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  ދުޢާ .1

 

  :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:

ް.2213/3/13މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް.ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމްްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްިރޔ4ްާައއިޓަމު ްދެންނެވިފައިވާް. ްކަމަށް ްއެޖެންޑާުކރާނެ ްޖަލްާސގައި ްިމއަދުގެ ްއެންގުން. ްއަންގާ ސަތުން

ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުެގ ްއިތުބާރު ްހުށަެހޅިފައިވާ ްަމއްޗަށް ްރައީސްގެ ްަނިއބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމައްސަލަް، މި

ް ްކަމަށް ްގެންދެވި ްއަނުބރާ ްފަރާތުން 22ްްހުށަހެޅުއްވި ްރައީސަށ2213ްްނޮވެމްބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްލިޔުުމން ަގއި

ްހަމަޖެހިފައިާވް ްބޭއްވުމަށް ްމިއަުދ ްއިޢުލާނުކުރަން. ްގެންަދވައިފިކަުމގައި ްއަނބުރާ ްމައްަސލަ ްމި އަންަގވާފަިއވާތީ

ް 9:32ްކޮމިޓީތައް؛ ްއަހަރ2214ްަގައި ްކޮޓަިރްވަނަ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްދިރާސާކުރައްވާ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރައްވާ ށް
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11:15ްަގއި.1ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްޤައުމީްސަލާމަތުގެ ްކޮޓަރ11:15ްްިގައި.2ްަގއި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްތަރައްޤީ ޤައުމީ

ްަގއި.3ގައިްއިމްތިޔާޒުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:22ްްިަގއި.3ް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ްުސވާލު.ްމ5ްިޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިޢުފާދެއްވާަފއިވާތީްެއްންސްްކޮމިޝަންގެްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްމެންބަރަކުްއިސްއިލެކްޝަް-6ް.6.1ްޑާްައއިޓަމުއެޖެން

އިލެކްޝަންްސްކޮމިޝަންެގް،2228/8ްމެންބަރުގެްބަދަލުގަިއްމެންބަރަކުްޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށްްޓަަކިއްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ވަނަްމާއްާދގެް)ނ(ގައިްވާްގޮުތގެްމަތީންްޢާއްމުކޮށްްއިޢުލާންކުރުމުން،ްއެްަކމަށްްއިޖާބަދެއްވިްބޭފުޅުންެގ4ްްޤާނޫނުގެް

ްރަ ްތެރެއިން ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނަންފުޅުަތއް ްާވ171ްްއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ް)ށ(ގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްުގޅޭް ްމައްސަލައާ ްިނންމެވުމަށް ްގޮތެއް ްދިރާސާކުރަްއވައި ްމައްސަަލ ްމި ްއިޢުލާންކުރުމާއި ްމަޖިލީހުގައި ްމަތީން ގޮތުގެ

ްަރއީ ްމައްސަލަ. ްފޮުނވުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިއްަވވާލަދެްއވުމަްށްދާއިމީ ްމަޖިލީހަށް ްސިޓީފުުޅ ްފޮނުްއވި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއަމީންޢާއްމުގެްއަރިހުންްައޅުަގނޑުްއެދެން.ް

ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްަރީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްއިެލކްޝަންސްްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްވެދުންސަލާމަށްފަހު ޝާހިދަށް.

ްމެންބަރަކުްކޮމިޝަ ްބަދަލުަގއި ްމެންބަރުގެ ްެއ ްއިސްތިުޢފާދެއްވާފަިއވާތީ ްމެންބަރަކު ްެތރެއިން ްމެންބަރުންގެ ންގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާޫނނު ްޓަަކއި 2228/8ްޢައްޔަންކުރުމަށް ،ް ްާޤނޫނުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްމާއްާދގ4ްްެިއލެކްޝަންސް ވަނަ

ްއެކަމަށް ްއިޢުލާނުކުރުމުން ްޢާއްމުކޮށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްފެންނަްް)ނ(ގަިއވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ އިޖާބަދެއްވި

އަްލފާޟިލްްމުޙައްމަދުްޠަލާލުް/ްް-1ތިންްބޭފުޅުންގެްނަންފުޅާއިްެއްބޭފުޅުންގެްމަޢުލޫމާތުްމިްސިޓީއާްެއކުްފޮނުވީމެވެ.ް
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މަދުްރިޝްވާްން/ްއަލްފާޟިލްްމުޙައްް-3އަލްފާޟިްލްއިސްމާޢީލްްޙަބީބުްޢަބްދުއްަރޙީމުް/ްހ.ްނީޓު.ްް-2ގ.ްފިނިވިލު.ް

ް ްނަންބަރު ްއާދެ!ްޤާނޫނު ްހަބަރުގެ. 2228/8ްްހ. ްޤާނޫނުގެ ްކޮމިޝަންގެ ް)ނ(ަގއިާވ4ްްއިލެކްަޝންސް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްޓަކައިް ްމަޢުލޫމާތަށް ްނަންތަްއްވެސް ްބޭފުޅުންގެ ްއެހެން ްއިޖާބަދެްއވި ްއެކަމަށް ްއިޢުާލނުކުރުމުން ްޢާއްމުކޮށް ގޮތުގެމަތީން

.ްޚާދިމްކުމް.2213ްޮނވެމްބަރ1435ް.19ްްުމުަޙއްރަމ15ްްްވެ.ްއިޙްތިރާމުކުރެްއވުންްއެދެެމވެ.ްމިްސިޓީއާްެއކުްފޮނުވީމެް

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާބެހޭްމައްސަލައެްއ،ްކުަޑހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްތަމްސީލުކުރާް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެްއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަް ްހަަމއަށް ްމިއަދާ ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޢުލާނުކޮށްފަ. ްވަނީ ްއެމް.ޑީ.އޭ ްގޮތުަގއި ްވެްސްޕާޓީއެްއގެ ިއއިރުަގއި

ް ްލާޒިމުކުރޭ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްއެކަންވެސ241ްްްޤާނޫނުއަސާސީން ްކަމަށް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްޖާގަެއއް ކޮމިޓީގެ

ްގޮތުންް ްއެކުަލވައިަލްއވާފަިއވާ ނުޑ ްއޮިނގަ ްކޮމިީޓގެ ްެއާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްއަދި ްނެތް. ްކަަށވަުރެވފައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްލ5ްިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދާްސްލޮޓު ްއެކަމަކު ްލިބިފައިވޭ. ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްކަމަށް ބެންޖެހޭނެ

ްދަންނަވަން.ް ްވަހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑު ްވެފަިއނެތީތީވެ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްެވސް ްއައިއިުރގައި ހަމައަށް

ްދޭ ްޕާީޓއަކާ ްވަކި ްތަނުަގއި ްމި ްކަމެއްތޯ؟ ްހިނާގ ްކިހިނެްއވެގެން ްޢަމަލުކުރުމަށް،ްމިއީ ްގޮަތކަށް ްަވކި ތެޭރގަިއ

ްަގވާއިދަށްް ްނުވަތަ ްއޮތީތޯ؟ ްަބޔާންކޮށްފަިއ ްމާއްދާއެްއގައި ްނުފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްބޭއްިވްް ްސިއްރުން ްޮކމިޓީން ްާޢއްމު ްދުވަސްތަުކގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިދިޔަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިދެންނެވިހެން

ް ްއެނގެންޖެހޭ.ްބައްދަލުވުންތަުކގައި ްއެބަ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްމި ްއޮތީތޯ؟ ްނިންމާފައި ްނިންމުމެއް އެފަދަ

ނޑުްދަންނަވާނީްމިްކުރެވެނީކީްޤާނޫނުއަސާސީގެްރޫހާްއެްއގޮތްވާްގޮުތގެްމަތީންްހިންގޭް އެހެންނޫންކަމަށްްވާނަމަްއަޅުގަ

ބަހުންްމިކަމާްހަވާލުވިްބޭފުޅާްއަށްްވެސްްއަޅުަގނޑަްށްމަޖިލީހެއްްނޫނޭ.ްތަކުރާރުކޮށްްއަޅުަގނޑުްެއކިްގޮތްގޮތުންްައނގަ

ްލިބިފައެްއް ްައޅުަގނޑަކަްށ ްޖަވާެބއް ްއެްއވެްސ ްވެސް ްައއިއިރު ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްމިކަން ްއެހެންނަމަވެްސ ދެންނެވިއްޖެ.

ްެއމް.ޑީ.އޭްނުހިމެނޭްހިނދު،ްއެއީްޤާނޫނުއ241ްަނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްމިްމަޖިލީހަކީް ސާީސއާްޚިލާފަށްްކޮމިޓީަގއި

ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮްށ،ްމިއީްނިޒާމީްމައްސަލަެއއްގެްގޮތުަގިއްއަޅުަގނޑުްެނގީ.ް ްހިނގާްމަޖިލީހެއްްކަމުގައިްއަުޅގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމެންބަރަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަްއަސލައިަގއި ްވިދާޅުވި ްތިޔަ ންނަށްްދެންމެ

ްލިބުމާް ްހައިިސއްޔަތު ްޕާީޓއެްއގެ ްމަޖިލީހުގައި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.އޭ ްކޮމިޓީތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވެސް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްބަދަލު؛ ްގެންނަންޖެހޭ ްކޮމިޓީތަކަށް ްއަށ241ްްްގުިޅގެން ްކޮމިޓީ ްބުނާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްމަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަދަލުތަކާ ްގެނެސްެދއްވުމަށްްއަންނާނެ ްގޮތެއް ްހަމަައށް ްައޅުަގނޑާ ްކަމުގައި ްެއ ޝްވަރާކުރަްއވައި

ްެއް ްމަނިކުފާނު ްހަާވލުކޮށްފަ.ްއެ ްމެންބަރާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްރަީއސް،ްިދްއގަރު ްަނއިބު އަޅުަގނުޑްވާީންމަޖިލީހުގެ

ްވިދާޅުވެަފއި ްަކއިރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެގންދަވާ ްޔަޤީްނކޮށްއަުރވަްންްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަމުން ނޑު ްައޅުގަ ވަނީ.

ް ްމެންބަރަށް، 241ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްބައްދަލުވުެމއ241ްްްނުވަތަ ްކޮމިޓީގެ ްުބނާ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެަކން ްނޯންނާނެ. ްބައްދަލުވުމެއް ްގޮތަށް ްނުހިމެނޭ ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތްތަެކއްްމެންބަރަ ްމަޖިލީހުގެ ްމެނުީވ ްމަތީން ްގޮތެްއގެ ްބުާނ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްއަުރަވން. ްޔަޤީންކޮށް ށް

ްކޮމިޝަްނގެް ްއިލެކްޝަންސް ްެއއީ ްސިޓީފުުޅ، ްފޮނުއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެންމެ ްައޅުަގނުޑ، ކުރިއަކަށްނުދާނެ.

ްއިސްތިޢުފާދެއްވާަފއިވާތީ ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން ްަޓކަިއްްމެންބަރުގެ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްމެންބަަރކު ްބަދަލުގައި ްމެންބަރުގެ އެ

ް ްނަންބަރު 2228/8ްްޤާނޫނު ްާޤނޫނުގެ ްކޮމިޝަންގެ ްޢާއްުމކޮށ4ްްްިއލެކްޝަންސް ްގޮތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްނަންފުޅުތައް ްބޭފުޅުންެގ ްއިޖާބަދެއްވި ްއެކަމަށް ނަށްްއިޢުލާންކުރުމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްފޮނުއްވިްސިޓީފުޅުންްއެްިއވިގެންދިަޔއީ.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްބުނާްގޮތުގެްމަތީންްމިްމައްސަލަް

ދިރާސާކުރެވުމަށްްމިނިވަންްުމއައްަސސާތަުކގެްކަންތައްަތކާްބެހޭްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުިވއްޖެްކަމަށްްނިންމަން.ްނިޒާމާްބެހޭް

ްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާމިރު.ްްމައްސަލަެއއް،ްުކޑަހުވަދޫ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ވަނަްމާއްދާަގއިްބަޔާންކުރަނ241ްްީޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްމިްނެގީްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްޚިދުމަ ްމަޖިލީހުގަިއްކޮމިޓީއެްއްއޮންނަްނވާނޭ.ްމިްސަލާމަތީ ްރައްޔިތުްނގެ ްގެންިދއުމަށް ްބަލަމުން ްގޮތް ްހިނގާނުހިނގާ ތް

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިމަނަންވާނޭ. ްމެންބަރުން ްސިޔާީސްޕާޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމަޖިީލހުގައި ކޮމިޓީގަިއްރަްއޔިތުންގެ

ްހިމެނިފަ ްމެންބަރަކު ްއެމް.ޑީ.ޭއެގ ްއަދި ނޑުމެްނގެްދަންނަވަނީ ްއަުޅގަ ްނުބޭއްވުމަކީ ްބައްދަލުވުެމއް ްކޮމިޓީގެ އިނެތޭ.
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ްލިބިފައިވާކަންް ްފުރުޞަތު ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުވަިއގެން ްނަމެއް ްތަނަށް ްއެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްނުވަތަ މެންބަރަކު

ްކަށަވަރުކޮށްދޭްއެްއވެސްްކަަށަވރުކަމެއްްކަމަކަށްްއަޅުަގނެޑްއްނުދެކެމޭ.ްއެހެންކަމުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގިއްޖެ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްތިޔަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެް ްހަވާލުކޮށްަފއޭ. ްވަނީ ްިރޔާސަތުްނ ްރައީސާ ްނައިބު ްމަޖިލީހުެގ ްޓަަކއި ްހައްލުކުރުމަށް ްކަންތަްއ ްތިޔަ ދަންނަވަނީ

ނޑަށްްޔަޤީްނކޮށްދެއްަވއޭްއެްމަޝްވަރާަތއްްކުރިއަށްްދާްކަމަށް.ްނައިބުްރައީސް،ްައޅުަގނޑާްހަމައަްށްމަނިކުފާނުްއަޅު ގަ

ްމިް ްއަޅުަގނޑު ްހައްލެއް ްައށް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާ ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަަވހަކަށް ްގެނެސްދެްއވިހާ މައްސަލަ

ްތަނުގައިްހޯދައިދޭނަމޭ.ް

ްބަޖެޓާްބެހޭްބަހުސްްކުރިއަށ2214ްްްމިްދަނީ.ްްއަށްް..6ޑާްއައިޓަމުްއެޖެންް-6.2 ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެ

ް 2214ްްގެންދިއުން. ްމިހާތަނަށް ްބަހުސްގަިއ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް މެންބަރަކ37ްްްުވަަނ

ް ްއަދި 7ްްވާހަކަދަްއކަވާަފއިވޭ. ްހޭދަކުރެވިފަިއވ34ްޭގަިޑއިރާިއ ްބަހުސަށް ްިމ ްކޮމިޓީންްމިނެޓު ްޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ .

ްވެސްް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮންމެ ްމަރުޙަލާގައި ްފުރަތަމަ ްބަހުސްގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ލަފާދެއްވާފަިއވާ

ް 15ްްލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ ްދުވަސް. ްފަހު ްއެންމެ ްބަހުސްގެ ްމިއީ ްމިއަދު ްމ3ްްިމިނެޓު. ްއޮތީ ްމި ްބަހުސެއް ދުވަހުގެ

ނުވަތަްޖަހަންދެން،6ްްމިއަދުްވެސްްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްކަވަންްތިއްެބވިްނަމަ،ްއިރުއޮްއސިްކަމުގައިްަކނަޑއެޅިފަ.ް

ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްބަހުއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްގެންދާނެގެ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނުޑްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްނިމެންދެން ވާަހކަްްސް

ނޑުްއެންެމްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރު ވަނީްހިންނަވަރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްޢިއްޒަތް ްހަމައެކަނި ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްނޫން.ްރަްއޔިތުންެގ241ްްތެރި ކޮިމޓީއެއް

ްލިބެންޖެހޭނެް ްވެްސ ްާޕޓީތަކަށް ްފުރުޞަތުތަކެްއ ްވަޒަންހަމަ ްބަޔާންވެގެްނވޭ ްސާފުބަހުން ްވަރަްށ ްގަާވއިދުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްހިނގަ ްކޮމިޓީތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްކަމަށް. ްލިބެންވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށ5ްްްމުންދަނީ ސްލޮޓުގައި

ްހަވާލުކުރިް ްމިކަން ްރައީސާ ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންވީމާ، ްފުރުޞަތުނުދެއްވައޭ. ްތަމްސީލުކުރުމުގެ ްމީހުން ބޭނުންވާ

ްހޯއްދަ ްހައްލެްއ ްމިކަމަށް ްުނނިމިއޭ. ްއޮތީ ްވެސް ްދުަވސްވީއިުރަގއި ްމިހާ ްމިކަން ްިމްނަމަވެސް ްނޫިނއްޔާ ަވއިދެްއވާފައި
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ްަރއްޔިތުްނގެް ްާއއި ްޤާނޫުނައސާސީ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދަނީ ްކުރިއަށް މަޖިލިސް

ްމަޖިލީހުގެ....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތަށްްހުރަސްއެުޅްއވުމުގެްގޮތުންްވާހަކަފުޅުނުދެް ްއކުމުގެްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަސައްކަތް. ްބަޖެޓުެގ ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ްމިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަންޏާ؛ް ްކަމަށް ްގެންދިޔަނުދިނުން ްކުިރއަށް ްކަންކަން ްމި ްހުއްޓުވާލަިއގެްނ ްމަޖިލިސް ްމިހާރު ްބޭނުންފުޅަކީ މެންބަރުގެ

ް ްވަގުުތްއެގޮތަށް ްމި ްދައުލަތަށް ްމަސައްކަތްަތއް، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްމަސައްކަތްކުރަްއވަނީތޯ. ގެންެދވުމަށް

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްވެސް ްމަޝްވަރާކުެރވެމުންދާއިރު ްކަންތަްއތަކަށް ްވިާދޅުވާ ްތިޔަ ްކަންތައްަތއް ްމުހިއްމު ބޭނުންވާ

ކަތްްހުްއޓައިލާފަިއްނިކުމެެގންްދާންވީތޯ؟ްމިްހިސާބަށްްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެްއވާނީތޯ.ްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެންްމަަސއް

ްގެންދިޔައީ.ް ްމި ްމަޝްވަރާކުރަމުން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްނެތް. ްމާނައެްއ ްގެންދިއުުމގެ ކަންތައް

ްޢި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުނެރެވެނޭ ްހައްލެއް ްނޫނީ ްތެރެއިން ްމެންބަރުްމަޝްވަރާގެ އްޒަތްތެރި

ްއެް ްރައީސް ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާނީ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑަށް ްނަމަވެސް ްނެންގެވި ްމައްސަލަ ްތިޔަ ތަކުރާރުކޮށް

ްއެް ްހޯއްދަަވއިދެްއވާށޭ. ްަހްއލެއް ްއެއްބާރުލުންދެްއވައި ްޕާޓީތަުކން ްހުރިހާ ްމަްޝވަރާތަުކގައި ްގެންދަވާ ކުރަްއވަމުން

ައޅުަގނޑުމެންނަށްްމަސައްކަތްްކުިރައށްްގެންދެވޭނީ.ްއެްނޫންްގޮަތކަށްްމަސައްކަެތއްްކުިރއަކަށްްްހައްލެއްގެްތެެރއިންނޭ

ްޞާލިހަށްް ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ނޑު ްއަުޅގަ ނުގެންދެވޭނެ.

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާްބެޭހްމައްސަލައެްއ،ްުކޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިއްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑުްމިްކުރާްމަަސއްކަަތކީްްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްުހއްޓުަވއިލުމުގެްނިޔަުތަގއިްކުާރްމަސައްކަތެއްްކަމަށްްދޭހަވާް

ްކު ްވާހަކަ ްދެއްކި ްގަވާއިދުްންގޮތަށް ްމަޖިލީހަށް ްމަސައްތަކީ ްކުރާ ްމި ްދަންނަވަނީ،ްއަޅުަގނޑު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްށވެިރކޮށް

ހާޒިރުވާްމީހެްއގެްހައިިސއްޔަުތންްމިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކުގަިއްބައިވެިރެވގެންްމަސައްކަތްްިނންމުމަށްްޓަކައިްކުރަމުންާދް

ްބަިއވެރިް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްގޮތުންްމަސައްކަތެްއ ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްނުހިމެނޭތީ، ްކޮމިޓީތަުކަގއި ްއެ ުވން

ްނައިބުް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަނީ. ްމި ްޝަުކވާކުރަމުން އަޅުަގނޑު

ކުރަމުންދަނީއޭްރައީސާްެއކަންްހަވާލުކޮްށގެންްވެސްްމިހާރުްވެފަިއވާްުދވަްސތައް.ްހަމަްތިްމަޝްވަރާކުރަުމން،ްމަޝްވަރާ
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ްރައީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަކމަށް ްނޫނޭ. ްގޮތެއް ްިޒންމާދާރު ްއެންމެ ްއެއީކީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކު ބުންޏެއް

ްކަމަށްް ްހިނގައިފާނެ ްނުވަތަ ްނަމަ، ްހިނގާ ްކަމެއް ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭނޭ.

ްހުްއޓުވުމަކީ ްެއކަން ްގޮަތކަށްްްޤަބޫލުކުރެވުނަސް ްވަކި ްދޭތެރޭ ްމީހަކާ ްވަކި ްމައްސަލަެއއް. ްރައީްސގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނެޑއް ްަކމަކަށް ްގެންގުެޅވިދާނެ ތަފާތުކުރުން

ްއެކަން ްނޫން. ްުހއްޓުާވކަށެއް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުރަީނކީ ްމި ނުޑްްމަސައްކަތް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްހާޒިީރއަށާއިް ްކޮމިޓީގެ ްދަންނަަވނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވެގެން ްގެްނދަނީ. ްމި މަސައްކަތްކުރަމުން

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްހާޒިީރްއަށްްބަލައިލީމަްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެްއެކަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހީް ްައޅުަގނޑަށް ްެއކީަގިއްއާދެ! ްެއއްބާރުލުމާ ްދެއްވާ ްިތޔަ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ވަނީ

ްގެންެދވޭތޯް ްކުރިއަްށ ްމަަސއްކަތް ްބަޖެުޓގެ ްއޮތް ްޮކމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްނިންމާފައި ްމިއަދު ްބަހުްސ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ރު؛ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރެގްބަލަންވީހެން.ްއަޅުަގނޑުްހިންނަވަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްމަޖި ްަވނީ ްމައްސަލަައކަށް ްނިޒާމީ ްނެންެގީވމަ ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްަރއީސް. ްވަގުުތްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ލީހުގައި

ހިނގަމުންދާްކަމަކާްުގޅިގެންްނަގާްމައްސަަލއަކަށް.ްދެންްަބޔަކުްމީހުން؛ްވެރިކަންކުާރްާޕޓީްއަށްްބަަޔކަށްްއާދެވުނީމަ،ް

ްހުރިހާް ްލަވާ ްތަނުގައި ްމި ްދައްަކން ްއޮތްކަން ްބާރު ްީމހުންގެ ްއެ ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްލިބުނީމާ ވެރިކަން

ްއެބަްހުރިްބައިވަުރްހަޅޭކަކީްެއއީްނި ނޑުމެންގެްވެސް ޒާމެއްްކަމަްށްބަލައިގެންްކުރިއަށްްދާްކަަމށްްވަނީްވިްއޔާްއަުޅގަ

ްއިހުސާސްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްެއްބައިްފަށަންވީތޯްދަންނަވާލަންްވެގެން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރަސްނޭ ްމަސައްކަތަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެުކވެރިްއެްއވެސް ްމަސައްކަތްތައް ްމި ްއަދި ޅުއްވުމަށް،

ްހިންނަވަރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްވަިސއްޔަތްކުަރން. ްނަސޭހަތްތެރިވެ، ްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްގެންދެވުމަށް މާޙައުލެއްަގއި
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ްދާއިރާް ްވިލުފުށީ ްމަްއސަލައެްއ، ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގެްދާއިރާގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްަރޝީދު

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްނިޒާމީްމައްސަލަތައްްނެގޭްއުސޫލުތަުކގެްތެރޭގައިްއެބަްޮއވޭްޤާނޫނާއިްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފަށްް

ވަނަްާމއްދާަގއިްއެަބ11ްްވަނަްމާއްދާަގއި،12ްްކުރުން.ްކޯޓުަތކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްކަމެއްްހިނގާްނަމަ،ްއެްކަމެްއްފާހަގަ

ްވީކަމުަގިއް ްމުއައްސަާސއަކަށް ްދައުލަުތގެ ްވީނަމަވެްސ، ްކަމުަގއި ްމީހެއް ްހުރި ްހަާވލުވެގެން ްކަމަކާ ްދައުލަތުގެ ބުނޭ،

ްނި ްނިންމާ ްކޯޓުން ްވީނަމަެވސް، ްކަމުގައި ްބާރުތައް ްސަލާމަތީ ްއަދި ްމިްވީނަމަވެްސ، ްތަބާވާންޖެހޭނޭ. ންމުންތަކަށް

ްއަީކްމިއީް ްވަދެއުޭޅްވާހަކަ ްޮއއްާވްފިލަން ްކޮށްަފއި ްުޙކުމެއް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ

ްލަަފއެްއް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއެކަުމގަިއ ްވިދާުޅވި، ްިރާޔސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްިއއްޔެ ްަކމެއް. ްއެނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންވީމާ،ްހޯ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްހައުސެްއ ްގެސްޓު ްމިއީ ްމަސައްކަތްުކރަމޭ. ްތިމަންނަ ދަން

ް ްައއިއިުރގައި ްހިސާބަށް ްމި ްޚިލާފުެވވަަޑއިގެްނ22ްްއެކަން ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްމަނިކުފާނު ްެވގެންދިަޔއިރުަގއި، ދުވަސް

ްވާ ްމި ްބަޔަކު ްބަިއަވރު ްއެތައް ްކަމަށް ްޓަކައިްހުންނަވާ ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްގޮުތން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްދައްކަުމންދާއިރުގައި ހަކަ

ސިޔާސީްޕާޓީތަާކްމަނިކުފާނުްމަޝްވަރާކޮށްފަެއއްްނެތް.ްމަިއނޯރިޓީްލީޑަރާއިްމަްޝވަރާކުަރއްވާަފއެއްްނެތް.ްއެހެންވީާމ،ް

ނ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްމިްމިއީ ްއޮތް ްއެބަ ްބުނެފައި ޑަެއޅިެގން

ްަކނަޑއެޅިގެްން ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއޮތީ ްމި ްމިކަން ްމައްސަލަތަކެއް. ްނިޒާމީ ްކަމެއް ްނަގާނެ ްހަމަ ްދެން ކަންތައްތައް.

ްނިޒާީމް ްމި ްއިްއޔެަގއި ްގޮުތގަ. ްޝަރުެތްއގެ ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަުކގެ ްނެގޭނެ ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްއޮވޭ ްއެބަ ބުނެފައި

ނޑިާޔރާްމަޝްވަރާކުރަނީއޭ.ްމިީއްްމައްސަލައާ ްއުއްތަމަްފަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްތިމަންނަ ްރިާޔސަތުންްވިދާޅުވި ުގޅިގެން

ްއަިދް ްނެގެހެއްޓުަމކީ، ްހިފެހެއްޓުމަކީ، ްދަމަހައްޓައި ްާޤނޫނު ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްމައްސަލައެއް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ

މުއައްަސސާގެްހުރިހާްކަމެއްްބެލެހެއްޓުމުގެްޒިންމާްވަނީްމަޖިލީހުގެްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްދަމަހައްޓައި،ްނަގަހައްަޓއި،ްމި

ްހަމަް ްދެއްކީމަ ްވާހަކަ ްމި ްމެންބަރަުކ ްހިނގައިދާއިުރގައި ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްހަވާލުކުެރވިފައި ރައީސާ

ްމި ްބޭރަށޭ، ްލާނީ ްދެން ްތިމަންނަ ްގޮތަށް ްސައްޕެއްޖަހާ ްހަމަ ްިރޔާސަތުން ްމިގޮތަށްްރުޅިއަިއއްސަ ްބުނެ ހެން

ްކަމަކީް ްހުރިހާ ްބަދަލުވަމުން. ްދަނީ ްމި ްދުނިޔެ ްއެއީކީ. ްނޫން ްކަމެއް ްޖެހިލުންވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ޖަވާބުދެއްވުަމކީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަދަލުވަމުން. ްދަނީ ްމި ްކަންކަން ްނޫން. ްކަންތަްއތަކެއް ްއޮންނާނެ ްގޮތަކަށް ްެދ ްދުވަހަކު ްެއއް ްެއއީ ވެސް

ްނަގަހައްޓައި ްވަގުތުްްޤާނޫނު ްމި ްމަނިކުފާނަކީ، ްައދި ްވަނީ. ްލާޒިމްކޮށްފައި ްމައްޗަށް ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ދެމެހެއްޓުމަކީ
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ްޖެހޭް ްއެބަ ްވެސް ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރެއް. ްެވސް ްކޮިމޝަންގެ ްސަރވިސް ްޖުޑީޝަލް ްޖޭ.އެސް.ީސގަިއ؛ ރައީސަކީ

ް ްބާރެއް ްއިތުރު ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްނިންމުތައް ްނިންމާ ްމިްޖުޑިޝަރީން ްމިގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ލާން

ްަމއްސަލަެއއްް ްބޮޑު ްމިީއްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވާ ްމައްސަަލއަކަށް ްދެއްކީމަްމިއީ ްވާހަަކްމިތާ ްކުރީމަ،ްމި ކަންތައްތައް

ްބުރުސޫރަް ްމުއައްަސސާެގ ްމި ްޤަބޫލެއްނުކުރަްނ ްއަުޅަގނޑުމެން ްެނގެންޖެހޭނެ. ްމިތާނގައި ްމިކަްނ ްއެހެްނވީމާ، ްމިއީ.

ްއަކަްށްބަދަލުވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެް ްހައުސް ްތަންްގެސްޓު ްމި ްވަނީ ްމި ްެވއްޓި،ްިމއަދު ްައގު ގެއްިލ،ްމިްމުއައްސަާސގެ

ނޑުް ހިސާބަށްްދާއިރުގައިްމިްމުއައްސަސާްހިމާޔަތްކުރުމަކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްކުރައްވަންެޖހޭނެްކަމެއް.ްދެންްއަޅުގަ

ް ްރުޅިއަިއސްގެން ްދެއްކީމަ ްވާހަކަ ްމިްމި ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްކަމެއް ްހައްދަވާނެ ްހަޅޭއްލަވަން ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ އަުޅގަ

ްޖެނެރަލެއް.ް ްކައުންސެލް ްހުރޭ ްއެބަ ްމިތާނަގއި ްރަނގަޅަށް. ްހުންނާނީ ްައޑުެއއްސެވީމަ ްރަނގަޅަށް ްވާހަކަ ދައްކާ

ްޖެނެރަ ްކައުންސެލް ްވެގެންިދޔައިުރގައި ްމިގޮތަށް ްމައްަސލައެއް ްފަދަ ްމި ްކަމުަގއިްކީްއވެގެންތޯ ްމި ްމަޝްވަރާެއއް ލްގެ

ްލީޑަުރެގް ްަމއިނޯރިޓީ،ްމެޖޯރިޓީ ްހޯއްދަވާފަިއްނެތީ؟ްީކއްވެތޯ ްމަްޝވަރާ ްޕާޓީތަުކގެ ްިސޔާސީ ހޯއްދަވާފައިނެތީ؟ްީކްއވެތޯ

ްތަނުންް ްމި ްނޫނިއްޔާ ްފަހުގައި ްމަޝްވަރާކުރުމަށް ްމެދު ްމިަކމާ ްކުޑަވެގެން ްއެންމެ ްނުހޯދީ. ްކަމުގައި ްމި މަޝްވަރާެއއް

ްއިްނޑިއަންްހިމާޔަ ްނޫން، ްއެމްބަސީއެއް ްސްރީލަންކަން ްމިއީ ްނުދެވޭނެ. ްހިމާޔަތެއް ްމިތާކު ްޚިލާފަކަށް ްޤާނޫނާ ތް؛

ްއެމްބަސީެއއްްނޫންްމީހުންްފިލައިތިބޭކަށެއް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަ ްިގނަ ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅުަގއި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްދައްަކވަީންނިޒާމާ ްިތ ކަތައް

ްމަްއޗަށް.ް ްކަމެއްގެ ްއޮންނަ ްޤަބޫލުކުރެވިފައި ްމަތިން. ްއުސޫލުެގ ްޤަބޫލުކުރައްވާ ްހަމައެކަނި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މަޖިލީހުގެްރައީސްްެއވެނިްކަެމއްްނުކުރެޭއ،ްމިވެނިްކަެމއްްނުކުރެއޭ،ްއެހެންްވިދާުޅވަމުންްގެންދަވަނީ.ްއެްކަންތައްަތއްް

ޢުލޫމާތެއްްނުވަަތްނުކުރާކަމުގެްމަޢުލޫމާތެއްްއެނގިަވޑަިއގަންނަަވއިގެެނއްްނޫން.ްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއުއްތަަމްކުރިކަމުގެްމަ

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްތިޔަްމައްސަލަިއގައި ްދުވަހު ްކުރީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްެވސް ްއަކީ ްވާހަކަ ްމަޝްވަރާކުރުުމގެ ނޑިޔާރާ ފަ

ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްނަނމްގަވާފަިއ ްޢިްއޒަތްެތރިްމައްސަލަެއއް ްއަޅުަގނޑު ްނުުކރަނީ. ްއެކަން ްކީއްެވގެންހޭ ްެއއީ. ެއއް

މެންބަރުގެްމަޢުލޫމާތަށްްދެންނެވިން،ްއެކަންްކޮްށގެންނޭްމިްއިނީ.ްދެންްމިއަދުްތިްވިދާުޅަވނީްއެކަންްކުރާކަށްނުޖެހޭނޭ.ް

ްހަރަކާތް ްއިްސކޮށް ްމަޖިލީހުގައި ްލީޑަރާއި ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަރާއި ްމެޖޯރިޓީ ްމެންބަރުންނާްމަޖިލީހުގެ ތެރިވެަވޑަިއގަންނަވާ

ްބާރުތަްއް ްމަޖިލީހުގެ ްއިމްތިާޔުޒތަކާއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ. ްމި ނުޑ ްައުޅގަ ްމަްޝވަރާކުރަމުން ވެސް

ްއެީއް ްކުރާނަން. ްއަޅުަގނުޑ ްއެކަން ްމަސަްއކަތްކުރާނެ. ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީަސކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކަިއ ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ްބާރުވެރިކަންްމަޖިލީ ްދުސްތޫރީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ްޓަކައި. ްހިފެހެއްޓުމަށް ްހައިބަތު ްޤަދާރާއި ްޢިއްޒަތާއި ހުގެ

ްތިަޔް ްޙައްުޤގަިއ، ްބޭފުޅުންގެ ްތިަޔ ްދުވަަހކު ްހުރިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތަގއި ްރައީެސްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ހިފެހެއްޓުމަށް
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ް ްކޮންމެ ްކުރަްނޖެހުނު ްޙައްޤުގައި ްއަރުވަނީްމެންބަރުންގެ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްކުރާނަން.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމެއް

ްހިންނަވަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙަށް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސްްްޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްހުރިހާ ްވާހަކަދެްއކެިވ ކުރިން

ައހަރުދުވަހަށްްއިންތިޚާބުިވްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލްފާޟިްލ5ްްފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިްނ،ްއަލަށްްއިންތިޚާބުިވ،ްކުރިއަށްް

ްޢަބްދު ްهللا ްދާއިރާ ްައޅުަގނުޑގެ ްއަޅުަގނޑާއި ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިްޔާމީނަށް ްޕާޓީ ްައޅުަގނުޑގެ އާއި

ްޢަބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޝާމިލްުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްهللاްކަމުގައި ްގާތްަގނަޑކަށް ްއެުކގައި ްައޅުަގނޑާ ޔާމީނަކީ

ްމަސައްކަތްަތްއް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއް. ްމަސަްއކަތްކުިރ ްއެކުަގއި ްައހަރު ްއަށާރަވަަރކަށް މަޖިލީހުގައި

ވަރަށްްގާތުންްފެނިފައިްވަނީ.ްއަޅުަގނޑުްުއްއމީދުކުރަނީްއެްމަނިކުފާނަށްްމަޖިލީހުންްލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާްހުންނަްގޮތްް

ްކަމަށް.ްހަމައެއާެއކު،ް ްކޮށްދެއްވާނެ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްރަނގަޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްޤަުއމަށާއި ްމުޅި ްއަލީގައި ތަޖުރިބާގެ

ްކެ ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ްއިންތިޚާބުގައި ްޝުކުުރވެރިވަން.ްނިމިދިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްވޯޓުެދއްވި ންިޑޑޭޓަށް

ްދެއްވިް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްވޯޓަކީ ްލިބުނު ްއަްށްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްވޯޓެ ްދެއްވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަުމގަ. ްެއްވޯޓެއް ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްަކމުގަ. އް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްސަުރކާރު ްުނކުރާނަމޭ.ްއާ ްމާޔޫސެއް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަރުވަނީ،ްައޅުަގނޑުމެން ްކަަށވަރުކޮްށްމި ރައްޔިތުންނާ

ްކަުމގަ.ް ްމަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްޤަބޫލުކުަރނީ ްއަޅުަގނޑު ްފަދައިން ްދެންނެވި ކުރިންވެސް

ްޢަބްދުޤަބޫލުކުރައްވަން ްރައީސް ްަކމަކީ ްއެއް ް%هللاްޖެހޭނެ ްުހންނެވީ ްއެ ްވަަޑއިގެން ްވެރިކަމަށް ްތާއީާދ51.4ްޔާމީން ގެ

ްކޯލިޝަނަްށް ްއެ ްއަދި ްމެނިފެސްޓޯއާ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްސިޔާސަާތއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެާއއެުކގަިއ، ްހަމަ އެްއކޮށްކަން.

%ް ްސ48ްަތާއީދުނުކުރާ ްތިބިކަން ްއެބަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތަފާުތްމީހުން ނޑަކަށް ްޤަބޫލުކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ްގާތްގަ ރުކާރުން

ް ްއުޅެނީ ްމީހުންނަކ3222ްްީމި ްހާސް ްހަ ްލައްކަ ްއެްއ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްދެންނެވިހެން ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްތަފާތު. މީހުންގެ

ްއެހެންވީމާ،ްސަ ްޫނން. ްބަެއއް ްދީފައިވާ ްރުހުން ްއަްށ ްމެނިފެސްޓޯ ްސަރުކާރުގެ ްއޮތް ްމި ްވެރިކަމުަގއި ުރކާރުެގްމިއަދުގެ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްެގންދާއިރު، ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްތައްަރއްޤީގެ ްގެންދާއިރު، ްކުރިއަްށ މަސައްކަތްތަްއ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްވިސްނާަވޑަިއަގންނަވާނެ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި

ް ްގުޅިގެން ްއިންތިޚާބާ ްނިމިދިޔަ ްގޮތުަގިއްރައީސް، ްޕާޓީއެްއގެ ްއިދިކޮޅު ްތިބީ ްމި ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުްޔަޤީްނކޮށްްމިްއަރުވަނީްިމްދައުލަތަށްްޚިދުަމތްކުރުމުގަިއްައޅުަގނޑުމެންް މަޖިލީހުގައިްތަމްސީލުކުރަންޖެހިފަ.ްއަުޅގަ

ގައިްކުރަންޖެހޭްއެންމެްމުހިއްމުްއެއްްކަަމީކްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުަގއިްމަސައްކަތްކުރާނެްކަމުގަ.ްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހު

ނޑުމެންް ދައުލަތްްހިންގުމުގެްބާރުންްަކންކުރާްގޮތްްބެލުމާއިްޖަވާބުާދރީކުރުން.ްއެގޮތުންްކުރަންޖެޭހްކޮންމެްކަމެއްްއަުޅގަ
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ްތަ ްކޮންމެ ްބުަނނަންޖެހޭ ްނޫނެކޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްވެްސ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްެވސް ނެއްގަިއްކުރާނެކަމުަގއި

ްބުނާނެް ްވެސް ްއާނެއކޭ ްތަނެއްގައި ްކޮންމެ ްބުނަންޖެހޭ ްއާނެއކޭ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްކަމުަގއި ްބުނާނެ ްވެސް ނޫނެކޭ

ްފަރާތްތަކަީކް ްޢައްޔަންކުރާ ްހިންގުަމށް ްވުޒާރާަތއް ްަސރުކާރުން ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްދަންނަަވން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ްރު ްަރއްިޔތުންގެ ްޤަބޫލުކުރާ، ނުޑްރައްޔިތުން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްިމ ްކަމުގައި ްވާންޖެހޭނެ ްމީހުންނަށް ްއޮތް ހުން

ްކޮމިޓީގަިއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމުަގިއ ްބައެއް ްއެފަދަ ްނަންތަކަކީ ްފޮނުވާ ްހޯދުމަށް ްރުހުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ދަންނަވަން.

ްއާ ްކަންތައްތަކުަގއި ްބުނަންޖެހޭ ްއާނެއކޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއަށްފަހުގައި ްބުނަންޖެހޭްބަލާނަން. ްބުނެ،ްނޫނެކޭ ނއެޭކ

ްބަހުސްކުރަީން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމުަގއި ްބުާނނެ ްނޫނެކޭ ކަންތައްތަުކގަިއ

ް ްއޮތް ނޑަކަށ2214ްްްކުރިއަށް ްހުރިހާ؛ްގާތްގަ ްވާހަކަދެްއެކވި ްއެުކވެރިން ްއަޅުަގނޑުގެ ްދޭތެރޭގަ. ްބަޖެޓާ ްައހަރުގެ ވަނަ

ްޢި ްސަރުކާރުންްހުރިހާ ްއޮތް ްމި ްވެރިކަމުގައި ްމިއަދު ްބަޖެޓަކީ ްމި ްފަދަިއން ްފާހަގަކުރަްއވި ްވެސް ްމެންބަރުން އްޒަތްތެރި

ްގެންނަންޖެހޭް ްބަދަލުތަކެއް ްބަޖެޓަށް ްމި ްސަރުކާރުން ްމިައދުގެ ްހަމައެއާއެކުަގއި ްނޫން. ްބަޖެޓެްއ ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްގެން ްބަދަލުތަކެއް ްބަޖެޓަްށ ްެވސް، ްއެްކަމުގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާަހަގކޮށްފަ. ްވަނީ ްވެްސ ނަންޖެހޭކަން

ްކިހިެނއްތޯ؟ް ްދޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަރު ްމި ްސުވާލަކީ ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ

.ްހުށަހެޅިފައިްމިްހަމަގައިމުްވެސްްއާްބަޖެޓެއްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތެއްްޤާނޫނަކުން،ްގަާވއިދަކުންނެއްްލިިބދީފައެއްްނެތް

ްކުރެވޭެން ްމިކަން ްއިޞްލާޙުކުރަން. ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ ްދެން، ްބަޖެޓް. ްދައުލަތުގެ އޮތީ

މަގެއްްކަމަށްްައޅުަގނޑުްދެެކނީްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްކުެރވޭްދިރާސާތަކުގެްތެރޭަގ.ްއެހެންަކމުން،ްމިހާތަނަށްްބަޖެޓާްބެހޭް

ނޑުްނުދެކެން.ްމިހެންްމިްދެންނެވީްގޮތުންްމިްކުރެވު ނުްބަހުސްތަކަކީްއެންމެްބިނާކުރަނިވިްބަހުސްތަކެއްްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްބަޖެްޓް ްބުނެފައިވާތީ. ްކަމަށް ްގެންނަންޖެހޭނެ ްބަދަލުތަކެއް ްޮބޑެތި ްއިޞްލާޙުތަެކއް، ްބޮޑު ްބަޖެޓަށް ްމި ްސަރުކާރުން މި

ްކޮމިޓީގަް ްފެށިފަ. ްވަނީ ްއިްއޔެ ްމަަސއްކަތް ްނޫން.ްކޮމިޓީގެ ްމަންޒަރެއް ްއެދޭ ްއެްނމެ ްައޅުަގނޑު ްފެިނގެންދިޔަީއކީ އި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއަުރވާފަ. ްސަުރކާރަށް ްފުރުޞަތު ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްބަޖެޓަށް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

ްޕީ.ޕީ.އެމު ްެތރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ްގެެނވޭ ްބަޖެޓުަގއި ްހުށަހެޅޭ ްމި ްބޭުނންވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްޤަބޫލުކުރަނީ، ންނާއި

ްކަންތައްަތްއް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްުފއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ްވެފަިއވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްފަރާތްތަކުން ްހިމެނޭ ކޯލިޝަނުަގއި

ްފައިާސް ްވަޢުދުތަކަށް ްވެފައިވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްދިނުމަށް ްގޮތަށް ްހުސްނުވާ ްއާސަންދަ ްއެގޮުތން ްކަމުގަ. ހިމަނަންޖެހޭނެ

ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްހިމަނަންޖެހޭނެ.ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްވަޢުދުވެފައިވާ ްދިނުމަށް ްމީހުންނަށް ްދުވަްސވީ ްދެކެން. ނޑު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްމީަގއި ްފައިސާ ްނިންމާފައިވާ ްދިނުމަށް ނުޑވެިރންނަށް ްދަ މަސްވެރިންނަށާއި

ްފުރިހަ ްމުއައްސަސާަތއް ްމިނިވަން ްތެރޭަގއި ްއިޞްާލޙުތަކުގެ ްގެނެވޭ ްބަޖެޓްްޤަބޫލުކުރަނީ. ްގޮތަށް ްހިނގާނެ ްއަށް މަ

ނޑުްކުރިންވެސްްިމްދެންނެވިްފަދައިންްއިްއޔެެގް ނޑުްދެކެން.ްއެހެންނަމަެވސްްއަުޅގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭނެްކަމުގައިްައޅުގަ ކަ

ްބޭފުޅުން،ް ްނިސްބަތްވާ ްވާހަކަތަެކއް.ްސަރުާކރަށް ްމުޅިްންއެހެން ްއަޑުިއިވގެންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްކޮމިޓީން ބަޖެޓް
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ްޓަަކއިްމެ ްފުއްދުމަށް ްަކންތައްތައް ްއެ ްކޮންމެހެން ްިވޔަސް ްކަުމަގއި ްއޮތް ްއެހެން ްވަޢުދުތައް ްވެަފއިވާ ްވިދާޅުވީ ންބަރުން

ް ްއަހަރު، ްއޮތް ްމިއީ،2214ްްކުރިއަށް ްކޮންމެހެންނުޖެހެއޭ. ްހިމަނާކަްށ ްކަންތައްތައް ްއެ ްބަޖެޓުގަިއ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްައޅުގަް ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްވަޢުދުަތއްްއަޅުަގނޑު ްވެފަިއވާ ްބަލައިގެން ްމެނިފެސްޓޯ ްއެ ްދަްނނަވަނީ ްމި ނޑު

ްހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެއްޔާް ްއިްޞލާޙު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްބަދަލުތައް ްެގންނަންޖެހޭ ްޓަކައި ފުރިހަމަކުރުމަށް

ްބަ ްމި ްމިއަކީ ްމީ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްކުރިންެވސް ްހުށަހަޅާނަން. ްވެސް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްގޮުތްންއަޅުަގނޑުމެން ްބެހޭ ޖެޓާ

ނޑުްނުދެކެން.ްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްބަޖެޓްްދިރާސާކޮށް،ްސަުރކާރުންް ތަފްސީލީްބަހުސަކަށްްދާންވީްވަގުެތއްްކަުމގަިއްއަުޅގަ

ބޭނުންވާްބަދަލުތަކާްއެުކގައިްއަލުންްބަޖެޓްްއަނބުރާްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްއައުމުންްތަފްީސލުކޮށްްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންް

ްކަދަްއކާނެްކަުމގައިްދަންނަވަމުންްައޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.އަޅުަގނޑުްވާހަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލިފުށީްދާއިރާގެް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލައިކުމް.ްޝުުކރިއްޔާ ްމ2214ްްިއައްސަލާމް ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓް ްއަހަރު ވަނީްްވަނަ

ްވަީން ްޚިޔާލުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްއަދި ހުށަހެޅިފަ.

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްވެސް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްއަދި ފާޅުކުރަްއވާފަ.

ްމެންބަރެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްތެރޭންްްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވަނީ ްބަޖެޓު ްމި ްފުރިހަމަކުރެވޭެންގޮތެއް ްކަންކަން ާދިއރާގެ

ްކޮންމެް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމީ ްބަޖެޓަކީ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއާދެ! ްހޯދުމަށް. ްހައްލު ްއެކަމުގެ ފެންނަމުންނުދާތީ،

ްދާިއރާތަ ްއެ ްބޭނުންފުޅުވޭ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްގުޅިގެން ްައއުާމ ްބަޖެޓު ްވެސް ްއަޮތޅުތަުކގަިއ؛ްއަހަރަކު ކުަގއި،

ްމިދެންނެވިް ްބަޖެޓުަގއި ްޮގތަކަށް ްމަސަްއކަތްތަްއްކުެރވޭނެ ްދާއިާރގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ޚާއްޞަކޮށް

ްއެންމެް ްހުންނަނީ ްކަްނތައްތައް ްމި ްއަންނައިުރގަިއ ްބަޖެުޓ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމަނަން. ްމަޝްރޫޢުތައް ކަހަލަ

ުކ،ްއެންމެްހަމަހަމަކޮށްްނޫންކަންްއަުޅަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއް.ްެއކަންްއޮންނަްގޮްތްއިންސާފުވެރިކަމާްއެ

ް ްއާދެ! 2214ްްއެއީ. ްބަޖެޓަކީ ްއަހަރު ްބަެއއ16.4ްްްވަނަ ްބޮުޑ ނޑު ްމަިއގަ ްބަޖެުޓަގއި ްމި ްބަޖެެޓއް. ބިިލއަންގެ

ް ްގޮތުގަ. ްޚަރަދުގެ ްރިކަރެންޓު ްދަނީ ްމި 12ްްޚަރުދުވެގެން ްހަމަްބިލިއަން ްއަދި ްއަންދާޒާކުރެވިަފއިވޭ. ްކަމަށް ޚަރަދުވާނެ

ބިލިއަންގެްބަޖެޓެއްްއޮތްއިުރގައިްއާމްދަނީގެްގޮތުަގއިްލިބޭނެްކަމަށްްމިްބެލެވެނ16.9ްްީވަނަްއަހަރަށ2214ްްްއެހެންމެ،ް

13.9ްް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްޮގތުގައި ްއެހެންމެ،ްޓެކްސްގެ ްރުފިޔާ.ްއެީއ،ްހަމަ ނޑ12.2ްްަބިލިއަން ްކަ ްއެަބްބިލިއަން އަޅާފައި

ްގޮތެއްް ްހުރި ްވިސްނުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނޫނީ ްޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް، ްހުރި ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ވޭ.

ނޑުމެންްވަރަްށްފުންކޮށްްިވސްނަންޖެހޭްކަންތައްތަކެްއ.ްމިްހިނާގް 2213ްވެސްްމިްބަޖެުޓގަިއްހިމަނާފަ.ްެއއީ،ްއަުޅގަ

ް ްމީ ްބަޖެޓަކީ ްއަހަރުގެ 15.3ްްވަނަ ްފޮނުވީ ްސަރުކާރުން ްއެ ްއެީއ، ްބަޖެޓެއް. ްކަމަށް.16.9ްްބިލިއަުނގެ ބިލިއަން

ް ްވަނީ ްމަޖިލީހުން ްހަމ15.3ްްައެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއެ ްކުަޑކުރުމަށްފަހުގައި ްކުޑަކުރަްއވާފަ. ްބަޖެޓު ްއެ ބިލިއަނަށް
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ް ްަކންތައްތަކެއް ްގިނަ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްޓަކައި،ްިގނަ ްހޯދުމަށް ްމެދުވެރިވެގެްންއާމްދަނީ ްމަޖިލިސް ްމި ްހުރި ްއެބަ ެވސް

ްނުވޭ.ް ްކޮށްދީފައެއް ްތެރޭން ްމަޖިލިސް ްމި ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްމީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ނޑައަުޅްއވާފަ. ްކަ ކުރަްއވަން

ްެއކަމާް ްބުނީމަ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ ްތިމަންނަމެން ްެއކު ްއެހެންވީމާ،ްޒިންމާދާރުކަމާ

ްދެންމެް ްލީޑަރު ްމެޖޯރިޑީ ްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއާދެ، ްލީޑަރު؛ ްގްރޫޕުެގ ްޕާލަމެންޓް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއުފާވޭ. ވަރަށް

ްއެކަްން ްގޮުތަގއި ްޕާޓީއެްއގެ ްއިދިކޮޅު ްޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ްސަރުކާރުގެ ްތިަމންނަމެން ްވިާދޅުވި ވާހަކަފުުޅގައި

ްވިދާޅުވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވިދާުޅާވްްހަރަކާތްތެރިވާނަމޭ. ްއިތުބާރުކުރަން. ްވަަރށް ްއަުޅަގނޑު ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ބަސްތަކަށް

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްލިބިގެންވާ ްސަުރކާރަްށ ްމިއަދުގެ ްެއއީ ްއެހެްނވީމާ، ްކުރަްއވާފަ. ްއޮތީ ްމިހާތަނަށް ްމަސައްކަތް ގޮތަށް

ް ްޮއތް ްމި ްކުިރއަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެގެންދާނެ. ްއެބ2214ަހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ްބަޖެޓަށް ްޓަކައިްްގެ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ުހރި

ގިނަްކަންތައްތަެކއްްމިްމަޖިލީހުގެްތެރޭންްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ.ްއެގޮތުންްބަޖެޓުަގއިްހިމަނުއްާވފައިްއެބަްއޮތްްއަނެއްާކވެސްް

ވެްސްްމިހާރުްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްޓަކައިްއިމްޕޯޓްްޓެކްސްްިރަވއިޒްކުރުންްއެބަްއޮްތ.ްއެހެންީވމާ،ްއެްމަސަްއކަތަކީ

ްކަމަށްްވިދާުޅވެއްެޖ.ް ްކޮށްދެއްވާނެ ްއެކަންްކުެރވޭނީ.ްއެކަން އެީއ،ްމިތަނުންްކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްކޮށްދެްއަވއިގެން

ްފާހަަގކުރެްއވިް ްއެ ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހިންނަވަރު ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ

ްކުރެވިއް ްމިކަން ްވަޢުދުތައްްގޮތަށް ްހުރި ްވެފައި ްސަރުކާރުްނ ްމިއަދުގެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ޖެ

%ް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ ްއާދެ! ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަްށ ްކުރިމަިތވާނެ ްދަތިަތކާ ްޮބޑު ްމާ 8ްފުއްދައިދޭކަށް

ްއ12ްެންް% ްހަމަ ްއޮްތ.ްއަދި ްއެބަ ްޕްރޮޕޯސްކުރަްއވާފައި ްބަދަލުކުރަން ްނަގަމުންދާްއަށް ްމިހާރު ހެންމެ،ްެއއަރޕޯޓްޗާޖް

ްއެަބ2214ްްޑޮލަރަށްްބަދަލުކުރުމަށްްހަމ25ްްަޑޮލަުރގެްބަދަލުގަިއ18ްްޗާޖު،ް ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްހިމަނުއްވާފައި

ް ްެއ ްއ2213ްްެއޮތް. ްބަލައިނުގަނެ، ްތަނުން ްިމ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެ. ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސް ްއަަހރު ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެްންބޭރުކޮ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމީ ްއެހެންވީމާ، ށްލީ.

ްދާއިާރގެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިސްކަންދެވޭނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާއިރާތަކަށް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ކުރުމަށްފަހުގައި

ްކުރެވޭނެ.ްއަޅުގަް ްަކންކަން ްހިމަނައި،ްއެ ްބަޖެޓްްކަންތައްތައް ްޖެހިދާނެ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދަދުތަކެއް ނޑުެމންނަށް

ްދިންް ްވެސް ްއާމިރަށް ްަވނީމަ، ްތަނަށް ްއެ ްއާމިރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަޫދ ދިރާސާކުރިއިުރގައި

ްއާމްދަނީ ްކުރާނީ ްކަމެއްްނުކުރޭ.ްކިހިނެއްތޯްކަން ްކުަރން.ްއެކަމަކު ްކަމެއް ލިބޭނެްގޮތެއްްނެތިއްޔާ.ްްލާރިކޮޅެއް.ްދެތިން

ްބޮޑުކުރެވިދާނެ.ް ްއަދަދު ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްމަސައްކަތްކުރާ ްދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގަިއ ްބަޖެޓް ްމިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން

މިލިއަންްރުފިޔާްދެވިދާނެްޤައުމީްޕާޓ52ްްީމިލިއަންްރުފިާޔްއަށްްލިބިދާނެްއެމް.ޑީ.ޕީްއަްށ.ްއޭގެތެެރއިނ92ްްްކޮށްފައި،ް

ް ްއަށް. ްމިދިޔަ ްެއގޮތަށް ްބަާހލަންވީ. ްއެ ްގޮަތކަށް ްްޕރޮޕޯސްކުރާ ްޕާޓީން ްޤައުމީ ްބަޖެޓުަގއ2213ްްިދެން ްއަހަރުެގ ވަނަ

ްކަމެއްް ްޖެހިޔަކަސް ްއަދަދު ްވެއްޖެއްާޔ، ްކަމަށް ްނުލިބޭ ްއާމްދަީނ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްހިމެނިފައި ކަންކަން

ްދާއިރާަތކު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަށްްނުކުރެވޭނެ. ްބޭނުންވެއްޖެ ްކުރަން ްކަންަތއްތަެކްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ަގއި
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ްސަުރކާރުަގިއް ްމަސައްކަތްކުރަން ްދާއިރާތަުކގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްވައްދާފަިއ، ްއާމްަދނީ ްދައުލަތަށް ވެއްެޖއްޔާ

ްއާމްދަނީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންނޫނަސް، ްކުރެވިގެންދާނެ. ްފަސޭހައިން ްކަންކަްނ ްއެ ްގޮތެއްްްރިކުއެސްުޓކުރީމާ ލިބޭނެ

ްނުގެންެދވޭނެ.ް ްކުރިޔަކަށް ްމަޝްރޫޢުތަެކްއ ްހަވާލުކުރިޔަކަސް ްސަރުކާރާ ްބަޖެޓް ްޖަހާފައި ްއަދަދުތަކެއް ހޯދައިނުދީ

ްއެަބް ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުެގ ްިމ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްދެން ްކަމެއް. ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ އެހެންވީމާ،

ް ްއޮްތ؛12ްްއޮތް ްއެބަ ްއަހަރު،ްރަެށއް ްހޯދުމަށ2214ްްްމި ްަފއިސާ ްސަޕޯޓުެގްގޮުތގައި ްބަޖެޓް ްދައުލަތަށް ްއަަހރު ވަނަ

ް ްހަމަ ްޕްޮރޕޯސްކުރަްއވާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްދޭން 2213ްްކުއްޔަށް ްއޮތް ްއެބަ ްވެސް ްއަހަރުަގއި ްކުްއޔަށ14ްްްވަނަ ރަށެއް

ްކު ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަށް. ްރަށްަތއްްދޫކުރައްވާނެ ްޓޫރިޒަމަށް ާރއިުރގަިއ،

ނެރޭއިރުަގއިްވިސްނަންޖެހޭްަކންތައްތަކެއްްވެސްްހުރެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްާރސްލާފައިްދޫކޮށްލާނީތޯ،ްކޮންް

ްޖެހޭް ްއެބަ ްވެސް ްމަޝްވަރާ ްބެހޭ ްމިކަމާ ްސަރުކާރަށް ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްވެްސ ްމި ްދޭނީ. އަެގއްަގއިތޯ

ްކުރިްންއަޅުަގނޑު ްލޯނުތަްއ ްއަހަރުގެ ްމިދިަޔ ްހުރި. ްއެބަ ްލޯނުތަކެއް ްހުރި ްނަގަން ްވެްސ ްއަހަރު ްމި ްއަދި ްދޭން. މެން

%ް ްއައީ ްޮއއްާވ،12ްްނަގަމުން ްއޮތީް%2213ްއަށް ްއައިއިުރގައި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްލޯނުނަގަމުނ11ްް،ް%12ވަނަ ގައި

ް ްހެދީ. ްކިހިނެއްޯތ ްކުއްލިައކަށް ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ް%އަިއއްސަ ްގޮަތކީ ްހެދި ްގަސްތުަގއި ްޮބުޑ7ްްހަމަ ްވުރެ އަށް

އިންޓަރެސްޓުަގއިްލޯނުަނގަިއެގންްނުވާނޭްބުނީ.ްދެން،ްކިިހނެއްތޯްބޭންކުތަކުންްނުޭދްލޯނެއްްހޯދަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއޭެގް

ް ްފުރުޞަތު ްނެުގމުގެ ްލޯނެްއްެވސް ްއަކީ 2213ްްމާނަ ްއޭެގްސަބަބުން ްނުިލބުނު. ްސަރުކާަރކަށް ވެސްްވަަންއަހަރުަގއި

ް ްހުއްިޓގެންދިޔައީ. ްމަޝްރޫޢުތަެކއް ްަބއިވަރު 22ްްއެތައް ްހެދުމަށް ްބަނދަރު ްބަޖެޓުަގއ2213ްްިރަެށއްގެ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްކީއްވެތޯ؟ްހަމަް ްނުވީ ްނުިވއޭ.ްއެކަން ްެއކަމެއް ްވެސް ްއައިއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަ ހިމަނާފައި

ވެސްްއެބަްއޮތްްހިމަނާފަ.ްއެްކަމެއްްވެސްްނުީވއޭ.ްީކްއވެގެންތޯްނުވީ؟ްމާލިއްޔަތުްްހަތްްރަށެއްގެްމަގުހެދުމުގެްފަިއސާ

ްއެކަންް ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވަަޑއިގަްނނަވާ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްބައެއްތޯ؟ ްކޮން ްކޮށްުނދިނީ. ްކަންތައް ްއެ ކޮމިޓީން

ްއަް ްސަރުކާެރއް ްއާ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކީ. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމީ ްއުއްމީދުތަްއްކުރިޔަނުދީ. ްއެ ްުއއްމީދެއް. އުމަކީ

ްއޮންނަް ްއޭުރަގއި ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްތެރޭން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހާސިލުުކރެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއައިމާ.ްކޯއްެޗއްތޯް ްބަޖެޓް ްކޮންނުދެނީ ްކޮންކަެމއްތޯ ްތިބިިއރުގައި ްއިދިޮކޅުަގއި ނޑުމެން ްކޮށްދީގެން.ްައުޅގަ ސަރުކާރަކަށް

ްތަނުން.ް ްމި ްސުވާލުކުރީ ްކާކުތޯ ްވޯޓުދީފަ. ްހުންނާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކަށް ްހުރިހާ ްވޯޓުނުދެނީ؟ ްކާކުތޯ އުނިކުރީ؟

ްއޮީތް ްބަޖެޓު ްދައުލަުތގެ ްައއިިއރުގައި ްވެރިކަމަށް ްއޮތ4.9ްްީއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދަރަނި ްބޭރުގެ ްއާއި ްއޮތީ.ްއެެތރެ ބިލިއަުނގައި

ބިލިއަންގައިްިދވެހިރާއްޖޭގ29.6ްްެރުްކޮށްފައިްފޭބިއިުރގައިްކިހާވަރެއްތޯްއޮތީ؟ްބިލިއަނުަގއި.ްއެްމީހުންްތިންްއަހ4.9ްަ

ް ްއަރާފަ. ްއޮތީ ްވ.3ްްދަރަނި ްވީ؟ ްކޮންކަެމއްތޯ ްާކކު، ްއެޅީ؟ ްހޮސްޕިޓަލެއް ްކޮންތަނެްއގައިތޯ ްތެރޭަގއި އަަހރުދުވަހުގެ

ް ްއަޮތޅު ްތ. ްެއނގޭނެ. ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުކުާރކަްނ ްކަމެއް ްާދއިރާގެްއަތޮޅުަގއި ްވިލުފުށީ ްނުކުރާކަން ކަެމއް

މެންބަރަށްްއެނގޭނެ.ްދ.ްއަޮތޅުގަިއްކަެމއްްނުކުރާކަްންކުަޑހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރަށްްެއނގޭނެ.ްރ.ްއަތޮުޅގައިްކަމެްއް
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އްތޯްނުކުރާކަންްދުވާފަރުްދާއިާރގެްމެންބަރަށްްއެނގޭނެ.ްމީްނޫންތޯްމިްކަންތައްތައްްވެފައިްުހރިްގޮތަކީ؟ްކޮންްވާހަަކއެ

ްގޮތަްށް ްހިނގާ ްކަން ްވެސް. ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދެއްކިދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމޮޅު ްދައްކާނީ؟ އަޅުަގނޑުމެން

ްމޮޅުްވާހަކަްމިް ްމީހަކު ްޮކންމެ ްމިގޮތަށްްނުކޮށްަފއި ްކަންތައްތައް ްވާަހކަދައްކަްނާވނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަށް ްދާއިރާ ްތިމާގެ ްދެއްކީމަ، ްލިބޭނެްްތާ ްއާމްދަނީ ްސަރުކާރަށް ްބަދަލުަގއި ްދެއްކުމުގެ ްވާހަކަ ްނުކޮށްދޭ ކަމެއް

ްއަނެއްް ްއަަޅއިދޭށޭ. ްވެސް ްނަރުދަމާ ްއެދެްނވީ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްސަރުކާރުގައި ްދެން ްހޯދާފައި ްއެްއޗެހި ވަސީލަތްތަކަކާ

ްދަރުވާލި ްހިސާބަށް ްމި ްަދއުލަތް ްދެންނެވި ްއެހެންވީމާ،ްމި ްކޮށްދޭށޭ. ްވެސް ނޑުްންްކަމެއް ްައިޑގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމި ބަޔަކީ

ސަލާމަތްކުރުމުގެްފުރުޞަތުްމިްއޮތްްސަރުކާރަށްްދޭންޖެހޭނެްއެމް.ޑީ.ޕީން.ްމިއަދުްއިދިކޮުޅްބައެއްގެްގޮތުަގއިްތިބެ،ްއެް

ްށްފުރުޞަތުްދޭންވާނެ!ްއެހެންީވމާ،ްމިއަދުްމިްކަންބޮުޑވުމުގެްތެރޭގައިްހަމަްައޅުަގނޑުްމިަކންްމިްފާހަގަކޮށްލަނީްވަރަ

ްމީހެއްް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ްމިކަމާ ްބޮޑަށް ްވުރެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ، ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއެކަމާ ްއެއީ ހިތާމަކުރަމުން.

ްވިލުފުށި،ް ްޚާއްަޞކޮށް ްއަށް. ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްލިބުނީ ްެގއްލުމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކާރިސާަގއި ްސުނާމީ ްއެއީ ނެތް.

ްގ ްގއ، ްކޮޅުފުށި، ްއަތޮޅު ްމ. ްއޭުރގެ.ްމަޑިފުށި، ްކަނދޮޅުދޫ ްއެއީ ްދުވާފަުރ، ްގެމެންދޫ، ްވާނީ، ްއަތޮޅު ްދ. ދ.ގެ،

ްއުޅެނީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްބޯހިޔާވަހިކަން ްދާއިމީ ްއަދިވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްދެންނެިވ ްމި އެހެންވީމާ،

ް ްބުނީ ްވަޢުދުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބުނީ؟ ްކީޭކތޯ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސަރުކާރެްއ؛ ްކޮންމެ ތިމަންނަމެންގެްފޯރުކޮށްނުދެވިގެން.

ްތިމަންނަމެންް ްބޯހިޔާވަހިކަން ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްތިބި ްޖެހިފަިއ ްހާުލގައި ްސުނާމީގައި ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ފުރަތަމަ

ް ްމަޑިފުށީގަިއ ްނުވޭ. ްވެްސ ްކަމެްއ ްއެއް ްވީ؟ ްކޮންކަމެއްތޯ ްައޅުަގނުޑ42ްފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ްޖައްސާފަިއ، ްމަރާމާަތށް ގެ

ނޑުމެނ42ްްމާތަށްްޖައްސާފައިްއޮތްްމަޖިލީހަށްްއައިއިުރގަިއްމަރާ ގެ.ްމިހާރުްއޮތީްމިްމަޖިލީހުގެްުސނާމީްކޮމިޓީންްއަުޅގަ

ބަޖެޓުގައިްފައިސާްހިމަނުަވއިެގންްމިހާރުްއެްގެތައްްހުރީްރާނައިްނިމިފަ.ްހިޔާކުރާްހިސާބަށްްގޮއްސަްހުންނަތާްމިހާރުް

އެްރަށަށްްއެރިްމީހުންްވެސްްފިލައިފިްމިހާރު.ްކާކުތޯްްއަހަރަކަށްްވުރެްގިނަްދުވަްސެވގެންދިޔައީ.ްއެްމަސަްއކަތްކުަރން

ްެއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްރިޔާޟަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްކަންބޮޑުވީ؟ މިކަމާ

ްވާަހކަދައްަކވަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިއްޔެ ްމީހުން، ްތިބި ްޖެހިފައި ްހާލުގެ ްސުާނމީގައި ްދާއިރާަގއި ްއެްމަނިކުފާނުގެ މުން

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްކި. ްވާހަކަަތއް ްއެ ްއެކު ްއަސަރާ ްވަަރށް ްމައްސަލަަތއް. ްއެ ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިމަންނަމެންނަށްް ްބުނީ ްަކިއރީގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީހަކު ްއުޅޭ ްޓެންެޓއްަގއި ްދިޔައިމަ ްމަޑިފުްއޓަށް ްއިހަށްދުވަހު ފަހަރު،

ްއޮރިޔާް ްތިމަންނަމެންގެ ްޓިނުޖަހާފައިްމިއަދު ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްތިބީ ްމި ްނެތޭ.ްތިމަންނަމެން ްހާލަތުންްސަލާމަތްވެވޭކަށް ން

ްކަރުދާސްް ްނޫނީ ްފްލައިވުޑު ްތަންތަނުގައި ްއެ ްތިމަންނަމެން ްލޯވަޅުއެިޅ، ްމިހިރީ ްފާޚާނާގައި ްހުންނަ ްތަންތާ ހުރި

ްޤައު ްހާލަތުގައި ްމި ްޖެހެނީ. ްމި ްފާޚާނާކުރަން ްތިމަންނަމެން ްކޮންްއަޅަިއގެންނޭ ްއަރައި، ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއޮްތއިުރގައި މު

ވާހަކަެއއްތޯްމިްދައްކަނީ؟ްއެހެންވީމާ،ްމީްއަޅުަގނޑުމެންގެްހާލަތުްމިއަދުްއޮތްްގޮތަކީ.ްދެންްމިްވާހަކަދެއްކީމަްމިއަދަކުް

ނޑުްހިތާމަކުރާްކަެމއް.ްނުހުއްޓުވާތީ ްވެްސްމިްވާހަކަްނުުހއްޓުވާ.ްދެންްެއީއްއަުޅގަ ްގައިމު .ްއެހެންވީާމ،ްރިޔާސަތަކުން
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ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭްކަމަީކް ނޑުމެްނގެްއޮތްްަކމަށްްވެއްޖެްއޔާްފުރަތަމަްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންްއިޚްލާޞްތެިރަކމެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށްް ްއަޅުގަ ްކުރުން. ްކަންތައްތައް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތިބެއްޖެ ްބަޔަކު ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްއަށް ްއެހީ ޚާއްޞަ

މިލިއަންްރުފިޔާްޚަރަދުކުރުމެއް.ްއެްހާލަތުގައިްމިްދެންނެވިްސުނާމީގ952ްްެނޫނޭްސާކުްސަމިޓަށްްްމިއަދަކުްމުހިއްމެއް

952ްމިލިއަންްރުފިޔާްބަޖެޓުގަިއްހިމަނާފައިްއޮއްވާ،231ްްކަންތައްތައްްހުއްޓާްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާރުންްމިްމަޖިލީހުންް

ްކަންބޮޑުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚަރަދުކުރީ.ްމީ ްރުފިޔާ ްމީހުންނާްމިލިއަން ްޖެހުނު ްހާލުަގއި ްކަމަކީ.ްކޮބައިތޯްސުނާީމގެ ވާްނޖެހޭ

ްމިް ްމިހާރުގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްކަެމްއ ްކެރޭ ްޔަޤީންކަންދޭން ްއަުޅަގނޑަްށ ްއެކަަމކު ްޮގތަކީ؟ ްކުެރއްިވ ްކަންތައް ދޭތެރޭ

ކޮށްްސުނާމީގަިއްޔާމީނުގެްސަރުކާރުންްއެްވެފައިްއޮތްްވަޢުދުތައް،ްއަދިްޚާއްޞަهللاްސަރުކާރުން؛ްއާދެ،ްމިހާރުގެްޢަބްދު

ްއޮތީް ްޔަޤީންކަްނ ްފަްއޓަވާނެކަމުެގ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމަސަްއކަތް ްމީުހންގެ ްތިބި ްޖެހިފައި ހާލުގައި

ްމީހުންނަށްް ްތިބި ްޖެހިފައި ްހާލުަގއި ްބޮޑުްއުފަލެއް.ްސުނާމީގައި ްވަރަށް ްލިބޭ ްމިއަދު ްދިވެހިްރައްޔިތުްނނަށް ދެއްވާފަ.ްމީ

ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްސުނާމީަގއިްލިބޭ ްދޭނީ ްިއސްކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްތިމަންނަ ްއޮތީ ްވިދާުޅވެފައި ްމަނިކުފާނު ްމީ.ްއެ އުފަެލއް

މިހާރުްހާލުގެްޖެހިފައިްތިބިްމީހުންނަށްްއެްމީހުންގެްދާއިމީްހިޔާވަހިކަންްފޯރުކޮށްދިނުމޭ.ްަވރަށްްއުފާވެރިްވާހަކަެއއްްމިް

ްޮކބައިތޯ؟ްހިޔާވަހި ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްއެްދައްކަނީ. ްނަޖިސްވެފަ. ްފެން ްހުރި ްރަށްރަށުަގއި ްއެ ްއިތުރުން ްނުލިބުމުގެ ކަން

ްވަނީް ްރިޕޯޓެއްަގއި ްކޮމިޝަނުގެ ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްކަމަށް ްެއްއޗެއް ްއެކަށީގެންނުވާ ްބޭނުންކުރަން ްއިންސާނުން ފެން

ނ ްއަޅުގަ ްޖެހޭހެން ްއެބަ ްވެސް ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިޔައިމަ ްހާލަތަށް ނޑުމެންެގްފާހަގަކުރަްއވާފަ.ްމި ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ޑަށް

ްއަތޮޅުަތކަށްް ްދައްކަންޖެހޭނީ ްވާހަަކ ްމި ްތާނގަިއ ްިމ ްހަމައެކަނި ްތެދުވަން. ްޙައްުޤަގއި ރައްޔިތުންެގ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާްމިތާނގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނެއްްނޫން.ްމިކަމަށްްއެބަްޖެހޭްޤައުމީްފެންވަރެއްަގއިްމިއަުދް

ޖެހޭްމިފަދަްކަންކަމަށްްހައްލުހޯދަންްމަސައްކަތްކުރަންްއިނގޭތޯ.ްވަަރށްްނިކަމެތިްހާލުގައިްމީހުންްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަް

ް ްލިބުނު ްބަޖެޓަށް ްމިއަދު ްވެސް. ްއަިއއިރުަގއި ްހަމައަށް ްމިއަާދ ްސުނާމީަގއި ްވާަހކ15ްްަދިރިއުޅެނީ ްމި ްތެރޭގައި މިނިޓު

ޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްބަހުސްކުރުެމއްްނޫންްމުހިއްމީކީ.ްމިްކަމަށްްދައްކާލުމުގެްފުރުޞަތުްލިޭބިއރުގައިްިމކަމާްމެދުގަިއްއަް

ްއެންމެް ްމީެގ ްގެނެސްދިނުމަކީ ްހައްލެްއ ްމީގެ ްމީހުންނަށް ްެއ ްގޮތުްނ ްޢަމަލީ ްކޮްށ، ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްޢަމަލީ ދާއިމީ،

ް ްކަމަކީ. ްނ42ްެމުހިއްމު ްމިސްކިތްތަކެއް ްއެ ްއެކަމަކު ްބުނޭ. ްބަޔަުކ ްވެސް ްކަމަށް ްއެޅި ްފަންސާހަކަށްްމިސްިކތް ތް.

