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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الو عهى رسىل هللا وعهى آنه وصحبه وين واالهالة وانس  حيى، انحًد هلل وانص  حًن انر  بسى هللا انر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ26ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/21މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަން.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމު ްުދވަސް.ްރާއްެޖް،4ްއެޖެންޑާ ްެއއްބަިއވަންތަކަމުގެ ްޤައުމީ ްމިއަހަރުގެ ްއެންގުން.ްމިއަަދކީ ްއަންގާ ރިޔާަސތުން

ް 2114ްްއަށް ްމަހުގެ ްިޑސެމްބަރު ްއަހަރު ްބިރުވެރ26ްިވަނަ ްފަދަ ްދެކެފައިނުވާ ްތާރީޚުގައި ްރާއްޖޭގެ ްދުވަހު ،ްވަނަ

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްސުނާމީގައި ްއެ ްިމއަދު ްބިރުވެރިކަން. ްސުނާީމެގ ްެއއީ ްދުަވސް. ްދިާމވި ްހާދިސާެއއް ނުރައްކާތެރި

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްަހނދާނުގަޔާއި ްއުޚްތުންގެ ްއަޚުންނާއި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވަކިވެިދޔަ ނޑުމެންނާިއ ްއަުޅގަ ތެރެއިން

ްަބއެއްް ްހާސް ްެއތައް ްލިބުނު ްެގއްލުން ްުދވަހެްއގެްތެރެއިން ްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ްޤައުމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަނދާުނގަިއ ގެ

ނޑުމެްނގެްމިްމަޖިލީހުގަިއ9:21ްްގޮތުަގއިްފާހަަގކުރާއިރުްާރއްޖެްއަށްްސުނާމީްއެިރްަވގުތު؛ްެއއީް ަގއިްސުކޫެތއްްއަުޅގަ
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ނުޑްދަންނަވައި،އަްވާހަކަްހިސާބަށްްދިޔައިމަްއެްއެ،ްގަސްތުުކރަން.ްއެހެންވީމާްނޑުގެނައުމަށްްައޅުގަް ްއެންމެްިތޔަްްުޅގަ

ްް،ބޭފުޅުން ްތިޔަ ްއެންމެ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ނާޑ ްބަިއވެރިެވަވޑަިއގަތުމަށްއަުޅގަ ްުސކޫތުަގއި ްއެ ް،ެއކު

ްއަޅުަގނޑު ްއުޚްތުންނަށް ްއަޚުންނާއި ްޤައުމަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުް،މެންެގްމި ްދިވެހިއަޅުގަ ްމި ްހެޔޮްްމެންގެ ދައުލަތަށް

ްމިން ްދުޢާގޮތް ްއެދި ނޑުްކުރުންމަތީްވަރުކޮށްދެްއވުން ްއަުޅގަ ްހޭދަކޮށްދެއްވުމަށް ްދަންނަވަން.ްްވަގުތުކޮެޅއް ްވާހަކަ އެދޭނެ

ް ްައއިޓަމު 4ްްއެޖެންޑާ ްކޮމިޓީތައް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްމިއަުދ ްއޮތީ ްމި ްެދން ްކޮމިީޓ،9:31ްްަގއި ްޢާއްމު ގަިއ

ް ްކޮޓަރި ްކ11:15ްޮަގއި.3ްްކޮމިޓީ ްސުލޫކު ްގައި ްކޮޓަރި ގަިއްަގވާއިުދްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓ11:15ްްގައި.2ްްމިޓީ،ްކޮމިޓީ

ްޕެޓިޝަންްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮަޓރ2:11ްްިަގއި.3ްްކޮޓަރިް ަގިއްސަރުކާރުގެްމަސްއޫިލއްޔަތ8:31ްްުގައި.ްއަދ2ްްިގައި

ްގައި.1ްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ުސވާލު،5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތް.ހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެމަޖިލީ،6ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މަޖި،7ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް
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ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެއްގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއަިއޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްކު،8ްއައިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ާދޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުއިބްތި،9ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ނު،11ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ 11ްއަިއޓަމު ްކޮމި، ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓު،2114ްްް-11.1ީޓތަކުން ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ބަޖެޓުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީންްިދރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓް.ްމިްރިޕޯޓަށްްއިްއެޔްމަސައްކަްތްފެށިްހިސާބުން،ް

ްކޮް ްިއއްޔެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްރިޕޯޓުގަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީން ްއެ ްާބއްަވަވއި ްބައްދަލުވުމެއް މިޓީގެ

ހިމެނޭްޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެްބަޔަްށްވަނީްބަދަލުތަކެއްްގެންނަވާފަ.ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޕޯޓަލްަގއިްއެްރިޕޯުޓގެް

ޓަލަްށްލުމުގެްމަސަްއކަތްްމިހާރުްދެންމެްއަޅުަގނޑުމެންްމިްގެނައިްބަދަލުތައްްފެިނވަަޑއިގަންަނވާނެްގޮތަްށްއެްރިޕޯްޓްޕޯ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެޭރަގއި ްމިނެޓުކޮޅެްއގެ ްމަދު ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްއެހެންވީމާ، ްހިނގަމުން. ްހަމަ ްދަނީ އެ

ްެއުކް ނޑާ ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްމެންބަރުންެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑު ްއަރާނެ. ްރިޕޯޓް ްއެ ޕޯޓަލަށް

ްދައުލަތަށްްޤަ ްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއުޚްތުންނަށް ްއަުޚންނާއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދުވަހުަގއި ްއެއްަބއިވަންތަކަުމގެ އުމީ

ްދަންނަވަން.ް ްަބިއވެިރވެަވޑަިއގަތުމަށް ްެއއްކޮށް ްއަޅުަގނާޑ ްއެިދ ްހޭދަކޮށްދެްއވުމަށް ްަވގުތުކޮެޅއް ްދުޢާކުރުންމަތީ ހެޔޮ
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ް ް)ސުޫކތުގެ ްގެންަންވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްަބޔަށް ްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްޝުކުިރްއޔާ. ަވގުތުޮކޅު(

ްމަސައްކަތްް ްހިސާބުން ްމި ްހުންނާނެ. ްފެނިވަޑަިއގަންނަވަން ްޕޯޓަލްގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމިހާރު އިޞްލާޙުތައް

ޅުަގނޑުްފުރުަޞތެއްްއަރުވާނަންްމިކަމާްބެހޭްކުރިއަށްްގެންދިއުުމގެްކުރިންްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށްްއަ

ްގޮތުންްއެްއެޗއްްވިދާުޅވެދެްއުވމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރު.

ް

ްމާމިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:

މިއަދަީކްސުނާމީގެްް`.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްމިއަދަީކްއާެދ،ްޤައުީމްެއއްަބއިވަންތަކަުމގެްުދވަސްްކަމަށްްވެފައި،

ނޑުްދިވެހިާރއްޖޭގެްއެންމެހަިއްލޮބުވެތިްަރއްިޔތުންނަށްްލިބުނުްހިތާމައިގަިއް ދުވަސްްކަމަށްްވީތީްއެކަމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްދުޢާކުރަމުން ްއެިދ ްނުދެއްެކވުމަށް ްދުވަހެއް ްއެފަދަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ބައިވެިރވެ،

ންްފަށައިގަންާނނަން.ް`.ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްމަސައްކަތަިއގެ

ް ްގޮތުެގ2114ްްހުށަހެޅުއްވި ްނިންމެވި ްދިާރސާކުރަްއވަިއ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްލަފާކުރާ ްއަަހރުގެ ވަނަ

ކޮމިޓީންްހުށަހެޅުއްވިްއިްޞލާޙުތައް.ްއާދެ،ްމިނިސްޓްީރްއަށްްބަޖެޓުްބަޖެޓުްދިރާސާކުރ2113ްްާޑިސެމްބަރ22ްްުރިޕޯޓްް

ް ްފޮނުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޓްރެަޜރީން ްއެްނޑް ްފިނޭންސް ްބަޖެޓު،ްބަޖެުޓ2114ްްއޮފް ްލަފާކުރި ްއަހަރުެގ ވަނަ

ް ްރިޕޯޓް ްގޮުތގެ ްނިންެމވި ްދިރާާސކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން 22ްްދިރާސާކުރާ ްއިޞްލާޙުކުރ2113ްްަޑިސެމްބަރު ްއވަިއްގައި

2113ްޑިސެމްބަރ25ްްުޕީ.އެ.ސް.އައި.ީޕގެްގޮތުަގއިްިހމަނުއްވާފަިއވާްމަޝްރޫޢުތަކާްމެދުްއަލުންްރިޢާޔަތްކުރެްއވުްންއެދިް

ްމިއަހަރުގެް ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްދުވަހު ްދައުރުގ3ްްެވަނަ ްމަޖިލީހުެގ21ްްަވނަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޖަލްސާގައި ވަނަ

ކުރާްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްއިލްތިމާސްކުރެްއވިްހިނދު،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްރިޔާސަތުންްބަޖެޓުްދިރާސާ

ަވނަްއަހަރުގެްލަފާކުރާްބަޖެޓު،ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްދިރާސާކުރ2114ްްާޓްރެޜަރީންްރައްޔިތުންގެްމަިޖލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިް

ް ްރިޕޯޓް ްގޮުތގެ ްިނންމެވި ްދިރާސާކުރަްއަވއި ްއިޞްާލޙުކުރަްއވަިއ،ްޕީ.ެއސް.ައއި.ޕ2113ްްީބަރުްިޑސެމ22ްްކޮމިޓީން ގައި

ް ްކޮމިޓީެގ ްމެދު 26ްްމަޝްރޫޢުތަކާ ްމެދުަގިއ27ްްއަިދ ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވެަވޑަިއގެްނނެވި ްަބއްދަލުވުމުަގއި ވަނަ

ްއެ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްީރ ްއިން ް)އެމް.ޑީ.ޕީ( ްޕާޓީ ްޑިމޮކްެރޓިކް ްމޯލްޑިވްސް ްހިނދު، ންޑްްމަޝްވަރާކުެރވުނު

ަވނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓު،ްބަޖެޓުްދިރާސާކުާރ2114ްްޓްރެޜަރީންްރައްޔިތުންގެްމަިޖލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިް

އަށްްހުށަހަުޅއްވާަފއިވާްަބއެްއްއިޞްލާޙުަތއ2113ްްްިޑސެމްބަރ22ްްުކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްިނންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓްް

ްފަރާ ްެއ ްގޮތަށް ްރަްއޔިތުންެގްހުށަނާޅުއްވާ ްޓްރެޜަރީން ްއެްނޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިިނސްޓްރީ ްހިނދު، ްއެއްބަްސވީ ތުން

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީްނ2114ްްމަޖިލީހަށް ްދިރާސާކުރާ ްަބޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުެގ ްލަފާުކރާ ްއަހަރަށް ވަަނ

ް ްރިޕޯޓް ްނިންމެިވްޮގތުގެ ްގޮތ2113ްްުޑިސެމްބަރ22ްްދިރާސާކުރަްއވައި ްއަންނަނިވި ްގެނެްސްއަށް ްއިޞްލާޙު ެގްމަތިން

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމަޖިލީހަށް 25ްްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓ2113ްްްޑިސެމްބަރ ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްއޮތް ްދުވަހު ވަނަ
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ް ްކޮމިީޓގެ ްއަޣްލަބިްއޔަތުްނ27ްްދިރާސާކުރަްއވާ ްމެންބަރުންގެ ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ްަބއްދަލުވުުމގައި ވަނަ

ނަޑއެުޅއްިވެއވެ.ް ްކަ ްޕީ.އެްސ.ައއި.ީޕްއަށް ްގުޅިެގންްޑޮމެސްޓިކު ްބަދަލުވުމާ ްބަޖެޓް ްއަހަރަށ2114ްްްއާދެ!ްިމޮގތަށް ވަނަ

ް ްައދަދު ްޖުމްލަ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ 1.65ްްކަ ްޖަދުވަލު ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްތެރެއަށް ްޕްރޮގްރާމުގެ ްރުފިާޔެގ ަގއ5ްްިމިލިއަން

ްއިޞްލާޙުކުަރްއވާް ްބަދަލުގައި ްޕްރޮގްރާމުެގ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޖަދުވަލް ްމަތިނ5ްްްފައިވާ ްގޮުތގެ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި

ްޓްރެޜަރީނ233.41493ްްް ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއާދެ! ްނިންމެވި. ްހިމެނުމަށް ްރުފިޔާ މިިލއަން

ް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ 17.5327ްްއިޞްލާޙުކުަރއްަވއި ްޖުމްލަ ްމުޅި ްރުފިޔާެގްބަޖެޓުގެ އަދަދުްމިިލއަން

ވަނަްއަހަރުްމިނިްސޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑ2114ްްްައށްްބަދަލުވެގެންްޮގއްސަ.ްއާދެ!17.9647ްްމިހާރުްމިްވަނީް

ްކޮމިޓީންް ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓް ްއަދަދު، ްޖުމްލަ ްބަޖެޓްގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ޓްރެޜަރީން

ް ްއެކު ްއިޞްލާޙުަތކާ ްއަދިްމ17.9647ްިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބަދަލުކުރެވިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަށް ްރުފިޔާ ލިއަްނ

ްގުިޅގެްން ްމައްސަލަާއ ްދިމާވި ްއިއްެޔަގިއ ްމަނިކުފާނު؛ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބައްދަލުވުމުަގއި ްޭބްއވުނު ްިއއްޔެ މިއާއެީކަގއި

ވިްެއއްބާރުލުމަށާްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީންްމިކަންްނިންމެވުމުގައިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްދެއް

ްއެއްބާރުލުމަށްް ްދެްއވި ްއެކު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްދެއްވި، ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމުވައްޒަފުން މަޖިލީހުގެ

ްއިށީނދެލާނަން.5ްްޝުކުރުދަންނަވާލަމުންްއަޅުަގނޑުްމިްބަދަލުްޖަދުވަލްް ްއަޅުަގނޑު އަށްްއައިްވާހަކަްދަންނަވާލަމުން

ްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިއޞްލާޙުތައްް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްކުރިޔަށް. ްމަސައްކަތަިއގެން ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިދަނީ ްމިާހރު ްައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ.

ްމުޙައްމަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު.ްވެލިދޫ ްހުށަހެޅުމުގެ ްތަޅުމަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމަޖިލީހުގެ ދު

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވެލިދޫ ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީން އިޞްލާޙު.

ްމުޙައްމަދު.

ް

ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިއޞް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރާޝުކުރިއްާޔ ްރަްލާޙަކީ ްރަށެއްަގއި ްހުރިހާ ްބޯފެްންއްޭޖގެ އްކާތެރި

ްަގއިްހިމެނުން.ވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓ2114ްުް،އިމުކުރުމަށްލިބޭނެްނިޒާމުްޤާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދުްޠާރިޤު.ްތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަ



6 

 

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްވެލިދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްޝުކުރިއްާޔ ްަރީއސް. 2114ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަާޅ ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓަށް ްއަހަުރގެ ވަނ2114ްްަވަނަ

ް ނަޑެއޅިފައިާވ ްކަ ްހިންގަން ްއަހަރުަގއި ްހިންާގއިރު ްރަށްތަުކަގއިްމަޝްރޫޢުތައް ްހުރި ްފޯުރކޮށްނުދެވި ްޚިދުމަތް ައސާސީ

ް.އަސާސީްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްއިސްކަންދިނުން

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްދުވާފަރު ްފުުރޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރަްއވާ

ްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.

ް

ްއިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބަދުވާފަރުްދާ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް ްއާމިރުްއެްހުށަހެޅުްއިވްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްފުުރޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްޝުކު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 2114ްްރިއްޔާ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަުރގެ ްއިޞްލާޙަީކ2ްްވަނަ ވަނަ

ް ްފާސްކުރެްއވި ްމަޖިލީހުން ްއޮްފ2113ްްރައްޔިތުންގެ ްމިނިސްޓްރީ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓްަގއި ްދައުލަުތގެ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ތަކަށްްމާްގުޅޭްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެްމަޝްރޫޢުކުރުމްތައްްއިމާރާތްއެޑިުޔކޭޝަންގެްދަށުންްހިންުގމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްކްލާސްރޫ

ް.ތައްްުކރިއަށްްގެންދެވުންޓްރީގެްީޕ.އެސް.ައއި.ޕީްމަޝްރޫޢުވަނަްއަހަރުަގއިްއެްމިނިސ4102ްްއިސްކަންީދގެންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްފުުރޞަތުއަރުވަ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްތާއީދުކުރަްއވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމަަޑވެލި ން.

ްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުގެްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކު ްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުގެްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

2114ްް ްހުށަހަޅާ ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓަްށ ްއަހަރުގެ ްެއއްަފސ3ްްވަނަ ްއާބަދީ ްއިޞްލާޙަކީ، ނޑަްކުރުވަނަ ްކަ އެޅިފަިއވާްމަށް

ްތަރައްޤީގެސަރަހައްދު ްހިންގަްނޖެހޭ ްގެންދިއުްތަކުަގއި ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްއަހަރުގަިއ2114ްްމަްށ ވަނަ

ް.ންއިސްކަންދިނު

ް

ްއިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:ދުްޒުބަދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްއަޙްމަދުްއާމިރުގެްއެްއިޞްލާަޙށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުގެްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑ2114ްުޝުކުރިއްޔާ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަުރގެ ްްވަނަ ްއިޞްލާޙަީކ4ްްހުށަހަޅާ ވަނަ

ް ްފާސްކުރެްއވި ްމަޖިލީހުން ްނަރުދަމ2113ްްާރައްޔިތުންގެ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްއިސްކަންދީެގން ްނަރުދަމ2114ްްާމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްމަޝްރޫޢުތަުކގެ ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްން.މަޝްރޫޢުތައްްހިންގެވު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ
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ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްއާދެ!ްއަޙްމަދުްއާމިރުްއެްހުަށހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދުެގްއިްޞލާޙެއް. ްމެންބަުރްއިބްރާހީމް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއޮތީ ްއެމް.ޑީ.ީޕްްދެން ައޅުަގނޑު

ްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްހުޅުީމދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.ް

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

މާފައިްއޮތީ.ްތިންްއާްހުށަނާާޅްގޮތަށްްނިނ2ްާއއ1ްްިޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއިބްރާހީމްްރަޝީދުގެްިއޞްލާޙުް

ްވަނަްވަނަްިއޞްލާޙުްހުށަހަޅާްގޮތަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއިޞްލާުޙ3ްްމާފަންނު ވަނަ

ް ްހުޅުމީދޫ ްފުރުޞަތުއަުރވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިލްޔާސްްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްލަބީބު.

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ް ްޮކމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`ް ްއަހަުރެގ2114ްްްހުށަހަޅާފަިއވާރިޕޯޓުަގއި ވަނަ

ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްބަދަލުްދައުލަތުގެ ްގޮްއަށް ްްތުގެނާންނާނެ ްމިހާރުްމަތިން ްޔުނިވަރސިޓީަގއި ްނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

ްބޭސްެއއްް ްޑޭޓާ ްއޮންލައިން ްއެކަށީގެންވާ ްބޭނުންވާ ްރިސަރޗުކުރުަމށް ްސެންޓަރުގައި ްރިސަރޗު ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ

ް ްބޭނުންވާ 1.8ްްޤާއިމުކުރުމަށް ްރުފިޔާ ްއުނިކޮށް،ްމިލިޔަން ްބަެޖޓުން ްާޚއްޞަ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ިޑވްްސްމޯލްފިނޭންސް

 ނެޝަނަލްްޔުނިވަރސިޓީގެްަބޖެޓަށްްއިތުރުކުރުމަށް.ް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ް؛ްްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްތާއީދުކުރަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި



9 

 

ްމާ ްފަރާތުންއާދެ! ްރަޝީދުގެ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމެންބަރުްް،ފަންނު ްދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ

ްޢިލްޔާސްްލަބީބުްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތީއދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑ4ްްުމްްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީ ވަނަްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްފަރާތުން،ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާްސްލަބީބު.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްލްޔާސްްލަބީބުއިޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްހު

ްކުންފުނިތަކާ ްސަރުކާރުގެ ްބައިއި ްއެންމެހަިއްސަރުކާރު ްސަރުކާރުގެ ްހިންގާ ްއުސޫލުން ްވިޔަފާރި ްކުންފުނިތަކާއި ވެިރވާ

ނަޑއަޅާ ްކަ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްްތަންތަން ްއޮޑިޓުކޮށް ްަމތީން 31ްްުއސޫލުތަކެްއގެ ްރައްޔިތުްނގ2114ްެޖޫން ްކުރިން ގެ

ްއޮޑިޓުކުެރވޭްހާލަތުަގއިް ނެތްްތަންތަނުގެްވެސްްމަޢުލޫމާތުްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްފޮނުއްވުން.ްމިގޮތުންްރިޕޯޓުްފޮނުއްވާއިރު

ްްސަބަބުްބަޔާންކޮށް،ްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްތަފްޞީލުކޮށްްފޮނުއްވަްނވާނެްެއވެ.

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުުރޞަތުތާއީދުކުރަްއވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްމެންބަރަކަށް ްދާިއރާގެ ްތިނަދޫ ްމެންބަރުްއަރުވަން. ތެރި

ް.ްޤަސަމުްްމުޙައްމަދު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ހުށަހެޅުއްިވްއެްްލްޔާސްްލަބީބުއިްމެންބަރުްއިްބރާހީމްްރަޝީދުގެްފަރާތުންްްއާދެ!ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްށްއިޞްލާޙަ ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުގެްމެންބަރުްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ްދާއިރާ ްއުުތރު ްހިތަދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިއއްޒަތްތެިރ ްއަސްލަމުޝުކުރިއްާޔ ްމުޙަްއމަދު ްމެންބަރު އަޅުަގނުޑްް؛ެގ

ްއި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްފުރަތަމަ ްެތރެއިން ްޞްލާޙުގެ ްރޭގަްއިޞްލާޙުދެ ްގެންަދން ްއަނބުރާ ނޑު ްކޮމިޓީަގއިްްއިއަޅުގަ ވަނީ

ްވެފައެއްބަސްް ނުޑގެ ްހުށަނާޅާނަން.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ްދެ ްއިޞްލާޙެއ3ްް.ްއެހެންކަމުން،ްއެ ގޮުތގަިއްްގެވަނަ

ްއިޞްލާ ްހުށަހެޅި ްރިޕޯޓައަޅުަގނޑު ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއާދެ! ްގެނައުްނ.ްްގެރިކޮމެންޑޭޝަނެއްްށްޙު؛ ްއިޞްލާެޙއް ގޮުތގައި

ް ްއިޞްލާޙަކީ؛ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޕީ.އެސްއެގޮތުން ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްއިމާރާތްކުރުމަށ2114ްްް.އައި.ީޕ ްއަހަރު ަވނަ
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ނަޑއެޅިފަިއވާްމިސްކިތްތަުކެގްތެރެއިންް އްދުތަުކގައިްިއމާރާތްކުރުމަށްްހަމަޖެހިފައިާވްހަބޮޑެތިްއާބާދީތައްްއެކުެލވޭްސަރަކަ

ނަޑއެޅި ްކަ ްއިސްލާިމކުމިސްކިތްތަކަށް ްމަޝްރޫޢުތައް، ްސަރަްްަފިއވާ ްއެ ްޤާއިމުކުރުމަށްްސެންޓްރުތަކެއް ހައްދުތަކުަގއި

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިޞްލާޙު ްމި ްާއދެ! ްބަދަލުކުރެްއވުން. ްގޮތުަގއި ްމަޝްރޫޢުތަކެްއގެ ނަޑއެޅޭ ކަ

ތަކަށްްފައިާސްހަމަޖެހިފައިްއާބާދީްބޮޑެތިްަބެއއްްރަށްތަުކގަިއްހަމަްކުދިްމިސްކިތްތަކެްއގެްގޮުތގައިްމިްސކިތްް،ހުށަހަޅަނީ

ްިހތަދޫގަހުރީ ްއެގޮތުްންައއްުޑއަތޮޅު ްއިމާރާތްކުރު. ްމީެގްކުރިންއި ްބަދަްމަށް ްމިސްކިތުގެ ްޮބޑު 5.4ްުލގަިއްހަމަޖެހިފައިވާ

ވަަނ2114ްްންްރުފިާޔްައށްްއެްމިސްކިްތްއަމިލ11ްިހަމަޖެހިފައިްވަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރުްވާނީްމިލިޔަންްބަޖެޓުގަިއް

ްލަން.ްުޝކުރިއްޔާ.ްވެސްްދަންނަވާް.ްއެްާވހަކައަހަރަށްްބަދަލުކުރެވިފަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ްހުށަހެޅުއްވުންްއެކަނިްމިްސްޓޭޖުގައިްމިްއޮންނަނީ.ްާދންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްޢިއްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތް ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްރަީއސް.ްހިތަދޫ ްމުޙައްަމދުްއަސްލަމުތެރި ްމެންބަރު ްހުށަހެުޅއްިވްްރި އެ

ނޑުްތާއީުދކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް.ވަނަްިއޞްލާޙ4ްުް؛ރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެ

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ވަނަްއަހަރ2114ްްުްޕީ.އެސް.ޕީްއުސޫުލެގްދަށުންްވަނަްިއޞްލާޙަކ4ްީ.ްއަޅުަގނުޑގެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް

ް ްބޮޑެތި ްތެރެއިން ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ނަޑއަޅުްއވާފަިއާވ ްކަ ްްހަދަންފަށާފައިްއާބާދީތަުކގައިހިންގުމަށް ބަނދަރުތަކުގެްހުރި

ް ްއިސްކަންދީެގން ްއަހަރުަގއ2114ްިމަޝްރޫޢުތަކަށް ްމަްވަނަ ްގެންދިއުން.ްްަސއްަކތްބަނދަރުތަކުގެ ކުރިއަށް

ްފަށައިްނެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްހަދަން ްބަނދަރުތައް ްއާބާދީތަކުގައި ްބޮޑެތި ްކުެރވިް،ބައެްއ ްމަސަްއކަތްތައް ް،ބައެއް

ްއާދެ!ްޝުކުރިއްާޔ.ްް؛ވަރަށްްސަބަބުންއޮތުމުގެްއްޓުމުގެްމަސައްކަތްތައްްހުް

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:
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ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްޝުކުރިްއޔާ. ްއަސްލަމުއާދެ! ްމުޙައްމަދު ްއިޞްލާޙަށްްްބަރު ްހުށަހެޅުއްވި އެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްވަނަްިއޞްލާޙު.5ްް؛ްރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެ

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ް ްހުށަހަޅާފައިވާ 5ްްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙާއި ްގެންދިއ6ްުވަނަ ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްރޭގަަވނަ ކޮމިޓީަގއިްްއިމަށް

ނޑުެގް ނޑުްހުށަހަޅަން.7ްްއެއްބަްސވެފަިއވާތީ،ްއަުޅަގނުޑްއެްދެްއިޞްލާޙުްހުށަނާޅާަނން.ްއަުޅގަ ވަނަްިއޞްލާޙުްއަުޅގަ

ގޮުތގައިްކޮމިޓީްރިޕޯުޓގަިއްްގެވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްރިކޮމެންޑޭޝަނެއ2114ްްްވަނަްއިޞްާލޙަކ7ްްީއަޅުަގނުޑގެް

ްއަޅު ްހުހިމެނުމަށް ނޑު ްއިޞްާލޙަކީގަ ްއެ ްއިޞްލާޙު. ްސަރުްް،ށަހަޅާ ްކުންފުނިތަކާއި ްަބއިވެިރާވްސަުރކާރުެގ ކާރު

ްމީގެްކުންފުނިތަކާއި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބޯޑަށް ްތަންތަނުގެ ްސަރުކާރުެގ ްހިންގާ ްުއސޫލުން ފަހުންްްިވޔަފާރި

ްޢައްޔަންކުރަްނވާނީްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ްިޑވެްފަރާތްތައް ްާމރކެޓް ްއިންސްޓިޓިކެޕިޓަލް ް ްއޮތޯރިީޓގެ ްއޮފްްލޮޕްމަންޓް އުްޓ

ޓްރެއިނިްނގްޯކސްްްޒްްއިންްސް(ްއިންްހިްނގާްަޑއިރެކްަޓރއެންްޑްސެކްރެޓަީރޒްް)އައި.ސީ.ޑީ.އެްްޒްްކޯޕަރޭޓްްަޑއިރެކްަޓރ

ވިޔަފާރިްްއްވާްކުންފުނިތައަދިްސަރުކާރުްބައިެވރިްމިހާރުްސަރުކާރުގެްކުންފުނިތަކާފުރިހަމަކޮށްފައިވާްފަރާތްތަކެވެ.ްއަދިް

ްތެރެއިްން ްފަރާތްތަުކގެ ްޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބޯޑަށް ްތަންތަނުގެ ްސަރުކާރުެގ ްހިންގާ އުސޫލުން

ްހިން ްދަށުން ްފުރިހަމަކޮށްފައިއައި.ސީ.ޑީ.އެސްގެ ްކޯސް ްޓްެރިއނިން ްޑައިެރކްޓަރުންގެ ްގާ ްފަރާތްތައް، ޖޫނ31ްްްނުވާ

ްފުރިހަމ2114ަ ްކޯސް ްއެ ްިނޔަލަށް ްވަކިކުރަްނވާނެްް،ނަމަްނުކޮށްފިގެ ްބޯޑުން ްފަރާތްތައް އެެވ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއެ

ުޑްމާލީްބަޔާންްތަްއޔާރުނުކުރެވޭްފެްނވަރުެގްބޯމިހާރުވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްސަުރކާރުގެްަބއެއްްކުންފުނިތަކުަގިއް

ްގެޑިރެކްޓަ ްއިޞްލާޙެއް ްމިކަމަށް ްއެހެންކަމުން، ްތިއްެބވި. ްއެބަ ްިމްްންނަންޖެހޭރުން ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ކަމަށް

ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ތްތެރިްމެންބަރުްއޮންނަނީްހަމައެކަނިްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު.ްއާދެ!ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްިއްއޒަްއާދެ!ްމިްމަރުޙަލާގައިްމި

ް.ްބީބުލްޔާސްްލައި

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްލްޔާސްްލަބީބުއިހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް
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ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްއާދެ! ްއަސްލަމު ްމެންބަރުންނަށްްމުޙައްމަދު ްބޯޑު ްކުންފުނިތަކުގެ

ްބޭފުޅުން ްޝަރުތުތައްްނަށްވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރިހަމަކުް،ހުންނަންޖެހޭ ްކޯސް ްންރައެ ްޖެހޭ ްހުށަހެޅި ްއެ އިޞްލާޙަށްްކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްއަސްލަމުހިތަދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑްްަވނ8ްަް؛ރި އިޞްލާޙަށް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުގެްމެހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ް ނުޑގެ ްރަީއސް.ްއަުޅގަ 8ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްދެންނެވިަފއިާވްރިކޮމެންޑޭޝަން 2114ްވަަންިއޞްލާޙު؛ްތިރީަގއި

ްއަހަރުގެް ްކޮމިޓީެގްރިކޮމެންޑޭޝަނެްވަނަ ްހިމެނުމަށް.ްބަޖެޓް ްރިޕޯޓުަގއި ްގޮުތގަިއްކޮމިޓީ ްޓްރެޜަްއގެ ްބިލުދައުލަތުން ްރީ

ްބޭންކިންް ްރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމިކުސެްވިްއކުމުަގއި ްހިމެނޭ ްބޭންކުްބޭންކިންްކްޓަރަގއި ްހިނގާ ްެއއްގޮތަށް ަތކަްށްއުސޫލުތަކާ

ް ްގޮތަކަށް ްއިްްޫކކުސުބައިވެިރެވވޭނެ ްއިންސްޓުރޫނުވަތަ ްފައިޭނންޝަލް ްސްލާމިކް ްމ2114ްާމަންޓް ްއަހަރުގެ ޗްްރވަނަ

ް ްތ31ްަމަހުގެ ްުކރިން ްުދވަހުގެ ްްކުރަންވާނެޢާރަފުވަނަ ްއިއެެވ. ްސަބަބަކީ ްުހށަހަޅާ ްއިޞްލާޙު ްމި ނުޑ ްސްލާމިކުއަުޅގަ

ްސިސްޓަމު ްއާލާކުރުމުްބޭންކިން ްގޮތުންދިރުަވިއ ްއިސްލާމިކުް،ެގ ްދިުރވައިްބޭންކިންްްރާްއޖޭގައި ްުއސޫލުތައް ް،ގެ

ްމުހި ްކޮންމެހެން ްކަމެއްއްއާލާކުރުމަކީ ްްމު ްޭބންކުް.ތީދެކޭކަމަށް ްކޮންވެންޝަނަލް ްފުރުްތަކަށްއަދި ތުްޞައޮންނަ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ވެްސްްބޭންކުތަކަށްްއިސްލާމިކު ްލިބެންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްލްޔާސްްލަބީބުއިހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްިޢއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްއަސްހިތަދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙަްލަމުރި ްހުށަހެޅުްއވި ނުޑްްށްއެ އަުޅގަ

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްއަޅުަގނުޑްްަވނ9ްަް؛އަސްލަމުްހިތަދޫ އިޞްލާޙަށް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްަކދެއްކެވުން:ވާހަްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ
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ް ްފޮނުވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙ9ްުއަޅުަގނޑު ްނިންމަވާފައިްަވނަ ްގެންނަން ްއަނބުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުްްވާތީްވެސް ްއެ

ްން.ްނަވެސްްއަނބުރާްގެން

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިރުބަދުވާފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒު

ް ްއިޞްލާަޙކީ ްހުށަހަޅާ ްތެރެއިންްވ2113ްައަޅުަގނޑު ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްހިމެނިފައިާވ ްބަޖެޓުގައި ްދަުއލަތުގެ ްއަހަރު ނަ

ްޝުކުރިއްޔާ.ވަނަްއަހަރުގެްަދއުލަތުެގްބަޖެޓުގައިްހމެނުން.2114ްްް،ނުފެށިފައިވާްމަޝްރޫޢުތައް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޙުސައިްންމުޙައްމަދު.ތެރިްމެންބަރުްމަތިވެރިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްް؛ްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްތާއީދުކުރަ

ް

ްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްއެްއިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްާތީއދުކުރަން.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަހަރ2114ްަޝުކުރިއްޔާ ްލަފާވަނަ ްބަޖެޓުށް ްދައުލަތުގެ ްކޮމިޓީންްް،ކުރާ ްދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

ްއިމާރާތް ްޮހސްޕިޓަލްތަކުގެ ްއަތޮޅުަތުކގެ ްއިޞްލާޙަީކ ްހުށަހަާޅ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްގޮުތގެ ްނިންމި ްކަށްތަދިރާސާކޮށް

ްޞަްރީެގްޚާއްޓްރެޜަްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްްމެޝިނަރީްހޯދަންޖެހިފައިވާތީްޞައްްބޭނުންކުރުމަށްްބޭނުންވާްޚާ

ް ްއުނިކޮށްއަމިލ7ްިބަޖެޓުން ްރުފިާޔ ްް،ން ްބަޖެޓަށް ް ްހެލްތުގެ ްއޮްފ ްއިތުުރކުރުން.7ްްމިނިސްޓްރީ ްރުފިޔާ ިމލިޔަން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު

ްންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްިއޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވަން.ްަގނުޑްފުރުޞަތުދެންްއޮތްްއިޞްލާޙަށްްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްއަޅު

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:



14 

 

ްކޮމިީޓގެްއާ ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާުޙ ްދެ ްއެ ްވާނެ. ްއިޞްލާޙެއް ްދެ ްއިތުރު ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ. ދެ!

ް.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ންނާނެކަމުގެްވާަހކަްދަންނަވާފަމަރުޙަލާގައިްއަނބުރާްގެ

ް

ްް:ންވާހަކަދެއްެކވުްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމު

ްޝުކުރިްއޔާއާ ްރައީސްްދެ! ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙަކީ. ްް،ހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅާ ްރިޕޯޓަށް .1ްބަޖެޓު

ް 7.2ްްރިޕޯޓުގެ ްއަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުގަިއ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް ްބ2114ްައިތުރުކުަރން. ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ޖެޓުގެްވަނަ

ް ްގޮތުގެްއަޖުމްލަ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްބަޖެޓުެގްް،މަތިންްދަދަށް ްާޚއްޞަ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިްސޓްރީ

ް ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ ްކަ ްރުިފޔ4.197ްާގޮތުަގއި ްއުނިކޮށްްްބިިލއަން ްޖުޑިޝަްލްް،އިން ްއޮފް ޑިާޕޓްމަންޓް

ްއިތުުރކުރެްއުވން.ްއަށްްލިއަންްރުފިޔާްޕީ.ެއސް.އައި.ޕީމ16ްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެްބަޖެަޓށްް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫ

ްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްނމާމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްްއޮތްދެންްގެްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްނމާމި ްއަރުވަން.އިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ް:ންވާހަކަދެއްެކވުްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމު

ް ްއިޞްލާަޙކީ، ްވަނަ ްެދ ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ްހުއާދެ، ްރިޕޯޓަށް ްށަބަޖެޓު ްއިްޞލާޙު ްރިޕޯޓުގ2ެހަޅާފައިވާ އަށ7.2ްްްް.

ްކޮމިޓީްްއިތުރުކުރުމަށް. ްްރިޕޯޓުގައިްގެްބަޖެޓް ްއަހަރ2114ްުހުށަހަޅާފަިއވާ ްވަނަ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަުތެގ ދަދަށްްއަގެ

ްގޮތުގެ ްނާންނާނެ ްގޮތުގަިއްްބަދަލެއް ްބަޖެޓުގެ ްޚާއްޞަ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ މަތިން

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ލިއަންްރުފިާޔްމ41ްިބަޖެޓަށްްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިދާާރގެް،ިބލިއަންްރުފިޔާްއުނިކޮށ4.197ްްްްކަ

ްއިތުރުކުެރއްވުން.ްއަށްްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްނގިލީމާމި

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން
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ްއަުރވަން.ްއިޞްލާޙަްށްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްވަނ3ްަމާމިގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެް

ް

ްމާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލ3ްާއާދެ، ްރިޕޯޓުވަނަ ްޙަކީ 7.3ްްެގ ްކޮމިޓީްބަޖެޓްްއިތުރުކުރުމަށް:އަށް ރިޕޯޓުގަިއްގެ

ް ްއަހަރ2114ްުްހުށަހަޅާފައިވާ ްވަަނ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްގޮތުގެއަގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ންްމަތިްދަދަށް

ނޑަައޅުްއވާަފއިވާް ްންްރުފިޔާްއަބިލ4.197ްިމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްޚާްއޞަްބަޖެޓުގެްގޮުތަގއިްކަ

ްކޮް،އުނިކޮށްް އިން ްރިކަރައެންޓި ްބަޖެޓަށް ްކޮމިޝަންގެ ްކެޕިޓަލްރަްޕޝަން ްއަދި ް.އައިް.އެސްް.ޕީް؛ންޓް ްނުހިމަނައި 11ްޕީ

ް.ްއުވންންްރުފިޔާްއިތުރުކުރެއަމިލި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްއެްހުށަހެޅުއްވިނގިލީްމާމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްްވަނ4ްަްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގެްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެނމާމި ްއަރުވަން.އިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނުޑް ްިރޕޯޓު؛ްހުށަހަޅާއާދެ،ްއަުޅގަ ްެގްބަޖެޓްްކޮމިޓީށް.ްއަްށްއިތުރުކުރުމ7.3ްްަގެ ވަނ2114ްްަރިޕޯޓުަގިއްހުށަހަޅާފައިވާ

ްއަހަރު ްޖުމްލަ ްބަޖެުޓގެ ްަދއުލަތުގެ ްގޮތުގެްއަގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްއެްންޑްމަތިްދަދަށް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ނޑައަުޅްއވާފަ ްކަ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުެގ ްޚާއްޞަ ްޓްރެޜަރީގެ ްރުފިޔާއަބިލ4.197ްިިއާވ ްއުނިކޮށްްން އަތޮޅުތަުކެގްް،އިން

ްރިކަރަ ްބަޖެޓަްށ ްކޯޓުތަކުގެ ްކެޕިޓަލްްޝަރުޢީ ްއަދި ްންޓް ް.އައިް.އެސްް.ޕީ؛ ްނުހިމަނައި ްރުފިޔާްއަމިލ11ްިޕީ ން

ްްއވުން.އިތުރުކުރެ

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްރިްމެންބަރުގެްއެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެްނލީމާމިގި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނމާމި ްއިބްރާހީމްގިލީ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ނުޑްްވަނ5ްަބަޖެޓަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީނމާމި

ނުޑްހުށަހަޅާްމިްރިޕޯޓްގެް 2114ްފަިއވާްްއވާރިޕޯުޓަގއިްހުށަހަޅުްގެބަޖެޓްްކޮމިޓީށް.ްއަްށްއިތުުރކުުރމ7.3ްައާދެ،ްއަުޅގަ

ްްވަނަ ްަދއުލަތުެގ ްއަހަުރގެ ްޖުމްލަ ްގޮތުގެްއަބަޖެޓުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެްއ ްފިނޭންްސްމަތިްދަދަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްަކނަޑއަޅުްއާވފައިވާ ްގޮުތގައި ްބަޖެޓުގެ ްާޚއްޞަ ްރުފިޔާއަބިލ4.197ްިގެ ްއުނިކޮށްްން ިސވިްލްް،އިން

ްބަޖެޓަށް ްއޮތޯރިީޓގެ ްކެޕިޓަލްރިކަރަްއޭިވއޭޝަން ްއަދި ްނުހިމަނައި.ައއި.އެސް.ޕީް؛ންޓް ްރުފިޔާއަމިލ6ްިްޕީ  ން

ް.ްއވުންއިތުރުކުރެ

ް

ްދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަތިވެރިް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ނގިލީްމާމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނމާމި ްއިބްރާހީމްގިލީ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ނުޑްއިޞްްވަނ6ްަބަޖެޓަށް ްއަުޅގަ ލާޙަށް

ްރުވަން.ްފުރުޞަތުއަ

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ް ްއިތުރުުކރުމ7.3ްަރިޕޯޓްގެ ްއަްށ ްހުށަހަޅުށް. ްރިޕޯުޓގަިއ ްކޮމިޓީ ްއްވާބަޖެޓް ްަދއުލަތުެގްްވަނ2114ްަަފއިާވ އަހަރުގެ

ް ްބަޖެޓުގެ ްގޮތުއަޖުމްލަ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްގެމަތިދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ް ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްގޮުތގަިއ ްުރފިޔާއަބިލ4.197ްިބަޖެޓުގެ ްއުނިކޮށްްން ްރިކަރަްސިވިލްްް،އިން ްބަޖެޓަށް ންްޓްކޯޓުެގ

ްމަށް.އިތުރުކުރެްއވު ންްރުފިޔާއަމިލ3ްިޕީްނުހިމަނައިް.އައިް.އެސްް.ޕީ ؛ްއަދިްކެޕިޓަލ

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީއްޑޫްތޮ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގެްއިޞްލާޙަށްްައޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްމާމިނގިލީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނމާމި ްއިބްރާހީމްގިލީ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްހުށަހަޅުއްވާްދާއިރާގެ ނުޑްްވަނ7ްަްބަޖެޓަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްމާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްއިތުރުުކރުމ7.3ްަރިޕޯޓްގެ ްއަްށ ްހުށަހަޅުށް. ްރިޕޯުޓގަިއ ްކޮމިޓީ ްއްވާބަޖެޓް ްަދއުލަތުެގްްވަނ2114ްަަފއިާވ އަހަރުގެ

ްއަްގެބަޖެޓު ްނާންޖުމްލަ ްބަަދލެއް ްގޮުތގެދަދަށް ްާޚއްޞަް،ްންމަތިްނާނެ ްޓްރެޜަރީގެ ްފިނޭންްސްއެންޑް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ނޑައަުޅްއވާފަިއވާް ންޓްްބަޖެޓަށްްިރކަރަކްރިމިނަލްްކޯޓުގެްއިންްއުނިކޮށް،ްްންްރުިފޔާއަބިލ4.197ްިބަޖެޓުގެްގޮުތގައިްކަ

ް.އްވުންންްުރފިޔާްއިތުރުކުރެްއަމިލ2.5ްިްީޕްނުހިމަނައި.ައއި.އެސް.ޕީ؛ްއަދިްކެޕިޓަލް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަތިވެރިް

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްނގިލީމާމި ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްދާއިރާގެނމާމި ްޤާސިްގިލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއިބްރާހީމް ްމް ްހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙަށްްްވަނ82114ްަބަޖެޓަށް

ްއަރުވަން.އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ް ްރިޕޯްޓގެ ްިއތުރުކުރުމ7.3ްައާދެ، ްއަށް ްށް. ްރިޕޯޓުގަިއ ްކޮމިޓީ ްަދއުލަްވަނ2114ްަްހުށަހަޅާފައިވާްބަޖެޓް ތުގެްއަހަުރގެ

ްއަްގެބަޖެޓު ްގޮތުގެޖުމްލަ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްްންްމަތިްދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ް ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްގޮތުަގއި ްޔަބިލ4.197ްިބަޖެޓުގެ ްއުނިކޮށް، ްުރފިޔާއިން ްސަރވިްސގެން ްމޯލްިޑވްްސްކަސްޓަމްސް

ް.ންްރުފިޔާްއިތުުރކުރެްއވުންއަމިލ11ްިޕީްނުހިމަނައިް.އައި.އެސް.ޕީް،ންޓްްއަދިްކެޕިޓަލްބަޖެޓަށްްރިކަރަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢީްއޒަތްތެރި ްފުރުަޞތުތާއީދުކުރަްއވާ ްއަޅުަގނޑު ްދާިއރާގެމެންބަރަކަށް ްޮތއްޑޫ ްއާދެ ްމެންބަރުްްއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދު.ޢަލީްވަޙީ

ް

ްހަކަެދއްެކވުން:ދުްވާއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ
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ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްމިްއިޞްލާޙަށްްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްތާއީދުުކރަން.ްނގިލީމާމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނމާމި ްއިބްރާހީމްގިލީ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ނުޑްްވަނ9ްަބަޖެޓަށް ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްރުވަން.އަފުރުޞަތު

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ްރިޕޯޓު ްއިތުުރކުުރމ7.3ްަގެ ްށް.ްއަށް ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްްވަނ2114ްަްހުށަހަޅާފައިވާބަޖެޓް ްދައުލަުތގެ ްގެބަޖެޓުއަހަރުގެ

ް ްގޮތުގެްޖުމްލަ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްފިނޭންމިްންމަތި ޢަދަދަށް ްއޮފް ްބަޖެޓުެގްނިސްޓްރީ ްޚާއްޞަ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ސް

ް ނޑަައޅުްއވާފަިއާވ ްކަ ްރުފިޔާއަބިލި 4.197ގޮތުަގއި ްއިްން ްއުނިކޮށް، ްރިކަރަްފެމިލީން ްބަޖެޓަށް ްއަދިްކޯުޓގެ ންޓް

ްރުފިޔާްއިތުރުކުރެްއވުން.ްންމިލިއ1.5ްަޕީްނުހިމަނައިް.ައއި.އެސް.ޕީް؛ކެޕިޓަލް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ޙައްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުމަތިވެރިް

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްނގިލީމާމި ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއިބްރާހީމްމާމިގިލީ ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވާ ނޑުްއިޞްްވަނ11ްަބަޖެޓަށް ްއަުޅގަ ލާޙަށް

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ްއާދެ ،ް ްިއތުރުކުރުމ7.3ްަރިޕޯްޓގެ ްއަށް ްށް. ްރިޕޯޓުގަިއ ްކޮމިޓީ ްަދއުލަތުގެްްވަނ2114ްަްހުށަހަޅާފައިވާްބަޖެޓް އަހަުރގެ

ްއަްގެބަޖެޓު ްގޮތުޖުމްލަ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްމިްންްމަތިްގެދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ނިސްޓްރީ

ް ނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ްކަ ްގޮތުަގއި ްރުފިޔާއަބިލ4.197ްިބަޖެޓުގެ ްްން ްއުނިކޮށް، ްބައިން ްހައިކޯުޓގެ ޖެޓަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްން.ންްރުފިޔާްއިތުރުކުރެްއވުއަްމިލ2ްިީޕެއސްއައިޕީްނުހިމަނައިްް؛ންޓްްއަދިްކެޕިޓަލްރިކަރަ

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ
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މާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުގެްމިްއިޞްލާޙަށްްވެސްްކުރުމަށްްމިްހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙުތަކުގެްތެރެއިންްޖުޑީޝަރީްހަރުދަނާ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްވަނ11ްަންބަރުގެްބަޖެޓަށްްހުށަހަޅުއްވާްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެނމާމި ްއަުރވަން.އިޞްލާޙަށްްައޅުގަ

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ްރިޕޯޓު ްއިތުުރކުުރމ7.3ްަގެ ްށް.ްއަށް ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްްވަނ2114ްަްހުށަހަޅާފައިވާބަޖެޓް ްދައުލަުތގެ ްގެބަޖެޓުއަހަރުގެ

ްގޮތުގެއަްމްލަޖު ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްބަޖެޓުެގްްންމަތިްދަދަށް ްޚާއްޞަ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ް ނަޑއަުޅއްވާަފިއވާ ްކަ ްރުފިޔާއަލިްބ4.197ްިގޮތުަގއި ްރިކަރަްން ްބަޖެޓަށް ްޯކޓުެގ ްޖުވެަނއިލް ްއުނިކޮްށ، ްއަދިްއިްނ ންޓް

ްއްކަްރުިފޔާްއިތުުރކުރެްއވުން.ލ5ްަޕީްނުހިމަނައިް.ައއި.އެސް.ޕީް؛ކެޕިޓަލް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްއެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްނގިލީމާމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްްނމާމި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވާގިލީ ްބަޖެޓަށް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް 12ްްްޒަތްތެރި ނުޑްަވނަ ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާޙިމްްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަށްްއިތުުރުކރުމަށ7.3ްްްރިޕޯޓްގައިް އުލަުތގެްބަޖެޓުގެްވަަންއަހަރުގެްދ2114ްަބަޖެޓްްކޮމިޓީްރިޕޯޓުގައިްހުށަހަޅާފައިވާ

ްޖު ްގޮތުގެއަމްލަ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްބަޖެޓުެގiްމަތްދަދަށް ްްޓރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާް ބަޖެޓަށްްްބަޖެޓަށްްޮއތޯރިޓީގެްމަންޓްަގވަރްލޯކަލްއިންްުއނިކޮށް،ްްބިލިއަންްރުފިޔ4.197ްާގޮތުަގއިްކަ

ް.ްއވުންމިލިައންްރުފިޔާްއިތުރުކުރ6ްެނުހިމަނައިްްީޕެއސްއައިޕީ؛ްކެޕިޓަލްޓްްއަދިްންރިކަރަ

ް

ް:ވާހަކަދެްއެކުވންްމަދުްއާމިރުާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއި



20 

 

ްހުށަހެޅުއްވިް ްއެ ްއިތުރުކުރުމަށް ްބަޖެޓަށް ްއޮތޯރިޓީގެ ްގަވަރމެންޓް ްލޯކަލް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ މާމިނގިލީ

ނޑުްތާއީދުުކރަން.އިޞްލާޙުްއަ ްުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހުށަހަޅުއްވާ ްބަޖެޓަށް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ނުޑ13ްްމާމިނގިލީ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ވަނަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ްބަޖެޓުގެްްދައުލަތުގެްއަހަރުގެްވަނ2114ްަްހުށަހަޅާފައިވާްރިޕޯޓުގައިްކޮމިޓީްބަޖެޓްްއިތުރުކުުރމަށް.7.3ްްގެްއާދެ!ްރިޕޯޓު

ްބަޖެޓުގެްްޚާއްޞަްޓްރެޜަރީގެްއެންޑްްފިނޭންސްްއޮފްްމިނިސްޓްރީްމަތިންްގޮތުގެްނާންނާނެްބަދަލެއްްދަދަށްއަްޖުމްލަ

ްބަޖެޓަށްްޔުނިވަރސިީޓގެްނޭޝަނަލްްމޯލްިޑވްސްްްއުނިކޮށް،ްއިންްްފިޔާރުްބިލިއަނ4.197ްްްްަކނަޑއަުޅއްވާަފއިވާްްގޮތުަގއި

ް.އިތުރުކުެރއްވުންްރުފިޔާްމިިލއަނ11ްްްނުހިމަނައިްީޕެއސްއައިޕީް؛ކެޕިޓަލްްއަދިްރިކަރަންޓް

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ނޑުްމާމިނގިލީްދާއިރާ ނުޑްއާދެ!ްއަުޅގަ ގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހުށަހަޅުއްވާ ްބަޖެޓަށް ްއިބްރާޙިމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ނޑ14ްްުމާމިނގިލީ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ވަނަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާ

ްބަޖެޓުގެްްދައުލަތުގެްއަހަރުގެްވަނ2114ްްަްހުށަހަޅާފައިވާްރިޕޯޓުގައިްކޮމިޓީްބަޖެޓްއަށްްއިތުރުުކރުމަށް.7.3ްްރިޕޯޓްގައިް

ްބަޖެޓުގެްްޚާއްޞަްޓްރެޜަރީގެްޑްއެންްފިނޭންސްްއޮފްްމިނިސްޓްރީްމަތިންްގޮތުގެްނާންނާނެްބަދަލެއްްދަދަށްއަްޖުމްލަ

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާްގޮތުަގއި ްބަޖެޓަށްްްއޮފީހުގެްޖެނެރަލްގެްޕްރޮސިިކއުޓަރްއުނިކޮށް،ްއިންްްރުފިޔާްބިލިއަނ4.197ްްްކަ

ް.އިތުރުކުރުންްރުފިޔާްިމލިއަނ5ްްްނުހިމަނައިްޕީ.ައއި.އެސް.ޕީް؛ކެޕިޓަލްްއަދިްރިކަރަންޓް
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ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރުްޢަބްދުލްޣަތުރުްދާއިާރގެްމެްއުްކުޅުދުއްފުށީ

ްއަޅުަގނޑުްމާމިނގިލީްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްާތއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހަޅުއް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ނޑުމެންނަްށ14ްްވި ްއަޅުގަ ްމިހާރު އިޞްލާުޙ

ްހުށަހަޅުއްވާް ްމުޙައްމަދު ްޙުަސިއން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމަތިވެިރ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއައީ. ްމި ތަޅުމަށް

ނޑުްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއިޞްލާޙު.ްއަުޅގަ

 

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްއިންްމުޙައްމަދުމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްއިތުުރްްގެބަޖެޓްްދައުލަތުގެްައހަރުގެްވަނ2114ްައާދެ! ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް

ް ްއިޞްލާޙަީކ، ްުހށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ްއިތުރުކުރުމަށް ްގޮތުަގއި ްތަްއޔާރުކުރުުމގައިްްބަޖެޓުްދައުލަުތގެރިކޮމެންޑޭޝަނެްއގެ

ްއިދާރީްްހިންގާނޭްަމޝްރޫޢުތައްްތަަރއްޤީގެްްހިންގާްަދއުލަތުންްވިޔަސްްްގޮތަކުންްއެހެންްުނަވތަްންދަށުްީޕގެ.ައއި.އެސް.ޕީ

ްއަހަރުގެްްފަސްްފާއިތުވެފަިއވާްަކނަޑއެޅުުމގައިްފައިސާްމަޝްރޫޢުތަކަށްްތަރައްީޤގެްަކނަޑެއޅުމާއިްރަށްަތއްްދާއިރާތަކާއި

ްހޭދަވެފައިވާްމަޝްރޫޢުތަކަށްްއެްތަކާއިމަޝްރޫޢުްތަރައްޤީގެްގާފަިއވާހިންްރަށްތަކުަގއިްދާއިރާތަކާއިްއިދާރީްެއކިްތެރޭގައި

ްުނވަތަްހިންގާފައިވާްަމޝްރޫޢުްތަރައްީޤގެްމަދުންްތެރޭގައިްއަހަރުްފަސްްފާއިތުވެފަިއވާްރިޢާޔަްތކުރުމާ،ްއަށްްފައިސާ

ްތައްޔާރުކުާރއިރުްބަޖެޓްްއަހަުރގެްްއޮތްްކުރިއަށްްރަށްަތަކށްްދާއިރާތަކާއިްިއދާރީްހިންގާފައިނުވާްއަމުދުން

ްއިދާރީްފަހަތުގަިއވާްވުރެްހަމަހަމަކަމަށްްބަލާއިރުްއަހަރަށްްފަސްްފާއިތުވިްިނސްބަތުންނާްއާބާދީގެްކަންދިނުމާ،އިސް

ްފަިއސާްބަޖެޓުަގއިްއަހަރުގެްއޮތްްކުރިއަށްްޓަކައިްގެަނއުމަށްްނިމުމަކަށްްބެލެންސްއިންްއޮތްްރަށްަތކަށްްދާއިރާތަކާއި

ނަޑއެޅުމާ ްބަޖެޓްް،ޓޭބަލެއްްނުވަތަްްކަރުދާހެއްްބަޔާންކޮށްދޭްކޮށްަފއިާވކަންއެލޮޭކޓުްފައިސާްމަތިންްެއގޮުތގެްއަދިްކަ

ް.މަނަންވާނޭހިްވެސްްއަހަަރކުްކޮންމެްޓްރެޜަރީްއެންޑްްފިނޭންސްްއޮފްްމިނިސްޓަރްަބއިަގއިްްޕީ.އައި.އެސް.ޕީްފޮތުގެ

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހިތަދޫްދެކުނު

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުގެްއެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމަދުްޢަބްދުާރގެްމެންބަރުްއަޙްއިހަވަންދޫްދާއި

ް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރަށްރަށުގެްހުނުޖެްހާލުގައިްސުނާމީަގއިްއާދެ!

ްއިޖްތިމާޢީްކުރިމަތިވެފައިވާްސަބަބުންްްގޮތުގެްޯބހިމަނާފައިވާްގޯތިގެދޮުރގައިްރަށްތަކުގެްއާބާދުކުރެވުނުްްއަލަށްްތެރެއިން
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ްމިނިސްޓްރީްްއިތުރުކުރުމަށްްބިންްރަށްރަށުގެްއެްޓަކައިްހައްލުކުރުމަށްްފާއިތުނުކޮށްްަވގުތުްމައްސަލަތައްްއިލީޢާްއަދި

ނޑަެއޅުންްރުފިޔާްްމިލިއަނ35ްްްތެރެއަށްްބަޖެޓުގެްއިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރގެްއެްނޑްްގހައުސިންްއޮފް ްއެްް.ކަ ބަޖެޓަށް

ްބައިްއިތުރުކުރަންްއިނގޭތޯ.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދާއިް ްއިަހވަންދޫ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްދުވަހެއްގައި ްމިފަދަ ްމީ ްމެންބަރުގެްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްވެސްް ްރަށްތަކަށް ްލިބުނު ްގެއްލުން ްސުނާމީ ްމިކަހަލަ ްކޮުޅފުށީ ްދުވާފަރު. ްއަދި ްތާީއދުކުރަން. ްހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުްއެެދން.ް ްއިސްކަންދޭންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފަރާތުްންކެނދިކުޅުދޫ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއިްޞލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޢީސާ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ްރަކާތްތެރިހަްހުރިްރަށްރަށުގައިްރުފިޔާްމިލިއަނ15ްްްއިންތެރެްގެޖެޓުބަްސްޕޯޓްސްގެްއެންޑްްޔޫތުްއޮފްްމިނިސްޓްރީ

ނޑައަޅާްމަޖިލީހުންްަރއްޔިތުންގެްްހިންގުމަށްްޢިއްޔާތައްޖަމު ްދިނުމަށްްޢިއްޔާތަކަށްޖަމުްމަތިންްްއުސޫެލއްގެްކަ

ނަޑއެޅުން ް.ކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްތާއީދުކުރަްއވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ުރޞަތުއަރުވަން.

ްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާަޙށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްފަރާތުންްހޯ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއިޞްާލޙެއް ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ރަފުށީ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމަްއޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު. ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީްމައްޗަންޮގޅީ

ްއަޅުަގނުޑް ްފަރާތުން ްރަޝީދުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހޯދުމުގެްްއާމްދަނީްދައުލަތަށްްޚިލާފަށްްޤަިޟއްޔާތަކާްނިންމާފައިވާްޝަރުޢީކޯޓްތަކުންްއަދިްޤާނޫނާްޓޫރިޒަމްހުށަހަޅާނީް

ްކަމުގަިއވާްްކޮންސެޝަންްނަގާްގުޅިގެންްއިތުރުކުރުމާްއަހަރަށ51ްްްމުއްދަތުްތަކުގެރިސޯޓުްޅުއްވާފަިއވާހުށަހަްގޮތުން

ް.އުނިކުރުމަށްްރުފިޔާްބިލިއަނ1.223577ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަ ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލީްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްވަޙީދު.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙަށްްފުރުޞަތުއަރުްއވަން.ތިނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ްގެންނަން.ް ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއްބަސްވެަފއި، ްވާނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީގައި ބަޖެޓް

ްންްއަުޅަގނޑުްމިްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންނަން.އެހެންކަމުން،ްރޭަގއިްެއއްބަްސވެފަިއވާްގޮުތގެްމަތި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްިއޞްލާޙަށް ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ.ްނޮޅިވަރަމް

ްމެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ޕީެގ ްެއްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްއިންނެވި ންބަރަކު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްއިޞްލާޙަށް.ްިމލަންދޫ ްދެން،ްއޮތް ްދަނީ ްމި ފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ްއަޅުަގނޑު
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ްލަބީބަށްް ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްރިޟާ ްޢަލީ މެންބަރު

ްޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.އަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްކޮމިީޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރޭަގއި ްިއޞްލާޙު، ްހުށަހެޅުއްވި ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނޑުމެން ްއަނބުރާްގެންނަން.ްބައްދަލުވުމުަގއިްެއއްބަްސވެފަިއވާްގޮތަށްްތިންްއިޞްލާޙުްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްާޔ.ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަހެންވޭރުްދެކުނުްދާ

ްޢިްއޒަތްތެ ްރަީއސް.ްޝުކުރިއްޔާ 3.4ްް،ވެފައިްބަޖެޓަކަށްްބޮޑުްޑެފިސިޓްްބަޖެޓަކީްދައުލަތުގެްއަހަރުގެްވަނ2114ްަރި

ްއަދިްވާތީްބަޖެޓަކަށްްހުށަހަޅާފައިވާްހޯދަންްއާމްދަނީްދައުލަތަށްްްބަދަލުކޮށްގެންްޤާނޫުނތައްްއަކީްރުފިޔާްބިލިއަން

ްދައުލަުތގެްް،ދެެކވަަޑއިގަންަނވާތީްގަވަރުނަރުްއިރަލާޖެނެްއޮޑިޓަރްކަމަށްްކަމެއްްގާތްްނުވުންްްވުރެްވުމަށްްއެކަމަކީ

ްންްދިމަދިމާލުްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްއަށްްޓްރެޜަރީްއެންޑްްފިނޭންސްްްއޮފްްމިނިސްޓަރްރުފިޔާްބިލިއަނ2ްްްބަޖެޓުން

ްއުނިކުރުން.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު 2ްަރީއސް،

ް ްހުށަހަޅާފަިއވާްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްއަށްްްޓްރެޜަރީްއެންޑްްިފނޭންސްްއޮފްްމިނިސްޓަރބިލިއަން ްއުނިކުރަން ދިމާލަކުން

ނޑުްތާއީުދކުރަން. ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްން:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުގެްފުރަތަމަްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ
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ނޑުމެންްކޮމިޓީގައިްެއއްބަސްވެަފިއވަނީ ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްތިންްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްރޭގައިްއަުޅގަ އަޅުގަ

ްހުށަހަޅަން.ް ްއިޞްލާޙު ްވަނަ ްދެ ްހުށަނާޅައި، ްއިޞްލާޙު ްވަނަ ްތިން ްއިޞްލާޙާއި ްފުރަަތމަ ްތެރެއިން އިޞްލާޙުގެ

ްއަޅުަގނޑުްއެްއިޞްލާަޙއިގެްންކުރިއަށްްދަންތޯ؟ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްްަވޑަިއގަންނަާވ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްރުްއިލްޔާސްްލަބީބުއިރާގެްމެންބަހުޅުމީދޫްދާ

ް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ނަޑއަޅުްއވާފަިއވާްއަހަަރށްްވަނ2114ްަޝުކުރިއްޔާ ްދައުލަތުންްބަޖެޓަށްްދަުއލަތުގެްކަ

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާްނަންގަވަން ްހިމެނޭްތެރޭަގއިްީޕގެ.އައި.ެއސް.ޕީްމަޝްރޫޢުތަާކއިްތަރައްޤީގެްތެެރއިންްލޯނުތަކުގެްކަ

ްލޯނެއްްެއއްެވސްްއިތުރުްަދއުަލތުންްރޭުޓގައިްޓްރެސްޓްއިންްމަތީްވުރެްއަށ7ްް%ްއަަހރަކަށްްހިންގުމަށްްޢުތައްމަޝްރޫ

ް.ނުނެގުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ތާއީދުކުރަްއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް؛ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްީއވާްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެ

ްރަީއސް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްނަންގަވަްނ2114ްްޝުކުރިއްޔާ ްދައުލަތުން ްބަެޖޓަށް ްދައުލަތުގެ ްަކނޑަައޅާފަިއވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ނަޑއަޅާފަިއވާ ްއްމަޝްރޫޢުތަްހިމެނޭްެތރޭގައިްޕީގެ.ައއި.އެސް.ޕީްމަޝްޫރޢުތަކާއިްތަރައްޤީގެްތެރެއިންްލޯނުތަުކގެކަ

ނުނެގުމަށް،ްްލޯނެއްްެއއްވެސްްްއިތުރުްަދއުލަތުންްރޭޓުގައިްޓްރެސްޓްްއިންްމަތީްވުރެްައށ7ްް%ްއަހަރަކަށްްހިންގުމަށް

ނޑުްާތއީދުކުރަން. ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޮީތްމަޖި ްމި ްދެން، ްނިމުނީ. ްމި ްމަރުޙަލާ ްއެ ްާތއީދުލިބި، ްހުށަހެޅި، ްތަޅުމަށް ްމިހާރު ްއިޞްާލޙުތައް ްލިބިފައިވާ ލީހަށް

ނޑުމެންްޢާއްމުްކޮމިޓީންްލަފާދެއްވާފަިއާވްގޮތުގެްމަތިންްމިްބަހުސްގެް ބަހުސްގެްމަރުޙަލާ.ްބަހުސްގެްމަރުޙަލާގައިްއަުޅގަ

ްމެން ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮންމެ ްފުރުޞަތު،ްމަރުޙަލާގައި ްެއއް ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނީ ްވެސް ްއެހެންވީމާ،7ްްބަރަކަށް މިނެޓުގެ.

ްއެދިވަަޑއިގަތުމަްށް ްފުރުޞަތަށް ްމިއަދު ްނިންމަން. ްބަހުސް ްގޮތަްށ ްދަންނަވާލި ްއިއްޔެ ްގަސްތުކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ މިއަދު
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ްފުރުޞަތަށް ްހުޅުވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑްްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގަތީމަ،

ފުރުޞަތުއަރުވަމުންްގެންދާނަްނ.ްނަމާދުްވަގުތަށާއިްފަރިްއކޮަޅށްްވަގުތުްއަރުވަމުންްައޅުަގނޑުްމިއަދުގެްޖަލްސާްހުރިހާް

ްދަންނަވަން.ްފުރުޞަތުް ްާވހަކަ ްަގސްތުކުރާ ްގެންދަން ްކުިރއަށް ްނިމެންދެން ްވާހަަކފުޅުދައްަކވައި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްޅުަގނޑުްހުުޅވާލަން.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.އަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޤައުމީް ްދާ ްމި ްފާހަގަކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްެވސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ޢިބްރަތްްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްފަރާތަކުންްވެސްްހާސިލްކޮށް،ްސުނާމީގައިްހާލުަގއިްޖެހުނުްްއެއްަބއިވަްނކަމުގެްދުވަުހގެ

ނަޑއަޅަްން ްޢަޒުމްކަ ްފަރާތްތަކުން ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްދިިރއުޅުން ޢާއިލާތަކުގެ

ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްބަޖެޓްގައި ްމިއަދުގެ ްެއގޮތުން ްޮގވާލަން. ްއިޞްލާޙުތަކުގެްއަޅުަގނޑު ްމުހިއްމު ްބަެއްއ ްމައިަގނޑު ދިޔަ

ތެރޭގަިއ،ްސުނާމީގައިްހާލުގަިއްޖެހިފައިވާްރަށްތަކުގެްބިންްހިއްކުމާްއަދިްއެްނޫންވެސްްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްލިބޭްފަދަް

ްއެދެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްައޅުަގނޑުމެން ނޑު ްައުޅގަ ްކަުމގައި ްމުހިއްމުްއިޞްލާޙުތަކެއް ްވަރަށް ނީްސަރުކާރުންްއިޞްލާޙުތަކަކީ

ވެސްްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްމިްދެއްކެިވްއިހްސާންތެރިކަންްބަލައިގަނެ،ްމިްއަންނަްއަހަރަކީްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްހާލުަގިއް

ްރައީސް.ްިދވެހިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވުން. ްއަހަރަކަށް ްލިބިދޭނެ،ްކާމިޔާބު ްއަރުތަ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްތިބި ޖެހިފައި

ްހެދި ްބޭނުންވަނީްތާރީޚުގައި ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްފަހު ްއެންމެ ްބަޖެޓުގެ ްއެންެމްބޮޑު ގެންިދޔަ

ްސިޔާސީް ްހުރިހާ ްވާދަވެރި ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްޖެހެނީ ްމި ްދާން ްނެތި ްމިސްރާބެއް ްބޮޑުެވގެން ްމިހާ ްބަޖެޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަންޒިލެްއގެ ްބޭނުންވާ ްގެންަދން ްަޤއުމު ްމި ްްޕާޓީތަކެއް ްނެތީމައޭ. ްތެރޭގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ 17.95ްެއއްބަސްވުެމއް

ް ްގޮސް 18ްްނުވަތަ ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްނުާވނެ. ްގޯހެއް ްދެންނެވިޔަސް ްބަޖެޓެއ18ްްްބިލިއަން ްބިޔަ ްބޮޑު ބިލިއަނުގެ

ްހަމަހަ ްތަރައްޤީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭެގ ްއައީ ްމި ްބަދަލެްއ ްހުރިހާ ްމިއައި ްބަޖެޓަށް ްމި ްއެުކްއެކުެލވިގެންދާއިުރ މަކަމާ

ނުޑމެންްގެނައިްބަދަލުތަެކއް.ްދިެވހިްސަރުކާރު،ްމިހާރުްހިްނގަންްތިބިްސަރުކާުރްިއއްެޔގަިއް ބެހުމުގެްނިޔަތުަގއިްއަުޅގަ

އެލާމުގެްބެލްތައްްއަޅަމުންްއެަބްދޭ.ްބޮޑުްބިޔަްބަޖެޓަކާްއެކުްކުރިއަށްްނުދެވޭނެްވާހަކަ.ްއެެހންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންް

ްބޭ ްަރއީްސްޢަބްދުދަންނަވާލަން ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްައއިްهللاްނުންވަނީ ްޕަވަުރަގއި ްފުލް ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުގެ ޔާމީނު

ްބަޖެޓެއްގެް ްނަގަންޖެހޭ ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްނޫނޭ.ްއެހެންީވމާ،ްމީ ްބަޖެޓެއް ްވަީޙދުގެ ބަޖެޓެކޭ.ްމިއީ،ްރައީސް

ްފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓްްގޮތުަގއި ްމި ްވަޢުދުތައް ްވީ ްއިންތިޚާުބަގއި ްހިތާމަކުރަނީ،ްރިޔާސީ ނޑު

ްުދވަްސީވް ްވަޢުދުތަކެްއވެ، ްަރއްޔިތުންނަށް ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެ ްނެތުމުން. ްފެންނަން ތެރޭގައި

ނުޑވެިރންނަށ5111ްްމީހުންނަށްް ރުފިާޔ؛8111ްްލިބޭްްރުފިާޔގެްެއލަވަންސާ،ްބެޔަސްްނުބެޔަސްްލިބޭްފައިސާްއާއިްދަ

ް ްަހމަ ްވެސް ްތޮއްޑޫން ްބަޔެކޭ ްިގނަ ްހާދަ ްރައީސް. ްއެހެންނަމަވެސ8111ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅާލީ. ްވޯޓު ްކަމަށް ލިބޭނެ
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ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްނެތް ްހިމެނިފައި ްކަންކަން ްމިފަދަ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްއަުޅަގނ ްރައީސް. ްައޅުަގނޑުމެންްޢިއްޒަތްތެރި ްއިއްެޔގައި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކުރިން ްދިުއމުގެ ްކުރިއަށް ްބަހުސްގެ ޑު

ްކުރެއްިވް ްމެންބަރުން ްހިތްަވރުގަދަ ްތިއްބެވި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްމެންބަރުން؛ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ކޮމިޓީގެްމުޤައްރިުރގެްއިްޙސާންތެރިކަމާްެއއްކޮްށްްއިހުތިޖާޖާްގުިޅގެންްމަނިކުފާނުގެްޙިކުމަތްތެރިކަމާްއެްއކޮށްްައދިްބަޖެޓް

ރޭގައިްބޭްއވުނުްބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްބައްދަލުވުމުަގއިްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީްލީޑަރާއިްމައިނޯރިޓީްލީޑަރުގެްމަޝްވަާރގެްމަތިންް

ްދާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރޭގައި ްޕްރޮގްރާމު ްލިބިގެންދިަޔްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ރާތަކަށް

ްދާއިާރެގް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދާިއރާގެ، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްކަެމއް. ްފާަހގަކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކާމިޔާބަކީ ކުރިއެރުމަކީ،

ްޕްޮރގްރާމުް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްބަޖެްޓ ްފެށުމުގެ ްބޭރުތޮށި ްރަސްޫދގެ ްއާިއ ްނަރުދަމާ ްުއުކޅަހުގެ ްއާިއ ްނަރުދަމާ ތޮއްޫޑގެ

ްހިމެނި ްއެހެންނަމަވެްސްްތެރޭގައި ްކަމެއް. ްއުާފުކރާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމަކީ ްފާސްވެގެންދާ ްމިއަދު ްހުނދުން ކަާޅއި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްސުވާަލކަށް. ްކުރެވޭ ްމި ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްސަރުކާރެއްތޯ ްއިޙްސާންތެރި ްއޮްނނަނީ ްމި ްބޯޅަ ްވެސް އަނެއްކާ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްާޕޓީއެްއގައި ްވާދަވެރިްިސޔާސީ ްެއޅޭްގޮވާލަން ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްއެ ްތިބުމަކީ މެންބަރުން

ްފަސްް ްއަންނަ ްފެށިގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްޮގވާލަން، ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޔާމީންނަށް ްަރީއސް ްވެގެންުނވާނެ. ހުރަހަކަށް

ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްފަޚްރުވެރި ްޑިމޮކްރެިޓުކްޕާޓީގެ ްމޯލްޑިވިއަން ްތިބޭނީ ްެވސް ްވެިރކަމުަގއި މެންބަރުންގެްްއަހަރުގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްޕާޓީެއއްެގ ްިސާޔސީ ްޒިންމާދާރު ްވާދަވެިރ، ްެއއްކޮށް، ްސާބިތުކަމާ ްިތބޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގޮތުަގއޭ.

ްއެޅޭްހުަރހަކަށްްވަނީްނަމަ،ްޖެހިގެްން މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްގޮތުަގއޭ.ްެއްތިބޭތިބުމަކީްއަުޅަގނުޑމެންގެްދާއިރާތަކަށް

ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ްއެހެންވީމާ،ްއަންނަ ްއަންނައްޗޭ. ްވިސްނަިއގެްނ ްއަންނައިރު ްސަރުކާރު ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްައޅުގަ ގައި

ްސާދާް ްސީދާ ްސާފު ްމީހުންގެ ްއެއް ްއަށްޑިހަ ްސަތޭކަ ްއެއް ްފަްސްހާސް ްަލއްކަ ްެއއް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ްމި ްކުރިއަށް ްައީކ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއއްކޮށް ްލިބުމުގެްވޯޓާ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްާސފު ްވެސް ލީހުގައި

ްޢަމަލުް ްއެްއގޮތަށް ްބަސްމަގާ ްސަރުކާުރގެ ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޕާޓީ. ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ފުރުޞަތު

ްއަދިް ްބެހިގެންދިއުން. ްތަރައްޤީ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ސީދާކުރެްއވުން.

