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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން
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 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ22ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/3/11މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްތް.ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަަސއްކަތެއްްނ3.2ްެއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްިރޔާސ4ްްަޑާ ްމިއަހަރު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްއެްނގުން. ްއަންާގ ވަަނ3ްްތުން

ނޑުމެންެގްވަނަްޖަލްސާަގިއްމިްބައްދަލުކުރަނީްއާްރިޔާސީްދައުރެއްްއިްއޔެްއިފްތިތާޙުކ11ްްުދައުރުގެް ރުމަށްފަހު.ްއަޅުގަ

ްވަރަށްް ްދަނީ ްމި ްނިމުމަކަށް ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގިނަގުނަ. ްމަސަްއކަތްތަްއ ކުރިމަތީގަިއވާ

ް ްބާކީ؛ ްދައުރުގެ ްއަހަރުެގ ްމި ްހަމ3ްްަހަލުވިކަމާއެީކގަ. ްއަދި ްދުވަސްކޮެޅއް. ްުކޑަ ްއޮތީ ްވެސް ްބާކީ ްދައުރުގެ ވަނަ

ްހަލުވިކަމާއެީކގަ.17ްްްއެާއއެީކގައި ްވަރަށް ްދިމާލަށް ްނިމުމާ ްދަނީ ްމި ްވެސް ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ވަނަ

ްހުރިހާް ނޑު ްއަުޅގަ ްެގންދިއުމަށް ްބާރަށް ްކުިރއަށްވުެރ ްމިހާރަށްުވރެ، ްމަސަްއކަތްތަްއ ްކުރިމަީތގަިއވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްައރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްގެންިދއުމުަގއިްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށް ްމަަސއްކަްތތައް ްކުރިމަތީގައިވާ ެމން

ްއެިކއެިކް ްކުރެވިަފއިާވ ްއިންތިާޚބުގައި ްރިޔާީސ ްވާަދވެރި ްގެންދިޔަ ްތަޖުރިބާކުރަމުން ްމި ްދޭތެރެއިްނ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރި ްއިސްކުެރްއވުމަށް ްމަސައްަކތްތައް ްަޤއުމީ ްއެްއކިބާކޮށް، ްކަންަތއްތައް ްރޫހުގެ ްމެންބަރުންްވާދަިއގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ހާ

ްހުރިހާް ްވާ ްމި ްއޮތް.ްއަޅުަގނޑުމެންެގްކުރިމަތީގައި ނޑުެގްއެބަ ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަން ްމަސައްކަތްޕުުޅކުރަްއވާެނކަމުގެ ވެސް

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮތުގައި ްފައިދާހުރި ްެއންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮށް، ްގޮުތގަިއ ްހެޔޮ މަސައްކަތްތައް

ްއަޅުަގނޑަްށްްމަސައްކަތްތައް ްބޭފުޅުންނަށާއި ްއެންމެ ްތިޔަ ްތަޢުފީޤު ްހެޮޔ ްގެންދިއުމުގެ ބަްއޓަންކުރަްއވުމުން

ނޑުްދުޢާދަންނަވަން.ް ްމިންވަރުކޮށްދެްއވުންްއެދިްމިައދުގެްޖަލްސާގައިްއަުޅގަ

ްްއެޖެންޑާް-4.1 ްރައ4.1ްްއައިޓަމު ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތ128ްިޔިތުންގެ ްގޮުތގެ ްމާއްދާަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ން

ްއާިއް ްކޮމިޓީ ނޑައަުޅްއވަިއްއަންގަވާަފިއވާ ްކޮމިީޓއަކުންްނިންމަާވނެްސުންގަޑިްކަ ްމައްސަަލެއއް،ްއެ ްފޮނުވޭ ކޮމިޓީއަކަށް

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްތަޢުލީމުގ128ްްެސުންގަޑިަތއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިޢުލާނުކުރުން. ްމަތިން ްގޮތުގެ ްމާއްދާަގއިާވ ވަނަ

.ްދިިރއުޭޅ2213ްިޑސެމްބަރ31ްްު.ްމިއީްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިީޓގެްބިލުތައް.ްބިމުގެްބިލު؛2213ްބަރުްޮނވެމ28ްްބިލު،ް

ް ްބިލު؛ ްދޫކުރުމުގެ ްކުށްޔަށް 31ްްތަންތަން 2213ްޑިސެމްބަރ ްބިލު؛ ްޔުނިވަރސިޓީގެ ްއިސްލާީމ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ .31ް

ްބިލު؛2213ްޑިސެމްބަރް ްއިމާރާތްކުރުމުގެ 2213ްސެމްބަރްޑ31ްި.ްސްޓްރާާޓްއުސޫލުން ްނަންބަރު 2222/1ް.ްޤާނޫނު

ް ްބިލު؛ ްެގނައުމުގެ ްއިޞްލާޙު ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ 28ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮމިއުނިކޭޝަނ2213ްްނޮވެމްަބރު .

ް ްބިލު؛ ްމޯލްޑިްވސްެގ ްއޮފް 31ްްއޮތޯރިޓީ 2213ްޑިސެމްބަރ ްބިލު؛ ްތަފާސްހިާސބުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިސެމްބަރ31ްް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެްތިމާވެށިްަރްއކާތެރިކޮށް،ްދެމެހެއްޓުމާްބެހޭްޤާނޫނަށްް...ވަނަްއިޞްލާޙ93/4ްްުންބަރުް.ްޤާނޫނުްނ2213ަ

ް ްބިލު؛ 28ްްގެނައުުމގެ 2213ްނޮވެްމބަރ ްނަންަބރު ްޤާނޫނު ް...ވަނ2222/1ްްަ. ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ް ްބިލު؛ ްގެނައުުމގެ 28ްްއިޞްލާޙު ްއަޅުަގނޑުމެްނގ2213ެނޮވެމްބަރ ްރައްޔިތުންގެްް. ްފަށާއިރު ްަޖލްސާ މިއަދުގެ

ވަަންމާއްދާަގއިާވްގޮުތގެްމަތިންްތިޔަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން،ްމަޖިލީހުންްޢައްޔަންކުރެްއިވ12ްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއާމްސް ްއެޓް ނޑުމެްނގ14ްެސަރޖެންޓް ްއަޅުގަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްވަަނ

ނޑުްަސރޖެންޓްްއެޓްްއާމްސްްއަށްްމަރުޙަބާދަންނަވަން.ް ވަަނ14ްްޖަލްސާގައިްހާޒިުރެވވަަޑއިގެންްއެބަްއިންނެިވ.ްއަުޅގަ

މާއްދާގެް)ހ(ގައިްބުނަނީްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތައްްހިނގަމުންދާްވަގުތުތަުކގަާޔއިްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގައިްހާޒިުރވެްއިނުމާިއް

ްޮގތުގެ ްއަންގާ ްރައީސް ްއެްޓްްމަޖިލީހުގެ ްސަރޖެންޓް ްއެީއ ްޒިންމާއުފުުލން ްހިފެހެއްޓުން ްަގާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ މަތިން

ނުޑްސަރޖެންޓްްއެޓްްއާމްސްްއަށްްމަރުޙަބާދަންނަވަން.ް އާމްސްެގްމަސައްކަުތގެްތެޭރަގއިްހިމެނޭްކަމެްއްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ް ްއަިއޓަމު ްދަންނަވާލަނ5ްްޝުކުރިއްާޔ.ްއެޖެންޑާ ްދެން ްކުރިން ްދިއުމުގެ ްކުރިންވެސްްްއަށް ްއަކީ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ އޮތީ

ްކުރީެގް ްީމގެ ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަލްސާ. ްއޮތް ްބަހުސަށް ްބަޖެޓް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއިޢުލާނުކޮށްފަިއވާނޭ އަޅުަގނޑު

ް ްއިުރއޮއްިސ ްމިއަދު ްމަތިން ްގޮތުެގ ްގޮސްފަިއވާ ްޢަމަލުުކރަމުން ްވެސް ްކުރިއަށ6ްްްއަހަރުތަކުަގއި ްޖަލްސާ ޖަހަންދެން
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ްކުރިއަށްްގެ ްޖަލްސާތައް ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ްނަމަ. ްތިއްބެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުަދއްަކާވނެ ންދިއުމަށް

ް ްއެހެންވީމާ،3ްްގެންދާނީ. ްވަނީ. ްމި ނޑައަޅާފައި ްކަ ްބަހުސަށް ްބަޖެޓް ްެއކަމަށ3ްްްޖަލްސާއެއް ްައޅުަގނޑު ޖަލްސާއެއް

ްބަ ްއަދި ްެގންދާނަން. ްކުިރއަށް ްލަހެއްުނވެްޚާއްޞަކޮްށގެން ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްވެސް ްމަސަްއކަތް ްޮކމިޓީގެ ޖެޓް

ްއަޅުަގނޑުމެންްފަށަިއގެންްކުިރއަށްގެންދާނަން.

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތްތެއްްނެތް.ުސވާލު.ްމިްއައ5ްިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްކަންކަންްް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅ6ްާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްްމަޖިލީހުގ6ްެައއިޓަމު ްކަންތައް. ްހުށަަހޅާ ްމޭޒުން ްލަފާކުަރއްާވ2214ްްް-6.1ރައީްސގެ ްއަހަރަށް ވަނަ

ނޑަށްްލަފާދެއްާވފައިްވަނީްފުރަތަމަ؛ްބަހުސް ްދައުލަތުގެްބަޖެޓާްބެހޭްބަހުސް.ްބަޖެޓްްބަހުސްގައިްޢާއްމުްކޮމިޓީންްއަޅުގަ

ްއެހެންޏާވެސ2ްްް ްބަހުސް. ްފަށާ ްމި ްމިހާރު ްކުރިން ްއައުމުގެ ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްފުރަތަމަ ްބަޔަކީ ްެއއް ްއޮތީ. ްމި ބަޔަކަށް

ް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްކޮންމެ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްގެންގޮސްފަިއާވ ްޢާއްުމ15ްްޢަމަލުކުރަމުން ްއެރުވުމަށް މިނެޓު

ްލަފާދެްއވާފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްރިޕޯޓަށްްްކޮމިޓީން ްކުިރައށްގެންދާނީ.ްބަޖެޓު ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއޮގތުގެ

ް ްއެރުވުމަްށ7ްްބަހުސްކުރާއިރު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮންމެ ްމެންަބރުންނަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު މިނެޓުގެ

ްެއގޮތުގެ ްއެެހންވީމާ، ްވަނީ. ްލަފާދެއްވާފައި ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން ނޑުްްޢާއްމު ްއަޅުގަ ްބަހުސް ްބަޖެޓު މަތިން

ްދާއިރާެގް ްތޮއްޑޫ ްހުޅުވާލަން. ްފުރުޞަުތ ްއެދިވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހުސަށް ްބަޖެޓް ކުރިއަްށގެންދާނީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަީއސް.ްއާދެ،ްހުށަހެޅިފަިއްމިްާވްބަޖެޓާްގުޅޭްގޮތުންްެއއްެޗއްްދަންނަވާލުމުގެްކުރިންްއެންމެްްތެރިޢިްއޒަތްްޝުކުރިއްޔާް

ްއިންތިޚާުބް ްއެ ްބޭްއވި، ްއިންތިޚާެބއް ްރިާޔސީ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ ްވޯޓުން ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގަިއ ފުރަތަމައިނުންވެސް
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ްރައީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުގެ ްރާއްޭޖގެ ްޢަބްދުކާމިޔާބުކުރެްއވި ްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްهللا ޔާމީން

ްބޭނުންވަީން ްދަންނަވާލަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެއަށްފަހު ްއަރިސްކުރަން. ްމުބާރިކްބާދީ ްއާިއ ްތަހުނިޔާ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތުް ްޕާޓީެއްއގެ ްސިޔާސީ ްޒިންމާދާރު ްވަދަވެރި ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްފުރަތަމަ، ްއެންމެ ްވެްސ ްމިއަދު ގައިްއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްއޮތްްބަޖެޓަކީްކުރީގެްނިމިގެންދިޔަްސަރުކާރުްންހުށަހަޅާފައިްއޮތްްބަޖެޓެކޭ.ް

ްެއއްކޮްށް ްވަޢުދުތަކާ ްމެނިސްފެސްޓޯގެ ް"ުގޅިގެން"ްކޯލިޝަްނގެ ްއިޚްތިޔާުރކުރި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްނުވަތަްރައްޔިތުން ްބަޖެޓް މި

ް ްނަމަ ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑުމެންްހުށަހަޅަން ްސަބަބަކީ ްކަމެކޭ. ްއެދޭ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުދިނުމަކީ އެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްތެރެއިން. ްނިޒާމެއްގެ ްފުއްދޭނެ ްވަޢުދު ްއެ ްވަޢުދުތަކެއްެވ، ްުކރިއަށްދާންޖެހޭނީ ްރާއްޖެ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްމިހާރު ްޭބނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓް ްމި ްހަމަ ްމިްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓެއްތޯ ްސަރުކާރުގެ ްއާ ްއިންތިޚާބީ ގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްޮކންމެގޮތަކުންިވޔަސް ްއަދި ްވިޔަސް ްކޮމިޓީްސްޓޭޖުގައި ްބޭނުމޭ.ްއެކަން ނޑުމެންްސާުފކުރަން ްއަުޅގަ ބަޖެޓަކީ

ްކަ ްއެނިގގެންދާނެ ްގޮތް ްހުރި ްވިސްނުން ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސާފުކޮށްދިނުމަީކ ްއިން މެްއްއަދާރާ

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަމުންް ނޑުްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްތަފާތުްެއކިްބަޖެޓުތައްްއަުޅގަ ކަމުގަިއްއަުޅގަ

ްދިމާވާްއެންމެްއުނދަގޫްކަމަީކް ްދިމާވާ،ްބަޖެޓެއްްއަންނައިރު އެބަްގެންދަން.ްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްބަޖެޓްްބަހުސްގައި

މަޖިލިސްްތަމްސީލުކުރާްރައްިޔތުންގެްމަންދޫބުންގެްދާއިރާތަަކށްްހުންނަްކަންކަންްވަރަށްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރަްއޔިތުންގެ

ތަފާތުކުރުވަނިވިްގޮެތއްަގއިްުހންނަހުރުން.ްމިްފަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްވެްސްރާއްޭޖގެްބަެއއްްަރށްރަށަށްްޒައްެރއްެގްމިންވަރުް

ްއެބަް ްިލޔެފައި ްބަޖެޓުގަިއްކަންކަން ްމި ްވަރަށް ްނުލިބޭ ްޕްރޮޖެކްޓުަތއްްްވެސް ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްރަށްރަށް ހުރި.ްއަނެއްަބއި

ނޑާލަންްބޭނުންާވް ނޑުމެންްއެްއވެސްްީމހަކީްއެހެންްރަށަކަށްްއޮންނަްއެްއޗެއްްކަ ދާްގޮތަށްްލިޔެފަިއްއެބަްހުރި.ްއަުޅގަ

ސީްބުނާްބީދައިންްރާއްޖޭގެްމީހެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދިވެހިްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކަށްްވަންޏާމުްރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާ

ް ްަރށެއްގެ ްއެ ްގޮުތގައި ްއުސޫލެްއގެ ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތަކަށް ްރަެށއްގެްް،ބޯހިމެނިހުރިހާ ްރަށެްއެގްްއެ ްއެ ްާއއި އާބާދީ

ްގޮުތގަިއް ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްވަަރށް ްއޮތުަމކީ ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްމިންވަެރއް ްވަކި ްވެސް ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ނިސްބަތުން

ްމަޝްރޫޢުތަކާްދެކެން.ްއެހެ ްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ްވެސް ްފަހަރަކު ްގޮވާލަްނ؛ްކޮންމެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ނުޑްބަޖެޓް ންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއާދޭްސކޮށްގެންް ްއެހެން ްތަން. ްދުާވ ްފަރާތަށް ްދެ ްލީަޑރުންތައް ްގްރޫޕުެގ ްޕާލިމެންޓްރީ ްެފނޭ ްައޅުަގނޑުމެނަށް އެްއކޮށް

ގެްގޮުތގެްަބދަލުގައިްރާއްޭޖގެްރަށްތަުކގަިއްއިސްފަސްކުރުންްމިްއޮންނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންަބރުންްއެދޭްކަމެއްް

ްނަމަް ްދަންނަވަނީ ްމިސާލަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއެއްެޗއް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްބަލައި، ތަރުތީބުތައް

ްއޮންނަ ްައތޮޅުގަިއ ްއދ. ްރަށެްއ، ްދިޔަ ްކެމްޕޭނުަގިއ ްވާަދވެރި ްނިމިގެްނދިޔަ ްމި ދިއްދޫ.ްްއަޅުަގނޑުމެން

ވޯޓު.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއަސާސީްޚިދުމަތެއްްމ4ްްިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްރަށުންްލިބުނީް

ްކޮންމެް ްދިރިއުޅެންޏާ ްރަްއިޔތުން ްރާއްޭޖގައި ްވެއްޖެ. ްޒަމާެނއް ްއެތަކެއް ްނުލިބޭތާ ްސަރުކާރުތަުކން ފާއިތުެވގެންދިޔަ

ްަދއުލަތުގެ ްވެސް ްމިންވަރަުކްންްރައްޔިތަކަށް ްވެސް ްކޮންމެ ްފާސްކުރަންޏާމުން ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ބަޖެޓެއް
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ްބަޖެޓެްއް ްޮގވާލަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމުޤައްރިަރށާއި ްކޮމިޓީެގ ްބަޖެޓު ްއެހެންވީމާ، މުހުތާދުވާންޖެހޭނެ.

ްއެތަެކއްްަރށެއްގެްހުރިހާްރަްއޔި ްޢާއްމުްހަމަހަމަްއުސޫލަކުންްނިންމާއިރުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްިމްއޮތްްދުއިަސއްތަ ތުންނަށް

ްނުބަލާ.ް ްއަތޮޅުތަކަށް ްބޮޑު ްލިބެންޖެހޭނޭ.ްކުދި ްރަށްރަށަކީްފުރުޞަތުތައް ްކަހަލަ ްަރކީދޫ،ްކެޔޮދޫ ްވ.ްއަތޮޅު މިސާލަކަށް

ްދާއި ްއެ ްކުރަނީ ްވެސް ްަރއީްސކަން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްރަށްރަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަދު ްމީހުން ާރްވަރަށް

ްއެބަް ްދެނެގަންނަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމުހިއްުމކަން ްވެސް ްއަތޮެޅްއގެ ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރެއް. ްނިސްބަތްވާ އަށް

ްޕީ.ޕީ.އެމުގެް ްެވސް ްަބހުސްގައި ްމިއަދުގެ ްގޮތެއްަގއި ްޚާްއޞަ ްފާހަަގކޮށްލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެޔާއެކު ްދެން ޖެހޭ.

ސްްއެްލިބެންޖެހޭްފައިސާ،ްލިބެންޖެހޭނެ.ްކޮންމެްދުވަސްވީްމީހަކަށްްފަްސްކޯލިޝަނުންްވީްވަޢުދުތައް؛ްެބޔަސްްނުބެޔަ

ްލިބެންޖެހޭނެ.ް ްޑޮކްޓަެރއް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްލިެބންޖެހޭނެ. ްފައިާސ، ްރުފިޔާގެ ހާސް

ްސަް ްއެޭދއެދުމެއް. ްއަޅުަގނުޑ ްދިޔުމަކީ ްހިމެނިގެން ްބަެޖޓުގަިއ ްމި ްފައިސާއެއް ްވަީންމިހުރިހާ ްމި ްރައްޔިތުން ބަބަކީ

ނިންމާފައިްރައްޔިތުންްބޭނުންާވްމެނިފެސްޓޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމެނިފެސްޓޯްމިްބަޖެޓުންްތަންފީޛުވާންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްބަޖެޓެއް.ް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަހީދު ްމުޙައްމަދު ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްޢަބްދުްއަޅުަގނ ްަރއީސް ްބަޖެޓެއް. ްާބތިލު ްމިހާރު ްބަޖެޓަކީ ްމި ްޙަޤީަޤތުގަިއ ްދެޭކގޮތުަގއި ްމިްهللاްުޑ ްބަޖެެޓއް ޔާމީންގެ

ްޢަބްދު ްބަޖެޓު ްމި ްއަންނަންޖެހޭ.ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙުވާންޖެހޭ.ްއެމް.ޑީ.ީޕްهللاްމަޖިލީހަށް ްއެކު ްއިޞްލާޙުތަކާ ްފޮނުވާ ޔާމީން

ްިސޔާ ްވާދަވެރި ްޒިންމާދާރު، ްއޮންނާނީ ްނޫންްއަބަދުވެސް ްިވސްނުމެއް ްއެްއވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުގަ. ްޕާޓީެއއްގެ ސީ

ްޖަވާބުދާރީކުުރވުން.ް ްސަރުކާރު ްބޭނުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަވއްޓާލުމަކީ. ްސަރުކާރު ްއަިދ ްހުއްުޓވުމަކީ. ސަރުކާރު

ްބެ ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަާމ ްއާދޭތޯ ްފުްއދިގެން ްވަޢުދުތައް ްބޭނުންވި ްރަްއޔިުތން ްއެ ްޢިްއޒަތްތެރިްރައްޔިތުންނަށް، ލުން.

ްމުއައްސަސާތަކުްން ްމިނިވަން ްމުއައްސަސާތައް. ްމިނިވަން ްބޭނުންޭވ ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްހަމައެާޔއެކު ރައީސް.

ްބަޖެޓުް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއައިސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމުއައްސަާސތަކާ ްމިނިވަން ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްއެކި ތަފާތު

ްމިނިވަން ްވާހަކަ. ްބަޖެޓުްްނެތް ްރަނގަޅު ްީމހުންނަށް ްއެ ްމަސައްކަްތކުރެވޭނީ ްެއކު ްމިނިވަންކަމާ ްއަށް މުއަްއސަސާ

ްޖުޑީޝަލްް ްވިޔަްސ. ްކަމުގައި ްމުއައްސަާސެއއް ްކޮންމެ ްެއއީ ްލިބިގެން. ްފުރުޞަތު ްބޭނުންކުުރމުގެ ްއެކު މިނިވަންކަމާ

ްޮއޑިޓަ ްވިަޔސް، ްކަމުަގއި ްއެމް.ބީ.ސީ ްވިޔަސް، ްކަމުަގިއ ްކޮމިޝަން ްމިހެންްސާރވިސް ްިވޔަސް. ްކަމުގައި ރްޖެނެރަލް

ްއެަބް ްއޮނިަގނޑު ްމަސައްަކތްކުރެވޭނެ ްއެކު ްމުއައްސަސާތަްއްމިނިވަންކަމާ ްމިނިވަން ްނެތް،ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް ދަންނަވާނެ

ްމިފަދަް ްކޮމިޝަނާއި ްއިެލކްޝަން ްވާތީ ްއިންތިޚާބުތަކަށް ްއެކިެއކި ްއޮތީ ްމި ްކުރިޔަށް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްޤާއިމުވާން. ޖެހޭ

ްމީެގއިތުރުންްހު ްއެދޭއެދުމެއް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިވިުއކުރުމަކީ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްަބޖެޓު ްމުއައްސަސާއެްއގެ ރިހާ

ްކޮމިޓީަގއިް ްއަދާކުރާ ްމަްސޫއލިއްޔަތު ްސަުރކާރު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަ ްަބއްދަލުވުންތަުކަގއި،ްމިސާލަކަށް ްފަރާތްތަކުްންއެިކއެކި ްބެހޭ ްކަމާ ްބެހޭ،ްާރްއޖޭގެ ްްފެނާ ްކަރަންޓާއި ންނަވަނީްނަމަ

ްއަޮތޅުް ްނ. ްކުރިްނ ްދުވަސް ްމަހެއްހާ ްމީެގ ްއާދޭ ްހަނދާނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަދަްއކާ. ްވާހަަކ ްނެތް ްބަޖެޓު އައިްސ
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ްަރށްތަކު ްރާއްޭޖގެ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްއަްށ ްރާއްޖެ ްަކނޑަިއގެންދިަޔއީ. ްކަރަންޓު ްހިންގާނެްކެނދިކުޅުދޫަގއި ްކަރަންޓު ަގއި

ނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތގައިްާރއްޖޭަގއިްމިްަވގުތުްމިހާރުންް އިންޖީނުތަކާްއެްއޗެހި.ްމިފަދަްބަޖެޓުތަކަށް،ްމިސާލަކަށްްއަުޅގަ

މިހާރަށްްބާރަވަރަކަށްްޖަނަރޭޓަރުްވެސްްބޭނުންވޭ.ްމިހާރުންްމިހާރަށް.ްމިފަދަްކަންކަމަކީްމިފަދަްބަޖެޓެއްްނިމިގެންދާއިރުް

ްއަށްްރާ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްއެހެންވީމާ، ްދާންޖެހޭ. ްަކނޑަެއޅިގެން ްކަމުަގއި ްއެއްޗެއް ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް އްޖޭގެ

ްބަޖެޓަކީް ްމި ްވާންޖެހޭ. ްބަޖެޓަކަށް ްފައިދާހުރި ްަރްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްއިލްތިމާސްކުރަން، އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްރައީސް ްهللا ްަޢބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްިޢއްޒަތްތެރިްޔާމީން ްހަމައެޔާއެކު ްވާންޖެހޭނެ. ްބަޖެޓަކަށް ްުފއްދޭނެ ވަޢުދުތައް

ނޑުމެންްޤަބޫުލކުރަންްއެބަްޖެހޭްިދވެހިރާއްޭޖގެްއިޤްތިޞާދުްމިްއޮތީްވަރަށްްނާޒުުކްފައްތަރެްއަގއިކަން.ް ރައީސް.ްއަުޅގަ

ް ްމިދިޔަ ްޤައުމު ްހަލަބޮލ2ްިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަރަށް ްދިޔައީ ްމި ްދުވަހު ްކުރިޔަށްްއަހަރެއްހާ ްޤައުމު ްމި ްތެރޭގަ. ކަމެއްގެ

ްއެް ްގެންނަން. ްބަދަލުތައް ްައވަްސ ްގެންނަންޖެހޭ ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ގެންދިޔުމަށް

ްފަރާތްތަކަށްް ްތިބި ްސަރުކާުރްހިންގަން ްގޮވާލަން ްދޫކޮށްލައިގެން.ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިްއޔެ ްގެނެވޭނީ ބަދަލުތައް

ނޑުމެންވާނީްއިްނތިޚާބުގެްނަތީޖާްނިމިގެން،ްޖެހިގެންްއައިްުދވަހުްވެސްްދިވެިހރާއްޖޭގެްޑިމޮކްރެީސގެްރީތިްވެ ސްްއަުޅގަ

ްގެންދިޔުމަށްް ްކުރިޔަށް ްިދވެިހރާއްޖެ ްވާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު ްބަލި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކައިދީފަ. ނަމޫނާ

ް ްަޒއިޫތނި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޓަކައި ްގޮވާލަްނ،ްމާޒީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށް ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުގެ ްދިއްކޮށްފަ. 2ްފަތް

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދައްކައިދިނުމަށް. ްނަމޫނާ ްރީިތ ްދިޔުމުގެ ްކުރިޔަށް ްއެކު ްމުސްތަޤުބަލާ ްދޫކޮށްލައި އަހަރު

ް ނޑުމެންގ2ްެފާއިތުެވގެންދިޔަ ްައޅުގަ ްޚިލާފުތަކާއި ްއުފެދުނު ްމި ްކުރިޔަށްްްއަހަރު ްދުޝްމަނުކަން ްއުެފދުނު ތެޭރގަިއ

ްއެމް.ޑީ.ީޕްމިް ްވެސް ްެއހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންެގްްމަޖިލީހުގައި ްނުގެންެދވޭނެ. ްރާއްެޖްކުރިަޔކަށް ްނަމަ ްބޭނުން ގެންދަން

ްކު ްެއގޮތަށް ްއެހެންނަމަވެްސްއެކަން ްޓަކައި. ްޖާގަދިނުމަށް ްދޭންޖެހޭ ްަފށައިގަތުުމގައި ްސަރުކާރު ްސަރުކާރަށް ެރވޭނީްއޮތީ

ްމަސަްއކަތްް ްނިޔަުތގަިއ ްތަަރއްޤީކުުރމުގެ ްޤައުމު ްދޫުކރައްަވއި، ްމަަސއްކަތްަތއް ްސިޔާސީ ްވެްސ ްސަރުކާރުން ދިވެހި

ްއަދިވެްސް ްދައްކާއިރު ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްއިލްތިމާސެއް.ްބަޖެޓެއްގެ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަށައިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްމީ

ްފާހަގަކޮށްލަ ްހަމަ ްމުޙައްމަދުްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަ ްދަންނަވަނީ ްދާއިރާތަކަށް.ްމިސާލަކަށް ްސްޕެސިފިކު ްހަމަ ްބޭނުންވޭ ން

ްޢަބްދު ްކަމަށް. ްމީހެއް ްއެހެން ްއެއީ ްބަލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކު ްޙަސަން ްކަމަށް.ްهللاްވަޙީދު ްމީހެއް ްއެހެން ްއެއީ ޔާމީން

ްތަފާ ްޚިޔާލު ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްއޭނާއާ ްވަނީ ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމެންބަރުންގެްމުޙައްމަދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ތު

ް ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ ްނަމަ ްދަްނނަވަނީ ްމިސާލަކަށް ްއިހުމާލުވެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްދިވެހ7ްްިދާއިރާތަކަށް ްުދވަހު ވަނަ

ް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއަކީ ްނަރުދަމާ ްޮތއްޫޑގެ ްދާއިރާގެ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްެވއްޓުނުެވއްުޓމުގެ ްއޭރު ްވަނ2ްަސަރުކާރު

ްހުރިް ްބަހަްއޓާފައި ްރަށުގައި ްެއުކ ްކުރެހުމާ ްސަރުކާރުން ްނިންމާފައި ްހަދަން ްބަނދަރަކީ ްތޮްއޑޫެގ ްނަރުދަމާ. ްއޮތް އަށް

ކްލާސްރޫމު،ްއެއީްއަނެއްްުދވަހުްއަޅަނ12ްްްކްލާސްރޫމް،8ްްއެްއޗެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިިއންްއެއްެވސްްކަމެއްްނުވޭ.ް

އަހަރަކުްނުވޭ.ްރަސްދޫގެްބަނދަރުްބޭރުގައިްއިންނަްގާބުރިްނަގާލަންްބުނީމ2ްްާްއޮތްްއެްއޗެހި.ްއެއިންްއެްއެވސްްކަމެއް
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ްސަރުކާރުންް ްރަށަށް ްވީމަ،ްއެ ްރަށަކަށް ްއޮތް ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްސާފު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްުއކުޅަހަކީ ްނުޭވ. ްވެސް ްކަމެއް އެއިން

ްއިންތިޚާބުކު ްަރއްޔިތުން ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުލާ. ްެވސް ްއަރައި ްކަންކަންްމީހަކު ްމި ްެއކު ްސަރުކާރަކާ ެރވުނު

އަހަރުްދުވަހުްިދެވހިރާއްހެްއޮތީްހުއްޓިފަ.ްިދވެިހރާއްޖެްކުރިޔަށްްގެންެދވޭނ2ްްީބަދަލުވެގެންްދާންޖެހޭނެްކަމަށް.ްމިދިޔަް

ްދައްަކިއގެން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅު ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ްވެރިކަްންކުަރން ްރާއްޖޭގެ ްީލޑަރޝިޕް ްގެންދިޔުމުގެ ަގނޑުްކުރިޔަށް

ްކުރިޔަްށް ްރާއްޖެ ްމަގުަގއި ްނިޔަތެއްގަ.ްރަނަގޅު ްހެޔޮ ްވަރަށް ްތިބީ ްމި ްއައިސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިލްތިމާސްކުރަނީ

ގެންދިޔުމުަގއިްސަރުކާރުްޒިްނމާދާރުކަމާްއެކުްޖަވާބުދާރީކުާރށޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނުޑމެންްއެބަްއެކްސްެޕކްޓުކުރަްން

ްދިވެހި ްސަރުކާރުން ނުޑްދިވެހި ްއަުޅގަ ްއޮތްތޯ. ްނިޔަތް ްގެންދިޔުމުގެ ްކުރިޔަށް ްއެއްކިބާޮކށް ްޚިލާފުތަކުން ރާއްޖެ

އުއްމީދުކުރަނީްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްސަރުކާރަށްްނިސްބަްތވާްމެންބަރުންްމިބީދައިންްދެކޭނެްކަމަށް.ްމިްފުރުޞަތުގަިއް

ކުގެްއެންމެހައިްމެންބަރުންނަށްްއެްބޭފުޅުންްރިޔާސީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއަުޅަގނޑުމެންގެްވާަދވެރިްސިޔާސީްޕާޓީތަ

ްޤަބޫލުކޮށްގެން.ް ްބަލި ްހަމަ ްމިިތބީ ނޑުމެން ްމަރުޙަބާަދންނަވަން.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްކާމިާޔބީ ްހޯދި ްއެ އިންތިޚާބުަގއި

ްކުރިޔަށް ްބާރަށް ްހަމަ ްދިޔުުމގަ. ްކުރިޔަށް ްއުފަލުން. ްވަރަށް ްމިތިބީ ްައޅުަގނޑުެމން ދިޔުުމގަ.ްްއެހެންނަމަވެސް

ް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްުކޑަެއއް ްވެސް ްލަޝްކަރު ްވޯޓެއ1ްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެތަކެއް ްހާސް ްފަްސ ަލއްކަ

ްކާމިޔާބީގަިއް ްއެ ްބޭނުމަކީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެއްވާފަ. ްވަނީ ްރަްއޔިތުން ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަގު ްމި ްދިޔުން. ްކުިރޔަށް ްއިތުރަށް ްއަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްމެނިފެސްޓޯ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ތު

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްހުރިހާ ްމަސައްކަްތުކރެއްވި ްވޯޓުދެްއވަިއ ްގޮތަްށ ްބޭނުންވާ ްތަރަްއޤީކުރުމަށް ްރާއްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީން

ްލޮބުވެތިް ްާރއްޖޭެގ ްވޯޓުދެްއވި ްއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްނޫން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއަދި ްަރއްޔިތުންނަށްްްމެންބަރުންނަށާ އެންމެހައި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޝުކުުރއަދާކުރަން. ްފަށްފަށުން ްވަރަށް ްނަމުގަިއ ްމެންބަރުންގެ ްއެްނމެހައި ްޕާޓީެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަދިް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަން. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްވޯޓެއް ްއިްނތިޚާބީ ްނެގޭ ްރާއްޖޭަގއި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްދުވަ ްމިއަދުްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްދުވަހެއްކަން ްހުންނަ ނޑު ްއުްސގަ ްައޑިަގނާޑއި ހަކީ

ްއިންތިޚާބާއިް ްކައުންސިުލގެ ްލޯކަލް ްއޮްތ ްމި ްކުރިއަްށ ްތެދުވަްނީވ. ްބާރަްށ ްތެދުވަންވީ. ްއަނެްއކާވެްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްފެތުރިގަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިންިތޚާބަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފެނޭ.ްރައްޔިތުންގެ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްްއަޅުގަ ްދިވެހިރާއްޖެ ނަންވީ.

ނޑުމެންގެްއަތަށްްލިބެމުންްއަންނަްމަންޒަރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއެންމެް ދިވެހިރާއްޖެްއަުޅގަ

ްރައްޔި ްާރއްޖޭެގ ްވޯޓު ްގިނަ ްއަށްވުރެ ްލަްއކަ ްެއއް ްގޮތުަގއި ްފިުކރެއްގެ ްެއއް ްގޮުތަގއި ްއަށްްޕާޓީއެްއގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ތުން

ްއުފާކުރަްނވީ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށްްސާފުވެގެންާދްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދު ްމިސްރާބު ްދާ ްމި ްރާއްޖެ ްކަަމކީ ދެއްވި

ް ްއެންމެ ްހާހުން ްފަންސަވީސް ްހާހަށ2228ްްްސަބަބަކީ، ްފަސް ްލަްއކަ ްއެއް ްމިއަދު ްފިކުރެއް ްފެށި ްައހަރު ވަނަ

ނޑުްއުއްމީދުކުރަީންއިތުރުެވގެންްދިއުމަކީްރާއް ޖެްބަދަލުވަމުންދާކަމުގެްލާމަސީލުްމިސާލެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަޅުގަ

ްމިނެޓަށްް ްދަންނަވާލީ.ްެއއް ްމި ްވާހަކަ ްމި ްބެލްނުޖަހާތީ ްހުރީ.ްެއއީ ްތި ްއަުރވާފައި ްވަގުތު ްކަމަށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ވަގުތު
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ްއަޅުް ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއާދެ، ްދެއްތޯ. ްޖަހާނެ ްވެްސްވީމަ ްބައިވެރިންނަށް ްއެެހން ަގނޑުމެންގެ

ްހުއްޓައިލާނީ.ްއެހެންވީަމް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލީ.ްއެހެންވީމާ،ްބެލްޖެހީމަ ްމި ްވާހަކަ ްބޭނުންވާތީެވްއެ ފުރުޞަތުއަރުވަން

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމާޔޫްސވެފައިްއެ ްއވެްސްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޖުމްލަޮކށްްމިްބަޖެޓުގެްބަހުސްގަިއްައޅުގަ

ނޑުމެންްަވރަށްްއުފަލާްއެއްކޮށްްބަލަިއަގންނަންޖެހޭނޭ.ްމެޗުްނިމުނީމަް ރައްޔިތަކުްނުތިއްަބވާށޭ.ްމިްލިބުނުްނަތީޖާްއަޅުގަ

ނޑުމެންްތެދުވެްއަނެއްާކވެްސް އެްމެޗެއްްނިމުނީ.ްދެންްއޭގެްވާހަކަްދައްކާަފއިްބޯކަހައިްއެަކމާްބޯގާނާކަށްނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްކު ްއެީއްްރަން.ޖެހޭނީ ްލިބުނީތީ. ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޚާބީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއުފާކުރަންޖެހެނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްކޮމިޓީެގް ްބަޖެޓު ްދަންނަވަނީ ްމި ްތަކުރާުރކޮށް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްއުފާކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމި ްރާއްޭޖގެ ްބޮޑޭ.ްބަޖެުޓްކޮމިޓީން ްވަރަށް ްތ77ްަޒިންމާތައް ްބެހެްނވާނޭ.ްދާއިރާ ްތަރައްޤީ ްރަށްތަކަށް މްސީލުާވްހުރިހާ

ްަރއްޔިތުންނަީކް ްއެންމެހައި ްކަމަށް، ްރަީއސެއް ްރައްޔިތުންެގ ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއިލްތިމާސްުކރަން، ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްއިލްތިމާސްކުަރން،ްރާއްޖޭ ްިވދާޅުވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްައށްްއަޅުަގނޑު ްއެންމެްރަށެއްްއަޚުންނާއިްއުޚްތުންްކަމަށް ގެ

ްނެތް.ްާރއްޖޭެގް ްމައްސަލަެއއް ނުޑގެ ްވިޔަްސްއަުޅގަ ްނޫމަރާ ްށ.ްއަތޮޅު ްއެކަހެިރެވގެންނުވާނޭ.ްެއއީ ްބަޖެޓުން ްމި ވެސް

ހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްތަރައްޤީްބެހެންޖެހޭނޭ.ްފާއިތުވެގެންދިަޔްމިދިޔަްދެްއަހަރުްދުވަހުގެްސަރުކާރުަގއިްފެނުނީްވަރަްށް

ްގޮ ްސިޔާސީ ްއޮްތްބޮޑަށް ްއިހުމާލުކޮށްފައި ްދާއިރާތައް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްތަފާތުވާ ްޚިާޔލު ތުން

ްަރއީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައެާއެއްއކޮށް ްނޫން. ްޤަބޫލުކުރުމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްެއއީ މަންޒަރު.

ްބަ ްމިއަދުެގ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްކަންޮބޑުވޭ ްވަރަށް ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޭތެރޭގަ. ްގޮތާ ްހުރި އިތުލްމާލް

އިންތިޚާބުގެްހަފްތާެއއްްކުރިްންމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގަިއްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރާއިްއެމް.އެމް.ޭއގެްގަވަރުނަރުްއަިއސްްދެްއިކް

ްނޮ ްނަމަ ްިޑލޭވި ްޝިޕްމަންޓެއް ްެއސް.ޓީ.ޯއގެ ްއޭރު ްކަންބޮުޑވޭ. ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިން ްމަހުެގްވާހަކަ ވެމްބަރު

ނޑުމެނ12،13ްްް ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއެހެންވީމާ، ްހުްސވެފަ. ްވަނީ ްދިވެހިާރއްޖެ ްދާވަރަްށ ްކަރަންޓު ްއިްނ ްމާލެ ްމުޅި ަގއި

ްފަށަިއގަންނާނެް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބަލައި ްކަންކަމަށް ްމި ްދެންނެވި ްސަރުކާރު،ްމި ްއިންތިާޚބުކުރި ްމި ްރައްޔިތުން އެދެނީ

ް ްހަމައެއާިއއެކު ްމަޖިލީހަށްްކަމަށް. ްމި ްއެޖެންޑާ ްލެޖިސްލޭޓިވް ްހިންގުމުގެ ްސަރުކާރު ްމި ްއެދެން ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހެދުމަކީ ްބަެޖޓު ްދަށުން ްއެޖެންާޑގެ ްލެޖިްސލޭޓިވް ްއަދި ފޮނުވައިދިނުމަށް.

ްއަ ްހުރީ. ްވެފަިއ ްަރއްޔިތުންނަށް ްވަޢުުދތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްމަސްްދެކެން. ްމި ްއިން ްކާފަ ްމާމަިއންނާއި ނޑުމެްނގެ ުޅގަ

ްޖުމްލަް ްއެއީ ްހާސް. ްފަސް ްކާފަޔަށް ްހާސް، ްފަސް ްއަށް ްމާމަ ްހާސް. ްފަސް ްއެކައުންުޓގައި ްބޭނުންވޭ ނިމޭއިރު

ްޭގގަިއް ްބޭނުންވޭ ްނިމޭއިރު ްމަސް ްމި ްރައްޔިތަކު ްޮކންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހާސް. ްދިަހ ްވެއްެޖއްޔާ ދެމަފިރިއަކަށް

ްދަނީ.ްޑޮކްޓަރެއްް ްއެ ްހުސްކުރަމުން ްކޮަޓރި ްޑޮކްޓަރަކަށް ްހުސްކޮށްފައި ްކޮޓަރިތައް ްހެދި ްއަށް ްހައުސް ްގެސްޓު ްމިހާރު .

ްއަށްް ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްމިހާުރ ްެވއްޖެއްޔާމުން ްމަްސވެރިޔަުކ ްރައްޔިތަުކ، ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނުބޭނޭ ްރަނގަޅަަކށް ްއެހާ ްމަހެއް ްމިއަދަކު ްއެާހްްއެކްސްޕެްކޓުކުރަމުންދަނީ. ްމަހެއް ްމިއަދަކު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ރަނގަޅަކަށްްނުބޭނޭ.ްއެހެްނީވމާ،ްމިްވަޢުދުތައްްފުއްދުމުަގިއްއަޅުަގނޑުމެންްއެދެންްމިްަބޖެޓުގެްތެރެއިންްއެްމަންޒަރުް

ް ްވަޢުދުތައް ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްވަޢުދުތަކަށް ްއެ ްޯވޓުލީ ފުއްދެންޖެހޭނެ.ްފެނިގެންދިއުން.ްރައްޔިތުން

ްޕާލަމެންޓްރީް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެހެންވީމާ،ްތަކުރާރުކޮށް ްޖާަގދިނުން. ްފުއްދުމުގެ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްއަކީ ްޒިންމާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްތިޔަްބޭފުޅުންްަރއްޔިތުްނނަށްވީްވަޢުދުތައްްމިްބަޖެުޓގެްތެރެއިންްދައްުކވައިެދްއވާށޭ.ް ގްރޫޕުންްއަުޅގަ

ނޑުމެްންމިތިބީްވޯޓުލާންްތައްޔާރަށޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޒިންމާްއަކީްރައްޔިތުންގެްލޯތަކަށްްމިއަދުްއެްވަޢުދުތަ ކަށްްއަުޅގަ

ްތަކުރާރުކޮްށް ްއެހެންވީމާ، ްޒިންމާދާރުކުރުމޭ. ްސަރުކާރު ްމި ްފާރަވެރިވެ، ްބޭނުންވަނީ ްރައްޔިތުން ްވުމޭ. ްމަޖިލީހުގެ މި

ްބޭފުޅުންނަ ްަވޑަިއގެްނނެވި ްފަހުން ްހުރިހާްތަންކޮޅެއް ްމުއްޠަލިބަށް، ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްވެސް، ށް

ބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްމަރުޙަބާދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑުެމންްއެދެނީްތިޔަްބޭފުޅުންްތިޔަްވަޢުދުވިްގޮތަށްްދިވެހިރާއްެޖް

ްމަ ްވަޒީރުްނގެ ްަކންބޮޑުވޭ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންދިއުްނ. ްމަގުން ްފަހެތިންްސާފުސީދާ ްފަހެތިން ްވެސް ޖިލިްސ

ްތިްން ްެވސް ްކޮންފަރެންސް ްނިއުްސ ްޭބއްިވ ްސަރުކާރުން ްގުޅިަފއިާވ ްކޯލިޝަންގެ ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ލަސްވަމުންދާތީ.

ގަިޑއިރަށްްދެމިގެންދިޔަ.ްއަުޅަގނޑުމެންްއަޖައިެބއްނުވޭްމިްސަރުކާރުގެްސްީޕޑުްއެހެންވީަމްހުންނާނެްމިންވަރަކާްދޭތެރޭ.ް

ްފުރަ ްއެންމެ ނޑު ްބެލިން.ްރޭގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮންފަރެންސް ްނޫސް 9ްްތަމަ ްނިމުނީ ްއޭތި ްފެށިގެން ޖެހިއިރު.12ްްޖެހިއިރު

ްއެދެނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްވީވަރު. ްޑިކްޓޭޓުކުެރްއވީމަ ްކޮންފަރެންސް ްނޫސް ްއެ ްމައުމޫން ްރަީއސް ްއަދި އެއީ

ްވަ ްގެންދިއުން.ްފަސް ްމިކަްންކުރިއަށް ްބާރުމިނުގައި ްމިހެންްތަންކޮޅެއް ްވަޒީރު ްދެ ްދުވަހުން،ްއަެންއްމަހުން ްެއއް ޒީރު

ްކެތްމަދުވެފަ.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްހިންގަންޖެހޭނެ. ްސަރުކާރު ްބާރަށް ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްސަކަރާތް. އައިމަ

ްދެ ްބޭުފޅުންނަށް ްތިޔަ ްވޯޓު ްހާސް ްދިހަ ްަލްއކަ ްހައި.ްއެއް ްވަރަށް ްހަިއްރައްޔިތުންެގްއެްކސްޕެކްޓޭަޝންސް ްވަރަށް އްވީ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްން ްވިދާޅުުނވާތި ްބޭފުޅަުކ ްެއްއވެސް ްެއހެންވީމާ، ްއެކްސްެޕކްޓޭޝަނެްއގަ. ްހަިއ ްވަރަށް އުއްމީދެްއަގއި،

ް ްހެނދުނު ްވެސް ްމިއަދު ްހުރަސްއަޅަނީޭއ. ްމަޖިލީހުގައި ްއެއްކޮށ9ްްްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންނާ ްގިނަ ްއެންމެ ޖެހިއިރު

ްއެ ްމިތިބީ ްއަިއސް ްއުފާވެރިތޯްހޭލައިގެން ްކިހާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްކެތްމަދުވެފަ. ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން މް.ޑީ.ޕީ.

ްއުފާވެިރތޯް ްކިހާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލުއިތޯ. ްކިހާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވައްޓާލީމަ. ްޓެން ްކާފަޔަށް ްއާއި މާމަ

ްއަ ްއަދި ްނަގާލީމަ. ްޓެން ްމަހަކު ްކޮންމެ ްމަްސވެރިޔަކު ްކޮންމެ ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށް ްނުލާހިކު ނޑުމެން ުޅގަ

ްފަސޭހަވާނެް ްކިހާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިނިްއޔާ ްޑޮކްޓަރެއް ްގޭގައި ްދަނީ. ްމި ްިވސްނަމުން ްދޭތެރޭ ްކަންކަމާ ޞިއްޙީ

ނޑުމެންްނުހަނުްވަރަށްްބޮޑަށްް ނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްތިޔަްބޭފުޅުންގެްތިްވަޢުދުތައްްމިއަދުންްމިއަދަށްްފުއްދުމަކީްއަޅުގަ

ްއާއިްއެދޭ ްއެމްޑީ.އޭ ްއެންމެން ްއެންމެން،ްހުރިހާ ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްެއއްަފހަރު އެދުމެއް.ްއަިދވެސް

ްޤައުމީް ްއާއި ްޕާޓީ ްޕީޕަލްސް ްާއއި ްައއި.ޑީ.ޕީ ްއާއި ްޕާޓީ ްއަދާލަތު ްއާއި ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްއާއި ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ޕީ.ޕީ.އެމާއި

ންްއެްހޯދިްއެއްްލައްަކްދިހަްހާހަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްމަރުޙަބާދަންނަވަން.ްހަމަްއެްހަރަކާތާ؛ްއެްހުރިހާްއެންމެންްއެްއވެގެ
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ްވެްސް ްވާހަކަ ްފަޚުރުވެރިވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯޓަށް ްހާސް ްފަސް ްލަްއކަ ްއެއް ްހޯދި ްއެ ްޮއވެ ްއެކަނި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޭވާަގއި

ްދަންނަވަން.ްއިރާދަކުރެްއިވއްާޔްއަޅުަގނޑުމެންްދާނީްކުރިއަށް.ް

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްނިޒާމީްމައްސަލަެއއް،ްފަރެްސމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރ ްޢިްއޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ ްވެސް ްލަސްކޮށްލީ ްމިހާ ްނުަނގާ އެއް

ް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދޭތޯ. ްސަމާލުކަން ްމިކަމަށް 2211ްްރައީސް ްއަހަުރގެ ްނިންމާފައ46ްްިވަނަ ްއިން ްޤަޟިއްޔާ ވަނަ

ްރައްޔިތުންެގް ްހިނދަކު ްހުންނަހާ ްނައިްސ ްބަދަލެއް ްުޙކުމަށް ްއެ ްމީހަކު ްހުންނަ ްުޙކުމުގަިއ ްކުށެްއގެ ްޖިނާޢީ އޮންނާނެ

ްޖަލްސާް ްމިއަދު ްއެެހންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްލިބިގެންނުވާ ްަޙއްުޤ ްވޯޓުދިނުމުގެ ްހާިޒރުވުމާއި ްޖަލްސާތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފެިނގެންދިޔަ، ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރ6ްްިފެށުނުއިރު ްއިން ްޙުކުމްކުަރްއވާފައި މަސްދުވަހަށް

ްތަން.ްއަޅުގަ ްއިންނެވި ްޤަބޫލެއްްނޑުމެންބަރަކު ްއެގޮތަށްނުކުރަން ްކަމަކަށް.ްްެއަކން ްގެންދެވިދާނެ ްކުރިއަށް މަނިކުފާނަށް

ނޑުްއެދެން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމާްމެދުްވިްސނަވައިްގޮތެއްްނިންމެވުމަށްްައޅުގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަރެ ްމެންބަރު، ްކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައެއް ްނިޒާމީ ްނެންގެވީ ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ސްމާތޮޑާ

ްފާސްކުރައްވާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނ ްޤާނޫނުގައި، ްބެހޭ ްއިމްތިޔާޒާ ްމަޖިލީހުގެ ްބަލައެއްނުގަންަނން. ރިޔާސަތުން

ްޢަމަ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ްތަޞްީދޤުކުރަްއވައި ްމަޖިލީހުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައްޔިތުން ލުކުރަމުންގެްނދާ

ް ްޤާނޫނުގެ ްެބހޭ ްބާރުތަކާ ްޓަކައ16ްްިއިމްތިޔާޒުަތކާއި ްމަޢުލޫމާތަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްޙައްުޤ، ްހާޒިރުވުމުގެ ްއަށް ްޖަލްސާ ްމައްސަލައެއްެގ16ްްދަންނަވައިލާނަން. ްޖިނާޢީ ްނުވަތަ ްމަދަނީ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްމަ ްތަޙުޤީޤުގެ ްކުށެއްަގއި ްނުވަަތްޖިނާޢީ ްމަރުޙަލާަގއ12ްްިރުޙަލާަގއި ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްޙުކުެމއް ްކުރު ްވުރެ މަްސދުވަހަށް

ްޖަލްސާތަކަށާއިް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ްއެ ްފަރާތަކުން ްހައްޔަރުކޮށްަފއިވާ ްނަމަ ްހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ްމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ
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ްބައްަދލުވުންތަކަ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތން ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްހާޒިރުކޮށްދޭްނވާނޭ. ށް

ްސަމާލުކަމަށްް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު. ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ފާސްކުރަްއވައި

ްޢިއް ްކޮންމެ ްައރުވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓު ްބުރުގައިްދަންނަވައިލާނަން ްފުރަތަމަ ްމެންބަރަކަށް ޒަތްތެރި

ްފެށިއިރ15ްްު ްޖަލްސާ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހުސް؛ ްމި ްއެއީ މިނެޓު.

ް ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްތަކުރާުރކޮްށ 15ްްވަަޑއިގެންނެތީމަ ްއަުރވާނަން. ްސެކްރެޓޭިރއެޓުނ14ްްްިމނެޓު ްވީމަ، މިެނޓު

ްމެންބަރުްރަނގަބީލުޖަހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ނޑިތީމު ްކަ ްޖެހެނީކަން. ްގަޑި ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްއޭރުން ނެ.

ްމުޙައްމަދުްޙުސައިން.ް

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން: ްކަ

ްއާދެ،ްهللاް`ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމްވަރަޙްމަތު ްބ2214ްަވަބަރަކާތުހޫ. ްއަހަރުެގ ްެއއްެޗއްްވަނަ ްގޮތުން ްބެހޭ ޖެޓާ

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކިވް ްކުރިން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނުޑ ދަންނަވައިލާއިރު

ްމަޤާމާް ްމިހާރު ްއަދި ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްމިހާރު ްބަޖެޓަކީ ްމި ްފަދައިން ްވިާދޅުވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ަޒތްތެރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްސަރުކާރުންްމިްބަޖެޓަށްްގެންނަންވީްބަދަލުތަކެއްްގެނެސް،ްހަވާލުެވވަަޑއިގެންަފއިވާްޢިއްް

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެްސ ްދެކެމޭ. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްގެންަދންވާނެ ްކުރިއަށް ހުށަހަޅައިގެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްވާަހކަދައްކާެލވިދާނެ.ްއެްވާހަކަްއަށްްްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްވެސްްަބެއއްްކަހަލަްކަންކަމާްބެހޭްގޮުތން

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްހަވާލުވެވަަޑއިގެންަފއިވާ ްހިންގުމާ ްދައުލަތް ްދިވެހި ްއިންތިޚާބުވެ، ްއަލަްށ ްކުރީގައި ފެށުމުގެ

ްދަން ްމުބާރިކުބާދީ ްާއއި ްތަހުނިޔާ ްއަޅުަގނޑު ްސަރުކާރަށް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެއ ްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ނަވަން.

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްވާދަކުރަްއވަިއ، ްއަށް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްއިންތިޚާބުަގއި ްިމދިޔަ ްނިމިގެން ހަމައެއާެއކީަގއި

ްާއއިް ްތަހުނިޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހާސިލުކުރެްއވި ްމަޤާމު ްވަނަ ްދެ ްއިންތިޚާުބގައި ްހޯއްެދވި، ތާއީދެއް

ނޑުމެންގެްބަޖެޓުްހުށަހެޅޭްކޮންމެްދުވަހަކީްއަޅުަގނޑުމެންެގްްމުބާރިކުބާދީްދަންނަވަން. އެއްެވސްްޝައްެކއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ްމިލައިދާް ްހޫނުން ްުއއްމީދުތަކަށް ްއެ ްނުވަތަ ްދުވަހެއް. ްލިބިެގންދާ ްއާރޯކަެމއް ްުއއްމީދުތަކަށް ްހިތްތަުކަގއިވާ ރައްޔިތުންގެ

ްބަލައިލާފަް ްދޭތެރޭގައި ްބަޖެޓާ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްދުވަހެއް. ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުގެ ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ އި

ވަރަށްްބޮޑެތިްމައްސަލަތަެކއްްއެބަްފެނެއޭ.ްމުޅިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންގެްނިސްބަުތގައިްފެްނނަްމައްސަލަތަކެއްްއެބަްހުރި.ް

ްދާް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްަތކެއް ްފާހަގަކުެރވޭ ްފެންވަުރގައި ނޑިތީުމްއަތޮޅުތަުކގެ ްކަ ްނިސްބަތްވާ އިރާައކަށް

ް ްއެންމެްނގ5ްްެދާއިރާގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޖެޓަީކ ްއާދެ، ްހުރި. ްއެަބ ްކަންތައްތަެކއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްަޙއްޤުަގިއ ރަުށގެ

ްކޮށްދެްއވާް ްތެޭރގައި ްއަަހރެއްގެ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއިްނ ްފައިސާ ްނަންގަވާ ްދައުަލތަށް ްސަރުކާރުން ނަމުގައި

ްއެއަށްްކަންތައް ްނުވަތަ ްހޯއްދަވަން ްރުހުން ްެއއަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްކުރިަމއްޗަށް ްވަކީލުންގެ ްރައްޔިތުްނގެ ތަްއ،
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ްފަދައިންް ްދެންނެވި ްުކރިންވެސް ްއަކީ ްފައިސާ ްބަޖެޓަކީ. ްހުށަހެޅުމެއް ްހުށަހެޅޭ ްފާސްުކރައްވަން ްއެ ތާއީދުހޯއްދަވަން،

ްހުރިހާ ްފައިސާ.ްދިވެހި ްއެންމެްނގެ ްމިލްކުެވގެންާވްްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްފައިސާ.ްިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ

ްއިޤްތިޞާީދް ްއެނޫންެވސް ްުނވަތަ ްހިންގުމަށް ްމަސައްކަތްތައް ްބޮޑެތި ްހިންގުމަށް،ްނުވަތަ ްސިނާޢަތް ްޓޫރިޒަމްގެ ރަށްރަށް

ްދޫކުރައްވަް ްޭބނުންކުރުމަށް ްބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ، ްކަންަކމަށް ްހާސިލުކުރަނިވި ްިދވެހިްމަންފާ ްައކީ ްފައިސާ ްލިބޭ ިއގެން

ްނެ ްނަންނަމުގައި ްއެކިެއކި ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއެއްެޗއް.ްއަދި ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްނުވަމައުނގޭ ްފައިސާްމޫނު ްޑިއުޓީގެ ތަ

ްމިް ްދުވަހަކު ްބޭނުންކުރާ،ްކޮންމެ ްމި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްެއއްެޗއް.ްައޅުަގނުޑމެން ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްދިވެހި ްެވސް އަކީ

ްެއްއޗެއްސަްށްބޭނު ްގަންނަ ްބޭނުންތަކަށް ްބޮޑެތި ްެއއްެޗއްސާިއ ްގަންނަ ްބޭނުންތަކަށް ްކުދިކުިދ ންކުރަމުންގެންދާ

%ް ްގެންދާ ްިމ ްަދއްކަމުން ްފައިސާ.6ްްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންެގ ްުހރިހާ ްިދވެހި ްވެސް ްައކީ ްފައިސާ ޖީ.އެސް.ީޓގެ

ްބެހިގެންދާްނާވނީ ްފައިސާ ްމި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއޮެވގެން،ްްއެހެންވީމާ، ްޢަދާލަތެއް ްިއޖުތިމާޢީ ްއުސޫލަކުން. ހަމަހަމަ

ނޑުމެންްބައިވެަފއިވާްބަިއވުމަކަްށ،ްފިކުރުގަިއވާްޚިލާފަކަށްްއެްއވެްސް އިންސާފުވެރިްހަމަޔަކުން.ްިސޔާސީްގޮތުންްއަުޅގަ

ްބޭނު ްތަރައްޤީކުރަްނ ްރާއްޖެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިގެނެއްުނވާނެ. ްބެލިގެެނއްނުވާނެ. ްވިްއޔާްހާލެއްގަިއ ްވަނީ ްކަމަށް ންވާ

ްޑިމޮކްަރީސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިްއޔާ، ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުން ްދަމަހައްޓަން ްުސލްޙަމަސްލަޙަތު ްރާއްޭޖގައި އަޅުަގނޑުމެން

ްސަފުާހގެް ްއާ ްހުޅުވިގެންދިަޔ ްމި ްމިހާރު ްުއއްމީދުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްިވއްޔާ. ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުން ކުރިއަުރވަން

ްމިހާރު ްއުސޫލުަތކަށްްްތެރޭގަިއ، ްމައިަގނޑު ްމިދެންނެވި ްއުކަމުންދާދިޔުމުގައި ްސަފުހާތަްއ ްފޮތުގެ ްއާ ްހުޅުވަިއލެވުނު މި

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްޤާނޫނުައސާސީން ްއިޙްތިރާމުކުރަްއވައި ްދަރަޖައަކަށް ްމަތިވެރި ްވަރަްށ ްސަރުކާރުން ދިވެހި

ްވަ ްމައްޗަށް ްހަމަހަމަކަމުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވަރަށްްކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ްކަމަށް. ްދެއްވާނެ ްއިނާޔަތެއް ްފުރިހަމަ ރަށް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްޙައްޤު ްހަމަހަމަކަމުގެ ްއެ ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްކަމަށް. ްބައްަލވައިެދއްވާނެ ްއެކަންކަން ފުރިހަމައަށް

ްގޮތަ ްއެކަީށގެންވާ ްވެސް ްތަރައްީޤއެއް ްާރއްޭޖގެ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމަށް ްކަމަށް. ްކުރިައކަށްްލިބިދެއްވާނެ ކަށް

ްހަމަޖެހުމާިއް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްސުލްޙަމަސްލަޙަތާިއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްއެހެންނޫން ނުދާނެ.

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްއާދެ! ްކުރަމުންދާނެ. ްއަަސރުތައް ްނޭދެވޭ ްވެސް ްެއއްބަިއވަްނތަކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ނޑުމެންނަށްްްފެންނަންޖެހޭ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްފަރުވާ. ްކަންތައްަތކަށް ްކަންބޮޑުެވފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްހައްލުހޯއްދަވައިދެްއވުމަްށް ްކަންތައްތަކަްށ ްކަންބޮޑުވެފަިއވާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ފެންނަންޖެހޭ

ް ްއަޅުްއވާ ްމުސްތަޤްބަލަށް ްދުރު ްގެންދަވާއިރު ްކުރައްާވްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ްމުސްތަޤްބަލަށް ްުދރު ފިަޔވަޅުަތއް،

ްއެކަންކަަމށްް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްހޯދައިދެވެނި ްފައިދާ ްރައްޔިުތންނަށް ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްދުރު އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް،

ްހުރެގެންް ްކަންތައްތައް ްެއގޮަތށް ްއާދެ! ްފައިސާ. ްއިންވެސްުޓކުެރވޭ ްނުވަތަ ްފަިއސާ ްބެހެއްޓޭ ޚާއްޞަެވގެން

ްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހިނގަިއގެން ްަކންތައްތައް ްއެގޮތަށް ްހަރުދަނާކުރެވޭނީ. ްއިޤްތިޞާދު މެްނގެ

ްލުޔެްއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮްށގެން ްކަންތައްަތއް ްެއގޮތަށް ްހޯދަވައިެދއްވޭނީ. ްތަސައްލީެއއް ްނުވަތަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް
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ްބަލައިލާފަ ްމައްޗަށް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއާދެ! ނޑުްލިބޭނީ. ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްކަންތައްަތކާ ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އި

ްފަދައިންް ްހުރި ްކަންތައްތައް ްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްގިނަ ްރާއްޖޭެގ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްބައެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ތުންްސާވޭކުރަްއވާަފިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެްބަެއއްްރަށްރަށުގެްވެސްްހާލުްހުރީްވަރަށްްދެރަކޮށް.ްޞިއްޙަތާްބެހޭްފަރާތްފަރާ

ްޭއގަިއް ްއެއީ ްފެނަކީ ްބޭނުންކުރާ ްފެންވަރަން ްރަށްރަށުގައި ްއެބައިމީހުންގެ ްހުރި. ްއެބަ ްސެޓުފިކެޓު ްހުރި ދެއްވާފައި

ްމަްއޗަްށް ްމިންވަުރގެ ްެއކުލެިވގެންވާ ްނަޖިސް ްނުވަތަ ްއެކުެލިވގެންވާ ްބެކްޓީިރއާ ްުނވަތަ ްއެކުލެިވގެންވާ ޖަރާސީމު

ންވަރަންްނުވަތަްކައްކަންްނުވަތަްއިްނސާނުންްބޭނުންކުރަންްއެކަށީގެންނުވާްހާލަތުގައިވާްފެންކަން.ްބަލާއިރުަގއިްއެއީްފެ

ްބޭނުންވެފައިާވް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްބޭނުންވެފައިާވ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުވަހަށް ްދުވަުހން އެހެންކަމަށްވަނީިވއްާޔ

ށްްަވނީްވިްއޔާ،ްއެްރަށްރަށުަގއިްީމހުންްބައިތިއްބާްކަމަށްްވަީންހައްލުތަކުގެްތެޭރގަިއްއެްރަްށރަށުގައިްމީހުންްތިބޭްކަމަ

ްެއްމީހުންނަށްްއިންސާނުންްބޭނުންކުރަންްއެކަީށގެންވާްފެންް ްވަނީްިވއްޔާ ވިްއޔާ،ްއެްރަށުަގއިްމީހުންްދިރިއުޅޭްކަމަށް

ްކުރަ ްއަހަރުން ްތިން ްޮއންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްނަމަވެސް ްފެށުމެއް ްލިބިދިނުމުގެ ްހުންނަްހޯދައިދިނުމުގެ ްރާވާފައި ްއވަން

ްތިންް ްދަންމާލަންޖެހިދާނެ. ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްތަންނުދޭތީ ްއިޤްތިޞާުދ ްމާިލއްޔަތު؛ްާރއްޖޭގެ މަޝްރޫޢުތައް،ްދައުލަތުގެ

ްބަލާފައިް ްހާލަތަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްާރއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަށަަކށް ްއޮންނަ ްޤާއިމުކޮށްދޭން ްނިޒާމެްއ ްފާޚާނާގެ އަހަރުން

އޮތްްގޮތަށްްބަލާފައިްފަސްްއަހަރުންްނުވަތަްހަތްްއަހަރުންްއެްމަސައްކަތްްިނންމާްގޮތަށްްހަދަންޖެހިދާނެ.ްމާލީްހާލަތުް

ްޖެހޭ.ްފިޔަވަޅުއަޅަްން ްއެބަ ްފަށަން ްފިޔަވަުޅއަޅަން ްޖެހޭ.ްއެކަމަށް ްއެބަ ްއޮންނަން ްބަޖެޓުގައި ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ އެްއކަލަ

ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްދުވަހަކު ްއެހެްނވީމާ،ްފަށައިގެންނޫނިއްާޔ ްނުކުެރވޭނެ. ްމިންޖެއް ްހާލުން ްއެ ްމީހުން ްއެ މެންނަކަށް

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއާްސަރުކާރުންްއަުޅަގނޑުމެންގެްރަްއޔިތުންނަށްްލުޔާއިްފަސޭހަްއާއިްއެްމީހުންގެް

ނޑުމެްނގެްމުހުތާދުތައްްފުއްދައިދެްއވުމާ،ްމިްކަންކަމުގެްމަްއޗަށްްވިސްާނވަަޑއިގެންަފއިްމިދެން ނެވިްގޮުތގެްމަތީންްއަުޅގަ

ްބަޖެޓުް ްމަތީން ްގޮތެްއގެ ްލިބޭނެ ްޚިދުމަތްތައް ްލިބެންވާ ްޙައްޤުަތއް ްލިބެންވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ބަޖެޓުން

ްެއއީް ްއެދެމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްފޮނުއްވައިދެްއވުްނ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްަތދުބީރުކުރައްވާަފއި ްބަޖެޓު ްއެ ރާއްަވވަިއ،

ްދެންނެވުމެކޭ.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެންެގްއަޅުގަް ްދަންނަވަންޖެހޭ ްސަރުކާރުަގއި ްއައި ްމި ްޙައްޤުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެްނގެ

ް ްތެޭރގައި ްަކންތައްތަކުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަށް ްގިނ2213ްްަދާއިރާ ްވަރަށް ްކަރުދާހުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެންނަށްްކަންތައްތައްްިލޔެިވގެންދިޔަ.ްެއހެންނަމަ ވަނަްއަހަރަކ2213ްްީވެސްްހިތާމަޔާްއެކީްަދންނަވަންޖެހެނީްއަޅުގަ

ްއަިދް ްހާސިލެއްނުވޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްެއއްވެްސ ްއަހަރެްއ. ްހުސް ްނޫން. ްއަހަެރއް ްުއސް ްއަހަރެކޭ. ހުސް

ްަބޖެޓު ްލިޔެވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާނަން ްއަުޅަގނޑު ްތާނގައި ނޑުމެންނަށްްހާސިލުނުވި ްއަުޅގަ ގައި

ް ްމިހާރު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްތެެރއިން ްކަންތައްތަކުގެ ްފާހަަގކޮށްދެްއިވ ވަަނ2214ްްޗާޓުކޮށްދެްއވި،

ްތެެރއިްން ްގޯތި ްސްކޫލުގެ ްފޭޫދގަިއ ްއަތޮޅު ްށ. ްކަމަކީ ްެއއް ްއޭގެތެެރއިން ްނެތް. ްވެސް ްފެންނާކަްށ ްބަޖެުޓގައި އަހަރުގެ

ްސްކޫ ްގޮތުްންނުވަތަ ްބެހޭ ްއެކަމާ ްވެސް ްގޮތުން ްދީނީ ްއެއީ ްެފނިގެން، ްގަބުރު ްދަށުން ްތާނގެ ްހުރި ްއިމާރާތް ުލގެ
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ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްލަފާދެއްަވއިގެްނ، ްމިނިސްޓްރީން ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްއިސްލާމީ ްކަމަށް ްކަމެްއ ްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްިހމަނުއްވަިއގެން، ްބަޖެުޓގައި ްއެިޑއުކޭޝަނުން ްބަޖެޓުަގއ2213ްްިސްކުރަްއަވއިގެން ްއަހަރުެގ ވަނަ

ްހުންނެވިް ްއޭރު ްއިމާރާތްކޮްށދެއްވުން. ްތަނެއްަގއި ްއެެހން ްސްކޫލު ްފޭދޫގަިއ ްށ. ްއޮތް، ްއެބަ އޮންނާނެ.