ބަނދަރުްހެދިްކަމަށްްބުނޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއެްމީހުންްހެދިްބަނދަރެއްްނެތް.ްމިކަހަލަްޮއޅުވާލުމެްއގެްތެޭރގަިއްއަބަުދް

ްވާހަކަތަެކްއް ްސަރުކާރުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްލިބެނީ. ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޢުލޫމާތު ްނުބައި ްޖެހެނީ. ްމި ްތިބެން ރައްޔިތުން

ް ްރަށްަތކެްއްދައްކަވަމުން ްބަިއވަރު ްއެތަްއ ްދަށުން ްނިޒާމެްއެގ ްއެތަްއ ްދަށުންނާިއ ްނިޒާުމގެ ްދަތުުރފަތުރުގެ ކުރީަގއި

ްކަންކަމުަގ.ް ްެއކި ްއެޅުމަށް، ްހިނަވާގެ ްއެޅުމަށް، ްހޮސްޕިޓަލު ްޤާއިމުކުރުމަށް، ްނަރުދަމާ ްރަށްރަށުގައި ްދިން. މީހުންނަށް

ަބއިތޯްއެުޅނުްނަރުދަމާއެއް؟ްއެކަމަުކްަރށްރަށްްހުރީްދީފައޭްއެމް.ޑީ.ޕީްސްޕާތައްްހެދުމަށް؛ްޕްރޮޕޯސްޮކށްގެން.ްެއކަމަކުްކޮ

ްހަދަން.ް ްރިސޯޓު ްދީފައޭ ްހުރީ ްރަށްތައް ްނަންނަމުގައި ްދެންނެވި ްމި ްބޭފުޅުންނަށް. ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ އަށް
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ްޔަޤީންް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއްކަލަ ްބައްލަވާ! ްހުރީ. ްމިއަދު ްހަދާފަޭއ ްރިސޯޓު ްނޫންނަމަްރަށްތަކުގައި ްއޮތް، ްދީފައި ކަން

ްކަމަކީ.ް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްއެޅިފަެއއް. ްނެޭތ ްނަރުދަމާ ްއޮތް ްޝަރުތުޮކށްފައި ްެއ ރައްޔިތުންނަށް

ދައުލަތުންްމުދަލެއްްކަމަކަށްްޝަރުތުކޮށްފައިްދީފައިްކަމަށްްވަންޏާްފުރަތަމަްނިންމަންޖެހޭނީ،ްއެކަންްނިންމުމަށްފަހުގައިް

ްގޮްތްވެސް.ްއެކަމަުކްެއގޮތަަކްށްްރިސޯޓުގެ ްއޮތް ްއެކަން ްކުެރވެންޖެހޭނީްވެސް.ްއެީއްކަންނޭނގެ ްމީހަކު ްއެ މަަސއްކަތް

ނޑުމެންްިވސްނާލަންޖެހޭްއެބަްމިއަުދްބަޖެޓާްމެދުްާވހަކަދައްާކއިރުްރަްއޔިތުންެގް ނޫންްކަންްކުރީީކ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމިއަ ްއެހެންވީމާ، ްދޭތެރޭގަ. ްހާލަތާ ްފުރަތަމަްމިއަދުގެ ްއެންމެ ްބޭނުންވަނީ، ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ްމި ްއަޅުަގނުޑ ދު

ް ްޭދންޖެހޭނީ، ްައޅުަގނޑުމެން ްއިްސކަންދޭންޖެހޭނ2214ްްީއިސްކަމެްއ ްައޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްބަޖެޓުން ްއަަހރުގެ ވަނަ

ްދޭންޖެހޭނީ.ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކަންތަކަށޭ ްނަރުދަމާގެ ްބޯފެނާއި ްްސާފު ވަަނ3ްްޚާއްޞަކޮށް

ްމިް ްމިއަދު ްއިްސކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިނުމަށޭ ްހިޔާވަހިކަން ްދާއިމީ ްމީހުންނަށް ްޖެހިތިބި ްހާލުަގިއ ްސުނާމީަގއި ކަމަކަށް

ްގިންތިެއްއގެް ްވަކި ްަބޔަކަށް، ްފަންތިެއްއގެ ްވަކި ްަބޔަކަށް، ްއުމުރެްއގެ ްވަކި ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްދޭންޖެހޭނީ. ބަޖެޓުން

ްމިހާރު ްބޮޑަްށްބަޔަކަށް ްއެންމެ ްިއްސކަންދޭންވީކީ. ްނޫނޭ ްގެންދިއުމަކަްށ ްހާލަތު ްމީހުންެގ ްއެ ްމައްޗަްށ ްުވރެ ްހާލަތަށް ެގ

ްހައްލުް ްތެރޭން ްބަޖެޓު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަމާޒުކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަކަށް ްބޭނުންވެފައިވާ ްޤައުމަށް ްމި މިއަދު

ް ނޑަްށްއެނގޭްމިްވާހަކަްެދއްކީމާްަބއެއްްމީހުންްހިތަށްއަރާނެްމީްލިބޭތޯްބަލަންޖެހޭނީ.ްމިްވާހަކަްދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ްމިް ްވާހަކަނޫންތޯ ްޙަޤީޤީ ްމީ. ްވާހަކަތޯ ްދައްކާ ްވިާޔނުދާވެގެން ްއެކަމަކު ްބުނާނެ. ްމީހުން ްބައެއް ްމީހެކޭ ްވިޔާނުދާ ހާދަ

ްކީްއވެތޯ؟ް ްއަަސރުކުރާނެ.ްއެ ްވަރަށް ްހިތަށް ްވާހަަކްދެއްކީަމްބައެްއގެ ްހިތަށްއަރާނީ.ްދައްކަނީ؟ްމި ްމީހުން ވެރިަކންކުރި

ް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެނގޭ ްެއ3ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްައއި. ްވެިރކަމެއް ްވެސް ްވެިރަކމަކަށްފަހުގައި އަހަުރގެ

 ވެރިކަންްެއއީްމިްޤައުމުްމިހާތަނަށްްދެކެފައިނުވާވަުރގެްމީހެްއގެްވާހަކަްމިްދަްއކަނީ...

ް

 މުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:ދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްބަޖެޓުްالم عليكنالس  `.ް ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެ ްރަްއޔިތުންނަށ2214ްްް.ްޝުކުރިއްޔާ ްދުވާފަރުގެ ައކީ

ްބަޖެޓެއް.ް ްނެތް ްހަމަހަމަކަމެއް ްއިންޞާފާއި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްބަޖެޓެއް. ްއިތުރުކުުރވަނިވި ްމާޔޫސްކަން ހިތްދަތިކަމާއި

ށްްމިްބަޖެޓުންްފެްނނަނީްއެއްަޗކަށްްއެްއޗެއްްހަާދފައިްއޮތްްތަން.ްމިްބަޖެޓަކީްރަނގަޅުްބެލުމެއްްބަަލއިގެން،ްއަޅުަގނޑަ

ްދަންނަވަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްކެރިހުރެގެން ްފިސާރި ްކަމަށް ްޫނން ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްހަދާފައި ްކޮްށގެްނ ްދިރާސާެއއް ރަނގަޅު

ްބަޖެޓ2213ްުޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްދުވާފަރުގައި ްއުތުރުބުރީ ްމާޮޅސްމަޑުލު ްފެށުމަށ7ްްްަގއި މަޝްރޫޢެއް

ްއެުކގަިއް ފައިސާްހިމެނުނު.ްނަމަވެސްްއަހަރުގެްމިހާތަނަށްްއަިއއިރުްމިއިންްއެްއކަމެއްްވެސްްފެށިފައިނުވާކަންްހިތާމައާ

ް ްއިމާރާތުގެ ްބުރި ްދެ ްސެންޓަުރގެ ްހެލްތު ްދުވާފަރު ްކުޑަމިުނން ްއެންމެ ްބަޖެޓުގައިްފާހަގަކުރަން. ްނިންމުމަށް ްބައި މަތީ

ް 7ްްހިމަނާފައިވާ 43ްްލައްކަ ްކަމުަގއ752ްްިހާސް ްޢުޒުރުވެރިވެފަިއވާ ްނަގާފައިދިނުމަށް ްބަޖެޓުން ްދައުލަުތގެ ރުފިޔާ
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ްަރއީސް.ް ްދަންަނވަން.ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްވިދާުޅވެފަިއާވކަން ްބޭފުޅުން ްހެލްތުެގްކަާމްބެހޭ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްއަހަ ްމި ްޖުމްލަ ްއެޅުނު.ްމިއީ ްިބންގާ ްއޮިޑޓޯރިއަމްގެ ްސްކޫލްގެ ްޕްރައިމަރީ ްދުވާފަރު ްކުރީކޮޅު ްމަހުގެ ްފެބްރުއަރީ 7ްރުގެ

ްމަޝްރޫޢެއް.ް ްރުފިޔާގެ 2213ްްމިލިއަން ްއޮތީ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްއަހަރަށް 2ްްވަނަ ްަބއ1ްްިމިލިއަން ްރުިފޔާ.ްބާކީ ލައްކަ

ްހިމެނިގެންދާނ2214ްެ ްބަޖެުޓގައި ްއަހަރުގެ ްލޯލާރިއެއްގެްްވަނަ ްމަޝްރޫޢަށް ްމި ްއެހެނަސް ްއުއްމީދުކުެރވުނު. ކަމަށް

ް ްހޭދަނުކޮށް، 2213ްްމިންވަރު ްނިމެމުންދާއިރު، ްއަހަރު ްފައިާސްހިމަނާފައ2214ްްިވަނަ ްމި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުެގ ވަަނ

ްއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދަންނަވަން. ްކަމެއްކަުމގަިއ ްއަންަތރީސްާވވަރުގެ ްހައިރާންވެ، ސްވެދެންެނވުނުްނެތްކަމީ

ްެއޑިުއކޭޝަނަށްް ްއޮފް ްމިނިްސޓްރީ ނޑިނޭޅި ްކެ ްލަސްަވމުންދާތީ، ްބޮޑަށް ްމާ ްފެށުން ްމަސައްަކތް ްޢަމަލީ މަޝްރޫޢުގެ

ގައިްސިީޓެއއްްފޮނުވިން.ްއެްސިީޓގެްޖަވާބ2213ްްުޖުލައ21ްްިގޮްސގެންްވެސްްއަލިމަެގއްްުނފެނިގެން،ްމިނިސްޓަރަށްް

ްމިދާކަށް ްދާދި ްލިބުނީ ްދުވާފަުރްއަޅުަގނޑަށް ްަބޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ްިސޓިަގއި ްހަވާލާދީފައިވާ ްވަނީ، ްޖަވާުބގައި ދުވަހު.

ޕްރައިމަރީްސްކޫލުަގއިްއެޅުމަްށްހަމަޖެހިފައިވާްއޮޑިޓޯިރއަމްގެްމަސައްކަތްްފެށުމަށްްޓެންޑަިރންްއަށްްފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށްް

ްއަ ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ްއެންޑް ްހައުސިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަްށްއެދި ްވުޒާރާ ްއެ ްއާދެ، ްާވހަކަ. ްފޮނުވާފަިއވާ ށް

ްެއް ްނަމަވެސް ްއަވަސްކުެރވުނު. ްފޮނުވާލުން ްއަށް ްޓެންޑަރިން ްއެިދގެން ްފަރާތްތަކުގައި ްބެހޭ ްކަމާ ްގޮސް، އަޅުަގނޑު

ްރަްއޔިތުން ްދުވާފަރުގެ ްނުފެށިފަ.ްމީ ްއެހެރީ ްނުލިބިފަ.ްމަސައްކަތް ްއޮތީ ްތަނެއްގަ.ްބަޖެޓު ްއޮތް ްއޮތީ ނުހަނުްްހުށަހެޅުން

ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެުޓގައިްހިމެނުނު،ްދުވާފަުރގަިއ2211ްްކަންބޮޑުވާްކަމެއްްކަުމގައިްަދންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ.ް

ް 76ްްބިނާކުރަންޖެހޭ ްތެޭރން ްނުގެްނގޮސްދިނ45ްްީޭގގެ ްކުރިއަށް ްމަޝްޫރޢު ްލުމުގެ ްމަގުފާރު ްއަދި ްބިނާކޮށްނުދިނީ، ގެ

ްރަށުގެ ްއެ ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްލިބުނު.ްްއޭރު ްމަޢުލޫމާތު ްފަހުން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކުަޑކަމުން ްތާއީދު އާބާދީގެ

ެގްދުވާފަުރގައިްއެއްފަހަރ76ްާނަމަވެސްްިވސްނުމަށްްއަިއްަބދަލަކާްގުިޅގެން،ްމާތްރަްސކަާލނގެްހެޔޮްރަޙުމަތްފުޅުންްެއް

ނޑުްބިނާކުރެވެމުންދާކަންްއުފަލާްެއކުަގއިްފާހަަގކުރަން.ްނަމަވެްސްމީްދައުލަ ތުެގްބަޖެޓުންްކުެރޭވްހޭދައެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ގޭގ76ްްެހިތުންްމީްލަގްޒަރީވިލާްއެޅުުމގެްމަޝްރޫޢުގެްދަށުންްކުރެޭވްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއިސްވެދެންނެވުނުް

ްބޯހި ްފަރާތްތަކަށް ްިމ ްވާީތ، ްބަަޔކަށް ްދިރިއުޅޭ ްދިހަމަތީަގއި ްއެކި ްދަިތހާލުގައި ްވަރަށް ޔާވަހިކަންްއަހުލުވެރިންނަކީ

ްނައިުބެގް ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިނުމާ ްއިނާޔަތެއް ްމާލީ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްފޯރުކޮށްދެވެންދެން ސަރުކާރުން

ް ްއެިދގެން 21ްްލަފަޔަކަށް 2213ްްޖުލައި ްލަްސވެގެްނ، ްޖަވާބު ްސިީޓގެ ްފޮނުވި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ 27ްގައި

ް ްސިޓީއެއ2213ްްއޯގަްސޓް ްދެވަަނ ްްަގއި ްޖަވާބުނުލިބިގެން، ްެވސް 25ްްފޮނުަވއިގެން ްއ2213ްްެސެޕްޓެމްބަރ ގައި

ްނުބައްދަުލް ްއެދުނުއެދުމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަނީ ްޖަވާުބގައި ްސިީޓގެ ްލިބުނު ްހޭދަކޮށްގެން، ްއިރެްއ ްއެތައް ްގޮސް އޮފީހަށް

ްއެޕޮއިން ްދުވަހުމެ ްއެ ްހަމަ ްބައްދަލުކުރުމަށް ްސީދާ ްނައިބާ ްބަންާޑރަ ްވާތީ ްކަމަށް ްއެދިެގްންޖަވާބެއް ޓްމެންޓަކަށް

މަސްދުވަސްްފާއިުތވެގެންދިަޔިއރުްވެސްްހަމަނުޖެހުނުކަންްހިތާމައާްއެުކގައިްފާަހގަކުރަން.ްއާދެ،ްމިއަދަކުްއެްކަމަނާްެއް

ް ްަޙއްޤުވެރިްނނަށް ްޭއގެ ްއިނާޔަތް ްމި ްނަމަވެސް ްނެތް. ްސަރުކާރަށ2214ްްްމަޤާމަކު ްދިވެހި ްހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް ަގއި
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ްޮގވާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޕޮލިސ2212ްްްލަން. ްދުވާފަރު ްއޮތް، ްހިމަނާފަިއ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްޢަބްދު ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮމިަޝނަރ ްސީދާ ްކުރީޮކޅު ްއަހަރުގެ ްމި ްފަށާފައިނުވާތީ ްބިނާުކރަން ްއަހަރު ްއެ هللاްސްޓޭޝަން

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދެންނެވީމާ ްވާހަކަ ްއެ ްބައްދަލުކޮްށ، ނޑު ްއަުޅގަ ްްރިޔާޒާ ްެއ2214ްްވިދާޅުވީ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ަވނަ

ްމިހާރުެގް ްއަދި ްމިނިސްޓަރ ްހޯމް ްކުީރގެ ްމީެގއިތުރުން ްކަމަށް. ްހިމަނުއްވާނެ ްމަސައްކަްތ މަޝްރޫޢުގެ

ްސްޓޭޝަންް ްޕޮލިސް ްއުނގޫފާރު ްވެސް ްއަޙްމަދު ްޖަމީލު ްމުަޙއްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްަނއިުބ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއި ްދުވަހު ްބިންގާއެުޅްއވި ްވަނީ ްސްޓޭޝަނެއ2214ްްްޢުާލނުކުރައްވާަފއި ްޕޮލިސް ްދުވާފަރުަގއި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުްގާުތްސީދާްެއްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެަފއިޭވ.ްަނމަވެސްް ގެްބަޖެޓަކުްނ2214ްބިނާކޮށްދެއްވާނެްކަމަށް.ްއެްާވހަކަްއަުޅގަ

ވަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްދުވާފަރުގައިްމިްއެެއއްްފެންނާކަށްްނެތް.ްވީމާ،ްމީްބަލައިނުގަނެވޭނެްކަމެއްްކަމުގައިްދަންނަ

ްފަރާތުގައިް ްބެހޭ ްކަމާ ްއެދިެގން ްބިންގާއަޅައިދިނުމަށް ްމަރުކަުޒެގ ްުޒވާނުންގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބިނާކުރުމަށް އަހަރު

ް ްގޮތުން 27ްްއާދޭސްދެންނެވުމުގެ ްނުދެްއވ2213ްިއޯގަސްޓް ްއިޖާބަެއއް ްދެންނެވުނު.ްއެހެންނަމަވެސް ްސިީޓއަކުން .ްަގއި

ް ްމަހުގެ ްއަްށްޮގސްގެން،ްމި ްމިނިސްޓްރީ ްއެ ްުދަވހަކު ްއެތައް ްވަނީ ްލިބިފައި ނަޑށް ްއަުޅގަ ްޖަވާބު ްސިޓީގެ ވަނ7ްްަމި

ނޑުގެްހިތަްށްވަރަށްްފުންްއަސަރެއްްކުރުިވްކަމެއްްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްމިކަންްއިތުރަށްްލަސްނުކޮށްް ދުވަހު.ްމީްއަޅުގަ

ްފަ ްބެހޭ ްކަމާ ްގެަތކުަގއިްތަންފީޒުކޮށްދެްއވުމަށް ްދުވާފަރުެގ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ރާތަށް

ްެއކިް ްއެކީ،ްސަރުކާރުގެ ްއޮތުމާ ްބިރުްނިހާޔަތަށް ްއުފެދިދާނެކަމުގެ ްފިތުނަފަސާދަ ްގޮތުންްމުސްތަޤުބަލުގައި ބޯހިމެނިފައިވާ

ްޚާއްަޞކޮ ްދެްނނެވިފަ. ްވާނީ ްވާހަކަ ްމި ްމުނާސަާބތަކުަގއި ްެއކި ްއެްނޑްްފަރާތްތަކުގަިއ ްހަުއސިން ްމިނިސްޓަރްއޮފް ށް،

ަގިއ2213ްްމެއ27ްްިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްޮޑކްޓަރްމުޙައްމަދުްމުޢިއްޒުގެްސަމާލުކަމަށްްމިްކަންތައްްވާނީްގެނެވިފަ.ް

ް ްވަނީ ްލިބިފައި ްޖަވާބު ްސިީޓގެ ްފޮނުވި 19ްްއަޅުަގނޑު ްވަީނ2213ްްޯއަގސްޓް ްބަޔާންކުަރްއވާފައި ްސިޓީގައި ްމި ގައި.

ްޖެ ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގްއެޓަރނީ ްގެތަުކގެ ްއެ ްއެްއގޮތަށް ްލަފަޔާ ްއެ ްއަވަހަކަށް ްލިބުނުހާ ްލަފާފުޅެއް ނެރަލްގެ

ްކަމަށް.ް ްއަުރވާ ްޔަޤީންކަން ްކުރާނެކަުމެގ ްމަސައްކަތެްއ ްހުިރހާ ްކުެރވެންހުރި ްއަށް ްމިނިްސޓްރީ ްއެ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ްމަ ްގޮުތގެ ްަތޞައްވުުރަގއިވާ ްތަރައްީޤގެ ްދުވާފަުރގެ ްހިއްކުމަްށްއަދި ްބިން ްރަށުެގ ްއެ ްދަށުން ްފިަޔވަހީގެ ްދެވަނަ ތިން

ވަނަްއަހަރުެގ2214ްްވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފަިއވާނެްވާަހކަްވެްސްދަންނަވާްކަމަށް.ްަނމަވެސ2214ްްްޓަކައިް

ްޢިއްޒަތް ްގެންަނން. ނޑު ްއަޅުގަ ްަސމާލުކަމަށް ްސަރުކާުރގެ ްވާހަކަ ްހިމެނިފައިނުވާ ްެއކަން ްރައީސް.ްބަޖެޓުގައި ތެރި

ްބެލެނިވެރިޔަުކް ްޚާއްޞަ ްރަށަށް ްއެ ްނުދެންނެވޭނެ. ްނޫނެކޭ ްރަެށއް ްއޮތް ްހާލަތެއްގައި ްޚާއްަޞ ްއަިދވެސް ދުވާފަރަކީ

ްޚާއްޞަް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްސީދާ ްފަރާތަކީ ްއެ ްދަންނަވަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްވާހަކަ ބޭނުންވާ

ް ްދުވާފަރުެގ ްދަށުން ްޢިއްޒަތްތެރިްބެއްލެވުމުގެ ްޮގވާލަން. ްއަުޅަގނޑު ްއެދި ްފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ްކަންތައްތައް އެންމެހައި

ްެއގޮތަށްް ްއެކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްދުވާފަުރގައި ްގޮތަށް ްހިމެނިފައިާވ ްމީހުން ްރަޖިްސޓްރީގައި ްކަނދޮޅުޫދގެ ރައީސް.

ްގެއެއް ްމައިފުނަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްެވސް ްމީހެއްގެ ްގެންދަން.ްކޮންމެ ްމީހުންނަށްްްކުރިއަށް ްލިބިފައިވާ ްގެދޮރު ހުންނަން.ްމިހާރު
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ްމިް ްގޮތަށް، ްފަހިވާ ްލިބުން ްގެދޮރު ްފަރާތްތަކަށް ްތިބި ްނުލިބި ްގެދޮރު ްމިހާރު ްއަިދ ްގޮތަށް، ްއުނިުނވާ ގެ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްކަނޮދޅުދޫގެްގެދޮރާއިްއެްގެދޮރުަގިއްމީސްްމިހެނިފައިވާްގޮުތގެ ްމަސައްކަތްކުެރވިދާނެްކަމަށްްައޅުގަ

ްުކޑަކުަޑް ްވަރަށް ްބޭނުންވަނީ ްެދކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްހައްުލކުރެވިދާެނ ްމައްސަލަ ްމި ްމާހިރަކާ ްހުރި މަޢުލޫމާތު

ް ްގާތްަގނަޑކަށް ްބޭނުންވާ ްކަމަށް ްމި ްވީމާ، ްޓަކައި. ްކުރުމަށް ްމިކަން ްއުސޫލުން ްކޮންޓްރެކްޓު ްއެއީ ލައްަކ3ްްބަޖެޓެއް.

ް ްހިމަނައިދިނުމަށ2214ްރުފިޔާ ްބަޖެޓުގައި ްވާހަކަކޮުޅްްގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ނޑު އަޅުގަ

ްފެނުމުންް ްލޮުލގެ ްއެގޮތުން ްހުށަހަޅައިލާނަން. ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއަދިެވސް ްކުރިން ނިންމާލުމުގެ

ރުފިާޔްއަްށ3222ްްމަހަކުްްމަޙްރޫމުވެފައިވާްފަރާތްތަކަާށިއްޚާއްޞަްއެހީްއަްށްބޭނުންާވްފަރާތްތަކަށްްދޭްމާލީްއިނާަޔތް

ްއިތުރުކުރުމަށާ،2214ްް ްފެިށެގން ްއަހަރުން ްނުފެށ2213ްްިވަނަ ްމަޝްރޫޢުަތއް ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުެގ ަވނަ

ް ްއަރިހުގަިއ2214ްްހުއްޓަސް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހިމަނުއްަވއިދެްއވުމަށް ްމަޝްރޫޢުަތއް ްއެ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްނަމަ،ްދަންނަވަން. ްޢަމަލުކޮށްދެއްވައިފި ްސަރުކާރުން ްއެްއގޮތަށް ްއެދުމާ ްއެދުނު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެޭކގޮުތގައިް ނޑު ްއަުޅގަ ްފައިދާކުރާެނ. ްމިކަމުެގ ްވެްސ ްރަށްަތކަްށ ްދާއިާރގެ ްއަލިފުށީ ްއަތޮުޅެގ ްލޮުބވެތި އަޅުަގނުޑގެ

މުްއަދިްައނގޮޅިތީމުްރަްއޔިތުންގެްއަުޑުއފުލުމަށްްއެންމެްއަޢުލާްއެްއްމިވަގުތުްމިްމަޖިލީހުގަިއްއަލިުފށި،ްވާދޫ،ްރަސްގެތީ

ްއެދެނީް ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްޙައްުޤގައި ްަރއްޔިުތންގެ ްދާއިާރގެ ްއެ ްވާތީ ްކަމުަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ފަރާތަކީ

2213ްް ްމަޝްރޫޢުތައް ްހުރި ްނުފެށި ްއަހަރު ްހިމަނުްއވ2214ްަވަނަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ އިެދއްވުމަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްވަނަ

ް ްދުވަހު ްހޮނިހިރު ްފައްތަރެްއގަ.ްއާދެ!ްމިދިޔަ ްނާޒުކު ްވަރަށް ްވަނީ ްކަރަންުޓެގްހާލަތު ޖެހިއިރ11ްްުރައީސް.ްދުވާފަރުގެ

ް ްރޭގެ ްއެ ްގޮތަށް، ނޑުނު ްކެ ްެއކ11ްްުކަރަންޓު ްހިތާމައާ ްލިބިފައިނުވާކަން ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްެވސް ޖެހިއިރު

ްކަރަ ްރަނގަޅުްފާހަގަކުރަން. ްކުންފުންޏަމުން ްއެ ްނަމަވެްސ ްކޯޕަރޭޝަނުން. ްފެނަކަ ްފޯރުކޮށްދެނީ ްިޚދުމަތް ންުޓގެ

ްފެންވަރަްށް ްއެކަީށގެންާވ ްޚިދުަމތް ްމި ްއިން ްފެނަކަ ްވީމާ، ްފާހަގަކުރަން. ްފޯރުކޮށްދެވެމުންނުދާކަން ޚިދުމަތެއް

ް ްފަރާތަކަށް ްެދޭވ ްފެންވަރެްއގައި ްރަނގަޅު ްޚިދުމަތް ްމި ްދިވެހިްދެވެމުންނުދާތީ ްހަވާލުކޮށްދިނުމަށް ްއިންޖީނުގެ ދުވާފަރު

ްދަންނަވާނީް ްނިންމާލަމުން ްވާހަަކ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ސަރުކާރަށް

ްދަންނަވަމުން،ް ްވާހަކަ ްނުރުހެވޭނެ ްއިތުރަކަށް ްވެރިންނަށް، ްނުދަމަހައްޓާ ްމިތުރުކަން ްވެރިންނަށާިއ އިތުރުފުޅުހައްދަވާ

ްަގނޑުްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްުދވަހެއް.ްް.حينالر  ްحونالر  ްهللاްبسن ްާޚއްޞަ ްވަރަށް ްިމއީ ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިްއޔާ،

ވަނަްއަހަރުްމިްރާއްޖެްހިނގާނ2214ްްެއަށްްއޮތްްތަނާްދޭތެރޭގަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްވާހަކަަދއްކަމުންްމިްދަނީްކުރި

ނޑުމެންްމިް ގޮތަކާްބެހޭްގޮތުން.ްމިްވާހަަކްއަޅުަގނޑުްފައްާޓއިރުްއެންެމްފުރަތަމަްވެސްްހަނދާންކޮށްލަންޖެހެނީްއަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށްްދާދިްފަހުންްފެނިގެންދިޔަ ްއޮްތްހިސާބު.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްއައިސްަފއި އީްމިްާރއްޖޭަގއިްިރޔާސީްރާއްޖެްމިއަދު

ްތަން.ް ްހަވާލުެވގެންދިަޔ ްެވރިކަމާ ްާރއްޖޭގެ ްމި ްފަރާތުން ްކާމިޔާބުކުެރްއވި ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ ްއެ ްޭބއްިވ، އިންތިޚާބެއް

ްމަޤާމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދެކެނީ ްގޮތުަގއި ްވާޖިބެްއގެ ްއިސް ްއެންމެ ްމިއަުދގެ އަޅުަގނޑު

ް ްޢަބްދުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްެކނިޑޭޑޓް ނޑުެގްهللاްިރޔާސީ ްއަުޅގަ ނާޑއި ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާަނށް ްއެ ްގުިޅގެން ްވަަޑއިަގތުމާ ޔާމީން

ްއަތޮޅާއިް ްނ. ްމަނިކުފާނަކީ ްެއ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްާއދެ! ްދެންނެވުން. ްމަރުޙަބާ ްނަުމަގއި ްަރއްޔިތުންގެ ދާއިރާގެ

ް ްަވރަށްްބޮޑަށްްގުޅިލާމެހިފަިއވާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިރާތަކާ އަހަރ13ްްުބޭފުޅެއް.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްނ.ްއަތޮޅު

ްއަތޮޅުް ްނ. ްުއއްމީދު، ްއަޮތޅުގެ ްނ. ްއުއްމީދު، ްައޅުަގނޑުގެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ްތަމްސީލުކުރެއްވި ވަންދެން

ްބޮޑު ނޑުމެްނެގްއެންމެ ްމެދު.ްއަޅުގަ ްބޮޑުްމިއަދުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ްވަރަށް ްުއއްމީދު އުއްމީދަކީްއެްްރައްޔިތުންގެ

ްޕްރޮޖެކްޓުަތްއް ްްޕރޮގްރާމުތައް، ްތަަރއްޤީގެ ްމާސިްނގާ ްވަޢުދުތަކުގެ ްެވވަަޑިއގެންނެވި ްކެމްޕޭނުގަިއ ްރިޔާސީ މަނިކުފާނުގެ

ްތަރައްީޤގެް ްނ.ްއަތޮޅުން ްަރއްޔިތުންަނށް ްރާއްޖޭގެ ްިދުއން.ްމި ްތަރައްޤީެވގެން ްރާއްޖެ ްމި ްގޮސް ްފެށިގެން ނ.ްއަތޮޅުން

ްޕް ްކުރާްޕްރޮގްރާމުތައް، ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްލިބިގެންދިއުން. ްިހތްހަމަޖެހުން ްއުފަާލއި ްފެށިގެންގޮްސ ރޮޖެކްޓުތަްއ

ްވަަޑއިގެްނވަަޑިއގަތުންް ްކަމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާރއްޖޭގެ ްމި ްދަރިއަކު ްއަތޮޅުެގ ްނ. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އުއްމީދަކީ.

ް ްވަރަްށ ްަރއްޔިތުންނަށް ްައތޮޅުގެ ްނ. ްއަތޮޅަާށއި ްނ. ްައޅުަގނޑުމެންްއެއީ ްގޮުތގަިއ ްކަެމއްެގ ްއޮންނާނެ ްމަންފާ ބޮޑު

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްރިޔާސީ ްއަދި ްއުއްމީދުތަާކ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފާހަގަކުާރއިރު ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތުން ްއާދެ! ޤަބޫލުކުރަން.

ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވަޢުުދތަކާއި ްވެވަަޑއިގެންެނވި ްަފރާތުން ްހިންގާ ްބަޖެޓާްމިއަދުގެްސަރުކާރު ދައްކަންޖެހޭ

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްިމއަދު ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތްކަްނ ްގުޅުމެްއ އެްއވެސް

ްެވވަަޑއިގެންެނވިް ްބޭފުޅުންނަށް،ްެއްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްހިންަގަވން ްސަރުކާރު ްމިއަދުގެ ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ބަޖެޓެއްގެ

ނޑުމެންްމިއަދުްފާސްކުރާްބަޖެޓުން،ްވަޢުދުތައްްފުއްދޭ ނެްމަަގކަށްްއެކުަލވައިެލވިފައިްއޮންނަްބަޖެޓެއްގެްަމއްޗަށް.ްއަުޅގަ

ްހިންގުމުެގް ްޕްރޮގްރާމުަތއް ްތަަރއްީޤގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޚަރަދުކޮށް ްބަޖެޓުން ްަމޝްވަރާކުރަމުންދާ ްމި ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ގެްސަރުކާރު.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަުދގެްސަރުކާަރށްްއެބަްޖެހޭްފުރުޞަތުދޭން.ްބުރަްމަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކުރާްފަރާތަކީްމިއަދު

ްބަދަލުކުރުމުގެް ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަަކށް ްފުއްދޭނެ ްވަޢުދުތައް ްވެވަަޑިއގެންނެވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްެޖހޭ ްއެބަ ްސަރުކާރަށް މިއަދުގެ

ް ްކަމެއް. ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަންކަންްފުރުޞަތުދޭން. ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަަގށް އެ

ްމިއަދުް ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްގޮތް ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ކުރެވެމުންދިޔުމަކީ

ްބަޖެޓުންް ްއޮތް ްމި ްމޭުޒމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވިސްަނިއލާއިރު ްދޭތެރޭގައި ްބަޖެޓާ ްވާހަކަަދއްާކ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑއެިޅ،ްލިޔެވިފަިއވާްތަން.ްޚާއްަޞްްއަޅުަގނޑަށްް އެބަްފެޭންމަނަދޫްދާއިރާެގްރަށްރަށަށްްވެސްްަބއެްއްކަންތައްަތއްްކަ

ނުޑގެްދާއިާރ؛ްމަނަދޫްދާއިރާގައިްމިްވަގުުތްލަފާފުރުމުގެްތަނަވަސްކަން،ްފަސޭހަކަންްނެތްްހަމައެކަނިް ގޮތެްއގައިްއަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން.ްމިއަދުްމިްބަހުސްކުރެވޭްބަޖެޓުގައިްމިްދެންނެވިްމައްސަލަްްރަށެއްގެްގޮތުަގއިްއޮތީްމާފަުރކަންްއަުޅގަ
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ްދެންނެވިް ްމި ްހަމައެކަނި ްއާދެ! ްޝުކުރުވެިރވަން. ްއަޅުަގނޑު ްވާތީ ްފާހަގަކޮށްފައި ްގެަނއުމަށް ްހައްލެއް ްވެސް އަށް

ްއިތުރަށް،ްއަދިވެްސްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިާރގެްަވރަށްްގިނަްކަންތައްތަެކއް ްބަޖެޓުގައިްވެސްްއެބަްހުރި.ްްކަންތަކުގެ މި

ްޅޮހީަގިއް ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްކަންތައް. ްމިސްކިތުގެ ްނިމެމުންދާ ްމިހާރު ްމާފަރުގައި ްފާހަގަުކރަން ނުޑ ްއަުޅގަ އެގޮތުން

ްބަޖެޓުގައިް ްމި ްކަންތައް ްމިސްކިުތގެ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްމިލަދޫގައި ްކަންތައް. ްއެޅުުމގެ މިސްކިތެއް

ން.ްހަމަްއެެހންމެ،ްމަނަދޫްބަނދަރުްނިންމުމުގެްމަސަްއކަތަށްްެވސްްފަިއސާްޖަހާފައިްއެބަްއޮތް.ްހަަމްފާހަގަކޮށްފަިއވާކަ

ްހުރިކަންް ްހިމަނާފައި ްފައިސާ ްވަރަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްކަްނކަމަށް ްމި ްމަސައްކަތާިއ ްަނއްތާލުމުގެ ްކުނި އެހެންމެ،

ނ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަަގކުރަން. ްބަޖެޓުންްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްިމ ްކުރިމަތީގައި ޑުގެ

ްމިް ްމަގަކަށް ްފުއްދޭނެ ްވަޢުދުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްހިންގަވަން ްސަރުކާރު ްމި ްމިހާރު ްނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްޢާ ްޞިއްޙަތަށް. ްޢާއްމު ްރައްޔިތުންގެ ްާފހަގަކުރަންޖެހޭ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނެއް. ްއޮތް އްމުްބަޖެޓު

ްފެންް ްސާފު ްބޯފެން. ްސާފު ްފެން. ްސާފު ްވަނީ ްގުޅިފައި ްޮބަޑށް ްއެންމެ ްޞިއްޙަތާ ްޢާއްމު ްިވސްނައިލާއިރު ޞިއްޙަތަށް

ްފާހަގަކުރަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތްަކން ްާޤއިމުކުރެވިަފއި ްރަެށއްަގއި ްއެްއވެްސ ްދާއިާރގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއް ލިބޭނެ

ް ްފެނާއި ްބޭނުންޭވ ްއެބަ ްސްކޫލުެގްއަޅުަގނޑުމެން ްރަށު ްއެ ްވެސް، ްމާފަރުގައި ްއަތޮޅު ްނ. ްކަންތައް ނަރުދަމާގެ

ްއެހެންމެް ްހަމަ ްމާފަރުގެ. ްރަނަގޅުކުރަްނ، ްކަންތައްތައް ްޕޯސްޓުގެ ްހެލްތު ްމާފަރުގެ. ްރަނގަޅުކުރަްނ، ކަންތައްތައް

ްުމނިފޫހި ްަޓކައި ްއުފެއްދުމަށް ްޖީލެއް ްރަނގަޅު ްުޒވާނުންގެ ްޒުާވނުން، ްިކޔާ ްމި ްކަންތައްަތއް؛ްއަޅުަގނޑުމެން ފިލުވުމުގެ

ްމައްސަލަތަކަށްް ްދެންނެވި ްމި ްމާފަރުގައި ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްބަޖެޓަކުން ްމި ްެވސް ްމަސަްއކަތެއް ނުޑގެ ްފުޓްބޯޅަދަ އާދެ!

ްފެާނއިް ްގޮތް.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭ ްއޮތް ްޚިދުމަތްތައް ްރަށުެގްޞިއްޙީ ްއެ ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްއެނގޭ ބަލައިލާއިރު

ްޚި ްހާސިލްވެގެންނުދިަޔއީްނަރުދަމާގެ ްަކންކަން ްމި ްއެނޭގ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނެތްކަން. ްލިބެން ްރަުށން ްއެ ދުމަތް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްވެސް. ކިހިނެއްެވގެންކަން

ްރަ ްއަތޮުޅެގ ްނ. ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްއެ ްމިއަދު ްުދވަހެްއްމަޤާމުގައި ްއެތައް ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނގެ

ވަންދެންްކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުެޅއްްކަމަށްްވާތީ،ްމާފަރަށްްދިމާވެފަިއވާްމިްމައްސަލަތަކަށްްހައްލެއްްގެނެސްދެްއވުމުަގއިްެއް

ްމައްސަ ްެއްއ ްބޮުޑ ްއެންމެ ްދިމާވެފައިާވ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްއިސްނަންަގވާނެ ްތަރައްީޤގެްމަނިކުފާނު ްައކީ ލަ

ކަންތައްތައްްހިްނގުމުަގއިްދަުތރުފަތުރުގެްވަސީލަތްްނެތުން.ްމާފަރުގައިްެއއަރޕޯެޓއްްހަދަިއދޭނެކަމުގެްކުަލވަރުްދަްއކަިއ،ް

ްހެދޭނެް ްދާންދެންްވެސްްމާފަރުގައިްއެއަރޕޯެޓއް ްއަދަށް ްއަދި ްވެގެންދިަޔއިރުްވެސް ްަޒމާނެއް ްދައްކައި،ްއެަތއް މަންޒަރު

ްނުވެ ްއަވަހަކަްށްގޮތް ްވީހާވެސް ްމަސައްކަތް ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ފަިއވާކަން

ްމިގޮތަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބައްޓަންކޮށްދެްއވުން. ްކަންތަްއތައް ްމަގަކަށް ްުކރެވޭނެ ްސަރުކާރުން މިއަދުގެ

ްކު ްޖެހޭ ްއެަބ ްފާހަގަކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްުކދިްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ްރަނަގޅުކުރުމަށް، ްކަންތައްތައް ްރަށުގެ ދި

ްމަގޫދޫގަިއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންކަން ްދިވެހި ްެވސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްޢާއްމު ްތިބި ރަށްރަށުގައި
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ްކަ ްގޮްއސަ.ްވެލިއަރާފަ.ްއެ ްހިކިގެން ްބަނދަރު ްވަީންއެ ްމިއަދު ްިވޔަސް ްހެދިކަމުގައި ްބަނދަރެއް ންކަންްއަޅުަގނޑުމެން

ރަނގަޅުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެަކމަށްްވެސްްބަޖެުޓގަިއްކޮންމެެވސްްވަެރއްެގްފައިާސްހިމަނާފައިްއެަބްޭވ.ްއެހެންނަމަވެްސް

އަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭްމިއަދުގެްސަރުކާރު،ްަސރުކާރާްހަވާލުވުމަށްްަޓކައި،ްެކމްޕެއިންގައިްެވވަަޑއިގެންެނިވް

ް ްތެރޭަގއި ްވަޢުދުތަކުގެ ްބަނދަރު ްރަށުގެ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއ522ްްެމާފަރު ްވަޢުދު ްކަމުގެ ްބޮޑުކޮްށލަދެއްވޭނެ ފޫޓަށް

ްބަނދަރުް ްދެންނެވި ްގެނެސްޭދން.ްމި ްހައްެލއް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްވެފަިއވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަމަށް ރަށުގައި

ްއިތުރު ްއެބަްޖެހޭްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްގޮތަކަށް ްބޮޑުކުެރވޭނެ ްކުރެވޭނީްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްވެސް ކުރަން.ްއެްމަގުންްކަން

ްކަރަންުޓް ްޓަަކއި، ްރަނަގޅުކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްަކރަންޓުގެ ްޅޮީހގެ ްބަލައިލާއިރު ްޮޅްއސަށް ްދީގެން. ްފުރުޞަތު އެ

ްގޮތަ ްބެހެްއޓި ްެއއްތަނެްއގައި ްކޭބަލްތައް ްހުރެ، ްގެންޮގއްަސ ްރަށަށް ްއެ ްަޓކައި، ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްހުރެ،ްނެޓްވޯކް ށް

ްމިް ްޅޮހީގެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްސަރުކާރުން ްއައި ްމި ްމިއަދު ްއެހެންމަވެސް ްވަނީ. ްގޮއްސަ ްހިސާބަށް ގަސްފަޅާ

ްކުަރްއވަންް ްކަންކަން ްއެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަަމށް.ްމިއަދުގެ ްބޭނުންވާނެ ްަހއްލުގެންނަން ްވެސް ްކަންތަކަށް ދެންނެވި

އިްނ.ްއަތޮުޅގެްމިްދެންނެިވްޒާތުގެްކަންތައްތައްްވީހާެވްސްއަވަހަކަށްްގެންދިއުމަކީްއެްބޭނުންވާނެކަން.ްޚާއްޞަްގޮތެްއގަ

ްފެނާއިް ްޅޮހީގެ ްއާދެ! ްޔަޤީންުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމެއްކަން ްކުރަްއވާނެ ްވެސް ްއިންޓްަރސްޓުަގއި ްއަމިއްލަ މަނިކުފާނުގެ

ްނަރުދަމާ ްފެނާިއ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްކަންތައްަތއް ްޖެޭހްނަރުދަމާގެ ްއެބަ ްޤާއިުމކޮށްދޭން ްޅޮހީަގއި ްނިޒާމެްއ ގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހަމަްއެެހންމެްފުޓްބޯޅަްކުޅެވޭނެްގޮތާއިްޒުވާނުންނަށްްކުިޅވަރުުކޅެވޭނެްގޮތްްހަދައިދޭންްއެބަްޖެހޭ.ް

ްވާ ްއަންނަ ްދައްކަުމން ްކުރީްއސުރެ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްައކީ ްވާހަކަ ްއެޅުމުެގ ްމިްސކިތެއް ްއެްޅޮހީގައި ހަކަެއއް.

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްމިކަންެވްސް މިސްކިތްްއެޅުމަށްްޓަަކއި،ްަސޢޫދީްފަންޑުންްފައިސާްލިބިފަިއވާކަންްވެސްްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްއެއީ ްކުރެިވގެންދިއުން ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްަކންކަން ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއެބަ ްފެންނަން ްވެސް ްބަޖެޓުން މި

ްގޮތު ްކަމެްއގެ ްައޅުަގނޑަށްްމުހިއްމު ްނިންމާއިރު ްވާހަކަަދއްަކިއ ްމަނގޫދޫގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަން. ަގިއ

ްޤިބުލަް ްވެސް ްައއިއިރު ްހަަމއަށް ްމިއަދާ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްައކީ ްަމގޫދޫ ްވާހަކަ. ްމިސްިކތުގެ ްމަގޫދޫ ފާހަގަނުކޮށްލެވޭ

ްމި ްރަށުގައި ްއެ ްނޫން. ްތަނެއް ްހުރި ްވެސް ްމިސްކިެތއް ްގޮތަށް ްވާ ްރަށުގައިްއަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅަްނ ސްކިތެއް

މިސްކިތެއްްއަޅަންޖެހެނީްއެްަރށުގެްރައްޔިތުންްނަމާދުކުރުމަށްްޓަކައި،ްއެްރައްޔިތުންްއެްަކމަށްްއެދޭތާްއެތައްްޒަމާނެްއް

ްއަން ްދެކެމުން ްަރއްޔިތުން ްރަށުގެ ްއެ ްހުވަފެން ްއެޅޭނެަކމުގެ ްމިސްކިތެއް ްދަށުން ްއެީހެގ ްބޭުރގެ ްވާތީވެ. ނަތާްވެފައި

ްއަޮތުޅް ްނ. ްބަޖެޓުން ްވާހަކަދެއްކޭ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިައދު ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވެއްޖެ. ދުވަސްަގނެޑއް

ްނ.ް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވުން. ްގޮތެއް ްބައްޓަްނވެގެންދާެނ ްގޮތަކަށް ްއެޅޭޭނ ްމިސްކިތެއް މަގޫދޫަގއި

އޮތީްބަނދަރެއްްހެދިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބަނދަރުގެްބޭނުންނުކުރެވޭްވަރަށްްެއްްއަތޮޅުްމިލަދޫގެްކަންތަްއ.ްމިލަދޫގައި

ނަޑކަްށް ބަނދަރުގެްހާލަތުްވަނީްދަށަށްްގޮއްސަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންަކންްރަނގަޅުކުރެވޭނެްމަަގކަށްްމިްބަޖެޓަކުންްއަޅުގަ

ް ްއަށް ްމަްއސަލަ ްމިލަދޫގެ ްދެންނެވި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަޖެޓުން ްމި ްެއީއްނުފެނޭ. ްބަނދަރު، ްމިލަދޫގެ ްގެންނަށް. ހައްެލއް
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ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރުުކރަން، ްފައިސާ ްއެބަޖެހޭ ްބަޖެޓަށް ްމި ްގޮތަކަށް ްހަދައިދޭނެ ްބަނދަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ްހަމަްއެހެންމެްމިލަދޫގައިްނަރުދަމާގެްނިޒާމެއްްޤާއިމުކުެރވިަފއިްވީނަމަެވސް...

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުމެންްބަހުްސްފަށާއިރުްއިތުުރްބާކ11ްްީޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް ްއޮތް،ްިޢއްޒަތްތެރ6ްްިަޖހާއިރުްއަުޅގަ ިމނެޓުްއެބަ

ްެއގޮތަށްް ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ! ްރަނގަޅުތޯ. ްއެންމެ ްެއރުވުން ްފުރުޞަތު ްއެ ްހިސާބުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، މެންބަރުގެ.

ނޑުްއަޅުަގނޑުްޢަމަލުކުރާނީ.ްމަިޖލީހުގެްަގވާއިދުް ގަިއވާްގޮތުގެްަމތިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމިްހިސާބުންްއަޅުގަ

ްމިނެުޓގެްހުސްަވގުތުކޮެޅްއްއަރުވަން.32ް

ް

ް]އަށ11:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަށަނީ.ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަން ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ްލަފާކުރައްވ2214ްްާ`.ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްމަނަދޫ ްއަުރވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުްސ. ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ދައުލަތުގެ

ްމިނެޓު.6ްްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށް.ްބާކީް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުް ްފައްޓާއިރުް`. ްހިސާބުން ްނިންމާލި ްގެންދަމުންގޮސް ްކުރިޔަށް ްވާހަަކ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއާދެ! މް.

ްޙަޤީޤަތަީކް ްއޮތް ްއެނގެން ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައީ. ްމިލަދޫގެ ްޭބނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނުޑ

ް ްނަރުަދމާގެ ްވިޔަސް ްވީކަުމގައި ްެއޅިފައި ްނަރުދަމާއެއް ްނިންމައިނުލެވިއުޅެނިކޮްށްމިލަދޫގައި ްެއކީެއކަްއޗަަކށް މަސައްކަތް

ްބަޣާވާުތގެް ްހުއްޓިފައިާވކަން. ްވެސް ްމަސައްކަތް ްނަރުދަމާގެ ްހިސާބުން ްއެ ްހިސާބުން، ްއެ ްެވއްޓި، ްސަުރކާރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުްމިއަދުްިމްޤަބޫލުކުރަ ނީްނ.ްއަތޮޅުގެްސަރުކާރެއްްއައިްސްއެްސަުރާކރުންްއެކަންކަންްނުކުިރކަމުަގިއްވިޔަސްްއަުޅގަ

ްަވޑަިއގަތުމުންް ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްދަރިަޔުކ ްއަޮތޅު ްނ. ްުހންނެވި ްކުރަްއވާފައި މެންބަރުކަން

ްކަންކަންްކުރަްއވާނެްކަމަށް.ް ްކުރިޔަްށދާނެްމަގަކަށްްއެްމަނިކުފާނު ްައވަހަކަށްްމިްމަސައްކަތްްހަލުިވކަމާްއެކު ވީހާވެސް

ްކަންތައް ްހަމައެހެންމެްމަނަދޫގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްޖަހާފައި ްފައިސާ ްނިންމުމަށް ްކަންތައް ްފަޅުގެ ްމަނަދޫގެ ްބަލަިއލާއިރު ތަކަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފޯރުކޮށްދޭކަން ްއެހީތެރިކަން ްބަޖެޓުން ްމި ްެވސް ްކަންތައްަތކުަގއި ްގުޅުންހުރި ްމިކަންކަމާ ްނައްތާލުމާއި ކުނި

ް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްހޮސްޕިޓަލްެގްފާހަގަކުރަން. ްރަނގަޅުކުރަން. ްކަންަތއްތައް ްސްކޫލްގެ ބޭނުންވޭ
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ނޑުމެންްކުިޅވަރުކުޅޭެން ކަންތައްތައްްރަނގަޅުކުރަން.ްެފނުގެްނިޒާމެއްްާޤއިމުކުރަންްެއބަްބޭނުންވޭ.ްހަމަްއެހެންމެްައޅުގަ

ނޑުތަާކއިްކުޅިވަުރކުެޅވޭނެްގޮތްތައްްުޒވާނުންނަށްްޓަކައިްއެބަްޖެހޭްޤާއިމުކޮށްދޭން .ްމުޅިްޖުމްލަްގޮތެއްަގއިްމަނަދޫއާްދަ

ްއެަބް ްހާސިލުކުރަން ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަަރށް ްބަލައިލާއިރު ްކަންތައްތަކަށް ްހުރިހާ ްއަތޮުޅގެ ްމުޅި އަދި

ްމަސައްކަތްް ްބަނދަރުހެދުމުގެ ްމަނަދޫެގ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފާހަގަުކރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ޖެހޭކަން

ްފާހަގަކުރަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޕްލޭންކުރެވިފައިާވަކން ްގޮތަށް ްހަދާ ްވެސް ްމަގުތައް ްގުޅިފަިއވާ ްބަނދަރާ ްއެ ްހަމަ ފެށިއިރު،

ނުޑް ހަމައެހެންމެްމަނަދޫގެްބޮޑެތިްމަގުތައްްގާްނުވަތަްތާރުއެޅި،ްރަނގަޅުްފެންވަރަކަށްްހެދިގެންދާންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްމާފަ ްހަމައެހެންމެ ްބޮޑުްޤަބޫލުކުރަން. ްައކީ ްަމއްސަލަ ްމަގުަތކުގެ ްެވސް ްރަށެއްަގއި ްހުިރހާ ްއަތޮުޅގެ ްނ. ރާއި

ްިމް ްމައްސަލަެއއް. ްބޮޑު ްއަީކ ްމައްސަލަ ްލަފާފުރުމުގެ ްމައްސަލަެއްއ. ްބޮުޑ ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްނަރުދަމާގެ މައްސަލަެއއް.

ްމައިދާނު ްކުިޅވަރުކުެޅވޭނެ ްުޒވާނުންނަށް ްހައްލުއަންނަން. ްޖެހޭ ްއެަބ ްކަމަކަށް ްއުފައްދައިދޭން.ްކޮންމެ ްޖެހޭ ްއެބަ ަތއް

ްކުޅުންތެރިންް ްފުޓްބޯޅަ ްރަނގަުޅްމޮޅު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްާމފަރަކީ ްނ.ްއަތޮޅު ނުޑްފާހަގަކުރަން ްއަުޅގަ ްގޮެތްއގައި ޚާއްޞަ

ްޓީމުގައިްއިސްދައުެރއްްއަދާކުަރއްވާަފއިްތިއްެބވިްބޭފުޅުން.ް އުފެއްދިްރަށެއް.ްއެްރަށުގެްަދރިންނަކީްމިްރާއްޖޭގެްޤައުމީ

ނޑުްރަނގަޅުކުަރންްއެބަްޖެހޭ.ްއެްރަށުަގއިްަރނގަޅުްފެންވަުރގެްފުޓްބޯަޅް އެހެންވީމާ،ްާޚއްޞަްގޮެތްއގަިއްމިލަދޫގެްދަ

ކުޅުންތެރިންްއުފެއްދޭނެްމަގަަކށްްއެްރަށުގައިްކުިޅވަރުކުެޅޭވނެްމައިދާންތައްްހަދަންޖެހޭ.ްމަނަދޫްއަކީްއަތޮޅުގެްމެދުަގއިް

ްމުޅި ްވާީތ، ްކަމަށް ްރަށެއް ްހުރިހާްްއޮތް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤާއިުމކޮށްދޭން ްރަުށގަިއ ްއެ ްަފސޭހަތައް ްއެންމެނަށް އަތޮުޅގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއުފައްދަްނ ްގޮތްަތއް ްކުރެވޭނެ ްކަންަތއްތައް ްރަށުގައި ްއެ ްއެކު ްފަސޭހަކަމާ އެންމެނަށް

ްކަންތައްތަ ްހުރިހާ ްފާހަގަކުރާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ ްކުެރވޭނެްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަލިވިލޭއިރު ްރޭެވފައި ކަކީ

ްއެް ްނޫނީ ްއައިްސގެން ްަބޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްމަޤަކަށް ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްނޫންކަން. ކަންތައްތައް

ްސަރުކާރަްށް ްިމއަދުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުހޯދޭނެ. ްަހއްލެްއ ްވެސް ްދުވަހެއްަގއި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ކަންކަމަށް

ްބަޖެޓުެގްްގޮވާލަނީ ްބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް. ްބަޖެޓް ްމަގަކަށް ްގެެނވޭނެ ްހައްެލއް ްމައްސަލަތަކަށް ްެދންނެވި ްމި ްއަތޮޅުގެ ނ.

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްމިއަދު ްއިޞްލާޙުކޮށްދެްއވުމަށް. ކަންތައްތައް

ްމި ްހުށަހެޅިފައިާވްބަޖެޓަކީ ްމިހާރު ްހުށަހަޅާފައިާވްގޮވާލަނީ ްުކރާްސަރުކާރުން ްމި ްއެކުްމަސަްއކަތް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ އަދު

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްމިއަދުެގ ްއެހެންީވމާ، ްބަޖެޓެއްކަން. ްހުށަހަޅާފައިާވ ްސަުރކާރަކުން ްބަޣާވާުތގެ ްނޫންކަން. ބަޖެޓެއް

ްމެނިފެސްޓޯ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބަޖެޓަށް ްމި ްދޭންޖެހޭ ްެއބަ ްއަށް ްހިމަނާނެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކަންތައްތައް ްހުރި ގަިއ

ްމިް ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަން ްކަންކަން ްމި ްމަގަށް ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްވަގުތު. ފުރުޞަތު.

ް ްފައިސާކޮޅު ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްދުވަްސވީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަމަށް.5ްްއުއްމީދުކުރަނީ ްބަދަލުވެގެންދާނެ ހާހަށް

ްޤަބޫލު ްމި ްލިބެންޖެހޭކަްންއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ކުަރނީ

ް 12ްްމަސްވެރިޔަކަށް ނޑުވެިރޔަކަށް ްދަ ްރުފިޔާ. ްރާއްޖ8ްްެހާސް ްމި ްމަގަށް ްމި ްލިބެންޖެހޭކަން. ްރުފިޔާ ހާސް
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ް ްދެމަފިރިއަކަށް ްކޮންމެ ްފިރިހެނ18ްްްބަދަލުވެގެންދިަޔއިމަ ްއެއީ ްލިބޭނެ. ްރުފިޔާ ްމަސްވެރިޔަކަށްްްހާސް ްއަކީ މީހާ

ް ްއަށް ްގެ ްއެ ްރަޖިްސޓްރީކުރީމަ ނޑުވެރިޔަކަށް ްމީހާްދަ ްވަންނާނެ.ްހަމ18ްްަރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި،ްއަންހެން ްރުފިޔާ ހާސް

ް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްއަށް ްބައްޕަ ްއާއި ްމަންމަ ްއިންނަ ްގޭގައި ްލިބުނީމަ،5ްްއެހެންމެ ްރުފިޔާ ްރުފިޔާވީމަ،12ްްހާސް ހާސް

ްރުފިޔ28ްާ ްކޮންެމްްހާސް ްއުޅެވޭނެ. ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅުމެއް ްއުފާެވރި ްރަނގަޅު، ްވަނީމަ، ްއަށް ްގެ އެ

ްިމް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއުފާވެރިކަމަީކ. ްހޯަދންއުޅޭ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެީއ ްއުެޅވޭނެ. ްވެްސ ޢާއިލާއަކަށް

ްއަ ްކަމަށް. ްއަީއ ްމި ްހިސާބަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއަލިޮކޅު ްސަރުކާެރއްްއުއްމީދުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންނަްށ ުޅގަ

ްމިް ްމަގަށް ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްގެންދަން ްރާއްޖެ ްމަގަްށްމި ްދެންނެވި ްމި ްގިަންވޯޓުދިނީ ްރަްއޔިތުން އުފެއްދުމުަގއި

ންްިމްރާއްޖެްދާއިރުްކޮންމެްޢާއިލާައކަށްްެއްތަނަވަްސކަންްލިބުނީމާްއެްލިބޭްއުފާވެިރކަންްއޮންާނނެ.ްއެީއްައޅުަގނޑުމެ

ްވަރަްށް ްކަމަކުން ްކުޑަކުޑަ ްުކރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބުނީ ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއުފާވެިރކަމަކީ.ްއާދެ!ްައޅުގަ އެދޭ

ްދެންނެވިް ްމި ްޢާއިލާތަކަށް ްހޯދައިދެެވނީ. ްއެ ްއުފާވެރިކަމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްވޯޓުން ްލީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއުއްމީދެއް. ބޮޑު

ްއެހެ ްލިބުނީމާ. ްސިއްރުން،ްފައިސާކޮުޅ ްކުަޑކުަޑ ްގެނައި ްއެ ްއަލިކަން ްއުއްމީުދގެ ްދަންަނަވނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ންީވމާ،

ްސަރުކާރުްން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްޔާމީން ްޔަޤީންކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަމްޒުން. ްދޭހަށެ ްމުިޅ ްއުފައްަދއިފިއޭ އުއްމީދު

ް ްމި ްވަޢުދުތަްއ ްަވޑަިއގެްނނެވި ްއެ ްތެރ5ްްޭރައްޔިތުންނަށް ްޢާއިލާތަކަށްްއަަހރުދުވަހުގެ ްކަމަށް. ްުފއްދައިެދއްވާނެ ގައި
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ްމަހިބަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރުޤިއްޔާްމުޙައްމަދުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ޑު،ްއިންތިޚާބަކުްންސަރުކާރާްހަވާލުވެހުންނެވިްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަޅުަގނ

ްރައްޔިތުްނެގް ްއެންމެހައި ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ ްއަދި ްނަމުގަޔާ ްއަިމއްލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ރައީސް

ްރައީސް.ް ްމަރުޙަބާދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއ2214ްަނަމުގައި ްބަޖެޓަށް ްވާ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްދައުލަތުން ނޑަށްްއަށް ޅުގަ

ްއިންތިޚާބީްސަރުކާރުންް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓަކީ ްމި ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްަދންނަވަން.ްއެންމެ ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުެރވޭ ވެސް

ްބަޖެޓުންް ްމި ްުދވެލި ްތަަރއްޤީގެ ްސަރުކާރުގެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްނުާވތީވެ. ްބަޖެޓަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއާ ްއެކު. ްއޮތްްފެންނަންނެތީމައާ ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓުން ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްާފހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްހަމަމިއާއެކު ދެ!

ްވެްސް ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރެވޭ ްބަޖެޓަށް ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްއެުކ ްފެންނަންނެތުމާ ްވެސް ްވަޢުދުތައް ްވެފަިއވާ ސަރުކާރުން

ް ްބުނެފައިވާ ްދޭން ްމީހުންނަށް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްމިގޮތުން ްބަޖެޓުގައ5ްްިދަންނަވަން. ްމި ްރުފިޔާ ހާސް

ް ްބުނެފައިވާ ްދޭން ްމަހަކު ނޑުވެރިޔަކަށް ްދަ ްކޮންމެ ްފާހަގަކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމ8ްްިހިމެނިފައިނުވާކަން ްރުފިޔާ ހާސް

ްބުނެފައިވާް ްދިނުމަށް ްމަސްެވރިޔަކަށް ްކޮންމެ ްނުބެޔަސް ްފާހަަގކުރަން.ްބެަޔސް ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނިފައިނުވާކަން ބަޖެޓުގައި

ްރުފ12ްި ްދޭންްހާސް ްޢާއިލާއަކަށް ްކޮންމެ ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްހިމެނިފައިނުާވކަން ްބަޖެޓުގައި ްމި ޔާ
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ނުޑް ބުނެފައިވާްޮޑކްޓަރެއްްހޯދާނެްގޮތާއިްއެކަމަށްްޚަރަދުކުރާނެްފައިސާްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިނުވާކަންްވެސްްއަުޅގަ

ްތި ްޭގަގއި ްނުގޮްސ ްއޮފީހަށް ްއަންހެންވެރިްނ ްވަސީލަތްަތްއްފާހަގަކުރަން. ްބޭނުންވާ ްއަދާކުުރމަށް ްަވޒީފާތަްއ ބެގެން

ނޑުްފާހަަގުކރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ޤާއިމުކުރުމަށްްބޭނުންވާްފައިާސްވެސްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިނުވާކަންްއަުޅގަ

ްމަހިބަނ ްތަމްސީލުކުރަމުންދާ ނޑު ްައުޅގަ ްކަމަކީ ްހިތާމަކުރާ ްކަންބޮޑުވެ، ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއވެސްްއަދި ްދާއިރާގެ ދޫ

ް ްމި ްހިމެނިފައިނެތުން. ްބަޖެޓުަގއި ްބޮޑު ްއޮތް ްމި ްަފއިސާެއއް،5ްްކަމެއް ްއެްއވެސް ްބޭނުްނވާނެ ްއަށް ްތަރައްޤީ ރަށުގެ

ްބިމުގެް ްއަކީ ްމަހިބަނދޫ ްފާހަގަުކރަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްއަުޅަގނޑު ްހިމެނިފައިނުވާކަން ްބަޖެޓުަގއި ްމި ްކަމެއް އެްއވެސް

ްދިމާވެފައިް ްބޮޑަްށްދަތިކަން ްވަރަްށ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިރިއުޅެމުންދާ ްރަށުގަިއ ްެއ ްދަތިކަން ްގެދޮރުެގ ްވާތީ ްރަށަކަްށ ވާ

ްވެހިއްޖެް ްވާރޭ ްސަބަބުން ްހަލާކުވުމުެގ ްމަގުަތއް ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްރަށެްއކަން ދިމާވެފައިވާ

ްރަ ްދަތިވެފަިއވާ ްހިނގާިބނގާެވއުޅުމަށް ްމަގުތަކުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްނަމަ، ްފާހަގަކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ށެއްކަން

ްފައިާސް ްބަޖެޓުަގއި ްމި ްޓަކައި ްަހއްލުކުރުމަށް ްިމްކަންތައްތައް ްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްމި ްއެދެނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ް ްއެދޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިމެނުމަށް ްަފއިސާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހިއްކުމަށް ްބިން ްމަހިބަނދޫގެ ްއެގޮތުން ވާހަކަްހިމެނުމަށް.

ނުޑް ދަންނަވާލަން.ްއަދިްހަމަްމަގުްތަރައްޤީކުރުމަށްްޓަަކއިްފައިާސްހިމެނުމަށްްވެސް؛ްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނުމަށްްއަުޅގަ

ްރަުށަގއިް ްއެ ްވެްސ ްވިޔަްސ ްކަމުަގިއ ްރަެށއް ްކުޑަ ްއާބާދީ ްައކީ ްކުނބުރުދޫ ްއާދެ! ްދަންނަވާަލން. ްވާހަކަ ްއެދޭ ހަމަ

ްދިވެހިްރައް ްހަމަ ްއެްރަށުގެްރައްޔިތުންްނަމާދުކުރަމުންދަނީްވަގުތީްމިސްކިތެްއގަ.ްއެީއްދިރިއުޅެމުންދަނީ ޔިތުން.ްމިހާރު

ްެއް ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްެއދެނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމިސްކިތެއް. ްއަޅާފަިއވާ ްއަންހެންވެރިންނަށް ްކުރީަގއި މީގެ

ރެވޭނެްގޮަތކަށްްެއޅުމަށްްޓަކައިްމިްބަޖެުޓގަިއްރަށުގައިްރަނގަޅުްާދއިމީްމިްސކިތެއްްއެްރަށުެގްރަްއޔިތުންނަށްްނަމާދުކު

ްގިނަް ްވަރަށް ްދަތިވެފަިއވާ ްހަަމ ްވެސް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއޮމަޫދގެ ްއޮމަދޫ؛ ްއާދެ! ްހިމަނައިިދނުމަށް. ްވެސް ްފަިއސާ އެ

ްމިރަ ްއަކީ ްނަރުދަމާ ްެފނާއި ްކަމުަގިއވާ ްޚިދުމަތެއް ްއަާސސީ ްއެންމެ ްއާދައިެގ، ްެއންމެ ްހުރި. ްއެބަ ށަށްްކަންތައްތަެކއް

ްބަޖެޓުަގިއް ްޓަކައި ްޮކށްދިނުމަށް ްކަންތައްތައް ްމި ްަރއްިޔތުންނަށް ްރަށުގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްދަތިވެފަިއވާ ވަރަށް

ްހަމަް ްއަދި ްކުޅިވަރުކުޭޅ، ްވަަރށް ްރަށުގައި ްއެ ްުޒވާނުންނަކީ ްއެގޮތުން ްއެދެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްހިމެނުމަށް ފައިސާ

ް ްަވރަށް ްޚާއްަޞކޮށް ްއަށް ްރަނގަުޅްފުޓްބޯޅަ ްރަުށަގއި ްއެ ްވާތީ ްރަށަކަްށ ްުއޅޭ ްޒުވާނުންތަެކއް ްހުރި ޝައުޤުވެިރކަން

ނޑުްހަމަްދަންނަވާލަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބަޖެޓުގައިްއެް ނޑެއްްހެދުމަށްްޓަކައިްއެދޭްވާހަކަްވެސްްައޅުގަ ފެންވަރެްއގެްދަ

ނޑުްހަމަްއެެދން.ްއާދެ!ްހަން ޏާމީދޫ؛ްހަންޏާމިދޫގެްރައްޔިތުންްއެދެނީްއެްފައިސާްެވސްްހިމެނޭނެްގޮތަްށްއޮތުމަށްްއަުޅގަ

ް ްމީގެ ްިހމެނުމަށް. ްބަޖެޓުަގއި ްމި ްފަިއސާ ްބޭނުްނވާ ްނައްތާލުމަށް ްކުނި ްައދި ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ވަރަކަްށ12ްްރަށުގަިއ

ްހިމެނުމަށްް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްފައިސާ ްހެނދޭނެ ްބަނދަރު ްދެުކނު ްރަށުގެ ްއެ ްފަށައި،ްނުނިމިފައިވާ ްހަދަން ްކުރިން އަހަރު

ްކަުމގަިއް ްރަށެއް ްކުޑަ ްއާބާދީ ްހަމަ ްވެސް ްއަކީ ްދަންނަވަން.ްއާދެ!ްމަންދޫ.ްމަންދޫ ްވާހަކަ ްއެދޭ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްރަށުަގއިް ްއެ ްރަްއޔިތުން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑްއެދޭއެދުމަކީ ްދިވެހި ްދަނީ ްއެ ްދިިރއުޅެމުން ްވެސް ްރަުށގައި ްއެ ވިޔަށް
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އަރައިފޭބޭނެްފެންވަރުަގއިްއޮތްްޖެޓީެއއްްނޫން.ްއެްއޮތީްހަލާކުވެ،ްއެްތަނަްށްްމިހާރުވެސްްއެްއޮންނަްޖެޓީ،ްއެއީްމީހުން

ނޑުްއެދެނީްއެްރަުށެގްރައްޔިތުންނަށްްމިްކަންތައްަތއްްހައްލުކޮށްދިނުމަށްްޓަަކއިް އެރޭްވަަރކުްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ގެްަރއްޔިތުންްހަމަްބޭނުންވާްއެންމެްެއއްްކަމަީކްވެސްްހަމަްމިްފައިސާްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނުމަށް.ްހަމައެާއއެުކްއެްރަށު

ްލިބޭނެް ްޓަކައިްވެސް ްެހދުމަށް ްކްލާސްރޫމުތައް ްހެދުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްކްލާސްރޫމުތަކެއް އެްރަށުގެްސްކޫލަށްްރަނގަޅު

ނޑުްއެދޭްވާހަކަްދަްނނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްއަދި ވެސްްެއއްްްފައިސާްމިްބަޖެޓުގައިްއޮތުމަށްްއަޅުގަ

ްއެްއވެްސް ްބޭނުންވާނެ ްއަށް ްދާއިރާ ްމަހިބަދޫ ްމި ްބަޖެޓުގައި ްބޮޑު ްއޮތް ްމި ްދަންނަވާލަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްވަރަށް ފަހަރު

ްކަމުަގއިް ްކަމެްއ ްކަންބޮޑުާވ ްާއއި ްހިތާމަ ްައޅުަގނޑު ްނެތުަމކީ ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްބޭނުްނވާނެ ްއަށް ްތަަރއްޤީ ކަމެއް،

ްއަޅުް ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން. ްދާއިރާގެ ްްމި ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާބީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްުއއްމީދުކުރަނީ ްވެސް ނޑު 5ްގަ

ްކަމަށް.ް ްހުށަހަޅައިދޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަނބުރާ ްބަޖެޓު ްިމ ްއަލުން ްހިމަނައި، ްަފއިސާ ްބޭނުންވާނެ ްވެސް ރަށަށް

ްމަ ްމި ްބަޖެޓެއް ްފޮނުވާލައި،ްއާ ްއަނބުރާ ްބަޖެޓް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއެދެނީ ްހުށަހެޅުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްއަޅުަގނޑު ޖިލީހަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޙްމަދުްސަމީރު.ްމާފުކުރައްވާިތްއިނގޭތޯ.ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރު.ްދިއްދޫ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ނޑުމެްންރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްިމއަދުްމިްބަހުސްކުރަނީް 2214ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް ްަދއުލަތުގެ ްިދވެހި ްސަރުކާރުން؛ ްދައުލަުތން، ްިދވެހި ްއަހަރަށް ްހުށަހަޅުއ2214ްްވަނަ ްއަހަަރށް ްބެހޭްވަނަ ްބަޖެޓާ ވާ

ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާް ްިމހާރު ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބަޖެޓަކީ ްާވ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިހާރު ގޮތުން.

ް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްހުށަހަޅާފައިވާ 7ްްސަރުކާރުން ްސަރުކާރ2212ްްާފެބުރުއަރީ ްބަޣާވާތަކުން ްައހަރު ވަނަ

ނޑުމެންްހަވާލުެވގެންްހުންނެވިް ޑރ.ްަވޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްބަޖެޓެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބަޖެޓަކީްއަުޅގަ

ވަަންދުވަހުްޭބއްިވ16ްްޤަބޫލުކުރާްބަޖެޓެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރުްނޮވެމްބަރު؛ްމިްމަހުތެރޭގައިްއިންތިޚާބުެވެގންް

ް ްކާމިޔާބުުކރައްަވއި، ްއިންތިޚާބު ްދުވ17ްަރިޔާސީ ްހަވާުލވެަވޑަިއގެންްވަނަ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު

ްޢަބްދު ްހުންނެވި ްކަމަށްްهللا ްއިޞްލާޙުތަކެްއވާ ްގެންނަންޖެހޭ ްބަޖެޓަށް ްމި ްސަރުކާރުްނ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްލިބޭ. ްޚަބަރުތައް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮްތޮގތުން ްެއކި ްސަރުކާރަށްްްމީޑިޔާތަކުންނާއި މި

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނގެ ްައވަަހކަށް ްވީާހވެސް ްބަދަލުތައް ްއިޞްލާޙުތަކާއި ްގެންނަންޖެހޭ ްމިައށް ްޮގވާލަނީ ްވެސް ފުރަތަމަ
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ްބަދަލުތަުކގެް ްއެ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްދާނަމޭ. ްކުރިއަށް ްބަޖެޓައިގެން ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއޭރުން ފޮނުވައިދެްއވާށޭ.

ވަރަށްްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެއް.ްއެއީްސަބަބަީކްމިދިޔަްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްކެމްޕޭނުތެރޭގައިްޕީ.ޕީ.އެްމގެްްތެރޭގައިްހިމެނޭނެ

ްިމްގެްނގުޅޭް ްއޮްނނަ،ްޢާއްމުކޮށް ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ްަވނީ ްވިދާުޅވެަފއި ްަޢބްދުލްޤައްޔޫމް ްޔާމީން ްެކނިޑޑޭޓް ރިޔާސީ

ް ްމަދުކުރ4ްަބަޖެޓުން ްރުފިޔާެގްއަދަދެއް ްިދވެހިރާއްޖޭެގްބިލިއަން ްއެާއއެކީ ްެއްމަނިކުފާނުގެްސަރުކާރެްއގަ.ްއަދި އްވާނަމޭ

ް ްމަހަކު ްރަްއިޔތަކަށް ްކޮންމެ ްއުމުރުގެ ްކޮންމ5222ްްެދޮށީ ްވިދާުޅވެފަިއވޭ. ްާވހަކަ ްދެްއވާނެ ްޕެންޝަނެއް ރުފިާޔގެ

ް ްނުބޭނުނަސް ްބޭނުނަސް، ްމަސް ްމަހަކު ްކޮންމެ ްެއލަވަންސެއ12222ްްމަސްވެރިޔަކަށް ްވާހަަކްްރުފިާޔގެ ދެްއވާނެ

ްިތއްބަާވް ްގޭަގއި ްބަލަން ްަދރިން ްއަދި ްވިދާުޅވެފަިއވޭ. ްާވހަކަ ްެދއްވާެނ ްއެލަވަންެސއް ނުޑވެިރޔަަކށް ްދަ ވިދާޅުވެަފއިޭވ.

ްހިސާބުކިތާބުް ްހުރިހާ ްވިދާޅުވެަފއިވޭ.ްއެހެންކަުމން،ްމި ްާވހަކަ ްދެްއވާނެ ްއެލަވަންެސއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް މައިންނަށް

ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިފައިވާްބަލާއިރު ްބަޖެޓު ްމި ްއަންނަންޖެހޭ.ްއަދި ްބަޖެޓަށް ްބަދަލުތަކެްއްމި ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދެޭކގޮުތަގއި ނޑު

ްދެންނެިވް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަަބކީ ްއަންނާނެ. ްބަދަލުތަކެއް ްވެސް ްގޮތަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބަޖެޓު ްމި ްވެްސ، އުސޫލަށް

ްޚަރަ ްބަޖެޓުން ްދަުއލަތުގެ ްކަންތައްތައްތަަކކީ ްެއްހުރިހާ ްވާަހކަ ްއުނިކުަރއްާވ ްބަެޖޓު ްއަދި ްކަންތައްތައް. ދުކުރަްނޖެހޭ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްއޮތް ްޝައްެކއް ްކަމަކީ ްއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްއެހެންަކމުން ްވިދާޅުވޭ. މަނިކުފާނު

ްައންނާނެ ްެއކީ ްިއޞްލާޙާ ްމި ްޮގތްތައް ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ްއިތުރު ްއެީކ ްބަޖެޓާ ްމި ނޑުްްއެހެންކަމުން، ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްރަްއޔިތުންެގް ްއިޞްލާޙުތައް ްެއ ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށް ްއެހެންކަމުން، ޔަޤީންކުރަނީ.

ްސަރުކާރުން،ްމިދިޔަް ްމިދިޔަ ްމިހާރު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ްމިހާރު ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުއްވައިދެްއވާށޭ. މަޖިލީހަށް

ް ްސަރުކާރުން ްލަދުގަނޭ.ްބާޣީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިކޔަްނ ްބަޖެޓޭ ްމިއަށް ްއޮތްއިރު ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްތާުކ،ް ްެއއް ްދިމަލެއްނުވޭ. ްހިސާބުކިތާެބއް ްބަޖެޓުގެ ްފޮނުވި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްހަވާުލވެ، ްސަރުކާާރ ބަޣާވާތަކުން

ް ްެއއީ ްލިޔެފަިއ، ްވާހަކަެއއް ްރުފިޔާއ1ްޭއެއް ްްމިލިއަން ްއޮންަނނީ ްތާކު ްއަނެއް ްރުފިާޔއޭ.1.5ްްަޖހާފައި، މިލިއަން

ްހިސާުބކިތާބު،ް ްއެތެރޭގެ ްވާހަަކއަާކިއ ްއޮންނަ ްލިޔެފައި ްތަޢާރަފުގަިއ ްވާހަަކއަކާިއ ްއޮންނަ ްިލޔެފައި ސަމަރީގައި

ްމަޝްރޫޢުތަކު ްތަަރއްޤީގެ ްރަށްރަށުގެ ްަބއެއް ްދިމަލެއްނުވޭ. ްވާހަކަައކާ ްހުރި ްޖަހާފައި ްހައުސިންްޓޭބަލްތަކުަގއި ގައި

ޔުނިޓުތައްްއެޅުާމ،ްއެކިްކަންަތއްތައްްކުރުުމގެްވާހަކަްބުނެފައިްއޮތްއިުރ،ްހިސާބުކިތާބުތަުކގައިްއެްވާހަަކއިގެްބަޖެޓުަގިއް

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްދަންނަވާލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްނެތް. ްޖަހާފައެްއ ްއަދަދެއް ފައިސާ

ްބަޖެޓަ ްހީލަތުެގްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަކަާރއި ްއޮުޅަވއިލާފައިާވ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިމާނުވާ، ްހިސާބުކިތާބެްއ ްެއއްވެްސ ީކ

ްކަންޮބޑުވޭ.ް ްއެބަ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްޢަމަލުކޮށްފައިާވއިރު ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ްދައުަލތުގެ ްދިވެހި ްމިހެން ބަޖެޓެކޭ.

ްމިނިސްޓްރީގައި ްފިނޭންސް ްމިހާރު ްނޭނޭގ ްކިހިނެއްޯތްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ްފަިއސާ ހުރި

މިިލއަންްރުފިޔާްެވްސ12ްްމިލިއަންްނޫނ1ްްީލައްކަްރުފިޔާްދޭންޖެހޭްތަނަކަށްްއޮވެދާނ1ްްެބޭނުންކުރީ.ްއޮުޅވާލަިއގެންް

ް ްއަށް ްޓްރެވަލްސް ްވިލާ ްމިސާލަކަށް ްދީފަ. 1ްްމިހާރު ްއޮވެދާނެ ްމިހާރު ްތަނަކަށް ްއޮތް ްދައްކަން ްރުފިޔާ 12ްމިލިައން
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މިލިއަންްރުފިޔާްވެސްްދައްކާފަ.ްމިކަހަލަްއޮޅުންތަކެއްްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީގެްހިސާބުްއަކުރުގައިްޮއޅެންޏާމުްމިކަހަލަް

ްޮއޑިޓުކޮްށ،ް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭްނސް ްއެހެންކަމުން ްލަާފކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްހިނގާފައިކަުމގަިއ ްވާނީ ްމިހާރު ކަންތައްތަްއ

ްއެބަ ްބަލަން ްދިރާސާކޮށް ްގޮވާލަން،ްވީާހވެްސްްރަނގަޅަށް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށް ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ނޑު ޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ް ްމިދިޔަ 2212ްްއަވަހަކަްށ ްއަހަރާއި ްތަނ2213ްްްވަަނ ްއެ ްއޮޑިޓުކޮްށ، ްބަޖެޓު ްމިނިސްޓްރީގެ ްފިނޭންސް ްއަަހރު ވަނަ

ޅުެއޅުްއުވމަށް.ްއެހެންނޫނީ،ްމީގެްހިތިްބަލައިްފައިސާގެްމުޢާމަލާތްްހިނގާފައިްވަނީްކިހިެނއްތޯްބަލައި،ްައޅަންޖެހޭްފިޔަވަ

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުން. ްމާ ްފެންނާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނަތީޖާ

ހޭްބަޖެޓަށްްބަލައިލާއިރުްވިސްނާަލންޖެހޭްކަންތައްތަކެްއްއެބަހުރި.ްވޯލްުޑްބޭންކުންްއިހަށްދުވަހުްރާއްޖޭެގްމާލީްހާލަތާްބެ

ް ްގޮތުން ްރިޕޯުޓގަިއވާ ްތައްޔާރުކުރި ްޚަރަދުކޮށްފަިއ2213ްްގޮތުން ްގާތްަގނޑަކަށް ްއައިއިރު ްހިސާބަށް ްމި ްއަަހރުގެ ވަނަ

ް ްނުދެއްިކްއެަބްއޮތް ްފައިސާ 4ްްބިލަށް ްިނމޭއިރު ްއަހަރު ްމި ްއަދި ްފައިސާ. ްރުފިާޔެއއްހާ ްއަހަރ2213ްްުބިލިއަން ވަނަ

ނެްކަމަށްްއެްރިޕޯޓުގައިްއަންާދޒާކުރޭ.ްވަޙީދު؛ްބާޣީްވަޙީދުްސަރުކާރާްހަވާލުެވްނިމޭއިރުްއެްފައިސާްއެއަްށވުެރްއިތުރުވާ

ބިލިއަންްރުފިޔާގެްބިލުތަެކއްްނުދަްއކާްއެބަްއޮތޭ.ްސަރުކާރުްަހވާލުީވ2ްްވިދާޅުީވްތިމަންނަމެންްސަރުކާރާްހަވާލުިވއިރުް

ްއޮ ްަސރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމާފަ.ްބަޣާވާތަކުން.ްއެހެންނޫންނަމަ ްެއކަން ްދައްަކއި ްބިލުަތއް ްއެ ންނާނީ

ބިިލއަނަށްްވުރެްގިނަްބިުލގެްފަިއސާްމިްއޮތީްނުދަްއކާ.ްއަނެއްްކަމަކީްއެްަފއިސާެގ4ްްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްބެލިއިުރް

ްއޮ ްނާރާ ްމިފޮތަށް ްކީްއެވގެންތޯ ްކިހިނެއްތޯ، ްފައިސާ ްެއ ްތަނެއް، ްވީ ްފައިސާ ްއެ ްނެތް. ްފޮތަކު ްބަޖެޓު ތީްވާހަކަ

ްއެއްފަރާތުަގއިް ްނުޖަހާ،ްބަޖެޓުން ްބަޖެޓުަގއި ްފައިސާ ްޚަރަދުކޮށްފަިއ،ްއެ ްފައިސާ ްެޖހޭ.ްއެ ްއެބަ ްބަލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިތުްނެގް ްއެއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްސާފުކުރަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނޫންތޯ ްއޮޅުމަކުންޯތ، ްެވސް ްެއއީ ްއޮތީ، އޮޅުަވއިލާފަިއ

ްޚަރަދުކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ް ްއިން ްގޮވާލަނީްފައިސާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށް ްދެންނެވިހެން ްކުީރގައި ނޑު އަުޅގަ

ްފިޔަވަޅުެއޅުމަށް.ް ްއަޅަންޖެހޭ ްއޮޑިޓުކޮްށ ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްޮއޑިޓުކޮްށ، ްކަންތައްތައް ްމި ްއަވަހަށް ވީހާވެސް

ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަތު ްޖީލުތަކަށް. ްއަންނަ ްދެން ްއަސަުރކުރާނީ ްމީގެ 8ްްްއެހެންނޫނިއްޔާމު ްއާއި ްމާއްދާ ވަނ17ްްަވަނަ

ް ްއަދި ްއަހަރެްއގ34ްްެމާއްދާއާ ްނިމިގެންދާއިރު،ްއެ ްއަހަރެއް ްމާލީ ްބުނޭ ްސާފުކޮްށްއެބަ ްވަރަށް ްެވސް ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްއަދިް ްކަމަށާ، ްކުރަންޖެހޭނެ ްޚަރަދެއް ްހުރިހާ ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްކުރަން ްއަހަރަކު ްއެ ްއިން ްފައިސާ ްހިމެނޭ ބަޖެޓުގައި

ް ްފައިސާދައްަކއިްްގ32ެޖެނުއަރީ ްބިލުތަކަށް ްހުރިހާ ްލިބިފައިވާ ްބިލުތައް ްނޫީނ ނޑަެއޅިފަިއވާ، ްކަ ްކުަރން ކުރިން

ް ްނޫނީ ްބަޖެޓަކު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްކަމަށް. 2213ްްނިންމަންޖެހޭނެ ްނެތް. ްފައިާސެއއް ްއަހަރަކު 4ްްވަނަ 5ްބިލިއަން،

ް ްދައުަލތަށް ްއަދި ްއަާދކުރާނެ. ްފައިސާަދްއކައި ްރުފިޔާގެ ްކަންތައްަތއްްބިލިއަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވެސް ލިބޭކަށް

ްދައުލަތުގެް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާފުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްގޮތްތައް ްކުެރވޭނެ ްަކންތައްތައް ްއެ ްބަލައި، އަޅުަގނޑުމެން

ްފިނޭންްސްމިނިސްޓަރާއި ްއޭރުގެ ްގަވަރުނަާރއި ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްއިހަކަށްދުވަހު ްދާދި ްގޮތުން ްބެހޭ އެސް.ޓީ.ޯއގެްްމާލިއްޔަތާ

ްކަންބޮުޑެވ،ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެްސ ްދުވަހު ްއެ ްބަްއދަލުކުރިން. ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކީ ބޭފުޅުންނާ
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ވަނަްއަހަރުްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރާކރާއިްއެމް.އެމް.ޭއއާްހެދިފައ2228ްްިއެތައްްވާހަކަތަެކއްްާރއްޖޭގެްީމޑިޔާތަުކގަިއްދެެކވުނު.ް

ްއެޖެންސީ ްަދއުލަތުެގްްއޮންނަ ްދިވެހި ްެއކައުންުޓގަިއްފައިާސްނެތި،ްނޫނީ ްބޭްނކު އެގްރީމެންެޓއްަގއިާވްގޮތުްންޕަބްލިކު

ްސަތޭަކް ްއޮންނަނީ ްމި ްފައިސާެދއްުކމަށް ްއިޝޫކޮށްފަިއ ްޗެެކއް ްސަރުކާރުްނ ްދިވެހި ްނެތި ްފައިާސ ްެއކައުންުޓގަިއ މައި

ްބޭން ްޕަބްލިކު ްމާަނއަކީ ްއޭގެ ްހަމައަށް. ްރުފިޔާއާ ްސަޭތަކްމިލިއަން ްނެތި ްފައިސާ ރޑްރޯކުެރވޭނީ ްޯއވަ ްއެަކއުންޓުން ުކ

ްމިހާރުް ްވިދާުޅވީ ްއައިއްސަ ްަގވަރުނަރު ްއިހަށްދުވަހު ްއެހެންނަމަވެސް ްތެރޭގަ. ްމަހެއްގެ ްމެކްސިމަމް، ްރުފިޔާއޭ މިލިއަން

ރޑްރޯކޮށްަފއިްއެބަްއޮތޭް ޭއގެްފަނަރަްގުނަ.ްްބިލިއަންްރުފިޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.1.5ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީންްއޯވަ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްގުނަ. ްފަނަރަ ްައދަދަށްވުރެ ްއޮތް އެގްރީމެންޓުހަދާފައި

ްދަންދެންް ްމިކަން ްހާލަތަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޒިންމާވާންެޖހޭނޭ. ްކަމަށް ްމި ްެވސް ްަގވަރުނަރު އެމް.އެމް.ޭއގެ

ުނޖެހޭނެ.ްއެްމަނިކުފާނުގެްެވްސްޒިންމާްއެޭކްދައުލަތުެގްމާލިއްޔަތުްހަމަމަގަށްްއެުޅވުމަކީ.ްމަޑުކޮށްލަިއގެންްހުންނަވާކަށް

ްކޮންޓްރޯލްކޮށް،ް ްޚަރަދު ްއެ ްޚަރަދުކުރަމުންދާއިުރ ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރިހާ ްސަރުކާރުން ްމިނިސްޓްރީންނާއި ފިނޭންސް

ްގޮ ްއެހެން ްއޮވޭ. ްގަވަރުނަރަށް ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްބާރު ްަގވަރުނަުރްހިފެހެއްޓުމުގެ ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްނަމަ، ްދަންނަވާ ތަކަށް

ްއެހެންކަމުންް ްދެމުންދިޔައީ. ްފަިއސާ ްވަަރކަށް ްވިދާޅުވިހާ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްޗާުޕކޮށްފައި ްފައިސާ ްކަމަކީ ކުރެްއވި

ްދާނެ ްމަްއޗަށް ްައގު ްާބޒާރުަގއި ްކަޅު ްދުވާނެ. ްމީހުން ްހޯދަން ްޑޮލަރު ްބާުރކުރާނެ. ްވެސް ްޑޮލަރަށް ްދެްނވެްސްރާއްޖޭގެ .

ބިިލއަނެއްްނޫން،1.5ްްދާނެ.ްމިއަދުްއަުޅަގނޑަށްްމަުޢލޫމާތުްލިބިފައިވާްގޮތުަގއިްޯއަވރޑްރޯކުެރވިފަިއވާްމިްނވަރުްަވނީް

ް ްރައީސް. ްރުފިޔާ.2.4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކައުންޓުނ2.4ްްްިބލިއަން ްޕަބްލިކު ްއެމް.ެއމް.އޭގެ ްވަނީ ްމިހާރު ބިލިއަްންރުފިޔާ

ްއޭް ްއޯަވރޑްޯރކުރެވިފަ. ްތެރެއަށް ްމާކެޓު ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަކީ ްމާނަ ްޗާޕުކޮށްފަިއ2.4ްްގެ ްފައިސާ ްދިވެހި ބިިލއަން

ްރަްއޔިތުންނަށް.ް ްޢާއްމު ްިދވެހި ްކުރަނީ ްމި ްހިތިްނަތީޖާ ްބުނެގެން.ްޭއގެ ްމިދިޔަްސަރުކާރު އެމް.އެމް.ޭއްއިންްނެރެދީފިއޭ

ްޖެހެ ްމި ްިވޔަފާރިވެރިން ްދިވެހި ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް. ްބޮުޑްދިވެހި ްހޯދަން، ްޑޮލަރު ްއެ ްދުވަްނ. ްނުލިބިގެން ްޑޮލަރު ނީ

ްވިޔަފާިރކުރަންް ްރައްޔިތުން ްޢާއްުމ ްސަބަބުން ްއޭެގ ްެޖހެނީ. ްމި ްވިޔަފާރިކުރަން ްމީހުން ްއެ ްޑޮލަުރގަނެގެން އަުގގަިއ

ގުގަ.ްދެންވެްސްފިހާރައަކަށްްގޮސްްގަންނަްކިުރދަޅުްމިްގަންނަންޖެހެނީްބޮޑުްއަުގގަ.ްދަތުރުފަތުރުްކުރަންޖެހެނީްބޮޑުްއަ

ގަންނަންޖެހޭްއެއްޗެހިްމިްގަންނަންޖެހެނީްބޮޑުްއަގުގަ.ްމިްކަންތައްްކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެްޒިްނމާްނަގަންޖެހޭްއެއްްފަރާތްް

ްމަހުންް ްޑިސެމްބަރ ްއަޑު، ްވިދާުޅވެފަިއާވ ްގަވަރުނަރު ްދެކުިނން ްއިން ްމީޑިޔާ ްއިަހށްދުވަހު ނޑު ްއަުޅގަ ގަވަރުނަަރކީ.

ްއަނެްއކާވެ ްފެށިގެން ްތިމަްނނަ ްކުަރއްވާެނ122ްްސް ްއެކަން ްުއއްމީދުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުަޑކުަރއްވާނެކަން. މިލިއަނަށް

ްހައިިސއްޔަތުންް ްޕާޓީއެްއގެ ްއިދިކޮޅު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުން ްައޅުަގނޑުމެން ްނަަމވެސް ްނުކުރަްއވައިފި ކަމަށް.

ްމަސަ ްޒިންމާދާރުކުރުުމގެ ްފިޔަވަުޅއަަޅއި، ްއަޅަންޖެހޭ ނޑުްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްެގންދާނެ ްކުިރޔަށް އްކަތް

ްބަޖެޓަކީް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ްބަލައިލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން.

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްކުރެވިފަިއވާ ްބަޖެޓެއް ްއެްއވެްސ ްހިންގާކަށް ްަމޝްރޫޢު ްތަރައްީޤގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްޮބއިގެްން ްަކއިގެން ްހަމައެކަނި ްމީ ްނޫން. ްބަޖެެޓއް ްހިމެނިފައިވާ ްަފއިާސއެއް ްެއއްވެސް ްކުރިއަުރވަން އިޤްތިޞާދު

ްގޮތަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިް ްފައިދާވާ ްބަޔަކަށް ްަވކި ްާޗޕުކޮށްލައިގެން ްފައިސާ ްެއވެސް ްބަޖެޓެއް.ްއަދި ްހުށަހަޅާފައިވާ ނިދައިގެން

ްދަންނަވައި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކޯލިޝަންްރައީސް. ްހިމެނޭ ްސަރުކާރު ްއަޅުަގނޑު؛ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވެސް ލާއިރު

ްފައިސާ.ް ްބަޖެޓުގެ ްރަށްރަށުގެ ްބޭފުޅުން ްތި ްދައްކަފާނަމޭ ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވި، ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްިމެވނި ްރަށެްއގައި ްމިވެނި ްނަންޖަހާފައި ްރަށްރަުށގެ ްބައެއް ްއޮްތ ްއެބަ ްފޮތުަގއި ްެއކަމަކުްްރަނގަޅު. ްކުރަން. ކަމެއް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްމީ ްނޯވޭ. ްޖަހާފައި ްހިސާބުއަކުެރއް ްހުސްކޮށް. ްއޮންނަނީ ްދިމާލުގައި ްެއ ްބަލާއިރު ހިސާބުއަކުރަށް

ނޑުެގްދާއިރާްހުޅުމީޫދގެް އޮޅުވާލުމަށްްޓަކަިއްކުަރއްވާަފއިާވްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުްފާަހަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއެގޮތުންްައޅުގަ

ްކަ ްބައެއް ްމަޝްރޫޢަކީ ްމަގުހެދުމުެގ ްހުޅުމީދޫގައި ްގޮތުން. ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްވާހަކަ ްއަަހުރ2211ްްންތައްތަުކގެ ވަނަ

ްމަޝްރޫޢެއް.ް ްފަށާފަ.2211ްްފަށާފައިވާ ްވަނީ ްމަަސއްކަތް ްމަގުގެ ްހުޅުމީދޫ ްވަްއޓާލިއިރު ްއަހަރުްސަރުކާރު 2212ްވަނަ

ް ްހުއްޓުނީ. ްއަހަރަށް 2213ްްވަނަ ްުނވި. ްއަހަރަކު ްާއ2214ްްވަނަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްބަޖެޓަުކ ްއަހަރަކު ވަނަ

ްބަޖެުޓގަިއް ްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމަނައިދިނުމަށް. ްބަޖެޓުގައި ްމި ްފައިސާ ްއެ ްޮގވާލަން، ސަރުކާރަށް

ްއެއާް ްކުރާނަން.ްހަމަ ްމަސައްަކތެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ްހިމެނުމަށް ްތެރޭގައި ްފައިާސްބަޖެޓު ްއެ އެީކްހިމަނައިނުދިނަސް

ހުޅުމީދޫްބަނދަރު،ްއަލަށްްހަދާްބަނދަރުްނިންމުމާ،ްއަދިްބަނދަރުްސަރަހައްދުްހިއްކަންްޭބނުންވާްފައިސާްމިްބަޖެަޓުކް

ްޕްލާންޓެއްް ްފެން ްހުޅުމީދޫ ްެއއާެއކު ްގޮވާލަން.ްއަދި ްސަރުކާރަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނުމަށް ްވެސް ްއެފައިސާ ނެތް.ްއަދި

ްބެހެއް ްޓޭންކުތަކެއް ްފެންހޮޅިްބެހެއްޓި،ްފެން ްއަށް ްގޭގެ ްޭބނުންވަނީ ްވަނީ.ްއިތުރަށް ްކޭބަލްތަްއްއެޅިފައި ޓި،ްއަޅަންޖެހޭ

އަޅަިއ،ްހަމައެކަިންއިްސކުރުްގުޅާލަން.ްއެްފައިާސްވެްސްމިްބަޖެޓަކުްނެތް.ްެއްމަޝްރޫޢުްނިންމާލުމަށްްވެސްްފައިާސް

ްފާހަގަކުރަ ްއެކީ ްހިތާމައާ ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނިފައިނުވާަކން ްބަޖެޓުގައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް،ްދީނަށްްމި ްިއސްލާމްދީން ން.ްއަދި

ްމީދޫޮކޅުަގޔާިއް ްހުޅުމީދޫގައި، ްމީހުން ްއޮުޅވާލި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއޮތްހާދުވަހު ްމި ްކިަޔއިގެން ްޓަަކއޭ ްޤައުމަށް ޓަކައި،

ނޑުމެންްވަނަްއަަހރުްބަޖެޓުގައިްއަޅ2212ްްުވަނަްއަހަރު،ްމާފުކުރައްވާ!2211ްްމިސްކިތްްެއޅުމަށ2ްްްހުޅުދޫކޮޅުަގއިް ގަ

ޖަހާފައިވާނެ.ްއެްމަސައްކަތްްނުފަށައިްއަދިްމިްއަހަރުްބަޖެޓުންްއެްބައިްވަނީްއުނިކޮށްފަ.ްއެހެންވީމާ،ްދީނަށްްޓަކައި،ް

ްއޮީތ.ް ްމި ްއުނިކޮށްލާފައި ްެވސް ްބަޖެޓު ްއޮތް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްމިސްކިތްަތކަށް ްވާހަކަދަްއަކއިގެން ްޓަކައި ޤައުމަށް

ްގޮވާް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްދެކޮޅުަގއި ްމީދޫކޮުޅގަާޔ، ްހުޅުދޫކޮޅުގަާޔއި ްބަޖެޓުގައ2ްްިލަން ްމި ްއެޅުމަށް މިސްިކތް

ްއާބާދީް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަކީ ްަރއީސް.ްހުޅުީމދޫ ްެއްފޮނުއްވުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގވާލަން ްސަރުކާަރށް ްމި ހިމެނުމަށް.ްއަދި

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްރަށެއް. ްރަށ3ްްުއޮންނަ ްހުޅުމީދޫގައި ްރަްއޔިތުން ްޭއގެތެރެއިްންހާްސ ްިދރިއުޅެމުންދޭ. ގަިއ

ްއެިކއެިކް ްުޒވާނުންނަށް ްމުނިފޫހިފިލުވުމާއި ްތިޭބއިރު ްަރށުގައި ްކުދިން ްއެ ްޒުވާންކުދިން. ްކުދިންނަކީ ދުއިސައްަތއެއްހާ

ްވާެން ްހެދުމަށް ްފެންވަރެްއގައި ްރަނގަޅު ނޑު ްފުޓްބޯޅަދަ ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. ްގޮތްތައް ްމަސްޢޫުލވެޭވނެ ކަންތައްތަުކގައި

ނޑުމެންްއަޅު ނޑެއްްހެދުމަށްްވެސްްއަޅުގަ ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުގަިއ2212ްްަގނޑުމެންްބަޖެޓުކުރެވިފަ.ްއަދިްފުޓްސެލްްދަ
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ްކަންތައްް ްމަރުަކުޒގެ ްުޒވާނުންގެ ްއަދި ްނެތް. ްހިމެނިފައެއް ްބަޖެޓުަގިއ ްމިހާރު ްކަމެއް ްެއްއެވސް ްމިއިން ހިމެނިފައިވާނެ.

ްބަޖެޓު ްނެތް ްވެްސ ްގެންދިޔުމަކަށް ްސަރުކާރަށްްކުރިޔަށް ްމި ްފޮނުވާއިރު ްއަލުން ްބަޖެޓް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހިމެނިފަ. ގައި

ްމެންބަރެއްެގް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްޔާމު ްފޮނުވައިދިނުމަށް. ްބަޖެޓް ްހިމަނުްއވާފައި ްބައި ްއެ ގޮވާލަން

ްއެ ްހިމަނާށޭ. ްބައި ްމި ްބަޖެޓަށް ްއިތުރަށް ްޖެހޭނީ ްތެރެިއން ްކޮމިޓީ ްމިްހައިސިއްޔަތުން ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ހެންނޫނީ

ްއެންމެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތައުލީމުދިނުމަކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްތާއީދުކުރެވޭކަށް ބަޖެޓަށް

ްއަށްް ްދަންފަޅި ްއެއް ްހުރި ްއެަބ ްއަދި ްތެރެއިން ްސްކޫލްތަކުގެ ްހިމެނޭ ްދާއިާރަގއި ްއަުޅަގނޑުގެ ްކަންތައް. ްއެއް މުހިއްމު

ްބަޖެޓްްބަދަ ްމި ްބަދަލުކުރުމަށް ްއަށް ްދަންފަޅި ްއެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްސްކޫލް ްޝަމްޝުއްދީން ްީމދޫ ްސްކޫލްތައް. ލުނުކުރެވޭ

ްޖެހޭ،ް ްއެބަ ްއަޅަން ްބަރިއެއް ްކްލާސްރޫމު ްމަދަރުސާގައި ްައތޮޅު ްހިމެނުމަށް.ްސ. ްބަިރެއްއ18ްްތެރޭގައި ކްލާސްރޫމުގެ

ް ްބަޖެޓުކުެރވިފައި ްވާނެ.2212ްއެޅުމަށް ްހުޅުޫދްްއަހަރުަގއި ްސ. ްެއާއއެކީ ްއަދި ްވަނީ. ްނުކުެރވި ްެވސް ެއކަންތަްއތަކަށް

ްބެލެނިވެރިންނަށްް ްޓީަޗރުންނަށާއި ްދަިރވަރުންނަށާއި ްްސކޫލްގެ ްެއ ްއުނދަގޫަތކެްއ ްދަތި ްއެަތްއ ްާޖގަކުަޑވެ، ސްކޫލްަގއި

ްއެަކން ްއަަޅއި، ްބަރިތައް ްކްލާސް ްއިމާރާތެްއ، ްއިތުރު ްްސކޫލްަގއި ްއެ ްއެހެންކަމުން ްވޭ. ްއެބަްްއެބަ ްގޮތްތައް ކުރެވޭނެ

ްތަރައްީޤއެްއް ްާރއްޖެ ްުނގެނެސް ްތަރައްޤީ ްރަށުެގ ްތަރައްީޤެގނެވޭނީ. ްރަށުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޭރުން ހޯދަންޖެހޭ.

ްމުހިއްމުްއެްއްކަމަކީްިޞއްޙީް ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންޭވ،ްއެންމެ ްއަުޅގަ ނުކުރެވޭނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްެއއާެއކީ

ްރަނ ްއިންްޚިދުމަތް ްާދއިރާ ްިޞއްޙީ ްހުޅުމީދޫގައި ްސިޓީެގ ްައއްޑޫ ްފާހަަގުކރަން، ްއެކީ ްހިތާމައާ ނުޑ ްއަުޅގަ ގަޅުކުރުން.

ްހިމެނިފައެއްް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްނޫނިްއޔާ ްެއްއޗެއް ްކުޑަކުޑަ ްެވސް ްގޮތުގައި ްޚަރަދުގެ ްރިަކރަންޓު ްކުރުމަށް ްކަމެއް އެްއވެސް

ްރައްޔިތުން ްހުޅުމީދޫގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތަްއްނެތް. ްއެ ްހިނދެއްގައި ްދާންޖެހިއްޖެ ްއަށް ްހިތަދޫ ނަށް

ހައްލުކުރުމަށްްޓަކައިްދާންޖެހޭްކޮންމެްހާލަތެއްގައިްލޯންޗުްދަތުރުްއެބަްޖެހޭްބަލިމީހުންނަށްްހިލޭްދެވޭނެްގޮތެއްްހަދަން.ް

ްމިހާރުެވސ2212ްް ްއަޅުަގނޑު ްހިމަނާފައިވާނެ. ްަބއި ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ހުށަހަޅަން،ްހުޅުމީދޫންްްވަނަ

ްހިމަނައި،ް ްތެރޭގައި ްބަޖެޓު ްމި ްބަޖެޓެއް ްގެންދެވޭނެ ްހިލޭ ްކޭސްއެއްަގއި ްކޮންމެ ްދާންޖެހޭ ްއިމަރޖެންސީކޮށް ްއަށް ހިތަދޫ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްފެންވަުރ ްތަނުގެ ްއެ ްއިތުރުކޮށް، ްބަޖެޓަށް ްމަރުކަުޒގެ ްހުޅުމީދޫގެ ްހޮސްޕިޓަލާއި ހިތަދޫ

އީސް.ްހުޅުމީދޫގައިްހައުސިންްޔުނިޓުްއެޅުމަްށްޗައިނާްއެްގޒިމްްބޭންކާއިްދިވެހިްސަރުކާރާްގުޅިގެންްވާނީްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނީ. ްހެިދފައި ްވެސް ްކޮންޓްރެކްޓު ްާވނީ. ްލިބިފައި ްސަރުކާރަށް ްިދެވހި ްަފއިސާ ްއެ ލޯނުނެގިފަ.

ްފަށަ ްމަޝްރޫޢު ްއެ ްވީހާެވްސްއަވަހަކަށް ްޮގވާލަން ްހަމަވުމާްސަރުކާރަށް ްވަގުތު ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ން.

ްިމް ްަޓކައި ްކުރުމަށް ްޑެލިވަ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެްސ ްބަޖެޓު ްމި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލަމުން އެކީ

ްފޮނުވައިެދއްވާ ްމަޖިލީހަށް ްައވަހަަކށްްރައްޔިތުންގެ ްވީާހވެސް ްގެންނަންޖެހޭްިއޞްލާޙުތައް ނޑުމެންްސަރުކާރުން ށޭ.ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުް ްތައްޔާރަށޭ. ްކުުރމަށް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްުކރަންޖެހޭ ްހިންގުމަށް ްއެކީ ްޒިންމާދާރުކަމާ ްސަރުކާރު ްމި މިތިބީ

ްމުޚާޠަބުކުރައްަވއިް ްމަޖިލީހާ ްރަްއޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންނާއި ްދިވެހި ްފުރަތަމަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން އުއްމީދުކުރަން



34 

 

ްވާހަކަުފޅުގަް ްހިންގުުމގެްވިދާޅުިވ ްޤައުމު ްއެުކ ްޒިންމާދާުރކަމާ ްވާހަަކ، ްތަރައްޤީގެ ްާރއްޖޭގެ ްވާހަކަެއއް ްޑިޮމްކރަސީގެ އި

ްއެަކްން ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރަްއވާނެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްތަރައްޤީުކރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްނުދެއްެކވި ވާހަކަ

ްޒިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއްިވަޔސް ްވާހަކަްނުކުރައްަވއިފި ްކުރާނެ ްކެިރގެން ްަކމެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ މާދާރުކުރުވަން

ްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްރިޔާސަތަށް ްޖަލްސާގެ ްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން ްިޢއްޒަތްތެރި ންބަރުްޝުކުރިއްޔާ

ްއޮތީް ްމި ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ .`ް ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްއެދެން. ްވަޑައިގެްނދެއްވުން ްމުޙައްމަދު ް ޢަލީ

ނޑ2214ްްު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޓަކައި ްބަހުސްކުރުމަށް ްމި ްބަހުސްކުރުން. ްބަޖެޓަށް ްސަރުކާުރގެ ްލަފާކުރައްވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާްއަށް.ްްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކުރެްނދޫްދާއިރާގެ

ް

ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޝުކުރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުސޫލުްންއްާޔ ްޑިމޮކްރަީސގެ ްއަަވސްެވގަންނާނީ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު އަުޅގަ

ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއިްޑރ.ްމުޙައްމަދުްޖަމީލަށްްމަރުޙަބާްهللاްދުއިންތިޚާބުވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްއަލްފާޟިލްްޢަބް

ްއެް ްއެއަށްފަހުަގއި ްދެންނެވުމަށް. ްނަމުގައި ްދާއިާރގެ ްއަޅުަގނޑުގެ ްނަމުގަޔާއި ްއަމިއްލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޝުކުރު އާއި

ްއަ ްއެއަށްފަުހ ްދަންނަވަން. ްަމރުޙަބާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކެބިނެޓަށް ްުޒާވން ްސަރުކާރުގެ ްމިްމަނިކުފާނުގެ ްއެނބުރިލާނީ ޅުަގނޑު

ްަރއީްސ،2214ްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބުނެލުމަށް. ްެއއްެޗއް ްކުޑަުކޑަ ްބަޖެަޓށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްެވގެންދާނެް ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްެއ ްހުއްޓަްސ ްޖަހާފައި ްެއްއެޗހިތަކެއް ްކިތަންމެ ްއަދި ްަބޖެޓުގައި ްރީއްޗަސް ްކިތަންމެ ބަޖެޓު

ް ްކަމަށް ްކިތަންމެްކަމެއް ްއަދި ްބަޖެޓެއްަގއި ްބަލަިއގެންުނވާނެ. ްަރއްޔިތަކު ްއެްއވެސް ްއަދި ްެމންބަރަކު އެްއވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްާއމްދަނީއަކުން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްފާސްކުރިޔަސް ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހަށް ްޖަހަިއގެން އެްއޗެހިތަކެއް

ްމިހާރު ްޝުކުރުވެރިވަްނ، ްަވރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުޚިދުމަތްދެވޭނީ. ްއަްލފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގެ ޔާމީންްهللا

ްއޮްތް ްއެބަ ްވިދާުޅވެފައި ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްކެމްޕޭނުގަިއ ްމަނިކުފާނުެގ ްއެ ްވަނީ ްސަަބބަކަށް ްއެީއ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް.

ްދައްކަް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިސާލު ްޭއގެ ްވާހަކަ. ްހަދާނެ ްކަމަށް ްސަރުކާެރއް ްކުޑަ ްޚަރަުދ ްސަރުކާރަކީ ވައިިފްތިމަންނަގެ

ްހަމަޖެއްސުމާ،ްެއްމަނިކުފާނުގެްމުސާރަްއިންް ްގޮތަށް ްއުުޅއްވާ ްއަމިއްލަފުޅުްގޭގައި ްމަނިކުފާނު ްގުިޅގެން.ްއެ ހުވާކުރުމާ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްއުސޫުލން ްމި ނޑުމެން؛ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ނޑާލުމާ. ްކަ ބައެއް

ްމިނިވަން ްސަރުކާުރގެ ްއަދި ްތިިބްްވެސް ްުވޒާރާތަުކގައި ްަސރުކާރުގެ ްވެސް، ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި މުއައްސަސާަތކުަގއި

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްކޮށްފި ްކަްނތައް ްެއއްކޮށް ްއިރުޝާދާ ްމަނިކުާފނުގެ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުްނ ްމި ްވެސް، ބޭފުޅުން
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ްޚިދުް ްދެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްކުޑަެވގެން. ްދާނީ ްޚަރަދު ްާދ ްއިން ްމާލިްއޔާ ްއިތުރުެވގެން.ްދައުލަތުގެ ްދާނީ މަތްތައް

ްެއއްޗަކުްން ްނުލިބޭ ްއަށް ްމާިލއްާޔ ްދައުލަުތގެ ްވާހަކަެދއްކިަޔސް ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްތަނުގައި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްިޞއްޙީް ްއަދި ްވެސް ްނިޒާމެއް ްކަރަންުޓގެ ްއަދި ްވެސް ްނިޒާެމއް ްފެނުގެ ްއަދި ްވެސް ްނަރުދަމާއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއަދި ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްންނިޒާމެއް ްވެސް ްޤާިއމުކުރެވެމަކުންނުދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްވަސީލަތްތަކެއް އެހެނިހެން

ްސަރުކާރަްށް ްއެްއބާރުލުންދީގެން، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްސަރުކާަރކަށް ްއެ ްއޮތަްސ ްސަރުކާރެްއ ކޮންމެ

ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތް ްވަންނާނެ ްނުގެްނގޮސްފިްއޔާްއާމްދަނީ ްކަންތައް ްެއގޮތަށް ގެން،

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނުދެވޭނެ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްދޭ ްރައްޔިތުންނަްށ ސަރުކާރަކުން

ް ްއަދި ްސަރުކާރަކުން، ްއެްއވެސް ްދަނީ ްމި ްއަށް ްދާއިާރ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފެިށގެން ްސުނާމީއްސުރެ ގ2228ްެދާއިރާަގއި

ްކުރީްސަ ްއަދި ްފެށިގެނ2228ްްްރުކާރުންްވެސް ނޑުމެްނެގ2213ްއިން ްއަުޅގަ ާއްހަމައަށްްއައިްސަރުކާރުތަކަުކންްވެސް

ނުޑމެންގެްދާއިާރގެްދެްރަށަކީްުސނާމީްއެރީއްސުރެްފެިށގެންް ދާއިރާއަކަްށްމާްބޮޑުްބެލުމެއްްބަލައިލާފައެއްްނެތޭ.ްއަުޅގަ

ްތަޣައްޔަރުވެފަިއވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިޒާމު ްިމްްފެނުގެ ްގޮވާލަން، ްސަރުކާރަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރަށް. ދެ

ްހީވެްސް ްކަމަށް ްބައްލަވާލަދެއްވާނެ ްވެސް ްރަށަކަށް ްދެ ްދާއިރާެގ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިންވަރަުކން ްވެވުނު ސަރުކާރަށް

ްއެހެންނަމަވެސް، ްލަން. ްވެސް ްޮގވައި ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްދަންނަްކުރަން. ްއަނެއްާކވެސް ްހަމަ ނޑު ްއޮީތްއަުޅގަ ވަން

ސަރުކާރުގެްމާލިްއޔާްއަށްްނުލިބޭްފައިސާއަކުންްައޅުަގނޑުެމންްމިްތަނުގައިްކިތަންމެްވާހަކަެއއްްދެއްިކޔަސް،ްކިތަންެމް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް ްފެށިގެން ްމިއަދުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޯންނާނޭ. ްވާކަށް ްަކމެއް ްއެ ްކުރިޔަްސ، ޒުވާެބއް

ްމާލިއް ްސަރުކާުރެގ ްރަނގަުޅްމަސައްކަތްކުރަްނވީ ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާުރން ްއޭރުން ްއިުތރުކުރެވޭތޯ. ްަފއިސާ ްއަށް ޔާ

ްދާއިރާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިާލިއރުގައި ްނިޒާމަށް. ްޞިއްޙީ ްބަލައިލަްނވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްދެވޭނީ. ޚިދުމަތްތަކެއް

ށްްބަލައިލިޔަސްްޞިއްޙީްނިޒާމުްއޮީތްނޫނަސްްއަދިްމުޅިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްޞިއްޙީްނިޒާުމ،ްއަދިްމިްމާލޭގެްހޮސްޕިޓަލަ

ްސަރުކާރުންް ްމި ްވެސް ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ްޮގވާލަން، ްސަުރކާރަށް ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްދަށުދަރަޖައެްއގަ. ވަރަށް

ްިނޒާމެްއް ްރަނގަޅުނުެވ،ްަރއްޔިތުންެގްޞިއްޙީ ްނިޒާމު ްދޭތެރޭގައޭ.ްެއއީ،ްިޞއްޙީ ްނިޒާމާ ްޞިއްޙީ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ

ްއެހެންވީމާ،ްރަނގަޅެއް ްދަށަށް. ްދާނީ ްވެސް ްކަންތައްތައް ްެއހެނިހެން ްދަށްވެއްޖެއްޔާ ްހާލަތު ްޞިްއޙީ ްއަދި ުނވާނެ.

ްތަންކޮޅެްއް ްދޭތެރޭގައި ްނިޒާމާ ްޞިއްޙީ ްފެށިގެން ްމިއަދުން ްސަރުކާރަށް، ްގޮވާލަން ްެއކު ްއާދޭހާ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްކުެރޭވވަް ްތަޖުރިބާކާރު،ްއެކަން ްވިސްާނވަަޑިއގެން ްހަވާލުކޮށް،ްެއްރަނގަޅަށް ްނިޒާމު ްއެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުރި ްޤާބިލުކަން ރުގެ

ް ްދައްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަަވިއލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްކުިރއަށްދިއުމަށް. ްއާއ65ްްިނިޒާމައިގެން ްވާހަކަ އަހަރުގެ

ްައޅުގަ ްވާަހކަ. ްބޭސްފަުރާވގެ ްއާއި ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްނުކުޅެދޭ ްާއއި ްއޮީތްއެކަނިވެިރްމައިންެގްވާހަަކ ްދަންނަވާލަން ނޑު

ްއޮތީް ްއަންނަން ްފަހަތުން ްޤާއިމުކުރެވުުނއިުރގަކިއ ްނިާޒމުތައް ްމި ްއެކުަގއި ްހިތާމަޔާ ްވަރަްށ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާީން ްމާލިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްކަމެްއ ްގޮތަކަށް ްކޮން ްވާނީ، ްކަމެއް ްކިހިނެއް ްކަމެއް، ްކޯްއޗެްއ ްބަޖެޓަށް ދައުލަތުގެ
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ްނެރޭ. ްްވިސްނައިލާަފއެއް ްއޮތް ްއެބަ ްގޮަވއިލާފައި ްސަރުކާރުން ްމި ްއަދި ްރަނގަުޅ. ްެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ހާސ5ްްްއަިދ

ނަޑށްްރަނގަޅުްއަޅުަގނުޑގެްމަިއންބަފައިންނަށްް ހާސްްރުފިޔާްލިބުނީމަ.ްއަދިްއެހެނިހެނ5ްްްރުފިޔާގެްވާހަަކއެްއ.ްއަުޅގަ

65ްް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްނުކުޅެދޭމީހުނ5ްްއަހަރު ްލިބުނީމަ. ްރުފިޔާ ްހާސް ްވެސް ްލިބުނީމަ.5ްްނަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ނޑުްވެސްްވަރަށްްއުާފކުރަން.ްއެއީްދިވެހިްރައްޔިތަަކްށ5ްްއެކަނިވެރިްމައިންނަށްްވެސްް ހާސްްރުފިޔާްލިބުނީމަްއަޅުގަ

ްޚިދުމަތަކަށް.ް ްދެވޭ ްނަމަވެސް ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްހަމަ ްއުފާކުރަން. ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެްއޗަކަށް ްކޮންމެ ލިބޭ

ްިމްރަނގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާނަން. ްވެސް ްޝުުކރުވެރި ްައޅުަގނޑު ްދެވިއްެޖއްޔާ ްޚިދުމަތް ްއެ ޅަށް

ްވިޔަްސ،ްއެް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުން،ްއަދި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއޮތީ ްކުރެވެން ްއެކަން ްތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަނީ

ްރައްޔިް ްކަންތައްތައް ްއެ ްެއއްބާރުލުންދީެގންނޭ ްޤާއިމުކުރެިވގެން،ްސަރުކާރަކަށް ްނިޒާމުތައް ްމި ްއަށް ްފުރިހަމަ ތުންނަށް

ްިމް ްެއކަމަކު ްެވގެންދާނީ. ްތަރަްއޤީ ްއެހެނިހެން ްއަދި ްތަރައްޤީއާ ްާޤއިމުކުރެިވގެން،ްޢުމްރާނީ ްަވސީލަތްތައް ރައްޔިތުންެގ

ްފާ ްބަޖެޓް ްސަުރކާރެްއެގ ްއެ ްޖެްއސުންކޮށް، ްސަރުކާރަކަށް ްއޮންނަ ްެއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއްމަޖިލީހުން ސްނުކޮށް،

ްވަންާޏް ްކަމަށް ްދާ ްޖެއްސުންކޮްށގެން ްމިތަނުން ްމިގޮތަށް ްރުހުންނުދީ، ްވަީޒރުންނަށް ްހުށަހަޅާ ސަރުކާރަކުން

ްާލް ްްވުޒާާރއަކަށް ްަޤބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްނިކަމެތިކަމަކަށްވެގެންދާނެ.ްއަުޅގަ ްލިބޭ ްަރއްޔިުތންނަށް ްއެ މުސްތަޤުބަލުގައި

ްކަމެ ްޚިާލފު ްޤާނޫނާ ްވެސް ްޔަޤީންކަމެއް.ްވަޒީަރކު ްއެ ްނަގަންޖެހޭނެ. ްވޯޓު ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްހަމަ ްކޮށްފިއްޔާ އް

ްމިް ްއެކަމަކު ްލާންޖެހޭނެ. ްެވސް ްކުރަންޖެހޭނެ،ްޖަލަށް ްެވސް ްބަންދު ްހިމެނިއްެޖއްޔާ ްވެީށގައި ްވެްސްކުުށގެ އަޅުަގނުޑ

ްނޫން ްެއގޮތަކަށް ްެވގެންދިަޔއީ ްކަްނކަން ްތަންަތނުގައި ްވޭުތވެދިޔަ ްހަމަްޤައުމުަގއި ްދިޔައީ ްމަރުޙަލާ ްތަންފީޛީ .

ްއޮތީް ްމި ްޢަދާލަތު ްހާލަތު، ްއިޖްތިމާޢީ ްޤައުމުގަިއ ްމި ްސަބަބުން ްއެކަމުެގ ްއެހެންެވގެން، ވިއްިސވިހާލިެވގެން.

ްމަރުޙަލާް ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްޢަދާލަތާ، ްއިޖްތިމާޢީ ްޮގވާލަން، ްސަރުކާރަށް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ބޮއްސުންލާފަ.

ނޑުްވީހާވެސްްރަނަގޅަ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްތަންފީޛުކުރަމުންްގެންދާނެ ްއެކަން ްުނބަލާ ްުކލަޔަކަށް،ްަވކިްސިފަޔަކަށް ްަވކި ކަށް

ްދާއިރާގެް ްކުރެންދޫ ްއަދި ްވިަޔސް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައދި ްކީްއވެގެންޯތއޭ، ްސުވާލަީކ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ އުއްމީދުކުރަން.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްކުުށެގްވެށީަގއި ްިވޔަސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމެންބަރުކަމުގައި ްކުށުެގްއަދަބު ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބެދިއްޖެ ން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނީކީ. ްނޫން ްބަލައިގެނެއް ްފެއްސަކަްށ ްރަތަކަށް، ްކަޅަކަށް، ްދޮނަކަށް، ލިބެންޖެހޭނެ.

އްްިވޔަސްްކޮންމެްދިވެހިްގޮވާލަންްމިްސަރުކާރަށް،ްއަިދްއެމް.ޑީ.ޕީްވިޔަސްްއަދިްޑީ.ާއރު.ޕީްވިޔަސްްއަދިްއެހެންްޕާޓީއެ

ރައްޔިތަކީްެވސްްހަމަްމިްސަރުކާރުންްޚިދުމަތްތަކެއްްދޭންޖެހޭނެްބައެކޭ.ްވަކިްކުލަޔަކަށް،ްވަކިްރަހަކަޔަކަްށ،ްބަލައިގެްން

ްއުއްމީދުކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްކަަމށް ްވަޒީފާދޭނެ ްބޭފުޅަކަށްްމިްސަރުކާރުން ްކޮންމެ ްދޭންޖެހޭނީކީ.ްޤާބިލު ްވަޒީފާތައް ނޫން

ްނޫން.ްއެހެ ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެގެންދާަކށް ްޤައުމުގައި ްމި ްދިޔަހެން ްކަންަތއް ްމާޒީގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްނަމަ ންނުވެއްޖެ

ްމިް ްހުންނެވީ ްމުގުުލގައި ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްސަރުާކރުގެ ްނުދާނެ ްެއގޮތަށް ްސަރުކާރު ްމި ްއުއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ް 32ްްޤައުމުގެ ްއަލްއުސްާތޛު ްބާނީ ްދަށުްންއަހަުރގެ ްއިރުޝާދުގެ ްލަފަޔާއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޢަބްުދލްޤައްޔޫމު. މައުމޫން
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ްޢަބްދުލް ްއުާފކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއުއްމީދުކުަރން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިނގަމުންދާނެ ްއެކަން ޔާމީންްهللا

ްލިބު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ްާރއްޖޭގެ ްމި ްިއކޮނޮމިސްޓަކަށް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑުމެްންޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ނީތީ

ްއުފާް ްވަރަށް ްދާނީ ްޤައުމުގެްރައްޔިތުން ްމި ްވަންޏާ ްހިނގައްެޖްކަމަށް ްފުދިގެން ްވަޢުދުތައް ްމަނިކުފާނުގެ އުފާކުރަން.ްއެ

ްއެް ްއަކީ ްވާހަކަ ްަމނިކުފާނަށް ްއެ ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިިރއުޅެުމން. މުސްތަޤުބަލެއްގައި

ނޑުމެންނަށްްފެންނަްކަމެއްްމަނިކުފާނުގެްސަރުކާރަ ނޑުމެންނަށްްނުފެންނަްކަމެއްްެވއްޖެްއޔާްނުކުރާން،ްއަުޅގަ ށްްައުޅގަ

ްސަރުކާރުް ްދިޔަހެން ްހަމަ ްސަުރކާުރތައް ްވޭތުވެދިޔަ ްދާނީ ްއަނެއްާކެވސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގަސްތުކޮްށފި ްކުރަން ވެއްެޖއްޔާ

ްދަ ްބަޖެޓުގެ ްމާލިއްާޔގެ ްދައުަލތުގެ ްސަރުކާރު ްދާނީ.ްފެއިލްެވގެން. ްޚިދުމަތްނުދެވެމުން ްރައްޔިތުންނަްށ ްބޮޑުވަމުން. ރަނި

ްބަޖެޓުް ްދައުލަތުެގ ްވިސްާނވަަޑއިގެްނ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުިރހާ ްމިކަމަށް ްކަމެއް. ްހިާތމަހުރި ްވަރަށް ްިމއީ އެހެންވީމާ،

ްވީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނޫން ްަޝކުވާކުާރކަށް ްއެކަމުގެ ްޖަހާފައިނެތުމުން ްއެްއޗެްއ ްރަށަށް ްއެ ްކޮމިޓީްންއައިމާ ްބަޖެޓު .

ނޑުމެްނގެްދާއިާރގެްތެރޭގައިްހުރިްއަސާީސްޚިދުމަތްތައް،ްމިްަވގުތުންްަވގުތަްށް އަޅުަގނޑުމެންްވާހަކަދަްއކަިއެގންްއަުޅގަ

ްނެތް.ް ްއެްއޗެްއ ްމިވެނި ްމާއްާދގަިއ ްިމވެނި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީ. ްކުރެވޭތޯ ްޚިދުމަތްތައް ފުއްދަންޖެހޭ

ްމާއް ްޖެހޭނީްއެވެނި ްއަޅުގނޑުމެން ްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންތައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން ްއެގޮަތކަށް ްެއްއޗެްއ؛ ްއެވެނި ާދގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިރާްއަށްްކަމެއްްނެތިއްޖެްއޔާްައޅުަގނުޑމެންްޖެހޭނީްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓއާްވާހަކަަދއްަކއިގެްނ،ްނޫނީް

ްވާހަކަދަްއކަިއގެ ްމިނިސްޓަރާ ްފިނޭންސް ްެއއްބާރުލުންދީގެން،ްދައުލަތުގެ ްުކރެވޭތޯ ްކަންަތއްތައް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ން

ް ްވަނީ ްބަނދަރު ްކުރެންޫދގެ ނޑުމެންގެ ްދަންނަވާަލން؛ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑު ްބަލަންޖެހޭނީ.ްދެން ްކުެރވޭތޯ ނ2224ްްްއެކަން

ނޑުވެފަ.ްއެހެންނަމަވެސްް ނޑުފު ށްްއެއްވެސްްކަހަަލްންްފެށިގެންްއެްބަނދަރ2224ްަފެށިގެންްސުނާމީގައިްހަލާކުވެ،ްފު

ްއޮވެަފއި،ް ްއ2212ްްެެގްސަރުކާރުްބަދަުލެވގެނ2228ްްއިޞްލާޙެއްްަނއިސް ްއަހަރުގެްަދއުލަތުގެްބަޖެުޓގައިްވެސް ވަނަ

ް ްޖެހި. ްނައިްސ.2212ްްފައިސާ ްއުނިއިތުރެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްބަނދަރަށް ްކުރެްނދޫގެ ްއޮތީ ްވެސް ްއަހަރު ވަަނ

ް ްބަނދ2211ްައެހެންނަމަވެސް ްއެ ްބަދަލުެވގެން،ްގަިއ ްސަުރކާރު ްއޮވެ ްހުއްޓިަފއި ްއޮެވ، ްފެށިފައި ްފެށިފަ. ްވަނީ ރު

ްބަނދަރުެގް ްެއ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްފެށިފަ. ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުެގ ްއެ ްވަނީ ްވެސް ްސަރުކާރުްނ ްއެ އަނެއްާކވެްސ

ްސަރުކާރުން ްމި ްޤަބޫލުކުރަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުލިބިގެން. ްބޮޑުހިލަ ްވަީނ ްހުްއޓިފައި ްައވަސްްްމަސައްކަތް ވަރަްށ

ްކަމަށް.ް ްނިންމައިދޭނެ ްމަަސއްކަތް ްބަނދަުރގެ ްއެ ްގެެނސް، ްބޮޑުހިލަ ްރަށަށް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ފުރުޞަތެއްަގއި

ްދައުލަތުެގް ްވެްސ ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްާޤއިމުކުެރވެން. ްވެސް ްނިޒާމު ްނަރުަދމާގެ ްއެދެން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެްޮއޅުވެލިފުއްަޓކީްވަރަށްްއަތޮޅާްމާލިއްޔާަގއިްފައިާސްހުރިްމިންވަރަކަ ށްްވެގެންދާނެްކަންަތއްަތއް.ްދެންްއަުޅގަ

ްހުއްޓި،ްރަްއޔިތުންނަށްް ްއިން ްދޭތެރެދޭތެރެ ްދަތުރުފަތުރުެގްނިޒާމުްވެސް ްރަުށގެ ްަރށެއް.ްއެ ްއޮންނަ،ްއެކަހެރި ދުރުގައި

ްރަ ްއެ ްޤާއިމުނުކުެރވިފަ.ްެދން ްފުޭދވަރަކަށް ްވެސް ްޚިދުމަތް ްއެ ްހާލުގަ.ްވަނީ ްވަރަށް ްވަނީ ްވެސް ްެނރު ްބަނދަރުގެ ށުގެ

ްމިް ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުނިންމާ. ްމުޅިން ްފައްޓާފައި ްވަނީ ްވެސް ްނެރު ްބަނދަރުގެ ްެއ ްސަރުކާރުން ްއަހަރުގެ ދޮޅު
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ްފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް.ް ްރަނގަަޅކަށް ްވީހާވެސް ްވެސް ްކަންަތްއތައް ްނެރުގެ ްއެ ްމިިނސްޓަރަށް ްހައުސިން ފުރުޞަތުގައި

ދެންްކަރަންޓުގެްނިޒާމުްވަނީްދެްރަށުގައިްވެސްްވަރަށްްދަްށްހާލެއްގަ.ްއޮުޅވެލިފުށީގަިއްހުންނަނީްއެންމެްޖަނަރޭޓަރެއްް

ްއެހެންވީާމ،ް ްވޮށުއަނދިީރގަ. ްތިބޭނީ ްރައްޔިތުން ްރަށުގެ ްެއ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުއްޓިއްޖެ ްޖަނަރޭޓަރު ްއެ މިހާރުވެސް.

ްވީހާް ްގޮވާލަން، ްސަރުކާރަްށ ްމި ްހުރިްއަޅުަގނޑު ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ްމާލިއްޔާަގއި ްދައުލަތުގެ ްައަވހަކަށް ވެސް

ް ްއޮުޅވެލިފުއްޓަށް ްފުރުޞަތެއްަގއި ްއަަވސް ނޑ122ްްުމިންވަރަކުން ްއަޅުގަ ްއަދި ްގެްނޮގސްދިނުމަށް. ްޖަނަރޭޓަރެއް ކިލޯގެ

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްފެންވަރަކުން ްހުރި ްމާލިއްޔާަގއި ްދަުއލަތުގެ ްކަަމކު ްގޮވާލިއެއް ްފެނަކައިންްމިހެން ްޚިދުމަތްދެވޭނީ. ށް

މިހާރުވެސްްއެްއަންގަނީްތިަމންނަމެންްއަތުގައިްލާިރއެއްްެނތޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްފައިސާްެވސްްދައުލަތުގެްމާލިްއޔާްއަށްް

ްމިހާރަށްް ްމިހާރުން ްިޚދުމަތްތައް ްއަާސސީ ްޚިދުމަތްތައް، ްދޭންވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްަދއުލަތުން ްާޤއިމުކޮށްދީ، ްއަށް ފެނަކަ

ްގާތުން،ްްވެސް ްވީާހވެސް ްަރއްޔިތުންނާ ްސަރުކާރުން ްމި ްއުއްމީދަކީ ްޮގވާލަން.ްައޅުަގނުޑގެ ްއަުޅަގނޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ްޚިދުމަތްތައްް ްމަތީން ްއުޫސލެއްގެ ްހަމަހަމަވާ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްނުބަލާ، ްަރހަޔަކަށް ްވަކި ްކުަލޔަކަށް، ވަކި

ްކުްށވެރިެއކޭ. ްއެއީ ްކުށްވެިރއަުކ ްހާލެްއގަ.ްްޤާއިމުކޮށްދިނުން. ްއެއްވެސް ްނޯންނާނެ ްގޮެތއް ްބަރީޢަވެވޭނެ ްުކށުން އެ

ްމަސައްކަތްކޮްށގެންނުވާނޭ.ް ްސަރުކާުރން ްމި ްޓަކައި ްެނރުމަށް ްމީހަކު ްއެ ްވެށީން ްުކށުގެ ްއެ ްގޮވާލަްނ، އަޅުަގނޑު

ް ނޑު ްފަަދއިން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްދިޔަ ްސަުރކާރުތައް ްކުރީ ްދާނީ ްވެސް ްސަުރކާރު ްމި ުއއްމީދުކުރަްންއެހެންވެއްޖެނަމަ

ނުޑގެްދުޢާްއަކީްމިްސަރުކާރުްފުރިހަމަްގޮތުަގއިްޤާއިުމވެްޮއވެ،ް މިކަހަލަްއެްއވެސްްކަމެއްްުނުކރައްވާނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

 .الم عليكنوالس  ރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްދެވޭނެްސަރުކާރަށްްެވގެންްދިއުން.ް

ް

ްން:ވާހަކަދެއްެކވުްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު

ްސަމީރަށް.ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްުފރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އާދެ!

ްީއވާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްފުރުޞަތުއަުރވާަނން ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްއަށް.هللاްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްރުްއީވާްޢަބްދުގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންބަް

ދުވަސ3ްްްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާްއަށ2214ްްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބަހުސްްބަޖެޓަށް،ް

ްބާތިލުް ްވަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަންޖެހިފައި ްބަޖެޓް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްނިމިގެންދާއިރު ްމަރުޙަލާ ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ވެގެން

ްބަޖެޓަ ްކުރިމަތީގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަދިވެސް ްުކރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސ3ްްްކަށް. ދުވަސްެވގެންދިަޔއިރު

އަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއިްއަދިވެސްްމިްއޮތީްބަާޣވާތަކުްންވެރިކަމަށްްައއިސް،ްބަާޣވާެތއްްކޮށްފައިްފިލަިއގެންްދިޔަް

ނޑުމެންގެް ނޑުމެންްއުއްމީުދކޮށްގެންހުރީްބަޖެޓުްބަހުސްްވެރިެއއްގެްބަޖެޓުްއަދިެވސްްައޅުގަ ކުރިމަތީަގއިްމިްއޮތީ.ްއަޅުގަ
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ްބަޖެޓުް ްސަރުކާުރގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްޔާމީން ްސަރުކާރުެގ، ްއިންތިޚާބީ ްއާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނިމިގެންދާންވާއިރަށް

ްތިބީ ްއުއްމީދުކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްހަމައަށް ްނުވި.ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއެހެނެއް ްއެހެންނަމަވެސް .

ނޑުމެންގެްކުރިމަތީަގއިް ނޑުަތކެއްްއަދިވެސްްައޅުގަ ނޑުމެންނާްދިމާލަށްްއުކައިލާފަިއދިޔަްގަ ފިލަންދަމުންްއަވަހަށްްއަޅުގަ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. މި

ރުޞަތުގައިްމަރުޙަބާްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްއަޅުަގނުޑގެްއަމިއްލަްނަމުގަާޔއިްައޅުަގނުޑްތަމްސީލުކުރާްގަލޮޅުްއުތުރުްފު

ްމަރުޙަބާް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުންނެވީތީެވ ްއިްނތިޚާބުވެަވޑަިއގެން ްރައީސަކަށް ްއާ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްނަމުަގއި ދާއިރާގެ

ްފުރުޞަތުގަ ްމި ްހަމަ ްބޭނުން. ްޔާމީްންދަންނަވާލަން ްބޭނުންވީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްައޅުަގނުޑ އި

ްބޭނުންވޭ.ް ްބަލައިލަން ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަޢުދުތައް ްެވވަަޑިއގެންނެވި ްކެމްޕޭނުގައި ްއިންތިޚާބީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ް ްވަޢުދުަތްއ. ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްބޭނުންވީ ްބަލައިލަން ްމަތ65ްީއަޅުަގނޑުމެން ްްއަހަރުން ްމީހަކަށް ްރުފިޔ5ްްާކޮންމެ ހާސް

ް ްނުބޭނިޔަސް ްބޭނިޔަސް، ްމަސްވެރިޔަަކށް ްކޮންމެ ްމީހަކަްށ12ްްދިނުމާ، ްކޮންމެ ްއަދި ްކަމަށާ، ްދޭނެ ްރުފިާޔ ހާސް

ް ްދެމަފިރިއަކަށް ްކަމަާށ،ްޮކންމެ ްލިބޭނެ 18ްްޑޮކްޓަރެއް ނޑުވެރިަޔކަށް ްދަ ްކަމަށާ،ްކޮންމެ ްލިބޭނެ ހާްސ8ްްހާްސްރުފިޔާ

ްކަމަ ްލިބޭނެ ްވެްސްރުފިޔާ ްމަަސއްކަތަށް ްކުރާ ްޭގަގއި ްނުނިކުތަްސ، ްނިކުތަސް، ްއަށް ްަވޒީފާ ްއަންހެނަކަށް ްކޮންެމ ށާ،

ްކުރިމަީތގަިއ،ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޢުދުތައް ްވެަވޑަިއގެންފަިއވާ ްކަމަށް ްލިބޭނޭ ްއިނާޔަތެއް ްކަމަށް، ްލިބޭނޭ ްއެއް އާމްދަނީ

ް ްގެންނަ ްކުރިމައްޗަށް ްހ2214ުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަޖެޓުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންްގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން ށަހަޅާފައިވާ

ނުޑމެންްބަލަންްބޭނުމީކީް އަކަށްްނޫން.17ްްައކަށްްނޫން.16ްްވަނަްއަހަރަކަށްްނޫން.2215ްްބަލައިލަންްބޭނުން.ްއަޅުގަ

18ްް ްޖެނުއަރީ ްބޭނުމީ ްބަލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމ2214ްުއަކަށް ްޔާމީން ްފެށިގެން ްއިން

ް ްމިހާރުއްސުރެ، ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްަވޢުދުތައް ްިރޔާސީ ްބަޖެޓުަގިއ2214ްްވެަވޑަިއގެންނެވި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްބޭނުމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަން ްހިމަނާފައިވާ ހުށަހަޅާފައި،

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްތަރައްޤީ. ްމިހާރުްފާގަތިކަމާއި ްެވސް ްވިޔަސް ްކަުމގައި ްވަޢުދުތައް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއެީއ ންނަށް

ްވާތީވެ،ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގިއ ްހުންނެިވ ްވަޢުދުތައ2214ްްްއިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެން ްއެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްތަފްް ްބަޖެޓުތަކާއި ްސިާޔސަތުތަކާއި ްފުއްދާނެ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްހިމަނާފައި ްއަށް ްތަންްފުރިހަމަ ްހިމަނާފައިވާ ސީލުތައް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން. ްބަހުސްކުރާން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއެ ްބޭނުން. ްބަލައިލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމާލީް ްސަރުކާުރގެ ްއާ ްމިހާރު ްވެްސ ްވިޔަްސ ްކަމުަގއި ްބަޖެެޓއް ްބާތިލު ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްިމ ްކުރިމަީތގައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަ ްކަ ްވެްސ ނޑުމެންގެްވަޒީަރކަށް ްއަުޅގަ ްވާތީ ްަކމަށް ްވަޒީރު ްމާލީ ްވަޙީދުގެ ްާބޣީ ްކުރީެގ، ްހަމަ ްވަނީ ައޅުްއވާފައި

ްވެްސް ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުރި. ްއެބަ ސުވާލުތަެކއް

ް ްފަދައިން، ްތ2213ްެފާހަގަކުރެްއވި ްޚަރަދުގެ ްނިޔަލަްށ ްއަހަރުގެ ްގޮތުަގއިްވަނަ ްފައިސާގެ ްހުރި ްނުދައްާކ ރެއިން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްާވހަކަތަކުން ްހުރި ްެދކެވިަފއި ްކޮމިޓީގައި ްއިނގޭޯތ،ްމާލިއްޔަތު ްލަފާކުރެވެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ް ްލަފާކުރެވެނީ ްއަދަުދ4ްްމި ްސީދާ ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްސުވާަލކީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލަފާކުރެވެނީ. ްމި ްކަމަށް ބިލިއަްނ

ްސްޓްރަްކޗަރްހި ްއޮތް ްނިންމާފައި ްޚަލާސްކުރަން ްފައިސާ ްމި ްސުވާަލކީ ްެދވަނަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކީއްވެތޯ. މަނާފައިނެތީ

ްުސވާލަކީ.ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކޮބައިޯތ ްވިސްނުމަީކ ްއޮތް ްނިންމާފަިއ ްޚަލާސްކުރަން ްދަރަނިތައް ްމި ްކޮަބއިތޯ. އަކީ

ްކުރިމަތީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްރަީއސް. ްއަދަުދްޢިއްޒަތްތެރި ްސީދާ ްވެސް. ްއަދަދު ްދަރަނީގެ ްނެތް ްބަޖެޓުގައި ްއޮްތ ގައި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްނެތް. ްހިމަނުްއވާފަެއއް ްވެްސ ްވިސްނުމެްއ ްގެްނގުުޅްއާވ ްޚަލާސްކުރަން ްއަިދ ްނެތް. ްވެސް ހިމަނާފައި

ްމަ ނުޑްވަރަްށްަކންބޮޑުވެއްޖެ.ްސަރުކާރަށްްިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވްރަްއިޔތުންގެ ްމެންބަރެއް،ްރައީސް.ްއަުޅގަ ޖިލީހުގެ

ްރަްއޔިތުންގެް ްވިދާުޅވެއްޖެ؛ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަުމން ްދެންމެ ްމޫާސ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާެގ ކުރެންދޫ

ްސަފުހާއެްއަގިއް ްއެވެިނ ްކޯެޗއްތޯ، ްސަފުހާެއއްަގއި ްމިވެނި ްބަލަންޖެހެނީ ްދިރާސާކުރާއިރު ްބަޖެޓު ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ް ނޑުމެންްކޯެޗއްތޯއޭ. ްއަޅުގަ ްމީހުން ްއެ ްމެންބަރުން. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްދިރާސާކުރަންޖެހެނީކީ ްނޫނޭ އެހެެނއް

ްކޮންމެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބަލަންޖެހޭނީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ބަލަންޖެހޭނީ،

ްކޮންކަމެއްޯތއޭ ްއޮތީ ްަވކިަވިކން ްއަށް ްދާއިރާ ްމެންބަރު،ްމީހެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ .ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްކުރެންދޫ

ްޤާނޫީން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުން، ްހަނދާންކޮށްލަދޭން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހީވަނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްމެންބަރެއްހެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްއޮންް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްތަމްސީލުކުރުން. ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްވަކިްވާޖިބަކީ ްވަނީ ްއިންތިޚާބު ނާނީ

ްމިއީީކް ްއެހެންނޫނަސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތެކޭ. ްކޮންމެ ްދިވެހި ްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭނީ ްއެކަމަުކ، ދާއިރާއަކަށޭ.

އެއްްކުަޑކުދިންގެްވާހަަކއެްއްނޫން.ްމިއީްދައުލަުތގެްބަޖެޓު.ްކޮންމެްސަފުހާްައކީ،ްކޮންމެްޗެޕްޓަރަީކ،ްކޮންމެްއަކުަރކީް

ްސަރުކާުރެގްއަޅު ްޚަރަދު، ްސަރުކާރުގެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދަދުތަކެއް. ްދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ަގނޑުމެން

ްޚަރަދުތަކާިއް ްހިނގާ ްމައްޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްޯލނުތައް،ްދިވެހި ްއާމްދަނީ،ްސަރުކާރުެގ،ްދައުލަތުގެ ހޭދަތައް،ްސަރުކާރުގެ

ްރައްޔިތުންގެް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޖެހޭނެްްއާމްދަނީތައް، ްައޅުަގނޑުމެން ްއައިމަ ްއަތްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ މަޖިލީހަށް

ްފަރަގުތަްއ،ް ްވިދާުޅވި ްއެ ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްދިރާާސކުރަން. ްއަކުރެއް ކޮންމެ

ްތަފްް ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެްސ ްއަޅުަގނުޑ ްފަރަގުަތއް ްެއ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް ްފުރަތަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮސްލާނަން. ސީލަށް

ް ްނަންބަރު ްސަުފހާ ްފޮތުެގ ްބަޖެޓު 32ްކަމަކަށް ްޚުާލސާގަިއ ްޕޯޓުފޯިލއޯެގ ްލޯނު ްާތވަްލަގއި، ްދަރަނ32.6ްްިގެ ަގއި

ްކަމަށްް ްމިންވަރު ްވަނ2213ްީދައްކަންޖެހޭ ްބަޔާންކޮށްފައި ވަނަްސަފުހާގަ.ްހަމ32ްްަބިލިއަންްއިނގޭތޯ.ްެއީއ2.5ްްަގއި

އަްށ2213ްްގަިއްމިްއޮްނނަނީ،ްއެކަމަުކ38ްށްްބަޖެޓުްޮފތްްބަލައިލާއިރުްއަނެްއކާްސަުފހާްނަންބަރުްކޮންމެވެސްްވަރަކަ

ް 1.77ްްއޮންނަނީ ްއޮންނަނީ ްމި ްސަފުހާގައި ްެއއް 2.5ްއޭ. ްޮއންނަނީ ްމި ްސަފުހާގަިއ ްއަނެްއ ްހަމައެހެންމެ،1.77ް. .

2214ް ްބަޔާންކޮށްފައި ްދަރަނ1.16ްިަގއި ްއެއީ ްކަމަށް. ްރުފިޔާ ްވަީންބިލިއަން ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްއަދަދު ދައްކަންޖެހޭ

1.16ްް ްުއކައިލާއިރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަފުހާތައް ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްރުފިޔާ ސަފުހާގަިއ38ްްބިލިއަން

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްމިންވަރ1.49ްުއަނެއްކާ ްދައްކަންޖެހޭ ްއިންޓްރެސްޓު ްހަމަ ްމިހެންގޮސް ްަރއީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް.
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ކަމަށް.ްއަނެއްްސަފުހާަގއިްމިްއޮތ1.2ްްީއަށްްބަޔާްނކޮްށފައިްމިްއޮންނަނީްއެއްްސަފުާހގައިްމިްއޮންނަނ2213ްްީކަމަށްް

ްބަޖެޓ892ްްު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރި. ްއެބަ ްފަަރގުތަެކއް ްއެތައް ްމިކަަހލަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްރުފިާޔ މިލިއަން

ނުޑމެންްދި ރާސާކުރަންޖެހޭނޭްކަންކަންްމިއީ.ްައޅުަގނޑުމެންްޖަާވބުްވެސްްބޭނުންާވްކަންކަްންކޮމިޓީގަިއްތިބެގެންްއަުޅގަ

ނޑަށްްވެްސްއެނގޭްސަުރކާރުްބަދަލުެވއްޖެކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްހަަމް މިްހުންނަނީ.ްއެއްްަވޒީރެއްްިމްހުންނެވީ.ްއަުޅގަ

ްމިކަހަލަ ްާވތީވެ، ްހާލަތަކަށް ްމާލީ ްއެްއ ްހުންނެވީީތވެ، ްވަޒީެރއް ްމާލީ ްރަީއސްްްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއޅެންޏާ ފަަރގުތައް

ްކުރިންް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޚަރަދުތައް ްހުރި ްނުދައްކާ ްައދި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ. ްޖަވާބު އަޅުަގނޑުމެން

ަތކުންްބިިލއަންްރުފިޔާގެްވާހަަކ،ްނުދަްއކާްހުރިްަޚރަދުތަކަށްްބަލާއިރުްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީގެްއެކިްބަހުސ4ްްއިޝާރާތްކުރިް

ް ްޮއތްކަން ްއެބަ ްއަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްއެނގޭ ްއެބަ ްެވްސ1.5ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތެއް ްޚަލާސްކުރާނެ ްމި ބިލިއަން.

