ ޕްރޮޖެކްޓުްކަ

ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްހުރިހާްްއެއީ ްއަދި ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްއެދެނީ ްއަޅުގަނޑު ްހިތްބަރުވާނެ. ރައްޔިތުން

ްބަޖެޓުގެް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވުން. ްގޮތެއް ްދެވޭ ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ތަނެއްގެ

ނޑުްމިދެންނެވީްދެންވާހަކަދައްކާއިރުްކޮންމެހެންްދަންނަވާކަށްްނޫން.ްއެކަމަކުްއަޅުް ްއެކުްްްގަ ްބަޖެޓާ ްމި ނޑު އަޅުގަ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްދުވަހު، 5ްްވާހަކަދައްކާ ްސަރުކާރުން ްދުވަހު ްޓްރެންޑ2118ްުއަހަރު ްހުރި ްއައިއްސަ ްކުރީއްސުރެ ގެ

ްމީހު ްތިބޭ ްއައިއްސަ ްއަތޮޅުތަކުން ްމެދުރާއްޖެތެރޭގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަންކަން. ް ްއިންސާފާއި ްހަމަޔާއި ންްދަންނަވާނަމޭ.
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ްދިމާލަށްް ްއަޅުގަނޑުމެންނާ ްއެހެންވީމާ، ްއަންގައިދޭނަމޭ. ްކީއްވެގެންކަން ްމެސެޖުދޭންޖެހޭނީ ްސަރުކާރުން ްފަހަރަށް ބައެއް

ްދައުރަކީް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްކުރީގައި ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ފޯނުނަގާފައި

ްއަޅުގަނޑު ްތަނުގައި ްމި ްރައްޔިތުންގެްކޮބައިތޯ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްނޫނިއްޔާ ްސަނާކިޔުންތޯ. ްއަބަދު ްކަމަކީ މެން

ްޖުމްހޫރީް ްތިބީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބޭފުޅުން. ްތި ްބައްލަވައިލައްވާ ްކޮބައިތޯ ްދައުރަކީ ްއޮތް ނޑައެޅިފައި ްކަ މަޖިލީހުގައި

ްމަޖިލީހަކީްސަރުކާރުންްނަގާ ކޮޑަށްްލައިގެންްއުޅުމުގެްދައުރެއްްނޫން.ްްނިޒާމެއްގަ.ްޖުމްހޫރީްނިޒާމެއްގައިްރައްޔިތުންގެ

ްބަލައި،ް ްނުކުރޭތޯ ްކުރޭތޯ، ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރަނގަޅަށްތޯ، ްކުރަނީ ްކަންތައްތައް ސަރުކާރުން

ްނޫން. ްޖެއްސުންކުރުމެއް ްސަރުކާރަށް ްރަނގަޅުކުރުން. ްއެކަމެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދާ ްކަމެއް ްޖަވާބުދާރީކޮށް،ްނުރަނގަޅަށް

ނޑުްމިދެންނެވީްމިހިރީއޭްކަންކަންްހުރިްގޮތް.ްދެންް ނޑުްވެސްްއެއްބަސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ދަތިކުރުމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްހުރިހާް ްބަލާއިރު ްއަނެއްކޮޅުން ްހާލަތަކީ. ްރަށްރަށުގެ ްކުދި ްމިދެންނެވި ްއާދެ! ްދައްކަވާ. ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ހުރިހާ

ް ްހުރިހާ ްއެއް. ްޝަކުވާ ްވެސް ްބާރުވެރިނުވެ،ްބޭފުޅުންގެ ްކައުންސިލުތައް ްމި ްއުދާސްތަކެއް. ްވެސް ބޭފުޅުންގެ

ްޝަކުވާކުރެއްވިއޭ.ް ްއެ ްވެސް ްދުވަސްވަރު ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްއޮތުން. ްމިހެން ްނެތި ްގޮތެއް ްހިންގޭނެ ކައުންސިލުތައް

ްސަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޯސް ްގޯހޭ.ްއެހެންނޫންތޯ.ްމާ ްނޫންތޯ.ްމާ ްކުރާނެ ްބޮޑަށް ްމާ ްދުވަސްވަރު ރުކާރު،ްމިހާރުގެްއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ނޑުމެންް ނޑުްމިްދަންނަވަނީްދެންްމިކަމުގައިްއަޅުގަ ސަރުކާރަށްްވުރެ.ްމާްގޯސް.ްމާްވިޔާނުދާ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ނޑައަޅާްއަކުރުތަކެއްތޯ؟ްކަރުދާހުގައިް އެހެންވީމާްތިބެންވީ.ްއާދެ!ްލާމަރުކަޒީްކުރީްކީއްކުރަންތޯ؟ްޤާނޫނުއަސާސީްއިންްކަ

ްލިޔުމެއްތޯ ްއޮންނަ ނޑިނޭޅިް؟ ްކެ ްއަބަދުވެސް ްބަލަން. ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޮތްތޯ ްބޭނުމެއް ްހާސިލުކުރަންޖެހޭ މިކަމުން

ްއެއްް ްފައިސާ ްއެވެނި ްނުކުރެއޭ، ްދުލެއް ްއެއް ްފައިސާ ްމިވެނި ްކައުންސިލުތަކުން ްއިވެނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

މާ،ްމިްކަންކަންްމިހެންްހުންނައިރުގައިްމީގެްދުލެއްނުކުރިއޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްމީހުންްމާްބޮޑަށްްއެކަންކުރިްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީ

ްނޫނިއްޔާް ްދުވުންތޯ. ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއަނެއް ްއިން، ްމިނިސްޓްރީ ްއެއް ްއައިސް ްމާލެ ްކޮބައިތޯއޭ؟ ހައްލަކީ

ނޑުމެން،ްތިްބޭފުޅުންގެްމަންދޫބުންްރައީސްްއޮފީހުގެްދޮރޯށިބުޑުގައިްއިށީނދެގެންްއިނުންތޯ.ްނޫނިއްޔާްފިނޭންސްް އަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްވިއްޔާްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނަށްްރިޢާޔަތްކޮށްފިއްޔާްމިނި ސްޓްރީގެްކޮރިޑޯތަކުގައިްހިނގުންތޯ.ްއަޅުގަ

ްރަނގަޅު.ް ްވެސް ްކިތަންމެހާ ްއޯގާވެރި. ްވެސް ްކިތަންމެހާ ްސަރުކާރުން ްމި ްތެދުވެވޭނެ. ްއަށް ްއަމިއްލަ ކައުންސިލުތަކަށް

ްބަރޯ ްއަބަދު ްސަރުކާރަށް ްދަންނަވާނީްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުގައި ްދިއްކުރުމުގެ ްއަތް ްސަރުކާރަށް ސާވެގެން،

78ްވަނަްމާއްދާގެްއަކުރުތައްްކިޔުއްވާށޭ.78ްްވަނަްސަފުހާގައިްއޮންނާނ36ްްެވަނަްބާބު،ްއެއ9ްްީލާމަރުކަޒީްޤާނޫނުގެް

ް ްކިޔުއްވާށޭ. ްއަކުރުތައް ްމާއްދާގެ ްނުވ78ްަވަނަ ްފީ ްބަޔާންކުރަނީ ްމާއްދާގައި ްހޯދުމާއިްވަނަ ްއާމްދަނީ ްހޯދުމާއި ްކުލި ތަ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްކައުންސިލުތަކަށް ްބާރު. ްކުލިނެގުމުގެ ްނެގުމާއި ްފީ ްއޮތް ްއެބަ ްކައުންސިލުތަކަށް ްއެހެންވީމާ، ލޯނުނެގުން.

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހޯއްދަވާތި. ްލަފާ ްޤާނޫނީ ްއަދި ްބޭފުޅުން ްތި ްވާހަކަދެއްކިޔަސް ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްކައުން ްކުލިނެގުން. ްފީނެގުމާއި ްމިއީ ްބާރެއް ްއޮތް ްދީފައި ްދަންނަވައިލާނަން.ްްވަނ71ްްަސިލަށް ނޑު ްއަޅުގަ މާއްދާ
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ްބާރުް ްފީނެގުމުގެ ނޑައަޅައި، ްކަ ްކުލި ްނުވަތަ ްފީ ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްޚިދުމަތަށް ްދޭ ކައުންސިލުތަކުން

ްބައެއް ްއެބަހުރި ްއަދިވެސް ްދެން ްލިބިގެންވެއޭ. ްދަންނަވާލަންްްކައުންސިލުތަކަށް ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ ވާހަކަ.

ކައުންސިލުގެްސަރަހައްދުގައި،ްކައުންސިލުގެްސަރަހައްދުގައިްއެއްޗެއްްް-އަކުރުތައްްދުއްވާލުމަށްފަހުްދަންނަވައިލާނަންްކ

ްރި ނޑަށްްހީވަނީ ްފީ.ްއަޅުގަ ްފިހާރަްއާއިްމާރުކޭޓުްގޮޅީގެްއަހަރީ ްވިޔަފާރިްއާއި ސޯޓުތަކުގައިްވެސްްއުފައްދާްވިއްކުމާއި

-ކުރައްވަނީްވިޔަފާރިހެން.ްރިސޯޓުތަކުގައިްވެސްްހުންނާނެްފިހާރަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވީްޤާނޫނީްލަފާްހޯއްދަވާށޭ.ްއ

ްދަށުގައިވާް ްބެލުމުގެ ްކައުންސިލުގެ ްބިން. ްދެން ްފީ. ްޑައިވްކުރުމުގެ ްސަރަހައްދުތަކުގައި ނޑައަޅާފައިވާ ްކަ ޑައިވްކުރުމަށް

ްމެންބަރުންނަށްްްފަޅުރަށްރަށާއި ްކައުންސިލުތަކުގެ ްކޯފާވި ްއަޅުގަނޑަށް ނޑު، ްއަޅުގަ ްކުލި. ްގިރީގެ ްހާހަލާއި ފިނޮޅާއި

ްއޮފީސްް ްރައީސް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ ްބޭފުޅުން ްތި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ވެސް،

ްވެ ްބަޖެޓު ްމި ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްއިންނާނަމޭ. ްކުރީގައިްދޮރުމަތީގައި ްރަނގަޅޭ. ްވެސް ްބަޖެޓު ްމި ްރަނގަޅޭ، ސް

ްރަނގަޅުކޮށްލާފަ.ް ްތަންކޮޅެއް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްހާލުގައިޖެހުނީ. ްބޭފުޅުން ްތި ްގޮތުން ްއުޅުނު ްއައިސް ްމީހުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ނޑުްއެދެނީްތިްބޭފުޅުންްރަނގަޅަށްްވިސްނަވާފައިްލާމަރުކަ ނޑަށްްމިްފެންނަނީ،ްއަޅުގަ ޒީްޤާނޫނުގެްއެހެނަމަވެސްްއަޅުގަ

9ްް ްބާބުގެ،ްމިދެންނެވި ްތ71ްްިވަނަ ްސަބަބުން ްއަކުރުތަކުގެ ްއެ ްއަކުރުތަކާއި ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ބޭފުޅުންނަށްްރައްޔިތުންނަށްްމާްބޮޑުްދަތިކަމެއްނުވެްއިތުރަށްްނެގެންހުރިްފީތަކާއިްއާމްދަނީގެްވަސީލަތްތަކާްމެދުްޤާނޫނީް

ނޑުްލަފާހޯއްދެވުން.ްމިްއަް ކުރުތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްބަލައިފިްކަމަށްްވާނަމަ،ްތިްބޭފުޅުންނަށްްދައްޗެއްްނެތް.ްދެންްއަޅުގަ

ްލާނަމޭ.ްއެް ްވެސް ްއިޞްލާޙެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށުމަށްފަހު ްމަޖިލީސް ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ދަންނަވާލާނީ

ތްތަކުންްސަރުކާރަށްްލިބޭްއާމްދަނީގެްވަކިވަރެއްްއެްއަތޮޅަށްްސަރަހައްދެއްގައިްހުންނަ،ްއެްއަތޮޅެއްގައިްހުންނަްވަސީލަ

ނޑުް ލިބޭނެްގޮތެއްްހެދުމަށް.ްފާސްކޮށްދެއްވިޔަސް،ްނުކޮށްދެއްވިޔަސްްހެޔޮ.ްފާސްނުކުރަންޏާްނުކުރަންވީ.ްއެކަމަކުްއަޅުގަ

ްއޮންނައިރު.ްއެކަމަކުްއެްއެްއިޞްލާޙުލާނަން.ްކައުންސިލުތަކުގެްބޭފުޅުންްކޯފާވިޔަސްްހެޔޮ،ްމިހާްއޯގާވެރިްސަރުކާރެް އް

ްމިް ްނެތް ްގޮތެއް ްއެނޫން ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއަތޮޅަކަށް ްއެ ްބައެއް ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްވަސީލަތްތަކުން ްހުންނަ އަތޮޅެއްގައި

ްމައްސަލަްހައްލުކުރާކަށެއް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމަޖިލީހުް ްހިސާބުން ްމި ްމުޙައްމަދުްޝުކުރިއްޔާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްރިޔާސަތަށް ގެ

ްދަންފަޅީގެް ްމި ްގެންދާނީ، ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްއަޅުގަނޑު ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް

ް ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް 5:45ްްމަސައްކަތް ްއެއަށްފަހު ްހުސްވަގުތުވަންދެން. ްނަމާދަށް ްއަރުވާނަން،ްމަޣްރިބު ކޮޅެއް

ްފުރުޞަތަށްް ްގަސްތުކުރަން ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްއަޅުގަނޑު ްފަށައިގެން ްޖަލްސާ ްއެއަށްފަހު ްވަގުތުކޮޅެއް. ބައިގަޑިއިރުގެ

ްވެސްް ްފެށިއިރު ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްނިމެންދެން. ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިއްބެވި އެދިވަޑައިގެންފައި
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ްގޮތަށް ްއެ ނޑު ްދަޢުވަތުއަރުވަންްްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްއޮންނާނެ. ދަންނަވާފައި

ްދާންދޫް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމި ްއަޅުގަނޑު .`ް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް. ރިޔާސަތަށް

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.ް

ް

ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާންދޫްދާއިރާް

ްް ްއާދެ! ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއަހަރަށ2113ްްް`. ވަނަ

އީސް،ްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެންްމިއަދުްމިްބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ްއާދެ!ްއެއްބައިް ްދައްކަވާ. ްއެބަ ްވާހަކަފުޅު ްތަފާތު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ްއެބަް ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްއެކުލެވިފައި ްއަކުރުތަކެއް ްހިސާބު ްނެތި، ްހަމައެއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްމި ބޭފުޅުން

ްޢިއް ްއަނެއްބައި ްހުރިހާްވާހަކަދައްކަވާ. ްނެހެދޭވަރު ްވެސް ްދުވަހަކު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިއީ ްވިދާޅުވަނީ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްދެންމެް ްކަމަށް. ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްކަންތައްތަކެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްއުސޫލަކުން ްހަމަހަމަ ދާއިރާއަކަށް

ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ްހުރި ްތަފާތުކުރުންތައް ްވިދާޅުވީ ްއެ ްމުޙައްމަދު ްބަޖެޓުްްޢިއްޒަތްތެރިްޙުސައިން ްދައުލަތުގެ ރައީސް،

ްއުއްމީދުންް ްރައްޔިތުން ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްދާއިރުގައި ްބަހުސްކުރެވެމުން ްހުށަހެޅިގެން،ްމަޖިލީހުގައި ްވެސް މީގެކުރީގައި

ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްް ްބަޖެޓުތަކެއް. ްއަޑުއަހާ ްކަނުލާ ްކޯޗެއްތޯ ްނެތީ ްކޯޗެއްތޯ، ްވަނީ ްބަޖެޓުގައި ްއެ ްއަދި ފުރިގެންވާ

ންްއައީްކޮންމެްރިޔާސީްއިންތިޚާބަކާްދިމާކޮށްްބަޖެޓުގައިްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތަކެއްްލިޔެވިފައިްވާކަން.ްމިއަދުްއެނގެމު

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްވަޢުދުވެވަޑައިނުގަންނަވާށޭްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްމަނިކުފާނު ްވަޙީދަށް،ްއެ ްބާޣީ ްވިދާޅުވެއްޖެ، ްވެސް ޔާމީނު

ްއެއީ ްވިސްނައިނުލައްވާ. ްއަށް ްއަޅުގަނޑު.ްްއާމްދަނީ ްތާއީދުކުރަން ްވާހަކަފުޅަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ތެދުފުޅެއް.

ްމުޅިް ްމިއަދު ްޚިލާފަށް ްއެއްބަސްވުމާ ްއޮތް ްއެއްބަސްވެފައި ްބަދަލުކޮށް، ްވެރިކަމެއް ްބަޣާވާތުން ްހިތާމަޔަކީ އެހެންނަމަވެސް

ްދާކަ ްކުރަމުން ްކަންކަން ްކުރިމަތިލައްވައި ްއިންތިޚާބަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްތިްސަރުކާރު ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންތައް ްމި ން.

ްލިބޭް ްދައުލަތަށް ްއެކައްޗަކީ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްޓުވަން. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެްސަރުކާރުންްމުސާރަތައްްދީފައިްއަދިްއުމްރާނީްތަރައްޤީްއާއިްއެނޫންްއެހެންްކަންތައްތަކަށްް އާމްދަނީންްއަޅުގަ

ްނޫންކަން.ްޚަރަދުް ްކަމެއް ްފަސޭހަ ްއެހާ ްއެއީ ްހިންގުން ްދައުލަތް ްވެރިކަމ2118ްާކޮށްފައި ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަހުން ގެ

ނޑުމެންނަށްްތަޢާރުފުކުރެވުނީްޕްރައިވެޓުްޕާޓްނަރޝިޕު،ްޕީ.ޕީ.ޕީގެްދަށުންްކަންކަންްކުރުމުގެްއުސޫލު.ް ހަވާލުވެ،ްއަޅުގަ

ްފަރާތްތަް ްއިދިކޮޅު ްއޭރު ްރަށްރަށަށްްއެހެންނަމަވެސް، ްފުރައްސާރަކުރި. ްމަލާމާތްކުރި، ްހަޖޫޖެހި، ްއެކަމަށް ކުން

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްއެހެންނަމަވެސް ްއުނދަގޫކުރި. ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދަތުރުކުރިއިރު ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހި ްލިބުނު ްކާމިޔާބުކުރަން ްޕްރޮގްރާމު ްއެ ްމަސައްކަތަށް، ްއެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކަމަށް.ްޤަބޫލުކުރީ ތްވަރެއް

ްދަށުންް ްމަޝްރޫޢުގެ ްއެ ްކާމިޔާބު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރިން. ްބަލައިނުލާ ްފަސްއެނބުރި ނޑުމެން އަޅުގަ
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ްމަދުް ްއެއަރޕޯޓެއް ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްޕާޓްނަރޝިޕް، ްޕްރައިވެޓު ްކޫއްޑޫގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަތޮޅުގައި ހުވަދު

ންމާފައިްހުޅުވާފައިްއޮތީ.ްއެްތަންތަނަށްްއެްދުވަހުްމަލާމާތްކުރިްތިޔަްބޭފުޅުންްމިއަދުްމަސްކޮޅެއްގެްތެރޭގައިްއަޅައިްނި

ްތިްދަނީ.ްފުވައްމުލަކުްއެއަރޕޯޓެއްް ްހުޅުވިފައ4ްްިނުވަތ3ްްަދަތުރުފުޅުކުރައްވަމުން ްހަދާފައި ްދުވަސްްތެރޭގައި މަހެއްހާ

ނޑުްމިްްދަންނަވަނީްޢިއްޒަތްތެރި ްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީންްްއެްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ނޑުމެންގެ ރައީސް،ްއަޅުގަ

ްޓެކްސްނެގެމުންް ްދުވަހު ްއެ ްވާހަކަދައްކައި ްޓެކްސްގެ ްފަރުޖެއްސޭކަށް.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްނެތޭ މިއަދު

ްސަރުކާ ްއެ ްނުވަތަ ްމީހުން ްމަލާމާތްކުރި ްހަޖޫޖެހި، ްކަންކަމަށް ްއެ ްއަރައި ްޕިކަޕުތަކަށް ްއޭރުްދިޔައިރުގައި ރުން

ްމިއަދުް ްމީހުން ްމަލާމާތްކުރި ްތިބި ްފަރާތްތަކުގައި ްއިދިކޮޅު ްދިޔައިރުގައި ްހިންގަމުން ްސަރުކާރު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ޑޮލަރުްޓެކްސްގެްގޮތުގައިްނަގައި،ްއަދިްއެނޫންްޓެކްސްތައްްބޮޑުކޮށް،31ްްބޮޑުކޮށް،ްއެއަރޕޯޓުނ15ްްްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީް%

ްބޮޑުކޮށް،ްމުއާސަ ްޑިއުޓީ ްނުނެގޭްއިމްޕޯޓު ްފައިސާ ްނޭނގޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްމިހެންގޮސް ްނަގައި ްފައިސާ ްޚިދުމަތުން ލާތީ

އެއްވެސްްބާވަތެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއްކަލަްސަރުކާރުންްމިއަދުްމިްބަޖެޓާްގުޅޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކާއިރުްލިބޭްއާމްދަނީް

ނެގުންްރަނގަޅުްކަމަކަށްްވެސްްއެްބޭފުޅުންނަށްްމިްބަޖެޓުގައިްއޮތްއިރުގައިްމިްދެންނެވިްމުއާސަލާތީްޚިދުމަތުންްފައިސާ

ްޖީ.އެސް.ޓީް ްވެސް ްބާވަތުން ްއެހެން ްމިނޫން ްއަދި ްޕެޓްރޯލް ްޑީސަލާއި ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްވިދާޅުވީ. ްއެ ްވާހަކަ ނުވާ

ްމިްދަންނަވަނީ،ްއާމްދަް ްއަޅުގަނޑު ްއާމްދަނީ ްރަނގަޅު.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްއެންމެ ްއެއީ ްނެގޭނެގުން ްޓެކްސް ނީްނުވަތަ

ނެތޭްބަޖެޓުގައިްމިްއޮތްްއާމްދަނީްއެްބޭފުޅުންނަށްްމިއީްނެގިގެންވާނެްއެއްޗަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބަޖެޓުްމިއީްއަލުންް

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްއަންނަންޖެހޭ ްތައްޔާރުކުރެވިގެން ްއަނެއްކާވެސް ްއަލުން ްފޮނުވައިލާފައި އަނބުރާ

ްމިއަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެްވިސްނަނީ. ްއަޅުގަ ްދަރަންޏެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްނެތް ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދު

ްމިް ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދާއިރުގައި ްނިމިގެން ްބޭރުކޮށް،ްމައްސަލަތައް ްމާދަމާ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއެއީ ްއެޅޭ. ްއެބަ ބޮލުގައި

ް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްގޮތުގައި ްދަރަނީގައި ްޤައުމުންްމ351ްިޤައުމުގެ ްމި ްޤައުމުން، ްޑޮލަރު ލިޔަން

ް ްއޮތް ްޙަސަނ351ްްްގެރެންޓީދީފައި ްދަނީ. ްއެ ްމަޖުބޫރުވަމުން ްދައްކަން ްދައުލަތަށް ްބޭންކުން ްޑޮލަރްއެގްޒިމް މިލިޔަން

ްދައްކާް ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްނޫން. ްއެއްޗެއް ްދައްކާ ްޖީބުން ްއެްމަނިކުފާނު ްދެއްކިދާނޭ.ްއެއީ ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ސަޢީދު

ްމިްއެ ްބޭފުޅެއް. ްހުންނެވި ްހިޖުރަކުރަން ްޤައުމަކަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ްމެލޭޝިއާ ްވެސް ްމާދަމާ ްސަޢީދަކީ ްޙަސަން އްޗެއް.

ނޑުގެް ކަންކަމާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްވިސްނަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

އިްހަމަގައިމުްވެސްްމިްބަޖެޓުގައިްއެއްވެސްްއެއްޗެއްްނެތް.ްހަމަގައިމުްވެސްްދާއިރާްއަށްްވިސްނާލާއިރުގައިްނިލަންދޫގަ

މިްބަޖެޓުގައިްލިޔެފަްއެއްްނެތްްއެއްވެސްްއެއްޗެއް.ްނިލަންދޫްއަކީްމިހާރުވެސްްވަގުތީްމިސްކިތެއްގައިްނަމާދުކުރަމުންާދް

ްއިންތިހާ ްދަތިކަން ްޖާގައިގެ ްވެސް ްމިއަދު ްސްކޫލަކީ ްނިލަންދޫ ްއަދި ްއަދިްްރަށެއް. ްސްކޫލެއް. ްއޮތް ްބޮޑުވެފައި އަށް

ް ްސްކޫލުގައި ްނިލަންދޫ ްވަނީ ްޔަޤީންކަންދީފައި ްމިނިސްޓަރު ްއަދ4ްްިއެޑިއުކޭޝަން ްކަމަށް. ްއެޅިގެންދާނެ ކުލާސްރޫމެއް

ރިްހަމައެހެންމެ،ްނިލަންދޫގެްކައުންސިލުްއޮފީސްްމަރާމާތުކުރުމަށްްޓަކައިްއެއީްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެ
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ނޑުްދަންނަވާލަންްމިްއުޅެނީްމީގެްއެއްވެސްްކަމެއްްނިލަންދޫގައިްހަމަގައިމުްވެސްްމިްބަޖެޓަކު،ް 2113ްރައީސް،ްއަޅުގަ

ްބޮޑުކުރަންޖެހޭް ްސްކޫލު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްވެސް ްއަކީ ްމާމެންދޫ ްއާދެ! ްނެތް. ްއެއް ްލިޔެފަ ްބަޖެޓަކު ްއޮތް ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ްމި ްމިހާރު ްމާމެންދޫގައި ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރިްްރަށެއް. ްއިސްވެ، ްދެންމެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޮތީ ްލިޔެވިފައި ބަޖެޓުގައި

ްއިޢުލާނުކޮށް،ް ްފަހަރަކަށް ްދެ ްއުސޫލުން ްފައިނޭންސްގެ ްކޮންޓްރެކްޓަރ ްފަދައިން، ްވިދާޅުވި މެންބަރަކު

ނޑުމެންނަކަށްްމާމެންދޫްބަނދަރުްހަދާނެްގޮތެއްްނުފެނުނު.ްއެހެންނަމަވެސްްފައިސާްހޯދުމަށްފަ ނޑުމެންްއަޅުގަ ހު،ްއަޅުގަ

ްސޮއިކޮށްފަ.ް ްއޮތީ ްއެ ްމިއަދު ްބަދަލުވީ. ްސަރުކާރު ްއޮއްވާ ްނިންމާފައި ްހަވާލުކުރަން ްހޯގާޑާ ްއިޢުލާންކޮށްފައި ބިޑުކޮށް

ްއެް ްވެސް ްބަދަލުވީއިރުގައި ްސަރުކާރު ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުރީގައި ްނުވަތަ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްޔަޤީންކުރަނީ ނޑު އަޅުގަ

ްފައި ްބޭނުންވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީްބަނދަރަށް ްފަންޑުން ްކަމަށް.ްއަދިްސަޢޫދީ ްހެދިގެންދާނެ ްބަނދަރު ްއޮންނާނީ.ްއެ ްހޯދާފައި ސާ

ްއެއީް ްހެދެމުންނުދާކަން ްވެސް ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްމިސްކިތް، ްއޮތް ްސޮއިކޮށްފައި ްވެސް ްކުރިން ްބަދަކުރުމުގެ ސަރުކާރު

ސްނައިލާއިރުގައިްވެސްްދާންދޫްއަކީްއަދިްމިލަންދޫްހިތާމަޔާްއެކުްދަންނަވަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދާންދޫްއަށްްވި

ްއޮތްއިރުގައިް ްއޭރު ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސަރުކާރުން ްރައީސް،ްޗައިނާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކީ ްމާމެންދޫ ްއަދި ހައުސިނ1511ްްްއަކީ

ނޑުމެންްވާނީްއެއްބަސްވެފަ.ްއެް ނޑ1511ްުޔުނިޓުްއަޅުގަ މެންނަށްްހައުސިންްޔުނިޓުގެްތެރޭގައިްގެތަކެއްްއަޅަންްއަޅުގަ

ްހިއްކަންް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހިތްކަން ްސަރުކާރުން ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްހަމައެހެންމެ،ްމި ްއޮތީ.ްއަދި އެއްބަސްވެވިފައި

ރަށަކީްއެއީްގދ.ތިނަދޫްއަދިްގއ.ކޮލަމާފުށި،ްގއ.ްދާންދޫ.ްގއ.ްދާންދޫގ3ްްެރަށުގެްތެރެއިނ11ްްްހަމަޖެހިފައިްއޮތްް

އިްހިއްކަންްހަމަޖެހިފައިވާްރަށްތައް.ްއަދިްއެްރަށުގައިްއެކަށީގެންވާްޒުވާނުންނަށްްކުޅެވޭ،ްހެކްޓަރަކީްމިއަހަރުްތެރޭގ21ްްަ

ނޑެއްްހެދުމަށްްޓަކައިްސަރުކާރުންްވަނީްއެއްބަސްވެފަ.ްއަދިްޗައިނާްސަރުކާރުންްއަޅާް 111ްދާންދޫގައިްއެކަށީގެންވާްދަ

ް ްތެރެއިން ްޔުނިޓުގެ ްމ51ްްުހައުސިން ްމަދުވެ، ްޔުނިޓަށް ްއެއްބަސްވެފަ.ްހައުސިން ްވަނީ ްމަގުހެދުމަށް ްދާންދޫގެ ޅި

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްއާދެ! ްނެތްކަން. ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމީގެ ްހިތާމަޔަކީ އެހެންނަމަވެސް،

ްދެންނެް ްމި ްއިސްވެ ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްލިބޭ، ްސަރުކާރަށް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިްވެރިކަމުގައި

ްޕާޓްނަރޝިޕްގެްދަށުންްއިޢުލާނުކޮށް،ްގއ.ް ްފަޅުރަށެއްްޕްރައިވެޓު ކަންކަންްކުރެވިގެންނުދާނެކަން.ްއެހެންވީމާ،ްގއ.ގެ

ްމަތިންް ްއެގޮތުގެ ްފެން ްއާއި ްނަރުދަމާ ްކޮލަމާފުށީގެ ްފެން، ްވލިގިނލީގެ ްއަދި ްނަރުދަމާ، ްމާމެންދޫ ްފެނާއި ދާންދޫގެ

ްސަރުކާ ްއޮއްވާ ްނިންމާފައި ްކަންކަންްހަވާލުކުރުމަށް ްމި ްމުޅި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔައީ. ްބަދަލުވެގެން ރު

ނޑުމެންް ރޫޅިގެންގޮސްްމިއިންްއެއްވެސްްކަމެއްްވާކަށެއްްނެތް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްފަޅުރަށްްދޫކޮށްގެންްއަޅުގަ

ްގަ ްގއ. ްދިޔަ. ްއަޑުއުފުލަމުން ްބަޔަކު ްއެކަމުގައި ްދިޔައިރުގައި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްރާއްޖޭގައިްއެ ްމުޅި ްއަދި ްވެސް އި

ްއެއީް ްލިޔެދީފަ. ްބަޔަކަށް ްސަނާކީ ްވެރިކަމަށް ްއޭރު ްޚާންދާނުގެ، ްވެރިކަމުގެ ްއޮތީ ްފަޅުރަށެއް ްބޮޑު ްހުރި ްހުރިއްޔާ ވެސް

ްއައިއިރުގައިް ްބަދަލުވެގެން ްްވެރިކަން ްވީނަމަވެސް. ްރަށެއްކަމުގައި ްކޮންމެ ްއެއީ ްވީނަމަވެސް. ްކަމުގައި ްއަތޮޅެއް ކޮންމެ

ްދިން.ްމީގެްވެރިކަ ްކުއްޔަށް ްސަރުކާރުން ްއޭރުގެ ްފަޅުރަށް ްފަސްދޮޅަހަކަށް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްއޭރު ްކުރިން މުގެ
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%ް ްއައިއިރުގައި ްމިހާތަނަށް ްރަށެއް، ްނެތް.91ްްއެއްވެސް ްވެސް ްނެނގޭކަށް ްރަށެއް ްމިއިން ްނެހެދި. ްހުރީ ރަށް

ްދައްކަންޖެ ްދައުލަތަށް ްވާކަށް. ްނެތް ްވެސް ްގޮތުގައިްހަދައިގެނެއް ްއަރަތެއްގެ ްނެތް. ްދެއްކޭކަށެއް ްވެސް ްއެއް ްފައިސާ ހޭ

ް ްވޮޑަމުލާ،ްއޭރުްސަރުކާރުން ްގުޅިފައިވާ ްއުއްމީދާ ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސް.ްދާންދޫގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނަނީ ްމި 7ްމިކަން

ގެްގޮތުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމިލިޔަންްޑޮލަރުްއެޑްވާންސަށްްނެގުމަށްފަހުްއެްރަށްްވެސްްއެްއޮތީްވައްލަްބިސްއަޅާްފިނޮޅެއްް

ްއަޅުގަނޑުް ްހަވާލުކުރަން. ްކައުންސިލާ ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްރަށްތައް ްހުރި ްމިހެން ްގޮވާލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ރައީސް.

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްޤާބިލުކަން. ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްރަށްރަށަށް ްމި ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްކައުންސިލުގައި ްދާންދޫގެ ޔަޤީންކުރަން

7ް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްރަށްްކައުންސިލަކާްވެސްްހަވާލުކުރެވޭކަށްްނެތް.ްސަރުކާރުްހިންގުމަށްްޓަކައިްއެކަންްކުރެވިދާނެ

ްއެތައްް ްނަމަ،ްދާންދޫގެ ްހެދިއްޖެ ްްރަށް ްއެ ްވެސް ްމާދަމާ ްފަޅުވެފަ. ްއޮންނަނީ ްއެ ްރަށް ްއެ ްނަގާފައި ްޑޮލަރު މިލިޔަން

ތައްްބަޔަކަށްްތަރައްޤީތަކެއްްލިބިގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޒުވާނުންނަކަށްްވަޒީފާލިބިގެންދާނެ.ްއަދިްއެްއަތޮޅުގެްއެ

ްސަރުކާރުް ްއެއް، ްފައިސާ ްކުންފުނިތަކުގައި ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްކަމެއް. ްނުރައްކާ ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން މިއަދު

ްފައިސާ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްބޭންކުތަކުގައި ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްނެތް. ްދެވޭކަށެއް ްނެތް.ްްހިންގާކަށް ދެވޭކަށެއް

ްޓީބިލަށްް ްއަތުން ްބައެއްގެ ްބައިވެރިވި ްބާވާތުގައި ްނުވަތަ ްހޭދަކުރާ ްސަރުކާރަށް ްބަޣާވާތުގެ ްމިއަދު ްވަނީ ްމި ނަތީޖާއަކަށް

ްސުވިސްް ްބޭންކުތަކުން ްޔޫރަޕު ްނުރައްކަލަކީ ްއުޅޭ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ. ްމި ްނަގަން ފައިސާ

%ް ް%3ބޭންކުތަކުން ްނުވަތަ 3.5ްގައި ްގެނެސް، ްފައިސާ ް%6ްގައި ްދެނީ.7ްނުވަތަ ްމި ްފައިސާ ްސަރުކާރަށް ގައި

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންްޤައުމުްދަރައިގެންދާނެ.ްނަތީޖާއަކަށްްވަނީްމިްފައިސާްއަޅުގަ ނަތީޖާއަކަށްްމިްވަނީްމާދަމާްއަޅުގަ

ހުންނާްހަވާލުކުރަންްމަޖްބޫރުވާނެ.ްނުދެއްކިއްޖެްނަމަ،ްމިްޤައުމުގެްރިސޯޓުތަކާއިްމިްފުރަމާލޭގެްބޮޑެތިްބިންތައްްއެބައިމީ

ް ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްހަވާލުވެ،ްމި ްވެރިކަމާ ްބޭންކުރަޕްޓުވެއްޖެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޤައުމު 4ްމި

511ްް ްދަރަންޏާއި ްރުފިޔާގެ ްއެކީގައ711ްްިމިލިޔަން ްފޮތަކާ ްވިކުރާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެކީގައި ްދަރަންޏާ ްޑޮލަރުގެ ްމިލިޔަން

ނޑުމެންްހަވާލުވީ.ްއެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތަކަށްްދޭންޖެހޭްއަސާސީްޙައްޤުތަކަށްްއުނިކަމެއްްނެތި،ްއެމް.ޑީ.ޕީންްވީް އަޅުގަ

ްގޮތަށް.ް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްކުރީ ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިންގީ. ްސަރުކާރު ްއަޅުގަނޑުމެން ްވަޢުދާއެކީގައި ހުރިހާ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރައީސް. ްބުނިން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނޑުމެން ްހަވާލުވަމުން ްވެރިކަމާ ްއަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގައި

ްނިޒާމެއް.ް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްބޭނުމޭ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްބުނީމު، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަލީގައި ްމައުލޫމާތުގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްއެނގުނުްމިްޤައުމުްތަރައްޤީކުރި،ްއަޅުގަނޑުމެންގެްދޮށީްއުމުރުގެް މީހުންނަށްްއެހީތެރިކަމުގެްއަތެއްްްއަޅުގަ

ްޒިޔާރަތްކުގައިް ްކުރި ްހޯދުމަށް ްވާހަކަ ްއެކިއެކި ްގާތުން ްރައްޔިތުން ްޓަކައި ްވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން.ްއަޅުގަނޑުމެން

ްއެް ްތިބިކަން. ްއެބަ ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްއެކަނިވެރިމައިންގެ ްތިބި ްގޭގައި ްއެނގުނު،ްއަސަރާއެކީގައި ނޑުމެންނަށް ބައިްއަޅުގަ

މީހުންނަށްްއެހީތެރިކަމުގެްއަތެއްްދިއްކޮށްލަންޖެހޭކަން.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިއަދުްވެސްްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންް

ް ްވެރިކަމުގައި، ްއޭރުގެ ްވިދާޅުވި، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރުމުގ31ްްެބައެއް ްމިކަން ްވެސް ްވެރިކަމުގައި އަހަރުގެ
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ްއެހެންނަމަް ްއޮތޭ. ްއޭރުގައިްވިސްނުން ްނޫންހެއްޔޭ. ްލިބޭވަރަކުން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްކުރެވޭނީ ްމިކަން ވެސް

ލައްކަްރުފިޔާ.ްއާދެ!5ްްލައްކަ،4ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްގަނޑުވަރުގެްޚަރަދަކީްދުވާލަކަށްްހަތަރުފަސްްލައްކަްރުފިޔާ.ް

ރައީސްްހިމާޔަތްކުރުމާއިްރައީސާއިްނައިބުްްމިއަދުްމިްބަޖެޓުންްފެންނަންްމިްއޮތީްވެސްްއަނެއްކާވެސްްރައީސާއިްނައިބު

ްވެއްޖެއްޔާް ްވެރިކަންކުރަން ްގޮތަށް ްމި ްޝައުކަތުދިނުން. ްޝާނާއި ްމީހުންގެ ްއެ ްލައި، ްދުއްޔެއް ްބޭރަށް ރައީސް

ނޑިޑޭޓުް ްކެ ްރިޔާސީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވާހަކަ ްއެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްނޯންނާނެ. ްހޭދަކުރުމެއް ރައްޔިތަކަށް

ްމައުމޫނުްމުޙައްމަ ްހުންނެވި ްވެރިކަމުގައި ްއޭރުގެ ްވީޓީގައި ްހަމަ ްއަނެއްކާވެސް ްދިޔައިރުގައި ްވިދާޅުވަމުން ްނަޝީދު ދު

ްސުބްޙާނަ ްވިދާޅުވީ، ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްނެތޭ.ްهللا. ްތިހާވަރެއް ްއާމްދަނީގައި ްދައުލަތުގެ ްކުރާނީ. ްތިކަން ކިހިނެއްހޭ

އެއީްހަމަްރަނގަޅުކަމެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްތިޔަްކަމަކީްދައުލަތުގެްްއެހެންވީމާ،ްދޮށީއުމުރުގެްމީހުންނަށްްފައިސާދިނުމަކީް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެކޭ. ްވާހަކަ ްދައްކާ ްޓަކައި ްވޯޓުހޯދުމަށް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއެއީ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ބަޖެޓުން

ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާ ްކުރީގައިހެން ްބަޔަކަށް. ްއެނގޭ ްވަޢުދުފުއްދަން ްވަޢުދުވެވޭނީ ްއިންތިޚާބާްްރައީސް، ނޑަޖެހުން، ކަ

ްއެޓޯލްސްް ްކޮންމެވެސް ްތަރައްޤީވަމުންދާނީ ްކުރީގައި ްނޫން. ްކަމެއް ްދަންނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ްމުޑިޖެހުން، ދިމާކޮށް

ްއޭނާް ްމިނިސްޓަރަކު ްހުންނަ ްމިނިސްޓްރީގައި ްހެލްތު ްކޮންމެވެސް ްނުވަތަ ްމިނިސްޓަރަކު، ްހުންނަ މިނިސްޓްރީގައި

ްކޮ ްއޮންނަ ނޑުމެންްގައިގޯޅިކަން ްއަޅުގަ ްރައީސް.ްއެކަން ްރަށަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވަތަ ްއަށް ްދާއިރާ ްކަތީބެއްގެ ންމެވެސް

ްގޮތަކަށް.ް ްއެހެން ްމިްނޫން ްތަރައްޤީވެފައިްނުހުންނާނެ ނިމުމަކަށްްގެނައީ.ްބައްލަވާ!ްމިހާރުްވެސް.ްއަތޮޅުތައްްރަށްރަށް

ްޢިއްޒަތް ްގެނައީ. ްނިމުމަކަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިކަން ނޑުމެންްއާދެ! ްއަޅުގަ ްނިޒާމަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ ްރައީސް. ތެރި

ްދިޔަ.ް ްމަލާމާތްކުރަމުން ްބޭފުޅުން ްސިޔާސީ ްޕޯޑިއަމްތަކުގައި ްއެކިއެކި ްވެސް ްކަމަށް ްމި ްދިޔައިރުގައި، ވާހަކަދައްކަމުން

ްބުނަމުން ްބަޔަކު ްއަނެއް ްބަރަނިންނޭ. ްގުޅައިލާނީ ްނިޒާމު ްދަތުރުފަތުރުގެ ްދިޔައީ، ްބުނަމުން ދިޔައީްްއެއްބަޔަކު

ްގޮތުގަ.ް ްހިތްވަރެއްގެ ްއެއީ ްލިބުނީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ްއިސްތަށިންނޭ. ްގުޅައިލަނީ ްނިޒާމު ދަތުރުފަތުރުގެ

ްބަޣާވާތަކުންް ްވެރިކަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުގަ. ްބައެއްގެ ްއުއްމީދުގެނެސްދޭ ްމަސައްކަތަށް ްމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ންކޮޅުތަކުންްއެއްްމިލިޔަންްމީހުންްދަތުރަށްްއަރާފައިްއޮންނާނެ.ްތިޔަްބޭފުޅުންްބަދަލުކުރިއިރުގައިްމުޅިްރާއްޖޭގެްއެކިްކަ

ްބައްލަވާ!ް ްތަފާސްހިސާބު، ްއެހެރީ ްމިނިސްޓްރީގައި ްޓްރާންސްޕޯޓު ްތިބީ. ްތި ްސަރުކާރުގައި ްބަޢާވާތްކޮށްގެން މިއަދު

ް ްޓަކައި ްދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިރާސާތައްްމިލ7ްްިއެހެންނަމަވެސް، ްއެކިއެކި ްޑޮލަރު ޔަން

ްކޮންމެވެސްް ްވާނީ ްވެސް ްފައިސާ ްމި ްހުއްޓޭ. ްޚަރަދުކޮށްފައި ްއޮފީހުގައި ްރައީސް ްހެދުމަށް ްޑޮކިއުމަންޓު ކުރުމަށް،

ްފިކުރެއް،ް ްއެމް.ޑީޕީގެ ްހުއްޓާލުމަކީ ްސަލާންޖެހުން ްއަށް ްބޭސްސިޓީ ްވާހަކަ، ްއާސަންދައިގެ ްއާދެ! ްގޮއްސަ. ދިމާލަކަށް

ްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވަތަ ްވެރިކަމުގައި ްމައުމޫނުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން. ްވާހަކަދެއްކީ ްއެ ްމ31ްްިރައީސް. ްއަޅުގަނޑު އަހަރުގެ،

ްދައްކަނީްކޮންމެހެންް ްމި ްދައްކާކަށްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސ31ްްްވާހަކަ ްވާހަކަ ްވާހަކަ،ްއެ އަހަރުގެްވެރިކަމުގައިްދައްކާ

ްސަލާންޖަހަމުން، ްއޮތީ ްގޮތުގައި ްސަގާފަތެއްގެ ްސަލާންޖަހާްްއޭރު ްބުޑަށް ްވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ޖަހަމުން،ްޖަހަމުން،ްއައިސް
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ް ްޓިކެޓަކާއި ްދެކޮޅު ްއެއީ ްސަލާންޖެހުން. ްބުޑަށް ްތީމުގޭ ްއައިސް ްސަލާންޖަހަމުން ްއޮތީ ްސަގާފަތް ްއޭރު 211ްއުސޫލު.

ްޓަކަް ްހުއްޓާލުމަށް ްކަންކަން ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްނޫން ްގޮތްގޮތަކަށް ްނޫން ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންްޑޮލަރާ. އި

ނޑުމެންގެްވެރިކަމުގައިްއާސަންދަްޤާއިމުކުރިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއާސަންދަްނުވަތަް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ޔާމީނުގެްލޭބަރްމިނިސްޓަރުކަމުގައި،ްޤާސިމުްއިބްރާހީމުގެްފިނޭންސްްهللاްހިލޭްބޭސްފަރުވާްޤާއިމުކުރުމަށްްޓަކައިްޢަބްދު

ނޑަކަށްްނޭނގެްވީްމިނިސްޓަރުކަމުގަް ްއަޅުގަ ްހެދި ްދެްބޭފުޅުންގެްކޯޅުމާ ްއެ ްއުޅުއްވި.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކަންްކުރަން ްއި

ްހަމަގައިމުް ްކާކުކަމެއް. ްވަނީ ްކުށްވެރި ްމީގެތެރެއިން ްނޭނގެ ްއަޅުގަނޑަކަށް ްދިޔައީ. ްހުއްޓިގެން ްވެސް ްއެކަން ގޮތެއް.

ް ްއެއްޗަކީ ްއެނގޭ ްއަޅުގ5ްްަވެސް ްނުކުމެ، ްއެކީގައި ްވަޢުދަށްްވަޢުދާ ްއެ ްބަޔަކު ްމިއަދު ްވަޢުދުފުއްދިކަން. ނޑުމެން

ްފޯރާނެ.ް ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްދޮށީއުމުރުގެ ްތިބި ްރަށެއްގައި ްކޮންމެ ްތިމަންނާމެން ްވީނަމަވެސް ޖޯކުޖެހިކަމުގައި

ް ްއައި.ޑީކާޑަށް ްއެންމެންގެ ްފޯރާނެ.ްހުރިހާ ްފައިސާ ްގެރެންޓީކޮށްދީފައ1ްިއެކަނިވެރިމައިންނަށް ްރުފިޔާ އޮންނާނެ.ްްލައްކަ

ްހާލުގައިް ްސުނާމީގައި ްބަލާއިރުގައި ްއަށް ްދާއިރާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއާދެ! ްބަޔަކަށް. ްއެނގޭ ްވަޢުދުވާން ްވަޢުދުވެވޭނީ އާދެ!

ޖެހިފައިްތިބިްމީހުންްއަދިވެސްްތިބީްއެގޮތުގަ.ްމައުމޫނުގެްވެރިކަމުގައިްއެކަންްނުކުރެވިްއޮއްވާ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްވެރިކަމުގައިް

އަޅައިްގެތައްްހިޔާކުރިްފަހުންްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންްބަދަލުކޮށް،ްމިއަދުްއެްވަނީްއެްމަސައްކަތްްްއައިސްްފައުންޑޭޝަން

ްމިނިސްޓްރީންްހިފެހެއްޓީމަ،ްމިއަދުްއ22ްްެހުއްޓައިލާފަ.ް ްދޭންޖެހޭ.ްކޮންޓްރަކްޝަން ްކޮންޓްރަކްޓަކަށް މިލިޔަންްރުފިޔާ

ނޑުްއުއްމީދުކުރަންް  އެކަން،ްއެްމަސައްކަތް...ްމަސައްކަތްްވަނީްހުއްޓިފަ.ްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒު

ޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓު،ްކުރިއަށްްް.العالمينްربްهللްالحمد.ްالزحينްالزحويްهللاްبسن

ތުންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެއަށްްއުއްމީދުކުރާްބަޖެޓެއް.ްއެްރަށްރަށުގެްލަފާކުރާްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކީްރަށްރަށުގެްރައްޔި

ްމިް ްހިމެނިފައި ްމަސައްކަތްތައް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްމިންވަރަކަށްތޯ ްއަށް،ްރަށްތަކަށް،ްކިހާ ްދާއިރާ ްރަށުގެ ްއެ ރައްޔިތުންނަށް

ްބަޖެޓެ ްދައުލަތުގެ ްދަންނަވައިލާނީ ްއެއްޗެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑު ްބަލަމުންދާ ްކަންކަމަްށްވަނީ ްމި ްހުށަހަޅާއިރުގައި އް

ްހަމައެއާއެކުް ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހުށަހެޅުމަކީ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްވިސްނުމަށްފަހު ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްރައްޔިތުންގެް ްހުށަހަޅުއްވީ ްމި ްހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި، ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްދަންނަވާލަން

ްކަމަށް.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްހުށަހެޅުމަށްފަހު،ްއަދިްއިތުރުް މަޖިލީހަށްްމިކަންްކުރުމަށްްއެކަށީގެންވާްވަގުތުްނުލިބޭްގޮތަށް

ްބަޖެޓުް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްކުރަން. ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއޮވޭ ްއެބަ ޕްރޮސެސްތަކެއް

ްނޮ ްވަނީ ްމި ްވަނީްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަސައްކައްތައް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއެއްކޮށް ްހުށަހެޅުއްވުމާ ްފަހުކޮޅު. ްމަހުގެ ވެމްބަރު

ްމުހިއްމުް ްވަރަށް ްއެއްގޮތްކުރުމަކީ ްޚިޔާލުތައް ްބޭފުޅުން.ްއެ ްޚިޔާލުތަކުގެ ްތަފާތު ްތިއްބަވަނީ ްމި ްކޮމިޓީގައި ފެށިފަ.ްބަޖެޓު

ްއެއްގޮތްކުރެ ްޚިޔާލުތައް ްއެ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، ްއެއީްކަމެއް. ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ވިއްޖެ
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ްމިދެންނެވިް ްހުށަހަޅުއްވާއިރުގައި ްބަޖެޓު ްފަރާތުން ްއެހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުގެ ްވާނެ. ްކަމަށް ްއެހީތެރިކަމެއް ްބޮޑު ވަރަށް

ްތަނުގަ ްމި ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވިސްނިފައިނުވާކަން ްޢިއްޒަތްތެރިްކަންކަމަށް ްއުޅޭ ްމި އި

ްއެއްގޮތްކުރެވޭނީް ްވިސްނުންތައް ްއެ ްމެންބަރުން. ްވިސްނުންތަކުގެ ްތަފާތު ްޚިޔާލުތަކުގެ، ްތަފާތު މެންބަރުންނަކީ،

ްކޮމިޓީގެް ްބަޖެޓު ްޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްއަދި ްކޮށްގެން. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބޮޑެތި ފުދޭވަރަކަށް

އްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްބަޖެޓުްއެކުލެވިފައިްމިްވަނީްކިހިނެތްކަންްހާމަކޮށްދޭން.ްއަދިްމެންބަރުންނަށާއިްރަ

ްކަންކަމަށް.ްބަޖެޓުގައިް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްޖެހެނީ ްމި ްޖެހެނީ،ްބަހުސްކުރަން ްމި ްވާހަކަދައްކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެއަށްފަހު

ް ްވާހަކަދެއްކުމަށް، ްކަންކަމަށް ްއެބ3ްަހުރި ްރިޕޯޓުްްދުވަސް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްނެގުމަށްފަހު ްބަހުސަށް. ްބަޖެޓު ނަގާ

ތައްޔާރުކުރުމުގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްދައްކަވާފައިވާްވާހަކަތަކަށްްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްއޭގެއިތުރުންް

ްފެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމުމަށްފަހު ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްއިޞްލާޙުތަކެއްްބަޖެޓް ނިވަޑައިގަންނަވާ

ްބަޖެޓުް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްޑިސެމްބަރު ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭ. ްއެބަ ްވެސް ްފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ

ްމިް ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްހުރަހެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ްއޮތުމަށް ްއޮންނަ ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ފާސްކުރުމަށް،

ްބަލައިލާއިރުގައިްފުރުޞަ ްރަށްތަކަށް ްވަކި ްވަކި ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުގެ ްދެން ްއާދެ! ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދަންނަވާލަން ތުގައި

ްކުރީކޮޅުް ްއަހަރުގެ ްމި ްވާހަކަ. ްހިރިމަރަދޫގެ ްދާއިރާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތްވަނީ ްވާހަކަދައްކާލާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ނޑު އަޅުގަ

ންްހިރިމަރަދޫްއަށްްވަޑައިގެންްވިދާޅުވި،ްހިރިމަރަދޫގެްތަރައްޤީްއަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޑރ.މުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަ

ްބަޖެޓ31ްްު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްހިމަނުއްވައިދެއްވާނެ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްހުށަހެޅިއިރުގައި ްބަޖެޓު ްފަރާތުން ްފަރާތުން،ްސަރުކާރުގެ ްދައުލަތުގެ ްއަދަދެއްްްލިބުނުއިރުގައި ްއެއްވެސް ްއަށް ހިރިމަރަދޫ

އެއްވެސްްކަމަކަށްްހިމެނިފައިނުވާކަންްއަޅުގަނޑުްހިތާމައާްއެކުްފާހަގަކުރަން.ްއާދެ!ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްވަޒީރުންގެް

ްވަ ްވެވަޑައިގެންފައިވާ ްމިގޮތަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްތިއްބަވާ ޢުދުތައްްގޮތުގައި

ްވިދާޅުވެދެއްވިއިރުގައިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާހަކަ ްމި ްބަހައްޓަން. ްމަސައްކަތްތައް ްގޮތަކަށް ފުއްދޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަރިހުގައިްމިކަންްކުރެވޭނެްމިނިސްޓަރު،ްހައުސިންްމިނިސްޓަރުްވެސްްއިންނެވި.ްމާފުކުރައްވާ!ް

ްއިކޮނޮމިކު ްއިންނެވި. ްމިނިސްޓަރު ްްހޯމް ްމި ްއިންނެވި. ްރައްޔިތުނ3ްްްމިނިސްޓަރު ްހިރިމަރަދޫ ްތިއްބަވަނިކޮށް ބޭފުޅުން

ް ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްވިދާޅުވެދެއްވީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިމަނުއްވައިދެއްވާނ31ްްެއެއްކުރައްވައި، ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްދައުލަ ްޖެހެނީ ްމި ްފާހަގަކުރަން ްއެކު ްހިތާމައާ ްއަޅުގަނޑު ްނަމަވެސް ްމަސައްކަތްްކަމަށް. ްމި ްއައިއިރުގައި ްބަޖެޓު ތުގެ

ްހިސާބަކުންް ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުގެ ްގޮތުގައި ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު ްމިހާރު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ހިމެނިފައިނެތްކަން.

ވާނެްހިރިމަރަދޫގެްތަރައްޤީްއަށްްބޭނުންވާ،ްރައްޔިތުންްއެްބޭނުންވާްބަނދަރުހެދުމުގެްމަޝްރޫޢުްއަންނަްއަހަރުްފެށޭވަރު

ްޢަމަލީް ްމަސައްކަތްތައް ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްވާހަކަތައް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއެބަ ކަމަށް

ްރަށަކަށްް ްފެށީމަ.ްދެވަނަ ްއެްމަސައްކަތްތައް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްޤަބޫލުކުރެވޭނީ ްވާހަކަ ްމި ްފެށީމަ.ްއަޅުގަނޑުްވެސް ގޮތުން
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ްޖެހެ ްމި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްބަޖެޓުގެްއަޅުގަ ްދައުލަތުގެ ްބަލައިލާއިރުގައި ްއަށް ްނެއްލައިދޫ ްވާހަކަ. ްނެއްލައިދޫގެ ނީ

ްދިމާކޮށް،ް ްއިންތިޚާބާ ްކައުންސިލުތަކުގެ ްލޯކަލް ްހިމެނިފައިނުވަނީސް ްކުރީކޮޅ2111ްްުއެއްވެސްއިރެއްގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމިހާތަނަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކޮންނަންފެށިފަ. ްބަނދަރު ްރަށުގެ ްއެ ްއޮތް ްއެްއެބަ ްމަސައްކަތް، ްއެ ްވެސް ްއައިރުގައި ށް

ްދަނީ.ްދެންް ްމި ްދިމާވަމުން ްމައްސަލަތައް ްރަށްގިރުމާ،ްމިކަހަލަ ްއޮތީ.ްމިހާރު ްކުރެވިފައި ްވަރަށް ްކުރެވުނު ޖެނުއަރީމަހު

ތަނެއްްހައުސިންްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވީްއެއީްމިހާރުްއޮންގޮއިންްޕްރޮޖެކްޓެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްދާ

ް ްދިޔައީ.ްއެއީ ްނިމިގެން ްމަސް ްވިދާޅުވި.ްޖުލައި ްކަމަށް ްފެށޭނެ ްމަހު ްނުފެނޭ.ްޖުލައި ނޑުމެންނަކަށް ވަނ2112ްްައަޅުގަ

ްމަހަކުް ްޖުލައި ްދިޔައީ. ްމި ްނިމިގެން ްމަސް ްޖުލައި ްވިދާޅުވަނީ. ްމިނިސްޓަރު ްހައުސިން ްމިހާރުގެ ްމަހު. ްޖުލައި އަހަރުގެ

ްފަހު ްއޭގެ ްވިދާޅުވީ ްދެން ްނުފެށުނު. ްމަހުގެ ްނޮވެމްބަރު ްވިދާޅުވަނީ ްމި 15ްްން ްއ31ްެއާއި ްރަށަށް، ްއެ ްދޭތެރޭގައި އާ

ް ްމަހުގެ ްމިއީްޑިސެމްބަރު ްތަކެތިްއެރުވޭވަރުްވާނޭ.ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑ6ްްުމަސައްކަތްކުރުމަށް ވަނަްދުވަސް.ްއާދެ!ްދެން

ް ްކުރީގެ ްނަޝީދު، ްރައީސް ްދަތުރުގައި ްވަޢުދުގެ ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްއެބަްދަންނަވާލަން ްވަޑައިގެން ްނަޝީދު ރައީސް

ވިދާޅުވޭްހިރަމަރަދޫްއަށްްވެސްްވަޑައިގެންްމިްވިދާޅުވަނީްބަނދަރުހަދައިދޭނެްކަމަށް.ްއެްމީހުންނަށްްވެރިކަންްލިބިއްޖެް

ް ްއަކީ ްނުކުތާ ްފާހަގަކޮށްލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާނަމަ. ްބަޖެޓުގަޔާއ2119ްްިކަމަށް ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ވަނަްއަހަރުގ2112ްްެވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްވބަޖެޓުގަޔާްއަދ2111ްްިވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގަޔާއ2111ްްި

ްނަޝީދަށްް ްރައީސް ްފުރުޞަތު ްހިމެނުމުގެ ްބަޖެޓުގައި ްހިންގުމުގެ ްމަޝްރޫޢުތައް ްމި ްބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ

ްމި ްނުކުރައްވާ ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮންްލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ. ްދައްކަވަނީ ްއެ ްއަރުއްވައި، ްރަށްތަކަށް އަދު

ްއެއީް ްވިދާޅުވުންތައް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްދަތުރުގައި ްވަޢުދުގެ ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ނޑު ވާހަކަތަކެއްތޯ.ްއާދެ!ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްވާހަކަތަކޭ. ްދައްކަވާ ްއޮޅުވާލުމަށް ްމިއީް،ްރައްޔިތުންނަށް ނޑު އަޅުގަ

އެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަދައްކަވާއިރުގައިްއެްމެންބަރުންނަށްްހުރަސްއަޅާްމީހެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްނޮޅިވަރަމު ްމެންބަރާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްވާހަކަދައްކާއިރުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ފެންނަނީ

ް ްއަޚް،ްމެންބަރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން، ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަން. ްހުރަސްއަޅުއްވާ ްއަށް ްވާހަކަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމުޙަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނޮޅިވަރަމު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނަޝީދަށްްނިޒާމާ އްމަދު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަނދަރަކީ ްނެއްލައިދޫ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްބަނދަ ްފަށާފައިވާ ްހަދަން ްއޮޅުވާލައިގެންްސަރުކާރުގައި ްއެހެންވީމާ، ްހުއްޓާލީ. ްއެކަން ްއެކު ްބަދަލުވުމާ ްވެރިކަން ރެއް.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކުރާނަން ްނުވެސް ްނުކުރަން. ްއުނދަގުލެއް ްދަންނަވާލީ. ްވާހަކަ ްއެ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާތީ

ްމެންބަރަކަށް.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބެ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ްވެސްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްހަމައެހެންމެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ހޭ

ްވާހަކަް ްބަޖެޓުގެ ްއާދެ! ްއިލްތިމާސްކުރަން. ްތިއްބެވުމަށް ްއަޑުއައްސަވަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުދެއްވައިގެން

ް ްޓަކައި ްގެންދިއުމަށް ްހ1ްޯކުރިއަށް ްބޭނުންވޭ ްމެންބަރަކު ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޑައިގަންނަވަން. ލުތެރެއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖްތާޒު.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖްތާޒުހަނިމާދޫްދާއިރާ

ްޢިއްޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްނަންގަވާފައިްވަރަށް ްއެއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްތެރެއިން ްވާހަކައިގެ ްއަޅުގަނޑުގެ ްރައީސް. ތްތެރި

ްހިނގަމުންދާް ްކުރިއަން ްއެއީ ްވިދާޅުވެދެއްވައިފި، ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމު

ް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްކައުންސިލްގެްްވަނ2111ްްަބަނދަރެކޭ. ްލޯކަލް އަހަރު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަވަސްކޮށްލުމަށް ްވީހާވެސް ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހިނގަމުންނުދާކަން.ްއާދެ!ްދެން ްމިކަން ްފަހު އިންތިޚާބަށް

ްރައްޔިތުންނަށްްމިހާރުވެސްްއެބަް ްވާހަކައަކީްހަތިފުށީ ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާ ނޑު ްއަޅުގަ މަސައްކަތްކުރަން.ްއާދެ!ްދެން

ްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްއެްމީހުންގެްގެދޮރުގެްމަސައްކަތްްނިމޭްގޮތަކަށް.ްގެދޮރުގެ...ްއޮތޭް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ!

ް
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖްތާޒު

ނޑުގެްމިްވާހަކަްކުރިއަށްްވަރަ ށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްމަޑަވެލިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު،ްއަޅުގަ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާް ގެންދިއުމަށްްޓަކައި،ްމިްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްވަޑައިގެންދެއްވިްކަމަށްްޓަކައި،ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ްނޮޅިވަރަމްފަރުް ްއާދެ ްމަޝްރޫޢުްވާހަކައަކީ ްއޮތޭ.ްއެ ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްގެތައް ްމަދުވާ ްމިހާރު ގައި

ްދަންނަވައިލާނީް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ! ްގޮވާލަން. ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަވަސްކޮށްލަދެއްވުމަށް ްވީހާވެސް ވެސް

ް ްކުރިން ްމީގެ ްއާދެ! ްވިދާޅުވާއިރުގައި، ްބަޖެޓެކޭ ްހީލަތްތެރި 2119ްްމަކަރުވެރި، ްއަހަރާއި ްއަހަރާއ2111ްްިވަނަ ވަނަ

2111ްް ްއަހަރާއި ްއާދެ!2112ްްވަނަ ްރަނގަޅޭ. ްމާ ްބަޖެޓު ްމި ްވުރެ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއިންވެސްޓަރުންނަށްް ްފޮރިން ްއާދެ! ްދެން، ްއެކުލެވިގެންވޭ. ްބޮޑަށް ްމާ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުތަކުގެ ްކުރީ މަކަރުވެރިކަން

ްފުރުޞަތުތައް،ް،ްފުރުޞަތުދެނީ ްއިތުރު ްހަމަ ްފޮރިންްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްއަޅުގަނޑުްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލީމަ ްވާހަކަ ދޭ

ްގޮތަކަށްް ްގެއްލުންވާ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްގޮތުން،ްއެއީ ްދިމާވާ ްމި ްކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްފަހިކޮށްދޭން. ްމަގުތައް އިތުރު

ްފުރުް ްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްފޮރިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލަްނޫން ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްއާދެ! ްހުޅުވާލަންޖެހެނީ. ޞަތުތަށް

ްގޮތަކަށްް ްދެނެވި ްގެއްލުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް، ްދިވެހި ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ްއެއީ ނޑު އަޅުގަ

ހަނިމާދޫްއެއަރޕޯޓުްްނަވާލަން،ހުޅުވާލެވިފައިވާްފޮރިންްއިންވެސްޓެކޭ.ްހަމަްމިވާހަކަްދަންނަވައިލާއިރުގައިްއެބަްޖެހޭްދަންް

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރިއޭ. ްޖީ.އެމް.އާރުން ްޓަކައި ްޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަށް ްކުރަންވެގެން، އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްބާލާފައިް ްރައްޔިތުން ްރަށުން ްމުޅި ްގޮތަކީ ްބޭނުންވި ްކުރަން ްއެކަން ްމީހުން ްއެ ްނުރުހުނީމަ، ްއެކަމާ ްރައްޔިތުން ރަށުގެ

ކުރަން.ްނަމަވެސްްރައްޔިތުންްއެގޮތަށްްއެއްބަސްނުވީމަ،ްމިްގޮތަށްްމިކަންްކުރިޔަށްްނުދިޔައީ.ްއާދެ!ްދެންްއެބަްއެކަންް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާކަން ްހުއްޓިފައި ްގުޅިގެން ްރޫލިންއަކާ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއެއް ްރެވެނިއު ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ޖެހޭ

ށްްއެތައްްމިލިއަންްރުފިޔާްއެއްްވަންނަމުންދާްޕްރޮޖެކްޓެއްްއެބަްއޮތްްސުޕްރީމްްއެބަްޖެހޭްފާހަގަކޮށްލަން.ްއާދެ!ްދައުލަތަ

ްނަގާް ްލޯނު ްއަދަދެއްގެ ްބޮޑު ްނަގާއިރުގައި ްލޯނު ްއަކީ ްވާހަކަ ްމިދަންނަވާ ްއާދެ! ްހުއްޓިފަ. ްގުޅިގެން ްރޫލިންއަކާ ކޯޓުގެ

ްކު ްއެކަން ްޖަހައިގެން ްސްޓޭމްޕު ްއަދަދުތަކުގެ ްމަތީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވަންޏާ ްބޮޑުްކަމަށް ްކިތަންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ރަން.

25ްއަދަދެއްގެްލޯނެއްްނަގަންްމިހާރުްބޭނުންވިްކަމުގައިްވިޔަސްްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްރޫލިންގެްސަބަބުންްމިްޖަހަންޖެހެނީް

ންގެްރުފިޔާގެްސްޓޭމްޕެއް.ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ،ްއެއީްދައުލަތަށްްވަންނަްވަރަށްްބޮޑުްރެވެނިއުްއެކޭްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްރޫލި

ްމިނިވަްން ްމުއައްސަސާތަކާއި ްމިނިވަން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްއެއަށްފަހު ްއާދެ! ްހުއްޓެނީ. ްމި ސަބަބުން

ްލިބޭ،ްއެް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްތިއްބަވާ ްމަޤާމުތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ

ނޑުްފާހަގަކޮށްލާްނުކުތާްއަކީްއެްބަޖެޓުްބޮޑުކޮށްގެންްމުއައްސަސާތަކަށްްލިބޭްބަޖެޓުްކު ޑަކަމުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްމިްތިބެނީްއަޅުގަ ްއެްމީހުން،ްގިނަްމީހުން ްފައިދާކުރަނިވިްމަސައްކަތެއްްކުރޭތޯ.ްމީގައިްމިްޖެހެނީ އެްމީހުން

ްއަް ްކޮމިޓީ ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްވެސް، ްބަލައިލާއިރުގައި ްއަށް ްމީހުންްކޮމިޓީ ްއެ ްވޭ ްއެބަ ްވެސް ްބަލައިލާއިރުގައި ށް
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ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ،ްއެް ްއިތުރުވެފަ. ްއެއް ްގުނަ ްއެތައް ްތަން، ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަދަދު ްދަތުރުގެ ްކުރާ ްބޭރަށް ްއިން ރާއްޖެ

ްވާނަމަ،ްއަޅު ްކަމަށް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްޚަރަދުކުރަން ްކަމަށް ްމި ްއަކީ ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްޚަރަދުކުރަން ްއެ ގަނޑުްމީހުން

ްއާދެ!ް ްއިތުރުކުރާކަށް. ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްއެހާ ްބަޖެޓަށް ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްނުކުރެވޭ ްތާއީދެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްދަންނަވާލެވިއްޖެހެން. ްވާހަކަތައް ްގިނަ ްމުހިއްމު ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުގެްވާހަކަްމިހާްހިސާބުން ް.ްبزكاتَّ رحوت هللا ّوالسالم عليكم ނިންމައިލާނަން.ްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރު ްމެންބަރުް ޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ އަރުވަނީ

ްހު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްކުރީގައި ްއޭގެ ްޠާރިޤަށް. ްޢިއްޒަތްތެރިްމުޙައްމަދު ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްޓަކައި ށަހެޅުމަށް

ްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްބަލާފައި ްލިސްޓަށް ްފުރުޞަތުދ2ްްެމި ްޕާޓީތަކަށްްމެންބަރުންނަށް ްއެހެން އްވާފައިހެން

ްމިހާރުވެސްް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހިފެހެއްޓޭނެ، ްކޯރަމެއް ްމިތާ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްފުރުޞަތުދެއްވަންޖެހެނީ. ދެން

ްއެް ްފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ. ްމި ްމެންބަރުން ްޕާޓީގެ ްއެހެން ްއަދަދެއްގެ ްމަދު ްމެންބަރުން، ްނޫން ްމެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީ

ްވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްބޭފުޅުން ްޓަކައި ްހިފެހެއްޓުމަށް ްކޯރަމް ްއެހެންވީމާ،ްމިތާ ްނިކުމެގެން،ްވަޑައިގަންނަވަނީ. ހަކަދައްކަވާފައި

ްކޯރަމ2ްްް ްމިތާގެ ްފުރުޞަތުދެއްވައިގެން ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްއެހެން ްފުރުޞަތުދެއްވާފައި މެންބަރުންނަށް

ްހިފެހެއްޓޭނީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްކޯރަމްްދެމެހެއްޓުމަށްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްް

ްއަޅުގަނޑުް ްމިހާރު ްއާދެ! ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްއަރުވަނީ، ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން އިލްތިމާސްކުރަން.

ްއަރު ްމި ްކުރިޔަށްްފުރުޞަތު ްވާހަކަ ްބަޖެޓުގެ ްޠާރިޤަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ވަނީ

ްގެންދިޔުމަށް.ް
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ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބ2102ްްަ`. ްދައުލަތުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއަހަރަށް ޖެޓުގެްވަނަ

ްއަޅުގަނޑުމެންްފުރަތަމަްވިސްނާލަންް ްވިސްނައިލާއިރު ްދޭތެރޭގައި ްދޭތެރޭގައި،ްބަޖެޓާ ބަހުސްގައިްއަޅުގަނޑުމެންްމިކަމާ

ްމިްޖެހެނީްބަޖެޓަކީްމީްކީއްކުރަންްހުށަހަޅާްއެއްޗެއްތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަމަްފުރުޞަތެއްްއަރުވާނަންްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަނޑުްފުރަ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކު

ްފަސޭހަކޮށްދިނުމަ ްމަސައްކަތަށް ްހަމަ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑަށްްއާދެ! ްއަޅުގަ ްޓަކައި. ށް

ްއެންމެންް ްއަޅުގަނޑުމެން ްތިއްބެވިކަން. ްބޭފުޅުންތަކެއް ްވަގުތު ްގިނަ ްހަމަ ްތާގައި ްމި ްކަންބޮޑުވުންތަކެއް ްއެނގޭ ވެސް

ްވަކިް ްނުވަތަ ްއިންޑިޕެންޑެންޓު ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއޭގެތެރޭގައި ްއޮތް. ްއެބަ ްގޮތެއް ްއޮތް އެއްބަސްވެފައި

ސްބަތްނުވާްމެންބަރުންނެއްްނުހިމެނޭ.ްމިހާރުވެސްްމިްތަނުގައިްވަކިްޕާޓީްއަކަށްްނިސްބަތްނުވާްމެންބަރުންްޕާޓީއަކަށްްނި

ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދަދާއި ްތިބި ްބަލާއިރު ްތިބ2ްްިނިސްބަތުން ްޕީ.ޕީއެމު ްދެން ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޕާޓީކަމުގައިވާ

ްއެނގިވަޑަް ްރިޔާސަތަށް ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީްއަދަދާ ްމިތާގެ ްކަންނޭނގެ. އިގަންނަވާނެ

ްމަސައްކަތް،ް ްއެހެންވީމާ، ްފާހަގަކުރައްވަންޖެހޭނެ. ްއެއްކަން ްޕާޓީ ްކޮން ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ އެއްބަސްވީ

ްއެއަށްް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްޓަކައި ްގެންދިޔުމަށް ްކުރިޔަށް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ޙުތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ.ްއެންމެްގިނައީްމިްތަނުގައިްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްޕީ.ޕީ.އެމާްއަދިްވަކިްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްނުވާްއި

ނޑެއްްގައިމުްވެސްްއެއްބަހެއްްނުވަންްކޯރަމްްހަމަކުރާކަށްްވަކިްގޮތަކަށް.ް ްމެންބަރުންކަންްހަމަްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުް
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްހަމަ ްދެންނެވިހެން ްކުރިން ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ އާދެ!ްނިޒާމާ

ްމިް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއިލްތިމާސްކުރަން. ްމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ްދެމެހެއްޓުމަށް ްކޯރަމް ްވެސް މެންބަރުން

ްރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުގެްވާހަކަކުރިޔަށްްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށް.ްއަރުވަނީްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެ

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްކީއްކުރަންް ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްވާހަކައަކީ ްގެންދިޔަ ްދަންނަވަމުން ނޑު ްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަހަރަށް،ްނިމޭއިރުްހުށަހަޅާްއެ އްޗެއްތޯ.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްކޮންމެްއަހަރަކުްވެސްްކުރިޔަށްްއޮންނަ

ްހިނގާނެް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަހަރު ްއޮންނަ ްކުރިޔަށް ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅާ ްއަހަރަށް ްއޮންނަ ްކުރިޔަށް ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅާ މި

ްބަޖެޓެއްް ްހުށަހެޅޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓުްކަންތައްތަކާ ްމި ްއެއްޗަކަށް ްގުޅިފައިވާ ްއުއްމީދުތަކާ ްރައްޔިތުންގެ .ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކިހިނެއްތޯ؟ް ްވަނީ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށްރަށުގެ ްކިހިނެއްތޯ؟ ްވަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރެއްގެ ްއެ ވާންޖެހޭނެ.

ްކިހިނެ ްވެގެންދަނީ ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއަސާސީ ްއޮތް ްދީފައި ްރަނގަޅަށްްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެ ްކަންކަން ްމި އްތޯ.

ްއާދެ!ް ްބަޖެޓު. ްދައުލަތުގެ ްއެއްޗަކީ ްފެނިގެންދާންޖެހޭނެ ްމަންޒަރެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއެއްޗަކީ، ްއެނގެންޖެހޭ ސާފުކޮށް

ް ްބަޖެޓަށް ްމ2102ްްިދައުލަތުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްފެން ްގޮތުގައި ްބަޖެޓުގެ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގައ06.9ްްިނަނީ ްމި ްއާދެ! ްތަން. ްއައި ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ް ްކަމަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްފާހަގަކުރަންޖެހ02.8ްްޭދައުލަތަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާއިރު، ްފާހަގަކޮށްފައި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްމައްސަލަތަކެއް،ްއެހެންްނުކުތާތަކެ ްފާހަގަކޮށްފައިްހުރިްއެހެން ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްމިްބަޖެޓުގައި ްހުރި.ްއޭގެތެރޭގައި ްއެބަ އް

ް ްއޮތް ްއެބަ ްއަންދާޒާކޮށްފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްނަގައިގެން ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްޑިއުޓީ، ްއިމްޕޯޓު ްތެރޭގައި 251ްކަންތަކުގެ

ް ްބޮޑުކޮށްގެން، ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރުފިޔާ. 8ްްމިލިއަން 05ްްޕަސެންޓުން ްއިތުރުކޮށްގެން 620ްޕަސެންޓަށް

ްބޮޑުކޮށްގެންް ްޓެކްސް ްވާއިރު،ްއެއަރޕޯޓް ްއަންދާޒާކޮށްފައި ްލިބޭނެްކަމަށް ްރުފިޔާ ްލިބޭނ85ްްެމިލިއަން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްރިސޯޓުތަކުން ްހުޅުވާ ްއަލަށް ްހަމައެހެންމެ ްއޮތް. ްއެބަ ްއަންދާޒާކޮށްފައި ްމުވާސަލާތ647ްްީކަމަށް ްރުފިޔާ، މިލިއަން

މިލިއަންްރުފިޔާްލިބޭނެްކަމަށްްއަންދާޒާކޮށްފައިްއެބަްއޮތް.ްމިްޖުމްލަްއަށ211ްްްތްތަކުންްޖީ.އެސް.ޓީްނަގައިގެންްޚިދުމަް

ބިލިއަންްރުފިޔާ.ްއާދެ!ްމިދެންނެވިްބައިތަކުގެްތެރެއިންްއެއްވެސްްބަޔަކީްއެއްވެސްްކަމަކުންްމ0.8ްްިބަލައިލާއިރުްއެއީް

ގެްއެއްވެސްްއުއްމީދެއްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްމިހެންްމިްދަންނަވާްސަބަބަކީްމިއިންްރާއްޖެްއަށްްފައިސާްއެއްްލިބޭނެްކަމުް

ްކަންތައްތަކެއްް ްލިބޭނެ ްއެއް ްއާމްދަނީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްފާސްކުރި ްއަދި ްހުށަހަޅައިގެން ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްކަމަކީ ކޮންމެ

ްރައްޔި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްވަދެގެންދާނީ ްދައުލަތަށް ްއެއް ްއާމްދަނީ ްޤާނޫނުތަކެއްގެްނޫން. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ތުންގެ

ޒަރީޢާްއިން.ްމިއިންްއެއްވެސްްޤާނޫނަކީްއަދިްޚިޔާލީްއެއްޗެހިތަކެއް.ްމިްޤާނޫނުތައްްމިްމަޖިލީހަށްްއައިސްފަްއެއްްނެތް.ް

ް ްމި ްއެނގިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަހުސްތަކުން ްއަޑުއެހި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިްހަމައެހެންމެ ދިޔައީ
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ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްވާހަކަތަކުން ްދެއްކި ްލީޑަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްޕާޓީތަކުން، ްބޮޑެތި ްތާއީދުނެތްކަން. ްމަޖިލީހުން ްމި ކަންކަމަށް

ްބަޖެޓާް ްމި ްވިސްނަމުންދާއިރު ްގޮތަށް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްނޫންކަން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްމީ ޔަޤީންވެގެންދިޔައީ

ްބަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮފްްދޭތެރޭގައި ްމިނިސްޓްރީ ްދަންނަވައިލެވޭނީ ްދަންނަވާލަންޏާ ްއަޅުގަނޑު ްމިސާލަކަށް އިލާއިރު،

ް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްޑިފެންސް ްބަޖެޓުގައ902ްްިޑިފެންސް، ްމި ްވާއިރުގައި ްހުށަހަޅާފައި ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ް ްގޮތުގައި ްއުޖޫރައިގެ ްއާއި ްއ272ްޮމުސާރަ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްފައި ްރުފިޔާ ްބަޖެޓުން.ްމިލިއަން ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ތް

ް ްއެހީ ްދޭ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްތަންކޮޅަކީ ްހައިރާންވާންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމީގައި ްރުފިޔާ.220ްްހަމައެހެންމެ މިލިއަން

ް ްއަށް 272ްްމުސާރަ ްގޮތުގައި ްއެހީގެ ްއޮތްއިރު، ްޖަހާފައި ްރުފިޔާ ްބަޖެޓުގައ220ްްިމިލިއަން ްމި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްސަލާމަތީްްފާހަގަކޮށްފައި ްދެނީ ްމި ްއެއް ްއެހީ ްބޮޑު ްވުރެ ްއަށް ްމުސާރަ ްދޭ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. އެބަ

ބާރުތަކުގެ،ްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީގެްކޮންކަހަލަްކޮންއުސޫލަކުން،ްކޮންކަމަކަށްތޯ.ްބަޣާވާތްކުރަންތޯ؟ްނޫނީްއެްކަންކަމަށްް

ްމި ްބޭނުމަކީ. ްއޭގެ ްކޮބައިތޯ ްނޫނީ ްހަމައެހެންމެްްމަގުފަހިކުރަންތޯ؟ ްއެނގެން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން

ް ްއޮތް ްއެބަ ްކަންތައްތަކަށް ްބޭނުންވަނ44.2ްްީއެހެނިހެން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްމީގައި ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ތަފާތުތައް،ްމުސާރަްްމުވައްޒަފުންނަށްްދޭްއެހީްއާއިްއެހެނިހެން،ްމުސާރަްއާއިްއުޖޫރަްމިްބައިތަކަށްްބަލައިލާއިރުްމިހިރަ

ްމިްބަހުސްގައިް ްއަޅުގަނޑު ްއެކު،ްމިކަންކަން ްއޮތުމާ ްއައިޓަމެއް ްޖަހާފައި ްއެހެނިހެން ްއަދި ްބޮޑުވެފައި ްއެހީ ްދޭ އަށްވުރެ

ްއަދަދުތަކެއްޖަހައި،ްބޮޑެތިް ްބޮޑެތި ްފުލުހުންނަށް ްނެތް ްކަންބޮޑުވުމެއް ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެހެންމެ ްބޭނުންވޭ. ފާހަގަކޮށްލަން

ްކުރާްމުސާރަތަކާ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިނުމަކުންނެއް. ްއިނާޔަތްތަކެއް އި

ްގޮތުންް ްއެއްގެ ްނަތީޖާ ްރަނގަޅުވުމުގެ ްމުއައްސަސާ ްމަސައްކަތްތަކަކަށް. ްރަނގަޅު ްބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްވާންޖެހޭނީ

ނޑުމެންްރަށްރަށުގައިްސަލާމަތީްކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެންވާނެ.ްރައްޔިތުންނަށްްހަމަހަމަކަމާްއެކު،ްއެްމީހުންނަށްްްއަޅުގަ

ްބޭނުންވޭް ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކާއިރު ްހަރުދަނާކުރާ ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްކުރެވެންވާނެ.

ހާރުްއެތައްްޒަމާނެއްްވެއްޖެ.ްފުލުހުންގެްމުއައްސަސާްއަށްްނަގާފައިްއޮންނަްބިމެއްްނ.ްއަތޮޅުްމަނަދޫގައިްއޮންނަތާްމިް

ްބަޖެޓަކުންް ްމި ްއައިއިރު ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްމިހާ ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްބިމުގައި ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްކުއްޔަށްް ްމިހާރުވެސް ްކަންކަން. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހުންނަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވުނު. ްއެއް ްފާހަގަ ނޑަކަށް އަޅުގަ

ްއިމާ ްމުއައްސަސާްހިފައިގެން ްފުލުހުންގެ ްފާހަގަކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްއެ ރާތެއްގައި

ްއެބަްޖެހޭ.ް ްފެށިގެންްރަނގަޅުކުރަން ހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްކުރާްމަސައްކަތުގައިްއަޅުގަނޑުމެންްރަށްރަށުގެްހިސާބުން

ްއަތޮޅުގައި ްނ. ްވެސް ްފަހުން ްދާދި ްފާހަގަކުރަން، ނޑު ްސިފައިންްްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކެއްގައި ްގިނަ ްވަރަށް ދިމާވި

ްސިޔާސީް ްތެރެއިން، ްފިކުރުގެ ްތެރެއިން،ްސިޔާސީ ްވިސްނުމުގެ ްސިޔާސީ ްވަނީ ްޢަމަލުކޮށްފައި ްފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައި،

ްކަން ްދީ،ްމި ްބަޖެޓު ްބޮޑެތި ްއަށް ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ނޑު ްފާހަގަކުރަން.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމާްވިސްނުމުގައިކަން

ްއެއްކިބާވެ،ް ްވިސްނުމުން ްސިޔާސީ ްފިކުރުން، ްސިޔާސީ ްބޭނުންވޭ، ްގޮވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަދައްކާއިރު ްގޮތުން ބެހޭ
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ްއަޅުގަނޑުގެް ްއާދެ! ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް. ްޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ްއަދާކުރުމުގައި ްދައުރު ްފުލުހުންގެ ްޓަކައި ޤައުމަށް

ްބަލައިލާއިރު ްކަންތައްތަކަށް ްދާއިރާގެ ނޑުް، ްއަޅުގަ ްކުރިން ްބަލައިލުމުގެ ްކަންތައްތަކަށް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ އާދެ!

ްނުކުތާތައް.ް ްބައެއް ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވާހަކަދެއްކެވި ްބަޖެޓުގެ ްމި ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްހުރިްވިދާ ްއެބަ ްބޭބޭފުޅުން ްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބައެއް ްތާކުންތާކުޖެހޭްބަޖެޓެއްްއޭގެތެރޭގައި ްބަޖެޓަކީ ޅުވެފައި،ްމި

ްމިގޮތުންް ްއާދެ! ްކަމަށް. ްއަނދުނެއް ްއަޅުވައިލާ ްލޮލުގައި ްމީ ްކަމަށް. ްމަކަރެއް ްކަމަށް. ްއޮޅުވާލުމެއް ްމީ ްކަމަށް. ނޫން

ްދަންނަވައި ްއަޅުގަނޑު ްމިސާލަކަށް ްއަކީ ްނުކުތާ ްއެ ްއެއް. ްނުކުތާ ްއެންމެ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ލާނަންްއަޅުގަ

ް ްއޮތް ްއެބަ ްބަނދަރުހެދުމަށް ްއިންނަމާދޫ ްނަން.ްއިންނަމާދޫ. 28ްްރަށެއްގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖަހާފަ. ްރުފިޔާ 2ްމިލިއަން

ް ްއޮތީ ްމި ްޖެހިއިރު ްބަޖެޓު ްމި ްބަހާލައިގެން ްކުރާނީ.2102ްްއަހަރަށް ްކީއްތޯ ްމިލިއަނެއް. ްއެންމެ ްއަހަރަށް ވަނަ

އްްޖަހައިގެންްރަށެއްގެްބަނދަރުހަދަންްމިްއުޅެނީ.ްބަނދަރެއްްހެދުމަކީ،ްމިހާރުްކީއްކުރަންތޯްއެންމެްމިލިއަންްރުފިޔާްއެް

ްތަޖުރިބާް ނޑުމެންގެ ްނިންމައިލާ.ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްތެރޭގައި ްއަށެއްކަ،ްނުވަވަރަކަށްްމަސްދުވަހުގެ ްހެދުމަކީ ކުޑަްބަނދަރެއް

ްނިންމަމުންދާކަ ްވެސް ްބަނދަރުތައް ްބޮޑެތި ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ ްއަހަރު ްއަކީ ްއެހެންވީމާ، ްމ2ްްިން. ްބަހައިގެން އަހަރަށް

ލޮލުގައިްއަޅުވައިލާްއަނދުނެއްގެްގޮތުގައިްއެރަށަށްްވެސްްކަމެއްްޖަހާފައިްއޮތްކަންްދެއްކުމުގެްގޮތުންްއެންމެްމިލިއަންް

ްއަޅުގ0ްްަރުފިޔާ،ް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްހަދައިދޭ ްބަނދަރެއް ްޖަހައިގެން ްރުފިޔާ ނޑުމެންްމިލިޔަން

ްނ.ްއަތޮޅުް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރު ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްކަމެއް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ް ްރަން ްވިދާޅުވާ ްބޭފުޅުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްނޫނީ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމާފަރަކީ ްތެރޭގައ21ްްިމާފަރު. އަހަރުގެ

ްބޮް ްވަރަށް ްއެޅުމުގެ ްކަމެއްްއެއަރޕޯޓެއް ްހުރިހާ ްތަހުޒީބުގެ ްއާއި ްތަރައްޤީ ްރަށެއް.ްއެރަށުގެ ްދީފައިވާ ްއުއްމީދެއް ްފޮނި ޑު

ްވެސްް ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއަސާސީ ްއެނޫންވެސް ްބަނދަރާ، ްއާއި ްނަރުދަމާ ްރަށުގެ ްއެ ްއެއަރޕޯޓާ. ގުޅިފައިވަނީ

ްކު ްވޭތުވެދިޔަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެހެންކަމުން ްއެއަރޕޯޓާ. ްވަނީ ްގުޅިފައި ްމިކަނ2ްްްރު ްވެސް ްވެރިކަމުގައި އަހަރުގެ

ްއަހަރުގެް ްގުޅިފައިވާްބޮޑުްއެއްބަސްވުމުގެްނަތީޖާްއެއްގެްގޮތުން.ްމި ްއެއަރޕޯޓާ ްއެްރަށުގެްމިދެންނެވި ކުރެވިފައިނުވަނީ

ްޢަމަލީ ްއެއްވެސް ްކަމެއް. ްއެއްވެސް ްހުރި ްގުޅިފައި ްއެއަރޕޯޓާ ްމާފަރުގެ ްނުފެނޭ ްއަޅުގަނޑަކަށް ްވެސް ްބަޖެޓުން ްމި

މަސައްކަތެއްްފެށޭނެްއެއްވެސްްގޮތަކަށްްކަމެއްްވަމުންދާްތަނެއްްނުފެނޭ.ްއާދެ!ްފަޅުގެްވާހަކަްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިް

އެބަްއޮތްކަންްއަޅުގަނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްބޭރުގެްލޯނުްއެހީްއެއްގެްދަށުން.ްލޯނެއްްހޯދޭނެްގޮތެއްް

ްއޮތީކީ ްފެންނަން ްކަމެއް ްގެންގުޅޭްްއެއްވެސް ްފައިސާ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްމެދު ްދިނުމާ ްލޯނެއް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ނޫން.

ފަރާތްތަކުންްވެސްްވިސްނަމުންދާްކަމުގެްވާހަކަްއަކީްމިްމަޖިލީހުގައިްތަކުރާރުކޮށްްމިއަދުްދެއްކެމުންދާްވާހަކަްއެއްކަންް

ްމި ްވާހަކަ ްމިސްކިތުގެ ްފާހަގަކުރަން.ްހަމައެހެންމެ،ްމާފަރުގެ ނޑު ްއެއީްްއަޅުގަ ްއޮތްކަން ްފާހަގަކޮށް،ްޖަހާފައި ބަޖެޓުގައި

ް ްއެއީ ްކަމެއް. ްއަންނަ ްހިނި ނޑު ްމަސައްކަތްކުރަމުންދ2102ްްާއަޅުގަ ްމިހުާރވެސް ްބަޖެޓުކޮށް، ްނިންމަން ްއަހަރު ވަނަ

ް ްވާހަކަޖަހައި، ްމިސްކިތުގެ ްއެ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއޮތީ ްމި ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުވެސް ްބަހައިލ2ްާތަނެއް. ފަ.ްއަހަރަށް
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ްނޫން.ް ްއެއް ްވާހަކަ ްއޮތް ްކޮޅުންލާން ްދައްކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްމަސައްކަތުގެ ްފަޅުހެދުމުގެ ހަމައެހެންމެ

ްތިް ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްއެއީ ްވާކަން ްކުރިމަތިވެފައި ްދަތިކަން ްފަޅެއްގެ ްރަށުގައި ްއެ ޒަމާނުއްސުރެ

މެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދަށްްވެސްްއެނގިލައްވާނެްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްއިންނެވިްޢަލީްމުޙައްމަދު،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމިް ްމާފަރަކީ ްއަތޮޅު ްނ. ްވާހަކަދައްކާއިރު ްތަރައްޤީގެ ްޒުވާނުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކު، ްހުރުމާ ްކަންތައްތައް ބައިވަރު

ް ްރަށެއް. ްއުފެއްދި ްކުޅުންތެރިން ްހިމެނޭ ްޓީމުގައި ްފުޓްބޯޅަ ްޤައުމީ ްނޫނީްރާއްޖޭގެ ްކަންތައްތައް ްކުޅިވަރުގެ ްރަށުގެ އެ

ްއަށްް ްތަރައްޤީ ްއެރަށުގެ ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްމިއިން ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްޓަކައި ްކުރިއެރުވުމަށް ްކަންތައްތައް ފުޓްބޯޅައިގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެން ްނުކުރެވޭ. ްއެއް ްފާހަގަ ްއަޅުގަނޑަކަށް ްބަޖެޓަކުން ްމި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއޮތް ްކުރެވެން ޓަކައި

ްއޮތްްފާހަ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްއެއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވާހަކަ ްމިސްކިތުގެ ްޅޮހީ ްޅޮހި. ގަކޮށްލާނަން

ކަމެއް.ްއެއީްސަޢޫދީްއެހީގެްދަށުންްކުރަންްނިންމާފައިްއޮތްްކަމެއް.ްނަރުދަމާްނިޒާމުގެްކަންތައްްމިއަކުްނެތް.ްފެނުގެ،ް

ްތަ ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމިއިން ްނެތްކަން،ްއެއީްކަރަންޓުގެ ްފާހަގަކޮށްފައި ްފަހަރު ްމި ްޅޮއްސައް ްއެއް ްވާހަކަ ރައްޤީކުރުމުގެ

ްވެސްް ްއިންނެވިއިރު،ްމަނިކުފާނަށް ްރިޔާސަތުގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކަމެއް.ްވެލިދޫ ްހިތާމަކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްމިދިް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްބަޖެޓުގައި، ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ްއަހަރު، ްތެރޭގައ2102ްްިޔަ ްއަހަރު ވަނަ

ްހުންނާނެކަން.ް ްތެރޭގައި ްސަރުކާރުގެ ްމި ްލިޔެކިޔުންތައް ްބެހޭ ްއެކަމާ ްލިސްޓުތަކާއި ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރަންހުރި ޅޮހީގައި

ްލިޔުން ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްހިންގަންޖެހޭ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްކަރަންޓުގެ ްފެނާއި ްނިޒާމާއި ތައްްނަރުދަމާ

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްނެތްކަން ްކަންކަން ްމި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ހުންނާނެކަން.

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްނ.ްމިލަދޫ.ްމިލަދޫްހިދާޔާްސްކޫލްގެް މިކަންް.ްކްލާސްރޫމެއްގެްވާހަކ4ްްަހަމައެހެންމެްއަޅުގަ

ް ްއޮތީ ްބަހައިލ2ްާވެސް ްއަހަރަކަށް ްއ4ްްެފަ. ްއެނގޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިލަދޫ ްއޮތްއިރު، ްވާހަކަ ކުލާސްރޫމުގެ

ކުލާސްރޫމުތައްްމިހާރުްހުރީްކިހާްހިސާބެއްގައިކަން.ްރާނައިްނިމިފާކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންކަން.ްމިއީްވިސްނަންޖެހޭް

ގެންްބަޖެޓުގައިްޖަހާފައިްއެބަްއޮތް.ްމިްއަހަރަށްްބަހާލައ3ްިކަންކަން.ްހަމައެހެންމެްނ.މިލަދޫްހިދާޔާްސްކޫލުގެްވަށާފާރުް

ް ްމިދެންނެވި ްމުޅ4ްްިވަށާފާރަކީ ްއެއީ ްވާހަކަ. ްތަންތަނުގެ ްހުރި ނޑާފައި ްކަ ްވަށާފާރުން ްއެ ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ކުލާސްރޫމު

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްވެސް ްއެއް ްވާހަކަ ްވާހަކ3ްްަވަށާފާރުގެ ްރާނާ ްވަށާފާރެއް ްބަހާލައިގެން ްއަހަރަށް

ްމިލަދޫގެް ްއެބަްޖެހޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑުމެން ްލަދުގަންނަންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ!ްހަމައެހެންމެްއަޅުގަ ްމިއީ ްޖެހީމާ ބަޖެޓުގައި

ްމީހުންް ްރަށު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްރަށެއް. ްއޮތް ްހަދާފައި ްފަޅު ްއަކީ ްމިލަދޫ ްހާލު. ްއޮތް ްފަޅު ްމިލަދޫގެ ވާހަކަދައްކާއިރު

އޮތްްސުވިމިންޕޫލެއްްނޫން.ްއެްބޭފުޅުންްބޭނުންވަނީްއޮޑިދޯނިފަހަރަށްްވަދެްއުޅެވޭްކަހަލަްބޭނުންވަނީްފަޅެއްގެްގޮތުގައިް

ނޑުްމިްސަރުކާރަށްް ްފަޅެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ްޒާތުގެ ްއޮތީްބޭނުންކުރެވޭ ްރަށުގައި ްފަޅެއް.ްމިއަދުްއެ ރަނގަޅުްބޭނުންކުރެވޭ

ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްމި ްއަދި ްކަންތައްްްގޮވާލަން، ްފަޅުގެ ްމިލަދޫ ގޮވާލަން،

ހިމަނައިދިނުމަށް.ްމިއީްވަރަށްްދެރަކަމެއް،ްމިްރަށުގެްފަޅުގެްކަންތައްްޖެހިފައިނެތްކަން.ްކަރަންޓުގެްކަންތަކާ،ްމިްހުރިހާް
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ހަރުްވަނަްއ2112ްަކަމެއްްވެސްްހުރީްވަރަށްްދެރަވަރުގަ.ްއާދެ!ްމިސްކިތުގެްވާހަކަްޖަހާފައިްއޮތްއިރުްއެްމިސްކިތަކީް

ޙަޤީޤަތުގައިްކޮށްނިމެންޖެހޭްމިސްކިތެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުގެްތަތްކަމުންްއެކަންްނުވެފައިްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްމިލަދޫގައިް ްވާހަކަދައްކާއިރު ްމިލަދޫގެ ްއާދެ! ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތަތީ، ްހިމަނާފައި ްއެކަން ްވެސް މިއަހަރު

ްޒުވާނުންް ްޒުވާނުންނަށް، ްހިމަނާފައިްވެސް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްކަމެއް، ްއެއްވެސް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ގެ

ްއަރިހުންް ްމަނިކުފާނުގެ ްކަމެއް.ްއެ ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ ްއެކު ްލަދުވެތިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވުޒާރާއާ ްޒުވާނުންގެ ްމިއީ ނެތްކަން

ްފުޓުބޯް ްމިލަދޫގެ ްޓަކައި ްޒުވާނުންނަށް ްމިލަދޫގެ ްއެދެން ްބޮޑަށް ްކުޅިވަރުގެްވަރަށް ްއެހެނިހެން ްއަދިވެސް ނޑާއި ޅަދަ

ްދާއިރާގެް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމަގޫދޫ. ްފާހަގަކޮށްލާނީ ްދެން ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ! ްތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް. ްވެސް ވަސީލަތްތައް

ނިމޭްއަށ31ްްްމަގޫދޫްއަށްްބަލާއިރުްމަގޫދޫގައިްފަޅުގެްމަސައްކަތްްމިހާރުްނިމެމުންްއެްދަނީ.ްމިްމަހުްނިމޭނެ.ްމިްމަހުް

ްނިމޭނެ.ް ްމަހު ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރެވޭ ްރަނގަޅަށް ްގަވާއިދުން ްދަނީ. ްއެ ްމަސައްކަތްކުރެވެމުން ގޮތަށް

އަހަރަށްްބަހާލައިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްމ3ްްިއެހެންނަމަވެސްްފަޅުގެްވާހަކަްވެސްްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިްއޮތީް

ްވިސްނަންޖެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަގޫދޫްހުންނަނީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދަންނަވަން ްވާހަކަ ްމިސްކިތެއްގެ ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްކަންކަން. ހޭ

ް ްއަކީ ްވިދާޅުވާްރަނ1978ްްއަށް.ްމަގޫދޫ ްއެ ްވެސްްމިސްކިތެއ31ްްްގައި ްހަމައަށް ްއައިއްސުރެ،ްމިއަދާ ްފެށިގެން އަހަރު

ްއެޅި ްގޮތަށް ްވާ ްއަށް ްޤިބުލަ ްރަށުގައި ްއެ ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮތް ްނެތް.ްބިނާކުރެވިފައި ްއަދިވެސް ްމިސްކިތެއް ްހުރި ފައި

ނަމާދުގެްއެއްްކަހަލަްކުޑަކުޑަްތަންކޮޅެއްގައިްއެްރަށުްރައްޔިތުންްއަޅުކަންކުރަމުންްއެްގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބަޖެޓުް

ްހިމަނުއްވައިދެއް ްއަހަރަށް ްމި ްބިނާކުރުން ްމިސްކިތެއް ްމަގޫދޫގައި ްގޮވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ވުމަށް.ްދިރާސާކުރާ

ްއެއްވެސްް ްވެސް ްކަންތަކުގައި ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްއެހެން. ްއޮތީ ްވެސް ްކަންތައްތައް ްޒުވާނުންގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ އާދެ!

ްއޮންނަނީް ްއެއް ްއާބާދީ ްގިނަ ްއެންމެ ްބޮޑު، ްއެންމެ ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމަނަދޫ، ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްމެދެއް ކޮޅެއް،

ްބަލައިލާއިރު ްއަށް ްމަނަދޫ ްކަންތައް.ްްމަނަދޫގަ. ްކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ް ްމަހު ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރެވެމުންދާ ްރަނގަޅަށް ްއެކަން ްކުރެވެމުންދޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތް އަށ31ްްްބަނދަރުހެދުމުގެ

ްޢިއްޒަް ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްއާދެ! ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްއެކު ްބަނދަރުހެދުމާ ްއާދެ! ްހަމަްނިމޭނެ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރު، ތްތެރި

ްމަނިކުފާނަށްް ްނަމަވެސް ްއިންނެވި ްރިޔާސަތުގައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްދަންނަވަން ތަކުރާރުކޮށް

ްކަންތައްތައް.ް ްޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ، ްއެހެނިހެން ްހުރި ްގުޅިފައި ްބަނދަރާ ްމަނަދޫ ްރަނގަޅަށް ްހަމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ްބަ ްމަނަދޫ ްގާއަޅައި،ްއާދެ! ްނުވަތަ ްތާރު ްމަގުތަކުގައި ްބޮޑު ްހުރި ްގުޅިފައި ްބަނދަރާ ްމަނަދޫ ްނިމޭއިރު ނދަރުހަދައި

ްމިް ްހުންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްތެރޭގައި ްސަރުކާރުގެ ްލިޔެކިޔުމެއް ްހުރިހާ ްބެހޭ ްއެކަމާ ްހެދުމަށް، ްފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު

ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެއީ ްހިމެނިފައިނެތުން ްއެކަން ްބޮޑަށްްްބަޖެޓުގައި ްވަރަށް ްވޯޓުދިނުމަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ނޑަށް އަޅުގަ

ްމަރާމާތުކޮށްް ްނިޒާމު ްއޮތްއިރު،ްއެ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްކަމެއް.ްހަމަ ދަތިވެގެންދާނެ

ްކުރިން ްބަޖެޓަކު. ްމި ްއެއް ްދައްކައިދީފަ ްނެތް ްފައިސާއަކުން ްގޮތްތަކެއް ްހަމަތަކެއް، ްއޮތީްްބެލެހެއްޓޭނެ ނިންމާފައި



127 

 

ްއެކަންކަންް ްބަޖެޓުން ްމި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބަނދަރުމަތިހަދަން ްކަންތައްތައް، ްފެންވަރަށް ްރަނގަޅު ްއެހާ ބަނދަރުމަތީގައި

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއުނދަގޫކަމެއް. ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްތަނަވަސްވެގެންނުދާކަން ްމަގެއް ކުރެވޭނެ

ްމިއަދުްމިްބަ ްއެސް.އެމް.އެސްކޮށްފައިްއެބަްއޮތް،ްމަޖިލީހުގައި ްމަނަދޫްކައުންސިލުގެްރައީސްްއަޅުގަނޑަށް ހުސްކުރާއިރު

ްފަޔަރް ްއަހަރު ްމި ްހަދާއިރު،ްމަނަދޫގައި ްފަޔަރްސްޓޭޝަންތަކެއް ްވިދާޅުވިއޭ،ްއަލިފާންނިވުމުގެ ްމިނިސްޓަރު ޑިފެންސް

ވެސްްބަޖެޓަކުންްއެކަންްފެންނާކަށްްނެތޭްއިނގޭތޯ.ްސްޓޭޝަނެއްްހަދައިދޭނަމޭްމާްކުރިންްވިދާޅުވެފައިްއޮތީ.ްއެހެންނަމަ

ްސަރުކާާރް ްމިކަންކަމުގައި ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްގޮވާލަން، ްމެންބަރުންނަށް ްކައުންސިލުގެ ްމަނަދޫ ްއަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،

ްބަް ްކަމުގައި ްގޮތެއްްހައްދަވާށޭ.ްމި ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްމި ްނަމަވެސް ްޕްރެޝަރކޮށްގެން ްނޫނީްސަރުކާރަށް ޖެޓުްގުޅިގެން

ްހިމެނޭތޯ.ް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނ.އަތޮޅުގެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްގޮސްގެން، ްއަށް ްކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ

ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިް ނޑުްމިހާރުވެސްްވާނީ ނޑަށްްކުރެވެންްހުރިްހުރިހާްމަސައްކަތެއްްކުރަމުންްގެންދާނަމޭ.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްދަންނަވާފަ. ްވާހަކަތައް ްސްޓޭޑިއަމެއް،ްމި ްމަނަދޫގައި ްނިންމައިލާއިރު ްގެންގޮސް ްކުރިއަށް ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްވެސް ނޑެއް ްދަ ްފުޓުބޯޅަ ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްބިމެއް ްއޮތް ްނަގާފައި ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްސްޓޭޑިއަމެއް ކުޅިވަރު

ްއެއްވެ ްރަނގަޅުކުރެވޭނެ ްކުރިއެރުވޭނެ ްތަރައްޤީކޮށް، ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްހުރިްމިއިން ްއެބަ ްމަނަދޫގައި ްނެތް. ްގޮތެއް ސް

އަތޮޅުްހޮސްޕިޓަލެއް.ްއެްހޮސްޕިޓަލުްރަނގަޅުކުރުމުގެްއެއްވެސްްވާހަކަްއެއްްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓަކުްނެތްްއައިއްސަްއެއް.ް

ްބޭނުންވާް ްވެސް ްއަށް ްމަދަރުސާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްމަދަރުސާ ްއަތޮޅު ްހުރި. ްއެބަ ްމަރުކަޒެއް ތަޢުލީމުދޭ

ްއެއީް ްނެތްކަން ްފެންނަން ްބަޖެޓުން ްމި ްމަގެއް ްއެއްވެސް ްގާއިމުކުރެވޭނެ ްވަސީލަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއާއި ލެބޯޓްރީ

ްހިތާމަކުރާ...

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢަބްދުް ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިނގުރައިދޫ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުްهللا ްލިބިއްޖެ.ްޙަމީދު. ްކޯރަމް )

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްފެއްޓެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުްއިނގުރައިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަް

ްރައީސް.ްއާދެ!ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނ2113ް`.ްޝުކުރިއްޔާ ްދައްކާއިރު ްވާހަކަތައް ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ޑުްވަނަ

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްހަމަްއަޅުގަނޑުމެންގެްދާއިރާގެްފަރާތުންް ފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާ،ްވާހަކަދެއްކުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ

ްއަލަށްް ްތެރެއަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލިސް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއެއް ްމަރުޙަބާ ްހޫނު ވަރަށް
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ްއުނގޫފާ ްވަޑައިގެންނެވި ްދާއިރާގެްހޮވިވަޑައިގެން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަމީނަށް. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ރު

ް ްއާދެ!ްވޭތުވެދިޔަ ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްނަމުގައި ްއަމިއްލަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއަދި ްމިފަހަރުގ3ްްެފަރާތުން ްޚިލާފަށް އަހަރާ

ްތަންކޮޅެއްްތަފްސީލުކޮށްްދެއް ްފޯމެޓުްބަޖެޓުގެްމަޢުލޫމާތުްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީ ވާފައިވޭ.ްދެންްފޯމެޓުްވެސް،ްބަޖެޓުގެ

ްޚާއްޞަކޮށްް ްމީގެތެރޭގައި ްސާދާ. ްވަރަށް ްހުށަހެޅުން ްމަޢުލޫމާތު ްއަދި ްފެނޭ. ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްރަނގަޅު ވެސް

ްއެކިް ްދެން،ްދެންމެގައި ްބަޔާންކުރައްވާފައިވޭ. ްގޮތްްސާފުކޮށް ްބެހިފައިވާ ްރަށްރަށަށް ްމަޝްރޫޢުތައް އެކިްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ

ްފާހަގަކުރައްވާފައިވާް ްރިޢާޔަތްކުރައްވައި، ްރަށްރަށަށް ްއެބަ ްވެސް ްގެންދަވާއިރު ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މެންބަރުން

ނުކުތާތައްްފާހަގަކުރެއްވެނީްއެްރަށްރަށުގެްމަޢުލޫމާތުްނުވަތަްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްމަޢުލޫމާތުްރަށްރަށަށްްބައްސަވާފައިްހުރިް

ްހުށަހަް ްގޮތަށް ްދޭހަވާ ނޑުްގޮތް ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްމިކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްވާތީ. ޅުއްވާފައި

ް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްތަފްސީލެއ2112ްްްއެކަމަކު ްގޮތުގެ ްހިނގާފައިވާ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްގޮތުން ްމި ްހަމަ ްއަދި ްނުވޭ. ްއެއް ްލިބިފަ ްހިސާބަށް ްމިހާ ްއަދި ނޑުމެންނަކަށް 2112ްްއަޅުގަ ްފަށާފައި ގައ2113ްިގައި

ގައިްހިނގ2112ްިގައިްކުރިއަށްްގެންދާްމަޝްރޫޢުތަކަށ2113ްްގައިްފަށައި،2112ްހިންގަންްފަށާފައިްކުރިއަށްްގެންދާ،ް

ްއަންނަް ްމަޝްރޫޢެއް ްވެސް ްއަހަރެއްގެ ްކޮންމެ ްނުވޭ. ްއެއް ްލިބިފަ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްތަފްސީލެއް އަދަދުގެ

ްކޮންޓިނިް ްހިނގާފައިވާްއަހަރަށް ްމަޝްރޫޢަކަށް ްއެ ްމިހާތަނަށް ްބޭނުންވޭ ްޙަޤީޤަތުގައި ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް އުކުރާއިރު

ްބަޖެޓުގެް ްފާހަގަކުރަމުން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ްމި ްދެން ްއެނގެންޖެހޭ. ްއެބަ ޚަރަދު

ޗެއް.ްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސް،ްއޮންގޮއިންްމަޝްރޫޢުތަކުގެްމަޢުލޫމާތުގެްތެރޭގައިްހިމަނުއްވަންްދަންނަވަމުންްގެންދާްއެއް

ްމަޝްރޫޢުތައްް ްއަލަށް ްލިބިގެންނޫނީ ްމަޢުލޫމާތު ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްކުރިއަށްދާ ްނުވަތަ ްލިބިގެންނޫނީ މަޢުލޫމާތު

ްދިރާސާތަކަ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްމިގޮތުން ްނޭނގޭނެ. ްދަންނަވާކަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްއަދަދެއް ނޑައެޅެންވާ ްމިްކަ ށް

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްތެރޭގައި ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްބަޖެޓު ްދެން ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެ މަޢުލޫމާތު

ކޮންމެވެސްްއަޅުގަނޑުްހިތުންްކޮންމެވެސްްއެއްްމަރުޙަލާްއެއްގައިްއެބަްބޭނުންވޭްޖުމްލަްގޮތެއްގައިްތަރައްޤީގެްބަޖެޓުގެް

ްމަ ްކަނޑައެޅުނު ްހުރީްތެރެއިން ްނުހިނގާ ްމަޝްރޫޢުތަކުން ްއެ ްހިނގިވަރާއި ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްއެ ްއަދަދާއި ްޝރޫޢުތަކުގެ

ކޮންްމަޝްރޫޢުތަކެއްތޯްއާއިްނުހިނގާްހުރީ،ްމިްމަޢުލޫމާތުްވެސްްއެބަްދެއްވަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެްތަފާސްހިސާބަކީްޖުމްލަް

ހަރުގެްމަޝްރޫޢުތައްްހިނގާފައިވާްގޮތެއްްވަޒަންކުރަންްގޮތެއްގައިްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްލިބެންްބޭނުންވާްމަޢުލޫމާތު.ްއެްއަ

ް ްއެގޮތުން ްހަމަ ްލިބިގެން. ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމަޢުލޫމާތު ްމި ްހުރ2112ްިއެނގޭނީ ްނުފެށި ްނެތިގެން ްހިމަނައި،ްފައިސާ ގައި

ް ްކ2113ްަމަޝްރޫޢުތަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްފެންނަން ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއިސްކަންދެއްވިކަން ްއަހަރު މަށްްވަނަ

ްދެން،ް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްވަގުތެއ2113ްްްއަޅުގަ ްގިނަ ްމާ ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާތަކަށް ްމެކްރޯ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްބެހޭ ނޑާ ްއޮނިގަ ްމާލީ ނޑަށް، ްއޮނިގަ ްއެ ްނެތިން. ހޭދަކުރާކަށް

ްމަރުޙަ ްއެ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްޖުމްލަްނުނަގައި، ްނަމަވެސް ްނަގާނީ. ްތެރޭގައި ްކޮމިޓީގެ ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުގަނޑު ލާގައި
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ްރިކަރަންޓުް ްވާކަން. ްބޮޑުވެފައި ްވަރަށް ްހަމަ ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ްބަޖެޓުގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ގޮތެއްގައި

ްމާ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެސް ްފަރަގު ްޚަރަދުގެ ްކެޕިޓަލް ްއަދި ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްްޚަރަދާއި ބޮޑުކޮށް.

ްއެއްް ްމައްސަލަ ްދިމާވާނެ ްނެތީމާ، ްފަރާތެއް ްކުރާ ްވިލަރެސްކޮށްގެން ްމާރީހެއްގައި ްއެއް ްތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް،

ްބަޖެޓުް ްމި ްތެރޭގައި ްމިނިސްޓްރީގެ ްފިނޭންސް ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްދިމާވެގެންދަނީ. ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްބަޖެޓުްދިރާސާކުރުމަށްފަ ްތަރައްޤީގެ ްޖާގަދޭންވެގެން ްޖާގަދީ، ްޚަރަދަށް ްރިކަރަންޓު ނޑައެޅިގެންދާތީ ްކަ ްހިސާބުތައް ހުގައި

ްފިނޭންސްް ްޕްލޭނިންގ، ްނޭޝަނަލް ްއޮފް ްޑިޕާޓުމަންޓު ްބަދަލުގައި ްމީގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކުޑަކުރަމުންދާކަން

ްވިލަރެސްކުް ްބަޖެޓު ްބޭރުކޮށް،ްތަރައްޤީގެ ްއިން ްއެްމިނިސްޓްރީ ްގޮތަށް ްއަދާކުރާ ްދައުރެއް ްއިސް ްއަދި ްމިނިވަން ރުމުގައި

ްޚަރަދުް ްދަންނަވަން.ްރިކަރަންޓު ްވާހަކަ ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމަޖެއްސުމަކީ ޑިޕާޓުމަންޓު

ްއެކިއެކި ްދައުލަތުގެ ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފިޔަވަޅެއް ްއެއް ްއަޅަންވީ ްޓަކައި ްމަތީްްކުޑަކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކުގެ

ްމަޤާމުތަކުގެް ްސިޔާސީ ްމަޖިލީހާއި ްމިގޮތުން ްކުޑަކުރަން. ްނިސްބަތުން ްއެކަށޭނަ ްއިނާޔަތްތައް ްމުސާރަތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ

ްބޮޑުް ްއެދެވޭ ްއޮތް ްމިހާރު ްދެމެދު ްއިނާޔަތްތަކާ ްމުސާރަތަކާއި ްސާރވިސްގެ ްސިވިލް ްއަދި ްއިނާޔަތްތަކާ، ްއާއި މުސާރަ

ްކުޑަކުރުމަ ްތަރައްޤީްފަރަގު ްއާއި ްއާބާދީ ްހުށަހަޅަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭ ްމަސައްކަތެއް ްޓަކައި ށް

ްޖުމްލަް ްއެހެންނަމަވެސް ްވިދާޅުވެފައިވޭ. ްބަޔާނުގައި ްމިނިސްޓަރގެ ްވާހަކަ ްވާ ްއަމާޒުކުރެވިފައި އެއްފަސްކުރުމަށް

ްދެމެް ްނުވަތަ ްހަރުދަނާ ްކަމެއް ްމި ްބަލާއިރު ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްފެންނަން،ްހިމެނިފައިވާ ްގެންދެވިފައި، ްގޮތަކަށް ހެއްޓެނިވި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޚިޔާލުތައް ްހުރި ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްނެތް ްފެންނަން ބަޖެޓުން

ްދަންނަވައިލާނަންް ްދާއިރާފަހުން ްްއަށްް. ްވޭތުވެދިޔަ ްހިންގައިލާއިރު ްނަޒަރެއް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް 2119ްކަނޑައެޅިފައިވާ

ް ްހިނގި ްފެށިގެން ްބަނދުަރ3ްްއިން ްރަސްމާދޫ ްތެރޭގައި ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްބޮޑެތި ްހިނގި ްދާއިރާގައި ްތެރޭގައި އަހަރުގެ

ްހަމަް ްއަޅުގަނޑު ްަޓކައި ްމިކަންކަމަށް ްހިމެނޭ. ްފެއްޓުން ްބަނދަރު ްފައިނުގެ ްބަނދަރުހެދުމާއި ްކިނޮޅަސްގެ ނިންމުމާއި

ްޝުކުރު ްހަމަ ްސަރުކާރަށް ްއޭރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނަމަވެސް ްމެ. ްވެސް ްއަށ2112ްްްއަދާކުރަން ްދާއިރާ ްއަހަރު ވަނަ

ްމަޝްރޫޢުތައްް ްމުހިއްމު ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްބަނދަރާއި ްއެއީ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް، ްބޮޑެތި ނޑައެޅުނު ކަ

ްސަރުކާރަ ްމި ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްއަޅުގަނޑު ްފެށިފައިނުވާކަން ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ށް،ްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްހަމަ

ް ްކަމެއ11ްްްލިބުނު ްއެއްވެސް ްމަސައްކަތުގެ ްޢުމްރާނީ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދާއިރާ، ްމި ްތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ްތަނުގައި،ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްމިއަހަރަށް ްއެހެންކަމަށްވުމާއެކު ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްއަޅުގަނޑު ކޮށްފައިނުވާކަން

ްތަނުް ްއޮތް ްޚާއްޞަކޮށް،ްފާހަގަކޮށްލަންްކުރިއަށް ްއެދެން.ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަސްލުްސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ްކަމަށް ްމި ގައި

ް ްކުރީ ްއޭގެ ްއަދި ްމިއަހަރާ ްބޮޑ3ްްުބޭނުންވޭ ްވަރަށް ްޚިދުމަތަށް ްތަޢުލީމީ ްއަދި ްޞިއްޙީ ްދާއިރާގެ ްމި ްވެސް އަހަރު

ް ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރަން. ްވާކަން ްއައިސްފައި ްވަޙީދުްހީނަރުކަމެއް ްރައީސް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

ވަރަށްްފަހުންްދާއިރާްއަށްްކުރެއްވިްދަތުރުފުޅުގައިްމިްހުރިހާްކަމެއްްފާހަގަކުރައްވާްހައްލުތަކެއްްހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެް
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ް ްދާއިރާގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެކު ްދެއްވާފައިވުމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތްތައްްއުއްމީދު އިޖުތިމާޢީ

ް ްއަޅުގަނޑ2113ްުރަނގަޅުކުރުމަށް ްއެދި ްކޮށްދެއްވުމަށް ްވެސް ްމަސައްކަތެއް ްކުރެވެންހުރި ްބަޖެޓުން ްރިކަރަންޓު ގައި

ްހެދުމުގެްމަޝްރޫޢަށްްއެބ2113ްްަދަންނަވަން.ް ްބަނދަރު ްބަލައިލާއިރުްއިންނަމާދޫގެ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް އަށްްކަނޑައެޅުނު

ް ްސަރުކާރުން 1ްްއޮތް ްސަފުހާ ްއޭގެއިތުރުން ްއަދި ްއާއި ްރުފިޔާ ްއައި.ޑީ.ބީގެ،ްބޭރުގ91ްެމިލިއަން ްފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގައި

ނޑުް އެހީއާްއެކުްމިްބަނދަރުހެދުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދާނެްކަމަށްްފާހަގަކުރައްވާފައިްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްކަމަށް. ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްއެކަން ްއިންނަމާދޫގައިްްއުއްމީދުކުރަން ްވެސް ްމަޝްރޫޢެއް ްއިމާރާތްކުރުމުގެ މިސްކިތެއް

ްހިމެނިފައިް ްވެސް ްއިމާރާތްކުރުން ްކޯޓު ްމެޖިސްޓްރޭޓު ްއަދި ްބަނދަރުހެދުމާއި ްއިނގުރައިދޫގެ ްއޮތް. ްއެބަ ނޑައެޅިފައި ކަ

ްއެް ނޑައަޅުއްވާފައި ްކަ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުހެދުމުގެ ްފައިނު ްއޮތް. ްރަސްމާދޫގެްއެބަ ްއަދި ްއޮތް. ބަ

ްމިފަހަރުް ްމަޝްރޫޢެއް ްކިނޮޅަހުގެ ނޑައަޅުއްވާފައިވޭ. ްކަ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްބޯޅަދަނޑު ްއިމާރާތްކުރުމާއި ްހޯލް ސްކޫލުގެ

ނެތީ.ްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސްްރާއްޖޭގެްއެކިްކަންކަންކޮޅުތަކަށްްބަލާއިރުްމަޝްރޫޢުްނުހިމެނޭްރަށްރަށްްއެބަްހުރި.ްމިއީް

ނޑު ްމަޝްރޫޢެއްްްއަޅުގަ ްވެސް ްކިނޮޅަހަށް ްއެދެނީ ނޑު ްނޫން.ްއަޅުގަ ްގޮތެއް ްއިންސާފުވެރި ްއެންމެ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްއަދިް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްރަނގަޅުކުރުމަކީ ްސަރަހައްދު ްތިލަވާ ްބަނދަރު ްކިނޮޅަސް ްމިގޮތުން ހިމަނައިދެއްވުމަށް.

ް ްއިތުރު ްބޭނުންވާ ްސްކޫލަށް ްނުވަތަ ްނިޒާމު ްވެސ2ްްްނަރުދަމާ ްބިނާކުރުމަށް ްލައިބްރަރީ ްނުވަތަ ކްލާސްރޫމު

ްނަރުދަމާގެް ްފެނާއި ްބަލާއިރު ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ްނަރުދަމާގެ، ްފެނާއި ްއެދެން. ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ހިމަނައިދެއްވުމަށް

ްވަސީލަތްް ްބޯފެނުގެ ްރައްކާތެރި ްޚިދުމަތެއް. ްޟަރޫރީ ްމުހިއްމު ްދޭންޖެހޭ ްވެސް ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ

ްވަރުގެްތަރަ ްޚިދުމަތްދެވޭނެ ްރަށްރަށަށް ްއަތޮޅެއްގެ ްއެ ްވެސް ްއަތޮޅެއްގައި ްކޮންމެ ްމަރުޙަލާގައި ްފުރަތަމަ އްޤީކުރުމުގައި

ްޖާގަހޯދައިގެންް ނޑައެޅުމުގެްމަސައްކަތްކުރެއްވުން،ްނުވަތަ ްކަ ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ްމި ްގާއިމުކުރުމަށް މަރުކަޒީްވަސީލަތެއް

ްއިސްކަން ްވަރަށް ނޑައެޅުއްވުމަށް ްނަރުދަމާގެްކަ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއަޅުގަނޑު ދެއްވުމަށް

ނޑުމެންނަށްްއެންމެނަށްްވެސްްއެބަްއެނގޭްވަރަށްްމިއީްބޮޑު،ްބުރަް ނޑަށްްހަމަްއަޅުގަ މަޝްރޫޢުތަކަށްްބަލާއިރު،ްއަޅުގަ

މެއް.ްޚަރަދުްބޮޑު،ްއަދިްކޮންމެްރަށަކަށްްޕްރޮގްރާމެއްކަން.ްމިއީްދަމަހައްޓަންްވަރަށްްއުނދަގޫ،ްވަރަށްްއުނދަގޫްޕްރޮގްރާ

ްޤަބޫލުކުރަން.ްކޮންމެް ނޑު ްދާންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ ްތަފާތުްވިސްނުމަކަށް ްވަރަށް ްާވތީ ްހަމަްބޭނުންވާްނިޒާމަކަށް ވެސް

ްގެންދިއުމުގެްބަދަލުގައިްޚަރަދުްނުވަތަް ޕްރޮގްރާމުްރަށަކަށްްނުވަތަްފަހަރަކުްރަށަކަށްްނަރުދަމާގެްފުރިހަމަްގިއުގަނޑެއް

ްނުވަތަް ްކަވަރުކުރަން. ްރަށެއް ްހުރިހާ ްނަގާނެ ްއަހަރުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދާ އިންތިޒާމުކުރައްވަމުން

ްމައިހޮޅިް ްރަށްރަށަށް ްއެކި ްމަރުޙަލާގައި ްފުރަތަމަ ްބަދަލުގައި ްމީގެ ްޚިދުމަތްދޭން.ްއެހެންކަމަށްވުމާއެކު ްމި ްރަށަކަށް ހުރިހާ

ނޑެއްްގާއިމުކޮށްފައިްކުދިްހޮޅިތައްްގުޅާލުމުގެްއާއިްއަދިްސެކަންޑް ރީްނުވަތަްއިތުރުްބައެއްްހޮޅިްއެކުލެވޭްގޮތަށްްގިއުގަ

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްޕްރޮގްރާމުކޮށްލުމުން ްގޮތަކަށް ްގެންދާފަދަ ްކުރިއަށް ްމެދުވެރިވެ، ްކައުންސިލުތަކާ ްރަށްރަށުގެ ބައި

ްއަވަހަށްް ްތަންކޮޅެއް ްރަށްރަށަށް ްގިނަ ްޕްރޮގްރާމުްްގޮތުގައި ްމި ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދެވޭނެ. ްވަސީލަތް މި
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ްގިނައިންް ްވަރަށް ްގޮތެއްގައި ްޢާއްމު ްވާހަކަ ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްތަރައްޤީ ްއާއި ްމުހިއްމު.ްއާބާދީ ްވަރަށް ބައްޓަންކުރެއްވުން

ްބޭނުންް ްއެބަ ްނަގަން ްވަގުތުކޮޅެއް ްދެން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެކެވޭ. ްތަރައްޤީްއެބަ ްއާއި ްއާބާދީ ވޭ

ވަނަްއަހަރުްމިްސިޔާސަތުްކަނޑައެޅިގެން،ްފާހަގަކުރެވިގެނ1998ްްްއެއްފަސްކުރަންްވެގެންްހަމައެކަނިްއަޅުގަނޑުމެންް

ްކަމުގައިް ްއެކުލަވައިލެވުނު ްއޭރު ްލަފްޒު ްމަސައްކަތެއް.ްމި ްއައި ްކުރެވެމުން ްރާއްޖޭގައި ްމަސައްކަތަކީ ްމި ްވެސް އައިއިރު

ްސި ްމި ްއަޅުގަނޑުްވިޔަސް ްއެކަމަކު ްމީގައި ްސިޔާސަތެއް. ްއައި ްތަންފީޛުކުރަމުން ްހަމަ ްރާއްޖޭގައި ްކުރީގައި ޔާސަތަކީ

ފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވާްނުކުތާްއަކީ،ްހަމައެކަނިްހިމެނޭްކަމަކީްރަށްރަށުން،ްއެއްްރަށްރަށުންްއަނެއްްރަށްރަށަށްްމީހުންް

ްއެއް ްތަރައްޤީ ްއާއި ްއާބާދީ ްނޫނޭ. ްތެރޭގައިްބަދަލުކުރުމެއް ްކަންތައްތަކުގެ ްމައިގަނޑު ްސިޔާސަތުގެ ފަސްކުރުމުގެ

ްއޮންނާނީ ްކަމަކަށް ްއެއް ްއޮންނާނީ، ްކަމަކަށް ްއެއް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮންނާނީް، ްކަމަކަށް ްމުހިއްމު ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްގުޅާ ްފުރުޞަތު. ްގުޅާލުމުގެ ްރަށްރަށް ްގުޅައިލެވޭ ްގޮތުން ްބިމުގެ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްފުރުޞަތުްޙަޤީޤަތުގައި ލުމުގެ

ފަހިކުރުން.ްވާހަކައަކީ،ްއާބާދީްރަށްރަށް،ްކައިރިކައިރީްހުންނަްރަށްރަށްްއެއްފަހުންްގުޅައިލެވޭ،ްފާލަމުންްގުޅާލެވޭްކަމަށްް

ްހަމަް ްނުވަތަ ްފެރީ ްޝެޑިއުލް ްދަތުރުކޮށްގެން ްނިޒާމުން ްފެރީގެ ްގޮތަކަށް ްދެވަނަ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްގުޅާލުމަށް. ވަންޏާ

ްއަށް ްގެނެވޭްްގަޑިންގަޑި ްބަރެއްގައި ްއެއް ްބަރެއްގައި، ްއެއް ްމިސާލަކަށް ްގުޅާލުން. ްނިޒާމުން ްފެރީތަކެއްގެ ދަތުރުކުރާ

ްހުރިް ްގުޅާލެވިފައި ްނިޒާމުން ްފެރީ ްހަމައެގޮތުން ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްމި ްތަންތާ ްއަތޮޅު،ްލ.އަތޮޅު ްއައްޑު ރަށްރަށް،ްމިހާރު

ްމިސާލަކަ ްސަރަހައްދެއް، ްއެއްފަސްކުރެވިފައިވާ ްތިންވަނަްނުވަތަ ްއެގޮތުން. ްހުޅުމާލެއާ، ްވިލިގިއްޔާއި ްއާއި، ްމާލެ ށް

ްއެއްބަސްވާް ްއެންމެން ްމީހުންކޮޅެއް،ްމިސާލަކަށް ްތިބޭ ްސަރަހައްދުގައި ްދުރު ްނުވަތަ ްކުދި ްއާބާދީ ްއޮންނަނީ ްމި ގޮތަކަށް

ްބޮޑު ްފުރުޞަތު ްއެގޮތުން ްހިޖުރަކުރުން.ްހަމަ ްރަށަކަށް ްހިމެނޭ ްއެއް ްއާބާދީ ްބޮޑު ްވަންޏާ ްރަށެއްގައިް،ްކަމަށް ްބޮޑު ބިން

ްހަމަް ްވެސް ްއިތުރުކުރުމަކީ ްއެއް ްއާބާދީ ްއެހެން ްއިތުރު ްގުޅިގެން ްއާބާދީއަކާ ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްއޮތް ްއެއް ްއާބާދީ ކުޑަ

ްއެއްފަސްކުރުމުގެްމަޝްރޫޢުް ްތަރައްޤީ ްއާބާދީ ްއަކީ ްބޭނުންވާްނުކުތާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ގޮތެއް.ްމިދަންނަވާހެން،ްއަޅުގަ

ްގުޅައިގެން.ްހިންގޭނޭް ްތަނަށްްބަދަލުނުކޮށްްވެސް.ްތިބިތާްތިބެގެން،ްރަށްރަށުގެްވަސީލަތްތައް މީހުންްއެއްތަނުންްއަނެއް

ްމިސާލަކަށްް ްވިޔަސް، ްބެލިކަމުގައި ްއަށް ްދާއިރާ ްނުވަތަ ްރަށަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާއިރު ްމިހެން އެހެންވީމާ،

ރަށްްކައިރީގައިވާްތިންްރަށޭ.ްމިްތިންްރަށުގެްދަތުރުފަތުރުްނިޒާމަކުންްއިނގުރައިދޫ،ްފައިނު،ްކިނޮޅަހަކީްޙަޤީޤަތުގައިްވަ

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްދެވޭ ްއެބަ ްރަށަށް ްއަނެއް ްރަށުން ްއެއް ްރަށަކުން، ްކޮންމެ ްހަމަ ްތެރޭގަ.5ްްވެސް ްމިނެޓުގެ ވަރަކަށް

ްނުް ްނިޒާމަކުން ްދަތުރުފަތުރުގެ ްތަރައްޤީކުރެވިފައި، ްބަނދަރު ްރަނގަޅު ްމިްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްނިޒާމަކުން ްފެރީގެ ވަތަ

ްކަމަށްް ްރަށެއް ްތިން ްއޮންނަ ްއެއްފަދައިން ްއެއްފަސްކުރުމެކޭ ްހަމަ ްރަށަކީ ްތިން ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގުޅާލެވިއްޖެ ރަށްރަށް

ބެލެވޭނީ.ްމިްތިންްރަށަކީްވެސްްހަމަްބިންްވެސްްްބޮޑު.ްފައިނުކިނަޅޮހަކީްޙަޤީޤަތުގައިްއެހެންްރަށްރަށުގެްމީހުންްވެސްް

ް ްކަމުގައިްހަމަ ްރަށެއް ްދެ ްބޮޑު ްބިން ްބޮޑު،ްއެންމެ ްބިން ްއެންމެ ްއޮތް،ްއަތޮޅުގެ ްބިން ްފެންވަރަކަށް ްފަދަ ވަޒަންވެރިވާ

ްބޭނުންވޭ.ް ްދާން ްވަޒަންކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްއާބާދީ ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ
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ްދަންނަވާލަ ްމަޢުލޫމާތަށް ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްބަލައިލާއިރު، ްއަށް ްއާބާދީ ްރަށްރަށުގެ ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ. ވަނ2112ްްަން

ރަށ23ްްްްސަތޭކަްމީހުންްހަމަނުވާރަށެއްގައިްފަސ23ްްްއަހަރުގެްރެޖިސްޓެޑްްއޮފްްޕޮޕިއުލޭޝަނަށްްބަލާްކަމަށްްވަންޏާް

ް ްހަމަނުވާ ްމީހުން ްއެއްހާސް ްހަމައެގޮތުން ްއޮތް. ްހާސ87ްްއެބަ ްއެއް ްއޮތް. ްއެބަ ްްރަށް ްހަމަނުވާ ހާސ87ް.3ްްްމީހުން

ް ްހަމަނުވާ 172ްްމީހުން ްތެރެއިން ްއާބާދީގެ ްރާއްޖޭގައި ްމ3ްްިރަށް. ްއެއް ްއާބާދީ ްއޮފް ްރެޖިސްޓެޑް ްގިނަ ހާހަށްވުރެ

ރަށުގަ.ްއާބާދީްތަރައްޤީްއެއްފަސްކުރުމަކީްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއޮތްްވަރަށްްބޮޑުްގޮންޖެހުމެއް.15ްްދިރިއުޅެނީްހަމައެކަނިް

ްބަޖެޓުގެްމިދަންނަވާ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދާ ްއަމާޒުކޮށްގެން ްނުވަތަ ްގޮތަކަށް ްހޭލުންތެރި ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހެން

ނޑައަޅާފައިްބަޖެޓުގެްޕްރޮގްރާމުތަކެއްްހަދާފައިްދެންްމަޖިލީހަށްްގެނާމަްއެއްްނޫންްމީގެް މަރުޙަލާްއަކުްނޫން.ްބަޖެޓުްކަ

ްފުރުޞަތުލި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށްްވާހަކަދައްކަން ްބަޖެޓު، ްމި ްގޮތުގައި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ބެންވީކީ.

ހިނގަމުންގެންދާްއެކްސްސައިޒްްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްދުރާލައިްފައްޓަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެންމެކުޑަމިނުންްބަޖެޓުގެްރަށްރަށްް

ްކަނޑައަ ްޕްރޮގްރާމުތައް ްޓާގެޓުތަކާއި ްބަޖެޓުގެ ްނުވަތަ ްއަމާޒުތައް ްބަޖެޓުގެ ނޑަނާޅައި، ްކޮންމެވެސްްކަ ްފެންވަރުގެ ޅާ

ްނުވަތަް ްޖުލައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްދާން ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަރުޙަލާއަކަށް ްބަހުސްގެ ވަރެއްގެ

އޮގަސްޓުހާތާ.ްއެތާނގައި،ްއޭރުންްއަޅުގަނޑުމެންްއަސްލުްއެންމެންނަށްްޖުމްލަްގޮތެއްގައިްފާހަގަކުރެވޭނެްއަންނަްއަހަރުް

ްތެރޭ ްފަހުންްބަޖެޓުގެ ްދެން ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ ްކޮބައިތޯ.ްރަށްރަށުގެ ްޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ްމުހިއްމު ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ގައި

ްހިނގާް ްދެން ްއެއަށްފަހު ްހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަ. ްލިމިޓުތައް ްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ްކަނޑައެޅޭނީ ްފައިސާ ްޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެ

ްޕްރޮގްރާމުތަ ްމި ްމިހާރު ްދެން ްއަކީ، ްޖެހެނީ.ްމަރުޙަލާ ްމި ްޚިދުމަތްދޭން ްއަވަހަށް ްއެންމެ ްރަށަކަށްތޯ ްކޮން ްދަށުން ކުގެ

ްމާް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދާ ްހިނގަމުން ްމިގޮތަށް ްއެއްޗެހި ްމި ްކަމަށްްވަންޏާ ްކަނޑައެޅެމުންދާ ްފައިސާ ްބަލާފައި މިގޮތަށް

ނީްއެްދާއިރާއަކަށްްހަމައެކަނިްއޮތް،ްރަނގަޅަށްްކުރިއަށްްދާނެ.ްމިހާރުްވާްގޮތަކީްކޮންމެްދާއިރާްއެއްްމަސައްކަތްކުރައްވަ

ްއެއްވެސްް ްމިއީ ްބެލެނީ. ްމި ްހަމައެކަނި ްޓަކައި ްއަދާކުރުމަށް ްހަމަ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްދާއިރާއަކަށް އެ

ްނުހިންގޭ.ް ްމަސައްކަތެއް ްކަހަލަ ްގެންދެވޭ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅުކުރެވޭ ްއަސްލު ްޚަރަދުތައް ްގުޅިގެން ްގެތިގެން، ގޮތަކަށް

ްއަތޮޅުްމިކަ ްއަދި ްކައުންސިލުތައް ްލޯކަލް ްއާއި ްއޮތޯރިޓީ ްގަވަރމަންޓު ްލޯކަލް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދައުރު ްމަސައްކަތުގެ ން،ްމި

ކައުންސިލުތަކާއިްރަށުްކައުންސިލުތައްްވެސްްޙަޤީޤަތުގައިްވަރަށްްބޮޑުްދައުރެއްްކުޅެވޭނެ.ްއެއީްއެހާްހިސާބުންްފެށިގެންް

ނޑުްޕްރޮގްރާމުތަކުގެްޖުމްލަްގޮތަކީްއަތޮޅެއްގެްތަރައްޤީް އަށްްވެސްްއަސްލުްބޭނުންވާްޖުމްލަްހިސާބުތައް،ްޖުމްލަްމައިގަ

ްވެސްް ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްމަސައްކަތަކީ ްއެ ްމަޢުޟޫޢުގެ ްއެ ްއަދި ްދެއްކޭނެ. ްފަރާތުން ްއަތޮޅުތަކުގެ ްއެ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށްްއަސްލުްްހިއްސާވެގެންްކުރެވޭްމަސައްކަތަކަށްްގޮއްސިްކަމަށްްވަންޏާްބަޖެޓުގެްހިސާބުތައް އަންނައިރުްއަޅުގަ

ްބޮޑެތިް ްފަދައިން،ްއެހާ ްފާހަގަވެގެންދިޔަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްދެންމެ ްއެއީ ްފަސޭހަވެގެންދާނެ. ްބޮޑުތަން ްމާ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއައުް ްވެސް ްއަހަރަކީ ްކޮންމެ ްއެކަމަކު ްގަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުހުންނާނެ ްއޭރުން ްވެސް ފަރަގުތަކެއް

ްތެރެއިންްގޮ ްދައުރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަހަރު ްއަންނަ ްވާތީ، ްކަމަކަށް ްއަންނަ ްހަދަމުން ްބަޖެޓު ތަކަށް
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ްމިކަހަލަް ްއިސްނަގައިގެން ްވެސް ްކޮމިޓީން ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްކޮމިޓީއަކުން،ްމިސާލަކަށް ްއެއް ްކޮންމެވެސް އިސްނަގައިގެން

ްއަންނަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފައްޓައިފި ްބަޖެޓުްްމަސައްކަތެއް ްނުވަތަ ްމަސައްކަތް ްއެކުލަވައިލުމުގެ ްބަޖެޓު އަހަރުގެ

ްނިންމާލަމުންް ްއަޅުގަނޑު ްދާނެ. ްގޮތަކަށް ްހަމަހަމަ ްތަންކޮޅެއް ްފަސޭހައިންދާނެ. ްތަންކޮޅެއް ްމަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ

ްދަ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްހެދުމުގައި ްބަޖެޓު ްބޭނުންވަނީ ްމިްދަންނަވަން ްކަމަކީ ްއެއް ތިވާ

ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޖެހެނީ ްމި ްގަބޫލުކުރާްކޮންސްޓްރެއިންމަސައްކަތްކުރަން ްއަޅުގަނޑު ްތެރޭގައޭ. ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްނުވަތަ ުޓ

ްގެންނަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްބަދަލުތަކެއް ްތަފާތުތަކެއް، ްބަޖެޓަށް ްވާ ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ްސަރުކާރުގެ، ްމި ގޮތުގައި

ް ްއެބަ ްއޮތްްރީއޮގަނައިޒްކުރަން ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްގޮތުގައި ްގަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައި، ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްހެއްދެވުން. ްބަޖެޓަކަށް ްފަދަ ްތަންފީޛުކުރެވޭ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްކުރައްވައިގެން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްކޮމިޓީން ބަޖެޓު

ނޑުްއުއްމީދުކުރަނީްކުރިއަށްްއޮތްްތަނުގައި،ްކުރިއަ ށްްއޮތްްތަނުގައިްލިބޭްދެތިންްހަތަރުްދުވަހެއްގެްތެރޭގައިްމިްއަޅުގަ

ްއަހަރުގެް ްއަންނަ ްދެން ްކަމަށް.ްއިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ްނިމިގެންދާނެ ްމަސައްކަތްކޮށް ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ މަސައްކަތްތައް

ްމަޖިލީހާއިްބަޖެޓުްއެކުލެވިގެންްއަންނަންވާއިރަށްްއަޅުގަނޑުމެންގެްސަރުކާރާއިްމަޖިލީހާ،ްސަރުކާރު ގެްމިނިސްޓްރީތަކާއި

ނޑަކަށްް ްގިއުގަ ްކަހަލަ ނޑައެޅިގެންދާ ްކަ ްއަމާޒުތައް ްބަޖެޓުގެ ްގުޅިގެން ްކައުންސިލުތަކާ ްރަށު ްކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު

ްބަޖެޓުް ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ ްތަންކޮޅެއް ްއަހަރު ްއަންނަ ްގޮތުގައި ްމަސައްކަތެއްގެ ްއާ ްމަސައްކަތުގެ، ްއެ ގޮސްގެން

ްއެއްފަސްކުރުމުގެްއެކުލަވައި ްތަރައްޤީ ްއާބާދީ ްގޮތުގައި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ލުމުގެ

ްއަތޮޅެއްގެް ްއެއް ްހަމައެކަނި ްނުވަތަ ްނޫން. ްމަސައްކަތެއް ްއެއްގެ ްދާއިރާ ްއެއް ްހަމައެކަނި ްއެކަނި، ްވަކި މަސައްކަތަކީ

ްމަސަ ްމިނިސްޓްރީގެ ްހަމައެކަނި ްނޫން. ްއެކަންޏެއްްމަސައްކަތެއް ްސަރުކާރު ްނުކުރެވޭނެ ްކަމެއް ްނޫން.ްމި ްވެސް އްކަތެއް

ވެސް.ްމިްކަމެއްްނުކުރެވޭނެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްއެކަންޏެއްްވެސް.ްމިކަންްކުރެވޭނީްހަމަްމަޖިލީހާއިްސަރުކާރާްއަދިް

ްފުރު ްމި ްނިންމާލަމުން ްއަޅުގަނޑު ްގުޅިގެން. ްކައުންސިލުތައް ްރަށު ްކައުންސިލުތަކާއި ްއަޅުގަނޑަށްްއަތޮޅު ޞަތުގައި

ްދަންނަވަމުން،ްއަދިް ްކަމުގައި ްނުކުތާތަކެއް ްރިޢާޔަތްކުރާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްނުކުތާތަކަކީ ފާހަގަކުރި

ބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްމަސައްކަތުގައިްވީހާވެސްްގިނަްބޭފުފުޅުންްއެއްބާރުލައިގެންްމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށްްއެދިްދަންނަވަމުން،ް

ްބަޖެ ްވާހަކަކޮޅުްމި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަމުން، ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްފަދަ ްފާސްކުރެވެންވާނެ ްއިޞްލާޙުކުރެވިގެން ޓަކީ

 ނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބޭނުންކުރާނީ. ްނަމާދަށް ްމަޣްރިބު ްވަގުތުކޮޅެއް ްކުޑަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމި ްއަލުންްްޝުކުރިއްޔާ. މަސައްކަތް

ްގައި.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.6:15ްފަށާނީ

ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަޅުގަނޑުް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން .`

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބަށް.ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުމީދޫ

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅިގެނ2113ްްް`. ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުްއަޅުގނޑުގެްދާއިރާގެްބައެއްްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުންްބައެއްްބަހުސްކުރަމުންދާއިރުްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަ ޅުގަ

ް ްބަނދަރަށް ްހުޅުމީދޫގެ ްބަޖެޓުގައި ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ްއެއ31ްްީއިޝޫތައް ްހިމަނާފައިވޭ. ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްދަށުން. ްފައިނޭންސްގެ ްބަނދަރަށްްކޮންޓްރެކްޓަރ ްހުޅުމީދޫ ވަނީ

ް 31ްްބޭނުންވަނީ ްނޫނޭ. ްތަނ49ްްްމިލިއަނެއް ްއެ ްހިއްކައި، ްސަރަހައްދު ްބަނދަރު ްއޭގެއިތުރަށް ްއަދި މިލިއަނޭ.

ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުގައިްމިްސަރުކާރުނ2113ްްްތަރައްޤީކުރުމަށްްބޭނުންވާްފައިސާްހިމެނިފަްއެއްްނެތޭ.ްމިްފައިސާްއަކީް

ްވިް ްކަމުގައި ްހިމަނާފައިވީ ްކޯޕަރޭޝަނާ ްވޯކްސް ްދަށުން ްފައިނޭންސްގެ ްކޮންޓްރެކްޓަރ ްމިއީ ްއަހަރ2111ްްުޔަސް ވަނަ

ވަނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްމިްބަނދަރަށްްބޭނުންވ2111ްްާހަވާލުކުރެވިފައިވާްޕްރޮޖެކްޓެއް.ްހައުސިންްމިނިސްޓްރީންްވަނީް

ްކޯޕަރޭޝަ ްވޯކްސް ްދުވަސްވަރު ްސަމިޓުގެ ްސާކު ްފަހުން ްއެއް ްފައިސާ ްބަޖެޓުގައިްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްހަވާލުކޮށްފަ. ނާ

ްމިްފައިސާްޖަހައިގެންްމިކަންްކުރަންޖެހޭނެްކަމަކަށްްއަޅުގަނޑުްގަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްޖަހާފައިް އިތުރަށް

ްވޯކްސްް ްބަނދަރަށް ްހުޅުމީދޫ ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑު ްމަދުން. ްއޮތީ ްމި ްވެސް ްފައިސާ އޮތް

ްކޯޕަރޭޝަންްކޯޕަރޭޝަ ްވޯކްސް ްލިބެނީ ްޚަބަރު ްއަޅުގަނޑަށް ްމިހާރު ްކަމެއް. ްކޮންތާކު ްވީ ްފައިސާ ްދެއްކި ނަށް

ްތެރޭގައިް ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ްމި ްހުންނަންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްއެ ްއެހެންވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް. ްބަދަލުކުރި ްދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ

ް ްސަރަހައްދު ްއެ ްއަދި ްޓަކައި. ްނިންމުމަށް ްބަނދަރު ްޢިއްޒަތްތެރިްހުޅުމީދޫ ްޓަކައި. ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްތަން ްއެ ހިއްކައި،

ް ްޓަކައި ްމަގުހެދުމަށް 38ްްރައީސް،ްހުޅުމީދޫގެ ްއެގްރީމެންޓެއްގައި ްރުފިޔާގެ ްޑިސެމްބަރުގ2111ްްެމިލިއަން ްއަހަރު ވަނަ

ްގާ ްބޭނުންވާ ްހެދުމަށް ްމަގު ްއެކީްސޮއިކުރެވިފަ.ްއެ ްދިވެހިްސަރުކާރާ ްއެސް.ޔޫ.އެލާއި ްވާނީ ްހުޅުމީދޫގައިްްތެރޭގައި ވާނީ

ް ްގަލަކީ ްއެ ްފެށިފަ. ްވަނީ ްވެސް ްމަސައްކަތް ްމަގުހެދުމުގެ ްމިހާރުވެސ14ްްްގެންގޮއްސަ. ްގާ ްއެ ްގާ. ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްފަށާފަް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްސަރުކާރުން ްމި ްމަސައްކަތެއް ްއެއްވެސް ްމަގުހެދުމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ހުޅުމީދޫގައި

މިލިއަންްރުފިޔ1.5ްްާތުގައިްމަގުހެދުމަށްްޖަހާފައިްއެބަްއޮވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްބުނެފައިްއޮންނަނީްއެއްްނުވޭ.ްބަޖެޓުްފޮ

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަހާފަ. ްމަގުހެދުމަށް ްއޮތޭ ްވަނ1.5ްްީއެބަ ްމިހާރު ްނުހެދޭނެ. ްމަގެއް ްރުފިޔާއަކަށް މިލިއަން
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ްއެގް ްއެސް.ޔޫ.އެލް ްޚިލާފުވެފަ. ްއެގްރީމެންޓަކާ ްދެމެދުްސަރުކާރުން ްސަރުކާރާ ްއެސް.ޔޫ.އެލާއި ްޚިލާފުވަނީ. ރީމެންޓާ

ް ްވާނީ ްއެގްރީމެންޓުގައި ްނިންމުމަށް.1ްްއެއްބަސްވެފައިވާ ްމަސައްކަތް ްމަގުގެ ްހުޅުމީދޫ ްބަނދަރު، ްއެ ްތެރޭގައި އަހަރު

ް 1ްްމިހާރު ްއަދި ްނުވޭ. ްއެއް ްކުރެވިފަ ްމަސައްކަތެއް ްއެއްވެސް ްއިތުރު ްމަގުހެދުމުގެ ްއަދި ްނިމެނީ. ވަނ2113ްްައަހަރު

ް ްވަނީ ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަދަދުގ1.5ްްެއަހަރުގެ ްމި ްވެސް ްފައިސާ ްކުރެހުމަށްވާ ްމަގުގެ ްމިއީ ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ވަނަްއަހަރުގ2112ްްެތެރޭގައިްހިމެނިފަްއެއްްނުވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހުޅުމީދޫގެްއެކިްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްޓަކައިް

ްކަް ްގިނަގުނަ ްތެރޭގައި ްއާއިްބަޖެޓު ްހުޅުދޫ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިވާނެ.ްއޭގެތެރޭގައި ންތައްތަކެއް

ް ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްމިސްކިތް ްދެ ްދެކޮޅުގައި ްއެހެންނަމަވެސ2112ްްްމީދޫގެ ްހިމެނިފައިވާނެ. ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުްހިތާމަޔާްއެކީްފާހަގަކުރަން.ްވަނަްއަހަރުްނިމިގެންދާއިރުްއެއްވެސްްމަސައްކަތެއްްކުރެވ2112ްި ފައިްނެތްކަންްއަޅުގަ

ް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްމި ްއޭގެއިތުރަށް 911ްްއަދި ްވަނީ ްހިމަނާފައި ްއަޅަން ްމިސްކިތެއް ްރުފިޔާ.1.9ްްމީހުންގެ މިލިއަން

ް ްކިހިނެއްތޯއޭ ްރައީސް، 1.9ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްރުފިޔާ ްހ911ްްުމިލިއަން ްމިއީ ްއެޅޭނީ. ްމިސްކިތެއް ޅުމީދޫްމީހުންގެ

ްއިހުމާލެއް.ް ްބޮޑު ްނުހަނު ްކޮށްފައިވާ ްއިސްވެރިން ްތިއްބެވި ްސަރުކާރުގައި ްމި ްޓަކައި ްދެއްކުމަށް ްދަޅަ މީހުންނަށް

ްފެނިގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތަފުސީލު ްމީގެ ްނުލެވޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮޅުވައެއް ްރައީސް،ްރައްޔިތުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްސް ްޕޮލިސް ްހުޅުމީދޫގައި ްހުޅުމީދޫގައިްރައީސް، ްހަމައެކަނި ްމިއީ ްހިމެނިފައިވޭ. ްފައިސާ ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ޓޭޝަނެއް

ނޑަކަށްްނޭނގެްކިހިނެއްްކަމެއް،ްމިްފައިސާް ނޑައެޅިފައިވާްފައިސާ.ްއަޅުގަ ފުރިހަމަްމަޝްރޫޢެއްްހިންގުމަށްްޓަކައިްކަ

ްމުހި ްވަރަށް ްއަށް ްހުޅުމީދޫ ްސްޓޭޝަނަކީ ްޕޮލިސް ްޚަރަދުކުރައްވާނީ. ްބޭފުޅުން ްއެތައްްމި ްހުޅުމީދޫގައި ްތަނެއް. އްމު

މައްސަލަތަކެއްްއެބަްހިމެނޭ.ްއެތާްރަނގަޅުްޕޮލިސްްސްޓޭޝަނެއްްހުރުމަކީްނުހަނުްމުހިއްމުްކަމެއް.ްޕޮލިސްްސްޓޭޝަންް

ނޑާްއެކ2112ްްިހިމެނުމަށްް ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްވެސްްހިމެނިފައިވާނެ.ްއެތާްތިއްބަވާްފުލުހުންގެްބޭފުޅުން،ްއަޅުގަ

ހަރުްމަތިންްބައްދަލުކޮށް،ްއެތަނުގެްދަތިްވާހަކަްއާއިްއެތާްއެްބޭފުޅުންނަށްްދިމާވާްދަތިތައްްހައްލުކުރުމަށްްޓަކައިްއާްފަ

ސްޓޭޝަނަކާއިްއެކޮމަޑޭޝަންްބްލޮކެއްްބޭނުންވާްވާހަކަްތަކުރާރުކޮށްްވިދާޅުވަމުންދިޔަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހުޅުމީދޫގެް

ްކަންތަކު ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްކަންތައްތައ2112ްްްގެ ްއެކި ްޒުވާނުންނަށް ްވާނެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްނެތް. ްއަހަރަކު ްމި ްބައެއް. 2113ްްކުރުމުގެ ްނެތް. ްބަޖެޓަކު ްއަހަރުގެ ްދިޔައިރ2112ްްުވަނަ ްނިމިގެން ްއަހަރު ވަނަ

ްތަ ްއިތުރަށް ްމަރުކަޒު ްޒުވާނުންގެ ްވާނެ ްނުކުރެވޭ.ްހުޅުމީދޫގައި ްކަމެއް ްދެްއެއްވެސް ްމީދޫގެ ްއާއި ރައްޤީކުރުމަށް،ްހުޅުދޫ

ް ްތަނަކަށް ްކޮންމެ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްމަރުކަޒު 7ްްޒުވާނުންގެ ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ްއަހަރުގ2112ްްެލައްކަ ވަނަ

ް ްނޭނގެ. ްތަނެއް ްވީ ްފައިސާ ްއެ ްހިމެނިފަ. ްނެތް.2113ްްބަޖެޓުގައި ްއެއް ްހިމެނިފަ ްފައިސާ ްއެ ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ްއެްހުޅުމީދޫގަ ްބަންދުކޮށްފަ. ްވަނީ ްފަރާތްތަކުން ްއައި ްވެރިކަމަށް ްބަޣާވާތަކުން ްއަހަރު ްމި ްސެންޓަރު ްޑިޓޮކްސް ްހުރި އި

ްބޭނުންވާް ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްއަނބުރާ ްމުޖުތަމަޢަށް ްރަނގަޅަށް ްޢަމަލުކޮށް، ްބޭނުންކޮށްގެން ްމަސްތުވާތަކެތި ތަނުން

ްބަންދުކޮށްފަް ްވަނީ ްމަރުކަޒު ްޚިދުމަތްދޭ ްޒުވާނުންގެްޒުވާނުންނަށް ްހުޅުމީދޫ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ .



136 

 

ްތަރައްޤީކުރަންވީމަ،ް ްއިތުރަށް ްތަނެއް.ްއެތަން ްގުޅިފައިވާ ްމުސްތަޤުބަލާ ްޒުވާނުންގެ ްސަރަހައްދުގެ ްއެ ްއަދި މުސްތަޤުބަލާ

ްހިތާމަކު ްރައީސް،ްއަޅުގަނޑު ްބަންދުކުރުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން ްއެ ްކަމަކީ ްކުރި ްސަރުކާރުން ްމި ްހުޅުމީދޫގައި 18ްރަނީ

ކްލާސްރޫމުްއެޅުމަށްްހަމެޖެހިފައިވާްބަޖެޓުްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުންްއުނިކޮށްފައިވާތީ.ްހުޅުމީދޫގައިްސްކޫލުްތަރައްޤީކުރުމަކީް

ްޓަކައިްބޭނުންވާް ްއެޅުމަށް ްއަށް ްއެއްދަންފަޅި ްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއަދިްއޭގެއިތުރަށްްމީދޫގެްޝަމްސުއްދީންްސްކޫލް ވަރަށް

ްބޭނުންވާްކްލާ ްމަރާމާތުކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްސްކޫލުގެ ްހުޅުމީދޫގެ ްއަދި ްނެތް. ްއެއް ްހިމެނިފަ ްވެސް ްބަޖެޓެއް ސްރޫމުގެ

ފައިސާްއެއްްވެސްްހިމެނިފަްއެއްްނެތް.ްހުޅުމީދޫގައިްފެނާއިްނަރުދަމާގެްމަސައްކަތްްވަނީްހުއްޓިފަ.ްހަމައެކަނިްއާރް.އޯް

ންނަމަވެސްްއޭގެއިތުރަށްްގޭގެްއަށްްފެންްގުޅައިދިނުމާްއަދިްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްޕްލާންޓާއިްޓޭންކުްބެހެއްޓިފައިްވަނީ.ްއެހެ

ްހަމަޖެހިފައިވާް ްކުރުމަށް ްގުޅިގެން ްބައިވޯޓަރއާ ްއެސް.ޔޫ.އެލާއި ްހުއްޓިފަ.ްއެއީ ްވަނީ ްޕްރޮޖެކްޓު ްބޭނުންވާ ގާއިމުކުރުމަށް

ް ްބަދަލުގެ ްގެނައި ްސިޔާސަތަށް ްސަރުކާރުގެ ްތަނަކުންްމަޝްރޫޢެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްކިޔާ ްކޯޕަރޭޝަން ްފެނަކަ ސަބަބުން

ްއެއްވެސްް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްއެކަން ްހުއްޓިފަ.ްއިތުރަށް ްވަނީ ްމިހާރު ްމަޝްރޫޢެއް ްހުރިހާ ްހަވާލުވެ،ްމިކަމުގެ މިތަނާ

ްއަ ްގޮތް. ްހުރި ްކަންތައް ްބަޖެޓުން ްމި ްދާއިރާގައި ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ދިްގޮތެއް

ް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްރައްޔިތުންގ2112ްްެއޭގެއިތުރަށް ްލޯނެއް ްދެ ްވާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަހަރު ވަނަ

ްފެންވަރުގެް ްދުނިޔޭގެ ްފެންވަރެއްގައި، ްރަނގަޅު ްހޮސްޕިޓަލް ްރީޖަނަލް ްހިތަދޫ ްއެއީ ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުގައި މަޖިލީހުގެ

ވަނަްއަހަރުްނިމިގެންްދިޔައިރުްވެސްްއެތާގ2112ްްެވާްފައިސާ.ްއެހެންނަމަވެސްްހޮސްޕިޓަލްްތަރައްޤީކުރުމަށްްހިމެނިފައި

ްއެް ްއިން ްހުޅުމީދޫ ްވާނެ ްތެރޭގައި ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ްއެ ްއަދި ްނެތް. ްއެއް ްކުރެވިފަ ްމަސައްކަތެއް ްއެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލްގެ

ް ްނިޒާމެއް ްކުރެވޭނެ ްހިލޭ، ްދަތުރުފަތުރު ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ ްދާން ްގުޅިގެންްހޮސްޕިޓަލަށް ްއެއާ ގާއިމުކުރުމާއި

ްހަމަޖެއްސުމަށްް ްނިޒާމު ްތަރައްޤީކުރެވޭނެ ްއެކީ ްހޮސްޕިޓަލާ ްއެ ްމަރުކަޒު ްހުޅުމީދޫ ްހޮސްޕިޓަލް، ްއިންނަ ހުޅުމީދޫގައި

ްއަނެއްކާް ްލޯނު ްއެ ްހަމަ ްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް ްކުރެވިފަ ްމަސައްކަތެއް ްއެއްވެސް ްއޭގެ ްހިމެނިފައިވާނެ. ބަޖެޓުގައި

ްއޮތް ްއެހެންވީމާ،ްްއެބަ ްފެށިގެންދާނީ. ްކަމެއް ްކޮންއިރަކު ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުގައި މިއަހަރުގެ

ްމާް ްސަރުކާރު ްމި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްކަމަށް. ްފެށިގެންދާނެ ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްޕްރޮޖެކްޓު ްމި ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

ްބަދަލުކޮށް،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނުވެ ްދުވަސްތަކެއް ްއެކަންްްގިނަ ްނިންމައި،ްއަޅުގަނޑުމެން ްޕްރޮޖެކްޓު ްހަވާލުވެ،ްމި ވެރިކަން

ްއެއްޗެއްް ްވެސް ްމަރަދޫގައި ްއައްޑޫގައި، ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށްދޭނަން. ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުގެްއަޚްްމިއިންނެވީ.ްހަމަްއެންމެ އެއްޗެއްްވެސްްނެތްްފޭދޫގަ.ްްނެތް.ްފޭދޫްގައިްވެސްްހަމަްއެކައްޗެއްްނެތް.ްއަޅުގަ

31ްކްލާސްރޫމު.ްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއާބާދީގ3ްްެކްލާސްރޫމު.ްމަރަދޫފޭދޫގައ5ްްިމަރަދޫގައިްއޮތީް

ް ްއާބާދީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިހާނާތެއް. ްވެފައިވާ ްސަރުކާރުން ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންނަށ31ްްްހާސް ހާސް

ްސެ ްވީްއިސްލާމިކު ްފައިސާ ްއެ ްހިމެނިފައިވާނެ. ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްޓަކައި ްގާއިމުކުރުމަށް ްހިތަދޫގައި ންޓަރެއް

ތަނެއްްވެސް،ްއެއަށްްވީނުވީްގޮތެއްްވެސްްއެނގޭްރައްޔިތަކުްމިްރާއްޖެްއަކުްނެތް.ްމިހާރުްވަނީްހިތަދޫގައިްމިސްކިތެއްް
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ތޯްމިކަންްކުރެވޭނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެއޮށްްބޮޑުްއާބާދީގައިްމިލިއަންްރުފިޔާްޖަހާފަ.ްކިހިނެއ1ްްއެޅުމަށްްޓަކައިް

ްހިތަދޫް ްހުސް ްހަމަ ްވެސް. ްމިސްކިތެއް ްއެންމެ ްއިން ްއަޅާފައި ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ނެތޭ

ްއެހެންވީމާ ްވަނީ. ްމިސްކިތްތައް ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅައިދީފައިވާ ްއެކީ ްހެޔޮއެދުންތަކާ ްރައްޔިތުންގެ ްއިސްލާމްދީޭން، މިއީ

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްމިއީ ްހާލަތު. ްމީހުންގެ ްއައި ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްވެރިކަމަށް ްޤައުމުގެ ކިޔައިގެން

ް ްބަޖެޓަކީ ްބަލައިލާނަން. ްބަޖެޓަށް ްމުޅި ްބަޖެޓަށް، ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް،ްދެން ްރުފިޔާގ16.9ްްެޢިއްޒަތްތެރި ބިލިއަން

ް ްބަޖެޓަށް ްބަޖެޓެއް. ްވަނީ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގޮތުގައި 12.8ްްއާމްދަނީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްރުފިޔާ. 12.8ްބިލިއަން

ްކަމުގެްތަފުސީލެއްްނެތް.ްއޭގެތެރެއިންްއެބަްބުނޭް ްއެއް ްހޯދާްފައިސާ ްހޯދާ،ްކިހިނެއް ްރުފިޔާްއަކީްކޮންތާކުން ބިލިއަން

1.8ްންނަމަވެސްްމިްބަޖެޓުްފޮތުގައިްއެބަްބުނޭްއޭގެތެރެއިންްޓެކްހުންނާއިްއެކިްގޮތްގޮތުންްފައިސާްހޯދާނެްކަމަށް.ްއެހެ

ނޑަކަށްް އަށ15ްްްއިންް%8ްބިލިއަންްރުފިޔާްއަކީްތިމަންނަމެންްޓޫރިޒަމުްޓެކްސްް%2ްބިލިއަންްރުފިޔާްނުވަތަްގާތްގަ

ްތިމަންނަމެ ްހޯދާނަމޭ. ްބޮޑުކޮށްގެން ްޑިއުޓީ ްކަސްޓަމްސް ްތިމަންނަމެން ްއެއްޗެކޭ. ްހޯދާނެ ްޖީ.އެސް.ޓީްބޮޑުކޮށްގެން ން

އިތުރުކޮށްގެން،ްއެއީްޢާއްމުްރައްޔިތުންްމިްކުރާްފޯންކޯލުތަކުންްޖީ.އެސް.ޓީްނަގަންްހުށަހަޅާނަމޭ.ްތިމަންނަމެންްތެލުގެް

ްކޮންމެް ްފުރާ ްއެއަރޕޯޓުން ްތިމަންނަމެން ްހޯދާނަމޭ. ްއާމްދަނީ ްއެއިން ްހުށަހަޅައިގެން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްފިއުލަށް ްނޫނީ އަގަށް

ޑޮލަރަށްްބަދަލުކޮށްގެންްއެކަންްނަގާނަމޭ.ްއަދިްތިމަންނަމެންްމިްފަހަރ31ްްުޑޮލަރު،18ްްތުންްނަގާްޖަރެއްގެްއަޕަސަން

ރަށް،ްރިސޯޓެއްގެްގޮތުގައިްތަރައްޤީކުރުމަށްްރައްޔިތުންނަށްްދޫކޮށްލާނަމޭ.ްއަދިްއޭގެްސަބަބުންްތިމަންނަްމެންނަށ14ްްް

ް ްއ651ްްަލިބޭނޭ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރުފިޔާ. ްމިލިއަން ނޑުމެންނަށް 2117ްްޅުގަ ްއަހަރާއި ްއަހަރުގ8ްްެވަނަ ވަނަ

ް ްސަރުކާރުން ްފެނިގެންދިޔަ،ްއޭރުގެ ްރައްޔިތުންނަށ61ްްްތެރޭގައި ްގޮތުން ްހޯދުމުގެ ްފައިދާ ްގޮތުން ްވަގުތީ ްރަށެއް އެތައް

ްތަންް ްމަސައްކަތްކުރި ްތަރައްޤީކުރަން ްރިސޯޓުތައް ްނަގައިގެން ްލާރި ްއެޑްވާންސަށް ްއެއިން ްއަދާްދޫކޮށްލާފައި، ްއަދި .

