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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ22ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/3/12މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

3.2-ްް ްނަންބަރު ްޔައުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2213/52ްްޔައުމިްއޔާ ްޔައުމ2213/54ްިއިން ްޖަލްސާގެ ްފަސް އްޔާ.ްއަށް،

ް ްއަހަރުގެްިތންްވަނަްދައުުރގެްފަްސްވަަންޖަލްސާްއިންްފެށިގެްނ2213ްްއެއީ ަވނަްޖަލްސާގެްނިޔަލަށްްހުިރ9ްްވަނަ

ްއިޞްލާޙެއްް ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ްޝާއިުޢކުރުމަށްފަހު ްވެބްަސއިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުިމއްާޔތައް ްމި ޔައުމިްއޔާތައް.

ްަގވާިއދުގަިއވާ ްޤަބޫލުކުރާްްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުމިްއޔާތަކަކީ ްމި ްމަތިން ގޮުތގެ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ 4ްްއައިޓަމު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެންގުން. ްއަންގާ ްއާއ82ްިރިޔާަސތުން ް)ށ( ްމާއްާދގެ ރައްޔިތުްނެގްްވަނަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްރިާޔސަތ12ްްުމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްއާއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ަވނަ
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ނަޑއަޅާް ްކަ ްމަޖިލީހުން ްހާލަތެްއގައި ްނުކުޅެދިއްޖެ ްރައީސް ްނައިބު ްރައީސާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބެލެހެއްޓެވުމަށް

ްތިއްބަވާ ްމެންބަރުން ްޢަްބދުފަސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްމުލަކު ްއޭގެތެެރއިން .ް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމްهللا ޔާމީން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްވަީނ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްގުިޅގެން ްއިންތިޚާބުވުމާ ްމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ްރިޔާސަ ްމިހާތަނަށް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްއިސްތިޢުފާދެއްވާފަ. ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުކަމުން ްބަލަހައްޓަވައިެދއްވުމަށް ތު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބޭފުޅެއް.ްެއްމަނިކުފާނު،ްއެ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްފަސް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ގަާވއިދުަގިއވާ

ް ްއެހީތެރިކަމަށް ްވެަވޑަިއގެންދެްއވާަފއިާވ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބަލަހަްއޓައިދެްއވުމުަގއި ްރިޔާސަތު ަޓކައިްމެންބަރު

ްމަޖިލީހުގެް ްބަލާއިރު، ްމެންބަރުންނަށް ްތިއްބެވި ްދެން ްމަޖިލީހުގަިއ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްެއކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްތިންް ްތިއްެބވީ ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުްނގެ ްޚިދުމަތްކުރެއްވި ްމަޖިލީހަށް ްުދވަހު ްގިނަ ްއެންމެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ

ްދާއި ްއުތުރު ްމައްޗަންޮގޅީ ްދާއިާރެގްބޭފުޅުން. ްނައިފަރު ްއާިއ ްދީީދ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ރާެގ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކު ްމުޙައްމަދާއި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަސީޙްްهللا

ްހަމަ ްމިއަދާ ްމެންބަރުކަމުގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމެންބަރުން ްތިން ްމި ްްމުޙައްމަދު. 13ްްއަށް 8ްްއަހަާރއި 26ްމަހާއި

ް ްގަާވއިދުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްބުނަނީ، ްަގވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްހޭދަކުރަްއވާފަ. ްބުނަނީ،12ްްދުވަސް ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްތެރޭގައިް ްމެންބަރުންގެ ްިގނަ ްެއއަށްވުރެ ްުނވަތަ ްމެންބަރެއްގެ ްދެ ްމުއްދަތު ްމެންބަރުކަމުގެ ްބަލާއިރު މިގޮތުން

ނަމަ،ްއެފަދަްމެންބަރުންްތަރުތީބުކުރާނީްމެންބަރުންގެްއުމުރުެގްދޮށީްކަމަށްްއިސްކަންީދގެންނޭ.ްމިްތިންްްހަމަހަމަވެއްޖެ

ްނައިފަުރް ްބޭފުަޅކީ ްދުވަސްވީ ްއެންމެ ްއުމުރުން ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިން ްމި ްތެރެއިން، ބޭފުޅުންގެ

ްމުޙައްމަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެހެންކަމުން، ްާއއ82ްްިދު. ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގ12ްްެރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ްަދށުން ް)ށ(ގެ ް)ނ(ްއަދި ް)ހ(ްއާއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްިޢއްޒަ ްދާއިރާގެ ްަނއިފަރު ްބޭފުޅަކީ، ްފަްސވަނަ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްފަސް ްބަލަހައްޓަާވ ްމެންބަުރްރިޔާސަތު ތްތެރި

ނޑުްއިޢުލާންކުރަން.ްމަިޖލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްއައިްބަދަުލތައް.ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީަގިއް އަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްކަމުަގއިްައޅުގަ

ްޢަބްދު ްއީާވ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ްދާއިާރެގްهللا ްއުތުރު ްހިތަދޫ އާއި

ްމުޙައް ްޙާމިދުްމެންބަރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްއަސްލަމުގެ މަދު

ްއެިދވަަޑއިގެްން ްހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން ްޤަސަމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ޢަބްދުލްޣަފޫރާއި

ްފޮނުއްވާފަ ްސިޓީ ްގްޫރޕުން ްޕާލަމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވާތީ ް)ނ(ަގިއވ2ްާ-29އި ގެ

ް ްކޮމިޓީަތއް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭއްވުމަށް ްމިއަދު ްއިޢުލާންކުރަން. ނޑު ްެއގޮތަްށްއަުޅގަ ްއެކަން ްމަތިން ަގިއ11:15ްްގޮތުގެ

ްކޮޓަިރް ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްޮކޓ11:15ްަަގއި.1ްްސުލޫކު ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްތަރައްޤީ ްަޤުއމީ ްގައި ަގއ14:22ްްިަގއި.3ްްރި

ްައއިޓަމުްގައި.ްއެޖެންޑ1ްާވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރައްވާްދައުލަުތގެްބަޖެޓްްދިރާސާކުރަްއވާްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަިރ2214ްް

ްއެދެން،5ްް ްއެކު ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްައރިހުން ްމުޤައްރިރުންގެ ްކޮމިޓީތަކުގެ ްކުރިން ްދިޔުމުގެ އަށް
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ްދަ ްވެސް ްއަވަްސކޮށްދެްއވައިްއިްއޔެ ްބިލުތައް ްމަސައްކަތްތައް، ްހުރި ްކޮމިޓީަތކުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަދައިން ންނަވާލި

ްއެްމަސައްކަތްަތއްްނިންމައިދެްއވުމަށްްޚާއްޞަްސަމާލުކަމެއްްދެއްވުމަށް.

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންްކަމެއްްނެތް.އިޓަމުގެްދަށުުސވާލު.ްމިްއަ،5ްންޑާްައއިޓަމުްއެޖެ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމަޖިލީހު،6ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްބަޖެޓ2214ްުް-6.1 ްގެްނދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބެހޭ ްބަޖެާޓ ްަދއުލަތުގެ ްލަފާކުރައްވާ ްއަހަރަށް ްބަހުސްަގއިްވަނަ ގެ

ް ްމިހާތަނަށް ްފަށާފަ. ްމަސައްކަތް ްއިްއޔެ ްވަނީ ްމި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވޭ.15ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގަޑިއިާރއި ްތިން ްމަތިންްމ22ްްިޖުމްލަ ްގޮުތގެ ްލަފާދެއްވާަފއިވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހޭދަކުރެވިފަިއވޭ.ްޢާއްުމްކޮމިޓީން މިނެޓު

ްފުރަތަ ްބަހުސްގައި ްގެންދަނީ ްމި ްއަުރވަމުން ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމަރުޙަލާގައި މިނެޓު.15ްްމަ

ްނަމަ،ް ްތިއްެބވި ްލިސްޓުގައި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްމެންބަރުން ްގަސްތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްޖަލްސާަގއި މިއަދުގެ

ނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްއިހަވަންޫދްއާްހަމައަށްްކުރިއަށްްގެންދިުއމަށް.ްއ6:22ަމިއަދުގެްޖަލްސާްވެސްް ޅުގަ

ްهللا.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއިންތިޚާބު ްރައްޔިތުންެގ ްިރޔާސަތަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ންް`.

ްއިންތިޚާބުކުިރް ްރައްޔިތުން ްމަޤާމަށް ްއެ ްއަދި ްލިބިގެންގޮސް ްފުރުޞަތު ްހޮވުމުގެ ްރައީަސކު ްވޯޓުން ރައްޔިތުންގެ

ްޢަބްދު ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޮގތުގައި ްގުިޅގެްންهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެ ްހޮވިވަަޑއިގަތުމާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ނޑު ްައޅުގަ ްއާއި ްދާއިރާ ްމަނިކުފާނަށްްއަޅުަގނުޑގެ ްއެ ްނަމުގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންާނއި ްއެންމެހައި ްާދއިރާގެ ގެ

ްެއކުް ްހަމަހަމަކަމާ ްޓަކައި ްައށް ްތަރައްޤީ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނޫނީ ްރަށްތަުކގަިއ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއަދި މަރުޙަބާދަންނަވަން.
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ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއެދި ްވެްސ ްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް ްލަފާކުރ2214ްްާއަދު ްއަހަރަށް ވަނަ

ްހުިރް ްބަޖެޓުގައި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަުޅަގނޑުެގ ްއަދި ްބަހުސްުކރެވެމުންދާއިރުަގއި ްބަޖެޓަށް ދައުލަތުގެ

ިރްކަންތައްތަކާްމެދުްހިތާމަކުރާްާވހަކަ،ްއަިދްމިްބަޖެޓާްމެދުްަކންބޮޑުވާްވާހަކަްމިްދަންަނވަނީްހިތާމަޔާްއެުކ.ްޢިްއޒަތްތެ

ްލާބަާޔއިް ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްދައުލަތުން،ްނޫނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްއަށް ްތަަރްއޤީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް.

ްކުރިއެރުމާިއް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމެދުވެރިކޮށް ްބަޖެޓް ްެއ ްއެކުލަވާަލއި، ްބަޖެޓެއް ްދައުލަތުން ްޓަކައި ްއަށް މަންފާ

ނޑުމެންްދައުލަތުންްމިްވަރުގެްހޭދައެއްްކުރަމުންދަނީ.ްްލާބަޔާއިްމަންފާްހޯދައިދިނުމަށްް މަސައްކަތްކުރުމަށްްޓަކައިްައޅުގަ

ްއިހަވަންޫދް ްތަމްސީލުކުރާ ްއެއް ްދާއިރާ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަންބޮުޑވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހާލެއްަގއި ްއެއްެވސް ްމާރަންދޫގެ ްމޮަޅދޫ، ްއިހަވަންދޫ، ްއަދި ްދިވެހިްދާއިރާ ްހިމެނިފައިނުވާތީ. ްޕްރޮޖެކްެޓއް ެއއްވެސް

ް ްއިން ްފައިސާ ނޑ16.4ްްުދައުލަތުގެ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހުށަހަޅާފައިާވ ްޓަކައި ްހޭދަުކރުމަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ެއްްރުފިާޔްޖެހޭއިރުަގއ48952ްިތަމްސީލުކުރާްދާއިރާްވެސްްިހމެނޭްގޮތުެގްމަތިންްދިވެހިްޮކންމެްރައްޔިތެްއގެްބޮަލކަށްް

ްމިއަދުް ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްނެތްަކން، ްެވވެން ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓުން ްމި ްޙައްޤުަގއި ްރައްޔިތުްނެގ ްތިބި ދާއިރާަގއި

ްވަރަްށް ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެުޓގެ ްމި ނޑަށް ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްކަެމއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަަގކުރާ ްއެކު ހިތާމަޔާ

ްބަޖެޓުގެ ްެއކު ްނިސްބަތުްންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓު ްެގންދަވާ މަސަްއކަތްކުރަްއވަމުން

އަޅުަގނުޑގެްާދއިރާްއަށްްވެްސްމިްބަޖެޓުންްލިބެންޖެހޭްމިންވަރުެގްޕްރޮޖެކްޓުްހިމަނައިދެްއވުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ާވއިުރގައިްއަދިްމިްބަޖެުޓގަިއްއިަހވަންދޫްރަްއޔިތުންްްއިހަވަންދޫްއަކީްވެސްްާރއްޖޭެގްނިސްބަތުންްއާބާދީްބޮުޑްރަަށކަށް

ްމިންވަެރްއ146ްް ްއެްއވެސް ްަބޖެޓުން ްމި ްޓަަކއި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްއުފުލަންޖެހޭއިރުގަިއ ްޒިްނމާ ްރުިފޔާެގ މިލިއަން

ނޑަށްްަޤބޫލުކުރަންްފަސޭހަްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްހަމައެާއއެކުްމިއަުދެގްސަރުކާރުްތަ ްއަުޅގަ މްސީލުކުރަްއާވްނެތުމަކީްއެއީ

ްމިއަުދގެް ްދެންނެވި ްމި ްލޯބި، ްތާއީާދއި ްމެންބަރުންެގ ްއެ ްެއކު ްވެްސްތިބުމާ ްމިދާއިރާގަިއ ްމެންބަރުން ްއަދަެދއްގެ ގިނަ

ްަޙއްޤަށްް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެ ްވާއިުރގަިއ ްިލބިވަަޑއިގެންފަިއ ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެިވ ރިޔާސަތުަގއި

ް ްވެްސ ްއިޙްތިރާމުކުރެްއވުމަށް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންަނވަން. ނޑު ްެވސ2212ްްްއަުޅގަ ްއަހަރު ވަނަ

ްއިންިތޒާމުތަްއް ްގޮތަކަށް ްފެށޭނެ ްބަޖެޓުކުރެިވ،ްއެްމަސަްއކަތް ްއިަހވަންދޫެގްނަރުދަމާގެްމަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްހަމައެއާެއކު ްމަސައްކ2213ްަރޭވުނު. ްނަރުދަމާގެ ްދެންނެވި ްމި ްވެސް ްއަހަރުަގއި ްެއްވަނަ ްހިމަނައި، ްބަޖެޓުގައި ތް

ނޑަެއޅިފަ.ް އަހަރުގެްތެރޭަގއިްއެްމަސަްއަކތްްފެށުމަށްްބަޖެޓުކުރެވިފައިޭވ.ްއަދިްވަކިްމިންވަރެްއގެްފަިއސާްވެސްްވާނީްކަ

ނިމިގެންދިޔައީްމިްދެންނެވިްމަސައްކަތްްެއއްެވސްްަވރަކަށްްކުރިއަށްނުޮގސް.ްއަދ2213ްްިާއއ2212ްްިއެހެންނަމަވެސްް

އަހަރ2ްްުކަުމގެްއުއްމީދެއްްވެްސްނެތި،ްހުސްކަމެއްގެްގޮތުަގިއްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްއޮވެގެން.ްހަމަްއެހެންއޮވެ،ްކުރެވޭނެ

ް 3ްްފާއިތުެވގެންގޮސް ްައހަރަށް، ްމިދެންނެވ2214ްްިވަނަ ްހުށަހަޅާފައިާވއިރު ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަށް

ްމަސައްކަ ްިމދެންނެވި ްގޮތެއް ްަކނޑަެއޅިފަިއްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ްބަޖެޓުގަިއ ްފަިއސާ ްގޮތެއް،ްނޫނީ ްފައިާސްދެވޭނެ ތަްށ
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ްސްކޫލުގަިއް ްއިހަވަންދޫ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމައެއާއެކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑާވ ނޑު ްއަޅުގަ ނެތުމަކީ

ްއެބަ ްފެންނަން ްބިންގަލެއް ްެއޅިފަިއވާ ްވެއްޖެްއޔާ ްނޫނީ ްއިމާރާތެއް ްމަްއޗަށްްްބިންގާއަޅާަފއިވާ ްބިންގަުލގެ ްއެ ުހރި.

ްލިބިގެންދާނެް ްހަޔާތަށް ްތަޢުީލމީ ްއިހަވަންދޫގެ ްަދންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްެފނިގެންދިޔުމަކީ ްއިމާރާތެއް އާރާސްތުކުެރވޭ

ްއަދިް ްލުއިފަސޭހަތަކެއް. ްސަބަުބން ްއެކަމުގެ ްދަރިަވރުންނަށް ްިކޔަވަމުންދާ ްަރށުގައި ްއެ ްއަދި ކުރިއެރުމެއް.

ްބެ ްއެދެީންމުދައްރިސުންނާއި ްކަމެކޭ.ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންދާނެ ްއެކަމުގެްސަބަބުްންހިތްހަމަޖެހުމެއް ްވެސް ލެނިވެރިންނަށް

މިްބަޖެޓުގައިްއެްމަސައްކަތަްށްވާްފައިސާްހިމަނައިދެއްވުން.ްބިންގަލެއްްހުރުމުގެްބަދަލުގައިްއިމާރާތެއްްފެންނާނެްގޮތްް

ްސްކޫލުގެ ްއެ ްޚިދުމަތް ްއިމާރާތުގެ ްއެ ްގޮތަކަށްްްވެގެންދިޔުން. ްލިބިގެންދާނެ ްޓީޗަުރންނަށް ްދަރިވަރުންނަށާއި އެންމެހައި

ްވާއިުރގަިއް ްރަށަކަށް ްބޮޑު ްގޮުތން ްއާބާީދގެ ްއަކީްވެސް ްޭރވިގެންދިޔުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިަހަވންދޫ އިންތިޒާމުތައް

ްގެންިދޔުމަށް ްގޮުތގަިއ ްރަނަގޅު ްކަންތައްަތއް ްޞިއްޙީ ްއިތުރަްށ ްނިޒާމުެގ ްިޞއްީޙްްނަރުދަމާގެ ްައޅުަގނޑުމެން ޓަަކއި

ްއެުކލަވައިލާފަިއވާނެ.ްއެްޕްރޮޖެްކަޓށްްބޭނުންވާްފައިސާްހޯދައި،ް މަރުކަޒުްއިތުރަށްްތަރައްީޤކުުރމަށްްޓަކައިްޕްރޮޖެކްޓެއް

ް ްޕްރޮޖެކްޓު ްއެ ްބޭނުންކޮށްެގން ްފައިސާ ްއެ 2213ްްއަދި ްއަހަރާއި ްހިންގުމަށ2212ްްްަވނަ ްތެރޭގައި ްައހަރުގެ ވަނަ

ްޕްރޮޖެކްޓުްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވި ްވެސް ްއައިއިުރ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔައިން. ްމަސައްކަްތކުަރމުން މެން

ްލިބިގެންދިޔުމަށްް ްހައްލެއް ްވެސް ްކަމަށް ްމި ްބަޖެޓުން ްމި ްހުއްޓިފައިވާތީެވ، ްނެތި ްޮގތެއް ްއެްއވެސް ްހިނގާނެ ވެސް

ނޑުެމންްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަރައްޤީއާްއަދިްޒުވާންްވިޔަފާިރވެރިްންއަޅުަގނޑުްއެދޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްހަމައެއާެއކުްއަ ުޅގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޓަަކއި ްހޯދުމަށް ްގޮތްތައް ްލިޭބނެ ްއިތުރަށް ްފައިސާ ްބޭރު ްއަްށ ްާރއްޖެ ްއަދި އުފެއްދުމަށާ

ެވސްްގެސްޓުްހަުއސްްއެޅުމަށްްްސިޔާސަތުގެްތެޭރަގއިްހިމެނުނުްގެސްޓުްހައުްސގެްިސޔާސަުތގެްތެރެއިންްއިހަވަންދޫަގއި

ްޔުނިޓުތަްއް ްހައުސިން ްހަމައެާއއެކު ްގޮއްަސ.ްއަދި ްގެއްިލގެން ްވަނީ ްވެސް ްޕްރޮޖެކްޓު ނަޑއެޅުނު.ްއެހެންނަމަވެްސްއެ ކަ

ްައކީް ްއިހަވަންދޫ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގޮއްސަ. ްބޭާކރުވެގެން ްވަނީ ްވެސް ްމަސައްކަތްަތއް ްކުެރވުނު ްޓަކައި އެޅުމަށް

ްތަނަކަށްްވެފަިއްއަިދްުޒވާނުންނަކީްކުިޅވަރަށްްލޯބިކުާރ،ްުކިޅވަރުެގްހަރަކާތްތަްއްހިންާގްވެސްްޒުވާނު ްއާބާދީްބޮޑު ްނގެ

ްެއއްް ްކުރިމަތިވެފައިާވ ްޒުވާުނންނަށް ްއެީއވެސް ްނެތުމަކީ ްވަސީލަތްަތްއ ްކުޅިވަުރކުެޅވޭނެ ްާވއިރުަގއި ްވެަފއި، ބަޔަކަށް

ނ ްދަ ްއިހަވަންދޫގެ ްއެދެްނ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުމެްނގެްހުރަސް. ްއަޅުގަ ްހެދި، ްފެންވަރަށް ްމިހާރުގެ ްކޯޓުތަކާ ޑުތަާކިއ

ްވެސްް ްމެނިފެސްޓޯގައި ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްމިއަދު ްވެއްެޖއްޔާ ްނޫނީ ްގޮތަްށ، ްހިެމނިފައިވީ ްތެޭރގައި ސިޔާސަތުގެ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާްގޮތަށް،ްުޒވާނުންގެްތަަރއްޤީްާއއިްކުރިެއރުމާްއަދިްުޒވާނުންގެްދުޅަހެޮޔްކަމަށްްޓަކަ ިއްމިްދެންނެިވްކަ

ްކުރިއަށްް ްރާަވިއގެން ްއިންތިޒާުމތައް ްގޮތަކަށް ްނިންަމއިލެވޭނެ ްމަސައްކަތަށް ްމިެދންނެވި ްކުރެިވ، މަސައްކަތްތައް

ްކަމުަގއިް ްކަމެއް ްއެދޭ ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ްހިމެނުމަކީ ްފައިސާ ްކަްނކަމަށް ްއެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަދި ގެންގޮސްެދއްަވއި،

ްަރއީް ްއެތަެކއްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގުިޅގެން ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ސް.ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްނިމިގެްނދިޔަ

ްގެއްލުންތަެކްއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްެވސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްއިހަވަްނދޫގެ ްތެރޭގައި ްގެއްލުުމގެ ްބޮޑު ްލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް
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އަކީްމަްސވެރިންްކަަމށްްވެފަިއ،ްއެްމަސްވެރިްންްހިއްސާކުރިްަރއްޔިެތއްްތިބިްިދރިއުޅޭްރަެށއް.ްއެްރަށުެގްބޮުޑްއާބަދީ

މިދެންނެވިްގޮތުގެްމަތީންްއިންތިޚާބުގެްކަންތައްތަކާްުގޅިގެްންއެތަކެއްްފަހަރުްމަތީންްކުރަންޖެހުނުްދަތުރުތަކާ،ްއަދިްއެް

ްކަންތައްތަކުގެ ްމިފަދަ ްދާންޖެހުމާ، ްވޯޓުލާން ްރަށަށް ްވިްއކައި ްނުއަުގގައި ްމަސްކޮޅު ްބޭނި ްެއްްމީހުންނަށް ސަބަބުން

ްހިތާމައާް ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްާކއިރު ްވާހަކައެއް ްމިފަދަ ްމިއަދު ްެއީއ ްއަސަރު، ްނޭދެވޭ ްކުރި ްހާލަތަށް ްދިރިއުޅުމުގެ މީހުންގެ

ްމަސްކޮުޅް ްެއ ްމަސްބާނާފައި ްމީހުން ްއެ ްދެކުނީމު. ނުޑ ްއަުޅގަ ްހާލު ްއުޅުުނ ްއެމީހުން ްކަމެއް. ްފާަހގަކުރަންޖެހޭ އެކު

ްކަރުނަް ްިވއްަކއި ްތެޔޮްނުއަުގގަިއ ްއަުގގަިއ ްޮބޑު ްދޯނިފަހަރުގައި ްމީހުން ްއެ ްދެކުނީމު. ނޑު ްއަުޅގަ ްތަން ްދިޔަ އަަޅމުން

ްދިވެހިް ްމިއީ ްދަތުރުކުރި. ްރަަށށް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޙައްޤު ްވޯޓުލުމުެގ ްފަހަރަކު ްއެަތއް ްޚަރަދުކޮށްަފއި ްތެޔޮ ްއެ ގަނެގެން

ްފޫނު ްލިބިގެންދިަޔ ްމަސްވެރިންނަށް ްިދވެހި ްއަދި ްއަޅުަގނުޑްރައްޔިތުންނަށް ްކަމުަގއި ްގެްއލުމެއް ްބޮޑު ބެއްދޭވަރުެގ

ްބަނދަރުް ްރަށުގައި ްއެ ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްބަލާއިރުަގއި ްއަށް ްމައްސަލަ ްަރއީސް.ްބަނދަރުގެ ފާހަގަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހާލަތެއްގަެއއް ްފަސޭހަ ްއެހާ ްބޭނުންކުރަން ްވަނީ ްެވސް ްމިއަދު ްބަނދަރު ްމި ްވީނަމަެވސް ްކަުމގައި ނޫްނ.ްްހެދިފައިވީ

ްއެހެންވީާމ،ް ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްލިބެމުންނުދާ ްލުއިފަސޭހަތައް ްިލބެންޖެހޭ ްބޭނުންކުރުމުގައި ބަނދަރު

ްދިމާލެއްް ްހުރިހާ ްވަންނަ ްވެިލ ްތިލަވަމުންދާތީވެ ްބަނދަރު ްރަށުގެ ްއަދި ްކޮށްލައި، ްމަސައްކަތްތައް މިދެންނެވި

ްބަނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަޖެުޓެގްރަނގަޅުކޮށްދީ،ްއަދި ްމި ްގޮތަކަށް ްުކރެވޭނެ ްމަސައްކަތްތައް ްކުރަންޖެހޭ ްގުޅިގެން ދަރާ

އިންތިޒާމުތައްްރާަވއިދެްއވަިއ،ްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްވެސްްމިްކަންތައްތަކަށްްއެހީތެރިވެދެްއވުމަށްްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަން.ް

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިއަދު ްވެސް ްއަކީ ްމާރަންދޫ ްރައީސް.ްހަމައެާއއެކު ްވާއިުރގަިއ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނަކަށް ްއޮތް ބޮޑުްސަޕޯެޓއް

އަދިްނިސްބަތުންްއެންމެްބޮުޑްތާއީދެއްްލިބުނުްއެއްްރަށަށްްާވއިރުަގއި،ްިމއަދުްދައުލަތްްހިްނގަންްތިއްެބވިްފަރާތްތަކުންް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްސަމާލުވެަވޑަިއގަތުމަށް ްވެްސ ްދޭތެރޭގަިއ ބަޖެޓުންްްމާރަންދޫއާ

ްނެތް.ް ްފެންނާކަށް ްމަސައްކަެތއް ްއިތުރު ްއެހެން ްވާހަކަ. ްައާޅ ްމަރުަކޒެއް ްޒުވާނުންގެ ްމާރަންދޫގައި ްއޮތީ ފެންނަން

ަގިއ2212ް،2211ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްއެްުޒވާނުންގެްމަރުަކުޒްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފަިއވީިއރު،ްެއއީް

ނޑުްކަްނބޮޑުވާްކަމަކީ.ްއަަޅއިްނިމި،ްއަޅައިްނިންމާ،ްހަވާލުކުެރވި،ްމި އަދުްބޭނުންކުރަމުންދާްތަނެއްްކަމުގަ.ްމިއީްއަުޅގަ

ް ްތަނެއް ްމ2214ްްިބޭނުންކުރަމުންދާ ްވަރަކަްށ ްއެްއވެސް ްެއއީ ްހިމަނާފަިއވާކަމީ ްަބޖެޓުގައި ްއަޅަން ްއަހަރު ވަަނ

ް ްކަންތައްތަކާ ްމި ްހެދިއިރުގައި ްބަޖެޓު ްނޫނީ ްބަލައިެލވިފައި ްހޯދާބެލިފައިްކަންތައްތަކާ ްނޫނީ ްފިކުުރކުރެވި، ދޭތެރޭ

ނުޑ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމާރަންދޫްއަކީްވެސްްރަށުގައިްތަޢުލީމުް ނެތްކަމުގެްއަލިގަދަްހެއްެކއްްަކމުގައިްދެކެންްއަުޅގަ

ްގޮަތކު ްއެތައް ްވަނީ ްމިއަދު ްސްކޫލު ްރަށު ްއެ ްރަށެއް. ްދިރިއުޭޅ ްރަށުަގއި ްއެ ްކިޔަާވކުދިންތަކެއް ްގިނަ ްންހާސިލުކުރާ

ކުރިއެރުންތަެކއްްހޯދަންްބޭނުންވެފަ.ްއެްރަުށގައިްިކޔަާވކުދިްނނަށްްވެސްްވަނީްކޮމްޕިޔުޓަރެލބުގެްޚިދުމަތަށްްބޭނުންވެފަ.ް

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ނޑު ްމިހާރު،ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ.ްެއގޮތުން ްއެބަ ްޤާއިމުކުރަން ްސްކޫުލަގއި ްވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ

ްރަ ްއެ ްކަމަކީ ްެއއް ްގޮތަކަްށްބޭނުންވާ ްއުނގެނެވޭނެ ްިޢލްމު ްކޮމްިޕއުޓަރުގެ ްއެްއގޮތަށް ްރަށްރަށެޭކ ްއެހެން ްވެސް ުށގައި
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ްެއް ްބަޖެޓުަގއި ްމި ްއެދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެގެންދިޔުން. ްގޮތް ްފޯރުކޮށްދެވޭނެ ްޚިދުމަތްތައް ްކޮމްިޕއުޓަރލެބުެގ ސްކޫލުަގއި

ްއެކަުމެގްސަބަ ްމާރަންދޫގަިއްކިަޔާވކުދިންނަށް ްހިމެނި،ްއަދި ްކުިރއެރުންތަކެްއްލިބިގެންދިޔުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްފައިސާ ބުން

ްރަށުެގް ްއެ ްއެއީ ްބިންގަލެއް. ްހުރި ްއަޅާފައި ްމާރަންދޫގައި ްފެންނަމުންދަނީ ްޒަމާނުއްސުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްބި ްމިްދެންނެވި ްއަހަރު ްފަންސަވީހަކަށް ްމިހާރު ްވެއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްަހނދާންވާ ނޑު ްބިންގާ.ްއަުޅގަ ްއަޅާފައިްއޮފީސް ންގާ

ްނުފެނޭ.ް ްތަނެއް ްކުރެވެމުންދާ ްއިމާރާެތއް ްމަްއޗަށް ްިބންގަލުގެ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ހުންނަތާ

ްހަމަެއއާެއކުް ްތަނެއް. ްދަތި ްވަރަްށ ްގޮތުން ްޖާގަިއގެ ްދަތިކޮށް، ްަކއުންސިލަީކ ްމާރަންޫދގެ ްއެދެނީ އަޅުަގނުޑ

ްވަސީލަތްަތއް ްލިިބގެންދާނީްްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްވެސް ްުކރިއެރުން ްމަސައްކަތްަތކަށް ްވާީތވެ،ްަކުއންސިލުގެ މަދުތަނަކަށް

ްތެރެއިންް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއުއްމީދުުކރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްލިބިގެން ްަތނަވަސްކަން ްޖާގައިގެ ްގޮތަށް މިދެންނެވި

ްއިދާރާެގްއިމާރާތުެގްމަސައްކަްތްެވްސްކުރެިވގެ ްކައުންސިލް ްރައީްސ.ްމާރަންދޫގެްމާރަންދޫ ްކަމަށް.ްިޢްއޒަތްތެރި ންދާނެ

ްހުއްޓާ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ނޑަްށްފެންނަނީްހަމަްމިހާްދަތިްގޮތަކަށް ްއަުޅގަ ްއަށްްބަލައިާލއިރުަގއިްވެސް އިންޖީނުގެ

ްއަދި ްމާދުރުްނޫންްހިސާބެއްަގއި ްއަދިްްސކޫލާ ްދިރިއުޅޭްހިސާބުަގއި ްމީހުން ްއަީކްެވސް ްއިންޖީނުގެ މިސްކިާތްްމާރަންދޫ

ވެސްްވަރަށްްަކއިރިްހިސާބެްއގައިްހުރިްއިންޖީނުގެައކަށްްާވތީ،ްއެްއިންޖީނުގެްއެްނޫންްއެހެންްތަނަކަށްްބަދަލުކުރުމަށްް

ްގޮތްް ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްހެދި،ްއަދި ްްޕލޭންތަކެއް ްގިނަގުނަ ްކުރެިވ،ްއަދި ްގިަނގުނަްމަސައްކަތްތަެކއް ވަަނ2213ްްޓަކައި

ނޑައެޅިަފއިް ވޭ.ްއެެހންނަމަވެސްްމިއަދާްހަމައަށްްއަިއއިރުްވެސްްއެކަމުެގްޢަމަލީްއެްއވެްސްމަސައްކަެތއްްިމްއަހަރަށްްކަ

ް ްފަދައިްނ، ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ނޑިތީމު ްކަ ްނުފެށި. 2212ްްވަނީ ވެގެންިދޔަީއ2213ްްއާއި

ނުޑމެންް ދިވެހިްރައްޔިތުންްެދކެްންބޭނުންވާްމަންޒަެރއްްނޫން.ްހުސްްއަހަރަކަށް،ްނޫނީްހުސްްދެްއަހަރަށް.ްއެީއްއަުޅގަ

ނޑުމެންްެއއްގޮަތކަށްވެސްްމިްދެންނެިވް އަދިްްދިވެހިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްއެހާްބޮޑުކޮށްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްއިުރގައިްއަުޅގަ

ްމިްބަޖެ ނުޑްއެދެނީ ްއެކަންްހިނާގަކށްްބޭނުމެއްްނުވޭ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ޓުންްއެްއިންޖީނުގެްގޮތުގެްމަތީން

ްފެނަކަް ްވެއްޖެއްޔާ ްކުންުފނި،ްނޫނީ ްޔޫޓިލި ްއުފެދިފައިވާ ްވެއްެޖްއޔާ ްރޭވި،ްނޫނީ ްއިންތިާޒމުތަކެއް ްބަދަލުކުރެވޭނެ ވެސް

ްއިންޖީނުގޭެގްސަބަބުންް ްރައްޔިތުންނަްށްމި ްމާރަންދޫ ްމަސަްއކަތްުކރެވި ްދެންނެވި ްމި ްނަމަެވސް ްތެެރއިން ކޯޕަރޭޝަންގެ

ވެއްޖެއްޔާްއެކަމުންްވާްއުނަދގުލުންްސަލާމަތްވާނެްގޮތަކަށްްމިްކަންތައްތައްްއިންިތޒާމުެވގެންދިއުން.ްްލިބެމުންދާ،ްނޫނީ

ްިމް ްއަުޅަގނޑު ްވުން. ްއިންޖީުނގެައކަށް ްބެލެހެއްޓިގެންދާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްސަރުކާރުން ްައކީ ްއިންޖީނުެގ ްެއ އަދި

ްތަނަށް ްއެ ްމިހާރުވެސް ްކަުއންސިލަރުން ްބަެއއް ްމިްްއިޝާރާތްކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެ ްދައްކަމުންދާތީެވ، ކުލި

ްވެްސް ްމަސަްއކަތް ްެލބޯޓްރީގެ ްމަރުަކޒުގެ ްޞިއްޙީ ްމާރަންދޫގެ ްހަމައެާއއެުކ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އިޝާރާތްކުރީ.

ދޭންޖެހޭްްނިންމާލެވިްބޭނުންނުކުރެވިްހުންނަތާްމިހާރުްމިްވަނީްދުވަސްަތކެއްްވެފަ.ްމިްދުަވސްތަުކގެްެތރޭގައިްއެްތަނުން

ްގޮތެއްް ްހެދޭނެ ްވަނީ ްމި ްވެސް ްޓެސްޓުތައް ްހަދާންލަންޖެހޭ ްނުލިބި.ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް ްވަނީ ްމި ްޚިދުމަތެއް އެްއވެސް

ްބަޖެޓެއްްފާސްކުެރވި،ްނޫނީް ްއެދެނީްމިްވަރުެގްބޮޑު ނެތިފަ.ްމިފަދަްދަށުްދަރަޖައެްއގަިއްމިތަންތަންްހުރީމާްއަުޅަގނޑު
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ްނިސް ްރަށުގެްހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ްމި ްކަމަށް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްލިބެންޖެހޭ ްވެސް ްރަށަށް ްމި ަބތުން

ް ްބަޖެޓުގައި ްދެންނެވި ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްކޮންމ48ްްެރައްޔިތުންނަށް ްއަދަދެއް ްބޮޑު ހާހަށްވުރެ

ނަޑއެިޅފައިާވއިރުަގއި ްކަ ްބޮލަކަށް ްނޫނީ ްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭއިުރ، ްވެްސްްބޮލަކަށް ްރަށަށް ްއެ ްިމންވަރެއް ކޮންމެވެސް

ހިމެނިގެންދާންޖެހޭނެްކަމުގައިްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްދެންްބަަލއިަލންޖެހެނީްމޮޅަދޫގެްހާލަތަށް.ް

ހިމަނައިްްމިލިއަންްބަޖެޓުގައ12ްިވަނަްއަހަރުްމޮޅަދޫގެްލަފާފުރުމުގެްދަތިކަންްހައްލުކުރުމަށްްޓަކައ2212ްްިއަޅުަގނޑުް

ް ްނޭނގި ްގޮތެއް ްެއއްެވސް ްވީ ްއަށް ްފައިސާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނިމިގެންދިަޔއީ.2212ްްފާސްކުރީމު. ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެނ2213ްްްލަފާފުރުންްހައްލުނުކުރެވިްއޮްތްގޮތަށްްއޮތީ.ްދެންްޖެހިގެންްއައިް ވަނަްއަހަުރގެްަބޖެޓުގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްހަ ްމައްސަލަ ްލަފާފުރުމުގެ ްމޮޅަދޫގެ ްޓަކައި ްފައިސ12ްްާއްލުކުރުމަށް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނީމު. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްހައުސިންް ްހުރި. ްއެބަ ްެވސް ްމިއަދު ްއަތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްލިޔުންތައް ްނެންގެވި ްބޭނުމަށް ްމިނިސްޓްރީގެ ހައުސިން

ްބޭނުންުކރެއްވީ ްފައިސާ ްއެ ްޭބފުޅުން ްއެ ްޓްރާންސްފަރކުރައްަވއި ްފައިސާ ްއެ ްރަްއޔިތުންްްމިނިސްޓްރީން މޮޅަޫދގެ

ްެއއްވެްސް ްމަސައްކަތުން ްކުރި ްހައްލުކުރަން ްދަތިކަން ްލަފާފުރުމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމަހުރޫމުކުރުމަށްފަހުގަ.ްއެ ލަފާފުރުން

ްހިމެނި،ްއަިދް ްފައިސާ ްވެްސްމި ްބަޖެޓުަގއި ްމި ްއެދެނީ ްހާުލގަ.ްައޅުަގނޑު ްއެ ްތިބީ ހިތްހަމަޖެހުމެއްްނުލިބި،ްއަދިެވސް

ްހިމެ ްޢަމަލީްފައިސާ ްނުެދކެން. ްކަމުގައި ްކަެމްއ ްއޮތް ްވެފައި ްއެއީ ްހިމެނުމަކީ ްފަިއސާ ްނުފުއްދައި، ްވަޢުުދ ްއެ ނަކުން

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޮގތަކަށް ްލިބޭނެ ްއުފާ ްިހތްހަމަޖެހުމާއި ްމިކަމުގެްސަބަބުން ްފެށި،ްެއްރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތް

ތެރިްރައީސް.ްމޮޅަދޫގެްޞިއްޙީްމަރުކަޒަކީްެވސްްބައްލަވައިެލްއވިްކޮންމެްކަންތައްތައްްއިންިތޒާމުެވގެންްދިއުން.ްޢިއްޒަތް

ްތަންް ްއެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއެްއވެްސ ްރާނައިލުމަށްފަހުގައި ްފާރުބުރިއެއް ްއެއްޮކޅު ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވނެ، ބޭފުޅަކަށް

ްތަނެ ްަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ނެޑްއގައި ްކޮޓަރިގަ ްއިޝާރާތްކުރަނީްނިންމައިނުލެވި،ްއަެނއްކޮުޅަގިއްހުރި ްމި ނޑު ްައޅުގަ އް.

ްއެހެންް ްއަނެްއްބައި ްެއްތަނުގެ ްދެން ްތަްންބޭނުންކުރެޭވއިރުަގއި ްމި ްނޫނީ ްދާއިރުަގއި ްމަސަްއކަތްކުރަުމން ްދެންނެވި މި

ްއަހަރުް ްމިދިޔަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެެހޭއ. ްއެބަ ްގެންނަން ްަހއްލަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަލާުކވެެގންދާދިޔުން ްއިމާރާތް ްމުޅި ހުރެ

ްމަޝްވަރާތަްއްވެ ްމި ްވެސް ްެއކު ްބޭފުޅުންނާ ްތިއްބެވި ްހިންަގވަން ްސަުރކާރު ްއޭރުގެ ްއަދި ްމަސައްކަތްކުރީމު. ްމި ސް

ްއެދެނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމުން ްނުލިބި ްހައްެލއް ްއެކަީށގެންވާ ްެވސް ްއަިއއިރުަގއި ްމިއަާދްހަމައަށް ކުރީމު.ްއެހެންނަމަވެސް

ްފައި ްބޭނުންވާ ްނިންމާލުމަށް ްމަރުކަުޒ ްަމގުންްޞިއްޙީ ްދެންނެވި ްމި ްމަަސއްކަތްކުރަމުންާދއިރު، ްޮކމިޓީގައި ްބަޖެޓު ސާ

ްބިމުގެް ްބޮޑު، ްބިން ްވެސް ްއަީކ ްމޮޅަދޫ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްކޮށްލަދެްއވުން. ްމަސައްކަތް ްމި ހިމަނުއްވައިެދއްަވއި

ް ްތެރެއިން ްިސޔާސަުތގެ ްެގސްޓުހައުސްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާތީވެ ްރަށަކަްށ ްއޮތް ްވެްސްތަނަވަސްކަން މޮޅަދޫގައި

ްމަސައްކަތްތަކެްއް ްހުރިހާ ްބޭނުންާވ ްއެކަމަށް ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްކުރީމު. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްއެޅުމަށް ގެސްޓުހައުސް

ހިންގަމުންގޮސް،ްމަަސއްކަތްްފެށުމާްހަމައަށްްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްވަނީްކޮށްްނިމިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަޔަްައީކްް

ްއަް ްހަމައަށް ްރަުށގެްމިއަދާ ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްއަިދ ްކުރެވިަފއިނުާވކަން. ްވެްސ ްމަަސއްކަތް ްމި ްވެސް އިއިުރ
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ްމިީއް ްބަންދުވެފައިާވކަން. ްދޮރު ްަވޒީފާތަުކގެ ްއާ ްއުފެދިގެންދާނެ ްރަުށގައި ްއަދި ްފައިދާއާ ްހުރި ްލިބެން ރައްޔިތުންނަށް

މެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބަޖެޓުގައިްމޮޅަޫދެގްއަޅުަގނޑުމެންްހިތްހަމަޖައްސާލައިގެންްތިބެވޭްވަރަްށވުރެްމާްބޮޑުްކަ

ް ްވެސް 23ްްރައްޔިތުން ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއުފުލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްިޒންމާ ްފައިާސގެ ްބޮޑު ްވުރެ 23ްމިލިައނަށް

ްއޮތުމަކީްއަް ްޚަރަުދނުކޮށް ްވެސް ްމިންވަރު ްލޯލާރިއެްއގެ ްއެންމެ ްބަޔަކަށް ްޒިންމާއުފުަލންޖެހޭ ްރުފިޔާގެ ޅުަގނޑަށްްމިލިއަން

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްފަސޭހަ ޤަބޫލުކުރަން

ްއަުޅަގނުޑގެް ްެއއީ ްޖަވާބުދެއްވީ ްރިާޔސަތުން ްއަޅުަގނޑަށް ްގުިޅގެން ްއިޞްލާޙުތަކާ ްހުށަހެޅުނު ްބަޖެޓަށް ްއަހަރު މިދިޔަ

ްާވތީ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްދަންނަވާލަންްްމަސްލަޙަތު ްއެކު ްިހތާމަޔާ ްައޅުަގނޑު ްނޫންކަމުގަ. ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅޭނެ

ްވާހަކަދެްއކުމަށޭ.ްއެީއް ްޙަްއޤުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއެ ްތަމްީސލުކުރަނީ ްރައްޔިތުން ްއެ ްަތނުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ްރަ ްއެީއ ްޮގތުގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޫނން. ްމަޞްލަޙަތެއް ްޒާީތްއަޅުަގނުޑގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަމޞްލަޙަތު. ްއޔިތުންގެ

މަޞްލަޙަތުްއެކުލެިވގެންނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްފަހަރުްވެސްްއަޅުަގނޑުްމިްދެންނެވިްމަގުްންމަސައްކަތްކުރާނަން.ްއަދިް

ްއަދިް ްކޮމްޕިުއޓަރލެބު ްކުލާސްރޫމުތަކާއި ްލަފާފުރުމާއި ްމޮޅަދޫގެ ްހުށަހަޅާނަން. ްއިޞްލާޙެއް ްހުރިހާ ްހުށަހަޅަންޖެހޭ

ްކުރާނަްން ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތެއް ްކުރަންޖެހުނު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްއިހަވަންދޫަގއި ްކަންތައް، ްހުރި މާރަންދޫގައި

ްގޮތަްށް ްދެންނެވި ްމި ްިހނދަކު ްތަމްސީލުކުރާހާ ްރައްޔިތުން ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްހިނދަކު. ްހުރިހާ ްމިތާ އަޅުަގނޑު

ްޔަޤީންކަންއަ ްގެންދާނެަކމުގެ ްއެްމަސައްކަތްކުރަމުން ްބުރަ، ްބޮޑު ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ުރވަން.

ނޑަެއޅިފަިއވާއިުރަގއިް ްކަ ްއެ ްަފއިސާ ްއަދަދެއްގެ ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްބަޖެޓުަގއި ްއުފުލަންޖެހޭއިުރަގއި ރައްޔިތުން

ްއަޅުގަް ްފާސްކޮށްގެންނުވާނެކަުމަގ. ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްޚިުދމަތެއް ްއެްއވެސް ްމިްރައްޔިތުންނަށް ްއެދެނީ ނޑު

ނޑުްއެދެނީްިދވެހިް ދެންނެވިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްހިމެޭނނެްގޮތަށްްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްިވސްނުންފުޅުްބަހައްޓަަވއިދެްއުވން.ްއަުޅގަ

ްގެްނގޮސްދެްއވުން.ް ްކުރިއަށް ްކަންތައްތަްއ ްއެ ްވިސްނަަވއި ްސަރުކާރުން ްގޮތަކަށް ްހުރި ްމަްނފާ ްލާބަޔާއި ރައްޔިތުންނަށް

ްިރއްޔާ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްއެއްެޗއްްދަންނަވާލުމުގެްކުރިންް

ް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންެގ ްދާއިރާގެ ްިތމަރަފުށީ ްދާއިރާގެ 16ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއިންތިޚާބުަގއިްވަނަ ްބޭއްވުނު ްމި ދުވަހު

ްއިންތިޚާބުކުެރއްިވް ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ކާމިޔާބުކުރެްއިވ،

ްޢަބްދު ްަރއީސްهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނައިބު ްމިހާރުގެ ްރަނިްނމޭޓު ްމަނިކުފާުނގެ ްއެ ްޢަބްދުއްޤަްއޔޫމަށް،ްއަދި ްޔާމީން

ްއެކީަގިއް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެހައި ްދާއިރާގެ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްޖަމީލަށް ޑރ.

ްއެންމެހައިް ްވޯޓުދެއްވި ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަްއަވއި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ނޑުމެން، ްައޅުގަ ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.
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ް ްއެކީ ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވެސް ްވާދަވެރިްނެގްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމައެއާެއކީަގއި ޝުކުރުަދންނަވަން.

ްތާއީދުކުރެްއިވް ްމަނިކުދާނަށް ްއެ ްނަޝީދަށާއި ްމުޙައްމަދު ްރައީްސ ނޑިޑޭޓު ްކެ ްރިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްތިއްބެވި ގޮތުަގއި

ްނަތީް ްއިންތިޚާބުގެ ްމި ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދި ްފަރާތްތަކަށް، ްެއްއެންމެހައި ްއަދި ްޤަބޫލުކުރައްވައި ޖާ

ްޤަބޫލުކުަރއްވަންޖެޭހް ްކަމެއް. ްމަރުޙަބާކިޔާ ްކަމަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތަކަކީ ްިރވެތި ްޑިމޮކްރަީސގެ ދެއްކެިވ

ްމިް ްތަރައްޤީކޮށް، ްޤައުމު ްމި ްނޫނީ ްއެއްެވގެން ްދެބައިމީހުން ްނުވަތަ ްފިކުރު ްސިޔާސީ ްދެ ްއަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތަކީ

ްމަޞްލަ ނޑުމެންގެްޤައުމުގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްަޓކައި ްކުރިއެުރވުމަށް ްޤައުމު ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްނުިހފެހެއްޓޭނެ. ޙަތެއް

ްއެހީތެރިވެދެއްަވިއް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެްއގޮތަށް މެނިފެސްޓޯއާ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްވަރަ ށްްުމހިއްމުްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަުތގެްބަޖެޓާްބެހޭްތާއީދުކުރެްއވުމަކީްއަުޅގަ

ްކަންކަމަށްް ްބޭނުންވާ ްތަންފީޛުކުރަން ްސަރުކާރުން ްއިރެްއަގިއްއޮންނަ ްއެ ްބަޖެޓަކީ ްދަންނަަވއިލާިއރުގައި ްއެްއޗެއް ގޮތުން

ްހަމަޖައްސާޖެއްުސމެއް.ްއެހެންވީާމ،ްބަޖެ ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުން ްފައިސާ ްެއްއގޮތަށްްބޭނުންވާ ްޕްލޭނަކާ ްެއްއޮންނަ ޓަކީ

ްބަޖެޓަކީް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްބަލާއިުރަގއި ްއެގޮތުން ްރިސޯސަސް. ްބޭނުންވާ ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް ކަންތައްތައް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުވަތަ ްެއއްގޮަތށް ްމެނިފެސްޓޯއާ ްސަުރކާރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ؛ ްހާލެްއގައި އެްއވެސް

ްދެންނެވޭކަށެއްްކަން ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް ްތަްއޔާރުުކރެވިފަިއވާ ްއެއްގޮތަށް ްޕްލޭނާ ްބޭނުންާވ ްކުރަން ތައްތައް

ނޑުްއަމިއްލަްހައިސިްއޔަތުންްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިްބަޖެޓާްބެހޭް ނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަދައްކާް ްބަހުސްކޮށް ނުޑްގޮތުން ްނޫން.ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްނިކުންާނނެ ްނަތީޖާއެއް ްއެކަމުގެ ްހާލެއްަގއި ްއެއްވެސް ހެދުމަކީ

ްސަރުކާރުެގ،ް ްއަދި ްއެކުލަވައިާލ، ްއަލުން ްބަޖެޓެއް ްސަރުކާރަށް ްމިހާރުގެ ްހާލަތުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮަވއިލާނީ

ްކަންތަ ްހިމެނިފައިާވ ްބަޖެޓުގައި ްއެްއގޮތަށް ްމެނިފެސްޓޯއާ ްފައިސާްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް އްތައް

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްފުރުޞަތުދިނުމަށް. ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްތައްޔާރުކޮށް ްބަޖެޓު ްދައުލަތް އަދި

ރުޞަތުްއޮންނާީތވެްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނާިއްަގާވިއދުގަިއވާްގޮތުެގްމަތީންްބަޖެޓުްހުށަހެޅުމާްއެީކގަިއްބަހުސްުކރުމުގެްފު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްދަންނަވާލުމަީކ ްއެްއެޗއް ްބަހުަސށް ްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫންވެްސްޚިދުމަތްތަކާ،ް ްއަިދްއެ ްޚިދުމަތްތަކާ ްައސާސީ ްބޭނުންވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްރަ ްހުރިހާ ްކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްހުރިހާ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްކޮށްދިނުމަކީ ށަކަށް

ބިލިއަންްރުފިާޔގެްިމ16.4ްްފުއްދުންތެރިކަންްހުރިްމިންވަރެއްްވެސްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްމިްވާްބަޖެޓުގައި،ް

ްއަް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހާލެއްަގިއ ްއެްއވެސް ްބަޖެޓެއްްބަޖެޓަކީ ްލިބިގެންވާ ްކުަޅދާނަކަން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރިވައިްޒކުރުމަށްފަހުގަިއް ްއަދި ްއުިނކުރެިވ، ްކަންތައްތައް ްބަެއއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގެތެރެއިން ނޫން.

ގެްދަރަނިްބޮުޑެވ،ްވީހާވެސްްކުޑަްބަޖެެޓއްްހުށަހެޅުމަކީްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްަދއުލަތުގެްދަރަނި،ްސަރުކާރު

ނޑުމެންގެްދަރަނިް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބޭރުްޤައުމުތަކުންްއެހީްލިބުމަށްްހުރަސްއެޅޭްފަދަްހާލަތަކާްހަމައަށްްމިހާރުްއަޅުގަ
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ްއަދިް ްުކޑަކޮށް، ްޚަރަދުތައް ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްުކޑަކުުރމަށް ްދަރަނި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ހިނގައްޖެ.

ްޮބޑަކަ ްަބއެްއްއުނިނުކޮްށ،ްވީހާވެސް ްއެްއވެސް ްޚިދުމަތްތަކުން ްބޭނުންވާ ްކުޑަކޮްށ،ްަރއްޔިތުްނނަށް ްިރކަރަންުޓްޚަރަދު ށް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްރިވައިޒްކުރުމަކީ ްބަޖެޓު މި

.ޕީ.އެްމގެްމިހާްއާބާދީްއޮވެޭއ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްރަށަކަށްްމިވެނިމިވެިންވާހަކަދަްއކަމުންްއެބަްވިދާުޅވޭްމިވެނިްރަށެއްަގއިްޕީ

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްރައްޔިތުންނަްށ ްިދވެހި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖައްސައިދޭށޭ. ކަންތަކެއް

ްރަށެ ްަވކި ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްިސޔާސަތަކީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްާއއި ްމެނިފެސްޓޯ ްއޮންނަްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްތާއީދު ްބަެއްއގެ ްއ،ްއެ

ނޑުމެްނގެްރަީއސް،ްަރއީްސްޢަބްދު ޔާމީންްވިާދޅުވިްهللاްމިންވަރަކަށްްބަލާފައިްއެްބަަޔަކށްްޚިދުމަތްދިނުމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްއަޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުންނަްށްޚިދުމަތްދެމުންދާނީްހަމަހަމަް ްވެިރކަމެއްަގއި ނޑުމެންގެ ްފަދައިންްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ގޮތެްއގަ.ްއެްބަޔަކުްނިސްބަްތވާްސިޔާސީްފިކުރަކަށްްބަލާފައިްއެްބަޔަކަށްްޚިދުމަތްދިނުމުގެްއުސޫލެއް

ްޚިދުމަތްތަކާް ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިުތންނަށް ްހިމެނިފަިއވާ ްބަެޖޓުގައި ްަދއުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްުނގެްނގުޅޭނެ. ސަރުކާރެްއގައި

ްޕްރޮގްރާމުަތކަް ްތަރައްީޤގެ ްގިނަވާީތ،ްއަދި ްފަރާތްތައް ްނިސްަބތްވާ ްފިކުެރްއގެ ްސިޔާސީ ްވަިކ ްހާލެްއގައި ްެއއްެވސް ކީ

ްބަޖެޓުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމަދުވާތީ ްބަެއއް ްފިކުރެއްގެ ްސިާޔސީ ްވަކި ނުވަތަ

ްހަމަ ްތަރުތީބުކުރާނީ ްރިވަިއޒުކޮށްަފއި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު، ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްރިވަިއޒްކުާރއިރު ްއުސޫލުތަކެއް، ޖެހޭ

ްއަށްް ްާރއްޖެ ްއާއި ްތަރައްޤީ ްބޭނުންވާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްޤަބޫލުކުރަްއވަްނޖެހޭނެ ްމަތީން. ްަގއިޑުަލއިންތަެކއްގެ އެއްބަްސެވވޭ

ްފޯރުކޮށްދިނުމަީކް ްތެރޭގައި ްއަހަެރއްެގ ްދެ ްުނވަތަ ްތެޭރގައި ްއަހަެރއްގެ ްެއއް ްޚިދުމަްތތައް ްއަސާސީ ބޭނުންވާ

ްނުދޭ.ްއަޅުގަް ްފުރުޞަތެއް ްަކމަކަށް ްއެ ްއާމްދަނީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުޅަދާަނެވގެންވާ ނޑުމެންނަށް

ްއެންމެހަިއް ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްދަށުން. ްަގއިޑްަލއިނެްއގެ ްަވކި ްއުސޫެލއް، ްަވކި ްވާނީ ްތަރުތީބުކުެރވިފަިއ އެހެންވީމާ،

ދެްއވުަމކީްމުހިއްމުްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްދައުލަުތގެްބަޖެޓާްފަރާތްތައްްމިްކަމުގައިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެހީތެރިވެ

ްމެންބަރެއްގެް ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްމަޝްަވރާކުރެވެމުންދާއިުރގައި ްކޮމިޓީގައި ްވާހަކަދައްކާއިުރަގއި،ްބަޖެޓު ްގޮތުން ބެހޭ

ްއަ ްވިދާުޅވަމުންދާކަން ްއެްއެޗއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްވެްސ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިގޮތުންްދައިރާއާ ްފާހަގަކުރަން. ުޅަގނޑު

ްބިްން ްގުަރއިދޫަގއި ްޮކޅުމަޑުލު ްވެްސ ްއަހަުރގަިއ ްކުީރ ްޭއގެ ްއަިދ ްެވސް ްއަހަުރގަިއ ްވޭުތވެިދޔަ ްދާއިރާގަިއ ތިމަރަފުށީ

ްސިފަެއްއް ްޢަމަލީ ްއެްއވެސް ްއައިއިުރގައި ްމިހާތަނަށް ްއަިދެވސް ްއެކަމަށް ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވޭ. ްމަޝްރޫޢަށް ހިއްކުމުގެ

ްނުހަނުްއައިސްފަް ްނުލާހިކު ްަރއްޔިތުން ްގުރައިދޫ ްތެރެއިން ްަރއްޔިުތންގެ ްާދއިރާގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ އިވާުނވާތީ

ހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްގުރައިދޫްައކީްގޯިތގެދޮރުްހޯދުމަށްްވެްސްއަދިްއެްނޫންްމަަސއްކަްތކުުރމަށްްވެސްްބިންްނެތް،ްބިންް

ްތަފާ ްސަބަބުން ްިގރުމުގެ ްރަށެއް.ްއަދި ްދިމާވެ،ްރަްއޔިތުންނަށްްހުސްވެފަިއވާ ްމަްއސަލަތައް،ްތިާމވެށީެގްމައްަސލަތައް ތު

ނުހަނުްއުނދަގޫތައްްދިާމވަމުންދާްރަށެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްަބޖެޓުގަިއ،ްވޭިތވެދިަޔްއަހަުރގެްބަޖެޓުގައިްވެސްްހިމެނިފަިއް

ްައއިސްފައިނުް ްސިފައެއް ްޢަމަލީ ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްަކމުގައި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓުގަިއްއޮތް. ްއަހަރުގެ ްމި ާވތީ
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ްބަހާލައިގެްން ްއަހަރުތަކަކަށް ްތަފާތު ްަލއި، ްބައެއް ްމަްޝރޫޢުގެ ްވަެރއްގެ ްކޮންމެވެސް ްހިއްކުމުަގިއ ްބިން ގުރައިޫދގެ

ނޑުމެންްދާއިާރގެްަރްއޔިތުންގެްވަރަށްްޮބޑުްއެދުމަަކށްްވާތީްމިްފުރުޞަުތގަިއްެއް ނަމަވެސްްފުރިހަމަކޮށްދިނުމަކީްއަުޅގަ

ް ްގިރަމުންދާްވާހަކަ ްވެސް ްގާިދއްފުއްޓަކީ ްގާދިއްފުށި. ްދާއިރާގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްހަމައެާއއެީކގައި ދަންނަވައިލަން.

ްވެސްް ްމިއަދަށް ްއަދި ްމިސްކިތެއް ްނަދާމުކުރުމަށް ްފިރިހެނުން ްނަމާދުކުރުމަށް، ްރަްއޔިުތން ްއަދި ރަށަކަށްވެފައި

ްކަ ްހިތާމަކުރާ ްއެކަމާ ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއިްބިނާކުރެވިފައިުނވާކަމީ ްފެށިފަިއވީ ްވަރަކަށް ްކޮންެމވެސް ްމަސަްއކަތް ެމއް.

ްަޒކާތުންް ްއޮންނަ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއިސްލާމިުކ ްއަިދ ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްގޮތަކަްށ ްނޫން ްބަޖެޓުްނ ްދައުލަުތގެ ވިޔަްސ،

ް ްފޯުރކޮށްދިނުމަކީ ްޚިދުމަތްތައް ްއަާސސީ ްބޭނުންވާ ްމިފަދަ،ްރައްޔިތުންނަށް ްވިަޔސް، ްކަމުގައި ްކަމެއްްފަންޑުން މުހިއްމު

ްިނސްބަތްާވް ްދާއިރާ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްކުރަން. ްވެސް ްއިްލތިމާސް ްެއކަމަށް ްއަދި ްޤަޫބލުކުރަން. ނޑުެވސް ްއަުޅގަ ކަމުގަިއ

ްއެތާނަގިއް ްއިންވެސްޓުމަންެޓއް ްބޮޑު ްއެހާ ްމިހާރު ްކަމުަގިއްވިޔަސް ްއެޅިފަިއވީ ްހިއްކި،ްއެއަރޕޯޓު ްބިން ތިމަރަފުށީގައި

ްސަރަހައްުދްްކުރެވިފަިއާވއިރުަގއި ްއެ ްގިރަމުންދާތީ ްސްޕީެޑްއގައި ްބާރު ްވަރަށް ްސަރަހައްުދަގިއ ްހިއްކިފަިއވާ އެއަރޕޯުޓ

ްެއް ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްމިގޮތުން ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ

ްބަ ްވަެރްއގެ ްކޮންމެވެްސ ްޓަކައި ްހިމާތަތްކުރުމަށް ްކަުމގަިއްސަރަހައްދު ްކަެމއް ްމުހިއްމު ްއޮތުަމކީ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ޖެޓެއް

ް ްގޮތުން ްއާބާީދގެ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްކޮޅުަމޑުކީ ްދަންނަވަން. ްވާހަަކ ްއެ 19ްްޤަބޫލުކުރާތީ ްދޭތެރޭަގއ22ްްިހާހާއި ހާހާ

ވަތެއްްމައްސަލަަތއް.ްރައްޔިތުންްދިރިއުޅޭްއަތޮޅެްއ.ްއަތޮޅުގެްހުރިހާްދާއިރާތަެކްއގަިއްވެސްްދިމާވެފައިްހުރީްހަމަްއެއްްބާް

މިގޮތުންްރަށްރަށުގެްރަށުއޮފީްސްމަރާމާތްނުކުރެވުމާްއަދިްމިސްކިތްތައްްެއކަށީގެްނވާްގޮަތކަށްްމަރާމާތްނުކުރެވުމާ،ްރަށުގެް

ްމިއާއެީކގައިް ްހަމަ ްމައްސަލަ. ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ްއެންމެ ްމިއީ ްދިޔުން ްދަށަށް ްހާލަތްތައް ޢުމްރާނީ

ްޕްލޭންކުރެވިަފއިވާްްއާބާދީ ްއަހަރަކުްންފެށިގެން ްއެތައް ްވެރިކަންކުާރްވޭމަންޑޫަގއި ްޚާއްޞަކޮށް ްައދި ްރަށްރަށުަގއި ބޮޑެތި

ްއަތޮުޅގައިް ނޑުމެންގެ ްކަމަީކްއަުޅގަ ްއެ ްކުެރވެމުންނުދާތީ ްޤަމަލީްސިފަެއްއަގއި ނަރުދަމާްނިޒާމުގެްމަސަްއކަްތްއަދިެވސް

ްކަމެއް. ްފާުޅކުރަމުންދާ ްމުިޅްްކަންބޮޑުވުން ްދަންނަވާލި، ްމި ްއަުޅަގނޑު ްވަރަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްބަޖެުޓގަިއ އެހެންވީމާ،

އަތޮޅުގެްހުރިހާްދާއިރާތަެކްއގަިއްއަޅާބަލާއިރުްވެސްްދަންނަވާިލްކަންކަމަކީްބަޖެޓުަގއިްހިމެނުންްމުހިއްމުްކަމަކަށްްވާތީވެް

ްދައު ްކުުރޮކށްލާނީ ްވާހަަކކޮޅު ނޑުގެ ްައޅުގަ ްދަންަނވާލަން. ްވާހަކަ ްގޮތުަގއިްއެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްބަޖެޓު ލަތުގެ

ްދިވެހިް ްރައްޔިތުންނަށް، ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްއަދި ްމެނިފެސްޓޯާއ ްސަރުކާުރގެ ްމިހާރުގެ ބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭނީ

ްާރއް ްއަދި ްޚިދުމަތްތަކާ ްބޭނުންވާ ްދޭން ްއެީކަގއި ްއިންސާފުެވރިކަމާ ްޢަދުލުވެރިކަމާއި ްހަމަހަމަކަމާއި ެޖްރައްޔިތުންނަށް

ްރާަވއިލެޭވް ްޓަކަިއ ްހާިސލުކުރުމަށް ްކަންަތއްތައް ްްޕލޭންގަިއވާ ްެއ ްެއްއގޮތަށް. ްޕްލޭނާ ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ްއެީކގަިއް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްފުރުޞަތުދެއްވީތީ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްގޮުތަގއި ބަޖެޓެއްގެ

ް.ޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްެތރި ްވެލިދޫ ްގެންގޮސްެދއްވުަމށް ްކުިރއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން މި

ރިޔާސަތަށްްވަަޑއިގެންެދއްވުަމށްްއެދިްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ް`.ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްމިްއޮތީް

ްބަހުސ2214ްްް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްގެންދިއުްނ. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބެޭހ ްބަޖެޓާ ްަދއުލަތުގެ ްލަފާުކރައްވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްހެްނވޭރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްގެންދިއުމުަގއި ކުރިއަށް

ްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުްދެކުނުްދާ

ްއިޚްލާޞްތެރި،ް ްއަދި ްޒިންމާދާރު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަ ްކުރިން ްދެއްކުމުގެ ްވާހަކަ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއެގޮތުން ްޕާޓީ. ްފުރަމުންދާ ްމަޤާމު ްޕާޓީގެ ްސިާޔސީ ްވެސްްވާދަވެރި ނޑު ުޅގަ

ްޢަބްދު ްޔާމީން ްކެންޑިޑޭުޓ ްވާަދވެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުކުރެވުނު ްއަހަރަްށ ްފަސް ްއޮތް ޤައްޔޫމަށްްهللاްކުރިއަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްގެންދާނަން ްކުރިައށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވައި ްއަދި ްޝުުކރުދަންނަވަން. ްއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްނުކުތާތަ ްބޭނުންވާ ްކަހަަލްފާހަގަކޮށްލަން ްކޮންމެވެސް ްފަލްސަފާއެއް، ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓަީކ ްދައުލަތުގެ އް.

ްކަންކަންްދިމާިވް ސިޔާސަތުތަެކއްެގްމައްޗަްށްިބނާކުރެވިފަިއްއޮންނަންޖެހޭނެްބަޖެޓެއް.ްއެހެންނަމަވެްސްައޅުަގނޑުމެންގެ

ް ްފަހުން ްއެންމެ ްއުޅެ، ްތެރޭަގއި ްއަހަރު ްދެ ްތެޭރަގިއ ްބަޣާވާެތއްގެ ްއިންތިޚާބެްއްގޮތުން ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ވެރިކަން

ްބަޖެޓެއްް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސަރުކާަރުކން ްބަޣާވާތުގެ ްބަދަލުވެގެންދިޔަިއރު، ްހަމަތަކުން ްޑިމޮކްރެޓިކު މެދުވެރިކޮށް

ްމާް ްބަޖެޓަކީ ްއެ ްނުފެނޭ ނަޑަކށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޮއތީ. ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްފަރާތުގެ ްވެރިކަންކުާރ ްމިހާރުގެ ްބޭނުންވަީނ ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްވެސް. ްކަމަކަްށ ްއެްއޗެްއ ސީރިޔަސް

ކަމާްބެހޭްފަލްސަފާްނުވަތަްސިޔާސަތުްއޮތްްގޮތް.ްައޅުަގނޑަށްްފާހަގަކޮށްލެވޭްތިންްކަމެްއ.ްއަޅުަގނޑުްައޑުއެހިން،ްމިް

ްސި ްވެިރަކންކުރާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެއްްވަގުތު ްފާހަގަކުރީ. ްކަމެއް ްތިން ްބައްދަުލވުމުަގއި ްިއސްވެރިންގެ ްޕާޓީގެ ޔާސީ

ްުނވަތަް ްސިޔާސަތު ްިއކޮނޮމިކު ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްއެއީ، ްައޑުެއހީ. ްކަެމއް ްސިއްަސއިގެންދާ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ކަމަކަށް،

ްއިޤް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްހުރީ ްބޮޑަށް ްރޫޙު ްބަންދުކުރުމުގެ ްކަންކަން ްނޫން،ްއިޤްތިޞާދީ ްހުޅުވައިލުމެއް ިތޞާދު

ްައޅުަގނޑަްށް ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ްއޮތީ. ްމި ްފިކުރު ްބަންދުކުރުމުގެ ްބޭރަށް ްއިން ްާރއްޖެ ްެއއީ، ްބަންދުކުރުން. އިޤްތިޞާދު

ްކަމަށް،ް ްއޮންނަ ްރާއްޖޭަގއި ްނުފޫޒުތައް ްބޭުރގެ ްކަންބޮޑުވޭ ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ފާހަގަކުރެވުނީ

ްއަ ްވަރަށްްބްލެއިމްކުރޭ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްއޮންނަ ްރާއްޖޭގައި ްނުފޫޒެއް ްބޭރުގެ ްނުދެކެން ނޑު ުޅގަ

ކަންބޮޑުވޭްބޭރުންްދުނިޔޭގެްަތރައްޤީގެްފިކުރުަތއްްއަިއއްސަްރާއްޖޭގެްމުައއްސަސާތަުކގެްެތރެއަށްްވަންނަްވަނުންްެއއީ،ް

ްމި ްސިފަކުރެިވގެން ްބެޭހްްކަންބޮޑުާވްކަމެްއްކަމަށް.ްއެަކން ްފަރާތްތަކުން ްބޭރުގެ ްޖުޑިޝަީރްައށް ދިަޔީއްދިވެހިރާއްޭޖގެ
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ްކަމަކަްށް ްތިންވަނަ ްނޫން. ްވާހަަކއެްއ ްޤަބޫލުކުރާ ްެއއްގޮަތކަްށވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާުޅުވން. ްވިދާުޅވާ ްއެ ކަމަށް

ްވަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖަމާޢަތްތަކުން ްމަލްޓިލެޓްރަލް ްަބއިނަލްއަޤްވާމީ ްފާހަަގކުރެވުނީ ްެދއްކުން.ްމިްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ ިކވާ

ނޑުްދަންނަވާީލް ތިންްކަންތަކަކީްަދއުލަތުެގްބަޖެޓަށްްޭއގެްއަސަރުްވަރަށްްފުްނކޮށްްކުރާނެްކަންކަން.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ްދެންމެައކުް ްައޅުަގނޑު ްމަްއޗަށޭ. ްފަލްސަފާެއއްެގ ްސިޔާސީ ްކޮންމެވެސް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއެ ް ްހުށަހަޅާއިރު ބަޖެޓެއް

ް ްނުކުންނާނެްފާހަގަކުރި ްފަލްސަފާއަކުން ްސިޔާީސ ްފަހިވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްއަީކ ްނުކުތާ ތިން

ސިފަތަކެއްްނޫން.ްފުރަތަމަްކަމަކަށްްއިޤްތިޞާދުްބަންދުކުރުން،ްއިނގޭތޯ.ްއޭގެްސަބަބުްންރާއްޖެްއަށްްބޭރުގެްކްެރޑިުޓް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިސާލެއް ްއޭެގ ްހުރަސްއަޅާ. ްތެރޭަގއިްްލިބުމަށް ްއަހަރުެގ ްތިން ްފުރަތަަމ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ެފނޭ.

ްވަތް.ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްއިްނެވސްޓްމަންޓު ްޑޮލަރުގެ ްބިލިއަނެއްހާ ްެވސް ްއިން ްއިންޑިޔާ ްޯކޕަރޭޓް ްއިން،ްހަމައެކަނި އިންޑިޔާ

ްއެހެން ްއައި. ްެވސް ްއިންެވސްޓްމަންޓު ްތަރައްޤީކުރުުމގެ ްއެއަރޕޯޓް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނަމަވެްސްއޭގެތެެރއިން

ްއެީއ،ް ްތަން. ްބޭރުކޮށްލި ްއެ ްދަށުން ްފަލްސަފާގެ ްވިދާޅުވި ްއެ ްއެއްކަލަ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކުރިމަތިލަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްގެއްލުމެްއ.ްއަުޅގަ ްބޮޑު ްލިބޭ ްކޮމްޕެންސޭޝަނަާކ.1.4ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ިބލިއަންގެ

ނގަޅުްހާލަތެއްަގެއއްްނޫން.ްއެއީްއިޤްތިޞާދުްބަންުދކުރީމާްދިމާވާްމައްސަލަތައް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްިމްތިބީްރަ

ނޑަށްްފާަހގަކޮށްެލވެނީްބޭރުގެްނުފޫުޒގެްވާހަކަްދައްކަިއ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖުިޑޝަރީްއަށްްމިހެންްވާްވާހަަކ.ް ދެން،ްއަުޅގަ

ްއިޖްތިމާޢީ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއިޤްތިޞާދާއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްއަށްްްމީ ްތަރައްޤީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއާއި ތަރައްޤީ

ްއެްއެވސްްއިތުބާރެއްްނެތްްތަނެްއް ނޑުމެްނގެްޖުޑިޝަރީްނުވަަތްޝަރުޢީްދާއިރާްއަކީ ހުރަސްއަޅާްކަމެއް.ްެއއީ،ްއަުޅގަ

ްވެްސް ްަބޔަކު ްވިޔަފާރިކުރާނެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްނާންނާނެ. ްަބޔަުކ ްއިްނވެސްޓުކުރާނެ ްރާއްޭޖގައި ްމި ްނަމަ ްވަނީ ކަމަށް

ްމިސާލަކަްށްނާ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުެރވޭެނ. ްވިޔަފާރިެއއް ްރަނގަޅަށް ްވެސް ްމީހުންނަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ންނާނެ.