ް ްޖޫން ްޭބންކުގެ ްވޯްލޑު ްނެތް. ްލިބިފައެއް ްތަފްސީުލ ްޕޭވަބަްލ2213ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމޯލްިޑވްްސ ްނެެރފައިވާ ަގއި

ްނުދައްކާ ްއޮތް ްއެބަ ްރިޕޯޓުގައި ްފޮތުގަިއްްއެސްސްމަންޓު ްބަޖެޓުގެ ްވެސް ްގޮތުަގއި،ްމިއަަދދު ްސްޓޮުކގެ ްބިލުތަކުގެ ހުރި

ނޑުމެންް ހިމަނާފައެއްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީން،ްފިނޭންސްގެްމާލީްވަޒީުރގެްކިަބއިންްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ބ(،17ްްނަްާމއްދާ،ްވ8ްަމިްކަންކަމަށްްޖަވާބުްބޭނުންވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާލިްއޔަތުްޤާނޫނުގެް

ްހަވާުލވާއިރ34ްްު ްަދއުރަށް ްއަނެއް ްަދއުރުން ްއެއް ްސަރުކާރަށް، ްއަނެްއ ްސަރުކާރަކުން ްއެއް ްބުނަނީ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްއަންނަް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްޚަލާސްނުކުެރޭވ ްނިޔަލަށް ްޑިސެމްބަރުަމހުގެ ްޚަލާސްކުރެވިފަޭއ. ްހުންނަންޖެހެނީ ދަރަނިތައް

ް ްއިްންއަހަރުގެ ްްސޓްރަކްޗަރ ްގެންގުޅޭ ްޚަލާސްކުރަން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚަލާސްކުރެވެންޖެހޭނޭ. ްނިޔަލަށް ޖެނުއަީރގެ

ްއޮންނަންް ްހިމަނާފައި ްޮފތުގައި ްބަޖެޓު ްއަދަދެއް ްދަަރނީގެްސީދާ ްއެ ްކުރިން ްޭއގެ ްބޭނުންޭވ.ްއަދި ްޖަވާބު އަޅުަގނޑުމެން

އަހަރަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްއާމްދަނީްއާިއްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާީދެގްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްބޭނުންވޭ.ްކުރިއަށްްއޮތްްފަސްް

ްކަމެއްް ްކިހާވަރަކަށް ްއޮތީ ްދަރަނި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނޭގތޯ ްނެނގޭނެ ްރާވާކަށް ްތަރައްޤީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ދުވެްއޔާއި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއަދި ްިވސްނޭވަރު. ްވެްސ ްކުްއޖަކަށް ްުކޑަ ްެއއީ ްމެންބަރުންނަްށްނޭނގެންޏާ. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްާޔމީން ްވިސްނެންޖެހޭނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިކަން ްެއއްެވސްްޝަްއކެްއްޚާއްސަކޮށް ްއަޅުަގނޑަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ނުޑް ނެތްްމިކަންްހަމަްފުރިހަމަްއަށްްވިސްނިވަަޑިއގަންނަވާކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބަޖެޓަށްްބަލައިލާއިރުްއަުޅގަ

މެްކަންބޮުޑވާްކަމަކަށްްޮއތީްޕަބްލިކުްބޭންކުްެއކައުންުޓންްއޯަވރޑްރޯްސަުރކާރުންްޮކށްފައިވާްކަމަށްްއެމް.އެމް.އޭެގްއެން

ް ްވިދާޅުވެަފއިޭވ ްކޮމިޓީަގއި ްމާިލއްޔަތު 1.7ްްގަވަރުނަރު ްއިނގޭތޯ. ްކަމަށް ްޑްރޯވެަފއިާވ1.7ްްބިލިައން ްޯއވަރ ިބލިއަން

ްވިދާ ްަގވަުރނަރު ްއެމް.އެމް.އޭެގ ްކަމަށް ނޑުމެނ2211ްްްޅުާވއިރު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރެްއގަިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަހަރު ވަނަ

މިލިއަަނށްްވުރެްއޯވަރްޑްރޯްލިމިްޓ122ްްއެޖެންސީްެއގްރިމެންޓެްއގަިއްއެމް.އެމް.ޭއްާއއިްސަުރކާރާްޮކށްފައިްއޮންނާނެް

ްގޮްސގެންނުވާނޭ.ް ްއޯވަރްޑްޯރކުރެވިަފއެއ122ްްމައްޗަށް ްއިތުރަށް ްވުރެ ްއެްމިލިއަނަށް ްބަދަލުވިޔަސް ުނވާނެ.ްސަރުކާރު

ްކަމަށްް ްބާތިލުނުވާ ްލިބިފައެއްނުޭވ. ްމަޢުލޫމާތު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަްށ ްބާތިލުވި އެގްރިމަންޓު



42 

 

ް ްސުވާލަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ 12ްްވަންޏާމު ްއަދަުދގެ ްެއގްރިމަންޓުަގިއވާ ްއެ ްއަށް؛ ްޯއަވރ12ްްގުަނ ްއިތުރަށް ގުނަ

ްބަޖެޓްްޑްރޯވެފަ ްކީއްެވގެންތޯއޭ ްމިއަދަދު ްކިހިނެއްތޯއޭ؟ ްހަދަނީ ްއަދަދަށް ްމި ްއަދަދު ްމި ްކީްއެވެގންތޯއޭ؟ ްއޮތީ ްމި އި

ްދިވެހިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރުްނ ްއަދަދަށް ްއެ ްސުވާަލީކ ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްހިމަނާފައިނެތީ. ފޮތުގައި

ްއެ ްނޭނގި ްދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހަށާ، ްމީްްރައްޔިތުންެގ ްަރއީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޗާޕުކުރީޯތއޭ؟ ްފައިސާ އަދަދަށް

ްވެސްްއިނގޭތޯ.ް ްކަންތައް ްޓީބިލުގެ ްއެހެންމެ ްަކންކަން.ްހަމަ ްބޭނުންވާ ްޖަވާބު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިން ްދިއުުމގެ ކުރިއަށް

ނޑުމ2213ްެދަރަނީގެްއަދަދުްބަޖެުޓގަިއްހަމަްހިމަނާފައެއްްނެތް.ް ްއަުޅގަ ްއަހަރުެގްނިޔަލަށް ންނަށްްމަޢުލޫމާތުްމިްވަނަ

ގެްނިޔަލަށްްވެސް،ްއެމް.އެމް.އޭްރިޕޯޓުަގިއ2213ްްބިލިއަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެމް.އެމް.އޭގެްސެޕްޓެމްބަރ1.3ްްލިބެނީް

ް ްއޮތް ްވާހަަކ.ްމ2.24ްްިއެބަ ްސަރުކާރެްއގެ ްދައްކަނީ ްދިމާވާންޖެހޭނެ.ްމި ްހިސާބުކިާތބު ްރަީއސް ބިިލއަނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަމިއް ްމިްދައްކަނީ ްނޫން. ްެވސް ްވާހަކަެއއް ްވޮލެުޓެގ ްމީހާގެ ްއަމިއްލަ ްޫނން. ްވެސް ްވާހަަކެއއް ްިހސާބުގެ ްާޢއިލާގެ ލަ

ްަރއީްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރެގެން ްފަުރވާ ްަރނގަޅަށް،ްިމއަށްވުރެ ްވާަހކަ.ްމިއަްށވުރެ ްަބޖެޓުގެ ްަދއުލަތެްއގެ ްބޮޑު ދައްކަނީ

ް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހިމަނަންޖެހޭނީ. ްބަޖެޓް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު،ްދައުލަތުގެ ްޔާމީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާ އުއްީމދަނީ

ްބަޖެޓެއްް ްހިމެނޭ ްއަށް ްުފރިހަމަ ްވެސް ްވަޢުދުތައް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއަދި ްދިމާވާ، ްހިސާބު ްހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

މީދުކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުމެންނާްހަމައަށްްގެނެސްދޭނެކަމުގެްުއއްމީދުްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްައޅުަގނޑުމެންްއުއް

ްސަރުކާެރއްް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަީކ ްމަރުޙަލާ ްދިރާސާކުރުުމެގ ްބަޖެޓް ްއަކީ، ްމަރުޙަލާ ްބަޖެުޓގެ ރައީސް

ްބޭރުންް ްބަޖެޓުން ްވާީތެވްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްފުރުޞަތު ްއެއް ްއެންެމްފުރިހަމަ،ްއެންމެްރަނގަޅު ްލިބޭ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން

ްޖަވާބު ްސަުރކާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވެސް ްއަޅުަގނުޑ، ްވެސް ްވާަހކަެއއް ްއެހެން ްައޅުަގނުޑ ްރޫުޙަގއި ދާީރުކރުވުމުގެ

ްބޭނުންވީ،ް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތެޭރގަ ްވާހަކަފުޅުަތކުގެ ްދެއްކެވި ްހުވާކުރެްއވިއިރު ްޑިމޮކްރަީސްމަނިކުފާނު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހާލަތެްއގައި ްއެްއވެސް އި

ްިސޔާސީް ްވާދަވެރި ްއޮތް ްމި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްހާލަތެއްގައި ްއެްއވެސް ްނުދަްއކަަވއޭ. ްވާހަަކއެއް ްހަރުދަނާކުރާނޭ އިތުރަށް

ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމު ްނުކޮށްލަަވއޭ. ްވެސް ްއިޝާރާެތއް ްހިމާޔަތްކޮށްދެއްވާޭނކަމުގެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމިނިވަންކަމާިއްނިޒާމު ގެ

ްހޯދާފައިާވް ްމަސައްކަތަކުން ްއެތަްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިނިވަްނކަމަކީ ްގަލަމުގެ ްދުލާއި ްމިނިވަންކަާމ، އެްއވެުއޅުމުގެ

ްވެްސް ްވީހާތަނަށް ްމި ްވާހަކަފުުޅގަިއްއަދި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވަަރކަށް ްެއއްވެސް ްވާހަކަތައް ްވާީތވެ،ްމި މިނިވަންކަމަކަށް

ްވެ ްހަމައަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންމިއަދާ ްރައީސް ްިޢއްޒަްތތެރި ްކޮށްލަްއވާފައިނެތީ، ްވެްސ ްއިޝާރާތް ްވަރަކަްށ ްެއއްެވސް ސް

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްބަޣާވާތަކަށްފަހު ްސަބަބަކީ ްދަންނަވާ ްމި ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދުވަްސ2ްްކަންބޮޑުވޭ. އަހަރެއްހާ

ްއަޅުް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަހައްމަލްކޮށްފިން. ްއަނިޔާެއއް ްއެަތއް ްޔާމީްންއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެންގެ ގަ

ް ްބޭބޭފުޅުގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިްޙތިރާމާ ްވަރަށް އަހަރުެގ32ްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްއަދި ްކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްުއއްމީދު ްދުރުާވނެކަމުގެ ްމަނިކުފާނު ްެއްސަގާފަތާ ދެްއަނިާޔވެރިކަމާ،ްމަނިކުފާނު
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ް ްއެ ްވެސް ްއޮްތކަމުގަިއްިވޔަސް ްއޭރުަގއި ްސަރުކާެރއް ްއިއްތިހާދުވެަފިއވާ ްޕީ.ޕީ.އެމުން،ްެއއީ ްތެޭރަގއި 2ްއަހަރުދުވަހުގެ

ްުއއްމީދުކުރަމޭ.ް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްދުރަންޖެހޭނެ ްސަރުކާރަކުން ްމަނިކުފާނުގެ ްދުރަށް ްއަނިާޔވެރިކަާމ ްެވސް އަހަރުގެ

ްަރްއޔިތުން ްދިވެހި ްބޭނުމީ ްކުރިއަށްްއަޅުަގނޑު ްހިމާޔަތްކުރެިވގެންދާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްޙައްޤުަތއް ްލިބިފައިވާ ްމި ްމިހާރު ނަށް

ްސަުރކާުރް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިލަން ްވެސް ްއަހަރު ްފަސް އޮތް

ްކުރެވެންހުރި، ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއްބާރުލުމެއްްްޖަވާބުދާރީކުރުވާނަމޭ. ްހުރިހާ ދެެވންހުރި

ްއިޚްލާޞްތެރިންް ްދައުލަތުގެ ްމި ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދޭނަން. ްސަރުކާރަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެހެންނަމަވެސް ްނާޅާނަން. ްހުރަހެއް ްައޅުަގނުޑމެން ްތަރައްީޤއަކަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްިދވެހި ްވާތީވެ. ކަމަށް

ްއަދިވެްސްއަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ްޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ ްސަރުާކރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނދެއްގައި ްކޮންމެ ނިާޔވެރިވާ

ްތެދުވާނަން.ްތާއަބަދަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްތެދުވާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްފުރުޞަތުްޝުކުރިއް ްމި ްފަހަރު ްތިްނވަނަ ްވިދާޅުވެފަިއ، ްފަހަރަށް ްެދ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ާޔ

ްބައެްއް ްފާހަގަކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވަމުން، ްޓަކައި ްއެކަމަށް ލިބުނީ.

ްއަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހިއްާސކޮށްލާނަން. ްއަޅުަގނުޑްވާހަކަތައް ްކުރިން ްގެްނދިއުމުގެ ްކުރިއަށް ްވާހަކަ ނޑުގެ ޅުގަ

ް ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުން ްޢަބްދ6ްުދަންނަވާލަން ްއޮނަރަބަލް ްއިންތިޚާބުކުރި ްރައީސަކަށް ޔާމީްންهللاްވަނަ

ްމަރުޙަބާދަ ްނުަހނު ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްދާއިާރގެ ްއަުޅަގނުޑގެ ނާޑއި ްއަުޅގަ ްއަދިްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ންނަވަން.

ްރަްއޔިތުންް ްދިއްދޫގެ ްނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ ްީޕ.ޕީ.އެމަށް ްޓަކައި ްއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްމަނިކުފާުނ ްއެ ހަމަމިއާއެކުަގއި

ްހަމަެއއާެއކުަގިއް ްއަދި ްއަރިްސކުރަން. ްތަހުނިޔާ ްއާއި ްަމރުޙަބާ ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްމަސައްކަތަްށ، ްބުރަ ކުރި

ްރަ ްއިސްކަންދެއްވައިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމަޖެހުމަކަށް ްކެތްތެރިކަްންއިސްކުރަްއވަިއ،ްޤައުމު ްހިތްވަރުގަދަކަާމއި ްއޔިތުންނަށް

ްފުރުޞަުތގަިއް ްމި ްމަސައްކަތަށް ްއިޚްލާޞްތެިރ ްަނޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްރަީއސް ްހިތްވަުރގަދަކުެރވި ނާކާމިޔާބުަގއި

ްަރއީް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްހާސްްއަޅުަގނޑު ްެއގާރަ ްަލއްކަ ްއެއް ްތާއީދުކުރެްއވި ްޔާމީނަށް ސް

ްރައީސްް ްވަނީ ްމީހުން ްއެއް ްއައްޑިހަ ްސަތޭކަ ްހާސް ްަފސް ްލައްކަ ްެއއް ްޯވޓުލިބުނުއިރު، ްމީހުންގެ ްތިން ދުއިސައްތަ

ްތަފާތުކުެރްއވު ްކުެރއްވުުމގައި ްކަންކަން ްސަރުކާރުން ްއިޙްތިރާމުކޮށް ްމެދު ްތަފާތާ ްމި ްބުނެފަ. ްނޫނެކޭ ންތައްްޔާމީނަށް

ނުގެންގުޅޭނެްކަމަށްްައޅުަގނުޑްޔަޤީންކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިއަދުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީް

ް ްފުރަތަމ129ްްަޤާނޫނޫއަސާސީގެ ްއެންމެ ްކުރީަގއި ްދިއުުމެގ ްކުިރއަށް ްވާަހކަދެއްކުމަށް ްބަޖެުޓގަ ްމިއަދުގެ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްޤާނޫ ްޖެހެނީ ްމި ްބަލައިލަން 129ްްނުއަސާީސގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއަށް. ްާމއްދާ ްބުނަީނ129ްްވަނަ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްކުރުމަްށް ްކަންަތއްތައް ްހަވާލުކުރެވޭ ްޤާނޫނުން ްޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ްމި ްކަންތަކާ، ްހަވާލުުކރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ނެްެއވެ.ް)ށ(ްަގއިްބަޔާންކުރަނީްވަޒީރުްނގެްޓަކައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްަޢއްޔަންކުރާްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހެއްްއޮންނަންވާ

ްހަވާުލކުރާް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހިންގުމާ ްުވޒާރާތަން މަޖިލީސްްއެކުލެިވގެންވަީންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްނައިާބިއްއެކި

ްރައީސުލްޖުމް ްއެނިގއްޖެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަްއޗަށެެވ. ްަނއިުބގެ ްބަންޑާރަ ހޫރިއްާޔގެްވަޒީރުންނާިއ

ްސުވާުލއުފެޭދް ނޑު ްތަން.ްއަުޅގަ ްޢައްޔަންކުރަމުންދާ ްބޭފުޅުން ްއަށް ްަވޒީފާ ްމިނިސްޓަރުންގެ ްިކޔައި ްމިނިސްޓަރު އޮފީހުގެ

ްކުރެްއވުމުްން ްއެގޮތަށް ްެއކަން ްކުރެްއވޭނެތޯއޭ؟ ްއެގޮތަށް ްއެކަްނ ްގޮތުން ްއޮތް ްބައްޓަންވެފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ މިއަދު

ްޖަ ްމަޖިލީހަށް ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންގެ ްހަވާލުކުެރވުނީ؟ ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްވުޒާާރއެއްތޯ ްކޮން ްކިހިނެއްތޯއޭ؟ ވާބުދާރީވަނީ

ްދަނީތޯއޭ؟ްއެހެންވީމާ،ް ްހިސާބަށް ްހުންނަ ްއަނެއްކާ ްވެސް ްަވޒީރަުކ ްވަޒީރުކިޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ދުވަސްކޮަޅކުން

ްފަރާތްް ްއަންނަ ްކުރަން ްެވރިކަމެއް ްޤާނޫނީ ްކަންތައްތައް ްވިސްނައިލަްއވަން.ްމިްމިހިރަ ްކަންަކމަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ތަކަކުން

ްކަމުގަިއް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްކުރުމަީކ ްކަންކަން ްއެްއގޮތަށް ްޤާނޫނާ ްމެދުަގއި، ްގޮތްތަކަކާ ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ކަންކަން

ްރައީސް،ް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދެކެން. ްރާއްޖޭގ2214ްެއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހެޅި ްދައުލަތުން ްައހަރު ަރއްޔިތުންނަށްްްވަނަ

ްަވޒީރުް ްމާލީ ްމިހާރުވެސް ްއަިދ ްއޭރުވެްސ ްކަމަށް ްަބޖެޓެއް ްއެހީތެރިވެދޭނެ ްހޯދުމަށް ްމާދަމާެއއް ްާފގަތި ްވުރެ މިއަދަށް

ްވެްސްهللاްޢަބްދު ްއޭރުގައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްވިދާޅުެވފަ. ްވަނީ ޖިހާދު

ްމަސައްކަތްޕުޅާ ްމިްްކުރެްއވި ްެއުކގައި ްއުއްމީދާ ްރަްއޔިުތންގެ ްރާއްޭޖގެ ްމަަސއްކަތްތަކުން ްކުަރއްވާ ްއެ ްމިއަދު އެުކަގއި

ްމިހާރުް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްުއއްމީދުކުރަމޭ.ްއެެހންނަމަވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރިއަށްދާނެ ބަޖެޓު

ްބަް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްނުވަތަ ްބަޖެޓަކީ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމަތިންްމި ްގޮުތގެ ްދެންނެވި ްިމ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ޖެޓަކީ

ްއިްން ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްތަޢުލީމާއި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްނުދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްމަތިކޮ ްފެްނވަރު ްޚިދުމަތްތަްއްފުޅާކޮށް،ްދިރިއުޅުުމގެ ްދެޭވ ްހޯދަިއ،ްަރއްޔިތުންނަށް ްކުިރއެރުން ްކަމަށްްއިތުރު ށްދިނުމަށް

މާލީްވަޒީރުްވަނީްވިދާުޅވެފަ.ްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭްއެްމަނިކުފާނުްއެްވިދާުޅިވްފަދަްކަންތައްތައްްރާއްޭޖގެް

ްޤަބޫލެއްް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަެށއް. ްތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ްބަޖެޓު ްމި ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ލޮބުވެތި

ްއަ ްބަޖެޓެއްްނުކުރެވޭ ްަތއްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ްގޮތަކަށް ްފުއްދޭނެ ްވަުޢދުތައް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއިންތިޚާުބިވ ލަން

ްބަޖެޓަށްް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓަކީ. ްމި ކަމަކަށް

ްއެ ްމަޖިލީހަށް. ްރަްއޔިތުްނގެ ްގެނެވޭނީ ްގެންނަންޖެހޭްބަދަލެއް ްސަރުކާރުން ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލީސް ްމި ހެންކަމަށްވާއިރު

ނޑުްުއއްމީދުކުަރން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާް ްގެންނާނެްކަމަށްްއަޅުގަ ބަދަލުތައްްވީހާވެސްްައވަސްްމުސްތަޤުބަލެއްގައި

ްބެޔަ ްގެންނަށްޖެހޭ. ްބަދަލުތައް ްބަޖެޓަށް ްޓަކައި ްފުއްުދމަށް ްވަޢުދުތައް ްމަސްވެރިންނަށްްސަރުކާރުގެ ްނުބެޔަސް ސް،

ް ްވަޢުދުވި ނުޑވެރިކަމުެގ12222ްްދިނުމަށް ްދަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމަނަންޖެހޭ. ްގޮތެްއ ްދެވޭނެ ްރުފިޔާ ހާސް

ްޮގތުގަިއް ްސަބްިސޑީެގ ްެއްފައިާސ8ްްމަސައްކަުތގެ ްބަޖެޓުަގއި ްބޭުފޅުން ްވަޢުދުެވވަަޑިއގެންނެވި ްރުފިާޔްދެްއަވން ހާސް

ްއެ ްހިމެނޭނެްގޮތެއް ްދޭ ްމިހާރު ްމީހުންނަށް ްއުމުުރގެ ްދޮށީ ްހަމައެާއއެުކގައި ްހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ.ްއަދި ރުފިޔާެގ2322ްްބަ
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ް ްގޮތަށ5ްްްބަދަލުގައި، ްދޭނެ ްމައިންނަށް ްއެކަނިެވރި ްމީހުންނަށާއި ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްއަދި ްރުފިޔާ؛ ހާސް

ްަދއުް ްމެނުވީ ްބަދަލުގެނެސްގެން ްބަޖެޓަށް ްއަޅުަގނޑުްވިދާޅުިވވިދާުޅވުމަށް ްކަމުަގއި ްުނދެވޭނެ ްެއގޮތަކަށް ްފައިސާ ލަތުގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްބަޖެޓުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން. ްބޭރަްށ75ްްދަންނަވަން ްއިން ްމާއްދާ ވަނަ

ނުޑގެްދާއިާރއާްގުޅޭްބަެއްއްވާހަކަތައްްހިއްސާކޮށްލަންްޭބނުން.ްޢިއް ނޑުްވެސްްއަުޅގަ ޒަތްތެރިްރައީސް.ްނުޖެހި،ްއަޅުގަ

ްނާއުއްމީދުނުވާެން ްފަރާތްތައް ްވޯޓުދެއްވި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްުއއްމީދުަގިއ ްހައްލުކުރާނެކަމުގެ ްސަރަހައްދު ްގިރާ ދިއްދޫގަ

ްެއއްެވސްް ްއެފަދަ ްބަޖެޓުގައި ްއެހެނަސް ްއުއްމީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްހަމަޖައްސާނެކަމުގައި ްސަރުކާރުން ްމި ފުރުޞަތެއް

ްއަ ްކަުމގައި ްނެތް ްކަމެއް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްެއކު ްހިތާމަޔާ ނޑު ްއަތޮުޅ1967ްްުޅގަ ްއެޅި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްއުމުރުން ްމިހާރު ްސެންޓަރު ްރަނގަޅުކޮްށ،46ްްހެލްތު ްފެންވަރު ްނަމުަގއި ްހޮސްޕިޓަްލގެ ްއަތޮޅު ްހއ. ްވީއިރު އަހަރު

ްފާހަގަ ނޑު ްައޅުގަ ްޖެހިފަިއވާކަން ްދޭން ްޚިދުމަތްަތކެއް ްރަނގަޅު ްއަތޮުޅގެްފެންވަރު ްހއ. ްހަމަމިއާއެުކަގއި ކުރަން.

ް 21ްްހޮސްޕިޓަލަކީ ްުނވަތަ ްގޮތަށް، ްހޮސްޕިޓަލެްއގެ ްހެދިފައިވާ ްގޮތަްށ ްޚިދުމަތްދެވޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ހާސ21ްްްހާސް

ނޑުމެންްމިއަދުްވަރަށްް ްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްލިބޭންޖެހޭނެްތަނެއްގެްގޮުތގައިްހުރިިއރު،ްއެްތަނުގެްހާލަތާްމެދުްއަޅުގަ

ްއުސޫލުތަކަށްް ްދެވޭނެ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްތަނުން ްނުވަތަ ްހާލަތު ްޞިއްޙީ ްތަނުގެ ްދަންނަަވން. ްކަުމގައި ކަންބޮޑުވާ

ްބަލިމީހުންް ްބޮޑު. ްއަށް ްއިްނތިހާ ްދަތިކަން ްމުވަްއޒަފުންގެ ްއަދި ްނެތް ްފަރުހުންނެއް ްނެްތ، ްޮޑކްޓަރުންނެއް ބަލާއިރު،

ްބެހެއް ްލިފްޓު ްބަހައްޓަންޖެހޭ ްވަީންބޭނުންކުރުމަށް ްއިމާރާތެއް ްބުރި ްދެ ްހަމަނުޖެހިފަ. ްވަނީ ްކަންަތއްތައް ޓުމުގެ

ްއަދިް ްހަމަނުޖެހިފަ. ްވަނީ ްގޮެތއް ްެއކަށީގެްނވާ ްބޭުނންކުރެވޭނެ ްއިމާރާތް ްެއ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްނިމިފަ. ކޮންކްރީޓުކޮށް

ްވެް ްއެކަންކަން ްލިބެންޖެހޭ. ްޚިދުމަތެްއ ްލެބުގެ ްފެންވަރުގެ ްއެކަީށގެންވާ ްވަީންހަމަމިއާއެކުަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ސް

ްއަިއ.ސީ.ޫއ؛ް ްއަދި ްޮޑކްޓަރު، ްޚާއްޞަ ްކުޑަކުދިްނގެ ްޑޮކްޓަާރިއ ްއަންހެނުންގެ ްޚާއްޞަޮކށް ފުރިހަމަނުކުރެވިފަ.

ް ްދެންނެވި ްމި ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްޚިދުމަތްލިބެންޖެހޭނެ ްޔުނިުޓގެ ްެކޔަރ ަރއްޔިތުނ21222ްްްއިންސެންޓިވް

ްތަނަ ްބޭނުންކުރާ ްފެންވަުރްޚިދުމަތް ްޚިދުމަތުގެ ްަތނުގެ ްއެ ްވާއިުރ، ްހޮސްޕިޓަލް ްއަތޮޅު ްހުރި ްދިއްދޫަގއި ކަށް

ްމަަސއްކަްތް ްޔުނިޓުތަކުގެ ްހައުސިން ްއިމާރާތްކުރަމުންދާ ްދިއްޫދގަިއ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ރަނގަޅުކުރަން

ވަނ2224ްްަބަްޖެހޭ.ްރަށުގެްފެނުގެްނިޒާމަކީްކުރިއަށްދާނެްގޮތްްއެބަްވާންޖެހޭ.ްރަށުގެްގޭގެއަށްްފެންހޮޅިްލައިދެވެންްއެ

އަހަރުގެްސުނާމީަގއިްބޭރުގެްެއކްސްޕާޓުންގެްޓީމަކުންްަތއްޔާުރކޮށްފައިވާްއެކްސްޕާޓްްރިޕޯެޓްއްބުނާްގޮތުންްބޭނުންކުރަންް

ްއެހެންނަމަ ްބަޔާންކޮށްފަ. ްވަނީ ްކަމުަގއި ްފެނެއް ްއެކަށީގެންުނވާ ްބޭނުންކުރުމަށް ްވެްސ ްަކއްކަން ްއަދި ވެސްްވެސް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބިފަ. ްވަނީ ްހައްލެއް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެކަމަށް ްވެސް ްދިޔައިރު ްމިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ރަށުގެްމަގުތައްްހަލާކުވެަފއިްަވނީ.ްއެކަމަށްްއަވަސްްހައްެލއްްހޯދަންޖެހޭ.ްއަލަށްްއާބަދުވާްސަރަހައްދުގެްމަގުމަތީްބައްިތް

ނުޑްމިްފުރުޞަތުގައިްފާހަަގކޮށްލަން.ްއެހެަނސް،ްހިތާމަްއަކީްމިްފަހަރުެގްނުޖެހިފައިްވަނީްބަޖެޓުް ނެތިެގންކަންްއަުޅގަ

ްބޭނުންާވް ްކުިޅވަރުކުޅުމަށް ްޒުވާނުންަނށް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިމެނިފައިނުވާކަން. ްއަދި ްަފއިސާ ްއެ ްވެސް ބަޖެޓުގައި
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ްުޒވާނުންނަށް ްދިއްދޫގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްލިބެންޖެހޭ. ްއޮތުމަީކްްވަސީލަތްތައް ނެޑއް ްދަ ްފެންވަރުގެ ްރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަކުޅެވޭނެ

ްފުޓްބޯޅަް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއަބަދުެހން ްއަކީ ްދިއްދޫ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް މުހިއްމު

ނޑުްމިްފުރުޞަުތގައިްފާހަަގކުރަން.ްއެހެންކަމުްނ،ްޒުް ވާނުންނަށްްމިްކަންކަންްލީގުތަކެއްްއޮންނަްތަނެއްްކަުމގައިްއަުޅގަ

ްއެކަްނކަންް ްތެެރއިން ްސަުރކާރުގެ ްމި ްގޮތެްއަގއި ްޚާްއޞަ ްުއއްމީދުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ހުޅުވިގެންދާނެކަުމގައި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއއްމީދުުކރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއިންތިޒާމުކުެރވިގެންދާެނ ްކަްނކަން ްގޮތަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ

ްތަޢުލީ ްއަތޮޅު ްމީގެްހއ. ްއަކީ ްހިތާމަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްފެންވަރު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްމަރުކަޒުގެ މީ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްބައިވަރު. ްސަބަބުތައް ްދިމާވި ްދަށްވުމަށް ްަނތީޖާ ްއެ ްދަށްވެފައިވާކަން. ްނަތީޖާ ްލިބުނު ްއަހަރުތަކުަގއި ކުރީ

ްތަ ްއެ ްއަދި ްބޮޑު. ްއެހާމެ ްދަތިކަްނ ްީޓޗަރުންގެ ްގޮތެްއަގިއްރައީސް، ްއެކަީށގެންވާ ްފެސިލިޓީސްތައް ްހުރި ްލިބެން ނުގައި

ްމަގުތައްް ްލިބޭނެ ްތަޢުލީމު ްރައީސް.ްމަތީ ްކަެމއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްނެތްކަން ލިބިފައި

ްއުއްީމދެއް.ްައޅުަގނޑުމެންެގްސަރު ްޮބޑު ްވަރަށް ްދަރިވަރުންނާިއްބެެލނިވެރިންގެ ްފަހިވުމަކީ ްޕްލޭުނގ5ްްެާކރުގެ އަހަރުގެ

ް ްނަމަވެސް ްއޮތް ްކުރުމަށް ްއެކަންކަން ްވެއްިޓގެންދިޔަ.3ްްތެރޭގައި ްސަރުކާރު ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި އަހަރުދުަވހުގެ

ނޑުމެންްދިއްދޫަގއިްއެްމަަސއްކަތްުނކުރެުވން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ް ވަނަްއަހަރުްމަޖިލީހުނ2213ްްްހިތާމަްއަކީްއަުޅގަ

ްިމްްފާސްކުރި ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. ްޚިލާފަށްކަން ްބަޖެޓާ ްފާސްކުރި ްަވނީ ްކުަރްއވާފައި ްޚަރަދުތައް ްބަޖެޓުެގ ދައުލަުތގެ

ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުްހިސާބުތަކުަގއިްވަރަށްްބޮޑެިތ2214ްްކަންކަންްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށް،ްބަލަންޖެހޭނެ.ްއަދިް

ްމި ްހިމެނިފައިވާކަްންއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކުްްއޮޅުވާލުންަތއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިންެވސް ްމީގެ ްފާހަގަކުރަން. ފުރުޞަތުަގިއ

ްޖަހާފަިއވާް ްތަންތަނުގައި ްބަެއއް ްތައްޔާރުކޮށްފަިއާވއިރު، ްބަޖެޓުަގިއ ްވާއިރު ްޖަހާފައި ްހިސާބުކިާތބު ފާހަގަކުރަްއވައިިފ،

ްހިސާ ްފާހަގަކޮށްފައިވާ ްެއ ްތަންތަނުގައި ްބައި ްައނެއް ްއަދި ްއަދަދުތަކާ ްއަދިްހިސާބު ްދިމާނުވާކަން. ްައދަދުތައް ބު

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްފާހަގަކުެރިވފައިނުވާކަން ްުކރެވިފައިުނވާކަން، ްެއގޮުތގައި ްކަންކަން ްބައެއް ްފާހަގަކޮށްފަިއވާ ލިޔެކިޔުމުން

ް ްބޭނުން ްދަންނަާވލަން ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްއިތުރުކުރުމަށ2214ްްްފުރުޞަތުގައި ްއާމްދަނީ ްައހަރު ވަނަ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަޮކށްފަ. ްވަނީ ްނެގުމަށް ްަފއިސާ ްއިތުރު ްއަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްބަލައިލާއިރު ްގޮތަށް ހުށަހަޅާ

ްިމް ްވާހަކަ ްއިތުުރކުރާ ްޑިއުޓީ ްދަންނަވަނީ،ްއަނެއްާކވެސް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނެގުމަށް ްފައިސާ ްއިތުރު ްއަތުން ރައްޔިތުންގެ

ްާފހަގަކު ްވަނީ ްބަޖެޓުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްމިއާެއުކަގއި ްހަމަ ްހުށަހަޅ2214ްްާރަްއވާފަ. ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްަދނީ ްއަހަރު ވަނަ

ްވަީން ްވިދާޅުވެަފއި ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްމިހާރުވެސް ްއަދި ްއޭުރެވސް ްގޮުތގައި ްމިނިސްޓަރުގެ ްފިނޭންސް ްކަމަށް ގޮތްތައް

ްބޭނުނ2214ްް ްރިވަިއޒްކުރަން ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްފެށިގެން ްޖުލައިްނ ްއަހަރު ްަރއީސް،ްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ފުޅުާވ

ްއެހެންކަމަށްވާނަމަް ްބޮޑު. ްވާީނ ްއަގު ްލިބޭ ްގަންނަން ްތަކެތި ްމީހުންނަށް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބޮުޑެވއްޖެ ްޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

ްފުރުޞަތުަގިއް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ްއިތުރަށް ްމީހަކު ްއެ ްެއއްެޗއް ްއެ ްއަތުން ރައްޔިތުން

ްފާހަގަކުރަ ް%2214ްން. ްޭރޓް ްނަގާ ްއަށް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްފެށިގެން ްޖުލައިން ްައހަރު ް%8ްވަނަ ްއިތުުރ12ްްއިން އަށް
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ް ްމިއާއެކުގައި ްހަމަ ނޑައަޅާފަ. ްކަ ްވަނީ ްޓުއަރިޒަމ2213ްްްކުރުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއުވާލުމަށް ްނިމުމުން ްއަހަރު ަވނަ

ްވަނީްހަމަޖައްސާފަ.ްޢިއްޒަތްތެިރްޔޫ.އެސްްޑޮލަރުްުއަވއިނ8ްުޓެކްސްެގްގޮުތގަިއްދައްކަންޖެޭހް ްގެންދިއުމަށް ލާްކުރިއަށް

ްޗާޖުެގ2214ްްރައީސް،ް ްސަރވިސް ްފީ،ްއެއަރޕޯޓް ްޚިދުމަތުގެ ްދޭ ްއެައރޕޯޓުން ްފެށިގެން ްއިން ްޖުލައި ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްފީ ްނަގަމުންދާ ްއަތުން ްބޭރުމީހުން ްމިހާރު 18.5ްްގޮތުަގއި، ްބަދަލުގައި ްޑޮލަރުގެ ްޑ25ްޮޔޫ.އެސް ލަރަްށްޔޫ.އެސް

ް ްކުީރގައި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖެހިފަ. ްވަނީ ްމިހާރ25ްްުމަތިކުރުމަށް ްދެްއކީތީ ްވާަހކަ ްނަގާ ްޑޮލަރު ޫޔ.އެްސ

ްކުޑަމިނުްން ްއެންމެ ްެވެގންދާއިރު ްއެކަންކަން ްބޭނުން ްދަންނަަވން ްއަޅުަގނޑު ްބުނަނީ. ްމި ްބޭރުމީހުންނޭ ހަމައެކަނި

ްބޭރު ްޮގތުގަިއ ްޤަބޫލުކުރެޭވ ްހަމަމިއާެއކުަގިއްއަޅުަގނޑަްށ ްނުކުރާނެ. ްތަފާތެްއ ްމީހުންނެއް ްއެތެރޭެގ ްއަދި މީހުންނެއް

ް ްދާއިރު ްއާޚިރުަގއި ްނިމިގެން ްފަހުން ްއެންމެ ްބޭނުްނވަނީ ްދަންނަވަން ްދިވެހިނ25ްްްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑުމެން ޑޮަލރު

ްއެކަށީގެން ްހަމަ ްބަދަލުވުމަކީ ްކަންކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްހާލަތަކަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްރައީސް.ްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމެކޭ. ވާ

2214ްް ްއިތުަރށް ްއަހަރު ްދިނުމަށ12ްްްވަނަ ްކުއްޔަށް ްތަރަްއޤީކުރުމަށް ްގޮތުަގއި ްރިސޯޓުގެ ްޓުއަިރސްްޓ ރަެށއް

ްބޭނުންކުރެވެމުންދާއިުރް ްރިސޯސްތައް ނޑުމެްނގެ ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްފާހަގަުކރައްވާަފއިވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ްއުފާކުރަން،ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްވާން ްގޮތްތައް ްފައިދާތަކެްއްލިބޭނެ ްމާއްދީ ްއޭގެން ްރައްޔިތުންަނށް މެްނގެ

އަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެްކިހިނެްއްކަމެއްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޫޔމްގެްސަރުކާުރގަިއްއެްމަނިކުާފނުްވިދާޅުވެަފއިްއެބަްއޮްތ،ް

ގެްމުވަްއޒަފުންނަށްްވިއްކާނެްވާހަކަ.ްނުވަތަްުމވަްއޒަފުންނަށްްދޭނެްވާހަކަ.ްރާއްޖޭގެްރިސޯޓުތަުކގެްހިއްާސްއެްތަންތަނު

ްެއް ްކުަރއްވަން ްކަންކަން ްއެ ްކަމެއް ްކިހިނެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދަންނަާވކަށް ްެއއްޮގތަކަށްވެސް ްނޭނގެ އަޅުަގނަޑކަށް

މީހުންގެްމުވަްއޒަފުންނަށްްހިއްސާދޭނެްްއުޅުްއވަނީކީ.ްއެްކަންކަުމގައިްމީހުންގެްއަމިއްލަްނަމުގައިްުހންނަްރިސޯޓުތައްްއެ

ްމުދާް ްމީހުންގެ ްއެާއއެުކގައި ްހަމަ ްއަދި ްހިނގައިދާނެ. ްވެެގން ްއުނދަގޫކަމަކަށް ްވަރަށް ްއެީއ ްޤާއިމުކުރުަމކީ އުސޫލެއް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްހިނގައިދާނެ. ްނުވެ ްކަމަކަށް ްފަސޭހަ ްުކރެއްވޭނެ ްއެއީ ްދިނުމަކީ އަނެކަކަށް

ްކަހަލަްސިޔާ ްބަެއއް ްޒާުތގެ ްނުކުެރވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޓަކަިއ ްައއުމަށް ްވެރިކަމަށް ްޓަަކއި، ްބޭނުމަކަށް ސީ

ްޔަޤީންް ްމިފަހަރު ްުއްއމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްހުރެދާނެ. ްވަޢުދުކޮށްފައި ްހުރެދާނެ. ްވެަފއި ކަންތައްތައް

ްއެން ްޭއގައި ްވަޢުދުތަކަކީ ްކުރައްވާފަިއވާ ްފުއްދައިދޭނެްޓީމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ މެ

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްވެސްްފެނިގެންްމިްދަނީްއެކަންކަންް ވަޢުދުތަކަކަށްްވާނެްކަމަށް.ްެއހެންނަމަވެސްްހިތާމަްއަކީްއަޅުގަ

ްކަން ްތެރެއިން ްއުސޫލުތަކެއްގެ ްހަމަހަމަ ްބެހުމުގައި ްބައި ްއެ ްބަިއއަަޅއި،ްއަދި ްމަންޒަރު.ްއެގޮތަށް ްނިންމައިނުލެވޭނެ ކަން

ްއެތިކޮޅުގެް ްލިބެންޖެހޭ ްތިމަންނާމެންނަށް ްބަޔަކު ްއަނެއް ްކުޑަކަާމ، ްއެތިކޮޅު ްލިބެންޖެހޭ ްތިމަންނާމެންނަށް ްބަޔަކު އެއް

ްއާއިް ްޖުޑިޝަރީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްހަމައެާއއެުކަގއި ްވެފަ. ްަވުގތު ްމި ްއޮތީ ްމި ްަވގުތަކަށް ްަދއްކަމުންާދ ްވާހަކަ ްބޮޑުކަމުގެ

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭގެ ްރައްކާތެރިޮކށް. ްހިމާޔަތްކޮށް. ްޑިޮމކްރަީސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވާސިލުކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްމިްބޭފުޅުންްވަޢުދުވެަވޑައިުނގެންެނވިކަމީްައޅުަގނޑުްެއކަމަށްްޓަކައިްހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްއަދިް
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ްޢަބްދު ްމިއަދު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަهللا ްމަނިކުފާުންޔާމީން ްއެ ްޭބނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއަށް ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ށް.

ްފޯރުކޮށްދެވޭތޯް ްަރއްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްކަންތަްއތައް ްމިދެންވި ްމަސައްކަތްުޕުޅކުރަްއވައި ްއެކީ ހިތްވަރާ

ްމިއަ ްދެކެމޭ.ްއަދި ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއައިްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްފަރާތެއް ްކޮންމެ ްވެރިަކމަށް ދު

ްމަސްއޫލިއްޔަުތް ްއަދާކުރަންޖޭހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ނަމަވެސް

ްޓަކައިް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްއެހީތެރިަކން ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްމަސައްކަްތކުަރމުންދާނަން. އަދާކުރުމުަގއި

ްމަސައްކަތްކުރާނަން.ްސަރުކާރު ްއަަބދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްެއއްބާރުލުންދިނުމަށް ްމަސައްކަތްތަކަށް ްކުރަމުންދާ ން

ްކަންތައްތަކުެގް ްކުރާ ްތެރެއިން ްގަާވއިދުގެ ްޤާނޫނާއި ްއޮންނަންވާނީ ްއެއްބާރުލުން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ް ްބޭފުޅުން؛ ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދަތިްތެރެއަށް. ްމިހާ ްލިބުމުގެ ްއާމްދަނީ ްރާއްޖޭގައި ްހިތާމަކުރަން ނޑު އަުޅގަ

ް ްަވޑަިއގެންނެިވތާ ްވެރިކަމަށް ްބޭފުުޅން ްއެ ްއޮތްއިުރ، ްަބއެްއ24ްްހާލަތެއް ްރާއްޖޭގެ ްވަނީ ްނުަވނީސް ްެވސް ގަިޑއިރު

ްއެެހންނަމަ ްގެންަނވާފަ. ްއަނބުރާ ްމައްސަލަަތއް ްހުރި ްކޯޓުތަުކގައި ްަމއްސަލަތަްއ، ްެއްރިސޯޓުތަކުގެ ްއަކީ ްހިތާމަ ވެސް

ްރަށްތަުކގެް ްދޫކޮށްފަިއވާ ްއުސޫލުަތކުން ނުޑވެރިކަމުެގ ްދަ ްެއއާެއކުަގިއ ްނޫން. ްަމްއސަލައެއް ްގެންނެވި މައްސަލަތައް

ްކަމަކަށްް ްއުސޫލެއް ްހަމަހަމަ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމަކީ ްހޯއްަދވައިނުދީ ްހައްެލއް ްއަށް މައްސަލަ

ް ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނުޑ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނިންމާލަމުން ްއެހެންކަމުން ްދައުލަުތގ2214ްްެނުކުރަމޭ. ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގ2213ްްެބަޖެޓަކީ ްޔާމީން ްކާމިޔާބުކުރެްއވި ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްފުއްަދއިދިނުމަ ްވަޢުދުތައް ްވީ ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްފަުރވާެއއްްރައީސްކަުމގައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްޓަކައި ށް

ްބަދަލުތައްް ްއެކަށީގެްނވާ ްބަޖެޓަށް ްމި ްގެންނަންޖެހޭ. ްބަދަލުތައް ްއިންތިހާ ްބަޖެޓަށް ްމި ްނޫނޭ. ްބަޖެޓެއް ދީފައިވާ

ްވަޢުދުތައް ްވެފަިއވާ ްޔަޤީްންޓީމުން،ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްރަްއޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ފުއްަދއިދެވޭެންްގެނެސްގެްންމެނުމީ

ްދިރާސާކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިރާސާކުރުުމގައި ްބަޖެޓު ްމި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަނޭ. ްޤަބޫުލއް ްައޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ް ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ްއަށް ްހުރ2213ްްިކޮމިޓީ ްބަޖެޓުަގއި ްފާސްކުރެވުނު ްއަހަރު ވަނަ

ްބައްލަަވއިލަްއވަށޭ ްޚަރަދުތައްްހިސާބުތައް ްހިމެނޭ ްބަޖެޓުގައި ްފާްސކުރި ްއެ ްހިމެނިފައިވާ؛ ްތެރޭަގއި ްހިސާބުތަުކގެ ްއެ .

ްކުރަްއވާފަިއް ްއެްއގޮތަށްތޯ ްކޯޑުަތކާ ްބަޖެޓުގެ ްއުސޫލުތަކަށްތޯ،ްފާސްކޮށްފައިވާ ްހަމަޖެހޭ ްއެްނމެ ްއޭަގއި ްވަނީ ކުރަްއވާފައި

ނޑުް ްައުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްުމހިއްމު ްޗެުކކުރުމަކީ ްބަލައި ްމިގޮތަށްްްވަނީ ްކަންކަން ްމި ްމިއާެއުކގައި ްހަމަ ދެކެމޭ.

ްބަޖެްޓް ނޑު، ްއަުޅގަ ްކިބައިން، ްބޭފުޅުްނގެ ްކޮމިޓީގައި ްަބޖެޓު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެދެން، ްއަޅުަގނޑު ހިނގާފައިވާީތވެ

ްބޭފު ްމިނިސްޓްރީގެ ްފިނޭންސް ްކުރަްއވާ ްމަސައްކަތް ްއެދެން،ްިމ ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްކިަބއިން ްމުޤައްރިރު ޅުން،ްކޮމިޓީގެ

ްމިކަްން ްއިތުރަށް ްކިބައިން ްބޭފުޅުންެގ ްެޓކްނިކަލް ްމަސައްކަްތުކރައްވާ ްމި ްއިތުރަށް، ްވެރިންެގ ްމިނިސްޓްރީގެ އަދި

ްކަންކަންް ްެއ ްހަަމޖައްސައިދީ، ްގޮެތއް ްެއޑްރެސްކުެރވޭނެ ްމެުދގަިއ ްމައްސަލަތަކާ ްޙަޤީީޤ ްމީެގ ސާފުކުރަްއވަިއ،

ްއަޅުް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްދަންނަވާލަމުންްކުރެްއވުމަކީ ްނިންމާލަމުން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކމޭ. ނޑު ގަ
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ްލޮބުވެތިް ްރާއްޖޭގެ ްނުވާހާހިނދަކު ްބަޖެޓު ްމި ްބަޖެޓަކަށް ްއުއްމީދީ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފުއްދައިދެވޭނެ ްވަޢުދެއް ްވެަފއިވާ ްާޕޓީއަކުން ްއެްއވެސް ްނެތޭ.ްްރައްޔިތުންނަށް ުއއްމީދެއް

ްެއް ްގެނެސް،ްސަުރކާރުން ްބަދަލުތައް ްބަޖެޓަށް ްމި ްެވެގންދާނީ ްބަޖެޓް ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ކަންކަންްކުރުމުގެްހެޔޮްނިޔަްތްއޮތްްކަމަށްްވާނަމަްމިްބަދަލުތައްްމިގޮތުގެްމަތީންްގެނެްސެގންްމިްބަޖެޓުްފާސްކުރުމުގެް

ްޔާމީ ްެދއްިވްމަސައްކަތް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްކަމަށް. ްކުރަްއާވނެ ްސަުރކާރުން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ން

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިމް ްއެހެންނަމަވެސް ްއެިދވަަޑިއގެންފައިވާ. ްބައިވެިރވާން ްބަހުސްގައި ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްުނަވވަރަކަށް އަދިވެސް

ްމަޖި ްނަމަްވަގުތު ްއެދިވަަޑއިުނގެންފި ްފުރުޞަަތށް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއްބެވި ްމާލަމުަގިއ ލީހުގެ

ްފުރުޞަތުދިނުމަށްް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއެގންފައިވާ ްދެން ްޖަލްސާގައި ްމި ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑަށް

ްކުރިމަތީަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްމަޖިލީހުގެްްފަސްކޮށްލަން. ްބޭފުޅުކު ްއެްއވެސް ްލިސްޓުގައިވާ ްއޮތް މި

ް ްަބހުސް ްބަޖެުޓގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްކޮށް ްަވޑަިއގެންނެތުމާ ްދޭތެޭރގަިއ1ްްމާލަމުގައި ްހުސްވަގުުތކޮޅާ ްއާދެ! ޖަހާއިުރގައި؛

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިުތރު ްދެން ްޖެހެނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްޮއތް. ްއެބަ ްަވގުތުކޮެޅއް ެރއްްކުޑަ

ް ްބަހުސް ްބަޖެުޓގެ ްއެއްކޮށް ްތެދުެވވަަޑިއގެންފައިނެތުމާ ްފަސްކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްދެނ1ްްްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ޖަހާއިރަށް

ް ްފެށިގެންދާނީ ްމަސައްކަތް ްމަސައްކަތ1ްްްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަުގތަށް ްމި ްދަންނަވަމުން، ްކަމުގައި ޖަހާއިރުގައި

ްމަޑުކޮށްލީ.ް

ް

ް]އަށ13:21ްްްއިްނ12:24ްް:ްހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިމް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްގެންދާއިުރްއެންމެ ްކުިރައށް ްބައްދަުލވުން ްދަންފަޅީގެ ްމި `.ްައޅުަގނޑުމެން

ްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޟާްގެްމެންބަރުްޢަލީމިލަންދޫްދާއިރާ

ް ްރައްިޔތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ17ްްޝުކުރިއްޔާ ްިއންތިޚާބުކުރި، ނޮވެމްބަރުަގއި

ްޢަބްދު ްއަލްާފޟިލް ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްޝުކުރުދަންަނަވން.ްهللا ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްވަރަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން
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ްދާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަށްްއަދި ްބޭފުޅާ ްއެ ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިން ްއަދި ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްަނމުގައި އިާރގެ

ނޑުމެންގެްެކންޑިޑޭޓަށްްެވސްްވޯޓުެދްއވިްެއންމެހައިްބޭފުޅުންނަށްްވެސްް ވޯޓުދެްއވިްހުރިހައިްރަްއޔިތުްނނަށާްއަދިްއަުޅގަ

ްއިޚްލާޞްތެް ްހިތުގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހިތްވަރަށް ްކުރެްއވި ްކުރިްނވެސްްއެ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ރި

ްކޮޅެއްް ްނެތް، ްފެންނަން ްއެްއވެސްޮކެޅއް ްއޭަގއި ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ދަންނަވާލިން

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވާހަކަތަްއ ްބަުހސްގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިައދު ްބަޖެޓެކޭ. ްނެތް ރުންތަްއްމެދެއް

ްދޯހަޅިް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަޑުއިވޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދައްކަމުންދާއިރުަގއި

ްވެސްް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްކަންތައްަތކުގެ ްޫފނުބެއްދޭ ްބަޖެޓުން ްމި ކަންތައްތަާކއި

ްނިޒާ ްޑިމޮކްެރޓިކު ްއަޅުަގނުޑްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބައްދަލުކޮށްފަ. ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްވެރިކަމަކާ ްާއ ްލާފައި ްތެރެއިން މުގެ

ްވަރަށްް ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްމި ްއުފައްދާފައި ްރައްޔިތުން ްއޮތް، ްމި ްއުފެދިފައި ްމިއަދު ްވެއްެޖއްާޔ ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްބޮ ްއެންމެ ްފެންނަ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެޖެންވީމާ، ްދޭންޖެހޭ. ްއެަބ ްފުރުޞަތު ްކަމަްށްރަނގަޅު ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްެއންމެ ޑު

ްޓަކަިއް ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްދުވަހަށް ްމަހެއްހާ ްދެ ްބަޖެޓެއް ްސަްޕލިމެންޓްރީ ްޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްމިް ްއަލުން ްފަރުމާކޮށްގެން ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްމި ްރިަވއިްޒކޮށް، ްއެކީއެކަްއޗަކަށް ްބަޖެޓު ްމުޅި ދީފައި،

ްދަންނަވާލަނީް ްމި ނޑުމެން ްއޮންނަން.ްއެހެންްއަޅުގަ ްއެބަްޖެހޭްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުންނަށް ްޓަކައިްއެ ްވެއްދުމަށް މަޖިލީހަށް

ްނަމަ،ް ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ްރަްއޔިތުން ްގިނަ ްގޮތުަގއި، ްޤަބޫލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަުޑއިވެނީ ްެވސް ްމިއަދު ްވަަޑިއގެންނެިވްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެިރކަމަށް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއެީކަގއި ްަވޢުދުތަކަކާ ބީަރއްޓެހި

ްވަޢުުދތައްްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްފުއްދަންްއެބަްޖެހޭ.ްދިވެހިްރަްއޔިތުންްމިއަދުްބަލަމުންދާނީް ބޭފުޅުން،ްއެްބޭފުޅުންގެ

ްއި ްއެންމެހައި ްހުރި ްބުނެފައި ްދޭން ްތެރޭގައި ްވަޢުދުތަުކގެ ްކަންތައްތަްއްއެބޭފުޅުންގެ ްއެންމެހައި ނާޔްތަތަކާިއ

ްހަމައެއާއެީކގަިއް ްއެއްބާރުުލންދޭންޖެހޭ. ްމަޖީލީހުގެ ްމިރަްއިޔތުންގެ ްޓަަކއި ްކުރުމަށް ްއެަކން ްލިބޭނީ. ކޮންއިރަކުންތޯ

ްފުރުޞަތުދޭނެ.ް ްޓަކައި ްއެކަަމށް ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްވަރަްށްއަޅުަގނޑު ްހުރި ްފަށާފައި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަރުާކރުން ްކަންކޮޅުަތކުަގިއްނިމިދިޔަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެަބްފެނޭ މެންނަށް

ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްްވަރަށްްގިނަްމަޝްރޫޢުތަކެއްްހުއްޓިފަ.ްްބަޣާވާތުގެްދެްއަހަރުގެްވެރިކަްންނިމިގެންދިޔައިރުަގއިްއެއިްން

ްބިންފޮޅެއް ްއެންމެ ްތަނެއްގައި ްއެންމެ ްނުބޭންދި، ްވެސް ްގާބުރިއެްއ ްއެންމެ 18ްްަގއި މަސްދުވަހުެގ19ްްމަސްދުވަސް،

ް ްމަޖިލީހުން ްމިރައްޔިތުންެގ ްެއހެންނަމަވެސް ްއ32ްްެވެރިކަމެްއްނިމިގެންދިަޔއީ. ްބަޖެޓް ްރުފިާޔގެ ްގިނަ ްުވރެ ބިލިއަނަށް

ކަްންއަިދައދަށްްދާންދެންްވެސްްނޭނގިްބޭފުޅުންނަށްްދެއްވި.ްހިތާމަްައކީްެއކަންކަންްވީ،ްުނވަތަްއެަކންްނުވީްީކްއވެގެން

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ނުޑްގޮވާލަްންބޭނުންވަނީ ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ އޮތުން.ްެއގޮތުން

ްއުފައްދާ ްޓަކައި ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްހުއްޖަތާ، ްލައްޒަާތއި ްވަހުދަތާއި ްއިސްލާމްދީނާއި ްވެރިކަމަކީ ްޤާއިމުކުރި ފަިއާވްމިހާރު

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްމިސްކިތްތައް، ްހުރި ްފަށާފައި ްރަށްތަކުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްވީާމ، ވެރިކަމަކަށް
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ްއިްން ްމާދަމާ ްމިސްކިތްތަކެއް ްހުރިހާ ްނުގެްނގޮސް ްކުރިއަށް ްހުއްޓާަފއި ްސަރުކާރުން ްބަޣާާވތުގެ ްފަށާަފއި، ރަށްތަކުގައި

ްއަޅުް ްފަށައިގެން ްއަށް ްނިންމައިދޭން.ްމާދަމާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްނިންމަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްހިތުން ނޑުމެން ގަ

ނޑުގެްާދއިރާެގްފީވަުކަގއިްމީެގް ްއަުޅގަ ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ ްއަުޅގަ އަހަރުުދވަސްްކުީރަގިއ14ްްހަމައެއާެއކީަގއި

ްރުއްގަ ްހުރި ްބިމުަގއި ްއެ ްނަގާފައި، ްބިމެއް ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްއޮތްްމިސްކިތެއް ްއެބަ ްބިން ްއެ ްބަދަލުދީފައި، ހަށް

ނޑުމެންަނށްްއެނގޭް ވަނަްއަހަުރްއޭރުްބޭރުގެްއެހީގެްތެޭރގައ2211ްްިހުސްކޮށްފަ.ްއަދިްއަދަށްްދާްނދެންްވެސް؛ްއަުޅގަ

ްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސްް ްިނމިފައި ްކަމެއް ްޝޯުޓލިސްޓުކޮށް،ްހުރިހާ ްަޓކައި ްއެޅުމަށް ްިމސްކިތް ްއެ ްސަުރކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީ

ްދިޔައީ.2212ްް ްެއްމަސައްކަތްްނުފެށި ްއަހަރުްވެސް ނޑުމެންނަށްްނިމިގެންްމ2213ްްިވަނަ ްައޅުގަ ްއަހަރުްވެސް ވަނަ

ް ްކުރަންޖެހ2214ްްޭދަނީ. ްކޮންމެހެންވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިސްކިެތއް ްރަށުގައި ްއެ ްނަމަވެސް ް ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމިްސކިތެ ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްހުރި ްއެރަުށގެ ްެއއީ. ްއެްކަމެއް ްވީމަ، ްމިސްކިތެއް ްހުރި ްވެަފިއ ްޒަމާނެއް ްއެތައް ްބާވެ، އް

ްއެރަށަށްް ްއެހެންވީމާ، ްުނހިފޭ. ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަުތގައި ްބޭނުމެއް މިސްކިތުގެ

ް ްމީގެ ްދެންނެވީ ްމި ްރައީުސލްޖޫމްހޫރިއްޔ14ްާކޮންމެހެންވެސް؛ ްކުރީގެ ްއޭުރ؛ ްުކރީގައި އަލްއުސްތާުޛްްއަހަރުދުވަސް

ނޑުްހިތުންްމިއަުދްއެަބް މައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްަޒޢާމަތުގައިްއެްބޭފުޅާްއަުޅއްަވިއދެއްވަންްވިދާުޅވިްމިސްކިްތްައޅުގަ

ޖެހޭްކޮންމެހެންވެސްްމިްސަރުކާރުންްބިނާކުރަން.ްސަޢޫްދިޢަރަބިއްާޔގެްފަންޑަކުންްއިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީްމެދުވެރިކޮށްް

ްޓަކަ ްބަޣާވާތުެގްއެކަމަށް ްމި ްމަސައްކަތް ްއެ ްލިބި،ްއެހެންނަމަވެސް ްފަންޑު ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްހުިރްފަންޑު ްލިބިފައި އި

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްހުސްނުވާެން ސަރުކާރުންްނުފަށައި،ްުނވަތަްލަސްކޮށްގެންދިަޔއީްީކްއވެގެންްކަމެއްްނޭނގެ.ްއަުޅގަ

ްޤާއިުމކުރަންްވިދާޅުވެަފއިްއޮ ްދިވެހިްއާސަންދަެއއްގެްނިޒާމު ްތެރޭަގއި ްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހުސްނުވާްާއސަންދައިގެ ތް

ްރަނގަުޅކުރަން.ް ްއެއްކޮށް ްސިސްޓަމު ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްޮޑކްޓަަރކާ ްރައްޔިތަކަށް ކޮންމެ

ބަްޖެހޭ.ްމިްސަރުކާރަށްްއެހެންވީމާ،ްމިްދެންނެވިްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްޓަކައިްމިްސަރުކާރަށްްފުރުޞަތުްހޯދައިދޭންްއެ

ްއޮްތް ްއެބަ ްވިާދޅުވެަފއި ްރަީއސްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްހަމައެއާއެީކގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދައިދޭން ްމަގުތައް ްލިބޭނެ ފައިސާ

ޖީ.އެސް.ޓީްައކީްއެްބޭފުޅާްާމްބޮޑަށްްގަާޔވާްެއްއޗެއްްނޫްންކަމަށާއިްޖީ.އެސް.ީޓގެްނިޒާަމކުންްތިމަންނަމެންްމިްޤައުމުް

ްހޯދަިއގެްންްހިންގަން ްފައިސާ ްއިން ްަޛރީޢާ ްިޑއުީޓގެ ްބޮުޑކޮށްގެން،ްުނވަތަ ްކަމަށާިއްއޭެގްބަދަލުގަިއްިޑއުޓީ ބޭނުންނުވާ

ްމިންވަރަކަްށ،ް ްއޮތް ްބޮޑުުކރެވެން ްއެހެންވީާމ، ްވާހަކަ. ްބޭނުންާވ ްއަޅުވަން ްހަމަޔަށް ްކަންތައްތައް ްއެންމެހައި މި

ންްއޮތްްއެްނމެްއުސްމިނަކަށް،ްމިްިޑއުޓީްބޮޑުކުރެވޭނެްގޮެތއްްހޯދުމަކީްބޮޑުކުރެވެންްއޮތްްއެންމެްއުްސމިނަކަށް،ްއަުރވަ

ްގޮތަށްް ްފުލްޕެކޭޖެްއގެ ްޑިއުޓީއެއް ްހުރިހާ ްބޮޑުކުރަންޖެހޭ ްޓަަކިއ ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްބޭނުން ކޮންމެހެން

ްއިތުރުކުރު ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްކުރިން ްނިންމުމުގެ ްބަޖެޓު ްވައްދައިގެން ްބޭފުޅުންގެްމަޖިލީހަށް ްއެ ްޓަކައި މަށް

ްކަމެއް.ް ްމުހިއްމު ްމިއަދަށް ްކޮންމެހެން ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްދިނުމަކީ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްކުރެވެން ވިސްނުމުަގއި

ްއުމުރުންްދުވަްސީވްބޭފުޅުންނަށްްދޭންްވިދާުޅވެަފއިާވް ރުފިޔާެގްވާަހކަ.5222ްްހަމައެއާެއކީަގއިްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭ
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ްއެަބްއަޅުަގނޑުް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްހުރި ްނުކުޅެދިކަންތެރިކަްނ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިތާމަކުރަނީ؛ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތާމަޔަކީ، ގެ

ްތިބި.ް ްއެބަ ްކުދީން ްހުރި ްއުނިަކން ްއަތްފައިަގއި ްތިބި.ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްއެބަ ްކުދީންނެއް ްކިތަންމެ ްނުފެންނަ ްލޮލަށް ތިބި

ްބައެއް ްކިަތންމެ ްތިބި ްހާލަތުގަިއ ްދެްއވާްްނުކުޅެދޭ ްެއ ްބޭފުޅުންނަށް ްުދވަްސވީ ްއުމުރުން ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްތިބި. އެބަ

ރުފިޔާއާްެއއީކަގއިްމިްސަރުކާރުންްދީލަތިކަމާއެީކގައިްމިްދެންނެވިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްކުދީންނަށްްވެސ5222ްްް

ނޑުމެނ5222ްް މިްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްފެނިގެންދިޔަްްރުފިޔާއާްހިސާބަށްްއެްކުދީންގެްއެހީތެރިކަންްފޯރުކޮްށދޭށޭ.ްއަޅުގަ

ްއުމުރުްން ްވެސް ްކުީރގައި 65ްްމީގެ ްދޭ ްބޭފުޅުންނަށް ނޑައެިޅ2222ްްއަހަުރވީ ްކަ ްަސރުކާރުން ،2222ްރުފިޔާ؛ްކުީރގެ

ް ްރުފިޔާ ްހާސް ްދެ 2322ްްއެ ްޕާޓ2213ްީއަށް ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްއޭުރގައި ްޑީ.އާުރ.ޕީން ްބޮޑުކޮށްގެްނ، ްބަޖެޓުން ގެ

ޖީލީހަށްްިއޞްލާޙެއްްހުށަހެޅަިއގެންްމިްމަޖިލީހުންްއެކަންްކުރަމުންދިޔަްތަން.ްމިހާރުްއެްބޭފުޅުންނަށްްޑީ.އާރު.ޕީންްމިްމަ

ނޑުްއެދެނީ،ްމިްދެންނެވިްނިކަމެތިްހާލުގައިްތިބިްޔަތީމުކުދީންނަށ2322ްްް 5222ްރުފިޔާްއެބަްލިބޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ންގެްިއނާޔަތްްވެސްްބޮޑުކޮށްެދއްވުން.ްޚާއްޞަކޮށްްލޯފަންކުދީންނާ،ްރުފިޔާްއަށްްއެްބޭފުޅުންގެްިއނާޔަތްްވެސް،ްއެްކުދީ

ްެވސް؛ްކޮންމެް ްސަރުކާރުން ްމި ްކޮންމެހެންވެސް ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުދީންނަީކ ްތިބި ްބަލިތަުކަގއި ްކަހަލަ ްދަންނަވާ މި

ްދީގެ ްއިސްކަމެއް ްޚާއްޞަ ްަމޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއަދި ްވިަޔސް ްކަމަށް ްއޮތް ްކަމެއް.ްސަރުކާރެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ން

ްބަޖެޓުް ްކޮންމެހެންވެސް ްނުކުތާ ްމިދެންނެވި ްދިރާސާކުރާއިުރގައި ްބަޖެޓް ްނުވަތަ ްރިވަިއޒްުކރާއިރުަގއި އެހެންވީމާ،ްބަޖެޓް

ރުފިާޔއާްއެީކގައިްިމ5222ްްކޮމިޓީގަިއްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްާފހަގަކޮށްދެްއވަިއްއުމުރުންްުދަވސްވީްބޭފުޅުންނަށްްއެްދެްއވާް

ްއިންތިޒާމުްޔަތީ ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްއެ ްވެސް ްކުދީންނަށް ްހުރި ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްނުވަތަ ްވެސް ްކުދީންނަށް މު

ްޕްރީްސކޫލުެގް ްަސރުކާރެްއގައި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހަމައެާއއެީކގައި ްބޭނުންތެރިކަމެއް. ްކޮންެމހެން ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީ

ްތަޢުލީމުން ްފަންތީގެ ްދަށް ްފެށިގެން؛ްއެންމެ ްލިބޭނެްްތަޢުލީމުން ްހިލޭ ްހިސާބަށް ްޔުނިވަރސިީޓްތަޢުލީމާ ްގޮސް ފެށިގެން

ގޮތްތަެކއްްއެބަްއޮތްްވިދާޅުވެަފއިްވަޢުދުތަެކއް.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްކުރުމަށްްޓަަކއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްއޮތީްދިރާސީް

ްޕް ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްއަންނަ ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކައިީރގަ. ްވަރަށް ްއަހަރެއް ްހުރިހާްއާ ްކުދީންގެ ރީސްކޫލު

ނޑާަލއި،ްޕްރީސްކޫްލތަކަކީްވެސްްސީދާްސަރުކާރުްނ؛ްމިްސަރުކާރުްޒިންމާވެގެްނ،ްސަރުކާރުންްޚަރަދުކޮށްގެންް ފީތައްްކަ

ްޓަަކިއް ްވުމަށް ްގޮުތަގއި ްތަނެްއގެ ްހިންގާނެ ްދީގެން ްއިނާޔަތެއް ްހުރިހާ ްދޭންޖެހޭ ްފައިސާދީގެްނ، ޓީޗަރުންނަށް

ޖެހޭްމިްބަޖެޓްްރިވަިއޒްކޮށްފައިްމިްބޭުފޅުންނަށްްފުރުޞަތުދޭން.ްމިްބޭފުޅުންގެްވަޢުދުފުއްދަންްއެބަްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަް

ްއެް ްތަން. ްދުވާ ްކިޔަމުން ްކޮބައިހޭ ްޑޮކްޓަރު ްތިމަންނަގެ ްފެންނާނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނެއްކާެވސް ްއެހެންނޫނީ ޖެހޭ.

ްެއްއގޮތަކަށްވެް ްނޫން ްބޭުނމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުމެްއްނޫން.ްހަމަްފުރުޞަތު ްވެސް ްދެޭކކަށް ްއެތަން ްދޭކަށް.ްއަދި ސް

ްވަރަށްް ްއިޤްތިޞާދަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނުޑވެރިންނަކީ ްފަރާތްތަަކށް،ްދަ ނޑުވެިރކަންކުރާ ްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭްދަ އެާއއެީކގައި

ްއިްޤތިޞާ ްދިވެހިރާއްޭޖގޭ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމިންނަތް ްގިނަ ްވަަރށް ްމަސައްކަތްތަެކއް، ްއާމްދަނީއެއްްބޮޑު ްބޮޑު ދަށް

ްހުއްުޓވަިއ،ް ްމުދާތަެކއް ްަބއިވަރު ްއެތައް ްއިމްޕޯޓުކުރަމުންދާ ްނުވަަތ ްރޯލްކުރަމުންދާ ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްބަެއއް. އެތެރެކުރާ
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ްއަދަދުް ްއަދަދު؛ްަފއިާސގެ ްލާީރގެ ްދައުުރކުރާ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއިން ްޛަރީޢާ ްތަކެތީގެ ްއުަފއްދާ ްއުފެދޭްނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި

ްއިތު ނޑުވެރިަޔކަށް ްދަ ްކޮންމެ ްއެކު ްދީލަތިކަމާ ްވަރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބަެއއް. 8222ްރުކުރާ

ނޑުވެރިންްަވރަށްްބޮޑަށްްހޭލާތިބެން.ްއަދިް ރުފިޔާްދެއްވާނެްކަމަށްްވިދާުޅވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމަށްްޓަަކއިްއެބަްޖެހޭްދަ

ް ްރަޖިސްޓްރީކުުރމުގެ ްައވަހަކަށް ްރަޖިސްޓްރީކޮށް،ްައޅުަގނޑުްވީހާ ނިޑވެރިން ްދަ ްހުރިހާ ްހުޅުވާލަިއ،ްާރއްޖޭގެ ފުރުޞަތު

ްމަތިންްޮގސް ްދަފްތަރުތައް؛ްއެގޮުތގެ ނޑުވެރިްނގެ ްހުރިހާްދަ ްހަދާފައި ްދަފްތަރެއް ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ހުރިހާްްހިތުން

ްދަންނަވާލީ.ް ްވާަހކަ ްއެ ްާވތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްއެދެވޭ ްވުމަީކ ްގޮތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްފައިާސ ްމި ނޑުވެރިންނަށް ދަ

ްވުމުެގް ްމަސްވެރިައކަށް ްފަޚުރުެވރި ްތިމަންނައަކީ ްޭލނާރު. ްިދވެހިރާއަޖޭެގ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްވެސް މަސްވެރިންނަކީ

ޤަތުގައިްމިހާރުްމިްޖެހިގެންދަނީ.ްމަސްވެރިްމީހާްއަކީ،ްމަސްވެރިްމީހާގެްފުރުޞަތުްޙަޤީޤަތުގައި،ްޙަޤީޤީްކުލަވަރުްހަޤީ

ނޑުްހިތުންްމިްސަރުކާރުންްއެކަންްކުރާނެ.ްއެހެންވީމާ،ް ވެލިއުްނުވަތަްދައުލަތުންްވެިލއުކުރާްބޭފުޅެްއގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްކޮންމ12222ްެކޮންމެްމަސްވެރިަޔކަށްްބެޔަްސ،ްނުބެޔަސް ރަްއޔިތަކަށްްޮޑކްޓަރެްއ.ްެކޔަްސ،ް.ްބެލިަޔސް،ްނުބެލިޔަސް

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްއެނގިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކާންދޭނެ ނޑޫ ްހަ ްހަމަ ްބޭނުންވަރަކަށް ްބޭފުޅަކު ްއެ ނުކެޔަސް

ނޑޫް ްރޯހަ ްސަރުކާރުގައި ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްމިލަންދޫ ްއޮތް. ްއެބަ ްދަންނަވާފައި ްވާހަކަފުޅެއް ްގޮތުން ްބެހޭ މިލަންދޫއާ

ްވާހަ ްގޭސްފުޅިއާްކާންދޭނެ ްހަމަ ްެވސް ްގެއެްއގައި ްހުރިހާ ްމިލަންދޫގެ ްހިުތން ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ކަ.