ްހިތާމަކުރަން.ްހަމައެއާެއއްކޮ ްައޅުަގނުޑ ްދޭތެޭރަގއި ްވާަހކަތަކާ ްބައެްއ ްެދއްެކިވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިއއްެޔަގއި ށް،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކުަގއި ްޒިންާމދާރު ްވާހަކަތަކަކީ ްދެއްކި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްޕާޓްނަރުންނާ ްބަެއްއ ްކޯލިޝަންގެ އެގޮތުން

ް ްސަރުކާރަށް ްއާ ްާޕޓްނ41ްަނުދެކެން. ްކޯލިޝަން ްެދއްިކއިރު،ްނުފުރެނީ ްވާހަކަތައް ްއުނދަގޫވާަވރު ްހެދި ރުންނާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެިނގެންދޭ؛ްމިސާލަކަށް،ްކުޑަހުވަޫދްދާިއރާގެ ްތެރެއިްންއެބަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމެންބަރުންގެ ްބަެއއް ްމަސަްއކަތްކުރެްއވި ްގެންނަން ްސަރުކާރު ްމި ްފަދަ ްއާމިރު ްއަހ2113ްައަޙްމަދު ުރގެްވަނަ

ް ްވެސް ްގުޅުެމއ2114ްްްމަޝްރޫޢުތައް ްރަނަގޅު ްތެރޭގައި ްސަރުކާރުގެ ްކަމަކީ ްނެތް ްތެރޭަގިއ ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ވަނަ

ްނުހިތާކަމުެގް ްރަނަގޅަށް ްދޭތެރޭގައި ްޕާޓްނަރުންނާ ްކޯިލޝަން ްސަުރކާރަށް ްވެރިން ްސަރުކާުރެގ ްނުވަތަ ނެތްކަން،
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ްފަ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޕާޓީ؛ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންގެްސިއްރެއް. ްބައެއް ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްމިއަދު ރާތުން

ްބައެއްގެް ްގިނަ ްހިނގަންޖެހޭނީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްތާއީދުކުރީ ްިމ ްއެގޮތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތާއީދުކޮށްފި. އިޞްލާޙުތަކަށް

ްރަ ނަޑއަޅާފަިއވާތީ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްރައްޔިތުްންކަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްޮގތްވާ ްލަފަޔާ ްާއއި ްކޯލިޝަްންމަޝްވަރާ ްއޔިތުން

ްޕާޓްނަރުންް ްކޯލިޝަނުން ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްވެސް ްޕާޓީން ްހިންާގ ްސަރުކާރު ްމިއަދުގެ ްބުނުމުން ްާއއެކޭ ސަރުކާރަކަށް

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްވަރަށްްވިސްނުންތެރިކަމާް ހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުތަކަށްްޖާގަދޭން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްދޭތެ ްކަންކަންކަމާ ްލިބުނުްއެކު ްބަޖެޓަށް ްިއޞްލާޙުތަކަކީ ްހުށަހެޅި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްިވސްނަން ރޭ

ނޑުްދެކެނީ.ްދެން،ްައޅުަގނުޑްފާހަގަކުރަންްމިްރާއްެޖްައކީްލިބޭްމިންވަރުްމަދުްޤައުެމއް.ް ކުރިއެރުމެްއްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުނުކު ްވާއިރު،ްބުއްދި ްމިންވަރުްމަދުްޤައުމަކަށް ްބައެއްްލިބޭ ްހޯދަންްސަރުކާރުގެ ްއާމްަދނީ ްކަންތައްތަެކއް ާރްޒާތުގެ

ނޑުމެްނގެްރިޯސޓުތައްްހިންގާްވިޔަފާރިވެރިްނގެް ވަޒީރުންްުނވަތަްސަރުކާުރގެްއިޤްތިޞާދީްމާހިރުންްއެބަްިވސްނާ.ްއަުޅގަ

ްވި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނުމެއްތޯ ްއައި ްކިހިނެްއ ްވިސްނުމަކީ ްފަިއސާނެގުމުގެ ނޑުކޮށް ްގަ ސްނާލަންޖެހޭނެ.ްއަތުން

ްމައިބަދަކަުމގަިއާވް ްއިްޤތިޞާދުގެ ްތަރައްޤީކޮށް، ްދިެވހިރާއްޖެ ްފުާޅކޮށް، ްޓޫރިޒަމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ވިޔަފާރިކޮްށގެން

ް ްއަތުން ްމީުހންގެ ްއެ ްއޯނަރުން، ްރިސޯޓު ްތިބި ްހިންގަން 91ްްފަތުރުވެރިކަން 111ްްއަހަރަށް، އަހަރަްށ51ްްއަހަރަށް،

ްއެްއގޮތަ ްއެއީ ްގޮތުންްރެންޓުނެގުން ްވަގުތީ ްއެއީ ްތާއީުދނުކުރަނީ ްއެ ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީުދކުާރނެ ްައޅުަގނޑު ަކށްވެސް

ްފައިސާތަެކއްް ްބަިއވަރު ްއެތަކެއް ްއޮންނަ ްލިބެން ްމާދަމާ ްރައްޔިތުންަނށް ްރާއްޖޭގެ ްކުުރމަކުން ްކުރާ ްސަރުކާރެއް އޮންނަ

ްފާހަގަ ްރައީސް،ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްގެއްިލގެންދާތީ. ްގުޅިގެން ްބަޖެޓާ ްއުފެދޭ ްބޭނުން،ްމި ކޮށްލަން

ްމިް ްނަމަ، ްނޭނިގއްޖެ ްހިނގަން ްބަޖެޓު ްކްރޭޝްވާނެ. ްސަރުާކރު ްމި ްނަމަ ްނޭނގިއްޖެ ްހިންގަން ްރަނގަޅަށް ބަޖެޓު

ްދޭް ްއެ ްތަންތަނުން ްމިފަދަ ްބޭންކާ، ްވޯލްޑް ްއައި.އެމް.އެފާއި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާްމދަނީ ްކްރޭޝްވާނެ. ސަރުކާރު

ތަާކއިްނސޭހަތްތަުކގެްވާހަކަްައޑުއަހަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުްހިތާމަކުރަންްމުާއސަލާތީްޚިދުމަތްތަކުން،ްއޫރިދޫްއިންޒާރު

ނޑުމެންގެް އާއިްދިާރގުންްފާޑުފާުޑގެްޖީ.ެއސް.ޓީނަގާްވިސްނުމުގެްިޚޔާލުްވެސްްމިްސަރުކާުރގެްހުރީމަ.ްކިހިނެއްތޯްއަުޅގަ

ްކު ްފިރިހެން ްކުދިންނާއި ްއަންހެން ްެއްޒުވާން ްޖީ.އެސް.ޓީނަގާނީ.ްުނވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޯފނުކޯލުތަކުން ްގުޅާ ްއެ ދިންނާ

ކަމެއް.ްއެހެންވީާމ،ްބުއްދިހަމަނުޖެހޭްފަދަްއިޞްލާޙުތަކެއް،ްނުވަތަްބުއްދިހަމަނުޖެހޭްފަދަްގޮތްތަެކއްްއާމްދަނީްހޯދަންްމިް

ްޖީ.އެސް.ޓީނަ ްކިރުދަޅުްނ ްއާއި ްނެޕީ ްހިތާމަކުރަން. ްވިސްނާތީ ްފާުޑކީްސަރުކާރުން ްޖީ.އެސް.ޓީނަގަން ްެއއްކަަލިއރު ގަްނ،

ނޑުްހަމަްނިންމާލަމުންްވެސްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިްބަޖެޓުް ނޑުމެންްހިތާމަކުރަން.ްއަޅުގަ މީހުންްއުޅޭތީްއަޅުގަ

ްވަރަށް ްުކރިއަށްދާނަމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށް ްމިބަޖެޓާ ްކަމުދޭ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ޮބޑަށްްްމިހާރު

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ނޑިތީމުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ
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ނޑަށްްމިްނޫންްޝުޢޫރެއްގައިްެއއްެޗްއްالو عهيكىانس  `.ް .ްއާދެ،ްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކާްދުވަހަކުްއަުޅގަ

ނުޑްހިތަށްއަރާ.ްއާ ނޑުމެންްބޭނުންވަނީްައޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްދަންނަވައިލެވޭީންކޮންްުދވަހަުކންްބާއޭްއަުޅގަ ދެ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްދުވަސްްބަދަލުކުރަންެވއްޖޭ.ްއާދެ،ްމިްދުވަހޭްައޅުަގނުޑް މިްކަންތައްްކުރާްގޮތްްބަދަުލކުރަންވެއްޖޭ.ްއަުޅގަ

ް ްަމހުގެ ްޑިސެމްބަރު ްދަންނަވާލީ ްދަންނ26ްަމި ްމި ްނޫން.ްއަުޅަގނޑު ްވާަހކަެއއް ްބަދަުލކުރާ ްުދވަސް ވާީލްސުނާމީްވަނަ

ވަނަްއަހަުރްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނާްދިމާވިްހިތާމަވެރިްހާދިސާްއަށްްފަހު،ްގެއްލުނުްލިބުނުްހާދިސ2114ްްާއަށްްފަހު،ް

ް ްފަހު ްޖެހިފަިއ9ްްއަށް ްހާލުގައި ްސުނާމީގައި ްބަދަލުވެގެންާދއިރު ްއައިސް ްސަރުކާރު ްފުރިގެންދާއިރު،ްތިންހަތަރު އަހަރު

ްމީ ްއެ ްއަލުން ްމީހުން ްހުށަހެޅި،ްތިބި ްބަޖެޓުތައް ްގޮތަކަށް ްރުޖޫޢަނުވެވޭ ްއެނބުރި ްއެންމެްނނަށް ްހުރިހާ ްގެދޮރަށް ހުންގެ

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްބަދަލުވާންވެއްޖޭ ްދުވަސް ނުޑްމިދަންނަވާލީ؛ްމި ްދުވަްސްބަދަލުވާންވެއްޖޭ.ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުވާ ބަޖެޓުތައް

ް ްބަޖެުޓ ްދައުލަތުގެ 2113ްްދެންނެވީ ްއަހަރު 16ްްވަނަ ްބިލިއަނުން ނަޑކަށް ްގާްތގަ ބިިލއަނަްށ18ްްމިއަހަރު

ްތަމްސީލުކުރާް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރާތަކަށް، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީ؛ ްައޅުަގނުޑމެން ބޮޑުެވގެންދިޔައިރު

ްވެްސް ްހަމަގައިމު ްބަދަލުގައި ްއައުމުެގ ްފަލަވުން ްމިއަންނަ ްބަޖެޓަށް ްނާދޭ. ްފަލަވުމެއް ްއަންނަ ްމި ްބަޖެޓަށް ދާއިރާތަކަށް

ްުދވަްސްއަޅު ްހިނގާ ްކަންތައް ްމިހެން ްއާދެ، ްހީނަރުކަން. ްއަނަރޫފަކަމާިއ ްައއީ ްއަށް ްދާިއރާ ްތަމްސީުލކުރާ ަގނޑު

ްއެކީގަ.ް ްތަރައްޤީއާ ްދަނީ ްމި ްހިނގަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިއަށް. ްދަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ބަދަލުވާންވެއްޖެ.

ްގި ްވަީނ ްމީހުން ްތިިބ ްިކޔަަވއިގެން ްތެރޭަގއި ްރޮނގުަތކުގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެިކއެިކ ްެތރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނަ.

މާހިރުންްވަނީްގިނަ.ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުގެްހާލަތަކީްމިްދެންނެވީ،ްހިތާމަކުރަންޖެހޭްހާލަތެއްްމީ.ްމިްހާލަތުގައި،ްމިް

ް ްެއއް 5ްްގޮތުަގއި ްއަނެއް 5ްްއަހަރަށްފަުހ ްަކޑައްތުކުރަމުނ1ްްއަހަރު، ްދައުރު ްއަނެއް ްފަހު ްަދުއރަށް ވޭތުކުރަމުންް،

ްކުރިމަތިވަމުންދާް ްމީހުންނަށް ްެއ ްތަކުލީފެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއުފުލަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ގެންދިއުމަކީ

ބިިލއަންްރުފިޔާާއ3.4ްްވަރަށްްބޮޑުްހިތާމަެއއް.ްއާދެ،ްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްމިްއަހަރުްއިތުރަށްްެއކިްގޮްތގޮތުންްެނގޭނެް

ް ްތަަރއްީޤްބ15ްިއެީކގައި ްރައްޔިތުންގެ ްފަާރތުން ްަދއުލަތުގެ ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ؛ ްއަަރއިގެންދިަޔއިރު، ްއަށް ްރުފިާޔ ލިއަން

ްބޯފެނުގެް ްސާފު ްނިޒާމު، ްނަރުދަމާެގ ްފާޚާނާ، ްެއއީ ްަބއި؛ ްަކނަޑއެޅޭ ްވަސީލަތްތަކަށް ްޤާއިމުކޮށްދެްއވާ ްޓަަކއި އަށް

ްަބނދަ ްނިޒާމު، ްބިނާކޮށްދެއްވުުމގެ ްބަނދަރުތައް ްސްކޫލުަތއްްނިޒާމު، ްނިޒާމު، ްހައްދަވައިެދއްވުުމގެ ރުތައް

ްޢުމްރާނީް ްއެިކއެކި ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަްށ ްފެންވަރު ްޚިދުމަތުގެ ްޞިއްޙީ ްއަދި ްމަޝްރޫޢުތައް އަޅުްއަވއިދެްއވުމުގެ

އަށްްލިބޭ؛ްްތަރައްޤީްއާއިްަވސީލަތްތަކުގެްތަރައްޤީްގެނެސްދިނުމުގެްމަސައްކަތްތަްއ؛ްމިްކަންކަމަށްްދައުލަތުގެްއާމްދަނީ

ް ްއަދަދު ްލިބޭ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްއާއި ްއެހީ ްސީާދ15ްްހިލޭ ްބަޖެޓުން ްއަަރއިގެންިދޔައިުރްދައުލަތުގެ ްއަށް ްރުފިޔާ ބިިލއަން

ބައިކުަޅ9ްްބައިކުޅަްއެއްްބައި.9ްްބިލިއަނެއްހާްރުފިޔާ.2ްްބަޖެޓުންްހިލޭްއެހީއާްއެކީަގއިްހޭދަކުރެވޭްއަދަދުްމިްއުޅެނީް

ނޑުމެންްކަހަަލްރާއްޖެެއއްަގއި،ްކުިދކުދިްޖަީޒރާތަކަކަށްްރަށްތަްއްބެހިފައިްަބއިްމިްދެނީްކޮންކ8ްަ މަކަށްޯތ؟ްއާދެ،ްއަުޅގަ

އެްރަށްތަކުަގއިްނިކަމެތިކަމާްއެީކގައިްމީހުންްއުޅެމުންދާްޖަޒީރާްޤައުމަކަށްްވެފައި،ްމިްސިސްޓަމުްމިްގޮތަށް،ްމީހުންގެް
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ް ްކަމަށް ްގެންދާ ްކުިރއަށް ްބާއްަވިއގެން ްގޮތަކަށްްދިރިއުޅުން ްނޫން ްމި ްިދއުން ްބެހިގެން ްބަޖެޓުގެ ްވިްއޔާ ވަނީ

ް 9ްްބަދަލުވާންޖެހޭނެ. 1ްްބައިކުޅަ ްދެން ް ްއަށ. ްތަަރއްީޤ ްަރއްޔިތުންގެ 9ްްބައި ްކަންކަމަށް.1ްްބަިއކުޅަ ްއެހެން ބައި

ްތިބޭނީ؟ ްވަންދެންތޯ ްދުވަހެއް ްކިހާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގެންދަން ްކަންތައްތައް ްޕްރޮޕޯޝަނުގަިއ ްމި އާދެ،ްްމިގޮތަށް،

ްއަްށް ްޕްރޮސެސް ްެއކުަލވައިލުުމގެ ްބަޖެޓު ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއޮތީ ްމި ްުގޅިފައި ްާވހަކައާ ްދަްއކާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމަސައްކަތަްށް ްކުރެއްވި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްދަންނަވަނީކީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. އެކަންޏެއް

ްއޮފް ްމިިނސްޓްރީ ްނޫން. ްެއކަނިްްއަމާޒުކޮށްަފއެއް ްބަޖެޓަށް ްފޮނުއްވި ްއެކުލަަވއިލަްއވާފަިއ ްމިތަނަށް ފިނޭންސުން

ްބަދަލުގެންނަންވެއްޖޭ.ް ްޮގތަށް ްގެްނގުޅޭ ްމި ނޑު ްޮއނިގަ ްތަރައްީޤގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ސީދާކޮށްފައެއް

ްޚިދުމަތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާއިމުުކރެވޭނީ، ްވަސީލަތްތައް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްވަސީލަތްތައްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިނުމުގެ

ްހޯޭދް ްވަސީލަތްަތއް ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްހޯދޭ، ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަވސީލަތްތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޤާއިމުކުރެވޭނީ

ނޑުމެްނގެްބަޖެޓުންްޚަރަދުކޮށްގެންްކުާރް މިންވަރެއްެގްމަްއޗަށޭ.ްފައިާސްހޯދޭްމިންވަރެްއގެްމަްއޗަށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއިްނވެސްޓުކުެރވޭެންްކަންތައްތަުކގައި ްގޮްތގޮތަށް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީތައް ްބޮޑެތި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މުސްތަޤުބަުލގައި

ްޚިދުމަތްތައްް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއަދި ްޖެހިއްޖޭ. ްފެންނަން ްތެރޭން ްބަޖެޓުތަކުގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް މަޝްރޫޢުތައް

ްސްކޭ ްޮއފް ްއިކޮނޮމީ ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްއެ ްޚިދުމަތްތައްްޤާއިމުކުރަްއވާއިުރަގއި ްނޫނިއްޔާ ްގޮތަކަްށ ްލިބޭ ލް

ްސަތޭކަް ްފަސް ްމީސްމީހުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަށް ޤާއިމުނުކުރެވޭނެކަުމގެ

ްރަހުމަތްތެރި ްތިމާެވއްޓާ ްއެީކަގއި، ްމިނިވަންކަމާ ްއެީކގަިއ، ްއުފާވެިރކަމާ ްއިން ްސަތޭކަ ްހަތް ްއިން، ްސަތޭަކ ްހަ ްއިން،

ްމީހުންް ްތަނަކަށް ްެއއް ްދަމަހައްަޓިއގެން، ްއެގޮުތގައި ްދިރިުއޅުން ްއައި ްއުޅެމުން ްޒަމާނުްއސުރެ ްއޮތް ްމި ގޮތުަގއި

ްކުރިއަށްް ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިްނތިހާ ްނިޒާމު ްދަތުރުފަތުރުގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްގެންދާ ތޮއްނުޖައްސާ

ްއަޅުގަ ްޖެހިއްޖޭ. ްކުރިއަރުވަން ްއަތޮޅުގެްދާންޖެހިއްޖޭ. ްށ. ްހިމެނޭ ްދާއިރާ ނޑިތީުމ ްކަ ްދާއިރާ؛ ްތަމްސީލުކުރާ ްމި ނޑު

ދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްއޮތީްނޭވާްހޮޅިްއަށްްއެޅިފަ.ްއެގޮތަްށްއޮންނަތާްކިތަންމެްދުވަހެއްްވެއްޖެ.ްެއއަށްްބަދަލުއަންނަންް

ްކުރެވެންޖެހޭ. ްަކނޑުމަގުން ްދަތުރުފަތުރު ްއެތެރޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެތެޭރގެްްޖެހިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޮޑުް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްބޮުޑއަށިމަތީަގއި ްގެއެްއގެ ްކޮންމެ ްރަށެއްގެ ްުކރެވެންޖެހޭ.ްކޮންމެ ްމަގުން ްވައިގެ ދަތުރުފަތުރު

ްކޮލެޖެްއް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްބޮުޑއަށިމަތީގައި ްގެެއއްެގ ްކޮންމެ ްރަށެއްަގއި، ްކޮންމެ ްނުބެހެއްޓޭނެ. ހޮސްޕިޓަލެއް

ްެއްނުބެހެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްިޚދުމަތް ްލިބެންވާ ްތަންތަނުން ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ އްޓޭނެ.

ްބޭނުންވާް ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮްތގޮތާ،ްވާސިުލުވމަށް ްމަގުތަާކިއްފަސޭހަ ްާވސިލުވެވޭެންފަސޭހަ ްރައްޔިތުންނަށް ތަންތަނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްމިްްއާމްދަނީ ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްބައްޓަންކުރެވެންޖެހޭނެ. ތަރައްޤީ

ދަންނަވާލީްހަމަްވަރަށްްހިތާމައާްެއކީގަ.ްށ.އަތޮޅުްފުނަދޫަގިއްމަދަރުސާގެްދަށުން،ްމަދަރުސާގެްގޯތިްތެރޭންްއިމާރާތުގެް

މިލިައްނ3ްްށްެގން،ްއެްއަހަރުްމިލިއަންްރުފިޔާގެްޚަރަދުކ3ްޮވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއ2113ްްިދަށުންްގަބުރުްފެނިގެންް
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ނޑުްހަނދާންވާްގޮތުަގއ5ްްިމިިލއަންްރުފިޔާގެްނުވަތ7ްްަރުފިޔާްޚަރަދުކޮށްގެން،ް މިލިއަްނ5ްްމިލިއަންްރުފިޔާގެ؛ްއަުޅގަ

ްއެީކގަިއް ްއަނަރޫފަކަމާ ްބަޖެުޓގަިއްެއްޮއތީ ްއަހަރު ްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެްސްމި ްހަމަޖެހިފައި 3ްރުފިޔާގެްްސކޫލެްއްައޅަން

ަލއްކަްރުފިޔާ.ްމިދިޔަްއަހަރުްއޮތް،5ްްއަންްރުފިޔާްއަށްްމުޅިްްސކޫލުގެްޚަރަދުްުކޑަވެފަ.ްމިއަްނނަްއަހަރަށްްއޮތީްމިލި

މިލިއަންްރުފިޔާ.ްމިކަހަލަްހާލެއްަގއިްގިނަްތަންތާނގެްކަންަތއްތައްްހުރީ.ްއަދިްޮގއިދޫަގިއ3ްްވަނަްއަހަރުްއޮތ2113ްްް

މަށްްމިދިޔަްއަހަރުްވަރަށްްކުޑަކުޑަްއަދަދެއްްޖައްަސވަިއގެންްކައުންސިލަރުންނާިއްކުނިްނައްތާލުމުގެްނިޒާމެއްްޤާއިމުކުރު

ްބަޖެޓުގެް ްއަހަރުގެ ްމި ްނެތް. ްނުވެސް ްއަމުދުން ްއަހަރު ްމި ްކޮށްފަިއ، ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްފަރާތުން ރަށުގެ

ްމިނިސްޓަރު ްވާހަކަދެްއކިން. ްައޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާަގއި ްބަހުސްގެ ްވެރިންނަށްްފުރަތަމަ ްޕާޓީތަކުގެ ްބައްދަލުުކރިން. ންނާ

ްމިހާރުް ްކުރިން.ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްފެންނަ ްކަމަށް ްފެންނަ؛ްކުރެވޭނެ ްފޮނުވިން.ްކުރަން ވެސްްސިޓީ

ްބިލެ ްހުރީ. ްަކންތައްތައް ްގޮތްގޮތުަގއި ްމި ްނެތް. ްނިާޒމެއް ްނައްތާލުުމގެ ްކުނި ްޮގއިދޫގެ ްވެސް ްބަޖެޓުަގއި ްއައި ތްފަހިްމި

ނޑުްހިތުންް އެއީްމީހުންްއާބާދުވެްދިިރއުޅޭްރަށެއް.ްޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީންްއެްރަށަށްްއޮތީްދެްަލއްކަްރުިފޔާ.ްމީްދެންްއަުޅގަ

ްކަމެކޭ.ް ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމީ ްދަްނނަވަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަންތަް ްރަނގަޅަށް ްމިއަްށވުެރްމިއަށްވުރެ ްއަޅައިެލވެންވާނެ. ްރައްޔިތުންނަށް ްރަނގަޅަށް ްމިއަްށވުެރ ްބެލެންވާނެ. އްތައް

ނޑުމެންނަށްް ރަނގަޅަށްްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްތައްްދެވޭނެްމަގުތައްްތަަނވަސްކުެރވެންވާނެ.ްމިހެންްމިަކންްވަނީްއަުޅގަ

ނޑުްޭރވުމުގެްިނޒާމުގެްަސބަބު ްން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކުރަންޖެހޭްކަމަކީ...މިްގެންގުެޅވޭްތަރައްީޤގެްއޮިނގަ

ް

 މާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްުދވަހުެގް ްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ްަޤއުމީ ްއަެނއްާކވެސް ްކަމަކަށް ްއާެދ،ްފުރަތަމަ ްޝުކުރިއްާޔ. ްރަީއސް އާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެންމެހަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްފަށަިއގަންނާނަން.ްމުނާސަބަތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަބާދަންނަވަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި އި

ްޓަކަިއް ްޤާއިމުކުރުމަށް ްއުޫސލުތަކެއް ްޑިމޮކްރެޓިކު ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްހުށަހެޅި ްބަޖެޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ،

ްއެކަހެރިުވމަށްްޓަކައިްބޭނުންވާްދައުލަުތގެްމުއައްް ސަސާތައްްވަރުގަަދޮގތުގައިްދެމެހެއްޓުމަށްްޓަަކއި،ްޑިކްޓޭޓަރޝިޕަކުން

ްފާހަގަޮކށްލަން.ްއާދެ،ްމަނިކުފާނަށްް ްައޅުަގނޑު ްބަެއްއެގްގޮތުގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްޓަކައި ނެގެހެއްޓުމަށް

ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދައިން،ްދިވެހިރާއްޭޖގެްލޮބުެވތިްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއެ

ްބަޖެޓުް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއާދެ، ްއަށް. ްދާއިރާ ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްވަނީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ފަދައިން

ްވެރިން.ް ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްހުރިހާ ްހާޒިރުކުރިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ދިރާސާކުރަްއވުމުގެ

ް ްބޭފުޅުންަނށް ްއެ ްއެްހާޒިރުކޮށްގެން ްަވޑަިއގެން ްަވަޑއިގެންެދއްވި. ްވެރިްނ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްގިަނ ދަންނަވަިއގެން

ނޑުްމިްވަނީްހިމަނާފަ.ް ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުެރވުނުވަުރގެްަބއިކުަޅްބަެއއްްައޅުގަ ބޭފުޅުންްދެއްެކވިްވާހަކަފުޅުަގިއްއަުޅގަ

ް ްމި ްލިބިފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްގޮތުގައި ްވިދާޅުާވ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދިްއާދެ، ްކޮމިޓީއާ ްޓެކްނިކަލް ްއާދެ، ވަނީ؛
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ްމިނިވަންް ްއާެދ، ްއަދަދެްއ. ްުކޑަ ްމާ ްވުރެ ްއަދަދަށް ްެއްއބަސްވި ްވާހަކަދަްއކައި ްކޮިމޓީތަކުަގއި ްލެވެްލގެ މިނިސްޓީރިއަލް

ްމުއައްސަސާތަަކކީް ްމިނިވަން ްއެހެން ްދެންނެވި ްމި ްިއތުރުން ްޖުޑިޝަީރގެ ްއަކީ؛ ްޖުިޑޝަރީ ްނުވަތަ މުއައްސަސާަތކަކީ

ްބައެއްްއެނ ްހިނގާ ްގޮތަްށްކަންތައްތައް ްހިނގާ ްިމނިސްޓްރީއަކުން ްދައުލަތުގެ،ްސަރުކާރުގެ ްފަދައިން ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްމިނިސްޓްރީް ްނަމަވެސް ނަޑއެޅިަފިއްއޮތް ްކަ ްބަޖެޓުަގއި ްގޮުތގައި ްވިދާޅުވި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްފަހަރަށް ްބައެއް ނޫން.ްއަދި

ދޫނުކުރުމުގެްސަބަބުންްއެއްގޮަތކަށްވެސްްބަޖެުޓގައިްަކނަޑއެޅިފައިްއޮންނަްްއޮފްްފިނޭންސްްއެްފައިސާްެއްފަރާތްތަކަށް

ްދިމާވެފައިވާކަްން ްތަން ްކުިރނާރާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމަޑުވެ، ްހިންގުން ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްއެ ްނުލިބި، ްވެސް އެްއޗެއް

ވަަޑިއަގންނަވާނެ.ްއެހެންކަމުން،ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަޖެޓުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްވެސްްއެނގިް

ްއެް ްޓަަކއި ްއަދާކުރުމަށް ްވާިޖބު ްޤާނޫނީ ްތަންތަނުގެ ްއެ ްއަިދ ްކަމަށާ، ްބޭނުންފުޅުވާ ްކޮންމެހެން ްއިތުުރކުރަން ފައިސާ

ްބޭފުޅުންް ްެއ ްެއގޮތުން ްގެންދެވީ. ްވިދާޅުވަމުން ްަކނަޑެއޅިގެން ްކަމަށް ްނުކުރެވޭނެ ްމަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ

ނުޑްއެދިަވޑައިް ގެންނެިވވަރުެގްބައިުކޅަްބަޔަށްްވުރެްވެސްްކުޑަްެއއްެޗއްްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފަިއްމިްވަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ް ްދިުއމަކުން؛ްގާތްަގނަޑކަށް ްއިތުރުެވގެން ްބައިބައި ްމި ްބަޖެޓުގައި ްދަންނަވައިލާނީ،ްމި ނޑު ްއަުޅގަ 122ްހަމައެއާެއކީަގއި

ްމިނިސް ްދަންނަވަނީ، ްމި ްރުފިޔާވަރު ްއާދެ،ްމިލިއަން ްބަދަލުކޮށްދޭށޭ. ްތެރޭން ްބަޖެޓުގެ ްޚާއްޞަ ްފިނޭންސްގެ ްއޮފް ޓްރީ

ްއަސަެރްއ4.197ްް ްބޮޑު ްމާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްއުނިކުރާއިރު، ްއަދަދު ްމި ްތެރޭން ްރުފިާޔގެ ބިލިއަން

ްއެ ްދެންނެވީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއަދަެދއްގެ ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްއާދެ، ްނޫން. ްކަމެއް ނޑުްކުރާނެ ްއަުޅގަ ހެންވީާމ،

ްހަޔާެތއްް ްޑިމޮކްރެިޓކު ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްހިނގުމަކީ ްރަނގަަޅށް ްމުއައްސަސާަތއް ްމިިނވަން ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްއާދެ،ް ްކަންތައްތައް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖާގަނުދިނުމަށް ްޑިކްޓޭޓަރޝިަޕކަށް ދެމިއޮތުމަށާއި

ްމަޖި ްރަްއޔިތުންގެ ްމިްޚާއްޞަކޮށް ްސަބަބުން، ްނުނިމިގެންދިޔުމުގެ ްއިމާރާތް ްހުރި ްފަށާފައި ްއިމާރާތް، ްމިހިރަ ލީހުގެ

ްމިލިއަންް ްއެަތއް ްތަނަށް ްއެ ްތިބޭކަްށ؛ ްބަލަހައްޓަިއގެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތަން ނޑުެވގެންދާ ނޑުފު ްފު ްހަލާކުެވ، އިމާރާތް

ްނުނިމިގެން ްނަތީޖާ؛ ްދިޔަދިޔުމުގެ ްުނނިމިގެން ްއެކަން ްޚަރަދުކޮށް ްވެްސްރުފިޔާ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ދާ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާތީްއެް މިލިއަންްރުފިޔާްވެްސްމިްވަނީްޖަހާފަ.ްެއކަމަކު،ްެއީއ41ްްވަރަށްްހިތިްނަތީޖާެއއްްކަމަްށްއަުޅގަ

މިޓީންްމިލިއަންްރުފިޔާްމިހާރުްބަޖެޓުްކ21ްޮމުޅިންްހުރިހާްކަމެއްްނިންމާލުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދަށްްވުރެްގާތްަގނޑަކަށްް

ް ްބޭނުންވޭ.41ްްއިތުރުކޮށްދެްއވި ްއިތުރަށް ްރުފިޔާ ްމިލިއަްނ ްފަންސަވީހަކަށް ްވިްއސަަކށް، ްއަދިވެސް ްއެީކގައި މިލިއަާނ

ްދަންނަވާލީ.ް ްމި ްދޫކޮށްލާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްބައި ްހުރި؛ްއެ ްގޮތުަގިއ ްޚަރަދުގެ ްރިކަރަންޓު ނުޑ ްއަުޅގަ ްބައި ްއެ އެހެނަސް

ރުދަނާވެގެންްމެނުވީްއަޅުަގނޑުމެންްޤައުމުްކުރިއަކަށްްނޭރޭނެ.ްއަދިްބައިނަލްއަޤްވާމީްއެހެންވީމާ،ްމިްމުއައްސަސާތަްއްހަ

ޖަމާޢަތްތަކުގެްކުރިމަތީގަިއ،ްަޤއުމުތަކުގެްކުރިމަތީަގއިްއަުޅަގނޑުމެންގެްއަެގއްްވެސްްނުހިފެހެއްޓޭނެ.ްއާދެ،ްެއއީްމިއަުދް

ް ްއަިދ ްިވޔަސް، ްކަމަށް ްފަރާތެއް ްލޯނެއްދޭ ްދޭނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިވޔަސް ްކަމަށް ްަފރާތެއް ްދޭ ްއެހީތެރިކަމެއް އެހެން

ްއާދެ،ް ްޤަބޫލުކުރާތީ. ްކަމަށް ްމަްއޗަށް ްނިސްބަތެއްގެ ްހުިރ ްޤާއިުމވެފައި ްހަުރދަނާވެ، ްއުސޫލުތައް މިދެންނެވި
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ގެންްިއއްެޔްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިްފެނިގެންދިޔައީްއިްއޔެްކުރެވުުންމަސައްކަތުން،ްިއއްެޔްޚިޔާުލްތަފާތުވުމާްުގޅި

ްއާެދ،ް ްވާހަކަެދއްކުުމގެ؛ ްެއއްބަިއވަންތަަކމާއި ްއެނގިގެންދިަޔއީ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްަކތުން ްކުރެވުުނ ްެރއާ އާއި

ްއެކަމުެގް ްދެއްވީތީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްރައީސް.ްއިްއޔެ ްުއސޫލު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތިވެރި މަޝްވަރާކުރުމުގެ

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްނަތީޖާ ްމަނިކުފާނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްހިނގައްޖެ. ްފެނިގެން ްމިއަދު ށް

ްމަޝްވަރާކުރުމުެގް ްނެތަސް ްކޯލިޝަނެއް ްއަދި ްއޮތަސް ްކޯލިޝަނެއް ްދިޔައީ ްމި ްއެނގިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އާދެ،

ްގޮތް. ްެވގެންދާނެ ްކަްނކަން ްއެ ްބޭނުންުކރެވިއްެޖއްޔާ ްިރވެތިކޮށް ްދަންނަވާއިުރްްއުސޫލު ްމިހެން ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްޕާޓުނަރެއް.ް ްކޯލިޝަން ްސަުރކާރުެގްހިމެނޭ ްމިއަުދގެ ްކޮމިީޓގަިއ،ްައޅުަގނޑަކީ ްިދރާސާކުރި ްބަޖެޓު ްއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންނާް ްއަުޅގަ ްލަފައެއް ްކަހަަލ ްެއއްެވސް ްަމޝްވަރާެއއް، ްެއއްެވސް ްހަމަ ްހެދިެގންދިޔައިރު ްބަޖެޓު އެހެންނަމަވެސް

ްހުށަހަޅާކަށްްކުރެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްައޅުަގނުޑ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްމިނިވަން ްމިއަދު ްއެހެންނޫންނަމަ، ްނެތް. ވިފަެއއް

ް ްމިއަދު ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްރަްއޔިތުންެގ9ްްނުޖެހުނީސް. ްލޮބުވެތި ްފުރިގެންދާއިރު،ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަށް ްސުނާމީ އަހަރު

ްމުސީބާތުގެ ްޖެހުނު،ްއެ ްހާލުގައި ްސުނާމީގެ ްބަޔަުކްްތެރޭން ްހާސް ްއެތައް ްތެރޭން ްރައްޔިތުންގެ ްނިކަމެތި ްތިބި ޖެހިފައި

ނޑުމެންްބަޖެޓުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީްއަށް.ް އަދިްމިއަދުްވެސްްއެބަްތިބި.ްއަޅުަގނޑުްއެްމައްސަލަްނެިގންްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްގޮތުަގއި ްއެނގިަފިއވާ ްމަޝ81ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެ ްލިބިގެން ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްފުރަތަމަްވަރަކަށް ްނިމޭނީ. ރޫޢު

ް ްނިންމިނިންމުމުގައި ްޔުނޭނިމަސ81ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޓީގެ ްއާދެ، ްޖަހާފަ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްާވނީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްވަީނ ްމި ްމިހާރު ްުކޑަކޮށްެލވިގެންދިަޔއިރު ްކުަޑކޮށްލެވުނުއިރު، ްފަހުން ްއެެހންނަމަވެސް ްދަށުން. 31ްއެއްބަްސވުމެްއގެ

ްކުޑަެވގެ ްވާީތްމިލިއަނަށް ްކަމަށް ްމުޤައްރިރު ްައޅުަގނަޑކީ ްމެދުގަ. ްއެކަމާ ްހިތާމަކުރަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮްއސަ. ން

ް ްއެގޮތަށް ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯވޭ. ްވޯޓުެދވޭކަށް ްއެހެނަސ31ްްްއަޅުަގނަޑކަށެއް ްުކޑަެވގެންދިޔައީތީ. މިލިއަނަށް

ްދަންނަވާލަ ްެވސް ްއަރިހުގައި ްފިނޭންސްގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްނަގައިގެންްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓުން ްކޮންޓިންޖެންސީ ނީ،

ްެއް ްީދ، ްބޯހިޔާވަހިކަން ްމީހުންނަށް ްތިބި ްޖެހިފައި ްާހލުގަިއ ްސުނާމީަގއި ްތެޭރގަިއ ްއަހަުރގެ ްއަންނަ ްމި ނަމަވެސް

ް ްނިކަމެތިކަމެޭކ. ްބޮޑު ްވަަރށް ްީމ ްނިންމަވައިދެްއވާށޭ. ްޕްރޮގްރާުމ ނަޑއަުޅއްާވ ްކަ ްސަރުކާުރން ްލިބެންވާ 9ްމީހުންނަށް

ްހިާޔވަހިކަމުެގްއަހަ ްަވގުތީ ްއަދިވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހުން ްތިބި ްޖެހިފައި ްހާލުގައި ްސުނާމީގެ ްެވގެންދާއިރު ރުދުވަސް

ްތަންތަންް ްފޫވެއްިޓ، ްޓިނުތައް ްތަންތާނގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްތަން. ްތިބެގެންދާ ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްތިބެފައި، ތެރޭ

ްދުށީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތަން ްވާ ްއަރިހުްހަލާކުވެޮގއްސަ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްަޓރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، މު.

ްމީހުންގެް ްޖެހުނު ްހާލުަގއި ްަބިއްހަމަޖައްސައިދެްއވީްސުނާީމަގއި ްމި ްނަމަވެސް ދަންނަވާލަނީ،ްކޮންޓިންޖެންީސްބަޖެޓުން

އަދިްއިތުރުްފަންސާހަކަށްްްގެދޮރުގެްކަންތައްަތއްްނިންމަިއދެއްވުމަކީްހަމަްކޮންމެހެންްބޭނުންތެރިކަމެކޭ.ްޭއގެްމާނަްައކީ

ްދަންނަވައިލާނީް ްވެސް ްވިދާޅުވާތީ؛ްއާދެ!ްތަކުރާުރކޮށް ްމިނިސްޓަރު ްހައުސިން ްކަމަށް ްނިމޭނެ ްލިބިގެން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެހެންނަމަވެސ81ްްް ްއާދެ! ްލެވެްލގަ. ްފުރަތަމަ ްކޮމިޓީގައި ްލީމޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްެލވުޭނ. ްރުފިޔާ މިލިޔަން
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ް ްޚަރަދު ްދެންްސަރުކާރުން ްއެންެގވިއެްނެގވުމުަގއި ްކުރަްއވަން ްއެކަން ްެމޗުނުވާތީ ްއާމްދަނީއާ ްހިއްޕަވާަފއި، ުކޑަކުރަްނ

ނޑުްހިތާމަކުރަންްއެކަންްނުވެްމިްކަްނކަންްނިމިގެންދާތީވެ.ްއެހެންނަމަވެސްް އަިއއިރުްއެްަބއިްއުިނވެގެންިދޔައީ.ްއަުޅގަ

ްދެއްް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން ްވާހަކަތައް ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަމުންްހަމަ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފުރުޞަތަށް ވި

ނޑުެމއްްނެިތ4ްްއަޅުަގނޑަށްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުން،ްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީގެްވޭުތވެދިޔަް އަހަރުުދވަހުްވެސްްމެދުކެ

ްބޭފުޅުންނާއި ްުޝުކރުދަންނަވަމުން،ްއިދާރީ ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްެއއްބާރުލުމަށް ްބެހެއްޓެވިްްދެއްވި މަނިކުފާނު

ްލޮބުވެިތް ްއެންމެހައި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއިށީނދެލާނަން، ްއަުޅަގނޑު ްޝުކުރުދަންނަވަމުން ްފަށްފަށުން ްޓަަކއި ްކަމަށް ގާތް

 ރައްޔިތުންނަށްްބާއްޖަވެރިްުދަވސްތަކެއްްދެްއކެވުންްއެދިްދުޢާކުރަމުން.ް

ް

 ްވުން:ވާހަކަދެްއކެްމަޢުޞޫމުهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދިރާސާކުރާް ްއައިްސ،ްބަޖެޓް ްބަޖެްޓ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްައުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. `.ްޝުކުިރއްޔާ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ކޮމިޓީންްބަޖެޓްްދިރާސާކޮށްްނިމުމަށްފަހުްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްއައިސްްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮުތންްވާހަކަދަްއކަންްމިްލިބުނުް

ްއަ ްވެސް ްފުރަމަ ްއެންމެ ްހުރިހާްފުރުޞަތުގައި ްމަސައްކަތްކުެރއްވި ްކޮމިޓީަގިއ ްދިރާސާކުރައްވާ ްބަޖެޓް ނޑު ުޅގަ

ްކޮމިޓީގެް ްއެ ްފަރާތުން ްމުވައްަޒފުންގެ ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޤައްރިރަށާިއ ްކޮމިޓީގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި މެންބަރުންނަށާ

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުްމަސައްކަތަށްްލިބުނުްެއއްބާރުުލމަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްމިްހިސާބަށްްބަޖެޓްްއަ އިއިުރްއަުޅގަ

ްމިް ްފަށާފަ. ްފެންނަން ްނިޝާންތައް ްގެންދެވޭނެކަުމގެ ްކުިރއަށް ްކަންަތއްތަެކއް ްއެްއބަސްވެވި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮތީ މި

ްއަނެއްކާް ްއަހަރު ްމި ްފަހު ްއަހަރަކަްށ ްއެތައް ްއުފާކުރަން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްފާހަގަޮކށްލާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ބަޖެޓްގައި

ނޑުމެްނގެްރާއްޖޭަގއިްިމްއަޅުަގނޑަ ށްްއުއްމީދުްއެބަްާއވޭްރާއްޖޭގެްއެކިްސަރަހައްދުަތކަށްްއެކަީށގެންވާްގޮތަކަށްްއަުޅގަ

ބިލިއަންްރުފިާޔ18ްްއޮންނަްކުޑަުކޑަްބަޖެޓްްބެހިގެންްގޮސްފައިވާްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ްއާދެ!ްބަޖެޓަށްްގާތްަގނޑަކަށްް

ްނިސް ްޮޑލަރުގެ ްއެއީ ްވިޔަސް ްެއއްްއޮތްކަމުަގއި ްވެސް ްއަހަރު ްދެތިން ްވޭތުވެދިަޔ ްދައްކަނީ ްމި ްހަމަ ްބަލާއިރު ބަތަށް

ްއަށްް ްދާއިރާ ްކެލާ ްމިސާލަކަށް ްބަލައިލާއިރު، ްދާއިރާތަކަށް ްބައެއް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްވާހަކަ. ްބަޖެޓުގެ އަދަދެްއގެ

ފަށާފައިވާްޕްރޮޖެކްޓުްކުރިއަށްްދިއުމަްށްްއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިާލއިރު،ްމިހާރުްކެލާގައިްނަރުދަމާގެްިނޒާމުްޤާއިމުކުރުމަށް

ް ްއުއްމީުދކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްެއހެންވީމާ، ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުަގއި ްނަރުދަމާގ2114ްްެވަނީ ްއެ ްބާރަށް ްވަރަށް ްއަހަރު ވަނަ

.ްދެންްނިޒާމުގެްމަސަްއކަތްްކުިރއަށްްގެންގޮސްްަރއްޔިތުންްކުރަމުންދާްއުއްމީދަށްްނިމުމެއްްައއުމަށްްމަގުފަހިވާނެްކަމަށް

ްވަށާފާރުް ނޑުމެންނަށްްވަނީްބަޖެޓުަގއިްހިމެނިފަ.ްގަބުރުސްތާުނގެ ްއަުޅގަ ްކުދިކުދިްަމސައްކަތްްވެސް ހަމައެއާެއކުްބަެއއް

ްދާއިާރގެް ްއަޅުަގނުޑގެ ްހއ.ގެ ްހިމެނިފައިވޭ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްމަރާމާތުކުރުމަށް ްސުކޫލު ްއަދި ރާނަން

ްބަނދަް ްބަލައިލާއިރު ްކުރިއަށްދާްވަށަފަރަށް ްމިހާރު ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުަގއި ްވަނީ ްެގންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސަްއކަތް ރުގެ

ްއެާއއެްއކޮށްް ްހަމަ ްދެން ްގެންދެޭވނެ. ްހަމައަށް ްނިމުމަކާ ްއިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ްގެންޮގސް ްސްީޕޑެްއަގިއ ްބާރު މަސައްކަތް
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.ްފިއްލަދޫްއަށްްބަލައިލާއިރު،ްފިއްލަޫދގެްނަރުދަމާގެްވަށަފަރުގެްސްކޫލުްމަރާމާތުކުުރމަށްްވެސްްބަޖެޓުގައިްވަނީްހިމެނިފަ

ނޑުމެންނަށ27.5ްްްނިޒާމުްޤާއިމުކުރުމަށްްމިްވަީން ވަނަްއަހަރުްމ2114ްްިމިިލއަންްރުފިޔާްބަޖެުޓގައިްހިމަނާފަ.ްއަުޅގަ

ނިޒާމުްޤާއިމުކުރުމުެގްްމަސައްކަތްްފެށުމަށްްބޭނުންވާްބައިްމިްވަނީްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފަ.ްއަދިްއެއާެއއްކޮށްްލަފާފުރުމުގެ

ް ްވަނީ ްމި ްެވސް ްއަށް ްޖެޓީ ްހަދާ ްފިއްލަދޫަގއި ްފިއްލަދޫގ2ްްެގޮތުން ްއަދި ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުަގިއ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ނޑުްމިްދާއިާރގެްވާހަކ451111ްްަގަބުރުސްތާނުގެްވަށާފާރުްރޭުނމަށްް ރުފިޔާްމިްވަީންހިމެނިފަ.ްއާދެ!ްމިްގޮތަށްްައޅުގަ

ްރާއްޖޭ ްދަންނަވާލީ ްޙުސައިންްމި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްއެިކ ގެ

މުޙައްމަދުްކުރިންްފާހަގަކުރެްއވިްގޮތަށްްވޭތުވެދިޔަްއަހަރުތަުކގައިްއަޅާލުންްކުަޑވެފައިްހުިރްދާއިރާތައް.ްއެްދާއިރާަތކަށްް

އްްއަންނަްމަގުްތަނަވަސްވުމަކީްއަުޅަގނޑުމެންްއެދޭްގޮތް.ްއާދެ!ްއިސްކަމެއްްެދވިގެންްހަމަހަމަކަމާްހަމައަށްްހުރިހާްރަށެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްބަލައިލާިއރު ްކަންތަކަށް ްއެހެން ްބަޖެޓުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްހާ ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއުއްމީދުތައް ްރަްއޔިުތންގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްހުށަހަޅާފަ. ްއެކަށީގެންވާްކަންތައްތަެކއް ސިލްވާނީ

ްބަޖެޓުަގއިް ްމި ްކަންތައްތަްއ ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީ ްޮގތްގޮތުން ްޒަމާނީ ްއެހެްނވީމާ، ްލިިބގެން. ްަދއުލަތަށް އާމްދަނީއެއް

ްހޯދުމަށްް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްތާއީދުލިބި، ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްކަންތައްތަކަށް ހިމެނިފައިވާ

ްނޫނީްމަގުފަހިވެގެ ްއިތުރުކޮްށގެން ްއުފެއްދުންތެިރކަން ްރައްޔިތުްނގެ ްވިސްނަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެާއއެުކ ންދާނެ.

ްހުށަހަޅާފައިާވް ްރޭވުންތަކަީކ، ްރާވާފައިވާ ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބޭނެ. ްތަނަވަސްކަމެްއ ރައްޔިތުންނަށް

ްތެރެ ްވިސްނުމެްއގެ ްުމއްދަތެއްގެ ްދިގު ްދިމާނުވާްޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ްގޮންޖެހުންތަކާ ްޮބޑު ްއިްނޑަސްޓްރީައކަށް ްވަކި އިްނ

ގޮތަށް؛ްެއއީްޓޫރިޒަމްްއިްނަޑސްޓްރީްކަމުގައިްވިަޔސް،ްަވިކްއިންޑަސްޓްރީައކަށްްބޮޑެތިްޮގންޖެހުންތަކާްދިމާނުވާްގޮތަށްް

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަނީ ނޑުމެންްއެންމެންްެވސްްްބައްޓަންކުރެޭވްއާމްދަނީްހޯދުމުގެްމަގުަތކަކަށްްވާންޖެހޭ.ްދެންްއަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްދަރަނި.ްނޫސްތަކުން ްރައްޔިތުންގެ ްަދރަންޏަކީ ްކުޑަވާން.ްަދއުލަތުގެ ްަދރަނި ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވޭ މިއަދު

ްބޮޑުކަން.ް ްއަށް ްއިންތިހާ ްދަރަނި ްދަރާފައިވާ ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްމިހާރު ްއެނގޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔާލިޔަސް

ްމިހާރުްއެހެންވީ ްގެންެދވި، ްކުރިއަށް ްޕްރޮގްރާމުތަްއ ްއިޤްތިޞާދީ ްމިާވ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއޮތް ްމި ްމިފަހަރު މާ،

ްވާްގޮުތގެްމަތީންްއެއާްެއއްްމިސްރާބަކަށްް އަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށްފަިއާވްދައުލަތުގެްޚަރަދަށްްޒިންމާުވމުގެްޤާނޫނުގައި

ްކުޑަް ްނިސްބަތްތައް ްދަރަނީގެ ްދިވެހިންނަީކްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުމެންނަީކ، ްައުޅގަ ްމުސްތަޤްބަލުަގއި ްޮގސް، ވަމުން

ފަޚްރުވެރިކަމާްެއކުްމަގުމަތީަގއިްހިނގައިްއުެޅވޭްބަަޔކަށްްާވނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްއުއްމީުދކުރަން.ްއާދެ!ްދެންްެއއާެއުކް

ް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްދެންމެއަކު ްދާދި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ްމާމިނގިލީްއަޅުަގނޑު ްއިބްރާހީމް، ޤާސިމް

ްމަްޝވަާރގެް ްއެކުަލވައިލުމުގެ ްބަޖެޓް ްގޮތަށް ްފާހަގަކޮށްލެްއވި ްއެ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްތަން. ްއައި ްމަޖިލީހަށް ްހާލަތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްބަޖެޓް ްމި ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މުހިއްމުކަން.

ަގއިްދެްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭ.ްއެއްްކަމަކީްސަރުކާރުްބަދަލުވާްއަހަރުގައިްހުށަހަޅާްބަޖެޓާްދޭތެރޭްއެކަމު
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ްފަހަރުް ްމި ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްކަންތައް ްހުށަހެޅުމުގެ ްބަޖެޓް ްމި ްއަހަރުގައި ްބަދަލުވާ ްސަރުކާރު ްގޮތް. ްކުރާނެ ކަންތައް

ްދަތިތަކަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްކޮމިީޓެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަޖެޓް ްވެސް ްރަީއސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމޖިލީހުގެ ްދިމާވި. ކާ

ްއެީއް ްޖެހިވަޑަިއގެން. ްއިލްތިމާްސކުރަން ްއަވަްސކުރެްއވުމަށް ްބަޖެޓް ްފޮނުއްވަިއގެން ްސިޓީފުޅު ްމުޤައްރިރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުސްތަްޤބަލުގައި ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްޮބޑުކަމުން. ްތާިށވިލެއް ްސަރުކާރުްްވަގުތު ްކަމެއް. ިވްސނަންޖެހޭ

ްމަޝްވަރާ.ް ްކަމަކީ ްއަނެއް ްކަންތައް.ްދެން ްހުށަހެޅުމުގެ ްއަހަރު ްމަޖިލީހުގ2114ްްެބަދަލުވާ ްރައްޔިތުންގެ ްައހަރަކީ ވަނަ

ްތިބެނީް ްމި ްމަސައްކަތްކުރަން ްގާތުން ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނާ ްެވސް ްިވޔަސް ްގޮތެއް ްޮކންމެ ްއަހަރު. ްއޮންނަ އިންތިޚާބު

ންެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުން.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުްންބަޖެޓްްއެކުަލވައިލާަފއި،ްބަެޖޓްްފާސްކުރަންްރަްއޔިތުންެގްރައްޔިތު

ްވެސްް ްެއއްގޮްތކޮށްލުމަށް ްކަންަތްއތައް ްއެކުެލވިފަިއވާ ްއަދި ްފަސޭހަވާނެ ްވެސް ްފާސްކުރަން ްގެންނައިރު މަޖިލީހަށް

ްގެން ްކުރިއަށް ްމަޝްވަރާކުެރވިެގން ްމިްފަސޭހަވާނެ، ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވެއްޖެްއޔާ. ްބަޖެޓަކަށް ދަވާ

ްމިް ްކުރިން ްވެދާނެ،ްއަޅުަގނޑު ްއެހެން ްކަމަށް. ްބަޖެޓެއް ްއައި ްހިސާބަށް ްމި ްނެތި ްމަޝްވަރާކުުރމެއް ްއަސްލު ބަޖެޓަކީ

ްއެހެންނަ ްވަނީމަ. ްއަށް ްދޭތެރެ ްމި ްވެސް ްމަރުޙަލާ ްބަދަލުވުމުގެ ްސަރުކާރު ްމި ްގޮތަށް މަވެްސްދެންނެވި

ްއެް ްެއއާެއކު ްއަދި ްކުޑަވާނެ. ްދެބަސްވާންޖެހޭލެއް ްއިތުރަށް ްދެން ްއައިމަ ްހިސާބަށް ްމި ްބަޖެޓް މަޝްވަރާކުެރވިގެން

ްކަންތައްތަކެްއް ްސަރުކާރުން ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްމިހާރު ްހުންނާނެ. ްފެށިފައި ްކަންތައްތައް ްމުހިްއމު ްބޭނުންވާ ދާއިރާއަކަށް

ްއަ ްމިހާރު ްފަހަރު ްބައެއް ްކިަތްއްހުށަހެޅީމަ، ްނެތް ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހެޅި ްފުރަތަމަ ްސަރުކާރުން ްބަލައިލާއިުރ ނޑު ޅުގަ

ްކަންަތއްތޯް ްކިަތއް ްވެސް ްއަްށ ްދާއިރާ ްކެލާ ްހިމެނީ. ްދާއިރާތަުކގަިއ ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކަންތައްތޯ

ނޑުްހިމަނަންްމިްޖެހުނީ މިްމަޖިލީހުން.ްރަނގަޅުްގޮތަީކްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތާއީދާްއެކުްއަުޅގަ

ްމަޝްވަާރކޮށްފިއްޔާ.ް ްވާނެ ްކަންތަްއ ްއެ ްއޮތުން. ްހިމެނިފައި ްއެްއޗިހި ްހުރިހާ ްއެ ްއަންނަިއރު ްބަޖެޓް ސަރުކާރުން

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްފާސްވެ، ްމަޖިލީހުން ްމި ްބަޖެޓް ްމި ްއެދެނީ ްއަހަރަކަށ2114ްްްއަޅުަގނޑު ްދުޅަހެޔޮ ްައހަރަކީ ވަނަ

ްިރއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވެގެންިދއުން.ްޝުކު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެނައ2114ްްިޝުކުރިއްާޔ، ްމަޖިލީހުން ްބަޖެޓަށް ްލަފާކުރި ްދައުލަތުން ްއަަހރަށް ވަނަ

ް ްވަނީ ްބަޖެޓް ްމިހާރު ްެއކު ްގޮތެްއަގއިްބިލ17.9ްިއުނިއިތުރުތަކާ ނޑު ްމަިއގަ ްބަޖެޓުގައި ްބަދަލުވެފަ.ްމި ްއަށް ްރުފިޔާ އަން

ް ްއަްށ ްދާއިރާ 12ްްތައުލީމީ ްއަްށ ްދާއިާރ ްިޞއްޙީ ްޚަރަުދކުާރއިރު، ްޕަސަންޓު ްޕަސަންޓ13ްްުވަރަކަށް ވަަރކަށް

ްދާއި ްތައުީލމީ ްބޭނުންވަނީ ްާފހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަޖެހިފައިވޭ. ްބޮޑުްޚަރަދުކުރުމަށް ްމިހާ ްއަށް ރާ

ބިިލއަންްރުފިޔާްތަޢުލީމީްދާއިރާްއަށްްހޭދަެވގެންދާއިުރްރާއްޖެތެރޭގެްސްކޫލުތަކަށ2ްްްހޭދައެއްްކުާރއިރު،ްމުޅިްބަޖެުޓގެް

ްކޮށްނުދީފަ.ް ްއެކަން ްވަނީ ްސަރުކާުރން ްބޮޑުކުރުމަށް ްބަޖެޓް ްސްކޫލުތަުކގެ ްއެ ްވެސް ްމަަސއްަކތުން ްކުރި އަޅުަގނޑުމެން
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ްއަުޅގަނ ްބޮޑެިތްމިއަދު ްފަދަ ްއޭދަފުށި ްއަދި ްހިންވަުރ ްއަދި ްނައިފަރާ ްކުޅުުދއްފުއްާޓއި ްއާއި ްއަްއޑޫ ްފާހަަގކޮށްލަން ޑު

ްފާްސކޮށްފަ.ް ްވަނީ ްަބޖެޓުގައި ްމި ްކުޑަކޮްށ ްވުރެ ްއަަދދަށް ްއެކަީށގެންާވ ްބަޖެޓް ްސްކޫލުތަުކގެ ްބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ

ް ްިމއަދު ްސަމާލުކަމަށް ްަސރުކާރުގެ ނޑުމެްންއެހެންކަމުން،ްައޅުަގނޑު ްގެންނަނީ.ްއަުޅގަ ްމި ްއެކު ްހިތާމައާ ްއެކަން ވެސް

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްމުސާރަ ްދޭ ްޓީޗަރުނަށް ްމަދަރުސާތަކުގަިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު

ްޖެ ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްފެންވަރު ްކިަޔވައިދިނުމުެގ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްޚިދުމަތް ްދެވޭ ހޭ.ްދަރިވަރުންނަށް

ްމިއަދުް ްލިބެމުންދޭތޯ ްރާއްެޖތެރޭގައި ްަތއުލީމެއް ްހޭދަާއްއެްއވަރުގެ ްއެ ްކުރަމުންދާއިރުގައި ްހޭދައެއް ްބޮޑު ްމިހާ ދައުލަތުން

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްސަރުކާރާްސުވާލުކުރަން.ްައޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވަނީްމާލޭގެްސްކޫލުތަކަށްްބޮޑެތިްބަޖެޓުތަކެއްް

ް ްބައިްހަމަޖެހިގެންދާއިރުގައި ްދެ ްއަހަރު ްލިިބގެންދިއުން. ްވެސް ްސްކޫލުތަކަށް ްރާއްޖެތެރޭގެ ްބަޖެޓް ްފެންވަރުގެ ްެއއް ެއއާ

ްކަންތަްއް ްއެހެން ްބޭނުންވާ ްސްކޫލަްށ ްއެްއޗެހި، ްކަރުދާހާ ްބޭނުންކުރާ ްނަގަން ްފޮޓޯކޮޕީ ްބެލެނިވެރިން ްާދއިރު ވެގެން

ްބެލެނެވެިރން ްަތކުލީފުވަނީ ްެއކަމުގެ ްސަބަބުން ްއެހެންކަމުން،ްއަބަދުެވްސްފުއްދަންޖެހުމުގެ ްޮބޑުވެަފ. ްއަށް ްއިންތިހާ ނަށް

ނޑުގެްާދއިރާްއަށްްބޭނުްނާވް ނޑުމެންްނުކުތުމަށްްޓަކައިްމަަސއްކަތްތަެކއްްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ މިްހާލަތުންްއަޅުގަ

ްވިޔަްސ،ްސަ ްނޫންކަމުގައި ްސަބަބުން ްއިނުމުގެ ްކޮމިޓީގައި ނުޑްބަޖެޓް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަަކކީ ްއަިދްގިނަ ްވެސް ރުކާރުން

ް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްކަންތައްތައް. ްހިމަނާފައިވާނެ ްެވސް ްމަސައްކަތުން ވަަނ2114ްްއަޅުަގނުޑގެ

ްފުރިހަމަވެގެންދާނެް ްކަންތައް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކުޅުދުއްފުްއޓަށް ްތެރެއިން ްކަންަތއްތަުކގެ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްމި އަހަރު

ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްްކަމަށް. ްއަުޅަގނޑުމެން ްދަންނަވަން. ްެވސް ްވާހަކަ ްމަސަްއކަތްކުރާނެ ނުޑ ްއަުޅގަ އެކަުމގައި

ް ްރަށްރަށުގައ17.9ްްިރާއްޖޭަގއި ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޭޖެގ ްއަިދވެސް ްފާސްެވގެންދާއިރުަގއި، ްބަޖެޓެއް ްުރފިޔާގެ ބިލިއަން

އްތައްްވަނީްހައްލުނުވެ.ްއަދިްއެާއއެުކްލަފާްފުރުމުގެްކަންތައްތަްއްނަރުދަމާގެްކަންތައްްވަނީްހައްލުނުވެ.ްބޯފެނުގެްކަންތަ

ވަނީްހައްލުނުވެ.ްމިްކަންތައްތަކަކީްދިވެހިްދިވެހިރާއްޖޭގެްާޤނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްރައްޔިުތންނަށްްލިބެންޖެހޭްއަސާސީް

ްއިސްް ްބަޖެުޓގައި ްއަހަރުގެ ްޓަަކއި،ްމި ްކުރުމަށް ްަކންކަން ްވާހިނދު،ްމި ްއެަބްޚިދުމަތްތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމެްއްދޭން

ްބޭއްވުމަްށް ްކަންތައްތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްގޭމްސްއާ ްސާފް ްއަދި ްކަޕާ ްއޭިޝޔަން ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްގެންާދް ްދިރިއުޅެމުން ްރަށްަރށުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރަމުންދާއިރު ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ

ްމިއަުދްްރައްޔިތުންނަށް ްއެކު ްހިތާމަޔާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުރުން ްނުލިިބ ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ލިބެންޖެހޭ

ްޖެހިފައިް ްހާލުަގއި ްސުނާމީގައި ްާވއިރު ްދުވަސްކަމަށް ްެއއްބަިއވަންތަަކމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދަކީ ްކަމެއް. ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ްވަ ްތިބީ ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންަތކެއް ްއެތައް ްތިބިފައިވާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތުން ްހާލުގަ.ްއެ ްނިކަމެތި 9ްރަށް

އަހަރުްީވއިރުަގއިްވެްސްއެްަރއްޔިތުންްނެރެދިނުމަކީްނުކުެރިވފައިވާްކަމެއް.ްިމއަދުްމިްމަޖިލީހުގައިްވެސްްވަރަށްްގިަން

ްއުފެދިެގންދި ްސަރުކާރު ްތިން ްަޤއުމުގައި ްމި ްދައްަކވާއިުރަގއި، ްވާަހަކ ްއެ ްހިތާމަކޮށް ްމަޖިލީހާއިްބޭފުޅުން ްމި ޔައިރު

ްޤައުމުގައިް ްމި ްނޫން ްވަނީ.ްމިއެއް ްމި ްކަމަކަށް ްނުކުރެވިފަިއވާ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްެއްހާލަތުން ްބޭފުޅުން ްއެ ސަރުކާރުތަކަށް
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އަހަރުްެވގެންދިަޔއިރުަގއިްއެްހާުލގައިްތިބުންްއެީއ9ްްކަންތައްތައްްވާންޖެހޭނެްއުސޫާލއިްހަމަތަކަކީ.ްއެްބޭފުޅުންްމިއަދުް

ނޑުމެންނަށްްމިްމަޖި ލީހާއިްމިްޤައުމުގައިްުއފެދިގެންދިޔަްސަރުކާރުތައްްަލދުގަންނަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއެްކަންކަމަކީްއަުޅގަ

ްތިމާެވއްޓަށްް ްދުނިޔޭެގ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްއޮންނަންެޖހޭނެ ްިމއަދު ކޮށްދެވިފައި

ނުޑގެްދާއިރާްއަށްްވެހުނުްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެއްްއަންނަމުންދާކަ ން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިދިޔަްހޮނިހިރުްދުވަހަކީްއަޅުގަ

ވާރޭަގއިްކަުޅކުލަްހުރުމުގެްަސބަބުންްރައްޔިތުންްއެްފެންްބޭނުންނުކުރުމަށްްސަރުކާރުންްމިހާރުްވަނީްއިލްތިމާސްކޮށްފަ.ް

ްކުރިމަތި ްދަތިކަމާ ްބޯފެނުގެ ްރައްިޔތުންނަށް ްމިއަދު ްއަކީ.ްއެހެންކަމުން، ްހިތާމަ ްމިއަދުގެ ްއެއީ ލާންޖެހިފައިވާކަން

ްެވސްް ްބަޖެުޓގަިއ ްއަހަރުގެ ްިމ ްބަޖެޓު ްއަދަދެްއގެ ްބޮުޑ ްއަްށ ްމިނިސްޓްރީ ްއެންަވޔަރަމަންޓު އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިުތންނަށްްމިއަދުްސާފުކޮށް ްކަމެއްކަން ްދިމާވި ްކިހިެނއް ްކަންތައްތަްއްބެލި،ްމީ ްމިފަދަ ދޭންްއެކަށަެއޅިފަިއވާއިުރަގއި

ްގޮްތްސާފުވެގެންނުދާނެ.ްމިއަދުް ްކުރަްނވީ ްކަންތައްތައް ްދެން ްރަްއޔިތުންނަށް ްމެނުވީ ްޖެހޭ.ްމިކަންކަންްސާފުެވގެން އެބަ

އަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރަންްމިްޖެހެނީ،ްއެހެންނަމަވެސްްއެްފެންްބޭނުންނުކުރަންްއެންގުމަށްފަހުްސަރުކާރުގެްފަރާތުންް

ްކަް ްމި ްގޮތެްއަގއި ްގޮްތްއެކަީށގެންވާ ްހިނގައިިދޔަ ްމިކަން ްޮގވާލަން، ްސަރުކާރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްބަލަމުންނުދާތީ. ންތައްތައް

ްސަރުކާރުަތްއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްހިއްސާކޮށްދިނުމަށް. ްމަޢުލޫމާތު ްފުރިހަމަ ްމިކަމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްވަމުންދިއުން. ްވަޢުުދތަކެއް ްގިނަ ްއެްއުފެދިގެންދިއުމަކީ ްރަްއޔިތުން ްޓަކައި، ްފުއްުދމަށް ްވަޢުދުތައް އެ

ވަޢުދުތައްްފުއްާދްއުސޫެލއްްިމްޤައުމުަގއިްހަމަޖެހިގެންދިއުަމކީްއަުޅަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްއުސޫލެއްްނޫން.ްސަރުކާރުންް

ްަރއްޔި ްަބޖެޓުގައި ްއަހަރު ްރައްޔިތުންނަށް.ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްެވސް ްފުއްދަން ްވަޢުދު ްއަތުންްއަބަދުވެްސްވަޢުުދވަނީ. ތުްނގެ

ްގޮްތގޮތަށްް ްވެސް ްެއހެނިހެން ްއަިދ ްޓެކްްސއާ ްއެއަރޕޯޓް ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްަކނޑައެޅިަފއިވޭ. ްޓެކްސްެނގުމަށް އިތުރަށް

ްގޮތަކީ.ް ްވަޢުދުވާންޖެހޭނެ ްބޮޑުވެފަިއވޭ.ްމީކީްނޫންްސަރުކާރުތަކުންްރައްޔިތުންނަށް ްވަރަށް ްއަގު ްދައްކަންޖެހޭ ރައްޔިތުން

ްއެންމެ ްއާމްދަީންދަޢުލަތުގެ ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްތައް ްހުރި ްލިބެން ްމުއްސަދިކަމާ، ްގުދުރަތީ ހައި

ްފުއްދަން.ް ްވަޢުދުތަްއ ްވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭނީ ްބޭފުޅުން ްަވޑަިއގަންނަާވ ްވެރިކަމަށް ްރާއްޭޖެގ ްިމއަދު އިތުރުކޮށްގެން

ްއެްއކިް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަަކއި،ްިސޔާީސްއެހެންކަމުން،ްމިްއުސޫލުން ްއައުމަށް ްވެިރކަމަށް ބާވާން.ްއަބަުދވެސް

ްވަނީ.ްމީކީް ްމި ްވެަފއި ްމިއަދު ްަޤއުމު ްމި ްކަމަކަށް ްކޮށްދޭންޖެހިފައިވާ ްުފއްުދމަކީްރައްޔިތުންނަށް ްވަޢުދުތައް ްވާ ބޭފުޅުން

ްއެޖެންޑާތައް ްއިޤްތިޞާދީ ްސަރުކާރުގެ ްޖެހޭނީ ްސަރުކާރުން ްނޫން. ްއުސޫލެއް ްހިނގަންޖެހޭނެ ފުރިހަމަކޮށް،ްްމިކަން

ްމިއަދުް ްއެހެންކަމުން، ްފުއްަދން. ްވަޢުދުތައް ްމި ްތަނަވަްސކޮށްގެން ްމަގުތައް ްހޯދޭނެ ްކުރިއެުރން ްޤައުމަށް ސަރުކާރުން

ްއެކަމާް ްައޅުަގނޑު ްވާތީ ްވަޢުދުތަަކަކށް ްފުއްދަންޖެހިފައިވާ ްރަްއޔިތުން ްވަޢުދުތަަކކީ ްއެންމެހައި ްވެފައިވާ ދަޢުލަތުން

ްދަ ްވާހަކަ ްބަޖެޓުންްހިތާމަކުރާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓެއް. ްބޮޑު ްބަޖެޓަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ންނަވަން

ްސަރުކާރުެގް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްސުވާލުއުފެދޭ. ްހިތުަގއި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެދު ްފުދުމާ ްއުއްމީދުތައް ރައްޔިތުންގެ

ްއެޅުން. ްހޮސްޕިޓަެލްއ ްރަނގަޅު ްެފންވަރު ްކުޅުދުއްފުީށގައި ްހޮސްޕިޓަެލއްްްވަޢުދެއް، ްރަނގަޅު ްެފންވަރު އެހެންނަމަވެސް
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އެޅުމަށްްޓަަކއިްމިްބަޖެޓުގައިްމާްބޮޑުްއެްއޗެއްްއެކަަށއެޅިފަިއނުވާކަންްައޅުަގނޑުްމިއަދުްާފހަގަކޮށްލަން.ްމިއަދުްވެްސް

އިތުރަށްްލިބޭްހަމަްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްހޮސްޕިަޓލުންްލިބެމުންްއަންނަނީްހަމަްޑިސްޕްރިންްގުަޅއަާކއިްައއިީވެއއް.ްޭއގެ

ްމިންވަރު.ް ްއަންނަ ްލިބެމުން ްތަނުން ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްސަރުކާރުަގއި ްތިން ްމިދިޔަ ްެއއީ ްނެތް. ްެއއްެޗއް އެްއވެސް

ްހުރިް ްމާލޭަގއި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިންގާ ްހޮސްޕިޓަލެއް ްސަުރކާރުން ްނުކުރާނަން. ްޤަބޫލެއް ްމިންވަެރްއ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްފެންވަ ްެއއް ްއެހެންްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާ ްދުނިޔޭގެ ްމީ ްވެްސްހިނގަންޖެހޭނީ. ްޮހސްޕިޓަލްތައް ްހިނގާ ްާރއްޖެތެރޭަގއި ުރގައި

ްވީމާް ްހޮސްޕިޓަލް ްޤައުމެއް. ްއަންނަ ްހިނގަމުން ްކަްނތައްތައް ްޚިލާފަށް ްުއސޫލާ ްހިނގާ ްކަންަތއްތަްއ ޤައުމުތަކުަގއި

ްއާދަ ްހަމައެކަނި ްހުންނަނީ ްމި ްތަންތަނުގައި ްބަެއްއ ްހިނގާތީެވ ްލިބޭނެްސަރުކާރުން ްހުރެގެން ްނަރުހަކު ްގެެއްއގަިއ ިއގެ

ްޚިދުމަތްތަްއް ްކުެރވޭ ްެއއްޗެހި ްސްކޭނުތަާކ ްނޫންވެސް ްމި ްއަދި ްއެމް.އާރު.އައި ްމާލޭގައި ްއެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތްތައް.

ްވެފަ.ްއެހެ ްވަނީ ްއަހަރުތަކެްއްމި ްއެތައް ްހިނގަުމންދާތާ ްރާއްޖޭަގއި ްަތުކރާރުވަމުން ންކަމުން،ްހަމަޖެހިފައިވާއިރު،ްމިކަން

ްގޮާވލަނީްކުޅުދުއްފުށީްހޮސްޕިޓަލްެގްފެންވަރުްރަނގަޅުކުރުަމކީް އަޅުަގނޑުްމިްހިނދުންްމިހިދަންްވެސްްސަރުކާރަށްްމި

ްައވަހަްށް ްީދގެން ްިއސްކަމެއް ްނުހަނު ްސަރުކާރުން ްރަނގަޅުުކރުމަކީ ްފެންވަރު ްހޮސްޕިަޓލްތަކުގަިއ ްއެހެން ްއަިދ މިއަދު؛

ްޢިއްް ްކަމެއް. ްފުރިހަމަެވގެްންކުރަންޖެހިފައިވާ ްކަންތައްތައް ްެއކަށައެޅިަފއިވާ ްބަޖެޓުގައި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްރައީސް ޒަތްތެރި

ްސުވާަލީކް ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓެްއ. ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްކަންތައްަތކެްއ ްގިަނ ްބޭނުންވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ދާނަމަ

ް ްސަރުާކރުގައި ްޓަކައި ްުފރިހަމަކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްމިްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުން ްހުރިތޯ. ްެއބަ ްޤާބިލުކަން އެވަުރގެ

ނޑުމެންނަްށް ނޑުމެންްމިްތިބީްބަލަން.ްއަޅުގަ ްހުރީ.ްއަޅުގަ ކަންތައްތައްްފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގެްކިހާްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއްތޯ

އްްުނވާްނަމަ،ްެއްއެނގޭްބަޖެުޓގަިއ،ްައޅުަގނުޑގެްދާއިރާްއަށްްހުރީްކޮންްަކންތައްތަކެްއކަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަންތައްތަް

ްއިދިޮކުޅް ްިޒންމާދާރުކުރުވުމަކީ ްކުރުވާނަން.ްސަުރކާރު ްލައްވާ ްކަންކަންްސަުރކާރު ްދައްކާަނން.ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ

ްފަހަތަކަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރުުމގަިއ ްއެކަން ްވާއިރު، ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިެބގެން ޕާޓީގައި

ްއަ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްނުޖެހޭނަން. ްމިންވަރުކުރެއްވުން. ްގޮތް ްހެޔޮ ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްއަބަދުވެސް ްއެދެީނ ނޑު ޅުގަ

ްޝުކުރިއްޔާް ްލިބޭނީ. ްއުފާެވރިކަން ްފާގަތިކަމާއި ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްދާނީ. ްއަބަުދވެސް ްކުރިއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަންް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންާދިއރު ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްބަޖެުޓގެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއަގންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ްބަހުްސގައި ްބަޖެޓް ްދެންނެވިގޮތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަށަމުން ޖަލްސާ

ްނިމެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްވަގުތާއިްމެންބަރުންނަށް ްނަމާދު ްގެންދާނަން ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ދެން
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ް ްހިސާބުން ްމި ްއަުރވަމުން. ްަވގުތު ްއަރުވަން.ްމިނެޓ31ްުފަރިއްކޮޅަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް ގެ

ްޢަލަިއކުމް.ްވައްސަލާމް

 

 ]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

 

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ނިންމެިވްްކުރަްއވައިބަޖެޓުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީންްދިރާސާދައުލަތުގެްބަޖެޓު،ްއަހަަރށްްލަފާކުރާްްވަނ2114ްަ`.ް

ް ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ްދާއިރާްމިްހިނގަމުން ްވިލުފުށީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްދެން ނޑު ްައޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ގެްދާ

ްރަޝީދު..ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެް

ްއައްސަލާ .`ް ްއާދެ، ްޝުކުމްޢަލަިއުކމް. ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަހ2114ްަރިއްޔާ ްބަޖެޓުްވަނަ ރުގެ

ް،ނަމަްައޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީްެޗއްްދަންނަވާފަހުގައިްބަޖެޓުްކޮމިޓީންްފޮނުއްވިްރިޕޯޓަށްްެއއްދިރާސާކުރުމަށް

ްރާއްޖޭގެްހުރިހާްކަންކޮޅުތަކެްއަގއިްމިްބަޖެޓުގެެރވިގެްންއަދިްމުޅިްަގނޑުމެންެގްތެރޭގައިްމަޝްވަރާކުވަރަށްްބޮޑަށްްއަޅު

ްެއުކލަވައި ްގޮތަށް ްމަންފާވާ ްބަޖެޓެްއކަްންއުފަލާލާބަޔާއި ްފާަހގައެްލާފަިއްއޮތް ނޑު ްހަމައެހެންމެ،ުކްއަުޅގަ ްކުރަން.ްއަދި

ްބަޖެޓުް ްްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްމިހާތަނަށް ްފުރުޞަތެއްްމެންބަރުންނަށްމިއީ ްމިފަދަ ް،ބަޖެޓުން

ްފާ ްފުރުޞަތެއް ްމިފަދަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމިފަދަ ްލިބިފައިއިތުވެދިބަޖެޓަށް ްވެސް ްއަހަރު ްހަތަރު ނުވާކަްންޔަ

ްއުފަލާްއަޅުަގނޑު ްމިްިމއަދު ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެން ްފަހަގަކުރަން. ްދިމާިވްްެއކު ްމިތާނަގއި ްިއއްެޔގައި ދަންނަވަނީ

ވަނީްވަރަށްްބޮުޑްްސަރުކާރުންްެވސްްުގޅިގެންްގެްތެރޭގައިްދިމާވިްމައްސަލައާމެންބަރުންް،މައްސަލައަކާްގުިޅގެންްވެސް

ްދީފަ ްބޭނުންފުދުލެއް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެ ްއަދި ްާދއިރާަތކަ. ްކަންތައްތައްްޅުވެަވޑަިއގަންނަވާ ްބޭނުންވާ ށް

ްފުރުޞަތުދީފަ ްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާްއިތުރުކުރުމުގެ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއެގޮތުން .

ްއެް ްވެސް ްމަްބޭފުޅުންނަށް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްމިހާރު ްދާއިރާތަކަްށ ްބޭފުުޅންގެ ްއިތުރުން މިލިއަނ151ްްްޝްރޫޢުތަުކެގ

ްއިތުރު ްއިތުުރކުރުމުގެރުފިޔާގެ ްދީފަްކުރުމެއް ްަސރުކާރުން ްވަނީ ްވެފުރުޞަތު ްދުވަހަުކ ްމިއީ ނޑުމެންނަށްް. ްއަުޅގަ ސް

ްފާ ްފެނިފައިވާ ްސަރުކާރުތަކުްނ ްއިތުވެދިަޔ ްނޫން. ްއިޚްލާޞްތެރިކަންްމަންޒަެރއް ްމި ްސަރުާކރުގެ ްމި އެހެންކަމުން،

ްމި ްމިއަދު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާދެންނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްމި ްފެނިގެންދާތީވެ ްކަންތައްތަކުން ެއުކްްވި

ްޝުކުރުއަޅުގަް ްކޮންމެްނުޑ ްބަޖެޓުން ްމި ްބޭނުްނވަނީ ްބަލައިލަން ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ދަންނަވަްނ

ްްނތައްތަކެްއކަންްރަްއޔިތުންނާކަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވެސްްބޭނުންފުޅުވާނެްއެްމެންބަރެްއެގްދާއިރާްއަށްްހުރީްކޮން
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ް ްއާދެ، ްމީގެހިއްސާކޮށްލަން. ްދާއިރާަގއި ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގިަންވެްްކުރީަގއިްެއގޮުތން ްވަރަށް ްބަޖެޓުގައި ސް

ެއްކަންތައްތަެކއްްމިއަދާްހަމަްައށްްވެސްްކުެރވިފަެއއްްނުވޭ.ްްބަެއއްްފަހަރުްޖެހިފައިްހުރޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްތައްްއައިޓަމު

ްމި ްހުރި ްހިތާމަ ްްކަމަކީ.ްއެެހންނަމަވެސްއީ ްުއއްީމދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޢުދުތަުކެގްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްޔާމީްނގެ ަރއީސް

ްއެބަ ްވިދާުޅވެފައި ްްތެރޭގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ 5ްްޮއތް ްނެރޭނެ ްނަތީޖާ ްައޅުަގނޑުމެްނ5ްްއަހަރަކީ ްކަމަށް.ްމިއީ އަހަރު

ނުޑެގްދާއިރާގެްބުރުނީގެްތަަރއްޤީްްއުފަެލއް.ންދާްވަރަށްްބޮޑުްލިބިގެމިއަދުްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްް އެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ

ް ްފެށިގެންއަށް ްއަހަރު ްއަންނަ ްއަދި ްއަމިއަހަރާ ްކަމަށް ްުއއްމީދުދާނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްެއގޮތުންްޅުަގނޑު ްއާދެ، ކުރަން.