ް 26ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަޅުްއވައިެދއްވި.2213ްޖެނުއަރީ ްބިންގާ ްސްކޫުލެގ ްއެ ްވަޑަިއގެން ްއަށް ްފޭދޫ ަގއި

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްސްކޫލު ްފޭދޫގައ2214ްްިއެ ްށ. ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި ްނެތް. ްބަޖެޓުަގިއްފެންނާކަށެއް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްހުންނެވިް ްއޭރު ްހިމަނުއްވާަފއި ްބަޖެޓުަގއި ްބަޖެޓުކުރައްަވއިގެން ްޓަކައި ްއިމާރާތްކުރެްއުވމަށް މިސްކިތެއް

ގެްބިންގާްއަޅުްއަވިއދެއްވި.ްއެްމިސްކިެތއްްވެސްްަގއިްަވޑަިއގެންްެއްމިސްކިތ2213ުޖެނުއަރ26ްްީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ނޑިތީުމގައިްމިސްކިެތްއ2214ްް ްދަންނަވަންޖެހޭްށ.ްކަ ްއޭެގއިތުރަށް ްފެންނާކަށެއްްނެތް.ްއަދި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްމަޖިލ2213ްީއަޅުްއަވއިދެްއވުމަށް ްިމ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްހިމަނުްއވަިއ، ްލިޔުްއވަިއ، ްބަޖެުޓގަިއ ްއަހަުރގެ ހުންްވަނަ

ްބަޖެޓުގަިއް ްމި ްވެސް ްމިސްކިތެއް ްއެ ްއަުޅއްަވއިދެްއވުމަށްފަހު ްބިންގާ ްތާރީޚުގައި ްދެންނެވި ްމި ްހަމަ ފާސްކޮށްގެން

ފެންނާކަށެއްްނެތް.ްއާދެ!ްރަްއޔިތުންގެްކުރިމަތީަގއި،ްބަޖެޓުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެން،ްބަޖެޓެއްްފާްސވެގެްން

ްބިނާކުް ްމަްއޗަށް ްބަޖެޓުގެ ްހުންނެވިްއެ ްހިންގަވަން ްޤައުމު ްބިްނގާ ްތަެނއްގެ ްނުވަތަ ްމަޝްރޫެޢްއގެ ްއެ ރައްަވއިގެްނ،

ްއެީއް ްއޭަގއި ްދެން ްފެށުނީ. ްޕްރޮޖެކްުޓ ްއެ ްެއއީ ްކުރިަމތީގަިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަުޅްއވަިއދެއްވީމާ ްވަަޑއިގެްނ ރައީސް

ްއިސްކަ ްަސރުކާރުން ްހިމެނުްއވުމަށް ްބަޖެޓުގައި ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްކަމަްށްހިނގަމުންދާ ްހިމަނުއްވާފަިއވާ ންެދއްަވިއގެން

ްވަރަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިނެތީމަ ްެއގޮތަށް ްވިދާުޅިވއިރު، ްވަޑަިއގެން ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް މިތާނގައި

ްދެންނެިވް ްމި ްަހއިސިްއޔަތުން، ްދެންނެވި ްމި ްއެއީ ްޤަބޫެލއްނުކުރެވޭ ްއެކަމަކު ްައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ.

ްމިްހައިސި ްއަޅުަގނޑު ްވާތީ. ްހިނގަންފަށާފައި ްކުރިމަތީގައި ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތް ްބެހޭ ްްޕރޮޖެކްޓާ ްއެ ްލިބިގެން އްޔަތު

ނޑިތީމުްމިސްކިާތް ވާހަކަްމިްދަންނަވާލަނީްސަރުކާރުގެްކަމާްބެހޭްމިނިސްޓްރީތަކަށްްލިޔެފަ.ްމިސްކިތާްބެހޭްގޮތުން،ްކަ

ްކަ ްލިޔެފަ. ްއޮްނނާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްހަވާލުކުެރއްިވްބެހޭ ްެއމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ނޑިތީމުގެ

ްފަރާތުނ12ްްް ްކޮންޓްރެކްުޓގެ ްައދި ްފަރާތުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްފަރާތުންނާިއ ްކައުންސިލްެގ ނޑިީތމު ްކަ ްތެޭރގަ. ރަުށގެ

ްހުރި ްކަންތައްތަކެއް ްަބލަންޖެހޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއަދި ްނިމިފަ. ްހަވާލުކޮށް ްކޮންމެވެސްްސޮއިކޮްށ، ްވިޔަސް ަކމުގައި

ްފެންނަްން ްލިެޔވި، ްބަޖެޓުގައި ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެވެސް ްމަޝްރޫޢެއްަކން ްފައްޓަވާފަިއވާ ްސަުރކާރުން ްއެއީ ސިފައެްއގައި

ްސަރުކާަރކުންް ްގޮތުން ްައޅުަގނޑަްށްހީވާ ްމިީއކީ ްއަދި ްފެންނާކަށެްއްެނތް. ްވެސް ްއާދެ!ްމިކަމެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ އޮންނަން

ްކުރަް ްހިންގަވާފަިއްކަންތައް ްހިސާބަށް ްދެންނެވި ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިުތންގެ ްނޫން. ްގޮެތއް ްެއކަށީެގންވާ އްވަން

ްތަންނުދެނީ.ް ްމާލިއްޔަތު ްހިނގައިދާނެ. ްނެތި ްކުރެވެން ްއަހަރުން ްތިން ްިމދެންނެވިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް

ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެހެންނަމަވެސް ްތަންނުދެނީ. ްހާލަތު ްއަހަރުންްްއިޤްތިޞާދީ ްފަސް ްކަންތައް ްނުކުރެވޭ ްއަހަރުން ްތިން އެ

ްމީގެއިތުރަށްް ްއަދި ްއޮންަނންޖެހޭނެ. ްބަޖެުޓގަިއ ްވެސް ްބައިަބއިކޮށްަފއި ްކުރަންވެްސ ްއަހަުރން ްހަތް ްވެްސ، ކުރަން
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ްވީުނވީ ްތެރެއިން ްކަންތަުކގެ ްހުރި ްހިމަނުއްަވއިދެްއވާފައި ްބަޖެޓުގައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްރަށްރަށާ ގޮެތއްްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެއްޗެްއް ްބޮޑު ްމާ ްކުނިނައްތާލުމުެގްނިޒާމު. ްޮގއިޫދގެ ްއޭގެތެޭރގައި ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްކަންތައްަތއް ްގެއްލިފަިއވާ ނޭނގި

ވަނަްއަހަުރެގްބަޖެޓުގައިްޮގއިދޫގެްކުނިނަްއތާލުމުގެްނިޒާމަށްްއޮތީްއެއ2213ްްްނޫންްއިނގޭތޯ.ްމިްއަހަރުގެްަބޖެޓުގަިއ،ް

ްހާް ްފަސް ްފަންސާސް ްކަެމއް.ްލައްކަ ްކިހިނެއް ްއެއިން ްނައްަތއިލާީނ ްކުނި ްނޭނގޭ ްއަުޅަގނޑަކަްށ ްރުފިޔާ. ސް

ް ްގޮތެްއްނޭނގި ްވީނުވީ ްހުިރ2214ްްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެންވީމާ،ްމިހެން ްވެްސްނެތް. ްެއއެއް ްބަޖެޓުގަިއ ްއަހަުރ ވަނަ

ްޓަކަ ްތަނަކަށް ްއެ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަދި ްހުރި. ްއެަބ ްކަންަތއްތައް ްެއްބައިވަރު ްއަޅުަގނޑުމެން އި

ްމިސްކިތްތަްއ.ް ްހިމެނޭ ްކަުމގައި ްބިނާތައް ްމުޤައްދަސް ްއެންެމ ްބިމުަގިއވާ ްމުޤައްދަސް؛ ްއެންމެ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ

ްމިސްކިތްތަކަށް؛ް ްރަށްރަށުގެ ްބައެއް ްއެހެން ްއަލިއަުޅވާލީ. ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިނާކުރުމާ ްމިސްކިތެްއގެ ްދެ އަޅުަގނޑު

ނޑައަުޅްއވާފައިްނޫމަރާގެްމިސްކިތް،ްބިލެ ްޚަރަދަށްްދެއްވަންްކަ ްމަރާމާތުކުރުމުގެ ްގޮއިޫދގެްމިސްކިތާ ތްފަހީގެްމިސްކިތާއި

ްވެްސްނުލިބި،ް ްލޯލާރިއެއް ްއެންމެ ްފައިާސްެވސް ްވެްސ2214ްްއޮތް ްހިލަން ްކަމެްއގެ ްބަޖެުޓގަިއްެއއިން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމިހާރު ނުޑްކުރިންްދެންނެވިހެންްވާނީ ކަމާްބެހޭްމިނިސްޓްރީތަކަށްްލިޔެފަ.ްޭއގެްމަޢުލޫމާތުްްނެތް.ްމިްކަންކަންްއަުޅގަ

ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާް ްވެސް ްައށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަރުވާފަ.ްއަދި ްފިނޭންސަށް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ވާނީ

ްއިޞްލާުޙގެނެ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްމިހެން ްެއދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިއްސާކުރާނަން. ްަމއުލޫމާތު ްއެ އްެދއްވުްނ.ްއަޅުަގނުޑ

ްފުރުޞަތުތައްް ްލިބެންވާ ްރައްޔިތުންނަްށ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޙައްޤުތައް، ްލިބެންވާ ްރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމަ ްގޮތެއްގެ ްލިބޭނެ ްކޮށްދެއްވުން.ޚިދުމަތްތައް ްކަންތައް ްވެސްްްތީން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާފައި ްމިގޮތަށް ްވާހަކަ ްއާދެ!

ްމަސަވާ ްގެންނަން ްނިމުމަކަށް ްއިންޖީނުޭގެގްހަކަ ްރަށްރަށުގެ ްރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު އްކަތްކުާރއިރުަގއި

ްބަޖެޓުތަކުގެް ްމި ްމަސައްކަތް ްާޤއިމުކުރުުމގެ ްނިޒާމެއް ްއެކަީށގެްނވާ ްަޓކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްހާލަތު ްބޯފެނުގެ ހާލަތު،

ނޑުމެންނަށްްފެންނަންވެއްޖެ.ްެވވުނުްދުވަހަުކންްވެސް އަހަރުންްދެންްއެކަންްވާނ15ްްެއަހަރުން،12ްްްތެރެއިންްއަުޅގަ

ްވެއްޖެ.ް ްފެންނަން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްީމގެތެރެއިން ްިނޒާމެއް ްކޮންމެވެސް ްބަދަލުަގއި ްުއސޫލުގެ ްބަލައިގެްންތިބޭ ކަމަށް

ްކަރަންޓުގެް ްމީހުންގެ ްއެ ްނަމަެވސް ްދަށުން ްއުސޫލެްއގެ ްއެނޫން ްނުވަތަ ްނަމަވެސް ްދަުށން ްިސޔާސަތުތަުކގެ ްއާބާދީގެ

ްތެރެއިްން ްކުންފުނިތަުކގެ ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްދާތަން. ްދިމާލަކަށް ްަހއްލުކުެރވޭނެ ްކަންތަކާ ްފެނުެގ ްމީހުންެގ ްއެ ކަންތަކާިއ

ްނޫން.ް ްދަންނަވަނީކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކޭ ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްސީދާ ްބަޖެޓުން ްސަރުކާރުގެ ްކޮންމެހެން ްދިޔަސް. ލާފައި

ްބަެއއް ްކިޔާފައިވާ ްމިހާރު ްސޮސައިީޓްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޯޕަރޭިޓވް ްއެކިއެކި ްހުރި ްއެބަ ްތެރޭަގއި މެނިފެސްޓޯތަކުގެ

ްހައްލުކުރެވޭް ްކަންކަން ްމި ްނަމަވެސް ްލާފައި ްތެރެއިން ްކޯޕަރޭިޓވްތަުކެގ ްއެ ްރަނގަޅު ްއެންެމ ްވެސް. ްވާހަކަ އުފައްދާ

ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްނޭވާހިފަހައްޓާލަިއގެން. ްތިބެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދާންޖެހޭ. ްއިނގިލިކުރީަގއިްްހިސާބަށް ތިބެނީ

ްދާއިާރަގއިް ްައޅުަގނުޑގެ ްއަތޮޅު؛ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަހުްނ ްދާދި ްައޅުަގނޑު ްރަށްރަުށގަިއ، ްބަެއއް ދައިގަެނގެން.

ް ްއިުރއޮއްިސ ްހަލާކުވެގެން ްއިންޖީނެްއ ްފޭދޫގައި 6:32ްހިމެނޭ ނޑުމެނ7ްްް، ްއަޅުގަ ްނުލިބިދާނެތީ ްކަރަންޓު ޖަހާއިރަށް
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ްއިންޖީނުްއެންމެންްހާސްވެގެ ްހުރި ްހާލަތުގަ.ްދެން ްހިނގާ ްހުރީ ްއިންޖީނެއް ްކޮުޅކޮަޅށްްދުވަންޖެހުނީ.ްކީއްތޯ؟ްއެންމެ ން

ްހާލަތެއްގައިް ްކަހަލަ ްއެ ްނުކުރެޭވ. ްމަރާމާތެއް ްމިންވަރެްއގެ. ްކޮންމެވެސް ްއެބަހުރި ްއިންޖީނެއް ްނުކުރެވޭ. މަރާމާތެއް

ދާްހުރީްއެންމެްއިންޖީނެއް.ްއެއަށްްގޮތެއްްެވއްޖެއްޔާްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތިބެނީ.ްަކނޑިތީމުަގއިްެވސްްހިނގަމުންް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްރަށްރަށުގެ ްބަެއއް ްދާއިާރގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައީ. ްއެ ްކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްރާއްޖޭގެ ްދެންނެވީ ްމި ްއާބާދީ، ްބޮޑެތި ްބޭުރގައި ްއިން ްާދއިރާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްބޮެޑިތްްދަންނަވައިލާއިުރގަިއ ނިސްބަތުން

އާބާދީތައްްހުރިްއެހެންްަބއެއްްރަށްރަށުގައިްހާލަތުްހުރީްމިހެންްކަމަށްްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްފެނޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްިމް

ްގޮތެްއގަިއް ްއަވަސް ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ްއިންޖީނުގެތަކާ ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަކާ ްއެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ދެންނެވި

ްބަ ްތެރެއިންްފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ. ްބަޖެޓުގެ ްއެއީ ްއަންނަނީ. ްދެއްކެން ްވާހަކަ ްމި ްއެްއގޮތަކަްށ ްދައްާކއިރު ްވާހަކަ ޖެޓުގެ

ްތެރެއިންް ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްެއކިެއިކ ްނުވަތަ ްގޮތަށް ްޚަރަދުކުރައްވާ ްސީދާ ްވެސް ްސަރުކާުރން ްބަޖެޓުގައި ލާފައި،

ްޚަ ްތެރެިއން ްކުންފުންޏެއްގެ ްވިޔަފާރި ްނުވަތަ ްގޮތަށް ްފެނާއިްޚަރަދުކުރައްވާ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްމި ްގޮތަށް ރަދުކުރައްވާ

ފާޚާނާއިގެްނިޒާމުްކަންަތއްތަްއްހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭ.ްއަދިްއެނޫންްއަސާސީްޚިދުމަތްތަކަށްްބޭނުންވާްކަންތައްަތއްްވެްސް

ްޢިްއޒަ ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ްކުރިން ްައޅުަގނޑުެގ ްތާއީުދކުރަނީ ްެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންްހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭ. ތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެ ްދެން ްގޮތުަގއި ްހީކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަިދ ްފަދައިން، ފާހަގަކުރެްއވި

ްފުރުޞަތުދެްއވުން.ް ްގޮތަށް ްމުރާޖަޢާކުރައްވާފަިއްފޮނުްއވާ ްއަުލން ްބަޖެޓު ްމި ްިމްސަރުކާރުން ްފަދައިން ްވިދާުޅވާނެ ވެސް

 .و رحوت هللا و بركاته والسالم عليكنށްްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ްދެއްވިްފުރުޞަތަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާއިުރ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން

ްމާލި ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްިމްދަންނަވައިލާނަން. ްބަޖެޓު ްމަތީން، ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުގަިއާވ ްބެހޭ އްޔަތާ

ް ްކޮންމެ ްނިޔަލަށް. ްމަހުގެ ްއޮކްޓޯބަރ ްހުށަހަޅުއްވަންެޖހެނީ 5ްްހުށަހަޅުއްވަނީ ނޑުމެންނަށ1ްްްއަހަރަކުން ްއަޅުގަ އަހަރު

ނިޔަލަށްްއޭރަކުްެއްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްކުރިމަތިވާނެްކަމަާކްމިހާރުްކުރިމަތިވެފައިްމިްއޮތީ.ްއެީއްޮއކްޓޯަބރްމަހުގެ

އަހަރުްރިޔާީސްދައުރުްެއބަްބަދަލުވޭްނޮވެމްބަރްމަހުެގ1ްްއަހަރުނ5ްްްއޮންނަްސަރުކާރުންްބަޖެޓުްުހށަހެޅުއްވުމަށްފަހު،ް

ްގުިޅގެންދާެން ްސަރުކާރާ ްއިންތިޚާބުކުެރވުނު ްރާއްޖޭަގއި ްއަުލން ްބަޖެޓާިއ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއެހެްނވީމާ، ތެރޭގަ.

ްމަޖިލީ ްޢަމަލުކޮށްފަިއވާްގޮތަކަށް ްކުރިންވެސް ްީމގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. ްމަަސއްކަްތ ހުގެ

ގޮތަށްްއަލަށްްއިންތިޚާުބކުރެުވނުްސަރުކާރުންްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓާްބެހޭްކޮމިޓީގެްމަސައްކަްތތަކުގެްތެރެއަށްްއެްބޭފުޅުންެގް

ްހިމަނުއްވަިއގެ ްކޮމްޕޯނަންޓްސް ްބަޖެޓުެގ ްަރއްޔިތުްނެގްއާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޖާަގ ްއެ ްެގންގޮސްދެްއވާނީ. ްކުިރއަށް ން

ނޑަށްްބަޖެޓުްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދަންްމިްލާޒިމްކުރާް މަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްތެޭރގަިއ،ްއިމުގެްތެރޭަގއިްއެބަްވޭ.ްައޅުގަ
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ްކުރިން،ް ްނިުމމުގެ ްމަސް ްނޮވެމްބަރު ްރިޕޯޓ1ްުކަމަކީ ްބަޖެޓް ްކުރިން ްހަމައަށްްްިޑސެމްބަރުެގ ްމެންބަރުންނާ މަޖިލީހަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްޖެހެނީ. ްމި ްމަސަްއކަތްކުަރން ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެޭރަގއި ްތާރީޚުތަކުގެ ްމި ްއެހެންވީާމ، ްގެންނަންޖެހޭ. އެބަ

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންަނވަްނ ްބަޖެޓަށް ްަސރުކާރުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަދުެގ ްސަރުކާރު، އިންތިޚާބުވެފަިއވާ

ނުޑްދަންނަވަން.ްެއްމަސަްއކަތަށް،ްެއްބަ ޖެޓުްކޮމިޓީގެްއޮނިަގނުޑގެްތެރޭގައިްކުރިއަްށްގެްނގޮސްދެްއވޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްދެކުނުް ްހިތަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްވެސް ްވާހަކަ ްއަުރވާެނ ނޑު ްއަޅުގަ ފުރުޞަތު

ްލަޠީ ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމައްސަލައެްއ،ްވިލުފުށީ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ފު.

ްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްމ145ްާޢިއްޒަތްތެރި ް)ނ(.ްވަނަ އްާދގެ

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްގައިްބުނަނީްޤާނޫނުއަސާސީްއާއިްޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްއަދިްޝަރީޢަތުނ145ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްމިގޮތަށްް ްމިކަން ްނިންމުމޭ. ްއެންމެފަހުގެ ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަތަކުގައި ްއެންމެހައި ބަލާ

ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމައްޗަށް.ްްބުނާއިރުަގއި،ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްކޯޓުގެްނިންމުމެއް ްބުނާއިރުަގއިްސުޕްރީމް މިހެން

ްގޮތް.ް ްޢަމަލުކުރާނެ ްމެދު ްމީހާއާ ްހުންނަ ްކުށެއްަގއި ްޖިާނޢީ ްއެއީ ްގޮތް. ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

އެހެންނަމަވެސްްިމްޤާނޫނުއަސާީސގައިްވަރަށްްރިޔާސަތުންްމިްކަުމގައިްެއއްެޗއްްވިދާޅުިވކަމުގެްމަޢުލޫމާތުްަވނީްލިބިފަ.ް

ްޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީް ްރިޔާަސތުން ްމަޖިލީހުގެ ްހަމައެާއއެުކގައި ްދަންނަވަނީ. ްމި ްާވހަކައެއް ްއޮތް ްލިޔެފައި ތަފުސީލުކޮށް

ް ްމީހަކު، ްއުޅޭ ްފިލައިގެން ްކޯޓަށް ްޖިނާޢީ ްއެއީ ްމަތީން. ްގޮުތގެ ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ މަޖިލީހުގެްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރައީސްގެްބެލުުމގެްދަށުަގއިްމިްއިދާރާަގއިްއިންނަތާްވަރަށްްގިނަްދުވަސްްވެއްޖެ.ްމަނިކުާފނުްހީފުޅުކުރައްަވއިގެންުނވާެން

ްކުރިމަތިވާނެް ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްކަމަކަށް. ްހިނގާނެ ްއެއްގޮަތކަށް ްތާއަބަދު ްކަންތައްަތއް ދުނިޔޭގެ

ންނަނީ.ްޝަރީޢަތާއިްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީއާްނޫނީްޤާނޫނަކާްޚިލާފުްކަންތައްތައްްކަންތައްތަެކއްްމިްއަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދައްކަނީ. ްމި ްއޮްތްްވާހަކައެއް ްސާފުކޮށް ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށް ްވެއްޖެއްޔާ. ްކަމަށް ވަަނ145ްްކޮށްފި

ްނިން ްއެ ްނިންމުން، ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްގޮތުން ްބުނާ ްއެއީްމާއްދާގައި ްމީހަކު. ްކޮންމެ ްތަބާވާންޖެހޭ ްމައްޗަށް މުމުގެ

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްްކަމުަގއިްީވނަމަވެސް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްކަމުަގއިްވީނަަމވެސްްެއކަންްކުރަްއވަންޖެހޭ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްކު ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަަލިއގައި ްތިޔަ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަދިްއާދެ! ްޖަވާުބއަރުވާފަ. ރިްނވެސް

ްެއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްމުރާޖަޢާކުރައްވައިފިްއޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމުން ްކޯޓުެގ ްސުޕްރީމް ހަމައެޔާއެުކ،

ް ްގަވާއިުދގެ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްައްށ55ްްނިންމުން ް)އ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވާްރިޢާޔަތް ްމާއްދާަގއި ްއެ ްހަމައެއާެއކު ްއުނިކުރައްވާފަ.ްއަދި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ ްމިހާރު ްމާއްދާ ކުރަްއވާ.ްއެ

ވާހަކަްއަށްްަހވާލާދެްއވައިްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްޭއގެްފަހުންްފާސްކުރެއްވިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްއިމްތިާޔޒުތަާކިއް

ް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްމ16ްާބާރުތަކާ ްސިފަިއގަިއްވަނަ ްޤާނޫނެއްގެ ްޮގތް ްކުރަްނވީ ްއެކަން ްެއގޮތަށް ްވަނީ އްދާަގއި

ްކޯޓުެގް ްސުޕްރީމް ްހަމަ ްގެންދަނީ ްމިހާރު ްޢަމަލުކުރަމުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމާ، ނަޑއަުޅއްވާފަ. ކަ

ްގެން ްބަދަުލ ްއެ ްބަދަލު، ްމިގެންނެވި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަިދ ްއެްއގޮތަށް. ްއުއްތަމަްނިންމެވުމާ ްއެކު ނެވުމާ

ްދާއިާރގެް ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާފަ. ްމިހާރު ްވާނީ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ނޑިޔާރަށް ފަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްިވލުފުށީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާ ްލަޠީފަށް ްމެންބަރުްޙަސަން ޢިއްޒަތްތެރި

ްދު.ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްނޫންނަމަް ްުޙކުމެއް ްއޮތް، ްއެަބ ްމަްއޗަށް ްރައީްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމައްޗަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ަގއިްޖިނާޢީްކުެށއްެގްތުހުމަތުގައިްހުރިްމީހަކުްެއްއަމުރެއްްނެރެފައިްއެބަްއޮތްްސަލާމަތީްބާރުތަކުން.ްެއއީްމިތާްއެތެރޭ

ްތެރޭަގއިް ްިނޒާމީްމައްސަލަެއްއގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްރިޔާސަުތން؛ްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަވާލުކުރުމަށް.ްއެހެްނނަމަވެސް ފަރާތާ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި،ްދެންްިޢްއޒަތްތެރިް ްެއއަށްްޖަވާެބއްްނުދެްއވާ.ްެއއީ ރައީސްްދެންމެްތިްފާހަގަކުރީ.ްއެހެންނަމަވެސް

ވަނަްާމއްދާްާއއ77ްްިފާހަގަކުރެްއވިްގޮތްްެއއީްެއކަންްއޮތްްގޮތްްކަމަށްވެދާނެ.ްއެެހންނަމަވެސްްކޯޓުތަކާްބެހޭްޤާޫނނުގެް

ވަނަްާމއްދާްއަްށްބައްލަަވއިލެްއވީމަްސާފުކޮށ19ްްްވަނަްމާްއދާްއާއ12ްްިަވނަްމާއްދާްއާއ11ްްިވަނަްމާއްދާްއާިއ22ްް

ނަޑއެިޅގެންްއެނިގވަަޑއިގަންނަް ްކަ ްެއއީ ްނަީފވެގެންާދކަން. ްއެތި ްމިދެންނެވި ްމައްޗަްށ ްކަންކަމުެގ ްިވދާޅުވި ްތި ވާނެ

ކޯޓުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުަގއިްބުނެފައިްއެބަްއޮތްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްްކަމުގަިއްވިޔަްސ،ްކަމަާކްހަވާުލވެހުިރް

ްސަ ްއެއީ ްފަރާތަކީ ްއެ ްއަދި ްވީނަމަެވސް ްކަމުގައި ްނިންމާްމީހެއް ްކޯޓުތަކުން ްވީަނމަވެސް ްކަމުގައި ްބާރުތައް ާލމަތީ

ނިންމުމަށްްތަބާވެ،ްެއގޮތަށްްަޢމަލުކުރަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާްތަފްސީލުކޮްށްކޯޓުަތކާްބެހޭްޤާނޫނުަގއިްމިކަްން

ްިޢއްަޒތްތެ ްމައްސަަލއެއް. ްއެއީ ްއުޅުނީމަ ްމިތާ ްމީހަކު ްއުޅޭ ްފިލަިއގެްނ ްކޯޓުތަކަށް ްވިދާޅުީވްއޮްއވާ ްތި ްރައީސް ރި

މަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގަިއްއޮތްްާވހަކައެއް.ްައޅުަގނޑުްމިްދަންަނވަނީްކޯޓުްންހޯދަމުންދާްމީހަކުްކޯުޓގެްޙުކުމަާކްެއްއގޮތަށްް
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އެްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކައުންސެލްްޖެނެރަލްްމިތާގައިްއެބަްހުންނެވި.ްތިްބޭފުޅުންނަށްްމިއަދުްތިްކުރެއްވޭް

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްމިހާރުންްފެށިގެންްވެސްްމިްކަމަށްްކަން ތައްްމާދަމާްތިކަމާްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްނަމަެވްސް ްފަރާތާ ްއެ ްމަޝްވަާރކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ްކޯޓާ ްސުޕްރީްމ ްއެއީ ްހޯއްދަވާށޭ. ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ހައްލެއް

ްކުރި ްމިކަން ްކުރާނަން.ްމަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެން.ްމިެހން ްވެސް ްނޮހޮރުއްޕާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްގެންދާ ޔަށް

އުނދަގޫްވެސްްކުރާނަން.ްިއްއވިޔަސްްެހޔޮ.ްަކއުންސިލަރްެޖނެރަލްްއަދިްސާރޖެންޓްްއެްޓްއާރމްސްްކަުމގައިްިވޔަސްް

ްދައްކާ ްމިތާގައި ްބަސް ްޤާނޫނުގެ ްޙައްޤުބަްސ ްއަޅުަގނޑުމެން ްުނގަނޭ. ްބިރެއް ްިމްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްމި ނަން.

ްދައްކަނީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަދެްއކެވުުމގެް ްބިރުދެއްެކވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްގޮުތގަިއްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލައެއްގެ ްބެހޭ ްމެންބަރު.ްނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ ްނެންގެިވ، ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!ްފުރުޞަތެއް !

ްވަނީ؛ްތިޔަް ްމިހާރު ްމައްަސލައިަގއި ްނެންގެވި ްތިޔަ ްދެންމެ ްގޮުތަގއި ްމައްސަލައެއްގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ދެއްކެވިްވާހަކަފުޅުަގއިްއެންމެްފުރަތަމަްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްއެތައްްވާހަކަތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއެްއވެސްްފަރާތަކުންްމަޖިލީހުގެް

ްބެހޭްރަ ްއިމްތިޔާޒާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްއަމުރެްއކޮްށފައި ްމައްޗަށް ްަމޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމަްއޗަށް އީސްގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިލާފަށް ްޙަްއޤުތަކަކާ ްލިބިދީފައިވާ ްމެންބަރަކަށް ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުގައި

ްނެރެ ްއަމުރުަތކެއް ްމަްއޗަށް ްކުރަމުންް،ްމެންބަރެއްގެ ްކަންތައް ްއެ ްމަަސއްކަތްަތއްކޮށް ްަތންފީޛުކުރުމުގައި ްއަމުރުތައް އެ

ްއުސޫލުތަްއް ްނިންމަވާފައިވާ ްފާސްކުރައްވަިއ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމަޖިލީހުން، ްރަްއޔިތުންގެ ގެންދިޔައިމާ

ްމަޖިލީ ްަރއްޔިތުންެގ ްހައިިސއްޔަތުން ްރައީސްެގ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްމިަކްންހިފެހެއްޓުން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްރައީްސ ހުގެ

ްއެންމެް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްަވނީ ްމިހާރުވެސް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްލަފާދެއްވި ްތިޔަ ްދެންމެ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކުރުމުގައި

ނޑިޔާުރގެްލަާފފުޅަކަށްްައޅުަގނޑުްއެދިފަ.ްިލޔުމުންްއެްލަފާފުޅުްހޯދު މުެގްއިސްވެިރެއއްެގްގޮުތގަިއްހުންނެވިްއުއްތަމަްފަ

ްސަރުކާރުގެް ްއެ ްސަރުކާރު، ްެއކުލަަވއިލެވުނު ްއަލަށް ްރާއްޭޖގައި ްއިްއޔެ ްހަމައެޔާއެކު ްައދި ްކުރަން. ްއެބަ މަސައްކަތް

ްމަޝްވަރާކުރަމުން.ް ްހައްެލްއްހޯދުމަށް ްމިކަމުގައި ްގެންދަނީ ްމި ްމިހާރު ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްއިސްވެރިންނާ އެންމެ

ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސްގެްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްކާތެރިކުރުަމށް ްހިމާޔަތްކޮށް، ްއިމްތިޔާޒުތައް ގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑު ްއަޅުގަ ްޔަޤީންކަން ްކޮށްދޭނެކަމުގެ ްވެްސ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑު ހައިސިއްޔަތުން

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްހުޅުެހންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(



20 

 

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްހުއްޓުވަިއް ްހަލަބޮލިކަން ްމިދިޔަ ްތެރޭގައި ްވާދަވެރިކަުމގެ ްސިާޔސީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރައް ްސަރުކާރަށް ްައއި ްއުފެިދގެން ްއިދިޮކުޅްއިްއޔެަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއެއްބާރުލުންދޭނެ ްމަޖިލީހުން ޔިތުްނގެ

ްރަްއޔިތުންެގް ްމި ްިމއަދު ްދަްއކަމުންދާއިުރގައި ްވާހަކަ ްއެ ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްއޮެވ ްގޮތުަގއި ޕާޓީއެްއގެ

ްފަރާތަށް ްހޯދި ްއަށް،ްއާދެ!ްވެރިކަން ްޕާޓީ ްއެ ްދުވަސް.ްއެކަމަކު ްފެށޭ ްފުރަތަމަ ްމިްްމަޖިލިސް ްފަރާތްތަކުން ނިސްބަތްވާ

ްހިތުގައިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްގެންގުޅޭ ްރޫޙު ްބަދަލުހިފުމުގެ ްއަނިޔާވެރިކޮށް ްއެހާ ްވަޑަިއގެން ތަނަށް

ސުވާލުއުފެދޭ.ްޤާނޫނުއަާސސީްއާއިްޤާނޫނުަގއިްއޮތްްެއއްަޗކާ،ްއެްހުރިހާްއެްއޗެއްްމަނިކުާފނުްވިދާޅުވަމުންދާއިުރަގއިްމިް

ް ްޮގވާލަްންތަނުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެން، ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްެއދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢާްއމުކުރުމަކީ އަިނޔާވެިރކަން

ސަރުކާރުްހިންގާްޕާޓީްއަށްްެއގޮތަށްްއެކަންްނުކޮށްްައޅުަގނޑުމެންްކުރިންވެސްްވެަފއިވާްގޮތަށްްކުރިޔަށްްދިޔުމަށް.ްމިް

ްޑިމޮކް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހަލަބޮލިނުކޮށް ްފުރުޞަތުދިނުމަށްްމަޖިލިސް ްުކރެވޭނެ ްހެޮޔވެިރކަމެއް ްާޤއިމުކޮށް، ރަީސ

ްފެންނަނީކީ.ް ްމި ްމިތަނުން ްނޫން ްމަންޒަރެއް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަތުކުރިޮއޅާލަިއގެން. ްހަމަ ްމިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްމެންބަރަކަށްްއަ ްނިޔާކުާރކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްެވސްްދުލެއްްނުކުރާނަންްޤާނޫނާއިްގަާވއިދުެގްބޭރުންްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްލަޠީފަށް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހި

ް ްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް ްވަރަޙްމަތު`. ްهللا ްބަހުސްގ2214ްްެވަބަރަކާތުހޫ. ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްއެަބް ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްލިބުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ މަރުޙަލާގައި

ްބަާލނަން.ްއާދެ!ްފުރަ ްދަންނަަވއިލެވޭތޯ ްކަންތައް ްބަެއއް ްދަންނަވާލަންްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ތަމައިނުންެވސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ްބަޖެޓު ްމިއަހަރަށް ްދިޔައިރު، ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ބޭނުންވަނީ

ްއަ ްަމއްސަލަ ްއެ ްނިމިގެންދިޔައިރު ްބަޖެޓު ްއޭރު ްދާިއރާގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްށްފާހަގަކުރި

ްނިމިގެްން ްއަހަރު ްދިޔައީ ްމި ްފާހަގަކުރެވިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހޯއްދަވައިެދއްވާަފއިެވއޭ. ހައްލު

ްއޮއްާވް ްއެކަން ްއެހެން ްނެތްކަން.ްދެން ްކުރެވިފައި ްނޫނީ ްކަމެއް ްމަދު ްވަރަށް ްއޭގެތެެރއިން ްވެސް ްއައިއިރު މިހާހިސާބަށް

ްބަޖެ ްމިއަހަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެުކ2214ްްޓު، ްހިތާމައާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނުއިރު ްބަޖެޓް ްައހަރަށް ވަނަ
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ްވަކިްން ްއަށް، ްދާއިރާ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއެއިން ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްމިހެ ްތަންްނުފެނޭ.ްެއއީ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްއަށް ްއަްއޑޫްސިޓީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެންމެްޚާއްޞަކޮށް ްވެސް ްންދެންނެވިއިރު

ނުޑް ކަމެއްްފާހަގަކުެރވޭ.ްމުޅިްައްއޑޫްސިޓީްއަށްްއަމާޒުކުަރްއވަިއްފެނާއިްނަރުދަމާގެްވާހަކަްެއބަްއޮތް.ްއެކަަމކުްއަުޅގަ

އޭަގއިްވެސްްއޮންނާނެްއަޅުަގނޑުމެންގެްާދއިރާްހިމެނޭްގޮަތށް،ްހިތަދޫްއަްށްަވކިންްކުރިްންފެށިފައިްހުރިްމަސަްއކަތެްއް

ްއެް ްކޮންމެއަކަސް ްދެން ްނޭނގެ. ްގޮތެއް ްވީ ްބަޖެޓަށް ްއެ ްއެކަން، ްހިމަނާފަ. ްބަޖެޓުގައި ްޓަކައި ނިންމާލުމަށް

ްކަންނޭނެގް ްބަލާފައި ްމަސައްކަތަށް ްހުރި ްނިމިފައި ްނުވަތަ ްބަލައި ްކަމަށް ްމަސައްކަތް ްހުިރ ްފެށިފައި ކުރެިވގެންދާއިރު

ްގޮުތގަ ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްަބއްލަވާނެ.ްދާނީ. ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްއެކަްނ ްސަރުކާރުން ްއާ ިއ

ނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްވަރަށްްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮެތއްަގއިްެއް ނޑުްދަްނނަވަންްބޭނުންވާްެއއްަޗކީްއަުޅގަ ކޮންމެއަކަސްްއަުޅގަ

ނޑުްދާއިރާއަކަްށ،ްއެްއިންތިޚާބީްާދއިރާައކަށްްކުރެވޭްކަންަތއްތަްއްފެންނަްގޮތަކަށްްބަޖެޓުްބައްޓަން ކުރެވެްނވާނޭ.ްއަުޅގަ

ްޤާއިމުކުެރވިފަިއވާް ްނިޒާމު ްރާއްޭޖގެ ްފައިސާ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްެވސް ްއެންމެންގެ ްއެގޮތަށް.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ޤަބޫލުކުރަނީ

ްއާދޭ.ް ްބަދަލުތަކެްއ ްއެބަ ްގޮުތން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާއިރާތަކަްށ ްއިންތިޚާބީ ްސަރަހައްދުަތކަށް، ްރާއްޭޖގެ ގޮތުން

ްފަސޭހަްްބަދަލުތަކެއް ްއެކު،ްލުއި ްފަސޭހަކަމާ ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްޓަކައި. ްަސބަބުތަކަށް ްގެނެވެނީ އެ

ްދޭތެޭރް ްޙައްޤުތަކާ ްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްބަލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަގުސަދުަގއި ްދިނުމުގެ ްރަނަގޅަށް ގޮތެްއގައި

ް ްކަންތައްަތކުގެ ްއެ ްޢައްަޔންކޮށް، ްބަަޔކު ްއެްވަކާލާތުކުރާނެ ްބަލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްބޭނުމެއްަގއި ިޒންމާއަޅުވަނީ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ރައްޔިތުންގެްަޙއްޤުަގއި،ްރަްއިޔތުންގެްޙައްޤުތައްްހޯދައިދިނުމުގެްމަތިވެރިްމަގުސަދުަގއިްކަަމށްްއަޅުގަ

ްވަރަ ްދޭތެރޭ ްބަޖެޓާ ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްކުރިމަގަށް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއެބަްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްވިސްނަން ްފުންކޮށް ށް

ްވަިކް ްގޮަތކަށް ްއަމާުޒކުރެޭވ ްމީހަކަްށ ްވަކި ްަބޔަކަްށ، ްވަކި ްައޅުަގނޑުމެން ްފައިާސ ްަރއްޔިުތންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ.

ނޑަށްްޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ްމިް ބަޔަކަށްްފައިދާކުރަިނވިްެދވޭްގޮތަކަށްްބަޖެޓުްބަްއޓަންކުރެިވފައިްޮއވެގެްނވާނެްކަމަކަށްްައޅުގަ

ްއަޅުަގނޑުްވާހަ ްއެފަހަރު ްކަމެއް. ްވަކާލާތުކުިރ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓުގެ ްއަހަުރެގ ްމިދިޔަ ްއަކީ ކަ

ްއެފަދަް ްަގސްތުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަހަރު ްމި ްބަަލއިުނގަތް. ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއެަކމަކު ްއިޞްލާޙެއް. ހުށަހެޅިން

ްައޅުގަް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަން. ްކަމަށްްއިޞްލާޙެއް ްވަިކކުރެވިަފއިވާ ްދާއިރާތަަކށް ްއިންތިޚާބީ ނޑުމެން

ްެއީއް ްޕަސެންޓެއް؛ ްކޮންމެވެސް ްމިންވަރެްއ، ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުގެ ްމިންވަރެްއ، ްކޮންެމވެސް ްދައުލަތުގެ ވެއްެޖއްޔާ

ްއިންތިޚާބީްދާ ްވިޔަސްްުނވަތަްމަޝްރޫޢުތައްްކަމުަގއިްިވޔަސްްއެ އިރާއަކަށްްނުވަަތްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްޕްރޮޖެކްޓުްކަުމގައި

ްކޮންމެވެްސް ްިވޔަސް ްކަމުގަިއ ްނިސްބަތުން ްއާބާީދގެ ްގޮަތކަށް،ްއެީއ ްނިސްބަތްާވ ްައތޮޅަކަށް ްއެ ްުނވަތަ ްސިީޓއަކަށް އެ

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްއަޅުަގނޑު ްެޖހޭ ްއެބަ ްނިސްބަތަކަށް ްކޮްނމެވެސް ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްިމނަށް ްބޮޑު ްބިމުގެ ނިސްބަތަކުން،

ްބަޖެ ނޑައެޅޭ ްކަ ްއެކަމަކުްއެކަމަށް ްހަދަން. ްގޮތެއް ްކުެރވޭެނ ްމިކަން ްގޮތެްއގައި ްހަމަހަމަ ްދީގެން ްމިންވަރެއް ުޓެގ

ްއާިއް ްއެްައތޮޅެއްެގްތެރޭަގއިްސިޓީ ްކަންތައްަތއްްއަންަނވާނޭ.ްއޭރުން އަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްއާބާީދގެްނިސްބަތުންްއެ
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ްމި ްކައުންސިލާ، ްރަށު ްނުވަތަ ްަކއުންސިލާ ްއަތޮޅު ްކައުންސިލާއި ްވަގުުތްްސިޓީ ްއެ ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ ބޭބޭފުޅުންގެ

ްެއް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްައންނަ ްހިމަނައިގެން ްބަޖެޓުގައި ްފޮނުަވއިލީމަ ްއެ ްަކނޑަައޅާފައި ްކަންތައްަތކެއް އިސްކަންދޭ

ްކަންތައްތަް ްތަރައްޤީގެ ްތެޭރގައި ްއަތޮެޅްއގެ ްެއ ްައއިމަ ްާޤއިމުކުރެިވގެން ްނިޒާމެއް ްކަހަލަ ްކުެރވޭ ްދާީންކަންތައްތަްއ އް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްވާހަަކެއއް ްއެްއވެސް ްބުނާނެ ްބަޔަކު ްއޭރުން ްތެެރިއން. ްނިޒާމެއްގެ ރޭވިގެްނ،

ޤަބޫލުކުރަނީްމިްނިޒާމުްއަުޅަގނޑުމެންްބަޖެޓުްނިމިގެންދާއިުރްރެކޮމަންޑޭޝަންގެްތެޭރަގއިްނަމަވެސްްމިްޚިޔާލުްއައިްސް

ްއަުޅަގނޑު ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ްދެންްއަންނަ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްޤާއިމުކުރެވިެގންދާނެ ްނިޒާމު ްމި ްއަންނައިރު ްހަމައަށް މެންނާ

ް ްސިޓީ، ްއައްޫޑ ްބަލައިލިއިރު ްދޭތެރޭ ްބަޖެޓާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން މީހުންެގ32222ްްއަޅުަގނޑު

ް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތްއިރު ްޚަރަދ45ްުއާބާދީ ްއަށް ްރުފިޔާްއެްސިޓީ ްއެަބްމިލިއަން ކުރަންްބަޖެޓުގަ.ްއަޅުަގނޑަށް

ްއަތޮޅުތަކަްށް ްބައެއް ްނޫން.ްއެހެން ްކުަޑއިމީސްބަހެއް ްދަންނަވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ްއަޅުަގނޑު ފެނޭ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް

މިލިއަންްއެބަްހުރި.ްއާބާދީގެްގޮތުންްބަލާއިރުްވަރަށްްބޮޑ54ްްުމިލިއަން،57ްްމިލިއަން،58ްްމިލިއަްނ،67ްްއެބަހުރިް

ްތަ ްއަތޮޅުން ްއައްޑު ްމުޅި ްފެނިގެންދާނެ ްވެްސ ްމަރުޙަލާަގއި ްވޯުޓގެ ްފަހަރުގެ ްމި ްހުރި. ްއެބަ 17222ްފާތު ،18222ް

ވަރަަކށްްވޯޓުްދިޔައީ.ްއެހެްނވީމާ،12222ްްވަރަކަށްްމީހުންްވޯޓުލި.ްއެންމެްއާބާދީްބޮޑުްއަތޮޅުންްވެސްްގާތްަގނޑަކަށްް

ްތަނަ ްދިރިއުޅޭ ްއާބާދީެއއްްނިސްބަުތން ްބޮޑު ްެވއްޖެްއޔާްއެހާ ްކަމަށް ްއަންނަ ްބޮުޑްތަފާތެއް ްމިހާ ްެއއްެޗއް ްުކޑަ ްމިހާ ކަށް

ްބަޖެޓުތައްް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްގޮތް ްވާނެ ްދޭތެރޭގައި ްޚިދުމަތްތަކާ ްދެވޭ ްތަނުން އެ

ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްގެްނުގޅެންޖެހޭ ްއެބަ ނޑެއް ްމިންގަ ްކޮންމެވެްސ ނަޑއެޅުމުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްކަ .

ްކަެމްއް ްކުރެވިފަިއވާ ްނުވަތަ ްރޭވިފަިއވާ ނޑަކުން ްމިންގަ ްހަމަހަމަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމަރުޙަލާަގއިް ްކޮމިޓީ ްއަދި ްވިސްނާވަަޑިއގަތުމަށް ްފަރާތުން ްބެހޭ ްކަމާ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްއެހެންވީާމ، ކަމަކަށް.

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަކީ ނޑުްއެދޭްކަމަކަށްްވާތީްއެކަންްވެސްްފާހަގަކޮށްލަން.ްއާދެ،ްައޅުގަ އަުޅގަ

ްމެނިފެސްޓޯާއް ްސަރުކާުރގެ ްއާ ްނުވަތަ ްވިޜަންތަކާ ްަސރުކާރުގެ ްއާ ްޖެހޭ، ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްއާ ްމި ްބަޖެޓު މިފަހަރުގެ

ްބަދަުލތަކާ ްއެ ްގެެނވި، ްބަދަލުތަކެއް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްކަންތައްަތއްްްއެްއގޮތްވާ ްބަޖެޓުގެ ްއަަހރަށް ްއަންނަ ެއއްގޮތަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްބައްޓަންކުރުން. ްގޮތަކަށް ްދެވޭނެ ްކަންތައްތައް ްދޭންޖެހޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ފުރިހަމަކުރެވިގެން

ނޑުމެންގެްދާއިރާ ނޑުމެންެގްްވެސްްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީްެއގޮުތންްއެްކަންތައްތައްްފުރިހަމަވެގެންދާއިރުްއަުޅގަ އަށް،ްއަުޅގަ

ްބައްޓަްނކުރެިވގެންދާެން ްކަންަތއްތައް ްބަޖެޓުގެ ްގޮތަކަށް ްފަހިވާ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްފުރިހަމަ ްއަށް ްސިޓީ އަްއޑޫ

ްވެސްް ްވުމަކީ ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްފުރުޞަތު ްއިތުރު ްއަދި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްއެހެންވީމާ، ކަމަށް.

ނޑުމެނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ ްބަދަލާ ްގެެނވޭ ްއެ ްކަމެއް. ްހިތްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ށް

ްފުރުޞަތުް ްބުނާނެ ްއެއްެޗއް ްއަޅުަގނޑުމެނަްށ ްމަރުޙަލާގައި ްނިންމުގެ ްބަޖެޓުގެ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނިގގެން ކުރީަގއި

ްނިންމާލު ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއާދެ، ްއޭރުން. ްސަރުކާުރެގްލިބިގެންދާނީ ްމި ްއާދެ، ްސަރުކާަރށް؛ ްއާ ްކުރީަގއި މުގެ
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ްޢަބްދު ްވެރިންނަށް، ްހޮވިވަޑަިއގަތުމުގެްهللا ްމަޤާމަށް ްމަތިވެިރ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން

ްރައް ްތަހުނިޔާ ްާއއި ްމަރުޙަބާ ްނަމުގައި ްއުޚުުތންގެ ްއަޚުންާނއި ްލޮބުވެތި ްދާއިާރގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ދުކުރަން.ްހަމަްއުފަލުގައި

ްވެސްް ްދިަޔއިރު ްނިމިގެން ްއިންތިޚާުބ ްއަދި ްތެޭރގަިއ ްއިންތިޚާުބގެ ްފާއިތުވެދިަޔ ްޤަބޫލުުކރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންމެ

ްއަމާންކަމަށްް ްހަމަޖެހުމާއި ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްފާހަގަުކރަން.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމޫނާ ްރިެވތި ްދެއްެކވި ްއެ އެމް.ޑީ.ޕީން

ނޑުމެްނގެްޓަކައިްއެްބޭފުޅުންްއިް ސްނެންެގވިްއިސްނެްނގެވުްނ،ްއެްބޭފުުޅންްދެއްކެވިްިރވެތިްނަމޫނާްއަށްްޓަކައި،ްއަުޅގަ

ްވެްސް ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްޓަަކއި ްފުރިހަމަކަމަށް ްގޮުތގެ ްިރެވތި ްނިންމެވި ްމަަސްއކަތްކުރަްއވަން ްބޭފުޅުން ްއެ ތެރޭގައި

ްއަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއާިއ ްމަރުޙަބާ ްތަރައްޤީެގްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޅަގނޑުމެންނަށް

ްވާޖިެބއް.ް ްއަހުލުވެރިްނގެ ްތަނެްއގެ ްއެ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން.ްެއއީ ްގުޅިގެން ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުެރވޭނީ

ްދަނެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްތަރައްޤީް ްކަމުަގއި ްކަެމއް ްއެންމެންގެ ްއަާދުކރައްވަންޖެހޭނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާޖިބު ްމަސަްއކަތްްއެ ގެ

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށްްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެނިހެން ނޑުމެްނގެްސިީޓގެ ްގޮތަކަެށއްްނުކުެރވޭނެ.ްއަުޅގަ އެނޫން

ްތަރައްީޤގެް ްސިޓީގެ ްއަްއޑޫ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަަވން. ފުރުޞަތުގައި

ނޑުމެންގެްސިީޓގެްްމަސައްކަުތގައިްައޅުަގނޑުމެންް އިތުރުްމަސައްކަތެއްްކުރަންޖެހޭކަންްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްކުރިއަްށް ްވަރަށްްދެރަކޮށް،ްދޯދިޔާކޮށްްއޮތްކަންްައޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްމިްފުރުޞަތުގަ.ްއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ްައޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްކަްނތައްތަުކގައި ްބަޖެޓުގެ ްތާނގައި ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަންްްއޮތް ްގުޅިގެން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްސަބަބުންް ްބަޖެޓުގެ ނޑައެޅޭ ްކަ ްމިއަހަރަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްާއދެ، ްފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު

ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަުޅަގނޑުެމންގެ ްގޮްސ ްއެުކ ްހަުލިވކަމާ ްވަރަށް ްމަސައްކަތްތަްއ ްތަރައްީޤގެ ހާރުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭނުންާވް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްގޮތްގޮތުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްކަންަތއްތަްއ، ްދަިތކަމުގެ ދަތިވެފައިާވްޞިއްޙީ

އަސާސީްޚިދުމަތްތަްއްއަދިްޯބފެންްކަމުގަިއްިވޔަސް،ްއަިދްނަރުދަމާްކަމުގަިއްިވޔަސް،ްަބއެްއްފަރާތްތަކަށްްހީވެދާނެްއެް

އޭ.ްއެްއގޮތަކަށްެވސްްކުރެވިަފއެްއްނެތް.ްވަރަށްްދަތިްހާލުގައިްމިްއުޅެވެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްެއްކަންތައްތައްްއެހެރީްކުރެވިފަ

ްކަންތައްތަކާ،ް ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްލިބި، ްހައްެލއް ްައވަސް ކަންތައްތަކަށް

ްއަޅުަގނޑު ްޚިދުމަތްތަކެްއ ްގިނަ ްއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފުރިހަމަކުރަންޖެހިފައިވާތީާއްމިހެންގޮސް ްއިތުރަްށ މެންނަށް

ްފަށައިގަނެ،ް ްއަވަހަށް ްެވސް ްކަންތައްތައް ްއެ ްއެކު ްހުރުމާ ްވެސް ްކަންތައްތައް ްފަށަންޖެހޭ ްއަލުން އެްއކޮށް،

ްސަރުކާރަށްް ްއާ ްއަދުގެ ްފަހިކޮށްދިނުން ްކަންަތއްތަށް ްއެ ްވާީތ ްބޭނުންވެފައި ްޚިުދމަތްތަކަކަށް ްައވަސް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްގޮވާލަމުންްައޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ
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މަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިވާްވަބަރަކާތުހޫ.ްރައްޔިުތންގެްهللاް`ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަްޙމަތު

ް ްބަޖެޓު ްފާހަގަކޮށްެލވެނ2214ްީދައުލަތުގެ ްގޮތެއްަގއި ްޚާްއަޞ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކާއިރު ްގޮތުން ްބެހޭ ާއ

ްވަެރއްަގއިް ްއޮންނަ ްއެއްެޗއް ްލިޭބ ްބޮޑުވެ، ްއަހަރަށް ްައނެއް ްއަހަރުން ްއެއް ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑްހުށަހަޅަންްހިފެހެއްޓިފައިވާްތަން .ްމިއީްިމކަންްދެމެހެއްޓެނިިވްގޮެތއްަގިއްކުރެވޭެންކަމެްއްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްަދރަންޏާއިްއަރަނިްހަމަހަމަވާނެްކަހަލަްގޮތަކަށްްއުސޫލުތަެކއްް ދައުލަތުގެްބަޖެޓުްއަލުންްިރަވއިސްކޮްށ،ްއަުޅގަ

ްދައުލަތު ްފާހަގަކޮށްލާއިރުަގއި ްމިގޮތަށް ްރޭވުން. ްބަޖެޓުަގއި ްޚަރަދުތަްއ2213ްްގެ ްބައެއް ްހުރި ނޑައަޅާަފއި ްކަ އަށް

ްހިންގަންް ްރަށެއްަގއި ްޭބނުން، ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަކޮށްެލވޭ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްހުރިކަން އުނިކުރެވިަފއި

ް ްމަޝްރޫޢެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ 2213ްްކަ ްދެން ްނުެވއޮްއވާ ްކަންތައް ްއެ ްަކނަޑައޅައި ްއަހަރަށް ްއަހަރަށްްވ2214ްަވަނަ ނަ

ްއޭތިް ްއޮޓަމެޓިކުން ްނުލައި ްހުށަހެޅުމަކާ ްމީހަކު ްެއއްވެސް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ނޑަައޅާއިރު ްކަ ބަޖެޓު

ްފާްސކުރެވިަފއިް ްބަޖެޓުގައި ްކުރަްނ ްކަމެްއ ްައކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްބަޖެޓަށް. ްއަހަރުގެ ްައންނަ ްޖެހިގެން ވާރުތަވާންޖެހޭނެ

ްރަށަ ްެއ ްވެްސ ްހަމަގައިމު ްއޮންނާނީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮެވގެން. ްަޟރޫރަތްތެރިކަން ްކަެމއްަގއި ްއެ ވަަނ2213ްްކަށް

އަހަރުަގއިްބައެއްްރަށްރަށުަގިއްކުރަންހުރިްބައެއްްކަންތައްަތއްްއެްއވެްސވަރަކަށްްނުފެށި،ްއަދިްކުރަންްނިންމާފައިްވެސްް

ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްތަން ްނެތް ްނަޤުލުވެފައި ްއޭތި ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ްމި ްބެހޭްނެތި، ްބަޖެޓާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފާހަަގވޭ. ބަ

ްއެީއް ްކޮންމެހެން ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްވިސްނަިއގެން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްވާހަކަދައްކަނީ ްމި ގޮތުން

އަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގައިްހުރިްބައެއްްރަށްރަށުގެްވާހަކަްކަމަށްްދަންނަވާކަށްްއަޅުަގނޑުްބޭުނމެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްބޭނުންވޭް ްދަންނަވާލަން ްފާހަގަޮކށްލައި ނޑު ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުްންއެދެން.ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކޮމެޓީގަިއްމި ްދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

ވަނަްއަހަރުްރަެށއްަގިއްކުރަންްބަޖެޓުގައިްަކނަޑއެިޅފައިވާްއޮތްްކަމެއްްނުކުެރވިްއޮެވ،ްމިހާތަނަށްްއައިްކަމަށ2213ްްް

ް ްއަހަރުެގްބަޖެޓ2214ްުވާނަމަ ްވަނަ ނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅގަ ްބަިއްއުިނކުރާކަްށނުޖެހޭނޭ.ްއެއީ ްއެ 2213ްން

ްުނެވް ްބޭނުންެވގެންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްރަށަކަށް ްއެ ްކަމެއް ްއެ ްއޮންނާނީ ްކަމެްއްހިމަނާފައި ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްުކރިމަތިވެގެން ްދަތިކަން ްބަޖެޓުގެ ްކަމަކަްށްްއޮތީ ްއެ ްބަޖެޓުަގއި އަހަުރގެ

ްބަޖެޓުް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްނަޤުލުކުރަންޖެހޭނޭ. ްއަހަރަށް ްމި ްކަންތައް ްހުރި ްނުވެފައި ްބަޖެޓުގަިއ އިސްކަންދޭންޖެހޭނޭ.

ްދައުލަތުގެް ްވިސްނަންޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްދެން ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ

ްވެސްްޚަރަދުތަ ްގޮތްތަެކއް ްއިތުރު ްވެްސ، ްގޮތްތައްަތކެއް ްއިތުރު ްލިބޭެނ ްއާމުދަނީ ްދައުލަތަށް ްއިތުަރށް ްކުަޑކުރުމުެގ އް

ްއެއްބާރުލުމާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުން ްޓަކަިއ ްއެކަަމށް ްއާދެ، ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިމެނުމަކީ ބަޖެޓުގައި

ްކު ްޮކންމެހެން ްވެްސ ްހުރި.ްއެހީތެރިކަންދިނުމަކީ ްއެަބ ްހިމަނާފައި ްކަންތަްއތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްއާދެ، ްކަމެއް. ރަންޖެހޭނެ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްަޓކައި، ްކުރުމަށް ްކަްނކަން ްއެކި ްރަށްރަށަށް ްއެކި ްބަޖެޓު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ް ްގޮތެްއަގއި ްއަްށ،ްޚާއްޞަ ްދާއިރާ ްބޭފުޅެްއގެ ްއެ ްބޭނުންފުޅުާވނެ ްވެސް ްގިނަްމެންބަރުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމުޅި ޢާއްމުޮކށް
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ްބަޖެޓުަގއިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްެއހެންނަމަވެސް ްެވގެންދާން. ކަންތައްތަެކއް

ްއަދަދުތަކެއްްޖެހިކަމަށްްވިޔަްސްއެްޚަރަދެއްްކުރެވޭނީްދައުަލތުގެްއާމުދަނީްއިތުރުެވގެންކަްނ.ްއާދެ،ްއެކަންްައޅުަގނޑަށްް

ްކުރައްވާް ްމިނިސްޓަރު ްފިޭނންސް ްޓަކައި ްއަދާކުރުމަށް ްބިލުތައް ްޚަރަދުތަކުގެ ްކުރަންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްފާހަގަކުރެވޭ އެބަ

ްފައިސާއަުކްން ްވަންނަ ްދަުއލަތަށް ްެއއީ ްއިހުސާސްކުެރވޭ. ްވަަރކަށް ްކޮންމެެވސް ްވެސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް

ްއޮ ްޖަހާފައި ްއަދަދުތަެކއް ްޚަރަދުކުރަންްޚަރަދުކުރެވޭނީ ްދިމާއަކަށް ްހުރިހާ ްވިަޔސް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ތް

ްލިބޭނެް ްއާމުދަނީ ްދައުލަތަށް ްދިރާސާކުރާއިުރގަިއ ްބަޖެޓު ްމަސައްކަތްކުރަމުްނގެންދާިއރު ްއިތުުރކުރުމަށް ްބައިަތއް ބަޖެޓުގެ

ްކޮންމެހެން ްެވސް ްފާސްކޮށްދިނުމަކީ ްއެަކންކަން ްވިސްަނއި ްމެދު ްމިކަންްްގޮތްތަކާ ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. ކުރަންޖެހޭނެ

ނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްަދންނަވާލަންްބޭނުން،ްމިްބަޖެޓުގައިްއެބަްހުރި،ްާޚއްޞަކޮްށް އަޅުަގނޑުްފާަހގަކޮށްލާފައިްައޅުގަ

ް ްކަންތައްތައް ްަބއެްއ ްހުރި ްދާއިާރގައި ްިންސބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްދިމަދިމާަގއި؛ ްއެކި ނަްވ2213ްަރާއްޖޭގެ

ްކޮންމެވެސްް ްނުވަތަ ްަނމަވެސް ްކުރިމަތިެވގެން ްދަތިކަން ްަފއިާސެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމަނުްއާވފައި ްބަޖެުޓގައި އަހަރުގެ

ް ްއައިސް ްހިސާބަށް ްމި ްޮއވެމެ، ްނުކުރެވި ްއެކަން ްނަމަވެސް ްހުރެ ްސަބަބަކާ ްބަޖެޓ2214ްްުއެހެން ްއަހަރަށް ވަނަ

ފައިްނެތްްކަންަކން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫންްއެީއކީ.ްައޅުަގނުޑްހުށަހެޅުނުއިރުގައިްބަޖެޓަށްްއެްބައިްވާރުަތވެ

ްވަރަްށް ްއެކަމެއް ްއެއީ ްއަކީ ްމާނަ ްއޭގެ ްޮއވެއްެޖއްޔާ ްހިމެނިފައި ްބަޖެުޓގައި ްޓަކައި ްކުރުމަްށ ްކަމެއް ދެކޭގޮުތގައި

ށްްފެނިަވޑަިއގެންްފާސްކުަރއްވާަފއިްެއްމުހިއްމުވެގެން،ްެއކަންްބޭނުންވެގެްނ،ްކޮމިީޓްއަށްްވެްސްފެނިވަަޑއިގެންްމަޖިލީހަ

އޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްނުެވްއޮތުމަކީްއެކަމެއްްފުދުންކަމަކަށެއްްނުވާނެ.ްެއކަންްޖެހޭނީްއަލުންްއަލުންްރިޢާޔަތްކޮށް،ް

ރިްހުރިހާްއަޅުަގނޑުމެންްއަދިްއެއަްށވުެރްރަނގަޅަށްްއެްކަންތައްްކުރުމަށްްޓަކައިްމަގުފަހިކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންހު

ްިމް ްއެީއްކޮންމެހެންވެސް ްކަންަކން ްމުިޅްޤައުުމގަިއްވެްސްއެހެންހުރި ްވެސް ްާދއިރާެއއްަގއި ްވެސް،ްހުރިހާ އަތޮޅެްއަގއި

ްބަޖެޓުް ްއެހެންވީމާ، ްފާހަަގކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްހިމަނުއްވަންޖެހޭނެ ްއިސްކަންީދގެން ްބަޖެޓަށް އަހަރުގެ

ްމާލިްއޔަތު ްކަންކަމަްށްްދިރާސާކުރަްއވައި ްމި ްކޮމިޓީގައި ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްގުޅިފަިއވާ ްކޮިމޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއާއި ކޮމިޓީ

ްއާމުދަނީް ްލިބޭ ްކުޑަކޮްށ، ްދަރަިނ ްބަޖެުޓގެ ްއަދި ްދަންަނވަން. ްވާހަކަ ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުން

ް ްއެ ްޤާއިމުކޮށްދިުނމަށް ްވަސީލަތްތަެކއް ްއިތުރު ްޓަަކއި ްފިަޔވަޅުތަެކއްްއިތުރުކުރުމަށް ްއެފަދަ ްވިސްނާަވަޑއިގެން ކޮމިޓީން

ްވެސްް ްއެންމެން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްާއދެ، ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް އަޅުްއަވއިދެްއވާނެ

ްވަރަށްް ްދައުލަތް ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެިތގެން ްރައީސަކު ްއިންތިޚާބުކުރެވިަފއިާވ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްުއޅުނު ްކަންބޮޑުެވގެން

ނޑަށްްެދއްެކވީތީވެްވަރަްށް ހަމަނުޖެހޭްހިސާބަކަށްްގޮއްަސްއޮްއވާްރަްއޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްދެއްވާަފއިވާްަރއީސަކުްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރު ނިޑޑޭޓު، ްކެ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްކާމިޔާބުކުރެްއވި ްއިންތިޚާބު ްމި هللاްއުފާކޮށް

ްއަް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމަޖިލީހުގައިްޔާމީން ްރައްޔިތުންެގ ްމުިޅ ްއަދި ްނަުމގައި ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ނޑާއި ޅުގަ

ްއެް ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްުޝކުރުދަންނަވަްނ. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްވަރަށް ްަނމުގައި ްެއުކވެރިންގެ އަޅުަގނުޑގެ
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ްައޅުަގނޑުމެން ްހަމައަކަްށައޅުވަިއ ްބަޖެޓުތައް ްދަރަނި ްމި ްޒަޢާމަތުަގއި ްއިޤްތިޞާދީްްމަނިކުފާނުގެ ްފުދުންތެރި، ަޤއުމަީކ

ްއެކަުމެގް ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރަްއވާނެ ްހެއްދެވުމަށް ްޤައުމަކަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްކުރިއަރާފަިއވާ ގޮތުން

ނޑު ްއަުޅގަ ްއުއްމީުދގަިއ ްރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވާނެކަމުެގ ްކަްނަކމަށް ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްއުއްމީދުަގއި

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްަވއްސަލާްމއަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ް ްއާދެ، ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަހަރަށ2214ްްް`ްޝުކުރިއްޔާ ވަނަ

ނިޑވަޅަީކް ނޑުމެންްބަހުސްކުރަމުންދާްމިްދަ ލަފާކުރާްދައުލަތުެގްބަޖެޓުްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްހުށަހެޅިެގންްމިއަދުްއަުޅގަ

ްިރޔާސަތުަގިއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްުދވަްސވަރެއް. ްއައިްސފައިވާ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްމަޝްރަޙަްށ ްިސޔާސީ ރާއްޖޭގެ

ްދު ްޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ްނެތި، ްބާތިލުވެ،ްމީހަކު ްއިންތިޚާބުތައް ްހެދި ްއަމުރުތަކާ ްކޯުޓގެ ްގޮސް، ްފަހަނައަޅަިއ ަވސްތައް

ްމިް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަ. ްޭބފުޅަކު ްަރއްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްރިޔާސަތަށް ްވަނީ ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހުން އެންމެ

ްޢަބްދު ްެކނޑިޭޑޓު ްިރޔާސީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ްއަްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްެއކީަގިއްޔާމީން ްމަނިކުފާނާ ްއެ ދި

ްުޝކުރުދަންނަވަން.ް ްަނމުގައި ްދާއިާރގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ނޑު، ްއަުޅގަ ްޕާޓީތަކަްށ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

ްދަށުުނެވް ްނުފޫުޒގެ ްފައިސާއެްއގެ ްހުރިހާ ްއަދި ްބާރަކާ ްހުރިހާ ްއަދި ްޕާޓީތަކާ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްމި އާދެ،ްހަމަެއއާއެީކަގއި

ް ްހާްސްރާއްޖޭގެ ްފަސް ްލައްކަ ްެއއް ްވޯޓުދެްއވި ްއަށް ްމެނިފެސްޓޯ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަށް، ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރެިއން ރަްއޔިތުންގެ

ްވެރިކަުމގަިއް ްމި ްތިބީ ްއެ ްރައްޔިތުްނ ްރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް

ްބު ްވަރަށް ްފެންބޮވަިއގެންފަ. ްކަންތައްތަކަށް ްއިންތިޚާބުްކޮށްދޭ ްމިއަދު ްއެކީަގއި ްމެނިފެސްޓޯތަކަކާ ްބޮޑު ްަވރަށް ރަ،

ްއަދިް ްއެކީގަިއ، ްއެހީތެރިކަމާ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއެކީަގއި، ްއެހީތެރިކަމާ ްޤާސިމްގެ ްވަނީ. ްއެ ކާމިޔާބުކުރަްއވާފައި

ތިޚާބުްކާމިޔާބުކުރަްއވާފަ.ްޔާމީންްޢަބްދުއްޤަްއޔޫމުްިއންهللاްއެނޫންވެސްްކުދިކުދިްޕާޓީތަކާްއެީކގައިްިމއަދުްމިްވަނީްޢަބްދު

ްގޮތުަގއިްސަުރކާުރް ނޑުމެންްމިްޕާޓީންްއެމް.ޑީ.ޕީންްމަސަްއކަތްކުަރންްމިްޖެހެނީްއޮޕޮޒިޝަންްޕާޓީއެްއގެ މިއަދުްއަުޅގަ

ްޕާޓީތަކަށް.ް ްއިިދކޮޅު ްމަސައްކަތްކުރި ްކުރީގައި ްމީގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްނަމޫނާ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޒިންމާދާރުކުރަން.ްމިއަދު

ްދަންނަވާލަންްސަރު ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްމިއަދު ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްހިންގުމަށް ކާރު

ްމިް ްމަނިކު ްޙަސަން ްަވޙީދު ްވަޑަިއގެން ްވެރިކަމަށް ްބަޣާވާތަުކން ްމިއަދު ްއެބަ ްކަންޮބޑުވޭ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން ޔާމީންްޢަބްދުއްޤަްއޔޫމުެގްهللاްމިްބަޖެޓަށްްބަދަލުގެންނަންޖެހޭ.ްޢަބްދުްްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްބަޖެޓަށް.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްވޯޓުދިނީް ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ. ްއެބަ ްތަނަށް ްމި ްބަޖެޓެއް ްއިތުރު ވެރިކަމުަގއި

ްބަސްފުޅުަތކަ ްހުރި ްވިދާުޅވެފައި ްވަޢުދުތަކާއި ްވެފަިއވާ ްފޮތިަގނޑުތަާކއި ްއަޅުަގނުޑްދަމާފައިވާ ްޭއގެތެރޭަގއި ށް.