ްއަުޑއަހާް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސާަލކަށް. ްސިްނގަޕޫރު ނުޑގެ ްހިސާުބގަ ްމި ްައވަްއޓެރި، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވައިލާނަން

ްފެ ްބޭނުންވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަންތާނގައި ްއެ ްކަންކަންްނެތްްނަމަވެސް،ްއެްގޮތުަގއި ްރައިޓްސްގެ ްހިއުމަން ންވަރަށް

ްެއުކް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްގޮތަށް،ްރަނގަޅަށް ްމަގުފަހިކުރެވޭ ްއަށް ްހުރި،ްވިޔަފާރި ްއިތުބާރު ްވަރަށް ްކޯޓުތަކަކީ ތަންތާނގެ

ްތަ ްތިބި ްމީހުން ްއެނގޭ ްތަންދޮރު ނޑިޔާރުން،ްާޚއްަޞކޮށް ްފަ ްފެންވަރުގެ ންތަން.ްއެހެންވީމާ،ްކަންކަންކުެރވޭ،ްރަނަގޅު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމިހެންވެގެން. ްއުޅޭީނ ްމި ްކުރިނާރަިއގެން ްވިޔަފާިރ ްރާއްޭޖގެ ްުކރިއަރަިއ، ްިވޔަފާރި ްތަންތާނެގ އެ

ް ްބޭނުން ް%2212ްފާހަގަކޮށްލަން ްސަރުކާރެްއަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއަހަރު 7.1ްްވަނަ ް%2211ްގްރޯތު. 6.5ްގައި

ްބަޣާވާތުގެްސަރުކާުރ،ްކުީރެގ1.3ްްގައިް%2212ްގްރޯތު.ްއެހެންނަމަވެސްް ްމި ްމިހާރު ްއޮތީ ްެވއްޓުނީ.ްއެ ްއެ ގްރޯތަށް

ސަރުކާރުންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްބަޖެޓުްފޮތުގައިްއިނގޭތޯ.ްދެްނ،ްތިންވަނަްކަމަކަށްްކޮމެންވެްލތުންްވަކިވާްވާހަކަ،ްނުވަތަް

ްފުރަ ްދެއްކީމާ ްވާަހކަ ްަވިކވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަމުޢިއްޔާތަކުން ްބޭރުގެްމަލްޓިލެޓްރަލް ްއިން ްރާއްޖެ ްވެސް ތަމައިނުން

ްއެއީީކް ްއެހެންވީމާ ްޝައްުކއުފެދޭނެ. ްދޭތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްބިރުވެތިވާނެ. ްމައްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުތަކުން
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ްދޭދޭް ްކިަޔވާ. ްބޭރުގައި ްިއން ްާރއްޖެ ްަބޔަކު ްއެތައް ްައށް ްތަރައްޤީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްުނވާނެ. ްކަމަކަށް ރަނގަޅު

ްބައިްޤައު ްދެ ްމަސައްކަެތއް ްެއތައް ްއިޤްތިޞާދީ ްއޮންނާތީ ްގުޅުެމއް ްގާތް ްމެދުވެރިކޮށް ްޖަމާޢަތެއް ްމިކަހަލަ މުތަކުަގއި

ްއެހެްނވީމާ،ް ްކަމެްއ. ްެގއްުލންވާނެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހަމަ ްޭއގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ، ްއެހެންވީމާ، ްކުެރވޭ. ގުިޅގެން

ކީްމިްޒާތުގެްފަލްސަފާއަކުން،ްމިްޒާތުގެްސިާޔސަތަކުންްބިނާކޮށްފައިްއޮންނަްކުރުކޮށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަކަްއަ

ބަޖެޓެއްްކަމަކުނުދާނޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްމިްވާހަކަްދައްާކއިރުްވެސްްއެނގޭ،ްއަުޅަގނޑުްެވސްްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިހާުރް

ްދެޭކގޮތު ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓެއް ްއާ ްމުޅިން ްހަމަ ްއޮތްްސަރުކާުރން ްމިްއޮތީްއިންތިޚާބުވެފައި ްހުށަހަޅަންޖެހޭނީ.ްމިހާރު ަގއި

ނޑެްއްޤަބޫލެްއް ްއަުޅގަ ްކަމެްއްަކމުގައި ްވެްސްބަލާނެ ްބޭުފޅުން ްއެ ްކަމަކަްށްބެލުމަކީ ްެއއްެޗއް ްާތކުންތާކުޖެހޭ އެްއވެސް

ްކުޑަކު ްވަރަށް ނޑުމެން؛ްމިސާލަކަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްނިންމާލަމުން ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ޑަްނުކުރަން.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއޮންނާނެ ްނަމަ،ްމިައދު ްތިބި ްސަރުކާރުަގއި ްމިއަދު ނޑުމެން ްނިމިފަ.ްއަޅުގަ ްމިކަން ްއޮތީ ްމި ތަފާތަކުން

ްނުވާނެ.ް ްމިހެނެއް ްނަމަ، ްދިމާވި ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނިމިފަ. ްއޮތީ ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިތާނގަ. ބަޖެޓް

ްމިހާރު ްެއދެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެއްްއެހެންވީމާ، ްރަނަގޅު ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްސަރުކާރުން ްޑިމޮކްެރޓިކު ްއޮތް ގައި

ްއެާއް ްއަށް، ްނުކުތާ ްތިން ްފާހަގަކޮށްލި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުވޭ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވާިއރު ްއަދި ހުށަހަޅައި،

ްއަ ްފާޑުކިޔަންޖެހޭނީ. ްއެއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްކޮށްފިއްޔާ ްމިކަން ްޒިންމާދާރު،ްއެްއގޮތަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ުޅގަ

ްއެްއކޮށްް ްސަރުކާރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްަހއިސިްއޔަތުން ްފަާރތެއްގެ ްއިދިޮކޅު އިޚްލާޞްތެރި

ްއަހަރުް ްފަސް ްމި ްދެކެނީ ްައޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްބެންޗުމާކެއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްުކރިއެރުވަން. ްކަްނކަން މަސައްކަތްކުރާށޭ

ްއިނގޭޯތްްނިމެނޭއިރު ްމަދުެވގެން ްމަގުަގއޭ. ްގްރޯތުގެ ްއޮންނަންޖެހެނީ ްރާއްޖެ ްނޫނޭ. ްދަރާފައެއް ްއޮންނަންޖެހެނީ ރާއްޖެ

ނޑުމެންްމިްދެއްކި؛ް ޕަސެންޓ6ް،7ް،8ްްުަގއިްމިްދެއްކ2211ްްިއާއ2212ްްިޑަބަލްްޑިޖިޓަށްްނޭރިްނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްޓަކަ ްކުރުމަށް ްެއކަން ްިމންވަރަށް ްއޮންނަ ްރޭުޓގަިއ ްމަޖިލީހުގަިއްގްރޯތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްފަސްް ްއޮތް ްކުރިއަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަންއަުރވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި މަސައްކަތްކޮްށ،

ްއަިދް ްވެދޭނަމޭ. ްވެސް ްއެހީތެރި ްކުރިއެރުމަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްދޭނަމޭ. ްެވސް ްއެހީތެރިވެ ްސަުރކާރަްށ ްވެސް އަހަރުަގއި

ްކެޕިޓަލްްއަ ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްމާލެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްދާއިާރގެ ްމާޭލގެ ްތަމްސީލުކުރާ ޅުަގނޑު

ްނާރެސްް ްއިޤްތިޞާދީ ްއަކީ ްމާލެ ްތަނޭ.ްއަދި ްއޮންނަ ްއާބާދީ ްބައި ްއެއް ްބައިކޮށްފައި ްތިން ްރާއްޖޭގެ ްއަކީ ސިޓީއޭ.ްމާލެ

ްައސަ ްހުރިހާ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްވާީތ ްވެްސ ްައޅުަގނުޑްކަމަށް ްކުރާނެތީެވ ްެވސް ްދާއިރާއަްށ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްީސދާ ްހަމަ ރެއް

ްރަނގަުޅް ްމިއަްށވުރެ ްއެހީތެރިވެދީގެން ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްމިހާރުަގއި ނުޑްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ ްސަމާލުވެ،ްއަުޅގަ އެކަމަށް

ްއްޔާ.ްބަޖެޓެއްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިްފާސްކުރުމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



16 

 

ް ްޓަކައި ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްބަހުސްގައި ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިވަޑަިއގެންފަިއ8ްްޝުކުރިއްޔާ މެންބަރުން

ްޖަލްސާ ްމި ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށް ްވަޑައިގެންނެތުމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ގެްއެބަ

ްޖަހާއިރުްޖަލްސާްފެށޭނެްވާހަކަްދަންނަވަން.11ްްމަސައްކަތްްފަސްކޮށްލަން.ްއެެހންވީމާ،ް

ް

ް]އަށ11:23ްްްއިްނ12:11ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފަށަނީ ްމި ްކުިރއަށްގެންދަން ްޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްލަފާކުަރއްާވ2214ްް`ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްބަހުސް. ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ދައުލަތުގެ

ްމަޢުޞޫމަށް.هللاްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ވަނ2214ްްަށްްހުށަހެޅިފައިްމިްވާް`ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިްއަހަރުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު ްކުރިން ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ އަހަރުގެ

ްޢަބްދު ްެއކްސިލެންސީ ްهللاްހިޒް ްާދއިރާ؛ ްކެލާ ްޖަމީލަށް، ްޑޮކްޓަރ ްރައީްސ ްަނއިބު ްކެާލ،ޔާމީނަށާއި ްވަށަފަރު،ްއަދި

ްއާދެ!ްދޫފިއްލަ ްދަންނަވަން. ްތަހުނިޔާ ްއާއި ްމަރުޙަބާ ްނަމުގައި ްއަމިއްަލ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނަުމގަާޔއި ްރަްއޔިތުންގެ ގެ

ް ްލިބިފައިވ2214ްްާއަޅުަގނޑު ްފަހުން ްއެންމެ ްައޅުަގނަޑށް ްވާހަކަދައްާކއިރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްައހަރުގެ ވަނަ

ްރިަވއިސްކޮްށފަ ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްގޮތުން ްނަަމވެްސްޚަބަރުގަިއވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހަށް، ްބަޖެޓު ްމި ް އި

ނޑުމެންނަށްްމިހާތަނަށްްމެންބަރުންްފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާްކަންތައްތަކަްށްހައްލެއްްލިބޭނެ.ްއެއީ،ްިމް ހުށަހަޅައިގެންްއަުޅގަ

ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްާވތީ،ްމިހާރު ްބަޖެޓަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަުރކާރުން ްކުރީގެ ްދައްކާްބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން

ްސަރުކާރުންް ްމިހާރުގެ ްވާތީ ްކަމަށް ްސަރުކާރަށް ްމިހާރުގެ ްއަމާޒުކުެރވޭނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއަސްލު ވާހަކަތަުކގައި

ްބަޖެޓުް ްމި ްވާހަކަދައްާކއިރު ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްއާދެ! ްދެކެން. ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއައުމަކީ ބަޖެޓެއް

ްވަ ްމި ްނަންބަރުްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނު ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ، ްމެ. ްވެސް ްހާލަތެއްގައި ްއެހެން ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ނީ

ްޒިންމާވުމުގެްޤާނޫނ2213/7ްްު ްވަނީްތަޞްދީޤުކުރެވިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރ2213ްްުެމިއ16ްްަދއުލަތުގެްޚަރަދަށް ަގއި

ޓަކަށްްވާންޖެހޭ.ްދެންްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިވާްބަޖެޓުަގިއްހުށަހެޅިގެންދާްބަޖެޓަކީްއެްާޤނޫނާްއެްއގޮތަށްްހުށަހެޅިގެންާވްބަޖެ

ްއެްއގޮތަށްްހުރިްކަންތައްަތއް.ް ްއެްޤާނޫނާ ްއެީއްހަމަްޔަޤީނުންްވެސް ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައި ްއަުޅގަ ހުރިްކަންތައްތައް

ްބަ ްޤާނޫނާއި ްނުކުތާެއއްމްމި ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވެސްްއެހެންނަމަވެސް ްގުިޅގެން ޖެޓާ
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ް ްޤާނޫނުގެ ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަަދށް ްދައުލަތުގެ ްއޮތް. ްޤާނޫނުގައ39ްްިއެބަ ްމި ްއޮންނަނީ، ް)ށ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތާރީޚުަތކަށްް ްއެ ްިހނދެއްަގއި ްފެނިަވޑަިއގެންފި ްއަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްކަްނތައްތަކަކީ ްަބއެއް ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ް 12ްްބަދަލުގެންނަން ްނިންމުމަކުންްމަހަށް ްނިންމާ ްޤަރާރަުކން، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްގޮތަށް ްއިތުރުުނވާ ވުރެ

ްސިޔާސަތުް ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްކަންތައްަތއް، ްބައެއް ްކުަރންހުރި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުގަ. ްތާރީޚުތަެކއްެގ ބަދަލުގެނެވޭނެ

ްގިނަ ްވަރަށް ްާޤނޫނުގައި ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްދައުލަތުގެ ްވާ ްމި ނަޑއެިޅގެން ްސަރުކާރުްންްކަ ްހުރި، ްއެބަ ކަންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނިންމަަވންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނިންމެުވމެއްްނިންމެވުންްމުހިއްމު،ްއެް

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރިހާ ނޑައެޅިފަިއވާ ްކަ ްކުރިއަށ12ްްޤާނޫނަށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްތެރޭަގއި ްމަސްދުވަުހގެ

ްބަޖެޓާް ްމި ްޤާނޫނާއި ްމުހިއްމު ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލާފައި ްކަންތައް ްއެ ްކަންތައްަތއްތޯ. ގެންދެވިދާނެ

ްއެންމެް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްވާހަކަދެްއކުމުެގ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޚަރަދާ ްާއއި ްއާމްދަނީ ްަބޖެޓުގެ ްމި ްއާދެ! އެްއގޮތްކުެރވޭނެ.

ްބޭނުންވަ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްތެރޭަގއިްފުރަތަމަ ްކަންަތއްތަުކގެ ްކަންބޮުޑވާ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ނީ

ްކިހާވަަރކަށްތޯް ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި ްައިއއްސަ ްފަށައިގެން ްކުރިްނ ްއޮންނަނީ ްމި ްއެްއގޮތަށް ްބަޖެޓުތަކާ ްއެހެން ހަމަ

ނަރުދަމާގެްނިޒާމުްވަނީްބަޖެޓުކުރެވިފަ.ްްޖާގަދީފައިވަނީ.ްއާދެ!ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ،ްކެލާްދާއިާރެގްކެލާްއަށްްވެސް

ްކުރިއަށްދާކަށްް ްމުޅިން ްއަދި ްމަސައްކަތް ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް ްހަވާލުކުެރވިފަ. ްބަޔަކާ ްވަނީ ްމިހާރު ްވެސް ްމަސައްކަތް އެ

ް 2214ްްނުފަށާ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފެންނަނީ ްބަޖެޓުްންމި ްއަހަރުގެ ްހިމެނިފައ8ްްިވަނަ ްބަޖެޓުގައި ްރުފިޔާ ވާްމިލިއަން

2214ްވަނަްއަހަރަށްްކެލާގެްނަރުދަމާްއަށްްހިމެނުނުްކޮމްޕޯނަންޓާ،ްއަދ2213ްްިތަން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްޮގތުގައިް

ްމަދުވެގެންް ްއެއްކޮްށގެން ްބައި ްދެ ްކޮމްޕޯނަންޓާ ްހިމެނުނު ްއަހަރަށް ްިމ15ްްވަނަ ްއަށް ްކެލާގެްނަރުދަމާ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްކަ ްމުހިއްމު ްހިމެނުމަކީ ްނޫނީްބަޖެޓުގައި ްނިންމާލައިގެން ްނަރުދަމާ ްގެންޮގސް ްސްޕީޑެްއގައި ްގެންދާ ްއެ ްެއއީ މެއް.

ް ްކަމަކީ ްއަނެއް ްކަންބޮޑުވާ ްއަނެއްކާ ްދެން ްނުލިބޭނެތީ. ްފައިދާ ްއެކަުމގެ ްބަޖެޓަްށ2213ްްރައްޔިތުންނަށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްނެތް ްހިމެނިފައި ްނަުރދަމާ ްފިއްލަޫދގައި ްހުށަހެޅުއްިވއިރު ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެްސަރުކާރުން ްމި ްވިޔަްސ، ކަމުގަިއ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމަނާފަ. ްވެސް ްނަރުދަމާ ްފިއްލަދޫގެ ްވަނީ ްމަސައްކަތުން ްމެންބަރުންގެ ވަަނ2214ްްޢިއްޒަތްތެރި

ްނެްތް ްބަޖެޓުގައި ްނަރުދަމާ ްފިއްލަދޫެގ ްޖެހެނީ ްމި ްފާހަގަކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއްކޮށް ްހިާތމަޔާ ްއަިއއިރު ްބަޖެޓު އަހަރުގެ

ްއެ ްފިއްލަދޫްވާހަކަ. ްޚާއްަޞކޮށް ްބޭނުްނާވނެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކުުނދާނެ. ްވެގެްނ ްމިހެން ްކަންަތއްތައް ްމި ހެންވީމާ،

ކަހަލަްފެންްތިލަ،ްފެންްވަރަށްްބޮޑަށްްތަޣައްޔަުރވެފަިއވާްަރށަކަށްްނަރުދަމާގެްކަންތައްްަވރަށްްމުހިއްމު.ްއެންމެްބޮޑަށްް

ްނިންމާް ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަންނައިރުްމުހިއްމީ ްބަޖެޓު ްއަހަރު ްއަންަނ ްކަމެއް، ްއޮންނަ ނޑަައާޅފައި ްކަ ފައި

ްއޭެގކުރިްން ްއަދި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްއުއްމީދުކުަރނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަކަން. އުނިވެފައި

ްއަ ްކޮމިޓީ ްހުށަަހޅުއްަވިއގެން ްއިޞްލާޙުތައް ްބަޖެޓަށް ްރިަވއިްޒކޮށްފައި ްފިއްލަދޫެގްސަރުކާރުން ްވެްސ ްައންނައިރު ށް

ނަރުދަމާްހިމެނިގެންދާނެްކަމަށް.ްފިއްލަދޫގެްނަރުދަމާއެޅުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްދެންްވަށަފަރުގެްބަނދަރުްމިހާރުް
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ް ްމިހާރު ްކުރިއަްށދާއިރު ްމަސައްކަތް 2214ްްފެށިގެން ްހިމެނިފައިވާ ްއަހަރަށް ްބަނދަރ13ްްުވަނަ ްައކީ ްރުފިޔާ ިމލިއަން

ްވެްސްނިންމު ްއިތުރުކޮށްގެން ްއަދަދު ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާނަމަ، ްކަމުަގިއ ްއަދަދެއް ްކުޑަ ްވުރެ ްއަދަދަށް ްބޭނުންވާ މަށް

ވަނަްއަހަރުްބަނދަރުެގްޚިދުމަތްްވަށަފަރުްރައްޔިތުންނަށް،ްދިވެހިްއެހެންްރައްޔިުތންނަށްްވެސްްލިބޭނެްގޮތަކަށ2214ްްް

ްއާދެ،ްމި ްމުހިއްމު. ްވަރަށް ްކުރުން ްތެރޭން.ްްކަންތައް ްއެހީގެ ްހިލޭ ްބޭރުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްކޮމްޕޯނަންޓެއް ްމުހިއްމު ބަޖެޓުގެ

ނޑުމެންނަށްްެއންމެްފާހަގަކޮށްލެވޭްއެްއްކަމަީކ،ްޢިޔާދަކުރަިނވިްހަކަތަްއަށްްއޮތްް މިލިއަްންރުފިޔާ.15ްްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްވޯލ15ްްއާދެ،ްމި ްގޮުތގައި ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުުކރާ ްތެރޭން ްރުފިާޔގެ ްެވސްްމިލިއަން ްއެހީތައް ްމިފަދަ ްލިބޭ ުޑްބޭންކުން

ބެހުމުގައިްހަމަހަމަކަންްއެބަްއަންނަންޖެހޭ.ްތިލަދުންމައްޗަށްްމިދެންނެވިްރިނިއުބަލްްއެނަރޖީްޕްރޮޖެކްޓުންްއެކަށީގެންވާް

ްއުއްމީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްޢަމަލުކުރައްވާނެ ްސަރުކާރުްނ ްގޮތަށް ްެބހިގެންދާ ްމަަސއްކަތް ްޕަސެންޓެއްގެ

ްއަންަން ްބަލަމުން ްއެކު ްއުްއމީދާ ްވަރަށް ްވެސް ްަރއްޔިތުން ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްއަކީ ްއެަނރޖީ ްރިިނއުބަލް ޚާއްޞަކޮށް

ދާއިރާއަކަށްްވާީތ،ްކެލާްާދއިާރގެްރަށްތަކަށްްމިްކަމުންްއެދެޭވްއަސަރެްއްއަންނާނެްގޮތަށްްރަށްތައްްބެހިގެންދާނެްކަމަށްް

ްުއއްމީދުކުރަން.ްާއދެ،ްމިހާރު ްއޮތްްބަޖެޓުްްއަޅުަގނޑު ްވާއިުރ،16.4ްްހުށަހެޅިފައި ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް ްރުފިާޔގެ ބިލިއަން

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަީކ8.5ްްބިލިައންްރުފިޔާގެްގޮުތގަ.ްއެްތަނުނ11.3ްްްމިްބަޖެޓުގައިްދައުލަުތގެްއާމްަދނީްމިްއޮންނަނީް

ްވިސްނާލަންޖެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޮތުމަކީ ްޮގތުގައި ްއާމްދަނީގެ ްެޓކްސްގެ ްޤަބޫލުކުރަްންއެއީ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ހޭ

ް ްއޮތް ްމި ްމިހާުރ ްއެހެންވީމާ، ްލިބޭނީ. ްއާމްދަނީ ްހުށަހަޅާފަިއވ8.5ްްާޓެކްސްނަަގއިގެްނ ްޓެކްސްަނގަން ބިލިއަްނ

ް ްިނޒާމަށް ްޓެކްްސގެ ްހުށަހެޅުއްިވ2213ްްހުށަހެޅުންތަކަކީ ްސަރުކާރުން ްބަދަލުކުަރން ްގެންނަން، ްވެސް ްއަހަރަްށ ވަނަ

ްކަންތައްތަ 2213ްްއް.ްއެކަަމކު ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްނައިސްފަ.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުގަ ްަވނީ ްބަދަލުތައް ްއެ ްއަހަރު 2214ްވަނަ

ްލިބޭް ްއާމްދަނީ ްޓެކްސްގެ ްޚާއްަޞޮކށް ްބާަވއޭ. ްކަެމއް ްރަނގަޅު ްގެަނއުމަކީ ްެގނެވޭނެބާަވއޭ. ްބަދަލުތައް ްއެ ްއަހަރު ވަނަ

ބައެއްްމިްއޮންނަނީްޓުއަރިޒަމަށްްބިނާވެފަ.ްވިޔަފާރިްއަށްްބިނާވެފަ.ްްގޮތްތައްްބެހިފައިވާްގޮތްްބަލަިއލާއިރުްވަރަށްްބޮޑު

ްއެހެންނޫނީް ްބަޖެޓުތަކެއް، ްމިންވަރެްއގެ ްކުިރއަުރވާނެ،ްެއކަށީގެްނވާ ްކުިރއަރުވާނެ،ްުޓއަރިޒަމް ްވިޔަފާރި އެހެންވީމާ،ްއެ

ްއޮތުމު ްގޮތަށް ްއިތުުރކުރެވޭ ްޓެކްސް ްނުހިމަނައި ްސަުރކާުރން ްއިޤްތިޞާދަށްްއިންސެންޓިވްަތކެއް ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ން

ްހުރިހާް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޝައްެކއްނެތް ްވެސް ްކުޑަ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްކޮށްފާނެ ްައސަރުތަކެއް ްނޭދެވޭ އޭގެ

ްދާއިާރއެއް.ް ްބޮޑަްށްތަރަްއޤީކުރަންޖެހިފައިވާ ްވަރަށް ްއަކީ ްާދިއރާ ްާރއްޖޭގެްޞިއްޙީ ްއެނގޭ ްމިއަދު ރައްޔިތުންނަށްްެވސް

މީްދާއިރާްއަކީްވެސްްަވރަށްްބޮޑަށްްތަރައްޤީކުރަންޖެިހފައިވާްާދއިރާެއއްކަން.ްމިްދެްދާއިރާްއަށްްބޭނުންާވްފައިސާްތަޢުލީ

ބަޖެޓުގައިްހިމެނި،ްެއއީްރަށްަތއްްތަފާތުކުރުމެއްްނެތި،ްއެކަީށގެންވާްޚިދުމަތްތައްްކޮންމެްރަށަކުންްވެސްްލިބޭްގޮަތކަށްް

ނުޑްޤަބޫލުކުރަްންްޤާއިމުކުރެޭވްކަމަކަށްްެވގެންދާނެ ނޑުްއުއްމީުދކުރަން.ްމިހެންްދަންނަވާއިރުްވެސްްއަުޅގަ ކަމަށްްއަުޅގަ

ްކޮންމެް ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުެރޭވނެ. ްޤާއިމެއް ްތަންތަނެއް ްފެންވަރެްއގެ ްެއއް ްރަށެއްަގއި ްހުރިހާ ްއަތޮޅެްއގަިއ، ކޮންމެ

ްޞި ްގޮތަށް ްލިބޭ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްެއަކށީގެންވާ ްވެސް ްޚިދުމަތްތައްްސަރަހައްދެްއގައި ްތަޢުލީމީ ްޚިދުމަތްތަކާއި އްޙީ
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ްއެންމެންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭ ްއިތުރުވެގެންދާނެކަމާ ްދަރަނި ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ބިނާވެގެންދިއުަމކީ

ް ްޤާޫނނުގައި ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްދައުލަުތެގ ްއިޝާރާތްކުރި ްުކރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްާދގައ32ްްިކަންބޮޑުާވއިރު، ވަނަ

ނޑައަޅާފަ.ްއަދިްެއްޤާނޫނުގެްއެ ވަނަްާމއްދާެގްއެބަްއޮތްްދަރަނިްނެގުާމއ33ްްިބަްޮއވޭްދަރަީނގެްމިންަގނުޑްވެސްްކަ

ް ްއަދި ްހިމަނާފަ. ްވެސް ްަބއި 34ްްގެރެންޓީދިނުމުގެ ްއަދި ްބަިއ، ްބެހޭ ްޑެފިސިާޓ ްމާއްދާަގއި ްާމއްދާެގ35ްްވަަނ ވަނަ

ްއަ ނޑައެޅުުމގެްަބއި.ްމިްކަންތައްތަުކގެ ްޤާނޫނީްނަޒަރަކުންްބަޖެޓަށްްރިޒަރވްްކަ ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްމިހާރު ލީަގއިްައޅުގަ

ްގޮތަށްް މިްއޮތީްވަރަށްްބޮޑުްކޮންޓްރޯލުްމެކޭނިޒަމެއްްގެނެވިފަ.ްއެެހންވީމާ،ްއަންނަންްއޮތްްޖީލުތަކަށްްނުރައްކަލެއްްވާ

ވޭްނަަމްމިްކުރެވެނީްދުނިޔޭގެްވެސްްމިހާރުްބަޖެޓުްފާސްވެގެނެއްްނުދާނެ.ްއެއީްޤާނޫނާްއެްއގޮަތށްްބަޖެޓުްބައްޓަންކުރެ

ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ްތަންދޭ ްހާލަތު ްޤައުުމގެ ްަވގުތު ްއެ ްބެހިގެން. ްަމއްޗަށް ްރޭޝިއޯތަކުގެ ްގެްނގުޭޅ ްޤައުމުތަކުަގއި އެހެން

ްމިް ްމަުގ ްނެގޭނެ ްދަރަނި ްނިސްބަތަުކން ްއާމްދަީނގެ ްަދުއލަތުގެ ްވެސް ްނަގާއިރު ްއެހެްނވީމާ،ްަދރަންޏަށް ްވާީތ. ކަމަކަށް

ްކަމެއްްއޮ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްވިސްނާއިރު ްމުސްތަޤުބަލަށް ނުޑމެން ނޑައަޅާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަ ްޤާނޫނުން ްމި ންނަނީ

ްވިޔަސްް ްޚިދުމަތް ްވިޔަްސ،ްތަޢުލީމީ ްޚިދުމަތް ްޚިދުމަތްތައް،ްޞިއްޙީ ްބޭނުންވާ ްރައްިޔތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ދޭންޖެހެނީ

ްއަ ްދިނުމަށާ، ްގޮތެްއގަިއ ްއެކަށޭނަ ްޓަކައިްއެންމެ ްއެކަމަށް ްދަރަނިވެރިވިޔަުނދިނުމަށް. ްއިތުރަށް ނޑުމެްނ ޅުގަ

ްމިް ްއުާފކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްމުހިއްމު. ްއިތުރުކުރުން ްއުެފއްދުންތެރިކަން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއިތުރުން ޓެކްސްނެގުުމގެ

ެހންނަމަވެސްްއަދިްއެއަްށވުެރްބަޖެޓުގައިްވެސްްއިޤްތިޞާދީްހަރަކާތްތަކަށްްެއކަށީގެްނވާްކޮްމޕޯނެންޓެއްްލާފައިްއޮތީމަ.ްއެ

ްދާއިރާް ްމަސްވެިރކަމުގެ ްއާއި ްދާއިރާ ނުޑވެރިކަުމގެ ްދަ ްއާއި ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ. ްބައި ްއެ ބޮޑަށް

ްއެކަީށގެންާވް ްޤައުމަށް ްހަދައިގެން ްބަޔަކަށް ްުއފެއްދުންތެރި ްރައްޔިތުންނަކީ ްދީ، ްއިންސެންިޓވްަތއް ްއިތުރު އަށް

ްބަޖެޓަށްްއާމްދަނީއެ ްމި ްއަލަށް ްސަރުާކރުން ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބޭނީ. ްކަމެއް ްދުޅަހެޔޮ ްރަްއޔިތުންނަށް ްލިބި، އް

ްކޮމިޓީންް ްދިރާސާކުރައްވާ ްބަޖެުޓ ްއަލީގައި ްބަޖެޓުގެ ްރިަވއިްޒްޑ ްއަީލގަިއ، ްނުކުާތތަކުގެ ްރިަވއިޒް ހުށަހަޅުއްވާ

ްފުރިހަމަކުރައްވަ ްއިތުރަށް ްބަޖެޓު ްމި ްއެކު ްމަޖިލީހުންްޒިންމާދާރުކަމާ ްއައިސް، ްއަނބުރާ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަދި އި

ް ްފާސްވެ، ްެވގެނ2214ްްްބަޖެޓު ްކަމުަގއި ްއަހަރެއް ްއުފާފާަގތި ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަހަރަކީ ވަަނ

 އަދަްށވުރެްފަހިްމާދަމާއެއްްމިންވަރުކުރަްއވާށި!ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްهللاްދިއުން.ްމާތް

 

 ޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަން

ްދަނީް ްމި ްެވގެން ްާވޖިބަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމިއަދުގެ ްވެްސ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢަ ްޔާމީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހަވާުލވެަވޑަިއގެްނނެވި ްރިޔާސަތާ ްޤައުުމގެ ބްދުލްޤައްޔޫމަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ލައްކަްފަސްްހާހަށްްވުރ1ްްެމަރުޙަބާދެންނެވުން.ްއަދިްހަމަްއެްނޭާވގައިްއެމް.ޑީ.ޕީްާއއިްަރއީސްްނަޝީދަށްްވޯޓުދެްއވިް

ނޑުމެންެގް ްަބޖެޓުކުރެވި،ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމަަސއްކަތަށާ،ްއަދި ްބުރަ ްކުރެްއވި ްއެ ްބޭުފޅުން ްރަްއޔިތުންނަށް،ްއެ ގިނަ
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ްތާ ްެއގޮތުަގިއްސިޔާސަތުތަކަށް ްއަދި ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްިތއްބެވުމަށް ްތިއްބެވި ްއެ ްގޮެތއްނުވެ ްދެ އީުދކޮށްދެްއވަިއގެން

ްފެށުމަކުންް ްއައު ްމިހާރު ނުޑމެން ްޝުކުރުދެންނެވުން.ްއަުޅގަ ްވެސް ްެއކަމަށް ްެދއްވަމުންދާތީ ްޔަޤީންކަން ތިއްބަވާނެކަުމގެ

ް ްނަީޝދަށާ، ްރަީއސް ްޮގވާލަން ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކްިޓވިސްޓުންާނއިްފަށާއިރު ްއެިކއެކި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ އަދި

ްމަސައްކަތުަގއިް ްކުރި ްޓަކައި ްހާލަތުންްނެއްޓުމަށް ްޓަކަިއ،ްބަޣާވާތުގެ ްގެނައުމަށް ްިޑމޮކްރަސީ ްރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިން

ްައވަހަކަށް ްވީާހވެސް ްދަޢުވާތައް ްއެ ްވާތީ ްކޮށްފައި ްދަޢުވާަތއް ްއެކިއެކި ްމީހުންނަށް ްހުރިހާ އަނބުާރްްބައިވެިރވި

ްިއވެމުންދޭް ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަލައިާލއިރު ްަފށަންވެގެން ްެއކީަގއި ްފެށުމާ ްއައު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންދެވުން.

ްހަމަް ްމިނިސްޓަރުންނަކީ ްވަަޑިއގެންނެވި ްހުވާކުރަްއވަިއގެން ްމިހާހިސާބަށް ްއެހެންވިޔަސް ްވާހަކަ. ްބަޖެޓެްއގެ ރިވަިއޒްޑް

ނޑުްެދކެނީްއެއީްކުރީަގިއްްވަޙީދުގެްބަޣާވާުތގެްސަރުކާުރަގއި ވެސްްޝާމިުލވެތިއްެބވިްމިނިސްޓަރުންްކަމަށްްވާތީ،ްއަުޅގަ

ވެސްްއެްއޮްތގޮތަށްްދެމިގެންާދްސަރުކާރެއްްކަމަށް.ްއަދިްެއހެންމެްއެއާއެީކަގއިްައޅުަގނުޑްބައެއްްވާހަކަްދަންނަވާލަންް

ރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްފާސްކުރި.ްއަދިްއޭގެްކުީރަގއިްްބިލިއަނ16ްްބޭނުންވޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިދިޔަްއަހަރުްމިްމަޖިލީހުންް

އަށްްފާސްކުެރވިގެންދިަޔ.ްއެހެންވިޔަްސ،ްމިހާހިސާބަށ2212ްްްބިލިއަންްރުފިާޔގެްބަޖެޓެްއްވެސް،ްޭއގެކުރީްއަހަރ12ްްު

ްރާ ްއަަރއިގެންދިަޔއިރު، ްރަށްރަށަށް ްގޮްތގޮތަށް ްއެނޫންެވްސ ްއަިދ ްދަތުރުތަކުގަާޔ ްއެިކއެިކ ްއަށްްއަޅުަގނޑުމެން އްޖެ

ްއެކަމާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާހަަގކުަރން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތްކަްނ ްދަުށގަިއ ްވަޙީދުގެ ްތަަރއްޤީެއއް ގެނެސްދެވުނު

ް ްފާސްކުރެވޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްފާސްކުރެވޭ، ްމި ްމިހާރު ްުއއްމީދަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެކަމަކު ބިލިއަނ16ްްްހިތާމަކުރަން.

ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުަގއި ްގޮތަށްްްރުފިޔާގެ ްވެަވޑަިއގެން ްއެ ްވަޢުދުަތްއ ްވެވަަޑިއގެންނެވި ްސަރުކާރުްނ ައއު

ް ްމީހުންނަށް ްއުމުރުެގ ްދޮށީ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ ްެއގޮތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ރުިފޔާ.5222ްްފުއްދައިދެްއވާނެ

ް ްއެ ްވެސް ްމަހުގައި ްޑިސެމްބަރު ްމި ްުއއްމީދުކުރަްނ ްލިބިގެންދާނ5222ްެއަޅުަގނޑުމެން ްއަދިްްރުފިާޔ ކަމަށް.

ރުފިޔ8222ްްާހާސްްުރފިޔާ،ްބެޔަްސްނުބެޔަސްްލިޭބްގޮތަށްްެއްވާަހކަތައްްވިދާުޅވެަފއިްއޮްތކަން.12ްްމަސްވެރިންނަށްް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްނެތި ްހުސްވުމެއް ްާވކަން. ްވަޢުދުވެަވޑަިއގެންފައި ްގޮަތށް ްދެްއވާ ނޑުވެރިންނަށް ދަ

ްވަޢުދުތަކަިއގެްން،ްލިބެމުންދާނެކަން.ްއެހެންވީމާ ްއަވަހަށް ްަހނދުމަފުޅުކޮށްއަރުަވއި،ްވީހާެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންކަން މި

ް ްހަމަެއއާެއކު ްދަންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްވަަޑއިގަތުމަށް ްލިބިގެންދާެނ94ްްކުރިއަށް ްއަލަށް ްފުުރޞަތު ްަވޒީފާގެ ހާސް

ނުޑްުއއްމީދުކުރަން،ްއަޅުަގނުޑގެްއަވަުށަގއިްެވސްްަވޒީފާްމަހަކަށްްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅ1583ްްުކަމަށްްވިދާުޅވެފަިއވާއިުރ،ް ގަ

ްޑިސެމްބަރް ްއެހެންވީމާ، ްއެދެމުންޭދ. ްއެބަ ްފުރުޞަތަށް ްވަޒީާފެގ ްމީހުން ްއެނޫންވެސް ްއަިދ ްުޒވާނުންނާ ްގިނަ ވަރަށް

ް ްނުކުންނާނެ ްަވޒީފާގ1583ްްެމަހަށް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްމީގެ ްވެސް ްއަވަށަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެރޭން ްަވޒީފާގެ

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއް ްނިސްބަތްާވ ްއަށް ްމައްޗަންޮގޅީ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް

ްމީހުންް ްއަވަުށގެ ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްާޔމީން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައު

ްވެދެވަަޑިއގެންފިއްާޔ، ްހާލު ްސަރުކާރުްންްއުޅޭ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިންވަރު. ްހުރި ްދަތިކަން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ
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ްގޮތްް ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްތެރޭން ްމާލޭެގ ްވެށިފަހި ްަކނޑަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޯތިތަެކއް ްފްލެޓުތަކަާކިއ ްަބިއވަރު އެތައް

ްފަރާތްތަ ްިސޔާސީ ްވާދަވެރި ްފްލެޓުދޮންބެއޭ ްމިހާރު ްނަޝީދުްހަދައިދިންއިރު، ްަރއީސް ްގެންދެވި ްސިފަކުރައްވަމުްނ ކުން

ްއެންޓި ްހުރި ްއެބަ ްހިފެހެއްޓިފައި ްފްލެޓުތައް ްބައެއް ްތެރޭން ްފްލެޓުތަކުެގ ްބޯުޑންް-ތައްޔާރުކުެރްއވި ކަރަޕްޝަންގެ

ްމީހުންްދައް ްގިނަ ްވަަރށް ްރަށުތެރޭގައި ްކަމަްށްދެކި.ްއަދި ްއޭގެތެޭރގައިްޝާމިލުވާ ްކަންތައްަތކެއް ކަމުންދާްކަރަޕްޝަނުގެ

ވާހަކަެއއްްރައީސްްނަޝީދުްތައްޔާރުކުެރްއވިްފްލެޓުތައް،ްއެީއްޢަދާލަތުްޕާޓީގެްހައުސިންްމިނިސްޓަރެއްްހުންނަވައިގެްން

ްގޮުތގައިް ްފްލެޓުތަކެއްގެ ްލިބެމުންދާ ްބޭފުޅުންނަށް ްސަޕޯަޓރުންނާއި ްމީހުންގެ ްއެ ްގޮތަށް، ްނޫން ްމީހުން ްލިބެންޖެހޭ އެ

ްހިފެހެއްޓިފަ ްކަމަށް ްކަންކުަރްއވަިއ،ްއުފެދޭްހުރީމަ ްގޮތަށް ްނޫން ްއެ ްއުއްމީދަީކްއަުއްސަރުކާރުން ްވަނީ.ްައޅުަގނުޑގެ އި

ސަރުކާރަކީްަރއްޔިތުްނގެްއެްނމެންނަށްްހަމަހަމަކަމާްއެކީގަިއްވިސްަނއިގެންްކަންްކުރާނެްސަރުކާރެއްްކަމަށްްހައްަދވަިއ،ް

ްބޯހިޔާވަހިކަާމ، ްވެސް ްމީހުންނަށް ްައވަުށގެ ްެއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްޕްރޮގްރާމު ްމާލެ ްވެށިފަހި އަދި

ޕްރޮގްރާމުގެްތެރޭންްގެންަދވަިއ،ްގޯތިްަކނަޑއިްބަހާއިރުްެވސްްރައްޔިތުންނަށްްހަމަހަމަކަމާްއެކީަގއިްަރއްޔިތުންނަށްްެއް

ްހޯދައި ްހައްުލ ްބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ްއެ ްމީހުންނަށް ްެއ ްކަންކަން ްބޭނުންޖެހޭ ްެއ ްމިންވަރަކުން، ދެްއވަން.ްބޭނުންޖެހޭ

ްެވސްް ްފެންބިލު ްއެަބްއޮތް.ްއަދި ްހަމަ ްދަތިކަން ްބިލުގެ ްވަދެއުޭޅއިރު،ްކަރަްނޓު ްގޭެގއަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަޔަށްް ްއިރު ްދެ ްކާލައިގެން ްރަނގަޅަށް ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްގިނަ ްތިބީ. ްމީހުން ްގިނަ ނުދެއްކޭވަުރވެފައި

ްއެހެން ްއުެޅވޭހާނުވޭ. ްކަމަށްްވެސް ްކޮށްެދއްވާނެ ްކަންަތއްތަކެްއ ްކޮންމެވެސް ްވިސްާނަވޑަިއގެން، ްވެސް ްމިކަންކަމާ ވީާމ،

ްވަބަިއގަިއް ްޑްރަގުގެ ްމީހުންނާއި ްބިއްޖެހިފައިވާ ްމާލެތެރޭން ްވަބާ ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްފުރިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްޖަލުތައް ދެކެން.

ން.ްވީމާ،ްެއްކަންކަމަށްްެވސްްހައްލުްމިހާރުްމިްއަންނަްޖެހިފައިވާްމީހުންްގިނަކަންްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްފާހަގަކުރަް

ްލ.ް ްއުޅުނުއިރު، ްދަތުރުކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްުއއްމީދުކުރަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހޯދައިދެްއާވނެ ްސަރުކާރުން އައު

ްދަށު ްސިޔާސަުތގެ ްެއއްފަސްކުރުުމގެ ްކަންބޮޑުވޭ ްރައްޔިތުން ްތަންތާނގެ ްމި ްނޫމަރާ، ްށ. ްމުންޑޫ، ްލ. ްއެްގާދޫ، ން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދާންޖެހިދާނެތީ. ްރަށަކަށް ްއެހެން ްގަދަކަމުން ްވެސް ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވާ ްތިބެން ްރަށްރަށުގައި މީހުންގެ

ްތަނުްން ްއެ ްތަންދެއްވަިއގެން ްވެސް ްިވސްނުމަށް ްއެ ްމައިނޯރިޓީގެ ްސަުރކާރުން ްއައު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އުއްމީދުކުރަން

ްދާން ްބަޔަކު ްނޫން ްބައެއް ްބަޖެޓަށްްދާންބޭނުންވާ ްމި ްދެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޢަމަލުނުކުރެއްވުމަށް. ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ޖެހޭ

ް ްވިދާުޅވާއިުރ11ްްބަލައިލާއިރު ްލިބޭެންކަމަށް ްގޮތަށް ްއާމްދަނީގެ ްުރފިޔާ ްތެރޭނ8.5ްްްބިިލއަން ްެޓކްްސގެ ްއޮތީ ިބލިއަން

ްފެނި ްނޫސްތަކުން ްއިއްޔެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވެފަ. ްވާހަކަ ްގެންނަވާނެ ްއިނ4ްްްގެންދިޔަ ްމީރާ ކުންފުންޏަކަށް

ްއަބަުދވެސްް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަންގަވާފަިއވަިނކޮށް. ްގެންނަން ްއަނުބރާ ްސަރުކާރުން ްދަޢުވާ ްކޮށްފަިއވާ ޓެކްސްނުދައްަކިއގެން

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްއެނޭގ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޯހްއދަވައިެދއްވަން. ްސަރުކާރުން ްގޮތް ްލުއިފަޭސހަ ްރައްޔިތުްނ އެދެނީ

ްޓެކްސްްމިނިސްޓަރަ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްކިތަްނމެ ްއޮތްއިރު ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްއަދީބު؛ ށް

ްިތިބް ްނުދައްކާ ްޓެކްސް ްޭއރު ްޮގވާލަްއވަިއގެން ްއެހެން ްއުއްމީދުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑު ްޮގވާލަްއވާފަިއވާަކން. ނުދެއްކުމަށް
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ްކު ްދަޢުވާ ްއިން ްމީރާ ްމައްޗަށް ްބައެްއގެ ްޮގަވއިލެްއވުމަށްްކިތަންމެ ްއެ ްައދީބުގެ ްމިނިސްޓަުރގެ ރަމުންގެންދާއިރު،

ްމީހުންނަްށް ްގެނެސްދެއްަވއި،ްއެ ްއަނބުރާ ްވެސް ްަދޢުވާތައް ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްޢަމަލުކުރެްއވި އިޖާބަދެއްަވއި،ްެއގޮތަށް

ްކުރިމަތިމިލާއިރު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް. ްހޯއްަދވައިެދއްވާނެ ްގޮތް ްުލއިފަސޭހަ ްއެީކގަިއްްވެސް ްސަރުކާރާ އައު

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްބޭއްވުމަށް ްއިލެްކޝަނެއް ްރާއްޭޖެގ71ްްނިކުންނައިރު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރުފިާޔ މިލިއަން

ްއޭގެް ްއަދި ްއިންތިޚާބާ ްކައުންިސލުގެ ްލޯކަލް ްއޮތް ްއެބަ ްކުިރއަްށ ްހިނގައްޖެ. ްޚަަރދުވެގެން ްމިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުަތއްްފަހުން ްއެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްުއއްމީދުކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްވެްސ. ްއިންތިޚާބު ޖިލީހުގެ

ްމީހުންް ްއެ ްެއގޮތަށް ްކައުންސިލަެރއް، ްނުވަތަ ްމަންދޫބެއް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްރަްއޔިތުންނަށް، ކުރިއަށްދާއިރު

ެދއްވާނެްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭްމިހާރުްމިްއޮްތްއިންތިޚާބުކުރުމަށްްޓަކައިްމިައށްވުރެްޚަރަދުކުޑަްގޮތްގޮތްްހޯްއދަވައި

ްނުކުެމއްޖެް ްއެއްެޗްއގައި ްކަހަލަ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލިސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކުރަން ްަގއިޑްަލއިްނތައް ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްަގއިޑްލައިންތަް ްހުންަނ ްއެ ްވެްސ ްަކުއންސިލުގައި ްލޯކަލް ްނުވަތަ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންެގ ްވަންޏާ ްތެރެއިންްކަމަށް ކުެގ

އާނބަސްްނުބުނާްމީހުންްގިނަްވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާ،ްއަނެއްާކވެސްްއެަތއްްގޮަތކަށްްމިްއިންތިޚާބުތައްްދެމިގެންޮގސް،ް

ް ްރާއްޖެ ްމުޅި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއުެޅ، ްޭއގެތެރޭަގއި ްވަންދެން ްޒަމާނެއް ްބަނދެވިގެްނ4ްްއެތައް ްއަތްމައްޗަށް މީހެއްގެ

ްއަޅު ްކަމަށް. ްގޮތްގޮތަށްްހިނގައިދާނެ ްރަނގަޅު ްއިޞްލާޙުކުަރން. ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްތިބީ ްމި ަގނޑުމެން

ްއަުޅަގނޑުމެންެގް ްގޮތަށް، ްހުރި ްަފއިދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްހައްލުހޯދުމަށް. ްއެީކގަިއ ްބޭފުުޅންނާ ްތިަޔ ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްޖަވާބުދާރީކުރުވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޒިންމާދާރު، ްވިދާޅުވިެހން ްނަޝީދު ްޖަވާބުދާރީކުރުވާެންރައީސް ްސަރުކާރު ނެ،

ް ްމަަސއްކަތްކުަރން. ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮުތގައި ްޕާޓީއެްއގެ ްިސޔާީސ ްވާދަވެރި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔްهللاްޒިންމާދާރު،

ްސަރުކާރަށްް ްވަޢުދު ްެވަވޑަިއގެން ްސަުރކާރުން ްއެ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްވާނީ ްުދވަހެއް ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭފުޅުންްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރު ްތިޔަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮތަށް ްފައިދާހުރި ްޓަކައި ްފުއްދައިދެްއވުމަށް ްވަޢުދު ްއަިދ ވަިއ،

ްއެް ްެއއްބާރުލުން ްސަރުކާރަށް ްއަުއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނެ، ްއާނބަސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުްއވުންތަަކށް ހުށަހަޅުއްވާ

ތައްްގެންދިއުމަށްްޓަކައިްއަިދްރައްޔިތުންގެްއަޣްލަބިްއޔަތަށްްކަމުގައިްދީ،ްރަްއޔިތުންނަށްްފައިދާހުރިްގޮތްގޮތަށްްކަންތައްް

ްަބޔަކަްށް ްއެްއވެސް ްއަދި ްމަަސއްކަްތކުރުން. ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްބަެއއްގެ އިޙްތިރާމުކުރާ

ްއަންނަްކަ ްެއްލުޔެއްްލިބޭްކަމަށްްވަންޏާްެއްލުއިްއެންމެންނަށްްޝާމިލުވާްގޮތަށް،ްއަދިްބުަރއެއް ްވަންޏާްވެސް މުގައި

ްއަށްް ްލާބަ ްހެވާއި ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކަިއ، ްރައްޔިތުންނަށް ްވާހަކަދަްއކައި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްލުއިކޮށްދިނުމަށް ބުރަ

ްއަށްް ްާރއްޖެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެދެނީ ްައޅުަގނޑު ްައޅުަގނޑުމެްންވުން. ްގޮތުަގއި ްަބއެްއގެ ްކުިރއަށްދާނެ ވިސްނަިއގެން

ްމާ ްފަހި ްމިނެޓުކޮުޅގަިއްއަދަށްވުރެ ްއޮތް ްބާކީ ްައޅުަގނުޑގެ ްފުރުޞަތެއްގައި ްަވނަ ްދެ ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްލިބުން. ދަމާއެއް

ްއަޅުަގނޑުްވާހަކަދަްއކާނެްވާަހކަްދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްިނންމައިލާނީ.ްޝުކުރިއްާޔ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް
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ްوصحبهްآلهްوعلىް،دهحو  ްناسيد  ްعلىްالموالس  ްالةالص  ް.العالمينްرب  ްهللްالحمد .حينالر  ްحونالر  ްهللاްبسن

ްރައީސް.،ްعليكنްالمس  لاް.أجمعين ްކްިރއަސްިޓއަނުންެގްްޢިްއޒަތްތެރި ްއުއްމަތް ްއިސްލާމީ ިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްިދވެހި

ްޤަ ްސަލާމަތްކުރައްަވއި ްފިކުރުން ްދޫކޮށްލުމަށްްލާދީނީ ްމުށުތެރެއިން ްއިންިޑޔާެގ ްއަަވއްޓެރި ްމިނިވަްނކަން އުމުގެ

ްކީރިިތް ްސަލާމަތްކޮށްދެްއވި ްުއއްމަތް ްމުޢުޖިޒާތަކުްންދިވެހި ްކިަބއިން ްފަރާތެްއގެ ްހުރި ސުބްޙާނަޫހްهللاްކަމަރުބަނދެގެން

ްކަރުނަ ްރޯދަހިފައި ްއެދި ްކަމަށް ްމި ްޝުުކރުދަންނަވަން.ްއަދި ްޙަމްާދއި ްއަށް ްވަތަޢާލާ ްދުާޢްهللاއަޅަުމން ްހަޟްރަތުަގއި ގެ

ދަންނަވަމުންދިޔަްއެންމެހައިްލޮބުވެތިްމުސްލިމުްރައްޔިތުންނަށް،ްމިްޤައުމުްދެކެްލޯބިވާ،ްއިސްލާމްދީނަށްްލޯބިވާްދިވެހިް

ް ްޝަްއކެއްނެތް، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުުރދަންނަވަން. ްއެކު ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހައިސިްއޔަތުން هللاްދަރިއެްއގެ

ހޫްވަތަޢާލާގެްޙަޟްަރތުގެްތިޔަްލޮުބވެތިްރަްއޔިތުންްދެންނެވިްދުޢާތަކަކީްމިްޤަުއމަށްްލިބުނުްކާމިޔާބުގެްޙަޤީީޤްސުބްޙަނަ

ްއަލްފާޟިލްް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއުފަލުގަިއ ްކާމިޔާުބގެ ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުުކރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ސިއްރު.

ްޢަބްދު ްނަهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ްއަމިއްލަްޔާމީން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޙްމަދަށް ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްރައީސް އިބު

ްއަރިސްކުރަން.ް ްތަހުނިޔާ ްާއއި ްމަރުޙަބާ ްނަމުަގއި ްަރްއޔިތުންގެ ްލޮބުވެތި ްއެންމެހައި ްދާިއރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ނަމުގަޔާިއ

ް ްމި ްތެެރއިން ްޤައުުމެގްދަރިންގެ ްމި ްފަދައިން ްފަޚުރުވެިރްައބުޠާލުން ްދަރިންތަކެްއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލޯިބވާ ޤައުުމްދެކެ

ްމިް ްސަބަބުން ްަމސައްކަތްތަުކގެ ްހިތްވަރުގަދަ ްއެހާމެ ްއަދި ްބުރަ ްކުެރއްވި ްޓަކައި ްމިނިވަންކަމަށް ްޤައުމުގެ ްމި ނިކުމެ

ްމިް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޤައުމަށް ްމި ްއެކު ްފަޚުރުވެރިކަމާ ްދަރިްނނަށް ްޖީލުތަކެއް ްއެ ްޖީުލތަކަށް، ްއޮތް ްއަންނަން ޤައުމުގެ

ްކާމިޔާބެއް.ކުރެ ްލިުބނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްޝަްއކެއްނެތް ްއަކީ ްކާިމާޔބީ ްމަސައްކަުތގެ ޢިްއޒަތްތެރިްްްއވި

ް ްސަލާމަތްވިާތ ްބިރުން ްކުރިމަިތވެފަިއވާ ްސިޔާދަތަށް ްމިނިަވންކަމާއި ްޤައުމުގެ ްމި 2ްްރައީސް. ްފަހުން، 2214ްދުވަހުގެ

ްވާހަކަދަ ްމެދު ްބަެޖޓާ ްަދއުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ްދަތިްވަނަ ްވަރަށް ްދެްއކުމަކީ ްވާހަަކއެއް ްހުރިހާ ްބޭނުްނވާ ނޑު ްއަުޅގަ އްާކއިރު

ްމާތްެވގެންާވް ްޓަކައި، ްޤަުއމަށް ްދިވެހިންނަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް.

ްއެީކަގއި، ްފަޚުރުވެރިކަމާ ްނަމަވެސް ްތިބެންޖެހުނު ްނުަކިއނުބޮއެ ްޓަކައި ްއެކަންްްއިސްލާމްދީނަށް ްއެކީ ޝުކުރުވެިރކަމާ

ްބޭނުންނުވާނެް ްކަންތައްތަެކއް ްަރއްޔިތުން ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ްދެންނެވީ ްރައީސް.ްމި ްވާތީ.ްިޢއްޒަްތތެރި ްބަޔަކަށް ކުރާނެ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްބޭނުން. ްއުޅެން ްހިތްހަމަޖެހިގެން ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން. ްތަރައްޤީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ވާހަކަެއއް

ްރަނަގޅުްދަރިން ްއަދި ްބޭނުން. ްހަަދން ްމަގުަތއް ްބަނދަރާއި ްބޭނުްނ. ްހޯދައިދޭން ްހާސިލްކޮށް، ްތައުލީމު ްމަތީ ނަށް

ްއުދައެރުމާިއްގިާރް ްރަށްރަށަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަަމްއެހެންމެ ްއަދި ްވެްސްބޭނުން. ްޚިދުމަތްަތކެއް ްިޞއްޙީ ފެންވަރުގެ

ްވެސް ްރައްކާތެރިކުރަން ްހިމާޔަތްކޮށް، ްސަރުކާރަްށްްސަރަހައްދުތައް ްވަގުތު ްކަންކަމަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ޭބނުން.

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްއަުޅަގނުޑްޝައްުކކުރާ ްތިބޭނެކަމީ ްރައްޔިތުން ްދޭން ްސަރުކާރަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްވާތީ ްކަމަށް ދޭންޖެހޭނެ

ް ްރަީއސް. ްޤަބޫލުކ2214ްުޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރާއިރު ްބަެޖޓް ްަދއުލަތުގެ ްއަހަރަށް ްކަމަކީްވަނަ ރަންޖެހޭ
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ް ްމަހަކު ްމުސާރަ ްުމވަްއޒަފުްނގެ ްދައުލަތުގެ ްމ522ްްިމިއަދު ްިމއަދު ްމަްއޗަްށްއަރާފަިއވާކަން. ްއަްށވުރެ ްރުފިޔާ މިިލޔަން

ބިިލއަންްރުފިާޔްކަމަށްްވާތީްމިްއަދަދުްުކޑަުކރަންޖެހޭްކަމަށްްއަޅުަގނުޑ12ްްބަހުސްކުރާްބަޖެޓުގެްރިކަރަންުޓްޚަރަދަކީް

ނޑުްަޝއްެކއްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ.ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަ ދިްއެްމަސަްއކަތްްސަރުކާރުންްކުރަްއވާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްއިނާޔަތްތަކަށް ްއާއި ްމުސާރަ ްމުަވއްޒަފުްނގެ 2214ްްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ްކަމަށ7ްްްވަނަ ްޚަރަދުވާނެ ްރުފިޔާ ބިލިައން

ްޚަރަދުް ްރިކަރަންޓު ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަުތެގ ްމުޅި 12ްްްލަފާކުރާއިރު ްއިން ްރުފިޔާ ްއަށ12ްްްބިިލއަން ްރުފިޔާ ބިިލއަން

ްއަޅުަގނުޑް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޔަޤީްނކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ްމަސައްކަތްކުރާެނކަމާ ްސަރުކާރުން ތިރިކުރުމަށް

ްކޮންޓްރޯލް ްތެެރއިން ްޚަރަދުތަކުގެ ްކުރާ ްއޮފީްސތަކުން ްސަުރކާރުގެ ްުކޑަކުރެވޭނީ ްޚަރަދުތައް ްމި ްދަތިްދެކޭގޮުތގައި ކުރަން

ްވިދާޅުވިް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްއިްއޔެ ްޤާއިމުކުރެިވގެން. ްނިޒާމެއް ްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭެނ ޚަރަދުތައް

ްމިހާް ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްރަީއްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިފެހެއްޓިގެން. ްޚަރަދުތައް ްބައެއް ްކުާރ ްއޮފީސްތަކުން ފަދައިން،

ްިޢއްޒަ ްއޮްއވާ ްކަރާމާާތއިްނާޒުކުކަންމަތީ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮންޓްރޯލްޮކށް، ްޚަރަދުތައް ްބޭކާރު ްކުރަމުންދާ ްމަޖިލީހުން ްތތެރި

ްހެދުމަށާ،ް ްތަނަކަށް ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްމެދު ްމަޖިލީހާ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްހިފެހެއްޓުމަށް، ހައިބަތު

ްހަދައި ްތަންތަނަށް ްއިޙްތިރާމުކުެރވޭ ްކޯޓުތަަކީކ ްކޯޓާިއ ްސުޕްރީމް ްބޭފުޅުންނަީކް، ްތިއްަބވާ ްވެރިކަުމގަިއ ަޤއުމުގެ

ްޖެހިފަ.ް ްވަނީ ްމި ްހެދުމަށްްމަސައްކަތްކުރަން ްބަޔަކަށް ްލިބޭ ްެއއްގޮތަށް ްވެސް ްކުރިއެކޭ ްއިޙްތިާރމު ްލޯތްބާއި ރައްޔިތުންގެ

ްރި ްއެއީ ްތީމުގެ ްއިމާރާތްކޮށްފަިއވާ ްހުންނެވުމަށް ްރައީސް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްިދވެިހ ްރައީސް. ާޔސީްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިމާރާތްކުރުމަްށް ްބިމުގައި ްހުރި ްނާދީ ްބަދަލުކުރުމަށް ްކޯޓުތަްއ ްކޯޓާއި ްސުޕްރީމް ްހަމަޖައްސައި، ނުޑވަުރކަމަށް ގަ

ް ްދެންނެވީ ްމި ްއަހަރު، ްފެށޭ ްމި ްއިމާރާތް ްކޯޓުތަކުގެ ްއިމާރާތްކުރަނ2214ްްްހަމަޖެހިފައިވާ ްޖެނުއަރީގައި ްއަހަރު ވަނަ

ްއަޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްފެށުމަކީ ްަބޖެޓުން ްަދއުލަތުެގ ްޓަކައި ްމިކަމަށް ްއަދި ވަަންއަހަރަށ2214ްްްނުޑްދެކެން.

ނޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށ122ްްްފާސްވެގެންްއަންަނއިރުްމަދުވެގެންް މިލިއަންްރުފިޔާްެއްކަމަށްްބަޖެޓުކޮށްދިނުމަށްްއަޅުގަ

ގެްމެދުތެރޭގައިްލަްސވެގެންްތީމުގެްއަީކްއަހަރ2215ްުއިލްތިމާސްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްމަސައްކަތްްފައްޓައިް

ނުޑވަރަށްްދިވެހިރާއްޖޭެގް ނޑުވަރުްަކމަށްްއަލުންްހަމަޖައްސައި،ްެއްގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެްރިޔާސީްގަ

ތުރުކުރުމަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްބަދަލުވުަމކީްައޅުަގނޑުްކުރާްއުއްމީދެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްދައުަލތުގެްއާމްދަނީްއި

ްގެންނަންޖެހޭް ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެީކަގއި ްތާއީދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަންތައްަތއް ްގަްސތުކުރަްއވާ ްކުރަްއވަން ސަރުކާރުން

ްކަމެއްް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮްނމެހެން ްދިއުމަކީ ްުފރިހަމަކުރެވިގެން ްކަންަތއްތައް ްއެ ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްގެނެސް ބަދަލުތައް

ްދެކެން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއެއްބަސްވ2213ްްި. ްކޮށްދިނުމަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްފާސްެވގެންދިޔައިރު ްބަޖެޓު ްއަހަރު ވަނަ

ވަނަްއަހަރުްނިމިގެންދިޔައިރުްކޮށްނުދެވުމުގެްސަބަބުންްދައުލަތަށްްއާމްދަނީގެްގޮތުަގއިްލިބޭނ2213ްްެއެްއވެސްްކަމެއްް

ް ްއޮތް ްބަލާފައި ްރައްޔިތ1.8ްުކަމަށް ްނުލިބިދިޔައީ ްރުފިޔާ ްއޮެވގެންްބިލިއަން ްއޭގައި ްއިހުމާލު ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ންގެ

ްައއުް ްޓަަކއި، ްހިންގުމަށް ްގޮުތަގއި ްފުރިހަމަ ްސަރުކާރު ްައުއ ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ްޤަބޫލުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް
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ްލި ްަވގުތަށްްފާސްކޮށްީދގެންްދައުލަަތށްްއާމްދަނީ ްވަގުތުން ބޭނެްގޮތްތަްއްސަރުކާރުންްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާްކަންތައްަތއް

ްަވގުތުް ްމި ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހޯދައިނުމަށް ްހިތްހަމަޖެހުން ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ތަނަވަސްކޮށްދީގެްނ،

ނޑުްފުރިހަމައަށްްތާއީދުކުރާނެްވާހަކަް އަދާކުރާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްއަދިްއެފަދަްހުށަހެޅުންތަކަށްްއަޅުގަ

ްދަންނަވަން ްކަންތައްތަކުެގްވެސް ްކުރަންޖެހޭ ްއިތުރުކުރުމަްށ ްއާމްދަނީ ްދައުަލތުގެ ްމިގޮތުން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި .

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްލޯނު ްމުއްދަތުގެ ްދިގު ްލޯނާއި ްމުއްދަތުގެ ްކުރު ްހޯދަންޖެހޭ ްބޭރުން ްޤައުމުތަކުން،ްނޫނީ ްބޭރު ތެރެއިން

ް ްލިބޭނެ ްައވަހަށް ްވެސް ްހުއްދަތައް ްދޭންޖެހޭ ްބޭރުގެްމަޖިލީހުން ްސަބަބަކީ ްއެދެން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަޖެއްސުމަށް ގޮަތށް

ްރާއްޖޭގަިއް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްބައެްއ ްހިންގާ ްސަރުކާރުން ްައދި ްސަބަބުން، ްހުއްދަނުލިބުމުގެ ްމަޖިލީހުން ްނެގުމަށް ދަރަނި

ްހުއްދަނުދިނު ްނެގުމަށް ްބައެްއްލޯނުތައް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްލޯނުނެގުމަށް ްބޭންކުތަކުން ްބޭރުގެ ްއަހަރުްހުރި ްމި މުގެްސަބަބުން

ް ްަހވާލުކޮށްފަިއވާ ްއެމް.ީޓ.ސީ.ސީއާ ްފައްޓަިއ ްވަީނ32ްްސަރުކާރުން ްވެސް ްމަޝްރޫޢު ްބަނދަރުހެދުމުގެ ރަެށްއގެ

ް ްހިނގާ ްމި ްކަންތައްތަކެއް ްއެތައް ްމިފަދަ ްނުެގންދެވިފަ. ްކުިރއަށް ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްއެ ްނޫނީ 2213ްހުއްޓާލަންޖެހިފަ.

މަޖިލީހުންްކޮށްނުދިނުމުގެްސަބަބުންްސަރުކާރަށްްވަނީްވަރަްށްބޮޑެތިްދަތިތަކާްކުރިމަތިލާފަ.ްްވަނަްއަހަުރގެްތެޭރގަިއްމި

ްހަމަޖެއްސުމަށްް ްޑެފިސިޓް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްވަނީ ްމި ްޖެހިފައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްައޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު އެގޮތުން

ެރޜަރީްބޮންޑުްވިއްކަިއގެންްމިައދުްހޯދާްފައިސާތައްްހޯދަނީްޓަކައިްއެތެެރއިންްފައިސާްހޯދައިގެން.ްޓީބިލުްވިްއކުމާއިްޓް

ްކުރުް ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްބޭންަކުކން ްބޭރުގެ ްނޫނީ ްަޤުއމަކުން ްބޭރު ްިމއީ ްއިްނޓްރަސްޓުގަ. ްޕަސަންުޓގެ ދިހަވަރަކަށް

ްޮބޑު ްވެސް ްއެއަްށވުރެ ްނޫީނ ްގުނަ، ްދެ ްވުރެ ްއިންޓްރަސްޓަށް ްނަގަންޖެހޭ ްަނމަ ްނަގާ ްލޯނެއް ްމުއްދަތުގެ

ް ްބަލާއިުރ، ްޕްޮރޖެކްޓުތަކަށް ްޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގެ ްަބޖެޓްގެ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަަގކުެރވޭ. 2213ްއިންޓްރަސްޓެްއކަން

ް ްއަންނަ ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްގިނަ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްހިންގުމަށް ްއަހަރު ްބަޖެޓުަގިއ2214ްްވަނަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއެް ްހިތާމައާ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަށްތަުކގެްހިމެނިފައިނުވާކަން ްާދއިާރގެ ްއަޅުަގނޑުގެ ްމިގޮތުން ްާފހަގަކުރަން. ކު

ްޓަކައިް ްހުއްޓުވުމަށް ްުއދައެރުން ްއަށް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމުހިއްމުްއެއްްމަޝްރޫޢުްކަމަށްވާ ްއެްނމެ ްތެރެއިން މަޝްރޫޢުތަކުގެ

ްހި ްސަރަހައްދު ްގިރާ ްރަަތފަންދޫގެ ްހިމެނިފައިނުވާއިރު، ްރިވެޓްެމންޓް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްވެސްްލުމަށް ްޓަކައި މާޔަތްކުރުމަށް

ް ްދެޭކގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްހިމެނިފައިނުވޭ. ްފައިސާ ްފާސްވެގެންދާއިުރގަިއ2214ްްބަޖެޓުގައި ްބަޖެޓު ްއަހަރު ވަނަ

ްރަށުގެް ްއެ ްމިއަދު ްމިްދެންނެވީ ްހިމެނެންޖެހޭނެ.ްމިހެން ްފަިއސާ ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ރަތަފަންދޫގެްގިރާްސަރަހައްދު

ްސަރަހައްދު ްސަރަހައްުދްްގިރާ ްއެ ްއެހެންކަމުން، ްގިރާފަ. ްހަމައަށް ްއާާބދީއާ ްވަނީ ްއެ ްމިއަދު ގިރަމުންޮގސް

ހިމާޔަތްނުކުރެވިއްޖެްނަމަްއެީއްފޫނުބެއްދޭވަރުްގެއްލުމަކަށްްފަހުންްވެގެންްހިނގައިދާނެ.ްމިއާެއކީަގއިްފިޔޯރީގެްނަރުދަމާް

ްބަޖެ ްމިސްކިތުގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއެޅުމަށް ްފިޔޯީރގައި ްއާއި ްވެސް ްނެތް.2214ްްޓު ްހިމެނިފައެއް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ވަނަ

ްކަންތައްަތއްް ްއެ ްއަންނައިރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓު ްސަރުާކރުގެ ްައއު ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ރުކުރެވޭނެްގޮތަށްްހިމެނިގެން،ްބަޖެޓްްފާސްކުރެވިގެންދާނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިްދައުލަތުގެްާއމްދަނީްއިތު
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ްޤާނޫނުތަކަށްް ްފަހިކުރުމަށް ްކަންކަން ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްވިސްނައި، ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްކަްނކަމާ ްހުށަހަޅުއްވާ ސަރުކާރުން

ނުޑް ްއަޅުގަ ްފަހިކޮށްދިނުމަށް ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްގެނެސްދީ، ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

ްްގޮވާލަން.ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިރާގު ްލިބެމުންދިޔަ ްއާމްދަނީއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދައުލަތަށް ްއަހަުރ2212ްްރައީްސ.ްދިވެހި ވަނަ

ް ްލިބެމުންދިޔަ ްދައުލަތަށް ްމަްއޗަށް ްލިބެމުންދިޔަ؛ްއަހަރެއްގެ ްދައުލަތަށް ްމިހާރު ްސަބަބުން މިިލއަނަށ622ްްްވިްއކާލުމުގެ

ް ްިމއަދު ްެގއްލުންވެފަ. ްވަނީ ްމި ްއަށް ްއާމްދަނީ ްބޮޑު ްވުރެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިން ްވަޔަލެސް ްއެންޑް މިލިއަްނ42ްްޭކބަލް

މިލިއަންްޑޮލަރަށްްއެހެންްބަޔަކަށްްިވއްަކއިލާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިދވެިހ675ްްޑޮލަރަށްްވިްއކާލިްހިއްސާްއެްވަނީް

ްމުވާ ްއޮންނަ ްހިއްސާ ްމެޖޯރިޓީ ްދައުލަތުގެ ްދެމިއޮތުމަށް ްގޮތުަގއި ްޤައުމެްއެގ ްމިނިވަން ްކުންފުންޏެއްްޤައުމަކީ ސަލާތީ

ްއަޅުަގނުޑް ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތްްސަރުކާރުން ްހޯދުމުގެ ްއަނުބރާ ްހިއްސާްސަރުކާރަށް ްމެޖޯރިޓީ ްދިރާގުގެ އޮންނަންޖެހޭތީ

ނޑުްދުޢާްއަކީްމިްކުޑަކުަޑ،ްެއހެނަސްްމާތް ްއެަކމަށްްއުއްމީދުކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑު ގެްތަނަވަްސްهللاގޮވާލަން.ްއަދިްއަުޅގަ

ްމުއްސަނ ްޤައުމެއްެގްރަޙުމަތާއި ްއިސްލާމީ ްމިނިވަން ްހަމައަށް ްޤިޔާމަތާއި ްޤައުމު، ްއިސްލާމީ ްމި ްލައްވާަފއިވާ ދިކަން

ް ްވެިރކަން ްޤައުމުގެ ްިމ ްއަދި ްލެްއވުން. ްގޮތުަގއި ްަރއީސްްهللا ްމިއަުދގެ ްހަވާލުުކރައްވާަފއިވާ ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ްޢަބްދު ްމަނިކުާފނުގެްނަهللاްއަލްފާޟިލް ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ްޤައުމުްޔާމީން ްމި ްޓީމުން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްރައީާސއި އިބު

ް ްމާތް ްމަސައްކަތުަގއި ްބުަރ ްކުރަމުންގެންދާ ްޓަކައި ްގެންދިއުމަްށ ްއައްސޭިރއަކަށް ްފާގަިތ ްތަނަވަސް، هللاްފުރިހަމަ،

ން.ްދިވެިހްސުބްޙާނަހޫްވަތަޢާލާްބަރަކާތްލައްަވއި،ްއެްބޭފުޅުންްކުރަްއވާްމަސައްކަތަށްްފުރިހަމަްކާމިޔާބީްމިންވަރުކުރެއްވު

ްއުފާވެރި،ްތަނަވަްސ،ް ްއުޚްުތންނަށް ްއަޚުންނާއި ްލޮުބވެިތްއެންމެހައި ްރައްޔިތުްނނަށް،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްމަތަށް،ްިދވެހި

 .هللاްتورحوްعليكنްالمس  الوފާގަތިްމުސްތަޤްބަލެއްްމިންވަުރކުރެްއވުން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުް

ްވާޖިބެއްްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްއިސް ްއެންމެ ްެވސް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ް ްެދކެނީ 16ްްކަމުގައި ްމިހާރ2213ްްުޮނެވމްބަރު ްކާމިޔާބުލިބިވަަޑިއގެން ްއިންތިޚާބުން ްރިޔާސީ ްބޭްއުވނު ަގއި

ްޢަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ނޑުެގްهللاްބްދުހުވާކުރަްއވާފަިއވާ ްއަުޅގަ ނޑާއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށ،ްއަުޅގަ ޔާމީން

ްއެއަށްފަހުަގިއް ްމަރުޙަބާދެންނެވުން. ްނަމުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައި ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ދާއިރާ؛

ލާއިުރގަިއ،ްއާދެ!ްވަނަްއަހަރުެގްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްެއއްެޗއްްދަންނަވައ2214ްިއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްމިްއޮތްް

ްޚަރަދުް ްވުރެ ްއެއްޗަކަށް ްލިބޭ ްދެންނެވީ ްބަޖެޓެއް.ްމި ްޑެފިސިޓު ްއެްއގޮތަށް ްބަޖެޓެކޭ ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްވެސް ްބަޖެޓަކީ މި

ް ްބެލެވެނީ ްމި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގޮުތގައި ްއާމްދަނީގެ ްބަޖެޓެއް. ްބަޖެޓުގ13ްްެބޮޑުެވގެންދާ ްމުޅި ްެއހެންނަމަވެސް ބިލިއަން.

ް ްއަކީ ްއެހެންކަމުން،ްް..16ޖުމްލަ ްބަޖެޓ982ްްުބިލިއަން. ްމި ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓެއްގެ ްދަރަނިވެރިެވގެންދާ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްގިނަގުަން ްރައްޔިތުންނަށް ްެވސް ްބަޖެޓަކީ ްވަނީ.ްއާދެ!ްމި ްވިދާޅުވެފައި ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ތަޢާރަފުކުރަމުންދިޔައިރު



27 

 

ްއެހެންކަމަްށވި ްބަޖެޓެއް. ްގެނެސްދޭނެ ްޚަރަދުެގްއުއްމީދުތަެކއް ްިރކަރަންޓު ްވެސް ްބަލައިލާއިރުަގިއ ްބަޖެޓަށް ްމި ޔަްސ

ހޭދަެވގެންދިުޔމަކީްޙަޤީޤަތުގައިްދެމިހެއްޓެިނވިްތަރައްޤީްއަށްްހޭދަކުެރވެްނޖެހޭވަރުްކުަޑވެގެންދާްކަމެްއ.74ްްގޮތުަގއިް%

%ް ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮުތގައި ްޚަރަދުގެ ްކެޕިޓަލް ްދެންނެވީ ްމި ްެއހެންކަމަށްވާއިރ24ްުމިހެން ްކެޕިޓަލްް. ގައި

ްހުންނަް ްބޭނުންކުރެވެން ްނޫނިއްޔާ ްހުންނަ، ްމި ްފެންނަން ްިދގުލައި ްގޮުތގައި ްޚަރަދުގެ ްކެޕިޓަްލ އިންވެސްޓްމަންުޓގަިއ،

ްދަްއކާއިުރގައިް ްވާަހކަ ްމި ްދަނީ.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު ްމި ްުކަޑެވގެން ްތަންކޮެޅއް ްހޭދަ ްކުރެވޭ ްކަންތައްތަކަށް ޚިދުމަތްތަކަށް

ް ްއޮތީ، ްމި ްކުރިއަށް ްދައުެރއްަގއި ްރިާޔސީ ްައއު ްއަހަރަކީ ްއޮތް ްރަީއސަުކ5ްްކުިރއަްށ ްހޮވިަވޑަިއގެންނެިވ އަހަރަށް

ްސަރުކާރުންް ްއެއްގޮތަްށ، ްސަރުކާާރ ްއެ ްއެހެންަކމަށްވާއިުރގައި ްއަހަރެއް. ްހިންގަވާނެ ްރާއްޖެ ޒިންމާވެަވޑަިއގެން

ްބައް ްބަޖެޓް ްމި ްެއއްގޮތަށް ްވަޢުދުތަކާ ްކޮށްދީފައިވާ ްވެްސްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްދާންޖެހޭނެކަން ޓަންވެގެން

ރުފިޔާްމަހަކުްލިބޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްވާހަކަދެެކވިފަ.5222ްްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންްމިްދެންނެވީްދުަވސްވީްމީހުންނަށްްވަނީް

ްެއއާ ްކަމަށް.ްއަދި ްއިާނޔަތްތަކެްއްދޭނެ ްަވކި ްބޭނިޔަސްްނުބޭނިޔަސް ްއެހެންމެްމަސްވެިރންނަށްްމަސް ްހަމަ ެއއްކޮށްްއަދި

ްޢާއިލާއަކަށް ްނޫނީ ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްވަނީ ްމި ްޓަކައި ްކަމަށް ްދުޅަހެޔޮ ްގޮތަށްްްމީހުންގެ ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ޑޮކްޓަެރއް

ްމިފަދަް ްސަރުކާރަށް ްއެހެންކަމުން ްފެނިފައިނުވާތީ، ްކަންކަން ްމި ްއަދި ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ވެސް.

ްރަ ްއަދި ްވިސްނައި، ްބަޖެޓްްކަންކަމަށް ްމި ްޓަކައި ްކޮށްދިނުމަށް ްޓަކައި، ްހާސިލުކުރުމަށް ްއުއްމީދުތަްއ ްމި އްޔިތުންގެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ!ްާއމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކައިްއަުޅަގނޑުމެންްމިްބަޖެޓަށްްވެސް،ް ރިވަިއޒްކުރަންޖެހޭްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްއަހަރުެގ؛ ްހިނގާ ްމި ްއަހަރު، ްބަޖެޓ2213ްަވޭތުވެިދޔަ ްއަހަރުގެ ްމަސައްކަތްތަކެްއްވަނަ ްގިނަ ްަވރަށް ްވެސް ށް

ް ްނޫން.13ްްކުރަންޖެހޭ. ްވަެރއް ްޔަޤީން ްއެއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބެނީ. ްގޮުތގަިއްމި ްލަފާކުރާ ްއާމްދަނީ ްރުިފޔާ ބިލިއަން

އިްމިްއެހެންކަމުން،ްމިްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކައިްވަރަށްްގިަނގުނަްކަންތައްތަެކއްްކުރަންޖެހޭ.ްމިްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކަ

ްޑިޔުީޓްއަލުންް ްއިމްޕޯޓް ްދެންނެވީ ްމި ްއިްނ؛ްމިހެން ްެޓކްސް ްަވއްތަުރގެ ްއެިކ ްބައިތަކަކީ ްގިނަ ްހިމެނިފަިއވާ ބަޖެޓުގައި

އަށްްއިތުރުކުރަންްއެަބ12ްްއިންް%8ްރިވަިއޒްކުރާްވާހަކަްއެބަްއޮތް.ްއަދިްހަމައެހެންމެްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްނަގާްއަދަދުް%

ްއެއަރ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްއޮތް. ްނަގާ ްފީ،ްމިހާރު 18.5ްްޕޯޓުގެ ްއަތުން ްބޭރުމީހުންގެ ްބަދަލުަގއި ްޑޮލަުރގެ 25ްޔޫ.އެސް

ްނެގޭ،ް ްރަށްަތކުން ްއެ ްދީގެން ްފަާރތްތަކަށް ްޓޫރިސްޓު ްއަިދްމީގެއިތުރަށް ްއިތުރުކޮށްފަިއވޭ. ްނެޭގ12ްްޑޮލަރަށް ރަަށކުން

ްޖީ ްއޭެގއިތުރަށް ްހަމަޖައްސާފަިއ، ްގޮތުަގއި ްއާމްދަީނެގ ްލިބޭ ްެއއީ ް%ކުލި، ްވަނީ ްމި ްމިހާރު އަށ8ްްް.އެސް.ޓީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެްނކަމަށްވާއިުރަގއި ްހަމަޖައްސާފަ. ްގޮތުަގއި ްވަސީލަތެއްގެ ްހޯދޭ ްއާމްދަނީ ްެއއީ ްވެްސ، އިތުރުކުރުމަށް

ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިފަދަްޓެކްސްތައްްއިތުރުެވގެންދާިއރުގައިްއިމްޕޯޓްްިޑޔުޓީްެވސްްއިތުރުކުރަންްނެގޭްގޮތަށްްމިް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި ްނަގަނީ. ްވެސް ްޓެކްސް ްއެހެން ްާއއި ްޖީ.އެސް.ޓީ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ހަދަނީ.