ްއާބުރު ްއިންޖީް؛އިންޖީނުގެްްނީގެ ްއަވަހަށް ްފެށިވަަރށް ްމަސައްކަތް ްލިބިފަކަމުްގެންދާނެނުޭގގެ ްވަނީ ްޚަބަރު ްއުފާވެރި .ްގެ

ްބު ްހަމައެހެންމެ، ްޤާއިމުއަދި ްނިޒާމް ްނަރުދަމާ ްމިރުނީގެ ްއިރާދަުކރެވިްއޔާ ްމަސައްކަތް ްއަހަރުްްކުރުމުގެ އަންނަ

ްފެިށގެ ްބަޖެޓުކުރީކޮުޅގައި ްހަމައެހެންމެ ްައދި ްއެބަންދާނެ. ްބަނދަރު ްބުރުނީގެ ްވެސްްްގައި ްމަަސއްކަތް ްއެ އޮްތ.

ްފެއިރާދަ ްކުރެްއިވއްޔާ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްއަންނަްށިގެންާދނެ. ްވެސް ްމަސައްކަތް ްމަރުކަޒެްއެގ ްޒުވާނުްނގެ ބުރުނީގެ

ނޑުްއަހަރުަގއިްފެށިގެންދާނެ ވަންާޏްްފުއްޓަށްްބަލައިލާްކަމަށްުއއްމީދުކުރަން.ްއަދިްހަމަްވިލުްކަމަްށްވަރަށްްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ނާމީްއަށްްފަހުަގއިްވަަރށްްދަތިްއުނދަގޫްހާލަތުަގއިްީމހުންްދިރިއުޅެމުންދާްރަށެއް.ްުފއްަޓކީްސުވިލު؛ްމިހާރުްވިލުފުށީގައިް

ްމަގުަތކުގެ ްރަށުގެ ްއެއަްށވުރެްއެ ްފެށިފަ.ްމިްސަރުކާރުން ްވަނީ ްމިހާރު ްްމަަސއްަކތް ްއެކަން ްސްޕީޑެްއގައި ކުިރއަްށްބާރު

ްވިގެން ްމިއީ ްއެހެންކަމުން، ްލިބިފަ. ްވަނީ ްޚަބަުރ ްއުފާވެރި ްބޮލުދާނެކަމުގެ ްވަރަށް ްލިބިގެންދާނެ ްަރއްޔިތުންނަްށ ުޑްފުށީ

ްހަމައެހެންމެ،ް ްއުފަލެއް.ްއަދި ްދަތިތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމަސްވެރިންނަށް ްވޭ.ްމިހާރުގެ ްމައްއެބަ ްގޮތް.ްނެރުގެ ްހުރި ސަލަ

ް ްއެއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތް ްއެ ްވަނީ ްއާމިހާރު ްހަވާލުކުރެވި ްމަސަްއކަނެރެްމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ްެކނޑުމުގެ ްފަށާފައް .ްތް

ްެވގެންދާނެކަން ްފަސޭހަތަކެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްވިލުފުށީ ްވެސް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްޝަްއކެއްް،އެހެންވީމާ، ްހަަމްހަމަ ނެތް

ްވަޙީ ްރައީސް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްސަރުޤަބޫލުކުރަން. ްުދގެ ްވަނީ ްުޔނިޓ111ްުކާުރން ެންއަަޅއިދޭްަގއިވިލުފުށީްަހއުސިން

ކަމަށްްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްަގއިްފެށިގެންާދނ2114ްެިވއްޔާްާއދެ،ްއެްމަސަްއކަތްްއިދާރަކުެރއް.ްކަމަށްްވަޢުދުެވވަަޑއިގެންފަ

ްުއއްމީދުކު ްބަޖެޓުްބޮޑަށް ްއަހަރުގެ ްވިލުްަގއިރަން.ްއަިދްމި ްސްޓޭޝަން ްޮޕލިސް ްބަޖެޓުެވސް ަގިއްފުށީގަިއްޤާއިމުކުރުމަށް

ްއެވޭހިމަނާފައި ްވީމާ، .ް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްވެސް ްއުކަން ްއުފަލާަކމަށް ްވަރަށް ްއަދި ްމިއަުދްްއްމީދުކުރަން. ެއކު

ްޝުކުރުްވަރަށްް،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްހުރެ ްފިޔަވަޅުމަތީ ްމި ްބޭފުޅަކަށް ްގެމަނަފުށީްޚާއްޞަ ްއެއީ ްބޭނުންވޭ. ދަންނަވަން

އަޮތޅުްްތ.ްފުޓްބޯލްްއެސޯިސޭއޝަންގެްފަރާތުންް(ެއފް.އޭ.އެމް)ް.ްއާެދ،އަޙްމަދުްރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްއިލްހާމުދާއި

ްްވިލުފުށީަގއި ްއެޅުމަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް ނޑެއް ްދަ ްހަމަޖައްސައިދެްއވާފަްފުޓްސެލް ްވަނީ ްއެކަން ްވިލުފުީށްޓަކައި .ްމިއީ

ްބޮްގެޔިތުންރައް ްވަރަށް ްލިބިގެންދާ ްުޒވާނުންނަށް ްެއކަމަށް ްުކރިއެރުމެއް. ްރަޑު ްއެފް.އޭ.އެމްގެ ީއސެްއެގްޓަކަިއ

ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްހައިސިއްޔަތުން ްޒުްްވަރަށް ްނަމުގަޔާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްވިލުފުށީ ްނަމުަގިއްއެކު ވާނުންގެ

ްޝުކުރު ްލިބޭނެްމިއަދު ްބޯފެން ްސާފު ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްއުފަލެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުމަކީ
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ްހަމަޖެހިގެންްެވސްްއިންތިޒާމު ްވިލުފުއްޓަށް ްތެރޭަގއި ްައހަރުގެ ްޔަް،ނެކަންދާމިއަންނަ ނޑަށްްއެ ްއަުޅގަ ްވެސް ީޤންކަން

ްލިބިފަ ްވަނީ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްފުރިހަމަމިއަދު ްވެސް ްެއކަން ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްހަމައެހެންމެ،ް. ްއަދި ެވގެންދާނެ.

ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޑިފުށީގެްރައްޔިތުންނަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލާ ްދަތިކަމުގެމަޑިފުއްޓަށް މައްސަލަްްކުރިމަތިވެފަިއާވްބިމުގެ

ް ްޓަކައި ްހޯަދއިދިނުމަށް ްހައްލެއް ްއޮތްއަށް ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްަމޝްރޫ ްހިްއކުމުގެ ްމިއަުދްބިން ްއުފާ ކަުމގެ

ކުރުުމގެްމަސަްއކަްތްމިއަދުްެވސްްމަޑިފުީށގައިްުކރިއަށްްދާތީެވްމިްސަރުކާރަށްްއަދިްެއްމަސަްއކަުތގެްސާރވޭ،ްލިބިގަނެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްުޝކުރުްެއކުްްވަރަށް ނޑު ްމަޑިފުށީްއަުޅގަ ްައވަހަށް ްވަރަށް ްއިދާަރކުރެިވއްާޔ ްބޭނުންވޭ. ދަންނަަވން

ް ްފެށިގެންދާނެ.ބިންހިއްކުމުގެ ްނަރުދަމާްނިޒާމު،ްްމަޝްރޫޢު ްހަމަ ްކުރީކޮުޅގަިއްއަހަްމިއަދި ްއަހަރު ްއަންނަ ްނޫންނަމަ ރު

ް ްެވސްވެސް ްމަސަްއކަތް ްއަދިްމި ްއުއްމީދުުކރަން. ްކަމަށް ްއާްފެށިގެންދާނެ ްއަހަރުްހަމަ ްމިދިޔަ ްގައިްބަޖެޓުްްބަނދަރެއް

ްއަހަރުެގްބަޖެޓު ްމި ްއޮތް.ްއަދި ްްގައިވެސް ްބަޖެޓުގައ2114ްިވެސް ްއަހަރުގެ ްއެބަްަވނަ އޮތް.ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްްވެސް

މިދިޔަްކަތްްވެސްްމަސައްްްން.ްައދިްހަމަްޕޮލިސްްސްޓޭޝަނެްއގެކަމުގައިްއުއްމީދުކުރަމަސަްއކަތްްެވސްްކުިރއަށްްދާނެްއެ

ްބަޖެޓު ްއޮތްއަހަރުގެ ްް.ަގއި ްބަޖެޓުައދި ްއެބަްގައިމިއަހަރު ްްވެްސ ްއިރާަދކުރެިވއްާޔ ްކުީރކޮުޅގ2114ައޮތް. ްެއްގެ އި

ްފެށިގެން ްވެސް ްމަޑިފުށީމަސައްކަތް ްމަރުކަޒެއް ްޒުވާނުންގެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ްކަމަށް ގަިއްާދނެ

ްބަޖެޓުް ްކަމަށް ްއެބަގަިއްހިމެނިބިނާކުރެވޭނެ ްެއްްފައި ްކަްމަސައްކަތްއޮތް. ްދާނެ ްކުރިއަށް ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މަްށްވެސް

ްބަޖެޓު ްެއއީ ްޤަބޫލުކުރަނީއުއްމީދުކުރަން. ްކަމަށް ްނޯންނާނެ ްދަތިކަން ްްެގ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްރުފިޔާްމިލިއ311ްަޔޫތު ން

ްޢަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވާފަهللاްބްދުމިއަދުގެ ްވަނީ ްޔާމީން ްބޮޑުް. ްވަރަށް ްލިބޭ ްުޒާވނުންނަށް މިއީ

ހުރިްމަޝްރޫޢުތައްްފެށިގެންދާނެކަމާްމިގޮތަށްްުގޅުންްވެްސްުޒވާުނންނާްަގއިކުރިއެރުމެއް.ްރާއްޭޖގެްހުރިހާްކަންކޮޅުތަެކއް

ް ްަޝއްެކއްނެތް. ްފެށިގެންއެދޭތެރޭގައި ްއިރާދަކުެރވިްއޔާ ްދިޔަިމގިްއޔަަކން ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްކަމުަގއިްބަލައިލިްށްާދނެ.

ްމިއަހަރުވި ްއިރާަދކުރެިވއްޔާ ްދިޔަިމގިލީަގއި ްމަސަްއކަތްްް،ޔަސް ްމިސްކިތެްއގެ ްކުރީކޮޅުަގއި ްއަހަރު ްއަންނަ ނޫންަނމަ

ްބަޖެޓުް.ފެށޭނެ ްއަަހރުގެ ްިމއަންނަ ްވެސް ްަބޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްމަސަްއކަތްްްަގއިއަދި ްނަރުދަމާގެ ްދިޔަިމގިލީ ވެސް

ް ްހިމެނިފައިވާކަން ްްއުފަލާްެއއީ ްކަެމއް. ްބޭނުްނވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްުޒވާނުްއަދިއެުކ ްުޒވާނުންނަށް ންގެްހަމައެހެންމެ،

ނޑުްއުއްމީދުކުރަންްުޒވާނުންގެްމަރުކަޒެއްްދިޔަިމގިލީަގއިމިލިއ311ްަމިނިސްޓްރީގައިްއޮތްް ްންްރުފިޔާގެްތެރެއިންްއަުޅގަ

ްބިނާކުެރވިގެން ްވެސް ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްަކމަށް. ްހަދާނެ ްދިޔަމިގިީލގަިއްމިހާރުވެސް ްފެންވަރަކަށް ްރަނގަޅު މަ

ް ްއިންޖީނުގެެއއް ްހުރި.އެޅިފަިއ ްވަނީްއެަބ ްއިންޖީނުގެ ްްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނިމިފަ. ްގާތްަގނަޑކަށް ތަނަށްްްއެްިމހާރު

ްޖަނަރޭޓަރާ ްއިންޖީނުގެްބޭނުންވާ ްެއ ްްށްއަްއަދި ްމަބަދަލުވުުމގެ ްކޮށްދޭނެކަމުގެ ްސަރުކާުރން ްމި އުއްމީުދްސަްއކަތް

ްއެބައަ ްދިޔަމިގިއްޔަްޅުަގނުޑގެ ްޮގވާލަން ްސަުރކާރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިމަިތވެފަިއވާއޮތް. ްވީާހވެްސްމައްްށް ސަލަތަކަށް

ްްއަވަސް ްއިތުރުކުހައްލު ްސްކޫލަށް ްދިޔަމިގިލީގެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްވަނީްްރަންހޯދައިދިނުމަށް. ްކްލާސްރޫމުތައް ޭބނުންވާ

ް ްހިމެނިފަ. ްއެކައެބަޖެޓުގައި ްފުރިހަމަހެންީވމާ، ްެވސް ްއުއްމީދުކުރަން.ްްދާނެންވެގެން ްއަޅުަގނޑު ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ކަމަށް
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ްމި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްޖުމްލަ ްވަރަށްްްއާދެ، ްވެސް ްކަންކޮޅުތަކަށް ްހުރިހާ ރާއްޖޭގެ

ްބަޖެޓެ ްގެނެސްދޭނެ ްބަޖެޓުގައިއުފާވެރިކަން ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަންތައްތަްއް ްއެހެްންްއްނެްތ ވެސް

ްއުްއައިޓަމު ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމަށް ްކުރެވޭެނ ްަކންތައްތައް ްއެ ްތެެރއިން ްތަުކގެ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ިމްއްމީދުކުަރން.

ް ްބަޖެޓަކީ ްއިންޞާފުވެިރކަމާއިއެންމެމީ ްަމއްަޗށް ްއެްއކޮކަހަމަހަމަްންގެ ްމާ ްބަޖެޓެއްކަން ްއޮްތ ްެއކުލަަވއިލާަފއި ވެްސްށް

ްއުފަލާއަޅު ްމިްަގނޑު ްމީހުން ްބަެއއް ްފާހަަގކުރަން. ްފާުޑކިޔާނެްެއކު ްފާޑުކިް.ކަމުގައި ްބޭރުން ްައުޑްއެތެރެއިްނނާއި ާޔ

ްއެހެންނަމަވެސް ްިއވޭ. ްއެބަ ްއެހެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްސަރުކާރަކީ ްއެކަމާްްމި ްބުނުމަކުން ްއެއްެޗއް ްމީހަކު

ް.ްޭއގެްބަދަލުގައި....ސަރުކާރެއްްމީއްލުްގެނެްސދޭނެްހަްނެްސަުރކާރެއްްނޫން.ްއެްކަންކަމަށްކަންބޮޑުވާ

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްނޮ

ް ްރައީސްއާދެ، ްޢިްއޒަތްެތރި ްބަޖެޓުޝުކުިރއްޔާ ްމިައހަރުގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްބަޖެޓުގެްއެކުް. ްއަޅުަގނޑުމެން ލަަވއިލެޭވިއރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަހުސްއަްބަހުސްގައި ްއެހެނިހެން ްފަދައިންްތަުކގައިދި ްވާެނ ްދަންަނވާފައި ްވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެް،

ްމި ްދިމާވެފައި ްއަށް ްއިޤްތިްރާއްޖެ ްއިލްމުވާ ްއިޤްތިޞާދީ ްހާލަތަކީ ްފްލޭޞާދީ ްސްޓެގް ްިވދާޅުވާ ޝަނެްއްވެރިން

ް ްތެރެއަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްްމިއައިްސގެން ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްެއއީ ްއާދަޔާއުޅެނީ. ޚިލާފަށްްްއިްނފްލޭޝަން

ްއިތުރުެވގެންދާއިުރގައިް ްއިކޮނޮމިކު؛ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެހެްނނަމަވެސް ްެވގެންދަނީްްގްރޯތެްއ ްނަތީޖާއަކަށް ނުފެންނަނީ.

ްހާލަތަކުންް ްއިޤްތިޞާދީ ްެވގެންދޭ.ްެއފަދަ ްެއއްަޗކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްތަކުލީފު ވަޒީފާތަްއްމަދުވެ،ްަރއްޔިތުްންއުފުލަންޖެހޭ

ްގެންގުޭޅް ްަފއިސާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްަވގުތު ްމި ްޓަކައި ްއަރަިއގަތުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތްތަކަކަްށް ްހަރުދަނާ ްަވރަށް ްޕޮލިސީ ްމޮނިޓަރީ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްނަމަ ްދަންނަވާ ްގޮަތކަްށ ްއެހެން ނިޒާމުތައް؛

ްމިއަދު ްބެލެހެއްޓެން. ްޕޮލިސީ ްމޮނިޓަރީ ްއެބަްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަތިތައް ްލިބުމުގެ ްޮޑލަރު ްރާއްޭޖގައި ނޑުމެންގެ ައޅުގަ

ްއެހެންނަމަެވްސް ްެޓގުކޮްށގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޑޮލަރު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހައްލުނުުކރެވޭ ްދަތިތައް ްމި ހުރި.

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއުފެދިފަ. ްވަނީ ްމި ްމާކެޓެއް ްބްލެކު ްޑޮލަރުގެ ްނުލިބޭ. ްގަންނާކަށް ްޑޮލަރު ްވަރަްށްބާޒާރުަގއި ްބާޒާރަށް ންގެ

ްތެރެއިންް ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔާ ްދިވެިހ ްވަރަކަށް ްބޮޑުވި ްއަދަދު ްބަޖެޓުގެ ްނެރެންޖެހޭ. ްއެބަ ްރުފިޔާ ްދިވެހި ްއަދަދަކަށް ގިނަ

ނޑުމެންަނށް.ްއެހެންވީމާ،ްޭއގެްއާޚިރުް ލާފައިްއައިސްްއިޤްތިޞާދުގެްތެރޭގައިްޭއގެްމަލްޓިޕަލްްއިފެްކޓުްފެންނާނެްއަޅުގަ

ްޑޮލަރަކަށްްނަތީޖާއަކަ ްނިމޭނީ ްވިޔަފާރި ްރުފިޔާގެ ްމި ްދުވުން. ްފަހައި ްޑޮލަރު ްއެއް ްރުފިޔާ ްކޮންމެ ްމިއިން ްވެގެންދާނީ ށް

ްޤައުމެއްގެް ްއެހެން ްނުވަތަ ްޗައިާނ ްފަހަރެއްގައި ްނޫންނަމަ ްގަނެގެން. ްމުދާ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްޑޮލަރަށް ްމި ވެގެން.

ްބޭ ްހިނަގއިދާނެ. ްބަދަލުވެގެން ްމި ްވެސް ްއަށް ްހާލަތުގަިއްފައިސާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބަދަލުެވގެން. ްއަށް ްފައިސާ ރު

އަޅުަގނޑުމެްނގެްއިޤްތިޞާދުްއޮތްއިުރގައިްއުފެދޭްސުވާަލކީްމިތާނގައިްހަމަްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވެސްްއެބަް

ްނެތޭ.ްިޞއްީޙްމަރުކަ ްެނތޭ.ްބަނދަރެއް ްއެްއްނެތޭ.ްކަރަންެޓއް ްނެތޭ.ްނަރުދަމާ ްނެތޭ.ްްސކޫލުެގްވިދާޅުޭވްފެނެއް ެޒއް
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ްއުފައްދަންް ްދެން ްވާހަކަެއއް. ްއެނގޭ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވާހަކަތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްނެތޭ. ފުރާޅެއް

ނޑުމެންް ނޑުގެްބަޖެުޓެގްްގޮުތގައިްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްްބަދަލުުކރެވޭނެހޭްއަުޅގަ ބޭނުންވާްސުވާަލކީްމިްިވސްނުންްއަުޅގަ

ްިވސްނަ ްވިސްނުން ްިވސްނަިއގެން.ްމި ްވިސްނުން ްމި ްގޮތުަގއި ްބަޖެުޓގެ ްދާއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ިއގެން.

ްގޮތުަގިއް ްބަޖެޓެއްގެ ްގޮތުގައި،ްދައުލަތުގެ ްބަޖެޓެއް ްރަނގަޅުކުރެވޭީންޤައުމީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްމި ނުކުރެވޭނެ.

ޅުަގނޑުމެންނަށްްބަދަލުކުެރޭވނީްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންގެްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވިސްނުންްަބދަލުކުރެވިގެން.ްެއްިވސްނުންްއަ

ް ްއަކީްމީގެ ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްފުރިހަމަކޮށްދެވިގެން.ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިްރެވެނިއުްމެޝަރޒްތައް 4ްތެރޭގައި

ްހުށަހެޅުއްިވއި ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިބްރާހީމް ްާޤސިމް ްއޮނަރަބަލް ްކުރީަގއި ްއަހަރު ބިލިއަްނ12ްްުރގައި

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ބިލިއަންްޮޑލަރުގެްބަޖެޓެއްްހުށަހެޅީމާްބައެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުނ1ްްްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއް؛ްއޭރުްެއއީ

ްމިއަުދް ްނަމަވެސް ްބުނެ. ްކަމަށް ްނުލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްެއ ްހެއްެދވި، ްހޯްއޮގވާ ްިތްއބަވާ ްމާލަމުގައި ޖަލްސާކުރާ

ްދުް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 1ްްވަުހ ްލިބޭ؛ ްއެބަ ްމިއަދު ްވިސްނީމާ ްވިްސނުން ްރުފިާޔގެ ްޑޮލަރުެގ1ްްބިލިއަން ބިލިއަން

ް ްވިސްނީމާ ްލިބޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކަންތައްަތްއ1ްްވިސްނުން ްއެބަ ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާވވަރަށް ްޑޮލަރަށް ބިލިައން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްމެދު ްކަންތައްަތކާ ްއެ ްހާސިލްކުެރވޭނީ ްހާލަތުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަޤއުމެްއގެ ްކަލާނގެ ްވިސްނީމަ. ން

ްވަގުތުގަ.ް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްބަދަލުކުރަން ްއެގޮތަށް ްހާލަތު ްވިސްނުމުގެ ްމީހުންގެ ްަޤއުމެްއެގ ްއެ ބަދަލުކުރައްވަނީ

ްއުް ނޑުމެންނަކަށް ްައުޅގަ ްމިއަދު ްމަސައްކަތްކުރީމަ. ްކަމަށް ްއެ ްެއއްްބޭނުންވެގެން ްސަލްވާ ްއާއި ްމަންނާ ޑުން

ްއެހެްނވީމާަވއިބާއް ްނުލަްއވާނެ. ްިއޤްތި، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅުކުރަންމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންްްޞާދު ބޭުނންވެއްޖެްއޔާ

ްމޮނިޓަ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ްޖެހޭ ްފިސްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޕޮލިސީ، ްަޓކަރީ ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްޕޮިލސީ އިްކަލް

ްއަުޅގަް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްބަޖެޓުކަންްމަސައްކަތްކުރަން. ްދައުލަުތގެ ްމިއީ ްދުރަްށ ްވުރެ ްބަޖެޓަށް ނޑުެގ

ނޑުމެްނެގް ނޑުމެންެގްވިސްނުންތައްްވިސްނަން.ްެއހެންވީމާ،ްއެކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްމިއަދުްއަުޅގަ ޤަބޫލުކޮށްގެންްއަުޅގަ

ނޑުމެންްރަނަގޅަށްްދެނެގަނެ،ްއެްބޭނުންކުަރންްއެ ބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރާއްޖޭަގއިްހުރިްގުދުރަތީްވަީސލަތްތައްްއަުޅގަ

ްއެްއވަރޭ؛ް ްވާނީ ްގާަގނެޑކޭ ނޑެކޭ ްރަންގަ ްއޮންނަންޏާ ްަތޅުލާފައި ްލައި ްއަށް ްއޮންނަންޏާ،ްއަލަމާރީ ރައިސް.ްަވޅުލާފައި

ްވާހަކަ.ްމިއަދުް ްޢިބްރަތްތެރި ްކިޔާ ނޑުމެން ްވާަހކަތައް.ްއަުޅގަ ްދައްަކއިުއޅޭ ްުކޑައިުރއްސުރެ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަސީލަްތތައް ްލިބެންހުރި ްއާމްދަނީ ްގުދުރަީތ ްދެންނެވި ްމި ްހުރި ްރާއްޭޖގަިއ ގެ

ްކުަޑެއްއް ްމިންވަރު ްބަރޯސާވެފަިއވާ ްއިޤްތިޞާދަށް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްހެދިގެން ްވަސީލަތްތަކަށް ްލިބޭ އާމްދަނީ

ް ްއަްށ ްސުނާމީ ްމިއ9ްަނުކުރެވޭނެ. ްެވގެންދާއިުރަގއި ްޙަޤީޤަތަކީްއަހަރު ްއެނގެންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ދު

ްަޤއުމުތަުކެގް ްަތރައްޤީވެަފއިވާ ްުކޑަކޮށް ްލިސްޓުން؛ްއެންމެ ްޤައުމުަތކުގެ ްއަންނަ ްތަަރްއޤީވަމުން ްރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިސްޓަށް ްޤައުމުތަކުގެ ްއަންނަ ްއުނިކުރެވި،ްތަރައްީޤވަމުން ްއ2114ްަލިސްޓުން ްއަހަރު ްގޮތަށްްވަނަ ރާ

ް ްޚާއްޞަ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއޮތީ.ްުސނާމީގެްސަބަބުން ނޑަައޅާފައި ްކަ ްާދއިރާަތކުން ްމާލީ އަހަުރގ3ްްެބައިނަލްއަޤްވާމީ
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ްލޯނުތަކާއިް ްލިބެމުންދިޔަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްކުރިން ްރާއްެޖއަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްނަމަވެސް ްދިން މުހުލަތެއް

ނޑުމެންގެްާރއްޖެްއަށްްވުރެްމާްނިކަމެތި،ްހިލޭްއެހީއާ،ްއޭރުްލިބުނުްކު ޑަްއިންޓްރެސްޓަކުްނުލިބޭ.ްކީްއވެގެންތޯ؟ްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްތިބި. ްއެބަ ްދުނިޭޔގައި ްޤައުމުތައް ްބޭނުންވާ ްއެހީތެރިކަން މާ

ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބިނާވެގެން ްމަްއޗަށް ްއިޤްތިޞާދެްއގެ ނޑުމެްންްއަމިއްލަ ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް ްބައްޓަންކުެރވޭނެ ކުރިއެރުން

ްއެނޭގް ްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވިސްނޭނީ؛ ްވިސްނުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމޭރުމުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވާންޖެހޭ. އެބަ

ްމިއަުދް ްގޮތަކީ ްދިމާވާ ްބަލައިލާއިރުގައި ްބަޖެޓުކުރަން ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްބޮޑުކޮށްގެން. ްބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅު ްބޮލަކަށް ްކޮންމެ ްބަލާއިރުގައި ްނިސްބަތުން ްާއބާދީގެ ްރާއްޖޭަގއި ްއެބ92ްްަަގނޑުމެްނގެ ްދަރަންޏެއް ްރުފިޔާގެ ހާސް

ނޑުމެންްކޮށްްނިންމީމާ،ްމާދަމާްކޮންމެވެސްް އޮތް.ްދެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިްމިްދެންނެވިްބަހުސްްއަޅުގަ

ްއޮންނަނީ ްވާަހކަ ްމި ްސުރުީޚގައި ްނޫހެއްގެ ްބޮލަށް ްރައްޔިެތްއގެ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްބޮލަށް؛ ްމީހެއްގެ ްކޮންެމ ްދަރަނި .92ް

ްަރއީސް.ް ްއަރައިފިޭއ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްރުފިޔާ ްއެރުމަކ92ްްީހާސް ްބޮލަށް ްމީހެއްގެ ްކޮްނމެ ްދަރަންޏެއް ްރުފިޔާގެ ާހސް

ނޑުްޤަބޫެލއްނުކުރަން.ްދަރަނިްއޮންނާނެްތަރައްޤީވަމުންްއަންނަްމެދުްފަންތީގެްޤައުމަކަްށްބޮޑުްއަދަެދއްްކަމަކަްށްައޅުގަް

ްޖެހޭް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވގުުތ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްަޤއުމުތަުކގަ. ްއަންނަ ްތަރައްީޤވަމުން ްގޮތުްނ އިޤްތިޞާދީ

ްެއކަމަށްް ްރަނގަޅުކުރަން. ްއިންޖީނުަގނުޑ ްހިނގާނޭ ްކުިރއަްށ ްއިޤްތިޞާދު ްޓަކައި ްކުިރއެރުވުމަށް އިޤްތިޞާދު

ްއި ް%އަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެ ްހޭދަކުރަނީ ްބަޖެޓުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަޢުލީމަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ 12ްްނވެސްުޓކުަރން

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޖަޕާނުްކަހަލަްޤައުމުތައްްކުރިއަަރއި،ްތަރައްޤީވުުމގައިްއެްަޤއުމުތަުކންްތަޢުލީމަށްްކުރާްހޭދަްމިއީް

މުޅިްބަޖެޓުގެްވިސްނުންްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްވަނީްހުރިހާްްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭނެްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީާމ،

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވެސްްފޮއްޓަކަށްްލައިްތަޅުލެވިފަ.ްމީޑިޔާްވެސްްފޮއްޓަކަށްްަލިއްތަޅުލެވިފަ.ްއިންތިޚާބުތައްް

ނޑު ެމންނަށްްމިްގެންގުޅެވެނީ.ްޭއެގްކައިިރވަމުންްއަންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްބަޖެޓުގެްިވސްނުންްމިހާްކޮށިްގޮތެްއގައިްއަުޅގަ

ނޑުމެްންވިސްނަންެވއްޖޭ.ްއޭރުންޭން ބަދަލުގައިްބަޖެޓުގެްވިސްނުންްއަޅުަގނޑުމެންްތަންކޮެޅއްްއިލްމީްލެވެލެއްަގއިްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްދެވޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމުްކުރިަޔށްދެވޭނެްބަޖެޓެއްްއަުޅގަ

ް

ްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްްރުްދެކުނުްދާހެންވޭ

ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑވާެނ2114ްްޝުކުރިއްޔާ ްބަލައިލާއިރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްޭއގައިް ްއިޞްލާެޙއް. ްޒިންމާދާރު ްވަރަްށ ްެއއީ ްދެޭކގޮުތގަިއ ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހަޅާފަ. ްހުށަހަޅަނީ،ްްއިޞްލާޙެއް ނޑު އަުޅގަ

ްެއްއވެްސ3.4ްް ްވާތީެވ،ްޭއގެ ްއެްއޗަކަށް ްއޮތް ްލިބެން ްފާސްކޮށްގެން ްޤާނޫނު ްއަދި ްއަހަރު ްައންނަ ްއަކީ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްވެްސް ްަގވަރުނަރު ްއެްމ.އެމް.އޭ ްއަދި ްވެްސ، ްމިނިސްޓަރު ްފައިނޭންްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް ްއޮތް ޔަޤީންކަމެއް

ްލިބު ްވަނީ ްވިދާޅުވެަފއި ްއޭގެތެެރއިން ްއެހެންވީމާ، ްގާތީ. ްނުލިބުމޭ ްވުރެ ނުޑ2ްްމަށް ްއަުޅގަ ްއުނިކުރަން ބިިލއަން
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ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްނޫން. ްނެތިެއއް ްވެސް ްސަބަބުތަކެއް ްދަންނަވަނީ ްމިހެން ްދެން ްވަނީ. ހުށަހަޅާފައި

ްމަސައްަކތްކޮށް،ްެއްނުލި ްހޯދަން ްފައިސާ ްހެދީމަ،ްނެތް ްމިހެން ްފައިާސްދެކޭގޮުތގައި ްކަންބޮޑުެވގެން ްަފހުން ބި،ްއެންމެ

ޖަހައިފިއްޔާްެއއިންްވާނެްގޮަތކީްފައިސާގެްައގުްެވއްޓި،ްިއންފްލޭޝަންްއައިސް،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްޑޮލަުރގެްައގުްވެސްް

ްއަ ްހައެއްކަ ްމިދިޔަ ްތަޖުރިބާ ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްބުއްިދވެރި ްއެހާ ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ހަރުްއަރަިއގެންދާނީ.

ްބޮޑުް ްމާ ްކަމަކީްޑިމޮކްރެސީއަކަށް ްއަނެއް ްދެންްފެންނަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކޮށްފިން.ްކޮންމެއަކަސް ތެރޭ

ްވަރަށްް ްއެކަީށގެްނވާ ްނެތް ްމުައއްސަސާތަކަްށ ްމިނިވަން ްދަންނަވަީނ ްމި ްއެހެން ްެނތް. ްބެހެްއޓިފައެްއ ފަރުވާލެއް

ނޑަްށްފަންޑުކުރެވިފަެއއް.ްމިްމައްަސލަްބަޖެ ނޑުމެންްނެގިން.ްއެްވާހަކަަތއްްއަުޅގަ ޓްްކޮމިޓީގައިްވަރަށްްހޫނުކޮށްްއަުޅގަ

ްތެރޭގައިް ްބަހުސް ްމިއަދުގެ ްގޮްސ، ްދެކެވެމުން ްެވސް ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފުދޭވަރަކަށް ްމިހާރު ހީވަނީ

ްމި ްމިސާލެއް ްަގދަ ްކުލަ ްވަރަށް ްހަމަ ްދެެކވޭ.ްޭއގެ ްއެބަ ްވާހަކަަތއް ްމި ްސަތޭަކްްވެސް ްބޭނުންވާ ްއިމާރާތައް މަޖިލީހުގެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެހެްނނަމަވެސް ްުނވި. ްގޮެތއް ްލިބޭ ްވެްސ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްސާީޅހެއްހާ ްސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާ،

މިިލއަނަށްްފުއްމައިގެންްގޮއްަސ311ްްމިލިއަންަގއިްހުރިްބަޖެޓެއް،39ްްފާހަގަކޮށްލެވޭްމިނިސްޓްރީެއއްެގްޢާއްމުްބަޖެޓްް

ްވަރަށްްއޮ ްބަޖެޓް ްފަރާތުގެ ްވެރިކަްނކުރާ ްނުވަތަ ްއެއްޗަީކްއެގްެޒކެިޓވް ްއުޅޭ ްމި ްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން ްތަން ތް

ްެއީއް ްއިންސްޓިއުޝަންަތއް؛ ްއުފެއްދި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާއިމުކުރަްނ ްޑިމޮކްރެސީ ްއެހެންނަމަވެސް ްބުރަވެފައޭ. ބޮޑަށް

ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްމަޖިލިސް ްއެްއްރައްޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑަށް ްުމއައްަސސާތައް. ްމިނިވަން ްއަދި ްދާއިރާ ްޝަރުޢީ މެްނގެ

%ް ްއޮީތ ްއެނގިފައި ް%11ްކަލްކިއުލޭޝަަނކުން ްބަޖެޓުެގ ްނާރާ، ްެވސް ްމިނިވަްނ11ްްއަށް ްނާަރއޭ ވެސް

ްައޅުގަް ްެއއީ ްއެހެްނވީމާ، ްމުއައްސަސާތަކަށް. ްމިހިރަ ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްޑިޮމކްރެސީ ްނުވަތަ ނޑުމެންްމުއައްސަސާަތކަށް

ްވެްސްދެކެވުނު.ްއެހެންނަމަވެސްް ްވާހަކަ ްވެްސްކުރިން.ްވަރަށް ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމެއް.ްއެކަމަށް ކަންބޮޑުވާ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްާފހަގަކޮށްލަން ްއަުޅގަޑު ްދެން ްނުވި. ްޮގތެއް ްލިބޭ ްކުރިއެރުމެއް ްބޮޑު މާ

ްއިޤްތިޞާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޒާތުގެްފެންނަނީ ްބަންދުވާ ްބޮޑަށް ްއަނެއްާކވެްސ ްިއޤްތިޞާދަކުން ްއޮތް ްހުޅުވިފައި ދު

ްއެއީް ްތަނޭ. ްޖެހޭ ްފަހަތަށް ްއަނެއްާކވެސް ްޒާތަކަށް ްކަހަލަ ްބުނާ ްއިކޮނޮމީއޭ ްކޮާމންޑު ްނުވަތަ އިޤްތިޞާދަކަށް

ްދަންނަ ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލާނަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޭގެތެެރއިން ްަކމެއް. ްކަންބޮުޑވާ ްރާއްޖޭގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ވައިލާނަން

ް ްސަރުކާެރއް ްއާމްދަނ2118ްްީއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްލިބޭ ްއަށް ްާރއްޖެ ްއޭރު ްޤާއިމުެވގެންދިޔައިރު ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ބިލިއަނަށްްވެސްްނާރާ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމިްއޮތީްފެންނަން.ްޓެކްސްްއިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށ5ްްްގާތްަގނޑަކަށްް

އެބަްިލބޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްޑަބަލްކުެރވިއްޖެ.ްއެްއވެސްްަބޔަކުްޤަބޫެލއްނުކުރޭްދައުލަުތގެްއާމްދަނީްްބިލިއަންްރުފިޔ8.5ްާ

އެހާްމައްޗަށްްގެންދެވޭނެްކަމަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެކަންްވެސްްކުެރިވއްޖެ.ްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުންްވެސްްމިސާލަަކްށް

ް ްއޮތީ ްއެ ްލަފާކޮށްފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ 3ްްމިއަހަރަށް ްގޮުތގައި ްގްރާންޓުގެ ްއަދި ްރުފިޔާ. މިލިއަން.258ްްބިލިއަން

ބިލިައންްރުފިޔާްދައުލަތަށްްލިބޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްޑެފިސިޓެްއްއެަބްއުފެދޭ.ްއެހެންނަމަވެްސްެއ15ްްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަް
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ްވުރެ ްވުމަށް ްެއކަން ްއެހެންވެ ްދައްކާފަ. ްއޮތީ ްމި ްވާަހކަތައް ްގޮތުގެ ްފައިނޭންސްކުރާނެ ްގާތްކަމުންްްޑިފިސިޓް ނުވުން

ްއެހެރީް ްފެނިފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގްރޯތު ްއިޤްތިޞާދުގެ ްރާއްޖޭގެ ްކޮންމެއަކަސް ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތީ ްއެ އަޅުަގނޑު

2111%ް 7.1ްްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްއަާރފައި ްާރއްޖޭަގިއ2118ްްއަށް ްމި ްސަރުކާރެއް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއަހަރު ވަނަ

ްއޮތީް% ްގްރޯތު 3ްްޤާއިމުކުރިއިރު ްގޮތުގަ.ްއަދި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ،6.5ްގައިް%7.1ް،2111ްަގއިް%2111ްަގއި

ނޑުމެންްމިހާރުްމިްތިބީްވަރަށްްހާލުގަ.ްއެންމެްފަހުނ3.4ްްްަގއިްބަޣާވާތާްެއކ2112ް%ްު އަށްްެވއްޓުނުްގޮތަށްްައޅުގަ

އަހަރ3ްްުައދިްކުރިޔަށްްއޮތްްއަށްްގްރޯތުްނެގޭެންކަމަށް.4.5ްްގަިއްމިްބަޖެޓުންްއަްނދާޒާކޮށްފައިްއެްއޮތ2114ް%ްީ

%ް ްބޭފުޅުންނަށ6.9ްްްތެރޭގައި ްތި ްެއސްޓިމޭޓްތަކުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދާނީ. ްްގރޯތު ކަމަށް

%ް ްނުވަތަ ްޑަބްޑިުޖ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއަޒތްތެރި އަްށ12ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ،

ްއަ ްަކމަށް ްނެގޭެނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތީ ްލަފާކޮްށެގން ނޑުމެން 2114ްްުޅގަ ްއޭެގ ްމިއަދު ްއެހެްނނަމަވެސް 3ްއަްށ.

ް ްއެއްވެސ1ްްްބައިކޮށްފައި ްފެންނަނީ ްމި ްބަޖެޓުން ްމި ްއަދި ްއޮއްވާ ްއެހެންވީާމ،ްމިހެން ްވެއްޓިފަ. ްއޮީތްދަށަށް ްއެ ބައި

ްކަން ްހޯދަިއގެން ްކްރެޑިޓު ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެން ްބޭރުން ްބަޖެޓުން ްސަރުކާުރގެ ްމިއަކުްންގޮތަކަށް ްފިކުރު ްކުރުމުގެ ކަްނ

ނޑުމެްން ނޑުމެންްބަޖެޓްްކޮމިޓީަގއިްވެސްްއޮންނާނެްުހށަހަޅާފައި،ްއަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސްްފެންނާކަްށްނެތް.ްދެންްއަުޅގަ

ްއިޤްތިޞާީދް ްރަނގަޅު ްބޭފުޅުން ްތި ްތައްޔާރަށޭ. ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްޕާޓީެއްއގެ ްއިދިކޮޅު ޒިންމާދާރު

ްހަމަްމޮޑެލްތަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމަ ްޤާނޫނު ްނުވަތަ ްލެޖިސްލޭޝަން ްބޭނުންވާ ްމޮޑެލްަތްއްޤާއިމުކުރުމަށް ްއެ ްއަދި ކާ

ްއަޅުަގނޑުމެންްޭއގެްމިސާލުް ވަރަށްްފޭވަރަބަލްކޮށްްނުވަތަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެކަންްކޮްނސިޑަރކުރާނަމޭ.ްއޭގެތެޭރގައި

ްދައުލަުތގެ ްެއއީ ްދައްކާފަ. ްއޮންނާނޭ ްެއކަންްްމިހާރު ްހޯދަިއގެން ްކްރެޑިޓް ްގޮްތގޮތަށް ްއެހެން ްޚަރަދުނުކޮށް، ބަޖެޓުން

ް ްެވސް ްއިން ްއިންޑިޔާ ނުޑކޮްށްއަވައްޓެރި ްގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮުތން ްމިސާލެްއގެ ްޑޮލަރު،811ްްކުރަން.ްއޭގެ މިލިއަން

ް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްކ1ްޯއެއީ ްއަށް؛ ްރާއްޖެ ްމި ްފައިސާ ްއަދަދަކަށް ްގާތްކުރާ ްޑޮލަރާ ްމިްބިލިައން ްއިން ްއިންޑިޔާ ޕަރޭޓް

ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެތެރެވި ްއަށް ްއިކޮނޮމީައކަށ3ްްްރާއްޖޭގެ ްއޯޕަން ްއަދި ްއޮތް ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްއެއީ އަހަުރގައި.

ްބަޣާވާތެްއް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްދަްއކަނީ. ްއެއިން ްއިތުބާރު ްއޮތް ްސެކްޓަރަގއި ްކޯޕަރޭޓް ްެވސް އިންޑިާޔގެ

ްޖީ.އެމް. ްެގއްލޭނެ.ްކޮށްފައި ްއިތުބާރު ްމައްޗަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކުރީމަ ްކަންތައް ްެއއްލަިއލީ.ްމިކަހަލަ އާރު

ނޑުމެންްިމްއުއްމީދުކުރަނީްދާްދިމާ،ްިމސްރާބުްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްއަނބުރާލުމަށްްއަޅުަގނޑުމެންް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްައޅުގަް ްކަމުަގއި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުމޭ.ްއެހީތެރިވެދޭނަމޭ. ްމަސައްކަްތކުރަން ްެއކު ްސަރުކާރާ ްމި ްވެސް ނޑުމެްނނަށް

ްހީވަީން ްައޅުަގނޑަށް ްމަޝްވަރާކޮށްފިއްޔާ ްބޮޑަށް ްެވސް ްވުރެ ްމިހާރަށް ްކަންކަމުގައި ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްވެސްް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްމެނޭޖުކުރެވޭެނ ްބަޖެޓް ްއަަހރުގެ ްއަންނަ ްރަނގަޅުކޮށް ްމިއަްށވުެރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިދިކޮޅުް ްޒިންމާދާރު ްއަދި ްމަސަްއކަތްކޮށް، ްއެކު ްސަރުކާރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތާގައި ްއޮްތ ްކުރިޔަށް އުއްމީދުކުރަނީ

ްޕާޓީއެްއގެްގޮުތަގއިްމިްބަޖެޓްްމެނޭޖުކުރުމުގައިްއެހީތެރިވެދޭްނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.
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ްވުްނ:ވާހަކަދެއްކެްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމު

ްކޮންެމވެސ2114ްްް`.ްއާދެ!ް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްލަފާކުރާ ވަަންއަހަރަށް

ްާދއިރާއާް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޚާއްަޞކޮްށލާނީ ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެީކގަިއ؛ ްބޭނުންވާތީއާ ްދަްއކާލަން ވާހަކަެއއް

ބިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެަޓކީްޙަޤީޤަަތށްްބަލާއިރުަގއިްޮބޑުްބަޖެޓެްއްް..17ދޭތެރޭގަ.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަާވނީްމިްފަހަރުގެް

ް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްމީ ްވެސް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްބަލާއިރު ްނިސްބަތަށް ްޑޮލަރުގެ ްމިއަދ1ްްުނޫނޭ. ްޑޮލަރު. ބިލިއަނެއްހާ

ނަޑކަށްްމިްއަުގގަިއ.ްއެހެންކަމަްށވަންޏ17.41ްްާުނވަތ17.31ްްަބާޒާރުަގއިްޑޮލަުރގެްއަުގްހުރީް ބިލިއަްނ1ްްމީްގާްތގަ

ބިލިއަނުަގއިްބަޖެޓު.13ްްނުވަތ12.5ްްަައހަރުްކުރިޔަށްްބަލައިލާއިުރގަިއްވެސްްބަޖެޓުްއޮތ5ްްީޑޮލަރުގެްބަޖެޓެއް.ްމީގެް

ްރޭޓަީކް ްޑޮަލރުގެ ްއޭުރގެ 12.85ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްގާތްަގނަޑަކށް ްޑޮލަރު.1ްް.ްއެހެންަކމުން،ްއެީއްވެސް ބިިލއަނެއްހާ

ނަޑކަށްްޑޮލަރުގެްރޭުޓްނ5ްްވީމާ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްޭއގެްއެހެން އަހަރުްފަހުންްވެސްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިްއޮތީްހަމަްގާތްގަ

%ް ްައކީ ްރާއްޖެ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްހަމައެްއގަ. ްއެއް ްހަމަ ްނަމަ 99ްބަލާ

ްއަް ްއެހެްނކަމަށްވަންޏާ، ްޤައުެމއް. ްފައިސާ.ްއިމްޕޯޓުކުރާ ްބޭރު ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްމުޅިން ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ޅުަގނޑުމެން

ްރޭޓަށްް ްލިބުނު ްޑޮލަރު ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހެނީ ްމި ްވިްއކަން ްއެއްޗެހި ްއިމްޕޯޓުކުރާ ްެގންނަ ްއިން ްފައިސާ ްބޭރު އަދި

ްއަގު ްލިބޭ ްގަންނަން ްރައްޔިތުންނަްށްތަކެތި ްއަގުަތކުން.ްއެެހންވީމާ،ްޢާއްމު ްއެ ްނިސްބަތުންްްބަލައިގެން ްއެ ްހަމަ ވެސް

ްޙަޤީޤަުތަގއިް ްއަަޅއިބަލާއިރު ްމިއަާދ ްއަހަާރ ްފަސް ްމީެގ ްއެހެންވީާމ، ްނޫން. ްކަމެއް ްހުރި ްަޝއްެކއް ްދާނެކަމީ މައްޗަށް

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްއެއްހަމައިގަ. ްދާދި ްހުރީ ްނުދޭ. ްލިބިގެެނއް ްުކރިއެރުމެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ބަޖެޓަކަށް

ްގިނަްްވަނ2114ްަ ްއެންމެ ްމިހާތަނަށް ްައށް ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްޚާއްޞަކޮށް ްބަޖެޓުން ްބަލައިލާއިރުަގއި ްބަޖެޓަށް އަހަރުގެ

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްފާހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަޖެޓުކަން ްމި ްބަޖެަޓކީ ްހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމު

ނޑަްށްބަޖެޓުން ފެންނަންްޮއތީްއޭދަފުށީަގއިްބިންްހިްއކުމުެގްމަޝްރޫޢުްހިނގަމުންދާނެްްދާއިރާްއަްށްބަލައިލިޔަްސްައުޅގަ

ވަނަްއަހަުރ،ްމިްއަހަރުްބަެޖޓުގަިއްވެްސްހިމެނިފައިްއޮތްްމަޝްރޫޢެއް.ްއެހެންނަމަވެސ2113ްްްކަމަށްްއެބަްއޮްތ.ްެއއީް

ްދިޔައީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަންނަ ްމިކަންްނުފެށި ްހުރިްގޮތުން ްކަންތައްތައް ްއަހަރު ްމިކަންްްމި ްބަޖެޓުގައިްވެސް އަހަރު

ް ްމަޝްރޫޢު ްބަލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނކަމުން، ްއޮތް. ްއެބަ ްމިހާރުވެސ2114ްްހިމެނިފައި ްކަމަށް. ްހިނގަމުންދާނެ ގައި

ރަށެއްްއިޢުލާންކޮށްގެންްކުިރއަށްދާކަންްައޅުަގނޑަށްްމަޢުޫލމާތުްލިބިފައިްއެބަްއޮތްްީޓވ6ްްީސަރުކާރުންްބިންްހިއްކުމަށްް

ްއެޅުުމގެްޗެނަލް ނެޑއް ްބޯޅަދަ ްަބލާއިރު ްކަންތަކަށް ްހުރި ްދެން ްބަލާއިރު،ްއޭދަފުށީގައި ްިމހެންކަމުން ްއިން. ްޒަރީޢާ ތަކުގެ

ްވަރަށްް ްއަށް ްފުޓްބޯޅަ ްުޒވާނުންނަކީ ްޚާއްަޞކޮށް ްރަްއޔިުތންނަކީ، ްއޭދަފުށީގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްއޭދަފުށީަގއި ްވެސް މައްސަލަ

ްވެ ްޓީމުގައި ްޤައުީމ ްޚާއްޞަކޮށް ްރަށެއް.ްލޯބިކުރާ، ްތިބޭ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއަބަދު ްކުޅުންތެރިން ްހައެއްކަ ްމިހާރު ސް

ްއޮތީް ްމިހާތަނަށް ްވާތީ ްތަނަކަށް ްތިބި ްކުދިން ްމޮޅު ްހަމަ ްއަށް ްފުޓުބޯޅަ ްލޯބިކުރާ، ްަވރަށް ްއަށް ްފުޓްބޯޅަ އޭދަފުއްޓަކީ
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ްބަޖެ ްއަހަރުގެ ްމި ްނެހެދިފަ.ްއެހެންނަަމވެސް ނޑެއް ްދަ ްއެްއވެސް ްއަންަންއޭދަފުށީގަިއްކުޅޭނެ ްމި ްއޮވެަފއި ްވެސް ުޓގައި

ްސަރުކާރަކީް ްމި ްދެން ްއުއްމީދުކުަރން. ްއަުޅަގނޑު ްދޭތެރޭގައި ްހެދޭނެކަމާ ނޑު ްދަ ްމި ްއޮތުމުން ްބަޖެޓުގައި އަހަރު

ްމިް ްއެހެންކަމުން، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަްށ ްސަރުކާެރއް ްވާނެ ްވަޢުދުތަެކއް ްހުސް ޙަޤީޤަތުގައި

ނިފައިްހުރިްކަންތައްތައްްއެންމެްރަނގަޅުްޮގތުގައިްކުިރއަށްްދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްދެންްބަޖެޓުގައިްހިމެ

ްހިސާބަށްް ްވަސްދުވާ ްނުބައި ްފެނުން ްލޮނުވެ، ްމިހާރު ްފެން ްއޭދަފުްއޓަކީ ްބަލާއިރުގައި ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްއެހެން، ހަމަ

ްއޮތް ްގޮސްފައި ްހިސާބަށް ްބޭނުންނުކުރެޭވ ްބަޖެޓުަގިއްްގޮސް،ްފެނުގެ ްވެސް ްޤާއިމުކުރަން ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްވާތީ ރަށަކަށް

ްވެސްް ްމައްސަލަ ްމަރާމާތުކުރުމުގެ ނޑު ްތޮށިގަ ްއޭދަފުށީގެ ްމީގެއިތުރުން ްފާހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްއޮތްކަން ހިމެނިފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމީަގއި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްސަުރކާރަށް ްދިވެހި ްައޅުަގނޑު ްޓަަކއި ްކަމަށް ްބޮޑުްްއޮތް އެންމެ

ނޑުމެންނަށްްހަމަްފެނިގެންދާނީް ޝުކުރަކަށްްވާނީްމިްމަޝްޫރޢުތައްްޙަޤީޤަތުަގއިްފެށިގެންިދއުން.ްއެހެންނޫންނަމަްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދިއުން. ްނުހިނގަިއ ްއޮެވ، ްބަޖެޓުގައި ްމަޝްރޫޢެްއ ްެއއްވެސް ްގޮތަށް، ްވީ ްކަން ްވެސް ްއަހަރު މި

ްޢަބްދު ްމިهللا ްސަރުކާަރީކ ްޤަބޫލުކުރަން.ްޔާމީންގެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްނޫން ްސަރުކާެރއް ްވާ ްވަޢުދުތަކެްއ ްހުސް ކަހަލަ

ްއެންމެް ްނަމަ ްބުނާ ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި ްފުންނާބުއުސް، ްަވރަށް ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްމަނިކުާފނަކީ ްއެ ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ނަްކޮންމެްބަދަލަކާްގުޅިގެންްެއއާްބެހޭްފުންނާބުއުސްްއިޤްތިޞާދީްމާހިރު.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްއެްބޭފުޅާގެްބަޖެޓަށްްގެން

ނޑުްބަޖެޓުް ގޮތުންްއާމްދަނީްލިބޭނީްކިހިނެއްތޯްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރާްމަޝްވަރާކޮްށ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްްކުރާކަންްއަުޅގަ

ްއޮ ްއިތުރުކުރަން ްބަޖެޓަށް ްއިއްޔެ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްއެނގިގެންދިޔަ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތުތަކުން ތްްކޮމިޓީގެ

މިލިޔަނެއްހާްރުފިޔާ؛ްަވރަށްްކުޑަކުޑަްެއއްެޗއްްއަނެްއްގޮތަށްްނިސްބަތުންްބަލާއިރުގައިްބަޖެޓުގެ.ްއެހެންނަމަވެސ151ްްް

ް ްމިނިސްޓަރ151ްްާއެ ްފިނޭންސް ްގޮތަކަްށތޯ ްކޮން ްކިހިނެއްތޯ، ްހޯދޭނީ ްގޮުތގައި ްއާމްދަނީގެ ްެވސް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަދި ްވެްސްމަޝްވަރާކޮްށގެން، ްއިންތިޒާމުތަކެއް ްހޯޭދނެ ްފައިސާ ްމި ްއެކީަގއި ްޚިާޔލާ ްއަމިއްލަފުޅު ގެ

ްބަޖެޓަްށް ްެއއްަޗކީ ްއެނގޭ ްމި ނޑަށް ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްލިބިފައި ްައޅުަގނޑަްށްމަޢުލޫމާތު ހަމަޖެއްސެވިކަން

ްސަ ްމި ްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްގޮތަކާ ްހޯދާނެ ްފައިސާ ްއެ ްއިތުުރވިޔަްސ ްލާރިއެއް ްރައީްސްއެންމެ ްޚާއްޞަކޮށް ރުކާރުން،

ްޢަބްދު ްމިނިސްޓަރަށްްهللا ްފިނޭންސް ްހަމަެއކަނި ްބައްލަވަމުންނޭ. ްސީާދ ްއަިމއްލަފުޅަށް ްގެްނދަވަނީ ްެއ ޔާމީން

ްކަމެްއް ްއޮތް ްޝައްެކއް ްހިންގަމުންދާނެކަމީ ްމަޝްރޫޢުތައް ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ދޫކޮށްލައްވަީނކީ

ްއަޅުަގނޑުް ްދެން ްރަށެއް.ްނޫން. ްއޮތް ްނަޖިސްވެފައި ްފެން ްހަމަ ްއަކީ ްހިތާދޫ ްބަލައިާލިއރު ްއަށް ްހިތާދޫ ްާދއިރާގެ ގެ

ްވަރަށްް ްއޮތް، ްތާއީދު ްވަރަށް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަކީ ްހިތާދޫ ްވެސް ްސަުރކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޚާއްޞަކޮށް

ްހި ްއަހަރުގައި ްފަސް ްމިދިޔަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްރަށެއް. ްބޮޑު ްކަމެއްްތާއީދު ްއެއްވެސް ްހަމަ ްދިޔައީ ްވެސް ްއަށް ތާދޫ

ްބަޖެުޓގެް ްދައުލަތުގެ ްއެހެންަނމަވެސް ްކުރަން. ްވެސް ްިހތާމަ ްދެަރވެ، ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްޓަަކއި ްެއކަމަށް ނުކުރެވި.

ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްވަނީ ްއަށް ްހިތާދޫ ްނަމަެވސް ްގޮތަކުން ްއެހެން ްދެން ްެއހެންނޫންނަމަވެސް ްގޮތުން، ްހުރި ްކަންތައްތައް
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ްހިމެނުނު.ް ްމަރާމާތުކުރުން ނޑު ްބަޖެޓުަގިއްނަރުދަމާގެްނިޒާމު،ްތޮިށގަ ްއަހަުރގެ ްމި އަޅާލުމެއްްނުލިބިފަ.ްއެހެންަނމަވެސް

ްނިޒާމުް ްފެނުގެ ްޭއގެއިތުރުން ްއޮތް. ްއެބަ ްެވސް ްބަޖެޓުގައި ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްމިއަންނަ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެ ހަމަ

ްއޮ ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްހިތާދޫގެ ްނިޒާމުްޤާއިމުކުރުން ްފެނުގެ ްހިތާދޫ ްއަހަރު ްމި ްބަލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުްނ، ތް.

އަހަރުގެްތެރޭގަިއ5ްްހައްލުެވގެންދާނެްކަމަށް.ްދެންްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްމާޅޮހަށްްބަލައިލާއިރު،ްމާޅޮހަކީްވެސްްމިދިޔަް

ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްރަށެއް. ްނުހިނގާ ްމަޝްރޫޢެއް ްއެއްވެސް ނޑުްހަމަ ްދަ ްނިޒާމު، ްނަރުދަމާގެ ގައި

ނޑެއްްހެދުން،ްއެްރަށުގެްބަނދަރުްމަރާމާތުކުރުން،ްމިްމަޝްރޫޢުތައްްހިމެނިފައިްއެބަްއޮތް.ްދެންް ހެދުން؛ްފުޓްބޯޅަްދަ

މުޅިްރާއްޖެްއަށްްބަލައިލާއިރުގައިްެވސްްހުރިހާްބޭފުޅުންްވިދާޅުވިްފަދައިން،ްއިްއޔެްބަޖެޓުްބަހުސްގައިްބައެއްްބޭފުޅުންް

ްހުރިްބަ ްނުހިމެނި ްބާއްަވިއގެން،ްއެހެން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްސަބަބުން،ްިއތުރަށް ްހުއްޓާލުމުގެ ްނުގެންެދވިެގން ްކުރިއަށް ހުސް

ްވަނީް ްބަެޖޓުގައި ްބަލައިގެން ްބަޖެުޓގައ151ްްިދިމާތައްްވެސް ްދާއިރާތަކަށްްވެސް ްހުރިހާ ްއެ ްއިތުރުކޮށް ްުރފިޔާ މިލިއަން

ްއެހެ ްހިމެނިފަ. ްކަންތައްތަކެްއ ްހަމަްހަމަ ްާދއިރާތަްއ ްބައެއް ްހުެރދާނެ ްއަިދވެސް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ންނަމަވެސް

ްތެރޭަގއިް ްަވގުތުކޮެޅްއގެ ްކުޑަ ްމިހާ ްފުރިހަމަކޮށް ްއެންމެ ްތައްޔާރުކުާރއިރުަގިއ ްމިހެން ްބަޖެެޓއް ްމިކަހަލަ އިހުމާލުވެވިފަ.

ްކަ ްހަނދާނުން ނޑުމެން،ްއަދި ްއެްއޗެްއްއަުޅގަ ްެއއްެވސް ްއަްށ ްރާއްޖެ ްގޮތަކަްށްމުޅި ްނަމަވެސް،ްއެކަހަލަ އްސާލަިއގެން

ނުޑްރަްއޔިތުންެގް ނުޑްހަމަގައިމުްވެސްްބަޖެޓުްކޮިމޓީގެްމެންބަރެްއގެްހައިިސއްޔަުތންްއަުޅގަ ދިޔަކަމުަގއިްވިޔަސްްއަުޅގަ

ނޑުްވަކާލާތުކުރިންްހުރިހާްރަށެއްަގއިްވެސްްމަސަ ްއކަތްތަްއްކިބައިންްއަދިްމެންބަރުންގެްކިބައިންްމާފަށްްއެދެން.ްއަޅުގަ

ްހިމެނޭތޯ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަންނަްއަހަރަށްްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްބަޖެޓުަގއިްމިްވާްކަންތައްތައްްަރއީސްްޔާމީްނެގް

ްތަންފީޛު ްރައީަސާކްސަރުކާރުން ްކޮންމެ ްއަބަދުވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްްޝައްެކއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެދު ކޮށްދެްއާވނެކަމާ

ްއިސްކަެމއްް ްައހަމިއްޔަތުކަމަާކއި ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްއިާރކޮޅުަގއި ްވެިރކަމުގެ ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ްދެކެނީ ްވެސް މެދު

ްގޮތެއްް ްޚާއްޞަ ްއަދި ްކަމަށް. ްކޮށްދެއްވާނެ ްކަްނކަން ްއެ ްގޮުތަގއި،ްދެއްަވއިގެން ްއަެޚްއގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ގައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމާް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއަދު ްމަސައްކަްތކުރަްއވާފައި ްގޮތުަގއި ްކޮލީެގްއެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެް ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްގޮތާ، ްހިނގަމުންދާ ްކަންކަން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހުންނެވިއިުރ، ްހަވާލުެވވަަޑއިގެން

ްމާހިރުންެގް ްއިޤްތިޞާދީ ްހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ްިއއްތިހާދުގައި ްުގޅިފަިއވާ ްއަދި ްތަޖުރިބާއާ ްސަރުކާުރގެ މަނިކުފާނުގެ

ްއޮނަރަބަލްް ްލީޑަރު، ްޢިއްަޒތްތެރި ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފާހަގަކޮށްލާނަން ްގޮތެއްަގއި ްާޚއްަޞ ނޑު ްއަުޅގަ ތެރޭގަިއ؛

އިޤްތިޞާދީްތަޖުރިބާގެްއަލީގައިްމިްބަޖެޓްްތަންފީޛުކުރެިވގެންދާނެކަމާްދޭތެރޭގަިއްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްފަދަްބޭބޭފުޅުންގެް

ްވެސްް ްވަގުތުަގއި ްމި ްމިއަދު ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމަވެސް ްޝަްއކެއްުނކުރަން. އަޅުަގނޑު
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ނޑުްހަމަްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްބަޖެޓުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅި ގެންްއައިއިރުްެވސްްއަުޅގަ

ދަންނަވާލިްވާހަކަ.ްހުށަހެިޅގެންްމިްއުޅެނީކީްއެިކ،ްަވކިްދާިއރާތަކުގެްބަޖެޓެްއްނޫންްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްހުށަހެޅިެގްން

ްއެ ްއެންމެހައި ްދޭތެރޭގަިއވާ ްގަމާ ްއަްއޑޫގެ ްދައުލަތުގެްބަޖެޓު.ްހއ.ްތުރާކުނުންްފެށިގެންްގޮސް ްދިވެހި ްއުޅެނީ ިކވަިކްމި

ްާއިއް ްލާބަ ްއާއި ްތަރައްޤީ ްބޭނުންާވ ްަރއްޔިތުންނަށް ްރަށްތަކުގެ ްމި ްގޮތުން، ްހިމެނޭ ްރަށްަތއް ްބޮޑެތި ްރަށްތަކާިއ ކުދި

ްބަޖެޓު.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅޭ ްޓަކައި ްފަރުމާކުރުމަށް ްއަހަރު ްއަންނަ ްކަންކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތަކަށް ްލިބެނެވި މަންފާ

ނޑުމެންްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމިއަދުްސުނާމީްކާރިސާގެްވާހަކަްަދއްާކއިުރްރައީސް.ްމިގޮތަށްްހުށަހަޅާ އިުރްއަުޅގަ

ްސުނާމީް ްލަދުގަންނަށްޖެހޭނޭ ްމަޖިލީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބޭނުންޭވ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދއްކަން. ްވާހަކަ ްހުާވކުރުމަށްފަހުްްކާރިސާގެ ްގޮުތަގއި މެންބަރުންގެ

ްކޮމިޓީއެއްް ްސުނާމީ ް ްގުޅުްނހުރި ްކާރިސާއާ ްސުނާމީ ްހަދަިއގެްނ ްކޮމިޓީތައް ްވަކި ްއެކި، ްތަފާތު އަޅުަގނޑުމެން

ް ްިދަޔ ްއިްސވެ ްނެތްތޯއޭ؟ ްޮކމިޓީ ްެއ ްެވސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްނަހަދަމާތޯއޭ. ްއަހަރުެގ2ްްއަޅުަގނޑުމެން ްފަްސ ަދއުރު،

ް ްތިއްބެިވ2ްްތެރޭގައި ްވެިރކަމުަގއި ްއޭރުަގއި ްހިނގަމުންދިޔައިރު ްަމސައްކަތް ްކޮމިޓީގައި ްމި ްވޭތުެވެގންދިޔައިރު ދައުރެއް

ްފާސްކުރިއިރު،ްސުނާީމގައިް ްބަޖެޓުތަްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިެބެގން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުން

ްހިތް ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުންނަށް ްޖެހުނު ްީކްއވެގެންޯތއޭްހާލުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަށް ްލިބޭ ްތަސައްލީެއއް ތަކަށް

ްބިންވެރިް ްފަރުދަކީ ްކޮންމެ ްނުވަތަ ްމީހަކަށް ްކޮށްމެ ްތަނަވަސްކަން ްގެދޮރުގެ ްނުވަތަ ްހިސާބަށް ްއަތްފޯރާ ބޯހިޔާވަހިކަން

ްޖެހި ްހާލުަގއި ްސުނާމީގައި ްމިއަދު ނޑަމުންދިޔައިުރ ްބައިސާކަ ްއަޅުަގނޑުެމން ްކިޔާފައި ްމީހުންގެްމީހަކޭ ްތިބި ފައި

ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލަދުގަންނަށްޖެހޭނެ. ްމަޖިލީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްސުނާމީެގ2114ްްވާހަކަދަްއކަން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ކާރިސާްއަށްްފަހުްދެންްދިވެިހރާއްޖެްއެްއަނދަވަޅުންްއަރަިއނުގަނެިވގެންްއުޅެިނކޮށްްދެންްދިވެހިރާއްޖެްެވއްިޓގެންދިޔަީއް

ްހަލަބޮ ްިދއުމުގެްސިޔާސީ ްތެރެއަށް ްކޯޅުްނތަކެްއގެ ްސިޔާސީ ްފުރުސަތުނުލިބި ްހިންދަމައިލާނެ ްޤައުމު ްތެެރައށް. ލިކަމުގެ

ްވެްސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްކަރުަނއަޅަައޅާ ްރޮއިރޮއި، ްރައްިޔތުން ްދިވެހި ްވެގެންދިަޔއީ ްނަތީޖާއަކަށް ްއާޚިރު ސަބަބުން

މާތޯްސުނާމީްކާރިސާގައިްހާލުގައިްޖެހުނުްފަރާތްތަކަށްްރާއްޖޭގެްތިބެންޖެހުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަ

ްފަސާދަކުރަިނވިް ްޤާއިމުކުެރވިގެންދިަޔއީ. ްނިޒާމެއްތޯ ްކޮްނކަހަލަ ްގުިޅގެން ްއެހީތަކާ ްލިުބނު ްބޭރުން އެތެރެއިންނާއި

އްޔިތުންްބޭނުންވަނީްފަސޭހަްނިޒާމެއްގެްތެެރއިންްމިއަދުްެވސްްއެްރަްއޔިތުންނަށްްބޯހިޔާަވހިކަންްނުލިބިފައިްއެްތިބީ.ްރަ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްލިބިގެންދާން. ްބޯހިާޔަވހިކަން ްތެރެއިން ްއ77ްްެނިޒާމެއްެގ ްތިއްބެވިއިުރ، މެންބަރުން

ްތަމްސީލުެވގެންދޭ.ް ްއެބަ ްއެއް ްދާއިރާ ްރަށެއްގެ ްނެތް ްރަޖިސްޓްރީގައި ްދަފްތަރުަގއި ްދާއިރާެއއްގެ ްއެ ްނުވަތަ ރަށަކަށް

ްއެއްްނެތް.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޖިސްޓްރީ ްދުވާފަރުެގްރަށްވެހިްނގެ ްތަމްސީލުކުރެިވެގންދާއިރު ްމިތާ ރަީއސް.ްދުވާފަުރްދާއިރާ

ްސުނާމީް ްއަކީ ްކަނދޮޅުދޫ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބީ. ްރަށްވެހިންތަކެއް ްކަނދޮޅުދުގެ ްނެތް. ްރަށްވެހިންނެއް ދުވާފަރުގެ

ްތަނެއް.ްޢިއް ްފަޅުވެފަިއވާ ްޖެހި ްހާލުގައި ްބަލައިލާއިރުްކާރިސާަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްންހަވީރުނޫސް ްރައީސް.ްމިއަދު ޒަތްތެރި
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ްކޮްން ްހާލެއްަގއި، ްކޮން ްަރއްިޔތުން ްކޮޅުފުށީގެ ްބަލަމާތޯ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމި ްފެންނާން ްވާހަކަތަްއ ްމި ވެސް

ނޑަށްްދެވުުންހިސާބެއްަގއި،ްކޮންްގޮަތކަށްތޯްމިއަދާްހަމައަށްްވެސްްއުޅެންޖެހުނީ.ްމީގެްމަހެއްހާްދުވަސްްކުރި ންްއަޅުގަ

ނަޑކަށްް އަހަރަށްްދާންވެފައިްހުރިްކުއްޖަކާ.ްޖިސްމާނ9ްްީއަހަރުްފުރި،8ްްގއ.ްވިލިިގއްޔަށް.ްއަުޅަގނާޑްދިމާވިްގާތްގަ

ްބުނީްބޭބޭއޭްބުނަންހޭްވާަހަކް ނުޑްަކއިރީަގއި ްއަުޅގަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުރިްުކއްޖެއްްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެްކުއްޖާ

ްއެއް.ްތިމަން ްތަނަކީ.ްމީގެ ްއުޅޭ ްމި ްތިމަންނަ ްބުންޏޭްތިމަންނަގެްގެއެއްްނޫނޭ ްމަންމަ ްތިމަންނަގ8ްްެނަ ްކުރިން އަހަރު

ްއެް ްމިހިރީއޭ. ްހާލު ްތިމަންނަގެ ްގޮހޭ. ްމަހަށް ްބައްޕަވީ ްތިމަންނަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮްއސައޭ. ނޑުެވ، ްކަ ްވަނީ ގެ

ް ްނޫޅެވޭ. ްހިނަގއިބިނާގެވ ްއަށް ްުކއ8ްްކުއްޖާ ްއުޅުނީ.ްއަހަުރގެ ްއުރާލަިއގެން ްކުއްޖާ ްއެ ްމަންމަ ްކުއްާޖގެ ްއެ ޖެއް،

ްމުއްދަުތގެް ްކުރު ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްވެިރކަން ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަުތގެ ްިދވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކިޔަް ްދިވެހިރައްޔިތުންނޭ ްމިއަދު ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްިތއްެބިވްބޭފުޅުން ްކުރަްއވާފައި ްވާހަކަދަްއކަން.ްއަިދްތެރޭގައި އިގެން

ސިޔާސީްޕާޓީތައްްހަދަިއގެންްދިވެހިްރައްޔިތުންނޭްކިަޔިއގެން،ްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްޙައްުޤަގއޭްކިަޔއިގެންްވާހަކަދަްއކަންް

ްލަދުގަންނުަވއިލާފަ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްވަނީ ްދައުލަތް ްގަންނަންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިދވެހި ްލަދު ްމިއަދު .ްވެސް

ްވާހަކަތަކުންް ްއެ ްވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްހަނދާންނައްތާލިއިރު ްދުނިޔެ ްމުޅި ްމަތިން ްކާރިސާގެ ސުނާމީ

ްވާހަަކް ްރީޖަނަލައިޒޭޝަންގެ ްވާހަަކ، ްއެއްފަސްކުރުުމގެ ްތަރަްއޤީ ްާއއި ްއާބާދީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އަރައިުނގަނެވި.

ްއަ ްރައީސް ްކުރިން ްއަހަރުތަެކްއގެ ްމީެގ ްމަނިކުފާނުްދެއްކީ ްެއ ްޒަމާނުަގއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ ްމައުމޫނު ލްުއސްތާުޛ

ްމިއަާދް ްޤާއިމުކުރެިވގެން ްހޮސްޕިޓަލްތައް ްރީޖަނަލް ްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްެއކި،ްަވކި ްމަޝްރޫޢެއް.ްރާއްޖޭގެ ފައްޓަވާފަިއވާ

ްވީރާާނވަމުން ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްފެންނަމުންދިޔައީ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްއައިއިރު ްތައުލީމީްހަމައަށް ްސަރަހައްދީ ދާތަން.

ްތަންތަންް ްއެ ްފެްނނަމުންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމައަްށ ްމިއަދާ ްޤާއިމުކުެރިވެގންދިޔައިރު މަރުކަޒުތަެކއް

ވިރާނާވަމުންދިޔަްތަން.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްތަެނއްަގއިްަކމެއްްކުރަމުންދާއިރުްއެްތަެންއގަިއްހުރިްވަސީލަތްަތއްްހުރީް

ްމިންވަ ްއެބަްކިހާ ްހަނދާން ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭނެ. ްކަންތައްތަެކއް ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްބަލަިއގެްނ ރަކަށްތޯ

ްވާހަކަ.ް ްހިއްކުމުގެ ްބިން ްއޭދަފުީށގެ ްފާހަގަކުރެްއވީ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ ްދެންމެއަކު ްދާދި ހުރި

ްލާމަރުކަޒީ ްދާިއރާތައް ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގަިއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްބިލު، ްހިންގުމުގެ އުސޫުލން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއޭރު ްވާހަކަ ްބާރުވެިރކުރުވާ ްރައްޔިތުން ްދެވުނު. ްއޭދަފުްއޓަށް ްއަުޅަގނޑަށް ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރު

ްފުރިގެން، ްބިން ްއޭދަފުށީގެ ްދެންނެވީމު، ްރައްޔިތުންނަށް ްއޭދަފުށީގެ ްައޅުަގނޑު ްބިންްްދައްކަމުންދިޔައީ. އޭދަފުށީގެ

ްމާއްޑޫް ްއޮތް ްޖެހިގެން ްރައްޔިތުންނޭ.ްނޫނިއްޔާ ްއޭދަފުށީ ނަޑއަާޅނީ ްކަ ްއޮތްތޯ،ްނެތްތޯ ްފަރުަގއި ްޖާގަ ްހިއްކާނެ އިތުރަށް

ްރިސޯޓެއްގެް ްމިރިޔަންދޫ ްއޮތް ްޖެހިލާއިރު ްބޭރަށް ްތަންކޮޅެއް ްޓަކައި،ްޭއގެ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްމާއްޑޫ ތަރައްޤީކުރާނީތޯ؟ްއެ

ްިޑވެ ްއޭދަފުށީގެްގޮތުަގއި ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބާރު ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްމިކަން ލޮޕްކުރާނީތޯ؟

ްފެހެންދޫް ްފުޅަދޫ، ްގޮއިޫދ، ްޮގއިފުޅަފެހެންދޫ، ް ްވާނީ ްކީއްތޯ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްދޭން ރައްޔިތުންނަށް
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ނޑުމެންްބޮޑުްބައްރެއްްިހއްކާަފއިްނ.ް ރ.ް،ްބ.ް،ްޅްޕްޮރވިންސް؛ްކުރީަގއިްކިަޔިއއުޅޭްގޮތުންް،ްފަޅުތެރެއިންްއަުޅގަ

ްއަިދް ްމަރުކަޒުތަކާ ްތައުލީމީ ްހޮސްޕިޓަލްތަކާިއ ްޤާއިމުކުރެވިދާނެ. ްމިތާނގައި ްއެންމެން ްހުރިހާ ްމި ްިވއްޔާ ްވަނީ ކަމުގައި

ްވަޒަންް ްރަްއޔިތުން ްހާލަތެއްގައި ްމަޖުބޫރީ ްތަނަވަސްކޮށްދީފައި ްެގދޮރު ްވަސީލަތްތަކާއި ވެރިކުުރވާކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެހެނިހެން

ްމިކަހަލަް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްމި ްފެންނާން ްއިން ްމާލެ ްމި ްހެކި ްދާނެކަމުގެ ްރައްޔިުތން ްތާކަށް ްއޮތް ވަސީލަތް

ްވަކިް ްއެިކ، ްވިްއޔާމު، ްވަނީ ްތަރުތީބުނުކޮށްފިކަމުގައި ްއަޅުަގނުޑމެން ްތަރައްޤީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއިްސކަންދީގެން ގޮތަކަށް

ްރަށްތަ ނޑުމެންްކުދި ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަުކގައި ްމި ްނަރުދަމާހެދުމާ، ްރަށްތަުކގަިއ ްކުދި ްވަިކ ްއެިކ، ްބަނދަރުހެުދމާ، ކުަގއި

ްދަރައިްދަރަނިވެރިެވގެންދާނީ.