ްއެބަް ްއަށް ނޑުވެިރޔާ ްދަ ްިއންނަ ްގޭަގއި ްލިބެންޖެހޭ. ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްއެަބ ްުނބޭނިޔަސް ްބޭނިޔަްސ ފާހަގަކޮށްލަން،
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ްކޮންމެް ްލިބެންޖެހޭ. ްއެބަ ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަސް ްއަށް ްމީހާ ްއުމުރު ްދޮށީ ްއަދި ްލިބެންޖެހޭ. ްރުފިޔާ ްހާސް ފަނަރަ

ކުްލިެބންޖެހޭ.ްރިސޯޓުތަކުގެްިހއްސާްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްއެބަްޝާމިލުވާންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައްޔިތަކަށްމެްޑޮކްޓަރަް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްަހއިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތން ްފާސްކުރުމަކީ ްބަޖެޓު ްމި ރައީސް.ްއެކަންކަްންނެތި

ތުން.ްައންނަމަހުްއެކަކުންްފެށިގެންްމިްދެންނެވިްކަންތައްތައްްއެބަްކުޑައިމީސްބުނުން.ްރަްއޔިތުންެގްޙައްޤުތަކަށްްއަރަިއގަ

ްހާސްް ްފަނަރަ ްއަށް ނޑުވެރިޔާ ްދަ ްތިބެގެން ްގޭަގއި ްމިއަދު ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްފުއްދައިދޭންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް

ްމަ ްނުބާނާ ްމަހެއް ްހަފްތާގައި ްމި ްތިބީ ްމަސްވެރިން ްމަސައްކަތްކޮށްޮކށް. ްލިބޭތޯ ްއެްރުފިޔާ ްނަމަ ްދަށްވެއްޖެ ސްެވރިކަން

ްރިސޯޓުތަުކގައިް ްއުއްމީދުގަ. ްހޯދުމުގެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަނަރަ ްއުއްމީުދގަ. ްހޯދުމުގެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްވަޢުދު؛ ވިދާޅުވި

ްއެް ްއާދޭްސކޮށްކޮށް.ްއާދެ،ްކޮންމެްރައްޔިތަުކްހުރީ ްއެދި ްައށް ްހިްއސާ ްތިީބްއެްރިސޯޓުތަުކގެ ްހުރިހާްމުވައްޒަފުން ތިބި

ނޑުްްގެޔަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްއުއްމީދުގަ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްފޮނުވާެނކަމުގެ ްކަަމކީްޑޮކްޓަެރއް ްބޮޑު ްއެންމެ މިއަުދްްކަންބޮުޑވާ

ް ްެއއީ ްނޫނޭ. ްވަޢުދެއް ްތިމަންނާމެންެގ ްެއއީ ްވިާދޅުވެޭއ ްއެބަ ްކޯލިޝަނުން ްދެމިްޕީ.ޕީ.އެމުމި ްސަޕޯޓަރުްނ ގެ

ނޑު ރާއްޖޭގެްއެްލޯޯގަގއިްމުޅިްް،އެްކުލަިއަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް..ްދެއްްނޫނޭަތކެކޭ.ްެއއީްތިމަންނާމެންގެްވަޢުފޮތިގަ

ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްވަޢުދުވެވަަޑިއގެން ްދަމައިެގން ްފޮތި ްޯވޓަްކަންކޮޅުތަުކގައި ްދިން ްރައްޔިތުން ްމިއަދު ްމިްށް ްބޭފުޅުން މި

ްބަސްފުޅާ ްއަުޅގަްވިދާޅުވާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެްދޭތެރޭަގިއ ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑ

ްަބސްފުޅުް ްވިާދޅުވި ްތިޔަ ްުއއްމީދާއެީކަގިއ ްރައްޔިތުންެގ ްރާއްޭޖގެ ްނަހައްދަވާށޭ. ްތިޔަެހން ްކެންިޑޑޭޓަށް ރިޔާސީ

ްވޯޓުދޭްން ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭރުން ްފެންނަންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހުދުން ްކަާޅއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއާދެ ްފަސޭހަވޭ. ްދިޔައިރުަގިއް، ްބަދަލުވެގެން ްވެރިަކން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްބަލާއިރު ްާދއިރާތަކަށް އެިކއެކި

ްދުވަހުންް ްބަދަލުވި ްވެރިކަން ްބަޣާވާތުެގ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިމިފަ. ްބައެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވަނީ ްގެތައް ްސުނާމީ ގއ.ގެ

ްައޅުް ްނުކުެރވިފަ. ްވަނީ ްމަސަްއަކތެއް ްެއއްެވސް ްމިއަުދގެްފެށިގެން ްއާދޭްސކުރަން ްއެދި ްައޅުަގނޑު ްއެދެން، ނުޑ ގަ

ރިޔާސަތަށް،ްމިއަުދގެްސަރުާކރަށްްގއ.ްަގއިްއަދިްރާއްޭޖެގްއެހެންްރަށްރަށުގައިްވެސްްުހރިްސުނާމީްގެތައްްައވަހަށްް

ނީްމަޙްރޫމުވެފަ.ްނިންމައިދެއްވާށޭ.ްޚާއްަޞކޮށްްގއ.ްގައިްދުއިަސއްތަްއެތައްްގެެއއްްވަނީްނުނިމިފަ.ްބޯހިޔާވަހިކަމުންްވަ

ް ްތިބީ. ްަރްއޔިތުން ްގއ.ގެ ްހާލުގައި ްވަނ7ްްީވަރަށް ްއެކަން ްފަހުން ްަބދަލުކުރި ްސަރުކާެރއް ްބަޣާވާތުން ފެބްރުއަރީަގއި

ްއެީއް ްވަނުމަކީ ްރައްޔިތުން ްތަންތަނަްށ ްއެ ްނިންމައި ްމަސަްއކަތް ްއެ ްައވަހަކަށް ްީވހާވެސް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ނުކޮށް.

ްުއއްމީދު. ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަޅުަގނުޑގެ ްފާރަވެރިވާން. ްދޭތެރޭގަިއ ްކަންތައްތަކާ ްޖެހޭ ްއެަބ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު އާދެ،

ްޢަބްދު ްޕާޓީތަެކއްެގްهللاްރައީސް. ްގިނަ ްވަރަށް ްއިންތިޚާުބކުރެވިަފއި ްވަނީ ްސަުރކާރެއް ްއެީކގައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ޔާމީން

ްސަރުކާރުގަް ްމި ްހިތާމައަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެީކގަ. ްލީޑަރުްއުއްމީދާ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްައޚް، ްއަޅުަގނުޑގެ ްބަިއވެރިވި އި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްލައިފި. ްވަޒީުރންތައް ްރޭގައި ްނޭނގި ްޢިމްރާނަށް ްލީޑަރު ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްހަމަ ްއަދި ްއިބްރާހީމް ޤާސިމް

ނޑުެގްރައީސް.ްކޯިޅގަނެއްޖެ،ްެތޅިަގނެއްޖެ،ްތެޅިފޮިޅގަނެއްޖެ.ްަސރުކާރުްރޫިޅއްޖެ.ްމިއީްކަންބޮުޑވާންޖެ ހޭްކަމެއް.ްއަުޅގަ
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ވާހަކަްއަކީްވަޢުދާއިްޢަހުދުވެ،ްއެއްބަްސވެފައިްއޮތްްގޮތުންްއިްއޔެްހުވާކޮށްފައިްރޭަގއިްމިަކންްކުރިއިރުަގއިްއެންމެްބޮޑުް

ްހަމައެހެންމެް ްއަދި ްއެނިގވަަޑއިނުގެން. ްއިބްރާހީމަށް ްާޤސިމް ްއޮނަރަބަލް ްލީޑަުރ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްއޮްތ ހިއްސާެއއް

ނޑުްމިހެންްދަންނަވާިއުރްޢަދާލަތުް ޕާޓީގެްލީޑަރުްޢިމްރާނަށްްނޭނގިްވަޒީރުންްނެގުމަީކްއެއީްވަރަށްްދެރަކަެމއް.ްއަުޅގަ

ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީްެއއީްއެްމަނިކުފާނުްއަދިްމީހަކުްދައްކާްވާހަކައެްއްهللاްވެސްްއެނގޭްައޅުަގނޑުްދަންނަްޢަބްދު

ްނޫ ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއާވްބޭފުޅެއް ްބޮޑަށް ްކުންފުނިތަކަށާިއްއެހާ ްގޮަތކަށް ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްމަނިކުާފނު ްއެ ން.

ްވެސްް ްބޭފުޅުން ްމި ްގޮތަށް ްުނގުޑާެނ ްސަރުކާރު ްތެރޭގައި ްދުވަސްޮކޅު ްއޮތް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްލަްއވާނެ. ވަޒީރުން

ްުގޑަންފަ ްސަުރކާރު ްއުއްމީެދއް. ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްކުރުމަކީ ްމިކަްނ ްގޮތަކީްއެއްބަްސކުރުަވިއގެން ްވާނެ ށައިފިއްާޔ

ްގާތްަގނަޑކަްށް ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްހަމަ ްނޫންތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުހިނގާނެ ްަރއީސް،ްސަުރކާރެއް ްިޢއްޒަތްތެރި އަނެއްާކވެސް

ްފަނަރަ.ް ްދިހައެްއ، ްނުޭބނިޔަސް ްބޭނިަޔސް ްއެއީ ްމިތިބީ. ްުއއްމީދުކޮށްގެްނ ްމަަސްއކަތްކުރަން ްގޮތުަގއި އެއްަބއެްއގެ

ްއަށް ނޑުވެިރޔާ ްރިސޯޓުެގްްދަ ްއެ ްސްޓާފުންނަށް ްހުރިހާ ްރިސޯޓުތަކުގެ ްހާސް. ްފަނަރަ ްޖަހައިލާއިރަށް ްަގހެއް ގޭަގއި

ްތިބީ.ް ްވެސް ްބޭފުޅުން ްުހރިހާ ްދާއިާރގެ ްައޅުަގނުޑގެ ްއުއްމީުދަގއި ްމި ްދެން ްޮޑކްޓަރެއް. ްގެޔަކަްށ ްކޮންމެ ހިއްސާ.

ްގެ ްބަޖެޓުހަދައިގެން ްގޮތަށް ްޝާމިލްވާ ްބަޖެޓަށް ްމި ްވޯޓުދޭންްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްމިއަށް ްވެސް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ނައިމަ

ނަޑއަޅާފައިްއޮތްްބަނދަރެްއްމާމެންދޫްބަނދަރު.ްފަށާފައިް ފަސޭހަވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުަގއިްކަ

ނޑުމެންްްހުރިްމިސްކިތެއް،ްމާމެންދޫްމިސްކިތް.ްފަށާފައިްހުރިްމިސްކިތެއް،ްދާންދޫްމިސްކިތް.ްދާންދޫްހިއްކުމަށް އަޅުގަ

ވަނީްއޭރުްބަޖެޓުޖަހާފަ.ްނިލަންދޫގައިްސްކޫލްްބަރިެއއްްއަަޅން.ްމާމެންދޫގައިްސްކޫލްްބަރިއެއްްައޅަން.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްމިހާރުް ްސަރުކާަރކަށް ްޮގްސްއަނެއް ްބަދަލުެވގެން ްރައީްސ،ްސަރުކާރެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ މީގެ

ހުވާކުެރވިގެންްިދޔައިުރަގއިްމިއިންްެއއްވެްސްމަސަްއކަތެއްްވަނީްުނކުރެވިފަ.ްިމއަދުްމިްކަންކަާމް،ްބްރިޖުކުރެވިފައިްއޮތް

ނުޑެގް ްދަ ްއެބަ ްއާދޭސްޮކށްކޮށް.ްމިއަދު ްއެދި ނޑަކަށް ްދަ ްތިބީ ްއެ ްުޒވާނުން ްކަންބޮުޑވޭ.ްދާންދޫގެ ްައޅުަގނޑު ދޭތެރޭގައި

ްނި ްމިސްކިތް ްދާންދޫ ްއެބަ ްމިއަދު ްަދއްކަންޖެހޭ. ްއެބަ.ްވާހަކަ ްނިމެންޖެހޭ ްމިސްކިތް ްމާމެންދޫ ްއެބަ ްމިއަދު މެްނޖެހޭ.

ްގޮްތް ްފުޓްބޯޅަކުޅެވޭ ްޒުާވނުންނަށް ްއެބަ.ްނިލަންދޫ ްެއޅެންޖެހޭ ްމިސްކިެތއް ްނިލަންދޫގައި ްނިމެންޖެހޭ. ްބަނދަރު މާމެންދޫ

ް ްވެިރކަމުަގިއ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބީ. ްރައްޔިތުން ްއުއްމީުދގަިއ ްމި ްމިސްކިތާއިްހަދަންވެއްޖެ. ްހުރި ފަށާފައި

ްމިް ްފެށިގެންދާއިުރގައި ްސަުރާކރެއް ްއަނެއް ްއަނެްއކާ ްމިއަދު ްނުނިމި ްކަންކަން ްމި ްބަނދަރާ، ްހުރި ްފަށާފައި ހަދަން

ނުޑމެންނަށްްމިކަމަށްްއުއްމީދެއްްދޭން.ްމިްކަންކަންްނުނިމިްދިޔައިމަ،ްމިކަުމގެްކަންބޮުޑވުންް ބަޖެޓުންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ްއަުޑއަހާށޭ.ްމިއަދުްސަރުކާރުްއޮތްްހާލަތުްރައްޔިތުންްވާ ނެ.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްައޅުަގނުޑގެްއާދޭަހކީްމިްވާހަކަތައް

ނޑުމެންނަށްްއަޑުިއވިގެންިދޔައީްީމގެް އެބަްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްަވޑަިއގަންނަވާްޭބފުޅުންްވިދާޅުވޭ.ްއަުޅގަ

ްދައްކަ ްޝިޕްމަންޓަަކށް ްތެލުެގ ްމުޅިްކުރީަގއި ްދިޔަ. ްހިސާބަށް ްއަނިދރިވާ ްރާއްޖެ ްމުޅި ްނުެދއްިކގެން ްފައިސާ ންޖެހޭ

ްއަްއުޑް ްނިވާފަ. ްބައްތި ްއޮންނަނީ ްރޭަގނޑު ްމަގެއްަގއި ްހުިރހާ ްއަޮތޅުގެ ްއައްޑު ްުހއްޓެމުންދާނެ. ްއިންޖީނުތައް ރާއްޖޭގެ
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ް ްާރއްޖެ ްވަގުތަށް ްަވގުތުން ްމި ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްޖަނަރޭޓަރުަތއް ްބޮޑެތި ްދިއްލުުމެގްއަތޮޅުަގއި ްމި ްރާއްޖޭގެ ދިއްލުމަށް،

ްތިޔަް ްޖަހާފައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްޖަނަރޭޓަރު ްތިރީހަކަށް ްހިފެހެއްޓުމަށް ްނިވައިނުލާ ހުޅުކޮޅު

ވިދާޅުާވްފެނަކަްކޯޕަރޭޝަނަްށްނުވަތަްފިނިހަކަްކޯޕަރޭޝަަނށްްނަމަވެސްްޖަނަރޭޓަރުްދީެގންްވެސްްާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުްން

ްދާއިރާައކަށްްއަ ްަވކި ްއެކަންެވސް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބައިިތްއބަން. ްތެރޭަގއި ލިކަމެްއގެ

ްސަުރކާރެްއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުރެވެންޖެހޭ. ްމިަކން ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖެގ ްމުޅި ނިސްބަތްނުވެ

ގޮތަށްްބޭނުންކުުރމުގެްސަބަބުންްމިއަދުްމިްވަނީްމަނިޓަރީްހަލާކުވެފަ.ްމުޅިްބަދަލުކުރުމަށްފަހުްދައުލަތުގެްފައިސާްެއގޮތްމި

ްބޭފުޅެއް.ްމާލިއްޔަުތް ްދެރަވަރު ްވަރަށް ްއެއީ ްވެސް ްމިނިސްޓަރަކީ ްފިނޭންސް ްވަޒީފާދެްއވި ްފެއިލްވެފަ.ްރޭަގއި ސިސްޓަމު

ފަޅު،ްަގާވިއދާްޚިލާފަށްްއެްދެްއވިްފަުޅ،ްްކޮމިޓީްއަށްްވަަޑިއގެންްވިދާުޅވީްތިމަންނާްފަޅެއްްނުދެމޭ.ްެއކަމަކުްެއްދެްއވި

ްފަެޅއްް ްއެ ްތިމަންނާ ްކޮިމޓީގައި ްމި ްމައްސަލަ ްފަޅު،ްއެ ްޮސއިކުިރ ްއެ ްހޮޓަލުގައި ްޓްރޭޑާސް ްމެންދުރުފަހު ހުކުރުދުވަހު

ްކުންފުނިް ްހައްަދވަންޖެހޭ ްސަރުކާުރަގއި ްއުޅެނީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްެދއްިވ ްފަޅު ްއެ ްމިއަދު ްޮއއްާވ، ްވިދާޅުވެފަިއ ނުދެމޭ

ްހުންނެިވް ްހިސާބުގައި ްމި ްކޯޓުަގ. ްމަދަނީ ްގޮަވިއގެން ްމިނިސްޓަރު ްޓްޭރޑް ްނުވަތަ ްގޮަވއިގެން ްމިނިސްޓަރު ނުހެއްދިގެން

ްމިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮީތ. ްމި ްޢަްއޔަންކޮށްފައި ްއަނެއްކާ ްކަމަށް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްމިއަދު މިނިސްޓަރެއް

ްވިސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކަމެއް ްއެތައްްހުރިހާ ްކަންބޮުޑވާ ްޭދތެރޭގަިއ ްަޤއުމާ ްމި ްމިއަދު ްފިކުުރކުރަން. ނަިއ

ް ްޯވޓުދެއްވި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެން، ްތިބި. ްއެބަ 1ްްރައްޔިތުންނެއް ހާްސ5ްްލަްއކަ

ްއާރަކާ ްހުރިހާ ްމި ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޭޖގެ ްތިއްބަވާށޭ. ްބޭފުޅުން ްިތޔަ ްގޮވާލަނީ ްމި ްބަޣާވާތަކާްރައްޔިތުންނަށް ްބާރަާކއި އި

ް ްބަަދލުކުރަން ްޤައުމު ްއަށް،ްމި ްމެނިފެސްޓޯ ްއަށް،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޑިމޮްކރަސީ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ 1ްްދެކޮޅަށް ހާްސ5ްްލަްއކަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބޭ. ްަކއުންސިުލ ްލޯކަލް ްއޮތީ ްކުިރއަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތިބީ. ްިތ ްވޯޓުެދއްވާަފއޭ ރައްޔިތުން

އްްފަށަިއގަނެްލޯކަލްްކައުންސިލުްއިންތިޚާބުްއެބަްނަގަންޖެހޭ.ްއަންނަްއަހަރުްކުރީކޮޅުްއޮތީްަރއްޔިތުންެގްތެދުވެްހަރުގެތަް

ްމިް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެަބްޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަަރހައްދަކުން ްބޮޑު ްރާއްޖޭގެ ްއިންތިޚާބުގައި ްއިންތިޚާބު.ްމި މަޖިލީހުގެ

ްނަ ްނުނަގައިފި ްނަގަން. ްމެޖޯރިޓީ ްމަސަްއކަތުަގިއްމަޖިލީހުގެ ްެއ ްމިއަދު ްޮއޔާހިނގައިދާނެ. ްގެއްިލ ްަޤުއމު ްމި މަ

ނޑުމެންގެްރަީއްސްވިދާޅުވާހެންްައޅުަގނޑުމެންްވެއްޓިަފއިްައވަހަށްްތެދުވާންް އަޅުަގނޑުމެންްތެދުވަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްޤަބޫލުކޮށް ްބަލި ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލިވާނެ. ްުއޅެންޏާ ްކަންތަކުގައި ްސިޔާސީ ްޖެހޭ. ްއިލެކްޝަންސްްއެބަ ްމިއަދު ފިން.

ޖަހަމުންދިޔައިުރގަިއްއަެނއްކާްކަރުދާސްްވެސްްގޯސްްެވއްޖެ.ްވަރަށ2ްްްޖަހައި،12ްްކޮމިޝަންްވަރަށްްމޮޅު.ްމެންދުރުް

ޖެހިއިރުްގުނަމުންގޮްސްކުރިލިބުނީމާްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންްވަރަށްްމޮޅުވެއްޖެ.6ްްކޮލިޓީްދަށްްވެއްޖެ.ްއިރުޮއްއސިް

ް ްވަރަށް ްރާއްޖޭެގްއެއީ ްއެއީ ްނިންމުން، ްކަންަކން ްގޮސް ްދެކޮޅަށް ްނިންމުމާ ްރައްޔިތުްނގެ ްކޯޓުން ްކަމެއް. ހުތުރު

ްނިޒާމުް ްޝަރްޢީ ްރާއްޖޭގެ ްއެބަ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްނޫން.ްމިއަދު ްަކމެއް ްބަލައިގަންނާނެ ރައްޔިތުން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުީރަގއި ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަން.ްއޭގެ ްއަޑުދަށުންްްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިހާރު ްވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔަ
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ޔާމީންްވެސްްވިދާޅުެވއްޖެ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްޝަރްީޢްهللاްމަޑުމަޑުންްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްވެސްްވިދާޅުެވއްޖެ،ްަޢބްދު

ރައްޔިތުންްބަލައިުނގަންނަ،ްްނިޒާމުްއެބަްއިޞްލާޙުކުރަންެޖހެއޭ.ްއާދެ!ްެއއީްތެދެއް.ްިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްއެބަ.ްރާއްޖޭގެ

ްރާއްޭޖގެް ްގޮންޖެހުންތައް ްަކމުގެ ްއެ ްއަނެްއކާވެސް ްބައިިތއްބަންޏާ ނޑިޔާުރގޭަގއި ްފަ ނިޑާޔރުން ްފަ ްެގއްލިފަިއވާ އަބުރު

ްަޢބްދު ްިމއަދު ްދިމާވެގެންދާނެ. ްެވސް ްއަށް ްއެްهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަމަީކ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްކުަރްއވަންޖެހޭ ޔާމީން

ްހުވާކުރައްަވއިްމަނިކުފާ ްތަނަށް ްއެ ްލައްވަިއ، ްނައިބަކު ްބަންޑާރަ ްައދި ްބަދަލުކުރައްވަިއ، ްހުންނެވި ްއެތާ ްމެންބަރު ނުގެ

ްކޮންމެވެްސް ނިޑޔާރާްދޭތެރޭގައި ްގެއްލިަފއިވާްފަ ޖުޑީޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުންްއެބަްޖެހޭްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއަބުރު

ްކުރަްއވާފައި ްއަޅަން.ްއެީއްމަނިުކފާނު ްކުރަްއވަން.ްްފިޔަވަެޅއް ްއެކަހެރި ްއެަބްޖެހޭ ްމަނިކުފާނު ްކަމެްއްވާނަމަ،ްއެ ހުރި

ްޝަރްޢީް ްރާއްޭޖގެ ްއެާތްއިންަނަވން.ްމިއަދު ްރީިތކޮށް ްސަލާމަތްެވވަަޑއިގެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަނިކުާފނު ްއެ ނުކުރައްާވްނަމަ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްއެންމެން ްއެއީ ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަން ްޕްރައިވެްޓްނިޒާމު ްދަށުން، ްޕީ.ޕީގެ .

ްހޯދައިދޭން.ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްެޖހޭ ްއެބަ ްނެތިއްޔާ ްފައިސާ ްރާއްޖޭގައި ްދަށުން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ

އަހަރުްނޭޅުނުްއެއަރޕޯުޓްއެްތަނުްނ15ްްއެކަންްކުިރްގޮަތކީްމިއަދުްަނމުނާއެއް.ްގއ.ަގއިްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެް

ށެއްްދީފައިްއެއޮީތްއަޅާަފ.ްކޫްއޑޫްއެއަރޕޯޓުްއެްއޮތީްއަށެއްަކްމަސްްތެޭރގައިްހަދަިއްހުޅުވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެަބްފަޅުރަ

އެނގޭްެއއީްކާމިޔާބުްޕްޮރގްާރމެއްކަން.ްރާއްޖޭގެްފަޅުރަށްަތްއްމީގެްކުރީަގއިްދޫކުރެވިަފއިްއޮތީްޢުމަރުްޒާހިރަށް،ްސީނާް

ންގޮސްްވެރިކަމުގެްތެރޭަގިއ،ްކޮއިލުގެްތެޭރގައިްކަުމވޮށިެގންވާްބޭފުޅުންނަށްްފަޅުރަށްްޙަމީދަށް،ްމިހެهللاްޒާހިރަށް،ްޢަބްދު

ްކުެށއްް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހިޖުރަކުރުން ްއަށް ްފުރަމާލެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ދީފައި

ްއަ ްދާއިރާގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުކުެރވޭ. ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއޭރުްކަމަކަށް ްފަޅުރަށް، ްބިޔަ ްބޮޑެތި ްހުރި ތޮޅުތަުކގައި

ްޤައުުމގެް ްގެނެސް،ްމިއަދު ްނިމުމަކަށް ްހުރިހުރުން ްދީފައި ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްމާލޭގެ ްމަޝްހޫރު ްނަން ްތިއްެބވި ވެރިކަމުަގއި

ްއެަބްހުރި.ްޢިއްޒަތްތެ ްއެޅިަފއި ްއެއަރޕޯޓުތައް ްދަށުން ްދޫކުރެވެން.ްއޭގެ ްތަން ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަށް ްރައީސް.ްތަރައްޤީ ރި

ސަރުކާރުްބަދަލުެވގެންްދިޔަިއރުގައިްދާންދޫގެްފެާނއިްކޮލަާމފުށީގެްނަރުދަމާްއާއިްމާމެންދޫގެްނަރުދަމާްއާއިްނިލަންދޫެގް

ނަރުދަމާއާްއެީކގަިއްފަޅުރަށެްއްޖަހައިްސޮިއކުރުމަށްްވަރަށްްގާތްވެަފއިްޮއްއވާްސަުރކާރުްެވއްޓުނީ.ްމިއަދުްއެއިްންކަެމްއް

ްދައުލަ ްނުވަތަްނުހިނގާ. ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްނިޒާމެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަްނ ްނެތިއްޔާ ްފައިސާ ްބަޖެޓުަގއި ތުގެ

ްމަސައްކަްތކުރަމުންް ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއޭރު ްދައްކާފަ. ްގޮތުަގިއ ްނަމޫނާއެްއގެ ްއޮތީ ްެއ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ސަރުކާރަށް

ްދިމާލަށް ްައޅުަގނުޑމެންނާ ްފާޑުކިޔުންތައް ްގިަނ ްވަރަށް ްއެކިްްދިޔައިރުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްެއހެންނަމަވެސް އައި.

ްއެބަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްމިއަދުް ކަންކޮޅުތަުކގަިއްެއއަރޕޯޓުްެހދިގެންދަނީްޕްރައިވެޓްްޕާޓްނަރޝިޕް،ްޕީ.ޕީގެްދަށުންްކަން

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޖެހޭކަްނ.ްމިއަދު ްއެބަ ްހިންގަން ްެއކީަގއިްަސރުކާރު ްކާމިޔާުބކަމާ ްޙަޤީަޤތަކީ ްދަންނަ ްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެން މި

ްބަހުސްކުރުމަށްް ްވާަހކަދައްަކވަން ްބަޖެޓަށް ްހިންގުމުގެ ްސަރުކާރު ްހެނދުނު ްވެސް ްމިއަދު ްގޮތުގަ. ްޕާޓީއެްއގެ ފާރަވެރި

ްމިް ްޓަަކއި ްހިންގުމަށް ްސަުރކާރު ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރުން.ްމިއަުދްއަުޅގަ ްޖެހުނީ ްމި ްހަމަކުރަން ކޯރަމް
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ްދެންނެވިހެ ްމި ްއިސްވެ ްބަޖެޓަށް ްނުބޭނިޔަސް ްބޭނިޔަސް ނޑުހައްދ15ްްާން ްއަށް،ްދަ ްއަްނހެންމީހާ ްއިންނަ ހާސް.ްގޭަގއި

5ްހާސް.ްކޮންމެްރައްޔިތަކަށްްޑޮކްޓަެރއް،ްރިސޯޓުގެްހިްއސާ.ްއަދިްހަމަްދޮށީއުމުގެްމީހާްއަށ15ްްްއަންހެންްމީހާްއަށްް

ްޖައްސަވައި ްއެއްެޗހި ްމި ްވޯޓުދިނުމަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްދިނުމަށް ްރުފިޔާ ނުޑގެްްހާސް ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްެގންނަވާށޭ. ްބަޖެޓު މި

ްވަނަް ްދެ ްނިންމާލަމުން ްާވހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްވުން. ްގޮތް ްހެޔޮ ްއަްށ ްާރއްޖެ ްމި ްއަކީ ދުޢާ

ްރާއްޖޭެގް ްިވސްނަން. ްދޭތެރޭގައި ްޤައުމާ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެެދމުން، ްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް

ް ްނިމިފަ.ްރައްޔިތުން ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްހަލަބޮލިކަން ްގައި ްޤައުމު ްމި ްމިައދު ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ މިއަދު

ްބަލައިގަންނަންް ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެްސ ްތާނގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނަމޫނާ ްރީތި ްދެއްކި ްއެ ްކެްނޑިޭޑޓު ްިރޔާސީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްއާދެ!...

ް

 ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

މިނެޓުގެްފުރުޞަތެްއްފުރަތަމަްބައިގައިްމިްލިބެނީ،15ްްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް،ްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްވެސްް

ް ްބަހުސްކުރާއިރު ްރިޕޯޓަށް ްބަޖެޓް ްދެން ްބުރުގަ. ްާޢއްމ7ްްުފުރަތަމަ ްއެއީ ްލިިބަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްލަފާ ްއަޅުަގނޑަށް ްޢަމަލުކުރަމުންްކޮމިޓީން ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓް ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްގޮތް. ދެއްވާަފއިވާ

ްތިމަރަފުށީް ްއޮތީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްދެން ްގޮތް. ްހުރި ގެންޮގއްސަ

ް ްވިލުފުށީ ްއެއަށްފަހު ްޝަރީފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޔާޟުްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއެއަށްފަހު ރަޝީދު.

ނޑުމެންްފަށާްދަންފަޅީގަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިްހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެތ11ްްިމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނީް ޖަހާއިރުްއަުޅގަ

 .الم عليكنوالس  ބަރުންނަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިވާްގޮުތގެްމަތީންްހުސްވަގުުތކޮެޅއްްއަުރވަން.ްމެން

ް

ް]އަށ11:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަށަނީ.ް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްލަފ2214ްާހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްއަަހރަށް ްަދއުލަތުެގްވަނަ ކުރައްވާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަހުސް. ްބެހޭ ބަޖެޓާ

ްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު
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ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިްއަހަރުްވެސ2214ްްްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް`.ް

މިްވަނީްހުށަހެޅިފަ.ްއެހެންނަަމވެސްްމިްބަޖެުޓގެްވާހަކަްެދްއކުމުގެްކުރީަގއިްުނވަތަްބަޖެުޓގަިއްހުރިްއަދަދުތަްއްނުވަތަް

ްބެ ްމަޤްޞަދުތަކާ ްނުަވތަ ްކަންަތއްތަްއ، ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްހާސިލުކުރަން ްކުރީަގިއްބަޖެޓުން ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްގޮތުން ހޭ

ް ްފާއިތުވެދިޔަ ްވިސްނާަލންޖެހޭ ްއެބަ ްއޭުރވެސ2ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތް. ްވެގެންދިަޔ ްބަޖެޓަށް ްތެރޭަގއި ްދުވަހު އަހަުރ

ްމަޝްރޫޢުތަކަށްް ްތަރައްޤީގެ ްރާއްޖޭެގ ްދާއިރާަތކަށް ްެއކިއެކި ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްދައު ްެޖހިފައިވޭ. ްފައިސާ ްއަދަދެްއގެ ްިގނަގުނަ ްވަރަށް ްހިންގުމަށް ްދައުލަތުގ32ްްެލަތް ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުެރ ބިލިއަނަށް

ްއަދިް ްއިމާރާތްތަކާ ްފުލެޓު ްއިމާރާތްކުރަމުންދިަޔ ްކަްނޮކޅުތަކުަގއި ްާރއްޖޭގެ ްނުވަތަ ްމާލޭގައި ްޚަރަދުވެފަ. ްވަނީ ބަޖެޓުން

ަފއިސާޖެހި،ްެއްފަިއސާްނުދެވި،ްވީުނވީެއއްްނޭނިގވަނީ.ްައޅުަގނޑުްނިސްބަްތާވްނުހެދިްހުރިްއިމާރާތްތަކަށްްބަޖެޓުގައިް

ް ްޓަކައި ްތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށް ްގޮތެއް ްދިރިއުޅޭނެ ްރައްޔިތުްނ ްދާއިރާގެ ްއެ ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ 242ްދާއިރާަގއި

ނ ްހިމެނިން.ްއަޅުގަ ްފައިސާ ްބަޖެޓުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެުޅމަށް ްއިމާރާެތއް ްނިސްބަތްާވްއެޕާޓުމަންޓުގެ ްކޮމިޓީގައި ްަބޖެޓު ޑު

ްއިންް ްފްލޯ ްމި ްއަދި ްޮގތް. ްހިމެނިގެންދިޔަ ްބަޖެޓުގައި ްދުށިން ްލޮލުން ްައޅުަގނޑުގެ ްވެފައި މެންބަރަކަށް

ްމިް ްސުވާލަކީ. ްއުފެދޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއީ ްނޭނގޭ. ްީވނުވީެއއް ްއަށް ްފައިސާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ފާސްކުރެިވގެންދިޔަ.

ްބަޖެޓުަގއި ްވެސް ްަހވާލުކުެރޭވްްއަހަރުގެ ްއޮޕަރޭުޓކުރަންޖެހޭްގޮތަށް،ްއެ ްބަޖެޓު ްއެ ްފަިއސާތައް ްޖެހިން.ްއެ ފަިއސާތަކެއް

ްޖީބުންް ްގޮތަކަށް ްއެދޭ ްހަމަ ްފަރާތްތަކުން ްއެހެނިހެން ްދައުލަތުގެ ްފަރާތަކަށް ްހުންނަ ްމނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސް ފައިސާ

ސްްފާސްކޮށްފިްއޔާްހަމަްހާސިލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްމިްއޮތީްނަގާފައިްފައިސާްދީ،ްހުސްކުާރްއުސޫލުންްބަޖެޓުްމިްއަހަރުްވެ

ނޑަށްްީހވަނީްހަމަްއެއްބަެއއްހެންްމީ.ްކުރީގަިއް އާްސަރުކާެރއް.ްއެހެންނަމަެވސްްއެްސަރުކާުރގައިްިތއްބެީވްހަމަްއަޅުގަ

ް ްކަމެއް ްއެްއެވސް ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްމީގެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގޮތަްށްގެންގޮސްފި ްގެންދެވި ްއެ ްހަމަ ނޯންނާނެ.ްއާދެ!ްވެސް

ްވަރަްށް ްހިމެނޭ ްވެްސ ްތެޭރގައި ްސިާޔސަތުގެ ްެމނިފެސްޓޯގެ ްސަރުކާުރގެ ްާއ ްެއކުލަވައިެލވުނު ްމި ްއަިދ ްއަހަރު، މި

12222ްގިނަގުނަްކަންަތއްތައް.ްއެހެްނކަމުން،ްމިްބަޖެޓަށްްއެބަްޖެހޭްއެްއަދަދުތައްްގެންނަން.ްބޭނިޔަސްްނުބޭނިޔަސްް

ްވާހަ ްދޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްރުފިޔާ ްްދަނޑުވެިރޔަކަށް ްއަދި ްސިޔާސަުތގަ. ްމެނިފެސްޓޯގެ ްއެ ްއޮތް ްއެބަ ރުފިާޔ8222ްްކަ

ް ްމީހަކަށް ްއުމުރު ްދޮށީ ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ. ްމެނިފެސްޓޯަގއި ްއެ ްހިމެނޭ ްވަީނ5222ްްއެބަ ްވާހަކަަތއް ްއެ ްހިމެނޭ. ްއެބަ ރުފިޔާ

ްއަންނަނީ ްމި ްވަޢުދުތަެކއް.ްސަރުާކރެއް ްޖެހެންެޖހޭ.ްމިއީ ްފައިސާ ްވޯޓުދެނީް،ްދެކެވިފަ.ްމި ްމި ސަުރކާަރކަށްްރައްޔިތުން

ްނުވަތަް ްމައުމޫނަށް ްނުވަތަ ްއެކުަލަވއިލީ، ްސަރުކާެރއް ްއުއްމީުދަގއި ްފުއްދާނެކަމުގެ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްވީމަ. ވަޢުދުތަކެއް

ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްފައިސާ ްމި ްޓަކައި ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންަތއްތައް ްމި ްއެހެންވީާމ، ްވަނީ. ްއެ ްވޯޓުދެްއވާފައި ްޔާމީނަށް

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާޖިެބއް. ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެއީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

މަޖިލީހުންްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްބާރުައޅަންޖެހޭްކަމެއް.ްމިްއަހަރުގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގިއް

ްދައުލަތުގ2214ްްެ ްލަާފކުރާ ްއަހަރަށް ްމިްވަނަ ްްބަޖެޓު 16ްްވަނީ 412ްްބިލިއަން ރުފިާޔ662ްްހާްސ823ްްމިލިއަން
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ް ްވަނީ ްމި ްުހށަހަޅާފައި ްގޮތުގައި ްޚަރަދުގެ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ 14.9ްްހިމެނިފަ. ްރުފިޔާ. ވަަނ2214ްްިބލިއަން

ބިލިއަންްރުފިޔާ.ްިމީއ12ްްނީްއަހަރުްލަފާކުރާްބަޖެޓުްރިކަރަންޓުްޚަރަދުގެްގޮުތގަާޔއިްޚަރަދުވާނެްކަމަށްްލަފާކޮށްފައިްވަް

%ް ްބަޖެޓުގެ ްކުޑަކުަޑ73ްްމުޅި ްއޮންނަ ްއެ ްއުޅެނީ.ްބާކީ ްމި ްހޭދަކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޚަރަދުގެ ރިކަރަްނޓު

27ްް.ް%27އަދަދެއް،ް% ްހިމެނެނީ ްބަލާއިރުގަިއ2214ްްމި ްތަފްސީލަށް ްޚަރަދުގެ ްޚަރަދުގެ؛ްކެޕިޓަލް ްކެިޕޓަލް އަހަރުގެ

ޕަބްލިކުްސެކްޓަރްއިންވެސްޓުމަންޓުްޕްޮރގްރާމުްމަޝްރޫޢުތަކަށް،ްލޯނުްއަނބުރާްދެއްކުން.ްމިްބަޖެޓުަގިއްްމީގެތެރޭަގއި

ހިމެނޭްޕަބްލިކުްސެކްޓަރްއިންވެސްޓުމަންޓުްނުވަތަްޕަބްލިކުްސެކްޓަރޭްބުނީމަްއަޅުަގނޑަްށްތަންކޮޅެއް،ްަރއްޔިތުންނަށްް

ްއެއީ ްއެކަމަުކ، ްކޮްނސެޕްޓު. ްވެދާނެ ްެވސް ްބުނީމަްްއުނދަގޫ ްސެކްޓަރޭ ްސިޓިޒަން ްރައްޔިތުން. ްނުވަތަ ިސޓިޒަން

ްވާނެ.ްަރއްޔިތުްނގެްެސކްޓަރ.ްަރއްޔިތުންނަށްް އަޅުަގނޑަްށްހީވަނީްމާްފަޭސހަވާނެހެންްރައްޔިތުންނަށް.ްެއްދޭހަްވެސް

ޑައަޅާފަިއވާްތެރެއިންްހިމެނޭްފައިާސްހޯދަންްމިްކަނ27ް.ްއެއީްއަދިްއެް%27މުޅިްަބޖެޓުގެް%،27ްއޮތްްމިންވަރަކީް

ް 2214ްްގޮތަކީ ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގޮުތގައި ްއެހީގެ ްހިލޭ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތު ްއަހަރުގެ މިލިއަނ13.9ްްްވަނަ

ް ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގޮތުަގއި ްޓެކްްސގެ ްމީގެތެެރއިން ްއިތުރުކުރުމަްށ12.2ްްރުފިޔާ. ްއާމްދަނީ ްުރފިޔާ. މިލިއަން

ްލިބޭނެް ްކަންތަކުން ްލަފާކުްހުށަހަޅާ ްކަމަށް ްރަީއސް.ްރުފިޔާްމިލިއަނ23ްްރާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޮޑަށް ްމީގެތެރެއިން .

ްތާކުްން ްކޮންމެވެސް ްލޯނުން،ްނުވަތަ ްބޭރުގެ ްވެސް ްޕްރޮގްާރމުތަކަށް ްޕަބްލިކުްސެކްަޓރްއިންވެސްޓުމަންޓު އަނެއްާކވެސް

ްޕަބްލި ްކުރެވެން. ްއޮންނަނީ ްމި ްޚަރަދެއް ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްލިބިއްޖެ ްސިިޓޒަންްލޯނެއް ްނުވަތަ ްތެރޭގައި ްސެކްޓަރ ކު

ްރައްޔިތުންެގް ްނުފެނޭ ްއަުޅަގނޑަކަށް ްނޫނިއްޔަކާ ްއޭގެން ްޚަރަދުކުރެެވނީ ްއެ ްފައިސާ ްޚަރަދުކުރާ ްމި ސެކްޓަރްތެރެއަށް

.ްތަރައްޤީްއަށްްއެްއވެސްްކަމެްއްކުރެވޭނެްކަމަކަށް.ްއެކަންްޮކށްގެންްނޫނިއްޔާްއުފެއްދުންތެިރްބަޖެޓަކަށްްވެސްްނުވާނެ

ހަމަްމުސާރަތަކާއިްކަރަންޓުްބިލާއިްފެންްބިލާއިްފޯނުްބިލާއ73ްްިހަމަްބަޖެޓުގައިްއެްޖަހާފައިވާްފައިސާ،ްމިދެންނެވިް%

ްބަޖެޓުގައިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަހަުރ ްމިދިޔަ ްހަމައެއާެއކު، ްއަދި ްހުސްކޮށްލެވޭނެ. ްދައްަކިއ ްއެއްޗެހި އެހެނިހެން

ްއެހެ ްނުވަތަ ްފުލުހުން ނަޑއަޅާފައިުނވާނެ ްބަޖެޓުްކަ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްއިތުރުކުާރކަށެއް. ްމުއަްއސަސާތަކަށް ނިހެން

ްދެއްވާަފއިާވް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތްތަކުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްއައި.އެމް.އެފުން ްޤައުމުތަކުން، ްބޭރު ޑެފިސިޓުެވގެން

ްއިންވެސްޓުމަ ްއެހެން ްނުވަތަ ްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ްބަލާއިރުގައި ްމިްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ްލޯނެއް ްބޭންކުތަކުން ންޓު

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެކު، ްއެހެންަކމަށްވުމާ ްދުލެއްނުކުރާނެ. ްރަނގަޅުުނވަީނހެއް ްކަންކަން ްއެ ްދުލެއްނުކުރާނެ. ސަރުކާރަކަށް

އުފެދޭްސުވާލަކީްކޮންތާކުންބާޭއްމިްސަރުކާރަށްްއިތުރަށްްލޯނެއްްހޯދާނީްމިްސަރުކާރުްހިންަގން.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްއަިދް

ރީގަިއ،ްއެމް.އެމް.ޭއގެްމާލީްސިޔާސަތުގެްތެޭރގައިްެއބަްހިމެނޭްދިވެހިްރާއްޖޭގެްހުރިހާްބޭންކުތަކުގައިްޖަމާކުެރވޭްޓްރެޜަ

ފައިސާްއާއިްއެްބޭންކުތަކުންްދޫކުރާްލޯނުތަކާއިްޢާއްމުްރަްއޔިތުންނަށްްދެވޭނެްލުއިްފަސޭހަްގޮތްތަކެއްްެއކުލަަވއިލުމަށްް

ނޑުމެްނނަށްްއަޑުިއިވގެންދިޔައީްޓަކައިްމާލީްނިޒާމަށްްގެންނަންޖެ 1.7ްހޭްބަދަލުތަކެއްްނެތްްގެނެިވފައެއް.ްމިއަހަރުްއަުޅގަ

ްއަޅު ްރުފިާޔްާޗޕުކޮށްފައިާވކަން.ްޗާޕުކުރާކަން ްގިނަ ްހުއްދައެއްނުކުރޭ.ްބިލިއަނަށްވުރެ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ަގނޑުމެން
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ތުގެްޚަޒާނާްހުސްކޮށްލެވިފައިްއެްވަނީ.ްއެމް.އެމް.އޭްިއްންއެހެންނަމަވެސްްނޭނގިްފައިސާްޗާޕުކޮށްފައިްއެްވަނީ.ްދައުލަ

ްެއް ްދުލެއްނުކުރާނަމޭ. ްފައިސާ ްފެށިގެން ްމަހުން ްޑިސެމްބަރ ްއަހަރު ްމި ްދެން ްހިމެނެނީ ްބަޔާނެްއގައި ްއޮތް ނެރެފައި

ހެންކަމަށްވުމާެއުކްމިލިއަނަށްްވުރެްމައްޗަކަްށްޯއޑަރެއްްުނކުރެވޭެންކަމަށް.ްއ222ްެސީލިންގްކުީރަގއިްއޮތްްމިންަވރަށް،ް

ްނޫން.ް ްއެްއޗެއް ްއުފައްދާ ްޗާުޕކޮށްގެްނ ްައކީ ްފައިސާ ްނެތް. ްއުފެއްދުންތެރިކަމެއް ްނެތް. ްގޮެތއް ްލިބޭނެ ފައިސާ

މާފުކުރައްވާތި!ްަދއުލަތެްއގަިއްނުވަތަްމިްސަރުކާުރަގއިްފަިއސާްއަމިއްަލްއަށްްޗާޕުކޮްށގެްންއެްނެރޭްރުފިާޔްައކީްބޭރުް

ްގަ ްމުދާ ްޤައުމުތަކުންްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ްނޫނިއްޔާ ްހަދައިގެން ްއަށް ްފައިސާ ްބޭރު ްފައިސާ ްނޫން.ްއެ ްފައިސާެއއް ނެވޭނެ

ްގަނެވޭނީކީްނޫން.ްބޭރުްފައިާސްގަންނަންްތިބީްސަރުކާރުން.ްބޭރުްފައިސާްބޮޑުްއަުގގައިް މުދަލެއް،ްއެްއވެސްްެއއްެޗއް

ްމުދާކޮ ްބޭރުން ްރައްޔިތުމީހާ ްއިން. ްއެސް.ޓީ.އޯ ްދަނީ ްކިުއެގްގަންނަމުން ްއެ ްކިއުޖެހޭއިރުަގއި ްޓަަކއި، ްގެނައުމަށް ޅެއް

ްައުގގައިް ްބޮުޑ ްމުައއްސަާސއަކުން ްއެހެން ްކޮންެމވެސް ްސަުރާކރުގެ ްުނވަތަ ްއެސް.ޓީ.އޯ. ްހުންނަީނ ްމި ްކުީރގައި އެންމެ

ްދަ ްލިބުން ްފަިއސާ ްބޭރު ްދަނީ ްމި ްދުވަހަކަށް ްދުވަހެއް ްހަމަ ްގޮތުން ްނަތީޖާއެްއގެ ްގަންނަމުންދަނީ. ތިވެ،ްިދވެހިްޑޮލަރު

ްބަެއްއް ްފާހަގަކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްޖެހެމުން. ްމައްޗަށް ްައގު ފައިސާގެ

ްވަީން ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއަހަުރްވެސް ްމި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްއިތުރަށް ްދަންނަވައިާލނަން.ްބަޖެޓަށް ނުކުތާތައްްެވސް

ޮއތްްގޮތަށްްއިމްޕޯޓްްިޑއުޓީްއަުލންްރިވައިްސކުރަން.ްޖީ.ެއސް.ޓީްނަގާްރޭޓުްއަށަކުންްަނގާްްމިދިޔަްއަހަރުްހުށަހެޅިފައި

ް ްއިތުރުކުރުން.12ްްއިންސައްތަ ްއަށް ްޓުއަރިޒަމ2213ްްްއިންސައްތަ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއުވާލުަމށް ްނިމުނުއިރު ްއަހަރު ަވނަ

ްސާރިވސްޗާޖު ްގެންދިއުން.ްއެއަރޕޯޓް ްުއވާނުލަިއްކުިރއަށް ްނަގަމުންދާްޓެކްސް ްއަތުން ްޭބރުމީހުންގެ ްމިހާރު ްގޮުތގައި ގެ

18.5ްް ްޑޮލަރުން ްމަތިކުރުން.25ްްޔޫ.އެސް ްއަެނއްާކެވސް ްޑޮލަރަށް ްރިސޯުޓގ2214ްްެޔޫ.އެސް ްޓުއަރިޒަމް ްއަހަރު ވަނަ

ް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްައޅުަގނޑުމެންނ12ްަގޮތުަގއި ްއަނެއްކާވެސް ްމިހާރު ްހޯދުން. ްފައިސާ ްދީގެން ްކުއްޔަށް ށްްރަށެއް

ވެހިރާއްޖެްއަށްްއަންނަްބިދޭސީންގެްއަތުންްއިތުރަށްްފައިސާްނެގުން.ްދާއިރާްބޮޑުވުން.ްދިްފެނިގެންްމިްދަނީްޓުއަރިޒަމް

ްވާހަކަތައް.ް ްދެއްކި ްތިބެގެން ްފަރާތްތަުކގަިއ ްއިދިކޮޅު ްވެިރކަންކުިރިއރުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްކުރިން މީ

އަރިޒަްމގެްސިނާޢަތުންްއިުތރަށްްފައިސާްނަގަްންެވއްޖެްަކމަށްްވަންޏާްފަތުރުވެރިކަމަްށްއަނެއްާކްެވސްްމިްއޮންނަނީްޓު

ްނަގަންޖެހޭް ްއެ ްައނެއްކާެވސް ްވިސްނިފައެއް. ްނެތް ްހީނަރުކަމަކަށް ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއަންނާނެ. ހީނަރުކަމެއް

ްފަތުރުވެރިކަ ްހަމަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރިއަްށެގންދާ ްުއވައިނުލާ ްސިނާޢަތުންްޓެކްސް ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްސިނާޢަތުން، މުގެ

ްތިޔާިގކަންް ްއެ ްއަންނަނީ.ެއހެންނަމަވެސް ްމި ްތިޔާގިކަެމއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއުފެދިގެން ްއުފެދެނީ،ްފަިއސާ ްމި އިޤްތިޞާދު

ްެއއްދިމާލަ ްއިތުރަށް ްުނަވތަ ްނަގަްނވެއްެޖއްޔާ ްަފއިސާ ްއެ ްއަބަދު ްިއންޑަސްޓްރީން ްެއ ްނިޒާމުތަްއ، ކުންްއުފައްދާ

ްިވސްނާލަންޖެހޭް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމީ ްއަންނާނެ. ްހީނަރުކަމެއް ްޮބޑެތި ްވެސް ްއަށް ްއިންޑަްސޓްރީ ްއެ ނަގަންެވއްޖެއްާޔ

ްމިސާލަކަށްް ްނަގަން. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޚިދުމަތްތަކުން ްމުއާސަލާތީ ްނުވަތަ ްޚިދުމަތުން ްފޯނުގެ ްމީެގއިތުރުން ްއަދި ކަމެއް.

ްއޮތީ ްމި ްފޯނުބިލުން ްމިހާރު ްނެތް.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްާއމްދަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްަނގަންފަށާފަ. ޖީ.އެސް.ޓީ
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ްޚިދުމަތްތަކުންް ްމުއާސަލާތީ ްއެހެނިހެން ްުނވަތަ ްނަގާފައި، ްޖީ.އެސް.ޓީ ްފޯނުބިލުން ްރަްއޔިތުންެގ އެހެންނަމަވެސް

ްރަ ްިތބި ްތިާޔގިކުރަން ްއިޤްތިޞާދު ްއުފައްދަންތިބީ ްފައިސާ ްަނގަންެވއްޖެއްާޔ، ްހީނަރުެވ،ްޖީ.އެސް.ޓީ އްޔިތުން

މަރުވެގެންދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެްނ،ްމިސާލަކަށްްގަހެއްްއިންދާފައިްެއްގަހަށްްފެންްނުދޭްކަމަށްްވަންޏާްެއްގަެހއްްއާރޯެވ،ް

އާލާެވ،ްއެްގަހުަގއިްމޭވާެއއްްނާޅާނެ.ްއެްގަހަށްްފެންދީގެން،ްއެްގަސްްހެއްދީމަްއެްގަހުންްމޭވާއެއްްލިބޭނީ.ްމިހާރުްމިް

ްމިް ްއޮތީ.ްްބަޖެޓުގައި ްމި ްމަރާލަން ްފަާޅތަނުން ްހަމަ ްއިންދާފައި ްގަސް ްއެ ްގޮތުން ްއެުކލަވައިެލވިފަިއވާ އޮންނަނީ

ްފަންތީގެް ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްއާމްދަނީ، ްލިބޭ ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޤްތިޞާދެްއގައި އެހެންނަމަވެސް

ް ްމީުހންނަށް ްއެ ްުނވަތަ ްއުސޫލަކަށް، ްދެވޭެނ ްފަިއސާ ްްސެކްޓަރްވިޔަފާރިތަކަށް ްެއކިެއކި ްއިންޑަްސޓްރީގެ އިޤްތިޞާދު

ްފަރާތްތަަކށްް ްއެ ްއަމާޒުކޮްށގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިންްސެކްޓަރްއަށް ްމި ޕްރައިމަރީ،ްސެކަްނޑްރީ،ްާތސަރީްސެކްޓަރގެ

ްބަޖެޓެްއް ްއުފެއްދުންތެރި ްއިޤްތިޞާެދއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފޯރުކޮށްނުދެވޭ ްލޯނު ބޭންކުތަކުން

ްތަނަވަސްކަެމއްްއަ ްލޯނުދެވޭނެ ްއަށް ްިވޔަފާރި ްފަންތީގެ ްމެުދ ްކުދި، ްނުކުެރވޭނެ. ްއޮޕަރޭެޓއް ޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރަކު. ްނެތް 7ްްބޭންކުތަކުަގއި ްދޫކުރެވިފައިވާ ްލައިސަންސް ްމިހާރު ބޭންކ7ްްުޭބންކު،

ް ްެއއްގޮތަށް. ްގަާވއިދާ ްއެމް.ެއމް.އޭގެ ްެއއްގޮތަްށްއޮޕަރޭޓުކުރަމުންދަނީ ްގަާވއިދާ ްއެމް.އެމް.އޭގެ އެހެންނަމަވެސް

އޮޕަރޭޓުކުެރވެމުންދާއިރުަގއިްެއްބޭންކުތަކުންްނަާގްފައިާސއާްއަދިްޓްރެޜަރީްބިލުެގްގޮުތަގިއްނުވަތަްލޯނުެގްގޮުތގަިއްއެް

%ް ްައކީ ްފައިސާ ްބ8ްޭނެގޭ ްވީމާ ްއަށް ްފަިއސާ ްނެގޭ ްއިންޓްރެސްޓެްއަގއި ްކުދި ްބޮޑު ްެއއަށްވުރެ ންކުތަކުންްުނވަތަ

ްނުވަތަް ްފެންބިލު ްބިލު، ްކަަރންޓު ްޚަރަދަށް؛ ްރިކަރަންޓު ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ްހިންގުމަށް ްދައުލަްތ ްދެނީ ްމި އިސްކަން

އިންްޓރެސްޓުަގއިްބޭންކުތަކުންްލޯނުނަގަިއގެންްދިވެހިްދައުލަތުެގ8ްްފޯނުބިލު،ްދައުލަތުގެްބިލުތައްްދެއްކުމަށްްޓަކަިއ،ް%

ްކުރީ ްޚަރަދުތަްއ ް%އެިކއެކި ްެއއްކަލަ ްނިމޭއިރުގަިއ ްައހަރު ްއާސަންދ8ްްަމާ ްދައްކަންޖެހޭ. ްއިންޓްެރސްޓު އަނެްއކާވެްސ

ނުވަތަްއެހެނިހެންްޚިދުމަތްތަކަށް،ްދައުލަތުގެްއެިކއެކިްކުންުފނިތަކުގެްބިލުތައްްދަްއކަންްިއންޓްރެސްޓުގައިްލޯނުެނގުމަކީް

ްލޯނުނު ްއިންޓެރެސްޓުަގއި ްޫނން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ ނޑައަޅަްށްއެއީ ްކަ ްނިޒާމެއް ްކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނަގައި

ްއުފެއްދުންތެރިކަން،ް ްެފންނާކަށް. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނެތް ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްސިޔާސަތެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭ. އެބަ

ްވިޔަފާރިތަ ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްސިނާޢަތްތައް، ްއެހެނިހެން ްނުަވތަ ްޓުއަިރޒަމް ްކުިރއަރުަވިއގެްންދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއ

ްދައުލަތްް ްއިތުރުކޮްށގެން ްޓްެކސް ްލިބޭ ްެއ ްވިޔަފާރީން ްުނަވތަ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްލިބޭ ްއެ ްިވޔަފާީރން ްރައްޔިތުްނގެ ޢާއްމު

ްފެންނަް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަކނަޑއެޅިފަ. ްެވސް ްސިޔާަސތެއް ްއެހެން ްނުވަތަ ްބަޖެޓުަގިއ ްނެތް ހިންގާކަން

ްބެޔަސް ްއޮންނަނީ ްމި ްްސިޔާސަތުތަުކގައި 12222ްްނުބެޔަސް ނޑުވެރިަޔކަށް ްދަ ްދޭން. ްދޭން.8222ްްރުފިޔާ ރުފިޔާ

ް ްމީހަކަށް ްދޮށީ ްޓަކައ5222ްްިއުމުރުން ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަަމށްވާނަމަ، ްދޭން. ރުފިޔާ

ް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއިތުރަްށ ްމިއަށް ްގެންދަަވއި ްސަރުކާރުްނ ްއަލުން ްބަޖެޓު ްސިާޔސަތު، މެނިފެސްޯޓގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަދިް ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްފޮނުވަންޖެހޭ ްައނބުރާ ްއަލުން ްމިޮކޅަށް ްއެކުަލަވިއލައިގެން ްެއއްކޮްށ ސިޔާސަތާ
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ް ްފާަހގަކުެރވޭ ްައޅުަގނޑަށް 2214ްްމިއާއެްއކޮށް ްކަމުގައި ްޖުމްލަ ްމުޅި ްބަޖެޓުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ބިލިއަްނ16.4ްްވަނަ

ނެިވްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްއަށްްބޭނުންާވ،ްޕަބްލިކްްސެކްޓަރްއިްނވެްސޓްމަންޓްްޕްރޮގްރާމުްނުވަތަްރުފިޔާގެްތެރޭަގއިްމިްދެން

ް ްއޮތީ ްމި ްޕްރޮގްރާމަށް ްސެކްޓަރްއިންެވްސޓްމަންޓް ްބަޖެޓުގ2.5ްްެސިޓިޒަން ްޖުމްލަ ްަކނަޑއެޅިފަ.ްމީ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއިންަސްއތަްއިންްކިހިނެއްތޯ...15ްއިންސައްތަ.15ްް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއިއޭދަފުށީްދާ

وعلى آله وصحبه  الم على أشرف األنبياء والورسلينالة والس  والص   .العالوين الحود هلل رب   .حينحون الر  بسن هللا الر  

ްއަހަރަށްްދައުލަތުންްހުށަހެޅިްބަޖެޓ2214ްާއާދެ!ްް.أجوعين ނުޑްވެސްްކޮންެމވެސްްބެހޭްވަނަ ްވަރަކަށްްްގޮތުންްއަުޅގަ

ްދާއިާރގެް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާހަކަދައްކާލަން ްގޮތުން ްބެހޭ މިކަމާ

ްދާއިުރގަިއް ްތެެރއަށް ްާދއިާރގެ 2213ްްތެރެއަށް.ްައޅުަގނުޑގެ ްހިއްކުމަށް ްބިން ްޭއދަފުށީގެ ްއަހަރުެގްބަޖެޓުަގއި 14ްވަނަ

ްހިމެނިފައިވާނެ ްރުފިޔާ ްނުހިނގާކަްންމިލިއަން ްއެއްެވސް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްެވސް ްއަިއއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް .ްއެހެންނަމަވެސް

ް ްވެސް ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާގެ ްހިތާދޫގެ ްއެގޮތުން ްބަޖެޓުަގއ2213ްްިފާހަގަކުރަން.ްހަމަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްކުރި ްވެސް ްމަސައްކަތް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމަނާފަ. ްފައިސާ ްއެދުމާްއޮންނާނީ ްރައްޔިތުންގެ ްހިތާދޫގެ ައކަށްނުދޭ.ްއަދި

ްބަދަލުކުރުމަށްް ްފެނަށް ްަމޝްރޫޢު ްއެ ްބޮޑުވެފަިއވާތީ ްއަށް ްއިންތިހާ ްމައްސަލަ ްފެނުގެ ްހިތާދޫގެ ްމަޝްރޫޢު ްއެ އެީކގައި

ްތި ްރައްޔިތުން ްހިތާދޫގެ ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނިފަ. ްވަނީ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްވެސް ްަނތީޖާ ްމަަސއްކަުތގެ ްކުރި ބީްޓަކައި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހަމަ ްވެސް ްމި ްބޭނުންކުރަމުންދަނީ. ްމީހުން ްއެ ްފެނެއް ްކަހަލަ ްފެން ްނަޖިސް ްމިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި

ްއެީކގައިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްޮގވާލަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަްށ ްމިއަދުެގ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން.

ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްބަލައިލާއިރުގަިއްްހިތާދޫގެ ްމާޅޮހަށް ްާދއިރާެގ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް.