ނޑުލެްއް ްރޯހަ ްރައްޔިތުންނެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަނީ. ްމަޑުކޮްށެގން ްކަްއކަިއގެން ްއަލިފާންލައިގެން ްއުނދުނަށް އެީކގައި

ް ްއޮންނާނެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަޖެޓުގަިއްވ2213ްްަނުކާނެ. ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރުގެ ނަ

މިިލއަންްރުފިާޔްމިލަންދޫގެްނަރުދަމާްއާއިްބޯފެނާ،ްއެްކަންކަންްާޤއިމުކުުރމަށްްޓަކައި.ްހަމައެާއއެީކަގއ27ްްިއޮންނާނެް

ް ްމަސައްކަތްަތއް؛ ްކުނިކޮީށގެ ްމަަސއްކަާތއި ްމަގުހެދުމުގެ ްފައްަޓވާަފއިވާ ްސަރުކާރުން ްބާރަށްްކުރީގެ ްމަސައްކަތްތައް މި

ްބޭފުޅުންގެް ްވޯޓުދެްއވި ްަޓކައި ްއުފެއްދުމަށް ްސަރުކާރު ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްމިލަންދޫން ްގެްނގޮސްދެްއވަިއ، ްކުރިއަށް ބާރަށް

ނޑޫްކެޔުުމގެްބަދަލުަގިއް ހިތްތަކަށްްކޮންމެވެސްްަލއްޒަެތއްްލިބޭނެްކަމަށްްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްހަމައެއާެއކީަގއިްރޯހަ

ްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްއުނދުނަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް ްގޭސް ްތެރެއިން ްނިޒާުމެގ ްގޭހުގެ ްއެީކގައި ްޮގތަކާ ްއަލިފާންލެވޭނެ ށް

ްއަލްފާޟިލްް ްއެކީަގއި، ްސަރުކާރާ ްޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ްވެސް ްހަމަގަިއމު ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ކީަގއި،ްއަިދްކުރީގެްރަީއސްްއަލްުއސްތާުޛްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެްސަރުކާރާްއެްهللاްޢަބްދު

ްވުން.ް ްގޮތްތަެކއް ްއަންނާނެ ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްާފގަތިަކން ްފާގަތިކަން. ްއަށް ްިދވެހިރާްއޖެ ްއެީކގައި ތަޖްރިބާއާ

ް ްއޮންނަ ްަވގުތަކު ްއެ ްޙަޤީަޤތުގައި ްމަސަްއކަތަކީ ްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެހީތެރިކަްންއަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަކަށް

ްގޮތްތަކަށްް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްމަގުފަހިކޮށްދީ، ްކަންތައްތަކަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރަށް ްއެ ްނުވަަތ ްމަސަްއކަތް. ފޯރުވުމުގެ

ްމިް ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްދެމިތިބޭނަން. ްއެކަމުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް. ްހަމަޖައްަސއިިދނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް

ްއިާނޔަތެްއްްސަރުކާރަށް ްެއއްެވސް ްމިދެްނނެވި ްވެގެން ްދައްެޗއް ްފަރާތުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާނެ؛ ދަްއޗެއް
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ނުޑް ނިޑެގންދާނެްގޮތަކަށްްވާކަށްްއަުޅަގނޑުމެންްނޭދެން.ްއަޅުގަ އުނިެވގެންދާނެ،ްނޫނީްލޯލާރިއެއްގެްމިންވަރުްެވސްްކެ

ް ްމި ްމެންބަރަކު ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްތަމްސީލުކުރައްވަީންހިތުން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްނޭދޭނެ. ކަމަކަށް

ްލާބަް ްހެާވއި ްއަބަދުވެސް ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއެ ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުްނގެ ްެއއީ ްަރއްޔިތުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވެ ްހަމައެާއެއކީަގއި ްބޭނުންވޭ، ްދަްނނަވާލަން ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްނަރުދޫަގއިްއެދޭނެ. ްށ. ސް

ްމުހިއްމުްރަށެއް.ްއަދިް ްަވރަށް ްއަކީްވެސް ްމުހިއްމުްކަމެކޭ.ްނަރުދޫ ްކޮންމެހެންވެސް ްޤާއިމުކުރުމަކީ ނަރުދަމާގެްނިޒާމެއް

ްކަޑިންމަް ްބަނދަރުގެ ްއެ ްައދި ްރިވެޓްމަންޓާ ްބޭރުގެ ްއޮތް ްމިހާރު ްބަނދަރު ްނަރުދޫގެ ްއޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުންނުކު ްބޭނުންނުކުެރވޭތީެވ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްފަޅު ްބަޖެުޓގަިއ2213ްްެރވޭތީވެމްއެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްއޮންނާނެ ްނުވަތ2.8ްްަފާސްކޮށްގެން ްބަދަލުކުރުމަށް ްިރވެްޓމެންޓް ްބޭރުގެ ްބަދަލުކުރުމަށާއި ނޑިންމަ ްކަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ށްްޖަހާފައިްއޮންނަ،ްއޭގެްސަބަބުންްބޭރުންްއަންނަްރާުޅްރިވެޓްމަންޓްްއުްސކުރުމަށް.ްމިހާރުްއޮންނާނީްވަރަށްްތިރިތިރިކޮ

ްޤަބޫުލކުރާް ނޑު ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްނުހިފޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްބޭނުމެއް ްވަދެ،ްެއްފަޅުގެ ްއަށް ްފަޅުތެރެ މުޅި

ގައިްހުރިްކަންތައްތައްްަވނަްއަހަރުގައިްކުރުމަށްްޓަކަިއްދައުލަތުންްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްބަޖެޓ2213ްުގޮތުަގއިްެވއްޖެއްޔާް

ްާލޒިމުކުރާނެް ްވެސް ްމައްޗަށް ްސަރުކާުރގެ ްމި ްއެއީ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްތަންފީޛުކުރުަމކީ ްސަރުކާރުން މި

ްވާނަމަ،ް ްކަމަށް ްތަްނފީޛުނުކުރާ ްކަންތައްތައް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ނޑުމެންގެްތަންފީޛުނުކުރެވޭްކަމަ ނޑުމެްނގެްހުރިހާްމެންބަރުންނާއިްއަުޅގަ ށްްވާނަަމްމިްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގަިއްއަުޅގަ

ްކަމަކަށްް ްކަމެއް ްއޮތް ްއާެރްއބާރެއް ްއެްއވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ްމި ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ޤަޫބލެއްނުކުރެވޭ.ްުނވަތަްމިްރައްިޔތުންގެްމަޖިލިސްްމިތާނގައިްްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްުނވަތަްެއއީްކުރަންޖެހޭްކަމަކަށްްވެސް

ްކަންތައްތަާކް ްހުށަހަޅާ ްޤަރާުރތަކާއި ްފާސްކުރާ ްއެްއވެގެން ްމިތާ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްިމ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ އޮެވގެން،

ށްްވާނަމަ،ްއަޅުަގނޑުްހިތުންްނުވަތަްފާސްކުރާްޤާނޫނުތައްްއެްއެްއޗިހި،ްއެްެއއްޗިީހގެްޮގތުގައިްތަންފީޛުނުކުެރވޭްކަމަ

ްޤަބޫލެއްނުކުރަންް ްއަޅުަގނެޑއް ްބަނަކަން. ްނުވަތަ ްހިތިކަން ްެވސް ްކުރިމަގުަގއި ްއޮތީ ްފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤަރާރުތަށާއި ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްާވކަށް. ްކަންކަން ްއެ އެގޮތަށް

ްސަ ްމި ްކަމަށް.ްޤާނޫނުތަކަށް ްބޯލަނބާނެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްސަރުކާރުން ްޤާނޫނީ ްއޮްތ ްމި ްއުފެދިފައި ްމިހާރު ރުކާރުން،

އެހެންވީމާ،ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްބަޖެޓަކީ،ްިދވެހިްދައުލަތަށްްކުިރއަށްްއޮްނނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްބަޖެޓަކީް

ްއެ ްހިނގާ ްބާރު ްޤާނޫނީ ްވެއްެޖއްޔާ ްދެޭކގޮުތގައި ްެއްއަޅުަގނޑު ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްފާސްޮކށްފައި ްބަޖެޓުަގއި ްއެ އްެޗއް.

ްދެކެނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެްއ ްލާޒިމު ްވަރަށް ްމައްޗަށް ްސަރުކާެރއްގެ ްއޮންނަ ްަވގުތަކު ްއެ ްތަންފީޛުކުރުމަކީ ކަމެއް

ްއަދި ްއެީކގަިއ، ްމިސްކިތާ ްފީަވުކގެ ްށ. ްެއކީަގއި ްކަންތައްތަާކ ްދެންނެވި ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްފީަވކުެގްްއެހެންވީމާ، ށ.

ް ްކަމެއް. ްކުރަންެޖހޭ ްކޮންމެހެން ްއެީއ ްެއީކގަިއ ްނިޒާމާ ްފިޝަރީޒ2229ްްްނަރުދަމާގެ ްމިހާރުެގ ްައހަރުގައި ވަނަ

ްއެގްިރކަލްޗަރް ްނުވަތަ ްމިނިސްޓަރު ްފިޝަރީޒް ްހުންނެވި ްއޭރުަގިއ ްހުރި؛ ްކުރީަގއި ްތަންކޮޅެއް ްނުވަތަ މިނިސްޓަރު
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ްއެބަ ްިވދާޅުވެފައި ްބޭފުޅާ ްއެ ްފެނަކީްްމިނިސްޓަރު، ްހުރި ްބިުމގައި ްީފަވކުގެ ްުނވަތަ ްބޯފެނަކީ ްީފަވކުގެ އޮތް،

ްއިންސާނުންްބޭނުންކުރަން،ްފެންވަރަންްެވސްްކަމުދާވަުރގެްފެނެއްްނޫނޭ.ްއެފެންްބޭނުންކޮށްފިްކަމަށްް އެްއގޮތަކަްށވެސް

ސާނުންނަށްްބޮޑެތިްބަލިތައްްވާނަމަްއެްތަނުންްއެްފެނުގައިްހުރިްނަޖިހުގެްސަބަބުންްނުވަތަްޖަރާސީމުގެްސަބަބުންްއިންް

ްލަސްނުކޮށްް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެކީގައި ްލިބުމާ ްބާރުތައް ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްއެހެްނީވމާ، ްކަމެކޭ. ފެތުރޭވަރުގެ

ްގެއްލުމުން،ް ްލިބެމުންދާ ްެފނުން ްރަށުގެ ްއެ ްޤާއިމުކޮްށ، ްނިޒާެމއް ްނަރުދަމާގެ ްރަށުގަިއ ްެއ ްައވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ހަމަ

ްކަމަށް.ްހަމައެާއއެީކގަިއްފީވަަކކީްވަރަްށްކިލާްބޮުޑްރަށެއް.ްރައްޔިތު ންނަށްްލިބެމުންދާްެގްއލުމުންްސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެ

ްފީވަުކގެްުޒވާނުންނަށްްބިންްނުވަތަްގޯިތގެދޮރުައޅާނެްބިންް ްވަރަށްްއާދޭާހްއެކީްމިްސަުރކާރަށްްއެދެން އަޅުަގނޑުްހަމަ

ް ްގޮތަކުން ްކޮންމެެވސް ްޓަކައި ްކިލާްހޯދުމަށް ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްއެހެްނނޫނީ ްއުފައްދަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްބިން ްރަުށގައި އެ

ނަޑކަށްްމީހެއްގެ؛ް ފޫޓަށްްއަކިރިާޔއިްވެްއޔާްއެްއޗިހިްއަޅަިއގެންްނޫނ4ްްްއޮންނަނީ.ްއިސްކޮޅުްތަނަށްްއެބަްއަރާ.ްގާތްގަ

ށްްބޮޑުްތަކްލީުފ،ްވަރަށްްބުރަްމަަސއްކަތުންްގޮތަކަށްްބިމެއްްނުހިްއކޭ.ްއެަވރުްތަނެއްަގއިްގެދޮުރއަޅަންްިމްޖެހެނީ.ްވަރަ

ްޚާއްޞަް ްސަރުކާރުން ްމި ްއެހެންީވމާ، ްއެއްެޗއް. ްއުފައްދަންޖެހޭ ްބިމަކީ ްއުފައްދަނީ. ްހަދަނީ، ްބިންކޮޅެއް ްބޭފުޅުން އެ

ްރަުށގެް ްއެ ްއަހަރަށް ްދިަހަވރަކަށް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްުޒވާނުްނނަށް ްތިބި ްމިހާރު ްފީވަުކގަިއ ްދީގެްނ ސަމާލުކަމެއް

ްކޮންމެހެންްޒުވާ ްހިއްކައިދިނުމަކީ ްބިންކޮެޅއް ްބޭނުންކުރެވޭވަުރގެ ްބިން ްޖީލުތަކަށް ްއުފެދޭ ްަރށުން ްއެ ްނުވަތަ ނުންނަށާއި

ވެސްްބޭނުންްކަމެއް.ްއެްރަްއޔިތުންނަށްްލިބެމުންދާްތަކްލީފުންްއެްރައްޔިތުންްސަލާމަތްުކރަންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްސަރުކާަރކުްނ؛ްއަޅުް ްދަންނަވައިގެންްރައީސް.ްކޮންމެ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްކުީރެގްސަރުކާރުަގއި ްމީގެ ނޑުމެން ގަ

ކުރެވޭްގޮތަށްްހަމަޖެހި،ްނިމިފައިްއޮތްްކަމެއްްމިްމަަސއްކަަތކީ.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނޑުްެއދެނީްމިްސަރުކާރުންްވެސްް

ްނަރު ްއެރަުށގެ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްކޮށްދެއްވުން. ްެއކަްނ ްައވަހަކަށް ްއެންމެ ްޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީްވީ ްބޯފެން ްނިޒާމާއި ދަމާ

ްހުރިް ްފެނުަގއި ްރަުށގެ ްއެ ްފެުނގަިއ؛ ްދެންނެވި ްމި ްރިޢާޔަްތކޮށް، ްމަްއޗަށް ްނުކުާތގެ ްދެންނެވި ްމި ްކުރިން އަޅުަގނޑު

ްވެސްް ްކޮންމެހެން ްއޮތުމަކީ ްނިޒާެމްއ ްބޯފެނުގެ ްރަށުެގ ްއެ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްރަްއޔިުތން ްރަށު ްއެ ޖަރާސީމުން

ްކޮމިޓީންްމު ްދިރާސާކުރާ ްަބޖެޓް ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަާވލަން. ްވާަހކަ ްއެ ްފެންނާތީވެ ްކަމަށް ްކަމެއް ހިއްމު

ްމިް ްވިސްނަވައި، ްފުންކޮށް ްެވްސ ްދޭތެރޭގައި ްރައްޔިތުންނާ ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްވާހަކަަތކަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްކަ ްމި ްއަދި ްހޯއްދަިއދެއްވުން. ްބަޖެޓު ްޓަކައިްކަންތައްތަކަށް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްއިުތރު ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ންކަން

ްޓަކަިއް ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްސިޔާސަތުަތްއ ްއިޤްތިޞާދީ ްއޮތް، ްހުށަހަޅާފައި ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްއުފެދިފައި މިހާރު

ްކޮންމެ ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބޮޑުކޮށްގެން ްިޑއުޓީ ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ނޑާލަިއެގން ްކަ ްިނޒާމު ދިމާލެއްަގއިްްޓެކްސްގެ

ްިދވެިހް ްއެީކގައި ްވަޢުދުތަކާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހާލަތުން ްދެންނެވި ްމި ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ްތެޔޮނަަގިއގެން ވަޅުކޮެނގެން

ްހަމަް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްެއ ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްގޮތް ްެއދޭ ްއެންމެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްސަލާމަތްކުރުމަކީ ރައްޔިތުން

ް ްރަށްޔިތަަކށް ްކޮންމެ ްއެާއއެީކގައި ްވާތީެވ؛ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެން ްހުރުމަކީ 24ްޑޮކްޓަރެއް
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ް ްތިބި ްސެްނޓަރުގައި ްހެލްތު ްތިބި، ްމިަލންދޫގައި ްށ. ްތެޭރގައި ްބަދަލުކޮށް،4ްްގަިޑއިރުގެ ްރަށްރަށް ްއެކި ނަރުހަކު

ނުޑގެްވެސްްއެބަްއޮތް.ްައދިްރައްޔިތުންްވަ ރަށްްކަންބޮުޑވެފައިްތިބީ.ްއެތާނގައިްތިިބްފޮނުވާލީމަްއެކަމުގެްހިތާމަްއަުޅގަ

ްއެނިގއެއްނުލަްއވާނެ.ް ްެއކަމެއް ްސަރުކާަރކަށް ްމި ްއަދި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްބަަދލުކުރީމަ. ްނަރުހުންކޮޅު ސީނިއަރ

ްވާހަކަް ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްައޑުައއްސަވާ ްވާހަކަ ްމި ްބޭފުޅަކު ްހުންނެވި ްއިްސކޮށް ސަރުކާރުަގއި

ްނަރުހުންނާިއްއަުޑއަ ްބޭނުންވާ ްަތނަށް ްއެ ްުނވަތަ ްބަދަލުަގއި ްނަރުހުންގެ ްފޮނުވާލި ްމި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ އްަސަވއި،

ސްޓާފުންްއެތަނަށްްހަމަކޮށްދެްއވަިއ،ްކޮންމެްަރއްޔިަތކަށްްއަިދްމާދަމާްނޫންްއަނެއްްުދވަހުްޑޮކްޓަރެްއްދޭންްމަޑުކޮށްިލް

ްމި ްހާލަތުގައި ްހުރި ްމިއަދު ްވީނަމަވެސް، ްޤާއިމުކޮށްދެއްވުން.ްކަމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްއެ އަދު

ްލާފައިް ްތެެރއިން ްބޯހިޔާވަހިކަމުގެްސިޔާސަތުގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ހަމައެއާެއކީަގއި

ކޮންމެެހންްބޭނުންްކަމަކަށްްވާތީެވ،ްގޮސްްކޮންމެްރަްއޔިތަކަށްްއާްއުސްމިންތަކަކާްއެީކގައިްފްލެެޓއްްލިބޭނޭްގޮތްްވުމަކީް

އެއީްވެސްްހަނދުމަކޮށްލަންޖެހޭްކަމެއް.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްަރއްިޔތުންނަކީްބޯހިޔާވަހިކަމަށްްއިްނތިހާްދަރަޖައަށްްބޭނުންވެފައިް

ްމަޖި ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްފުދޭނޭ ްވަޢުދުްވެސް ްމިްދެންނެވި ްކަމަށްްވާތީވެ،ްެއްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ލީހުންްތިބި

ްކުރިންް ްނިންމާލުމުގެ ްދަންނަވާަލން. ްވެސް ްވާހަކަ ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ، ްކަމަށް ްބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ްބަޖެޓު މި

ްކަމެކޭ.ް ްއަބަދުވެްސްއެދޭ ްހެޮޔްގޮތްތަްއްވުމަީކްއަުޅަގނޑުެމން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

އްޖޭެގްރަްއޔިތުންނަށްްމިއަދަށްްވުެރްމާްފާގަތިްމާދަމަެއއްްފެނުމޭ.ްައޅުަގނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވަީންިދވެހިރާ

ްއެއީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްސާބިތުވެތިބޭީންއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްއެްމަސަްއކަތްްއެްގޮތަށްްކޮށްދެްއވަން.ް ދުޢާްއަކީްއަބަދުވެސް

 ޝުކުރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާ

ް ްހިތާމަކުރަްންޝުކުރިއްާޔ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުނުއިރުގައި ްބަޖެޓު ްަދއުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ްމި ްަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އިުރ،ްއަނެއްްަބިއްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްމިދިޔަްއަހަރުްހުށަހެޅިފައިްހުރިްކަންތައްތައް،ްަބއެއްްކަންަތއްތައްްުކރެވިފަިއވާ

ްފާަހގަކޮށްލަން،ް ނޑު ްގޮެތއްަގިއްއަުޅގަ ްޚާްއޞަ ްނުާވކަން.ްއަދި ްވެސް ްހިމެނިފައި ްއަހަރު ްމި ްީމގެތެރޭަގއި ކަންތައްތައް

ްގޮތެްއް ްވީ ްެއއަށް ްއައިުރގަިއ ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ްމި ްަތނެއް. ްނިމިފަިއވާ ްބިންގާައޅައި ްއިމާރާްތ ްްސކޫލްެގ ދިއްފުށީގެ

ްމީް ްއަިދްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްފާހަގަކޮށްލަން. ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްހިމެނިފައިނުވާކަން ްނެތް. ްއެނގޭކަށް ގެން

ް ްބަނދަރުގެ ްހުރާގެ ްކަމެއް.3ްްއޭެގއިތުރުން ްހިމެނާފައިވާ ްބަެޖޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްވެސް ްއަކީ ްފޭސް ވަނަ

ވަނަްފޭްސއާްުގޅޭްެއއްެވސްްވާހަކަެއއްްިމ3ްްދަރުގެްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްމިްއަަހރުގެްބަޖެޓުްއައިުރގަިއްހުރާގެްބަނ

ްކުރަންހުިރް ްތުލުސްދޫގައި ްދެން ްޭއެގއިތުރުން ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަީކ ްނެތް ްފޮތުގައި ބަޖެޓު

ް ްބަޖެޓުގެ ްއަންދާާޒކުރެވޭ ްފާހަގަކޮށްލަންްއެއްވެސްްމަޝްރޫޢަކަށް ނޑު ްބަލައިލާއިުރަގިއްއަޅުގަ އަދަދުތަެކއްްކަންތައްތަކަށް
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ނަޑއެޅިފަެއއްްނެތް.ްހަމައެކަނިްކަންތައްތަކެއްްޖަހައިލާފަިއްމިްއޮންނަނީ؛ްރީކޮންސްޓްރަކްޝަންްއޮފްްހާބަރްޖަހާފަ.ް ކަ

ް ްސެނިޓޭޝަން ްއަނެްއކާ ްަކނޑަެއޅިފަެއއް. ްއެމައުންެޓއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްނެތް ްެއއަކަށް އައިލެންުޑެގ5ްްއެކަމަކު

ްހިން ްއެބަ ްހިމެނޭ ްއެ ްޚަރަދެއްްތެރޭގައި ްހިނގާނެ ްމަޝްރޫޢަށް ްއެ ްވެސް ްެއކަމަުކްހިންމަފުށީގައި ްތުލުސްދޫ. މަފުއްޓާއި

ްއޮތްް ްވެފައި ްމަޝްރޫޢަށް ްހިންކުމުގެ ްބިން ްތުލުސްދޫގެ ްދެން ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްައޅުގަ ްެއކުލެވިަފއިނުާވކަން މީގައި

ްއެހެ ްނެތް. ްސާފުވާކަްށ ްމީގެން ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއަހަރުގެްގޮތެއް ްމިދިޔަ ްމީ ްކަންކަން ްމި ންވީމާ،

ްމިް ްދިަޔއިުރގަިއ، ްުކރެވިގެން ްކަމެއް ްއެަތއް ްބޭރުންވެސް ްބަޖެޓުން ްކަންކަން. ްހުރި ްޮގސްފައި ްހިމެނިގެން ބަޖެޓުގައި

ްކަންބޮޑުވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްހިމެނިފައިނުވާކަން ްމީގައި ްކަންކަން ްިމ ްއައިުރގައި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ

ްބަޖެޓުގައިް ްމަޝްރޫޢުތައް ްމިކަހަލަ ްހުރި ްފަށާފައި ްމިނިސްޓްރީން ްެއޑިުއކޭޝަން ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ކަމެއް.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްވެސް ްނެތްަކން ްމިނިސްޓަެރއް ްއެިޑއުކޭަޝންގައި ްސަރުކާރުން ްމި ްއަދި ހިމެނިފައިނުވާއިރުަގއި

ްފާހަގަކުރެވޭ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްމިނިސްޓްރީތަކެއްްްހިތާމަކުރާ ްވިދާޅުވެފައި ްމިނިސްޓްރީތަކޭ ްމުހިއްމު އެންެމ

ްހުންނަނީް ްމި ްކަންތައްތައް ްއަިދވެސް ްމިނިސްޓްރީތަކުަގއި ްމުހިއްމުވާ ްއެންމެ ްަރއްޔިތުްނނަށް އެކުަލވާލިއިުރގައި

ްކު ްތިބި ްބޮުޑކޮށްފަިއ ްބަލައި ްަދއުލަތުން ްއަންޑަސްޓޭންުޑވޭ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްއަދިވެސްްހަމަނުޖެހި. ދިންނަށް

ްއެކަްން ްހަވާލުކުރިކަން. ްހަވާލކުކުރަންޖެހިެގން ްމިނިސްޓްރީތައް ްބައެއް ްކޮށްދޭންޖެހޭނެތީވެ ްކަންކަން ދައުލަތުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމައްސަަލެއއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްަރްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްތައްްއެންެމްބޮޑަށްްބޭނުންާވްތަންތަނަށްް

ްވަ ްކޮންމެވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމްެގްވެސް ްދެން، ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްއަޅާލުމެއް ރެްއެގ

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެވިަފއިްއެބަްހުރިް މެނިފެސްޓޯގައިްވަރަށްްގިނަްިއޖުތިމާޢީްކަންތައްތައްްކޮށްދިުނމުގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ްމެނި ްހަމަޔަށް ްރައްޔިތުންނާ ްއަދަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއެގޮތުން ްފޯރުކޮށްދެއްވާަފއިާވކަން. އަހަރުްނ66ްްފެސްޓޯަގއި

ް ްމީހުންނަށް ްބޭނިޔަސް،5222ްްމަތީގެ ްއޭެގއިތުރުން ްހުށަހެޅިފަ.ްައދި ްއޮތް ްއެބަ ްޮގތަށް ްބަދަުލވާ ްއިނާޔަތަކަށް ރުިފޔާގެ

ް ްމަސްވެރިންނަށް 12222ްްނުބޭނިޔަސް ނުޑވެރިންަނށް ްދަ ްވިދާޅުވޭ. ްަކމަށް ްދެްއވާނެ ްެދްއވާނ8222ްްެރުިފޔާ ރުފިޔާ

ކަމަށްްވިދާުޅވޭ.ްމިގޮތަށްްވަަރށްްބައިވަރުްއަދަދުތައްްަކނަޑއެޅިފަިއވާއިުރަގއިްމިްބަޖެޓުންްއެްއަދަދުތަްއްރިފްލެކްޓުވާްން

ްބަޖެޓުް ްމި ްމޮނިޓަރކޮށްގެން ްއަލުްނ ްސަރުކާރުން ްެއހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޖެހޭނެ މިހާރު

ްމިްްގެންނައިުރގައި ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހުށަހަޅާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްވަންޏާ ްނެތްކަމަށް ްއަދަދުތައް ްމި ވެސް

އަންނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއިްމިްއަދަދުތައްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްހިމަނައިދިނުމަށް.ްއަދިްމިްއަދަދުތައްްރައްޔިތުންނަށްް

ނޑުމެންްހަމަްވަރަށްްލިބޭތޯްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކަށަވަރުކުރަންޖެ ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއަިދްއަުޅގަ ހޭނެްކަމަށް

ް ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްއެކަހަލ2ްްަކަންބޮޑުވޭ ްވާހަަކއެްއ، ްކަހަލަ ްކުރިއަށްނުދާެނ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްީޤގެ އަހަރުދުވަހުެގ

ްއިންތިޚާބު ްމިއީ ްާވހަކަތަކަކީ ްމި ްކުރަްއވާފަިއވާތީވެ. ްމިހާރު ްސަުރކާރުން ްމިހެންްއިޝާރާތެއް ްކަްނކަން ްމި ްތެރޭގައި ގެ

ްޓީ.ވީތަ ްއިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަުތމަށްފަހު ްވިާދޅުނުެވ،ްމިހާރު ްވާަހކަ ްކުރަްއވާނެ ްއަުރްއވާފައި ްޖަހާފަިއްމިްކަށް ބެނާތަުކގައި
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ދުތައްްހުންނަްއަދަދުތަކަކީްވެސްްމީްއިންތިޚާބަކަށްްޓަކައިްއެްތަނުގެްބެނާހަދާްކުދިންްޖަހާފައިްހުރިްއަދަދެކޭ.ްމިްއަދަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްިއެވމުންދިޔުމަކީ ްފަރާތުން ްައވަަހށްްސަރުކާުރގެ ްވާހަކަތަްއްމިހާ ްއެނގެންޖެހޭނޭ.ްމިކަހަލަ ނުދެވޭނެކަން

ްބިނާކޮށް.ް ްކޮށްދޭެންޚިދުމަތްތަކަކަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްވޯޓުލާފަިއްވާނީ ްަރއްޔިތުން ްކަެމއް.ްއެއީ ްކަންބޮުޑވާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްވޯޓު ްވެސް ްމަސްވެރިން ްނުބޭނިޔަސް ްމަސް ްވާނީ ްވެސ12ްްްދެްއާވފައި ނޑުވެރިން ްދަ ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ހާސް

ނުޑވެިރކަންްދަށަށްްދާއިރުްވެސްް ްވާނީްދަ އަހަރުންްމަތީގެްމީހުނ65ްްްހާސްްރުފިޔާްލިބޭނެްކަމަށް.8ްްވޯޓުދެްއވާފައި

ް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވާނީ ްވޯޓުެދްއވާފައި 5ްްވެސް ްއިނާޔަެތއް ްރުފިޔާގެ ްމިހާރުްހާސް ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ލިބޭނެ

ްެއއީް ްެވގެންދިޔުމަީކ ްވާހަކަަތަކކަށް ްހުރި ްޖަހާފައި ްކުިދން ްޕްރިންޓުކުާރ ްބެނާ ްވާހަކަަތކަކީ ްއެހުރިހާ ކުއްލިަޔކަށް

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭނެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަހަުރްބަޖެ ްމިދިޔަ ްނުވަތަ ްމަޝްރޫޢުތައް، ްފަށާފައިހުރި ްައހަރު ްމިދިޔަ ްއެދޭއެދުމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ޓު

ބިންގާއަޅާަފއިްހުރިްކަމަށްވަންޏާްވެސްްއެއީްބަޖެޓުކުރެވިަފިއްހުރިްކަންތައްތަކަށްްވާތީްމިދިޔަްއަހަރުްބިންގާއެޅިފައިްއެް

ާޔއިްޞިއްޙީްމަރުކަާޒއިްމިފަދަްތަންތަނުގެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެތަންތަންްއަލުންްބަޖެޓުގައިްވަނީްސްކޫލްތަުކގެްއިމާރާތްތަުކގަ

ނޑުްޤަބޫުލކުރަނީ.ްެއއީްރަްއޔިތުންްތިބީްމިދިޔަްއަހަރުގެް ހިމަނައިދެއްަވއިގެންްއެްކަންަތއްްކުެރވެންޖެހޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްކަް ްވާނެ ްެއކަންކަން ްމިއަހަރު ްއޮތީމަ ްކަންކަން ްއެ ްބަޖެުޓްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްހުއްާޓްުކްއލިޔަކަށް ްުއއްމީދުަގއި މުގެ

ްދިޔުމަީކް ްނޭނގިގެން ްތަނެއް ްވީުނވީ ްއެކީަގއި ްމިހާރު ްެވސް ްކަންތައްތައް ްބުނި ްޮކށްދޭން ްއަހަރު ްމިދިޔަ އަންނައިރު

ްމަރާމާތުކުރަން ްމަރުކަޒުތައް ްޞިއްޙީ ްަހމަ ްގޮތެްއގައި ްކަމެއް.ްޚާއްޞަ ްހިތާމަކުރާ ްވަރަށް ްވަރު،ްއަޅުަގނޑު ްހުރި ވެފައި

ްގިަން ްިތއްބަވާ ްތަނުގައި ްމި ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްވެސް. ްއިހުސާސްކުެރޭވނީ ްއެކަންކަން ްަރއްޔިތުންަނށް ްރަެށއްގެ ްއެ އެއީ

ްޞިއްޙީް ްދިއްފުށީ ްއުުޅއްވަނީީކ. ްރަްއޔިތުން ްކަމެއް ްަދތީގައި ްކިހާވަެރއްގެ ްނުކުރެވޭނެ ްއިހުސާސެއް ްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ްބަލައިލާ ްމަްއޗަށް.ްމަރުކަޒަށް ްއެނދުތަކުގެ ްފެންފައިބާ ްމިހާރު ްފުރާޅުން ްމިހާރު ްފާރުތަކުން، ްެއއީ ްވެސް އިުރގައި

ްކަންކަންް ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްހަަމ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްރަނގަޅުކުރެވެްނޖެހޭނެ ްތަންތަން ްހުރި ްހާލަތުަގއި ްއެ އެހެންވީމާ،

ްަސރުކާ ްއަދިވެސް ްމީހަކު ްޒިންާމއުފުލާނެ ްކަްނކަމުގެ ްއެ ްކަންބޮުޑާވްކުރާނެ. ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްނެތްކަން ރުަގއި

ްއަހަރުަގއިް ްމިދިޔަ ްދިރާސާުކރައްަވއި، ްވާހަކަތައް ްމިދެއްކި ނޑު ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްޕްރޮޖެ ްހުރި ްހިމަނާފައި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްނުކޮށްެދވުނަސް ްކަމެއް ްއަހަރު ްމި ްައދި ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ކްޓުތަކުގެްހިމެނިފައިވާ

މަސައްކަތްތައްްމިްބަޖެޓުަގއިްހިމަނައިގެންްމިްއަހަރުްކުރިައށްްގެންދަވާނެްކަމަށް.ްރާއްޭޖެގްކޮންމެްތަނެއްގައިްވިަޔސްް

ްވިަޔސްް ްމަރުކަޒެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްނުވަތަ ްވެއްެޖއްޔާ ްމަރުކަޒެއް ްޞިއްޙީ ްުނވަތަ ްވިއްޔާ ްސްކޫލެްއ ްހުރި ބިންގާއެޅިަފއި

ްހުރި ްނިންމައިދެއްވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްްބިންގާއަުޅްއވާފައި ްތަންތަން ްއެ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެއްޖެްއޔާ ތަންތަން

ްއެކަންްެއގޮތަށްްގެްނގޮސްެދއްާވނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްުއއްމީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.

ް
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ް:ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން

ްއަހަރުް ްމި ްއަވަްސެވގަންނާނީ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް. ްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުރިއްޔާ `.ްއައްސަލާމް

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްއިންތިޚާބުކުރެވުނު ްއަދިްهللا ްމަރުޙަބާދެންނެވުމަށް. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށ ޔާމީން

ްނަމޫނާދައްކަ ްރީތި ްޑިމޮކްރެީސގެ ްއާިއްހަމައެއާެއކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުންެގ ްޤަބޫލުކުރައްަވއި، ްބަލި ވައި،

ް ްވޯޓުދެްއވި ްގޮތުަގއިްޫދކޮށްނުލައްަވއި،ްސާބިތުކަމ5ްްާލަްއކ1ްްަރައީސްްނަޝީދަށް ހާސްްަރއްޔިތުްންމިސްރާބެއްްނެތް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްަރއީސް ްލީޑަރު، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހުންނެވި ނިހާޔަތަްށްއެކު

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭ ްައޅުގަ ްގޮތުންްވާހަކަދައްާކއިރު ްބެހޭ ޝުކުރުދަންނަވަން.ްބަޖެޓާ

ް ްމީ ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްސަރުކާރުން ްއޮްތ ްއިންތިޚާބުވެފައި ްމިހާރު ްމީ ްބަޖެޓަކީ 7ްހުށަހެޅިފައިވާ

ްގެ ްއަްށ ްާރއްޖެ ް ްފާހަގަކުރަން.ްފެބްރުއަރީގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެްއކަްނ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސަރުކާުރން ްބަޣާވާުތގެ ނަިއ

ްބޮެޑިތް ްވަރަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެީއ ްބަޖެޓަކީ ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިގެންދާއިުރގަިއ ްބަޖެޓެްއ ހަމައެއާެއކު

2212ްއަހަުރގެްބަޖެޓުގައިްވެސް،2ްްމިްވޭތުވެދިޔަް،ްއުއްމީދުތައްްހިމެނިފައިވާްެއްއޗަކަށްްވާންޖެހޭ.ްއެގޮތަށްްބަާލއިރު

ް ްއަދި ްބަޖެުޓގަިއްެވސް ްއަހަުރގެ 2213ްްވަނަ ްވެްސ،ްއަދި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްބަޖެުޓގަިއ2214ްްވަނަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއަ ްެއއީ ްރައްޔިތުމީހާ ްނޫނިއްާޔ ްއާލާވެ، ްުއއްމީދުތައް ްރައްޔިތުްނގެ ްފެނިގެންނުދޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ މިއްަލްވެސް

ްދުވަހަށްް ްދުވަހުން ްތަނެއް. ްހިމެނިފައިާވ ްކަންތައްތަެކއް ްބޭނުންވާ ްވާން ްމީހަކަށް ް ްހުންނަ ްތެދުވެަފއި ފައިމައްޗަށް

ްޚިދުމަތަކަށްް ްފޯރުކޮށްދެވޭ ްއެއީ ްރައްކާތެރިކަން ްއިޖުތިމާޢީ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްދާ ްދަށަށް ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްތަން ްވަީންނުވެދާ ްާރއްޖެ ްނިޒާމުން ްދަތުރުފަތުރުގެ ްސަރުކާުރަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްފެނިގެންދަނީ. ށް

ގުުޅވައިލާފަ.ްނަމަވެސްްމިއަުދްއަޅުަގނޑުްނިސްބަތްވާްއަްއޑޫްސިޓީަގއިްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްވަނީްއެްއކޮށްްހުއްޓިފަ.ް

މެއްްހައްުލކުރުމަށްްޓަކައިްަކނަޑއެޅިފަިއވާްތަނެއް.ްއަޅުަގނަޑކަށްްނުފެނޭްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްއެްކަމަށްްއެްއވެސްްކަ

ްއެީއް ްައކީ ްސިޓީ ްއުފެއްދުމަށްަފހު،ްއައްޑޫ ްކައުންސިލްތަެކއް ނޑައަޅައި ްކަ ްޤާނޫނަކުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު އަދި

ންސިލުންްޤާނޫނާްސިޓީއެްއގެްގޮުތަގއިްއޮތުމުންްސިޓީްކައުންސިލެއްްވަނީްއިްނތިޚާބުކުރެވިފަ.ްނަމަވެސްްއެްސިޓީްކައު

ްގޮުތގެްމަތިންްދަުއލަތަށްްހުށަހަޅާ،ްއެްސިޓީްހިންގުމަށްްޓަކައިްބޭނުންވާްޚަަރދުްމިހާތަނަށްްދުވަހަކުްވެސްް އެްއގޮތްވާ

ް ްރާއްޖޭގެ ްފާހަގަކޮށްލަން.ްކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާއިރުަގިއ2ްްލިބިފައިނުވާކަން ްއަށް ްއާބާދީ ްބޮޑު ްއެންމެ ވަނަ

ްބަލާއިުރގަިއްްރައްޔިތުންނަށް ްއެގޮތަށް ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްބޭނުންވާނެ ްޓަކައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ްބޭނުންކުރާް ްސިޓީަގއި ްއަްއޑޫ ްތަނެއް. ްއިސްކަންދޭންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެއއީ މަގުތަކަކީ

ްއަދަ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ްއިތުުރެވ، ްއަދަދު ްފެންވަެރްއގަިއްވެހިކަލްތަުކގެ ްރަނގަޅު ްަމުގތައް ްއިތުރުވަމުންދާއިުރގައި ދު

ްޕީ.އެްސ.ައއި.ީޕް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްނަމަވެސް ްދެެކން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެއީ ހެދުމަކީ

ްދެިވފައިވާ ްއަހަމިއްޔަތުކަމެއް ްކަމަށް ްމި ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް ްެވސް ްތެރެއިން ނޑަކަްށްްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ްއަުޅގަ ތަނެއް
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ްެއް ްޮގއްސަ. ްހަލާކުވެ، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްއެ ްލިންކުރޯޑު ްއަހަރުވެފަިއވާ ްދިހަވަރަކަށް ްމިހާރު ްހަމައެއާއއެކު ނުފެނޭ.

ނޑަކަށްްމިްބަޖެޓަކުންްފެންނާކަށްްނެތް.ްއަދިްހަމައެއާއެކުް ވަަނ2211ްްމަގުްމަރާމާތުކުރުމަށްްބޭނުންވާްބަޖެޓެއްްއަޅުގަ

ްވަރަ ްސެންޓަރުްއަހަރު ްކޮންވެންޝަން ްއިުކއިޓޯރިައލް ްޤާއިމުކުރެވުނު ްސިޓީަގިއ ްައއްޑޫ ްކޮށްގެން ްޚަރަެދްއ ްބޮޑު ށް

ްވަނީް ްފެންނާކަށްްނެތްްމިްބަޖެޓުްތެރެއިންްވެސް.ްއެްތަން ބެލެހެއްޓޭނެްއެްއވެސްްިނޒާމެއްްައޅުަގނޑަކަށްްމިހާތަނަށް

ްވާއި ްކަމަށް ްދަށުގައި ްބެލުމުގެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެްއވެްސްހައުސިން ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްަތން ްއެ ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ުރަގއި

ްއިންތިޚާބީް ްމިއަުދގެ ނުޑ ްައުޅގަ ްވެްސ ްތެރެއިްނ ްަބހުސްގެ ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެނތް. ްހިނގާފަެއއް މަސައްކަތެްއ

ްކައުންސިލާް ްސިޓީ ްއަްއޑޫ ްބެލެހެއްޓުން ްތަން ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްސަރުކާރަށް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމޫނުމަތި ްސިޓީގެ ްއަްއޑޫ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެއީ ހަވާލުކޮށްދެްއވުމަށް.

ްތަނުންް ްއެ ްއަދި ްބެެލހެއްޓުމާ، ްރީތިކޮށް ްތަން ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްއެއީ. ްތަނެއް ްިސފަކުރެވޭ ްގޮުތގައި ްތަނެއްގެ ފެންނަ

ްައއް ްއެއީ ްލިބުމަކީ ްޚިދުމަތްތައް ނޑުްދޭންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްކުރިއެރުމެއްކަން ްލިބިގެންދާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްސިީޓގެ ޑޫ

ްކޮންެމގޮތެްއވިަޔސްް ްއެއީ ްޚިދުމަތަކީ ްކަރަންޓުގެ ްވެފައި، ްތަނަކަށް ްބޮޑު ްއާބާދީ ްރައްޔިތުްނެގ ފާހަގަކޮށްލަން.

ްއަ ްފާހަގަކުރެވެނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްާވއިރުަގއި ްކަަމކަށް ްބޭނުންވާ ްކަރަންޓުެގްރައްޔިތުންނަށް ްސިީޓގައި ްއޑޫ

ްދުވަުހް ްގިނަ ްެއއީ ްއިންީޖނުތަކަކީ ްބާވެ، ްއިންޖީނުތައް ްއެ ްސަބަބަކީ ްތަން. ްނުދެވޭ ްގޮތުަގިއ ްއެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތް

ބޭނުންކުރުމުގެްސަބަބުންްމިާހރުްދަތިތަކެއްްއެްބޭނުންކުރުުމގަިއްހުރިްތަެކއްޗަށްްާވއިރު،ްއަދިްހަމައެާއއެުކްމިހާރުްހުރިް

ްއެކަމާްްކެޕޭސިޓީ ްބަޖެޓުގައި ްނުވާތީ،ްމި ްކެޕޭސިޓީއަކަށް ްޚިދުމަތްދެވޭނެ ްކަރަންޓުގެ ްއަށް ްސިޓީ ްއަްއޑޫ ްމުޅި ްެއއީ އަކީ

ްސަރުކާުރަގއިް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޭނުން. ނުޑްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅގަ ްހިމެނިފައިނުވާކަން ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްެވސް ްގޮތުން ގުޅޭ

ްސިީޓގައި ްއައްޑޫ ްޚިދުމަތް ްނަރުދަމާގެ ްބަޣާވާތަށްފަހުްްފެނާއި ްނަމަވެސް ްފެިށފަ. ްމަސައްކަތްަތކެއް ްވަނީ ާޤއިމުކުރުމަްށ

ްކުެރވޭނެކަމުެގް ްއެކަން ްަވރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްސަރުކާރުަގއި ްމަނިކުގެ ްޙަސަން ްވަޙީދު ްައއިސް، ްހުއްޓުމަކަށް އެކަން

ް ްވަަރކަށް ްކޮންމެވެސް ްގޮުތަގއި ްދަްއކާލުމުގެ ްނަމެއްގައި ްއަދި ްކުަރއްަވއި ްނަމަވެްސްއިޝާރާތެއް ްމަސައްކަތްކުެރވުނު އެ

ްެވްސް ްކަންތައް ނުޑްއެދެނީްއެ ްއޮތީްހުއްޓިފަ.ްނަރުދަމާގެްޚިދުމަތެއްްައއްޑޫްސިޓީއަކުންްނުލިބޭ.ްއަުޅގަ މިއަދުްއެކަން

ްައއްޫޑް ްމަޝްރޫޢު ްަނރުދަމާގެ ްއެދެން،ްފެނާއި ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްހިމެނިގެންިދއުން. ްބަޖެޓުގައި މި

ްސިޓީގަް ްމި ްފަހަރަކ2214ްްުއި ްކޮންމެ ްހުށަހެޅޭ ްބަޖެޓު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމަވައިދެްއވުމަށް. ްއަހަރު ވަނަ

ރައްޔިތުންްވެސްްމިްބަޖެޓާްދޭތެރެްހަމަްބޮޑެތިްއުއްމީދުތަކެްއްކުރޭ.ްއެގޮތުންްއަްއޑޫްސިޓީގެްރައްޔިތުންްމިްވޭތުވެދިަޔް

ްއެދެ ްއަހަރުތަކުގައި ްގިަނ ްދުވަސްތަުކގަިއ، ްއަްއޑޫަގިއްގިނަ ްހޮސްޕިޓަލެއް ްފެންވަރެއްގެ ްރަނގަޅު ްދަނީ ްމި މުން

ް ްނުދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަޔަށް ްމިއަދާ ްބަޖެޓެްއ ްނޯންނަ ްވާހަކަ ްހޮސްޕިޓަުލގެ ްއެ އެނދުެގ122ްްޤާއިމުކުރުމަށް.

ްހަމައެއާެއކުްސަޢޫދީް ްބަޖެުޓގަިއްހިމަނާފަ.ްއަދި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްޮއވޭ ްއެބަ ްވާހަކަ ްއޯފިްޑްހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފަންޑުންނާއި

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްކޮންމެް ފަންޑުންްއެހީތެރިކަންްލިބޭްވާހަކަ.ްލޯނުގެްއެހީްލިބޭްވާހަކަ.ްބޮޑެތިްއަދަދުތަކެއްްއަުޅގަ
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ްވާނީްަދއްކާފަ.ް ްކޮންމެްބަޖެޓުްބަހުސެްއގަިއްމިްވާަހކަްައޅުަގނޑު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއޮންނަްަތން.ްއަދި ބަޖެޓެއްަގއިްވެސް

ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުެރިވފައެއް ްއެކަން ްވެސް ްހަމަޔަށް ްމިއަދާ ްހުރީ،ްނޫނިއްޔާްްރައީސް. ްއުްއމީދުކޮށްގެން ނޑު އަުޅގަ

ް ްޮއތް ްއުއްމީދެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑު ްނަމަ،ްއަޅުގަ ްނައި ްހޮސްޕިޓަލ2212ްްުބަޣާވާތް ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްއަޅު ްހަމައަށް ްކަމަށް.ްނަމަވެސް،ްމިއަދާ ްވެްސްލިބިގެންދާނެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްނުވޭ.ްމި ްކަމެއް ްއެ ަގނުޑމެންނަކަށް

ްެއް ްހަމަ ްތެޭރަގއި ްއެހީތަކުގެ ްލޯނުގެ ްލިބޭ ްހުރި، ްފެންނަން ްވެސް ްބަޖެޓުން ްމިއަހަރުގެ ްއޮތް. ްއެަބ ްހިމަނާފައި އެކަން

ްޕީ.އެސް. ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްއޮތް.ްއަދި ްއެބަ ްވާހަކަ ްތެރޭގަިއްހޮސްޕިޓަލުގެ ްޕްރޮގްރާުމގެ އައި.ޕީ

ނޑުމެންނަށ15ްްްމިްހޮސްޕިޓަލަށްްޚަރަދުކުރުމަށްްޓަކައިް މިލިއަންްރުފިޔާްއޮތްްވާހަކަ.ްއަދިްހަމައެާއއެުކްމީގައިްއަުޅގަ

ްއިމާރާތްކުރުމަށްް ްހޮސްޕިޓަލް ްއެ ްއަދިވެސް ްހަމަޔަށް ްމިއަދާ ްނަމަވެސް ްގޮުތގައި ްކަމެއްގެ ްހިނގަމުންދާ ްފެންނަނީ މި

ްދަތިކަްންްޓަކައި ްބިމުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފާހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮށްފައިނުވާކަން ްމަސަްއކަތެްއ އެްއވެސް

ްއެކަންް ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްައއްޫޑ ްއަކީ. ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްތަނެއް ްބޮޑުވެފަިއވާ ްވަރަށް ްދަތިކަްނ ްގެދޮރުގެ ނޫނިއްޔާމު

ްމަޝްރޫޢުތަެކއް ްޓަކައި ްހިއްކުމަށް ްބިން ްފިނޭންސްްްދަނެގެން، ްވަނީ ްބަޖެޓު ްެއ ްބަޖެޓުކުރުމަށްފަހު، ހިްނގުމަށް

ްވެސްް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްހައުސިން ްއެދި ްހިމަނައިދިނުމަށް ްތެރޭަގއި ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްފޮނުވާފަ. ްއަށް މިނިސްޓްރީ

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަން.ްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސް ަރއްޔިތުންނަށްްްފޮނުވާފައިްާވއިރުަގއި،ްއެްބަެޖޓުްހިމެނިފައިނުވާކަންްއަުޅގަ

ްސިީޓް ްައއްޑޫ ްެވސް ްދުވަހަކު ްހަމަޔަށް ްމިއަދާ ްބަޖެޓު ްއެދޭ ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްއަްއޑޫ ްޓަކައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ްމުސާރަް ްހަމައެކަނި ްބަޖެޓެއް. ްކުޑަ ްވަރަށް ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްވެސް ްމިއަދު ްނެތް. ްލިބިފައެއް ކައުންސިލަށް

ްއައްް ްބަޖެޓެްއ ްެދވޭވަުރގެ ްިސޓީްކިރިޔާ ްައއްޑޫ ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްތަން. ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ޑޫ

ްެއް ްދައުލަތުން ްސަރުކާރުން، ްއަދަދުތައް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްަކއުންސިލުން ްއެ ްބަޖެޓު، ްބޭނުންވާ ްއެ ްޓަކައި ހިންގުމަށް

ް ްޓަކައި ްޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ްގާތުން ްރައްޔިތުންނާ ްފޯރުކޮށްދިނުން. ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއާވްބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްފަހިކުރަންޖެހޭނެ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮްތ ްޚިދުމަތްދެވޭނެ ްއެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ކައުންސިލުތަކުން

ްއަދަުދް ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްހުށަހެޅި ްދައުލަތަްށ ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްައއްޫޑ ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަާލއިރު އެގޮތަށް

ް ްރަނގަޅުކުރުމާ،421ްްގާތްަގނޑަކަށް ްޚިދުމަތް ްކަރަންުޓެގ ްދެންނެވި ްމި ްޭއގެތެޭރގައި ްއަރާ. ްއަށް ްރުފިޔާ މިލިއަްނ

ްއިމާރާތްކުރެވޭނެް ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޯތިގެދޮރު ްއަދި ްދިއްލުމާ، ްބައްތި ްމަގު ްމަރާމާތުކުރުމާ، ްމަގުތައް ްހެދުމާ، މަގުތައް

ްހަމައެ ްއަދި ްމަސަްއކަތްކުރުމާ، ްއެ ްބިންތަކަށްްގޮތަށް ްނަގާ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނެގ ްބޭނުންވެގެން ްދައުލަަތށް އާެއކު

ބަދަލުދިނުމުގެްގޮތުންްބޭނުންާވްފައިސާްއާއިްބިންްިހއްކުމާ،ްމިހެންގޮސްްމިްހުރިހާްކަމެްއްހިމަނާފައިްއެބަްހުރި.ްއަިދް

ްއޮތުމާ ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްޤާނޫުނަގއި ްއެ ްެވސް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްވެްސްްޕްރީސްކޫލްތަކަށް ްބަޖެޓު ްއެ އެުކ،

ްބަޖެޓުް ްފާހަގަކުެރވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަހަރު ްދެ ްމިދިޔަ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްައޅުަގނުޑ ހިމަނާފައިވާކަން

ްކައުންސިލުެގް ްއެ ްހަމައެކަނި ްވަނީ ްލިބިފައި ްކައުންސިލަށް ްއެ ްނިމިގެންދިޔައިރު ްައހަރުތައް ނިމިގެންދިޔައިރު،ްނޫނިއްޔާ
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ްލި ްމުސާރަ ްަޤއުމަށްްމުވަްއޒަފުންގެ ްޓަަކއި، ްދީނަށް ްހަމައެާއއެކު ްދެން ްނެތް. ްވެފަެއއް ްެއކަމެއް ްއޭެގއިތުރަށް ބޭަވރަށް.

ްތިބެގެްން ްއަރަިއ ްވެރިކަމަށް ްރާއްޭޖގެ ްގެނައުމަށްފަހު ްބަޣާާވތް ްމި ްކިަޔިއގެން ްޓަކައޭ ްދީނަށް ްޚާްއޞަކޮށް ޓަކައި؛

ްވެްސް ްހަމަގައިމު ްއ2211ްަމަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި، ްަވނަ ްބަޖެޓުަގއި ްބަޖެޓުަގއ2212ްްިހަރުގެ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްކަެމްއް ްއެ ްނަމަވެސް ްބަޖެޓުކުރެިވފަ. ްވަނީ ްޤާިއމުކުރުމަށް ްސެންޓަެރއް ްއިސްލާމިކު ްހިތަދޫގައި ްސިީޓގެ އަްއޑޫ

ް ްެވގެނެްއނުދިޔަ. ްމިސްކ2213ްިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކުޑަ ްކުޑަުކރުމަށްފަހު، ްއެއަްށވުރެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަުރެގ ތެްއްވަނަ

ް ނުޑމެންނަށްްއެްކަމެްއްއަިދއެްއ2213ްްއެޅުމަށްްބަޖެޓުކުެރވިފަިއވޭ.ްަނމަވެސް ވަނަްއަހަރުްނިމިގެންްމިްދަނީ.ްއަުޅގަ

ްއަޅާފަިއވާްމިސްކިެތއްް ްރަީއސް،ްސަުރކާރުން ްބޭނުންޭވްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަަގކޮށްލަން ްފުރުަޞތުގައި ްމި ނޑު ނުވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުްއެދެންްމިއަދުގެްމިްއިންތިޚާބީްސަރުކާރުން،ްއަދިްހިތަދޫގައިްނެތްކަންްއެއީްއަުޅގަ ނޑުްފާހަަގކޮށްލާްކަމެއް.ްައޅުގަ

ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްމެންބަރުން،ްއަްއޑޫްސިޓީގެްހިތަދޫަގިއް އަޅުަގނޑުމެްނގެްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައި

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްޓަކައި ްއިމާރާތްކުުރމަށް ްމިސްކިތެއް ްމިއަދުންްބޮޑު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިމަނައިދެއްވުން. ނަށް

ްމިހެންގޮސްް ްދަންނަވާލީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެއީ. ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ްމުހިއްމުކޮށް ްވެސް މިއަދަށް

ް ްދިގު ްއެއީ ްއިމާރާތްކުރުން ްހޮސްޕިޓަލް ްހުރި. ްއެަބ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭނުންވާ މުއްދަތެއްްރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްބަލައިލިން ްބަޖެޓުްނ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުެރވޭތީެވ، ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ނަގާނެ

ްނަމަވެސް ްހިމެނިފަިއޭވތޯ. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްތެރެއިްނ ްޚަރަދުތަުކގެ ްުކރެވޭ ްޓަަކއި އަޅުަގނަޑކަށްްްބޭސްފަރުވާކުރުމަށް

ްބަ ްމި ްައޅުަގނަޑަކށް ްހަމަޔަކަށް ްމިއަދާްމިއަދާ ްައކީ ްސިީޓ ްއަްއޑޫ ްތަނެއް. ްހިމެނިފަިއވާ ްކަމެއް ްެއ ްނުފެނޭ ޖެޓަކުން

ްފޯުރކޮށްދެޭވް ްޚިދުމަތެއް ްއެކަީށގެްނވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްހޮސްޕިޓަލުން ްހުރި ްމިހާރު ްވެސް ްބަލާއިރުަގއި ހަމަޔަށް

ްއެީއްތަނެއްްނޫން.ްސަބަބުތަކެއްްެނތިއެއްްނޫން.ްއިމާރާުތގެްބާކަާމ،ްއަދިްއެތާްބޭނުން ކުރާްސާމާނު،ްއާލާތްތައްްވެސް

ްހުރި.ް ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްބައިވަރު ްގޮސް ްމިހެން ްނެތުމާ، ްޑޮކްޓަރުން ްވުާމއި ްތަކެއްޗަށް ްހުރި ްދުވަްސވެފައި ޒަމާންވެ،

ްއެހެންކަމަށްވާއިރު، ްދަނީ. ްމި ްދާތަން ްނުދެވި ްވެސް ްމުސާރަ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްތާށިކަމުން ްބަޖެޓުގެ ްހަމަ 9ްއަދި

ްރަނގަުޅކުރަްންއަޅުަގނޑުމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފެންވަރު ްޚިދުމަތުގެ ްބަލައި،ްޞިއްޙީ ްތަނަކަށް ްއާބާީދއެްއްއޮންނަ ްބޮޑު ން

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާބީ ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްއުްއމީދުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ޔާމީނުގެްهللا

ނ ޑުްވަރަްށްބޮޑަށްްއުއްމީދުކުަރން.ްހަމައެއާެއކުްދަންނަވާލަްންވެރިކަމުަގއިްއެްކަންތައްްރަނގަުޅވެގެންދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްގިަން ްވަރަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްާވއިރު، ްސަރުކާރަކަށް ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްސަރުކާރަކީ ްިއންތިޚާބީ ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ބޭނުންވޭ

ްދި ްކައިރިއަށް ްރައްޔިުތން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްެއ ްހިފަިއގެން ްމެނިފެސްޓޯއެއް ްހުރި. ްއެބަ ްެއްވަޢުދުތަކެއް ަޔއީ.

ްބޭނިޔަސް،ްނުބޭނިޔަސްް ްމަސްވެރިން،ްމަސް ްވިދާޅުވާހެން ްއެ ްބޭފުޅުންްވެސް ްމަތިން،ްއެހެން ްގޮތުގެ މެނިފެސްޓޯގަިއވާ

ދޭންޖެހޭްލާރިްދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްައދިްހަމައެއާއެކުްދަނުދވެރިންނަށްްލިބެންޖެހޭްފައިސާްވެސްް

ނ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްވެްސްލިބެންޖެހޭނެ ްރަްއޔިތުން ްައއްޫޑްސިޓީގެ ްދާއިރާގެ،ްނޫިނއްޔާމުން ްއަޅުަގނުޑގެ ްޤަބޫލުކުރަން. ުޑ
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ްކުރާްތަނެްއްައއްޫޑްސިޓީްައކީ.ްއަްއޑޫްސިީޓަގއިް ްެއހާްބޮޑަށްްބޭނުންވާނެ.ްަދނުޑވެރިކަން ހަމަްއެްކަންަތއްތައްްހަމަ

ނޑުވެިރކަންްކުރުމަށްްޓަކަިއްބޭނުންވާްއާލަތްތަކާ،ްއަދިްމިހެންގޮ ސްްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްމިްސަރުކާރުންްއެހީތެރިވާނެްދަ

ްމެނިފެސްޓޯގަިއް ްއެ ްފެނިގެންދިޔަ، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަދަްއކާއިުރަގިއ ްޞިއްޙީ ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްވާހަކަ.ްއެހެންކަމަްށވާ ްހުންނާނެ ްޑޮްކޓަރެއް ްަރއްޔިަތކަށް ްތަން؛ްކޮންމެ ްިލޔެފަިއްއޮތް ްފަރާތުން އިުރ،ްއެީއްޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްސަުރކާރެއް.ްވަރަށްް ްއޮތީ ްމި ްާވންޖެހޭނެ.ްމިއަދު ްއެނގޮތަށް ްކަްނނޭނގެ.ްއެކަން ްޚަބަރެއް ްއުާފވެރި ވަރަށް

ްތެރެއިން، ްކޯލިޝަނެއްގެ ނުޑ9ްްފުރިހަމަ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްއެކަންކުެރވެން ްތެރެއިން ްކޯލިޝަނެްއގެ ބޮޑުސިްނގާ

ްކޯލިޝަންގަް ްއެ ްވާތީެވ،ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްކުެރވޭނެވަުރެގ ްއެކަން ްބޭފުުޅންނަކީ ްބަިއވެރިވެިތއްބެވި އި

ް ްވަީނ. ްއެ ްވޯޓުދީފައި 1ްްރައްޔިތުން ްައޅުަގނުޑ11ްްލައްކަ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު، ްލިބުނީ. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވޯުޓ ހާސް

ނާްއެކު،ްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްހަމަހަމަވާނެްހާސްްރައްޔިތުނ5ްްލައްކ1ްްަދެކެނީްބާކީ؛ްއެްބޭފުޅުންނަށްްވޯޓުނުދެްއވާް

ްއަްއޫޑް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްކޮށްެދއްވާެނ ްކަންތައްތައް ްއެ ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ގޮތަށް

މިހާރަކުްސިޓީގެްބަނދަރުތަކަށްްބަލާއިރުގައިްައއްޑޫްސިޓީްައކީްލަފާފުރުމުގެްދަތިކަންްބޮޑުްތަނެކޭްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ނޑުމެންނަށްް ދެންނެވޭކަށްްނެތް.ްނަމަވެސްްމުދާްބޭލުމުގައްޔާްއަދިްއެހެިނހެންްކަންކަން،ްކަންަތއްތައްްކުރުމުގަިއްއަުޅގަ

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްކަމެްއގެ ްމުހިއްމު ްއެީއ ްނިންމުން ްބަނދަރު ްހުޅުމީދޫ ްމުހިއްމު. ްވަރަށް ބަނދަރުތައް

ްއަ ްނޫނަސް ްދާއިރާ ްނިސްބަތްވާްއަޅުަގނުޑގެ ްއަށް ްސިޓީ ްައއްޫޑ ްވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ްސިީޓެގ ްައއްޑޫ ނޑު ޅުގަ

ްވަނީްނިމިފަ.ް ްބަނދަރުްއެ ްކަމެއްްނޫން.ްފޭދޫ ްދެއްކުްންއެއީްނެތް ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްހައިސިްއޔަތުން މެންބަރެއްގެ

ްބަ ްމި ްއެއީ ްބިންހިއްކުން ްހުޅުމީދޫ ްނުނިމޭ. ްއެއްކޮށް ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްކަމެއްްހިތަދޫ ްހިމެނެންޖެހޭ ްތެރޭގައި ޖެޓު

ްބިންހިއްކުމުގެް ްފޭދޫގެ ްމަރަދޫފޭދޫ، ްއޮންނަންޖެހޭ، ްބިންހިއްކުން ްހިތަދޫ ްހަމައެއާއެކު ްޤަބޫލުކުަރން. ްައޅުަގނޑު ކަމުގައި

ް ްކަންތައްތަކެއް ްއެ ްތެރެއިން.ްނަމަެވސް ްޕްރޮގުރާމުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްހިމެނެންޖެހޭނެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެސް ނެތް.ްވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއިްވާހަކަދަްއަކމުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާަފއިާވނެްއައްޫޑްސިޓީެގްހިތަދޫގެް

ނޫރާނީްސްކޫލުގެްކްލާސްރޫމުްބަރިއެްއގެްވާހަކަ.ްއެކަންްެވސްްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގިއްވެސްްހިމެނިފައެއްްނެތް.ްމިް

ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއިތުރުކުާރްްއަހަރުގެ ްކްލާސްރޫމުތައް ްސްކޫލުތަުކގެ ްބައެއް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްނެތް. ހިމެނިފައެއް

ް ްމިދިޔަ ްހަމައެާއއެކު ްއޮތް. ްއެބަ ްފެންނަން ނަޑށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްމި ނުޑ2ްްވާހަކަ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި އަހަރުގެ

ށްްހިތަދޫގައިްއެބަްއޮތްްހާހެއްހާްގޯތިްގެދޮރުްނޭޅިފަ.ްދަންނަވާފައިވާނެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްައއްޑޫްސިީޓގެ؛ްޚާްއޞަކޮ

ނޑުމެންނަށްްެގދޮރުގެްމުހިއްމުކަންްބޮޑުވެަފއިް އެއީްއެްރަްއޔިތުންގެްއެްޤާިބލުކަންްނެތިގެން.ްއެހެންކަމަްށވާއިުރ،ްއަުޅގަ

ްފަހި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްދައުލަުތން ްމަެގއް ްކޮންމެވެސް ްކޮށްދެވޭެނ ްއެކަން ްއޮތީ. ްއެގޮތަށްްމި ކޮށްދޭން.

 ބަލާއިރު...

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަދުްރިޔާސަތަށްް ްމެންބަރުްޢަލީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްގެންގޮސްދެްއވުމަށް މިްހިސާބުންްޖަލްސާްކުރިއަށް

ް ްމިހާރު ްާވހަކަދެއްކުމަށް ްބަޖެޓަށް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަުރވަނީްވަަޑއިގެންެދއްވުން ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު އަުޅގަ

ްޙަމީދަށް.ްهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުް

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމްދޫންްޢަބްދުއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަ

ްއަވަސްް ްހަމަ ްވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްމިް`ްޝުކުިރއްޔާ ެވގަންނާނީ

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްކާމިޔާބުކުރަްއވާފަިއވާ ްެއްهللاްއިންތިޚާބު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ޔާމީން

ްތަހާނީއެްއް ްމަރުޙަބާޔަކާއި ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްޖަމީލަށް ްޑރ. ްރައީސް ްނައިބު ްމިހާރުގެ ްރަނިންމޭޓު؛ މަނިކުފާނުގެ

ް ްމިގޮތުން ްމަސައްކަްތކުރެްއވި،ްދަންނަވަން.ްހަމަ ްއެއްބާުރލައިގެން ްކަމުގައި ްމި ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ްވެސްް ްއިްސވެރިންނަށް ްޕާޓީތަކުގެ ްއެ ްމެންބަރުންނަށާއި ްހުރިހާ ްޕާޓީތަކުގެ ްެއކި ްމަސައްކަްތުކރެއްވި ްއެކު ޕީ.ޕީ.އެމާ

ގއ.ްއަތޮޅާިއްރ.ްއަތޮޅުަގއިްމަަސއްކަްތކުރެްއިވް،ްއަޅުަގނުޑްހަމަްޝުކުރާިއްމަރުޙަބާްދަންނަވަން.ްަވކިންްޚާްއޞަކޮށް

ްުޝކުރަާކިއް ްމަރުޙަބާޔަކާއި ްޚާއްަޞ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްަމސައްކަތްކުެރްއވި ްކެމްޕޭނުަގއި ޕްރޮގުރާމް؛

ްއެް ްގެންަދވާ ްހުވާުކރައްވަމުން ްމިހާރު ްމީގެއިތުރުން ްހަަމ ްއާދެ، ްބޭނުްނވޭ. ނޑު ްައުޅގަ ްދަންނަވަން ކިެއކިްތަހުނިޔާއެއް

ްވެްސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހަވާލުވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއިސްމަޤާމުތަކަށް ްއެހެނިހެން ްމަޤާމުތަކަށާއި ްކެބިނެޓު ސިލްސިލާތަކުަގއި

ްބަހުސްް ްބަޖެޓުގެ ްނުވަތަ ްކުރިއަށްދާިއރު ްމިއަދު ްމަސައްކަތް ްބަޖެޓުގެ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވަން ްމަރުޙަބާ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްއަުޅަގނ ްކުރިއަށްާދއިރު ްައޅުަގނޑުމެންެގްމިއަދު ްމިއަދު ްޙަޤީޤަަތކީ ްެއއް ްހާމަވެގެންދާ ްވެްސ ްއެންމެނަށް ޑުމެން

ްދެންް ްބަޖެޓެކޭ. ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްސަރުކާރުން ްނިމިގެންދިޔަ ްމި ްފަހުން ްއެންމެ ްބަޖެޓަކީ ްވާ ްމި ކުރިމަތީގަިއވާ

ފަދައިން،ްމިްބަޖެޓަށްްއަސްލުްވަރަްށްްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްފަހުންްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްވެސްްމިއަުދްމަޝްވަރާކުެރވުނު

ް ްއޮތް ްކުިރއަށް ްއިރާދަފުޅުުކރެއްިވއްޔާ ްބަދަލުތަކެއް ްމ5ްްިބޮޑު ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްގެނެވޭނެ.ްދެން ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ް ްރިވިުއކުރަްއވާފައި ްރިޢާޔަތްކުރައްވަިއ، ްމަޖިލީހަށ5ްްްބަޖެޓު ްމި ްނުވަތަ ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް، ްތެރޭގައި ްދުވަުހގެ

ްނަމަވެސްް ްކުރެިވގެންދާނެ. ްބަޖެޓަށް ްމި ްދިރާސާތަކެއް ްފުްނ ްތަންކޮޅެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީމާ،

ނުޑްދަންނަވަންްބޭނުންވާްބައެއްް ދިރާސާކުރަންްނުވަތަްރިވިުއުކރުމުގެްމަސައްކަުތގެްތެރޭގައިްއިސްކަންދެްއވުމަށްްއަުޅގަ

އަުޅަގނޑުްޤަބޫލުުކރާްގޮތުަގއިްޕީ.ޕީ.އެމާްގުޅިފަިއވާްޕާޓީތަުކގެްމެނިފެސްޓޯތަްއްްނުކުތާތައްްއެބަްހުރި.ްޭއގެތެޭރގައިްހަމަ

ްމަސަްއކަތެއްް ްކުރެވެންހުރި ްހަމަ ްވެސް ްތެރޭަގއި ްއަހަރު ްފުރަތަމަ ްުނވަތަ ްއެޅުމަށް، ްބާރެްއ ްޓަކަިއ ތަންފީޛުކުރުމަށް

ްއިސްް ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް ްބައި ްިއްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ްޓަކަިއްބަޖެޓު ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްކުރުމަށް ކަންދެއްވާެންަކމަށް

ްގޮތެްއގަިއް ްޢާއްމު ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ްއޮތް ްފެނިފައި ްއެންމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން
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ްރައްޔިތުންގެ ްކަންތަކަށް ްހުންނަ ްކުރަން ްބަޖެޓުން ްފަހަރަށް ްގިނަ ްމަސައްކަތްކުރެްއވެމުންދާއިރު ްއަސްލު ްބަޖެޓަށް

ްގެނައުމަށްް ްފައިސާ ްޭބނުންވާ ްޓަަކއި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްބަެޖޓު ްއެ ްރުހުންދޭއިރު، ްމަިޖލީހުން ްރައްޔިތުން ރުހުންދޭއިރު،

ްފަހަރަށްް ްބަެއއް ްމަަސއްކަތްތަކަްށ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކަިއ ްހޯދުމަށް ްއާމުދަނީ ްޓަކަިއ، ްއިތުރުކުރުަމށް ްރެވެިނއު ޓަކައި،

ްއަޅުަގނ ްސަމާލުކަންނުދެވި. ްއެދެން،ްހުންނަނީ ްއަރިހުން ްެމންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްއަދަބުވެިރަކމާ ްވަރަށް ުޑ

ްމަޖިލީހުެގް ްޕްރޮގުރާމުތަކަށް ްނުވަަތ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް، ްއިތުރުކުުރމުގެ ްެރވެނިއު ްހުށަހަޅުއްވާ ްމިނިސްޓްރީން ފިނޭންސް

ްތަންފީޛުކުރު ްކަންކަން ްމި ްދެްއަވއި ްއެއްބާރުލުމެއް ްބޮޑު ްވީހާވެސް ނޑުމެންނަށްްފަރާތުން ްއަުޅގަ ްޓަކައި މަށް

ްލާބަޔާއިް ްހަމަ ްަރއްޔިތުންނަށް ްެއކިެއކި ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްމަސައްކަަތކީ ްކޮންމެ ްކުރާ ްމިޮގތުން ްއެއީ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ް ްވާތީ. ްކަމަށް ްކަންތަްއތައް ްގެނެސްދޭނެ ްމަސައްކަތްަތކަށ2213ްްމަންފާ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްފެށިފަިއވާ، ަގއި

ްމިހާރުްއިސްކަންދެްއވަް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެއްްއެކުލަަވއިލުމަކީްވެސް ްފަދަ ްކުރިއަްށގެންދާނެ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްމި އިގެން

ް ްމީގެއިތުރުން ްވާހަކަ. ްެއއް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްބޭފުޅުންނަށް ްމަސަްއަކތްކުރަްއވާ ްރިވިުއގެ ްބަޖެޓު ވަނ2213ްްަމި

ްބަޖެ ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްވެްސްއަހަރަށް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހުރި ްނުފެށިފައި ްމަސައްކަތް ްއަދި ޓުަގއި

ނޑުްދެކެން.ް ސަމާލުކަންްދެއްވަިއ،ްމިްމަްޝްރޫޢުތައްްހިމެނިގެންދިއުމަކީްވެސްްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުގައިްއަުޅގަ

ވަތަްެއއްްވެރިކަމުންްއަެނއްްއެއީްއެއްްސަރުކާރުންްއަނެއްްސަރުކާރަށްްމަސައްކަތްްބަދަުލވެގެންދިަޔކަމުަގއިްވިޔަްސ،ްނުް

ްފުއްދުމަށްް ްޙަޤީޤަތުގައި ްވަޢުުދތައް ްކޮށްފައިވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްބަދަލުވެގެންދިޔަ ްސަރުކާރު ވެރިކަމަށް

ްޓަކައިް ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްބަޖެޓުތަްއ ްފާސްކޮށްފައިވާ ްނުވަތަ ްތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ޓަކައި،

ްއިސްކަ ްމިގޮތުން ްގެންދަންޖެހޭ. ްއެބަ ްދިނުމުން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަޝްރޫޢުތަކަށ2213ްްްންދޭން ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްއަހަރު ވަނަ

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްއިސްކަންދިނުމަށް ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެ ްވާނަމަ، ނުފެށި

ވަނަްއަހަރ2213ްްުއިރުްމިހާރުްބައެއްްމަސައްކަތްތައްްމިދިޔަ،ްދަންނަވަންްބޭނުންވޭ.ްއަޅުަގނޑުގެްދާއިރާްއަށްްބަލައިލާް

ްކަމަށްް ްޕެންޑުކުރެވިަފއި ްވަނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަސައްކަތްތައް ްގިނަ ްއެކަމަކު ްފެށުނު. ްމަސައްަކތްތައް ްބައެއް ްހުރި ފެށެން

ްފަށާފައިވާް ްބޭނުންވޭ.ްނަމަެވްސްއެްމަޝްރޫޢުތައް ްފާަހގަކޮށްލަން ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްެއކުްއަޅުަގނޑު ްއުފަލާ ނޑު ްއަުޅގަ ކަން

ްހޯލްް ްސްކޫލުގެ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްރަސްމާދުގައި ްބަލާއިރު، ްވަކިން ްރަށްރަށަށް ްިމގޮުތން ްއެކަމަކު ފާހަގަކުރަން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ނޑައަޅުއްވާަފިއވާކަން ްކަ ްބަޖެޓު ްނިންމައިދިނުމަށް ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ ްމަޝްރޫޢު މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ްބޭ ްއެއަށްްފާހަގަކޮށްލަން ްއޮތް؛ ްޖެހިފައި ްކުުރްއވަން ްމިހާރު ްމަސައްކަތަކީ ްނަރުދަާމެގ ްއެރަށުގެ ްމީެގއިތުރުން ނުންވޭ.