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއަުޅގަ ްުފރަތަމަްވެސް ްމިއަދު ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެް`ްޝުކުރިްއޔާ ްވާނީ ްާވޖިބަކަށް ނޑުގެ

ްޤާސިމްް ްއޮނަރަބަލް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތަރުތީބުކުރުމުގައި ްބަޖެޓު ްފަހަރުގެ މި

ްބެހެއްޓެވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހައިސިްއޔަުތން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްމަސައްކަތަށް، ްބުަރ ްކުރެއްވި ްއެ ްއިބްރާހީމް

ކެތްތެރިކަމާއިްއަލަށްްައއިްަސރުކާރަށްްމިކަންްފަހިކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްކޮށްދެްއވިްމަސަްއަކތަށްްޓަކައިްއެްމަނިކުފާނަށްް

ްޒަމާނުއްސުރެް ްރައްޔިތުން ްގާފަުރެގ ްއާިއ ްކާށިދޫ ްދާއިރާ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްތަޣައްޔަރުވެފަިއވާ ްބޮުޑެވ،ްްބޭނުންކުރަމުންދަނީ ްމައްސަލަތައް ްިކޑްނީގެ ްއަދި ްބަލިތަކާ ފެން.ްއޭގެްސަބަބުްންކެންސަރުގެ

ްވެއްޖެ.ްފެނާއިްނަރުދަމާްއަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްއަސާސީްޚިދުމަތެއްް ޞިއްޙަތުގެްމަްއސަލަތައްްވަަރށްްބޮޑުްއިޝޫއަކަށް

ްއަ ްލިޔެފަ. ްއޮވޭ ްއެބަ ްއިބާރާތުން ްސާފު ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަާސސީަގއި ްޖެހޭްކަމުގައި ްއެބަ ްކަންކަން ްއެ ނޑުެމން ުޅގަ

ްަޢބްދު ްއޮނަރަބަލް ްހުންނެވި ްވެރިކަމުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިައދު ްކުރަން. ްޒިންމާދާރުކޮށް ްކަްނކަންްهللا ްއެ ޔާމީން

ްކާށިދޫް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްދެއްަވއިިފ ްގެރެންޓީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްޔަޤީންކަން ކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ

ްގާ ްކުެރވެންްއާއި ްެއކަން ްދައުލަތުން ްކަމަށް. ްހައްދަަވއިދެްއވާނެ ްބަނަދރު ްގާފަުރގެ ްއަދި ްފެން ްއާިއ ްނަރުދަމާ ފަުރގައި

ްމަދުކަންް ްފައިސާ ްޚަޒާނާަގއި ްދަޢުލަތުގެ ްކުރެވޭނެ. ްއެކަން ްއޮތް ްއެބަ ްވެސް ްވިސްނުމެއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި؛ އޮތް

ްކަންތައްތަކެް ްއާ ްިވސްނޭ. ްއެބަ ްވެސް ްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްުވޖޫދުކުރަން އް

ްފަޅުގެްގޮތުންްބޮޑުްރަެށއް.ްެއްރަށުގެްފަޅުގެްތެޭރގައިްތިްންހަތަރުްރިސޯޓުްޕްރޮޖެކްޓުް ްގާފަރަކީ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

މިނެޓުްނ45ްްއިންްފުރައިގެންްހިންގިދާނެ.ްއެހެންވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްނުހަނުްބޮޑުްއާމްދަނީްއެއްްލިިބގެންދާނެ.ްމާލެް

ްރައީސް،ްެއއީް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިލާއިރުަގއި ްއަށް ްކާށިދޫ ްއަދި ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްރަށެްއގެ ްއޮތް ްހިސާބުގައި ދެވޭހާ

ރާއްޖޭގެްބިންްޮބޑުްރަށެްއ.ްުހޅުލެއާްވަރަށްްަކއިީރގައިްއެްޮއތީ.ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްވަރަްށްގިނަްކަންކަންްކުެރވިދާނެް

ްނަމަވެްސްރަށެ ްތެރެއިން ްޓެްނޑަރްޕްރޮެސސެއްެގ ްގޮތަށް ްކޮށްެދވޭނެ ްސަރުކާރުން ްަވސީލަތްތައް ްހުރި ްރަުށގަިއ ްއެ އް.
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އަދިްސަރުކާރާްޖޮއިންޓްވެްނަޗރެއްްހަދައިގެންްފުރުޞަތެއްްހުޅުވާލިްނަމަވެސް،ްގާފަާރއިްކާށިދޫގައިްނަރުދަމާްއާއިްއަދިް

ްތަ ްަލއިުޓޖެހުމާއި ްާގއެޅުމާއި ްކާށިދޫްމަގުތަކުަގއި ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްހަމަޖެހިގެްނދާނެ. ްކަންަތއްތައް ްބޭުނންވާ ރައްޤީކުރަން

ްވެްސް ްއިން ްމާލެ ްއެޅޭނެ. ްކޮންޑަމީނިއަމް ްތަރައްޤީކުެރވޭނެ. ްސްކޫލު ްހަމަ ްލާރިން ްއެ ްތަރައްޤީކުރެވޭނެ. ހޮސްޕިޓަލް

މަރުަކޒަކަްށްކާިށދޫްހެދޭނެ.ްއަދިްގާފަރުްެއީއްއެތައްްަބޔަުކްއެތާނގަިއްދިރިއުޅެވޭެންގޮތަްށްހަމަޖެއްސިދާނެ.ްިވޔަފާރީގެް

ްލިބެންޖެހޭްވަސީލަތްތަްއް ްތަަނކަށް ްއެ ްތަނަކުން ްކުަރންޖެހޭ.ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްހެޭދނެ.ްމިއީ ްމަރުކަޒަކަށް ްލިބޭނެ ލާރި

ްބަޖެޓުކުރާއިރުަގިއްއަޅުަގނޑުމެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަޖެޓުކުރަން ްއަކީ ްމާނަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއިމްޕޯޓުކުރަން ްއަބަުދވެސްްބަޖެޓަށް ން

ްނޫނަްސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމޮޑެލެއް. ްސަކަރާތް ްމޮޑެލަކީ ްހަދާ ްމި ްބަޖެޓު ްމިހާރު ވިސްނަންޖެހޭ

ްއަންޑަރްބަޖެޓުވުމަކީް ްދަނީ. ްމި ްއަބަދުެވސް ްއަްނޑަރްބަޖެޓުކޮށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހަދާ. ްބަޖެުޓ ްޤައުމުަތކުަގއި ދުނިޔޭގެ

ްއާ ްހުންނަންވާ ްމިނެކިރާފަިއްބަޖެޓެއްަގއި ްަވސީލަތްތައް ްއެ ްެއކަންކަން؛ ްވަސީލަތްތަާކއި ްނިޒާމުތަކާއި ްހޯދުމުގެ ްމދަނީ

ނޑުމެންްއަބަުދވެސްްބަެޖޓުްމިްހަދަނީްޚަރަދުކުރާނެހާް ނޫނިއްޔާްކިހިެނއްތޯްޚަރަދުކުާރނެްގޮތްތަެކއްްަކނަޑއަޅާނީ.ްައޅުގަ

ް ްރަްއޔިތުންގެ ްއުފާކުރަން، ްައޅުަގނޑު ްެއގޮތުން ްގޮތްތަެކއް. ްހުށަހެޅިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް 14ްމަޖިލީހުގެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްބަލައިލާއިުރގައި ނޑަށް ްގަ ްމި ްހިމަނާފަ. ްބަޖެޓުަގިއ ްގޮތުަގއި ްެރކޮމެންޭޑޝަންގެ ްވަނީ އިޞްލާޙު

ްދީފަ.ްހަމައެއާއެ ްއޮތީްސަރުކާރަށް ްމި ްުފރުޞަތު ްހިންގުމުގެ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްހުރި.ްބޮޑެތި ްއެބަ ްާރއްޖޭންްކަންތައްތައް ކު

ްޤާނޫނަށްް ްއިމިގްރޭޝަން ްހިންގައި، ްޕްރޮގްރާމު ްހޯމް ްސެކަްނޑް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއައިސް ްމީހުން ބޭރު

އަހަރަށްްިބންތައްްކުްއޔަށްްެދވޭނެްމަގ99ްްުއިޞްލާޙުގެނެްސގެންްއެކަންްެވސްްކުރެވޭނެްގޮތްްފަހިކޮށްދީަފއިްމިްއޮތީ.ް

ިވއްކުމަށްްފުރުޞަުތްހުޅުވައިލާފައިްއެްއޮތީ.ްބޮޑެިތްޕްރޮޖެކްޓުތައްްހިންގުމުެގްްއެްއޮތީްފަހިކޮށްދީފަ.ްހަމަްއެާއއެކުްބިން

ވަސީލަތްތައްްޤާއިމުކުރުމަށްްޓަކައިްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފަހިކޮށްދީގެންްސަރުކާރަށްް

ނޑުމެންްބަޖެޓްްހަދާިއރުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެްދަުށން،ްމަގޭްރަުށގައިްނަރުދަމާ،ްްމިކަންްކުރެވޭނީ.ްސަުރކާރުަގިއްއަުޅގަ

މަގޭްރަށުގައިްިމވެނިްެއއްެޗއް،ްއެވެނިްެއްއޗެއްްޖެހިދާނެ.ްަގނޑެއްްއޮތީމަްލިޔެވިދާނެ.ްއެްޕްރެކްޓިކަލްްމަސައްކަަތކަށްް

ްހަމަޖެހި ްއިންތިޒާމުތައް ްހަދަންޖެހޭ ްގުިޅގެން ްއެާއ ްޤާނޫނުތަކާ، ްހަދަންޖެހޭ ްގުިޅގެން ްެއއާ ްވާނީ އިޖުރާއަތްަތްއް،

ކޮމްޕްލީޓުވެގެން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްކުރަންވީްކަަމކީ.ްމިތާނގައިްބަޖެޓުްހުށަހެޅޭްކޮންމެްދުވަހަކުްރައްޔިތުންެގް

އަހަރުންްއަނެއްްައހަރަށްްބަޖެޓުްއަންނައިރުްއ1ްްެމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރަކުްއޭނަގެްާދއިރާގެްކަންތައްތައްްލިޔާނެ.ް

ނުޑގެްަރއްޔިތުންްތިބީްހާލުަގ.ްައޅުަގނޑުްެއްމީހުންްތަމްސީލުކުރާްހަމަްލިޔަ މުންދާނީ.ްރައްޔިތުންްތިބީްހާލުގަ.ްއަުޅގަ

ްބައިތިއްބާކަްށް ްބޭފުޅުން ްހާލުގަިއްއެ ްފަދަ ްއެ ްއަކީ ްމާނަ ްހާލުަގ. ްވަރަށް ްތިބީ ްރައްޔިތުން ރައްޔިތުން؛ްކާށިޫދ،ްގާފަރު

ްބޭނުން ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްބޭނުމެްއ ނުޑެގްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްމަތިކުރަން. ްވަަރށް ްހާލަތު ްދިރިއުޅުުމގެ ްބޭފުުޅންގެ ްއެ ވޭ

ްދެއްވަން.ް ްސަރުކާރުން ްހުއްަދއެއް ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްހުރި.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްތަޖުރިބާ ނޑުގެ ްހުރި.ްއަުޅގަ ްއެބަ هللاްވިސްނުން

ްސަ ްދިެވހި ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްވިދާޅުެވއްޖެ. ްދެއްވަން ްހުއްދަ ްއެ ްސަރުކާރުން ްރާއްޖޭގެްރަޙްމަތުން ރުކާރަށާއި
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ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްއޮނަރަަބލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޝުކުުރއަދާކުރަން.ްهللا ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިަކމާ ްވަރަށް ާޔމީނަށް

ްއެބަްއެނގޭ.ް ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށް ްމި ްތަރުތީބުްވަރަށްްރަނގަޅަށް ްއޮތް ްކަންކަން ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ް ްވެސް ނޑަކަށްްނޭނގެ.ްއޮތްއިުރގައި ްއަުޅގަ ްަކމެއް ްކަަމކާ ްކޮން ްވިއްދަނީ ްމަގަށްްނުކޮްށ،ްއެންމެްންމި ްކަންަތްއްއެ އެ

ްއޮްތް ްއެބަ ްމަޖިލީހެއް ްއޮތް. ްއެބަ ްއޮޮޕޒިޝަން ްރާއްޖޭަގއި ްހުރި. ްއެބަ ްރައީސަކު ްހުރި ްއިންތިޚާބުކުެރވިފަިއ ރާއްޖޭަގއި

ކުަޑކޮށް،ްދައުލަުތގެްޚަރަދުްުކޑަުކރަންވީްމިންވަރަީކްއެްލާރިްންއިންތިޚާބުކޮށްފަ.ްއަުޅަގނޑުެމންގެްސަރުކާުރގަިއްޚަރަދުް

ްކަމެއް.ްއެހެންް ްބޭނުންވާ ްކޮންމެެހން ްޓަކައި ްއިންސާާންދިރިހުރުމަށް ްއަކީ ްބޯެފނާއިްނަރުދަމާ ްއަޅަންވީ.ްސާފު ނަރުދަމާ

ްކަެމއް ްއެހެން ްދިރިހުރެގެން ްއިންާސނާ ްފުރަތަމަ ްނޫން. ްަކމެއް ްމުހިއްމު ްމާ ްނިޒާމުްްކަންތައްތަކަީކ ްތަޢުލީމީ ކުެރވޭނީ.

ރަނގަޅުވާންްއެބަްޖެހޭ.ްއެއީްކިަޔވަިއގެންްނޫނިއްޔާްަވޒީފާްއަށްްނިކުމެވެންނެތީމަ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންް

ްެއއްް ްޤައުމުތަކާ ްޮއޕަރޭޓުކުރާ ްފަންތީަގއި ްއެހެން ްގިންީތގަިއ، ްއެހެން ްޤައުމުތަކުަގއި، ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޖެހޭ އެބަ

ްދުނިޭޔގެްފަންތީ ްއޮންނަ، ްވަކިްނ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއޮތްއިުރގަިއ ްގުޅިަފއި ްލާމެހި، ްދުނިޔެ ްމެނުވީ ްގިންތީަގއި ްެއއް ގައި،

ްމިއީ.ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޯންނާނެ. ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތުަގއި ްޓްރައިބެްއެގ ްއޮންނަ ބޭރުގައި

ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްައޅުަގނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންަނންވާނެކަން. ްޕޮލިީސއެްއ ްއިކޮނޮމިކު ްއޯޕަން ެގ

ނޑުަތކަށް.ްސައުތުްއީސްުޓް ނޑިަތއްްހުންނަންވާނީްދުނިޔޭގެްތަރައްީޤވެފައިްހުރިްޤައުމުތަުކގެްމިންގަ ނޑުދަ ތަރައްޤީގެްލަ

ްކަމަ ްގިންީތގަިއ ްެއއް ްފަންީތގެ، ްެއއް ްޤައުމުތަކާ ްހުރި ްތަރައްީޤވެފައި ްމަދުްއޭޝިާޔގަިއ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ށް.

ް ްރާއްޖޭގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮސްޓ211ްްްމީސްކޮޅެއް. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުޅޭ. ްއެބަ ްމީހުން ރަށުަގިއ

ސެންޓަރުތައްްމަދުކުރަން.ްމާނަްއަކީްެއއްފަސްކުރުމުެގްޕްރޮްގރާމުްކުރިއަށްްގެންދަން.ްއެަކންްކުރިއަށްްގެންދާނެްވާަހަކް

ްދައްކާ ްބަޖެޓަކީްމިތާ ްރާއްޭޖގެ ްކޮސްޓުެގ؛ ްިރކަރަންޓު ްބޮޑު ްއެހާ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްނުގެންދިއުުމގެ ްކުިރއަށް ްއެކަން ފައި،

ް ް%1ްމިއަދު ްތެރެއިން ްބަޖެޓްގެ ްމި ްބަޖެޓެއް. ްދަށް ްވުރެ ްޑޮލަރަށް ްރިކަރަންޓ81ްްުބިލިއަން ްލާރި ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ްއެހެްނވެ ްއެބަ. ްހިސާބުކުރެިވގެންދޭ ްސީދާ ްގޮތުަގއި ްކޮސްޓުގެ ްވަންޏާ 2ްްއްޖެކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްޑޮލަރުގެ 2115ްބިލިައން

ްުދވެލިް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއިުތރުކުރަން ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްމަދުިމނުން. ްބަލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްއަންނާނެ ްއަހަުރ ވަނަ

ް ްދިވެހިރާއްޖެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރިއަުރވަން ްއިްޤތިޞާދު ްޖެހޭ. ްއެަބ ްތަަނވަްސްހަލުވިކުރަން ައކީ

ްމިކަންް ްއެބަްޖެހޭ ްމޭކަރުން ްލޯ ްޤަބޫލުކޮށް،ްއަދި ްއެކަން ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަުނން ްވެގެންދާނެ.ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމަކަށް

ްމިް ްއަކީ ްމާނަ ްއިްނތިޚާބުކުރާ؛ ްރައްޔިތުން ްމޭކަރުންނަކީ ްލޯ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައްިޔތުންނަށް. ްދިވެހި ގެރެންޓީކުރަން

ްމެންބަރުން ްއުވާލަންވީ.ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލިސް ްމި ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނަކީ،

ްއަދިް ްވެސް ްޤާނޫނެއް ްހަދާ ްހަޭޅއްލަވާަފއި ްދުވާލު ްެރޔާއި ްނުކޮށް، ްކަމެއް ްމިތާ ްމިއީ؟ ްމަޖިލީހެއްތޯ ކީއްކުރާ

ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވޭ. ްކީްއެވގެންތޯ؟ްއިމްޕްލިމެންޓެއް ްއެއީ ްޚަރދުކުަޑކުރަން. ތަުކގެ

ް.ްهللاްتورحًްعهيكىްوالّسالނަރުދަމާއަޅަން.ްފެންއަޅަން.ްދައުލަތުގެްޚަރަދުްކުަޑކުރަންްއެަބްޖެހޭ.ް



56 

 

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު

ްއަހ2114ްަް.هللا وبركاتهްتورحًްعهيكىްوالّسال`.ް ްަވނަ ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެުޓގެ ްމިއަުދްރުގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްގޮތުެގް ްވާހަކަދެެކވުނު ްުފރަތަމަ ްއަދި ްމަރުޙަލާގަިއ ްކޮމިޓީ ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު

ްތެރޭގަް ްަބހުސްގެ ްރިޢާޔަްތކުރަްއަވއި، ްމައްޗަށް ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްފުރަތަމަ ްދެެކވުުންމަތިން އި

ްމަރުޙަލާަގއިް ްކޮމިޓީ ްއިޞްލާުޙތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްއެަބ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްރިާޢޔަތްކުރަްއަވިއ ވާހަކަތަކަށް

ްބަހުސްތަކަްށް ްއިތުރު ްމަޖިލީހުގައި ްިއއްޔެ ްހުރެގެން ްކަންބޮުޑވުންތަކެއް ްކަންޮބޑުވާ ްއޭަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ގެންނަވާފަ.

ް ްކަންަތއްތައް ްއެ ނޑުމެންްދިޔައީ. ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްއިޞްލާޙުކުަރއްވާފަ. ްަވނީ ްމި ްމަރުޙަލާއެްއަގއި ަފހުގެ

ްމަްއސަލަތަްއް ްއެފަދަ ްވެްސ ްތާނގަިއ ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްއަިދވެްސ ްހުރި. ްއެަބ ްޙަޤީޤަތްތަކެއް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްރާ ްމަޖިލިސް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރައްޔިތުންގެ ްމުޅިްސަރަހައްދަށްްނިސްބަތްާވްކުރިމަތިވެގެންދާނެ.ްައޅުަގނުޑމެން އްޖޭގެ

ްމަގުސަދުތަްއް ްއެ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްޮއވެގެން. ްމަގުސަދުތަކެއް ްމަތިވެރި ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ްބެހިގެން ގޮތަށް

ްމަޖިލިސްް ްގޮތަށް ްތަމްސީލުކުރާ ްމެންބަރަކު ްމީހަކަށް ްހާސް ްފަސް ްކޮންމެ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނގެ ހާސިލުކުރެވޭނެހެން

ްމެންބަރުންްއެކުަލވައިލާފަ ްމަޖިލީހުގެ ްޮއވޭ. ްއެބަ ްޒިންމާތަކެއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވަނީ. އި

ްޤައުމުގެް ްމުޅި ްމަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭނެ. ްޓަކައި ްަރއްކާތެިރކުރުމަށް ްޙައްޤުތައް ްަރއްިޔތުންގެ ްދާއިރާގެ ތަމްސީލުކުރާ

ްވިސްނަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްޤައުމާ ްއެްމަސްލަޙަތު؛ްމުޅި ްދަނީ ްމި ްމިހާތަނަށް ނޑުމެްނނަށް ނެ.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފާހަގަކުރަްނ. ްއެކު ްހިތާމަޔާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުެރިވކަން ްހެޔޮގޮުތގައި ްބޭނުން ފުރުޞަތުގެ

ްއެއްަބހެއް ްސަރުކާރަކަށް ްނުވެޭވ،ްނުވަތަ ްއެއްބަހެއް ްއެންމެންނަކަށް ްައޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންގެްްއަދިވެސް ްއަުޅގަ ނުވެވޭ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްނޫންތޯ. ްނުވަތަ ްދޭނީތޯ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްދޭތެރޭގަ. ދައުރާ

ް ްދޭނީ. ްއެތިކޮެޅއްތޯ ްކުޑަ ްނުވަަތ ްދޭނީ ްަދއުލަުތެގ18ްްހިފަހައްޓައިގެންތޯ ްނުވަތަ ްނިމިެގންދާއިރު، ްބިލިއަން ވަަރކަށް

ނަޑއެޅިް ނޑުމެްނގެްދާއިރާަތކަށްްއެންމެްޕަސަންޓެއްްވެސްްިދނުމާްދޭތެރޭގައިްގިނަްފަހަުރްބަޖެޓުގައިްކަ ގެންދާއިުރްއަުޅގަ

މިްއޮންނަނީްސުވާލުތަކެއްްުއފެދިފަ.ްބައެއްްމެންބަރުންގެްދާއިރާތަކަށްްނުހުރޭްއެންމެްޕަސަންޓެއްްެވސްްމިްއޮތްްބޮުޑް

ްއެހެން ްތެެރއިން. ްޚަރަދުތަކުގެ ްނިމިގެންދާއިރު ްަބއެްއްބަޖެޓު ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމެްއ. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްމިއީ ވީާމ،

ްކަންޮބޑުވުންް ްއެ ްހިނގައިދާނެ. ްގިަނވެގެން ްހުށަަހޅުއްާވްގޮތުން ްކަންތައްތަެކއް ްަސރުކާރުން ްފަހަރު ްބަެއއް ދާއިރާތަކަށް

ްބޭފު ްެއ ްގޮަތކުން ްމަސައްކަތްކުެރވޭ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްފަހަރު ްބައި ްއަނެއް ްއާދޭ. ްމަޝްރޫޢުތަކެއްްއެބަ ޅުންގެ

ްއަކީ،ް ްވާހަކަ ނުޑގެ ްބަދަުލގަިއްއަުޅގަ ްއުފެދޭ.ްއޭގެ ްކަންބޮުޑވުންތަެކްއްއެބަ ްހިނގައިދާނެ.ްއެެހންވެއްޖެްއޔާ ހިމެނިގެން

ްމަޝްރޫޢުތައް،ް ްތަރައްޤީގެ ްތެޭރގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޚިޔާަލީކ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްކަންބޮުޑވުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ

ްހުށަ ްއޮްތކަމުަގއިްސަރުކާރުން ްރާއްަވވާފައި ްއަހަރަށް ްފަސް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްެއއީ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްޭބނުންފުޅުވާ ހަޅުއްވަން
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ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕް ްއެއީ ްލިބެންޖެހޭނޭ. ްދާއިރާތަކަށް ްނިސްބަތުން ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްއެ ްތެޭރގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ވިޔަސް

ްމަޝްރޫޢުތަ ްބޮޑެތި ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްނިސްބަތްާވްޕްރޮޖެކްޓު ްދާއިރާތަކަށް ްއެ ްނިސްބަތަކުްނ ްިވޔަސް ްކަމުގައި އް

ްވިސްނަވާަފއިް ްވެސް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްައސާސީ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްޭރވެންޖެހޭނޭ. ްކަންތައްތައް ްއެ ްގޮތަކަށް ްލިބޭ އެްއޗެއް

ްދާއި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރުޞަތުތަކަށް ްަވޒީފާގެ ްހަމައެއާެއކު ްރޭްއެވވެންޖެހޭނޭ. ްނިސްބަތުންްއެގޮތަށް ރާތަކަށް

ނޑުމެންްއެްނމެންގެްފައިސާ،ްހުރިހާްރައްޔިތުންގެްފައިސާ؛ްއެހެންވީާމ،ް ލިބެންޖެހޭނޭ.ްއެހާވަރަށްްބެލިގެންްނޫނީްއަޅުގަ

ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކުެރވެންޖެހޭނެ ްކަންތައްަތއް ްމި ްގޮތަކަށް ްހަމަހަމަވާ ްދިމާލަކަށް ހުރިހާ

ފަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށްްއަދުގެްސަރުކާރަށްްައޅުަގނޑުްއިލްތިމާސްކުރަން.ްޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިޔަްށްއުސޫލުްހި

ްމިއީް ްތަމްސީލުކުރަމުންދާއިރު ްމަޖިލިސް ްމި ްއެކު ްހަމަހަމަކަމާ ްވެސް ްއެންމެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްތާނގައި އޮތް

ްއަޅުް ްކަމަށް ްކަމެއް ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްއުފަލާްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްވާހަކަަދއްާކިއރު ްއެ ްަޤބޫލުކުރަން. ނޑު ގަ

އެކުްފާހަަގކުރަންްމިފަހަރުްެވސްްހިތަދޫގެްނުވަތަްއަްއޑުްައތޮޅުގެްބަޖެޓާްދޭތެރޭަގއިްވަަރށްްބޮޑަށްްކޮމިޓީްމަރުޙަލާަގއިް

ްއިސްކަްނދެއް ްވެސް ްސަރުކާރުން ްއަދި ްލިބިފައިާވކަން. ްކުރިއެރުންތަެކއް ްއިތުރު ނުޑްވެސް ްއަުޅގަ ވާފަިއާވކަން

ްޤާއިމުކުރައްވަްން ްއަށް ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްމުޅި ްޚިދުމަތްތައް ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްހަމައެހެންމެ ފާހަގަކޮށްލަން.

ްހިތަދޫެގް ްޚިދުމަތް، ްނަުރދަމާގެ ްފެނާއި ްަދންނަވާލައިގެްނ ްެވސް ްއަޅުަގނުޑ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޖައްސަވާަފއިާވއިރު

ްެއހެން ްއޮތީ. ްފެށިފައި ްބަެއްއްމަސައްކަތް ްލިބޭ ްއެބަ ްޚިދުމަތެއް ްފެނުގެ ްުކޑަކުަޑ ްވަރަށް ްނުލިބޭ. ްޚިދުމަތެއް ނަމަވެސް

ް ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްއެކަން ްެއހެންވެ ްގެއަކަށް. ްމަދު ްބަޖެޓުގައ31ްްިވަރަށް ްފަހަރުގެ ްމި މިލިއަްނ

ްއި ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްކޮމިީޓގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކުްޖައްސަަވއިދެްއވާފަިއވާތީ ޚްލާޞްތެރިކަމާ

ޝުކުރުއަދާކުރަން.ްހަމައެހެންމެްސަރުކާރުންްއެބަްއޮވޭްމުޅިްއަްއޑުްއަތޮުޅގެ،ްައއްޑޫްސިީޓގެްބަޖެޓުގައިްވެސްްފެނާިއް

ްވަރަށްް ްބޭނުންވާ ްއެންމެނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތަކީ ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްހަމައެހެންމެ ްޖައްސަވާފަ. ްޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ

ްޚިދުމަ ްއާްމުހިއްމު ްދަނީ ްމި ްަވކާލާތުކުރަމުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަބަދުވެސް ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ތެއް.

ހޮސްޕިޓަލަކަށް.ްއާްޚިދުމަތްތަކެއްްއެތާނަގއިްޤާއިމުކޮށްދެްއުވމަށްްއަދިްއެްތަނުގެްޚިދުމަތްްދެރަްވާހަކަ.ްއެކަމަކުްއަދާް

ނޑުްހަމަްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީްވަރަށްްހަމައަށްްމިްދަނީްމިްކަންތައްތައްްނުކުރެވި.ްއެ ހެްނވީމާ،ްައދުގެްސަރުކާރުންްއަުޅގަ

ްމިް ްވަނީ. ްމިހާރުވެސް ްމަޝްރޫޢު ްމި ްގޮތުަގއި ްމަޝްރޫޢެއްގެ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްތެޭރަގއި، ްފުރުޞަެތއްގެ އަވަސް

ްމަ ްޢަމަލީ ްމަޝްރޫޢުެގ ްމި ްަފއްަޓވައިެދްއވަިއ، ްައވަސްކޮށް ްވަަރށް ްމަސަްއކަތް ްެއްމަޝްރޫޢުގެ ްތެޭރގަިއ ސައްކަުތގެ

ްގޮތްް ްލިބޭނެ ްުފޅާދާއިރާެއއްަގއި ްޚިދުމަތް ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފައްޓަަވއިދެްއަވއިގެން ްގޮުތގަިއ ްޚިދުމަތެއްެގ އަވަްސ

ްގިނަް ްހާލުގައި.ްވަރަށް ްވަރަށް ްތިބީ ނޑުމެން ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއީ ހައްދަވައިެދއްވުން

ް ްބޮޑެިތްބަޔަކު ްދަތުރުކުރުމާ،ްމިކަހަލަ ްބޭރަށް ްއިްންޚިދުމަތްނުލިބިގެން ްައއިސް،ްމާލެ ްމާލެ ްދޫކޮށްާލފައި އަތޮޅު،ްަވޒަން

ްމަރުކަުޒް ްޒުވާނުންގެ ްޒުވާނުން؛ ްއާދެ! ްޙަޤީޤަތްތައް. ްދަންނަ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކުރަންޖެހޭކަން ޚަރަދުތައް
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ދުމަތްތައްްފުޅާކުަރންްއެބަްޖެހޭ.ްޒުވާނުންނަށްްޓަކައިްޚާްއޞަްކަންތައްތަެކއްްނަމެއްގައިްހުރީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެތާނގެްޚި

ްބަޖެޓުގައިް ްިއސްކަންދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރުޞަތުތަކަށް ްޒުވާނުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްއުފެދެންޖެހޭ. އެބަ

ލާމިކުްސެންޓަރުގެްމަަސއްކަތަށްްއެބަްއޮްތްއެބަްއޮްތްެއްކަމަށްްވެސްްަސމާލުކަންދެއްވާފަ.ްަމގުހެދުންްެއބަްއޮތް.ްއިސް

ްއަތޮޅުް ްައއްޑު ްނުފެށި، ްމަސައްކަތް ްޢަމަލީ ްއެކަމަކު ްހިަމނާތާ. ްވެސް ްއެކަން ްުދަވސްވެއްޖެ ްގިނަ ްވަރަށް ބަޖެޓުގަ.

ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުަރން. ްއެކަން ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްނެތް ްމިސްިކތެއް ްސަރުކާުރގެ ްހިތަދޫގައި

ޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްސްކޫލްަތުކގެްބަޖެޓާ،ްމިހެންްގޮސްްހުރިްހުރިހާްބަޖެޓެއްްފުރިހަމަްގޮތުގައިްބޭނުންކުެރވޭްއަހަރަކަްށް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަންްމިދިޔަްއަހަރުްވެްސް މިްއަހަރުްހައްދަވައިެދްއވުމަކީްއަޅުަގނޑުްސަުރކާރަށްްކުރާްިއލްތިމާސެއް.ްއަުޅގަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްބަޖެޓުގައި ްހުރީ. ްޖަހާފައި ްބަިއތަކެއް ްގިނަ ްމީގެތެރެއިން ްޖަހާފައި، ްބައިތަކެއް ްގިނަ ަވރަށް

ްބަޖެޓްް ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްބަޖެޓަަކށް ްދިޔައީ.ްއެކަހަލަ ްޚަރަދުނުުކރެވި ްފައިސާއެއް ްނުފެށި،ްެއްއވެްސްކަހަލަ ކަންތައްތައް

ްސަމާލުކަމެ ްޚާއްޞަ ްކަމަށް ްއެ ްސަރުކާރުން ްހީކުރަމުން ްކަމަށް ްވާހަަކކޮުޅްނުވާނެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްހާލު ްއެދޭ ްދެްއވުން އް

ް.وبركاته الو عهيكى ورحًت هللاانس  وނިންމާލަން.ް

 

ްމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަ

އޭްބުނާް`.ްޤައުމީްއެއްބަިއވަްނތަކަމުގެްމިްދުވަހުގައިްއަުޅަގނޑުްރައްޔިތުންނަށްްއެްއެއްަބއިވަންތަކަުމގެްދުވަހުގަް

ްކަމުގައިް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްތިބުމަކީ ްތައްޔާރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢަމަލުކުރުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްމާނައިގައި ފުރިހަމަ

ްދޫކުރައްވާފަިއވާީތެވް ްދުނިޔެ ްމި ްއުޚްތުން ްއަޚުންނާއި ްބައެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކާރިސާަގއި ްސުނާމީގެ ްއަދި ދަންނަވަން.

ްެއްމަރުޙޫމު ްޢާއިލާތަކަާށއި ްިމްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހާލު ްދުޢާުކރާ ްއެދި ްުސވަރުޭގެގްނިޢުމަތްލެއްވުން ްއަށް ްފުރާނަ ންގެ

ްނިންމެވިއިރުަގިއް ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓު ްއާދެ! ްދާނަން. ްކުިރޔަށް ނޑު ްއަުޅގަ ބަޖެޓައިގެން

ް ްވަނީ ްބަޖެުޓކަމުގަިއްމި ްޖުމްލަ ްމުޅި ްރުފ17.964ްިދައުލަތުގެ ްިބލިއަން ްގާތްަގނަޑކަށް ްރުފިާޔްއަްށ18ްްޔާ. ބިލިއަން

ްގުޭޅް ްރިޕޯޓާ ްބަޖެޓު ްބަހުސްކުރެވޭ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް.ްމިއަދު ްއިތުރުވެފަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްމި ްބަޖެޓު މިހާރު

ް ްކުރަމުންދިޔަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިއްޔެ ްއޮތީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ އިހުތިޖާޖާްގޮތުން

ް ްުގޅިގެން ްއެކަމާ ްއަދި ްގޮތުން، ްައޅުަގނުޑ153ްްގުޅޭ ްމިގޮތުން ްވޭ. ްއެަބ ްއިތުރުކޮށްފައި ްބަޖެޓަށް ްރުފިާޔ މިލިއަން

ްމެންބަރަކަށްް ްއަތޮުޅގެ ްފ. ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްބޭނުން ދަންނަވާލަން

ްޢިއް ްމި ްިދޔައީ ްައޅުަގނޑު ްދާއިރާގެްހޮވުނީއްސުރެ ްބިލެތްދޫ ްމިހާރު ްއަދި ްދަންނަވަމުން، ްމަޖިލީހުގައި ޒަތްތެރި

ްވަީން ްއަތޮޅު ްއެ ްވީހިނދު، ްއަތޮަޅކަށް ްއެއް ްކުޑަ ްއެންމެ ްރާއްޖޭެގ ްދަންނަވަމުން، ްވެސް ްހައިސިްއޔަތުން މެންބަރެއްގެ

ނޑުމެންްދަންނަވަމުްނދިޔައިމުްއެްރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ،ްއެްރަށްރަށަށްްބޭނުންވާްްވަރަށްްބޮޑަށްްއިހުމާލުކުެރވިފަޭއ.ްއަުޅގަ

ް ްމުޅި ްމިހާރު ްރާއްޭޖގައި ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްހޯދުމަށް. ްނުކުެރވ8ްްިޚިދުމަތްތައް ްމަސަްއކަތް ްބަނދަރުގެ ރަށުެގ
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ްއެުކް ްހިތާމަޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްރަެށއް ްއޮތް ްނުކޮނޮވި ްބަނދަރެްއ ްިމގޮތުން ްއަކީ ްމަޫގދޫ ްއަތޮުޅ ްފ. އޮތްއިުރގަިއ

ްމެޖޯރިޓީްފާހަގަކު ްއަދި ްޕާޓީގެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްމަސައްކަތުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްހަމައެއާެއުކ ްއަދި ރަން.

ްނަރުދަމާެގް ްފީއަލީގެ ްއަދި ްފެށުމަށާ ްމަސައްކަތް ްނަރުދަމާގެ ްބިލެތްދޫގެ ްއަދި ްމިއަުދްފ.ްމަގޫދޫ ްމަސަްއކަތުން ލީޑަރުގެ

ްމަރުޙަ ްމި ްބަެޖޓުގެ ްގޮތް ްފެށޭނެ ްޢިްއޒަތްތެރިްމަސައްކަތް ްކަމެއް. ްުއފާކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްހަމަެޖހިގެންދިޔަކަމީ ލާގައި

ްކައުންސިްލް ްބިލެތްދޫގައި ްއެގޮތުްނ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންކަން ްބޭނުންވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމީގެއިތުރުން ރައީސް.

ްބޭ ްއިމާރާތެއް ްތަނަށް ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްއިމާރާތެްއގަ. ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރުވެސް ްރަށްްހިންގަނީ ްއޮތީ. ްއެ ނުންވެފައި

ްރަްށް ްކަްނކަން ްއެ ްަލއި ނޑެއް ްތޮށިގަ ްރަުށގަިއ ްއެ ްިގރާތީވެ، ްރަްށ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެަބ ްބޮޑަްށ ްނުހަނު ގިރުމުގެ

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް ްއެދެުމންދަނީ. ްއަބަދުވެސް ްއަދި ްއެދޭ. ްއެކު ްއާދޭހާ ްނުހަނު ްރައްިޔތުން ްރަށުގެ ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ްސަރު ްބޭނުންވަނީ،ްކަންކަމަށް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްދެމުން. ްބީރުކަންފަތް ްދަނީ ކާރުތަކުން

ނޑުްއެދެމޭްކުރިޔަށްްއޮތްްއަހަރުްމަގޫދޫގައިްމިހާރުްއިމާރާތްުކރަންްފެށިފައިްހުރިްމިސްކިތްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަުޅގަ

ނޑުްހަމަްއެދޭްކަމެއް.ްއަދިްމިްފުރުޞަތުގަިއްނިމިގެންދިޔުން.ްއަދިްއެްރަށުގެްނަރުދަމާްއެޅިގެންދިޔު މަކީްވެސްްއަުޅގަ

ްފައިާސް ްވަަރކަށް ްޮކންމެވެސް ްބަޖެުޓގަިއ ްމި ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްމަސައްކަްތ ްނަުރދަމާގެ ްފީއަލީގެ ދަންނަވާލަން

ްކަން ްގިނަ ްނުަހނު ްބޭނުންވާ ްރަުށގަިއ ްއެ ްއަިދ ްފާހަަގކޮށްފިން. ްުކރިންވެސް ްައޅުަގނޑު ްއެބަްހިމެނިފައިވާކަން ަތއްތައް

ނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުން،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްބިލެތްދޫގައިްހެދިް ހުރި.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްމިްފުރުޞަތުގައިްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންނާް ްބިލެތްދޫގެ ްކޮންޓްރެްކޓަރާ ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ްމިހާރުވެސް ްނުނިމި. ްވަނީ ްއަިދެވސް ްމަސައްކަތް ބަނދަރުގެ

ްމައްސަލަޖެހި، ްވެސްްްދެމެދު ްނިންމަވައިދެއްވުމަކީ ްމަސައްކަްތ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްރަށުގަ. ްއެ ްވަނީ ްތަކެތި މިހާރުވެސް

ްދަންނަވާލަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަީލގައި ްވާހަަކިއގެ ްއެންމެހައި ްދެންނެވި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަެމއް. ްއެދޭ އަޅުަގނޑު

ް ްކަމެކޭ. ްއެންމެ ްކުރަންޖެހެނީ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފައިސާއަކުންްބޭނުންވަނީ، ްލިބޭ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްކަަމކީ އެ

ްމިހާރުވެްސް ްޓަަކއި ްކުިރެއރުވުމަށް ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްހަމަޖެއްސުން. ްޚަރަދުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަޖިލީހު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދިނުމަށް ްރުފިާޔ ްިމލިއަނެއް ްއެތަެކއް ްމުއައްަސސާތަކަށް ްމިނިވަްނ ަގއިްއަޅުަގނޑުމެން

ްރައްޔިތުްނގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅައިފިން.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްބޭނުން ްުސވާލުކޮށްލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަިއސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްކޮމިީޓެގ ްމާލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ

ްއާދެ! ްމެންބަރުންނާ؛ ްއިތުރުކުރުމަށްްްމަޖިލީހުގެ ްބަޖެޓް ްމުއައްސަސާަތކުން ްމިނިވަން ްއެންމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް 2112ްްއެދޭއިުރގައި ްއަހަރުން ްެއ2113ްްވަަނ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިތުރުުކރިއިރުަގއި ްބަޖެޓް ްއަހަރަށް ވަަނ

ް ްސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. ްރައްޔިުތން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތް ްދިން 2114ްްމުއައްސަސާަތކުން ްބަޖެޓްްވަނަ އަހަރު

ނޑުމެންްއަހާލަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޖެހެނީް ބޮޑުކުރުމަށްްއެދޭއިުރ،ްރައްޔިުތންނަށްްދޭނެްއިތުރުްޚިދުމަތްތައްްއަުޅގަ

ބަނދަރުްކޮނުންްދޫކޮށްލަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޖެހެނީްނަރުދަމާގެްނިޒާމުތައްްދޫކޮށްލަން.ްސާފުްބޯފެންްރައްޔިތުންނަށްް
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ްދޫކޮ ްހުރި ްހީވަީންލިބެން ނޑަށް ްދޭން.ްއަޅުގަ ްމަދުްފައިސާކޮޅު ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ށްލާފައި،ްމިްމުއައްސަސާަތކަށް

ްއެންމެހައިް ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަވާބު ްސުވާލުގެ ްޖާއިޒު ްމި ްސުވާލެއްހެން. ްޖާއިޒު މީ

ްމަސައްކަތްކުރާ ްަޓކައި ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްރާއްޭޖގެ ްމުއަްއސަސާތަްއްްމުއައްސަސާަތއް ްއެ މުައއްސަސާަތއް،

ނޑުމެންެގް ްދަންނަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްމިންވަރު ްލިބޭ ްބުނާްގޮތަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ދެމިއޮންނަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްއާް ްއުއްމީދަކީ ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުކރެވޭނީ. ްކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިންވަރުން ްލިބޭ ޤައުމަށް

ނޑުމެންެގްސަރު ްއަުޅގަ ްކުޑަކޮްށ، ްދަރަނި ްމިއަދު ްރާއްޖޭގެ ްގެނަުއން. ްއިންޤިލާބެއް ްބަޖެޓަށް ްމުޅި ްފަރާތުން ކާރުގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްރުފިޔ1ްްާއިންޓްރަސްޓަށް ްމިލިއަން ްހާސް ްރައީްސ.ްއެއް ްދައްކަމު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްރާއްޖޭް ްއިންޓްަރސްޓުެގްގޮތުަގއި ްކުރިްންއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމާލުމުގެ ްާވހަކަކޮޅު ްދައްކަން.ްއަުޅަގނުޑގެ ްެއބަ ްލޯނަށް ގެ

ްއުޅެންވާނީ.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނެގެންނޭ ްމިންވަރު ްލިބޭ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުއްދައި، ްޚަރަދު ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްެއްއޗަކުން ްލިބޭ ްލިޭބްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުަޑކޮށް، ްދަރަނި ގެ

ްކުރިއަކަށްނުދާނެ.ް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްނުކޮެށއް ްޓަަކއި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެްއޗަކުން

ް ްސުނާމީ ްފަދަިއން ްފާހަަގކުރެްއވި ްވާހަަކފުޅުގައި ްރައީްސގެ ްމިއަުދ2114ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެރިއިުރަގއި ްއަށް ްރާްއޖެ ަގއި

ްސުނާމީ ްމަޖިލީހުގެްވެސް ްރައްޔިތުްނގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްތިބިކަމީ ްއެގޮތަށް ްމީހުން ްޖެހުނު ްހާލުަގއި ަގއި

ްދަންނަވަމުން،ް ްވާަހކަ ްލަދުވެތިވާ ްފަދައިން ްލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުތަކުން ްއެހެނިހެން ްހައިސިްއޔަތުން މެންބަރެއްގެ

ްހުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއުކ ްއުޚްތުންނާ ްއަޚުންނާިއ ްމާދަމާއެއްްްއެ ްފަހި ްއަދަށްވުރެ ްއަށް ްދަްނނަވަމުން،ްދިވެހިރާއްޖެ ވާހަކަ

ް.الو عهيكىانس  وއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްްދެއްވުންްއެދިްދުޢާްކުރާްހާލު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްހިނގަމުން ްމެްނބަރު.ްމިހާރު ްބަހުސްގަިއްބަިއވެިރވެ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑއިގެންަފއިާވްދާ ަވޑަިއގަތުމަށް

ނޑުްދެންްފުުރޞަތުްމި ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަރުވަނީްނައިފަރުްދާއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްިލސްޓުންްއަުޅގަ

ް.އަޙްމަދުްމުޙައްމަދަށް

ް

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙުމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ދުވަުހގެްއަހަރ5ްުޖެޓަކީްވެސްްވޭތުވެިދޔަްވަނަްއަހަރުގެްބ2114ްަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަް

ްދަރަް ްއެްއގޮތަށް ްބަޖެޓެކޭ ްތެރޭ ްބަޖެޓެއް.ްބަޖެޓު ްބޮޑުެވގެންދާ ްމިނި ްމަޝްރޫޢުތަކަށާއިއަންނަްފެށިގެން ްހިނގަމުންދާ ްނީ

ްމަޝްރޫޢު ްފަށާ ްޚަރަދުކުރެއަލަށް ްފައިސާ ްބިލިއަނުން ްބިލިއަން ްޚަރަރުތައްްތައް ްމިފަދަ ްގޮތަކަށް. ްކަހަލަ ވޭ

ްޚަރަދުތައްް ްމި ްހިެމނިފައެއްނުވޭ. ްބަޖެޓުަގއި ްގޮެތއް ްއެްއެވސް ްަކވަރކުރާނެ ްޚަަރދުތައް ްމި ކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ
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ްނެގުމާ،ް ްތަންތަނުން ްހުރި ްނުނަގާ ްމިހާރު ްޑިއުޓީ ްިއމްޕޯޓު ްޓެކްސް، ްޓޫރިޒަމް ްޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ، ްޓަަކއި ކަވަރުކުރުމަށް

ްމިހާ ްމުއްދަތު ްރިސޯޓުތަކުެގ ްނެގުމާ، ްފީ ްޚިދުމަތުގެ ްދޭ ްއެއަރޕޯޓުން ްއެއްަޗކުނ51ްްްރު ްލިބޭ ްއިތުރުކޮށްގެން އަހަރަށް

ޚަރަދުތައްްކަވަުރކުރާްކަހަލަްޮގތަކަށްްހަމަޖައްސަވާފައިްްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްނެގޭްޓެކްސްަތކަކުންްުނވަތަް

ްދަރަނިްކު ްކަަމކަށްްއަުޅަގނޑަކަްށްނުފެނޭ.ްމިްނެގޭްފީތަކަކުްންބަޖެޓުގެ ްއެޅޭ ޑަކުރުމަށްްަޓކަިއްމާްބޮޑުްފިަޔވަޅުތަެކއް

އާދެ!ްވޯްލޑުްބޭންުކގެްއެންމެްފަހުގެްރިޕޯޓަށްްބަލާއިރުްާރއްޖޭގެްއިޤްތިޞާީދްހާލަތުްވަނީްަވރަށްްނާޒުކުރުްފައްތަެރްއެގް

ނޑުމެންްެއކަމާްދޭތެރޭގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްވިްސނަންްއެ ބަްޖެހޭ.ްބޮޑުްބަޖެޓެްއްއެކުެލވިގެންާދއިރުަގއިްިމްމަތީގަ.ްއަުޅގަ

ް ްާރވަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޮގތްތަކެއް ްއާ ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްދަރަނި ްނިމޭއިރ2114ްްުބަޖެޓުގެ ްއަހަރު ވަނަ

ނަޑކަށްް .ްކަންްމިހެންްާހހަށްްވުރެްމަތީްއަދަދެްއގެްަދރަނިްއެބަްޖެހ91ްޭރާއްޖޭގެްކޮންމެްރައްޔިެތއްެގްބޮލަކަށްްގާްތގަ

ްރަނގަޅުކުރުމަށްް ްހާލަތު ްދޫކޮށް،ްޤަުއމުގެ ްވާދަވެިރކަން ްސިޔާސީ ްއޮންނަ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެކު ހުރުމާ

ްަބެއއްް ްބާުރްހިނގާ ްޖެހޭ.ްސަރުކާރުގެ ްަމސައްކަތްކުރަްންއެބަ ްނިޔަެތއްަގއި ްެހޔޮ ްއަުތކުރިއޮޅާަލއިގެން ްއެންމެން ޓަކައި

ްމަޤާމުތަކުގެ ްއަިދްްސިޔާސީ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްހަމަޖެއްސެވި ްސަރުކާރު ްގޮަތކަށް ްއުނިކުރާ ްބައެއް ްއިން މުސާރަ

ްވީނަމަވެްސް ްކަމުަގއި ްހަމަޖެއްސި ްގޮތަށް ނުޑއްަވއިލަްއވާ ްކަ ްއެއްަބއި ްބައިކުޅަ ްދެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމުސާަރފުޅުން

ނޑުމެންްމިްބަޖެޓަކަށްްއެކަމަކުންްމާްޮބޑުްއަސަރުަތކެއްްނުކުރާނެ.ްއެް ނޑުމެންްއެަބްޖެހޭްދަރަނިްއަޅުގަ ހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބަެއްއް ްހިނގާ ްބާރު ްކުރަންޖެހޭ.ްަސރުކާރުގެ ްއެބަ ްމަސަްއކަތްތައް ްރަނަގޅު ްހެޮޔްނިޔަތުަގއި ްޓަަކއި ދަރަނިކުޑަކުރުމަށް

ްއިން،ްކޮ ްމުސާރަ ްމިނިސްޓަރުންގެ ްސްޓޭޓު ްއަދި ްނައިބުންނާ ްބަެއއް ްދެންނެވި ްމި ްމަޤާމުތަކޭ ްބޭފުޅެްއެގްސިޔާސީ ންމެ

ް ްއިން ްއެހެންވީމާ،5111ްްމުސާރަ ްނުވާނެ. ްއެްއަޗކަށް ްޮބޑު ްއެހާ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ނޑާލުމަކީ ްކަ ރުފިާޔ

ްގޮތްަތކެްއް ްެއކު ްތެދުވެރިކަމާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެްއގޮތަށް ްނަމޫނާއާ ްހެޮޔ ްދެއްެކވި ްމި ސަރުކާރުން

ްމަޖިލީހު ްމި ްއެގޮތުން ްއާދެ! ްލިބިވަޑައިގަންަނވާްނިންމަން. ްމެންބަރުންނަށް ްނުވަތަ ްއިން ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ގެ

ްމިހާރުް ްމުއައްސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ްހަމައެއާެއކު ްއުިނކުަރންޖެހޭ. ްއެބަ ްބައެއް ްކޮންމެވެސް ްތެރެއިން އިނާޔަތްތަުކގެ

ް ްއެބަ ްބައެއް ްިއނާޔަތްތަކުން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނުވަތަ ްިއން ްމުސާރަ ް ނަޑއެޅިފަިއވާ ްމިނޫނަސްްކަ ްއަދި އުިނކުރަންޖެހޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްޓަކައި ްކުަޑުކރުމަށް ްދަރަނި ްމި ްުއނިކޮށްގެން ްއަދަދެްއ ްއެކަީށގެންާވ ްއިދާރާަތކުން ްއެިކއެކި ސަރުކާރުގެ

ްކޮމިޓީެއްއް ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްސަރުކާރުން ްދަންަނވައިލާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ މަސައްކަތްކުރަން

ްްއެކުަލވާލަިއގެން ްޖެހެއޭ.ްެއގޮތުން ްއެބަ ްިރވައިްސކުަރން ްއަލުން ްުމސާރަތައް ްމުސާރ31ްްަނަމަވެސް ްމަތީ ްވުރެ ހާހަށް

ްކުރިއަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ނޑަިއެގން ްކަ ްއަދަދުތަކެއް ްމުސާރައިން ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ލިބޭ

މެގޮތެްއގަިއވިޔަސްްާރއްޖެތެރޭެގްރަށްރަށުގައިްތަރައްޤީްއަށްްރާވާފައިްހުރިްމަޝްރޫޢުތައްުކރިއަށްްގެންދެޭވކަށްްނެތް.ްކޮން

ްކަްނކަްން ްއެ ްނޫން. ްކަމެއް ްުހއްޓާލެިވގެންވާނެ ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ްެއއީ ްމަޝްރޫޢުތަކަކީ ްޭރވިފަިއވާ ްކުރުމަށް ޓަކައި

ްދަރަނި ްބަޖެުޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގެންެދވޭީނ ްކުރިއަށް ްއެަކންކަން ްގެންދަންޖެހޭނެ. ްޓަކަިއްްކުރިއަށް ކުޑަކުރުމަށް
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ްމަޝްރޫޢުތަކަކީް ް ްމި ްވިްއޔާ ްވަނީ ްއެހެންނޫންކަމުގައި ްކުރެިވެގން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސަްއކަތްތަެކްއ އެކަީށގެންވާ

ްއާދެ!ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްގެންދެވޭނެ ްކުިރއަށް ްވެސް ފަހަރެއްގައި

ްައޅުގަް ްމުއައްސަސާތަކުްންއެހެންވީމާ، ްމިނިވަން ްއަދި ްެވސް ްއިދާރާތަކުން ްސަރުކާުރގެ ްގޮވާލަނީ ްމި ްސަުރކާރަށް ނޑު

ްކުެރވޭނެްގޮތެއްް ްއަވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްމިކަން ްއުިނކުރަްއވަިއގެން ްބައެއް ްއިންްވެސް ްމަޖިލީހުގެްމުސާރަ ްމި ްއަދި ވެސް

ް ްވެސް ްއަކީ ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއާދެ! ްއެްހަމަޖައްސަވައިެދއްވާށޭ. ްދެންނެވޭނީ. ްއެކޭ ްދާއިރާ ްއޮތް ްހާލުަގއި ވަރަށް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްބަނދަރާ ްމި ްދޭ.ްއެހެންނަމަެވސް ްއެބަ ްުކރިއަށް ްމަސައްކަތް ްަބނދަރުހެދުމުގެ ްނައިފަުރގެ ްމިހާރު ދާއިރާގެ

ްޓަކަ ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްމިކަންކަން ްހުރި. ްއެބަ ްކަންަތކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަްނބޮޑުވާ ްރައްޔިތުން ިއްނައިފަރުގެ

ްއޮްތް ްއެބަ ްކޮމިޓީން ްއޮތް؛ްބަޖެޓު ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްމަަސއްަކތުން ްކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ޖައްސަވާަފއިްނައިފަރުގެްބަނދަރު،ްމިހާރުްހަދަމުންދާްބަނދަރު،ްއުތުރުްބަނދަރާްގުޅާލުމަށްްޓަކައިްބަޖެޓުގައިްއަދަދެްއް

ްެއަކމަށް ްއޮތް. ްއެަބ ްއާދެ!ްްޖައްސަވާަފއި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަްށ ްކޮމިީޓ ްބަޖެޓު ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްއޮްތް ްޮގއްަސ ްދަށުދަރަޖައަކަށް ްނިކަމެތި، ްދަށުދަރަޖައިގަ. ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްހުރީ ްވެސް ްހާލަތު ްޞިއްީޙ ނައިފަރުގަިއ

ް ްވެސް ްނައިފަރަކީ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްހ12ްިވާހަކަ ްދާއިރާަގއި ްއެކުަގިއްވަަރކަށް؛ްނައިފަރު ްއަތޮޅުތަކާ ްއެހެނިހެން މެނޭ

ްދޭ.12ްް ްއެބަ ްހިމެނިގެން ްއަތޮޅު؛ްފާދިއްޕޮުޅގައި ްއެ ްމީހުން ްހާސް ްމީހުނ12ްްްވަރަކަށް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވުރެ ހާހަށް

ްހާލުަގިއް ްވަރަށް ްމަތީގަ. ްަފއްތަރެްއެގ ްނާޒުކު ްވަރަށް ްވަީނ ްހޮސްޕިޓަލް ްއަތޮުޅގެ ްދާއިރުަގއި ްދޭ. ްއެބަ ހިމެނިގެން

ްސްކޭންކޮށްލާނެްބޭސް ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްހަމައެއާއެކު، ްނެތް. ްހަމައަކަްށ ްޑޮކްޓަރުންނެއް ްެނތް. ްގޮތެއް ފަރުވާކުެރވޭނެ

ްއެތައްއެތައްް ްމިހާރު ްވެސް ްހުންނަތާ ްހަލާކުވެފައި ނުޑ ްމެޝިންގަ ްނެތް. ްއެާތނގައި ްވެސް ނެޑއް މެޝިންގަ

ްކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޓަކަިއ ްެއކަމަށް ްއެކަްނކަްންްއަހަރެްއވެއްޖެ. ްއަދިެވސް ްދަންނަވަިއގެން ްފަރާތްތަކުގައި ބެހޭ

ހައްލުކުރެވޭނެްގޮތެްއްނުވޭ.ްމިގޮތަށްްޮގސްްފާޚާނާ،ްނަރުދަމާ،ްފެނުގެްކަންތައްތަްއްވެްސްއަދިވެސްްަހއްލުކުެރވޭްކަހަަލް

.ްއެކަމަުކ،ްދެތިންްއަހަެރއްެގްގޮތެއްްުނވޭ.ްފާޚާާނގެްނިޒާމުްޤާއިމުކުރުމަށްްޓަަކއިްމަސަްއަކތްކުރާތާްދުވަްސކޮޅެްއްެވއްޖެ

ްމިކަްން ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްުނވޭ. ްގޮތެއް ްކުެރވޭ ްއަދިވެްސްމިކަން ްޖަހަިއެގން ްމި ްވެސް ބަޖެޓުގައި

ްފެނުގެް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއޮތީ. ްޖަހާފައި ްެވސް ްފާޚާނާ ްބަެޖޓުގައި ްއެއީ ްއުއްމީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ކަވަރުކުެރވޭނެ

ތައްްވެސްްމިްއޮތީްހަމަްއެފަދަްހާލެއްގަ.ްނައިފަރަކީްަވރަށްްބައިބޯ،ްމީހުންްގިނަްރަށަކަށްްވެފައިްމިތާނގެްފެނުގެްކަން

ްކުެރވޭް ްބޭނުންްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްބޭނުން؛ްމިްރަށުގެްފެނުގެ ްތަޣައްވަުރވެފަ.ްފެނުގެ ްވަނީ ްފެން ްބޮޑުކަމުން ކަންތައްތައް

ްނި ްފެނުގެ ްއެހެންވީާމ، ްުނވޭ. ްކަމަށްްގޮތެއް ްޤާއިމުކުެރވޭނެ ްތެޭރަގއި ްފުރުޞަެތއްގެ ްއަވަސް ްވަރަށް ްވެސް ޒާމު

ްބަޖެެޓއް.ް ްކުޑަ ްވަރަށް ްބަެޖޓަކީ ްދީަފއިވާ ްކައުންސިލްތަކަށް ްރަށު ްކައުންސިލްަތކަށާއި ްުއއްމީދުކުރަން.ްައތޮޅު އަޅުަގނޑު

ް ްކުރިައކަށް ްަމޝްރޫޢެއް ްއެްއވެސް ްތަރައްޤީގެ ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ ްބަޖެޓަކުން ްމުސާރަްމި ްއެކަނި ްހަމަ ނުގެންދެވޭނެ.

ދެވޭވަރުްމިްކަންތައްތަކަށްްމިްއޮންނަނީ.ްއަތޮޅުްކައުންސިލްްބަޖެޓުގައިްވެސް،ްރަށުްކަުއންސިލްްބަޖެޓުގައިްވެސްްމިް
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ްއޮންނަނީްމުސާރައިގެްމިންވަުރ.ްއެއަްށވުރެްއިތުރުްކަމެއްްުކރެވޭްކަހަލަްފުރުޞަތެއްްބަޖެަޓކުންްދީފައެއްުނވޭ.ްެއކަމަކުް

ްގާތުންް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި. ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްގާތުން ްރައްޔިތުންނާ ްވަނީ ްއުފެދިފަިއ ްކައުންސިލްތައް މި

ްކިހިނެއްބާއޭްޚިދުމަތްދޭނީ؟ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަދޫްދާއިރާ

ްރައީ ްބަެޖުޓް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރި ްފަށާފައިވާ ްބަހުސް ނޑުމެން ްރައީސް.ްމިއަުދްއަުޅގަ ސް.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްބަހުސްކުޅަް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްދާދި ްމާޒީަގއި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި ރިޕޯޓަށް

ްބަ ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްަދއުލަތުން ްއަހަރު ްމި ްއަޅާބަލާއިުރގައި ްރިޕޯޓުތަކާ ްަނާގްބަޖެޓު ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޖޭގެ ޖެޓަކީ

ްނިޒާމުް ްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިޒާމު ްޚިދުމަތްދިނުމުގެ ްދާ ްމި ްވީރާނާވަމުން ްއަިދ ްވިސްނުން، ކޮޅަށްޖެހުމުގެ

ްގެްނގުުޅއްވާްް ްތަޞަްއވުރެްއ ްއެފަަދ ްއަިދ ްެއކުލެވިަފއިާވ ްތަޞަްއވަެރއް ްބޭނުންވާނެ ްހިްނގަިއގަުތމަށް ްއަނބުރާ އަލުން

ްސަރުކާރުގެްވެ ްދަނީ. ްމި ްސިަފެވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގިއ ްބަޖެޓެްއގެ ްއޮތް ްއަިއްސ ްފަރާތުން ރިެއއްެގ

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނޭ. ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްބަޖެޓުން ްގޮްތ ްއޮތް ްބަހާެލވިފައި ްމައްޗަށް ްރަްއޔިތުންެގ ވިސްނުންފުޅު

ްބަޖެޓު ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި ްމިތާ ްމެންބަރުން ްބަޖެޓުންްބައެއް ްމުޅި ްބައްލަވާފައި ްތަންކޮޅުކޮޅަށް ްކުދިކުދި ްބަެއއް ގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ްކުރަްއވައިފި. ްރައްޔިތުންނަށް ްއިޝާރާތްތައް ްނުކުރާކަމުގެ ްމަންފާ ްއާއި ްފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުްލައިގެންްމިހިރަްގަމީހުގެްހަް މައެކަނިްގިރުއާުނގައިްހުރިްދަންނަވަންްބޭނުންވާްވާހަކަްއަކީްމިސާލެއްގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ހަޑިްތިއްކަކަށްްބަލާފައިްމިްަގމީހަކީްހުތުރުްގަމީހެކޭ،ްހަޑިެވފައިްދާވެފައިްއޮތްްގަމީހެކޭްނުދެންނެވޭނެ.ްހަމަްއެފަދައިންް

ްރަށަކަްށް ްއެންމެ ްަނޒަރުހިންގަިއ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުންނަަކށް ްއެންމެ ްބަޖެޓުގެ ްދިމާލަކަށް، ްއެންމެ ބަޖެޓުގެ

ނޑުްނަޒަރުހިން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްަދއްކާ ްމި ްމެދުގައި ްބަޖެޓާ ްމުޅި ްަނޒަރުހިންގަިއގެން ްތަްނކޮޅަކަށް ްއެންމެ ގަިއ،

ްތަުނގަިއް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫނޭ. ްއެްއ ްވާހަކަ ްއުފެއްދުންތެިރ ްެއއީ ްނޫނޭ. ްެއއް ްވާހަަކ ްކަމުދާ ދަންނަވާނީ

ނުޑވެ ސްްސުނާމީގައިްހާލުަގއިްޖެހިފައިްތިބިްމީހުންނަށްްއަވަހަށްްފަހިްސުނާމީގެްވާހަކަްވެސްްވަރަްށްދައްކައިފި.ްއަުޅގަ

ްދަްއކަވާް ްއެ ްވާހަކަ ްސުނާމީގެ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންނަމަވެސް ްއެދެން. ްވުމަށް ގޮތްތަެކއް

ް ްބޭފުޅުންނަކީ، ްގިނަ ްމީހުން ްތިބި ްޖެހިފައި ްހާލުަގއި ްވެރިަކމެއްސުނާމީަގއި ްއަހަރުދުވަހުެގްތިމަންނާމެންގެ ްެއއް ަގއި

ްހަަމޖައްސައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްވަުޢދުވެގެންތެރޭގަިއ ްކަމަށް ްް،ދެްއވާނެ ްހަވާުލވެގެްނ ްެއްރުއަހ3ްަސަރުކާަރކާ ދުވަހު

ްްސަރުކާރުަގއި ްބޭފުޅުންނޭ. ްހިންގެވި ްކަމެއް ްނިކުމެވަަޑއިގެންްހުރިހާ ްް،މިއަދު ްއަނެްއކާެވސްްމިއަދު ތެދުވެަވޑަިއގެން

ްހާލު ްވާސުނާމީގައި ްމީހުންގެ ްތިބި ްޖެހިފައި ްއިންތިޚާބުތައްަގއި ްމީހަކު ްކޮންމެ ްދައްަކާވއިރުަގިއްްހަކަ ްއޮތީމަ ބޯމަތިެވފައި

ްއަ ްތިން ްއެ ްރައްިޔތުންނަށް ްހިތަށްއަާރ ްވަޢުދާ،އަޅުަގނޑު ްވީ ްބައިމީހުންނަށް ްެއ ްީވްސުްހަރު ްމީހުންނަށް ނާމީގައި

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްނުނެތޭނެްއްތިފައިްއޮންނާނެްބާވައޭ.ްހަނދާނެނެވަޢުދާއިްކަންކުރިްގޮތްްއެަބިއމީހުންނަށްްހަނދާން
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ނޑުމެންނަށްްބަލައިލީމަްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިްތަނުގައިްމިްދައްކަވަނީްަގއިހެންްެއކުއެއާއެކުދެންްހަމަ މިއީްްއެނގޭ،ައޅުގަ

ްވިސްނާވަަޑއިގެންް ްއަޑިްް،ދުރަށް ްއެ ްއޮްއވާ ްަދރަނިވެރިވެފައި ްގޮތަކުން ްއެތައް ްނަަގިއގަތުމަށްްޤައުމު ނޑުން ގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްއައިސްފައި ްތެރެއިްނ ްވެރިކަމެްއގެ ްއޮތް ްގެންުގޅުްއވާފަިއ ވިސްނުންފުޅު

ްއެބަް ްްފާހަގަެވގެން ްޢިްއަޒތްތެރި ްދޭ. ްރައްޔިތުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައްަލވާރައީސް، ްވިސްާނވަަޑއިގެްނ ބަަޔކުްް!ިނކަން

ްހިތަށްއެރި ްހިތަށްގޮތަްއައިްސ ްއޮާޅލައި، ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްބިިލއަްއެރިކަްށ ްއެތައް ްރުފިޔާގޮތަކަްށ އެއްްްން

ްދާއިރާތަކުް ްއެކި ްދައުލަތުެގ ްއެހެރީ ްރިޕޯޓުމިހާރުވެސް ްގެ ްތަކުަގއި ްރިޕޯާޓއި ްކޮމިޝަންގެްްއެްނޓިއޮޑިޓް ކޮރަޕްޝަން

ހަތަރުްއަހަރެްއގެްތެރޭަގއިްކޮށްފައިްކުގެްތެޭރގަިއްދެތިންޔަްދުަވްސތަހުރިހާްެއއްެޗްއގައިްއެހެރީްވޭތުވެދިްްމިް،ރިޕޯޓްތަކާ

ްހޭދަވެފައިްހުރިްފައިސާޕްރޮޖެކްޓުތައްްދީެގންްހުރިްބޭކާރުްޚަރަދާއިްއެކިްދިމަދިމާލުންްއެކިްމީހުންނަށްްބޭކާރުްގޮތުގައިް

ްރަްއޔިތު ްއާއި ްޚަރަދުވެފައި ްިއން ްމާލިއްޔާ ްދަރަންޏާންގެ ްބޮޑެތި ްއެތައް ްްއިހުރި ްޢިއްޒަތްތެރިްގެއްލުން ްފެންނަން އެހެރީ

ްވި ްޤައުެމއްގެ ްއެ ްއިޤްިތޞާދު ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްޭބފުޅަކު ްވަޑއިގަންަނވާ ްވެރިކަމަށް ްދެން ްހުްއޓާ ްއެހެން ޔަފާިރްރައީސް.

ންްދެްބިލިއަންްރުފިޔާގެްނޫނީްދިހަްބިލިއަންްރުފިޔާގެްނޫނީްހައެއްކަްބިލިއަޓަކައިްއަނެއްކާެވސްްްނަގާްކޮޅަށްްޖެހުމަށް

ްމިރުފިޔާ ްިކހިނެއްތޯ ްލަިއގެން ްބަޖެެޓއް ްދާއިާރްްގެ ްިޞއްޙީ ްނަގަިއްކޮޅަށްޖަހާނީ؟ްވީރާނާވަމުންދާ ޤައުމުެގްއިޤްިތޞާދު

ްކޮޅަށް ްނަގައި ްވީކިހިނެއްތޯ ްރާނާޖަހާނީ. ްކޮޅަށްވަމުންދާ ްނަަގއި ްކިހިނެއްތޯ ްދާއިރާ ްއިނދެޖެހެމުންދާްތަޢުލީމީ ޖަހާނީ.

ޖަހާނީ.ްތިްވިޔަފާރިތައްްިކހިނެއްތޯްނަގައިްކޮޅަށްބޮޑެް،ކުރާްކުދިޞާދަށްްމަންފާޔަފާިރތައްްއިޤްތިއިޤްޠިޞާދީްކުދިކުދިްވި

ްެއއް ްހަލާކުްބަަޔކުްކިހިނެއްތޯ ްޓޫިރޒަމް ްމަސައްކަތްްުކރަންަކނޑައެިޅގެން ްބޮއިކޮުޓުކރަން ކުާރއިރުަގއިްފަނާކުރަން،

ްއިސްތިާހރުޓޫރިޒަމަ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްިއތުރު ްއަޅުަގނޑުމެން ނށް ްއަުޅގަ ްވާނީނުކޮށް ްދާއިރާްް.ޑުމެންނަށް އެްް،ޓޫިރޒަމް

ްދިުރވުމަށް ްއިްނވެސްޓުްއިންޑަސްޓްރީ ްޓަަކއި ްކިހިނެްއތޯ ްބަނުކޮްށ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްވާނީ. ނޑުމެންނަށް ްމިްޖެއަުޅގަ ްޓުން

ްމަންޒަރުތަކެއް ްއެބަްމިް،ހުރިހާ ްފެނިގެން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުލަތަކެއް ްެދއްްހުރިހާ ްވާހަކައެއް ްކޮންމެ ްމިތާ ކިްދޭ.

ްވެ ްވިޔަސް ްރަނގަޅުކަމަށް ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުުމެގ ްޖެހުމަށްސް ްކޮޅަށް ްނަގާ ްޤައުމު ްޓަކައި ްޤައުމުގައިްްކުރުމަށް ޓަކައި

ޢާމަލާތުގެްމުހީގެްގޮތުގައިްދޭްޚިދުމަތްތައްްދިނުމާ،ްފައިސާގެްޓަކައިްހިލޭްއެްރައްޔިތުންނަށްްދެވޭްޚިދުމަތްތައްްދިނުމަށް

ްިދނުތެ ްޚިދުމަތްތައް ްދޭ ްުކޑަކުަޑްްމިްމާ،ރެއިން ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުުރމަށް ްކަމެއް ހުރިހާ

ްފާސް ްކޮޅަށްބަޖެޓެއް ްނަގާ ްަޤއުމު ްކަމުގައިްކޮށްލަިއގެން ްވިްސނި ްވިޔަފާރިައކަށް ްއަމިއްލަ ްެއްްނުޖެހޭނެ. ިވޔަސް

ްރެސްޓޯރަްނޓަކާ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްހަވާުލވާއިުރަގއި ްއެތައްްހަވާުލވާއިްވިޔަފާރިައކާ ްނުދައްކާ ްއޮތީ ްކަރަންުޓްބިލު ުރގައި

ނޑިޭމޒެއްްހުރީްހަލާުކވެފަ.އެަތއްްއަހަެރއްްއަހަރެްއގައި.ްފެންބިލުްއޮތީްުނދައްކާ ްެގ.ްތެލިތަށިްހުރީްހަލާކުވެފަ.ްހުރިހާްގޮ

ނޑުމެންްެއްންްޖަހައިގެަގއިްހުނިރުފިޔާހަވާލުވާްމީހަކުްކިހިނެއްތޯްދެްްދެންްއެްރެސްޓޯރަންޓެއްްއަުލންްހިންގަން އަުޅގަ

ްކޮޅަށް ްނަގައި ްއަލުން ްމިރެސްޓޯރަންޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުޖޭހެނެ ދަންނަވަނީްްޖަހާނީ.

ްހާ ްއޮްތ ްޤައުމު ްވިސްާނވަަޑއިމިއަދު ްވަރަށް ްމިއަދު ްލަތުން ްއިޤްތިޞާދީދުެގން، ްވިސްާނވަަޑިއގެން ވިސްނުމަކުްންްރަށް
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ް ްއާރާސްތުކުރުުމގެ ްވިސްނުމަކުްންޤައުމު ްކުޑަކޮށްލާނެ ްދުވަަހށް ްއަެނއް ްއެއްދުވަހުން ްދަރަނި ްޤައުމުގެ ިވސްނުމަކުން

ް ްސުނާމީ ްހަމައެކަނި ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުެމން ްއެހެްނވީމާ، ްމިއީ. ްބަޖެެޓކޭ ްއޮތް ްއައިސްަފއި ހަމައެކަިންއަށް،

ްހަމަ ްހިންަގއިގެން ްކަޅި ްނަޒަރިއްޔާަތކުން ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްއެމިނިވަން ްދާއިާރގަްެއކަނި ްަވިކްމީހެްއގެ ްއޮންނަ އި

ްނަޒަރު ްބަޖެޓެކޭރަށަކަށް ްގޯސް ްބަޖެޓަކީ ްމިހެންނޭް،ހިންގަިއގެން ްވާހަކަްް،ަބޖެޓު ްއިޤްތިޞާދީ ްކިޔަިއގެން ްއެހެންނޭ

ްެދކޭ ްައޅުަގނޑު ްއެީއ ްޤަދެއްކުމަކީ ްމަޞްލަޙަގޮުތގަިއ ްކަމެއްއުމީ ްހުރި ްނޫންްުތ ްމަންފާްް.ވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަދި

ަގނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްއެންމެްމުހިއްމުްއެއްްކަމަކީްތަޢުލީމާއިްައޅުްވެސްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހުންނާނެްކަމެއް

ްފަހަކަށް ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްޞިއްޙަތަށް ްަބޖެޓަކީ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްސަުރކާރަކުން ްބޮުޑްބަޖެޓެއް ައއިްސްއެންމެ

ނޑުމެންް މިްބަެޖޓުްފާސްެވގެންްދައުލަތުންްމިްް،ތިބީްބަލަންް.ްރަްއޔިތުންްިމއަދުްއެްރާްބަޖެޓުމިްބަހުސްކުމިއަދުްއަުޅގަ

ްކިހިނެއްތޯް ްދޭއިރުގައި ްސަރުކާރުން ްއަންނަނީ.ްް،ޚިދުމަތްތައް ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްއެ ްއަަވހަކަށްތޯ ކިހާ

ްޢިއްޒަ ްަދއްަކވާއިުރަގިއ ްވާހަކަ ްޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީގެ ްއެހަމައެއާެއކުަގއި ްރައީްސ، ްބޭފުޅުންނަށްްްތްތެރި ްދެްއކެވި ވާހަކަ

ްލިބުނު ްހިންގަން ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްސަރުކާރު ްކޮބައިތޯ ްއިރު ްފައިދާއެއް؟ން ްވީ ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންްައޅުގަްްއަޅުގަ

ްހަތަރުފަ ްދާއިރާތަކުަގއި ްނުހިނގާްސް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްިތބި ްޖަހައިގެން ްވަންދެން ްރައީައހަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސ.ްނޫންތޯ

ް ްްބަނދަރުމާއުނގޫދޫގެ ްހިާމޔަތްކުރަން. ްސަރަހައްދު ްގިރާ ްާބއްވާތާ ްބަޖެުޓގައި ްވެއްޖެ ްއަހަރު ްވީްކޮންހަތަުރ ކަެމއްތޯ

ކުޅުދުއްފުށީަގއިް،ްއްޙީްހާލަތުްވަރަށްްދަށޭޞިްްއެހެްނީވމާްމިއަދުްނިކުމެވަޑަިއގެންްުކޅުދުއްފުށީގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް؟

ް ްވެއްޖޭ، ްކަމެއް ްެވއްޖޭްއެެވނިމިވެނި ްކަމެއްްައއްޑުް.ކަމެއް ްމިވެނި ްެވއްޖޭްް،ެވއްޖޭްއަތޮޅުަގއި ްކަމެއް ެއވެނި

ްމި ްލިބިްވިދާޅުާވއިުރގައި ްފުރުޞަތު ްއެ ްލިބިް،ބޭފުޅުންނަށް ްފުރުޞަތު ްރަނުގެ ްޚިދުމަތްދޭން ްކުރިހާް،ރަްއޔިތުންނަށް

ް...އިްހުރިްއިްޚލަޞްތެރިކަމަކާިއގަކުރާނެ.ްމިްދައްކާްވާހަކަްޭރގައިްަރއްިޔތުންްމިއަދުްސުވާލުވެސްްކަމަކާްދޭތެ

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާ

ް ްދެން ްއޮންނަނީ. ްދެންނެވެން ްޯގހޭ ްގޯހިއްޔާ ްހަމަ ްބަޖެޓު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަނގަޭޅްޝުކުރިއްޔާ ްއެއްެޗއް ގޯސް

ްއެހެންކަ ްނޯވޭ. ްގޮެތއް ްވަކި ްއަދެންނެވޭނެ ްދަންނަވައިމުން، ްހަމަ ނަޑށް ްކަމުނުދާުޅގަ ްހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ،ްލެވޭނީ

ވޭ.ްއަދިްޖުމްލަކޮށްްބަލައިާލއިރުްައޅުަގނުޑްްގުަންކަންތައްތަެކއްްބަޖެުޓގަިއްހިމެނިފައިްއެބައަޅުަގނުޑްކަންބޮުޑވާްގިނަ

ް ްނުދެކެން ްކަމަކަށް. ްބަޖެޓެއް ްހިންގިދާނެ ްރައީސްްމިއީ ްޢަބްދުލްޤައްهللاްޢަބްދުްއަދި ްބަޖެޓެްއްްޔޫމުޔާމީން ސަރޕްލަސް

ްވިދާުޅވިިއރު ްވާހަކަ ްހުށަހެޅުއްވި ،ް ްކޮންމެެވސްްދެން ްދެން ްހީވަނީ. ްއަޅުަގނޑަްށ ްނޫންހެން ްމަޖިީލހަކަށް ްފޮނުްއވީ އެ

ްޑެފިސިްޓް ްވަނީ ްމި ްލިބިފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބެލެވެނީ. ްކަމަށް ްފޮުނވި ްބަޖެޓް ްއެ ްދިމާލަކަށް ްކޮންމެވެްސ އެހެން

ް ްއަދި ްސަރުކާރުންްބަޖެޓެއް. ްފުރަތަމަ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްއިތުރުވެގެންދިޔަ ްޑެފިސިޓް އެ

ް ްމަރުޙަލާަގއ17.5ްްިފޮނުއްވި ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަށް ްރުިފޔާގެ ްއިތުރުކުރީމާ،432ްްބިލިއަން ްރުފިޔާ ިމލިއަން



66 

 

ނޑަ ްގާްތގަ ްއޮންނަނީ ްމި ްެފންނަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްދެން،1.3ްްކަށް ްބަޖެެޓއް. ްޑެފިސިޓު ބިލިއަްންރުފިާޔެގ

ްއަރައިގަތުުމގެް ްޑެފިސިޓުން ްިމ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ްއަދި ްވެސް. ްމިއީ ްެއއް ްމައްސަލަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްރަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްވެސް. ްއަކީ ްމައްސަލަ އްޔިތުންނަށްްޖުމްލަ

ްރަށަކަްށް ްވަކި ްވެސް. ްފުރިހަމަވެފައިނެތުމަކީ ްކަންކަން ްއަާސސީ ްޚިދުމަތްތަކާއި ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ްނަރުދަމާް ްފެންނަނީ ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަދަންޖެހިފަ. ްމަގުތައް ްހަދަންޖެހިފަ. ްބަނދަރުަތއް ބަލައިލާއިުރގައި

ްރަށްތައް ްކަންކަންްްއަޅަންޖެހިފައިވާ ްމި ްބިނާކުރަންޖެހިފައިވާއިރު ްކުރުމަށް،ްމިސްކިތްތައް ްކަންކަން ގިަނއިން.ްދެން،ްމި

ްއެހާމެް ްމުަވއްޒަފުން ްބޮޑު. ްއެހާމެ ްހަމައެހެންމެ،ްސަރުކާރު ްހިމަނަންޖެހޭ. ްަފއިސާ ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރުމަށް

ްއި ްޖެހޭ، ްއެބަ ްދޭން ްއެަލވަންސް ްޖެހޭ، ްއެބަ ްމުސާރަދޭން ްޭއގެއިތުަރްށްގިނަ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދޭން ްފައިާސ ތުުރގަީޑގެ

ްމުއައްސަސާަތކެްއް ްމިނިވަން ްދެކިވަަޑއިގަންަނވަނީ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްކަމަށް ްހަރުދަނާވާނެ ްޑިމޮކްރަސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޮޑު ްޓަކައި ްއިތުުރކުރުމަށް ްމުސްތަޤިއްލުކަން ްމިނިވަްނަކމާއި ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްއަދި ތަނުންްގިނަެވގެން.