ހަމައަށްްޖެހެންދެންްވެސްްއެއިންްދެތިންްރިސޯޓެއްްނޫންތަނެއްްނެތްްހެދިފަްއެއް.ްއެހެންްރިސޯޓުތައްްނެހެދިްއޮއްވާ،ް

ް ްއިތުރަށް ްޓޫރިޒަމުގ14ްްެއަނެއްކާ ްކުރަނީ.ްކޮބައިތޯ ްކަންތައް ްމި ްލާރިނަގައިގެން ްއެޑްވާންސަށް ްދޫކޮށްފައުްއެއިން ރަށް

ްކިޔައިގެ ްބޭފުޅަކީްމާސްޓަރްޕްލޭނޭ ންްވާހަކަދައްކާްމީހުން.ްއަޅުގަނޑުްހިތާމަކުރަންްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓަރަކަށްްއިންނެވި

ްބޭފުޅާ.ް ްގޮވާލި ްޓެކްސްނުދައްކަން ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްދިވެހި ްއިނދެގެން ްރައީސްއަކަށް ްޖަމުޢިއްޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ

ް ްބޮޑުކުރާނަމޭ. ްޓެކްސް ްތިމަންނަމެން ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ް%މިއަދު ްޓެކްސް ްޓޫރިޒަމް ް%8ްތިމަންނަމެން އަށ15ްްްއިން

%ް ްދަނޑިވަޅެއްގައި ްހީނަރުވެފައިވާ ްޓޫރިޒަމް ްދުނިޔޭގައި ްޢިއްޒަތްތެރ15ްްިނަގާނަމޭ. ްކިހިނެއްތޯ ްނަގައިގެން ޓެކްސް

ް ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުރިއަރާނީ. ްޓޫރިޒަމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ 3.5ްްރައީސް ްއަޅުގަނޑުމެނ6ްްްއިން ްދެން ްގެނައީ. އަށް

8ްް%ްބުނީ ްނަގާ ްގޮތުގައި ްޓެކްސްގެ ްބެޑް ްއޭގެއިތުރަށް ްނަގާނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެނ8ްްްއޭ ްއަޅުގަ ޑޮލަރު

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްގުޅިގެން ްސަރުކާރާ ްމި ްފަރާތްތައް. ްހިންގާ ްރިސޯުޓ ްމިއަދު ްކޮބައިތޯ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އުވައިލާނަމޭ.

ް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްތައްޔާރަށް. ްކުރަން ްމިކަން ްއަޑުްތިއްބެވީތޯ، ްފަރާތެއްގެ ްއެއްވެސް ްމިއިން ހައިރާންވޭ
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ްއަޅުގަނޑުމެންް% ްނީވޭ.ްކުރީގައި ނޑުމެންނަކަށް ްމެންބަރުންނ6ްްާއަޅުގަ ްއައިސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްފެށުނީމަ ނަގަން

ް ްނުވޭ. ްގެއްލުމެއް ްރިސޯޓަކަށް ްމިއަދު ްބައްދަލުކުރައްވާ. ްއޯނަރަކު ްރިސޯޓު ްމިއިން ްފަހަރު ްހަތަރު ްދެތިން މީްދުވާލަކު

ްތެރެއިންް ްބަޖެޓުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ހައިރާންވާންޖެހޭ

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަކީްމީްލިބޭނެްފައިސާްއެއްްނޫނޭ.ްއެހެންކަމުނ2ްްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމިްއާމްދަނީގެްތެރެއިންް

ް ްރުފިޔާްޚ16.9ްަބަޖެޓުގެ ްއެއީްބަޖެޓުްޑެފިސިޓު.6ްްރަދުކުރަންްއޮތްއިރު،ްއޭގެތެރެއިންްބިލިއަން ބިލިއަންްރުފިޔާްއަކީ

ްބޭފުޅެއް،ްޢާތިފުް ްނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްމަސައްކަތްކުރައްވާ ްއިން ްދާއިރާ ްއިކޮނޮމިކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

%ް ްބަޖެޓު ްވިދާޅުވެފަ. ްހަވީރުގައި ްމިއަދު ްއޮތީ ްމި ްސަރުކާރަށްްޑެފިސިޓ21ްުޝުކޫރު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވާނޭ

%ް ްބަޖެޓު ްވިދާޅުވަނީ ްޝުކޫރު ްޢާތިފު ްބައްލަވާ.21ްްނިސްބަތްވާ ްބޭފުޅުން ްހަވީރުގަ.ްތި ްއޮތީ ްމި ްކަމަށް ޑެފިސިޓުވާނެ

ްވިދާޅުވާް ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްމީ ްއޮތީ. ްދަންނަވާލަން ްކީކޭތޯ ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކިހިނެއްތޯއޭ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްވާ ްޓަކައި، ްކުޑަކުރުމަށް ްސާރވިސް ްސިވިލް ްސަރުކާރުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހަކަ.

ް ްއިން ްއޭ.ޑީ.ބީ ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްސާރވިސް ްސިވިލް ްސަރުކާރުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްޑޮލަރުގ12ްްެރައީސް. މިލިއަން

ް ްނަގ12ްްަޕްރޮގްރާމެއް، ްފައިސާ ްޑޮލަރުގެ ްއިންްމިލިއަން ްސާރވިސް ްސިވިލް ްހިންގިން. ްޕްރޮގްރާމެއް އިގެން

ް ްދަށުން ްކުރިން.ްއޭގެ ްމަސައްކަތްތައް ްގިނަގުނަ ްދީ،ްއެތައް ްޕެކޭޖެއް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްވުރ4ްްެރިޑެންޑެންޓުވާ ހާހަށް

ފާރިތަކަށާއިްގިނަްސިވިލްްސާރވިސްގެްބޭފުޅުންްސަރުކާރުްދޫކުރައްވައި،ްސިވިލްްސާރވިސްްދޫކުރައްވައިްއަމިއްލަްވިޔަ

ްދިޔަ.ް ްއިތުރުވެގެން ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްޤައުމުގެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްވަޑައިގެންނެވި. ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްއަދި ކިޔެވުމަށާ،

ް ްވާތަން. ްއިތުރުވެފައި ްމުވައްޒަފުން ްސާރވިސްގެ ްސިވިލް ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިއަދު 8ްއެހެންނަމަވެސް

ްއެއީްހެލްތުްހާހާްދޭތެރ8ްޭހާހާއ7ްްިހާސް.ް ްވިދާޅުވަނީ ްއިތުރުވެފައިްއެބަހުރި.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރު ްމުވައްޒަފުން ގެ

ސެކްޓަރުގެްބޭފުޅުންްއަލުންްސިވިލްްސާރވިސްްއަށްްވެއްދީއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހެލްތުްސެކްޓަރުގެްމުވައްޒަފުންގެް

ް،5467ްއަދަދަކީް ްއަނެއް ްކޮބައިތޯ ްވެއްދީ.ްްމީހުން.ްސިފައިންގ2111،3111ްެދެން ްމި ްތެރެއަށް ތެރެއަށް،ްފުލުހުންގެ

ްމީް ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްއޮޅުވައިލާފައި ްޙަޤީޤަތް ްކަންތައްތަކުގެ ްއޮޅުވައިލާފައި، ްރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލާފައި،

ްއޮތްް ްޤަބޫލުކުރާނެްގޮތެއްްނޫން.ްއަދިްއޭގެއިތުރަށްްއެބަ ނޑުމެން މީްކޮންޓްރެކްޓުްމުވައްޒަފުންްގެންނަން.712ްްއަޅުގަ

ްވަޒީފާް ްވަގުތީ ްދިމާކޮށް، ްއިންތިޚާބާ ްއަންނަ ްމި ްމީ ްމުވައްޒަފުންނެއްތޯ. ްގެންނަ ްގޮތުން ްކޮންޓްރެކްޓުގެ ކީއްކުރާ

ްބައިް ްމި ްބަޖެޓުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓެއް. ނޑައަޅާފައިވާ ްކަ ްޓަކައި ްދިނުމަށް މީހުންނަށް

ް ްމި ްގޮތްގޮތަށް ްނޫން ްއެ ްއަދި ްއުނިކޮށްލާނަން. ްމުސާރަދިނުމަށް ްހިމެނިފައިވޭ.377ްްމުވައްޒަފުންނަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްބަދަލުގައިް ްއޭގެ ްއުޅެނީ. ްމި ްނުދެވިގެން ްޚިދުމަތްތޯ ްއަސާސީ ްރަށްރަށުގެ ްކިތައް ްބަނދަރުތޯ. ްރަށުގެ ކިތައް

ްވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަނީ. ްމި ްހޯދޭތޯ ްގޮތްތައް ްދެވޭނެ ްފައިސާ ްއެބަްމީސްމީހުންނަށް ސްނާލަން

ްސާރވިސްގެް ްސިވިލް ްދެކެވެނީ. ްޤައުމުގައި ްމުޅި ްއަބަދުވެސް ްވާހަކަ ްދަށް ްޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ްސާރވިސްގެ ްސިވިލް ޖެހޭ،
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ްޓަކައިް ްކުރުމަށް ްއިތުރުކުރަންވީ.ްއެކަން ްޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ްމަދުކޮށްފައި، ްނޫންވީ.ްމުވައްޒަފުން ްއިތުރުކުރާކަށް މުވައްޒަފުން

ްސިވިލް ނޑުމެން ްކަންތައްތައްްްއަޅުގަ ްމި ްހިންގައި، ްޕްރޮގްރާމުތައް ްތަންރީނު ްމުސާރަދީގެން ްއަށް ސާރވިސް

ްއޮތްްފައިސާް ްސިވިލްްސާރވިސްގެްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްފެންނަނީ ްމި ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ކުރަންޖެހެނީ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްވިދާޅުވަނީ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްވާތަން. ްމިނިވަންްމަދުކޮށްފައި ްއިތުރުކުރީމޭ. ްފައިސާ ތަކަށް

ްތިމަންނަް ްއިތުރުކުރެއްވީ. ްބަޔަކަށްތޯ ްކޮން ްވިދާޅުވީ ްވަޑައިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްބޭފުޅުން މުއައްސަސާތަކުގެ

ްވިދާޅުވީް ްބޭފުޅުން ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްއެހެން. ްވިދާޅުވީ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމަދުވީއޭ. ްއިތުރުވެފަ. ްނެތޭ މެންނަކަށް

ްއޮތީްތިމަން ްއިތުރުވެފައި ްއިތުރުވެފަ. ްނެތޭ ްމެންނަކަށް ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްނެތޭ. ްމެންނަކަށް ނަ

ފުލުހުންނަށާއިްސިފައިންނަށާއިްޖުޑިޝަރީްއަށް.ްއެްވާހަކަްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްއައިއްސަްއިރުއިރުކޮޅާްއައިއްސަްމިް

ްއަޅުގަނޑު ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޒާރވްްްދައްކަނީ. ްދައުލަތުގެ ްވާހަކަ. ްރިޒާރވްގެ ްއޮތީ ދައްކާލަން

ް ނޑުމެން 2111ްްއަޅުގަ ްރިޒާރވަކީ ްއިރު ްނިމުނު ްއަހަރު 334.87ްްވަނަ ްރުފިޔާ. ްއަހަރ2112ްްުމިލިއަން ވަނަ

ް ްއޮންނާނެ، ްއަންދާޒާކޮށްފައި ްނިމޭއިރު ނޑުމެން 2112ްްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރަށް ްޑޮލަރ371.71ްްުވަނަ މިލިއަން

ްކަމަށް.ްއެއީްއެމް. ްއިމްޕޯޓ2.3ްްުއެމް.އޭގެްރިޒާރވުގައިްހުންނާނެ ްޤައުމަށްްބޭނުންވާ ްއިމްޕޯޓު،ްމި މަހުގެ.2.3ްްމަހުގެ

ް ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމި 2112ްްއެހެންނަމަވެސް ްރިޒާރވަކީ ްއަންނައިރު ްނިމިގެން ްއަހަރު ްޑޮލަރ297.5ްްުވަނަ މިލިއަން

މިލިއަންްޑޮލަރަކީްއެއީްބޭންކުތަކުގެްރިޒާރވް.ްއެއީްއެމް.އެމް.އޭގ195ްްެކަމަށްްމިްބުނަނީ.ްއޭގެތެރެއިން،ްއޭގެތެރެއިންް

ްމާނައަކީް ްއޭގެ ްއެހެންވެއްޖެއްޔާ ްހުންނަ. ްރައްކާކޮށްފައި ްއެމް.އެމް.އޭގައި ްފައިސާ ްބޭންކުތަކުގެ ްއެއީ ްނޫން. ރިޒާރވެއް

ް ްރިޒާރވަކީ ްއިހަށްދުވަހ112.5ްުދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑޮލަރޭ، ްއަޑުއިވުނީްްމިލިއަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ް 51ްްރިޒާރވުން ްރިޒާރވަކީ ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްމިއަދު ްއެހެންވެއްޖެއްޔާ ްދައްކައިފިޔޭ. ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްޑޮލަރު 52ްމިލިއަން

ްބަނގުރޫޓުކުރުމަށްް ްޤައުމު ްމި ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި ްބަނގުރޫޓުވާނެ. ްޤައުމު ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑޮލަރު. މިލިއަން

ް ްކްލަބަށް،ްޓަކައި ްޕެރިސް ްދާންޖެހޭނީ ްސަރުކާރުން ްދަންނަވަނީ.ްދެން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްއެއަށްް ްރީސްޓްރަކްޗަރކުރަންޖެހޭނީ. ްލޯނު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮސްގެން ްކްލަބަށް ްޕެރިސް ްމެދުވެރިކޮށް. އައި.އެމް.އެފް

ނީްއިޤްތިޞާދީްއިސްތިޢުމާރުގެްދަށަކަށްްގޮއްސަ.ްއެކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްމާފުހޯދަންޖެހޭނީ.ްއޭރުންްމިްޤައުމުގައިްއޮންނާ

ްޤައުމުގައިް ްމި ްވެރިކަމެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްއައި.އެމް.އެފްގެ ްގެއްލުނީ. ްކޮންޓްރޯލް ްއިކޮނޮމިކު ްކަމެއް. ްކުރާ ްސަރުކާރުން މި

ނޑުމެންގެްކޮންޓްރޯލްްގެއްލުނީ.ްމީްމިްޤައުމަށްްމިްބަޖެޓުންްކު ނޑުމެންްމިްބަޖެޓުްހިނގާނީ.ްއަޅުގަ ރެވޭްކަމަކީ.ްއަޅުގަ

ްބަދަލުކޮށްް ްބަޖެޓު ްމި ްމަސައްކަތްކުރާނަން ްއިނދެގެން ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްހެޔޮނުވާނެ. ފާސްކުރާކަށް

ްތިންް ްގޮތުން ްވަގުތީ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމު ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްދައުލަތްްމަހުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބަޖެޓު، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮއްސިއްޔާ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެ ްފާސްކުރުމަށް. ބަޖެޓެއް
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ްފެނިގެންނުދޭ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކުން ްމި ްގޮތެއް ްނޫން ްއެ ްއިޢުލާނުކުރަންޖެހޭނެ. ބަނގުރޫޓުވާނެ.ްބޭންކުރަޕްސީ

 ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްވެސްްމިްބަޖެޓުް `ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއެހެންްްމެންބަރުންނެކޭްއެއްފަދައިންްއަޅުގަ

ްދާއިރާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބަލައިލީ ނޑުްވެސް ްއަޅުގަ ްބަލައިލައިފިން.ްއަޅުގަނޑުްފުރަތަމަްވެސް ނޑުމެންގެް،ްފޮތް އަޅުގަ

ްބަލައިލާއިރުް ްއޮތީ. ްކޮށްދެވެން ްކޮންކަމެއްތޯ ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަތޮޅަށް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ އަތޮޅުތެރޭގައި

ްބަޖެޓުގައިްއޮތް.ްމަސައްކަތްްހިނގަމުންދާްތަނެއްް ްތޮށި،ްކުރީްއަހަރުގެްވެސް ްކޮމަންޑޫގެްވަށާ ނޑަށްްފެނޭްއެބަ އަޅުގަ

ްކޮންމެ ްކޮންޓެކްޓަރްްވީތީވެ،ްއެއަށް ްފަޅު ްފަޅު،ްމަރޮށީގެ ްފޯކައިދޫގެ ްހުރި.ްދެން ްއެބަ ްދީފައި ްފައިސާ ްވަރެއްގެ ވެސް

ްހަތަރުް ްސްކޫލުގެ ްފޯކައިދޫގެ ްބަލައިލިން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއޮތް. ްއެބަ ްވާހަކަ ްކުރާ ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ފައިނޭންސް

ްއަޅު ްއަންގަވާފަ. ްސިޓީއަކުން ްއޮތީ ްމިނިސްޓަރު ްވާހަކަ ްއަޅާ ްއެއެއްްކްލާސްރޫމު ްބަލައިބަލާ ްފޮތް ްބަޖެޓު ނޑަކަށް ގަ

ްކަހަލަް ްކޮށްދެވޭ ްވެސް ްކަމެއް ްބުނާ ްއެ ްކޮށްދޭން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބަލައިލީ ްއަޅުގަނޑު ްދެން ްކޮންމެއަކަސް ނުފެނުނު.

ްއެއްޗަ ްބުނާ ްޚަރަދުކުރަން ްފުރަތަމަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތަށް ްފާހަގަކުރެއްވި ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްއޮތީ. ކާއިްގޮތަކަށްތޯ

ް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްނުވޭ. ްދިމަލެއް ްއެއްޗަކާ ްބުނާ ްކަމަށް 12.8ްްލިބޭނެ ްއޭގެތެރެއިން ްބުނާއިރުގައި، ްރުފިޔާ 2ްބިލިއަން

ްލައިގެން،ް ްދަށަށް ްޤާނޫނުތަކެއްގެ ްފާސްނުކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަދި ްއަކީ ްރުފިޔާ ބިލިއަނެއްހާ

ްއަޅުގަ ްއަދި ްނެތް، ްޚިޔާލުގައި ނޑުމެންގެ ްއިޞްލާޙުތަކެއްްއަޅުގަ ްފާސްނުވާނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޔަޤީން ްހަމަ ނޑަށް

ނޑުްއެހެންްނަމަވެސްްހިތްހަމަޖެހުނުްކަންތައްތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއެއީް ގެނެސްގެންްނޫނީްލިބެންްނެތްްފައިސާ.ްްއަޅުގަ

ްނިޒާް ްޓެކްސް ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަރުކާރުން ނޑުމެންގެ ްތަޢާރުފުކޮށް،ްއަޅުގަ މު

ްރައްޔިތުންް ްޓެކްސްނެގުމަކީ ްވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލުތަށް ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިޒާމު ޓެކްސް

ހަލާކުވާކަމޭްބުނެ،ްޖީ.އެސް.ޓީްނެގުމަކީްމިްޤައުމަށްްބޭރުމީހުންްނާންނާނެްކަމަށްްވާހަކަދެއްކިްމީހުން،ްއެްޓެކްސްތައްް

ްބޮް ްމާ ް%އެއަށްވުރެ ްޓި.ޖީ.އެސް.ޓީ ްމިސާލަކަށް ްހުރިކަން. ްހުށަހަޅާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއިތުރުކުރަން ްބޮޑ8ްްުޑަށް އަށް

ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީް% ްބުނިްމީހުންްމިހާރު ްއަށްްގެސްޓުންްނާންނާނޭ އަށްްބޮޑުކުރަންްހުށަހަޅާފައ15ްްިކުރިއިރުގައިްރާއްޖެ

ް ްސާރވިސްޗާޖު ްއެއަރޕޯޓު ްބަދަލުކ18.5ްުއޮތްކަން. ްޑޮލަރަށް ްއޭތި ްމީހުން،ްމިހާރު ްވާހަކަދެއްކި ްއެކަމާ 31ްރިއިރުގައި

ޑޮލަރަށްްބޮޑުކުރަންްހުށަހަޅާފައިްއޮތީ.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވަންްބޭނުން.ްއަޅުގަނޑުމެންްއެންމެންްވެސް.ްބޭނުންވަނީްމިް

ނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްބޭނުންވަނީްހުރިހާްރަށެއްގައިްނަރުދަމާއެޅު ން.ްހުރިހާްރަށެއްގައިްޤައުމުްތަރައްޤީކުރުން.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަކީްއަޅުގަ ފެންހޮޅިްއެޅުން.ްހުރިހާްރަށެށްގައިްބަނދަރުހެދުން.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަ
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ްހިތްވަރުގަދަ،ް ްކެރިގެން،ްވަރަށް ްތަރައްޤީގެނެވޭނީްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްމި ްތަރައްޤީ،ްއަޅުގަނޑުމެން ްޤައުމަށްްބޭނުންވާ މި

ްވި ްބޮޑުްވަރަށް ްވަރަށް ްވާހަކަދެއްކީމަ ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަވާލުކޮށްގެންނޭ. ްޤައުމު ްމި ްވެރިޔަކާ ސްނުންތެރި

ްއޮތީ.ް ްވެފައި ްޖޯކަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވާހަކަދެއްކީމަ ްސީ.އެސް.އާރު.އެސްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ. ްވެފައި ޖޯކަކަށް

ްއާއިްސީ ްޕީ.ޕީ.ޕީ ްހެދިއިރުގައި ްބަޖެޓު ްޙަޤީޤަތުގައިްއެކަންްފާޅުގައިްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަްއޮތް.ްއެއީ ްލާފައި .އެސް.އާރު

ްތަރައްޤީވާނީ،ްމިް ްޤައުމު ްމި ްބުނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަރުކާރު،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރު ނޑުމެންގެ ްނުކެރޭ.ްއަޅުގަ ކުރާކަށް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުޅުވާލައިގެންނޭ. ްވިޔަފާރިތަކަށް ްބޭރުގެ ްޤައުމު ްމި ްތަރައްޤީކުރެވޭނީ ްއެްޤައުމު ްފެށިން. ްމަސައްކަތް އެ

ްހުރީ.ް ްތަރައްޤީނުކުރެވިފައި ްރަނގަޅު. ްދިނިން. ްމީހުންނަށް ްރަށްތަކެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެނުން. ްނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ

ްތަރައްޤީް ްވަރުގެ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ްނޫނީ ްތަރައްޤީކޮށްގެން ްދީ، ްރަށްތަކެއް ްވެސް އެކަމަކު

ްގެނެވޭކަ ްދަންނަވާލަންްއެއް ްހުރި. ްއެބަ ްދަތިތަކެއް ްވިސްނާއިރުގައި ްއަށް ްޕީ.ޕީ.ޕީ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ށް

ްކޮންް ްދެން ްއޮތީ، ްއެތާ ްޖީ.އެމް.އާރުތޯ ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމައްސަލަ. ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ބޭނުން،

ްދަް ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނޫން ްއެއީކީ ނޑުމެންގެްކުންފުންޏެއްތޯ، ްއަޅުގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ންނަވަން

ްމިް ްތާރީޚު. ްޤައުމުގެ ްމި ްބަލާނެ ްވިޔަފާރިވެރިން ްއަންނަ ްދެން ްހުޅުވައިލާއިރުގައި ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންގެ ޤައުމު،ްއަޅުގަ

ހާތަނަށްްއައިްޤައުމުގައިްބޭރުގެްއިންވެސްޓަރުންްއިންވެސްޓުކުރީމަްކިހިނެއްތޯްވަނީްބަލާނެ.ްބަލާއިރުގައިްމިްޤައުމަށްްމިް

ްގޮތަކުންް ްއެއްވެސް ްނޫނީ ްއޮތީމަ، ްބޭރުކޮށްލާފައި ްގަދަކަމުން ްއިންވެސްޓްމަންޓު ްބޮޑު ްއެންމެ ްވިޔަފާރި، ްބޮޑު އެންމެ

ބޭރުކޮށްލާފައިްއޮތީމަްމިއީްބޭރުންްއަންނަންްތިބިްދެންްހާސްވާނެްކަމެއް.ްޤާނޫނެއްގެްދަށުންްވިޔަސް،ްކޯޓުންްވިޔަސްް

ްއަ ްއަދި ްބިރުގަންނާނެކަން.ްބޭރުކޮށްލެވުނީމަ ްމީހުން ްއެ ްބޭރުކޮށްލެވުނީމަ ްޚިލާފަށް ްވެސް ްކޯޓުއަމުރާ މުދުން

ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްވިސްނަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއާބާދީ،3ްްއެހެންނަމަވެސް ްމީހުންގެ ްއެއްހާ ލައްކަ

ްދިވެހިންް ްނުލައި، ްވިޔަފާރިތައް ްބޭރުގެ ްނުލައި، ްއިންވެސްޓަރުން ްބޭރުގެ ނޑުމެން ްކިޔައިގެންްއަޅުގަ ްޤައުމޭ ްދިވެހި ނަށް

ްޤައުމުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ. ްބިލިޔަނެއްހާ ްލިބޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވިއްކައިގެން ްއެކަނި ްމަސްކޮޅު ތިބެގެން،

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނޫނީ ްއެކަމަކު ްރަނގަޅު. ްގޮތް ްއެ ްބޭނުމިއްޔާ ްގިފިއްޔާ ްއާއި ްބޮއްކުރަ ްގޮތަށް ްއޮތް ކުރީގައި

ްޖެހޭ ްރާއްޖޭގައިްޤައުމު ްމި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްކޮބައިތޯ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުޅުވާލަން. ްއިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ްބޭރުގެ ނީ

ްއޮތީ.ްބައްލަވާ!ްމިހާރުވެސްް ްތަފާތެއް ްކުޑަކުޑަ ްކުންފުންޏެއްތޯ.ްވަރަށް ްކުންފުންޏެއްތޯ،ްދިވެހި ްބޭރު ްހިންގަނީ ރިސޯޓު

ްނޫ ްމަދެއް ްރިސޯޓެއް ްހިންގާ ްކުންފުނިތަކުން ްހިންގާްބޭރު ްކުންފުނިތަކުން ްބޭރު ްބެލިޔަސް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ން.

ްލިބޭ.ް ްލިބޭ.ްޓެކްސް ްޗާޖު ްލިބޭ.ްސާރވިސް ްމުސާރަ ްބޮޑު ްމާ ްލިބޭ.ްމުވައްޒަފުންނަށް ްބޮޑަށް ްމާ ްޓެކްސް ރިސޯޓުތަކުން

ްދެން ްލިބޭ. ްވަޒީފާ ްވިއްކޭ. ްބާވަތްތައް ްދަނޑުވެރިކަމުގެ ްހައްދާ ްރަށްރަށުގައި ނޑުމެންގެ ްރިސޯޓުްްއަޅުގަ ްބަޔަކު ބޭރު

ނޑުމެންްރައްޔިތުންްވެސްް ހެދިޔޭްކިޔާފައިްއެއީްއެްރަށްްބޭރަށްްވިއްކާލުންްކަމަށްްބަޔަކުްވިސްނައިދެންޏާްމިއީްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްނޫން. ްބައެއް ްހޭލުންތެރި ްއެހާ ްއެންމެންނަކީ ްކަމެއް. ްޖެހިލުންވާނެ އެކަމާ
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ްހި ްހެޔޮ ްބޭރުގެްމެންބަރުން ްޤައުމަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްނަންޏާ ްޤައުމަށް ްމި ްހެޔޮހިތުން ތުން،

ްފޯރާް ްމާ ްބޮޑެތި، ްމާ ްވުރެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޤައުމެއް. ްކުޑަކުޑަ ްމިއީ ްރާއްޖެ ްގެންނަން. އިންވެސްޓަމަންޓުތައް

ޤައުމުްދިވެހިންނަށޭ،ްދިވެހިންްއުޅުންްގޮތަށޭްްޤައުމުތަކުގައިްވެސްްމިކަންްއޮންނަނީްމިހެން.ްއަޅުގަނޑުމެންްދިވެހިންގެ

ްނުލިބޭނެ.ް ްއެއް ްތަރައްޤީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބިރުގަންނަވައިގެން ްރައްޔިތުން ްގޮތުގައި ްމި ްއުޅޭނީ، ދިވެހިން

ްއެބަްޖެ ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްފަދައިންްކެރިގެން،ްހާމަކަންްބޮޑުްގޮތެއްގައިްބޭރުމީހުންނަށްްމިްޤައުމު ހޭްއަޅުގަ

ްބޭރުގެް ްޤައުމަށް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބިރުގަންނާކަށްނުޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްވިޔަސް، ްބަޔަކަށް ްކޮންމެ ްއެއީ ހުޅުވާލަން.

މީހުންްއިންވެސްޓުކޮށްފިއްޔާްއަޅުގަނޑުމެންގެްދީންްހިނގައިދާނެްކަމަކަށް.ްމިްޤައުމުގައިްމިހާރުވެސްްބޭރުމީހުންްމަދެއްް

ްއުފާ ްއެކަމާ ްތިބިްނޫން.ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަޅުގަނޑުމެންްމިހާރު ްޖެހެނީ ްމި ްމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭ.

ްކަމަކީ.ް ްކުރަންވީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެދުމަށް.ްއެއީ ްގޮތެއް ްގެނެވޭނެ ްމީހުން ްއިތުރަށް ްގޮތަކާއި ްނުފިލާނެ ްދުވެ ބޭރުމީހުން

ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްއޭރަށް. ްތަރައްޤީކުރެވޭނީ ްޤައުމު ްމި ނޑުމެން ްދައްކަން.ްްއަޅުގަ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ނިޒާމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޫން، ްކަމެއް ްއޮތް ްކުރެވެން ްޓަސްލާފައި ްއެގޮތަށް ްދައުލަތަކަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް އެއްފަސްކުރުމަކީ

ްދަށު ްއިންވެސްޓަރުންގެ ްބޭރުގެ ްދަށުން. ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްއޮތީ ްކުރެވެން ްވެސް ްއެއްފަސް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ން.ްރައީސް.

ްއިންޓަރނޭޝަނަލްް ްއެއަރޕޯޓް ްހަނިމާދޫ ްވެރިކަމުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ްހަދާން ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްއެްވާހަކދެއްކިން ްއޭރު ނޑުމެން ްއިންޓްރަސްޓުނެގި.ްއަޅުގަ ްފަރާތަކުން ްދެތިން ްހެދުމަށް އެއަރޕޯޓަކަށް

ްލެވޭ ްތެރެއަށް ްނިޒާމެއްގެ ްއެއަރޕޯޓްްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްހަނިމާދޫ ްކިޔައިދިން، ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމީހުން ްއެ ތޯ.

ްޖެހުމެއްް ްބޯޑެއް ްބޭރުގެ ްއެތާގައި ްއިންޓަރނޭޝަނަލްކުރުމަކީ ްއެކަމަކު ްބޭނުމޭ. ްތިމަންނަމެން ްކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްޙަޤީޤަތްތައް ްޙަޤީޤަތެއް، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްބުނި،ްނޫނޭ. ްމީހުން ްއެ .

ްދަތުރުފަތުރުް ްއެކަށީގެންވާވަރުގެ ްތަނަށް ްއެ ްހިންގޭނީ ްއެއަރޕޯޓް ްހަދައިގެން، ްއެއަރޕޯޓެއް ްއެތާގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ކުރާނެ،ްއެްތަނަށްްއެކަށީގެންވާްވަރުގެްވިޔަފާރިްއެއްްލިބޭްކަހަލަްގޮތަކަށޭ.ްތިމަންނަމެންނަށްްއެއަރޕޯޓާްއެއްކޮށްްދޭށޭް

ްކޮބައ21ްި ްރަށް. ްބަޔަކަށްތޯ ްކޮން ްކޮބައިތޯ، ްތަފާތަކީ. 21ްްތޯ ްނުދޭންވީ. ްކީއްވެގެންތޯ ްނުދޭންވީ. ރަށ21ްްްރަށް

ް ްނަމަ، ްދިން ނޑުމެން 21ްްއަޅުގަ ްތަރައްޤީކުރާނެ. ްމީހުން ްއެ ްމިހާރ21ްްުރަށް ްހުޅުވުނީސް. ްއަލަށް ރިސޯޓު

ްއޮންނަނީ ްމި ްބިނާވެފައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ނޑުމެންގެ ްްއަޅުގަ ނޑަކަށް ްރަށުގ111ްްެގާތްގަ ވަރަކަށް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންކަމަށް، ްއަޅުގަނޑުމެންނަށ21ްްްރިސޯޓުގެ ްވިޔަސް ްހިންގިކަމުގައި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ރަށް

ްއެް ްވިއްކުނީސް. ްއެއްޗިހި ްހައްދާ ނޑުވެރިކަމުން ްދަ ްލިބުނީސް. ްވަޒީފާ ްލިބުނީސް. ްކުލި ްލިބުނީސް. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

އަހަރުްދުވަހުގެްތެރޭގައިްއ11ްްެރަށްްހިފައިގެންްނުދިޔައީސް.ްއަދިްއޭގެއިތުރުންްއެްމީހުންްބުނި،21ްްްމީހުންނަށްްއެ

ް ްވެދާނ51111ްްެހިސާބުގައި ްކަމަކަށް ްހެއްވާ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބިނާކޮށްދޭނަމޭ. ްއެއް ްސިޓީ ްއުޅެވޭވަރުގެ މީހުންނަށް

ްކުންފު ްބޮޑެތި ްބޭރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބުނީމަ. ްބަލާއިއެހެން ްބިލިއަނެއްހާްނިތަކަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްބޮޑު ްއެހާ ްއެއީ ރު
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ްއެހެންނަމަވެސްް ްގިނަ. ްވަރަށް ްދުނިޔޭގައި ްކުންފުނިތައް ްނުވާ ްއެއްޗަކަށް ްބޮޑު ްއެހާ ްއިންވެސްޓްމަންޓަކީ ޑޮލަރުގެ

ްވިޔަ ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ްއެއްޗެއް، ްއޮތް ްއަތުގައި ްމީހުން ްއެ ްވިޔަފާރިވެރިން ްބައެއް ނޑުމެންގެ ްފައިދާްއަޅުގަ ްއެއްގެ ފާރި

ްބޭނުމެއްް ްގެންނާކަށް ްއަކު ްވިޔަފާރި ްބޮޑު ްއަކު، ްވިޔަފާރިވެރި ްއެހެން ްއުނދަގޫވެދާނެތީ، ްމީހުންނަށް ްއެ ކުޑަވެދާނެތީ،

ްކިޔައިދެނީް ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮވަނީ، ްމި ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްއެކަން ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްމި ްޖެހިގެން ްމީ ނޫން.

ްރަށްތައް ްއެހެންްްދިވެހިންގެ ްއެއީ ްދިވެހިންނޭ. ްހިންގަންޖެހޭނީ ްއެއަރޕޯޓު ްދިވެހިންގެ ްދިވެހިންނޭ. ހިންގަންޖެހޭނީ

ްނުފޫޒު،ްއެް ްވިޔަފާރިވެރިންގެ ްބައެއް ްގޮތަކީ ްއުޅޭ ްވެގެން ްރައީސް،ްމި ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްއޮތީ ްކަމެއް އެއްވެސް

ްވިޔަފާް ްބަޔަކު،ްބޮޑެތި ްބޮޑު ްއެއަށްވުރެ ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްފަހަރެއްގައިްމީހުން ްއަންނާކަށެއް.ްއައިއްސިއްޔާ ްރާއްޖެ ރިވެރިން

ްބޭނުމެއްް ްއެއްވެސް ްޓަކައި.ްއެހެން ްކަމަށް ްޓަކައި.ްދަތިވެދާނެ ްކަމަށް ްއުނދަގޫވެދާނެ ްވިޔަފާރިތަކަށް ްމީހުންގެ ްއެ ވެސް

ްމިއަކު.ްމީގައިްކުރަންޖެހޭްކަމަކީްއަޅުގަނޑުމެންް ްދާއިރުްއަޅުގަނ2113ނެތް ޑުމެންްވިސްނަންޖެހެނީްގެްއިންތިޚާބަކަށް

ްގެނެސްދެވޭނީް ްވާހަކަދައްކައިގެން ްފާޅުގައި ްކެރިގެން، ްތަރައްޤީ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީވާނެ. ްޤައުމު ްމި ްވޯޓުދިނީމަ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހޯދާފައި ްލީޑަރެއް ްއެވަރުގެ ްލީޑަރަކަށްތޯ. ކޮން

ްނަ ްބަޖެޓުން ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނޭޅޭނެ ްއެއް ްނަރުދަމާ ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޮވެގެން އަހަރުނ51ްްްރުދަމާއަޅަން

ްއަށްްދެތިންްމިނިސްޓްރީގެްބޭފުޅުންްހާޒިރުކުރިން.ްއެްބޭފުޅުންްވެސްް ްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީ ވެސް.ްއަޅުގަނޑުމެންގެ

ް ްވިދާޅުވީ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެއްބަސްވޭ. ްމިއަކުންްއެކަމަށް ްނޫނޭ. ްބަޖެޓެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްތިމަންނަމެން ްބަޖެޓަކީ މި

ް ްބަޖެޓުގައި ްނެތޭ. ްވާކަށެއް ްކަމެއް 11ްްއެއްވެސް ްއޮތްއިރުގައި، ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްކަމަށ12ްްްބިލިއަން ްލިބޭނެ ބިލިއަން

ް ްވެސް ްހަމަގައިމު 2ްްއޮތްއިރުގައި ްނެތް. ްލިބޭކަށެއް ްޖީ.އެމ11ްްްބިލިއަން ްލިބޭއިރުގައި ްޔަޤީންްބިލިއަން ްހަމަ .އާރު

ްގޮތަކުންް ްކޮންމެ ްއަދި ްބޭރުކުރިޔަސް، ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއަދި ްބޭރުކޮށްލައި، ްޖީ.އެމް.އާރު ްއެއްޗަކީ ްއެނގޭ ނޑަށް އަޅުގަ

ްބައެއްގެް ްވެސް ްގޮތުން ްއިންސާނިއްޔަތުގެ ްއަދި ްވެސް ްގޮތުން ްދީނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ބޭރުކުރިޔަސް

ްނުގެް ްއެއް ްޖަހަ ްމުދަލެއް ްބަދަލުދޭނީ. ްނުޖަހާ ްބަޖެޓުގައި ްކިހިނެއްތޯ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުދޭން ްމީހުންނަށް ްއެ 6ްނެވޭނެ.

ް ްމިލިއަން، 5ްްސަތޭކަ ްއެއީ ްބަދަލުދޭއިރުގައި ްމިލިއަން ްނެތ11ްްޭސަތޭކަ ްދެން ްކޮބައިތޯ. ްދެން ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްޤައުމުގައިްސިވިލްްސާރވިސްްއަށްްމުސާރަދޭނެހާްފައިސާ ނޑުމެންްމި އެއްްވެސް.ްމިްހުންނަނީްވިސްނަންޖެހޭްްއަޅުގަ

ްހިފެހެއްޓޭނެް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއަނެއް ްބަލަންވީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްދެން ކަންތައްތައް.

ްޚިދުމަތްތަކަ ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންގެ ްބަލައިލާއިރުގައި ްބަޖެޓަށް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތެއް. ްކުޑަކުރެވޭނެ ްޚަރަދު ށް،ްނޫނީ

ްއުޅެނީް ްމި ްބޮޑުވެގެން ްމިފަހަރު ްވުރެ ްބަޖެޓަށް ްހުރި ްފަރުވާތަކަށް ްޞިއްޙީ ްރައްޔިތުންގެ ްބަނދަރުތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ

ް ްބަޖެޓު. 911ްްޑިފެންސްގެ ްއެއް. ްރުފިޔާ ްމިލިއަން 1ްްއެތައް ްރުފިޔާ. ްބަޖެޓަކުން.16ްްބިލިއަން ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްބޭނުމަކީ،ްޢިއްޒަ ްއަށްްކީއްކުރަންތޯ؟ްކޮބައިތޯ ްމިނިސްޓްރީ ްޑިފެންސް ްއެއްކޮށް ްބަޖެޓު ްރައީސް.ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތްތެރި

ްބޭރުް ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއަރާނެ. ްއަރަންވެއްޖެއްޔާ ްޤައުމަށް ްމި ްޤައުމަކުން ްބޭރު ްވެސް ްކަމަކު ްތިއްބެއް ދީގެން
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ންްޑޮލަރު.ްއިންޑިޔާގައިްމިދިޔަްއަހަރުްބިލިއ631ްްަޤައުމުތަކުގެްވާހަކަ.ްއެމެރިކާގެްމިދިޔަްއަހަރުގެްޑިފެންސްްބަޖެޓަކީް

ްދީގެނ41ްްް ްއެއްކޮށް ްބަޖެޓު ްމުޅި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްޑިފެންސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްޑޮލަރު. ބިލިއަން

ްއެރޭް ްޤައުމަށް ްއަނެއް ްޤައުމުން ްއެއް ްޒަމާނުހެން ްކުރީ ްޒަމާނަކީ ްމި ްނެތް. ްވާކަށެއް ްކަމެއް ްމި ްވެސް ްކަމަކު ތިއްބެއް

ްކަންތައްތަކަށްްޒަމާ ްދާޚިލީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްޖެހޭ ްމި ްބަލަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން، ނެއް

ފަހަރެއްގައިްލޯންޗެއްގައިްހައެއްކަްކަނޑުފޭރޭްމީހުންްއައިސްދާނެތީ.ްއެވަރުގެްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީްއެއް،ްޑިފެންސެއްް

ނޑުމެންްބޭނުންވަނީ.ްޑިފެންސްްފޯހެއް ނޑުމެންްބޭނުމެއްްނުވޭްބަޖެޓުްއެއްކޮށްްްއަޅުގަ ނޑުމެންްބޭނުންވަނީ.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ދީގެންްތިބޭވަރުގެްޑިފެންސްްފޯހެއްްމިތާްބާއްވާކަށެއް.ްކީއްކުރަންތޯ.ްއެއަށްވުރެްމާްރަނގަޅު،ްޑިފެންސްްފޯސްގެްބަޖެޓުް

ފައި،ްދެންްއޮތްްބައިްއަޅުގަނޑުމެންްނަރުދަމާްއެކަށީގެންވާްވަރަކަށްްކުޑަކޮށްލާފައި،ްދެްހާހެއްހާްމީހުންނަށްްކުޑަކޮށްލާ

އަށްްޚަރަދުކުރިޔަސް.ްބޯފެނަށްްޚަރަދުކުރިޔަސް.ްމިއީްބޭކާރުްޚަރަދުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބޭކާރުްޚަރަދު.ްމިްޒަމާނުގައިް

ނޑުމެންްރައްކާތެރިކަ މެއްްލިބޭކަން.ްއެއްްޤައުމުންްއަނެއްްޤައުމަށްްއަރައިފިއްޔާްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްއަޅުގަ

ްއޮތީ.ް ްމި ްހަދާފައި ްއެގްރިމެންޓެއް ްއެތައް ްއޮތީ. ްމި ްބައިވެރިވެފައި ްއެއްގައި ްޖަމުޢިއްޔާ ްއެތައް ްއެކަހަލަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެކަމުގައިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް.ްމީގެްކުރިންްރާއްޖެްއަށްްބަޔަކުްއެރީތީްވެސް ްފެންނަމުންދާ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްބަޖެޓުްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީްއަށްްލައިގެންްްއެހީތެރިވީްބޭރު ޤައުމަކުންްއައިސް.ްއަދިވެސްްކޮށްދޭނެ.ްއަޅުގަ

ްގޮސްް ްހިފައިގެން ްޕަންޕު ްފެންބޮޑުވެއްޖެއްޔާ ްރަށެއްގައި ްކަމަކީ. ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ްކޮބައިތޯ ްނުޖެހޭ. ތިބޭކަށެއް

ް ްމި ްއެކީ ްހިތާމަޔާ ްކަމަކީ. ްކުރާ ްމި ްމިއީ ްވެސްްފެންހިއްކަދިނުން. ްފަހަރެއްގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ވާހަކަ

ފާޑުކިޔާކަށްްބޭނުމެއްްނުވޭ.ްއެކަމަކުްދިވެހިރާއްޖޭގައިްމިްއޮތްްކުޑަކުޑަްސަރުކާރުގައިްމިްއޮތްްކުޑަކުޑަްއާމްދަނީްއެހާް

ކުރީްމިހާތަނަށް.ްްބޮޑުްބައެއްްއަޅުގަނޑުމެންްޑިފެންސަށްްޚަރަދުކުރުމަކީްއެއީްއިސްރާފެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކީއްތޯ

ްދޯންޏެއްް ްހޯދުން. ްއެހީތެރިކަން ްކެތްނުވެއްޖެއްޔާ ްޕޮލިހަށް ްނިކުމެ ްބަޔަކު ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ. ްކުރަން ކީއްތޯ

ގެއްލިއްޖެއްޔާްއެްހޯދަންްކޯސްޓްގާޑުގައިްނިކުތުން.ްއެވެސްްއިހަށްދުވަހުްގެއްލުނުްބޯޓުްވެސްްއެންމެްފަހުންްހޯދަންްމިް

ްއިންޑިޔާ ނޑުމެންގެްްޖެހުނީ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރެވޭނެ ްމިއީ ްގޮތަށް. ްމި ްއޮތީ ްމިކަން ްއެހީގަ. ސަރުކާރުގެ

ްރައީސް.ް ްނެތް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްއިސްރާފުކުރާނެ ްމި ްލައިގެން ްއެއް ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްއެތައް ްކޮންމެހެން ބަޖެޓުގައި

ްޑިފެންް ނޑު ްއަޅުގަ ްހީފުޅުނުކުރައްވާތި ްވެސް ްއެއްޗެއްްފަހަރެއްގައި ްފޯހަށް ްޑިފެންސް ްނޫނީ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ސް

ްއެމެރިކާއަކަށް،ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ްވިސްނަވަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމާ ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްނޫން.ްމިއީ ބުނަނީއޭ.

ްއެހެންް ްވިއްކާލިޔަސް. ްރާއްޖެ ްމުޅި ްއަޅުގަނޑުމެން ްގަނެނުދެވޭނެ ްމަނަވަރު ްހަނގުރާމަކުރާކަށް ްއެކަްންއިންޑިޔާއާ ވީމާ،

ްލާރިް ްއެ ްއޭރަށް ްތިބޭނީ. ްހަދައިގެން ްފޯސް ްޑިފެންސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންވަރުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ހުއްޓައިލާފައި

ނޑުމެންނަށް،ްއަޅުގަނޑުމެންގެްއާސަންދައަށާއިްއެހެންްއެއްޗިއްސަށްްޚަރަދުކުރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީް އަޅުގަ

ްވިސްނަންވެއް ނޑުމެން ްސިޔާސީވެގެންްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކާއިރު ްމިތާނގައި ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްކަމެއް. ޖެ
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ްވެސްް ްފަހަރެއްގައި ްއަޅުގަނޑު ްނެތް. ްވާކަށެއް ްކަމެއް ްމި ްފާޑުކިޔައިގެން ްސަރުކާރަށް ްއަނެއް ްސަރުކާރު، އެއް

ްތަރައްޤީކުރެް ްޤައުމު ްމި ްމިއީ ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްޙަޤީޤަތް ްނޫން. ްޤައުމުްފާޑުކިޔަނީކީ ްމި ްމިއަދު ްގޮތް. ވޭނެ

ްހެޔޮކަމަކީް ްވަސީލަތްތަކުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބޭނުންކޮށްގެން. ްވަސީލަތްތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ތަރައްޤީކުރެވެން

ްރަށްތަކަކީް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއްޗެއް. ްހުސްވާ ްގެންދިޔައިމަ ްގަނެގެން ްވެސް ްތެލަކީ ްއިނގޭތޯ. ްކަމެއް ްހެޔޮ ތެލަށްވުރެ

ްއެްްމީހުންނަށް ްދުވަހަކުން ްޖެހޭ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެއްޗެހި. ްހުންނާނެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއިންވެސްޓުކުރިޔަސް ދިނަސް،

ނޑަށްްގަޑިޖެހޭކަންް ނޑުމެންްމިްކަމާްއުފާކުރަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ރަށްތައްްބާއްވާފައިްއެްމީހުންްފުރައިގެންދާނީ.ްއަޅުގަ

ްއެއްް ްކުޑަކުޑަ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއެނގޭ. ްޞިއްޙީްއެބަ ްއިހަށްދުވަހު ްއަޅުގަނޑު ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ޗެއް

ނޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްބޭފުޅުންނަށްްދަންނަވައިލާްވާހަކަްއެއް.ްޞިއްޙީްމަރުކަޒަކީް މަރުކަޒަށްްގޮއްސިން.ްމިއީްހަމަްއަޅުގަ

ްއަޅުް ްބޮޑު. ްހާލު ްވަރަށް ްތަން. ްދެމުންގެންދާ ްވެކްސިން ްކުޑަކުދިންނަށް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްތަނަށްްއަޅުގަ ްއެ ނޑު ގަ

ްގޮސްް ްއޮންނާނޭ ްމޫސުމުގައި ްހައްޖު ްބުނީ، ްމީހުން ްއެ ްމޫސުމުގައި، ްހައްޖު ްކިޔޫ. ްއަވީގައި ްބޭރުގައި ދިޔައިރުގައި

ްއެއީް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްރިކުއެސްޓަކީ ްދަންނަވާލީ،ްއަޅުގަނޑުގެ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްކިޔޫ. ްވެސް ްހިސާބަށް ސޯސަންމަގާ

ްކުޑަކުދި ްހުރިހާ ނޑުމެންގެ ްއެްއަޅުގަ ްދިނުމަށް. ްއެއްޗެހި ްވެކްސިނާ ްތަނެކޭ ްޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ން

ްލިބޭނެ.ްއަޅުގަނޑުމެންްޅަދަރިންނަށ2ްްްމީހުންނަށްް ްއިމާރާތެއް ްއެްމީހުންނަށް ްއިތުރުކޮށްލަދިނަސް މިލިއަނެއްހާްރުފިޔާ

ްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ޓަކައިްމިކަންްކޮށްލަދެއްވާށޭްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްް

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުް

ވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްބަހުސްކުރަމުންްދާއިރު،2113ްް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ް

ްދާ ްދިގުވެގެން ްވަގުތު ްދަންފަޅި ްމިއަދުގެ ްދާއިރު ްޕާޓީތަކުންްވާހަކަދައްކަވަމުން ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެސް އިރު

ނޑުްޚާއްޞަކޮށްްޕީ.ޕީ.އެމްްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްކޯރަމްްހިފަހައްޓަވައިދެއްވަމުންްގެންދާތީްއަޅުގަ

ްއިް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްއަދި ްއެކީގައި ްތިއްބެވުމާ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމިނިވަން ްބައެއް ްއަދި ޚްލާޞްތެރިކަމާްއަށް

ްދައުލަތެއްގެް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާބަސްދެން. ްހަމަ ްހިތްވަރަށް ްކުރައްވާ ްތި ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. އެކީގައި

ްކަމެއް.ް ްގުޅިފައިވާ ްއެތައްްއިހުސާސްތަކަކާ ްއަދި ްއެތައްްއުއްމީދުތަކަކާ ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރުގެ ްއޮންނަ ްކުރިއަށް ބަޖެޓަކީ

ްހާލެއްގައި ްގޮތުންްްއެއްވެސް ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްއެ ްހުށަހެޅުމުން ްބަޖެޓެއް ްދައުލަތުގެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު

ްއަނެއްް ްމެންބަރަކު ްއެއް ްއަށް، ްޕާޓީ ްއަނެއް ްޕާޓީން ްއެއް ްހަދައިގެން ްކަމަކަށް ްސިޔާސީ ްދާއިރުގައި ވާހަކަދައްކަމުން

ްލަފާކުރާްގޮތަށްްްމެންބަރަކަށްްފުރައްސާރަކޮށް،ްވޭތުވެދިޔަްދުވަސްތަކުގައިްކަންތައް ްކަމަށް ވެފައިްއޮތްްގޮތާްއަދިްވާނެ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްކޮށްގެންވާނެ ްހާލެއްގައި ްއެއްވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްބަލައިގެން ްނަޒަރަކުން ސިޔާސީ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަފާތުކަމަށް ްބަޖެޓާ ްއަހަރުތަކުގެ ްއެހެން ްމިއަހަރު ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްރައީސް، ފާހަގަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި
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ނޑުްގޮތެއްގައިްއަމާޒުވެފައިްއަދިްތައްޔާރުކުރެވިފައިް އެންމެްބޮޑުްސަބަބަކީްވޭތުވެދިޔަްތާނގައިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމައިގަ

އޮތީްއެްއިރެއްގައިްއޮންނަްސަރުކާރަކުންްއެްއިރަކަށްްތައްޔާރުކޮށްފައިްއޮންނަްޕްލޭނެއްގެްމައްޗަށް.ްކަންދިމާވިްގޮތުންް

ްހު ްއަހަރު ްމި ްވާ ްމި 2113ްްށަހެޅިފައި ްވޭތުވެދިޔަ ްއާދެ! ްބަޖެޓަކީ ްރައީސ3ްްްގެ ްވެރިކަންކުރެއްވުމަށްފަހުގައި އަހަރު

ްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދުް ްހުންނެވި ްކަމުގައި ްރައީސެއް ްނައިބު ްމަނިކުފާނުގެ ްއާދެ!ްއެ ްގުޅިގެން ްއިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ނަޝީދު

ްމަތީް ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ްމަނިކު ްޙަސަން ްފަހުގައިްވަޙީދު ްހަވާލުވުމަށް ްބާރުތަކާ ްވެރިކަމުގެ ްވެރިކަމާ، ން

ްތަރައްޤީގެް ްޤައުމީ ްއެކުލަވައިލާ، ްޕްލޭނެއް ްއާ ްތެރޭގައި ްމުއްދަތުގެ ްމި ްސަރުކާރެއް. ްމުއްދަތެއްގެ ްކުރު އުފައްދަވާފައިވާ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަރަށްްގިނަްމިނިސްޓަރުން ްދައުލަތުގެ ްއެކުލަވާލެވިފައިނުވާްކަމަށް ނާްމަޝްވަރާކުރެވުނު،ްއަދިްޕްލޭނެއް

ްއަހަރުތަކާް ްއެހެން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްވިދާޅުވެފައިވޭ. ބައްދަލުކުރެވުނުއިރުގައި

ތަފާތުކޮށް،ްރައްޔިތުންނަށްްބޭނުންވާްއަސާސީްޚިދުމަތްތަކަށް،ްއަދިްޖުމްލަކޮށްްގިނަްރަށްރަށުގެްބޭނުންވެފައިވާްއަސާސީް

ނޑުްޚިދުމަތް ްއަޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާކަން ްބަޖެޓުކުރެވިފައި ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއެ ްފާހަގަކޮށް ްޚިދުމަތްތަކަށް ތަކަށް،

ފާހަގަކުރަން.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުމެންްކޮންމެްމެންބަރަކުްތެދުވެ،ްއަޅުގަނޑުމެންގެްދާއިރާގައިްވެފައިްހުރިްކަންތައްތަކާއިް

އިްހިމެނިފައިވާްކަންތައްތަކާއިްނުވާްކަންތައްތަކުގެްވާހަކަްވަރަށްްބާރުލައި،ްއެބަްނުވެްހުރިްކަންތައްތަކާްއަދިްބަޖެޓުގަ

ްގޮވާލަމުންް ްއަޅުގަނޑުމެން ްހިމަނައިދިނުމަށް ްބަޖެޓުގައި ްއެކީގައި، ްދެއްކުމާ ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމު.

ނ ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވަމުންދަނީ ްގޮތުގައި ްއިބާރާތެއްގެ ްދެވަނަ ްއޭގެ ްބަޖެޓުގައިްދާއިރުގައި، ްމި ްދައުލަތުގައި، ްމި ޑުމެންގެ

ްއިޢުތިރާޟުކުރައްވަމުން.ް ްކަންތައްތަކަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސަރުކާރުން ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްވާ ްމި ހިމެނިފައި

ް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއަހަރު ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްބަޖެޓަކ16.9ްްީޢިއްޒަތްތެރި ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

4ްބިލިއަންްރުފިޔާްލިބޭނެްބަޖެޓެއް.ްއޭގެްމާނައަކ12.8ްްީގެްގޮތުގައިްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްލަފާކުރެވޭްގޮތުގައިްއާމްދަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަނީ. ްމި ްގޮވާލަމުން ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކީގައި ްޑެފިސިޓަކާ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޮތްއިރުގައި ްމިހެން ްކަން ްފައިނޭންސްްްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްބަޖެޓު ދައުލަތުގެ

ނޑުމެންނަށްްގޮވާލެއްވި،ްއަދިްހުށަހެޅުއްވި،ްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްޓަކައިްހުށަހެޅުއްވިްއަދިްދެއްވިް މިނިސްޓަރުްއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްރައްޔިތުންގެްމަންދޫބުންގެްހައިސިއްޔަ ނޑުމެންްޤަބޫލުކޮށް،ްއެްމަޝްވަރާތައްްއަޅުގަ ތުންްއަޅުގަ

ްއަދިް ްޤާނޫނުތަކާ ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްއާމްދަނީ ްވާ ްމި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދައުލަތަށް ްއަދި މަނިކުފާނަށް

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްހައިސިއްޔަތުން ްމަންދޫބުންގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަންކަން ރުހުންދޭންޖެހޭ

ްޢި ްކަމަކީ ްފާހަގަކޮށްލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް، ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގ9.5ްްެއްޒަތްތެރި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްމެންބަރެއްގެް ްއެ ްވެސް ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާކަން. ްފާހަގަކުރެވިފައި ްގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ

ްއިޝަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްދާއިރާގައިްދާއިރާއެއްގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ރާތްކޮށްލާތީ

ހިމެނޭްގާދިއްފުށި،ްގުރައިދޫ،ްތިމަރަފުށީގެްހިމެނިފައިވާްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުން،ްއަދިްހިމެނުމަށްްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްް
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ްޢިއްޒަ ްގަސްތުކުރަން. ްދަންނަވާލަން ްއެއްޗެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްގާދިއްފުއްޓަކީ،ްގޮވައިލާ ްރައީސް، ތްތެރި

ްކޮންމެް ްދިވެހި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް، ްރަށަކަށް ްމަދު ްމީސްކޮޅު ްއަދި ްމަދު، ްއާބާދީ ްގާދިއްފުއްޓަކީ ކޮޅުމަޑުލު

ްގާދިއްފުށިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށެއް. ްދިރިއުޅޭ ްރައްޔިތުން ްލިބިގެންވާ ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްލިބިގެންވާ ރައްޔިތަކަށް

ްމިސްކިތެއްްރައްޔިތު ްނަމާދުކުރާނެ ްފިރިހެނުން ްރަށުގައި ްއެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވެފައިވާ ްމިހާރު ންނަށް

ްނަމާދުކުރަމުންް ްއަންހެނުން ްކުރީގައި ްމީގެ ްދަނީ ްނަމާދުކުރަމުން ްފިރިހެނުން ްރައްޔިތުން، ްގާދިއްފުށީގެ ްމިހާރު ނެތުން.

ްގާދިއް ްބަޖެޓުގައި ްމިސްކިތެއްގަ. ްކުޑަކުޑަ ްއިސްލާމިކުްދިޔަ ްވިޔަސް، ްކަމުގައި ްހިމެނިފައިނުވި ްމިސްކިތް ފުށީގެ

ްމަސައްކަތްް ްއެ ްއަދި ްނިންމާފައިވާތީ ްއަޅައިދެއްވުމަށް ްމިސްކިތް ްބަޖެޓުން ްފަންޑުގެ ްމިސްކިތު ްފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ

ްއެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިކު ްއަދި ްސަރުކާރަށް، ްދައުލަތާއި ްދާތީ ކީގައިްކުރިއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރަށެއް. ްދިމާވެފައިވާ ްމައްސަލަތަކެއް ްސީރިއަސް ްރަށްގިރުމުގެ ްގާދިއްފުއްޓަކީ ްއާދެ! ޝުކުރުދަންނަވަމު.

ްހަމައަށްް ްފާރާ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްމިހާރު ްއައިސް، ްގިރަމުން ްފަރާތުން ްހުޅަނގު ްގާދިއްފުށީގެ ްމިހާރުވެސް ރައީސް،

ް ްކޮމިޓީގެ، ްބަޖެޓު ްއައިސް ްޓަކައިްގިރަމުން ްސަމާލުކަމަށް ްބޭފުޅުންގެ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު އަދި

ްނަންގަވައިގެންް ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްސީރިއަސް ްވަރަށް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްރަށްގިރުމުގެ ްގާދިއްފުށީގެ ދަންނަވާލަން.

ނޑުްގޮވައިލާްކަމެއް.ްއެއަށްްހައްލެއްްހޯއްދަވައިދިނުމަށްްކޮންމެވެސްްވަރެއްގެްބަޖެޓެއްްކަނޑައަ ޅުއްވައިދެއްވުމަކީްއަޅުގަ

ް ްދާއިރާގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަކީ ްގުރައިދޫ ްރައީސް، 3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްއާބާދީގެ ްތެރެއިން ްރަށް.2ްްރަށުގެ ވަނަ

ްހިމެނި،ް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްމަޝްރޫޢު ްބިންހިއްކުމުގެ ްގުރައިދޫގެ ްފާހަގަކުރަން ްއަޅުގަނޑު ްއެކީގައި ްއުފަލާ ވަރަށް

ްއި ްމަހުގެ، ްޖެނުއަރީ ްނުވަތަ ްފަހުކޮޅުގައި ްމަހުގެ ްޑިސެމްބަރު ްމިއަހަރުގެ ްމަހުގ2113ްެރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްޖެނުއަރީ ގެ

ްރަށްގިރުމުގެް ްގުރައިދޫގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުލޫމާތުދެއްވާ. ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްކަމަށް ްފެށޭނެ ކުރީކޮޅުގައި

ްބިންހިއްކު ްމި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނޑުްމައްސަލަ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްތެރެއިން ްމަޝްރޫޢުގެ މުގެ

ްއާދަޔާް ްރައްޔިތުންނާ ްރަށްރަށުގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަކީ ްރައީސް،ްގުރައިދޫގެ ޤަބޫލުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުގަނޑަށް ްބައެއް. ްބަނދަރުހައްދަވާފައިވާ ްމަސައްކަތްކުރައްވައި، ްބަނދަރުގެ ްގޮތުގައިްްޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ

ދައުލަތުން،ްސަރުކާރުންްތަކެތިްދީގެންްގުރައިދޫގެްބަނދަރުްމަރާމާތުކޮށް،ްގުރައިދޫްބަނދަރުްއެންމެްފެންވަރުްރަނގަޅުް

ްފަހަރަށްް ްދެވަނަ ްވަނީ ްބަނދަރު ްއެ ްގުޅިގެން ްސުނާމީއާ ްހައްދަވައިދެއްވާފައިވަނިކޮށް ްގޮތުގައި ބަނދަރެއްގެ

ްބަނދަރުތެރޭގައިްމަރާމާތުކުރަންް ްގުޅިގެން ްދިއުމާ ނޑުފުނޑުވެގެން ްފު ްއެކީގައިހެން ްބޭރުތޮށި ްބަނދަރުގެ ްއަދި ޖެހިފަ.

އަޅާފައިްހުންނަްބޮޑެތިްމަސްދޯނިފަހަރަށްްއަދިްއުޅަނދުތަކަށްްނުހަނުްބޮޑެތިްގެއްލުންްލިބެމުންދާތީްގުރައިދޫގެްބަނދަރުް

ްތެރެއިންް ްމަރާމާރުކުރުންތަކުގެ ްވަރެއްްްމަރާމާތުކުރުމަށް، ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުގައި ްމަރާމާތުކުރުމަށް ބޭރުތޮށި

ްރަށް.ްއަދިްއެް ްއެއް ްބޮޑު ްދާއިރާގެްއެންމެ ްމި ްއިލްތިމާސެއް.ްއާދެ!ްތިމަރަފުއްޓަކީ ްކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހިމަނައިދެއްވުމަކީ

ްތިމަރަފުށީް ްސަރުކާރުން ްވޭތުވެދިޔަ ްއާދެ! ްރަށެއް. ްތެރެއިން ްރަށްތަކުގެ ްނިސްބަތްވާ ްވެސް ގައިްދާއިރާ
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ްއަށްް ްމުޞްޠަފާ ްމެންބަރު ްކުރީގެ ްހުންނެވި، ްކުރީގައި ްދާއިރާގައި ްތިމަރަފުށީ ްވާތީވެ، ބިންހިއްކައިދެއްވާފައި

ްއެކީގައިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހަމަ ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްތިމަރަފުށީ ްޚާއްޞަކޮށް ްނަމުގައި ްދާއިރާގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ރަފުށީގެްރައްޔިތުންނާއިްކޮޅުމަޑުލުގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންގެްވަރަށްްބޮޑުްތިމަނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޝުކުރުދަން

އުއްމީދެއްްގުޅިފައިވާްމަސައްކަތެއްްތިމަރަފުށީގެްއެއަރޕޯޓުގެްމަސައްކަތަކީ.ްއާދެ!ްތިމަރަފުށީގެްއެއަރޕޯޓުގެްމަސައްކަތްް

ްއަޅުް ްއުފަލާއެކީގައި ްވަރަށް ްގެންދާކަމީ ްކުރައްވަމުން ްސަރުކާރުން ްއަދިްމި ްރައްޔިތުން، ްކޮޅުމަޑުލުގެ ނޑުމެން ގަ

ްފާހަގަކޮށް،ްސަރުކާރަށްްޝުކުރުދަންނަވާް ްރައްޔިތުންްވެސް ްތިމަރަފުށީ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްމި ޚާއްޞަކޮށް

ްމަހުގެްފަ ްކުރިއަށްްއޮތްްއަހަރުގެްފެބްރުއަރީ ހުކޮޅުގައިްކަމެއް.ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާްތިމަރަފުށީގެްއެއަރޕޯޓުގެްމަސައްކަތް

ްތިމަރަފުށީގައިް ްސަރުކާރުން ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުއްމީދުކުރެވޭ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަމަށް ނިމޭނެ

ްއެޅިފައިްވާއިރުގައިް ްވަރަކަށް ްރިވެޓްމަންޓުތައްްކޮންމެވެސް ްއަޅަންޖެހޭ ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ނޑު ހިއްކާފައިވާްފަސްގަ

ްހި ނޑު ްފަސްގަ ްމި ްހިމާޔަތްކުރުމަށްްއަދިވެސް ްހޭދަ ްބޮޑު ްރައްޔިތުންގެ ްކުރައްވާފައިވާ ްދައުލަތުން ްޓަކައި މާޔަތްކުރުމަށް

ްކޮޅުމަޑުލުގެް ްއަޅުގަނޑުމެން، ްކަމަށް ްގެންދަންޖެހޭ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖެހުމުގެ ްރިވެޓްމަންޓު ްއިތުރަށް ޓަކައި

ްޤަބޫލުކުރާތީވެ،ްބަޖެޓުގަ ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ްމި ްއަދި ްތެރޭގައިްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްއެއަރޕޯޓު ްތިމަރަފުށީގެ އި

ްވަރަށްް ްއަޅުގަނޑުގެ ްހިމަނައިދެއްވުމަކީ ްމަސައްކަތް ްޖެހުމުގެ ްރިވެޓްމަންޓު ްތެރޭގައި ްމަޝްރޫޢުގެ ްބިންހިއްކުމުގެ ނުވަތަ

ްމައްސަލަ ްސީރިޔަސް ްރަށްގިރުމުގެ ްވެސް ްތިމަރަފުއްޓަކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިލްތިމާސެއް. ްދިމާވެފައިވާްބޮޑު ތަކެއް

ްހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުމަކީް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިރާސާކުރައްވައި، ްމައްސަލަ ްމި ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްވާތީވެ،ްކަމާ ރަށަކަށް

ްފާހަގަކުރަންް ްއުފަލާއެކީގައި ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް، ްކިޔާލުމުގެ ްރަށްތައް ްދާއިރާގެ ްމިހެން ްކަމެއް. ްއެދޭ ވަރަށް

ނޑުމެން ގެްކޮޅުމަޑުލުގެްދާދި،ްހުރިހާްރަށަކަށްހެންްކޮންމެވެސްްކަހަލަްޕްރޮޖެކްޓެއްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިވުމަކީްއަޅުގަ

ނޑުްހަމަްއުފަލާއެކީގައިްފާހަގަކުރާްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްގާދިއްފުށި،ްވޭމަންޑޫ،ްވަންދޫ.ްވަންދޫްއަކީްއާބާދީގެް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެްއަތޮޅުގެްއެންމެްކުޑަްރަށްކަމުގައިްވަންދޫްވީކަމުގައިްވިޔަސް،ްްގޮތުންްކުޑަްރަށެއްްކަމުގައިްވިޔަސް،

ްއިދާރާގައިް ްކައުންސިލުގެ ްވަންދޫގެ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުން. ްދިވެހި ްހަމަ ްއުޅެނީ ްވެސް ްރަށުގައި އެ

ް ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްގޮއްސަ ްހިސާބަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްދަމައިގެން ނޑު ްއިދާާރްފޮތިގަ ްކައުންސިލުގެ ވަންދޫގެ

ްމިް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނުމަށް ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްފެންވަރަށް ްބޭނުންކުރެވޭ ްއަދި މަރާމާތުކޮށް،

ްޓަކައިް ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބަޖެޓަށް ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ްއެއަށްފަހު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަން. ފުރުޞަތުގައި

ނޑުްްގަޑިއެއްހާއިރަށް ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްބޭނުންވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަގުތު ްއިތުރު ްވެސް ވުރެ

އަމާޒުކޮށްލާނީްހަމައެކަނިްއެންމެްނުކުތާްއެއްގެްމައްޗަށް.ްމިްބަޖެޓުގެްއެންމެްމުހިއްމުްއެއްްކަމެއްްކަމުގައިްއަޅުގަނޑުް

ްޚިދުމަތްތަ ްދެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ް%ފާހަގަކުރަނީ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއަށ36ްްްކަށް ްތަރައްޤީ ްއިޖުތިމާޢީ ހިމެނިފައިވާއިރުގައި

%ް ްޚަރަދަށް ްއެންމ46ްްެކުރެވޭ ްފެންނަ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްއެންމެ ްފާހަގަކުރެވޭ، ްއަޅުގަނޑަށް ްއެކަމަކު، ހިމެނިފައިވޭ.
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ްކުް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާމްދަނީއާ، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަކީ ްނުކުތާ ޑަކަމުގައިްމުހިއްމު

%ް ްއެންމެ ްބަޖެޓުގެ ްޖުމްލަ ްޚަރަދު ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއިޤްތިޞާދީ ހިމަނާފައ6ްްިވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި

ްއެއްް ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްވެސް ްތެރެއިން ްމިކަމުގެ ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރާ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ވާކަމީ

ރައީސް،ްމަސްވެރިކަމަކީްއަޅުގަނޑުމެންްދިވެހިންގެްއިޤްތިޞާދުގެްލޭނާރުކަމުގައިްމީގެްކުރިންްްނުކުތާްއަކީްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޤްތިޞާދުގެް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދައްކަންޖެހެނީ ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްމަސްވެރިކަން ްއައި ބުނަމުން

ްދުވަސްތަ ްވޭތުވެދިޔަ ްސަބަބަކީ ްވަމުންދާކަން. ްހިމަނާރަށް ްއިޤްތިޞާދީްއެންމެ ްތަފާތު ްބަޖެޓުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ކުގައި

ްތެރެއިންް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްގިނަ ްއެންމެ ްއައިއިރުގައި ްއަންނަމުން ްބަޖެޓުކުރަމުން މަސައްކަތްތަކަށް

ް ްރާއްޖޭގެ ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ްގޮތުގައި ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުގަނޑަށް ހާސ12ްްްމަސައްކަތްކުރައްވާ،

ްމަސްވެ ްމ15ްްިރިންނާއި ްމަސައްކަތްކުރައްވާ. ްޝާމިލްވެގެން ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްއެ ްސީދާ ްދަނޑުވެރިން، ހާސް

ްއެހެނިހެންް ްގުޅިފައިވާ ްިސނާޢަތާ ްމި ްއެހެނިހެން، ްއަދި ްގުޅިފައިވާ ްމިކަމާ ްމަސައްކަތަކީ، ްމި ްއާދެ! މަސައްކަތަކީ

ްމަސައްކަތްް ްރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ްސީދާ ްނުލައި ްމިްފަރާތްތައް ްޓަކައި، ްމަސައްކަތަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ނޑުމެންްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްވަނީްއެންމެް މިލިޔަންްރުފިޔާގ71ްްެމިލިޔަންްރުފިޔާ.71ްްސިނާޢަތަށްްއަޅުގަ

ް ްމަސައްކަތަށް ްވުޒާރާގެ ްމި 51ްްތެރެއިން ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްބާކީ ްދެން ްކަނޑާލުމަށްފަހުގައި، ވަރަކަށ15ްްްމިލިޔަން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޓަކައި. ްތަރައްޤީކުރުމަށް ނޑުވެރިކަން ްދަ ްރާއްޖޭގެ ްމަސްވެރިކަމާއި ްރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ްމި ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްސަމާލުކަންދިނުމެއް ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީ ްހާލެއްގައި ްއެއްވެސް ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޮޑުްްއިހުމާލުވެވެނީ. ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދައިދޭ، ްއާމްދަނީ ްބަޔަކަށް ްގިނަ އެންމެ

ނޑުވެރިކަމާއިްމަސްވެރިކަމުގެްސިނާޢަތަށްްއަޅުގަނޑުމެންްއެއްވެސްް ޕަސަންޓޭޖަކަށްްއާމްދަނީްހޯދައިދޭްމިްސިނާޢަތުްދަ

ް ްއަޅުގަނޑަކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިހުމާލުވެގެންނުވާނެ. ްބަޖެޓުގައި ްސަބްސިޑީޒްްހާލެއްގައި ްހާލެއްގައި އެއްވެސް

ނޑުްގޮވައިލާނީްމިްސިނާޢަތުގައިް ދީގެންްކަންތައްތައްްތަރައްޤީކުރުމަށްްތާއީދުކުރާްމީހެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްނަމަވެސްް ްގޮތުގައި ްނޫން ްސަބްސިޑީޒް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްޓަކައި ްއެހީތެރިވުމަށް ްގޮތްގޮތުން ތަފާތު

ްއެހީގެްރިވޯލްވި ްދޭ ްއުސޫލުން ްލޯނު ްއަދި ްގޮތުން ްއެހީތެރިވުމުގެ ްދަނޑުވެރިންނަށް ްއަދި ްނަމަވެސް، ްފަންޑުދީގެން ން

ް ްނަމަވެސް 51ްްގޮތުގައި ްދަނޑުވެރިކަމަށް ްނުވަތަ ްޓަކައ51ްްިމިލިޔަން ްދިނުމަށް ްލޯނު ްމަސްވެރިކަމަށް ްއަދި މިލިޔަން

ްދި ްލޯނު ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްސިނާޢަތް ްމަސްވެރިންގެ ްޓަކައި ްމިނިސްޓްރީނ91ްްްނުމަށް މިލިޔަން،ްއެއީްފިޝަރީޒް

ްމިް ްއާދެ! ްއަދަދު. ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްމިކަން ްގޮތުގައި ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުވެ ްދަ ްއަދި ްމަސްވެރިންނަށް ްހުޅުވައި، ްފަންޑެއް ްރިވޯލްވިން ްއަދަދު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލޯނުްއަހަރުގައި ރިންނަށް

ްފައިސާް ްއިތުރު ްއަހަރު ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްއެއާ ްނުވަތަ ްއަހަރު ްއަންނަ ްދެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުޅުވައިފި ްޓަކައި ދިނުމަށް

އެއްްމިްކަމަށްްއަޅުގަނޑުމެންްހޭދަކުރާކަށެއްްނުޖެހޭނެ.ްހަމަްއޮޓަމެޓިކަލީްއެްރިވޯލްވިންގްފަންޑުްރިވޯލްވްވަމުން،ްއަދިް
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ްލިބެމުންދާނެް ނޑުމެންްލޯނު ްއަޅުގަ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ ްމެންބަރުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ް ްމައްޗަށް ްމިކަހަލ3ްްަދުވާލެއްގެ ްއާދެ! ްދޭ. ްއެބަ ްކޮންސިއުމްކުރަމުން ްރާއްޖޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުކުޅުބިސް ލައްކަ

ނޑުމެންގެްރާއްޖޭގައިްވެސްްސިނާޢަތުްއު  ފެއްދިދާނެ...ސިނާޢަތްތަކަކީްއަޅުގަ

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް ޝުކުރިއްޔާ.ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްއަޅުގަ

ްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްހުރިހާްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ރި

ް ްއަޅުގަނޑު ްމިއީ ްހަޔާތުގައި ްބަރުލަމާނީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެސް ވަނ8ްްަމެންބަރުންނަށްވުރެ

ްދިޔަކަމުގައި ްތާށިކޮށް ްކިތަންމެ ްވަގުތު ްދުވަސް. ްވާހަކަދައްކާ ްމިހާތަނަށްްްބަޖެޓަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ވިޔަސް.