ްބަޖެޓުަގއިް ްއަޅުަގނޑު ްމަަސއްަކތް ްލުމުގެ ނޑު ްތޮށިގަ ްބަނދަރުެގ ްއަދި ްމަރާމާތުކުރުމާ، ްބަނދަރު ްެވސް މާޅޮހުގައި

ްޮގތު ްޢަމަލީ ްތެޭރގައި ްއަހަރު ްމި ްވަީނ ްވެްސ ްމަސައްކަްތ ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްހަަރކާތެްއްހިމެނިން. ްއެްއވެސް ން

ްބަޖެޓުަގއިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކަިއ، ްމަރާމާތުކުރުމަށް ްތޮށިަގނޑު ްއިރުމަތީކޮުޅގެ ްއޭަދފުށީގެ ްމީގެއިތުރުން ނުހިނގާ.

މިލިއަނެއްހާްރުފިޔާެގ2ްްފައިސާްހިމެނިން.ްމިްމަޝްރޫޢުްވެސްްމިހާތަނަށްްއައިއިރު؛ްމީްވަރަށްްކުޑަކުޑަްމަޝްރޫޢެއް.ް

ނޑުްްމަޝްރޫޢެއް.ްމި މަޝްރޫޢުްވެސްްއޮތީްމިްއަހަރުގެްތެރޭގަިއްމިހާތަނަށްްއައިއިުރގައިްނުހިނގާ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ްާޚއްޞަކޮށް ްއަހަރަކީްބ.ްއަތޮޅަށް ްމިދިޔަްފަސް ްޮއތީ ްދަންނަވާލަން ްެއކީ ްއަސަރާ ްވަރަށް ްެއކީ ްހިތާމަޔާ ވަރަށް

ްމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަހަރޭ. ްފަސް ްއިހުމާލުވެދިޔަ ްހިއްކުމުެގްބޮޑަށް ްބިން ްތުޅާދޫ ްފާހަގަކޮށްަލން ނޑު ްއަުޅގަ ގެެތރެއިން

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްނުހިނަގއ5ްްޭމަޝްރޫޢު ްމަޝްރޫޢެއް ްއެްއވެސް ްހަމަ ްނޫން ްއެ ްހިނގަުމންދިޔަ. ްތެޭރގައި އަހަރުގެ

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްޭދތެރޭގައި ްދޮަގކަށްނުާވނެ.ްއެހެންވީމާ،ްބ.ްއަތޮޅާ ްެއއީ 5ްްދެންނެވުމަކީ ްވެސް މިދިޔަީއްވަރަްށްައހަރު
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ޔާމީނަށްްهللاްބޮޑަށްްއިހުމާލުެވގެން.ްއެހެންީވމާ،ްކުރިއަްށްއޮތްްސަރުކާުރަގއިްާއްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްޮއނަރަބަލްްޢަބްދު

އަޅުަގނުޑްޮގވާލަންްއޮތީްބ.ްއަތޮޅަށްްއިހުމާލުނުވެ،ްބ.ްއަޮތޅަށްްހިންގާްމަޝްރޫޢުތައްްހަަމްއެހެންްއަތޮޅުަތކެޭކްވެްސް

ްހަ ްގޮތަށްްއެްއގޮތަށް، ްނިސްބަތްވާ ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭެގ ްމަތިން ްހަމަެއްއގެ ްއެއް ްކިރަިއގެން، ްެއއްތިލަފަތަުކން މަ

ްއެީއް ްހުއްޓާލުމަކީ ްަމޝްރޫޢެއް ްހިނގާ ްެއްއވެްސްސަރަހައްދެްއގައި ްރާއްޭޖގެ ްތަންފީޛުކޮްށދެއްވުމަށް. ްބަޖެޓް ދައުލަތުގެ

ް ްނޫން.ްދިވެހި ްކަމެއް ްއެދޭ ްައޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންްގައިުމވެސް ްޚިލާފަށް ްއަިދްކުރިޔާ ްނަގަނީ ްފައިސާ ދައުލަތަްށްމިހާރު

ްއެބަްދޭ.ް ްހިމެނިގެން ްރަްއޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރޭަގއި ްޓެކްްސގެ ްަނގަިއގެން.ްއެ ްޓެކްސްަތކެއް ްއެތައް އަތުން

ްއިް ްއެއީ ްކުރުމަކީ ްކަންކަން ްގޮތަްށ ްއިހުމާލުވާ ްރަށެއް ްެއއްެވސް ްރާއްޭޖގެ ްކޮންމެވެސްްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ންސާފެއް

ނުޑްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްއާބާދީގެް މިންވަރެއްގެްބަޖެޓެއްްކޮންމެްއަތޮޅެްއގެްކޮންމެްރަށަކަށްްވެސްްހިމެނެންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްކުރަންޖެހިދާނެ.ް ްަކންތައްތަކެއް ްވެްސ ްގޮތުން ްއެއްަފސްކުރުމުގެ ްއަދި ްރާވަންޖެހިދާނެ. ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ނިސްބަތުން

ްއެހެންނަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްވެސ12ްްްމަވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްވިަޔސް ްތިބިކަުމގައި ްރަށެއްގައި މީހުން

ލިބެންޖެހޭްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްެއްމީހުންނަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެްމީހުންްއިހުމާލުކޮށްލަިއެގންނުވާނެ.ްމިއަކީްއިންސާފެްއް

ްމި ްތަނުގައި ްވޭތުެވދިޔަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަދަދަކަށްްނޫން. ްގިނަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހުރީ ްކަންތައްތައް ކަހަލަ

ްތަުނގެް ްވޭުތވެދިޔަ ްިއޚްތިޔާރުކުރީ ްއެ ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރު ްއޮތް ްކުިރއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ހިނގާފައޭ.

ްސަރު ްކުީރ ްޢަމަލުތަްއ، ްސަރުކާރުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޢިބުރަތްލިބިގަނެގެން. ްއިން ްއެްއގޮތަްށްތަޖުރިބާ ކާރުތަކާ

ހުރެގެންނުވާނެ.ްކުރިއަށްްއޮްތްތަނުގައިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއިްތެދުވެރިކަމާްއެކީަގއިްވަކިްފަރާތެްއް

ްސަުރކާރަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތްކުރުމަށް ްއެްއގޮތަށް ްފަރާތަކަށް ްހުރިހާ ްއިހުމާލުނުކޮްށ، އަޅުަގނޑުމެން

ްބަޖެޓަކީްްއިލްތިމާސްކުރަން. ްއަހަރު ްމި ްވާހަކަދަްއކައިާލއިުރގަިއ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްދައުަލތުގެ ދެން

ް 16ްްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެއް. ްރުފިޔާެގ ްވ16ްްީބިިލއަން ްމި ްފާސްކުރަމުންދާތާ ްބަޖެޓެްއ ްރުފިާޔގެ ބިލިއަން

ނޑުމެންގެްއަތޮޅުތަކަށްްކުރިްމާްބިލިއ16ްައަހަރެއްހާްދުވަސް.ްއެހެންވީމާ،ްމ5ްްިގާތްަގނޑަކަށްް ނުގެްސަބަބުންްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަެކްއް ްކޮންމެވެސް ްނެތް.ްއެހެންނަނަމެވެސް ްފެންނާކަން ްލޮލަކަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް ްަގއިމު ބޮޑުފައިދާެއއް

ްއެ ްއެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުންނާނެ ްހިނގާފައި ްމިްމީގެތެރެއިން ްގޮތުަގއި ދެވޭ

ް ްމި ްނަމަ ްމަަސއްކަތްކުެރވުނު ްިއސްރާފުނުކޮށް ްޓަަކއި،16ްްފައިސާ ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްދިވެހި ްއަީކ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ނޑުްޤަބޫުލުކރަން.ް ނަޑކަށްްެއްއ16ްްހަމަްއެންމެްއެކަށީގެްނވާްއަދަދުްކަމަށްްއަުޅގަ ބިިލއަންްރުފިޔާއޭްބުނީމާްމީްގާތްގަ

ްއަ ްޑޮލަރު. ްފާސްކުިރއިުރގަިއ،ްބިލިއަން ްބަޖެޓް ްޕާކިސްތާުނގެ ްއަހަުރގެ ްދިޔަ ްމި ްފަހުން ްދާދި ްބަލައިލަމާ! ނޑުމެން ުޅގަ

ް 35ްްފާސްކުރީ ްއެހެންވީމާ، ްޑޮަލރު. ްއުޭޅ35ްްބިިލއަން ްމީހުން ްމިލިއަން ްެއތައް ްެއއީ ްފާސްކުރީ. ްޑޮލަރު ބިިލއަން

ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގިނައީކ35ްީޤައުމެއް. ްއެތާނގަިއ ްނޫން ްގިނަ.ްގުނަެއއް ްއެތާ ްއަދަދުން ްމީހުންގެ ްސަތޭކަ ްއެަތއް .

ް ްކުރަމުންދާއިުރގަިއ35ްްއެހެންނަމަވެސް ްަކންތައްތައް ްޕާކިސްތާނުގެ ްބޮޑު ްއޮތް ްއެ ްބަޖެޓަކުން ްރުފިޔާގެ ބިލިއަްނ
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ްކަމަ ްހަމަޖެއްސޭނެ ްކަްނތައްތައް ްމީހުންގެ ްލައްކަ ްތިން ްއެންެމ ްބަޖެޓަކުްނ ްރުފިޔާގެ ްބިިލއަްނ ްއެއް ށްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްހަމަނުޖެހި ްމިކަން ްދަންނަވަން.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެކު ްޔަޤީންކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްއިންތިހާޔަށްް ްކަންަތއްތައް ްެނގުމާ،ްކޮރަޕްޝަްނގެ ްޮއޅުާވލައިގެން ްފައިސާ ްހީލަތުން ްއިސްރާފުކުރުމާ،ްަމަކރާއި ތެރޭގައި

ނޑުމެންްމިސާލަކަށްްގޮއްސަްއޮތުމުގެްސަބަބުންްމިްޤައު ރުފިޔާްއަށ122ްްްމުގައިްމިްކަންތައްތައްްނުކުރެވިދަނީ.ްއަުޅގަ

ް ްެއއްެޗއް ްއެންމ522ްްެގަންނަ ްޚަރަދުތައް ްހިނގާ ްަދއުލަުތން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސަބަުބން ްގަނެފަިއ،ްޭއގެ ރުފިާޔްއަށް

ްިމއަދުގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހިނގަމުންނުދަނީ. ްގޮތެްއަގއި ްޮގވާލަންްްއެކަީށގެންވާ ްއަޅުަގނޑު ސަުރާކރަށް

ްހަމަް ްއެއްޗަކީ ްއެ ްނަމަ ްަގންނަ ްއެއްެޗއް ްއަަގކީ،ްހަމަ ްބަލަިއ،ްއެ ްއަގުތޯ ްއެންެމްއެކަށީގެްނވާ މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި

ނޑުމެންް ްޙަޤީޤަތުގައިްވެްސްއެްައގުތޯްބަލައިްެއވަރަށްްދިރާސާަތއްްުކރުމަށްފަހުގައިްނޫނީްކުިރއަށްްއޮތްްތަނުަގއިްއަުޅގަ

ޚަރަދުތައްްހިފެހެއްޓުމަށް.ްއެްނޫންގޮތަކަށްްދާްކަމަށްްވަންޏާްވަރަށްްބޮޑަށްްބެލެހެއްޓިގެން،ްވަރަށްްބޮޑަށްްކަންތައްތައްް

ނޑުމެންްމިތާްކޮމްޕިޓަރް އެނިގގެން؛ްމިްޒަމާނަކީްވަަރށްްފަސޭހައިންްއެއްޗެީހގެްައުގްބަލައިލެވެންްއޮތްްޒަމާން.ްައޅުގަ

ްއަުޅގަް ްއިނެދގެން ްވެްސްދޮށުގައި ްައގު ްއިންޖީނެއްގެ ްއަދި ްބަލައިެލވިދާނެ. ްއަގު ްކޮމްޕިއުޓަރެްއެގ ނޑުމެންނަށް

ްފަސޭހަް ްވަރަށް ްމިހިރީ ްބަލައިެލިވދާނެ. ްެވސް ްައގު ްދިދައެްއގެ ްއަދި ްވެސް ްއަގު ނޑިެއއްގެ ްހޮޅިދަ ްއަދި ބަލައިލެވިދާނެ.

ްވަސީލަތްތަ ްޒަމާުނގެ ްމި ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްއަދިްކަންތައްތައް. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންކޮށްެގން ްއ

ްމިތާް ްައޅުަގނޑުމެން ްވިަޔސް، ްހޯދިކަމުަގއި ްައގު ްމަސަްއަކތަކަށް ްބަޔަުކ ްިވޔަސް، ްީލކަމުަގއި ްއެސްޓިމޭޓެއް ބަޔަކު

ްައގުތޯް ްއެކަީށގެންވާ ްއެންމެ ްައގަކީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބަލައިެލެވން. ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްތިބެގެްނ ްތެޭރގަިއ ސިއްޓަމުގެ

ްދެންްބެ ްއިލްތިމާްސކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްނުކުރުމަށް ްޚަރަދެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްނޫނީ ލުމަށްފަހުގައި

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްކަންތައްތަްއ ްިމަކހަލަ ްއަކީ ްަރއީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްމިއަުދގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދެންް ްއަގުަތކާއި ްެއއްޗިީހގެ ްެއ ްބޭފުޅެއް.ްބޭފުޅެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމާހިރެއް ްއިޤްތިޞާދީ ގޮސް

ްޔަޤީންކުރަން.ް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްނުހިނގާނެ ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ ްަސރުކާރުަގއި ްބޭފުާޅގެ ްއެ އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންްވެސްްހަމަްއަދިްޕާޓީގެްތެރޭަގއިްތިބިްކަ ނޑުމެންްއެހެންނަމަވެސްްހިނގައިފިްަނމަްއަޅުގަ ުމގައިްވިޔަސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްމި ްވެްސ ްފަހަރެްއގަިއ ްމިއުޅެނީކީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތިބޭނަން. ްތަްއޔާރަށް ްހަމަ ްވާހަކަދަްއކަން އެ

ްއެްއޗިހިތަކެްއް ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްނިޔަތަކު ްހޯދުމުގެ ްމަޤާމުތަެކއް ްސަރުކާރުން ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. މަންފާތަކަކަށް

ްހޯދުމު ްނޫން.ްސަރުކާރުން ްބޭނުމެއް ްވެސް ްމަޤާމެއް ްނޫން، ްބޭނުމެްއ ްއަުޅަގނޑެއް ްހަމަގައިމުވެސް ްނޫން. ްނިޔަތަުކ ގެ

ްޤައުމުް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޫނން. ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ދައުލަތަކުން

ްރައްޔިތު ްޤަުއމުގެ ްމި ްރަނގަޅުކުރަން. ްޤައުމު ްމި ްހޯދައިދޭން.ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްގޮތްތައް ްފައިާދހުރި ންނަށް

ް ްމި 16ްްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްއުޅޭ ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްބަޖެޓަކީ ްރުފިޔާގެ ްމީހުންގ3ްްެިބލިއަން ލަްއކަ

ްބަޖެޓެ ްބޮޑު ްއެކަށީެގންވާ، ްއެންމެ ްހަމަ ްޓަކައި ްހަމަޖެއްސުމަށް ްދެންްކަންތައްތައް ްދެންނެވޭނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ކޭ
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ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްއޮތް ްމީަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްރިކަރައެހެންނަމަވެސް ްއަެނއްާކވެސް ންޓްްނުަރއްކަަލކީ

ް ްގާތްަގނޑަަކށް ްބޮޑުކޮށް. ްެފންނަނީ ްމި ްެވސް ްބަޖެޓުގަިއ ްިމއަހަރު ްއަށް ްއިންތިހާ ްރުފިާޔ12ްްޚަރަދު ބިލިއަެނއްހާ

ނޑުމެންގެްަރއްޔިތުްނގެްންޓްްޚަރަދަށްްއެބަްހިނގާ.ްރިކަރަމެްނގެްބަޖެޓުަގއިްިރކަރައަޅުަގނޑު ންޓްްޚަރަދޭްބުނީމާްައޅުގަ

ނޑުމެންްއެްއގޮތަކަށްްބުނާްހިނގައިދާނެ.ްޙަޤީޤަުތގައިްިރކަރަތެރެއިންްބައެއްްބޭފުޅުންނަށްްނޭނގިް ންޓްްޚަރަދަކީްައުޅގަ

ްެއއް ްފައިސާތަކަކާ ްއަންދައިލާ ްހަމަ ްބެލެހެއްޓުން،ްނަމަ ްމަރާމާތުކުރުން، ްތަންތަން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއއްެޗއް. ކަހަލަ

ްކުޑަކޮށްގެްން ްޚަރަދުތައް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިރުގައި ްއެގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްމީ. ްޚަރަދު ްހިނގާ ްކަންކަމަށް މިކަހަލަ

ނޑުެމންްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރި އަްށގެންާދނީ.ްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީގެްނޫނީްކިހިނެއްތޯްއަޅުގަ

ްދެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްޚަރަދަށް. ްރިކަރަންޓް ްނަމަ ްބުނާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަނީ ްމި ްއެއްކޮށް ްބަޖެޓް މުޅި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިންާގނީ. ްޤައުމުގައި ްމި ްމަޝްރޫޢުތަްއ ްތަރައްޤީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކިހިނެއްތޯ

ްއިލްތިމާސްކުރަން،ްދައުލަތުެގްރައީސުލްޖު ްމިނިސްޓަރަށް ްފިނޭންސް ނޑުމެންގެ ްއިްލތިމާސްކުރަން،ްއަުޅގަ ްއަށް މްހޫރިއްޔާ

ް ްޚަރަދުން ްރިކަރަންޓް ްޚަރަދުތަްއ2ްްބަޖެޓްގެ ްރިކަރަންޓް ްދަުއލަތުގެ ްއުނިކޮށްލައިގެން ްއުނިކޮްށލުމަށް. ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްމިްކަންކަންްކުރުމަށްްޓަަކއި.ްއެހެންނޫންްގޮތަކަށްްމިކަންްފޫބެއްދުމަށް.ްއަދިްމިކަންްފޫބެއްދޭނެްއިން ތިޒާމެްއގެްމަތިން

ނޑުެމނަށްްލިބޭްހުރިހާްފައިސާއެްއް ނޑުމެންގެްތަަރއްޤީެވގެނެއްނުދާނެްއަުޅގަ ހިނގާނަމަްމިްޤައުމުްދުވަހަުކްވެސްްއަުޅގަ

ްކޮންމެ ްއަަބދުވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ. ްޚަރަދުކޮށްގެންދާ ްޚަރަދަށް ނުޑްްރިކަރަންޓް ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުަގއި ްވެސް އަހަރެއްަގއި

ދައްކަމުންދާްވާހަަކެއއްްމިީއްއިންތިހާްއަށްްިރކަރަންޓްްޚަަރދުްބޮޑުެވގެންދާްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ނޑުމެންްމިދިޔަްފަ ހަރުްވެސްްމިއަށްވުރެްކުދިކުދިްޚަރަދުންްމިްކަންކަންްކުރެވޭނެްއިންތިާޒމުތައްްހަމަޖެއްސޭނެ.ްއަޅުގަ

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްމޭޒުގަިއ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްއުަފއްދާ ްދުނިޔޭގައި ްނުޖެހެއޭ ްކޮންމެހެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެންނެވިން އަޅުަގނޑު

ްއަިދް ްެއއީ ްވިޔަސް. ްކަމަށް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްސްޓޭޓް ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްވަޒީރަކަށް ްެއީއ ްއިށީންނާކަށް. ނީޑަގއި ގޮ

ްައޅު ްވިޔަސް. ްބޭފުޅަކަށް ްހުރިްއެހެން ްކުރިން ްނުކުމެއްޖެއްޔާ ްކޮމްޕިއުޓަރްސިސްޓަމެއް ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ނޑުމެންނަށް ގަ

ސިސްޓަމުްހުރެއްޖެއްޔާްއެްނުކުތްްއާްސިސްޓަމަށްްއަނެއްާކްއެބަްޖެހޭްބަދަލުކޮށްލަން.ްފޯނެއްްއަތުަގއިްއޮެވއްޖެްކަމަށްް

ފޯނުްއޮތްކަމުަގއ12ްްިހޭްއެްފޯނަށް.ްވަރިހަމަްވަންޏާްއެންމެްފަހުންްނުކުންނަްފޯނަށްްއެްފޯނުްބަދަލުކޮށްލަންްއެބަްޖެ

ްމޭޒުް ްހުރި ްކުރީގައި ްޖެހޭ ްެއބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމޭޒު ްޮގނޑި ްއެ ްނުކުމެއްޖެއްޔާ ނޑިެއއް ްގޮ ްއާ ްދުނިޭޔގައި ވިޔަސް.

ްމިކަހަލަް ްޓަކައި ްއިސްާރފުކުރުމަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްޫނނޭ. ްހަލާކުވިއްަޔކީ ްނޫނޭ، ްބާިވއްަޔީކ ްއެ އެއްަލއިލާފައި؛

ްއެހެްނވީމާ،ްކަ ްނޯންނާނެ. ްޮގތެއް ްއެްއވެްސ ްދެކޮޅުޖެއްސޭނެ ްބެޖެޓުން ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނަމަ ްކުރާ ންތައްތަްއ

ްމިކަހަލަް ްޚަރަދުގެ ްރިކަރަންޓް ްމި ްވެސް ްކަންތައްތަކުން ްމިކަހަލަ ްހަމައެކަނި ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ްމި ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްބާވަތުގެ ްމި ްގޮސް ްމިހެން ްފަރުނީޗަރާ ްސިސްޓަމުތަކުެގްްގޮޑިމޭާޒއި ްކޮމްިޕއުޓަރާ؛ްމި ްގޮސް ްދެން ްއައިފޯނާއި ައއިޕެާޑއި

ްމިް ްބަލައިލިއިުރަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްކުަޑެވގެންދާނެ. ްަޚރަދުތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްލާފައި ތެރެއިން
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ްހިމަ ްޚަރަދެއް ްބޮޑު ްަވރަށް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޚަރަދު ްކެޕިަޓލް ްދަޢުލަުތގެ ްމިހާރުްއަހަރުްވެސް ްއޮތް.ްެއކަމަކު ނާފަިއްއެބަ

ްއެހެްން ްނޫނީ ްިސސްޓަމުތައް ްކޮމްިޕއުޓަރ ްއޮފީހެއްަގއި ްއެްއވެސް ްސަރުކާުރގެ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ްއަހަރުެގް ްމި ްއަނެއްާކވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްއޮފީހެއް ްއެއްެވސް ްނެތް ްހަމަވެފައި ސިސްޓަމުތައް

ްވެސް ްފައިސާްްބަޖެޓުގައި ްއެ ްނުގަނެ، ްއެްއޗެއް ްއެއްވެސް ްއެއިން ްއަހަރު ްމި ްކީއްތޯވީ ްހިމަނާފަ. ްފައިސާ ްެއ ްއޮތީ މި

ްފަހަރަކުް ްކޮންމެ ްޖެހޭތޯ ްއަޅުަގނޑުެމން ްބެހެއްޓިއްޔާ. ްފައިސާ ްމި ްޓަކައި ްޚަރަދުކުރުމަށް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ތަރައްޤީގެ

ކުރަން.ްނުޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްޮގވާލަނީްއަެންއާކްސިސްޓަމުތައްްއާކުރަން.ްމޭުޒތައްްާއކުރަން.ްއަެނކެްއޗެްއްއާް

މިއީްހަމައެކަނިްމިކަންްކުރަނީކީްނޫނޭްއިނގޭތޯ.ްހަމަްހުރިްޕާޓްޝަނެއްްނައްޓައިލާފަިއ،ްެއްޕާޓްޝަންްއަނެއްކަްއެހެންް

ނޑައެިޅގެންް ްޚަރަދު.ްކަ ްޖަްއސައިލާފަިއްހަމަ ްބަދަލުކޮށްލާފައި،ްނޫީންއަރިމައްޗަކަށް ްހީލަތުންްފައިސާްްގޮތަކަށް މަކަރާއި

ހޯދުމަށްްޓަކައިްއަމިއްލަްއަށްްއެްފައިސާްއޮފީސްތަުކގައިްތިބޭްބައެއްްބޭފުޅުންްމިކަހަލަްމަޝްރޫޢުތައްްރާވަިއގެންްހަމަް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރަމުންދަނީ. ްކަންތައްތަްއ ްމިކަހަލަ ްޓަކައި ްހޯދުމަްށ ްފައިސާ ްގޮުތަގއި ްކޮރަޕްޝަުނގެ ްހީލަތުން މަކަރާއި

ްހިފައިގެްންދަޢުލަ ްމަޝްރޫޢުތައް ްމިކަހަލަ ްވެްސ ްމުވަްއޒަފުން ްތިޭބ ްދަށުަގއި ްގޮވާލަްނ، ްއަުޅަގނޑު ްަވޒީރުންނަށް ތުގެ

އަންނައިރުަގއިްވަޒީރަށްްއެނިގގެންްނޫނީްމިްކަންތައްތައްްުކރިއަށްްގެންެދވޭނެްއިންތިޒާމުަތއްްހަމަނުޖެއްސޭނެްގޮތަކަްށް

ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއޮންނަން.ްއެ ްިމްްރޭވިފައި ްވެސް ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުިރައށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުާރްނަމަ ކަންތައްަތއް

ްހޯދަނީކީް ްމި ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުދާނެ. ްރަނގަޅުވެގެެންއ ްޤައުމު ްމި ްއިޞްލާހުވެގެެނއް، ޤައުމު

ްޮއވެގެެނއް ްވަސީލަތްަތކެއް ްޮބޑެތި ްހުރެފައި ްހަމަ ްމިއަދު ްެވސް ްފަހަރެްއގަިއ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ނޫން.

ްތަރައްޤީކުރަްން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްުޓއަިރޒަމް ްއެހެންވީމާ، ްޓުއަިރަޒމް. ްވެްސ ްއޮީތ ްމި ްިމއަދު ްވަސީލަތަކަށް ްބޮޑު އެންމެ

ްކުރިންް ްދިއުމުގެ ްއަށް ްދާިއރާ ްޓުއަިރޒަމް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިާލއިރުަގިއ؛ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްޖެހޭ. އެބަ

ްިޞއް ްކަންަތއްތަްއްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާގެ ްިޞއްޙީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްެއބަ ްއަިލއަޅުވާލަން ްކުޑަކޮށް ްައށް ްދާއިރާ ޙީ

ްދޭންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްދޭް ްއެބަ ްއަށް ްދާއިރާ ްބަޖެޓްްޞިއްޙީ ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްގެންިދއުމަށް ކުރިއަށް

ްއަުޅގަް ްރަނގަޅަށްތޯ ްއެންމެ ްހަމަ ްޚަރަދުކުރަނީ ްއެ ްއޮންނަްބަޖެޓު ްބަލިމީހަކު ްމިސާލަކަށް ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން

ް ްހުރި ްއެބަ ްއެނިގެގން 322ްްއެނދު،ްައޅުަގނޑަށް ްއެނދު ްއ922ްްެޑޮލަރަްށްލިބޭ ްތަންތަނަށް ްއެ ޑޮލަރަްށްގަނެގެން

ް ްކޮށްފަ.ްމިސާލަކަށް ްއެނެދްއ1222ްްކަންކަން ްލިބޭ ްލ3222ްާޑޮލަރަށް ްތަންތަނަށް ްއެ ްެއނދު ްގަނެގެން ފައިްޑޮލަރަށް

ްތަންތަނުންް ްއަުގަގއި ްބޮޑު ްގޮތަްށ ްހޭދަވާ ްފައިސާ ްގޮތުަގއި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމިގޮތަށް ްމިކަަހލަ؛ ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. އެބަ

ްވެްސް ްދުވަހަކު ްބަޖެޓު ްދަުއލަތުގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްކަންަކން ްމި ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްމިގޮތަށް ްގަެނގެން އެްއޗެހި

ގެްައގުތައްްދިރާސާކޮްށ،ްމިކަހަލަްފަންނީްމީހުންްތިބޭްކޮމިޓީއަކަށްްގެންގޮްސގެންްނޫީންދެކޮޅެއްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމީ

ްޤަބޫލުކުރަންް ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްގޮެތްއ ްއިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ްކަްނަކން ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ފަހަރަށްްމިްތިބެނީްމަކަރާއިްހީލަތުްންްޓެންޑަރްބޯޑުްވެސްްއެބަްއޮޭވ.ްއެހެންނަމަވެސްްޓެްނޑަރްޯބޑުަގއިްވެސްްގިނަ
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ްބޭފުޅުން.ް ްތިޭބ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްނެގޭނެ ްމަންފާއެްއ ްާއއި ްފައިދާ ްެވސް ްއޭގެތެެރއިން ްެވސް ްއޮޅުވާަލިއގެން ކަމެއް

ްކަންކަމުަގއިް ްމި ްބޮޑަށް ްކުިރއަްށުވރެ ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްއެާތ ްނޫނީ ްބޭފުޅުން، ްއިޚްލާސްތެރި ްތަންކޮެޅއް އެހެންވީމާ،

ްޤައުމުެގްތެ ްމި ްއިޚްާލޞްތެރިވާންވީ. ްވަޠަނަށް ްމި ްއިޚްލާސްތެިރވާންވީ. ްޤައުމަށް ްމި ްއިޚްލާޞްތެިރވާންވީ. ރެއަށް

ް ްމިދިޔަ ްއޮތީ ްމި ްިމްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނަމަ ްަދނީ ްގޮަތކަށް ްއިޚްލާޞްތެރިާވންވީ.ްއެހެންނޫން 5ްއިސްލާމްދީނަށް

ްއޮއިް ްސިޔާސީ ްޖެހި،ްއަހަރުތެރޭގަިއްވެްސްައޅުަގނޑުމެން ްަބޔަކާ ްއަނެއް ްބަޔަކު ްެއއް ވަެރއްަގިއްޖެހި،ްބަދަލުހިފުމުގައި

ްދޫކޮށްލަންވެއްޖެ.ް ްވެސް ްކަންަކން ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޝުޢޫރުތަކެއް. ްބަދަލުހިފުމުގެ ްހިންގުމާއި ްމާރާމާރީ ތަޅާފޮޅުމާއި

ްއަ ްކުރަންޖެހޭ، ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްގަާވއިުދގެ ްޤާނޫނާއި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްފިޔަަވޅުތައްްއެހެންނަމަވެސް ޅަންޖެހޭ

ްހަލާކުވެގެން.ް ްދާނީ ްޤައުމު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްނަމަ ްނުހިފެހެއްޓިއްޖެ ްއެކަން ްއަޅަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ްދޭތެރޭގަިއް ްމީހަކާ ްެއއްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްތެރެއިން ްގަވާއިުދގެ ްޤާނޫނާއި ްގޮތަކަށް އެހެންނޫން

ްފިަޔވަޅެް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްައޅައިގެންުނވާނެ. އް

ްއެގޮތަށް.ްހަމަް ްހަމަ ްއޮތީ ްެވސް ްވިދާޅުވެފައި ްެއްމަނިކުފާނު ްކަމަށް. ްނުކުރަްއވާނެ ްަކމެއް ްއެއްވެސް ްބޭރުން ޤާނޫނުން

52222ްސާލަކަށްްދައުލަުތގެްމުސާރަްއެްބޭފުޅާްނަންަގވާނީްއެގޮުތގެްމަތިންްޚަރަދުތަކަށްްަބލާއިރުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްމިް

ްބުނުލްް ްކަމެއް.ްޢުމަރު ްއުާފކުރާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާުޅވެއްޖެ.ްމިީއްހަމަ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެސް ްކަމަށް ރުފިޔާ

ްެއކަލޭގެ ްނެްނގެވުމަށްފަހުަގއި ްމުސާރަފުޅު ްނެންގެވި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަނިކުފާނު ްެއ ފާުންޚައްޠާބު،

ް ްެއވަރަށް.2ްްޚަރަދުކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި ްހަމަ ްބަލައިގެން ްވަރު ްޚަރަުދވީ ްއެ ްނެންގެވީ ްމުސާރަފުޅު ްފަހަރު ވަނަ

ްެއއްް ްަޓކައި. ްކުރުމަށް ްމަސަްއކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ްޓަކަިއ ްކުަޑކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްދެންނެވި އަނބިކަބަލުންނަށް

ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު، ްބުނު ްޢުމަރު ްބައްިތްްފަހަރު ްއެކަލޭފާނުެގ ްގެންަނވަިއ، ްަބޔަުކ ްަވޒީރުންގެ ްގެކޮަޅށް ެއކަލޭގެފާނުެގ

ްއަިމއްލަް ްނިވައިލާަފއި ްަބއްތި ްއެ ްއެބޭކަލުން ްނިންމެުވމަށްފަހުގައި ްވާހަކަފުޅުަތއް ްއެ ްހުރުމަށްފަހުގަިއ ދިއްލަަވއިގެން

ީކއްެވގެންތޯްތިްބައްިތްތިްދިއްލީ؟ްޢުމަރުްބުނުލްްްބައްތިްދިއްލީ.ްއަިމއްލަްބައްިތއެއްްދިއްލީމާްވަޒީރުންްުސވާުލކުރެްއވީ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒުްވިދާުޅވީްމިއީްިތމަންކަލޭގެފާނުގެްއަމިއްލަްމަަސއްކަތޭ.ްކުރިންްކުރީްސަުރކާރުގެްމަސަްއކަތޭ.ްއެހެްނވީމާ،ް

ނޑުްޤަބޫުލކުރަން،ްޢަބްދު ކަހަލަްޢުމަރުްބުނުލްްޔާމީނަކީްހަމަްމިްޤައުުމގައިްމިهللاްއަޅުަގނޑުްހަމަްޔަޤީންކަާމއެީކްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުެގ ްދިވެހި ްފަދަ ްޚައްޠާބު ްބުނުލް ްޢުމަރު ްނޫނީ ްފަދަ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ްހުރިހާް ްެއޅެންހުރި ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްނުޖެހި ްވެސް ްލޯލާރިއެއްަގއި ްެއންމެ ްެއކީަގއި އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ްގެްމުސާރަްއިން...52އެްމަނިކުފާނުްއަޅުްއވާނެްކަމަށް.ްޭއގެްމިސާެލއްގެްގޮތުންްއެްމަނިކުފާނުގެް%ްފިޔަވަޅުތަެކއް

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާ
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ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުްނގެ ްދުވަހެްއަގއި ްއާ ްހަޔާތުގެ ްސިާޔސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ގެްޝުކުރިއްޔާ

ްހިސާާބއިް ްތިބި ްއާދެވިަފއި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްހިތަށްއަރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްހުއްޭޓއިރު ްވާހަކަަދްއކަން ްތެދުެވ ގޮިޑއެްއގަިއ

ްވިސްނަްނވެއްެޖް ްގޮުތގައި ްބަެއއްެގ ްޒިންމާދާރު ްމައްޗަށް ްގޮތުެގ ްކުެރވިފައިހުރި ްކަންކަން ްާއއި ްވާހަކަ ްހުރި ދެއްކިފައި

ްރައްޔިަތކަ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްމިއަުދްވަގުތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަތުެވއްޖޭ. ްމީހުންނަށް ްޒިންމާދާރު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ށް؛ްޚާއްަޞކޮށް

އެންމެްފުރަތަމަްއަވަސްެވގަްނނާނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްހުވާްިއއްޔެްކުރެްއވިްޕީ.ޕީ.އެމްގެްރިާޔސީް

ް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމަރުޙަބާދެންނެވުމަށް. ްޔާމީނަށް ްރައީސް ނިޑޑޭޓް ްފަރާތުންނާއިްކެ ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ދާއިާރގެ

ްހަމަް ްއަުޅަގނޑު ްހުރެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުްނގެ ްަފރާތުން ްޕާީޓގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާުތންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްތަފާތަކުން ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްއިންތިޚާުބގަިއ ްމި ްއޮތީ ްދަންަނާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްއެއަށްފަުހ ްމަރުޙަބާދަންނަވަން.

ްކެްނޑިޑޭުޓް ްރިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހޯއްދެވި ްއިން ްރާއްޖެ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްބޮޑު ްވަރަށް ްބަލިވެަވޑަިއގެން، ނަމަވެސް

ްގެންގުޅުްއވިް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވައި، ްއެީކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްވެސް ްނަޝީދަށް ރައީސް

ވިްއެންމެހައިްބޭފުޅުންނަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީްމަރުޙަބާްއާިއްސިޔާސަތުތަާކއިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފިކުރަށްްވޯޓުދެއްް

ނޑުމެންްބަޖެޓުގެްާވހަކަްމިތާްދައްާކއިުރގަިއްއަުޅަގނޑުެގްުސވާލަކީްޒިންމާދާރުް ޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ްއާދެ!ްމިައދުްއަުޅގަ

ްއަުޅގަނޑުް ްއޮތީ ްދެންނެވެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލިސް ްހުށަހެޅޭ ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ 8ްގެ

ްމިއަދުެގް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުތަކުގެ ްއައި ްމި ްތެރޭގައި ްައހަރުގެ ްނުަވވަރަކަށް ްއަށެްއކަ، ްވެގެންދާއިރުަގއި ްބަޖެޓަށް ވަނަ

ްގޮތުަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެގެންނުދޭ. ްގޮުތގައި ްކަމެްއގެ ްފަސޭހަ ްމާ ނޑަށް ްައުޅގަ ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ބަޖެޓަށް

ްތެޭރގަިއް ްހަޔާތުގެ ްދުސްތޫރީ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއަޅާފައި ްތެރެިއން ްތާށިތަުކގެ ްވެސް ްެއހެން ްއަދި ްކޯޓުންނާ ސުޕްރީމް

ނޑިޔާރުންެގް ްބޭރުންްފަ ްިއމުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކަންތައް ްބުނި ްގަޑިތަކަށްްނިންމަން އަޅުަގނޑުމެންްނިންމަންޖެހޭްވަކި

ނުޑމެންްއެބަްޖެހޭްސަރުކާރާްހަާވލުވެަވޑަިއގެންނެވިްފަރާތަށްްްބާރުގައިްނިންމަވާަފއިވާްނިންުމމާްއެކީަގއި ްއަުޅގަ މިއަދު

ްސަރުކާރަށްް ްއަނބުރާ ްައލުން ްއަދި ްިވޔަސް ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެްޓ ްއެހެންވީމާ، ްފުުރޞަތުދޭން. ްރިވިއުކުރުުމގެ ްބަޖެޓު މި

ްނު ްބާްއވަިއގެން ްދައުރުތައް ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްވިޔަސް ްބާއްވަިއގެން،ްފޮނުވަިއގެން ްޖަލްސާތައް ވަަތ

ްސަުރކާރުންް ްހަވާލުވި ްއަލުްންމިއަދު ްމަސައްކަތް ްނަމަވެްސްބަޖެޓުގެ ްާބއްަވިއގެން ްޖަލްސާއެއް މާފުކުރައްވާތި!ްާޚއްޞަ

ްރަްއޔިތުންެގް ްމިއަދު ްދަންނަވާލީ ްމި ްމިހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަން ްކަްނކަން ްގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ

ްްމަޖިލީހުން ްމަންޒަރަކީ ްދާ ްމި 2228ްްފެނިގެން ްިދގު ްއާދެ! ްއަަހރު، ްވެިރކަނ32ްްްވަނަ ްމައުމޫނުގެ އަހަަރށްފަހު

ް ްމިއަދ2228ްްުބަދަލުވުމުން ްނޫން ްމަންޒަރެއް ްފެނުނު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދައުރުގައި ްއައި ްފެށިގެން ްއަަހރު ވަނަ

ްގްރޫ ްޕާލިމެންޓްރީ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްކެންޑިޑޭުޓްއެިދވަަޑއިގަތުމަށްްފެންނަނީކީ.ްއަުޅގަ ްރިާޔސީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ުޕން

ްގުޅުުން ްއަލުން ްދައުލަތް ްދިެވހި ްވަނީ ްއައިސް ްމިތަނަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދުމާއެީކގައި ްއެންމެންގެ ޕާޓީގެ

ްމި ްމިއަދު ްހިތާމައަކީ ްދޭން. ްއެްއބާރުލުމެއް ްއޮތް ްދެވެން ްހިންގުމަށް ްސަރުކާުރ ްއުފެދުނު ްެއއިންްްސަރުކާރު؛ ތަނުގައި
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ްނޫންކަންް ްބޭނުންތަކެއް ްމަޖިީލހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖާކުރުމުގަިއ ްހިތްހަމަޖެހުމާއި ްއުފަލާއި ްނެތްކަން. ްބޭފުެޅއް އެްއވެސް

ްިއއްެޔގައިް ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްެއއީ ްއޮތް. ްއެަބ ްވާހަަކެއއް ްއުޅޭ ްދައްކަން ްސަރުާކރުން ްމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް

ްޢަބްދުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްހަާވލުވެަވޑަިއގެންނެވި ްޔާކަމާ ްނިސްބަތްާވްهللا ްއަށް ްބޭފުޅާ ްެއ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް، ޔާމީން

ކޯލިޝަންގެްބޭފުޅުންްޖަހާްަވރަށްްބޮޑުްގޮމެކޭ.ްދުިނޔޭގެްަބއިނަލްއަޤްވާމީްއެތައްްފަރާތްަތކެއްްމިއަދުްމިަޤއުމުަގއިްތިބެ،ް

ް ްއަދި ްގޮވަމުންދާއިުރ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްރައީސަށްްޑިމޮކްރަސީ ްޓަކަިއ ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްމާދަމާ ްފަާރތްތަކުން އެ

ްއަކީް ްވާހަކަ ްއެއް ްބޮޑު ްއެްނމެ ްބުނާނެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްބުނަމުންދާއިރުގަިއ ްބޭފުޅުން ްެއ ްދޭން ްފައިސާ ލާރިދޭން،

ްހިންގު ްޤައުމު ްއުސޫލުްނ ްލާމަރުކަޒީ ްމިިނވަންކަމާއި ްއެްއެވއުޅުމުގެ ްމިނިވަްނަކމާއި ްއަދިްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މާ،

ްއިްއޔެަގއިް ްބުނާއިރުަގއި ްގޮތެްއގަިއްމަސަްއކަތްުކރަން ްޖަވާބުދާރީކުުރަވނިމި ްއިްޙތިރާމުކުރުމާއި ރައްޔިތުންެގްޙައްޤުަތކަށް

ްނަަމވެސްް ްއައިސް ނުޑފަތާފައި ްކަ ްރޭަގއި ްބޭފުޅުން ްިތްއބެވި ްއަތޮޅުތަުކގައި ްނުވަތަ ްރަށްރަުށަގއި ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި

ްޑިމޮކްރަސީްއަްށްއެބޭފުޅުންްކުރާްއިޙްތިރާުމްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުް ގައިްިމއަދުްއެްސަރުކާުރގެްހައިބަތާއިްަހއިސިްއޔަތާއި

ދެއްކުމަށްްޓަަކއިްމިމަޖިލީހުންްހެނދުނުްފަށަންޖެހޭނޭ.ްއެކަމަކުްއެްތަެނއްްނުފެނުނު.ްަމދުްދެތިންްމެންބަރުންްފިޔަވަިއް

ްނެތް.ް ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްނިސްބަތްވާ ްފަރާތުންްކޯލިޝަނަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްގޮތް.ްނުވަތަ ްއޮތް ްއޮތީ ްމި ްމަޖިލިސް މި

ސިޔާސީްޕާޓީތަކާ،ްމިތަނުަގއިްނިސްބަތްވާްސިޔާސީްޕާޓީތަކާްވާހަކަދަްއކަިއގެންްމިްބަޖެޓަށްްއަވަސްްހައްެލއްްގެންނަްން

ް ްޭބފުޅާ ްއެ ްއަދި ްވިަޔސް ްޚައްޠާބު ްބުނު ްޢުމަރު ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޖެހޭ. ްމިްއެބަ ްނިސްބަތްކޮށް އަށް

ްެއކަމެްއް ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްވާހަކަެދއްެކިވ ްނިސްބަތްކޮށް ްއަބޫބަކުުރގެފާނަށް ްިވޔަސް، ްކަމުަގއި ްވާހަކަދެްއކެވި ތަނުގައި

މުސާރަްނުނެގުމަކީްހަމައެަކނިްތަނެއްގައިްހުރިްއެްއޗެްއ52ްްކުރެވެނީްދިވެހިްދައުލަުތގެްަފއިސާްއިންްލޯލާރިެއްއގެ؛ް%

ްބޭނުންކުރަންްބޭނުންކުރުމަ ްފައިސާ ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްއެއީ ްނޫން. ްމަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ްޔާމީނަށް ްރައީްސ ްޓަކައި ށް

ްއެކަންް ްބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްމީހުންނާ ްޕާޓީގެ ްއެ ްގޮެތްއ ްކުރެވޭނެ ްއެބޭނުން ްމަނިކުފާަނށް ްއެ ްގޮތަށް އޮންނަ

ްސަުރކާ ްބަޣާވާުތގެ ްމިއަދު ްމާނައަީކ ްޭއގެ ްއޮްތްކޮށްދިނުން. ްނޮޅައިލާފަިއ ްއޮތް، ްހުްސކޮށްފަިއ ްަކއި ްތެރެއިން ރެްއެގ

ސަރުކާރެްއގެްތެރެއިންްމިތަަނށްްލާފައިްއޮތްްނަޤުލީްބަޖެޓެްއްއަނެްއކާްފާސްކޮށްފަިއްރަީއސްްޔާމީންގެްއިސްތަށިފުުޅގަިއް

ނޑުމެްންމިތާްތިބެގެންްމިވެނިްއެއްެޗއްްކެތްޭޔ،ްއަނެަކއްެޗއްްކެތް ޭޔްކިޔަިއގެންްވާހަކަެދއްކުުމެގްއަޅުވާަފއިްދެންްއަުޅގަ

ް ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްނެތް. ްސަރުކާުރ،2228ްްމާނައެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަހަުރ ވަނަ

ްޚިޔާލު.ް ްވައްޓާލުުމގެ ްސަރުކާރު ްފެށިގެންދިޔައީ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްމިތަނުގެ ްއެކީަގއި ްހަވާލުުވމާ ްސަުރކާރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްނޮޅާ ްރުހުންްބަޖެޓު ްަވޒީރުންނަށް ްކުަޑެވގެން ްއެންމެ ްއަދި ްޚިޔާލު. ްކުރުމުެގްފުރުޞަތުނުދިނުމުގެ ްކަެމއް ްޚިޔާލު. ލުމުގެ

ްޑިމޮކްރަޓިކުް ްޒިންމާދާރު ްައކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތައްޔާރަށް. ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެަކމަކު ްޚިޔާލު. ްނުދިނުމުގެ ވެސް

ނޑުމެންނަކީްމިްރާއްޖޭގެްރަް ނޑުމެންްމިއަުދްޕާޓީއެއް.ްއަުޅގަ އްޔިތުންނަށްްޓަަކއިްމަސައްކަްތކޮށްދޭންްތިބިްބަޔެއް.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްهللاްމިތިބީ ްަބިއވެރިާވ ްއެހެން ްއަދި ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްސަުރކާރަށް؛ ްއުފެއްެދވި ްަރއީސް ްޢަްބދުލްޤައްޔޫމު، 18ްޔާމީން
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ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްވަނީމަ ްމިތަނަށް ްތާއީދުކުރުމަށް ްސަރުކާރަްށ ްޕާީޓގެ ްފުރައްސާރަކުރުމާިއްްވަރަކަށް ދަންނަވާނީ

ްމީް ްނެރޭށޭ. ްމިތަނުން ްމެންބަރަކު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރަނީ ްއެ ްބޭނުން ްފުރަތަމަ ްމިތަނުން ޖެއްސުންކޮށްފައި

ްދެންނެވުމަށްފަހުގަިއް ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްނޫން. ްކަމެްއ ްބަލަިއގަނެވޭނެ ްކަމެއްަގއި ްޚިލާފު އިންސާނިއްޔަތާ

ްދަންނަވާނަ ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްއަޅުަގނުޑ ްހީނުުކރައްވާތި! ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްބަލަހައްަޓިއގެން. ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ން،

ްސިޔާސީް ްކޮންމެ؛ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުން ްހައްދަވަިއގެން ްޕޯސްޓަރު ްބޭފުޅުން ްތި ހީނުކުރައްވާތި

ްމީހެ ްކޮންެމ ްނިސްބަްތވާ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްާޚއްޞަކޮްށ ްސަތޭަކްޕާޓީތަކުގެ ްހަ ްމިލިއަނުން، ްާހސް ްެއއް ްބޮުލގަިއ އްގެ

ްއެންމެނަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަަކން ްދެއްކެވި ްކެމްޕޭނަށް ްބޭފުޅުން ްތި ްއެއީ ްފައިސާ ްގެންިދޔަ ްއަޅުވަމުން މިލިއަނުން

ްނުދައްަކަވއި، ްވާހަކަ ްއެ ްކެމްޕޭނުގެ ްވަޑަިއގަންނަވާ ްބަރާބަރަށް ްހަމަ ްޮގާވލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ަރއީްސްްޤަބޫލުކުރެވޭ.

722ްއަހަރުދުވަހުގެްތެރޭގައިްއަުޅަގނޑަށްްނިސްބަތްކޮށްްތިްބޭފުޅުންްދެއްކެވިްވާަހކަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުނ3ްްްނަޝީދުގެް

ްެވްސް ްލާރިެއއް ްލޯ ްތަްއޔާރަށޭ. ްމިހިރީ ްައޅުަގނޑު ްަބއްލަވާށޭ. ްމިހާރު ްއޮތްތޯ ްއެބަ ްނަންަގވާފަިއ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނަގާފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްދެންްްނޯންނާނެ ްވާހަކަ ްނެތޭ.ްއެ ްމައްސަލަެއއް ްއޯކޭ ްވިއްޔާ ްކަމަްށްވަނީ ްވާހަަކއެއް ސިޔާސީ

އަޅުަގނުޑްދައްާކކަށްްނެތިން.ްއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްހުންނާެންވަރަށްްގިނަްިސޔާސީްވާހަަކދައްކާފަ.ްމިއަުދގެްރޫަޙކީްދެް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްިވއްާޔ ްވަނީ ްކަމަށް ްނިކުންނަ ްއަޅަިއގެން ްކަށިމަތި ްދިުޔްންފަރާތުން ްޖަލަށް ްެއއްޗަކީ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްނގެ

ްެއއްެޗއްް ްބުނަންޖެހޭ ްަޙއްުޤގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްލާންޖެހުނު ްަޖލަށް ްޭނވާ ްިވޔަސް، ކަމުގަިއ

ްތަނަްށް ްމި ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްކިތަްނމެ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބުނެދޭނަން. ްއެީކގައި ްއިންސާފުވެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާެއކުަގއި

ްގެ ްތިބި ްހާލުގައި ްބަރަހަނާ ްމާދަމާ ްޢަބްދ4ްުނަޔަސް ނޑިޔާރުްނ ްއިުތުރްهللاްފަ ްސަރުކާރަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ނިޑޔާރާ،ްއަދިްކޯޓުތަުކަގއިްތިބިްމީހުންްތިބިހާްހިނދަކުްހަމަް ފިއްތުންތައްްކުރިމަތިކުރުމަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްުއއްތަމަްފަ

ްރައީް ްެވސް، ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް ްވެސްްޔާމީން ްފުރުޞަތެއް ްއެންމެ ްަހމަ ްހިންާގކަށް ްސަރުކާރު ްެވސް ްޔާމީނަކަށް ސް

ްކަމެއް.ް ްބޮޑު ްބުރަ ްވަރަށް ްއައުަމކީ ްހަދަިއގެން ްސަރުކާރެއް ްކޯލިޝަން ްއާދެ! ްފެނޭ. ްގޮތް ްއޮތް ްކަންކަން ްއެ ނުދޭނެ.

ަވހަށްްވަަޑއިގަންަނވާށޭްރައީްސްހަމަްއާދޭހާްއެީކަގއިްޕީ.ޕީ.އެމަށްްނިސްބަްތވާްެމންބަރުންނަށްްދަންނަވަންްއަްއަޅުަގނޑު

ް ްމި ްބަޖެޓު ްއޮތް ްމި ްިމހާރު ްވަަޑއިގަންަނވައި ްވިދާޅުިވ؛ްބޭނިޔަސ16ްްްއޮފީހަށް. ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްއަކީ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ްއޮިތއްޔާް ްއެއްޗެއް ްއެހެން ްނުވަތަ ްއާފަލެއް ްބޭނުންވާ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްނުކެޔަސް ްރުފިޔާ.ްކެޔަސް ްދިހަްހާސް ނުބޭނިޔަސް

ްއެ ްއޮތް ްގެންނަވާށޭ. ްބަޖެޓު ްގޮތަްށ ްދެވޭނެ ްބަޖެޓްްއަޅުަގނޑުްއޗެއް ްއެ ްނާޅައި ްކޫރުމެއް ްއެއްވެސް ްމިތިބީ މެން

ްދިރިއުޭޅ،ް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމަގުތަކަކީ ްމާލޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވަްނީވ ްމިއަދު ްރާއްޖޭގައި ްމި ފާސްކޮށްދޭށޭ.

ހުންްކޮންމެްމަގެްއގަިއްސަިއކަލްްފޮހެ،ްާކރުްފޮހެ،ްލާރިްނަގަމުންްއެބަްމިްތަނަށްްވަގަްށްފިލައިގެްންއުޅޭްބަްނގާޅުްމީ

ްހުިރް ްފަޅުތެރޭަގއި ްތަނެއް. ްޑެިލވަރކުާރ ްާކއެްއޗެހި ްކަްއކަިއގެން ްމީހުން ްެއ ްގެޔަީކ ްެއއް ްެގއިން ްދެ ްކޮންމެ ގެންދޭ.

ްކަންކޮ ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްެއއްެޗހި. ްމުދާއުފުލާ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ްހެއްދިޔަްސްދޯނިފަހަރަކީ ނޑު ްދަ ެޅއްަގއި،
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ްކަމެއްް ްެއްއވެސް ްޖަހަިއެގން.ްމިއިން ނޑި ްދުންދަ ްފާރަޔަށް ްަކއިރީަގއި ްމިރުސް ްތިބޭ ްމީުހން ްއެ ްނުކުންނައިރު މިރުހެއް

ްނުކުެރވުނު.ް ްކޮންޓްރޯލެއް ްމީހުންަގނަޑަކށް ްބަޣާވާތުގެ ްތިބި ްހިންގަްނ ްސަރުކާރު ްތެރޭގައި ްއަހަރުދުވަސް ްދެ ވޭތުވެިދޔަ

ާރއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްރަނގަޅުކޮށް،ްހަރުދަނާކުރަންްބޭނުންްކަމަށްްވާނަމަްފުރަތަމަްމަސްވެރިޔަކަށްްދިހަްހާްސްްއެކަމަކު

ރުފިޔާްދިނުމުންްއެއްކިަބއިަގިއްމިްރާއްޖޭގައިްރާނައި،ްސިމެންތީގެްމަސައްކަތްކުރިްމީހުންނާ،ްގަރާޖުތައްްހިންގަންްތިބިް

ްބޮ ްސަރުކާރަށް ްމީސްމީހުން ްއެ ްނުކުމެްމީހުންނާއި ްބަންގާޅުމީހުން ްހަތަރު ްތިއްާބ ްޓެކްސްީދގެން ްދައްަކއިގެްނ، ްކުލި ޑު

ްަގވާއިާދް ްލާރި ްއެ ްނަގަިއގެން ްޑޮލަރު ްފަންސާސް ްދުވާލަކު ްމީހަކަށް ްފޮހެފައި،ްކޮންމެ ްަސއިކަުލ ްމަގުަތުކގައި ރާއްޖޭގެ

ސްްމިްރާއްޖެްރަނގަޅުާވކަށެއްްނެތް.ްޚިލާފަށްްބޭރުކުރަމުންދާހާްހިނދަކުްކިތަންމެްމޮޅުްއިޤްތިޞާދީްސިޔާސަތެއްްގެނަޔަް

ްއެް ްބޭނުންކޮށްގެން ްފައިސާ ްެއ ްއެތެރެކޮްށގެން، ްއަށް ްާރއްޖެ ްޝިޕްމަންޓުތައް ްބޮޑެތި ްމަސްތުވާަތކެީތގެ ހަމައެއާެއކީަގއި

ްކުރަނީްދިވެހިްނތޯްނުވަތަްބިދޭސީންތޯްބެލޭނެ ްަވންޏާ؛ްއެކަން ްގެންދެވޭނެްުއސޫލުތަކެއްްނޭނގޭްކަމަށް ްފައިސާްބޭރަށް

ް ްނެތިއްަޔކާ ްގޮެތއް ްއަޅުަގނޑުއެްއވެސް ްނުހިންގޭނެ. ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްސަރުކާރެއް ްރާްއޖޭގެ ްމި ނޑުްމެންނަކަށް ްއަުޅގަ

ް ްހުންނަނީ ްމި ްތެދުވެ ނޑަމިތަނަށް ްދެްއަުޅގަ ްގާތްަގނަޑކަށް ްޭވތުވެދިޔަ ްމީެހއް. ްނިސްބަތްވާ ްާދއިރާައކަށް ްވެސް ކީ

ް ްއާދޭސްކުްައޅުަގނޑުދައުރެްއގައި ްހުރެ ްމިތާ ްފުރަތަމަ ްމެންބަރެއްެގްްއަޅުަގނޑުރިން. ްހައްދުންމަތީގައި މަސަްއކަތްކުރީ

ް ްމިތާނގައި ްައއިސް ްއަށް ްދާއިާރ ްހުޅުގެްނވޭރު ނޑުްގޮތުގަ. ްދާއިރާގަިއްްއަުޅގަ ްފަހުން ްފެށި ްތަމްސީލުުކރަން ްދާއިރާ ެއ

ނޑުނިސްބަތްވާްހަމައެކަނިްއެންމެްބޮޑުްއެއްްކަމެްއގެްގޮުތަގއިް ފާހަގަކުަރމުންދާްކަމަކީްހުޅުލެްއިންްއަބަދުެވސްްްައޅުގަ

ްރަީއސްް ްހިނަގއިދިޔަީއ. ްކެމްޕޭެނއް ްޮބޑު ްވާހަކަ. ްނެތް ނޑެްއ ްޓާމިނަލްގަ ްފައިބާނެ ްފަސިންޖަުރން ްއަންނަ ްއަށް މާލެ

ް ްެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްްައޅުަގނޑުްޔާމީން ްދަންަނަވން ްވެސް ްފަހަރު ނޑުްމި ްާދއިާރގައިްއަުޅގަ ގެ

ް ްބާލަނީްއެހެރީ ްއެ ްގެނެސް ްމަްއޗަްށްމީހުން ނެޑއްގެ ްތޮށިގަ ްފޫޓު ްބާލަނީ.ްދެ ްމީހުން ނެޑއްެގްމައްޗަށް ްތޮށިގަ ްފޫޓު ދެ

ވާރޭްވެހުނަސް،ްައވިދިނަސްްކޮންމެްކަމެއްްިވޔަސް.ްތޫފާެނއްްައޔަސްްއެްތަނަށް.ްއެކަމަުކްއެްއވެސްްކަެމއްްމިހާތަނަށްް

ް ްެއއްެވސްްސަރުކާަރުކން ްދާއަޅުަގނޑުްއަިއއިރު ްކަމެއް.ްގެ ްއެ ްނެތް ްޮކށްދެވިފައެއް ްމިްއަޅުަގނއިާރގައި ްހަމަ ްއެދެން ޑު

ްޖަހާލަިއގެންް ްލާރިކޮޅެއް ްއަަޅިއލާނެ ނޑެއް ްޓާމިނަލްގަ ްބަޖެުޓގައި ްޮގވާލަން ްވެސް ްމިއަދު ްއަެނއްކާ ްެވސް ސަރުކާރަށް

ނޑައަިއއްޔާް ްވަރަށްްފަސޭހަްއެކަންްކޮށްލަން.ްއާެދ،ްދެންްއޮތީްޑޮލަުރގެްވާަހކައަުޅގަ ނޑު.ްށް ްއިޤްތިޞާދީްއަުޅގަ މެން

އެޖެންޑާެއއްްގެނެސްގެްނ،ްއިްޤތިޞާދީްމާހިރަކުްގެނެްސގެންްމުޅިްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްަރނގަޅުކުރުުމގެްވާަހކަްދެްއކިް

ކަމަށްްވަނީްިވއްޔާްާރއްޖޭެގްފަތުރުވެރިކަމުންްލިބޭްޑޮލަަރީކްއަދިްާރއްޖޭެގްރަްއޔިތުންނަށްްލިބޭްޑޮލަުރގެްފައިާސްައކީް

ނޑުނެްއެއްޗެއްްކަމަށްްމިއަދުްޖެހޭްއެބަްހަމަޖައްސައިދެއްވަްނ.ްހަމަްމިއަދުންްލިބޭ ެމންްބޭނުންވޭްއެކަންްކުރަން.ްއަޅުގަ

ް ްބޭނުމަކަށް ނޑުއޭގެ ްްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްގޮްސގެްންއަޅުަގނޑުދަންނަވައިލާނަން ްދިވެއްަސކު ްރައްޔިުތންގެ ްޢާއްމު މެން

ްގަންނާކަށް ްޑޮލަރު ްބޭންަކކުން ްެއްްއެްއވެސް ްނޫން. ްއެންމެންނެއް ްމީހުން، ްބަެއއް ްތިބި ްބޭންކުތަކުަގއި ްބަެއއް ނުލިބޭ.

ްހުރިހާްޑޮލަރެއްް ްއަށްްއެތެރެވާ ްމީހުން.ްރާއްޖެ ްތިބި ްގުިޅފައި ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްފަދަްބިދޭސީންނާ މީހުންނަކީްމިދެންނެވި
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ް ްމިސާލަކަށް، ްގަްނނަނީ. ްގޮސް ްދަމައިލާފައި ނޑުކިއު ްދަންނަވައިފާނަްއަުޅގަ ްގެނެސްފަިއްއަުޅަގނޑުން. ްގެޔަށް މެން

ްެއވަރުް ްބޭންކަށް ްަކނޑަެއޅިގެން ްވާއިރު ްކަމަށް ްޑޮލަރު ްފަންާސސް ްދުއިސައްތަ ްއަކީ ްމުސާރަ ްމީހާގެ ްގެންގުޅޭ ހުންނަ

ްބޭންެކއްަގއިް ްގޮސް ްމީހާ ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނގޭ. ްެއބަ ްެއކަން ްއަށް ްއޮތޯރިޓީ ްމަިނޓަރީ ްމޯލްިޑވްސް ްއެނގޭ. އެބަ

ްއެހެންެވގެންުނވާނެ.ްްކިުއގައި ްވިްއކާފަ. ްއެބަހުރި ްެވސް ްޑޮލަރު ްާހސް ްފަސްދޮޅަސް ްމަހަކު ްއަށް ްމީހާ ްއެ ޖެހުނީމަ

ްކުަޑވެގެންް ްއެންމެ ްަވަޑއިގަންަނވާ. ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްގެްނނަ ްސިޔާސަތުތައް ްމޮޅެތި ްސިންގަޕޫރަށް. ވަަޑއިގަންަނވާ

ނޑުއަަވއްޓެރިްސްރީލަންކާްއަށްްެވސް.ް ށްްއެްތަންތަނަކުންްބޭނުންވަރަކަށްްޑޮލަރުްގަނެގެންްބޭރުކުރެވޭެންމެންނަކައަުޅގަ

ް ްއިކޮނޮމީއެއްަގއި ްމާކެޓް ްއޯޕަން ްއިކޮނޮމީއެްއ، ްމާކެޓް ްއޯޕަން ްރަނގަުޅ ްނޯވޭ. ނޑުއުސޫލެއް މެްންއަުޅގަ

ް ނޑުްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްއަުޅގަ ްްفي سبيل هللاމެން ްކަމަކީ. ްނޫން ްއެެއއް ްނޫން. ްކޮށްލުމެއް ްކަމެއް އެހެންވީމާ،ްހުރިހާ

ްސިސްޓަމުަގިއް ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްޓަކައި ްއެހީތެރިވުމަށް ްޓަކައި،ްސަރުާކރަށް ްހިންގުމަށް ްސަރުާކރު ްގޮތެްއގައި ޒިންމާދާރު

ްއުވައިލާފަިއ،ް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްހީނުކުރައްވާތި ްމަޖިލިސް. ްރައްޔިތުންގެ ްީސދާ ްމައިބަދަައކީ ސަރުކާރުގެ

ދުއްަވއިލާފަިއ،ްރާއްެޖްޓީީވްރޯކޮށްލާފައިްދެންްހުރިްޗެނަްލތަކަށްްބަޑިޖަހާފައި،ްހުރިހާްްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްމިިނވަންކަންް

ްޓަަކއިް ްގެންދިއުމަށް ްެއމަގަށް ްއެކަން ްއަދި ްނޫން. ްޒަާމނެއް ްވެރިކަންކުެރވޭނެ ްލައިގެން ްޖަލަށް ްގެންގޮސް މީހުން

ްއެކަން ްބޭފުޅުންްރައީސްްޔާމީނަށް ްބައެއްްިސޔާސީ ްތިއްެބވި ްްމިތާނގައި ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ނޑުްދެއްެކވި ްހިތެްއްއަުޅގަ ގެ

ްޢަބްދު ްނުކުރަން ްގެންދަވާެންهللاްޤަބޫލެއް ްއުސޫލަށް ްއެ ްއެކަން ްމިއަދުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ް ްއެއީ ނޑުކަމަށް. ްވަޑަްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުަރްއވާފައި ްދުވަްސވަންދެން ްގިނަ ްވަރަްށ ްމިތާނގައި ްއެީކގައި އިގެްންމެންނާ

ް ްއެހެްނވީމާ، ްެއއީ. ްބަޔަށްްއަޅުަގނޑުބޭފުޅެއް ްހަތަރު ްސަރުކާރު ްމިހިރީ ްފިކުރު ްމިއަދުެގ ްެއކަމަކު ްއެނގޭ. މެންނަށް

ްބަަޔކަށްް ްަވކި ްކުންފުނިތައް ްމަްސ ްދީަފއި، ްަބޔަކަށް ްވަކި ްރިސޯޓުަތއް ްދީފަިއ، ްބަޔަކަށް ްަވކި ްޑޮލަރު ބައިކޮށްލާފައި،

ްމީހުންނާ ްއަނެއްބައި ްދެން ްޗެލެންޖުކޮށްގެންްްދީފައި ްއޮތީމާ ްދެކެވިަފއި ްވާހަކަތަކެއް ްތިމަންނާމެންނަށް އެކީގައި

ްވިއްާޔްއަޅުަގނޑު ްވަނީ ްކަމަށް ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްލިސްޓު ްޓަކައި ްހައްޔަރުކުރުމަށް ްެވރިން ްސިޔާސީ މެން

ް ްމިއަދު ްޫނން ްނުކުންނަންވީ.ްއެެއއް ްަތޅަން ްދެކޮޅަށް ްބޭނުއަޅުަގނކަށިމަތިއަޅައިލާަފއި ްއެްއޗަކީ.ްއެެއއްނޫންްޑުމެން ންވާ

ްއަޅުަގނޑު ްެއްއޗަކީ. ްބޭނުންވާ ްފަޚުރުވެިރކަމާްައޅުަގނޑުމެން ްއެންމެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީ؛ ްޚާއްަޞކޮށް މެން

ް ްޒިންމާދާރުކޮށްްއަޅުަގނޑުއެީކގައި ްގޮުތގައި ްޕާޓީެއްއގެ ްއިދިކޮޅު ްސިޔާސީ ްވަރުަގދަ ްއެންމެ ްއޮތް ްފަށަިއގަނެގެން މެން

ްމަސައްކަތް ްޔަޤީްނކަން ްބަޖެޓްްއަޅުަގނޑުކުރާނެކަުމގެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްތަކުރާރުކޮށް ްއޮންނާނީ މެން

ގެންގޮސްްަރއީސްްޔާމީނުގެްޮބލުގައިްއެުޅވީމަްއަނެްއކާެވސްްޖެހޭނީްބޮޑުްމުސީބާތެކޭ.ްމިްބަޖެޓްްބަދަލުކުރައްވަހަރޭ.ްއެް

ދެްއވަހަރޭ.ްދެްއވުމަށްފަހުގައިްބަޖެޓްްބަދަލުކޮްށގެންްގެންނަވަހަރޭ.ްިސޔާީސްފުރުޞަތުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސްް

ް ްއަުޅަގނޑުވާހަކަ ްދައްާކނަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޭޅޭނެ. ްވެސް ްއަތެއް ްއަނގަަޔކު ްއަތުްންއަޅުަގނޑުމެންގެ މެންގެ

ްއިއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްވެރިަކން ްދިޔައިރުަގއި ްާވދަކުރަމުން ްދެބައިމީހުން ްހުރިހާްމެން ްދެއްކި ްފަރާތްތަކުން ދިކޮޅު
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ްމީހަކަށްް ްކޮންމެ ްޚިދުމަތް، ްޑޮކްޓަރުންެގ ްޮކށްދެވެންޖެހޭނެ. ްކަންކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެީރ. ްރެކޯޑިްނ ވާހަކަތަެކއްެގ

ތް.ްޑޮކްޓަރެއްްވިޔަސްްވަރިހަމަ.ްއާބާދީްއިތުރުކޮްށގެންްއަދިްިއތުރުްޑޮކްޓަރުންްއުފައްދަިއގެްންވިޔަސްްމައްސަަލއެއްްނެ

ްޓަަކިއް ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްލިބެންޖެހޭނެ. ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ.