ްފުދޭވަރެްއވާް ްުނވަތަ ްެއކަީށގެންވާ ްޖީބަށް ްރައްޔިތުންގެ ްާރއްޖޭެގ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްބެހެއްޓު ްެޓކްްސތައް ްނެގޭ ްބޮުޑ.ްމިންވަރެއްަގއި ްއެހާ ްައގު ްތަކެތީގެ ްމިހާރުވެސް ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްެއއީ. ން
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ނޑައަޅާަފއިވާްވަަރށްްއާމްދަނީްއިތުރުކުރާްކަމަްށްވަންޏާްއަދިެވސްްމިއަްށވުރެް އެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްއަުޅަގނޑުމެންްކަ

ްކަމެއް.ްއެ ްބެލެވޭ ްއެީއްވަރަްށްބޮޑަށް ްައގުބޮުޑވެގެންދާނެކަން ްބޮޑަްށްތަކެީތގެ ްމިފަދަްވެސް ނޑުމެން ހެންކަުމން،ްއަުޅގަ

ްވެސްް ްއެންމެން ްރަށްރަށުގެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކުރަން. ްމަސައްަކތެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްހޯދާއިރުގައި އާމްދަނީ

ްތަރައްޤީ.ް ްބޭނުންވަނީ ްެވސް ްރަށެއް ްހުރިހާ ްބޭުނންވަނީ، ްވެސް ްއެންމެން ްރަށެްއގެ ްހުރިހާ ބޭނުންވަނީ،

ނޑުމެންްްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ްއަުޅގަ ްވިއްޔާ ްނޫނީ ްމަސައްކަތްތަކުން ްކުރާ ްގުިޅގެން ްފަރާތްތަކާ ްއަމިއްލަ ސަރުާކރާއި

ް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްެއއީ ްނުގެެނވޭނެ. ްތަަރއްީޤތަކެއް ްބޭނުންވާ ްޙައްޤުތަުކގ23ްްެރަށްރަށުގައި ްލިބިދޭ ްއިން ްާމއްދާ ވަނަ

ނޑުމެންްްތެރޭގައިްބަނދަރާއިްނަރުދަމާއާްއަދިްހަމައެހެންމެްރައްކާތެރި ބޯފެނާއިްކަރަންޓާ،ްމިފަދަްހުރިހާްކަމެއްްއަޅުގަ

ްސަރުކާުރގެް ްކަމެއް ްމި ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްފުއްދައިޭދންޖެހޭއިރުގައި ްމިންވަރަކުން ްކެރިފޯރުންތެރިކަްންހުރި ސަރުކާރަށް

ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްއެންމެން ްވަގުެތްއގައި ްެއއް ްފަހަރާ، ްެއއް ްމިއަދު ްނުކުރެވޭނެ. ްހަމަ ް ްދަތިަތއްްްބަޖެޓަކުން މީހުންގެ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއާމްދަނީްހޯދާނެްމިްނޫންްއެހެންްވަސީލަތްތަެކއްްވެްސް ހައްލުކުރެވެން.ްއެހެންކަމަށްާވިއރުގައިްއަުޅގަ

ްގޮތްތަެކއްް ްބޮޑުކުރެވޭނެ ްބަެޖޓް ްސަރުކާރުގެ ްައސަރުނުކޮށް ްސީދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ހޯދަން.

ްތަޢާރަފު ްއެަބްއަޅުަގނޑުމެން ްަބެއއް ްބޮޑު ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ްހޯދަންޖެހޭނެ ކޮށް،

ް ްއޮތް ްއެބަ ްތައުލީަމށް ްދަންނަވާއިރުގައި ްކަންކަމަށް.ްމިހެން ްއިޖުތިމާޢީ ްޚިދުމަތްތަަކށާއި ބިިލއަނ2.2ްްްއެކުެލވޭްއަސާސީ

ްރަ ްނުދަންނަވާނަްނ ްއަޅުަގނޑު ްެވްސ ްމިވަރުން ނަޑއެޅިފަ. ްމިްކަ ްގޮތްތަކަށް، ްހަމަޖެހިފައިވާ ްތަޢުލީމުދޭން ށްރަށުގައި

ްތަންތަނުގައިް ްއެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކްލާސްރޫމްތަކާ، ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ ްތަންތަނަށް ްއެ ްއަދި ްސްކޫލްތަކަށާ ދެންނެވީ

ްފުއްދޭވަ ްަވރަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްޓީޗަރުންަނށް ްބައިތިއްބަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްބަޖެޓެކޭ.ްބައިތިއްބަންޖެހޭ، ުރގެ

ނަޑއަޅަން.ް ްކަ ްބަޖެޓެއް ްއެކަީށެގންވާ ްޓަަކއި ްކުރިއެރުވުމަށް ްތައުލީމު ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްހަމަް ްކުރިޔަށްދިޔުްނ ްކުިރޔަށްދާ ްގޮތުން ްތައުލީމީ ްކުރިއަަރމުންދާ، ްލިބެމުންދާ، ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ އެހެންނޫންނަމަ

ް ްހިނަގއިދާނެ ްބޮޑުބަޖެޓެްއްހުއްޓިގެން ްޓަކައި ްމިކަމަށް ްެއއީ ްކުރުން، ްކަންކަން ްމި ްފެންނާތީ ްއަޅުަގނޑަސް ކަމަށް

ްވަނީް ްމި ްޚިދުމަތްތައް ްޞިއްޙީ ްމިހާރު ްއެާއއެކު ްަކމެއް. ްތާއީދުކުެރވޭ ްވެސް ްައޅުަގނޑަށް ްެއއީ ނަޑއެޅުމަކީ ކަ

ްާއސަންދަ ްމެދުވެރިކޮށް ްާއސަންދަ ްވަނީ ްމި ްރައްިޔތަކަށް ްކޮންމެ ްހިލޭްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެެރއިން ްނިޒާމުގެ ިއެގ

ްއެް ްހޯދަން، ްބޭސްފަރުވާ ްނަމަވެސް، ްހަމަޖެހުނު ްގޮތް ްލިބޭނެ ްބޭސްފަރުވާ ްހިލޭ ްހަަމޖެހިފަ. ްގޮތް ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ

ްއެބަް ްވެސް ްޮޑކްޓަރުން ްފެންވަުރްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.ްެއްތަންތަނުގެ ްތަންތަުނގެ ްތަންތަން؛ްއެ ްދާ ްހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތް

ނަރުހުންްވެސްްެއބަްތިބެންޖެހޭ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްއެްޑޮކްޓަރުންްލިޔެދޭްޭބސްްވެސްްލިބޭނެްގޮެތއްްއެބަްްތިބެންޖެހޭ.

ނޑުމެންްއެަބްޖެހޭްބޮޑުްހޭދައެއްްކުރަން.ް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގައިްމިްކަންކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަ.ްއަދިްހަމ1.7ްްަރަނގަުޅކުރުމަށްްޓަކަިއްއެަބްއޮތްްހެލްތު،ްމިްކަމަށްްޓަަކއިްހެްލތުްސާރވިްސް ބިިލައންްކަ

ް ްޓަކައި ްގެންިދޔުމަށް ްކުިރޔަށް ްޓަކައި ްރައްކާތެރިކަމަށް ްއިޖުތިމާޢީ ްއެަބ2.2ްްއެހެންމެ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްވެސް ބިިލއަން
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ްތާއީދުކުް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްިދޔުމަކީ ްކުރިޔަށް ްރަނގަޅަށް ްކަންަތއްތައް ްއެ ްމިްއޮތް. ްހަމަ ްކަންތައްތައް. ރާ

ްކަމެކޭ.ް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްވެސް ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްމީ ްކޮށްޭދންޖެހޭނޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ްވެްސް ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްހަމަ ްކަންތައްަތކަކީ ްމި ްބޭސްފަުރވާކުުރމާ، ްުއޅޭ ްމި ްދަތިެވގެން ްތެޭރގަިއ އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑގެްދާއިރާްއަށްްްރައްޔިތުންނަށް ނުޑްދަންނަވައިލާނަންްމިްބަޖެޓުންްއަުޅގަ ކޮށްދޭންޖެހޭނެްކަމެކޭ.ްމީެގއިތުރަށްްއަުޅގަ

ްހޮޅުދޫެގް ްހޮޅުދޫ. ްބަލައިލާއިރުަގއި ްފުރަތަމައިނުން ްފޯކަސްޮކށްފައި، ްއަށް ްދާއިރާ ްކަންަތއްތައް. ްބަެއއް ފޯކަސްކޮށްފަިއވާ

އޮންނަްއެއްްކަަމކީްގިރާްސަރަހައްދުްހިމާޔަތްކުރުން.ްއެްކަންތައްްމިްވަނީްމިހާރުްއެންމެްބޮޑުްމައްސަލައަކަށްްވެފައިް

ް ްމ4ްްިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނގިފަ. ްހާލަތު ްތަނުގެ ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބައްލަވައި، ރައީސުްނ

ްމަ ްކުިރޔަށްދާ ްމަސައްކަތް ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްއެތަން ްވަނީ ްމި ްފަހަކުން ްބަޖެޓުަގިއްވަނީ،ްވަރަށް ްމި ްގޮތުަގއި ޝްރޫޢެއްގެ

ްނުފެނޭ.ް ްތަނެއް ްުކރެވެމުންދާ ްހަމަ ްމަސައްކަތްތައް ްއަމަލީ ްބެހޭ ްތަނާ ްއެ ްއަދިވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ހިމެނިފަ.

ްބަަޔކަށްް ްދެންެނވީ ްމަސަްއކަެތއް؛ްމި ްމުހިއްމު ްބޮޑު ްެއފަދަ ްބޮޑަްށްއުާފވޭ ްވަރަށް ްއުފާވޭ،ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްބޮޑު ްހޮޅުދޫެގްްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްވެފައި ްކަމަކަށް ްއިހުސާސްކުރަންޖެހޭ ްކަެމއް ްބިުރވެރި ްތަުކލީފުތަކެއް، ދަތިަތކެްއ،

ްޕްރޮގްރާމެއް،ް ްހިނގަމުންދާ ްވަީނ ްމި ްއެކުލެވިަފއި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްތަން ްއެ ްސަރަހައްދު. ގިރާ

ނޑަ ްގޮތުގަ.ްއެހެންަކމުންްއަޅުގަ ްވަރަށްްބޮޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ،ްއަދިްހަމައެހެންމެްބަނދަރާއިްނަރުދަމާގެްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ށް

ނޑުްމިް ނިޒާމާ،ްމިްކަންތައްތަކަކީްއެީއްހިނގަމުންދާްމަޝްރޫޢުތަކެއްގެްގޮުތގައިްމިްބަޖެޓުަގއިްހިމެނިފައިްއޮތީ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނަޑކަށްްމިްބަޖެޓަކުްންބަޖެޓުްދެކެނީްހޮޅުދޫގެްރައްިޔތުންނަށްްވަރަށްްއުއްމީދީްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްއެ ހެންނަމަވެސް

ްހޯދުމަށްް ްޚިދުމަތް ްތަނެއްގެ ްެއ ްކުދިންނަށް ްތޮއްޖެހި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކައި ްކުިރއެރުވުމަށް ްގޮތުން ްތައުލީމީ ނުފެނޭ

ްކަންތައްތަކެް ްބޮޑު ްމާ ްޓަަކއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްސްކޫލް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއިމާރާތްތަކާ ްްސކޫލްގެ ްއްދަތިވެފައިވާ

ްއިންޖީނު؛ް ްނުހިނގަމުންދާ ްހިނގަމުން ްހުއްޓެމުން، ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްބަޖެޓުން ްމި އަޅުަގނޑަށް

ްިމް ްދަނީ ްމި ްއިތުރުވަމުން ްދުވަހަށް ްއަނެްއ ްއެއްުދވަހުން ްދަނީ ްމި ްވެސް ްރަށެއްަގއި ްކޮންމެ ްޚިދުމަތްތައް ކަރަންޓުގެ

ްބޭ ްަކރަންޓްގެ ްއެހެންކަމުން ްގޮުތަގއިްކަންތައްތައް. ްރަނގަުޅ ްވެްސ ްތަންތަނަށް ްއެ ްއެހެންކަމުން ްމިްނވަުރ. ނުންކުރާ

ްދެކެން.ް ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްމުހިްއމު ްއެީއ ްހަަމޖައްސައިދިނުމަކީ ްކަރަންޓު ްރައްޔިތުންނަށް ްޓަކައި، ްއެންމެނަށް ހުރިހާ

ްމިދިޔަ ްއަލިައޅުވާލީ. ްބައި ްއެ ްނެތީމަ ްފެންނަން ްބައި ްއެ ްބަޖެޓުން ްމި ްނެގިްްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ައހަރު

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްލިން. ްެވސް ްއިޞްލާޙެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ. ްބޯފެނުގެ ްރައްކާތެރި ްހޮޅުދޫގެ ްއެއީ މައްސަލަެއއް

ްއާދޭހަކީ،ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްނެތް. ްެވސް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެސް. ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްނުހިމެނި ދިޔައީ

ްދެ ްގޮތެއްްއަޅުަގނުޑގެ ްލިބޭނެ ްބޯފެން ްރައްކާތެރި ްރަށަށް ްއެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްބަޖެޓުގައި ްމި ންނެވުމަކީ

ްވެލިދޫ.ްވެލިދޫެގް ްރަށަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއާބާދީ ްއެންމެ ްއަތޮޅުގެ ްއޮތް ްޖެހިގެން ްދެން ްއެހެންމެ ހަމަޖައްސައިދިނުން.ްއަދި

ްރަށަށް ްމި ްބަނދަރާ،ްއަދި ްނިޒާމާއި ްނަރުދަމާ ްބޯފެނާއި ްހިމެނިގެންާވްްރައްކާތެރި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަންތައްތައް ބޭނުންވާ
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ްމިހާުރް ްކަންަތއްތައް ްބައެއް ްމީގެތެރެއިން ްހަމަ ްއަދި ްކަންތަަކކީ، ްހިމެނިގެންވާ ްގޮތުަގއި ްމަޝްރޫޢުތަކެްއގެ ްއާ ކަމަކީ

ްތާއީދު ްބަޖެޓަށް ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކުެލވިފަިއވުމަކީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތުަގއި ްމަޝްރޫޢުގެ ްކަެމްއްކުރިޔަށްދާ ކުރެވޭނެ

ްތަޢާރުފުެވގެންދިޔަް ްއަށް ްާދއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހަމައަށް ްމިހާތަނާ ްވެްސ ްހަޤީޤަތުގަިއ ްދަންަނަވން. ްައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ްެއް ްެއކުލެިވގެން ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެންމެ ްުއއްމީދީ، ްއެންމެ ްރަނގަޅު، އެންމެ

ްފެން ްއަލިމަގެއް ްފުރުޞަތުގަިއްކަންކަމަށް ްމި ްަޙޤީޤަތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްއެކުލެިވގެްނވާ ްގޮތަށް ނާނެ

ނޑުގެްާދއިރާްއަކީްޙަޤީޤަތުަގއިްވެސްް މިްބަޖެޓުގައިްމިހާރުްމިްއޮތްްގޮތަށްްކަންތައްތައްްެވގެންދާްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ނޑުްވަަރށްްބޮޑަށްްދެރަވޭްމިްބަޖެޓުންްްވަރަށްްބޮޑަށްްތަރައްޤީވެފަިއާވްދާއިރާއެއްްކަމުަގއިްވާނެ ަކމަށްްދެކެން.ްއަޅުގަ

ް ްިގަނ2213ްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްބަނދަރެއް ްފޮއްދޫަގއި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްމި ްއަހަރު، ވަނަ

ްމަސައްކަްތކޮށްދެއްވިް ްވެސް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކުެރވިގެންިދޔަ. ްމިދިޔަްމަސައްކަތްތަެކއް ްހަމަ ްއަދި .

ްބަޖެުޓގަިއް ްއޮތް ްމި ްކުިރމަތީގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަހަރު ްހިމެނި.ްއެހެންނަމަވެްސްމި ްވެސް ްބަޖެުޓގަިއްހިމަނަން އަހަރުގެ

ްވާަހކަެއއްް ްއެްއވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަނދަރާ ްރަށުގެ ްމި ްބުނެފައެއްުނވޭ. ްއެއްެޗއް ްއެއްެވސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްރަށާ މި

ްއެހެ ްނެތް. ްޢިްއޒަތްތެިރްބުނެފައެއް ްއެންމެހައި ްކޮމިީޓގެ ްބަޖެޓު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ންކަމުން،

ްހާލުަގިއް ްހާލުގައި،ްވަރަށް ްވަރަށް ްެއއީ ްބޭނުންވަނީ ްމަޖިލީހަށްްވެސްްދަންނަވަން ްމި ްަހމަ މެންބަރުންނަށްްވެސް،ްއަދި

މާނެއްގެްކުރިންްހެދިފައިވާްފާލަންްވަނީްއެތައްއެަތއްްލަފާފުރުމުގެްކަންތައްތައްްއޮްތްރަށެކޭ.ްއެްރަށުގައިްމީގެްެއތައްްޒަ

ްގޮތެއްް ްއަރައިފޭބޭނެ ްެއްރަށަށް ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްހަމަ ްޮގސް ްބިންދައިގެން ްހަލާކުެވގެންގޮސްމްެއތައްތަނަކުން ގޮތަކަށް

ްިދވެހި ްިހއެއްުނވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްރަށެއް ްދެވަަނ ްއުޭޅ ްދަތިހާލުގައި ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން ރާއްޖޭަގއިްނެތިފަ.

ްއެދުމާްއެކުްމިްރަުށގައިްބަނދަރެްއްހަދައިދިނުމަކީްއެއީްވަރަްށް ްމިްރަށުގެްރައްޔިތުްނގެ އޮތްހެނެއްެވސް.ްއެހެންކަމުން

ްއެންމެނަށްް ްއެއީ ްބޯފެނަކީ ްރަްއކާެތރި ްރަށުަގއި ްފާހަގަކުރަން.ްމީގެއިތުރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ވަރަށް

ްރަްއކާ ްމިްވެސް،ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫުލކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުރެގެންނުވާނެ ްރަށެއް ްނުލިބޭ ްބޯފެން ތެރި

ބަޖެޓުންްވެސްްއަދިްމިދިޔަްައހަރުގެްބަޖެޓުންްވެްސްއަދިްިމްހިނގާްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއިްެވސްްނެތްްރައްކާތެިރްބޯފެންް

ް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން ްގޮތުން. ްބެހޭ ްދިނުމާ ްދެވެންޖެހޭނޭްރަށްރަށަށް ްބަޖެޓުން ްމި ްރަށްރަށަށް، ްމީ ދަންނަވާނީ

ްގޮތެއްް ްލިބޭނެ ްކުޑަެވގެން ްއެންމެ ްބޯފެން ްަރްއކާތެރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްރަެށއްގެ ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއްހަމަޖައްސަވަންޖެހޭނޭ.ްއެީއްަވކިްައޅުަގނޑުްާދއިރާެއއްްނޫްނ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްހުރިހާްރަށެްއގަިއްވެްސްމިްޚިދުމަތްތަ

ނޑުމެންް ނޑުްދަންނަވަން.ްއާދެ!ްޙަޤީޤަތުގައިްދަންނަވާްނަމަ،ްމިހާރުްއަޅުގަ ހަމަޖެހިފައިްހުންނަންޖެހޭނެްކަމުގައިްއަުޅގަ

މިްބަޖެޓަށްްފުރުޞަތެއްްދޭްނޖެހޭްސަރުކާރަށް.ްސަރުކާރުްންމިްބަޖެޓަށްްގެންަނވާްބަދަުލތައްްގެނައުމަށްްަޓކައި.ްއެހެންް

ްފާސްކުރާ ްމި ްދަންނަވަނީ ނޑުމެންްްމި ްއަުޅގަ ްއަލަށް ްއިންތިޚާބުވެގެން ްއަލަށް ްމިހާރު ްތަންފީޛުކުރަމުންގެންދާނީ ބަޖެޓު

ްބަޖެޓުް ްމި ްއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ްސަރުކާރުންނޭ. ްއުފެދުނު ްމި ްއަލަށް ްގުޅިގެން ްހުވާކުުރމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެީއ ްގެނައުމަކީ ްބަދަލުތައް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ނުޑްސަރުކާރުން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްއެދޭއެުދން. ވެސް

ްބަޖެޓެްއް ްގެނެސްދޭނެ ްުއއްމީދުތަކެއް ްެވސް ްއެތައްމިތަނަށް ްާރއްޖޭގެ ްއެްއގޮތަށް ްއެކޭ ްާދިއރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ދަންނަވާނީ

ްވާ ްއެއްބާރުލުންދޭނެ ްއަުޅަގނޑު ްޓަަކއި ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެުޓ ްމި ްއެހެންކަމުން ްޤަބޫލުކުެރވެއޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ހަކަްކަމަށް

ްދިރާސާކުަރްއވާް ްބަޖެޓް ްކޮމިޓީަގއި، ްބަޖެޓް ްކަންތައްތަްއ ްފާހަަގކުިރ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެހެްނމެ ްއަދި ދަންނަވަމުން،

ކޮމިޓީންްމިްކަންތައްތަކަށްްބައްލަަވއި،ްައޅުަގނުޑގެްދާއިާރގައިްމިހާރުްބޮޑުވެަފއިްމިހުރި،ްރަށްރަށުގައިްބޮުޑވެފައިްހުރިް

ގެންަނވަން؛ްމިްދެންެނވީްތަރައްީޤްއަށްްބޭނުންާވްބަނދަރާއިްނަުރދަމާްއާއިްބޯފެނާ،ްއަިދްއެްްމައްސަލަތަކަށްްހައްެލއް

ްގިާރް ްހޮޅުޫދގައި ްގޮތެްއގައި ްާޚއްަޞ ްޓަަކއި، ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްމި ްޚިދުމަތްތަކާ، ްކަރަންޓް ރަށްރަށުގެ

ްގެޔާ؛ްމިހާ ްޭގގެ ްެއއް ްމިހާރު ްގޮސް ްގިރަމުންގިރަމުން ްގޮްއަސްސަރަހައްދު ްވަރަށް ްނޫޅެވޭ ްމީހުންނަށް ްތަންތާގައި ްއެ ރު

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްމިހާރު ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްތަންތަން ްއެ ްތަންތަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ4ްްހުރި

ްއަ ްވެސް ްސަރުކާުރން ްމިހާރުގެ ްއެއީ ްތަނަކީ ްއެ ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގައި ްބައްަލވައިަލއްވާފަ. ްއެތަން ްވޭތުވެިދަޔްއަކު ދި

ްވާހަކަ.ް ްތާ ްމި ްދެއްކޭނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްކޮށްދޭންެޖހޭނެ ްެވސް ސަރުކާރުން

ްނިކަމެިތް ްދިިރއުޅޭ ްތަންަތނުގައި ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްފޯރުޮކށްދީގެން ްއެހީތެރިކަމެއް ްމިކަމަށް ްސަރުކާރުން އެހެންނަމަވެސް

ްގޮތެ ްއެހީތެރިެވވޭެނ ްަދއްކަްންރައްޔިތުންނަށް ްވާހަކަަތކެއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްއަދިވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްއާދެ! ްނެތް. އް

ނޑުްދެވަނަް ނުޑގެްފުރުޞަތުްކުރުކޮށްލާފައިްިއށީންނާނީްއަޅުގަ ނޑުްމިްވަގުތުްއަުޅގަ އެބަްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްވާހަކަދައްކާް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްއެދެމުން. ްއެކުްފުރުޞަތަކަށް ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް އިުރގައި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވެސް ްނިްނމާލަމުން ްވާަހކަދައްކާނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްއެކު ްގޮތްތަކާ ްަހމަޖެހިފައިވާ ްއަށް ްދާއިާރ އަޅުަގނުޑގެ

ް ްޓަކައި ްގެަނއުމަށް ްއިޞްލާޙުަތއް ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްސަރުކާރުން ްބަޖެޓަށް ްމި ްހަަމްދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑު

ްއެއްބާރުލުންދޭ ްފަހިްނަމޭ.ްއަދި ްވަރަށް ްއަންނާނެ ްާދއިާރްއަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފާސްކުރުމަކީ ްބަޖެޓު ްމި ހަމައެހެންމެ

ް ްކަމެކޭ. ްއާެވގެންދާނެ ްއުްއމީދުތައް ްއެތައް ްއެަތއް، ްއެތައް، ްރަްއޔިތުންެގ ްދާއިާރގެ ް.العالوين الحود هلل رب  وކަމެކޭ.

 ވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްެދއްވިްަވގުތުކޮޅަށް.

ް

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެްއާްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްްް!އާދެ .السالم عليكن و رحوت هللاޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްް .أجوعين

ްޢަބްދު ްނަންފުޅުަގިއްهللاްއޮނަރަބަލް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެންމެހަިއ ްލޮބުވެތި ްދާއިރާެގ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ްމަރުޙަބާް ްހޫނު ްމަނިކުފާނަްންވަރަށް ްނަމުގަިއްއެ ްއަމިްއލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްދަންނަަވން. ްއާިއްތަހާނީ އަކާިއްމަރުޙަބާ

ްއޮތީް ްމި ްނާއުއްމީދަށް ްަރއްިޔތުންގެ ްނާއުއްމީދުވެަފއިވާ ްޝައްެކއްނެތް.ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްދަންނަވަން.ްއެްއެވސް ތަހާނީއެއް
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ްހަމަހަމަކަންް ްމެދުގައި ްރަްއޔިުތންގެ ްހުރިހާ ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ، ްފާސްކުރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއައިއްސަ. ނިމުން

ްގަް ްުހރި ްަޓކަިއްހަދާފައި ްއިތުރަށްްގެނައުމަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާތަނަށް ްހަލާުކވުން ްމުގުރާލައި،ްޭއގެ ްއުސޫލުަތއް ވާއިދުތަާކއި

ް ްއޮްތ ްކުިރޔަށް ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްހުއްޓިފަ. ްހަލާކުނުވެ ްއަދ5ްްިހުރި ްއުޖާލާ، ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރަކީ

ް ްތަނަވަސް ްއިތުރުެވގެންާވ، ްރޯދިބަރަކާތް ްއަދި 5ްްއުފާފާގަތި ްއަހަރު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ްވެގެންދާެނކަމާ ގެްهللاކަމުގައި

ްއަނެަކކަށްް ްެއކަކު ްއެއްަބނުޑއެއްަބފާކަމާ، ްެއކުވެރިކަާމއި ްއެންމެން ްަޝއްެކއްނުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ޙަޟްރަތުން

ފޮޅުމާ،ްއެހީތެރިވަންތަކަމުަގއިްއުޅެންްދިމާކުރިްކޮންމެްބަޔަކަށްްކުިރއެރުންްދެްއވާނެ.ްޭއގެްބަދަުލަގއިްހަލާކުކުރުމާ،ްތަޅާ

ްއެކަްން ްކަށަވަރު. ްކުރިމަތިާވނެކަން ްހަލާކު ްގެއްލުމާ، ްނާކާިމޔާބާއި ްއުފެއްދުމުގައި ްހައިޖާނު ހަމަނުޖެހުމާއި

ް ްވާހަކަދަްއކާ ްބަހުްސގައި ްބަޖެޓް ްއަޅުަގނޑު ްމީ ްއާދެ! ްހިނގައްޖެ. ްފެނިގެން ްމާީޒގައި ވަަނ5ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްހިތާމަވެރި ްވަރަށް ްފާއިތ4ްުޖަލްސާ. ްވާހަަކ،ްއަހަރު ްނަރުދަމާގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްދިަޔއީ. ްއެ ެވގެން

ްުޒވާނުންނަށްް ްދައްކަުމންގެންދިޔައިމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ްހުރި ްހާލަތު ްޞިއްީޙ ްވާހަކަ، ބަނދަރުގެ

ްައޅު ްއެހެނަސް ްެގންދަޔައިމު. ްަދއްކަމުން ްވާހަކަ ްތަންތަނުގެ ްކުިޅވަރުުކޅޭ ްއެފަަދްއަޅައިދޭންޖެހި ްބަޖެުޓގައި ަގނޑުމެންގެ

ްއަތޮޅަކީް ްލ. ްޚާއްޞަކޮށް ްއަހަރުތަުކގަިއ؛ ްއެ ްފާހަގަކުެރވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްކަަމކަށް ްއޮންނަ ްކަމެއް އެްއވެސް

ނުޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެްޗާޓުންްބޭރުކޮްށލާފައިްއޮތްްއަޮތޅެްއގެްގޮތުގަ.ްއެކަމާްައޅުަގނޑުްވަރަށްްޮބޑަށްްހިތާމަކުރަން.ްއަުޅގަ

ވަނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެއީްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްމިްހުރިހާްކަމެއްްފުރިހަމަކޮށްދެއްވަންްަވޑަިއގެންނެިވ5ްްނަވާނީްދަން

ްޤައުމަށްް ްވަރަށް ްަތޖުރިބާހުރި ްޤާބިލު،ްދުުރވިސްނޭ ްަރއީސެއް.ްއެއީ ްގެންުގޅުްއވާ ްޚިޔާލު ްބިާނކުރަނިވި ްއެއީ ރައީސެކޭ.

ްމުރައްބީއެްއ.ް ްބޭނުންތެރި ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްވަރަށް ްއެއީ ްބަނދަރުަތކެއް. ްމަސްވެރި ްެއއީ ްބަނދަރުތައް ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ކުޅިވަުރކުޅެ،ްފީނަންްހެދިފައިްހުރިްތަންތަނެއްްނޫން.ްނުވަތަްހަދަންްބޭނުންވާްތަންތަނެއްްނޫން.ްމައިބާދުގެްބަނދަރަށްް

ްހަދަންނުކު ްވަދެިނކުމެ ްދޯންޏަކަށް ްެއއްވެސް ްމިހާރު ްބަނދަރުްބަލައިލާއިުރގައި ްގާ ްއޮތް ްއެތާ ްވަރަށް ރޭ

ްއަޅުަގނުޑް ްވެރިކަމުގައި ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްފައިބާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްއަށް ްފަޅުތެރެ ނުޑވެގެން ނޑުފު ފު

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްކޮމިޓީާއ ްމާލިއްޔަތު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްބަނދަރު ްއެ މަސައްކަތްކުރާނަން

ްބަނދަރުތަކުގެްމެންބަ ްހެދިގެންދާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއުއްމީދުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްފެނޭތޯ. ްމަގެއް ްކަމަްށ ްއެ ްގުޅިގެން ރުން

ްއެހެންް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއަށްަފހުގައި ްއަދި ްކަމަށް. ްހެދިގެންދާނެ ްބަނދަރު ްދަނބިދޫ ްއަދި ްބަނދަރު، ްމައިބާދޫ ތެރޭގައި

ްކުރެް ްއެކު ްހިތްވަރާ ްވެސް ްރަށްރަށަށް ްލިބިގެންދާނެްހުރިހާ ްއުފާފާގަތިކަން ްކުރިއެރުމާިއ ްސަބަބުން ްމަސަްއކަްތޕުޅުގެ ވޭ

ްދަުށގަ.ް ްވަރަށް ްއޮތީ ްވެސް ްހާލަތު ްޞިއްީޙ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްުއއްމީދުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ހޯދަްންބެލިއިރުަގއިްއެމްބިޔުލެންސްްއެންމެްފަހުންްމީގެްހަތަރުްަފސްދުވަސްްކުރިންްމީހަކުްބަިލވެގެްންއެމްބިޔުލެންސްް

ް ްއޮްތތާ ްބަޑިޖަހާފައި ްއޮތީ ްތަނެއ4ްްްފުރޮޅު ްމަރާމާތުކުރާ ްއެްއޗެއް ްއެ ްހަލާުކވީމާ، ްއެްއޗެއް ްއެްއެވސް ްވެއްޖެ. އަހަރު

މާ،ްނުފެނޭ.ްކުލަްބާވެގެންްކުލަްާއކުރާްތަނެއްްނުފެނޭ.ްއެއްެޗްއްދަބަރުޖަހައިފިއްޔާްދަބަރުކަހާްތަނެއްްނުފެނޭ.ްއެހެންވީ
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ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެކަންް ްޑަބަލް ްއޭގެ ްމީހުން ްއަންނަ ްދިޔައިމާ،ްފަހުން ްމާޒީަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދުވަސްތަެކއް އެކަހަލަ

ްކުރަންޖެހިފަ.ް ްޑަބަލްކޮށް ްޮއތީ ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްަކމެއް. ްގެންގުޅެންޖެހޭނެ ްިވްސނުމުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އެއީ

ްހި ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްލޯންޗަްށްއެހެންކަމުން ްގެްނގޮސް ްލައިގެން ްފަށްޖެހިއެނދަކަށް ްމީހާ ްދުށީ،ްއެ ްމަންޒަރެއް ތާމަހުރި

އެރުވިްތަން.ްއެކަމަކުްއޮވޭްީދފައިްއެމްބިޔުލާންސެއް.ްކުރީްވެރިކަމުގެްސަުރކާރުތަކުންްެއމްބިޔުލާންސާްއެއްޗެހިްދީފައިް

ްއިން ްއޭގެ ްތަނުގަ. ްއޮތް ްއޮތީ ްއެމްބިުޔލާންސް ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޑިޖަހައިގެންްހުރޭ. ްފުރޮޅު ްނުވަތަ ްހަލާކުވެގެން ޖީނު

ބާއްވާަފއިްއޮންނަތާްތިންހަތަރުްއަހަރުްވެފައިްއެްއެްއޗެހިްޮއތީ.ްއާރޯތާނާްެއއްޗެހި،ްއެކަަމކުްއަަޅއިނުލުމުގެްސަބަބުްން

ްދެ ްކަންތައްތައް ްއެ ްނެތި، ްކަންފަތެއް ްައޑުއަާހނެ ްދެއްކީމަ ްވާހަކަ ްއެަކމުގެ ްނެތި، ްލޮލެއް ްބަލައިލާނެްބަލައިލާނެ ްއކީމާ

ްޤައުމުަގިއް ްގޮތުން ްނަތީޖާއެްއގެ ްޭއގެ ްފެނިގެންދިޔައީ. ްމަންޒަރު ްދިޔަ ްނެތި ނިޑއެއް ްސިކު ްވިސްނާނެ ްނެތި، ލޮލެއް

ްވާހަކަތަެކްއް ްގިނަ ްމާ ްއަޅުަގނޑު ްމޭރުމުން ްމި ްއާދެ، ްކުރަންޖެހިފަ. ްޑަބަލްކޮށް ްއޮތީ ްމި ްކަމެއް ްކޮންމެ ކުރަންޖެހޭ

ްގަސް ްައޅުަގނޑު ްނުނިމިްދައްކާކަށް ްއިމާރާތެއް ްބުރި ްދެ ްހޯލުތެރޭގަިއ ްްސކޫލު ްއިސްދޫގެ ްއެހެންނަމަވެސް ެތއްނުކުރަން.

ްހޯދަންް ްބަޖެޓު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްެއއަށްވެސް ްަދންނަވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްެވއްޖޭ ްއަހަރު ްހަތަރުފަސް ްވެސް ހުންނަތާ

ްވާހަކަ ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސަްއކަތްކުރަން. ްއެްއވެސްްއަޅުަގނޑު ްއަަޅއިލާނެ ްއެކަމާ ދެއްިކޔަސް

ްއާދޭާހް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްފެނިފައެއްނުވޭ. ްމީހެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްލޮލެއް، ްދެކޭނެ ްކަންފަތެއް، އަުޑއަހާނެ

ްހު ްހުރި ްޭއރުގައިްނުކުެރވި ްބަޖެޓުަގއި ްފަހަރުްމިްފާސްކުރެވޭ ްމި ްއެދެން ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއަދި ރިާހްއެކު

ނޑުމެންެގްހުރިހާްދާއިރާއަކަްށްކޮންމެެވސްްމިންވަރެްއްެވގެންދިޔުން.ް ކަމެއްްކުެރވޭނޭްގޮތެްއގެްމަީތންްރާވަިއގެންްއަުޅގަ

ް ްއޮތް ްމި ްކުިރއަށް ްޚާއްަޞކޮށް ްހެދި،ްއަިދ5ްްއަދި ްކޯުޒވޭ ްދޭތެރޭ ްަކޅައިޫދއާ ްާއއި ްދަނބިދޫ ްނިމިގެންދާިއރުގައި އަހަރު

ްރަްއޔިތުް ްދިރިއުޭޅ ްފަދަްއެތާނަގއި ްހޮިޅޔަންދޫ ްނުވަތަ ްފޮަނގާދޫ ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްއެްއޗެހި ްވަޒީފާތަކާ ްކައިރިން ންނަށް

ްދޮރުް ްމަގުފަހިކޮށްދީ،ްއެކަުމގެ ްއެކަުމގެ ްނުވަތަ ްލައި ްބިޑަށް ްމިނިސްޓްރީން ްޓޫރިޒަމް ްގޮތަށް ްހެދޭނެ ްރިސޯޓެއް ރަށަކުން

ްފަސޭހަވެގެންދާނެ ްއެކަން ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްއޭރުން ްލުއިފަސޭހަްހުޅުވާލަދިނުން. ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންަނށް ްއަދި .

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްއިތުރުެވެގންދާނެ. ްވެސް ްތަނަވަސްކަން ްއަދި ްލިބިގެންދާނެ. ކަމެއް

ްރި ްކައިރީ ްމާލޭ ްއަށް.ްއަދި ްމާލެ ްއަންނަންޖެހެނީ ްހޯދަން ްވަޒީފާ ްހޯދުމަށްފަހު ްތަޢުލީމު ްގިނަކުދިން ސޯޓުަތކަށް.ްތެރެއިން

ްލިބުނީ.ް ްމާކެޓެއް ްިވްއކައިލާނެ ްފަރުމަސްކޮޅު ްމަސްކޮޅު، ްބާނާ ްމަސްވެރިން ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްބަދަލުަގއި އޭގެ

ްިވއްަކއިލާނެ،ް ްނުހިކެނީސް ްކިރުަތްއ ްއޭެގ ނޑަިއގެން ްކަ ްތަކެިތ ްއެ ްުނވަތަ ްސާމާނު ނޑުވެިރކަުމގެ ްދަ ނޑުވެރިްނގެ ދަ

ނީ.ްއަދިްައޅުަގނޑުެމންގެްތެރެއިންްަތއުލީމުްހާސިުލކޮށްގެންްނިކުންނަްޓޫރިޒަމްްތާޒާކަންމަތީްިވއްަކއިލާނެްމާެކޓެއްްލިބު

ދާއިރާްއަށްްނުވަތަްއެހެނިހެންވެސްްމަސްނޫޢީްދާއިރާތަކަށްްޝައުޤުވެިރކަންްހުންނަްކުދިންނަށްްވަޒީފާލިބޭނެްފުރުޞަތުް

ްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްލުިއވީ. ްވެސް ްަސރުކާރަށް ްހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. ނޑުމެންްްވެސް ްއަޅުގަ ްލިބުނީ. ްެވސް ފައިދާ

ްކުރަންް ްމިއީ ްކުރިއެރުމަކީ. ްިމީއ ްއަކީ. ްތަަރއްޤީ ްމިއީ ްއެހެންކަމުްނ، ްލިބުނީ. ްވެސް ްލުއިފަސޭހަކަން އެންމެންނަށް
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ްއަުދގެް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކީ. ްކުަރންޖެހޭ ްމިއީ ްކަމަކީ. ބޭނުންވާ

މްހޫރިއްޔާްައކީްމިފަދަްހުރިހާްކަމެއްްއަލުންބަލުންްފަށައިގެންްކުިރއަށްްނެރެދެްއވަިއ،ްނަތީޖާްނެރެދެއްވާަފިއްރައީސުލްޖު

ްއެަތއްް ހުރިްލީޑަރެކޭ.ްއެހެންެވއްޖެްަކމަށްްވަންޏާްެއްމަނިކުފާނަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްލިިބއްޖެއްާޔްެއކަންްޭއގެ

ްއަޅުް ްމެދުަގއި ްކުރާނެކަމާ ްލޮުބވެިތްގުނައަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންީވމާ، ްޝައްެކއްނުކުރަން. ްއެްއވެްސ ނޑުމެން ގަ

ް ްއެިދ ްލެްއވުން ްކަުމގަިއ ްއަހަެރއް ްއުފާފާގަތި ްއަހަރަކީ ްއޮތް ްކުިރއަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްޙަޟްރަތަްށްهللا ތަޢާލާ

ްިލބުމަ ްބާއްަޖވެރިކަން ްނަސީބާއި ްކުރިއެރުާމއި ްއެންމެނަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްދުޢާކުރަމުން،ްދުޢާކުރަމުން، ްއެދި ށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެްރޯދިބަރަކާުތގަިއްބަރަކާތްލައްަވއި،ްރޯދިބަރަކާްތްއިތުރުކުރަްއވަިއ،ްއެންމެންެގްހިތްތައްްއެކުވެރިކުަރްއވަިއ،ް

ް ްތައުފީުޤ ްހެޮޔ ްދިރިުއޅުމުގެ ްއަމާންކަންމަތީަގއި ްދެްއވުްންهللاްއެުކވެރިކަމާިއ ްުއއްމަތަށް ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަޢާލާ

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްދިްދުޢާކުރަމުންްއަޅުަގނޑުްވަިކވެލަން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތުއެ

ް

ްސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީކެ

ްރައްޔިތުން ްއިންތިޚާބަށްފަހު ްރިޔާސީ ްވާަދވެރި ްިނމިގެންދިޔަ ްމި ްވެސް ނޑު ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ެގްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނުޑގެް ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްާޔމީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބުކުެރވުނު އަޣްލަބިއްޔަތުން

ްއެމް.ީޑ.ޕީގެް ްއަުޅަގނޑު ްހަމައެާއއެކު ްނަމުގައިްވެސް.ްއަދި ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރަްއޔިތުންގެްނަމުަގާޔްއަދި ދާއިރާގެ

ްމެންބަރުންނަށާ ްފަށްފަށުންްއެންމެހައި ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހަިއ ްވޯޓުެދއްިވ ްާތއީދުޮކށް، ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ އި

ްހަރުދަނާ؛ް ްނިންމެވި ްއެ ްނަީޝދު ްރައީސް ނިޑޑޭޓު ްކެ ްރިޔާީސ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްމަނިކުފާ ްއެ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްހަރުދަނާ ްމުހިއްމު ްނިންމެވި ްއެ ްޓަކައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމްޤައުމަށް ްވަރަށް ްެވސް ނަށް

އެކުްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއަޅުަގނޑަށްްައޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްހަޔާތުގަިއްފުރަތަމަްފަހަރަށްްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއް

ްރައްޔިތުންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަވާލުކުރެވުނީ. ްމި ްމިއަދު ްމަސްއޫިލއްަޔތު ްޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ްސަރުކާރެއް ްޤާނޫނީ ްށްއޮތް

ްެއކު،ް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއެއްގޮަތށް ްނިންމުމާ ްހަރުދަނާ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްޕާޓީން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޔަޤީންކަންއަުރވަން،

ނޑުް އަޅުަގނުޑގެްޤާބިލުކަންްތަންދިންްއެންމެްފުޅާްދާއިރާއެްއގަިއްއެްމަސައްކަތްކުރުންމަތީްދެމިހުންނާނެްކަމަށް.ްއަޅުގަ

ްމެންބަރު ްގިނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަުރކާރުންްވެސް ްބަޣާވާތުގެ ްޤަބޫލުުކރެވޭ ްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ްފަދައިްނ ްފާހަގަކުރެއްވި ން

ްބޭނުންާވް ްއިްނތިޚާބުކުރިްސަރުކާރުން،ްަރއްިޔތުންގެްސަރުކާރުން ްބަޖެޓަށް،ްރައްޔިތުން ްޮއތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި މަޖިލީހަށް

ނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންްފަދަްބަދަލުތަކެއްްގެންނާނެްފުރުޞަތުްމިްމަޖިލީހުންްދޭންޖެހޭނެްކަ މަށް.ްހަމައެއާެއކުްއަުޅގަ

ްވަޢުދުތަކެްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްސަރުކާރުްނ ްކޯލިޝަން ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުގެ ްޔާމީން ްަސރުކާރުން ްއޮތް އިންތިޚާބުކުރެވިަފއި

ް ްފުރަތަމަ ްތެޭރގަިއ ްވަޢުދުތަކުެގ ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްވެފައި ްފުއްަދއިދ122ްެރައްޔިތުންނަށް ްތެރޭގަިއ ްއވަންްދުވަްސ

ްފުއްަދއިދެްއވަންް ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްފުރަތަމަ ްިހމެނިފައިވޭ. ްވެސް ްކަންތައްތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ްހުރި ވަޢުދުވެފައި
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ވަޢުދުވެފަިއވާްވަރަށްްގިނަްަވޢުދުތަކެއްްވެސްްޭއގެތެރޭަގއިްހިމެނިގެންވޭ،ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެްސަބަބުތަކަށްްޓަަކއިް

ސަރުކާރުންްގެންނަންްބޭނުންްބަދަލުތައްްގެންނާނެްފުރުޞަތުްމިްމަޖިލީހުންްދޭންޖެހޭނެްްވެސްްމިްބަޖެޓަށްްއިންތިޚާބީ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް ްސަރުކާރުން ްބާޣީ ްބަޖެޓުަގއި، ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްހަމައެއާއެކު ްޤަބޫލުކުަރން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަްންްބަޖެޓުގައިްއެންމެްއާދަިއގެްމީހާްއަށްްވެސްްފާހަގަކުރެޭވވަުރގެްގިނަ މައްސަލަތަެކއްްހުރިކަންްއަޅުގަ

ްދަރަިން ްމިންވަރުތަކާއި ްހުރި ްފާހަގަކޮށްފަިއ ްކަމަށް ްހުރި ްދަރަިނ ްަދއުލަތުގެ ްއެގޮތުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުން

ް ްބޭނުން. ްފާހަަގޮކށްލަން ްައޅުަގނޑު ްދިާމނުވާކަން ްއަދަދުތައް ްހުރި ްަކނަޑައޅާފައި ްބަޖެޓުަގއި މިގޮތުންްދައްކަން

ް ްފޮތުގެ ްބަޖެޓު ްޭބނުން ްފާަހގަކޮށްލަން 38ްްއަޅުަގނޑު ްަދރަންޏަކީ ްދައުލަުތގެ ްސަފުހާގައި 2.5ްަވނަ ަދއްކަންޖެހޭް؛

ް 2.5ްްދަރަންޏަކީ ްއަދަދަކީ ްފައިާސެގ ްބަޖެޓުކުރި ްދައްކަން ްފާހަގަކޮށްފަިއ، ްކަމަށް ްުރފިޔާ ބިލިއަނ1.77ްްްބިިލއަން

ދެްއަދަދުްދިމާނުވާކަންްއަޅުަގނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްރުފިޔާކަންްފާހަގަކޮށްފައިްއޮތުމުންްއެ

ްއެބަް ްއިޝާރާތްކޮށްފައި ްާޔމީން ްރައީސް ްކެންޑިޭޑޓް ްރިޔާސީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްބޭނުން ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ހަމައެއާެއކު

ް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްފާހ4ްައޮތް ްކުޑަކުަރްއވާނެކަން. ްރުފިޔާ ްިމްބިލިއަން ްމަގެއް ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ގަކޮށްފަިއވާއިުރަގއި

ްމިް ްބަޖެޓަށް ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޯންނާނެކަން ްސަރުކާރަށް ްއެ ްބަދަލުނުގެނެސް ބަޖެޓަށް

ް ްއެ ްތެރޭަގއި ްބަދަލުތަކުގެ ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާބީ ްހުށަހަޅާ، ްއުނިކުރާނ4ްްެސަރުކާރުން ްރުފިޔާ ްބިލިއަން

ްއަޅުަގނުޑް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހޯދަންޖެހޭ ްރުހުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ގޮތްތަެކއް

ްިމް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްގޮތަަކށްކަން ްކޮން ްއުނިކުރަނީ ްއަދަދެއް ްޮބޑު ްއެވަރު ްބަޖެޓުން ްަދއުލަތުެގ ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްސާފުވާންޖެ ްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓުގައިްރައްޔިތުންގެ ްމި ްދަންނަވަންޖެހުނީ ްމި ްމިހެން ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހޭ

ްވެފައިާވ،ް ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާބީ ްބަޖެޓުގައި ްގެންދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅި ްމިހާރު އާމްދަނީ؛

ްދަން ްމިސާލަކަށް ްވަޢުދުތަްއ؛ ްޮބޑެތި ްވެފައިވާ ްކަމަށް ްކޮށްދޭނެ ްމަސްވެރިންނަްށްރައްޔިތުންނަށް ްވާނަމަ، ްކަމަށް ނަވާ

ްހާސްް ްއަށް ްވަޢުދުވެފަިއވާ ްދޭން ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްއާއި ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްވަޢުދުވެފައިވާ ްދޭން ްނުބޭނިޔަސް ބެޔަސް

ްދަރިންް ްއޭެގއިތުރުން ްހަމަ ްއަިދ ްރުފިާޔއާ، ްހާސް ްފަސް ްވަޢުދުވެފަިއާވ ްދޭން ްޭބފުޅުންނަށް ްއުމުރުގެ ްދޮށީ ްާއއި ރުފިޔާ

ްޚަރަދުތައް.ްްބަލަން ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޚަރަދުތަކަކީ ްމިހިރަމިހިރަ ްއިނާޔަތާ، ްވަޢުދުވެފައިވާ ްދޭން ްމައިންަނށް ްތިބޭ ގޭގައި

ްވަޢުުދވެފަިއވާް ްދެއްވަްނ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަދަދުތަެކއް ްމިވަުރެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަދަދުތަްއ ްބޮޑެިތ ވަރަށް

ބަޖެޓާްއެކުްުހށަހަޅައި،ްމިްމަޖިލީހުގެްރުހުންނުހޯދާްމިވަރުގެްއަދަދުތަެކްއްްސަރުކާރަކަށްްއާމްދަނީްހޯދޭނެްގޮތްތަެކއްްމި

ްނުކުޭރ.ް ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްޤަބޫލެއް ނޑި ްސިކު ްައޅުަގނޑުގެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްކަމަށް ްކަމަށް،ްހޯދިދާނެ ނެރެވިދާނެ

ްފެންނާކަށް ްތެެރއަކުން ްބަޖެޓުގެ ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްފުރުޞަތެއް ނުޑްްއެ ްހުރީ،ްއަުޅގަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ނެތް.

ޔަޤީންކަންްމިްއަރުވަނީްމިްަމޖިލީހަށް،ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުްޔަޤީންކަންްމިްއަރުވަނީްކޮންމެްސަުރކާރެްއް

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުެގ ްސަރުާކރަކުން ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ްަރއްޔިތުްނ ްިވޔަސް ްކަމުގަިއ
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ްމިް ްއަސަރު، ްނޭދެވޭ ްއޭެގ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދިވެހި ްަކމަކަށް؛ ްކޮންމެ ްކުެރވޭ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުެގ ްާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެއްބާރުލުންދޭންް ްފުރިހަމަޔަށް ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންެމްކަމަކަށް ްނޭދެވޭްއަސަރުނުކުރާނެ ްއޭގެ ްއިޤްތިޞާދަށް ޤައުމުގެ

ްގޮތުް ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއާމްދަނީއަކުންްތައްޔާރަށް. ްލިބޭ ްމި ްޤައުމަށް ްމި ްމިހާރު ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ގައި

ްވެްސް ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ްމާހިރެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްކޮޅު ްިކތަންމެ ްއެއީ ްގޮތެއް ްއެއްެވސް ްކުރެޭވނެ ްއިތުރުނުކޮށް އާމްދަނީ

ބައްދަުލްޚަރަދެއްްކުރުމުގެްޤާބިލުކަެމއްްނެތްކަންްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްސާފުކޮށްްޔަޤީންވޭ.ްަދއުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީއަކާްނު

އެްއވެސްްސަރުކާރަކަްށ،ްއެްއެވސްްއިޤްތިޞާދީްމާހިރަކަށްްީވކަމުގަިއްިވޔަސްްވެްސްއަދިްކިތަންމެްކުޅަދާނަްބޭފުޅަކަްށް

ްއިތުރުކު ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން، ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްެއީއކީ ްވެސް ްިވޔަސް ރަންްވީކަމުަގއި

ްގެންނަންޖެހޭް ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެއްބަސްވެ، ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތްތަަކށް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްގޮތްަތކެއް ްސަރުކާރުން އިންތިޚާބީ

ނޑުްކުރިންްފާހަގަކުރިހެްން ބަދަލުތައްްގެނައުމަކީްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުގައިްއަުޅަގނޑުްފާހަގަކުރަން.ްހަމައެއާެއކުްއަުޅގަ

ްގި ްވަރަށް ްފޮތުގައި ްމިހާރުްބަޖެޓު ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްސުވާލުއުފެދޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ނަ

ްފޮތުގެްސަފުހާްނަންބަރުް ްބަޖެޓު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްބަޖެޓުގަ.ްމިާސލަކަށް ްުމވަްއޒަފުންެގ38ްްހުށަހެޅިފައިވާ ަގއި

ްއެއްކު ްއެަލވަންްސ ްއެލަވަންސަށް؛ ްމުވައްޒަފުްނެގ ްއަށް، ްމުސާރަ ްޖުމްލަ ްލިބޭ ްއަދަދ5.48ްްުރުމުން ްމި ބިލިއަން

ބިލިއަނ5.695ްްްމުަވްއޒަފުންނަށްްހިނގާްޚަރަދުެގްަތފްސީލުގައ2213ްްިގަިއ117ްދައުލަތުގެްބަޖެުޓގެްސަފުހާްަނންބަރުް

ްޕަބް ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްއަދަދުތަުކަގ.ްހަމައެއާއެކު ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ްހުރި ްއެބަ ްތަފާތުތަކެއް ްބޭންކުްބޮޑު ލިކު

ރޑްރޯކުެރވިފަިއވާްމިންވަުރގެްއަދަދުްބަޖެޓުްފޮތުގައިްބަޔާްނކުރެވިަފއެއްްެނތް.ްއެމް.އެމް.އޭގެްަގވަރުނަުރް އެަކއުންޓުްޯއވަ

ް ްއަދަދު ްމި ްގޮތުން ްހާމަކޮށްފަިއވާ ްމީޑިާޔގައި ްނޫްސ، ްާއއި ްކޮމިޓީ ްއަރާފަިއވޭ.1.7ްްމާލއްޔަތު ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިައން

ނޑުމެންްމިްމިހެންކަމުން،ްމިްއަ ދަދުްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިނުވަނީްއެްމިންވަރަށްްފައިސާްޗާޕުކުރީތޯ.ްެއއީްވެސްްއަުޅގަ

ްއަރިހުންް ްަގވަރުނަުރގެ ްއެމް.އެްމ.އޭެގ ްކަމެއް. ްާސފުކުރަންޖެހޭ ްކުރީަގއި ްނިންމުމުގެ ްގޮތެއް ްބަޖެޓަށް ްމި މަޖިލީހުން

ްޗާ ްފައިސާ ްޤައުމުގައި ްމި ްސާފުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެހެންެވއްޖެ ުޕކުރެްއވީތޯ.

ްދިޔުންް ްއަަރިއގެން ްމައްޗަށް ްައގު ްވެްއޓި،ްޑޮލަުރގެ ްއަގު ްފައިާސގެ ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ބަލަންޖެހޭ

ްހިނގަ ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްކަންތައްތަކެއް ްކިތަންމެ ްކުރާނެ ްސީދާ ްައސަރު ްއޭގެ ްއިޤްތިޞާދަށް ްއެްފަދަ، އިފާނެ.

ކަންކަންްސަމާލުކަންދީގެންްޫނންްގޮތަކަށްްައޅުަގނޑުމެންްމިްބަޖެޓުގެްކަންކަންްމަޖިލީހުންްކުރިއަށްްގެންގޮްސގެންވާެން

ްހިމެނިފައިާވް ްބަޖެޓުގައި ްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ްހަމައެއާެއކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުރެޭވ. ްޤަބޫެލއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ްއި ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީ ްނަންބަރު ްސަފުހާ ްފޮތުގެ ްބަޖެޓު ްގޮްތތައް ްކުިރއަށ39ްްތުރު ްސަުރކާރުން ްއާ ްކަންކަްނ ްމި ގަިއ

ްިމް ްކަންކަމަކީ ްހުރި ްފާހަަގކޮށްފައި ްސަުރކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމި ގެންދާނެތޯ.

އެްބޭފުޅުންްމިްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދުްބައްޓަންކުރަްންްސަރުކާރު،ްމިހާރުްމިްއޮތްްކޯލިޝަންގެްސަރުކާރުގެްވަޢުދުތަކާއި

ްއެބަް ްސާފުކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންކަންތޯ ްގެންދާނެ ްކުރިައށް ްެއްބޭފުޅުން ްކަންކަުމެގްތެރެއިން ްގޮާތ،ްމި ބޭނުންވާ
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ްޤައުުމގެ ްމި ްފުރުަޞތެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރިހެން ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު އިޤްތިޞާުދްްޖެހޭ.

ްސަރުކާރުންް ްމި ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްޓަކައި ްރަނަގޅުކުރުމަށް ްހާލަތު ްދިރިއުޅުމުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ރަނގަޅުކޮށް،

ްާއއިް ްޤާނޫނުތަކާ؛ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްތެރެއިން ްގެނެސްދީފަިއާވްމެނިފެސްޓޯގެ ރައްޔިތުންނަށް

ތިޞާދުްތަނަވަްސކޮށް،ްަޤއުމުގެްފުއްދުންތެރިކަންްއިތުުރކުރަންްއެްބޭފުޅުންްބޭނުންވާްޤާނޫނުތަކާްޚިލާފުނުވާްގޮތަށްްއިޤް

ްވުމަީކް ްޤަބޫލުކުރާތީ،ްއެހެން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްޭދންޖެހޭނެ ްފުރިހަމަޔަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތު ްކުރުުމގެ ކަންކަން

ްބަޖެޓުގަިއްއާމް ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްކަެމއް.ްމިއަދު ްމިހާރުްއެކަީށގެންވާ ްކަންކަމަކީ ްހުރި ނޑައަާޅފައި ްކަ ްހޯދުމަށް ދަނީ

ްަޓކަިއް ްސަބަބަށް ްއެކަީށގެންާވްކަމެއް.ްމި ްހަމަ ްވުމީ ްކަންަކމަށް ްނުހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްިސޔާަސތުގެ ްސަރުކާުރގެ ްއޮތް މި

ް ްއިްނތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ްފުރުޞަތު ްބަަދލުގެނައުމުެގ ްބަޖެޓަށް ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުާރ ްއަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށްްވެސް

ނޑުެގްދާއިާރްއަށްް ްބޭނުން،ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން.ްހަމައެއާއެކު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ދޭންޖެހޭނެ

ް ްފަށާފައިވާ ްކޮށްދޭން ްސަުރކާރުން ްބަދަލުކުރުމ2229ްްާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބަޣާވާތުން ްވެރިކަން ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަަނ

ްބަޖެ ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްހުރިްހިސާބަށް ްމަރުޙަލާަގއި ްއެކި ްމަޝްރޫޢުތަުކގެ ްއެކި ްމަޝްރޫޢުތައް، ްހިމެނިފައިވާ ޓުގައި

ް ްމިދިޔަ ްކަމެއް.2ްްމަޝްރޫޢުތައް ްހިތާމަކުރާ ްނިހާޔަތަށް ްއަޅުަގނޑު ްހުއްޓިފައިާވކަމީ ްނުކުެރިވ ްކަމެއް ްއެއްެވސް އަހަރު

ްކަންކުރަމުން ްެވސް ްސަުރކާރުތަކުން ްމާޒީވެދިޔަ ްއުއްމީދުކުރަން ްސަރުކާަރކުްންްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްއުސޫލުން، ދިޔަ

ްފެށިފައިާވް ްދާއިރާަގއި ްކެނދިކުޅުދޫ ްއުސޫލުން ްއިސްކަންދިން ްނިންމުމަށް ްސަރުކާރުން ްއަެނއް ްމަޝްރޫޢުތައް ފަށާފައިވާ

ށް.ްމަޝްރޫޢުތައްްއިންތިޚާބުކުރެުވނުްރައްޔިތުންގެްސަރުކާރުންްތަފާތުކުރުމެއްްނެތިްފުރިހަމައަށްްނިންމަވައިދެއްވާނެްކަމަ

ނޑުްފާހަގަކޮްށލަންްބޭނުންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްލަންދޫގެްނަރުދަމާްއަީކް 2213ްވަނަްއަހަރާއ2212ްްިމިގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްބަޖެޓުކުރެވި، ްއަހަރު ްނުކުެރވިދ2213ްްާވަނަ ްމަސައްކަތެއް ްެއއްވެްސ ްވެސް ްދާއިރު ްނިމުމަކަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްމީ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެއްްމަޝްރޫޢެއް. ްބަލާއިރު ްއުސޫލަށް ްުހރި ްއައިއްސަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްކުރިން ގެ

ްއަހަރުް ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްމަޝްރޫޢުތަކަީކ ްހުރި ްުނގެންދެވި ްކުރިއަށް ްހުރެ ްސަބަބަކާ ްެއއްވެްސ ްބަޖެޓުކުރެވި، އަހަރު

ް ްމަޝްރޫޢުތައް. ްހުރި ްނިންމާފައި ްގެންޮގްސ ްކުރިއަށް ްއިްސކަންދީގެން ްހިމަނައިގެން ްބަލާއިރުްބަޖެޓުގައި ްުއސޫލަށް އެ

ްހިނގަމުންދާ؛ްވާހަކަް ްމި ްތެރޭގައި،ްމިހާރު ްއަހަރު ްމި ްހިމަނައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްއަކީ ްނަރުދަމާ ްލަންދޫގެ ވެސް

ް ްތެރޭގަިއ ްއަހަރުގެ ްފެށޭ ްައޅުަގނުޑ2214ްްއަކީ ްކަމުގައި ްމަޝްރޫޢެއް ްނިންމައިދޭންޖެހޭނެ ްތެރޭގައި ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްއެކަްނ ްޤަބޫލުކުރާތީ ްލަންޫދގަިއ ްހަމައެާއއެކު ްއަިދ ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްއެދޭ ްައޅުަގނުޑ ްކޮށްދެްއވުމަށް 4ްެއގޮތަްށ

ްއެްއވެްސް ްެއއިން ްޚަރަދުކުރެވި، ްކަންކަމަށް ްއެ ްވެސް ްފައިސާ ްއެ ްބަޖެޓުކުރެވިފައިވޭ. ްޓަކަިއ ްއެޅުމަށް ކްލާސްރޫމެއް

ްފާހަގަކޮށްލަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްނުވޭ. ްހިނގާފައެއް ްމާޅެންދޫގަިއްކަމެއް ްދާއިާރގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުން ން

ްމިހާހިސާބަށްް ްބަނދަރެއް ްހަލާކުިވ ްސުނާމީަގއި ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްހަލާކުވެފަިއާވ؛ ސުނާމީގައި

ްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްމާޅެންދޫގެްބަނދަރު.ްމިދިޔަްއަހަރުްެވސް،ްމިްހިނގާްއަހަރުްއެ ްމަރާމާތުނުކުރެވިވާްބަނދަރަކީ
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ްރައްޔިތުން،ް ްމާޅެންދޫ ްެނތް. ްކުެރވިފަެއއް ްމަސައްކަތެްއ ްއެްއވެސް ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވޭ. ްމަރާމާތުކުރަން ނުޑ ތޮށިގަ

ްެވއްެޖް ްއަހަރު ްބާރަތޭރަ ްއެދޭތާ ްލިބުމަށް ްފަސޭހަ ްމިސްކިެތއްގެ ްއެކަީށގެްނވާ ްވަރުެގ ްނަމާދުކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ރުްނިމިގެންދިަޔިއރުްއެްމަސައްކަތްްފެށުމާްވަަރށްްކައިރިއަށްްގޮސްފަިއވާކަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާ

އިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީްއާއިްރައީސްްއޮފީހާްބަދަލުކުރެވިފަިއވާްލިޔެކިޔުންަތކުންްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގެންްއެބަްއޮތް.ް

ްހިތްތަވާ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްދީނަށް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއުއްމީދުކުރަން ްކަންކަމަށްްއަޅުަގނޑު ްދީނީ ްވަޢުދުވަމުން، ްކަމަށް ނެ

ް ްނެތި ްަފސްޖެހުމެއް ްެއްއވެސް ްކަމަށް ްއެ ްސަުރާކރުން ްައއި ްވަޢުދުވަމުން ްކަަމށް ްއިްސކަންދެްއވާނެ ވަނ2214ްްަވަރަށް

ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު ްުއއްމީދުކުަރން. ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްކޮށްެދއްވާނެ ްއެކަން ްހިމަނުއްަވއިގެން ްބަޖެޓުަގއި ނުޑްއަހަރުގެ

ް ްބޭނުން ްއަދ2211ްްިފާހަގަކޮށްލަން ްކޮލެޖު، ްޖޫނިއަރ ްބިންގާެއޅިފަިއވާ ްކެނދިކުޅުދޫަގއި ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ކެނދިކުޅުދޫަގއިްައޅަންްސަުރކާރުންްނިންމާފައިވާްސީ.އެސް.އާރުގެްދަށުންްައޅަންްނިންމާފައިވާްނަރުދަމާގެްމަަސއްކަތްް

ްއެ ްޕީ.ޕީ.ެއމް، ްގޮތަށް ްވަޢުދުވެފަިއވާ ްފުރަތަމަ ްގޮތަށް ްވަޢުދުވެފަިއވާ ްކޯލިޝަނުން ްެއ122ްްމް.ޑީ.އޭ ްތެރޭަގއި ދުަވސް

މަސައްކަތްްފައްަޓވައިެދއްވާނެްކަމަށްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނުއްވައިގެން.ްައޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުަރންްބަޖެޓުކުރެވިފައިްމިދިޔަް

ނަރުދަމާއެއްެގްމުހިްއމުކަންްވަރަށްްބޮުޑްރަށަކަްށްްއަހަރުތަކުަގއިްނެތްްކަމުަގއިްިވޔަސްްވެސްްހެނބަދޫގެްަރއްިޔތުންނަކީ

ްކަމަށް.ް ްފައްޓަަވއިދެްއވާނެ ްމަސަްއކަްތ ްނަރުދަމާގެ ްހެނަބދޫގެ ްހިމަނުްއވަިއގެން ްބަޖެުޓގައި ްއަހަރުގެ ްމި ވެފައި،

ްުކޑަފަ ްއޮތް ްޮގސް ްހިނގަމުންހިނގަމުން ްމަަސއްކަތް ްުއއްމީދުކުރަން ްވަރަްށްބޮޑަށް ްހަމަެއާއއެކު ްބަނދަރާްއަޅުަގނޑު ރީ

ްމަސައްކަްތް ްސްކޫލުގެ ްްސމާޓް ްގެްނގޮސްފަިއވާ ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްމަސައްކަތް ްޤާއިމުކުަރން ްކުޑަފަރީަގއި އަދި

ްނިންމާލަމުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމށް. ްނިންމައިދެްއވާނެ ްެގންގޮސް ްކުރިއަށް ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްސަރުކާރުން އިންތިޚާބީ

ްއަ ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ްިމްވެސް ްގޮުތގައި ްމެންބަރެއްގެ ްޕާޓީއެްއގެ ްސިޔާސީ ްއިދިކޮޅު ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ކީ

ނަޑއަޅަިއގެންނޭ.ް ްޢަޒުމްކަ ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްޒިންމާދާރު ްޓަކައި ްޒިންާމދާރުކުރުވުމަށް ްސަރުކާރު މަޖިލީހުގައި

ްއިތުރުކުުރމަށް،ްރައްޔި ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްޔަޤީންކަންއަުރވަމޭ ްޓަކަިއްއަޅުަގނޑު ްުފއްދުމަށް ްވެފަިއާވްވަޢުދެއް ތުންނަށް

ްނެތިް ްސަބަބެއް ްއެކަީށގެންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއެްއެވސް ްމަސައްކަތްކުރާ ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާބީ ސަރުކާރުން،

ްދައުރަކީ ްމި ްުއއްމީދުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްދެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަން ްކުރިމަތިުނކުރާނެކަމުގެ ްހުރަހެއް މިްްއެްއވެސް

ނޑުްއުއްމީދު؛ްުޝކުރިްއޔާ. ްޤައުމަށްްފާގަތި،ްރަްއޔިތުންނަށްްއިޚްލާޞްތެރިްވެރިކަެމއްްކޮްށދޭނެްދައުރެއްްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫްދާ

ް ްކީރިތިވަންަތ ްގަދަ `ް ްޝުކުރުކުރަންهللا ްޙަމްދާއި ްއަށް ްވަތަޢާލާ ްފޮނުއްވި:ްސުބްހާނަހޫ ްއުއްމަތަށް ްމި .

ްރަސޫލާ ްމާތް ްފޮނުްއވި ްދެއްކެވުމަށް ްތެދުމަުގ ްރަސޫލުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުޙައްމަދު ްޞައްލަްهللا ޢަލައިހިްهللا

ްދުޢާކުރަން.ް ްއެދި ްބަަރާކތްލެއްވުން ްސަލާމާއި ްޞަލަވާތާއި ްއާލުައޞްޙާބުންނަށް ްނަބިއްާޔގެ ްމާތް ްއެ ވަސައްލަަމއަށާއި
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ްތާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީްސ،ްއާދެ! ްވަނަ ްފަސް ްރާްއޖޭގެ ްއިންތިޚާބަކުން ްއިންސާފުވެރި ްވަރަށް ްވާަދވެރި، ްވަރަށް ީޚ،

ްދަންނަވަން.ް ްމަރުޙަބާއެްއ ްހޫނު ްވަރަްށ ްފުރުޞަތުގަިއ ްމި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ްއޮނަރަބަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްރައްޔިތު ްލޮބުވެތި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެަހއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޚާއްޞަކޮްށްއަދި ްއަދި ްފުރުޞަތުގަިއ، ްމި ންނަށް

ްޤާބިލުކަްން ްގެނެސްދިނުމުގެ ްތަރައްޤީ ްޝައުުޤވެރިކަމާިއ ްގެނެސްދިނުމުެގ ްތަރައްޤީ ްސަުރާކރު؛ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އިްލިބިފައިވާްސަރުކާރުްގެނައުމަްށްޓަކައިްރަްއޔިތުންްވޯޓުދެްއިވްރައްޔިތުންނަށްްޝުކުރާއިްުމބާރަކުބާދީްމިްފުރުޞަތުގަ

ނޑުމެންްމިއަުދްމިްވާހަކަދަްއކަމުންްމިްދަނީްދިވެހިރާއްޖޭެގް ވަަނ2214ްްއަރިސްކުރަން.ްަޝއްެކއްނެތްްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ް ްަވނީ ނަޑއަޅާފަިއްމި ްކަ ްބަޖެޓަްށްމިހާރު ްގޮތުން.ްދައުލަުތގެ ްެބހޭ ްބަޖެޓާ ްަދއުލަތުގެ ްރުފިޔާ.16.4ްްއަހަރުގެ ބިލިއަން

ް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވަޅުޖަހާފައިކަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ

ްނޫންް ްނެތިެއއް ްސަބަބުތަކެއް ްދަށަށްކަން.ްއޭގެ ްދުވަހަށް ްދުވަެހއް ްދަނީ ްމި ްފައިސާ ްބޭރު ްލިބެމުންދާ ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ްދިވެހިރާ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަނީކީ. ްމި ްލިޭބްމިހެން ްއާމްދަނީއެއް ްބޮޑު ްެއންމެ ްއަށް އްޖެ

ް ްމިދިޔަ ްފަތުރުެވރިކަންކަން. ްއަކީ ްލިޭބ5ްްއިންޑަސްޓްރީ ްއާމްދަނީއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްވެގެންދިަޔއިުރގައި އަަހރު

ްދަންނަވަީން ްމި ްމިހެން ްެއއީ، ްހީނަރުވެފަ. ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވަނީ ްމި ްއިންޑަސްޓްީރ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ްއެންމެްފަތުރުވެރި ްފަތުރުވެރިކަން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްޒަމާނުއްސުރެ ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްހީނަރުވީ ްއިންަޑސްޓްީރ ކަމުގެ

ނޑުމެންނަށްް ބޮޑަށްްމިްއަންނަނީްޔޫރަޕުގެްޤައުމުތަކުން.ްޔޫރަޕުްޤައުމުތަކުންްމިްއަންނަްޓުއަރިސްޓުންްމިްވަނީްއަޅުގަ

ްމިހެން ްމަދުވެފަ. ްވަރަްށ ްވަނީ ްމި ްކަންތައްތަްއްްޙަޤީޤަތުގައި ްތަރައްޤީގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ވާންޖެހުނީ

ްއަދިް ްއިޝްތިހާރުތަކާ ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުން ްިވޔަފާރީެގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދި ްނުގެންެދވި، ކުރިއަށް

ނޑުމެންނަށްްމިްމާކެޓިންގެްދާއިރާްއިންްކުރަްނޖެހޭްކަންތައްތައްްވަޅުޖެހިފައިްއޮތުމުގެްސަބަބުން.ްއެހެން ނޫންނަމަްއަޅުގަ

ނޑުްިމއަދުގެްސަރުކާރަްށް ލިބޭްއާމްދަނީގެްބަދަލުގައިްޭއެގްދެގުނަްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްލިބިގެންްދިޔައީސް.ްއަުޅގަ

ވަނަްއަހަރުްސުނާމ2224ްްީމިްގޮވާލަނީްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށް،ްިވސްނުންފުޅަށް؛ްހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަވާށޭ،ް

ްއަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިަޔއިރުަގއި ްުކރިމަތިލައިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްއިންޑަސްޓްީރ2225ްްއިްސ، ްއެ ްއަހަރު ވަަނ

ނޑުމެންް މިލިައންްޑޮލަރުވަނީްމާކެޓިންްއާއ15ްްިވަޅުޖެހިފައިްއޮތްްވަޅުޖެހުމުންްއަރައިގަތުމަށްްޓަކައިްއެްއަހަރުްއަޅުގަ

ްސަ ްޭއގެ ްޚަރަދުޮކށްފައޭ. ްާމކެޓާިއްއެްޑވަޓަިއޒްމަންޓަށް ްގެއްިލގެންދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަލހެއްފަހެއްނެތި ބަބުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރާހިްތވަނީްމިް ގެއްިލގެންދިޔަްއެންމެހައިްިވަޔފާރިތައްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްަވނީްލިބިފައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދަ ްއިޤްތިޞާދު ްަޙޤީޤަތުގައި ްއަިދ ްސަރުކާރު، ްއަިއ ްމި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްޙަޤީޤަުތގައިްއިޤްތިޞާދު ްސަރުކާރު، ްނނަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެްއިްނޑަސްޓްރީްއަށްްދިމާވެފައިމިވާްަވޅުަގނުޑތަކުންްއެރުވުމަށްްޓަކައިްބޭުނންވާްއެންމެހައިްކަންތައްތަްއް

ްއިޤްތިޞާދުގައިް ްވިސްާނލަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްއޮތް. ްއެބަ ްއަުޅަގނޑު ްުއއްމީދު ކޮށްދޭނެކަމުގެ

ްބަރަވެލިްއަޅު ްމިހިރަ ްއަތުަގއި ނޑުމެން ްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތައް.ްއަުޅގަ ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްއިތުރަށް ްމިހާރު ަގނޑުމެން
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ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްހޯދަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮްތތަކެއް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްފަޅުަރށްރަށުން ްއެންމެހައި ްނާރާ ނޫން

ްތަންތަނަކުން ްހުރިހާ ްތަންތަނުން، ްގޮތްތަެކއްްްފަރުގިރި ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދައުަލތަށް، ދިވެހި

ްމުއްސަނދިް ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮށްފަ ްޔޫޓިލަިއޒޭޝަން ްލޭްނޑް ްވެސް ްޤައުމުތަުކގައި ްހިމެނިފައިވާ ްކަމުަގއި ްގޮތުގަ.ްޤައުމުތައް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްވަނީ އި

ްބުނާް ްމިސާލަކަށް ްދޫކޮްށފައެއްނުޭވ. ްޤައުމުތަކުން ްއެ ްޮގތުގައި ްބޭކާރު ްބިމުން ްޤައުމުތަކުގެ ްއެ ްވެސް ްކަިއވަތެއް އެންމެ

ނަމަ،ްޔޫރަޕުގެްއެންމެހައިްޤަުއމުތަކަށް،ްސުިވޒްލޭންޑަށްްބެިލޔަސް،ްޖަރުމަނަށްްބެލިޔަސް،ްއަދިްމިހެންްގޮސްްޖަޕާނަށްް

ބެލިޔަސް،ްމިހެންްގޮސްްދުިނޔޭަގއިްތަރައްީޤވެފަިއވާްހުރިހާްޤައުމެއްގެްތިްބޭފުޅުންްވިްސނާވަަޑއިގަންަނވާ!ްނުހުންނާނެް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްބޭކާރުކޮްށފައެއް. ްލޭންޑު ްގޮތުަގއި ްބޭކާުރ ްވެސް ްވަރު ްކަިއވަތެއް ސުބްޙާނަހޫްهللا

ރީތިްފަރުތަކާއިްރީިތްގިރިތައްްޭއގެްފުރިހަމަްގޮުތގައިްބޭނުންކުެރވޭނެްގޮތްތަެކއްްވަތަޢާލާްދެއްވާަފއިވާްރީތިްަރށްތަކާއިް

ްޓަކައިްމަސައްކަްތކުރުމަށްް ްލިބުމަށް ްއާމްދަނީ ްހަމަޖެހެންޖެހޭ.ްހަމައެއާއެުކ،ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްފަދައިން، ްއެނގިލަްއވާނެ ްމަސްވެރިކަން. ްކަމަކަްށ ްެދވަނަ ްއޮތީ ްމަސްވެރިކަމުެގްމި ްިމހާހިސާބަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި

ްގިނަްބަޔަުކްމިްތިބެނީްބޭންކުރަޕްޓުވެފަ.ްއެހެްން ްއިންެވސްޓުކުރި ްއަށްްމަސަްއކަްތކުރި،ްނޫނިްއޔާްެއއަށް އިންޑަސްޓްރީ

ްއަޅުގަ ްފަދައިން ްއެނގިލައްވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްވަނީކީ. ްމި ްއެހެން ްނޫން ްނެތިއެއް ްސަބަބުތަކެއް ނޑުމެންްވާންޖެހޭ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމަހަކީްކޮންމެްހަްމަހަކުންްބޭޭންމަހެއް.ްއަެނއްްހަްމަހު،ްޫނނިއްޔާްހަތަރުްމަހުްމިްތިބެނީް

ނޑުމެްނގެްބޮޑެތިްފެްކޓްރީތައްްހަދައި،ްއެްތަންތަނަްށްދޭންޖެހޭްޑޭޓުޑޭްރަނިން؛ް މަސްނުބޭނި.ްއެހެންވުމާއެްއކޮށް،ްއަުޅގަ

އެންމެްފައިސާްއެްއްެވސްްމަދެއްުނވާނެްމަސްްނުބޭނިޔަސް.ްއެެހންވީމައާްއެްއކޮށް،ްޯއވަރހެްޑްްއޮޕްރޭޝަނަށްްދޭންޖެހޭ

ްމީހުންް ްއެ ްގެއްލުންވަމުން، ްބޮޑެތި ްމީހުންނަށް ްިއންވެސްޓުކުރާ ްއިންޑަސްޓްީރަގއި ްއެ ްޮގސް ްދިޔަދިޔައިނުން ބޮޑުެވގެން

ްފެންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްމަްސވެރިކަމުެގްްބޭންކުރަޕްޓްވެމުންދާ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަނީ. މި

ްދިވެހިް ްނެތި ނޑުމެއް ްމެދުކެ ްގޮތަކަށް، ްދާއިމީ ްބަހައްޓަންކުަރންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސްވެރިކަން ޙަޤީޤީ

ްބޭނުންކޮށްގެން،ްފަހު ްޓެކްނޮލޮޖީ ްގޮތަށް.ްޭއގެތެރޭަގިއްޒަމާނީ ްލިބޭނެ ްާލބަ ްއާއި ްފައިދާ ްސައިންްސެގްރައްޔިތުންނަށް ގެ

ްމިހެންގޮްސް ްއިހި ްފާނަ، ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްކަލްޓު ްކުަރންޖެހޭ. ްއެބަ ްބްރީޑް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްނޮލޮޖީ

ްބައެއްް ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްގޮތުަގިއ ްސީފުުޑގެ ްމާކެޓުގަިއ ްދުނިޭޔގެ ްބޭނުންވާ، ްީސފުޑަށް ްމިހެންގޮސް އޮއިސްޓަރ،

ް ްބޮެޑތި ްއަގު ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންމުހިއްމު، ްކަމަކީ ްއެކްސްޕޯޓުކުރެޭވނެ ްބޭރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ސީފުޑު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްއިްސކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތެއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ވާްވަރަކަށްްދެަރވެފައިކަން.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްދިވެހިްރާއްޭޖގެްޞިއްީޙްހާލަތުްމިްވަނީްދުވަހަކުްވެސްްދެރަނުް

ްސަބަބުްނ.ް ްހަވާލުކުރުުމގެ ްކަންތައްތަކާ ްމީހުން ްނޫން ްފަދަ ްެއކަީށގެންވާ ްކަމަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދާންޖެހެނީ ްހިސާބަށް މި

ްގޮތުގައިް ްފުރިހަމަ ްނިޒާމު ްިޞއްީޙ ްއެހެންވީމާ، ްަސބަބުން. ްނެތުމުގެ ްޕޮލިސީއެއް ްކަންތައްަތކުަގިއ ްބަެއއް އަދި
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ކީްހަމަެއކަނިްަރއްޔިތުންނަށްްހިލޭްހޮސްޕިޓަލަށްްޮގއްސަްޮޑކްޓަރަށްްަދއްކާލުެމއްްނޫން.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކާމިޔާބުކުރުމަ

ްާރއްޖޭަގއިް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޤާނޫނުގައި ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ް ްއ2228ްަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަހަރު ްނެރެދެއްިވްވަނަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫުނ ލްއުސްާތޛު

ްޞިއްޙަތެއްް ްފުރިހަމަ ްޖެހޭ ްއެަބ ްރަްއޔިތަކަށް ްދިވެހި ްކޮންެމ ްފަދައިން، ްކަަށވަރުޮކށްދީފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިސްކީނުންނަ ްޔަތީމުންނަށް، ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްެއ ްހޯދައިދޭން. ށް،ްއަޅުަގނޑުމެން

ފަގީރުންނަށް،ްހާލުގައިްޖެހިފައިވާްމީހުންނަށް،ްއަދިްއެންެމހައިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފުރިހަމަްގޮތުގައިްައޅާލުންދޭން.ް

ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުް ްައާޅލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެކު ްކުލުނާ ްއޯގާތެިރކަމާއި ްއެއަްށވުރެ ްނޫން. ްެވސް ްދިނުމެއް ްލާރި ހަމައެކަނި

ްޤަބޫލުކުރަ ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަނީ. ްމި ްބޭސްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ންޖެހޭ

ްނުހުރޭ،ް ްބޭހެއް ްރަނގަޅު ްވީނަމަވެްސ ްލިބުންކަމުގައި ްިހލޭ ްދައްކަން ްޮޑކްޓަރަށް ްލިބުނަސް، ްހިލޭ ްބޭސް ތަނަކުން

ްޑޮކްޓަެރއްްނުހުރޭ،ްރަނގަޅުްމެޝަނަރީއެއްްނުހުރޭ.ްއޭގެްސަބަބުން ްބޭކާރުްމިްްރަނގަޅު ްލާރިްވެސް އަޅުަގނޑުެމންގެ

ވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްބަލިމީހާްއަށްްވެސްްމިްވަނީްވޭނަކަށްްޮގއްސަ.ްއެހެންވީމާ،ްިދވެހިްރައްޔިތުންްމިްއުފުލާްތަކުލީފުންް

ްގޮތުންް ްދާއިރާގެ ްޞިއްޙީ ްއެހެންވީމާ، ްސަލާމަތްކުރަން. ްރަްއޔިތުން ްއެ ްއިރާދަކުރަވިްއޔާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއަލިއަުޅަވިއލާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއަްށ ްދާއިާރގެ ްޞިއްޙީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްފުރިހަމައަށް ްަވރަށް ްބަޖެޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހާލަތު ްޞިއްޙީ ްޤަބޫލުކޮށް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމުނުދާނެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްހާލަތު ްޞިއްޙީ މިހާރު

ްފަ ްއޮތް ްވެސް ްޤައުމުތަކެޭކ ްއެހެން ްމުޖުތަމަޢުްދުނިޔޭގެ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރާ، ްއިންސާނުން ްއަިދ ދައިްނ،

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެާއއެްއކޮށް، ްހަމަ ްޓަކައި. ްކުރިއެުރވުމަށް ްހާލަތު ްިޞއްޙީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްފެންވަރަށް ޤަބޫލުކުރާ

ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަންް ްގޮއްސަ. ްނޫން ްރަނގަަޅކަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްވަނީ ްމި ްހާލަތު ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްތަޢުލީމީ ްޖެހެނީ މި

ްކަންތައްަތކަީކް ްއަޚްލާޤީ ްެފންނަ ްފަރާތުން ްކުދިންގެ ްއެ ްޅަކުދިން، ްުޒވާނުން، ްޚާްއޞަކޮށް ްތެރެއިން، ރައްޔިތުންެގ

ްިމްވާންޖެހެނީްސުކޫލްތަުކގަިއް ްނޫން.ްއެހެން ްކަެމއް ްފެންވަރުގެ ްހިތްހަމަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްކި ްއަޚްލާޤުްކިަޔވައިދޭ ްދުރޫސުލް ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމާއްދާތައް ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލު ްމުޤައްރަރު ަޔަވއިދިނުން

ް ްގްޭރޑު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް،ްކުޑަުކދިންނަށް ްކިޔަވައިދޭންޖެހޭ.ްއަަވއްޓެރިންނަށ1ްްްދިވެހި ްއެބަ ްފެށިގެން ން

ްމައި ްކަމޭހިތުމާ، ްމުސްކުޅިންނަށް ްމާތްްކަމޭހިތުމާ، ްމިފަދަ ްކިޔަމަތްވުމާ، ްވެރިންނަށް ްއޯގާތެިރވުމާ، ންބަފައިންނަށް

ްއެިޑއުކޭޝަްން ްއެހެންވީމާ، ްގޮއްސަ. ްގެއްލިގެން ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްތެރެއިން ްަޅކުދިންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ސިފަތައް

ްައޅުް ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ްފާގަތި،ްއުފާވެިރްފަސް ްދައުރުަގއި ްޮއތް ްކުިރއަށް ްވެސް ްޅަދަރީންނަށްްމިނިސްޓްރީ ނޑުމެްނގެ ގަ

ދޭންޖެހޭްތައުލީމު،ްއަދިްއެާއެއއްކޮށްްއެްކުދީންނަށްްލިބެންޖެހޭްފުރިހަމަްއަޚްލާޤުްރަނގަޅުްގޮތުަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްނުކުޅެދޭމީހުންެގް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްެއބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމުގައި ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ

ްމީހުންނަށްްވެސްްމިހާރުްލިބޭްކަންތައް ތައް.ްނުުކޅެދޭމީހުންނަކީްވެސްްައޅުަގނޑުމެންގެްުމޖުތަމަޢުގައިްއުޅޭްބަެއއް.ްއެ
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ްދޭންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްއަޅާލުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެކު ްކުލުނާ ްއެކު، ްއޯގާތެިރކަމާ ްއަޅާލުަމށްވުރެ ްއަށްވުރެ، އާމްދަނީ

ްރާއްޖޭ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން ގެ

ްވެްސް ްަރއްޔިތުން ްރަށެއްގެ ްކޮންމެ ްބޭނުންވެފަ. ްތަރައްޤީ ްއޮތީ ްމި ްވެސް ްރަށެއްަގއި ްކޮންމެ ފެންބޮވައިގެންަފއިކަން.