ްބަލައިގެންް ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތީ ްވިސްނާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއޮތީ ވިސްނިފައި

ްދެންް ްތާށިކޮށްފައި، ްލިބޭކޮޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަށް. ްއެއްޗެއް ްއެކުލަވައިލެވޭ ްހޭދަކުރުމަށް ްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް

ލަތަށްްލިބޭކޮޅުްތާށިކޮށްފައިްރައްޔިތުންނަށްްދޭްކޮޅުްކިތަންމެްބޮޑަށްްފަލަކުރިކަމުގައިްވިޔަސްްނުކުންނާނެްއެއްޗެއްްދައު

ވަރަށްްމަދުވާނެްކަމަށްްމިްފެންނަނީ.ްއަޅުގަނޑުމެންްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައިް

ްހިންގީ ްސަރުކާރެއް ްރާއްޖޭގައި ްސަރުކާރުްމި ްބަޣާވާތަކުން ްދެރަކަމުން ްނަސީބު ްދުވަސްވަންދެން. ްއަހަރު ްތިން މު،

ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންކަންްްވެއްޓުނީ. ްރާއްޖޭގެ ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ނޑައެޅިގެންދިޔައީ ްކަ ްސިޔާސަތުތައް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްރައްޔިތު ްވިޔަފާރިތަކުން ްއުފެދޭ ްރާއްޖޭގައި ްގުޅިގެން ްއެކަމާ ްއަދި ްގޮތަށް. ްއެްކުރާ ްގޮތަށް. ްލިބޭ ްފައިސާ ންނަށް

ްރައްޔިތުންނާް ްފައިސާ ްއެ ްއެނބުރިގެން، ްދައުލަތުގައި ްފައިސާ ްގެންނަ ްފަރާތްތަކުން ްއިންވެސްޓުކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް

ްވިޔަފާރިތަކެއްް ްއިތުރު ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތުގައި ްސީދާ ްތެރެއިން ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ްއުފެއްދޭ ްގެންގޮސްގެން ހަމައަށް

ްހުރިހާްއުފެއްދޭ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްއެއަށްފަހުގައި ނޑައެޅީ. ްކަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނިޒާމުތަކެއް ނެ

އާމްދަނީްއެއްްޓެކްސްގެްނިޒާމުންްނެގޭނެްގޮތަށްްކަނޑައެޅީ.ްމީގެްކުރީގައިްއެްކަންކަންްހިނގައިދިޔައީްއެހެނެއްްނޫން.ް

ްއާދެ! ްބަޖެޓްތައް. ްއެ ްދެކުނީމު، ނޑު ްދުވަހަކ16ްްީްއަޅުގަ ްކޮންމެ ްގެންނަ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްއެއްވެސްް ނޑު ްމައިގަ ްއޭރު ްދުވަސްތައް. ްވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ ްއެކީގައި ްހިތާމަޔާ ްވަރަށް ްއެކަމާ ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްދާނެ ްކަން ްނުވަތަ ްޙަޤީޤަތެއް ްއޮތް ްކަމުގެ ްނޭނގެ. ްއުސޫލެއް ްކުރަންވާ ްކަން ްނޭނގެ. ްނޭނގެ.ްސިޔާސަތެއް ދިމާލެއް

ްފޮރްިން ްގެނެސްގެން، ްގެންނަން. ްއަށް ްރާއްޖެ ްއިންވެސްޓްމަންޓުތައް ްފޮރިން ްނިންމިން، ނޑުމެން އަޅުގަ
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ްއެކަމަކުް ްއެއްޗަކަށްވުން. ްލިބޭނެ ްޢާއްމުކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްފައިދާ ްލިބޭ ްއަށް ްރާއްޖެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން

ގައިްމިއަދުްމިްފެންނަނީްރާއްޖޭގައިްހުރިްބޭރުގެްއިންވެސްޓްމަންޓުތައްްވެސްްމިްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންްވައްޓާލުމަށްފަހު

ތަނުންްބޭރުކުރަމުންދާްމަންޒަރު.ްއަދިްހަމައެއާއެކީގައިްދައުލަތަށްްބޭންކުތަކުގައިްހުރިްފައިސާްނަގައިގެންްރައްޔިތުންގެް

ްނަތީް ްއޭގެ ްފެންނަނީ. ްމި ްމަންޒަރު ްހޭދަކުރަމުންދާ ްކަންކަމަށް ްކުރިއަރަންްޢާއްމު ްވިޔަފާރިކޮށްގެން ްވެގެންދާނީ ޖާއަކަށް

ްއައިއިރުގައިް ްހިސާބަށް ްމި ްހަޔާތް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނެތުން. ްބޭންކުގައި ްއެއް ްލާރި ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ތިބި

ްސީލިންގެ ްޚާއްޞަ ްވަކި ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްއެނގޭނެ، ްވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ްއާދައިގެ ްކޮންމެ ްއުޅޭ ްދަށުންްވިޔަފާރީގައި އްގެ

ް ްވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ްކުޑަ ނޑަކަށ1ްްްއާދައިގެ ްއަޅުގަ ްތާރީޚެއް ްއޮތް ްލިބިފައި ްލޯނެއް ްފުޅާ ްއަށްވުރެ ްރުފިޔާ ލައްކަ

ްފާސްކުރުމަށްފަހުގައި،ް ްބަޖެޓެއް ްޑެފިސިޓު ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްވަނީ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއޮތްހެނެއް. ްފެނިފައި ހިޔެއްނުވޭ

ފައިސާްބޭންކުތަކުންްބޮޑުްއިންޓްރަސްޓެއްްދީފައިްނަގަން.ްނެގުމަށްފަހުގައިްކޮރަޕްޝަނަށްްްދައުލަތްްހިންގުމަށްްބޭނުންވާް

ނޑުްވަރަށްްއުފާވޭ،ް އެގޮސްްއޭގެންްގިނަްއަދަދެއްގެްފައިސާްއެކިއެކިްކަންކަމަށްްބޭނުންކުރެވިފައިްވުން.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ހުގެްމެންބަރުންނަށްްވަރަށްްއިޙްތިރާމުކުރާްތަނެއް.ްކޮންމެްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްއަޅުގަނޑުްއަބަދުވެސްްއެްމަޖިލީް

ްޙަޤީޤަތުގައިްރައްޔިތުންގެް މެންބަރަކުްވެސްްމިއަދުްތެދުވެ،ްއެްމެންބަރެއްގެްދާއިރާގެްވާހަކަދައްކަމުންްގެންދާްދިޔުމަކީ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްމިއީ. ްދުވަސް ްފެންނަ ްމަންޒަރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކުލަޔާއި ްމިއީ.ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްބޭނުމަކީ ންގެ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްތި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްދުވަސް. ްޒުވާބުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަސްދުވަހަކީ އެހެން

ް ްމިދިޔަ ްއަނެކަކަށ3ްްްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްއެކަކު ްނީވޭނެ، ްވެސް ްއަޑެއް ްނެގި ްއެއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ދުވަހު

ްބަް ްއެކަމަކު ްޓަކައި. ްބައެއްްނޮހޮރުއްޕާންކުރުމަށް ްރިޕޯޓަރުންނާއި ްބައެއް ްނުވަދެވުނު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމީޑިޔާތަކުގަޔާއި އެއް

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްފާޑުކިޔަމުންްގެންދަނީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނުވަތަ ްއުވާލުމަށް ްމަޖިލީސް ްމި ްފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ

ް ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްއަބަދުވެސް ްނޫނޭ. ްބަލައިގެނެއް ްޙަޤީޤަތެއް ްޙަޤީޤީްއެއްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ

ނޑުމެންްފޯރުކޮށްދެނީްކޯއްޗެއްތޯްބެލުން.ްއެއީްފަހަރެއްގައިްވެސްް މަސައްކަތަކަށްްވެގެންްމިްދަނީްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުގަ

ްދަންނަ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްކުރަމުންގެންދޭ. ްމިކަން ްދުވަހުއްސުރެ ްހޮވޭ ްފުރަތަމަ ްނޫން. ްވޯޓަކަށް ވާލަންްމާދަމާގެ

ނޑުްވަރަށްްހައިރާންވެފައިްމިހިރީްމާލޭްސިޓީްކައުންސިލާްބެހޭްގޮތުންްބަޖެޓުގައިްލިޔެފައިްއޮތްްވާހަކަ.ްމުސާރަް އަޅުގަ

ްސަރުކާރުގެް ްމިއީ ްދަންނަވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރާނެ ްއިތުރުކަމެއް ްއެއްވެސް ްދެން ދީފައި،

ްނުވަ ްޕާޓީތަކުގަ ްސިޔާސީ ްމިްނުވަތަ ްރަށަކީ. ްމި ްދިރިއުޅޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ. ްމާލެ ްފީކުދާނުތޯ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ތަ

ރާއްޖޭގައިްމީހުންްއެންމެްގިނައިންްއާބާދުވެްދިރިއުޅޭްމިްރަށަކީްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްހުރިހާްކަމެއްްކޮށްދޭންްއޮތްް

ްހުރި ްތަރައްޤީކުރެވިފައި ްމިހާތަނަށް ްމިތަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިމާރާތަކީްްތަން. ްމިތިބަ ްބަލާއިރުގައި، ްއަށް ތަރައްޤީ

ވެސްްޕާކިސްތާނުްސަރުކާރުންްއަޅައިދީފައިްއޮތްްއިމާރާތެއް.ްމަގުތަކުގައިްގާއަޅައިދިނީްޑެންމާކުްސަރުކާރުން.ްފެންހޮޅިް

ްލާރިއަކާ ްސަރުކާރުގެ ްމިހެންގޮސް ްސަރުކާރުން. ްޖަޕާނު ްލީ ްތޮށި ްވަށާ ްމާލޭ ްސަރުކާރުން. ްޑެންމާކު ނުލައިްްލައިދިނީ
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ްމިހާރުގެް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސިޓީ ްމި ްމިއަދު ްއޮތްއިރުގައި ްވަރުކޮށްފައި ްތަރައްޤީކޮށްދީ،ްމި ްސިޓީ ްމި ްއެހީގައި ބޭރުގެ

ްފޮށިގަނެދިނުންް ްފޫޅުމައިންނަށް ްވަށާފާރުލުމާއި ްސަހަރާ ްއަދި ްކަންކަމާ ްކަށުކަމާކެމީގެ ްހަމައެކަނި ްފެނުނީ ސަރުކާރަށް

ްކަް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްދީފައިްފިޔަވައި ްތަނަށް ްމި ްދަރަޖަ ްސިޓީގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެކަމަކު ްބަލާކަށެއް. ްމިއަކު ްނެތް މެއް

ނޑުްއެްދާއިރާއަކަށްްނިސްބަތްވާްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާް ސިޓީްއެއްްއުފެއްދީްވަކިްބޭނުމަކު.ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްއަޅުގަ

އެއަރޕޯޓުްހިމެނެނީްއެްދާއިރާގަ.ްއެއަރޕޯޓުންްމާލެްއަށްްްއަކީްރާއްޖޭގައިްމިްވަގުތުްއެންމެްކާރޫބާރުްބޮޑުްއެއްްދާއިރާ.

ް ްއޮތީ ްހަމައެކަނި ްހުރީ، ްފައިބަން ްވެސް ްއައިއްސަ ްބަލިހާލެއްގައި ްކިތަންމެ ްމީހުން ްތޮށިގަނޑެއް.2ްްދަތުރުކުރާ ފޫޓުގެ

ް ްއެކަމަކު ްމިއީ. ްކަމެއް ްއާދޭސްކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްހިންގަމުންދިޔައިރު ްސަރުކާރު ނޑުމެންގެ ވިއްސާރަވެހެންޏާްއަޅުގަ

ްއޮޕަރޭޝަނެއްް ްއިން ްއިންޑިޔާ ްބަލިހާލެއްގައި ްކިތަންމެ ްމީހާ ްފައިބާ ްއަތްދިއްކޮށްލީމަ، ްކޮޅުން ްއައިސް ވިއްސާރައިގައި،

ްގެންދަންވީް ްނަގައިގަނެގެން ްވަގުތުން ްހަމަ ްއޮޕަރޭޝަނަކަށް ްވަނަ ްދެ ްނިމުނީ. ްކަހާލިޔަސް ްފައިކިރިޔާ ްއައިސް ކޮށްގެން

ް ްއެ ްއެނދެއްގަ. ްފައިބާނެްބަލި ްމީހުން ްއެ ްވެސް ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ްބަދަލުވެ ްސަރުކާރު ްމި ްއޮތީ. ްމި ހާލުގައި

ްނެތި،ް ްމ2ްްިހިޔާވަހިކަމެއް ްކަމަށް ްއުޅެނީ.ްމި ްމި ްބަލައިގެން ްކަމަށް ްޓާމިނަލް ްއޮތް ްމި ްމާލޭގައި ްތޮށިގަނޑަކީ ފޫޓުގެ

ނޑުްއެްސަރުކާރުްވެސްްމިްއޮތީްބީރުކަންފަތެއްްދީފަ.ްމިއިންްއެއްވެސްްވާހަ ކަްއެއްްލިޔެފައިްނެތީ.ްދެންްހަމަްއަޅުގަ

ދާއިރާއަކަށްްނިސްބަތްވާްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމާލޭގައިްނިސްބަތްވާްވަރަށްްގިނަްމީހުންނަށްްގޯތިްލިބޭނެްކަމަށްްމާލޭގެް

ްއެް ްމީހުންނަށް. ްމާލޭގެ ްއެނގިފައި،ްމި ްއޮންނާނީ ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ހެންނަމަވެސް،ްރައްޔިތުންނަށް

ްމިހާރުގެް ްފުލުހުންނާ، ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްކުދިކުދިކޮށްލުމަށްފަހުގައި ްވީދާ ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްއެ ްފެންނަނީ ްމި މިއަދު

ްބަހައިލާތަން.ް ްގޯތިތައް ްމީހުންނަށް ްނިކުތް ްދިމާލަށް ްއެކިއެކި ްވޯޓުދޭން ްމީހުންނާ،ްއިހަށްދުވަހު ްތިބި ްވިއްދަން ސަރުކާރު

ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެކަންކަންްމިއީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްއިހުސާސްތައް ްދާއިރާތަކުގެ ނޑުމެންގެ ްނޫން.ްއަޅުގަ ްކަމެއް ނެ

ކޮށްދެވެންޖެހޭނެ.ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްމާލޭގެްކޮންމެްމީހަކުްވެސްްދަތުރުކުރާއިރުގައިްހުޅުމާލޭްފެރީްޓާމިނަލަކީްމަތިް

ްދައްކައިލާއިރަ ްއާދެ!ްވިއްސާރަކޮޅެއް ްގޮތެއްްކަޅުވާއިރަށް ްދިޔަ ްވަމުން ްކުރީގައި ްމާލޭގައި ްހިސާބެއް.ްމިއީ ްފެންބޮޑުވާ ށް

ްވަރަށްވުރެް ްބޭނުންކުރެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވަގުތު ްމި ްއަކީ ްފާޚާނާހޮޅި ްހުރި ްލާފައި ްމާލޭގައި ނޫން.

ް ްމިއިން ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވެސް ްއެއްޗެއް.ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުރި ްބަލައިލުމެއްްހިމަވެފައި ްކަމަކަށް އެއްވެސް

ްކަމެއްް ްއެއްޗެއް ްއޮތް ްވޯޓުހޯދަން ްކާކަށް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްވަޙީދު ްބާޣީ ްއަމާޒުކޮށްގެން ްވޯޓަށް ނެތް.

ްކަމެއްް ްއެއްޗެއް ްއޮތް ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްދޭން ްޕާޓީއަކަށް ްކޮން ްތިބި ްކޯލިޝަނުގައި ްކޮން ްތިބި، ްސަރުކާރުގައި ނޭނގޭ.

.ްމިއީްޙަޤީޤަތެއް.ްބައްލަވާ!ްހަމަްރަނގަޅަށްްވެސްްދަންނަވަން،ްމިހާރުްދެންނެވެންްއޮތީްއިންސާފުވެރިްގޮތަކުންްނޭނގޭް

ނޑުމެންގެްސަރަހައްދުގައިްގެދޮރުއެޅުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަނޑުމެންގެްސަރުކާރުންްއޭރުގެް ނެތްްމިކަންްކޮށްފަްއެއް.ްއަޅުގަ

ްއެއްކޮ ްކޮށި ްއޮތް ްބުލޫހެވަން ްއެްސަރުކާރުން ްގޮތަށް ްހުސްކޮށްލި ްބިން ްޓަކައި ްއިމާރާތްކުރުމަށް ްތަނުގައި ްއެ ްތަޅާފައި ށް

ްއަދިް ްޓަކައި ްތިބުމަށް ްޓީޗަރުން ްކުރީގެ ްކުރިމަތީގައި ްމަޖީދިއްޔާ ްއުސޫލުން، ްކުރާ ްޖެއްސުމެއް ްއޮތީ. ްއެ ތަން
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ްތަޅަ ްތަން ްހުރި ްމަރުކަޒު ްޤައުމީ ްޚިދުމަތްކުރާ ްތާރީޚަށް ްދިވެހިބަހާއި ނޑުމެންގެ ްއައީ.ްއަޅުގަ ްބަޣާވާތް ްދުވަހު ްހުރި ތަޅާ

ނޑުްހިތަށްއަރަނީްމާލޭްސީޓީްކައުންސިލުގައިްތިބިްމީހުްން މިއަދާްހަމައަށްްއެތަންްއެްއޮތީްއޮތްްގޮތަށްްބާއްވާފަ.ްއަޅުގަ

ްބާޣީް ްބާއޭ. ްސަރުކާރުން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްކުރަނީ. ްމިކަން ްބާއޭ ްސަރުކާރަކުން ްކޮން ްމިހާރު ްނޫނީ ްބާއޭ. ްކަމުނުދަނީ އެކަމަށް

ްކަމުގައިްވަ ްމި ްވެއްޖެ ްއެކަކު ްބާއޭ.ްކޮންމެވެސް ްޢިމްރާނު ްބާއޭ.ްޝައިޚް ްސަރުކާރުން ްބާއޭ.ްޢަދާލަތު ްސަރުކާރުން ޙީދު

ްއުޅޭް ްދާއިރާގައި ްއަގުބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިދެންނެވީ ްދާއިރާ. ްއަޅުގަނޑުގެ ްމިއީ ްޖައްސަން. ކޮޅެއްގައި

ްއޮފީ ްރައީސް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްސިފައިންގެްއެކަކު، ްހުންނަނީ. ްގެ ްމަޖިލީސްކުރާ ްރައްޔިތުންގެ ްހުންނަނީ. ސް

ްދާއިރާގަ.ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހުންނަނީ ްއިދާރާތްތައް ްމައި ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެއް، ްމުއައްސަސާ ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ހުންނަނީ.

ްވަރަށް، ްމިއީ ްލިޔެފައިނެތީ. ްމީގައި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްކޮށްދޭނެ ްއަށް ްދާއިރާ ްވަރަށްްްއެހެންނަމަވެސް، ނޑު އަޅުގަ

ްހުޅަނގުް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ްވެސް ްމިއަދު ްހުޅުމާލޭގައި ްހުޅުމާލެ. ްއާބާދުކުރަމުންދާ ްއޮތީ ްދެން ްކަމެއް. ކަންބޮޑުވާ

ކޮޅުންްވައިކޮޅެއްްޖެހިއްޖެއްޔާްބަނދަރުތެރޭގައިްއޮންނާނެްއެއްވެސްްއެއްޗެއްްނެތް.ްއެްއޮތީްބިމެއްްހިއްކާފައިްބާއްވާފަ.ް

ނަށްްދައްކަންްމިްގެންދަނީ.ްމިއަދުްމަގުތައްްބަލަހައްޓާނެްމީހަކުްނެތް.ްއެންމެްކުޑަވެގެންްދަފްތަރުގައިްމީހަކުްރައްޔިތުން

ްރައީސަށްް ްކުރީގެ ްކޯޓުހަދައިގެން ްހުޅުމާލޭގައި ްއެކަމަކު ްނެތް. ްއެއް ނޑައެޅިފަ ްކަ ްވެސް ްއުސޫލެއް ޖައްސާނެ

ްފަށްކާކޮށްް ްވަރަށް ްރައީސް. ްބަލާ ްއެބަ ްއާދެ!ްްޙުކުމްކުރެވޭތޯ ްމިއީ. ްކަމެއް ްއ2ްްެހިނގާ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްކަމަކަށް ވަނަ

ްތެދުވެ،ް ްކޮޅަށް ްދާއިރާއިންނޭ ްއަގުބޮޑު ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަނީ ްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއެއަރޕޯޓު ްއޮތީ ދާއިރާގައި

ް ްގޮތަކީ ްއޮތް ްކަންކޮށްފައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫންތޯ. ްފައްކާކަމެއް ްވަރަށް ްމިއީ ްހުންނަނީ. ްމާލޭގައިްމި ްއޮތީ. މި

ްމިްދަނީް ްޙަޤީޤަތަކަށްްވެގެން ްފަށާފައިްމިްސަރުކާރުން.ްއޭގެ ްޖެއްސުންކުރަން ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްފާޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް

މިްމާލޭގައިްކޮޅަށްްތެދުވެގެންްއިންތިޚާބެއްގައިްވާދަކޮށްގެންްއެމް.ޑީ.ޕީްނޫނިއްޔާްކާމިޔާބުކުރެވޭނެްހަމަްއެކައްޗެއްްވެސްް

ްގެންނާނަން.ްްނޯންނާނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭއްވިޔަސް ްއިންތިޚާބެއް ްމިހާރު ްނޯންނާނެ. ްވެސް ްއެއް ނޑި ްގޮ އެންމެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްނެތް. ްކަމެއް ްކިޔާނެ ްރަށްރަށެއް ްވަކިވަކި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދަންނަވަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްމެ ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްއެންމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޙަޤީޤަތުކައުންސިލަރުންނާއި ްމީގެން ްއޮތީ ްމި ްރަށެއް ްހުރިހާ ްތިބި ގައިްންބަރުން

ްކިޔޭނެ.ް ްރަށް ްބައިވަރު ްކިޔަންވެއްޖެއްޔާ ްރަށް ްވަކިން ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތި. ްދިމާލެއް ްވަކި ްޑިލީޓުކޮށްލާފައި، ބުނަންޏާ

ް ްއޮތީ ނޑަށް ްޖުމްލ15ްްައަޅުގަ ްނެތް. ްކަމެއް ްދޫކޮށްލާނެ ްނަމަށް ްރަށްތަކުގެ ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމިނެޓު. ކޮށް

ްވާހަކަް ްއެ ްގުޅައިގެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއާދޭސްކޮށްކޮށް ްމީހުން ްތިބި ްކައުންސިލުތަކުގައި ްމީހުން،ްޚާއްޞަކޮށް ހުރިހާ

ދައްކަމުންްއެބަްގެންދޭ.ްއެއްވެސްްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢެއްްރަނގަޅުްގޮތެއްގައިްހިންގާކަށްްނެތް.ްހަމަްއެއްވެސްްކަމެއްް

މާ،ްއެްގޮތަށްްޖެއްސުންކޮށްފައިްބަޖެޓެއްްގެނައިމާްބަޖެޓެއްްއަޅުގަނޑަކަށްްޙަޤީޤަތުގައިްބަލައިގަނެވޭކަށްްނެތީ.ްއެހެންވީ

ްހުރިހާް ްބޭނުންވާނެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްމި ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްމި ްވެފައި ްބޭނުމަކަށް ްޙަޤީޤީ ްމިއަދުގެ ނެތް.

ްގެ ްކުރިއަށް ްގޮތަށް ްއެްސަރުކާރުްބޭނުންވާ ްފަހަރުގައިްކަންކަމެއް ްއޮތީ.ްއެއީ ްމި ްމީގައި ްމުޑިވިއްދުން ްޓަކައި ންދިއުމަށް
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ނޑެއްްބޭނުމެއްްނޫންްއެއްވެސްްދާއިރާއަކުންްއެްލިބޭްޚިދުމަތެއްްނުވަތަްއެް މިއަދުްމިްދާއިރާގައިްއެބަްތިއްބެވި.ްއަޅުގަ

ށް.ްއެހެންނަމަވެސްްފާޅުކުރެވޭ،ްކޮންމެްދާއިރާްއެއްގެްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންްއޮތްްއެއްޗަކަށްްހުރަސްއަޅައިްވާހަކަދައްކާކަ

ބޭފުޅަކުްމިތަނަށްްތެދުވެ،ްޚާއްޞަކޮށްްސަރުކާރަށްްނިސްބަތްވާްޕާޓީތަކުގެްބޭފުޅުންްތެދުވެ،ްތިމަންނަގެްދާއިރާގެްމިވެނިް

ްިމް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްވާހަކަ ްއެއްވެސް ްނެތީ ްކިޔަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކިޔާއިރު ްކަމެއް ްމިވެނި ކަމެއް،

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގިނައީ ްއެންމެ ްމާލޭގައި ްއޮތީ. ްމި ްހަދާފައޭ ްފީކުދާނަށް ްމިއަދު ްއަކީ ްމާލެ ދަންނަވަނީ

ްސައިކަލެއްް ްދުއްވާފައިދާ ްމާލޭގައި ްމިއަދު ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ްނެތީ. ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުން. ނިސްބަތްވާ

ވޭނެްއެއްވެސްްގޮތެއްްނެތް.ްސައިކަލުްޕާކުރާނެްތަނެއްްނެތް.ްޕާކުނުކުރާނެްވިއްސާރަކޮޅެއްްްވެހިއްޖެއްޔާްކަހާނުލައިްދެ

ްއޭގެންް ްކައުންސިލަކަށް ްސިޓީ ްމާލޭ ްނެތް. ްވެސް ްގޮތެއް ްހާދަ ްއަށް ްލާރި ްލިބޭ ްއެއަށް ްއެކަމަކު ްނެތް. ްވެސް ތަނެއް

ް ްއާދޭ ްއެބަ ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްނޭނގޭ. ްދިމާލެއް ްނަގަންވީ ްއެ ްނޫން. ްދެނީއަކީ ްއެއް ްމިދިޔަްފައިސާ ްފުލުހުން ހިސާބެއް.

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްފީކުދާނަށްްވެފައޭްމާލ3ްްެއަހަރުް މިލިޔަންްރުފިޔާްނެގިއޭްގަވާއިދާްޚިލާފުވެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްހިންގަންވީ.ް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްތަނުގައި ްމި ްއައިސް ްޕާކުކުރަންވީ.ްއެންމެން ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ްއައިސް ްއޮތީ.ްއެންމެން މި

ްވޭތުވެ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމ9ްްިދިޔަ ްމީހުން ްނުވަވަރަކަށް ްއަށެއްކަ ްގޮތެއްގައި ްއެވްރެޖުކޮށް،ްޖުމްލަ ްތެރޭގައި މަސްދުވަސް

މާލޭގައިްމަރައިްވައްޓާލައިފި.ްމާލޭގެްއަމަންއަމާންކަމެއްްޤާއިމެއްްނުކުރެވުނު.ްއެކަމަކުްހުރިހާްދިމާލެއްގައިްސީ.ސީްޓީވީް

ް ްމީހަކު ްހުރޭ. ްބަހައްޓާފައި ްއަކުްކެމެރާ ްކެމެރާ ްއެއިން ްގޮއްސިއްޔާ ްހޯދަން ްކަމެއް ްމައްސަލައިގައި ްއެ މަރާލައިގެން

ްއަޅާލަންް ްްދޭތެރޭގައި ްސިޓީއާ ްގޮތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހުރި ްހާލަތު ްނުވޭ.ްމިއީ ްކަމަކަށް ްހުރި ްކޭބަލްގުޅިފައި ދުވަހަކު

ްވިޔަސްްއަޅުް ްކޮންމެްމީހެއްްކަމުގައި ްއަދި ްޖެހޭ.ްބާޣީްވަޙީދުްވިޔަސް ނޑުްދަންނަވާނީްމިތަންްތަރައްޤީކޮށް،ްމިްއެބަ ގަ

ްވާހަކަް ްދައްކާ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްގިނައިން ްވަރަށް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްމެއިންޓެއިންކުރަން ްމިތަން ްރަނގަޅުކޮށްގެން ތަން

ްނުކުރި ްނިކުންނަން ްމަގުމައްޗަށް ްއުޅެނީ ްމި ްތަރައްޤީވީއިރު ްރަށެކޭ. ްއޮތް ްތަރައްޤީވެފައި ްމިހާރު ްއަކީ ްމާލެ ގެން.ްއެއް.

ްމިް ްއެކަމަކު ްތަންކޮޅެއް. ްކުޑަކުޑަ ްހަމަނުވާ ްއަކަކިލޯމީޓަރެއް ްމިއީ ްލައިގެން. ްބޮޑީގާޑުން ްތިބެނީ ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށްްނެތްްމިކަންްބެލެހެއްޓޭނެް ތަނުގައިްސަލާމަތަކަށް،ްރައްކާތެރިކަމަކަށްްނެތްްހަމަްއެއްވެސްްކަމެއް.ްއަޅުގަ

ް ްކަންކަން ްކަމަށް ްމި ްމިއަދާްގޮތެއް. ްނެތް. ްއެއް ނޑައެޅިފަ ްކަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްއުސޫލެއް ްއެއްވެސް ކުރެވޭނެ

ްމެއިންޓަނަންސްް ްއޭތި ްހުރިއިރުގައި، ްބިނާކުރެވިފައި ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެއް ްއެ ްމާލޭގައި ްމި ްރާއްޖޭގައި، ްމި ހަމައަށް

ހެރަދަނީްގަނބައިގެން.ްއަޑީގައިްހުރިްހޮޅިތައްްއެހެރަްބަލަހައްޓާނީްކޮންްފަރާތަކުންތޯ.ްކާކުތޯްއެކަންްކުރަނީ.ްމަގުތައްްއެ

ްކަރަންޓުކޮޅެއްް ްއިތުރަކަށް ްގެއަކަށް ްއެއްވެސް ްދާ ްމި ްއަރަމުން ްބުރިބުރިއަށް ްމައްޗަށް ްދުވާލެއްގެ ްފިތެމުން.ްމިއަދު ދަނީ

ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ. ްރަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއޮތީއަކީ ްގޮތެއް ްދެވޭނެ ްމިއީ.ްްވެސް ރަށް

ފަހަރެއްގައިްވެސްްވަކިްރައްޔިތަކަށްްނޫން.ްއަޅުގަނޑުމެންްމިއީ،ްމާލެގައިްދިރިއުޅޭްރައްޔިތުންނަކީްމިްރާއްޖޭގެްހުރިހާް

ްމަރުޙަބާކިޔެންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމަރުޙަބާކިޔަނީ. ްގޮތަށް ްއެކި ްމީހުން ްއެކި ްބައެއް. ްމަރުޙަބާކިޔާ މީހުންނަށް
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ްކޮ ްއަތަށްްލާރި ްއެއްްނޫންތޯްމިްއަންނަނީ ްޒިންމާ ްއެހެންވިޔަސް.ްސަރުކާރުގެ ްއެއްްނެތްތާ ްގޮތަށް.ްމައްސަލަ ޅެއްްލިބޭ

ްއެކަމަކުް ްއެއްޗެހި. ްހުރިހާ ްހޮސްޕިޓަލާ ްއޮތީ. ްބިނާކޮށްފައި ްވެސް ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ްކަމެއް، ްހުރިހާ ްމި ތަނުގައި

ދަލުގައިްހުޅުމާލޭގެްހޮސްޕިޓަލްްބައްލަވާ!.ްމިއަދުްވެސްްބައްލަވާ!ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްްހޮސްޕިޓަލްްހުރިްހާލު.ްދެންްއޭގެްބަ

ްގެނެސްް ނޑައިގެން ްކަ ްބަޖެޓެއް ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްހާލަތު ްއެއީ ްލިބޭކަށެއް. ްބޭހެއް ްއެކަށީގެންވާ ނުހުންނާނެ

ްމާލޭ ްމި ްބޭނުންވޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްދާއިރުގައި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްރައްޔިތުންނަށްްރައްޔިތުންނަށް ގެ

އެކަށީގެންވާްގޮތެއްގައިްކަންކުރެވޭނެްގޮތްްހަދަން.ްމާލޭގައިްއެބަހުރިްހުސްކޮށިތަކާްއެއްޗެހިްބެހެއްޓިފަ.ްއެކަމަކުްޕާކިންް

ްއެގޮތަށްް ްކޮށިތައް ްއެ ްނުވޭ. ްގޮތެއް ްދެއްކޭނެ ްމީހަކަށް ްތަންކޮޅެއް ްއެއްވެސް ްޕާކުކުރާނެ ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްއެއް ފީ

އެްތަންތަނަކީްދެންްދުވަސްކޮޅަކުންްފުލުހުންްނިކުމެްއިޢުލާނުކުރާނެ،ްމިހާރުްމިއީްމިވެނިްތަނެކޭ.ްއެވެނިްްބަހައްޓަންވީ.

ްފަށައިގެންް ްކުޑައިރުއްސުރެ ްހަމަ ްވެސް ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްހިތާމަޔާއެކީގައި ްވަރަށް ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑު ތަނެކޭ.

ްމީހެ ްހުރި ްބޮޑުވެފައި ްއުޅެ ްއެހެނެއްްކުޑަހެންވޭރުކޮޅުގައި ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްނޫން. ްގޭންގެއް ްއެއީ ްހެންވޭރަކީ ްކުޑަ އް.

ްމައްޗަންގޮޅިއާް ްމާފަންނާއި ްގަލޮޅާއި ްހެންވޭރާއި ްބޮޑު ްހެންވޭރާއި ްބެހިފަ. ްއަވަށްތަކަކަށް ްއޮންނާނެ ްމާލޭގައި ނުބުނާނެ.

ފުލުހުން،ްޚާއްޞަކޮށްްބާޣީްރިޔާޟުްްއަދިްއެހެންގޮސްްހަތަރުފަސްްއަވަށަކަށްްބެހިގެންްދިޔައީ.ްއެކަމަކުްމިއަދުްދިވެހި

ނޑުމެންނަށްްއޮތްްއެއްޗަކީް އެްބައްޓަންކޮށްލަނީްކުޑަްހެންވޭރަކީްގޭންގެއްްކަމަށް.ްއެހެނެއްްނެހެދޭނެ.ްއެއީްމިއަދުްއަޅުގަ

ްލިޔެފަ.ް ްނޯންނާނެ ްއެ ްނެހެދޭނެ. ްއެހެނެއް ްކަމަށް. ްގޭންގެއް ްއަކީ ްމައްޗަންގޮޅި ްރައްޔިތުންނަށް. ްމާލޭގެ މި

ްގޭންގަކަށްްދިވެހި ްއޮންނާނެ ްލިޔެފައި ްހެދީ.ްއޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްމަނާކުރުމާ ްކުށްތައް ްގޭންގު ރާއްޖޭގައި

ނޑަށްްއެންމެްބޮޑުްގޭންގަކަށްްފެންނަނީްދިވެހިް ނިސްބަތްވާްނިޝާނެއްްވެސްްނުބެހެއްޓޭނޭްތަނެއްގަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްގަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިދާރާ.ްއެއީ ްނިކުންނަްބައެއް.ްފުލުހުންގެ ްދުވަހަކު ްޓަކައިްކޮންމެ އިގައިްތަޅައިްސުންނާފަތިކުރުމަށް

ްމަނިކަކަށްް ްމޫސާ ްރީކޯ ްބުނެފަ. ްރިޕޯޓުގައި ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްއަށް ްއައި.ޕީ.ޔޫ ްއޮތީ ްއެ ްއަނގައިން ްރިޔާޟުގެ ސީދާ

ގަޔަށްްފެންޖަހައިގެންނޭ.ްމިްއުޅެނީްްވަނަްދުވަހުްކުލައަޅައިގެނ8ްްނޯންނާނޭްއަނިޔާްއެއްްކޮށްފަ.ްއޭނަްއޮތީްފެބްރުއަރީް

ްލިބުނެއްް ްމަޤާމެއް ްތިމާމެންނަށް ްވާހަކަދައްކަނީ. ްނެތިގެން ްގޮތެއްފޮތެއް ްވާހަކަދައްކަން. ްމިވަރުގެ ްކުޅެންތަ. ފިލްމެއް

ްހުރިް ްކޮށްފައި ްކަންތައްތައް ްޕްލާންޓުކޮށް، ްގެދޮރުގައި ްމީހުންގެ ްމީހުން ްއެ ްއެނގޭ، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ކަމަކު

ނޑުްއެްއެއް ޗިއްސާއިްކޮށްފައިްހުރިްކަންތައްތަކާ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްހިތާމަޔާްއެކީގައިްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ

ްއަވަށެއް.ްކުޑަް ްތަނެއްްކުޑަްހެންވޭރަކީ.ްއެއީްމާލޭގެްމަޝްހޫރު ްއޮތް ްދާއިރާގައި ްހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަކަށްްނިސްބަތްވާ

ްހަދައިގެ ްކަމަށް ްގޭންގެއް ްގޭންގުްހެންވޭރަކީ ްވެސް ްތަނެއްގައި ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްނޫން، ްއެއް ްމާލޭގަ ްނުދެއްކޭނެ. ން

ކުށްތައްްކުރާްމީހުންްއެބަްއުޅޭ.ްއެހެންމެްބޮޑުްގޭންގަކީްފުލުހުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދަންނަވަނީ.ްކޮންމެހެންްހުޅުހެންވޭރުް

ްހަ ްނިސްބަތްކޮށްދީގެން ްނަން ްއެ ްހެންވޭރަކަށް ްކުޑަ ްނުވަތަ ްދެއްކުމަކީްދާއިރާއަކަށް ްވާހަކަ ްއެ ްމީހަކު ްއެއްވެސް މަ

ްމިއަދުް ްއޮތް. ްއެބަ ްއެއް ްވާހަކަ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއާދެ! ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު އަޅުގަ
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ނޑުމެ ންްނިކަންްވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ.ްމިްރާއްޖޭގެްކައުންސިލުތަކަށްްމީހުންްއިންތިޚާބުކުރިއިރުގައިްއެްޤާނޫނު،ްއަޅުގަ

ްވަކިކުރަމުންް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްގެންދިޔައިރުގައި، ްހަދަމުން ްޤާނޫނު ްގަވަރމަންޓު ލޯކަލް

ްޓަކައިް ްބުރަބޮޑުކުރުމަށް ްސަރުކާރަށް ްއެ ްޖެއްސުމަށް، ްއޮތީތީވެ ްސަރުކާރެއް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ގެންދިޔައިރުގައި

ްކަ ްދެ ްމިއީ ްއިތުރުކުރި. ްއަދަދު ްކައުންސިލަރުންގެ ްރަށްރަށް. ްހިންގި 5ްްތީބުން ކައުންސިލަރުނ7ްްްކައުންސިލަރުންނާއި

ްމިް ްކޯޓުތަކުން ްމިއަދު ްހަމައެއާއެކީގައި، ްއަދި ްބާރުބޮޑުވާނޭ. ްބަޖެޓަށް ްބުނިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޭރުވެސް އިތުރުކުރީ.

ް ްކޮންކަމެއްތޯ ްޖެހޭނީ، ްމި ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމި ްހައިރާންވެ ްދޭތެރޭގައި ްނިންމުންތަކާ ްއިހަށްދުވަހުްނިންމާ ްކުރަނީ. މި

ްދަނީއޭ.ް ްރިޝްވަތަށް ްތިއީ ްނުލަހަރޭ. ްވޯޓެއް ްސިއްރު ްވާހަކަ. ްގޮވި ްއެންމެން ްލާންޖެހުނީމާ ްވޯޓެއް ްސިއްރު މިތަނުގައި

ްހުރިހާް ްތިބި ްޑީ.އާރު.ޕީގައި ްބަދަލުކޮށް، ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްތިބި ްޕީ.ޕީ.އެމްގައި ްދަނީއޭ. ރިޝަވަތަށް

ްޕީް ްމިއީްމެންބަރުން ްބަދަލުކޮށްލަން. ްޕާޓީ ްފޮނުވައިލާފައި ްއެއް ްސިޓީ ްނިންމައިލީ ްއެ ްކޯޓުން ްބަދަލުކޮށްލީމަ، .ޕީ.އެމަށް

ްޚަރަދުތަކެއްް ްގޮސް ްޓަކައި ްއިންތިޚާބަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޙަޤީޤަތުގައި ބައްލަވާ!

ްކެންޑިޑޭޓު ްތިބި ްހޮވާފައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްކޯޓުންްކޮށްގެން ްހަމަ ްއެކަމަކު ްއެއީ. ްމެންބަރުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ން.

އެޖެސްޓުކޮށްލީ.ްކިހާބޮޑުްކޮރަޕްޝަނުގެްމައްސަލަްއެއްތޯްމިއީ.ްޑީ.އާރު.ޕީގެްއެސެޓެއްްނޫންތޯްއެްބަދަލުކޮށްލަނީްމިއަދުް

ނ ްފު ްމަސްރަޙު ްސިޔާސީ ްމުޅި ްޓަކައި ްމަޤްޞަދަށް ްއަމިއްލަ ްބައިމީހުންގެ ްދެ ްމި ްއެކަމަކުްޕީ.ޕީ.އެމަށް. ނޑުކޮށްލީ. ޑުފު

ގަންދީްهللاްމިތާްސިއްރުްވޯޓެއްްލާންވީމަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްއެއީްރިޝްވަތަށްްވިކޭްބަޔަކަށްްވީ.ްމާތް

ްރަސްކަންފުޅުް ްކަލާނގެ ްމީހުނަށް ްބައެއް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްމިވެރިން ްހުވަޔަކީ ްހުރި ކޮށްގެން

ްނަފްސަށްްްޤަބޫލުނުކުރެވެންޏާ ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްނޫންތޯ. ްނުކުރާނެ ްޤަބޫލެއް ްއެއް ހުވަ

ްނޫނޭ.ް ްްބަޖެޓެއް ްއޮތީ،ްމިއީ ްދަންވަން ްނިންމާލަމުން ްބަޖެޓަށް ްމި ނޑު ްއެކަން.ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއެއްް ްދަންމަޅި ްއޮތް ްއެޅިފައި ްކަރަށް ްއަމިއްލަ ްވަޙީދު ްމިއީ ްމިއަދުްޙަޤީޤަތުގައި ްއަވަހަށް. ްވަރަށް ްފެންނާނެ ްމީތި .

ނޑާލެވިދާނެ.ްހުރިހާް ނޑާލެވިދާނެ.ްމުޅިްދިވެހިްދަޢުލަތްްވެސްްފު ދިވެހިރާއްޖޭގެްފޮރިންްއިންވެސްޓުމަންޓުތައްްވެސްްފު

ްދަރި ްދަރިންގެ ްވިސްނަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްއަށް ްމާދަމާ ްދަންވަންތޯ ްއެކަމަކު ްކުރެވިދާނެ. ްވެސް ންގެްކަމެއް

ްއެއްްނެތް.ްމިއަދު،ްއިހަށްދުވަހުް ްލާރި ްލިބޭނެ ްގެނެސްގެން ްބަޖެޓުްމިގޮތަށް ްޤައުމަކުްނެތް.ްމި ްމި 11ްމުސްތަޤްބަލެއް

ް ްލިބެނީ ްއެ ްމިއަދު ްބައްލަވާ! ްވަދެ ްގޮސް ްހޮޓަލަކަށް ްސައި ްރިހަތަށި، ްލިބެމުންދިޔަ ްއަށް ްއަށް.21ްްރުފިޔާ ރުފިޔާ

ް ްމީހަކަށް ްމާލޭގެ ްގޮއްސަްރ51ްުއެކަނިމައިއެކަނި ްމައްޗަށް ްއިންފްލޭޝަން ްނުނިކުމެވޭ، ްކައިގެން ްތަނަކުން ްއިން ފިޔާ

%ް 141ްހުރިވަރު. ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމިދިޔަ ްދިޔައީ، ްއެ ްއަރައިގެން ްއިންފްލޭޝަން ްހަމައަށް ްތެރޭގަ.8ްްއާ މަސްދުވަސް

ްހުރިގޮތަކީް ްހާލު ްމިއީ ްބައްލަވާ! ްހުރީ ްއަރާފައި ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްއަގު ްއެއްގެ ްކިލޯ ްވަރަށްްކެބެޖު ްބަޖެޓަށް ްއެހެންވީމާ، .

ނޑުމެންގެްދާއިރާްއަށްްމިހެންްމިހެނޭްކީދާނެ. ްރީތިކޮށްްއަޅުގަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްރިޔާސަތަށ15ްްްޝުކުރިއްޔާ. ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްވެއްޖެ. މިނެޓު

ްދަޢުވަތުއަރު ްއަޅުގަނޑު ްމިްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުސަށް ްބަޖެޓު ްއާދެ! ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަން.

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީްކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށް.ް

ް

ްސާްވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީކެނދިކުޅު

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމިއަހަރު، ްގޮތުގައި ްރައްޔިތުންގ2113ްްެޤަބޫލުކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްބަޖެޓެއްް ްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ްއެއަށް ްދިރާސާކޮށް، ްމަޖިލީހުން ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހަށް

ްކުް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްމަސައްކަތް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޑުްކަމަށް ްއަޅުގަ ްބެލިން. ރެވޭތޯ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތުގައި ްއަހަރަށ96ްްްޤަބޫލުކުރާ ްއޮތް ްއުސޫލުން،ްކުރިއަށް ްބަޔާންކުރާ ްއެ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމިނިސްޓްރީް ްގޮތުން ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްޤާނޫނުގައި ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓު ލަފާކުރާ

ްފިނޭ ްފަދައިން،ްއޮފް ްފާހަގަކުރެއްވި ްވެސް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްއެހެނިހެން ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްއިން ންސް

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްވާ ްފުރިހަމަނުކުރެވި ްބައެއްކަންކަން ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ްދި ްބަޖެޓު ްކަމަށް ްމި ްކަންކަން،ްނަމަވެސް ްމި ްކަމަށްްނަމަވެސް ްވިސްނާނެ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްކޮމިޓީންނާއި ރާސާކުރާ

ްޝުޢޫރުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްދާއިރާއާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްމި އުއްމީދުކުރަމުން

ގެްތެރެއިންްކުރިއަށްްފާޅުކޮށްލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްހުށަހަޅާއިރުްސަރުކާރުގެްހިންގުމުގެްނިޒާމު

ްތަންފީޛުކުރާނޭް ްބަޖެޓު ްއެ ްއަދި ްއަންގައިދެވެންޖެހޭނެ. ްކަންކަން ްކޮށްދެވޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްއަހަރުގައި އޮތް

ްދާއިރާގެް ްކެނދިކުޅުދޫ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްދެކެން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްބުނެދެވެންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުން ްވެސް ގޮތްތަކެއް

ްވަރަށް ްކުރިމަތީގައިްްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުގެ ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ބޭއިންޞާފު

ނޑ51ްްުލައްކ2ްްައަށްވުރެްގިނަްރައްޔިތުންގެްއަގަކ5111ްްީކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެް ހާސްްރުފިޔާކަމުގައިްވީތީ،ްއަޅުގަ

ސް.ްމުޅިްބަޖެޓުގެްޕީ.އެސް.އައި.ޕީްއަށްްބަލާއިރު،ްހިތާމަކުރާްވާހަކަ،ްވަރަށްްއަސަރާްއެކުްދަންނަވަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ް ްރަށަކަށް ްއެންމެ ްވާއިރު،151ްްނ.އަތޮޅު ްނިންމާފައި ްޚަރަދުކުރަން ްއާމްދަނީން ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާ މިލިޔަނެއްހާ

ނޑުްމަރާމާތުކުރުމ5ްަކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާްއަށް،ްމުޅިްދާއިރާގެް ށްްއޮތްްރަށަށްްއޮތްހާްވެސްްއެއްޗަކީްމާޅަންދޫްްބޯޅަދަ

2ްް ްޢިއްޒަތްތެރ51ްްިލައްކަ ްކަމެއް. ްސުވާލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވުމަކީ ްކަމަށް ްއެކަނި ްރުފިޔާ ހާސް

ް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްފާސްކޮށްދެއްވ2112ްްިރައީސް. ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްޚާއްޞަް ްކަންކަން، ްހިމެނިފައިވާ ްލަންދޫގެްބަޖެޓުގައި ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑު ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ކޮށް

ް ްބަޖެޓުގައ2112ްްިނަރުދަމާ ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްހިމެނިގެން، ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ވަނަ
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ް ްނުކ2112ްޮއޮވެ، ްމަސައްކަތެއް ްއެއްވެސް ްގުޅުންހުރި ްއެކަމާ ްދަނީ ްމި ްނިމިގެން ްއަހަރު ްއެފަދައިންްވަނަ ްހަމަ ށް.

ްނަޝީދުް ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޭރުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްނިންމައި ްއަޅަން ކެނދިކުޅުދޫގައި

ްއަހަރުގެް ްމި ްވެސް ްމަސައްކަތް ްދަނާލުގެ ްޖޫނިއަރްކޮލެޖާއި ްބިޑުކޮށްފައިވާ ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ބިންގާއަޅުއްވައި

ްއަް ްލާފައިްނެތުމަކީ ްޢާއްމުްބަޖެޓަށް ްޢަމަލުކުރާ ްބަޖެޓަށް ްމިްބަޖެޓު،ްމިދިޔަްއަހަރުތަކުގައި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ޅުގަ

ް ްސަރުކާރުން ްއަހަރު ްމި ްޚާއްޞަކޮށް، ްއަދި ްކަމެއް. ްޚިލާފު ްވެސް ްބަޖެޓުގައ2113ްްިއުސޫލާ ްހުށަހެޅި ްއަހަރަށް ވަނަ

ނޑަކަށް ގެްބަޖެޓަށްްޓްރާންސްފަރކޮށްފައިްހުރިއިރު،2113ްްވެސްްމިދިޔަްއަހަރުްނުކުރެވިްހުރިްހުރިހާްކަމެއްހެންްގާތްގަ

ްޙައްޤުތައްް ްއެ ްގޮތަށް، ްނުފަށާ ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްނުފެށިފައި ްނިންމާފައި، ްފަށަން ްމިހެން ްދާއިރާގައި ކެނދިކުޅުދޫ

ްހިތާމަކު ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއޮތްއޮތުމަކީ ްނިގުޅައިގެންފައި ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްކަމެއްްކެނދިކުޅުދޫ ރާ

ްކުދިކުދިް ްނެތް ްވެފައި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމާޒީގައި ްދިގު ްމިދިޔަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރާގެްހިބަދޫްކަހަލަްރަށްރަށަށް،ްމިހާރުވެސްްތިންްމަސްދުވަސްްވަނީ،ްއާޢްމުް ނޑުގެ އާބާދީތައް،ްޚާއްޞަކޮށްްއަޅުގަ

ްސަބަބުންް ްފެނުގެ ްއެއް ްފެތުރިގެންް،ްރޯނގާ ްއެއް ްރޯނގާ ްޢާއްމު ްސަބަބުން ްތަޣައްޔަރުވުމުގެ ްފެން ްއިން ްޒަރީޢާ ފެނުގެ

ްއެންމެް ްހުރިއިރުގައި ްމީހުންގެ ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުގެ ްހާލަތު ްދެންނެވި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާތާ. ކޮންޓްރޯލުނުވެ

ް ްއޮތްއޮތުމަކ151ްީރަށަކަށް ްނިންމާފައި ްޚަރަދުކުރަން ްރުފިޔާ ްއެކުލަވައިލުމުގައިްްމިލިޔަން ްސަރުކާރުން ްބަޖެޓު މި

ްދެކެން.ް ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްހެއްކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްނެތްކަމުގެ ްގެންގުޅެފައި ްއުސޫލެއް ްއިންޞާފުވެރި ްކަހަލަ އެއްވެސް

ްޖެ ްވެސް ްކިތަންމެވަރަކަށް ްބަޖެޓުގައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްތަރައްޤީ ްބޭނުންވެފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ހިދާނެ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަދުވެފަ.ް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވާ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްނަމަވެސް ްޖެހިދާނެ. ފައިސާ

ްހާލަތެއްގައިްއޮންނަްމާލީްނިޒާމަކުންް ްވަރަށްްކުޑަވެފަ.ްމިފަދަްނާޒުކު ްޔަޤީންކަން ްވަނީ ްމި ްއާމްދަނީއާްމެދު ްއެ ނުވަތަ

ނޑުމެންްމިދިޔަްްވެސްްރައްޔިތުންނަށްްތަރައްޤީ އަހަރ3ްްުލިބޭނޭްމަގުތައްްހޯދައިނުމަކީްއުނދަގޫކަމެއްްނޫންކަންްއަޅުގަ

ްލިސްޓުންް ްޤައުމުތަކުގެ ްތަރައްޤީވެފައިވާ ްކުޑަކޮށް ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްސާބިތުކޮށްދީފަ. ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ވާނީ

ސީްއިންތިޚާބާްދިމާކޮށްްއޭރުގެްސަރުކާރުންްވަނަްއަހަރުގެްރިޔ2118ްާވަނަްއަހަރުްއުނިކުރިއިރު،2118ްްދިވެހިރާއްޖެް

ްލޮޅުމުގެްއަސަރ2119ްްުސޮއިކުރިްއެތައްްކޮންޓްރެކްޓަކާްހަވާލުވެގެންް ްއެރި ްމުޅިްދުނިޔޭގެްއިޤްތިޞާދަށް ވަނަްއަހަރު

ްވެފަ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދިޔައީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްކުރިއިރު ްމާލިއްޔަތަށް ްއިޤްތިޞާދަށާއި އިވާްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްވޭތުވެދިޔަް އަހަރުްތެރޭގައ3ްްިވަޢުދުތައްްސާބިތުކަމާްއެކުްފުއްދަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްދިޔައީް ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުޑަކުރުމަށް ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ްއޭރުގެ ްވަނިކޮށް ްދަށުގައި ްއިޤްތިޞާދު ްދުނިޔޭގެ މިއަށްވުރެ

ްދިވެ ްއަހަރުތަކުގައި ްއޮތް ްހާސިލުކޮށްދިނުމަށްްކުރިއަށް ްއިޤްތިޞާދު ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ހި

މަސައްކަތްކުރަމުން.ްއަދިްއެްރައްޔިތުންގެްދިރިއުޅުމުގެްއަގުތައްްކުޑަކުރަންްމަސައްކަތްކުރަމުން.ްއަދިްއެްރައްޔިތުންގެް

ވަނަްއަހަރުގ2118ްްެ.ްމިްގޮތުގެްމަތިންްމެދުގައިްހަމަހަމަކަންްޤާއިމުކުރަންްމަސައްކަތްކުރަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް
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އިންތިޚާބީްސަރުކާރުންްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދީްކުރިމަގަށްްރޭވުންތަކެއްްރާއްވައި،ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްއެބައިްމީހުންް

ްކަސިޔާވެފައިކަ ްވަނީ ްމި ްއެކު ްބަޖެޓާ ްމި ްއަމާޒުތައް، ްމާލީ ްއެކުލަވާލި ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންކަން ްއުޅޭ ންްބޭނުންވެގެން

ްއެކިއެކިް ްނެތި، ްވެސް ްވަޢުދެއް ްވީ ްރައްޔިތުންނަށް ްނެތި، ްއަމާޒެއް ްމައިގަނޑު ްބަޖެޓަކީ ްމި ްފާހަގަކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ސިޔާސީ،ްމަސްހުނިްފިކުރުތަކެއްގެްތެރެއިންްއެއްވެސްްއަމާޒެއްްނެތިްޖަހާފައިވާްހިސާބުްއަދަދުތަކެއްކަންްހިތާމަޔާްއެކުް

ްޢިއްޒަތް ްފާހަގަކުރަން ނޑު ްޤައުމުގެްއަޅުގަ ްމި ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ްގޮތަށް ްވާ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްބަޖެޓު ްމި ްރައީސް. ތެރި

ްކަމީް ްޖެހޭނެ ްބިކަހާލުގައި ްރައްޔިތުން ްފަހަތަށްޖެހި، ްއަހަރަކަށް ްއެތައް ްތަރައްޤީ ްޤައުމުގެ ނޑުވެ، ްފުނޑުފު އިޤްތިޞާދު

ްމިްރާ ްގޮތަށްްމިްދެންނެވީ އްޖޭގެްއެންމެްކުޑަްކުއްޖާްއަށްްވެސްްމިްއެއީްއެއްވެސްްޝައްކެއްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްމި

ްރައީސް.ްމިއީް ްކަށްވަޅެއްކަން.ޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމަށް ްމި ްކޮނެވެނީ ްމި ްއެނގޭނެ ްބަލައިފިއްޔާ ބަޖެޓު

ް ްގޮތުގަ. ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްނޫން ްކަމެއް ްހެޔޮވާވަރު ްކުރަން ްލަފާކުރ2113ްްާއެއްގޮތަކަށްވެސް ްއަހަރަށް ވަނަ

ް%އާ ްއަކ21ްްީމްދަނީގެ ްއެހީ ްލޯނާއި ްބޭރުގެ ްއަދި ްއެއް. ްއާމްދަނީ ްނެތް ްޔަޤީންކަމެއް ްކަމުގެ ްލިބޭނެ ްނިސްބަތަކީ ބޮޑު

ްނެތްް ްރޭވުމެއް ްވާތީ،ްމިްސަރުކާރުގެ ްހިއްސާއަކަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްގޮތުން،ްކުޑަކުރުމުގެ ްކުޑަކުރުމުގެ ްޑެފިސިޓު ބަޖެޓުގެ

ްއަސަ ްއެހީއަށް ްބޭރުގެ ްސަބަބުން ްސިޔާސަތުގެ ނޑައަޅާފައިވާ ްކަ ްމިހާރު ްނަމަ، ްޑެފިސިޓ2.3ްްުރުކޮށްފި ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ް ްގޮތުން ްމި ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްބޮޑުކަން ްވަރަށް ްފުރުޞަތު ްޖެހިލުމުގެ ްމައްޗަށް ްއެއް ްގުނަ ވަނ2113ްްައެތައް

ްވަރަ ްދަރަނިވެރިކަމުން ްއޮތީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްވަޒީރު ްމާލީ ްހުށަހެޅުމުގައި ްބަޖެޓު ްފައްތަރެއްގައިްއަހަރުގެ ްނުރައްކާތެރި ށް

ްމީގެތެރެއިންް ްހުރި. ްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްކަންތައްތަކެއް ްވެސް ްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްހާމަކުރައްވާފައި، ކަމަށް

ް ްވަޒީރު ްމާލީ ްއޭރުގެ ްކުރިމަތީގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްކަންކަމަކީ ްލަފާކުރ2112ްްާގިނަ ްއަހަރުގެްބަޖެޓު ްވަނަ

ް ްފެބްރުއަރީ ްނަމަވެސް ްކަންކަން. ްވިދާޅުވި ްވެްސ ްހުށަހެޅުއްވަމުން ްމާލިއްޔަތުނ7ްްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްފަހުން ގެ

ްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްް ްޚަރަދުތައް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަށް. ްއެހެން ްމުޅިން ްދިޔައީ ކަންކުރަމުން

ްތެރޭގައި ްފިޔަވަޅުތަކުގެ ްއަޅުއްވާނެ ްއަހަރ2113ްްުްސަރުކާރުން ްދަތުރުތައްްްވަނަ ްކުރާ ްބޭރަށްްސަރުކާރުން ްއިން ރާއްޖެ

ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓްްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެްގޮތުނ2112ްްްވީހާވެސްްމަދުކުރާނެްކަމަށްްމާލީްވަޒީރުްވިދާޅުވިއިރު،ްމިްހިނގާް

އަހަރުްބޭރުގެްދަތުރުތައްްވަނީްްވަނ2112ްަމިްފިޔަވަޅުއަޅާނެްކަމަށްްމާލީްވުޒާރާްއިންްއޭރުްހާމަކޮށްފައި،ްނަމަވެސްް

ް ްސަރުކާރުގެ ްދަތުރުގައި ްސަމިޓުގެ ްރިއޯ ްފާހަގަކޮށްލަން، ްމިގޮތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށްފަ. ްވަރަށް 41ްހައްދުފަހަނައަޅާ

ް ްދަތުރުކުރުމަށ41ްްްމުވައްޒަފުން، ްކުލާހުގައި ްބިޒުނަސް ްކުލާހުގަޔާއި ްފަސްޓު ްބުރެޒިލަށް ްއެމެރިކާގެ ްސައުތު ބޭފުޅުން

ްމިް ްދައުލަތުގެްއެތައް ްމިހާރުވެސް ްއިން ްވުޒާރާ ްމާލީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ްބޭކާރުކޮށްލިކަން. ްއެއް ްރުފިޔާ ލިޔަން

ްގެންދާތީ.ް ްދަތުރުކުރަމުން ްއިންްބޭރަށް ްރާއްޖެ ނޑިނޭޅި ްކެ ްބަދަލުކޮށްގެން ްފައިސާ ްކޯޑުން ްބަޖެޓު ްއެކިއެކި އޮފީސްތަކުގެ

.ްމިްމަޖިލީހުންްސަރުކާރުްޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެހޭްކަމެއް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމިއީްހުއްޓުވަންޖެހޭްކަމެއް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރިްބަޖެޓުްހުށަހެޅުއްވ2112ްްިރައީސް.ްދައުލަތުގެްޚަރަދުތައްްކުޑަކުރެއްވުމުގެްފިޔަވަޅެއްގެްގޮތުންް
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ްއޮފީސްތަކަ ްދައުލަތުގެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްހިނގާ ްމި ްވެސް ްކަމަށްްހުށަހެޅުއްވުމުގައި ްއިތުރުނުކުރާނެ ްމުވައްޒަފުން ށް

ފެބުރުއަރީގައިްވެރިކަނ7ްްްވިދާޅުވެ،ްއަދިްމިްއަހަރުގެްޖެނުއަރީްމަހުންްފެށިގެންްއެްއުސޫލަށްްޢަމަލުކުރަމުންްދަނިކޮށްް

ް 611ްްބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ްފުލުހުންނަށްވުރެ، ްފުލުހުންނަށ611ްްްސިފައިންނާއި ްސިފައިންނާއި ްގިނަ އަށްވުރެ

ްވަޒީފާ ްވީ ްނަތީޖާއަކަށް ްސަތޭކ2112ްްަދިނުމުގެ ްއިތުރަށް ްމިންވަރަށްވުރެ ްއޮތް ްޚަރަދުކުރަން ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްރުފިޔާ، ްމިލިޔަން ްޚަރަދުކުރަންޖެހުން.111ްއެއްހާ ްބޭރުން ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން ްއަދަދަކަށް ްކައިރިކުރާ އާ

ްކަން ްހެޔޮނުވާވަރު ްކުރަން ްމިއީ ްރައީސް، ްބަލައިްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ތައްތައް.

ްނެތްކަމީް ްއަޅާފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްފިޔަވަޅެއް ްއެކަށީގެންވާ ްއެކަމަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންކަން. ހުއްޓުވަންޖެހޭ

ނޑުްހިތާމަކުރާްކަމެއް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްވީމާ،ްކުރިއަށްްއޮތްް ބަޖެޓްްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެްްވަނަްއަހަރ2113ްުއަޅުގަ

ްފަރާތެއްގެް ްއެހެން ްބާރުވެރި ްމިކަމުގެ ްވާއިރު، ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްކަމަށް ްނުވައްދާނެ ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްއިތުރު ގޮތުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުބަލާނަން. ނޑެއް ްއަޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްކަމަށް ްނުފޯރާނެ ްމައްޗަށް ްވުޒާރާގެ ްމާލީ ްއަތް ްދިގު އަތް،

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތީްސިޔާސީްބަޖެޓެއް.ްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްނެގެންްއޮތްހާްްރައީސް، އަޅުގަ

ސިޔާސީްމަންފާްއެއް،ްފޯރުވުނުްނުފޫޒެއްްފޯރުވައިގެންްހުންނެވިްބޭފުޅާްނަގާނެްކަމަކީްއެއްވެސްްޝައްކެއްްއޮތްްކަމެއްް

ްމަޖިލީހު ްމި ްގޮތަކަށް ްދޭ ްފުރުޞަތު ނޑުްނޫން.ްއެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްގެންގޮސްގެންނުވާނެ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްބަޖެޓްގެ ން

ނޑުމެނ16ްްްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްއިހުތިރާމާްއެކުްއެދެން.ް ބިލިޔަންްރުފިޔާްޚަރަދުކުރަންްހުއްދަްއަޅުގަ

ތައްްސަތޭކަްކުދިންނެއް،ްހަމައެކަނިްދޭއިރުްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްއިންްކޮންމެްއަހަރަކުްސްކޫލުްނިންމާފައިްނިކުންނަްއެ

ނޑެއްްވެސްްްކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާްއިންްވެސްްއެތައްްކުދިންނެއް، ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެްކުދިންނަށްްއެންމެްވަޒީފާގަ

ްމިް ްކީއްކުރަންތޯ. ްއެކަން، ްއަދި ްބަޖެޓެއް. ްނެތް ްއުއްމީދެއް ްއެއްވެސް ްކަމުގެ ްއިތުރުވެގެންދާނެ ްސަބަބުން ްބަޖެޓުގެ މި

ގުތުްވަޒީފާތަކުގައިްތިބިްމަދުްދިވެހިންގެްވަޒީފާްހިމާޔަތްކުރުމަށްްވެސް،ްއެްވަޒީފާގެްޙައްޤުތައްްކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްްވަ

ްއެންމެް ްދިމާލަކަށް ްބާރުލިބޭނެ ްއެކަމަށް ްނެތީ. ނޑައަޅާފައި ްކަ ްވެސް ްކަމެއް ްއެންމެ ްހަމަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެސް ޓަކައި

ނޑައަޅާފައިްއޮތްްބަޖެެޓއްްނޫންްމިްބަޖެޓަކީ.ްމުޅިްޔޫތުްމިނިސްޓްރީގެްބަޖެޓުްއޮތީްރުފިޔާްއެއްްވެސްްޚަރަދުކުރަންްކަ

ްކަންކަމަށްް ްމި ްވޮލީކޯޓުއެޅުމާ، ްރަށްރަށުގައި ނޑުއެޅުމާއި ްބޯޅަދަ ްރަށްރަށުގައި ްޓަކައި ްމަޤްޞަދަކަށް ސިޔާސީ

ްޒުވާނުންނަށްް ްއެ ްތިބެވޭނީ ްވެސް ްވޮލީކުޅެލަން ްބައްލަވާ! ްނިންމާފަ. ްދިރިއުޅެވޭނެްްޚަރަދުކުރުމަށް ްވެސް، ްއެއް ވަޒީފާ

ނޑުމެންނަށްްހޯދައިދެވިގެންނޫންތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދައުލަތުގެްޚަރަދުްކުޑަކުރުމުގެްބަހަނާގަިއް ގޮތެއްްވެސްްއަޅުގަ

ް ްއޮތްްވާހ22ްްަދައުލަތުގެ ްދަންނަވާލަން ްވިދާޅުވިއިރު،ްއަޅުގަނޑު ްވަޒީރު ްވާހަކަްމާލީ ްނިންމި ްއުވާލަން ކަްކުންފުންޏެއް

ްއުފެއްދުމަށްް ްކުންފުނިތައް ްބޭނުންވާ ްއުފައްދަން ްއިތުރަށް ްސަރުކާރުން ްއޮތޭ ްއެބަ ްހިމަނާފައި ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްމި އަކީ

މިލިޔަންްރުފިޔ11ްްާމިލިޔަންްރުފިޔާ.ްކުންފުނިތައްްގިނަވެގެން،ްޚަރަދުްބޮޑުވެގެންްކުންފުނިތައްްއުވާލަނީ.11ްްޓަކައިް

ްކުންފު ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ނޑަކަށްްމި ްރައީސް،ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފަ. ްއުފައްދަން ްކުންފުނިތައް ނިތައް،ްއާ
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ްއެއްްދެކޮޅުޖެހޭްކަމަކަށްްނުފެނުނު.ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުް ހަމަްއެއްގޮތަކަށްވެސްްމިްވާހަކަ

ްކަ ްޢަމަލެއް ްއިތުރުވެގެންދާނެ ްޚަރަދުތަކެއް ްސީދާ ްޒާތުގައި ްދެމުންދާްއޭގެ ްކުންފުނިތަކުން ްސަބަބަކީ ްދަންނަވާ ްމި މުގައި

ްމުވައްޒަފުންނަށްް ްގިނަވެ، ްމުވައްޒަފުން ްސާރވިސް ްސިވިލް ްބަދަލުކުރުމުން ްވުޒާރާތަކަށް ްސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް

ްއަޅުގަ ްދޭ. ްއެބަ ްދަށަށް ްއަށް ްއިންތިހާ ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްހަމަ ްއެކު، ްއިތުރުވުމާ ްޚަރަދުތައް ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންްނިންމާފައިްއޮތީްމިްއަހަރުގެްޖުލައިްހިސާބުގައިްއެކަށީގެންވާްގޮތެއްގައިް އެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުގައިްވެސްްއަޅުގަ

ކުންފުނިްއުފެއްދިްމަޤްޞަދުްހާސިލުނުވާްކުންފުނިތައްްއުވާލުމާްއެކު،ްއެްކުންފުނިތަކުންްކުރަމުންްދިޔަްމަސައްކަތްތައްް

ްޕާ ްޕްރައިވެޓް ްގޮތުގައިްޕަބްލިކު ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރުން. ްދަށަށް ްއުސޫލެއްގެ ްދެވޭނެ ްދަށުން ޓްނަރޝިޕްގެ

ްއެް ްކުންފުނިތައް، ްފުރިހަމަވާ ްމަޤްޞަދު ްއޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްހައްލެއް ްއެއީ ްއުވާލުން ކުންފުނިތައް

ްދަ ްފުރުޞަތުދީގެން ްތެދުވާނެ ްފައިމަށްޗަށް ްއަމިއްލަ ްގޮތަކަށް،ްއެްކުންފުނިތަކުގެ ްކުޑަކުރެވޭނެ ްޚަރަދުތައް ްކުރާ އުލަތުން

ްކަމުގައިް ްވިސްނުމެއް ްވިސްނަންވީ ްކުރަންވީ، ްކޮންމެހެން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދިއުމަކީ ްދަށުން ނިޒާމެއްގެ

ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްކުންފުނިތަކަކީ ްގިނަ ްއުފެދިފައިވާ ްވަގުތު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ނޑު އިދާރީްްއަޅުގަ

ްއެކިް ްސިނާޢަތަށާއި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްއަމާޒުކުރެވިގެން ްދާއިރާތަކަށް ްއެކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްހަމަޖެހިފައިވާ ނިޒާމު

ްއެކުް ްބައިވެރިވުމާ ްފަރާތްތަކުގެ ްޝާމިލުވާ ްސިނާޢަތެއްގައި ްއެ ްދާއިރާތަކާއި ްއެ ްޚާއްޞަކުރެވިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް

ް ްނިންމާފައިވާ ްސަރުކާރުގެްކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ްއިންތިޚާބީ ްމިގޮތުން ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކުންފުނިތަކެއްކަން

ނޑުްކުރިންްދެންނެވިހެންްއެްކުންފުނިތަކަށްްސަރުކާރުގެްބަޖެޓުންް ލާމެހިފައިވާްސިޔާސަތުތައްްހިންގަންްފެށުމުންްއަޅުގަ

ް ްއަޅުގަނޑު ްދޭތެރޭގައި ްހުއްޓައިލެވޭނެކަމާ ްޚަރަދު ްކުރާ ްކުންފުނިތަކަށް ްގޮތުންްއެ ްމިސާލެއްގެ ޝައްކެއްނުކުރަން.

ްނ،ް ްއުފެދުނުއިރު ްފުރަތަމަ ްވެރިކަމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުންފުނި ްޔުޓިލިޓީސް ްބޭނުން،ްނޯދަން ްދަންނަވާލަން ނޑު އަޅުގަ

ް ްޅ، ްބ، 4ްްރ، ްއެންމެ ްހުރީ ްހިންގާ ްހަވާލުކޮށްގެން ްސްޓެލްކޯއާ ްޚަރަދުގެ ްސަރުކާރު އިންޖީނުގެ.8ްްއަތޮޅުގައި

ްއެ 8ްްްސަރުކާރުން 25ްްއިންޖީނުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔައީ. ްދަރަނިވެރިވަމުން ްރުފިޔާ އަހަރުވެގެނ2ްްްމިލިޔަން

ް ްފަހުން ްވެރިކަމުގެ ނޑުމެން 2ްްއަޅުގަ ްބަދަލުވިއިރުގައި ްވެރިކަން ްއަޅުގަނޑުމެން، ްއިންޖީނުގ41ްްެއަހަރުވެގެން އެތައް

ްގެ ްހިންގަމުން ްބަރާބަރަށް ްހަވާލުވެގެން ްކުންފުންޏާ ްޔުޓިލިޓީސް ްދިޔައީ ްދަރަނިވެރިވަމުން ްމައްޗަށް ްއަހަރެއްގެ 6ްންދިޔަ.

ް ްއެއީ ްރުފިޔާ. ްއަހަރުތަކެއްގ48ްްެމިލިޔަން ްނަމަ،ްމަދު ްދިޔަ ްއުސޫލުން ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްއަށް. އިންޖީނުގެ

ްޚަރަދުް ްސަރުކާރު ްހުރި، ްތެދުވެފައި ްކޮޅަށް ްފައިމައްޗަށް ްއަމިއްލަ ްކުންފުންޏަކީ ްޔުޓިލިޓީސް ކުރަންނުޖެހޭްތެރޭގައި

ކުންފުންޏަކަށްްބަދަލުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްއޮތީސްކަން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްނަމަވެސްްވިސްނުމެއްްނެތި،ްލާމެހިފައިވާް

ްވަނީް ްސަރުކާރު ްފެންނަމުން.ްމިއަދު ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް ްވާނެ ްރޫޅާލުމުން ްނިޒާމެއް ތަރައްޤީގެ

ޒަފުންްސިވިލްްސާރވިސްްއަށްްބަދަލުކޮށްްސީދާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްފައިސާްދައްކާްނިޒާމަކަށްްހޮސްޕިޓަލުތަކުގެްމުވައްް

ްއަދިވެސްް ްހާލަތަކީ ްމިއަދުގެ ްނިޒާމުގެ ްހިންގާ ްގޮތަކަށް ްވިދާޅުވި ްމިނިސްޓަރު ްހެލްތު ްސީދާ ްބަދަލުކޮށްފަ. އަނެއްކާވެސް
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ްމުވައްޒަފުންނަށް ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ ްމުސާރަ ްމަހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިދިޔަ ްޝައްކު، ްއަޅުގަނޑަށް ްދޭތެރޭގައި ދިންކަމާ

ރައީސް.ްމިއީްމިކަންްމިހެންްކުރީމަ،ްހަމަޖެހިފައިްއޮންނަްނިޒާމަކުންްހިނގަމުންދާްކަންކަންްކުއްލިއަކަށްްއައިްސިޔާސީް

ްލިބިގެންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްގެއްލުން. ްލިބިގެންދާ ްޤައުމަށް ްހަލާކުކޮށްލީމަ ްޓަކައި ްޢިއްޒަތްތެރިްްމަޤްޞަދަކަށް ގެއްލުން.

ްޒިންމާދާރުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއެއީ ްވޯޓުދިނުމަކީ ްބަޖެޓަކަށް ްއޮތް ްމިހެން ރައީސް.

ްވެސް،ް ްހުށަހެޅިޔަސް ްތަނަށް ްމި ްބަޔަކު ްއަދި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮށްގެންވާނެ ްމަޖިލީހަކުން ރައްޔިތުންގެ

ް ްރައީސް. ްއޮތްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަނޑައަޅާފައި ްޚަރަދުކުރަން ްއެ ްޚަރަދުކުރަން، ްއެއް ްއާމްދަނީ ްނުލިބޭ ްދައުލަތަށް މި

ްވެރިކަމަށްް ްމާދަމާ ްޓަކައި ްމަޤްޞަދަކަށް ްސިޔާސީ ްތަފާތުކޮށް، ްއަށް ްއިންތިހާ ްމެދުގައި ްރައްޔިތުންގެ އުސޫލުތައް

ް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ، ްއޭނަ ްޓަކައި ްމަޤާމަށް ްއޭނަގެ ްމީހަކު، ްހުރި ްމިތަނަށްްނިކުންނަން ްޚަރަދުކުރަން ްގޮތަކަށް ބޭނުން

ްއަހަރުގައިް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްދިނުމަކީ ްއެގޮތަށް ްބަޖެޓަށް ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ް ްއަންދާޒާކޮށްފައިވާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ 12.8ްްދައުލަތަށް ްތެރެއިން ްއާމްދަނީގެ ްރުފިޔާގެ ްރުފިޔ1.8ްްާބިލިޔަން އަކީްްބިލިޔަން

މިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤާނޫނަކުންްނޫނިއްޔާްނޫނީްޤާނޫނަކަށްްގެންނަްބަދަލަކުންްނޫނިއްޔާްދައުލަތަށްްލިބޭނެްއާމްދަނީް

 އެއްްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު

ްބަޖެޓުعليكنްملسالاް.نالزحيްالزحويްهللاްبسن ްދައުލަތުގެ ްއާދެ! ްފުރުޞަތަށ2100ްްް. ްލިބުނު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަށް

ްޝުކުރުދަންނަވަންް ްމުހިއްޓަކައި ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފިނޭންސްް. ްރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ ްބަޖެޓެއް މު

ްއަޅުގަންމިނިސްޓަރު ްވެސް ްއިޚްލާޞްޖިހާދަށް ްޝުކުރުދަންްތެރިކަމާްޑު ްއާދެ!އެކު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްްނަވަން.