ނުޑް ްބޯޅަދަ ްމަސައްކަތްކުރުމަާށ، ނުޑގެ ްދަ ްމީގެއިތުރުން ްހުށަހަޅަން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިނުމަްށ ްސަމާލުކަމެއް ވެސް

މުހިއްމު.ްއިންނަމާދޫގައިްމިހާރުްއެތައްްއަހަރެއްްވެގެންދާްތަރަޤީކުރުމުގެްމަސައްކަތްްެވސްްކުރިއަށްްގެންެދވުންްވަަރށްް

ްހިނގާް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްޢަަމލީ ްވަެރއްގެ ްކޮންމެވެސް ްދެން ްއޮތީ. ްމި ްލިސްޓުކުރެވިަފއި ްހަމަ ްއަދިވެސް މަޝްރޫޢެއް

ްއިމާރާ ްމިސްކިތް ްއިންނަމާދޫގެ ްފެނޭ. ްކަމަށް ްހިނގާ ްމަސަްއކަތް ްމި ްނުވަތަ ނޑުމެންނަށް؛ ްއަުޅގަ ތްކުރުމުެގްކަމަށް
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މަޝްރޫޢުްއަވަސްްގޮތެްއގައިްނިންމައިދެއްވުމަކީްައޅުަގނޑުްއެދޭްކަމެއް.ްހަމަްއެގޮތުންްއިންނަމާދޫގެްބަނދަރަކީްވެސްް

އަހަުރގެްތެޭރަގއިްވެސްްހަމަްައޅުަގނޑުްަދންނަވާނީްހަމަްހާލުްދަށަށްްދަމުންދާްބަނދަރަކަށްްވާތީ،ްމ5ްްިވޭތުވެިދޔަް

ްވެސް ްމަސައްކަތް ްއަހަރު،ްްބަނދަރުގެ ްމި ްމަސަްއކަތ2213ްްްމިހާރު ްއަހަރަށްްޝެޑިއުލްކުރެވިަފއިާވއިރު،ްލޯނުގެ ަވނަ

ްމިނިސްޓްރީެގް ްއެ ްއިސްކަމެއް ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްމަސައްކަތް ްޤަބޫލުކުރެވޭއިުރ،ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ހިނގަމުންދާކަން

ްބަނދަރެ ްފުރިހަމަ ްމި ްއަހަރުތެރޭގައި ްައންނަ ްމި ްދެއްވައި، ްރިޕެއަރކޮށްެދއްަވިއ،ްފަރާތުން ްހައްދަވަިއ، އް

ްވެްސް ްމަސަްއކަތަކީ ނޑުެގ ްބޯަޅދަ ްއިންނަމާދޫެގ ްެއގޮތުން ްހަމަ ްކަމެއް. ްއެޭދ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ މަރާމާތުކޮށްދެއްވުމަކީ

ްކުރިއަށްް ްމިކަން ްހަމަ ްެވސް ްއަންނައިރު ްރިވިުއެވގެން ނަޑއެޅިަފއިާވކަން. ްކަ ްބަޖެުޓގައި ްއުފާކުރަން އަޅުަގނޑު

ްމިްގެންގޮ ްމަސަްއކަތްކުާރއިރު ްކޮމިީޓަގއި ްބަޖެޓު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްުއއްމީދުކުރަން. ނުޑ ްައުޅގަ ްކަމަށް ސްެދއްވާެނ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްިތއްެބވި ްައޑުްއސަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ ްސަމާލުކަންދޭނެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެވސް ކަންތަކަށް

ނުޑްދަންނަވާނީްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްފައިުނގެްބަނދަރަކީްދެންްއަޅުް އިންްފެިށގެންްެއކިްގޮްތގޮތުންްހަމަ؛2212ްްގަ

ްމިހާރ11ްްު ްވާތީ، ްމަސައްކަތަކަށް ްއޮތް ްނުގޮއްސަ ްކުރިއަށް ްހަމަ ްގޮްތގޮތުން ްެއކި ނަޑެއޅިފައި، ްކަ ްފެށިގެން އިން

ް ްއޮތް ނަޑއެޅިފައި ްގެންދިއ5.1ްުކަ ްތަންފީޛުކުރަްއވަުމން ްރަނގަޅަށް ްމަސަްއކަތް ްއެ ްދަށުން ްބާރެްއްމިލިއަންގެ ްއާ މަށް

ްތަރައްީޤކުރުމަށްް ނޑު ްދަ ްފައިުނގެ ްެއގޮތުން ްހަމަ ްޭބނުންވޭ. ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތްކޮށްެދއްވުަމށް ލައްަވއި

ނޑަައޅުްއަވއިދެްއވަންްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެން.ް ވެސްްިއސްކަމެއްްެދއްަވއި،ްަބޖެޓުްކަ

ްފެނާ ްރަނގަޅަްށްކިނޮޅަހުގެ ްޕްރޮޖެކްޓު ްޕާޓްނަރޝިޕުގެ ްޕްރަިއވެޓް ްޕަބްލިކު ްހިންގާ ްއަމާުޒކޮށް ްނިޒާމަށް ްނަރުދަމާ ިއ

ނުޑްވަރަށްްއެދޭްކަމެއް.ްހަމަްެއގޮތުންްމިހާރުްމަސައްކަތްްފެިށފައިވާްހަުއސިންްޔުނިޓުތަުކެގް ގެންދެވޭތޯްބެލުމަކީްއަުޅގަ

ނޑުމެްންމަސައްކަތްްވެސްްކުރިއަށްްެގންދިއުމަކީްވަރަްށްމު ހިއްމުްަކމެއް.ްއިނގުރައިޫދގެްބަނދަރަީކްތަކުރާރުކޮށްްއަުޅގަ

ް ްމިގޮތުން ްހަމަ ްފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ. ްވެސް ްމިނިސްޓްީރަގއި ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަެއއް. ވަނ2212ްްަފާހަގަކުރަމުންދާ

ްހިމެނި،ް ްބަޖެޓުަގއި ްގޮތުން،2212ްްއަހަރުގެ ްދިޔަ ްމަސައްކަތް ްބަޖެޓުގެ ްއަހަުރގެ ްބަޖެޓުެގ2212ްްވަނަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްެއކު، ްއޮތުމާ ްނުކުެރވި ްެއކަން ްއެކީ ްއޮތ2213ްްްތާށިކަމާ ްލެވިފައި ްރިޕީޓުކޮށް ްއަލުްނ ްއަނެްއކާ ްއަސްލު ައށް

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްއޮންނާނެ. ްވެސް ްމަޝްރޫޢެއް ްމަރާމާތުކުރުމުގެ ްބަނދަރު ްއިނގުަރއިދޫގެ ްމިއީ. މަޝްރޫޢެއް

ްފަ ްޭއެގ ްއަދި ްވެސްްމަރާމާތުކުރެވިފައި، ްމަޝްރޫޢު ްދެ ްމި ްަހމަ ްވެސް؛ ްމަޝްރޫޢު ްބޮޑުކުރުމުގެ ްބަނދަރު ްއެ ހަތަށް

ނޑުްވަރަްށ2213ްހިމެނިފައިްއޮންނާނެް ގަ.ްދެންްމީގެތެރެއިންްއެްއވެސްްޢަމަލީްމަސައްކަތެއްްވެަފއިްނެތްްކަމަކީްއަުޅގަ

ްރައީ ްއޭުރގެ ްއެކީ ނޑާ ްއަޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ްހަނދާން ްއަޅުަގނުޑ ްކަމެއް. ްމިްހިތާމަކުރާ ްވަޑަިއގެން ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމަސައްކަތްތަކަށްް ްމި ްމިނިސްޓްރީން ްހަވާލުވެފަިއވާ ްމިކަމާ ްވިދާޅުވިކަން. ްކަމަށް ްފަށްޓަަވއިދެްއާވނެ ކަންތައްތައް

ްގޮުތގައިް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަަރށް ްގެންެދވުމަކީ ްކުރިއަށް ްދެްއވަިއގެން ސަމާލުކަމެއް

ް ްއަހަރުްކޮންމެހެންވެސް ްތިން ްޖެހޭ.ްއެއީ ްްއެބަ ްހިމެނެން ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްމި ްމަސައްކަތް ްމި ހަމަ



67 

 

ވެގެންާދއިރުްޢަމަލީްމަސައްކަެތއްްނެތިގެންދާްކަމަކީްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްމިގޮތުންްިމްދެންނެވިްހުރިހާްރަށެްއގަިއް

ްރަށްރަށުގައި ްއެހެން ްނޫން ްރަށްތައް ްމި ްއަދި ްއެކުލެިވގެންާދްްވެސް ްއަލަށް ްނިޒާމުތަކަށް ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްހަމަ ވެސް

ްވަސީލަތްތަެކއްް ްއެހެން ްނުވަތަ ްހިމެނިގެން، ްެވސް ްމަސައްކަތްަތކެއް ްހޯދުމުގެ ްާއމްދަނީ ްއިތުރު ްތެރޭގައި ބަޖެޓުގެ

ްސަމާުލކަމެ ްއިތުރު ްނިޒާމުތަކަށް ްނަރުދަމާެގ ްފެނާއި ްރަށެއްެގ ްހުރިހާ ްނަމަވެްސ ްގެންދާނެްމެދުވެރިކޮށް ްދެްއަވއިގެން އް

ްބަޖެޓުް ްއަސްލު ްފެންވަރަށް ްކުރާ ްމި ްއުއްމީދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ ްުއއްމީދުކުަރން. ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްމަރުޙަލާަގިއް ްއަންނަ ްިރވިުއވެގެން ްބަޖެޓު ްުނވަތަ ްމަުރޙަލާގައި ްއޮތް ްދެން ްބަޖެޓުގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ތައްޔާުރވެގެންދާނެ.

ނޑުްދަންނަވާލަންްއެަބްބޭނުންވޭ،ްއަޅުަގނޑުމެންްްއިތުރު ދިރާސާތައްްކުރަންްއެަބްޖެހޭ.ްދެންްޖުމްލަްގޮތެއްގަިއްއަޅުގަ

ްރަނަގޅުް ްއެންމެ ްއަދި ްޮގތަކީ ްބައްޓަންެވގެންދާ ްމިހާރު ްނިޒާުމ ްލާމަރުަކޒީ ްތެރޭގަިއ، ްިނޒާމުެގ ްފަރިތަވެފައިވާ މިހާރު

ްަކއު ްއުފެދި، ްކައުންސިލުަތކެއް ްނޫނޭ. ްހަވާލުކުެރވި،ްގޮތެއް ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ންސިލްަތކަކަށް

ްެއް ްެއކުލެިވގެްނވާއިރު، ްޚިދުމަތްތައް ްއިޖުތިމާޢި ްަތފާތު ްއެިކއެކި ްތެރޭަގއި ްޒިންމާތަުކގެ ކައުންސިލްތަުކގެ

ސްޓްރީންްނުވަތަްކައުންސިލްތަކުންްއެްމަްސއޫިލއްޔަތުތަްއްއަާދކުރުމަށްްޙަޤީޤަތުގައިްސަރުކާރުންްުނވަތަްިފނޭންސްްމިނި

ްއިްނޓަރވެން ްކުރީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބާރުވެިރއެއްުނކުެރވޭ. ްރަނގަޅަކަށް ްވެސް ްޤާނޫނުތަކުން ްެވސްްއެ ޝަންތަުކގައި

ްގާތުން،ްދަން ްއެންމެ ްަރއްޔިތުންެގ ްނުވަތަ ްޓަކަިއ ްފުާޅކުރުމަށް ްމަަސއްކަތްަތއް ްކައުންސިްލތަކުގެ ނަވާފައިވާނެ

ްެއީކ،ްރަ ްއެއްބާރުލުމާ ްކަންތައްތައްްރައްޔިތުންގެ ްއަސާސީ ްެއންމެ ްސީާދ؛ްއެންމެ ްހިއްާސެވގެން،ްރައްޔިތުންގެ އްޔިތުން

ްަކއުންސިލްތަކަށްް ްޓަކަިއ، ްމަގުފަހިކުރުަމށް ްަމސައްކަތްތަކަްށ ްކުެރވޭ ްފެންވަުރގަިއ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްޓަކަިއ، ފުއްދުމަށް

ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފޯރުކޮށްދޭން ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްފުދުންތެރިކަން ްމިދިަޔްްއިޤްތިޞާދީ ްވެސް، ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ މިދިޔަ

ވަނަްއަހަރުގ2213ްްެއަހަރުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްެވސްްމިްވާހަކަްވަރަށްްމުހިއްމުކަމާްއެކުްދެކެވުނު.ްެއކަމަކު،ްމިދިޔަް

ްއިޤްތިޞާީދް ްަކއުންސިލްތަުކގެ ްނުވަތަ ްެއމްޕަވަރކުރުމަށް ްކައުންސިލްަތއް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ްރަށުްހަރަކާ ްތަފާތު ްއެކި ްިމހާރު ްނުކުރެެވއޭ. ްަމސައްކަެތއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްއިތުރުކުރުަމކަށް ތްތެރިކަން

ްސަރުކާރުން؛ް ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ްކައުންސިލްތަކުން ްއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި

ްމަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަކީ،ްމަަސއްކަ ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްހުރިހާްމިހާރު ްކަމެއް.ްެއއީ ްއެދޭ ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތކޮށްދެއްވުަމކީ

ކަމެއްްސަރުކާރުންްނުކޮށްދެޭވްހާލުގައިްރައްޔިތުންގެްފަރާުތންްމަސައްކަތްކުރަްއވަންްތިްއބެވިްބޭފުޅުންްކަމުގަިއވާްރަށުް

ްެއކުލަް ްމަޝްރޫޢުތަެކއް ްަރނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްކަުއންސިލްތަކުން ްއަތޮޅު ްެއްކައުންސިލްތަާކއި ްހުރި. ްއެބަ ވައިަލއްވާަފއި

ްގޮތަކަށްް ްފަދަ ްލިބޭނެ ްފުދުންތެރިކަން ްއިޤްތިޞާދީ ްަވންޏާ. ްކަމަށް ްދެއްަވއިފި ްުފރުޞަތު ްކަންކަމަށް ްއެ ބޭފުޅުންނަށް

ްސަުރކާރުެގ؛ް ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވަންޏާ ްަކމަށް ްހަމަޖައްސަވައިެދއްަވއިފި ްވަސީލަތްތަެކްއ މަސައްކަތްކުރާ

ްމަސައްކަތްތަްއްސެންޓް ްރަށްރަށުގެ ްައދި ްކުަޑވާނެ. ްވެސް ްޚަރަދުތައް ްކުރަންޖެހޭ ްފެންވަރުގައި ްމަރުކަޒީ ްނުވަތަ ރަލް

ނުވަތަްރަށްރަށުަގއިްރަނގަުޅުކރަންޖެހޭްވަރަށްްގިނަްކަންތަްއތައްްމިއަްށވުރެްައވަސްްފުުރޞަތެއްގެްތެޭރަގއިްލާމަރުކަީޒް
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ްރަނަގޅުކުރެިވގެންދާނެ. ްތެރެއިން ްނުވަަތްްއުސޫލުގެ ްއިޞްލާޙުކުަރއްވަން ްމަސައްކަތްަތއް ކައުންިސލްތަކުގެ

ްބަޖެޓުތަކަްށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމަަސއްކަތްތަަކީކ ްބޮޑު ްއެންމެ ްކޮށްދޭނެ ްސަރުކާރުން ްކުެރޭވނީ؛ ްޓަަކއި އަވަްސކުރުމަށް

ް ްަވީސލަތްތައް، ްބޭނުންާވ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްބެލުން. ްފޯރުކޮށްދޭތޯ ްއިްސކަންދީ، ްޮބޑަކަށް ްހޯދުމުގެްވީހާވެސް އާމްދަނީ

ްޤަބޫލުކުރާް ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްއަޅައި، ްބާރެއް ްޓަކައި ްއިތުުރކުުރމަށް ްވެސް ވަސީލަތްތައް

ްއިްސކަމެްއް ްނުވަތަ ްހިމެނެން ްތެރޭަގއި ްބަޖެޓުެގ ްއޮްތ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްމިހާރު ްރިިވއުކުރަން ްއޮތް؛ ްކުރިއަްށ ގޮތުަގއި

ްކުރަންޖެހޭނެ ްްދީގެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމާލަމުން ްކަންތައް. ވަނ2214ްްައެއް

ްޙަޤީޤަތުގައިްހާސިލުކުރަންް ްަހމަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްުއްއމީދުތައް ްލިބިފަިއވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުަގއި އަހަރަކީ

ްކޮންމެގޮތެްއިވޔަސް ްެޖހެއޭ. ްއެބަ ްވާން ްއަހަރަކަށް ްމެނިފެސްޓޯތަެކއްެގ،ްްފެށޭ ްަބއިވަރު ްތިންހަތަރު؛ްއެތައް މެނިފެސްޓޯ

ްގޮތުންް ްއޮތީ،ްނުވަތަްޤާނޫނީ ްއެއްބާރުަލއިދިނުމުގެްކަންކަން ވަޢުދުތަކެއްްުފއްދަންްފަށަންްއެބަްޖެހޭ.ްމިްކަމަށްްޓަކައި

ްއަ ްމިނިސްޓްރީން ްތެރޭގަ.ްފިނޭންސް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަްތްއޮތީ ްެއކަށީގެްނވާްމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ނުޑް ރޒްަތކެއްްނުވަތަްއާމްދަނީްއިތުރުމުގެްފިޔަވަޅުަތކެއްްމިްކޮޅަށްްއަންގަަވއިދެްއވީމަ،ްއަުޅގަ ރަނގަޅުްރެވެނިއުްމެޝަ

ްމަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެ ްަކންތަކަށް ްއެ ްެއއްބާރުލަްއވައި ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތުަގއި .ްޤަބޫލުކުރާ

ްތެޭރަގިއް ްސަރުކާރުގެ ްުކރިއަށް ްގޮުތގައި ްުއއްމީދުކުރާ ްއަންނާނެ.ްއަޅުަގނޑު ްފަހިކަމެއް ްއިތުރު ްބަޖެޓަށް ްހިސާބުން އެހާ

ްގެންދަވާނެ.ް ްމެޝަރތައް ްރެވެނިއު ްނުވަތަ ްބަޖެޓު ްމި ްމަރުޙަލާއަަކށް ްއާ ްމަސައްކަތްތަްއުކރައްަވއިގެން ްތަފާތު އެކި

ްވަރަ ްއިތުރުާވނެ ްއާމްދަނީ ްއަންނަްސަރުކާރަށް ްމި ްއިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ ްކުރެިވގެންދާނެ. ްމަސައްަކތްތައް ްގިނަގުނަ ށް

އަހަރަކީްވަރަށްްގިނަ،ްމިްހުށަހެޅޭްބަޖެޓުގެްތަންފީޛުކުރުމުގެްޕަސަންޓޭޖުްވަރަށްްމަތިވެގެންދާނެްއަހަރަކަށްްވެގެންދާނެ.ް

ްފެށި ްމަސައްކަްތތައް ްއެ ްމިހާރުވެސް ްގޮުތަގއި ްުއއްމީދުކުރާ ްދާއިރާތަކުގައިްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްމެންބަރުން ްދަނީ. ްއެ ގެން

ތިއްބެވިްމެންބަރުންެގްެއކިެއިކްއިހުސާސްތަކަްށްރަނގަޅަްށްއަުޑއައްަސަވއި،ްވަިކްޕާޓީައަކށްްރިޢާޔަތްނުކުރުްއވަިއްބަޖެޓުް

ށްްފެނިގެންްމިްދަނީްރިވިުއކުރުމުގެްމަަސއްކަތްްކުިރއަށްްގެންިދއުމަކީްވަރަށްްމުިހއްމުްކަމެއް.ްމިހާރުްައޅުަގނުޑމެންނަ

ްބޭފުޅުްން ްމަސައްކަތްކުަރއްވާ ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްއިދިކޮޅު ްެއއްބާރުލުމެްއ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްވިދާުޅވެދެްއާވފައި ްކަމަށް ްމަސަްއކަތްކޮްށދެއްވާނެ ްއެއްބާރުލުމަށް ްއެކަްނ، ްޙަޤީޤަުތގައި ވެސް

ްބަޖެޓުްްފުރުޞަތުގައި ްމި ްބޭފުޅުން ްތަްއޔާުރކުރަްއވާ ްބަޖެޓު ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްުނވަތަ ްއަށް ްމިިނސްޓްރީ ފިނޭންސް

މަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީއާްއަިދްއެހެންްހުރިހާްޕާޓީގެްމެންބަރުންގެްޚިޔާލުފުޅުތަކަށްްވެސްްރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއގެންްބަޖެޓްް

ްވަރަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެކުަލވައިލުމަކީ ްނިންމައިލާނަން.ްރަނގަޅަށް ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްކަމެއް. ްއެދޭ ށް

ް.الم عليكنوالس  ވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް
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ްއިންތިޚާބުް ްދައުރަށް ްރިޔާީސ ްހިނާގ ްމި ްައއު؛ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްުފރުޞަތުގަިއ ްމި ްައޅަގނޑު ވެގެންދިަޔް`.

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްކެްނޑިޑޭޓްްއަލްފާޟިލް...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްކަމަށްް ްއުޅޭ ްމައްސަލައެއް ްުކަޑ ްމައިކުަގއި ްދަންނަވަން. ްމަޑުކޮށްެދއްވުމަށް ްއިރުކޮެޅއް ްކުޑަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައިުކްފާހަގަކުރެވޭ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމިހާރު ްކުރިއަްށްގެންދެވުމަށް.ްމިހާރު ްވާހަކަފުޅު ރު

ްރަނގަޅުވެަފއިވާްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާް

ްއަްޚ،ްމު ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއިންތިޚާބުކުރެވުނު ްދައުރަށް ްރިޔާސީ ްައއު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ލަކުްއަޅުަގނޑު

ްަޢބްދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްއަދި ްމެންބަރު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްهللاްދާއިރާގެ ްވަރަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ްހިތުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްނަމުގަިއ ްއަިމއްލަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްނަމުގަޔާއި ްާދއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އެކު

ްރިޔާް ްވާަދވެރި ްބޭްއވުނު ްމި ނުޑްރާއްޖޭަގއި ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްކެންިޑޑޭޓަކީ، ްކާމިޔާބުކުެރއްިވ ްމި ްއިންތިޚާުބގަިއ ސީ

ްަބއިކުަޅް ްދެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފަރާތުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމިއަދު ދެނެގަންނަންޖެހޭނީ

ްިދވެހިރާއްޖޭ ްއަދި ްހިނދު، ްގެނެސްޭދ ްއުއްމީދުތަްއ ްައުއ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެއްަބިއްއެއްަބއި ްބައިކުޅަ ްދެ ްހަމަ ގެ

ްއެް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓެއް. ްުއފައްދަމުންދާ ްސުވާލުތައް ްމެދު ްބަޖެޓާ ްެއ ްަރއްޔިތުން ގާތްަގނޑަކަށް

ނޑުމެންގެްކޮންމެްރައްޔިތަކީްއެް މަނިކުފާނުގެްރިޔާސީްދައުރުްފެއްޓެިވއިރުަގއިްއެްވިދާޅުވިްވާހަކަފުޅާްެއއްގޮތަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅިގެންދާްމަ ްމި ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްމިއަދު ްވިދާުޅވިވިދާުޅވުން ްއެ ްކަމަށް ްއުޚުތެއް ްައދި ްކަމަށާ، ްއަޚެއް ނިކުފާނު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްިމ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްުއއްމީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނިގެންދާނެކަމީ ބަޖެޓުން

ްތާޒާކަމެ ްއާރޯ ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖެ ނޑުމެންެގްބޭނުންވަނީ ްއަުޅގަ ްބަދަލުެވެގންދިއުމަކީ ްމިކަން ްއެގޮތަށް ްރޫޙެޭކ. ްއާ ޭކ.

ްއެންމެް ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްމިއަދު ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު އެދުމެކޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްޚަރަ ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ްޤައުމުެގ،ްއަުޅގަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްގޮންޖެހުމަކީ ްހިތުްންބޮޑު ްބޮުޑވެެގންދިއުން.ްއަޅުަގނޑު ދު

ްކޮމިޓީަގއިް ްބަޖެޓު ްއަދި ްކޮމިޓީަގާޔ ްމާލިްއޔަތު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްެއއްކޮށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެުކް ްއުފަލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅެއްކަްނ ްބާރުއަުޅއްާވ ްުކޑަކުރުަމށް ްޚަރަދު ްަމނިކުފާނަކީ ްއެ މަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި

ްއަށްްފާހަ ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކު ްހަވާލުެވވަަޑއިެގންނެވުމާ ްރައީސްކަމާ ްހަމައެއާެއުކ ްއަދި ގަކުރަން.

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެންެގވުމަކީ ްއެްނގެވި ްކުޑަކުރުމަށް ްރުފިޔާ ްބިިލައން ްއެއް ްޚަރަދު ދައުލަތުގެ

ް ްައއުމުގެ ްބަދަލުތަކެއް ްހެޔޮ ްޢިއްޒަތްތެިރްބަޖެޓަށް ްބަލައިގަންނަން. ްަވގުތު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްސިގްނަލްކަުމގަިއ ފެހި
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ްފެންނަނީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަލާއިރުަގއި ްބަޖެޓަށް ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ރައީސް.ްައޅުަގނޑު

ް ްއާމްދަނީ 11ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއިން ްރުފިޔާ ްއަށ13ްްބިލިއަން ްރުފިޔާ ނޑުްްބިލިއަން ްކަމަށް.ްއަޅުގަ އިތުރުެވގެންދާނެ

ްމާލީް ްއެިކއެކި ްދުނިޔޭގެ ްޚާއްަޞކޮްށ ްއަދި ްގޮތުަގއި ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްމިހާރުް ްލަފާދެމުންދަނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްކޮމިޓީއަށާ،ްއަދި ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އިދާރާތަކުން

ްރައް ްފާހަގަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް. ްޓެކްސްކުރެވެމުންދާ ްފުދޭވަރަށް ްއަތުން ްއިތުރަށ2214ްްްޔިތުން ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ް ްގޮުތަގއި ްޑިއުީޓގެ ްއިމްޯޕޓް ްެއގޮތުން ްއަދަދުތައް. ނަޑއެޅިަފއިާވ ްކަ ްޓަކައި ްޓެކްސްެނގުމަށް ްއަތުން 123ްރައްޔިތުންގެ

ްޓީ.ޖީ.އެސް ްކަަމށާ، ްނަގާނެ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްގޮުތގަިއ ްޓޫރިޒަްމ522ްް.ީޓގެ ްއަދި ްކަމަށާ، ްަނގާނެ ްއިތުރަށް މިލިއަން

މިލިއަންްރުފިޔ76ްްާމިލިަޔންްނަގާނެްކަމަށާ،ްއަދިްއެައރޕޯޓުންްދޭްޚިދުމަތުގެްފީގެްގޮތުަގއ796ްްިޓެކްސްގެްގޮތުަގއިް

ް ށާ،ްއަދިްމުވާސަލާތީްޚިދުމަތް؛ްިމލިއަންްރުފިޔާްނަގާނެްކަމ555ްަނަގާނެްކަމަށާ،ްއަދިްރިސޯޓުަތކުގެްކުީލގެްގޮުތގައި

ް ްޓެކްްސކޮށް ްފޯނުތަކުްންއިތުރަށް ްކުރެވޭ ްފަރާތަށް ްއަެނއް ްފަރާތުން ްފަރާތުން،ްއެއް ްއެކި ްނުވަތަ 222ްއާދެ!ްފޯނުތައް

ަފއިސާްދައުލަތުންްރައްޔިތުންްއަތުންްްބިިލޔަންްރުފިޔާގެްއިތުރ1.7ްުމިލިއަންްރުފިޔާްނަގާނެްކަމަށްްއެބަްއޮތް.ްޖުމްލަް

ނޑުމެންްޓެކް ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަާވލަން ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްއޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަ ްފޮތުގައި ްމި ްކަމަށް ސްކުެރވޭނެ

ްވަޢުދުތަކުގައިް ްކުރި ްަސރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްއެީއކީ؛ްޚާއްޞަކޮށް ނޑުމެންނަށް ްކެތްމަދުވެފައޭ،ްއަުޅގަ ްތިބީ ްމި ރައްޔިތުން

ބިގަތުމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމައެއާެއކު،ްދަންނަވާލަްނޖެހެނީްރައްޔިތުންގެްއަތުްންއެްބުނާްފައިދާތަކާއިްހިތްހަމަޖެހުންްލި

ްކަމެއްް ްހިތްހަމަޖެހޭ ްއެހާ ްރަްއޔިުތން ްދައުަލތަށްްނެގުމަކީްެވސް ްއިތުރަށް ްފައިސާ ްޓެކްްސކުރެިވ،ްރަްއިޔތުންގެ އިތުރަށް

ް ްހިނގާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަހ2213ްަނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑު ްވަނަ ްަދއުލަތުެގްބަޖެޓް ްރުފިާޔ1ްްރުަގއި ބިލިއަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަމަޖެހިގެންދިޔަކަމީ ްޚަރަދުތައް ްަރއްޔިތުންެގ ްނަމަެވސް ްކުޑަކުރި ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމި އިން

ްއަދަދުގަިއ،ްރައް ްހުރި ްބަޖެޓް ްވެސް ްމިހާރު ްކަެމއް.ްއެހެންކަމުން،ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްފާހަގަކުރާ ްއެކު ޔިތުްނގެްއުފަލާ

ްކަމުަގިއް ްކަަށވަރުކަެމއް ްއެއީ ްހިންގިދާނެކަމީ ްޚަރަދުތައް ްަދއުލަތުެގ ްބަހައްޓައިގެން ްމިންވަަރށް ްޓެކްސްކުެރވޭ އަތުން

ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންޭވްމިްފުރުޞަތުަގއި،ްިދވެހިރާްއޖޭގައި؛ްޚާއްަޞކޮށްްާރއްޖޭެގް އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ

ްހަރުދަނާކުރު ްމުައއްސަސާތަކަްށްޑިމޮކްރަސީ ްހަރުދަނާކޮށް،ްއެ ްމުައއްސަސާަތއް ްހިންާގްމިނިވަން ްާރއްޖޭަގއި ްޓަކައި މަށް

ްގޮތުަގއިް ްވިދާޅުވި ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ްޚަރަދުތައް ދޭ

ްަޓކައ2213ްި ްދިރާސާކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްލަފާުކރި ްއަހަުރގައި ްބަޖެޓުގެްްވަނަ ްހުށަހެޅުނު ްއޮީފސްތަކުން ްއެކިެއކި ހުށަހެޅުނު

ް 26ްްއަދަދަކީ ްފާސްކުރީ ްބަޖެޓު ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްރުފިޔާ. ނޑ15ްްުބިލިއަން ްއަުޅގަ ްރުފިޔާގަ. ބިލިއަން

ްރަްއޔިތުންގެ ްއިދާރާަތކާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްޚާްއޞަކޮށް ްޖެހެއޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ އޮފީސްަތްއްްދަންނަވާލަން

ްހިތުންް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިންގުމަށް. ްތަންތަން ްއެ ްއާމްދަނީއަކުން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްޤަބޫލުކޮށް، ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ހިންގަން

ނޑުމެންނަށްްއިިވގެންދިަޔއީްބަޖެޓްްކޮިމޓީގައިްމިނިސްޓަރުްއޮފްްފިޭނންސްްވިދާުޅވިްައޑު،ްއެިކއެކިް މިއަދުްވެސްްއަުޅގަ
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ްބޭނުންވަ ްމޭޒުްއޮފީސްތަކުން ނޑި ްގޮ ްފަހު ްއެންމެ ްފަރުނިޗަރުކަމާ، ްފަހުގެ ްއެންމެ ްކަމާއި ްޓެކްނޮލޮޖީ ްފަހުގެ ްއެންމެ ނީ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްވެސް. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްފަހުގެ ްއެންމެ ކަމާ،

ްނު ްއެދެމޭ ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ްހިންގަން ްއޮފީސްތަްއ ްެއކިެއކި ްަރއްޔިތުންނަށްްދައުލަތުގެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކގައި ހުނު

ްހިންގަަވއިދެްއވުމަކީް ްއޮީފސްތައް ްރައްޔިތުންގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްހުރިވަރަކުން ްކެިރފޯރުންތެރިކަން ްަރއްޔިތުންނަށް ލާއިޤުވާ،

މިްފުރުޞަތުަގއިްްއަޅުަގނޑުމެންްރަްއޔިތުންގެްާޚދިމުންގެްގޮތުަގއިްނުހަނުްއިްޚލާސްތެރިކަމާްއެކުްއެދޭްކަމެްއްކަމުގައި

ްހޭދަާވ،ް ްދަރަންޏަށް ްބޮޑުވެ، ްދަރަނި ްޤައުމުގެ ްދުވަހަށް ްއަެންއ ްދުވަހުން ްެއއް ްހަމައެއާެއކު، ްއަދި ދަންނަވަން.

އިންޓަރެސްޓުގެްގޮުތގައިްަދއްަކންޖެހޭްފައިސާްބޮޑުެވގެންދާކަމީްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރާްަކމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް ްހިނގާ ްއ2213ްަމި ްވަނަ ްއެބ922ްްަަހރު ްލަފާކުެރވިފައި ްދައްާކއިރުަގއި، ްގޮުތަގއި ްިއންޓަރެސްޓުގެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް 2214ްްއޮތް ްއަހަރުަގިއ ްެއ1.2ްްވަނަ ްކަމަށް. ްދައްކާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްއިްނޓަރެސްޓްގެ ްރުިފޔާ ބިލިއަން

ްދައްކަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްސަބަބުން ްބޮޑުވުމުގެ ްދަރަނި ްއެ ްދަރަނިްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފައިސާ. ޖެހޭ

ބިލިއަންްނުވަތަްެއއްްހާސްްދުިއސައްތަްމިލިއަންްރުފިޔާްއަީކ1.2ްްބިލިއަންްރުފިޔާ؛1ްްކުޑަކޮށްފިްނަމަ،ްމިްދެންނެވިް

ްހަމަކަށަވަރު.ް ްފައިސާކަން ްހުރި ްހޭދަކުރަން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްެއކިެއކި އަޅުަގނޑުމެން

ްޚަރަދުްއެހެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެކު ްާއދޭހާ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމާއެުކ،

ްފުއްދުންތައްް ްއެިކއެކި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއަމްދަނީން ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުޑަކޮްށ، ްޚަރަދު ކުޑަކުރަން.

ނޑުްހިތުން....ް،ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްުފއްދަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް  އަުޅގަ

ް

ް]އަށ14:32ްްްއިްނ14:12ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންކަމުން،ް ްހަމަޖެހިފަ. ްގެންދިއުމަްށ ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްޖަލްސާގެ ްވަނީ ްމި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު .`

ްވާހަކަދައްަކމުންގެންދި ނޑާިލއިރުަގއި ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްދާއިރާެގްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލެތްދޫ ްެމންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ޔަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާގެްވާަހކަކޮޅުްކުިރއަށްްގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދަްއކަމު ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަޖެޓުްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްވާހަކައާ ންދިޔަ

ރޒަށްް މިލިއަންްރުފިޔާްމިހާުރ989ްްފޮތުންްބަލާއިރުގައިްއާދެ!ްމީަގއިްބުނާްގޮތުންްނަމަްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ނަޑއެޅިފައިްއޮްތއިރުަގއި،ްުކރިއަށްްއޮތްްލަފާކުރާް ލިއަންްރުފިޔާްއެބަްއޮތް.ްބ1.3ްިވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއ2214ްްިކަ
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ް ްޑިފެންސަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޑިފެންސް ްޚާއްޞަކޮށް 895ްްއަދި ްއަހަރަށް ްއޮތް ްއޮތްއިުރގަިއ،ްުކރިއަށް 927ްމިލިއަން

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްފާހަަގކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްކަން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއަޅުް ްއެްބޭނުންވަނީ، ްޓަަކއި، ްަކނޑަެއޅުްއވުމަށް ްެވއްެޓއް ްޑިމޮކްރެިޓކު ްިދވެހިރާއްޭޖަގއި ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ގަ

ނޑުމެންެގް ކަންކަންްހިންގުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްހޭދަކުރަންޖެހޭނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޑިފެންސަށާއިްއަުޅގަ

ްމި ްއަދި ްޚަރަދުކުރުމާ، ްއިތުރަށް ްބާރުތަކަށް ްޚަރަދުތައްްދިފާޢީ ްފުލުހުންނަށް ރޒަށް، ްއެފެއަ ްހޯމް ްއޮފް ނިސްްޓރީ

ްމަދުެވގެންދާނެް ްފައިސާ ްޚަރަދުތަަކށް ްހުންނާނެ ްކުރަން ްމަަސއްކަތްތަަކށް ނޑުމެންެގްއުފެއްދުންތެރި ްއަުޅގަ އިތުރުކުރުމަކީ

ްވާ ްކަެމްއގެ ްއުފާކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްދަންނަވައިލާނަން.ްކަމެއް ހަކަ

ް ްބަޖެޓު ްޔުނިވަރސިީޓގެ ްނޭޝަނަލް ްއެޑިއުކޭަޝނަށް؛ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފް 111ްްމިނިސްޓްރީ މިލިއަނަްށ147ްްމިލިއަނުން

އިތުރުކުރަްއވާފަިއވާީތވެްައޅުަގނޑުްއުާފކުރާްކަމެްއ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްތަޢުލީމީްނިޒާމު؛ްިދވެހިރާއްޖޭގެްިދވެހިްދަރިންނަށްް

ްއިތު ްޚަރަދުކުރުމަކީްތަޢުލީމު ްއިތުރަށް ްތަޢުލީމަށް ްފެންވަރުގެ ްޔުނިަވރސިޓީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއާދެ! ރުވެގެންދިއުމަީކ؛

ްއެޑިުއކޭޝަންެގް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްއެކު ްހިތާމައާ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްތާއީުދކުރާ އަޅުަގނޑު

ްބަޖެޓު ްމިނިސްޓްރީގެ ްާވހަކަ. ްއޮތް ްކުޑަކޮށްފައި ްްބަޖެޓުން ްއަހަރަކީ ްހިނގާ ްވާއިރުަގއި،2ްްމި ްކަމަށް ބިލިއަްންރުފިޔާ

2214ްް ްއަހަރު ްހަމަެއއާއެުކ1.9ްްވަނަ ްއާދެ! ްކަމެއް. ްހިތާމަުކރާ ްއަޅުަގނޑު ްކުަޑެވެގންދާކަމީ ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްބަޖެޓް ްހެލްތުގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްބޭނުން 2.3ްްދަންނަވާލަން ްއިން ްރުފިާޔ ްރުފ2.6ްިބިލިއަން ްއަްށްބިލިއަން ާޔ

ްއަދިް ްޚިދުމަތްތަކާ ްޞިއްޙީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްައޅުަގނޑު އިތުރުެވގެންދިއުމަކީ

އަޅުަގނޑުމެންްތަޢުލީމީްނިޒާމުްވަރުގަަދވެގެންްނޫނީްމިްޤައުމުްހަރުދަނާްޤައުމަކަށްްވެގެންނުދާނެކަމީްކަށަވަރުްކަމެއް.ް

ްއަުޅގަް ްަރއީސް. ްއަހަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްެދ ްާފއިތުެވގެންދިޔަ ްާޚއްޞަކޮށް ްތަނުގަިއ؛ ްވޭތުވެިދަޔ ްމި ްހިތުން ނޑު

ްކުާރް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށްަރށުގައި ްދާއިރާތަކުގެ ްމެންބަރުންގެ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނޑުމެން،

ްފުރުޞަތުގަ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްހުރިކަން ްަވޅުޖެހިފައި ްހުްއޓިފައި، ނޑުްމަސައްކަތްތައް ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްފާހަގަކޮްށލަން. އި

ްބޭނުންވާް ްބަނދަރަށް ްރަށުގެ ްއެ ްރަށެއް. ްއުފެއްދުންތެރި ްރާއްޭޖެގ ްމަސްވެިރ، ްއަކީ ްބިލެތްދޫ ްބޭނުން، ދަންނަވާލަން

ްޓަކަިއް ްހޯދުމަށް ްހިލަ ްބޮޑު ްބޭނުންާވ ްއިތުރަށް ްބަނދަރަށް ްރަުށގެ ްއެ ްާޚއްޞަކޮށް ްޓަަކއި، ްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަްއ

ްދިވެހިރާއްެޖގެްސަރު ްހަމައެއާެއކު ްއަިދ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްމީ ްނުލިބިފައިވާކަން ްފައިާސ ްބޭނުންވާ ކާރުން

ްއެމް.ޓީ.ީސ.ސީގެްމަްއޗަށް،ްއެތާނަގިއް ޝަރުޢީްނިޒާމުގެްތެރެއިންްިބލެތްދޫގެްމެޖިސްޓްރޭޓުންްވަީންއަމުރެއްްނެރެފައި

ްނުނިން ްަމސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްެއ ްތަކެތި ްރަްއޔިތުންްހުރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްއަުޅަގނޑު ްނުގެންިދއުމަށް. މަިއ

ްމަސަްއކަތްތަްއް ްބޭނުންވާ ްބަނދަރުަގިއ ްބިލެތްދޫގެ ްަކމެކޭ. ްމުހިއްުމ ްދިއުމަކީ ްބައްޓަްނވެގެްނ ްބަޖެޓު ްގޮތަްށ އެދޭ

ްއަ ްނަރުދަމާ ްބޯފެނާއި ްަރށުގެ ްއެ ްހަމައެާއއެުކ، ްއަިދ ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު ްަރއްޔިތުްންނިމިގެންދިއުމަކީ ްބޮޑަށް ްއެހާމެ ީކ

ބޭނުންވެފައިވާްކަެމއް.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށް،ްރަުށގެްފެނަކީްމިްވަގުތުްރަްއޔިތުންްބޭނުންކުރަންްކަމުނުދާްފެނެއްްކަމުގައިް
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ްހުރިހާް ްފަދައިން، ްާފހަގަކުރި ްކުރިންވެސް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްާޚްއޞަކޮށް ްއަދި ްދަންނަވަން. ވެސް

ް ްޅަދަރީންނަށްްރަށެއްަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޅަފަތުގައި ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްހިންގުމަކީ ްޕްރީސްޫކލްތައް ވެސް

ނޑުް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްތަޢުލީމުދެވިގެންްނޫނިއްޔާމު،ްއެްދަރިންްރަނގަޅުްގޮުތގައިްތަރުބިްއޔަުތކުރެވޭނެްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްފީ ްއާއި ްމަގޫދޫ ްއާއި ްިބލެތްދޫ ްއެހެންކަމާއެކު، ްކުރަންޖެހޭްނުދެކެން. ްޕްރީސްކޫލަށް ްވެސް ްރަށުގައި ްތިން ްމި އަލީ؛

ްއަިދް ްދަންނަވަން. ްކަމުގައި ްކަެމްއ ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްދިނުމަކީ ްކަންކަން ްއެ ްކޮށްދެއްަވއި، ްސަރުކާރުން ޚަރަދުތައް

ްބަނދަރެ ްމަގޫދޫގައި ްއަތޮޅު ްފ. ްޒަމާނުއްސުރެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއެްހަމައެއާެއކު، ްނޯވޭ. އް

ްއެހެންކަމާއެކު،ް ްދޭ. ްއެބަ ްއެދެމުން ްތާއަބަދަށްމެ ްއަށް، ްއިންތިހާ ްރަްއޔިތުން ްރަށުގެ ްއެ ްހެދުމަށް ްބަނދަރެއް ރަށުގެ

ްނެހެިދް ްބަނދަރެއް ްއަލަށް ްރަށްރަށުަގއި ްފަދަ ްހެދޭއިރުގަިއ،ްމަގޫދޫ ްފަހަރަށް ްދެ ްބަނދަރު ްރަށްރަުށގައި ްަބއެއް ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުގައިްްއޮތުމަކީ ްނަހަމަ ްބަޖެޓުން ްރާއްޭޖގެ ްއެއީ، ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްކުރިމަތީަގިއް ްޤާނޫނެއްެގ ްެވސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްހުރިހާ ްދަންނަަވން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ްކަމެއް ްކުރާ ބޭނުންކުރުމަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްބައެއް ްވެގެންދާންޖެހޭނެ ްބަޔަކަށް ްދަންނަވަން؛ްފ.ްމަގޫދޫގަިއްްހަމަހަމަ ްފުރުޞަތުގައި ދެކެން.ްމި

ްކަމެއް.ް ްއުާފކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހިމަނާފައިވާކަީމ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްމަސައްކަތް ްމިސްކިތުގެ ްހުރި ނުނިމި

ްއެހެންނަމަވެ ްކުރެެވންޖެހޭނެ. ްމަސަްއކަތެއް ްއެ ްހިމެނުމުން ްބަޖެުޓގައި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ސްްއަޅުަގނޑު

ްެއއީް ްނުހިނގާކަމީ، ްކަންކަން ްއެ ްނަމަވެސް، ްހިމެނުނު ްެއކަންަކން ްބަޖެޓުަގއި ްހުރި ްއެބަ ްފެނިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަންނަވާލަންް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްދަްނނަވަން. ްކަމުގައި ްޙަޤީޤަތެއް ްހުރި ްފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދާ ްިނސްބަތްވާ ނޑު ްނުހުނުްބޭނުން،ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްރަށުގެ ްއެ ްވެސް ްފެނަކީ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފީއަލީގެ އިާރގެ

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޭބނުން ްދަންނަވާލަން ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަޮކޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކަންކަން. ބޭނުންވެފައިވާ

ްހެ ްކަެމްއްކަމުގަިއްައގު ްބޭނުންވެފައިވާ ްރައްިޔތުންނަށް ްނުހަނު ނޑުމެްނގެްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކަރަންަޓކީ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ޔޮ

ނޑުމެންް ރާއްޖޭަގއިްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭ؛ްޚާއްޞަކޮށްްދައުލަތަށްްލިބޭްގިނަްބޭރުްފައިސާްޚަރަދުކުރާްއެއްްކަމަކީްއަުޅގަ

މިްްޑީސަލްްއެތެެރކުރުމަށް.ްރާއްެޖްއަށްްބޭރުންްީޑސަލްްގެަނުއމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސޯާލގެްޛަރީޢާްއިންްާރއްޖޭގެ

ނޑުމެންްރައްޔިތުންނަށްްލިބިގެންދާނެް ނޑުްދަްނނަވާނީ،ްެއއީްއަުޅގަ ކުދިކުދިްރަށްރަށަށްްކަރަންޓުްދެވިއްޖެްނަމަްއަުޅގަ

ްެބކޯާކް ްބިނާކުރެއްވި ްސަުރކާރުން ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްމިހާރުެވސް ްމަގޫދޫގައި ްފ. ްއާދެ! ްކަމަށް. ްލުޔެއް ްބޮޑު ނުހުނު

ްނަ ްޔުިނަވރސިޓީ ްއެ ްއެްޔުނިވަރސިީޓގަިއ، ްވޭ ްފަރާތުން ްޔުިނވަރސިީޓގެ ްއެ ްއިޓަލީެގ، ްފަރާތުން؛ ްއުޅޭ ންގަަވިއގެން

ްޭއގެް ްގުޅަިއ، ްކަރަންޓާ ްރަށުގެ ްއެ ްމިހާރު ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްއެ ްދީފަ. ްިޚދުމަތްތަކެއް ްކަރަންޓުގެ ްސޯލާ ރަށުގައި

ްކަމެ ްއުާފކުރާ ްއާޅުަގނޑު ްއަގުހެޮޔވެގެންދާނެކަީމ ްކަރަންޓު ްރައްޔިތުންނަށް ްދަންނަވާލަްންސަބަބުން ްއަޅުަގނޑު ްއ.

ްޚަރަދުތައްް ްއެހެނިހެން ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްއަދި ްކުޑަކޮށް، ްޚަަރދު ްކަރަންޓުގެ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންވަނީ،

ނޑުމެންނަށްްލިބޭްފައިސާްވީހާވެސްްރަނަގޅުްގޮތުަގއިްބޭނުންކުރާްނަމަ،ްމިްދަރަނިްބަޖެޓުްއަރަންޏަށްް ކުޑަކޮްށ،ްއަުޅގަ
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ްކުރިންްބަދަލުވު ްނިންމާލުމުގެ ްާވހަކަކޮޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް، ްކަމުގަ. ްކަމެއް ްުކރެވިދާނެ ްއިސާހިތަކަށް މަކީ

ްއޮތްް ްޑެފިސެޓުަގއި ްހުސްއެކަނި ްގެންދަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ް ްއަރަނި ނޑުމެންްސާޕްަލސްްނުވަތަ ްބަޖެޓެްއްއަރަނިކުާރކަްށްނޫން.ްއެހެންެވއްޖެްނަމަ،ްބަޖެޓު؛ްއަުޅގަ ްއޮތް ދަރަންޏަށް

ްޖެހިދާނެ.ް ްތަކުލީފުތަކާ ްިގނަގުނަ ްއެތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްހީނަރުވެ،ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއިޤްތިޞާދު ްމުޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ފްްޓޫިރޒަމުންްމިހާރުްކުރާްޚަރަދުްއަޅުަގނޑުްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލުމުގެްކުރިންްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިނިސްޓްރީްއޮ

ްފަތުރުވެިރކަމަީކް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރުކޮށްފަިއވާކަން

ްކަމެއް.ް ްމުހިއްމު ްޚަަރދުކުރުމަކީ ްއެކަމަށް ްވީހިނދު، ްކަމަަކށް ްފަތުރުވެރިކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްދުޢާކުރަމުން،ްއަޅުަގނޑު ްއެދި ްމާދަމާއެްއްލިބުމަށް ްފަހި ްއަްށްއަދަށްވުރެ ްދިވެހިާރއްޖެ ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ވާހަަކކޮޅު

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްމަންާފ2214ްްއަދި ްލަބަޔާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްބަޖެޓަކީ ްފާސްކުރާނެ ްއަހަރު ވަނަ

ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްލިއްބައިދޭނެްބަޖެޓަކަށްްވުމަށްްއެދިްދުޢާކުރާްހާލު

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑުވައްރީްާދއިރާ

ްއިންތިޚާބުެވވަަޑިއގެންނެވިް ްއަަލށް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަޅުް ްއަށް ްދަންނަވަން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަރުޙަބާ ްނަމުގައި ްއަިމއްލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްައދި ްނަމުގައި ްދާއިާރގެ ނުޑގެ ގަ

ހަމައެއާެއކުަގއިްރާއްޖޭގެްވަަރށްްގިނަްބައެއްގެްާތއީދުހޯއްަދވަިއ،ްއިންތިޚާބުްއަދިްކާމިޔާުބވެަވޑައިުނގަތަސްްއަދިްވަރަށްް

ްނަީޝދަށް ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްލިބިލެްއިވ، ްވޯޓު ްބަެއއްގެ ްއާދެ!ްްގިނަ ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްވަރަށްް ްދާއިުރގައި ްދިިރއުޅުމަކަށް ްޢާއްމު ްރައްޔިތުން ްޮގސް، ްހަލަބޮލިކަން ްކެމްޕޭނުގެ ްނިމި، ްކަންތައްަތއް އިންތިޚާބުގެ

ނޑުމެންްހަމަްްބޮޑެތިްއުއްމީދުތަކާްއެކީްވަރަްށްގިނަްރައްޔިތުންަތކެއްްއެބަްތިބި.ްމިްއުއްމީދުތައްްހާސީލުުކރެވޭތޯ އަުޅގަ

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްފަށައިގަނެެގން، ްމިހާރަށް 5ްްމިހާރުން ްލިބޭނެ ްމުސްަތޤަބަލެއް ްފަހި ްއަށް ްރާއްޖެ އަހަރަށ5ްްްއަހަަރކީ

ނޑުްހަމަްވަަރށްްއެދޭްކަމެއް.ްއަދިްއެކަމަްށްއެއްބާރުލުންދޭނެްވާހަކަްެވްސްދަންނަވަން.ްމިއަދުް 2214ްހެދުމަކީްއަޅުގަ

ްބަ ްއަހަރުގެ ްމިއަދުްވަނަ ްއުފާކުރަމޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމަޝްވަާރކުރާއިުރގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެޓަށް

ްރަނގަޅުެވގެންދާނެކަންް ްައހަރު ްއަންނަ ްވުރެ ްއަހަރަށް ްޖީ.ޑީ.ީޕްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަޖެުޓަގއި ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްދައު ްހަމައެއާއެްއކޮށް، ްއަދި ްއޮތީތީ. ްއަންދާޒާކުރަްއވާފަިއްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްކަމަށް ްކުޑަވާެނ ްޑެފިސިޓް ްބަޖެޓުގެ ލަުތެގ

16.4ްްވާތީ.ް ްއަންދާޒާކުރަްއވާފަިއވާއިރު ްރުފިޔާެގްބަޖެޓެއް ްކަމަށ13ްްްބިލިއަން ްލިބޭނެ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ްއޮތީ.ްއަދި ްިމްއޮތ988ްީމި ްއަންދާާޒކުރަްއވާފައި ްކަމަށް .ްމިްޑެފިސިޓަީކްޙަޤީޤަތުަގިއްމިލިއަްންރުފިޔާްޑެފިސިުޓވާނެ

ް ްއަހަރު، ްކަމަށ2213ްްްމި ނިޑގެންދާނެ ްކެ ްައހަރު ްއޮތް ްއަންނަން ްއަދި ްޑެފިސިެޓއް ްކުަޑ ްވުރެ ްައހަރަށް ވަނަ

ްއެކަށީގެްނވޭ.ް ްދިމާނުވުން ްފަހަރުަގއި ްއަންދާޒާ ްއެ ްއަންދާޒާެއއް. ްއެހެންނަމަވެސް ްމީ ްއޮތީ. ްމި އަންދާޒާކުަރއްވާަފއި
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ނޑުްވަރަށްްގިނަފަހަރުް ބަޖެޓުގައިްއަންދާޒާކުަރއްވާްއަންދާޒާކުެރްއވުންްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްދިމާވެފައިްއޮންނަނީ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްބަޖެޓްްކޮމިޓީގައިްދެެކވުނުްވާހަަކތަކުގެްތެރޭަގއިްިއވެގެންިދޔަ،ް އަދިްފަހުންްއެްވާހަކަްދައްާކނަން.ްއަޅުގަ

ްސަ ްބޭފުޅުން؛ ްަބއެއް ްތާއީދުކުަރްއވާ ްއަންނަްސަރުކާރަށް ްމި ްއެއީ ްވަޢުދުތައް ްަބއެއް ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ރުކާރުން

ްހުންނެވިް ްމިހާރު ްސަރުކާރުން؛ ްމިއަުދގެ ްތަން. ްވިދާޅުިވ ްނޫންކަުމގަިއ ްވަޢުދުތައް ްހިނގާެނ ްތެޭރގަިއ އަހަރުގެ

ބޭނިޔަސް،ްނުބޭނިޔަސްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކެމްޕޭނުުކރައްވަމުންްވިދާުޅވި،ްކޮންމެްމަސްވެރިޔަކަށްްދިހަްހާސްްރުފިޔާ

ް ނޑުވެރިޔަކަށް ްދަ ްކޮންމެ ްކަމާއި 8222ްްލިބޭނެ ްމީހަކަށް ްއުމަރުގެ ްދޮށީ ްކޮންމެ ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ރުފިޔ5222ްްާރުފިޔާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްލިބިގެންނުދިއުމަކީ ްވެސް ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްއަންނަ ްކަންކަން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ްކަމުގެ ލިބޭނެ

ްއެކަން ްހިތްހަމަނުޖެހިގެންދާނެްދެކޭގޮުތގައި ްރަްއޔިތުން ްގިނަ ްވަރަށް ްވޯޓުދެްއވި ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއުއްީމދުކޮށްގެން ކަން

ްވާހަކަދެއްިކް ްބަޖެޓަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްސަރުކާރުން ްުކރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްބަދަ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްވީނަމަވެސް ްވަޢުދުތަކަށްްކަމުގައި ްހުރި ްހުށައަުޅއްވާަފއި ްއެީއ، ްއަންނާނެ. ލުތަކެއް

ްވިާދޅުވެލަްއވާފަިއްހުރީ.ްޚާއްޞަް ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްޮބެޑތި ްމާ ްވަރަްށވުރެ ްފުިރހަމަކުރެވޭ ްބަޖެޓުން ްމި ބަލާއިރުަގއި

ބައެއްްއުނިކުރަްއވާނެްވާހަކަްވެްސްްގޮތެްއގައިްމިދެންނެވިްކަހަލަްވަޢުދުތަކުގެްވާހަކަ.ްްއަދިްހަމަްބަޖެޓުންްވަރަށްްބޮޑު

ނޑުްެދކޭޮގތުގައިްއެކަންކަންްީމގެތެރެއަްށްވެއްދީމަްމިްބަޖެޓަށްްވަރަްށް ކެމްޕޭނުގެްތެރޭަގއިްވިދާޅުވި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމިހާރުް ްެވސް ްކަންކަމުގައި ްމިކަހަލަ ްޕޮލިސީއާ ްޓެްކސޭޝަން ްހަމައެއާއެކު، ްއައިްސެގންދާނެ. ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި

ްވެސްް ްކަންކަމުން ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްދެއްެކވި. ްތެރޭގައި ްކެމްޕޭނުގެ ްވާހަކަފުޅުތަކެއް ްތަފާތު ްބަޖެޓާ ްއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ް ްއައިްސެގންދާނެ.ްބަޖެޓަށް ްބަދަލުތަކެއް ްމިްދަނ16.4ްްީބަޖެޓަށް ްބައި ްބޮޑު ްއަންދާކުރައްވާަފއިާވއިރު،ްބަޖެޓްގެ ބިލިައން

ްޚަރަ ްރިކަރެންޓް ްމައްސަލަެއއް.ްރިކަރެންޓްްޙަޤީޤަތުގައި ްދިމާވާ ްވެސް ްއަހަރަކުހެން ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ަދށް.ްމީ

%ް ް%73.3ްޚަރަދަށް ްގޮުތަގއި ްޚަރަދުގެ ްކެޕިޓަލް ްދާއިރުގައި، ްދަނީ. ްމި ޚަރަުދކުރާއިުރގަިއ26.7ްްޚަރަުދވެެގން

ްމި ްއަދި ްޚަރަުދވެގެްނދަނީ ްމީގެން ްމަްޝރޫޢުތަކަށް ްތަަރއްީޤގެ ްޕަބްލިުކްޙަޤީޤަތުގައި ްނިސްބަެތއް. ްކުޑަ ްވެސް އަްށވުރެ

%ް ްބަޖެޓުގެ ްގާތްަގނޑަކަށް ްއޮތީ ްމި ްޕްރޮގްރާމަށް ްއިްނވެސްޓްމަންޓް ް%15ސެކްޓަރ ނުޑ15ްް. ްއަުޅގަ އޮތްއިުރަގއި

ްފާހަގަކުެރްއވިް ްވެސް ްޭބފުޅުން ްއެހެން ްކަންތައްަތއް ްޕްރޮްގރާމުގެ ްސެްކޓަރްއިންވެްސޓްމަންޓް ްޕަބްލިކު ްމި ދަންނަވާނީ

ްާއްފަދައި ްގިނަ ްވަރަށް ްބަލައިލާއިރު ްއަށް ްއާމްދަނީ ްއޮންނަނީ. ްިމ ްބަހާެލވިފައި ްގޮތަކަށެއް ްހަމަހަމަނޫން ްވަރަށް ން

11ްކަންތައްތަެކއްްހުށަހަޅުްއވާފައިްއެބަްހުރިްއާމްދަނީްއިތުރުކުުރމުގެްގޮތުން.ްމިްއަންނަްއަހަރުްއާމްދަނީ؛ްމިްއަހަރުް

ް ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްކަންތައްަތކެްއްބިލިޔަނ13ްަބިލިއަނުން ްއިތުރު ްާވއިރު، ްއަންދާޒާކުރަްއވާފައި ްކަމަށް ްއިތުރުވާނެ ށް

ްިޑއުޓީް ްއިމްޕޯޓް ްކަަމކީ ްއެއް ްފާހަަގކޮށްލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްމީގެތެރޭަގއި ްހުރި. ްއެބަ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްހޯދާނެ އާމްދަނީ

ްެޓކްސޭޝަ ްއިންަޑއިރެކްޓް ްއަެނއްާކވެސް ްދެޭކގޮތުަގއި ްދަނީ.ްއިތުރުކުރުން.ްައޅުަގނޑު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާަމކަށް ން

ްޓެކްސްް ްމީހަކު ްއެ ްއެއްޗަކަށް ްބޭނުންކުރާ ްމީހަކު ްއެ ްނޫން. ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެހާ ްދެޭކގޮތުަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ އެީއ،



76 

 

ްދައްކަންވާނީ.ްވިޔަފާީރގެްތެރޭގައިްނުފެންނަްގޮތަކަށްްޓެްކސްގެްކަންތައްްއޭގެތެޭރގައިްިހމެނިގެންދިއުމަކީްއެހާްރަނގަޅުް

ްޚިދުމަތުން.ް ްމުވާސަލާތުގެ ްވާހަކަ. ްޓެކްސްނަގާ ްޚިދުމަތަކުން ްއަާސސީ ްއޮތީ ްމި ްދެން، ްވެގެންނުދާނެ. ގޮތަކަށް

އަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްައކީްކޮްނމެްމީހަކުްއަތުންްފޯނުބިލުންްޓެކްސްްނެގީމާ،ްަނގާފައިްއަެނއްކާްއަނެއްްދުވަހުްކަރަންޓްް

ްދެކޮޅެއްނުޖެ ްމި ްދެން ްދިނީމާ ްަނގާފައި،ްބިލަށްްސަބްސިޑީ ްލާރި ްވެސް ްައތުން ްމީހާ ްޚަރަުދކުރާ ްުކޑަކޮށްފައި ހޭ.ްއެންމެ

ްސަބްިސޑީް ްއަނެއް ްައނެއްކޮޅުން ްނަގާފައި،ްއަނެްއކާ ްވެްސްލާރި ްއަތުން ްމީހާ ްލިބޭ ްުމސާރަ ްުކޑަކޮށް އަނެއްާކްއެންމެ

ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްނުވާނެ. ްގޮތަކަށް ްހަމަޖެހޭ ްއެހާ ްމިއީކީ ްދިނީމަ، ްޓެކްސްނެގުުމގެް، ްމި އަދި

ްތިޭބް ްހާލަތުގައި ްނިކަމެތި ްއެންެމ ްނޫނިއްޔާމު ްކުޑަކޮްށ، ްއެންމެ ްމި ްވިަޔސް ްަކމުގައި ްހަމަޖެހިގެންދިޔަ ކަންތައް

ރައްޔިތުންެގްއަތުންްމިްފަދަްޓެކްސްތައްްެނިގގެންނުދާނެްަކމަށް.ްޑެފިސިޓްްފައިނޭްސކުުރމަށްްހުށައަޅުްއވާފައިްމިްއޮތީް

ްޑެފިސިޓްްްއަނެއްާކވެސްް ްއެހެްނވީމާ، ްބޮޑު. ްވަރަށް ްމިހާރުވެސް ްިނސްބަތް ްދަރަނީގެ ްދައުލަތުެގ ްނަަގިއެގން. ލޯނު

ްއަހަރުްފައިނޭ ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންބޮުޑވޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްުހރީތީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްލޯނު ްއަެނއްާކެވސް ންސްކުރަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދިޔައިރުަގއި ްދިރާސާކުރަމުން ްހުށަހެޅުއްިވ،ްްބަޖެޓު ްިއންނަވަިއގެން ްކޮމިީޓގައި ްއޭރު އަށް

އަްށްވުެރްއިތުރުނުވާެންގޮެތއްެގްމަތިންްލޯނުނަގަން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިަފހަރުްވެސްްެއގޮތުގެްމަތިްނ7ްްލޯނުނެގުމުގަިއް%

ް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްުއްއމީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބަހަްއަޓވާނެ ްކަންކަން 1.3ްްސަރުކާރުން ްލޯނުްބިިލއަން ރުފިޔާެގ

މިލިއަންްރުފިޔާްއެބަްަނގާ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްހުރިހާްއެއްަޗކީްާރއްޖޭެގ385ްްނަގާއިރު،ްބަޖެޓުްސަޕޯުޓގެްޮގތުގައިްއަނެްއް

ބިލިއަންްރުފިޔާަގ.ްމ27.7ްްިލޯނުްޕޯޓްފޯލިއޯްއަށްްއިތުރުެވެގންދާނެްކަންކަން.ްމިހާރުވެސްްދައުލަތުގެްދަރަނިްއެބަްހުރިް

ް ްއަހަރު ްޙަޤީޤަތުަގއ31.27ްްިއަންނަ ްއަދަދުތަކަކީ ްިމ ްއިތުރުެވގެންދާނެ. ްޯޕޓުފޯލިއޯ ްލޯނު ްއަށް ްރުފިޔާ ބިިލއަން

ްފާަހގަކުަރއްާވް ްވެސް ްޖަމުޢިއްާޔތަކުން ްބޭުރގެ ްއަދަދުތަކެއް. ްޮބޑެތި ްމާ ްވެސް ްވަރަށްވުރެ ްޤަބޫލުކުެރވޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮުތގައިް ްލޯނުެގ ްޕަސެންޓެއް ްބޮުޑ ްމިހާ ްޖީ.ޑީ.ީޕގެ ްހުރަހެްއ.ްްގޮތުަގއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެޅޭ ްއަްށ ްތަަރއްޤީ ްއެއީ އޮތީމަ،

ް ްއޮތީ ްމި ްބަލާްނަމަ،ްދަރަނި ްއިން ްއިންސައްތަ ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްލޯނު ްއަަހރުް%2213ްމިހާރު 78ްްވަނަ 2214ްަގއި.ްއަދި

ވާ.ްީމްއަށްްއަރާނެްކަަމށްްއެބަްއަންދާާޒކުރައ82ްްްވަނަްައހަރުް%2215ްަގއިްއޮެވފައި،ްއަެނއްކ78ްްާވަނަްއަހަރުް%

އަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްވަރަށްްކަންބޮޑުވާންެޖހޭްސަބަބެއް.ްއަދިްމިްނޫންްގޮތެްއގައިްމިްކަންކަންްވާނެް

ނޑުމެންް ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްމިހާރުވެސްްލޯނުގެްއިންޓްރެސްޓުްޕޭމެންޓަށްްއަޅުގަ ގޮތެއްްހޯދަންޖެހޭނެްކަމަށްްވެސްްއަޅުގަ

މިހާރުވެސްްދަނީްލޯނުްސަރވިސ22.61ްްްދުުކރަންްއެބަްޖެހޭ.ްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީގެް%ވަރަށްްބޮޑުްެއއްެޗއްްޚަރަ

ނޑުްދެކެން.ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެްޕްރޮޖެކްޓުތަުކެގް ޕޭމަންޓަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމީްަވރަށްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަެމއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑުްަހމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ ނޑުެގްދާއިާރގެްކަންަތއްްހުރިްގޮތް.ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެްްވާހަކަދަްއކާއިރުްއަުޅގަ ައޅުގަ

ް ްތެރޭގައި ްައހަރުގެ ްމި ްގޮތުަގއި 9ްްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ްއެކީ ްއެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ީސއާ ްކަންތައް ްނަރުދަމާއެޅުމުގެ 2ްރަށެްއގެ

ް 491ްްސެޕްޓެމްބަރގައި ްވަަރށް ްއަދި ްސޮއިކުެރވުނު. ްކޮންޓްރެކްެޓއްަގއި ްރުފިޔާގެ ްރައްޔިތުންނަށްްމިލިައން އުއްމީދު
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ްކަންކަންް ްއެ ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމި ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްެދވިގެންދިޔަ. ްުގޅިގެން އެކަމާ

ނޑުްމިިނސްޓަރަށްްދެންނެވީމަ،ްެއއީް ފާހަގަކުރެވިަފއެއްްނެތޭ.ްއެްަކންކަމެއްްހިމެނިފައެއްްނެތޭ.ްދެންްމިްވާހަކަްއަުޅގަ

ްކަން ްވިދާުޅވި.ްނުފަށާހުރި ްމިނިސްޓަރު ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްނޫންކަމުަގއި ްަކމެއް ްއޮތް ްދެން ްމިހާރު ްއެއީ ްވީތީ ކަމަށް

ްކޮންޓްރެކްޓަކާް ްކޮށްފައި ްފަރާުތން ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްސަބަބެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްމީ ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނ ްަވކިން ްއަދި ްިވދާޅުވީމަ، ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ްގުިޅގެން ްމި ްކަންބޮުޑވޭ. ނުޑ9ްްޑު ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ރަށުގެ

ް ްއެގޮތަށް ްކަންކަމުެގްއުޅެްނވީ.ްަހމަ ްމި ްއަނެްއކާ ްކިހިނެއްބާއޭ ްކަންަތއ22ްްްހިތަށްއަރާ ްކަންތަުކގެ ްބަނދަރުގެ ރަެށްއގެ

ް ްއޮތީ. ްމި ްޮގއްސަ 22ްްވެސް ްހެދުމަށް ްބަނދަރު 24ްްރަށެއްގެ ްޮސއިކުެރވުނ2213ުޖޫން ްއެ ްސޮިއކުރެވުނު. ްަގއި

ްމިް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްެވސް ްވާހަކަ ްކަންތަުކގެ ްކޮންޓްރެކްޓުގެ ްމި ްހިމެނޭ. ްވެސް ްމަޑުއްވަީރ ްތެރޭަގއި ރަށްތަކުގެ

ްވާހަަކއެއްް ްނަރުދަމާއަޅާ ްމަޑުްއވަީރގެ ްމީދޫ، ްއަދި ްވާހަކަެއއް، ްބަނދަރުހަދާ ްމަޑުއްވަީރގެ ްނެތް. ްފެންނާކަށް ބަޖެޓަކުން

ްބަޖެޓަކު ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްޙަޤީޤަތުަގއިްވެސް ްެއއްެޗއް ްކުޑަ ްވަރަށް ްއަށް ްޕީ.އެސް.ޕީ ްނެތް. ްފެންނާކަށެއް ން

ްބަރިއަކަްށް ްކްލާސްރޫމު ްއިމާާރތުގެ ްސްކޫލު ްކުރި ްަސރުކާރުން ްއޮތް ްއެބަ ްމީދޫގައި ްއޮތީ. ްމި ްމަޑުްއވަރީއަށާ މީދޫއަށާއި

މުންދާްްކލާސްރޫމުްއެޅުމުެގްއިމާރާތަްށްއޮތްްރިޓެންޝަންްފަިއސާެގްެއތިކޮޅެއް.ްމަޑުްއވަރީްއަށްްއެަބްއޮތްްމިހާރުްހިނގަ

ްއަދަެދއްެގް ްކުޑަ ްވަރަށް ްހައްލުކުރުަމށް ްކަންތައް ްރަށްިގރުމުގެ ްއަދި ްހިމަނުއްވާފަ. ްފައިާސ ްވަެރްއގެ ކޮންމެވެސް

.ްފައިސާކޮެޅއްްހިމެނިފައިްއެބަްއޮތް.ްމިވަަރކުންްައޅުަގނޑުްަދންނަވާނީްރަށެްއގެްކަންަތއްްަހމަޖެހުމާްގާތްްވެސްްުނވެއޭް

އަޅުަގނޑުމެންްމިހާްބޮޑުްބަޖެޓެއްްދައުލަތުގެްފަރާތުންްހޭދަކުރާއިުރގައިްރަށްރަށަށްްމިއަށްވުރެްތަރައްޤީގެްއަސަރުްއެަބް

ްމިހާރަުކް ްވަރަކަށް ްއެްއވެސް ްރަށެއް. ްގިނަ ްމީހުން ްބަަލއިލައިފިްއޔާމު ްއަށް ްމަޑުްއވަރީ ްމިސާލަކަށް ބޮޑުވާންޖެހޭ.

ްނެ ްޖާގައެއް ްބިންދޭނެ ްެއއަށްވުެރްމީހުންނަށް ްކަންތައް ްަކރަންޓުގެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްބޮޑު. ްއެހާ ްކަންތައް ްފެނުގެ ތް.

ވެސްްބޮޑު.ްމިހާރުްދެްއަހަރުްގާތްަގނޑަކަށްްމިްވަނީްެއއްަފހަރުްކަރަންޓުްހުރިއްޔާްއަނެްއްފަހަރުްކަރަންޓުްނުހުންނަ.ް

ް ްާތރީޚުތައް ްކަހަލަ ްެއކި ްދަްއކަިއ، ްުދވަަހކު ްއެތައް ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންނަމަވެސްްއަދި ްލިބި؛ ްސަރުާކރުން ައޅުަގނޑަށް

ްމަޑުްއވަރީް ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު ްފެންނަނީ.ްއަޅުގަ ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްހައްުލނުވެގެންދާ ްކަންކަން ްއެ އަދިވެސް

ްކަ ްބަެއއް ްމިހާރުވެސް ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްތެރޭގަ. ްއަހަުރެގ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްހައްލުެވގެްނދިއުން ްކަންތައް ންތައްަތއްްކަރަންޓު

ްއެް ްދެން ްވެއްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްއިތުރަކަށް ްދުވަސް ްގިނަ ްވަަރށް ްވިދާޅުވާތާ ްއެހެން ްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސް ހިނގަމުންދާ

ްކޮންމެހެންވެސްް ްތެރޭ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްކަންކަްނ ްމި ްދަންަނވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުތިބޭވެނޭ ްއަނދިރީަގއި ބޭފުޅުންނަކަށް

ްހަ ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްފެނުެގްހައްލުވާން ްއަދި ްރަށެއް. ްބޮޑު ްވަރަްށ ްދަތިކަން ްބޯިހޔާވަހިކަުމގެ ްއަކީ ްމަޑުއްވަރީ މައެހެންމެ

ދަތިކަންްވެސްްވަރަށްްބޮޑުްަރށެއް.ްރަްއޔިތުންނަށްްސާފުްބޯފެންްލިބުމުގައިްވަރަށްްޮބޑެިތްދަތިތަކާްދިމާވޭ.ްމީދޫްއަްށް

ްެއއް ްނައްތާލުމުެގ ްކުނި ްަކންތައް؛ ްކުީނގެ ްމީދޫެގ ްކުިންބަލައިލާއިރު ްއެހެންވީާމ، ްނެތް. ްއަިދ ްިނޒާމެއް ްކަހަލަ ވެްސ

ްބަޖެޓަށްް ްދައުލަތުގެ ްދަްނނަވާނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭ. ްއެބަ ްނިޒާމެއް ްކަަހލަ ްކޮންމެވެސް ނައްތާލުމުގެ
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ްހުއްޓޭ.ްެއހެންވީމާ،ްމި ްއެބަ ްހަމަޖެއްސެން ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްޚަރަދަކުން ްކުޑަުކޑަ ްވަރަށް ްކަންކަންްބަލައިލާއިރު ކަހަލަ

ނޑުމެންްއެބަް ބަޖެޓުގެްތެރޭްހިމަނައިދީގެންްރަށެއްގެްމިހާްބޮޑުްކަެމއްްހަްއލުކޮށްދެވޭްކަމަށްްވަންޏާްއެްަކންކަންްއަުޅގަ

ްފެންނަންް ްފޮތުން ްބަޖެޓު ްމިހާރު ްއަދި ްކޮންޓްރެކްޓު ްދެ ްދެންނެވި ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްވިސްނަން. ޖެހެއޭ

ްވިޔަސް ްހިމެނިގެްންްނެތްކަމުގައި ްއެ ްތެރޭަގއި ްއެމެންޑްމަންޓުތަުކގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ްސަރުކާރުން ްތާނގައި ްއޮތް ކުރިއަްށ

ްެއކްސްޕެންޑިޗަރް ްިރކަރަންޓު ްކަމަށް. ްއޮނަރކުރަްއވާނެ ްވެސް ްމިސަރުކާރުން ްކޮންޓްެރކްޓުަތކަށް ްއެ އައިްސ،

ްޮބޑުވެ ްވެސް ްބަލައިލާިއރު ްއަހަރަށް ްމިއަންނަ ްއޮންނަނީ ްމި ްދައްާކްއަނެއްާކވެސް ްއަބަދުވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ފަ.