މުސާރަްއާއިްއެަލވަންާސއިްެއތައްްބަިއވަރެއްްދޭންޖެހިފައިާވްހާލަތުގައިްމުޅިްޤައުމުްމިްޮއތީ.ްމުޅިްދައުލަތްްމިްއޮތީ.ް

ްއަންދާޒާކުާރއިރުަގިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިޖެހެނީ. ްބަލައިލެވެން ްކިހިނެއްތޯ ްގެނެވޭނީ ްކަމަށް ްމި ްހައްލެއް ްޖުމްލަ އެހެންކަމުން

ް ްރުފިޔ21ްްާހަމަ ްއާމްދަނީްބިލިއަން ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްފޫބެއްދޭކަށް ްއަސްލު ްޚަރަދު ްނޫނިއްޔާ ްބަޖެޓަކުން ގެ

ްތެޔޮް ްއުއްމީދުކޮށްގެން ްހުރީ ްއަޅުަގނޑު ްބަލައިލެވޭއިރު، ްދޭތެރޭގަިއ ްގޮތަކާ ްހޯދޭނެ ްއާމްދާނީ ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ހޯދަން

ްފައްޓަވާ ްކުރަން ްެވސް ްއެއް ްދިރާސާ ްއޭގެ ްނުވަތަ ްކަމަށް. ްކޮމިޓީަގއިްނަގަންފަށާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ނެ

ސުވާލުދެންނެވިންްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަށް،ްއޭެގްެއއްެވްސްފައިސާްެއއްްއެބަްއޮތްތޯ؟ްތެޔޮްނެގުމާްުގޅޭްގޮތުންްއޭގެް

ރިސާރޗަކަށްްުނވަތަްެއއްެވްސްފައިސާްެއއްްހިމެނިފައިވޭތޯ؟ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވީްނޫނޭްއަދިްހިމެނިފަްއެްއް

ްއަްށްއާމްދަނީްނެތޭ.ް ްރާއްޖެ ްހިމެނިފައިވާެންކަމަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިސާބެއްަގއި އެހެންކަމުން،ްކޮންމެެވސް

ްޓޫރިޒަމްްއިތުރަށްްފުާޅކުރަން.ް އިތުރުވާނެ؛ްައޅުަގނޑުމެންްެއމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގަިއްއަުޅަގނޑުމެންްިވސްނަިއގެންްތިބީ

ްވިޔަ ްގެސްޓްަހއުސްގެ ްތިބީ ްއިތުރަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއާމްދަނީ ްކަމަށް.ްދައުލަތުގެ ްލިބިގެންދާނެ ްޓެކްސް ްއިތުރަށް ފާރީން

ްހަމަް ްއަދި ްތިބީ. ްއުއްމީުދކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްއިތުރުވެގެންދާނެ ްތަނުން ްބޮުޑ ްކަމަށް. އިތުރުެވގެންދާނެ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްފަޅުގޮާވންކޮށްގެން ްތިބީ ްުއއްމީދުކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންމެ، ްިއތުރަށް ްރުފިޔ1ްްާން ބިލިއަން

ްއޮތީ.ް ްމި ްފެންނަން ްމި ްމިއަދު ްއެހެނެއްނޫން ްއެހެްނނަމަވެސް ްކަމަށް. ްވެއްދޭނެ ްގޮތުަގއި ްއާމްދަނީގެ ދައުލަތަށް

ްޓެކްްސގެް ްތިބި ްުއްއމީދުކޮށްގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމާކަށް ްޓެކްސެްއގެ ްފުރިހަމަ ްއޮތީ ްމި ްފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއި ްދެްއވާފައިްނިޒާމަށް ްއަަހއްމިއްޔަުތކަމެއް ްސަރުކާރުން ްވެސް ްޓެކްސްނެގުމަށް ްއާމްދަނީން ްފަރުދުންގެ ްބޭނުންވާ ތުރަށް

ނޑުމެންނަށްްފެންނަންްމިްއޮތީ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެ،ްޓެކްސްނެގޭްވަކިްެއއްް އޭގެްފަިއސާްހިމެނިފައިްނެތްްތަންްއަޅުގަ

ްވިސްަނވާފަ ްޓެްކސްކުރަން ްއިތުރަށް ްކަމުނުގޮްސގެންްދާއިރާއަކުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޭއގެއިތުރަށް ްއޮތީ. ްިމ އި
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ްމިް ްވިސްނަވާފައި ްބޭފުޅުން ްެއ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްިޑުއޓީ ްއިމްޕޯޓް ްުއޅޭ ްއަަރއިގަންނަން ްެއކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ގަޅަށްްދައުލަތުގެްއާމްދަީންއޮތީ.ްއެހެންކަމުން،ްމީްޤާނޫނުތަކަށްްބަދަލުގެނެސްގެންްލިބޭނެްއާމްދަނީްކަމަށްްވާއިރުްރަނ

ނޑުްމިައދުްވެސްްވާނެްއިޞްލާޙެްއް އަދިްވެސްްއިތުރަށްްބައްޓަންުކރެވޭނެްގޮެތއްްމިްވަނީްނުވެފަ.ްއޭެގއިތުރަށްްއަުޅގަ

ްރަނގަޅަްށް ްކުންފުނިތައް ްހިއްަސވާ ްސަުރކާރު ްވަުރގަދަކުރަން. ްބޯޑު ްކުންފުނިތަުކގެ ްހިއްަސވާ ްސަރުކާރު ހުށަހަޅާފައި

ްއެބަ ްދެންނެވިންްްހިނގަން ްސުވާލު ްޮކމިޓީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބެން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްތަނުން ްއެ ޖެހޭ.

ްއެބަް ްކުންފުނިތަުކގައި ްބައެއް ްުކޑަމިނުން ްއެންމެ ްވިާދޅުވަނީ ްވެސް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްވެސް. ްޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ

ޝަލްްސްޓޭޓްމަންޓްްރަނގަޅަށްްކިޔާލަންްނޭނގޭްވަރުެގްތިއްބެިވއޭްމާލީްހިސާބުްރަނގަޅަށްްބަލައިލަންްނޭނގޭ،ްފައިނޭ

ްކުންފުނިތައްް ްގެއްުލވުންވާ ްދައުލަތަށް ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރަނގަުޅާވން ްކުންފުނުތައް ްއެހެންކަުމން، ްޑިރެކްޓަރުން. ބޯޑު

ްކޮ ްސަލާމަތްވާންޖެހޭ. ްދައުލަތުން ްއެކަމުން ްނަމަެވސް ްިވއްކާލަްއަވއިގެން ްޕްރަިއވެޓަިއޒްކޮށް ްފަހަރަކުްއަސްލު ންމެ

ްއިންތިހާް ްކަންބޮުޑވޭ ނޑު ްައޅުގަ ްނުވޭ. ްސާފެއް ްކަމެއް ްުކރެވޭ ްމި ްދެވިގެން ްފައިސާ ްކުންފުނިތަކަށް ްނުހިނގާ ބަޖެޓުން

ްަބެއއްް ްސަރުކާރުގެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވެްސ ްބަޖެޓުގައި ްއޮތް ްމި ްފެންނަން ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމިހާރު އަށް،

ްއަށް،ްތި ްދެގުނަ ްބަޖެޓު ްޭއގެްއޮފީސްތަުކގެ ްޭއގެތެރެއިން ްފާހަގަކުެރވޭ.ްއަދި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޮޑުވެފަިއވާކަން ްއަށް ންގުނަ

ނޑުމެންނަށްްމިް ބޮޑުްބަެއއްްރިކަރަންޓުްޚަރަުދގެްގޮުތަގއިްޚަރަދުކުރަންްނިްނމަވާފައިވާީތވެްހަމަްކަންބޮުޑާވންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ނޑުގެްާދއިރާްހަމަްގުޅޭްގޮތުންްވެ ސްްދަންނަވާލަން.ްމިްސކިތްތަކުގެްވާހަކަްޙަސަންްލަޠީުފްކޮމިޓީގެްމަރުޙަލާަގއިްއަުޅގަ

ް ްއޮތީ ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުަގއި ްއަސްލުަގއި ްމިސްކިތަށް ްދެއްެކވި. ްމިސްކިެތއް.5.4ްްވެސް ްކުޑަ ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްވާހަކަެދކެވެމު ްއަބަުދެވސް ްައޅާށޭ ްމަރުކަޒެްއ ްއިސްާލމީ ްމިްސކިތެްއ ްބޮޑު ްއަްއޫޑގަިއ ްދެންނެވިން ްއަީއ.ްއަޅުަގނޑު ން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިސްަބތްވާ ްސަރުކާރަށް ްަމރުޙަލާގައި ްދެން،ްކޮމިީޓގެ ްއެހެންނޭ. ްހަމަ ްެވސް ްވަނީ ކުރެހިފައި

ް ްއަޅަްނ ްސެންޓަރެއް ްިއސްލާމިކު ްނިމިގެންދިަޔ، ްެއކު 25ްްތާއީދާ ްތެރޭަގއި ްއަހަރު ްމި ްއަިދ ްރުފިޔާ. 11ްމިލިއަން

ް ްމި ްޚަރަދުކުރުމަށް. ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްއަހަުރ2114ްްދެންނެވީ ްއޮތް ްކުިރއަށް ްފައިސާ ްބާީކވާ ްޚަރަދުކޮށް ްއަހަރު ވަަނ

ްހަމަް ްއަދި ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްމެންބަރުންނަށް ްއެ ްހަމައެކަމާ ްއެހެންކަމުން، ނަޑއެޅުމަށް. ްކަ ްޚަރަދުކުރަން ތެރޭގައި

ްއަޅުަގނޑުމެ ްބަޖެޓް ްވަނީ. ްހަދަންފަށާފައި ްބަނދަރު ްހިތަދޫ ްދަންނަވާލަން ްލައްކަްއެހެންމެ، ްހަ ްލިބުނުއިރު ްނނަށް

ްފުރަތަމަް ްކޮމިޓީެގ ްހުށަހަޅައިގެްނ ްަމއްސަލަ ްއެ ނުޑ ްައުޅގަ ްހިމެނިފަިއވަނީ. ްަބޖެޓުގައި ްރުފިޔާ ްހާސް ފަންސާސް

ނަޑއި،ްކޮަށއި،ްމަށަމުނ3.5ްްްމަރުޙަލާގައިް ްގޮތްގޮތަށްްކަ 1.5ްމިލިއަންްުރފިޔާްއިތުރުކޮށްދެްއވި.ްއެހެންަނމަވެސްްއެކި

ޔާްއަށްްމިހާރުްއެްއޮތީްބަދަލުވެފަ.ްއެްއަދަދަކީްއއީްއަދިވެސްްހަމަްބޮޑުަތނުންްކުޑަްއަދަދެއް.ްބަނދަރުްމިލިއަންްރުފި

ްދުވަސްެވގެންދާ ްމަސަްއކަތްްނުނިމި ްއެ ްއަލުން ްއިތުރަށް ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ްޚަރަދުތަާކ ްއިތުރު ްއިތުރަށް އިރު

ްވަ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްހުރިހާްފަށަންޖެހޭއިރު. ްހަމަ ްރާއްޖޭގެ ްނޫން ްއަތޮެޅއް ްައއްޑު ިކ

ސަރަހައްދެްއގައިްވެްސްމަގުަތއްްހެދެންްއެބަްޖެހޭ.ްއަްއޑޫްއަތޮޅަށްްހަމައެކަިންބަލައިލާިއރުްވެސްްއެްސިޓީަގއިްއިތުުރް



68 

 

އަނެއްކާްހަމަްްކިލޯމީޓަުރގެްމަގުހަދައިްނިންމަންްއެބަްޖެހޭ.ްމަގެއްްހަދާފައިްމުޅިްމަގުްނުނިންމާްއޮތުމުންްއަލުނ22ްް

ްމުޅިް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. ްމި ްމަސައްކަްތކުރަން ްއެ ްބަލުން ްއަލުން ްފަހުން ްއަހަރު ްހަތަރުފަސް ްފަހުން ދުވަސްކޮެޅއް

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްފުރިހަމަކުރެވެން ްރަނގަޅަށް ްޚިދުމަތް ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްާޤއިމުކުަރން ްއެއްކޮށް ސިސްޓަމު

ްކަެމއްް ްމިއިން ްޑެފިސިޓެްއްްއެހެންނަމަވެސް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުފެނޭ. ްބަޖެޓަކުން ްތަެނއް ކުރެވޭ

ނޑުމެންނަށްްމިްބޭނުންވާްއެންމެހައިްޚިދުަމތްތަކެއްްއެްފުރިހަމަެވގެންދާް ބޮޑުްބަޖެޓެއް.ްޑެފިސިޓްްޮބޑުްބަޖެޓަކުންްއަުޅގަ

ްކަްނބޮޑުވޭ ްއަްށ ްއިންތިހާ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ްނުފެނޭ. ްެއކަށީގެްނވާްްތަނެއް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދާނީ ަދއުލަތަށް

ްެދގުަން ްބަޖެޓް ްދަންނަވާލަން،ްަބއެްއްއޮފީސްތަުކގެ ްތަުކރާރުކޮށް ްނާޅުްއވާތީ.ްހަމަ ްސަުރކާރުން ްފިޔަވަޅުތަެކއް ހަރުދަނާ

ް ްބަޖެޓް ްމިނިސްޓްރީގެ ްޔޫތު ްދަންނަވާނީ ްރުފިޔ116.9ްާބޮޑުެވގެންދިޔައިުރ؛ްމިސާލަކަްށ،ްހަމަ ްްމިިލއަން 385.7ްއިން

މިލިއަންްރުފިާޔ664ްްމިިލއަނުނ365ްްްމިލިއަންްރުފިޔާްއަްށްއިތުރުޮކށްފައިްއެބަްވޭ.ްަހއުސިންްިމނިސްޓްރީގެްބަޖެޓްް

ް ްމިނިސްޓްރީ ްއެންަވޔަރަމަންޓް ްވޭ. ްއެބަ ްއިތުރުކޮށްފައި ްމީގ344ްްެއަށް ްއަދި ްވޭ. ްއެބަ ްއިތުރުކުަރްއވާފައި މިލިއަނަށް

ްޚަ ްިރކަރަންޓް ްބައެއް ްއިތުުރކުރަްއވަނީތޯއޭްބޮޑު ްއަިދވެސް ްމުވަްއޒަފުން ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްހިމަނުްއވާ ަރދުގައި

ްރީތިކޮށްް ްޤައުމު ްނުވަތަ ްވަނީ ްބޭނުންފުޅު ްތާއީދުތޯ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްިގނަކުރައްަވިއގެން ްމުވައްޒަފުން ސަރުކާރަށް.

ްއަުޅވަންތޯ ްހަމައަކަށް ްިއޤްތިޞާދު ްހިނަގއި،ްމުޅި ްބޮޑުްހަމަމަގުގައި ްއުފދޭ ްބޭނުންަވނީ.ްމިއީ،ްހަމަ އޭްމިްސަރުކާރުން

ްއެް ްފާސްވެގެންދާންޖެހޭ. ްނަމަވެސް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްބަޖެޓް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުއްީމދަކީ ްައޅުަގނުޑގެ ސުވާލެއް.

ްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓްްފާސްުކރާނަން.ްބަޖެޓް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެ ްއަރުވަނީްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްފުރުޞަތު ްދެްންމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ްބަހުސްގައި ްމެންބަރު.ްމި ރި

ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްރައީސް.ްއާދެ!ް ްިޢއްަޒތްތެރި ްފަހުނ2114ްްްް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްއެންމެ ްރިޕޯޓަށް ްބަެޖޓުގެ ްދައުލަުތގެ ްއަހަރު ވަނަ

އިްއޔެރޭްގެެނވުނުްއިޞްލާޙުަތކާްެއކީަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްމެްނބަރުންގެްވާހަކަފުޅުްންބައްޓަްނވެގެންްމިްދަނީ.ްިޢއްޒަތްތެރިް

ްބަޖެް ްގުޅިަފއިވާ ްއުއްމީދާ ްަރއްޔިުތންގެ ްރާއްޖޭގެ ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްވަރަްށްރައީސް،ްބަޖެޓަކީ ޓެއް.ްއެހެންނަމަވެސް

ވަނަްއަހަރ2112ްްުވަަންއަހަރުްެވސްްއަދ2113ްްިގިނަްބޭފުޅުންެގްވާހަކަުފޅުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހާމަެވގެންދިޔައީ،ް

ް ްއަދި ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވ2111ްްާވެސް ްވެސް ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްތިންހަތަރު ްވޭުތވެދިޔަ ްވެސް، ްއަހަރު ވަނަ

ްނުކުރެް ްކަންކުާރްމަސައްކަތްތަެކއް ްބަޖެޓުަގއި ްކުރީގެ ްމީގެ ްއާދެ! ްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްޙަޤީޤަތް ްއެ ްޮގއްސަާވކަން. ވި
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ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްހޯދަންފެށީމަ ްވޯުޓ ްނުވަތަ ްފެށީމަ، ްއަހަން ްވޯޓަށް ްބަޖެޓަށް ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ގޮތަކީ

ްލިްސޓު ްގެނެްސ،ްއެ ްގުޭޅްލިސްޓެއް ްދާއިރާއަކާ ްއެ ްހޯދަމުންދިޔައީ.ްެއއީ،ްްމެންބަރުން ްވޯޓު ތަރުތީބުކޮށްފައި،ްބަޖެޓަށް

ްސަރުކާރުްނ2118ް ްެއ ްޤާއިމުެވ، ްސަުރކާރެްއ ްއާ ްމިއަދު ްއާދެ! ްގޮތް. ްައއި ްކުރަމުން ްެއކަން ްވެްސ ްކުީރގައި ެގ

ްެއްދާއިރާ ްކަމުނުގޮސްގެން ްމެންބަރުންނަށް ްބައެްއްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަޖެޓް ްއޮތް ްުހިރްހުށަހަޅާފައި ތަކަށް

ްހުށަހެޅިގެންދާް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއެއަށްފަހު ްފާުޅކުރެްއިވ. ްކަންބޮޑުވުން ްނެތިެގން ްޕްރޮޖެކްޓުަތއް ބައެއް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާޅުވޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ްހުރި ްއިޞްލާޙުކުރެވިަފއި ްކަންތައްަތްއ ްބަެއއް ރިޕޯޓުގައި

ގައިްޭއގެްކުީރގައިްމައުމޫނ2118ްްުަގއިްސުނާމީަގއިްހާލުގަިއްޖެހުނުްޢާއިލާތަކަށް،26ްްގ2114ްެހަމަްފާހަގަކޮށްލަން،ް

ްިމއަދުް ްއަދި ްވެްސ ްވެރިަކމުގައި ްވަޙީދު ްބަޣާވާތުަގއި ްައދި ްވެްސ ްވެރިކަމުަގއި ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްވެްސ ވެރިކަމުަގއި

ްމި ްދަނީ. ްމި ްމިހާރު ްވެރިކަން ްހުރިހާ ްމި ްވެސް ްވެިރކަމުަގއި ްލިބިފައިްޔާމީންގެ ްހިޔާވެހިކަން ްދާއިމީ ްފަރާތްތަކަށް ފަދަ

ްމެންބަރެއް.ް ްތަމްސީލުކުރާ ްރަށް ްތިން ްތެރެއިން ްރަށުގެ ްހަތަރު ްހާލުޖެހުނު ްގަިއްސުނާމީގައި ްގއ. ނޑަކީ ްއަޅުގަ ނެތް.

ްދަންނަވާ ްބޭނުން، ްޤަބޫލުކޮްށލަން ްެއކު ްއުފަލާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހާލު. ްއުޅެމުންދާ ްަރްއޔިތުން ްއެ ްއެނގޭ ލަންްއަޅުަގނޑަށް

ްއަލުންްބިމާްހަމައިންްފަށައިް ްއިމާރާތްތައް ްއެމް.ޑީ.ޕީްވެިރަކމަށްްއައިސްްއެ ްވީއިރުްވެސް ބޭނުން،ްއެްހުރިހާްދުވަހެއް

ް ްހިޔާކުރުމަށްފަހު ްރާނަިއ، ްބަދަލުވެގެނ7ްްްކޮންކްރީޓުކޮށް، ްވެރިކަން ްބަޣާވާތްކުރުމަށްފަހު ްހިސާބުން ްއެ ފެބްރުއަރީގެ؛

ްކުރުވު ްމިހާތަނަށް ްވެގެންދަނީްއަިއއިރު ްއަހަރު ްތިން ްއަހަރު ްދެ ްލުން. ްވޯްލސީލަރކޮޅެއް ްމަސައްކަތަކީ ްވެސް ނުހާ

ް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުެރވި. ްމަަސއްކަެތއް ްާރއްޖޭެގ7ްްއެްއވެސް ްމަަސއްކަތްނުކުެރވޭކަން ްފަހު ްއަށް ފެބްރުއަރީ

ް ްއެނޭގ. ްއެބަ ްމަސ2118ްަރައްޔިތުންނަށް ްވެރިކަުމގައި ްމައުމޫުނގެ ްކުީރގައި ްއެނގޭ.ްގެ ްއެބަ އްކަތްުނކުރެވުނުކަން

ް 2118ްއެހެންނަމަވެސް ްވެރިކަުމގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަހުން ްާރއްޖޭެގ3ްްގެ ްހުރިކަން ްވެފައި ްވަރެްއ ްހުރި ްވެފައި އަހަރު

ްސަޢޫީދް ްއަށް ްސުނާމީ ްބަޖެޓްގައި ްއަވަަހކަށް ްވީހާވެސް ްއުއްމީދުކުަރނީ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްއެނގޭ. ްއެބަ ރައްޔިތުންނަށް

ްބަޖެޓުގައިްފަންޑުގަ ްދައުލަތުގެ ްމިއަދު ްއަދި ްގޮުތގަ. ްހޭދައެއްގެ ްއޮތް ްއެބަ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްސާޅީަހކަށް ްތިރީހަކަށް، އި

ްވީާހވެސްް ްއެހެންވީާމ، ްނިންމައިެލވޭނެ. ްރީތިކޮށް ްެއހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްރުފިޔާ ްިމލިއަން ްފަންސާހަކަށް ސާޅީހަކަށް،

ްގެތަ ްސުނާމީގެ ްއަިދ ްބަޖެޓުން ްމި ނޑުްއަވަހަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިެގންދާނެ ްހިޔާވެހިކަން ްދާއިމީ ްނިިމގެްނ އް

ްނިލަންދޫަގިއް ްސްކޫެލއް، ްމާމެންދޫގަިއ ްޖެހުނު ްބަޖެޓުގަިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަހަރު ްވޭތުވެިދޔަ ްއަދި އުއްމީދުކުރަން.

ލެބު.ްކައުންސިލްްއިދާރާ،ްސްކޫލެއް،ްމާމެންދޫގެްބަނދަރު،ްމާމެންދޫގައިްމިސްކިތެްއ؛ްއެކަންްވެަފއެއްްނެތް.ްދާންދޫެގް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއަންނައިރުގައި ްބަޖެޓެއް ްއާ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްުކރެވިފަެއއް ްމަސައްކަތް ްއެ ދާންދޫގައި

ްހިމަނާފަ.ް ްއަނެއްާކވެސް ްދަންނަަވއިެގން ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓް ްވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއްތަކެއް ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުން

ްވަށާފާރު،ްްއޭގެތެޭރގައި ނޑެްއގެ ްދަ ނޑެއް. ްފުޓްބޯޅަދަ ްކަންަތއް ްއެއް ްދަތިވާ ްއެންމެ ްމިއަދު ްުޒާވނުންނަށް މާމެންދޫގެ

ްނިންމުމަށްް ްބަނދަރު ްއޮތް ްނުނިމި ްމިއަދު ްއެއާެއކީަގއި ްއަދި ްޖަހާފަ. ްބަޖެޓުގައި ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްދިއްލުމަށް ނޑު ދަ
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ްހަމައެާއއެކީް ްއަދި ްަކނޑައެޅިފަ. ްަފއިސާ ްވަނީ ްމި ްމިސްކިތެއްްޓަކައި ްހުރި ްއަަޅންފަށާފައި ްވެރިކަުމގައި ގަިއ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ވެސްްމިްވަނީްފައިސާްހަމަޖެހިފަ.ްވީހާވެސްްއަވަހަކަށްްމިްކަންކަންްނިމިގެންދިއުމަކީްމާމެންދޫްރައްޔިތުންގެްއުއްމީދު.ް

ް ްހަމައެހެންމެ،ްމާމެންދޫގެ ްހިމެނިފައ4ްިއަދި ްބަޖެޓްގައި ްވަނީ ްމި ްއެއްގޮތަށް.ްްކުލާސްރޫމުގެ،ްސްކޫލް ްއަހަރެކޭ މިދިޔަ

ްކޮމިޓީގަިއް ްބަޖެޓް ްވަނީ ްމި ްވެސް ްމިސްކިތެއް ްނިލަންދޫގައި ްދަތިވެފައިާވއިރު، ްމިސްކިތަކަށް ްމިއަދު ނިލަންދޫގެ

ްދިއްލުމަށްް ނޑު ްދަ ްވަށާފާރާއި ނޑުގެ ްދަ ްނިލަންދޫގެ ްހަމައެއާެއީކގަިއ، ްއަދި ްަކނޑަެއޅިފަ. ްދަންނަަވއިގެން އަޅުަގނޑު

ްބަޖެޓުގައި ްްވެސް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތަށ2114ްްްޖެހިފަ. ްމި ްކޮޅުަގއި ްފުރަތަމަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްއޮތް ްކުީރަގއި ްހަމައެާއއެީކގަިއ، ްއަިދ ްކަމަށް. ްކުރެިވގެންދާނެ ްމަަސއްކަްތ ްމި ްވެްސ4ްްއިޢުލާންކޮށް، ކްލާސްރޫމު

ްވީނަަމވެސް ްކަމުަގއި ްނުކުރެވުނު ްއަހަރު ްއޮތް.ްމި ްއެބަ ްކުރެިވގެންދާނެްްބަޖެޓުގައި ްމީެގްމަސައްކަތް ްއަހަރު ްއަންނަ މި

ްބޭނުންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޒުާވނުން ްދާންދޫގެ ްރަށެްއ. ްކުޑަ ްވަރަށް ްއަކީ ްދާންދޫ ްުއއްމީދުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ް ްއިދިކޮޅު ްހިްއކަމުންދަނިކޮށް ނޑު ްދަ ްމަތިން ްފަހަރެއްގެ ްދެ ްސަރުކާުރގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަންަތއް. ނޑެްއގެ ޚިޔާުލެގްބޯޅަދަ

ްިހއްކުންް ނޑު ްދަ ްއެ ްވަނީ ްގޮްސގެްނ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއެންަވޔަރަމަންޓް ްގޮސް، ްކޮރަޕްޝަނަށް ްއެންޓި މީހުން

ނޑުްހިއްކުމަށްްމިްވަނީް ހުއްޓުވާފަ.ްވަރަށްްުކޑަްތަންކޮޅެއްްހިއްކަންޖެހެނީ.ްމިއަދުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްދަންނަވަިއގެްންދަ

ނޑައެޅިފަ.ްއާދެ!ްދާންދޫގެ މިސްކިތް؛ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްއަޅަންްފެޅިްމިްސކިތްްވަނީްހުއްޓިފަ.ްކުިރއަށްްްފައިސާްކަ

ްލެބާިއް ްސްކޫލް ްއަދި ނޑަެއޅިފަ. ްކަ ްބަޖެޓްގައި ްފައިސާ ްވަީނ ްމި ްމިއަދު ްވެސް ްއެުޅމަށް ްމިސްކިތް ްއެ ނުގޮސްފަ.

ްއުއްމީ ނޑު ނޑަެއޅިފަ.ްއަުޅގަ ްފައިސާްކަ ްވަނީ ްމި ްއެޅުމަށްްެވސް ްއިދާރާ ްދާއިރާތަކަށް،ްކައުންސިލް ްމި ްމިއަދު ދުކުަރނީ

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްޓަަކއި ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްމިހިރަ ްއަށް ްރާއްޖެ މުޅި

ްއާް ްނެގުމަށް ްފައިސާ ްޑިއުޓީން ްއިމްޕޯޓް ްނަގަމުންނުދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްމީގެ ނޑައަޅަންޖެހޭ. ްކަ މަޖިލީހުން

ް ްސަރުކާރުން ްކުީރގައި ްމީގެ ްނިްނމަވާފަ. ްވަނީ ްމި ްޓެކްސްނެގުމަށް ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާތީ ނޑަައޅާފަ. ްކަ ްވަނީ 25ްމި

ޑޮލަރުްނަގާްވާހަކަްައޅުަގނުޑމެންްދެއްކީމަްމިްމަޖިލީހުގައިްއިހުތިޖާޖުކޮށްްއަދިްކޯޓަށްްޮގސްްމުޒާހަރާކުރެްއވިްބޭފުޅުންް

ްއެ ްވަނީ ްމި ްތިއްަބަވއިގެން ްސަރުކާރުަގއި ްމިްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްނިންމަވާފަ. ްނަަގން ެވސް

ްއަްށް ްރާއްޖެ ްމުިޅ ްއެީކގައި ްާދއިރާއާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތައް ްދެންނެވި ްމި ްއިްސވެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކީަގއި އާމްދަނީއާ

ްގޮތަކީ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްއޭ ްއެއީ ްދާންޖެހޭނޭ. ްތަރުތީބުކުރެިވގެން ްމިއަުދްވެސް ްއާދެ! .

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގެންެޖހޭްއެްއްޙަޤީޤަތަކީްމިްާރއްޖެްތަރައްޤީްއަްށްބޭނުންވާކަން.ްާރއްޖެްތަރައްޤީްއަށްްބޭނުންވާް

ްއެީއ.ް ްއިލްތިމާސަކީ ްމެންބަރުންގެ ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރަްއޔިތުންެގ، ްރާއްޖޭގެ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްއެންމެންނަށް ސަބަބު

ްދެވޭނެ ްމުސާރަ ްެއއްްްމިއަދު ްއެނގޭ ްއެންމެންނަށް ްނެްތ. ްެވސް ްވަެރއް ްކުރާނެ ްކަންަކން ްިމއަދު ްނެތް. ްވެސް ވަރެްއ

ް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި 31ްްޙަޤީޤަތަކީ ްރަޢުޔެއ32ްްްބިލިއަނުން، ްއައި.އެމް.އެފުން ްދަރަނިވެރިވެފައިާވކަން. ބިލިައނުން

ރުްމިްވިދާުޅވަނީްމުަވއްޒަފުންްމަދުކުރާށޭ.ްމުސާރަްހޯދައިލާއިރުަގއިްއެބައިމީހުންްމިކަމާްގުޅޭްގޮތުންްއެްއޗެއްްިވދާޅުވާއި
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ްމީހުންނަށްް ްދޮީށްއުމުރުގެ ްއެބަްއެނގޭ ނޑުމެންނަށްްއާްސަރުކާރުން ްހުއްަޓިއލާށޭ.ްއަޅުގަ 5111ްކުޑަކުރާށޭ.ްޕްރޮޖެކްޓު

ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެ ްދޭނެ ްލާރި ްކަމަށް،ްމަސްވެރިންނަށް ްދޭނެ ްލާރި ނުޑެވރިންނަށް ްކަމަށް.ްދަ ްދޭނެ ްރައީސް.ްރުފިޔާ ރި

ނޑާލައިފި.ް ްކަ ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަސް ްހަތަރުހާހާއި ްމަްސޓަނަކުން ްނުވެ ްދުވަހެްއ ްގިނަ ްމާ ްއަިއސް ްސަރުކާރު ހިތާމައަކީ

211ްް ްމި ްނެތް ްބަޖެޓަުކ ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ްފަށައިފި. ްހުއްދަދޭން ްާދއަޅަން ްބޭރުން ްެއއ5111ްްްމޭލު ްވާހަކަ ރުފިާޔގެ

ްލާރީ ްތެޔޮނަގަންްވެސް،ްބޭނިަޔސްސް،ްނުބޭނިަޔސް ްނެތް ްއެްއ. ްވާަހކަ ްލާރީގެ ްދޭ ްއަށް ނޑުވެރިޔާ ްދަ ްއެްއ. ްވާހަކަ ގެ

ްރައީސް.ްމިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްމި ްލާރި ްގިނަ ްލައްކަ ްފެށިއްޖެއްޔާ ްއެްއ.ްތެޮޔްނަގަން ްވާހަކަ ދިރާސާކުރާ

ރީަގއިްސަޕޯަޓރުންްޖެހިްފޮތިތަކެކޭ.ްނޫން.ްހުރިހާްވަޢުދާްއެކީަގއިްްަވޑަިއގެންްމިްވިދާުޅވަނީްނޫން،ްެއއީްމާރުކޭޓުްަކއި

ްއަާޑއިްީވޑިއޯްއެބަްހުރިްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑާލަނީ.31ްްޝުކުރިއްާޔ ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްވަގުުތކޮަޅށް ްހުސް މިނެޓުެގ

ްޖަހާއިރު.ްޝުކުރިއްާޔ.1ްްްشاهللاانއަޅުަގނޑުމެންްދެންްޖަލްސާްފަށާނީ؛ް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަުރވާނީް ްދަންފަޅީގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފެށުނީ. ްމަޖިލިސް ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު .`

ްޙައްމަދުްރަޝީދަށް.ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމު

ް

 މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޓެކްނިކަްލް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްދިމާވާ ްޢާއްމުކޮށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމުޤައްރިރު.ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކު ްނިމުމުގެ ްދައުރު ްމި ްއިނގޭތޯ. ްއެއީ ްރިޔާސަތުގަިއްމައްސަލަެއއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ރިން

ްޚިޔާލެްއް ްފެންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަުކގަިއ ްބަޖެޓުގެ ްއެހެންނަމަެވސް ްދެންނެވުނީ. ްއޮިޅެގން ނޑަްށ ްއަުޅގަ އިންނެވީތީ

ްދިވެ ްމުސްލިމު ްސައްަތ ްއިން ްސައްތަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްގަްސތުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަްށްހުށަހަޅާލަން ްދައުލަތެްއ ހި

ވިދާޅުެވ،ްއަދިްމިްސަރުކާރުްއައުުމގެްއެންމެްބޮޑުްބަހަނާއަކަށްްދައްކާފައިްއޮތީްދީނަށްްޓަކައި،ްޤައުމަށްްޓަަކއޭ.ްދާދިް

މިދާކަށްދުވަހުްއަޅުަގނޑުްމިްކެމްޕޭނުްތެރޭގައިްއުޅެމުންދިަޔއިރުަގއިްދިމާވާްރަށްރަށުަގއިްއަޅުަގނޑުްވެސްްމިސްކިތަްށް

ނޑަށްްދިާމވީްމިސްކިތުގެްމުދިމުްނެތީ.ްދެންްކޮންމެވެ ސްްވަަރކަށްްއަރާލަން.ްނަމާދުވަގުތުްޖެހިގެންްދިޔަިއރުގައިްއަުޅގަ
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ްއިމާމުެވް ްމީހަކަށް ްއެއްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްތިބި ްއަރައި ްމިސްކިތަށް ްއެންމެން ްހުރިހާ މިސްކިތުގެ

ްމުދިމެއް ްމިސްކިތުގެ ްބުނީ ްމީހުން ްއެ ްމުސާރަދީފަ.ްްނަމާދުކުރާކަށްނުކެރުނު. ްސަރުކާރުން ްހުންނާނޭ ލާފައި

ްރަށެްއަގިއް ްެވސް ްމިސްކިތެއްަގއި ްކޮންމެ ްެއއްަޗކީ، ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްނާދެއޭ. ްތަނަކަށް ްމި ްއޭނަ އެހެންނަމަވެސް

ްއެންމެް ްހަމަ ްވެސް ްބަރާބަރަށް؛ްކޮންމެްމިސްކިތަކަށް ްހަމަ ްމުދިމުން ްމިްސކިތުަގއި ްހުންނައިރުގައި ްތިންހަތަރުްމިސްކިތް

މުދިމެއްްހުންނަނީ.ްއެންމެްމުދިމެއްްހުރުމުންްއެްމީހާްބަލިވީމާްނުވަތަްކުއްލިްހާދިސާްއެްއްދިމާވެގެންްއޭނާްމުދިމްކަންް

ނޑުްދެކެނީްއިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީްއަށްްލިބިފައިވާްބަޖެޓުގެްތެރޭންް ނުކުރެވޭްހާލަތެއްްއެބަްއާދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ޮކންމެްރަށެއްގައިްވެސްްއެްރަެށއްގެްހުރިްއަދަަދކަށްްބަލާފައިްކޮންމެވެސްްވަަރކަށްްބަދަލުްމިކަމަށްްސަމާލުކަންދެއްވައިް

ްކޮންމެެވްސް ްތެރޭަގއި ްމިސްކިތް ްޓަަކއި ްއޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ްވަޒީފާތަްއ ްއެ ްއުފައްަދއި، ްަވޒީފާތަެކއް ްގޮތުަގއި މުދިމުންގެ

ނޑުްއެދެން.ްއެ ީއްއިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީގެްބަޖެޓުގެްތެރޭގައިްއެްކަންތަްއްވަރެްއގެްއިދާރާެއއްްތަްއޔާރުުކރުމަށްްއަޅުގަ

ްއެންމެހައިް ްއަދި ްރަްއިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްހަދަނީ ްަބޖެޓު ްކަމެްއ. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ކޮށްދިނުމަކީ

ްއެހެންނަމަ ްބަޖެޓަކީ. ްބަޖެޓެއް ްހަދާ ްޓަކައި ްއަށް ްމަންފާ ްމީހުންގެ ްއެ ްގޮތަށް ްހަމަހަމަވާ ްހިތާމައާްރައްޔިތުންނަށް ވެސް

އެްއކޮށްްމިްދަންނަވަންޖެހެނީ،ްބައެއްްރަށްރަށަށްްއަޅާނުލައިްދާްތަން.ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުގައިްވަރަށްްބޮޑުްއަކުރުްން

ްައޅުަގނޑުމެންް ްއަދި ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ްއަުޅަގނޑު ްއޮތް، ްއެބަ ލިޔެވިފައި

ްމައްޗަ ްއުޅޭ ްޒުވާނުންގެްމާލޭގައި ްއޮންނާނެ ްައހަރު ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްނިސްބަތްވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނގޮޅީ

ރަށަށްްކަމުދާވަރަށްްބަޖެޓުގަިއ3ްްމަރުކަޒެއްްހެދުމަށްްބަޖެޓުކުރެވިފަ.ްއަދިހަމަްއެހެންމެްރ.ްއަތޮޅުްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެް

ް ްބަޖެޓުކުރަމުންދިޔ2111ްައަޅުަގނޑު ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްރ.ްއަތޮުޅްވަނަ ްއޮތް ްއެބަ ްެވސް ްފަހަރު ްމި އީ.ްޭއގެތެޭރގައި

އުނގޫފާުރގެްުޒވާނުންެގްމަރުަކޒަކާިއްކޮންމެެވސްްކަމެްއްހިމަނާފަ.ްއެއީްފަށަމުންދާްކަމެްއެގްގޮުތގައިްުނވަތަްކުިނކޮށިް

ްއަޅުަގނ ްއޮތީމަ ްވިާދޅުވެަފއި ްޮގތުގައި ްމަސައްކަތެްއގެ ްިހނގަމުންދާ ްމަސައްކަތަކީ ްއެްނައްތާލުމުގެ ްހައިރާްނވޭ. ޑު

ްނައްތާލުމުގެް ްކުނި ްއަދި ްމަރުކަަޒީކ ްުޒވާނުންގެ ްކަމެއް. ްކުށްވެރިކުރާ ްހަރުއަޑުން ްއަޅުަގނޑު ްލިޔުމަކީ ލިޔެފައިވާ

މަސައްކަތަކީްއެްތަންްނިމިގެންްގޮސްފަިއވާްކަމެްއ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބަޖެޓުގައިްއުނގޫާފރުގެްބިމުގެްމައްސަަލއިަގިއ،ް

ބިންްލެެވލްނުކޮށްްއޮތުމުންްއެްރަށަށްްއަރައިފައިބާްމީހުންނަށް،ްޚާްއޞަކޮށްްއެްރަށަށްްޢާއްމުކޮށްްްބަނދަރުހެދިއިރުގައި

މިްދަނީްއަތޮޅުްތެރޭންްބަލިީމހުން.ްއެްމީހުންްގެންދިއުމަށްްނުވަތަްފޭބުމަށްްހުރަސްތަކެްއްއެބަްއަރާ.ްައޅުަގނޑުްގަދަް

ް ްކަޗޯުރކޮށްލާނެ ްނަމަވެސް، ްހުރި ްގޮތުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްމީހެއްގެ ްއޮންނަނީ. ްަތންކޮޅު ްއެ ްގޮުތގައި ްރޭމްޕެއްގެ ވަރަްށ

ްއެހެންވީމާ،ް ްެއްސަރަހައްދަށް. ްައޅަންޖެހޭ ްއެބަ ްފަސް ްބަިއަވރު ްފޫޓު ްދެ ްނުވަތަ ްފޫޓު ްެދ ްގޮުތަގއި ްީހވާ އަޅުަގނޑަށް

ްމަ ްހިނގަމުންދާ ްއެ ްނަމަވެސް ްތަނަކުން ްއެހެން ްބަޖެޓުގެ ްަދންނަވަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތީމާ ްތެރޭންްއެކަން ޝްރޫޢުގެ

ްހުޅުދުއްފާރާއިް ްރ.އަތޮޅު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއެދެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްވަުރކޮށްދިނުމަށް ްިބން ްއެ ްނަމަވެސް ބާކީކޮށްގެން

ް ްއޮތް ްޖަހާފައި ްތަނުގައި ްދެ ްމ2111ްްިމާކުރަތާ ްއެ ްނިޒާމު، ްނަރުދަމާގެ ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ
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ްއަންް ްނުވަތަ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުްއަހަރު ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމައިދެއްވުމަށް ްކަންތައް ްއެ ްފައްަޓވަިއ، ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ނަ

ްމިދިަޔް ްައޅުަގނޑު ްއެދެން. ްފަރާތުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްހަުއިސން ްއަދި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ބޭނުންކުރައްާވ

ްމިސްކި ްހަދާފައިވާ ްޮގތަށް ްޒަމާނީ ްމިސްކިެތއް ްޒަާމންވީ ްދާއިާރގަިއ ްހުރި.ްއުނގޫފާުރގެ ްއެބަ ްރަށެއްަގއި ްދެ ތް

އެހެންނަމަވެސްްހުޅުދުއްފާރުަގއިްޒަމާނީްމިސްކިތެއްްނެތުމުންްމިްފަހަރުްވާނީްއެްމިސްކިތްްބަޖެޓުކުރެވިފަ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްޒަމާނީް ްތެރޭން ްބަޖެޓުގެ ްއޮތް ްމި ްސަރުކާރަށް ްއަދި ްތެރެއިން، ްބަޖެޓުގެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއިސްލާމިުކ ްއެދެނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްނިމި،ްެއްމިސްކިތަށްްމީހުންނަށްްއެރޭނެްގޮތްްހައްަދވައިެދއްވުމަށް.2114ްްތެއްްމިސްކި ވަނަްއަހަުރްއަުޅގަ

ޕްރީސްކޫލްތަކާްބެހޭްގޮތުންްާޤނޫނުްވަރަށްްބޮޑަށްްމިދިޔަްައހަރުްވެސްްއަދިްޭއގެްކުރީްައހަރުްވެސްްޕްރީސްކޫލާްބެހޭް

ްގެެނއްސިން ްއިޞްލާުޙތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުަތކުެގްގޮތުން ްގެނައި ްޮގތުން ްބެހޭ ްޕްރީސްކޫލުަތކާ ްއެހެންނަމަވެސް .

ްއެަތްއް ްޓަަކއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްތަޢުލީމީ ްފެންވަރު، ްތަޢުލީމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުފެނޭ. ްކަންތައްތަކެއް ޢަމަލީ

ޞަކޮށްްމެދުްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަުށގަ.ްބައިވަރުްހޭަދއެްއްކުރަމުންދާިއރުގަިއްއޯެލވެލްަގއިްފާްސވާްުކދިންްވަނީްމަދު.ްޚާއްް

ްޅ.ް ްއަތޮޅު، ްބ. ްއަތޮޅު، ްރ. ްހުސްއެކަިނ ްދަންނަވަނީ ްިމ ްައޅުަގނޑު ްރަށްރަށުގައި. ްާރއްޖެތެރޭެގ ްމެދު ޚާއްޞަކޮށް

އަތޮޅު،ްއަދިްދެކުނުްފަރާތުންްމ.ްއަތޮޅު،ްވ.ްއަތޮޅު؛ްމިްުހރިހާްއަތޮޅެްއ،ްފ.ްއަތޮާޅްެއްއކޮށްްއިނގޭތޯ.ްމިްދެންނެވީް

ނޑުްޢާއްމުކޮށްްދާްރަށެއްގެްތެރޭަގއިްރ.ްއަތޮޅުްމާުކރަތުގެްމިދިޔަްއަހަރުްފާސްވެފައިްވަނީްޖީ.ސީ.ްއޯލެވެލުންްއަޅުގަް

އެންމެްކުއްެޖއް.ްހިތާމަހުރިްަކމެއް.ްއެންމެްކުއްެޖއްްފާްސީވމާްއޭަގއިްވާްގޮެތއްްނުވަަތްއޭެގްކުރީްއަހަރުްފާްސވެފައިް

ް ްެދްކުދިން. ްއެންމެ ްއިން ްއޯެލވެލް ްތަުނގަިއްފަށާްވަނީ ްެދކޭގޮުތގަިއްއެ ްއަޅުަގނޑު ްއޮުޅންފިލުވަންޖެހޭ. ްާވްގޮެތއް މި

ްޕްރީސްކޫުލގެް ްބަޖެޓުކުރެވިަފއިވާ ްފަހަރު ްމި ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްދަށްކޮށް ްވަރަށް ްނިޒާމު ތަޢުލީމީ

ދެްއވުން.ްއަދިހަމަްއެހެންމެްހުޅުދުއްފާރުގެްކަންތައްތައްްވެސްްއަންނަްއަހަރުްތެރޭގައިްރ.ްއަޮތޅުްމާކުަރތުގައިްނިންމައި

ްހަމަް ްފެންނާނެ، ްޭބފުޅުންނަށް ްތި ްބަލައިލީމަ ްމިގޮތަށް ްގިރަމުންދަނީ. ްތަން ްއެ ްޮއތީމަ ްދަމައިނުލާ ްފައިކަށި ނެރު

ްދިގުކޮށްލުމާ ްފައިކަށި ްެނރު ްގިރަމުންދާވަރު.ްއެހެންވީމާ،ްހުޅުދުއްފާރުގެ ްތަން ްއެ ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވނެ މިް،ްރަނގަޅަށް

ްބޭނުންވަނީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތް؛ ްތަންފީޛުކުެރވޭނޭ ްކަންތައް ްެއ ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅިފައިާވ ްކަމަކަށް ހުރިހާ

ްއަހަރުް ްމި ްކަންތަކެއް ްހުރިހާ ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްއެދެީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަންފީޛުކުރެވުން. ރަނގަޅަށް

ް ްކަންަތއްަތއް ްއެ ްލުިއްނިމެންވާއިރަށް ްކަންތަކުގެ ްއެ ްޙައްޤުެވރިންނަށް ްލިބެންވާ ްއެ ްއެަބއިމީހުންނަށް ތަންފީޛުކުރެިވ،

ްއަލަށްް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޝުކުރިްއޔާ.ްއަދި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޓަަކއި ްެދއްިވްފުރުޞަތަށް ްކަމަށް.ްއަުޅަގނޑު ްލިބޭނެ ފަސޭހަ

 އަޅުަގނޑަށްްފެނުނުްރިޔާސަަތށްްވެސްްވަރަށްްބޮޑަށްްމަރުަޙބާ.ް

ް

 ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައި
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ް ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްކުރިނ2114ްްް`. ްމީގެ ްބަޖެޓު ްދަުއލަތުގެ ްލަފާކުާރ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްބަޖެޓު ްމި ްިވޔަސް ްނެތްކަމުގައި ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްރަށްތަކަށް ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނުޑެގ ކޮމިޓީންްހުށަހެޅުނުއިރުގައި

ްރަށްރަުށެގް ްާދއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރަށްރަުށގެ؛ ްމި ްފޮނުިވއިރުަގއި ްތަޅުމަށް ްފާސްކޮށްފައި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް

ކަންތައްތަެކއްްކޮންމެވެސްްވަަރކަށްްހިމެނިފައިވާތީްއަޅުަގނުޑްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްމަސައްކަްތކުރެްއވިްފަރާތްތަކަށްްވަރަށްް

ްޝުކުރުދަންނަ ްއޮތްްބޮޑަށް ްމި ްަތންފީޛުކޮށްދެްއވުމަށް ްކަންތައްތައް ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްހަމައެއާެއުކގައި ވަން.

ްޢަބްދު ްއޮނަރަބަލް ްރައީސް ްހުންނެވި ްއިްސކޮށް ްއެންމެ ްއަޅުަގނުޑްهللاްސަރުކާރުގެ ްއަރިހުން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ްމިކަން ްމަނިކުފާުނ ްއެ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްއެދި ްކަމަށް ްމި ްވެސްްްވަރަށް ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ

ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފަދައިން ްފާހަގަކޮށްލި ްުކރިންްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްއޮތް.ްމިގޮުތން ްއެބަ ރަުށގ3ްްެއަޅުަގނޑަށް

ްބަނދަ ްުގޅީ ްހަމައެާއއެުކގައި ްކަމެއް. ްބޭނުންވެފަިއވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބޯފެނަކީ ްއާިއ ްނަރުދަމާ ްގުޅީގެ ރުހެދުމުގެްތެރޭން

ނޑަްށް މަސައްކަތް؛ްެއއީްބޭުރގެްތޮިށލުމުގެްމަސަްއކަތަކީްގުީޅގެްަރއްޔިތުންްވަރަށްްބޮޑަްށްބޭނުންވެފަިއވާްކަެމއް.ްއަުޅގަ

ްހަމައެާއއެުކަގއިް ްއޮތީމަ، ްިލޔެފައި ްވާހަކަ ްބަނދަރުގެ ްުގޅީގެ ްއައިއިުރގައި ްނިމިގެން ްމަސައްަކތް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު މި

ހަކަްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްއޮތީމަްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއުާފކުރަން.ްއާދެ،ްހަމައެއާެއކުަގިއްގުީޅގެްނަރުދަމާގެްވާ

ްދިރިުއޅޭް ްރަުށގެ ްއެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިހާރު ްވެސް ްފެނަކީ ްބޭނުންކުރާ ްފެންވަރަން ްއަދި ްވެސް ްބޯފެނަކީ ގުީޅގެ

ްނޫ ްފެނެްއ ްމިންވަރުގެ ްއެކަށީގެްނވާ ްބޭނުންކުރަން ްހަމަްއިންސާނުން ްވެސް ްފެނަކީ ްގުަރއިދޫގެ ްހަމައެއާއެުކަގއި ން.

ްފެނެއްް ްބޭނުންކުރެވޭވަރުގެ ްވެސް ްބޭނުމަކު ްއެނޫން ްވެްސްއަދި ްފެންވަރަން ްފެނެއް.ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ތަޣައްޔަރުވެަފއިވާ

ނޑުްޤަބޫލުކުާރްނޫންްމިްދެްރަށުގެްފެނަކީްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްމިްބަޖެޓުގައިްނެތްކަމުގައިްިވޔަސްްއަޅުް ގަ

ްކަންތައްަތއްް ްފެނުގެ ްރަށުގެ ްދެ ްމި ްވެސް ްތެރޭން ްައއިޓަެމއްގެ ްބަޖެޓުގެ ްކޮންމެވެސް ްއެހެން ްސަރުކާުރގެ ގޮތުަގއި

ްގިރަމުންދާް ނޑުދޮށުން ްގޮ ްމާފުށީެގ ްހަމައެާއއެުކަގއި ްއެޭދއެދުމެއް. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ

ްރަނގަޅުކުރުުމގެ ްކޮންމެވެްސްްސަރަހައްދު ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއަތިރިމަތި ްނުވަތަ މަސައްކަތް،

މިންވަރެއްެގްފައިސާްއެކުެލިވެގންވާްކަމަށްްއޮތުމުން،ްެއކަމާްއަޅުަގނުޑްވަރަށްްއުފާކުރަން.ްއޭެގއިތުރުންްމާފުށީްޖަލުގެް

ްބަޖެ ްމި ްގޮަތށް ްކުެރވޭ ްކަންތައްތަކެއް ްގިަނ ްވަރަށް ްމާފުށީގެްސަރަހައްދުަގއި ްމަސައްކަތް ްއެ ްހިމެނިފައިވާތީ ޓުގައި

ނޑުްސަރުކާރަށްް ކޮންމެވެސްްބަޔަކުްަލއްަވއި،ްމާފުށީގެްރައްޔިތުންނަށްްއެްަމސައްކަތްްދީގެންްކުރެވޭނެްގޮަތކަށްްއަުޅގަ

ްބަނ ްގުރައިޫދގެ ްހަމައެއާއެުކަގއި ްލިބިގެންދާނެ. ްފައިާސ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމާފުށީގެ ްއޭރުން ދަރާއިްދަންނަވަން.

ް ްސްކޫލުެގ ްއޮތުމުން ްދަތިކަން ްސްކޫލުގެ ްއަދި ްމިސްކިތާ ްހަދަމުންދާ ްމިހާރު 3ްްގުރައިޫދގެ ްއިމާރާތެއް 9ްބުރީގެ

ްއުފާކުރަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްެއކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުމުން ްހިމެނިފަިއ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްަކމަށް ްހެދިގެންދާނެ ކްލާސްރޫމުގެ

ްބަ ްއަދި ްކަންަކން ްމި ްއެދެނީ ްލިޔެވިަފއިްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްކަރުދާހުގައި ްފަދައިން ްވިދާޅުވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އެއް

ްކަރުދާހުގައިް ްމި ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްއެެހންނަމަވެސް ްހާސިލެއްުނވޭ. ްއެކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އޮތުމުން
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ް ްކުެރވިފަ. ްއޮތީ ްމި ްމިހާުރ ްކަންތައް ްކުރެވޭ ްފުރަަތމަ ްވާީތ، ްކަމަށް ްތެރޭންްލިޔުން ްމަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ،

ްރައްޔިތުްނގެް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވެމުން. ްދަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ްއޮތް ްކުރެވެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވަަތް ްމަސައްކަްތކުރާނީ. ްތަަރއްޤީެގ ްއެނޫްނވެސް ްނުވަތަ ްދާނީކީ. ްބަނދަރުހަދަން ްނޫން ްމެންބަރުންނެއް މަޖިލީހުގެ

ްކަމެއްްްތަންފީޛުކުރާނީ ްއޮޅިފައިވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްބައެއް ްނޫން.ްމީ ްމެންބަރުންނެއް ްަމޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްދެކޭގޮުތގައި ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްފާހަގަކޮށްލަން. ްމިަކން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ ކަމަށް

އްތަްއ.ްއެހެންނަމަވެސްްމެންބަރުންނަށްްކުރެވޭނެްމަސައްކަތަކީްދައުލަުތެގްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްއެއީްރަށުގެްތަރައްޤީްކަންތަ

ްވާހަަކް ްކަންތައްތަކުގެ ްއެ ްބަލައި، ްކޮަބއިތޯ ްކަންތައްތަކަކީ ްބޭނުންވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށުގެ ްހުށަހެޅުމުން ބަޖެޓު

ްހިއް ްމެންބަރުންނާ ްވާހަކަތަްއްކޮމިީޓގެ ްއެ ްވެސް ްމަރުޙަލާަގއި ްބެހޭްދައްކާފަިއ،ްކޮމިީޓގެ ްކަމާ ސާކޮްށްއަދިްސަރުކާުރގެ

ްައޅުަގނުޑް ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްހިމެނުން. ްަކންކަން ްެއ ްބަޖެުޓގެ ްދައްަކއިގެން ްވާހަަކ ްއެ ްވެސް ފަރާތްތަކުގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދެން ްވަުގތަށް. ްމި ްއަދާކުރެވިފައި ްއޮތީ ްމި ްޒިންމާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުރާ ްފަރާތުން ްސަުރކާރު ްކަންަތއްތައް ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްމި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނީ

ްދަންނަވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްކުރާނެ ްމިކަންކަން ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްކުރުން. ްބާުރއަޅަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުން ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްަރއްިޔތުންނަށް ްދާއިާރގެ ްހުރިހާްއަޅުަގނުޑގެ ްމި ްފަހަރާ ްއެއް ްއަީކ، ްވާހަކަ ވާ

ް ްނުކުރެވޭނެ. ްهللاްކަންތައްތަެކއް ްމި ްސަރުކާުރން ްވާ ްމި ްގުޅިަފއި ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްނިމުމުގ5ްްެއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަހަރު

ްވެސް ްއިތުރަށް ްއަދި ްވުރެ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްމިހާރު ްއިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްކުރިން

ް ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްކަންތައްަތއް ްއެދޭ ްކުެރވިގެންދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށ5ްްްކަންތައްތައް ްކުރެވޭނެ ްތެރޭ އަހަރު

ް ްއެއީ ްވަތްއިރުަގއި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްމީގެ ްއާެދ، ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަހަރުނ2119ްްްއަޅުަގނޑު ވަނަ

ް ްއ2111ްަފެށިގެން ްހަމައަށް ްއަހަާރ ްތަރައްޤީްވަނަ ްރަށްރަށުގެ ްވެްސްދާއިރާގެ ްކަރުދާހުގައި ްމިގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ޅުގަ

ްއެް ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްހުރެގެން ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލިބުނު. ްވެސް ްފުރުޞަތު ްލިޔެެލވޭނެ ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް އަށް

ނޑުމެންގެްރަށްރަށުގެްތަރައްީޤްްވާހަކަތައްްދަްއކަން.ްބަޖެޓުގެްބަހުސަށްްހުށަހެޅިގެންދާއިރުްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސް އަޅުގަ

ްސްކޫުލގަިއް ްއިމާރާތާއި ްްސކޫލް ްމަރުކަާޒއި ްޞިއްޙީ ްބަނދަރާއި ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްކަންތައްތަްއ، ްބޭނުންވާ އަށް

ނޑުްއަބަދުވެސްްދަްއކަމުންދިޔައިން. ްކިަޔވަންްބޭނުންވާްހުރިހާްވަސީލަތްތަކާ،ްމިްކަންތައްތަުކެގްދަތިްވާހަކަތައްްއަުޅގަ

ްނޭނގިގެންދަނީ.ް ްކަންކަން ްެއ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަންނޭނގެ ްއަޑުނާހާތީ ްފަާރތްތަކުން ްބައެއް އެހެންނަމަވެސް

ްއެް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްސަުރކާރުން ްއޮތް ްއޭރުަގއި ްވާނީ. ްދަްއކާަފއި ްމަޖިލީހުގައި ްާވހަކަތައް ްއެ ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްދި ްވާހަކަތަކަށް ްއެ ްއަެޑއްނާހާ. ްމީހުންްވާހަކަތަެކއް ްއެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްވާހަކަަތކަށް ްއެ ްއަދި ްބީރުކަންފަތެއް. ނީ

ނޑުމެންނަށްްބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްމަރުޙަލާްނިމިގެންްަތޅުމަށްްއަންނައިުރގަިއްެވސްް ޢަމަލުކުރަންްވެސްްބޭނުންނެތީމަްއަޅުގަ

ްގޮތުަގއިްމިްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްރަށްރަުށގެްވާަހކަްބަޖެޓުަގއިްހިމެނިފައެއްްޯނވޭ.ްއެހެްނވީ މާ،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ
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ް ްދާއިރާގެ ްގުަރއިދޫ ްތަމްސީލުކުރާ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްހިއްސާާވ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްވެސ3ްްްފަހަރު ރަުށގަިއ

ްމިއަުދގެް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެކުެލވިފަ. ްބަޖެޓުގައި ްކަންަތއްތަކެްއ ްމިންވަރެއްެގ ްކޮންމެވެްސ ްއަްށ ތަރައްޤީ

ްސަރުކާރަ ްިމ ްއަދި ްތަންފީޛުކޮށްެދއްވާށޭ. ްކަންތައްަތއް ްހިމެނޭ ްބަޖެޓުަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮވާލަން އަހަުރ5ްްށް

ްވަރަްށް ްކޮށްދެްއވުމަށް ްވެސް ްކަންތައްަތްއ ްއެ ްބައްލަަވއި، ްކޮބައިޯތ ްކަންތައްަތކަކީ ްޭބނުންވާ ްއިތުރަށް ްކުރިން ނިމުމުގެ

ްހަކަްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބޮޑަށްްސަރުކާރުަގއިްއެދެމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދު

ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމިއަދަީކ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ، ްސުނާީމ2114ްްއާދެ! ްކުރިމަތިވި ްއަހަރު ވަނަ

ްހަނދާންތަ ްހިތި ްުދވަސް.ްކާރިސާގެ ްފާހަގަކުރާ ްދުވަހުެގްގޮުތގަިއްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއްބަިއވަންތަަކމުގެ ްއާކޮށް،ްަޤއުމީ އް

ްކުރިއަްށް ްއަދި ްއެކީަގއި ްއައުުކރުމާ ްހަނދާންތައް ްދުވަހުގެ ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްގުޅިގެން ްދުވަހާ އެހެންކަމުން،ްމި

ްގުދުރަ ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުވަސްތަކުަގއި ްއޮތް ްޓަކަިއްމި ްލެހެއްޓުމަށް ްސަލާމަތްކަމުގައި ްކާރިސާތަކުން ތީ

ްއަދިެވސްް ްާޢއިލާތައް ްބައެއް ްޖެހުނު ްހާލުަގއި ްކާރިސާަގއި ްސުނާމީ ްއާދެ! ްފަށަން. ްާވހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ ދުޢާކުރަމުން

ްހި ްފާހަގަކުރައްަވއިފި. ްމެންބަރުން ްބައެއް ްތިބިކަން ްނުލިބި ްހިޔާވަހިކަން ްދާއިމީ ްހިޔާތަުކަގއި ްކަމެއް.ްވަގުތީ ްހުރި ތާމަ

ްއަހަުރް ްއޮތް ްމި ްކުރިއަށް ްޢާއިލާތަކަށް ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް އާދެ!

ްބަދަލުކުރެވޭނެކަމުެގް ްހިޔާވަިހކަމަށް ްދާއިމީ ްޢާއިލާތައް ްއެ ްތަނަވަސްކޮށްީދ، ްހިޔާވަހިކަން ްދާއިމީ ްސަރުކާރުން ތެރޭގައި

ްވަނީ ްމިއަދު ްޢަބްދުްވަޢުދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެވވަަޑިއގެންފަ.ްهللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ްެއް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްޔަޤީްނކުރަނީ،ްއަދި ނޑު ްދަންނަވަން.ްއަުޅގަ ްމަރުޙަބާ ްެއްމަނިކުފާނަށް ްޓަަކއި އެހެންވީމާ،ްއެކަމަށް

ްފުރިހަމަ ްއެކަްނ ްތެރޭ ްއަހަރު ްއޮްތ ްމި ްކުރިއަށް ްރަނގަުޅްމަނިކުފާނު ްވެސް ްޢާއިލާތަކަށް ްހުރިހާ ްިމ ކުރައްަވއި،

ްއަީކް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްމެްނބަރެއް. ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްައޅުަގނޑަކީ ްއާދެ! ްކަމަށް. ްހޯަދއިދެއްވާނެ ްގޮތެއް ދިރިއުޅެވޭނެ

ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޕާޓްނަރެއް. ްހިމެނޭ ްކޯލީޝަންގައި ްހިންގާ ްވެރިކަން ްފަދައިން ބަޖެޓަށްްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްކަންކަާމް ްަބއެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތާީއދުކުރަން. ްވެސް ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްސަުރކާރުެގ ްއަދި ތާއީދުކުރަން.

ްބަެއްއް ްސަރުކާރުގެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރުން ްބައެއް ްޕާޓީގެ ްއިދިޮކޅު ްމިއާއެކު، ްދެން ްވާހަކަަދއްކާލަފާނެ. މެދުގައި

ްފެން ްބަޖެޓުން ްދޭްވައުދުަތއް ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްއިނާޔަްތތައް، ްދޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްމިސާލަކަށް ްކަމަށް. ްނެތް ނަން

ްފިނޭންސްް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްިތއްބެިވ ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓް ްއެހެންނަމަވެްސ އިނާޔަތްތައް.

ްއަުޅގަ ްފޮނުްއވުމަށްފަހުގަިއ ްއިޞްާލޙުކުރަްއވާފައި ްބަޖެޓް ްމެންބަރުންްމިނިސްޓްރީން ްއެހެން ްުސާވލުކުރިން، ްވެސް ނޑު

ްފުއްދޭް ްވަޢުދުަތއް ްސަރުކާރުގެ ްއާ ްވިދާޅުވެފައި ްބަހުން ްސާފު ްހަމަ ްވަނީ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްސުވާުލކުރީމަ ވެސް

ްވާހަކަދެްއކެވީީތް ްގޮތަށް ްޮއޅޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެކަން ްއެހެންވީާމ، ްއިތުރުކުރެވިަފއޭ. ްފައިސާ ްވަނީ ްބަޖެޓަށް ގޮތަށް



77 

 

ްމިް ްސަރުކާރެކޭ. ްފުއްދާނެ ްވަޢުދު ްސަރުކާރަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްބަޖެޓުްބޮޑުވެގެންްކަންބޮުޑުވންްފާޅުކުރަން.ްސަރުކާރުންް ސަރުކާރުްވަޢުދުތަކަށްްގޯެހއްްނުހަދާނޭ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ް ްހުރިހާ ްާފޅުކުރޭ. ްކަންބޮޑުވުން ްދަންނަވާލަްންވެސް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެްނނަމަވެސް ްވެސް. މީހުން

ނޑުމެންްއަބަދުވެސްްމިް ބޭނުންވަނީްބަޖެޓުގެްމައްސަލަތައްްފެށޭްހިސާބަށްްނުގޮސްްމިްކަމެއްްހައްލުވެގެންުނވާނެ.ްައޅުގަ

ްިކޔާ. ްވެސް ްއެްނމެން ްކުޑަކުރަްނވީއޭ. ްޚަރަދު ްުކޑަކުރަންީވއޭ. ްޚަރަދު ްަބއެްއްްކިޔަނީ ްބެހޭ ްަބޔަކާ އެހެންނަމަެވސް،ްއެ

ްކަންކަްން ްއާ ްއަދި ްމަސްރޫޢުތަކާ ްކަންކަމާއި ްމިކަހަލަ ްމިސާލަަކށް ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްމީގައި ްބޭނުމެއްނުވޭ. ކުޑަކުާރކަށް

ްފާސްކުރަން.ް ްއެބަ ްބިލުތައް ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްއެކި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްތަޢާރަފުކުރާިއރު؛ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްވެސްްނުވިސްނަން.ްެއްބިލުްފޮނުާވްފަރާތްތަކުންްވެސްްނުބަލާ.ްއެހެން ނަމަވެސްްޭއގެްޚަރަުދގެްބަޔަކަށްްއަުޅގަ

ްއުފެދޭ.ް ްއެއްޗިހިތަެކއް ްކޮމިޝަނެއް،ްމިކަހަލަ ްއާ ްބޯޑެއް،ްޮކންމެވެސް ްއާ ްކޮންމެވެސް ްފާސްވެގެންދާިއރު ްބިލުތައް ގިނަ

ްރިކަ ްހިނަގމުންދާނެ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްއެންިޓްމިއީ ްމިސާލަކަށް ްބަލާއިރު ްެވސް ްއަހަރުެގްބަޖެޓް ްޚަރަދުތައް.ްމި ރަންޓު

ްއެބަްއޮވޭް ްއިތުުރކުރަން.ްމ23ްްިކަރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުން ްއެކަންޏެއް،ްމުސާަރ23ްްމުަވއްޒަފުން ްޚަރަދު މުަވއްޒަފުން

ް ްބޭނުންާވނެ. ނޑިޭމޒު ްގޮ ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިތުރުެވެގންދާނީ. ްނޫން ްޚަރަދުްއެކަންޏެއް އިލެކްޓިރިކު

ްމީހުންް ްއެހެނިހެން ްސެކްރެޓަރީންނާއި ްމިސާލަށް ްސްޓާފުން، ްސަޕޯޓް ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއަދި އިތުރުެވގެންދާނެ.

ްކޮމިޝަނުންް ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްގޮތުަގއި ްހަނދާންވާ ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވީ ްމި ްއެެހންވީމާ، ްއިތުުރވެގެންދާނެ. ވެސް

ްސަރަހަ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްކަންކަންްވެސް ްއާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެންނެވީ ްއުފައްަދަވން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްވެސް ްއޮފީހެއް ްއދީ

ނޑުމެންްމިތަނުންްއާްބިލުތައްްތަޢާރަފުކޮށް،ްމިްކަންކަންްއުފައްާދއިރުްވެސްްއޭގެްރިކަރަންްޓް ފަށާއިރުަގއިްއަދިްއަުޅގަ

ހޭނެްއިތުރުްރިކަރަންޓްްޚަރަދުތަކަށްްނުބަލާހާްހިދަނކުްޚަރަދުގެްއިމްޕްލިކޭޝަންްނުަވތަްއެކަމުންްނިކުންނާނެ،ްކުރަންޖެ

ްަސއިަޒކީް ްއޮފީސްތަުކގެ ްއޮފީސްތަކާއި ްހުންނަންޖެހޭ ްިމހާރު ްކަންކަމާ، ްކުރަމުންދާ ްއޮފީސްތަުކން ްސަރުކާުރގެ އަދި

ނޑަ ކަށްްނުފެނޭ.ްދެންްކޮބައިތޯްނުބަލައިްމިްކަމަށްްމިހެންްވާހަކަދެއްކިޔަސްްއެކަށޭަންހައްލެއްްގެނެވޭނެްކަމަކަށްްައޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްދަންނަވާަލން ްމިާއއެުކ ނޑު ްައޅުގަ ްއަދި ްަރއީސް، ް)ނ(96ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދގެ ވަަނ

ްއަުޅަގނޑަކަްށް ްނުކުރައްަވއެޭކ ްދެން ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާހެނެއް. ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްހިއެއްުނވޭ ްައޅުަގނޑަކަްށ އަށް

ވަނަްމާްއދާގެް)ނ(ްބުނަނީ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްހުއްދަލިބިގެނ96ްްްމަކުްހިއެއްުނވޭ.ްދަންނަވާކަށްްނުކެރޭނެ.ްެއކަ

ްޚަރަދުް ްވުރެ ްމިންވަރަށް ނޑަެއޅިފަިއާވ ްކަ ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ މެނުވީ

ބަޖެޓުަގއިްވަކިްކަމަކަށްްޚަރަދުކުރުމަްށްްއިތުރުކޮށްގެންުނވާނޭ.ްއަދިްބަޖެޓުގަިއ؛ްމިއީްޚާއްޞަްތަންކޮަޅކީްއިނގޭތޯ.ްއަދި

ްޤާނޫނުައސާސީެގް ްމީ ްއެކަންޏޭ. ްެއްކަމަކަްށ ްކުރަްނވާނީ ްޚަަރދެއް ްއެ ނަޑއަޅާފަިއްވާނަމަ ް)ނ(96ްްކަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފައިސާް ްހުންނަ ްބަނދަރުހެދުމަށް ްރަށެްއަގއި ްެއއް ްީކްއވެގެންތޯ ްެއއްެޗއް.ްދެން ްއޮތް ްިލޔެިވފައި ްއިބާރާތުން ްގަިއްސާފު

އެހެންްރަށަކަށްްބަދަލުވެގެންަދނީ.ްއެއްްރަށެްއގެްނަރުދަމާްައށްްއޮންނަްފައިސާްއެްނުހަދަިއ،ްއަނެއްްރަެށއްގެްަމގުހަދާް
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ްދާއިރާގެް ްމަތިވެރި ްމިސާލަކަށް ްއިނގޭތޯ.ްކިހިނެްއވެގެންތޯ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދަނީ.ްމި ްމި ްބަދަލުވެގެން ގޮތަށް

ްމި ްނަރުދަމާއެޅުމަށް ްފައިސާްމަތިވެރީގެ ްއަށް ްނަރުދަމާ ްފެރިދޫ ނޑަެއޅިފަިއވޭ. ްކަ ްފައިސާ ްވެސް ްއަހަރު ދިޔަ

ްދެންް ްނުހެދޭ. ްވަނީ. ްއަހަރެއް ްއެތައް ްޖަހައިތާ ްބަނދަރު ްހިމަންދޫެގ ްނޭނގެ. ްގޮތެއް ްީވ ްނުހެދޭ. ނަޑއަޅާފަިއވޭ. ކަ

ް ްދެންނެީވްމިހެން ްމި ްީކްއވެގެްނތޯއޭ ްދެން ްއޮްއވާ ްމިހެން ްލާޒިްމކޮށްފައި ްދަނީ.ްއާދެ!ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްެވގެން މިކަން

ނޑުމެންްމިްއަހަރުްވެސްްމިްަމޝްރޫޢުތަކަށްްމިހާރުްއެހެރީް ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ކޮންމެއަކަސް

ް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ނަޑއަޅާފަ. ްކަ ްއާދެ!2114ްްފައިސާ ްކަމަށް. ްހިނގަމުންދާނެ ްކަން ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ްދަން ްދެން ްމިއާއެކީ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްތައްޔާރުުކރާއިރުަގއި ްބަޖެޓް ްބޭނުންވަނީ ްއަށ23ްްްނަވާލަން ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއޮފީސްތަކުންްވެްސ.ްއާދެ!ް ްކަމަކަްށްނުފެނޭ.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރުްވެސްްއަދިްއެހެންްބަެއއް ވެސްްރިޢާޔަތްކުަރއްވާ

ްރަށ23ްެ ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްބުނަނީ ްމި ް)ޅ( ްމާއްދާގެ ްމިންވަުރެގްވަނަ ްއެކަީށގެންވާ ްރަށަކާ ްއެ ްވެސް އްގައި

ްދެންް ްބުނޭ. ްއެބަ ްނިޒާމެއް.ްމީގައި ްނަރުދަމާގެ ްއޮްނނަންޖެހޭނެ ްޤާއިުމވެފައި ްއޮތުން. ްޤާއިމުވެަފއި ްނިޒާމެއް ނަރުދަމާގެ

ްއވެސްްވަރަކަްށްތެދެއް،ްދައުލަތަްށްފުދުންތެރިކަންްހުރިްވަރަކުންްއެކަންްވާީނ.ްއެހެންނަމަވެސްްަބއެްއްއަޮތޅުތަކަށްްއެް

ްތާރުައޅަިއ،ް ްމަގުތަުކގައި ްޮބޑެތި ްރަށްރަުށގައި ްބައެއް ްހުއްޓާ ްނުކޮށް ްމިކަން ްވަރަކަށް ްއެްއެވސް ްނުކޮށް، ްކަންކަން މި

ްފެނުްން ްނަޖިސް ްކިހިނެއްތޯ ްަކނޑަައޅަމުންދާއިރުަގިއ ްމިލިައނެއް ްއެަތއްއެަތއް ްހަދަން ްމަރުަކޒުތައް ްޮބޑެތި ކުޅިވަުރކުޅޭ

ް ްރިޢާޔަްތކުރާްފެންވަރަިއގެން ްއަށް ްމާއްދާ ްިމ ްކުރަންވާނީ ްމިކަން ްޫދކޮްށލާފައި ްބަޔަކު ްއުޅެން ްމިހެން ެއއްޗެހިދޮެވގެްނ

ނޑުްއެހެންެވގެްންބަޖެޓުްރެކޮމެންޑޭޝަނަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅީ،ްކޮންމެްައހަރަކުްވެސްްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީް ނަމަ.ްއަޅުގަ

ނަޑއަާޅއިރުްާފއިތުވިް ގައިްއެިކްދާއިރާތަކަށްްޚަރަދުކުެރވިފަިއްހުރިްއަދަދުގެްޖުމްލަތަކަށްްއަހަރުްތެރ5ްޭއަށްްފައިސާްކަ

ްެއް ްއިސްކަންީދގެން ްރަށްރަށަށް ްހުރި ްނުހިްނގި ްމަޝްރޫއުތައް ްހުރި، ްނުހިންގި ްޕްރޮޖެްކޓުތައް ްއަދި ރިޢާޔަތްކުރުމާ

ްތާއީދުކުރަް ްއެއަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްކުރުމަށް. ްފާސްކޮށްެދއްވާެންކަންކަން އްަވއިގެން

ްމިނިސްޓަރުް ްފިނޭންސް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް ްވެސް؛ްއާދެ!ްބަޖެޓަކީ ްފާސްކޮށްދެއްިވަޔސް ކަމަށް.ްއަދި

ފޮނުއްވާްޚިޔާލީްެއއްެޗކޭްއޭަންވިދާޅުވީ.ްެއއީްޚިޔާލީްެއއްެޗކޭ.ްއޭނަްއަށްްފެނިވަަޑއިގަްނނަވާްގޮތަކަށޭްތަންފީޛުކުރާނީ.ް

ްކުރަނީްތަން ްއެ ްއެކަން ްމިނިްސޓަރު ްފިނޭންސް ްއެހެންކަމަްށެވއްޖެއްޔާ ްަތފާތުވެގެންދާނޭ. ްބަޖެޓް ފީޛުކުރާއިރު

ްކޮށްގެްން ްމަސަްއކަތެއް ްއެތައް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްޚިލާފަށް.ްެއކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ް ްފޮުނއްިވއިރުްނުހިމަނާ ްއޮއްާވ،ްބަޖެޓް ްއަހަރު؛ްއާދެ!ްނުހިމަނާ ްއަންނަ ްމި ްަފިއސާ ްަކނަޑއެޅި ްދާއިރާތަކަށް ޮއއްާވްމި

ްތަންފީޛުކޮށްދެްއވުމަށ2114ްްް ްމަޝްޫރޢުތައް ްދެންނެވި ްމި ނުޑ ްައުޅގަ ްޚަރަދުކުރަްއވަިއ ްދާިއރާތަކަށް ްއެ ްއަހަރު ވަަނ

ްް.عهيكىްوانس الوދަންނަވަމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާަހކަްނިންމާލަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަ
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ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ، ްވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރ2114ްްު`. ްބަެޖޓުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްގެނެސްޭދް ްއުއްމީދެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓަކީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންީވ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުާރްއެްއޗެްއކަން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަީނ ްގުޅިފަިއ ްއުއްމީެދއް ްހުރިހާ ްއަހަުރގެ ްއޮްތ ްުކރިއަށް ްރަްއޔިތުންެގ .