ްކަން ްބޭނުންވާ ްމިއަދު ްެވސް ްރައްޔިަތކު ްކޮންެމ ްދިވެހި ްމީ ްތަރަްއޤީކުރުމަށް. ްރަެށއް ްއެ ްއެކަްންބޭނުންވަނީ ތައް.

ްއޮތްް ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްައދި ްަބޔަކު. ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްތަޖްރިބާހުރި، ްބޭނުންވަނީ ްަޓަކއި ްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެިހް ްލޯބިން ްދެކެ ްދިވެހިަރއްޔިތުން ްޖައްސާލަިއ، ްއަށް ްެއއްކިާބ ްތަޅާފޮޅުންަތއް ްއަރާރުންތަކާއި ްސިޔާސީ ހަލަބޮލި

ްކަންތައްތަ ނޑުްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުގަ ްމެދު ްއުޅޭނެކަމާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮުތަގިއ ްބައެއްގެ ްއުޅޭ ްޮކށްދޭން އް

ް ްބަޖެޓުން، ްމި ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްުއއްމީދަކީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްުނކުރަން. ްވެސް ވަނ2214ްްަޝައްެކއް

ްޢަބްދު ްރައީސް ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ްބަދަލުތަކާهللا ްހެޔޮ ްގެންނަާވ ްއެ ްފާގަތިްްޔާމީން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި އެއްކޮށް

ް ްދުވަސްތަެކއް ްމީެގްهللا ްއަތޮޅުތަކަށް ްކުދި ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމެދުވެރިކޮށްދެްއވުން. ްވަޢާލާ ޞުބުޙާނަހޫ

ް ްމިދިޔަ ްއިހުާމލުވަމުން. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްދިޔައީ ްިމ ްސަރުކާރުތަކުން ްައޅުަގނޑުމެންެގ،5ްްކުރީގެ ްތެރޭަގއި އަހަރު

ްއިހުމާލުކޮށްފަ.ްސުނާމީއްސުރެްބަެއއްްއަޅު ަގނޑުްނިސްބަްތވާްާދއިާރްކަމުަގއިާވ،ްދ.ްމީދޫްދާއިާރްވަނީްވަރަްށްބޮޑަށް

ްމީދޫް ްވަނީ ްއެ ްމިއަދު ްބިންްނެިތގެންގޮސް ްމީދޫގެ ްބަނދަރުްނުހެދި.ްހަމައެާއއެކު ްއެ ްހަލާކުވުމަްށފަހު ްބަދަރު ރަށްރަށުގެ

ް ްއަޅަްނޖެހިފަ. ްގެ ްމޫދުަގއި ްމޫދުަގިއްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުން ްގޮވާލަނީ ްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށް އެހެންވީމާ،ްމި

ބައިނުތިއްބަވާށޭ.ްރަްއޔިރތުްނނަށްްޙައްޤުލިބިގެންވާްބިމާއިްގެދޮރުްލިބޭނެްގޮތަކަށްްއެްމީހުންނަށްްކަންތައްްކޮށްދެއްވާށޭ.ް

ނޑުްޔަޤީންކުރަންްމީދޫގެްބިން،ްިއރާދަކުރެ އްިވއްާޔްމިްސަރުކާުރެގްފުރަތަމަްއަހަރުގެްތެޭރގަިއްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްއަުޅގަ

ނޑިދޫެގްބަނދަރުްއެްއޮީތްސުނާމީއްސުރެްހަލާުކވެފަ.ް ޢަމަލީްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްެގންދާނެްކަމަށް.ްހަމައެއާެއއްކޮްށްބަ

ްވެސް ްމަސައްކަތް ްޢަމަލީ ްނަރުދަމާގެ ނޑިދޫގެ ްބަ ްއަދި ްހަދައި، ްއަށް ްފުރިހަމަ ްވެސް ްބަނދަރު ގެންދާެންްއެހެންވީމާ،

ް ްއޮތް.ްމިދިޔަ ްއެބަ ްބަޖެޓުގައިްވެސް ްއަހަރުގެ ްއޮތް.ްމިދިޔަ ްބަޖެޓުގަިއްއެބަ ްއަހަރުގެ ްމި ްބަޖެޓުގަިއ5ްްކަމަށް އަހަރުގެ

ްީވް ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުތަކުން ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްޖެހިފައި ްބަނދަރު ްއާއި ްނަރުދަމާ ނޑިޫދގެ ްބަ ވެސް

ދެލީގެްނަރުދަމާްވެސްްވަނީްބަޖެޓުގައިްޖެހިފަ.ްމިހާރުްތިންހަތަރުްއަހަރުްވެގެންދިަޔއީ.ްހަރާންކޯރު.ްހަމައެއާެއއްކޮށްްުހޅު

ްރިނބުދޫގެް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްހަރާންކޯރުެވފަ. ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުތަކުްނ ްމިދިޔަ ްވަނީ ްވެސް ްނަރުދަމާ ްރަށުގެ އެ

ްސަރުކާުރަގޔާ ްނަޝީުދގެ ްރަީއސް ްވެްސ، ްސަރުކާުރގައި ްދެ ްމިދިޔަ ްވެސްްބަނދަރު ްސަރުކާުރގައި ްވަޙީދުގެ ްަނއީސް އި

ބަޖެޓުގައިްޖައްަސަވއި،ްވަޢުދުވެަވޑަިއގެންްރަްއޔިތުންނަށްްެއްވަނީްއެްބޭފުޅުންްއަެނއްާކެވސްްހަރާންކޯރުވެަވޑަިއގެންފަ.ް

ްތިބިް ްއާބާދީތަކުަގއި ްކުދިކުދި ްނޫނަސް ްމި ްއަދި ްކަންތައްތައް ްވަރަށް ްހުރި ްރަށްރަށުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް

ްމީގެް ްއެބައިމީހުން ްވަނީ ްމަތިން ްަރއްޔިތުން ްއެ ްއައިސް ްވޯޓުހޯދަިއގެްނ ްދޮގުހަދައިގެން ްގޮްސ ްކައިިރއަށް ރައްޔިތުންގެ

ްސަރުކާރުް ްހޮވުނު ްމި ްކުިރއަްށ ްއުއްމީދުކުރަން ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްހަނދާންނައްތައިލާފަ. ކުރިން
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ް ްއޭރިާއެގ، ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްއެގޮތަށްްއިރާދަފުޅުކުރަްއަވއިގެން ްހަރުދަނާކުރުމަށް. ްކަންތައްތަްއ ްމިހިރަ ދާއިރާގެ

މާއެނބޫދޫގެްބަނދަރުްވެސްްިމހާރުްހެދިގެންދާތީްފެށިގެންްެއްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްނުހުއްިޓްއެކަންްކުރާެނކަމުގެްއުއްމީދުް

ްމަސައްކަްތތަ ްއެންމެހައި ްކުޑަުހވަދޫގެ ްާގއެޅުމާއި ްކުޑަހުވަޫދގެ ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްއޮތް. ްުއއްމީދުްއެބަ ްކުރާނެކަމުގެ އް

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްއަޅުަގނޑުްކުރަން.ްއާދެ!ްމިްފުރުޞަތުދެއްވީތީްޝުކުުރވެިރވަން.ްަވއްސަލާމްްޢަލައިކުމްްަވރަޙްމަތު

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުްޝުކުރިއްޔާ .

ްމިހާރުް ްއާދެ ްފަސްކޮށްލަްއވަނީ. ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްފުރުޞަތުއަރުވާނެ ްފަހުން ނުޑ ްއަުޅގަ ފެއްޓެވުމަށްފަހު

ްމިހާރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްަބދަލުގައި ްފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ްމެންަބރަކަށް ްއިތުރު ްއެުކ ްކައިިރވެފަިއވުމާ ްވަރަށް ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ

މިނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮެޅްއްމިްއަރުވަނީ.ްހުސްަވގުތުކޮަޅށްްފަހުްވެސްްބަޖެޓުްބަހުސ32ްްްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ްކުރިއަށްްގެންެދވޭނެްވާހަކަްަދންނަވަން.

ް

ް]އަށ13:21ްްްއިްނ12:27ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހުްމިްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދަންްއަުޅަގނޑުްމިްފަ ށަނީ.ްއަޅުގަ

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދަށް.

ް

ް:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙަންމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން

ްބޮޑަށް.ްއާދެ!ްާރއް ްވަރަށް ްޢަލައިކުމް.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްޝުކުިރއްޔާ ްހަމަނުޖެހުންތައްްޢައްސަލާމް ޖޭަގއިްސިާޔސީ

ްއިންތިޚާބުކުެރވި،ް ްގިނަ،ްހަލަބޮލިްުދވަްސތަކަކަށްފަހުްރިޔާީސްއިންތިޚާެބއްްބޭްއިވ،ްާއްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ވަރަށް

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްހަވާުލވެަވޑަިއގެްނނެވި ްމަޤާމާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްހަވާލުވެަވޑަިއގެންފަ. ްވަނީ ްމިހާރު هللاްމަޤާމާ

ނޑުގެްދާއިާރގެްއެްނމެހައިްރައްޔިތުންގެްނަމުގައިް ނުޑގެްއަމިއްލަްނަމުަގއިްައދިްއަޅުގަ ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްއަޅުގަ

ްއަށްް ްކާމިޔާބީ ްމަސައްކަތްޕުޅަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއަދި ްތަހުނިޔާދަންނަވަން. ްވަގުތު ްމި ްެއުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ވަރަށް

ްއަ ްވަގުތަކީ ްމި ްއާދެ! ްތަފާތުވުންތައްްއެދެން. ްޚިޔާލު ްއޮތް ްތެރޭަގިއ ނޑުމެމްގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ޅުަގނޑު

ްރޫޙެއްަގއިް ްެއއް ްޢަޒުމެްއގައި ްއެއް ްއެންމެން ްހަްއލުހޯދޭތޯ ްމައްސަލަތަކަށް ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްޤައުމަށް ކުޑަކޮްށ،

ނުޑްދެ ކެނީ.ްއާދެ!ްއިންތިާޚބުގައިްވާދަކުިރްއެމް.ޑީ.ޕީްންއަތުކުރިޮއޅާލަިއގެންްމަސަްއކަްތކުރަންވީްވަގުެތއްްކަމަށްްއަުޅގަ
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ްއެކަްން ްއަދި ްވާތީ، ްވިާދޅުވެފައި ްނަޝީދު ްރައީސް ްކަމަށް ްމަސަްއކަތްކުރާނެ ްގޮތުަގއި ްޕާޓީެގ ްއިނދިކޮޅު ޒިންމާދާރު

ްވާހަކަ ްމި ްއަދި ްޝުކުރުަދންނަވަން. ްވެސް ްރަީއްސްނަޝީދަށް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ކޮޅުްދައްކަމުންގެންދާތީެވ،ްއަުޅަގނޑު

ްއިހަކަށްދުވަހުް ްމަޤާމުން ްއެ ްކުެރއްވުމަށްފަހުަގިއ ްުދަވސްތަކަކަށް ްގިނަ ްލީޑަރުކަން ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްގެންދަމުން ކުރިއަށް

ްރާއްޖޭގައިް ްމަނިފާނު ްއެ ްޝުކުރުދަންނަަވން. ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްޢަލީ ްތަސްމީން ްއަޙްމަދު ްއަލްފާޟިލް އިސްތިޢުފާދެއްވި

ްޢާއްމުުކރެވޭ ްސިޔާސަތު ްދެމެހެއްޓުމަށްްމެދުމިނުގެ ްނަގަހައްޓަިއ، ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމަސައްކަތްތަާކއި ްކުރެްއިވ ްާތއީދުލިބޭތޯ ތޯ،

ޓަކައިްއެިކްގޮްތގޮތުންްކުެރްއވިްމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްްޓަަކިއްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްކުިރއަށްްއޮްތްދުވަސްަތކުަގއިްއެް

ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްއެދެން. ްވެސް ްއަށް ްކާމިޔާބީ ްކަންކަމާްްމަނިކުފާނަށް ްޤައުމުގެ ްފަދައިން ްދެންނެވި ކުރިންވެސް

ްކުރިމަތިލައިގެން.ް ްދުވަހަކަށް ްއާ ްމިތިބީ ްދުވަސްތަކަށްފަހުަގއި ްދިޔަ ްތަފާތުވުންތަކުގައި ްޚިާޔލު ްއެިކއެކި ކުރިމަތިނުލެވި،

ްކުރިމަތިވެފަ ްޤައުމަށް ްއޮންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލު ްޤައުމުަގއި ްމައްސަލަތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުރި އި

ްއެންމެްން ްއަރަިއގަނެވޭޯތ، ްމައްސަލަތަކުން ްހުރި ްމިހާރު ްއަިދ ްކުރިއެރުންގެެނވޭތޯ، ްޤަުއމަށް ްޓަކައި، ްހޯދުމަށް ހައްލު

ްއަދިް ްހިތްހެޔޮކޮށްގެްނ، ްަބަޔކަށް ްއަނެއް ްއެއްަބޔަކު ްއިޙްތިރާމުކޮްށެގން، ްއަނެއްބަަޔކަށް ްެއއްބަަޔކު ްދޫދީގެްނ، ވެސް

ނުޑްމާފުދޭންޖެހެް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްމަސައްކަތްުކރަން ްގެނައުމަށް ްހަމަޖެހުން ްޤައުމަށް ްމި ްނަމަވެސް ްމާފުދީގެން ންޏާ

ްޖަމާވެ،ްެއްއް ްހިސާބުެގްޖޯލިފައްޗަށް ްެއކި ްވެސް ްރަށްރަށުގައި ްރާއްޖޭގެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްރާއްޖޭަގއި ޤަބޫލުކުރަން.ްއަދި

ްމަްޝވަ ްވާހަަކދައްކައި ްއިށީނދެ، ްތަފާތުްޖޯލިފަތީގައި ްސައިހޮޓަެލއްަގއި ްެއއް ްގެަނއުމަށް، ްމާޙައުލެއް ްަފދަ ރާކޮށްެލވޭ

ްމިހާރުް ްގެންދިއުމަކީ ްހިސާބަށް ްބަދަލުކުރެވޭ ްޚިޔާލު ްރޫޙެއްަގއި ްެއއް ްސައިބޮިއގެން ްއިށީނދެ ްމީހުން ޚިޔާލުގެ

ްވާހަ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްދެކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްވިސްނަންޖެހިފައި ްައޅުަގނުޑްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ކަ

ނޑުްއެދޭްކަމެއް.ް ދަންނަވާލީ.ްވިސްނަވާނެްބޭފުަޅކު،ްޚިޔާލުކުަރްއވަންްގަސްުތުކރައްވާްބޭފުޅަކުްިޚޔާލުކުެރއްުވމަކީްއަުޅގަ

ް ްބަޖެޓު 2214ްއާދެ! ްވެްސް، ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްފަދައިން، ްއެނގިަވޑަިއގެްނވާނޭ ްބަޖެޓަކީ ްބަހުސްކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެން

ންްއިޤްތިޞާުދްނެގެހެއްޓުމާއިްކުރިއަށްްގެްނދިއުމާ،ްއަދިްޤައުމަށްްތަަރއްީޤގެނައުުމގައިްވަރަށްްމުހިއްމުްވިދާޅުވާްފަަދއި

ްމައްސަލަތަެކއްް ްއިޤްތިޞާދީ ްަޤއުމަްށ ްަވގުތަކީ ްމި ްއެނގޭ. ްވެސް ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ވަސީލަތެއް.

ްވި ްވެސް ްއެންމެން ްކަަމށް ްަވގުތެއް ްހަވާުލވެ،ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްވެރިކަމާ ްަސރުކާރެއް ްއާ ނޑިވަޅަކީ ްދަ ްމި ްއަދި ދާޅުވޭ.

ޤައުމުގެްކަންކަންްހިންގުމާްަހވާލުާވްަވގުތު.ްމީިޑޔާތަކުންްަޚބަރުލިބޭްގޮތުންްވެއްޖެްއޔާްަބޖެޓަށްްބަދަލުތަކެއްްގެނައުމަްށް

ްތަފްސީލުތަކަށް ްބަޖެޓުގެ ްއެހެންވީމާ، ްވިސްނަމުން. ްގެންަދވަނީ ްސަުރކާރުން ްއާ ްކޮންމެހެންްްވެސް ްދިޔުމަކީ ްވަގުތު މި

ނޑުްނުދެކެން.ްއާދެ!ްކޮންެމގޮެތއްަގއިެވސްްއެްބަަޔކަށް،ްއަދިްމީހެއްްކަމަށްްިވޔަސްްވެްސް ބޭނުންްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއާމްދަނީް ްލިބޭ ްމީހަކަށް ްވިސްނާއިުރ،ްއެ ްގޮތުން ްފަރުދެއްގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއްެޗއް. ްލިބޭ ްގެންދެވޭނީ ހޭދަކުރުމަކުން

ނޑެްއްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއާދެ!ްއަ ށްްވުރެްއެަތއްްގުނަްއިތުރަްށްތާއަބަދުްހޭދަކުެރވޭނެްގޮތެއްްއޮންނާނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

މިހެންްމިކަންްހުރިއިރުގައިްސަރުކާރުގެްޚަރަދުތައްްުކޑަކުުރމާ،ްއަދިްއެކިްމަޝްރޫޢުތަކަްށްހޭދަކުރާްގޮތްތަކުަގއިްތަފާތުް
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ްމި ްގެްނގުޅުމާ، ްބެހޭްވިސްނުންތައް ްކަމާ ްވިސްނުންތަކެއް ްމިކަމުގެ ްއަދި ްފެނޭ. ްކަމަށް ްއައިސްަފއިވާ ްަވގުތު ކަމުގެ

ނޑުްކުރީްފަހަރުތަކުަގއިްއަދިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންް ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ފަރާތްތަކުންްގެންގުޅޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނ ްއަތޮޅަްށ، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފަހަރަކުހެން ްކޮންމެ ްމެދުްވާހަކަދަްއކާ ްމީގެއިތުރަށް ްއަދި ްއަްށ ްދާއިރާ ުޑގެ

ްވާހަަކް ްކަންތައްތަެކއްގެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއިހުމާލެއް ްއޮންނަ ްއަތޮޅުތަކަށް ްކުދި ްހުންނަ ރާއްޖެތެރޭގައި

ްބަދަލެ ްކަމަށް ްމި ްހިސާބެއްގަިއްވެސް ްހުރިހާ ްސަރުކާރުތަކުްންފެށިގެން ްކުރީ ްސަރުކާރުގެ ްދައްކާފަ.ްމިދިޔަ އްްހުންނާނީ

ްލިސްޓެއްް ްގޮތަށް ްފަހަރު ްކުރީ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްުކރިން ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ނާންނަކަމީ

ްލިސްޓަށްް ްޕީ.އައި.އެސް.ީޕގެ ްުނވަަތ ްޕްރޮގްރާމުތައް ްތަރައްީޤޤގެ ްއަހަރުގެ ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ކިޔާކަށްނެތިން.

ްބަލައިލާއިުރގައިްައޅުަގނުޑގެްނިސްބަތްވާްދާއިރާ ރަށަށްްބެލިޔަސް،ްމަތިވެރިއަށްްބަލާއިރުަގއިްސުމެއް.ްބޮޑުފުޅަޫދ5ްްގެ

ް ްކަމަކަށް ްހިނގަމުންދާ ްކުރީްއސުރެ ްފެލިދޫގައި ްސުމެއް. ްބަލައިލާއިުރގައި ްމާޅޮހަކަށ5ްްްއަށް ްއޮތް. ްއެބަ ްރުފިޔާ ލަްއކަ

ް ްހިނގަމުންދާ ްާއދެ!ްމިހާރު ްނެތް. ްހިމަންދޫއަކަށް ްބަޖެޓ2213ްްުނެތް. ްއަހަރުގެ ްހިމެނިފައިްވަނަ ްކަންކަން ްބައެއް ގަިއ

ްދޭް ްއެބަ ްމަޝްވަރާކުެރވެމުން ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްކަންކަން ްބަނދަރުގެ ްއަިދްނުފެށޭ.ްހިމަންދޫގެ ްކަމެއް ްހުރި.ްއެއިން އެބަ

ްމިީއް ްނެތް. ްކަމެއް ްަރށަކަށް ްއެހެން ްމިހާހިސާބުގަ. ްއޮތީ ްވެސް ްކަންތައްަތއް ްަނރުދަމާގެ ްފެރިދޫގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ.

ނޑަެއޅުމަށްފަހުގަިއްއަޅުގަް ްކަ ްަފއިސާ ްހިމަނައި، ްބަޖެޓުގައި ްބަޖެޓުކޮްށ، ްކަމަކީ. ްއަނެއް ްިވސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން

ްއަލުންް ްބަނދަރަކީ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމުއްދަތު. ްނަގާ ްކަމަށް ްމި ްފަރާތްތަކުން ްތިބޭ ތަންފީޛުކުރަން

ްކުރަހައި ްުކރެހުންތަކެއް ްޚިޔާލުކޮްށ، ްކޮންސެޕްޓެއް ްނޫން.ް، ްކަމެއް ްހަދަންޖެހޭ ްމިހެން ްލަފާހޯދައި، ްފަންނީ ބޭރުެގ

ްނަަގއިގެްން ްދުވަސް ްގިނަ ްއަހަރަކަްށވުެރ ްޓަކައި ްތަންފީޛުުކރުމަށް ްަކނޑަެއޅުމަށްފަހުގައި ްކަމަށް ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭ ްކަމަށް ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްފައިނޭްސގަ. ްޮކންޓެކްޓަރ ްއޮތީ ްމި ްތެދެއް ްހުރެދާނެ.ްދިޔުން. ތަކެއް

ްއެތަްއް ްގޮްސ، ްދުވަސްތައް ްހިލަމެއްނުާވ ްދުވަސްތައް، ްމިދާ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްދެންނެވީ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްފަރާތްތަކުންް ްހިންގާ ްަސރުކާރު ްވެސް ްކުޑަކުރުމަކީ ްމުއްދަތު ްނަގާ ްމި ްކަމަށް ްމި ްހިމެނުމަށްފަހުގައި ްކަމެއް ދުވަހަކުން

ްކަމެކޭ. ްލަޠީފުްްވިސްނަންޖެހޭ ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަްޚ، ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއިއްޔެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ އާދެ!

ްއަތޮޅު،ް ްައއްޑު ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްތާއީދުކޮށްލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޕޮއިންޓަކަށް ްފާހަގަކުރެްއިވ ވާހަކަދަްއކަމުން

ް ނޑައެިޅފައި ްކަ ްބަޖެޓުގައި ްއަށް ްސިީޓ ްައއްޑޫ ްމަދޭ.ްމާފުކުރައްވާތި! ްވަރަށް ްނިސްބަތުން ްމިލިއަނޭ. ްމިތައް ވަނީ

ނޑުްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސް އެހެންވީމާ،ްއާބާީދގެްނިސްބަތުންްތިމަންނަމެންނަށްްވެސްްކަންކަންްކޮށްދެއްވާށޭ.ްެއއީްއަުޅގަ

އާބާދީްކުޑަްްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާްވާހަކަްއަކީ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއަތޮުޅތައްްކުދިްނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑުމެންްރަށްރަށް

ްއަހަރުް ްފަސް ްއަހަރު، ްހަތަރު ްއަހަރު، ްދެ ްއަހަރު، ްިތން ްއެްއޗެއް ްކޮންމެވެސް ްނިސްބަތުން ްއާބާީދގެ ނަމަވެސް،

ްކުެރވޭް ްކަމެއް ްއެއްޗަކީ ްޖެހޭ ްއެ ްނޫންހެއްޔޭ. ްދެއްވަްނވީ ްއެްއޗެއް ްދެއްވާ ްިނސްބަތުން ްއާބާދީގެ ވެގެންާދއިރުަގއި

ްނަމަ ްާވ ްއެްއޗަކަށް ްުކޑަ ްވަރަށްވުރެ ްދެްން، ްއެހެނެއްނުވޭ. ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްކަމެއް ްރަށެއްގައި އަހަރަކު
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ނުޑްކުރިންްެދއްކިްވާހަކަްާއއިްމިްވާހަކަާއްފުށުއެރުމެއްްއެަބްހުރި.ްެއއީްކަމަރުްބާރުކުރުމާއިްޚަރަދުަތއްް ތެދެއް،ްއަުޅގަ

ް ްއެކަމަށް ްވާހަކަ. ްދެކޮޅުޖެއްސުމުގެ ްއެްއޗަކުްނ ްލިބޭ ްައޅުަގނޑުމެންްމަދުކުރުމާއި ްުޤރުބާނީއެއް ްވާންޖެހޭ ޓަަކއި

ްއެހެންނަމަވެްސް ނޑުމެން؛ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްޤުރުބާނީއަކަށް ްވާންޖެހޭ ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްވަމުން. ްއަީއ ްމި ކުރީއްސުރެ

ްގެންދަވާށޭ.ް ްނިސްބަތުން ްއާބާީދގެ ްއަނެއްކާެވސް ްއެންމެންނަށް ްތަކުލީފު ްއުފުލަންޖެހޭ ްއެކަުމގައި ްބުަރ، އެކަމުގެ

ްތަންތަންްއަޅު ްއެހެން ްނުދަންނަވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުާރކަށް. ްކަެމއް ްނުވާވަުރގެ ްނުދަންނަވަްނ ަގނޑުމެން

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްުކރާކަށް. ްކަންތައްަތކެއް ްެއއްފަާރތްކޮށްފައި އިސްތިސްނާކޮށްފަިއ،

ްބަޖެް ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްވެސް، ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެްސްމިހާރުވެސް، ްބަޖެޓުގައި ްދިޔަ ްުކރިން ްޭއގެ ްއަދި ްވެސް ޓުގައި

ރާއްޖެތެރެްއަށްްއަމާުޒކޮްށގެންްހިންގޭްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫުޢތަކުަގއިްއިންސާެފއްްނެތް.ްިއންސާފެއްްނެތް،ްޢިއްޒަތްތެިރް

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވެ، ްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންތައް ްނޫންތޯ ްއިންސާފުން ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއިންސާފު ްދެންނެވީ.ްްރައީސް. މި

ްއޮންނާނެް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްދައްކާަނން. ްައޅުަގނޑު ްވިދާުޅެވއްޖެއްޔާ ްކައިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަދަިއ ްހިސާބުތައް ބައްލަވާ!

ްނެތް.ް ްބޭނުމެއް ްތަުކރާރުކުރުމުގެ ްއެކަން ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކިޔާފަ. ްެވސް ްލިސްެޓއް ްިދގު އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއްްއެހެންވީމާ، ްހުއްޓާލަްއވަންޏާ ްކަްނކަން ްަޓކަިއ ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަަރދު ްދެްއވާށޭ. އިންސާފު

ވާށޭ.ްއެއީްމިްނިސްބަތަކުންްގެންދަވާށޭ.ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްރަށްތަކަށްްވެްސްއެއީްރާއްޖޭގެްހުރިްތަންތަންްކަމަށްްބައްލަ

ްވާ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްއަކީ. ްވާހަކަ ްއަެނއްާކވެްސްދަންނަވާ ްަދންނަވައިލާފައި ހަކަކޮޅު

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެީކގަިއ ްބަދަލުތަކަާކ ްއަދި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރޭވ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަކީ ްމި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ނަޑައޅަންޖެހޭނެްއެއްޗެއްްކަމަށްްާވތީްތަފްސީލަށްްދާކަށްްނެތިން.ްބަދަލުތައްްއަންނައިރު ވެސްްްވިސްނައިްގޮތްތަެކއްްކަ

ްވާހަަކްއަކީ،ްްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާ ނޑުމި ްއަރާވަުރްއަުޅގަ ްއަށް ްދުރުމީ ްނަމަވެސް،ްސަުރާކރުގެ ްކުދި ްރަްށރަށް މެންގެ

ްމިހާރުްމިސާލަކަށް،ް ްއެހެނިހެންްޚިދުމަތްތަކަށްްބަލާއިރު ްހައްދަވަިއފިްނަމަްއެންމެްރަނގަޅު.ްދެން ކޮށްދެއްވާށޭ.ްމިހެން

ް ްހަލާުކވެގެްންމިާތނގަްއަުޅަގނޑުފެރިދޫގައި؛ ްއެމްބިއުލާންސް ްބޭނުންކުރާ ްސެންޓަރަށް ްހެލްުތ ްވާހަކަެދއްކިން އި

ްމިް ްވާހަކަ ްމި ްއެގޮތަށް. ްޮއތީ ްއަދިވެސް ްވާހަކަ. ްއޮތް ްވެފަިއ ްދުވަސްތަެކއް ްގިނަ ްއޮންނަާތ މަރާމާތުނުކުރެވިފައި

ްޚިދުމަތްދޭނީ ްސެންޓަރެއްަގއި ްހެލްތު ްކިހިނެއްތޯ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކުރާްްދަންނަވާލީ މިސާލަކަށް،

ްމިއީ.ް ްުސވާލަީކ ްއަެނއްާކވެސް ްނަގަންޏާ. ްއަހަރު ްދެ ްމަރާމާތުކުރުމަްށ ްޖެހިގެން ްަމއްސަލަެއއް އެމްބިއުލާންސްަގއި

ްކުރުން.ްމިކަންް ްމުއްދަތެްއގައި ްއެކަށޭނަ ްކުރުން.ްނުވަތަ ްއަވަހަށް ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކުން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ

އޮންނާނީ.ްމޭޒުމަީތގަިއްސިޓީްއޮންނާނެ.ްެއއްްުދވަހުްައއިސްްހެނދުނުްަސއިޮބއިފައިްބަަލއިލާފައިްއަނެްއކާްްނުވެ،ްހަމަ

ްވެސްް ްސަރުކާރުން ްއަދި ްގޮަތކަށް، ްއަވަްސވާ ްަކންކަން ްގޮތަކަށް، ްމިހެންނުވާ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނީ. ވެސް

ްނިސްބަތުން ްއާބާީދގެ ްޚިދުމަްތތަކުަގއި ްދެްއވާ ްރައްޔިތުންނަށް ،ް ނޑުއިންސާފުން، ްއޮްތްއަުޅގަ ްެދއްވެްނ ްވެސް މެންނަށް
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ް ްކުރިއްޔާ ްކަންކަން ްމި ްދެްއވަިއގެން ނޑުއެްއޗެއް ްދެއްިވްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ ްފަސޭހަވާނެ. ްތާއީދުކުރަން މެންނަށް

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްޢިް ްޝުކުރިއްޔާ ްަރީއސް. ނޑުއްޒަތްތެރި ްްއަުޅގަ ްައވަްސވެގަްނނާނީ ްފުރަތަމައިނުންވެސް ނޑުއެންމެ ްއެންމެްއަޅުގަ މެން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްިމހާރުގެ ްއަދި ްލީޑަުރ، ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްކާިމޔާބުހޯއްދެވި ްިއންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްނިމިދިޔަ ފަހުން

ްޢަބްދު ްމަރުޙަބާދެންނެވުމަهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޕާޓީތަުކގެްޔާމީން ްއެންމެހައި ްމަސައްކަތްކުެރއްވި ްއެކަމަށް ްއަދި ށް.

ްދަންނަވަން.ް ްސާބަސް ްައއްސަިރބަހާއި ްމަސަްއކަތަށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަދި މެންބަރުންނަށާ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެންމެހައި ްވޯޓުދެްއވި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމައެހެންމެ ްއަދިްއަޅުަގނޑުއަދި ްނަމުގަޔާ ްދާއިާރގެ ގެ

ްއަޅުަގނޑުް ްބަޖެޓަކީ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން. ްނަމުަގއި ްއަމިއްލަ ްމ2214ްްިގެ ްބަޖެޓެއް. ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ނޑުބަޖެޓަކީްނިމިދިޔަްސަރުކާރުން،ްއޭރުަގއިްއޮތްްސަރުކާުރގެްިވސްނުމަށްްހެދިފައިވާްބަޖެޓަކަްށްވާތީެވ،ް އެދެނީްްއަުޅގަ

ް ްހޮވުނު ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްބަޖެޓެއް ްހުރަސްއެޅޭނެ ްފުއްުދމަށް ްވަޢުދުތައް ްވެފަިއވާ ްއަޅުަގނޑުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުޑަގއިްމިހާރުްހިމެނިފައިވާްއެންމެހައިްމިނިސްޓަރުްނ،ް އެދެނީްޕާޓީގެްއެންމެހައިްމެްނބަރުންނާްއަދިްސަރުކާުރގެްޮއނިގަ

ްެވރިން،ްއަދި ްއެންމެހައި ްކެބިނެޓުގެ ްޢަބްދުްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިކަންްهللاްޚުދު ްވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ް ްރިވިުއކޮށްދެއްވުން ްބަޖެޓު ްްައޅުަގނޑުދެނެވަޑަިއގެން ްބަޖެޓުގަިއ ްފޮނުވިފައިވާ ނޑައެެދން. ްއަަޅއިގަންަންއަޅުގަ ށް

އެްއަހަރުެގް،2222ްރުންްއަހަރަކުްވަނަްައހަރުްނިމޭއިރުްސަރުކ2213ްާކުދިކުދިްކަންތައްތައްްއެބަްހުިރ.ްއޭގެތެރޭަގއިް

ވަނަްއަހަރު،ްޚަރަދުތަކުގެްތެެރއިންްނުދެއްިކފައިވާްަފއިސާެގްމިންވަރުްމިާހރުްލަފާކުރާްގޮުތގަިއްވޯްލޑ2213ްްުތެރޭގައިް

ްހެދުން؛ް ްރިޕޯޓު ްކީްއެވގ4ްެބޭންކު ްެއއީ ްހިމަނާފައިނުވާތީ ްބަޖެޓުގައި ްއަދަދު ްކޮބަިއކަމާ،ްމި ްއަދަދަކީ ންތޯްބިލިއަން.ްމި

ްްއަޅުަގނޑު ްގޮތެއްކަން ްޮކން ްގޮތަކީ ްޚަލާސްކުރާނެ ްއަދަދު ނޑަްުސވާުލއުފެދޭ.ްމި ްއާްއަުޅގަ ްނެތް.ްއަދި ްސާފުވާކަށް ކަށް

ްފާހަގަކުރަންް ްމުހިއްމުކަން ްއޮތުމުގެ ްނިންމާފައި ްދަރަނި ްމިފަދަ ްމިގޮތުން ްހަވާލުާވއިރު ްސަރުކާަރކާ ްއާ ދައުރަކަށް،

މިލިއަންްރުފިޔާްދައްކަްންއޮތްކަްންއ1522ްްެބިިލއަން،ްއެީއ1.5ްްސް.ޓީ.އޯްއަްށް.ްމާލިއްޔަުތްކޮމިީޓަގއިްއެއަޅުަގނޑު

ް ްއިން ްވާހަކަ ނޑުމީހުންގެ ްސަރުކާާރްއަުޅގަ ްތައްޔާރުކޮްށ، ްބޭްނކުން ްވޯލްޑު ްދެން ްހާމަެވގެންދިަޔއީ. މެންނަށް

ވަނަްއަހަރުްބަޔާންކޮށްފައިާވ2213ްްގަިއ؛ްޖޫނ13ްްްހިއްސާކޮށްފަިއވާްރިޕޯޓެއްްމޯލްޑިވްސްްޓޭބަލްްއެަސއިމަންޓްްޖޫންް

ް ްވަނީ ްއަދަދުތައް ްމި ްއަދި ްހޯދަންޖެހޭ. ްދައްކަން ްސަރުކާރުން،ްފިނޭންސުން ްސްޮޓކަށް ްބިލުތަކުގެ ްއޮތް 2213ްނުދައްކާ

ްބަޖެުޓް ްވެސް. ްނޫންތޯ ްުނވަތަ ްޚަލާސްކޮށްަފއިތޯ ްނޭނގެ. ްވެސް ްެއކަން ްޚަލާްސކޮށްފައިކަން، ްދައްަކއި ްއަހަުރ ވަނަ

ަގއ2213ްްިކޮށްފައިވާްމިންވަރަށްްވުރެްއިތުރަށް،ްޯއވަރްރަން،ްފާސްކޮށްފައިވާްމިންވަަރށްްޚަރަދުތައްްމަޖިލީހުންްފާސް

ް ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަތު ްނެތް. ްސާފުވެފައެއް ްއަދި ްވެސް ްއެކަން 8ްްހިފެހެއްޓޭނެތޯ ްައދި ް)ބ(17ްްވަނަ، ްމާއްާދގެ ވަނަ
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އެްއަހަުރގެްޚަރަދުތަުކގެްފަިއސާްއެްއަހަރަކަށްްަކނަޑއެިޅްްވަނަްމާއްާދަގއިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްގޮތުގެްމަތިނ34ްްގަިއ،ް

ް ްއިތުރުެވގެން ްައދި ްޚަލާސްކުރުމާ، ްޤާނޫނުގައ32ްްިބަޖެޓުކޮށް ްކަމަށް ްޚަލާސްކުރަްނޖެހޭނެ ްނިޔަލަށް ޖެނުައރީގެ

ްހިމެނިފަ ްޕްޮރގްރާމުތަްއ ްސަރުކާުރގެ ްއާ ްބަޖެޓުަގއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިާހރު ްއޮތް. ްއެބަ އިނުވާއިރު،ްިމއަދުްބަޔާންކޮށްފައި

ްްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަަދއްކަީނ 19ްްމި ްމީގ2213ްްެނޮވެމްބަރު ްއަދި ްމެންބަރުން ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްދުވަހު، ަވނަ

ް ްކަންތައްަތއް ްފާހަަގކޮށްފަިއާވ ްވެސް ްެއްްައޅުަގނޑުކުރީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްކަމެއް ްތަކުރާރުކުރާނެ ޮކންމެހެން

ްމިނި ްއަޑުތަްއްފިނޭންސް ްަކމުގައި ްހިމަނާނެ ްކަންކަން ްމި ނޑުްސްޓަރު ްބެހޭްްއަުޅގަ ްެދއްކުމާ ްދަރަނި ދެކެން.ްަދއުލަތުގެ

ް ްކުށްތައް ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްތިރީަގއި ްބަޖެޓުަގއި ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑަގޮތުން ްކުށްތަްއްއަުޅގަ ްއެ ްވަނީ. ްފާހަގަުކރެވިފައި ށް

ްހާމަކޮށްލާްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ްަމޢުލޫމާތަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނަންބަރު ްސަފުހާ ްފޮތް ްބަޖެޓު 32ްނަން. ްލޯނުް، ާތވަލު؛

ް ްޚުލާސާ 3.6ްޕޯޓްފޯލިއޯގެ ްކަމަށް ްމިންވަރު ްދައްކަންޖެހޭ ްދަރަނި 2213ްްަގއި ްވަނީ ްބަޔާންޮކށްފައި ބިލިއަްނ2.5ްްަގއި

ް ްނަންބަރު ްަސފުހާ ްހުށަހަޅާފައިވާއިރު ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްނަމަވެސް ނަޑއަޅާފ38ްަރުފިޔާ. ްކަ ްކަމަށް ްމި ްވަނީްގައި އި

1.77ްް ްވާތީ ްއެްއޗަކަށް ްޖަހާފައިާވ ްއަކުރުން ްހިސާބު ްިމީއ ްރުފިޔާ. ނޑުްބިލިއަން ްމިްްއަުޅގަ ްއަޅަިއގަތީ. ްބޮޑަށް މާ

ްއޭގެް ްދެން ްދިމާނުވާތީ. ްައކުރު ްހިސާބު ްބަލާއިުރގައި ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްގޮތާ، ްއޮތް ްެވފައި ްގޮާތއި ްކުރާނެ ކަންތައްތައް

ްޚުލާސާ ްޕޯޓްފޯލިއޯގެ ްލޯނު 3.6ްްފަހުގައި ްކަމަށް ްމިންވަރު ްދައްކަންޖެހޭ ްދަރަނި ްއަހަރުަގިއ2214ްްަގއި ވަނަ

ް ްވަނީ ްހުށަހަޅާފައިވާއިުރްސަފުހާްނަންބަރ1.6ްްުބަޔާންކޮށްފައި ްބަޖެޓު ްދައުަލތުގެ ްރުފިޔާ.ްނަމަވެސް ގަިއ38ްްބިލިއަން

ް ްަވނީ ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްކަމަށް ްހ1.49ްަމި ްދެން ްރުފިޔާ. ްބިލިއަން ްޚުލާސާ ްޕޯޓްފޯލިއޯގެ ްލޯނު ްއެހެންމެ ގަިއ3.6ްމަ

ބިލިއަްންރުފިޔާ.ްނަމަވެސްްދައުލަތުގ1ްްެަގއިްބަޔާންކޮށްފައިްވަނ2213ްީއިންޓްރަސްޓަށްްދައްކަންޖެހޭްމިންވަރުްކަމަށްް

ް ްނަންބަރު ްަސފުހާ ްހުށަހަޅާފައިވާއިރު 38ްްބަޖެޓު ްވަނީ ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ްކަމަށް ްމި ްރުފިޔާ.893ްަގއި އަިދްްމިިލއަން

ް ްޚުލާސާ ްޕޯޓްފޯލިއޯގެ ްލޯނު 3.6ްއެހެންމެ ްކަމަށް ްމިންވަރު ްދައްކަންޖެހޭ ްއިންޓްރަސްޓަްށ ްބަޔާންކޮށްަފިއ2214ްަގއި ަގއި

ް 1.225ްްވަނީ ްަނންބަރު ްސަފުހާ ްބަޖެުޓްހުށަހަޅާފައިާވއިރު ްދައުލަުތގެ ްރުިފޔާ.ްނަމަވެސް ްކަމަށ38ްްްބިލިއަން ްމި ަގއި

ް ްވަނީ ނަޑއަޅާފައި ްްބިލިއަނ1.215ްްކަ ްނަންބަރު ްސަފުހާ ްފޮތުގެ ްބަޖެޓު ްހިނގ117ްާރުފިޔާ. ްމުވަްއޒަފުންނަށް ަގއި

ް ްފާހަގަޮކށްފައިވާ ްޚަރަދުކަމުގައި ްއެހެިނހެން ްތަފްސީލުގައި ްކަމަށ13ްްްޚަރަދުގެ ްއިތުރުވާ ްއަށް ްުއޖޫރަ އޮފީހަކުން

ް ްޭއގެތެރެއިްނ ނޑުބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ްވުޒާާރއެްްއަުޅގަ ްދެތިން ްނުވަތަ ްއޮފީހެްއ ްޖުޑީޝަލްްދެތިން ްހާމަކޮށްލާނަން. ްއ

ް ްއޮންނަނީ ްގޮުތަގއި ްއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ 1.6ްްސަރވިސް ްއަށް ްމިިނސްޓްރީ ްފައިނޭންސް މިލިއަން.3.3ްްމިލިއަން.

މިލިއަން.ްމ8.89ްްިމިލިއަން.ްއަދިްކައުންިސލުތަކަށ183.5ްްްމިލިއަން.ްހެލްތުްމިނިސްޓްރީްއަށ1.5ްްްއެިޑއުކޭޝަނަށްް

ްއިތުުރކުރެ ްއުޖޫރައަކަށްްފައިސާ ްޖުމްލަ ްފާހަަގކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޔާންކުެރވިފައިނެްތކަން ްސަބަބު ވިަފއިާވ

ް ްޢަބްދ225ްުއިތުރުކުެރވިފަިއވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތުަގއި ނޑިޑޭުޓގެ ްކެ ްރިޔާސީ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޔާމީްންهللاްމިލިައން.

ް ްބަޖެޓު ްދައުލަުތގެ ްއިޝާރާތްކުަރއްވާަފއިވާ ްކެމްޕޭނުގަިއްބ4ްިޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްކަަމށް ްކުޑަކުރާނެ ލިއަނުން
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ްނެތް.ްބަޖެުޓް ްއެނގެން ްފޮަތކުން ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަީކްކޮބަިއކަމެއް ްރާވާފަިއވާ ްކުރުމަށް ްމިަކން ވިދާޅުވަމުންދިޔަ.ްެއކަމަކު

ް ްނަންބަރު ްސަފުހާ 38ްފޮތުގެ ްއެްއކުރުމު، ްއެލަވަންސް ްމުވައްޒަފުންގެ ްާއިއ ްމުސާރަ ްޖުމްލަ؛ްމުވައްޒަފުންގެ ްލިބޭ ން

ވަނަްއަަހރުގެްމުަވއްޒަފުންނަށްްހިނާގ2213ްްގ117ްެބިލިއަން.ްިމއަދަދުްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްސަފުހާްނަންބަރ5.485ްްްު

ް ްތަފްސީލުގައި ްބަލައިލަްނ5.695ްްޚަރަދު ްައޅުަގނޑު ްއޮްތްގޮތް ްތަފާތުވެަފއި ްތަފާތެއް.ްއެ ްބޮޑު ްވަރަށް ބިލިއަން،ްމިއީ

ްއެނގޭކަށް ްްބޭނުން.ްއެއީ ްދެންނެވި ްހަމ5.485ްްަނެތް.ްމި ްބުނަނީ ްމި ްސަފުހާގައި ްބުނެފައި،ްއަނެއް ްސަފުހާގައި ެއއް

ް ްއެަކއުންުޓގ5.695ްްެއެކަމަށް ްބޭންކު ްޕަބްލިކު ްެދކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްތަފާތެްއ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ބިލިއަން.

ްއެ ްއަދި ްއަދަދު ްމިންވަާރިއ ްއޯަވރޑްރޯކުެރވިފަިއވާ ްއިނގޭތޯ. ްފޮތުގައިްއޯަވރޑްރޯ ްބަޖެޓުގެ ްނެތް. ނޭގކަްށ

ްޓަކައިް ްމަޢުލޫމާތަށް ްއަސްލު ްމިއީ ްއަށް، ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްއަދި ްކޮމިޓީއަށާ ްއަޅުަގނޑު ބަޔާންކުރެވިަފއިނެތުމުން

ްކޮމިީޓގަިއް ްމާލިއްޔަތު ްގަަވރުނަރު ްދަންނަވަނީ.ްއެމް.އެމް.އޭ ްމި ްފާަހގަކުެރވިފަިއާވްކަންތައްތަްއްައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑަށް

ް ްއަދަދު ްމި ްމަތީން ްގޮތުގެ ްހާމަާވ ްއިން ްމީޑިޔާ ްވިދާުޅވި.1.7ްްނިއުސް ްކަމަށް ްއަރާފަިއވާ ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއޮޅުންފިލުވާލަްން ނޑު ްއަޅުގަ ްޗާޕުކުރީތޯ ްފައިސާ ްމިންވަރަށް ްއެ ްހިމެނިފައިނުވަނީ ްބަޖެޓުގައި ްއަދަދު ްމި މިހެންކަމުން

ްއެމް ްެއކު ްއެމް.އެމް.އޭއާ ްސަރުކާރާއި ްބޭނުން. ްއައިސް ްސަުރކާރު ްސޮއިކުެރވިފަިއވ2228ްްާ.ޑީ.ޕީ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްގިނަެވގެްން ްއޯޑީކުރާނީ ްއެކައުްނޓުން ްބޭންކު ްޕަބްލިކު ްޕީ.ބީ.އޭ، ްއިން ްއެމް.އެމް.އޭ ްދަށުން ްއެގްރީމެންޓެްއގެ އެޖެންސީ

122ްް ްވަނީ ްމި ްމިންވަރު ްމި ްމިހާރު ްެއއްބަްސވެފަ. ްވަީނ ްކަުމަގއި ްރުިފޔާ ްެއއީްގުނައ12ްަމިލިއަން ްއިތުުރވެފަ. ްށ

ްއަލުންް ްމިންވަރަށް ްމި ްވަނީ ްގަވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްމިހާރު ްޖެހޭ.ްއަދި ްއެބަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮޅުންފިުލވަން ކީްއވެގެންތޯ

2214ްް ްއިޝާރާްތކުރަްއވާފަ. ްކަމުގައި ްހިފަހައްޓާނެ ްފެށިގެން ްޖެނުއަރީން ްއަހަރު ްބަޖެޓުގ2213ްްެވަނަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްިމގޮ ްނެޚުލާސާގައި ްއޯތުން ްބޭންުކކުރެވިފަް.ގުނު ްބަޖެޓުްޑީ ްނުވަތަ ްއަށް ްފްލޯ ްކޭްޝ ްއެއީ ްނެތް. ްފެންނާކަށް އިާވކަން

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑަށް ްޮކންތާކުތޯ ްވަނީ ްހިމަނާފައި ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމިކަން ްނެތް. ްއޮޅުންފިލާކަށް ްއަށްތޯ ފައިނޭންސިން

ްއޮ ްއަުޅަގނޑަްށ ްއޭތި ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނުނު. ްވެސް ްއެދެން.ްބަލައިބަލާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ޅުންފިލުވާލަދެްއވުން

ަގއިްމިކަންްސަރުކާރުންްކުރިއަްށ39ްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިވާްއާމްދަނީްހޯދުމުގެްއިތުރުްގޮތްތައްްަބޖެޓުްފޮތުގައިްސަފުހާް

ބިިލއަންްރުފިޔާ.1.3ްްށްްއ2213ްަގެންދާނެްގޮތްްބަލަންޖެހޭ.ްޓީބިލުގެްދަރަނީގެްމިންވަުރްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްވަނީް

ް ްއޮްކޓޯބަރ ްތަފާސްހިސާބުަތކުން 2213ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްވަީނ ްބޮޑުވެަފއި ްމިންަވރު ްއެ ްރިޕޯޓުގައި ްނެރުނު 2.245ްގަިއ

ްއަށް،ްކޮންޓްރެކްުޓް ްތަރައްޤީ ްޢުމްރާނީ ްރިޕޯެޓއް. ްއޮތް ްދައްކާަފއި ްމީހުން ްއެ ްނިޔަލަށް ްސެޕްޓެމްބަރުެގ ްމިއީ ބިލިއަން.

ްކޮ ްނުވަތަ ްފަިއާސްފައިސާ ްބަޖެޓުން ްަސރުކާރުގެ ްޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްދަށުން ންޓްރެކްޓަރްފައިނޭންސްގެ

ްދަންނަވަނީް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްސާފުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފިނޭންސުން ްުއސޫލަކުންތޯ ްކޮން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ

ްއޭެގއިުތރަ ްކަންަތއްތައް. ްފާހަަގކުރެވިަފއިާވްބައެއް ްއަްށްއަޅުަގނޑަށް ްމައްޗަންޮގޅި ްއަްށްނުވަތަ ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ށް

ް ްބަޖެޓުަގއި ްއެދިފަިއވާނެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތަްށ ްޭއަގއ2213ްްިނިސްބަތްވާ ްއަދި ނަޑއަޅާފަ. ްކަ ްބަޖެޓުަގިއ ްއަހަރު ވަނަ
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ްމައްޗަްނގޮޅީް ްނެތީ ްމަުރކަެޒއް ްުޒވާނުންގެ ްމާލޭގައި ްޚާއްަޞކޮށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވާނެ. ްެވސް ގައޭ.ްފާސްކޮށްފައި

ްބަޖެުޓގަިއް ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްަމއްޗަްނޮގޅީގަިއްުޒވާނުންެގްމަރުކަެޒއް ްމަރުަކޒެއް.ްެއއީ ްުޒވާނުންގެ ްނެތް މައްޗަންޮގޅީަގއި

ްއެކަމާްބެހޭްގޮތުންްއެއްވެސްްކަެމްއ2213ްްޖެހި،ްއެްބަޖެޓުްއޮތްްގޮތަށްް ވަނަްއަހަރުްފާސްވެފައިވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްމައްޗަ ްމިހާތަނަކަށް ްއަދި ްމާލޭގައި ްނެތް. ްފެންނާކަްށ ްއަޅުަގނޑަށް ްެވސް ްމާލޭގައި ްީކއްކުރަްނ، އަވަްށ6ްްންގޮީޅގައި

ްހުރޭ.ް ްހެންވޭރުގައި ްހުރޭ. ްގަލޮޅުގަިއ ްހުރޭ. ްމާފަންނުގައި ްހުރޭ. ްހުޅުމާލޭގައި ްހުރޭ. ްވިލިނގިލީަގިއ އޮންނައިރުަގއި

ްއެ ްޒުާވނުން ްނެތީ ްމަރުކަެޒއް ްުޒާވނުންގެ ްމަްއޗަންޮގޅީަގއި ްދިރިނޫޭޅްްއެކަމަކު ްޒުވާނުން ްދިރިނޫެޅނީތޯއޭ؟ ތާނގައި

ްެއް ްބަޖެޓުކުެރވިފައި،ްފާސްކުެރވިފައި ްެއ ްަވއްދާފައި، ްފަިއސާ ްެއ ްބަޖެޓަށް ްެއޅުމަށް ްމަރުކަެޒއް ްުޒވާނުްނގެ ތަނެއްަގއި

ްބަޖެޓުް ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްބޭނުން. ްބަލަން ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްކޮންތާކަށްތޯ ްދިޔަީއ ްފަިއސާ ްއެ ކަންތައް،

ސްކުރާއިުރގައިްދިވެހިާރއްޖޭަގއި،ްޚާއްަޞކޮށްްމާލޭގައިްގޯިތގެދޮރަށްްދަތިވެފަިއވާްއެންމެހައިްގޯިތގެދޮރުްއޮތް،ްނުވަަތްފާ

މިލިއަންްރުފިޔާ.522ްްބިންކޮޅުްއޮތްްމީސްމީހުންނަށްްގޯތިގެދޮރުްހެދުމަށްްޓަކައިްކުީރގައިްވެސްްައޅުަގނޑުްހުށަހެޅިންް

ނޑުްއެބަްއެދެންްއައުްސަރުކާުރގެްއެްނމެހައިްމެންބަރުންގެްކިބައިންްްއެްއަދަދުްތިންްގުނަްކޮށްލާފައި ނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްލުއިް ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްހަމަޖައްސާ ްގޮތް ްހެދޭނެ ްގޯތިގެދޮރު ްމީހުންނަށް ްއޮތް ްބިންކޮޅު ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްެއކަންތައް ވެސް

ްއަ ްތެރެއިން. ްބަޖެޓުގެ ްމި ްހަމަޖަްއސައިދެްއވާށޭ ްކަންތައްތައް ްނިންމާލުމުގެްލޯނުގެ ްއެއްފަހަރު ްއަދިެވސް ނޑު ުޅގަ

ކުރިންވެސްްދަންނަވަްންބޭނުންވަނީްައޅުަގނޑުމެންްމިްތިބީްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތުންްއާްސަުރކާރަށްްކަންތައްަތއްްކޮށްދޭްން

ްވަޢުދުަތއް،ްރައްޔިތުންނަ ްވެފައިވާ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްއެދެނީ ނޑު ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ ނަޑއަަޅއިގެންނޭ. ްވެަފއިވާްޢަޒުމުކަ ށް

ްއެްއޗެްއް ްހުރިހާ ްއެ ްގޮތާ ްދޫކުާރނެ ްަފއިސާ ްއެއްެޗއް، ްުހރިހާ ްގޮތާ ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްޓަކައި ްފުށްދުމަށް ްއެ ވަޢުދުތައް،

ްރިވިއުކޮށްފައިް ްބަޖެޓު ްމި ްއަވަހަަކށް ްވީހާެވސް ްރިވިުއކޮށް، ްބަޖެޓު ްމި ްހުށަހަޅައި، ްބަޖެޓު ްތަނަށް ްމި ްގޮތަށް އެނގޭ

ްއަދިެވސް ްޢަބްދުްފޮނުވައިދިނުމަށް. ްޕްެރޒިޑެންޓު ްއެްކސެލެންސީ ްހިޒް ްމަރުޙަބާ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ޔާމީންްهللا

ނޑުގެްކޮލީގްސް.ްުޝކުރިްއޔާ.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު،ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާހިސާބުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަދަެލއްްޝުކުރިއްޔާ ްއައި މިޓީއަކަށް

ްމުޙައްމަުދް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްމަތިވެިރ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިާޞދީ ދަންނަވައިލާނަން.

ްަގވާއިުދެގް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްފޮނުއްވާފަިއވާތީ ްސިޓީ ްގްރޫޕުން ްޕާލަމެންޓްރީ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް

ްމާއްދާގ29ްެ ްފުވައްމުލަުކ2ްްވަނަ ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްއިޢުލާނުކުރަން. ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ް)ނ(ގަިއވާ ގެ

ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.

ް
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ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްމަ ްމި ްއާދެ! .`ް ްޢަބްދ16ްުހުގެ ްއޮނަރަބަލް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިްނތިޚާބުކުރެވުނު ްއަލަށް ްުދވަހު هللاްވަނަ

ްހޫނުް ްނަންފުޅުަގއި ްޭބފުޅުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައި ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ނާޑއި ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ް ްއާެދ! ްދަންނަވަން. 2214ްްމަރުޙަބާއެއް ްބަެޖޓު، ްއަހަުރގެ ްއޮތީްވަނަ ްމި ްއައިުރގަިއ ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓު ދައުލަުތގެ

ނަޑކަށްްބިލިޔަނެއްހާްރުފިޔާްބޮޑުްބަޖެޓެއްްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބަޖެޓަކީްވެްސް މިދިޔަްއަހަރަށްވުރެްގާްތގަ

ންޖެހޭ.ްއާދެ!ްމިްބަޖެޓުންްކުރީްއަހަރުތަކެކޭްެއއްގޮތަށްްލިބޭްއާމްދަނީްއަށްްވުރެްޚަަރދުްބޮޑުްބަޖެޓެއްކަންްފާހަގަޮކށްލަ

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްނޫނީ ްއަަޅިއނުލެވި، ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްތެރޭގައި ްދުވަހު ްއަހަރެއްހާ ްތިންހަތަރު ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ދައުލަތުން

ްެއކަީށގެންާވް ްނިސްބަތުން ްބަޖެުޓގެ ްމި ްސެކްޓަރަށް ްއެިޑއުޭކޝަން ްސެކްޓަރްއަދި ްހެލްތު ްއޮތް ްގޮސްފައި ވީރާނާެވގެން

ްބަޖެ ްސެކްޓަރަށްްވަރެްއގެ ްއެިޑއުކޭޝަން ްއެހެންނަމަވެްސ ްއާދެ! ްޤަބޫލުުކރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަން ްދެވިަފއި ެޓއް

ްވަގުތުް ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދަށްކަން ްރުފިޔާ ްިމލިއަނެއްހާ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްވުރެ ްއަހަރަށް ްމިދިޔަ ްބަޖެޓު ދެވިފަިއވާ

ނޑަކަށްް ނޑުގެްާދއިރާގެްގާްތގަ ވަރަކަށްްކުދިން،ްދަރިަވރުންްކިޔަވަމުންދާްްސކޫލެއް.522ްްފާހަގަކޮށްލަން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްސްކޫލަށްް ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްކޮންމެހެން ްގޮތުން ްއޮތް ްދަތިކަން ްޖާގައިގެ ްސްކޫލުގެ ްމިހާރު ްސުކޫލުގެ ްއެމް.ޖޭ.އެމް އާދެ!

ްފަދަ، ްލައިްބރަރީ ްލެބާ،ްއަދި ްސައިންސް ްއޭ.ވީރޫމާއި ްއެއާެއކުަގއި ްއަންނަން.ްަހމަ ްޚާއްޞަކޮށްްްކުލާސްރޫމުތަކެއް އަދި

ްއުއްމީދުކުރަންް ނޑު ްކުރިމަތިވަމުންދޭ.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ ްއަްށްދަތިތަކެްއްެއބަ ްްސކޫލަްށްއިންތިހާ ްއެ ްނެތުމުން ހޯލެއް

މިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްއޮތްްގޮތަށްްމިްދެންނެވިްތަންތަންްމިްއަހަރުްތެރޭގައިްއިމާރާްތކުރެިވގެންދާނެްކަމަށް.ްއާދެ!ް

ް ްބަޖެޓުން ްއެްމި ްހަމަ ްބަޖެޓުން ްއޮތް ްެދިވފައި ްަކއުންސިލްތަކަށް ްރަްށރަށުގެ ްކަމަީކ، ްެއއް ްާފހަގަކުރެޭވ އަޅުަގނޑަށް

ްބަޖެެޓއްް ްއެކަީށގެންވާ ްެދޭވަވރަށް ްޚިދުމަތްތައް ްބައެއް ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްއޮތް ްޤާނޫނުގަިއ ބޭފުޅުންގެ

ްހިންގުމަ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަަރްއޤީގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްހިންގުމަށްްނެތްކަން. ްމަޝްރޫޢުތައް ްކުދިކުިދ ްއެކަީށގެންވާ ްޓަކައި ްށ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްެދކޭގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްބަޖެޓެްއ ްބޭނުްނވާ ޓަކައި

ްެއްއގޮތަކަށްެވސް. ްނެތް ްފެންނާަކށެއް ްބައި ްއެ ްބަޖެޓުން ްއޮތް ްދެވިފަިއ ްކައުްނސިލްތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްކަންތަކަށްް ްއެހެނިހެން ްގުޅުްނހުރި ްޒުވާނުންނާ ްއަދި ްތަންަތން، ްގުޅޭ ްމިކަމާ ނޑުތަކާ، ްދަ ްކުިޅވަރުުކޅޭ ޚާއްޞަކޮށް

ްކޮންެމވެސްް ްސެންަޓރްމެދުވެރިކޮށް ްޔޫތު ްހުންނަ ްއަޮތޅެއްަގއި ްއެ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމި ްމިާހރު ްވެސް ްބަޖެޓެއް ބޭނުންވާ

ްއެހެންނަމަވެސް ްޮއވޭ. ްއެބަ ްެއއްެޗއް ްވާނީްްވަރެްއގެ ްމުހިއްމު ްބޮޑަށް ްެއއަްށވުރެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުަގނޑަްށ

ްއަހަރުް ްތިން ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްމިދިޔަ ްފުވައްމުކަމުަގއި ްއާެދ! ްއެލޮކޭޓުކުެރިވގެންދިޔުން. ްބަޖެޓު ްއެ ކައުންސިލްތަކަށް

ްޚިދުމަް ްބޭނުންވާ ްޒުވާނުންނަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްތިން ްކުރީ ްޒުވާނުންނަްށްވަންދެން، ްއާދެ! ތްތަކަށް،

ްޔޫތުް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްނުލިބުމުގެ ްބަޖެޓު ްބޭނުންވާ ްހަރަކާތްތަކަށް ްއެެހނިހެން ްކުޅިވަުރކުޅުމާ، ބޭނުންވާ

ސެންޓަރުްވަނީްވަރަށްްބޮޑަްށްވީރާނާވެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްީމގެްދޮުޅއަހަރެއްހާްދުަވސްްކުިރންްޔޫތުްމިނިސްޓަރަކަށްްއާް
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ްބަެއއްްބޭފުޅަ ްހުރި ްމަރާމާތުކޮށްދެއްަވއި،ްއެ ްތަން ްއެ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްވަނީ ްމިނިސްޓްރީން ްއެ ްގުިޅގެން ްވަަޑިއގަތުމާ ކު

ްމަރުކަަޒކީ،ް ްއެ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްފާހަގަކުރެވެީނ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްރަނަގޅުކޮށްދެްއވާފަ. ކަންތައް

ް ްތިބި ްުޒވާނުން ްގިނަ ްވަރަށް ްރަށަކަްށްފުވައްމުލަކަީކ ްުކޅޭ ްކުޅިވަރުަތއް ްަބއެއް ްއިންޑޯ ްޚާއްޞަކޮށް ްވެަފއި، ރަށަކަށް

ްއެާއެއއްކޮްށް ްހަމަ ްކަމެއް. ްމުހިްއމު ްވަރަށް ްހަމަ ްއެއީ ްހެއްދެުވން ްހޯލެްއ ްއިންޑޯ ްތެޭރގައި ްސެންޓަުރގެ ްޔޫތު ވާތީވެ

ްވަް ްކުރީްއސުރެ ްއަހަރު ްދިހަވަރަކަށް ްގާތްަގނަޑކަށް ްމީެގ ްސްޭޓޑިއަަމކީ ްއެހެންނަމަވެްސްފުވައްމުލަކު ްއޮތް، ކިކުެރިވފައި

ތަރައްޤީކުރަންވާްވަރަށްްގާަތަކށްްވެސްްތަރައްޤީނުވެްއެހެންްއޮތްްތަނެއް.ްއެހެންކަމުން،ްއެްސްޓޭޑިއަމްަގއިްކޮންމެހެންް

ނޑުްހެދުމަށްްބޭނުންވާ،ްތަރައްޤީކުރުމަށްްބޭނުންވާްކަންތައްްކުެރވޭނެްޮގތެއްްމިްްބަޖެޓުގެްތެ ރެއިްންބޭނުންވާްފްޓުބޯޅަދަ

ްއާދެ!ް ްދަންނަވާލަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމަ ްހިމެނިގެންދިއުމަކީ ހިމެނުމަކީ،

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފުވައްުމލަކަކީްހަމަްވަރަށްްގިނައިންްއަތޮޅުތަުކގެްނިސްބަތުންްްއެތްލެޓިކްސްްމުބާރާތްތައް،ްއެއީް

ްލެ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްލެވެލްގަޔާ ްސްޓޭޑިއަމްްރީޖަނަލް ްމިދެންނެވި ްއެހެންކަމުންވެސް ްރަށެއް. ްބާްއވަުމންދާ ވެްލގައި

ްއާދެ!ް ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެން ްގެނައުމަކީ ްފެންވަރަކަށް ްެއކަށީގެްނާވ ްއެ ތަރައްޤީކޮށް،

ްވޭތުވެ ްފަހަކަށްއަިއސް ްިމ ްޒުމާނުްއސުރެ ްފުަވްއމުލަކަކީ ްރަށުަގއިްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްެއ ްޚާއްޞަކޮްށ ދިަޔ،

ްގޮތުްން ްއާބާީދގެ ްހަމައެކަނި؛ ްއޮންނަ ްތެރޭަގއި ނޑު ްކަ ްމާ ްގިރަމުންދާ، ްރަށް ްޚިލާފަށް ްއާދަާޔ ްގުޅިގެން ބަނދަރުހެދުމާ

ނޑަކަށްް އަހަރުުދވަހުްނޫނ5ްްީރާއްޖޭގެްތިންވަނަްއަށްްއެންމެްްބޮޑުްރަށް.ްމިްރަށްްގިރަމުންދާއިރު،ްވޭުތވެދިޔަްގާްތގަ

ްލޯނުގެްހައެއް ްބޭރުގެ ްބަޖެޓަށް ްފެންނަމުންދޭ ްއެބަ ްއަހަރަކުހެން ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭަގިއ ްއަހަރުދުވަހު ކަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއައިއިުރަގިއްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާތަނަށް ްތަން. ްއޮންނަ ްހިމަނުއްާވފައި ްބަޖެޓުގައި އެހީަގއި

ްނެ ްެފންނާކަށެއް ްގޮސް، ްމިްޙަޤީޤަތަކަށްެވގެން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްެއގޮތުން ްވެސް ްއަހަރު ްމި ްއާދެ! ތް.