ްމިް ްނުކެރުނު ްމިއަދު ްއެްނމެން ްގެންިދޔަ ނޑަމުން ްޮފނިކަ ްތިެބގެން ްވަަށއިގެން ްއަރިުހގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއައިސް. ްވަދެލަން ނޑުމަޖިލީހަށް ްކުރިމަތިލާްްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަކާ ްެވްސްއެ ްފަހަރެއްަގއި ްަދންނަވަނީ. މި

ްއެީކގަިއް ްއެންމެންނާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްރަހުމަތްތެރިން. ްރައްޓެހިން، ްހުސް ްތިބީ ްހަމަ ްމިހިރީ. ްނޫން ގޮތަކަށް

ްމިހާރުއަޅުަގނޑު ްދައްަކއިދެނީ. ްމި ްހާލަތު ްމި ްމިައދުގެ ްމިތަނުގަ. ްމަސަްއކަްތކުރެވެންޖެހެއޭ ްބޭފުޅުންނަށްްްމެންނަށް ތި

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެްމިތާްޗެްމބަރުގައިްއެްިތއްބެވީްބޭުރގެްޢިއްޒަތްތެރިންްައއިސް.ްއެްމީހުންނަށްްއެބަްފެނޭްސަރުކާރުް

ް ްއެހެންވީމާ، ްމިތިބީ. ްމިތާ ްީމހުންކަން ްާޕޓީގެ ްއިދިކޮޅު ްނެތްކަން. ްމިތާ ްމީހަކު ްޕާޓީގެ ދަންަނވާނީްްއަޅުަގނޑުހިންގާ

ދުކޮްށގެންްތިބިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްލަދުގަންނަންޖެހޭްދުވަހެކޭްމިއަދުްމިއީ.ްމިްރާއްޖެްސަރުކާރަށްްތާއީ

ްވާހަކަތަކަީކ،ް ްގެންދެވި ްވިދާޅުވަުމން ްރައީސް ްނައިބު ްވަރުގަދަކޮްށ ްކިތަންމެ ްނުހިންގޭނެ. ްޚިލާފަކަށް ޑިމޮކްރަސީއާ

ްރަްްއަޅުަގނޑު ްނައިބު ްމިއަދުގެ ްގޮތުަގއި ްވޯުޓްޤަބޫލުކުރާ ްކެމްޕޭނުަގއި ްއަކީ ްާވހަކަ ްވިދާޅުވި ްއެ ްޑރ.ޖަމީލު އީްސ

ްމަނިކުފާނަށްްވެސްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްވާހަަކއެއް.ްއެ ްވިދާުޅވި ްއުމުރަށްްައޅުަގނޑުްހޯއްދަވަން ްކޮންމެްމީހަކު މެން

ނޑުޖަލަށްްލާއިރުް އިންްމަރުވެފަިއ122ްްްއަހަރަށްްވެސް.ްބައެއްްމީހުންްއެބަްހުރ82ްިމެންްއުމުރުްއިނދެދާނެްއަޅުގަ

ްނޫން.ް ްމައްސަލައެއް ްވެސް ްޙުކުމްކުރުމަކީ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްއެއީ ްއަދި ްލުމަކީ ްޖަލަށް ްއެހެންވީމާ،ްއުމުރަށް ވެސް.

ްނެތް.ް ްބޭނުމެއް ްކުރުމުގެ ްމިކަން ްޖަލަށްލައި ްގަދަބާރުން ްގެންޮގްސ ްއިންސާނުންނެއް ްއެތަްއ ްނެތް ްކުށެއް އެކަމަުކ،

ނޑުޓަށްްާވހަކަދައްާކއިރުްމެންްމިްބަޖެއަޅުަގނޑު ޮގާވލަންްބޭނުންްސިޔާސީްފިއްތުންތަކުގެްތެރޭަގއި،ްވޭުތވެދިޔަްްއަުޅގަ

ްދިީޓީވެގ2ްް ްތުހުމަތުކުރުވައި، ްއެހެރީ ްމައްޗަށް ްބައެްއގެ ްއެަތްއ ްިސޔާސީ ްމިރާއްޖޭގައި ްތެރޭަގއި އަހަރުދުަވސް

މެންްބިރެއްނުގަންނަންްައޅުަގނޑުޤާޟީގެްމޭޒުމަތީގަ.ްްهللاޕްރޮގްރާމުަގއިްދައްކާްއެަތއްްޙުކުމެއްްއެހެރީްގެންގޮސްްޢަބްދުް

ް ްދަްއކާކަށް. ނޑުްއެވާހަކަ ްްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްވެއްދުމުގެ ްމިތަނަށް ްގެނެސް ްކެބިނެޓު ްވެސް ްމާދަމާ ނޑުބޭނުން މެންްއަުޅގަ

ް ްދޭތެރޭގަިއ ްވެރިންނާ ނޑުސިޔާސީ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްމުސްތަޤުަބލަށް ނޑުމެްނގެ ްބޭއަުޅގަ ްތި ްދަރިންނަށް ފުޅުންްމެްނެގ

ް ްމާޔޫްސކަމުން ނޑުދެއްވާފަިއވާ ްެއްއވެްސްއަޅުގަ ްނަންގަވާށޭ. ްދަޢުާވތައް ްސިޔާސީ ްއެ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް މެން

ްދަޢުވާކުރައްވާ.ް ްކަމަށް ްއެ ްއޮތިއްާޔ ްކޮށްފައި ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްމީހަކު ނޑައެިޅގެން ްކަ ްދަޢުވާެއއް، ްމައްޗަށް މީހެއްގެ

ްރަ ްނަންަގވާަފއި، ްދަޢުވާތައް ްސިޔާސީ ްމަސަްއކަތްކުރަްއވަންީވ. ްހިންގުމުގައި ްދައުލަތް ްމި ްރީތިކޮށް ނޑުްނގަޅަށް ްއަުޅގަ

ްމެދުވެިރވުން.ް ްގޮތްތަކެއް ްރަނގަުޅ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްމުސްތަޤުބަލަށް ްވެސް ްރައްޔިުތންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި އެދެނީ

ްްއަޅުަގނޑު ްގުޅުންހުރި ްރައީސާ ްިތއްބެވި ްމިތާނގައި ްދަންނަަވއިލާނަން ްއަިދވެސް ްބޮޑަށް ނޑުޕާޓީތަކަްށވުރެ މެންްއަުޅގަ

ްބަޖެޓުް ްމި ްއެއްބާރުލުންދޭން. ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްަޓަކއި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާުރ ްއެ ްމިތިބީ ްވަދެ ްމިތަނަށް މިއަދު
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ްވާނަމަ.ް ްކަމަށް ްކުރާ ްެއކަން ްގޮުތގައި ްރަނގަުޅ ްނިޔަުތގަިއ، ްހެޔޮ ްއެކަމަކު ްކޮްށދޭން. ްކަންކަން ްދޭން. ވެސް

ނޑުޅަިއގެންްތަޅަންްނުުކންނަްކަމަށްްވާނަމަްއަނެްއކާެވސްްކަށިމަތިއަ މެންްވެސްްހަމަްމަރުްދުވަހަށްްތަޅާނީ.ްމިީއްއަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާްިދވެހިްهللاްޑުްއެދެނީްމިްާރއްޖެްއަށްްެހޔޮްގޮްތްމެދުވެރިކުރުން.ްމާތްްައޅުަގނބޭނުންްކަމެއްްނޫން.ް

ްކޮށްދިނުމު ްކަްނކަން ްހެޔޮކޮްށ ްާބްއވާނަން.ްރައްޔިތުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަބަުދވެސް ްގޮުތގަިއ ްޕާޓީެއއްެގ ްޒިންމާދާރު ަގއި

ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްް.والحود هللވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފޮނަދޫ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބެހޭްهللا. ނިޒާމާ

ްމައްސަލަެއއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ް ްރައީްސ، ްމިްއަުޅަގނޑުޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްމަޖިލިސް ްމި ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ހިނގަމުންދަނީްްނިޒާމާ

ް ްކަމަށް ްޚިލާފަށް ނޑަޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭީތ. ްސާފ241ްްުށް ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްމަޖިލީހުގަިއް ްރައްޔިތުންގެ ްގެންދިއުމަށް ްބަލަމުން ްގޮތް ްހިނގާނުހިނގާ ްޚިދުމަތް ްސަާލމަތީ ްބަޔާންވެގެންވޭ ބަހުން

ްށ.ްމިްކޮމިޓީގައިްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްހުރިހާްސިޔާސީްޕާޓީތަުކގެްމެންބަރުންްކޮމިޓީއެއްްއޮންނަންވާނެްކަމަ

ްޕާޓީެއއް.ްއަދިެވސްް ްއޮތް ްބަލައިގެންފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެލަޔަންަސކީ ްޑިވަލޮޕްމަންޓް ްކަމަށް.ްމޯލްޑިވްސް ހިމެނެންވާނެ

ޮކމިޓީގެްޖާަގއެްއްނުލިބޭ.ްެއ241ްްނގާނުހިނގާްގޮތްްބަލާ،ްމެންނަކަެށއްްމިްމަޖިލީހުގެްސަލާމަތީްކަންކަންްހިއަޅުަގނޑު

ް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދަނީ ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ނޑުނުލިބި،ްމި ނޑައެިޅގެްންްއަުޅގަ ްކަ ްޤާޫނނުއަސާސީއާ ްމިއީ ދަންަނވާނީ

ްއަޅުަގނޑަ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްހައްލުކޮށްދިނުމަށް ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހެކޭ. ްގެންދެވޭ ްމިކަންްޚިލާފަށް ްދެން ށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްނުކުތާއެްއގެ ްނިޒާމީ ްހަމަ ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްހަނދާންކޮށްދޭންޖެހިދާނެ. ކުރެވެންދެކަށް

ްފާހަގަކޮށްލީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



49 

 

ނޑުްބަަލއެއްުނަގންނަ ން.ްއެހެންނަމަވެސްްތިްއާދެ،ްިމއަދުގެްޖަލްާސގެްިނާޒމާްގުޅުންހުރިްމައްސަަލއެްއްަކމަކަށްްއަުޅގަ

ްޢަބްދުއްރަީޙމުް ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއާދެ، ްގެންދާނަން. ްުކރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތް ްހައްލުކުރުުމގެ މައްސަލަ

ްهللا.ޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްފޮނަދޫ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްޢައްސަލާމްޢަލައިުކމް. ްދުވަހެއް.ް` ްތާރީޚީ ްވަރަށް ްމިއަދަީކ ްއާދެ، އީސް.

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަާމް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްިއއްޔެ ްައވަްސެވގަންނާނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވާތީ

ްލޮބުވެތި ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްރައީސް ްޕާޓީތަކުގެ ްގުޅިފަިއވާ ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްޕީ.ޕީ.ެއމާއި ޢިއްޒަތްތެރިްްހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްހުރިހާްهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދާއިާރގެ ނޑުެގ ްައޅުގަ ްއަދި ްައޅުަގނޑާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ރައްޔިތުންގެްނަމުަގއިްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްަވރަށްްހޫނުްމަރުޙަބާއެއްްދަންނަވައިްތަހުނިޔާްއަރިްސކުރަން.ް

ްމި ްއަބްދުްްހަމައެއާެއކުަގއި ްއިންތިޚާބުގަިއ ްމުޙައްމަުދްهللا ްރައީްސ ްކުރީެގ ްބަލިެވަވޑަިއގެންނެިވ ްވާަދކުރަްއވާ ޔާމީނާިއ

ްމަނިކުފާނުގެް ްއެ ްމަނިކުފާނަށާއި ްއެ ްޓަކައި ްއަށް ްނަމޫނާ ްރިެވތި ްޑިމޮކްރަީސގެ ްރިވެތި ްދެއްެކވި ްއެ ްއިއްެޔގައި ނަޝީދު

ްއެީކގަ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަށް ްމިްޕާޓީ ްމިއަދު ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. އި

ނޑުްެވސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިހާރުްމިްބަޖެޓުްމިްއޮތްްގޮތަށްް ހުށަހެޅިގެންްބަހުސްކުރެވެމުންދާްބަޖެޓު،ްއަޅުގަ

ކީްމިހާރުްމިއަދުްމިްމިއާްދޭތެރޭގައިްބަހުސްކުރުމުެގްމާްބޮޑުްބޭނުމެއްްނެތޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމިްޖެހުނީްމިްބަޖެޓަ

ްސަރުކާރުންް ްއަލުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަޖެޓު ްމި ްނުވާތީ. ްބަޖެޓަކަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ރާއްޖޭަގއި

ްބަޖެޓުް ްމި ްގޮތަށް ްަމގުފަހިވާ ްކަންތައްަތކަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުްނ ްސަރުކާރު ްމި ްދިރާާސކުރަްއވަިއ ބައްލަަވއި،

ްގެން ްވަޢުދު،ްތައްޔާރުކުަރްއވަިއގެން ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޑަިއގަންނަވަްނވެގެން ްވެރިަކމަށް ްމެނުވީ ްއެގޮތަށް ަނން.

ނޑުމެންްހަމައެކަނިް ވަަޑއިގަންނަްނވެގެންްވީްވަޢުދުތައްްފުއްދިދާނެްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑަށްްވެސްްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ.ްއަޅުގަ

ްރައްޔި ްކަމަކުނުދާނެ. ްވެގެން ްަރއްޔިތުްނނަށް ްވަޢުދުތަކެއް ްދައްާކްހުސް ްހޯދަންެވގެން ްވޯޓު ްޮގްސ ްކުރިމަްއޗަށް ތުންެގ

ްކަމަްށް ްކޮށްނުެދވޭ ްަކންތައްތައް ްވަަޑިއގެން ްވެިރކަމަށް ްހޯއްަދވަިއގެން ްވޯޓު ްއެ ްވޯުޓދެއްވީމަ، ްއެ ްއެްއގޮތަށް ވާހަކަތަކާ

ްހުޅުހެ ްދެންމެގައި ްނުވާނޭ. ްގޮތަކަށެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއަދި ްއެއީކީ ްދަންނަވާީނ ްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާެގްވަންޏާ ންވޭރު

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ްހަމަ ްމިއަދު ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްާވހަކަތަކަކީ ްގިނަ ްެދއްެކވި ްއެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަތަެކއް.ްއެްމަނިކުފާނުްވަރަށްްޒިންމާދާރުކަމާްއެކީގައިްއެްވާހަކަފުޅުދެްއކެީވ.ްސަރުާކރުްހިންގެވުމަށްްފުރިހަމަްއަށްް

ނުޑްއެއްބާރުލުންދެ ްއވަންްތިއްެބވިްކަމަށްްތަކުރާރުކޮށްްއެމް.ޑީ.ީޕެގްވެރިންްވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާީތްއެކަމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްޤައުމު ްދިވެހި ްމިއަދު ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޙަޤީޤަތަކީ ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްއުފާކޮށް ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްާޒތީވެ،ްެއއް ްބަަޔކަށް ްއަނެއް ްއަޅުަގނޑުމެންްއެއްބަަޔކު ްހާލަތެއްގަ. ްދަށް ްމާ ްހާލަތަށްވުރެ ްތަޅާފޮޅާ ްއަނެއްބަަޔކު ބަޔަކު
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ްމަޞްލަޙަތަށްް ްޤައުމުގެ ްއެްނމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއިސްލާމްދީނަށް ްޓަކަިއ،ްމާތްެވގެންވާ ްޤައުމަށް ްމި ްޖެހޭ އެބަ

ްމަސައްކަތް ްޓަކައި ްކުިރއެރުމަށް ްއާއި ްތަރައްޤީ ްޤައުމުގެ ްމި ްކުެރވިގެްންއިސްކަންީދގެން ްއެގޮތަށް ްކުރަން.ްއެކަން ަތކެއް

ްހަަމް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބޭނެ. ްހަމަޖެހުމެއް ްޤައުަމކަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްދުވަހަކު މެނުވީ

ނޑުމެންގެ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްނިސްބަތްވާްސަރުކާރެްއގެްތެރެއިންްެއއް ެވްސްމިއަދުްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންްއަޅުގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުދޭކަން؛ ްހިފައިހައްޔަރުކުރަން ްމީސްމީހުން ްދިމާކޮށް ްމީހުންނާ ްގޮތުން ްޒާތީ ކުށެއްނެތި،

ްފާޑުިކޔާނަން.ް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްތިބެގެން ްމިތާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެަކންކުރާ ްނުދޭނަން. ފުރުޞަތެއް

ްހިފައި ްމީހަކު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްތުހުމަތުގަިއްއަޅުަގނޑު ްކުށެްއގެ ްފަރާތުން، ްމީހެއްގެ ްއެ ހައްޔަރުކުަރންވާނީ

ްއެްއވެސްް ްނުޙައްޤުން ްދޫކޮށްލަންވާނެ. ްމީހާ ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްސާބިތުނުކުރެވޭ ްނަމަވެސް ްހައްޔަުރކުރި ގެންގޮްސގެން

ނުޑމެންްތާއަބަދުްދައްކަވަމުން ްއަުޅގަ ނޑަެއޅިގެން ިމްގެންދަނީްމިްރާއްޖެްއަީކްްމީހަކަށްްއަދަބުދީގެންނުވާނެ.ްައބަދުްކަ

ނޑުމެންގެްޤައުމުގެްސުލްހަމަޞްލަޙަުތް ޤާނޫނުގެްބާރުހިނގާްާރއްޖެއަަކށްްހަދަންްއެބަްޖެހެއޭ.ްހަދަިއގެންްމެނުވީްއަުޅގަ

ްމަނިކުގެް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްހުުޅހެންވޭރު ްދެންމެަގއި ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްނުކުެރވޭނޭ. ގާއިެމއް

ފުުޅގައިްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުގެްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްނިސްބަތްވާްމެންބަރުންްމިއަދުްމިތާނގައިްނެތީމަްެއްކަމަށްްވާހަކަ

ނޑަެއޅިގެްން ްކަ ްހަމަ ްއެއީ ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި. ްފާުޑވިދާުޅވެ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމަނިކު ްއެ ްވާހަކައެކޭ. ްޚިލާފު ްމިއަދުެގްޙަޤީޤަތާ ްވެސް ްގެްނދެވިއިުރގައި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްއެގޮަތށް ްއެހެން ފާނު

ްވާހަކަފުޅުތަެކއްް ްރަނގަޅު ްއެހާ ްއެހާބޮޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްތިއްެބވިޭއ. ްމިތާނގައި ްމެްނބަރުން ްނިސްބަތްވާ ސަރުކާރަށް

ްރަްއޔިތުން ްކޮށްލަްއވާފައި ްސިާޔސީ ްވާހަކަ ްަބއެއް ްއޭގެތެރެރިން ްގޮތަްށްދައްކަވާަފއި، ްއޮޅިަވޑަިއގަންނަވާ ްޙަޤީޤަތް ނަށް

ްއެީކަގއެްއް ްޒިންމާދާރުކަމާ ްއެބަިއްައއީ ްވާހަކަިއގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެއއީ ްނޫނޭ. ްރަނަގުޅްކަމެއް ްއެހާ ދެއްކެވުްންެއއީ

ްމިއަުދްމިހާ ްމިތާނގައި ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއިނޭގތޯ.ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްވާހަަކްއެބަޖެހޭ ްމިްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ރު

ްނުޖެހޭ.ްއެއީް ްތިބޭކަށެއް ްއިށީނެދގެން ްމިތާނގައި ްއަބަދު ްމީހުން ްގިނަ ްމާ ްމިތާނގައި ްގޮުތން ްއޮތް ްގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ

ްއެކަްން ްސަބަބުން ްއިްޞލާޙެއްގެ ްއިޞްލާޙެްއ. ްގެނައި ްަގވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ދުްމިތާނގައިްހަމަްއެްވާހަކަްދައްކާްމީހާްއެކަނިްހުރެގެންްއެކަންްކުެރވެންްއެަބްއެހެންވެގެންްއުޅެނީ.ްއެހެންީވމާ،ްމިއަ

ްކޮންމެހެންް ްހިނގަމުންދާއިރު ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތން ްޤައުމުތަކުގެ ްހުރި ްތަރައްީޤވެފަިއ ްދުނިޔޭގެ އޮތް.

ްތިޭބަކށްނުޖެހޭ.ްވާހަ ްޗެމްބަުރގައި ްއަބަދު ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީސް ްއެ ްއެކަންްއެންމެން ްވެސް ްހުރެގެން ްެއކަނި ްމީހާ ކަދައްކާ

ްހުިރް ްކުރިއަރާފައި ްއެްނމެބޮޑަށް ްދުނިޭޔގެ ްނުވަތަ ްއަންނަ، ްތަރައްީޤވަމުން ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއޮތީ. ްމި ްގޮތަށް ކުރެވޭ

ްގެން ްމި ްބަްއޓަންކުރަމުން ްކަންަތއްތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްޤައުމެއް. ްވާދަކުރަމުްނގެންދާ ދަނީްޤައުމުތަކާ

ދުނިޔޭގެްއެންމެްތަރައްީޤވެފަިއްޑިމޮކްރަސީތަކާްެއްއގޮތަށްްަކމަށްްވަންޏާްމިއަދުްމިކަންްމިތާނގައިްހިނގަމުންްމިްދަނީް

ނޑުމެންްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްނިސްބަްތވާްހަމަްހުރިހާްމެންބަރުންްމިތިބީް ވެސްްެއގޮތަށޭްައޅުަގނޑުްދަްނނަވާނީ.ްއަުޅގަ
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ްއެމް.ޑީ. ްކުރަންޖެހުނުްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްޓަކައި ްހޯދަިއދިނުމަށް ްކުރިއެރުން ްޤައުމަށް ްމި ްގުޅިގެން ްމެންބަރުންނާ ޕީެގ

ްނޫން.ް ްހިފައިހައްޔަުރކުރާކަެށއް ްމީހުން ްސިޔާސީ ްމިތިބީކީ ްއައިސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރަން. ްމަސައްކަތެއް ކޮންމެ

ްއަުޅގަ ްހިފައިހަްއޔަރުކުރާކަށް. ްމީހުން ްސިޔާސީ ްނޫޅެން ްޤައުމުްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްމި ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން

ްިމް ްގެނެސްެދވޭތޯ. ްމުއްަސނދިކަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤަުއމުގެ ްމި ްރަނގަުޅކުރެވޭތޯ. ްަޤއުމު ްމި އިޞްލާޙުކުެރވޭތޯ.

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއަދުެގ ްގެނެސްދެވޭތޯ. ްއުފާވެރިކަްނ ްރައްޔިތުންނަށް ޔާމީންްهللا

ނ ްއަުޅގަ ްެވސްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްތެރެއިން ނޑިޑޭޓުްނގެ ްކެ ްހުރިހާ ްވާދަކުރެްއވި ްފަހަރު ްމި ްދަންނަވާނީ ުޑ

ްމިް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބޭފުޅާއޭ. ްހުންނެވި ްލިބިވަޑަިއގެން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްތަޖުރިބާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާށޭ

ް ްރަީއސުލ21ްްމަޖިލީހުގައި ްޚިދުމަތްުކރައްވާަފއި ްގިނަދުވަހު ްހަމަ ްުވރެ ްވަަޑއިގަތީަމްއަހަރަށް ްމަޤާމަށް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ްއެް ްގޮތާއި ްހިނގާނެ ްކަންަތއްތައް ްފޮނުްއވާއިުރ ްބަޖެޓެއް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްމަނިކުފާނަށް އެ

ްކުރަމުންގެން ްއެކަްނކަން ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްއަިދ ްވާހަކަފުޅުތަކާ ްދައްކަވާނެ ްމެންބަރުން ްދޭތެރޭގައި ްގޮތްްބަޖެޓާ ދާނެ

ްދޭތެރޭގަިއް ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްމަޖިލީހާއި ްމި ްަޝއްެކއްނެތް. ްައޅުަގނޑަކަްށ ްއެެހންވީމާ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮްނނާނެ. ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްެއންމެ ްހަމަ ްގުޅުން ޔާމީންްهللاްއޮންނަންޖެހޭ

ދިވެހިާރއްޖޭަގއިްހަމަްކޮންމެްރައްޔިަތކަށްްެވސް،ްަހމަްކޮންމެްރައްޔިަތކަށްްެވސްްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ

ްރައްޔިތަކީް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްކޮންެމ ްރައްޔިތަކީ ްކޮންމެ ްިދވެހި ްވިދާޅުވި ްތަޤުރީރުގައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަނިކުފާނުގެ އެ

ްއެ ްމަތީގައި ްއެގޮުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްއުޚްތެކޭ. ްނުވަތަ ްއަޚެކޭ ްދޭތެރޭގަިއްްތިމަންނަގެ ްސާބިތުވެހުންނަވާނެކަމާ މަނިކުފާނު

ްސަރުކާުރަގއިް ްއިއްތިހާުދގެ ްގުޅިފަިއާވ ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްޕީ.ީޕ.އެމާއި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްަޝއްެކްއނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިވެހިރާއްޖެ ްމުޅި ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްބޮޑަށް، ްަވރަށް ްވަރަށް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނީ ްބޭފުޅުންނަށް އަށްްްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްެއް ްޤާބިލުކަމާއި ްއެ ްސަރުކާރެއް. ްޚިދުމަތްކުރަމުންގެންދާ ްނުބަލައި ްނުބަލައި،ްފިކުރަކަށް ްކުަލއަކަްށ ްވަކި އަމާޒުކޮްށގެން

ްޢަބްދު ްކެރުންތެރިކަމާ ްއެހެންވީމާ،ްهللا ްބޭފުޅެއް. ްޢިލްމީ ްބޭފުޅެއް. ްތަޖުރިބާކާރު ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްހުންނާނެ. ޔާމީނުގެ

ްެއއްގޮަތކަ ްމަނިކުފާނު،ްއެމަނިކުފާނެއް ްއެ ްދުވެވަަޑއެއްުނގަްނނަވާނެ. ްފަހަތަކުން ްމީހުންގެ ްސިޔާސީ ށްެވސް

ްާޤޟީންް ްމަނިކުފާނެއް ްއެ ްވިދާެޅއްނުވާނެ. ްަތޅުއަުޅވާކަށް ްޯކޓުަގއި ްސުޕްރީމް ނޑުާވލައި ްބާރުކަ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްިވދާޅުވީ، ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވިދާެޅއްނުވާނެ. ްތަކުރާރުކޮށްްހިފައިހައްޔަރުކުާރކަށެއް ްެވސް ްކެްމޕޭނުގައި ގެ

ްމިް ްތިމަންމަނިކުފާނު ްނޫނޭ. ްވާަދވެރިންނަކާ ްސިޔާސީ ްވާދަކުރަްއވަނީީކ ްމި ްތިމަންމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުްނގެންދެވީ

ްމައްސަލަަތއްް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްމައްސަލަަތކާއޭ. ްހުރި ްުކރިމަތިވެފައި ްޤައުމަށް ްމި ވާދަކުރަްއވަނީ

ްއަޅު ްސަރުކާުރެގ ްއަމާން،5ްްަގނޑުމެްނގެ ްފަދަ ްދިރިއުެޅވޭ ްދިވެހިންަނށް ްހައްލުކޮށްދޭނަން. ްތެރޭަގިއ އަހަރުދުވަުހގެ

ްދެއްވަންް ްހަމަ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްޤާއިމުކޮށްދޭނަން. ްމިތާނގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެވއްޓެއް ރައްކާތެރި

ްއަޅުަގނޑުމެން ްޮގތް ްލިބޭނެ ްަފއިސާ ްމިްވިދާޅުވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެގެން ްމެދުވެރިކޮށްދޭނަން. ްސަުރާކރެއްަގއި ގެ
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ްމިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްކުރަްއވަން. ްދިރާސާތަކެއް ްބައްލަަވއި ްސަރުކާރުން ްއަލުން ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްބަޖެޓު ްމި ދަންނަވަނީ

ް ްވޯޓުދޭން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްބަލައިލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްއޮތްްއޮތް ްމި ްދައްޗޭ.ްމިހާރު ަވރަށް

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްމީހެއް. ްިނސްބަތްވާ ްާދއިރާައކަށް ްވެްސްއަތޮެޅއްގެ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ގޮތަށް.ްއެހެން

ްވޭތުވެދިަޔް ްނެތް. ްެފންނާކަށެއް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްބަލައިލާިއރު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަށް ދާއިރާ

ްގެނައިން.ްްއަހަރު ްޖަހަިއގެން ްބަޖެޓުގައި ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްރަށްރަށަށް ްދާއިރާގެ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ވެސް

ްޭއގެްން ްއޮތީ. ްގޮުތަގއި ްެއއްެޗްއގެ ްއޮތް ްިލޔެލާފައި ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްެވސް ްނިމިެގންދިޔައިރު ްއަހަރު އެހެންނަމަވެސް

ވަުރްވެސްްނެތް.ްއެވަުރްވެްސްނެތީމަްމިހާރުްމިްއޮތްްގޮތަށްްއެްއވެސްްކަމެއްްނުހިނގާ.ްެއހެންވީމާ،ްމިފަހަރުްއަދިްއެް

ްގިަން ްވަރަށް ނޑުމެން ްދަންނަވަީންއަުޅގަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއުނދަގޫކަެމއް.ްއެހެްނވެެގން ްވަަރށް ްވޯޓުދިނުމަކީ ްބަޖެޓަށް މި

ނޑުމެންގެްސަރުކާރެްއގައިްމިްޒުވާނުންަނށް ނޑުމެންްދެންނެވީމޭްއަޅުގަ މިހާްވަޒީފާގެްފުރުޞަތުްްވަޢުދުތައްްވީމޭ.ްއަުޅގަ

ްނިޒާމުް ްތަޢުލީމީ ްހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. ްގޮތް ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްޑޮކްޓަެރްއގެ ްޢާއިލާއަކަށް ްކޮންމެ ހޯދައިދޭނަމޭ.

ްމިް ްގޮތަްށ ްފުއްޭދ ްވަޢުދުތައް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްައއީ. ްެވގެން ްވަޢުތަކެްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްިގނަ ްވަރަށް ހަރުދަނާކޮށްދޭނަމޭ.

ްތަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާްސވެ،ްބަޖެޓު ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްގެނެސްގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްތަްއޔާރުކޮްށގެން އްޔާރުކުރެވެން.

ްވަރަްށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވުން ްގޮތް ްފެށޭނެ ްމަސައްކަތް ްފުއްދުުމގެ ްވަޢުދުތަަކއިެގން،ްވަޢުދުތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިގުކޮށް ްއެހާ ްބަޖެޓަށް ްމި ނުޑްމިއަދު ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްއެދޭ ްަގސްެތއްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސްްބޮޑަށް ވާހަކަދަްއކާކަށް

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްބޭނުން،ްއިްއޔެަގއި ްދަންނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ނޑުެގްވާހަކަ ްއަުޅގަ އަދިވެސް

ްޢަބްދު ްއަްލފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާ ްރަނިންމޭهللا ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ްޑޮކްޓަރްޔާމީން ޓު

ްވަރަށްް ްފެނިގެންދިޔަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްތާރީޚުގަ ްދިވެހި ްރަސްމިްއޔާތަކީ ްހުވާކުރުމުގެ ްއަޙްމަދު ްޖަމީލް މުޙައްމަދު

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމިްޖެހުނީ،ްދަންނަވާލަންްމިް ރީތިްވަރަށްްރީތިްމަންޒަރެކޭ

ްއި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްބޭފުޅުން.ްޖެހުނީ ްހަރުދަނާ ްވަރަށް ްހަަމ ްގެންަދވާ ްއެބަ ްމަސަްއކަތްުކރަމުން ްވެްސ ްސަފުގަިއ ްސ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްބޭނުން، ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮެތއްަގއި ްާޚއްޞަ އޭގެތެޭރގައި

ްމަޤާމު ްީލޑަރެްއގެ ްޑެޕިއުޓީ ްޕީ.ޖީގެ ްމަނިުކފާނު ްއެ ްނަންފުޅު. ްައޅުަގނޑުމެންެގްވަޙީދުގެ ްއިްއޔެަގއި ގަިއްހުންނަވަިއގެން

ްޚާއްޞަް ްބޭފުޅުންނާ، ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްރަސްމިއްޔާތަށް ްހުވާކުރުމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ްއަދި ްވަަޑއިގެްނ، ްވެސް ްނަޝީދު ްމުަޙއްމަދު ްެކނޑިޑޭޓު ްވާދަކުެރއްވި ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްގޮތެްއގައި

ްކުަރއްވާަފއިާވް ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުހީރގެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައީްސ، ްކުރީެގ ްާޕޓީގެ ްައޅުަގނޑުމެން އޭެގކުރިން

ްތިއްެބިވް ނޑީަގއި ްގޮ ްދެ ްހުރި ްޖެހިޖެހިގެން ްކައިރިކައިީރގައި ްބޭފުޅުން ްދެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ްމައުމޫނު އަލްއުސްާތޛު

ް ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްއެީއ ްމަންޒަރެކޭ.ްމަންޒަރު ްހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަްއޔިތުން ދިވެހި

ްމަންޒަރުްމިް ްއެ ްެއްދެއްކެވި ްެއއްދުވަހޭ.ްިއއްެޔަގއި ްއުާފވެރި ްއެންމެ ްއަންނާނެ ްަހޔާތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެްޑިޮމކްރަސީގެ
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ްރާއްޖޭގެ ްިމ ްަދއްަކވަިއ، ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްތެރޭަގިއ ްއަހަރުދުވަހުެގ ްެއއީްްފަސް ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުްނ ްަޓކަިއ ކުރިމަގަށް

ްުއއްމީދުކުރަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސެްއ. ްކުރާ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް މިއަދު

އިްއެްެދއްެކވިްއެގޮތަށްްއެްބޭފުޅުންްކަންތަްއްކުރަްއވާނެްކަމަށް.ްއިންތިޚާުބގައިްބަިލވެަވޑަިއގަތީމަްެއކަްންޤަބޫލުކުރައްވަް

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ް ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްޓަކައި ްއަށް ްނަމޫނާ ރީތި

ްދިވެހިް ްޤައުމާއި ްދިވެހި ްޖެހޭ ްއެބަ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކީަގއި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްއވާްަބއެްއްބޭފުޅުންގެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްއެްބޭފުުޅންނަށްްޝުކުރުއަދާކޮށްލަްންރައްޔިތުންެގްޙައްުޤގަިއްމަސަްއކަތްކުރަ

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްމާމިނގިލީ ްއުޅެނީ ްމި ްޭބނުންވެގެން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުަގިއ ްމި ްޖެހޭ. އެބަ

ްރިޔާސީ ްމި ްއެމަނިކުފާނަކީ ްވާހަކަ. ްއިބްރާހީމުގެ ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްބޭފުޅެްއ.ްްމެންބަރު ްވާދަކުެރްއވި އިންތިޚާބުގައި

ްއަިމއްަލް ްއެްއވެސް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްނިންމެވުމަކީ ްނިންމެވި ްއެ ްދެން ްވަޑައިުނގަތީމަ ްބުރަށް ްެދވަނަ ވާދަކުރަްއވާފައި

ްއުއްމަތްް ްދިވެހި ްމި ްހަމަެއކަނި ްއެީއ ްނޫން. ްނިްނމެވުމެއް ްނިންެމވި ްބޭނުމުގައި ްހިމާޔަތްކުރުމުެގ މަޞްލަޙަތެއް

ލާމަތްކުރެއްވުމަށްްަޓކަިއ،ްދީނާއިްޤައުމުގެްަޙއްުޤގައިްޮއނަރަބަލްްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްއެްނިންމެވިްނިންމެވުންްދިވެހިްސަ

ްއަބަދަްށް ްއަބަދުގެ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްލިޔެ، ްއަކުރުްނ ްރަން ްތާރީުޚގަިއ ްދިވެހި ްއަކުރުން. ްރަން ްިލޔަންޖެހޭނީ ތާރީޚުގައި

ްޝުކުުރވެިރާވންޖެހޭ ނޑިވަޅެްއަގއިްއަޅުަގނޑުމެން ްދަ ްކޮންމެ ްބޭނުން ްޚިދުމަތް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޤައުމަށް ްދިވެހި ްއެއީ .

ްފަހަތަށްް ްމަންފާއެއް ްހުރިހާ ްއަމިއްލަ ްމަސްލަޙަތަކާއި ްހުރިހާ ްއަމިއްލަ ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްވަގުތެއްަގއި ްކޮންމެ ހަމަ

ްއިސްކަ ްއަށް ްމަންފާ ްޤައުމުގެ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުުމގެ ްނިންމަވަމުންްޖައްސަަވއިލަްއވާފައި ްނިންމެވުންތައް ންދެްއވަިއގެން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްލޯބި ްއިޚްލާޞްތެރި ްއޮތް ްޭދތެރޭގައި ްޤައުމާ ްދިވެހި ްހިތްޕުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ގެންދާކަމީ

ްފުރުޞަ ްނުނިންމެވީސް.ްމި ްނިންމެވުމެއް ްއެފަދަ ނޑިވަޅެްއގައި ްދަ ްއެފަދަ ްކަމެއް.ްއެހެްނނޫންނަމަ ތުގަިއްހާމަވެގެންދާނެ

ްނަމުަގިއް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްހަމަ ްދާއިާރގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނަމުަގޔާއި ްއަމިއްލަ ްއަުޅަގނޑުގެ ްނަމުަގޔާއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްޤާސިމް.ް ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއިބްރާހީމަށް ްޤާސިްމ ްއޮނަރަބަލް ވަިކވަކިން

ްއަް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިްމަނިކުފާނަކީ ްއެހެންވީމާ، ްބަޠަލެއް. ްްޤައުމީ ްފަދައިން ްވިދާޅުވާ ްމައުޫމނު ްރައީސް ނޑުމެންގެ ޅުގަ

ްޕާޓީަތކުެގް ްހުރިހާ ްގުިޅވަަޑިއގެންނެވި ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްފަހަރު ްއެްއ ްއަިދވެސް ފުރުޞަތުގައި

ރަީއސްްައޅުަގނުޑގެްއަޚް،ްވިލުފުށީްާދއިރާެގްްލީޑަރުންނަށް،ްޢަދާލަތުްޕާޓީެގްރައީސްްަޝއިޚްްޢިމްރާނާއިްަޤއުމީްޕާޓީގެް

ްޢުމަުރް ްރައީސް ްނައިބު ްއިންތިާޤލީ ްކުީރގެ ްޕަޓީެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްރަޝީދާ، ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރަތަމަް ްއިންތިޚާުބގެ ްރިޔާސީ ްގޮެތއްަގއި ްމަސަްއކަތްުކރެއްިވ؛ްޚާއްޞަ ްއެކީަގއި ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ނަޞީރާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްމީދޫ ްލީޑަރު ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްބައިވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ބުރުގައި

ްނަމުގަާޔއިް ްޕާޓީެގ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަިކވަކިން ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްމުޙައްމަދާ، ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްއަުޅގަ ްނަމުަގޔާއި ްއަމިއްލަ ނުޑެގްއަޅުަގނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނަމުގަޔާއި ްމެންބަރުންގެ ްޢާއްމު ްހުރިހާ ްޕާޓީެގ ނޑުމެންގެ
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ްހަމަް ްއަދި ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްނަމުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްރަށްރަށުގެ ްހުރިހާ ްމި ްހަމަ ްމާމެންދޫ ްގާޫދ، ްފޮނަދޫ، ދާއިރާގެ؛

ނިޑޑޭޓުްއޮނަރަބަލްްއަލްފާޟިްލްއެާއއެީކގަިއްދިވެހިރާއްޭޖގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމަށްްޕީ.ޕީ.އެމްގެްިރޔާ ސީްކެ

ްޢަބްދު ްދާއިރާެގްهللا ްފޮނަދޫ ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދާއިރާ؛ ްފޮނަދޫ ްޓަަކިއ ްގެނެސްދެްއވުމަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ްތަކުރާުރކޮްށް ްއެއްފަހަރު ްއަދިެވސް ްަޓކައި ްމަސައްކަތަށް ްބުަރ ްކޮށްދެްއވި ްއެ ްަރއްޔިތުން ްމާމެންދޫގެ ްގާދޫ، ފޮނަދޫ،

ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަޅު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޝުކުރުދަންަނވަން. ްަވކިވަކިން ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްތިން ްދާއިާރގެ ަގނުޑގެ

ްޢަބްދު ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސަުރކާރުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއުފާފާތިކަން. ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްއެދެނީ هللاްއަޅުަގނޑު

ްހުރިހާ ްިސޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްޤިޔާދަތުަގއި ްއަމާންްްޔާމީންގެ ްޤައުމު ްމި ްގުިޅަވޑަިއގެން ްއެކީަގއި ލީޑަރުންނާ

ްޤައުމަްށް ްމި ްދެއްވަިއ ްމަނިުކފާނަށް ްއެ ްިވސްނުން ްހެޔޮ ްމަަސއްކަތްކޮށްެދްއވުމުެގ ްަޓކައި ްގެންދެވުމަށް ބަނދަރަކަށް

ްމާތް ްދުވަސްތަކެއް ްފާގަިތ ްމުއްސަނދި، ްރަްއާކތެރި، ްއަމާން، ްސުލްޙަވެރި ްއާމީންهللا .ްމިންވަރުކުރަްއވާށި!

ްވަބަަރކާތުޙޫ.هللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ް.`ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއިާރގެްްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާ

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްވާހަކަދެއްެކވި ްދެންމެ ްގޮތުން. ްސާފުކޮްށލުމުގެ ްއެްއޗެއް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ބަޖެޓުގެްްމިހާރުގެ،ްމިްސަރުކާރުްހިންާގްޕާޓީގެްނައިބުްަރއީސްްބަޖެާޓްގުޅޭްގޮތުންްދެއްކިްވާހަަކއިަގއިްމިހާރުްމިްއޮތް

އޯނަރޝީޕެއްްފުލްކޮްށްނުނަންގަވާ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއިންްމިހާރުެގްާއް

ްއެހެންނޫނިއްޔާް ްާސފުކޮށްފިންތޯ. ްބަޖެޓުކަން ްަބހުސްކުރަންވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީތޯ ްކިބަިއން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މިްކުރަނީ.ްއެއީްއެްޕާޓީގެްއެންމެްއިސްްސަފުގައިްހިމެނޭްއެއްްބޭފުޅަކުްއެްވިދާުޅވަނީްްއަޅުަގނޑުމެންްޓައިމްްވޭސްޓުް

ްއެހެންވީާމ،ް ްނޫނޭ. ްބަޖެޓެއް ްއެޕްރޮޕްިރއޭޓު ްއެންމެ ްަބޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޓަކައި ްފުއްދުަމށް ްވަޢުދު ްބޭފުޅުންެގ އެ

ްބަހައިގެން ްއަްށ ްތިންފަޅި ްމަޖިލީހުގައި ްެދކޭގޮުތގަިއ ް ްނަަގއިލާއިރުްްއަޅުަގނޑު ްަވގުތު ްމެންބަރުންގެ މިހެން
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ނޑުމެްން އަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއިންްމިހާރުގެްރައީސްްއޮފީހުގައިްދަންނަވަންްއެބަްޖެހޭްމިްބަޖެޓަށްތޯްއަޅުގަ

ނޑަށްްހީވަނީ މިއީްވަރަށްްްބަހުސްކުރަންވީ.ްނުވަތަްދެތިންްދުވަހެއްްއާްސަރުކާރަށްްދޭންވީތޯްބަޖެޓެއްްހުށަހަޅަން.ްއަޅުގަ

ްޖަލްސާް ްމަޖިލިސް ްދަނީ ްމި ްޚަރަދުކުރަމުން ްއިން ްފައިސާ ްހޭދަޔާ،ްހަމަ ްވަގުާތއި ްދައުލަތުގެ ްކަމެއްހެން.ްހަމަ މުހިއްމު

ްކުރިއަށްްގެންދަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްއެކަންްހަމަްފާހަގަކޮށްލީްނިޒާމީްމައްސަަލއެްއެގްގޮތުގަ.ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނެންގެވިްމަްއސަލަްައކީްނިާޒމީްމައްސަލައެއްްކަމަށްްބަލަިއގަނެޭވކަށްްނެތް.ްސަބަބަކީްމިް

ް ްވަނ1ްްީއަހަރުނ5ްްްހާލަތަކީ ްއޮތްްސަރުކާރުން ްމަތީންްއޭރު ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްހާލަތެއް.ްމާލިއްޔަތު ްއަންނަ އަހަރު

ްބަ ްގެންނަންްްމި ްބަދަލެއް ްބަޖެޓަކި ްމި ްއެްއވެސް، ްގެނައުުމގެ ްބަދަލެއް ްބަޖެޓަށް ްމި ްދެން، ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ޖެޓު

ްއިސްެވް ްމަޖިލީހުން ްއެީއކީ ްނުވޭ. ްއަންަގވާފަެއއް ްއަދި ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްނޫންކަން ްނުވަތަ ބޭނުންފުޅުވާކަން

ްގެންނަން ްބަދަލެއް ްއެކަހަލަ ްނޫން. ްބެލުމެއް ްތަންދޭްބަލަންޖެހޭ ްޤާނޫނުތައް ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ޖެހިއްޖެ

ްދާއިރާެގް ްގެނަމަފުށީ ްއާދެ! ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްެގނައުމަށް ްބަދަލުތައް ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ްބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓްރީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު.ް

ް

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޙާމްްއަޙްމަދު

والصالة والسالم على اشرف االنبيأوالمرسلين وعلى اله  .العالوينް!ربްهللްالحودް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ްތާރީޚުގަިއް وصحبه اجمعين ްރާއްޭޖގެ ްދުވަހެއް. ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްމިއަދަކީ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްބޭބޭފުޅުން ްދެންމެ އާދެ!

ްޮގތުގައި ްދުވަހެއް ްމުހިއްމު ްމާޙައުެލއްަގއިްްވަރަށް ްއެުކވެރި ްވަަރށް ްތަފާތުވެގެންދަނީ ްހާލަތު ްލިެޔިވގެންދަނީ. މި

ްރާއްޭޖގެް ްިއއްެޔ ްހުވާކުެރއްިވ؛ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްމަންަޒރު ްމަސައްކަްތކުރާ ްެވސް ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގ

ްޢަބްދު ްެވސްهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަންޒަރަީކ ްުހާވކުރެްއވި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޚާއްަޞްްޔާމީން ްތާރީުޚގަިއ ާރއްޖޭގެ

ދުވަހެއްެގްގޮުތަގއިްފެނިގެންްމިްދަނީ.ްކުރީގެްަރއީސުންްިތއްބަަވއިގެްންވަރަށްްރީިތްަޝރަފެއްގެްގޮުތގައިްއެްނިންމުންް

ްނުވަ ްފެނިގެއިހްތަ ްގޮތުަގިއްތިފާލު ްުދވަހެްއގެ ްިލޔެވުނު ްސަފުހާެއއް ްއާ ްތާރީޚުގައި ްާރއްޖޭގެ ްވީމާ، ްދިޔައީ. ްމި ން

ްއޮނަރަބަްލްއަޅުަގނޑަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްރާއްޖޭގެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދަނީ. ްމި ްފެިނގެން ށް

ްޢަބްދު ނުޑެގްهللا ްއަޅުގަ ްޝުުކރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ްރައްޔިތުްނގެ ްގއ.ްމުޅި ްނަމުގަާޔްއަދި ްރަްއޔިތުންގެ ްނަމުގަާޔ،ްްދާއިރާގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޮތޅުގެ ްހުވަދު ްއަދި ނަމުގަޔާ
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ްޢަބްދުް ްއޮނަރަބަލް ްއަމިއްަލްނަމުގައި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްަނމުގަޔާއި ްާޢއިލާގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު؛ްهللاްއަދި ޔާމީން

ްފުންމިނުން ްހިތުގެ ްއެންމެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްއަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އާދެ!ްދެންްހަމައެއާެއކުްމިްބަދަލުްގެނައުމަށްްނުވަތަްމިްެވރިކަންްގެނައުމަށްްޓަަކއިްއެންމެްބުރަްމަސައްކަތްކުރަްއަވިއް

ްޤާސިމްް ްއޮނަރަބަލް ްމަސަްއކަްތކުރެްއވި ްޓަކައި ްެގންނެވުމަށް ްވެރިކަން ްމި ްމޭސްތެރިޔާ ްޙަޤީީޤ ްވެރިކަމުގެ ްމި ނުވަތަ

ް ްގޮުތގައިްއިބްރާހީމަށް ްބަޠަލެއްގެ ްޤައުމީ ްމަނިކުފާނަީކ ްއެ ްުޝކުރުަދންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނުހަނު

ްނެތިް ްފަސްޖެހުމެއް ްނެންެގވުމުަގއި ްޑިސިޝަނެއް ްސަބަބަކީ،ްނަްނަގވަންޖެހޭ ްދިޔައީ. ްމި ްފެނިގެން ްވެސް އަޅުަގނޑަށް

ްކު ްޮބލުން ްކުެޅގެން، ނޑިން ްސިކު ްނުކުެޅ، ްހިތުން ްައޅުަގނޑުްކެރިވަަޑިއގެން، ްޓަކައި ްނިންމެވުމަށް ްނިންމެވި ޅެގެން

ނުހަނުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީްމިއަދުްޤައުމީްބަޠަލު؛ްއެންމެންގެްދޫފުޅުންްމިއަދުްއަޑުއިިވގެންދަނީްއޮނަރަބަލްްޤާސިމްް

ްހި ްއިްސލާމްދީންގެ ްިއސްތިޤުލާލާއި ްމިނިަވންކަމާއި ްޤައުުމގެ ްމި ްގޮުތގަ. ްބަޠަލެްއެގ ްޤައުމީ ްެއްއިބްރާހީމަކީ މާޔަތުގަިއ

ްއެކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުަހނު ްޖައްސަވައިެދއްވީތީ ްކުަލ ްޙަޤީޤީ ްވާހަކަިއގައި ްދައްކަވަމުންދިަޔ މަނިކުފާނު

ްޕާީޓގެް ްއެ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްނުވެދާނެ. ްކަމަކަށް ްރީތި ްމާ ްޝުކުރުދެންވެމަކީ ނުޑ ްއަުޅގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްއެެހންނަމަވެސް ްވާތީ. ްލީޑަރަށް ްދުވަހެއްހެން.ްްޑެޕިއުޓީ ްއާކުރަންޖެހޭ ްހަނދާން ްއެކަން، ްމިއަދަކީ ްހީަވނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިރކޯުޑތަކަށްްވެސްްމިްވާހަކަްއަރަންޖެހޭްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީ.ްއެހެންެވ،ްކޮންމެހެންް

ްނިން ްނިންމެވި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްދަންަނވާލީ. ްވާހަކަ ްމި ްކަންޮކޅުތަކުންްވެސް ްރާއްޖޭގެ ްގުޅިެގން މުމާ

އިޖާބަދެއްވިްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެްލޮބުވެތިްމެންބަރުންނަށާްއަދިްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްްތާއީދުކުރަްއވާްމެންބަރުންނަށާ،ްއަދިްއެް

ްމިފަހަރުގެ ްރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްބަޔަކު ްއެތައް ްނުދެްއިވ ްވޯޓެއް ްމެދުގައި ްނިންމެވިއިރު ްނިންމުމެއް ްފަދަ

ްއަދިް ްނަމުގަޔާ ްއިބްރާހީމްގެ ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްއެހެންވީމާ، ްވޯޓުެދއްވާފަ. ްފިޒިކަލީ ްނުކުންނަަވއި އިންތިޚާބުަގއި

ްިމް ްެއކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްނަމުގައި ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްނަމުގަޔާ ްޕާީޓގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްބޭ ްއެ ްޝުކުރާއި ްބޭފުޅުންނަށް ްޤަބޫުލކުރަީންދެންނެވި ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްތަހުނިޔާ ފުޅުންނަށް

ްހޭދަކޮށްފިންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަެދއްިކގެްނ ްޖަޒުބާތުގަިއ ްނެތް. ްމާނައެްއ ްވާހަަކދެއްކުމުެގ ްޖެހިގެން ޖަޒުބާތުގަިއ

ް ްލިޔުއްވ5ްަވޭތުވެިދޔަ ްސަފުހާއެއް ްއާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގަ. ްތެރޭގަިއްމި ނޑުމެންގެްއަހަރު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްންއެބަ

ްބަޖެޓަކަށްް ްފަދަ ްމި ްނޫނިއްޔާ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާއިމުކުރަން ްހަމަޖެހުން ްޤައުުމގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްސްޓެބިލިޓީ، ޤައުމުގެ

ްމިް ްޤައުމަށް ްމި ްނުދޭނެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްރަހައެއް ްމީރު ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްވެސް ްވާހަކަަދއްާކއިުރ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭރުގެްްދިމާވެގެން ްހަމަޖެހުންނެތުން. ްޤައުމުގަިއ ްމި ްނެތުން. ްސްޓެބިިލޓީ ްޤައުމުގައި ްމި ްމުސީބާތަީކ ުއޅޭ

ްސަރުކާރުް ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްތޮޅިތޮޅި ްއަބަދުވެސް ްނެތުން. ްދޭތެރޭ ްޤައުމާ ްމި ްިއތުބާރު ްމައްޗަށް އިންވެސްޓަރުްނގެ

ްޤަ ްމި ްއިްނވެސްޓަރުްނގެ ްބޭރުެގ ްއިން ްރާއްެޖ ްެއކު ްދާތީާއ ްއުޭޅްޝޭކީކޮށް ްުކަޑވެގެން ްަޝުއޤުވެރިކަން ްދޭތެރޭ އުމަށް

ްކުރިމަތިވެފަ.ް ްއަށް ްވަީންއިންތިހާ ްދަތިކަން ްފައިސާގެ ްޤަބޫލުުކރަން ނޑު ްއަކީ.ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްޙަޤީޤީ ްމީގެ މައްސަލަ
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ް ްއަންނަންޖެހޭ ްބޭރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްސުވާލަކީ. ްެއއީ ްކީއްވެތޯ، ްއުޅެނީ ްމި ްކުރިމަތިެވފައި ްދަތިކަން އެންމެްފައިސާގެ

ްޮބއިކޮުޓކުރަންް ްރިސޯޓުތައް ްޤައުމުގެ ްމި ްނެތީމާ ްަހމަޖެހުން ްޤައުުމގެ ްމި ްއާދޭތޯ. ްފަތުުރެވރިން ްވަރަށް އެކަީށގެންވާ

ްހަމަޖެހުންނެތީމާ،ްމިްޤައުމުަގއިްސްޓަރބިލިޓީްނެތީމާ،ްމިް ްވެގެން.ްިމްޤައުމުަގއި ްެއގޮތަށް ްކަންކަން ްއެ ްއެކު ގޮވާީތއާ

ްބޭް ްއިްނވެސްޓުކުރަން ްނުވަަތްޤައުމަށް ްފަހަށްޖެހި، ްޓަކައި ްއިްނވެސްޓުކުރުމަށް ްމިއަދު ްބިލިޔަނަރުްނ ްދުނިޔޭެގ ނުންވާ

އިންވެސްުޓކުރުމަށްްޓަަކއިްމިހާރުވެސްްނަގާަފއިްހުރިްރިސޯުޓތަކަށްްޢަމަލީްމަސައްކަތްނުކޮްށްމިްގެންދަނީްމިްޤައުމުެގް

ްބޭނު ްައޅުަގނޑުެމން ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައް ްމަސަްއކަތްކުރެވޭނެްހަމަޖެހުންނެތީމަ.ްމި ްމާަޙުއލެއްަގއި ްއެކުވެރި ންވަނީ

ްޢަބްދުް ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްޤާއިުމކުރުން. ްމުޙައްމަުދްهللاްނިޒާމެއް ްކެނެީރގޭ ްވެރިަކމެއްަގއި ްމަނިކުފާނު ޔާމީން،ްެއ

ްއުއްމީދުކުރަ ނޑު ްނުކުރަްއވާނެ.ްއަުޅގަ ްަކންތައް ްގޯސް ްވެސް ްދޭތެރޭ ްއެމް.ީޑ.ޕީއާ ްޕާޓީ ްައޅުަގނުޑްނަޝީދު،ްއޭނަގެ ން

ްކަންަތްއް ްގޯސްކޮށް ްމަނިކުފާނު ްވެސް ްދޭތެރޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްގޮތް. ްއެ ްވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ

ްވަހުދަތުް ްއިސްލާމީ ްޤައުމު ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްިހމާޔަތްކުރަން ްއިސްތިޤުލާލު ްިމނިވަންކަމާއި ްޤައުުމގެ ްމި ނުކުރައްވާށޭ.

ްޖެހޭ.ްއަޅުގަް ްއެބަ ްއަކީް%ޤާއިމުކުރަން ްރާއްޖެ ްމިއަދ122ްްުނޑުމެންގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤައުމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް މުސްލިމު

%ް ްކަމުނުދ122ްްޭމުސްލިމުން ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްވެސް ްޤުރުއާންޖެހީމަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވިޔަސް ޤައުމަަކށް

ްއެހެ ްތިބީމަ. ްެޖހިފައި ްވާހަަކިއގައި ްެއ ްކިަޔމުންގޮސް ްލާދީނީޭއ ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްމީހުންނަށް ްއެ ންނަމަވެްސ

ްހިތްހަމަނުޖެހިގެންް ްނޯންނާނެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްޖެހިޔަސް ްޤުރުއާްނ ްކީރިތި ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޯންނާނެ. ރައިޓެއް

ްމިް ްނޫނީ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްތިބެ ްމާޙައުލެްއަގއި ްެއކުވެިރކަމުގެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޖާގަެއއް. ވާހަކަދަްއކާނެ

ްސަ ނޑުމެންެގްކަންކަމުން ްއަޅުގަ ްހަމަޖެހުމާއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއޮތީ ްބަޖެޓު ްޙަޤީޤީ ްޤައުމުގެ ްމި ްނެތް. ލާމަތްވެވޭކަށް

ްބަޖެޓުް ްޤައުމުގައި ްމި ްހަމަޖެހުމެއް ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫނީ ްބިނާވެގެން ްމައްޗަށް ްއިސްތިޤުލާުލެގ މިނިވަންކަމާއި

ްއަުޅގަް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއީ ްެނތް. ްމާނައެްއ ްވެސްްއެކުަލވައިލުމުެގ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްބޭނުްނަވނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު

ްޢަބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއޮނަރަބަލް ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ،ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ،ްهللاްގޮވާލަން ްދަންނަވާލަން ޔާމީނަށް

މިއަދުްޑޮކްޓަރުްވަޙީުދްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވި،ްމިހާރުްއެކުލަަވއިލާފައިްއޮތްްމެނިފެސްޓޯގައިްހުރިްކަންތައްތަކަށްްބަލާިއރުް

ްތޮއްޑޫް ްދެންމެ ްނުވެދާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުން ްބަޖެޓަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްބަޖެޓަކީ ްބަޖެޓު؛ްމި ްއޮތް އެކުަލވައިލާފައި

ްބަޖެޓުގެް ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްފަދައިން، ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއެހެންނޫނިއްާޔްކަންތައްތަ ްހުއްޓާލަން. ްބަހުސްނުކޮށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްފަހުގައި ްފޮނުވުމަށް ްސިޓީއެއް ްއޮފީުހން ްރަީއސް ކަށް

ްބިނާކޮްށް ްމައްޗަށް ްމީގެ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްެވގެންދަނީ. ްހޭދައެއް ްއެަތއް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވޭސްުޓވެގެންދަނީ. ޓައިމް

ްބަނދަރަ ްގެމަނަފުށީ ްގއ. ްނެތް. ްކުރެޭވކަށް ްނިންމުމާްކަންތައް ްހައްދަވަން ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރ ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ކީ

ްނުހަނުް ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްވެްސ ްވަޙީދަށް ްޑޮކްޓަރ ްބަނދަރެއް. ްގެންދަާވ ްމަސަްއކަތްކުރަމުްނ ގުިޅގެން

ްއޭުރެގް ްދެަރކޮށް. ްވަރަށް ްހާލަތު ްބަނދަރުގެ ްގެމަނަފުށީ ްއެހެންނަމަވެސް ްޝުކުުރދަންނަވަން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު



58 

 

ްމަސައްކަްތް ްކޮނުމުގެ ްބަނދަރެއް ްހަނި ްކުޑަުކޑަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްހުރި ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ްގޮތުން ްހުރި ްހާލަތު ބަޖެޓުގެ

ްގެމަނަފުށީެގް ްގޮވާލަން، ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ނޑު ްއަޅުގަ ްނިމިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްބައެއް ްބޮޑު ްޭއގެ ްވަނީ. ފައްޓާފައި

ހެދުމަށްްޓަަކއިްަމސައްކަތްކޮށްލަެދއްވާށޭ.ްމިހާރުްއޮތްްކަންަތއްތަުކގެްބަޖެޓުްްބަނދަރުްފަޅުްފުޅާކޮށް،ްޒަމާީންބަނދަރެއް

ްރަްއޔިތުންގެް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަޖައްސައިެދއްވުަމކީ ްކަްނތައް ްއެ ްރިިވއުކުރުމަށްފަހު ްކަންަތްއ ްެއ އެކުަލވައިާލއިރު

މަްސވެރިްރަަށީކްކޮބައިޯތ،ްރާއްޭޖގެްއެންމެްްވަރަށްްބޮުޑްއެދުމެކޭ.ްއެހެންްމިްދަންނަވާލަންޖެހެނީްގއ.ެގްއެންމެްބޮޑު

ްުސވާލުކޮށްިފއްާޔް ްކޮބައިތޯ ްރަށަކީ ްގިނަ ްއެންމެ ްމަސްުއޅަނދުފަހަރުތައް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކޮބަިއތޯ، ްރަށަކީ ްމަސްވެރި ބޮޑު

ްގެމަ ްއޮތީ ްސިނާޢަތް ްމަސްވެރިކަުމގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްރާއްޭޖގައި ްކުަށކަށްނުވާނެ. ްދެންނެވުމަކީ ނަފުށީެގްގެމަނަފުއްޓޭ

ްހުރީްމިއަދުްގއ.ް ްދޯނިތައްްވެސް ްހުރި ްއެންމެްޒަމާނީްވަސީލަތްތައް ްދޯނިފަހަރުތަކާއި ްބޮޑެތި ްގިނަ އަތްމަތީގަ.ްއެންމެ

ގެމަނަފުށީގައޭްދެންނެވުަމކީްުކށަކަށްނުވާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްދޯނިތަކަށްްވަދެއުެޅ،ްލަފާްކަްނތައްްކުރުމަށްްޓަަކއިްމިއަުދް

ގެްއެންެމްމުހިއްމުްބަނދަރަށްްވެފައިްމިްއޮންނަނީ.ްއެކިްސަރަަހއްދުތަކަށްްއަންނަްބޯޓުފަހަރުތަކާިއްއެްބަނަދަރަކީްރާއްޖޭް

އެނޫންވެސްްކަންަތއްތަުކގައިްއަންނަްއުޅަނދުތަކަށްްމިއަދުްމިްވަނީްއެްބަނދަރުްކުޑަވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއެްހެދޭް

ްއެ ްފަހުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއިތުުރްބަނދަރެއްގެްސަބަބުން ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްކުރެިވއްޖެ ކަން

ނޑުމެންގެްބަޖެޓުަގއިްތާށިކަންްހުިރްނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ޑަބަލްްޚަރަދުކޮށްްކަންަތއްްުކރަންވާތީ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްާޤއިމުކޮް ްނިޒާމެއް ްކުރެވޭ ްކަތާވަަރުކން ްވެސް ްބަޖެޓަށް ްެއކުލަަވިއލާ ްގޮެތއް ްކުރުމަށްްކޮންމެވެސް ްކަންަތއް ްއެ ށްގެން

ްޢަބްދު ްޮއނަރަބަލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްާރއްޖޭގެ ްމިއަދު ްސަރުކާރުަގއި ްދިވެހި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ޔާމީނަށްްهللا

ްމިއަދު،ްވޭުތވެދިަޔް ްވެސް ްކަންތައްތަަކށް ްހުރި ްމިހެން ްގެމަނަފުށީގައި ްގއ. ނޑުމެން ދަންނަވާލަން.ްހަމައެޔާއެުކްައޅުގަ

ގެްސަރުކާރުންްޑޮކްޓަރްވަޙީދުްކުރެްއވިްކަެމްއގެްވާަހކަްދަންނަވައިފިން.ްކެެނރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދުެގްއަހަރުދުވަހ5ްްު

ްވާތީް ްއަށް ްމީހާ ްފާޑުކިޔާ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްގެމަނަފުށީ؛ ްައޅުަގނޑުމެްނ ސަރުކާރުން،

ތުވެިދޔަްއަހަރުތަުކގައިްެއއްވެސްްަކމެއްކޮށްފަެއއްނުވޭ.ްިމއަދުެގްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްއެްއވެސްްރަށެއްަގއިްސަރުކާރުންްވޭ

ްުނވުމާ،ްހަމަެއޔާ ްއޮތް ްެއްނުވެ ްރަށްރަށުެގްރައްޔިތުންެގްޙައްުޤަގއިްއެްސަރުކާރުން ްހުރިްމައްސަލަަތއްްްެއކު ަރށްރަށުގެ

ްހަްއލެ ްކަންަތއްތަކަށް ްމަަސއްކަތްއަސާސީ ްޓަަކއި ްގެަނއުމަށް ްައޅުަގނޑުްއް ްއެދޭްވަރަށްްކުެރްއވުމަކީ ްއެދުމެއްްބޮޑަށް

ނޑަކީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްއެންމެްބޮޑަށްްފާޑުކިޔާްމީހާްކަމަށްްްދަންނަވާލަންްމިކަމުގައިްދަންނަވަން.ްއެހެންް ްޖެހުނީްއަޅުގަ

ްއަޅުް ްވާތީ ްކަންތައްތަކާ ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްކަންތައްގަ ްއިހާނެތިކޮްށ ްބޭނުމެއްްކޮށްފައިްމެދު ނޑު ްައޅުގަ ްއެްްވަނީ. ނޫން

ްއެމަުއޟޫރްއޯޕަންްޓަޗެޕް ްނޫން ްބޭނުމެއް ްހަމަްޢުކުރާކަށް.ްއަުޅަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްކާކަށް.ްެއހެންނަމަވެސް ގައި

ްަހއިލައިްޓކޮށްލީ ްވާހަކަައކަށްްވާހަކަްމިް.ކުޑަކޮށް ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެން ްމިްއަކީ ްދަންނަވާލީ.ްްވާތީެވްއަުޅަގނޑު ވާހަކަ

ނޑުްއެދެންްމިހާރު ލާފަިއްސް،ްޓުއަރިޒަމްްމިނިސްޓަރަށްްގޮވާލަންްމިހާރުވެްސްމަނިކުފާނުްއެކުލަވައިވެހަމައެޔާއެކުްއަުޅގަ

ްރަށްރަށު ްތަޢާރަފުއޮތް ްޓުއަރިޒަމް ްތެރޭގަިއ ްގޮތުަގިއްގެ ްރަށްތަކެއްގެ ްޓުއަިރޒަމް ްނުވަތަ ްޓަކައި ކުރުމަށް
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ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ްބިހުރެހާއިްކަ ްތެރެއިން ްްރަށްތަުކގެ ްކިޔާ ްއ2ްެފަޅުރެހާއި ްގއ.ްކުލަަވއިރަށެްއ ލާފަިއވަނީ.