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްމަސައްކަތް. ްކުރުމުގެ ްތަރައްޤީ ްދިެވހިރާއްޖެ ްމަސައްކަތަކީ ްކުރާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަސައްކަތާ.

ނޑުމެންްއެންމެްބޮޑަށްްމިްރައްޔިތުންނަށްްހަމަޖެހޭްދިރިއުޅުމެއްްހޯދައިްދިނުމުގެްމަސައްް ކަތް.ްއެްމަގަށްްބަާލއިރުްއަުޅގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްތަމްސީލ77ްްުވިސްނަންޖެހެނީ ްރާއްޖެ ްމުޅި ްތަމްސީލުކުރަމުންދާިއރު، ްިމތާނގައި ދާއިރާ

ްބަޖެޓުން ްމި ްކަންތައްތަުކަގއި ްގުޅުންހުރި ްދާއިރާއާ ްމެންބަރެއްގެ ްއެ ްޫނނީ ްބޭފުޅެްއގެ ްއެ ްއެބަްްވެގެންާދއިރު ކިހާވަރަކަށް

ނޑުްެއްދާއިާރއަކަށްްނިސްބަްތާވްމަނަދޫްދާއިރާގެްތަަރއްީޤގެް އެހީތެރިވެދޭތޯްއެްދާއިާރގެްަތރައްޤީްއަށް.ްެއގޮތުންްއަުޅގަ

ްގެނެސްދޭތޯް ްބަޖެޓުން ްމި ްުއއްމީދެއް ްކިާހވަރެްއގެ ްުގޅިފައިވާ ްތަރައްޤީއާ ްރައްޔިތުްނގެ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި

ްރަށްްއަޅުަގނ ްކުޑަ ްއެންމެ ްދާއިރާގަިއްހިމެނޭ ްފާހަަގކޮށްލާނަން،ްމަނަދޫ ްއަޅުަގނޑު ްޖެހޭ.ްއެގޮތުން ްއެބަ ްބަލަން ޑުމެން

ްެއގޮތަްށް ްއުފާކުރަން ނޑު ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްފަހަރަށް. ްދެ ްއެންމެ ްވަނީ ްައއިސްފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވާހަކަ ްމަގޫޫދގެ ކަމުގައި

ވާހަކަްއެބަްއޮްތްއަިއއްސަ.ްހަމަްއެހެންމެްެއންވަޔަރަމަންޓުްޕްރޮޖެކްެޓއްގެްވެސްްއަޔަީތވެ.ްއެްރަށުެގްފަުޅްނިންމުމުގެް

ވާހަކަްއެބަްއޮތް.ްެއއީްމުޅިްދާއިރާްއަށްްމުޅިްއަތޮުޅގެްހުރިހާްރަށަކަށްްއަމާޒުކުެރވިފަިއވާްެއންވަރަމަންޓުްމެނޭޖްމަންޓުް

ްޕް ްމި ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްދާއިާރގެ ްައތޮޅުގެ ްވާހަކަ.ްެއއީ ްއެބަްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތަށް ްމަންފާކުރާ ރޮޖެކްޓުގެ

ްއަންނަނީް ްދަްއކަމުން ްވާހަކަ ްމިސްކިތެްއގެ ްރަށުަގއި ްއެ ްބަާލއިރު، ްއަށް ްމަގޫދޫ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަމާުޒކުރެވިފަ. އޮތް

ްވެިރކަމެއް ްައހަރުގެ ްތިން ްއަދި ްނެތިދިއުމާ، ްވެރިކަމެްއ ްޒަމާްނވީ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޒަމާނަުކއްސުރެ. ނެިތގޮްސްްއެތައް

ްނެތްކަްން ްވެސް ްމިސްކިތެއް ްހުރި ްގޮތަށް ްވާ ްއަށް ްޤިބްލަ ްއަދިެވސް ްރަށުގައި ްއެ ްެވސް ްއައިއިރު ްހަމައަށް މިއަދާ

ްބަޖެޓުަގއިް ްމި ްބަލައިލާއިރު ްއަްށ ްމިލަދޫ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްއަތޮުޅެގ ްނ. ްދެން ްފާަހގަކުރަން. ްވެސް ްިމއަދު އަޅުަގނޑު

ްޕްރޮޖެކް ްދެންނެވި ްކުރިން ްބަޖެޓުންްއަޅުަގނޑު ްމި ްމަސައްކަތް ްނިންމުމުގެ ްމިސްކިތް ްމަންފާކުރާއިުރ،ްއޭެގއިތުރަށް ޓުގެ

އެބަްފަހިކޮށްދޭ.ްހަމައެއާއެކުްއަޅުަގނޑުްފާހަގަކުރަންްބޭނުންވޭްމިލަދޫގައިްބަނދަރެއްްހެދިފައިްއޮތްކަމުަގއިްވިޔަސްްެއް

ްބަ ްއޮތް ްހާލަތެއްަގއި ްބޭނުންކުރެވޭ ްވެސް ްވަގުތު ްމި ްބަނދަރަކީ ްވަދެނުކުމެްރަށުގެ ްތަނަށް ްއެ ްނޫންކަން.ްއެއީ ނދަރެއް

ްބަޖެޓުގެް ްދައުލަތުގެ ްޖެހޭ ްެއބަ ްޖެހޭ.ްއެކަން ްއެބަ ްހަދަން ްބަނދަރަކަށް ްއޮތް ްގޮތަށް ްހެދޭ ްއަޅައި ްދޯނިފަހަރު ްއޮޑި ނޫނީ

ްފާހަަގކުރަ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްއަޅުަގނޑު ްފަހިެވެގންނުދާކަން ްއެކަން ްއެެހންނަމަވެސް ްފަހިވެގެންދާން. ްނ.ްތެރެއިން ން.

އަތޮޅުގެްމަނަދޫްދާއިާރގެްޮޅްއސަށްްބަލައިލާއިރުްއެތައްްއަހަރެއްްކުީރއްސުރެ،ްމިދިޔަްއަހަރުްވެސްްބަޖެޓުަގއިްޖެހިފަިއް

ްއަދިވެްސް ްމަސައްކަތް ްއެ ްކަންތައް. ްއެޅުުމގެ ްމިސްކިތެއް ްޅޮހީގައި ްއަތޮޅު ްނ. ްދަށުން ްއެހީގެ ްހިލޭ ްސަޢޫދީ އޮތް

ނޑުްއުފަލާްއެކުްފާހަަގކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްްފެށިފައެއްނުވޭ.ްމިްބަޖެޓުންްވެސް އެކަމަށްްމަގުފަހިކޮށްދޭކަންްއަޅުގަ

ރަށުގައިްެވސްްކަރަންޓުގެްޚިުދމަތްްދިނުމަށްްޓަކައި،ްއެްނެްޓވޯކްްޢާއިމުކުރުމަށްްބޭނުންވާްތަކެތިްގެންޮގއްސަްހުންނަތާް
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ްެވސް ްމަގުފަހިކޮށްދީފައެއް ްއެަކމަށް ްެވއްޖެ. ްޒަމާނެްއ ްބޭނުންޭވްްއެތައް ްފާހަަގކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްހަމައެާއއެުކ ނެތް.

ްކަންތަާކް ްހިނަގއިދިޔަ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްއެޔގައި ްމަސައްކަުތގަިއ، ްކުރާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބަ ްމަނަދޫ ްއެގޮތުން ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިަކން ްއަސަރުތަެކއް ްރަނގަޅު ްބަޖެޓަށް ްމި ްވެސް ނދަރުްގުިޅގެން

ނޑުމެންނަށްްމިްވަނީްމަނަދޫް ނިންމުމުގެްކަންތައްްއޭެގްކުިރންވެސްްއޮތްއިރު،ްިއއްެޔްކުިރްމަސައްކަތާްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ބަނދަރާްގުޅިފަިއވާްަމގުްރަނގަޅުްފެްނވަރަކަށްްހެދުމުެގްވާަހކަްމިްބަޖެޓުަގއިްހިމެނިފަ.ްމީްމުޅިްއަތޮުޅގެްއެންމެންނަށްް

މެްއ.ްއެހެންވީމާ،ްމަނަދޫްބަނދަރާްގުޅިފަިއވާްމަގުްރަނަގޅުްފެންވަރަކަށްްހެދުން،ްއެއީްިމްވެސްްފަސޭހަެވގެންދާނެްކަ

ބަޖެޓުންްމަގުފަހިކޮށްދޭްކަމަކަށްްވާތީްއަޅުަގނޑުްެއކަމަށްްަވރަށްްބޮޑަށްްއުފާކުރަން.ްއާދެ!ްދެންްއޮތީްމާފަރު.ްމާފަރުގެް

ނުޑްމިްދަންނަަވނީްވަރަށްްހިތާމަޔާްެއއްކޮ ނޑުމެންްކުރަމުންްއަިއްމަސަްއކަެތްއްވާހަކަްއަުޅގަ ށް.ްޒަމާނުއްސުރެްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަްއް ްއެ ްގުޅިގެން ްެއއަރޕޯޓަާކ ްރަށުގެ ްއެ ްއެހެންނަމަެވސް ްކަންތައްަތއް. ްނަރުދަމާގެ ްބަނދަރާއި މާފަރުގެ

ްއެކަމަްށްމަގު ްބަޖެޓުން ްމި ްފާހަގަކުެރވޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއޮތުމަށްފަހު ފަހިވާކަން.ްއެހެންވީމާ،ްހުއްޓިފައި

ްއެގްރިމެންޓާް ްވަީންމިްދެންނެވި ްކުރެވޭނެްަމގަކަށްްނުެދވި ނުޑްއުާފކުރާްކަެމއް.ްވޭުތވެދިޔަްތަުނގަިއްެއކަން މީްއަުޅގަ

ްމާފަރުގެް ްރަށުގެ، ްމި ްބަޖެޓު ްމި ްމިއަދު ްކަމެއް. ްހިާތމަކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްެއއީ ްބަނދެވިަފިއވާތީ. ްއެތަން ގުިޅގެން

ްކުރިްބަނދަރުހެދުމާ،ްނަ ްިއއްޔެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައްޓަންވެގެންިދޔައީ ްބަޖެޓް ްިމ ްގޮތަށް ްފަހިވެގެންދާ ްކަންތައް ރުދަމާގެ

ްކަްނކަންް ްމި ްއެދެން ްއަުޅަގނޑު ްއުފާކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްޓަަކއި ްމިކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްުގޅިގެން. ްވެސް މަސައްކަތާ

ްައޅުގަް ްިލޔުމަކުން ްބަޖެޓުގައި ްކަންކަން ްމަންފާްއެއްްނެތް.ްަފއިދާްފަހިވެގެންދާން.ްމި ްކުާރނެ ނޑުމެންްރައްޔިތުންނަކަށް

ްސަރުކާުރެގް ްމަގަކަށް ްުކރެވޭނެ ްކަންކަން ްމި ްައއިސް ްއަލިމަެގއް ްކަންކަމަށް ްމި ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްނެތް. އެއް

ްމިގޮތަ ްއަޅުަގނުޑ ްމިއަދު ްަފއިދާކުރާނީ. ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްަބއްޓަންެވގެންދިަޔއިމަ ްދާއިރާެގްކަންތައްތައް ްމަނަދޫ ށް

ވާހަކަްަދއްކަމުންދާއިރުްއަުޅަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭްކުރިއަށްްއޮތްްަރއްޔިތުްނގެްަމޖިލީހުގެްއިންތިޚާބަށްްމަނަދޫް

ނޑުމެންްޒަމާނުއްސުރެްއެްދާއިރާެގް ދާއިރާއާްގުިޅގެންްއަންނަްލަންދޫގެްވާހަކަ.ްލަންދޫގެްނަރުދަމާގެްވާހަކަްައކީްއަުޅގަ

ްައީކްްމެންބަރު ްވާހަކަ ްނަރުދަމާގެ ްލަންދޫެގ ްވެސް ްއަހަރު ްވޭތުވެދިޔަ ްއަދި ްެއއް. ްވާހަކަ ްައންނަ ްދައްކަމުން ވެސް

ބަޖެޓުގައިްބަޖެުޓކުރެވިަފއިާވްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެކަްންމިއަދުްިއއްެޔއާްހިސާބަށްްައއިއިރުްވެްސްްމިްބަޖެޓުަގއިް

ްހިތާމަކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަން ްގޮތުްންފާހަގަކުރެވިަފއި ްނަތީޖާއެއްގެ ްމަސައްަކތުގެ ްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިްއޔެ ން.

ްކާިމޔާބުެވގެންް ްކަންކަން ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްހިމެނިފަ. ްަބޖެޓުގައި ްކަންތަްއްވެްސްމި ްނަރުދަމާގެ ްލަންދޫ ްވަނީ ްމި މިހާރު

ްހަމައެއާ ްފައިދާވާނީ. ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއައިމަ، ްސިފައެއް ްޢަމަލީ ްކަންކަމަށް ްމި ްހަތަރުްދިޔައިމަ ްސްކޫލުގައި ްލަންދޫ އެުކ

ްކަމެްއކަންް ްކުރާނެ ްއަސަެރއް ްރަނަގުޅ ްތައުލީމަށް ްއެީއ ްފަހިވެގެންދާަކން ްބަޖެޓުން ްމި ްވެްސ ްކަންތައް ކްލާސްރޫމުގެ

ްވިސްނާލަންޖެހެނީް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދައްކަމުންދާއިރު ްައޅުަގނުޑމެން ްވާހަކަތައް ްމި ްއާެދ! ްފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްކުރީކޮުޅަގއިކަން.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަށް ްއިންތިޚާބުކުިރތާ ްރައްޔިތުން ްސަރުކާެރއް ްއާ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމި މިހާރު
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ނޑުމެންްގެނެސްފައިް އަޅުަގނޑުމެންްމިްވާހަކަްދައްކަމުންދާއިރުްއަޅުަގނޑުމެންްހަނދާންކުރަންޖެހެނީްސަރުކާރެްއްއަޅުގަ

ބޭފުޅުްންރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑެިތްވަޢުދުތަކެއްްެވގެންކަން.ްއެްމިްއޮތީްއެްސަރުކާރަކަށްްވަަޑއިގަންަނވަންްތިއްބެވިް

ްކަމެްއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓުން ްމި ްމަގަކަށް ްފުއްދޭނެ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ވަޢުދުތަކާ

ްދެންނެް ްމި ްމެންބަރުން ްތާއީދުކުރައްވާ ްސަރުކާރަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްތަނެއް. ްދާ ްރިޢާޔަތްކޮށްްފަހިވެގެން ްވަޢުދުތަކަށް ވި

ް ްއާއި ްލާރި ްބުނި ްދޭން ްމަސްެވރިންނަށް ްނުފެނޭ. ްވެސް ްތަނެއް ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްދޭންްއިޞްލާޙު ްމީހުންނަށް ދުވަސް

ްލާރި ްހިންްބުނި ްސަރުކާރު ްބަޖެޓުންނާއި ްމި ްައދަދުތަކެއް ްފައިސާގެ ްބުނި ްދޭން ްަދނުޑވެރިްނނަށް ްފަރާތްތަކުންްއާއި ގާ

ްއި ްފެނިގެހުށަހެޅުއްވި ްނުދިޔަ.ޞްލާޙުތަކަކުްނ ްްނެއް ްކަމެއް. ްހުރި ްހިތާމަ ްއަުޅަގނޑުމެންްމިީއ ެއހެންވީމާ،

ނޑުމެންްމިއީްކުޅޭުކޅޭްެއއްަޗކަށްްނުހަދައި،ްްއަމާޒުކުރަންޖެހޭނީްމިްބަޖެޓު މިްައޅުަގނޑުމެންގެްއަމާޒަްށްދިޔުމަކީްއަުޅގަ

ް ްކަންތައްތައް ްުހރި ްަކނަޑއަޅާފައި ްއޮތްބަޖެޓުގައި ްހާސިލުވެގެންއަހަރުްކުރިއަށް ްތެޭރަގއި ްއޭރުްންގެ ިދއުން.

ްްރައްޔިތުންނަށް ްކުރާނީ. ްއެއް ްމަންފާ ްބަޖެޓުން ްމި ްރަނގަޅު ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖެްއޭރުން ގޮތުަގއި

ްތަރައްޤީެވގެންދާނީ ްއުއްމީދުތައް ްރައްޔިތުްނގެ ްތަންފީޛުކުރެިވގެން. ްރަނގަޅަށް ްބަޖެޓު ްމި ް.ދިޔައިމަްހާސިލްެވގެްނދާނީ

ްގެންިދޔު ްަމގަށް ްއެ ްމިހާރުެގްއެހެންވީމާ، ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްހަމަެއއާެއކު ްގޮވާލަން. ްސަރުކާރަށް ްމިހާރުގެ މަށް

ްނ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުްައކީ ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަތޮޅުގެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ވާތީްރަްއވާފަިއ

ްވާްއަދި ްދަިރޔަކަްށ ްއަތޮޅުގެ ްނ. ްވިދާުޅވެފަިއވާތީ ްމަޝްރޫޢުތައްްްނ.، ްބޮޑެތި ްމައި ްވިދާޅުވެަފއިާވ ްފެށެން އަތޮޅުން

ްކަމަށް ްފެންނާނެ ްއަޅަގނޑުެމންނަށް ްތަން ނޑުމެންެގްް.ފެށިގެންދާ ްއަުޅގަ ްުއއްމީދަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއަ ްއުޖާލާެވގެންރައްޔިތުންނަށް ްކުރިމަގު ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެްނގެްދިއުން. ްއަޅުގަ ނުޑމެންނަށް ުޅގަ

ްވަބަރަކާތުޙޫ.هللاްމަތުްއސަލާމްޢަލައިކުމްްަވރަޙްން.ްވަށްރަށުގެްތަރައްޤީްފެނިގެންިދޔުރަ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްވިސާމުމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުް

ްއާދެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބަޖެޓުގ2114ްެ، ްއަަހރުގެ ްދެެކވެމުްްވަނަ ްއަޚްްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ންދާއިރު

ްމެންބަރު ްމެްނބަރުް،ޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްްމަނަދޫ ްވިދާުޅވިހެން ްރަޠާރިޤް ްޮބުޑްމިއީ ްވަރަށް ްއޔިތުންގެ

ްގުްއުއްމީދުތަކަކާް ްބަޖެޓެއް. ްއޮްތ ްއ5ްްާޅިަފއި ްރަްރައީސުލްހުމްހޫރިއްޔާްއަހަރުދުވަހަށް ްކުިރއަށްްއަކު ްހޮވާަފއި އްޔިތުން

ްެވގެންދާނެކަމ5ްުްއޮތް ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްަވރަށް ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ްތިބީ. ްރައްޔިތުން ްުއއްމީދުަގއި އަޅުަގނުޑްގެ

ނޑުްްދުކުރީްމިްބަޖެޓުްެވގެްނދާނީްއާއުއްމީ ވެސްްމެންްބަލާނެްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަެނއްކާްފެށުމަކަށްްއަުޅގަ

ނޑަށްްފެނިގެންްމިް ނާޑްއުްދަނީްކުރީްހަމަްއަޅުގަ ސޫލުންްއަެނއްާކވެސްްިމްއަހަރުގެްބަޖެޓެޭކްއެއްްފަދައިންްރިބަންްކަ

ް ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްގޮުތގަިއ ްެދކޭ ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިއީ ްތަން. ްހުރި ްހިމެނިފައި 5ްކަްނކަން

ހިނަގއިގެންދާނެްކަްނކަންްއެްކުެރވިގެްންއަހަރަށްްޕްލޭނ5ްްނަާކްެއކީަގިއްޕްލޭްފުޅަކުްޮހވިަވޑަިއެގންނެވީމަްއާއަހަރަށްްބޭ
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ްއަޅުަގނ ްވެދާނެކަމަށް ްފަހަރެއްގައި ްުއއްމީދުކުީރ.ްދެން ްއަހަރުހެންްޑު ްއަހަރުހެން،ްމި ްްމިދިޔަ ްއަހަރުްއަނެއްކާ އަންނަ

ް ްގޮސްފަިއްއޮތްވެސް ްެވގެން ްފަހަުރގައި ްއޮތީމަ ްކުރިމަީތަގއި ްއިންތިޚާބު ްއަޅުްްދެ ްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ނުޑްކަމެއް ގަ

ްމިއަްށވުރެ ްހިނގައިގެންއެީކގަްޭރުވންތެރިކަމާްއުއްމީދުކުރަނީ ްކަންަކން ްބަޖެޓުގެ ްތާނަގއި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްކަމަށް.ްއި ދާނެ

ް ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްއަބިލ18ްިއާދެ، ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ްފާސްކުން ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްމިައޅުގަ ްވާހަކަ ދައްކަނީ.ްްރާ

ްބޮޑު ްޑެފިސިްޓ ްހަމަ ްމިދައްކާއިުރަގއި ްްވެަފއި ްއޮތީ. ްއަނެއްޮކޅުން ްމިްހަމަ ްބޮޑުވަމުން ްވެްސްހަމަ ްނިސްބަްތ ްދަރަނީގެ

ްއުސޫެލއް ްއެއީ ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްއާދެ، ްދަނީ. ްގެ ްގޮތުން ްމައްސަލަތައަދި ްއެކަީށގެންވޭ.ްބޮޑެތި ްވެސް ްނުވުން ކަށް

ކީްކަހަލަްކަންކަމަްްނަގއިދާނެ.ްއަދިްމިކުެރވިގެންްހިއްޔާްއެްކަންކަންްފަހުންްރަނގަޅުކޮންމެވެސްްކަހަލަްޕްލޭނެއްްޮއތި

ްރައްޔިތު ްއާދައިގެ ްބޮޑަކޮންމެހެން ްއެންމެ ްވިސްނަިއ،ީމހާ ްދޭތެރޭގައި ްކަންކަމާ ްއެ ްވިސްނާނެްްށް ްއަދި ިވސްނަންޖެހޭ

ްވެރިކަން،ްޭބފުޅުންްވެސްްނޫން.ްއެްކަންކަމެއް ްއިްުކރަންްމީހަކުްހޮވާފައިްހަވާލުުކރަނީްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގަްރައްޔިތުން

ްހައްލު ްކަންކަން ްގޮތަށް ްވިސްނަންނުޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންކަން ްުއއްމީދުކުރީްމިކަހަލަ ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑު ކޮށްދިނުމަށް.

ް ްއުފެއްދުންކަމުގެ ްފެނިތެެރއިން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްމަގުތަކެއް ްއިތުރު ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ގެންދާނެްައޅުގަ

ްއެހެންނަމަވެސް ްއަެނއްާކވެްކަމަށް. ްސް ނޑުހަމަ ްއަުޅގަ ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްއިތުރަށް ްކަންތައްަތކުެގްމެން ްހުރި ރާވާފައި

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޓެކްްތެރޭގަިއ ްއިތުރަށް ްސިނާޢަތްތަކުން ްހުރި ްހަމަ ްމިހާރު ްއެއީްފެންނަނީ ްވާހަކަ. ްސްނެގުުމގެ

ްވާހަކަ ްކަންކަމުން،ްވިޔައެއްްވަރަށްްފަސޭހަ ްހުރި ްހިނގަހިނގާ ްމިހާރު ްއަނެްއކާވެްސްފާރި.ްހަމަ ކުެރވޭްސިނާޢަތްތަކުން

ްމި ްރާވާފައި ްބަލަން ްގޮުތގަިއ ްއާމްދަނީގެ ްއެއީ ްކަންަކން ްއެ ްަނގަިއގެން ްޮގތުގައި ްޓެްކސްގެ ްފައިސާ އޮތީ.ްްއިތުރަށް

ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހިތުން ްްއަޅުަގނޑު ްސިނާޢަތްތައް ްއާ ްއިންވެްސޓުޖެހޭ ްސިނާޢަތްަތކަށް ްއަ ްއެްދިރުވަން. ކޮްށގެން

ްއްޔާމުްއަނެްއކާެވްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްމިްވާނެްގޮތްަތއްްހޯދަން.ްއެހެންނޫނިޢަތްތަކުންްއަޅުަގނޑުމެްންފައިދާސިނާ

ްްއަހަރު ްކުރިމަތިވަމުންދިމާވަމުވެްސ ްދަތިތަކާ ްމިްނވަރަށްްް.ދާނެްންދިަޔ ްއެކަީށގެންވާ ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްކަން ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްސަބަބުން ްނުލިބުމުގެ ްނުކުރެިވގެންދާ ްފެނިގެންކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާނީ.ްތަން

ް ްވަމުންދާ ްަކންތައްތައް ްމިހާރު ްމިްނވަރަކަްށްްގޮތަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކަީށގެންވާ ްއާމްަދނީ ްސަުރކާރަށް ަބލައިލާއިރު

ްކޮންމެ ްސަބަބުން ްމިްނުލިބުމުގެ ްވެސް ްޖެހުްފަހަރަކު ްޚިދުމަތަކާ ްޢާއްމު ްކޮންމެވެސް ްނުއޮންނަނީ ްއެކަން ކޮށްްނީމަ

ްދާން ްިހސާބަށް ްޗާޕްކުރާ ްފައިސާ ްކުރަންެޖހިގެން ްއެކަން ްދެޭކގޮތުގަްހިފަޖެނުހުއްޓިގެން ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުެމންް. ްއަުޅގަ އި

ނޑުމެްނނަކަށްްފައިސާްޗާޕުހުރިްގޮތުންްމިހާރުވެސްްއިންފްލޭޝަންްރޭޓުް ކުރުމުގެްމަގަކީްެއއީްއޮތްްމަގެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ދޭ.ްވަރަށްްގިނަްފަހަރުްވެގެންދާްގޮތަީކްއެބަްގެންްހާމަވެބަލައިލިަޔސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްޙަޤީޤަތްްޑޮލަރުގެްައގަށްް

ްނުލިބުނީމަ ްފައިާސ ްް،އެ ްވޯކިންްސަރުކާދެްނ ްކުންފުިނތަކުގެ ްހިްނގާ ްހިްނގުމުގެްްރު ްސަރުކާރު ްަނަގއިގެން ކެޕިޓަލް

ްއެބަ ްވެސް ްްއުސޫލަކަށް ްިމީއ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުގަނޑު ްކުރަންޖެހިގެދޭ. ނޑުމެންނަށް ްނޫން.ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްވާނެ ން

ްހޯދައިގެން ްއާމްދަނީ ްލިބެންޖެހޭ ްސަުރކާރަށް ްގޮތުަގއި ްގޮތްްްސަރުކާރެްއގެ ްހަމަޖެއްސޭނެ ްކަންަތއްތައް ސަރުކާުރގެ
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ްކުންފުނިތައް ްހިންގާ ްސަރުކާރު ްއެހެންނޫނީ ްފައިދާހުްވާންޖެހޭނެ. ްއުސޫލުްނ ްިވޔަފާރި ްއެއީ ްކުންފުނިެވސް ތަކުގެްރި

ްހިނގަަމކުން ްޓެގޮތުަގއި ްދެން ްއަނެްއކާނުދާނެ. ްދަްއކާއިރު ްވާހަަކ ްއެބަކްސްނަާގ ްޚިދުމަތުްންްޮއވޭްެވސް މުާވސަލާތީ

ސަލާީތްޚިދުމަތަކީްއެންމެްއާދައިެގްމުއާ،ްކޮށްލަންްބޭނުންވޭްަތކުރާރުނަގާްވާހަކަ.ްައޅުަގނުޑްހަމަްއަނެއްކާވެސްްޓެކްސް

ްޚިދުަމތަ ްބޭނުންކުރާ ްވެސް ްާވއިރުމީހާ ްއެް،ކަށް ްަނގާއިރު ްޓެކްސް ްއަްށްެއްޚިދުމަތުން ްމީހާ ްއާދަިއގެ މީހަކަްށްްއެންމެ

ްސަބަ ްއުފުލަންއޭގެ ްުބރުލެއް ްއެްއވެސް ްޓެކްބުން ްމި ްގޮތަަކށް ްހަމަޖެހިގެންނުޖެހޭ ްކަންތައްތަްއ ްއާދެ،ްސްގެ ދިއުން.

ްފަް ްމީހުންނަށް ްއުމުރުގެ ްދޮީށ ްއާސަންދަާޔއި ްހުްސނުވާ ްބޭނުންވޭ ްދިރައްޔިތުން ްއިތުުރވެގެން ްޔުާމ،އިސާ

ްކަންކަމެއް ްމިހުރިހާ ްދާން. ްއިތުރުވެގެން ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްހުންނަ ްެވގެންްނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުޑްވެސް ްއަޅުގަ ދާނީ

ްއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތްތައްްްދެކޭގޮުތގައި ްކަންްއިތުރުކުެރވޭޭނ ްމި ްތަނެއްްފަހިކުރެިވގެން. ްާވ ކަން

ނޑުެގްދާއިރާްއަށްްބަލަިއލާއިރުްއަުޅަގނޑުްއުފާކުރަްންްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިްބަޖެޓުންްފެންނާކަށްްނެތް.ްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތުން ްކުެރވުނު ްކޮމިޓީގައި ްވެމިހާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްމިހާރު ްމަޑުއްވަީރަގއި ްއަިދ ްވެސް ްމީދޫގައި ްއެިކްރު ސް

ްއުއްމީ ްކަމުގެ ްކުެރވޭނެ ްހިނގަްކަންތައްތައް ްލިބިގެން ްދެއް ްމީދޫގެ ްނައްޖެ. ްމަޑުްއވަރީގެ ްއަދި ްވެސްްނަރުދަމާޔާ ރުދަމާ

ްހިމެނިބަޖެޓު ްއެހެންނަމަވެސްގައި ްހިނަގއްޖެ. ްދަންނަވާލަންޖެހެްގެން ްހަމަ ްއަެނއްާކވެސް ްވެސްްައޅުަގނޑު ްމިއީ ނީ

ްނިންމައި ްކޮށް ްހިމެނިފައެްއްނެތޭ.ްމިކަން ްމީގެތެރެައކު ްއަދިެވސް ްހަމަްލެޭވވަުރެގްއެކަީށގެންާވްބަޖެޓެއް ްވެސް އަނެްއކާ

ްމި ްެއއްފަދައިްނ ްއަހަރުތަކެކޭ ްހަދާލަންްއަހަރުްކުރީ ްހެޑްަލއިން ްނޫހެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްހަމަ ްމިއީ ްކަމެއްގެްްވެސް އޮތް

ް ްނުވެ ްއަޅުގަގޮތުަގއި ްކަމަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ.ްމިހާރަކަށްދާނެ ްމިނޑު ްރަްވާްއަިއސް ްވާހަަކްގޮތަކީ ްމަޝްރޫޢެްއގެ ށެއްގެ

ްފަހަރުތިން ްޖަހައިގެންްހަތަރު ްވާއިރުްންތިް،ބަޖެޓުގަިއ ްއަހަރު ްހަތަރު ްކޮންެމވެްގައި ްހެޑްލައިްނަގއިްވެސް ްނޫހެއްގެ ސް

ނޭ.ްހަމަްމިްއަހަރުްމީދޫގަިއްވެްސ،ްމަޑުްއވަީރގަިއްެވްސްތަނެްއްނުފެްއެްރަށްރަށުަގއިްވާކަމެއްްއިތުރުްްލިޔެލުމަށްވުރެ

ްކޮންޓްރެކްުޓކުރި ްވެގެންދާނެކަމުގެ، ްނިޒާމު ްްނަރުދަމާ ްއެހެންނަމަވެސްމިހުރިކަމާ، ްދެެކވިގެންދިަޔ. ްވާހަކަތަކެއް ްހާ

ް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްހަމަ ްކުއަދިވެސް ްރަށެއްަގއި ްެއއްެވސް ްއަންަންއެއިން ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްނެތްކަން ރެވިަފއި

ްއުއް ްކަމުގެ ްސިފައެްއްފެންނާނެ ްކޮންމެވެްސްޢަމަލީ ްކަންކަމުން ްމި ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ނުޑްކުރަން.ްއަހަރު ްއަުޅގަ މީދު

ްކު ްއަށް ްޤާއިމުމީދޫ ްނިޒާމެއް ްނައްތާލުމުގެ ްއެބަްނި ްކޮންމެވެސްްކުރަން ްހިމެނިފަ.ްއޮތް ްފައިސާކޮެޅއް އަދިްްވަެރްއގެ

ްހަ ްމިހާރު ްްދަމުންދާހަމައެއާެއކު ްރިޓެންޝަން ްސްކޫލްގެ ްދިނުމަށް ްއެބަފައިސާ ްހިމެނިފައި ތް.ްއޮްފައިސާކޮޅެއް

ްނި ްނަރުދަމާ ްސްޒާމުމަޑުއްވަީރގެ ްއިތުރުން ްފުރިހަމަގެ ްއިމާރާތް ްއެބަކޫލް ްހިމެނިފައި ްފައިސާ ްގިރާްްކުރުމަށް އޮތް.ްއަދި

ްބަނދަރު ްހިމާޔަތްކުރުމާއި ްއެބަސަރަހައްދު ްއައިސްަފއި ްވާހަކަ ްހިމެނިފައިްްއެހެންނަމަވެސްްއޮތް.ްްހެދުމުގެ ްކަންކަމަށް މި

ްހުރީ ްއިމާރާތަށް؛ ްްސްކޫލް ްއެްއޗެއް ްޮއތްްއެބައެކަށީގެްނވާ ްސަރަހައްދުްއެހެންނަމަ. ްގިރާ ްބަނދަރުހެދުމާއި ވެސް

ްަދންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްނެތޭ ްއެްއޗެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްހިތާމަކުރާްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ޖެހެނީ.

ްނުޖަހައިކަމެއް.ްއެް ްފައިސާ ްވަރަށް ްލިްކަށީގެްނވާ ްެއއްެޗއް ްައއިޓަމެއްހެން ްލައިން ްއެކަނި ްހަމަ ްއޮދެން ެއްްމަތީޔެލާފައި
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ްނުލިބޭ. ްމަންފާއެއް ްްލިބެންވާ ްައހަރުން ްއެއް ްއަހަރު،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްޔިތުންނަށްްްއަނެއް ްއަހަރަކު ކޮްނމެ

ްނުް ްއެއީ ްދީފައި ްެވގެންިދޔުއުއްމީދުތަެކއް ްގޮުތގައި ްކަމެްއގެ ްއަުޅގަވާ ްހިތާމަމަކީ ްވަރަށް ްދެޭކގޮުތގަިއ ކުރަންޖެހޭްނޑު

ްމިހެންކަމެއް ްބަޖެޓުްއޮންނަިއރުގައިް.ްކަން ްއެ ްހިތާމަޔަކީ ްހުންނަ ްބަޖެޓުކުރެވިަފއި ްނިމިގެންްަގއި ްއަހަރު ްހަމަ ފައސާ

ތައްްނުހިނާގްދުކުރެވިަފ.ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްއަމުދުންްމިްޕްރޮޖެކްޓުޚަރަކޮްނމެވެސްްކަމަކަްށްބަލައިލާއިުރގައިްއޮންނަނީް

ް ްެދކޭގޮުތަގއި ްައޅުަގނޑު ްދިޔައިމަ ްހަމަ ްްވަރަށްެއއީ ްއިސްރާފެއް ްބޮުޑ ްއެޭއގެތެރެއިން ްވަރަށްްްެވެގން ްމިީއ ދަނީ.

ްދަްއކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކ ްޚިދުމަތުެގ ްމީދޫް.އަސާސީ ްމިހާރު ްނަރުދަމާ، ްއެމަޑުއްވަީރ ރަށްރަށުގައިްްނާޅާ

ްއުެޅވޭ ްނަުރދަމާްޙަޤީޤަތުގައި ްރަށްރަށުގައި ްހުންނަ ްޮތއްޖެހިފައި ްޚާއްޞަކޮށް ްނޫން. ްްވަެރއް ްހާލުްނެތީމަ އުޅެންޖެހޭ

ް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްހިތުން ްިކޔައިޭދކަށްްއަޅުަގނޑު ްއިތުރަކަށް ްކަންތަްއްނުޖެހޭނެ. ްނަރުދަމާގެ ްރަށުގެ ްދެ ްމި އެހެންވީމާ،

ނޑުްކުރަން.ްވެ،ްޢަމަލީްސިފަްއައިްސގެންދާނެމިއީްހަމައެކަނިްލިޔެލާފައިްޮއންނަްއެއްަޗކަށްްނު ްކަމުގެްުއއްމީދުްއަުޅގަ

ް

ްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެް

ްދިވެހިް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ .`ް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދައު ްހުށަހަޅާފައިާވ ްމި ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ 2114ްްލަތުެގ ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްރިޔާީސްްއެްް،ހުށަހެިޅިއރުަވނަ ބޭފުޅުން

ްެވވަަޑއިގެންެނިވްވަޢުދުތަކާބުގަްއިންތިޚާ ްގޮތުގެްްއި ްބަޖެްެއއްގޮްތވާ ްމި ްދެަރވެ،ްމަތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ްހުށަނޭޅިކަމާ ޓު

ްއޮތްް ްތާއީދެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދެކެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްސަބަބެއް ްއެއް ހިތާމަކުރަމޭ.

ްނި ނޑު ްއަޅުގަ ްވެދާނެ ްދާއިރާކަުމގައި ްވެސްްސަރުކާުރްއެއް ްހަމަގައިމު ްދާއިރާގައި ްދާއިރާ.ްއެ ްދާއިރާ؛ްދިއްދޫ ސްބަތްވާ

ްފަހުގައިް ްސަރުކާރަށް ްމި ްގެނެސްދިނީ ްއުއްމީދެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްބޭފުޅުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރެްއވި ްއަށް ްޕާޓީ ނިސްބަތްވާ

ްއި ްހިތާމަޔަކީ ްކަމަށް. ްކުރެިވގެންދާނެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްކުިރްދިއްދޫގެ ްކޮމިޓީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އްޔެ

ްެއއްެޗްއްނެތްކަން.ްއެހެންނަމަވެްސް ްހިމެނިފައި ްގޮތެްއގަިއްއެްއވެސް ްބަޖެޓުގަިއްެއކަށީގެްނވާ ްކުީރގަިއްމި މަސައްކަުތގެ

ްއަދި ްކޮމިީޓގައި ްއިއްެޔ ްސަބަުބން ްމަސަްއކަތްތަކުެގ ްކުެރވުނު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއުފާކުރަން ްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެްމެޖޯރިޓީް މާމިނގިލީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު،ްކޮމިޓީެގްމުޤައްިރރުގެްއެހީތެރިކަމާްެއކުަގއިްއަިދްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތުގެް ްލިބުނު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއެުކަގއި، ްމަސަްއކަތާ ްެވސް ްޞާލިޙުގެ ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ލީޑަރު

ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްރައްޔިތުންނަށްްްބޭނުންހިފައިގެން ްހއ.ްއަތޮުޅގެ ްރައްޔިތުންނަށާއި އިރާދަކުރެްއވިްއާޔްދިއްދޫގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުގައި ްގޮތަށް ްވާނެ ްފަސޭހަތަކެއް ްބޭނުންކުރެްއވުމުަގއި ްޚިދުަމތްތައް ްބައެއް ްހުރި ދިއްދޫަގއި

ްނިސްބަ ްއަށް ްޕާޓީ ްއެ ްދިއްދޫގެ ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްގޮވާލަން ްބައިްމިއަދު ްމި ްބަޖެޓުގައި ްބޭފުޅުންނަށް ތްވާ

ްމިކަންް ްސަރުކާރުން ްމި ްކުރަްއަވން. ްމަސަްއކަތްތަކެްއ ްޖެެހއޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްތި ްވީނަަމވެސް ްއޮތްކަމުަގއި ހިމެނިފައި

ންްތަންފީޖުކޮށްދިނަށްްބާރުއަޅައިްސަރުކާރަށްްޕްރެޝަރކުރަން.ްއެހެންނޫންކަމަށްވާްނަމަްތިްޕާޓީގައިްތިްގޮތަށްްރައްޔިތު
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ްބަލާއިުރް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެމޭ. ްައޅުަގނެޑއް ްކަަމކަށް ްއޮތް ްބޭނުމެއް ތިބުމުގެ

ްވަކިް ްދާއިރާގެ ްއިންތިޚާބީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުެރއްވު ްއަދަެދއް،ްވަިކްކަމެއް ްކަމެްއްއެްއޗެްއ،ްަވކި ްކުެރވޭނެ ްދާއިރާަގއި ްއިންތިޚާބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެުޅމަކީ މަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތަށް ްނުކުރެވޭ ްވަނީ ްމިހާތަނަށް ްއެކަން ްއަދި ްަޤބޫލެއްނުކުރަން. ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ނޑުމެްންދިރާސާކުރިއިރުްއެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންްކުރިްފްލޯގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގައި ްގޮތުންްއަުޅގަ ކަމާްގުޅޭ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރިކަން ްލިބފައި ްކަންތައްތަެކއް ްމި ްދާއިާރްއަށް ްެވސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މަސައްކަތުން

ްާދއިރުް ްއަށް ްހަމަ ްދިާރސާކުރުމާ ްބަޖެޓުެގ ްއަހަރެްއގަިއ ްކޮންެމ ްވެްސ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްފާަހގަކުރަން. ފުރުޞަތުގައި

ްތަންތަނުގެްއަޅު ްޚިދުމަތްދޭ ްބަޖެޓު؛ްޚާްއޞަކޮށް ްފަރާތްތަކުގެ ްުގޅޭ ްކަމާ ްދާއިާރގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ަގނޑުްމަސަްއކަތްކުރަން

ްދެް ްވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފަހަރު ްލިބޭތޯ.ްމި ްފުރުޞަތެއް ްބަޖެޓުން ްކަންކަމަށް ްއެ ްހޯދުމަށްފަހުގައި ްމަޢުލޫމާތު ބަޖެޓު

ް ްމިނިސްޓަރާ ްފިނޭންސް ްމަތީން ްފިނޭންސްްފަހަރެއްގެ ްތިއްެބވި ްވެސް ްއަހަރުތަކުަގއި ްމީގެކުރީ ބައްދަލުކޮށްފަ.

ްކޮންމެހެންް ްގެންދަނީކީ ްމި ްކުރަމުން ްމަސައްކަތްތަްއ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްބައްދަލުކުރެިވފައި މިނިސްޓަރުންނާ

ނޑުމެން ގެްމަސްއޫލިއްޔަާތއިްޒިންމާްއަޅުަގނޑުމެންްަވކިްމީހަކުްބަލާތީ،ްވަކިްމީހަކުްއެްކަމަށްްދެކޭނެތީކީްނޫން.ްއަޅުގަ

ނޑުެމންްވަިކްމީހަކަށްްދަްއކާކަްށް ނޑުމެންްމިްމަޤާމުގައިްތިޭބއިރުްކުރާނެްކަމެއް.ްއެްކަމަކީްއަުޅގަ އަދާކުރުމަކީްއަުޅގަ

ްމިއަުދް ްއަުޅަގނޑު ްމިގޮތުން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެްއ ްކުރާެނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަާލކަށް ްބަލާތޯ ްމީހަކު ވަކި

ްކުރީެގްްއުފަލާ ްމީގެ ްނުވަތަ ްއަހަރު، ްހަތަރު ްމިދިޔަ ްލިފްޓަކީ ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްދިއްދޫގެ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން އެކުަގއި

ްޑރ.ްވަޙީދުގެް ްޭއެގްފަހުންްއައި ްއަދި ްވެސް ްއަހަރުގެްސަރުކާރުަގއި ްތިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްވެސް ސަރުކާރުަގއި

ްހަމަެއއާއެް ްއަދި ްކަެމްއްނެތް. ްއެ ްވެސް ްވެސްްސަރުކާރުަގއި ްސަުރކާރުަގއި ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުގެ ްޔާމީން ްހިތާމަޔަކީ ކުަގއި

ނޑުމެްނގެްމަސަްއަކތުންްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާް ލަްއކަްރުފިޔާްލިފްޓެއްްހޯދުމަށ5ްްްހިމަނައިދީފައިްނެތުމުގެްސަބަުބންްއަުޅގަ

ްައއި.ސީ.ޔޫ ްހޮއސްޕިޓަލްގެ ްދިއްދޫ ްއެއާއެުކގައި ްހަމަ ްއަދި ްހިމެނިފަ. ްއޮތީ ްމި ްތަންްްޓަކައި ްއެ ްނުވަތަ މަރާމާތުކޮށް

މިލިއަންްރުފިޔާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަނީްބަޖެޓުގައިްޖެހިފަ.ްއަދިްހަމައެއާއެުކގައިްދިއްޫދެގ1ްްއަޕްގްޭރޑުކުރުމަށްްޓަކައިް

ް ްމަސައްކަތަށް ްތޮށިލުމުގެ ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްސަރަހައްދު ްގިރާ ްދެކުނު ނޑުމެންނަށ3.5ްްހުޅަނގު ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ ްމިލިައން

ްެއް ްއަދި ްފޮޓޯތަކުންނާ ްމިންވަރު ްގޮސްފަިއވާ ްހަލާކުވެގެން ްސަރަަހއްދު ްއެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްޖެހިފަ. ްވަނީ ބަޖެޓުގައި

ްތަކެްއޗަްށް ްމުދަލަށާއި ްއަިމއްލަ ްމީހުންގެ ްގެދޮރުަތކަށް ްސަރަހައްުދގަިއވާ ްއެ ްއަދި ްހިތާމަކުރާނެ. ްބަޔަކު ްދުށް މަންޒަރު

ްލި ްގެއްލުންަތއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމަސަްއކަތްތަްއްވަނީ ްމަރުކަޒުގެ ްތަޢުލީމީ ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބިފަ.

ރަނގަޅުކޮށްްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްމިްވަގުތުްަތއުލީމީްމަރުކަުޒގައިްކޮންފަރެންސްްހޯލެއްްހެދުމުގެްމަސައްކަތްްުނވަތަް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްްހެދުމުގެްމަސައްކަތްްވަރަށްްމުހިއްމުވެގެންްެއކަންކަމާްމެދުގައި ވަނީްމަޝްވަރާކުރެވިފަ.ްައޅުގަ

ް ްމަސައްކަތުން ްކުރެވުނު ްމި ްހިމެނިފަ.2ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަނީ ްމި ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްބަޖެޓުގައި ްރުފިޔާ މިލިއަން
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ްކަމަށް. ްކުެރިވގެންދާނެ ްމަތީން ްމިގޮތުގެ ްކަންަކން ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަަމްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަދި

ްފުޓުބޯޅަް ްއުސޫލުން ްލީގު ްއަބަދުެވްސ ްކުިރއަރައި، ްވަރަށް ްއަށް ްފުޓްބޯޅަ ްދިއްދޫގެ ްޒުވާނުްނނަކީ ްިދއްދޫގެ އެާއއެުކގައި

ްއޮްތކަންް ްނުކުރެވި ްކަންތައްތައް ްތަނުގެ ްއެ ްހާލަތާއި ނުޑގެ ްދަ ްތަނުގެ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްތަނެއް. ކުޅެވެމުންދާ

ްފާ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ްކުެރވުުންއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޭރގައި ްއިްއޔެަގއިްނުވަތަ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްއޮތީ.ް ްމި ްހިމެނިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަކންތައްތަކެއް ްކިތަންމެ ްނެތް ްއަިއއިރު ްބަޖެޓު ްމި މަސައްކަތުން

ނެޑއްެގްމަރާމާތުކުރަންްނުވަތަްފު ނޑެްއްއަޕްގްޭރޑުކުރުމަށްްަޓކަިއްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުްދިއްޫދަގިއްފުޓްބޯޅަދަ 1ްޓުބޯޅަްދަ

ްބަޖެޓަްށް ްމިދެންނެވި ްމިއާއެުކގައި ްހަމަ ްއަދި ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުގަިއ ްވަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

މުގައިްއަޅުަގނޑުމެންްގެަނއިްއިޞްާލޙުތަކުަގއިްހިމެނިްބަޖެޓުްފާސްކުރަންްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްހުށަހަޅާފައިވާްހުށަހެޅު

ްބަެއްއް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްައޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފަ. ްއިޞްލާޙެއް ްވާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިތުަރށް ްކަންކަުމގެ ހިމެނިފައިވާ

ްބޭފުޅުންގެް ްެއ ްެއއި ްނަގާފަ. ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްމަްޝވަރާތަުކެގ ްކުރެވުނު ްެއުކގައި ްސަުރކާރާ އިޞްލާޙުތައް

ްލިބު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެއް.ްއެއްބާރުލުން ްއިތުރު ްވަނީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާއެުކަގއި ްހަމަ ނީތީވެ.

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްހޯދަންޖެހިފައިވާީތވެ ްމެޝިނަރީ ްޚާއްސަ ްޓަކައި ްބޭނުންކުރުމަށް ްހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ްއަޮތޅުތަުކގެ އެއީ

ް ްބަޖެޓުން ްޚާއްޞަ ްޓްރެޜަީރގެ ްރުފިޔާްއުނިކޮްށ،7ްފިނޭންސްްއެންޑް ްްމިިލއަން ްބަޖެޓަށް ްހެލްތުގެ 7ްމިނިސްޓްީރްއޮފް

ނޑުް މިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރުކުރަން.ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްމެންބަރުންގެްއެހީތެރިކަމާްއެކުްމިކަންްފާސްވެއްޖެްނަމަ،ްއަުޅގަ

ްހޯދުމަ ްމެޝިނަރީ ްބޭނުންވާ ްހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ްއަތޮޅުތަކުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމިކަން ްމިނިސްޓްރީން ްހެލްތު ށްްއުއްމީދުކުރަނީ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަކީ ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަްތކޯށްދެްއވާނެ ޓަކައި

ޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްވިދާުޅވިްފަދައިން،ްއެްމަނިކުފާނުްއަބަދުވެސްްވިދާުޅވީްމިްސަރުކާރަކީްރާއްޖޭގެްهللاްއަޚްްޢަބްދު

ކޭ.ްރައީސްްޔާމީނަކީްހުރިހާްރައްޔިތުންގެްަރއީސްްކަމަށްްެއްމަނިކުފާނުްވަނީްވިދާޅުވެފަ.ްހުރިހާްރައްޔިތުންގެްސަރުކާރެް

ްތިމަންނާމެންގެް ްވިދާުޅވީ ްވާހަކަފުުޅަގއި ްސްޕީެޗއްަގއި، ްދެއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްިއއްެޔގައި ްހިތާމަޔަކީ އެހެންނަމަވެސް

ްއެއްބާރުލުންނުލިބޭކަމަށާއި ްފަރާްތޕުޅުން ްބޭފުޅުންގެ ްކަމަށާްްކޯލިޝަންގެ ްހިތާމަކުރައްވާ ްެއކަމާ ްެއއްބާރުލުންނުލިބޭތީ އެ

ްއަިދް ްކަމަށް. ްނޫން ްގޮތެއް ްބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިގަންަނވާ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްބަޖެޓު އަދި

ްމަޝްވަރާނުކު ްބޭފުޅުންާނ ްއެ ްހެދުމުގައި ްބަޖެޓު ްފާހަގަކުރެއްިވ ްެމންބަރުން ްކޯލިޝަްނގެ ްކަމަށް.ްހަމައެއާެއކު، ރަްއވާ

ްެއް ްނަމަ، ްރައީަސކު ްަރއްިޔތުންގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަްއވަންވާނެ ްރައީަސކު ްރައްޔިތުންެގ ްމިީއ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެއާެއުކގައި ްހަމަ ްއަދި ްހަމަޖައްސައިދެްއވަންޖެހޭނެ. ްަމގު ްކުރެއްވޭނެ ްމަިތން ްއެގޮުތގެ މަޝްވަރާތައް

ްރައްޔިތުް ްބޭނުން ްދާއިރާަތކުެގްދަންނަވާލަން ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްުހންނަވަންޏާ ްގޮތުަގއި ްރައީެސްއގެ ންގެ

ްހިމެނޭނެް ްތަނުގައި ްއެ ްކަންަކން ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްމަޝްވަރާކޮްށގެްނ، ްމެންބަރާ ްދާއިާރގެ ްއެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ބަޖެޓާ

ްއޮންނައި ްކައުންސިލްަތއް ްލޯކަލް ްައދި ްޯހއްދަަވއިދެްއވާށޭ. ްޚިޔާލުްގޮތެއް ްމަޝްވަރާކުެރވިގެން، ްފަރާތްަތކާ ްއެ ރު
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ްކަމެްއް ްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ްރަީއސަކު ްރައްޔިތުްނގެ ްދިޔުމަކީ ްކަންތައްަތްއ ްަމޝްވަރާކުެރިވގެން ްބަޖެޓުގައި ްމި ހޯދައިގެން

ްރައީސުލް ްއަންނަ ްއިންތިޚާުބވެގެން ްދާނީ ްއަބަުދވެސް ްނަމަ ްއެހެންނޫންކަމަށްވާ ްދެކެމޭ. ނޑު ޖުމްހޫރިއްާޔްކަމުގަިއްއަުޅގަ

ްުއއްމީދުކުރަނީް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސަކަށް. ްހުންނަ ްގޮތުަގއި ްބަލަދުވެރިއެްއގެ ްހަމައެކަނި ްޕާީޓެގ ްނިސްބަތްވާ ްއޭނަ އަކީ

ްކުިރޔަށްދާނެް ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ްތަންފީޛުކުރެވި ްމަތިން ްމިޮގތުގެ ްކަްނކަން ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްމި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއި ްއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓްްކަމަށް. ްމި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ރާަދުކރެއްިވއްޔާ

ްދިރާސާކޮށް،ް ްކަންކަން ްއެ ްކަމެކޭ.ްއަދި ްމުހިއްމު ްއޮތުމަކީ ްކޮމިޓީްއެއްްވެސް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްގޮތް ތަމްސީލުކުރަމުންދާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްގެންދިޔުމަކީ ްބަލަމުން ްިއތުރަށް ްވެސް ްކޮމިޓީން ްދަންނަވަން.ްްމާލިއްޔަތު ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްއެދޭ ވަރަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާ

ދުވަހުގެްމުނާސަބަުތގައިް.ްޤައުމީްެއއްބަިއވަންތަކަުމގެްالو عهيكى ورحًت هللا و بركاتهانس  `.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ.ް

ްހާލުގައިް ްސުނާމީގައި ްއަދި ްފޮނުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެދުންތައް ްހެޔޮ ްދުވަހުގެ ްރަްއިޔތުންނަށް ްލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްވާހަކަް ްމި ްއާދެ! ްދުޢާކުރަން. ްއެދި ްމިންވަރުކޮށްދެއްވުން ްފުރުޞަތެްއގަިއ ްައވަސް ްގޮތްތައް ްހެޔޮ ްޢާއިލާތަކަށް ޖެހުނު

ްސުނާމީގެްދަންނަވާއިރުގަް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ްއެކު ްއުފަލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަަދއްކަމުްނ ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓުގެ ްމިއަދު އި

ް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްޖެހުނު ްހާލުގައި ްދެއްވާެނކަމުެގ2114ްްކާރިސާަގއި ްބޯހިޔާވަހިކަން ްކުރީގައި ްނިމުމުގެ ްއަހަރު ަވނަ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވެސް ްމިއަދު ްއިތުރުްޔަޤީންކަން ްކޮށްދެްއވުމުަގއި ްތަންފީުޛ ްެއކަން އާކުަރްއވާފަިއވާތީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްފާހަަގކުަރން. ްއެކު ްއުފަލާ ްވާހަކަ ްއެދޭ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކޮށްެދއްުވމަށް މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް

ް ްކަްނކަން ްދާއިރާތަުކގެ ްނިސްބަތްވާ ްައޅުަގނޑުމެން ްދެއްކެނީ ްއަބަދުވެްސްވާހަަކްމި ްވާހަކަ.ްކޮންމެްބަޖެޓުގައި ކުރުމުގެ

ްފަިހވާްން ްކަންަތއްތައް ްތަރަްއޤީގެ ްބޭނުންވާނެ، ްހާސިލުވާން ްކަންކަްނ ްވެްސ ްރައްޔިތަުކ ްކޮންމެ ްއަދި ްވެސް މީހަކު

ނޑުމެންްކުާރް ނޑުމެންްިވސްަނންޖެހެނީްއަޅުގަ ބޭނުންވާނެ.ްއެކަންކަންްއެހެންްއޮންނައިރުްެއކަންްކުރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްޚަރަދުތަ ްޚިޔާުލްބޭކާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭަގއި ްއިތުރުކުރުމާ ްވަސީލަތްތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްކުޑަކޮށް، އް

ްމީހެއް،ް ްނުކޮށްދޭނެ ްަކންތައް ްލިބިއްޖެްއޔާ ްފައިސާ ްވަަރކަށް ްބޭނުންވާ ްއޭނަ ްމީހަކަށް ްއެއްެވސް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ.

ްއަތު ްއޭނަ ްމީހަކު ްއެއްވެސް ްނުހުންނާނެ. ްވެސް ްމީހެއް ްއެހެންްނުކޮށްދެވޭނެ ްނަމަ، ްހުރި ްމުދާ ްވަަރށް ްބޭނުންވާ ަގއި

ްތަަރއްޤީެގް ްދާއިރާތަުކގައި ްެއިކ ްއަދި ްރަށްރަށުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހެއްނުޖެހޭނެ. ްދިނުމަކަށް ްއޭނަ މީހުންނަށް

ްލިބޭނެް ްނުވަތަ ްނުލިބުން. ްފުދޭވަަރށް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްކަމަށް ްއެ ްސަބަބަކީ ްހަމައެކަނި ްނުހިންގޭ ްމަޝްރޫޢުތައް

ްގެންނަންް ްތަރައްޤީ ްޢުމްރާނީ ްެއކިެއކި ްހާސިލުކުރަން ްކަްނކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްނެތުން.ްއެ ގޮތްތަެކއް

ްފައިސާް ްކުރަންޖެހޭނެ. ްމަސައްަކތްތައް ްތަފާތު ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްކަމަށް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ބޭނުންވާ
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ްމަސައްކަތްުކރަންޖެހޭނެ ްޓަކައި ްމިގޮތުންްްހޯދުމަށް ްއާދެ! ްިއސްކަންދިނުން. ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދުތައް ްބޭކާުރ ގޮތްތަކަކީ

ްއިޖާބަދެއްވައި،ް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުެގ ްހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްދައުލަތުން ްޓަަކއި ްއިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ

ނޑުމެ ްައުޅގަ ްކަމެއް.ްއަދި ްކުަރއްވަންޖެހޭނެ ްތަރުހީބުދެއްވުަމކީ ްގުޅިގެންްއެއަށް ްޤާނޫނަކާ ްޤާނޫނުތަކުގަިއްކޮންމެ ްހަދާ ން

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްދޫކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަގާފަތް ްއުފެއްުދމުގެ ްމުއައްސަސާަތއް ްއިުތރު ްކޮމިޝަންތަާކއި އިތުރު

ްދުނި ްަޤއުމެއް. ްގިނަ ްމުއައްސަސާަތއް ްވަރަށް ްނުހުންނަ ްޤައުމުތަުކަގއި ްޮބޑެތި ްތަރައްީޤވެަފއިވާ ްައކީ ޭޔެގްދިވެހިރާއްޖެ

ބޮޑެތިްބިޔަްޤައުމުތަުކގައިްމީިޑޔާްކައުންސިަލކުންްހުރިހާްކަމެއްްހަމަޖައްސާއިރު،ްިދވެހިރާްއޖޭގެްމީޑިޔާްަކއުންސިލަާކިއް

ނުޑމެންްމަސައްކަތްކުރާއިރުްާއް ބްރޯޑްކާސްޓިންްކޮމިޝަނެއްްެއބަްއޮވޭ.ްމިްކޮމިޝަންތައްްެއއްކޮށް،ްމަދުކުރުމަށްްއަުޅގަ

ްކޮމި ްއާ ްއެކު ްއެކަމުެގްޤާނޫނުތަކާ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަންނަކަމީ ްވުޖޫދަށް ަޝންތައް

ްމިކަންް ްމަދުެވގެންދާނެ. ްފައިސާ ްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްތަރައްޤީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރުވެ، ްޚަރަދު ްރިކަރެންޓް ސަބަބުން

ް ްމި ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ! ްފާަހގަކޮށްލަން. ްއުއްމީީދްއަޅުަގނޑު ްަބޔަކަށް ްގިނަ ްބަޖެޓަކީ ފަހަރު

ްކަމަށްް ްނުލިބޭ ްއާމްދަނީ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްހިމެނި ްއަދަދުތަކެއް ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަޖެޓެއް.

ްހުށަހެޅުއްިވއިރުގަް ްބަޖެޓު ްސަރުކާރުްނ ްވެސް ްމިއަހަރު ްއެހެްނވީމާ، ްނުކުެރވޭނެ. ްާހސިލެއް ްކަންތައްތަެކއް ްއެ ިއްވަންޏާ

ްބަޖެޓަށްް ްޓަކަިއ ްައދާކުރުމަށް ްބިލުތަްއ ްބަެއއް ްހުރެ ްސަބަބުަތކާ ްބަެއއް ްހުށަހެޅުވިޔަްސ، ްބަޖެޓެއް ްހަމަ ތިލަފަތް

އިތުރުކުެރވުނުްބައިަތއްްހިމަނައިގެންްމިހާރުްމިްއޮީތްދަރަނިްބަޖެޓެއްްކަމަށްްހިމެނިފަ.ްެއްކަންކަންްފޫބެއްދުމަށްްޓަަކިއް

ްމަސައްކަތްަތކެއްް ްގިނަ ްާއިއްްވަރަށް ްވުޒާރާ ްބެހޭ ްކުޅިވަރާ ްފަދައިްނ ްފާހަގަކުރެއްވި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްއަދި ކުރަންޖެހޭ.

ގެދޮރާްބެހޭްވުޒާރާގެްބަޖެޓުްމާްބޮޑުްތަންްބޮޑުވެފައިވާްވާަހކަްފާހަގަކުރެްއވި.ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިް

ްއެހެން ްއިސްކަންދެްއވުމަކީ. ްުޒވާުނންނަށް ްވަޢުދެޭކ ްޚަރަދުކުރުންްސަރުކާރުެގ ްކަންކަމަށް ްބެހޭ ްުޒވާނުންނާ ވީމާ،

ްވެސްްސަމާލުކަމެްއް ްއެކަމަށް ްާވއިރު ްވަޢުދަކަށް ްމިްސަރުކާރުގެ ްވެސް ްބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ްޖެހެއޭ.ްއަދި ްއެބަ އިތުރުކުރަން

ދާއިާރގެްބަޖެޓުްދާއިރާގެްބަޖެުޓްބޮުޑވާންްވެްސްއެބަްޖެހެއޭ.ްެއްސަބަބަށްްަޓކައޭްއެްެދ2ްްދޭންޖެހެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއް

ބޮޑުވެފައިްވަނީ.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓުްބަހުސްގައިްމިްތަނުަގއިްދާއިރާަތުކެގް

ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓުގެ ްނުލެވޭނެ. ްބަޖެޓަކަށް ްެއކަންަކން ްދައްަކއިގެން ވާހަކަ

އްސަސާަތކަށްްވިސްނައިީދގެން،ްބަޖެޓްްކޮމިީޓްއަށްްއަުޅަގނޑުމެންްއެްކަމެއްްިވސްނައިދީގެްނ،ްބަޖެޓުެގްދައުލަތުގެްމުއަް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހާސިލުވާނީ.ްެއގޮތުން ްކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތްތަކުން ްކުރާ ްަޓކައި ްވެއްދުމަށް ްއެބައި ތެރެއަށް

ްދާއިރާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެކު ްމަސައްކަތްތަްއްއުފަލާ ްނަރުދަމާގެ ްބަނދަރާއި ްެވސް ްރަށްރަށުގައި ގެ

ނޑުް ހިމެނިފައިްއެބަްވޭ.ްއަދިްމިސްކިތްތައްްއިމާރާތްކުރުުމގެްމަސައްކަތްްެވސްްހިމެނިފައިްއެބަްވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއިރާދަކުރެ ްކަމަސް. ްފެށިގެންދާނެ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެ ްއެކުަގއި ްފާސްވުމާ ްބަޖެޓް ްކަންކަުމެގްއުއްމީދުކުރަނީ ްއެ އްިވއްޔާ

ްކުިރް ްސަރުކާރުން ްމި ްފާހަގަކުެރއްިވ، ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްލިބިގެންދާނެ. ްހިތްހަމަޖެހުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަބަބުން
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ްއައިް ްސަރުކާރު ްމި ްކަމަކީ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްއެކަމަކު ްނުފެނެއޭ. ްތަނެއް ްމަސައްކަތްކުރާ ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް ވަޢުދުތައް

ް ްއަދި ްއެްފަހުން ްފާސްވުމުން ްބަޖެޓް ްއެހެންީވމާ، ްލިބޭ. ްނުވެސް ްބަޖެޓެއް ްނުވޭ. ްފާހެއް ްބަޖެޓެއް ްސަރުކާރުން މި

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެް ްވެސް ްއެންެމން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްފަށާނީ. ްހިނގައިގަންނަން ްމަސައްކަތްަތްއ ސަރުކާރެްއގެ

ްދުވަ ްމަހެއްހާ ްއެންމެ ްވީ ްމި ްއަދި ްއުމުރު ްސަރުކާރު ްމުޅި ްޙަޤީޤަތެއް. ްވީއިުރގަިއ، ްކަމަށް އަހަރުދުވަހަްށ5ްްސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަވަސް. ްމާ ްއަދި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކަން ްވާހަކަ ްއެ ްނުފުއްދިގެން ްވަޢުދުތައް ްކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން

ްކޮށްފައިުނވާނެް ްވަޢުދެއް ްނުވާނެ ްސަރުކާރެއް. ްފުއްދާނެ ްވަޢުދު ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްސަރުކާރަކީ ްމި ޔަޤީންކުރަނީ

ްމިހާރުވެސްްސަރު ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތައް ްވެަފއިވާ ްޓަކައި ްއިސްކަންދެއްވުމަށް ްުޒާވނުންނަށް ްއެހެްނވީމާ، ކާރެއް.

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަޖެޓުަގއިްއެބަްފެނޭްއެކަންތައްަތއް.ްއަިދްގެދޮރާއިްޢުމްރާނީްއެހެންްތަރައްޤީްއަށްްޓަަކއިްބޭނުންާވް

ް ްފަހިކޮށްދެްއވުަމށް ްފެނޭ.ްވަސީލަތްތައް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބައިތައް ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުަގިއ ްވެސް ޓަކައި

ނޑުމެންނަްށްއޮތީްމިްކަންަތއްތައްްކުރުމަށްްޓަކައިްަދއުލަތުގެްއާމްދަނީްއަށްްފައިާސްއިތުރުކުރުާމިއް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްފޯރުކޮށްދި ްއެއްބާރުލުންދީ،ްއެހީތެރިކަން ްރޭވުންތަކަށް ްއެްދައުލަތުންްރާވާ ްތެޔޮްނުހޯދައިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނުން.ްއަދި

ްކުރެވޭނެްަމސައްކަެތއްްކަމަކަށްްައޅުަގނުޑް ޝަކުވާްކުާރއިުރގައިްތެޔޮްޯހދުމުގެްމަސައްކަތަކީްވެސްްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ

ނަްތަންތާގައިްޝައްެކއްނުކުރަން.ްެއއީްތެޔޮްހޯދުމަކީްއެއްްއަހަރަކުން،ްެއްއްމަސްްދުވަހަކުންްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްގި

ް ްމަސައްކަތްަތއް ްކުާރ ްޓަކަިއ ްހޯދުމަށް 3ްްތެޔޮ ްެއ5ްްއަހަރުން، ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްއެހެންވީމާ، ްދެމިގެންދޭ. އަހަރުން

ނޑުް ނޑުމެންނަށްްާއވެގެންދާނެ.ްދެންްއަުޅގަ މަސައްކަތްތައްްފެިށގެންދާނެ.ްއަދިްއެްކަންތައްަތކުގެްއުއްމީުދްވެސްްއަުޅގަ

ްބޭނު ްެއކިްފާހަގަކޮށްލަން ްދައުލަތުން ްވިޔަސް ްކަމަށް ްނެތް ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްކަމަކީ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެްނމެ ންވާ

ްކުރިއެރުްން ްއާއި ްތަރައްޤީ ްއަށް ްދާއިރާ ްމުޅި ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްރާވަމުންދާ ްކަންކަން ްއިސްކަންދެްއަވއިެގން ކަންކަމަށް

ްއެހެންކަ ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްކަންތައްަތކެއް ްބައެއް ްނިންމާލުމުގެްލިބިގެންދާނެ ްވާހަަކކޮޅު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްމި ުމން،

ނޑުްނިސްބަތްވާްދާިއރާްއަށްްކުރިއެރުންތައްްލިބިގެންްއަންނާނެ،ްއެްދާއިރާގައިް ކުރިންްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއަޅުގަ

ްހިމެ ްބަޖެޓުގައި ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަމަ. ްފުޅާކުރެިވއްޖެ ްސިނާޢަތު ްކަންކަްންފަތުރުވެރިކަމުގެ ނިފައިވާ

ްވެްސްފަތުރުވެރިކަމުެގްސިނާޢަތުް ްއަކީ ްާދއިރާ ްމާވަށު ްއަދި ްފަހިކޮށްދެއްަވއި ްކަމަްށްފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްަވއިގެްންމި

ްހިތްހަމަޖެހުންް ްއުފަލާއި ްރައްޔިތުންަނށް ްދާއިރާގެ ްއެ ްސަބަބުން ްއެކަުމގެ ްެވގެންދިއުން. ްދާއިރާައކަށް ކުރިއަރާފަިއވާ

ްަދއުލަތުްންލިބިގެންދިއުން ްކަންތައްތައް ްހުރި ްބަޖެުޓގައި ްމި ްުގޅިގެން ްފާސްވުމާ ްބަޖެޓު ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު .

ވަރަށްްައވަހަށްްތަންފީުޛކޮށްދެއްވަންްަފއްަޓވާނެްކަމަށް.ްއެަކމުގެްސަބަބުންްމުޅިްާރއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްެވްސް

ްކަމަ ްލިިބގެންދާނެ ްފާގަތިކަން ްފަހަރުްއުފާވެރިކަާމއި ްެއއް ްއަދިވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްުމނާޞަބަތުގައި ްމިއަދުގެ ށް.

ްރައްުދކުރަމުން ްއެދުންތައް ްޝުކުިރއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްްހެޔޮ ްބޮޑަށް ްނިްނމާލަން.ްވަރަށް ްވާހަކަކޮޅު އަޅުަގނުޑގެ

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްވަރަޙްމަތު
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ްޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަ

ް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީނ2114ްްްޝުކުރިއްޔާ ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްހަނދާނަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްރިޕޯޓަށް ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނިންމާފައި

ޔާމީންްމިްމަޖިލީހުގައިްއިންަނވަިއގެންްދެއްެކވިްވާހަކަްމިއަދުްައޅުަގނުޑްهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްއަންނަނީްމުލަކުްދާއިރާގެ

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްއޭރުގައި ްމަނިކުފާނު ްއާދޭ.ްއެ ްއަހަރު،2111ްްހަނދާނަށް ނޑުމެނ2112ްްްވަނަ ްއަޅުގަ ްއަހަރަށް ަވނަ

ނަޑއެޅިްބަޖެޓަށްްފާޑުކިޔަުމންްގެންދިޔަްފާޑުކިޔުންތައްްައޅުގަ ނޑުްހަނދާނަށްްއާދޭްމިއަދު.ްވަރަށްްބޮޑަށްްހަމަްއެއްްކަ

ްއިިދކޮޅަްށް ްދިމާ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވިދާޅުވި،ްވަރަށް ްމަނިުކފާނު ްއެ ްއޭރު ްދައްކަންޖެހެނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަތަެކއް

ް ްވަީންނޮެވމްބަރު ްމި ްަހވާުލވެަވޑަިއގެންފަިއ ްވެރިކަމާ ްފެނޭ. ްއަުޅަގނޑަށް ްތަން ްކުރަމުންދާ ްވެރިކަމ17ްްާމިހާރު ަގއި.

ބިލިއަްންކުޑަކުރާނަމޭްވިދާުޅވި.ްއެހެްނނަމަވެސްްހަމަްވިދާޅުވެފައިްައދިްވިދާޅުވިްމިހާރުްމިްއޮތ4ްްީޙަވާލުެވވަަޑިއގެންް

ްސަރުކާރުންް ްވަޙީދު ްނޫނޭ ްބަޖެެޓއް ްކަތާވަރުގެ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއިބާރާތުން ްއެ ްވިދާޅުިވ. ްހަމަ ްނޫނޭ ްބަޖެޓެއް ކަތާވަރު

ްއެ ްފޮނުއްވާފަ. ްއޮިޑޓަރ4ްްހެންވީމާ، ްގަވަރުނަާރއި ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްމިކޮޅަށް ްއެއަށްފަހު ްދެން ްކުޑަކުރާނަމޭ. ބިލިއަން

ްއެް ްހަމަ ްވެސް ްލަފަޔަކީ ްމި ްމަޝްވަރާކުރިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެނެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްލަފާ ޖެނެރަލްގެ

ްެޖނެރަ ްއޮޑިޓަރ ްވެސް ްަގވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްކުޑަކުރަން.ްދެފަރާތުން ްޚަރަދު ްރިަކރަންޓް ްވިދާުޅވީ ްވެސް ލް

ްފިނޭންސްް ްވަޙީދުގެ ްކުރީގެ ްހަމަ ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސް ްފެނިގެންދިޔައީ ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްއެް ްބަޖެޓުަގއި ްވިދާޅުވީ ްަވޑަިއގެްނ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްވެސް ްޖިހާދު ްތަން. ްދިޔަ ްޢައްޔަންުކރެވިގެން ްޖިހާދު އްްމިނިސްޓަރު

ްކަމަށް.ް ްވިދާުޅވި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްވިދާުޅިވއޭ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްޔާމީން ްކަމަށް ްކުޑަކުރަންޖެހޭނެ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްވެރިކަމަްށް ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްވިދާުޅވި ްުނވި. ްކުަޑއެއް ްބޮުޑެވފަ. ްބިލިއަން ްއެްއ ްފޮނުިވއިރުަގއި ްބަޖެޓު އެހެންނަމަވެސް

ްވިދާޅުވި ްއެ ްވެްސްްއަރާަވޑަިއގެން ްކަމެއް ްއެއް ްވިދާޅުވި ްތެޭރގައި ްދުވަސް ްވަރަކަށް ްއަށާަރ ްތެރޭގަިއ، ްހަފްތާގެ އެ

ް ްއަންނަނީ ްހަނދާނަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެން ްނުގެންދިޔަ. ްއޮތ2111ްްީސީދަލަކަށް ްމި ްބަޖެޓު؛ ްފުރަތަމަ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ް ްއަުތގަ. ްައޅުަގނޑު ްސ2111ްަޔައުމިްއޔާ ްސާކު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަހަުރގައި ްތަެނއްްވަނަ ްއަްއޑޫަގއި ްއޭރުަގއި މިޓަްށ

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްން ްދުވަހު ްއެ ްއެއްކޮށް ްފައިސާ ްހުރި ްޖަހާފައި ްބަޖެޓަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ތައްޔާރުކުރަމުންދިަޔއިރު

ނޑުްދަންނަވާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ް 2112ްވިދާޅުވިްފުރަތަމަްއިބާރާތްްައޅުގަ

ްވަ ްމައިަގނޑު ްދަންނަވައިލާނަން. ްޚިޔާލު ްބަެއއް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމިއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަހަރަށް 4ްނަ

ސުރުޚީގެްދަށުންްއެންމެްފުރަތަމަްމައްސަލަްއަކީްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްތަފްސީލުްމަޢުލޫމާތެއްްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިް

ްމަޢުލޫމާތު ްތަފްސީުލ ްއެ ްއަދި ްއޮްފްްނެތްކަން. ްމިނިސްޓްރީ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ލިބެމުންނުދޭ.

ވަނަްއަހަރުގެްާޚއްޞ2111ްްަފިނޭންސަކީްވަރަށްްބޮޑުްާޚްއޞަްބަޖެޓެއްްގެްނގުޅޭްމިނިްސޓްރީްއެކޭ.ްމިްމިނިސްޓްރީގެް
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ްޤާނޫނު ްނެތޭ. ްހުށަހަޅާފައި ްބަޖެޓުަގިއ ްތަފްސީލު ްގޮތުެގ ްއޮްތ ްޚަރަދުކޮށްފައި ްކޮންމެްބަޖެޓުން ްބުނަނީ އަސާީސގައި

ނުޑގެް ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްހުށަހަޅުްއވަްނވާނެ ްތަފްސީލު ްޮގތުގެ ްހޭދަކުރި ްއަހަރު ްކުރީ ްބަޖެޓުަގިއ ްހުށަހަޅާ އަހަރަކަށް

ްފަހަރު؟ްއެް ްމި ްހުށަނޭޅުއްވީ ްތަފްސީލުތައް ްމި ްީކއްެވގެންތޯއޭ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްޔާމީން ސުވާލަީކ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމަނިކުފާނު ްމިހާރު ްހައިިސއްޔަތުން. ްމެންބަރެއްގެ ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްއިންނެވީ އޭރު

ްޢަމަލުކުރައްވާކަށްނުޖެހޭތޯއޭ؟ް ްޤާނޫނަށް ްއެ ްނޫންތޯ؟ ްާވޖިބެއް ްއެއީ ްވީމާ ްއަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައިސިއްޔަތުން.