ްވާަހކަ،ް ްދައްަކވާ ްއަބަދުހެން ްހަމަ ްވެސް ްމިނިސްޓަރު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވާހަަކ. ްޮބޑުެވގެންދާ ްޚަރަދު ްރިކަރަންުޓ ވާހަކަ.

ްވާހަކަް ްބޮުޑަވމުންދަނީ.ްމީގެ ްއަހަރަށް ްއަހަރުން ްހަމަ ްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކުަރޑަކުރަްނޖެހޭ ްޚަރަދު އަކަށްްރިކަރަންޓު

ނޑުްހިތަށްއަރަނީްމިއަދުް ވިދާޅުވަނީްސަބްސިޑީަތއްްބޮުޑވަނީއޭ.ްއަދިްއިންޓަރެސްޓުްޭޕމަންޓްސްްބޮޑުވަނީއޭ.ްދެންްއަޅުގަ

ްމިހިރީ.ްއެހެންވީމާ،ް ްވެފައި ްވަޢުދުތަަކކަށް ްވެސް ްަސރުކާރުގެ ްއޮތް ްކުިރއަށް ްވާހަަކއޭ ްސަބްސިޑީަތުކގެ ްއިތުރު އަނެއްކާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްކަންކަމުގައި ްވެްސްމި ްސަބްސިޑީތަކަކީ ްދޭ ްމިހާރު ްވިސްނަން. ްމިހާރު ްޖެޭހ ްއެބަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް މެން

ްއެނގޭ.ް ްއެބަ ްވެސް ްއެްނމެނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންކަން ްސަބްިސޑީެއއް ްެދވޭ ްއަށް ްނިކަމެތިމީހާ ްއެންމެ ކޮންމެހެން

ްލިބެން ްއެ ްގޮތެއްަގއި ްހަމަހަމަ ްމިހާރަށްވުރެ ްދިނުުމގައި ްސަބްސިޑީ ްސަބްސިޑީޒްްއެހެންވީމާ، ްއަށް ްމީހާ ްނިކަެމތި ވާ

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު ްޚަރަދަށް ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްވަކިވަކި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަމަޖެހިގެންދާން ްގޮތެއް ލިބޭނެ

ްއަހަރު.ް ްއަންނަ ްއަހަރަށްވުރެ ްމި ްކުަޑވެފަިއ، ްވަރަށް ްަވނީ ްމި ްބަޖެޓު ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެޑިުއކޭޝަން ހިތާމަކުރަން

ްވަީންހަމައެއާެއއްކޮ ްމި ްބަޖެޓު ރްޒގެ ްއެފެއަ ްހޯމް ްއަދި ްބަޖެޓު، ްމިނިސްޓްރީގެ ްޑިފެންސް ްބަލައިލާއިރު ްއަނެއްޮކޅަށް ށް

ްހޯމްް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑައިލާފަިއ ްކަ ްބަޖެޓު ްމިނިސްްޓރީގެ ްއެިޑއުކޭޝަން ްހިތަށްައރާ ްައޅުަގނޑު ބޮޑުވެފަ.

ނުޑމެންގެްދަރިންގެްމުސްތަޤުބަލުްމިނިސްޓްރީްއާއިްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީގެްބަޖެޓުްއިތުރުކުަރންް ޖާގަދޭންވީތޯއޭ.ްއަުޅގަ

ްޚަރަދަށްް ްއޮފީސްތަކުގެ ްަކހަލަ ްބައެއް ްދެން ްޚަރަދުކުރަންވީތޯއޭ؟ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންަކމަށް ްމިކަހަލަ ނަގައިލާފައި

ްއެގްިރކަލްޗަރގެްމިއަ ްޖެނެރަލްގެްއޮފީސް،ްނޫނިއްޔާމުްފިޝަރީޒްްއެންޑް ްއެޓަރނީ ްބަޖެޓަށްްބަލާއިރުްމިސާލަކަށް ހަުރގެ

ްބަލައިލައިފިްއޔާުމް ްއޮފީހަށް ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއޮންނަނީ. ްމި ނޑައިލާފައި ްކަ ްތަން ްބޮޑު ްވަރަށް ވުރެ

ްބަލައިލައިފިއްޔާމު.ް ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ްމި ްއޮތީ ްމި ްކުޑަކޮށްލާފަޭއ ްބަޖެޓު ްނުހިންގޭވަރަށް ްމިނިސްޓްރީ ދެން

ނޑަށްްޔަ ނޑާަފއިްހުންނާނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ ޤީންްމީްހަމަްކުރަންޖެހިފައިްހުންނަްޚަރަދުތަކަށްްބަލާފައިްކަމަށްްކަ

ްތިބޭް ްކުރިންވެސް ްހަމަ ްނެތް. ްރިފްލެކްޓުވެފަެއއް ްކަންކަން ްމި ްއަދަދަކުން ްމުވަްއޒަފުންގެ ްތިބޭ ްއެތާ އެހެންނަމަވެސް

ް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްތިބޭ. ްއެބަ ްމުވަްއޒަފުން ްތަންްއަދަދަށް ްބޮޑު ްމިހާ ްއިތުރު؛ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ދަންނަވާނީ

ނޑައިލެޭވއިރުްމުަވއްޒަފުންްއިތުރުެވގެންދާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމުވަްއޒަފުންނާްދޭތެރޭގައިްކަންްކުރާނެްގޮތެްއް ބަޖެޓުންްކަ

ްވަނީް ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްޓްރާންސްފަރކުރަނީތޯ، ްމުވަްއޒަފުން ްއެ ްމިނިސްޓްރީތަކަށް ްބޮޑުވާ ްބަޖެޓު ްނޫނިއްޔާ
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ްބޮޑުް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްބަޖެޓު ްިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ްއިކޮނޮމިކް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްނެތް. ްއެނގޭަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނާދޭ. ްަތފާތެއް ްވެސް ްއަދަދަކަށް ްމުަވްއޒަފުންގެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެ ްއެހެންނަމަެވސް ްބޮޑުވެފަ. ތަނުން

ްމިސްމެޗެއްް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހީވަނީ ްމިނިސްޓްރީަގިއްްއަޅުަގނޑަްށ ްެއ ްަބޖެޓާއި ްމިނިސްޓްރީތަުކގެ ްއެ ްއުޅޭެހން އެަބ

ްނޫން.ް ްއެދެނީކީ ްމަދުކުރަން ްމުަވްއޒަފުން ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭ. ްުމވަްއޒަފުންނާ މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްއޮ ްމިހާރު ްއެތުރިގެންދިޔުން ްކަްނތައް ްމުވައްޒަފުންގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްމި ްބަދަލުވާންްއެހެންނަމަވެސް ްވުރެ ްގޮތަށް ތް

ްޤުދުރަތީް ްކަންކަްންފާހަގަކޮށްލާނަން. ްއެހެން ްަބއެއް ްކަްނބޮޑުވާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިތަްށއަރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްޖެހެއޭ އެބަ

މިލިއަްނ11.69ްްަގއ2213ްިގޮތުންްނުވަތަްއެހެންްގޮތަކުންްވެސްްލިބިދާނެްނުވަތަްލިބިފައިވާްެގއްލުމަކަށްްދޭްފައިސާް

ްއޮތްއިރުް 2214ްގަިއ، ްކުރިމަތ26.35ްްީގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތަށްައރާ ްއަޅުަގނޑު ްއޮތީ. ްމި ްބޮުޑކޮށްފައި މިލިއަނަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްމި ްވިސްނާވަޑަިއެގންފައި ްމި ްބޮޑުކޮށްލަން ްތަނުން ްބޮޑު ްމިހާ ްބާއޭ. ްއޮތީަމ ްކާރިސާއެއް ކޮންކަހަލަ

ްމީގެެތރޭ ްކަމެްއ ްކަހަލަ ްކޮންެމެވސް ްހަމަ ްކޮބައިކަންްްދެކޭގޮުތގައި ްކަންކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީާމ، އޮންނާނެ.

ްއަންނަް ްއަނެއްާކވެސް ްސަރުާކރުން ްއުފައްދަން ްކުންފުނިތައް ްއާ ްދެން ްދާންޖެހޭ. ްއެބަ ްހާމަވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްފައިނޭންޝަލ43ްްްއަހަރަށް ްކުންފުނިތަކުގެ ްހުރި ްމިހާރުވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމަނުއްވާފައި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްމިހާުރްސްޓޭ ްކުންފުނިތަކަކީ ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްއަދި ްނުލިބޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ޓްމަންޓްސް

ްމިހާރުް ްކުންފުނިތަކަކީ ްަބއެއް ްއަދި ްވޭ. ްއެަބ ްފާހަަގުކރައްވާަފއި ްކަމުަގއި ްކުންފުނިތައް ްހުރި ްނިންމަވާަފއި އުވާލަން

ނޑުްހާމަކުރަން.ްއަންެޕއިުޑްހިނގާތޯ،ްނުހިނގާތޯްހުރިްކުންފުނިތައް ކަންްވެސްްބަޖެޓުްފޮތުންްފާހަގަނުކުރެވޭކަންްއަުޅގަ

ް ްދެއްކުމަށް ްފައިސާ ްބިލުތަކަށް ްހުރި ްނުދެއްކި ްދައްކަންޖެހިފައި ްމިހާރު ްއެަބ522ްްބިލްސް،ްނޫނިއްޔާ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްކަންތައްތައްް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްިހތަށްއަރާ ްއަޅުަގނޑު ްހިމަނާފަ. ްބިުރވެރިްްހުރި ްވަރަށް ްމީ ކުރަްނވެްއޖެއްޔާމު

ްމީް ްވަންޏާމު، ްދާކަމަށް ްބިލުތައް ްހުންނަ ްނުދެްއކި ްފައިސާ ްއަދަދުން ްބޮޑެތި ްމިހާ ްއަަހރަކު ްކޮންމެ ްވެދާނޭ. ގޮތަކަށް

ްކެޕިޓަްލް ްނުދޭނެ. ްތަނެއް ްކަންކަމަަކށް ްއެ ްވެސް ްޤާނޫނު ްމާލިއްޔަުތ ްހިތުން ްއަޅުަގނުޑ ްއެކޭ. ްަމއްސަލަ ްބޮޑު ވަރަށް

ްޚަ ްއަނެއްާކވެސް ްޚަރަދު ްކެިޕޓަލް ްބޭނުންވާ ްހިންގުމަށް ްއޮީފސް ްބޮޑުވެފަިއވާއިުރ، ްވުެރ،2213ްްރަދު ްއަހަރަށް ވަނަ

2214ްް ްއޮތީ. ްމި ްލަފާކުރަްއވާފައި ްކަމަށް ްބޮުޑވާެނ ްއަހަރު 2213ްްވަނަ ްއަހަރު ްއޮތްއިރު،3.12ްްވަނަ ބިިލއަންަގއި

ްދުްމިްޮއތީ.ްއޭގެތެރޭން...ބިިލއަންަގއިްކެޕިޓަލްްޚަރ4.38ްަވަނަްއަހަރ2214ްްު

ް

 ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްގޮތުންްް `. ްކަމެއްގެ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހަމަ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަންނަވަން.ްއަދިްޔާމީން މަްށްމަރުޙަބާ

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްއަދި ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްވެސް ްޖަމީލަށް ްޮޑކްޓަރ ްރައީސް ްނައިބު ްމަނިކުފާނުެގ ްއެ ހަމައެއާެއކު
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ްބުރަް ްކުެރއްވި ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްވީނަމަެވސް ްބަލިވެފައި ްއިންތިޚާބުގައި ްމި އެމް.ޑީ.ޕީ

ްެއްމަސައް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދާއިރާަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިްނ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފަށްފަށުން ކަތަށް

ނޑުްވެސްްހަމަް ކުރެްއވިްމަސަްއކަތަށްްއެްބޭުފޅުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ،ްއަުއްސަރުކާެރއްްއަިއިއރުގަިއްއަުޅގަ

ްސިޔާ ްއާ ްއައީ ްމި ްސަުރކާރެްއ ްއާ ްބަޖެޓަކީްޤަބޫލުކުރަނީ، ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކު. ްވަޢުދުތަކާ ްއާ ްއެކު. ސަތުަތާކ

ްެއްއވެްސް ްސަރުކާރުގެ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްާވއިރުަގއި ްބަޖެަޓކަށް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްސަުރކާރުން ްއޮތް ކުރީަގއި

ްއަޅު ްނެތްކަން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތެއް ްހިންގޭެނ ްިސޔާސަތެއް ްެއއްވެސް ްގޮތެްއ، ްފުއްދޭނެ ްހަމަްވަޢުދެއް ްވެސް ނޑު ގަ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވާތީ ްދާިއރާއަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަސްވެރިން ްހަމަ ްެވސް ްއަކީ ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ފާހަގަކޮށްލަން.

މަސްވެރިންްތިބީްވަރަށްްއުފަުލން.ްމަސްވެރިކަންްމިްއޮންނަްގޮތަކީްހަމަްެއއްްމަހުްމަސްކޮޅެއްްލިބިފައި،ްއަނެއްްމަހުް

ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްހާލުްްނުލިބޭ. ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްމިހާރު ްއޮތް. ްއެަބ ްއުއްމީދުތަކެއް ްމީހުންގެ އެ

ހާްސްރުފިޔާގެްއިނާޔަތްްލިބޭނ12ްްެނުޖެހި،ްމަހަށްްފުރައިްއަދިްމަސްްނުބޭނުނަސް،ްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްއިާނޔަތެްއ،ް

ްފުދޭަވރެއް ްއަކީ ްދާއިރާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހަމަ ްއެގޮތުން ްބޭފުޅުންްކަމަށް. ްއެ ްދާއިރާއެއް. ްިގނަ ްވެސް ނޑުވެރިން ްދަ ގެ

ްއާް ްނުލިބުނަސް، ްއެްއެޗއް ްއެކަީށގެްނވާ ްމަސައްކަތުން ްކުރާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްތިއްބަވަނީ. ްއެ ްއެކު ްުއއްމީދާ ްވަރަށް ވެސް

ް ްމަހަކު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތެޭރން ްވަޢުދުތަކުގެ ްއުމ8222ްުސަރުކާރުގެ ްހަމައެހެންމެ، ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ރުންްރުފިޔާ

ްބޮޑުެވ،ް ްއިާނޔަތް ްލިބުނު ްއެ ްވެސް ްމީުހންނަށް ްއުއްމީުދގަ.ްއެ ްވަރަށް ްިތބީ ްއެ ްވެސް ްމީހުން ރުފިޔ5222ްްާދުވަސްވީ

ްމިއަހަރުް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް. ްބަދަލުވެގެންދާނެ އަށް

ްއަ ްކަމަށް. ްފުދެންޖެހޭނެ ްވެސް ްބޮޑެިތްތެރޭގައި ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްމިހާރު ްބަޖެޓަށް ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ޅުގަ

ްމިދިޔަް ްފާހަަގކޮށްލަން ްހަމަެއާއއެކު ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްހުށަހެޅުން. ްބަޖެޓު ްއަނބުރާ ްއަުލން ްގެނެްސ، އިޞްލާޙުތަކެްއ

ްވެ ްހަމަަގއިމު ްދާއިރާ؛ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްވީއިުރގައި ްބަޖެޓަކަށް ްހުށަހެޅި ްދާއިރާްސަރުކާރުން ްއަުޅަގނުޑގެ ސް

ތެރޭގައިްބަެއއްްމަސަްއކަތްްފެށިފައިްހުރިްތަންތަން،ްނުވަތަްފަށާނެްކަމަށްްކަޑަޖަހާފައިްހުރިްތަންތަންްނިންމާކަށްްމިް

ްޓަކައިް ްހެދުމަށް ްއަށް ްަދންފަޅި ްއެއް ްްސކޫލު، ްފޯކައިދޫގެ ްއަތޮޅު ްށ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތް. ްހިމެނިފައެއް ބަޖެޓުގައި

ްވަަޑިއެގންނެވި.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަްއަކީްމިްބަޖެޓުަގއިްެއކަންްްކްލާސްރޫމުގެ ބިންާގއަޅަންްެވސްްއެކޮޅަށްްބޭފުޅުން

ްސްކޫުލް ްފޯކައިދޫ ްށ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގައި ްއަންނަ ްއަލަށް ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނެތްކަން. ހިމެނިފައި

ްކްލާް ްބޭނުްނވާ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްއަށް ްދަންފަޅި ްޯފކައިޫދގެްއެްއ ްއެދެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްހިމަނައިދެްއވުމަށް. ސްރޫމުތައް

ނަރުދަމާްކަންތައްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނައިދިނުމަށް.ްއެއީްފޯކައިދޫްއަކީްމިހާރުވެސްްހަމަްފުދޭވަރެްއގެްއާބާދީްބޮޑު،ްފެންް

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާީތވެ. ްރަށަކަށް ްތަޣައްޔަުރވެފަިއވާ ްބޮޑަށް ްފަރާތުންްވަރަށް ްސަރުކާރުގެ ްމި ްއެދެން ށް

ްވަރަށްް ްެވސް ްފަޅު ްފޯކައިދޫގެ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްހިމަނައިދެއްވުމަށް. ްބަޖެޓުގައި ްމި ްނަރުދަމާ ްފޯކައިޫދގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހިމަނައިދެްއވަްން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތްތައް ްކުރެވޭނެ ްެވސް ްމަަސއްކަތް ްފަުޅގެ ްބޭނުންނުކުރެވޭތީވެ ްހަލާކުވެ، ބޮޑަށް
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ނޑުމެންްއެދެން.ްއަދިްހަމައެއާެއކުްށ.ްމަރޮށި.ްައޅުަގނޑުްާދއިރާެގްމަރޮށީގެްބަނަދރުްވެްސްވަނީްވަރަށްްޮބޑަްށްއަޅުގަް

ނޑުްއެދެން.ް ހަލާކުވެފަ.ްއެްބަނދަރުްމަރާމާތުކުރުމަށްްވެސްްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްފައިާސކޮޅެއްްހިމަނަިއދިނުމަށްްއަޅުގަ

ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮމަންޑޫގައި ްށ. ްދެން ްސަރުކާުރގެ ްހިމަނާފައ3ްްިމް.ޑީ.ޕީ ްލާފައި، ްަބޖެޓުގައި ްކުރިްނވެސް އަހަރު،

އޮތްްކަމެއްްއެއީްކޮމަންޑޫގެްޭބރުްތޮށިޖެހުން.ްކޮންމެވެސްްަވރަކަށްްބިންްހިއްކުމަށްފަހުްބޭރުްތޮށިޖެހުން.ްއެްމަސައްކަތްް

ްލިބުނީްބޮ ްޚަބަރު ްހުއްޓިފަ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތީ ްގޮއްސަ ްއޮތްްވަކިްހިސާބަށް ްދައްކާފައި ްފައިސާ ްހިލަޔަށްްވެސް ޑު

ްަފއިާސް ްހިލަޔަށް ްބަޖެުޓގަިއްައނެއްކާެވސް ްމި ނުޑްއުފާކުރަން ްއަުޅގަ ްނާދޭ.ްދެން ްިހލައެއް ްއެކަމަުކްއަިދވެސް ވާހަކަ.

ްހިލަޔަ ްބޮޑު ްވެސް ްބަެޖޓުގައި ްއަހަރު ްކުރީ ްކުރީގަ. ްޮއތް ްއެބަ ްުސވާލު ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަުކ ްއޮތް. ްއެބަ ްށްހިމަނާފައި

ްދެންް ްބޭނުންވާނެ. ްސާުފކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔައީ ްކޮންތާަކށްތޯ ްފައިާސ ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްއޮތީ. ްހިމެނިފައޭ ފައިސާ

ްވިޔަސް.ް ްސަރުކާރެއް ްއާ ްޖެހެނީ ްމި ްވާހަކަަދއްކަން ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓަށް ްމި ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްއަނެ ްއެނގޭ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްމިހިރަްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކަމަީކ، އް

ކަންތައްތަކަކީްހަމަަގއިމުްވެްސްޕީ.ޕީ.އެމްގެްސަރުކާރަކުންްައދިްނުވަތަްމިްސަރުކާރުގެްބަިއވެރިވާްއެހެންްފަރާތްތަކުންް

ް ްދަންނަވައިލާނަން ްއަުޅަގނޑު ްމިސާލަކަށް ްނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ްތާއީުދކުރާނެ ްއިްނ2214ްްވެސް ްޖުލައި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްހުށަހަޅާފައި ްނަގަން ްއަލުން ްޑިއުީޓ ްއިމްޕޯޓު ްިރވަިއޒްކުރަން، ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ފެށިގެން

ްެޓކްްސް ްއިން ްފައިދާ ްވިަޔފާރި ްަނގަމުންދަނީ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްައގުން ްމުދަލުގެ ްމިހާރު ްޤަބޫުލކުރަން، ްވެސް އެންމެން

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންްނަގަމުންދަނީ. ްނަގަންފެށުމަކީ ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްއަނެއްކާ ްއޮވެ، ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްމި ހެންވީމާ،

ްއަނެްއކާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްކަމެއް. ްވާނެ ްބުރަޔަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޖީބަށް ރައްޔިތުންނަށް،ްރައްޔިތުްނގެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަމަ، ްފަށައިފި ްނަގަން ްޑިއުޓީ ނޑުމެންްމުދަލުން ްއަުޅގަ ްހަލާކުވެދާނެ. ްވިޔަފާރިތަްއ ްފަންތީގެ ްމެދު ެގ

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަަމށް. ްފުާޅވެގެން ްވިޔަފާރިތައް ްފަންތީގެ ްމެދު ްރަނގަޅުކުެރވޭނީ ްއިޤްތިޞާދު ޤަބޫލުކުރަނީ،

ްގޮ ްކުިރއެރުޭވނެ ްވިޔަފާރިތަްއ ްމެދުފަްނތީގެ ްއެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރީ، ްސަުރކާރުންްވިސްނުން ތްތަެކއް

%ް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްކަމަށް. ްޓެކްސްަނގަިއ،6ްްހޯދައިދޭންޖެހޭ ްއިން ްފައިދާ ްިވޔަފާރި ްއަނެްއކާ ނަގަިއ،

ނޑުމެންް އަނެއްާކްޭއެގއިތުރަށްްިޑއުޓީްނެގުމަކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްކޮްށގެންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްއަުޅަގނޑަށްްއެނޭގްއަުޅގަ

ްފާސްކު ްބިލުތައް ްމި ްނުނެގުމަށް ްޓެކްސް ްުކޑަުކރުމަށް، ްޓެކްސް ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމާިއްރަމުންދިޔައިރުަގއި ްބާރުއެޅީ ބޮޑަށް

ްއެްޕީ.ޕީ.އެމާ ްޔަޤީން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާތީ. ްކަމަށް ްޕާޓީތަކުން ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްބަޖެޓުްއެކު ްއާ ގައިްބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންްއިތުރަކަށްްޑިއުޓީ މަކަށްްތާއީދެއްްނުވެސްްކުރާނަން.ްދެންްއަނެއްްކަމަީކްކަްއެަނގާކަށްްނުހިމެނޭނެކަން.ްއަޅުގަ

ް ްހަމަ ްފެށީ ްނަަގން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ ްޓީ.ޖީ.އެްސ.ޓީްއިހަށްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ. ްފެށީ ްނަގަން ދުވަހަކު.

ޖޭގެްޓުއަިރޒަމްްވެސްްާރއްްގައިމުްއަށްްޮބޑުވުމަީކްހަމ12ްަ%ށްްއެްއޮތީ.ްއަެނއްކާްއިތުރަްމިހާރުްމިަގއ8ްްި%ް،ބޮޑުވެ

ްސަުރކާރުަގއިް ްއެ ްއަދި ްސަރުކާުރން ްމިހާރުގެ ްަޤބޫލުކުރަނީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއަންނާެނ ްހީނަރުކަމެްއ އޭގެން
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ްނުކުރައްް ްމިކަން ްބޭބޭފުޅުން ްެއްއގޮތަކަށްްހިމެނޭ ްމިީއ ްކަމަށް. ްާރއްޖޭގެްވާނެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންާވނެ ްއަދި ވެސް

ފުދޭވަރަކަށްްހީނަރުވަމުން.ްއަެނއްކާްމިހެންްދަނިކޮށްްމީގެްއިތުރަށްްޓެކްސްތައްްބޮޑުކުރުަމކީްްޓުއަރިޒަމްްމިހާރުްމިްދަނީ

ނޑުްހަމަްެއއްގޮަތކަްށްވެސްްާތއީދެއް،ްއެްދާއިރާްއަނެްއކާވެްސްއިތުަރށްްހީނަރުވެދާނެްކަމަކަށްްވާތީް ނުކުރަން.ްްއަުޅގަ

ްއަ ްކަމަށް ްކުރާނެ ްމިކަން ްސަުރކާރަުކން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހައަދި ްއަދި ްނުކުރަން. ްވެސް ްޤަބޫލެއް އެއާެއކުްމަޅުަގނޑު

ް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ ްވާހަަކދައްކަިއ،އަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްނިންމިންްްނަގަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާސްކުރިިއރު އެކަން

ނާޑލުމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަނީްޓީ.ޖީ.އ8ްެއޭރުެގްބެޑްްެޓކްްސގެްގޮތުަގިއްނަގަމުންދާް ް،ސް.ޓީްެނގީމަޑޮލަރުްކަ

ްދާއިރާ ްފުދޭަވރެްޓުއަރިޒަމް ްއެހެންވީމާއިން ްކަަމށް. ްނެގެނީ ްޓެްކސެއް ްއްގެ ،ް ްއަެނއްކާ ްބޭްއވުމަީކ8ްްއިތުރަށް ޑޮލަރު

ްތާއީދުކު ްކޮްށގެންއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްނޫން.ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްަކމެއް ްއަޅުަގނޑަރާނެ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްށްނުވާނެ.ްދެން

ތަން.ްމިއީްެވސްްކޮށްގެްނވާނެްކަމެއްްނޫން.ްްޑޮަލރަށްްބޮޑުކުރ25ްާޑޮލަރުނ18ްްްޗާޖުްރިވސްއެބަްފެނޭްއެއަރޕޯޓްްސަ

ްމަސައްކަތްކުރަމުންް ްމިތާ ްިބލު ްޖީ.އެސް.ޓީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ދެން

ްމުއާސަލާތީ ްއިސްލާޙަކުން ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްހަމަ ްއެހެންވީމާޖީ.އެސް.ޓީްބިލުންްފޯނުް،ދިޔައިރުަގއި ްނިންމެވީ. ،ްނުނަގަން

ްމި ްތާއީދުކޮށްގެން ްމިހާރު ްއެއަށް ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންތިބީ. ްވެސް ނޑުމެން ްެވސްްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ،

ްޖީ.އެސް.ޓީއާ ްމިހާރު ްނެގެމުންދާއިރުްްޤަބޫލުކުރަނީ ްޓެްކސްތަެކއް ްހުރިހާ ްމި ްިނކަމެތި، ްއެންމެ ހާގެްމީަރއްޔިުތންގެ

ްޓެކްސް ްއަނެއްކާ ްނޫން.ްފޯނުބިލުން ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނެގުމަކީ

ްބޮުޑަވމުންދާއިރުގައިް ްޚަރަދުަތއް ްަސރުކާރުގެ ްދެކެނީ ްރަް،އަޅުަގނޑުމެން ްއަނެްއާކްއިތުރަށް ްއަތުން އްޔިތުން

ނޑުމެންްދެކެނީްސަރުކާް،ނެގުުމގެްބަދަލުގައިޓެކްސް ފަންތީގެްވިޔަފާރިތައްްފުޅާކޮށްދިނުމަށްްކޮންމެވެސްްްރުންްމެދުްައޅުގަ

ްއެހީތަކެއް ްވެްްކަހަލަ ްއެ، ްޕަސަންޓޭޖު ްޓެކްސްގެ ްނަގަމުންދާ ްބަހައްޓައިވަރުމިހާރު ްފުޅާކޮށްްްަގއި ޭއގެްް،ވިޔަފާރިތައް

ްއިތުރުްފައިދާްހޯދޭނެްގޮތްތަކެްއްރޭވުމަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްބަޖެޓް ްދަންނަވާލަން. ްސަމާލުކަމަށް 3ްްމެންބަރު އާިއ3:22ްްޖަހަންދެން.

ެއއްކޮށް.ްދެންްްރުްނަމާދުްވަގުުތްެވސްްއަންނާތީއާސުނީްހުސްވަގުުތކޮެޅއް.ްމިްދޭެތރޭްޢައޮންނަްްދޭތެޭރގައިްމިއ3:32ްާ

3:32ްް ްހަވީުރ ްފެށިގެން ްމަސައ6ްްއިން ްޖަލްސާގެ ްއެހެންޖަހަންދެން ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްކުިރއަށްދާނެ ،ްވީމާކަތް

ް ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްވަޑައިގެނ3:32ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްަގޑީަގއި ްފެށޭ ްގައި

ްއެހެންވީމާްކަމަށްްއިންނެވި ްމިނެޓުއިރު. ްދިހަވަރަކަށް ްއޮތް ްއެބަ ްބާކީ ްައދި ްވަންޏާ. ްމެން، ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ބަރަށް

ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިްއޔާްވަގުުތކޮޅު ްޖަލްސާގެްއެ، ްމި ްމަޖިލީހުެގ ްމަސައްކަތްްަވގުތު
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ްދާއިރަކު ްދެން ްްންކުރިއަށް ްވަގުތު ްމި ްަދންނަވަންމުން، ްވާހަކަ ްއަުރވާނެ ނޑު ްހުސްވަގުުތކޮެޅްއްމިނެޓ32ްުައޅުގަ ގެ

ްވާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރު

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކޮމަންޑޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ޙުސައިްންްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު

ްވަޙީދަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ދުްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީ

ްނިންމާލިއިރުالرحينްالرحونްهللاްبسن ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ!ްހުސްަވގުތުޮކޅަްށ ްަރއީސް. ްޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރި ަގއިް.

ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމިހިރަްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފައި ްއިތުރުުކރުމަށް ްއާމްދަނީ ްސަރުކާރަށް ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްމި ދިަޔއީ

ނޑުމެންްތާއީދުކުރާްކަންަތއްތަކެއްްނޫްނކަން.ްއާދެ!ްެއގޮތުންްއަޅުަގނޑުްޭއގެތެރޭަގއިްހުރިްހުރިހާްކަންތައްތަކަީކްއަ ުޅގަ

ްވާހަކަދެެކވި ްމިް،ކަމަކަށް ްފަހުން ްވާހަަކްްއެންެމ ްނަންގަވާ ްއަނެްއކާވެްސްޖީ.އެސް.ޓީ ްކަންތައްތަކުން ްމުއާސަލާތީ އޮތީ

ްާތއީ ްވެސް ްއެކަމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ްވަމީގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއއީ ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްފަހުންްދުނުކުރާ ރަށް

ްފާސްކުރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި ްއޭރު ްއެްއެޗްއ ްހުރިހާ ްބިލުތަާކއި ޓެކްސްގެ

ްވާހަކަފުޅަށްް ްދެއްކި ްމެންބަރުން ،ް ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްޚާއްަސކޮށް ްސަރުކާރަށްްއަިދ ްމިހާރުެގ ްހުރިހާްްއަދި ްއެހެން ތާއީދުކުރާ

ްބޮޑުްޕާޓީތަކުން ްޓެްކސް ްެޓކްސްނުެނގުމަށް، ްވެސް ްއޭރު ނޑުމެންްނުކުރުަމށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްކަމުންދިޔަ.

ްމިހާރަކު ްޓެކްސްތައްވެސް ްނޫން ްބޭނުމެްއ ްހުރިްް،ވެސް ްމިހާރު ްޭއގެްްވަރަށްްއަދި ްބޮޑުކުރާކަށެއް. ްއިތުރަށް ވުރެ

ނ ޑުމެންްހުށަހަޅަނީ،ްއަޅުަގނޑުމެންްދެކެނީްއަދިްއަމުދުންްމިހާރުްހުންނެވިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައީކްބަދަލުގައިްއަުޅގަ

ްއިތުރުކުރުމަށް.ް ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްދެކެނީ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްވާއިރުަގއި ްމާހިރަކަށް ްއިޤްތިޞާދީ ވެސް

ްފައި ްއެނބުރޭ ްރާއްޖޭަގއި ްލިބެމުންދިޔަ، ްއެ ްވެސް ްނެގޭެންފަހަރެއްގައި ްސަރުކާރަށް ްއަތުން ްރަްއޔިތުން ްއިތުރަށް ސާ

ްބަދަލުގަް ްއޭގެ ްނޫން. ްހަރުދަނާގޮތަކަށް ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޖޭގެ ްފުޅާކުރުން.ްއި ްއިޤްތިޞާދު ްރާަވިއ، ްގޮތްތަެކއް ކުރެވޭނެ

ްމި ްމިހާރު ްއުއްމީދުކުަރނީ ްއަޅުަގނޑު ްްދެން ްއާ ްގެންނާއޮތް ްއިޞްލާޙުތައް ްމިފަދަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްކަމަށް.ްސަރުކާރުން ނެ

ްއުްއމީދުކުރަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރާވާނެ ްގޮތްތަެކއް ްއެހެން ްއިުތރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްެއްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ނީ.

ްއާ ްހުރިްސަރުކާރުެގ ްާދއިާރގަިއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގެންަނއިރުަގއި ްކުރިންްބަޖެްޓ ްއަުޅަގނޑު ްދެންނެވިްކަންތައްަތއް ވެްސ

ްނަރުދަް،ފަދައިން ްފޯަކިއދޫގައިމާ،ްފޯކައިދޫްފޯކައިޫދގެ ްއަދި ްފަޅު ްސްކޫލުްގެ ްއަށް ްދަންފަޅި ޓަަކއިްްކިެޔވުމަށްްަގއިއެއް
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މަރޮށީެގްްާއއެުކްައޅުަގނޑުމެންްދާއިާރގެއެވަރަްށްބޮޑަށްްެއދެން.ްއަދިްހަމަޖެހޭްކްލާސްރޫމްތައްްހިަމނައިދެްއވުންްއަޅަން

ނޑުްހަމަްއާދޭހާްފަޅުްވަރަށްްބޮޑަށްްހަލާކުވެފައިްވާތީްއެްފަޅުްމަރާމާތުކު ްރެވޭނެްފައިސާްހިމަނައިދެއްވުންްވެސްްއަުޅގަ

ްހަމަ ްއަދި ްއެދެން. ްކުއެކު ްމިހާރު ްކޮމަންޑޫަގއި ްޕްރޮޖެކްޓު؛ެއއާެއކު ްތޮށިލުމުގެ ްކުރިްނވެސްްްރިައށްދާ ްައޅުަގނޑު އެއީ

ްއެހެންވީމާދެ ްއޮތީ. ްޚަރަދުވެފައޭ ްެއކަމަށް ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްކުރީ ްންނެވިހެން ްހިމަނައިންއެކަ، ްވެސް ްތައް

ްއާދޭހާ ްައޅުަގނުޑ ްބޭނުންވޭްނިންމައިދެއްވުމަށް ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެާއެއކު ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވަން. ް،އެކު

ްއިންޖީނުގެ ްރަށްތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާރާއްޖޭގެ ްހާލުގަ. ްވަރަށް ްއޮތީ ްމިހާރު ްބަޖެޓުން،ްތައް ކޮންމެވެސްްްސަރުކާރު

ް ްފައިސާ ްފުދޭްހޯދައި،ގޮތަކުން ްއިންޖީނުގެަތކަށް ްއެހެންވީމާާރއްޖޭގެ ްވެދޭންެޖހޭ. ްއެހީތެރިކަމެއް ްަވރެއްގެ ނޑުް، އަުޅގަ

ްއެ ްވެސްްްހަމަ ްއިންޖީނުގެަތއްް؛ކަންތަްއ ްރަށެއްގެ ްހުރިހާ ްހަމަ ނަޑކަށް ްބޮޑުވެފަ.ްްާގތްގަ ްހާލު ްވަރަށް ްހަމަ ހުރީ

ްބަޖެޓަކުން،ްއެހެންވީމާ ްމި ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކުރާްއިންޖީުނގެތަކަށް ްހޭދައެއް ްބޮޑު ްމާ ްއެހެންވީމާްނުފެނުން ްމި،ްތަނެއް.

ްފަހަ ްއާ ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްމި ނުޑގެްރު ްއެދެން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސްހިމަނައިދެއްވަން ްއެަބއި ބަޖެޓްަގއި

ްރައްޔި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުކޮށްލާނީ ްކޮށްދޭންްވާހަކަ ތުންނަށް

ްގެންދާ ްކުރިއަށް ްސިާޔސަތުތައް ްކަންތައްތަާކއި ްއުފަލާް،ނަމަްވިދާޅުވި ްހަމަ ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތކުަގއިްްއެކު

ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްް،ތިބޭނެ ްދަންނަވަމުން، ްވާހަކަ ްއޮންނާނެ ްެއގޮތަށް ްެވސް ްދާއިރާ ްعليكنްالمس  لاوއަޅުަގނުޑގެ

ްކުރިއްޔާ.ް.ްޝުوبركاتهްهللاްتورحو

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމް

ްحينالر  ްحونالر  ްهللاްبسن .ްوالورسلينްاألنبياءްشرفالألްخاتنްعلىްالموالس  ްالةوالص  ް.العالمينްربّ ްهللްالحمد.

ންނާނީްއިންްއެންމެްއަވަސްެވގައާދެ!ްއަޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްއެހެންްބޭފުޅުންނެކޭްއެއްފަދަް.أجوعينްوصحبهްآلهްوعلى

ްކާމިޔާބު ްކުރިމަތިލައްވަިއެގން ްޕާޓީން ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެމަާށިއ ްކާމިޔާބުކުރެްއވި ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްރައީސްނިމިދިޔަ ްހޯއްދެވި

ްއެް ްނަމުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްލޮބުވެިތ ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ްނަުމގަާޔިއ ްއަމިއްލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން

ްމިއަުދްމަނިކުފާ ްއިންތިޚާބަކަށްފަހު ްވާަދެވރި ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްމުބާރަކްބާދީ ްއާއި ްމަރުޙަބާ ނަން

ްސަުރކާރަްށް ްގޮތުން ްޕާޓީއެްއގެ ްއިދިޮކޅު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްބަދަލުވެފަ. ްޕާޓީައކަށް ްއިިދކޮޅު ްވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑގެ ފަރާތުންްލިިބެގންދާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްިނމިދިޔަްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގައިްްދޭންޖެހޭްފުރިހަމަްއެއްބާރުލުންްއަުޅގަ

ްވޯޓުދީފަ.ްތިނަދޫގެް% ނޑީޑޭޓަށް ްރިާޔސީްކެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވަނީ ްވަނ57ްްީތިނަދޫްރައްޔިތުން ާތީއދުްރައީސްްނަޝީދަށް

ްތަަރއްޤީ ްތިނަދޫގެ ްވޯޓަކީ ްދެއްވި ްނަޝީދަށް ްަރއްޔިތުްންރައީސް ްެދއްިވްްދެއްވާފަ.ްތިނަދޫގެ ްކުރިމަގަށް އަްށ،ްތިނަދޫގެ

ްއެކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނަޝީދަކީ ްރައީސް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްމިއަދު ްރަްއޔިތުްނ ްތިނަދޫގެ ވޯޓެއް.

ްޙަޤީޤަތަކީް ްޤަބޫލުކުރާ ްރަްއޔިތުން ްތިނަދޫގެ ްކަމަށް. ްފަހުަލވާނެއް ްމަސައްކަތްކުެރއްވި ްލާބަަޔށް ްހެާވއި ރައްޔިތުންނަށް
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ްެފއްޓުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްިބޔަ ްޓަކަިއްބޮޑެތި ްއަށް ްަތރައްޤީ ްތިނަދޫގެ ްއަހަުރގެްސަރުކާުރަގއި ްތިން ެގްކުރު

ވަނަްދުވަހުްބަާޣވާަތކުންްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަުރކާރ7ްްުއަހަރުްފެބްރުއަރީްމަހުގ2212ްްެތައްޔާުރވަމުންދިޔަކަން.ްނަމަެވސްް

.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުްންކުރައްވަންްރާވާަފއިްހުރިްހުރިހާްމަސައްކަތެއްްފެނަށްވެ،ްވައްޓާލުމުންްތިނަދޫގެްތަރައްީޤްއަށްްއެމް

ްނަރުދަމާެގް ްތިނަދޫގެ ްގެއްިލދިޔައީ ްސަބަބުން ްބަޣާވާތުގެ ްޙަޤީޤަތެްއ. ްޤަބޫލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްތިނަދޫގެ ްމީ ނިމިދިޔަކަން.

ްތިނަދޫް ްފެންވަރަކަށް ްރަނގަުޅ ްެގއްލިދިޔަީއ ްސަބަބުްނ ްބަޣާވާުތގެ ްބޮޑެިތްނިޒާމު، ްތިނަދޫެގ ްަމޝްރޫޢުތައް، ްބޮޑެތި ގެ

މަގުތައްްހެދުމަށްްާރވާފައިްޮއތްްބިޔަްބޮުޑްމަޝްރޫޢު.ްބަާޣވާތުެގްސަބަބުންްގެއްލިދިަޔއީްތިނަދޫގައިްާބއްވަްންނިންމެވިް

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްާޤއިމުކުުރމަށް ްކަފެނާގައި ްގެއްލިިދޔަީއްތިނަދޫ ްސަބަބުން ްކޮންފަރެންސް.ްަބޣާވާތުގެ ސަރުކާރުްންއިސްލާމިކު

ް ްޤާއިމުކުރަްނ52ްްނިންމެވި ްފެންނަވަރަކަށް ްރަނގަޅު ްގެއްލިދިަޔއީ ްސަަބބުން ްބަޣާވާތުގެ ްހައުސް. ްގެްސޓު ކޮޓަރީގެ

ްތިނަދޫް ްވީރާާނވެ،ްހަލާކުވެ،ްނެތެމުންދާ ްގެއްލިދިަޔއީ ްބަޣާވާތުގެްސަބަބުން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްނިޒާމު.ްއަދި ްފެނުގެ ނިންމި

ްބި ްއަލުން ްޖެީޓ ްތިނަދޫެގްއައިސްޕްލާންޓް ްނިމިދިަޔއީ ްެގއްލި، ްސަބަބުން ްބަޣާވާތުެގ ްމަްޝރޫޢު. ްރާވާފަިއވާ ނާކުރުމަށް

ްތިނަދޫް ްވެްސ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްމި ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްޤަބޫލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްތިނަދޫގެ ްމީ ތަރައްޤީ.

%ް ްއެއްާބރުލުންދީ ްފުރިހަމަ ްވޯޓުދ57ްެރައްޔިތުންގެ ްނަޝީދަށް ްރަީއސް ްފުރުޞަތުަގިއްވޯޓުން ްމި ްއަޅުަގނޑު އްވީ.

ނޑުމެންްވެަފއިާވްވަޢުދުކަމުަގއިާވްތިނަދޫގަިއްމަސައްކަތްތެރިންްތަމްރީންކުރ2229ްްާ ްއަުޅގަ ވަަންއަހަރުްކެމްެޕއިްނގައި

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާރުންްމިދެންނެވިްޕްރޮޖެކްޓުްފައްޓަަވއިދެްއވާ ްވަޢުދުްފުއްދެވުމަށް ފަިއާވްމަރުކަޒެއްްާޤއިމުކުރުމަށްްވީ

ްރައީްސް ްސަރުކާރަާށއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނަުމގައި ްރައްޔިތުންގެ ްތިނަދޫގެ ްނަމުގަާޔއި ްއަމިއްލަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޓަކައި، ކަމަށް

ނަޝީދަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަްނ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމިްވޭތުވެދިޔަްދުވަސްތަުކަގއިްވަރަށްް

ްދެން ްމި ްެވސް ްހާލުގައި ްޓަކަިއްދަތި ްކަމަށް ްގެންދަވާފަިއވާ ްކުިރއަށް ްނެތި ްހުއްޓުމެއް ްމަަސއްކަްތ ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ނެވި

ްއެކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމުވައްޒަފުންނަްށ ްއެންމެހައި ްއެތަނުެގ ްވެރިންނަށާއި ްއެްނމެހައި ްޔުނިވަރސިީޓގެ ޤައުމީ

ް ްބ2214ްޮޝުކުރުދަންނަވަން. ްބަލައިލުމުން ްބަޖެޓަށް ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްފެންނަންްަވނަ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްޤީގެ ޑެތި

ްވީނަަމވެސް،ް 2213ްްނެތްކަމުގައި ްމަރުކަޒުގެ ްތަޢުލީމީ ްައތޮޅު ްގދ. ްއިތުރުކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރު 12ްވަނަ

ްމިލިއަްންރުފިޔާ،ްއަދިްހަމައެހެންމ8ްެބުީރގެްއިމާރާތާއިްހޯލްގެްމަސަްއކަތަށްްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއ3ްްިކްލާސްރޫމުގެް

ްތަމްރީންކުރާް ްމަސައްކަތްތެރިން ްތިނަދޫގައި ްކަމަށްވާ ްވަޢުދު ްވެަފިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކެމްޕެއިންަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއަނެްއކާެވސް ްޭއގައި ްޓަކައި، ްާޤއިމުކުރުމަށް ްބަޖެޓުގަިއ8ްްމަރުކަޒެއް ްއަހަރު ްމި ްރުފިާޔ މިލިއަން

ނުޑގެްއަމިއްލަްނަމުގައިްވަރަށްްހިމަނުއްވައިެދއްވާަފއިވާްކަމަްށްޓަކައިްމިހާރުގެްފިނޭން ސްްމިނިސްޓަރުްޖިހާދަށްްއަޅުގަ

ނޑުްމިްއެދެނީްތިނަދޫގެްނަރުދަމާގެްމަސައްކަތްް އިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްުޝކުުރދަންނަވަން.ްމިއަދުގެްސަރުކާުރގެްއަުޅގަ

ްތިނަ ްވީރާނާވަމުންދާ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްފައްޓަަވއިދެްއވުމަށް. ްމުސްތަޤުބަލެްއަގއި ްރަނގަުޅްއަވަސް ްމަގުތައް ދޫގެ

ނުޑްގެްދުޢާް ފެންނަވަރަކަށްްހައްދަަވއިދެްއަވއި،ްަރއްޔިތުންނަށްްހިނގާިބާގވެއުެޅވޭނެްގޮތެއްްަހއްދަަވއިެދއްވުމަށް.ްއަުޅގަ
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ްމަންފާތައްް ްއެންމެހައި ްއޭގެ ްތިލަކޮށް، ްހަމައަށް ްރަްއިޔތުންނާ ްވަޢުދުތައް ްވެފަިއވާ ްސަުރކާރުްނ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ އަކީ

ންނާްހަމައަށްްލިބޭނެްގޮތްްމެދުވެރިކުެރްއވުން.ްއަުޅަގނޑުެގްދުޢާްއަކީްކުރިއަށްްިމްއޮތްްއަހަރަކީްިދވެހިންނަށްްރައްޔިތު

ްوبركاته ورحوت هللا الم عليكن الس  و .ފާގަތިްހެޔޮްމުސްތަޤުބަލެއްްލިބިގެންދާނެްދުވަސްތަކަކަށްްެވެގންދިއުން

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާ

ް ްދައުލަތުގެ ްމިއަދު ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބަޖެޓަށ2214ްްް`ްޝުކުރިްއޔާ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްހުށަހަޅާފައިާވް ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާުތގެ ްނިމިގެންދިޔަ ްބޭނުން، ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްބަހުސްކުރަމުންްމިްގެންދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭރުަގއިްބަޖެޓަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްޢި

ްބަހުްސކުރަންް ްމިއަދު ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްނަމަވެސް ްއޮްތ ްސަރުކާެރއް ްބާވަތެްއގެ ކޮންމެ

ތިޒާަރކަށްފަހުްނުހަނުްބުރަްމަސައްކަތުންްމަޖުބޫރުވެފައިްމިްވަނީްއަުޅަގނޑުމެންގެްަރއްޔިތުންްިމއަދުްނުހަނުްދިގުްއިން

ްއިންތިޚާުބކޮށްފަިއވާް ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްލޮުބވެތި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްިމއަދު ްސަރުކާރު، ްޤާނޫީނ އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ

ްފަރާ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްއުއްމީދުުކރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްނެތީ. ްއަުތަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްބަޖެެޓއް ްސަރުކާުރގެ ތުން،ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްޢަބްދުهللاްއާދެ!ްޢަބްދު ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުގެ ްފަރާތުންްމިްهللاްޔާމީން؛ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ޔާމީންގެ

ްކަމަށް.ް ްފާސްވެގެންދާނެ ްބަޖެޓް ްހުށަހެޅި،ްއެ ްބަޖެޓެއް ްލާބަހުރި ްފައިދާކުރަނިވި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅު ްރަީއސް. ްހަނދާްންޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ްބަޖެޓަށް ްދަޢުލަތުެގ ްމިއަދު ަގނޑުމެން

ްވާހަކަ.ް ްހާލަތުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވާހަކަެއްއ ްދައްކަންޖެހޭނެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަދި އާކޮށްލަިއ

ްވިދާޅުވެެދއްް ްަރއްޔިތުން ްއިންތިޚާބުަގއި ްނިިމގެންދިަޔ ްސާފުކޮށް ްގޮތް.ްވަރަށް ްހުރި ްވިސްނުންފުޅު ްަރއްޔިތުްނެގ ވައިފި

ްމިއަދުް ްުޒވާނުން ްހާލަތާ،ްިމްޤައުމުގެ ްތިބި ްރަްއޔިތުން ްޤައުުމގެ ްގޮާތ،ްމި ްއޮތް ްަޤއުމުެގްހާލަތު ްމި ްމިއަދު ރައްޔިތުން

ްޤައުމުގެ ްމި ްހާލަތާއި ްްތިބި ްަޤއުމުަގއި ްމި ްއާއި ްޤުރުބާނީ ްވަމުންދާ ްމިއަދު ްޓަަކިއ ްިޞއްޙަތަށް ޖުމްލަްރައްޔިތުން

ްއެކުް ްހިތާމައާ ްމިއަދު ްރައްިޔތުން ްހިނަގއްޖެ. ްސާފުވެގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގޮތް ްހުރި ްވިސްުނން ްަރއްޔިތުން ގޮތެްއގައި

ްސިޔާސަތަށްް ްައޅުވެތިކުރުުމގެ ްގެންގުޅުނު ްއެ ްސަުރކާރުތަކުން ްމާޒިވެދިޔަ ްނިންމީ ްުބނެ، ްދަންނަވަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްތިމަންނާ ްތާއީދުކުރަމޭ. ްސިޔާސަތުތަުކަގއިްތިމަންނާމެން ްމެނިފެސްޓޯގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނެތޭ. ްބޭނުމެއް ްނަރުދަމާއެއް މެން

ްގޮތަްށް ްއުޅުނު ްތެރޭަގއި ްމާީޒގެ ްއަޅުވެތިކަމާއި ްބޭނުމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތޭ. ްބޭނުމެއް ްމަންފާ ްލާބަޔާއި ްހުރި ބުނެފައި

ްރަ ްމިޤައުމުގެ ްމިއަދު ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭފުޅެއް.ްއުޅެންށޭ. ްޢިލްމީ ްައކީ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމޮޅުްެވސްްބޭފުޅެކޭ.ްމިހެންވީމާ،ްކޮްނމެހެންްއެްމަނިކުފާނުްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެްަރއްޔިތުންގެް

ްގޮ ްބަލައިގަންނަންޖެހޭ ްއެއީ ްގޮތް ްނިންމި ްވޯޓުދީ ްމިއަދު ްސަބަބުން ްހާލަތުގެ ްމަޖުބޫރީ ްރައްޔިތުްނގެ ތެއްްވިސްނުން

ްިސޔާސަތުތައްް ްތަރައްޤީގެ ްތަހުޒީުބ ްނިންމާފައިވާ ްތަޢާރަފުުކރަން ްމިއަދު ްމެނިެފސްޓޯަގއި ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ކަމަކަށް.
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ތަންފީޛުކޮށްދެއްވާށޭ.ްޭއގެތެރޭަގއިްރަށްރަށުަގއިްގެސްޓުަހއުްސްއަޅައިެދއްވާށޭ.ްހަމަްއެހެންމެްރަށްތަކުގައިްބޯހިާޔވަހިކަްން

ްވާދަވެިރްޤާއިމުކޮށްދެްއވާށޭ.ްރައްޔި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްހައްދަވައިދެްއވާށޭ. ްގޮތް ްތަންވަސްވާނެ ތުްނެގްއަތްމަތި

ްެއއީް ްކަމަކީ. ްކޮށްދޭނެ ްފަާރތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްތިބެގެން ްގޮުތގަިއ ްޕާޓީެއްއގެ ސިޔާސީ

ްރަްއޔިތު ްތަހުޒީބުާވ، ްރައްޔިތުން ްާއއި ްތަރައްޤީ ްސިޔާސަތުތަކަށްްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްތަނަވަްސވާނެ ްއަތްމަތި ންގެ

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ްތާއީދުކުރާނެ. ްގްޫރޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްމަރުޙަބާކިަޔއި، އެމް.ޑީ.ޕީން

ްޖެއްސުންކު ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްސަރުކާރަށް ްޑިމޮކްރެޓިކު ްއުފެދިގެންދިޔަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަދައިންްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރި

ްތަޢާރަފުކުރަމުންް ްޚިދުމަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއާއި ްއާސަންދަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރާނަން. ްޖެއްސުމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރަކުް ްއަނެއް ްމެންބަރަކު ްއެއް ްމެންބަރުން، ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޤުރުބާންވެ، ްނުހަނު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ގެންދިޔައީ

ްއަ ްގޮސްގެން. ްހިސާބަށް ްނުވާްތަޅާފޮޅާ ްކަމެއް ްސަރުކާރުން ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއަދި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރައްޔިތުްނގެ ޅުަގނޑުމެން

ކަމަށްްދެއްކުމަށްްޓަކައިްއެްއެވސްްކަމެއްްނުކުރާނަމު.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީްމިްރާއްޖޭަގއިްއިތުރުްއިްނވެސްޓުް

ްފުރުޞަތުތަ ްއިތުރު ްމުއްސަނދިންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްމި ްދައުލަްތްޤާއިމުކުރަްއވާށޭ. ްސަރުކާރާއި ްމިއަދު ްދެއްަވވާށޭ. އް

ްހިތާމަާޔް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބިާނކޮށް. ްަމއްޗަށް ްޓެކްސްގެ ްެނގެމުންދާ ްއަތުން ްރައްިޔތުންގެ ްދަނީ ްމި ހިންގަވަމުން

ްޤައުމަ ްމި ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްބުރަ ްއަނެއްކާވެސް ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ށްްއެްއކޮށް

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްތެެރއިން ްވޮިލުއމެއްގެ ްކުަޑ ްގޮތަށް. ްެޓްކސްނަގާ ްއިތުރަށް ްއަތުން ްބޭުފޅުން ްހޯއްދަަވއިދެްއވާ ފައިސާ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީް ފެލާލައި،ްހަލާކުކޮށްލުމުންްއަެނއްާކވެސްްހަމަްަޤއުމުގެްދަރަިންދާނީްބޮޑުެވގެން.ްމިހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭގެهللاްޢަބްދު ްމި ްއަރިހު ްމިްްޔާމީން ްހޮއްވަވާފަ. ްތިހުރީ ްމަނިކުފާނު ްމަޤާމަށް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަންވާނީކީ.ް ްނޫނޭ ްބަޖެޓެއް ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާށޭ. ްބަޖެޓެްއ ްދައުލަުތގެ ޤައުމުގެ

ްއަ ްއެއްކޮށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްއެދެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރިހާްހަމައެހެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ްހުރިހާް ްފެންބޭނުންވެފަ. ްަވނީ ްރަްއޔިތުން ްރަށްތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްބޭނުންވެފަ. ްޚިދުމަތް ްނަރުދަމާގެ ްވަނީ ރަށްތަކަށް

ްރަްއޔިތުން ްރަށްތަކެއްެގ ްުހރިހާ ްބޭނުންވެފަ. ްބޯިހޔާވަހިކަމަކަްށ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިއަދު ްވަީނ ްރަްއޔިތުން ްރަށްތަކެއްެގ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިހެންވީމާ، ްހާލުގަ. ްެދރަ ްނުހަނު ްބިކަހާލުގައި، ްނުަހނު ްހާލުގައި، ްނުހަނު ވަނީ

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެއްބާރުލުމެއް ްހުރިހާ ްއޮތް ްދެވެން ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްގްރޫޕުގެ هللاްޕާލިމެންޓްރީ

ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްސަރުކާރަށް ްވިސްނުންފުޅުތަްއްޔާމިނުގެ ްޙިކުަމތްތެރި ްއެމަނިކުފާނުގެ ދެމުންގެންދާނަމު.

ްހަސަދަވެިރކަމުންް ްަތޢައްޞަބާއި ްޒާތީ ްނުގެންގޮސް ްައނބުރާ ްޤައުމު ްމި ްތެރެއަށް ްމާީޒގެ ބޭނުންފުޅުކުރައްަވިއގެން

ްމަނިކު ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާށޭ. ްގޮަތށް ްމަންފާހުރި ްލާބަޔާއި ްަޤއުމުގެ ްމުޅި ްހުރެ، ްފަހުަގިއްއެްއކިބާވެ ްހުާވގެ ފާނުގެ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުން ްދެއްެކވި ްޢައްޔަންކުރަމުން ްކެބިނެުޓ ްވަޒީރުންގެ ްަމނިކުފާނު ްއެ ްވާހަކަފުާޅއި ދެއްކެވި

ްއާިއް ްވާަހކަ ްދައްކަވާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގައްޖެ. ްއާާލެވގެން އުއްމީދުތައް
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ްއެިޅގެ ްރައްޔިތުންނަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިނގައްޖެ. ްފާއިުތވެގެްނ ްޒަމާންތަކެއް ްއެަތއް ްމާޒީވެ ްބިންގާތަކުން ންދިޔަ

ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްއަށް ްދާިއރާ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނި ްސަރުކާރުްނ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނެތް. ްފޮނިމީރުކަމެއް ލިބުނު

ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްޭއގެތެރެ ްހުްއޓިގެންޮގއްސަ. ްވަނީ ްވެސް ްިމްްކަންތައްތައް ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްނުހަނު ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްވެްސ،2212ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓުގައި ްައހަރުގެ ްނަރުދަމާގ2213ްްެވަނަ ްހޯރަފުށީގެ ްވެސް ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއެދެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްގޮތަށް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްއޮްނގޮިއން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްމިހާރުވެސް ްއޮންނާނެ. ީންމަސައްކަތް

%ް ްެތރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްހޯރަފުށީގެ ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްމިކަން ްއެއްކޮށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއ52ްްެނުހަނު ބޭފުޅުން

%ް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްހޯރަފުށީގެ ްހަމައެހެންމެ ްތާއީދުކުރެއްވި. ްވިދާޅުވަީނ51.18ްްބޭފުޅުންނަށް ބޭފުޅުން

ްޤާއިމުކުރު ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްބޭނުމީ ްޤާއިމުކުރަންށޭ.ްތިމަންނާމެން ްބޯހިޔާވަހިކަން ްބޭނުންވަނީ ްތިމަންނާމެން މަށޭ.

ްބޭނުންކުރެވިގެްނދާށޭ.ްްތިމަންނާމެންްބޭނުންވަނީްއާަސންދައިގެްޚިދުމަތް،ްެއއީްހުްސނުވާނެްޚިދުމަތެއް ގޮތަށް

ްކަށަ ްޔަީޤންކަން ްފުރުޞަތު ްވަޒީާފގެ ްދަރިންނަށް ްލޮބުވެތި ްތިމަންނާމެންގެ ްބޭނުންވަނީ ވަުރެވގެންދިޔުމޭ.ްތިމަންނާމެން

ްބޭނުންވަނީް ްތިމަންނާމެން ްދިޔުމޭ. ްތަނަވަްސވެގެން ްގޮތް ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްމަތީތަޢުލީމު ްބޭނުންވަނީ ތިމަންނާމެން

ްރައްޔިތުންް ްމިއަދު ްމިއީ ްވެގެންދިޔުމޭ. ްގޮތެއް ްތިބޭނެ ްނުގޮސް ްސަލާންޖަހަން ްކައިިރައށް ްއެކަކު ތިމަންނާމެން

ނޑުްޢަބްދުކުރަމުންގެންދާްއުއްމީދު.ްމިހެން ޔާމީންްއަރިހު،ްއެްބޭފުޅާގެްސަރުކާރުގެްހުރިހާްބޭފުޅުންގެްهللاްކަމުންްއަޅުގަ

އަރިހުންްނުހަނުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެއްކޮށްްމިްއެދެނީްމިްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްގެްސޓުހައުސްގެްޚިދުމަތްްމިހާރުންް

ްގޮ ްތަނަވަްސވާނެ ްއަތްމަތި ްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްތަޢާރަފުކޮށް، ްމިރާއްޖޭގެްމިހާރަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްހައްަދވައިެދއްވާށޭ. ތް

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްޓަަކއި ްފިލުވައިދިނުމަށް ްދަތިކަްނ ްގޯތިގެދޮުރގެ ްބޭބޭފުޅުްނގެ ްެއ ރައްޔިތުންނަށް

ްތަޢާރަފުކޮށްދިނު ްވެސް ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްތަންފީޛުކޮށްދެއްާވށޭ. ްޓަކައިްމެނިފެސްޓޯ މަށް

ްެއއްކޮްށ،ް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްއަުޅަގނޑުމެން ްިސޔާސަތުތަަކކީ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްމެނިފެސްޓޯަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ

އަޅުަގނޑުމެންްނުހަނުްޢިލްމީްމަސައްކަތްތަެކއްްކުރަްއވަިއގެްންކޮށްފައިްއޮތްްމަސައްކަތެކޭ.ްމިްކަމުގައިްއިތުރުްވަގުުތް

ްދިވެހި ްޝަްއކަާކްހޭދަނުކުރައްަވއި ްއެއްވެސް ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ރާއްޖޭެގ

ްތަންފީޛުކޮށްދެއްވާށޭ.ް ްނިންމުން ްނިންމި ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތުަގއި ްެއއްެޗްއގެ ްނެތް ްލިިމޓެއް ްއެްއވެސް ްެއއީ ނުލައި،

ނޑުމެންްމިްދަނީްމިރާއްޖޭގެްހުރިހާްރަށްތަކެއްް ގެްރަްއޔިތުންްމިއަދުްމާޒީގެްތެެރއިންްއެްދެކެމުންދާްހަމައެހެންމެްއަޅުގަ

ދަތިތަކާއިްއެްރައްޔިތުންްމިައދުްއުޅެމުންދާްނިކަމެތިކަމުންްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްކުރެެވންްއޮތްްހުރިހާްމަސައްކަތެއްް

ްމިއަދު ްރަްއޔިތުން ްއުލިގަުމގެ ްބޭުނން، ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްބޮުޑްްކޮށްދެއްަވވާށޭ. ްވަރަށް ްވަނީ އެ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއަޅައިނުލާ.ްއެ ްވަނީ ްހަމަ ްރައީސް،ްފާއިތުެވގެންދިަޔްސަރުކާރުތަކުން ްޖެހިފަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ބިކަހާލެއްަގއި

ނޑުވެިރކަުމެގް ްދަ ްއެތަްއއެތައް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްބަނދަރު، ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބުނެ، ްހަދާނަމޭ ްރިސޯޓެްއ ްެއއްކޮުޅަގއި ރަށުގެ

އްްކުރަމުްނގެންދިަޔްގަސްރުއްްވަނީްހިލޭސާބަހަށްްދެއްވަވާފަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެތައްްދުވަހެއްްއެްދަނީްމަސައްކަތެ
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ްރަްއޔިތުންެގް ްއަދި ްރާވަިއ، ްބިނާތަެކްއ ްސަރުކާރުތަކުން ްފާއިުތވެދިަޔ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްރިސޯެޓއް ްެއއްޮކޅު ރަށުގެ

ނޑުވެިރކަންކުރާ ްދަ ްރަްއޔިތުންެގ ނޑުަތކާިއ ްަފއިދާްްކެޔޮދަ ްއައި ްލިބެމުން ްަތނުން ްއެ ްދީ، ްހިލޭސާބަހަށް ްވަނީ ްއެ ބިން

ްސަުރކާރަށް،ް ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްދަންަނވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިހެންވީާމ، ްހުއްޓިފަ. ވެސް

ްތަރައްޤީކުަރްއވަިއް ްރިސޯޓުތައް ްއުލިގަމުގެ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްނެތި ްފަސްޖެހުމެއް ްގެސްޓުަހއުސްެގްއެްއވެސް އުލިގަމުގެ

ޕްރޮގުރާމުްމިހާރުންްމިހާރަށްްފައްޓަަވއިދެްއވާށޭ.ްއެްަރއްޔިުތންްނުހަނުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެްއކޮށްްއަިދްތާއީދުކުީރްހަމަް

ްއެގޮތަށޭ.ްހަމަްއެހެންމެްތުރާުކނުގެްނަރުދަމާގައިްޚިދުމަތެއްްނެތް.ްތުރާކުރުނުގައިްފެނެއްްނެތް.ްތުރާކުނުގެްބަނދަރުްއެް

ްެއް ްުދވަހެއްެގްިއންތިޒާރުތަކެްއްކުރަމުން ްއެަތއް ްިމްދަންނަވަނީ ްެއއްކޮށް ްހިތާމައާ ްަރއީސް،ްަވރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ވަނީ

ްދަންނަވަީން ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހެންކަމުން ްދެްއވަވާފަ. ްބަނދަރަކަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޯވޓެއް ްއެތަްއ ްބަނދަރެއްގެ. ދަނީ

ތުރާކުނުގެްބަނދަރާއިްތުރާކުނުގެްިޞއްޙީްޚިދުމަތާއިްތުރާކުނުގެްފެނުގެްމަަސއްކަްތްްމިހާރުންްމިހާރަށްްލަހެއްފަހެއްނެތި

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްތާއީދުކުރާނަމޭ. ްބަޖެޓަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިމަނައިދެްއވާށޭ. ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ މި

ް ްބަނދަރުގެ ްތަރައްޤީކުރަްނ؛ ްސަރަހައްދު ްބަނދަރު ްހޯރަފުށީގެ ްުހއްޓިފަ.ްދަންނަވަނީ ްބައި ްެއއް ްވަނީ ްެއ މަސަްއކަތް

ްކަންތަްއް ްއެ ްއޮތަސް ްނިންމަވާފައި ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްާގއަތުރަން ްއެދެނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްސަބަބުން. ބަޣާވާތުގެ

ްޞިއްޙީް ްހޯރަފުށީގެ ްހަމައެހެންމެ ްނިންމާފަ. ްއޮންނާނީ ްއަތުރަްނ ްގާ ްމަގުތަުކގައި ްހޯރަފުށީގެ ތަންފީޛުކޮށްދެއްވާށޭ.

ްއެހެރީްމަރުކަ ްމިއަދު ްމެޝިން ްސްކޭން ްަސއުންޑް ްއަލްޓްރާ ްގެނައި ްގަނެގެން ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފައިސާ ްރަްއޔިތުން ޒުަގއި

ްއެތެރެހަށީގެް ްޑޮކްޓަަރކާއި ްާޚއްަޞ ްއަންހެނުންގެ ްހޯރަފުއްޓަކީ ްސަުރކާރުން ްޭވތުވެދިޔަ ްގެންގޮްއސަ. ބޭނުންނެތި

ނަޑއަަޅއިްނިންމަވާފަ.ްޑޮކްޓަރަާކއިްޢާއްމުްބަލިަތކުެގްޑޮކްޓަރެްއްއިަހވަން ދިއްޕޮުޅގަިއްބަހައްޓާްރަށަކަށްްހޯރަފުށިްަވނީްކަ

ްއެދެނީް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނީވމާ، ްއެއީ. ްރަށްރަށް ްޚިދުމަތްދެމުންދިޔަ ްގެންގޮްސގެން ްޑޮކްޓަރުން ްއެ ްއެހެންމެ ހަމަ

ްގެނެސްދެްއވާށޭ.ްހަ ްޑޮްކަޓރަކު ްޚާއްޞަ ްއަންހެނުންގެ ްހޯރަފުށީގައި ްމިހާރަށް ްއެތެރެހަށީގެްޑޮކްޓަރަކުްމިހާރުން މައެެހންމެ

ގެނެސްދެްއވާށޭ.ްާއސަންދަިއގެްޚިދުމަތާއިްބޭސްްލިބޭނޭްގޮތްްހޯރަފުށީންްތަޢާރަފުކޮށްދެއްވާށޭ.ްހޯރަފުށީގެްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިް

ްޑީ.އާރު.ީޕ،ްޢަބްދު ްތަަރއްهللاްހޯރަފުށީގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމަުރޙަބާކިޔަިއ،ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރަށް ްާއިއްޔާމީުނގެ ޤީ

ްއެއްބާރުލުންް% ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތެއްަގއި ްހުރިހާ ްއޮތް ްކުރެވެން ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ 122ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާްނުދޭނަމު،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްهللاްއަޅުަގނޑުމެންްދޭނަމޭ.ްއަުޅަގނޑުމެނެއްްއެްފުރުޞަެތއްް

ްޕީ.ީޕ. ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްއެްކިތަންމެ ްފާސްކޮށް ްބަޖެޓެއް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިޔަސް. ްކަމުަގިއ ްހުށަހެޅުއްވި އެމުން

ްވާަދވެރިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާޕޓީ. ްއުފެދުނު ްޓަަކއި ްތަރައްޤީއަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއީ ފުރުޞަތުދޭނަން.

ްމާތް ްމަސައްކަތްކުރާނީ ްމި ްވެސް ްތިބެގެން ްމިންވަރުފުޅުهللاްގޮތުަގއި ނޑުމެްންއިާރދަފުޅާއި ްއަުޅގަ ްސަރުކާރާ؛ ްހަމަ ން،

ްައޅުަގނުޑެގް ްޚާއްޞަކޮށް ްރަށްތަކަށް، ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަށްތަކާއި ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުޅެނީ ްމި ދަންނަވަން

ްައޅުަގނޑުމެންް ްކަމުގަިއ ްމި ްގެންދާނަމޭ. ްތާއީދުކުރަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަކަށް ްހުިރހާ ްފައިދާހުރި ްއަްށ ދާއިރާ



90 

 

ނޑުެމންްފަހަތަ ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްނުޖެހޭނަމޭ. ްފަހަތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކަމުަގއި ްމި ްނުޖެހޭނަމޭ. ކަށް

ްދެރަ،ް ްވަރަށް ްވަނީ ްމިސްކިތް ްހަދަންފެށި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ްވަނީ ްމަސައްކަްތ ްމިސްކިތުގެ ްއެ ްމިހާރު ްގޮތަކަށް ްމިސްކިތުގެްްނިކަމެތި ްއެ ްހަމައެހެންމެ ހުއްޓިގެންޮގއްސަ.

ްބޭނުންކޮށްގެން.ް ްބޭނުންތަކެތި ްެއކަހަލަ ނިޑއާ ްލަކު ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްދަށުދަރަޖައިގައި ްވަަރށް ްވަނީ އިމާރާތްކުރެވިަފއި

ްޢަބްދު ްއެދެނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްދަށުهللاްވީމާ، ްއެހީފުޅުގެ ްދީލަތި ްމަނިކުފާނުގެ ްފަރާތުން ްސަރުކާުރެގ ްއަިދްޔާމީނުގެ ން

ްރީތިް ްއަލުން ްމިސްކިތް ްމި ްހޯރަފުށީގެ ްދަށުން ްަވޢުދުގެ ްވެވަަޑިއގަންނަވާ ްތި ްމަނިުކފާނު ްޓަކައި އިސްލާމްދީނަށް

މިސްކިތެްއގެްގޮތަށްްބިާނކޮށްދެއްަވވާށޭ.ްހަމަްއެހެންމެްހޯރަފުށީގެްނަރުދަމާގެްމަަސއްކަތަކީްފަށާފައިްއޮތްްމަސަްއކަތެްއ.ް

ްބޭނުންކުރަ ްމަސައްކަތަށް ްސާމާނުްއެ ްބައެއް ްސާމާނު، ްއެްކސްަކވޭޓަރްއެހެނިެހން ްެގނައި ްފަިއސާދީގެން ްދައުލަތުގެ ްނ

މިހާރުވެސްްކަސްޓަމްސްގެްެތރޭގައިްއެބަްހުރި.ްއެކްްސކަޭވޓަރުްވަނީްމިހާރުްއެްރަށުންްބޭރުކޮށްފަ.ްހޯރަފުށީގައިްދިމާވިް

ް ްވަނީ ްފެން ްރަށުގެ ްމުޅި ްމިއަދު ްގުިޅގެން ްހާދިސާއާ ްޢިއްޒަތްތެިރްފެންބޮޑުވުމުގެ ްގޮްއސަ. ތަޣައްޔަުރވެ،ްނަޖިްސވެގެން

ްބުނުން.ްމިހެންކަމުން،ް ްތަހުލީލުކޮށް،ްބުނެފައިވާ ްގޮސް،ްފެން ްމިނިސްޓްރީތަކުން ްބެހޭ ްަކމާ ްސަުރކާރުގެ ރައީސް.ްމިއީ

.ްރަްއޔިތުންްއަޅުަގނޑުްމިްއެދެނީްމިހާރުންްމިހާރަށްްހޯރަފުށީގެްނަރުދަމާްމާދަމާްމާދަމާްއިންްވެސްްަފށްޓަވައިެދއްވާށޭ

ްޤާނޫނުައސާސީެގް ްޢަމަލުޮކށްދެއްވާށޭ. ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންނުކުރެވޭނެ ްފެން ްނަޖިސް ބޭނުންކުރަމުންދާ

ްޢަބްދު ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްޚިދުމަތެކޭ. ްއަސާސީ ްޚާއްޞަ ްދޭންޖެހޭ ްރައްިޔތުންނަށް ްއަކީ ްނަރުދަމާ هللاްފެނާއި

ްބޭނުން ްމިރާއްެޖްޔާމީނުގެްިވސްނުންފުޅު ްމުޅި ްބޭނުންފުޅުކުރަްއވަިއގެން ްޢަމަލީ ްޙިކުމަތު ްމަނިކުފާނުގެ ކުރަްއވަިއގެން،ްއެ

ްޢަބްދު ްޓަކަިއ ްތަަރއްީޤކުރުމަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަށް. ްތަރައްޤީކުރާނެ ްފަރާތުންްهللا ްސަރުކާުރގެ ާޔމީނުގެ

ްމަޖިލީ ްަރއްޔިތުންެގ ްމި ްހުށަހެޅުންތަކަކަށް ްހުރިހާ ްހަމައެހެންމެްހުށަހަޅުއްވާ ްގެންދާނަން. ްތާއީދުކުރަމުްނ ްފަރާތުން ހުގެ

ްަރއްޔިތުްން ްދުވަސްތަުކގައި ްދިަޔ ްމި ްފާއިތުވެ ްއެްއކޮށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްބޭުނން ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްރަްއޔިތު ްރާއްޖޭގެ ްދެފަޅިވެފަ. ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްވަނީ ްމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިދިޔަްއިންތިޚާބުކުރެިވ، ން

ނޑިޑޭޓްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުް)އަންނި(ްތަޢާރަފުކޮށްދެއްވި؛ްއާދެ!ްައޅުަގނުޑް އިންތިޚާބުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންެގްރިޔާސީްކެ

ް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްކަަމށްވާ؛ ްބާނީ ްޑިމޮކްަރސީެގ ްޑިމޮކްެރޓިކު ްރާއްޖޭެގ 1ްްދަންނަވާނީ ްގިނ5222ްްަަލއްކަ ްވުރެ އަށް

ްހަ ްތާއީދުކުެރްއވި. ްޢަބްދުރައްޔިތުން ްއެހެންމެ ްމަ ްهللا ްސަރުކާރަށް ްޕީ.ޕީ.އެުމގެ ްހާހެއްހ1ްްާޔާމީންގެ ްެއގާރަ ލައްކަ

ްމިހެންކަމުން،ް ްދެފަޅިވެފަ. ްވަނީ ްމި ްފިކުރު ްަރއްޔިތުންެގ ްރާއްޭޖގެ ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްތާއީުދކުރެްއވި. ރައްޔިތުން

ްމިހާރު ްހޯއްދެވި ްާކމިޔާބު ްއެއްކޮށް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްއިންތިޚާބީްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ

ނުޑގެްދާއިާރގެްނަމުަގޔާިއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށ،ްއަިދްއެްއިންތިޚާބުަގއިްނާކާމިޔާުބވެަވޑަިއގެންނެވިްފަރާތަށްްައުޅގަ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްއެްއކޮށް ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްނަމުަގިއ ްރައްޔިތުންގެ ްއެްނމެހައި ްލޮުބވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަރިހު،ްނުހަނުްޢި ްއިންތިޚާބުވީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްއަލަށް ްއެދެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އްޒަތްތެރިްރައީސް
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ްވެިރޔަކަށް.ް ްރައްޔިތުންެގ ްހުރިާހ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްވެަވޑަިއގަންނަވަްނޭޗ ްަމނިކުފާނު ްެއއްކޮށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ް ްއެ ްނުުކރަމު ްއުއްމީެދއް ްއެްއވެްސްއަޅުަގނެޑއް ްބުނާނެ ްބަހެއް ްރުިޅ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްވެިރަކމުގައި މަނިކުފާނުެގ

ްތެރެއިންް ްމާޒީގެ ްނުކުރަމު، ްުއއްމީދެއް ްއަޅުަގނެޑއް ްކަމަަކށް. ްފުރުޞަތުދެއްވާނޭ ްހުްނނާނެ ްރާއްޭޖގައި ްމި ރައްޔިތަކު

ްގަދަ ްމަްއޗަށް ްއަެނަކކުގެ ްއެަކކު ްތަޢާރަފްވެފައިވާ ްމި ްތެރެއަށް ެވގަނެގެްނ،ްއެކަުކްއަނެަކކުެގްމައްޗަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ބާރުްހިންގައިގެން،ްއެއްްބޭފުަޅކުްއަނެއްްބޭފުޅަކަށްްއަުޅވެތިުކރުވަިއގެންްގެްނގުުޅއްވާްިސާޔސަތުްއިތުރަށްްދަމަހައްޓާނޭް

ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ އެްއކޮްށްްކަމަކަށް.