ް ްއެހީގައި ްލޯނު ްބޭރުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްޕްރޮޓެކްޝަނަށް ްސަރުކާރުގ33ްްެކޯސްޓަލް ްނެދަރލަންޑު ްއަިދ ްރުފިޔާއަކާ މިލިޔަން

ލިބިްއޖެްކަމަށްްވަންޏާްފެށިދާނެ.ްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްައޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްމިއީީކ؛12.7ްްއެހީަގއި،ްހިލޭްއެީހގައިްއޮތްް

ްފައިދާް ްމީގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިންގެވިއްޖެ ްމަޝްރޫޢު ްމި ްގޮތަށް ްދިގުދެމިގެންދާ ްއަހަަރކަށް ްދެތިން އެހެންނަމަވެސް

ްކޮންމެް ްޖެހިޖެހިގެން ްހަމަ ްމިހެން ްކުރީްއސުރެ ްއުޅެނީ ްދަންނަވާލަްންމި ނޑު ްކުރާނެ.ްމީގަިއްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަންތައްތަްއްއަހަރެއްް ްމި ްގޮތުން ްޢަމަލީ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ްހިމެނިފައި، ްމަޝްރޫޢުތައް ްމި ގައިހެން

ފެނިފައެއްްނެތޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްއާްސަރުކާރުްައއުމާްެއއްކޮށްްމިެދންނެވިްކަންތައްަތކަށްްޢަމަލީް

ްއެނިގވަަޑއިް ްކަމަްށ. ްގެނެސްދެްއވާނެ ްސަރަަހއްދުންްސިފަ ްއެ ްބަނދަރު، ްމިހާތަނަށް ްުފވައްމުލަުކަގއި ގަންނަވާނެ

ް ްއެްރަށުގ92ް،295ްްެގާތްަގނޑަކަށް ްގޮތުން ްއޮންނަ ްއުފެދިފައި ްރަށް ްގޮއްސަ.ްއެ ްއޮތީްގިރަިއެގން ްއެ ްއަކަފޫޓު ހާސް

ްވަ ްަހމަ ްރަށަށް ްދިަޔއިމަ،ްއެ ްގިަރިއގެން ްއޮންނަްސަރަހައްދު ްއޮންނަ،ްއުސްކޮްށްމި ްރާޅުަތއްްވަށަިއގެން ރަށް؛ްއަންނަ

ްބޮޑު،ް ްޚަރަދު ްއެއީ ްހައްލުކުރުމަކީ ްދާންފެށީމަ،ްއެކަން ްއަރައިެގން ްއަށް ްރަށުތެރެ ްހިފެހެއްޓުމެްއްނެތި ްކަހަލަ އެްއވެސް
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ްމުހިއްމުކަްން ްސަމާލުކަމުގެ ްދެއްވަންޖެޭހ ްސަރުކާރުން ްކަންތައްތަަކށް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްެވގެންދާނެ. އުނދަގޫކަމަކަށް

ްްބޮޑުެވގެން ްވޭތުވެިދޔަ ްގާތްަގނަޑކަށް ްޒަމާނުއްސުރެ، ްރަށަކީ ްއެ ްއެއާއެްއކޮށް ްހަމަ ްދޭ. ްމ18ްްިއެބަ ްއަހަރު ވަަރކަށް

ްދަްއކަމު.ް ްއެބަ ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަހަރުހެން ްކޮންމެ ްފަހުން. ްފެށި ްތަޣަްއވަރުވާން ްފެން ްރަުށގެ ްއެ ވަނީ

ްމައްސަ ްރަށްގިރުމުގެ ްހަމަ ްެވސް ްކުރީަގއި ްވެސްްއެހެންނަމަވެސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްގޮތަށް، ްއޮންނަ ްމި ލަ

ްފަންޑުް ްބޭނުންވާ ްކަމަށް ްމި ްކުރެވި، ްދިރާސާތައް ްތަފާތު ްއަދި ްމައްސަލައެއް. ްއަންނަ ްމިހާތަނަށް ހައްލުނުކުރެވި

ް ްފެނޭ ްބަޖެޓުންްއެބަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޮތް.ްދެން ްމިލިއަނ14.9ްްހޯއްދަވަންްސަރުކާރުންްމަސަްއކަތްކުރަްއވާފައި

ނޑަްށްޤަބޫލުކުެރވެނީްމިް ރުފިޔާްުކވައިުތްފަންޑުެގްއެީހަގއިްހަމަޖައްަސވާފައިްއޮތްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަްންެވސްްައުޅގަ

އަހަރުްތެރޭގައިްލަސްތަކެއްުނެވްފައްޓަވައިެދއްވާނެްކަމަށްްސަރުކާރުން.ްއާދެ!ްރާއްޖޭގައިްެއންމެްބޮޑަށްްދަށަށްްގޮއްސަް

ްޚިް ްާދއިރާެގ ްޞިއްޙީ ްއޮތް ްހިތުންްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްތަރަްއޤީ ްގެންނަންޖެހޭ ްއަށް ްދާިއރާ ްޞިއްޙީ ްނޫނީ ދުމަތްތައް

ްހޮސްޕިޓަލްތަާކް ްަމރުކަޒުތަާކއި ްިޞއްޙީ ްނޫން.ްއާދެ!ްރާއްޖެތެޭރގެ ްކަމެއް ްއެްއވެްސްރަްއޔިތަކަްށްއޮޅިފަިއވާނެ ރާއްޖޭގެ

އްސަ.ްހަމައެކަނިްއިާމރާތްތަކެއްްނޫން.ްއެކަށީގެްނވާްއަދިްހެކްތުްޕޯސްޓުތަކުގެްހާލަތުްއެްވަނީްއިންތިހާްއަށްްދަށަށްްގޮ

ްބޭނުންވާް ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްދެވޭ ްއެތަންތަނުން ްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސް ްައޅުަގނޑުމެންެގްއެބަ އިމާރާތްތަކެއް

ްއިތުރު ްޤާބިލުކަން ްބޭބޭފުޅުންގެ ްފަންނީ ްބޭނުންވާ ްކަމަށް ްއަދި ްމެިޝނަރީސްއާ ްއާއި ްއަދިްއެިކއުޕްމެންޓްސް ކުރެްއވުމާ،

ްއަވަހަކަށްް ްއެންމެ ްވީ ްހަމަ ްހަމަ ްލަހެއްުނވެ، ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްއުފެއްދުމާ، ްމީހުން ްއަދަދަށް ްބޭނުންވާ ކަމަށް

ްވުެރް ްއަހަރަށް ްމިދިޔަ ްސެްލޓަރަށް ްޤަޫބލުކުރަނީ.ްއާދެ!ްހެލްތު ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަންތައްަތކެއް ހައްލުކުރެވެންޖެހޭނެ

ްހަތަރު ްބޮޑުކޮށް.ްއާދެ!ްްގާތްަގނޑަކަށް ްއޮތީ ްމި ްރުފިޔާ ްއެަބ2.7ްްމިލިޔަެނއްހާ ްއަހަރު ްމި ްބަޖެޓެއް ްރުފިާޔގެ ބިލިއަން

ްހުިރް ްރާއްޖެތެރޭގައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމީގެތެރެއިން ްދަންނަަވއިލާނީ ނޑު ްބަޖެޓުގަިއްހިމަނުއްާވފަ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްމި އޮތް

ްކޮންމެ ްޓަކަިއ ްއޮޕަރޭަޝންކުރުމަށް ްއަތޮެޅްއެގްހޮސްޕިޓަލްތަކުގަިއ ްހަތަރު ްބޭނުންވާ ްކޮންމެހެން ްބޭނުންވާ، ހެން

ްމެޝިނެސްތީއެ ްދިމާާވްޝިއާ ްތެރޭަގއި ްވިހެއުމުެގ ްދިމާާވ، ްާޚއްޞަކޮށް ްމުިހއްމު، ްދިމާވާ ްސަބަބުން ްނެުތމުގެ ން

ްއެހެންވީ ްހުްއޓޭ. ްއެބަ ްދަތިަތކެްއ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކުރުމުަގއި ްެއއްޗެހި ްއޮޕަޭރޝަންތަކާ ްކުރަންޖެހޭ މާ،ްކަންތަކަށް

އަތޮޅެްއަގއިްއެބަްުހރިްމިހާރުންްމިހާރަށްްވެސ4ްްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްގޮުތގައިްމިްދެންނެވިްއަތޮޅުތަކަްށ؛ްއާދެ!ް

ްހައްލެއްް ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަށް. ްބޭނުންނުކުރެވޭ ްނޫނީ ްހަލާކުވެ، ްއެްއކޮށް ްމެޝިންތައް މިދެންނެވި

ހިއްމުްކަމެއް.ްހަމަްއެާއއެުކގަިއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްނެޝަނަލްްޑުރަގުްއެޖެންސީްައީކްހޯއްދަވައިެދއްވުަމކީްވަރަށްްމު

ް ްއަހަރު ްމިދިޔަ 42ްްގާތްަގނޑަކަްށ ްއޮތީ ްިމ ްމިއަހަރު ްއެޖެންސީެއއް. ްހަމަޖެއްެސވި ްބަޖެޓެއް ްރުިފޔާެގ 45ްމިލިއަން

ްއޮ ްއިތުުރކުރަްއވާފަިއްމި ްއަދަދެއް ްކުަޑުކޑަ ްއަިއއިރުަގއި،ްއާްމިލިއަން.ްއާދެ!ްވަރަށް ތީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއާްސަރުކާރު

ްތެރެއިްން ްޒުވާނުްނގެ ްތިބި ްޖެހިފައި ްވަާބގައި ްމަސްތުވާތަކެީތގެ ްމިހާރު ްހިމެނޭ ްއެބަ ްތެޭރގައި ްވަޢުދުތަކުގެ ސަރުކާރުގެ

ވާދީ،ްއެްކުދިންނަށްްގިނަްއަދަެދއްގެްކުދިންތަކެްއްކޮންމެްއަހަރެްއގަިއްރިހެބެލިޓޭޓުކޮށް،ްއެްކުދިންނަށްްދެވެްނޖެހޭްފަރު
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ްއެހެންކަމުން،ް ްައއީ. ްސަރުކާރު ްމި ްެއއްކޮށް ްވަޢުދުތަކަާކ ްޮބޑެިތ ް ްވަރަށް ްޓަކައި ްގެނަުއމަށް ްމުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ

ްގޮތަށްް ްބެނުންވާ ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްގެންނެވުމަކީ ްބަދަލު ްއެ ްބައިތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްކުރައްވަންޖެ ްއާދެ!ްކޮންމެހެން ްހޮސްޕިޓަލް؛ ްޓާޝިއަރީ ްމިހިރަ ްރާއްޖޭގައި ްެއހެންމެ ްހަމަ ްއާދެ! ްކަންތައްތަެކއް. ހޭނެ

ް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗަީކ ނަޑކަށް ްހޮސްޕިޓަލްގެ؛ްާގތްގަ ްބޮޑު ްއޮެވ،266ްްއެންމެ ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިައން

ނަން.ްއާދެ!ްމިްހޮސްޕިޓަލްގެްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންމިލިއަންްރުފިާޔްއެބަްއޮތްްމިްބަޖެޓުްފޮތުންްފެނ298ްްމިއަހަރުް

ްބޭނުންވާް ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދެންނެވީ ްމި ްމިހާރު ްދަށްވެގެްނ، ްބެޑްކެޕޭސިޓީ ްކުޑަމިނުން ްއެންެމ ްޚިދުމަތްތަކެއް، ހުރިހާ

ްބަ ްދިމާވާންޖެހޭ ްފުރިފަ.ްއާދެ!ްމިހެން ްހޮސްޕިޓަލް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަަބދުހެން ްާޖގަނެތިގެން ްވުރެ ްސަބަބުަތއްްވަރަށް އެއް

ްބަެއއްް ްދުވަސްެވގެން ްއުުމރުން ްމިސާަލކަށް ްއޭގެތެޭރގައި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްބޭނުން ްއަުޅަގނޑު ްހަމަ ްހުރި. ްއެބަ ވެސް

ްގިނަް ްވަރަށް ްވެސް ްޓަކައި ްކެއަރްދިނުމަށް ްނާސިން ްދެވެްނޖެހޭ ްނޫނަސް ްބައްޔެްއގައި ްދާއިމީ ްއަދި ްކޮންމެހެން ކަހަލަ

ްބޭފުޅު ްދުވަްސވީ ްހޮސްޕިޓަލްަގއިްއަދަދެްއގެ ްއެ ްއެޑްމިުޓކުރެވިފަ.ްއޭެގްސަބަބުން ްހޮސްޕިޓަލްގައި ްތިއްަބވަންޖެހޭ ްއެބަ ން

ްޚިދުމަތްތައްް ްދެވެންޖެހޭ ްެއބަ؛ ްޚިދުމަތްތަކަށް ްދެއްވަންޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްޓެކްނިކަލް ްއެހެނިހެން ްނަރުހުންނަށާއި ތިއްބަވާ

ް ްއާދެ! ްބޭނުންކުރަންޖެހޭ. ްއެ ްގޮތުަގިއ ްރަނގަޅުނޫން ްކަމަށްްއެންމެ ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ްައވަހަކަށްް ްވީހާ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްސެންޓަރެއް ްނޫނީ ްސެންޓްރަލްތަެކްއ ްދެވޭނެ ްެކައރ ްނާސިން ހައްލެއްހޯދޭނީ

ްވިސްާނވަޑަް ްބަލާއިރުަގއި ްޕްލޭނަށް ްސެކްޓަރގެ ްހެލްތު ްމުޅި ްމިހިރީ ްއެހެންވީމާ، ްޤާއިމުކުރެިވގެންނޭ. އިގެންްރާއްޖޭަގއި

ްހޮސްޕިޓަްލގެް ްއެއާއެުކގައި ްހަމަ ްފާހަަގކޮށްލާނަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބަދަލުތައްކަން ގެންނަވަންޖެހޭ

ްއަުޅަގނޑުމެންގެްޮބޑުްހޮސްޕިޓަލްަގއިްމިްހުންނަނީްއަދިވެްސްެއންމެް އެދުްހުރީމ7ްްައެދު.7ްްއައި.ސީ.ޔޫްހުންނައިރު

ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްޚާއްޞަކޮށްްމިހާރު ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގިއްވެސް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އިން،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ

ކެންސަރުްބައްޔާްއަދިްހިތުގެްބަލިތައްްވަރަށްްޢާއްުމވެފައިްިމްއޮތީ.ްވަރަށްްގިނަ.ްއެހެންަކމުން،ްވަރަށްްގިނަްފަހަރަށްް

އިމަރޖެންސީްރޫމުގައިްނޫނީްޖެނެރަލްްވޯޑުތަކުަގއިްްހަމައެކަނިްހިތުގެްފަރުވާްދޭންޖެހޭްބަލިްމީހުންނަށްްއެބަްމަޖްބޫރުވޭ

ބައިތިއްބަން.ްއެހެންވީާމ،ްެއޮގތުންްބެއިތިއްމީްމިްވާްގޮތަީކްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއެްަކމަށްްބޭނުންވާްޕްރޮފެޝަނަލްް

ްަތންތާނގަ ްައއި.ސީ.ޔޫ ްތިއްަބވަނީ ްބޭފުޅުްންމި ްެދވިފަިއްތިއްބަާވްޓެކްިނކަލް ްޓްރެއިނިންތަެކއް .ްތިއްަބވާއިުރ،ްއެްވަކި

ްޭއކްާކޑި،ްދެވެންޖެހޭްފަރުވާނުދެވިގެންްޫނނީްއަދިްކަމަށްްބޭނުންވާްއެހެނިހެންްއިކުއިޕްމަންޓްސްްނެތިގެން؛ްމިސާލަކަށް

ްމުހި ްއެބަްމޮނިޓަރްފަދަ ްފަރުވާނުދެވި،ްހަމަަގއިމުްވެސް ްބޭޭބފުޅުންނަށްްދެވެންޖެހޭ ްއެ ްއިކުިއޕްމަންޓްސްްނެތިގެން އްމު

ްފު ްއެތައް ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްދޭ ްދާއިރާަގއި ްޞިއްޙީ ްއިޝޫތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްގެއްިލެގން.ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރީ ރާނައެއް

ްއާދެ!ް ްކަންތައްތައް. ްހައްލުކުރައްވަްނޖެހޭނެ ްމިހާރަށް ްމިާހރުން ްހަމަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަީކ މި

ްފަދަ ްރޫމު ްއިމަރޖެންސީ ްއަދި ްޚާއްޞަްްހަމައެއާެއކުަގއި ްނަރުހުންނަކީ، ްޑޮކްޓަރުްނނާއި ްތިއްބަވަންޖެހޭ ތަންތާނގައި

ްފަދަް ްިފޒިޝަނުން ްޚާއްޞަކޮށް ްވާންޖެހޭ. ްބޭފުޅުންނަށް ްުހރި ްތަޖުރިބާ ްބޮޑަށް ްއެކަމުެގ ްއަދި ްެދވި، ޓްރެއިނިންތައް
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ްކަން ްމި ްއެހެންވީާމ، ްބޭބޭފުޅުންނަކީ. ްމިފަދަ ްނަރުހުންނާ، ްޭބނުންވާ ްކަމަށް ްއެ ްވެސްްބޭފުޅުންނާ، ތައްަތއް

ްޖޮބްް ްދަ ްއޮން ްތެރޭަގއި ްއަހަރެްއގެ ްހަތަރުފަސް ްމިދިޔަ ްޚާއްަޞކޮށް ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަެއއްް ްއެކަށީގެންުނވާ ްެއންމެ ްގުިޅގެން ްދޫކޮށްދިއުމާ ްާދިއރާ ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްެއްއކަލަ ްނުދެިވ، ޓްރެއިނިންތައް

ްތިއްބަވަ ްތަންތަނުގައި ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްބޭބޭފުޅުން ްތަން. ްނުދެވޭ ްރަނގަޅަށް ްޚިދުމަތްތައް ްެދވެްނޖެހޭ ްއެ ންޖެހިގެން

ްކޮްށގެންް ްޚަރަދުތަެކއް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްމިދެންނެވި، ްއެްއކޮްށ ްއައުމާ ްބަޖެޓު ްނޫން. ްއައުމެއް ްބަޖެޓު ހަމައެކަނި

ް ްހަމަ ްކުަރއްވަންޖެހޭ. ްއަްށ ްާދއިރާ ްޞިއްޙީ ްެއބަ ްކަންތައްތަްއ ްފާހަގަކޮށްލަްންކުރަްއވަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ެއއާެއކުަގިއ

ްއެހެންކަމުން،ް ްބައްޔެއް. ްއަްނނަ ްއިތުރުވަމުން ްސްޕީޑެްއގައި ްބާރު ްފުދޭވަރަކަށް ްހަމަ ްމިހާރު ްކެންސަރަކީ ރާއްޖޭަގއި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްމިދެންނެވިހެން ްވެސް ްޔުނިެޓްއްއުފެއްދެވުމަކީ ްވަކި ްބެހޭ ްކެންސަރާ

ްސީ.ޓީް ްމިސާލަކަށް ްމެޝަނަރީޒް؛ ްމުހިއްމު ްބޭނުންކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްައއި.ޖީ.އެމް.ެއުޗގައި ްއެއާއެުކގައި ްހަމަ ދެކެން.

ނޑަށްްއެނގޭްދާދިްފަހުންްއާްމެޝިނެއްްގެންނެވިކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްެއްމެޝިންްގެނައުމަށްފަހުގައިް މެޝިން.ްއަޅުގަ

ކްނިކަލްްމައްސަލަތައްްޖެހިގެންްއެްއގޮތަކަށްްބޭނުންުނކުރެވޭްހާލަތުތައްްއެބަްއާދޭ.ްވެސްްއެބަްދިމާވޭ،ްަބއެއްްަކހަލަްޓެ

ްނެހެދުމާ،ް ްސްކޭންތައް ްމުހިއްމު ްކަހަލަ ްބައެއް ްނެތުމުެގްސަބަބުން ްމެޝިނަރީޒް ްބައެއް ްއެހެންމެ،ްޑޮޕްލަރްފަދަ ހަމަ

ްމި ްވަރަށް ްހަމަ ްފަދަ، ްެޓސްޓުނެހެދުން ްއެކޯ ްކުރަންޖެހުމުން ްޓެްސޓު ްކަމެްއަގއިްއެކޯ ްކޮންމެ ްމިއިން ދެންނެިވ

ްއިންް ްރާއްޖެ ްފުރައިގެން ްުކއްލިއަކަށް ްިވޔަސް ްދިންކަމުގައި ްޚިދުމަތް ްއިން ްއާސަްނދަ ްއަދި އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޚަރަދެއް ްޮބޑު ްމާ ްވުރެ ްވަރަށް ްއެފޯުޑކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ބޭރަށްދާންޖެހުން

ނުޑމެންްއެބަްޖެހޭްމިްދެންނެވިްއިޖުތިމާޢީްޞިއްޙީްޚިދުމަތުގެްްކުރަނީްމިފަދަ ކަންކަމާްގުޅިެގންްބޭކާރުްގޮތުގައިްއަުޅގަ

ްއެނގޭް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްުކރަން. ްޚަރަދުތަކެއް ްބޭކާރު ްތެރެއިން ްފައިސާގެ ްއޮންނަ ްމި ްތެރެއިްނ އިންޝުއަރެންްސގެ

ުއފެދުމާްގުޅިގެންްއެްހޮސްޕިޓަުލގަިއްއެބަްހުރިްީމގެްަބއެްއްްމީގެތެރެއިންްަބއެއްްކަހަލަްިޚދުމަތްތައްްމިހާރުްސެނެހިޔާ

ްފާހަަގކޮށްލާނަން.ް ްފުުރޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިކަން ްހެދުން ްޓެސްޓު ްއެކޯ ްއެގޮތުްނ ްޚިދުމަތްތައް. ކަހަލަ

ްރާއްޖޭގައި ްފަދަ ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ްޕޮއިންޓަކީ ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓާޝަރީްްއެހެންނަމަވެސް ހުރި

ނިޑް ްމެދުނުކެ ްއަބަދު ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްއެފަދަ ނޑިގެންނުވާނޭ. ްމެދުކެ ްޚިދުމަތް ްކަހަލަ ްދެންނެިވ ްމި ހޮސްޕިޓަލުގައި

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަށް ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްމެޝިންތަކަކީ ްމިފަދަ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއާދެ! ްޚިދުމަތްތަކޭ. ދެވެންޖެހޭނެ

ްރަނ ްކަންތައްަތއްްމެއިންޓެއިންކުެރވި،ްވަރަށް ްއެ ްމެޝިންތަކެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްބެލެހެއްެޓންޖެހޭނެ ްއަބަުދވެސް ގަޅަށް

ކުރުމަށްވެސްްބޭނުންވާްސްެޕައރްނުލިބުމާ،ްއަދިްކުރިންްއެަކމަށްްޓްރޭނިންވެފައިްތިއްެބވިްޓެކްނިކަލްްބަެއއްްބޭބޭފުޅުންް

ްމައްސަލަ ްދިމާާވ ްދިއުމުން ްބޭރަށް ްތެރެއިން ްސިސްޓަމުގެ ްމި ްއާދެ!ްމިހާރު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހައްުލކުރަން ްވެސް ތައް

ނޑުްމިދެންނެވިްކަންތައްްމިހެންްއޮތްއިރުގައިްައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގެްޖާަގއިގެްމައްސަލަްައކީްއިންތިހާް ހަމައެހެންމެ،ްއަޅުގަ

ްމިހާރުން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރޭވ ްއަޅުަގނޑަށް ްހައްލުކުެރޭވނީ ްެއކަން ްާވއިރުަގއި ްމައްސަަލއަކަށް ްބޮޑު މިހާރަށްްްއަށް
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ބުީރގެްއިމާރާތްްަލސްތަކެއްްނުވެްަހއްދަަވއި،ްެއްތަނުންްޙަޤީޤަތުގައިްޕްރައިެވޓްްރޫމުތައްްވެސްްއެބަްހުރި.11ްްއެހެރަް

ްއެހެންވީާމ،ް ްއެއީ. ްބައެއް ްހުރި ްޚާއްަޞކުރެވިަފއި ްދޭން ްޚިދުމަތްތައް ްބެހޭ ްހެލްތާ ްަޗއިލްޑް ްމެޓާނަރްއެންޑް އަނެއްކާ

ްތަރައް ްއަވަހަށް ްބަޖެޓުްއެތަން ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްގޮތެއް ޤީކުެރޭވނެ

ހުށަހެޅުއްވިއިރުްއެކަމަށްްލޯނެއްްނަންގަވަންްއޮްތއިރުަގއިްަވރަށްްބޮޑުްއިންޓްރަސްޓްްއޮތުމާްއެކުްއޭރު،ްއެްފަހަރުްވަނީް

ްޤަޫބލުކު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްއުނިކުރަްއވާފަ. ްލޯނު ްއެީހގަިއްއެ ްބޭރުގެ ްޓަރމް ްލޯްނގް ްއަދި ްގޮތުަގއި ރެވޭ

ނަމަވެސް،ްބޭރުގެްލޯނުްއެހީަގއިްނަމަވެސްްމިްކަމަކީްލަްސނުކޮށްްކުރަްއވަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްޢާއްުމް

ްރަނގަޅަ ްކަމަކަށް ްއެްއވެސް ްއެހެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްލިބިގެން ްޞިއްޙަތެއް ްފުރިހަމަ ކަްށްޞިއްޙަތަކީ؛

ނުކުރެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްިޞްއޙީްދާއިރާގައިްމިހިރަްބޮޑެތިްގޮންޖެހުންތައްްރަނގަޅުކުެރއްުވމަކީްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގިއް

އާްސަރުކާރުންްއަލަށްްޢައްޔަންކުރެްއވޭްމިނިސްޓަރުގެްއިސްަތށިފުޅުގައިްއެުޅްއވޭނެްއެންމެްބޮޑުްޒިންމާ.ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ްހޯ ްހައްލެްއ ްވެްސްކަންތަކަށް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްތަނެްއގެ ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްއިންތިހާ ްއެއީ އްދަަވިއދެއްވުން

ްބަޖެޓުން،ްޝުކުރިއްާޔް ްމި ްއެެދނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްމި ްޚާއްަޞޮކށް ްވާތީ ްކަމަކަށް އެދޭ

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފާޤުމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފުވައް

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްއަިލވެިލގެންދާއިރު ްދައުރަކަށް ްރިޔާސީ ްާއ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކުބޭް ްކޮލީުގ، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަވަްސެވގަންނާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްކުރީަގއި ްދިއުމުގެ ްަބހުސަށް ްމި ްވެްސްމިއަދުެގ އިނުން

ްމަޤާމަށްްވިދާޅުވިހެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްކުރީގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ން

ްމަރުޙަބާއަކާިއް ްހޫނު ްަނމުގައި ްމުލަކުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްގުިޅގެން އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވުމާ

ްެއއާް ްހަމަ ްއަދި ްަރއްދުކުރަން. ްޝުކުެރއް ްމެންބަރުްއިޚްލާޞްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްމުލަކު ްކުރީގެ އެީކގައި

ނޑުމެންގެްމުލަކުންްވާނީް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްމަޤާމުްހުވާކުރެްއވިއިރުްއެްމަނިުކފާނުގެްނައިބެްއގެްގޮތުަގއިްައޅުގަ

ްއެހީތެރިކަންދިނުމަށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޓަކައި ްއެހީތެރިވެދިނުމަށް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ނުޑްްބޭފުޅަކު ްއަުޅގަ ްދެްއވާފަ. ޓަކައި

ްއަްށް ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެުކވެގެން ްއަޚުން ްދެ ްމެންބަރުން، ްދެ ްމުލަކުގެ ްދެ ްޤަބޫލުކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ދެކެނީ،

ްދިއުމުގެް ްހަމައަށް ްބަޖެޓާ ްއެާއއެީކަގއި ްހަމަ ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްގެެނވިދާނެ ްދުވަސްަތކެއް އުފާފާގަތި

ްސިޔާީސްްކުރީަގއި ްމިއަދު ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްފަަށއިުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަހކަައއިެގން ބަޖެޓުެގ

ްމިއަުދގެް ްއޮމާންކޮްށނޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަމާން ްވަރަށް ްފެންނަނީ ްމި ްބަލާއިުރްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަށް ްއޮތް މަސްރަޙު

ްރައީސުލްޖުމް ްހުންނެވި ްހަވާލުެވވަަޑިއގެން ްވެރިކަމަށްްރިޔާސަތާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ްޔާމީން ހޫރިއްާޔ

ްިވއްޔާމު،ް ްވަނީ ްކަމުގައި ްދަންނަާވ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްެއކީގަ. ްކޯލިޝަނަކާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްފުޅާ ްވަރަށް ވަަޑއިގެންެނވީ
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ްސަރު ްއެކުަލަވއިލާ ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްގޮތުން ްހިމެނޭ ްވެރިން ްސިޔާީސ ްއެންމެހައި ްތިބި ކާެރއްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވާދަވެިރް ްބޮޑު ްއެންމެ ްޕާޓީ. ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއޮތީ ްމި ްދެން ްދެން،ްއެާއއެީކގައި އެކުަލވައިަލއްވަނީ.

ްވާދަވެިރްޕާޓީެގްބޭފުޅުންްދައްަކވާްވާހަކަފުުޅތަކަށްްބަލާއިރު،ްެއްބޭފުޅުްން ްއަދި ޕާޓީ.ްމިްމަޖިލީހުގެްރުހުންްހުރިްގޮތާ

ް ްމިއަދުގެ ްތިއްެބވީ ްބޭނުންވާްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދެވހި ްއަދި ްޓަކައި ްފުްއދައިދިނުމަށް ްވަޢުދުތައް ްވެފައިވާ ސަރުާކރުން

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްކަމަށް ްެއއްބާރުލުންދެްއވުމަށް ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްިދނުމަށް ްކަންތައްތައް ްއެެހނިހެން ްތަރައްީޤގެ ްއަދި އަސާސީ

ްރަ ްވިދާުޅވަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންަދވަނީ ްއެ ްގެނެސްޭދްފާޅުގައި ްއުފާވެރިކަން ްހިތަށް ްރަްއޔިތުންގެ ީއސް.ްމިއީ،ްދިވެހި

ްިމް ްހުއްޓާލަން. ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްވާހަަކ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްަވގުތު ްމި ްމިއަދު ްދަންަނވާލަނީ ްއަޅުަގނޑު ކަމެއް.

ްކަން ްޒަރޫީރ ްބޭނުންވާ ްވަގުތަށް ްމި ްޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުއްޓައިލާަފިއ ްވާހަކަ ްރިކަރެންޓްްބަޖެޓުގެ ތައްތަކަށް،

ްުކޑަކުަޑް ްފޯރުކޮށްދެވޭވަރުގެ ްކަންތައްތަްއ ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްވަރަށް، ްހިންގޭ ްސަރުކާރު ޚަރަދުތައް

ްއެހެންްގޮތަކަށްްފުންކޮށްްވިސްނަންް ނޑުމެންްފާސްކޮށްލާފައި،ްއަޅުަގނޑުމެންްާމތްްބަޖެޓަކާްދޭތެރޭގައި ބަޖެޓެއްްއަުޅގަ

ްޖެހޭ.ްޢި ްއިރެއްގަިއްއެބަ ްއެ ްއަންނަނީ ްމި ްފާސްކުރަުމން ްބަޖެޓުތައް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮތުން ްރައީސް،ްސަގާފީ އްޒަތްތެރި

ްވެަވޑަިއގަންނަާވް ްޓަކައި ްރައްޔިތުްނނަށް ްުނވަތަ ްކަންތައްތަކެއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްމަނިކުފާނަކު ްއެ ްވެރިޔަކު ްހުންނަވާ އެ

ްހި ްޖަހާ ްޓަކައި ްުފއްދަަވއިދެްއވުަމށް ްގޮުތގައިްވަޢުދުތަކެއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނުވަތަ ސާބުތަެކްއ

ްބޭނުންފުޅުވާް ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮްތގޮތުްނ ްއެހެނިހެން ްނުވަތަ ްސަރުކާުރ، ްނިސްބަތްވާ ްބޭފުުޅން ްއެ ްބޭފުޅުން ތިއްބަވާ

ްފޯ ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްަކންކަން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖަހައިގެން. ްފޮތެްއަގއި ްވަރަށްްއަދަދުތަކެއް ްވަނީ ްމި ރުވުން

ްމިހެންް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ. ްމި ްނުފޯރާފައި ްހަމައަށް ްރައްޔިތުްނނާ ްކުަޑވެފަ. ބޮޑަށް

ދަންނަވާލަންޖެހެނީްމީްއަޅުަގނޑުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްހަޔާތުގައިްފާްސކުރާްހަތަރުްަވނަްބަޖެޓަށްްވެގެންްމިްދަނީ.ް

ްފު ްއަހަރަކުމެ، ނޑުމެންްކޮންމެ ްއަުޅގަ ްެއއަށް ްއޮވޭ. ްޖެހިފައި ްއަދަދުތަކެއް ްއެ ްއޮޭވ. ްވާަހކަ ްނަރުދަމާއެއްގެ ވައްމުަލކު

ވޯޓުދެމު.ްމަގުަތކުެގްވާހަަކްޮއވޭ.ްއަދަދުތަކެްއްޮއވޭ.ްއެއަްށްއަޅުަގނޑުމެންްވޯޓުދެމު.ްޖެްނޑާްމިނިސްޓްރީެގްއިމާރާތެްއގެް

ެއއަށްްައދަދުތަކެއްްޮއވޭ.ްެއއަށްްއަޅުަގނޑުމެންްވޯޓުދެމު.ްބަނދަުރްްވާހަކަްޮއވޭ.ްނިންމަންްހިފާފައިްހުރިްވާހަކަްޮއވޭ.

ްވޯޓުދެމު.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެައށް ްޮއވޭ. ްއަދަދުތަެކއް ްއޮވޭ. ްވާހަކަ ްއުސްކުރުުމގެ ްތޮށި ްބޭރު ްވާހަކަ، މަރަމާތުކުރުމުގެ

ްތަރަް ްކަންކަން ްއެ ްއަދި ްޮއވޭ. ްވާހަކަ ްކުޅިވަުރގެ ްުޒވާުނންނާއި ްރައީސް. ްއެއަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮވޭ. ްވާހަކަ އްޤީކުރާ

ްޚިދުމަތްް ްިޞއްޙީ ްވާހަަކ، ްބޯފެނުެގ ްސާފު ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްވޯޓުދެމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަްށ ްޮއވޭ. އަދަދުތަކެއް

ްއެއަްށް ްއޮވޭ. ްއަދަދުތަކެއް ްއެއަށް ްއޮވޭ. ްވާހަކަ ްރަނގަޅުކުުރމުގެ ްނިޒާމުގެ ްަތޢުލީމީ ްވާހަަކ، ރަނގަޅުކުރުުމގެ

ނޑުމެްނގެްޤައުމުެގްއިޤްތިޞާދަށްްނުކަތާވަރަްށްއަޅުަގނޑުމެންް ވޯޓުދެމު.ްއެެހންނަމަވެސް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްބޮޑުެވ،ް ްދަރަނި ްވުރެ ްއަރަންޏަށް ްދައުލަުތގެ ްނަތީާޖއަކަްށްވެގެންދަނީ ްބޮޑުެވގެންދިއުމުގެ ްޑިމާންޓުތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮ ްކަންތައްތަްއ ްބުނާ ްކޮށްދޭން ްމީހަކުްރައްޔިތުންނަށް ްކޮންމެ ްވެސް، ްިވޔަސް ްރައީސަުކ ންެމ



58 

 

ްއަށްް ްދިވެހިާރއްޖެ ްއެއާއެީކގައި ްހަމަ ްމަންޒަރު.ްއަދި ްނުވެދާ ްކަްނކަން ްއެ ްކަމަކު ްހުއްޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ްބޭފުޅަކަށް ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއެީކަގއި ްބަދަލުތަކާ ްއަިއސްފައިވާ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްއާދެވެނީްްމިއަދު މި

ްއަަށގަންނަމުންދަނީް ްމިއަދު ްތެރޭަގއި ްރަްއޔިތުންެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވިދިގެން ްެއއާ ްވެގެން. ްވަޢުދުތަެކއް ގިނަގުނަ

ްދޭތެރޭަގއިް ްމުސްތަޤްބަލާ ްއަަހރުގެ ްވަރަކަށް ްދިހަފަނަރަ ްގާތްަގނަޑކަށް ްމީގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަނީ ްހާލަތަކަށްްްވިސްނާލައިފިކަުމގައި ްކަރުނައަޅަންޖެހޭ ްހިތާމަކޮށް، ްރޮއި ްޤައުމު ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ިވއްޔާމު

ްމިސްރާބުކުރާް ްދިމާލަށް ްކޮމިއުނިަޒމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްނަމުގައި ްހިނގައިދާނެ.ްޑިމޮކްރަީސގެ ްޤައުމު ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެ ނޑަށްްއެަބްފެނޭްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ ންްަރއްޔިތުންނަށްްަޓަކއިްރަްއޔިތުންެގްޖީބަށްްއެިކްމަންޒަރުްއަުޅގަ

ްނަމުަގިއް ްއެީހގެ ްހިލޭ ްނުވަތަ ްނަމުަގއި ްސަްބސިީޑގެ ްއެިކއެކި ްމީސްމީހުންނަށް، ްމަސައްަކތްކުރާ ްއެިކއެިކ ގޮތްގޮތުން

ްަބއްޓަ ްގޮތެްއގައި ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ްނިޒާމު ްއިންުޝއަރެންސް ްފޯރުކޮށްދިނުމާ،ްއަިދްޞިއްޙީ ންނުކުެރވި،ްކަންކަން

ްރަްއޔިތުންެގް ްއުޅުާމ، ްރައްިޔތުންގެ ްނޫނަސް ްމި ްއަދި ްުއުޅމާ، ްހިންގަން ްނިޒާމު ްއެ ްވެެގން ްވަޢުދުތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްކަންނެތްކުރުުމެގް ްރައްޔިތުން ްވަޢުދުތަްއވެ، ްތަފާތު ްަޓކައި ްަރއްޔިތުންނަށް ްކަންަތއްތަުކގައި ްުގޅުންހުރި ދިރިއުޅުމާ

ްައޅުަގނޑު ްތެެރއަށް ްނިޒާމުގެ ްމީގެ ްަރއީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްެވއްޓިގެން ްޤައުމު ްމި ްފަހުނ12ްްްެމންގެ އަހަރު

ް ްބަދަލުކުރަްއވަްނ15ްްނުވަތަ ްކަންކަން ްމި ްމެންބަރުން ްތިއްަބވާ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފަހުން އަހަރު

ްއަ ްެވގެންދާނެ. ްކަމަކަށް ްއުނދަގޫ ްދަތި، ްވަރަށް ްފައްަޓވާއިުރ، ްޒުވާނުންްމަސައްކަތްފުޅު ްމިދަނީ ޅުަގނޑުމެން

ކަންނެތްކުރުމުގެްމަރުޙަލާެއއްެގްތެރެއަށް.ްައޅުަގނޑުމެންްމިްދަނީްރައްޔިތުންްކަންނެތްކުރުުމގެްމަރުޙަލާެއއްގެްތެެރއަށް.ް

ނޑުމެންނަށްްއެްުފރުޞަތުްލިބިފައިވާްދުވަސް.ް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްނިޒާމުންްބޭރުވާންްއެބަްޖެހޭ.ްމިއަދަކީްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަިއް ްބަލިވެވަަޑއިގެްނނެވިކަން ްއިންތިޚާބުން ްމަނިކުފާނު ްނަޝީދު،ްއެ ްމުޙަްއމަދު ްރައީސް ްއެވަނީ މިއަދު

ްރައީސްް ްއަދި ްނަޝީދާ، ްމުޙައްަމދު ްރަީއސް ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްވިދާޅުވެފަ. ްކަމަށް ްެއއްބާރުލުންދެއްާވނެ ސަރުކާރަށް

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިް؛ ްޔާމީން ްރައީްސ ްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރިާޔއާ ްޣާޒީގެ ނިޝާން

ްއެއްް ްބޭފުޅުން ްއެންމެހައި ްވެރިްނ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްއެންމެހަިއ ްތިއްބެވި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަދި ްވަޙީދާ ރައީސް

ްރަްއޔިތަކަށް ްކޮން ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިށީނދެވަަޑިއަގންނަވަން. ްމޭޒުދޮށެއްަގއި ްއެނގެނީް، ްފަރުދަކަށްތޯ ކޮން

ްލޯންގ2242ްްުގަިއ،2232ްްގަިއ،2222ްް ްއެަބއޮތްތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާލަތު. ްއޮންނާނެ ްޤައުމު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ަގއި

ް ްމީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުުމ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވިޜަނެއް. ްސްޓްރެޓެޖިކް ްގޮތުގ22ްްެޓާމް ްއޮންނާނެ ްފަހުން ައހަރު

ވުރެްއަޅުަގނޑުމެންްއެކުަލވާލަންްއެބަްެޖހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމީްއެްަވގުތު.ްހުރިހާްސިޔާީސްކުރުހުމެއް،ްތަޞައްް

ްކުރެވިދާނެ.ް ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަވގުތެްއގައި ްެއއްހިތްވެިރވެފަިއާވ ްެއކީ ްއަރަިއ، ްއެްއގަލަކަށް ބޭފުޅުން

އަހަރުންްައޅުަގނޑުމެނ5ްްްއަހަރުން،5ްްވާލަިއގެންްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްދިގުްުމއްދަތުެގްސްޓެރެޓެޖިކުްޕްލޭނެއްްެއކުލަް

ް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްދުރު ްމާޒީެގ، ްދުރު ްދަންނަވާ ްިމ ްރަީއސަކު 2232ްްއިންތިޚާބުކުރާ ްުނވަތަ ަގއ2242ްިަގއި
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ްވާސިުލވު ްހަމައަށް ްމަންޒިލާ ްއެ ްކުރަހަންވީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްމަންޒަެރއް ްގޮތުގެ ްއޮްނނާނެ ްރާއްޖެ މަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަަޑިއގަންނަވާނީ.ްެއއީްމ5ްްިޓަކައި،ް ްބޭފުޅަކު ްކަމަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެކީަގއި ްޕްލޭނަކާ ްއޮޕަރޭަޝނަލް އަހަުރގެ

ްއެންމެް ްނުވަތަ ްމަގަކުން، ްކުުރ ްއެންމެ ްޓަކަިއ ްހާސިުލކުރުމަށް ްމަްނޒަރު ްމާޒީގެ ްުދރު ްައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާ،

ްއެ ްސާފުކޮށް،ްއަދި ްއެންމެ ްދަތުރުކުރެވޭެންރިވެތިކޮށް، ްގޮަތކަށް ްއެދޭ ްހިތް ްރައްޔިތުން ްއެންމެ ްގޮތެްއަގއި، ްސާދާ ންމެ

ްމަޤާމަށްް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަކީ ްމީހާ ްދައްަކއިދޭ ްމަގު ްއެ ްީމހާ، ނަޑއަޅާ ްކަ ްކަމުަގއި މަގު

ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑައަަޅން ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހާކަމުގައި ްނޫންކަމުަގިއްއިންތިޚާބުކުރެިވގެންދާ ްއަިއސްގެން ްނިޒާމެއް .ްމިފަދަ

ްވީނަމަވެްސް ްޕާޓީކަމުގައި ްނިސްބަތްވާ ނޑުމެން ްޕާޓީއަކުން،ްއަުޅގަ ްސިޔާސީ ްބޭފުޅަކުމެ،ްކޮންމެ ްވިްއޔާމު،ްކޮންމެ ވަނީ

ްއެކަނިް ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްއުފެދިފައި ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވީނަމަވެސް ްކަުމގައި ްޕާޓީއަކުން ްއެހެން އަދި

ްގޮތުންް ްހޯދުމުގެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްފޯރުކޮށްދިނުން. ްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްވެިރކަންކުރުމަކީ ްޓަކަިއ، ވެރިކަންކުރުމަށް

ްއެބަްޖެހޭ.ްމިްނިޒާުމްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑުމެންގެްހުރިހާްސިާޔސީް ްވަޢުދުތައްްވާން ރައްޔިތުންނަށްްޓަަކއި

ްތިއްބަަވއި ްމޭޒުދޮށުަގއި ްއެްއ ްއަޚް،ްވެރިން، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދެންމެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުކުރާން ްގޮތަަކށް ްއެހެން ގެްނ

ްމައްސަލަ.ް ްރަށްގިރުމުގެ ްފާހަގަކުރަްއވައިިފ، ްވެސް ްރަފީޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ް ްލައްކަ ްތިން ްދަްނނަވަންތޯ. ްވާއިުރ، ްރަށަކަށް ްައކަކިލޯީމޓަރުގެ ްފަސް ްގިަރއިގެންްފުވައްމުލަކަީކ ްވަނީ ްމިހާރު އަކަޫފޓު

ް ްގާތްަގނަޑކަްށ ްެއއީ 6.88ްްގޮއްަސ. ްބިން. ްދިހަވަރަކަށ7ްްްޭއކަރުެގ ްވޭތުވެިދޔަ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްބިން އޭކަުރގެ

ްބަލާއިރުް ްނިސްބަތަށް ްގިަރމުންދާ ްމިހާރު ްއަނެއްކާ ްދެން ްއޮްތއިރު، ްޮގއްސަ ްެގްއލިގެން ްތެޭރގައި އަހަރުދުވަހުގެ

ްވެ ްވިސްނަްންކިހިނަކުންތޯ ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭަގއި ްަކންތައްތަކާ ްމިކަހަލަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ގެންދާނީ.

ްއަދަދަށްް ްކައުންސިލްތަުކގެ ްވިދާުޅވެފަިއ، ްވަނީ ްއެ ްވެްސ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޭޖެގ ްމިއަދު ްޖެހޭ. އެބަ

ްަކުއންސިލަ ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްގެންނާން ްބަދަލުތަެކއް ްގޮތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޚަރަދު ްހިނގާ ށް

ް ްޖެހެއޭ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްއެބަ ްލާމަރުަކޒ2212/7ްްީވިސްނާން ްއިދާރީްދާއިރާތައް ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ހުސްކުރަމުންްއުސޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނުްވުޖޫދުވުމުގެްކުީރގަިއ،ްބިލެއްެގްސިފައިގައިްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްބަ

ްއަދަދެްއގެް ްއެކަީށގެންާވ ނޑަައޅަނީ ްކަ ްމި ްކައުންސިލްތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންނެވިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ދިޔައިރުަގއި

ް ްކުރިމަތިކުރުވީމު. ްސުވާލު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރަށ122ްްްމެންބަރުންތޯ؟ ްކިތައް ްހުރި ްއާބާދީ ްދަށުގެ ްވުރެ މީހުނަށް

ްވިްއޔާމު،ްވޯޓުެދވޭްއެބަހުރިތޯއޭ.ްސަތޭކަްމީހުންްދިރި އުޅޭ؛ްސަތޭކަްމީހުންގެްާއބާދީއެްއގެްރަށެއްްވެއްޖެްކަުމގައިްވަނީ

52ްް ްތިބެގެން 5ްްމީހުން ްކޮންމެ ްިވއްޔާމު، ްވަނީ ްކަމުގައި ްއިންތިޚާބުކުރާ ްވޯޓުްނ12ްްކައުންސިލަރުން މީހެއްގެ

ްނޫނޭ ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭ ްމީ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮހވެއޭ. ްއެބަ ްބުަރެއއްްކައުންސިލަރަުކ ްކަާތވަރުގެ ްަދއުލަތަށް ްމީ .

ނޑުްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްހަރުއަޑުންްމިތާނަގއި،ް ނޑުްމިތާނަގއިްމިްވާހަަކ2212ްްނޫނޭ.ްއަޅުގަ ވަނަްއަހަރުްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްވާަހކަްއަލުންބަލުންްމުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭތީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސ2213ްްްދެއްކިން.ްމިއަދުް ވަނަްއަހަރުްއަުޅގަ
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ްފުވައްމުލަކުަގއިްއަ ްރަށް ްުއފަން ްައޅުަގނުޑގެ ްހަމައެާއއެީކގައި ްއަދި ްލަދުގަންނަން. ްހިތާމަކުރަން. ްދެރަޭވ، ޅުަގނޑު

ްައޅުަގނުޑް ްހަރުައޑުން ްާތނގައި ްމި ްވާހަކަ ްއެ ްވާތީ ްމޮޑެލަކަށް ްކަމުނުދާ ްއަޅުަގނޑަށް ްމޮޑެލަކީ ްދިަޔ އެކުެލވިގެން

ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިއަދު ްއަޮތުޅްްދެއްކީމު. ްފުަވއްމުލަކުގެ ްކުރިްނވެސް ްައއުމުގެ ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްވާހަކަ މި

ްުފަވއްމުލަކުަގއިް ްވާަހކަދެކެވުނު. ްއަުޅަގނޑާ ްރައީާސ ްަނއިބު ްވާހަކަެދކެވުނު. ްއަޅުަގނާޑ ްެވސް ްރަީއސާ ކައުންސިްލގެ

ްގޮ ްބޭނުންާވ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާހަކަެދކެުވނު. ނާޑ ްއަުޅގަ ްުޒވާނުންތަކަކާ ްއެކި ްތަފާތު ްިމްތިބި ްވާނީ ްައޅުަގނޑު ތަށް

ްކުްށވެރިކުރަންް ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްދެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފަ. ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަުށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަިއސިްއޔަތުން. ްދަރިއެްއގެ ްފުަވއްމުލަުކ ްހައިސިއްޔަތުްނ، ްމެންބަރެްއގެ ފުވައްމުލަކު

ްއަ ްވަނީްކައުންސިލްތަުކގެ، ްމަޖިލީހުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްއޮތްއިރު ްޯބމަތިވެފައި ްއިންތިޚާބު ްަކއުންސިލްތައް ތޮުޅ

ް ްތެރޭގައި، ްމަހުގެ ްޑިސެމްބަރ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިހުމާލުވެފަ. ްދޭތެރޭަގއި ްއަހަރުެގ2212ްްފުވައްމުލަކާ ވަނަ

ްފަރިޔާދުތަކާ ްރަްއޔިތުންެގ ްފުވައްމުލަުކ ްތެޭރގަިއ ްމަހުގެ ްމޮޑެްލްްޑިސެމްބަރު ްކައުންސިްލގެ ްުފވައްުމލަކުގެ ެއކީަގއި

ްހަމައެާއއެީކަގއިް ްއަދި ްހުށަހެޅީމު. ްތަނަށް ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއގޮތަްށ ްބުނީމާ ްރަްއޔިތުން ްގޮތް،ްުފވައްމުލަުކގެ އޮންނަންވާ

19ްް ްބިލ2212ްުޮއކްޓޯބަރ ްޮގއްސަ. ްބިލު ްއެ ްވަީނ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްަޤއުމީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތާރީުޚގަިއ،

ްގޮތުްން ްދިމާކުރި ްގޮތުން،ްނަސީބު ްކަންދިމާކުރި ނޑަށް ްއޮތީ.ްައޅުގަ ްއަރައަރާ ްއޮތީ.ްހިރަފުސް ްޕާކުކޮށްފައި މަޖިލީހުގައި

ްބިުލް ްއެ ްމުޤައްރިާރްވާހަކަަދއްަކއިގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްެވވުނު ްެމންބަރަކަށް ްކޮމިީޓގެ ްސަލާމަތު ޤައުމީ

ްގެންދިަޔިއމު. ްކޮމިޓީއަކަށް ްބައްދަލުވުމެްއްްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްސަބް ްރޭ ްދުވަހުގެ ްއެކުލަވައިެލވުނު ްކޮމިޓީ ްސަބް އަދި

ްދާއިާރގެް ްއަިދްއަޅުަގނުޑްޝުކުުރވެރިވަްނ،ްއަޅުަގނުޑ،ްމަނަދޫ ްއެކުަލަވއިލާ ްުމޤައްރިރެއް ބާއްވާަފއި،ްސަްބްކޮމިީޓގެ

ނުޑގެްއަޚްްޠާރިޤަށާ،ްއަދިްއެްކޮމިޓީ ަގއިްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާްގުރައިދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޠާރިޤު؛ްއަޅުގަ

ްމަަސއްކަތްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެރއަްށ ްއެ ްެރއިން ްއެ ްހާލުގައި ްޝުކުރުދަންނަާވ ްއަށް ްރިާޟ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފޮނުވީމު، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްސަބް ނޑުމެން ްއަޅުގަ 15ްނިންމާފައި

ްމުޤައްރިރަްށ2213ްްްޖުލައި ްކޮމިޓީގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން ްުދވަހުން ްރައީސް،ްއެ ަގއި.ްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްކޮމިީޓގެްަނއިބުް ތަފާތުްއެތަކެްއްފަހަރެްއގެްމަިތންްމިްވާހަކަްެދކެިވއްޖެ.ްމިްވާހަކަްދެންނެިވއްޖެ.ްއަދިްއޭުރްއަުޅގަ

ްމަނިކުފާ ްހުރީތީވެ،ްއެ ްއެްމުޤައްރިރަކަށް ްވަގުުތަގއި ްަވަޑއިގެްނއުޅުްއވި ްބޭރުަގއި ްއިން ްރާއްޖެ ްމުޤައްިރރު ނު،ްކޮމިޓީގެ

ްފުވައްމުލަކުް ްއަންނާތީވެ ްބޯމަތިވަމުން ްއިންތިޚާބު ްޓަކައި،ްމި ްއަވަސްކުރުމަށް ްބިލު ްމި ްވަޑައިނުގެންނެޭވތީ މަނިކުފާނަން

ް ނޑު ްައޅުގަ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްަކންކަން ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްވެސްްރައްޔިތުން ްފުރުޞަތެއް ްއެ ްއެުދނީމަ ްފުރުޞަތަށް އެ

ްއަީކް ްވާހަކަ ްދާ ްމި ްަދއްކަމުން ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްމިއަދު ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުލިބުނު. އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްމަދުކުރާން ްއަދަދު ްމެންބަރުންެގ ްއަކ2212ްްީކައުންސިލްތަުކގެ ްވާހަކަ ްދެްއކި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަހަރު ްވަނަ

ނޑުް މެންބަރުންގ5ްްެބޭންޑަކަށްްމިްއޮތީ.ްއެއ2ްްީބޭންޑުތަކެއްްއަުޅަގނޑުމެންްަކނޑަައޅަންްއެބަްޖެހެއޭ.ްމިހާރުްމައިގަ
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މެންބަރުންެގްކައުންސިލެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްމިްޢިއްަޒތްތެރިްމަޖިލީހުގެްއެންމެހައ7ްްިކައުންސިލަާކއިް

ްގޮވާލަނީ،ްދަން ްމި ްއެދިއެދިއޭ.ްމެންބަރުންނަށް ްތިބީ ްއެ ްަރްއޔިތުން ްހެޔޮނުވާނޭ،ްފުަވއްމުލަކު ްމާތްކަލާކޮއްޓަާކ ނަވާލަނީ

ްއެބަްިތއްބެވި.ްަކއުންސިލުްެއްއޮީތ32ްްކައުންިސލަރުން،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،32ްްފުވައްމުލަުކގަިއް ަކއުންސިލަރުން

ްއޮ ްހަވާުލކުރެވިަފއި ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ްެއއް ްގޮެތްއްޑުޕުލިކޭޓުކުެރވިފަ. ްކުރަންވީ ްކަން ްދެން ްވިިދގެން ްެއއާ ތީ.

ނޭނގިފައިްމިްއޮތީ.ްއިދާރީްހިންގުންްނުހިންގިފައިްމިްއޮތީ.ްދައުލަތުގެްޚަރަދުބަރަދުްބޮޑުވަމުންްމިްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްކުޑަކުރު ްޚަރަދު ްދައުލަތެްއގެ ްރަްއޔިތުން ްއަތޮެޅްއގެ ްޚަރަދު؛ ްދައުލަތުގެ ްަރއްޔިތުްނ ްރަެށއްގެ ްޓަަކއިްރައީސް، މަށް

ްއެް ްދައުލަތުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްގޮތަށް ްބޮޑުވާ ްޚަަރދު ްއެ ްމަޖިލީހުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެދުނީމާ

ްބޮޑުވާނީ.ް ްދަރަނި ްނުވާނެ. ްއިތުރެއް ްއަރަނި ްދައުލަތުގެ ްިވއްާޔމު ްވަނީ ްކުރާކަމުގައި ްކަންަކން ްގޮތަށް ްބޮޑުވާ ޚަރަދު

ްރައީސް.ްއެހެ ްކަންތައް.ްދެންްޢިއްޒަތްތެރި ްިވސްނާންވެއްޖެ ްފުންކޮށް ްކަންތައްތަކަީކްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހިރަމިހިރަ ންީވމާ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްފޮތް ްބަޖެޓު ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްކަންބޮުޑވަން،ްައުޅގަ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބުނީމަ ްފޮތް ްދެ ްމި ްލިބޭނެ. ްފޮތް ްދެ ްކޮންމެްްއަތަށް، ްކޯްއޗެއްތޯ. ްއޮތީ ްއަޅުަގނޑަްށ ބަލަނީ

މެންބަރަކުމެްބަލާނީްތިމަންނަްއަށްްއޮީތްކޯްއެޗއްތޯ.ްބަލާއިުރްލޯނުްއެހީ.ްލޯނުްއެީހ،ްލޯެނއްްލިބިދާނެްކަމަށް.ްލޯނެްއް

ްހުރީ ްގޯީތަގއި ްއަޅުަގނޑުެގ ްހުރީ، ްޯގއްެޗއްެގ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްލޯނެއް؛ ްކަމަށް. އެންެމްްލިބިދާނެ

ބުރ12ްްިކޮޓަރިެއއް.ްބިމެއްްއެބަްއޮތް.ްބޭންކުންްލޯނުްދެޔޯްކިޔާފައިްއަޅުަގނޑުްމިއަހަރުްތެރޭަގއިްއަޅުަގނުޑގެްގޯީތގެް

ްގޮތަކީ.ް ްއޮންނަންވާ ްމިކަން ްނޫން ްމިއީކީ ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި ްބުނަންވީތޯ؟ ނޑު ްައޅުގަ ްނަގާނަމޭ ްއިމާރާެތއް އަށް

ްދޭތެރޭގައިް ްމިކަމާ ނޑުްްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިންގަން ްފިކުރު ްވިސްނައި ފުންކޮށް

ްމުާސަރް ްވަގުތަށް ްމި ްމިަވގުތުން ްދަންނަަވއިލާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްކުީރގަިއ ްހަމަވުމުެގ ްވަުގތުކޮޅު ްފުރުޞަުތގެ އަޅުަގނުޑގެ

ވާްއާއިްތަޢުލީމީްނިޒާމުްހިންގޭވަުރގެްކުަޑކުަޑްއާއިްއިނާޔަތްތައްްެދވޭވަރަށްްއަދިްރައްޔިތުންނަށްްބޭނުންވާްސިއްޙީްފަރު

ްޔާމީންް ްރައީސް ްނަޝީދާއި ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ްމައުމޫން ްއަލްއުސްތާޛު ްފާސްކޮށްލާފައި ބަޖެޓެއް

ްއިްސސަފުގަް ްޕާޓީތަކުެގ ްސިާޔސީ ްހުރިހާ ްތިބި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއޭެގއިތުރަށް ްއަދި ްަވޙީދާ، ްރަީއސް ިއްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި

ް ނޑުމެންނަށް ގައިްމިްަޤއުމ2242ްްުަގއިްނުވަތ2232ްްައިށީނދެވަަޑިއގެން،ްެއއްްމޭުޒދޮށެއްަގއިްތިއްަބވަިއގެންްައުޅގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއިްނތިޚާބުތަކުގައި ްރިޔާސީ ްދެން ްދެްއވާފައި ްކުރަހާލަދެއްވާށޭ! ްތަޞަްއުވރެއް ްގޮތުގެ އޮންނާނެ

ްކުރިއަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޕްލޭނެއް ްވެގެްންއޮޕަރޭޝަނަލް ްވަޢުދުތައް ްއެ ްާވނީ. ްވަޢުދުތަެކއް ްރައްޔިތުންނަށް ްގެންދާނީ. ށް

ްކަމެްއް ްއެ ްވިްއޔާމު ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމުގައި ްކަމަކަށް. ްވާސިުލެވވޭ ްހަމައަށް ްތަޞައްވުރާ ްމިދަންނަވާ ދާންޖެހޭނީ

ްކޮންމެްރަށެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންްިވސްނަން ެގްބަނދަރު،ްކޮންމެްރަށެއްެގްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުވާނެ.ްމީގައި

ްނަރުދަމާްހެދުމުގެްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެންްދައްާކއިރު...

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެް ްވެލިދޫ ްގެްނގޮްސދެއްވުމަށް ްކުރިއަްށ ްބަިއ ްއޮތް ްދެން ްޖަލްސާގެ ްމި ްިހސާބުން ްމި ްއިނގޭތޯ. ވަގުތުހަމަީވ

ްވަަޑއިގެ ްރިޔާަސތަށް ްމެންބަރު ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`. ްއެެދން. ންެދއްވުން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްތުޅާދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްމިހާރު ްޓަކައި ްބަހުސްކުރުމަށް ްބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރަމުންދާ

ްނާޒިމުްރަޝާދަށް.ް

ް

 ތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުްވެސްްالم عليكن ورحوت هللا و بركاتهالس  ް`.

ް ްދެކެނީ ްކަމަށް ްވާޖިބެއް ްއެންމެްިއސް ްމަރުޙަބާކިޔުން.16ްްމިއަދު ްިއސްވެރިންނަށް ޮނވެމްބަރގަިއްހަވާލުިވްސަރުކާުރގެ

ބްދުލްޤަްއޔޫމުެގްސަރުކާރުންްާރއްޖެްއަްށްހަމަޖެހުންްގެނެސްދޭނެްކަމަށް.ްޔާމީންްޢަهللاްއަޅުަގނުޑްުއއްމީދުކުރަނީްޢަްބދު

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމަށް. ްނައްތަިއލެވޭނެ ްވެށިން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަސަދަވެރިކަން ްސިޔާސީ ްުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުންްއަޅުގަް ނޑުމެންްދިވެހިރާއްޖެްކައިިރްއުއްމީދުކުރަނީްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްމިއަދުްވެއްޓިފައިްމިްވާްއިޤްތިޞާދީްވަޅުގަ

ްމިފަދަް ްހުރިއިރު ްަކންމިހެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްދެވޭނެ ްކުރިއަްށ ްއަަރިއގެން މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ

ްއެބަް ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލައިލަންޖެހޭ ްވާހަކަދައްކަުމންދާއިރު ްބަޖެޓަށް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ނޑިަވޅެްއގައި ދަ

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްބައެއްްރަށްރަށަްށ،ްބައެއްްކަންކަމަށްްއިްސކަްނދީގެންްކުރިއަށްްދާންްމިއަދުްްހުރި.ްއާދެ،

ްމިނިވަންް ްެވސް ްރައްޔިތަކީ ްކޮންެމ ްދިވެހި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހިފަ. ްވަނީ މި

ްލަ ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްކޮންމެްރައްޔިތެްއ. ްދިވެހި ްއޮްނނަންޖެހޭނެ. ްމިނިވަްނކަން ފައިފުާރއުޅުމުގެ

ނުޑެގް ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިނިަވންކަން ްަފއިބާުއޅުމުގެ ްރަށްރަށަްށްއަރައި ްވެސް ރައްޔިތަކަށް

ްދަް ްއަޅުަގނޑު ްއުޅެީންދަންނަވާލަން. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްރަށެއްެގ ްދެ ްހިމެނޭ ްބ.ްދާއިރާަގއި ްއުޅެނީ ްމި ންނަވާލަން

ްވާހަަކް ްއުޅޭ ްމި ްބައެކޭ.ްަދންނަވާލަން ްތިބި ްބަންދުގައި ްރަށު ްރައްޔިތުންނަކީ ްބ.ްއަތޮުޅްފެހެންދޫގެ ްއާއި ްފުޅަދޫ އަތޮޅު

ްތަންފީޛުނުވަމުންނޭ.ް ްދަނީ ްކަންތައްަތްއ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިޔައީ. ްބަޖެޓުކުރަމުންނޭ ްކުީރއްުސރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަކީ

ްލަފާފުރާްްއެހެންކަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްދެ ްމި ްދީގެން ްިއސްކަމެއް ްޚާްއޞަ ްގޮވާލަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު މިއަދު

ްދެް ްމި ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްޭބއިންސާފެްއ ްވެވޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެހެން ްއެއީކީ ްހަމަޖައްސަިއދިނުމަށް. ްގޮެތއް އުޅެވޭނެ

ްމިދެން ްމުސްތަޤުބަލެއްގައި ްަކއިިރ ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބިގެންދާނެްރަށުގެ ްފަސޭހަކަން ްއުޅުުމގެ ްލަފާފުރާ ްއުސޫލުން ނެވި

ނޑުްއުއްމީދުކުަރނީް ނޑުްޤަބޫލުކުރަްނ2214ްްކަމަށްްއަުޅގަ ވަނަްއަހަރުގެްބަެޖޓުގެްތެރޭން.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްހިސާބު ްދަރަނީގެ ްއަރަންޏާއި ްބަޖެޓަކީ ްޤަބޫލުކުރަން ްދަންމަރު.ްއަޅުަގނޑު ްތަރައްޤީގެ ނޑުމެންނަށްްބަޖެޓަކީ ްއަުޅގަ ތަކެއް

ްހަމަް ްވެސް ްކަމަށް ްޗާޓެއް ްދަްއކުަވިއދޭ ްކުރިމަގު ްތަރައްޤީގެ ްޤަބޫލުކުރަން،ްބަޖެޓަކީ ްއަުޅަގނޑު ްެއްއޗެއް. ދައްކުަވއިދޭ
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ްައޅުަގނޑުމެންް ްދާއިރުަގއި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްބަޖެޓަކަށް ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން ްާއދެ، ްޤަބޫުލކުރަން. އަޅުަގނޑު

އެބަްޖެހޭްވޭތުވެދިޔަްއަހަރުތަުކަގއިްބަޖެޓުގައިްހިސާބުކުެރވިފަިއވާްއަދަދުތަކަށްްވީްކިހިނެއްތޯ.ްވަރަްށްްހަނދާންކޮށްލަން

ްއޮތްްމިވެނިް ްއެބަްވިދާުޅވޭްތިމަންނަގެްދާިއރާގައިްިމވެނިްއަހަރެްއގެްބަެޖޓުގައިްޖަހާފައި ގިނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ްއަހަރު،ްއާދެ!ް ްމި ްއަޚް،ްއޭދަފުށީްްވަނ2214ްައަދަދުތަކެއް ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑގެ ްނެތޭ. ްފެންނާކަށް ްބަޖެޓުން އަހަުރގެ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި 5ްްދާއިރާގެ ްއިހުމާލުވެފަިއވާ ްއަތޮޅަށް ްބ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް 5ްއަހަރަކީ

ް ްވޭުތވެދިަޔ ްއޮޅުމެކޭ. ްވަެރްއެގ ްކޮންމެވެްސ ްއެީއ ްދަންނަާވނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެދުަގއިްއ5ްްައަހަރެކޭ. ްއަޮތޅާ ްބ. ހަރަކީ

ް ްމިކަްންވަރަށްްރަނގަޅަށްްސާުފކޮށ5ްްްއަހަރު.ްވޭުތެވދިޔ5ްްައަޅައިެލވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮުތން ްބަޖެޓު އަހަުރގެ

ްހިނގާބަލަ!ް ްބަލައިލަމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތް.ްއާދެ،ްެއންމެފަހުން ްއެބަ ްވެސ2212ްްްއެނގެން ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ަވނަ

ް ްއަތޮޅުގެ ްޕްރޮގްރާމުތައްްބ. ްތަފާތު ްޓަކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށްރަށުގެ ްބަެއްއ ްއަތޮުޅގެ ްބ. ްޓަކައި، ްއަށް ތަަރއްޤީ

ް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްައއިސްަފއ2213ްްިހިމެނިފައިވޭ. ްނަޤުލުވެގެން ްއަދަދުަތއް ްމިދެންނެވި ްވެސް ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްއަހަރުެގްބަޖެޓަށްްވ2214ްްެއެބަހުރި.ްހަމަްެއގޮތަށް ްސްހަމަްމިދެންނެވިްޕްރޮގްރާމުަތކަށްްމިދެންނެވިްކަްނކަމަށްްވަނަ

ބަޖެޓުކުރެިވގެންްނަޤުލުވެގެންްއައިސްަފއިްއެބަްހުރި.ްހިތާމަައކީްމިްކަންތައްތައްްކުރެވެމުްނނުދާކަން.ްއާދެ،ްައޅުަގނުޑް

ް ްބޭނުންވަނީ، ްތޮށިލުމ2212ްުދަންނަވާލަން ްބޭރު ްބަނދަރުގެ ްތުޅާދޫ ްބަޖެޓުގަިއ ްއަހަރު ްމަސައްކަތްކުރުމަށްްވަނަ ގެ

ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުގައިްވެސްްމިްވަނީްމިްފައިސާްނަޤުލުވެގެންްއަިއއްަސއޭ.2213ްްއަޅުަގނޑުމެންްފައިސާްހިމެނީމޭ.ް

ނޑުމެންނަކަށްްނުފެނުނު.ްއަދ2212ްްިއެހެންނަމަވެސްް ވަނަްއަހަރުްވެސްްމިްމަސައްކަތްްކުރެވެމުންދިޔަްތަނެއްްއަުޅގަ

ްވ2213ްެ ްއަހަރު ްނުފެނުނު.ްއާދެ،ްވަނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތަނެއް ްކުރެވެމުންދިޔަ ްމަސައްކަތް ްމި ވަަނ2213ްްސް

ްކަންަތއްތަްއް ްއެ ްވިދާުޅވަމުްނދިޔައީ ްބޭފުޅުން ްވަަޑއިގެްނނެވި ްކެމްޕޭނަށް ްއިންތިޚާބަށް ްިރޔާސީ އަހަރުގެ

ްއަންތަރީ ްއަޖައިބުވެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްނެތިގެންނޭ. ްފައިސާ ްކަންތައްތަކަކީްނުކުރެިވގެންއުޅެނީ ްމި ްއާދެ، ްސވެއްެޖ!

ްވަނީް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްލޯނަށް ްމިދެންނެވި ްީވިއރު، ްކަންތައްތަަކކަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކުރުމަށް ލޯނުނަގައިގެން

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްސަބަބެއް ްެއއްެވސް ްނުހިންގެންވީ ްމަޝްރޫޢުތައް ްމި ްނެތިގެން ްފައިސާ ްއެހެންކަމުން ްބުނެފަ. އާނބަސް

ްއޮބިނޯވެގެން،ްސަުރކާުރްނު ްސަރުކާރަށް ްނުހިންގީކީ. ްމަޝްރޫޢުތައް ްމި ްނޫން ްނެތިގެނެއް ްފައިސާ ްއެހެންވީމާ، ފެނުނު.

ްމިއަދުް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްނުކުރެވިގެން. ްކަންކަން ްއެ ްބަޔަކަށް ްތިބި ްހިންގަން ނުހިންގިގެން،

ްމެ ްވަޒީރުންނާ ްެއފަދަ ްޖެހެޭއ ްއެބަ ްހަމަޖައްސައިީދ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަިއސާ ްީކއްވެޯތއޭ ްވަޒީުރ ްއެ ްިވސްނާލަން. ުދގަިއ

ްނުގެންދިަޔއީ.ް ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްމިދެންނެވި ްވެސް ްބުނުމަށްފަހުގައި ްއާނބަސް ްލޯނަށް ްހަމަޖައްސައިދީ، ލޯނު

ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއައިއްސި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނަންފުޅު ްވަޒީރެްއގެ ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން ްމިް، ނޑުމެން އަުޅގަ

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަނީް ްމައްސަަލއަކަްށްމި ްެއއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވެފައިވާ ްރަށްރަށަށް ްވަގުތު ްމި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ނުޑްފެންްތަޣައްޔަރުވު މުގެްމައްސަަލ.ްމިްމައްސަލައަކީްއެއްްރަށެްއ،ްދެްރަށަށްްދިމާވެފައިވާްމައްސަލައެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްފަހަރާް ްދުވަހުން،ްެއއް ްއެއް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްބޯފެނާއި ްސާފު ްރަށެއްގައި ްހުރިހާ ްޤަބޫލުކުރަން،ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެސް

ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަމެްއ ްެވވޭނެ ްްޤާއިމުކުރުމަކީ ްއަހަރު، ްދެ ްބަޖެޓުކޮށްގެްނ ނޑުމެން އަހަރ3ްްުއަޅުގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްުނވާކަމީ ްވެސް ްނިޝާނެްއ ްހިލަމެއް ްފަށަންއުޅޭކަުމގެ ްމަޝްރޫޢެއް ްމިއިން ްދާއިުރަގިއ މަސައްކަތްކުރަމުން

ް ްހިންގުމަށް ްމަޝްޫރޢު ްނަރުދަާމގެ ްފެނާއި ްތުޅާޫދގެ ްއަތޮޅު ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްބ. ްކަމެއް. ވަނ2212ްްަހިތާމަކުރާ

ް ްމަސައްކަތްކުރެވުނު. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް 2213ްްއަހަރު ްމަސަްއކަތްކުރެވުނު. ްވެސް ްއަހަރު ވަނ2213ްްަވަނަ

އަހަރުްބަޖެޓުަގއިްވެސްްމިްެދންނެވިްމަޝްރޫޢުގެްވާހަކަްިލޔެވިފަިއްއެަބްއޮތް.ްމިްދެންނެވިްމަޝްރޫޢަކީްވެްސ،ްސާުފް

ްޤާއިމުކު ްތުޅާދޫގައި ްނަރުދަމާ ްމިްބޯފެނާއި ްމަސައްކަެތއް. ްއޮތް ްކުަރން ްދަށުން ްއެހީގެ ްލޯނު ްެވސް ްމަޝްރޫޢަކީ ރުމުގެ

ދެންނެވިްލޯނަށްްވެސްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްވަނީްއާނބަސްްބުނެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްލޯނުގެްއެއްވެސްްކަެމްއް

ްތަނެއް ްއުޅުނު ްހިންގަން ްމަަސއްކަެތއް ްނަގައިގެން ްލޯނު ްމި ްތަނެްއ، ްދިޔަ ްނުފެނުނު.ްްކުރިއަށް ނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑަްށ2214ްްނިމި،2212ް،2213ްް ްކަންތަްއްއަނެްއކާެވސް ްމަޝްރޫޢުގެ ްދެންނެވި ްމި ްައިއއިރު ްއަހަރަށް ވަނަ

ނުޑ2214ްްމިްފެންނަނީް ވަނަްއަަހރުގެްބަޖެޓުްފޮތަށްްނަޤުލުކުރެވިފައިްއޮތްްތަން.ްކަންްމިހެންްއޮތްްނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއުފެ ްހިތުގައި ްސުވާލެއް. ްހަމަ ްތުޅާދ2214ްްޫދެނީ ްއަނެއްާކވެސް ްވަނީ ްމި ްނަޤުލުކޮށްފައި ްމަޝްރޫޢު ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ްހިންގުމުެގް ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްމަޝްރޫޢު ްމި ްނުވަތަ ްބާަވއޭ. ްބޭނުމުގަިއ ްެދއްކުމުެގ ްހުވަފެނެްއ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްވަަރށް ްހިތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްސުވާލު ްމި ްބާވަޭއ. ްއެހެންނަމަވެސްްބޭނުމުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފެދޭ. ބޮޑަށް

ް ްުއއްމީދުކުރަނީ ްނަރުދަމާގ2214ްްެއަޅުަގނޑު ްބޯފެނާއި ްސާފު ްވެްސ ްރައްޔިތުންނަށް ްތުޅާދޫ ްތެޭރގަިއ ްއަހަުރގެ ވަަނ

ްތަޣައްޔަރު ްފެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްއަކީ ްގޮއިދޫ ްއަތޮޅު ްބ. ްހަމައެފަދައިން ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ވެަފއިާވްނިޒާމެއް

ްޖެހިލުންވެފަިއާވް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްބޭނުންކުރަން ްފެން ްަރށުގެ ްއެ ްިމއަދު ްވެސް ްަރއްޔިުތންނަކީ ްރަށުގެ ްމި ރަށެއް.

ނޑުްއެދެނީްމިްބަޖެޓުްފޮތުަގއިްިމފަހަރުްހިމެނިފައިްނެތްްކަމަށްް ރައްޔިތުންތަެކއްްދިރިުއޅޭްރަެށއް.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ނުޑްވަނަްއަހ2214ްަވިޔަސްްެވސް،ް ރުްބަޖެޓުްފޮތުގައިްވެސްްގޮއިޫދގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުގެްވާހަކަްހިމެނުމަކީްއަޅުގަ

ްމިްވާހަކަް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބޭފުޅުންްސަމާލުކަމަށް ްކޮމިޓީގައިްމަސައްކަްތކުަރއްވާ ްބަޖެޓު ްއެދުމެއް.ްއެހެންކަމުން އެދޭ

ނޑިަވޅެއްގަް ްދަ ްމިފަދަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވާލަން. ްާއިއްހަމަ ްނަރުދަމާ ްރަށެއްަގއި ްހުރިހާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ އި

ްމިް ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަބަބަކީ ްހިނގައިދާނެ. ްނުވެ، ްކަމަކަށް ްފަސޭހަ ްއެހާ ްޤާއިމުކުރުމަކީ ްނިޒާމެއް ްލިބޭނެ ްބޯފެން ސާފު

ް ްައށް ްެވއްޓިފަ.ްއާދެ،ްދިވެހިާރއްޖެ ްއަނދަވަަޅކަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްއ2212ްަވަގުތު ްއަިއްވަނަ ހަރު

ްއިޤްތިޞާުދެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަތުރުވެރިކަަމކީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއާެދ، ްގިނަެވގެން. ްދިޔައީ ްމި ްއަދަދު ޓުއަރިސްޓުންގެ

މައިނާރުްކަމަށްްވިޔަސްްވެްސްއަދިްއެއީްމައިްތަނބުްކަމަށްްވިޔަސްްވެސްްދިވެހިރާއްެޖްއަށްްއަންނަްފަތުރުވެރިންގެް

ްވިޔަސްް ްކަމަށް ްގިަނވި ްްއަދަދު ްޓުއަިރޒަމް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ް%2212ްވެސް ްވަނީ ްމި ްއަހަރު ްގޮއްަސ.1ްްވަނަ ދަށަށް
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ސަބަބަކަށްްބަލައިލާއިރުްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްރާއްޖެްއަށްްއެންމެްގިނައިންްުޓއަރިސްޓުންްއަންނަްޤައުމަކީް

ްހޭދަ ްރާއްޖޭެގ ްޓުއަިރސްޓުން ްެއ ްވެަފއި ްކަމަށް ްޗައިާނ ްވުން. ްކަމަށް ްެއްޗައިނާ ްދަްށވީމާ ްއަދަދު ްރޭގެ ކުރާ

ދަށަށ1ްްްޓުއަރިސްޓުންެގްއަދަދުްމަތިވިްކަމަށްްވިޔަްސްދިވެހިރާއްޭޖގެްޓުއަރިޒަމްްއިންޑަސްޓްީރގެްޖީ.ޑީ.ޕީްމިްވަނީް%

ްއަންނަް ނަޑކަށްްފެންނާކަްށްނެތްްދިވެހިރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްބަޖެޓުްޮފތުންްއަުޅގަ ގޮއްަސ.ްކަންމިހެންްހުރިއިރު

ްހަދާނެްޓުއަރި ްޓަަކއި ްމަަސއްކަތްކުރުމަށް ްމަސައްކަތްތަެކއް. ްކުަރންވީ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްއިން ްދިމަދިމާ ްއެހެން ސްޓުން

ނޑުްވެސްްޤަބޫުލކުރަންްމިއީްއަދިްޕޮލިސީެއްއް ގޮތްތަެކއް،ްނުވަތަްކުރާނެްަކންތައްތަކެއްްބަޔާްނކޮށްފަެއއްްނުވޭ.ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްތަ ްކުރަންހުރި ްއަދި ްމި ްފޮތުންްނޫން. ްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންަނމަވެސް ްނޫން. ްވެސް ްެއއްެޗއް ްބަޔާންކުރާ ްއ

ނޑައެޅިަފއިްމިްވާްއަދަދުތަކަީކް ނަޑއެޅިފައިިމވާްޓުއަރިޒަމްްޕްރޮމޯޝަނަށްްކަ އަޅުަގނޑުްހިތަށްއަރަނީްއެކަަމށްްޓަކައިްކަ

ްޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ްުޓއަިރޒަމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބާަވއޭ. ްއަދަދުތަެކއް ނުޑްްއެކަީށގެންވާ ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުރެ ޓަކަިއ

ްޓުއަިރޒަމްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިމަނައިގެން ްފައިސާ ްމި ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިމަނަން ްބަޖެޓުަގިއްފައިސާ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަންޖެހޭ. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްހުރިހާ ްކުެރވެންހުރި ްޓަކައި ްކުިރއެރުވުމަްށ ްއާދެ،ްއިންޑަސްޓްީރޒް .