ްރަ ްދިރިއުޅޭ ްމިހާރު ްމީހުން ްގިނަ ްގޮތުްންމީހުން ްއާބާީދގެ ްމީހުންްގެމަނަފުއްޓަކީ ްދިޔަދޫ ްބެލެވިގެންދަނީ ްގޮުތަގއި ށެއްގެ

ްްބަދަލުކުރުމާ ްަރއްިޔތުންގެ ްާރއްޖޭގެ ްވެސް ްކަންަތއްތަުކގައި ްއެހެން ްއެޫނންވެސް ްމީހުންތަކެްއްގުޅިގެން. ތެރެއިން

ްފެނިގެންގުްގޮސްުއޅުމާ ްޮގތުގައި ްރަށެއްގެ ްއުޅޭ ްއާބާދީ ްފުދޭވަަރކަށް ްބެލިޅިގެން ްއަށް ްަކނޑުހުޅުދޫ ްގއ. ކަމުގަިއްދަނީ.

ްއެ ްއެތާްވިޔަސް ްގޮސް ްއަިދްމިހެން ްބެލިޔަސް ްއަށް ނޑޭ ްނޫން.ްގއ.ްކޮ ްރަށެއް ްކުޑަ ްޮގތުން ްއާބާދީގެ ކައިރިްްރަށަކީ

ް ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްވަޒީާފެގ ްބެލިޔަސް ްއޮތީ.ްރަށްތަކަށް ްބިނާވެފައި ްސިނާޢަތް ްމުޅި ްމަްއޗަށް މަސްވެރިކަމުގެ

ްގެމަނަް ްގއ. ްެއކުލަަވއިއެހެންނަމަވެސް ްމިހާރު ްޓަަކއި ްތަަރއްޤީކުރުމަށް ްރިސޯެޓއް ްކައިރިން ްބިހުރެހާްފުށީ ްއޮތް ލާފައި

ްފަޅުރެ ްތަރައްޤީްއާއި ްޮގތުގައި ްރިސޯޓެްއގެ ްހުޅުވައިކުރުމަހާ ްއަވަހަށް ްއެންމެ ްޓަކަިއ ްބީލަށް ލައިދެްއވުމަީކްްކަށްެލވޭ

ްއެދޭ ްމިއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްބޭނުންވާްްއެދުމެއް ްރައްޔިތުން ްކޮްނމެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންަނަވން.ްއެއީ ފުރުޞަތުގައި

ްެއއަްކަމަކަށް ްމާވާރެލުގެ ްހަމައެއާެއކު ްދަންނަވާލީ. ްޒަމާންވެއްޖެވާތީ ްަވރަށް ްއަބަދުވެސް ްރާއްޖޭަގއި ކެނެރީގޭްް،ރޯޕޓަކީ

ްނަ ްވާހަކައެއް.ްކުލަނުޖެހިްމުޙައްމަދު ްކަހަލަ ްފޮލާއެއް ްޚިޔާލީ ްއަންނަ ްދައްކަުމން ްއަބަދުވެސް ްފެށިގެން ްޒަމާނުން ޝީދުގެ

ްވާހަކައެްއ.ް ްޤަބޫލުކުރަމުންދާ ްރަްއޔިތުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްގޮތުަގއި ްހުވަފެނެއްގެ ްއަބަދުވެްސ ްވާހަަކއެއް. އޮތް

ްފުރައިގެންއަޅުަގނ ްއަްށ ްާކޑެއްދޫ ްޑުމެން ްކޮށްފަގަޑ1ްްިދަނީ ްދަތުރެއް ްުކއްލިއަކަްށްއިުރގެ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ .

ްކަތާކަންތައްތަކެް ްބަޖެޓަށް ްަދއުލަތުގެ ްނުވާނެ. ްނުކުރެވޭނެަކްންއް ްނޫނީ ްމިންަވރަކުން ްކުރެވޭ ްކަންކަން ްނުވަތަ ވަަރކުން

ްެއއަޤަބޫލުކުރަން ްމާވާރެލުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަމުން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތާއަަބދު ްއަށްްރޕޯޓަކީ ްާކޑެއްދޫ ްވާހަކައެއް. ދާ

ް ްޫކއްޑ1ްްޫދަނީ ްވެސްްގަޑިއިރުން. ްްއަށް ްދާންޖެހެނީ 45ްްމިހާރު ްއެހެންވެއްޖެއްާޔ52ްްމިނެޓުން، މިނެޓުން.

ްއެ ްނާދޭްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބަދަެލއް ްއާދޭހާ ްަވރަށް ްހަމަ ްމިނިސްޓަރު.ްއަޅުަގނޑު ްޓްރާންސްޕޯޓް ްދަންނަވަން ގެްއެކު

ނަޑއަޅާފަިއވާްާމވާރެލުެގްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަރިހުންްއެދެންްމިހާރުރާއްޭޖގެްަގނޑުމެްނގެްއަދިްއަޅުްްއަރިހުންނާ ކަ

ްމިހާރުއެއަ ްދެްއވާފަްރޕޯޓް ްފަރާތަކަށް ްބިުޑކޮށް ްއެްވަނީ ްކުެރވޭނެްްފަރާތާް. ްއެކަން ްވާަހކަދެކެިވގެން ްގޮުތގައި ރީތި

ްފަހިކޮށް ްަޙއްޤުް،ނިޒާމެއް ްރައްޔިތުްނގެ ނުޑމެންގެ ނއަުޅގަ ްަގިއްއަުޅގަ ްދެޭވނީ ްއޭރުން ްއެއަރޕޯޓ15ްްާޑުމެން ްމިނެޓުން

ްއެ ްތަރަްއޤީްހަމައަށް. ްޓަކަިއްމިހާރުެއއަރޕޯޓް ްޢަްކުރުމަށް ްއެެހންނަމަވެސް ްހަވާުލކުރެވިފަ. ްގޮތުންްވަީންފަރާތަކާ ްމަލީ

ްކުރިަޔށް ްމަަސއްކަތެްއ ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިވާހަކަ ްމިނުދާތީ ދަންނަވަނީްްމިހެން

ް.ްއެްއަށްްބޭފުޅާްއެް.ހުންނެވީރަށާްހަވާލުވެްެގްމެންބަރެއްްއެނުޑމެންގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުއަުޅގަް؛ފަހަރެއްގައިްވެސް

ްކުޑަްބޭފުޅާ ްލޯބިާވްފަރާތެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއިމީއަށް ނޑު ްއަެޚއް.ްއަުޅގަ ނޑުގެ ްނޫން.ްއަޅުގަ ްދަންނަވާކަށް ްބަހެއް ސް

ްއެމަނިކުްއެ ްބަލައި ްކޮބައިޯތ ްދަތިތަކަކީ ްހުރި ްޤާއިމުްކަންަކންްފާނަށް ްިނޒާމެއް ްއެހައްލުކުރެވޭނެ ކަްނކަްންްކޮށްގެން

ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދޭްކުރުމަކީ ްމިބޮޑަށް ްބޭނުން. ްަދންނަވާލަން ްކަުމގައި ްބިނާވެގެންްްޤައުމުގައިްއެދުމެއް ހަމަޖެހުން

ނަމަްްކީ.ްެއހެންވެއްޖެްކަމަށްްވަނީއަުޅަގނޑުެގްޙަޤީޤީްމައުޟޫޢައެއީްްތް.ލަތުެގްބަޖެޓުންްުކރާނެްކަމެއްްނެމެނުވީްދައު
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ްނިޒާމުްއެބަ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްޖެހޭ ްމީހާ ްކުށްކުރާ ްދަށުން ްއަދަބުގެ ްކުށުގެ ްމާއަށް ްޤާއިމުލިބޭނެ ކުރަން.ްޙައުލެއް

ްއެބަ ްސުޕްރީްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަްމްޖެހޭ ްނިންމަން. ްވެސް ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްއެބަކޯޓުން ްހައިްްނޑުމެން ްޖެހޭ

ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިްނމަން. ްޒާުތަގއި ްޭއގެ ްވެސް ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްނިންމާްްކޯޓުން ްކޯޓުން ްދަށު ޖެހޭ

ްނިން ްލަސްުނޮކށް ްވެސް ްނިކަމެތިނިންމުންތައް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމަްނޒަރުްްމީހާމަން. ްއަންނަ ްޙުކުމް ްއަބަުދެވސް އަށް

ނަޑއެޅިފަިއވާްމަންޒަުރްމިްއަށްްޖަލުގެްގޮޅިްއޭނަްމީހާްދަނީ.ްއާދައިގެްފެނިގެންްމި ްފެންނަނީ.ްއާދައިގެްމީހާްްއަށްްކަ

ްއައިްސްބިޑިް ްފުލުހަކު ްމިްއަށް ްމަންޒަރު ްމީހާ،ްޢާފެންނަނީ.ްެއހެންނަމަވެްއަުޅވާ ްމީހާ،ްަޝރަފުވެރި ްމަތީ އިާލްބޮޑުްސް

ްމީހާްމީހާ ްއޮންނަ ްނުޫފުޒ ްވަކި ްނުވަތަ ްމަްއަށް ްނެތް ްއެނިޒާުމ ްމިްއަށް ްފެނިގެން ނޑުްންޒަރު ްއަުޅގަ ްމީކީ މެންްދަނީ.

ެށއްްކޮށްފިއްާޔްމަދުްކަމުަގއިްވިަޔސްްއޭނަްކުބޭނުްނވާނެްކަެމއްްނޫން.ްއިލްހާމުްއަޙްީސގައިްރާއްޖޭަގއިްމިްއޮތްްޑިމޮކްރަ

ްބަންދު ްއޭނަ ްއަދަބުލިބެންޖެހޭނެ. ްއޭނައޭނައަށް ްއިމްތިޔާްކުރެވެންޖެހޭނެ. ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދަށުންްޒުްއަކީ ގެ

ްމިންވަރަކަށް ްއޮންނަންޖެހޭ ްލިބިގަންނަން ްއެް،ކަންތައް ްް،މިންވަރަކަށްްނޫނީ ްދަށުން ްއުސޫލެއްގެ ްއޮންނަ ނޫނީްނޫނީ

ްެވގެން ްމީހަކަށް ްއަޅުްކަންކުރެވޭ ްއޭގެނުވާނެ. ްވެސް ްނަފްސު ްއަމިއްލަ ނޑު ްމިްގަ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ދެންނެވީ.ްްތެޭރގައި

ްއެހެންވީމާ ްވަރަށްް، ނޑު ްޢަދުލުއިންޞާްށްބޮޑަްއަުޅގަ ްަޙއްޤުަގއި،ްއެދެން ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްދަށުން ްނިޒާމުގެ ފު

ްަރއްޔިތުްނެގްޙައްޤުަގއި ްލޮބުވެތި ްޢަދުލުއިންޞާްރާއްޖޭގެ ްވެސް ްއެކުަލަވއިލާއިުރގައި ްަބޖެޓެއް،ްބަޖެޓު ްއެކަަށއެޅޭ ފުްމި

ނޑުްއެއްްއިޝޫްްބޭފުުޅންގެްހުރީްއެްކަން؛ކޮންްމައްސަލަތަކެއްްްހުރީްނިޒާމުގެްދަށުގައި ނޑުްޤަބޫލުުކރަނީްމައިގަ ްއަޅުގަ

ްބަޖެޓް ްއިހުސާސްއަކީ ްބޮޑަށް ްނުލާހިކު ްދަތިކަން ނޑިޔާރުންނަށްް.ވަނީްކުަރންޖެހިފައިގެ ްފަ ރަނގަުޅްްރަނގަޅު

ްނުލިބުމާ ް،ްއިނާޔަތްތައް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ނިޑޔާރުކަން ްނުލިބުމާފަ ްވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ،ްޒަމާނީްްމިހެންގޮސް،ްބޭނުންވާ

ނޑަށްްފެންްެއއީްެއންމެްބޮޑުްއެއްްނުންވާްަވސީލަތްތައްްނުލިބިގެންައކަށްްބޭނޑިޔާުރގެފަ ނަނީ.ްކަންތައްްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ނޑުްވަރަށްދައުލަތުންްބަޖެޓްްއެކުލަވައި ނޑިޔާރުްާލއިރުްއަުޅގަ ންގެްހުރިްކޮންސާރންތަކަކީްކޮބަިއކަން،ްބޮޑަށްްއެދެންްފަ

ްޖުޑިޝަރީ ްހުރިްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެންްައށް ްކޮންކަމެއްތޯ، ްކޮށްދެވޭނީ ްބަޖެޓުން ްކޮބައިތޯ، ްކޮންސާރންތަކަކީ

ްޤާއިމުބޭފުޅުްއެްޕްރޮފެޝަނަލީ ްވަސީލަތްތައް ްއެންްބޭނުންވާ ްކޮންކަމެއްތޯ،ްބޭރަށް ްކޮށްދޭންވީ ްޓަކައި ބޭފުޅުންްްުކރުމަށް

ނޑުމެންނަށްްދެވޭނީްކޮންްސަޕޯޓެއްތޯ ނޑިޔާރުގެްޭއގެްޒާުތގައިްޓަފްްކިަޔވަންްފޮނުވުމަށްްޓަކައިްައޅުގަ ް،ބެލުމަށްފަހުްފަ

ނޑުްޤަބޫުލކުރަނީ.ް ނޑުމެންްޤައުމަަކށްްހަމަޖެހުމެއްްނޯންނާނެްކަމަށްްއަުޅގަ ވަރުގަދަްތަނަކަށްްހަަދއިގެންްމެނުވީްއަުޅގަ

ނިންމުމަކީްއެްްބޭފުޅުންްހަމަްނިންމާްކޮންމެްމެދުްފާޑެއްްނުކިޔާނަން.ްއެބޭފުޅުންްނިންމާްނިންމުންތަކާްްއަޅުަގނޑުްއެ

ްއެ ްނިންމިޔަސް ްގޮތަކަށް ްހިނދުްކޮންމެ ްބުނާ ްނިންމުމޭ ްފަހު ްނިންމުމަކީ ްނިންމާ ްއެޤާނޫނުއަސާސީ،ްބޭފުޅުން ބާުރްްން

ްހިނދު ްނިންމުމަް،ލިބިދީފައިވާ ްކޮންމެ ްނިްނމާ ްއިޙްތިރާމުއެ ްފުރިހަމައަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާްކަށް ްއަޅުަގނޑަށް ުކރަން.

ް ްކަމުނުގޮއްސާނެ. ްޖެހޭނިންމުން ްއަުޅަގނޑަށް ްޭއގައިްެއކަމަކު ްއަނެކާ ްހުރި ނޑަްށްކަމުްމައްސަލަިއގަިއ ްއަުޅގަ ދާނެ.

ްނޫންރަނގަޅުެވއްޖެ ްމައްސަަލއެއް ްާޒތުގައި ްޭއގެ ްއެއީކީ ްކަމުނުދާނެ. ްއޭނައަށް ްބަލަނީ.ްކަމަްްއޔާ ްއަޅުަގނޑު ށް
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ނޑުްައއިިޑއާއަ،ްއެހެންވީމާ ް،އަޅުަގނޑުްދިވެހިްސަރުކާރަށްްޮގވާލަންަމއިަގނޑުްބޭނުމަކީްް،އަކީްޅުަގނޑުްހަމަްމައިގަ

ބޭނުންވާްްބޭފުޅުންްކުރުމަށްްޓަކައިްއެމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްޢަދުލުއިންޞާފުްނިޒާމުްރަނގަޅުކުރުމަށްްޓަކައި،ްހަރުދަނާ

ޓަކަިއްްކުރުމަށްބޭފުޅުންގެްސެިކއުރިޓީްޤާއިމުްއެް،ކުރުމަށްްޓަކައިޒަމާނީްވަސީލަތްތަކާްއެކުްކަްނކުރެވޭނެްނިޒާމުްޤާއިމު

ްއިޚްދައުލަތު ްފުރިހަމަ ްބާރަކާއި ްހުރިހާ ްއިނާޔަތަާކއި ްހުރިހާ ްދޭންޖެހޭ ްއެްން ްކޮށްދެއްވާށޭ. ްކަންކަން ްހުރިހާ ްތިރާމާއި

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްބޭފުޅުންނަށްްމިއަދުްފެނިގެންްމި ދަނީްދައުލަތުގެްޖުޑިޝަރީްނިޒާމަށްްބަލާއިުރްްދަނީ،ްއަުޅގަ

ްހެކި ްމީހާ ްދިނުމުހެކިދޭ ްމަރާގެ ްއޭނަ ްއެބަްސަބަބުން ްގެއްލުމާްކުރިމަތިލާން ްމީހާ ްޢާއިލާ ްއެބަްްޖެހޭ.ްއޭނަ ްކުރިމަތިލާން

ްއަންާދލުމާ ނިޑޔާރުންނަށްްކުރިމަތިލާންްއެބަްޖެހޭ.ްއޭނަްއެެސޓުތައް ްގޮތަްޖެހޭ.ްމީކީްފަ ،ްށްވެްސްއެންމެްެއކަށީގެްނވާ

ނޑުމެންްއެބަްއްްކުރަނީ.ްއެހެންވީާމ،ށްްކަންތަކަންތައްްކުެރވޭނެްނިޒާމެއްްނޫން.ްގަދަްމީހާްގަދަކޮްްމިގޮތަށް ޖެހޭްްއަުޅގަ

ްފަރުމާކޮށްގެންތޯ ްޤާނޫނެއް ްޮކން ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްިނޒާމަކީ ްަމއިަގނޑު ްކުރުްމިް،މިކަންކުރެވޭނެ މަށްފަހުްކަންތައް

ްނިޒާމު ްކުރެވޭނެ ްވަރަށްްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ.ްހަމައެއާްްހަމަޖެއްސުން ނޑުޮބޑަށް ްައޅުގަ ސަރުކާރުްންްގެމެންއެކު

ްއެބަ ްވަޒީފާްޤަބޫލުކުރަން ްމީހަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޭނަޖެހޭ ްއެީއކީްްއަދާުކރިޔަސް ްހެދުމަކީ ްގޮތެއް ްހިތުހުރި އަށް

ްވެގެންއަ ްސިޔާސަތަަކށް ްމިޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭފުޅެއްްމަޖިލީހުގައިްނުވާނެ. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަާދކުރަނީ ްަވޒީފާ ް،މިސާލަކަށް

ްވަ ްކަމުަގއި ްުކއްޖެއް ްއޭނައާްްނީްނުވަތަ ްއަުޅަގނޑުމެންްނަމަ ްއިހާެނތިކޮށް ްހެދުމަކީްްނަށްދޭތެރޭ ްލިބުނީތީ ަސރުކާރެއް

ނޑުމެންްބޭނުން އެްއގޮތަށްްއޭނަްވަޒީާފްްވާްގޮތެއްްނޫން.ްއޭނަގެްފިކުރާއެީއކީްޒަމާނީްޑިމޮކްރެސީެއއްްނޫން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްނުއަ ްައށް ްވަޒީފާ ްހުރެގެން ްިފކުރުަގއި ްއޭނަގެ ްކަމަށްފޫޒުދާކުރެވެންޖެހޭނެ. ނޑުމެންްްވަނީްފޯރުވާ ްއަޅުގަ ްދެން ނަމަ

ގެންްމެނުވީްއަުޅަގނޑުމެންްއިމްޮކށްޤާްލަކުންްކަްނަކންްކުރަން.ްމިްނިޒާމުއަށްްނަސޭހަތްދޭންްއޮންނަްއުސޫްޖެހޭނީްއޭނަ

ްއޮހޮރުވުމާ ްލޭ ްާއއި ްމާރާމާރީ ްތަޅާފޮޅުމާއި ްތާއަބަުދ ްސުލްޙަމަސްލަޙަތެއް. ްނެތް ްއަށް ްރާއްޖެ ްއްަތކާްކަންތަްމި،

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެފޯޑުކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ ްކަމެްއްނޫންމެންނަށް ްކުރެވޭނެ ްއެހިތާމަވެރިްއަހަރަްށްވެގެނ5ްް.ްވޭތުވެިދޔަ ިދޔައީ

ްއަލިފާންްބޯޅަްހާދިސާްފަ.ކަންތައްްކުރިމަތިލާްވުރެްކުރިންްމާީޒގައިްވެސްްއޮތީްއެްައހަރަށ5ްްމަންޒަރުތައް.ްވޭުތވެދިޔަް

ެޑއްްނުކުރެވޭޭންންނަށްްތާއަބަދުްމިްކަންތައްތަކަށްްއެފޯކަންތައްްއޮތީްއެހެން.ްއަޅުަގނޑުމެްޔަސްްއެކަމުގައިްވިްއަށްްބެލި

ްްމި ްމިދަންނަވަނީ.ްއާދޭހާ ްދެްއެކު ްޖުޑިޝަރީްްފަރާތުންްްއެދެނީ ްސަރުކާރާ،ްހަމަްމަޝްވަރާކުެރވިގެން އާ،ްހަމައެއާެއކު

ްމަޖިލީހާ ްަރއްޔިތުްނގެ ްވާހަކަދެެކިވގެންްއެާއއެކު ްެވސްްމްްރީޕްސު، ްއެބަްކޯޓާ ްވާހަކަދެެކިވގެންްްވާަހކަދައްކަން ޖެހޭ.

ްޤައު ްނިޒާމެއް ްޢާއިމުރަނގަޅު ްނިާޒމެއް ްޤާއިމުކުރަްނޖެހޭ.ްއެއްބަިއވަންތަކަމުގެ ްނިޒާެމއް ްވަރުގަދަ ްމެނުީވްުމގައި ކޮށްގެން

ްމިްޤައުމުަގއިްމި ްނެތް. ްއެކުަލވައިްހަމަޖެހުމެއް ްބަޖެޓެްއ ްބޭނުޤައުމުަގއި ްލުުމގެ ްވެްސްމެްއ ްމާދަމާ ްނެތް. ވެސް

ފައިސާްފޮއްެޗއްްލިބެނީް.ްއެއީްސަބަބަކީްބަޖެޓެއްްލިެބނީ،ްގެްބޭނުމެއްްނެތްބަޖެޓުްމާރާމާރީްހިންގަންޏާްމިްތަޅާފޮޅައި،

ްފަރާ ްބޭރުގެ ްއެހީތެރިކަމާ ްމަދަދާއި ްކަމަށްތްތަކުގެ ްނެތިއްޔާްއެުކގައި ްސްޓެބިލިޓީ ްމިތާ ްވާތީ. މިތާގަިއް،

ްއެއްަބއިވަންތަް ްހަކަމެއް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމީ ްނެތް. ްވެސް ްފަރާތެއް ްދޭނެ ްފައިސާ ނޑުމެންްމައެއާނެތިއްާޔ ްއަުޅގަ ެއކު
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ްއެބަ ްފަރާްޤަބޫލުކުރަން ްޚިޔާނާތްތެރިވި ްދައުލަތައް ްމިއަދު ްެގނެސް،ްޖެހޭ ްކުރިމައްޗަށް ްކޯޓު ްނެގިްްއެތްތައް ްއެ މީހުން

ނުޑމެންްއެބަްއެބަކުރަންްގެނެވޭނެްނިޒާމެއްްެވސްްޤާިއމުްއަނބުރާްސަރުކާރަށްްފައިސާ ތަކަށްްޖެހޭްރިސޯޓުްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްއެ ްވިަޔސް ްބޭފުޅެްއްކަމުގައި ްކޮންމެ ްއެއީ ްއަތުން ްމީހުން ްނުަދއްކާ ްފައިސާ ްދައުލަތަށްްްވެސް ްފައިސާ މީހެްއެގްއަތުން

ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑަށް ްހަދަން. ްގޮތް ްފަރާތްތައްްލިބޭނެ ްދައްކަންޖެހޭ ްފައިސާ ްފުރަތަމަ ްމީހެް،ދަނީ ްނަންްވަކި ްއގެ

ްޚިޔާލުް ްނަން ްމީހެއްގެ ްަވކި ްނޫން. ްވެސް ްމިްގައިދަންނަވާކަށް ްނޫން ްވެސް ނޑަްށްވާހަްއޮތީމަ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީކީ. ަކ

ްފައިސާއެ ްދައުލަތަށް ްވަަރކީ ްނގޭ ްމިޓެކްސް، ްމީހުން ްއެްނުަދއްކާ ްވަރަްށގިަނކަން. ްއެގޮތަށްްްޤައުމުގައި ކަންތައް

ް..ނުވާނެ.އޮެވގެން

ް

ްތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއު

ްއ2214ްެޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް އުފުލާނެްެއްއވެްސްބަޖެޓުގެްޒިންމާްވަނަްއަހަރަށްްހުށަހަޅާފައިވާްބަޖެޓަކީ

ްޒިންމާދާރުްފަރާތެއް ްސަުރކާރު ްހޮވުނު ްއަލަށް ްއެެހންކަމުން ްބަޖެޓެއް. ްމިްްވާްނެތް ްހުށަހެޅުމަކީްބަްގޮތަށް ްއަލުން ޖެޓް

ްހޮިވގެންދާއިރުް ްސަރުކާރެއް ްއާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލު. ްޤަބޫލުކުރާ ްހަމަ ްވެސް ް،އަޅުަގނޑު

ްސަ ްތަންފީޛުއެ ްިސޔާސަތުަތއް ްބަޖެޓުންރުކާުރގެ ްަޓކަިއ ްބަޖެޓުްކުރުމަށް ހަމައެކަނިްްފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެކަން.

ްިސޔާސަތު ްވީްސަރުކާރުގެ ްެއއްޗަކަށް ްފުރުް،ހިނދުތަންފީޛުކޮށްދޭނެ ްއެ ްސަރުކާރަށް ްކޮންމެހެންއެ ވެްސްޞަތުދިނުމަކީ

ްކަ ްރިވައިސްކުރަްންކުރަންޖެހޭނެ ްއަލުން ްބަޖެޓް ްމި ްމަޖިލީހަށް ްގޮވާލަން ްސަުރކާރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން މެއް.

ްކު ްބަހުސްކުުރން ްއިތުރަށް ްމެދު ްބަެޖޓާ ްއެއަށްފަހު ްނެތުމުގެްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްބަޖެޓު ްމި ްޫނނިއްޔާ ްގެންދިއުމަށް. ރިއަށް

ްެއީއް ްއެުޅވުމަކީ ްބޮލުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޒިންމާ ްހުރަސްއެޅުމުގެ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްސިޔާަސތުތައް ްސަރުކާރުގެ ސަބަބުން

ް ްުނވާތީ. ްއުސޫލަކަށް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްަރއްޔ2214ްިއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްއަހަރަށް ތުންނަްށްވަނަ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްބަޖެޓަށްވާން ްފުރިހަމަވާެނ ްއުއްމީދުތައް ްކުާރ ްޓަކައި ްމުސްތަޤްބަލަށް ްކުރިއެރުމާިއ ފާގަތިކަމާއި

ްރިވައިސްކޮށްގެްން ްބަޖެޓު ްމުޅި ްއަލުން ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްމިއަދު ްސަރުކާރު ްހުށަހެޅި ްބަޖެޓް ްއެ އެހެންނަމަވެސް

އެްފުރުޞަތުްލިބޭނެްކަމަށްްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީްހަމަްމިްމަޖިލީހުގައިްއެހެްންްނޫނިއްޔާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްސަރުކާރަށް

ްވަރަށްް ްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަުކރާ ްހަމަ ްެވސް ނޑު ްައޅުގަ ްެއްކަންކަމަކީ ްފަދައިން ްފާހަގަކުެރްއވި ްވެސް މެންބަރުން

ްޢަބްދު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހޮވިަވޑަިއގަތް ްއަލަށް ްއެްއކޮށް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްهللا ޔާމީނަށް

ްސަރުކާރާް ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަރުޙަބާކިޔަން. ްމަނިުކފާނަށް ްއެ ްނަމުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއެންމެހައި ކުޅުދުއްފުށީގެ

އެްއކޮށްްމަސަްއކަތްކުރަން.ްެއހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުންްއަަބދުވެސްްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީްހުރިހާްދިވެހިްރައްޔިތުްނެގް

ްޓަަކއި.ްޙަ ްކަމަށް ްަޓކައި،ްފާގަތި ްކުރިއެރުމަށް ްމީހުންގެ ްޓަަކއި،ްއެ ްރަްއިޔތުންގެްމަސްތަޤްބަލަށް ްިދވެހި އްޤުގަ.ްހުރިހާ

ްމަސައްކަތްކުރަން.ް ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްއެއްކޮށް ްސަރުކާރާ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ ްމަަސއްަކތްކުރާ ްސަރުކާރުން އެގޮތަށް



63 

 

ްއިރާަދކުރެއްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއެކަން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުިރއަށްގެންދާނަން. ްއެމް.ޑީ.ޕީން ވިްއޔާ

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއިންސާފު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްނުކުންނަން ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބައިބަިއވުމުން ްއޮްތ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަ ްގޯސް ްއައީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއަބަދުވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޖެހޭ. ްރަނގަޭޅްއެބަ ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްބުނެ، ްގޯހޭ ެމއް

ްކޯަޓކަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫުލުކރީ. ްެއއްކޮށް ްސާބިތުކަމާ ްވަރަްށ ްނަތީޖާ ްިއންތިޚާބުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ބުނަމުން.

ްބޭފުޅުންް ްއެިކއެކި ްމަރުޙަލާތަކުަގއި ްއެކި ްތަފާތު ްފެނިގެންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ނުދާނަން.

ނޑިޔާރު ްދިވެހިްފަ ްދެން ްމިއަދު ްމަންޒަުރތައް. ްނުފޫޒުފޯރުވަމުންދިޔަ ްތަފާތު ްއިންތިޚާބަށް ްބޭނުންކުރަްއަވއިގެން ންެގ

ްހަމަްވަރަށްް ްމިހާރުވެސްްއިލެކްަޝންސްްކޮމިޝަން ްހަމަްއޭރުވެސް ނޑުމެނަށް ްފިކުުރުކރޭ.ްއަޅުގަ ރައްޔިތުންްވިސްނައި

ްއިންތިޚާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނގަޅު.ްމިީއްރަނގަޅު. ްވަރަށް ްެވސް ްފުއާދު ްމިހާރު ްދެން ްކާމިާޔބުވީމާ ބު

ނޑުމެންްއަބަދުވެްސްދައްކާނީްޑިމޮްކރަޓިކުްނިޒާމެްއގެްތެެރއިްން އަޅުަގނޑުމެންނާިއްއެްބޭފުޅުްނނާްހުރިްތަފާތަކީ.ްއަުޅގަ

ނޑުެމންްމިއަދުްވެސްްމިްބުނަނީ ސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްއެބަްތިއްޭބްްކަންތައްތައްްކުރަންޖެހޭްގޮތުެގްރިވެތިްނަމޫނާ.ްއަޅުގަ

ނިޑޔާރުން.ް ްފަ ްބައެއް ްމަދު ްތިއްޭބ ްއެބަ ްވެސް ްކޯުޓތަކުަގއި ްއެހެން ްއަދި ނޑިޔާރުން. ްފަ ްނެރެންޖެހޭ ްކޯޓުން އެ

ރައްޔިތުންނަށްްއިންސާފުްނުލިބިްރައްޔިތުންނަށްްތަރައްޤީެއްއްނުލިބޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށްްތަރައްޤީްހޯދަންްބޭނުންވާްނަމަް

ްއަކީ.ްްއިންސާފުން ްއެްއޗެްއްތަރައްޤީ ްއަންނަ ްތެެރއިން ްެޖހޭ.ްއިންސާފުގެ ްއެބަ ްަތންތަންްރަނގަޅުކުރަން ްހުރި ބޭރުަގއި

ް ްއެއާއެްއކޮށް ްއެްއކޮށް.ްހަމަ ްތާއީދާ ްގިަންރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްވެސް ްކުޅުދުއްފުށީގެ ްއައީ ްވެރިކަމަށް 2214ްމިްސަރުކާރު

ދޭންްމިްސަރުކާރުންްވަޢުދުވެަފއިްހުރިްވަަރށްްގިނަްކަންަތއްތަެކއްްއެަބްވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއިްކުުޅދުއްފުއްޓަށްްކޮށް

ްފެންވަުރގެް ްއެކަށީގެްނވާ ްހޮސްޕިޓަްލ ްކުޅުދުއްފުށީ ްއެޅުާމ، ްެއއަރޕޯެޓއް ްުކޅުދުްއފުށީގައި ްއޭގެތެރޭަގއި ހުރި.

ްަކން ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްސަރުކާރުން ްމި ްކަންކަމަކީ ްމި ްބަދަލުކޮށްދިނުމާ، ްއެާއއެްއކޮށްްހޮސްޕިޓަލަކަށް ްހަމަ ތައްތައް.

ްއަދިް ްކަންތައް. ްނިންމާފައިވާ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްސަރުކާރުން ްވެސް ްަކންތަކަކީ ްމަގުހެދުމުގެ ކުޅުދުއްފުށީގެ

ް ްއިތުރު ްކުޅުދުއްފުީށގައި ްސަރުކާރުްނ ްމިދިޔަ ްވަނީ.2ްްއިތުރަށް ްބިްނގާއަޅާަފއި ްަޓކައި ްއެޅުމަށް ޕްރީސްކޫލް

ް ްއެކުްއެހެންނަމަވެސް ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ްނެތްކަން ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްެއއިން ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ މި

ްާތއީދުކުރުމުންް ްިމްސަރުކާރަށް ްަބޔަކު ްގިނަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިުތންގެ ްގޮުތަގއި ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާ ްކަެމއް. ފާހަގަކުރާ

ް ްރަްއޔިތުންނަށް ްަކންތައްތައް ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ނުޑްއެއީ ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަްއ. ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ޓަކައި

ްވަޢުދުތަްއް ްވެފައިވާ ްމަނިުކފާނު ްޓަކައި ްކުުޅދުއްފުއްޓަށް ްގޮވާލަނީ ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ރާއްޖޭގެ

ްދޭ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްައޅުަގނޑު ްބޭނުންްގޮތް.ްއިރާދާކުރެއްިވއްޔާ ްރަްއިޔތުން ްއެއްބާރުލުންްފުއްދަވައިެދްއވާށޭ.ްއެއީ ންޖެހޭ

ްއަބަުދވެްސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަރުވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަން ްދޭނެކަމުގެ ްމަނިކުފާނަށް އެ

ްކަންކަންް ްމި ްއުޖާލާވުން. ްކުރިމަުގ ްބޭނުންވަނީ ްރަްއޔިތުން ްތަރައްޤީ. ްބޭނުންވަނީ ްރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްރައްިޔތު ްޓަކައި ްއޮތްކަމުަގއިްހާސިލުކުރުމަށް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްގެންދަނީ. ްއެ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްއަބަދުވެސް ން
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ްޓަކަިއް ްމުސްތަޤްބަލަށް ްބޭފުުޅންގެ ްއެ ްޓަަކއި، ްކުރިމަގަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތްެވ، ްރަނގަޅު ްަރއްޔިތުންނަށް ވިޔަސް

ްމަސަްއކަތް ްއެއްކޮށް ްސަރުކާރަކާ ްއެ ްރައްޔިތުން ްަވންޏާ ްކަމަށް ްވާ ްގޮތް ްބޭނުންްރަނގަޅު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުާރނެ.

ްއަތޮުޅގައިް ްހދ. ްވެސް ްދިޔައިުރގައި ްދިވެހިރާއްޖެ ްިމހާތަނަށް ްފާހަގަކުރަނީ ްއެކު ްހިތާމައާ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ތަރައްޤީ.

ްލިބެންް ްއަތޮޅުގައި ްހދ. ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްއެކަށީގެްނވާ ްއެއާެއއްކޮްށ ްހަމަ ްނެތްކަން. ްއެޅިފަިއ ްރިސޯޓެއް އެްއވެސް

ްކުރުމަށްްޓަކަިއްސަރުކާރުންްވަރަްށްބޮޑެތިްމަސަްއކަތްކޮްށގެންްެމނުވީްމިްކަްނކަމުންްއަަރއެްއްްނެތްކަން. މިްކަންކަން

ްއެްއްސަރަހައްދު.ްޑުމެންނަކަށްްުނގެނެޭވނެ.ްތިލަދުްްއަޅުަގނ މައްޗަކީްާރއްޖޭެގްމުއްސަނދިކަންްއެންމެްރަނަގޅަށްްއޮތް

ްބެއްޔަސް ްބެް،ރަށްރަށަށް ނޑުދޮށްަތކަށް ްގޮ ްތައަދި ްއޮތް ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްިމ ނެއް.ްްއޔަސް

ގެްހަކަށްްހަނިމާދޫްއެއަރޕޯޓްްޔޫރަޕުްވީހާްައވަް،ނަމަްތަރައްޤީކުރަންްމިްސަުރކާރުންްޭބނުންވާްއެހެންކަމުންްތިލަދުންމަތި

އްޗަށްްގެންނަންްބޭނުންވާްތަރައްޤީްމަށްްބަދަލުކޮށްގެންްމެނުވީްތިލަދުންބޯޓުްޖެއްސޭްފެންވަރުގެްތަަނކަށްްވަރަށްްައވަހަ

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންްދިރިްްހާސ64ްްމަތީގައިްދިވެހިްރައްޔިތުން.ްމުޅިްތިލަދުންްތިލަދުންމައްޗަކަށްްނުގެނެވޭނެ.ްއަޅުގަ

ްހިްއުޅޭ.ްއެބަ ްޙައްޤުަތއް ްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްއަބަދުމާޔަތްމި ްސަރުކާރުން ްމިކޮށްދިނުމަކީ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްވެްސ

ްވާނެްެއއްެޗއްދުންމަތީގެްރައްޔިތުންްވެަފއިވާްޤުޤައުމަށްޓަކައިްތިލަ .ްނޫންްރުބާީނައކީްމިްޤައުމުްހަނދާންނައްތާލައިގެން

ްތިލަުދން ްއަބަދުވެސް ްއެހެންވީާމ،އެކަމުަގއި ްބޭނުންވޭ. ްތަަރއްީޤ ްރައްޔިތުން ްދަންނަވަނީްްމަތީގެ ްމި ނޑު ައޅުގަ

ސަުރކާރުންްވަރަށްްިއސްކަމެއްްީދގެންްމެނުވީްއަުޅަގނޑުމެންގެްިމއަދުގެްހާލަތުންްޓަކައިްްމަތިްތަރައްޤީކުރުމަށްތިލަދުން

ްނުގަނެވޭނޭއަޅުަގނޑު ްނުކުމެެއއް ްކުރުމަށްމެންނަކަށް ްމިކަން ްމިް. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮވާލަނީްްޓަކައި ްމި ްވެސް ްސަރުކާރަށް

ްހަ ްޮކށްދެއްވުމަށް. ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްމަަސއްކަތްތަްއ ްއެންމެހައި ްހުރި ްއަބަުދވެސްްކުރަން ްސަރުކާރުން ްެއއާެއއްކޮްށ މަ

ްކުރިމަގަށް ްރައްޔިތުންެގ ްހަމަޖެހުމާއި ްރައްޔިތުންެގ ްހުރިހާްްވިސްނަންޖެހޭނެ ްކުރަންހުރި ްސަރުކާރުން ޓަކައި

ްކޮށްް ްޤަބޫް،މަސައްކަތްތަެކއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތްްިނންމުމަށް. ްސަރުާކރެއް ްކޮންމެ ްވިޔަްސްލުކުރަނީ ކަމުަގއި

ްކު ްކުރިއަށްރައްޔިތުންނަށް ްމިްްރިމަުގގައި ްސަރުކާރުން ްއެހެންކަމުން ްކަމަށް. ްހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ްގޮތްތައް ދެވޭނެ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްވެސް ްއުއްމީދުކުރަން.ްމަްސެވރިންނަކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުއްދާނެކަުމގައި ްެއއްގޮތަށް ްވަޢުދުތަކާ ްވީ ކަންތައްތައް

ްވަ ްރާއްޖޭގަ.ގިނަ، ްއާބާީދއެްއ ްބޮޑު ްވެްރަށް ްއެމަސްވެރިންނަށް ްނުފުރިޔަސް ްފުރިޔަސް ްމަހަށް ްދޭންްްސް ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްެއއާެއއްކޮްށ ްހަމަ ްކަމެއް. ްކުރަންެޖހޭނެ ްސަރުކާރުން ްދިނުމަކީ ްފައިސާ ްވަޢުުދވި ަޓކަިއްްސަރުކާރުން

ްއަ ްވަޢުދުތަކެއް. ްފުއްދަންޖެހޭނެ ްހަމަ ްެވސް ްވަޢުދުތަކަކީ ްވެފަިއވާ ްކުޅުދުއްފުއްޓާ ްހިމެނޭ ނޑު ްތިލައަުޅގަ މަތީެގްދުންދި

ްއެް ްދާއިރާަތކެއް. ްގިނަ ނުޑވެިރން ްދަ ްމަސްވެރިންނާއި ްަބއިވަުރ ްވަރަށް ްސަރުކާރަށްްްދާއިރާތަކަކީ ްމި ބޭފުޅުން

ްއެްވޯޓުދެްއވާފައިް ްސަރުކާރުންްްވަނީ ްުއއްމީދުތައް ްުއއްމީދުގަްްބޭފުުޅންގެ ްހުރިހާްފުއްދައިދޭނެކަުމގެ ްެއ ްއެހެންކަމުން .

ްފުއްދައިދި ްއަޅުއުއްމީދުތަެކއް ްހަމައެއާއެްއކޮށްްނުމަީކ ްކަމެއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކިބައިން ްސަރުކާރުގެ ްމި ނޑު ގަ

ްހުރި.ް ްުކރިއަށްްނުގޮްސްއެބަ ްެފށި،ްެއއްެވސްްމަސަްއކަތެއް ްބަނދަުރގެްމަސަްއކަތް ްރަށްރަުށގައި ްބައެއް ތިލަދުންމަތީގެ
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ްއަވަ ްީވހާ ްހަމަ ްބަނދަުރގެްމަސަްއކަތްްވެސް ްހިރިމަރަދޫގެ ްކުރިއަށްްއެގޮތުން ްބާރުްސްޕީޑެްއގައި ހަކަށްްމިްސަރުކާރުން

ގެންގޮސްދިނުމަކީްހަމަްއަުޅަގނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްއެޭދްކަމެއް.ްހަމައެާއއެްއކޮށްްކުިރނބީގެްބަނދަރުގެްމަސައްކަތްް

ްއެންމެނަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެވޭނީ ްކުިރއަށް ްތަރައްޤީގައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ްބޭނުންވާްވެސް ށް

ްހައިސިްއޔަތުްން ްމެންބަރެއްގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްކުޅުދުއްފުށި ްމިައދު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަްއެވގެން.ްއެހެންކަމުން އެންމެހައި

ްއިސްދައުެރއްް ްއެންމެ ްތަރައްޤީވުމުގައި ްތިލަދުންމަތި ްތިލަދުންމަިތ. ްމުޅި ްކުޅުުދއްފުއްޓަކީ ްވިޔަސް ހުރިކަމުގައި

ްކުޅުދު ްބޭފުޅުްނގެްއަދާކުރަންޖެހޭނީ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްތިލަދުންމަތީގެ ްރަްއޔިތުންނަީކ ްކުޅުދުއްފުށީެގ އްފުށި.

ްވާތީް ްރަށަކަށް ްދިރިުއޅޭ ްރައްޔިތުންަތކެއް ްމަސަްއަކތްކުރަމުންގެންދާ ްޓަަކއި ްކުރިމަގަށް ްދީގެން ްޚިދުމަތްތަކެއް ހުރިހާ

ްދަްއކަން ްވާހަކަ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްިމއަދު ްމިއަދުްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްވެސް ްއަކީ ްިފނޭ ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްޖެހެނީ. މި

ްއަވަހަކަށްްމިްސަރުކާރުންް ްީވހާ ްފިނޭގައި ްއުއްމީދުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވެފަިއވާްރަށެއް.ްއެހެންކަމުން ޕްރީސްކޫލެއް

ްިމހާރުވާނީ ްސަރުކާރުން ްމި ްޓަކަިއ ްއެޅުމަށް ްޕްރީސްކޫެލއް ްއަދި ްއަަޅއިދޭނެކަން. ްބޭނުްނވާްްޕްރީސްކޫލެއް އެކަމަށް

ް ްެވސް ްފިނޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ްސާފުކޮށްފަ. ްވެސް ްސަރުކާރުނ2214ްްްމަޢުލޫމާތު ްމި ްްޕރީސްކޫލެއް ްއަހަރު ވަނަ

ްފިކުުރް ްިސޔާސީ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއެދޭ ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ އަޅައިދިނުމަީކ

ްދިިރއު ްވިޔަސް ްއަސާސީްތަފާތުވިކަމުަގއި ްލިބެންޖެހޭ ްއެންެމންނަށް ްެއއްކޮށް. ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްޖެހެނީ ްމި ޅެން

ްއޮްތް ްމިހާރު ްވެސް ްއަކީ ްއާސަންަދ ްއެހެންކަމުން ްޚިދުމަތްތަކެއް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްއެއްކޮށް ްފުރިހަމަކަމާ ޚިދުމަތްތަކަކީ

ްުއޅޭ ްބަލިތަކުގަިއ ްބޮޑެިތ ްގެންދެިވ، ްހާލަތަކަށް ްރަނަގޅު ްމިއަށްވުރެ ްހުސްނުާވްްހާލަތުން ްއާސަންދަައކީ ރަްއޔިތުންނަށް

ްކަމެއް.ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިމެނުމަކީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއިންތިޒާމެއް ްހެދޭނެ ްސަރުކާރުން ްމި ްގޮުތަގއި އެްއޗެްއގެ

ްއެަބް ްފެންނަން ްކަންތައްތައް ްގިަނ ްވަރަށް ްފުރިހަމަނުވާކަމުގެ ްބަޖެޓު ްމި ްބަލައިލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދައްކަންޖެހިފަ.ްހުރި ްފައިސާ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްކުންފުިނތަކަށް ްބައެއް ްއޮތް ްއެބަ ްސަރުކާރުްނ ްމިއަދުވެސް .

ްކޯޓުންް ްސަރުކާރުން ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްހިމަނާފައެއްުނވޭ. ްފައިާސެއއް ްެއއްވެްސ ްއެއިން ްބަޖެޓުަގިއ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްމައްސަ ްއެތަްއ ްަހއްލުކުރަންޖެހިފައިާވ ްއެކަންކަމަްށްބޭރުގައި ްގޮތަކުން ްނިމޭ ްއެކަންކަން ްހުރިއިރުަގއި ްިމައދު ލަތަެކއް

ދޭންޖެހޭްފައިސާްލިބޭނެްއެއްެވސްްއިންތިޒާމެއްްމިްބަޖެުޓގަިއްހަމަޖެހިފައެއްްނެތް.ްއެހެންކަމުންްމުޅިްބަޖެޓަކީްއެއްޮކްށް

ްޖެ ްއެބަ ްވާން ްމިައދު ްބަޖެޓަކަށް ްހިމެނިފައިވާ ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްމި ްއާމުދަީންރިވަިއޒްކޮށް ްދައުލަުތގެ ްހަމައެާއއެްއކޮށް ހޭ.

ބިލިއަންްރުފިޔާ.16ްްއިތުރުކުެރވޭނެްއެްއވެސްްގޮެތްއްމިްބަޖެޓުގައިްނެތްއިރުްބަޖެޓުންްޚަރަދުވާނެްކަމަށްްއެބަްދައްކާް

ް ްއާމުދަނީ ްވަންދެނ12ްްދައުލަތުގެ ްައހަރުތަކެއް ްއެަތއް ްތަކުރާރުކޮށް ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ ްނާރާ. ދައުލަްތްްބިިލއަނަށް

ްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގަިއްމިއަުދް ްވެްސްޮގވާލަން ްފުރުޞަތުގައި ނޑުްމި ދަރަނިވެރިކުރުމަކުންްނުދެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެބަް ްވީާހްއަވަހަކަްށްތަންފީޛުވާން ްޓެކްސްެގްޤާނޫނު ްިއންކަމް ްއޮތް ްއައުުމގައި ްތަޅުމަށް ްމަރުޙަލާްނިމި އޮތް،ްކޮމިީޓގެ

ްކުރެ ްދައުލަތަށް ްއެްޖެހޭ. ްރައްޔިތުން ްދަރަންޖެހުނީމާ ްދައުލަތް ްއަބަދު ްޚަަރދުކުރެވޭނީ. ްއެއްޗަކުން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ވޭނީ
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ްދަނީ.ްމިއަދުް ްއެ ްމިއަދު ްދައްކަމުން ްރުފިޔާްޗާޕުކޮްށގެްނ17ްްދަރަނި ްދައުލަތުން ްޑޮލަެރއްްނުލިބެނީ ްއަްށްވެސް ރުިފޔާ

ްހައްލު ްކަންކަން ްމި ްނެރެމުންެގންދާތީ. ްމާކެޓަށް ްއެހެންނަމަވެސްްރާއްޖޭގެ ްިއތުރުކޮށްގެން. ްއާމުދަނީ ްދައުލަތުގެ ކުރެވޭނީ

ްފާހަގަކޮށްަފއިްނުވުންް ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްކުރަން ްޓަކައި ްއިތުުރކުުރމަށް ްއާމުދަނީ ްދައުލަތުގެ ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ މި

ްސަބަބު ްެއއް ްތާއީދުނުކުރެވޭ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްބަޖެޓު ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޮވުނުްއެއީ ްއަލަށް ްއެހެންކަމުން .

ްޓަކައިް ްއިތުރުކުރުމަށް ްާއމުދަނީ ްދައުލަުތގެ ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސަށް ްއިކޮނޮމިކު ްއިޤްތިޞާދީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަރަނީެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނޭގ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުަރއްާވށޭ. ްމަނިކުފާނު ްަކންތައްތައް ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުގައި

އަހަުރވެގެންްމިްދަނީްތިަލފަތްްހަމަްނޫންްބަޖެޓެއްްފާސްކުރަމުންގެންދާތާ.ްމިްހުރިހ6ްްާޓެއްްމިްޤައުމުަގއިްމިހާރުްބަޖެ

ކަމެއްަގއިްބަޖެޓުްތިލަފަތްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްބާޒާުރގައިްމުދާްއަގުބޮުޑވެ،ްއެހެންްހުރިހާްޚިދުމަތެއްގެްައގުްމަްއޗަށްް

ްރަ ްސަބަބުން ްއެކަުމގެ ްދޭ. ްލިބޭްއެބަ ްދައުލަތަށް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެމުންދަނީ. ްމިއަދު ްދައްކަން ްފަިއސާ ްއެ އްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްތަަނވަސްކުުރމަކީ ްމަގުަތއް ްއިތުުރކުެރވޭނެ ްއާމުދަނީ ްގޮތަކަށް ްއޮްތ ްއިތުުރވާން އާމުދަނީ

ްއެްފައިާސްހޯދުމަށްްޓަކައިްދައުލަތުންްކުރަންޖެހިފައިވާްކަމެްއ.ްދައުަލތުންްޚިދުމަތްދެވޭނީްދައުލަތަށްްފައިސާްލި ބިގެން

ްވެްސް ްއަޅުަގނޑަށް ްޖެހޭ. ްެއބަ ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިައދު ްބޭނުން ްވަސީލަތްތަެކއްގެ ްހުރިހާ ްހުރި ބޭނުންކުރެވެން

ްރައްޔިތުންނަށް ްނަމަ ްދިމާކޮށްފި ްއިތުރުކުރަން ްާއމުދަނީ ްދައުލަތުގެ ްއިން ްފައިސާ ްހޯދޭ ްއަތުން ްރަްއޔިތުން އޭގެްްއެނގޭ

ތަކުލީފުލިބޭނެކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިނިވަންްއިޤްތިޞާދެްއަގއިްދައުލަތުަގއިްއެބަްހުރިްބަިއވަރުްތަންތަން.ްއެކަންކަމުެގް

ފުރިހަމަްފައިދާނެގޭނެްކަންތަްއތައް.ްރާއްޖެްއަށްްއިތުރުްއިްނވެސްޓަރުންްގެނެސްްެއްއިްނެވސްޓުމަންޓުތަކުންްދައުލަތަށްް

ްއާމު ްއަދަދަކަށް ްފައިދާތައްްބޮޑު ްލިބޭ ްުޖމްލަކޮށް ްގޮތެއްގައި ްޢާއްމު ްދައުލަތަށް ްއޭރުން ްލިބެމުންދާނެ. ދަނީ

ްއާމުދަނީް ްދައުލަތުގެ ްޓެކްސްނަަގިއގެން ްއިތުރަށް ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން ްހައްލެއް ްހަމައެކަނި އިތުރުެވގެންދާނެ.

ްރަ ްސަބަބުން ްޓެކްސްެނގުމުގެ ްއަތުން ްރަްއޔިތުން ްެއއީކީ. ްލިބޭެންއިތުރުކުރުން ްދައުލަތަށް ްނިކަެމތިވުމަކީ އްޔިތުން

އެްއވެސްްމަންފާއެއްްއޮންނާެންކަމެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުންްދައުލަތުންްއެބަޖެހޭްއިތުރަށްްވިސްނައި،ްދައުލަތުގެްއާމުދަނީް

ްނޫނިއްޔާް ްގެންދަން. ްމިއަދު ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްެއގޮތްތަަކށް ްހޯދައި، ްޮގތްތައް ްއިތުރު އިތުރުކުެރވޭނެ

ނޑުމެންނަށްްއަޅު ްއަޅުގަ ްއުއްމީދުތައް ްއަންނަ ްކުރަމުން ްރަްއޔިތުން ްޓަކައި ްކުރިމަގަށް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ަގނޑުމެންނަށް،

ނޑުމެންްއަބަދުވެސްްއުއްމީދުކުަރނީްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފާަގތިކަމާއިްކުިރއެރުން.ްއެކަްން ހާސިލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއަުޅގަ

ްޓަަކިއްއު ްކުރިމަގަށް ްުއއްމީދުކުރަނީްހޯދައިދެވޭނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްހުށަހެޅިގެން. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓެއް އްމީދީ

ްމިް ްކަންތައްތައް ްއެންމެހައި ްވަޢުދުވެފަިއާވ ްކުރަން ްސަރުކާރުން ްމި ްކުޅުދުއްފުށީަގއި ްދެންނެވިެހން ްކުރިން އަޅުަގނޑު

ްއަޅުގަް ްއެކަންކަްންސަރުކާރުންްކޮށްދެްއވާނެްކަމަށް.ްއެކަންކަންްކޮށްދެްއވުމަކީ ނުޑގެްެވސްްވަރަށްްޮބޑުްއެދުމެއް.ްއަދި

ްހަމަް ްމިއަދު ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއެއްބާުރލުންދޭނެ ްދޭންޖެހޭ ްސަރުކާރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްތައުލީމީްދާއިރާްއަށްްވަރަށްްގިނަްދުވަހުްޚިދުމަތްްކޮށްދެއްވާފަިއވާް ދަރިއަކުްމިއަދުްވަީންފާހަގަކޮށްލަންްކުޅުދުއްފުށީގެ
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ްއަށްް ްާޢއިލާ ްއެކަމަނާގެ ްައޅުަގނުޑ ްކުޅުދުއްފުށީ. ްހދ. ްރަބީޢު، /ް ްއަްބދުއްރަޙްމާނު ްޚަފީޒާ ްެއއީ ނިޔާވެފަ.

ްވަކިވެލަން.ް ްދުޢާކުރަމުން ްހާލުަގއި ްއެދޭ ްއެދި، ްދެއްވުން ްނިޢުމަތް ްސުވަރުޭގގެ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ކެތްތެރިކަންދެްއވަިއ،

ްالعالوينްرب  ްهلل والحود

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށ32ްްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ13:25ްްްއިްނ12:32ްްގުުތކޮޅު:ްހުސްވަ[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްމިް`ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަޅުަގނޑުމެ ންްޖަލްސާގެްަމސައްކަތްްކުިރއަްށގެންދާއިރުްައޅުގަ

ް ްމިހާރ2214ްްުއޮތީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބަހުސްކުރުމަށް ްމި ްބަހުސް. ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ްމަރުޙަލާގެ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްބަޖެޓަށް ްމިއޮްތ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްސަރުކާރުން ްވޭތުވެިދޔަ ްސަރުކާރުން

ްއަޅުަގނޑު،ް ްސަރުކާރަށް ްޔާމީނުެގ ްއޮނަރަބަލް ްއާދެ، ްސަރުކާރަށް؛ ްއުފެދުނު ްއަލަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ އަޅުަގނޑު

ްއެުކް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްނަުމގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްލޮބުވެތި ްދާިއރާގެ ްައޅުަގނޑު އަޅުަގނާޑއި

ްމިއަުދގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަދި ްފަރާތުންްްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްަރއްޔިތުްނގެ ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ސަރުކާރަށް

ްއެއްބާރުލުމެްއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްދެެވން ްފަރާތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނުޑެގ ްއަޅުަގނާޑއި ްބޭނުންަވނީ ްއަުރވަން ޔަޤީންކޮށް

ްދަންނަވާލަ ްއަޅުަގނުޑ ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްދެމުންގެންދާނެކަމުގަ. ްސަުރާކރަށް ްއާ ްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ން

ްބަޖެޓުގެް ްމައްސަލަކަމުގަިއވާ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްގުުޅންހުރި ްރަްއޔިތުންނާ ްބަހުސްކުރެވޭ ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން

ްއޮްތް ްވެސް ްދާއިރާގައި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްސަރުކާރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާގައި ބަހުސްގެ

ް ނޑު ްމ3ްުމައިގަ ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑުމެްންރަށުަގއި ްހުއްޓޭ. ްެއބަ ްނުކުެރވި ްކުރަންވެފައި، ްމަސައްކަތްތަކެްއ ހިއްމު

ރައްޔިތުންްމިްތިބީ،ްދާއިާރގެްރައްޔިތުންްމިތިބީްވަރަށްްބޮުޑްއުއްމީދެއްްކޮްށގެނޭްމިްައއިްސަރުކާރުން،ްއަުޅަގނޑުމެްން
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ނޑުމެްންދާއިރާެގްކަން ްއަުޅގަ ްެއކު ްހަލުވިކަމާ ްވަރަށް ްހިމަނުްއވަިއގެްންހިއްސާވާްސަރުކާރުން ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ތައްަތއް

ްރައްޔިތުންް ްމިހާރު ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްޖުމްލަކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާފައި ްާވހަކަ ްމި ްކަމަށް. ކޮށްދެއްވާެނ

ްމަރުޙަލާގައި،ްމި ްމި ްެޖހެއޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓު ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި އަދުްމަޖިލީހަށްްނިމިދިޔަްސަރުކާރުން

އައިސްްމިްއޮތްްސަރުކާރަށްްއަޅުަގނޑުމެންްފުރުޞަތުދޭން.ްއަލުންްބަޖެޓުްމުރާޖަޢާކޮށްްއެކުަލވައިލުމުގެްފުރުޞަތުދޭްން

ްމަސްރަޙްް ްިސޔާސީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއަދު ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެން ްމަޖިލީހުން. ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްޕާޓީތަކު ްސިޔާސީ ްގޮތުން ްސަރުކާރަކުްންބައްޓަންކުރެވިަފިއވާ ްއެ ްރަްއިޔތުންނަށް ްވަަޑއިގަންަނވަނީ. ްމި ްވެރިކަމަްށ ން

ކޮށްދޭނެްކަންތައްތަކުގެްވަރަްށްމުހިއްމުްތަސްވީރެއްްކުރަހައިްރައްޔިތުންނާްހަމައަށްްވަޑަިއގެންްއެްތަސްވީުރގެްއެިކއެިކް

އެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންްކުރާްއުއްމީދުތަެކއްްްބައިތައްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްަރއްޔިތުންނަށްްބުނެދީ،ްފަރިތަޮކށްދިނުމަށްފަހުގަ.

ްަރއްޔިތުންެގް ްއުއްމީދުތަކެއް ްކުާރ ްރައްޔިތުން ްގުިޅގެން ްސަރުކާަރކާ ްވެސް؛ ްސަރުކާރެްއގައި ްކޮންމެ ްމިއަންނަ މިހާރު

ްވެސްް ްމެނިފެސްޓޯތަކުން ްގެނެސްދީފަިއވާ ްހަމައަށް ްރަްއޔިުތންނާ ްޕާޓީތަކުްނ ްއަދި ްހާމަވަމުންދޭ. ްއެބަ ކިބައިން

ްހަުރއަޑުްންރަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްހުރޭ. ްއެބަ ްިވސްނުން ްދަތުރުކުރުމުގެ ްމަގަށް ްބުނި ްމި ްުއއްމީދުތައް އްޔިތުންގެ

ްގޮުތަގއިް ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަުދ ްބޭނުންވަނީ ގޮވާލަން

ްއަ ްޖެހެނީ ްމި ްެގންގުޅެން ްިވސްނުން ްއެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސަރުކާރަށް ްއުފެދުނު ްއަލަްށ ްމިއަދު ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ުޅގަ

ްފުރުޞަުތް ްބައްޓަންކުރުމުގެ ްބަޖެްޓ ްގޮތަކަށް ްާހސިލުކުރެވޭނެ ްއުއްމީދުތައް ްގެެނސްދީފައިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ބޭފުޅުން

ނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަލުންްސަރުކާރަށްްދިނުމަކީްެއއީްމުހިއްމުްކަމެްއގެްގޮުތގައިްއަޅުަގނޑުްދަންަނވަންްބޭނުންވަ

ްއޮީތް ްވިދާުޅވެފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްރަސްމިއްޔާުތގައި ްހުާވކުރުމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިްއޔެ ްސަރުކާރުން މިއަދުގެ

ްގަސްުތކުރަްއވަނީީކް ްގެންގުުޅއްވަން ްވިސްނުން ްވެރިަކންކުރުމުގެ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްަހވާލުެވ ްވެރިކަމާ ްމަނިކުފާނު ތިމަން

ްބަ ްރައްޔިތުންްވަކި ްހުރިހާ ްތިބި ްއެތަްނމިތާ ްބަލަިއގެްންނޫންކަމުގަ.ްރާއްޖޭގެ ްިފކުރަކަށް ްކުލަޔަކަްށ،ްވަކި ަޔކަށް،ްވަކި

ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާނަމޭް ްގޮުތގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެ ްގޮުތަގއި، ްވެިރއެްއގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތަށް ޝާމިލްވާ

ްހިތްފަސޭ ްަވރަށް ްެއއީ ްވަނީ. ްގުޅިލާމެހިގެްންވިދާޅުވެަފއި ްއެކުަގއި ްބޭފުޅުންނާ ްހުރިހާ ްއަނެއްކާ ްވާހަކަފުޅެްއ. ހަ

މަސައްކަތްކުަރއްވާެނކަމުގެްވަަރށްްރިވެތިްނަމޫނާއެއްްއިއްޔެްއެްމަޖިލީހުންްވަނީްދައްކަވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްމިް

ްބޭނުންް ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްމަރުޙަލާަގއި ްބަހުސްގެ ްމި ްހަމަ ނޑިަވޅުަގއި، ްމަޖިލީހުގެްދަ ްރަްއޔިތުންގެ ަވނީ،

ްިރވެތިް ްދެްއކެވި ްއެ ްޔާމީން ްއޮނަރަބަލް ްހުންނެވި ްމިއަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްވެްސ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްމިއަުދ ްބަަލއިގަންނަން. ްޖެހެއޭ ްއެބަ ނަމޫނާ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަސައްކަތްކުަރއްވަން ްޤަުއމުގެ ްމަަގކުންކަން ްކޮން ްމިސްރާބުހިފަންވީ ަޢޒުމްަކނޑަައޅަންީވ،

ދައްކަަވއިދެްއަވއިފިއޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމާޒީގައިްމިްއުޅުނުްަހލަބޮލިކަމުގަިއ،ްތަޅާފޮޅުމުަގއި،ްއެއްްބަަޔކުްއަނެއްްބަަޔކަށްް

ްމެންބަރަ ްއަނެއް ްެމންބަރުން ްެއއް ްދޫނުކުރުމުަގއި، ްމިއަދުްގޮތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއަކތް ްކުިރ ްމި ްޒާތީެވގެން ށް
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ްމިއަދުް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ. ްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑ ްއިން ްދާއިރާ ްުފނަދޫ ްކަުމގައި ހުއްޓާލަންވެއްޖެ

ްހިއްޕަވަް ްނަމޫނާގައި ްދެއްެކވި ްއެ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮވާލަން، ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ިއގެންްއަޅުަގނޑު

ްމެންބަރެްއގެް ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިާރެގ ްގޮުތަގއި، ްމެންބަރެއްގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވެސް ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްސިާޔސަތުތަކާިއް ްޕާީޓގެ ްނިސްަބތްވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަެއކަނި ްވުމަށް. ްމީހަކަށް ްތަމްސީުލކުރާ ްަރއްޔިތުން ގޮތުަގއި

ްނެރުމުގެ ްކުިރއަށް ްވިސްނުން ްަރއްޔިތުްނގެްްޕާޓީގެ ްވެސް ްމެންަބރުން ްހުރިހާ ްޮގވާލަން ްައޅުަގނޑު ބަދަލުަގއި

ްވާހަަކއާް ްމި ްނެރުއްވުމަށް. ްކުރިއަްށ ްމަސްލަޙަތު ްަރްއޔިތުންގެ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުމުެގ ްވެވަަޑއިގެންމ މެންބަރުންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްއަުޅަގނޑު ްައޅުަގނުޑގެްްއެުކގައި ދާއިރާގައި،

ްފުނަދޫގެް ްފުނަދޫ. ްށ. ްއެއީ ްރަށް ްެއއް ްއޮތް ްބިނާވެފައި ްއާބާީދ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމައިަގނޑު ްއެންމެ ްހިމެނޭ ދާއިރާަގއި

ްއިންތިޒާުރކުރިް ްވެސް ްސަރުކާުރތަކުން ްެވގެންދިޔަ ްމާޒީަގއި ްއަދި ްސަުރކާރުން، ްމިއައި ްއުފެދިގެްނ ްމިއަދު ރައްޔިތުން

ލިބެންްކަށަވަރުކޮށްގެން،ްޔަޤީންކޮްށގެންްިއންތިޒާރުކުރަމުންދިޔަްބައެއްްަކހަލަްމަޝްރޫޢުތައްްއެބަްހުރިްއެބައިމީހުންނަށްް

ްއެންެމް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވައިލާނަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވާހަކަތަްއ ްބައެއް ްޭއގެ ްައޅުަގނޑު ްތެރެއިން. ސަރުކާރުގެ

ްއަ ްފުނަދޫ.ްފުނަދޫ ްށ.ްއަތޮޅު ްއިޝާރާތްކުރީ ްމި ްރަށްްފުރަތަމަ ްވެރިކަްނކުރާ ްށ.ްއަތޮޅުަގއި ީކްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްފަހަކުން ްވަރަށް ްކުރިމަތިވި ްގޮންޖެހުންތަކެއް ްއެތައް ްއޮތުމަށް ްވެރިކަން ްއެ ްއަށް ްފުނަދޫ ްމެ. ވެސް

ްގެ ްވެރިކަން ްރަށަކަށް ްއެހެން ްބަދަލުކޮށް، ްވެރިކަން ްކުއްިލއަކަށް ްޮގތަކަށް ްނޭނގޭ ްގޮތް ންދިއުމަށްފަހުގައިްސަރުކާރުގަ.

ްރައްޔިތުންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނބުާރ ްއަލުން ްލިުބމަށްފަހުގައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްފުނަދޫގެ ްެގއްލުންތައް ްބޮޑެތި ވަރަށް

ް ްއަނުބރާ ްއަލުން ްސަބަބުން ްމަަސއްކަެތއްެގ ްކުޅަ ްލިބި،ްهللاމަޖިލީހުގައި ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެިރކަން ްެއކު ްރަޙްމަތާ ގެ

ުރމުގެްމަސައްކަތް،ްބުރަްމަސަްއކަތްްރައްޔިތުންްވަނީްފަށާފަ.ްމިއަދުްފުނަދޫގެްމަލަމަތިން،ްތަރައްޤީްއަލުންްއާރާސްތުކު

ްމަންޒަރުތަްއް ްގެންދެވުމުގެ ްކުރިައށް ްެއކު ްއާރޯކަމާ ްއިތުރަށް ްތަރައްޤީ ްހިނިތުންވުމާއި ްކިަބިއން ްރައްޔިތުންގެ ފުނަދޫގެ

ް ްފެބޭ. ްއެބަ ްރޫޙު ްމަަސއްަކތްކުރުމުގެ ްގުޅިގެން ްފެނޭ. ްއެަބްއެބަ ްވިސްނުން ްމަސަްއކަތްކުރުމުގެ ްުގޅިގެން ސަރުކާރުތަކާ

ްއެހެންކަމަށްވީއިރުަގއިް ްފެނޭ. ްއެބަ ްރަށުން ްއެ ްރޫޙު ްމަސަްއކަތްކުުރމުގެ ްގުިޅވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުންނާ ްސިޔާސީ ފެނޭ.

ްމަރު ްތަްއޔާުރކުރުމުގެ ްބަޖެޓު ްސަރުކާރުން ްއޮްތ ްއުފެދިފައި ްމިއަުދ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ްއަދިްއަޅުަގނުޑ ޙަލާަގއި

ްފުނަދޫގެް ްއެދެމޭ ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްލިބޭ ްލިބިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ްފުރުޞަތު ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރަށް

ްމަސައްކަތްކޮށްދޭންް ނޑު ްައޅުގަ ްރިޢާޔަތްކުރުމަށް. ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަކުގެ ްހުރި ްފެންބޮަވއިގެން ްއެކަމަކަށް ރައްޔިތުން

ްުގޅިގެ ްސަރުކާރާ ްގޮތުގަ.ްމިހިރީ ްމީހެްއގެ ްސިޔާސީ ްޓަކައި ްހާސިލުކޮށްދިނުމަށް ްަރއްޔިތުންނަްށ ްއެ ްކަންކަން ްެއ ން

ްކަމެޭކް ްއެއް ްބޭނުންވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްފުނަދޫގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއި ްމަތީގައި ްބިންގާތަުކގެ ްހުރި ްބިންާގއެޅިފައި ްވަގުތު ްމި ްެއއީްފުނަދޫގައި ްމަންޒަރަކީ ްއަާރްސތުކުރުމުގެ މާރާތްތައް

ްމިހާރުް ްވާހަކަ ްއިޝާރާތްކުރާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމަންޒަރޭ. ްެއއް ްފެންބޮވައިގެންފަިއވާ ްދެކެން ްރައްޔިތުން ފުނަދޫގެ
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ްވެސް،ް ްަވޒީރުންނަށް ްތިއްބެވި ްވުޒާރާގައި ްބެހޭ ްކަމާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްސަރުކާރަށް ްއަދި ްވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ވަޒީރުްނގެްދަށުަގއިްތިއްބެްިވްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ.ްފުނަދޫގެްތަޢުލީމީްހާލަތުްރަނގަޅުކުރުނމަށްް

ްއަޅާފަ.ްމުިޅް ްބިންގަލެއް ްކްލާސްރޫމުގެްމަސައްަކތުގެ ްދިހަަވރަކަށް ްވާނީ ްވޭުތވެދިޔަްސަރުކާރުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ޓަކައި

ްވާތީ ްކަމަށް ްރަށް ްަމއި ްއަޅާފަ.ްއަތޮޅުގެ ްވާނީ ްބިންގާ ްމަަސއްަކތުގެ ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްހޯލެއް ްޕާޕަސް ްމަލްޓި ެވ،

ްހެދިް ްގޮންޖެހުންތަކާ ްއެިކއެކި ްހަލަބޮލިކަމާއި ްއޮތް ްަމޝްރަޙް ްސިޔާސީ ްހަލަބޮލިކަމާއި ްޮއތް ްސަރުކާރު އެހެންނަމަވެސް

ްއުފެ ްމިއަދު ްނުވެފަ. ްގޮތް ްފެށޭ ްމަސައްކަތް ްޢާމަލީ ްއޭގެ ްވަނީ ްމިހާތަނަށް ްައޅުަގނުޑްއަދި ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ދިފައި

ްމިް ްވެސް ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްހިމެނިފައިވާނޭ. ްމަސައްކަތްަތއް ްމި ްތެރޭަގއި ްބަޖެޓުގެ ްހިނާގ ްމި ްމިހާރު ގޮވާލަން

މަސައްކަތްތައްްފެށޭނެްގޮތެއްްވުމަކީްއެއީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުންގެްހިތްތަކަށްްތަސަްއލީއެއްްލިބިގެންދާނެްކަމެކޭ.ް

ްނުލިބޭ.ްޢިއްޒަ ްމާޔޫްސކަމެއް ްކަންަތއްަތކަކަށް ްމި ްއުއްމީދުކުާރ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުއއްމީދު، ްއަުޅަގނޑުެގ ްަރއީސް، ތްތެރި

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނނިވޭ. ްހުޅުކޮެޅއް ްއުއްމީދުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްނުނިވޭ. ްހުުޅކޮޅެއް ްުއއްމީދުގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްމަސައްކަ ްމި ްއަވަހަށް ްވަަރށް ްޔަޤީްނކުރަން ްޮގވާލަންްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްފައްޓަަވއިދެްއވާެންކަމަށް. ްސަރުކާރުން ތް

ްތެޭރގަިއް ްއަހަުރގެ ްއޮްތ ްކުިރއަށް ްހިމަނައިގެްނ ްތެރޭަގއި ްބަޖެުޓެގ ްައވަހަކަށް ްވީހާވެްސ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ފެށެން

ލާގަިއްހަރުއަޑުންްިމްވާހަަކްވީހާވެްސްމަދުްދުވަްސކޮެޅއްެގްތެރޭަގއިްމިްމަަސއްކަތްްަފްއޓަވައިެދއްވަން.ްބަޖެޓުެގްމަރުޙަ

ްކަންކަމަށްް ްމި ްވެްސްވަންނާނަން ްއެޑިުއކޭޝަނަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްމިއަދު ނޑު ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ދެއްކޭނީ

ްޚިދުމަތެްއް ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންގެ ްފުނަދޫގައި ްކަމަކަށް ްވަނަ ްދެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަން. ްގޮތެއް ްހުރި ވެފައި

ރަންުޓގެްޚިދުމަތްްވެސްްއޮތީްވަރަށްްނާޒުކުްަފއްތަރެްއގަ.ްއެަބއިމީހުންްއަމިއްލަްމަސައްކަތުންްއުފައްދާފަިއްކަމުގަިއވާްކަ

ހުރިްއިންޖީނުގެްއަލުންްއިމާރާތްކުރުމުގެްމަސައްކަތްްފެށި،ްދައުލަތަށް،ްސަރުކާރަށްްއެަތްއްދުވަހަކުްއާދޭސްކުރަމުންްެއް

ް ްއެހީެތރިވެދޭށޭ. ްމަސައްކަތަށް ްއެ ްކުރިމަތީގަިއްދަނީ ްރައްޔިތުންގެ ނާޑިއ ްއަުޅގަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި އޭރު

ްވަރަށްް ްއެހީތެރިކަެމއް ްއެ ްެވސް ްއަދަށް ްކަމަށް.ްއަދި ްއެހީތެރިވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްަމޝްރޫޢަށް ްއެ ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންެނވި

ްއަތްފޯރާފަށަކަްށނާދެއޭ.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްމިްހިތާމަޔާއެކު ްޮއތްްސަރުކާރަށް،ްިމއަދު އެހެންވީާމ،ްމިއަދު

ްިއލްތިމާސްކުރަން،ްސަރުކާރަށްް ްއަުޅަގނޑުްސަުރކާރަށް ނޑިވަުޅަގއި ްމުހިއްމުްދަ ްމި ްރަްއޔިތުްނނަށް ްމަރުޙަލާގައި ބަޖެޓް

ްވެ ްހާލަތަށް ްކަރަންޓުގެ ްފޮނަދޫގެ ްތެރޭަގއި ްފުރުޞަތުގެ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްމުރާޖަޢާކުރަން ްއަލުން ްސްބަޖެޓް

ްވާހަަކް ްރަށުގެ ްދެ ްއޮތް ްޖެހިެގން ްވާހަކަދައްާކއިުރގައި ްކަރަންޓުެގ ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ވިސްނަިއވަަޑިއގަތުމަކީ

ްނިކަމެތި.ް ްވަރަށް ްވެސް ްހާލަތު ްކަރަންުޓގެ ްމާއުނގޫދޫގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖުބޫރު، ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑަށް

ްއަނެ ްުދވަހުން ްއެއް ްދަނީ ްއެ ްތިބެނީްމިހާރުވެސް ްއެ ްނުލިބި ްުދވަުހްކަރަންޓު ްއަނެއް ްލިބުނިއްޔާ ްއްދުވަހަށް،ްެއްއްރޭ

ްގެަތކުެގް ްމައިަގނޑު ްދިރިއުޅޭ ްރަްއޔިތުން ްއުނދަގޫ. ްެއހައި ްވެސް ްހާލު ްކަރަންޓުގެ ްަޅއިމަުގގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަނި ްލިބެމުންދާ ްަރއްިޔތުންނަށް ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްހުންނަނީ. ްމި ްއިންޖީުނގެ ްދިމާވާްމެދުގައި ްގޮތުން ްިޞއްޙީ ްއާއި ޔާ
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ްއެހެންް ްއިންޖީނުގެ ްއެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރިޢާޔަތްކުރަްއވަން ްަސރުކާރުން ްމަްއޗަށް މައްސަލަތަކުގެ

ްހަރުައޑުްން ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްއެދޭ ްއަށް ްއިންތިހާ ްރަްއޔިތުން ްބަދަލުކުރުމަކީ ތަނަކަށް

ްކަމަށްްްވަކާލާތުކޮްށ، ްކަމެްއ ްމުހިއްމު ްގެަނުއމަކީ ްމަރުޙަލާގަިއ ްބަޖެޓް ނޑިަވޅުަގއި، ްދަ ްމި ްަސމާލުކަމަށް ސަުރކާރުެގ

ްހުރިް ްދާއިރާަގއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްދައްކަނީ. ްމި ްާވހަކަ ްމި ްހަރުައޑުން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ދެކޭތީ،

ްބަާލއި ްވިސްނަން ްމަރުަޙލާގައި ްބަޖެޓް ްފޮނަދޫގެްމައްސަލަތަކަށް ްއާދެ! ްވެްސ؛ ްރަށެއްގެ ްކޮންމެ ްކަމަކީ ްއަނެއް ރުަގިއ

ްތަޣައްޔަުރވެފަ.ް ްވަނީ ްފެން ްރަށުގެ ްދެ ްއަެނއް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްހަމަޖެހިފައި ްމަްއސަލަ ްނިޒާމުގެ ނަރުދަމާގެ

ްދަ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްމާއުނގޫޫދގެ ްަޅއިމަާގއި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންެވފައި ްވަނީ ްދެްނަރުދަމާއަކަށް ްމި ންނަވަނީ

ރަށުގެްނަރުދަމާގެްމައްސަލަްވެސް.ްމިއީްހަމަްމިއަދުްރައްޔިތުންްވަރަށްްބިކަހާލުގައިްުއޅެންްޖެހިފައިވާްމައްސަލައެއް.ް

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްައއިސް ްކަންތަްއ ްހުރިހާ ްމި ްނުދަްނނަވަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮަތކަްށ ްކުއްިލ އެހެންވީމާ،

ނޑުމެްނެގްފުރާފުރިހަމަވެގެންދާނެްކަމަކަށް .ްއެހެންނަމަވެސްްދިގުްުމއްދަތެއްަގއިްހާސިލުކުެރވޭނެްގޮތަށްްނަމަވެސްްއަުޅގަ

ވިސްނުންްސަރުކާުރގެްވިސްުނންްރައްޔިތުންނަށްްމިްޚިދުމަްތްދޭނެކަމުގެްމިސްރާބަށްްއެބަްއަމާޒުހިފަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިް

ްކޮ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމިއީ ްއޮތް.ްރައީސް. ްއެބަ ްމައްސަލަ ްުކނީގެ ްވެސް ްރަށެއްގައި ންމެ

ްޖަންގަީލގެް ްއޮތީމަ ްޖަންގަލި ްކުީރޒަމާނުަގއިހެން ްަކއިރީަގއި ްހިސާބުން ްމިތިބަ ްާއދެވިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިއަދު

ނޑު ްގޮ ްއޮތީމަ، ްޮގނޑުދޮށްަތއް ްވަށަިއގެން ްނުފުދޭ. ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްމިއަދަކު ްނިޒާމެއް ްކުނިައޅާ ދޮށްތަކަްށްތެރެއަށް

ްދިރިއުޅުމުެގް ްމިއަދު ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަްނޖެހޭނެ. ްއެކަްނ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުފުދޭ ްމިއަދަކު ްިނޒާމެްއ ކުނިއަޅާ

އަސާސީްބޭނުންތަކަށްްމިްބޭނުންކުރާްއެިކއެކިްއާލާތްތަކަކީްތިމާވެއްޓާްއެހައިްަރއްޓެހިްާއލާތެއްްނޫން،ްކުީނގެްގޮުތަގިއް

ްެއއްެޗއްސަކީ ްދިވެހިރާއްެޖްއުކާެލވޭ ްމުޅި ްއެްއޗެހި. ްއޯނަރުންނާ ްރިސޯޓު ްތިއްބެވި ްއެބަ ްމިތާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. .

ްބިނާވެގެންް ްވިޔަފާރީގެްސިނާޢަތްތައް ްމުޅި ްގޮތުގަ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިްދަނީްތިމާވެށީގެްސުވަުރގެެއއްގެ ބައްޓަންެވގެން

ް ްސިނާޢަތްތަްއ ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ްޓުއަިރޒަްމ ްވެސް؛ ްދަނީ ްކޮންމެްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްއެ ްދަނީ ްމި ބިނާވެގެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހައްލުކުރުމަށް ްަމއްސަލަތަްއ ްކުނީގެ ްމައްަސލަތައް، ްތިމާވެށީގެ ްމިހިރަ ްރަށްތަކުަގއި ްމިހިރަ ދާއިރާއަކަށް

ްސަމާލު ްޚާއްޞަ ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދޭން.ްރައީސް،ްސަރުކާރުްނ،ްއަދި ކަމެއް

ްކޮންެމް ްނަހައްދަާވ! ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމޮޔައިންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެްއކީމާ ްވާހަކަ ްމި ްމިއަދު އެްއގޮތަކަްށވެސް

ރަށެއްަގއިްހަމައެކަނިްކުޑަކުިދންގެްނެޕީްއަށްްބެލިކަމަށްްވިޔަސްްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްނައްތާލުމަކީްމިއަދުްބޮޑުް

ްބޭނުން ްބޯން ްވެްސްކަމެއް. ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބެލި ްއަށް ްފުޅި ްދަޅަށް، ްހުންނަ ްރަްއކާކޮށްފައި ްބާވަތްތައް ްކިރުގެ ކުރާ

ްފޮނަދޫް ްބެލިޔަސް، ްއަްށ ްމާއުނގޫދޫ ްމައްސަަލއެއް. ްބޮޑު ްވަަރށް ްވެްސްމިއީ ްރަށެއްަގއި ްކޮންމެ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިންތި ްއަކީ ްމަްއަސލަ ްކުީނގެ ްބެލިޔަސް، ްޅައިަމގަްށ ްބެލިޔަސް، ްކޮންމެސްްއަށް ްމައްސަލަެއއް. ްޮބޑު ްއަށް ހާ

ނޑުްދެކޭްގޮތުަގއިްބަޖެޓްްމަރުޙަލާގައިްޮކންމެވެސްްހިސާބަކުން،ްއަުޅަގނޑުްނުދަންނަވަމޭްއިނގޭޯތް މައްސަލަެއއްްއަުޅގަ
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ްއަިލވިލޭއިރަށްްިމކަންްހައްލުވާެނއެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުގެްމަރުޙަ ާލގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއެއްފަަހރާްރޭވެފައި

ރައްޔިތުންެގްހިތްތަކަށްްތަަސްއލީއެއްްލިބޭނެްގޮތަށް،ްކޮންމެެވސްްއިންތިޒާެމއްެގްތެރެއިންްިމކަންްހަމަޖެހޭނެްމަންޒަރެއްް

ްމީހުންނަށްް ްމިތިބަ ްަކންކަމުގަިއ ްިސޔާސީ ްމިއަދު ްަސރުކާރަށް ްއޮތް ްމިއަދު ްެއއީ ްދަްއކުަވއިދިުނމަކީ ރައްޔިތުންނަށް

ްމު ްދެޭކގޮުތގައި ްރަށަކީ،ްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނުޑގެ ްބަލާިއރުގައި ްގޮތުން ްރަީއސް.ްތިމާވެށީގެ ްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ހިްއމުވާ

ނޑުތެޭރަގއިް ްކަ ްމާސިންގާ ްއުނދަޫގ، ްވަރަށް ްދަތި، ްއަަރއިފޭބުމަށް ްކަހަލަ ްުފވައްމުލަެކއް ްކުަޑކުޑަ ްައކީ މާއުނގޫދޫ

ްނެތި،ް ްހިމާޔަެތއް ްެއއްވެްސްރަށެްއގެ ްގިިރއެްއ ްފަެރއް، ްެއްއެްއވެސް ްރަށެއް. ްކުަޑކުަޑ ްޖަޒީރާ ްވާ ްތެރޭަގއި ނުޑ މާކަ

ނެޑްއް ރަށުގައިްހެދިފައިްއޮތީްރަށްްަކނޑާލަިއގެންްރަށުންްބަެއއްްޭބނުންކޮށްގެންްއެންމެްުކޑަމިނުންްއަރާފައިބާނެްފަުޅގަ

ްގެ ްބޮޑެތި ްއަށް ްއިންިތހާ ްތިމާވެއްޓަށް ްރަށުގެ ްހެދީއްސުެރ ްފަޅު ްއެ ްވުމާެއކުަގއި، ްއޮތީ. ްހެދިފައި އްލުންތަްއްވެސް

ްމިހާރުް ްއަހަރަކު. ްކޮންމެ ްގިރަމުްނ ްދަނީ ްއެއޮްތ ްފަރާތުން ްެދ ްފަޅުގެ ްލިބެމުން. ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެރަދަނީ

ްރައްޔިތުންނަށްްއެކަންްވަނީްބިރުވެރިކަމަކަށްްވެފަ.ްސަރުކާުރންްއެތައްްފަހަރަކުްބަޖެޓު...

ް

 ްވުން:ވާހަކަދެްއކެްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޭޖެގްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކީްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްް

ްޓަކަިއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދާިއރާގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމެންބަރުން ްތަމްސީލުކުރާ ްދާއިރާތައް ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ދީގެން،

ްމަސްއޫލި ްބޮޑު ްއެންމެ ްޮހވިަވޑަިއގެންްކޮށްދޭންޖެހޭ ްމި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި ްއަުޅަގނުޑ އްޔަތު.

ްޢަބްދު ްތަހުނިޔާްهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާއި ްމަރުޙަބާ ްެއއްޮކށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްަވރަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ްމުޙަްއމަ ްރައީސް ްރައީސް، ްކުީރގެ ްކެންޑިޑޭޓް، ްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްއަދި ްހޯއްދެވިްދަންނަވަން. ްއެ ްނަޝީދު ދު

ްއާއިް ްމަރުޙަބާ ްވެސް ްމަނިުކފާނަށް ްއެ ްޓަަކއި ްމަސައްކަތަށް ްކުރެއްވި ްއެ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްޓަަކއި، ކާމިޔާބީއަށް

ްމަސައްކަތެއް.ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްޓެކްނިކަެލއް ްވަރަށް ްތަްއޔާރުކުރުމަކީ ްރައީސް.ްބަޖެޓެއް ތަހުނިޔާދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްެތރި

ްއަބަދުެވސްްމަސައްކަްތްބަޖެޓްް ހެދެމުންްމިްއަންނަނީްހިސާބުްއަކުރުތަެކއްގެްަމއްޗަްށްކަމަށްްެވގެންނުވާނެ.ްތާރީުޚގައި

ނޑުްތަމްސީލުކުރަނީްކާށިޫދްއަދިްގާފަރު.ްމިްދެްރަށަކީް ވަނީްއެގޮތަށްްހަމަޖެހިފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްރަށް ްދެ ްޮއންނަ ްކައިީރގަިއ ްވަރަށް ނުޑޮގވާންކުރުމުެގްމާލެއާ ްދަ ްއޮންނަ ްބިމެްއ ްޮބޑު ްގޮތުން ްބިމުގެ ްައީކ ްކާށިދޫ .

ްރަށުގައިް ްއެ ްހަމައެއާއެކު ްގާފަރަކީ ްރަށެއް. ްއޮތް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްފުރުޞަތުތައް ްއާާލކުރުމުގެ ްޓޫރިޒަމް ފުރުޞަތުތަކާއި

ްަވސީލަތް ްޓޫރިޒަމްެގ ްއިުތރު ްރަށްރަށާިއ ްއިތުރު ްަބިއވަރު ްފަޅުތެރޭަގއި ްބޮޑު، ްފަދަްފަޅު ްބަނދަރު ްޔޮޓްމެރީނާ ތަކާިއ

ްކާށިދޫަގިއް ްތަރައްޤީވާން. ްބޭނުންވަީނ ްރަްއޔިތުން ްރަށުގެ ްދެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަެށއް. ްޤާއިމުކުރެވޭނެ ތަންތަން

އެއަރޕޯެޓއްްައޅަންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިހެންްދެންނެވީމާްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަމާްނުވިސްނާންވީްސަބަެބްއް

ްރާ ްޓޫރިސްޓުްނެތް. ްރަށްރަށުގައި ްއަންނަނީ ްމި ްތަރައްޤީެވގެން ްމިއަުދ ްޓޫރިޒަމް ްބަލާއިރުަގއި ްޓޫރިޒަމަށް އްޖޭގެ
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ްގޮުތަގިއް ްވަސީލަތެއް ްރަށްރަށުގައި ްރާއްޭޖގެ ްފުރުޞަތުތައް ްއެޅުުމގެ ްގެސްޓުހައުސް ްއިތުރަްށ ްއަދި ރިސޯޓުތަކުގަ.

ްރައީް ްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްބޭނުންހިފަން ްމިތަނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓް ްހިސާބުޖަހާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސް.ްމިއަދު

ްފާްސކޮށްް ްމިތަނުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓް ްާޤއިމުނުކޮށް ްޮގތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްލާރި ްރުިފޔާގ16ްްެގެންނައިުރގައި ބިލިއަން

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްއީޖާދުކުރަން.ްއަ ޅުަގނޑުމެންްދާއިރާައކަްށްބަޖެޓެއްްފާސްކުރިްނަމަވެސްްލިބޭނެްވަސީލަތްތަކެއްްއަުޅގަ

ްކުެރވޭނެް ްވަސީލަތްތައް، ްހުރި ްދާއިރާަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނުޖެހޭނެ. ްފޮނުާވކަށެއް ްބަސްތާއެއް ްރުފިޔާ ސަރުކާރަކުން

ްާދއިރާެގް ްއެ ްރައްޔިތުން، ްދާއިރާެގ ްއެ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްގޮްއސި ްފަހިވެގެން ްތެރެިއން ްސަރުކާުރގެ ގޮތްތައް

ްާދއި ްއެ ްކަންތައްަތއްްކައުންސިލުތަކުން، ްމިއަދު ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްކުރެވޭނެ. ްެޖނެރޭޓް ްަފއިސާ ްބޭނުންވާ ްއަށް ާރ

ނޑުެމންްތަނަވަސްކަންްކުަޑވެ،ްޤަުއމުގައިްރުފިޔާްލިބޭނެްވަސީލަްތތައްްމަދުވެ،ްޑޮލަުރގެްއަުގް ވެގެންމިދާްގޮތަކީްއަުޅގަ

ް ްސަލާންޖަހަން، ްރައްޔިތުން ްޖެހި، ްބިކަހާލުަގއި ްރަްއޔިތުން ްދީގެންނުވާނެ.ްބޮޑުވެ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުތައް އެ

ްއޮފީހުންް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގޮތަށް ްމިސާލެްއގެ ްނެްއޓި، ްބިއުޮރކްރޮސީން ްވަސީަލތްތައް ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޖެހޭ.ްއަޅުގަް ްއެބަ ްހުއްޓާަލން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމު ްނުކުރެވޭ ްެވސް ްކަެމއް ްއެއް ްލިިބގެންނޫނިއްޔާމު ނޑަްށްހުއްދައެއް

ްޢަބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްޔަޤީން ްކަމަށް.ްهللا ްގެންދަވާނެ ްބައި ްމި ްޕްރެޓިކަލްކޮށް ްވަރަށް ޔާމީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެްބަންޑާރަްަނއިަބކީްިވޔަފާރިތަކަށްްހުއްދަދޭްމީހާްއަށްްެވގެންނުވާނެ.ްޤާނޫުނއަސާީސގަާޔއިްޤާނޫނުތަކުަގއިް

ނޑައެް ްކަ ްޕޮލިސީތަްއ ނަޑއެޅިފަިއވާ ނުޑްކަ ްއަުޅގަ ްއަޅަން ްއެައރޕޯޓެއް ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ްނިމުނީ. ޅުނީމާ

ްގޮތުަގިއް ްޕޮލިސީއެްއގެ ްެއޅުމަކީ ްއެއަޕޯޓު ްއެ ްލާރިދޭކަށްނުޖެހޭ. ްސަރުކާަރކުން ްކާށިދޫގަ. ްހޯދަފާނަން އިސްެވސްޓަރަކު

.ްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުންްޤައުުމްނިމި،ްއެްއިޢުލާންކުރެވުނީމާްއިންވެސްޓަރުްއަންނާނެ.ްކާށީޫދގައިްއެބަްހުރިްވަސީލަތްތައް

ހިންގުމަށްްޓަކައިްލާމަރުކަޒީްއިޤްތިޞާދެއްްވެސްްޤާއިމުކުަރންްއެބަްޖެހޭ.ްލާމަރުކަޒީްުއސޫލަށްްކިޔާްނަމެްއގެްގޮުތގަިއް

ްތިޭބްް ްރަެށްއގައި ްއެ ްކާށި ްެވއްޭޓ ްރުކުން ްިއޤްތިޞާދަކީ ްލާމަރުކަޒީ ްހިންގަިއގެނެއްުނވާނެ. ްޤާނޫނު ލާމަރުކަޒީ

ރުންްގުނުން،ްެއއީީކްނޫންްއޮންނަންޖެހޭްކަމަކީ.ްެއްމީހުންނަށް،ްކައުންސިލަރުްނނަށް،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެަބްކައުންސިލަ

ްހަދަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްބަނދަރު ްގާފަުރެގ ްގެންދިއުމަށް. ްުކރިއަށް ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްހުރި ްރަށުގައި ްހުއްދަތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ

ްއަ ްބަލާއިުރގަިއ،ްމާލެ ްއަތޮޅަށް ްމި ްބަނދަރުގެްގާފަރަކީ ްއަތޮޅު.ްގާފަުރގެ ްގިނަ ްމަސްވެރިން ްއެންމެ ްބަލާއިރުަގއި ތޮޅަށް

ހާލަތުްވަރަށްްބޮޑު.ްގާފަރުގެްފެންްތަޣައްޔަރުވެފައިްއޮތީ.ްާގފަރުގެްބިމުގެްދަތިކަންްއެބަްހުރި.ްމިްކަންކަމަކީްގާފަރުގެް

ްހުއްދަދިނުމަށްފަހުގަ ްކުރަން ްއެކަންކަން ްަކއުންިސލުން ްގާފަރު ްއޮންނަްރައްޔިތުން ްގޮތަށް ްހިންގޭ ްޕްރޮޖެކްެޓއް އި

ވަސީލަތެއްްގޮތަށްްވެއްޖެްކަަމށްްވަންޏާމުްއެއްވެސްްމައްަސލައެއްްނެތް.ްގާފަރުންްގާފަރަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްލިބި،ް

ްއެަބް ްނަރުދަމާ ްހަމަ ްވެސް ްކާށިދޫަގއި ްކާށިދޫ. ްެއާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްަތނަވަސްެވގެންދާނެ. ްަރއްޔިތުން ްގާފަރު އަދި

ްއެކަމަުކްއަ ްއޮތް. ްއެަބ ްއެޅެން ްަބއިވަރު ްގެސްޓުހައުސްަތއް ްކާށިދޫަގއި ްރަށެއް. ްިބންބޮޑު ްައކި ްކާށިދޫ ޅަންޖެހޭ.

ްބޭނުންވޭ.ް ްއެބަ ްަތނަވަސްވާން ްބަޔަުކވެސް ްކޮންމެ ްެތރެއިން ްަރއްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްސަބަުބން، ްނެތުމުގެ އެއަރޕޯެޓއް
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ްބަލައިލާއިރުަގއި ްެއގޮަތށް ްރައީސް. ްަވގުތަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުތުން ްއެދެން ްއެަބ ްސަރުކާުރގައި ްމިއަދު ައޅުަގނޑު

ްއެއަރޕޯޓުް ްކާށިދޫގައި ްއަދި، ްހުއްދަދިނުމަށް. ްއެޅުމަށް ްސްޓްރިޕެއް ްޕޮލިސީްއެއަރ ްޓަކައި ްކުރުމަށް އެްއްއެކަން

ްއޭރުްންޤާއިމުކުރުމަށް .17ްް ްނުވަތަ ްކާށިދ15ްޫިމނެޓު ްެއއަރޯޕޓުން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްދެވޭނެ.ްްމިނެޓުން އަްށ

ްހާހެއްހާް ްދެ ްކާށިދޫގައި ްޓޫރިސްޓުން ްއަންނަ ްޔޫރަޕުން ްއަދި ްޓޫރިޒަމާ ްއަންނަ ްމި ްއިން ްޗައިނާ ްމިހާރު ްއަށް ކާށިދޫ

ްބިާނވެގެންް ްއިޤްތިޞާެދއް ްކާށިޫދަގއި ްވަންޏާމު ްއެހެްނވެއްޖެކަމަށް ްެވގެންދާނެ. ްއުޭޅވަރުެގްަމރުކަޒަކަްށ ޓޫރިސްޓުންނަށް

ކޮްށްހައެއްަކްރަށް،ްހަެއއްަކްރިޯސޓުްޤާއިމުކުެރވޭނެްގާފަރުްފަުޅތެރޭގަ.ްެއްފުރުޞަތުަގއިްހަމަްއެްދިަޔއީ.ްހަމަްެއއާެއއް

ްބިލިޔަނެއްހާް ްރަށުން ްދެ ްޤާއިމުކުެރވެންޖެހޭނެ.ްއެ ްއެުކްއެކަން ްހުއްދަދިނުމާ ްއޮތީ.ްއެ ްހުއްދައެއް ްދޭންޖެހޭ ސަރުކާރުން

ްކުރިމަުގގަ ްއިރާދަކުރެވިްއޔާ ްސަރކިލޭޓުކުރާނެ. ްބަިއވަުރްޑޮލަރު ްރާއްޖޭގެ ްެވގެންދާއިރުަގއި ްކަންތައްތައް ްދެންނެވި ްމި އި

ްވެސްް ްމަންޒިލަކަށް ްއެފަދަ ްގާފަރަކީ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްނުވެސް ްވެސް ްބަނދަރެއް ްއަޅާނެ ްހުރި. ްއެބަ ޔޮޓުފަހަރު

ްނުކުރެވޭނެ ްކަންކަމަކީ ްމި ްހިތަށްއަރާފާނެ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކަންތައްތަކޭ.ްްވެގެންދާނެ.

ްބޮޑުެވގެްން ްބިއުރޮކްރޮސީ ްހަމައެަކނި ްކަންތައްތަްއ. ްުކރެވޭނެ ްމިއީ ްބަލާއިރުގައި ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްިވޔަފާރީގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްވަރަްށް ްހިންގުމަީކ ްޕްޮރޖެކްޓެއް ްެއްއވެސް ްތެރޭަގއި ްއަހަރުދުަވސް ްދެ ްވޭުތވެދިަޔ ްާރއްޖޭަގއި ްނުކުެރވެނީ. ކަމެއް

ްއޮ ްވެފައި ްވެފަިއްދަތިކަމަކަށް ްޕްރޮޖެކްޓަކަށް ްހުއްދަދޭންޖެހޭ ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްވެްސ ްޕްރޮޖެކްޓަކީ ްކޮންމެ ންނަނީ.

ްޕޮލިީސެއއްެގް ްވަކި ްއޮފީހުން ްކެބިނެުޓ ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްކޮންމެ ްއަދި ްފާްސކޮށް، ްއެކަންކަން ްކެބިނެޓުން ްއަދި އޮންނަނީ.

ްޕްރޮޖެްކޓަކަ ްކޮންމެ ްހުއްދަެއއް ްަވކި ްޕްރޮޖެކްޓަކަށް ްވަކި ްބޮުޑވެ،ްދަށުން ްިބއުރޮކްރޮސީ ްވީ، ްނަތީޖާއަކަށް ްހޯދުމުގެ ށް

އިންވެސްުޓކުރަންްއަންނަްމީހާްފޫހިވެ،ްއިންެވސްޓަރުންްރާްއޖެްއަށްްއިންވެސްުޓކުރުމަށްްޮއތްްފުރުޞަތުތައްްހަނިެވގެްން

ްއަޅު ްބަލައިލާއިރުަގއި،ްމިައދު ްއޮްތްގޮތަށް ްކަންތައްަތއް ްރައީސް،ްދުނިޔޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްބަޖެޓަށްްމި ނޑުމެން ގަ

ްބަޖެޓުް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްަބލައިލަންޖެހޭ ްއެބަ ބިިލއަންްނުވަަތ32ްްިބލިއަން،22ްްބިިލއަން،16ްްޑިސްކަްސކުރާއިުރގައި

8ްް ްބަޖެޓުްނ12ްްބިލިއަން ްއެ ްއާއި ްޕްރޮޑަްކޓިވިޓީ ްބަޖެޓުެގ ްއެ ްފާސްކުރުމަށްަފހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ބިލިއަން

ްއަެނއްާކވެސްްބަޖެޓުްފާސްކުރަނީްްރައްޔިތުންނަށްްކުރާްފައިދާ ނޑުމެންްއަބަދުވެސް ާއއިްހޭދަ،ްއޮޑިެޓއްްނަހަދާ.ްައޅުގަ

ްޖަނަރޭޓުކުރާނެް ްފައިސާ ްބަޖެަޓށް ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރުމުގައި ްބަޖެޓު ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތްތަކަީކްޚިޔާލީފޮލާައކަްށްެވގެ ްޖަނަރޭޓުކުާރނެ ްޤުދުރަތީްގޮތްތައް.ްަފއިސާ ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ނެއްުނވާނެ.ްެއްކަންކަަމކީ

ވަސީލަތްތަެކއްްއެބަްހުރި.ްާރްއޖެްއަކީްދުނިޔޭްަރއްޔިތުންްެއންމެްއުފާވާްެއއްްމަންޒިލްްޫޓރިޒަމަށްްބަލައިލުމުންްވެސް.ް

ންނަކީްމުރާލިްބައެއް.ްއަދިްޕޯޓެއްްހަދަންްބެއްޔަސްްރާއްޖެްއަކީްނުލާހިކުްރަނަގުޅްހިސާބެއްަގއިްއޮތްްޤައުެމއް.ްދިވެހި

ްޕްރޮޖެކްޓުތައްް ްސަރުކާރުން ްއޮންނަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންނަމަެވސް ްބައެއް. ްބުްއދިވެރި ްބަެއއް. މަސައްކަތްތެރި

ތާށިކޮށްގެންްބިއުޮރކްރޮސީްބޮުޑވެގެްނ،ްޝަރީޢަތްތައްްމެދުވެިރވެގެންްަމއްސަލަތައްްނިިމގެންދާލެއްްލަސްވުމާ،ްކަންަކްން

ްބޭންކު ްދަތިތައް.ްކުރުމަށް ްހުރި ްިވޔަފާތިކުރުމަށް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްކަންކަމަކީ ްމި ްދަތިވުމާ، ްހޯދުމަށް ްފައިނޭންސް ތަކުން
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ްގޮތެްއް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްޓަންުނވަންޏާމު ްހަރުދަނާވެ، ްނިޒާމު ވިޔަފާރިކުެރވޭނެ

ްމެ ްކޮންމެ ްތިބެފައި ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްހަދަން.ްއެްނޯންނާނެ.ްއަޅުގަ ްބަނދަރެއް ްމީހާގެްރަށުގައި ްއެ ްބޭނުންވޭ ންބަރަކު

މީހާގެްރަށުގައި،ްއެްމެންބަރުެގްރަށުގައިްެއއަރޕޯޓެއްްއަޅަން.ްއެްއެއަރޕޯޓުްއަޅަންްނުވަަތްބަނދަރުހަދަންްލާރިހޯދާނެް

ްދަންނަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްމީހަކު ްެއްއވެސް ނޑުމެންެގްގޮތެއް ްއަޅުގަ ވަނީ

ްލާިރް ްއިން ްދާއިރާ ްެއ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިދެންނެވި ްބޭނުންކޮށްެގން ްވަސީލަތްތަްއ ްހުިރ ްާދއިރާަގއި ްއަށް ދާއިރާ

ްހަދަންް ްރިސޯޓު ްދެތިން ްފަޅުތެރޭަގިއ ްގާފަރު ްގޮތުން ްމިސާލެްއ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްޮގތްތައް ްކުރެވޭނެ ޖެނެރޭޓުކޮށްގެން

ްރިސޯޓުަތކު ްއެ ްހައުސިންްއިޢުލާނުކޮށްފައި ްގާފަރުގެ ްއަޅަިއ، ްނަރުދަމާ ްގާފަރުގެ ްހިއްކާ ްބިން ްގާފަރުގެ ްލާރިން ްލިބޭ ން

ްބިމުެގް ްހުރި ްކާށިދޫަގއި ްއަަޅން ްެއއަރޕޯޓެއް ްކާށިދޫގެ ްގޮތުން ްމިސާލެްއގެ ްުކރެވިދާނެ. ްއެކަން ްހަދައި، ޕްލޭނެއް

ްއައިސް ްއެމީހުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދީފި ްބަޔަކަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްެއްްވަސީލަތްތައް ްދައުލަތަކުންނެއް ްއަޅާނެ. އެއަރޕޯޓު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްވިސްނަންވީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމަގަށޭ ްމި ްވަސީލަްތތަކޭ. ްހުރި ްދައުލަތުަގއި ްމިީއ ްނުޖެހޭ. ްދޭކަށެއް ފައިސާ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްފިނިކުރަން ްޤައުމު ްމިއަދު ްބޮޑުެވއްޖެ. ްވަރަށް ްތަފާތުވުންތައް ްސިޔާސީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ރައީސް.

ްއިންތިޚާބުވާްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔްސި ްވާަދވެރިކަމުަގއިްޤައުމުްމިްއަންނަނީްވަރަްށްޒަމާނުއްސުރެ.ްމިއަދު ޔާސީްވަރަށް

ްހުރި ްއުފުލިފައި ްމައްޗަށް ްމީހުންެގ ްތިބި ްދެން ްިސޔާސީ ްަޤއުމުަގއި ްމި ްޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ްއެބަ ްވެސް ްއަކު

ްމީހުންގެް ްއެ ްްޝިކާޔަތުތަާކއި ްަޖއްސާފަިއ ްދުނިޭޔެގްމައްޗަށް ްއެންމެން ްނެއްޓި، ްއުނދަގުލުްނ ްސިޔާީސ ހުރި

ތަރައްޤީވެފަިއވާްމަލްޓިޕާޓީްިޑމޮކްރަސީއެްއގެްގޮތުަގއިްޤައުުމްހިނގަމުންދާން.ްރާއްޖެްއަށްްފައިސާްވަންނަންްއެބަްޖެހޭ.ް

ްރާއްޖޭގެ ްހަރުދަނާވާންޖެހޭ. ްނިޒާމު ްބޭންކިން ްއިޤްްްރާއްޖޭގެ ްހަރުދަނާވާންޖެހޭ. ްކޮންްތިޞާދެއްޖުޑީޝަރީ މެްހިންގޭނީ

ްހުށަހެޅުނީމާ ްފައިސާް،މައްސަލަެއއް ްއެތައްްްބޭންކުން ްނުނިންމާ ްމައްސަލަ ްއެ ްހުށަހެޅުނީމަ، ްމައްސަލަ ްމީހާެގ ނަގާ

ްަނތީޒަ ްބޭްއވުމުގެ ްލޯނުްޖާމާނެއްވަންދެން ްބޭންކުތަކުން ްމިއަދު ްއަކީ ްމ2ްިނުދޭތާ ދިޔައީ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްްއަހަރުވެގެން

ދުލެއްނުކުރޭްްކަށްްފައިސާލްޑިވްސް.ްއެއީްިދވެހީންގެްބޭންކު.ްއެްބޭންކުންްޓުއަރިޒަމްްެސކްަޓރައޮފްްމޯބޭންކުްްނީހުންނަ

ްނަތީޖާޢިއްޒަތް ްދޫނުކުުރމުގެ ްރަީއސް. ްްތެރި ްލިބެންޖެހ62ްްޭއަކީ ްަދއުލަތަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްިދވެހީން، ްރަށެއް، އެަތްއ

ްނުލިބި ްމީހުންް،އާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއެްއިްކޮށްފައިންވެސްޓުްއެ ނުޑވެގެން ނޑުފު ްފު ްއިންވެސްޓްމަންޓުތައް ދަނީ.ްްހުރި

ްރީ ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޒިޓުްމިކަން ްކޮމިޓީގެ ްާމލިއްޔަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްހައިސިއްޔަތުންނާއިކުރަން. ކާށިދޫްްމުޤައްރިުރެގ

ިސއްޔަތުންްައޅުަގނުޑްއިބުްލީޑަުރގެްހައިދާއިރާގެްމެންބަރުގެްހަިއސިްއޔަތުންނާއި،ްއެމް.ޑީ.ޕީްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްނަް

ްމިހާޔަޤީންކަން ްއިޤްއަުރވަން ްމިދެންނެވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއެޖެންޑާރުގެ ްމިްްތިޞާދީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަށް،

ްޖެނެރޭޓުްދެންނެވި ްދިޔުކޮގޮތަށް ްތަނަވަސްެވގެްނ ްރާއްޖެ ްއޮތްށްގެން ްކުރެވެްނ ްމައްޗަށް ނޑުމެްންްމުގެ ްއަުޅގަ ކަމެއް

ްެއކަމަކުއްކަތްމަސަ ްއެބަްކޮށްދޭނަން. ްވިސްނަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކަންތަްވެސް ްކުެރވޭނެްޖެހޭ އްތައް

ްމީހަކުް.ކަމަށްްދާންޖެހޭނެމަގުފަހިވެގެން ްކޮންމެ ްތަނަަވސްކަމަީކ ްބޭނުންވާނެްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިާރއްޖެްވެސް ްކަމެއް.
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ްމި ްެވެގންދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްަޤއުމަކަށް ްތަނަވަސް ްްގޮތަށްްންނެވިދެްްއަކީ ްމިނިސްޓްރީބޮޑުބިއުރޮކްރޮސީ ންްވެ،ްއެއް

ް،ރީްހުއްދަދެްއވަިއގެންންތައްަތއްްއަެނއްްމިނިސްޓްރީންްހުއްދަހޯދައިގެން،ްއަދިްއޭެގއިތުރަށްްކެބިނެޓްްސެކްޓްކަްކުރަންވާ

ްއެކަންް އުޅެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްންްމިމަގުންްދާތީވެްލަްސެވގެްްކަންަތއްަތއްްމިްމިއެޕްރޫްވކޮށްގެންްއަދިްބަންޑާރަްނައިބު

ްހިތާމަް.ރައީސް ްއިޤްްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުއަކީ ްމިހާރު ްފައްތަރެއްގަ.ތިޞާުދ ްނާޒުކު ްވަރަށް ޙަޤީޤަތުަގއިްްރީ

ްމި ްކިްދިވެހިރާއްޖެ ްކިރިޔަ ްހަމަ ްބޭންކުރަޕްޓުއޮތީ ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްހަމަ ްއެހެންވީމާްމިްއިވެފަރިޔާ. ްރާއްޖެ. ލާރިްް،އޮތީ

ްޤައުމެ ްއެބަނެތް ްޖަހަން ްޮކޅަށް ްވަސީލަތްތައް ްހުރި ްހޯދެން ްލާރި ްހޯދަންެވއްޖެްޖެހޭ.ްްއްަގއި ްއިންވެސްޓަރު ްޕްރޮޖެކްޓަށް

ްފޫހިވެގެންްކަމަށް ްއޭނާ ްވަންޏާ ްގޮސްެގން، ްޑޮލަރުްމާޔޫްސވެގެން ްބިލިއަނެންހާ ްޖީ.އެމް.ާއރަށް ްމިއަދު ްނުވާނެ.

ްދަްއކަންޖެހިއްޖެ ްައޅުގަްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންތާކަށްތޯ ްއެބައްޔާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވަންނާނީ. ްއެކަންްްނޑުމެން ޖެހޭ

ްއެބަނެގޯޝިއޭޓުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިޔަފާރިއެްއެގްްކުރެވެން. ްކޮންމެ ްނިންމަން. ްކަންަތއްތައް ްބޭރުގައި ްކޯޓުން ޖެހޭ

ނޑަެއޅީމަްބަދަޖެހޭ.ްޝަރީޢަްހޯދަންްއެބަހެނީްކޯޓަށް.ްޝަރީޢަތުންްބަދަލުޖެްމައްސަލަްދާންްމިް ނުހުރޭްލުތުންްބަދަލުްކަ

ްއިޙްް،.ްއެހެްނވީމާެދވޭކަެށއްްއިދައުލަތުގަ ްމުޢާމަލާތްތަަކށް ްއެބަިވޔަފާރީގެ ްއެގްރިމެންޓުތަކަށް،ްްތިރާމުކުރަން ޖެހޭ.ްހެދޭ

ް ްސަރުކާރާ ްއަމުދުން ްއެގްރިއަދި ްހެދޭ ްއިޙްތިރާމުެއްއކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްެއގްރިމެންޓުމެންޓުތަކަކީ ްެއްލިބިެގންވާ ތައް.

ް ްދެކުޅެއެގްރިމެންޓުތައް ްގޮުތގައި ްއެްއޗެްއގެ ްރަށެްއްިކގެންކުޅޭ ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނޫޅޭ ްމީހަކު ްއެއްެވސް ނުާވނެ.

ނޑަށްްލަިއގެންްރާއްޖެ އެްރިސޯޓުްއޮތްްް،ރިސޯެޓއްްހަދައިްއަދިްއެްއވެސްްމީހަކުްނޫޅޭއިްންބޭރަށްްދާކަންްވެސް.ްްކޮ

ްނުކުެރވޭ ްެއއީ ްވެސް. ްެގންދާކަން ްއަތޮަޅކަށް ްއެހެން ްއަުޅަގނޑުމެއަތޮޅު ްކަންތައްަތއްކަން ްއެނެ ްއެބަ ނގޭ.ްންނަށް

ްްއެހެންވެއްެޖކަމަށް ްކާލީޭއ، ްހަރުމުދާ ްަޤއުމުގެ ްހަރުވަންޏާ ްވިްއކާލީއޭޤަުއމުގެ ްވާހަކަތަކެްް،މުދާ ްވިކޭނެ ްނޫން.ްމީ އް

ްތަރައްޤީ ްދުނިޔެ ްއޮތްމިހާރު ްއިނގިރޭސިްްގޮތަށްްވެފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގަބަލާއިރު ްވެސް ްގެއެއް ެނވިދާނެ.ްވިލާތުްނ

ްއިންިޑޔާ ްވެްސްްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅަން ްހޮޓަލެއް ްގަނެވިާދނެ. ްވެސް ްހޮޓަލެއް ްައދި ްގަެނވިދާނެ. ްވެސް ްގެެއއް އިން

ްސްރީލަްނކާ ްއަދި ްިދވެހިރާއްޖޭގަްްއިންްއެޅިދާނެ. ްީކްއވެގެންތޯ ްގަެނވިދާނެ. ްމުއްދަތަވެްސ ްދިގު ްބިންތައް ްހުިރ ށްްއި

ް ްނުދެވޭންީވ. ްމިއަދަކުއްޔަްށ ްމިއަދުްނ ްޮގވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްއިޤްްއަހަރަށ99ްްށް ްގޮތުާރއްޖޭގެ ްބިންަތްއްތިޞާދީ ން

ްދޭށޭ.ްއޭ ްގެސްކުއްޔަށް ްފީިސބަލްރުން ްވެސް ްއަޅަން ްއިުޓްހައުސް ްރިސޯޓުތައް ްުޓައރިސްޓު ތުރަށްްވެގެންދާނެ.ްެއއިރުން

ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފީސިބަލްެވގެންދާނެ. ްވެސް ްމިއަދުްރިްބިނާކުރަން ްއަޅަން ްތިރީްސޯޓެއް ްމިލިއަންްއެބަދޭ ހަކަށް

ް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްރިސޯޓަށް ްްދަށްވަމުންދަނީ.ޑޮލަރު. ްޓުއަިރޒަމްދިވެހިރާއްޖެއަށް ްުޓއަިރޒަމްްް،އަންނަ ްއަގުހެޔޮ މިހާރު

ް ްއަންނަނީ. ްމި ްރައީސްބޮޑަށް ްއިންވެސްޓުްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބޭ ްއޭގެން ްއި. ްންވެސްޓުކުރާމީހާ ކަްށްބޭންްކޮށްފައި

ްއޭ ްތާށިވެްފައިސާނުދެއްކި ްމިް،ނާ ްދަރަނިވެރިވެގެން ްދާންދެން ްދަރީންނަށް ްރައީސްްއޭނާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ް.ދަނީ.

ްމިއެ ްމިްް،ދަނީްހެންވެގެން ްމުއްދަތަކަށް ްނަތީްކުރު ްއެގްރިމެންޓު. ްވެސްްްޖާއަކަށްދަނީ ްވަގުތެއްަގއި ްކޮންމެ ވަނީ

ގޮތަށްްކޮންޓްރެްކުޓްްއެްއވެސްްގެރެންޓީެއއްްނެތްްރެވޭނެ.ވަންޏާްކޮންޓްރެކްުޓްބާޠިލުކުްކަމަށްްސަރުކާރުންްބޭނުންވެއްޖެ
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ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނަނީ. ްބަދަލުތަކާްމި ްމި ްބަދަލުތައް. ްގެންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޤްތިޞާދަްށ ްމިހިރީ .

ްުއއްމީދު ްއަޅުަގނޑު ްޕްރެޒެއެްއކޮށް ްއަލުން ްބަޖެޓް ްސަރުކާރުން ްހޮވުނު ްމި ްއަލަން ްކާުކރަން ށިދޫަގއިްންޓުކުރާއިުރަގއި

ްކާށިްއެއަ ްެއޅުމާއި، ްެއޅުމާގަދޫރޕޯެޓއް ްަހއުސް ްގެސްޓް ްއި ްރަްއޔިތުންްކާށިދޫގަް، ްކާށިދޫ ްއެޅުމާ، ްނަރުދަާމ އި

ްބޭނުންްތަނަވަސްކުރުމާއި ްއަްށ ްކާށިދޫކާށިދޫ ްޖެނެރޭޓުކުރާނޭ ްލާރި ްއެ ްހިމަނައިދިނުމަށް. ްޭއަގއި ްކަންތައްަތއް ން.ްވާ

ްކޮންސަލްޓެްއެކަމަށް ްސަރުކާރަްށ ްބޭނުންޓަަކއި، ްއެކަންްަކމަށްްންސީ ްހިލޭ ްމިިހރީ ނޑު ްއަުޅގަ ކޮށްދޭންށޭްްވަންޏާ

ތެރޭަގއިްޓްރާންސްޕޯޓްްއެްދޭް،ގާފަުރގެްބިންބޮޑުކޮށްްް،އެކުްގާަފރުގެްފަޅުތެރޭގަްުޓއަރިޒަމްްާއލާކޮށްސަރުކާރަށް.ްހަމައެއާް

ްޤާ ްކުް،އިމުކޮށްްނެޓްވޯކް ްކަންތައްަތއް.ްއެހެްނވީމާއެކަން ްކަންަތއް،ްރެވޭނޭ ްޕްރެއެ ްބަޖެޓް ްހިމަނައިގެން ްކޮށްފިޒެންޓުތައް

ނުޑްއެްްކަމަށް ނޑަށްްވަރަށްްދަތިވާނޭްޚިލާފަށްްައންނަްބަޖެޓަކަގޮތްްޤަބޫލޭ.ްއެާއްްވަންޏާްއަުޅގަ ނުޑގެްްށްްއަުޅގަ އަުޅގަ

ތިފައިްތިބިްނެްެއއްެވސްްަވޒީފާގެްބާޒާރެއްް،އެްއވެސްްގޮތެއްްނެތިފައިތުންްއެހާްދަތިްހާލުގައިްތިއްބާ؛ްދާއިރާގެްރައްޔި

ްއެތާނގަ ްރެޕްރެޒެންޓިެވއްްްއެްިއ،ބަޔަކު ްބޭމީހުންގެ ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްގޮތުްނ ްބުނަންްގެ ްބަހެއް ްފަރާތުން ޖެހޭްފުޅުންެގ

ްހައި ްދަތިވާނޭމީހާގެ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެޕްރޫްްސިްއޔަތުން ްޖަލުގެބަޖެޓް ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްވޯޓުދޭން. ޕްރޮޖެކްޓެްއްްވްކުރަން

ްސަ ްމިދިޔަ ްއަށް ްއެެވސްކާށިދޫ ްހަމަޖައްސާފަ. ްއޮތީ ްއަދާްްރުކާުރން ްއެހެންނަމަވެސް ްޕްރޮެޖކްޓެއް. ްބޮޑު ްފުދޭވަރެްއގެ

ްހިނގާފައެއްްހަމައަށް ްވެސް ްޕްރޮޖެކްޓު ްއެ ްއެްވެސް ްހިންގަންޏާމުްނުވޭ. ްވެސް ްހިންގަންޖެހޭނެ.ްްޕްރޮޖެކްޓު ބާރަށް

ްއެް ްބޭުނންވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގަންޏާ ްކާށިޫދގަިއ ްޕްރޮޖެކްޓެްއ ްްއެފަދަ ްފަރާތަކާްޓެންޑަްތަން ްދޭ ެއއްކޮްށްްރކޮްށގެން

ް ްމަސައްކަތްކުރާ ްކޮންްސޓްރެކްޝަން ްތިބި ްކާށިދޫގައި ްއެއްބަްސވާއިުރަގއި ްސަރުކާރުން ްއެްމީހުން ބޭނުންކޮށްގެންނޭ

ްހިންގަން ްހަވާލުކޮށްޕްރޮޖެކްޓު ްކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ްއަންނަ ްބޭރުން ްރަށުތެރެއަް،ޖެހޭނީ. ްވެސް ްލާރިކޮޅު ްއެ ށްްއަނެއްކާ

ޖެހޭ.ްްމިްަމގަށްްކަންތައްތަްއްވާްންއެބަްމެއްްނޫނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ކަްބޭރަށްްދިއުމަކީްއަޅުަގނޑުްއެދޭް،ނުވަދެ

ްއެބަ ްވިޔަފާރިވެރިން ްހުރިހާ ްތިބި ްއިށީންނަންްރާއްޖޭަގއި ްޖެހޭ ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްއިށީންނަންް. ްބޭފުޅުން ްސިޔާސީ ްހުރިހާ

ްތައްޔާރުކުްއެބަ ްބަޖެޓް ްއެބަޖެހޭ.ްމި ްހޯދަން ްެއޑްަވިއޒް ްތައްޔާރުްރުމުގެ ްނަތީޖާ،ްޖެހޭ.ްބަޖެޓެއް ްބަޖެޓެްއގެ ްއެ ކުުރމަކީ

ްނަތީޖާއަކަށް،ްފޮނި ްރަނަގުޅ ްއެންޑުގައި ްދި ްއެން ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހެންްްލިބިގެންދިއުމޭ.މީރުކަން ްދާއިރާ ނޑުގެ އަޅުގަ

.ްމާލޭގެްބަލަލަމާްހިނގާއަށްްބަލައިްމާލެްމިހެން.ްއޮތީްމިަވުގތުްްއޮތްއިުރގައިްާރއްޖޭގެްހުރިހާްދާއިރާެއއްްވެސްްހަމަްމި

ްބޮޑުވަނީ ްދަީތގަް،ފެން ްވަރަށް ްިދރިއުޅުން ްއެންަރއްޔިތުން ނޑުމެން ްމިިތބީ.ްއަުޅގަ ްމާލޭގައި ްދިރިުއޅެނީ ްމިް.މެންްވެސް

ނޑުމެންްއެބަ ްބައްލަވާްކަންކަންްއަުޅގަ ނޑުމެންް،ޖެހޭްއެޑްރެސްކުރަން.ްމިއަދު ކޯޓުްއެހުރިްތީމުގެ.ްްމްގެްުސޕްރީއަުޅގަ

ނޑުްޮގވާލަންްމިްކޮންފަދަްޚަރަދުްބޮޑު ނޑުްއަކުރުމަށް.ްކަންްޚަރަދުްކުޑަްގޮަތކަްށްމެނޭޖުކަންްތަނެއްތޯްއެއީ.ްއަުޅގަ ޅުގަ

ްސުޕްރީ ްނެތް ްކޯޓުމައްސަލަެއއް ްބިލްޑިންގެް؛ތީމުގެް،މް ްކޯޓު ްއެބަައވަހަށް ްއަޅަްނ ްވެސް ްއަޅާފަްއް ްއެްއި،ޖެހޭ.

ްޚަރަދު ްމެޭނޖުކަންކަމަށް ްއެބަކުޑަކޮށް ްމިްކުރެވެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަުދ ްނުކޮށްފިްޖެހޭ. ްރަނގަޅު ްކަމަށްްްކަންކަްނ

ްބޭްނކުަރޕްޓުވެ، ްދިވެހިރާއްޖެ ްކުރިމަތީގަްްިދވެހިރާއްޖެްވަންޏާ ްުދނިޔޭގެ ްައގުެވއްޓިފަްއިއަކީ ްަޤއުމަކަށްްްއިްެވސް އޮތް
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ްމި ްހޯދަން ްިއންވެސްޓްމަންޓު ނޑުމެން ްރާއްޖެްވެގެންދާނީ.ްއަުޅގަ ްްދާންޖެހެނީ ްބޭރަށް. ްެއްއވެސްްއިން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްނެތް. ްއެބަރޭޓެއް ނޑުމެން ްޚަރަދުްއަުޅގަ ްޤާްޖެހޭ ްސަރުކާރެއް ްޤާއިމުކުޑަ ްދައުލަތެއް ްޚަރަދުުކޑަ އިމުކުރަން.ްކުރަން.

ްކުޑަ ްޚަރަދު ްކިޔާފައިދައުލަތް ްސަރުކާރޭ ްކުޑަ ްޚަރަދު ްގޭްްވާންެޖހޭ. ްއޭަނގެ ްއިްގަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްިލޔަްއިްއަވަހާރަފުޅުލައްަޕވާފަ ްވަޒީރުން ްނޫންކަބާރަ ްކުޑަކުރުެމއް ްަޚރަދު ްެއއީކީ ްދިޔުމަީކްްސ ްކުޑަކުެރިވގެން ްޚަަރދު .