ްފާއިތުވެ ްބެހޭފަދައިން ްބަޖެޓާ ްއަހަރުތަކުގެ ްދިޔައިރުްދިޔަ ްވާހަކަދައްކަމުން ްމެންބަރުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްމި،

ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާފައިވާނެ ްބަޖެޓު،ްތަޅުމުގައި ްއެްއުއްމީދުގައިްތައްކުރީގެ ްހަމަ ްފަރާތްތަކުން ވަމުންްދަންނަްްއުފެއްދެވި

ނޑުްހަނދާންްއެބަްހުރި.ްްގެންދޭްމައިންްމަގަށްްލައްގަޅޭ،ްއެބަ ރަންްފޮއްޓެއްްލައްގަޅޭ.ްމިްވާހަކަްމިއަދުްވެސްްއަޅުގަ

ްމި ްއަތުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމިްމިއީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓާއި ްކަންތައްތަކާ،ްވަގުތުްއޮތް ްހުރި މިްްދިމާވެފައި

ްހާލަތާ ްއަޅާކިޔާްޤައުމުގައި ްވާނަމަމެދު ްމިް،ކަމުގައި ްތަފާތުްްޤާނޫނުއަސާސީ ްތެރޭގައި ްޙައްޤުތަކުގެ ްއަސާސީ އޮންނަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުގައިް ނުކުރުމުގެ،ްކުޑަްރަށެއް،ްބޮޑުްރަށެއްގެްވާހަކަްއަޅުގަނޑުމެންްއެއްވެސްްމެންބަރަކަށްްއަޅުގަ

ްއާއިނުދެއްކޭް ްތަރައްޤީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮންމެްނެ. ްއަންނަ ނޑުމެންްްތަމައްދުން ްއަޅުގަ ްކޮށްދިނުމަށް ްމިކަން ކަމަކަށް

ްދާއިރާްމެންްއެއްބަސްވާންޖެހޭ.ްނަމަވެސްއެން އިންްއިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާްމެންބަރަށްްްމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރަކީްއެ

ްއޮވޭްް،ވީހިނދު ްއުއްމީދެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްފަރާތުންް.ރައްޔިތުންގެ ްކަްްމެންބަރުންގެ ްމިވެނި އެވެނިްްމެއް،ތިމަންނާމެންނަށް

ްމިހާރު ްހަމަޖެހިގެންދާނޭ. ްމިކަމެއް ްހަމަ ްއޮތީ ްފިކުރު ްވިސްނުމާއި ްމި ްއެއްގޮތަށް.ް.ގޮތަށްްްވެސް ްހަމަްްކުރިއެކޭ ފަޅު
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ްއެއް.ް ްމައްސަލަ ްމެންބަރުގެ ްއެއީ ްނޭޅިއްޖެއްޔާ ްހޮސްޕިޓަލު ްކަމަށް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްމެންބަރުގެ ްއެއީ ނުކޮނެވިއްޖެއްޔާ

ްކުރެވިފައިްހުރިްމަސައްކަތަށްްބަލައިލާ،ްއެކަމަކުްމެންބަރުްރައްޔިް ްތަޅުމުގައިްކޮށްދެއްވާްމަސައްކަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ނޑުމެންގެްއަތުގައިްމިްއޮތްްބަޖެޓުްފަދަްއެހެންްބަޖެޓުތަކަށްްވޯޓުދީްނިމުނީމަ،ްިމް ވިސްނާްބަޔަކުްވަރަށްްމަދު.ްއަޅުގަ

ްވ17ްްަ ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހިންގަވަންްވަނަ ްސަރުކާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ނީ

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްފާސްކޮށްދ36ްްީތިއްބެވި ްބަޖެޓުން ްމި ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ތަކަށްްއޮތްްކަންތައްތައް.ްބިލިއަންްރުފިޔާްއިންްކޮށްދެވުނުްކަމަކީ.ްކޮބައިތޯްއަވައްތަކާއިްތަރައްޤ36ްީނިންމާފަ.ްކޮބައިތޯް

ްއޮތްް ްމި ްއައިއްސަ ްމިއަދު ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީތައް. ްއޮތް ްއަތޮޅުތަކަށް ްކޮބައިތޯ ްރަށްތަކަށް، ކޮބައިތޯ

ްމިހިރަް ްހުރި ްތައްޔާރުކުރެވިފައި ްމަތިން ްހަވާސާގެ ްހުރި ްއެބަ ްފެންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި މާސިންގާ

ްޑެފިސިޓުްޑޮކިއުމަންޓުތަކުް ްބަޖެޓު ްގޮތްތަކަކާއި ްލިބެންވީ ްއާމްދަނީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްފެންނަން، ްރަނގަޅަށް ްނިކަން ގައި

ްނިކަންް ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ްޚަރަދާ ްކެޕިޓަލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްމަސައްކަތްތަކަކާ، ްހުރި ްކުރެވެން ްޓަކައި ކުޑަކުރުމަށް

ްކަންތައްތަް ްމި ްހުއްޓާ. ްބަޔާންކޮށްފައި ނޑުމެންގެްރަނގަޅަށް ްއަޅުގަ ްބަޔަކީ ްތިބި ްގެނެސްދޭން ްޙަޤީޤަތުގައި ްހައްލު ކަށް

ްއަތުންްއިތުރަށްް ނޑަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ ްހަމަގައިމުްވެސްްއަޅުގަ ްތެރެއިން.ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޤާނޫނުގެ

ް ްމިދިޔަ ްމަޖިލީހުގައި، ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމީހެއް ްތާއީދުކުރާނެ ްދަންނަވާފައިވާނެްޓެކްސްނެގުމަށް ްވެސް ފަހަރު

ްކަންތައްތަކުންް ްތެލުގެ ްއަދި ްނުވެވޭނޭ. ްއެއްބަހެއް ްޓެކްސްނެގުމަކަށް ްކޮމިއުނިކޭޝަނުން ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްމިހިރީް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެގޮތުން ްނުވެވޭނޭ. ްއެއްބަހެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ޓެކްސްނެގުމަކަސް

ް ްއެގޮތް ްއަދި ްއެގޮތަށް. ްނުކުރަން. ްބަދަލެއް ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްރަސްމ2111ްްީއަޅުގަ ްނިމުނުއިރު، ްއަހަރު ވަނަ

ް ްގޮތުގައި 334.9ްްރިޒާރވްގެ ްހުރެފައި، ްޑޮލަރު ްދެނ2112ްްމިލިއަން ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްގޮތަކީ ްދިޔަ ްވެގެން ްކަން ގައި

ްކޮންމެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްގޮތަކީ ްވެގެންދާނެ ްކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ްސަމާލުވެ،ްްއަޅުގަ ްވަރަށް މެންބަރަކު

ްވާހަކަް ްދާއިރާގެ ްބައެއްގެ ްއެ ްއުސޫލުން، ްއެއް ްމެންބަރުންނެކޭ ްއެހެން ްހަމަ ްއޮތީ ްދެން ްކަމެއް. ވިސްނަންޖެހޭނެ

ނުދައްކައިފިްކަމަށްްވަންޏާްމެންބަރުްއެއްްްވެސްްކަމެއްްނުކޮށްދޭްކަމަށް،ްނުވަތަްވިޔަސް،ްނުވާްކަމަށްްބަޔާންކުރާތީް

ނޑުމެން ްފަހުން،ްްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދައްކަން. ްބާރުލާފައި އަޑަށް

ނޑުގެްދާއިރާގެް ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުގެްހައިސިއްޔަތުންްވަކިްއެންމެްދުވަހެއްްވެސްްއަޅުގަނޑުްނުދާނެްއަޅުގަ

ނޑުްވަރަށްްއުފާވެއްޖެްމިއަދުްމިްތަނުގައި ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއެްމަނިކުފާނުްްވާހަކަ،ްއަޅުގަ

ތަމްސީލުްމިްކުރައްވަނީްމާލޭގައިކަންްއެނގިވަޑައިގެންނެވީތީ.ްހަމަްދާދިްދެންމެއަކުްއެްމަނިކުފާނުްމިތާްވާހަކަދައްކަވަންް

ްފުރޭް ްގިނަވެ، ްރައްޔިތުން ްޓާމިނަލްގައި ްފެރީ ްހުޅުމާލެ ްއެމް.ޓި.ސީ ްވެސް ްތޮއްޖެހި،ްހުންނެވިއިރު ްނުވެގެން ްގޮތެއް ނެ

ކުޑަކުދިންްރޯއަޑުްއިވެމުންްދިޔައީ.ްހަމަްޔަޤީންްއެްމަނިކުފާނަކަށްްއެނގިވަޑައެއްްނުގަންނަވާނެްމިްކަމެއް.ްމާލޭްސިޓީް

ްފޮތުންް ްބަޖެޓު ްއޮތް ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއް. ްމެޖޯރިޓީ ްއޮތް ްދީފައި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަކީ ްމެޖޯރިޓީ ކައުންސިލްގެ
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މިލިއަންްރުފިޔާްފާއިތުވެދިޔަްއަހަރުްއަޅުގަނޑުމެންްފާސްކޮށްފައިްދިނިން.141ްްޅަށްްކަނޑައެޅިގެންްއެބަްއެނގޭްރަނގަ

ްދެއްވަނީް ްމި ްވޯޓު ްވެސް ްމެންބަރަކު ްޓަކައި.ްކޮންމެ ްވޯޓުދުިނމަށް ްޙައްޤުގައި ްދިނިން.ްރައްޔިތުންގެ ްތިބެފައި ްމިތާ ހަމަ

ް 71ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ްރައްޔިތުންނަށްްވަނަ ްހެދުމަށާއި ްޤާނޫނު ްދައުރު. ްމެންބަރެއްގެ ބަޔާންކުރޭ

ްމުހިއްމުކޮށްް ްއެންމެ ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުން ްޓަކައި ްކޮށްދިނުމަށް ްއެކަން ްކުރަން. ްކަންތައް ްގޮތްގޮތަށް ލުއިފަސޭވަ

ްއެ ްފާސްކުރަން. ްބަޖެޓު ްފިތުން ްއަށް ްކުލަ ްފެހި ްބަޓަނުގައި ްމީދަ ްކަމަކީ ނޑަށްްްކުރައްވަންޖެހޭ ްއަޅުގަ ްޓަކައި ސަބަބަށް

ްދިޔައިމަ،ް ްއުފެދިގެން ްކައުންސިލް ްސިޓީ ްމާލޭގައި ްވެސް. ްއައީ ްވޯޓުދެއްވަދެއްވަމުން ްމި ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ޔަޤީން

ްއޮތީް ްމި ްވެފައި ްމާލެއަކަށް ްމާލެ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައްދެއް ްވަރެއްގެ ްކޮންމެވްެސ ްވާހަކަތަކަށް ދެންމެގެ

ްލެވުނީްކިހިނެއްް ނޑު ްތޮށިގަ ްވަށާ ްމާލެ ްކިހިނެއްތޯ. ްހުރީ ްއެޅިފައި ްގާ، ްހުރި ްއެޅިފައި ްމިއަދު ްމަގުމަތީގައި ްމާލޭގެ ތޯ.

ްވިދާޅުވާް ްއެ ްކަމަށް ްތިބި ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްކޮށްދެއްވަން ްއެގޮތަށް ްކޮށްދިނީމަ. ްސަރުކާރަކުން ކިހިނެއްތޯ.

އަންްރުފިޔާްމިދިޔަްއަހަރު.ްއަދިްއޭގެްކުރީްއަހަރުްހަމަްއެވަރަށްްމިލ141ްިބޭފުޅުންނަށްްތިންްއަހަރުްވެގެންްދިޔައިރު،ް

ްނަލަހިޔާް ްކޮންކަމެއްތޯ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމެވީ ްކޮށްދެވި، ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްމާލެ ްއާއި ްމާލެ ްމުޅި ދިނީމަ،

ްގެނެ ްފީފާ ްހުސް ްހެދީ، ްބުރު ްފުރަތަމަ ްއަތުރާފަ. ްބުރު ްވައްތަރަކަށް ްތިން ްދޮރުމަތީގައި ްފީފާްހޮޓާ ސްގެން،ްވިއްސަކަށް

ްއެް ްއަނެއްކާ ްރާނައިފި. ްގާފޮޅެއް ްއަނެއްކާ ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ްމިތަނުގައި، ްފެއްޓީމަ، ްހަޅޭއްލަވަން ްއޭގެން ބަހައްޓައިގެން.

ގާފޮލުްކަމުނުގޮސްގެންްވައްބުރެންހެންްރާނައިފި.ްއަނެއްކާްތިން،ްހަތަރެސްކަނަށްްރާނައިފި.ްމިްނޫންްކޮންކަމެއްތޯްމާލޭް

ް ްވިލިމާފަންނުްސިޓީ ްނިސްބަތްވާ ްދާއިރާއަކަށް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްކޮށްދިނީ. ްއަށް ްމާލެ ކައުންސިލުން

ްއޮންނަް ްކުނިވެފައި ްބާއްވައިގެން، ްބާޖެއް ްކުނި ްމާސިންގާ ްބޮޑު ްސަރަހައްދުގައި ްހުއްޓައިލާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދާއިރާގައި

މިލިއަނ3ްްްމިލިއަން،ްއިރުތުރުވ141ްްިރިގެންްމިްއުޅެނީ.ްކޮބައިތޯްތަކެތިްއެއަށްްއަޅައިގެންްއުޅޭތީްނޯއްދަމާލަންްނުކު

ް ްޕްރީސްކޫލުތަކަށް ްމާލޭގެ ްކޮބައިތޯ. ްއަހަރ15ްްުރުފިޔާ ްމިދިޔަ ްފެންނަށް، ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްކުރީް ްމިކަން ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްދެއްވީ. ްސްކޫލަކަށްތޯ ްކޮން ްކައުންސިލަށް. ްސިޓީ ްމާލޭ ްތިމަންނާްދެވިފައި ްއެހެންވީމާ، .

ްހީވާންވެއްޖެް ްމެންބަރުންނަށް ްކައުންސިލް ްސިޓީ ްމާލޭ ްކަމަށް ްބައެއް ްތިބޭ ްނަގައިގެން ްމުސާރަ ްހުސްއެކަނި މެންނަކީ

ކަމަށްްވާނަމަ،ްމާލެްވަރަށްްއަވަހަށްްހަލާކުވެްނެތިހިނގައިދާނެ.ްއަޅުގަނޑުްދާއިރާގެްރައްޔިތުންގެްފަރާތުންްދަންނަވަންް

ްމާލޭގަ ްއޮތީްބޭނުން ްމި ްސަރަހައްދަކަން ްގިނަ ްފެން ްއެންމެ ްވާނަމަ، ްކަމުގައި ްބޮޑުވެއްޖެ ްފެން ްޚާއްޞަކޮށް އި،

ްވަންޏާ.ް ްކަމަށް ްވެހިއްޖެ ްކޮޅެއް ްވިއްސާރަ ްހިނގައިނުގަނެވޭ ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްތަން. ްމާފަންނުކޮޅު ވިލިމާފަންނުގެ

ނޑުްގޮވާލަން،ްމިްބަޖެޓުގެްތެރޭގައިްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެް ވެސްްއަދިްއެހެންްދިމާލެއްގައިްވެސްްއެކަންްހިމަނާފައިްއަޅުގަ

ް ްއޮތް ްމި ްފާސްކުރަން ްދިނުމަށް ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ްމާލޭ ްކޮށްފައ147ްްިނެތަތީވެ، ްބައި ްދެ ްކަނޑައެޅިގެން މިލިއަން

ް ްފެން ްމާލޭގެ ްޖެހިގ3ްެއެއްބަޔަށް ްއޮޓަމެޓިކުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގިނަވެއްޖެ ްވާރޭވެހިގެން ްވުރެ ްއަށް ްހިކިގެންްއިންޗި ން،

ްއަޅުގަނޑުް ްފަސޭހަ. ްމަސައްކަތް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްވެސް ްއަޅުގަނޑަށް ްއޭރުން ްގާއިމުކުރާށޭ. ްނިޒާމެއް ްފަދަ ްދެވޭ ބޭރަށް
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އުއްމީދުކުރަންްމާލެްއަށްްނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާްމިްތިއްބެވިްމެންބަރުން،ްމީގެތެރެއިންްޚާއްޞަކޮށްްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީގެް

ްތެ ްގިނައީ. ްސިޓީްމެންބަރުން ްމާލޭ ްއަތުގަ. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ ްވެސް ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމާލޭގެ ދެއްމެ،

ްކޮމިޓީް ްބައިވެގެން،ްބަޖެޓު ނޑާ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްއެދެން،ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުގަ. ްއޮތީ ްވެސް ްމެޖޯރިޓީ ކައުންސިލްގެ

ޅުންްޤަބޫލުކުރިޔަސް،ްނުކުރިޔަސްްމިްމަސައްކަތުގައިްތެރެއަށްްވަދެ،ްރިކޮމެންޑޭޝަންގެްގޮތުގައިްދީ،ްސަރުކާރުްއެްބޭފުް

އުޅެން.ްއަޅުގަނޑުމެންނާއިްސަރުކާރާއިްރައްޔިތުންގެްމެދުގައިްތާށިވާކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންްބޮޑުްދެްގެރިްތެޅެންޏާް

ް ްމާލޭގެ ްކުނިވެފައިކަން ްއޮތީ ްމި ްމާލެ ްދަތިކޮށްދޭކަށްނުޖެހޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްބާރުކޮށް، ްމެންބަރަކަށްްކަށްގަލަށް ކޮންމެ

ްއޮތީް ްދެން ްގޮތް. ްހުރި ްކަންތައް ްކޮޅުން ްމާލޭގެ ްމީ ްކުރަން. ްއެކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްއަޅުގަ

ްހިނގާފައިް ްވިލިގިނލީގަ. ްވިލިމާފަންނު، ްދިރިއުޅެނީ ްހިނގާބިނގާވެ ްއަޅުގަނޑު ްދިރިއުޅޭ، ްދާއިރާގައި ްއެ ނޑު އަޅުގަ

ްފެރީ ްއަންނަނީ ނޑު ްދާއިރާގެްްއަޅުގަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަށް. ްމާލެ ްދަތުރުކޮށްގެން ްއިން ްފެރީ އަށް.

ނޑުްހުންނާނީްވެސް.ްމިްބަޖެޓުގައިް ނޑަށްްފެންނާނެ.ްފެންނަންޖެހޭނެ.ްގޮވާފައިްއަޅުގަ ރައްޔިތުންނަށްވާްދަތިތައްްއަޅުގަ

ވާފައިްއޮތީތީވެ،ްއެްމަނިކުފާނަށްްއައްސަރިބަހާއިްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޑޮކްޓަރްވަޙީދުގެްމަސައްކަތުންްބައެއްްހިމަނުއްް

ްދެންނެވިންް ްހުވާކުރައްވައިްނިމުނީމަ،ްއަޅުގަނޑު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްއެްމަނިކުފާނު ސާބަސްްދަންނަވަން.ްއެއީ

ނޑުްހުރުމުގެްސަބަބުންްބައެ ްބައްލަވައިދެއްވާށޭ،ްއިދިކޮޅަށްްއަޅުގަ ްއަށްްވަޑައިގެން ްދާއިރާ ނޑުގެ ްކަންތައްތައްްއަޅުގަ އް

ނޑަށްްދަތިކުރިްސަރުކާރެއްްފައިބައިގެންްހިނގައްޖޭ.ްނަމަވެސްްއެއްްކަމެއްްމިްތަނުގައިްވެސްްފާހަގަކޮށްލާނަން.ް އަޅުގަ

ްކުރެވޭނެ.ް ްކަންތައްތައް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްވެސް ްތިބެގެން ްއިދިކޮޅަށް ްހަމަ ްކަމެއް. ްހިނގި ްއިހަކަށްދުވަހު ދާދި

ްމުޙައްމަދުް ްވިލިމާލޭގެްްގ.ކެނެރީގޭ ްނަމަވެސް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހިންގެވި ްއިސްވެ ނަޝީދު

ް ްބިންގާއެޅީ، ްޕްރީސްކޫލެއްގެ ްހިމެނޭ ްގޮތުގައި ްކަންތަކުގެ ްއެއް ްއޮތް ްދަތިވެފައި ްއެންމެ ފެބްރުއަރ4ްްީރައްޔިތުންނަށް

ްމަސައްކ2111ަ ްއެ ްނުވެގެން ްއޮއްވާ.ްއެ ްދުވަހަކަށް ްއެންމެ ްތަނަށްްގަ.ްވޯޓަށް ްތަޅުމުގައި،ްމި ްތިބެގެން،ްމި ތްނުކޮށްދީ

ނޑުްސިޓީްފޮނުވިްފަހުން،ްވަޑައިގަންނަވާފައި،ްއެއްްމަސްދުވަސްް ރާއްޖޭގެްއެޑިޔުކޭޝަންްމިނިސްޓަރުްގެންނަންްއަޅުގަ

ްއެް ްސަރުކާރުން ްއާ ްދިޔައީ. ްސަރުކާރު ްދުވަސްކޮޅަކުން ްމަސައްކަތަށް، ްޢަމަލީ ްމަސައްކަތް ްބިންގާއެޅުމުގެ ކަންްފަހުން

ްއިންް ްފައިސާ ްނެންގެވި ްފަންޑުން ްހުރި،ްތަޢުލީމީ ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމުގައި ްއެ ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ނިންމަވައި،ްއެ

ްދެންނެވިނ5.2ްްް ްވެސް ްޖަލްސާގައި ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްހަވާލުވީ. ްތަނާ ްއެ ްއިހަށްދުވަހު ްނިންމައިދީފައި ްއެކަން މިލިއަނުން

ްޝި ްމިނިސްޓަރު ްއެޑިޔުކޭޝަން ްޝުކުރިއްޔާްކުރީގެ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްކުރީގެ ްދަންނަވަމޭ. ްޝުކުރިއްޔާ ްއަށް ފާ

ްޙަޤީޤަތަށްް ްކެރިވަޑައިނުގަންނަވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބޭފުޅުންގެ ްވާންޖެހޭނެ.ްމި ދަންނަވަމޭ.ްއިންސާފުވެރި

ް ްވެސް. ްއައީ ްމި ްތަނަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާފައި ްވާހަކަ ްއެ ްޓަކައިްވާހަކަދައްކަވާކަން. ްއެކަމަށް އެހެންވީމާ،

ްތަރައްޤީގެް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްދިޔައިމަ، ްމަހުރޫމުވެގެން ްކަންތަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްނަމަވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.

ްއެންމެް ްވިލިގިނލީގައި ްބައްލަވައިދެއްވާށޭ. ްވަޑައިގެން ްދެންނެވިން ްރައީސަށް ްއާ ްއަޅުގަނޑު ްނައީމަ، ޕްރޮޖެކްޓެއް
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ކަށްްމިްވަގުތުްވަނީްހުޅަނގުދެކުނުްފަޅީްސަރަހައްދުގައިްއެްއޮންނަްތޮށިގަނޑުްވެއްޓިފައިްއޮންނަްދަތިވެފައިްއޮތްްކަމަް

މިލިއަންްރުފިޔާްމިްބަޖެޓުކުރައްވާފައިްވާތީްއައްސަރިބަހާއިްސާބަސްްދަންނަވަން.ްއަދ18ްްިމައްސަލަ.ްއެކަމަށްްޓަކައިް

ްނިންމަވާ ްއެކަން ްބައިން ްއަހަރާއި ްވިދާޅުވެދެދެ ްކަމަށް ްވިލިނގިލީގެްނެ ްޝުކުރުވެރިވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އްވީތީ

ްކުޑަމިނުންް ްއެންމެ ްމަރުކަޒު. ްޞިއްޙީ ްހުންނަ ްއެތާ ްކަމަކީ ްއެއް ްއަސާސީ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްއަށް ްމާލެ ްވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ްނުލިބޭ. ްނަގަން ނޑެއް 11ްްއެކްސްރޭގަ ްމިނިޓު، ްމިނިޓުނ7ްްްވަރަކަށް ވަރަކަށް

ްބޮޑުްފެރީ ްވަރަށް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްނެތް ްނެގެން ްއެކްސްރޭ ްވެއްޓި ްބަލިވެ،ްނުވަތަ ްމީހަކު ްވަޑައިގަންނަވާ ގައި،ްދަތީގައި

ނޑުމެންްމިްވާހަކަދެއްކީމަްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްމުޅިްރާއްޖޭގެްހުރިހާް ދައްޗަކަށްްވާނެ.ްޚާއްޞަކޮށްްމަޖިލީހުގެ،ްއަޅުގަ

ް ްމާލޭގެ ްމީހުނ15ްްކަންކޮޅެއްގެ، ްއަތޮޅުތަކުންްހާސް ްއިތުރުން، ްއާބާދީގެ ްއެތާނގެ ްމިއީ. ްތަނެއް ްދިރިއުޅޭ ްއާބާދީ ގެ

ވަޑައިގަންނަވާްބޭފުޅުންނާްއަދިްއެއަށްވުރެްލުއިްއަގުގައިްވަޑައިގެންްތިއްބަވާްބޭފުޅުންގެްއެތަކެއްްހާސްްބަޔަކުްދިރިއުޅޭް

ްތަނަކު ްކަމެއްގައި، ްކޮންގޮތަކުންތޯ ްވެއްޖެއްޔާ ްއެކްސިޑެންޓެއް ްމާލެްރަށެއް. ްދާނީ. ްކޮންތާކައްތޯ ްވެއްޓިއްޖެއްޔާ ން

ްދަންނަވަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތް ްއެބަ ްހިތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްތަކުލީފުއުފުލޭނެ. ްބޮޑު ްވަރަށް ގެނެވޭއިރު

ްއިތުރުކޮށްދެއްވާށޭ.ް ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްމެޝިނެއް ްއެކްސްރޭ ްމަރުކަޒަށް ްޞިއްޙީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަށް،

ނޑު ނޑުްްއަޅުގަ ްލިބޭތޯްއަޅުގަ ްހައްލެއް ްއެްމަސައްކަތައް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެކު ްމަސައްކަތްކުރާނަން.ްހަމަްޔަޤީންކަމާ އެ

ްކައުންސިލުތަކަށް،ް ްމުޅި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ްމާލޭގެ ްމުޅި މަސައްކަތްކުރާނަން.

ބިލިޔަނަށްްވުރެްބޮޑ1ްްުވަނަްއަހަރުްއޮތް.ްއަދ2112ްްިމިލިޔަނ944ްްްރާއްޖޭގެްހުރިހާްކަންކޮޅުތަކަށްްގާތްގަނޑަކަށްް

ް ްއަޅުގަނޑުމެނ2113ްްްބަޖެޓެއް ްމެދު ްމަސައްކަތާ ްކުރެވޭ ްކައުންސިލުތަކުން ްމި ްދިޔައިރު، ްތައްޔާރުވެގެން އަށް

ްއަޅުގަނޑުމެން ްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްނެތި ްބޮޑެއް ްއެއް، ްކުޑަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ އެްްވިސްނަންޖެހޭ.

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްގޮސް ްޑެފިސިޓު ްލުއިވެ، ްބަޖެޓަށް ްއަދި ްރަނގަޅުކޮށްގެން. ްކަންތައްތައް ްމި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ

ް ްދޭން. ްބަޖެޓެއް ްތިލަފަތްހަމަވާ ްކުޑަމިނުން ްބަޖެޓެއް.2114ްްއެންމެ ްހަމަވާ ްތިލަފަތް ްއޮތް ްޤައުމުގައި ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްކިހިނެއްތޯ. ްސުނާމ2114ްީކަންދިމާވީ ނޑުމެންގެްްގެ ްއަޅުގަ ްތެރެއިންނާއި ްކަންތައްތަކުގެ ްއައި ްދެން ްފަހުގައި އަށް

ްޙައްޤުތަކާއިް ްއަސާސީ ްޤާނޫނަކަށް، ްކޮންމެ ްޤައުމުގެ ްމި ްގޮސް، ްދިޔަދިޔައިނުން ްބޮޑުވެގެން ްކަންތައްގަނޑު ސިޔާސީ

ްހަދަން، ްކޮމިޝަނެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤާނޫނަކަށް ްކޮންމެ ްނިންމޭ ްކޮންމެ ްމިއިން ްހަދަން،ްްމިނިވަންކަމުގެ ްބޯޑެއް ނުވަތަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމުސާރަދޭން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެންމެންނަށް ްމި ްހަދަން. ކައުންސިލެއް

ްއަކީް ްމާލެ ްޓަކައި، ްދެމެހެއްޓުމަށް ްރާއްޖެ ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ްމީގެއިތުރުން ްއަދި ްކަންތައްތައް. ހުއްޓަންޖެހޭ

ްރާއްޖޭ ްދާޚިލީްތޮއްޖެހިފައިވާ ްޢަދާލަތާއި ްއިޖުތިމާޢީ ްމިޤައުމުގެ ްވާތީވެ ްއާބާދީކަމުގައި ްބޮޑު ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްއެންމެ ގެ

ނޑުމެންނަށްްވެވުނުްހުރިހާްބާރަކާއިް ހަމަޖެހުމަށްްޓަކައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޕޮލިސްްފޯހަށްްއަޅުގަނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ްތަް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްދީގެން، ްކުރިއެރުންްއެއްބާރުލުމެއް ްއާއި ްމުސާރަ ްއިމާރާތާއި ްމީހުންނާއި ްސާމާނާއި ކެއްޗާއި
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ްކަމުގައިް ްކަމަށްވާ ްއެދޭ ްދިވެހިރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްރައްކާތެރިކަން ްސަލާމަތާއި ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ްގެނެސްދޭން. ވެސް

ްބޭފުޅު ްއެންމެހައި ްތިބި ްހިންގުމަށް ްޕޮލިސް ްރާއްޖޭގެ ްކޮމިޝަނަރާއި ްޕޮލިސް ްރާއްޖޭގެ ނޑުްވަންޏާ ްއަޅުގަ ންނަށް

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްފިޝަރީޒްގެ ްމީގެއިތުރުން ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްސާބަސް އައްސަރިބަހާއި

ނޑުްދިޔައީްވަޒީރާ،ްއިއްޔެްވެސްްއަޅުގަނޑުް ދާއިރާގައި،ްޚާއްޞަްގޮތެއްގައިްމަސްމާރުކޭޓެއްްއެޅޭތޯްމަސައްކަތްްއަޅުގަ

ް ްމަޝްވަރާކުރިން ްއެގްރިކަލްޗަރގެްވަޒީރާ ްފިޝަރީޒް، ްއޮތީ ްމި ްފެންނަން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނަމަވެސް ްކަމުގަ. މި

ނޑަކަށްް ްއޮތްކަން.ްގާތްގަ ްމަޝްރޫޢު ްބަދަލުކުރުމުގެ ްވިލިނގިއްޔަށް ްނާސަރީ ްމާލޭގެ ްގެންދިޔަ ްހިނގަމުން ްމާލޭގެ ދަށުން

ްވަރެއ1.6ްް ްކޮންމެވެސް ްހިނގަމުންދާއިރު ްއެތާ ްމަސައްކަތް ްމި ްނަމަވެސްްމިލިޔަންގެ ްހިނގާނެ. ްކަންތައްތަކެއް ގެ

ނޑުމެންނަށްްބޮޑީްވިލިނގިލީގެްމަސްމާރުކޭޓެއްްއެޅުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްް ްއަޅުގަ ނޑުްއެދެން،ްމިކަމަށްްވުރެ އަޅުގަ

ްވިލިނގިލީގެް ްހޯއްދަވައިދެއްވާނަމޭ. ްހައްލެއް ްކޮންމެވެސް ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވެއްޖެ، ްވަޒީރު ގެންދިއުން.

ްތިމަންނާްހުޅަނގުދެކުނުް ްހިންގޭތޯ ްއުސޫލަކުން ްކޮންމެވެސް ްއަހަރުތެރޭ ްއަންނަ ްމި ްމަސައްކަތް ްމަސްމާރުކޭޓެއްގެ ކޮޅުގައި

ނޑުްމިްވާހަކަްވެސްްމިް އެްވާހަކަ،ްތިމަންނާގެްނަމުގައިްދަންނަވާލުންްމައްސަލަްއެއްްނެތްްކަމަށްްވިދާޅުވީމަ،ްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމީގެއިތުރުން ްއަދި ްދަންނަވާފަ. ްއުފެއްދޭތޯްއޮތީ ްވެސް ްމާރުކޭޓެއް ްތަކެތީގެ ްއުފެއްދޭ ްރާއްޖޭގައި ނަށް

ްކަންތައްތަކާް ްފާހަގަކޮށްލަން،ްއިސްލާމީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްމީގެތެރޭގައި ްގެންދަން. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑު އަޅުގަ

ްޔަޤީންކަންދީ ްވަނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްމިނިސްޓަރު ްފަރާތުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްއިސްލާމިކު ްއަދި ްކުރީގެްބެހޭ ްވިލިމާލޭގެ ފައި

ްމިސްކިތުއްް ްމިސްކިތް. ްސަލާމްްސަރުކާރުގެ ،ް ްމިސްކިތަކަށް ްއާ ްއަހަރުްهللا ްމިއަންނަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެކު. ްއެހީތެރިކަމާ ްއާއި ްފައިސާ ްފަރާތެއްގެ ްއަމިއްލަ ބަދަލުކޮށްދެއްވާނަމޭ،

ްމީގެއިތުރުން ްހަމަްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދި ްސްކޫލަށް ްހުންނަ ްރަށުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބަލައިލިބެލުމުގައި އަޅުގަނޑު

ްއަދިް ްރަނގަޅަށް. ްދިޔައީ ްއެ ްވެސް ްއެކަން ްގޮތެއްގައި ނޑު ްމައިގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްބަޖެޓެއް ްއެއްވަރުގެ ްއަހަރެކޭ މިދިޔަ

ްކުރީގެްސަރުކާރުން ްގޮތުގައި ްވިލިމާލޭގައިްޔޫތުްސެންޓަރެއްގެ ނޑުމެންނަށް ްވިލިމާލޭގެ،ްްއަޅުގަ އަޅުއްވައިދެއްވާފައިްހުރި

ްގެންދިއުމަކީް ްކުރިއަށް ްކުއްޔަށްދީގެން ްމީހުންނަށް ްވާހަކަތަކާއި ްޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެ ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްތަނުގައި މި

ްމިް ްޤައުމު. ްމި ްއެއީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއިނދަޖެހުނު ްމަސައްކަތްކުރައްވައިފި. ްދެއްކޭތޯ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމޮޅު ްވަރަށް

ްފެނިގެންދިޔަް ްކަމުގައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެއް ްމައިގަނޑު ްހާއަޅަމުންދިޔަ ްދިމާލަކުން ްހުރިހާ ޤައުމުގައި

ްގޮތުގައިްދިރާސާނުް.މައްސަލަްޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެ ްރަނގަޅު ްސަބަބުން. ްދިނުމުގެ ްގޮތުގައި ްނޫން ްރަނގަޅު ކޮށް،

ްއަް ްނިމިގެންދިޔައިރު ްސަރުކާރު ްއެ ްފަހުން ްއެންމެ ްއެންމެްދީގެންވާނީ. ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްހުރި ްރަށުގައި ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ްތަޅައިް ްއޮތީ ްތަންތަން ްއިމާރާތްތަކާއި ްހުރިހާ ްއެތާނގެ ްވެއްޓިފަ. ްބޮލައިލާ ްއޮތީ ްސެންޓަރު ްޔޫތު އަހަރެއްވީ

ްމިނިސްޓަރު ްޒުވާނުންގެ ްމިހާރުގެ ްރާއްޖޭގެ ްއެންމެ، ްވުޒާރާގައި ްސަރުކާރުގެ ްއާ ްފަހުން ްއެންމެ ްސުންނާފަތިކޮށްލާފަ.

ްކޮށްގެންް ްކަންތައްތަކެއް ްތަނުގައި ްއެ ްގެންދަވައިގެން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދަންނަވައިގެން، ްޝަރީފަށް ްޙުސައިން މުޙައްމަދު
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ްމިހާރުް ްކުއްޔަށްދީގެން ްވަދެގެން،ްބަޔަކަށްްތަނުންްބައެއް ްތެރެއަށް ްޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެ،ްއެްސްކީމުގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހާލަ ްކުރީގެ ްއޭގެ ްނިންމާފަ. ްތަނުގައިްއެހެރީ ްމި ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްޔަޤީން، ްއެކަމަކު ްއެހެރީ. ްރަނގަޅުވެފައި ތަށްވުރެ

ނޑުމެންގެްޒުވާނުންނަށްްޓަކައިްއޮތްްދަނޑުގެްދަލުގެްމައްސަލަްއެއީްބޮޑުްމައްސަލަް ނޯޓްކޮށްލާްހިތްްއެބަްއޮތްްއަޅުގަ

ްޖެް ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޭގެއިތުރުން ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެއްވަރުކުރަން ނޑުގެްއެއް. ްދަ ްބާސްކެޓު ނޑާއި ްދަ ްވޮލީ ހޭ

ްފުޓްސެލްް ްވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތަނުގައި ްއެ ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްއާ ްމި ްއަދި މަސައްކަތް،

ްއެބަް ްދެއްވަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްޔަޤީންކަން ްކަމުގެ ްކުރެއްވޭނެ ްއެކަން ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ްވެސް ްމަސައްކަތް ނޑުގެ ދަ

ނޑ2113ްްުްގެންދަވާ ްއަޅުގަ ްގެންދެވޭތޯ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްއެ ްހިސާބުގަ. ްފެބްރުއަރީ ްއަދި ްޖެނުއަރީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްފަދައިންް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްދާނެ. ްކަމުގައި ްމި ްކަންތައްތައް ްއެއްބާރުލުމާއި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި މަސައްކަތްކުރާނަން.

ްފިގާރ ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް، ްރައްޔިތުންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުނިމޭނެ. ްހުސްއެކަނި ްވާހަކަދެއްކުމަކުން ސްތަކަށް

ްތޮއްޖެހިފައިް ްމި ްމާލޭގެ ނޑުމެންގެ ްޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްވެސް ްދައްކަން ްހަމަ ްތަނުގައި ްމި ްވާހަކަ ްކަންތަކުގެ ްހުރި ދަތިވެފައި

ްތިބި ްރައްޔިތުން ްދަތި،ްނިކަމެތި ްއެންމެ ްގޮތުން ްގޯތިގެދޮރުގެ ްތެރެއިން ްއާބާދީގެ ްދާއިރާ.ްްއޮތް ްވިލިމާފަންނު ހިސާބަކީ

ްއާބާދުވެގެންް ްފުރަތަމަ ްއެއީ ްއެހެން. ްއޮތީ ްއެކަން ްވެސް ްވިލިނގިލީގައި ްސަރަހައްދު.ްއަދި ޚާއްޞަކޮށް،ްމާފަންނުކޮޅުގެ

ްހިސާބަށ17ްްް ްނެތް ްތަނެއް ްވަންނާނެ ްމީހުން ްއެ ްތިބީ ްއެ ްކުދިންތައް ްޖެނަރޭޝަނުގެ ްދެވަނަ ްއަހަރުވެގެންދިޔަ ވަރަކަށް

ްްގޮއްސަ. ްހުރި ްފެންނަން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއެލޮކޭޓުކޮށްފައި ްއިން ްމާލެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްހައުސިން ްއެދެން ނޑު 511ްއަޅުގަ

ދާއިރާްއަށްްޚާއްޞަވާްގޮތަކަށްްބެހިގެންްދިއުމަށް.ްމާލޭގައިްއެބަްހުރިްބިން.2ްްހައުސިންްޔުނިޓުގެްތެރެއިންްބައެއްްމިް

ްބިންތަކަކީ ްހުރި ްހަމަ ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްބިންތައްްްމިސާލަކަށް ްގިނަ ްއެންމެ ްބިންތައް.ްހުސް ްހުރި ްދާއިރާގައި ވިލިމާފަންނު

ހުރިްސަރަހައްދަކީްއެއީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަސޭހަްއާއިްލުއިކަންްގެނެވޭނެްގޮތަކަށްްއެބޭފުޅުންްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަންް

ނޑަށްްލިބުނުްއެހީ ނޑަށްްއެއީްއަޅުގަނޑުްއުއްމީދުކުރާްކަމެއް.ްއަދިްއެްކަމުގައިްއަޅުގަ ތެރިކަމަކާއިްއެއްބާރުލުންްއަޅުގަ

ދެވިގެންދާނެ.ްއާދެ!ްމުޅިްޤައުމަށްްޓަކައިްވާހަކަދެކެވެންޖެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމުގައިްވީހިނދު،ްމިފަދަްއެއްވެސްްކަމަކީް

ނޑިއަކުންްއެންމެްމީހަކަށް،ްނުވަތަްމުޅިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްވެސްްނާޅައި ނޑުމެންގެްސިކު ގެންދާނެްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްތެރެއިންްކިތައްްމީހުންބާްމިއަދުް ކަންތައްތަކެއްްހުންނާނެ.ްކުޑަްރަށެއް،ްބޮޑުްރަށެއްގެްވާހަކަދައްކާނެ،ްއަޅުގަ

ްހަދައިް ްވެސް ްޤާނޫނެއް ްަޓކައި ްކުދިންނަށް ްޑިސްއޭބަލް ްތިބި ްޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ވިސްނަމުން

ްލޯ ްނިންމައިފިން. ނޑުމެން ްބޮޑުކުރެވޭތޯްއަޅުގަ ްތަންކޮޅެއް ްކުޑަ ްމިއަށްވުރެ ްފައިސާ ްލިބެމުންދާ ފަންކުދިންނަށް

ްއެް ްނަމަވެސް ްއެހީތެރިވެދީގެން ްމެންބަރުން ްއެންމެ ްފެނޭ، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެހީތެރިވެ،ްޙަމްދަރުދީވުމުގެްގޮތުންްމިހާ ރުފިޔާ،ްނުކުޅެދޭްއެހެނ2111ްްްރުްލިބޭްކުދިންގެްލޯފަންްއެްހާލަތަށްްޓަކައި

އަހަރުންްމަތީގެްމީހުންނަށްްވެސްްއެލޮކޭޓުކުރެވ65ްްޭރުފިޔާ،2311ްްމީހުންނަށާއިްމީސްމީހުންނަށްްލިބޭްގޮތަށްްއޮންނަް

ްރައްޔިތުންގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީގެއިތުރުން ްއަދި ްމަސައްކަތްކުރަން. ްއިތުރުކޮށްލަދެވޭތޯ ްއެބައި ްއޮންނަނީ. ްމި ްގޮތަށް
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ފުރާނައިގެްކާނާކަމުގައިވާްއަދިްމިްޤައުމުގެްޤާނޫނުއަސާސީގެްއަސާސްކަމުގައިވާްއިސްލާމްދީނާްއަދިްޚާއްޞަްގޮތެއްގައިް

ްވަރެއްގެް ްކޮންމެވެސް ްޚާއްޞަކޮށް ްޙާފިޒުންނަށް ްމީގެތެރޭގައި ްބޭބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްކިޔަވައިދެއްވަން ޤުރުއާން

ް ްދެވޭނެ ްއެއްޗެއް ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުްއެލަވަންސެއް ްވާހަކަދައްކައިގެން ްފަރާތުގައި ްބެހޭ ްކަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަގެއް،

ްއަދިް ްވެސް ްތެރެއިން ްތެްއެޑިއުްްރެކޮމަންޑޭޝަންގެ ްމަގެއްްކޭޝަން ްފަދަ ްދެވޭނެ ްމަސައްކަތްކޮށްގެން، ްވެސް ރެއިން

ްވާހަ ްބަނދަރުގެ ްރަށެއްގެ ްއުއްމީދުކުރަން.ްހުރިހާ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްދައްކައިފި.ްގެނެސްދެއްވާނެ ްތަނުގައި ްމި ކަ

ްފެނުނު.ްމިް ްއަޅުގަނޑަށް ްބަނދަރުންްއެޑްވާންޓޭޖުްނަގަމުންދިޔަްތަން ދައްކަމުންދިޔައިރުްވެސްްބައެއްްބޭފުޅުންްއުތީމު

ް ްފޮތުގައި ްއޮތް ްއަތުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތ21ްްްބަނދަރު، ްބަނދަރުގެ ްއުތީމު ްއަށް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ނޑުމެންނަކީްްޝެޑިއުލްކުރައްވާފައި ްވާހަކަ.ްއަޅުގަ ްމިްތާ ްބޭފުޅުން ްކިޔައިގެންްބައެއް ްއުތީމޭ އޮތްކަންްއެނގޭއިރުްވެސް

އުތީމަށްްގޮސް،ްއުތީމުގައިްއަޅުގަނޑުމެންްއަމިއްލަްއަށްްއޭގައިްޝެޑޯްމެންބަރުންނަށްްވެގެންްއައިްމީހުން.ްވައިކަރަދޫް

ނޑާ މީހުންްވާނެްއެްމީހުންނަށްްދަންނަވާފައިްއަޅުގަނޑުމެނ2ްްް،ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފާއިްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތަށް ްމި ްއެއްބަސްވާނެ ްއިއްތިފާޤުވެ، ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމުޅި މަސައްކަތްކުރާނަމޭ.

ްފުންކުރުންް ްފަޅު ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަން، ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގެތެރޭގައި ްއޮތީ ްއެ ްދެން ްދާން. ްނާލާފުއްޓަށްްކުރިއަށް .

ްވާހަކަފުޅުދައްކަމުންް ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްތަނުގައި ްމި ްދުވަހު ްކުރިން ްނަމަވެސް ްކުރަން. ްއެކަން ްބޭނުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްކުރިއަށްް ްބައި ްބިންހިއްކުމުގެ ްވާނަމަ، ްގެންދާކަމުގައި ްކުރިއަށް ްއެއްބައި ްމަސައްކަތުގެ ްއެ ްމުލީގައި ވިދާޅުވި،

ްގޮތަް ްދާ ްވާނަމަ ްރަނގަޅަށްވެ،ްނިމިފައޭ.ްސްކޫލްްގެންދާކަމުގައި ްވަރަށް ްއޮތީ ްއެ ްގުޅުވައިލެވުނީމަ ްނާލާފުއްޓާ ްގޮސް ށް

ްވެސްް ްކަންތައްތައް ްނޫން ްއެ ްއަދި ްލިބިފައޭ. ްވެސް ްެސންޓަރު ްހެލްތު ްމަރުކަޒު، ްޞިއްޙީ ްތަނުގެ ްއެ ްލިބިފައޭ. ވެސް

ްބޭނުންވޭ، ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްޓަކައި ްވަގުތަށް ްމި ްނަމަވެސް ްއެއްގޮތަކަށްވެސްްްލިބިފައޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމަ

ްއެް ްބޭނުން ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްނެތި. ްގޮތެއް ްމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ްމި ްނާލާފުއްޓަށް ްނުލާނަމޭ ދޫކޮށެއް

މަސައްކަތުގައިްއެްމީހުންނާްއެކުްބައިވެރިވާން.ްއެްމީހުންގެްޙައްޤުގައިްމަސައްކަތްކުރަން.ްދެންްއޮތީްމީގެްވަރަށްްގިނަް

ްފަރާ ްތިއްބެވި ްރަށެއްގ77ްްެތްތަކުން،ްމި ްޤައުމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނާހަން ްއަޑެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރެއިން މެންބަރުންގެ

މީހުންްވިޔަސްްހާލުގައިްޖެހިފައިްތިބިްވާހަކަދެއްކެވީ.ްކޮބައިތޯްމާފިލާފުށީގެްވާހަކަ.3ްްމީހުންްވިޔަސް،2ްްބަޔަކު،ްއަދިް

ްއެބަްގެންދޭްްއެްރަށުގައިްއެބަްދިރިތިއްބެވިްދިވެހި ނޑުމެންނާްގުޅަމުން،ްއާދޭސްކުރަމުން ރައްޔިތުން.ްއެްމީހުންްއަޅުގަ

ކޮންމެވެސްްބަޔަކު،ްކޮންމެވެސްްކަމެއްްތިމަންނާމެންނަށްްކޮށްދޭނެ.ްއެނބުރިްކޮންމެވެސްްތާކަށްްގެނެސްދޭންްވެސް.ްމިް

ްބޭފުް ްއެ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބަކަށް، ްއެ ްމެންބަރަކަށް ްއެއްވެސް ްމިްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ ްމި ްޓަކައި ޅުންނަށް

ނޑުމެންގެްސަރުކާރަށް،ްމިްކިފާޔަތުގެްފަރުޟެއްގެްގޮތުދަންނަވާލަދިނީ.ް ގައިްނިންމާލަންްނަމަވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްގެނެވޭނެް ްހައްލެއް ްއަށް ްމި ްގޮވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވި ްކަންތައްތަކުގައި ްބަޖެޓުގެ ްއަދި ސަރުކާރަށާ

ްކަންތައްތަކަށްްމަގުތަ ްބައެއް ްހުރި ްދަތިވެފައި ްމި ްޓަކައި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަދި ްހައްދަވައިދެއްވާށޭ. ްބޭފުޅުން ްތި ކެއް
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ްހަމައަށްް ްއުއްމީދާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާނަމަ، ްކަމުގައި ްމަސައްކަތްކޮށްފި ްއެކުވެގެން ްއެންމެން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްތަނަވަސްވެގެންދާނޭް ްމަގުތައް ްޖެހޭްވާސިލުވުމުގެ ްއެބަ ްގެނެވެން ްގޮތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްތެރެއަށް ްއެކަންތައްތަކުގެ .

ްއެކުގައިް ްމަދުކުރުމާ ްމަޤާމުތައް ްސިޔާސީ ްތިބި، ްތެރޭގައި ްމަޤާމުތަކުގެ ްއަދި ްކުޑަކުރުމާ ްބައި ްދަރަނީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަޅުގަް ްމަގަކަށް ްގެނެވޭނެ ްބަޖެޓެއް ްއެކުވެރި ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްދީލައިލަން.ްޓެކްސޭޝަންްއަޅުގަ ނޑުމެން

ްކޮށެއްް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޚަރާބު ްވިޔަފާރިވެރިންގެ ްދެން ްނުލެވޭނެ. ްއެއް ްހުއްޓަ ްމުޅިއަކުން ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްޤައުމުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަފާ ްއާއި ްފައިދާ ްނެގެންހުރި ްޤައުމުން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ނުލެވޭނެ.ްނަމަވެސް

ްމަސައްކަތްކޮށް،ްއެއްހަމަް ްމައްޗަށް ްމަގުތަކުގެ ްއެ ްބަލައި، ްކަމަށް ްއޮތް ްމަގުތަކެއް ްގެނެސްދެވޭނެ ްއެއްގޮތަކަށް އެއްގައި،

ްވެގެންދާނެ.ް ްބަޖެޓަކަށް ްރަނގަޅު ްއަށް ްއިންތިހާ ްހަމަ ްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްވާނަމަ ްކުޑަކޮށްފިކަމުގައި ޚަރަދު

ނޑުމެންގެްއުއްމީދުްފުރިގެންވާްބަޖެޓަކަށްްމީ ނޑުމެންްއެންމެްމެންބަރުންްއެއްބާރުލައިފިްއަޅުގަ ތިްހެދުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްކަންތައްތައްް ްއެފަދަ ްނުކުރޭ. ްޤަބޫލެއް ްސަރުކާރު ްކައުންސިލުތަކުން ްބައެއް ްވެގެންދާނެ. ްމިކަން ްވާނަމަ ކަމުގައި

ްތި ްމައިދާނުގައި ްޚިދުމަތުގެ ްނުކުމެވަޑައިގެން ްޚިދުމަތްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރާްހުއްޓާލައްވައި އްބަވައިގެން

ްދަންނަވައިލާް ްއަޅުގަނޑު ްމީގެއިތުރުން ްއާދެ! ްޚިދުމަތްލިބިގެންދާނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތްކޮށްގެން، ގުޅިވަޑައިގެން

ްހުރިް ްލިބިފައި ްވަގުތަށް ްމި ްހިސާބުގައި ްމި ްމިހާރު ްމިހާތަނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއޮތް ްއެބަ ހިތް

ްބޮޑެތިްްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްވަރަށް ްއަންނަނީ ްމި ްދިމާލަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނާ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ އަލީގައި

ނޑުމެންގެްބައިނަލްއަޤްވާމީްވައިގެްބަނދަރުްކުއްޔަށްްދިންްމީހުންްމިހާރުްހަނދާނެއްްނެތް... ްގޮންޖެހުންތައް.ްއަޅުގަ

ް

ް:މީްވާހަކަދެއްކެވުންލްހާނުްފަހުފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހަޔާތުގައި ްބަރުލަމާނީ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމިއީ ްމިއަދަކީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްދުވަހެއް. ްހިތާމަކުރާ ްހުށަހެޅުއްވިއިރ2113ްްުވަރަށް ްސަރުކާރުން ްމި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްޓަ ްސަމާލުކަމަށް ްދެއްވާފައިވާ ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްބޮޑްަށްއަޅުގަ ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ކައި

ޝުކުރުއަދާކުރަން.ްޕަބްލިކުްސެކްޓަރްއިންވެސްޓްމެންޓުްޕްރޮގްރާމުގެްތެރޭގައިްފޭދޫްދާއިރާގެްލައިނުގައިްއޮތީްރޮނގެއްް

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެް ްވަޙީދަށާއިްމިްރާއްޖޭގެްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަށް ނޑުްރައީސް ްޓަކައިްއަޅުގަ ފަރާތުންްްދަމައިލާފަ.ްއެކަމަށް

އެްވުޒާރާްހިންގަވާްސްޓޭޓްްމިނިސްޓަރަށާްއަދިްމިްބަޖެޓުްއެކުލަވައިލުމުގައިްއިރުޝާދުދެއްވިްއެންމެހައިްވަޒީރުންނަށާއިް

ްކޮންކަހަލަް ްހިތަށްއަރާ ްއަޅުގަނޑު ްދަންނަވަން. ްކަމުގައި ްމި ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަ ްބާއޭ ްކަމެއް ްއުޅެނީ.ްނުރައްކާތެރި ްމި ްކުރިމަތިކުރުވަން ްއަދަދުތަކުން ްބަޖެޓުގައިވާ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ް ްއަހަރު، ްމަޖިލީހުގ2112ްްެމިދިޔަ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއެކުލަވަ ްބަޖެޓު ްއެއްގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްވަރަށް ްގޮތުންްމެންބަރުންނަށް ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްވެސް ްކުރިން އިލުމުގެ
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ްހިސާބުް ްބަޖެޓުގެ ްއިހުސާސްތައް ްރައްޔިތުންގެ ްބައިވެރިވެ، ްއެކަމުގައި ްފުރުޞަތުލިބިގެންދިޔަ. މަޝްވަރާކުރުމުގެ

ނޑުމެންްރައްޔިތުންގެްމަންދޫބުންގެްހައިސިއްޔަތުންްމަސައްކަތްކުރުމުގެްފުރުޞަތުް ްއަދަދުތަކުގެްތެރެއަށްްގެންނަންްއަޅުގަ

ރައީސަކުްއަޅުގަނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުނ2ްްްލިބިގެންދިޔަ.ްއެކަމަކުްހިތާމަްއަކީްހިނގަމުންދާްއެއްްރިޔާސީްދައުރެއްގައިް

ް 2ްްދެކެންޖެހި، ްވެސް ނޑު ްއޮނިގަ ްތަރައްޤީގެ ްޤައުމީ ްމުޅިން ްއައިސް،2ްްރައީސަކު ްބައްޓަންކޮށްގެން ގޮތަކަށް

ނޑުމެންގެްކުރިމައްޗަށްްބަޖެޓުްގެނައިކަ ނޑަށްްމިއަދުްވަރަށްްބޮޑަށްްޝޮކެއްްލިބިގެންދިޔަްކަމެއް.ްއަޅުގަ ންްމިއީްއަޅުގަ

ް ްޤަބޫލުކުރީ ނޑުމެން ްތަރައްޤީގ2118ްްެއަޅުގަ ްޤައުމީ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްކަނޑައަޅައިދެއްވާފައިކަންް ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުންގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްވަނީ ނޑު ްޑިމޮކްރެޓިކުްއޮނިގަ ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ .

ްމިް ްކަންތައްތައް ްބުނެފައިވާ ްތަންފީޛުކުރަން ްޓަކައި ްކުރިއެރުމަށް ްއާއި ްތަރައްޤީ ްރައްޔިތުންގެ ްމެނިފެސްޓޯގައި ޕާޓީގެ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްސަރުކާރުން ްމި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްތެރޭގައި ްދައުރުގެ ްރިޔާސީ ްދުސްތޫރީ ހިނގަމުންދާ

ްއޮނިގަނޑު،ްޤައުމީްއަޅުގަ ްތަރައްޤީގެ ްމިދަންނަވާ ްޖަހައި، ްފުށަށް ްމި ްފުށް ްއެ ްއެއްކޮށް ްބަޖެޓު ްމުޅި ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު

ްޚުދުމުޚްތާރުް ްދަމަހައްޓައި، ްބާރުވެރިކަން ްމީހުންގެ ްއެބައި ްގޮތަކަށް ްޚަރަދުނުކުރެވޭނެ ްފައިސާ ްއޮނިގަނޑަށް ތަރައްޤީގެ

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްވެރިކަމަކާްދިމާލަށްްދިއުމަށްްޓަކައިްދައު ލަތުގެްބަޖެޓުގެްނަންބަރުތައްްއަމާޒުކުރެވިފައިްވާކަންްއަޅުގަ

ް 16.9ްްއާދެ! ްހުށަހެޅިއިރު ްބަޖެޓު ްރުފިޔާގެ ްމ5.9ްްިބިލިޔަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްޑެފިސިޓު ްރުފިޔާގެ ބިލިޔަން

ްއަޅުގަ ްސަރުކާރު ްމިދެންނެވި ްކަމަކީ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްކުރިމަތިކުރުވާފަ. ްފޮނުވިްއޮތީ ްމި ްބަޖެޓު ްމި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ

ްބަޖެޓުގެް ްމި ްއެކުލަވައިލުމުގަޔާއި ްސިޔާސަތުތައް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްސަރުކާރެއްކަން، ްބައެއްގެ ްކޮން ްމިއީ ސަރުކާރަކީ

ްޕާޓީންތޯ،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޕާޓީތަކަކުންކަން، ްސިޔާސީ ްކޮން ްބައިވެރިވީ ްދިމާކުރުމުގައި ނަންބަރުތައް

ްމައްސަލަްޕީ.ޕީ.އެމު ނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެ.ްމިއީްވަރަށްްނުރައްކާތެރި ންތޯ،ްޖޭ.ޕީއިންތޯ،ްޑީ.އާރު.ޕީއިންތޯްމިއަދުްއަޅުގަ

ްޢަބްދު ްޢިމްރާނާއި ްއިއްތިހާދުގެ ްމަދަނީ ްހަމައެކަނި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްهللاއެއް. ބޭފުޅުނ2ްްްއާ

ށްްޒިންމާނަގާްއެއްވެސްްމީހަކުްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކުްވެސްްވިސްނަވައިގެންްނިންމަވާފައިްއޮތްްބަޖެޓެއްހެން.ްމިްއަ

ްޕާޓީތައްް ްސިޔާސީ ްހިންގަމުންދަނީ ްސަރުކާރު ްދިވެހި ްޕާޓީތައް. ްސިޔާސީ ްތަމްސީލުކުރަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނެތް.

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިކޮނޮމިސްޓު ްކަމެއްތޯ.ްމަޝްހޫރު ްހުރި ްއަޖައިބު ްކިހާ ްބަޔަކު.ްމިއީ ްއެންމެްތަމްސީލުކުރާ ްދުށް ތާރީޚު

ްޢަބްދު ްޢިލްމުވެރިޔާ، ްއިޤްތިޞާދީ ްއެއް ްމޮޅު ްهللا ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްވިދާޅުވީ ްމިއަދު ްއަހަރަށ2113ްްްޔާމީން ވަނަ

ްދުރުް ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްއެއް ްތަރައްޤީ ްއިޤްތިޞާދީ ްކުރިއެރުމާއި ްއިޤްތިޞާދީ ްބަޖެޓަކުން ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅާފައި ދައުލަތުން

ްފެނިވަޑައި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްވިސްނުންފުޅަކަށް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް.ްކީއްވެގެންތޯއޭ ނުގަންނަވައޭ.ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްބަޖެޓަށްް ްމި ްއަނގަމަޑުންލައިގެން ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްވިދާޅުވާއިރު، ްމިހެން ްކެންޑިޑޭޓު ްރިޔާސީ ްވިސްފުލް ހޯޕްފުލް،

ްވާހަކަ ްމި ްހެދިގެން ްނެތްކަމަށް ްއެއްޗެއް ްމިވަރުގެ ްކީއްކުރަންްތާއީދުކޮށްގެން ްއޮޅުވާލަނީ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ދައްކައި،

ްމީހުންގެް ްއެ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ބާވައޭ.
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ށްްޓަކައިްބައިރުފިޔާްތަރައްޤީއަށްޓަކައި،ްއެްމީހުންގެްޢުމްރާނީްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައި،ްއިޖުތިމާޢީްފޭރާމުގެްޒީނަތްތެރިކަމަ

ްކަމެއް.ް ްކުށްވެރިކުރާ ްހިތާމަކޮށް، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނިންމުން ްނިންމި ްޚަރަދުނުކުރަން ްވެސް އެއް

ްލޮބުވެތިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްސާފުކޮށް ްނުދޭނަން.ްވަރަށް ްވޯޓެއް ްބަޖެޓަކަށް ްމި ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްދާއި ްފޭދޫ ްރައްޔިތުން، ްއަޅުގަނޑެއް ްރައްޔިތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފިނޭންސ2113ްްްރާގެ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްބަޖެޓުް ްމި ްގޮތަކަށް، ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްމިއީ ްނުދޭނަން. ްވޯޓެއް ްބަޖެޓަކަށް ްފޫގޮއްސަވާ ްގެނެއްސަވާ މިނިސްޓަރު

ް ްމިއަދު ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމީގެ ްމިއީ ްއޮތްކަން ްދަނީްހުށަހަޅާފައި ްމި ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްބޭރުކުރުމަށްް ްޖީ.އެމް.އާރު ްބޭރުކުރުމަށް، ްއެއަރޕޯޓް ްއެއްބަސްވުމުގެ ްޖީ.އެމް.އާރު ްސްކްރީނުތަކުން ްމިހިރަ ކުރިމަތީގައި

ްދައުލަ ްދިވެހި ްބާޠިލުކުރާތީ ްއެއްބަސްވުން ްމި ްގޮތުން ްބުނާ ްއެއްބަސްވުމުގައި ްއާދެވިއްޖޭ. ްއެއްބަސްވުމަކަށް ތުންްޓަކައި

ްފޮނުވާފައިް ްއެއް ްސިޓީ ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްއޮވޭްސިޔާސީ ްއެބަ ްވަޙީދު ްރައީސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުދޭން ދޭންޖެހޭ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްދޭން ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްބޭރުކޮށްލާފައި ްއިންޓްރެސްޓުގައި ްޕަބްލިކު ްޖީ.އެމް.އާރު ްގޮތުގައި ްލަފާކުރާ ތިމަންނާ

މިލިޔަންްޑޮލަރުގެްވާހަކަްއެއްްނެތް.711ްްވިސްނާވަޑައިގެންްބައްލަވާ!ްމިްބަޖެޓަކުްމިްްމިލިޔަންްޑޮލަރު.ްނިކަނ711ްްް

ް ްމި ްޑްރަގ711ްްުއެކަމަކު ްކޮންތާކުން، ްމިއީ ްކޮމިޓުވެއްޖެ. ްމިއަދު ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްދޭން ްޑޮލަރު މިލިޔަން

ްސުވާލަކީ ްއުފައްދަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްފައިސާތޯ. ްހޯދާ ްކުރިމަތީގައިްވިޔަފާރިކޮށްގެން ްލޯ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ .

ް ްހަދަމުންދާއިރު ްއެއްބަސްވެ ްސޮއިކޮށް، ްއުފުލުމަށް ްޒިންމާތައް ްއެކިއެކި ްމާލީ ްދައުލަތުން ްއަހަރުގ2113ްްެދިވެހި ވަނަ

މިް،ްބަޖެޓުްމިްއޮތީްމިތާ.ްމުޅިްބަޖެޓުގެްއަދަދަށްވުރެްބޮޑުްއަދަދެއްްއެބަްދޭންޖެހޭްމިްކިޔާްޖީ.އެމް.އާރަކަށް.ްއެހެންވީމާ

ްމިނިސްޓަރަްށް ްފިނޭންސް ްޓަކައި ްމުރާޖަޢާކުރުމަށް ްއަލުން ްބަޖެޓު ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިޔައިމަ ހިސާބަށް

ްމިއާް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްނިންމަން. ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްކޮމިޓީން ްޖެހޭ ްއެބަ ްފޮނުވާލަން އަނބުރާ

ްއުފެދޭ ްސުވާލެއް ްހާސް ްއެތައް ްދޭތެރޭގައި ްއިންް، ްރާއްޖެ ްމި ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއެކީގައި ްވިސްނުމަކާއި ސިޔާސީ

ްނުކުންނަް ްމި ްއަދަދުތަކުން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްބަޖެޓެއް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްބަދަލުތައް ްމާޒީގެ ނިމިގެންދިޔަ

ް ްރައްޔިތުން ްއަކީ ްއެއްފަޤީރުވެގެނަތީޖާ ްލިބިގެންދާ ްއިން ްނަތީޖާ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްދިޔުން. ްރައްޔިތުންގެްްން ކަމަކީ

ްސަލާންޖަހަންް ްގާތަށް ްމުއްސަނދިންގެ ްޤަބޫލުކުރެވި، ްކަމަށް ްނިކަމެތިން ްބޮޑެތި ްތިމަންނާމެންނަކީ އިހުސާސްތަކުގައި

ދާންޖެހޭްގޮތަށްްމީގެްނަންބަރުތައްްއަތުރާލެވިފައިްމިްވަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްތިބިްމަދުްވިޔަފާރިވެރިްއެއްގެްޖީބުްބޮޑުވާް

ްވިޔަ ްމެކްރޯްގޮތަށް، ްބަޖެޓުގެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްކުރެވޭ ްބޮޑު ްވީހާވެސް ްގެޕު ްއޮތް ްދޭތެރޭގައި ްފަޤީރުންނާ ފާރިވެރިންނާއި

ނޑަކަށެއްްވޯޓުދޭކަށްް އިކޮނޮމިކްސްްއިންްދައްކާްގޮތުންްއަމާޒުކުރެވިފައިްމިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްބަޖެޓަކަށްްއަޅުގަ

ްބޭނުމެއްނުް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްއެްލާހިކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި ްޚަރަދުކުރާނެ ްއިން ްމާލިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ވޭ،

ްމައްސަލައިގައިް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެކޭކަށެއް. ްބަނގުރޫޓުވާތަން ްދައުލަތް ްއޮއްވާ ްވޯޓުދީފައި ްނަންބަރުތަކަށް ފައިސާގެ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަރާތުން، ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތާއީދުކުރަން، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއިބްރާހީމުްއަޅުގަ ްލީޑަރު ްގްރޫޕުގެ ޕާލިމެންޓްރީ
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ނޑުްވަރަށްްފުރިހަމަް މުޙައްމަދުްޞާލިޙުްދެއްކެވިްވާހަކަފުޅަށްްއަކުރުންްއަކުރަށްްއޭގައިވާްއެންމެހައިްވާހަކަތަކަށްްއަޅުގަ

ްދެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިއާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްހަމައެއާއެކީގައި ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. އްކެވި،ްއަށް

ްތާއީދުކުރަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްވާހަކަފުޅުތަކަށް ްދެއްކެވި ްވަޑައިގެން ްތަފްސީލަށް ނަންބަރުތަކުގެ

ްވަޙީދުް ްރައީސް ްމަސްރަޙަށް ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދަދުތަކުން ްހިސާބު ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދެކެން ްމީގައި ނޑު އަޅުގަ

ްކޮބަ ްބަދަލަކީ ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންނަވަން ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބ2113ްައިތޯ. ްއަހަރުގެ ްހިސާބަށްްވަނަ ްނިމޭ ޖެޓު

ްއިންތިޚާބަކާްކުރިމަތިލާންޖެހޭްހިސާބު.ްއެްހާލަތުގައިްޤައުމުގެްވެރިކަންް ްރިޔާސީ ނޑަކަށް ދާއިރަކީ،ްމެދުތެރެއަކީްގާތްގަ

ސަރުކާރަށްްކުރިމަތިކުރުވޭނީްޖެއްސުމާއިްްތިމަންނަްއަތުގައިްއޮންނާނެތޯ،ްނޯންނާނެތޯްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްދެންްހަވާލުވާ

ްޓަކައި،ްމަށަށްް ްފޭލުކޮށްލުމަށް ްޤައުމު ްސީދާ ްއޮތީ ްމި ްއޮވޭ.ްމީގައި ްއެބަ ްބަލާފައި ްމީގައި ްކޮބައިތޯ ކުރިމަތިކުރުންތަކަކީ

ވެރިކަމެއްްްޤައުމުްނުލިބޭްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާްޤައުމެއްްވެސްްނޯންނާނޭ.ްމަްވެރިކަންނުކުރާްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާްމިްޤައުމަކު

ވެސްްނުކުރެވޭނޭްބުނާްޒާތުގެްބަޖެޓެއްްމިއީ.ްމިއީްހިސާބުްއަކުރުންްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްކަންފަތްމައްޗަށްްޖަހާފައިްއޮތްް

ްރިޔާސީް ްހިނގަމުންދާ ްމިއީ ްމިއަކީ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަފާއްޔެއް. ބޮޑު

ްމެނިފެސްޓޯްކަމަށްްދައުރުގައިްބަޖެޓެއްްއޮން ްރައްޔިތުންގެްޑިމޮކްރެޓިކުްޕާޓީގެ ްދިވެހި ްގޮތްްކަމަކަށް.ްމިހާރު ނަންޖެހޭނެ

ނޑައަޅައި،ް ްކަ ްކަމަށް ްއެއީ ނޑަކީ ްއޮނިގަ ްތަރައްޤީގެ ްދައުރުގެ ްރިޔާސީ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަސް،

ްއެ ްނިމިފަ. ްއޮތީ ްސީލްޖެހި ނޑުޖެހި، ްތައްގަ ްއިދާރާތަކުގެ ްމިްދައުލަތުގެ ްމިހާރު ްނެތި، ްބަލައިލުމެއް ްއެއަށް ހެންވީމާ،

ްޖުމްހޫރީް ްކަންތައްތަކާއި ްބޭނުންވާ ްޑީ.އާރު.ޕީން ްކަންތައްތަކާއި ްބޭނުންވާ ްޢަދާލަތުން ްކަންތައްތަކާއި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ އުޅެނީ

ް ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްގޮތަކަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވައްދަން. ްމީގެތެރެއަށް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްމުޅިްޕާޓީން ކަމަކުނުދާނެ.

އެތީގެްއަމާޒުްކުއްލިއަކަށްްބަދަލުކޮށްލީމަ،ްދެންްގޮސްްއަރާނީްފަރަށް.ްމިއީްހަމަްޖީ.ޕީ.އެސްްރަނގަޅަށްްޖައްސައިގެންް

ްވާނުވާް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްފޭލުކޮށްލާފައި ްސިސްޓަމު ްމުޅި ްރާޅަކުން ްނެގި ްކުއްލިއަކަށް ްޤައުމެއް. ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ

ް ްޤައުމު ްމިްހިސާބަކަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްމިއަދު ްރައްޔިތުން، ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ގޮއްސަ.

މަޖިލީހުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެކިްއަދަދުތަކުންްމިްވާހަކަދެއްކިްހުރިހާްވާހަކަތަކާްދޭތެރޭްފުންކޮށްްވިސްނާފައިް

ްއުޅޭ ްކުރިމަތިވެގެން ްމި ްމިހާރު ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއޮތްްްބަލަންވީ ްފޫގޮއްސަ ްކީއްވެގެންތޯ ްއާއި ްކޮބައިތޯ ްއަކީ މައްސަލަ

ްކަމެއް.ް ްދެ ްސަބަބަކީ ްމައިގަނޑު ްމީގެ ްޖެހުނީ. ްމި ްޖަހަން ްސަރުކާރުން ްކަންފަތްމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ބަޖެޓަކުން

އިްއުސޫލުތަކާްޚިލާފަށްްއެންމެްބޮޑުްއެއްްސަބަބަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަންްޤާނޫނުއަސާސީގައިްކަނޑައެޅިފައިވާްއިންތަކާ

ްއިންތިޚާބުކުރުމާއިް ްވެރިކަމަށް ްރައްޔިތުން ްތިބުން. ްސަވާރުވެގެން ްމައްޗަށް ްވެރިކަމުގެ ްމިއަދު ްބަދަލުކޮށް، ބަޔަކުމީހުން

ްކަންކަންް ްޚިލާފަށް ްއުސޫލުތަކާ ނޑައެޅި ްކަ ްދައުރާއި ްރިޔާސީ ްއިންތިޚާބުކުރި ްސަވާރުވެ،ްރައްޔިތުން ްމައްޗަށް ވެރިކަމުގެ

ްވަނީްްގެންދަން ްމި ްއަމާޒުކުރެވިފައި ްބަޖެޓު ްމި ްބުނަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްދެން ްނުވާނެ. ްރަނގަޅެއް ްދެން ފެށީމަ،

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު.ްއަޅުގަނޑު ްދެކޮޅު ްއެއާ ްހިންގާށޭ. ްކަންތައްތައް ްޤައުމުގެ ްދިމާލަށް ްދައުލަތަކާ މިލިޓަރީ
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ްދިވެހިރާއްޖ21ްެ ްދެނެއް ްތާރީޚުގައި ްމި ްވެސްްްޤަރުނުގައި ްސްޓޭޓެއް ްޕޮލިސް ްއަދި ްވެސް، ްވެރިކަމެއް ްމިލިޓަރީ އަކު

ް ްއޮތީ ްއެ ްނޫން. ްކަމެއް ްވާނެ ްމިއީކީ ްނުކުރެވޭނެ. ްއ75ްްެގާއިމެއް ްބަދަލާއެކީގައި ްއައި ްމިޞްރަށް ްދިރިއުޅޭ މިލިއަން

ްވެ ްތަނުގައި ްމި ްގޮތް. ްވީ ްފެށީމަ ްކުރަން ްކަންތައް ްޚުދުމުޚްތާރުކޮށް ްމާ ްރައީސަކު ްއެހެން.ްވަޑައިގެންނެވި ްވާނީ ސް

އެހެންވީމާ،ްދިވެހިްފުލުހުންނާއިްދިވެހިްސިފައިންނަށްްބަޖެޓުްއެބަްޖެހޭްދޭން.ްދިވެހިްފުލުހުންނާއިްދިވެހިްސިފައިންގެް

ްޕްރޮފެޝަނަލްކޮށްް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްމުއައްސަސާތަކުގައި ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްދާއިރާތަކަކީ ްބޮޑުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުގައި

ް ްޓަކައި ްޓަކައިްއަދާކުރުމަށް ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންކަން ްއެހެނިހެން ްބޭނުންވާ ްއެކުދިންނަށް ްއަދި ްތަމްރީނުތަކާ ބޭނުންވާ

ްއުޅޭްފުލުހުންނާ،ްރާއްޖެް ްއުޅޭްސިފައިންނާއިްމާލޭގައި ްވަރަށްްހިތާމަކުރަންްމާލޭގައި ނޑު ކުރަންޖެހޭްޚަރަދުތައް.ްއަޅުގަ

ްވެސް ްފުލުހުންނާ ްތިބޭ ްސްޓޭޝަންތަކުގައި ްއެކިއެކި ްވަރަށްްްތެރޭގައި ްގޮތުން ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްއާއި ްމުސާރަ އިނާޔަތާއި

ްފުލުހުންގެް ްދިވެހި ްއެހެންވީމާ، ްނައްތާލެވެން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްތަފާތުކުރުންތައް ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްތަފާތުކުރުންތަކެއް ބޮޑެތި

ްއެް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްޚަރަދެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްކުރަންޖެހޭ.ްމުއައްސަސާ ބަ

ްއެންމެންނަށްް ްތިބި ްމުއައްސަސާގައި ްއެ ްނުވަތަ ްއުވައިލާފައި ްމުއައްސަސާ ްއެ ްމިއަދު ްނެތް ނޑުމެންނަކަށެއް އަޅުގަ

ްމިއަދުް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްއެއީ ްފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ ްދަތިކުރުމުގެ ްތަނަށް ްއެ ްބަދުނާމުކޮށްގެން، ކަންކަމުގައި

ް ްދެކެންްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއަޅުގަ ްއަކީްވެސް ްކޮންމެްލޯލާރި ްހޭދަކުރެވޭ ްބަޖެޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުވަހަކީ

ްތަރައްޤީކުރުމަށްް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެކްސްޕެކްޓުތަކުން ްއެހެނިހެން ްދުނިޔަވީ ްއަދި ްދީނީ ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި އިޤްތިޞާދީ

ްމި ްއެކަމަކު ްއެބަޖެހޭ. ްވާން ްފައިސާ ްމި ްފައިސާއަކަށް ްފުލުހުންގެްްޚަރަދުކުރެވޭ ްބޭނުމަކީ ްޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ

ް ްބޭކާރުގޮތުގައި ްއަށް ްދޭންވެއްޖެއްޔާްމުއައްސަސ1ްްާމުއައްސަސާ ްއަށް ްމުސާރަ ްމީހުންގެ ްއެ ްވައްދާފައި ްފުލުހުން ހާސް

ްދެއްކުމަށްްޓަކައިްހިންގާްސިޔާސަ ްކުރިއެރުމެއްްނެތް.ްމިއީްސިޔާސީްބޭނުމަށްްޓަކައިްވަކިްކަހަލަްބިރުތަކެއް ތެއްްއަށް

ްކަންކަންް ްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަކީ ްވާހަކަ ްމިދަންނަވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްފޭލްވާނެ. ްއެކަން ްވެއްޖެއްޔާ ކަމަށް

ްމިއަދުް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރާނެ. ްދަތުރެއް ްއަމާޒަކަށް ްއާ ްޤައުމު، ްމި ްދެން ްނޫނީ ްކޮށްގެން ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ނޑުމެންނަށްްފެންނަންްއޮތީް އަހަރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމާްހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިްރައީސްްމައުމޫނުްްވަނ1978ްައަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށްްހުށަހަޅުއްވާްސިޔާސަތުތަކެއް.ްރައީސްްމައުމޫނުްރައްޔިތުންނަށްްޕީ.ޕީ.އެމްގެްނަމުގައިްފިޔާތޮށިްކުލައިންް

ްބަޖެޓުތަކާް ްމި ްމިްހުށަހަޅުއްވާްސިޔާސަތުތަކަކީ،ްމިްސިޔާސަތުތަކާއި ްއަޅުގަނޑުމެންްއަޑުއަހާތާްމިއަދު ްމިްވަޢުދުތައް އި

ނޑ32ްްު ްއަޅުގަ ްދެން ްނޫން. ްވާހަކަތަކެއް ްލިބޭ ްއުއްމީދު ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމިއީކީ ްވާހަކަތަކެއް. ްވާ އަހަރުވެފައި

ނުވާފައިްވަރަށްްހައިރާންވޭ،ްމިްހުރިހާްވާހަކަްއެއްްދައްކާފައިްމިްހުރިހާްނަންބަރުތަކެއްްޖަހާފައިްމިްތަނަށްްބަޖެޓުްފޮ

ްވާހަކަދައްކަންް ްބަޖެޓުގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގައި ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވީމަ. ްއެކަހަލަ ްލީޑަރުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްވެސް ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްފާލަންނޭޅިގެން ްނަރުދަމާނޭޅިގެން، ްރަށުގެ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްފަށާ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދިވެހިރާ ްއެއީ ްނުޖެހޭ. ްއެހެންްދައްކާކަށެއް ްދުނިޔޭގެ ްއަދި ްވެސް، ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އްޖޭގެ
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ްތަރައްޤީގެް ްބާވަތުގެ ްދަންނަވާ ްމި ްހާލެއްގައި ްއެއްވެސް ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްވެސް ތަންތަނުގައި

ްމަސައްކަތްް ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޕްލޭނުން ްތަރައްޤީގެ ްއެ ްހަދައިގެން ްނޫން.ްޕްލޭނު ްބައެއް ްކުރާ ްކަންތައްތައް ކޮށް،

ް ްމާޒީވެގެންދިޔަ ްއުޅެނީ ްމި ްބަޖެޓ31ްްާއަދިވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްމިއަދުް ްއުޅެނީ. ްމި ްފިލައިނުގޮސްގެން ްއޭތި ްއެހެންވީމާ، ނޑެއް. ްކުޅިގަ ްސިޔާސީ ްބޮޑު ްކުޅޭނީ ްވެސް ޖެހުނީމަ

ް ނޑުމެން ްވަކިވަކިްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްވާހަކަދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްދޫކޮށްލަން. ްވިސްނުން ްއެ ޖެހިއްޖެ

ްބަޖެޓުް ްމި ްއަށް. ްތަރައްޤީ ްޤައުމުގެ ްމި ްވާހަކަދައްކަމުންދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްތަރައްޤީއަކަށް ރަށްތަކެއްގެ

ްޓަކައިް ްގެނައުމަށް ްތަރައްޤީ ްބޮޑު ްޤައުމަށް ްބޮޑަށްްއަމާޒުކުރެވެނީ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް .

ނާއުއްމީދުކުރުވައިފި.ްމިްބަޖެޓުންްފޭދޫގެްރައްޔިތުންނަށްްހިތާމަވެރިކަމާއިްނާމާންކަންްއިހުސާސްކުރުވައިފި.ްމިްބަޖެޓުގެް

ް ްވާރުތަވާނެކަން ްދަރަނި ްވެސް ްހަމައަށް ްދަރިންނާ ްތިބި ްވިހަން ްދެން ްއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށްްސަބަބުން

ވަނަްއަހަރުގައިްމިްތޫފާނީްބަޖެޓ2113ްްުޔަޤީންވެގެންްހިނގައްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްމިއަދުްއަޅުގަނޑުމެންްބޭނުންވަނީް

ް ްވިސްނަންޖެހެނީ ްފޮނުވައިލާއިރު ްމަޖިލީހުން ްމި ްނިންމައިލާފައި ްފާސްކޮށް ނޑުމެން ްރަނގަޅ2114ްްުއަޅުގަ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ްކޮނ2114ްްްންނަށް،ްދައުލަތަށް ްޕާޓީއަކުން ްކާކު،ްކޮން ްލިބޭނީ ްބަޖެޓެއް ްރަނގަޅު ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއަރުވާނަން.ް ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްއަޅުގަނޑު ްޖަވާބު ްސުވާލުގެ ްމި ްގެނެސްގެންތޯ. ްވެރިކަމަށް ްބަޔަކު ްހުށަހަޅާ ސިޔާސަތެއް

ްދި ްމާޒީއާ ްރާއްޖެ ްމި ްވެސް ްހަދައިގެން ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްޖެހޭ ްއަނބުރާްއެބަ ްދަތުރު ްފެށި ްމި ްއަނެއްކާވެސް މާލަށް

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފުރިހަމަކުރަން. ްދަތުރު ްކުރި ްދިމާލަށް ްމުސްތަޤުބަލާ ްރާއްޖެ ްމި ހުއްޓުވައި،

ްދެއްކި ނޑުްމި ނޑުްއެދެނީްއަޅުގަ ނޑުްދަންނަވަންްހުރިްވާހަކަތައްްމިހާްހިސާބުންްމިްދަންނަވާްނިމުނީ.ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ

ްއެކީގައިް ްހިތާމަޔާ ްމިހާ ްއިހުސާސްތައް،ްމިތާ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޑުއައްސަވައި،ްއަޅުގަނޑުމެން ްސަރުކާރުން ްމި ވާހަކަތައް

ޖަހާއިރުްފުރުޞަތުްލިބިގެންްވާހަކަދެއްކީމާްރައީސ8ްްްއެހާްދިގުްއިންތިޒާރަކަށްފަހު،ްހެނދުނުްއައިްގޮތަށްްއިނދެފައިް

ްޚުދު ްކިތަންމެ ްކުޑަކޮށް ްވާނެ ްދައްކާްވަޙީދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންގުޅުއްވިޔަސް ްކަންކަމުގައި ްވިސްނުންފުޅެއް މުޚްތާރު

ްމިް ްދެއްވައިފިއްޔާ ްބީރުކަންފަތެއް ްމިއަށް ްއަޑުނާއްސަވައި، ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަޑުއަހާލަން. ވާހަކަ

ގެންދާނެްގޮތަކީ،ްމާރޗުމަހުގެްނިޔަލަށްްއާްމަސްދުވަހުގެްވަގުތީްބަޖެޓެއް.ްއެހެންނޫނިއްޔާްކަންްވ3ްްެސަރުކާރަށްްލިބޭނީް

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެކެންޖެހިދާނެ. ްވެސް ްދުވަސް ްގާއިމުކުރުމުގެ ްތަނުގައި ްމި ްސަރުކާރެއް ްއާ ްހުށަހަޅައި، ބަޖެޓެއް

ްއަޅުގަނޑުް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކަންކަންކުރެއްވުމަކީ ްސަރުކާރުން ްއަޕްސެޓުނުކުރައްވައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ނަވަން.ްވެރިކަމުގައިްހަވާލުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްއަދިްވަޒީރުންގެްމަޖިލީސްްއެކުލަވައިލެވިފައިްއޮތީްކޮންމެްގޮތަކުންްދަން

ްއުފެދިފައިް ްސުވާލުތަކެއް ްކިތަންމެ ްހިތްތަކުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދޭތެރޭގައި ްވެރިކަމާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވިޔަސް ކަމަށް

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާްދޭތެރޭގައި،ްއެްމީހުންގެްއިންތިޚާބީްކަންތަކާްދޭތެރޭގައިްްވީނަމަވެސް،ްމިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ

ްސިޔާސީް ްއޮތް ްމި ްރާއްޖެ ްވަގުތު ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްޝައްކެއްނުއުފެދޭ. ްދޭތެރޭގައި ްމަސްއޫލިއްޔަތާ އަދި
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ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަލާއިރު ްއެންމެްްއަނދަވަޅަށް ްދައުލަތުގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ދައްކާ

ްމީހުން.ްޝައްކެއް،ްވަހުމެއްް ްތަމްސީލުކުރާ ްނެތި،ްރައްޔިތުން ްސުވާލެއް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ.ްއެއީ މަތީފަންތީގެ

ްވާހަކަތައްް ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކިޔައިދެނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިހުސާސްތައް ްރައްޔިތުންގެ ނެތި

ްހަޔާތަށްްއަޑު ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙުގެނެސް، ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްމި އައްސަވައި،

ްއަނދިރިކަމާއިް ްނާމާންކަމާއި ްކުރިމަތިން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަދަން. ްބަޖެޓު ްމި ްބަޖެޓަކަށް ްގެނެވެނިވި އުފާފާގަތިކަން

ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްނުދައްކަވާ ްރައްޔިތުންްްފަޅުކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފޯނުވައިދެއްވަން. ްހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ

ްޓަކައިް ްދަތުރުކުރިޔަދިނުމަށް ްދިމާލަށް ްދިވެހިރާއްޖެއާ ްއަނެއް ްވޯޓުގައި ްލީ ްބަދަލަކަށް ްއެއްބައިކިޔައިގެން އެންމެން

ނޑުްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްގޮވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތް ްތެރިްރައީސް.ްފުރުޞަތުދިނުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހީލަތުްން ްމަކަރާއި ްބަޖެޓެއް. ްނާއުއްމީދީ ްވަރަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ފަންތީގެްވިޔަފާރިްއާއިްކުދިްވިޔަފާރިްނެތިކޮށްލާނެްްފުރިފައިވާްބަޖެޓެއް.ްނިކަމެތިްރައްޔިތުންްއިތުރަށްްނިކަމެތިވެ،ްމެދު

ނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްޝުކުރުްދަންނަވާލަންް ބަޖެޓެއް.ްތަފާތުކުރުންްއެހާމެްބޮޑުްބަޖެޓެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްޝު ްތާއީދުކޮށް ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަފުޅަށް، ްދެއްކެވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ކުރުއަދާކުރަން.ްބޭނުންވޭ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްމި ްމިންވަރުކަމަށް ްކުރިއަރާފައިވާ ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްޤައުމީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީް ް...3.6ްވަނަްއަހަރުް%2112ްއަޅުގަ

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްއެއްޗެއްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ ރުްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއަށް. ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްއަރުވަންޖެހެނީ ްއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

ްއިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާްކަމަށްްވަންޏާްމިހާް ރުްވާހަކަދައްކަމުންްގެންދަވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަްކުރިއަށްްމެންބަރު

ްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްވެސްްއުއްމީދުކޮށްގެންްހުރީްއެގޮތަށްްކަމަް ްށްްއެކަންްއޮތީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވައިކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވައި

ްދޮް ްޢާއްމުކޮށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުްޝުކުރިއްޔާ ްމީހުންތައް ްމިތާ ްދޭނެ. ްރެސްޓެއް ްކުޑަކުޑަ ޅުގަޑިއިރުވީމަ،

ްކުޑަކުޑަްރެސްޓެއްްއެބަްބޭނުންވޭްކަންނޭނގެ.ްއެހެންވީމަ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއް ނޑުްފުރުޞަތެއްްއަރުވާނަންްމިހާރުްވާހަކަދައްކަވަމުންްގެންދަވާ ޒަތްތެރިްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ްމިް ްނިންމާލުމަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްނިންމާލުމަށްފަހުގަ. ްވާހަކަކޮޅު މެންބަރު

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ.ް

ް

ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްވާހަކަދައްކަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންްްޝުކުރިއްޔާ ްވީ. ްމި ްގޮތެއް ްކަހަލަ ްއެހެން ްވަރަށް ފެށުމުން،

ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެް ްރާއްޖޭގެ ްވާހަކައަކީ ްދަންނަވަމުންދިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދާނަން. ްކުރިއަށް އެހެންނަމަވެސް،

%ް ްޔަޤީނ3.6ް2112ްްްނިސްބަތް ްހުންނާނެކަން ްސަބަބުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއޭގެ ްދަށްވެފައޭ. ްވަނީ ްމި ްއަހަރު .ްވަނަ

ް ްވެސް ްވެގެންދާނެ.7ްްހަމަޔަޤީނުން ްސަބަބަކަށް ްއޭގެ ްއެއީ ްބަދަލުވެގެންދިއުން ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ފެބްރުއަރީގައި

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްހުއްދަ ްމަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ްލޭނުއަޅައިގެން ްބަލައިލާއިރުގައި ްމަސްވެރިކަމަށް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޓަކަ ްސަބަބަށް ްއެ ްދީފަ. ްވާނީ ް%ސަރުކާރުން ްބަޖެޓުން ްމި ްފެނޭ ްއެބަ ްއަޅުގަނޑަށް ްކުރިއެރުމެއ9.7ްްއި ގެ

ް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވާތަން.ްއަޅުގަނޑު ްލަފާކޮށްފައ2113ްްިއަންދާޒާކުރެވިފައި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްބަ ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްއެއް ްކަނޑައަޅާފަ ްސަބްސިޑީޒެއް ްމަސްވެރިންނަކަށް ްބަޖެޓުގައި ްދިރާސާކުރައްވާްއޮތް ޖެޓު

ކޮމިޓީގައިްއެކަންްބެއްލެވުމަށްފަހު،ްސަބްސިޑީޒްްލިބޭނެްގޮތްްހައްދަވައިދެއްވުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިމާރާތްކުރުމުގެް

ގެްކުރިއެރުމެއ19ްްވަނަްއަހަރުް%2111ްގެްކުރިއެރުމެއްްލިބި،9.3ްވަނަްއަހަރުް%2111ްދާއިރާްއަށްްބަލާއިރުގައިް
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ްލިބިފައިވާއިރުގަ ް%2113ްއި ްވަނީ ްމި ްލަފާކޮށްފައި ްއަހަރަށް ނޑުމެނ5.6ްްވަނަ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްކުރިއެރުމެއް. ގެ

ވަނަްއަހަރުްމ2111ްްިވަނަްއަހަރުންްފެށިގެނ2119ްްްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްހަމައެއާއެކުްވިޔަފާރިްއަށްްބަލައިލާއިރުް

އަށްްވަނީްކުރިއަރާފަ.8.2ްްވަނަްއަހަރުް%2111ްއަށްްކުރިއަރާފައިްވާއިރުގައ1.6ްްިދާއިރާގެްކުރިއެރުންްމިްވަނީ،ް%

ް ް%2112ްނަމަވެސް ްވަނީ ްވަނީ،ްމި ްމި ްލިބިފައި ްކުރިއެރުން ްއަހަރު ނޑުމެނ3.2ްްްވަނަ ްއަޅުގަ ްގޮއްސަ.ްމިއީ ދަށަށް

ް ްބަލާއިރު، ްއަށް ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ް%2111ްމިއަދު ްއަހަރު ްކުރިއެރުމެއ15.8ްްވަނަ ގެ

ް%2111ްްލިބި، ްއަހަރު 9.1ްވަނަ ްނަމަވެސް ްލިބިފަ. ްވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރިއެރުމެއް ވަނ2112ްްަގެ

%ް ްވަނ1.7ްީއަހަރު ްމި ްފާހަގަކޮށްފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްސަރުކާރުން ްކަމަށް ްއޮތީ.ްސަބަބެއް ްމި ްލިބިފައި ްކުރިއެރުމެއް ގެ

ްވާހަ ްހަލަބޮލިކަމުގެ ްސިޔާސީ ްދިމާވި ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަމިއްލަްފެބްރުއަރީމަހު ްއަޅުގަނޑުމެން ްގެނައީ ްހަލަބޮލިކަން ްއެ ކަ.

ްސަބަބުން،ް ްކަމެއްގެ ްކުރި ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ ްފަރާތްތައް ްބައެއް ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަނޑުމެން އަށް.

ރައީސް،ްްރައްޔިތުންނަށްްނިކަމެތިކަންްލިބިގެންދާްވާހަކަްޚުދުްއެްބޭފުޅުންްމިްއޮތީްމިްބަޖެޓުގައިްލިޔެފަ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބަލާއިރުގައި ްނިޒާމަށް ް%2111ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ްއަހަރު 9.4ްވަނަ ްލިބި، ްކުރިއެރުމެއް ވަނ2112ްްަގެ

%ް ނޑ1.6ްުއަހަރު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްފާހަގަކުރެވޭ. ްއޮތްކަން ްއައިއްސަ ްދަށްވުމެއް ގެ

ޑޫްސިޓީގައިްވެސްްވަނީްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމެއްްގާއިމުކޮށްފަ.ްއެްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްއައްް

ްނަމަވެސްް ްހަމަޖެއްސީ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްއިންތިޒާމު ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްމެދުވެރިކޮށް، ްއެމް.ވީ.ކޭ ްގާއިމުކުރުމުގައި ނިޒާމު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްލިބިގެންނުދާތީވެ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްޚިދުމަތް ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންްްމިއަދު ްސިޓީގެ އައްޑޫ

ްއައްޑޫް ްއަނބުރާ ްދޫގަސް ްސިޓީގެ ްއައްޑޫ ްޤަބޫލުކުރަން، ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއޮތް ްމިއަދު ނުކުންނަންޖެހިފައި

ްއާސަންދަް ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަލާއިރުގައި ްޞިއްޙަތަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދުމަށް. ރައްޔިތުންނަށް

ްހަމައެހެންމެ ް%2112ްްގާއިމުކޮށްފަ. ްއިން ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްވަނީ ްމި ްއަހަރު ްއޭގ5.9ްެވަނަ ްލިބިފަ. ްކުރިއެރުމެއް ގެ

މާނައަކީްއާސަންދައިގެްސަބަބުން،ްއާސަންދަްތަޢާރުފުކުރުމުގެްސަބަބުންްދިވެހިްރައްޔިތުންްބޭސްފަރުވާްހޯދަންްއިތުރަށްް

ްއަ ްދެން ްގެންދިޔަކަން. ްކުރަމުން ްއެކަން ްއަދި ްތިބިކަމާ، ްހުރިްބޭނުންވެފައި ްބަޖެޓުގައި ްބޭނުންވަނީ ްބަލައިލަން ނޑު ޅުގަ

ް ްދައުލަތުން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕްރޮގްރާމުތަކަށް. ްސިޓީގ2113ްްެޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއައްޑޫ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑައަޅާފަ.ްނަމަވެސ2ްްހޮސްޕިޓަލްްބިނާކުރުމަށްްއޮތީް މިލިއަނ48.3ްްްސަޢޫދީްފަންޑުގެްއެހީގައިް،ްމިލިޔަންްރުފިޔާްކަ

ް ްސުވާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްލަފާކޮށްފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއެހީ ްލޯނު ްއަހަރަށ2112ްްްރުފިޔާގެ ވަނަ

މިލިއަންްރުފިޔާްއަޅުގަނޑުމެންްވާނ38.5ްްެލަފާކުރިްބަޖެޓުގައި،ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްސަޢޫދީްފަންޑުންްލިބޭނެކަމަށްް

ނޑައަޅާފަ.ްްއެްފައިސާްއަށްް ވީްކިހިނެއްތޯ؟ްއެްލޯނުްލިބުނުތޯ.ްނުވަތަްއެްލޯނަށްްވީްކިހިނެއްތޯ.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްކަ

މިލިއަންްލިބޭނެްކަމަށ57.8ްްްއަށްްލަފާކޮށްފައިްޚަރަދުކުރަންްލޯނުގެްގޮތުގައިްލިބޭނެްކަމަށ2113ްްްހަމަްއެްބަޖެޓުގައިް

2112ްމިލިއަނ25.9ްްްހަމައެއާއެކުްއޯޕިޑުންްއިންްްވަނީ،ްހަމަްމިްމަޝްރޫޢަށްްލިބޭނެްކަމަށްްވަނީްކަނޑައަޅާފަ.ްއަދި
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38.8ްވަނަްއަހަރ2113ްްުވަނަްއަހަރުްލޯނުގެްގޮތުގައިްމިްހޮސްޕިޓަލްްބިނާކުރުމަށްްލިބޭނެްކަމަށްްވަނީްބުނެފަ.ްއަދިް

ް ްއޯޕިޑުން ްއަހަރު ްމި ްއަންދާޒާކޮށްފަ. ްއޮތީ ްއެ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ 2113ްްމިލިއަން ްއަހަރަށް ލިއަންްމ12.3ްިވަނަ

ނޑުގެްސުވާލަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްފެބުރުއަރީް ނޑައަޅާފައިްމިްއޮތީ.ްއަޅުގަ ވަނަްދުވަހ8ްްުރުފިޔާްލިބޭނެްކަމަށްްކަ

ްޒިންމާއަދާނުކުރެވުމުގެް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއިހުމާލުން ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްތިބި ްއައްޑޫގައި ްސިފައިން، ޕޮލިހުންނާއި

ްފުލުް ްގިނަ ްއައްޑޫގެ ނޑުމެންނަށްްސަބަބުން ްއަޅުގަ ްދިއުމަށްފަހު ްހުލިވެގެންދިޔަ. ްއަދައި ްކޯޓުތައް ްއަދި ްއިމާރާތްތަކާ ސް

އެބަްއޮތްްހަވީރުނޫހުގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްލިޔެފައިްޗައިނާގެްއެހީްއެްތަންތަންްއިމާރާތްކުރުމަށްްލިބޭްވާހަކަ.ްއެްއެހީގެް

އިމާރާތްތައްްއިމާރާތްކުރުމަށްްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްތެރެއިންްްވާހަކަ،ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްްމިްބަޖެޓަކުންްނުފެނޭ.ްއަދިްއެް

ްހޮސްޕިޓަލްް ްމި ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއަޅުގަނޑުްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްހިމެނިފައިވާ ްފައިސާ ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ވެސް

ޔައީްއެްފައިސާްއަށްްވީްވަނަްއަހަރުްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކޮށްފައިްމިހިރަްލޯނުތަކަށްްވެގެންްދ2112ްިއިމާރާތްކުރުމަށްް

ް ްދަންނަވާއިރުގައި ްއަޅުގަނޑު ްމިހެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާއޭ. ނޑުމެންނަށ2112ްްްގޮތް ްއަޅުގަ ްއަހަރު ވަނަ

ހޮސްޕިޓަލްްއިމާރާތްކުރުމުގެްމަސައްކަތްްނުފެށުމުގެްސަބަބުން،ްމިހާރުްހުރިްހޮސްޕިޓަލަކީްއެއީްބޭނުންނުކުރެވޭްތަނަކަށްް

ްދުވަހ2ްު ްހޮސްޕިޓަލްގެްއަހަރެއްހާ ްމިހާރުވެސް ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ްއަޅުގަނޑު ްހިނގައިދާނެ. ްވެގެން ްތެރޭގައި ގެ

މުވައްޒަފުންނަކަށްްމުސާރަދެވެނީކީްނޫން.ްހޮސްޕިޓަލުގައިްތިބިްޑޮކްޓަރުންްފުރައިގެންދަނީ.ްއެތަނުންްރަނގަޅުްޚިދުމަތެއްް

.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހާްވެސްްމިްޖެހެނީްމާލެްއަށްްއަންނަން.ްލިބޭނެްގޮތެއްްނެތް.ްކިތަންމެްކުޑަްކަމެއްްވެގެންްދާްމީް

ްހައުސިންްއަށް.ް ްއަޅުގަނޑުްއެނބުރިލާނީ ްބަޖެޓުގައިްވެސް،2112ްް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްދެން ްއަހަރުގެ 2112ްވަނަ

ްއަށްްގދ.ްއާއިްގއ.ްއަދިް ްލަފާކުރިްބަޖެޓުގައިްވެސްްހައުސިން ްއަހަރަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުން ސ،ްޏ،ްމިްވަނަ

ް 1511ްްއަތޮޅުތަކަށް ްބޭންކުން ްއެގްޒިމް ްޗައިނާގެ ްއަދި ްކަނޑައަޅާފަ. ްވާނީ ްޔުނިޓު ްރުފިޔ1.2ްްާހައުސިން ބިލިއަން

2113ްް ްއަދި ްގޮތަށް. ްޚަރަދުކުރާ 2112ްްގައި ްއަހަރު ްނިންމާފައ462.6ްްިވަނަ ްގޮތަށް ްޚަރަދުކުރާ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްފެނިގެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއޮތްއޮތުން ްއެ ްދަނީ ްމި 1511ްްން ްޔުނިޓު ްރުފިޔާ،ްމ695.1ްްިހައުސިން މިލިއަން

ް ްއަޅުގަނޑ2113ްްުއަހަރު، ްބޭންކުން. ްއެގްޒިމް ްލިބޭނެކަމަށް ްތަން. ްއޮތް ްލަފާކޮށްފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެންްއެމްް .ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްހިތަށްއަރަނީްއައްޑޫްސިޓީގައިްމިްތަނުންްކިތައްްހައުސިންްޔުނިޓުްބާއޭްއަޅާނީ.ްއަޅުގަ

ް ްއޮތީ ްހީވަނ711ްްީނިންމާފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްއަޅަން. ްސިޓީގައި ްއައްޑޫ ްޔުނިޓު ްހައުސިން ވަރަކަށް

ްސަރުކާރުގައިް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅާނީ.ްހަމައެއާއެކު،ްދަންނަވާލަން ްކަންނޭނގެ ްފުލެޓު ްފަންސާހެއްހާ ދުއިސައްތަ

ޖެޓުގައިްވެސްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާފައިވާނެ،ްއައްޑޫްސިޓީގެްރައްޔިތުންނަށްްހައުސިންްޔުނިޓުްވެސްްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަ

މުހިއްމު.ްނަމަވެސްްއަށާރަްސަތޭކައެއްހާްހުސްްގޯތިްނޫނިއްޔާމުްއެްގޯތިތައްްއެބަްހުރި،ްއެްގޯތިތަކުގެްވެރިންނަށްްއެތާް

ް ްނުވެފަ. ްގޮތެއް ްބިނާކުރެވޭނެ ްރައީސްގެދޮރު ްރައްޔިތުންނަށްްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްނަމަވެސް ްދީގެން ްލޯނެއް ލުއިފަސޭހަ

ްވަސީލަތަކީް ްއޮތް ްލިބެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަގުތު ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފަހިކޮށްދޭން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަގު ްކުރެވޭނެ އެކަން
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ްއެް ްގެ ްޖެހެނީ ްމި ްވެސް ްދާން ްފުރާލަން ްފޯމެއް ްއަށް ްއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ ްވާއިރު، ްކަމަށް އްްއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ

ްވެސްް ްސަރުކާރަށް ްމި ްވެސް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަޅުގަނޑު ްދެން ްހުރެގެން. ްއަތުގައި ްފައިސާ އިމާރާތްކުރެވޭވަރުގެ

ް ްހޯދައިދިނުމަށް. ްރައްޔިތުންނަށް ްއައްޑޫގެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްބޭނުން، ްރައީސްްދަންނަވާލަން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޢިއްޒަތްތެރި .

ްސެންޓަ ްއިސްލާމިކު ްހިތަދޫގައި ްވާނީ ްސަރުކާރުން ނޑައަޅާފައި ްކަ ްބަޖެޓު ްގާއިމުކުރުމަށް ްއަހަރު.2112ްްރެއް ވަނަ

ް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކުޑަކުޑ2113ްްަނަމަވެސް ްހިތަދޫގައި ްލަފާކޮށްފައި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްހިތާމަކުރަ ްކަމާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް. ްރުފިޔާ ްމިލިއަނެއްހާ ްބިނާކުރުމަށް ްމިއީްމިސްކިތެއް ްއަދި ން.

ްއެޑިއުކޭޝަންގެް ްކުރެވެނީ. ްމި ްބޭއިންސާފެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދަންނަވަން. ްވެސް ްކަމަށް ްނޫން ްގޮތް ްކޮށްގެންވާނެ މިކަން

ްއެޅުމަށްް ދާއިރާްއަށްްބަލާއިރުގައިްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްއައްޑޫގެްބައެއްްސްކޫލުތަކުގެްކްލާސްރޫމުތައް

ްހު ްއެބަ ްނޫރާނީްސްކޫލުގައިްބަޖެޓުކޮށްފައި ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ރި.ްނަމަވެސް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްތަނެއް. ްހިމެނިފައިވާ ްތެރޭގައި ްޕްރޮގްރާމެއްގެ ްއެއްވެސް ްމީގެ ްކަމަށް، ްހިނގާނެ ްމަސައްކަތެއް އެއްވެސް

ް ްގިނަ ްއަދި ްޒަމާންވީ، ްވެސް ްސްކޫލަކީ ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްސްކޫލަކަށްްދަންނަވާލަން ްކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންތަކެއް

ްބޭނުންވާކަން.ް ްވެސް ްއިމާރާތް ްއޮފީސް ްއަދި ްކްލާސްރޫމްތަކާ ްދޭނެ ްޚިދުމަތްތައް ްވެސް ްސްކޫލަށް ްއެ ވާއިރުގައި،

.ްއަޅުގަނޑުްމިއަދުްހިތާމަކުރަންްއައްޑޫގެްބަނދަރުްއޮތްްހާލަތާްދޭތެރޭގަ.ްއަޅުގަނޑުްމިްދެންނެވީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް

ގެްއިންތިޚާބުްއޮތީމަ،ްއިންތިޚާބަށްްޓަކައިްހިތަދޫގައިްބަނދަރެއ1998ްްވަނަްއަހަރު،1997ްްތަދޫްބަނދަރުގެްވާހަކަ.ްހި

ް ްކުރީގެ ްމަސައްކަތް ްމަސައްކަތްކުރ31ްްީހެދުމުގެ ްފުރަތަމަކޮޅު ްމަސައްކަތުގެ ްއެ ްފެށި. ްކުރަން ްސަރުކާރުން އަހަރުގެ

ންްގޮސް،ްވަކިްހިސާބަކުންްގާވެފައިްހުރީްސިމެންތިްބަސްތާތަކެއްްޖަހައި،ްރައްޔިތުންގެްއަމިއްލަްފައިސާްއިން.ްކުރަމު

އަދިްމަތީގައިްކުޑަްސިމެންތިކޮޅެއްްލައި،ްވަރަށްްއާދައިގެްގޮތަކަށްްބަނދަރުްނިންމާލީ.ްއެްބަނދަރަކީްމާލެްދަތުރުކުރާް

ްއަހަރު، ްމިދިޔަ ްބަނދަރެއް. ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްމަސްވެރިން ްއަދި ްބޯޓުފަހަރާ ްބަޖެޓުގައ2111ްްިްގިނަ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއައިސް ްފެށިގެން ްފެށުނު. ްމަސައްކަތް ްއަހަރ2112ްްުހިމަނައިގެން ވަނަ

ްނުހިނގައި،ް ްއެތާ ްމަސައްކަތެއް ްކަހަލަ 2113ްްއެއްވެސް ްނިންމުމަށް ްބަނދަރު ްއެ ްއަހަރަށް ްރުފިޔ2ްްާވަނަ މިލިއަން

ނޑުްދަންނަވަން.ްއަދިްއެްބަނދަރުްނުނިމިްްހިމެނިފައިވާތަން.ްއެއީް އެްބަނދަރުްނިންމޭނެްއަދަދެއްްނޫންްކަމަށްްއަޅުގަ

ްބޮޑުް ްނުހަނު ްލިބިގެންދާ ްމަސްވެރިންނަށް ްއަދި ްދަތުރުފަތުރުކުރާ ްލިބިގެންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްސަބަބުން، އޮތުމުގެ

ްދަންނަވަން.ް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްރައީސްގެއްލުމެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަރުކަޒު ލައްކ6ްްަ.ްޒުވާނުންގެ

ނޑުްބޭނުންވާްހިސާބަށްްބޭނުންވާްލެވެލަކަށްްއެް ނޑައަޅާފައިްއެބަްއޮތް.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްވެސްްއަޅުގަ ރުފިޔާްކަ

ވަނަްއަހަރ2113ްްުްލައްކަްރުފިޔާްއިންްމ6ްްިމަސައްކަތެއްްގެންދެވިފަްއެއްްނެތް.ްޒުވާނުންގެްމަރުކަޒުގެްމަސައްކަތްް

ްގޮތަކަށްް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓުން ްމި ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްނުކުރަން. ްގަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނިންމައިލެވޭނެ ވެސް

ްކުރާް ްމަސައްކަތެއް ްސަލާމަތްކުރަން ްކުދިން ްތިބި ްޖެހިފައި ްވަބާގައި ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްސިޓީގައި ްއައްޑޫ ނޑަށް އަޅުގަ
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ނޑައެޅިް ްކަ ްނޫނިއްޔާ ްތަނެއް، ްނެތް. ްއެއް ްފެނިފަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ްރައީސްފައިވާ ްސިޓީްޢިއްޒަތްތެރި ްއައްޑޫ .

2113ްމިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓަކުންްމަސައްކަތްކުރަމުންްދިޔައީ.69ްްވަނަްއަހަރ2112ްްުކައުންސިލް.ްއެްކައުންސިލުް

ްއެްކައުންސިލަށްްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކޮށްފައިްމިްއޮތީް ްއަހަރަށް ލިއަންްރުފިޔާ.ްމިއީްކައުންސިލްްހިންގޭނެްމ44ްިވަނަ

ނޑަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްއަދަދެއްްނޫން.ް 11ް.ްސިޓީގެްމަގުގައިްހުރިްމަގުބައްތިްއެކަނިްބެލެހެއްޓުމަށްްވެސްްގާތްގަ

ް ްބޭނުންވާނެ. ްރުފިޔާ ްރައީސްްމިލިއަނެއްހާ ްގާތްގަނޑަޢިއްޒަތްތެރި ްބެލެހެއްޓުމަށް ްވެލިމަގުތައް ްސިޓީގެ ްއައްޑޫ ކަށްް.

އަހަރ2ްްު.ްލިންކުރޯޑުްވަނީްހަލާކުވެ،ްނެތިދާންްފަށާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްވިއްސަކަށްްމިލިއަންްރުފިޔާްބޭނުންވާނެ.ް

ްބަޖެޓެއްް ްއެއްވެސް ްވެސް ްއެކަމަށް ްއޮތް. ްއެބަ ްބިރު ްކަމަށް ްވެދާނެ ްވެލިމަގަކަށް ްމަގު ްއެ ްގާތްގަނޑަކަށް ތެރޭގައި

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްކުރެވިފައިވާްތަނެއްްނުފެނޭ.ްއެސް .ޔޫ.އެލްްމިްވަނީްފެނަކަްކުންފުނީގެްދަށަށްްބަދަލުކޮށްފަްއަޅުގަ

ްސަރުކާރާް ްމައި ްވެސް ްއެއް ްއާމްދަނީ ްހުރިހާ ްލިބޭ ްތަނަށް ްއެ ްބާރެއް، ްހުރިހާ ްހުރި ްކައުންސިލުގައި ްސިޓީ ްދަނީ މި

ްކޮއްމަ ްބުރިކޮށްފައި ްހަތަރެސްފައި ްނަގާތަން. ްބާރެއް ްހުރިހާ ްގުޅުވައިލާތަން. ްހަދައިލާތަން. ޢިއްޒަތްތެރިްސްބުރިއަކަށް

ްއައްޑޫގައިްްރައީސް، ްގޮތަށް. ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްއައްޑޫ ްދަނީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްކައުންސިލުން ްސިޓީ އައްޑޫ

ގައިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްއެޅިްއީ.ސީ.ސީ،ްދަރުބާރުގެ.ްއެްގެްބެލެހެއްޓުމަށްްހައުސިންްމިނިސްޓްރީގެްބެލުމުގެްދަށު

ްމިް ްއަދި ްނުކުރެވޭ. ްއެއް ްފާހަގަ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްކުރެވިފައިވާ ްބަޖެޓެއް ްއެއްވެސް ްކަމަށް ްއެ އޮތްއިރުގައި

ްފުރުޞަތުގައި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިނެޓުގެްހުސްވަގުތުކޮޅެއްްއަރުވަން.15ްްއާދެ!ްމިހާްހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ21:51ްްްއިނ21:25ްްްތުކޮޅު:ްހުސްވަގު[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްބަހުސްގެްމިއަދުގެްޖަލްސާގެްމިްދަންފަޅީގައ2113ްްި`.ްއަޅުގަނޑުމެންް

ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްއަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ

ްރައީސް.ް ްބެހޭްގޮތުންްއެއްޗެއްްދަންނަވާލުމަށ2113ްްް`.ްޢިއްޒަތްތެރި ްލަފާކުރާްބަޖެޓާ ވަނަްއަހަރުްދައުލަތުގެ

ް ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއުފާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްލިބުނު ްފުރުޞަތު ްމި ނޑަށް ްބަޖެޓުްއަޅުގަ ގޮތުގައި
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ްގޮތަށްް ްރައްކާކުރެވޭ ްފަހަށް ްއަދި ްކުޑަކުރެވޭ ްދަރަނި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޮޑު، ްއުފެއްދުންތެރިކަން ވާންޖެހޭނީ

ްމެދު.ް ްބަޖެޓާ ްމި ްކަންބޮޑުވޭ ްވަރަށް ނޑު ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްބަޖެޓަކަށް،ްއަޅުގަ އަމާޒުހިފިފައިވާ

ް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްލިބޭނ1691ްްެޚާއްޞަކޮށް ްގޮތުގައި ްއެއް ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާއިރުގައި، ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ް ްވަނީ ްމި ްވަރަށ12748ްްްކަމަށް ްކިޔަނީ ްމި ްރީތިކޮށްލާފައި ްއިނގިރޭސިބަހުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއާދެ! ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްހުށަހަޅާފަ ްޚަރަދުކުރަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްމާނައަކީ ްބަޖެޓެކޭ. ްޑެފިސިޓު ްބޮޑު ްއޮތްވަރުން ްރުފިޔ4ްްާއި ްމިލިއަން ހާސް

ްމިް ްއަޅުގަނޑު ްޚާއްޞަކޮށް، ްއަދި ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އިތުރުވާކަން.

ބަޖެޓުގައިްމިްވާްޚަރަދުތަކާްބެހޭްގޮތުންްއަލިއަޅުވާލަންްބޭނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމުވައްޒަފުންގެްމުސާރަްއަށްްމިް

ވަނަްއަހަރ2113ްްުމިލިއަންްރުފިޔާްއޮތްއިރުގައި،ްކުރިއަށްްއޮތްްއަހަރުގައި،2311ްްނގާްއަހަރުްބަޖެޓުގައިްމިްއޮތީްހި

3111ްް ްގޮތުގައި ްއެލަވަންސްގެ ްމުވައްޒަފުންގެ ްއަހަރު ްހިނގާ ްއޮވޭ.ްމި ްއެބަ ްރުފިޔާ ްރުފިޔ1811ްްާމިލިއަން މިލިއަން

ް 2113ްްވާއިރުގައި، ްއަހަރުގައި ނޑުމެންްމިލ2611ްްިވަނަ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޭ. ްކަމަށް ްވާނެ ްރުފިޔާ އަން

މިލިއަންްރުފިޔާްއަކީްސޯޝަލްްސެކިއުރިޓީގ1911ްްެކަންބޮޑުވާްކަމެއްްއެބަްއޮވޭ.ްމިްޚަރަދުތައްްމިހެންްހުރިއިރުގައިް

މިލިއަނ911ްްްޑަވާނެްކަމަށްްވަނަްއަހަރުްލަފާކުރައްވާފައިްމިްވަނީްއެްބަޖެޓުްކ2113ްްުގޮތުގައިްއޮތްއިރުގައި،ްމިހާރުް

ްހަރަދުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިތާމަޔަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް. ރުފިޔާ

ްޚަރަދުް ްދިމަދިމާލުގައި ްބޮޑުކުރަންޖެހޭ ްޚަރަދު ްއަޅުގަނޑުމެން ްބޮޑުކޮށް، ްޚަރަދު ްތަންތަނުގައި ކުޑަކުރަންޖެހޭ

ްމިއީ ްމިްްކުޑަކޮށްފައިވާކަމީ ްހިތުން ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ް ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ްޚަރަދުް ްވަނީ ްމި ްގުގުމައިލާފައި ްމަޖިލިސް ްމި ްވާހަކަފުޅުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި

ނޑު މެންްދައްކަމުންްމިްދަނީްއަޅުގަނޑުމެންްބަނދަރުތަކާއިްބޮޑުކަމުގެްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްހަމަްއެއާއެކުގައިްއަޅުގަ

ްމިކަންް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްގާއިމުކުރުމުގައި ްނިޒާމު ްބޯފެނުގެ ްރަށްރަށުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަރުދަމާތަކާއި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޚަރަދު ްކެޕިޓަލް ްކުރަންޖެހޭ ްމިކަންކަމަށް ްސްކޫލުތަކަށާ، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ތުރުކޮށްދިނުމަށްްކަމަށް

ްއެންމެް ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަން. ްއެބަ ްއަޑުއުފުލަމުން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްކުޑަކޮށް، ްދަރަނި ްބަޖެޓުގެ ްބޮޑުވަމުންދާ ްދަރަނި ްމިއަދު ްދެކެނީ ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްގޮންޖެހުމެއް ބޮޑު

ްޚަރަދުތަް ްޚަރަދުތަކަކަށްްކުރަންޖެހޭ ްއުފެއްދުންތެރި ްޚަރަދުތަކަކީ ްކެޕިޓަލް ްޚާއްޞަކޮށް ްކުރަންޖެހޭ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކާ،

ްއެންމެހައިް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްޔަޤީންކަމެއް. ްއެއީ ްކަމުގައި ހެދުން

ްއަޅުގަނޑުްގޮ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ވާލަން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްދަރަނިްކުޑަކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްމިްމެންބަރުންނަށާްއަދިްމި

ްބަޖެޓުް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްފާސްކުރެއްވުމަކީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ބަޖެޓު

ް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއެނގުނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުން ްކުރި ްދުވަހު ްދެތިން ްމި ސަރުބީްކޮމިޓީގައި

ްދަންނަވައިލާނަން،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކަނޑާލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަރުބީ ްމި ްއާދެ! އެބަހުރިކަން.
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ްވަނީް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްއަހަރު ްހިނގާ ްމި ްބާރަށް ްގާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދްލުއިންޞާފު ްބާރުކަމުގައިވާ ްއެއް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްލަފާކުރައްވާފައ415ްްި ްރުފިޔާ. ްްމިލިއަން 2113ްްވަނީ ްކިހާވަރެއްތޯ. ްމިހާރ611ްުއަށް ްރުފިޔާ. މިހާތަނަށްްްމިލިއަން

ް ްހުރިތޯ. ްއެބަ ްކިހާވަރެއް ްބާކީ ްޚަރަދުނުކުރެވި.28ްްޚަރަދުކުރެވުނުއިރުގައި ްއޮތް ްއެބަ ްބާކީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ްޢ611ްިއެހެންނަމަވެސް ނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް. ްކަ ްރުފިޔާ ްރައީސް.ްމިލިއަން އްޒަތްތެރި

ްބޭނުން.ް ްސުވާލުކޮށްލަން ްވެސް ްމިނިސްޓަރާ ްފިނޭންސް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްސުވާލުކޮށްލަން ނޑު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމިނިސްޓަރުްއެްއަދަދުތައްްއެްބޭފުޅުންްވާހަކަދައްކަމުންްދިޔައިރުގައިްސުވާލުކުރެއްވީމުތޯްމިްހިނގާްއަހަރުް

ްލިބުމުން،611ްްވުރެްގިނަްވާނެތޯްްބެލޭްމައްސަލަތަކަށް ްއަހަރުްރައްޔިތުންނަށ2113ްްްމިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓު ވަނަ

ްހިތުންް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްސުވާލުކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގިނަވާނެތޯ ްއަވަސްވެފައި، ްފުރިހަމަވެފައި، ްއިންސާފު ލިބޭނެ

ްލެޖި ްހަމަ ްކުރެވޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްދެކެން.ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްސުވާލެއް ޓިމޭޓު

ްއަށްް ްއާމްދަނީ ްބަލައިލާނަން. ްއަށް ްއާމްދަނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެކު ްކުޑަކަމާ ްވަގުތު ްލިބިފައިވާ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ޓަކައިްްބަލައިލާއިރުގައިްސަރުކާރުންްމިްއަހަރުްކަނޑައަޅުއްވާފައިްއެބަްއޮތް،ްހުށަހަޅުއްވާފައިްއެބަްއޮތް،ްނެންގެވުމަށް

ް ްގޮތުގައި ްޓެކްސްގެ ްވައްތަރުގެ ްރައީސް.1811ްްއެކިއެކި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްޒުވާނުންނަށްް ްރާއްޖޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމުހިއްމޭ. ްއިތުރުކުރުން ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމުހިއްމޭ. ްއުފެއްދޭނެްްވަޒީފާލިބުން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނަމަ، ްޓެކްސްކޮށްފި ްގޮތަށް ްވާ ްމި ބިލުގައި

ްނޭދެވޭް ްނިކުންނަ ްއެ ްފަރާތުން ްޒުވާނުންގެ ނޑުމެންގެ ްމަގުމަތިވެ،ްއަޅުގަ ްޒުވާނުން ްމަދުވެ،ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީފާތައް

ްއިތުރުވެ ްޚަރަދު ްކުރާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްފުލުހުންނަށް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްކަންތައްތައް ްދުވަހުންް، ްޤައުމު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއެކުް ްވުމާ ްކަށަވަރުކަމެއް. ްގިނަވަމުންދާނެކަމީ ްމީހުން ްކުށްކުރާ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްގެއްލި، ްޢަދާލަތު ްއިޖުތިމާޢީ ދުވަހަށް

ްބަޖެޓަކީ ްއެ ްއޮންނައިރުގައި ްބަޖެޓެއް ްބާރުއަޅަމޭ ްއަބަދުވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހިތާމަކުރަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްވުން. ްބަޖެޓަކަށް ްވަޒީފާލިބޭ ްޒުވާނުންނަށް ްޚާއްޞަކޮށް ްއިތުރުކުރެވޭ، އުފެއްދުންތެރިކަން

ްއަދަދަކަށްް ްމިވެނިމިވެނި ްޖެހޭ ްއެބަ ްބުނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަނޑައެޅިގެން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިް ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ްވަޒީފާ ްއަހަރުގައިްޒުވާނުންނަށް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއޮވޭ ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް. އްޒަތްތެރި

ްދެކެނީ.ްއެްކުއްޔަށްްދިނުމުންް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްރަށްރަށުގެ،ްރިސޯޓުގެްގޮތުގައި ްދޫކުރާނެ 647ްސަރުކާރުންްކުއްޔަށް

ރުމަކުންްވަގުތުންްވަގުތަކަށްްވަޒީފާްމިލިއަންްރުފިޔާްސަރުކާރަށްްލިބޭނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްކުއްޔަށްްދޫކު

ްބޭންކެއްް ްނެތް.ްދޭނެ ްތަނެއް ްދޭނެ ްފައިސާ ްލިބެންޖެހޭ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްރަށްތައް ްމި ްނުއުފެއްދޭނެ.ްއެހެނީ އެއް

ްމަޖިލީހުގެްމެންބަް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްރައީސް،ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތަތެރި ނޑުްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަ ރުންްނެތް.ްއެހެންކަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައިްކުށްްމަދުކުރަންްބޭނުންްނަމަްޒުވާނުންނަށްްފުރުޞަތުްއިތުރުކުރަންޖެހޭ.ްޒުވާނުންނަށްްއެބައިްމީހުންގެް

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްގޮތް ްވަޒީފާއަދާކުރެވޭނެ ްތިބެގެން ްކައިރީގައި ްއަނބިދަރިން ްމީހުންގެ ްއެބައި ްކައިރީ، މައިންބަފައިން
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ްއަޅުގަނޑުް ްދަރަނިްގާއިމުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާހަކަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި މެންނަށް

ނޑުމެންގެްޢުމުރާނީްމަސައްކަތްތައް،ްއޭގެންްމާްބޮޑުްއުފެއްދުންތެރިކަމެއްްނެތްްމަސައްކަތްތައްްކުރަން.ް ބޮޑުކޮށް،ްއަޅުގަ

ްމިް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްމިގޮތުން ްރައީސް ނޑުމެންގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްޓެކްސްކޮށްފި ގޮތަށް

ްވަޒީފާތައްް ްދާއިރާތަކުން ްއެކިއެކި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްޚާއްޞަކޮށް ނޑުމެންގެ، ްއަޅުގަ ްގޮސް، ްދަށަށް އުފެއްދުންތެރިކަން

ްމިހާރުް ްޓެކްސްނަގަން ްޓޫރިޒަމުން ްއިން ްދާއިރާ ްޓެކްސްގެ ްޓޫރިޒަމްގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާނީ. ގެއްލިގެންނޭ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޤައުމެއ15ްްްރުކާރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިްއެބަްއޮތްްސަ އިންސައްތަ.ްއަޅުގަ

ްނަގަންޖެހޭް ްކަމެއް.ްޓެކުހަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްދައްކައިގެން.ްއެއީ ްޓެކްސް ްހިންގުމަށް ްޤައުމު ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ކުރިއަރާނީ

ްދަންނަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފަތުރުވެރިކަމުގެްއެއްޗެއް. ްއެހެނިހެން ްވާދަކުރާ ްދިވެހިރާއްޖެއާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ވަންޖެހެނީ

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްމިފަދަ ްއޮތް.ްސްރީލަންކާ،ްއިންޑިޔާ ްއެބަ ްއޮތް،ްމޮރިޝަސް ްއެބަ ްހުރި.ްސީޝެލް ްއެބަ މަންޒިލްތައް

ްފަތު ްވާދަކުރާ ްފަތުރުވެރިކަމާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤައުމުތަކަކީ ނޑުމެންގެްއަވައްޓެރި ްއަޅުގަ ްޤައުމުތައް. ްހުރި ރުވެރިކަން

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްނަމަ ްފަށައިފި ްޓެކްސްކުރަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްނުކޮށް، ްއެއް ްދިރާސާ ްވާނެ ފަތުރުވެރިކަމަށް

ްމަދުވެ،ް ްއާމްދަނީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަދުވެ، ްފަތުރުވެރިން ްއަންނަ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަގުބޮޑުވެ، ފަތުރުވެރިކަން

ްބޮޑުވެގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުގަ ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްދަރަނި ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްގެއްލި،ްއަޅުގަ ްވަޒީފާތަށް ނޑުމެންގެ

ރައީސް.ްއަޅުގަނޑުްދެކޮޅެއްްނަހަދަމުްޓެކްސްނަގަން.ްއަޅުގަނޑުްދެކޮޅުހަދަނީްއެއްވެސްްދިރާސާްއެއްްކުރުމެއްްނެތި،ް

ނޑުމެންނަށްްމީގެްނަތީޖާްއަކީްކޮބަ ނޑުމެންްނަގާްޓެކުހަށް.ްމިހާރުްއޮތްް%އަޅުގަ 15ްއިންް%8ްއިކަންްނޭނގިްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްމީ ްބޮޑުވެގެން. ްދަނީ ްއެ ްޓެކްސް ްއަށް ްގުނަ ްދެ ްވަނީ، ްއެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑުކުރުމުން އަށް

ްއެ ްވިސްނުމާ ްފުންކޮށް ްކަމަށް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ނޑުމެންނަށްްމެންބަރުން ްއަޅުގަ ކު

ްވާޖިބެއް.ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުޑަކުރަންޖެހުމަކީ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްގޮންޖެހުމެއް.ްދިވެހި ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ދިމާވެފައި

ްވެސްް ްކުރިއެރުމަކީ ްވިޔަފާރިތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުރުކޮށް، ްވަޒީފާތައް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމައެއާއެކު

ނޑު ްކުރިއަށްްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްމިކަން ްއޮތްއިރު ްކުރިމަތީގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާޖިބުން ްދެ ްމި ްވާޖިބެއް. މެންގެ

ްބެހޭް ްދަރަންޏާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގެންދިއުމަކީ

ްއަޅުގަް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްތާއީދެއްްގޮތުން ްއަޅުގަނޑެއް ްނުކުރާނަމޭ، ްޤަބޫލެއް ނޑެއް

%ް ްވަގުތ11ްުނުކުރާނަމޭ ްމި ްއެއީ ްޚަރަދުކުރުމަކަށެއް. ްކެޕިޓަލް ްއަޅުގަނޑުމެން ްނަގައިގެން ްރޭޓުގައި ްއިންޓަރެސްޓު ގެ

ނޑުމެންނަށްްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްކުޅަދާނަވެގެންވާްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ްމިްްއަޅުގަ

ްމިް ްދިއްލިފަ. ްރަތްބޮކި ްމިހާރު ްއޮތީ ްމި ްވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުން ްވިދާޅުވާ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްދަރަނި ޤައުމުގެ

ނޑުމެންްޤައުމުްތަރައްޤީކުރަންވެއްޖެްނަމަް ހާލަތުގައިްއޮއްވާްއަޅުގަނޑުމެންްމިގޮތަށްްއިންޓްރެސްޓުންްނަގައިގެންްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްދިމާވާނެ ކަންތައްތައްްނުހަނުްވެސްްބޮޑު.ްމިގޮތުންްބަލާއިރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަޅުގަނޑުމެންްްއަޅުގަ
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ްއެބަް ްއެގޮތަށް ްވެސް. ްރިބާއޭ ްވިދާޅުވާނެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއާދެ! ްގޮތުގައި، ްއިންޓްރަސްޓުގެ ްހަމައެކަނި ބަޖެޓުގައި

ް ްހ1111ްަދައްކަންޖެހޭ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްމި ްރުފިޔާ. ނޑުމެްންމިލިއަން ްއަޅުގަ ްއަދި ްއިންޓްރެސްޓަށް. މައެކަނި

ް ްއަނެއް ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަދަލުގައި ްފައިސާގެ ނޑުމެންގ1111ްްެނެގި ްއަޅުގަ ްމިހެންވީއިރު ްއޮތް. ްއެބަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ތުގައިްއިންސައްތައަށްްވުރެްމަތިންްއަޅުގަނޑުމެންްދައްކަންްމިްޖެހެނީްދަރަނީގެްގ11ްޮބަޖެޓުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދައްކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޭގެްއިންޓްރެސްޓަށް ްފައިސާއަށާއި ްރުފިޔާ.2ްްނަގާފައިވާ ބިލިއަން

ްގޮތަށްް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްވީއިރު ްނޫން. ްވަރެއް ްތަހައްމަލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މީ

ްއަޅު ްނަމަ ްދާންވެއްޖެ ްދަރަނިްޚަރަދުކުރަމުން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބޮޑުވެ، ްޚަރަދުތައް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްހިތުން ގަނޑު

ްލިބިގެންދާނެް ްއަށް ް ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނަމަ ްމިހެންވެއްޖެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ބޮޑުވެ،

ް ްލިބެމުންދާނީ ނޑުމެންްދެންްއިންޓްރަސްޓުްރޭޓުގައޭ.ްއެހެންވެއ21ްްްނުވަތަް%15ްނުވަތ12ްްަލޯނުތަށް ޖެނަމަ،ްއަޅުގަ

ްބޭނުން،ް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑައަޅަން. ްކަ ްކަމުގައި ްބަނގުރޫޓުވެއްޖެ ްޤައުމު ްމި ޖެހޭނީ

ނޑުްދެންނެވީމު،ްފ.ްއަތޮޅުް ނޑުްފ.ްއަތޮޅުގެްމެންބަރެއްގެްގޮތުގައިްތަމްސީލުކުރަމުންްދިޔައިރުގައިްވެސްްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްއަތޮޅަް ްޢިއްޒަތްތެރިްކުޑަ ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްމިއަދު ްއިހުމާލުކޮށްފައޭ. ްވަނީ ްދައުލަތުން ްސަރުކާރުން ްއެކު ްވުމާ ކަށް

ްކަމުގެް ްހުރި ްބައްސަވާފައި ްޕްރޮގްރާމުތަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްދައުލަތުން ްގޮތަކަށް ްއިންސާފުވެރި ްވަރަށް މެންބަރު

ްވ. ްއެކަން. ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސްްްތަފުސީލުދެއްވި. ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރ ްއޮތްވަރު. އަތޮޅަށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްވަރަށްްއިންސާފުވެރިކޮށްކަންްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްމިތާނގައިްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީް

ްމައު ްރައީސް ްއާދެ! ްކުރީއްސުރެ، ްވަރަށް ްބިލެތްދޫގައި ްއާދެ! ްރަްށ، ްތިން ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ނޑުގެ މޫނުގެްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޭޅޭ ްވިދާޅުވި.ްއަދިވެސް ްއަޅައިދޭން ްއޮފީހެއް ްއޮފީހެއް.ްރަށު ްހިންގާނެ ްތަން ްއެ ްއެތާނގައި ސަރުކާރުން

މިލިއަންްދިންްޖުޑިޝަރީްއިންްއެތާނގަްއެބ415ްްަރައީސް.ްއަދިވެސްްނޭޅޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއްކަލަްއަޅުގަނޑުމެންް

ްއެހެންނަމަ ްކޯޓެއް. ްމިހާރު ްހިއްޕަވައިގެންްއަޅުއްވާ ްކުއްޔަށް ްއިމާރާތެއް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮފީހަކީ ްރަށު ްއަދިވެސް ވެސް

ނޑުްދެކެން.ްއަދިް ގެންދާްތަނެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމާްދޭތެރޭގައިްފުންކޮށްްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއިންްވިސްނާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއުފާކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީކުރެވެމުންދާކަމީ ްރަށުގެްބަނދަރު ްއެ ްްމިހާރު ްހިނގާ ްމި ވަނަްއަހަރ2113ްްުކަމެއް.ްއަދި

ްރަށުގެް ްވަގުތު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްހިމެނިފައިވާކަމީ ްބަޖެޓުގައި ްބައި ްއޮތް ބާކީ

އީްޞިއްޙީްހާލަތުްރަށުގެްރައްޔިތުންގެްއެްދަނީްދަށަށް.ްއެހެނީްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްގޯސްކޮށްްއޮތުމުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެ

ްއަނގައިންް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްކަމެއް. ްބޭނުންވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްޚަރަދުތައްް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޮޑޭ. ްޚަރަދު ްޤައުމުގެ ްބޮޑޭ. ްދަރަނި ްޤައުމުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހުރެ މިތާ

ނޑުްދަންނަވާނީްއަޅު ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްއިންސާފުވެރިްގޮތަކަށްްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްޕްރޮގްރާމުތައްްކުޑަކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ގަ

ް ްރަށަކަށް ްއެއް ްމިގޮތުނ4ްްްބަހާލަން. ްއާދެ! ްނެތް. ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްރަށަކަށް ްއަނެއް ްއޮތްއިރު، ްރާވާފައި ކަށްތައް
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ނޑުްދަންނަވާލަން،ްފ.މަގޫދޫގައިްބަނދަރެއްްހެދުމަށްްޓަކައިްސަރުކާރުންްއެް ބަްއޮތްްކޮންޓްރެކްޓަރްފައިނޭންސްގެްއަޅުގަ

ްދުޢާް ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބޭތޯ ްކޮންޓްރެކްޓަރެއް ްއެފަދަ ްއުފާކުރަން. ްކަމަށް. ްހައްދަވައިދެއްވާނެ ްއަހަރު ްއޮތް ްކުރިއަށް ދަށުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެގޮތަ ްލިބިފައިނެތީމަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީ ްކުރާނަން.ްއެއީްމީގެްކުރިން ށްްވެސް

ްކޮންޓްރެކްޓަރް ްކަމަށް. ްވެގެންދާނެ ްއެކަން ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ. ްއުފާކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހިމަނުއްވާފައިވާކަމީ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކުޑަކުރަން ްދަރަނިތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްލިބިގެންދާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ފައިނޭންސް

ކިތަށް،ްމިހާރުްއަޅަމުންދާްމިސްކިތުގެްބާކީްމަސައްކަތްކުރުމަށްްޓަކައިްވެސްްމަސައްކަތްކުރާްނަމަ.ްއަދިްއެްރަށުގެްމިސް

ްކަންތައްތައްް ްއެ ްއޮތްއިރުގައި ްޤައުމު ްހާލުގައި ްދަތި ްމިހާ ްޤަބޫލުކުރަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމަނާފައި ބަޖެޓުގައި

ްއު ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްކަމީ ްކަނޑައަޅުއްވާފައި ްނިޔަތް ްސަރުކާރުން ނޑުްކޮށްދެއްވުމަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްކަމެއް ފާކުރާ

ްއަޅުގަނޑުް ްކަމަށް.ްއަދި ްމަސައްކަތްކުރައްވާނެ ްކުރެއްވުމަށް ްއެކަންކަން ްބޭފުޅުން ްހަވާލުވެތިއްބެވި ްއެކަމާ އުއްމީދުކުރަން

ްބޭނުންވެފައިް ްވެސް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްހަމަ ްވެސް ްފީއަލީގައި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްކުރިން ނިންމާލުމުގެ

ވާކަން.ްއަދިްއެގޮތުންްއެްރަށުގެްބަނދަރަށް،ްކުރިއަށްްއޮތްތާނގައިްސަރުކާރުންްފައިސާްހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެްކަމަށްް

ްބަޖެޓުންް ްމި ްނިންމައިލާނީ ްވާހަކަކޮޅު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފާކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްވާތީ ވިދާޅުވެފައި

ނޑުްއުއްމީދުކުރާްހާލު،ްއަދިްއެކަމަށްްދުޢާކުރާްހާލު،ްއަދިްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއުފާފާގަތިކަންްގެނެ ސްދޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްކުޑަކޮށް، ްދަރަނި ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ، ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްމަސައްކަތްކުރުމަް ްމިންވަރުކޮށްދިނުމަށް ްގޮތް ްހެޔޮ ްބަޖެޓުން ްމި ްދުޢާކުރަމުންްރައްޔިތުންނަށް ްއެކަމަށް ްހާލު، ްއެދޭ ށް

ނޑުްވާހަކަކޮޅުްނިންމައިލާނަން.ް ް.ّبزكاتَްهللاްتّرحوްعليكنްسالمالّއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގައްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމް

ްް.الزحينްالزحويްهللاްبسن ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓަށ2113ްްޝުކުރިއްޔާ، ްއަހަރުގެ ްވަނަ ދައުލަތުގެް،

ްބޭނުންވާތީވެް ްދަންނަވާލުމަށް ްއެއްޗެއް ްކޮންމެވެސް ްއެއަށް ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްދާއިރުގައި ްބަހުސްކުރަމުން ްމެދު ބަޖެޓާ

ް ްއޮތީ ްމި ްއަހަރު ްއައިސް،ްމި ްވާހަކަދައްކަމުން ްބަޖެޓުތަކަށް ްހޯދީ.ްމިކަހަލަ ްފުރުޞަތު ްމި ނޑު ްފަހަރަށ8ްްްއަޅުގަ ވަނަ

ވާހަކަދައްކަންޖެހުނު.ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބަޖެޓުގެްބޭރުގަނޑަށްްވިސްނައިލާއިރުގައިްްމިކަހަލަްޚިޔާލީްފޮލާްއަށް

ނޑުްތައްޔާރުކުރެވިފައިްމިް ނޑުްވަރަށްްސާފު.ްޤައުމީްނިޝާންްމިހިރީ.ްފެއްސާއިްރަތާއިްހުދުންްބޭރުގަ ބަޖެޓުގެްބޭރުގަ

ް ްމިއީ ްދޭހަކޮށްދޭ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެއިން ްއެހެންވީމާ، ްއަކީްއޮތީ. ްހިތާމަ ްއެކަމަކު ްބަޖެޓުކަން. ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

ްގިނަް ްވަރަށް ްވާހަކަދެއްކެވި ްމިތާގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިދާލަންޖެހޭކަން. ްބަލައިލީމަ އެތެރެއަށް

ްބަނދަރު ްދާއިރާގެ ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭފުޅުން، ްބޭފުޅެއްގެް، އެ

ްވާހަކަދެއްކީ.ް ްކަންތައްތައްްނިސްބަތްކޮށް ްބާވަތުގެ ްކަންތައްތައް،ްމި ްއެހެން ްދާއިރާގެ ްބޭފުޅެއްގެ ްނަރުދަމާ،ްއެ ދާއިރާގެ
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ްއާދެ!ް ްދައްކާކަށް. ްއެއްގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއެހާ ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނެތިން ްއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްވާހަ ްމި ނޑުމެން ްޤައުމުްއަޅުގަ ްދިވެހި ްޓަކައި، ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްޓަކައި، ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ކަދައްކަންޖެހެނީ

ްތަރައްޤީކުރެވޭނެް ްޤައުމު ްތަރައްޤީކުރެވޭނީ ްޤައުމެއް ްޖެހެނީ. ްމި ްވާހަކަދައްކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ްވެސް ްރައީސް،ްނަރުދަމާ ްބަޖެޓުހެދިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސްްްސިފައަކަށް ްއެޅިދާނެ.ްސްކޫލު ްވެސް އެޅިދާނެ.ްމިސްކިތް

ނޑުްދެކެނީް ްކަމަށްްއަޅުގަ ްއެއްޗެއް ްތައްޔާރުކުރެވިދާނެ.ްއެކަމަކުްއެންމެްމުހިއްމު ހެދިދާނެ.ްއަދިްކުލާސްރޫމުތައްްވެސް

ްމަގުް ްދެވޭނެ ްބަހައްޓައިގެން ްސަލާމަތުން ްޞިއްޙަތު ްމީހުންގެ ްއެ ްއިންސާނުންނަށް ްދާންޖެހޭ ްތަންތަނަށް ްއެ

ްނެތްް ްއެހެންވީމާ،ްޞިއްޙަތެއް ްސުމެއް. ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވިސްނައިލާއިރުގައި ްއެއަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

ނޑަށްްނޭނގެނީ.ްޞިއްޙަތެއްްނެތްްދަރިއަކަށްްސްކޫލަކުންްކިޔަވައިދޭނެް މީހަކުްގޮސްްބަނދަރުންްފައިބާނެްގޮތެއްްއަޅުގަ

ް ްޞިއްޙަތު ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްނެތް.ްގޮތެއް. ްދެވޭކަށް ްވެސް ްނަމާދަށް ްމިސްކިތަށް ްނޫނިއްޔާ ްހުރެގެން ސަލާމަތުން

ނޑަށްްދެންނެވޭނީް އެހެންވީމާ،ްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްވިސްނައިލާއިރުގައި،ްމިްބަޖެޓުގެްއެތެރެއަށްްވިސްނާލާއިރުގައިްއަޅުގަ

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކަށް ްދެކޮޅުޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްސާފުްްމިއީ ްވަރަށް ނުފެނެއޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

އަހަރުްބަޖެޓުްމިތަނުންްފާސްކުރިއިރުގައިްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްނުވ3ްްާއިނގޭތޯ.ްވަރަށްްސާފު.ްމީގެްކުރީގެް

ްހަލާކުވަނީއޭ.ް ްޤައުމު ނޑުވަނީއޭ. ނޑުފު ްފު ްޤައުމު ނޑުވަނީއޭ. ނޑުފު ްފު ްދައުލަތް ްގޮވަމުން، ްދިޔައީ ްމެންބަރުން ހުރިހާ

ްއެް ްއޮތްއިރުގައި ްހުށަހެޅިފައި ްތަނަށް ްމި ްބަޖެޓެއް ްވިޔާނުދާ ްއެއަށްވުރެ ްމިފަދަ، ްމިއަދު ްދަނީއޭ. ްއަޑިއަށް ޤައުމު

ްވިދާޅުވަނީް ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްނޫނިއްޔާ. ްމެންބަރަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނެތް ްމިތާނު ްބޭފުޅަކު ްއެއްވެސް ވާހަކަދައްކާލާނެ

ްރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާއި ްނަރުދަމާ ނޑުގެ ްވެސްްއަޅުގަ ްބަނދަރު ްހެދިދާނެ. ްވެސް ްބަނދަރު ްއަނެކައްޗެކޭ. ްބަނދަރޭ. ށުގެ

ްހެދިދާނެ.ް ްވެސް ްހޮސްޕިޓަލު ްހެދިދާނެ. ްވެސް ްހެދިދާނެ.ްސްކޫލު ްވެސް ްހެދިދާނެ.ްމިސްކިތް ްވެސް ހެދިދާނެ.ްނަރުދަމާ

ކުރަންްއެނގިގެންްކުރެވޭނީ.ްްއެކަމަކުްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްޚަރަދުނުކޮށްްވެސްްއެްކަންތައްްކުރެވިދާނެ.ްއެްކަންތައްތައް

ްރަނގަޅަށްް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭނެ. ްއެއް ްނޭނގި ްކުރަން ްކަންތައް އެ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްދުނިޔޭގައިްޤައުމުތައްްތަރައްޤީވެފައިްހުރީްއެްޤައުމަށްްލިބޭްހުސްއެކަނިްކުޑަކުޑަްއާމްދަނީއަކުންް

ް ްޤައުމުްޚަރަދުކޮށްގެނެއް ްމި ްއިންވެސްޓަރުން. ްފޮރިން ްގެންނަންޖެހޭ ްޤައުމަށް ްއެ ްއެއްޗަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ނޫން.

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްގެނެސްގެން. ްއިންވެސްޓަރުން ްފޮރިން ްޤައުމަށް ްމި ްތަރައްޤީކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ންްތަރައްޤީކުރަންޖެހޭނީ.ްއެކަމަކުްމިއަދުްމިްފެންނަނީްމިްއިޙްތިރާމުކޮށްގެން.ްއެްމީހުންްލައްވާްމިްޤައުމުްއަޅުގަނޑުމެް

ްހިތާމަހުރިް ްފައްސައިލާތަން. ްމީހުން ްބާލައި،ްއެ ްމީހުން ްބިރުދައްކައި،ްއެ ްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްފޮރިން ްތިބި ޤައުމުގައި

ް ްރަށެއް،ްސަތޭކައަށް ްސަތޭކަ ްއެތައް ްއޮތް ްއެބަ ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެންގެ ްކަމެއް.ްއަޅުގަ ްގިނަ ްއޮްތްވުރެ ްއެބަ ފަޅުރަށް

ްތަނަކަށްް ްމިއިން ްނެތް. ްއެއް ްބޭންކެއްގަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއް ްލާރި ްހަދާނެ ްތަންތަން ްމި ްނުހެދިފަ. ހަދަންދޫކޮށްފައި،

ްހަދަންްލޯނުްލިބޭނެްގޮތެއްްނެތް.ްމިްތަންތަންް ޚަރަދުކުރާނެްފައިސާްއެއްްދިވެހިރާއްޖޭގަްއެއްްނެތް.ްމިއިންްތަންތަން
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ްމި ްބުނާްްހަދަންޖެހެނީ، ްމި ްއިންވެސްޓަރުން ްގެނެސްގެން. ްއިންވެސްޓަރުން ްބޭރުގެ ްތަރައްޤީކުރަންޖެހެނީ ތަންތަން

ނޑުް ްތިމަންނަމެންްއިންވެސްޓުކުރާކަށްްނުދާނަމޭ.ްމިއީްއަޅުގަ އެއްޗަކީްސޮރީއޭ.ްއަފްޣާނިސްތާނަކަށް،ްދިވެހިރާއްޖެއަކަށް

ްފަ ްމަހު ްފެބްރުއަރީ ްމިދިޔަ ްނޫނޭ. ްއެއް ްވާހަކަ ްތޯތޯ ްދައްކާ ްދިޔައީމޭ، ނޑު ްއަޅުގަ އިންވެސްޓަރުންގ611ްްެހުކޮޅުގައި

ްބައްދަލުކުރީމޭް ްލީބިއާއަކަށް،611ްްފެއަރއަކަށް.ްއަޅުގަނޑު ްތިމަންނަމެން ްމީހެއްގެްޖަވާބަކީ އިންވެސްޓަރުންނާ.ްކޮންމެ

ްއޮތީ ްމި ްޤައުމު ްމި ްމިއަދު ްނުދާނަމޭ. ްއިންވެސްޓުކުރާކަށް ްދިވެހިރާއްޖެއަކަށް އަފްޣާނިސްތާނާއިްްއަފްޣާނިސްތާނަކަށް،

ނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭްކަމަކީ.ް ލީބިއާ،ްމިޞްރު،ްމިްޤައުމުތަކުގެްހާލަތަށްްއައިއްސަްމިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްއަޅުގަ

ްޤައުމުް ްމިތިބީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްމަޖިލީހަށް،ްއަޅުގަ ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީްހުސްއެކަނިްނަރުދަމާގެްްހަލާކުރާކަށެއް ްމިއަދު ނޑުމެން ނޫން.ްޤައުމުްދިރުވަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްގޮތަކަށް ްތަރައްޤީކުރެވޭނެ ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ވާހަކަ

ްބަޔަް ްކޮންމެ ްއޮތަސް، ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްއެއްްވިސްނައިގެން، ްމައްސަލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކުރިޔަސް ްވެރިކަން ކު

ްބޭފުޅުންގެ،ް ްމި ްމަޝްވަރާއާ، ްތަނުންދޭ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްގޮތަށް ްތަރައްޤީކުރެވޭ ްޤައުމު ްއަޅުގަނޑުމެން ނޫން.

ނޑުމެންނަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްކޮންރައްޔިތަކުްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްހުރިްމި ނިސްޓަރެއްތޯްއަޅުގަ

ް ްބޭފުޅަކީ ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްމިތާނގަ.5111ްްއެއީ. ްބޭފުޅެކޭ ްމީހެކޭ. ްހުރި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ރައްޔިތުން

ްމެންބަރުން.ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމައެކަނި ްބަޔަކީ ްތަމްސީލުކޮށްދޭ ްަރއްޔިތުން ްރައްޔިތުން، އެހެންވީމާ،

ްރައްޔިތުން ްއެ ްބޭނުންވާްއެހެންވީމާ، ްރައްޔިތުން ްއެ ްއިހުސާސްތައް، ްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްޚިދުމަތް، ްހޯދައިދޭންޖެހޭ ނަށް

ކަންތައްތައްްއެންމެްގާތުންްއެނގޭނީ،ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިްތިއްބެވިްމެންބަރުންނަށް.ް

ްމިނިސްޓަ ްފިނޭންސް ްއެނގޭނީކީ. ްނޫން ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސްްފިނޭންސް ްއެއީ. ްބޭފުޅެއްތޯ ްކޮން ްއެއީ ރު

ްހުރިްމީހެކޭް ްބަލައިނުގެންފައި ްއެއީ.ްރައްޔިތުން ްމީހެކޭ ްހުރި ްފެއިލްވެފައި ްއިންތިޚާބަކަށްްކުރިމަތިލައިގެން މިނިސްޓަރަކީ

ނޑުމެންނަކަށްްމީްރައްޔިތުންގެްއިހުސާސާ އެއްގޮތަށްްްއޭނަްއަކީ.ްއެވަރުގެްމީހަކުްމިްތަނަށްްބަޖެޓެއްްހުށަހެޅީމާްއަޅުގަ

ްހާލަތެއްގަ.ް ްއެއްވެސް ްދެންނެވޭކަށެއް، ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެކޭ ްއޮތް ްހަދާފައި ްބަޖެޓެކޭ، ްއޮތް ކޮށްފައި

ނޑުމެންގެްކުރިމައްޗަށްްހުށަހެޅިގެންްއަންނައިރުގައި،ްއ16.9ްްެޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ބިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްއަޅުގަ

16.9ްް ްރުފިޔާ ްވެސްްބިލިއަން ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްކޮބައިތޯ ްގޮތަކީ ްހޯދާނެ ްއެ ޚަރަދުކުރަން،

ް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްކަމެއްތޯ ްނުވާނެ ްކަމެއްތޯ، ްވާނެ ްމިއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރުފިޔާގ4111ްްެވިސްނާލަން މިލިއަން

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްއައިއިރުގައި ްކުރިމައްޗަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ްޑެފިސިޓު ްއޮތޭ ްއެބަ ްއަތުގައި ްބިލިއަނ31ްްްން ހާސް

ް ްމި ްދަރަނީގެ، ްމި ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދަރަނި. ްއަކ31ްްީރުފިޔާގެ ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ހާސް

ް 3ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްޗަށް ްއޭގެ ްއަނެއްކާ ްބަޖެޓުގެ. ްއެއީ ްރާސްތާ ްދުވަހުގެ މިލިއަނ4111ްްްއަހަރު

ް ްދިގުކޮށްްރުފިޔާ ްމާ ްނެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްއޭރުން، ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ޑެފިސިޓުކުރަންވީ.
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%ް ްބުނަނީ ްމި ްބަޖެޓުގައި ްމިހާރު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުރަން.15ްްވާހަކަދައްކާކަށް. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ނޑުމެންްއެކަންްނިންމާއިރުގައިްއަށްްވެސްްދާންވީ.ްއެކަމ25ްަވެސްްނަގަންވީ.ް%21ްއިންް%15ްއާދެ!ް% ކުްއަޅުގަ

%ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން 15ްްއަޅުގަ ްޗާޖަށް ްއެއަރޕޯޓު ްއިތުރުކޮށްފައި ްއިތުރުކޮށްފައި،31ްްއަށް ޑޮލަރު

ް ްއެއްޗެއް 31ްްދެންހުރި ްއެއްޗަކުން ްދެންހުރި ްއިތުރުކޮށްފައި، ްދިވެހިރާއްޖޭގ61ްްެޑޮލަރު ްދެން ްއިތުރުކުރީމާ، ޑޮލަރު

ްކައްކައިގެންްރަންބި ްބިހެއް ްހުރިހާ ްއަޅާ ްކުކުޅު، ްއަޅާ ްރަންބިސް ްކިހިނެއްހޭ. ްވާނީ ްކުކުޅަށް ްއަޅާ ސް

ްބިސްތަކުންް ްއަޅާ ްކުކުޅު، ްއަޅާ ްރަންބިސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކުނުދާނޭ ްކެއިމާ ނޑުއަޅައިގެން ބިސްގަ

ްކު ްޤައުމު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއުފައްދައިގެން ްކުކުޅު ްއިތުރު ނޑުމެން ްމިްއަޅުގަ ްމިއަދުގެ ްއެކަމަކު ްގެންދެވޭނީ. ރިއަށް

ްކާލަން.ް ްއަޅައިގެން ްބިސްގަނޑު ްބިހަކުން ްހުރިހާ ްއަޅާ ްކުކުޅު، ްއަޅާ ްރަންބިސް ްއޮތީ ްމި ްޕޮލިސީ ބަޖެޓުގައި

މިލިއަނ211ްްްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއްްމިއީ.ްވިސްނާލަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމުއާސަލާތީްޚިދުމަތްތަކުންް

ްއެކުްރުފި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްއޮތީ. ްކަނޑައަޅާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ޔާ

ްލަގްޒަރީް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެކޭ. ްލަގްޒަރީ ްއެއީ ްޖީ.އެސް.ޓީނަގަންޖެހެއޭ. ްޚިދުމަތްތަކުން ްމުއާސަލާތީ ދަންނަވަންޖެހެނީ

ް ްސަބަބަކީ ްނަގަންޖެހެއޭ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްކަމެއް، ްފޯނުކޮށް ްހަމަ ްމީހުން ްއާދައިގެ 3111ްްވަރަށް ރުފިޔ2111ްްާރުފިޔާ،

ްއާދަތައްް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކިޔާފަ. ްދައްކައިދޭށޭ ްފޯނުބިލު ްތިމަންނަގެ ްދޭ ްއެބަ ްކައިރިއަށް ްމީހުން ްއަރުވާލައިގެން ބިލަށް

ްޖީ.އެސް.ޓީ ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްހުއްޓުވަންޖެހިއްޖެ. ްހުއްޓާލަންޖެހިއްޖެ. ނޑުމެން ްއެކަމަކުްްއަޅުގަ ްއެއިން. ނަގަންޖެހޭ

ްނުނަގާް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއެއިން ްބޭނުމެއްގައި ްސިޔާސީ ްހަމަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްބޭފުޅުން، ްބައެއް މިތާނގައި

ްކުރަންޖެހޭނެް ްއެކަން ްކަމަށް. ްއެއްޗެއް ްނަގަންޖެހޭ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެކަމަކު ްދައްކައިފި. ްވެސް ވާހަކަ

ްއާ ްޕެޓްރޯލަކީްކަމަށް. ްނޫން. ްޕެޓްރޯލަކުން ްޑީސަލުން. ްޚާއްޞަކޮށް ްޑީސަލުން، ްނުވަތަ ްޕެޓްރޯލުން ްތެލާއި ްއެކަމަކު ދެ!

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއްޗެއް. ްބޭނުންކުރެވޭ ްބޭނުމުގައި ްލަގްޒަރީ ްހަމަ ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްގޮތުން އުސޫލެއްގެ

މުހިއްމުްއެއްްބާވަތަކީްޑީސަލްްކަމަށްްވާތީްޑީސަލުންްއެއްވެސްްްޑީސަލުން،ްއެއީްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަސްވެރިންނަށްްއެންމެ

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކަން.ްއަޅުގަނޑުގެްޟަމީރުްޤަބޫލެއްްނުކުރޭްއެކަންްއެގޮތަށްްކުރާކަށް.ްއާދެ!ް ޓެކުހެއްްނަގާކަށްްއަޅުގަ

ްދާއިރާއާް ްއަޅުގަނޑުގެ ްނުކުރަމޭ ްގަސްތެއް ްއަޅުގަނޑު ްދެންނެވިން ްވެސް ްފުރަތަމަ ނޑު ްގިނަްްއަޅުގަ ްމާ ްގޮތުން ބެހޭ

ް ްގައްދޫގައި ްއޮތޭ ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް މީހުންގ914ްްެވާހަކަދައްކާކަށް.

ް ްއަޅަން، 1.9ްްމިސްކިތެއް ނޑައަޅާފަ. ްކަ ްރުފިޔާ 1.9ްްމިލިއަން ނޑައަޅާފައި، ްކަ ްރުފިޔާ މީހުންގ914ްްެމިލިއަން

ް ްއަޅަން ްމިލ1.9ްިމިސްކިތެއް ްމިއީ ްއޮތީ. ްމި ނޑައަޅާފައި ްކަ ްރުފިޔާ ްއަޅުގަނޑ4ްްުއަން ްއަޅަންބާވައޭ ކަންމުޑި

މީހުންގެްމިސްކިތެއްްއަޅަންްއަށެއްކަްމިލިއަންްރުފިޔާްޚަރަދުވާނެކަމާްދޭތެރ914ްްޭހިތަށްއަރަނީ.ްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްް

ނޑަށްްމިކަން ްކަމަކަށްްވާތީވެ،ްއަޅުގަ ނޑުްއެސްޓިމޭޓުކުރަމުންްއަންނަ މީހުންގ914ްްެވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގޭ.ްްއަޅުގަ

2113ްމިސްކިތެއްްއަޅަންްއަށެއްކަްމިލިއަނަށްްވުރެްމަތީގައިްއުޅޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެވަރުގެްކަމަކަށް،ްއަދިްހުސްއެކަނިް
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ޗެއްްވަނަްއަހަރުްވެސްްއެއ2114ްްްމިލިއަންްރުފިޔާްޚަރަދުކޮށްފައިްނިންމައިލާްގޮތަށްްމިކަންްއޮތީ.1.9ްްވަނަްއަހަރުގެް

ް ްހުސްއެކަނި ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްއެއް 1.9ްްއޮތީ ްއިން ްރުފިޔާ ްވަދެތ4ްްޯމިލިއަން ްދަށަށް ްއޭގެ ްއަޅައިގެން ކަންމުޑި

ނޑުްދަންނަވާލަނީްހަމަްވަރަށްްއަދަބުވެރިކަމާއެކުގައި،ް ްރައްޔިތުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ނޑުމެންްތިބެންވީ،ްގައްދޫ އަޅުގަ

ްދަންނަވައިލާ ްއެކު ްހިތާމައާ ްއޮތީްވަރަށް ްމި ްހައްދަވާފައި ްބަޖެޓު ްމި ްބަޔަކު ްހެދި ްބޭފުޅަކު،ްނުވަތަ ްހެދި ްބަޖެޓު ްމި ނީ

ްނެތްް ްއެއް ްތަޖުރިބާ ްނެތް، ްޚިޔާލެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްބެހޭ ްމަސައްކަތާ ްނެތި، ްއެއް ްތަޖުރިބާ ްކަހަލަ އެއްވެސް

ްބޭފުޅުންނަށް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްކުރައްވާފައި ްމިކަން ްހައްދަވައިގެންްްބޭފުޅުންތަކެކޭ ްބަޖެޓު ްޤައުމުގެ ދިވެހި

ްދޭތެރޭް ްނުފެންނާނެކަމާ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމުސްތަޤުބަލު ްޚިޔާލުކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދުވަހަކު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްވާހަކަ.ްގައްދޫ ްހަދާ ްބަނދަރެއް ްގައްދޫގައި ްއޮތް ްއެބަ ްރައީސް.ްހަމައެއާއެކުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްވެސް ގެްޝައްކެއް

ވަނަްއަހަރާްބެހޭްވެސްްއެއްޗެއްްވެސްްނޫންްއެއީ.2113ްްބަނދަރެއްްހަދާްވާހަކަްއެބަްއޮތް.ްބަނދަރުްއެއީްމިއަހަރާ،ް

ްއަންނަްމަސައްކަތެއްްއެއީ.2111ްް ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖަހައިގެން ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްއަހަރ2112ްްުވަނަ ވަނަ

ްފޭް ްދެވަނަ ްނިމިފަ.ްބަނދަރުގެ ްދެވަނަްޚަރަދުކޮށް ްދަނީ. ްއެ ްފޭސް ްފުރަތަމަ ްމިއީ ްރަށުގަ. ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭ ްވެސް ހެއް

ްހިތާމަކުރަން.ް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްނެތްކަމާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވާހަކަ ްއޭގެ ްއޮންނަންޖެހޭ.ްއެކަމަކު ްވެސް ފޭހެއް

ްއިހު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްމި ްދޭތެރޭގައި ްރައްޔިތުންނާ ްގައްދޫ ނޑުްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮތް މާލުވެފައި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެއާއެކު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ދެކެނީ.

ްޞިއްޙީް ްމިއަދުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވިސްނައިލާއިރުގައި ްހާލަތަށް ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖެ ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްފެށީ ްމި ވާހަކަ

ްކަންތަކުންްކަންތައް ްޞިއްޙީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ! ްޚިޔާލުކުރީ. ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއަޅުގަނޑު ްދޭތެރޭގައި ްގޮތާ ްހުރި ތައް

ްއެއްް ްޕެނަޑޯލްގުޅަ ްކައިލާނެ ްހުންއައިސްގެން ްމަރުކަޒުތަކުގައި ްހުންނަްޞިއްޙީ ްމި ްހާލަތަކީ،ްރާއްޖެތެރޭގައި ްއޮތް މިއަދު

ްމައްސަ ްދިމާވި ްފަހުން ްދާދި ްނެތް. ްމަރުކަޒަށްްލިބޭކަށެއް ްޞިއްޙީ ްހެދިގެން ްއިންފެކްޝަން ްޔޫރިން ްކުއްޖެއްގެ ްއެއް. ލަ

ްޑޮކްޓަރާް ްބޭހެއް ްމިވެނި ްބުނިން، ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅީމަ ްއަޅުގަނޑަށް ްދާށޭ. ްމާލެ ްފުރައިގެން ްބުނީ ދިޔައިމަ

ްފެންވަރުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްރަނގަޅުވީއޭ ްބައްލަވާ! ްރަނގަޅުވާނޭ. އެމް.ބީ.ބީ.އެސްްްމަޝްވަރާކޮށްލާފައިދޭށޭ.

ްކިޔާފައިް ްޞިއްޙަތޭ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބައިތިއްބާފައި، ްގެނެސް ްތަނަށް ްމި ްމީހުން ްތިބި ނުކިޔަވާ

ްހުރިް ްހަދައިގެން ްއެމް.ބީ.ބީ.ސީ ްއެކަމަކު ްމިއަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެކޭ، ްހައިރާންވާންޖެހޭ ްމިއީ ވާހަކަދެއްކީމާ

އިންޑިޔާގެ،ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުމެންގެްތެރޭގައިްވެސްްއެބަްއުޅޭްބިޒްނަސްްއިންްމާސްޓަރޒްްްޑޮކްޓަރެކޯްއެނގިއްޖެ.ްމިއީ

ްތިއްބެވިްބޭފުޅުން.ް ރޒްްގަނެގެނ2111ްްްޕައުންޑުްދީފައި،611ްްޕައުންޑުްދީފައި،61ްްހަދާފައި ޑޮލަރުްދީފައިްމާސްޓަ

ްޑޮކްޓަރު ްއެކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅުއްވާ. ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެހެންވީމާ،ްއުޅުއްވާ ްއިނގޭތޯ. ްމި ްވެދާނެ ްވެސް ންނަށް

ްއެކުގައިް ްއުއްމީދާ ްވަރަށް ްއެކު، ްއުފަލާ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ދެން

ްހުންއައިސްް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްހާލަތު، ްއޮތް ްމިއަދު ްއާސަންދަ ްމިއީ. ްއާސަންދަ ްއެއްޗެކޭ ްތަޢާރަފުކުރި ނޑުމެން އަޅުގަ
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ްމިްރަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކަމެއް. ްއޮތް ްއެއްގޮތެއްވެސް ްސަލާމަތްވާނެ ްމި ްނޭނގޭ ްހަމަ ްދެން ްއާސަންދަ. ޖާލައިގެން،

ް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއާސަންދައިން ްމައުޟޫޢަކީ ްއަސްލު ްއެއްޗެއްގެ ްމިދަންނަވާ ްއަޅުގަނޑު ްރުފިޔ1ްްާވާހަކައިގެ، ލައްކަ

އްްރައްޔިތުންތޯއޭްއާސަންދަްހުސްވެގެން،ްތިމާްއަތުގައިްހުރިްލާރިކޮޅުްމީހަކަށްްކަނޑައަޅާފައިްއޮތްއިރުގައިްދިވެހިްކިތަް

ްނެތިފައިް ްއެއް ްލާރި ްއެންމެ ްޚަރަދުކޮށްލާނެ ްދެން ްހަމަ ްގުޅާފައި ްއައި.ވީ ްގުޅާފައި، ްއޮކްސިޖަން ހުސްވެގެން،

ނޑުމެންްއެބަް ޖެހޭްގޮތެއްްހޯދައިދޭން.ްއެްހޮސްޕިޓަލުގައިްމިްތިބެނީ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްއެްމީހުންނާްދޭތެރޭގައިްއަޅުގަ

ް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްހުށަހަޅަން ްއަޅުގަނޑު ްމެދުގައި ްބަޖެޓާ ްދޭތެރޭގަ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްރައްޔިތުންނާ މިލިއަނ211ްްްދިވެހި

ްރުފިޔާްމިްބަޖެޓަށްްއިތުރުކުރަން.