ނޑަށްްމިްފާހަގަކޮށްެލވެނީްއިމާރާތްކުރުމުެގް ރާއްޖޭަގއިްދެންްއެންމެްބޮޑަށްްދަށަށްްގޮސްފައިވާްދާއިާރއެްއްކަމަށްްއަޅުގަ

ވަަންއަހަރަކީްއިމާރާތްކުރުމުގެްާދއިރާްއިންތިހާްއަްށްދަށަށްގޮްސފައިވާްއަހަރެއް.ްސަބަަބކަށ2212ްްްދާއިރާ.ްވޭުތވެދިޔަް

ްއުފެދުނު ްރާއްޭޖގެ ްްވީ ްބަޔަކަްށ ްހަމަނުޖެހުންތައް. 5ްްސިާޔސީ ްުމއްދަތެއް، ްަރއިސ5ްްްއަހަރުގެ ްޓަރެމއް އަހަރުގެ

ްމުޒާހަރާތައްް ްތަފާތު ްހުރެ، ްސަބަބާ ްމި ްދިޔަކަން. ްކެތްމަދުވެގެން ްފުރުޞަތުދިނުމަށް ްނިންމާލުމަށް ނަޝީދު

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީ.ްްކުރެވެމުންދިޔަީއ.ްއެންމެްފަހުންްއައިސްްބަޣާވާތަކުންްވެިރކަްންވެސްްވައްޓާލި ތަންްއަުޅގަ

ނުޑްުއއްމީދުކުރާްގޮުތގަިއް އާދެ،ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަުދްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްވަނީްާޤނޫނީްސަރުކާރެްއްލިބިފަ.ްއަުޅގަ

ްއިންޑަ ްއިާމރާތްކުރުމުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްދީގެްނ ްއިސްކަެމއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްައއުމަށްފަހުގައި ްސަރުކާރެްއ ސްޓްީރޒްްޤާނޫނީ

ްކުިރއެރުވުމަށްް ްއިންޑަސްޓްރީޒް ްމި ްކުަރންޖެހިފަ.ްއެހެންކަމުން ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްމަސަްއަކތްތަކެއް ްޓަކައި ކުރިއެުރވުމަށް

ްހިންގަންޖެހިފަިއވާކަްން ްރާވައި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްތާވަލުކޮށް، ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމަސަްއކަތް ްހުރި ްކުރަން ޓަކައި

ްފާހަގަކޮށްލަން. ްުއޭޅްްއަޅުަގނޑު ްދިމާވެގެން ްވަގުތު ްމި ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުރިއިރު ްމިހެން ާއދެ،ްކަން

މައްސަލަތަކާްމެދުގައިްބަލައިުލމަކީްވެސްްހަމަކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ،ްފެނަކަްކޯޕަރޭޝަންްމިއަދުްމިްވަނީް

ް ްއަމިއްލަ ްއައިްސ ްފަހުން ްއެންމެ ްގޮސް ްކޯޕަރޭޝަނެއްްހިންގަމުންހިންގަމުން ްމިފަދަ ްބަނގުޫރޓޫވެފަ. އަށް

ްތެުދވުމަށްް ްފައިަމއްޗަށް ްއަމިއްލަ ްކޯޕަރޭޝަން ްމި ްއަްށްބަނގުރޫުޓވެފަިއާވއިރުަގއި ްައމިއްލަ ްގޮސް ހިންގަމުންހިންގަމުން

ްއަްށް ްއަމިއްލަ ްމިއަދު ްކޯޕަރޭަޝނަށް ްއެ ްނުެވ، ްއެހީއެއް ްމިފަދަ ްއެހީވާންޖެހިފަ. ްވަނީ ްމި ްސަުރކާރުން ޓަކައި

ްގިނަްހި ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްއެ ްއިންޖީނުގެތަްއ ްރަށްރަށުގެ ްނެތް. ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްދެވޭނެ ްކުރިއަށް ންދަމާލައިގެން

ް ްއިންޖީނަކުން ްއެންމެ ްއެެހންނަމަވެސް ްއިންޖީނެއް. ްއެންމެ ްުހރީ ްމިއަދު ްކަރަންޓ24ްްުއިންޖީނުގެތަުކގަިއ ގަިޑއިރު
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ްއިންޖީނު ްއެ ްއަކީ ްަމްއސަލަ ްދިމާވާ ްމިްްދެމުންދާއިރުގައި ްެރއަކު ްއެ ްރަށެްއގައި ްނަމަ،ްދެްންއެ ްއަިއއްސި ހުްއޓުމަކަށް

ްިދވެިހް ްހުރިއިރުގައި ްނެތް.ްކަްންމިހެން ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްވެްސްލިބޭނެ ްއެހީ ނެޑްއގެ ްކަނުއަނދިރީގަ.ްފަންާކގަ ތިބެނީ

ްކަންތަްއތައް ްމި ްވެސް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްފޯރުކޮށްދީގެން ްކޯަޕރޭޝަނަށް ްފެނަކަ ްއެހީ ްޓަކައިްްސަރުކާރުގެ ރަނގަޅުކުރުމަށް

ކުރަންޖެހޭްއެންމެހައިްމަސަްއކަތްތަކަށްްމިްބަޖެޓުގެްތެރޭްންކުރެވޭނެްަމގުްއެބަްޖެހޭްަތނަވަސްކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުފެނޭ. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްއޮތް ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަމެއް އެފަދަ

ްައޅުަގނޑުމެންްމަސްވެރިން ްސަރުކާރަށް ްައިއ ްވަޢުދުެވގެން ްދޭން ްއިނާޔަތްތަްއ ްތަފާތު ނޑުވެިރންނަށް ްދަ ނަށާއި

ނޑުމެންްޕީ.ޕީ.އެމްގެްސަރުކާރުންްެވފައިވާްއެންމެހައިްވަޢުދުތަްއް އެމް.ޑީ.ޕީންްމިްތިބީްފުރިހަމަްއެއްބާރުލުންދޭން.ްއަުޅގަ

ްކަންތައް ްއެންމެހައި ްކުރަންހުިރ ްޓަކައި ްގްރޫޕުގެްފުއްދުމަށް ްޕާލަމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްުކރާނަން. ތައް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްނޫން. ްގޮުތގަެއއް ްޕާީޓއެްއގެ ްދެކޮުޅވެރި ްމަސައްކަްތކުރާީނކީ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މެންބަރުން

ްވާހަ ްމި ްއެހެންކަމުން ްާއދެ، ްގޮުތގަ. ްޕާީޓއެއް ްއިދިކޮޅު ްޒިންމާދާރު ްއަޅުަގނުޑެގްމަސައްކަތްކުރާނީ ްދަންނަވާލަމުން ކަ

ްސަރުކާރާް ްވަގުތު ްމި ްސަރުާކރަށް ްދިވެހި ްޔަޤީންކަންއަރުވަން ްފުރިހަމަ ްއެއްފަހަރު ްއަިދެވސް ްނިންމައިލާނީ ވާހަކަކޮޅު

ްޢަބްދު ްމަނިކުފާނުްهللاްހަވާލުވެހުންނެވި ްއެ ްއެްއބާރުލުންލިބޭނޭ ްފުރިހަމަ ްގްރޫޕުން ްޕާލަމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޔމީނަށް،

ްބަޖެޓެއްްވެފައިް ްއެފަދަ ްމިތިބީ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހުރިހާ ްހިމަނުްއާވށޭ ްބަޖެޓުގައި ްޓަކައި. ްފުއްދުމަްށ ްވަޢުދުތައް ވާ

 ފާސްކޮށްދޭންްތައްޔާރަށޭ.ްުޝކުރިއްޔާ.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްައށް އަިއްބަދަލެއްްދަންަނވައިާލނަން.ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިީޓގަިއްްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްމިހާރުްައޅުގަ

ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުގެްބަދަލުަގއިްެއްކޮމިޓީްައްށް

ްއެމް.ޑީ ްއެދި ްހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާ ްސިޓީްތޮއްޑޫ ްގްރޫޕުން .ީޕްޕާލަމެންޓްރީ

ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްވާތީ 29ްްފޮނުއްވާފައި ްމާއްދާެގ ްެއކަްނ2ްވަނަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ް)ނ(ގަިއ ގެ

ްބަޖެޓަށްް ްަބހުސްކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ްކުރިމަތީގަިއ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއއަށްފަހު ްާއދެ، ްއިޢުލާންކުރަން. އެގޮތަށް

ްމުޙައްމަދުްްބަހުސްކުރުމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްބާރަށު ްފުރުޞަުތައރުވަނީ، ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ޓަކަިއ

ްޝިފާޒަށް.

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްއަަރއިަގނެ،ް ްރަްއޔިތުން ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ،ްބަާޣވާތަކުން ްަރީއސް. ްވެރިކަމެްއްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނގެ

ްޢަބްދު ްހުންނެިވ ްމަޤާމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ ްވެރިކަމުގެ ްއެ ްހިނދު، ްޤާއިމުކުރެވުނު ްބާރަށުްهللا ޔާމީނަށް
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ްރިޔާސީް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްނަމުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ދާއިރާގެ

ްވާދަކުރެ ްެއްއިންތިޚާބުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަށް،ްއަދި ްކާމިޔާބީ ްހޯއްދެވި ްއެ ްކެންޑިޭޑޓްްރައީސްްނަޝީދު ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއވި

ްދަންނަވަން.ް ްަމރުޙަބާ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްބަިއވެިރވެދެްއިވްއެންމެހައި 2214ްމަސައްކަުތގައި

ްކުރި ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ްދައުަލތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްފާހަގަކޮށްލަްންވަނަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދާހިނދު ައށް

ްމިންވަރަކަށްބާއޭ.ް ްކިހާ ްޮއތީ ްހާސިލްކުރެވިފައި ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުން ްފާސްކުރުމުގެ ްބަޖެޓު ބޭނުން

ްފާސްކުރުމަށްފަ ްބަޖެޓެއް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްފެނިގެންިދޔައީ ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހު

ް ްފާއިތުވި ްމި ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ްބޭނުން ްބަޖެޓުގެ ްތަން.ްޢިއްޒަތްތެރ2ްްިފާސްކުރި ްގޮތް،ްއެ ްޢަމަލުކުރަމުންްދިޔަ އަހަރު

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑުވެފަ. ްއަށް ްއިންތިހާ ްވަނީ ްދަރަނި ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްނޭނގޭ. ްވާުނވާެއއް ރައީސް.

ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާމުްދިވެހިރާއްޭޖގެްމިހިރަްހުރިހާްކަންކަންްހަމަމަގަށްްބޭނުންވަނީްމިްއުފެދުނުްައއުްވެރި ްއެީކގައި ކަމާ

ްމިހާރުް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިިލއިރުަގއި ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް. ްކުރިއަށްދާނެ ްެއކީަގިއ ްއޮމާންކަމާ އެޅި،

ް ްޙަޤީޤަތުގަިއްމިދެންނެވި ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްހުންނެވިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެިރކަމުަގއި ްދުަވސްވަރު ބަޣާވާތުގެ

ްބަޖެޓެއް.ް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްހިމަނާފައި ްއެއްެޗއް ްތަނަކަށް ްލިބުނު ްވޯެޓއް ްވޯެޓއް،ްދެ ްއަށް ްމަނިކު،ްއޭނަ ވަޙީދުްޙަސަން

ްފޮނު ްގޮތަކަށް ްނޫން.ްމިފަދަ ްއޮތީެއއް ްިހމަނާފައި ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމި ްވާހަަކްވެސް ްރަށްރަށުގެ ްނެތް ްއޮތްްތާއީދު ވާފައި

ްވިސްނާނެް ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭގައި ްއާ ްމި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުާރ ްއަޅުަގނޑު ބަޖެޓަކީ

ްމިކަންް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިވައިްޒކުރަން ްބަޖެޓް ްރައީްސ،ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދުމަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ބަޖެޓެއް.

ް ްއެއް ްކުރަންޖެހޭ ްބޭފުޅަުކ،ްެއްމިހެން ްއެހެން ްބަޖެުޓްފޮތަކީ ްއޮތް ްމި ނޑުމެްންކުރިމަތީަގއި ްއަުޅގަ ްަވގުތު ްމި ސަަބބަކީ

ްއެްއގޮތަކަްށް ްޚިޔާލުފުޅަކާ ްމަނިކުފާނުގެ ްބަޖެޓެއް.ްއެ ްފޮނުވާފަިއްއޮތް ްޓަކައި ްވެިރކަންކުރުމަށް ްތަޞައްވުަރކަށް ބޭފުޅާގެ

ް ްމިހާރު ްކުރިއަށްދާނީ. ްކަންކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްދެން ްމަޤާމުގަިއްނޫން ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ްސަުރކާރެްއެގް ްއައު ްއެހެންވީމާ، ްސަރުކާރެއް. ްއައު ްނޫން. ްބޭބޭފުޅުންނެއް ްތިއްެބވި ްފޮނުއްވިއިުރގައި ްބަޖެޓު ހުންނެވީ

ނ ްއަޅުގަ ްއެހީތެރިވުމަީކ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްއެ ނޑުމެން، ްއަުޅގަ ްއެއީ ްތަންފީޛުކުރުމަކީ ްކުރަންޖެހޭްމެނިފެސްޓޯ ޑުމެން

ްވަޢުދުތަކަށްް ްސަރުކާރުގެ ްއުފެދުނު ްއަލަށް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްދިރާސާކުރަން ްބަލައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްމިް ްކުރިން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްސަބަބު ްނުވާނެ ްނެތް. ްވަރަކަްށ ްއެްއވެސް ްކިާހަވރަކަށްތޯ. ްއޮތީ އަލިއަުޅަވއިލާފައި

ްއެހެންވީމާ، ްއަލުންްްފާހަގަކުރެވުނީ. ްބަޖެޓް ްމި ްހިތުން ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަކީ ްުކރަންޖެހޭ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ރިވަިއޒްކުރަްނވީ.ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްއެީކްހުރިހާްމެންބަރުންްއެއްްބާެރްއގައިްައވަހަށްްމިކަްންކޮށް،ްސަރުކާރާްގުިޅގެން،ް

ްރިް ްއެ ްއަކީ. ްވާހަަކ ްަދއްކާ ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނޫން ްކަެމއް ްބޭނުންްނުކުރެވޭނެ ްނިހާޔަތަށް ްއަޅުަގނުޑ ަވއިްޒކުރާއިރު

ކަމެއްެގްވާަހކަްައޅުަގނޑުްަދންނަވާލަންްބޭނުން.ްޚާއްަޞޮކށްްމިްޕަބްލިކްްސެްކޓަރްއިްނވެސްޓްމަންޓްްޕްޮރގްރާމުތަކުެގް

ނަންްއެަބްރަށުގ4ްްެރަެށއްްހިމެނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއ4ްްެތެރޭގަ.ްއަުޅަގނޑުްހިމެނޭްދާިއރާ؛ްބާރަށުްދާއިރާަގއިް
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ރަށަށްްއެްއވެސްްޕްޮރގްރާމެްއ،ްއެްއވެްސްޕްރޮޖެކްޓެްއްހިމެނިފައިްއޮތްްތަެނއްްމިހާރުްމ4ްްިއޮތް.ްއެހެންނަމަވެްސްެއް

ްއަިދް ްވެްސ، ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެހަިއ ްކޮމިޓީެގ ްބަޖެޓު ްއެދުެމްއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްފެންނާކަްށ ްފޮތަކު ްބަޖެޓް އޮތް

ްބޭފުޅު ްތިއްެބވި ްދުވަެހްއްސަރުކާރުަގއި ްއެތައް ްހުއްޓިފައި ްހަދަންފަށާފަ. ްބަނދަރެއް ްވާނެ ްހއ.ްއުތީމުަގއި ްވެސް ންނަށް

ވެފަ.ްއެްބަނދަރުްހެދޭނެްގޮތެއްްވާންްއެބަްޖެހޭްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިން.ްހަމައެއާއެީކގައިްުއތީމުގައިްހިންގާްއިންޖީނުެގް

ްސަ ްވާ ްއުނަދގުލެއް ްއެތައް ްރައީްސ،ްޢާއްމުްނނަށް ްބަދަލުކުރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނަކަށް ްެއހެން ްވަނީ. ްއެ ރަހައްދެްއގައި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްވެސް ްވުމަކީ ްގޮތް ްކުެރވޭނެ ްމިކަން ްވާހަަކއެއް. ްއަިއ ްދައްކަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްއޭުރގަިއ އެއީ

ްހަ ްވެސް ްމައްސަލަ ްކުީނގެ ްދިމާވެފައިވާ ްހިމަނަން،ްއުތީމަށް ްބޭނުން ްއެދުމެއް.ްއަުޅަގނޑުމެން ްބޮޑު އްލުކުެރވޭނެްވަރަށް

ކްލާސްރޫމެއްްއެޅުމުގެްމަސަްއކަތ4ްްްގޮތެއް.ްހަމައެާއއެީކަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްއެއްްދަންފަޅިްއަށްްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިް

ްެއއީ.ް ްކަމެއް ްވާނެ ްފަހަރެއްަގއި ްއެއް ްހިމަނާފައި ްވެސް ްހިމަނަން ްބަޖެޓުަގއި ްވާހަކަަދއްކާަފއި ްެވސް އޭރުަގއި

ްއަދަ ްއަދި ްއެއާއެީކަގއިްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަ ްނެތް. ްެވސް ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމި ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްވެސް ްދާންދެން ށް

ްރަށަށްް ްއެ ްއެއީ ްމިންވަރު ްތަޣައްޔަރުވެފަިއވާ ްފެން ްކިލަނބުަކމާ، ްފެނުގެ ްމުރައިދޫގައި ްހއ. ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

ްކަމެއް. ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްބަޖެޓުގައިްްވަަޑއިގަންަނވާ ްމި ްނަރުދަމާ މުރައިޫދެގ

ހިމެނެންޖެހޭނެ.ްހަމަްއެއާއެކީަގއިްކަރަންޓުގެްވިުޔގަްއަށްްިދމާވެފައިވާްހީނަރުކަމުންްއަަރިއގަނެވެންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްއެއާއެީކަގއި ްހަމަ ްބަދަލުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްފައިކަށި ްނެރުމަގުގެ ްބަނދަރުގެ ބޭނުންްރައީސް.

ްމުހިއްމުކަންް ްމިސްކިތެއްގެ ްމުހިއްުމ. ްއަށް ްއިންތިހާ ްނަރުދަމާއެއް ްހަމަ ްތަކަންދޫ. ްރަށް ްއަެންއ ްދާއިާރގެ އަޅުަގނުޑގެ

ނޑުމެންނަށްްޖެހިފައިްއެބަްއޮތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްހުރިްކަންކަންްއޮތްްހިނދުަގިއް ްއަށްްއަުޅގަ ވެސްްއިންތިހާ

ްބަ ްމި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްހިތުންްމީގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްވުމަކީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްބަޖެޓު ްމި ްނުހިމެނި، ްފޮތުގައި ޖެޓު

އެްއވެސްްބޭފުޅަކުްއެދޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއެއީްވެސްްރައްޔިުތން.ްހަމަްއެއާެއކީަގއިްފާހަގަޮކށްލަންްބޭނުން،ްމިއަދުގެްމިް

ްކަރަން ްނެތިގެން ްެތޮޔ ްއަޅާނެ ްއިންޖީނަށް ްމިދެންނެވީ ްކަރަންުޓ؛ ްރަުށގެްވަގުަތކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ނަޑއިލާފައި ްކަ ޓު

ވަނ3ްްަރައްޔިތުންްތިބެންޖެހުނުްވަގުތެއް.ްމިްފަހަކަށްްއައިސްްމިްދެްހަފްތާްތެރޭގައިްއަޅުަގނޑުްހަނދާނަށްްއަންނަނީް

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަކންކަމުން ްތެޮޔްނެތިގެން.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްހަނދާން،ްއަޅާނެ ނޑާލަްނޖެހުނު ްކަ ްކަރަންޓް ްފަހަރަށް

އެބަްޖެހޭްއަަރއިގަެނވެން.ްބާަރށުގަިއްމުދާްބޭލޭނެ،ްއަަރއިފޭޭބނެްވަސީލަތެްއްޤާއިމުކޮށްދިުނމަށްްޓަކައިްބަޖެުޓކުރެވިަފއިް

ފައިސާްހިމެނިފައިވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއިންްެއއްެވސްްކަމެއްްނުކޮށްްއޮއްވާްައޅުަގނުޑމެންނަށްްމިްފެންނަނީ.ްދެންް

ްސަުރކާރަް ްައއި ްމި ްބަޖެޓުްއުފެދިގެން ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީގައި ްމިހާރު ްބަލާއިރުަގއި ްހަާވލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު ށް

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަރުދަމާއާ،ްމިއީ ްބޯފެނާއި ްސާފު ްއެާއއެީކަގއި ްހަމަ ްނެތް. ްިލޔެފައެއް ްވެސް ްވާަހކަ ްޭއގެ ފޮތުގައި

ް ްކަމެއް ްމީގެްނ ްމިންވަރަކަްށ ްކޮްނމެވެސް ްފާސްވެގެންާދއިރު ްކަުމގަިއްބަޖެޓު ްކަމެއް ްކުެރވެންޖެހޭނެ ްެއއީ ހިމެނުން

ނެޑްއްނުދެކެންްގިނަްަވގުތުތަެކއްް އަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަން.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިްމޭރުމުންްމިކަންްއޮތީީތވެްއަުޅގަ
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ްކަންތަ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްމީ.ްއަުޅގަ ްކަމަކަެށއް ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގަިއްހޭދަކުރަންޖެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމްމި ްައޅުަގނޑު އް

ްބަޖެޓުް ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަުލން ްރިވަިއޒްކޮށްަފއި ްގުިޅގެން ްސަރުކާރާ ްބަޖެޓު ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ފާހަގަކޮށްލީ،

ްކުރަންޖެޭހް ްވަގުތު ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފާސްކޮށްލުން ްައވަހަށް ްގޮަތކަށް ްބޭނުންވެލަްއވާ ްމެންބަރުން ހުށަހަޅާފައި،

ްޢިްއޒަތްތެ ްިދވެހިރާއްޭޖެގްކަމެކޭ. ްވަގުތު ްމި ްވިދާުޅެވދޭ ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ރި

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްޒިންމާގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްބަދަލާ ްމިައިއ ްމަޝްރަޙަށް ސިޔާސީ

ްހިން ްސަރުކާރެއް ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްނުހިންގުީނއޭްބޭނުން ްސަރުކާރު ްއެ ްދަތިކުރެިވގެްނ ގުމަށް

ްބަލައި،ްއެކަމަށްް ްކޮންކަމެއްތޯ ްކޮށްދޭންޖެހެނީ ްހިންގަން ްސަރުކާެރއް ްއެދެނީ ނޑުމެން ްޖާގަދީގެންނުވާނޭ.ްައޅުގަ ބުނުމުގެ

ްއެމް. ްޕާޓީެއއްކަްނ ްއޮތް ްގުރޫޕެއް ްޕާލިމެންޓްރީ ްޒިންމާދާރު ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާމު ްެއކަންްއެއްބާރުލުންދީގެން ްއަކީ. ޑީ.ޕީ

ްމަޞްލަޙަތަށްް ްބަެއއްގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްވަކި ްއަކީ ްމާނަ ްބޭނުމޭ.ްއޭގެ ްދައްކައިދޭން ނޑުެމން ްއަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްެއއްބާރުލުމަކަށްް ްއެ ްކަްނކުާރކަށް، ްގޮތަކަށް ްހުރި ްހިތު ްބަލާފައި ްމަޞްލަޙަތަށް ްސަރަަހއްދެްއގެ ްަވކި ބަލާފައި،

ްއަބަދަ ްއަޅުަގނުޑގެްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްއެގޮަތކަށް ްއެކަމެއް ްނޫން. ްބުނުމެއް ްާއެއކޭ ކު

ްލިބުނުް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެސް ްވެސް،ްއާދޭހަކީ ްއުއްީމދަކީ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްެވސް ްއިލްތިމާސަކީ އިޚްލާޞްތެރި

ްހިތް ްއެީކަގއި ްތެދުވެރިކަމާ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްފުރުޞަތު ްަސގާފަތަކުންްމި ްއަނިޔާވެރި ްޚުދުމުޚްތާރު ޕަވަންވާނޭ.

ް ްސިާޔީސ2228ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހައްެލއް، ްސިޔާސީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްެޖ ްމި ްއެީކގަިއ ްބަދަލާ ްއެ ްބަދަލުވީ. ގަިއ

ްވެރިކަމަ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްވެރިކަންކުރެއްވި ްދެންނެވި ްމި ނޑިވަުޅ،ްއަނެްއކާ ްދަ ްއޮތް ްނުެގނެވި ްޙަޤީޤަތުގައި ކަްށްހަމަޖެހުމެއް

ްވެްސް ްތަކުރާރުވުމެއް ްގޮތް ްކުރި ްކަން ްކުރިން ްއަކީ ްމާނަ ްފުރުޞަތުދެވުނީ.ްއޭގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގާތްަގނޑަކަށް

ްތެރެއިްން ްރޫުޙގެ ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްވެސް ްެއޭކ ްކުރާނެ ްއެކަން ނޫން.

ްބެލުން،ްއެ ްކުރެވޭތޯ ްމިކަން ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް،ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރަންޖެހޭ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އީ

ްކޮށްދޭނަން.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވްސ ްކަންކަްނ ްއެހެން ްއަިދ ްފާްސކޮށްދޭނަން. ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްވެސް ބަޖެޓު

ްގެންދެވޭޯތްބެލުންްެއއީްމުހި ްކުރިއަށް ްއެކަްނކަން އްމުްކަެމކޭ.ްހަމަްމިްއެހެންނަމަވެސްްެއްފާސްކޮށްޭދްގޮތަާކްެއކީަގއި

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްބަދަލުތަކުގެ ްގެނެވުނު ްމި ނޑުމެންނަށް ްބޭނުން،ްއަުޅގަ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ފުރުޞަތުގައި

ް ްަދއުލަތުެގ ްބާރަށ3ްްްފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ ްއަެނއް ްެއއްބާރު ްބަދަލުަގިއ، ްފާރަވެރިވުުމގެ ްާބރަށް ްއަނެއް ްެއއްބާރު ބާރު

ްކަމެއް.ްޖަދަލުކުރަމު ްއަންނަންޖެހޭ ްނިމުމަކަށް ްިމއީ ްދުވަސްަތއް. ްއެ ްމަންޒަރު. ްކުރަމުންދިޔަ ްކަންތައްތަްއ ން،

ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެްއކުމެއް ްބާުރވެރިކަން ްފާރަވެރިވުމަކީ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްޒިންމާދާރު ްެއއީ ފާރަވެރިވުން

ްއަނެ ްޢިލްތިމާސަކީ ްއިޚްާލޞްތެރި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުްރައީސް. ްމި ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާމު ްައޅުަގނޑުމެން އްކާވެސް

ނޑުމެންްއެންމެންގެްޚިޔާލާއިްފިކުރުްހުރިްގޮތަކަށްްމިް ރިވަިއޒްކުރުމަށްްޖާގަދެމާހިނާގށޭ.ްރިވައިްޒކޮށްްނިންމާފައިްއަޅުގަ

ް ްސަރުކާުރގެ ްމި ްހިންގަވާށޭ. ްހިންިގޔަޭދން ްފާސްކޮށްދީފައި،ްސަރުކާރު ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަށްްބަޖެޓު ްއިންތިހާ ވަޢުދުތައް
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ް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެއީ ްވާންޖެހޭނޭ. ްބަޖެޓް ްމި ްބަޖެޓަކަށް ްހިމެޭނ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްކޮންމ65ްްެގިނައޭ. ްމަތީގެ އަހަރުން

ރުިފޔާްދިނުން.ްހުްސނުވާނެްއާސަންަދއެއްްއޮތުން.12222ްްރުފިާޔްދިނުން.ްބެޔަސްްނުބެޔަްސްމަހަކ5222ްްުބޭފުޅަކަށްް

ްރަް ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޭުނން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރުން ްޑޮކްޓަެރއް ްޢާއިލާެއއްަގއި ްކޮންމެ އީސް.

ްވާަހކަް ްއެ ްެއވަރަށް ްމެނިފެްސޓޯގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްައކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް، އިންތިހާ

ގޮެތއްްމިްރާއްެޖްއަށްްއާމްަދނީްލިބޭނެްގޮތެްއްއޭުރގަިއްްއަޅުަގނޑުމެންްނުލިޔުީންއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެކަްންކޮށްދެވޭނެް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވެދެްއވާފަ. ްއެގޮތަްށ ްވާހަކަ ްއެ ްވަނީ ްއެ ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތީތީއޭ. ވިސްނިފައި

ްލިބޭ ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްއެއްބާރުލުން ްހިނގާށޭ.ްއަުޅަގނުޑމެންގެ ްއެކަްންކުރަމާ ްބޭނުންވަނީ ްهللްلحمداوނޭ.ްދަންނަވަން
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންަނވައިލާނަްން ްއަޅުަގނޑު ްކުީރގައި ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްމެންބަރަކަށް ްއިތުރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ް ްދާނީ ްކުރިައށް ްދަންފަޅި ްޮގތް.ްއާދެ!ްމި ްކުރިއަށްދާ ްޖަލްސާ ްޖ3ްަމިއަދުގެ 3:22ްްހަންދެން.ްެއައށްފަހު ާއ3:32ްއިން

ް ްދެން ްއެރުވޭނެ. ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި 3:32ްްދޭތެރޭގައި ްފެށިގެން ްހަމައަށ6:22ްްއިްނ އާ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްިނލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް މިއަދުގެްޖަލްސާގެްމަަސއްކަްތްކުރިއަށްދާނެ.ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްސިންްޢަބްދުލްޙަމީދަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްސިންްޙަމީދު

ްދަންނަވާލުމުެގް ްއެއްެޗއް ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްުހށަހެޅިފައިވާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރްއޔާ، ްޝުކުރިްއޔާ. އާދެ!

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ 23ްްކުރިން ްަރއްޔިތަކަށްމެްވަނަ ްކޮންމެ ްޙައްޤުަތކަކީ ްއަންނަނިވި ްހަނދާންކޮށްަލންޖެހޭ. މާއްދާ

ނޑައަާޅްހިނދުްދައުލަތުެގްތަނަވަސްކަާމއިްުކޅަދާނަކަންްހުިރް ލިބިގެންވާްަޙއްޤުތަެކއްްކަމަާށއިްމިްޤާނޫނުއަާސސީންްކަ

ްތަަނވަސްކޮށްދިނުމަ ްމަގު ްހޯދޭނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްެއްޙައްޤުަތއް ްކަމަށްްމިންވަރަކަށް ްމަސައްކަތްކުރަްނވާނެ ްދައުލަތުން ށް

ވަނަްާމއްދާަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްަބާޔންކޮށްދީފައިްއެބަްވޭ.ްދަންަނާވލަންްބޭނުންވަނީްމިގޮތަށްތ23ްްޯޤާނޫނުއަސާސީެގް

ް ްގެންދަނީ. ްަމސައްކަތްކުރަމުން ްސަރުކާރުތަކުން 3ްްއަންނަ ްހަޔާުތގަިއ ްިސޔާސީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ 3ްސަރުކާެރއް

ްހިނގައްޖެ.ްރައީސްްަނޝީދުގެްސަރުކާރު،ްރަީއސްްވަޙީދުގެްސަރުކާުރ،ްދެންްމިްރައީސު ްެފނިގެން ްއަކު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްސަރުކާރަީކްهللاްއަންނަނީ ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއާދެ! ްސަރުކާރު. ޔާމީންގެ

ްއަނ ްވަރަށް ްއަްށ ްދާއިރާ ްހިމެނޭ ްއަްށ ްާދއިރާ ްދުވަްސވަރަީކްއަޅުަގނުޑގެ ްެއ ްކަމަށް. ްސަރުކާެރްއ ްބަނަ ްކަުޅ، ދިރި،

ްަރއީްސްވަޙީުދގެް ްައއީ ްނޫން.ްޖެހިގެން ްދުވަސްވަެރއް ްލިބިގެންދިޔަ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްސަރުކާ ްައއި ްދުވަސްވަރު ްހަލަބޮލި ްއެންމެ ްދުށް ްރާއްޖެ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްސަރުކާަރކީ ްވަޙީުދގެ ްމިްސަރުކާރު. ރު.

ްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވި.ް ްކުަރްއވަން ްކޮށްދެްއވި. ްމަސައްަކތްތަކެއް ްބުރަ ްވަރަށް ްވަީޙދު ްރައީސް ސަރުކާރުަގއި

ްެއކަންް ްވެސް ްވަޙީދަށް ްރަީއސް ްވީމަ ްތެރޭަގއި ނޑެްއގެ ްއަނދަވަުޅގަ ްރާއްޖެ ްޮގތުން ްސިޔާސީ އެހެންނަމަވެސް

ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްސަރުކާެރއްްްކުރެިވގެންނުދިޔައީ. ްކޮންމެ ްއަޮތުޅތަކަށް ްކުިދކުދި ްފާހަގަކުރަްއވާ އެބަ

ްދެް ްފާހަގަކުރެވޭ ްމި ްކަމަށް ްކުޑަ ްއެންމެ ްހެއްކަކީ ްމީގެ ްއިނގޭތޯ. ްޙަޤީޤަތެއް ްހަމަ ްމިއީ ްއިހުމާލުވަމުންދާކަން. އޮތަސް

ްއަޅުް ްހެއްެކއް ްއިހުމާލުވެވޭަކން.ްއެކަމުގެ ްބޮޑަށް ްފ.އަތޮޅަްށްވަރަށް ްދަންނަވައިލާނަން.ްއާދެ!ްއަތޮޅުްވ.ްއަތޮާޅއި ނޑު ގަ

ް ްވާ ްމި ްބޭންުކެގ22ްްރާއްޖޭަގއި ްއަތޮޅެްއގައި ްހުރިހާ ްއެހެން ްފިަޔވައި ްވ.އަޮތޅު ްއަދި ްއަތޮޅާ ްފ. ްތެރެއިން އަތޮުޅގެ

ްނެތް.ް ްލިބޭކަށް ްޚިދުމަތް ްމި ްއަތޮޅުގައި ްފ. ްއަދި ްައތޮޅު ްވ. ްއެހެންނަމަވެސް ްޤާއިމުކޮށްދެވިފަ. ްވަނީ ޚިދުމަތްތައް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަމަށް.23ްްގެ ްލިބިގެންވާނެ ްރައްޔިަތކަށްމެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްަޙއްޤުތައް ްއަސާސީ ްވަނީ ްމި ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ކޮންމެްރައްޔިަތކަށްމެްހަމަހަމަކަމާްއެުކްދޭންވާނެްކަމަށް.ްެއއީްރާއްޭޖގެްއުތުރުންްކެާލގެްރައްޔިތުންްކަުމގަިއްިވޔަސް،ް

ް ްކަމުަގއި ްަރއްޔިތުން ްއަތޮޅުގެ ްއައްޑު ްއަތޮުޅެގްދެކުނުން ްފ. ްވިަޔސް، ްކަމުަގއި ްރައްޔިތުން ްމާލޭގެ ްައދި ިވޔަސް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްޙައްޤުތައް ްއަސާީސ ްމި ްއުސޫލަކުން ްއެްއ ްއެކު ްހަމަހަމަކަމާ ްވިޔަްސ ްކަމުަގއި ރައްޔިތުން

ް ްލިބެމުންދާ ްމިައދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްމިހިރަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ޚިދުމަތްތަކެއްްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ްޢަބްދު ްެއކު ްއާދޭހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްސަރުކާރުތަކުްންهللا ްއެހެން ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްސަުރކާރަށް ޔާމީންގެ

ްއަތޮޅުަގއިް ްފ. ްޚިދުމަތް ްބޭންކުގެ ްޚިދުމަތް، ްއެ ްޤާއިުމކޮްށދިނުމަށް. ްއަތޮުޅގައި ްފ. ްމަސަްއކަތްަތއް ްއޮތް ނުކޮށްދެވި

ވަަނ2224ްްވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުގައިްނިލަންދޫަގއިްހަލާކުވެަފއިވާްބަނދަރު،2212ްްށް.ްލިބޭނެްގޮތްްހަމަޖައްސައިދިނުމަ

ްހިމަނާފައިވޭ.ް ްފޮތުގައި ްަބޖެޓު ްއެ ްކަމަށް ްހަދައިދޭނެ ްބަނދަރު ްހަލާކުވެފަިއވާ ްއަަރއިެގން ްސުނާމީ އަހަރުަގއި

ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތްކަން ްއެކަްނ ްވެސް ްފޮތުގައި ްަބޖެޓު ްއެ ްމިއަދު ްޢިްއޒަތްތެރިްްއެހެންނަމަވެސް ްބަެއއް ފާހަަގކުރަން.

ްތަންފީޛުނުކުރުުމގެް ްނަގައި ްފޮތުން ްބަޖެޓު ްއެ ްތަންތަން ނޑަެއޅިފަިއާވ ްކަ ްދާއިރާތަކަށް ްއެ ްފާހަގަކޮށްފި، މެންބަރުން

ްކަމަށް.ް ްކަްނކަން ްހަމަޖެްއސިފައިވާ ްގޮތަކަށް ްވަކި ްީމހަކަށް، ްވަކި ްމިއީ ްބަދަލުކޮށްފައޭ. ްއެކަްނ ްވަނީ ްމިއަދު ސަބަބުން

ްކޮށްަފއޭ.ް ްވެސް ްސާރވޭ ްޮގސް ްވަނީ ްއެތަން ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްބަނދަރުް ްނިލަންދޫގެ ްެތރޭގައި ްބަޖެޓްގެ ްއެ ްދިރާސާކޮށް، ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްއަލުްނ ްމިއަހަރު އެހެންވީމާ،

ްހިމަނައިދީ، ްބަނދަރު ްނިލަންދޫގެ ްއަދި ްނިލަންދޫގެްްހިމަނައިދިނުމަށް. ްތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް. ްތެރޭގައި ްމިއަހަރު އެކަން

ް ްއެކު ްއެހީތެރިކަމާ ްޔުނިެސފްގެ ްރާއްޖޭގައި ްެއއ4ްްްނަރުދަމާ؛ ްއޭގެތެރެއިން ްޤާއިމުކުރެވިެގންދިޔަ. ްނިޒާމެއް ނަރުދަމާ

ްއުނގޫފާރު،ް ްމަނަދޫ،ްރ. ްނ. ްނިޒާމު. ްނަރުދަމާ ްޤާއިމުކުެރވުނު ްނިލަންދޫގައި ްފ. ްއަކީ ްފ.ްނަރުދަމާ ްއަދި ްމީދޫ ދ.

ރަށުގެްތެރެއިންްއެންމެްއަވަހަށްްޚިދުމަތްްނިމި،ްއެންމެްއަވަހަށްްމަސައްކަތްްނިމ4ްްިރަށް.ްމ4ްްިނިލަންދޫްއަކީްމިް

ް ްނިލަންދޫ. ްފ. ްތަނަކީ ްފެށުނު ްކުރިން،2228ްްޚިދުމަތްދޭން ްބަދަލުވުމުެގ ްަސރުކާރު ްއޭރުަގއި ްމަހުގައި ްެއޕްރީލް ެގ
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ލުވުމުގެްކުރިންްމިްޚިދުމަތްްދޭންފެށުނު.ްޔުނިސެފްގެްޚާއްޞަްއެހީގެްދަށުންްމިްނަރުދަމާްއޭރުަގއިްއޮތްްސަރުކާރުްބަދަ

މަސްދުވަހަށްްޔުނިސެފުންްމުސާރަްދޭްގޮތަށ6ްްްމަސްދުވަަހށް،ްނޫނ4ްްީއަށް،ްނިލަންދޫގެްނަރުދަމާްއަށްްމުވައްޒަފުންް

ްއަ ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްހަމަޖައްސައިެދވުނު. ްމުވައްޒަފުން ްތަނަށް ްބަދަލުވުާމްއެ ްސަރުކާރު ްސެޕްޓެމްބަރްމަހުގައި ހަރު

ްއެކަްން ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްނުވެފަ. ްވަނީ ްގޮތް ްލިބޭނެ ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްއެ ްފަހުން ްއޭގެ ގުިޅގެން

ްގެ ްމުސާރަދެމުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްޖީބުން ްއަިމއްލަ ްމާލިއްޔަތުން،ްރަްއޔިތުންގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއެގޮތަށް. ްމީްއޮތީ ންދާކަން

ްަޢބްދު ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްމި ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދު ްކަމެއް. ްފާަހގަކުރާ ްއެކު ްހިތާމައާ ްސަުރކާރަށްްهللاްއަޅުަގނޑު ޔާމީންގެ

ްމައްސަލަ.ް ްފެނުގެ ްހަމަޖައްސަިއދިނުމަށް. ްދައުލަތުން ްެއކަން ްބައްަލވަިއ، ްއެކަން ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްމައްސަލަ ްފެނުގެ ްތަޣައްޔަރުވެފަ.ްނިލަންދޫގެ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްވަނީ ްފެން ްމައްސަލައެއް. ްބޮޑުވެފަިއާވ ްވަރަށް ްމިހާރު ައކީ

ނޑުްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވަނީްރަނގަުޅްބޯފެންްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާްهللاްއެހެންވީމާ،ްޢަބްދު ޔާމީންެގްސަރުކާރަށްްއަުޅގަ

ްނިލަން ްއުޫސލުން ްލިބޭ ްރައްޔިތަކަށްމެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްމަތިން ްގޮތްްގޮތުގެ ްލިބޭނެ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ދޫގެ

ްއަށްް ްނިލަންދޫ ްހަމަ ްފާހަގަުކރިހެން ްމެންބަރުން ްބައެއް ްމިާތގަިއ ްނިޒާމަކީ ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް.

ނޑު ވަރަްށްްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްކުރިމަތިެވފައިވާްމައްސަަލއެއް.ްއެހެްނީވމާ،ްއެކަންކަންްވެސްްހައްލުޮކށްދިނުމަށްްއަޅުގަ

ްފ.ްދަނރަބޫދޫް ްކަމުގަިއވާ ްރަށް ްއަނެއް ްހިމެނޭ ްދާއިރާަގއި ްގޮވާލަން.ްައޅުަގނުޑގެ ްސަރުާކރަށް ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ބޮޑަށް

ނުޑް އަކީްވެސްްމިދެންނެިވްއުސޫުލންްކުޑަްއާބާދީެއއްްއޮތުމާްއެުކްވަރަށްްބޮޑަްށްއިހުމާލުވެަފއިާވްތަނެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ްދަނރަބޫދޫގެްްމިއަދު ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުަގިއ ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްދަނރަބޫދޫގެ؛ ފާހަގަކޮށްލަން.

ބަނދަރުގެ،ްދަނރަބޫދޫގެްނެރުގެްފައިކަށިްހަލާުކވެފަިއވާްމަްއސަލަްމިއަދުްވަނީްއެްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑުް

ކަންްކޮށްދިނުމަށްްބަޖެޓުްފޮތުގައިްހިމަނާފައިްވީނަމަެވސްްއުނދަގުލަކާްކުރިމަތިލާންޖެހިފަ.ްއެހެންވެްމިދިޔަްއަހަރުަގއިްއެް

ނުޑްއެކަމާްހިތާމަކުރާްކަެމއް.ްެއހެންވީމާ،ްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާް މިއަހަރުްބަޖެޓުްފޮތުންްއެކަްންއުނިކޮށްފަިއވާކަމީްއަުޅގަ

ް ްބަެޖޓުގަިއ ްމި ްވިސްނައި ްމެދު ްމިކަންަކމާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްނެުރްކޮމިޓީ ދަނރަބޫދޫގެ

ްއެކަންަތްއް ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ްމި ްހިމެނުމަށްފަހު ްބަޖެޓުަގއި ްވެސް ްއެކަން ްހިމަނައި، ްަމއްސަލަ ފައިކަށީގެ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްވާތީ، ްއާބާީދއަކަށް ްުކޑަ ްފާހަގަކުރިން ްކުރިްނވެްސ ްއަކީ ްދަނރަބޫދޫ ްފ. ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް.

ްދަރަބޫ ްވާީތ ްތަނަކަށް ްޢަބްދުއިހުމާލުވެފަިއވާ ްމިކަން ްައޅައިނުެލވޭީތ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްވެސް ްއަށް ޔާމީންގެްهللاްދޫ

ްޢަބްދު ްދަންނަވައި، ްޢަބްދުهللاްސަރުކާރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހައްލުކޮށްދިނުމަކީ ްކަންކަން ްމި ްފަރާތުން ޔާމީންެގްهللاްޔާމީންގެ

ްރަްއޔި ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްހިމެނޭ ްނިލަންދޫ ްއާއި ްދަނރަޫބދޫ ްއަދި ްއެދޭ، ްރަްއޔިތުންެގްއަރިހުން ްދާއިރާގެ ްހިމެނޭ ތުން

އެދުމެއްްކަމުަގއިްދަންނަވަން.ްދަނރަބޫދޫގެްޕްރީސްކޫލާއިްދަނރަބޫދޫގެްފެންްވެސްްމިްވަނީްރާއްޖޭގެްއެހެންްރަށްތަކެކޭް

ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިހު ރިްއެއްފަދައިންްވަރަށްްބޮޑަށްްަތޣައްޔަރުވެފަ.ްބަޖެޓްްދިރާާސުކރާްކޮމިޓީްއަށްްއަުޅގަ



73 

 

ްތެރޭަގއިް ްއަހަުރގެ ްމި ްހިމެނުމަށްފަހުްއަދި ްބަަލއި،ްމިކަްނކަން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްކަންކަން ްމެދުްވިސްަނއި،ްމި ކަންކަމާ

ްމިކަންްކުރެވޭނެްގޮަތކަށްްބަޖެޓުގައިްއެކަންްހިމަނައިދިނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

.`ްް ްއާދެ! ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންތިޚާބުގަިއ2213ްްޝުކުިރއްާޔ ްރިާޔސީ ްޭބްއވި ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްދާއިާރެގް ްކުރީަގއި؛ްމުލަކު ްއިންެނވިްމީގެ ްކުރިމަީތގައި ްައޅުަގނޑުގެ ްކެންިޑޑޭޓު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްވާަދވެރި އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްފު ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްމެންބަރު ްތަނުގައިްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމަނިކުފާނު ްވަދެ،ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްވެސް ރަތަމަ

ްެއީކގަިއް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްހަނދާންކޮށް، ްއެކަން ްއިންނަވާަފއިނެތީމަ ގޮޑިޮކޅުަގއި

ްވޯޓު ްަކންކޮޅުތަކުން ްއެކި ްރާއްޭޖގެ ްވޯޓުދެއްވި ްއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްއަދި ްގިަންޝުކުރުދަންނަވަން. ދެްއވި

ްަވކަާކއިް ްދޮންކެޮޔ ްއަދި ްއިޞްލާޙަްށ ްއަދި ްުއފަންރަށުން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްމެންބަރުންނާ، ޢިއްޒަތްތެރި

ވޯޓަށްްއަުޅަގނޑުްއުފަންރަށުގެްއެންމެހައ57ްްިކިރުތައްެޓއްގެްބޭނުމުަގއިްއަިދްދައުލަތުގެްރަނގަޅުްބަޖެޓަަކށްްދެއްވިް%

ްއިޚްލާޞްތެރިކަް ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްދެއްވުމުގައި ްވޯޓު ްމި ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަަވން. ްއެކުަގއި މާ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްއަށް ްަތރައްޤީ ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްނުޖެހި، ްޢަމަލުގައި ްހަޑިމުުޑދާރު ްރިޝްވަުތގެ އެީކގައި

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފަށްފަށުން ްއަިދވެްސ ްވެްސ، ްމިްވިސްނެވީތީ ްވެސް ްމިއަދު ނޑަށް ްައޅުގަ ސް.

ްެއއްކަހަލަް ްދާދި ްބަޖެޓާ ްއަަހރުގެ ްމި ްއަހަރުެގްބަޖެޓާއި ްމިިދޔަ ްތެރޭަގއި ްޕްރޮގްރާުމގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ފެންނަމުންދަނީ

ް ްއަންނަނީ ްހަނދާނަށް ްއަޅުަގނޑު ްބެލީމޭ.2212ްްގޮތަކަށް. ްއަޅުަގނޑު ްފޮތް ްބަެޖޓު ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްައހަރުގެ ވަނަ

ނޑުގެްާދއިރާަގއިްހިމެނޭްނަޑެއްލާ،ްަމޑަވެލި،ްހޯެޑއްދޫގެްަލއިނުަގއިްއޮތީްސުމެއް.ްމިްފަހަރުގައިްއޭރުގަް އިްެވސްްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް. ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްސުމެއް. ްއޮީތ ްފޮތުަގއި ްމި ވެސް

ނޑުްވޯޓެއްް ނޑުްެއްްއުނދަޫގވެގެންދާނެ،ްކުރީްފަހަރުގައިްވެސްްއަުޅގަ ނުދެން.ްއަޅުަގނޑުްވޯޓުްުނދިންްސަބަބަކީްއަުޅގަ

ްއަދިް ްއުއްމީދާ ްފުރިހަމަ ްކޮށްދިނުމުގެ ްކަންތައްތަެކއް ްދާއިރާެގްގިނަ ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ބޭފުޅުން

ް ްދާއިރާގެ ްހިމެނޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީކގަ. 4ްްޔަޤީންކަމާ ްތެރެއިން ްޮއވެގ3ްެރަށުގެ ްސުެމއް ްފޮތުގަިއްރަށުގައި ްބަޖެޓު ން

އަޅުަގނޑަށްްވޯޓުދޭންްވަރަށްްއުނދަޫގވާނެ.ްއަދިްޚާއްޞަްޮގތެއްަގއިްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަެޖޓުގަިއ،ްއެމް.ީޑ.ޕީްސަރުކާރުް

ވަނަްއަަހރުގެްބަޖެޓުގައިްޖެހިްކަންތައްތައް،ްއަދިްބަޖެޓުްފޮތުގައިވާްރެކޮމެންޑޭޝަނެްއގެްގޮތުަގިއ2211ްްއޮތްއިުރގައިް

ްބަޖެޓުގަް ްމިްވާނެ ްވެިރކަމުގަިއ ްބަޣާވާތުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްގޮުތގަ. ްކަެމއްގެ ްލާޒިމް ްކުރުމަކީ ްކަްނތައްތައް ްހިމެނޭ އި

ކަންތައްތައްްުނކޮށްްއިހުމާލުެވ،ްއަދިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބުނުްފުރުޞަތުގައިްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްބަޖެޓްްތައްޔާރުކުރަމުްން

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރ114ްުދިޔައިރުަގއި ްދެންނެިވްމިލިއަން ްމި ްގެނެވުުނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ފިާޔެގ

ްތެެރއިްން ްހައްެލއްގެ ްިސޔާސީ ްސްލޮޓްތަކުަގއި ްލިބުނު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެގޮތުން ްަޓކައި. މަސައްކަތްކުރުމަށް
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ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްޓަކައި ްައއުމަށް ްވެރިކަމަށް ްރާއްޭޖގެ ްވަގުތު ްމި ްއަދި ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓް ގެންެދިވްްއަޅުަގނޑުމެން

ްމަނިކުފާނުގެް ްެއ ްއަިދ ްއިންނަަވިއގެން ްމުޤައްރިރަކަށް ްއިބްރާީހމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ މާމިނގިލީ

ްވެސްް ްމަޝްރޫޢުތައް ްޖެހި ްގޮތެްއަގއި ްއެވްރެޖު ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެ ްވެސް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއާދޭސްކޮްށގެން އަރިހުަގއި

ް ްމިއަުދގެ ްއަދި ްވަނީްބަޣާވާތުގެ ްސަރުކާރުން ްަބޣާވާތުގެ ްހިންގި ްހިތްވަރުދީގެން ްބޭފުޅުްނގެ ްިތއްބެވި ެވރިކަމުގައި

ްއުސޫލުންް ްމިދެންނެވި ްހިތާމަުކރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްފާހަގަކުރަްނ. ްެއކަން ްއެކީ ްހިާތމައާ ނޑު ްއަުޅގަ ފެއިލްކޮށްލާފަ.

ްބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކީަގއި ްެއހީތެރިކަމާ ްމެންބަރުންގެ ްޖެހިްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ޖެޓުގައި،

ނޑ5ްްުކަންތައްތަްއ؛ްއަދިްނަެޑއްލާަގިއް ކްލާސްރޫމުްއެޅުމަށްްއަދިްޚަރަދުކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުމެްންވަނީްހިމަނާފަ.ްއަޅުގަ

ް ްއިން ްނަޑެއްލާ ްއެިޅގެންދާއިރުަގއ5.6ްިހިތާމަކުރަނީ ްބޮލުގައި ްދަރަނި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއިން ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ،54ް

ް ްބަޖެޓުނ4ްްްމިލިއަން ްމި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެޅި،ްއަދި ްބޮލުަގއި ްރައްޔިތުން ްނަޑެއްާލގެ ްރުފިޔާ ލައްކަ

ް ްހަމައެއާެއކީަގިއްހޯޑެއްދޫަގއި ނުޑްހިތާމަކުރަން. ްއަުޅގަ ްނެތުނީމާ ްތަން ްބަޔަކ6ްްާވާ ްއޮފީސް ްެއއީ ކްލާސްރޫެމްއްއަދި

ސަރުކާރުންްއެއްްދަންފަޅިްއަށްްކިޔެވުމުގެްމަސަްއކަތަކަކީްއެއީްއެމް.ޑީ.ޕީްތަޢާރަފުކުރިްްއެކު،ްމިްދެންނެވީްއެމް.ޑީ.ޕީގެް

3ްމޮޑެލެއް.ްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީންްެއްމަސައްކަތްްވަނީްއިޚްލާޞްެތރިކަމާްއެކީަގއިްކާމިޔާބުކޮށްފަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާުރގެް

ރާްއޖޭގެްގިނަްރަށްރަުށގެްސްކޫެލްއްދަންފަޅިްއަށްްބަދަލުކޮށް،ްއަހަރުދުވަހުގެްތެޭރަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްއިރާދަކުެރްއވީތީް

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްބޭނުމަކީ، ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހޯދައިދިނީމު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިރޒަލްޓެއް ްރަނގަޅު ްނެރެ، ްނަތީޖާެއއް ރަނގަޅު

ްއޮތް ްއައިއްސަ ްމިއަދު ްއަކީ ްހިތާމަ ްކުރުން. ްވެރިކަމެއް ްހެޔޮ ްރައްޔިުތންނަށް ްބޭނުމަކީ ް%ްސަރުކާރުގެ 23ްވެިރކަމަކީ

ނޑުމެްނނަށްްމިްޕަސެންޓުގެްވޯޓަށްް ތާއީދާްއެީކގައިްައއިްއސަްއޮްތްވޯޓެއް.ްއަދިްވެިރކަމެއް.ްމީެގްކުރީގައިްެވސްްއަުޅގަ

ވުރެްގިނަްވޯޓުްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރަށްްލިބި،ްއަދިްމިދެންނެވިްފުޅާްކޯލިޝަނެއްްއުފެދިްެވރިކަމަށްްއައިމާްލިބުނުްހިތިް

ް ްމިއަދު ްފާހަގަކޮށްލަްންނަތީޖާ ްއެީކގައި ްހިތާމައާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމިއަދު ްއޮތީ. ްމި ްތަކުރާރުވާންޖެހިފައި އަނެއްކާ

ްޕަސެންޓެއްގަިއް ްމަދު ްމާ ްުވރެ ްސަރުކާރަށް ްދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްކުރީގެ ްއޮތީ ްމި ްއުފެދިފައި ްސަރުކާރު ްމި ބޭނުންވަނީ

ްމީހެކޭ ްހިމެނުނު ްވޯޓަކުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްއެހެންނަމަވެސްްްއަިއއްސަ ްހުންނެވީ. ްިމ ްވެރިކަުމގައި ްރާއްޖޭގެ މިއަދު

ްވެިރޔަކުް ްވޯޓުލައިގެން ްރައްިޔތުން ްރާއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްކޮްނމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ްމައްސަލަެއްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަރުޙަބާކިޔާނަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރާނަން. ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަބަދުެވސްްްހޮވިޔަސް

ްމިއަދުް ްއެއީ ްދެއްކުން. ްނަމޫނާ ްކަންކަމުގައި ްރައްޔިުތންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންވަނީ،

ްކަމަކީ.ް ްބޯލަބަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަތަކަށް ްިވދާޅުވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްބަލައިގަނެ، ްމިކަން އަޅުަގނޑުމެން

މަޑަވެީލަގއިްގިނަްކަންަތއްތަކެްއްމިދިޔަްސަރުކާރުްނ،ްއާދެ!ްބަޣާވާުތގެްސަރުކާރުންްްހަމައެއާެއކީަގއިްމަަޑވެލީަގއި،ްއަދި

ނޑުްހިތާމައާްެއކީަގއިްފާހަގަކުރަނީްމަަޑވެީލގެް ްއެހެންނަމަެވސްްއަުޅގަ ްކުރި.ްއަދި ްޓަކައި އެްމީހުންްއަނދުންއެުޅވުމަށް

ްމަ ްއާއި ްޯހޑެއްދޫ ްއެއީ ްއެޅުމާ، ްޯކޒްވޭ ްމަޑަވެީލގެ ްހިއްކުމާ، ްބިން ްގުޅާލުމަށް ްމިދިަޔ34.6ްްަޑވެލި ްރުފިޔާ މިލިއަން
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ްހެދުމަށްް ްބަނދަރު ްމަޑަވެލީގެ ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ްޓަކައި ްއޮުޅވާލުމަށް ްހަމައެއާެއީކގައި ްޖެހީމޭ. ްބަޖެޓުގައި އަހަރުގެ

ް 2.6ްްޓަކައި ްމި ްނުކޮށް ްކަމެްއ ްއެްއވެސް ްއަކީ ްއެހެންނަމަވެްސްހިތާމަ ްއޮތް. ްޖަހާފައި ްރުފިޔާ ްނިމި،ްމިލިއަން އަހަރު

ް ްބޮލުަގިއ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމަަޑެވއްޔަށ84.6ްްްއަދި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަުޅވާފައި ްބޮލުގައި ްދަރަނި ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

މިލިއަންްރުފިޔ61.1ްްާމިލިއަންްރުފިޔާްެއްބޭފުޅުންގެްބޮލުގަިއ،ްމިްދެންނެވ61.1ްްީކޮށްނުދީްދިޔައީ.ްއަދިްހޯެޑއްޫދގައިް

ް ްބޮުލގައި ްބޭފުޅުންގެ ްވެްސްއެ ްމިއަދު ްއަިއއްސަ. ްބަޖެުޓން ްމި ްއޮތީ ްމި ްަކންތައްތައް ްހިތާމަވެރި ްމި ްއަުޅވާފައި ވެްސ

ްއޮީތް ްވެސް ްގޮީޅަގއި ްނަޑެއްލާ ްސުމެްއ،ްއަދި ްއޮތީ ްވެސް ްގޮީޅަގއި ްއޮީތްސުމެއް،ްހޯޑެއްދޫ ްވެސް ްގޮީޅގައި މަޑަވެލީގެ

ްނުވޭ ްޭބނުމެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުނަދގޫ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްސާުފކޮށްްްސުމެއް. ްވަރަށް ްޯވޓުދޭން. ްބަޖެޓަްށ މި

ްޕީ.ޕީ.އެމަްށް ްވޯޓުދޭން. ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިހާރު ްބޭނުްނވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެންނެވީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ްބެޔަކަ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްޚިދުމަތް. ްލިބޭ ްރައްޔިުތންނަށް ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރަން ްއަށް ްސްފުރިހަމަ

ް ްރަްއޔިތުނ12ްްްނުބެޔަކަސް ްގޮުތގަިއ ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއަށް ްލިބެން. ްރުފިާޔ ހާސް

ްޑޮްކޓަރެްއް ްއަންހެން ްރައްޔިތަކަށް ްފިރިހެން ްކޮންމެ ްބޭުނންވަނީ ްައޅުަގނޑު ްއަށް. ްމެނިފެސްޓޯ ްކަމަށް. ްއެ ވޯޓުދިނީ

ްއަޅުް ްއެީއ. ްވަޢުދެއް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެްލިބެން. ްޑޮކްޓަރެއް ްފިރިހެން ްއަންހެންކަނބަލަކަށް ްކޮންމެ ްބޭނުންަވނީ ނޑު ގަ

ްކޮންެމް ްއޮތް، ނުޑަގއި ްފޮތިގަ ްއޮތް ްޖަހާފައި ްުކރިމަތީގައި ްގޭގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހަދައިދޭން. ްގޮތް ްލިބޭނެ ބޭފުޅުން

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްމިްދަންނަވަ ްޑޮކްޓަެރއް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑު ީންކޮންމެްފިރިހެންްބޭފުޅަކަށްްރައްޔިތަކަށް

ްކާިމޔާބުކުރާށޭ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައވަހަށް ްޑޮކްޓަރެއް ްފިރިހެން ްބޭފުޅަކަށް ްއަންހެން ްކޮންެމ ްޑޮކްޓަރެްއ، އަންހެން

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއަިއއްސަ. ްބަޖެޓެްއ ްބަޣާވާުތގެ ްއޮތީ ްމި ްމިއަުދ ްައކީ ްހިތާމަ ްތަްއޔާރުވާށޭ. ްތިބީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތޭ ްއެބަ ްއަތުގައި ްައޅުަގނުޑމެން ްވަޢުދުވީ ްަރއްިޔތުންނަށް ްބަޖެެޓއް.5ްްސަރުކާރުން އަހަރުދުވަހުގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަަހރުގައި ްބަޖެޓެކޭ.ްފުރަތަމަ ްބަޖެޓުކުރެިވ،ްހިސާބުކުރެިވފައިވާ ްައކީ ްމެނިފެސްޓޯ އަޅުަގނޑުމެން

ްއައި ްވެރިކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޝަކުާވއެއްުނކުރަން. ްޖެހީ ްފުރަތަމަ ނޑެްއގަިއ2228ްްްއސަ ްފޮތިގަ ްއަހަރުަގއި، ވަނަ

ް ްޖެހީ ްމީހުންނަށ65ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްރުފިޔާ ްހާހެއްހާ ްދެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްއުމުރުފުރައިގެ އަހަރު

ނޑުމެންްޝަކުާވއެްއްނުކުރަން.ްވެރިކަްންލިބުނީމާްއަނެއްްމިނިސްޓަުރްއަރައިް ނޑުމެްންްދޭނެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ ެއއީްއަުޅގަ

ނޑުެމްން ްއަޅުގަ ްބުނަމުންނުދަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއްެޗކޭ ްޖެހި ްސަޕޯޓަރަކު ްކޮންމެވެސް ްެއއީ ްނޫނޭ. ކުރިކަމެއް

ްކުރަމުންދިޔަް ްއަށް ްތީމުގެ ްއާެދ! ްޚަރަދު، ްކުރަމުންދިޔަ ްކުީރަގއި ްއަށް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭގެ ބުނަމުންދިޔައީ

ްބ475ްަ ްރުިފޔާެގ ްމިލިއަން ްކުރަމުންދިޔަ ްއޮފީހަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއަދި ްބަޖެުޓ187ްްޖެޓާ، ްރުފިާޔގެ މިލިއަން

ް ްަޚރަދު ްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްއަިދ ްތެެރއިނ52ްްްކުޑަކޮްށ، ްޚަރަދުގެ ްެއ ްތިރިޮކށް، މިލިއަނަށް

ްވެ ްނެތި ްޤާނޫނެއް ްވެސް ްފެށިގެން ްމަހުން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދަްއކާްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްެއއީ ްސ،

ްޗާޓުންް ްތެދެއްމެ. ްވާހަކަ. ްކޮށްދެއްާވނެ ްކަންތައްތައް ްކޮށްދެއްަވންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްބޭރުން ްޤާނޫނުން ވާހަކަ.
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްބޭރުން ްާޗޓުން ްވެސް، ްބޭރުން ްޤާނޫނުން ބޭރުން.

ްއޭުރގައިްވެަވޑަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިނީމު. ްރުފިޔާ ްހާހެއްހާ ްދެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްފުއްދީމު. ްައޅުަގނޑުމެން ްވަޢުދު ިއގެން

ްއެކަންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނައްތައިލާަނމޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަލާންޖެހުން ްއަށް ްބޭސްސިޓީ ްއެއީ ްވަޢުދެއް ބުނަމުންދިޔަ

ްއާމްދަ ްލިބެންޖެހޭ ްދައުލަަތށް ްއަދި ްޓަކައި ްަނގަންޖެހުނު.ްކުރުމަށް ްޓެކްސެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ނީ

ްއާސަންދަް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިން ްޓެކްސް ްނެގި ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްފާހަގަކޮށްަލންޖެހެނީ ްއެކީަގއި ހިތާމައާ

ނޑުމެންްހުއްޓުް ވައިލުމަށްްޓަަކއި،ްަދއުލަތުގެްނިޒާމު،ްއަދިްމިދެންނެވިްބޭްސފަރުވާްއަށްްސަލާންޖެހުމުގެްސަގާފަތްްއަުޅގަ

ބަޖެޓަށްްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންްޖީ.ެއސް.ޓީްއާއިްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްތަާޢރުފުކުރީމޭ.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްހުއްޓުވާލަިއ،ް ްއާމްދަނީ ްލިބެންޖެހޭ ްއަތުން ްިވޔަފާރިވެރިން ްބޮޑެތި ްއަދި ްއާމްދަނީ، ްލިބެންޖެހޭ ްއަތުން މަހުޖަނުން

ްބޭފުޅުްންބަޣާ ްއެ ްފައިސާތައް ްހުރި ްލިބުމަށް ްސަޕޯޓް ްއަދި ްބަޖެޓު ްހިފަހައްޓައި،ްދައުލަތުގެ ްބިލުތަްއ ްއެ ވާތްކޮށް،ްއަދި

ނޑުމެންްބަޖެޓްްފެއްޓިން.2212ްްހިފެހެއްޓީ.ްއެހެންނަމަވެސްްިމއަދުްހިތާމައަކީް ވަނަްއަހަރުގެްޖެނުއަރީްމަހުަގއިްައޅުގަ

ް 2212ްްއެއީ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްވަނަ ނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ީޕ752ްްއަުޅގަ ްޖެހިން ްއާސަްނދައިަގއި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްޭއގެްޑެފިިސޓްވަމުންދާް ނޑުމެންްހޯދާނެްގޮތްްމިްދެންނެިވްޓެްކްސ122ްްސަރުކާރުގަ.ްއަދި ްރުފިޔާްއަުޅގަ މިލިއަނެއްހާ

ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަންޖެހެނީ ްއޮތީ. ްހަމަޖެހިފައި ްތަޢާރަފުކުރުމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާސަންދަްބިލުން ްލިބުނީ ނޑުމެންނަށް

ވަނަްދުވަުހގައިްމިްާރއްޖޭގ7ްްެދުވަސް؛ްއެއީްފެބްުރއަރ6ްްީމަހާއ1ްްިުދވަސް.6ްްމަހާއ1ްްިތަޢާރުފުކުރުމަށްްޓަކައިް

ްއާސަންދަ،ް ްުފނޑުުފނޑުެވގެންދިަޔއީ. ްއާސަންދަ ްފޭރިގަތީ. ްވެރިކަން ްރާއްޭޖގެ ްެގނެސް، ްބަޣާވާެތއް ރައްޔިތުންނަށް

ްބޭނުންވަނީްްބާސަންދައަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްމިވެސް ެވގެންދިޔައީ.

ްސަގާފަތްް ްސަލާންޖެހުމުގެ ްތެރެއިން ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިންތިާޚބު ްނިމިދިަޔ ްއުފާވޭ ްވަަރށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުއްޓުވާލަން. ްސަލާަމތްވީތީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޟްރަތުންްهللاން ެގ

ްކުލަޖައްސަމުން،ް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްހީނާފަތްއެޅިފަ. ްމިހިރީ ްއަުތަގއި ްހަތަރު ނޑުެގ ްައޅުގަ ްދުޢާދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

ްމިކަމު ްސަލާމަްތވެ، ްައޅުަގނޑު ްސަބަބުން ްައމުރުތަކެއްެގ ްނެރޭ ްެއ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮްސ ްންޖައްސަމުންޖައްސަމުން

ްއެކަމުްން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިފަހަރުްއަމުރެއްްނެރުނުްނަމަ،ްދެންްهللاްމިންޖުވީތީ ްއައިސް ްޙަމްދުކުރަން.ްއެންމެްފަހުން އަށް

ްމިހިރީް ްނިޔަފަތިތައް ްމިިހރީ. ްކުލަޖެހިފައި ްމިހިރީ ްއަތުަގއި ްހުރިހާ ްއެ ްބުރިކޮށްަލންޖެހޭނީ. ްގުނަވަނެްއ ޖެހޭނީ

ްފާ ްދެންޖެހޭނީ ްއެހެންވީމާ، ްބުރިކޮށްލަންޖެހޭނީ.ްހީނާފަތްއެޅިފަ. ްބަޔެްއ ްއިނގިްއޔެްއެގ ްިމއިން ްޓަކައި ހަގަކުރުމަށް

ްހޮވި،ް ްސަރުކާރު ްމި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއަދި ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނުގޮސް ްމިހާހިސާބަށް އެހެންވީމާ،

ް ްއޮތް ްއެބަ ްޔަޤީންކަން ްައޅުަގނަޑށް ްައޅުަގނުޑްޝުކުރުވެިރވަން. ނޑުމެްންއެއްބާރުލުންދެްއވީތީ ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުން މި

ްއަކީް ްމައްސަލަ ްލީ ްފަހަރު ްއޮީތ،ްމި ްކޯޓުަގއި ްާލފަ.ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަ ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްއޮތީ ްމޮުޅވިޔަސް އެމް.ޑީ.ޕީ

ްހޮވިވަަޑިއގަތީމާް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން ްއިރާދަކުރެްއވީތީ ްމިހާރު ްދަށްވީއޭ. ްާޗޕުކުރުން ްމައްސަލަެއއް. ކަރުދާހުގެ
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ްފުއާދުްމައްސަ ްނެތް. ްވެސް ްމީހެއް ްވަުރގެ ްކޮމިޝަން ްިއލެކްޝަން ްއަދި ްނެތް. ްވެސް ްތަނެއް ްެއވަރުގެ ްނެތް. ލަެއއް

ްމަޖިލީހުގެް ްއަދި ްނަމަވެސް ްއިހުމާލަކުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްމީހެއް. ްވަރުގެ ްނެތް ްދުނިޔޭގެ ްމި ތަޢުފީޤަކީ

ްރަސްމިއްް ްހުވާކުރުުމގެ ްނަމަވެްސ ްއެީކގަިއ ްެއްޢިޒުނައާ ްވެްސ ްއެކަާމ ްވެސް ްދަުޢވަތުނުދެއްީވތީ ްވަަޑިއގެން؛ ޔާތަްށ

ނޑުްއެކަްންވެސްްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންް ބޭފުޅުންްކަންބޮޑުވެގެންްވަރަްށްހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހިގެންްވާހަކަފުޅުދައްކާތީްއަުޅގަ

ްބަ ްނެތް ްސިޔާސަތެއް ްދަނީ ްމި ްހަލާކުެވގެން ްބަޖެޓު ްބުަރދަނަކީ ްބަޖެޓުގެ ްލިބުނީމާ.ްފާހަގަކޮށްލަނީ. ްވެރިކަމެްއ ޔަކަށް

ް ްއޮންނާނެ ްމިއަދު ްނަމަ، ްައއި ްސަުރކާރެްއ ްސަުރކާރުެގ2214ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްަވުގތުން ްބަޖެޓް ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްހިސާބުކުެރވިފަިއވާ ްވަނީ ްމެނިފެސްޓޯަގިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއޮންނާނެ. ްއައިްއސަ ްބަޖެެޓއް.5ްްފަރާތުން އަހަރުދުވަހުގެ

ްނު ްކިރުަތއްޓާިއްއަޅުަގނޑުމެން ްސްކޫލްަގއި ްމާދަމާ ްވެސް ްއަހަރުގައި ްފުރަތަމަ ްހަދަން. ްއެްއޗެއް ްއިުތރު ޖެހޭ

ްއަިދް ްބަަލއިނުގަެނ، ްއެކަން ްަރއްޔިތުންނަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިމއަދު ްނަމަވެސް ްއޮންނާނެ. ްުކކުޅުބިހެއް ދޮންކެޔޮަވކަާކއި

ްހަޑިމު ްރިޝްވަުތގެ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްހިތާމަކުރަނީ ްމަހުޖަނުންކޮޅެއްްއަޅުަގނޑު ްތިބި ްޖެހި،ްރާއްޖޭގެ ްޢަމަލުގައި ޑުދާރު

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްނަމަވެސް ްޯވޓުޮކޅަކުން ްމަދު ްއަދި ްނުފޫޒުޯފރުވަިއ، ްމަްއޗަށް ްަރްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިކުމެ

ްއަ ްނެތް. ްބަޖެޓެއް ްނެތް. ްބަޖެޓެއް ްއޮތީ. ްމި ްހިތާމަކުރަންޖެހިފައި ްތިބެނީ ްިމ ްމިއަދު ނޑުމެންްބަލިވެގެންދިަޔއިމަ ުޅގަ

ްމިއަދުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްމިއީ ްޖެހުނީ. ްމި ްވަކާލާުތކުރަން ްބަޖެޓަކަށް ބަޣާވާތުގެ

ްބަޖެޓުް ްއެ ްހުށަހެޅުން. ްބަޖެޓެއް ްއާ ްސަރުކާރުން ްއައު ްއާެދ، ްބަޖެޓެއް؛ ްއާ ްމަސައްކަތަކީ ްކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ނޑުމެންްމިތިީބ8222ްްވެިރޔާްއަށްްތެރޭގައިްއެބަްހިމެނެންޖެހޭްދަ ނޑުމެންްތާއީދުުކރަން.ްއަުޅގަ ރުފިާޔްދޭން.ްއަުޅގަ

%ް ްތިނަދޫން ްރައްިޔތުން، ްލޮބުވެތި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއައިއިުރަގިއ ްފުރައިގެން ްަރށުން ްައޅުަގނޑު އަދ57ްްިތާއީދުކޮށްގެން.

%ް ްއެކީަގއި ްއ61ްަމާލެއާ ްހުވަދޫ ްމީހުން،ްއަދި ްދިން ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކެނެރީގޭްވޯޓު ްމިހާރުވެސް ްވެރިައީކްވެސް ތޮޅު

މުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްއައްޑޫންްފެށިގެންްއަދިްސްވަދީބުްައއިެލންޑްްމީހުންގެްވެރިޔާްައކީްެކނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ް

ްއެހެންނަމަވެސް ްެކނިޑޑޭޓަށް. ްރިޔާސީ ްނަޝީދު؛ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގެ ްއޮީތ ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްތަނުގެ ެއްްއެ

ްވަޢުދަށްް ްވިދާޅުވި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްނާޒިމޭ ްވިދާޅުވަމުންދިޔައީ ްގާުތަގިއ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ބޭފުޅުން

ްއަށްް ނޑުވެރިޔާ ދެކޮޅުނަހައްދަަވއްޗޭ.ްައޅުަގނޑުްމިހިރީްއެްބޭފުޅުންގެްބަސްްޤަބޫލުކޮށްގެން.ްއަޅުަގނޑުްޭބނުންވަނީްދަ

ްލިބެނ8222ްް ްމަހަކު ނޑަށްްރުފިޔާ ްއަޅުގަ ްނުބޭނިޔަސް، ްބޭނިޔަސް ްއަދި ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ .

ް ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުބޭނިޔަސް ްބޭނިޔަސް ްގޮތަކުން ްކޮންމެ ްމީހުންނަށ12222ްްްހެޔޮ ްއެ ްމަހަކު ްކޮންމެ ރުފިޔާ

ްއުމުރު ްމުސްކުޅި، ްތިބި ްާދއިރާަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭނުންވަީނ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބެން. ްމީހުންނަށް ްދުވަސްވީ 5222ްން

ްދެކޮޅެއްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި. ްސަޕޯޓުކުރުމަށް ްއެކަމަށް ްއައިސް ްތަނަށް ްމި ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބެން. ރުފިޔާ

ްތެރެއިންް ްމަޖިލީސް ްމި ްކަންތައްތަްއ ްހިތާމަވެރި ްިދމާވި ްއަިއސްގެން ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ނަހަދާނަން.

ްތަް ްއެކަން ްއެކަްންއަޅުަގނޑުމެން ްތިބީ. ްމި ްހަޖަމުކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްމާޒީ. ްެއއީ ކުާރރުކުރާކަށްނެތީމު.
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ްއިދިކޮުޅް ްސަރުކާރެއްަގއި ްއަންނަ ްދެން ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުމެއްނުވޭ. ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ބަލައިގަންނަން

ްބޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްދެއްކުމަށް ްނަމޫނާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްކަންކުރަންޖެހޭްފަރާތްތަކަށް ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮޅު ނުންވަނީ

ް ްއޮތް ްއެބަ ނޑަްށްޔަޤީންކަން ްދައްކަން.ްއަޅުގަ ްهللاމިސާލު ްއެީކަގއި ްއަށ2218ްްްެގްވާގިފުޅާ ްރާއްޖެ ްމި ްއަހަރަކީ ަވނަ

ް ްހާސް ްވެރިކަނ18ްްްސާޅީސް ްސަރުކާރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވިސްނާނެ. ްކުދިން ްއެ ްއުފަންވެގެންދާނެ. ްކުދިން ްމަތީ ްއަހަރުން

ނޑުެގްހިތުގައިްއެްއވެސްްަޝއްެކއްް ދެއްވާނެ.ްަރއީސްްނަޝީދުްމިްރާއްޖޭގެްތަހުތަށްްއެްމީހުންްގެނައުމަކީްއެީއްއަުޅގަ

ްދީފައި،ް ނޑު ްވޯޓުގަ ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަސް ްމީހުންނަށް،ްއަދި ްކުޑަ ްވިސްނުން ްނިކުމެގެން ްމި ްމިހާރު ްނޫން. ްކަމެއް އޮތް

ސުބުޙާނަހޫްވަޠަާއލާްމާތްކުރައްވާފަިއވާްނަފްސުްهللاްހަްހަތްްލާރިްއަށްްއޭނާްއަދިްދުވާލެްއގެްމައްޗަށްްދެްރުފިޔާްހަތްދި

ްސަރުކާރުންް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްޓަކައި ްދީނަށް ްމަދުވެގެންދާނެ. ްބަޔަކު ްވިްއކައިލާ ްއެ ވިްއކައިލާފައި

ް ްިތމ6ްައުފެއްދި ްވިދާުޅވީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެްސ ްއެންމެފުރަތަމަ ްެތރޭގައި ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްކަންދޭ 6ްންނާމެން

 މިނިސްޓްރީގެްތެރޭަގއިްއިސްާލމީްމިނިސްޓްރީްނެތުމަކީ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުީރަގިއް ްފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ްމެންބަރަކަށް ްއެހެން ްމެންބަރަކަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަނެއްާކވެސް ްދަންނަަވއިލާނަން ްކޮމިޓީަގއިްްއަޅުަގނޑު ްއިޤްތިޞާދީ ްއާެދ، ްބަދަލެއް. ްައއި ްކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ްއެްهللا ްބަދަލުަގއި އަބްދުއްރަޙީމުގެ

ް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްހެންވޭރު ްއެިދްކޮމިޓީއަށް ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވާތީ ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްގުޫރޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ 29ްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމާއްދާގެ ެގ2ްވަނަ

ްއަރުވަީން ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދެން ްއާދެ، ްއިޢުލާނުކުރަްނ. ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ )ނ(

ްނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށް.ވިލިމާފަން

ް

ްސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުވިލިމާފަންނުްދާއި

ދެ،ްއާ .وعلى آله وصحبه أجوعين هللارسول الم على الة والس  الص   .العالوين رب   هلل الحود .حينحون الر  بسن هللا الر  

ް ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްާއއިްވަރަށް ްތަހުނިޔާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްއެންމެހައި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްފިޔަވަޅުމަތީަގއި މި

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤައުމުެގ16ްްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްމި ްއިންިތޚާބުގައި ްޭބއްވުނު ނޮވެމްަބރުގައި

ްޕްރޮގްރެސިވް ްމަޤާމަށް ްވޯޓުދެްއވިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ްެކނޑިޑޭުޓ،ްއޮނަރަބަލް ޕާޓީގެ

ްމަސަްއކަތްކޮށްދެްއިވް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްޕާޓީ ްވާދަވެިރވި ްބޮުޑ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއަދި ްފަރާތްތަކާ އެންމެހައި

ް ްމި ްުޝކުރުދަންނަވަން.ްޤައުމުގެ ްއެކު ްވެްސްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފަރާތްތަކަށް ްޤައުމަިއގެންްއެންމެހައި ްވަގުަތކީ ހާލަތުގެ
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ްޤައުމަށްް ނޑުމެންަނށް ްވަގުތު.ްއަުޅގަ ްދަތުުރކުރަންޖެހޭ ްފިަޔވަޅަށް ްރިޢާޔަްތކޮްށ7ްްއަނެއް ްތާރީޚަށް އަހަރުެގ؛ްވޭތުވެދިޔަ

ްދުވަހަށްް ްއަނެއް ްއެއްދުވަހުން ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްކޮންމެ ބައްލަަވއިފި

ނޑުމެންްދަށަ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްފޭރާން، ްއިޖުތިމާޢީ ްމިންވަރު. ށްދަމުންދިޔަ

ްއޭގެތެެރއިންް ްސިޔާސަތު، ްދުޅަހެޔޮ ްއެންމެ ްއިްޤތިޞާދުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަުގތެއްަގއި ްކޮންމެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ްފަތުރުވެ ްނުވަތަ ްޫޓރިޒަމް ްާރއްޖޭގެ ްަބޔަކުްއެކަށަެއޅިގެންދާ ްރާއްޖޭގެ ްބޮިއޮކޓުކުރުމަށް ްމަސައްކަތްަތއް ިރަކމުގެ

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަްމަންަޒރު.ްމިފަދަްހުރިހާްމަސައްކަތްތަކެއްްހުއްޓައިލާަފއިްއައުްއަަހރަކާއިްައއުްވިސްނުންތަކަާކއިް

ހިއްުމ،ްފަހިްފުރުޞަތެއްްލިބިފައިްއަދިްައއުްއުސްމިންތަކަކަށްްިޒޔާރާތްކުރުމަށްްދިވެހިްަރއްޔިުތންނަށްްމިވަނީްވަރަށްްމު

ްހައިިސއްޔަތުންް ްމެންބަރެއްގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްއަކީ ްމަރުަޙލާ ްމިއަދުގެ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ކަމުގައި

ްމިއަށްވުެރް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވަގުތު. ްުހށަހަޅަންޖެހޭ ްޚިޔާލު ްއޭނަގެ މެންބަރަކު

ްޚިދުމަތްތަކުެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްާއިއ ްތަރައްޤީ ްދެވެންޖެހޭ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއައިްސގެްނނުވާނެ. ްވަގުެތއް މުހިއްމު

ްިމީއް ްފިކުެރއް ްއޮންނަ ްތެޭރގަިއްޒަމާނުްއސުރެ ްގޮތެްއގަިއްބަޖެޓުން.ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްރަްސމީ ްަކނަޑއެޅިގެންދާނީ ބައި

ްކަމަށް ްހުރުމުން ްމެންބަރަުކ ްވަކި ްަވކިް، ްއެތުރޭނީ. ްގަުއ ްަމގުަގއި ްކަމަށް، ްހުރުމުން ްެމންބަރަކު ްވަކި ބަނދަރުހެދޭނީ.