ްއިޤް ްއެބަދައުލަތުގެ ްޗާޓު ްޮއގަނައިޒޭޝަން ނޑުމެންނަްށްޕްރަޑަކްޓިވްްނޫންްތިޞާދީ ްަބދަލުކުރަން.ްއަުޅގަ ތަންތަންްްޖެހޭ

ޓަކައިްައޅުަގނޑުމެންްްކަންކަމަށްްއިމުކުރަން.ްއެޖެހޭްޤާްކްިޓވްްކަންކަންްހުރިްތަންތަންްއެބައެބަޖެހޭްހުއްޓާލަން.ްޕޮރަޑަ

ްއެބަމަސައްކަތް ްއުއްމީދުްޖެހޭްކުރަން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަ. ްމި ްޕްރެޒެންޓުކުރަން ްއަނބުރާ ްއަލުން ކުރެިވގެންްޖެޓް

ްއާއި ްކާށިދޫ ްޕްރޮޖެކްޓުްދާއިރުަގއި ްދެންނެވި ްމި ްހިމެނިގެންްަތއްްގާފަުރގެ ްމެކޭނިޒަމެއް، ްހޯދޭނެ ްަފއިސާ ްއެއަށް ްއަދި

ްޤާ ްބަޖެޓްވެސް ްއަިއްސްއެ ްިދއުންތަންފީޛުްއިމުކުެރިވގެން ްފާގަތިކަމާ.ްهللاްވެގެން ްރާއްޖެ ްމި އަދިްްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ

ްތަނަަވސްެވގެންދިއުމާރާއް ްރައްޔިތުން ްޖޭގެ ނޑު، ްދާއިރާމެންއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްްގެ ްދާއިއަކީ ްނަމޫނާ ރާއަކަްށްޖޭގެ

ްވެގެން ްިދއުމުގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމާތްމަްއޗަށް ްމަސައްކަތަްށ ްމިކުރާ ްދުޢާކުރަން.ްهللا ނޑު ްއަޅުގަ ްެއދި ބަރަކާތްލެއްވުން

ްوبركاته ورحوت هللا السالم عليكن و
ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިަވޑަ ްވާހަކަދަްއކަވަން ްދެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންިއގެންފައިްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަތްތެރި ބަރަށްްާވ

ްއެބަފުރުޞަތު ްދަންނަވާލަން ްއެަނއުސްމަންޓެއް ްއަޅުަގނޑު ްކުީރަގއި ްއައިްްއެރުވުމުގެ ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ޖެހޭ.ްއެއީ

ްޔާމީންގެްބަދަލުގައިްهللاްބަދަލު.ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގައިްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކޮމިޓީ ްޢިއްްއެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްޢަބްދުއަށް ްމެންބަރު ްއެދިްްމަސީޙުهللاްޒަތްތެރި ްހަމަޖެއްސުމަށް މުޙައްމަދު

ެގ2ްވަނަްމާއްދާގ29ްްެިއދުގެްވާތީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާްޕީ.ޕީ.އެމްގެްޕާލިމެންޓްރީްގްޫރޕުންްސިޓީްފޮނުއްވާފައި

ްގޮުތގެ)ނ( ްއިޢުލާންްގަިއވާ ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްނޮިޅވަރަމުްއެއަށްފަހުްް.ކުރަންމަތިން ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގައި

ްވާހަކަކޮޅުްކުިރއަްށްގެންދެވުމަށްްދަންނަވަން.ްްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.ދާއި

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުް

ްޢި ްަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ްއަހ2214ްަްއްޒަތްތެރި ްބަެޖޓުވަނަ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްމަޖިލީހަށްްރައްްރަށް ޔިތުްނގެ

ްމިހުށަހެޅުނު ްތެޭރގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްނޫން ްސަުރކާރެއް ްއޮތް ްއެހެންވީމާްްއިރުގައި ްއޮީތކީ. އަުޅަގނޑުް،

ްމިްޤަބޫލުކުރާ ްރިކަރަގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޚަރަވަގުުތ ްޚަރަދުތައްްންޓު ްކުރަންޖެހޭ ްދައުަލތުން ްގޮތުަގއި ދުގެ

ް ްފާސްކޮށްދިނުމަށްފަހުގައި ްމަޖިލީހުން ްޕްރޮގްރާުމތަކާރައްޔިތުންގެ ްތަރައްީޤގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭްްގުިޅގެންްސަރުކާރުގެ
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ްބަޖެޓު؛ ްމަްޝރޫޢުްތަފުސީލް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޚާއްޞަކޮށް ްބަޖެޓުއަދި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްދަށުން ްހުްގެ ،ްށަހެޅުމަށްއަލުން

ްްއާދެ! ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްގޮުތގައި ްބަޖެޓެއްގެ ްސަޕްލިމެންޓްރީ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްލިބެންޖެހޭނެ.ްސަރުދައުލަތަށް ކާރަށް

ްއެހެންވީމާ ްފުރު، ްފަހިކޮށްދޭންއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްިގަންްޖެހޭނެޞަތު ްވަރަށް ްދެން ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްމެންބަރުން ްގެންަދވާއިރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށް ްދާއިރާތަުކގެްބަހުސް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްފުާޅްްަގިއ ްވަރަށް ތަސައްލީތައް

ްއެް ްގެންަދވާ. ްހާމަކުރައްވަމުން ްއެބަ ްމިތާ ްއަޅުދާއިރާެއއްަގއި ްހަމަ ްޢިްއޒަތްތެިރްހެންނަމަވެސް ްދާއިާރގެ ނޑުގެ ގަ

ްަދންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްބަޖެޓުްރައްޔިތުންނަށް ްމިބަހުސްގަްބޭނުންވަނީ ްމިތާ ްބަޖެޓާްއި ްމަސައްކަތަީކ ްބެހޭްކުެރޭވ

ްހާމަކޮށްދެްއވުމޭ ްތަޞައްވަރު ްމެންބަރެްއގެ ްދާއިރާގެ ްމިތާނގަް.ގޮތުން ްހިމެނެނީ ްަކންކަން ްބަޖެޓުގައި ްއިްއެހެންނަމަވެސް

ް ްޫނން. ްރިޢާޔަްތކޮށެއް ްމައްޗަށް ްވާހަކަަތކުެގ ްދައްކާ ްކަބަޖެޓުމެންބަރުން ްބަޖެޓުގައި ްހިމެނެނީ ްކޮމިޓީގައިްްންތައްަތއް

ްކުރެ ްއަީލގައޭތެރޭގައި ްއޮތްޭވްމަސަްއކަތްތަެކއްގެ ްމިއަދު ްިވސްނުން ގޮތުންްް.ްއެހެންނަމަވެްސްދިވެހިރާއްޖޭެގްޕޮލިޓިކަލް

ްޤަބޫލުފުޅުްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިތާނގަގިނަ ްތަޅުމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްދާިއރާއާކުރެއްވިދާނެ ްދެކެވޭްްބެހޭްއި ްއެ ގޮތުން

ްޑިރެް ްތެވާހަކަތަަކކީ ްބަެޖޓުގެ ްއެހެނެއްކްޓުކޮށް ްނޫން. ްަކންތައްތަކޭ. ްވަެދގެންދާ ްކަރެއަްށ ްެވގެންދަނީކީ.ްޫނން ންތައްތަްއ

ނިންމާއިުރގައިްްމިކަން،ްލިޓިކަލްްސޮލިއުޝަނެްއގެްގޮތުގަ.ްއެެހންވީމާަފހަރަށްްނިންމެނީްޕޮްނިންމާއިރުގައިްގިނަްބަޖެޓު

ްބަކޮންޕްރޮމައިޒް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްއަެނއްކުރުުމގެ ްދޫކޮށްލަނީ. ްކަންަތްއތައް ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްެއއް ްކަންތައްތައް ބަިއ

ްކަންތައް ްހުރި ްވެސް ްރަށްތަކުަގއި ްދާއިާރގެ ްބަޖެޓުއަޅުަގނުޑގެ ްވެސް ްއަހަރުަގއި ްވޭތުވެިދޔަ ްހިމެތައް ނިން.ްގައި

ްޤަބޫލުފުޅު ނޑުއެހެންނަމަވެސް ްއަުޅގަ ްނަޒަރަކުން ްޢިލްމީ ްބަޖެޓަީކ ްޙަޤީޤަތަކީ ްހަމަްކުަރންވީ ްބަލާއިރުަގއި މެން

ް ްޖަހާފަހިސާބުތަކެއް ްާރއްޖޭގެްއި ްވާހަކަަތއް. ްގިނަ ްވަަރށް ްލިޔެވިދާނެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފޮތުގައި ްމި ްފޮތެއް. ހުންނަ

ްއެއަ ްރަށެއްަގއި ްލިޔެްކޮންމެ ްވެސް ްވާހަކަ ްއަޅާ ްބަޖެޓުންރޕޯެޓްއ ްއެހެންނަމަވެސް ްހޭދަެއއްްްވިާދނެ. ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްއާމްދަނީއަްނުކުރެވޭނެ ްފޮތުގަްްޅުަގނޑުމެންނަްށ ްނިސްބަތަކުން. ްބޭންކުްޖަހާފަްއިނުލިބޭ ްއޮޓަމެޓިކުްނ ްާފސްކުރީމާ އި

ްޖަމާވަނީކީ ްފަިއސާ ްދިްއެަކއުންޓަކަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްރިޒާްވަގއިނޫން. ްހުރި މިއަުދްްނެތްްވެހިރާއްޭޖގަިއ

ްއަށްް ްރާއްެޖ ނަޑކަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްްުދަވހުމަސ2ްްްގާްތގަ ްއިމްޕޯޓުކުރާހާްްާރއްޖެވެސް ްެއްއޗެހި ްބޭުނންވާ އަށް

ނޑުމެންނަށްްހުށަހެޅިފައިްމި،ްއާމްދަނީއެއް.ްއެހެންވީމާ ނަޑކަްށްްމިައހަރުްއަޅުގަ ބިލިއަންްރުފިާޔެގ16.411ްްވަނީްގާްތގަ

ްއަހަރަށް ްވޭތުވެދިަޔ ްބަެޖޓަކީ ްދެންނެވި ްމި ްބަޖެޓެއްްްވުރެްބަޖެޓެއް. ްއެހެްނވީމާް.ުކޑަ ްގޮތު، ްންޑެފިސިޓްެގ

ްމިބަލައި ްއެބަްްލާއިުރގައި ްބަޖެޓުަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެތެޭރެގ؛ްޑެފިސިޓުްއުޅޭްއަހަރު ނޑަކަށް ްގޮތުގަްގާްތގަ ްއެބަްްއިގެ

ނޑުމެންްހޯދަންޖެހޭ.ްމާނ988ްްައުޅޭް ްމަނާފައިވާްކަންތައްތަްއްެއކަނި،އަީކްބަޖެޓުަގއިްމިއަުދްހިްމިިލއަންްރުފިޔާްައޅުގަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށްްމިއަދު ްއަުޅގަ ްއިތުރުކަްނތައްތައް ްއިތުރުން ްވިސްުނންފުޅުގެ ްހާމަކުރެްއވި ްއެ ން

ް ްހޯދ988ްަކުރެވޭނީ ްރުިފޔާ ްބަޖެޓުމިލިއަން ްސުވާލަކީ ްއުފެދޭ ްއަުޅަގނޑުމެްއިގެންނޭ. ްފައިސާްފޮތުގައި ްއެ ްޖެހީމާ ން

ްފައިސާްލިބޭނީ.ްއެްފައިާސއެއްްނުލިބޭނޭޖަވާބަކީްނޫނެކޭްލިބޭނެތޯއޭ؟ ނޑުް.ްއެ ްއަުޅގަ މެންްއާމްދަނީްހޯދޭނޭްގޮތްތަކެއް
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ްބަޖެޓު ްގޮތްތަތަނަވަސްކޮްށގެންނޭ. ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ްފައިނޭންސްަގއި ްޑެފިސިޓް ްނުވަތަ ޓަކައިްްކުރުމަށްކެއް

ް ްގޮުތގައި ްދަރަނީގެ ްބޭރުގެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްުއސޫލުތަކެްއގެ މިލިއަްނ732ްްހަމަޖައްސާފައިވާ

ްއެހެންްރުފިޔާ ްހަމަ ްއަދި ްނަގަްނ. ނޑުމެން ްވިއްަކިއގެންނާއެތެރޭްް،އަުޅގަ ްޓީބިލު ްއެއީ ްގޮުތަގއި؛ ްދަރަނީގެ އަދިްްގެ

ް،ޓަކައިްްިމލިއަންްރުފިޔާްއަޅުަގނޑުމެންްނަގަން.ްދަންނަވަންތޯްޝޯޓްްޓާރމްްބޮރޯއިންނަށ256ްްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުންް

ނޑުމެންްމިްނަގާްދަރަންޏަްއަޅުަގނޑުމެްނގެްބަޖެޓުްޑެފިސިޓްްފޫބެއްދުމަށް ްކީްވަރަށްްބޮޑުްއިންޓްރަސްޓަކާްޓަކައިްއަޅުގަ

ނޑުމެްނގެްތެޭރގައިްަބއެއްްްށްވެސްްއެތެޭރގެްފައިނޭންސަްއެްއޗެއް.ްމިއަދުްއެްއކޮށްްައޅުަގނޑުމެންްނަގާް ަޓކަިއ،ްއަުޅގަ

ްިވަޔފާރިވެްއަތުން،ްބޭފުޅުން ްޓީބިލުބައެއް ްަދއުލަތުން ްއަތުން ްިވއްަކއިގެންނާިއގެންވިއްކަްްރިންގެ ްބޮްނޑު މިކަހަލަް،ްނާއި

ްއެބަްކަންތައްތައް ްހުްކޮްށގެން ްހަމަޖައްސާފަ. ްފައިނޭންސްތައް ްއެތެރޭގެ ް%ރި ްކުރެވެނީ ްމި ްއެަކން ގ12ްެނަމަވެސް

ްއެހެންވީމާއިންޓްރެ ްދައްަކިއގެން. ްސްޓެްއ ްޕްރިންސިޕަލްް، ްނުވަތަ ްއިންްޓރެސްޓް ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްަދއުލަތަށް މި

ްދު ްދައުލަތަށްްވަހަކު ްއެހެންވީމާ، ްމިޖެހެނީ. ްއޮންނަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކާލަދައްކާލާ ްިއންޓްރެސްޓް ްނުދެއްކޭ. ވެސް

ްފޫ ްބައެއްްބެއްދުމަށްދަރަނި ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްދައުލަތުގެ ްކުރުމަށްްޓަކައިްނުވަތަ ްކަންކަން ޓަކައިްްކަހަލަްއަސާސީ

ްރީޕޭ ްލޯނު ްދުވަެހއްނަގާ ްވެްކުރެވޭނެ ްދުވަހަކު ްނާދޭ.ްއެެހންވީމާ،ްމީ ްކަމެއް.ްމިސާލަކަށްްސް ްއިމްޮޕސިބަލް ޕްރެކްޓިކަލީ

ްބަލައިްއެމެރިކާ ްޤަުއމުތަކަށް ްބަެއއް ްދަރަނީެގްކަހަލަ ްނެގި ްމީހުން ްއެ ްހަނގުރާމައިަގިއ ްބޮޑު ްުފރަތަމަ ލާއިުރގައި

ްކޮންޕޯނަންޓުްޕްރިންސިޕަލްްއަދިވެސްްނުދަްއކާްއެބަ ކާލާ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޖޭަގިއްއްދައްކާލަދަްހުރި.ްއިންޓްރެސްޓް

ޓްފޯލިއޯްއެްއކޮްށްއަޅުަގނޑުމެންެގްމުޅިްމިްދަރަނިްޕޯ،ްނީްމިކަހަލަްގޮަތކަށް.ްއެހެްނވީމާވަްވެސްްމިއަދުްކަންތައްތަްއްމި

ނޑުގެްާދއިރާގެްރަްއޔިތުރީސްޓްރަކްޗަރ ނޑުމެންގެްވިްސނުންްގެންދަންޖެހޭ.ްހަމަްއަޅުގަ ްނެގްކުރެވޭނޭްގޮތްަތކަކަށްްއަުޅގަ

ްކަންބޮޑުވުންަތއް ްދިނުމަށްް،ހިތުގެ ްލުިއކޮށް ްބޭނުންވޭ،ްްަތސައްލީތައް ްދަންނަވާލަން ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު ޓަކައި،

ް ްވެސް ްއަހަރު ްމި ްކަންަތއްތައްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްނަރުަދމާގެ ްބޭފުޅުްނގެ ްނޮޅިވަރަް؛އެ ްނަރުދަމާގެްޚާއްަޞޮކށް މުެގ

ްމިްމިްކަންތައްތަާކ، ްބަޖެްކަންތައްަތްއ ްހިމެިނފައޭވަނީ ްއެޓުގައި ްއެހެންނަމަވެސް .ްް ްވާނީ ޢިއްޒަތްތެރިްަކންކަން

ކަންކަމެްއްނުެވއޭ.ްމިްިދޔަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއިްވެސްްްބަޖެޓުްފޮުތގަިއްއެްެއއްޗެހިްހިމެނިޔަަކްސްއެމަޖިލީހުންްވެސް؛ް

ްދައުލަތަށް ްނުލިބޭތީ ްއާމްދަީނ ްީކއްެވގެންތޯ ްނުވަނީ ްއެކަން ްހިމެނީމޭ. ްއެބަްދައުލަް.މިކަން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ތަށް

މިގެންްމިްއުޅެނީކީްމިްބަނދަރުްނުނިްޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްރަށެްއ،ްކުރިނބީގެްބަނދަރު.އިތުރުކުރަންޖެހޭ.ްމިސާލަކަށްްއަ

ްދިމާވެގެން ްއަދި ްނޫން. ްވެސް ްނެތިގެނެއް ނޑަށްްލާރި ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަްށ ްސަބަބުން. ްކަމެއްގެ ްއެހެްނ އުޅޭ

ްވާހަްއެބަްަވއިގުޅުއްް ްބަނދަރުގެ ްމި ްޚާވިދާުޅވޭ ްމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަން. ްގުޅުންކަ ްހުރިްރިޖީ ްތެރޭގައި ތަކެްއގެ

ނޑުމެންގެްރާއްޖެތަކެއްގެްސަބަުބންްދިމާވެގެންްނުޖެހުންހިތްހަމަ އަށްްިމއަދުްބޮޑުްހިލައެއްްނުލިބޭ.ްްއުޅޭްކަމެއް.ްައޅުގަ

ްއެހެންްއިންޑިޔާ ްގެންނަނީ. ްހިލަ ްބޮޑު ްއެބަ،ްވީމާއިން ްއަލިކަމެއް ްުއއްީމދީ ްމިއަދު ްވެސް ްލިބުމުގައި ްހިލަ ފެނޭ.ްްބޮޑު

ްހޮވިވަަޑިއގެންނެވި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް،އަލަށް ްއިންޑިޔާްސަްުހވާކުެރއްވި ްދެއްވާނެރުކާުރެގްފުރިހަމަްއެއްބާރުލުންއަށް
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ްބޭ ްއެ ްވިާދޅުވޭ.ްއެހެްނވީމާކަމަށް ްއެބަ ްބަނދަރުްނިމޭ،ްފުޅުން ްލިބުނީމަ ްހިލަ ނީ.ްބަނދަރުްނުނިންމޭނެްބޮޑުްހިލަްބޮޑު

ްނުލިބިއެއް.ް ްމިބަޖެޓު ްޖެހިޔަކަސް ްައދި ްފަސޭހަްއަުޅަގނ،ްއެހެްނވީމާނުވާނެ.ްްކަންކަެމއްްްފޮތުަގއި ްވަރަށް ްވެސް ޑަށް

ރެްވަންދެންްވަރަށްްއުއްމީދުތައްްފުރޭްކަހަލަްވާހަކަތަކެއްްދެއްކިދާެނ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއަށްވުމިތާްދިހަވަރަކަށްްމިނެޓުް

ނޑުމެންގެްތެޭރގަިއްމާްޓެކްނިކަލްްލެވަލެ ްއަގއިްހުރިްބައެއްްކަހަލަްކަންަތއްތަްއްމީ.ްމިއަދުްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނެއްްއަުޅގަ

ްޤާނޫނާްއެބަ ްއެ ްއުްއޮތް. ްބީލަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްފަރާތްތަކާއެްއގޮތްވާ ްކަންތައްތައް ްސޫލުން

ް ްހަވާލުކުާރ ްމި ްެޑލިވަރފަރާހަވާލުކުރެވެނީ. ްެއކަންކަން ްތްތަކަށް ްއޮންަނ ްދީފައި ްެއކަންކަްންކުރުމަށް ފުރުޞަތުގަިއ

ްއެކަން ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްކަމެއްނުވެއްޖެްއޔާ ްއުުފލަންޖެހޭ ްއިލްތިޒާމުތަެކއް ްއެތައް ްދައުލަތުްނ ްނެގުމަކީ ްމިްްކަން ްކަމަށް

ްއެބަ ްބަދަލު ްމީހަކަށް ްއެ ްއަެނއްކާ ްކޮންޓްްވަނީ. ްއެހެން ްގެްނނަންރެކްޓަދޭންޖެހޭ. ްކްލާސްރޫމްްްއެބަްރުންތަެކއް ޖެހޭ.

ްކޮންޓްރެކްޓަަރކަށްްެއކަންްކޮންޓްރެކްޓަރުްއަތުންްނެގުންްއެއީްއެހާްފަސޭހަްގޮތެްއގައިްެއއްްކަމުަގއިްވީނަމަވެސް.ްއެޅުން

ްކަންކަމެއް ްހުންނަ ްއެހެންވީމާްނޫން.ްހަމަޖެހިފައި ،ް ްއެބަމިދެންނެވި ްްދަތިތައް ްގޮހުރި. ްޖުމްލަ ތެއްަގިއްއެކަމަކު

ްކަންތައްަތއްްބަލައި ްހުރި ްވެސް ްރަށަްށ ްހަތަރު ްދާއިާރގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްަބޖެޓުގައި ްމިފަހަރުގެ ލާއިުރގައި

ްައޅު ްވަކިންމަދުކަމުގައި ްއަދި ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްހިމެނިފައިާޚއްްަގނޑު ްބަޖެޓުގައި ްމިފަހަރު ްައޅުަގނޑު ،ްނުވާޞަކޮށް

އަދިްފަރިދޫގެްކުނބުރުދޫ،ްކުރިނބީްނޮިޅވަރަށްަފރަށްްއަލަންްއާބާދުކުރިްްޑުްބޭނުންވޭނއަޅުގަްއެހެންނަމަވެސްްހިމަނަން

ްފަރާތްތަކަށްްރައްޔިތުންނަށް ްލިބުނު ްގެަތއް ްަސއިޓުގެ ްއެލިޔާ ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްނުލިބޭ.ްްއެ ްއަދި ްބަދަލެއް މަގުފާރުގެ

ް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްތިން ްމި ްއެހެން ްހަމަ ްސަރުކާރުއޭއަދި ްސަރުކާރުންްްނާންރުގެ ްކުީރގެ ްއޭެގ ްއަިދ

ްދެްއވުމަށްޢަްދުެވވަަޑއިގެންަފއިވާވަޢު ްގޮތުަގއި ްބަދަލެއްގެ ްް،ދުލުވެރި ްވިދާުޅވާ ްދެްއވުމަށް ްގެައކަށް ހާސ52ްްްކޮންމެ

ްބަޖެޓުަގއި ްިމްއަހަރުގެ ްހިތާމައަކީ ްލިބިވަޑައިގެންަފއެއްްނެތް.ްއަދި ްެއްބޭފުޅުންނަށް ްއަިދވެސް ްބަދަލެއް ްވެސްްްރުފިޔާގެ

ްމިރިފްލެކްޓުްްކަންތައްތައްްްމި ްއެދެން ްއަުޅަގނޑު ްނެތްކަން. ްކުދިްކުރެވިފަިއ ްކަންތައްތަަކކީ ކުދިްދެންނެިވ

ޅުަގނޑުމެންނަްށްންކަންްއަްހުްޑްެގއްލިގެްންދިޔަްކަްއގެްބޭބޭފުޅުްނގެްމުޅިްލައިވްލީވަރަްށްގިަންއަދަދެް،ތައްހައުސްހޯލްޑު

ްފެނި ްދިޔައީ. ްމި ްރަށަކަށްްއެގެން ްއާ ްްމުޅިންްް،ހެްނވީމާ، ްއުޅެންފެށުމުން ްހިޖުަރކޮށް ްގޮސް ްރަށަކަށް ރީގައިްކުއާ

ްއެ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްދޫކޮށްލާފައިްދިރިއުޅުނު ްްމިްމީހުން ްއެހެންވީމާ، ްއެއްކޮށްވަނީ. ްބަދަލާ ލިބެންޖެހޭްްމި

ްއެދުޢަ ްބަދަލު ްްލިބެންޖެހޭނެްބޭފުޅުންނަށްްލުވެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޔާންްްޤަބޫުލކުރަނީ.ކަމަށް ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ކުރާްމިއީ

ްކަމަކަށްކަހަމަހަމަ ްނިންމުމެއް ްބޭރުން ްމަފުހޫމުން ްޤަބޫލެއްްމުގެ ްއަޅުަގނޑަކަށް ންވީމާ،ްޖުމުލަކޮށްްހެއެނުުކރެވޭ.ްްވެސް

ްބަޖެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ނޑުޓުބަލައިލާއިުރގައި ްއަޅުގަ ްމައްސަލަތަްއ ްހައްގެ ްއަންނަނީލުމެންނަށް އަޅުަގނުޑްްކުރެވެން

ްިމއަްޤަބޫލުކުރާ ްގޮުތގައި ްާރއްޖޭަގއި ްމީދު ްއެަބ ްދިރިއުޅޭ ްރަުށގ222ްަހުން ނޑުމެންް. ްއަުޅގަ ްރަށެއްަގއި ްކޮންެމ ްިމއިން

ްބަ ްޚިދުއަސާސީ ްކަހަލަ ްފަންސާެއއް ްޤާއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ. ްހަކަށްމަތްތައް ްއުޅޭފަސްދޮޅަ، ްމީހުން ވެްސްްރަށުގައިްހަކަށް

ނަޑއަޅައިދޭންޖެހޭ.ްނަރުދަމާްޤާއިމުކުރަންޖެހޭ،ްއަރައި މިްްއިްމިސްކިތްތަކާއިްއޮފީސްަތކާސްކޫލުތަކާްފޭބޭނެްއުސޫލުތައްްކަ
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ްތަންތަނެއް ްއެބަްހުރިހާ ްދައުްްހިންގަން ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްމިްލަތުގެ ްބޮުޑވެގެން ްްޚަރަދު ޑަކުރުުމެގްކުްޚަރަދުދަނީ.

ނޑުމެންެގްތެރެއަށްްައއިްސގެންްއެްއޗަކުންްދެކޮޅުބޭްައއިްސގެންްނޫނީްލިްވިސްނުން ްނޫނީެޖއްސުުމގެްިވސްނުންްއަުޅގަ

ްިމއަުދްމިއަޅު ްރާއްޖެ ްބަދަލެްއޮތްްަގނޑުމެްނގެ ްބަދަލުކުރުމަށްހާލަތަކުން ްހާލަތުން ްްްއނުވާނެ.ްމި ނޑުމެންްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްއެބަ ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުާރ2214ްްއަކީްްޑަކުރަން.ްހިތާމަންޓްްޚަރަދުްކުރަމެންގެްރިކަޖެހޭްއަޅުގަ

ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްްންޓްރިކަރަްއަކ73.3ްީ%ގެ ްތަަރއްޤީްމާނަޚަރަދު. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހިންގުމަށްްއަކީ ްކަްނކަން ްގެ

ް،ްއގެްގޮުތގައިްތަކެއަދަިއގެްނދާްފައިސާް،ޚަރަދުގެްގޮުތަގއިްންޓްްވުެރްބޮޑަށްްހަމައެކަނިްރިކަރަްއަށްްއިްހުރިްފަިއސާޓަކަ

ްތަަރއްޤީ ްއެްއވެސްއެއިން ްމާނަހުރި ްކަންތައްތަކެއްްްގެ ްނެތް ްފެންނަން ްައޅުަގނޑުެމނަށް ްފައިސާްގެކަެމއް ްމި ްގޮުތަގއި

ްޚަރަދުވެގެން ްދައްކާއިރުަގއި ްމިހެން ްވާހަކަ ްމި ްބަހުްއިޤްިތޞާދީދަނީ. ްހަމަ ްބޭފުަޅކު ނޫނެޭކް،ްވެދާނެވިދާޅުސެއްކުރަްއވާ

ްއެކްރިކަރަ ްްްނޑިޗަރސްޕެންޓް ްއެއީ ްކުރުްނ ްވަަރކަށް ްކަމެކޭްކެޕިޓަލްކޮންމެވެސް ްލިިބގެންދާނޭ ްއޭގެ .ްގެއިންަތކެްއ

ްއެކަަމކާ ްްދެކޮޅުހަަދނީކީްއަޅުަގނޑު ްކެޕިޓަލްްްއެހެންނަމަވެސްނޫން. ްވިސްަނއިަވޑަިއގަންނަވާ. ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޓަކައި ްޚަރަދުކުރުމަށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްގޮުތަގއި 2214ްްޚަރަދުގެ ްވަނީ ްމި ްހިމަނާފައި ްބަޖެުޓަގއި ްއަހަރުގެ 2ްވަނަ

ް 381ްްމިލިއަން ްއަދަދަީކ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްރުފިޔާ. ްކުޑަކުޑ16ްްަމިލިއަން ްވަރަށް ްނިސްބަތުން ްބަޖެޓަކުން ބިލިއަންގެ

ްވަސީލަތްތަް ްއިންސާނީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ އްްއަދަދެއް.

ްފުރުޞަތުތައްް ްދެމިލެވޭނޭ ްހަމައިްސކޮޅަްށ ްއޭނާގެ ްއިންސާާނ ްމަސައްކަތްކުެރވެން. ްޓަަކއި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނޑުމެންނަީކް ނޑުމެންގެްއިޤްތިޞާދުްރަނގަޅުްއިޤްތިޞާދަަކށްްހެދޭނީ.ްއަޅުގަ ފަހިކޮށްދީގެންނޭްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤައުމެްއގެ ްެވްސްކޮމިއުނިސްޓު ްދުވަހަކު ްބައްޓަންކުރަންވެއްޖެްއޔާ ްވިސްނުން ންެގ

ްހިލޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރެވޭނެ. ްރަނގަޅެްއ ްއިޤްތިޞާދު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްލިބުނުްވަރަށްްޮބޑުްރަޙްމަތެއް.ްއެެހންނަމަވެ ސްްރާއްޭޖގެްހުރިހާްބޭސްފަރުވާެގްނިޒާމެްއްލިބުންްއެީއްއަުޅގަ

ްއެވަުރެގް ްނުހިންގޭނެ. ްަދއުަލތެއް ްދީގެންނެއް ްސަބްސިޑީ ްދައުލަތުން ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްތިބޭ ސެކްޓަރތަުކގައި

ނޑުމެންނަކީ.ްއޭެގްބަދަލުގަިއްތިބިްމީހުންްބާރުވެިރކުުރވަންވީ.ްެއްމީހުންނަށްްވަޒީާފް މުއްސަނދިްޤައުމެްއްނޫންްައޅުގަ

ްފުރުޞަތު ްއޭނަެގްއަދާކުރެވޭނެ ްބަދަލުގައި ްކާންދިނުމުގެ ްއަށް ްއޭނަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްދައުލަތުން ްފަހިކޮށްދޭންވީ. ތައް

ްވެްސް ްބަލަހައްޓާކަށް ްއޭނާ ްއޭުރން ްފަހިކޮށްދޭންވީ. ްގޮތްތައް ްކައިބޮިއއުެޅވޭނެ ްއަށް ްއޭނަ ްމަސައްކަތުން ްހަލާލު އަމިއްލަ

ްހެލްތީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުޖެހޭނެ. ްމިްްދައުލަތަކުން ްތަޢާރަފުކުރަން. ްތެރެއަށް ްައޅުަގނޑުމެން ލައިފްސްޓައިލް

ްއޭރުންް ްމަދުވާނެ. ްމީހުން ްބަލިވާ ްއޭރުން ްފަހިވާންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަތުތައް ްބަޖެޓުަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަކަށް

ްޚަރަ ްފައިސާ ްމިދެންނެވި ްޚަރަދުކުރާ ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްކުޑަވެގެންދާނެ. ްޚަރަދު ްދާ ްރަނގަޅަށްްބޭސްކުރަން ދުރުވެނީ

ްމިއަދުް ްހިތާމައަކީ ްާޤއިމުކުރެެވންޖެހޭ. ްއެބަ ްފަންޑުތައް ްޓްރަސްުޓ ްދައުލަތުގެ ްޖެހޭ. ްެއބަ ްވާން ްކަމަށް ޕޫލްކުރެިވގެން

ް ްފަންޑުތަކުން ްޓްރަސްޓު ްޤާއިމުކުެރވިފަިއވާ ްއޮތ2214ްްީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިބެން ްބަޖެޓުގައި ްލަފާކުާރ ވަނަ
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ް ްއެަބްމިލިއ77ްަގާތްަގނޑަކަށް ްއަށް ްާއސަންދަ ްހަމައެކަނި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެއް ްބޮޑު ްމާ ްމިއަށްވުރެ ްރުފިޔާ. ން

ްދާއިރާެގް ްކާށިދޫ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހެދެން ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްއިްނވެސްޓްމަންޓުތަެކްއ ްރަނގަޅު ްއެހެންވީމާ، ހޭދަކުރަން.

ްއިންވެސްޓްމަންޓުތަ ްފޮރިން ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ްދޮރުތައްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ކަްށ

ްވިޔަފާީރގެް ްމިނިވަން ްބަދަލުވެ، ްިނޒާމު ްއޮތް ްގޮތަށް ްކުާރ ްޚަރަދުތަކެއް ްހުރިހާ ްދައުލަުތން ހުޅުވައިެލވެންެވއްޖެ.

ްމިދެންނެވިް ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްއޭރުން ްޤާއިުމާވންވެއްޖެ. ްތެޭރގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމާޙައުލެްއ އިޤްތިޞާދީ

ގެްމަލްޓިޕަލްްއިެފކްޓުގެްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުެމންގެްތެރޭަގއިްަވޒީފާތައްްއުފެދިގެންދާނެ.ްއޭރުންްދައުލަތުންްވިޔަފާރިތަކުް

ްލިބޭް ްއާމްދަނީ ްރަނގަޅު ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްަބޔަކަށް ްއެތައް ްތިބި ްމިއަދު ްގޮުތގަިއ ްމުަވއްޒަުފންގެ ްސަރވިސް ސިވިލް

ްވަށަިއގެންވާވަޒީފާ ްޢާިއލާތަކުގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްއިޤްތިޞާދީްްތައް ްމި ްެއހެންވީމާ، ްލިބިގެންދާނެ. ސަރަަހއްދުތަކުަގއި

ްހަމަހަމަް ްއިންސާފުވެރި، ްމިނިވަން ްނުކުމެ، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވިސްނުމަކުން ްތަުޅއެޅުވިަފިއވާ ްއިޤްތިޞާދީ ވިސްނުމަކީ

ް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާއެކު ްވާންޖެހޭ. ްނިޒާމަކަށް ްފަހިކޮށްދޭ ްއެންމެންނަށް ްޙަޤީޤަތަކީްފުރުޞަތުތަކެއް އަނެއް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެޅޭނީ، ްެވސް ްނަރުދަމާއެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުިރައށްގެންދެވޭނީ، ްއިޤްތިޞާދު މިއަދުގެ

ްޢާއްުމް ްއިން ްފައިދާ ްިވޔަފާރީގެ ްވިޔަފާިރވެރިންގެ ްމުއްސަނިދންގެ، ްދެއްިކގެންނޭ. ްޓެްކސް ްހެދޭނީ ްވެްސ ބަނދަރެއް

ް ްޙައްެޤއް ްއޮންނަ ްޓެކްސްްރައްޔިތުންނަށް ްއާމްދަނީގެ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްއަދާކުރަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޙައްޤު ްއެ އޮންނާނެ.

ްހޭދަް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްެނގުމަށް ްއެ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެނގެންޖެހޭ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވެ ްކަމަށް ްއަދަދެއް ްދަްށވެދާނެ ްފަހަުރގައި ްއެްއޗެއް ްެނގޭ ްއެ ްފަހަރުަގއި ްއޭރުްންއަށްވުރެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެާދނެ. ސް

އަޅުަގނޑުމެްނގެްޖީ.ޑީ.ީޕގެްަޙޤީޤީްމިންވަރުްައޅުަގނޑުމެްނނަށްްއަންދާޒާކޮށްެލވޭނެ.ްމިައދާްހަމައަކަށްްައޅުަގނޑުމެންެގް

ްއިޤްތިޞާދެކޭ ްޑޮލަރުެގ ްބިލިއަނެއްހާ ްހަތަރު ްމީ ްބުނަނީ ްއެއްަބޔަުކ ްނޭނގޭ. ްކަމެްއ ްއިޤްތިޞާެދއް ްކިހާވަެރއްެގ .ްމިއީ

ނުޑް ްމިންގަ ްޙަޤީޤީ ްއިޤްތިޞާދުގެ ްމި ްއިޤްތިޞާދެކޭ. ްޑޮލަރުގެ ްބިލިއަން ްފަންސާހަކަށް ްމިއީ ްބުނަނީ އަނެއްބަަޔކު

ްޓެކްސްތަކުްން ްއިންޑިރެކްޓު ްޤާއިމުކުެރވިގެން. ްނިޒާމުތަކެއް ްރަނގަޅު ްޓެކްސްނެގޭނެ ްއެނގޭީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްޓެްކސްތަކަށް ްޑިރެކްޓު ްއަންނަްއަޅުަގނޑުމެން ްކަސްޓަމަށް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމުދާ ްބަދަލުވާންެވއްޖެ. ން

ވަގުތުްއިމްޕޯޓުްިޑއުޓީގެްގޮތުަގއިްއެްމުދަލަށްްފައިސާްދެއްކުމުގެްސަބަބުންްވިޔަފާރިވެރިްނގެްއަތުންްފައިސާްބްލޮކުވެ،ް

ްބަޖެޓަ ްއޮންނަ ްނިޒާމަކަށް ްކަހަލަ ްމަދުވާނޭ ްފައިސާ ްހުންނަ ްރޯލްކުރަްނ ްއަޅުަގނޑަކަްށްވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަށް

ތާއީދެއްނުކުެރވޭ.ްއޭގެްބަދަުލަގއިްައޅުަގނޑަށްްާތއީދުކުރެވޭީންމިނިވަންްވިޔަފާރިްއަށްްފަހިވާ،ްކުދިްިވޔަފާރިތަކާއިްމެުދް

ްއުފެދެންް ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުންގެ ްއިންޑަސްޓްރީތައް ްޮކޓޭޖު ްކުދިކުދި ްއަދި ްފަހިވާ، ްއެފެދުމަށް ްވިޔަފާރިތައް ފަންތީގެ

ްއި ްދިވެހިރާއްޖެްްތިޞަދަކަށް.ޤްފައިވާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޭރުން ްލުއިވެގެންދާނީ. ްދައުލަތަށް އޭުރން

ްއަިދް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހައްލުކުެރވިެގންދާނެ. ްވެސް ްމައްސަލަތައް ްއެހެން ްއިޤްތިޞާދީ ްވާ ްމި ްދިމާވެފައި ްމިއަދު އަށް

ްބަެއއް ްއަިލއަޅުވާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުްްމިއާއެކު ްއަުޅގަ ްނެތްކަން ްއަިލއަުޅވައިެލިވފައި ްދާއިރާތަކަށް މުހިއްުމ
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ނޑުްއުއްީމދުކުރަނީްސަޕްލިމެންޓްރީްބަޖެޓުގައިްމިްދެންނެިވްކަންތައްަތކަށްްއަލިައޅުަވއިެލވިގެންދާނެް ފާހަގަކުރަން.ްއަުޅގަ

ް ްޤާއިމުކޮށްކަމަށް. ްތެރޭގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުޖުތަމަޢެއް ްމަދު ްޓަކަިއްްޤާނޫނުގެް،ކުށް ްނެގެހެއްޓުމަށް ވެރިކަން

ނޑުމެންްްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްކުރުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމު ކަމެއް.ްސަބަބަކީްމިއަދުްޓެކްސްްޕޭޔަރުންގެްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްރައްކާތެރި ްދައްކަނީ ްޓެކްސް ްއެހެންވީމާް،ދައުލަތަށް ްޓަކައި. ްޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވއްޓެއް ،ްއަމާން

ްޓެ ްދަްއކާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަމާންަކމާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޔަޤީންކަންްކުުހން ްއުޅެވޭެނކަމުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކު

ް ްކަަށވަރުުކރަން ްއެކުަލވައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަބޖެޓް ްމިއަދު ްވާހަަކްް،ާލއިރުަގއިބޭނުންވޭ. ްއިތުރުކުރާ ޓެކްސް

ްދައްާކއިރުަގއި ްއިތުރުް،އަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްޖީ.އެސް.ޓީ ްދައްާކިއރުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްާވހަކަ ކުރާ

ްއި ްވެސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްއިތުރުުކރެވިދާނެ. ްޓެކްސް ްއެެހންނަމަވެސްއެނގެްނވާނެ ްއިތުރުކުރާްްތުރުކުެރވިދާނެ. މި

ްއެބަ ްބޭނުންކުރަން ްގޮުތގަިއ ްރަނގަޅު ްއިންްްއެްއޗެއް ްއެ ްވެސް ްއިތުރުކުެރވޭނީ ްޓެކްސް ްައދި ޑަސްޓްރީތަކަށްްޖެހޭ.

،ްޑަސްޓްީރތަކަކީްވަރަށްްއިލާސްިޓކުްއިްނޑަސްޓްރީތަެކއް.ްއެހެންވީމާއާމްދަނީްލިބޭނެްނިސްބަތަކުންްބަލައިގެން.ްއެްއިން

ްތެޭރގަ ްވިސްނުމުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތައް ްދިމާެވދާނެ ްއިންޑަސްޓްރީަތކަށް ްގެންގުޅެންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާއެ ،ްއި

ނޑުްްގޮތެއްަގއިްޖުމްލަ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތައް ްހުިރ ްރަށްަތކުަގއި ްދާއިާރގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު އަުޅގަ

އަދިްނޮޅިވަރަންފަރަށްްއަލަްށްްހުށަހަޅާނަން.ްނޮޅިވަރަންފަރާއިްކުރިނީބްއާއިްނޮިޅވަރަމާއިްކުމުންދޫއާްްބަޖެޓްްކޮމިޓީްއަށް

ްރަްއޔިތުންނާހިޖުރަ ްކުނބުރުދޫގެ ްއެހެނިހެްކުރި ްޝާމިލްވާްއަދި ްެވސް ްރައްޔިތުން ްމައްސަލަތައްްްން ްހުރި ގޮތުން

ްބަހުސްކުރެވި ްތެޭރގައި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަިދްް،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްލިިބގެންދާނެ. ްެތރޭގައި ްބަޖެުޓގެ މި

ްޓަަކއި ްއެހީތެރިް،އެކަމަށް ްހުރިާހ ްއޮތް ްވެެދވެން ްސަުރކާރަށް ްއާ ްޓަކައި ްިއތުރުކުރުމަށް ނޑުެގްއާމްދަނީ ްއަުޅގަ ކަމެއް

ްފަރާތުންްލިބޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާގުރައިދޫް

ވަނ2214ްްަ،ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ .رسول هللا علىو السالم  الصالةو  الحود هلل `.ް

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ އަހަރަށް

ްއެބަ ްދަތިތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިރިއުޭޅ ްރަށްތަުކގައި ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ހުއްޓޭްްޙަޤީޤަތުގައި

މިްބަޖެޓުގައިްއެކަީށެގންވާްފައިސާތަެކއްްދައުލަތުގެްްކުރެވެންްއޮތީްދައުލަތުގެްަބޖެޓުން.ްއލުހަްން.ްއެްކަންކަކުރިމަތިވެފަ

ްވަދެގެން ްއިތުރުކުެރވޭނެްް.ބަޖެޓަށް ްފައިސާ ްބަެޖޓަށް ްދައުލަުތގެ ްހޯދިގެން، ްގޮތްތަެކްއ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ަދއުލަތަށް

ްހޯދިގެ ްގޮތުގަވަސީލަތްތައް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއާްން ްބަ. ްކޮންމެ ްއެުކ،ްދެ، ްފަސޭހަކަމާ ްބޭނުންވޭ ްވެސް ޔަކު

ް ްހުރިާހްތަނަވަސްކަމާ ްދިރިއުޅޭ ްރަށްތަކުަގއި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިރިއުޅެްނ. ެއކު

ްކަންތައްތަ ްދަތިވެަފއިވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަްއޔިުތންނަށް ްޭބނުންވޭ.ްއާދެ،ްގުީޅގެ ްެއގޮތަށް ްެވސް ްތެޭރގައިްރައްޔިތުން ުކގެ
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ސާފުްފެންްނެތުން.ްއާދެ،ްޙަޤީޤަތުގައިްމިހާރުްގުީޅގައިްުގީޅެގްް،ންށްެލވޭްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްނެތުއަޅުަގނޑަށްްފާހަގަކޮ

ް،ވެސްްފެންވަރަްންވެސްްކަމުދާްފެނެއްްނޫން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްތަޣައްޔަރުވެްބޭނުންކުރާްފެނަކީްއެްއގޮތަކަށްްްރައްޔިތުންްއެ

ްނުސާފު ްަރއްޔިުތްންް،ވަރަށް ްގުޅީގެ ްމިހާރު ްފެން ްއެފަދަ ްރަނގަޅުވާނެ. ްއެންމެ ްދެންނެވިޔަސް ްފެނޭ ްނަޖިސް ހަމަ

ްއެ ްހަމައެއާްްބޭނުންކުރަމުން ްނަޖިސްދަނީ. ްެއފަދަ ްވެސް ްފެނަކީ ްބޭނުންކުރާ ްރަްއޔިތުން ްގުރައިޫދގެ ްއެކު ްފެން.ް، ހަޑި

ްއެހެންވީމާ ްސަރުް، ްއެއީ ްރަނގަޅުކުރުަމކީ ްފެން ްވެސް ްރަށުގަިއ ްދެ ްކަމެއްމި ްކުރަންޖެހޭ ްމިއަުދ ކަމުގަިއްްކާރުން

ް ްދެކެން. ްނިޒާމުއަޅުަގނޑު ްަނރުދަމާގެ ްމިދެންނެވިހެއަޅުްްއާދެ! ްއަޅުަގނޑު ްނެތްކަްނ ްގުީޅގައި ްދާއިރާގެ ނުޑެގ ންްގަ

ްވަރަށް ްއެއީ ްހަމަޖެހުމަކީ ްކަންތައްަތއް ްނަރުދަމާގެ ްތެރޭަގއި ްފުރުޞަތެްއގެ ްއަަވސް ްބޭނުންވޭ. ްބޮަޑށްްްފާހަގަކޮށްލަން

ްކަމެއްވެގެންބޭނުން ްމީްްވާނެ ްބަނދަރު ްގުރައިޫދގެ ްބަނދަރު، ްގުޅީެގ ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަްނ. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ްވަރަށް ްއޮތްްދެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަހަރުގެްބަޖެޓުްްބޮަޑށްްދަތިވެފައި ާދްްހުސްވަމުންްމި،ްގަިއްވެސްކަންަތއް.ްމިދިޔަ

ްބަޖެޓު ްވެްސ ްއެބަްބަޖެޓުގައި ްއަިދްއޮތްްކުރެިވފައި ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރާނެ ްބަނދަރުހެދުމުގެ ްމިދަންނަވާހެން ްބަޖެޓް .

،ްކުރެވިއެމް.ޓީ.ސީ.ސީްަފދަްފަރާތްތަކާްހަވާލު،ްކުރާްފަރާތްތަކަށްވަނީްބައެއްްމަސަްއކަތްްމަޝްރޫޢުްެއކުަގއިްއެހަމައެއާ

ްހަމައެގްރީމެންޓުތަެކއްަގއިްޮސއިުކރެވިފަ ްމިއަދާ ްއެ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަިދެވސް ްވެސް ްއަިއއިރު ްޢަމަލީްްއަށް މަސަްއކަތް

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްމިދިަޔް،ްގޮތުންްފެށިފައިނުާވކަންްއަުޅަގނޑުްހަމަްހިތާމައާްެއކުްފާހަަގކުރަން.ްއެހެންވީމާ އަުޅގަ

ްބަޖެޓުް ްވެސް ްއަހަރު ްގައި ްހިމެނިމި ްމަޝްޫރޢު ްބަނދަރުގެ ްބަޖެޓުރަށްތަކުގެ ްމިފަހަރުގެ ްވެފައިވާއިރުަގއި ްމިްަގއި ްސް

ްހިމެނި ްމިް،ކަންކަން ްވެސް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްރިޢާޔަތްްއަދި ްއަަކންކަމަށް ްކަމަށް ނުޑްކުރެިވގެންދާންޖެހޭނެ ޅުގަ

ްހަމައެއާ ްމިޤަބޫލުކުރަން. ްއުފެދިގެން ްއަލަށް ްމިްެއކުަގިއ ްތެެރއިން ްސަރުކާރުގެ ްރަނގަޅުކުެރވެންޖެހޭނެްްދާ ކަންކަން

ް ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަްނ. ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެންކަމަށް ްއަުޅގަ ްްނަށްމިއަދު ްބަލައިހުށަހެޅިފައި ްފޮތްތައް ްބަޖެޓު ލާއިުރގަިއްއޮތް

ނޑުމެންްބޭނުންވާްއިތުރުްވަރަށް އެކަންކަްން،ްހުރިްއަލުންްހިމަނަން.ްއެހެންވީމާްގިނަްކަންތަްއތަކެއްްއެބަްމީގައިްއަުޅގަ

ްގޮުތގަިއްސަރުކާުރން ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްޓަކައި ްމިނިސްޓަރުމިއަދުް،ހިމެނުމަށް ްްެގްފިނޭންސް ބަޖެްޓްް،މީތިއަލުން

ްއެބަ ްމުރާޖަޢާްފޮތް ްއަލުން ްރިަވއިސްކުަރން. ްެއބަޖެހޭ ްމީގައިްކުރަން ްމިްޖެހޭ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްަބއެްއްްހުރި ދަންނަވާ

ްކަންތައްތައް ްނެތް ްހިމެނިފައި ްްކަމަށްްކަންތައްތައް ްހިމެނިގެން ްތެރޭގައި ްފޮތުގެ ްމި ްއަލުން ްެއކަންތައް ދާންޖެހޭްވާނަމަ

ް ްިމ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއާދެ! ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްުގރައިދޫގެް؛ރަށ3ްްކަމަށް ްމާފުށި، ްގުޅި، ްވެްސ3ްް، ރަުށގެ

ްދަތި ްއިންތިހާބިމުގެ ްއިޖުތިމާޢީްްކަމަކީ ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްކަންަތއްތައް. ްބޮޑުވެފަިއވާ ައށް

ްއެބަްވަރަށް ްމަްއސަލަތައް ްކޮޓަިރެއއްގެްްބޮޑެތި ްގިނަ. ްފުދޭވަރަކަށް ްމީހުން ްވެސް ްގެެއއްަގއި ްކޮންމެ ްއާދެ! ްނިކުމޭ.

ްއެއްޖިންސުން؛ ްފަހަރަށް ްއެހެންވީމާ،ްިގނަ ްމީހުން. ްތިންހަތަރު ްނިދަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަންހެންްްމިްތެރޭގައި ް،ދަންނަވާހެން

ްނިންަދަވން ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުދިން ްދެޖިންސްގެ ްކޮފިރިހެން ްއެއް ްތެޭރގަޖެހޭ ްދީނީްޓަރިެއްއގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެއއީ .

ްތަންް ްނިދާ ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއައުމުން ްކުދިން ްއުމުރަަކށް ްވަކި ްނޫން. ްކަންަތއްތަކެއް ްރަނގަޅު ްވެސް ގޮތުން
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ނޑުމެންގެްމިދަންނަވާހެްންބިމުގެްދަތިކަންްއޮތްްމިންަވރުންްގޯތިްދެވޭްކަެށއްްނެ ތް.ްވަކިކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުގަ

ްއެބަ ްއިތުރުވަމުން ްއާބާދީ ްދުވަހަްށ ްއަނެއް ްއިންތިހާްއެއްުދވަހުން ްދަތިކަމަކީ ްބިމުގެ ްކަެމއް.ްްދޭ. ްގޮސްފައިވާ އަށް

ރަުށގެްރަްއޔިތުންނަށްްވެސްްއެންމެްބޮޑަށ3ްްްއެް،ްވެސް،ްގުޅީަގއިްެވސް.ްއެެހންވީމާްމާފުށީަގއިްްގުރައިޫދގައިްވެސް،

ޚިދުމަތެްއގެްގޮތުަގއިްޭބނުންވާްކަމެްއްބިމުެގްދަތިކަްންފިލުވަިއގެންްދިޔުަމކީ.ްބިންްވަރަށްްމުހިއްމުްައސާސީްް،ބޭނުންވާ

ްއެ ްއިމާރާތްްހިއްކިގެން ްގެދޮރު ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއަދި ްފައިސާ ްއާދެ! ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްއެއީ ްހޯދުމަކީ ްތަްނ ްކުރެވޭނެ

ރާތެއްްކުެރވޭކަށެްއ.ްބޭފުޅުންނަކަށްްނެތްްއިމާްއެްވާނަމަްބޭފުޅުންގެްއަުތގައިްހުރިްކަުމގައިްވިޔަސްްބިންްނެތްްކަުމަގއި

ްއިމާރާތް ްމިދަންނައެހެންވީމާ، ްއޮތީ ްއެހެްނވީމާކުެރވެން ްިލބިގެން. ްބިން ްވާހެން ްކަމުަގއި، ްނުކުރެޭވ ވާނަމަްްއިމާރާތެްއ

ބަބުންްމިދަންނަވާހެންްއިލާަތްއްއެއްތަނަކަށްްބޮިޑވެފައިްތިބުމުގެްސަކޮޅުަގއިްބޮެޑތިްއާބާދީތައްްއުޅެ،ްޢާކުދިކުދިްތަންތަން

ންްއަޅުަގނޑުމެންެގްދަންނަވާހެްެއުކގައިްމިދޭ.ްހަމައެއާްއިޖުތިމާޢީްގޮތުންްވަރަށްްނުރަނގަޅުްކަންތައްަތއްްފެނިގެންްއެބަ

ް ްޞ3ްްިމި ްފަުރވާރަުށގެ ްބަލައިްއްޙީ ްވެއަށް ްޞިާލއިރު ްހުރީ. ްއިމާރާތެްއ ްހަމައެކަނި ްޖަހާފައިސް ްމަރުަކޒު ް،އްޙީ

ްއެބަބޯޑެއްް ްްހުރިްގައި ްބޭުރގަޖަހާފައި ްނެތްްއިމާރާތެއްގެ ްވަސީލަތްތަކެއް ްލިބެންޖެހޭ ްއެތެެރއިން ްއެތާ ްއެހެްނނަމަވެސް .

ްނެތް.ް ްގޮެތއް ްނެގޭނެ ްނެތް.ްެއކްސްރޭ ްއިންތިޒާެމއް ްކޮްށލެވޭނެ ްޓެސްޓެއް ްމިދަންނަވާހެން ްކުޑަމިނުން އިނގޭތޯ.ްއެންމެ

ްބޭސް ްނެތް. ްގޮެތއް ްލިބޭނެ ްއެްއިންޖެކްޝަނެއް ްބަލިކޮޅެއް ްނެތް. ްގޮތެއް ްގެންނަންވެއްޖެމީޅޭެނ ްމިހަކު ޖެހެނީްްްއޔާ

ްލައި ްއެމްބިޔުލާންސެޕިކަޕަކަށް ްގެންނަން. ްއޮގެން ްއެހެންވީމާްއް ްދުވޭ. ްނުއެއް ްެއ ްތީތީ ްވަރަށްްއެހެން، ގިނަްްހުރި

ްއެބަ ްެއހެންވީމާްކަންތައްތައް ްހުރި. ްމި، ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްރަނގަޅުްއަޅުަގނޑު ެރވެންޖެހޭނެްކުކަންތައްތަކަކީ

ްޞިކަންތައްތައް ްހަމައެާއއެުކަގިއ ްފަރާތްތައް. ްފަރުވާދޭ ްޢަްއެް،އްޙީ ްޒިންމާްފަރާތުގެ ްފުރިހަމަ ްމަސައްކަތް މަލީ

ްިޑޔުޓީްއަދާކުރެވެްންއެބަ ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްއެބަްތަުކގަިއ،ްއެްޖެހޭ. ްއަދާކުެރވެން ްރަނގަަޅށް ްޑިޔުޓީ ޖެހޭ.ްްފަރާތްތަކުގެ

ްޤަް،އެހެންވީމާ ްޞިްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްއެބޫުލކުރާ ްފަރާތްތަކުން ްފަރުވާދޭ ްެއކަށީގެްނވާްްތަނުަގއިްއްޙީ ރަނގަޅަށް

ވާނަމަްްޖެހޭ.ްއެކަންަކންްނުކުރެވޭްކަމަށްތަަނށްްފޯރުކޮށްދެވެންްތަނަށްްބޭނުންވާްވަސީލަތްތައްްއެް،ފުންްލެވިފައިމުވަްއޒަ

ްއެހެންވީމާްމި ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްބަޖެޓުގެ ްޤަބޫލުް، ްބަެޖޓުްކުރާައޅުަގނޑު ްދައުލަުތގެ ްނުވަތަްްގޮުތގައި ްފާސްކުރަނީ މި

ް ްތައްޔާުރކުަރނީ ްބަޖެޓް ްބަޖެޓުގެދައުލަތުގެ ްއެ ްޚިދުމަތް ްހޯދައިދިނުމަްރައްޔިތުންނަށް ްޓަކައި.ްރަްއޔިތުންނަށްްތެރެއިން ށް

ްލުއި ްޓަކައި ްހޯދަިއދިނުމަށް ްގޮތްތަެކއް ްއެހެންވީފަސޭހަ ްތައްޔާުރކުރަނީ. ްމި ްބަޖެޓެއް ްމާދައުލަުތގެ ްމަތިންް، އެގޮުތގެ

ނޑުމެްނގެްމިްޞިްމިދަންނަވާހެން ނޑުމެންގެްމިްްއޮތީ.ްއަްރަުށގައިްވެސްްވަރަށްްދަތިވެަފއިްމ3ްިއްޙީްފަރުާވްއަުޅގަ ުޅގަ

ްމާލެއ3ްާ ްރަށްތަކަށްްރަށަކީ ްއެބަްަކއިރި ްގޮތް ްއާެދވޭ ްހާލަތެއްަގއި ްއަންނަންޖެހިއްޖެ ްވެްސްމާލެ ްުކއްލިއަކަށް ވޭ.ްްވާތީ

ަފސޭހަްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްޭއގެއިތުރުންްމިދަންނަވާހެންްްސްްދަންވަުރގެްަވގުތުތަުކގައިްއައުަމކީްއެހާއެހެންނަމަވެ

ްްކަމުގައިޞި ްގެންދިޔަ ްމަރުކަޒަށް ްގެންްއްޙީ ްމާލެ ްއަވަހަށް ްއިރުޝާދުދެްއަވނީ ްޑޮކްޓަރު ްހުންނަވާ ްއެތާ ދަން.ްވިަޔސް

އްޙީްމަރުަކޒުަގިއްނެތްްއެްއވެސްްވަސީލަެތއް.ްކީްމިދަންނަވާހެންްޞިޖެހޭްސަބަބަްދެްއަވންްމިމާލެްގެންދަންްއިރުޝާދު
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އެކަންކަންްއެްޚިދުމަތްތައްް،ްނެްަވރެއްްެވސްްނެތް.ްއެހެންވީމާްމީހުންނަށްްއެންމެްކުޑަމިުނންްއިންޖެކްޝަނެއްްޖެހޭްއެ

އެކުަގިއްއެއާވޭްކަށެްއްނެތް.ްދެންްހަމަރިުއޅެއެުކގައިްރަށްރަށުގައިްދިްއޔާްރަްއޔިތުންނަށްްއަމާންކަމާފޯރުކޮށްދެވިގެންްނޫނި

ް ްދަތިކަްންމި ްއިމާރާތުގެ ްވަަރށ3ްްސްކޫލްގެ ްެވސް ްބޭްރަށުގައި ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްއޮތް ނުންވޭ.ްބޮޑަށް

ްމިހާރު ްގުަރިއދޫގައި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްކަމަށްއާދެ! ްުނުކރެވިއްޖެ ްއިމާރާތެއް ްއިތުރު ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްްެވސް 3ްވާނަމަ

ްއެްދަންފަޅި ްމިހާރު ްކިަޔވާދޭންޖެހޭ. ްިކޔަަވއިްއަށް ްދަންފަޅިއަށް ްދެ ްއަސްުލްދަނީ ްސަރުކާުރގެ ްއެހެންނަމަވެސް ދެމުން.

ދިނުމުެގްކަންަތްއްއަމާަޒކީްއެއްްދަންފަީޅގަިއްކިަޔވައިްއަމާޒަީކްމިދިޔަްއަހަރުްވެސްްއަދިްމީގެްކުރީްސަުރކާރުގެްެވސް

،ްދެމުން.ްއާްއިމާރާތެއްދަންފަޅިްއަށްްިކޔަަވއިްދަނީްދެްހާރުްވެސްްގުަރއިޫދގަިއްއެނިމިގެންްދިޔުން.ްއެހެންނަމަެވސްްމި

ދީގެންްނޫނިްއޔާްައށްްކިޔަަވއިްދަންފަޅ3ްިވާނަމަްްއިމާރާތްްމިއަންނަްއަހަރުްނުކުރެވިއްޖެްކަމުގައިްއާްކްލާސްރޫމްތަކެއް

ްކިޔަް ްހަމަެއއްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކަންތައް ްއެނުޖެއްސޭވަިއދިނުމުގެ ްކުދިންތަކެްއ ްއާ ްއަހަަރކު ްކޮންމެ ަބްނެ.

ްގްރޭޑު ްފ1ްަްއިތުރުެވގެންދޭ. ްކޮްނމެ ްއިތުރުެވގެންދޭ ްއެބަ ްގްރޭޑުައށް ްކުދިންތަެކއް. ްވެސް ްކުދިނ1ްްްްހަރަކު އަށް

ްއެް ްއަންނައިރުަގއި ްވައްދާްވަންނަން ްއެހެންވީމާކުދިން ްނެތް. ްކްލާސްރޫމެއް ްނެ ްއެބަ، ްއިތުރުްްމަޖުބޫރު ވޭ

ްކިަޔވައިދަންފަޅިއެއްް ްގޮތުަގިއްގައި ްކަމުަގއިްދަންފަޅ3ްިދޭން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާ ްއެީއްްއަށްްިކޔަވާދޭްނވެއްޖެ ވާނަމަ

ްދަން ނޑު ްނޫން.ްޭރގަ ްކަމެއް ްކިަޔވަެއއްނުދެވޭނެ.ްއެހެންވީމާކުރެވޭނެ ްގެނެްސެގން ްކުދިން ނުޑްޤަބޫލުކުާރް،ްވަރު އަުޅގަ

ްއެބަ ްމިހާރު ްއިމާރާތްަތއް ްސްކޫްލގެ ްސްކޫލްެގްްގޮތުަގއި ްމި ްނޫނިއްޔާ ްހެދިެގން ްއިމާރާތެއް ްއިތުރަށް ހެދެންޖެހޭ.

ްކުރި ްހަމައެއާްކަންތައްތަެކއް ްނުގެންދެވޭނެ. ްބަލަންޖެހޭްައކަށް ްއެބަ ްގެްނނައިރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓީޗަރުން އެުކގައި

ްވަރަށް ްދޭތެރެއިން ްމި ނޑަށް ްކޮަބއިޯތ.ްއަޅުގަ ްފެންވަރަކީ ްއަްޓީޗަރުންގެ ްފަހުން ނޑު ްޒިޔާރަތެއްްޅުގަ ްކުރި ްއަށް ގައިްުގޅި

ްގުޅީގެ ްދަށްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްްލްޕްރިންިސޕަްއަޅުަގނޑަށް ްެފންވަރު ްޓީޗަރުންގެ ްބޭރު ްތިއްބަވާ ްއެތާ ްމަޢުލޫމާތަކީ ދެއްވި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތ3ްްްމިއީ ްހާލަތު ްވެސް ްބޭރުންްްރަށުގެ ްޓީޗަރުން ްަސރުކާރުން ްއެހެްނވީމާ، ގޮތަކީ.

ްއެ ްއެބަ ްޓިކެޓާިއްހުރުމާއިްކެއުމުްގެނެސްދެްއވާއިުރަގއިްސަރުކާުރން ްއެމީހުންގެ ްއިތުރުން ްބޮޑުްމުސާރަްްގެ މީހުންނަށް

ްމި ްއެހެންވެއްޖެކަމުަގއިްދީފައި ްއެބަްގެންނަނީ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގެނައުމުގެްވާނަމަ ްފެންވަރަކީްްޖެހޭ ްއެމީހުންގެ ކުރިން

ްކްލާސްްކޮންޓްރޯލުުކރެވޭްފެންވަރުގެްމީހުންނަށްް،ދެވޭރަނގަޅުްކުދިންނަށްްއުނގަްނނައިްމީހުންނަށްްކޮބައިތޯްބަލަން.ްއެ

ްއެބަ ްއެހެންނޫންކަމުގައިްވާން ްްޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުެމން ްރާއްޖެވާނަމަ ްކޮށްގެން ްޚަރަދެއް ްމީހުންްްބޮޑު ްބޭރުން އިން

ްމާ ްގެނައުމުގެްގެނައުުމގެ ްމީހާ ްމިގެންނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްއެަބްްބޮޑު ކުރިން

ްކިހާވަ ްމީހެއްތޯ؟ ްކޮންކަހަލަ ްމިއީ ްމީނަގެބަލަންޖެހޭ ްމީހެްއތޯ؟ ްމީނައަޚްލާްރެްއގެ ްކޮަބއިތޯ؟ ްކްލާސްްްޤަކީ އަށް

ްބަލައިކޮންޓްރޯލުކުރެވޭނެތޯ ްކަމަކަްށ ްެއއްވެްސ ްމިއިްނ ްރާްއޖެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީޓޗަރުންްްުލމެއްނެތި ްބޭރުން އިން

ްގެނެސް ްފޮނުވައި، ްރަށްރަށަށް ްކަމުނުދާްމިްައޅުަގނޑުމެން ްެއގޮް،ލަނީ ްއެހެންވީމާ، ްމީހުންތަކެއް. ްއެކަންްފީކަޅާ ްތަށް

ްރަނގަޅު ްއެއީ ްޤަބޫެލްއނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށްްްކުރުމަށް ްމިއަދު ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަށް. ކަެމއް
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ްބޭނުންހިފޭް،ގޮވާލަން ްްސކޫލުތަކަށް ްވެސް ްގެންނައިރުަގއި ްޓީޗަރުްނ ްރަނގަޅުްް،އެގޮތަށް ްކުދިންނަށް ސްކޫލު

ްކޮންޓްރޯލު ްކްާލސް ްއަދި ްެދވޭ ްޢިލްމީތަރުބިއްޔަތެއް ްއެހެންނޫންކަމުގައިްް،ރަނގަޅުް،ކުރެވޭ ްެގނައުމަށް. ްމީހުން ްޤާބިލު

ްރާ ްްސކޫލުތަްވާނަމަ ްކުދިްކުަގއިއްޖެތެރޭގެ ްހާސިލުކުރަމުންދާ ްނުދާނެ.ްހަމައެއާއެުކަގއިްތަޢުލީމު ްމަްއޗަަކށް ްފެންވަރު ންގެ

ްމިްސްކޫލަށް ްނުފުދޭނެ. ްފޮނުވުމަކުން ްސްކޫލަށް ްދީފައި ްފޮތްތައް ްޒަމާންްހަމައެކަނި ްޓެކްނޮލިޖީގެ ްކަމަށްްްޒަމާނަކީ

ްހެދި ްކޮމްިޕއުޓަރްލެބޯޓްރީތައް ްވާއިުރގައި ްވަސީ، ްއެނޫންވެސް ްމިއަދި ްޚާއްޞަކޮށް ްޤާއިުމކުރެވެންޖެހޭ. ްއެބަ ްލަތްތައް

ނޑުމެންގެނަންޖެހޭ.ްުކދިންނަށްްސައިންސްްލެބޯޓްރީްއެއްްއެބަްހުންޒަމާނުގައިްަސއިންސްްކިަޔވާ ިއްރަށުގ3ްަމިްްއަޅުގަ

ް ްސައިންސް ްއެބަ ްއެހެންނަމަވެސްވެސް ްނެތުމުްވެްސްކިޔަވައިދޭ. ްލެބޯޓްރީ ްސައިންސްްމިދަންނަވާހެން ްޙަޤީޤަތުގައި ން

ްޤަބޫލުކުރާްްކުއްޖާކިަޔވާ ްމަންފާއެއްްނުލިބޭ.ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްލިބެންާވްަޙޤީޤީ ްތެެރއިންްމިްްގޮތުަގއިްއަށް ބަޖެޓު

ްހަްއެ ްއެޑިުޔކޭކަންކަން ްއްުލކުރެވޭނެ. ްސްކޫލުްޝަންގެ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓު ްލިބެންޖެހޭ ްއެޑިުޔކޭޝަނަށް ްތެެރިއން ބަޖެޓު

ްޓީޗަރުްނގެއިމާރާތްކު ްއަްރުމާއި ްކަންތައްތަކާ ްއެނޫންެވސް ްމިދަންނަވާދި ްބޭނުންވާ ްވަސީލަތްތައްްްސްކޫލަށް ފަދަ

ްޤާއިމުކުރެިވގެންދާން ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހަމައެއާޖެހޭނެ ްޤަބޫލުކުރާއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުަގިއްްެއކުަގއި

ތިބި.ްްއެކަށީގެްނވާްކިަޔަވއިގެންްިތބިްރަނގަޅުްކުދިންްއެބަް،ތިބިްުފންނަށްްމިހާރުވެސްްއެބަރިވސްްމުވަްއޒަސިވިލްްސަ

ްސަް ްިސވިލް ްއެއެހެންނަމަވެސް، ްކުދިން ްސަބަބުން ްނެތުމުެގ ްވަޒީފާަތއް ްބޭކާރުވެފަްރވިސް ްއެހެންވީމާ،ްތިެބނީ .

ްއެބަޒުވާނުން ްވަޒީފާތައް.ްއިތުރުކުރެވެން ްލިބިދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްލިބިދޭންޖެހޭ.ްޒުވާނުންނަށް ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްއެ ް.ޖެހޭްނަށް

ނޑުމެންހަރަކުްޖީ.ސީްހަދައިގެންްފަްކޮންމެްރަށެއްަގއިްވެސްްކޮންމެ ެގްއެތައްްބަިއވަރުްކުދިންނެއްްއެބަްނިކުމޭ.ްއަުޅގަ

ްއެބަ ްވެސް ްނިކުމެްރަށްތަކުގަިއ ްހަދާފައި ްއޯެލެވލް ްކުދިން ްޒުވާން ްހަމަ ްކުރާނެް،ތިިބ ްނެިތގެން ްވަޒީާފއެއް ްއެކަމަުކ

ްނެތިފަ ްޤަބޫުލކުރާކަމެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްމުަވްއޒަްް. ްސަރވިސް ްސިވިލް ްއިތުރުކުރެގޮުތގަިއ ްއިތުރުްފުން ވޭނީ

ްއުފައްދަިއ، ްކަންތައްތަކެްްމަޤާމުތައް ްބަޖެޓުްިއތުރު ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްކުެރިވގެން. އް

ްޒުވާުނންނަށް ްއިތުުރކުރެިވގެންދިއުން.ްް،ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ްަވޒީފާތަެކއް ްުޒވާނުންނަށް ްގޮތެްއަގއި ޚާއްޞަ

ްއެް ްވެސް ްކަންތައްތަުކަގއި ްމަްސވެރިންެގ ްގިނަްހަމައެއާެއކުަގއި ްމިްމީހުންނަށް ނޑަށްްފަހަރަށް ްއަުޅގަ ްދިމާވަނީ

ްގުަޅއި ްކޮދޭތެރެއަކުން ްވިލާފައި ްމަސްވެރިައކު ްކަްދާުޅާވނެްނމެވެސް ނޑު ްމަސްވެރިކަންއަޅުގަ ްތިމަންނަ ކުރަންްއިީރަގއި

ނޑުްަކނޑާލައިފިްްގޮސްްމި ްބުނާނެްތިމަންނަމެންްއަތުގައިްއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްފިޝަރީޒަށްްގުޅައިއުޅޭްބޮއިގަ ލާއިރަށް

ްއެކަން ްނުވަތަ ްނެތޭ. ްޤަބޫލުކުރާވަސީްކުރެވޭނެްފައިސާެއއް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތޭ. ގޮތުަގއިްްލަތްަތކެއް

ްހަް ްޢާްއްލުއެކަންކަމަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްމިހޯދަންޖެހޭ. ްއިޤްތިޞާދު ްދެްއްމުކޮށް ނުޑ ްމަިއގަ ްއެީއްްއޮންނަނީ ބަަޔކަށް.

ްމި ްމަސްވެރިންނަށް ްާވއިރުަގއި ްމަސްވެިރކަމަށް ްވަސީްޓޫރިޒަމާއި ްލިބިްދަންނަވާ ްއެްްކަމުަގއިްނުދެވޭލަތްތައް ްވާނަމަ

ނުޑގެްމިްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްމީހުންނަށްްކުރުމަކީްފަސޭހަ ރަށަކީްެވްސ3ްްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ވެސްްަމއިަގނޑުްމަސަްއކަތަކީްމަސްެވރިކަންކުރުން.ްގުިޅ،ްމާފުށި،ްްރަށުަގއ3ްިރަށް.3ްްމަސްވެރިްއްަގއިްޚާއްޞަްގޮތެް
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ް ްވެސް. ްމިގުރައިޫދގައި ްއަޅާފަިއްްހަމައެާއެއކު ްފަޅުތެރޭގައި ްދޯނިފަހަރު ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްބަނދަރު ދެންނެވިހެން

ްފަސޭހަބޭއްވު ްްކަމެއްްމަކީ ްމި ްމޫސުމުގައި ްހުޅަނުގ ްޚާއްަޞކޮށް ްއެއީ ްގަދަެވގެންދާނެ.3ްްޫނން. ްވަރަށް ްވެސް ރަށަށް

ް ްމި ްމިދަނ3ްްއެހެންވީމާ، ްެވސް ްހަރަުށގެ ްކަންތައްތަްއ ްބަނދަރު ްެއބަނަވާހެން ްއެހެންވީމާ،ްްއްލުކުެރވެން ްދެން ޖެހޭ.

ްޤަބޫލުކުރާ ްގޮުތގަްއަޅުަގނޑު ްއަލުން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްއެބަިއްމި ްބަލައި،ްކުރަންޖެްދިރާސާ ްކަންތައްތައް ހޭ.ްމިހެންހުރި

ްވަސީ ްހުރިހާ ްގޮތްތަކެއްމިދަންނަވާ ްލިބޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަލުން ްފަރާތުްލަތެއް ްދައުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްންވުން.

ްލިބޭނެްބަޖެޓަށް ްކަންތައްްފައިސާ ްވިސްަނއިްގޮތްތަކާއި ްްަތއް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ރަށުގ3ްްެފިކުރުކުރުމަށްފަހުގައި

ްޝުކުރިއްާޔްްތަރައްޤީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރެިވގެންދާނެ ްކަންަތއްތަކެއް ްވެސް އަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ްބަހުސަށް ްބަޖެޓުގެ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމި ްތެރެއިން ްފުރުޞަތުްމެންބަރުންގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްަވޑަިއގެން ްއެްްއަރުަވއިަވގުތު ްނިމިގެން

ްބަހުްސްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގެ ްކުިރއަދިޔައީ.ްދެން ްޖަލްސާގަނޑުމެން ްމާދަމާގެ ްގެންދާނީ ްޖަލްާސްމިއަދުް،.ްއެެހންކަމުންށް ގެ

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނިންްމިްްމިހާހިސާބުން ްޖަލްސާޖެހެނީ ްމަޖިލީހުގެ ާވ2213ްްޮނވެމްބަރ19ްްއެްއްއޮންނާީންމާލަން.ްދެން
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ް
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