ްބަޖެޓު ްޚާއްޞަ ްތަފްސީލު؛ ްއޮތީ. ްމި ްހުށަނާޅާ ްބަޖެުޓްކީްއވެގެންޯތއޭ ްތަފްސީލު ްގޮތުގެ ްއޮތް ްޚަރަދުކޮށްފައި ން

ް ްނެތޭ 2112ްްހުށަހަޅާފައެއް ްއަހަރާއި 2113ްވަނަ ްޚަރަދުް، ްރިކަރަންޓް ްނެތް. ްތަފްސީލެްއ ްއަހަރުގެ ްހިނގާ މި

ްއިްނވެސްޓްމަންޓްް ްސެކްޓަރ ްޕަބްލިކު ްޖަހާފައި ްއޭރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިްނެވންޓްމަންޓަށް ްކެޕިޓަލް ކީއްކުރަންތޯ

ްއެްއޗެއް،ްޕްރޮގްރާ ްހުރިހާ ްމި ްވިދާޅުވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނެތް. ްތަފްީސލެއް ްކަމެްއގެ ްއެްއވެސް ްހިނިގ ްތެރޭަގއި މުގެ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.ް ްވެރިކަުމގަިއްވިދާުޅވި،ްޔާމީން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކަމަށް ްއަންނަންޖެހޭނެ ްމަޢުލޫމާތެއް ްހުރިހާ ތަފްސީލާ

ްފާހަގަކޮށްލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއާެއއްކޮށް ްބަޖެޓުްްދެން ްއެހެންވީާމ، ްވާހަަކތައް. ްވިދާޅުވަމުންދިޔަ ްއޭރުވެސް ހަމަ

ްޚަރަދުް ްތަފްސީލު ްބެހޭ ްދަތި.ްއޮފީސްތަކާ ްޤަބޫލުކުރަން ްބަޖެޓުން ްމި ްކަމެއް ްކިހާވަރެއް ްޑެފިސިްޓެވގެންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި

ްތަފްް ްބެހޭ ްއޮފީސްަތކާ ްީކއްެވގެްނތޯއޭ ްުސވާލަކީ، ްއަުޅަގނޑުެގ ްނެތް. ްއެއް ްމަނިކުފާނުްހުށަހަޅާފަ ްއެ ްޚަރަދު ސީލު

ްއެް ްއިނދެގެން ްމެންބަރަކަށް ްއޭުރގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ހުށަނޭޅުއްވީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްފާހަގަކުރަން ްމިައދު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްދިމާނުވަނީ. ްޢަމަލާ ްބަހާއި ްީކއްެވގެްނތޯއޭ ްދަްއކަވާަފއި ވާހަކަ

ްއިބްރާހީމްް،ްރައީސް ްޤާސިމް ްޕާޓީެގްލީޑަރު ްއޮތީ.ްޖުމްހޫރީ ްމި ްގޮުތގައި ްބޭނުްނޭވްކޯލިޝަންްސަރުކާރެްއގެ ނޑު އަުޅގަ

ްބަޖެޓުް ްހައިރާންިވ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޭނެގއޭ. ްތިަމންނާއަކަށް ްނުކުެރއޭ. ްމަޝްވަރާެއއް ްތިމަންނާއާ ްވިދާުޅވީ މިއަދު

ް ްއިންނަވަިއގެން،ްއަދި ްމުަޤއްރިރަކަށް ްމުޤައްރިރަކަްށްކޮމިޓީގައި ްލެއްވީމަ.ްކީްއވެގެންޯތއޭ ްއިޞްލާޙު ްމިތަނަށް ެއއަށްފަހު

އިންނަަވއިގެންްއިޞްލާޙުްލެްއވީްމިްތަނަށް.ްއެތައްްބައިވަުރްއިޞްލާޙުތަކެއްްބަޖެޓަށްްހުށަހަޅަންޖެހުނީްކީއްވެގެންޯތއޭ.ް

ނޑުމެންނަކަށްްމިްޤާސިމްްއިބްރާހީމާއިްޔާމީނާްދެްމީހުން،ްދެްފަރާތުގައިްމައްސަލަްއުފެދުނީތޯއޭ .ްއެހެންނޫންނަމަްއަޅުގަ

ްގިނަްކަންަތއްތަްއްރަނގަުޅވެގެންްިދޔައިްސ.ް ބަޖެޓުްމިހާްބޮޑުްތަކްލީފެއްްުއފުއްލާކަށްނުޖެހުނީސް.ްމީގެތެރެއިންްވަރަށް

ް ްހަމަ ްވެްސ ްމިއަދު ްބައިވަްއެހެންނަމަވެސް ްއެތައް ްތަނަށް ްމި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްފެނިެގންދިޔައީ ނޑަށް ުރްއަޅުގަ

ްއުފެދޭް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާެއއްކޮށް ްދެން ްތަން. ްދިޔަ ްބަދަލުވެގެން ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްބަޖެޓު ްމުޅި ްލަިއ، އިޞްލާޙުތަކެއް

ސުވާލަީކ،ްއެްފަރާތުންްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްނުވަތަްމިްބަޖެޓަށްްބަދަލުތަކެއްްައއިސްފައިްޮއތުމުގެްސަބަބުންްމިްނުހިންގޭް

ްޝަކު ްކިޔަިއ ްހިނގައިދާނޭ ްހުރި،ްހިސާބަށް ްއެބަ ްއަދިވެސް ްމިއާއެްއކޮށް ްދެން ްހީވޭ. ްވެސް ނަޑށް ްއަުޅގަ ވާކުރާނެހެން

ޔުޓިލިޓީޒްްކުންފުނިތަކުންްލިބުނުްއާމްދަނީގެްހިސާބުްހިމަނާފައިްނެތްްކަމަށް.ްސްޓެލްޯކ،ްއެސް.ޓީ.އޯްކަހަލަްސަރުކާުރް

ް ްފައިސާ ްއަށް ްޚަާޒނާ ްސަރުކާރު ްކުރިން ްކުންުފނިތައް ްބޮޑެތި ްއޮންނަ ްކުންފުންޏަކުންްހިއްސާ ްއެްއވެސް ްމިއިން ދޭ.
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ނޑުގެްސުވާަލކީް ވަަނ2114ްްޑިިވޑެންޑުްލިޭބވަރުެގްތަފްސީލުްމިްބަޖެޓުގަިއްހިމަނާފަްއެްއްނެތް.ްކީްއެވގެންތޯއޭްއަުޅގަ

ްނެތީ.ް ްހިމަނާފައި ްތަފްސީލު ްމީެގ ްފޮނުވިއިރުަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން ްބަޖެޓު ްމި އަހަރުގެ

ްޑިވިް ްކުންފުނީގެ ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްކުންފުނިތަކުގެ؛ ްޕްރޮފިޓް 15ްްޑެންޑު، ްއިތުރަްށ1.5ްްހާސް، ްއޮތީ ްއެ ްރުފިޔާ ބިލިއަްނ

ް ްމައްަޗށް ްއަހަރެްއގެ ްެއސް.ޓީ.ޯއެގްފައިދާއަކީ ްބުނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސ111ްްްނަންގަވާފަ.ްެއއީ ްކަަމށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއޮތީ ްއެ ްނަންގ1.5ްަމިހާރު ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްއޮތީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރުފިޔާކޮޅެްއ58ްްވާފަ. ްމަދު ްވުރެ މިލިއަނަށް

ް ްއެއީ ްުކންފުނި ްއެއަރޕޯްޓސް ްއެެހންނަމަވެސް ްކުންފުނިން. ްެއއަރޕޯޓްސް ްލިބެން މިލިއަނަށ711ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކީްއެވގެންތޯއޭ، ްތަނެއް. ްދައްކަމުންދިޔަ ްމެނޭޖުކުރިއިރު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއޭރު ްރުފިޔާ ްގިނަ ްއޭެގްްވުރެ ކޮަބއިޯތއޭ

ނޑުްއެދެނީްިޢއްޒަތްތެިރް ޕްރޮފިޓާއިްިޑވިޑެންޑުްެނގީތޯޭއްއެްޑވާންސްކޮށް.ްީމގަިއްއެަބްހުރިްވަރަށްްގިނަްވާހަކަ.ްައޅުގަ

ް ްޢަބްދުލްޤައްޫޔމް ްއަހަރު،ްއެީއ2111ްްރައީސް،ްޔާމީން ްއޭުރ2112ްްވަނަ ނޑައެީޅ. ްކަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަހަރަށް ވަނަ

ްދަްއކަވާފަް ްަނގަިއގެްންބަޖެޓުގައި ްޔައުމިއްޔާ ްމި ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްތަނުގެ ްމި ްައދި ްމީޑިާޔއާ ްދައުލަުތގެ ްވާހަކަ ްހުރި އި

ްނުވޭ.ް ްދިމަލެއް ްޢަމަލާ ްބަހާއި ްގޮތް. ްހިނގަމުންދާ ްމި ްޤަުއމު ްމި ްއެނގޭނީ ްއޭރަށް ްވާހަކަދެްއެކުވން. ްހަވާލާދީ އެއަށް

ްތަރައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޮޑުވެގެންޮގސް ްޚަރަދު ްވެސްްރިކަރަންޓް ްފައިސާ ްހުރިހާ ްހުރި ްޖަހާފައި ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ީޤގެ

2112ްް ްވެސް، ްއަހަރު ްީމ2113ްްވަނަ ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ، ްޢަބްދުލްޤައްޫޔމު ްޔާމީން ްހޭދަވީ. ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ްފުލުހުންނާއިް ްަޚރަދުކުރަނީއޭ. ްވެސް ްއަށް ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްއޮތީ ްމި ްޓެްކސްއޭ. ްަނގާ ްއަތުން ްރައްޔިތުން

ސިފައިންނަށްްވެސްްމިްއޮތީްފައިސާްއިތުރުކޮށްފައޭ.ްމިގޮަތށްްކަމަކުނުދާނޭ.ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްްއަމިއްލަްއަށްްއެް

ްއޮތްް ްއިބާރާތްތައް ްއެ ްދަންނަަވއިާލނަން ްއަޅުަގނޑު ނުޑމެން؛ ްއަުޅގަ ްކީްއވެގެންޯތއޭ ްފާހަގަކޮްށފަ. ްވަނީ ްމި ވާހަކަތައް

ްއުފެ ްސުވާުލ ްއެބަ ް"މީަގއި ްގޮތް. ްއެކުލަވައިލާަފއި ްމަޝްރޫޢު ްކީއްެވގެންތޯ ްގޮތ1.5ްްްދޭ ްހޭދަވާ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

 ނޭނގެނީ.ްމިްބަޖެޓުގައިްނޭނގިްމިްއުޅެނީްެއއީްހަމަ...

ް

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:ް

ރައީސް.ްމިއަދަކީްއަޅުަގނޑުގެްަހޔާތުންްރައްޔިތުްނެގްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރި   عهيكى الوانس  .حيىحًن انر  بسى هللا انر  

ްކަުމަގިއް ްދުވަސް ްފަހު ްއެންމެ ްލިބޭނެ ްވާހަކަަދއްކަން ްގޮތުްނ ްގުޭޅ ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްތަޅުމުގަިއ ްމި މަޖިލީހުގެ

ްަރއީ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޑިްނ ްހިުތގެ ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްއެކަީށގެންާވ ްއެހެންްވެގެންިދއުމަކީ ސް.

ް ްޚިލާފަށް ްބޭނުންވ2114ްްާއަހަރުތަކާ ްާދއިާރްއާރާސްތުކުރުމަށް ްދުވާފަރު ްބަޖެޓުަގއި ްދައުލަުތގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ަވނަ

ްގޮތުަގިއް ްކަމެްއގެ ްމުހިއްމު ްކުރިމަތިވި.ްނުހަނު ްހުރަސްތައް ްގިނަގުނަ ްގޮންޖެހުންތަކާއި ްބޮޑެތި ްހިމެނުމަށް މަޝްރޫޢުތައް

ް ްމިހާރަށް ްޓަކައި،ްމިހާރުން ްހައްލުކުރުމަށް ްކަްނތައް ްރަޖިސްޓްރީގެ ްގޯިތގެދޮރުގެ ްދުވާފަރުގެ ހައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ

ވަނަްއަހަުރގެްަބޖެޓުގައިްހިމަނުްއަވއިދެްއވާޯތ2114ްްފުރަތަމަްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްަކމުގަިއވާްބިންްހިްއކުމުެގްމަޝްރޫޢުް
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ށުންްދަންނަވަިއގެންްލިބިފައިާވްޖަވާަބކީްދުވާފަުރގެްބިންްހިއްކުުމގެްނިމިގެންދިޔަްސަރުކާުރގެްެއިކްފަރާތްތަކުގަިއްފަށްފަ

ް ްއެބ2114ްްަމަޝްރޫޢު ްއަތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްލިޔެކިޔުންތައް ްކަމަށް.ްއެ ްއޮްނނާނެ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްެއއްބާރުލުންްމި ކަމަށްްލިބޭތޯްސަރުކާުރގެްެއކިްްހުރި.ްނަމަވެސްްެއކަންްެއގޮަތށްްހަމަޖެހިފައިނެތުމުންްމިްސަރުކާރުގެ

ްދުވާފަުރގެް ްޖަވާބެއް.ްޙަޤީޤަތުަގއި ްދަތި ްޤަބޫލުކުރަން ްއެެހންމެ ްހަމަ ްއުނަދގޫ ްބަލައިގަންނަށް ްވަނީ ްދީފައި ފަރާތްތަކުން

ްިމް ްދީފަިއވާކަން ްީބރުކަންފަތެއް ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްަކންތަކަށް ްމުހިއްމު ްމި ްއެދެމުންދިޔަ ްދުލުން ްހާލުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްބިންް ްދުވާފަރުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްއެކުަގއި ްއަސަރާ ްނުހަނު ްހުރެ ްމަތީަގއި ފިޔަވަޅު

ްއަހަރުްބަޖެޓުގައ2114ްްިހިއްކުމަށްް މިިލއަންްރުފިޔާްމިހާރުްހިމެނިފައިްއޮންނާނެ.ްމީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމަޖިލީހުެގ4ްްވަނަ

ްއަ ްއެއްާބރުލުން ްފުރިހަމަ ްކަމުގައިްމެންބަރުންގެ ްފުރުޞަތެއް ްފަދަ ްނުކުެރޭވ ްއަގުވަޒަން ްލިބުނު ްލިބިގެން، ނޑަށް ޅުގަ

ްއެންމެް ްހިތުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހައި ްއިހުސާންތެރި ްެއ ްޓަަކއި ްެއކަމަށް ްދަންނަވަން. ްއެުކގަިއ ްއުފަލާ ނުހަނު

ް ްޖެހުނު ްހާލުަގއި ްުސނާމީގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަލަްށްފުންމިނުން ްތެރެއިން ރަށްރަށުގެ

ްކުރިމަތިވެފަިއާވް ްސަބަބުން ްގޮުތގެ ްބޯހިމަނާފައިވާ ްގޯިތގެދޮރުގައި ްރަށްތަކުގެ ްއެ ްރަްއޔިތުން ްރަށްރަުށގެ އާބާދުކުރެވުނު

ްއިތުރުކުރުމަށްް ްބިން ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްޓަަކއި، ްހައްލުކުރުމަށް ްފާއިތުުނކޮްށ ްަވގުތު ްމަްއސަލަތައް ްޢާއިލީ ްއަދި އިޖުތިމާޢީ

ްޢަބްދުއަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްިއހަވަންދޫ ްއެދުނުއެދުމަށް ްޅުަގނޑު ްެއްهللا ްޓަަކއި ްއިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްދުވާފަރުެގް ްނަމަ ްފާސްވެއްޖެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްނިހާޔަތަށް ްބަިއވެރިންނަށް ްއެންމެހައި މަނިކުފާނަށާއި

ްދިމާވެ ްމައްސަލައިަގއި ްރަޖިސްޓްރީ ްމާތްގޯތިގެދޮުރގެ ްމައްސަލަތަކަށް ްޢާއިލީ ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ ްރަޙްމަތުންްهللاްފަިއވާ ހެޔޮ

ހައްލުްލިބުމުގެްޮބޑުްމަުގްކޮެށވިގެންދާނެ.ްއަދިްމިކަުމގެްަސބަބުންްކަނދޮޅުދޫގެްކޮންމެްަރއްޔިެތއްެގްވެްސްމައިފުނަެގް

ނޑުްޔަޤީްނކަމާްެއކުަގއިްދުވާފަރުންްލިބުމުގެްމަތިވެިރްނަސީބުްލިބިގެންދާނެ.ްދުވާފަުރގެްލޮބުވެިތްރަްއޔި ތުންނަށްްައޅުގަ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްތިޔަ ްަސބަބުން ްމަަސއްކަުތގެ ްމި ްފަށާފައިވާ ްކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަީކ ްވާަހަކ ްބޭނުންވާ ދަންނަވާލަން

ްފަރާތްތަކަ ްއެންމެހައި ްފޯާރފައިވާ ްދަތިކަން ްގެދޮުރގެ ްއަދި ްވާހަކަ. ްއުނިެވގެންނުދާނެ ްެވސް ްގެެއއް ްއެންމެ ށްްލިބިފައިވާ

ްވެސްް ްހިތަށް ްކަމަކީ ްމި ްވާހަކަ. ްބެހިގެންދާނެ ްގެދޮރު ްއުސޫލަކުން ްހަމަހަމަ ްވާހަކަ. ްފިލައިގެންާދނެ ްދަތިކަން ގެދޮރުގެ

ނުގެނެވޭހާްބޮޑުްކަމެއް.ްއެއްްދުވަހުންްނުވަތަްދެތިންްއަހަުރންްނިމޭނެްކަމެއްްވެސްްނޫން.ްއެހެނަސްްމިހާރުްމިްވަނީް

ްމަސައްކަްތތަކު ްގުޅުންހުރި ްކަންތައްތައްްމިކަމާ ްމި ްފެށިފަ. ްކުަރން ްކަންތައްތައް ްގޮތުްންކުރަންޖެހޭ ްއިދާރީ ްތެރެއިން ގެ

ްލިބޭނެ.ްމާތް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްއެއްމެންނަށް ްލަްއވާށި!ްهللاްނިމުނީމަ ްބަރަކާތް ްމަސަްއކަތުަގއި ްކުރާ ްމި ނޑުމެން ައޅުގަ

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓ2113ްުއާމީން. ްދަުޢލަތުގެ ްއަހަރުގެ ްތެރެއިްންވަނަ ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްހިމެނިފައިާވ ގައި

ް ްމަޝްރޫޢުތައް ްހުރި ްވާނ2114ްްީނުފެށި ނޑު ްއަޅުގަ ްިހމެނުމަށް ްބަޖެުޓގައި ްދައުލަތުގެ ްލަފާުކރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްގިނަް ްދުވާފަރުެގ ްނަމަ، ްފާސްކޮށްދެްއަވިއފި ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްިއޞްލާޙު ްމި ްހުށަހަޅާފަ. އިޞްލާޙެްއ

ްނުހަނުްރައްޔި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝައްެކއްނެތް. ްމެދަކު ްއާެވގެންދާނެކަމާ ްއިުތރަށް ްއުއްމީދުަތއް ތުންގެ
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މިނިވަންކަމާްއެުކްެއކެްއގެްެވސްްދަށުނުވެްއަދާކުރަމުންްމިްގެންދަނީްވަރަށްްޮބޑުްވާޖިބެއް.ްއެީއްޚާއްަޞކޮށްްދުވާފަރުް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެްދާއިރާގެ ްވާޖިބު. ްޚިދުމަތްކުރުމުގެ ްެއކުަގއި ްވަފާތެރިކަމާ ްތެދުވެރި، ްއަދި ްއެކު މާ

ްނުެވ،ްެއްއް ްގޮެތއް ްދެ ްއެުކގައި ްސާބިތުކަމާ ްނުހަނު ްވާނީ ްދެމިހުރެފައި ްްމިހާތަނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދާކުރުުމގައި ވާޖިބު

ްދަންނަ ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަޮކުޅ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުޅަ،ްގޮތެްއގަ. ްދާނައީ ްކާކަށްތަ ވައިލާނީ،

ްވާގިލާރުންްޖަހާދަްމުގު.ްރާކަެށއްްއިރާދަްމުގުްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ރުްވަނަްއަހަރަށްްުހށަހެޅިފައިވާްބަޖެޓަީކްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްމިހ2114ްާޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް،ް

ްިދވެހިް ްމަރުޙަލާއަކަށް ްަތންފީޛީ ްބަޖެޓް ްއެ ްފާސްެވ، ްިއޞްލާޙުތައް ްއެ ްެއކީަގއި ްއިޞްާލޙުތަކާ ްގެެނވުނު ްބަޖެޓަށް އެ

ްަވގުތުް ްމި ްމަސައްކަތްަތއް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްއަްށ ްަތރައްޤީ ްއިނާޔަތްތަކާއި ްލިބިދޭންޖެހޭ ްބަޖެޓުން ްެއ ރައްޔިތުންނަށް

ް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްސަރުކާރުން ްނަތީޖާތަކެްއްއޮތް ްރަނގަޅު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްކޮށްދީފި އެކީަގއި

ނުކުމެދާނެްބަޖެޓެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަްއަކީްފާއިތުވެދިޔަްދެްއަހަރުދުވަހުގެްތެރޭގަިއްވެސްްބަޖެޓުގައިްޖަހައިގެންް

ްރަށްތަކު ްެއކި ްއެކި ްޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ްޕްޮރގްރާމުތަާކއި ްއޮތްްފާސްކޮށްފައިވާ ްފަށާފައި ްޓަކައި، ްައށް ްތަަރއްޤީ ގެ

ްވެސްް ްމަޝްރޫޢުތައް ްކުރިއަށްދާ ްނެތި ްހުއްޓުމެއް ްއަދި ްމަޝްރޫޢުތަކަށާ ްހުރި ްހުއްޓިފައި ްފަށާފައި މަޝްރޫޢުތަކަށް،

ްިމް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއޮްތއޮތުން. ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިއަދާ ްުނގޮސް ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެ ހުއްޓައިލާފައި

ރުންްއެްކަންތައްަތއްްކުރިއަށްްގެންދާނެްކަމަށް.ްއާެދ!ްކޮންމެްއަހަރެއްްނިމިގެންދާއިރުަގއިްދިވެހިްރައްޔިތުްނެގްސަރުކާ

އެންމެްބޮޑުްއުއްމީދަކަށްްވެަފއިްއޮންނަނީްއެްއަހަރެްއގައިްއެންމެްފަހުްމަރުޙަލާގައިްދިވެހިްރައްޔިތުންގެ،ްރަްއޔިތުންެގް

ްބަޖެޓުންްތި ްޓަކައިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރައްޔިުތްމީހާގެ ްރަށަށް،ްއެ ްއަށް،ްތިމަންނަގެ ްދާއިރާ މަންނަގެ

ްއެކަމަށްް ްބަލާފައި ްމިންވަރެއްތޯ ްކިހާ ްލިބެނީ ްބަޖެޓުން ްއެ ްޓަަކއި، ްއަށް ްތަރައްޤީ ްަރށުގެ ްމީހާގެ ްަރއްޔިތު ްއެ ނުވަތަ

ްމަޖި ްމި ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުކުރަމުން. ްބަޖެުޓގަިއްޓަކައި ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެޓެއް ލީހުން

އަދަދުތަކެއްްޖަހައިގެންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްނެރެވޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްފާއިތުވެދިޔަްދެްއަހަރުދުވަހުްމިގޮތަށްްނެރުނުް

ނަޑކަށްް ލީހުންްވަނީްބިލިއަންްރުފިޔާްދިވެހިްސަރުކާރުްހިންގުމަށްްޓަކައި،ްމިްަރއްޔިތުންގެްމަޖ31ްިއަދަދުތަކުންްގާްތގަ

ްޕްރޮެޖކްޓުތަކެްއްައޅައިލުމެްއްނެތިް ްގިނަ ްހުރި ްފަށާފައި ްކުރީެގްސަރުކާުރން ްއަކީ ފާސްކޮށްދީފަ.ްއެހެންނަމަވެްސްހިތާމަ

ްހުިރް ްފަށާފައި ްމަސަްއކަތް ްޚަރަދުނުކޮްށ، ްެއއް ްފައިސާ ްެއއްެވސް ްނެތި، ްއަޅާލުެމއް ްއެްއެވސް ްއޮްތކަން. ދޫކޮށްލާފައި

ޔަސް،ްނަރުދަމާތައްްކަމަށްްވިޔަސް،ްބޯފެނުގެްނިޒާމުްކަމަށްްވިޔަްސްއަދިްބަނދަރުތައްްކަމަށްްމިސްކިތްތައްްކަމަށްްވިް

ްިދވެިހް ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުންވެގެން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްަޓއިލާފަ. ްހުރި ްއެބަ ްޕްރޮޖެކްުޓތަކެއް ްގިނަގުނަ ވިޔަްސ،

އަިއގެންްކުިރއަށްްެދވޭނެްޮގތެއް.ްބަޖެޓުަގއިްވަރަށްްބޮުޑްްރައްޔިތުންްބޭނުންެވގެންްމިްުއޅެނީްބާރުްސްޕީުޑގައިްތަަރއްޤީް
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ް ްކިޔާ ްިމ ްއަދަދެކޭ ްރިކޯޑު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖަހާފައި، 18ްްއަދަދެއް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްބަޖެޓެއް، 18ްމިލިއަނުެގ

ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްބަޖެޓުން ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ްައޅުަގނުޑ ްފާސްކުރެޭވއިރުަގއި ްިމއަދު ްބަޖެޓެއް ވެްސްްބިލިއަނުގެ

ހާސިލްކުރަންްބޭނުންވާްުއއްީމދުތައްްހާސިލުކުރަންްތިމަންނަގެްރަށަށް،ްތިމަންަނގެްދާއިާރްއަށް،ްތިމަންނަްއަށްްމާދަމާް

ވާންްއޮތީްީކއްތޯްބަލަންްކެްތތެރިކަމާްއެީކގައިްއަުޑއަހަންްތިބޭނޭ.ްމުޅިްއަހަރުްއެީކގައިްހޭދަކޮށްލަނީްއެްއުއްމީުދގަިއ،ް

ްއަން ްދުވަހަކުންތޯ ްހައިމާކެއްްކޮށް ްރަށަށް ްމި ްދުވަހަކުންތޯ ްބަނދަރުގަިއްކަޑަޖަހައިދޭން.ްކޮން ްރަށުގައި ްތިމަންނަގެ ނާނީ

ްދުވަހަކުންތޯ ްކޮން ްހަދައިދޭނީ. ްމަގުތައް ްރަށުގެ ްތިމަންނަމެން ްދުވަހަކުންތޯ ްކޮން ްނަރުދަމާްްގެންނާނީ. ތިމަންނަމެންގެ

ްމިއަދަކު ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްލިބޭނީ. ްބޯފެނާ ްމިއަދުްްއާއި ްނެތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތިބެވޭކަށް. މަޑުޖެހިގެން

ްސަރުކާރުން،ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފާއިތުވެދިޔަ ްބޭނުންވޭ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްތިބެވޭކަށް. ްމަސައްކަތްކޮްށގެން މަޑުމަޑުން

ްފަ ްާދިއރާގައި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްރަށްތަުކެގ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަރުކާުރން ްނަޝީދުގެ ްގިނަްރައީސް ްހުރި ށާފައި

މަސައްކަތްތަެކއްްބާޣީްވަޙީދުެގްސަރުކާރުންްއޮތީްހުއްޓައިލާފަ.ްމިސާލަކަށްްދަންނަވާްނަމަްމިލަންދޫގައިްއަޅަންްފަށާފައިް

އޮތްްނަރުދަމާްއާއިްބޯފެނުގެްމަސައްކަތް،ްއެްމަސަްއކަތްްޮއތީްހުއްޓައިލާފަ.ްއެއީްފަށާފައިްއޮތްްމަސައްކަތެއް.ްވެހިކަްލް

ްއަރުވާަފއި ްމެޝިނަރީޒްް، ްާއއި ްެފސިލިޓީޒް ްބަިއވަރު ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްއެކަމަށް ްނަގާަފއި، ްއަޅާަފއި،ްސައިޓް ގައުަތއް

ް ްއަހަރު ްކަމެއް.ްމިދިޔަ ްއޮތް ްފަށާފައި ްމަސަްއކަތް 2113ްްގެންގޮސް ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްެއ27ްްވަނަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްޓަަކއި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްބޯފެން ްާއއި ްއަހަރުްްރަށުގެްނަރުދަމާ ްމި ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރި.ްއެހެންނަމަވެސް ްރަްއޔިތުންގެ މި

ް ްއެާއއެީކގައި ްހަމަ ްނެތް. ްއެއް ްޖަހާފަ ްއެކަމަށް ްވެސް ްމިންވަރު ްލޯލާރިެއްއގެ ްއަިއއިރުަގއި ްއަހަރ2111ްްުބަޖެޓް ވަނަ

ބިނާކުރުމަށްްޓަކައިްރައީްސްްބޭރުގެްހިލޭްއެހީގެްދަށުންްމިސްކިތެއްްބިނާކުރުމަށްްޓަަކއިްށ.ްފީވަކުަގއިްއާްމިްސކިތެއް

ް ްއޮތީްނިންމާފަ.ްއެްފަންޑުްއެބަްއޮްތ.ްއޭރުަގއި މިްސކިތްްއަަޅންްލާރިްލިބުނު.ްމިއަދުްއ14ްްެނަޝީދުގެްސަރުކާރުން

ް ްގޮސް ްމަދުވަމުންމަދުަވމުން ްނުކުެރވޭ.7ްްމިސްކިތްތައް ްބިނަެއއް ްވެސް ްމިސްކިތެްއ ްއެންމެ ްވީއިުރގައި މިސްކިތަށް

ސްޓުކޮށްަފއިްއެބަްއޮތްްފީވަުކގައިްމިްސކިތެއްްއެޅުން.ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށްްމިއަދުްއުއްމީދުްނެތިގެންްއަދިވެސްްޝޯޓްްލި

މިްއުޅެނީްދެްއަހަރާްބައިްފާއިތުވެގެންދިަޔއިރުްެވސްްެއއިންްކަމެއްްނުކޮށްފައި،ްއަދިްކުރިައށްްމިްއޮތްތާްވެސްްއެިއްން

މިއަދުގެްުސވާލަކީްތިމަންނަމެންގެްމިސްކިތްްމިްރަށުގައިްއަޅާނީްކޮންްްކަމެއްްނުކޮށްފާނެކަމުގެްބިރު.ްއެއީްރަްއޔިތުންގެ

ްއެް ްމިނިސްޓްރީގަިއ ްިއްސލާމިކް ްުނވަތަ ްއަތުަގއި ްމިނިސްަޓރު ްއިސްލާމިކު ްދުވަަހުކންތޯ ްކިހާ ދުވަހަކުންތޯ؟

ްއި ްއޮތް ްމި ްވީމަ،ްކުރިއަށް ްކެމްޕޭނަށް ްއަހަރަކު ްބާއްވާނީ.ްކޮންމެ ްލިސްޓު ްޝޯޓް ްކެމްޕޭނަށްްލިސްޓުކޮށްފައި ންތިޚާބަށް

ްކުރާީން ްެއކަން ްެއގޮތަށް ްބުނެާލފައި ްެއްވާހަކަ ްވީމަ ްއިންތިާޚބަކަށް ްއޮންނަ ްވާހަަކްބުނެލާފައި،ްދެން ްއެ ްއަނެްއކާ ވީމަ

ނޑުމެންްމިްއަހަރުްކުރިްަމސައްކަތުންްައޅުަގނޑުމެންެގް ކިހާްދުވަހަކުތޯ،ްއެްރަްއޔިތުންްމިއަދުްއެްސުވާުލކުރޭ.ްައުޅގަ

ްއަށްް ްމިސްކިތެްއްްދާއިރާ ްާއ ްނަރުދޫގަިއ ްާދއިރާެގ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނެތީމަ ްޖަހާފައި ްަފއިސާ ްމިްނވަރެްއގެ ެއއްެވސް

ްހިމެނިއްޖެ.ް ްފައިސާ ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްބޯފެން ްއާއި ްނަރުދަމާ ްމިލަންދޫގެ ްޖެހިއްޖެ. ްފައިސާ ްޓަކައި ބިނާކުރުމަށް
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ްފަް ްޓަކައި ްނައްތާލުމަށް ްުކނި ްރަށުެގ ްއެ ްެއޅުމަށްްހަމައެއާެއކީަގއި ްބޯފެން ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފީވަުކގަިއ ްހިމެނިއްޖެ. ިއސާ

ްގޮތުަގއިްމުޅިްއެްރަުށެގް ޓަކައިްފައިސާްހިމެނިއްޖެ.ްހަމައެއާެއީކގައިްއެްރަުށގެްއެްނމެްބޮޑުްއެންމެްމުހިއްމުްކަމެއްގެ

ްޓަކަ ްބިނާކުރުމަށް ްގެދޮރު ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްރަށުގައި ްއެ ްޤަބޫލުކުރާ، ްތަކުލީފެއްްރައްޔިތުން ްބޮޑު ްވަރަށް އި

ޖެހިފައިްއޮތީ.ްގެަވޅުތައްްއަަޅންޖެހެނީްނުވަތަްގެްއަޅަންޖެހެނީްވަރަށްްބައިވަރުްވެލިއަަޅިއގެންްޗަކަްބިންްހިއްަކިއގެން.ް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނާނެ. ްޖަހާފަިއ ްފައިސާ ްހިއްކުމަށްޓަކައި ްބިންތައް ްއެ ްޓަކައި ްހައްލުކުުރމަށް ްެއކަން އެހެންވީމާ،

ްރައްޔިތުންގެްކަ ްތިބި ްާދއިރާަގއި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްތަންފީޛުކުރެވިއްޖެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ންތައްތައް

ްސަރުކާުރެގް ްވެސް ްއަހަރު ްެދ ްފާއިތުވެދިޔަ ްއެެހންނަމަވެސް ްލިބޭނޭ. ްދިރުން ްަވރެއްގެ ްކޮންެމވެސް އުއްމީދުތަކަށް

ްބޭފު ްތިއްެބވި ްގޮުތަގއި ްޕާޓްނަރުންގެ ްނެތްްކޯލިޝަން ްތަފާތުތަކެްއ ްބޮޑު ްމާ ްތިބީ. ްހިންގަްނ ްސަރުކާރު ްމިއަދުެގ ޅުްނ

ްމިއަދުް ްނޫން ްެއއް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްކުީރގައި ްެއއީ ްފިޔަވައި. ްމަޤާމަކަށް ްެއންމެ ްހަމައެކަނި ްެއއް އަިއއްސަ

ްބޭފުޅުް ްތިބި ްހަވާާސގަިއ ްތިބީ، ްވަށަިއގެން ްހަމަ ްދެން ްުހރީ. ްތިބީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްެއ ްވެްސ ްމިއަދު ން

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްުއއްމީދުްނެތިގެންްމިްއުޅެނީްމިްކަންކަްންކުރާނެތޯ،ްނުކުރާނެތޯ.ްއަުޅަގނޑުގެްާދއިރާގެްަރއްޔިތުްން

ްފަޅުެގް ްރަށުގެ ްއެ ްބޭނުންނުކުރެވޭތީގެ ްފަޅު ްނަރުދޫގެ ްއޮންނާޭނ ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްސުވާުލކުރަނީ ވެސް

ނޑިންމަްބަދަލު މިލިއަންްރުފިާޔެގ2.8ްްކުރުމަށާއިްޭބރުތޮށިްހަލާކުވެފައިްވާތީ،ްއެްރަށުގެްބޭރުްތޮށިްމަރާމާރުކުުރމަށްްކަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްދައްކައިނުލާ. ްެވސް ްވާަހކަ ްމަސައްކަތެްއގެ ްޢަަމލީ ްވެސް ްއައިއިރު ްހިސާބަށް ްފާސްކޮށްފަ.ްމިއަދާ ބަޖެޓެއް

ްޖަހަިއގެ ްނުވަތަ ްއަށް ްލާރި ްފާސްކުރާ ްމި ްއަހަރު ްއަޅުަގނޑުމެންެގްމި ްުއއްމީދެއް ްޮބޑު ްމާ ްކަންތައްަތކަށް ްާފސްކުރާ ން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއެ ްބަދަލުވެއްޭޖ. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ނެތް.

ކައިްމިްބަޖެޓުގައިްފަިއާސްއިޚްލާޞްތެރިކަންްދައްކަންޖެހޭނޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެފައިްހުރިްވަޢުދުތައްްފުއްދުމަށްްޓަ

ްފާްސވީމަް ްބަޖެޓް ްއިޞްލާޙުަތާކްއެީކަގއި ްގެންނަ ްމި ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްމިއަދު ްިވޔަސް ްކަމަށް ްނެތް ޖަހާފައި

ްއޮންނަންޖެހޭނޭ.ް ްފައިސާ ްމި ްވެސް ްއަހަރަކު ްއަންނަ ްދެން ްނުވިޔަސް ްއަހަރު ްމި ްއަިދ ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

މަްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްުކރާްބަޖެޓަކީްއެްއވެސްްއާރެްއ،ްބާރެއްްނެތްްއެްއޗަކަށްްއެބަްއެހެންނޫންކަމަށްްވާނަ

ް ްގިނ2113ްްަވޭ. ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް، ްގިނަ ްހުރި ްޖަހާފައި ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަްށ ްދާއިރާތަކަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްދިވެ ްމުޅި ްނެތް. ްއައިއިރުަގއި ްބަޖެޓު ްއަހަރުެގ ްމި ްޓަަކއިްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްކަންޮކޅުތައް ހިރާއްޖޭގެ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްއަިއއިރަކު ްބަޖެޓް ްއަހަރު ްމި ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްގިނަ ްހުރި ޖަހާފައި

ްފާސްކޮށްފައި ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ްބޮޑު ްދެނީ. ްފަިއސާ ްދައުލަތަށް ްާފސްކޮށްފައި ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުން ބަޖެޓްްްބޮޑު

ްނިމިގެންދާއިރުގަިއް ްއަހަރު ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކޮށްދެނީ. ްބަޖެޓް ްވޯޓުދީގެން ްބަޔަކު ްއަދަދެއްެގ ްގިނަ ފާސްކޮށްދެނީ.

ްކުރޭް ްއެބަ ްސުވާލު ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްއެ ްނޭޅުނީމަ، ްރަށްރަށުަގިއ ްވެސް ްމިންވަރު ްރޮނގެްއެގ ްކަންތަކުގެ އެްއކަލަ

ްފާސްކު ްމި ްމަޖިލީހުން ްިމއަކުންްރައްޔިތުންގެ ްނޫންހެއްޔޭ. ްކަމެއް ްކަހަލަ ްލުން ްވަެއއް ްބޮއިފައި ްފެން ްހަމަ ްބަޖެޓަކީ ރާ
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ނޑެްއަގއިްޖަހަިއގެންްކިޔާްއަދަދުތަކެޭކ.ްތިމަންނަމެންގެްއަރުބުުޑގައިްއެންމެް ކުރާްމަންފާްއެއްްނެތޭ.ްއެއީްހަމައެކަނިްގަ

ްއެކަ ްތިމަންނަމެންނަކަށް ްވަރަކަށް ްނުލައޭ.ްެއްއެވސް ްވެސް ްުއއްމީދަކީ،ްރަހައެއް ނޑުގެ ްނުކުެރއޭ.ްއަުޅގަ ްއަސަރެއް މުން

ް ްނުވެ ްމިހެން ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްައހަރު ްއޮތް ްމި ްކުިރއަށް ްުއއްމީދަކީ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަހަުރ2114ްްއަޅުަގނުޑގެ ވަނަ

އާބާދީެގ5111ްްބިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓުންްމިލަންދޫްދާއިރާގެްތިބިްރައްޔިތުންނަށްްއެތާްތިބ18ްްިމިއަދުްމިްފާސްކުރާް

ރައްޔިތުންނަށްްބޮލަކަށްްޖެހޭްމިންވަރުްނުވަތަްއެއަްށވުރެްޮބޑުްއަދަެދއްްނުވަތަްމިްބަޖެުޓންްމިްފާސްކުރާްމިންވަރު،ްެއް

ްދާއިރާްއަށްްހާސިލްކުެރވޭނެްޮގތްްވުން.ްއެްރަްއޔިތުންްމިއަުދްއަޅުަގނޑުްަކއިީރގައި...

ް

 ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހހރުްއާދަމް

ް ްް.وبركاتهްهللاްتورحًްعهيكىްالوس  نا`. ްާއދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަހަރަްށ2114ްްޝުކުރިްއޔާ، ވަނަ

ްކޮންސަރންަތކެްއް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްބަހުސްކުރެވެމުންދާއިުރގައި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ލަފާކުރާ

ްފުރަތަމަ ްއާެދ! ްހުރި. ްއެބަ ްމީަގއި ްނިކަމެތިްްވެސް ްވަރަށް ްއޮތީ ްާދއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަިއއިރުަގއި ްތަނަށް ްމި ބަޖެޓް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްހާލަތެއްގަ. ްފަދަ ްދެންނެވޭ ްނެތޭ ްެއއްެޗްއ ްެއއްވެްސ ްބަޖެޓ2113ްްުހާލުގަ. ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްފޭހަށް ްވަނަ ްދެ ްަބނދަރުގެ ްަގއްދޫގެ ްއޮނ21ްްފާސްކުރިއިުރގައި ްފާސްކޮށްަފއި ްރުފިޔާ ްހަމަެއއާެއކުގަްމިލިއަން ިއްނާނެ.

ްޕްރޮޓެކްޝަނަށް ްިމލިއ15ްަްޝޯ ްއޮން ްފާސްކޮށްފަިއ ްހިތާމަރުފިޔާ ްްންނާނެ. ްބަޖެޓ2114ްްުއަކީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްހިމެނިފައި ްއެއްެޗއް ްެއއްެވްސ ްމިއިން ްކަންތައްތަްއްްއަިއއިރުަގއި ްބަޖެޓުގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުރީގައި ްމީގެ ނެތްކަން.

ް ްއުސޫލުން ްއަިއ ްއަހަރުެގްކުރަމުން ްއަނެއް ްނުވެއްޖެްއޔާ ްކަެމއް ްއޮންނަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުެގ ްމި ްނަމަ، ްވަނީ ކަމަށް

ްބެހޭް ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްމި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއަީއ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޕާސްކުރަމުން ްއޭތި ބަޖެޓަށް

ް ްއަްނނަތާ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްއެހެންވ9ްީގޮތުން ްދަނީ. ްމި ްއަހަރު ްގޮތްްްމާ،ވަނަ ްހިނގާ ްމިކަން ްވެސް ނޑަްށ އަުޅގަ

ްމިތާް ްއިއްެޔގައި ްމިހާރު ްދަންނަވާލީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްމިހެން ްއޮންނާތީ ްސާފުވެފައި ްމަޢުލޫމާތު ްވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

ްއޮތް ްއެބަ ްހިމަނާފައި ްފޭސް ްދެވަނަ ްބަނދަރުގެ ްމިހާރު ްދެންެނވުމުން ްވެސް ނޑު ްގުިޅގެްންއަުޅގަ ްމައްސަލަތަކާ .ްޖެހުނު

ްހިމަނާފަްގައްޫދގެ ްވެސް ްޕްރޮޓެކްޝަން ްބަލައިލީމަްޝޯ ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއޮތް. ްއެބަ އި

މިލިއަންްރުފިޔާްއިންްކުރެވެންްއޮތްްކަަމކަްށ21ްްއަޅުަގނޑަށްްލަފާކުެރވެނީްޖޯކެއްްކަމަށް.ްބަނދަރެއްގެްދެވަަންފޭސްް

3ްް ްއޭތި ްޖަހާފައި ްރުފިޔާ ްއެނގުނީ،2115ްްމިލިއަން ްެއއިން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮތީމާ ްޮކންޓިނިއުސްނުކޮށް ްއަހަރަށް ވަނަ

ނޑުމެންްދިވެހިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިތަނުންްފާސްކޮށްފައިްދޫކޮށްލީމާް ނެގުނުްމާނަްއަކީްމިއީްޖޯކެކޭ.ްހިތާމަްއަކީްއަޅުގަ

ތައްތައްްނުނިމިްގޮސް،ްއަނެއްްއަހަރަްށްއެްބަޖެޓުްހުސްވެގެންދާއިުރގަިއްއެްބަޖެޓުގައިްކުރަންްނިންމާފައިްހުންނަްކަން

ް ްހުންނަކަން.ްމިދިޔަ ްލާރިްހުސްވެފައި ްލާރިްނެތިފައި ނޑުމެންްމ2113ްްިއަންނައިރުަގއި ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަުރގެ ވަނަ

ް ްކޮށްފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހިމަނައި، ްޭއގަިއ ްފައިސާ ްއެ ްހިމަނައި، ްނިންމައި، ްއެއްެޗއް ްއަހަުރ2113ްްހުރިހާ ވަނަ
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ނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްނިމިގެ ންްދިޔައިރުަގއިްކަމެއްްކުރެވިފަްެއއްްނެތް.ްބަޖެޓުގަިއްފައިސާްއެއްްނެތް.ްމިއީްއަުޅގަ

ްބޮުޑް ްމާ ްއަދި ްނެތޭ ްއަުޅަގނޑަކަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްސަރުކާރާ ްމި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންމެ ްހަމަ ކަމަކީ.

ނަޑކަށްްމަސްދުވަސްްިމްއެްއޗެއްްދެންނެވުުމގެްފުރުޞަތެއްްލިބިފަްއެ އް.ްސަރުކާރުްައއިްފަހުންްއަދިްމިްއުޅެނީްގާތްގަ

ނޑުމެންނަށްްދިރާސާކޮށްގަތުމަކީްއެާހް ްއަދިްއަުޅގަ ވީ.ްމަސްްދުވަހަކުންްސަރުާކރުްއަދިްކިހިނެއްްހިނގާްކަެމއްްކަމެއް

ްޢަބްދު ްޔާމީން ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުވާނެ. ްކަމަކަށް ްމީގެްފަސޭހަ ްސަރުކާރުން ލްޤައްޔޫމުގެ

ނޑުްުއއްމީދުކުރ2113ްްާާއއ2112ްްިކުރީަގއިް ވަނަްއަހަރުަގއިްކަންތައްަތއްްވެގެންދިޔަްގޮތަކަށްްނުދާނެްަކމަށްްއަޅުގަ

ްގޮތުގަިއް ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެއްޖެްއޔާ ްގޮތުަގިއ ްދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްޔާމީން ވާހަކަ.

ްކަންތައްތައްްވެއް ްބާވަތުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްައދި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްތޫނު ްވިްސނުންފުޅު ްމާ ްެއއަށްވުރެ ެޖއްޔާ

ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބޭފުޅެއް ްޤާބިލު ްމާ ްހިތްވަރުގަދަ ްމާ ްވެސް ހަމަޖައްސަން

އަހަރުގެްަހޔާތުަގއިްފާސްނުކުެރވޭވަުރެގ9ްްހަރުެގްހަޔާތުަގއި،ްމިްމަޖިލީހުގެްއ9ްައަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްއަުޅަގނޑުެގް

ް ްއަހަރު، ްމި ްދާއިރުގައި ްފާސްކުރެިވގެންދާތީ، ްދިވެހ2114ްްިބަޖެޓެއް ްބަޖެޓުން ްމި ްނިމިގެންދާއިރުަގއި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުްކުރަ ވަނަްއަހަުރ2114ްްން.ްއެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުމްނަށްްއެކަީށގެންވާްމަންފާްއެއްްކުރާނެކަމުގެްުއއްމީދުްއަޅުގަ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްނޭނގޭ. ްއަދިެއއް ްއެނގޭނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްވާ ްުއއްމީދަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނިމުނީމާ

އުއްމީދުކުރަނީްކޮންމެވެސްްަކހަލަްތާޒާކަމެއްްލިބިގެންދާނެްކަމަށް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނުޑގެްސުވާލަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ް

ްއަންނަނީ.ްކޮން ްމި ްވެގެންނޭ ްވަޢުދުަތކެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްެވެގންނޭ. ްވަޢުދުތަކެއް ްއަންނަނީ ްިމ ްވެސް ްސަރުކާރެއް މެ

ރައްޔިތުންގެްވަޢުދުްފުއްދަންީވކީްދިވެހިްސަރުކާރުގެްބަޖެޓަުކންްނޫނޭ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްއާމްދަނީއަކުންްނޫނޭް

ްވަޢު ްއެ ްފުއްދަންޖެހޭނީކީ. ްބަޔަުކްވަޢުދުތައް ްއަންނަ ްސަރުކާރަށް ްއެބައިމީހުން، ްހޯދަންޖެހޭނީ ްލާިރ ްފުއްދުމަށް ދުތައް

ްލާިރް ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްގޮތުްނ ްއަިމއްލަ ްނަމަވެސް ްގޮތަަކށް ްކޮންމެ ްނަމަވެސް ްސަލާންޖަހަިއގެން އެތަންމިތަނުގައި

ްމަސަްއކަތުން ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުއްދަންޖެހޭނީ. ްވަޢުދުތައް ްއެ ްހޯދައިގެންނޭ ްޓެކުހަކުްނ،ް، ްދޭ ައޅުަގނޑުމެން

ްސަރުކާެރއްް ްވަޢުދުެވގެން ްުފއްދަންޖެހޭނީކީ. ްވަޢުދުތައް ްޫނނޭ ްޑިއުީޓއަކުން ްއިމްޕޯޓް ްަނާގ ްއަތުން އަޅުަގނޑުމެން

%ް ްއަތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ް%6ްބިނާކޮށްފައި ްއަހަރަކު ްއަންނަ ްދެން ްއަނެްއކާ ްއަންނ12ްްަނަގާފައި ްދެން ނަގާަފއި،

ް%ް ް%ނަގ14ްާއަހަރު ްއަހަރު ްއަންނަ ްދެން ްެއ21ްްފަިއ، ްފުއްދަންޖެހޭނީ. ްވަޢުދުތައް ްނޫނޭ ްނަަގއިގެެނއް ެޓކްސް

ްއެހެްނވާއިުރގަިއް ްހޯދައިގެންނޭ. ްލާރި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމަަސއްަކތުން ްއަމިއްލަ ްއެަބއިމީހުންގެ ްފުއްދަންޖެހެނީ ވަޢުދުތައް

ނޑުްޤަބޫލުކުާރްއަޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަމޭްދިވެހިރާއްޖޭގެްޓެކްސްަތއްްދުަވހެ އްްދުވަހަކަށްްއިތުރުކުރަމުްނދާކަށް.ްއަުޅގަ

ްއެހެންކަމަށްވާއިރުަގއިް ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްެޖ ްެއއީ ގޮތުަގއި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްރުފިޔ18ްާއަޅުަގނޑު ްބަޖެޓެްއްމިލިއަން ގެ

ްއުއްމީދުކޮށްގެން،ްެއް ްކަމަށް ްލިބިދާނެ ްހުރެގެން،ްއެްއޗެއް ްކަންތައްތައް ްމި ްމިހެން ްވިޔަސް ްކަމަށް ްފާސްކުރި މިތަނުން
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ްބޮޑުް ްމާ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަޖެޓަކުން ްފާސްކުރާ ްައޅުަގނޑުެމން ްހާލަތެއްަގއި ްެނތް ްޔަޤީންކަން ލިބޭނެކަމުގެ

ްއަ ްކަަމކަށް ްކުރާނެ ްގިަންފައިދާތަކެއް ްވަރަށް ްމިތާނގައި ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއާދެ، ްުނކުރަން. ްޤަބޫލެއް ޅުަގނޑު

ްރަށްރަުށެގް ްދާއިރާގެ ްބަނދަރޭ،ްތިމަންނާމެންގެ ްދާއިރާގެ ްތިމަންނާމެންގެ ްޝަކުާވކުރަްއވާ ްއެބަ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމުހިއް ްމާ ްމިއަްށވުރެ ްޝަކުވާ. ްމިކަހަލަ ްއަނެކަްއެޗކޭ ްފެނޭ، ްއެބަްނަރުދަމާއޭ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކއް މު

ްތިބެގެން.ް ްދުނިޔޭގައި ްއިންސާނުން ްވެސް ްބޮވޭނީ ްފެން ްކުރިމަތީގަ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހީވަީނ ނޑަށް ްއަޅުގަ ހުރިހެން

ްބަނދަރުްން ްއެ ްއޮިތއްޔާ ްހަދާފައި ްބަނދަރެްއ ްތިބެގެން. ްދުނިޭޔގަިއ ްއިންސާނުން ްެވސް ްބޭނުންކުރެވޭނީ ނަރުދަމާ

ްގޮތުންްއަރައިފޭ ްއޮތް ްހާލަތު ްޞިއްޙީ ްތިބެގެން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަލާމަތުން ްގަދަވެ ްދުނިޔޭގައި ްއިންސާުނން ްވެސް ބޭނީ

ްލާރިކޮޅަކުންް ްހުރި ްިހމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްމިއަދު ްހާލަތުން ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްހާލަތު ްޞިއްީޙ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްހަމަްއަޅުަގނަޑކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަކަށެއް. ްއޮތް ްއަދި ްދުނިޔެއެއް ްނޫން ްމި ށް

ްމާް ްހަވީރު ްއިއްޔެ ްސަލާންޖަހަން. ްޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަލާންޖެހުން، ްސަލާންޖަހަންޖެހޭ. ްއެބަ މިހާރުވެސް

ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްމީހަކު ްދެރަ ްހާލު ްވަރަށް ްހަީވރު ްއިއްޔެ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްނޫން ްގދ.ްދުރަކުންނެއް ދާއިާރގެ

ްވެސްް ްެއއް ްލާރި ްއެންމެ ްހުރެހުރެ ްސަލާންޖަހަން ްަކިއރީގައި ްއާސަންދަ ްދިަޔއީ ްއެ ްފުރަިއގެްނ ްަރއްޔިެތއް ވާދޫގެ

އާސަންދަްއިންްނުލިބިގެން.ްެއންމެްބައިްރުފިޔާއެއްގެްއެހީްވެސްްނުލިބިގެންްފުއްޕާމޭގެްޮއޕަރޭޝަނަކަށްްފުރައިގެންްެއް

.ްއާސަންދަްއެބަްއޮތްްނަމުގަ.ްއަދިްއެހެންްސަންދަްވެސްްެއބަްހުރިްނަމުގަ.ްމިއީްކޮންމެްދިޔައީ.ްމިއީްމިއަދުގެްހާލަތު

ނޑުމެންްފާސްކުރާްބަޖެޓުގައިްވެލްެފއަރްައށްްއެތައްްބައިވަރުްމިލިއަންްރުފިޔާްއެއްްއެބަްހުރޭްޖެހިފަ.ް އަހަރަކުްއަުޅގަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލުގައި ްމި ްބަނދަރުހެދުނަސް،ްއެހެންވީމާ، ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ނަކަށް

ްއެހެންް ްއަދި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްލެވުނަްސ، ްކަރަންޓު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލެވުނަސް، ްނަރުދަމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށްްއެްވަސީލަތްތަުކގެްފުރިހަމަްބޭނުންްއަޅުގަ ންނަށްްކަންތައްތައްްކުެރވުނުްކަމުަގިއްވީނަމަވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްޞިްއޙަތުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފުރިހަމަޔަށްްލިބިގެން. ްހިފޭނީްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުމެންްދިވެހިރާއްޖޭގެްތާރީުޚގައިްފާްސކުރެވޭްއެންމެްބޮޑުް

ްއެކިްްބަޖެޓުގެ ްތަފާތު ްހުށަހެޅުނީމާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރިޕޯޓް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްިއއްޔެ ްނިމެމުންދާއިރުގައި ްމަރުޙަލާ ބަހުސްގެ

ްހުރީމަ.ް ްރިޕޯުޓގައި ްއެ ްކަންބޮުޑވުންަތކެއް ްއަޅުަގނޑަށް ްނަގަންޖެހުނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމަތިން ފަހަރު

ނޑަށްްތަންޮކޅެއްްގިނައިްންއަޅުަގނޑުްޢާއްުމކޮށްްނިޒާމީްނުކުތާގައިްވާހަ ކަދަްއކަންްބޭނުންނުވިްނަމަވެސްްިއއްޔެްައުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެްސްއެއީ ްވެްސްކުރަން.ްއަދި ްހިތާމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހުނީތީ ްާދއިާރެގްްއެކަމަށް ނޑުގެ އަުޅގަ

ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވީތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑު ްަޙއްޤުަގއި ްރައީސް.ްިމްރައްޔިތުންގެ ްކުީރ.ްޢިއްޒަތްތެރި ކަން
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ްއެްއް ްއަޅުަގނުޑްެއްދާއިރާ ްވެްސްއަޅުަގނުޑްވާީންދަންނަވާފައި ްމަރުޙަލާަގއި ްބަޖެޓުގެ ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުނުއިރު ބަޖެޓު

ްބޮ ްމި ްކުރެވެންްނެތްްވާހަކަ.ްހަމައެާއއެކު ްބަޖެޓުން ްބޮޑު ްމި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަށް ްދާިއރާ ްއިހަވަންދޫ ޑުްތަމްސީލުކުރާ

ނޑުމެންްދެއްކ91ްްިބަޖެޓުގެްދަރަނިް ހާހަށްްވުރެްގިނަްރުފިޔާްކޮންމެްބޮލަކަށް،ްއެްޒިންމާްއުފުލަންޖެހޭްވާހަކަ.ްއަޅުގަ

ްއަިއއިރުަގއިްވެސްްމިްދެންނެިވް ްކަހަލަްބަލައިލުމެއްްނެތިްބަެޖޓްްކޮމިޓީންްނިންމައިގެން ްއެްއވެސް ވާހަކަިއގެްަމއްޗަށް

ް ްޙަޤީޤަތަްށ ްއެ ްމަތިން ްވާހަަކްގޮތުެގ ްއެ ްހަރުއަޑުން ްތަްނކޮޅެްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްއައިސްަފއިނުވާީތވެ ްބަދަލެއް އެްއވެްސ

ްގުިޅގެްން ްމަސައްކަތާ ްއެ ްއުފާުކރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޖެހުނު.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންނަމަެވސް ްިއއްޔެ ދައްކަން

ްމަސަ ްބުރަ ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްގިނަ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމިްއަދި ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އްކަތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުގައި ްފައިސާ ްމިންވަެރްއގެ ްކޮންމެވެސް ްބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް

ްމަރުކަް ްޞިއްޙީ ްިއހަވަންދޫ ްއަދި ްއޮތީތީވެ. ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގަިއ ްނަރުދަމާ ްއިހަަވންދޫގެ ްމިއަދުގެ ޒުްހިތްހަމަޖެހޭ

ްއޮތީތީވެ.ް ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްދެންނެވި ްމި ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްދަތިކަން ްޖާަގއިގެ ްތަނުގެ ްއެ ބޮޑުކުރުމާއި

ް ްފާއިތުވެދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްލަފާކުރުމުގެ ްމޮޅަދޫގެ 2ްްހަމައެއާެއކު ްެވސް، ެގ2112ްްބަޖެޓުގައި

ންތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެކަންްއޮތީްއެްއެވސްްގޮތަކަށްްކުރެވޭނެްގޮެތއްްގައިްވެސްްިހމަނާފައިްއޮތްްކ2113ްަވެސް،ް

ނެތިފަ.ްއަދިްެއކަމަށްްބަޖެޓުަގއިްހިމެނިްފައިސާްަހއުސިންްމިނިސްޓްރީންްވަނީްއެހެންްޭބނުންތަކަށްްބޭނުންކުރައްވާފަ.ް

ްހައްލުކު ްދަތިކަން ްލަފާފުރުމުގެ ްމޮޅަދޫެގ ްވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްވެސް ްފަހަރު ްއަދިްމި ްހިމެނިފަ. ްބަޖެޓުގަިއ ރުމަްށ

ްތަނަކަްށް ްހުރި ްވެފައި ްދުވަްސތަކެއް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާތާ ްޮއެވގެން ްއަށް ްހާމަ ްއެއްބުރި ްޞިއްީޙްމަރުކަަޒކީ މޮޅަދޫގެ

ްޝުކުުރއަދާކުރަްން ްއެކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހިމެނިފައިވާތީވެ ްފަިއސާ ްވެސް ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްބަޖެޓުގައި ްފަހަރުގެ ވީއިުރ،ްމި

ްހިންާގް ްޓަކަިއ ްހައްލުކުރުމަށް ްދަތިކަން ްާޖގަިއގެ ްސްކޫލްގެ ްމާރަންދޫ ްހަމައެއާެއކު ްބޭފުޅުންަނށް. ްކޮށްެދއްވި އެކަން

ނުޑމެންްމިްވަނީްބަޖެޓުގައިްފަިއސާްހިމެނިފަ.ްއަދިްހަމައެއާެއކުްމިއަދަކީ،ްނޫނީްމިްދުވަސްް ޕްރޮގްރާމަށްްވެސްްއަުޅގަ

ގެްކިަޔވާކުދިންނަކީްެއކިއެކިްގޮތްގޮތުންްކުިރއެރުންަތކެއްްހޯދަމުންދާްނޫނީްހޯދޭނެްވަރަކީްނޫނީްެވއްޖެއްޔާްމިހާުރްރާއްޖޭ

ްލެބްް ްކޮމްޕިޔުޓަރ ްސްކޫލްގެ ްމާރަންދޫ ްވާީތވެ ްކަމަށް ްބަޔެްއ ްހާސިލުކުރަންޖެހޭ ްތަޢުީލމު ްއެްއކޮށް ވަސީލަތްތަކާ

ްކުރިއެުރވުމަ ްތަރައްޤީކޮށް ްއެކަން ްއިތުރަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްވެސްްތަރައްޤީކުރުމަށް ްވާހަކަ ްހިމެނިފައިވާ ްފައިާސ ްޓަކައި ށް

ްހިމެނިފަިއް ްކަންތައް ްމި ްބަޖެޓުގައި ްކަންބޮުޑވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްބޭނުންވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު

ްފަ ްއެ ްކަމަކަށް ްއެހެން ްފިޔަަވިއ ްކަންތައްަތއް ްފާސްކުރާ ްބަޖެޓްަގއި ްޤާނޫނުގައި ްމާލިއްަޔތު ްއަދި ްނަމަވެސް އިާސްހުރި

ނަޑއަޅާަފއިްވީނަަމވެސްް ޚަރަދުނުކުރެވޭނެްކަމަށްްަކނަޑއެޅިގެންްަބޔާންކޮށްފަިއްވީނަަމވެސްްއަދިްޤާނޫނުގަިއްެއގޮތަްށްކަ

ްއެހެންް ްނެތި ްބަލައިލުމެއް ްމައްަޗށް ްފާސްކުރުުމގެ ްާފސްކުރެވޭ ްނުދެވި،ްއެ ްބޮުޑްސަމާލުކަމެއް ްމާ ްކަންތައްތަކަށް އެފަދަ

ްބޭނު ްއެފައިސާ ްެއްކަންކަމަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވެމުންދާކަން. ްމިކަން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ންުކރެވޭކަން.

ްހިތްހަމަޖެހުމާއިް ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތަކުން ްހިމެނިފައިވާ ްފާސްކުރެވޭއިރު ްބަޖެޓް ްނުގޮްސްމި ްެއގޮތަށް ކަންތައްތައް
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ްމިއަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމަށް. ްލިިބގެންދާނެ ްައޅުަގނޑުމެންެގްއުފާވެރިކަން ްކަމަކީ ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދު

ްސަުރކާރުެގް ްއާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވެފައި ްދާއިރާއަކަށް ްުއޅޭ ްވެސް ނޑުވެރިން ްދަ ްއަދި ްގިަނ ްމަްސވެރިން ްއަކީ ދާއިރާ

ް ްނުބެޔަސް ްބެަޔސް، ްތެރޭަގއި ްއ11ްެވަޢުދުތަކުެގ ްމަސްވެރިން ްބުނީމާ ްަކމަށް ްދޭނެ ްމަސްވެރިންނަށް ްރުިފޔާ ްހާސް

އުއްމީދުަގއިްތިބިތިބުމަށްްހައްެލއްްނުލިބޭކަން.ްމަްސވެރިންނަށްްފައިސާްދޭނެްގޮތެްއްމިްބަޖެޓުގަިއްހިމަނާފަްއެްއްނެތް.ް

ްބުނިް ްދޭން ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްނެތް.ްހަމައެއާއެކު ްފެންނާކަށް ްވެސް ްމަގެއް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްބުނި ްދޭން މަސްވެރިންނަށް

ނޑުވެރިންނަށްްލިބޭނެްއެްއެވސްްގޮތެއްްނެތް.ްހަމައެާއއެުކ8ްްކައިްފައިސާްވެސްްވަޢުދުްފުއްދުމަށްްޓަ ހާސްްރުފިޔާްދަ

ްހިމަނާފަްއެއްްނެތް.ް ްފައިސާ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދިނުމަށްްޓަކައިްެވސް ްފައިސާ ްބުނި ްދޭން ްމީހުންނަށް އުމުރުންްދުވަސްވީ

ްއަޅުަގނޑަ ްމިބަޖެޓުން ްހިސާބެއްަގއިތޯ ްކިހާ ްޮއތީ ްވަޢުދުފުއްދުން ނޑުްއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު ްުސވާލުއުެފދޭ. ށް

ްއަށްް ްއިންތިހާ ްައގު ްީޑސަލްގެ ްިމއަދު ްނުލިބޭއިރުގައި ްފައިސާ ްދޭންބުނި ްަމސްވެރިންނަށް ްކަމަކީ ްއަނެއް ކަންބޮޑުވާ

ްކުރިމަތިކުުރވަންް ްބުރައަކާ ްއިތުުރ ްއަނެއްކާެވސް ްމަސްވެރިންނަށް ްވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރިއިރުަގއި ބޮޑުކޮށް

ްޖީ.އެސް.ޓީނެގުމަށްް ްބަޖެޓުގައިްޑީސަލުން ްމި ްޖީ.އެސް.ޓީްއެއްްނުނަާގ.ްެއހެންނަމަވެސް ްކުރިންްޑީސަލުން ޖެހިފަ.ްމީގެ

ްޚިދުމަތްތަކުންް ްމުވާސަލާތީ ްކުރިން ްމީގެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްހިމަނާފަ. ްވަނީ ްމި ޓަކައި

ް ްފާސްކުރެްއވި ްދެކޮޅަށް ްނެގުމާ ްމިްޖީ.އެސް.ޓީ ްހުށަހަޅުއްވިއިރު ްބަޖެޓު ްމި ްއަދި ްތާއީދުކުރަްއވަިއގެން ްމިއަދު ބޭފުޅުން

ްކުެރވޭް ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްއަީކ ްމާނަ ްހިމަނާފައިވާކަން. ްޓަަކިއ ްނެގުމަށް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްވެސް ްޚިދުމަތްތަކުން ދެންނެވި

ްއަދި ްއެސް.އެމް.އެސްތަކާ ްފޯންކޯލްތަާކއި ްކުެރވޭ ްނުވަތަ ްޚިދުމަތަކުން ްމުވާސަލާތީްްމުވާސަލާތީ ްވެސް ެއހެނިހެން

ްދަށަށް.ް ްދާނީ ްހާލަތު ްދިރިއުޅުުމެގ ްރައްޔިތުމީހާގެ ްއަނެއްާކވެްސ ްފެށީމާ ްނަގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ވަސީލަތްތަކުން

ްދަށަށްް ްހާލަތު ްދިރިއުޅުމުގެ ްމީހުންެގ ްޮގސް، ްބޮޑުވެގެން ްޑިމާންޑު ްއަންނަ ްޑޮލަރަށް ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަ ްމި ްއަދި ްހައްލެްއްދާތަން. ްތެރެއިން ްިވސްނުމެއްގެ ްވެސް ްއެހެން ްވެއްެޖއްޔާ ްނޫނީ ްތެރެއިން ްބަޖެޓްގެ ްޓަކައި މަށް

ނޑުމެްނގެްަކންބޮޑުވުންތަކަީކްޙަޤީޤަތުަގއިް ހޯދޭނެްމަގެއްްމިްބަޖެޓުންްފެންނަންްނެތްކަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްދަތިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރި ްގުޅިަފއި ްރަްއޔިތުންނާ ްއެދޭްްވެސް ްއިންތިހާއަށް ްެއކަންތައްތަކަށް ްރަްއޔިތުން ަކންތައްތައް.

ް ްމިދިޔަ ްވެސް ްާވހަކަ ްނަރުދަާމގެ ްއިހަވަންދޫގެ ނޑުމެންނަށް ްއަިދ2ްްކަންތައްތައް.ްއަުޅގަ ްވެސް ްހިމަނައިގެން ބަޖެޓުަގއި

ނޑަައޅަިއެގންްވެސްްމަސައްކަތްކުެރވުނު.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްދެންނެވިް ކަންތައްތަކަށްްެއކަށީގެްނވާްއެކަމަށްްފައިސާްކަ

ް ްމި ްއަދި ްމަޙުރޫމުވެ، ްޚިދުމަތުން ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްނުފެނި ްވެސ2114ްްްހައްލެއް ްއަހަރަށް ވަނަ

ްސަރުކާރުްން ްގޮތަށް ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްމަސައްކަތްތައް ްދެންނެވި ްމި ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަމުންދާއިރު

ްކަންތަް ްއެ ްގެންދިޔުން.ްކޮށްދެއްވުން. ްހިންގަމުން ްއެމަޝްރޫޢުަތއް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްކުރެވިފަިއވާ ްބަޖެޓް އްަތކަށް

ްނުކުރަން.ް ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްފުއްދެނީ ްއެކަން ްެއީއ ްއަދި ްހިމަނާލުމަކުން ްބަޖެޓުގައި ްނޭދެން އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދުމަ ްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަންނަވާނީ ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު ްދިނުމަކީްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭގެ ތްތައް
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ް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓުގައި ްޮބޑު ްމިދެންނެވި ްހަމައެއާއެކު ްައދި ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭނެ ްގިަނ1ްްއެއީ ްވުރެ ްއަށް ލައްކަ

ް ްޒިންމާ ްދަރަނީގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއަަޅންޖެހިފައޭ. ްބޮލުގައި ްރައްޔިތެްއގެ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްދަރަނި ރައްޔިތުްންރުފިޔާގެ

ްރަްއޔިތުންް ްެވސް ްިޚދުމަތުގައި ްލިބޭ ްއޭގެން ްފަދައިން ްަދއްކަްނޖެހޭ ްދަރަނި ްއެ ްަރއްޔިތުން ްއެ ްފަދައިން، އުފުލަންޖެހޭ

ްއަޅުަގނޑުް ްއަދާކުރަންޖެހުމަކީ ްދަރަނި ްޚިދުމަތްނުލިބި ްަރއްޔިތުންނަްށ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ޝާމިލުވާންޖެހޭނެ.

ްއަދި ްނޫން. ްއެއް ްހަމަ ްދަންނަވަނީްްޤަބޫލުކުރާ ްމި ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްތާއީުދކުރާ އަޅުަގނޑު

ްއަުޑއިިވގެންދިަޔް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަގުފަހިވެގެންދާންޖެހޭނޭ. ްކަންތައްތަކަށް މިދެންނެވި

ް ްއާއި ްސިޓީ ްއުފެއްދުމ94ްަޒުވާނުްނގެ ްސަރުކާރުން ްއާ ްފުރުޞަތު ްވަޒީފާގެ ްެއކަްންހާސް ްމަސައްކަްތކޮށް، ްޓަކައި ށް

ްވެސްް ްއައިއިރު ްމިހާހިސާބަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްޚަބަރު. ްތަނަވަސްެވގެންދާނެކަުމގެ ްފުރުޞަތުތައް ްއެކަުމގެ ޒުވާނުންނަށް

ްފުރުޞަތުް ްކަމަށް ްމި ްނޫނީ ްތަން. ްކުަރްއވަމުންދާ ްަމސައްކަތް ްމިކަމަށް ްވެސް ްދުަވސްތަކުަގއި ްއޮތް ްމި ްކުރިޔަށް އަދި

ލެވިަފއިވާްތަނެއްްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިްމިކަމަށްްމަގުފަހިކުރުމަށްްޓަކައިްބަޖެޓުންްޖާގަ،ްދޭްތަނެއްްހުޅުވާ

ްހިއްާސް ްރިސޯޓުތަުކގެ ްުޒވާުނންނެއް ްކިތަންމެ ްވެސް ްރަީއސް.ްމިއަދު ްުނފެނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްވިސްނުމުގަ ްެއ ްތިބި ްއެބަ ްޓަކައި ްމަންޒަރުްގަތުމަށް ްދާ ްގޮުތަގއި ްހުވަފެނެއްގެ ްެއއީ ްވެސް ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެްސ .

ްކަންތައްތައް،ް ްމިހިރަ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަް ްކަންަތއްތައް ްބޭނުންވެފައިވާ ްބޮޑަށް ްނުހަނު ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ްއިަހވަންދޫ ްހިމެނިގެންްޚާއްޞަކޮށް ްތެރެއިން ޖެޓުގެ

ްދައުލަތުްން ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްއުފާވެިރކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްެއ ްކަންތައްތަކުން ްވާ ްމި ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުަގއި ގޮސް

ްކަމުގައިް ްކަމެއް ްުކރަންޖެހޭ ްކަންތައްތަަކކީ ްމި ްވިސްުނމުގައި ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްކަމަށް. މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ

ްމަ ްވަޢުދުްފުއްދާްބަހައްޓަިއގެން ްއެދެީންސަރުކާރުން ނޑު ްއުްއމީދުކުރަން.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ

ްގެންދާެން ްފުއްދަމުން ްވެސް ްފަހުގަިއ ްވޯޓަށް ްވަޢުދު، ްހޯދަންވީ ްވޯޓު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެެދނީ ްއަޅުަގނޑު ްދެކެން. ތަން

ްއަ ްމަސަްއކަތްކުރުން. ްބަހައްަޓިއގެން ްވިސްނުން ްަރއްޔިތުންނަށްްގޮތަކަށް ްއެ ްކަމަކުން ްހުރިހާ ްމި ްއެދެނީ ނުޑ ުޅގަ

ްދިމާވެފަ ްއަށް ްމޮޅަދޫ ްއަދި ްލިުބން. ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްެއންމެ ްއޭގެ ްޚިދުމަތް ްހައްލުްލިބެންޖެހޭ ްލަފާފުރުމުގެ ިއވާ

ް.هيكىالو عانس  وބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިވާްގޮތުގެްމަތިންްހައްލުވެގެންްދިޔުން.ްަވރަށް

ް

ްސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކޮޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީކެ

ްބަޖެޓަކީް ްމި ްަދންނަވާލަންޖެހެނީ ްއެކު ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްެވސް ްފަށަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރަ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަ. ްބަޖެޓެއް ްނެތް ްހަމަހަމަކަމެއް ްނެތް، ްއިންސާފެއް ްހުރިްވަރަށް ްއެބަ ްހަނދާން ނގަޅަށް

ރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްކެމްޕޭނުެގްތެރޭގައިްނ.ްއަތޮޅުްރައްޔިތުންނަށް،ްޚާއްޞަކޮށްްކެނދިކޮުޅދޫްދާއިރާގެްރައްޔިތުންނަށްް

ްވަޢުދުތަެކއް،ްވަރަްށް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކޯލިޝަނުން ްއެމް.ޑީ.އޭ،ްޕީ.ޕީ.އެމް ްކޯލިޝަނުން، ްއޮްތ ްމި ްވެިރކަމުަގއި މިހާރުގެ
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ްނ.ްެއއީްދެންްއުފެދިގެންްއަންނަްކޯިލޝަންގެްސަރުކާަރކީހުވަފެންތަކެއްްަދއްކަުމންދިޔަްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްބޮޑެތި

ްކެްއަތޮޅުގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްކަމަށް. ްސަރުކާެރއްސަރުކާެރއް ްދާއިރާގެ ްބުނެްނދިކުޅުދޫ ްޓަކައިްް،ކަމަށް ްވަޢުދަށް ވީ

ް ްއެމް.ޑީ.ޭއ،ްރައްޔިތުން ްތާއީދެއް ްބޮޑު ްއިންތިޚާޕީ.ވަރަށް ްދިން. ްކޯލިޝަނަށް ނުޑްޕީ.އެމް ްއަޅުގަ ްކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު ބު

ްމެންބަރެްއގެް ްދާއިރާގެ ްކެނދިުކޅުދޫ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްެވްސ ްނާކާމިޔާބުވީމާ ްއިްނތިޚާބު ްއަށް ްޕާޓީ ނިސްބަތްވާ

ް ްމިހާހިސާބަށް ްސަރުކާރަށް ްމި ްއެއްބާރުުލން ްފުރިހަމަ ްޙައްޤުަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަންނަކަންްހައިސއްޔަތުން ްދެމުން ވެސް

ްބަޖެުޓް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްސަރުކާުރން ްވަޙީދުެގ ްކުރީަގއި ްައޅުަގނުޑ ްރައީްސ. ްިޢްއޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަން އަޅުަގނުޑ

ްޔާމީންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް، ްޔާީމން ްސަރުކާރުން، ްރަްއޔިުތންގެ އިންތިޚާބުކުރެވުނު

ްބޭނުންފު ްބަޖެޓުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމި ްގެނެސް ްއިޞްލާޙެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންފުޅުވާ ްފުއްދުމަްށ ްވަޢުދުތައް ްވީ ޅުވާ،

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްއަށް ްފުރިހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްބަޖެޓު ްއަލުން މަޖިލީހަށް

ްކެނދިކުޅު ްހިތާމައަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްަވކާލާުތކުރިން. ްރައީސް ްރަށެއްގައިްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެ ްއަލަށް ްދާއިާރގަިއ ދޫ

ނޫނިއްޔާްެއްއވެސްްމަޝްރޫޢެްއްމިްބަޖެޓުންްފެށޭނެްކަމަކަށްްފެންނާކަށްްބުނެފަްއެއްްނެތް.ްއަދިްކެނދިކުޅުދޫްާދއިާރެގް

ް ްފުރަަތމަ ްކޮށްދޭން، ްަފއިާސ111ްްރަށްރަށުގައި ްވެސް ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދުތަްއ ްވީ ްކަމަށް ްކޮށްދޭނެ ްތެޭރގައި ުދވަސް

ްކައިީރަގިއް ްރައްޔިތުން ްކެނދިކުޅުދޫގެ ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްެއގޮތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްއެއް ހިމަނާފަ

ް ްޮއތް،ްފުރަތަމަ ްއެބަ ްވަޢުދުވެފައި ްކޯލިޝަނުން ްއެމް.ޑީ.އޭ ްސަރުކާުރނ111ްްްތަކުރާރުކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރޭގައި ދުވަސް

ކޮލެޖުގެްމަސަްއކަތްްފަށައިދޭނެްކަމަށާއިްނަުރދަމާގެްމަސައްކަތްްފަަށއިދޭނެްކެނދިކުޅުދޫަގއިްބިންާގއަޅާަފިއްހުރިްޖޫނިޔާް

ްކުރުމަށްް ްކަންތައް ްދެ ްެދންނެވި ްމި ްތަކުރާރުކޮްށްވަޢުުދެވފައިވޭ.ްކެނދިކުޅުޫދގައި ްގާތު ްަރއްޔިުތން ކަމަށް؛ްކެނދިކުޅުދޫ

އެްއވެސްްމަްޝރޫޢެއްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފަްޓަކައިްެއްއވެސްްފައިސާްހިމަނާފައިްނެތްއިރު،ްކެނދިކުޅުޫދގެްތަރައްީޤގެް

ް ްއަހަރު؛ ްދެ ްމިދިޔަ ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަމިއާެއކު ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. 2112ްްއެއް ްއަހަާރއި ވަަނ2113ްްވަނަ

ްޤާނޫނާް ްމާލިއްޔަތު ްނުކޮށް ްއެަކން ްހިމެނި، ްފައިސާ ްބަޖެޓުގައި ްނަރުދަމާ، ްއޮތް ްނިންމާފައި ްއަޅަން ްލަންދޫގައި އަހަރު

ނޑުްފާހަަގކޮށްލަން.ްހަމަްއެގޮތުންްކެނދިކުޅުދޫެގްޖޫނިއަރްކޮލެޖުއަޅަންްެދް ޚިލާފަށްްބަޖެޓުްޚަރަދުކޮށްފައިވާކަންްއަުޅގަ

ް 12ްްއަހަރު؛ ްއަާރއި ްހަިއސިްއޔަތުނ13ްްްވަނަ ްމެންބަރެއްގެ ްާދއިާރގެ ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނެތި ްބަޖެޓުގަިއ ްފޮނުވި ްނުކޮށްްސަރުކާރުން ްއެކަން ްވެސް ްލީމާ ްފައިސާ ްއެ ްބަޖެޓަށް ްމަސަްއކަތުން ގެ

ްމިް ްއިޞްލާޙުތައް ްގިނަ ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިއަުދ ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްހިތާމަާޔ ނޑު ްއަުޅގަ އޮތްކަން

ްއަ ްފުރުޞަތު ްގެންނާނެ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބަލައިގަނެ ްނުގެނެސް،ްމަޖިލީހަށް ްތަޅުމަށް ްނުދިނީީތްމަޖިލީހުގެ ނޑަށް ުޅގަ

ްކެނދިކުޅުދޫް ްމަޖިލީހަށް ްހުށަެހޅިން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްިހތާމަކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ް ްއަޅަން ްކޮލެޖު ްލަންދޫގ18ްްެޖޫނިއަރ ްބަޖެޓަށް. ްހުށަހެޅިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރުމަށް ްބަޖެޓަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއަށް ްލަންދޫގެްމިލިއ25ްަނަރުދަމާ ްރިޕޯޓުގައި ްނިންމިފަހުގެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްުއފާކުރަން ނޑު ްއިތުރުކުރުމަށް.ްއަުޅގަ ން
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް ްކޮށްދެއްވި ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއޮތީތީ. ްހިމެނިފައި ނަރުދަމާ

ްބަަލއިގަންނަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެކު ްއެންމެްޝުކުރުވެިރކަމާ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްއުފާުކރަން އަުޅަގނޑު

ްމާޅެންޫދގެް ްވެސް ްިވޔަސް ްބޭރުކޮށްލިކަުމަގއި ްއިޞްލާހު ްހުށަހެޅި ނުޑްމަޖިލީހަށް ްތެރޭގަިއްއަުޅގަ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ފަހުން

ްހިތާމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްލައިދިނީތީ. ްމަޖިލީހުން ްމި ްތެެރއަށް ްއިޞްލާޙުގެ ްގެނައި ްފަހުން ްއެންމެ ްބަޖެޓަށް ކުރަންްމިސްކިތް

ހެނބަދޫގެްތަރައްޤީްއަށްްެއްއވެސްްމަޝްރޫޢެއްްނެތްްބަޖެޓެއްްއެހާްބޮޑުްާތއީދެއްްހެނބަދޫްރައްޔިތުންްމިްކޯލިޝަނަްށް

ނުޑްހަމައެާއއެުކ،ްވަރަްށް ްފޮނުއްވެވީތީ.ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްޔާމީން ްނުހިމަނާ ދިންއިރުގަިއްެވސް

ްއަް ްޝުކުރުއަދާކުރަން ްއެުކްބޮޑަށް ްއެހީތެރިކަމާ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ްމެންބަރުންނަށް. ްޕާޓީެގ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ޅުގަ

މިލިއަނ31ްްްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްއެންމެްަފހުންްބަޖެޓަށްްގެނެވުނުްިއްޞލާޙުތަކުގެްތެޭރގައިްހެނބަދޫެގްނަރުދަމާްއަށްް

ްޗޭންޖި ްފެންސްޖެހުމާއި ްވަަށއި ނޑު ްބޯޅަދަ ްހެނބަދޫ ްހިމަނައި، ްރުފިޔާ ްއެޅުމަށް ްބަޖެޓަށ1ްްްންރޫމެއް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްހުރިް ްހުށަހަޅާފައި ްކަންކަމަށް ްމި ްސްކޫލާ ްސްމާޓު ްުކޑަފަރީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ އިތުރުކޮށްދެްއވީތީ.