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްނޫން.ްއެކަން ްިއތުރުކުރެވޭނީ.ްއެހެނަކުން ްބަރިއެއް ްކްލާސް ްކަމަށް،ްސްކޫލަށް ްހުރުމުން މެންބަރަކު

ް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްފެހި ްނުކ72ްުވާސިލުކުުރވީ ްބަޔާންކުާރ ްމާއްާދގަިއ ްމަޖިލީހުެގްވަނަ ްރައްޔިތުްނގެ ތާތަކުްނ.

ްދެންް ްޤައުމުގެ ްހާލަތު. ްމި ްަވގުތަީކ ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްހިމެނޭ ްތެޭރަގއި ްދައުރުގެ މެންބަރުންގެ

ްއެކިް ްތަފާތު ްހިނގައްޖެ. ްއިިވގެްނ ްރަޢުޔުތައް ްއެކި ްތަފާތު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތު. ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ އޮންނަ

ްއިިވގެންްވިސްނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަސްތަްއ ްގޮތުން ްމަލާމާތުގެ ްގޮތުންނާއި ްމަޖާޒީ ްހިނގައްޖެ. ްިއިވގެން ންތައް

ްނިމިއްޖެ.ް ްފޫހިވެ ްައޑުައހައިއަހައި ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޑުތައް ްމި ްނަމަވެސް ހިނގައްޖެ.

ްސްއަނަގވަތަށްްެވއްޓިއްޖެ.ްއަދިްޔަޤީންކަމާްއެްއކޮށްްއަމާުޒްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްބަަޔކަށްްބާރަށްބާރަށްްކުރިއަށްގޮް

ް ްވާ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިފައިފި. ްވެސް ްއަމާުޒގައި ްބަޔަކު ވަަނ2214ްްކަށަވަުރވާ

ް ްރާއްޭޖަގއި ްފަދައިން ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްބަޖެޓަކީ 7ްްއަހަރުގެ ްވެިރކ2212ްަފެބްރުއަރީ ްބަދަލާްަގއި ްއައި މަށް

ްއެކުެލވިގެްނާވް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބަޖެޓު. ްއެކަށައެިޅގެންދިޔަ ްވަގުުތގަިއ ްފަހު ްއެންމެ ްސަުރކާރުގެ ްއުފެދިގެންދިޔަ ގުިޅގެން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްފަރާތުން ްޕާީޓގެ ްޕްރޮގްރެިސވް ްއަުޅަގނޑުމެން، ްހިންގައިާލއިރު، ްަނޒަރު ްރަނގަޅަށް ހަރަކާތްތަކަށް

ްމައިގަް ްރައްޔިތަކަށްމެްހިއްސާކުރި ްކޮންމެ ްކަންކަމަށް ްދިމާނުވާ ްބައިތަކާ ްޚުލާސާތަުކެގ ްއާއި ްމެނިފެސްޓޯ ނޑު

ްބުނުމަށް،ް ްބުނި ްކަމަށްްއަޅުަގނޑު ްދޭނެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްކޮޅަށް ްނެތްތާ ފާހަގަކުރެްއވޭނެ.ްއަުޑގެ

ްނެ ްފުރުޞަތެއް ްހަޖޫޖެހުމަކަށް ްބުނުމަށް ްބުނަމުންދިޔަ ްމަޖިލީހުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ތް.

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަޖެޓުންްއެކަށައެިޅގެންްމިހާތަނަށްްހަމަް
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ނޑުމެންްއޮތް ކަން.ްއަިދްކޮންމެްއަހަރަކުމެްސަތޭކަްމިލިއަންްރުފިޔާްދިވެހިރާއްޖޭގެްަމސްވެރިންނަށްްބަޖެޓުކޮށްފައިްައޅުގަ

އެްފައިސާްސީދާްގޮތެްއގައިްދަނީްހަމައެކަނިްއޮޑިވެރިާޔގެްޖީބަށްްކަމަށާއިްޢާއްމުްމަސްވެރިޔާްއަށްްއެްވާސިލުނުާވކަންް

ްއެް ްނެރުނީ. ްމި ްެކމްޕޭނުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފޯމިޔުލާ ްބަދަލުކޮށްލުމުެގ ްއެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްައޅުަގނޑުމެން އެއީ

ްފޯމިޔުލާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްބަދަލުކޮށްލުމުގެ ްދުވަހެއްަގއި ްނުބާނާ ްމަސް ްނުވަތަ ްދުވަްސވަރު، ްނުބާނާ ްމަސް ްައލީގައި ގެ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިްއޮންނަްމަހަށްދާްއުޅަނދުފަހަރުގައިްމަސައްކަތްކުރާްިދވެހިްރައްޔިތުްނނަށްްއެްފައިސާްދާނެްމަސްް

ްަމސައްކަ ްއެ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތް ްޖީބަށް. ްއަީލަގއި،ްނިމޭއިރު ްދިރާާސގެ ްއެއީ ްކުރެވޭެނކަން. ްއެހެން ތް

ްަބޔަުކް ްތިބި ްދެކެފަރިތަ،ްދެކެދެނެ ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުހަދާ ްއަީލގަިއްރާއްޭޖގެ ތަޖުރިބާގެ

ްޑޮ ްޒިންމާވާނެ ްއަދި ްރުފިާޔ، ްހާސް ްއަށް ނުޑެވރިންގެ ްދަ ްވިިދގެން ްހަމައެއާ ްއެއް. ްމެނިފެސްޓޯ ކްޓަރަުކްއެކުަލވާލި

ނަޑއެޅުމަކީްވެސްްހަމަްމިްހަމައިގައިްމިްޤާނޫނުހަދާްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްމިްބަޖެޓުެގް ނޑައަާޅކަ ހުންނަންޖެހޭްކަމަށްްކަ

ނޑުމެންްހޯދާނެްނަފާ.ްއެންމެްމުހިއްމުްެއއްަކމަކީްޚަރަދުްކުަޑކުރުން.ްވޭުތެވދިޔަް އަހަރަށްްައޅުަގނުޑ7ްްތެރެއިންްއަުޅގަ

ބަށްްަޓކައި.ްއުފެދިގެންދިޔަްުމއައްަސސާތަކާްއަދިްފެހިްޤާނޫނުއަާސސީންްލިބިގެންދިޔަްައސާީސްއިޝާރާތްކުރިްއެްސަބަ

ްމުސްތަިޤއްލުް ްމިނިވަން ްމާސިްނގާ ްލިބިގެންދިޔަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭެގއިތުރުން ްައދި ްމިނިވަންކަމާ ޙައްޤުތަކާިއ

ްޢަ ްގޮތަށް ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމި ްއަދި ްމުސާަރާއ ނޑުމެންްމުއައްސަސާަތކުގެ ްއަުޅގަ ްޓަކައި މަލުކުރުމަށް

ްދަންނަވާލަްން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވާހަކަ ްވަޒީފާތަުކގެ ްިގނަގުނަ ްއުފެދިގެންދިޔަ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ އުފައްދަންޖެހުނު

ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަޔާންކުރާތީ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހިންގުމަށް ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްިއދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ

ްއަށާރަް ްސަތޭކަ ްއެގާރަ ްޖުމްލަ ްއަދަދާ؛ ްަކުއންސިލަރުންގެ ްއުފެިދގެންދިޔަ ްޤާނޫނުގައި ްހެދިގެންދިޔަ މަޖިލީހުން

ްއެތަެކްއް ްދުއިަސއްތަ ްގޮުތގަިއ، ްކައުންސިލަރުންގެ ްރަށު ްަކއުންސިލަރުން، ްއެތަކެއް ްސަތޭަކ ްނުވަ ކައުންސިލަރުން

ްމާ ްގޮތުަގއި ްަކއުންސިލަރުން ްއަޮތޅު ްކައުންސިލަރުން 11ްްލޭގެ ްއަތޮުޅަގއި ްއަްއޑޫ ްަކއުންސިލަރުން، ސިީޓ6ްްސިޓީ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްއުފެިދގެންދިަޔއިރު، 3ްްކައުންސިލަރުން ްމިދާ ްހިނގަމުން ްުނވަތަ ްތެރޭގައި ްތެރޭގަިއ3ްްއަހަރު އަހަރު

ްކަންތައް ްއެ ްއާއި ްކޮންކަމެއްތޯ ްކޮށްދެވުނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކައުންސިލަރުންނަށް ްެއްމިދެންނެވި ތަުކަގއި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގޮތަށްތޯ ްވައްޓަފާިޅއަކަށްތޯ؟ްކޮން ްގޮަތކަށްތޯ؟ްޮކން ްފިކުރުހުީރްކީއްތޯ؟ްކޮން ްޚިޔާލާއި ބޭފުޅުންގެ

މިއަދުްވަޒަްނކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްފުރަމާލޭގެްެއއްްާދއިރާްައށްްނިސްބަތްވާްރަްއޔިތެްއގެްަހއިސިްއޔަތުން،ްއެއްްާދއިރާް

ް ްނިސްބަތްވާ ްދަންނަވަންޖެހެނީްއަށް ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެކު ްހިތާމައާ ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނެގ

ްމިް ްއެްއބަސްވެަވޑަިއގަންނަވަްނވީ ްފުރަތަމަ ްމަތީގައި ްފިޔަވަޅު ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

މަަސއްކަތްނުކުެރވޭްމެންބަރުންނާްއަދިްއެކަންްނުކުރެިވގެންދިަޔްްކައުންސިލުތަުކގެްއަދަދުްުކޑަުކރުމަށް.ްކައުންސިލުތަކުން

ްއެއްަބއިް ްބައިކުޅަ ްތިން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްމި ްގެަނއުމަށް. ްބަދަލުތަކެއް ްޤާނޫނަށް ްދިރާސާކޮްށ، ްރަނގަޅަށް ސަބަބު

ްރަ ްޢާއްމު ްމާލޭގެ ްއަދި ްހާލަތު ްބޮޑުވުމުގެ ްފެން ްހާލަތު، ްމަގުމަތީގެ ްމާލޭގެ ްގޯތިގެދޮރުގެްދިރިއުޅެމުންދާ އްޔިތުން
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ްއެް ްައޅުަގނޑު ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްމަސައްކަތްތަާކ، ްހަމައަށްދިޔަ ނޑުމާ ްދޮރުކެ ްފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުން

ްކައިރީަގއިް ްޓާމިނަލް ްފެރީ ްއޮންނަ ްދަތުރުކުރަން ްރަްއިޔތުން ްސަރަހައްދުގައި ްވިލިމާލޭގެ ްނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކަށް

ް ްބާްއަވއިގެން ނޑެއް ނޑުްކުނިގޮ ްއަޅުގަ ްވަގުތު ްމި ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްއަކީ ްޖަރީމާ ްހިންގި ްކައުންސިލުން ްސިޓީ މާލޭ

ކުށްވެރިކުރާްކަެމއް.ްމިކަމަށްްހިތްވަރުދީ،ްއެހީތެރިވެދީްކަންތައްްކުރީްކޮންްހިސާބަކުން،ްކޮންްގޮތަކަށްްކޮންްފަހަރަކުންް

ްދިވެހިރާ ްތެދެއްމެ، ްބަލަންޖެހޭ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނަގުލުެވގެންތޯ ްއުފެދިގެންދިޔ1932ްްައްޖޭގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްޤާނޫނުް ްފަޓާހުގެ ްލޮނުމެދު ްތެރޭގަިއ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްފާސްވެގެންދިޔަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމަރުޙަލާަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްދިެވހިް ްފާސްވެގެންދިޔައިުރ، ްޤާނޫނު ްސާޅީހަކަށް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެ ްއޭރުގެ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ހިމެނިގެންދިޔަ.

ންނަށްްޤާނޫނުއަސާީސގެްމަފްހޫމުތަކުގެްދަތިކަންްއުެފދިގެންދިޔަްހިނދުްއަޙްކާމުޢާްއމުގެްގޮުތގައިްަރއްޔިތުންނަށްްރައްޔިތު

ްއަލުންް ްމަސައްކަތް ްމި ްދެމުންގެންދިޔަ. ްލުއިފޮތްތައް ްމީހުންނަށް ްފަރާތްތަކުން ްއޭރުގެ ްސަރުކާުރން ްއޭުރގެ ޗާޕުކޮށްފައި

ްމި ްހިސާބަށް ްރުޖޫޢަކުރަންޖެހޭ ްމިްްއަނބުރާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނިމިފަ. ްކަންފަިތވެ ްހާިވޔާެވ، ްއޮތީ ްިމ ްމިއަދު ޤައުމު

މައުޟޫޢުތަކަށްްޖެހިލުމުގެްކުީރގައިްދަންަނވާލަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުގެްާދއިރާ،ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއްގެްއެންމެް

ންްޤަބޫލުކުރާްޮގތުގަ.ްނަމަވެސްްމުޅިްޤައުމަީކްމުހިއްމުްއެއްްކަމަކަށްްވާނީްދާއިރާްއަށްްޖުމްލަްގޮތެްއގަިއްއަޅުަގނޑުމެ

މަޖިލީހަށްްއޮތްްކަމެއް.ްމަޖިލިސްްމެންބަރުންްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެްރާއްޖޭގެްކޮންމެްރަށަަކށްމެ،ްއެއްްއުސޫލަކުްނ،ްެއއްް

ްވަް ްދަންނަވައިެލވުނީ ްކުރިންވެްސ ްއެހެންވެ ްވިސްނުން. ްއުސޫާލއި ްކޮްށދިނުމުގެ ްކަންަތއްތައް ްމަޖިލިސްްހަމަޔަކުން، ކި

ްކަުމގަިއް ްކުރައްވާ ްމެންބަރުން ްމަސަްއކަތް ްވޯޓުދިނުމުގެ ްބަޖެޓަށް ްކުރެިވގެންދަނީ. ްމިކަން ްނޫނޭ ްހުރެގެނެއް މެންބަރަކު

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްގޮތުން ްަބާޔންކުރާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވަކާާލތުކޮށް،ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ވާނަމަ

ްއުސޫލަކާ ްމަސައްކަތްކުރުމަީކްްއަސްލަާކއި ްރަނގަޅުކޮށްިދނުމުގެ ްވަކާލާތުކޮށްީދ، ްޤާނޫނުތަކަށް ްނިންމޭ ޚިލާފުނުވެ

ްމިކަންް ްއޮންނަނީ ްއޮންނަނީ،ްވިސްނިފައި ްއޮންަނނީ،ްައޑުއެހިފައި ްިއވިފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދައުރެއް. މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންްކުރެވިދި ޔަްމަސައްކަްތ،ްމިްމަޖިލީހުގައިްހަމަްކޮންމެްމެންބަރަކުްވަނީްމިހެންކަން.ްއެހެނަކުންނެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްބަޖެޓްް ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަހަރު ްހަތަރު ްއަހަރު، ްތިްނ ްވޭުތވެދިޔަ ްމަަސއްކަތްޕުުޅކޮްށދެއްަވއިފި. ްއެ ވެސް

ނޑުމެންްޤައުމުގެްބަޖެޓްްއެއްްއަހަރުންްއަނެއްްއަހަރަށްްބޮުޑވަމުންްޮގސްްމިއަދުްއަް ޅުަގނޑުމެންނާްފާސްކޮށްދީފަ.ްއަުޅގަ

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ 16ްްހަމައަށް ްދެންނެވިހެން ްމި ްިމްއޮތީ ްލެވިފައި ްކުރިމަްއޗަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެއް 27ްބިލިޔަން

ްބަޖެޓެްއެގް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަރުޙަލާެގްތެރެއިން ްއައި ްވަުގތު ްނިމިގެންދިޔަ ްެއކުލަަވއިލެވުުންސަރުކާރު ފެބްރުއަރީގަިއ

މިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެއްވިްނިންމުމަކާްގުިޅގެންްތަންކޮޅެްއްކުީރގައިްބަޖެޓުތައްްދައުލަތުގެްފަރާތުްންްގޮތުގަ.ްމިްއަހަރު

ްއަީލގަިއް ްޭއގެ ްއަދި ްއަންނަންޖެހޭ. ްފިނޭންސަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްމުައއްސަސާަތކުން އެކި

ް ްބަޖެޓަާކއި ްއެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ްއެްރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަންނަން ްެއުކ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ތަްފސީލެއް

ް ްމަރުޙަބާިކޔަްނ.ްއެއީ ްއަޅުަގނޑު ްބަެޖޓަށް ްފޮނުއްވާަފއިވާ 2214ްްއުސޫލުން 1ްވޮިލއުމް ްވޮިލއުމް ްއަދި ްނަމުގައ2ްިއާ ގެ
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ްފޮނުއްވާފައިް ްތަފްސީުލކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްނަމުަގިއ ްޕްރޮގްރާމުގެ ްއިންވެްސްޓމަންޓް ްސެކްޓަރ ްޕްޮރގްރާމުތަުކގެްޕަބްލިކް ވާ

ްއާް ްމަރުޙަލާގައި ްއާ ްއޮތް ްކުިރައށް ްމުއްދަތުގައި، ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނަމަވެސް، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިންގާލަން ްނަޒަރު މައްޗަށް

ނޑުމެންްޤައުމުްފަހުް ްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްާއްވިސްނުންތަަކކަށްްފުރުޞަތު މުއްދަތުގަިއްއާްބަޖެަޓކާއި

ް ްދުށް ްޔާމީންްޒަމާނުގަިއ ްއޮނަރަބަލް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއަުދގެ ްއިކޮނޮމިސްުޓކަމުަގިއވާ ްވަރުގަދަ އެންމެ

ްޙިކުމަތުޢަމަލީް ްވިސްނުމާއި ްބަދަލުކޮށްލާެނ ްތަޞައްވުރު ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމި ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ްއެަމނިކުފާ ނޑުްޝައްެކއްނުކުރަން.ްއަދި ްއަޅުގަ ްމެދު ްއަިދްހުންނާނެކަމާ ްބޭފުޅުންނާ ްއެކުަލވަިއލައްވާފަިއވާ ްކެބިނެޓަށް ނު

ްޚިޔާުލަގއިް ްއެއްަބއެްއވަންތަ ްގޮތުްނ ްިސޔާސީ ްއަދި ްމަަސއްކަްތޕުޅުތަކާ ްބޭފުޅުންގެ ްެގންދަވާ ްލަްއވަމުން ްމަނިކުފާނު އެ

ްާއްއުްސމިންތަކަ ްމާދަމާ ްޤައުމު ްފަރާތްތަކަީކްމި ްތާީއދުކުރެއްިވްހުރިހާ ްފަިޅްއަްށ ްބޮޑު ްފަަދްގުިޅގެން ްގެންދެވިދާނެ ށް

ްވިލިމާފަންުން ްެވސް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްޝައްެކއް ްއެްއވެްސ ްމެދު ބޭފުޅުންތަކަކާ

ދާއިރާގެްމެންބަރުގެްހައިސިްއަޔތުންްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްރައީސަށާްއަދިްމިްމަސައްކަތުގައިްބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާް

ނަށްްވެވުުންވަރަކުންްމިްބަޖެޓުްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްނުވަތަްއާްބަޖެޓެއްްތަކަށްްދަންނަވާލަން،ްއަޅުަގނޑުމެންހުރިހާްފަރާތް

ްަވގުތުންް ްމި ްމީގެތެރޭަގއި ްެއދި. ްހައްދަވައިދެްއވުން ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްގޮތެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްބޭނުން ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްޤައުމު ްމި ްމިްފެއްޓިގެން ްފައިސާ ްއެލޮކޭޓުކުެރވޭނެ ްއެކަމުގެ ްމިނަކަށް ްމަދު ްއެންމެ ވާނެ

ްޤާނޫނާް ްމާލިއްޔަުތގެ ްހުށަހަޅައިދީ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަނމަވެސް ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްއަދި ްނަމަވެްސ ްތެރެއިން ބަޖެޓުގެ

ްފަރާތްތަކަ ްބެހޭ ްކަމާ ްދައުލަތުގެ ްފައިސާ ްެއ ްމެދުވެރިވެ، ްފިނޭންސް ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްދޫކުރެވި،ްއެްއގޮތަށް ށް

ްބަޖެޓްްމަޖިލީހަށްްގެނެސްގެންް ްއެ ހިންގަމުންގޮސްްެއކަށީގެްނވާްތަޞައްވުުރަގއިްރަނގަޅުްބަެޖޓެއްްެއކުލަވާަލއިްއަލުން

ްއިންތިޤާލީް ްމިއީ ްތެރޭގައި، ްމަރުޙަލާގެ ްމި ްއަދި ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްގެންިދއުމަށް ކުރިއަށް

ސްަނއިްއަދިްޤައުމަށްްޖެހުނުްމިްހުރިހާްކަންކަމެއްގެްތެެރއިންްއަުޅަގނޑުމެންްއެންމެންްގުިޅގެންްމަރުޙަލާއެއްްކަމަށްްވި

ްކުރުް ްތަޞައްވުރުަތކަާކއި ްމުއްދަތުގެ ްދިގު ްއެކު ްވިސްނުންތެރިކަމާ ްތިބެ ްދަށުަގއި ްމޭޒެްއގައި ްއެއް ްއަދި ނުކުންނަ،

ްބަޖެ ްހުށަހެޅިގެންދާނެ ްެއކުަގއި ްތަޞަްއވުރުތަކާ ނޑުމެންްމުއްދަތުގެ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްތަރުތީބު ްތެރެއިން ޓެއްގެ

ކުރަންޖެހޭްކަމަށްްއެންމެްބޭފުޅުންްޤަބޫލުކުރައްވާނެ.ްެއގޮތުންްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްއިޝާާރތްކުރާއިުރގައިްިދވެހިރާއްޖޭެގް

ްދިވެހިާރއް ްއަދި ްބަދަލުގެނުވަިއ، ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްދާިއރާތައް ްއިދާރީ ްގޮތުން ްެއކިެއިކްލާމަރުކަޒީ ްއެނޫްނވެސް ޖޭގެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްމިދިޔަ؛ ްބޮުޑެވގެން ްޚަރަދު ްވުރެ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްފައިސާއިްނ ްަދއުލަތުެގ ްހުރި ދާއިރާތަކުަގއި

ް ްހަމަ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިންިޑކޭޓަރތަކުން ްމީގެ ްމިހިރީ ްސާފުކޮށ77ްްްފެންނަން މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންްއަތަށްްއަންަނއިުރގައިްވޭުތވެދިޔަްއަހަރުަތކާއިް،ްއޮޅުންފިލައި އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެްބަޖެޓުްކަރުދާސްފޮތްްައޅުގަ

ްއެތެރެއިންް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުރި. ްއެބަ ްކުރައްވާފައި ްތަޞައްވުރުތަެކްއ ްއަަހރުތަކަށް ްއޮތް ްކުރިއަށް އަދި

ްއާ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއާއި ްނަފާ ްލިބޭނެ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުކުތާތަކާ،ްއަދި ްބަޔާންކުރާ ްގޮތުަގއި މްދަނީގެ
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ބޭރުންްލިބޭްއެހީތަކާްއަދިްެއނޫންްގޮތްގޮތަށްްހުރިްފައިާސތައްްވަރަށްްތަފްސީލުކޮށްްފެްނނަންްއެބަްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްތަނެއް ްެގއްލިހަލާުކވެގެންދާ ްކުރެވޭއިުރގައި ްއަލުން ްދެން ްމަސައްކަތްތައް ްއެްމި ްތިބެ، ްފެންނަން ންނަށް

ްވާނަަމް ްވިސްނާކަުމގަިއ ްޕައިަޕށް ްފެން ްއިންނަ ްގެެއއްަގއި ްަމއްސަލަެއއް. ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްތިބުމަީކ ްނުބައްދާ ތަންކޮޅު

ނޑުމެންނަށްްއެނިގްތިބެ،ްއެްލީުކްނުބައްދަިއ،ްމަސްްނިމޭއިރުގަިއްދިހަބާރަްހާހުންް ދިމާލަކުންްލީކުެވގެންދާކަންްައޅުގަ

ްފަ ްއުޅެްންގޮސް ްޝަކުވާކުަރްއވަން ްދެްނ ްއެއަށް ްއައިމަ ްފެންބިލު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަޔަށް ްހާހާ ންސާސް

ްއަިމއްލަޔަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްތިބި ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްބަޔަކު ްމޮޔަ ްއެއަްށވުެރ ހަދައިގެންނުވާނެ.

ނޑުމެންްއަުތގަިއްއެަބްއޮްތަކންްބާރާްއަދިްއިމްތިޔާޒުަތއް.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއެްޙަޤީޤަތްްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކަިއްައޅުގަް

ްދިޔަވުންތައްް ްދިޔަވާ ްމި ްޤައުުމން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނިންމަންވީ ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްމަިޖލީހުގެ އެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންގެ

ނ ޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމާދަމާްއާްހުއްޓާްއެްމަޑޫްބަދަލުކޮށް،ްމިްއޮޑިްދުއްަވއިލާނެްގޮެތއް.ްެއކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްހުށަހެޅުންތަކާއި ްހުރި ްހުށަހެޅިފަިއ ްއަދި ްތަޞަްއވުރުތަަކކަށް، ްާއ ްކަންަތއްތަކަަކށް، ްާއ ބަޖެޓަކަށް،

މެނިފެސްޓޯއަކުންްިވއްކިަފއިްުހރިްވިްއކުންތަްއްިވއްަކއިދެވޭެންގޮތެްއްދެވޭނެްގޮެތއްްހެދުމަށްްޓަކަިއއެއްބާރުލުާމއިްއެީހ؛ް

ްމެންބަރުންް ްބައެއް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމެންބަރުން،ްޚާއްޞަކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްއުާފވޭ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްެއހީތެރިވެދެއްވާށޭ.ްނަމަވެްސްެއއްކަނުން ްމިތިބީ ްތިމަންނާމެން ްިވދާޅުވޭ ްއެބަ ްބާުރކޮށް ްއަޑު ވަރަށް

ްކެނެރީ ްުކޑަކުަޑ ްއެއްކަލަ ްގޮތަކަްށްްފެންނަނީ ްނުބައި ްހިނިތުންވުން ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްިއންނަހެން ްބުޅާ ދިރުވާލި

ބަދަލުވެފައިްހުންނަްތަން.ްއެީއްހިތާމައެއް.ްއެްއއިުރގަިއްމިްއޮންނަނީްމިވާހަކަްމިހެންްދަްއކާއިުރގަިއްނުބައިްނިޔަަތކާިއް

ްގޮތަކަށް ްއެެހން ްވާަހކަ ްއެ ްއެުކގައި ްޚަސީަލތަކާ ްނުބައި ްހިތަކާއި ްމަަސއްކަތްކޮށްފަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްްނުބައި ގެނެސްދޭން

ްހެދުނުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޒަމާންތަުކގަިއ ްވޭތުވެދިަޔ ްއެނގޭ ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާޑުކީއްޖެ. އެންމެންނަށް

ްަވގު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފާޑުިކޔުންތަުކން ްބޭކާރު ްނުލައި ްކަމަކާ ްޖެހިޖެހިގެން ްހަމަ ްގޯހަކަްށީވ ްެއއް ްބޮޑު ތުްއެންމެ

ްއަހަރު،ް ްމިދިޔަ ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމަރުޙަލާވީމަ ްބަޖެޓުގެ ްހާލަތުގައި ްމި ްނަމަވެސް ްބޭކާރުކޮށްލުން. އަޅުަގނޑުމެން

ް ނޑަްށ ްތޮށިގަ ްފަރާތުގެ ްހުޅަނުގއިރުމަތީ ްދާއިާރގެ ްހުޅަނުގ18ްްއަޅުަގނުޑގެ ްވިލިމާލޭގެ ްއަކީ ްމާނަ ްރުފިޔާ، މިލިއަން

ނަޑށްްސަރަހައްދުަގއިްގިރާްސަރަހަްއދުގެްބޭ މިލިއަންްރުފިޔާްމިދިަޔްއަހަރުގެްބަޖެުޓގައިްއޮތް.18ްްރަށްްއޮންނަްތޮިށގަ

ްކުރިއަްށް ްބައްސަވާަފއި ްފިޔަަވއްަސކަށް ްތިން ްމަސައްކަތެއް ްއެންމެ ްހަމަ ްދަނީ ްމި ްނިމިގެން ްއަހަރު ްގޮތުން ކަންދިމާކުރި

ްބައެއް ްއެންމެ ްހަމަ ްތަޞަްއވުރުަގއި ްވިާދޅުވެަފިއްއޮތް ްކަމަށް ްކަމެއް.ްްގެންދަވާނެ ްހިތާމަކުރާ ްނުދިަޔކަމީ 18ްކުިރއަށް

ް ްބެހުމަށްފަހުގައި ްބަޔަށް ްތިން ްނުފެށިގެްނ6ްްމިލިއަން ްމަސައްކަތް ްނިންމެވި ްޚަރަދުކުރައްވަން ްއަަހރަށް މިލިއަން

އެކުގަިއްްދިޔައީތީވެްހިތާމަކުރާްވާހަކަްަދންނަވަން.ްއަދިްއެްމަސައްކަްތްމިްބަޖެޓުްއެކުލަަވއިލެިވ،ްދެންްއަންނަްބަޖެޓަކާ

ްފަރާތްތަކަށްް ްއެންމެހައި ްބެހޭ ްކަމާ ްއަޅުަގނޑުްަޝއްެކއްނުކުރަން.ްމިްސަރުކާރާއިްސަުރކާރުގެ ްމެދު ހިމެނިގެންދާނެކަމާ

ްކަމެްއް ްއޮތް ްކުރަންޖެހިފައި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއަވަްސކޮށް ްމުހިއްމުޮކށް ްވަރަށް ްަމސައްކަތަީކ ްއެ ްޮގވާލަން، އަޅުަގނޑު
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ްބޮ ްއާބާދީން ްމާލޭގެ ްެއްކަމަށާއި ްވާނަމަ ްގޮއްިސކަމުަގއި ްގިރަިއެގން ްއެްސަރަހައްދު ްވިލިާމލޭގެ ްދިރިއުޅެމުންދާ ުޑްބައެއް

ްެއް ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްތިއްޭބ.ްއަދި ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްސަތޭކަ ްއެތަކެއް ްަތޙަންމަލުކުރަންޖެހޭ ްއުނދަގޫތައް ްއެ ދަތިތަކާއި

ްވިސްާނަވޑައިް ްސަރުކާރުން ްމަސައްަކތުގަިއ ްެއ ްަޓކަިއ ްެފއްޓެވޭނެ.ްދައްޗަށް ްއަލުންބަލުން ްޕްރޮެޖކްޓު ްދެންނެވި ްމި ގެން

ްއޭިތް ްއަހަރަށް ްއަނެއް ްިވްއޔާ ްފައިާސެއއް ްއޮތް ްފާްސކުރެިވފައި ްބަޖެޓުކުރެވި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ްނު ްމަސައްކަތް ްއެ ްގޮުތަގއި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނާނެ. ްގޮތްތަެކއް ްފުރޮަޅއިލެވޭނެ ްގޮެތއް، ފެށިްފުރޮޅައިލެވޭނެ

ްބަެއްއް ްައަވއްޓެރި ްގޮތުން ްހުިރ ްކަންތައްަތއް ްބައެއް ްއަދި ްހާލަތާ ްސިޔާސީ ްއޭރުގެ ްާރއްޖޭގެ ލަސްވެގެންިދޔައީ

ްސަބަބުން.ް ްދަތީގެ ްލިބިގެންދިޔަ ްސަބަބުން ްސަޕްލައިނުކޮށްދިނުމުގެ ްހިލަ ްބޮޑު ްައށް ްދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމުތަކުން

ްވަރަ ްއޮޅުންފިލުވޭތޯ ްއެމަަސއްކަތް ްމިއައިްއަޅުަގނުޑވެސް ްއަލަށް ްގެންދިަޔިއމު.ްނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްބޮޑަށް ށް

ްހިލަް ްބޮުޑ ްއަށް ްރާއްޖެ ްސްޕީެޑްއގަިއ ްހަލުވި ްައވަހަށް ްވީހާެވސް ްރަނގަުޅވެ، ްގުޅުން ްަޤއުމުތަުކގެ ްެއުކގައި ސަރުކާރާ

ްމިދެ ްމެދުވެރިވެ، ްގޮތް ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްއެކަން ްތަުރތީބަކުން ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްހުއްޓާލުެމއްްލިބި، ްމަސައްކަތް ންނެވި

ްއަުޅަގނުޑް ްގޮތަކަށް ްނިްނމޭނެ ްއަވަހަށް ްފަށްޓައިގެން ްއަލުން ްއަދި ްގޮތެްއ ްެގންދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ނެތި

ހުށަހަޅަން.ްއޭގެއިތުރުންްއަުޅަގނޑުމެމްގެްދާއިރާްއަށްްައޅުަގނޑުމެންގެްރައީސްްޔާމީންްަޢބްދުލްޤައްޔޫމުްކުރަްއވާފަިއވާް

ްނުވެސްްވަޢުދު ްފަހަތަށްޖެހި ްއަުޅަގނޑު ްވެްސ ްމިނިޓަކު ްއެންމެ ްއޮތް. ްއެބަ ްއަުތގަިއ ްއަުޅަގނޑުެގ ްކަލަންޑަރު ތަކުގެ

ްސަރުކާުރގެް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުރެވެން ްއަޅުގަޑުމެްނނަށް ްހަމައަށް ްނިންމުމާ ްއެމަސައްކަތް ހުންނާނަން.

ްމަދަ ްލަފައަާކއި ްދެވުނު ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްވާހަަކްތެރެއިންނާ ްހުންނާނެ ްދީގެން ްކުރިއަްށ ްއެހީތެރިކަމެއް ަދކާއި

ްރައްޔިތުންެގް ްމާލޭގެ ްދަންނަވަން. ްޓަކައި ްހިތްހަމަޖެހުމަށް ްޓަަކިއ ްއަށް ްތަސައްލީ ްރައްިޔތުންގެ ްދާއިާރގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްތެ ްރައްޔިތުްނެގ ްހިއްސާކުރަމުންދާ ްިނކަމެތިކަމެއް ްތުރާލަކާއި ްދަްއޗަާކއި ްބޮޑު ްއެންމެ ްެއއީްތެރެއިން ްއެއްަބެއއް ރެއިން

ްކިރިޔާް ްހަމަ ްފެންފޮދެއް ްވިއްސާަރ ްއަށް ްމާލެ ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ްރައްޔިތުން. ްމާލޭކޮޅުގެ ވިލިމާފަންނު

ްެއް ްޮބޑުެވގެންދޭ. ނޑު ްެފންގަ ްއެ ްފޫޓަށް ްދޮޅު ްފޫޓަކަށް، ްތެޭރަގއި ްއިރުކޮެޅއްގެ ްހަމަ ްވާނަމަ ވެހިއްޖެކަުމގައި

ްިމއަ ްސަުރކާރަށް ްސިޓީްމައްސަލަިއގައި ްމާލޭ ްފުރުޞަތެއްަގއި ްައވަސް ްވީހާވެސް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ދު

ްނިމިފައޭ.ް ްފެއިލްވެ، ްރަްސމީކޮށް ްއޮތީ ްކައުންސިލު ްިސޓީ ްމާލޭ ްދޫކޮށްލައްވާށޭ. ްބަރޯސާކުެރއްުވން ކައުންސިލަށް

ްަކއު ްސިޓީ ްރައްޔިތަކު ްެއްއވެްސ ްދިރިއުޅޭ ްމިމާލޭގައި ްޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ްތިއްެބވިްއަޅުަގނޑު ްއެ ްމިހާރު ންިސލުގައި

ްެއއީް ްނުދެއްވުން. ްކިާރލުމަށްފަހު ްގޮަތކުން ްއެްއވެސް ްމިނަުކން، ްއެްއވެސް ްވޯޓު ްމީހެއްގެ ްއެ ްމެންބަރަކަށް އެްއވެސް

ް ްމިދިޔަ ްެއްމީހުން ްޕާޓީއަކަްށްނިސްބަތްިވްނަމަވެސް ްޢަމަލުކުރ3ްްިކޮންމެ ްމެދު ްވެިރކަންކުރާްރަށާ ްަޤއުމުގެ ްމި އަހަރު

ްއަދި ްވޯޓުނުލެްއވުމަކީްްގޮތާ ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއވެސް ްއެއިން ްނޯޓުކުެރްއުވމަށްފަހު ްގޮތް ްޢަމަލުކުރައްވަމުންދާ މިހާރު

ްއައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗް ްޚާއްޞަކޮށް ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަަވންޖެހޭ. ްކަުމގައި ްއާދޭހެއް ްބޮޑު ްވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްބަނދަރުކުރަް ްފުރައި، ްމާލޭގައި ްއަދި ްހުރުމާ ްނޫންވެސްްސަރަހައްދުަގއި ްއެ ްއަދި ްއޮޑިދޯނިފަހަރާ ްމުދާ ްބައިވަރު ންޖެހޭ
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ްބަދަލުކޮށްދެވޭނެް ްގޮތް ްވެގެންދާ ްމި ްސަބަބުން ްތުރާލުގެ ްދަތީެގ ްމިދެންނެވި ްސަރަހައްދެްއގައި ްހިނގަމުންދާ ކަންތައް

ތެއްަގއިްޮގވާލަން.ްގޮތެއްްވޭތޯްމިްބަޖެޓުގެްތެރެިއންްވެސްްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާްފަރާތްތަކާއިްސަރުކާރަށްްވެްސްޖުމްލަްގޮ

ްއެް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ްމެނިފެސްޓޯގަ. ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްހުރީ ްކަންތައްތައް ްބޮޑު ްހުރި ްބާކީ ދެން

ނޑުމެންގެްޕާޓީގެްމެންބަރުންނަށްްދީްހުހެއްނުކުރާނަން.ް ނޑުމެންނެއްްއަުޅގަ هللاްއުފާވެރިކަުމގެްޚަބަރުްއެބަްއޮތް.ްއަޅުގަ

ްކާުކކަންްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއަކީ ްދަތި،ްނިކަމެތި،ްގެދޮރުގެްިނަކމެތިކަންްހުރިްމީހާއާްބައްދަުލކޮށްްއެްމީހާ ދެމުންދާނީ

ްއަޅުަގނުޑް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްމަގުފަހިކޮށްދޭންނަން. ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްބަޔަކަށް ްއެ ްދެނެގަތުމަށްފަހުގައި ްހާލު ދެނެގަނެ،

ްދަތުރުކުރެ ްއަޮތޅުތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވީތީެވްދަންނަވާލަން ްދެރަކޮށް ްވަރަށް ްހާލު ްރަށްތަކުެގ ްަބއެްއ ްއިުރގައި ވުނު

ްދަންަނވާލަންް ްވެސް ްެގްބަނދަރުެގްވާހަކަ ްަފއިން ްއިޞްލާޙުކުެރވޭތޯްރ.ްއަތޮޅު ްދުށީމު،ްއެކަްނތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާލަންްބޭނުން ްތަނުގައި ްމި ްއޮތްްވާހަކަ ްވެއްޓިފައި ްޖެޓީ ްބޭނުން.ްއދ.ްމަންދޫ ްބަނދަރުްއަޅުަގނޑު .ްމަހިބަދޫގެ

ްބޭނުން.ްކުނބުރުދޫް ްވާހަަކްދަންނަވާލަން ްއޮތް ްހަލާކުވެފައި ްމުޅީން ްބަނދަރު ްއޮމަދޫ ްއޮތްްމައްސަލަ.ްއަދި އަދިްނުނިމި

ްކުީރްސަރުކާރަްށް ްއިންނަަވއި ްމިތާ ްާދއިރާެގްމެންބަރު ްހަަމްއެ ްވެސް ްމައްސަލަ ްއާިއްހަންޏާމީދޫގެ ްަމއްސަލަ ގިރުމުގެ

ްކުރިއަށްްނިސްބަތްވެަވޑައިް ްކެމްޕޭުނގައި ްއިންނަަވއި،ްހަަމއެކަނި ްނުބުެންމަޑުމަޑުން ްއަނގައިން ްއިންަނަވއިމެ،ްހަމަ ގެން

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްއަދިްއެްމައްސަލަިއގެްއިތުރުންް ްއަުޅގަ ކުރިއަށްްބާރަށްްގޮސްްއަނަގަވތަށްްވެއްޓުނުްވާހަކަ

ްވާދޫ ްރ. ްވާތީ ްހުސްވެފައި ްދާއިރާ ްއަލިފުށީ ްއަތޮޅު ްމިް،ްރ. ްކަންތައްތައް ްދަތިތަކާއި ްރަސްގެތީމުެގ ްއަދި ައނގޮޅަތީމު

ްކަމަށްް ްކުރެވޭނެ ްތިބެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮެތއް ްމަސައްކަްތކުރެވޭނެ ްއެ ްދާނެކަމަށާ،ްއަދި ްއިޞްލާުޙެވގެން ބަޖެޓުގައި

ްމީހަކަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޚުދު ްމެްނބަރަކީ ްހުންނެވި ްތަނުގައި ްއެ ްއެީއ ްޤަބޫލުކުރަން. ކެމްޕެއިންކުރުމަށްްްއަޅުަގނޑު

ްސަބަބަށްް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރެއް. ްދިޔަ ްހޮވިގެން ްހާލަތެއްގައި ްދަންނަވަންޖެހުނު ްއާދޭްސ ްއަރިހުަގއި ރައްޔިތުން

ްޓަކައިްއެްވާހަކަްވެސްްދަންނަވަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރުންނަށް މިނެޓުެގ32ްްޒަތްތެރި
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ްކުރިއަށްް ްދަނީ. ްމި ްކުރިއަށް ްބަހުސަިއގެން ްބަޖެޓުގެ ްެވސް ްއަެނއްކާ ްއަޅުަގނޑުމެން `ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ

ްޢިްއޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއޮތީ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަބްދުދާއިރުަގއި ްމެންބަރު هللاްރި

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާްކަމަށްްކުރީގެްޕީ.ޕީ.އެމްގެްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުެގް

ްޢަބްދު ްލީޑަރު، ްޢަهللا ްއެހެންްޔާމީން ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއިންތިޚާބުވެަފިއވާތީވެ ބްދުލްޤައްޔޫމު

ްގޮުތގަިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަބާދަންނަަވން. ްއެއްފަދައިން ްމެންބަރުންނެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަހުސްކުރަމު ްބަޖެޓަށް ްމި ްަމޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްެއްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެއްިލގެންދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ންދާއިރުަގއި

ޚަޒާނާްއެއީްއޭުރގެްއަދިްމިހާރުވެސްްއިޤްތިޞާދީްމާހިރެްއެގްގޮތުަގއިްދިވެހިަރއްޔިތުންގެްތެރެއިންްވަރަށްްގިނަްަބޔަުކް

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްއެދެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަކީ. ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިއަދުގެ އަހަރުދުވަސ4ްްްޤަބޫލުކުރާ

ނޑުތަުކެގް ްމިންގަ ްބަލާފައިވާ ްދިރާސާކޮށްފަިއ ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްަޔތު ްއަދި ްކޮމިޓީގަޔާ ްބަޖެޓް ްމަނިކުފާނު ްއެ ތެރޭގައި

ްއެް ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްރާަވިއެގން ްގޮތްތަެކއް ްއެޅުވޭނެ ްހަމަމަގަށް ްއިޤްތިޞާދު ްދައުލަތުގެ ްމި ްބަލައިގެން ތެރެއިން

ިއ،ްނިުކމެވަޑަިއގެންނެވުން.ްއަުޅަގނުޑމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްމިްރާްއޖޭގެްއިމްޕޯޓުްމިހާރުްމިްވަީންތަންފީޛުކުރުމަށްްޓަކަ

ބިލިއަންްޑޮލަރާްއަރާްހަމަކޮށްފަ.ްއަދިްހަމައެއާެއކުަގއިްމިްރާއްޖެްއަށްްއެކްސްޕޯުޓގެްގޮތުަގއިްވަންނަމުންްމިްދަނ2ްްީ

ް ްވާ ްމި ްފަރަގު ްޑޮލަރު. ްމިލިއަން ްސަތޭކަެއއްހާ ްފައިނޭންސިންގ1.1ްްެނުވަ ްޓްރޭޑް ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްޑޮލަރަކީ ބިލިއަން

ްޕްރެޝަރުް ްހުރި ްއަށް ްފައިސާ ްފައިސާ.ްއެހެންވީމާ،ްބޭރު ްބޭރު ްދޭންޖެހޭ ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްގޮްތގޮތުން ްއެކި ތެރެއިން

ްޖަހާ ްުކރިއަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއުފުލުމަށް ްައގު ްަތކެތީގެ ްއިތުރުވެގެްނގޮސް، ްތަނުން ްބޮޑު ްވަނީ.ްނުލާހިކު ްމި ފައި

ްވަންޏާމުް ްކަމަށް ްބިނާުކރަންވެއްޖެ ްއިޤްތިޞާދު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކަށް ްނުއުފުލޭނެ ްައގު ްތަކެީތގެ އެހެންވީމާ،

ްބާރު،ް ްގަތުމުގެ ްތިބި ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަށްކުރެެވންޖެހޭނޭ. ްޑިމާންޑު ްެއގްރިގޭޓް ްޤަބޫލުކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް

ްތެ ްބާުރގެ ްގަތުމުގެ ްހިފަހައްޓާނީ.ްމުދާ ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްަދށްކޮށްގެންތޯއޭ ްކަންތައްތައް ްހިމެނޭ ްމި ރޭަގިއ

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްއިތުރުޮކށްގެންތޯއޭ ްގެންުގޅޭްއުސޫލު ްދައުުރވުުމގަިއްމި ްަފއިސާ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޫނިއްޔާމު

ްވިސްނައިާލއި ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްހިފަހައްޓާނީ. ްރަނގަުޅްއިޤްތިޞާދު ްވެސް ްގޮތުން ްދެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ރުަގއި

ްފައިދާާވ،ްމިް ްއެންމެ ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްާވނީ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްކުރެވިދާނެ.ްެއކަމަުކްއެންމެ ކަންކަން

ްނެިގއް ްއުސޫލެއް ްކުރާ ްފައިދާއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޭގެްނ ްއަށް ްޚަޒާނާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދައުލަތަށް، ޔާމުން.ްރާއްޖޭގެ

ވަނަްއަހަރުްފެށިގެންްމިނިވަންްވިޔަފާރީގެްސިާޔސަތުގެްެތރެއަށްްވަދެފަ.ްއަދިްޚާއްޞ2211ްްައަޅުަގނޑުމެންްމިްވަނީް

ްނޫނިއްޔާުމް ްދައުރުވުމުން ްފަިއސާ ްިނޒާމަކީ ްއެ ްަތޢާރަފުވެ، ްނިޒާމުތައް ްޓެކްްސގެ ްނެގޭ ްގޮެތއްަގއި ްސީދާ ގޮތެްއގައި



87 

 

ްހިނގާ ްކަން ްނިޒާމަކަށް ްމިްއިތުރުނުވާ ްދޭން ްއިސްކަމެއް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންީވމާ، ްވަނީ. ްމި ފައި

ްކުިރއެުރޭވް ްިވޔަފާރިތައް ްއެ ްކުިރއެރުވުން. ްވިޔަފާރިތަެކއް ްއުަފއްދާނެ ްފަިއސާ ްވުރެ، ްމެޝިނަށް ްޖަހާ ްފައިސާ ޖެހެނީ

ްފެނި ްގޮތްތަކެއް ްނަފާާވނެ ްއޭގެތެރެއިން ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާމުން ްގޮުތގައިްކަމަށް ްޖީ.އެސް.ޓީގެ ްއަްނނާނެ. ގެން

ްޤަބޫލުކުެރވޭް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްައންނާނެ. ްއިތުރުވަމުން ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްފައިާސ އޭގެތެެރއިން

ްވެްސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަރައިގެންޮގްސފައި ްމައްޗަށް ްމިހާ ްދަރަނި ްރާއްޖޭގެ ްމި މިއަދު

ްބަޖެޓްްއި ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާތަުކގެ ްަބއެއް ްހިމެނިފައިވާތީ. ްޭއަގއި ހުމާލުތަކެއް

ްއަށްްނަރުދަމާް ްާދއިރާ ްމެންބަރެއްގެ ްއެ ްކޮމިޓީގަިއްއަވަްސެވގަންނަނީ ްބަޖެޓް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްއެއްކޮށް ހުށަހެޅުމާ

ްއަެނކައްް ްއާއި ްގޮއިފާލައްބަ ްކަހަލަްއާއި ްެއއްެވސް ްއަދަދުތައް ްހުރި ްބަޖެޓުަގއި ްމުޅި ްއަަޅއި، ްއަނެަކއްެޗއް ޗަކާއި

ޕްރޮޑަކްޓިްވ،ްނޫނިއްޔާްއުފެއްުދންތެރިްނޫންްކަހަލަްގޮތަކަށްްހުސްކޮށްލެވޭތޯ.ްެއގޮތަށްްކަންަތއްްކުރަންއުޅުނީމާްސިާޔސީް

ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރ ްޖެހޭ ްއެބަ ްފަހަރުފަހަރު ްަބއެްއ ްނަގަންެވގެން ްވެްސްްފައިދާ ްސަުރކާރުަގއި ްަމނިކުގެ ޙަސަން

ްހޯދަިއގެންް ްފައިސާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްނެތީސް ްނުވެސް ްފަިއސާ ްބަޖެޓުގައި ްހަމަ ްއަަޅންވެގެން ްއެއަރޕޯޓު ތިމަރަފުށީގައި

ް ްއަދި ްވަނީ. ްކޮށްފައި ްތެރޭަގިއ22ްްއެކަން ްދުވަސްކޮުޅގެ ްފަހު ްއެންމެ ްސަުރކާރުގެ ްބަނދަރުހަދަންވެގެން ރަެށއްަގއި

ނޑުމެންްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްކަންތަ ނޑުމެންނަށްްއޮތީްދާދިްގާތުންްފެނިފަ.ްމިއަދުްއަޅުގަ އްްވަމުންްދިޔަްގޮތްްެވސްްއަުޅގަ

ްޖުމްލަް ްމުޅި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދައްކަނީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހާހެއްނުވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ބޭރުކޮށްލީމާ

ނޑުމެންްމިްވާހަކަދައްކަނީްވަިކް ނޑުމެންްމިްއިޤްތިޞާދަށް.ްއަުޅގަ ރަށެްއގެްސީދާްބަނދަރުހަދާްވާހަަކެއއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭެގް ްމި ްދައްކަނީ ްމި ްވާަހކަ ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަެއއް ްހަދާ ްހޮސްޕިޓަލް ްރަށެއްގެ ްަވކި ްދައްކަނީ ްމި ވާހަކަ

ްޤާ ްމިތާނަގއި ްނިޒާމެއް ްފެނުގެ ްޫނން. ްވާހަކަެއއް ްހަމަޖައްސާ ްިނާޒމު ްފެނުގެ ްރަެށއްަގއި ްޞިއްޙީްވަކި އިމުކުެރވުނީމާ

ްކަށަވަރުް ްއެކަހަލަ ްެއހެންވީމާ، ްކަށަވަރުކަެމއް. ްއެއީ ްމަދުވެގެންާދނެ. ްމަދުވެގެން ްބަލިތައް ްޖެހޭ ްމީހުންނަށް ގޮތުން

ކަންކަންްޮއއްވާްކީްއކުރަންތޯްއަޅުަގނޑުމެންްއެތާނގަިއ،ްައދިްފެންޕްލާންޓުްބެހެއްޓުމުގެްބަދަލުގައިްހަތަރުްހޮސްޕިޓަލްް

ް ްގެންުގޅެންވީީކ.ްނޫނިއްޔާ ްވިސްނުން ްދޭ ްނަރުހެއް ްެގއަކަްށ ްކޮންމެ ްކޮށްފަިއ ްކަމެްއ ްއަނެއް ްހަާދފައި، ްކްލިނިކު ތިން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސަބަބެއް ްއެްއވެސް ްކުރަންޖެހޭ ްހައިކުރަންވީ. ްއެކްސްޕެންޓިޗަރ ްރިކަރަންޓު ްއަުޅަގނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ

ްއެކްސްޕެން ނޑުމެްންކެޕިޓަލް ްނެތް.ްއަުޅގަ ްފައިާސްރައީސް ްއިންެވސްޓުކުރާނެ ްއިތުރުކޮށްފައި ިޑޗަރްހައިކޮށްފަިއ،ްނޫނީ

ްވިޔަފާީރގެް ނޑުމެންގެ ްގެނެްސގެްންއަޅުގަ ްއިްނވެސްޓްމަންޓުތައް ްއެ ނޑުމެްންދުއްވަިއގަންނަންވީ ްއަޅުގަ ްޓަކައި ހޯދުމަށް

ްބަދަލުވެވޭ ްމުޖުތަމަޢަކަށް ްދުޅަހެޔޮ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއިތުރުކޮްށގެން ްމިއަދުްމުއާމަލާތްތައް ްއޮތް. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ނެ

ްޚަރަދު.ްއެްއްބިލިއަްން ްއެތެރޭެގްދަރަނި،ްކުރާ ްއަދި ްބަޖެުޓގަިއްބޭރު ްދައުލަުތގެ ްދޭ ްއެބަ ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެންެމް ްދަނީ ްމި ްލާރި ްޕޭޔަުރންގެ ްެޓކްސް ްރުފިޔާ. ްބިިލއަން ްއެއް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަީވ ްއަރައި ްއަށް ރުފިޔާ

ްގޮުތަގިއްްމީހެއްގެ ްއިންޓްރަސްޓުގެ ްދަރަނީެގ ްއެތެރޭގެ ްރާއްޖޭގެ ްެއއީ، ްއަތްމަްއޗަށް. ްބައެްއގެ ްއެންމެ ނޫނިއްޔާމު
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ނޑުްބޭންކަްށްސަތޭކަްރުިފޔާްލީމާ،ްބޭންކުްންއެް 122ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމީްކަްނބޮޑުވާންޖެހޭްމައްސަަލއެއް.ްައޅުގަ

ް ްޓްރެޝަރީ ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްހިފައިގެްނގޮސް ް%ރުފިޔާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގަނެފައި ްބޭންކަށ2ްްްބިލު އިންޓްރެސްޓު،

%ް ްތެރެއަްށ ްބިލުގެ ްޓްރެޝަރީގެ ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްމ12ްްިއޭގެތެެރއިން ްއުސޫލެއްތޯ. ްކޮންފަދަ ްމީ އިންޓްރެސްުޓ؛

ްބޭފުޅުންނަށް ްަވކިަވކި ްނޫނިއްޔާމު ްގޮތަކީ. ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކުރާ ްމިކަން ްމީތޯ ްއޮންަނންވީ. ްމިތާނަގއި ްއުސޫލުތައް

އިންަވއިޓުކޮްށގެންްއެމް.އެމް.ޭއްއަށްްގެނެއްަސ،ްއެންމެްގިަންފައިސާްހުރިްމީހާްއަތުންްއެްތަނުގެްބޭންކުންްޓްރެޝަރީް

ްދޭންވީ.ް ްގޮތުަގއި ްއިްނޓްރެސްޓުގެ ްފައިސާ ްގިނަ ްއެންމެ ްއަތުްނ ްއޭނާ ްގަނެަފއި، ްބޮންޑްސް ްޓްރެޝަރީ ްނުވަތަ ބިލު

ްހު ްބޭންކުަގއި ްވަނީ. ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްތެރެއަށްްއޭރުން ްއިޤްތިޞާދުެގ ްނޫނިްއޔާމު ްތެރެއަށް ްމުޖުތަމަޢުގެ ްފައިސާ ރި

ނުކުންނަންްމިްޖެހެނީްވިޔަފާރީގެްއުސޫލުން.ްއެްވިޔަފާީރގެްއުސޫލުންްނުކުތުމުގެްބަދަުލގަިއްބޭންކުންްމިްދަނީްއެންމެް

އެްބޭފުޅުންނަށްްއެބަްއޮތް.ްްނެެޓއ8ްްްރިސްކުްފްރީްއިންޝުއަރމެްނޓާްދިމާލަށް.ްއެމީހުންނަށްްފައިދާްއިތުރުކުރެވޭ.ް%

ްހަުއސްެގް ްގެސްޓް ްލޯނުދީގެން، ްިވޔަފާރިތަކަށް ްބަދަލުގައި ްޭއެގ ްލިބޭނެތޯ. ްފައިސާއެއް ްކިާހ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ އޭގެން

ްމަސަްއކަތްކުރާނެް ްފައިދާ ްޖަމާޢަތުގެ ްމުޅި ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި ްލޯނުދީގެްނ ްވިޔަފާރިތަކަށް ްއެހެނިެހން ްއަދިެވސް ވިޔަފާރިއާ

ްޯމގޭޖުްްގޮތަށް ްޓަކަިއްބޭނުންވާ ްލޯނުދިނުމަށް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްލޯނުނުެދވޭ ްވިޔަފާރިތަކަށް ްަބއްޓަންެވގެންާދންވީ. ނިޒާމު

ްޖެހޭް ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްމިައދުގެ ްގޮެތއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްމީހުންނަށް ްނުހުންނާނެ ްެއސެުޓ ްމޯގޭޖުކުެރވޭ ވެލިުއ،

ލަްސެކިއުރިޓީެއއްްފޯރުކޮށްދިނީމާްބޭންކުތަކުންްއެްލޯނުތައްްނަގައިގެންްެއްފޯރުކޮށްދޭން.ްފޯރުކޮށްދިނީމާްކޮންމެވެސްްކަހަ

ްއެތައްް ްިވޔަފާރިތަކުން، ްަބިއވަރު ްއެތައް ްކުދި ްަދްއކަމުންދާނެ. ްޓެކްސް ްއޭގެތެެރއިން ްކުރިއަުރަވއިގެްނ ވިޔަފާރިތައް

ްނިޒާް ްޓެކްސް ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދައްކަމުންދޭ. ްއެބަ ްޓެްކސެއް ްދާއިުރގަިއްބައިވަރު ްގެނެސްގެން މު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްހަމައެކަނިްމާލޭގައިްަވކިްވަެރއްގެްފިހާރަތަެކއްަގއި،ްވަކިްވަރެްއގެްިވޔަފާރިތަކުްން

އެކަނިްޓެކްސްްދަްއކަމުންދާްތަންްއަދިވެސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްވަރަށްްގިނަްވިޔަފާރިަތއްްރާއްޖޭަގއިްއެބަްއޮތް.ްއެް

ނޑުމެންނަްށްވި ޔަފާރިތަކުންްވެސްްޓެްކސްނެގޭނެްއިންތިޒާމުަތއްްހަމަޖެހިގެންްއަންނަންޖެހޭނެ.ްބައެއްްފަހަރުފަހަރުްއަޅުގަ

ދިމާވެފައިްއެބަްހުރިްމިްަމްއސަލަ.ްރަށްރަށުގެްފިހާރަްއަްށްދިޔައިމަްމިހާރުްައގުޖަހާފައިްހުންނަނީްޓެކްސާްއެްއކޮށްނޭ.ް

ްފަ ްެއއްކޮްށ ްެޓކްސާ ްބުނީމާްއެހެންވީމާ، ްރަޖިސްޓްރީ ްޓެކްސްެގ ްކޮބައިހޭ ްފިހާރަިއގައި ްއެ ްެއކަމަުކ ްދަްއކާށޭ. އިސާ

ްޓަކައިް ްހޯދައިދިނުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްނުކުންނަންވީ ްެވްސ ްމީރާ ްއެހެންވީމާ، ްޯނވޭ. ްރަޖިސްޓްީރއެއް ޓެކްސްގެ

ްއެްއގޮތަ ްހަމަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން. ްނިޒާމުގެ ްޓެކްްސގެ ްފެށިފައިވާ ްރަީއސް،ްާތއީެދްއްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކަްށވެސް

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްތާއީދުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަްށ ްެއއީ، ްޖައްސާކަށް. ްމައްޗަށް ްއަހަރަކުން ްއަަހރަކުން ްކޮންމެ ްޓެކްސް ނުކުރެވޭ

ްމު ްޖެހޭއިރު ްމަތީގައި ްގޮްސްެއންމެ ްދެން ްބުނެވެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަްށްވަންޏާމު ްކޮށްފި ްއެގޮތަށް ިޅްއެކަން

ްއޮންނާނީ.ް ްދައްކަން ްދައުލަތަށް ްމި ްކޯްއެޗއްތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްދާއިރުގައި ްހިސާބަށް ްޓެކްސްކުރާ ްއެްއކޮށް ވިޔަފާރި

%ް ްނުދެވޭނެ. ްަމއްަޗކަށް ްެއއަށްވުރެ ްހިންގާނީ؟ ްކިހިނެއްތޯ ްދައުލަތް ްެދވޭނީ.122ްމި ްމައްޗަށް ްއެންމެ ްހިސާބަްށ އާ
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ނޑުމެްނގެްތެޭރގައިްބަް ހަދާފައ32ްްިއެއްްބޭފުޅުްނގެްިވސްުނންްއެބަްހުރިްބިޒްނަސްްފްރޮފިޓްްޓެކްސްް%އެކަމަކުްއަުޅގަ

ްޖީ.އެސް.ޓީް% ްބޭފުޅުނ15ްްްހަދާފައި،ްޓީ.ޖީ.ެއސް.ީޓް%12ްއަދިްނުވިތާކަށް ްގެްނގުޅޭ ްވިސްުނންްވެސް ްހެދުމުގެ އަށް

ްއިޤް ްނޫން. ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއިޤްތިޞާދަކަށް ްއެީއކީ ްެއކަމަކު، ްތިއްބެވި. ްރަނގަޅުވާނީްއެބަ ްއެންމެ ތިޞާދަށް

ްކުޑަް ްކިތަންމެ ްއެއީ، ްހެދުން. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްޓެކްސް ްތެރެިއން ްވިޔަފާރިތަުކގެ ްއެ ްއުފައްދަިއގެން ްވިޔަފާރިތަެކއް ގިނަ

ްވަންޏާމުް ްކަމަށް ްދައުރުވާ ްއަވަހަްށ ްފައިސާ ްދައުރުވާ ްވިޔަފާރިކޮށްފަިއ، ްބަޔަކު ްގިނަ ްިވޔަްސ ްކަމުގައި ޕަސެންޓޭޖެއް

ްވަނީްޢިއްޒަތް ްކަމަށް ްކަންތައްތަްއްއެނބުރިގެންދާ ްގޮތަކަށް ްއަންނާނެ.ްއެހެްންނޫން ްފެނިގެން ްރަީއސް،ްއޭެގްނަފާ ތެރި

ްދައުލަުތގެް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއާމްދަނީއަކުން ްޖުމްލަ ްައޅުަގނޑުމެންެގްދައުލަތަްށްލިބޭ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ނަމަ،ްއަުޅގަ

ްފޫ ްވެސް ްުދވަހަކު ްލާހިެކއްްނޫން ްޚަރަދުަތއްްޚަރަދުތަކެއް ްރިކަރެންޓު ްޚަރަުދތައް ްދައުލަުތގެ ނޑުމެްނގެ ަބއްދާކަށް.ްއަުޅގަ

ްފޫނުބެއްދޭް ްޚަރަދުތައް ްކުރަްނޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަލއިގެން ްމުަވއްޒަފުން ްޓަކައި ްހިންުގމަށް ްއޮފީސްތައް ފޫނުބެއްދި

ްމިދައްް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވާހަކަެއއްތޯ ްކީްއކުާރްޓެކްސެްއގެ ްދެން ްވަންޏާ ްއަށްްކަމުގައި ްބޭސްފަުރވާ ކަނީ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ

ްރަނގަޅުް ްވެސް ްުކންފުނިތައް ްއެހެނިހެން ްކުންފުންޏާއި ްާއސަންދަ ްހަދާފައިވާ ްތިބީ. ްިމ ްެވގެން ްަފއިސާދޭން ޓަކައި

ްލިބޭކަން.ް ްފައިދާ ްޙަޤީޤީ ްމީގެ ްނެތެއްނޫންތޯ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްވަދެެގން ްތެރެއަށް މެކޭނިޒަމެއްެގ

ްމީހުން؛ްޢިއްޒަ ްބަެއއް ްބެނާތަކުގައި ްހުންނަ ްދަމާފައި ްމަގުމަތީަގއި ްއިވެމުންދަނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ތްތެރި

ްހަވީުރް ްގޮއްސަ، ްމަހަށް ްހެނދުނު ްއަށެކޭ. ްވެއްޖެއްޔާމު ނޑުވެރިަކން ްދަ ްދިހެއް. ްނުބޭނިޔަސް ްބޭނިޔަސް ްލިބެޔޭ މިހާރު

ނޑަށްްދިަޔއިމާްމުޅިްޖުމްލަްމަހެއްގެ މައްޗަށްްައށާރަްލިބެއޭ.ްއަދިްޭއގެތެރެއިްންއެކަނިވެރިްމަަޔކަށްްނޫނީްްއަިއއްސަްދަ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްވީއޭ.ްމީތޯ ްހާސް ްތޭވީސް ްލިބެއޭ ްއިތުރަށް ްފަސްހާސް ްވަންޏާ ްކަމުގައި ްވެއްޖެ ްބަފަަޔކަށް އެކަނިވެރި

ްދައުލަތު ްއެންމެންނަކީ ނޑުެމން ްހިސާބަކީ.ްއަޅުގަ ްގެންަނންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެްއްނިޒާމު ްދައުލަތުން ްފައިސާަގއި ގެ

ްމަސައްކަތެއްް ްއުފެއްދުންތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްއޭެގ ްޖެހެނީ. ްމި ްވާންތޯ ްގޮުތގައި ްބައެްއގެ ްއުޅޭ ކޮށްދިނީމާ

ްފައިސާފޮތިް ްއެ ްހިތްވަރުދިނީމާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްުކރަން ްމަސައްކަތެއް ްއުފެއްދުންތެރި ްހިތްވަރުދޭންވީ. ކުރުމަށް

ގެންްނުކުމެ،ްއެްބަިއްުރފިޔާ،ްެއއްްރުފިާޔއަށްްހަދައި،ްއެްެއއްްރުފިޔާްދިހަްރުފިޔާްއަށްްހަދައި،ްއެްދިހަްރުފިާޔްހިފައި

ްތިބިް ްއެބަ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދައްކާނެ. ްޓެކްސް ްދައުލަތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަދައިގެން ްއަށް ްރުފިޔާ ސަތޭކަ

ްފެ ްކުރެވޭނެ ްެއކަން ްވިސްނުންތެރިން، ްއިކޮނޮމިކުްޒުވާން ްކުރީގެ ްއަކީ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމިއަދުގެ ްނވަރުގެ.

މިނިސްޓަރެއް.ްއެްމަނިކުފާނަްށްދިވެހިރާއްޖޭގެްވިޔަފާީރގެްެތރެއިންްވަރަށްްގިނަްއަދަދެްއެގްބޭފުޅުންްއެނގިލަްއވާނެ.ްއެް

ާޔ،ްފިުކރުކުރިޔަސްްހަމަްއެނިގގެންްބޭފުޅާްހަމަްމިއަދުްނުކުމެްއެްވިޔަފާރިތައްްއުފެދިފައިވާްގޮާތްމެދުްވިސްނާލައިފިއް

އަންނާނީްއެންމެްއެްއޗެއް.ްަދށުންްއުފައްދަންޖެހޭނީްވިޔަފާރި.ްމަތީގައިްތިބިްިވޔަފާރިވެރިްންބުނާްގޮތަކަށްްނޫންްހުރިހާް

ްއެްވިޔަފާިރވެރީންނާްއެްއކޮށްްޤައުމެއްްކުރިއަަރއިް ގެންދާނީ.ްކަމެއްްނިންމަންވާނީ.ްދަށުންްވިޔަފާިރވެރިންްއުފައްދަިއގެން

ްފުރުޞަތުތައްް ްައޅުަގނޑުމެންޖެހޭނެ ްއެކަން ްވަންޏާ ްކަަމށް ްިވޔަފާރި ްކްލާސް ްިމޑިލް ްއޮތީ ްތެރޭަގއި ޤައުމެްއގެ
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ްދަރަންޏަށްް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްހުޅުވާލަނުދީފިއްޔާމު ްފުރުޞަތު ްއެ ހުޅުވާލެދޭން.

ްއިންޓަރެސް ްއެތެރޭގެ ްގޮުތަގއި ް%ސަރވިސްކުރުުމގެ ްތެރޭަގއި ްއަަހރުދުވަސް ްދެ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްގޮުތގައި އ15ްާުޓގެ

ްބިުލް ްޓްރެޝަރީ ްގިނައިްނ ްއެންމެ ްލިބޭނީ؟ ްފައިދާ ްާކކުތޯ ްއޭރުން ްއަރަިއގެންދާނެ. ްރޭްޓ ްއިންޓަރެސްޓް ހިސާބަށް

ްބޭ ްެއ ްދެން، ްބޭންަކށް. ްއިންެވސްޓުކޮށްފަިއާވ ްބިލަްށ ްޓްރެޝަރީ ްގިނައިްނ ްއެންެމ ްއަށް. ްމީހާ ްީޓވީްގަނެފަިއވާ ފުޅުން

ް.ކަންތައްތައްްވެސްްކުރާނެވެސްްހަދާނެ.ްރޭޑިއޯްޖެނެލްްވެސްްހަދާނެ.ްސަރުކާރަށްްސަނާްވެސްްކިޔާނެ.ްއަދިްއެހެންް

ނޑުމެްނގެްތެރެއިްންއެކަމާްދެކޮޅަށްްއަުޑއުފުލާްމީހުންނާްދެކޮޅަށްްއެތައްްބައިަވރުްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރާނެ.ްްއަދި އަުޅގަ

ް ްދުނިޔޭގެ ްދެއްކީްއެއީ ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްެއަކން ނިޒާުމގައި

ްދަރައެްއ122ްް ްބޭރަށް ްައޅުގަޑުމެން ްމިއަދު ްއެކު ްފަޚްރުވެރިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަްއކާފައި ްޑޮލެރެކޭ. މިލިއަން

ްިވޔަފާރިވެިރއެްއގެ ްބޮޑު ްއޮތީ ްމި ްބުނާއިރު ްއަްށްްނޯންނާނޭ ްދަރަޖަ ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން. ްެވއްޓިފަިއ ްއަށް ނޑި އަންބޮ

ްއަެންއް ްޭއގެ ްފާސްކުރާއިުރގައި ްބަޖެޓް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމާދަމާ ްކިހިނެއްތޯ. ްގެްނދިޔައީ ްޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

.އާރަށްްދަްއކަްންމިިލއަންްޑޮލަރުްދަްއކަންްޖީ.އެމ422ްްތޯ،322ްްދުވަހުގަިއްސިންގަޕޫުރގައިްހިނގާްއާބިޓްރޭޝަްނަގއިް

ްނޫންތޯ.ް ްޑިކްލައިކުރަްނވީ ްބޭންކްރަޕްސީ ްވަގުތުން ްވަންނަނީ؟ ްކޮންތާކަށްތޯ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން މަޖުބޫރުކުރީމާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރިޒަރވްަގއިްވެސްްނެތްްފައިާސގެްއަދަދުެގްވާހަކަްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްމިްދައްކަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްެއް

ަކށްނުޖެހޭ.ްމަޝްވަރާކުރެވޭނެްޮދރުތައްްމިހާރުްއެްއޮީތްހުޅުިވފަ.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްބޭފުޅުންނަީކްހިސާބަށްްއަޅުަގނޑުމެންްދާ

ްމިއަދުް ްއެކު ްފަރާތަތަކާ ްސިޔާސީ ްއެހެން ްއުއްމީދުކުރަނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްވާނެ ްބަޔަކަށް ްފަސޭހަ މަޝްވަރާކުރަން

ްދެ ްމަޝްވަރާކުރާނެ. ްވެސް ްމާދަމާ ްދަނީ. ްއެ ްމަޝްވަާރކުރަމުން ްމަޝްވަާރކުރާނެ.ްވެސް ްވެސް ްދުވަހަކު ްއަންނަ ން

ްމަތިންް ްއެދުމުގެ ްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ްތެރެއިން ްލީޑަރުންގެ ްއިްސ ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮތީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމިިތބީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަުކ ްވެދާނެ. ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްތިިބ ްނަގޫފިތިފައި ްހަނީމޫނ122ްްްފަހަރެއްގަިއ ްުދވަހުެގ

ްެއް ްީދގެން.ްއެކަމަކު ްވަގުތުަތއ122ްްްޕީރިއެޑެއް ްރައިޑް ްރަފް ދުވަަހކީްފޯރްގްރާންެޓޑްްނަަގއިގެންުނވާނެ.ްޭއގަިއެވސް

ްވަޒީރުންނަށްް ްރުހުންދޭނެ ްައޅުަގނޑުެމން ްވަޒީރުންނަކީ ްބައެއް ްއަމާުޒވާނެ. ްފާޑުކިޔުންަތއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އަންނާނެ.

ްހާލަތްތަކުގަް ްބައެއް ްވެްސްވެގެންނުދާނެ. ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސަބަބުން ްގޮތުގެ ްކަންުކރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްރޯލު ްއޮޕޮޒިޝަނެއްގެ ްޒިންމާދާރު ްފުރިހަމަ ްެއކަމަކު ްކަމެއް. ްެއކަށީގެްނވާ ްމައްސަލަޖެހުމަކީ ކުދިކުދި

ްއަާދކުރު ްޒިންމާ ްއޮޕޮޒިޝަނެްއގެ ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ނޑުމެން ްކޮންމެހެންްއަދާކުރާނަން.ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްޓަކަިއްއަުޅގަ މަށް

ްއަްށްގެންނާކަށް.ްެއއީްީކްއވެތޯ.ް ނުޖެހޭްބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުކަމާއިްނައިބުްމުޤައްރިުރަކންްއަޅުަގނޑުމެންގެްޕާޓީ

ްގާތްަގނޑަކަށްް ްއިްނތިޚާބަށް ްލިބުނީމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް. ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްފެނިއްޖެ ދެްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވޯުޓް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަރާުތން ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުން ްވަމުންދިޔަ ްކަންތައްތައް ްއޮްއާވ ްވެފައި ްއަށް ހަފްތާ

ްއޭެގް ްފެންނަމުންދިޔައީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތް ްދިޔަ ްކަންހިގަނމުން ްކޮމިޓީ؛ ްމުއައްަސސާ ްމިނިވަން ގެއްލެމުންދިަޔއީ.
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ްގެއް ްވޯޓު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަްށްސަބަބުން ްމުށުތެރެ ްބާރެއް ްލިބުނީާމްހުރިހާ ިލގެންދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްބާެރއް

ްރައްޔިތުްން ްދިވެހި ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްދޫކޮްށލަންޖެހޭނެ. ްވިސްނުން ްއުސޫލާއި ްކުރާ ްކަންކަން ލައިގެން

ް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދެވެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްކަންތަތަކާ ްބޭނުންވާ ްނުވަތަ ްތަޢައްޞަބުްއެކްސްޕެްކޓުކުރާ ޒާތީ

ނޑުމެންނަށްްގެއްލުންް ނޑުމެންަނށްްގެއްލުންްވެގެންްއަންނާނެ.ްއަޅުގަ އޭގެތެެރއިންްނެރެވިއްޖެްކަމަްށްވަންޏާމުންްއަޅުގަ

ވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާމުްމިްާރއްޖެްއަށްްެގއްލުންވަނީ.ްޑިމޮްކރަސީްއަށްްލޯިބކުރާްމީެގްކުިރންްއެތަްއްފަދަްޤުރުބާނީއެްއް

ްވަރަ ްބަޖެޓަށްްވެފަިއވާ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރްއޔިތުންތަކަކަށް. ްގިނަ ށް

ްނޫނިއްޔާމުް ްޓަކައި ްސަރވިްސކުރުމަށް ްދަރަނި ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް އިޞްލާޙުތަކެއް

ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްނެގުމަށް ްފައިސާ ްދަރަންޏަށް ްގޮތުަގއި ްއިތުރަށްްްދަރަނީގެ ްބޮންޑުގެ ްބިލާއި ްޓްރެަޜރީ ގެންގުޅޭ

ްއެް ްވާހަކަ. ްބޮންޑުގެ ްއިްސލާމިކު ްނުވަތަ ްނުވަތަ ްސުކޫކު ްޖަހަންޖެހޭނެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެސް ްޔަޤީނުން މިފަހަރު

ހުންްލިޔެވެންޖެހޭނެްމިްބަޖެޓުގަ.ްއިސްލާމިކުްބޭންކުގައިްހުރިްފަިއސާގެްއަދަދުްައޅުަގނޑުމެންްބަލައިލައިފިން.ްބަެއއްްމީ

ްއިންެވސްޓުކުރެޭވކަށް.ްލޯނުދެވޭކަށްް ްރިސޯޓުތަކަށް ްނެތް ްމީހުންނަށް ްކުރާނީ؟ްއެ ްކީއްތޯ ްލާރިން ްއެ ްމީހުން ބުނާނެ،ްއެ

ްއަހަރުް ްމިދިޔަ ްއޮތް. ްއެބަ ްގަެނެވން ްުސކޫކު ްގަނެވެން. ްބޮްނޑް ްއިސްލާމިކު ްއެކަމަކު ްއޮތް ްއެބަ ްމީހުންނަށް ްއެ ނެތް.