ް

ްްދެއްކެވުން:ވާހަކައަމީންްްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުއުނގޫފާ

ްރައީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންގެް`. ްރައްޔިތުން. ްމާކުރަތުގެ ްހުޅުދުއްފާރު، ްއުނގޫފާރު، ްދާއިރާ، ްއުނގޫފާރު ސް.

ނޑައެޅިފައިވާްބަޖެޓުގައ2113ްްިއާދެ!ް .السالم عليكنމަޖިލީހުގެްއެންމެހައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ް ވަނަްއަހަރަށްްކަ

ްރަށްރަށަށް ްއެކި ްހަމައަށް ްސ.އާ ްފެށިގެންގޮސް ްއިން ްހއ. ްލަފާކުރައްވާ،ްްރާއްޖޭގެ ްގަސްތުކުރައްވާ، ކޮށްދެއްވަން

ްކުޅިވަރުގެް ްޒުވާނުންނާއި ްއުނގޫފާރަށް ްހުރި.ްއެގޮތުން ްއެބަ ްހިމަނުއްވާފައި ްފޮތްތަކުގައި ްބަޖެޓު ްކަންކަން ޚިޔާލުކުރައްވާ

ްއުނގޫް ްހަމައެހެންމެ ްކަމެއް. ްފަށާ ްއަލަށް ްކަމަކީ ްމި ްވޭ. ްއެބަ ްހިމަނުއްވާފައި ްތަރައްޤީކުރުން ްޕޮލިސްްމަރުކަޒު ފާރު

ްމިކަންކަމަށްް ްކަމެއް. ްފަށާ ްއަލަށް ްހޮސްޕިޓަލް، ްރީޖަނަލް ްއުނގޫފާރު ްހަމައެހެންމެ ްކަމެއް. ްފަށާ ްއަލަށް ސްޓޭޝަން،

ްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީް ްއަދި ްދައުލަތަށް ނޑުގެްނަމުގައި ްއުނގޫފާރުްރައްޔިތުންގެްނަމުގައި،ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ޓަކައި

ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްހާބަރުްއަށް، ްބަނދަރާއި ްހަލާކުވެފައިވާ ްސުނާމީގައި ްއުނގޫފާރުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ންނަށް

ްގޮސްް ްގޮތަށް ްދާ ްއެ ްމިހާރު ްމަސައްކަތްތައް ްއެ ްހިނގަމުން. ްކުރިއަށް ްދަނީ ްމިހާރު ްމަސައްކަތް ހައްދަވައިދެއްވުމުގެ

ްއުއްމީދުކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހެދުމުގެްނިންމައިދެއްވައި،ްފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެ ްކުނިކޮށި ްއުނގޫފާރުގެ ން.ްހަމައެހެންމެ

ްކަމެއްގެް ްކަމެއް.ްހިނގަމުންދާ ްއޮތް ްކަމެއް.ްފަށަންވެފައި ްނިމިފައިވާ ްރާވައި ްމިހާރު ްއެއީ ްޕްރޮޖްކެޓު ްނުވަތަ މަޝްރޫޢު

ްއުއް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްފެނޭ. ްއެބަ ްފޮތުން ްބަޖެޓު ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ މީދުކުރަން.ްގޮތުގައި

ް ްސްކޫލަށް ްމާކުރަތު ްރ. ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްވަރަށ5ްްްއަޅުގަ ްނިމުމާ ްހިނގަމުންގޮސް، ްމަސައްކަތް ްއެޅުމުގެ ކްލާސްރޫމް

ްލަފާކުރާް ްކަމަށް ްބޭނުންވާނެ ްޓަކައި ްނިންމާލުމަށް ްވެސް ްއެކަން ްއެނގިފައިވޭ. ްއަޅުގަނޑަށް ްވެފައިވާކަން ގާތުގައި

ްހިމަނުއްވާފައި ްބަޖެޓުގައި ްދާއިރާ،ްމިންވަރު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވެސް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ވޭ.

ްއެކަމަށްް ްހިމަނުއްވާފައިވޭ. ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްފަށާ ްއަލަށް ްމަސައްކަތް ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރުގެ

ްޖުމްލަކޮށް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްވެސް ްރަށްތަކާއިްްޓަކައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގައި

ްކޮށްދިނުމަށްް ްސަރުކާރުން ްގަސްތުކުރައްވައިގެން، ްކޮށްދިނުމަށް ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްއަށް ްމަންފާ ްލާބަޔާއި ރައްޔިތުންގެ
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ްއެއްޗެއްް ްބޮޑު ްމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ްބަޖެޓާ ްމިވާ ްހައްދަވާފައި ްމެދުވެރިކޮށް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްއޮވެގެން ހިތް

ްސަރުކާރުގެްދަން ްއިރެއްގައި ްއެ ްސަރުކާރަކުން،ްއަދި ްއޮންނަ ްއިރެއްގައި ްއެ ްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްނެތިން. ނަވާކަށް

ްޤައުމެއްގެް ްއެ ްމަސައްކަތްކުރައްވާނީ ްއަބަދުވެސް ްމާހިރުން ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްއެކި ްއިސްވެރިން، ްތިއްބަވާ ވުޒާރާތަކުގައި

ްމަ ްއަބަދުވެސް ްއަށް.ްއަދި ްމަންފާ ްމާްލާބަޔާއި ްއެހެންވެ،ްއަޅުގަނޑު ްހޯދަން. ްރަނގަޅު ްމޮޅުހޯދަން. ސައްކަތްކުރައްވާނީ

ްހަމައެހެންމެް ްއަދި ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތީ. ްދަންނަވަން ްއެއްޗެއް ބޮޑު

ށިގެންގޮސްްޤައުމުްހިންގުމުގައިްއެންމެްދިވެހިްސަރުކާރުގެްއެއިރަކުްއޮންނަްސަރުކާރެއްގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިންްފެ

އިސްްފަންތީގައި،ްޚާއްޞަކޮށްްހަރަކާތްރިވެލައްވާްހުރިހާްބޭފުޅުންްހަދާންްބަހައްޓާލަންޖެހޭްކަމަކީްލިބޭްމިންވަރަކުންކަންް

ް ްޖުމްލަ ްއުޅުއްވަންޖެހޭނެކަން ްކުރުއްވަން ްކަންކަން ްމިންވަރަކުން ްލިބޭ ްއުޅުއްވަންވާނީ. ްކުރައްވަން ގޮތެއްގައިްކަންކަން

ްއެް ްފާޅުކުރައްވާފައިވޭ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްޚިޔާލުްމިއަދު ްބޭފުޅުންގެ ކި

ތަފާތުވާނެ.ްކޮންމެއަކަސްްއަޅުގަނޑަކީްވަކިްދާއިރާއަކުންްއަޣްލަބިއްޔަތެއްްދީގެންްދާދިްފަހަކުންްބޭއްވުނުްއިންތިޚާބަކުންް

ްދާއިރާް ްއަޅުގަނޑުްއުނގޫފާރު ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ްވީތީ ްމީހަކަށް ްހުރި ްހޮވާފައި ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ގެ

ދައްކަންޖެހޭ.ްއެގޮތުންްއުނގޫފާރަށްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިނުވާ،ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުވެސްްހަމަްބޭނުންވެފައިްއޮތްް

ްއެް ްދަންނަވައިލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްބައެއް ްގްރޭޑު ްއަހަރު ްއަންނަ ްފެށިގެން ްސްކޫލުގައި 11ްގޮތުން ،12ް

ނޑުްހިތުންްއެންމ4ްްެއުފެދޭތީވެ،ް ކްލާސްރޫމުްބޭނުންވޭ.ްމިްކަމަކީްތަޢުލީމާްގުޅޭްކަމެއް.ްއަދިްއެްކަމަކީްއެއީްއަޅުގަ

ް ްނިންމާފައި، ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއަޅައިދޭންވެގެން ްކްލާސްރޫމެއް ްދެ ްވާނެ. ްކަމެއްކަމުގައި ްއެއް ްއަހަރ2112ްްުއިސް ވަނަ

ްވީް ްގުޅިގެން ްހާލަތާ ްއެއީ ްހުއްޓިފަ. ްއޮތީ ްހިސާބަކުން ްބަދަލުވި ްސަރުކާރު ްއުޅެފައި ްފަށަން ްހަދަން ްއަހަރު ްމި އާދެ!

ްގޮތެއްް ްއޮވެފައި ްފެންވަރެއްގައި ްރަނގަޅު ްކުރީގައި ްމީގެ ްދަމަހައްޓައިދިނުން، ްރަނގަޅަށް ްޚިދުމަތް ކަމެއް.ްހޮސްޕިޓަލުގެ

ްއުޅެނީ.ްހާ ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްވެގެން ްހުރިހާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިވޭ ްމި ްއަޅުގަނޑަށް ްއުޅެނީ.ްއެއީ ްމި ްގޯސްވެގެން ލަތު

ްއުޅޭކަން،ް ްގޯސްވެގެން ްހިސާބަކުން ްވަކި ްއެއީ. ްއަޑެއް ްއިވެމުންދާ ްދާ،ްޖުމްލަކޮށް ްމި ްއިވެމުން ްފަރާތުން މެންބަރުންގެ

ނޑަށްްވަކިްހިސާބަކުންްހާލަތުްގޯސްވެގެންްއުޅޭކަން.ްވަކިްހިސާބަކުް ންްހަވައެއްހެންްދަރަނިްއަރައިގެންދިޔަްވާހަކަްއަޅުގަ

ްޚަރާބުވެގެންް ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްއެއީ ްދިޔަދިޔުން ްއަރައިގެން ްދަރަނި ްއެގޮތުން ްދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދެން ްމި އިވެމުން

ް ްނުވަތަ ްގެއްލުންތަކެއް ްލިބޭ ްއެ ްއެގޮތުން ްދަނީ. ްމި ްސިފަކުރެވިގެން ްގޮތުގައި ްއަސަރުތަކެއްްދިޔަދިޔުމެއްގެ ނޭދެވޭ

ފެނިގެންްގޮސްފައިވާްކަމަށްްމިްބެލެވެނީ.ްއެގޮތުންްހޮސްޕިޓަލުގެްޞިއްޙީްހާލަތުްމުޅިްރާއްޖޭގެްޞިއްޙީްހާލަތުްވަރަށްް

ްމެންބަރުންގެް ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަ ްގޮސްފައިވާ ްދަށަށް ްވާހަކަ، ްހަލާކުވެފައިވާ ްވާހަކަ، ްޚަރާބުވެފައިވާ ްގޯސްވެ ބޮޑަށް

ްއަޅުގަ ްދިވެހިްދޫފުޅުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްއައިއިރު. ްހިސާބަށް ްމިހާ ްއަޑުއިވިފައިވޭ ްވިދާޅުވަމުންދާތީ ނޑަށް

ްހުންނަް ްރ.އުނގޫފާރުގައި ްހުންނަ، ްރަށުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެދެނީ ްމި ްގޮތުގައި ްއެދުމެއްގެ ްއެދޭ ސަރުކާރުގައި

ހައްދުގެްގިނަްބަޔަކުްއަދިްއަތޮޅުގެްގިނަްބަޔަކުްރީޖަނަލްްހޮސްޕިޓަލެއްްއެއީ.ްއެްހޮސްޕިޓަލަށްްއެްރީޖަންގެ،ްއެްސަރަ
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ްރަނގަޅުކޮށް،ް ްޚިދުމަތް ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅޭ. ްޒިޔާރަތްކޮށް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ޢުލީމީްދަމަހައްޓައިދިނުމަށްްއަޅުގަނޑުްއެދެން.ްއަދިްހަމައެހެންމެްސްކޫލަށްްލައިބްރަރީްއެއްްބޭނުންވޭ.ްމިްވެސްްހަމަްތަ

ް ްމިހާރު ްކަމަކީ ްބޭނުންވެގެންދާ ްއިތުރަށް ްލައިބްރަރީ ްލެބްގަ. ްސައިންސް ްހުންނަނީ ްލައިބްރަރީ ްމިހާރު 11،12ްްކަމެއް.

ްބޭނުންް ްލައިބްރަރީގެ ްގިނަވިވަރަކަށް ްކިޔަވާކުދިން ްއެއީ ްއޮތީތީވެ. ްއަޑުއިވިފައި ްގޮތަކަށް ްއުފައްދަވާ ްއަހަރު މިއަންނަ

ް ްފެނޭ. ްކަމަށް ްމޯލްޑިވްސްގެްބޮޑުވެގެންދާނެ ްއޮފް ްބޭންކު ްއާއި ްއިދާރާ ްކައުންސިލް ްރަށު ނޑު. ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަން

ްއެތައްް ްހުންނަތާ ްފަޅައިލާފައި ްއަށް ްދެފަޅި ްއިމާރާތެއް ްހުންނަ،ްއެއް ްތެރޭގައި ްގޯއްޗެއްގެ ްއެއް ްހުންނަނީ ްމި ބްރާންޗަކާ

ްއޮ ްބޭންކު ްއިދާރާއަށާއި ްކައުންސިލު ްރަށު ްއެހެންވީމާ، ްވެއްޖެ. ްހުންނަްޒަމާނެއް ްއުނގޫފާރުގައި ްމޯލްޑިވްސްގެ ފް

ްސްކޫލްް ްދަންނަވާނަން. ްވާހަކަ ްހުޅުދުއްފާރުގެ ްއަދިވެސް ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްތަނަވަސްކަން ްއިމާރާތުގެ ބްރާންޗަށް

އިމާރާތްތަކުގެްޓިނުްހުރީްބަދަލުކުރަންްބޭނުންވެފަ.ްހަމައެހެންމެްއެރަށުގެްކަރަންޓުގެްހާލަތުްމިްވަގުތުްއޮތްލެއްްއެންމެް

ނޑުްދިވެހިްދައުލަތަށް،ްހަމައެކަނ211ްްިރަނގަޅުްނޫންކަމުން،ްޖަނަރޭޓަރެއްްބޭނުންްއެބަްވޭް ކިލޯވޯޓުގެ.ްމިހިރީްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިހިރީްވެސްްބޭނުންވާްކަންކަމޭ.ްއަދިވެސްްއެބަްހުއްޓޭްކަންކަން.ްމިއީްއަބަދުވެސްްއޮންނާނެްކަމެއްކަންް އަޅުގަ

ްއެހެން ްދެނަހުރިން. ްވެސް ނޑު ްގޮތުންްއަޅުގަ ްދަންނަވާލުމުގެ ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްސުރުޚީ ްހަމައެކަނި ްހަމަ ނަމަވެސް

ްއެބަް ްވެސް ްސްޓޭޝަނެއް ްޕޮލިސް ްހަމައެހެންމެ ްބޭނުންވޭ. ްޖަނަރޭޓަރެއް ްމިއީ. ްކަންކަން ްދަންނަވައިލާ ނަމަވެސް

ްހަ ްމިހާރު ްއޮތީ ްބަނދަރު ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްހަދަން ްބިތް ްހުޅަނގު ްބަނދަރުގެ ްމާކުރަތު ްނިންމާފަ.ްބޭނުންވޭ. ދައި

އެހެންނަމަވެސްްހުޅަނގުްބިތްްމިްއޮތީްރަށުގެްބައެއްގެްގޮތަކަށްްނުވަތަްފަހާއިްވެލީގެްގޮތަކަށްްއޮންނަްގޮތަކަށްްއޮންނަް

ސަރަހައްދެއްގެްގޮތުގައިްހުޅަނގުްބިތް.ްއެހެންވީމާ،ްބަނދަރުްހަދާއިރުގައިްބަނދަރުްތިންްބިތަކަށްްމިހެންްހިލަޖަހާފައިް

ްއުސޫލު ްމާކުރަތުގެްއޮންނަ ްމިހާރު ްހަމައެހެންމެ ްހަދަން.ްދެން ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްބިތް ްހުޅަނގު ްބަނދަރުގެ ްރަށުގެ ން،ްއެ

ްއޮޑިދޯނިފަހަރުް ްކުރީގައި ްއޮތްއިރުގައި ްއޮތީ. ްމި ްހަދާފައި ްއުތުރުފަރާތުގައި ްރަށުގެ ްއެ ްއުތުރުފަރާތުގައި ބަނދަރު

ރުްއެްފަރާތުގެްބަނދަރުހެދީމަްއޮޑިދޯނިފަހަރުްއެހެލާނެްގޮތެއްްއެހެލަމުންްމިްދިޔައީްއެްސަރަހައްދަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާ

ްއޮތީް ްމި ްމިހާރު ްއެހެލަން ްއޮޑިދޯނިފަހަރު ްދަތިއަރާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެރަށުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހާރު ްއޮތީ ނެތް.ްއެކަމަށް

ްނެ ްއަދި ްތިލަވެ، ްފުދޭވަރަކަށް ްއޮތީ ްފަޅު ްއެ ްފަޅު. ްއޮންނަ ްއިރުމަތީފަރާތުގައި ްރަށުގެ ްތިލަވެ،ްއެ ްވެސް ރުމަތި

ގޮތްގޮތްވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްފަޅުްފުންކޮށްލަންްބޭނުންވެފައިްއޮތީްނެރުމަގާްއެއްކޮށް.ްނަރުދަމާްގާއިމުކުރުންްއެއީްއަދިް

މާކުރަތުގައިްވެފައިނުވާްކަމެއް.ްއުނގޫފާރުގައިްވެފަ.ްހަމައެހެންމެްހުޅުދުއްފާރުގައިްމިހާރުްއެްއޮތީްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފަ.ް

ްގާއިމުކުރަންްއެ ްނަރުދަމާ ްހަމަ ްވެސް ްމާކުރަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްޓަކައި ކަމަށް

ްފޫޓްް ްފަސްވަރަކަށް ްނުވަތަ ްހަތަރެއް ްހުރީ ްމިހާރު ްމާކުރަތުގަ. ްބޭނުންވޭ ްއުސްކުރަން ްވަށާފާރު ްސްކޫލްގެ ބޭނުންވޭ.

ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްފެންނަްއުސްމިނުގަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަދި ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްއަމާންނޫންވީމަ ްއެހާ ްމުޖުތަމަޢުތައް ނޑުމެންގެ

ްގިނަވަމުން،ް ްވެސް ްމަންޒަރުތައް ްހުތުރު ްތަންކޮޅެއް ްނުވާތީ ްމަންޒަރަކަށް ްރީތި ްއެހާ ްމަންޒަރަކީ ްކޮންމެ މަންޒަރުތައް،
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ްމަންޒަރު ްއެފަދަ ްކުދިންނަށް ްސްކޫލް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަންްޢާއްމުވަމުންދާތީވެ ްގޮތަކަށް ްނުފެންނަ ތައް

ބައްޓަންކުރަން.ްއެގޮތުންްއެއީްވެސްްހަމަްބޭނުންްކަމެއްްކަމުގައިްއަޅުގަނޑުްދެކެން.ްސްކޫލުގައިްމިސްކިތެއްްއެޅުން.ް

ްސްކޫލްގެް ްމާކުރަތު ްއެގޮތުން ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްކޮށްދީފައި ްމިހާރުވެސް ްސްކޫލްތަކުގައި ްރަށްރަށުގެ ްބައެއް މިއީ

އްދުްތެރޭގައިްމިސްކިތެއްްއެޅުމަށްްވެސްްބޭނުންވޭ.ްސްކޫލްގެްލެބުގެްބައެއްްސިސްޓަމުްހަލާކުވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްސަރަހަ

ްކަމުގައިް ްމީހެއް ްނިސްބަތްވާ ްއަތޮޅަށް ްރ. ްބޭނުންވޭ. ްހޯދަން ްސިސްޓަމު ްއާ ްނުވަތަ ްމަރާމާތުކުރުން ްސިސްޓަމުތައް އެ

ނޑުްވީތީވެ،ްއެއަރޕޯޓްްއަވަސްކުރުން،ްއެއަ ނޑަށްްއަޅުގަ ރޕޯޓުްމިހާރުްހަދަންްފަށާފައި،ްމަގުްކޮށަމުންދާްވާހަކަްއަޅުގަ

ްހެދުން.ް ްރިސޯޓު ްއެދެން. ްއަޅުގަނޑު ްބާރުއަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްދައުލަތުން ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. އިވިފައި

ޓުްމިހާރުްރ.ްއަތޮޅުގައިްއޮތްކަންްއެގޮތުންްމާމިނގިލީގައިްމިހާރުްރިސޯޓެއްްހަދަމުންްއެބަްދޭ.ްހަމައެހެންމެްއެއްްރިސޯ

ްހިތުންް ްއަޅުގަނޑު ްރިސޯޓުތަކެއް ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްހަމައަށް ްބ.އަތޮޅާ ްފާހަގަކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް، ނޑު ްއަޅުގަ ވެސް

ްގޮސްް ްރިސޯޓެއް ްއަތޮޅަށް ްރ. ްއޮވެފައި، ްގޮއްސަ ްގެޕެއް ްބޮޑު ްއެދޭތެރޭގައި ްވަންދެން، ްދުވަސްތަކެއް ްގިނަ ގޮއްސަ،

ްގޮތްގޮތަށްްއަނެއްކާވެ ްއެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ްތަންކޮޅެއް. ްފާހަގަކޮށްލާ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ްދުވަހެއްވީ. ްވީ ްމި ސް

ްގޮތަކަށްް ްހަމަޖެހޭ ްހަމަހަމަގޮތަކަށް، ްނުވަތަ ްބެހެއްޓުން ްކަންތައްތައް ްސަރުކާރުން ްގޮތަކަށް ްނުދާނެ ކަންތައްތައް

ނޑުްސަރުކާރު ްއަޅުގަ ްބެހެއްޓެވުމަށް ްދަންނަވަންްކަންތައްތައް ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހޭްގޮތުން ްބަޖެޓާ ްއެދެން.ްދެން ގެްފަރާތުން

ްތެރެއިންް ްމެންބަރުންގެ ްމަސައްކަތް،ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްޖުމްލަކޮށް ްކުރިން ްއޭގެ ްއަދި ްއަކީ ްވާހަކަ އޮތް

ްދައު ްދިވެހި ްމިނިސްޓަރަށާއި ްފިނޭންސް ްބޭފުޅުންނަށާއި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއަށްްކޮށްދެއްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަތަށް

ނޑަށްްހީވާް ނޑުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޖުމްލަކޮށްްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަނޑުްދަންނަވަންްއޮތްްވާހަކައަކީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްއެއްޗެއް.ްއަޅުގަނޑަށްްހީވަނީްމިދަންނަވާ،ްއަޅުގަނޑުމެންްހުރިހާްމެންބަރުންގެްފަރާތުންްހަމަްމިްއިވެމުންދަނީްހާދަހާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެއާ ްއެހެންވީމާ، ްއޮބިއޮންނާނީ. ްމިވަރުން ްކިހިނެއްހޭ ްމިއީ. ްބަޖެޓެކޭ ްމާސިންގާ ބޮޑު،

ްއަބަދުވެސްްއޮވޭް ްބަޖެޓުްނުވަތަްޑެފިސިޓު،ްދަރަނީގެްބައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްހީވާްއެއްޗަކީ ދަންނަވާލަން،ްއަޅުގަނޑަށް

ްމިންގަނޑެއްގަް ްކޮންމެވެސް ްހިތުން. ނޑު ްމިދެންނެވިްއަޅުގަ ްއެއްފަހަރު ްކުރިންވެސް ްކުއްލިއަކަށް ްއޮވެފައި ްއެހެން އި

ްވާް ްމި ްދެން ްގޮސްފައި ްއަރައިގެން ްދަރަނި ްހަވައެއްހެން ްއިނގޭތޯ. ްދަރަނި ްއަރައިގެންދިޔައީ ްއެއްހެން ްހަވަ ފަދައިން

.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭތިްތިރިއަށްްގޮތަކީްހަވާްވެސްްފޮނުވައިލީމާްފުދޭވަރަކަށްްބާރަށްްރާސްލާފައިްމައްޗަށްްއަރައިގެންދާނެ

ްގޮސްފައިް ްއަރައިގެން ްހަވައެއްހެން ްމައްޗަށް ްމަޑުމަޑުން.ްކުއްލިއަކަށް ްފައިބާނީ ްތިރިއަށް ްއިނގޭތޯ. ްމަޑުމަޑުން ފައިބާނީ

ްގޮތަކީް ްވާނެ ްފައިބަންވީމަ، ްތިރިއަށް ްއަޅަމުން ްއެހެން ްސްޓެޕެއް ްފަހަރަކު ްފިޔަވަޅެއް، ްފަހަރަކު ްމީހަކު ހަރުގަނޑަކުން

ްއަންނާނީް ްކުޑަވަމުން ްކުޑަވަމުން، ްކުޑަވަމުން، ްއެތި ްބޮޑުސިންގާ ްއެއްކަލަ ްއަނެއްކާ ްނަގާނެ. ްވެސް ްޓައިމެއް އެކަމަށް

ްދަންނަންޖެހޭް ްވެސް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއެހެންނަމަވެސް ްނަގާނެ. ްވަގުތެއް ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. މަޑުމަޑުން

ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކުޑަވުންްްއަދި ްމިދަންނަވާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަންޖެހޭ ްވެސް މެންބަރުން
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ްދިވެހިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފައިބައިގެން ްފައިބަމުން ްފައިބަމުން، ްމަޑުމަޑުން ްހަރުގަނޑުން ްމިދަންނަވާ ކުޑަކުރެވޭނީ،ްނުވަތަ

ްރައްޔިތުން،ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްކަމަށް ްއެ ްކުޑަކުރެވޭނީ ްދަރަނި ްއަދިްސަރުކާރަކުންްްދައުލަތުގެ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްއެް ްހިންގެވުމަށް ްސަރުކާރު ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކާ ްހުންނަވާ ްއިސްކޮށް ްސަރުކާރެއްގައި ްއޮންނަ ްއެ އޭރަކު

ްއެހެންނޫނިއްޔާް ްބޭނުންވެގެން. ްކުރަން ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްއިސްވެރިން ްއެންމެހައި ްވަޒީރުންނަކާއި ްއެންމެހައި ތިއްބަވާ

ްމީގެް ްކަމެއް. ްއެކަށީގެންވާ ްއެއީ ްވެސް ްއަރައިގެންދިޔުމަކީ ްދުވަހަކަށް ްދުވަހެއް ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްއެދުން.ްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްއެދުން.ްޕާޓީތަކުގެްއެދުން.ްތަންތަނުގައިް ފަހަތުގައިްއޮތްްޙަޤީޤީްއަސްލަކީްއަޅުގަ

ދުންްވަރަށްވުރެްބޮޑުވެއްޖެއްޔާްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސްްއެްއެދުންްހާސިލުކުރަންްދާނެްތިއްބަވާްއިސްވެރިންގެްއެދުން.ްއެ

ްގިނަް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ްބޭނުންވީ. ްގަންނަން ްއެއްޗެހިތަކެއް ްގިނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްބޮޑުވާނެ. ްވެސް ޚަރަދު

ްއެހެންވީމާ، ްގިނަވާނެ. ްވެސް ްއަދަދު ްލާރީގެ ްބޭނުންވާ ްގަންނަން ްރައްޔިތުންގެްްއެއްޗެހި ްރައްޔިތުންނާއި ްދިވެހި މިހާރު

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާއިްސިޔާސީްޕާޓީތަކާއިްދައުލަތުގެްއިސްްވެރިޔާްއާއިްއިސްކޮށްްތިއްބަވާްވެރިންނާްވެގެންްދިވެހިް

ްމަޖިލީ ްމި ްކަމުގައި ްކުޑަކުރުން ްކަމަކީްޚަރަދު ްމިްބޭނުންވާ ްކުރަން ްމިހާރު ްބޭފުޅުންހެން ްހުރިހާ ހުގައިްމިއަދުްދައުލަތުގެ

ްމަތިންނާއިް ްއަރިއަރިމަތިންނާއި ްނުސީދާކޮށްނާ، ްސީދާކޮށްނާއި ްވާހަކަތަކުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްވާހަކަދައްކަވާ މި

ްއިބާރާތުން.ް ްއެކި ްވިދާޅުވަނީ ްމެންބަރުން ްއެކި ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްއެއްޗަކީ ްވިދާޅުވާ ްމި ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ތިރިންނާ

ް ްވިދާޅުވާ ްމި ްޚަރަދުްއެހެންނަމަވެސް، ްހިނގާށޭ. ްކުޑަކުރަމާ ްޚަރަދު ްއެއްޗަކީ ްމިދަންނަވާ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު އެއްޗަކީ

ްހުރިް ްކުރެވެން ްއެހެންނަމަވެސް ްމަދު. ްއަތުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަސައްކަތްތައް ްކުރެވެންހުރި ކުޑަކުރުމަށް

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްއެތާނގައި ްރައްޔިތުންނަށް،ްދެންވެސް ްކުޑަކޮށްލަން.ްއެދުންްްމަސައްކަތްތަކަކީ އެދުން

ްލޯޑުކުޑަް ްވީހާވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްކުޑަކުރަން. ްއެދުން ްޖެހޭ ްބަލައިލާއިރު ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ކުޑަވީ،

ނޑުްއާމްދަނީތަކަށްްވެސްްލޮޅުންއެރުންްވީހާވެސްްކުޑަވާނެްގޮތްތަކަކަށްްއެް ނޑުމެންގެްއާމްދަނީ،ްމައިގަ ގޮތަކަށް.ްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުމެންްމިްބަޖެޓުްފާސްކުރަންޖެހޭނެ.ްމަސައް ްގޮތެއްްވިޔަސް ްއެދުމެއް.ްކޮންމެ ްއެއީްއަޅުގަނޑުގެ ކަތްކުރެއްވުން

ްބޭފުޅުންގެް ްތިއްބަވާ ްއެ ްއޭރަކު ްބަޖެޓެއް ްހަދާ ްވެސް ްއިރެއްގައި ްކޮންމެ ްމިދަންނަވާހެން، ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު މި

ްއެ ްހައްދަވާނީ. ްމިންވަރުގައި ްބޭފުޅުންނަށްްްފެންވަރުގައި، ްއެ ްއާއި ްދިރާސާ ްއަދި ްތަޖުރިބާއާ ްވިސްނުމާއި ބޭފުޅުންގެ

އެނގިފައިްހުންނަްއެނގުންތަކަކާ،ްއެްބޭފުޅުންްއުނގެނިފައިްހުންނަްއުނގެނުންތަކަކާްމިްހުރިހާްއެއްޗެއްގެްއެހީގައިްއެް

ްހަ ްބަޖެޓު ްރަނގަޅަކަށް ްއެންމެ ްފުރިހަމައަކަށް ްއެންމެ ްހެއްދެވެންހުރި ްބަޖެޓުގެްބޭފުޅުންނަށް ްއޮންނާނީ ްއޭގައި އްދަވާނީ.

ްބަޖެޓުް ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުން. ްގުޅޭ ްފެންވަރާ ްބައެއްގެ ްއުފަންކުރާ ްއޭތި ްހިފަހައްޓާނީ ކޮލިޓީ

ްތިބިް ްއެހީތެރިވާން ްތިއްބެވި، ްމަސައްކަތްކުރައްވަން ްއެ ްވަގުތު ްމި ްސަރުކާރުގައި ްމިއަދުގެ ްހަމަ ްއޮތީ ްއެ ހައްދަވާފައި

ްފުރިހަމައަކަށް.ްހުރި ްއެންމެ ްއޮތް ްހެއްދެވެން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްލިބިގެން ްއެއްބާރުލުމާ ްއެހީތެރިކަމާއި ްބޭފުޅުން ހާ

ްބަހުސްކޮށްފައިް ްއަނެއްކާވެސް ްކުރައްވާފައި ްދިރާސާތައް ްކޮމިޓީން ްއަދި ްބަހުސްކޮށްފައި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ،
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ނޑުމެންނަށްްްއެގޮތުގެްމަތިންްއަޅުގަނޑުމެންްމިްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްްމަރުޙަލާތަކެއްްކަޑައްތުކޮށްފައިްއަޅުގަ

ވެވެންްއޮތްްއެންމެްރަނގަޅުްހެޔޮގޮތުގައިްއެންމެްފެއަރްގޮތަކަށްްމިްބަޖެޓުްބައްޓަންކޮށްްކޮށާމަށާހަދާފައިްފާސްކުރަންް

ްއަ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްއެ ްމަތިން ްއެގޮތުގެ ްޖެހޭނެ. ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްދަންނަވަމުންްކޮންމެ ްވާހަކަ ްއެއްބަސްވާ ޅުގަނޑު

ްމާތްް ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްهللاްވަކިވެލަން. ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްއެދި ްދެއްވުން ހެޔޮވިސްނުން

ްهللا.ވަރަޙްމަތު

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރައީ ްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރަތަމަްއިސްވެގަންނާނީ ްއެންމެ ނޑު ސް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއާދެ!ްއަމީނަށްްއަޅުގަނޑުގެްހިތުގެްއެންމެްފުންމިނުންްޝުކުރާއިްމުބާރިކުބާދީްދަންނަވަން.ްއަދިް

ނޑުމެންނާްއެކީގައިްވާދަކޮށް،ްވަރަށްްކައި ނޑުމެންްބަލިކޮށް،ްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްއަދިްއަޅުގަ ރިންްވާދަކޮށްގެންްއަޅުގަ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްއެކީގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެމަށާއި ްއިންތިޚާބުކުރެއްވީތީ ްމި ްމަނިކުފާނު އެ

ްތެރޭ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއަދި ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމަސައްކަތެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ގައިްއަޅުގަ

ްކަމަށް.ް ްވެގެންދާނެ ްބޭފުޅަކަށް ްރަނގަޅު ްހަރުދަނާ ްމަސައްކަތްކުރައްވާނެ ްގުޅިގެން ްއެންމެންނާ ްއަދި ނޑުމެންނާ އަޅުގަ

ް ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްގިނ2113ްްަޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ްފެށިގެން ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއަދި ްނުތަނަވަސްކަމާ ްހިތްތަކަށް ްގޮްތަނަވަސްކަންްްމީހުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްގެނުވަދެވޭނެ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ތަކަށް

މަޖިލީހުގައިްއެކިްބޭފުޅުންްއެކިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްޝުޢޫރުްފާޅުކުރަމުންދަނީްޝުޢޫރާްއެކީގައިްޖަޒުބާތާްއެކީގައިް

ްއެންް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ! ްވިދާޅުވަމުންދަނީ. ްވާހަކަތައް ްފުރަތަމަ ްވާހަކަދެއްކޭތ5ްްޯމެ މިނިޓަށް

ނޑުގެް ނޑުްޖެހިލަމުންޖެހިލަމުންްގޮސްްއަޅުގަ މިނިޓުްނިންމާލަވޭތ15ްްޯބަލާނަން.ްއެއަށްފަހުްދެންހުރިްބައިތަކަށްްއަޅުގަ

ް ްއާދެ! ްބަޖެޓުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 12ްްބަލާނަން. ްނުވަތަ ްއެއ12ްްްޕޮއިންޓު ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ްބިލިއަން

ް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްކަމަށް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްބަޖެޓުން ްވޭ. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްބިލިއަނ17ްްްގޮތުގައި ވަރަކަށް

މިލިއަންްރުފިޔާްދިވެހިްދައުލަތުންްޚަރަދުކުރަންްނިޔަތްގަނެގެންްމިްތިބީ.17ް،111ްްމާނަްއަކ16.9ްްީރުފިޔާ.ްއަނެއްް

ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެންްއ5ްްެވޭްނުވަތަްޚަރަދުްބޮޑުވޭްްމާނައަކީްއޭގެްޑެޓްްނުވަތަްޑެފިސިޓު ްރުފިޔާ.ްދެން މިލިއަނެއްހާ

ނޑުމެންނަށްްމިްބަޖެޓުންްފެންނަންްނެތީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްހިންގޭނެްޕްރޮގުރާމުތަކެއް.ް ހޯދާނީްކޮންތާކުންތޯ.ްއަޅުގަ

ްސާފުކޮ ްއަންނައިރުގައި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ނޑުމެންނަށް ްޖެހޭ،ްއަޅުގަ ްއެބަ ްއެގެން ށް

ްޖެހޭ.ްބަޖެޓަކީް ްއެބަ ްހުންނަން ްކަންތައްތަކެއް ްމަންދޫބުންނަށްްސާފުވާ ްރައްޔިތުންގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

ްސަރުކާރުގެް ްއަދި ްމައްޗަށް، ްޕްރޮގުރާމުތަކެއްގެ ްވަކި ްހިންގޭ ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްމައްޗަށް، ްގޮތްތަކެއްގެ ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

ްގޮތްތަކަކީްްސިޔާސަތުތައް ްލިބޭނެ ްއެ ްއަކުރުތަކެއް. ްހިސާބުގެ ްޖަހާ ްސިފައިގައި ްބަޖެޓެއްގެ ްޓަކައި ތަންފީޛުކުރުމަށް
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ްއެބަްޖެހޭ.ްމިް ްވާން ްގޮތްތަކެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްތެރެއިން،ްއެކަން ްއެއްގެ ްހަމަ ްފެންނަްރަނގަޅު އިންސާނާގެްބުއްދިއަށް

ބަޖެޓުްހުށަހެޅުއްވިއިރުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްމިްްބަޖެޓުންްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްކަންބޮޑުވެގެންްމިްދަނީ

ނޑުްބިރުގަންނަްވާހަކަްއެއް.ްއެއީްމިްޤައުމުްބޭންކްރަޕްޓުވެއްޖެްވާހަކަ.ްމިްޤައުމުް ތަނުގައިްވިދާޅުވަމުންްދިޔައީްއަޅުގަ

%ް ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްވާހަކަ.ްއާދެ!ްބަޖެޓު ްހުލިވެއްޖެ ްވާހަކ81ްަދަރައި ްއޮތް ްމިްްދަރަނީގައި ްއަޑުއިވިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ްކަންތައްތައް.ް ްހުރި ްދަރަޖައަކަށް ްކަންބޮޑުވާ ްމިންވަރަކަށް، ްކަންބޮޑުވާ ްނިސްބަތުން ްޤައުމެއްގެ ްމިއީ ދިޔައީ.

ނޑުމެންްކަންބޮޑުވުންތައްްއެބަްހުރި.ްނިހާޔަތަށްްއެބަް ނޑުމެންްމިކަމާްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

.ްކަންބޮޑުވުންތައްްއެބަްހުރި.ްމިކަމުގެްސަބަބުންްމިްޤައުމުްހަލާކުވެގެންްހިނގައިދާނެްކަމުގެްބިރުްމިްރައްޔިތުންގެްހުރި

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްއާދެ!ްބަޖެޓުގެްފައިސާްހޯދުމަށްްޓަކައިްއަދިް ބިލިއަނ12ްްްމަޖިލީސްްތެރެއިންްއަޅުގަ

ް ްރ12ްުރުފިޔާ، ްމިލިއަން ްހާސް ްޖެހޭ.ްސަތޭކަ ްއެބަ ްދައްކަން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްގޮތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ފިޔާ

ްހަވާލުވިއިރުގައިް ްސަރުކާރު ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުން، ްކުރި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަހަރު ްމިދިޔަ ދައުލަތަށް

ނޑުމެނ4ްްްދައުލަތަށްްލިބެނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެންމެް ނޑުމެންްމިްްބިލިއަންްރުފިޔާ.ްއަޅުގަ ޖިހާދުކޮށްގެން،ްއަޅުގަ

ްރަނގަޅުް ްއިޤްތިޞާދީ ްއުސޫލުން ްހިންގާ ްޤައުމުތައް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްގޮތުގައި ްޤައުމެއްގެ ޤައުމު

ްހިތްދަތިކަމާް ްނުހަނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއައި. ްގޮންޖެހުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަޢާރަފުކުރިން. ޕެކޭޖެއް

ްދައްކަމުންދިޔަ،ްކުރިމަތިލާންޖެހު ްފޮޓޯފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ނު.

ްއެއްކޮށްް ްފޮޓޯއާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފޮޓޯފުޅު، ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްގޮތަށް. ްހިމެނޭ ްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ބައެކޭ.ްކޮބައިތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޓެކްސްގެްނިޒާމެއްްދައްކަމުންދިޔަ.ްމިއީްޚާއިނުންނޭ.ްމިއީްޤައުމަށްްޣައްދާރުްވީް

ނޑުމެންްތަޢާރަފުކޮށްދިނީމާ.ްޖީ.އެސް.ޓީްއަޅުގަނޑުމެންްތަޢާރަފުކޮށްދިނީމާ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަހަރުގެްދައުލަތަށްް އަޅުގަ

ް ްއާމްދަނީ ްފަޚުރުވެރިކ11ްަލިބުނު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިއިގެންދިޔައީ ްދައުލަތަށް ްރުފިޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްބިލިއަން ްއެކީގައި މާ

ްމިތިއްބެވިް ްމަސައްކަތުންނޭ. ްކުރި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމަސައްކަތުންނޭ. ްކުރި ްއަޅުގަނޑުމެން ްދަންނަވަނީ ްމި ރައީސް،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެކީގައި ްއިޙްތިރާމާ ްބުނަމުންދިޔައިން ްޖަދަލުކުރީ.ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަޅުގަނޑުމެންނާ ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ްއަ ްބުނަމުންދިޔަްމިދަންނަވަނީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްބުނަމުންދިޔައިން، ނޑު ްހިންގަމާްޅުގަ ްރާއްޖެ ްއުސޫލުން ްހިންގާ ްދުނިޔެ އިން

ްކަމެއްް ްއެއްވެސް ްކުރާނެ ްއަލަކުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމެކޭ، ްއޮތް ްދުނިޔޭގައި ްމިއީ ހިނގާށޭ.

ްކަމެ ްމޮޅު ްމާ ްކުރެވޭނެ ްނެތް. ްވެސް ްހިސާބެއް ްޖަހާނެ ްކަންތައްތައްްނެތް. ްއޮތީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނެތް. ްވެސް އް

ްރޮކެޓުްސައިންސްް ނޑުމެން ްއިޙުތިރާމުކުރުން.ްއަޅުގަ ްބަލައިގަތުން.ްއެއަށް ްއުސޫލު ްމީހުންްކަންކުރާ ްތިބި ތަހުޒީބުވެފައި

ްނުލަ ްޓެކްސްތަކާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަރާފައި، ްމިހިރީ ްޤައުމުތައް ްދުނިޔޭގެ ްކޮންްޖަހާކަށްނުޖެހޭ. ްދުނިޔޭގެ އި

ްވެސްް ްމިއަދު ްތެރެއިން ްއަދިރީގެ ްނުވާނެ. ްހޯދަނީ. ްއާމްދަނީ ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތީ. ްދެކޮޅުޖައްސާފައި ްބަޖެޓު ޤައުމެއްތޯ

ްމިނިސްޓަރުް ްފިނޭންސް ްކުރަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްމި ްއިވެމުންދިޔައީ ނޑަށް އަޅުގަ
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އިތޯ.ްދައުލަތުގެްޓެކްސްްއިތުރަށްްބޮޑުކުރާްވާހަކަ.ްދައުލަތުގެްޓެކްސްްއިތުރަށްްބޮޑުކުރާްހުށަހަޅުއްވިްކަންތައްތަކަކީްކޮބަް

%ް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްޓެކްސްކުރާނަމޭ.15ްްވާހަކަ. ްތިމަންނަމެން ްޚިދުމަތްތަކުން ްމުއާސަލާތީ ްއަދި ްއުފުއްލައިލާނަމޭ. އަށް

ް ްތިމަންނަމެން. ްވެސް ްޓެކްސް ްބެޑު ްއަދި ްއިތުރަށް ްކޮބައިތޯ! ްޓެކްސްތައްްއަދި ްމި ްބުނެފައި ްއޮންނާނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްނިޒާމުް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލާނަމޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓެކްސް ްބެޑު ްޓޫރިޒަމް ްއަހަރު ްމި ތަޢާރުފުކުރީމާ

ްތަނުގައިް ްމި ްމާހިރުން ްބޮޑެތި ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދޫކޮށްލާނަމޭ. ްޑިއުޓީތައް ްގޮތަކުން ފުރިހަމަވަމުންދާ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްނުދެވޭނޭ. ްފަހަތަކަށް ްދާށޭ. ްތަނަށް ްހުރި ްއިހު ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްތިމަންނާމެން ވިދާޅުވަމުންދަނީ

ނޑުމެންނަށްްލިބެންްއޮތީްމާދަމާ.ްމިއަދުް އަބަދުވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަނޑުމެންްދާންޖެހޭނީްކުރިއަށް.ްއަޅުގަ

ްމެންދަމުން ްދަނީ. ްމި ްވެސް ްރޭ ްމި ްގޮއްސި. ްމާދަމ12ްްާއަލިވެ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްދިޔައީ. ްރޭ ްމި ޖެހީމާ

ް ްމަހުން ްޑިސެމްބަރު ްމި ްއެއީ ްމަސައްކަތްކުރަންވީ.7ްްއަންނާނީ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްހޯދަން ްދުވަސް ްއެ ްދުވަސް. ވަނަ

ްއަޅުގަނޑުް ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްކުރަންވީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ ްދެންނެވިްއަޅުގަ ްމި މެން

ްނުލިބޭް ްއަދި ްއޮވެ، ްޑެފިސިޓުވެ ްރުފިޔާ ްބިލިޔަން ް ްދެ ްއިތުރަށް ްއަދި ްމިއަދު ްތަޢާރުފުކުރީ. ްޓެކްސް ްމި ގޮތަށް

ް ްއިތުރަށް ްއޮވެ، ްއަޅުވާއިރުގައ5ްްިއާމްދަނީއަކަށް ްބޮލުގައި ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަރަނި ްރުފިޔާގެ ބިލިޔަން

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮސްްްކޮންތަނެއްގަތޯ ްކޮންތާކުތޯ ްހުއްޓޭނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮސް ްކޮންތާކުތޯ ްދެން ތިބީ.

ްއަންނާތީވެ.ް ްއިޝާރާތެއް ްވާހަކަ ްގެއްލިގެންދާ ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ްކިހިް ްބޭނުންވަނީ ްޖެހިލަން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުން ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮންގޮތަކުންްއާދެ! ްވެގެންތޯ، ނެއް

ްހިންގޭނެްކަންތައްތަކާއިް ްޖެހޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެބަ ްވެގެންްމިްދަނީ.ްއެްބަލަން ްމިްޑެފިސިޓުތައްްމިހެން ވެގެންތޯ

ްއަޅުގަނޑުް ްއާދެ! ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފެންނަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެނގެން ްސާފުކޮށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ނުހިންގޭނެ

ްބަޖެޓުްްކަންބޮޑުވޭ. ްމި ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްތެރެއިން ްބަޖެޓު ްޓަކައި ްއުފެއްދުމަށް ްމަޤާމުތައް ސިޔާސީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވިދާޅުވެފާނެ، ްފަހަރުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތެރެއިން

ްސަރުކާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކީއްވެގެންތޯ ްމެންބަރުން. ްމެންބަރުންްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަތައް ްބެހޭ ްމަޤާމާ ްސިޔާސީ ރުގައި

ްހިންގުމަށްް ްސަރުކާރު ްއެ ްސަރުކާރެއް. ްއޮތް ްއިންޚާބުކޮށްފައި ްއަޣްލަބިއްޔަތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއީ ފާހަގަނުކުރެއްވީ.

ޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްހުވައެއްްޓަކައިްއެްސަރުކާރުގެްވެރިޔާްއަށްްއިޚްތިޔާރާއިްބާރުްއޮންނާނެ.ްއެްވެރިޔާްއަންނަނީްރާއްް

ްޓަކައިް ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ްއެ ްވެވަޑައިގެން. ްވަޢުދެއް ްއެތައް ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ކޮށްގެން.

ްމިހިރީް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބަދަލުވެފަ.ްމިއަދު ްއޮތީ ްމި ްހާލަތު ްމި ްމިއަދު ްއުފައްދަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޤާމު ސިޔާސީ

ގެްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުރިްވެރިްއެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމުހިއްމުވެގެންްމިްއުޅެނީ.ްމިއަދުްރާއްޖޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހިސާބަށް. ްއެނގޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްތެރެއިން ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްހުންނަންޖެހޭނެ ްމަޤާމުތައް ސިޔާސީ

ްއަ ްވާހަކަ ްއެއް ްގޮތުގައި ްމިސާލެއްގެ ްދުނިޔޭްރައީސް. ްއިއްޔެގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ޅުގަނޑު



199 

 

އެއްވެސްްޤައުމަކުންްނުކުރާވަރުގެްނުލަފާްކަމެއްްކުރީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްސްޕޯކްސްްޕާސަނަކަށްްހުންނަވާްބޭފުޅަކު.ް

ްތަނު ްމި ްކުރެއްވީ. ްކަމެއް ްކަހަލަ ނޑުފުނޑުކޮށްލާ ްފު ްސިޔާސަތު ްޚާރިޖީ ްޤައުމުގެ ްއެމްބަސަޑަރުންނާްމުޅި ްތިއްބަވާ ގައި

ްދުނިޔޭގެް ްމުޅި ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްދިޔައީ. ްބުނަމުން ްބަދުބަސް ްނުބުނަންޖެހޭ ްއަދި ްހަޅޭއްފަޅޭއްލަވައިގަތީ. ދިމާލަށް

ޕްރޮޝަރުްއައިސްގެންްކިހިނެއްތޯ؟ްމިްވަގުތުގައިްހުންނެވިްވެރިމީހާްއަށްްމަޖުބޫރުވެވަޑައިގަތީްއެްމަނިކުފާނުގެްމަޤާމުް

ްފިނޭންސްްބަދަ ްމަޤާމެއް. ްސިޔާސީ ްމަޤާމެއް. ްބޮޑު ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްދެއްވީ ްކުރެއްވީ. ްކޮންކަމެއްތޯ ލުކުރެއްވުމަށް.

ްއިންް ްވަޒީފާ ްއޭނާ ްކުށްވެރިވީމާ، ްއޭނާ ްކަމަކީ. ްކުރަންވާ ްނޫން ްއެއެއް ްމިނިސްޓަރުކަން. ްސްޓޭޓު މިނިސްޓްރީގެ

ނޑުމެންްސިޔާސީްމަޤާމުގެްދުރުކުރަންޖެހޭނީ.ްމިްޤައުމުްސަލާމަތްކުރަންޖެހޭނެްޢިއް ޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްމިކަހަލަް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްކަންބޮޑުވަނީ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދައްކަން ްމިއަދު ވާހަކަތައް

ްބަޖެޓުް ްކަނޑައެޅިގެން ްމަޤާމުތައް ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްވެރިކަމެއްގެ ްއޮތް ްގޮތެއްގައިްގޮތަކަށް ްނެތް ގައި

ް ްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވަނީ ްފިނޭންސް ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްވާހަކަ.ްޚަރަދު ްޢުޒުރުވެރިވާ ްދޫކޮށްލަން ނޑުމެންނަށް 22ްއަޅުގަ

ްތާއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވެސް ނޑު ްއެއް.ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއުވައިލައްވާނަމޭ.ްރަނގަޅު ްމަނިކުފާނު ްތިމަން ކުންފުންޏެއް

ންނަމަވެސްްމިްދަނީްކޮންތަނަށްތޯ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްޓަކައިްއަދިްމިޤައުމުގެްހެވާއިްލާބަޔަށްްރައީސް.ްއެހެް

ް ްއުފެއްދި، 7ްްޓަކައި ްއުފެއްދި ްއ7ްްެޕްރޮވިންސްގައި ްތިއްބެވީ ްތަނުގައި ްމި ްދަނީ. ްމި ްވާހަކަ ކުންފުންޏެއްގެ

ްނިސްް ްއަތޮޅަކަށް ްއެ ްބޭފުޅުންނޭ. ްތިއްބެވި ްމެންބަރުންނޭ.ްދާއިރާތަކުގައި ްބޯޑު ްއަދި ްއެމް.ޑީންނާ ބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ

މެގަވޯޓުގެްއިންޖީނެއްްގަތީްއެްބޯޑުންްނިންމައިގެންނޭ.1ްްކުރެއްވިހާްކަމަކީްގދ.ްހަވަރުތިނަދޫގައި،ްގދ.ްތިނަދޫގައިް

ްމަރުކަޒީކޮށްގެ ްތަނަށް ްމި ްހަދައިގެން، ްކުންފުންޏެއް ްކިޔާ ްފެނަކަ ްބަޔަކު ްތިއްބަވާ ްތަނުގައި ްކަމެއްްމި ްއެ ްތިބެގެން ން

ްއުވައިލާތީ.ްމިް ްކުންފުނިތައް ްމި ްހުރި ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުން ނޑުގެ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުކުރައްވާނެ

ކުންފުނިްއުވާލުމަށްފަހުގައިްމިްފެނަކަްކިޔާްކުންފުނިްއެއްކޮށްލައްވައިގެންްމިްކުރައްވަނީްކޮންކަމެއްތޯ؟ްމަރުކަޒީކުރަނީ.ް

ްމަރުކަ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ްއެއީކީ.2117ްްޒީކުރަނީ. ްނޫން ްމަފްހޫމެއް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއުފެއްދި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްއޮތ8ްްްލާމަރުކަޒީ ްއެބަ ްބާބެއް ްބޮޑު ވަނަ،

ްޢިް ްއިޙްތިރާމުކުރައްވަންޖެހޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަށްްލިޔުއްވާފަ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބާބަށް. ްއެ ްރައީސް އްޒަތްތެރި

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްހަރުދަނާކުރުން. ްމިކަން ްކަމަކީ ްއޮތް ްކުރެވެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޯލަނބަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޯނާކޮށްގެންނުވާނެ ްކައުންސިލަރުންނަށް ްބުނެ، ްޓަކައޭ ްއުނިކުރުމަށް ްމަޤާމުތައް .ްސިޔާސީ

ނޑުމެންްތާއީދުކުރާްކަމެއްްނޫންްއެއީކީ.ްއަޅުގަނޑުމެންްބޭނުންވަނީްމަރުކަޒީވެފައިްއޮތްްސަރުކާރެއްްދޫކޮށްލަން.ް އަޅުގަ

ނޑުމެންްބޭނުންވަނީްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްޤައުމުްހިންގުން.ް ނޑުމެންްބޭނުންވަނީްޑީސެންޓަރަލައިޒްކުރުން.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްދެއްވަންް ްބާރު ްބޭފުޅުންނަށް ްމާލޭގައިްއެ ްއަދި ްނުދެއްވައި، ްބާރު ްމަޤާމުތަކުގެ ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ވީ.

ްތިބެގެންް ްދޫނުކޮށް ްބާރު ްމީހުންނަށް ްމި ްއަދި ްބައްކޮށް، ްކަންތައްތައް ްމި ްތެރެއަށް ްސާރވިސް ްސިވިލް ތިބި
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ްކުޅުދުއްފުށީ ްޝުކުރުވެރިވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްްއަޅުގަ ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްލާމަރުކަޒީކުރަން.ް ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެއްވި. ްއެއް ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް މެންބަރު

ްރުފިޔާް ްލިބޭ ްއެ ްހޯދުން.ްއަދި ްއާމްދަނީ ްވިޔަފާރިތަކުން ްކުރެވޭ ްކައުންސިލުތަކުން ްއަދި ްދިނުން. ްބާރު ކައުންސިލުތަކަށް

ނޑުމެންްޤާއިމުކުރަންޖެހެނީ.ްްފޮތްޗަކީ،ްއެ ލިބޭްރުފިޔާްފޮތްޗަކީްދަނީްކޮންތަނަކަށްތޯްބެލުމުގެްނިޒާމު،ްމެކޭނިޒަމްްއަޅުގަ

ްއެް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޚަރަދުކުރަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްފައިސާ ްއެ ްބޯޑު. ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްއެއީ ްޖެނެރަލް. ްއޮޑިޓަރ އެއީ

ްލުް ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްގޮތަށް. ްވިދާޅުވި ްޖެހޭ.ްމަނިކުފާނު ްއެބަ ްބައްޓަންކުރަން ްޚަރަދުތައް ްއަޅުގަނޑުމެން ްގޮތަށް އިވާ

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްބަޖެޓަށް ްރަށަކުން،ްރަށުްކައުންސިލުންްއުފައްދާ ްއަތޮޅަކުން،ްކޮންމެ ްޕްރޮގްރާމުްބަޖެޓެއްްކޮންމެ ސީދާ

ްތިމަން ްއޮންނަންޖެހޭނެ، ްލިޔުއްވާފައި ްބަޖެޓުގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްފައިސާްްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. ްމި ކައުންސިލަރުން

ހިންގައި،ްމިްޕޮރޮގްރާމުްހިންގައިގެންްރަށުގެްމިްތަންތަންްކުއްޔަށްްދީގެންްހޯދާްފައިސާްއަކީްމިއޭ.ްދައުލަތުންްމިއަށްް

ްނެތީތީވެް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްތަފްސީލު ްސާފު ްމި ްއަދަދޭ. ްމި ްޕަންޕުކުރަންޖެހޭނީ ްމިއަށް ްނުވަތަ އިންޖެކްޓުކުރަންޖެހޭނީ

ނީ.ްއާދެ!ްބަޖެޓަށްްޖެހިލާނަން.ްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްއަށްްޖެހިލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހިތާމައިގެްކޮޅެއްްހިތާމަކުރަ

ްބަޖެޓުގައިް ްމި ްބަލައިލާނަން ްއަޅުގަނޑު ްލިޔެފަ. ްފޮތެއް ްބޮޑު ްޕްރޮގްރާމުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްއޮތީ ްމި ްނެތް. ވެސް

ްހިސަބެއްގައި ްކިހާ ްއޮތީ ްްދާއިރާ ނޑުގެ ްވަރަށްްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިކަން ްމިއީ. ްކަމެއް ްއޮތް ްހާލުގައި ްދަތި ްވަރަށް ތޯ.

ްތެރޭގައިް ްޕްރޮގްރާމު ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްގޮތެއްގައި ްހަމަހަމަ ްއަދި އިންޞާފުވެރި

ްފާހަގަކުރައްވައި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނުގައި ްމި ްވާހަކަ ްހުރި ްމަތިވެރިްކަންތައްތަކެއްގެ ްނެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ފި.

ނޑުްކަންބޮޑުވާްދެް ނޑު.ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްމާްބޮޑަށްްބެލުމެއްްނެތް ްވިދާޅުވިްލިސްޓަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެ ދާއިރާގެ

ްދޭތެރޭގައިް ްނުދިނުމާ ްވޯޓުދިނުމާއި ްބަޖެޓަށް ްމި ްބޭނުންވީ. ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްވާހަކަ ކަމެއްގެ

ނ ްއަޅުގަނޑުްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްމި ްދަންނަވައިލާނަން. ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަ ް ްޝައްކުތަކެއްގެ ްއުފެދޭ ްހިތުގައި ޑުގެ

ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުގަނޑުްދާއިރާގެ،ްމިްފޮތުގައި،ްދެންްކެމެރާްފޯކަސްވެދާނެްކަމެއްްނޭނގެްމިހާްހިސާބަށް.ް

ްޖެް ްއެބަ ްބަލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވިޔަސް ްރަނގަޅު. ްދާއިރާްވެއްޖެއްޔާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްކޯޗެއްތޯ. ްވަނީ ްމި ްމީގައި ހޭ

ްމެދެތެރެއިންް ްޓާރމުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޑެއްލާ. ްއާއި ްހޯޑެއްދޫ ްމަޑަވެއްޔާއި ްއަދި ްއެއްބަޔާ ްތިނަދޫ ފެށެނީ

ްކަމެ ްތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަނިޔާވެރިކަން ްއެ ްރައްޔިތުން ްމަޑަވެލީ ްގެއްލިގެންދިޔުމަކީ ްމަޑަވެލީްވެރިކަމެއް ްނޫން. އް

ްއަޣްލަބިއްޔަތެއްް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްލަދުގަންނަޖެހޭނެ ްމިއަދު ްއަޣްލަބިއްޔަތެއް. ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަޣްލަބިއްޔަތަކީ ރައްޔިތުންގެ

ްޢާއްމުކޮށްް ްލީޑަރު ްގްރޫޕު ްޕާލަމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްކަމުގައި ްވެރިކަމެއް ްކޮންޓްރޯލްކުރާ ްހިންގާ، ްޕީ.ޕީ.އެމް އޮވެގެން،

ްއޮތީްދައުވާކު ްމި ްހިތާމަޔަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެރިކަމެކޭ. ްހިންގާ ްވާގިދީގެން ްތިމަންމެން ްވެރިކަމަކީ ްމި ރަމުންދަނީ

ްގޮތަށް.ް ްއެނގޭ ްހޯޑެއްދޫކަން ްއޮތް ްއެބަ ްއަކުރެއް ްއޮތް. ްއެބަ ްޖަހާފައި ްހޯޑެއްދޫ ްސުމެއް. ްމަޑަވެލީގައި ސުމެއް.

ްޢިއްޒަް ްސުމެކޭ. ްހޯޑެއްދޫ ްރައީސް.ްސުމެއް. ްއެހެންނަމަވެސްްޢިއްޒަތްތެރި ްސުމެކޭ. ްވެސް ްރައީސް،ްނަޑެއްލާގައި ތްތެރި
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ްތިމަންނަމެންް ްއުސޫލުން ްކޮންޓްރެކްޓަރްފައިސާގެ ްއެއް. ްޚިޔާލީފޮލާ ްއޮތް ްއެބަ ްމަޑަވެލީގައި ްކޮންކަމެތޯ. ބަލަންޖެހެނީ

އަދިްއެހެންްވާހަކަްއެއްްްބަނދަރެއްްހަދާނަމޭ.ްދެްމިލިޔަންްރުފިޔާްއޭގައިްޖަހާފައިްއެބަްއޮތްްމިްއަހަރުްޚަރަދުކުރާނަމޭ.

ްމިފަދަް ްޓަކައި ްބަނދަރުހެދުމަށް ްމަޑަވެލީގެ ްކާކުތޯ ްއެހީތެރިވާނީ. ްސަރުކާރަށް ްމި ްކާކުތޯ ްފޮތެއްގަ. ްނެތް ނުވެސް

ޚިޔާނާތްތެރި،ްމަކަރުވެރިްރޭވުމެއްގެްތެރެއިންްމިްޖެހީމަ،ްކާކުތޯްމިކަންްކުރާނީ.ްނުކުރައްވާނެ.ްއާދެ!ްދެންްބަލަންވީްއެް

ްއާދެ ްކޮންކަމެއްތޯްރަށަށް. ްބަޖެޓުގައި ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރަށަށް ްއޮންނަ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ !ްމަޑަވެއްޔަށް.

މިލިޔަންްރުފިޔާގެްޕްރޮޖެކްޓެއްްއޮންނާމެްމަޑަވެއްޔަށްްޖަހާފަ.ްމިއީްތޯތ34.5ްްޯކޮށްފައިްއޮތީ.ްއާދެ!ްމިދިޔަްއަހަރުގައިް

ްނޫން.ް ްއެއް ްއަހަރުގ2112ްެވާހަކަ ްްވަނަ ްމަޑަވެލީގައި ްއޮންނާނެ.ްއަދި ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ހައުސިނ75ްްްބަޖެޓުގައި

ޔުނިޓުްއެޅުމަށްްޓަކައި،ްއަދިްފައިސާްދޫކުރުމަށްްޓަކައިްއެގްޒިމްްބޭންކުންްނަގާފައިްއޮތްްލޯނެއްްއެބަްއޮތް.ްހިތާމަޔަކީް

ގޮސްްހުޅުމާލެްއަށްްގެންދާްވާހަކަްމިްްހައުސިންްޔުނިޓުްބައްކޮށްގެނ1111ްްއޭގެތެރެއިންްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްތިއްބެވިް ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްއިލްތިމާސްކޮށްލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަނޑު ްމިއަދު ދަންނަވަނީ.

ޔަކުްބޭފުޅުންގެްތެރެއިންްގޮސްްމ.ްއަތޮޅަށާއިްއަނެއްްއަތޮޅަކަށާއިްއަނެއްްއަތޮޅުްރަށަކާ،ްއެްދާއިރާއާްގުޅުންްނެތްްބަް

ނޑުްމިްދައްކަނީ.ްމަނިކުފާނުް އިންތިޚާބުނުކުރައްވަށްޗޭ.ްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެކޭ.ްމަނިކުފާނުގެްވާހަކަްއެއްްނޫންްއަޅުގަ

ްކިތަންމެވަރަކަށްް ްވެސް. ްދާއިރާގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއޮތީ ްސުމެއް ްކުރައްވާތީ، ްމަސައްކަތްކުރައްވާ. ްއެކީގައި އިޙްތިރާމާ

ްމަސައްކަތްކުރައްވާ. ްނިކަމެތިކުރުމަށް.ްްވެސް ްތެރެ ްރާއްޖެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްގަދައަޅާ ްބޭފުޅުން ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްއެް ްއިލްތިމާސްކޮށްލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަލާކުވެގެންދަނީ. ްމި ްކޮށްކޮށް ްއެހެން ްނިކަމެތިކުރަނީ. ްބިކަކުރުމަށް އަތޮޅުތައް

އްްހިފައިގެންްދިޔަޔަސްްފަހައިްބޭރުކޮށްލާށޭ.ްއޭރުންނޭްދާއިރާއަކަށްްނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާްމެންބަރަކުްރުފިޔާްފޮތްޗެ

ްއަޅުގަނޑުް ްނަމަ ްއެދުނު ްނޭދޭ. ްމިނިސްޓަރަކު ްއެއްވެސް ްގާތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްތަރައްޤީވާނީ. ްއޭރުންނޭ ތަރައްޤީވާނީ.

ްހިންގުމަށް ްކަންތައް ްމި ްއަށް ްދާއިރާ ްމި ްވެސް ްސޮއިކޮށްގެން ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްމިހިރީ ްއަޅުގަނޑު ޓަކައިްްކޮށްދޭނަން.

ްއެއްް ްވާހަކަ ްއެއްވެސް ްގާތު ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދިއިރު ްބަޖެޓު ްމި ްބޭފުޅަކު ްއެއްވެސް ްނުގުއްޅުވައޭ. ްއެކަމަކު، ތައްޔާރަށް.

 ވިދާޅުވީކީްނޫން.ްބަޖެޓެއްްހެދީ.

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ްޢަލައިކުމް.ް ްއަހަރަށ2113ްް`.ްއައްސަލާމު ްއުފާކުރާްްވަނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިލީމާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ

ްއިޤްތިޞާދީް ްސިޔާސަތުތަކާއި ްމާލީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްހުރި.ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކާއި

ްބަް ްމި ްރަނގަޅުކަން ްގެންދެވިފައިވާލެއް ްމިސްރާބު ްއެކަމުގެ ްއެކަށައެޅިއިރު ްފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.ްސިޔާސަތުތައް ޖެޓުގައި

ވަނަްއަހަރުްދުނިޔެްއަށްްކުރިމަތިވިްފައިނޭންޝަލްްކްރައިސިސްްއާއިްއިޤްތިޞާދީްހީނަރުކަމުގެްއަސަރުްރާއްޖ2118ްްެ

ް ްފޯރައި، ް%2119ްއަށް ްހުރީ ްދުވެލި ްސިޔާސީ ްދައުލަތުގެ ްއައިއިރު ްހަމައަށް ްއަހަރާ ްނަމަވެސ3.6ްްވަނަ ގަ.
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ނޑުމެންގެްރައީސްްނަް ވަނަްއަހަރ2111ްްުޝީދުގެްއިރުޝާދުގެްދަށުން،ްއެޅުނުްހަރުދަނާްފިޔަވަޅުގެްނަތީޖާްއަކީްއަޅުގަ

%ް ްޖަހައި ްމެކުހަށް ްދުވެލި ްއިޤްތިޞާދީ ްދެމެހެއްޓެނިވ7.1ްިނިމެންވާއިރަށް ްމިއީ ްއަދި ްކުރިއެރުން. ްހަމައަށް އާ

ނޑުމެންނަށްްކަށަވަރުކޮށްދެނީް ހިފެހެއްޓިފައ7ްްިއިރުްވެސްްމިްދުވެލިް%ވަނަްއަހަރުްނިމުނ2111ްުތަރައްޤީކަންްއަޅުގަ

ް ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްމިއަހަރު ްނަމަވެސް، ްއިޤްތިޞާދެއް،7ްްވާކަން. ްވައްޓާލައި، ްވެރިކަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދުވަހު ވަނަ

ްނިމޭއިރުް ްމިއަހަރު ްވީ ްނަތީޖާއަކަށް ްވެރިވެރިވެގަތުމުގެ ްމައްޗަށް ްދައުލަތުގެ ްބަޔަކު ްނެތް ްއަމާޒެއް ްއަދި ްމާލިއްޔަތެއް

%ް ްދުވެލި 3.4ްްއިޤްތިޞާދީ ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށްވުން. ްކުރިމަތިވ2118ްްިއަށް ްދުނިޔެއަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްއިޤްތިޞާދުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ނޑިވަޅުގައި ްދަ ްނާޒުކު ްހީނަރުކަމުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްއާއި ްކްރައިސިސް ފައިނޭންޝަލް

%ް ްނިސްބަތުން ްމިއ1.2ީކުރިއެރުވި ްއަދަދެއް. ްދަށު ްކަންބޮޑުވަނީްްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް.ްއަދި ްކަހަލަ ލަދުގަންނަންޖެހޭ

ް ްބަޣާވާތްތެރިންނަށް ްދުވެލި ްއިޤްތިޞާދީ 2114ްްރާއްޖޭގެ ްނޭޅުވޭނެކަނ2115ްްްއަދި ްމަގަށް ްހަމަ ްވެސް އަންނައިރު

%ް ްވެރިކަމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާތީ. ްއިޤްތިޞާދ7.1ުއިޢުތިރާފުވެފައި ްހޯދާފައިވާ ްކުރިއެރުމެއް ްދެްްގެ ބާޣީންނަށް

ްއަންދާޒާކުރެވެނީް% ްތެރޭގައިްކުރިއެރުވޭނެްކަމަށް ްއާއިްޚަރަދާްނުބައްދަލުްމ4.1ްިއަހަރު ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ގަ.ްދައުލަތަށް

ް ްއަކީ ްއާމްދަނީ ްލަފާކުރައްވާފައިވާ ްކަމަށް ްލަފާކުރައްވާފައިވާ،ްލިބޭނެ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްބަޖެޓުގައި ްއޮތް 12.8ްހުށަހެޅިފައި

ވަނަްއަހަރުްލިބޭނެކަމަށްްއަންދާޒާކުރިްއަދަދަށްވުރެްދެްބިލިޔަންްރުފިޔާްއިތުރުްއަދަދެއް.2112ްް.ްމިއީްބިލިޔަންްރުފިޔާް

ްބުނިްމިްސަރުކާރުންްހަވާލުމަށްފަހުްރައްޔިތުންްއަތުންްހޯދާް ްޓެކްސްްނަގާތީްރައްޔިތުންްހަނާވާްކަމަށް ނަމަވެސްްމިއީ

ް ްޓެކްސްތަކުން ްހ2113ްޯއިތުރު ްއެކަނި ްއަހަރު ްރައްޔިތުންްވަނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާމްދަނީ. ދާ

ް ްކަނޑާލަދިން 251ްްއަތުން ްޑިއުޓީ، ްރުފިޔާ ްބޭފުޅުނ251ްްްމިލިޔަން ްމި ްގޮތުގައި ްޑިއުޓީގެ ްއިމްޕޯޓު ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ބަްހޯއްދަވާ.ްމުއާސަލާތީްމިލިޔަންްރުފިޔާްއ631ްްެނަގަންްހުށަހަޅާފައިްއެބަްއޮތް.ްޓޫރިޒަމްްދާއިރާްފެލައިލައިގެންްއިތުރުް

ް ްނަގައިގެން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއެއަރޕޯޓ211ްްުޚިދުމަތުން ްދަންނަވަންތޯ،ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަދި ްހޯއްދަވާ. ްއެބަ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްފޮނުވައިގެންް ްތަންތަނަށް ްއިން ްހިލާލީގެ ްލިޔެ، ްޕެޓިޝަން ްތެރެއަށް ްއޮފީސް ްރައީސް ްނަގާތީވެ ްޗާޖު ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ދައްކައިގެންްމީހުންްލައްވާްޕެޓިޝަނުގައިްސޮއިކުރިްމީހުން،ްއެއަރޕޯޓުްޓެކްސްގެްގޮތުގެްގޮތުގައިްސިޔާސީްގޮތުންްބިރުް

ް ްދައުލަތަށް ްމިންވަރުން ްނިންމާފައިވާ ްއިތުރުކުރަން ްއަތުން ްޕެސެންޖަރެއްގެ 85ްްކޮންމެ ްރުފިޔާ ވަނ2112ްްަމިލިޔަން

ދަނީްހޯދުމަށްްދައުލަތުންްއަޅާްދޯހަޅިްފިޔަވަޅުތަކުގެްސަބަބުންްއަހަރުްއިތުރަށްްހޯދުމަށްްއަންދާޒާކުރެވިފައިްއެބަްވޭ.ްއާމް

12ްއިތުރުވެގެންދާނެ.ްއަދިްތެލުގެްޖީ.އެސް.ޓީްއާއިްޑިއުޓީްނަގާްގޮތަށްްހެދުމުންްތެލުގެްއަގުް%11ްއިންފްލޭޝަންް%

ވޭްއަސަރުތަކެއްްފޯރައި،ްއާްދެމެދުްއުފުލިގެންދާނެްކަމަށްްލަފާކުރެވޭ.ްމަސްވެރިކަމާއިްފަތުރުވެރިކަމަށްްނޭދ17ެ% އާއި

ްއަހަރަކަށްް ްކޮންމެ ްއިނދަޖެހިގެންދާނެ. ްއިޤްތިޞާދު ްފަޅައިގެންގޮސް ްލެނާރު ްއިޤްތިޞާދުގެ ްހީނަރުވެފައިވާ މިހާރުވެސް

ް ްބަޖެޓުގެ ްފުނިޖެހިފައިވާ ްޚަރަދުތައް ްނުބައްދަލު ްއާމްދަނީއާ ްލިބޭ ްކަމަށ15.7ްްްވެސް ްޚަރަދުވާނެ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ް،ްއަންދާޒާކުރައްވައި ްއަހަރަށްވުރެ ްހިނގާ ްމި ްގޮތުގައ1.5ްްިއެއީ ްދަރަނީގެ ްބޭރުގެ ްއަދަދެއް. ްއިތުރު ްރުފިޔާގެ ބިލިޔަން
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ބަޖެޓުްސަޕޯޓުގެްގޮތުންްއިންޑިޔާްއިންްއެއްޗެއްްލިބިދާނެްކަމަށްްބަޖެޓުގައިްޖަހާފައިްއޮތްްނަމަވެސް،ްބޭރުްޤައުމުތަކުންް

ްކުޑަވުމުގެ ްޔަޤީންކަން ްއޮތް ްމެދު ްސަރުކާރާ ްބާޣީ ްއަޅުގަނޑުމެންްްމި ްކަމާމެދު ްއެއް ްފައިސާ ްލިބިދާނެ ްއެއީ ސަބަބުން

ް ްއަހަރު ްއަންނަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްގޮތުގައ1ްްިމިހާރު ްއިންޓްރަސްޓުގެ ްލޯނުތަކުގެ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ްޚަރަް ްމި ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދައްކަން ްބިލިޔަނެއް ްއިތުރު ްގޮތުގެ ްރީޕޭމަންޓުގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ް%ދައްކަން އަކ72ްްީދުގެ

ްމަޝްރޫޢުތަކަށްް% ްއެކިއެކި ްތަރައްޤީގެ ްޚަރަދާއި ްވާއިރުްކެޕިޓަލް ްޚަރަދަށް ްލަފާކުރި.28ްްރިކަރަންޓު ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް

ނޑުމެންްކަންބޮޑުވަނީްމިްބަޖެޓުގައި...  އަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމައިކްރޯްފޯން...

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޤަސަމްްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދު

ްއާސަންދައިގެް ްހަމަޖައްސާފައިވާ ްދޭން ްހިލޭ ްމުޅިން ްސަރުކާރުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އާދެ!

ޚިދުމަތްްއަގުްނަގައިގެން،ްދޭންްހުށަހަޅާފައިްވާތީ.ްދުންފަތުގެްޓެކްސްްބޮޑުކޮށް،ްވޭތުވެދިޔަްއަހަރުގައިްސިނގިރޭޓަކުންް

ްބ91ްޮ ްލާރި ްއިތުރު ްމިއަހަރު ްވާނ31ްްެޑުކޮށްފައި،ްއަނެއްކާ ްކޮށްގެން ްމިކަން ްމިހެން ްއެއް. ްއަނިޔާ ްބޮޑުކުރުމަކީ ލާރި

ްކަމަކަށްް ްބަޖެޓެއް ްހާސިލުކުރެވިދާނެ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްބަލާއިރު ްނަޒަރަކުން ްޢިލްމީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްބަޖެް ްމިފަދަ ްއަދި ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑެއް ްއަޅުގަނޑުްއަޅުގަ ްއަތުވެދާނެތީ ްއިންފްލޭޝަން ްހައިޕަރ ްސަބަބުން ޓެއްގެ

ްއިޤްތިޞާދުް ްއަދި ްކަންބޮޑުވޭ. ްވާތީ ްރޭވިފައި ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްއުފުލިދާނެ ްއަގު ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ބިރުގަނޭ.

ް ްޑޮލަރަކަށް ްޑިވެލިޔުކުރަންޖެހި، ްޑޮލަރު ްއެޅުވުމަށް ްއަޅ21ްްުހަމަމަގަށް ްއެއީ ްއެރީމަ، ްއެންމެހައިްރުފިޔާ ނޑުމެން ގަ

ރައްޔިތުންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެްކަމެއް.ްމިއީްނައިބުްރައީސްްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްކެމްޕޭނަށްްފަހާފައިްއޮތްްލިބާހަކަށްް

ްރައްޔިތުންް ްނެތް.ްމިކަމުގެްސަބަބުން ްފައިދާްއެއް ްއެއްވެސް ްލިބޭނެ ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް ްބަޖެޓުން ްނުވާނެ.ްމި ނޫނީ

ްދަ ްބަޖެޓުންްއިތުރަށް ްމި ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހިގެންދާނެ. ްބިކަހާލުގައި ރަނިވެރިވެ،

ްސަރުކާރުންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކަކީ ްގިނަ ްއޭގެތެރެއިން ްހުރި. ްއެބަ ްރޭވިފައި ްކަންތައްތައް ްބައެއް ކުރުމަށް

.ްމިގޮތުންްމިްވަގުތުްތިނަދޫްރައްޔިތުންނަށްްދިމާވެފައިވާްއެންމެްމިއަހަރުްތެރޭގައިްކުރުމަށްްބަޖެޓުކުރެވިފައިވާްކަންކަން

ްޔަޤީންކަންް ްހައްލުވެގެންދާނެކަމުގެ ްއަހަރު ްފެށޭ ްމި ްޒަމާންތަކަކަށްފަހު ްމައްސަލަ ްނަރުދަމާގެ ްތިނަދޫ ްއުނދަގޫ، ބޮޑު

ނޑަށްްދެއްވާފަ.ްމިްފުރުޞަތުް ގައިްތިނަދޫްނަރުދަމާްނިޒާމުްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްޖިހާދުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްވަނީްއަޅުގަ

ްއަމިއްލަް ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށް، ްމަސައްކަތް ްބުރަ ްކޮށްދެއްވާފައިވާ ްސަރުކާރުތަކުން ްއެކިއެކި ްޓަކައި ޤާއިމުކުރުމަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެހައި ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ނަމުގަޔާއި
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އިސްޕްލާންޓުްޖެޓީްވަނީްވަރަށްްނާޒުކުްހާލަތެއްގަ.ްއެްޖެޓީްފުރޮޅާލައިްހިތާމަވެރިްހާދިސާްއެއްްކުރިމަތިވާނީްތިނަދޫްއަ

ނޑުމެންްސަރުކާރުންްވަނީްމިްހިނގާްއަހަރުގެް ކޮންއިރަކުްކަމެއްްނޭނގެ.ްއައިސްޕްލާންޓުްޖެޓީްވަނީްވީރާނާވެފަ.ްއަޅުގަ

ރަކަށްްހެދުމަށްްރާވައި،ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާްމަސައްކަތްްވެސްްހަވާލުކޮށްފަ.ްބަޖެޓުންްއައިސްޕްލާންޓުްޖެޓީްރަނގަޅުްފެންވަ

ވަނަްދުވަހުްވެރިކަންްފޭރިގަތްްފަރާތުންްވަނީްމިްކަމަށްްއިހުމާލުވެފަ.ްއަންނަްއަހަރުގ7ްްެއެހެންނަމަވެސްްފެބުރުއަރީް

ްކުރިް ްމިކަން ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވީނަމަވެސް ްހިމަނާފައި ްމިކަން ްޤަބޫލުކުރާނީްބަޖެޓުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް

ްޒޯންް ްތިނަދޫ ްނިންމުމުން. ްމަސައްކަތްކޮށް ްއެ ްފުރިހަމައަށް ްއެއްގޮތަށް، ްޕްލޭނާ ްރާވާފައިވާ ްސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީ

ް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްވޭ.1.2ްްސްޓޭޑިއަމް ްއެބަ ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްފެއްޓުމަށް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ްދަށުގައިވާްއެހެންނަމަް ްބެލުމުގެ ްކައުންސިލުގެ ްރަށު ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރައްޔިތުން ްތިނަދޫ ްސްޓޭޑިއަމަކީ ްޒޯން ވެސް

ްއެއްވެސްް ްކައުންސިލުގެ ްރަށު ްތިނަދޫ ްރޭވިގެންދާއިރު ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްމިފަދަ ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ތަނެއް.