ސުބުޙާނަހޫްވަަތޢާލާްބައްލަަވއިޮވޑިގެްނވާނެ.ްهللاްޔާމީނުގެްސަުރކާރުންްކޮށްދެްއވާްކޮްނމެްކަމެއްްهللاްހެޔޮއެދިގެން.ްޢަބްދުް

ް ްރައްޔިތުންގެްهللاްމާތް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްކޮށްދެްއވާ ްކަންތައްތައް ްރަނގަޅަށް ްުކަޅދުންވަންތަ އެއްަކއުވަންތަ،

ްޖައްަސވަް ްލޯބި ްއެްހިތްކުގައި ްއެދެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. ްނެތް ްޝަްއެކއް ްެއއްެވސް ްމިއީ އިދެްއވާނެ.

ްރާއްޖޭެގް ްމި ްވެރިކަމެްއަގއި ްޕީ.ޕީ.އެްމެގ ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަށް ްުހވަާޔ ްކުރެއްވި މަނިކުފާނު

މަށް.ްކެމްޕޭންތެރޭގައިްވެަވޑަިއގެންނެވިްވަޢުދުތަްއްރައްޔިތުންނަށްްނުހަނުްފާގަތިްއުފާވެރިްދުވަސްަތކެއްްފެނިގެްނދާނޭްކަ

ް ްމާތް ްައޅުަގނޑުެމން ްކަމަށް. ްފުއްދަވަިއދެއްވާނޭ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްهللا ްމި ްމިންވަރުފުޅުން ވަނ17ްްައިރާދަފުޅާއި

ނދަޫގކުރަމުންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހަކުންްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރަށްްޖެްއސުންކޮށް،ްއު

ގެންދިޔަްގޮތަށް،ްައޅުަގނޑުެމންްސިޔާސީގޮތުންްޖެއްސުންޮކށް،ްއުނދަގޫކޮށްްރަްއޔިތުންގެްހާލުގައިްޖެހޭނޭްރައްޔިތުންގެް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްނުދޭނަން. ްއެއްބާރުލުމެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކަށް ްއެްއެވސް ްދަތިވެގެންދާނޭ އަތްމަތި

ްމަންފާހުރި ނޑުްްލާބަޔާއި ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށް ްހިތާމައާ ްދެމުން. ްއެއްބާރުލުން ްދާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ހުރިހާ

ްއަިއކަމުަގއިް ްފާސްެވގެން ްކަންަތއްަތއް ްޖެހިގެން ްބަޖެުޓތަކުަގއި ްރާއްޖޭގައި ްމި ނުޑމެނަށް ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ްއެހެން ްހަމަ ްތަްނފީޛުކުރެވެމަކުންނުެދއޭ. ްކަންތައްަތއް ްއެ ްޓަކައިްވިޔަސް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްދަޢުލަތަށް ްބަޖެޓުގައި ްމި މެ

ްއިތުުރް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޭބނުން، ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮުޑކުެރވިފަ. ްއަދަދު ްޓެްކސްނަގާ ްވަނީ ްމި އަނެއްާކވެސް

ްހުޅުވާލަދެއްް ްފުުރޞަތު ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްިއތުރު ްިވޔަފާރި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޤާއިމުކުަރްއާވށޭ. ްމިްއިންވެސްޓުަތއް ވާށޭ.

ްމެނިފެސްޓޯް ްއެކުަލވައިލާފަިއވާ ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގޮަތށް ްއުފެދޭނޭ ްއޯނަރުން ްިރސޯޓް ްއެތައް ްއެތައް ރާއްޖޭަގއި

ްކަމަކަށް.ް ްރަނގަޅު ްހަމަ ްވާނީ ްކަެމއް ްރަނގަޅު ްވިަޔސް ްކުރިކަމުަގއި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްއެއީ ްއޭރުން ތަންފީޛުކޮށްދެއްވާށޭ.

ްުއއްް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަބްދުމިހެންވީމާ، ްމީދުކުރަނީ ްވިސްނުންފުޅުެގްهللا ްބޭފުޅާގެ ްެއ ްޤާބިލުކަމާއި ްޢިލްމީ ޔާމީނުގެ

ތޫނުފިލިކަމާއިްއެްބޭފުޅާްއަށްްރައްޔިތުންްއެްކުރެްއވިްއިތުާބރަށްްޓަކައިްރަްއޔިތުންނަށްްހެޔޮއެދި،ްމިްދިވެހިާރއްޖެްއަްށް

ްކޮން ްވެގެންާދނީ ްބަޖެޓް ްހުށަހެޅިގެންދާ ްދެން ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމަސްވެރިޔަކަށް ްލިބިގެންދާނ12222ްްެމެ ރުފިޔާ

ރުފިޔާްލިބިގެންދާނެްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްހަމަްއުމުރުނ5222ްްްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްހަމަްއެހެންމެްކޮންމެްއެކަނިވެރިްމަޔަކަށްް

ް ނޑުްުއއ8222ްްދުވަސްީވްކޮންމެްބޭފުޅަކަށް މީދުކުރަންްިމްރުފިޔާްލިިބގެންދާނެްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްހަމަްއެހެންމެްައޅުގަ
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ްހުރިހާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަކމަށް. ްބަޖެޓެއް ްޤާިއމުކުރެވިގެންދާނެ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްރަށްތަކެްއގެ ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްއުއްމީދުކުރަނީްދިވެހިާރއްޖޭެގް ރައްޔިތުންނަށްްބޯހިޔާވަހިކަންްލިބިގެންދާނެްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްހަމަްއެހެންމެްއަޅުގަ

ކެއްަގއިްެގސްޓުްހައުސްގެްޚިދުމަތްްދެިވގެންދާެންބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްހަމަްއެހެންމެްއަޅުަގނޑުްއެންމެްބޮޑަށްްހުރިހާްރަށްތަ

ްމިތިަބް ްއެއީ ްކަންތައް ްއެއް ްކުރަމުންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމެނިފެސްޓޯގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ އުއްމީދުކުރަނީ

ްޒުވާނުންގެ ްހޯދައިދިނުން.ްއެ ްކުރިމަގު ްރެޯކޑުްންްޒުވާނުނަށް ްކުށުގެ ްއޮތް ްއެ ްޒުވާނުްނގެ ްކަށަވަރުކޮށްދިނުން.ްއެ ަވޒީފާ

ްމިް ްލިބިގެންދިއުން. ްފިިނކަމެއް ްއުއްމީދުތަކަށް ްކުރަުމންގެންދާ ްމައިންބަފައިން ްޒުާވނުންގެ ްއެ ސަލާމަތްކޮށްދިނުން.

ްމި ްއުފައްދާފައި ްރައްޔިތުން ްމިހާރު ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުންނަނީ ްމި ްފަރާތުންްްހުންނަނީ ްސަރުކާރުގެ ވާ

ްމިހާރުް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްއުއްމީދުކުރުންތައް ްމި ްުއއްމީދުކުރުންތަްއ. އުއްމީދުކުރާ

ޖެހިފައިްމިްވާްދަތިކަާމއިްހާަލތުންްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއްއިމީޑީއޭްޓްައވަސްްިފޔަަވޅުތަެކއްްައޅުްއަވއިދިނުމަށްްޓަކައިް

ްމިހާރުްއަޅު ްއަކީ ްދުޢާ ްއަޅުަގނޑުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޭދނަން. ްއެއްބާރުލުމެއް ްހުރިހާ ްއޮްތ ްދެވެން ަގނޑުމެނަށް

ްމުޅިް ްދަށުން ްހިޔާވަހިކަމުގެ ްސަުރކާރުގެ ްއެ ްސަރުކާރާއި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްވާ ްމި ްއުަފއްދާފައި ްރަްއޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއުފާފާގަތިކަމާއި ްރައްޔިުތންނަށް ްހުރިހާ ްމާދަމާއެއްްްދައުލަތާއި ްފާގަތި ްމާ ްމިއަދަށްުވރެ ްލިބިގެންދިއުން. ލާަބ

ްވަރަޙްމަތު ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް ްފެނިގެންދިއުން. ްރިޔާސަުތަގއި ްސަރުކާރުގެ ްއިންތިޚާބީ ްމި هللاްއަޅުަގނޑުމެނަށް

ްވަބަރަކާތުހު.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްއަވަްސވެގަންނާނީްއާްިރޔާސީްއިންިތޚާބެއްްބޭްއވި،ްައޅުަގނޑުމެްންްއާދެ،ްއަުޅގަނޑުް`.

ްހެޔޮް ްާޤއިމުކުރުުމގެ ްވެރިކަމެއް ްބޭނުންވެފަިއވާ ްބަދަލަކަށް ްަޤއުމުެގ ްަވގުތު ްމި ްަރއްޔިުތންތަކެއް ްގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމާތް ްމިންވަރުކުރެްއވީތީ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްތައުފީޤު ްހަމައެާއއެކުްުސބުޙާނަهللا ްއަދި ްޙަމްދުކުރަން. ްއަށް ްވަތަޢާލާ ހޫ

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްހޮވިވަޑަިއގެންނެވި ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއެްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ޔާމީން

ްައޅުަގނޑުމެ ްރައީސަށް ްނައިބު ްޖަމީލް؛ ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްވާދަކުރެްއވި، ްގޮތުަގއި ްމޭޓެއްެގ ްރަނިން ންެގްމަނިކުފާނުގެ

ްބޭފުޅަުކް ްކޮންމެ ްދުވަސްވަަރކީ ްބަޖެްޓގެ ްއާދެ! ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްއެުކ ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްނަުމގަިއ ދާއިރާގެ

ްބަޖެޓަީކް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްނޫން. ްކަމެއް ްނިންމާލަންޖެހޭ ްދައްަކއިލާފަިއ ްެއކަނި ްވާހަކަ ްާދއިރާެގ ްބޭފުެޅއްގެ ްއެ ވެސް

ްއޔިތުންނަށްްއޭގެްލާބަޔާއިްމަްނފާކުރަނިވިްގޮތަކަށްްއޮންނަންޖެހޭްބަޖެޓެއްްކަމަށްްދެކޭތީވެ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެހައިްރަް

ްމަޖިލީހުނ2213ްްް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްވެސް ްބަޖެުޓ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ްފެނިގެންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުންްްހަމައެކަނި ްމި ްޚިލާފަށް ްގޮތާ ްހުށަހެޅި ބަޖެޓު

ވަނަްއަހަުރގ2213ްްެވަނަްމަޖިލީހުގައ17ްްިއުނިކޮށްގެްނ،ްއުނިއިތުރުްގެަނއިްއެންމެްފުރަތަމަްބަޖެޓެްއެގްގޮުތގައިްމިް
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ްބަޖެޓެއް.ްައޅު ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްެވރިކަމުގަިއްމި ްމަނިުކގެ ްޙަސަން ްޑރ.ްމުޙައްމަުދްވަޙީދު ްިމްބަޖެޓު.ްއެއީ ަގނޑު

ްއެންމެހައިް ްާދއިރާގެ ނުޑގެ ްައުޅގަ ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަށް ްނިމިގެންދިަޔ ފުރުޞަތުގައި

ް ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވަރަށް ްނަމުަގއި ްެއއްެވްސ3ްްރައްޔިތުންގެ ްވަންދެކަށް އަހަރުދުވަސް

ްދާއިާރއަކަ ްއޮތް ްނެތި ްކޮށްދެްއވިކަންްއަޅާލުމެއް ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްަސރުކާރުން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ށް

އަޅުަގނުޑްހަމަްފާހަގަކުރަން.ްބަޖެޓުގެްތާށިކަމާްއަދިްބަޖެޓުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްހުށަހަޅާފަިއްހުރިްރެކޮމެންޑޭޝަންަތްއް

ދަވައިެދއްވި.ްއަދިްބަެއއްްއެހެންްކަހަލަްކަންތައްަތއްްއެއީްއަސްލަކަށްްބަލަިއގެންްުކޑަހުވަދޫގެްބަނދަރުގެްބޭރުްޮތށިްހައް

ވަނަްއަހަރުެގްބަޖެޓުަގިއ2213ްްވެސްްކޮށްެދއްވާަފއިްއެބަްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުްހިތާމަޔާްއެކުްދަންނަވަނީް

ްގިނަ ްތެެރއިން ްކަންަތއްތަުކގެ ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްވަނީްްތަރައްޤީގެ ކަންތައް

ްކަންތައްތަކެްއް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްއިތުރުކުރުމަށް ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްދެކެނީ ްމި ްކަމަށް ްސަބަެބއް ނުކުރެވިފައޭ.ްއޭގެ

ްއެކަންް ްއަދި ްފަސޭހަކޮށްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތްތައް ްހޯދޭނެ ްލޯނު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާތީ. ްނުކޮށްދީ ްމަޖިލީހުން މި

ްފާސްކޮށްދޭންް ްމަޖިލީހުންްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްއެުކް ްހިތާމަޔާ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްހުިރ؛ ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއެހެންނަމަވެސް ފާސްކޮށްދޭންޖެހޭ.

ްއަދި ްއަޅުަގނޑުްމަސަްއކަތްކުރަމުްނދިޔައިރުަގއި ްމަޖިލީހެއްގައި ްއެ ްކަންަތއްތައްްްދަންނަވާނީ ްތެރޭަގއި އެްިސޔާަސތެއްގެ

ްހަމަގައިުމް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަަކސް ްދެން ްކަންނޭނގެ، ްތާއީދުލިބިދާނެތީ ްަމނިކުފާނަށް ްއެ ހިނގަމުންދިޔައިރުަގއި

ްއެކަަމކުން، ްވިސްނާފަ. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްނިންމާނީ ްނިންމުމެއް ްނިންމާ ްރަްއޔިތުން ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެްއ ްވެސް

ްކުރުމުެގް ްގޮތަށް ްމި ްމިކަން ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްގޮެތއް ްވެގެންދާނެ ްަކމަކުން ްކުރާ ްމީހަކު ްއެހެން އެއީ

ްވާހަކަް ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމާ ްވާތީ ްލިބިފައި ްނިކަމެިތކަން ްޭއގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ސަބަބުން

ްައކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްފެށިގެްންްދަންނަވަން. ްވެސް ްމަސައްކަތަކީ ްމަގުހެދުމުގެ ްކުޑަހުވަޫދގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެދެވޭް ްއެންމެ ްސަބަބުން ްނުކޮށްދިނުމުގެ ްކަމެއް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްކޮމިޓީއަކުން ްޮގްއސަ،ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިޔަށް ްބާރަށް ވަރަށް

ްއެހެްނވީމާ، ްއެހެންވެގެން. ްވާތީވެ ްކަމަކަށް ްހުރި ްނުޮގއްަސ ްކުރިޔަށް ްވަރަށްްްސްޕީޑުަގއި ްހަމަ ްދަންނަވަން ނޑު އަުޅގަ

ްދާއިރާް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްަމނިކުފާނު ްއެ ްނަމުަގއި ްރައްޔިތުންެގ ްއެންމެހައި ްދާއިާރގެ ްއަުޅަގނޑުެގ ްއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްޝުކުރުދަންނަވާް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހިތުގެ ްވަރަށް ްމަސަްއކަތަްށ ްކޮށްދެއްވާަފއިވާ ްޓަކައި ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް

ްއަމާންްހާލު ްޤައުމު ްމި ްހުންނަވަިއގެން ްހުންގާނުަގއި ްޤައުމުގެ ްމި ްދުވަސްވަރު ްހަލަބޮލި ްެއންމެ ްޤައުމު ްމި ްއަދި ގައި

ްަރއްޔިތުްނެގް ްއެންމެހައި ްދާއިާރގެ ްައޅުަގނުޑގެ ްވެސް ްމަސައްކަަތށް ްކޮށްދެްއވި ްޓަކައި ްގެނެސްދިނުމަށް އައްސޭިރއަކަށް

ނޑު މެންްތަފާތުްގޮތްގޮތަށްްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްއެންމެްބޮޑަށްްފާހަގަކުރެޭވްނަމުގައިްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްއަށްް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްހިނގަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްނުވަތަ ްބަޖެޓު ްފާހަަގކޮށްލަން،ްމި ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް އެއް

ްއަޅު ްެއއީ ްވިދާުޅވާީތވެ، ްބޭފުޅުން ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްކަމަްށ ްއެްއެއްބާރުލުންދެްއވާނެ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ަގނުޑ
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ްވާނަމަް ްކަމަށް ްކަމެއް ްިވދާޅުވާ ްނިޔަުތގަިއ ްއިޚްލާޞްތެރި ްއެީއ ްކަމަކީ ްއެ ްކަމެއް. ްޝުކުރުދަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެންްތިބޭނަންްބަލަން.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާހިްތއޮތީ،ް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމަޖިލީހުންްއެކަންްފެނިގެންދާނެ.ްއަުޅގަ

ްވެްސްއަ ްހަމަގައިުމ ްނަމަ، ްުކރާ ްެއކަން ްބޭފުޅުން ްެއ ްގޮަތކަށް ްއެފަދަ ްެއކު، ްޔަޤީންކަމާ ްކެޭރ ްދަންނަވަން ޅުަގނުޑ

ްއެއްޗެްއް ްދިމާލަށް ްބޭުފޅުންނާ ްއެ ްގޮތަކުން ްއެހެން ްނުވަަތ ްނަގަިއގެން ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ްެވސް އަޅުަގނޑުމެން

ްމަރުޙަ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްސަރުކާރުންނޭ.ްބުނާކަށްނުޖެހޭނޭ. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަރާތަކީ ބާކިޔާނެ

ްގެންދިޔުުމގައިް ްކުރިޔަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްީޤގެ ްނުގެްނގުޅޭނެ. ްތަފާތުކުރުމެއް ްވަކި ްދޭތެރޭ ްމީހަކާ ްވަކި ސަރުކާރުން

ގެްބަޖެެޓއްްމިއަުދްބިލިއަނ16.4ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްސަރުކާުރންްކުރަމުންްދާނީްހަމަްމިްދެންނެވިްބީދަިއގެްމަތިން.ް

ްވަީން ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްގިނަ ްކަމަީކ ްއެއް ްހިތާމަކުރާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ްވީއިރުަގއި ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖީލިހަށް މި

ްއެހެންނަމަވެްސް 16.4ްްއުނިކުރެވިފަ. ްއަރާ. ްއެބަ ްބަޖެޓު ްމި ްބަޖެޓަކަށް ްބަޖެޓުަގއ2213ްްިބިލިއަންެގ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްގޮުތގަިއްތަރައްޤީގެްމަޝް ްޚިދުމަތެއްގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭްއަސާސީ ްއެންމެނަށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިމެނޭ ްގޮުތަގއި ރޫޢުގެ

ވަނަްމާއްދާްއިންްކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާްޚިދުމަތެްއގ23ްްެއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންނަށްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްކަންތައް ްނަރުދަމާގެ ްކަެމއް ްފާހަގަކުރާ ްގޮތުަގއި ްޭއރުގައި ްނަރުދަމާއެއް ްއެްއވެސް ްމިއިްނ ްއަހަރުގ2213ްްެ. ވަނަ

ްިގނަްމަޝްރޫޢުތައްްހަމައެކަނިް ްވަރަށް ްގޮތަަކށްްމިްބަޖެޓުގަިއްހިމެނިފައެްއްނެތް.ްއެހެންްހުރި ބަޖެޓުގައިްހިމެނިފަިއވާ

ްބަ ްހިމެނިފައިނުާވ ްީމގައި ްމަޝްރޫުޢތަކެއް ްއިތުރު ްފިޔަަވއި ްމަޝްރޫޢުތަްއ ްހިނގާ ްފެށިގެން ބިލިއަްނެގ16.4ްްޖެޓެއް

ްބޮޑަށްް ްވުރެ ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތީ ްމި ްބައި ްބޮޑު ްމީގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވީމާ ބަޖެޓަކަށް

ްކަމެކޭ.ް ްކުޑަކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްަޤބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްބޮޑުވެފައޭ. ްޚަރަދު ރިކަރެންޓު

ްހަ ްކުެރވޭނެ ްޢަބްދުއެކަން ްބޭފުޅަކީ ްއެްهللاްމައެކަނި ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްތިބީ ްމި ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ޔާމީން

ްތިމާް ްހަމަ ްޖެހެނީކީ ްމި ްކުޑަކުަރން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުަޑކުރާިއރު، ްއެކަމަކު ްކުަޑުކރަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދު

ްރައްޔި ްތިބެފަިއ ްމިތާ ްޓަކައި ްބޭުނމަކަށް ްސިޔާސީ ްއަްށ ްެއކަިންއަމިއްލަ ްކުަޑކުރަންީވއޭ ްމުސާރަ ްމަޖިލީހުގެ ތުްނގެ

ްމިތާް ްހިލޭ ްބޭފުަޅކު ްއެްއވެސް ްދެންނެވީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްމުސާރަ ްނޫން.ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެ ބުނެލުމެއް

ނޑުްވެސްްހަމަްމިތާްހިލޭްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅު ަގނޑުމެްންމަސައްކަތްކުރަނީްކަމަށްްވާަނމަްއަޅުގަ

ްއަކީް ްމުސާރަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްވެސް ްމާދަމާ ްއެކު. ްޒިންމާދާރުކަމާ ްިމްކުރަންޖެހެނީ ްމަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ

ްއަޅުަގނުޑް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްެވސް ްވަގުތަކީ ްމި ްވަގުތަކީ، ްމި ްމިހާރުވެސް ްހާޒިރުނުވާ؛ ްމިތަނަށް ވެސް

ްޗެމް ްމަިޖލީހުގެ ނޑުމެންްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ްއަުޅގަ ްވަގުެތއްކަން ްފެންނަ ްމަންޒަރެއް ްޮކންކަހަލަ ްތެެރއިން ބަރ

ްވެސްް ްހާޒިރީން ްމަޖިލީހުގެ ްބަލާފައި ްއަށް ްހާޒިރީ ްމަޖިލީހުގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްއެނގޭނެ. އެންމެނަށް

ް ނޑެންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑު ްކެ 2ްްމުސާރަ ްިއޞްލާޙުހުށަހެޅިން.ްއެހެންނަމަވެސް ްާވްބިލަކަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ އެަކން

ްުނވަތަް ްއައިސް ްތަނަށް ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިޔަތުގަިއ ްއިޚްލާޞްތެިރ ްވަރަށް ނުޑ ްައުޅގަ ްއެހެްނވެ ްުނވި. ގޮތެއް
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ްގުނައެްއް ްއެަތއް ްދައުލަތަށް ްމިހާރުެވްސ ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްނަގާކަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމުސާރަ ްުދވަހެްއގެ މަސައްކަތްނުކުރާ

ްމެންބަރުންގެ ްބޭފުޅުްންްމަޖިލީހުގެ ްއެ ްއަދި ްޚަރަދުުކޑަެވގެންދާނެ. ްއެކަން ްބޮޑަށް ްމާ ްވުރެ ްކުޑަކުރުމަށް މުސާރަ

ްއަދިެވސްް ްވެސް ްއަކީ ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްވެގެންދާނެ. ްވެސް ޒިންމާދާރު

ްގެންޮގސް ްެގޔަށް ްައކީ ްމުސާރަ ްުދވަސްތަުކގެ ްހާޒިރުުނވާ ްޮގވާލަން ްއަިދްއަޅުަގނުޑ ްނޫންކަން. ްމުސާރައެއް ގެްނވާނެ

ްކަމަށްް ްނޫން ްއެލަވަންެސއެއް ްބޭނުންކޮްށގެންވާނެ ްއަީކ،ްއެަލވަންސަކީ ްމުސާރަ ްހާޒިރުުނާވްދުވަހުގެ ްވެސް ކޮމިޓީތަކަށް

ްތާއީދުކޮށްދިނުމަކީް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްމަސައްކަތް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށް ްއާދެ! ްދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ްފާސްކޮށްދިނުމަށްްސަރުކާ ްތަނުން ްމި ްލޯނުތައް ްނަގަންޖެހޭ ްއަދި ްބިލުތައް؛ ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ރުން

ކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްކުރުން.ްބަޖެޓުްހުށަހަޅަމުންްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްވަރަށްްތަފްސީލުކޮށްްވިދާޅުިވ،ްމުސާރައިެގް

ް ްތަންފީޛުެވގެންދާއިުރގަިއ ްޤާނޫނު 2ްްސިޔާސަތުެގ ްތެޭރގަިއ، ްމިކަްނ3ްްއަހަުރދުވަހުގެ ްތެޭރގަިއ އަހަރުދުވަހުގެ

ހައްލުެވގެންދާނެްކަމަށްްވިދާުޅވި.ްދިމާެވގެންްމިްުއޅޭްމަްއސަލަްއަކީްސިޔާސީްިޚޔާލުްަތފާތުވުމުގެްސަބަބުންްތިމާމެންް

ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްމަސައްކަތްނުޮކށްދިނުމުގެ ްފަރާތަކަށް ްއެެހން ްފިޔަަވއި ްފަރާތަކަށް ްިމްރުހޭ ްދަރަނި ްޤައުމުގެ މެން

ްއޮތްްމައްސަލަަތއ32ްްްއޮތީް ބިލިއަނަށްްއަރާފަ.ްއެްއވެސްްވެރިަޔކަށްްއެހާްަފސޭހަްކަމެއްްނޫންްމިްޤައުުމގައިްމިހާރު

ްހުރިހާް ްދެންނެވި ްމި ްއެއްބާރުލުންދިނުމަކީ ްފުރިހަމަ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހައްލުކޮށްލާކަށް. ކުއްލިައކަށް

ްދާއިރާަގއި،ްްކަމަކަށް ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނުޑގެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްފަހަރު ްމި ްކުރުމޭ. ްއެކަން ްެއއްބާރުލުންދީގެން ވެސް

ްދިވެިހް ްމީހެއް.ްއްކަމަކީ ްކުރަމުންދާ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްނުހަނު ްއަށް ްތަރައްޤީ ްކުޑަހުވަޫދްދާއިރާގެ ްވެސް އަޅުަގނަޑކީ

ްޝައު ްަޓކައި ްކަމަށް ްެވްސްއެ ްސަުރކާރު ްއަދި ްކަމެއް.ްދައުލަތް ްފާހަގަކުެރވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްގޮުތގައި ްކަެމއްގެ ުޤެވރިވާ

ްރައީސްް ނޑަެއޅިފަ. ްކަ ްވަނީ ްކުޑަހުވަޫދ ްދ. ްގޮުތަގއި ްރަށެއްގެ ްއެއްފަސްކުރުުމގެ ްއާބާދީ ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި އެހެން

ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްވަނީ ްެއކަން ްވެސް ްފެށިެގން ްވެިރކަމުން ްމިްމައުމޫނުގެ ނޑުމެންނަށް

3ްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްްބުރަެވެގންްމިްއަންނަނީްވަކިްބޭފުޅަުކްސިޔާސަތެްއގެްދަށުންްކަންަތއްްކުރީމާ،ްއެކަންްނުކޮށްް

ްފަރާތަކަށްް ްވަކި ްޙަޤީޤަތް.ްމީ ްމައްސަލަ.ްމީ ްުއޅޭ ްދިމާވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްަސބަބުން ްދޫކޮށްލުމުގެ އަހަރުދުވަސް

ްބަހެއް ްއަިދވެްސްްކުޑައިމީސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްދަންނަވާ ްއަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާކަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްދެންނެވިްއުޫސޅުންްއެތަނުގެްކުރަމުންްއަންނަްމަސައްކަތްްމިްއޮީތްއެންމެްފުރިހަމަްއަށްްއެކަންް

ް ްއަުޅގ2213ްަނުވެ. ްޓަަކއި ްހިއްކުމަށް ްބިން ްުކޑަހުވަޫދގެ ްއަހަރުގައި ްހިމެނިން.ްވަނަ ްމަޝްރޫޢެއް ނޑުމެން

ްއަދިްނުވޭ.ްައޅުަގނުޑް ްޮގތެއް ްވާ ްއެކަން ްހުރެ ްއެކިްސަބަބުތަކާ ްތަފާތު ްއައިއިރު ްމިހާތަނަށް ްއަދިެވސް އެހެންނަމަވެސް

ްކުރަންޖެހޭް ްޓަކައި ްެއއްފަްސކުރުމަށް ްއާބާދީ ްލުއިވެގެންދާނީ ްދައުލަތަށް ްނުވަތަ ްފޮނިމީރުަކން ްއޭގެ ދަންނަވާނީ

ްދ.ްމަސައްކަތްތަ ްބޭނުްނވާ ްދިރިއުޅެން ްުކޑަހުވަޫދަގއި ްއަދި ްހިއްކި، ްިބން ްކުޑަހުވަޫދގެ ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ްކޮްށގެންނޭ. ްއ

ްހިޖުރަކުރާނެް ްަބޔަކު ްކުޑަހުވަޫދއަްށްއެތައް ްޮބޑުެވގެންދިޔުމަކީ ްފުރުޞަތު ްއެތަނުަގއި ްަރއްޔިތުްނނަށް އަތޮޅުެގްއެންމެހައި
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ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަ ްްކަމެއްކަން ްތަކުރާރުކޮށް ްދެން ނުޑ3ްްއެނގޭނެ. ްއަުޅގަ ްވެިރކަމެްއގައި އަހަރުދުވަުހގެ

ްަކއުންސިްލް ްޓަކައި ްބަދަލުކޮްށދިނުމަށް ްއަށް ްކުޑަހުވަދޫ ްރަްއޔިތުން ްވާނީ ްދިޔައިން ްއާދޭްސކުރަމުން ތަކުރާރުކޮށް

ްކޮ ްކަމެއް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަަސއްކަތްކުރިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކުރީަގއި ެށްއްނުދެއްވި.ްއެހެންނަމަވެްސްއިންތިޚާބު

މިއަދުްނިމިގެންދިޔަްވެރިކަމުަގއިްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުގެްސަރުކާރުންްވާނީްރައްޔިތުންްކުޑަުހވަދޫް

ްބޯހިޔާވަހިކަންް ްދާއިމީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްދީ، ްއެލަވަންެސއް ްަވކި ްވެސް ްޢާއިލާއަކަށް ްކޮްނމެ ްބަދަލުކޮށްދެއްަވއި، އަށް

ށްދިނުމުގެްގޮތުންްކުރެިވގެންދާްމަސަްއކަތްތައްްމިހާރުްނިމި،ްމާްގިނަްުދވަސްތަެކއްްނުވެްެއްބޭފުޅުންނަށްްދާއިީމްފޯރުކޮ

ނޑުްހަމަްއުއްމީދުކުރަން.ްއެފަދަްނިމުމެއްްނިމިގެންދާއިުރގައިްައޅުަގނޑުމެންް ބޯހިޔާވަހިކަންްލިބިގެންދާނެްަކމަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްކޮންމެްރަށެްއެގްއެްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްޙައް ޤުތަކެްއގެްވާަހކަްވެސްްައޅުގަ

ްހަމަތަާކް ްއޮތް ްޢަމަލުކޮށްފައި ްމިހާތަނަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަދަުލވެްއޖެ ްތަނަކަށް ްަރއްޔިތުްންއެްއކޮށް ްރަށެްއގެ ްއެ ވެސް

ްވަ ްދީފައި ްއެލަވަންސެއް ްމީހުންނަށް ްއެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާނީގެްއެްއގޮތްވާ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ނީ.

ްެއް ްސަުރކާރުން ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްނުހަދައި، ްބަޔަކަްށ ްމަޙުރޫމުވެގެންާވ ްަޙްއޤުން ްއެ ްވެސް ރައްޔިތުންނަކީ

ްސަރުކާރަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަިދ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްޔަޤީންކަން ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެލަވަންސް

ްވާީން ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއްއގޮތްާވ ްހަމަތަކާ ްކޮށްދީފައިާވ ްއެަކން ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްކުރިންެވސް ްހަމަ ްޮގވާލަނީ ވެސް

ްތަަރއްޤީގެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއުކ ްދެން ްފޯުރކޮށްދޭށޭ. ްފަިއސާ ްއެލަވަންްސގެ ްެއ ްެވސް ރައްޔިތުންނަށް

ްދައުލަތަށް ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްކުރަމުންދާްްމަޝްރޫޢުތައް ްޓަކައި ްފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ްސަރުކާރަށް އަިދ

މަސައްކަތްތަުކގެްތެރޭަގއިްތަަރއްޤީކުރުމުގެްމަަސއްކަތްްއަޅުަގނޑުމެންްތަކުރާރުކޮށްްމިްދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްެވސްްެއް

ްުވޒާރާތަ ްއެކިެއކި ްސަރުކާރުގެ ްމަތިން ްފަަހރު ްއެކި ްަބޔަކު ްއިސްވެތިބި ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްެއްދާއިރާަގއި ްހާޒިުރވެ، ކަށް

ްކުރަމުން.ް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްދަނީ ްވެސް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްވިސްނުންތަކާ ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް

ްހަމަް ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ްމަންފާކުރާނެ ްއެކަމުގެ ްހަމަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްމުޅި އޭގެތެޭރގައި

ްޢުމް ްކަމެއް، ްނުލިބިފަ.ްފާހަގަކުރާ ްެއކަން ްގޮތުގަިއ ްއެދެޭވ ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްމި ްތަރައްޤީކުރުން ރާނީ

ްނެތް.ްސްވެރިމަ ްގޮތެއް ްހެދޭނެ ްެގދޮރު ްއޭނަގެ ްއޭނަޔަކަށް ްެއކަނިން ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްޮގސްގެން ްމަހަށް ްއަށް މީހާ

ްއެހެންވީމާ ްވާންޖެ، ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިކަން ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްދަށުންްއަުޅގަ ްސްކީެމއްެގ ްކަހަލަ ްކޮންެމެވސް ހެއޭ.

ްމި ްނުހެދި ްްގެދޮރު ްއެަބ ްގެދޮރު ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިާރްއިތިބަ ްތަމްސީލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު މާރާތްކޮށްދޭންޖެހޭ.

ް ްގޮންޖެހުމުެގްވާހަކަ ްެއއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދާއިާރގައި ްދަްއކަްކުޑަހުވަޫދގެ ްމި ްެއއްފަސްކުރުމުނީ.ްައޅުަގނޑު ެގްއާބާދީ

ްހިޖުރަްގޮތުން ްމީރަށަށް ްކުރާ ްގެތައް ްމަރުޙަބާހުންނަށް ްެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްކަމެއް.ްހަދައިދިުނން ކިޔާ

ްމިްއެހެންނަމަވެސް ްމައްސަލަތަކެއް ްތަފާތު ްވިސްނައިގެންްއިޖްތިމާޢީ ްްކަމަށް ނަމަްްނުކޮށްފިމަސައްކަތްައޅުަގނޑުެމން

ްެއކަށީނުކުމެގެން ްހަދާލެވިގެންްނާވްކަމެއް.ްއެހެގެދިއުމަކީ ްގެދޮރު ްމީހާ ްއަންނަ ްބޭރުން ްރަށުން ްކަމަކީ ްދަންނަވާ ްމި ް،ން
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ްކަމަށް ްުއޅެމުންދަނީ ްތަނަވަހުގައި ްއެއްްމާ ްއާާބސީ ްއެްއކަލަ ްފަވަންޏާ ްޓަކައި ްމަރުޙަބާްސކުރުމަށް ކިޔަންްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންަނށްްއެކަންްކޮށްދެވޭނެްއެހެންްއަޅުގަްް،މީހުންގެްހުންނާނެކަންްދެނެގަނެގެންްސާސްަތއްްއެހުބޭނުންވިޔަސްްއެްއި

ްއެހެންވީމާްގޮތްތަެކއް ްހަދައިދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްނުވަަތް، ްދުޅަހެޔޮކަން ްއިުޖތިމާޢީ ްވިސްނަިއގެން ްކަްނތައްތަކަށް މިކަހަލަ

ްޤާއިމު ްވެއްެޓއް ްކަމަށްއަމާން ްވެްސްވަންްކުރަީނ ްމިކަން ްތެރޭަގއި ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރަންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ޏާ

ްއަ ްފާހަަގކޮށްލަން. ްހަމައެއާޅުަގނޑު ްދ.ދެން ްހަަމ ްނިސްބަތްވާ ްރަށަކަށް ްްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސްްމާއެނބޫދޫްއެކު އަކީ

ް ްޓަކައި ްހިމެނުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ނޑުތަރައްޤީގެ ްއަޅުގަ ްމަތިން ްއަހަރުތަުކގެ ްއަދަދުްއެކި ްބޭނުންވާ ްއަހަރަކަށް ްއެ މެން

އެްކަންތައްްމިްވެގެންދާްގޮތަކީްްއަންނަްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްންނަވަމުންއެކަނިްނުވަތަްބޭނުންވާްކަންތައްްއެކަނިްދަ

ނޑުްހަމަްހަކަްދަންނަވަންޖެހެނީހުރިހާްކަންތަކުގެްވާްކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނޑިޔަްވުމުގެްސަބަބުންްބޮނުކަންކަންް .ްއަޅުގަ

ްއެްއަހަރެްއގެްތެޭރގައިްަޑއެޅޭްކަންަތްއތައްްއެްއަހަރަކަށްްަކން،ސަރުކާރަށްްޮގވާލަނީްމިފަދަްޮގތަކަށްްކަންތައްްވިޔަނުދީް

ްކަމެކޭ.ްމާއެނބޫދޫގެްނަރުދަމާގެްމައްސަލަ ްކޮންމެހެންްމުހިއްމު ްކުރެއްވުމަކީ ްމުޅިްްތަންފީޛުކޮށްްނިންމުމަށްްޓަކައި އަކީ

ް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްމައްަސލަހުރިހާ ްބޮޑުވެފަިއވާ ްމިދިޔަބޮޑަށް ްނުކުރެވި. ްަވނީ ްއެކަން ްއަދިވެސް އަހަރުެގްްއެއް.

ްހިމެނި ްމަރުޙަލާގައިްް،ބަޖެޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަދަދެއްްނަރުދައެންއަދި ްބޮޑު ްރަށަކީްވެސްްްމާމެ ްޓަކައިްހިމެނިގެންދިޔަ އަށް

ް ްއައިމާއެނބޫދޫ. ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްނަރުދަމާ ްވެްސްމާއެނބޫދޫގެ ނުޑްއެޅިފައިއިރު ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ނުވާތީ

ނޑަށްްވެސްްޤަބޫމަކުރަން.ްއެހެތާހަމަްހި ކުެރވޭ.ްކޮންމެެވސްްދުވަހަކުންްލުންނަމަވެސް،ްއެްމަަސއްކަތްްހިނާގކަްންއަުޅގަ

ްެއއަްށވު ްއެކަން ްއެހެންނަމަެވސް، ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްވެސް ްވާނެކަން ްއަވަްސކޮށްދެްއވަިއ،އެކަން ްބޮޑަށް ްެވސް ްރެ

ްައވަހަކަށްްއެްރަުށެގް ްސާސީްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދިނުމަކީްކޮންމެހެންްބޭނުންްޔިތުންނަށްްމިްދެންނެވިްއަްއެްރައްްވީހާވެސް

ްކަމުަގއި ްކަމުގައިްވާތީްކަމެއް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްޤާް،ވާީތވެްުނވަތަ ްައޅުަގނޑު ނަްވ175ްަނޫނުއަސާސީގެ

ްރޫޙާ ްްމާއްދާގެ ްދަންނަވާލީ. ްިމ ްވާހަކަ ްމި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ްމަޖިލީހުންެއއްގޮތް ްމި ނޑުމެްނނަށް ޖެޓެއްްބަްއަުޅގަ

ްއިޞްްފާސްކުރެިވގެންދާއިުރގައި ްވަިކވަކިން ްފާސްކުެރވޭނެ ްހުށަހަޅައިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްލާޙުަތއް .ްތްނެްގޮެތްއ

ްކޮމިޓީް ްމަރުޙަލާގަިއ، ްދަންނަވަންކޮމިޓީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭުފޅުންނަށް ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާ ްދެް،ގައި ންނެވިްމި

ްތަރައްޤީް ްކުރިން ްމަޝްރޫއުސޫލުން ްގެ ްހިންގާފައި ްޢުތައް ްތަންތަނަށްހުިރ ްމަޝްރޫޢުތަްއްްގިނަ ްތަރައްޤީގެ ްބޮަޑށް ވުރެ

ްޚާއްަޞކޮށް ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްމިީއ ްއިސްކަންދިނުން ްތަްނތަނަށް ްހުރި ްކުރެވިފައި އަސާީސްް،މަދުން

ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްޚިދުމަތް ްމިއީ ްބޭފުޅުންްމަސައްކަތަކީ ްހުރިހާ ްކޮންމެހެންވެސް ށް

ްނޫނިއްޔާމު ްމަސަްއކަތްކޮްށގެން ްއެްއކޮށް ްހަްމިްވެސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނޭ.ްަޤއުމުަގއި ްކަމެއް އްުލކުރެިވގެންދާނެ

ދުްއާބާދީްމަް،.ްއަޅުަގނޑުްވެްސްޤަބޫލުކުރަންއްްރަށްރަށްްތިބީްަވރަށްްހާލުގައަދިވެސްްިދވެހިރާއްޖޭގެްރަށްަތކުަގއިްބައެ

ްމީހާް ްމަދު ްނުދެވޭނެ.ްއެކަމަކު،ްއާާބދީ ްފޯރުކޮށެއް ްޚިދުމަތްތަކެއް ނޑުމެންނަްށްހުރިހާ ްއަޅުގަ މީހާްްއެް،އަށްްތަންތަނަށް

ތަނަށްްްމީހާްއެްއެކުްއެކުންްފޯރިކޮށްދިނީމަްއުފަލާްލަތްްއެހެްންތަނައަށްްއެްވަސީްމީހާްނުވަތަްއެް،ބޭނުންވާްތަނަށް
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ް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށް ްމިްދާނެ. ްދަށުން ްސިޔާސަުތގެ ްމައުމޫުނގެ ްރައީސް ްއެއީ ްއެއްފަސްުކރުމޭ. ްއާބާދީ ްކިޔަނީ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްްްތީވެްއެކަންްކޮްށގެންްނޫނިއްޔަކާވާްަކމަށްކޮށްގެންްކުރެވެނީްެއކަންްޤައުމުގެްއެންމެްބޮޑަށްްތަރަްއޤީ

ްއެ ްެގނެވޭނެއެންމެ ްތަރައްީޤއެއް ްޤަޫބލުނުކުރާްދެޭވ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަްތީކަމަށް ްހަމައެއާްްމި ްދެން ްދަްނނަވަނީ. ްއެކުްމި

ްޤަބޫލުުކރަ ްއެބަ ްއާމްދަނީްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބޭ ްދަުއލަތަށް ްނުވަތަ ްވާހަކަ ްފައިސާގެ ްދައުލަތުގެ ްމިއަދު އާއިްްންޖެހޭ

ގެްވާހަކަްއެްޤާނޫނުތަކުްްޒިންމާވުމާ،ްމިހެންްތަފާތުްއެިކްނަންނަމުގައިްޤާނޫނުތައްްހަދައި،ދައުލަތުގެްޚަރަދާއިްޚަރަދަށްް

ްއަޅުަގނޑުމެ ްދައްކަމުންދާއިުރަގއި ްޓަކަިއ ްހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ްތަނަރައްޔިތުން ްއެްއވެްސ ްނުފެނޭންނަކަށް އިްންމިް،ކުން

ްހަް ްއެެދވޭ ްކަމަކަށް ްހޯދާްއެްއވެސް ްއެ ްތަނެއް. ްހޯދާ ްކުރިމަްއޗަށްްްއްލެއް ްއިންސާފުގެ ްކަންަކން ްއެ ްނުފެންނަނީ ތަން

ްަފއިް،ގެނެސް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހޯދައިދެްއވާށޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރުބ32ްިސާ ނޑުމެންް؛ޔާފިލިއަން ނަށްްއަުޅގަ

ްބި ްފަސް ްިއިވގެންދިޔަީއ ްމި ްރުިފޔާއަނެއްާކ ްލިޔަނެއްހާ ،ް ްނުަވތަ ްޕޮއިންުޓ ްރުފިާޔްބިިލއ4.7ްަޯސޅަ ން

ނ ްއަޅުގަ ްހޯދައިދޭށޭ. ްފައިސާ ްެއ ްވާހަކަ. ްކަންތަޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ްނަރުދަމާތަކާއި ްކުރުމަށްްްއްތައް،ޑުމެންގެ ްކަން މި

މިްދަންނަވަނީް،ްްކުެރވޭނެްގޮތެއްްނެތޭ.ްއެހެންވީމާއަުޅަގނޑުމެންނަށްްއެކަންްްމިކަންްގެނެްސގެންްނޫނިއްޔަކާމުޓަކައިް

ްއިން ްކަންކަމަށް ްހޯަދއިދީގެންްނޫނިްއޔަކާމުމި ްއެދެޭވްތަރައްޤީްއަުޅަގންސާފު ްމިޑުމެންނަށް ނެ.ްކަްށްނުގެެނވޭޤައުމަްެއއް

ްވިދާޅުްއަދިވެ ްއެ ްއެއްބާރުލުންދޭން ްފުރިހަޔަށް ްސަރުކާރަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްފަހަރު ވާްސް

ްބަޖެޓަޤީޙަ ްމި ްފެނިގެންދާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމާނަ ްޤީ ްވެސް ްއެއަކީ ްސަރުކާރަށް ްފުރުްދި ދެއްވާފަިއްޞަތުއޮތީ

ްމިްމަޖިލީހުންްކުރިްކަމެއްްއުޅޭްމައްސަލަްށް.ްދިމާވެގެންްމިމިްބަޖެޓުްހުށަހެޅުމަްށްސަރުކާރުންްބޭނުންވާްގޮތަ ގެްއަކީ

ްތަންކޮޅެ ްމަޖލީހަށް ްމި ްމިސަބަބުން ްއައިްސގެން ްބަޖެޓު ްކުިރއަށް ްސަރުކާރުްްއް ްމި ްެއހެންނޫންނަމަ އުޅެނީ.

ްއެކުަލވައި ްބަޖެޓު ްމި ްފަހުން ްއެހެންވީމާެލވުނު ްއަންނާނީ. ްދީ، ްސަރުކާރަްށ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެކަން ކުރުމަށްްގެން

ްއަޅުަގނޑު...

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ްޢަލައިކުމް، ްްއައްސަލާމް ްރައީސް. ްއެއްޗެކ2214ްްޭޢިްއަޒތްތެރި ްހަމަ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަަނ

ްދަންނަވާލެވެން ްހަމަ ްވެސް ްފުަރތަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިްބުނެލާއިރު ްބަޖެޓު ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓަށްްްއޮތްްއޮތީ ްމި ގޮތަށް

ނަޑކަށްްޯވޓުއަޅުަގނަޑކަށްްތާއީދުކުެރޭވކަށްްނެތޭ ނުޑްެވސްްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅގަ ބަޖެޓަްށް،ްދެޭވކަށްްނެތޭ.ްދެންްއަުޅގަ

ްބަދަ ްއަންނާންޖެހޭބޮޑު ްމިްލުތަކެއް ްއަންނަން ްބަދުތަކެއް ްބޮޑު ްބަޖެޓަށް ްސަބަްކަމަށް. ނޑު ްމައިގަ ބަީކްޖެހޭ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިްންދައުލަތުގެްބަޖެޓަކީްއެްހިނަގމުންދާްސަރުކާރެއްގެްފިްސކަްލްޕޮލިސީްހާމަކޮށްދޭްއެންމެް

ސިޔާސަތާްޖެހޭ.ްއަދިްއެްްމުހިއްމުްއެއްްައސާސް.ްއެހެްނކަމުން،ްމިހާރުގެްސަރުކާުރގެްފިސްކަލްްޕޮލިސީްހާމަވާންްެއބަ

ްބައްޓަންް ްބަޖެޓު ްމި ްއެބައެްއގޮތަށް ްބަލައިލާްވާން ްހަމަޔަށް ްެއ ްއެގޮތުން ްމުޅިޔަްޖެހޭ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ކުންްއިރު
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ްމިސާ ްއުފެދިފައި ްމހާރު ްޔާްފެއްނުވޭ ްޢަބްދުލްޤައްމީވާ ްޓެކްސްން ްސަރުކާރުގެ ްޤާނޫނީ ްސިޔާސަތުަތކަީކްޔޫމުގެ ނެގުމުގެ

އިތައްްބައިންތިޚާބުްތެރޭގައިްމެނިފެސްޓޯގެްތަފާތުްކުންްސާެފްއނުވޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމިްޖެހެނީްކޮބައިކަެމއްްމުޅިޔަ

ްގެންެދވިއިރު ްް،ހުށަހަޅުއްވަމުން ްތަފާތު ްނަންަގވާނީއަދި ްޓެކްސް ްގެންދެވިއިުރ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ކޮްންްރެލީތަކުަގއި

ްދާއިރާތަކަކުން ްމުޅިޔަ، ްކަެމއް ްއަޅުަގނޑުމެންކިހިނެއް ްފޮތް ްބަޖެޓުގެ ްއެހެންކަމުން، ްސާެފއްނުވޭ. ްސާފުކޮްށްކުން ނަށް

ނޑުމެންނަށްްއެނގެންްމިްއަްނނަނީްޓެކްސްްނަގާީންކޮންްުއސޫލަކުން،ްކޮްންދާއިރާަޔކުން،ް ސަރުކާރުގެްލިބުނީމާްއަުޅގަ

ްޓަކަިއ،ްޓެްކސްގެްރަނގަުޅްް.ކިހިނެއްކަން ްއިތުުރކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްބަލަިއލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްމި ްހަމައެކަނި ނޑުމެން އަުޅގަ

ްވޭ ްރާއްޭޖގައި ްނިޒާމެއް ްއެމ5ްްތުވެިދޔަ ްޭއގެތެރެިއން ްޚާއްަޞކޮށް ްވަކިން ްތެރެއިން، ް.ޑީ.އަހަުރގެ އަހަުރެގ3ްްޕީގެ

ްމިހާރުވެސްް ްބިލެއް ްއެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއޭގެތެެރއިން ްޮގްއސަ. ްތަޢާރަފުވެގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަނީ ްމި ތެރޭގައި

ްޓެކްސްނެގު ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ްއާެދ، ްވޭ. ްއެބަ ްިނޒާމެްއްމަޖިލީހުގައި ްޓެކްސްނެގުމުގެ ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ން.

ްރާއްޖެައކަށްް ްތަޢާރަފު ްނިާޒމެއް ްފުރިހަމަ ްޓެކްްސގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަތޢާރަފުނުކުރެވި، ްތެރެއަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްސަުރކާރުން ްޕީ.ީޕ.އެމުގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްޓެކްސްނެގުމާ ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ްއެހެންކަމުން، ޔާމީންްްނުކުރެވޭނެ.

ްއެް ްގޮތަށް ްދެ ްމަތިން ްފަހަރެއްގެ ްދެ ްއެއީ ްނޭނގޭ. ްސާފުކޮށް ްކަމެއް ްކިހިނެއް ްދެކެވަަޑއިގަްނނަވަނީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްކަންތައްތަކަްށް ްހިމަނާފައިވާ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްބަޖެޓުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޭވ. ްއެބަ ްދައްަކވާފައި ވާހަކަ

ްތާއީދުކު ްައޅުަގނޑަށް ްމުޅިންްބަލައިލާއިރު، ްމެނުވީ ްބައި ްއެ ްޓެކްސްނަގަންވާނެ. ްހަމަ ްޚިދުމަތުން ްމުއާސަލާތީ ރެވޭ

ް ްއުުޅއްވަނީީކ. ްމި ްހައްދަވަން ްކަމެއް ްކިހިނެއް ްެޓކްސްެގްމުިޅްސާފެއްނުވޭ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް އެީއްއަުޅގަ

ްއުިނވެް ްމަދުވެގެްނ، ްުކަޑވެެގން، ްެއއީ ްއަީކ ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްތެރެއިން ްނިމިގެންދާންޖެހޭނެްނިޒާމެއްެގ ްއެްއކޮށް ގެން،

ްވިޔަފާރިކުާރއިރުް ްއަދި ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްހަމަޔަކަށް ްުމޅިން ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ްކަމަށް ބައެއް

ދާންްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްެނގުމުގެްސަަބބުންްވިޔަފާރިްއަށްްއެޅިގެންާދ،ްވިޔަފާރިކުރުމަށްްެއޅިގެންދާްހުރަސްްމުޅިންްނެތިގެން

ްވާނީް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވކާލާތުކުެރިވގެން ްއެކަމަށް ްބަރޯާސެވގެން، ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެަކމަށް ްޭއގެއިތުރަށް ްޖެހޭ. އެބަ

ްޖީ.ެއސް.ީޓް ްއެހެންކަމުން، ްތަޢާރަފުކުެރވިފަ. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޭއެގއިތުރަށް ްއަދި ްޓެްކސްނެގުމާ، ްއިން ްފައިދާ ވިޔަފާީރގެ

ްއަލުން ްޮއވެފަިއ، ްދެކޮޅުޖެހޭްްތަޢާރަފުކުރެވިފައި ްހަމަ ްަވާކލާތުކުރުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑިުއޓީނަގަން ްއިމްޕޯޓު އަނެއްކާ

ްސަރވިްސް ްއެްނޑް ްގުޑްސް ްުޓއަރިޒަމް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ؛ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ްނުފެނޭ. ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ކަމެއް

ކުރެވޭ.ްއަދިްަހމައެހެންމެ،ްެއއަރޕޯޓުންްދޭްއިންްައޅުަގނޑުމެންްމިްަނގާްޓެކްސްްއިތުރަށްްމަތިކުރުމަށްްވަކާލާތުްއެބަް

ްގޮުތގަިއް ްކުލީެގ ްރިސޯޓު ްޭއެގއިތުރަށް ްހަމަ ްއަދި ްހުށަހަޅުްއވާފަ. ްޭވ ްއެބަ ްވެސް ްއިތުރުކުރުމަްށ ްފީ ޚިދުމަތުގެ

ްދެކެނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްެއއީ ްވާހަކަެދކެވޭތީ ްގޮތަށް ްނެގޭ ްފައިސާތަެކއް އެްޑވާންސަށް

ްދައުލަތުެގްރި ްގޮުތަގއި ްވިަޔްސ،ްކުލީގެ ްނެގިކަމުަގއި ްގޮުތގަިއްފައިސާ ްކުީލގެ ްއިުކއިޒޭޝަން ްދޭއިރު ްކުްއޔަށް ސޯޓުތައް

ްޓަކަިއް ްފަސޭހަކުރުމަށް ްޓަކައި، ްލުއިކުރުމަށް ްބަޖެޓަށް ްއަހަރެްއގެ ްވަކި ްއާމްދަނީ ްއޮތް ްލިބެން ްކުރިއަށް އާމްދަނީ،
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ްކޮށްގެްނވާ ްިމއީ ްނެގުމަކީ ްއެހެންނަމަވެސްްއެްޑވާންސްކޮށް ްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ. ްައޅުަގނަޑކަށް ްޮގތުގައި ްކަމެްއގެ ނެ

ްގޮތެއްް ްއޮންނަ ްސިޔާތު ްޖުމްލަ ްމުޅި ްސަރުކާރުގެ ްދެންނެވިހެން ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްހޯދުމުގައި ްއާމްދަނީ ފީނެގުމުގަާޔއި

ްޚަރަދަކީް ްދައުލަތުގެ ްަޚރަދަކީ، ްސަރުކާރުގެ ްއޭެގއިތުރަށް ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވަރަށްްްހާމަވާން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްބަޔަށްްބަލައިލާއިުރްޔާމީންްަޢބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ނޑުމެންނަށްްބަލައިލެވެންޖެހޭްބަެއއް.ްއެ ސަުރކާރުންްްމުހިއްމުކޮށްްއަުޅގަ

ްހިމެނިގެންނުދާތީވެ،ްައޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްެއްއވެްސްކަމެއް ްިއޢުލާންކުރައްވާފަިއވާ ްޚަރަދުކުރައްވަން ްކަންކަމަށް

ްފަދައިން،ް ްފާހަގަކުރެްއވި ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއެހެންކަމުން، ްކަންބޮޑުވޭ. ްއަށް ްއިންތިހާ ހަމަ

ްބަޖެޓުގެް ްސަރުކާރުގެ ްމި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ްބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ްބަޖެޓު ްމި ްއަލުން ްޖެހެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއާމްދަނީ ްޚަރަދާއި ްސަރުކާުރގެ ްމި ްސަރުކާރުގެްްސިޔާސަތު، ްމި ްާހމަކޮށްދޭ، ްިސޔާސަތު ްގޮތުގެ ްނިންމަވާ ހޯދަން

ްބަޖެޓަކާް ްމުހިއްމުވަނީ.ްދެން ްއެންމެ ްލިބުން ްހަމަޔަށް ނޑުެމންނާ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ްފުރިހަމަ ްހާމަކޮށްދޭ ްޕޮލިސީ ފިސްކަލް

ްމެން ްފުރުޞަތަކީ ްމުހިއްމު ްއެްނމެ ްލިބޭ ްމެންބަރަކަށް ްވާހަކަދަްއކައިެލޭވއިރު ްގޮތުން ްއެްގުޅޭ ްދައުުރގަިއ، ބަރުކަމުގެ

ްތަުނގަިއްްދާއިރާެއއްގެްވާހަކަދެްއކުން.ް ްމި ްއަުޑއަތޮޅުަގއި، ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަަލއިލާިއރު، ްއަޅުަގނޑު އެގޮތުން

ްއެގޮތުްން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބަދަލުއަންނަންޖެހޭ ްކަންތައްތަކަްށ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްމި ކުރަން

ނޑަށްްމިްްމިހާރުވެސް ހިތަދޫގެްބަނދަރުްއެްވަނީްހަދަންފެށިފަ.ްހުޅުމީދޫގެްބަނދަރުްވެސްްއެްވަނީްހަދަންފެށިފަ.ްއަޅުގަ

ްބަނދަުރް ްހިތަދޫގެ ްއެެހންނަމަވެސް ްނުފެނޭ. ްވާހަަކއެްއ ްެއއްެވސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަނދަރާ ްހުޅުމީދޫގެ ްފޮތުން ބަޖެޓު

ް 6ްްނިންމުމަށް ނަޑއަުޅއްވާފ49ްްަލައްކަ ްކަ ްރުފިޔާ ްބަނދަރުގެްާހސް ްފައިސާކޮޅުން ްމި ްނުފެނޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ިއވާއިރު

ނޑުމެންނަީކް ނޑުމެންްޤަބޫލުުކރާްގޮތުންްއަުޅގަ މަސައްކަތްްނިންމައިލެވޭނެްެއއްވެސްްހަމަެއއްމްެއއްެވސްްގޮތެއް.ްއަުޅގަ

ންމަންޖެހޭ.ްދެންްކުޑަކުޑަްބާރަށްބާރަށްްކުރިއަށްދާްބައެްއ.ްއެހެންކަމުން،ްހަލުވިކަމާްެއުކްބާރަށްްގޮސްްމިްކަންކަންްނި

ްއިތުރަށްް ްދައުލަތުން ްއަނެއްކާ ްމަރާމާތަށް ްއެ ްއަނެއްކާ ްނިމިގެންދާއިރު ްއަހަރު ްއެއް ްކޮށްލުމަށްފަހު މަރާމާތެއް

ނިންމަންްްޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްެއްކުެރވޭްމަސައްކަތެްއްެވއްޖެްއޔާްައވަަހށްްހަލުވިކަމާްެއކު

ްޖެހޭ ްއެތަންމިތާނަގއިްއެބަ ްރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްއައްޑޫއާ ްމުޅި ްބޯފެން ްސާފު ްއާއި ްނަރުދަމާ ްނަރުދަމާގެ ްހަމައެހެންމެ، .

ްރާއްޖޭެގްއާބާީދގެް ްބަލާއިރު ްެއގޮުތން ްކުރިއަށްދިޔަ. ްބާރަށް ްވަރަްށ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ްައއްޫޑގަ ްސަރަހައްުދކަމުގަިއވާ ްއެްއ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމަަސއްކަތްކުރުމަށް ްނަރުދަމާގެ ްއަހަރަށ25ްްްިއ ްމި ްރުފިޔާ ިމލިއަން

ް ްވަނީ. ްމި ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްހިތާމަޔ25ްްާކަ ްހަމަ ްވާހަަކ ްނިންމައިުނލެވޭނެ ްހަމަ ްމަސައްކަތް ްެއ ްއިން ްރުފިޔާ މިިލއަން

ްޤާއިުމކުރުމަ ްތަނުަގއި ްއެ ްހަްސފަތާލެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްޖުމްލަްއެކު ްހަސްފަތާލަށް ށް.

ް ްބަޖެޓުން ްބަޖެޓުން،ްސަރުކާރުގެ 32ްްދައުލަތުގެ ްއޮތްއިރު ްރުފިޔާ 15ްްމިލިއަން ްރުފިޔާ ްއަަހުރ2214ްްމިލިއަން ވަނަ

ްތެރޭަގއިް ްމަސްދުަވސް ްހައެއްކަ ްހަމަ ްތިބެނީ ްމި ްއުއްމީުދކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަނީ. ްމި ްނިންމާފައި ޚަރަދުކުރުމަށް

ްއަޅައި ްްހަސްފަތާލު ްކަމުގަ. ްސަބަބުން،3ްްއަހަރަށް،2ްްއަހަރަށް،1ްްނިންމާލެވެންޖެހޭނެ ްދިޔުމުގެ ްެދމިގެން އަހަރަށް
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އަސްލުްޕްރޮޖެކްޓެްއްއެހާްިދުގްމުއްދަތަކަށްްބަހާލެިވގެން،ްެދމިގެންްދިއުމުންްމިްބޭފުޅުންްމިްވިދާޅުވަނީްދެމެހެއްޓެިނވިް

ްދެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުިރއަްށގެންދަވަނީއޭ. ްދިގުގޮތަކަށް ްއެ ްގޮަތކަށް، ްްމެހެއްޓެިނވި ްތެރޭަގއ5ްްިުމއްަދތަކަށް؛ އަހަރު

ްއެތަެކއްް ްެގއްިލގެންދޭ. ްފަިއާސއެއް ްއެތަކެއް ްއިން ްފަިއސާ ްރައްޔިތުްނގެ ްދައުލަތުން، ްނިންމައިލެޭވއިރު، ކަމެއް

ްައނެއް ްހަދާފައި، ްގޮތަށް ްއެއް ްފަހަރު ްއެއް ްޚަރަދުވެގެންދޭ. ްބޭާކރު ްއެތަކެއް ްތަޅައިލާފަިއްބޭކާރުެވގެންދޭ. ްތަން ްއެ ކާ

ްގެއްިލގެންަދނީްހަމަްރައްޔިތުންްއަތުން.ްއެހެންކަމުން،ްމިހެންްނުވާނެް އެހެންްގޮތަކަށްްހަދަންޖެހުނީމަ،ްމިްފައިސާްމި

ނޑަްށް ގޮތަކަށްްޕްރޮޖެކްޓުތައްްއެކުަލިއވައިލުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްހަމައެހެންމެްއަޅުގަ

ްފާ ްކައުންސިލަށް ްސިޓީ ްައއްޑޫ ްއޮތްއިުރ،45ްްހަގަކުރެވުނީ ްނިންމަވާފައި ްޚަރަދުކުރައްވަން ްޖުމްލަކޮށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެހެނިހެންް ްނަމަވެސް ްސަރަހައްދު. ްބޮޑު ްއާބާދީ ްއެންމެ ްއަށް ްދެވަނަ ްރާއްޖޭގައި ްމިއީ ްކައުންސިލު؛ ްސިޓީ އެހެނިހެން

ްބޮުޑް ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްަކއުންސިލުތަކަށް ްނޫން،ްބަެއްއްސިޓީ ްވާހަކަެއއް ްަކއުންސިލުގެ ްސިޓީ ްބޮުޑވެެގންދޭ.ްމާލޭ ތަނުން

ނުޑްެއްއގޮތަކަްށވެސްްވަިކްއަތޮޅަކަށްްލިޭބްފައިާސްމަދުުކރާކަށްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްް އަތޮޅުްކައުންސިލުތަކަށް.ްައުޅގަ

ް ްކުރަން ްކަންކަން ްނިސްބަތުްނނާއި ްއާބާދީގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްބަލާފައިއަޅުަގނޑު ްހަމަތަކަށް ފައިސާްްހުރި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްނިންމަން ްަމުގތައް ްސަރަހައްދުތަުކގައި ްގިނަ ްވަރަށް ްާރއްޖޭގަިއ ްއަދި ްކަމެކޭ. ްމުހިއްމު އެލޮކޭޓުކުރުމަީކ

ްސަރުކާރުްން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނިންމާފަ. ްބޮޑުމަގު ްމަރަދޫގެ ްއާިއ ްވަީންފޭދޫ ްއެ ްމިހާރު ްސަރުކާރުން ސިލޯނު

ްނިންމާފަ ްއިތުރަށް ްވާނީ 22ްްއި ްތެޭރގަިއ، ްއަހަރުގެ ްއޮތް ްކުިރއަްށ ްމަުގ ްައއްޑ2214ްްުކިލޯމީޓަުރގެ ްއަހަރު ވަނަ

ނަޑކަށްް ްއަުޅގަ ްވެސް ްސެްނޓެއް ްަބއި ްވެސް، ްރުފިޔާއެއް ްބައި ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމަން. އަތޮޅުަގއި

ޔޫމުގެްސަރުކާރުންްނުވަތަްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރުންްމިްބަޖެޓުްނުފެނޭްމިއިންްމަގެއްްހަދައިްނިންމަންްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައް

ްދަންނަވާލަށްް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްޔާމީން ްއެކު ްއިލްތިމާސާ ްހަމަ ނޑު ްތަނެއް.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްއޮތް ހުށަހެޅުއްވިއިރު

ް ްތަްއޔާރުކުަރއްވާޭށ ްބަޖެޓު ްގޮަތކަށް ްނިމޭނެ ްމަޝްރޫޢުތައް ްބޮޑެިތ ްމިދެންނެވި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގްބޭނުންވަނީ ޔާމީން

ބަޖެޓަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ،ްބަޖެޓަށްްސަރުކާރުންްބޭނުންވާްގޮތަށްްސަރުކާރުންްބަޖެޓުްހުށަހަޅުއްާވއިރު.ްއެހެންކަމުން،ް

އިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއޮތުމާްވެސްްއެކު،ްއަުޅަގނޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްހިމެނޭްމެންބަރެއްގެްހައިސިއްޔަތުންް

ްފަސޭހަވެގެްނ،ްއަޅު ްކަންކަން ްތަރައްޤީގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ. ްބަލަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިކަން ްހަމަ ަގނޑު

ނަޑކަްށްތާއީދުކުރެވޭކަށްްނެތޭ.ްއަދިް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކަށް ްޮއންނަ ްގޮތަކަށް ްގޮަތކަށް،ްނުގެންދެވޭ ްކުރިއަށްްދެވޭ ލުއިެވގެން

ްމުައއްސަސާތަކުް ްދައުލަތުގެ ްދެކެވޭްހަމައެހެންމެ، ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމުސާރައާ ްމުަވއްޒަފުްނެގ ގެ

ްޖުމްލަް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއިމްޕްލިމެންޓުކުރަން ްސާފުކޮށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ވާހަކަތައް

%ް ްޚަރަދ72ްަބަޖެޓުގެ ްރިކަރެންުޓ ްއަދި ްކުރެާވއިރު، ްޚަރަދަްށ ްރިކަރެންޓި ްބަެއއް ްޮބޑު ްވުރެ ްއަށް ްކުރެވޭ ހޭދަިއގެްށް

ް ްއަްށްޚަރަކުރެވެމުންދާއިރ82ްުހަމައެކަނި ްމުސާރަ ްހަމައެކަނި ްޕަަސންޓު ްް،ވަަރކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުންކޮށް އަދިްިމއީ

ްކަމެއް.ް ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްބަޔަުކްހަމަ ްކޮންމެ ްލޯބިވާ ްދެކެ ްޤައުމު ްހަމަ ްިވޔަސް ްއޮތްކަުމަގއި ކޮންމެްސަރުކާރެއް
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ްހަމަ ްއެްއެހެންމެއަދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުަގއި ްމިންގަ ްމުވަްއޒަފުންްއެ ްއެ ްރަނގަުޅްްމުސާރަތަކުގައި ބައިތިއްބާކަމުަގއި

ްދަށުން ްހޯދެްހަމައެއްގެ ްއާމްދަނީ ނުޑމެންނަށް ްރުހުނުކަމުގަިއްއަުޅގަ ްވިޔަފާިރވެރިން ްބައެއް ްއަދި ްއެއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ން

ްނިޒާމަްނުރުހުނުް،ވިޔަސްް ްޓެކްސްގެ ްހަމަ ްވިޔަސް ްކީކަމުގައި ްޓެކްސް، ްހުރިހާްބޮޑުކޮށް ްދުނިޭޔގެ ްއެއީ ެނގުމަކީ

ްކުިރއަށް ްަޤއުމު ްކުްތަންތަނުގައި ްޓަަކއި ްއެހެންކަމުން،ްމިހިރަގެންދިއުމަށް ްކަެމއް. ނުޑްރާ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަަކކީ މިހިރަ

ްމާހިރުން ްބޮޑު ްއިޤްތިޞާދީ ްފުންކޮށްްވިސްނަވައިްްދެކޭގޮުތގައި ްބޭފުޅުން ްވިދާުޅވާ ްކަންތަޢާރުް،ކަމުގައި ކަންްފުކުރަންޖެހޭ

ްއެއްބަްސެވވޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްޖުމްލަކޮށް ްިނމިގެންދާނީ ްކަންކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްެދކެނީ. ްައޅުަގނޑު ް،ކަމުގަިއ

ްއެ ްވެސް ްމީހުންނަށް ްިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްސަރުކާރެްއގައި ްއެ ްގޮެތއްގެއްއަދި ްވެްމަތީންްބަްސެވވެވޭ ސްްކަމަށް

ްއެހެންނަ ނޑަްށ،ޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަށްްްމަވެްސ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ްފަރުދެްއގެ ްވަކި ައޅުަގނުޑ

ްޤަބޫލުކުރެވޭްތާއީދުކުރެވެނީ ްގޮްއުސޫލުތަކާްްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްދައުއެއްގޮްތވާ ްކަންކަމަށް ްރަްއޔިުތންގެ ލަތުންްތުން

ްވަނީްޚަރަދުކުރާ ްަރނގަޅަށްްސާފުް.ނަމަްްކަމުަގއި ްެއކަން ްަދއުލަތުން ްކުރިއަްށގެންދެވޭނެްް،ކޮށްްއަދި ހަލުިވކަާމްެއއްކޮށް

ނޑައަަޅއިގެން ްކަ ްޚަރަދުކުރަން ްއަޅުަގނުޑްްގޮތަކަށް ްއެހެންކަމުން، ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ކަުމގައި

ްިއޞްލާޙުތައް ްގެންނަވާ ްސަރުކާރުން ްމިހާރުގެ ްބޭނުންވަނީ ްބަލައިލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްއަލުްންް،ދަންނަވާލެވެން ުނވަތަ

ްނެތޭ.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ށްްތާއީދުކުެރވޭކަށްްކަހަޅުއްވާްބަޖެޓަށޭ.ްމިްބަޖެޓަށްްއަޅުަގނޑަްހުށަ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް 2214ްްއާދެ! ްވޭތުވެދިޔަ ްބަހުސްކުރުން ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރަްއވާ ްއަހަރަށް 3ްވަނަ

ް ްުކރިއަށްގެންެދވިފަ. ްމަޖިލީހުގައި ްވަނީ 3ްްދުވަހު ްތެރޭގައި ްވާހަކަދައްކަަވއ57ްްިދުވަުހެގ ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެިރ

ް ްޖުމްލަ ްމުޅި ްހަމައެެހންމެ ްއަދި 11ްްނިންމަވާފައިވޭ. ްޢިްއޒަތްތެރ45ްްިގަިޑއިރާއި ްބޭނުންކުރައްވާަފއިވޭ މިނެޓުއިރު

ްމިހާ ްފާޅުކުރެއްވުމަށް. ްޚިޔާލު ްހުރިހާްްހިސާބުންމެންބަރުންގެ ްިއޝާރާތްކުރަްއވާފަިއވާ ްއެދިަވޑަިއގެން ފުރުޞަތަކަށް

ް ްްމެންބަރުންނަށްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައީ. ްއެ ްނިމިގެން ްޖެހެނީްއެހެންކަމުން،ފުރުޞަތުއަރުަވއި ވަނ2214ްްަްައޅުަގނޑަށް

ް ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްމިްްޓާޖެބަދައުލަތުގެ ްބަހުސް ްބެހޭ ްނިންމާލަން. ްބަހުސްްްއެހެންކަމުން،ހާހިސާބުން މި

ް ްޖަލްސާ ނުޑްމިއަުދގެ ްއަުޅގަ ްދެން ްދަންނަވަން.ްނިންމާލުމަށްފަހުގައި ްވާހަކަ ްނިންމައިލާ ްމިހާހިސާބުން މަޖިލީހުގެްދެން

ްަގއި.9:22ްވާްބުރާސްފަތިްދުވަހުްހެނދުނ2213ްްުޮނެވމްބަރ21ްްްއޮންނާނީްޖަލްސާއެއް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود
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