ްއިޞްާލޙުހުށަހެ ްބަޖެޓަށް ްވިދާުޅވި،ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުން ްއެ ްގުޅާަފއި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްއެމް.އެމް.އޭގެ ލީމަ

ްނުޖެއްިސގެންް ްހަމަ ްއަށް ްމަހުގައޭ.ްއެމް.އެމް.އޭ ްޖުލައި ްހަމަޖެއްސޭނީ ްެވސް ްއަވަހަށް ްއެންމެ ްއެކަން ތިމަންނަމެންނަށް

ްއެހެންވީމާ، ްކުރީ. ްއެކަން ްހަމަޖައްސައި ްއެކަން ްެއޗް.ޑީ.އެފް.ސީން ްބަޔަކުްްއުޅެނިކޮށް ްތިބި ްބަރަވެލިވެފައި ްބޮޑަށް އެހާ

ނޑުމެންްސުވާުލއުފައްާދް ނޑުމެންނަށްްމިްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްކުިރއަށްްގެންެދވޭނެތޯ.ްެއވެސްްައޅުގަ ގޮަވިއގެންްއަުޅގަ

ްކަމެއް.ްއެހާބޮޑަށްްވަރަށްްބަަރވެލި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްއުނގޫފާރުްދާއިރާެގްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަ ގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްފުރުޞަތުއަުރވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަދަްއކަވަން ްއާދެ!ްދެން ްމެންބަރަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރިްވަިއަކރަދޫ

ްޢަލީްޢާރިފަށް.މެންބަރުް

ް

ްހަކަދެއްކެވުން:ްވާްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ް ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްލަފާކުރ2214ްްާ`. ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއިންތިޚާުބް ްރިޔާސީ ްމިހާރުގެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްވާހަކަަދްއކާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ދައުލަތުގެ

ް ްދާއިރާގެ ްމުލަުކ ްކުީރގެ ްޢަބްދުކާމިޔާބުކުރެްއވި ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްމެންބަރު، هللاްޢިްއޒަތްތެރި
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ްދިވެހިރާއްެޖް ްގޮވާލަްނ، ނޑު ްއަޅުގަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްހަމައެއާއެކު ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ނ ްއަުޅގަ ްައކީ ްހަތަރުއަނގޮޅި ްއޮތް ްމި ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީ ްއަދި ްގޮތުން ްއޮތްްއިޤްތިޞާދީ ްދެވެން ްފަހަތަށް ޑުމެްނނަށް

ނޑުމެންނަށްްކުރިއަށްްދެވޭނެްމަެގއްްހޯއްދަަވއިދެްއވާށޭ.ްއަުދގެްސަރުކާރުްން ހަތަރުއަނގަިޅއެއްްނޫނޭ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެާޓ ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްމިހާރު ްއެނގޭ ނޑަްށ ްކަމެްއ،ްއަުޅގަ ްހުރިހާ ްހުރި ކުރެވެން

ްބަޖެޓްްވާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްސަރުކާރަކުން ްމަނިުކފާނުގެ ްވެސް ހަކަދަްއކާއިރު

ްމިއަދުް ްހައިސިޔަތުން ްަވޒީރެްއގެ ްމާލީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްހުންނެވީ ްވަޒީރު ްމާލީ ްމިނިސްޓަރު، ްފިނޭންސް ހުށަހެޅުއްވީ

ްއެހެން ްުކރައްވަނީ. ްއެ ްމަަސއްކަތްޕުުޅ ްހުންނެިވްވެސް ްއޭުރގަިއ ްތަޞަްއވުރާިއ ްަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާެގ ނަމަވެސް

ްގެންނަންޖެހޭް ްއެހެންވީމާ، ްޔަޤީންކަމެއް. ްތަފާތުވާނެކަމީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްތަަޞއްވުާރއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ހެންްމިްދަންނަވާލީްރާއްޖޭގެްއިސްލާޙެއްްިވޔަސްްވީާހވެސްްއަވަހަކަށްްމިްތަނަށްްފޮނުއްވައިގެންްއެބަްގެންނަންޖެހޭ.ްއެ

އެކިްކަންކޮޅުަތކުަގއިްމައްސަަލތައްްބައިވަރުްއެބަްހުރި.ްއެިކކަންްއެކިްދިމަދިމާލަށްްބަލައިލިޔަސް،ްމިސާލަކަށްްޞިއްޙީް

ޚިދުމަތަށްްބަލައިލިޔަސްްއަުޅަގނޑުމެންނަކީްމިއަދުްވަރަށްްަދތިްހާލުގައިްތިބިްަބއެއް.ްިދެވހިރާއްޖޭގެްހއ.ްތުރާކުނުންް

ްއިޖްތިމާޢީް ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްރަށެއްގެ ްހުރިހާ ްދިރިއުޅޭ.ްމި ްއެބަ ްމީހުން ްހިސާބަށް ްފޭދޫއާ ްސ.ްއަތޮޅު ފެށިގެން

އެތައްްަމއްސަލަެއްއގެްތެޭރގަ.ްޞިއްޙީްގޮތުންްއެތަްއްބޮޑެިތްމައްސަލަތަެކއްްދިމާެވ،ްއޭެގްހައްލުނުހޯދިފައިްރަްއޔިތުންް

ްފެ ްކަރަންޓާއި ްބަލަންވީ ްދެން ނޑުމެންނަށްްތިބީ. ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކަރަންޓަީކ ްބަލައިލިޔަސް ްކަްނަކމަށް ްނަރުދަމާގެ ނާއި

ްުއޅެލެވިދާނެ.ް ްއަިދވެސް ްނެތަސް، ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްއެހެންނަމަެވސް ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްުއޅެވޭެނ ްެއއާނުލާ ގައިުމވެސް

ްލިބެން ްކަރަންޓާ ްލިބެންޖެހޭ.ްބޯފެނާއި ްއެބަ ްޯބފެނާ ްކަރަންާޓއި ނޑުމެްނގެްްއެހެންނަމަވެސް ްވާނަމަ،ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނެތް

ްވެސްް ްމިއަދު ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދާންޖެހޭ. ްހިސާބަށް ްހައްލުުކރެވޭ ްގޯްސވެ، ްއިތުރަށް ްމައްސަލަތަްއ ްމިހިރަ ތެރޭގައި

ްާދއިރާއަކަްށް ނުޑްެއްރަށަކަށް،ްއެ ްއަުޅގަ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްނެިތެގން ްބަެއްއްރަށްރަށުގަިއްކަރަންޓު ްއަތޮުޅގެ ގޮވާލަން،ްށ.

ްހިމެނޭްނިސް ްދާއިާރގައި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްހުރި. ްއެބަ ްބައިވަރު ްމައްސަލަތަްއ ްކަރަންޓުގެ ްެވސް ްވަިއކަރަދޫަގއި ބަތްވާ

ްދަންނަވާތާ؛ް ްސަރުކާރުތަކުަގއި ްނުދެވިގެން ްފެންވަރަށް ްބޭނުންާވ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތް ްކަރަންުޓގެ މަކުނުދޫގައި

ްަރއީ ްެވސް، ްސަރުކާރުަގއި ްނަޝީދުގެ ްރަީއސް ްދަންނަވާތާްފާއިތުވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްސަުރކާރުަގއި ްވަޙީދުގެ ްސ

ްގޯތިގޯްއޗަްށް ްހުރި ްދޫކޮށްފައި ްއަލަށް ްނުވަދެވިފައި، ްައށް ްގޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްވެއްޖެ. ްދުވަހެއް ކިތަންމެ

ް ްހުރިހާ ްހުރީ ްމިހެން ްހަމަ ްހައްލުނުުކރެވިގެން. ްމައްސަަލ ްކަަރންޓުގެ ްހުރި ްއެަބ ްގަްރަށެއްނުވަދެވިފަިއ .ްވެސްއި

ްސަމާާސއަކަްށް ްމިއަދު ްމިއީކީ ްދަނީ. ްމި ްލިބެމުން ނޑެމުން ްކެ ްކަރަންޓު ްިއންޓެމިޓެންޓްލީ ްހަމަ ްވެސް ވަިއކަރަދޫަގއި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްލިބިގެން ްޚިުދމަތް ްކަރަންޓުގެ ްމިއަދު ްޙައްޤެއް ްނޫން.ްއަސާސީ ްކަންކަމެއް ްނެގޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްދުވަހެ ްއެ ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ. ްއުމުރަކީ ްސަރުކާރުެގ ްމިއަދުގެ ްކަމެއް. ްލާޒިމު ްސަރުކާރަކަށް ދުވަސްކަްނ3ްްއްގެ

ްއެް ްބަލައިނުލާ،ްއަޅައިނުާލ3ްްއަޅުަގނޑަށްްއެނގޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަހަލަްކަންކަމަކީ ްމިހިރަ ްތެރޭަގއިްވެސް ދުވަހުގެ
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ްއަުޅގަނ ްވެސް ްސަރުާކރަށް ްމިއަދުގެ ްވާތީ ްކަމަށް ްނޫން ްކަންކަން ްވީހާވެސްްދޫކޮށްލެވޭނެ ްކަންކަން ްމި ްގޮވާަލން، ޑު

ް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްހައްލުކޮށްެދއްވާށޭ. 2214ްްއަވަހަށް ްބަޖެޓަކީ ްލަފާކުރާ ްމި ްއަހަރަށް 16.4ްވަނަ

ް ްއަށް ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްއޭގެތެޭރގަިއ ްރުފިޔާ. ްމާލ2.5ްްީބިލިއަން ްތަނަށް ްމި ްވާހަކަ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ނޑަައޅާފަިއްވަޒީރުް ވަަޑއިގެންްއެްމަނިކުާފނުގެްވާހަކަފުުޅގައިްވިދާޅުިވ.ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްއަށްްެއވަުރގެްބޮޑުްއަދަދެއްްކަ

ްގޮުތގަިއް ްއިސްރާުފގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަެވސް ްއުފާވޭ. ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް އޮތީމަ

ްފައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްގިނަ ްވީހާވެސް ނޑުްނުކޮށް، ްއަޅުގަ ްގޮވާލަން. ްހަމަ ނުޑ ްއަޅުގަ ްކުރަން ްކަންކަން ްގޮތަކަްށ ދާވާނެ

ްބަލަިއގެނެއްްނޫން.ްމުޅިް ްރަެށއް ްަވކި ްމިްވާހަކަދައްކަީނކީ ްވަިކ؛ްައޅުަގނޑު ްކަްނކޮޅުތަުކގައި ްެއކި ްރާއްޭޖގެ އުފާކުރަން

އްްމިއަދުްއެބަްހިނގާ.ްމިދިޔަްސަރުކާރުްންރާއްޖެްއަށްްބަލަިއގެން.ްރާއްޭޖގެްެއކިްކަންޮކޅުތަުކގައިްބޮޑެިތްމަޝްރޫޢުތަކެ

ްދާންޖެހޭނެކަމީް ްކުރިއަށް ްނަިއސް ްހުއްޓުމެްއ ްމަްޝރޫޢުތަކެއް ްއެ ްހިނާގ. ްއެބަ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްހުރި ފަށާފައި

ްހުރިހާް ްޕާޓީއެއްގެ ްހުރިހާ ްިތއްބެިވ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހަޤީޤަތެއް. ްޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްޕާޓީއަކަށްްބޭފު ްއޮތް ްމިތާނގައި ްމިސާލަކަްށ ްސަރުކާރަކީ ްމިއަުދގެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ްވެސް ޅުން

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްލިބެންޖެހޭނެ ްގެއްލުންތަކެއް ްޭއގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްނުވުމަކީ ްސަރުކާރަކަށް ނިސްބަތްވާ

ްސަރުކާ ްނަޝީދުގެ ްދެކިއްޖައިން.ްމުޙައްމަދު ްވާހަކަްމިކަން ްބޭނުންވޭ،ްމި ްފާހަަގކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްހިތާމައާ ރުގައި

ްަޢއްޔަންކުރަނީ،ް ްއަކު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްެވސް ްދަްއކާކަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދު ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް.ްއިންތިޚާބުކުރަނީ މަތް

ްތިބުމަީކްވާެން ްވެސް ްއެތަްއްބަޔަކު ްވޯޓުނުދެްއވާ ްެއްމަނިކުފާނަށް ްުނވަތަ ްއަށް ްޕާޓީ ްެއްމަނިކުފާނުގެ ްވެދާނެ ފަހަރަކު

ްެއއްގޮަތކަށްވެްސް ްރަށްރަށާ، ްނުލިބޭ ްރަށްރަށާިއ ްވޯޓުލިބޭ ްވެއްެޖއްޔާ ްިޑމޮކްރަސީއެްއަގއި ްޑިމޮކްރަސީ. ްއެީއ ކަމެއް.

ްރަށަ ްއެހެންނަމަވެްސްނުލިބުނު ްކަެމއް. ްެއކަށީެގނވާ ްވެްސްހުރުމަކީ ްރަްށރަށް ްނުދާ ްއިނދިކޮޅަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ކާ،

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްބައެއް. ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަކީ ްހުރިހާ ްދިވެިހ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫުނއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި

ްގޮތަކަ ްވޯޓުދިން ްމީހުން ްއެ ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްނޫން.ްލިބިދޭންޖެހޭ ްކަންކަމެއް ްމަޙްރޫމުވާންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްބަލައިގެން ށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްޚިދުމަތްތައް. ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ްނޫން ްބަލާފައެއް ްނުލިބޭތޯ ްލިބުނުތޯ ްޯވޓު ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްމިދެންނެވި ްތެރެއިން ްބަޖެުޓެގ ްޢާއްމު ްސަރުކާތުގެ ްފާހަގަކުރަްނ ްހަމަ ްހުށަހެޅިފައިްބިލ2.5ްިއަޅުަގނޑު ްރުފިޔާ އަން

ް 1.3ްްވަނީ، ްއެއީ ްރުފިޔާ. 2.5ްްބިިލއަން ްނަގަނީ ްތެރެއިން ްބަޖެޓް ްޢާއްމު ްތެރެއިްނ، ްރުފިޔާ.1.3ްްމިލިއަން ބިލިއަން

ބިލިއަންްރުފިޔާ.1.56ްްދެންްއަނެއްބައިްމިްނަގަނީްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުން.ްބޭރުގެްލޯނުގެްއެހީގެްގޮުތގައިްމިްނަަގނީް

ްބޮޑެތިްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްވަރަށް ްވެސް ްސަުރކާރުަގއި ްވަޙީުދގެ ްަރއީސް ްސަރުާކރުގައި ްމިދިޔަ ްލޯނުނަގަިއގެން؛ްލޯނަކީ ށް

އިންޓްރެސްޓާްެއކުްނަގާަފއިްހުރިްލޯނުލޯނު.ްބޮޑެތިްކޮމާޝަލްްރޭޓުގައިްއެބަްހުރިްދައުލަތަްށްލޯނުނަގާފަ.ްމިްކަންކަމަކީް

ްލޯނު ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްހިނގަމުންދާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ނެުގމުގެ
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ބިލިއަންްރުފިޔާްއިނ1.23ްްްބަޖެޓުގެްތެރެއިން،ްދައުލަުތގެްމާލިއްާޔގެްތެރެއިންްއޭގެތެޭރގައިްްދައުލަތުގެްމަޝްރޫޢުތަކަކީ

ްމަޝް ްހުރި ްމިހާރު ްނުވަތަ ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްމިހާރު ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްކަންކަން ްކުރިއަށްްނިންމާލެވޭ ރޫޢުތައް

ް ްފަށަންވާނީ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭރުގ1.5ްްެދާންޖެހޭނޭްހުއްޓުމެއްްނެތި.ްއާްމަޝްރޫޢެއް ްމިްނަގަނީ ްރުފިޔާ ބިލިައން

ްލޯނުތަްއް ްމި ްދައްކަންޖެހެނީ، ްއަނބުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަްށ ްއެހީ ްލޯނުގެ ްނަގާ ްމި ްގޮުތގަިއ ްއެހީެގ ލޯނުގެ

ނޑުމެންްއިންްޓރެސްޓުގެްގޮތުަގއިްދައްކަންޖެޭހނީްކިހާްއެއްެޗއްތޯްބަލާފަިއްސާރވިސްކުރަންޖެހޭނީ،ްމިްލޯނުތަ ކަށްްއަުޅގަ

ްިމްއޮީތް ްއޮތް،ްދައުލަތް ްމި ްމިހާރު ްމިއަދަުކްއެފޯެޑްއްނުކުރެވޭެންއިނގޭތޯ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްިރވަިއޒްކޮށްފަ. އޭތި

ް ްއ32ްެދަރާފަ. ްއަތުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަރަނި ްރުފިޔާގެ ްފަހެއް،ްބިލިއަން ްތިރީސް ްައނެއްކާެވސް ްއޭތި ްއޮތް. ބަ

ްޙަޤީޤަުތގައިް ްހާލުގައި ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަކީ ްދިވެހި ްއެފޯޑެއްުނުކރެވޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްދާކަށެއް ްހަޔަކަށް ތިރީސް

ްޤަބޫލުކުރިޔަ ްނުބުންޏަސް، ްބުންޏަސް ްމީހަކު ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮތީ ްމި ްިދވެހިރާއްޖެ ްބައެއް. ްތިބި ްސްމިއަދު

ްއިތުަރކަށްް ްނުކުރެވޭެނއޭ ްއެޯފެޑއް ްދެނެއް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭންކްރަޕްުޓވެފަިއ ނުކުރިޔަސް

ބޮޑެތިްދަރަނިތަކެއް،ްބޮޑެތިްައގުދީފަ.ްއެްބޮޑެތިްއިންޓްރެްސޓުްދީފައިްނަގާކަށެއް.ްއެހެނެްއނޫންްކުރީގެްދައުލަތްތަކުން،ް

ްއެް ްދުނިޔޭގެ ްމިހާރުވެސް ްުކޑަކުަޑްއަދި ްވަރަށް ްނަގާނީ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްލޯނެއް ްނަގާ ްދައުލަތްތަކުން ްޤައުމެއް ހެން

ްެއއްެޗއްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހީގައި ްހިލޭ ްމިހާރު ްމަސައްކަތްުކރާނީ. ްހޯދޭތޯ ްއެހީަގއި ްހިލޭ ްުނވަތަ އިންސައްަތއެއް

ްދަންަނވާަކށެއް.ްައޅު ްނޭނގެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްހާލުަގއި،ްއެއްަބިއްލިބޭތޯ،ްނުލިބޭތޯ،ްހޯދޭތޯ ްވަރަށް ްއުެޅނީ ްމި ަގނޑުމެން

ްސަބަބުްން ްއުޅުމުގެ ްނުބާއްވާ ްގުޅުން ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްަޤއުމުތަކާ ްއަނެއްބައި ްބާްއވާފަ. ްގުޅުން ޤައުމުތަކާ

ްބަޔަކަްށް ްބީރަްއޓެހި ްވަރަށް ނޑުމެންނަީކ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްއުޅުުމގެ ްއެހެން ްތާނގައި ްފާއިުތވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންގެްދުނި ްވެއްޖެ.ްއަުޅގަ ްބަޔަަކށް ްކޮންޓްރޯލްކުރާ ްބަަޔކުމީހުން ްތިބި ްދުނިޔޭގައި ްވެއްޖެ.ްައޅުަގނުޑމެންނަކީ ޔޭގައި

ްހާލުަގއިް ްއެކަނި.ްއެހާވެސް ްވިހުރިލާކަން ނޑު ްދިދަގަ ްމި ނޑުމެންގެްނެތް.ްހަމައެަކނި ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި މިނިވަންކަމެއް

ްަރއްޔި ްދިވެހި ްމިއަދު ްބައެއް ްނުވަތަްތިބި ްޖަރީމާއެއް ްހިންގާ ްބަަޔުކ ްތިބޭ ްކުރަން ްވެރިކަން ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ތުންނަކީ.

ްމިއަދުް ްބަޔެކޭ ްތިބި ްއެންމެްނިކަމެތިްދަރަޖައިަގއި ްއޭަގއިްސަފަރުކރަންޖެހޭ ްދިވެހިރައްޔިތުން ްޢަމަލެއްގެްސަބަބުން ކުރާ

ްއަ ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްކުށެއް ްބޮޑު ްމާ ްއޭގަ ްހަމަ ްބުންޏަސް ްޢިްއޒަތްތެރިްދިވެހިންނަކީ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ނޑަކަށް ޅުގަ

ނަޑކަށްްހައެްއކަ،ް ނަޑަކށްްމިހާރުްބޯހިމަނައިލާފައިްނެތްތާްގާތްގަ ރައީސް.ްރާއްޖޭގެްެއކިްކަންޮކޅުތަކުަގއިްމިތިބީްގާތްގަ

ްއުޅެނީ ްރާއްޖޭގައި ްިމ ްކަމެއް ްދިވެހިރައްޔިތުން ްކިތަްއ ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއަދި ްވީމަ، ްއަހަރު ްނުވަަތްއަށެއްކަ ކީ.

ްއަންދާާޒއެއްް ްނޭނގެ.ްއެކަމަކު ްކަެމއް ްަރއްޔިތުން ްކިތައް ްނިސްބަްތވާ ްއަށް ްއުޅެީނކީ.ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެތަންމިތާ ދުނިޔޭގެ

ްބެލެވެނީ.ް ްމި ްކަމަށް ްއުޅޭނެ ްމީހުން ްހާހެއްހާ ްފަންސާސް ްަލއްަކ ްތިން ްނުވަތަ ްސާޅީސް ްލަްއކަ ްތިން ްކުރެވެނީ މި

ގޮވާލަންްއެންމެްފުރަތަމަްކަމަކަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްރަްއޔިތުންްތިބީްކޮންތާކުތޯްބަލައިްއަޅުަގނޑުްމިއަުދގެްސަރުކާަރށްް

ްއަޅާކަްށް ްފިަޔވަެޅއް ްތަރަްއޤީވާކަެށއް ްޤައުމެްއ ްެއހެންނޫނިއްޔާ ްބަލައިދޭށޭ. ްމީހުންތޯ ްިކތަން ްމީހުންނަކީ ްއެ ބޯހިމަނާށޭ.
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ްގޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް.ްމިސާލަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނަްނޭނގޭނެ ްަކއްކަން ްކައްކަނީ.ްކަްއކާއިުރގައި ްމެންދުރު ަގއި

މަންމަްއަށްްނުވަތަްދައްތަްައށްްގެންގުޅޭްމީހާްއަށްްަކއްކާަކށްްނޭނގޭނެްއޭގެންްކާނީްކިަތއްްމީހުންކަންްނޭނގެންޏަކާ.ް

ް ްތިބޭނީ ްކާްނ ްމެންދުރު ްޭގގަ ްައޅުަގނޑު ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެނ4ްްއަޅުަގނޑަްށ ްއެހެްނވީމާ، މީހުންނަށ4ްްްްމީހުން.

ްވެސްް ްބޮޯރކުރެވޭނީ ްއެްއޗެއް ްދައުލަތުން ްކުރެވޭީނ، ްެވސް ްޚަރަދެއް ްދައުލަތުން ްއެހެންވީާމ، ްކަްއކާނީ. ވާވަރަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޚިދުމަތްދޭންްތިބީްކިތައްްރައްޔިތުންކަންްެއނގިގެން.ްވީހާވެސްްައވަހަށްްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްފުރަތަަމް

ްކުރަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ނޑުމެންނަކަށްްވެސް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްޔަާކ ްބޯހިމެނުން. ްަހއްދަވާޭށ ްކަމަށް ކުިރއަކަްށްްްއވާ

ްބަލާފައި ްމީހުންތޯ ްކިތައް ްމުވަްއޒަފުންނަކީ ްމިތާނގެ ްހަމަ ްވެސް ްރައީސް.ްމިތާނގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫނިއްޔާްް،ނުދެވޭނެ

ްބަލާފައިް ްމީހުންތޯ ްތިބީްކިތައް ްމެންބަރުންގެ ްއެތެެރކުރާނީްވެސް.ްތަނަްމިްމިތާނގައި ްށްްކާއެއްޗެހި ްހުރި ްއެއްެޗއްްދެން

ް ްފެން ްމޭޒުތަުކގަިއ ްނޫނިއްޔާ ްވެސްއަވެސް ްް.ތުރާނީ ްނާތުރާނެ. ްއެތާކު ްހުންނާތީ ްހުހަށް ްމޭޒުތައް އެހެންވެްބައެއް

ްއެއަޅުަގނޑު ްއެބަ ްމެންނަށް ްްމިނގެންޖެހޭ ްރަްއޔިތުންތޯ.ރާއްޖޭަގއި ްިދވެހި ްކިތައް ްދިރިއުޅެްތިީބ ްޭއގެްރާއްޖޭަގއި ނީ

ްބޭ ްއިން ްރާއްޖެ ްމީހުންތޯ. ްކިތައް ްއޭގެތެރެއިން ްދިރިުއޅެނީ ްކިތައްރުަގއި ްނޫނިއްާޔްްތެެރއިން ްބަލައިގެން ީމހުންތޯ

ްފޯއަޅުަގނޑު ްޚިމެން ްއަސާސީ ްދަތިވާނެދުރުކޮށްދޭންެޖހޭ ްފޯރުކޮށްދޭން ްެވސް ްއެހެންވީމާްމަތް ްރައީސް. ،ްޢިއްަޒތްތެރި

ް ްސަރުކާރަށް ްްައޅުަގނޑުމިއަދުގެ ްއެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޮގވާލަން ްާއއި ްމަނިކުްޔާ ްްބިނެޓުކެްފާނުގެ ްއަދި ްއުޅެނީ ދެންްއެ

ްއެނުލެްއިއެކުަލވަ ްެވސް ްއެވިގެންކަން ްމަނިްނގޭ. ްސަރުކާރަށް ްގޮްްައޅުަގނޑުކުފާނުގެ ްކަންކަމަށްްވާލަން މި

ްއެްއަހައް ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްދެްއވާށޭ. ްނިސްބަތްވޭތޯމިްއޔަތުކަން ްޕާޓީއަކަށް ްަވިކ ްހުރިހާްް،ނެތިްބެލުމެއްްއީ ހަމަ

ްމަތީ ްހަމަހަމަކަން ްޚިދުމަތްރައްޔިތުންނަށް ްފަހަރުަގިއްއަޅުަގނޑަ.ްމަޖުބޫރުވާނޭްފޯރުކޮށްދޭން،ްހޭނޭފޯރުކޮށްދޭންޖެްގައި ކީ

ނޑާްވެދާނޭ ްްއަުޅގަ ްެއތައް ްއިދިކޮޅު ްރަްއޔިތުންނެއް ްތަަނކަށް ްދާިއރާއަކަށްް،ނިސްބަތްވާްތިބި ްމީހެއްްްނޫނީ ްނިސްބަްތވާ

ްް.ސްވެްކަމަށް ްްގެއަޅުަގނޑުްއެހެންނަމަެވސް ްއެްއވެސް ްއިހުމީދާއިާރެގ ްލުމާހަކު ްނުކޮށް ރުކާރުންްސަމިއަދުގެ

ްްދޭންޖެހޭނެޚިދުމަތް ނޑުްކަމަށް ްްއަުޅގަ ްއެކަަމށް ްއަދި ނޑުގޮވާލަން. ްްއަުޅގަ ްެވސް ްނޫންްކުމަަސއްކަތް ްއެހެން ރާނަން.

ކާރަްށްދޭތެރޭގައިްއޮްނނަްހިތްގައިމުކަންްކުަޑވާނެކަްންވެސްްމިއަދުގެްސަރުްސަރުކާރާްްށްމިައޅުަގނޑައްޔާްކަމަށްްވެއްޖެް

ްްއަޅުަގނޑު ނޑުއަޅުްޮގވާލަން. ްްގަ ްބޭނުންވަނީ ްޕީ.ޕީ.އެމަްއަޅުަގނޑުދަންނަވާލަން ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީައަކށް ްއެ ށްްވެސް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްނިސްބަތްވާްްއޔާނިސްބަތްވާ ްކޯލިޝަނަކަށް ްބޮޑު ްހުންނެވީ. ްމިއަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއްްްއެއް

އްޖޭަގއިްމިއަދު.ްތިބިްމިްރާްވެސްްއެބަްްސްްަބޔަކުހާއްްތަނުދެްއވާްއެރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާްއަށްްވޯޓުްހުންނެވީ.ްއަދިްއެް

ްއެްމިް،އެހެންވީމާ ްންހުރިހާ ްަމސައްކަތްޕުޅުްމެންނަށް ްހުރިވާނެކޮށްދެއްްއެއްހަމައެްއގައި ްއެ ްކަމާިއ ްހާ އެއްްމީހުންނަށް

ް ްފޯރުކޮށްދޭނެޚިހަމަޔަކަށް ްއެްްދުމަތް ްމަނިކުްކަމަށް ްވިފާނުގެ ްޚިޠާބުގައި ްދާުޅވިފުރަތަމަ ހަަމްްޅުަގނޑުްއަިވދާޅުވުން

ްހާްމަރުޙަބާ ްދަންނަވާ ްއެ ްއެލު ްްޚިޠާބުގައި ްމަނިކުފާނު ްވިދާުޅވުން ނޑުވިދާޅުވި އަލުންްްމަނިކުފާނަށްްއެްއަުޅގަ

ްއަރުް ްވެސް ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްެވސް. ްމަރުޙަލާަގއި ްމި ްވަން ްަރއީްސ، ްވާހަަކްދަޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެުޓގެ އުލަތުގެ
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ްދައުއަޅުަގނޑު ްދަްއކާއިުރަގިއ ްލިބޭނެްލަތަށްމެން ްދިހައެްކަމަށްްމިއަދު ްކުރެވެނީ ްމި ްކޮންމެވެްސްލަފާ ްޕޮއިންޓު އް

ްރުފިޔާްންބިލިއަ ްއޭގެއަުޅަގނޑުއެއް. ްމެން ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްލައިގެން ްއެހީ ްލޯނުގެ ްދެން ްޕޮއިންޓުތެެރއިން ްސާދަ

ކަމަށްްމިްބަލަނީްްވާނެަޚރަދުްަކމަށްްމިްބެލެވެނީ.ްއެކަމަުކ،ްލިބޭނެްމުޅިްއާމްދަނީްއަށްކޮންމެވެސްްބިލިޔަންްރުފިާޔެއްއް

ްބިިލއ16.4ްަ ްން ްހަަމ ްވެސް ްޑެފިސިޓު ްއަންނަ ްއެ ްްއގޮތަކަށްްއެރުފިޔާ. ނޑުްވެސް ްނެތްއަުޅގަ ްޭއގަިއްހެްމެންނަށް އްޔޭ

ބަޖެޓުްރިވައިްސކޮށްފައިްފުަރތަމަްވެސްްމިްހުށަހެޅިފައިްޮއތްްް،ނުފަށާއަކީްާއްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްްްއް.ްމާނަވާކަށެްއަތްނުލާ

އަލުންްގެނެސްގެްންނަމަވެސްްބަލަމާްހިނާގޭށްމީތިްިރވަިއސްކޮށްފައިްް،އާްަސރުކާރެއްްއޮތަތީވެްް،ސަުރކާރުންްމިއަދުގެ

ްޚަރަދުްމެންނަށްއަޅުަގނޑު ްކުރަންނުޖެހޭ ްް.ނުކުރާންކޮންމެހެން ްރައީސް. ްމިއަދުގެްްއަޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެރި ހަމަ

ްޮގވާލަން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިކޮް،ސަރުކާރަށް ްަސރުނޫްންމެހެން ްމުވައްޒަފުންނީ ްތިބެންނުޖެހޭ ްދައުލަުތގައި ްނޫނީ ް،ކާރުަގއި

ް ްް،މީހުންބޭކާރު ްމީހުން ްނުޖެހޭ ްދުރުކޮށްދެބައިތިއްބަން ްހަމަ ްމިއީ ްރައްއްވާށޭ. ްއެހެންނަމަވެސްދިވެހި ްހުރެ. ްޔިތަކަށްވެ

ލިބޭނެްނިޒާމުްޒީފާވަްންްގޮތަކުންްނަށްްކޮންމެވެސްްއެހެމީހުންްހަކަެއއްްނޫން.ްއެއެްއކޮށްްކުރާްވާްންްރިޑަންޑަންޓުއެމީހު

ް ްުކރަންވާނީ. ްމިކަން ނޑުހަމަޖައްސައިދީފައި ްދަންނަވަނީްއަުޅގަ ްސަރުކާަރށްމިއަްމި ންނަވަްނެވގެންްގަވަޑައިްްދުގެ

ްއެބަރައީސުލްޖުމްހޫރި ްވަޢުދުެވވަަޑއިގެންަފއި ްްއްޔާ ްއެމަނިކުފާނުގެ ްއޮތް ްނިމޭއިރު ްއަހަރެއް ްވަޒީފާްހ94ްާފަސް ްސް

ްވިދާުޅވިކުރާކްރިއޭޓު ްނަމޭ ނޑަ. ްއެައޅުގަ ްށް ްއެއީ ްނގޭ ްދުވަހަކު ްއަްނނަ ްއެހެންނަމަވެސްވާނެ ްނޫންކަން. ެއްްކަމެއް

ްކުްމަސައްކަތް ްޮގތުން ްފިޔަވަޅެްއގެ ްފުރަތަމަ ްެވސް ްިމއަދު ްރަވެސް ްހުރި ްފުރަތަހުއްވަން ްކުރަްއވާށޭ. ްކަމެއް މަްރިހާ

ްއަުޅއް ްއަޅުްއވާށޭ. ްއެފިޔަވަޅު ްވަޢުދުްވާޭށ. ްެއއީްމަނިކުފާނުގެ ްކުޑަކުރުްންް،ަބސްފުޅެއް ްޑެފިސިޓް ްަބޖެޓު ަދއުލަތުގެ

ް ްެވސް. ްުކޑަކުރުން ްދަރަނި ްމާއެހެންވީވެސް. ްމި، ްވެސް ްކަންކަްނ ްއައެ ްްވެސްދު ނޑުަފއްަޓވައިެދއްވާށޭ ހަމަްްއަުޅގަ

ްލަގޮވާ ްއެައޅުަގނޑަން. ްްނގޭްށް ްދަންނަވާއިރުގައި ްވާހަކަ ްމި ްމިހެން ްމުނާޞަބު ްއެހާ ްނޫންެވސް ންނޭނގެްކަްވަގުތެއް

ނޑުނޫނޭްވަގުެތއްްބަޖެޓުެގްވާހަކަެދއްކޭީތްމުނާޞަތުްް.ްއެހެންނަމަވެސްމިވާހަކަްދަންނަވަން މިްދަންނަވަނީްއަދިްްައޅުގަ

ކަންކަމަްށްްމިމިްވާހަކަްމިްދައްކާލަނީްއްކޭީތވެ.ްދެްވާހަކަްެގްބަޖެޓުްއެހެންނަމަވެސްްވަޒީރުންްހަމަނުކުެރވިގެންްއުޭޅތީވެ.

ްއުްވާނެކަމުދެއްްްށްޔަތްކޮރިޢާ ްސަރުކާއްެގ ްމިއަދުެގ ްމީދުގަިއ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުުރން. ްއަށްްމެްނގެ ްޕާޓީ

ްދެއްކެވި ްބޭބޭފުޅުން ްްނިސްބަތްވާ ްއިދިކޮޅު ްވާހަކަފުާޅއި ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަތްއްވާހަކަްގެބޭބޭފުޅުންޕާީޓތަކަށް

ް ްވެސް ްއަޅުަގނޑަްއެްއކޮށްލީމަ ްއެއިން ްމީށް ްއަަޑކީ ްރިވައިްސކުރަންޖެހެއޭ.ްިއވޭ ްބަޖެޓު ްމި ްރިވައިްސކުރަންޖެހެއޭ. ތި

ބަޖެޓުް،ްގެްރައީސްްވެސްްވަނީްވިދާޅުވެފަ.ްއެހެންވީމާކަމަށްްވެސްްރަީއސްްމަޖިލީހުްދެްއވާނެރިވައިްސކުރަންްފުރުޞަތު

ް ްވެސް ްަކމެއްކަން ްކުރެްއވޭ ްތެރޭގައި ނޑަމަރުޙަލާ ްއެހެންވީމާއަުޅގަ ްއެއީ. ްއެނގޭ ްށް ،ް ްއަވަހަަކްށްވީެއކަމަށް ހާވެސް

ްސަރު ްފުމިއަދުގެ ްރުަޞތުކާރަށް ނޑުދެމުން ްއެއްބާރުމެންނައަޅުގަ ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްށް ްދެއްވާެންލުން ްސަރުކާރަށް މި

ްއޮތީމަ ްވިދާޅުވެަފއި ްް،ވާހަކަ ްވެސް ްޭބފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއޮޕޮޒިޝަންގެ ްދަްައޅުަގނޑުްހަމަ ްމަރުޙަބާ ންނަވައިްހަމަ

ްދަންނަވަން ްވެސް ްތެް.ޝުކުރު ްޕާީޓތަކުގެ ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްރެމިއަދުގެ ްމެންބަރަކަށް ްޕާޓީެއްއގެ .ްވީތީްއަޅުަގނޑުއިން
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ްޭއގެ ްތަންޮކޅެްއަދި ްތެރެއިން ްދިއް ްމީހައެހެން ްަމސައްކަތްކުެރވޭ ްްކަށްމާލެްއގައި ްހަމަްބޭފުޅުްއެީވތީ ންނަށް

ނޑުްދަންނަވަންްޝުކުރު ދައުލަތުންްކޮންމެހެންްޓުގެްވާހަކަދައްާކިއރުގައިްލުްމިްބަޖެޓުްދައުލަތުގެްބަޖެ.ްދަންނަވާްހާއަުޅގަ

ދައުލަތަށްްއާމްދަނީްއެއްްައދިްް،ތެރިވެދެްއވާނެްކަމަށާބޭފުޅުްންއެހީްކުޑަޮކށްދިނުމުގައިްވެސްްއެނުޖެހޭްޚަރަދުތައްްކުރަން

ް ްއޮިތއްޔާ ްގޮތެްއ ްއޮތް ްފޯްއެލިބެން ްއެހީތެރިކަން ްއެްރުކޮށްދެއްވާނެގޮެތއްަގއި ްވެސް ްބޭފުްކަމަށް ްއެްޅުން ްވިދާުޅވާތީ

ްއެކަ ްވެސް ްޝުކުރުްމަށް ްމުންދަންނަވަބޭފުޅުންނަށް ްޝުކުރުް،ދަންނަވަންމަރުޙަބާ، ްދަންނަވަން. ތެރިްޢިއްޒަތްއަދި

ް ްައވަހަކަްށ ްވީާހވެސް ްދަތިބަޖެޓުްމިރައީސް، ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނިންމާފައި ްމަރުޙަލާ ްކަންތައްގެ ްހުރި އްްތަވެފައި

ްނުތިްބަޖެޓު ްނިމެންދެން ްބެ ނޑުވެސް ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތް ްމިއަދުްޖެހޭ.ްށ.ްއެބަްކޮށްދޭންފޯރުމެން ްވެްއަތޮޅުން ފުނަޫދްސް

ްއަ ްޮކންމެދާއިރާ ްނިސްބަްތވާ ްށް ްރަށަކުން ްއެބަވެސް ނިޑގެން ްކެ ްްކަރަންުޓ ނޑުއުޅޭ. ްދަންނަވާހެންްްައޅުގަ މި

ްވަިއކަ ްކަރަންުޓގެ ްހާރަދޫގެ ްމަކުނުދޫްހާއިންތިްހުރީލަތު ްދެރަވަރުކޮށް. ްަކރަންޓެއްއަށް ްްަގއި ނުލިބޭްއަމްދުން

ނޑުކިތަންމެްރަށެއް.ްހުރިްލަތުގައިްހާދޭ.ްމިކަހަލަްްސްްއެބަދުވަދުވަސް ނޑަހަމަްްދަންނަަވނީްމިްއަުޅގަ ށްްމިހެންްއަޅުގަ

ްއެނގި ްވާހަކަ ްތަނެއްގެ ްދެތިން ްހުރި ްހާފަިއ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާލަނީ. ްހއމި ްފެް.ލުގަޭއ ށިގެްންތުރާކުނުން

ް ްފޭދޫއާްސ.ގޮސް ްރަށްްއަތޮޅު ްހުރިހާ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްރަށެިހސާބަށް ްހުރީއްގައި ްތާނގަިއްް.ކަންަތއްތަްއ ފާއިތުވި

ްއިއަޅުަގނޑު ްކަންތައްަތކެހުމެންނަށް ްހުރި ްސަބަބުން.ްއެހެންވީމާމާލުކުެރވިފައި ްަކންތަ،ްްއގެ ްއިްސކަންދިނުމާްމި އްތަކަށް

ްރާް ްބެލުމައެކު ްއަދަދު ްތިިބ ްަރއްޔިތުން ްއްޖޭގެ ްބޯހިމެނުމުގެ ްޓަަކއި ްށް ްގެންދިއުމާ ްކުިރއަްށ ްިމއަދުެގްމަޝްރޫޢެއް އެކު

ް ްހުރިހާ ްމަސައްކަތްޕުޅުކޮށްެދއްަވއިސަރުކާރުން ްއެކު ްހަމަހަމަކަމާ ްފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެްްރައްޔިުތންނަށް ިޚދުމަތް

 .ްهللاއިކުމްްވަރަޙްމަތުދުަގއިްވަިކވެލަން.ްަވްއސަލާމްޢަލައުއްމީ

ް

ްގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:އުނގޫފާރުްދާއިރާް

ް ްهللا .`ް ްއަދި ްޙަމްދުކުރަން. ްއަށް ްވަތަޢާލާ ްޞައްލަސުބްޙާނަހޫ ްމުަޙއްމަދު ްރަސޫލާ ްއެކަލާނގެ ޢަަލއިހިްهللا

ްއެކަޭލގެފާނުެގްއާއާްްވަސައްލަމަ ްްލުއި ްދުޢާކުރަން.ްސަލާމްއަސްޙާބުންނަށްްޞަލާވާތާއި ްއެދި ްދިވެހިްއެންމެލެއްވުން ހައި

ްރަީއސް.ޢިްއޒަތްތެްއްޔިތުން،ރަ ްސަލާމްޢަލައިކުއްްއަްރި ްާއދެ، ްބަހުސ2214ްާމް. ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ގޮތުންްްބެހޭްވަނަ

ްވާހަކަްކޮށްޢާއްމުްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވާ ްްދަންނަވަން ްޢާއްމުކޮށްްއަީކ، ްބަޖެޓު ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ސަރުކާރުން

ް ްއެ ްހަމަ ްހައްދަވާނީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްބޭަވގުތަކަްށ ްގޮކައުސޫލުތަްނުންތެރިވެފަިއވާ ްމިްތްތަްާކއި ްދެން ްމަތިންނޭ. ްކެްއގެ

ް ްބޭއްވިދިޔަ ްމި ްފަހަކުން ްދާދި ްއ2213ްަވަގުތު ްކާމިޔާބުކުރަހަވަނަ ްއިންިތޚާބު ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިޔާސީ ްމިްްްއވަިއ،ުރގެ

ްހަ ްވެިރކަމާ ްވަގުތު ްއަށް ްމޯލްޑިވްސް ްޮއފް ްޕާޓީ ްޕްރޮގްރެިސވް ްއަދިްމަރުޙަބާްޑުއަޅުަގނވާލުެވވަަޑިއގެންވާ ދަންނަވަން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްއަދި ްރިއްޔާ ްޢަބްް؛ަނއިބުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޖަމީލަށްްްޑރ.ްލްޤައްޔޫމާއިްދުޔާމީން މުޙައްމަދު

ްއެްނމެހައި ްދަންނަވަން. ްލޮްމަރުޙަބާ ްއެންމެހައިބުވެތި ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްއަދި ންނަށްްރުމެންބަްަރއްޔިތުްނނަށް
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ކަންތައްތައްްހުރިހާްދާއިރާއަަކށްްވެސްްއަދިްހުރިހާްރަށަކަށްްވެސްްބޭނުންވާްްއްޒަތްތެރިްރައީސް.މަރުޙަބާދަންނަވަން.ްޢި

ްވޭްއެބަ ްގެންދަވާ. ްއެބަ ްހާމަކުަރއްވަުމން ްކަންކަން ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާަތެކއްެގ ްެއ ްއަދި ްެއގޮތުން.

ްްއަޅުަގނޑު ްފުރަތަމަ ްދާއިރާއެންމެ ްް؛އަޅުަގނުޑގެ ްއާެދ، ްމިދާއިރާއުނގޫފާރު ްރަށްރަަށށް ްބޭނުންވާްތަގުވަްގެ ށް

ްް،ވާހަކަްގެކަންކަމު ްއައަދި ްމިދިޔަ ްހަހިމެނިފައި ްބަޖެޓުްމިރާއި ްހިމެނިފައިްައހަރުގެ ްކަންކަމާ،ގައި ްނުހިމެނިވާްްާވ އަދި

ްސްޓޭޝަނަާކއިްްެވސްްޕޮލިސްްއަހަރުްވަނ2213ްައަތޮޅުްއުނޫގފާރަށްްްހިއްާސކޮށްލާނަން.ްއާދެ،ްރ.ކަންކަމުގެްވާހަކަް

ް ްިއމާރާތަކާއިހޮސްޕިޓަލުރީޖަނަލް ްއާ ްބަނދަރާއިްކުްްގެ ްތަރައްޤީކުރުމާ، ްމަރުަކޒު ްހެދުމާްޅިވަރު ްހާބަރު ާލްކުނިނައްތައި،

ްނިޒާމެ ްކަންަތއްއިމުޤާއް ްހިމެތަކުރުމުގެ ްއޮތީނިއް ްވެސްްމިްފައި ްއަހަރު ްއެހެންވީމާ. ްްއެަކމަށް، ނޑުޓަކައި ިމްްއަުޅގަ

ްޝު ްދަންކުރުސަރުކާރަށް ްހަމައެހެންމެްނަވަްނ. ްވެސްްދެން ްއޮތުމަށްފަހުގައި ްމިހެން ްކަންކަން ްބަޖެޓަށްްްމި މިއަހަރުގެ

ްއިތުރުކޮންމެހެން ްކަންތަވެސް ްބޭނުންވާ ްރަށްއްތަކޮށްލަން ްދާއިރާގެ ްވެްސްމި ްކަންތައްތައްއް ްހުރި.ްއެބަްރަށަށްްބޭނުންވާ

ްކަންތައްަތއް ްްހުރުމާްގިނަ ނޑުއެީކގައި ްއިޚްްއަުޅގަ ްުޝކުުރވެރިވަމުންްާލޞްތެރިކަމާވަރަށް ްމުހިއްމުްް،އެީކގައި ވަރަށް

ްދާއިރާއެއް ްބޭނުންތެރި ްްއަދި ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްކަމުގަިއވާ ްއަށް ްއައިއިރު ްއަށްްމިހާތަނަށް ްމިނިސްޓްރީ ެއިޑއުކޭޝަން

ްއޮތް ްނުެވ ްއަދިެވސް ްމުހިއްމުވެފައިް،ހުށަހަޅާފައި ްވަރަްށ ްްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންތެިރވެފައި ްނެތުމުންްެއކަމެއަިދ އް

ްތަޢު ްއޮތް ްދާއިރާއާދަތިވެފައި ްގުްްލީމީ ްވާހަކަ ްކަމެްއގެ ނޑުޅޭ ްް.ދަންނަވަންްައޅުގަ ްވެްއަޅުަގނޑުމިކަން ްސްކޮންމެހެން

ްމުހިއްމުކަ ްބޭނުން ްްމާހަމަ ްކ2214ްައެކީގައި ްއިުތރުކުރަން.ްއާދެ،ްއެ ްބަޖެޓަށް ްގެ ްސްކޫލުަގއި ކްލާސްރޫމުަގިއ4ްްަމކީ

ްއި ްމިކަންތަްއ.ްްބޭނުންވާމާރާތެއް ްމިސަބަބަކީ ްއުނގޫާފރުގައި ްްއަހަރު ްގްރޭޑް ްިކޔަވ11،12ްްަވަނީ ްފަށާފައަށް .ްއިދޭން

ް ްކ11ްްިމިއަހަރު ްއަހަރުްއަށް ްމިއަންނަ ްދަނީ. ްއެ ްމިހާރ12ްުްއަނެއްކާްންޔަވަމުްނ ްއުފެދިގެންާދނެ. ވަަނ11ްްވެސް

ް ްދޭއިކިޔަވަްކުލާހަށް ްބޭނުންކުރަނީ ްމި ްނެތްން ްޚާއްއެކަމަް،ބޭނުންކުރެވެން ްއެހެށް ްކޮންމެވެސް ްނެތް ންްޞަކުެރވިަފއި

ްލެބް ްސައިންސް ްބޭނުންކުރާ ނޑުް؛ބޭނުމަކަށް ްކްލާސްރޫމެއް.ްއަޅުގަ ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްއެްހިތުން މިހާރުވެސްްގޮތުން

ް ްދަތިވެފައޮތީ ްއަހަރު ްއަްނނަ ްއަނެއްކާ .12ްް ްދަްއުފެދިގެންދާިއރުގައި ްއިތުރަށް ްތިވެގެންދާނެެއއަށްވުރެ ްނޑުއަުޅގަކަން

ްއެހެންވީމާފާހަގަކުރަން .ް ްމުހި، ްއެންމެ ްެއއީ ްްސކޫލްތަކަކީ ްތަން. ްއެއް ްތަޢުލީމުދީ،ްއްމު ްދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެްއަންނަންްއޮތްްމުސްތަޤުބަލުްބިނާކޮށްދޭްތަންްއެއީްސްކޫލުތަކަީކ.ް އުގަންަނއިދީ،ްއެްކުދިންްބިނާކޮށް،ްއަުޅގަ

ނޑުްަޤބޫލުކުރަން.ްދެވަނަްކަމަކަްށްއެހެންވީމާ،ްސްކޫލުަތކަށްްވަރަް ށްްބޮޑުްއަހައްމިޔަތުކަެމއްްދެެވންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ނުޑަގއިްރެްސޓޮމެއްްއެޅުާމއިްލަިއޓުޖެހުން.ްމިކަންވެސްްހަމަްސަރުކާުރގެްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްކޮށްދެވެްން މިްއޮތީްބޯޅަދަ

ްބޭނުްން ްވަރަށް ްހަމަ 2214ްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްއަހަރު.ްދެން ްދާއިާރގެްވަނަ ނުޑގެ ްއަުޅަގނޑު،ްއަުޅގަ ްއެއްކޮށް ޝުކުރާ

ނޑުްެހދުމާ،ް ވަނަްއަހަުރގ2213ްްެދެްވަނަްރަށަކަށްްމާކުރަތުގެްވާހަކަްއަށްްދާނަން.ްމާކުރަތުެގްނަރުދަމާްއާއިްބޯޅަދަ

މިްއޮންނަނީްވަނަްއަހަުރގައ2214ްްިބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްރެކަމަންޭޑަޝނުގައިްހިމެނިފައިްއެބަްޮއވޭ.ްދެންްއެހެންނަމަވެސްް

ނޑަްށ5ްްހަމައެކަނިްކުނިްނައްތައިލާްިނޒާމުްޤާއިމުކުރާްވާަހކަ.ްދެންްސްކޫލުގެް ކްލާސްރޫމެްއގެްަކންތައްްމިހާރުްއަޅުގަ
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ނޑުް ްބޯޅަދަ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްހަމަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިމިފަ. ްހުރީ ްގޮތުން ްއޮތް އެނގިފައި

ްިހމެނެން ްކަންތައް ްވެްސްްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްމާކުރަުތގެ ްމީގެއިތުރުން ްއިތުރަށް، ްހަމައެާއއެުކއެީކގަިއ ްބޭނުންވޭ. ހަމަ

ްފަދައިންްވަރަްށް ްދެންނެވި ްއިްސވެ ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި.ްމި ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްކަމެއް؛ްަބއެއް ްގުޅޭ ސްކޫލާ

ްދޭންޖެހޭނެ ްއަހައްމިޔަުތަކމެއް ްބޮޑު ްބޭނުންތެރި، ްއެހާމެ ްއަދި ްކަްނކަންްްމުހިއްމު، ްދާއިރާގެ ްތަޢުލީމީ ކަންކަން.

ްހަމަް ްބޭނުންތެރިކަމެއް.ްއަދި ްއެަބްބޭނުންވޭ.ްވަރަްށްމުހިއްމު ްސްކޫލަްށްނަމާދުގެެއއް ްމާކުރަުތގެ ޚާއްޞަކޮށް.ްެއގޮތުން

ްހަެއއްކަ ްއުޅޭ ްއުސްކޮށް ްޢާއްުމކޮށް ްެއއީ ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްއުސްކުރަްނ ްފާރު ްސަރަހައްދު ްސްކޫލު ްމާކުރަތު ްއެހެންމެ

ފޫޓަށް.ްބޭނުމަކީްސްކޫލުގެްބޭރުގައިްހިނގާްއެިކއެކިްކަންަތއްތައްްސްކޫުލގެްކުދިންނަށްްފެނި،ްއެްކުދިންނަށްްކިޔެވުމަށްް

އުނދަޫގވެ،ްކިެޔވުމަށްްދޭންޖެހޭްސަމާލުކަމުންްއެްކުދިންްބޭުރވެ،ްއެކަހަލަްތަފާތުްނޭެދވޭްައސަރުތަކެއްްކުރަމުންދާތީވެ.ް

ްޒަމާނެއްގަިއ،ްމިފަދަ ްތަފާތުްްމިފަދަ ްހަމަނުޖެހުންތަކާއި ްހަލަބޮލިކަމާއި ްސިޔާސީ ްމުޖުތަމަޢުގަިއްތަފާތު ދުވަސްވަެރްއގައި

ްތިބޭް ްކިަޔވަން ްއުޭޅއިރުަގއި ްއުޅެނީ. ްކޮށް ްެއއްޗެހި ްފުަރއްާސރަތަކާ ްޮގަވއި، ްއެްއޗެހި ްާއއި ްފުރަްއސާރަ ބާވާތްބާވަުތގެ

ްތިބޭ ްކިޔަވަން ްމިއީ ްހުރުމަކީ ްފެންނަން ްމަގުމަތި ްކަމެްއްްކުދިންނަށް ްެވގެންދާނެ ްުއނދަގޫތައް ްބާވަތްބާވަތުގެ ކުދިންނަށް

ް ްއަޅުަގނޑު ްއެކީަގިއ ްމުހިއްމުކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްމިީއވެސް ްވާތީވެ ްއިތުރަށ2214ްްްކަމަށް ްބަޖެޓުގައި ްައހަރުގެ ވަނަ

ނގުްބިތްްމިހާތަނަށްްހިމަނަންްބޭނުންވާްތަޢުލީމީްދާއިރާއާްުގޅޭްކަމެއް.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމާކުރަތުގެްބަނދަރުގެްހުޅަ

އަިއއިރުްއޮީތްނުހެދި.ްބަނދަރުްފުރިހަމައެއްްނުވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއެްބިތްްހަދަންްއެބަްބޭނުންވޭ.ްހަމަެއއާެއކީްމިހާތަނަށްް

ރާއްޖޭގެްހެދިފައިްހުރިްބަނދަރުތައްްހަދާފައިްހުރިއިރުގައިްޖެޓީތައްްމިްހުންނަނީްޢާއްމުކޮށްްއެއްްމީޓަރުގެްފުޅާމިނުގަ.ް

ްޖެޓީްއެހެން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ްހަނިކޮށް ްވަރަށް ްނެތް. ްމީޓަެރްއ ްއެއް ްފުޅާމިން ްެޖޓީގެ ްމާކުރަތުގެ ނަމަވެސް

ް ްޭބނުންވޭ ްއެބަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްެވްސ ްކަންތައް ްހަމައެއާއެުކއެީކަގއ2214ްިފުޅާކުރުމުގެ ްހިމަނަން. ްބަޖެޓުަގއި ގެ

ްއޮންނަ ްމި ްނެރު ްފަޅުގެ ްމާކުރަތުގެ ްނެރު؛ ްގޮތަށްްމާކުރަތުގެ ްހުންނަ ްނެރު ްބަނދަރުތަކުަގއި ްހެދިގެންދާ ްޢާއްމުކޮށް ނީ

ްއެހެންވީާމ،ްމާކުރަތުެގް ްކުރިަމތިވޭ. ްދަތިއުނދަގޫތައް ްަސބަބުން ްޭއގެ ްގޮތަށް. ްވާ ްނޫން،ްެއއްކޮޅަށް ްގޮތަކަެށއް މެދަށްވާ

އިތުރުކުރަންްވެސްްހަމަްއެބަްބަނދަރުގެްނެރުްމެދުކުރުމަށްްޓަކައިްމާކުރަތުގެްބަނދަރުގެްއިރުމަތިންްސަތޭކަްފޫޓުވަރުް

ްހުޅުުދއްފާރު؛ް ްރްއަތޮޅު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްެއކު ްާފހަގަކުރުމާ ްއެާހްމުހިއްމު.ްއާދެ،ްިމކަންކަން ްހަމަ ޖެހޭ.ްއެކަންެވސް

ްނަރުދަމާ؛ް ްނިޒާމާއި ްފެނުގެ ްބަލައިާލއިރު ްހުރިގޮތަށް ްކަންތައްތައް ްއެރަށުގެ ްރަށް. ްއަނެއް ްާދއިރާގެ ނޑުގެ އާދެ،ްއަުޅގަ

ްްފެނާއި ްނިޒާމު ްރ2213ްްެނަރުދަމާގެ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްހިމެނިފަވަނަ ްއޮތީ ްއެހެންވީމާ،ްކަމަންޑޭޝަނުަގއި .

ް ްއޮތްކަނ2214ްްއެކަންެވސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްފާހަގަކުރަމުންްވަނަ ހަމައެއާެއކުެއކީަގިއްް،ޝުކުރުެވރިވަމުންް،ެވސް

ްބޭނުނ2214ްް ްބަޖެޓަްށްއިތުރުކުރަން ްއަހަރުގެ ްދާއިރާއާވަނަ ްތަޢުލީމީ ްއަންނައިރުްް.ގުޅޭްްާވ،ްހަމަ ްމިހާހިސާބަށް މިހާރު

ްކޮންމެވެސް ްއެްއަޅުަގނޑަށް ްފާހަގަވެސް ްދާއިރާއާވަަރކަށް ްތަޢުލީމީ ްކޮށްެލވޭ ްބައެއްްްބަ ްބޭނުންތެރި ްމުހިއްމު ގުޅޭ

ނުޑގެްދާއިރާގެްކަންކަންްމިހު އެކަްން،ްނުހިމެނިްހުރީތީވެްބަޖެުޓގައިްރަުށގައިްވެސްްެއދުމަށްފަހުގައިްވެސ3ްްްރީްއަުޅގަ
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ހުޅުދުއްފާުރްް.ްއެހެްނވީމާ،ގެްޓިނުތައްްހުރީްވަރަށްްާބވެފަެއކީްފާހަގަކޮށްލަން.ްހުޅުދުއްފާރުްސްޫކލުއަޅުަގނޑުްހިތާމަާއް

ްއާ ްޓިނު ްފާހަގަކޮށްލަްންސްކޫލުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކުެއކީަގއި ްދެން ްހިނގަން. ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްަމސައްކަތް ކުރުމުގެ

ްސަރުކާރ2214ްްު ްމިދިޔަ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުެގ ްސަރުކާރުްް،ވަނަ ްއިއްތިހާދުް؛ނިމިދިޔަ މުޙައްމަުދްްޑރ.ް،އާެދ،ްޤައުމީ

މަނިކުގެްސަރުާކރުގައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްްމުޙައްމަދުްަވޙީދުްޙަސަންްކުީރގެްރައީސްްޑރ.،ްގެްމަނިކުްވަޙީދުްޙަސަން

ްމި ްކިލޯްވިދާޅުވެަފއި ްދުއިސައްތަ ްހުޅުދުއްފާރަށްްވޯއޮންނަނީ ްއަތޮޅު ްރ. ްސްޓޭޝަެންއ ްޕޮލިސް ްޖަނަރޭަޓރަކާއި ުޓގެ

ްއެހެންނަމަވެސްްދެއްވާނެް.ކަމަށްްލިބިދެވޭނެ ްްކަމަށް. ްމި ްނެތުމ2214ާެއަކންކަން ްފެންނަން ްބަޖެުޓަގއި އެކީަގއިްްގެ

ްައޅުަގނ ްފާހަަގކުރަްނ.ްއެހެންނަމަވެސްއެކަން ްމިްޑު ްމިހާރު ްއުއްމީދުކުރަން ްސަުރކާރުންްއޮތްްްައޅުަގނޑު ް،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްމި ްރައީސްކަމުަގއި،ްވެިރކަމުަގއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްވެގެންދާނެްޔާމީން ްހަމަ ްއެްކަންކަން ްވަރަށްްްކަމަށް.ްއަދި ކަމަށް

ްމަސައްކަތްް ްބޮޑަށް ްދާއިާރެގ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްކަމަށް. ްމ3ްްިކޮށްދެްއވާނެ ްވާހަކަ ްރަށުގެ

ނޑުްނިސްބަތްވާްރ.ްެވސްހެންނަމަކޮށްލެވުނީ.ްއެހިއްސާ ވަގުތުްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްްއަތޮޅުަގއިްމިްއަޅުގަ

ްއެބަ ްދާއިރާެއއް ްއެްްނުވާ ްހައިިސއްޔަތުން ްދަިރއެްއގެ ްއަތޮޅުގެ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމާ، ްދާއިރާ. ްއަލިފުށީ ްެއއީ ްވޭ.

ްެއގޮ ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްހަމަ ްހިއްސާކޮށްަލން ްވާަހކަ ްދާއިރާގެ ްއަލިފުށީގެ ްއަލިފުށި. ްތުން ްސްކޫލުގެ ްއާއި 6ްނަރުދަމާ

ރޫމުެގްކްލާސ6ްްގެްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއިްސްކޫލުްްވަނަްއަހަރުެގްބަޖެޓުަގއިްއޮްތއިރުަގއިްމ2213ްިރޫމެއްގެްވާހަކަްކްލާސް

ްއެބަ ްއެހެންނަަމވެސްްވާހަކަ ްވާހަަކއެއްްއޮތް. ްވާހަކަްނަރުދަމާގެ ްނަރުދަމާެގ ްއަނެއްކޮޅުން ްއަްނެތް. ވަނ2213ްްަކީ

ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްއެކަންްއަހަރުގެްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްރެކަމަންޑޭޝަުނގައިްެވސްްހިމަނާފައިްއޮތް

އިމުކުރުމަކީްވެސްްހިމެނެންްބޭނުންވޭްއަލިފުށީގަ.ްހަމައެހެންމެްފެނުގެްނިޒާމުްޤާްއެްނަރުދަމާގެްކަންތަްއްވެސްް،ވެސް

ްމި ްބޭުނންވެފަިއވާވަްއަލިފުއްޓަށް ްއިންޖީނުކަމެްގުތު ްއައު ްހަމައެހެންމެ ްހިނގަމުންދާްއް. ްމިހާރު ްއެއީ ްއެުޅން ްގެެއއް

ްުއފަލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަން ްކާމިޔާބުކަމާްކަމެއް. ްގޮސް ްހަމަ ްހިނގަމުން ްއަިދްއެކަން ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއެކަްންްއެކީ ެއކު

ްހަމައެއާއެުކއެ ްދެން ްއުއްމީދުކުރަން. ްކަމަށް ްދުރުނިމިގެންދާނެ ްމިދިޔަ ްބެހޭްްީކަގއި ްކަރަންޓާ ްއަލިފުށީގެ ްމާޒީަގއި ނޫން

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެަކންްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަލަތައްްނިކުމެގެްންއައިސްަފއިވާްތަފާތުްމައްސަ ކައިްކަންްއަުޅގަ

އިްންމަސަްއކަްތކޮށްދެއްވާެންކަމަށްްއުއްމީދުުކރަން.ްހަމަްއެހެންމެްދެވަނަްްއްަސސާމުއަދެއްާވްވެސްްކަރަންޓުެގްޚިދުމަތް

ްރ.ްރަ ްގޮތުަގއި ްމިރަށެއްގެ ްމިދިަޔްްމިްސކިތެއްްއިއޮތީ.ްރ.ްރަސްގެތީމުގަްްސެގތީމު ްެއއީ ްކަންތަަކކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ

ްއެްއަހަރު ްބަޖެޓުގައިްވެސް ްއަިދ ްދެއްެކވުމުން ްވާހަކަ ްއަުޅގަްްކަމެްއެގ ްހިމެނިފަވެސް ްހިތުން ްއޮތީ.ްނޑު އި

އޮތީ.ްެއއީްްދެްކުލާސްޫރމެއްގެްވާހަކަްމިްގައިމިސްކިތުގެްވާަހކަްއެއްްްނެތް.ްސްކޫލުއެްއަހަރަކުްްއެހެންނަމަވެސް،ްމި

ް ްގޮތުން ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާމިހާރު ްކަމެއް. ްއޮތް ްނިމިފައި ްރަސް، ްމިްސކިތްްރ. ގެތީމުގެ

ނޑުްޭބނުންވާްވާހަކަްދަންނަވާހިމެނެންްއަޅުްްއަހަރުގެްބަެޖޓުގައިްމަސައްކަތްްމިްރާްތކުރުމުގެްމާއިް،ބިނާކުރުމުގެ .ްލަންގަ

ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއިްރ.ްރަސްގެތީމުގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމު.ްނަރުދަމާްނިޒާމ2214ްްުއިތުރުންްް،ހަމަްއެހެންމެއަދިް
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ްވާހަކަް ްބޭނުންވާ ްދަންަނވާްޤާއިމުކުރަން ްރ.ްލަން.ވެސް ްއަގޮޅިތީމު. ްްގެްއަގޮޅިތީމުްްރ. ކުލާސްރޫްމ4ްްސްކޫލަށް

ްގެްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓ2214ްު،ްދެްކުލާސްރޫމު.ްއެހެންވީމާހުރީްއައިއިރުްނިމިފައިްްމިހާތަނަށްް،ބޭނުންވެފައިްއޮްތއިރު

ްއޮވޭްގެްމަސަްއކަތްްނިމިގެންދާނެތެރެއިންްއަެނއްްދެްކުލާސްޫރމު ނޑަށްްފެންނަންްއެބަ .ްއެކަމަށްްަޓަކިއްކަމަށްްއަުޅގަ

ްމިސްކި ްއެާއއެީކގަިއ ްހަމަ ްއަދި ްޝުކުރުވެިރވަން. ްއިމާރާތްކުރުން ްއަހ2214ްަތް ްއޮތީތީވެްވަނަ ްހިމެނިފައި ް،ުރގައި

ްޝުކުރުދަންނަ ްއެކަމަށް ްއެއީ ްހިމެނިފަްއިގ2213ްަވަން. ްއެހެންނަމަވެސްެވސް ްކަމެއް. ް ްއޮތް ްފަްއި އިާސްދައުލަތުަގއި

ްއޮތީ ްުނވެ ްއެކަންކަން ްޙަޤީޤަެތއް.ްބޯަޅދަ.ްނެތީމާ ްބޮޑު ްއޮތް ްއެނެގން ްޢާއްމުކޮށް ްތަރައްީޤކުރުންއެީއްހަމަ ިމީއްް،ނޑު

ްކޮމިޓީގެްް،މެންޑޭޝަްނގައިްރިކޮްގ2213ްެ ްއެެހންވީމާރިކޮމެންޑޭްްބަޖެޓު ްކަމެއް. ްއޮތް ްއަހަުރގ2214ްްެ،ްޝަންގަިއ ވަނަ

ް ްއެކަން ްއެހެންމެބަޖެޓަށް ްހަމަ ްބޭނުން. ްއަޅުަގނޑު ްޕޯއަގޮޅިތީމުް،އިތުރުވާން ްހެލްތު ްނެތް.ްަގއި ްއަދިައކު ސްޓެއް

ްދިވެހިރާ،ްއެހެންވީމާ ްމިއީ ްއެޅުން ްޕޯސްޓެއް ްރަށްތަކެއްގައިހެލްތު ްގިނަ ްަވރަށް ްއެއްޗެއްްްއްޖޭގެ ްހުރި ްޢާއްމުކޮށް ވަަރށް

ްއައިއިރު ްއެް.މިހާތަނަށް ްތަނެއް. ްހެންވީމާހުރި ްއަޅަ، ްޕޯސްޓެއް ްހެލްތު ްހަމ2214ްަން ނޑު ްއަޅުގަ ްިއތުރުކުރަން ގައި

ނޑުްތަްބޭ ރިކޮމެންޑޭޝަްނގައިްގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީގ2213ްެރައްޤީކުރަންްނުންވޭ.ްރ.ްއަތޮޅުްވާދޫްައށްްބަލައިލާއިރުްބޯޅަދަ

ނޑަށްްއެނގިްަގއިްެއކަްންހިނގަމުންދ2214ާހިމެނިފައިވޭ.ް ްގޮތުންްްޢަމަލީްަފއިްއެބަްއޮތް.ްެއހެންނަމަވެސްކަމަށްްއަޅުގަ

ްވެސްްއެކަީށގެންވާްކަމެއް.ްނަރުދަމާގެްިނޒާމުްޤާއިމުކުރަންްހަމަްވާދޫްްއޮތުމަކީްސްނުގޮއަދިްހިނގަމުންދާތީްފެންނަމުންް

ް ްވެސް ްއަށް ނޑ2214ްުބޭނުންވޭ.ްއެބަ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއިތުރުކުަރން ްއެކަން ްކުލާސްރޫމުްއަށް ްދެ އެބަްްއެދެން.ްސްކޫލަށް

ްއެއާެއކުެއކީް.ބޭނުންވޭ ްަހމަ ްއަދި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކަމެއް. ްބެހޭ ްފާޚާނާތަޢުލީމާ ްދެ ްއެަބްްަގއި ްއިތުުރކުރަން ވެސް

ނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާްގޮތުން އެއް.ްައދިްއެންމެްފާޚާނާްއަކީްެއއީްމިހާރުްހުންނަނީްއެންމެްފާޚާނާްބޭނުންވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުްފާހަަގކުރަން.ްޞިއްޙީމިންވަރެއްްކަމުގަްމަދު ކޮށްްތިންްޢާއްމުްއެބަްބޭނުންވޭ.ްރާނަންމަރުކަޒުގެްވަށާފާރުްްއިްއަުޅގަ

ްމިފޫޓަްހަތަރު،ްފޫޓު ްއުޅެނީ.ްހަމަ ްރާނާލައި ްބަިއވަުރްއަހަރުގެްްށް ނުޑްއެދެން.ްބޭނުންވާ ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަން ަބޖެޓަށް

މެންނަށްްމިހާތަނަށްްހަމަްއޮތްކަންްައޅުަގނޑުްފާހަގަކުރަން.ްެއއީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުްވެސްްކަންތައްތައްްކޮންމެްރަށަކަށް

ްމާްދުރުްއަިއއިރު، ްވަރަށްއްޒީއަކުނޫން ްަސގާްސުރެ ްކުރުމުގެ ްކަްނތައްތައް ްގިަންގިނަ ްވަރަށް ްއާދަ ްނުވަތަ ފަތް

ްށްކަފުދޭވަރައާދަްްމިްއެދުމާ،ްޔިތުންްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތަކަށްއަދިްހަމަްއެހެންމެްރައްްކަންތައްތައްްކޮށްދޭންްބުނުމާ،

ނ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަން ްއެހެންނަމަވެސްބޮޑަށް ްފާހަގަކުރަން. ްަދއުއަްުޑ ްވަރުހުރިޅުަގނޑުމެންގެ ްންްކަވަރަކުންްލަތުގައި

ްވާނީ ނޑު،ްްކަންކަން ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއެންމެހައި މިއީ

ްއަތޮުޅގެ ްހިްއަޅުަގނުޑގެ ްވާހަަކ ްދާއިރާގެ ްދެންއްސާްއަލިުފށީ ްަރއީސްްކުރުމަށްފަހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި .ްއަޅުަގނޑު

ްރ.އްސާހި ްބޭނުންވޭ ްްކޮށްލަން ްރަށެއްއަތޮޅުގެ ްދާއިރާއެއްގެ ްއަތޮުޅެގްއެހެން ްވާހަކަ.ްްައޅުަގނުޑގެ ްފައިނުގެ ކަމުގަިއވާ

ްފަށާފަ.ފައިނު ްހަދަން ްއޮތީ ްބަނދަރު ްމިްގެ ްއެއީ ްވެސް ްބަނދަރަކީ ްނުނިމި. ްރާއްޖެއަދި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަށްްއަދު

ްގިނަ ްވަރަށް ްމިހާބަލައިލާއިރު ްރަށްރަށެއްގައި ްނިމިފަ.ގުަނ ްހަދަިއ ްލިްރު ްލުއިފަސޭހަކަން ްބަނދަރުގެ ްއެ ބެމުންދާްއަދި
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ްއެހެންނަމަވެސް ްއަތޮްކަމެއް. ްނުރ. ްއޮތީ ްއަދި ްބަނދަރު ްފައިނުގެ ނޑުދޮށަށްްޅު ްގޮ ްދޯނި ްޒަމާނުގައި ްކުރީ ްހަމަ ހެދި.

ްއޮގާތްކޮށްލާ ްަފއިކުރި ްއަރައިފައި ްއޮންނަނީފޭބުޅާަލއިގެން ްމި ްކަންތަްއ ްއޮް.މުގެ ްގޮތަށް.ްާޅލައިގެފައިކުރި ްއަރާފައިބާ ން

ްއެހެންވީމާ ްމަ، ްއެ ްއަވަހަކަށް، ްއެންމެ ްީވ ްމަަސއްކަތް ްއެހެްނވީމާއެ ްކަމެއް. ްއޮތް ްނުނިމި ްފަށާފައި ްސައްކަތަކީ ެއް،

ްއެހެ ްހުންނާނެ. ްހިސާބުތަކުަގއި ްއެކި ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްމި ްކަންތައްަތއް ްބަިއވަރު ްންވީމާޒާތުގެ ްހުރިް، ްނުނިމި ފަށާފައި

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަންަގަވއިދެއްވުމަށް ްމަސަްއކަތް ްއެ ްއިސްކޮށް ްއެންމެ ްެތރެއިން ްނިންމުމުގެ އެދެްންކަންތައްތަްއ

ްދެން ްއެދެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަރުާކރުން ްއަދުގެ ްސަރުކާރުން، ްބޭނު، ްފާހަގަކޮށްަލން ްމުހިއްމުްއަޅުަގނޑު ްބައެއް ންވާ

ްއަޅުަގނަޑކީްމިްއަނެއްް؛ކަންތައްތަކަކީް ްައތޮޅުްތިމަރަފުއްތ.ްަވގުތުްްކަަމކީ ތ.ްް،ވާީތވެްކަމުގައިްްމީހެއްޓަށްްބައިެއޅޭ

ނޑުްިހއްްތިމަރަފުށީގެްވާަހކަްއަތޮޅު ހިއްކުންްފޭސްްއަތޮޅުްިތމަރަފުށީގެްބިންްކޮށްލަްންބޭނުން.ްއާދެ!ްތ.ސާެވސްްއަުޅގަ

ނޑަށްްމިްމިހާރުްފުރިހަމަނުވެްއޮތ2ްްފޭސްްް،ނިމ1ްި ެވްސްްގެްކަންތައ2ްފޭސްްްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްެއއާެއކުެއީކގައި ްހަމަ ްއަދި ްއެދެން. ްައޅުަގނޑު ްފުިރހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ްގެްނގޮސް ްކުރިއަށް ްއަހަުރގ2213ްްެހަމަ ވަނަ

ްހިމެނިފައިވާަކމާ،ބަ ްއަދި ްފާހަގަކުރަންްޖެޓުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުފެންނަ ްހިމެނިފައިވާތީ ްމިފަހަރު ވަަނ2213ްް.

ކަމަށްްޝުކުރުވެިރވަން.ްްވެސްްއޮތީީތެވްއެްމިއަހަރުްއި،ފަޮއވެްތަރައްޤީކުރަންްމަރުކަޒުްްގެްުކޅިވަރުްްއިނާއަހަރުްޒުވާނުން

ް ްހޯލް ްްހެދުންސްކޫލް ްޝުކުރުވެރިވަން. ްއޮތީތީވެ ްއަދި ްޝުކުރުވެރިވަން. ްއޮތީތީވެ ްހެދުން ްޮގޅި ްކަންކަންްއެޕޮލިސް

ްވެގެްނވާނެ ްއަޅުަގނޑުްމިއަހަރު ްމިްކަމަށް ްކަންތައް ްފޫބެއްދުމުގެ ްެގއްުލން ްލިބިފަިއވާ ްސުނާމީގައި ްއުއްމީދުކުރަން.

ްއެއަ ްއޮތީތީވެ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުަގއި ްއޭގެްހަރުގެ ްުޝުކރުވެރިވަން. ްކަމަށްވެސް ްބަޖެޓަށ2214ްްްއިތުރުން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްބިމު ްއޮތް ްހިްއކާފައި ްމިހާރު ްތެރޭަގއި ްކަންަތއްތަުކގެ ްބޭނުންވާ ްޭލންޑުޔޫސްއިތުރުކުރަން ްބިން އެްއގޮތަށްްްޕްލޭނާްަގއި

ްހަދައިދި ްްނުމާ،މަގުތައް ްސަރަހައެ ްހިމެނޭްއްދުއެއަރޕޯުޓގެ ްއެއާެއކުެއކީަގއިްްެވސް ްހަމަ ްއަދި ްއެދެން. ގޮތަށް

ްކުިޅވަރުް ްވަްގެޒުވާނުންނާިއ ްެފންސުށާމަުރކަުޒގެ ްރޭނުމާއި ްހިްވެސްްޖެހުންފާރު ްއެދެން.ްއަޅުަގނމަނައިިދނުމަށް ުޑ

ކިތްްވަގުތަށްްބޭނުންވެފައިްއޮތްްކަމެއް.ްއެްމިސްްޞާލިޙާތުްމަރާމާތުކުރުންްއެއީްވަރަށްްބޮޑަށްްމިތުއްބާޤިޔާްލްމަސްޖިދު

ޓަށްްބޭނުންވެފައިްެވސްްމިއަުދްތިމަރަފުއްްއެއާއެުކއެީކަގއިްބަނދަރުްބޮޑުކުރުމަކީހަމަް.ްައދިްހުރީްވަރަށްްބޮޑަށްްބާވެފަ

ކޮންމެެވސްް،ްންވީމާތްްމިންވަރުންްދަތިވަމުންދާކަންްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުަރން.ްއެހެއޭގެްސަބަބުންްމިހާރުްއޮް.އޮތްްކަމެއް

ްހުށަހަޅަންްބޮޑުކުރަންްބަނދަރުްދަމާލެިވގެންްއެްއކޮޅަކަށް ްއަުޅަގނޑު ްޚިދުމަތްް.ވެސް ްކަރަންޓުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި

ްވެސްްއިތުރަށްްތަަރއްޤީކުރަންޖެހިފައި...

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަރު.ްއާދެ!ް ްއިތުރަށްްހުބަްގެބަޖެޓުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދިވެސް ްމެންބަރަކ7ްްުްްސުކރެއްވުމަށް ޢިްއޒަތްތެރި

ްސކުރުމަށްްޓަކައިްދެންްބޭްއޭވްނަށްްދެންްއަޅުަގނޑުްބަޖެޓަށްްބަހުތިްބޭފުޅުންްގަންނަވާފަިއވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްއެދިަވޑައިް

ްބޭ ްއެ ްފުރުޖަލްސާއެްއގައި ްމިޞަތުފުޅުންަނށް ްގެންާދނަން. ްމިހާްއަރުވަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންްވަގުތު ްއިތުރު ހިސާބުން

ް ްއެްއވެސް ްމިޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުންގެްްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާފަިއާވ ްވާހަކަެދްއކުމަށް ވަގުތު

ނޑުްްބޭފުޅަކުތެރެއިންްއެްއވެސްް ްމަޖިލީހުގެްްލާނީ.ްދެންްސާްނިންމައިމިްހިސާބުންްމިއަދުގެްޖަލްނެތުމާްއެއްކޮށްްއަުޅގަ
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ް
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