ްމަޝްވަރާކޮށް ްސަރުކާރު ްމި ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްނުކުރަންްމެންބަރަކާ ްޤަބޫލެއް ފައިނުވާކަން.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުގަނޑެއް

ނޑުްއުއްމީދުކުރަނީް މިއީްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްމިްސަރުކާރުންްކޮށްދޭންްއުޅޭްކަމެއްްކަމަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްފަހިކޮށްް ްފުރުޞަތުތައް ްހުޅުވާފައިވާ ްޒުވާނުންނަށް ްތަޞައްވުރާއެކު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑު ްސްޓޭޑިއަމްްއަޅުގަ ްޒޯން ްގޮތަށް ދޭ

ްސުނާމީް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްދާނެ ްތަރައްޤީކުރެވިގެން ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ްކަމަށް ްއެ ްތަރައްޤީކޮށް، ވެސް

ކާރިސާއާްގުޅިގެންްބޭރުގެްއެކިއެކިްފަރާތްތަކުންްރާއްޖޭގެްއެކިްއެކިްކަންކޮޅުތަކަށްްދެމުންދިޔަްއެހީގެްތެރެއިން،ްތިނަދޫް

ްފެ ްފެންްއަށް ްއެ ްހަވާލުވިއިރު ްސަރުކާރާ ްނިމި،ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވެރިކަން ްމައުމޫނު ްނަމަވެސް ްލިބުނު. ްޕްލާންޓެއް ން

ްއެް ްއެކު ްމަސައްކަތާ ްބުރަ ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަދަލުވެފަ.ްއަޅުގަނޑުމެން ނޑަށް ްދަގަ ްވީރާނާވެ،ްބާ ްވަނީ ޕްލާންޓު

ްފެންވަރަށް ްޕްލާންޓުންްފެނުގެްޚިދުމަތްދެވޭ ްތަރައްޤީކޮށް،ްއެްމަސައްކަތްކުރީމު.ްއަދިްހަމައެހެންމެްްފެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްނަމަވެސް ްއަޅައިދިން. ްނެޓްވޯރކެއް ްރަނގަޅު ްފެންވަރު ްދެވޭވަރުގެ ްޚިދުމަތް ްފެނުގެ ްތިނަދޫގައި މުޅި

ްއަހަރުގެ ްމި ްވަނިކޮށް. ްނުނިމި ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ ްމަސައްކަތް ްމި ްނިމިދިޔައީ ްމަނިކުްްސަރުކާރު ްވަޙީދު މެދުތެރޭ،

ްވަނީް ްޚިދުމަތް ްފެނުގެ ްޖަލްސާއަކުން ްހީކޮށް، ްކަމަށް ްޚިދުމަތްދިނީ ްފެނުގެ ްތިނަދޫގައި ްވަޑައިގެން ްއަށް ތިނަދޫ

ްއެންމެް ްޚިދުމަތް ްފެނުގެ ްތިނަދޫގެ ްދަންނަވަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް އިފްތިތާހުކޮށްފަ.

މިލިޔަންްރުފިޔާްއެބަްބޭނުންވޭ.ްހިތާމަްއަކީްމިކަމުގެްއެއްވެސްްވާހަކަްއެއްްމ11ްްިއިތުރުްްފުރިހަމައަށްްދިނުމަށްްއަދިް

ްޒަމާނުއްސުރެް ްފެނަކީ ްތިނަދޫގެ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެ ްނެތް. ްއެއް ްހިމެނިފަ ބަޖެޓަކު

ްމަސައްކަތު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްފެނެއް. ްތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ްގުރޫޕުގެްފެށިގެން ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ގައި

ް ްއިތުރު ްނިންމާލުމަށް ްއެއްކޮށް ްޕްރޮޖެކްޓު ްފެނުގެ ްބޭނުންވޭ.ްމި ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެނ11ްްްއެހީތެރިކަން ްރުފިޔާ މިލިޔަން

އަޅުގަނޑުގެްދާއިރާގެްބަޖެޓަށްްއެބަްޖެހޭްއިތުރުކޮށްދޭން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުގައިް

ރައްޔިތުންނަށްްއަޅުގަނޑުްވީްއެންމެްބޮޑުްވަޢުދަކީްތިނަދޫފައިްމަސައްކަތްތެރިންްތަމްރީނުކުރާްމަރުކަޒެއްްޤާއިމުކުރާނެް
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ްފުރަތަމަް ްމަސައްކަތުގެ ްމި ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްމިގޮތުން ްވަޢުދު. ްވީ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްމަ ްސަރުކާރުގެްފިޔަވަހީގެ ްމި ްއަށް ްޔުނިވަރސިޓީ ްޤައުމީ ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްފައްޓައިދީފަ. ސައްކަތް

ްއެް ްހޯދައިގެން ްފަންޑު ްގޮތަކުން ްވެވުނު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްނެތި، ްހުއްޓުމެއް ްމަސައްކަތް ްމި ްވެސް ްއެކު ދުއްތުރާތަކާ

ްމެނޭޖްމަންޓަ ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްޤައުމީ ްގެންދާތީ ްކުރިއަށް ްޚާއްޞަްމަސައްކަތް ްވަރަށް ްނަމުގައި ްއަމިއްލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ށް

ްވާތީް ްބަޖެޓުކޮށްފައި ްފެއްޓުމަށް ްފިޔަވަހި ްދެވަނަ ްމަސައްކަތުގެ ްއެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްދަންނަވަން.ްއަދި ޝުކުރެއް

ްޢިއްޒަތް ްދަންނަވަން. ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ްވެސް ްޖިހާދަށް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްނަމުގައި ްއަމިއްލަ ނޑު ތެރިްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްސަރުކާރުގެްވަރަށްްބޮޑުްއުއްމީދެއް.ް ރައީސް.ްތިނަދޫގެްބޮޑެތިްމަގުތައްްރަނގަޅުްފެންވަރަކަށްްހެދުމަކީްއަޅުގަ

ްތެރޭގައިް ްއަހަރު ްމި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރެވިފަ. ްވަނީ ްވެސް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްގިނަގުނަ ްޓަކައި ްއެކަމަށް އަދި

ްއިސްލާ ްނިންމާފައިވާ ްފެންވަރަކަށްްބާއްވަން ްރަނގަޅު ްމަގުތައް ްތިނަދޫގެ ްތެރެއިން ްތައްޔާރީގެ ްކޮންފަރެންސްގެ މިކު

ްބަޔަކާް ްނެތް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްނަމަވެސް ްހިމަނާފަ. ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްމިއަހަރުގެ ްއަދި ްނިންމިފަ. ްވަނީ ހެދުމަށް

ްބަޖެ ްމި ްއިހުމާލުވެފަ. ްރައްޔިތުންނަށް ްތިނަދޫގެ ްވަނީ ްހަވާލުވުމުން ްމަގުހެދުމުގެްވެރިކަން ްގޮތެއްގައި ްހީލަތްތެރި ޓުގައި

ޕްރޮޖެކްޓުްފައްޓަންްލިޔެފައިްއޮތްްތަންްފެނުނަސް،ްމިްކަމަކީްވަޙީދުްމަނިކުްތިނަދޫްރައްޔިތުންނަށްްކޮށްދީފާނެްކަމެއްް

ދަތުރެއްގައިްްކަމަކަށްްއަޅުގަނޑެއްްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދާދިްފަހުންްވަޙީދުްތިނަދޫްއަށްްކުރެއްވި

ްއެންމެް ްބަޖެޓުގެ ްއެއް ްވާހަކަ ްމީގެ ްވީނަމަވެސް ްވަޢުދުވެފައި ްކަމަށް ްހިއްކައިދެއްވާނެ ްއަހަރު ްއަންނަ ްބިން ތިނަދޫ

ސަފުހާއަކުންްވެސްްފެންނާކަށްްނެތް.ްމިއީްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްއެހެންކަމުން،ްވަޙީދުގެްހީލަތްތެރިްރޭވުންްމީގެންް

ްގޮތެއްގަ ްބްލޮކުގެްފާޅުކަންބޮޑު ްއެކޮމޮޑޭޝަން ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭ. ްއެބަ ްފެނިގެން އި

މިލިޔަންްރުފިޔާްހިމަނާފައިްއެބަްވޭ.ްއަޅުގަނޑުްބަޖެޓުްދިރާސާްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށް،ްއަދިްބަޖެޓ3.6ްްުމަސައްކަތަށްް

ްމި ްއެދެނީ ްމި ްކިބައިން ްމެންބަރުންގެ ްއެންމެހައި ްކޮމިޓީގެ ްސިފައިންގެްްދިރާސާ ްއިތުރަށް ްއަށް ްތިނަދޫ ވަގުތު

ްބިލްޑިންގުއެޅުމުގެް ްމި ްސިފައިންގެ ްއެހެންކަމުން ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއިތުރު ްބޭނުންވާ ޚިދުމަތަށްވުރެ

ްމަރުކަ ްތަޢުލީމީ ްގދ.އަތޮޅު ްއެގޮތުން ްބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ. ްފައިސާ ްމި ްކަމަކަށް ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ޒަށްްބަދަލުގައި

މިލިއަންްރުފިޔާްބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ.3.6ްްކްލާސްރޫމާ،ްއަދިްހޯލުްއެޅުމުގެްމަސައްކަތްްފައްޓައިދިނުމަށްްމ12ްްިބޭނުންވާް

ްދާއިރާއާް ްވާތީވެ،ްއަޅުގަނޑުގެ ްމީހަކަށް ްއިންނަ ްވެސް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްގޮތުން ްދިމާކުރި ްކަން ްނަސީބު ނޑަކީ އަޅުގަ

ނޑަށްްއުޅެވޭނެކަމުގެްފުރިހަމަްޔަޤީންކަންްލިބިފައިްވާތީ،ްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްގުޅުންހުރިްއެހެންްކަންކަމުގަ އިްއަޅުގަ

ްމުސްތަޤުބަލެއްް ްފާގަތި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިވެހި ްބަޖެޓުން ްމި ްއަކީ ްދުޢާ ްނިންމާލަން.ްއަޅުގަނޑުގެ ނޑު އަޅުގަ

ް السالم عليكنو .الحود هلل رب العالوييوދެއްވުން.ް
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ނޑުްކުއްލިއަކަށްްފަހަތަށްް ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓަށްްއަޅުގަނޑުްބަލައިލާއިރުްއަޅުގަ

ނޑަ ށްްޔަޤީން،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޖެހިލީ،ްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަޖެޓަށްްއަޅުގަނޑުމެންްތައްޔާރުކުރިްޗާޓެއް.ްއަޅުގަ

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްހަވާލުވިއިރު ްވެރިކަމާ ްފުރަތަމަ ްޕާޓީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ. ްވެސް ްބޭފުޅުން ހުރިހާ

%ް 11.2ްޑެފިސިޓު ްއޮތީ. ް%2119ްގައި ްއެހެންނަމަވެސ21ްްނިމުނުއިރު ްއޮތީ. ްދަރަނި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ގައި

ްއ16ްެގައ2111%ްި ްތިލަކޮށްލައިްއަޅުގަނޑުމެންްއުއްމީދުކޮށްގެނ11ްްްނިމުނުއިރުް%2111ްތިރިކޮށް،ްްއަށް ްއެ އަށް

ގައިްއޮންނާނެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްކަންްދިމާވެފައ9.7ްިތިބީްމިްއަހަރުްނިމެންވާއިރަށްްސިންގަލްްޑިޖިޓު،ްނުވަތަް%

%ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެނެއްނޫން. ްގޮތަކީ ްއޮތް ްއ3ްަމި ްމިދިޔަ ްސޮއްސާލީ، ވަރަކަށ11ްްްނެއްކާވެސް

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްޔަޤީން ްހަމަ ނޑަށް ްވިސްނާލަން.ްއަޅުގަ ްކީއްވެގެންތޯ ްބޭނުން ނޑު ްތެރޭގަ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ މަސްދުވަހުގެ

ްއެއަށ3ްްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެދީ. ްބަޖެޓު ްތެރޭގައި ްވިސްނުމެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްތެރޭގައި އަހަރުގެ

ްހުށަހެޅީްކިޔައި ްބަޖެޓު ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްވިސްނާލަން ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑުމެން ްދެން ްވިސްނުމޭ. ްރައިޓު ްސެންޓަރ އުޅެނީ

ްއެއްް ްސިފަ ްއެއްވެސް ްއޭގެ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްމި ްއެއީ ކޮންބައެއްތޯ.

ރައިޓުްވިސްނުމަކީްއާްވިސްނުމެއްްނޫން.ްމިހާރުްމިްބަޖެޓުްްފެންނާކަށްްނެތް.ްއަޅުގަނޑުމެންްމިްގެންގުޅުނުްސެންޓަރ

ހަމަްޔަޤީނުންވެސްްއަޅުގަނޑުްބަލައިބަލާްނުފެނުނު،ްމީްއެއްވެސްްދުނިޔޭގެްއެއްވެސްްބަޔަކުްޤަބޫލުކުރާްވަކިްފަލްސަފާް

ްމިް ްދެނެގަންނަށް ްއަޅުގަނޑު ްހުރިތޯ،ްނޫންތޯ ްސިފަތަކެއް ްފެތޭ ްތެރެއަށް ްވިސްނުމެއްގެ ނޑުްްއެއް،ްވަކި އުޅެނީ.ްއަޅުގަ

ްފެނުނުް ްއަޅުގަނޑަށް ްފުރަތަމަ ްބަލައިލިއިރު ްކަންތައްތަކަށް. ްމާލޭގެ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިލައިފިން އެގޮތުން

ގަ.ްމާލޭގެްސިޓީްކައުންސިލް،ްސިފަކޮށްލާފައިްއޮތ2ްްގައޭްއަޅުގަނޑުްހަނދާންވަނީ.ްއެއީްވޮލިއުމ214ްުކަމަކީްސަފުހާް

ްކަ ްސިޓީ ްމާލޭގެ ްމިނިސްޓަރުންްގޮތް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރީގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު އުންސިލް

11ްޢުމަރުްޒާހިރުްގެންގުޅުއްވިްމާލޭްމުނިސިޕަލްޓީގެްސިފަތައް.ްއަޅުގަނޑުްއެްބަޖެޓުްފޮތުންްނެގިްބައެއްްތަންތަންކޮޅުް

ް ްއެއީ ްބެލެހެއްޓުން. ްދަފްތަރެއް ްއައިޓަމެއް.ްބިމުގެ ްކަމެއް،ްވަރަކަށް ްއެއީ ްކަމެއް.ްކުނިކެހުން ްކައުންސިލްގެ ްސިޓީ މާލޭ

ްހުއްދަދޫކުރުން.ް ްކަންކަމަށް ްބެލެހެއްޓުން. ްޓްރެފިކު ްތިބުން. ްތައްޔާރުވެފައި ްހާލަތަށް ްކުއްލި ްނިޒާމެއް،ްއެއީ އިމަޖެންސީ

ްޕެސް ްބެލެހެއްޓުން. ްލިސްޓު ްދަފްތަރު ްމީހުންގެ ްދިރިއުޅޭ ްމާލޭގައި ްބެލެހެއްޓުން. ްއެހެންގޮސްްވިހާމަރުވާ ްކޮންޓްރޯލް. ޓު

ްބެޖެޓުގައިް ްމި ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ްމާލޭ ްކަންކަން ްކަހަލަ ްފާހަގަކުރުން ްދުވަސްތައް ްދީނީ ްބެލެހެއްޓުމާއި މިސްކިތްތައް

ް ްއަށް ްމާލެ ްތަމްސީލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްމި ްދެން ްހުރީ. މިލިއަނެއްހ195ްްާލިސްޓުކޮށްލާފައި

ްއޮ ްއެބަ ްފައިސާ ްއޭގެތެރެއިން 59ްްތް. ްއަށް ްމުސާރަ 29ްްމިލިއަން ްއިނާޔަތަށް. ްއޮފީސ91ްްްމިލިއަން މިލިއަން

މިލިއަނެއްްހަރުމުދާްހޯދަން.ްދެންްއަޅުގަނޑުްބަލައިލ14ްްީމިލިއަން.ްއަދިްއެބަްއޮތ1.5ްްްހިންގުމަށް.ްއެހީގެްގޮތުގައިް

ްތެރޭ ްއަހަރު ްއަންނަ ްދެން ްތެރޭގައި، ްއަހަރު ްމި ްބާވައޭ ނޑަށްްކޮންކަމެއް ްއަޅުގަ ްބަލައިލިއިރު ްއަށް. ްމާލެ ްވާނީ ގައި

ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި ްޖުމްލަ ްތެރެއިން ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީްކިޔާްސެކްޝަނެއްގެ ްއަށ361ްްްފެނިއްޖެ ްއޮތްއިރު،ްމާލެ އައިޓަމު
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ނޑަށްްފެނުނީްރައްޔިތަކަށްްއޭގެްސީދާްކޮންމެވ35ްެއޭގެތެރެއިންް ސްްވަރެއްގެްއައިޓަމުްނިސްބަތްވޭ.ްއޭގެތެރެއިންްއަޅުގަ

ް ްކުރާނެ 14ްްއަސަރެއް ްއޮތް ްއެބަ ްބަލައިލާއިރު ްކޮށް ްޖުމްލަ ްދެން ްއެއީ ްއައިޓަމު. ްއެއ784ްްްވަރަކަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ް ްމިސްކިތަށް ްފުރުޤާނު ްދެން ްޕްރޮޖެކްޓަކަށް. ްކަމެއްގެ ްވިޔަފާރި ްކޮންމެވެސް ްމީޑިއަމް ްއެންޑް ްސްމޯލް 11ްމައިކްރޯ

މިލިއަން.31ްްމިލިއަންްވަރުްޚަރަދުކުރޭ.ްތަޢުލީމަށްްއިނގޭތޯ.ްއެއ8ްްީނޑުތަކަށްްމިލިއަންްއެބަްއޮތް.ްދެންްކުޅިވަރުްދަް

ކްލާސްރޫމުްހެދުމަށްްއެބަްއޮތް.22ްްއޭގެތެރޭގައިްއަޅުގަނޑުްނިސްބަތްވާްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްކަލާފާނުްސްކޫލުގެް

ް ްބެލެހެއްޓުމަށް ްކަންކަން ްއިތުރުކޮށް،ްމާލޭގެ ްޓީވީ ްސީސީ ްމެރިޓައިމްްމިލިއަނ8ްެދެން ްޑޮމެސްޓިކު ްއޮތް.ްދެން ްއެބަ އް

ް 2ްްޓްރާންސްޕޯޓަށް ްމިނިސްޓްރީތައ62ްްްމިލިއަން.ްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަ ްމިހިރީ ްކަންކަމަށް.ްދެން ްމާލޭގެ ްވަރު މިލިއަން

ް ްއޮތް ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ްފާޑުފާޑުގެ ްބޭފުޅުންގ113ްްެމެދުވެރިކޮށް، ްއެހެން ްއަޅުގަނޑަށް ްދެން މިލިއަނެއް.

ހަކައިންްވެސްްއެނގޭ.ްދެންްއަޅުގަނޑަކަށްްނޭގެްމިްފައިސާްލިބޭނެްކަމެއްްވެސް.ްމިްފައިސާްލިބޭނެްކަމެއްްވެސް.ްވާ

އެހެންނަމަވެސްްމީްމިކަންްއޮތްްގޮތް.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްމިްއުޅެނީ،ްދެންްއަޅުގަނޑުްބަލައިލީްމާލޭގެްމަގުތަކާއިް

ްހަ ތަކަށް.ންމާލޭގެްކުނީގެްމައްސަލަތަކާ،ްމިކަހަލަްކަ އުސިންއާްމިކަހަލަްކަންކަމަށްްކިހިނެއްތޯްހުރީ.ްބަލައިލިއިރުްއަދި

ްފޮނަދޫގައިް ްލ. ްއޮތީ ްމެނޭޖްމެންޓު ްވޭސްޓު ްހަނދާންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްރާއްޖޭގައި ްމުޅި ްނެތް. ްކަންކަމަކަށް މި

ްއެ ްމެނޭޖްމެންޓުގެ ްވޭސްޓު ްހިޔެއްނުވޭ ްއަޅުގަނޑަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމާލޭގެްޕްރޮޖެކްޓެކޭ. ްކަމަކަށް. ްއޮތް ްކަމެއް އްވެސް

ނޑުްބަލައިލަންްމިްއުޅެނީް މަގަކަށްްވެސް،ްއެއްވެސްްކަމަކަށްްއެއްވެސްްކަމެއްްދެންްނެތް.ްކޮންމެއަކަސްްމިއިންްއަޅުގަ

ްވިސްނުން ްލާމަރުކަޒީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެނގުނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްތެރޭގައިތޯ.ްފުރަތަމަ ްވިސްނުމެއްގެ ްކޮންކަހަލަ

ްއާް ްއަނެއްކާވެސް ްއަލުން ްބައްޓަންކުރަންއުޅުނީ ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބާތިލުވެފައޭ. ްއޮތީ ްމި މުޅިން

ްވެސްް ްމީހުން ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްކުރަންއުޅުނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކުރާކަށް ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްއާ ްކޮށްގެން، އީޖާދެއް

ނޑުމެ ވެސްްއެއްްފަލްސަފާްއެއް.ްއެއީްޕޮލިޓިކަލްްސްޕެކްޓްރަމްގެްކޮންމެްންްނެގިން،ްކަންކުރާްގޮތެއްްއޭގެތެރެއިންްއަޅުގަ

ްއެންމެް ްއަޅުގަނޑަށް ްނިޒާމެއްތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްވިސްނަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްރައިޓު. ސެންޓަރ

ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާނަން. ްއޮޅުންފިލުވައިލެވޭތޯ ްއެވެސް ްގޮތަކަށް،ްއަޅުގަނޑު ްފާރްގާތްކުރެވޭ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ގޮތުގައި

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްއެކަން ްނިޒާމެއް. ްކަންކުރާ ްއުސޫލުތަކަކަށް ްއޮތް ްހައްދުފަހަނައަޅާފައި ްކަނާތުފިޔައިގެ ްނުވަތަ ރައިޓު.

ްވިޔަފާރިް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްނެތް. ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްހިނގާ ްކަމެއް ްމައްޗަކަށް ްތިރިން ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ފެންނަނީ

ްއޭގެ ްއެއީްްއުސޫލުން، ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްބަޖެޓަކުން ްމި ްރާވާފައި ްކަންކަން ްގޮތްތަކަށް ްދެމެހެއްޓޭނެ ްޒާތުގައި އަމިއްލަ

ް ްމިދިޔަ ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަޑުއައްސަވާނެ،3ްްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްތި ްތެރޭގައި އަހަރުގެ

ްތަޢާރުފުކޮށް ްނިޒާމެއް ްޓެކްސް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިޒާމެއްް، ްހައުސިން ްއެއް. ްވާހަކަ ްބުނި ްކަމަށް ްނުވާނެ އެ

ްނިޒާމެއްް ްބޮޑުސިންގާ ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްތަޢާރުފުކުރިން. ްނިޒާމެއް ްޓްރާންސްޕޯޓު ތަޢާރުފުކުރިން.

ްދެމެހެް ްނުވަތަ ްދެކޮޅުޖެހޭ ްގެންދިޔައީ ްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްމިއިން އްޓެނިވިްތައްޔާރުކުރިން.
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ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްތެޔޮ. ްވިޔަސް،ްއެއީ ްއެނަރޖީ ްބެލިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްގޮތަކަށް. ގޮތަކަށް.ްސަސްޓެއިނަބަލް

އިލެކްޓްރިކްސިޓީްޕްރޮޑިއުސްކުރާްގޮތްްވެސް.ްއެވެސްްވިޔަފާރިްއުސޫލުންްއެކަންކަންްކުރެވޭތޯ.ްއެއީްލާމަރުކަޒުކޮށްގެން.ް

ްޞިއްް ްބެލިން ނޑުމެން ްގެންދެވޭތޯ.ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްއެ ްގޮތަކަށް ްދެކޮޅުޖެހޭ ްއުސޫލުން ްވިޔަފާރި ްވެސް ްތަޢުލީމު ޙަތާއި

ްލާމަރުކަޒުް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއިވޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްވާހަކަދައްކަވާއިރު ްބޭބޭފުޅުން ްމިތާގައި ނޑަށް އަޅުގަ

ްއަް ްކަމަށް ްފާލެއް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްތަން. ްތާއީދުކުރައްވާ ްޔަޤީނުންްއުސޫލުތަކަށް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަލާނީ. ޅުގަނޑު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްއެއް ްސިފަ ްއެއްވެސް ްއެކަހަލަ ްބަޖެޓެއްގައި ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ވެސް

ްވެސްް ްޓޫރިޒަމަށް ްއަދި ްހަމަތަކެއް. ްވެސް ްއެގްރިކަލްޗަރަލް ްއަދި ްހަމަތަކެއް. ްވެސް ްމަސްވެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރިން

ނޑަކަށްްނުފެނޭްހަމަޔަޤީނުންް ހަމަތަކެއް.ްކުރީގައިްއޮތްްމިންވަރަށްްވުރެްމާްއެކަންކަންްފުޅާކޮށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްވެސް.ް ްތަނެއް ްވާހަކަދައްކާ ްކަމުގޮސްގެން ްބަޖެޓު ްމި ްމިކަން، ްބޭފުޅުންނެއް ްގިނަ ްމާ ްބަޖެޓުގައި ްފަހަރުގެ ްމި ވެސް

ްފެން ްމި ްކޮންކްލޫޝަނަކަށް ނޑުގެ ްތެރެއިްންއަޅުގަ ްބަޣާވާތެއްގެ ްކަމެކޭ. ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްމީހަމަ ނަނީ

ްތެރެއަށްް ްހަމަތަކެއްގެ ްނުވަތަ ްއުސޫލަކަށް ްކަނޑައެޅޭ ްވަކި ްހިޔެއްނުވެއޭ ްވެސް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްސަރުކާރަކުން އުފެދޭ

.ްމާލޭގެްރެޖިސްޓެޑްްއާބާދީގެްދެގުނަްމާލޭްބައިކޮށްފައިްއެއްބައިްއާބާދ3ްްީކަމެއްްފެއްތޭނެްކަމަކަށް.ްމާލެްއަކީްރާއްޖޭގެް

ް ްއަކީ ްމާލެ ްބަންދުކޮށްލީ.24ްްބަލަހައްޓާ. ްއެ ްމާލެ ްއިހަކަށްދުވަހަކު ްދާދި ްއެހެންނަމަވެސް ްތަނެއް. ްހިނގާ ގަޑިއިރު

ްޓޫރިޒަމްް ްބޮޑު ްއޮތް ްމި ްކައިރީގައި ްމިތާ ްޓޫރިޒަމް ްހިސާބުގަނޑު ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްނުވަތަ ްވަށައިގެން ްމާލެ މާލެއަކީ

ށްތަކުންްއެތައްްބަޔަކުްޓްރާންސިޓުކުރާްތަނެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމަްއެއްވެސްްވިސްނުމެއްްނެތި،ްމާލެްބަންދުކޮށްލީ.ްރަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްދާއިރާގެ ްއެނގޭނެ ްމެންބަރުންނަށް ްމާލޭގެ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްއަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ

ްމީހުން ްމާލޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްނުފެންނާނެ.ްހިނގައިލާއިރު ްތިހާވަރަކަށް ްވޯޓުލާްމީހުން ނޑުމެންނަށް ްބުނާ،ްއަޅުގަ ނޭ

ްމީހުން.ްއެހެންވެއްޖެއްޔާް ްވަރަށްްގިނަވާނެްމުޅިްރާއްޖޭގެްއެކިްހިސާބުތަކުންްއައިސް،ްމާލޭގައިްދިރިއުޅޭ ްހަމަ މާލޭގައި

ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއަކީ ްމާލެ ްވިސްނަންޖެހޭ. ްގޮތްތަކަކަށް ްތަފާތު ްވަރަށް ްދޭތެރޭ ްމާލޭގެްްމާލެއާ ްތަނެއް. ްވާނެ ހައްލަކަށް

ްމިް ްބަޖެޓަކުން، ްމި ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަސަރުކުރާނެ. ްއޭގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި ްގޮތުން ކަންކަންކުރާ

ްކަމަކަށް.ް ްފައިދާކުރާނެ ްއޭގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި ްސަބަބުން ްބަޖެޓުގެ ްއޮތް ްހަދާފައި ްމި ްއަށް ްމާލެ ްނުފެނޭ ޕްލޭނަކުން

ސްްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމާލެްއަށްްކަންކަންްވާްގޮތަކުން،ްމުޅިްރާއްޖެްއަށްްއޭގެްއަސަރުކުރާނެ.ްއެހެންނަމަވެ

ް ނޑުމެން ްއެއް.ްއަޅުގަ ްސިޓީ ްހިންގާ ނޑުއަޅައިގެން ްކޮ ްރާއްޖެ ްމުޅި ްއަކީ ްމާލެ ްއަސަރުކުރާނެ.ްއެއީ ްހެޔޮ ގ2112ްެއޭގެ

ްއުއްމީދުކުރީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި 9.7ްް%ްޕްރޮޖެކްޓެޑް ްސިންގަލް ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްއަމި ނޑުމެންގެްޑިޖިޓަށް ޅުގަ

އ12ްްެދަރަނިްތިލަކޮށްލެވޭނެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުްމިހާރުްއަޑުއަހާްގޮތުގައިްއެސްޓިމޭޓުްމިްކުރެވެނީް%

ްހައްލުތަކެއްްހޯދޭްތަނެއް ްމިްބަޖެޓުންްއަޅުގަނޑުމެންނަށް .ްވަރަށްްދެރަ.ްއަޅުގަނޑުްވެއްޓިއްޖެ.ްއަޅުގަނޑަކަށްްނުފެނޭ

ްގްރޫޕުގެް ްޕާލިމެންޓްރީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭނީ ްހަމަ ްބަހަކަށް ްފަހު ްއެންމެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ވެސް
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ް ްއެއީ ްރަޢުޔު. ްހުށަހެޅުއްވި ްތަނަށް ްމި ްޚަރަދުދޫކޮށްފައި،3ްްލީޑަރު ްރިކަރެންޓު ްވާވަރަށް ްކުއާޓަރަށް ްއެއް މަސްދުވަހުގެ

ނޑު ނޑަކަށްްނޭނގެްޤާނޫނީްގޮތުންްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއަޅުގަ މެންްމިކަމާްދޭތެރޭގައިްދެވަނަްވިސްނުމަކަށްްދާން.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްހިތަށްއަރާ ްއެބަ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްލިބޭނެ ްފުރުޞަތު ްމި ްމަޖިލީހަށް މި

ްބަ ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޓީއަކުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައިްމަޖިލީހުގެ ްސަލާމަތަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވަގުތަށް ްމި ްހަވާލުވެ، ޖެޓާ

ްތެރެއިންް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާތީ ްކަމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޔަކީ ްހަމައެކަނި ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ރައްޔިތުން

ްބަ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްހައްލުވަންދެން ްމައްސަލަ ްމި ްހަވާލުވެގެން ްމިކަމާ ލަހައްޓައިދެވޭނެްކޮމިޓީއަކުން

ގޮތެއްްހެދިއްޖެއްޔާްއެއީްވަރަށްްރަނގަޅުްކަމަކަށްްވާނެ.ްއަޅުގަނޑަށްްމިްވަގުތުްއަދިްއެއްގޮތަކަށްވެސްްދަންނަވާކަށްް

ްއައުމަކީް ްހުއްޓުމަކަށް ްޤައުމު ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްކަމެއް ްފާސްނުވާނެ ްއަދި ްކަމެއް. ްފާސްވާނެ ްބަޖެޓު ްމި ނޭނގެ

ްއެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސްްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްހޯދަންޖެހޭނެ. ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުވާނެ. ްކަމަކަށް ދޭ

ނޑުމެންްމިްތިބީްވަރަށްް ނޑުމެންްއެންމެންްރަނގަޅުްހެޔޮްގޮތެއްްމިްކަމަށްްހޯދޭނެްކަމަށް.ްއަޅުގަ އުއްމީދުކުރަނީްއަޅުގަ

 ނުތަނަވަސްވެފަ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާމަދުްގެްމެންބަރުްއަޙްްޑަހުވަދޫްދާއިރާކު

ްޝަހީދުކޮށްލާފައިވާް ްގޮތަކަށް ްއަނިޔާވެރި ްވަރަށް ްއަވަސްވެގަންނާނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! .`

ްކާމިޔާބުކުރައްވައިް ނޑި ްގޮ ްޝަހީދުކޮށްލުމަށްފަހު،ްއެ ްއަފްރާޝީމު ްޑޮކްޓަރ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ްމެންބަރުންނަށް،ްްއެ ްހުރިހާ ްހޮއްވަވައިދެއްވި ްއެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހޮއްވަވައިދެއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކޮއްކޯފުޅު މަނިކުފާނުގެ

ނޑުގެްދާއިރާގެްއެންމެހައިްރައްޔިތުންގެްނަމުގައިްޝުކުރުދަންނަވަމުން.ްއަދިްހަމައެއާއެކުް ހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުް ްވެސް ނޑުމެންްއެމަނިކުފާނަށް ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްދާއިރާގެ ގެ

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމ2113ްްަމިއަދުްމިްބަހުސްކުރެވެމުންދަނީްދައުލަތުގެްބަޖެޓު،ް ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްބަޖެޓު.ްއަޅުގަ

ްތަ ްއެއް ްދާއިރާ ނޑު ްވެސް،ްއަޅުގަ ްއަޅުގަނޑު ްއަވަސްވެގަންނާނީ ނޑަކީްވެސް ްވީތީވެ،ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް މްސީލުކުރާ

ްބޭނުންވާް ްކުރިއެރުމަށް ްއާއި ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްއެ ްއަދި ްހިމެނޭ، ްރަށްތަކެއް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ވެސް

ްނިކަމެތިް ްވަރަށް ްމުއްދަތުގައި ްދިގު ްވެދިޔަ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްއެއް ްދާއިރާ ްތިބި ރައްޔިތުންތަކެއް

ގައިްއެއްވެސްްވަރަކަށްްއަޅައިނުލެވި،ްއެއްވެސްްމިންވަރެއްގެްތަރައްޤީްއެއްްމިްފަހަކަށްްއައިސްްކޮށްދެވިފައިނުވާްހާލެއް

ްދަންނަވައިލާފަ.ްކުޑަހުވަދޫގެް ްއެއްޗެއް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަޝްރޫޢުތަކާ ްތަރައްޤީގެ ްދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ްފަ ްގިނަ ްވަރަށް ްވާހަކަ ްއެހެންނަމަވެސްްއެއަރޕޯޓުގެ ްދައްކަވައިފި. ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތްގޮތަށް، ްގިނަ ހަރު

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްއެއަރޕޯޓެއް ްކުޑަހުވަދޫގެ ްއަދި ްބަޖެޓަކުން ްމި ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ްހައްދަވައިދެއް ްއަވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ްއެއަރޕޯޓު ްކުޑަހުވަދޫގެ ްގޮވައިލާނީ ްއެކިްވެސް ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްތަފާތު ވާށޭ.
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ްވެސްް ްހަމަގައިމު ްއަދި ްއެއަރޕޯޓު ްކުޑަހުވަދޫގެ ްވިދާޅުވެއްޖެ. ްބޭބޭފުޅުން ްއެކިއެކި ްކަމަށް ްކުރައްވާފައިވާ ވަޢުދުތައް

ް ްވެދިޔަ ްފާހަގަކޮށްލަން، ްހަމަ ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްދާއިރާގ3ްްެހެދިފައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ އަހަރުގައި

ްޓަކައިްތަރަ ްހިމެނުމަށް ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައި ނޑުްވަރަށ3ްްްއްޤީގެްއެކިއެކިްމަޝްރޫޢުތައްްދިވެހި ްދުވަހުްއަޅުގަ އަހަރު

ްސަރުކާރުް ްނުވަތަ ްވެސް ްއައިއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްހިތާމައަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރިން. ްމަސައްކަތްތަކެއް ބުރަ

ްވަް ްހަމަ ނޑަށް ްވެސް،ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްވާފައިނުވާކަން.ްބަދަލުވެގެންދިޔައިރު ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއޭގެ ްޓަކައި ްސަބަބަކަށް ކި

ްދިޔައީް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްވެސް ްއޭރުގައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުގަނޑު ްމިދަންނަވާލަނީ މިހެން

ްއެއްބާ ްހުރިހާ ްދެވެންހުރި ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްއޭރުގައި ްކަންކަމުގައި ްފައިދާހުރި ްއޭގެްރައްޔިތުންނަށް ްދީގެން. ރުލުމެއް

ްކުޑަކަން،ް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްމުހިއްމުކަމެއްގެ އެންމެ

ްބަޖެޓަށްް ްނުވަތަ ްދިރާސާކުރާއިރު ްބަޖެޓު ްނުވަތަ ްފާސްކުރާއިރު ްބަޖެޓު ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުމެން ްހޯދުމަށްްވާހަކަދައްކާއިރު ްއެއް ްއާމްދަނީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްސަރުކާރުން ްނިމިގެންދިޔަ ްއެނގޭ. ްވެސް ނަށް

ޓަކައިްއެކުލަވާލިްނިޒާމަކީްޓެކްސްގެްނިޒާމު.ްއަޅުގަނޑުމެންގެްރައްޔިތުންގެްކަންބޮޑުވުންްއެންމެްބޮޑަށްްއެްކަމެއްގައިް

ް ްޖީ.އެސް.ޓީގެ ްޓެކްސް، ްގޮތުގައި ްއެއްކަމެއްގެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމަޖިލީހުގެްހުރި، ްމި ްވެސް ްއަޅުގަނޑަށް ްވޭ. ނިޒާމު

ްކަމަކީް ްހަމައެކަނި ްއައި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްކަންބޮޑުވުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަމާ ްދީގެން ްވޯޓެއް ްއަޅުގަނޑަށް ހަޔާތުގައި

ނޑުްއެްދުވަހުްއެްވޯޓުްދިނީްވެސްްއޭރުގައިްޤައުމުްހިންގު މާްޖީ.އެސް.ޓީގެްބިލަށްްވޯޓުދިނުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްފޯނުންް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްހުންނެވި ްކަމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަވާލުވެހުންނެވި،

ްބިލުް ްމި ްނެތޭ ްގެންދެވޭކަށް ްކުރިޔަށް ްމަޝްރޫޢެއް ްއެއްވެސް ްތަރައްޤީގެ ްވިދާޅުވީ، ްކައިރީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ގުޅުއްވާފައި

ްދެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ. ްއެހެންނަމަވެސްްފާސްކޮށްގެން ްކަމެކޭ. ްތާއީދުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްޓެކްސްނެގުމަކީ ންނެވީ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްޚިޔާލުތަފާތުވުން ްއަޅުގަނޑުގެ ްއޭގައި ްއަދަދޭ. ްވަގުތާއި ްނަގާ ތަފާތަކީ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުތައް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްބައެއް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެކަންްްއެކަން ހުށަހެޅިން.ްއެހެންނަމަވެސް

ް ްނުކުރެވޭނޭ. ްވެސް ްހަމަގައިމު ްކަންތައްތަކެއް ްތަރައްޤީގެ ްވިދާޅުވީ ްދެން ްނުދިޔަ. ްވެގެން ްވިދާޅުވީްއެގޮތަކަށް ދެން

ްވެސްްނުކުރެވޭނޭ.ްއެހެންްދެންނެވީމަ،ްއަޅުގަނޑުްދެންނެވީްމަނިކުފާނޭްތަރައްޤީގެްްތަރައްޤީގެްކަންތައްތަކެއްްހަމަގައިމު

ްމި ްއެހެން ްމީހަކު. ްއެއްވެސް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްނެތޭ ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކަމަކީްްވާހަކަދައްކައިގެން ދެންނެވި

ްބަޖެޓ2111ްު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ްއެްވަނަ ްދިޔައިރުގައި ްވިދާޅުވިްފާސްކުރެވިގެން ްހިމެނިފައިްބަޖެޓުް،މަނިކުފާނު ގައި

ްމެންބަް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަްނެތަސް ްމިއީ ްދެންނެވިން ނޑު ްކޮށްދެއްވާނަމޭ.ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްފާހަގަކޮށްފައިވާ ރުން

ނޑުްހަމަގައިމުް ްވާހަކަތަކެކޭ.ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވެފައިވާ ްއޮންނާނީްްމަނިކުފާނު ްދަންނަވާފައި ްއަހަރުގައި ްއެ ކަމެއްގ3ްްެވެސް

ްމިންވަރެއް. ްކެރިކުޅަދާނަވެގެންވާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއެއީ ްދ.ްވާހަކަ. ްދ.ްއެއީ ްރައްޔިތުން އަށްްްކުޑަހުވަދޫްވާނީ

ްޤާއިމު ްއެއްޗެއް ްކޮންމެވެސް ްނަމަވެސް ްނަރުދަމާ ްނުވަތަ ްބަނދަރު ްދ.މާއެނބޫދޫގެ ް،ކޮށްދިނުމާބަދަލުކޮށްދިނުމާއި



211 

 

ްއެ ްތިމަންނަ ްމިފަހަރު ްވިދާޅުވި ްހަދައިދިނުން. ްތޮށި ްބޭރު ްބަނދަރުގެ ްއެކަންްްކުޑަހުވަދޫ ްވެސް ްވިދާޅުވީތީ ްމަނިކުފާނު

ްދާް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޔަޤީނޭ ްހަމަ ްއެްއިކޮށްދެއްވާށޭ. ްކޮންމެއަކަސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްވާނަމޭ. ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ރާގެ

ްކުރުމަށްް ްކަންތައް ްއަޅުގަނޑުގެްްތަރައްޤީގެ ްހުރި. ްގޮންޖެހުންތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޭރު ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ޓަކައި

ނޑުްފަރާތުންްސަރުކާރަށްްއެއްބާރުލުންނުލިބޭތީސްްކަމެއްްނުކުރަނީްސަބަބުންނޭްދާއިރާގެްތަރައްޤީގެްއެއްވެ .ްއޭް.ްއަޅުގަ

ނޑުްއެްްއެހެންކަމަށް ނޑުްވިން.ްއެްވޯޓުްޤުދެންނެވީްއެްްފައިޒްވިން.ްއަޅުގަނޑުްމިސެކްރިޓަކައިްއަޅުގަ ރުބާނީްއަޅުގަ

ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިނިން. ނޑު ްްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްކޮށްދެއްވި ްބަޖެޓުވ2111ްަމަނިކުފާނު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ގައިްނަ

ްއޮ ްބަނދަރުްތްްހިމަނައިދެއްވާފައި ްކުޑަހުވަދޫ ްމަޝްރޫޢުކަމަށްވާ ްތަރައްޤީގެ ްހެދުމަށްްގެްހަމައެކަނި ްތޮށި ޓަކައިްްބޭރު

ނޑުްްމިލިޔަންްރުފިޔާްއޭގެންްއުނިކޮށްދެއްވީ.ްއެކަމަށ15ްްްތްދެއްވާފައިްއޮއިހިމަނަ ނޑުްދަންނަވާނީްއަޅުގަ ޓަކައިްއަޅުގަ

ްނަމެއްް ްކޮންކަހަލަ ްނަމުގައި ްރަށްްްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްނޫނިއްޔާ ްދަންނަވާނީ ްދޭނީ.ްޝުކުރުތޯ ބާއޭ

ނޑުްރައްޔިތުންނަށްްދޫކޮށްލަން.ްކޮންމެއަކަސްްް،ފޮހެލަދެއްވީމަ ނޑުމެންްހިތާމަތޯްކުރާނީ.ްއެކަންްއަޅުގަ އެކަމުގައިްއަޅުގަ

ްއެ ްއެހެން. ްވެގެންދިޔައީ ްހަމަތަކުގެކަންތައް ްޤާނޫނީ ްކޮންމެއަކަސް ްހުއްޓާ ްސަރުކާރުްހެން ްއަދުގެ މިއަދުްް،މަތީން

ްޑރ. ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްމިްްއަޅުގަ ްގުޅިގެން ްއައުމާ ްސަރުކާރު ްމަނިކުގެ ްޙަސަން ްވަޙީދު ްްމުޙައްމަދު 9ްވީ

ކޮށްދެއްވައިފި.ްއެހެންކަމުންްްއަށްްްއިރާމަސްދުވަހުގެްތެރޭގައިްއަޅުގަނޑަށްްވަރަށްްބޮޑުްކުރިއެރުންތަކެއްްއަޅުގަނޑުގެްދާ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުގެ ްހަމަ ނޑު ްވަރަށްްްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކީ ްޝުކުރުދަންނަވަން. އެކު

ްދާއިރާގައިްއާދޭހާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްް،އެކު ްދައުލަތަށް ްބަޖެޓަށްްްހަމަ ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ޓަކައި

ވާނީގެްރައްޔިތުންްކުޑަހުވަދޫްްދ.ް،އެކުްއަޅުގަނޑުްތަކުރާރުކޮށްްއެދެމުންދިޔައިންްޓަކައިްވަރަށްްއާދޭހާްކޮށްދިނުމަށްލުއި

ްއެހެންނަމަ ްބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ. ްއެް،އަށް ްވެސް ްކައުންސިލު ްވެސްްްއެ ްޚަރަދެއް ްއެ ްހޮވާކަށްނުޖެހޭނެ. ތަނުގައި

ްނުކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދައުލަތުގެްކުރާކަށްނުޖެހޭނެ. ްއުނދަގޫކޮށް ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ްއެކަމަކު ދެއްވާ.

ތަފާތުްއެކިއެކިްް،ގައިްހިމެނިފައިްނެތަސްއެއްްބަޖެޓުްވެސްްއެކަންްކުރެވޭނެްފައިސާްއެއްްހަމަގައިމުްބަޖެޓުގައިްފައިސާ

ްއަޅުގަޕްރޮގްރާމު ްކަމީ ްކޮށްދެއްވި ްއެކަން ްތެރެއިން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްތެރެއިން، ްސަރުކާރަށްްތަކުގެ ްއަދުގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު

ްމިއަދުގެް ްވެސް ްތޮށި ްބޭރު ްބަނދަރުގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްކަމެކޭ. ްޙައްޤު ްޝުކުރުދަންނަވަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހައްދަވަ ްއެކަމަށްއިްސަރުކާރުން ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަްދެއްވާކަމީ ްޝުކުރުއަދާކުރާ ްމިއީްޓަކައި މެކޭ.

ްމިކޮންމެއަް ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިްްކަސް ްބަޖެޓަކަށް ްހީލަތުގެ ްމަކަރާއި ްވާހަކަދެއްކޭއިރުގައި ތަނުގައި

ްއެއަކަށްްްބަޖެޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްވެދާނެ. ްސިފަކުރައްވާ. ްއެބަ ްބޭބޭފުޅުން ބައެއް

ްނެތިންްް،ޗެލެންޖުކޮށް ްދަންނަވާކަށް ނޑުްއެއްޗެއް ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު .

ްހައިްދާއިރާ ްމެންބަރެއްގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްއޭގަްސިއެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުއްޓޭްްއިއްޔަތުން އެބަ

ްއެހެންވީމާ ްލިބިފަ. ްކުރިއެރުންތަކެއް ްބަޖެޓު، ްބައެމިހާރުވެސް ްހުރި ްހިމެނިފައި ްއަޅާބަލާއިރުްގައި ްކަންތައްތަކާ އް
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ނޑުްއެްރަށަކަށްްނިސްބަތްވާްދ. ތަނުގައިްވަރަށްްގިނަްްމާއެނބޫދޫްއަކީްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމިްމާއެނބޫދޫ.ްދ.ްއަޅުގަ

ްމަޝްރޫޢުތައްް ްހިމެނިފައިވާ ްސަރުކާރުގައި ްނިމިގެންދިޔަ ްމި ްނުވަތަ ްކުރީގައި ްބަޖެޓުގައި ްފާހަގަކުރައްވައިފި ބޭފުޅުން

ް ނޑުްްގެންދިއުމަށްކުރިއަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްހުރި ްކަންބޮޑުވުންތައް ްމެދު ްއުސޫލުތަކާ ްގެންގުޅުއްވާ ްސަރުކާރުން ޓަކައި

ްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންނަމަވެސްްދަންނަވާނީ ްއެކަންތަކަށޭ. ްޚަރަދުވެގެންދަނީ ްބައެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްބައެއް، ްބޮޑު ްއެންމެ ގެ

ްކޮށްދެއްް ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްސަރުކާރުން ްހިތާމައާްނިމިގެންދިޔަ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންްްވާފައިނުވާކަން ްފާހަގަކުރަން. އެކު

ްދ. ްކަމަކީ ްހެދުމަށްްްމިދަންނަވާ ްބަނދަރެއް ްްމާއެނބޫދޫގައި ްމައުމޫނ2117ްްުޓަކައި ްއަލްއުސްތާޛު ްއަހަރުގައި ްވަނަ

ް ްބަޖެޓ2117ްުވެރިކަމުގައި ްދައުލަތުގެ ްރޭވިގެންގޮސް ްމަޝްރޫޢު ްހެދުމުގެ ްބަނދަރެއް ްއަހަރުގައި ްފައިސާްވަނަ ގައި

ނޑުމެންނަށްްއެކަންްވެގެންްްމާވަނަްއަހަރުްވެރިކ2118ްަކުރެވިގެންދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެލޮކޭޓުް ްހަވާލުވުމަށްފަހުްއަޅުގަ

ނޑުްއިދިޔަްގޮތެއްްނޭނގެ.ްމިހާތަނަށްްއަ ނޑުްދަންނަވާނީްއަޅުގަނޑުްއެްރަށަކަށްްނިސްބަތްވާްއަޅުގަ އިރުްވެސްްއަޅުގަ

ްވަރަކަށްްއަހަރުްދުވަހުގެްތެރޭގައިްހަމަގައިމ11ްްުއަކީްތަރައްޤީގެްއެއްވެސްްމަޝްރޫޢެއްްމިދިޔަްމާއެނބޫދޫްް،އުފަންރަށް

ްއެހެންވީް ްނޫނޭ. ްރަށެއް ްއޮތް ްކުރެވިފައި ްމާވެސް ްމިްމި، ްއުސޫލަކުންނޭ ްއެކަހަލަ ްމިްދަންނަވަނީ ްކުރީގައި ްއޮތީ

ނޑުމެންނަ ވާނީްރައްޔިތުންްްށްްވަރަށްްބޮޑުްފެހިްސިގުނަލެއްްދ.ކަންތައްތައްްކުރެވިފަ.ްދެންްހަމައެއާއެކުްމިއަދުްއަޅުގަ

ްބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ްއަށް ްއެްކުޑަހުވަދޫ ްނުވެްޓަކައި ްދުވަސްތަކެއް ްގިނަ ްމާ ްކޮށްދެއްވާފަ. ްއެކަން ް،ބިންގާއެޅިް،އޮތީ

ްފޯރުކޮށްދީްގެމަސްރޫޢު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްބޯހިޔާވަހިކަން ްޖެހިގެންގޮސް ްއެްް،ޢަމަލީސިފަ ްގެދޮރު ންނަށްްމީހުްއެ

ްހަމަގައިމުްލިބިގެންދާނެކަމާ ްއަޅުގަނޑު ްއަވަހަކަށްްްމެދު ްއެންމެ ްވީ ްގޮވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޝައްކެއްނުކުރަން. ވެސް

ވެސްްވާނީްކައުންސިލަށްްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުތަކެއްްކުރާކަށްނުޖެހޭނޭ.ްްސަރުކާރުންްއެކަންްކޮށްދެއްވާށޭ.ްއޭރުންްހަމަގައިމު

ްއުސޫލުގެ ްމި ްމިމަތީްއެހެންވީމަ، ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައްްްން ްއެކިއެކި ްތަރައްޤީގެ ްދެން ދަންނަވަނީ.

ްބަޖެޓުް ްމި ްއެނގޭ ްއެބަ ްވެސް ނޑަށް ްހިތްހަމަޖެއްސުމަށްއަޅުގަ ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްހިމެނިފައިވާއިރުގައި ޓަކައިްްގައި

ނޑަށްްމިއަދުބަޖެޓުް ްޖަހާފައިްހުރީ.ްރަނގަޅު.ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްވަރަކަށްްނަންްްގައިްނަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީްއެއްވެސް

ްކުރެވޭނީ.ްް،ޖެހިޔަސް ްއެކަން ްކޮށްދިނިއްޔާއޭ ްއެްސަރުކާރަކުން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހިޔަސް ްއަދަދު ްމަސްރޫޢުގެ އަދި

ްމިްކަމަށްްއެހެންނޫން ނޑުމެންނަކަށްްނެތޭ.ްއެހެން ްއަޅުގަ ްްވަންޏާމު 15ްްދެންނެވީ ްހިމެނިގެން ްރުފިޔާ 2111ްމިލިޔަން

ްދައުް ްހަމަ ްވެސް ްއަހަރު ްވަނަ ްބަޖެޓުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްްމިލިޔަނ15ްްލަތުގެ ްއެކަމަކު ްއޮތް. ްހިމެނިފައި ރުފިޔާ

ްކުޑަކުޑަކޮށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނުނު. ްތަނެއް ްކޮށްދިން އެކަން

ގެްދާއިރާގެްހަމަގައިމުްވެސްްމާއެނބޫދޫގެްބަނދަރުްހެދިގެންދާނެްކަމުގެްވިސްނާލަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަނޑު

ްނަރުދަމާގެް ްކަމަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދަތިވެފައިވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރަށުގައި ްއެ ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ނޑަށް ްއަޅުގަ އުއްމީދު

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްހާލުގަ. ްވަރަށް ްތިބީ ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ްތަޣައްޔަރުވެ، ްފެން ްނިޒާމުްނިޒާމު. ްނަރުދަމާގެ ންނަށް

ްދުޅަހެޔޮކަމެއްް ްޞިއްޙީ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްނެތް ނޑުމެންނަކަށެއް ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ގާއިމުކުރެވިގެން
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ްދަންނަވަން،ް ްއެއްކޮށް ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްގެނެވޭކަށެއް. އެތަނަށް

ްކުޑަް ްއަދި ްދ.ްްބަޖެޓުގައި ްގާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްއަވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ްއޮތަސް ްހިމަނާފައި ގޮތަކަށް

ްހަމަް ްސަރުކާރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްވުމަށް ްއެކަން ްއެހެންކަމުން ްކަމެކޭ. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުން މާއެނބޫދޫގެ

ްމަޝްރޫ ްހުރި ްރޭވިފައި ްކުޑަހުވަދޫގެ ްހަމައެއާއެކު ްއެއްފަސްކުރުމުގެްގޮވާލަން. ްއާބާދީ ްއަކީ ްކުޑަހުވަދޫ ްވެސް، ޢުތައް

ވިސްނުންްގެންގުޅުއްވާްރަށަކަށްްވާތީވެ،ްއަޅުގަނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްކޮންމެހެނެއްްވެސްްއެތަނަށްްބޭނުންވާްތަރައްޤީތައްް

ރަށުގ3ްްެރިއުޅެމުންދޭްކޮށްދޭން.ްއެހެންްމިދެންނެވިްކަމަކީްއެންމެްރަށެއްގެްރައްޔިތުންނެއްްނޫން،ްމިހާރުްއެރަށުގައިްދި

ްނިސްބަތްވާް ްޕާޓީތަކަށް ްއެކިއެކި ްހަމަ ްޚާއްޞަކޮށް ްމެންބަރުން، ްގިނަ ްވަރަށް ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރައްޔިތުން.

މެންބަރުންްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްފާހަގަކުރައްވައިފި،ްއާބާދީްއެއްފަސްކޮށްގެންްނޫނިއްޔަކާްއަދިްހަމަްމިްބަޖެޓުންްވެސްް

ްބޭނުންވާްޙަޤީޤީްފާހަގަކުރައް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްނުވަތަ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއެއްފަސްކޮށްގެންްނޫނިއްޔަކާ ވައިފި،ްއާބާދީ

ްއާބާދީް ްކޮބައިތޯއޭ. ްއެއްފަސްކުރުމަކީ ްއާބާދީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްނުގެނެވޭނެ. ްއެއް ތަރައްޤީ

ްކުޑަހުވަދޫ ްމިދެންނެވި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތަރައްޤީކުރަން.ްއެއީްްއެއްފަސްކުރަނީ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަށްރަށް ކަހަލަ

ްގިނަް ްވަރަށް ްސަރަހައްދުގައި ްއެ ްއަކީ ްކުޑަހުވަދޫ ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮށްދެވޭ ްއެކަނި ްރައްޔިތުންނަށް ކުޑަހުވަދޫ

ް ްތަރައްޤީވެގެން ްކުޑަހުވަދޫ ްއެހެންކަމުން ްރަށެއް. ްހިފަމުންދާ ްބޭނުން ްރަށުގެ ްއެ ްހަމައެކަނިްރައްޔިތުންތަކެއް ދިޔައިމާ

ްއަދިް ްވެގެންދާނެ. ްފަސޭހަތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްދައުލަތަށް ްނޫން. ްރައްޔިތުންނަކަށެއް ްކުޑަހުވަދޫގެ ފަސޭހަވާނީކީ

ްފަސޭހަތަކެއްް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެކަމުގެ ްވެސް ްރައްޔިތުންތަކަށް ްބައިވަރު ްއެތައް ްހިމެނޭ ްސަރަހައްދުގައި ްއެ ހަމައެއާއެކު

ް ްވެގެންދާނެ. ްވާހަކަތައްްވެސް ްރަށްތަކުގެ ްއެހެން ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްހަމަމިއާއެކު ދެން

ްއަދިް ްރޭވިފައިވޭ. ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްއަށް ްމީދޫ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ްކުޑަކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ވެސް

ްއެހެންނަ ްކަމެއް، ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްއަށް ްބަނޑިދޫ ްކަމެއްްހަމައެއާއެކު ްއެއްވެސް ްހުޅުދެލީގައި ްރިނބިދޫ، މަވެސް

ްއެް ްކަމެކޭ. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަމީ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެސް ހަމަގައިމު

ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭް ްއެބަ ްމިންވަރެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްރައްޔިތުންނޭ. ްދިރިއުޅެނީ ްވެސް .ްތަންތަނުގައި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކިޔަމުންދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ނޑުމެންނަށް ްމ23ްްިއަޅުގަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްވާހަކަ.ް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއަސާސީ ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްކެރިކުޅަދާނަކަން ްދައުލަތުގެ ބަޔާންކުރަނީ

ްދައުލަް ްދިވެހި ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑުމެންނަކަށެއް ްއެއީްއަޅުގަ ްވަގުތު ްވާ ްބަޖެޓެއްްކަމުގައި ްނޫން ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓަކީ ތުގެ

ްތެރޭގައިް ްމުސްތަޤުބަލެއްގެ ްކައިރި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދެކެނީ ްކަމަށް ްވަގުތު ްލިބޭ ކެރިކުޅަދާނަކަން

ްވަރަށް ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެސް ްމަތިންްއެބަްްއެކަންވެގެންދާނެްކަމަކަށެއްްއަޅުގަ ގިނަްފަހަރު

ްއިސްކަމެއްް ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްދޭން ްކަންކޮޅުތަކަށް ްއެކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮވައިލާ،

ދެއްވާްވާހަކަ.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްމިްބަޖެޓަށް،ްމިްމަޖިލީހަށްްބަޖެޓުްހުށަހެޅިއިރުގައިްވެސްްހަމަް
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ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްއެކަން ްވިސްނަވާވަޑައިގެން، ްމައްޗަށް ްކަންކަމުގެ ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ފާހަގަކޮށްލި.

ްކުރަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްމަސައްކަތެއް ްބުރަ ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރަށްރަށަކަށް އެކި

ް ްޓަކައި ްކޮށްދިނުމަށް ްއަހ2112ްައެކަން ްހުވަފެންތަކެއްްވަނަ ްކުލަގަދަ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބަޖެޓުގައި ރުގައި

ްތަޢާރަފުކުރެވިގެންދިޔަް ްގޮތުގައި ްޕްރޮގުރާމެއް ްމަޝްހޫރު ްއެންމެ ްއެންމެންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ފެނިގެންދިޔަ.

ް ްޕްރޮގުރާމު. ްތ2112ްެސީ.އެސް.އާރު ްޕްރޮގުރާމު ްސީ.އެސް.އާރު ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްވެސްްވަނަ ނޑު ްއަޅުގަ ރޭގައި

ްބަޖެޓުް ްދައުލަތުގެ ްހިމެިނގެންދިޔަ. ްއެކަން ްޓަކައި ްގާއިމުކުރުމަށް ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްދ.މާއެނބޫދޫ ްނިސްބަތްވާ އެރަށަކަށް

ްކުލަް ްޙަޤީޤީ ްކިހާވަރެއްގެ ްމިއީ ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގެން، ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ދިރާސާކުރެއްވި

ނޑުްދަންނަވާލަންްމިްޖެހޭނެްކަމެއް ހޭ.ްވިދާޅުވީްބަޖެޓުގައިްފައިސާްއެލޮކޭޓުކުރުމަށްވުރެްގެރެންޓީްކަމެކޭ.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްއެއްވެސްް ްދަށުން ްޕްރޮގުރާމުގެ ްސީ.އެސް.އާރު ްަރށެއްގައި ްއެއްވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް، މަޖިލީހުގެ

ްނެ ްޔަޤީން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑަށް ްހިނގައިފިތޯ. ްގޮވާލަނީްމަޝްރޫޢެއް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންކަމުން ްއެއް. ްހިނގާފަ ތް

ްޚިލާފަށްް ްގަވާއިދާ ްރަށްތައް ްދޫކޮށްފައިވާ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްރަށްތައް ްދަށުން ްޕްރޮގުރާމުގެ ސީ.އެސް.އާރު

ްގަް ްޤާނޫނާއި ްއަތުލުމަށް. ްއަތުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްރަށްތައް ްއެ ްވާނަމަ، ްޚިލާފަށްްދޫކޮށްފައި ވާއިދާ

ްޓަކައިް ްކުރުމަށް ްއެކަން ްގޮތަށް ްދެމެހެއްޓެނިވި ްއަތުލައި، ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްރަށްތައް ްވާނަމަ،ްއެ ްދެވިފައި ރަށްތަކެއް

ްހުރިހާް ްގޮވާލަން،ްއެ ްސަރުކާރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެކަން

މަށް.ްއާދެ!ްދެންްއަޅުގަނޑަށްްހަމަްބަޖެޓުގައިްހުރިްބައެއްްކަހަލަްނުކުތާތަކަށްްއަޅުގަނޑުްޖެހިލާނަން.ްރަށްތަކެއްްއަތުލުް

ްދައުލަތުގެް ްދިވެހި ްވިދާޅުވެފައިވޭ، ްމިނިސްޓަރ ްފިނޭންސް ްހުށަހެޅިއިރުގައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

ް ްގޮތެއްގައި ނޑު ްމައިގަ ްމައްޗަށ3ްްބަޖެޓަކީ ްހަމަްްކަމެއްގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޭގެތެރޭގައި ްބަޖެޓެކޭ. އެކުލަވައިލެވިފައިވާ

ްބަޔަކުްއުފެއްދުމަށްް ްފުދުންތެރި ްއެއްފަސްކުރުން.ްއަދިްހަމައެއާއެކު ްގާއިމުކުރުން.ްއާބާދީ ްޢަދުލުއިންޞާފު ފާހަގަކުރައްވާ

ނޑުްދަންނަވާނީ ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަން.ްއަޅުގަ ދިވެހިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިްފަހަރުް،ްޓަކައިްމަސައްކަތްކުރުން.ްއަޅުގަ

ް ްއޮތީ 16.9ްްމި ްލަފާކުރަނީ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްއޭގެތެރޭގައި 12.9ްްބިލިއަން. ބިލިއަންގ12.9ްްެބިލިއަން.

ް ްޓަކައ16.9ްްިބަޖެޓަކުން، ްހެދުމަށް ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކުން ބިލިއަންގެ

ނޑު ްއެްއަޅުގަ ްއަދަދަކީ، ްކޮންމެ ްއަރާ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްލިބޭ ްއެބަ ްމީގެތެރެއިން ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ މެން

ް ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްގުނިފައި މިލިއަނ16.9ްްްމިލިއަނުން

ް ްތަރައްޤީގެ ްލިބިގެންދާނެ.ްހަމަްއޭގެތެރޭގައި ްބޮޑަށްްރުފިޔާ ްތެރޭގައިްވަރަށް ްލިބޭނެްކަންކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް،ްއާމްދަނީ

ްލޭނުް ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ، ްވިސްނާފަ. ްމައްޗަށް ްއާމްދަނީގެ ްލިބިދާނެ ްމަސްވެރިކަންކޮށްގެން ްލޭނު ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ

ް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްކުރެވިއްޖެ ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭގައި ްއިތުރ9.7ްުމަސްވެރިކަން ްމީގައިްއިންސައްތަ ްކަމަށް ވެގެންދާނެ

ްވެސްް ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްމުޢާހަދާއަކުން ްސޮއިކޮށްފައިވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު އަންދާޒާކޮށްފައިވޭ.
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ނޑުމެންނަށްްމިްތަނުގައިްލޭނުްމަސްވެރިކަންކޮށްގެން،ްމިޔަރުގެްމަސްވެރިކަންކޮށްގެންްރައްޔިތުންނަށްް ވަކިވެފައި،ްއަޅުގަ

ް ނޑުގެްއާމްދަނީ ްކަ ްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތްތަކެއް ލިބޭނެ

ނޑުމަސްް ނޑިްނުވަތަްކަންނެލިްނުވަތަްކަ މުއްސަނދިކަންްލިބިފައިވާްބަޔަކަށްްވާތީވެ،ްކަނޑުންްމާދަމާްދާްގޮތަށްްރާގޮ

ްމުޢާހަދާތަކުގައިްސޮއިކުރީމަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށްްލިބެންވާްއާމްދަނީތަކެއްްނުލިބޭނެ.ްނުބޭނޭނެްގޮތަށް ކާްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެވޭްލިބޭްއާމްދަނީްއަށްްވުރެ...ް ްއެހެންވީމާ،ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްމިްއޮތީްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްމިހާރު ްޝުކުރިއްޔާ. ްދ2113ްަވަގުތުހަމަވެއްޖެ. ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްފުރުޞަތަށްްވަނަ ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓު އުލަތުގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްހާޒިރުވެވަޑައިގެން ްއަށް ްޖަލްސާ ްވަގުތު ްމި އެދިވަޑައިގެން،

ްމެންބަރުންގެް ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ްއަދި ްބަލާއިރު، ްވަގުތަށް ްހޭދަވި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްނިމުނީ. ްމި ފުރުޞަތުއަރުވައި

މެންބަރަކުްމިްބަހުސްގައިްބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވޭ.ްއަދ61ްްިދުވަހުގެްމައްޗަށްްބަހާލައިގެނ3ްްްބަލާއިރު،ްމިްއަދަދަށްް

ް ްޖަލްސާގައ16ްްިޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްއިއްޔެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ. ްމެންބަރުން ްބަހުސްގައި ގަޑިއިރު

ްމެ ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގެ ްއެއްްދަންނަވައިލެވުނު، ްވާހަކަ ްގޮތުން، ްބެހޭ ްވަގުތާ ްހޭދަކުރައްވާ ންބަރުން

ްކުރިް ްމެންބަރުންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިއްޔެ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމިއަދު ްއުފަލާއެކު ްއަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލެވުނު.

ހެރަްރޭގަނޑުގެްއިންްފެށިގެންްމިހާރުްއ9:11ްެއިލްތިމާސްްމެންބަރުންްހިތުގެއަޑިންްޤަބޫލުކުރައްވައި،ްމިއަދުްހެނދުނުް

ްތިޔ11:31ްްަ ްމަޖިލީހުގައި ްނުގެއްލި، ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްޖެހެންދެން ްމިހާތަނާ ްދިޔައީ. ްފަސްވެ އަށްވުރެ

ްމެޖޯރިޓީް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ. ްޝުކުރުދަންނަވާ ްއަޅުގަނޑު ްމަސައްކަތްޕުޅަށް ްކޮށްދެއްވި ްތިޔަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުް ްލީޑަރު ްމައިނޯރިޓީ ްކޯރަމްްލީޑަރާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެއްބަސްވެވަޑައިގެން، ްދަންނަވާލުމަކަށް ްދަންނަވާލި ްމިއަދު ގަނޑު

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހަމަޖައްސަވައިދެއްވި ްއިންތިޒާމުތައް ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ނުގެއްލޭނެ

ްހިނގަ ްވަގުތު ްބަހުސްގެ ްމިއަދު ްފާހަގަކުރަން، ްގޮތެއްގައި ްޚާއްޞަ ނޑު ްވަގުތުގައިްއަޅުގަ ްދިގު ްދިޔަ ްމި މުން

ްމެންބަރުންގެް ްތިއްބެވި.ްއެ ްމެންބަރުން،ްވަކިްމެންބަރުންކޮޅެއްްއެބަ ްހޭދަކޮށްދެއްވި ނޑުމެއްްނެތިްމިްޖަލްސާގައި މެދުކެ

ްތަނުގައިް ްމި ްމެންބަރުން ްއެ ްނެތި ްވަރުބަލިކަމެއް ްއެއްވެސް ްފެންނަމުންދިޔަ. ްއަބަދުމެ ްއަޅުގަނޑަށް މޫނުފުޅުތައް

ްއެްތިއްބަވަ ްބޭފުޅުންކޮޅެއް. ްފާހަގަކޮށްލާ ްއެކު ްޝުކުރުވެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްވަގުތުތައް ްހާދަކޮށްދެއްވި އިގެން

ްހުރިހާް ްފެނިވަޑައިގަންނަވާ ްޖަލްސާ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްނަމަވެސް ްނުދެންނެވި ްވަކިވަކިން ްނަންފުޅުތައް ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެއްްނެތިްމިްތަނުގައިްވަކިްބޭފުޅުންކޮޅެއްްއެބަްބޭފުޅުންނަށްްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ،ްމިއަދުްހެނދުނުް އްސުރެްމެދުކެ

ްމިް ްބޭފުޅުން ްއެ ްދިޔައީ ްއެ ްފުރުޞަތުލިބިގެން ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެދިވަޑައިގެންނެވި ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ތިއްބެވި.

ްބު ްކޮށްދެއްވި ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްތަނުގައި ްމި ްޓަކައި ްހިފަހައްޓައިދެއްވުމަށް ްއެހެންވީމާ،ްކޯރަމް ްމަސައްކަތްޕުޅުން. ރަ
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ްތިޔަް ްޝުކުރުދަންނަވަން ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްއެއް އަދިވެސް

ްއިނދެް ްތަނުގައި ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަހުސާ ްބަޖެޓު ްޓަކައި. ްމަސައްކަތަށް ްބުރަ ކޮށްދެއްވި

ްވަރަށްްއަޑުއަހަމު ްދިރާސާކުރައްވައި، ްބަޖެޓު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްއެކު. ްޝައުޤުވެރިކަމާ ްވަރަށް ްގެންދިޔައީ ން

ްޔައުމިއްޔާް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްޚިޔާލުފުޅުތައް ްއެ ްފާޅުކުރައްވައިފި. ްޚިޔާލުތަކެއް އުފެއްދުންތެރި

ްކޮް ްވާހަކަފުޅުތަކަކަށްްރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ.ްއަޅުގަނޑުްފޮނުވާނަން.ްޔަޤީންކުރާްގޮތުގައިްބަޖެޓު ްހުރިހާ ްދެއްކެވި ްއެ މިޓީން

ނިންމާލުމުގެްކުރިންްމަޖިލީހުގެްމިއަދުގެްޖަލްސާްއާއިްއިއްޔެގެްޖަލްސާއާްއަދިްއިހަށްދުވަހުގ9ްްެމިްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ނޑުްޖަލްސާގައިްވެސްްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްބަހުސްކުރަމުންްދިޔައިރުްމަޖިލީ ހުގެްރިޔާސަތުްއެކިްފަހަރުްމަތިންްއަޅުގަ

ްރިޔާސަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްހޭދަކޮށްދެއްވައިގެން ްވަގުތުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްފަހަރުތަކުގައި ދޫކޮށްލަންޖެހުނު

ްއެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމުޙައްމަދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްޓަކައި ްކަމަށް ކުްބަލަހައްޓައިދެއްވި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްނަންފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްނަމުގަޔާއި ްއަމިއްލަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްވަރަށްް ްއަމީންޢާއްމު ްމުވައްޒަފުންނާއި ްއިދާރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ް ްއެކު ނޑާ ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްމި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްބުރަކޮށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންދެއްވި

ްއައިޓަމުްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.9ްްއެކުްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްސަތުންްވާހަކދެއްކެވުން:ރިޔާ

ްގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަމުް.ްނުނ11ިއައިޓަމުްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް.ްކޮމިޓީތ11ައައިޓަމުްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް
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ްހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންވެސްްމިއަދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް.12އައިޓަމުްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުންް

ްއެޖެން ްއައިޓަމު ްއ13ެޑާ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމަސައްކަތްތައް. ްއެހެން ްއިތުރު ްޢިއްޒަތްތެރިް. ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ އް

ްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްމިއަދުް ްމެންބަރުން،ްޚާއްޞަކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓު ްރައީސް.ްމިއަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި `.ްޝުކުރިއްޔާ

ްހިފެް ްއެްކޯރަމް ްއަދި ްމަސައްކަތަށް، ްބުރަ ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ހެއްޓުމަށް

ްރައީސްް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއާއެކީގައި ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަފުޅުތަކަށް ްދެއްކެވި ްބަހުސްގައި ބޭފުޅުން

ްއެއް ްގަޑި ްދަން ްމިހާ ްރޭގަނޑު ްއެކީ ްމަޖިލީހުގެްްކެތްތެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރެއްވީތީ ްމިތާ ްވެސް ވަންދެން

ްއަދިް ްދަންނަވަން. ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްނަމުގައި ްމެންބަރުންގެ ހުރިހާ

ްރައީސް.އަމީންޢާއްމަށާއިްމަޖިލީހުގެްޓީމަށްްވެސްްއަޅުގަނޑުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިް

ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެއް،ް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫނޭ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްަދންނަވަންޖެހެނީ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން އާދެ!

ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުމާފަންނުްދާއިވިލި
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ނޑުްމިްނެގީްހަމަްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއިމްތިޔާޒާްއަދިްމަޖިލީހުގެް ޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުގަ

ްތެ ްއެއްގެ ްނުކުތާ ްހުރި ްބަޔާންކޮށްފައި ްގަވާއިދުގައި ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްދަންނަވާލަން.ްމެންބަރުންނާ ްއެއްޗެއް ރެއިން

ްއިނގޭތޯް ްކަމަށް ްހުންނަ ްފަރިއްކޮޅުތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމަސައްކަތެއްް ްބުރަ ްއެންމެ ްޓަކައި ްގޮވަމުންދިޔައިރު،ްރައްޔިތުންނަށް ްމީޑިޔާތަކުން ްއެކިއެކި ްރައީސް،ްހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުރެވިދިް ްމިްމި ްމިއަދު ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ްކާއެއްޗެއް ްހުރި ްއޮއްޓަރު ްއެއްވެސް ްހަފްތާގައި ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ޔަ

ްފާހަގަނުކުރައްވާތީް ްވާހަކަ ްފާހަގަކުރައްވަންޖެހޭނެތީވެްއެ ްއެއްވެސްްހިސާބެއްގައިްނެތްކަން،ްރައީސް މަޖިލީހުގެްމާލަމުގެ

ްސްްއޮއްޓަރުްހުރިްކާްއެއްޗެއްްނެތް.ްނިޒާމީްނުކުތާްއެއްގެްގޮތުގައިްމިްނެގީ.ްއެއްވެ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޠާރިޤު.ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެވުން:ވާހަކަދެއްްްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްމިް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ްތެރެއިން ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަށްް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ްދުވަހު ްތިން ްމި ްދިޔައިރު ްހަމައަށް ްނިމުމާ ްފެށިގެން ްބަހުސް ްބަޖެޓު ބަހުސް،

ްބޭފުޅުން ްވަންނަ ްސޮއިކޮށްލަން ްފާހަގަކޮށްލުމާްްހަމައެކަނި ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްތިއްބެވި.ްއެކަން ްއެބަ ވެސް

ްރިޔާސަތުް ްމަސްއޫލިއްޔަތު، ްރައީސްގެ ްމަޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްފާހަގަކޮށް ްއަޅުގަނޑު އެކު

ް ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްނ.އަތޮޅު ްއަތޮޅު، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްވަރަށްްބެލެހެއްޓުމުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަރުޙަލާް ްބަހުސް ްމި ްއަދި ްއެހެންކަމުންނާ ްގެންދެވި. ްއަދާކުރައްވަމުން ްވަގުތުތަކެއްގައި ްގިނަ ްވަރަށް ްއެކު ހީވާގިކަމާ

ްކުރައްވަމުންް ްކަންކަން ްއެ ްވަގުތުތަކެއްގައި ްގިނަ ްވަރަށް ްޖަލްސާތަކެއްގައި، ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޫނަސް

ްއެް ްރައީސްގެްގެންދަވާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްބަޖެޓުގެ ހެންވީމާ،

ްކަހަލަް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްބަލަހައްޓަވާ ްރިޔާސަތު ްއެގޮތަށް ްބަހައްޓަވާލަދެއްވާށޭ ވިސްނުންފުޅުގައި

ްއެލަވަންސެ ްނޫނީ ްއެއް ްސެކިއުރިޓީ ްއެހީތެރިކަމެއް، ްގެންދިއުމަށް.ްއިނާޔަތެއް، ްމަގަކަށް ްކަހަލަ ްއޮންނާނެ ްއެއްޗެއް އް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަޅުގަނޑުް ްޓަކައި ްއިޚްލާޞްތެރިްޝުޢޫރުތަކަށް ްފާޅުކުރެއްވި ްނޫން.ްއެކަމަކު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ.ްނިޒާމާ

ްއްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްކު

ްކު ްއިން ްޔައުމިއްޔާ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޑަކުޑަްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުގެްވާހަކައިގައި،ްނުބައިްގޮތަކަށްްދޭހަވިް ނޑުްވާހަކަްފަށަމުންްއަޅުގަ ކަމެއްްރަނގަޅުކޮށްލުމަށްްޓަކައި.ްދެންމެްއަޅުގަ

ްބަޔަކުް ްއަވަހާރަ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްވިދާޅުވެއްޖެ. ްމެންބަރަކު ްއަޚް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްގޮް ްރަނގަޅު ްއޭގައި ްމަނިކުފާނުގެްއިނގޭތޯ. ްއެ ްއިންތިޚާބުގައި ްބޭއްވި ްފަހުން ްއޭގެ ްއަވަހާރަކޮށްލުމަށްފަހު، ްބަޔަކު ތަކީ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްވާހަކަ. ްމަރުޙަބާދަންނަވާ ްއެކަމަށް ްޓަކައި ްކަމަށް ްއިންތިޚާބުވެވަޑައިގެން ްތަނަށް ްމި ކޮއްކޯފުޅު

ްމާނަް ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްވާހަކައިގައި ނޑުގެ ނޑުގެްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްވާހަކަ ްއެ ްގޮތަށް ކުރެވޭ

ްނެގީ.ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއެކަން ްއިން ްޔައުމިއްޔާ ްގެނެސްދެއްވީތީ ސަމާލުކަމަށް

ްވެސްްހަމަް ްގެންދެވީތީ ްޖަލްސާްކުރިއަށް ްމި ްހަމަ ނޑު ްއިންނެވީތީވެ،ްއަޅުގަ ްއެކުްއަޑުއައްސަވަން ްކެތްތެރިކަމާ ްރައީސް

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޔައުމިއްޔާް ްގޮތުން، ްއޮންނަ ްހަމަޖެހިފައި ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ޝުކުރިއްޔާ.

ްއިޞްލާޙުކޮށް ްވާނަމަ ްކުށެއް ްއެފަދަ ްލިބިވަޑައިގަތީމަ ްލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ލެއްވުމުގެްއިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުްއޮންނާނެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމަޑަވެލިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުޙައްމަދުްނާޒިމުދާއިރާގެްމެންބަރުްމަޑަވެލިް



220 

 

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްދެން ް ްރައީސް. ްނިޒާމީްްޢިއްޒަތްތެރި ްގަޑީގައި ްނިންމާ ްމަޖިލިސް ްމިހާރު އެއް.

ްއެދެނީް ނޑު ްއެއް.ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްބޮޑަށްްނިޒާމީ ްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްވަގުތު ނަގަމުންނަގަމުންްވަރަށްްގިނަ

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްގެްތެރެއިންްެވސްްމަޖިލިސްްނިންމާލަދެއްވުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

 ްއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ްއާދެ!ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.

ް

ްނިންމުންް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދުވަހަށްް ްއެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމައިލާފައި ްމަޖިލިސް ްދެން ްމިއަދު ްހީވަނީ ްވެސް ްއަޅުގަނޑަށް އެހެންނަމަވެސް

ްދިމާލަށްްދަތުރުްފަށަންވީހެ ްގެޔާ ްއެއްްއޮންނާނީްމަސައްކަތްކުރެވިއްޖެްކަމަށްްބަލާފައި ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ 11ްން.ްދެން

ްގައި.9:11ްވާްހޯމަދުވަހުްހެނދުނ2112ްްުޑިސެމްބަރް

ް

ް.ނިމުނީް މަޖިލިސް. العالوييްربްهلل ّالحود

____________ 

 