ްއެ ްއެހީތެރިކަމާ ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ނުޑްނިސްބަތްވާ ްއަުޅގަ ްވީނަަމވެސް ްބޭރުވެފައި ްމަޖިލީހުން ްމިއަދުްއިޞްލާޙުތައް ކު

ނުޑ4ްް ްތެރޭަގިއްހިމެނިފައިވާތީ،ްއަުޅގަ ްއިޞްލާުޙގެ ްގެނެވުނު ްމި ްބަޖެޓަށް ްނިންމުމަށް ްްސކޫލް ްސްމާޓު ކުލާސްރޫާމއި

ް ްނިންމަން ްޒޯންްސްޓޭިޑއަމު ްކެނދިކުޅުދޫގެ ްއަޅުަގނޑު ްވަރަްށްހިތާމަކުރަން ްރުފިޔ5ްްާއުފާކުރަން.ްައޅުަގނޑު މިލިއަން

ްހުށަހަޅާް ްއިތުރުކުރަން ްދަންނަވަންްބަޖެޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭރުކޮށްލާފައިވާތީ. ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ފައި

އޮތްްވާހަކަްއަކީްކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްަރއްޔިތުންނަށްްމިްސަރުކާރުންްއިންތިޚާުބގަިއްީވްއެްއވެސްްވަޢުދެްއްފުއްދުމަށްް

ްހިތާމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމަނާފައިނެތަތީ ްެއއް ްފައިސާ ްެއްއވެސް ްބޮުޑްޓަކައި ްއެހާ ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުރަމޭ.

ްސަރުކަރަކީ.ްދާއިާރގެް ްމި ްސަރުކާެރކޭ ްއުފެދުނު ްދީގެން ްތާއީެދއް ްބޮޑު ްއެހާ ްާދއިރާެގްރައްޔިތުން ނޑު ތާއީދެއް،ްއަުޅގަ

ްވެިރކަމު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެއްބާރުލުންދީގެންނޭ. ްފުރިހަމަ ްސަރުކާރަށް ްމި ްމިހިރީ ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިހާ ަގިއްމެންބަރުން

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްސަުރކާރުެގ ްތިބި ްވެިރކަމުަގއި ްމިހާރު ްޮއވެ، ްގޮުތގަިއ ްޕާޓީެގ ްއިދިކޮުޅ އޭރުަގއި

ްކެނކުުޅދޫް ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތިބީ، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްވިޔަސް ްޖެްއސުންކުރިކަމުަގއި ްއަށް ްއިންތިހާ ބަޖެޓަށް

ބަށްްވެސްްފުރިހަމަްއަށްްބަޖެޓަށްްގެންނަންްބޭނުންވާްިއޞްލާޙުތައްްވެސްްގެންނަންްދާއިރާގެްމެންބަރުްމިހިރީްމިހާހިސާ

ްބަޖެޓުް ްސަރުކާރުން ްކޮށްގެނޭ. ްވެސް ްވަކާލާތު ްމިތަނުގައި ނުޑ ްއަޅުގަ ްދޭން ްފުރުޞަތެއް ްހުރިހާ ްއެ ތާއީދުކޮށްގެންނޭ.

ްމެންބަ ްނެތްއިރުަގއި ްއެްއ ްހިމަނާފަ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްމިއިން ްކަންކަންްފޮނުވިއިުރގައި ްމި ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ރު

ްމެންބަރުންް ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާަރށް ްހުރަސްއަޅަިއ، ްސަުރާކރުން ްމިއަުދގެ ްވެސް ްމަަސއްަކތަށް ްކުރި ހިމަނަންވެގެން

ްކެނދިކުޅުޫދް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަަވން. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްނިހާޔަތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފެއިލްކޮށްލީތީ އެކަންކަން

ް ްާދއިރާެގްދާއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވަިކަވކިން ްިއޞްލާޙުތައް ްއެކި ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްައޅުގަ ްރަށްރަށަށް އެކި

ްއަޅުަގނުޑް ްވަޢުުދވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްފޮނުަވއިދޭނެކަުމގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަްށ ްފެންނަ ރައްޔިތުންނަށް
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ޫނނާްޚިލާފަށްްބަޖެޓުންްއެއްވެްސްޚަރަދެއްްކުރެވިގެންުނވާނޭ.ްނިންމާލަމުންްދަންނަވަންްއޮތްްވާހަކަްއަކީ،ްމާލިއްޔަތުްޤާ

ްތެެރއިްން ްބަޖެޓުގެ ްއެ ްނިމޭއިުރގަިއ ްއަހަރު ްމަޝްރޫޢުތައް ްހިމެނިފަިއވާ ްަބޖެޓުގައި ްހިންގިގެންނުވާނޭ. ބަޖެޓު

ްބަޖެ ްއަހަރުެގ ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްނުހިންގިއްެޖ ްހުރެ ްސަބަބަކާ ްއެްއވެސް ްެއްހިންގަންޖެހޭނެ. ޓަށް

ްއެކަންް ްއުސޫލު. ްއަންނަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްޢާއްމުކޮށް ްއެއީ ްވާނަމަ، ްއެހެންނޫންކަމުގައި ްލައިދޭންވާނެ. މަޝްރޫޢުތައް

ްސަުރކާރުންް ްއޮތް ްަވގުތަކު ްއެ ްެއއީ ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާނަމަ ްކަމުަގއި ްވާނަމަ،ްނުކޮށްފި ްނުކުާރކަމުަގއި އެގޮތަށް

ރާގެްަރއްޔިތުންނަށް،ްނޫނީްއެްރަށެްއގެްރައްޔިތުންނަށްްެދވޭްވަރަށްްބޮޑުްއަނިޔާްއެކޭ.ްހަމަްސީދާްޒާތީްގޮތުންްއެްދާއި

އެްއަނިޔާްިމއަދުްކެނދިކުޅުޫދްދާއިރާގެްރަްއޔިތުންނަށް،ްާޚއްޞަކޮށްްުކޑަފަރީ،ްކެނދިުކުޅދޫ،ްހެނބަދޫްރައްޔިތުންނަށްް

ްބަލައިލީ ްބަޖެޓަށް ްމި ްވެއްޖެކަމުަގއި ްމިްސަރުކާރުން ްބޮޑަށް ްހިތާމަޔާްވަރަށް ްވާހަކަ ްދަންނަވަންޖެހޭ.ްއެ ނޑަށް ްއަޅުގަ މާ

ނޑުްއުފާކުރަންްދިގުްޒަމާން.... ްއެކުްައޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ްްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކުރި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމިް`. ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަުދ މައްޗަށް

ް ްއަހަރަށް، ްކޮމިޓީނ2114ްްްއަންނަ ްބަޖެޓު ްވަނީ ްިމހާރު ްބަޖެޓު ްއެ ްބަޖެޓު؛ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ަވނަ

ްއައިްސފަ.ްއެހެންކަމުން،ްައޅުަގނޑުެމންްމިއަދުްފާޅުކުރަމުންގެންދާް ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުްއަުޅަގނޑުމެންްކުރިމަްއޗަށް

ް ްވަނީ ްމި ްގާތްަގނަޑަކށް ްބަލާއިރުގައި ްބަޖެޓަށް ްއާދެ! ްޚިޔާލުތަކެއް. ްފާުޅކުރާ ްރިޕޯޓަށް ްއެ ބިލިއަނ18ްްާޚިޔާލުތަކަކީ

ބިލިއަންްކަމަށްްމިްވަނީްބަޖެޓުްދިރާސާކުރިްކޮމިީޓންްނިންމާފައިްއައިއިުރަގއ17.9ްްިހަމައަށްްބޮޑުެވގެންޮގއްސަ.ްެއއީް

ްލަފާކު ްއަހަރަށް ްއޮތް ްކުިރއަށް ްބޮޑުވެގެން،ްއެއީ ްބަޖެޓު ްމިހާ ްމިގޮތަްށ ްއާދެ! ްހިމަނާފަ. ްމިންވަރުކަުމގައި ްބަޖެޓުގެ ރާ

ފުޅާވެގެންްމިްދަނީްއަޅުަގނުޑމެންގެްހުރިހާްރަށްތަކަކީްވެސްްމިހާރުްތަރައްޤީްއަށްްބޭނުންވެފައި،ްއަދިްހަމަްއެހެންމެް

އިްހުރިްތަންތަންްކަމަށްްވާތީ.ްއަުޅަގނޑުމެންްޚާއްޞަްގޮެތްއގައިްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްފުޅާކުރަން،ްފަށަންްބޭނުންވެފަ

ްެއް ްއަދި ްދަތިތަކާ ްހުރި ްތަންތަނުަގއި ްއެ ްޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވާހަަކދައްކާ ްނަމުގަިއ ރައްޔިތުންެގ

ްފު ނުޑްފާހަގަކޮށްލާ ްރިޕޯުޓގަިއްއަުޅގަ ްބަލަން.ްއާދެ!ްމި ްބަޖެޓުގަިއްހިމެނޭތޯ ްކަންކަްންމި ްބޭނުންވާ ރަތަަމްތަންތަނަށް

ްމިް ްގޮުތގައި ްކަމެްއގެ ްއެއް ްފުރަތަމަްވެސް ްއެންމެ ްހޯދުމަށްްޓަކައި ްއާމްދަނީ ްފާހަގަކޮށްލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ކަމެއް

ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާމްދަނީރިޕޯޓު ްބަލާއިްްފާހަގަކުެރވެނީ ްހަމައެހެންމެްހޯދުމަށް ްއަދި ްިރަވިއސްކުރުމާ ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ރުގައި

އެއަްށްް،އިުރަގއިނަނީ.ްއިމްޕޯޓްްޑިއުީޓްރިވައިްސކުރާއޮންްެނގުމުގެްވާހަަކްމިއިރާަތކުންްޓެކްސްއަދިްއެހެންްދާްޓޫރިޒަމާ

ްތަް ްަރއްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްގެންނައިުރަގއި ްައގަްށްބަދަލެއް ްލިބޭ ްގަންނަން ކެތި

ނޑުމެްނގެްއެއީްއަް،ނަމަްކުޑަްައގެްއަގއިްލިބޭތޯ.ްބޮޑުެވގެންްދާްވުރެ ދާނެްކަމެއް.ްކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްދަތިެވގެންޅުގަ

ްހަމައެހެންމެ،ްއަ ްދާއިރާދި ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާްޓޫރިޒަމް ްނަގާ ްހަްއިން ްއެްއޗެހިްއަދި ްުކއްާޔ،ްމި ްބެޑް ްކުލިތަާކއި ްމައެހެން
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ްވަނީ ްކަމަށް ްމިް؛ވިްއޔާްނަގާ ް%ްިމހާރު ްއަްށްއ12ްަ%ްއިނ8ްްވަނީ ްމި ްވަނީ ްމި ްކަމަށް ްޖުލައިންްބޮޑުވާ ހަރުގެ

ްއެހެން ްފުރަތަމަްފެށިގެން. ްޓޫރިޒަމްގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފެދޭ. ްއެަބ ްބިުރވެިރކަމެއް ްހިތުަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ކަމަށްވާނަމަ

ްކަމުަގއިވާ ްނެތިްލެވަލް ްހަުއސްތައް ްއެގެސްޓު ްބަނގުރޫޓުެވގެންދިޔުްމީހުންްގޮސް ްވިޔަފާރި ްކަުމގަިއްެގ ްސިގްނަލެއް މުގެ

ްތަ ްދެކެން ްތިންއަޅުަގނޑު ްނަގަމުންްކުރާުރޮކށް ްމަތިމައްޗަށް ްޓެކްްސ ްމިވައްތަރެްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށްްްދިއުމަީކ

ްމިހާރުްލިބޭްއާމްދަނީްއަށްްވުރެްއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭްގެސްޓްްހައުސްްހިންގާްފަރާތްތަކަށްްް.ވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންޖެހޭ

ްއެް ްނޫނީ ްގޮތަކަށް ްނުވާނެ ްދާއިރާ،ްއިޤްްކުޑަ ްއެ ްފުޅާމީހުންގެ ްސިނާޢަތް ްދާއިރާ ްލިބޭ ްގޮތިޞާދަށް ްމަގުްކުރެވޭނެ ތަށް

ްމިްތަނަވަސްކޮށްދެވޭޯތ. ްއަޅުަގނޑުއަްއެހެން ްވެސް ްއެންމެން ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްވާހަކަންނަވަނީ ްމިްމެން ްދަްއކަމުން

ްއާ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްމަސައްކަތްތަކަކުން ްމިފަދަ ްހޯއަންނަނީ ްގޮތްތަކެއް ްލިބޭނެ ދިނުން.ްދައިމްދަނީ

ްމަސަްއކަތްގެ ްސިނާޢަުތަގއި ްއެ ްއަދި ްފަރާތްތަކަށް ްހިންާގ ްަހއުސް ްސްޓް ްމީހުންެގ ްގެއްލުންކުރާ ްއަށް ުނވާނެްވިޔަފާރި

ްއާމްދަނީ ްައޅުަގނޑުްގޮތަކަށް ްެއއީ ނވެްްޙަޤީޤަުތގައިްްހޯދުމަކީ ްައޅުގަ ްއާެދ، ްގޮތް. ްބޭނުންވާ ްދާއިާރްސް ްއަމިއްަލ ޑުެގ

ްިވސްނައިލާ ްވަރަްއަށް ްއިުރަގއި ްބޮޑަށް ްށް ްވުރެްކަންބޮޑުވާއަުޅަގނޑު ްައށް ްސުނާމީ ްއެީއ މިއަދަީކްް،ކުރިންްްކަމެއް

ްރައްޔިތުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސުނާމީަގއި ްގެއްލުންްްަނށް،އަޅުަގނޑުމެން ްލިބުނު ްަރއްޔިުތންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދު ްފާހަގަކުރަމުންދިޔަ ްދުވަސް. ްެއއްބަިއވަންތަުކގެ ނޑުމެވަސް، ްއަުޅގަ ްދުވަސް ްދާއިރުގައިމި ްފާހަަގކުރަމުން ވެސްްްން

ްއަޅުަގންއެއަްށވުރެ ްކުީރަގއި ްވެސް ްއެއް ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދިަޔ ްގިޑުމެން ްހޮޅުދޫގެ ްދާއިރާގެ ާރްައޅުަގނުޑެގ

ނޑުްްލާްހިސާބަށްްގޮސްަފިއްމިހާރުްއެސަރަހައްދަށްްއެްތަންްގިރަުމންގިރަމުންްގޮސްްގެތަްއްެވްސްގިރައި ވަނީ.ްއަުޅގަ

ްމި ްބަޖެޓް ްފެށީުސރެފަމި ްވާހަކަދަްއކަން ްއައިްސްބަޖެޓަށް ްްހަކަށް ނަޑކަށް 11ްްގާްތގަ ްވަުރްެވއްޖެ ްއަހަރު އެްވަަރަކށް

ްއަންނަތާ.ްއެހެންނަމަވެސް ްރިޕީޓުުކރަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްފޮނުވާްމައްސަލަ ްބަޖެޓް ްމިހާތަނަށްްސަރުކާރުން އެްްލިއިރުއަދި

ްޕްރޮޖެކްޓުްއޮތީ ްޕްރޮޖެކްޓެކޭ.ްއެ ްހިނގަމުންދާ ްކަމެއްްއެއީ ްރަށުގެްްއެްހިނގަމުންދާ ްއެ ްމީހުންނަކަށް ްއުޅޭ ހިސާބުގައި

ްއެނގިފަް،މީހުންނަކަށް ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްއުފަލާްއަދި ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްމިްްއެއް ްފާހަގަކުރަން ްއެކު

ްކުރުަމށް ްެއކަން ްއެބައޮްތ ްހިމެްއަހަރު ްބަޖެުޓގައި ްބަނދަރާިއްހޮޓަކައި ްހޮޅުދޫގެ ްއަދި ްނިޒާާމއިްނިފަ. ްނަރުދަމާގެ ޅުދޫގެ

ްނިޒާމު ްޙަޤީޤަތުގައިްފެނުގެ ްވުަމކީ ްގޮސްފައިވާ ްހިމެނިގެން ްެއްްބަޖެޓުގައި ްއެއީ ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްައޅުަގނުޑ ވެސް

ްމި ްނޫންްރަށުގައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްރަށަށް ްއެ ްް.ދެންނެވީކީ ްބޭނުންވާ ްުކޑަުކޑަްްަކންތަކުގެއެއީ ތެރެއިން

ްުކޑަކު ްއެތިކޮެޅއް. ްއެތިޮކޅެްއ ްޚިދުމަތްތަްއްްއެއީ.ޑަ ްއަާސސީ ްބޭނުންވާ ްރަށަށް ްނޫނީ ްއަށް ްތަރަްއޤީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމިއަްށވުރެދިނު ްބޭނުންވާ ްއެބަްމަށްޓަކައި ްކަންތަްއތަކެއް ްގިނަ ްމާ ްް.ހުރިްވެސް ްހުރިހާ ްބަޖެޓުގެ ކަމެްއްއެހެންނަމަވެސް

ނޑުްފާހަގަކުްއަދިހުށަހެއްްނޭޅޭނެ.ް ނޑުްއަތޮުޅގެހަމައެހެންމެ،ްއަޅުގަ ާރގެްއެންމެްބޮޑުްައޅުަގނޑުގެްދާއިް؛ރަްންއަޅުގަ

ެއްކުރެވިަފއިްނެތުމުންްހެންމެްބޯފެނުގެްނިޒާމެއްްޤާއިމުއަދިްަހމައެްނދަރާއިްނަރުދަމާްނިޒާމާވެލިދޫެގްބަރަށަކީްވެލިދޫ.ް

ްތަހައްމަލް ްމީހުން ްޙަރަށުގެ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ްދަތިތައް ްރަށަށްްކުރަމުންދާ ްއެ ޤީޤަތުގައި
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ވަނީްްރުްމިހެންކަމުން،ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަނދަކަްނ.ްއެއަރައިަލއިފިއްާޔްއެނގޭނެްތަަހއްމަލްކުރަންޖެހޭނެްކަންކަން

ްމަޝްރޫޢެއް ްއެހެންނަމަވެސްްހިނގަމުންދާ ްނުްަކމަށް. ްެދކެވިައޅުަގނޑަކަށް ްވާހަކަ ްފަހަރެްއގަިއ ިރޔާީސްްދާނެފެނޭ

މިހާރުްްނިޒާމުނަރުދަމާގެްްއިއިުރގައިްަވިއގެްތެރޭގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްގުގުމާފައިްހުރިްބަނދަރާްލާންްއައިއިންތިޚާބަށްްވޯޓު

ްއެޅެނީއޭް ްހަވާލުްކުރަީނއޭއިޢުލާން، ްބަޔަކާ ްއެހެންނަމަވެސްކުރެވެީނއޭ. ްެއއީކީޙަޤީޤަތުގަްް. ްނޫން ްރިޔަލިޓީެއއް .ްިއ

ް ްމިއަދު ްނެތް ްފެންނާކަށް ްހިނގަމުންއަޅުަގނަޑކަށް ްިވޔަސްއެއީ ްކަމުގައި ްޕްރޮޖެކް ްޕްރޮޖެކްޓުތަްއްްދާ ޭއގެ

ްއެހެންނަމަވެް.ނުދޭހިނގަމަކުން ްނުދޭ. ްވެސް ްޔަޤީނުން ްކަުރދާހާހަމަ ްފަހަރެއްގައި ްމިހާރު ްމަސަކަތްްްސް ހިސާބުގައި

ްމިދި ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންނޭނގެ. ްމަސަްއކަތްއޮވެދާނެ ްވަރަށް ްެވސް ްއަހަރު ްއަހަރުް.ކުިރންޔަ ވެްސްްމިދިޔަ

ްމަސަ ްމިލިއ25ްްައްކަތްކުރިން ްން ްލަފާބަނދަފޮއްދޫގެ ްރާއްޖޭގައި ްޖެހިން. ްހާލުގައިްްފުރުމަށްރަށް ްދަތި ްއެންމެ ޓަކައި

ްދަރަޖައިގަ ްދަށު ްްއިއެންމެ ްރަށަކީ ްއެއް ްއެްފޮއްދޫ.އޮްތ ްފާލަން ްްރަށުގެ ްޮގއްސަ. ްބައިވެގެން ްއަށް ްދިހަބާރަ ެއްއޮތީ

ްފޭ ްީމހަކަށްްނުވެސް ްފާލަމުންްއަރައިގެން ްކުރަްނވެްއޖެބޭނެ.ްއިޤްޠިރަށުގެ ްމަސައްކަތެއް ނޑުެވގެްންޞާދީ ްމީހުންްކަ އްޔާ

ްމޫ ްއަަރންނޫނިއްޔާ ްލާފައި ްއައިުރަގިއްދުން ްބަޖެޓު ްމިއަހަރު ްއެހެންކަމުން، ްުއޅެނީ. ްހާލެއްަގއި ްދަތި ްއެކަހަލަ ޖެހޭނީ.

ްފަހުންްނެތީމަ ްބަޖެްޓްދިރާސާކުރުމަށް ްކޮިމޓީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކުަލވާލަިއގެން ެގްބަނދަރުްގަިއްެއްރަށުއަިއްިރޕޯޓުން

ްހިމެނިފަ ްވަނީ ްވެްސްއަޅުްވެސް ްބަނދަރު ްރަުށގެ ްއެ ްހިނގަމުންދާ. ްގޮތުގަިއ ްލިބުނު ްމަޢުލޫމާތު ނަޑށް ްޕްރޮގްރާމެއްްގަ

ްމި ްއެހެންނަމަވެސްއޮތީްގޮތުަގއި ްެވސްް. ްމީހަކަށް ްރަުށގެ ްމީހަކަށްްް،އެ ްެއްއވެސް ްވެސް ްަކއުންސިލަަކށް ްރަުށގެ އެ

ް ްމިއީމިކަނޭނގޭ ްމައްސަލަްން ްކަމެއްްހިނގަުމންދާ ްް.އެްއ ްާދއިރާަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްރާއްޭޖެގްއާދެ، ްމުޅި ނޫނަސް

ްއެތަން ްމައްސަލަްމަްއސަލަްބޮުޑވާމިތަނުގައި ްކަރަންޓުެގ ްމިއީ ްހޮޅުދޫގައިްް.އެއް ްވެސްްމިއީ ްވެްސ،ް، ފޮއްޫދގައި

ް ްމައްސަލަ. ްެވސް ްއެތަންހަމަވެލިދޫަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްމީހުންނަށްްމިއެހެންމެ، ްރަށެއްގެ ްހުރިހާ ްތިބި ތަނުަގއި

ްމައްސަލަް ްއޮތް ްކަްއުނދަޫގވެފައި ްމިއީ ްދާއެއް ްކަރަންޓު ްމަްއސަލަ. ްް،ދިއުންރަންުޓގެ ްއެ ްގެއްލުން. ްލިބޭ ކަމުންްެއ

ްއާދެ،ްމީގެ ްވޭން. ްއުފުލަންޖެހޭ ްމުޅި ްނިޒާމަކީ ްއާސަންދަގެ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ރާއްޭޖެގްއިތުރަށް

ް ްނިޒާެމއް. ްތަޢާރުފުކުރެވެފައިވާ ްަކހައެންމެންނަށް ްއެއްވެސް ްނިޒާމަށް ްއެ ްބުރުލެއްްއެހެންކަމުން، ްހުއްޓުމެއްނެތި ލަ

ްޚިްނާރައި، ްއެ ްލިބެންޖެހޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްމިއަށްވުރެއެ ްލިބެންޖެހޭނޭ ްގޮތެއްަގއިްދުމަތް ްފުރިހަމަ ،ްމާ

ްލިބެންޖެްމިއަށްވުރެ ްގޮތަަކށް ްރަނގަޅު ްތަރައްޤީކުެރވެންހޭްމާ ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ްހިންގުމަށްނެ. ްތަން ްއެ ޓަކައިްްޖެހޭނެ.

ްހިންގުމަށްއިނަލްއަޤްބަ ްފެންވަރަށް ްްވާމީ ްތަން ްއެ ްފެންވަރެްއގައި ްރަނގަޅު ގެންދާންޖެހޭނެކަން.ްކުެރވިތަރައްޤީޓަކައި

ްްއެހެންނޫންނަމަ ނޑުމެްނ ްފުޅާއަޅުގަ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްކުރިޔަސްއާސަންދަ ްއިންުޝއަް، ްކިތަންމެްރެންސް ސްކީމެއް

ްފުޅާ ނޑުްކަުމގައިްކުރިބޮޑަކަށް ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތެއްްވިޔަސް ްޞިއްޙީ ްފުރިހަމަ ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްރާއްޖޭގެ މެްނގެ

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްލިބުމަކުން ްނުދާނެ.ްއަޅުގަ

ް
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ްވުން:ރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްކެްފަ

ً  سيد  ްعهىްالووانس  ްالةوانص   .العالمين الحمد هلل ربّ  .حيىانر  ްحًنانر  ްهللاްبسى`..ް  د وعهى آنهنا يح

ްވަރަޙުމަތުް.وصحبه أجًعين ްޤައުމުهللاްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ްދިވެހި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އަދިްްދުށް،ްވަބަަރކާތުހޫ.

ްޤައުމުދުނިޔޭގައިް ްއިސްލާމީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމުސްލިމުމުކަްވާ ްިއންޑޮނޭޝިޔާގެ ްއެންމެްްގައިވާ ްވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ވަނަްއަހަރުްސުާނމީްހާދިސާްއަށްްއަހަރުފުރުމުގެްހިތާމަވެރިްމުނާސަބަތުގަިއ2114ްްހިތާމަވެރިްއެއްްުދވަސްްކަމަްށވާް

ްއު ްއަުޚންނާއި ްމުސްލިމު ްއެންމެހައި ްވަިކެވގެންދިަޔ ނޑުމެންނާ ްައޅުގަ ްދުވަހު ްއެ ްމާތްއަޅުަގނޑުމެން هللاްޚުތުންނަށް

ް ްއެދި ްދެއްވުން ްނިޢުމަތް ްސުވަރުޭގގެ ްުއޚުތުންނަށް ްއަޚުންނާއި ްމުސްލިމް ްއެންމެހައި ްއެ ެގްهللاރަޙްމަތްލައްވަިއ،

ްއަހަރަށްްދިވެހިްަދއުލަތުގެްބަޖެޓުެގްބަހުސްްއެންެމ2114ްްޙަޒްރަތުަގއިްދުޢާްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް ވަނަ

ްވާހަކަދެ ްމަރުޙަލާގައި ްރުފިޔާެއްއްފަހު ްމިލިއަން ްއެތައް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއިންޑަސްޓްރީ ްޤައުމުގެ ްމި ކެވޭއިުރ،

ްާރއްޖޭެގް ްހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ްއެްއ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްސަތޭކަ ްއެަތއް ްގޮުތގަިއ ްސަބްސިޑީެގ ްއަދި ނަޑއެޅުމުންދާއިރު، ކަ

އްތާލާފައިވާތީްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްދެވަނަްއިންޑަްސޓްރީަގއިްމަަސއްކަތްކުރާްފަރާތްތަުކގެްމަތިންްހަދާންނަ

ްކަންތައްަތއްް ްދިމާވެފައިވާ ްއަްށ ްއިންޑަސްޓްރީ ްކޮންްސޓްރަްކޝަން ްކަމުގަިއވާ ްއިންޑަސްްޓރީ ްދެވަނަ ރާއްޖޭގެ

ރާތްތަކަށްްހައްލުކުރުމަށްްޓަކައިްނޫނީްއެްފަރާތްތަކަށްްލިބެމުންދާްގެްއލުންތަކުންްއަރައިގަތުމަށްްއަިދްސަރުކާރުންްއެްފަ

ްވެސްް ްއަހަރު ްވެްސްމި ްމަސައްކަތްަތކަށް ްކުރަމުންދިޔަ ްލިޭބތޯ ްނަމަެވސް ްބަެއއް ްފަިއާސްއިން ނަޑއަޅާފަިއވާ ްކަ ދޭން

ްގޮުތަގިއް ްއިންޑަސްޓްީރގެ ްދެަވނަ ްރައީސް.ްރާއްޭޖގެ ްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްަޒތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްފެނިފައިނުވާތީ ްމަެގއް އަލި

ްކޮންސް ްއައި ްގޮއްސަ.ްތަރައްޤީވަމުން ްހަމައަށް ްނެތުމާ ްމުޅިން ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްވަނީ ްމިައދު ްއިންޑަސްޓްރީ ްޓރަކްޝަން

ްތަރައްޤީކުރުމަށްް ްިއންޑަސްޓްރީ ްކޮންސްޓްަރކްޝަން ްގޮެތްއގައި ްއެކަީށގެންވާ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްދެ ވޭތުވެިދޔަ

ްޓަކަ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްއިންޑަސްޓްީރ ްކޮްނސްޓްރަކްޝަން ްސަބަބުްންމަސައްކަތްކޮށްނުދިނުމާ، ްުއވާލުމުގެ ްވުޒާރާ ްހުރި އި

ްތަރައްޤީކުރުމަށްް ްއިންޑަސްޓްރީ ްއެ ްދިޔައީ. ްނެތިފައި ްގޮެތްއ ްއެްއވެސް ްތަރައްީޤކުރެވޭނެ ްމަސައްކަތްތައް އެ

ްމިއަދުެގް ްއުފާކުރަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްދިަޔއީ. ްނެތިަފއި ްއެއް ްބެލެިނވެރި މަސައްކަތްކުރާނެ

ްކޮށްެދއްވާެންްސަރުކާރުން ްއެކަން ްގަސްތުކުަރއްަވއި ްއުފައްދަވަން ްައލުން ްެއއް ްމިނިސްޓްރީ ްކޮންސްޓްަރކްޝަން ވަނީ

ްކޮންސްޓްރަކްޝަންް ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނިމިގެންދާއިރުަގއި ްއަހަރު ްމި ްއުއްމީދުކުރަން ްައޅުަގނުޑ ްވިދާޅުވެފަ. ކަމަށް

ްކަމަށް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްލިބިގެންާދނެ ްެއއް ްާވްްއިންޑަސްޓްރީ ްކަމަށް ްއިންަޑސްޓްރީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްޤައުުމގެ ރަީއސް.ްމި

ޓޫރިޒަމްްތަރައްޤީކުރުމަށްްއެަތއްްމިލިއަންްރުފިާޔެއއްްހިމެނިފައިާވއިރު،ްަދނުޑވެރިކަމާިއްމަސްވެރިކަންްތަަރއްޤީކުރުމަށްް

ްހުށަހެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހުރި.ްމިއަދު ްއެބަ ނަޑއެޅިފައި ްރުފިޔާްކަ ްމިލިއަން ްއެަތއް ްބަޖެޓްގެްއިޞްލާޙުަތކަްށްވެސް ޅިފައިވާ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްހުރި. ްއެަބ ނޑަެއޅިފައި ްވެްސްކަ ްގޮުތގައި ްސަބްިސޑީެގ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްއެތަްއ ްތަންތަނަށް ްއެ ބަލާއިރު

ްލިބިގެންދާނެް ްދިރުން ްއިޤްިތޞާދަށް ްރާއްޭޖގެ ްދިވެހި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކީ ްފަހަރުގެ ްމި ރައީސް.
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ްއޮތްްޤައުމެްއަގއިްފައިސާްނުކުންނަްހަމަެއަކނިްދޮރަކީްސަރުކާރުްކަމަށްްބަޖެޓެ ްކުޑަުކޑަްއާބާދީ އް.ްދިވެހިްރާއްޖެްފަދަ

ްހުރިހާް ްބަދަލުގަިއ، ްުކރުމުގެ ްބަޔަުކ ްެއއް ްމަސައްކަތްތައް ްހުރި ްކުރެވެން ްލިބުމަށް ްއާްމދަނީ ްކުެރވޭނީ ްިމކަން ވުމާއެކު

ްދެ ްމި ްފުރުޞަތުލިބިގެން. ްފަރާތްތަކަށް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްަބޖެޓްގައި ްއަކީ ްވާހަކަ ްފަހަރ3.1ްްުންނެވި ްމި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްޮބޑުް ްވަރަށް ްލިބިގެންދާނެ ްިދވެހިންނަށް ްއޮތުމުން،ްެއއީ ްަކނަޑއެޅިަފއި ްނޫީންޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ްއަށް ްތަރައްޤީ ޢުމުރާނީ

ްމަސަްއކަތް ްކުރެވޭ ްއިންޑަސްޓްރީަތއް ްއެހެން ްސަބަބަީކ ްކަމަށް. ްކުރިއެރުމެއް ްއިންޑަސްޓްީރް؛ ްޓޫރިޒަމް ާޚއްޞަޮކށް

ްކުރަނީްބިދޭސީންްކަމަށްްވުން.ްބިދޭސީންްރާއްޖޭެގް ތަރައްޤީކުރުމަށްްކުެރވޭްމަސަްއކަތައްްމިއަދުްިދވެހިންގެްބަަދލުގައި

ްރިނޮވޭޝަްން ްރިސޯޓުތަކުގެ ްގިނަ ްމިއަދު ްގޮތުން ްނަތީޖާއެްއގެ ްތިބުމުގެ ްަމޤާމުގައި ްސީނިއަރ ރިސޯޓުތަކުގެ

ްގުރޫޕުތައްްނޫީންމަސައްކަތް ްރާއްޖޭގެްަމސައްކަތްތެރި ްއަކީ ްއަިއސް.ްނަތީޖާ ްވިާސގައި ްޓޫރިސްޓް ްބިދޭސީން ްކުރަނީ ތައް

ްއަިދް ްނެތިފަ. ްމަސައްކަެތއް ްތިބެންޖެހުނީ ްމިއަދު ްގުރޫޕުތައް ްތަަރއްޤީކުރި ްރިސޯޓުތައް ްޓޫރިްސޓް ްރާއްޭޖގެ ްކުރިން މީގެ

ް ްވަގުުތަގއި ްމަސައްކަތްކުރާ ްލިބިގެން ްގުރޫޕަްށްމަސައްކަތް ްއަންން ްބޭރުން ްބޮޑު. ްއެހާ ްތަފާތުކުރުންތައް ވެސް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްނޫނީ ްކޮންޓަެރްކޓަރުން ްދިވެހި ްދޭއިުރ، ްައގު ްއިން ްފައިސާ ްބޭރު ްމީހުންނަށް ްއެ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ްސަރުކާރު ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ްއިން. ްރުފިޔާ ްދިވެހި ްދެނީ ްކަންތައްތަްއްގުރޫޕުތަކަށް ްއެ ން

ހުއްޓުަވއި،ްހަމަހަމަކަންްއޮންނާނެްއުސޫލަކަށްްއަދިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާްހުރިްއުސޫލަކަށްްމިްއިންޑަސްޓްރީެގް

މަސައްކަތްތަެކއްްކުެރވޭނެްގޮްތތަކެއްްަކނަޑއެޅިގެންދާނެްކަަމށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަަމއެހެންމެްރިސޯޓުތައްްހިންގާް

ްފް ްވުމުްންމީހަކީ ްއަށް ްމީހާ ްކުރާ ްމަސަްއކަތްތައް ްނޫންވެސް ްއެ ްައދި ްކްލިއަރިްނއާ ްާއިއްކަސްޓަމްސް ްފޯވާޑިން ރައިޓް

މިދެންނެވިްމަސައްކަތްތައްްުކރުމަށްްއުފެދިފައިްހުރިްކުންފުނިތަކާްއަދިްމިްދެންނެވިްމަސައްކަތްކުރަމުންދާްދިވެހިންަނށްް

މަސައްކަތްތަަކށްްހުރަސްއެޅިފަ.ްބޭރުެގްއެެހންްޤައުމުތަކަށްްބަލާއިރުްމިްްވަނީްއެްމީހުންްއާމްދަނީްހޯުދމަށްްކުރަމުންދާ

ްނޫން.ް ްތަންތަެނއް ްކުރާ ްކަެމއް ްހުރިހާ ްއެ ްކުންފުނިތަކުން ްބޮޑެިތ ްއެ ްކުންފުނިތަކުން،ްނޫނީ ްަވިކވަކި މަސައްކަތްތަަކކީ

ްހުރި ްއެ ްއޯނަރު، ްރިސޯޓް ްހުރީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތަށް. ްކުރާ ްކަމެއް ހާ

ްނުކުމެގެންނުދާނެ.ް ްފައިސާ ްުނކުންނަންޖެހޭ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫނީ ްބަދަލުެވގެން ްކަންތަްއތައް ްމި މުސްތަޤްބަލުގައި

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްސަބަބުން ްބޮޑުވުމުގެ ްބަޖެޓް ްމި ްުއއްމީދަކީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދޭތެރޭގައި ްބަޖެޓާ ްމި ހަމައެހެންމެ،

ްލިބޭްވިޔަފާރި ްަދއުލަތަށް ްއަކީ ްަނތީޖާ ްފުާޅވުމުެގ ްިއންޑަސްޓްރީތައް ްޚިދުމަތުގެ ްދެޭވ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްފުޅާެވ، ތަްއ

ްޢާއްމުް ްރާއްޖޭގެ ްއިތުރުެވެގންދިއުން. ްމުއްސަނދިކަން ްރަްއޔިތުންެގ ްޢާއްމު ްރާއްޖޭގެ ްއިތުުރވެ، ްވެސް އާމްދަނީ

ްއިތުރުވަމު ްފައިސާތައް ްއެނުބރޭ ްއަތުަގއި ްފަހައިްރައްޔިތުންގެ ްޑޮލަރު ްދެކޭގޮުތގައި ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ންިދއުމުން

ް ްވަންނަ ްއަށް ްާރއްޖެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޮބޑުވާނެ. ްބޭްނކުތަކަްށ2ްްދުވާލެއް ްރާއްޖޭގެ ްޮޑލަރު ްގިނަ ްވުރެ ބިލިއަނަށް

ްދިވެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިުދގަިއވާ ްއެްމ.އެމް.އޭ ނަޑއަަޅއި، ްކަ ްަސރުކާރުން ްއުސޫލުތަެކއް ހިރާއްޖޭެގްވަންނާނެ

ްތަންފީޛުކުރެިވއްޖެް ނޑައެިޅއްޖެްނަމަ،ްެއްގަާވއިދު ްކަމަށްްކަ ްއިން ްރުފިޔާ ްދިވެހި ްދައްކަްނޖެހެނީ ްފައިސާ ރިސޯޓުތަކަށް
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ނަމަްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްބޭނުންވާްޑޮލަރުްވަންނާނެ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސެންޓަރަލްްބޭންކަށްްބޭނުންވާވަރަށްްއިތުރަށްްވެްސް

ްވަދެގެންދާނެ. ްމޯލްޑިވްސް،ްްޑޮލަރު ްދަ ްއޮފް ްޓްރާންސްޕޭރަންސީ ްކޮމިޝަނާއި ްރައިޓްސް ްރައީސް.ްހިއުމަން ޢިއްޒަްތތެރި

ްމެދުް ްދިވެހިންނާ ްސަބަބުން ްއެހީތަުކެގ ްބޮޑެތި ްފައިާސގެ ްލިބެމުންދާ ްބޭރުން ްަޖމާޢަތްތަކުން ްފަދަ ްނެްޓވޯކް ޑިމޮކްރަސީ

ބައެއްްމިއަަދކުްނެތް.ްދިވެިހްޒުވާނުންނަށްްރަނގަޅުްގޮތްްްކުރަމުންދާ،ްމިްދެންނެވިްތަފާތުކުރުންތަކުގެްވާހަކަްދަްއކާނެް

ްވެްސް ްކަންަތއްތައް ްދެްނނެވި ްމި ްތެރެއިން ްމަސަްއކަތްތަކުެގ ްފައްަޓވާފަިއވާ ްސަުރކާރުން ްމިއަދުގެ ހޯދައިދިނުމަށް

ްއާމް ްދައުލަތުގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަޝއްެކއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްެމދު ދަނީްރަނގަޅުކުެރވިގެންދާނެކަމާ

ްމިް ްނަމަ ްކޮށްނުދެއްވައިފި ްމަޖިލީހުން ްމި ްކަންތައްތައް ްަގސްތުކުރަްއވާފަިއާވ ްުކރައްވަން ްސަރުކާރުން އިތުރުކުރުމަށް

ް 2113ްްހިނގާ ްއެްއގޮތަށް ްއަހަރެކޭ ްކުރުމުެގ2114ްްވަނަ ްކަންތައްަތއް ނޑައަޅާ ްކަ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ވެްސ

އެްފުރުޞަތުްތަނަވަސްކޮށްދީ،ްިދވެހިްދައުލަތަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްްފުރުޞަތެއްްލިބިގެންނެއްްނުާދނެ.ްމިްމަޖިލީހުން

ްހިންގުމުގެް ްގޮތެއްަގއި ްފުރިހަމަ ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްނޫނީ ްތަންވަސްކޮށްދިނުމުން ްމަގުަތއް ްމަސައްކަތަށް ހޯދުމުގެ

ްފާސްކު ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމާއެުކގައި ްުނލިބޭނެ. ްސަރުކާރަށް ްމިްޤާބިލުކަމެއް ްނޫނީ ްބަޖެޓް ރާ

ްފާސްކޮށްދިނުމަކީް ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްމި ްފާސްުކރުމާއެކީަގއި ްބަޖެޓް ބަހުސްކުރެވޭ

ްމާތް ްއެހެނަސް ްކުޑަކުޑަ، ްމި ްއަކީ ްދުޢާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ތަނަވަސްްهللاްއަޅުަގނޑުމެން

ްލަް ްމުއްސަނދިކަން ްޤައުމެްއެގްރަޙުމަތާއި ްއިސްލާމީ ްމިނިވަންކަމާއި ްހަމައަށް ްޤިޔާމަތާ ްޤައުމު ްއިސްލާމީ ްމި އްވާަފއިވާ

ްގޮތުަގއިްލެްއވުން.ްއަދިްމިްަޤއުމުގެްވެރިކަން...

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްކެުވން:އިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުްފްޢަބްދުލްޣަގަމުްދާ

ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްހ2114ްު`.ްޝުކުިރއްޔާ ްއަހަރަށް ްކޮމިޓީންްވަނަ ްދިރާސާކުރެްއވި ްބަޖެޓް ށަހަޅާ

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްބަޖެޓަކީ ްދަންނަާވއިރު،ްިމްއަހަރުގެ ްއެއްެޗއް ްގޮުތން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްރުފިޔާގ18ްްެހުށަހަޅާފައިވާ ބިލިއަން

ްއެނިގވަަޑއިގަންނަް ްބަޖެޓަކީ ްއާދެ! ްގެންދަވާ. ްއެބަ ްވިދާޅުވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްކަމަށް ވާެންބަޖެޓެއް

ްބަޖެޓުް ްސަރުކާރުން ްސަުރކާރުން. ްހުށަހަޅުއްވަީނ ްބަޖެޓު ްއަކުރުތަެކްއ. ްހިސާބު ްބަޖެޓަކީ ްނޫން. ްއެްއ ްފައިސާ ފަދައިން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްބަޖެޓަށް ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްބަްއލަވާފަ. ްވެސް ްއާމްދަނީއަކަށް ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ހުށަހަޅުއްވަނީ

ްގެެނވިދާ ްވެސް ްބަދަލު ްަބއްލަާވްމަޖިލީހުން ްސަރުކާރުން ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކުރެވިދާނެ. ްބަދަލުނުގެނެްސ ްއަދި ނެ.

ކަންތައްތަކަީކްބަޖެޓްްހުށަހަޅުްއވާއިރުްަދއުލަތަށްްލިބިަވޑަިއަގންނަވާްއާމްދަނީގެްަމއްޗަށްްިރޢާޔަތްކޮށްްހުށަހަޅާްެއއްެޗއް.ް

ްއި ްބަޖެޓަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަޖެޓަށްްއެހެންކަމުންވުމާއެުކ، ްނުވަތަ ްނަމަ ްވަނީ ްގެންނަކަމުަގިއ ޞްލާޙެއް

ނޑުމެންްބަޖެޓްްބޮޑުކޮްށް ބަދަލުތަކެއްްގެންނައިރު،ްއާްމދަނީްލިބޭނެްގޮތްތަކަށްްވެސްްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްެއގޮތުންްައޅުގަ

ް ްވަނީ ްކަމުަގއި ްފަހިކޮށްނުދޭ ްމަގުތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްއެކު ްބަދަލުތަކާ ްގެންނަ ްބަޖެޓަށް ނޑުމެްންނުވަތަ ނަމަ،ްއަުޅގަ
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ކިތަންމެްބޮޑުްބަޖެޓެއްްމިތަނުންްފާސްކުރިޔަސްްއެްބަޖެޓްްތަންފީޛުކުރުމަކީްކުެރވޭނެްކަެމއްްނޫން.ްސަރުކާރުންްބަޖެްޓް

ްބަޖެޓަށްް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ްަމުގން.ްއެހެންނަމަވެސް ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްބަޖެޓެއް ްއެ ްއޮންނަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި

ލުތަކެއްގެްސަބަބުްންއާމްދަނީްލިބޭްގޮތެއްްފަހިނުކޮށްްއޮތްކަމުަގއިްވަނީްނަމަ،ްެއްބަޖެޓެއްްތަންފީޛުކުރުމުގެްގެންނަްބަދަ

މަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކުރެވިަފއިްއޮންނަނީްސަރުކާރަށްްކަމަށްްވާއިުރ،ްސަރުކާރުންްއެްބަޖެޓްްތަންފީޛުކުރުމުގައިްދަތިތަާކް

ް ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްޤައުުމގަިއްކުރިމަތިވާނެ. ްސަރުކާަރކުން ްއެ ްވެސް ްއޮންނައިރު ްަސރުކާރެއް ްކޮންމެ ފަދައިން

ނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްެތރިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިް ތަރައްޤީްއަށްްަޓކަިއްކުރަންްޭބނުންވާްކަންތައްަތކެއްްހުންނާެނ.ްއަުޅގަ

ނެްކަންތައްތަުކެގްވާހަކަްދައްަކވަމުންދާއިރު،ްމެންބަރުންްކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްއެްބޭފުޅެްއގެްދާއިރާްއަްށްބޭނުންފުޅުވާ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްބޭނުންފުޅުވާނެ. ްހިންގަން ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަަރއްޤީގެ ްއެ ްވެސް ްސަރުކާރަުކން ްއޮންނަ ްއެ ހަމަ

ްނުހިންގޭނެ.ް ްދައުލަެތއް ްމެނުވީ ްެއއްަޗކުން ްލިިބވަަޑއިގަންަނވާ ްދައުލަތަށް ްވީަނމަވެސް ްބޭނުންފުޅު ސަރުކާރުން

ްބަޖެޓްްއެހެންވީ ްއެ ްނަމަވެސް ްފާްސކުރި ްބަޖެޓެއް ްއަދަދެއްގެ ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްތަނުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މާ،

ްދަންނަވާް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްދީެގން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްމަގުތައް ްލިބޭނެ ްއާްމދަނީ ްއެއަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ

ރުކާރުންްވަރަްށްބޮޑަށްްިދރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުްވަރަްށްވާހަކަްއަީކްމިްސަރުކާރުންްިމްފަހަރުްހުށަހެޅުއްިވްބަޖެޓަކީްސަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްބަޖެޓެކޭ. ްހުށަހެޅުއްވި ްބަލާފައި ްކަމަށް ްތަންފީުޛކުރެވިދާނެ ްގޮެތއްަގއި ރަނގަޅު

ްދޫދެއްވަް ްސަރުކާުރން ްއެކު ްހުރުމާ ްކަންބޮުޑވުންތައް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްބަެއއް ްއަދިވެްސްމަޖިލީހުގައި އިގެން

ްބަޖެޓްް ްމި ްދަންނަވައިލާނީ ްއަުޅަގނޑު ްހަމައެާއއެކު ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންަނވާފަ. ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްއޮތީ ްމި ބަޖެޓަށް

ތަންފީޛުކުރެވެނީްމިްބަޖެޓުަގިއްސަރުކާރަށްްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތަށްްހުރިްކަންތައްތައްްވެްސްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންް

ްިމްފާސްކޮށްދެއްވަް ްއެއްެޗއް ްހުރި ްހިމެނިފައި ްއަހަރު ްކުރީ ްބަޖެޓްަގއި ްވިދާުޅވޭ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއާދެ! ިއގެންނޭ.

ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުަގިއ2118ްްއަހަރަކުްނެތޭ.ްއެްމަްއސަލަތަކަކީްމިްއަހަރަކުްހަމަެއކަނިްދިމާވާްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ް

ްނެ ްފަހުން ްޭއގެ ްވެސް ްއެއްޗެހިތައް ްހުރި ްައޅުަގނުޑގެްހިމެނިފައި ްނިސްބަތްވާ ްައޅުަގނޑު ްގޮްއސަވޭ.ްހަމަގައިުމވެސް ތި

ްމިް ްޭނގި ްވެސް ްީވްހިސާބެއް ްކަންތައްަތއް ްދިއުމަށްފަހު،ްއެ ްނުފެނި ްފަހުން ްޭއގެ ްކަންަތއްތައް ްބަެއއް ްހުރި ދާއިރާަގއި

ް ްއަީކ، ްމައްސަލަ ްނަރުދަމާގެ ްގަމުގެ ްހިމެނޭ ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮްއސަ. 2118ްްއޮތީ ްފައިާސްވަނަ އަހަރުއްސުރެ

ްތެރޭް ްބަޖެޓުގެ ްއެކަންކަން ްވެސް ްދިޔައިރު ްހިސާބަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންތައް. ްހުރި ްހިމެނިފައި ްފައިސާ ހޯދައި،

ވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުގައިްގަުމގެްނަރުދަމާގ2114ްްެގެްހެޔޮްރަޙްމަތާްއެކުްމިްއަހަރުްهللاހިމެނިފައެއްްނުވޭ.ްނަމަވެސްް

ްހިމެނިފައި ްމަސައްކަތް ްހަމައެހެންމެ، ްކަމެއް. ްއުފާކުާރ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުަގއ2113ްްިާވކަމީ، ްއަހަރުެގ ވަނަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްހިމެނިފައިވާނެ. ްވެސް ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްނިންމުމަށް ްބަނދަރު ްމުންޑޫގެ ްހިމެނޭ ްދާއިާރގައި އަޅުަގނޑު

ްއެހެ ްެނތް. ްއެއް ްހިމެނިފަ ްކަންކަން ްެއ ްއައިއިރު ްބަޖެޓް ްފަހަރު ްެއކަނިްމި ްއަހަަރކު ްމި ްަމއްސަަލތަކަކީ ްމި ންވީމާ،

ވަނަްއަހަރުްއެކަންްތަންފީޛުނުކުރެވ2113ްްިވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްހުންނަްއެއްޗެހ2112ްްިކުރިމަތިވާްކަމެއްްނޫނޭ.ް
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ކަންކަމޭ.ްްވަނަްއަހަރުގެްަބޖެޓުންްވެސްްނުފެނިްދިޔުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުީރގަިއްެވސްްފެނިފައިްހުރ2113ްިއަދިް

ް ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ، ްދާއިރާަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްނޫނޭ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެްނ ްއަހަރު ްމި ވަނ2114ްްައެީއކީ،

ް ްެއގޮތުން ްހުރި. ްއެބަ ްހިމެިނފައި ްކަންަތއްތަކެއް ްހުްއޓިފަިއ2111ްްއަހަރުގެ ްފަށައި،ްގަުމގައި ްމަސަްއކަތް ްއަހަރު ވަނަ

ްނިންމުމަް ްއިމާރާތް ްކޯޓު ްހުރި ްފައިާސ، ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްހުރި.2114ްްށް ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްބަޖެުޓގައި ްއަހަރު ވަނަ

ނޑ2114ްްުހަމައެހެންމެ،ްގަމުގައިް ވަނަްއަހަރުްމިސްކިތެއްްއިމާާރތްކުރުމަށްްޓަކައިްފައިސާްހިމެނިފައިްހުރުމަކީްއަޅުގަ

ްމި ްފަށައި ްުކރިން ްގަމުގައި ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްއެގްރިކަލްޗަުރްނިހާޔަތަށް ްހުރި ްނުނިމި ހާހިސާބަށް

ްއަހަރު؛ްއާދެ!ް ްމި ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ނުޑ2114ްްސެންޓަރު ްހިމެނިފައިވާތީ،ްއަުޅގަ ްފަިއސާ ްބަޖެޓްގައި ްއަހަރުގެ ަވނަ

ްވެފަ.ް ްވަނީ ްގިނަދުވަސްތަކެއް ްވަރަށް ްއަޅާނުލެވި ްޒުވާނުންނަށް ްފަދައިން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއުފާކުރަން. ވަރަށް

ްޭއގ2118ްްެ ްވެސް ްދިޔައިރު ްމިހާތަނަށް ްމަަސއްކަތް ްހުރިްސްޓޭޓިއަމްގެ ްފަށާފައި ްއިމާރާތްކުރަން ްގަމުަގއި ްއަހަރު ވަނަ

ވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓްަގއިްސްޓޭޓިއަމްްނިންމުމަށްްޓަކަިއ2114ްްފަހުންްއެއްވެސްްމަަސއްކަތެްއްނުކުރެވިްހުރުމާްއެކު،ް

ްއުފާކު ްއަުޅަގނޑު ްހިމެނިފައިވާތީ ްމަރުކަުޒްފައިސާ ްުޒވާނުންގެ ްޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ްމިހާރު ްއެހެންމެ،ްގަމުަގއި ރަން.ްހަމަ

ް ްބަޖެޓުަގއި ްފަިއސާ ްއަދަދެއްގެ ްބޮުޑ ްޓަކައި ްހަމ2114ްްަތަރައްޤީކުރުމަށް ްވެސް ްހިމެނިފައިވާކަމީ ްއަހަުރގައި ވަނަ

ްުދއް ްހުރި ްގަމުގައި ްިމހާރު ްބަނދަރަކީ ނޑީ ްތު ްގަމުގެ ްކަެމއް. ްއުފާކުރާ ްއުޅަނދުފަހަރަށްްއަޅުަގނޑު ްެއއްެޗއްސަށް، ވާ

ްބަނދަރަކަށްް ްވަނީ ްގަމަށް ްއޮންނާތީ ްފުރިފައި ްބަނދަރު ްއަބަދުެމ ްބަނދަރަކަށްވެފައި ްުކޑަ ްވުރެ ްވަރަށް ވަދެނިކުމެވޭ

ް ްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު، ްބޮޑުކުރުމުެގ2114ްްބޭނުންވެފަ. ްބަނދަރު ްުނވަތަ ްބަނދަރެއް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަުރެގ ވަނަ

ްވަރަށްްއުފާކުރަން.ްހަމަްއެހެންމެ،ްގަމުގެްމަގުތަކުގެްމައްސަލަްައކީްނިކަންްމަޝްރޫޢެއްްހި މެނިފައިްވާތީ،ްއަޅުަގނޑު

ްއޮންނަނީވެފަ.ް ްމި ްކަމަކަށް ްދަތި ްއަނދަގޫ ްވަރަށް ްބެލެހެއްޓުމަކީ ްމަރާމާތުކޮށް ްމަގުތައް ްއެއް.ްތާއަބަުދމެ ްމައްސަލަ ބޮޑު

ްކޮންމެ ްހެދުމަކީ ްަމގުތަްއ ްގަމުގެ ްއޮންނަްއެހެންކަމުން، ްއަށް ްފޮނަދޫ ްގަމުން ްމިގޮތުން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހިފައިވާ ހެން

ނުޑ2114ްްލިންކުރޯޑްްރަނގަޅުްފެންވަަރަކށްްހެދުމަށްްޓަކައި،ް ަވނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއިްފައިާސްހިމެނިފައިވާތީްއަުޅގަ

ްހިލޭ ްޗައިނާްސަރުކާުރގެ ްމަޝްރޫޢަކީ ްމި ްދަންނަވަން.ްއަދި ްވާހަކަ ްއުފާކުރާ ްމަޝްރޫޢަކަށްްްނިހާޔަތަށް ްހިންގޭ އެހީަގއި

ްއެހެންކަމުން،ް ްދަންނަވަން. ްވެސް ްވާހަކަ ްއޮތް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްުއއްމީދު ްނިމިގެންދާނެކަމުގެ ްމަސައްކަތް ްމި ވުމާއެކު

ްކަމުަގއ2114ްްި ްބަޖެޓެއް ްފުރިގެންވާ ްުއއްމީދުން ްއަށް ްދާއިރާ ނުޑގެ ްވެްސ،ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަީކްހަމަގައިމު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާަހކަްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ދަންނަވަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި އްޔާ

ްދާއި ްކުޑަުހވަދޫ ްއެއަށްފަހު، ްމަނިކަށް. ްމޫސާ ްއެއަށްފަހު،ްމެންބަރު ްއާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ
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ްނާޒިމުް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާޫދ ްއެއަށްފަހު، ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްގެންދަނީ ްމި ްދަންނަވަމުން ްނަމަށް ްތިން ްުކރިއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފުުރޞަތުއަރުވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ްއޭރުްންރަޝާދަށް .

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްފަސޭހަފުޅުވާނެތީ. ްާހޒިރުަވޑަިއގެންތިއްެބވުމަށް ްޖަލްސާގައި ްކޮޅުގައި ްމި މެންބަރުން

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްގަމުްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްް ނޑުެގްކުރިންްވާހަަކްދެްއކި ަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއިޙްތިރާމާެއކީަގއިްޝުކުރުދަންނަވަން.ްެއީއ،ްޢަބްދުލްްޔޫސުފް ޣަފޫރުްފާޅުކުރެއްވިްޚިޔާލުަތކަށްްއަުޅގަ

ް ްމި ްވަދެ، ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްމި ްހައްދުންމަތީްއަޅުަގނުޑ ްހިމެނޭ ްާދިއރާގަިއ ްތަމްސީލުކުރި ތަނުގަިއ

ްވިދާުޅވުންތަކަީކް ްވިދާޅުވި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްތަރައްޤީ ްކުރިއެުރމާއި ްދާއިރާގެ ްއެ ްވާތީ ްމެންބަރަކަށް ްދާއިރާގެ ހިމެނޭ

ްމި ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްެއކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްއުފާކުރާ އަހަރުެގްްއަޅުަގނޑު

ްފަށަިއގެންް ްސަރުކާރުއްސުރެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްޕްޮރޖެކްޓުތަކަކީ ްަބއެއް ްވިދާޅުވި ްކަމަށް ްަކނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓްގައި

ްމަގުހެދުމާިއް ްއޭގެތެޭރގައި ްކަންކަން. ްބައެއް ްހުރި ްޖަހާފައި ްބަޖެޓުތަކުަގއި ްގެންގޮސް ްވަކާލާތުކުރަުމން ްޓަކައި އެކަމަށް

ްބަެއއް ްނަރުދަމާެގ ްއޮްއވާްްގަމުގެ ްހުއްޓުަވއިލާފައި ްެއކަންަކން ްސަުރކާރުން ްަބޣާވާތުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ކަްނތައްތަކަީކ؛

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްސަރުކާރަށް ްމި ްވެސް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްފެށީތީވެ ްއެކަން ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާބީ ްވެސް އަނެއްކާ

ނޑުމެންްމިްަތނުގަ އިްަދއްާކްމީްައޅުަގނުޑެގްމަޢުލޫމާތުްކުށްްކަމަށްްނުާވްއާދެ!ްދިވެހިާރއްޖޭގެްބަޖެެޓއްެގްވާހަަކްއަުޅގަ

ް 9ްްނަމަ ްއަހަރު، ްމެންބަރުންގ9ްްެވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްދެކެވެނީ. ްމި ްވާހަކަ ްތަނުގައި ްމި ްބަޖެޓުގައި ަވނަ

ޑަކަށްްބަޔަކުްފާޑުީކްއަސްލުްވާޖިބުްއެްބޭފުޅުންްައދާކުރައްވާްމިްނވަރާއިްދާއިާރާއްދޭތެރޭގައިްކަންކުރާްގޮތްްިކތަންމެްބޮ

ްޕާޓީއެްއގަިއް ްސިޔާސީ ްޮކންމެ ްއެނގިގެންދޭ. ްތަނުން ްޮބޑު ްވަރަށް ްހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި ްބަޖެޓު ްވިޔަސް ކަމުގައި

ްމީހެްއެގް ްނުބަލައި،ްއެ ްޕާޓީައކަށް ްދެެކވެމުންދަނީ ްބަޖެޓުެގްވާހަކަ ްިވޔަސް ްފިކުރެްއގަިއްހުރިކަމުގައި ހުއްޓަސް،ްކޮންމެ

ްއޮން ްއަށް ްއަޅުަގނުޑްދާއިރާ ްގޮތެއްަގއި ްޖުމްލަ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްވާތީވެ ްކަމަށް ްލޯތްބަކުން ްއިޙްތިރާމަކާއި ނަ

ްގޮތުންް ްދިމާކުރި ްކަން ްމީ ްމިއަދު ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްގިނައި ްއެންމެ ްަރއްޔިތުން ްއަދި ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްެއްއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްިއސް ްއެންމެ ްިސޔާީސްޕާޓީގެ ްާތއީދުކުރާ ން

ް ްދުވަސް.ްމީގެ ްެއއްބަިއަވންތަކަމުގެ ްމީ ްމީ.ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްެއކަކު ްހުރި ްއަށ9ްްްމަޤާމުގައި ްާރއްޖެ ްކުރީަގއި އަހަރު

ްއިންތިޚާބީް ްރާއްޖޭގެ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކަވމުން ްއިޙްިތފާލެއްގައި ްބޭއްވުނު ްމިއަދު ްުގޅިގެްނ ްސުނާމީއާ އެރި

ްެއއްބަިއވަންތަކަާމއިްރަ ްހޯދައިދެވޭނީ ްކުރިއެރުން ްއާއި ްަތރައްޤީ ްރައްޔިތުންނަށް ްވަނީ ްވިދާުޅެވފައި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކަމަށް.ް ްދޫދީގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްގޮތުން ްއެހެން ްއަދިވެްސ ްމަޖިލީހާ ްނެރިެގންކަމާ، ްކުރިއަށް އެުކވެރިކަން
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ްއެގޮތަ ްތިބީ ްމި ްވެްސ ްފުރަތަމަ ްނަަމްއަޅުަގނޑުމެން ްފަށައިފި ްކަންކުރަން ްހެޮޔގޮުތގަިއ ްސަރުކާރުން ްނިންމަިއގެން. ށް

ްޓަކަިއް ްެއކަމަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަތަކުން ްނާޅާނަން.ްޑިމޮކްރެޓިކު ްހުރަހެއް ްތަރައްޤީއަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްގެންދިއުން. ްތަަރއްޤީކޮްށ،ްކުިރއަށް ްރާއްޖެ ްކަަމކީ ްއަބަދުވެްސްކުރާ ްތިބީްވަކާލާތު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކައި ކަމަށް

ް ްކެރިގެން. ްމިހާރުގ2118ްްެފިސާރި ްަބދަލުވެގެންދިއުމުން ްސަރުކާރަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްޢަބްދު ްހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްމެންބަރުންްهللا ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއަދި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ޔާމީން

ްޕާ ްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުއްތުރާ ްުކރި ްއިހާނާތާއި ްކުރި ްަސރުކާރަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްނުވަތަ ްއަށް ޓީ

ްެއް ްއެކަަމކު ްމެންބަރެއް. ްގްރޫުޕގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްައޅުަގނޑަީކ ްއޭުރ ްބަލަހައްަޓިއގެން. ްހުރިން ތަނުގައި

ްވެ ްމިއަދު ްމިތިބީ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިދިކޮޅަށް ްމިއަދުްދުއްތުރާތަކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްދޭން. ްބަޖެޓު ްމި ސް

ްހިފަހައްޓާް ްޑިމޮކްރަސީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކ ްކޮށްދޭން. ްކަންތައްަތްއ ްރަނގަޅު ްގެންނަ ްސަރުކާރުން ްތިބީ ްމި ވެސް

ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްެއކަމަކީ ްަބއެްއ. ްވެސް ްފުއްދާ ްވަޢުދު ްވާ ްއަދި ްބައެްއ. ްަވޢުދުވާ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ޓަަކިއްްބައެއް.

ްމީހުންގެް ްތަމްސީލުކުރާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަބަދުވެސް ްާވނަމަ، ްކަމަށް ްދެކޭ ްދައުލަތް ްަކމަށް ްކަމެއް ްހެޔޮ ްއޮތް ކުރެވެން

ނަޑީކް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްިމއަށްފަހު ްހުރި. ްއެބަ ްވާހަކަަތއް ްދަްއކާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ފަރާތުން

ްބޮް ްވަރަށް ްއަންނަ ްހުޅުހެންވޭުރްއާބާދުވަމުން ްމީހެއް.ްއެއީ ްތަމްސީލުކުރަމުންދާ ްމާލެ ްާރްއޖޭގައި ްމި ްސަރަހައްދެްއގައި ޑު

ްއަދިް ްދަތުރުކުރާ ްމީހުން ްިގނަ ްއެންމެ ްގިނަ ްއާބާދީ ްއެންމެ ްރާއްޭޖގެ ްނިސްބަތްވެގެްނވަނީ ްދާއިރާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ދާއިރާ.

ްއޮ ްެއންމެގިނަ ްސަރުކާުރގެ ްމުައއްސަސާތަާކއި ްގިނަ ްއެންމެ ްއަރާފައިބާްދައުލަތުގެ ްމީހުން ްގިނަ ްއެންމެ ފީސްތަކާ،

ްއަީކް ްހުޅުމާލެ ްއަންނަ ްއާބާުދަވމުން ްއެާއއެީކަގއި ްއަދިހަމަ ްވެފަ. ްއޮތީ ްއިއްތިފާޤުން ްކަަމށް ްދާއިރާ ްހުރި ފާލަންތައް

ދާތާ.ްއަޅުަގނޑުްއެްދާއިރާްތަމްީސލުކުރަންޖެހޭްތަނެއް.ްލައްކަްުދވަސްްެވއްޖެްައޅުަގނޑުްމިކަާމްވަކާލާތުކުރަމުންްގެން

ްގޮތުަގިއް ްތަނެއްގެ ްޚިދުމަތްދޭ ްމުނިސިޕަލް ްއަކީ ްހުޅުމާލެ ްސަރުކާރަށް ްއާ ްޮގވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ އެންމެ

ހަމަޖައްސައި،ްއެްތަނަީކްކުްނފުންޏަކުންްހިންގާްތަނެއްްގޮުތގަިއްނަހަދާށޭ.ްއެްތަންތަނަށްްދޫކުރެވިފަިއްހުރިްގޯތިަތކާިއް

ްހު ްދޫކޮށްފައި ްދިރިއުޅެން ްއެްމީހުން ްޖޫރިމަނާކޮށް ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ްގެންގޮްސގެން ްކޯޓަށް ްމީހުން ްއެކި ްތަންތަނުން ރި

މީހުންގެްދިރިއުޅުންްމިއަދުްަވނީްވަރަށްްބޮުޑްބަނަކަމެްއގެްތެރޭގަ.ްެއްމީހުންްކުރިްކަެމްއްނޫންްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުް

ްބަޣާވާތްކުރު ްރާއްޖޭަގއި ްނޫން ްކުރިކަމެއް ްމީހުން ްއެ ްސަރުކާރަށްްހަލާކުވެދިއުމަކީ. ްނެތި ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ މަކީ.

ްއެތަްއް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާިއރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްއެ ްވެފައި ްނަތީޖާއަކަށް ްދައްކަންޖެހުމުގެ ްލާރި ްދުވަހަށް ދުވަހުން

ްބަހާލަ ްމުއްދަތުން ްދިގު ްބަދަލުަގއި ްމީގެ ްގެންގޮއްސަ. ްހިސާބަށް ްނަގާ ްކޯޓުން ްއެހެރީ ްމިހާރު ްގެދޮރު އިގެންްބައެްއގެ

ްހަމަގައިުމް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަޖެއްުސމަކީ ްއުސޫލެއް ްނުނެރޭނެ ްތަންތަނުން ްއެ ްމީހުންގެ ްެއ ްނަމަވެސް ޖޫރިމާނާކޮށްގެން

ވެސްްބޭނުންވާްތަނެއް.ްމިްދަންނަވަނީްކުލީގެްގޮުތގައިްއެްމީހުންނަށްްދިރިއުޅެންްދޫކޮށްފައިްހުރިްފްލެޓުތަކުގެްވާހަކަ.ް

ްސަ ްގޮތަްށ ްދައްކާ ްފައިސާ ްނޫން.ްއާދެ، ްކަމެއް ްނުކުރެވޭނެ ްސަރުކާރަށް ްލުއިދިނުމަކީ ްއެއްަޗކަށް ްދީފައިވާ ރުކާރުން
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެ. ްގޮްތތައް ްނެެރވޭނެ ްފައިސާ ްއެ ްބަޖެޓުން ްކަމަކު ްނުޖެހި ްފައިސާ ްބަޖެޓުަގއި ްޓަަކއި އެކަމަށް

ްއެނގި ްއަކީ ްފަޅުތެރެ ްހުޅުމާލޭގެ ްއާދެ، ްވަކާލާތުުކރާނަން. ްެއކަމަށް ްގިނަްއަބަދުވެސް ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ަވޑަިއގަންަނާވނެ

ްސަފާރީއަކުްން ްހުޅުމާލޭގެ ްައކީ، ްވާހަކަ ްައޑުިއވޭ ްއަބަދުވެސް ްތަން. ްއޮތް ްަތނެއްަގއި ްެއއް ްވަގުތު ްމި ސަފާރީ

ްހުޅުމާލޭގެް ްސަފާރީތަކަކީ ްހުރި ްއަޅާފައި ްފަޅުތެރޭގައި ްހުޅުމާލޭެގ ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްވާހަކަ. ްބާލާ މަސްތުވާތަކެތި

ނަށްްިވޔަފާރީގެްުއސޫލުންްބޭނުންކުރެވޭނެްތަކެިތްކަމަށްްހެދުމާ،ްއަދިްއެްަތެކއްޗަށްްއަރައިފޭބޭނެްގޮތަކާ،ްއެްރައްޔިތުން

ް ްފުރެނީ ްމި ްފަހަރު ްމި ްވަކާލާުތކުރަމުންދާތާ ްއަބަދުވެސް ްގޮަތަކށް ްމަޑުކުރެވޭނެ ްެއްއވެްސ5ްްބަނދަރު ްއަހަރު. ވަނަ

ނުޑްމިކަންްކޮށްދިނުމަށްްޮގވާލަން.ްމާލެްައކީްހަމަަގއިމުްކޮޅެްއގަިއްނުޖެހިްއެކަްންނިމިގެންދާތީވެްއާްސަ ުރކާރަށްްއަުޅގަ

ވެސްްައޅުަގނޑުްއެްދާއިާރައކަށްްނިސްބަތްވެ،ްހެްނވޭރަކީްއަޅުަގނޑުމެންްދިރިއުޅުުމގެްަދތިކަންްއޮތްްތަނަކަށްްެވގެންް

ްސަރުކާރު ްއަޅުަގނުޑގެ ްވާހަކަދެްއކުމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަތިން ްފަހަރެްއގެ ްހުރިްއެތައް ްނާދީ ްއޮތީ ްހަަމޖައްސާފައި ން

ކޮށި؛ްއާދެ،ްބްލޫހެވަންްކަމަްށްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކިޔާްސަަރހައްދުގެްެއއޮތްްކޮއްަޓކީްެއއީްމީހުންްއާބާދުކުރުމަށްްޓަކައިް

ްހު ްއެތަނުެގ ްހުްއޓުވައިލާފަ. ްވަނީ ްމިކަން ްސަރުކާރުން ްބަާޣވާތުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަްށ. ްތަނެްއ ރިްފްލެޓުއަޅައިދޭނެ

ްވާހަކަ.ް ްގެންނަ ްކޯޓު ްއެަތނަށް ްއަުޑއިވެނީ ްފަހުގައި ްހުސްކުރުަމށް ްބިން ްތަން ްއެ ްހުސްކޮްށ ްތަޅައި ޢިމާރާތްތައް

އަޅުަގނޑުމެންްއެްތަނަކަށްްޯކޓުްަވއްދާކަށްްބޭނުމެްއްނޫންްއެްދާއިާރްއަށް.ްބޭނުްނވަނީްމީހުންްދިރިއުޅޭނެްއިމާރާތެްއް

ްހެން ްމާލޭެގ ްހަމައެއާއެީކގަިއ ްެއްހެދުން. ްސޯމިލު ްކަމަށްާވ ްދާއިރާ ްއެްއ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްސަރަހައްުދަގއި ްއެ ވޭރުގެ

ްެއް ްއޮންނަނީ. ްދޫކޮށްލާފައި ްބިން ްެއ ްމާލޭގެ ްކުްނފުންޏަކަށް ްކުާރ ްިވޔަފާރި ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ްބާްއވާފައި އޮންނަނީ

ްއާބާދުކުެރވެންޖެހޭ ްޓަކަިއ ްދިރިއުޅުމަްށ ްމީހުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްާއްސަރަހައްދަކީ ްކަމަށް ްސަރަހައްދެއް ނެ

ްމިކަންް ްބަދަލުކޮށްގެން ްސިާޔސަތު ްމި ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެީކގަިއ ްއަދަބުވެރިކަމާ ްަވރަށް ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްެއްއޗެހިް ްކުރެހުންތަކާ ްސަުރކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިޖާބަދީ، ްގޮވާިލގޮވާލުމަްށ ްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ްކަމަށް ްމި ކުރުމަށް.

ްމާލޭްންްހުންނާނެ.ްތި ްމީ ްކަެމއް ްއަބަދުވެްސްަވކާލާތުކުރާ ްހަމަ ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

ްައޅުަގނޑުމެްނެގް ްނެތް. ްގޮތެްއގައި ްއެކަީށގެންވާ ްޓާމިނަލެއް ްމީހުންނަށް ްދަތުރުކުރާ ްއަށް ްހުޅުލެ ްއަދި ްއަށް، ހުޅުމާލެ

ްރައް ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއައިސް ްމީހުން ްއެ ްއަށް ްގެންދަނީްދާއިރާ ްއެ ްފައިބަމުން ްމީހުން ްހާސް ްވިހިތިރީސް ޔިތުްންދުވާލަކު

ް ްގެންދަނީ ްފައިބަމުްނ ްައއިސް ްދަުތރުކޮށްފައި ްއެއަރޕޯޓުން ްއިން ްމ2ްްިހުޅުލެ ްވާހަކަ ްމި ްމައްޗަށް. ނެޑއް ްތޮށިގަ ފޫޓު

ްއެހެންނަ ްވީ. ްމި ްދުވަހެއް ްވީހާ ްހޮވުީނއްސުެރ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްދާއިރާ ްމި ްދައްކާތާ ްމީހަކުްތަނުގައި ްއެްއވެސް މަވެސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެދެން. ްއަެނއްާކވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްޮކށްލަދިނުމަށް ްވެސް ްމިކަން ްސަރުކާރުަގއި ްއާ ްޖަވާބުނުދިނީމާ މިކަމަށް

ްަރއީސްް ްނަމަ، ްބޭނުންކުރެވޭ ްޔާމީނަށް ްަރއީސް ްގޮތަކުން ްެއއްެވސް ްކުިރއެރުމަށް. ްާއއި ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭެގ އެދެނީ

ްމިނިސް ްޓްރޭްޑ ްމީހުންްޔާމީންގެ ްވަދެއުޅޭ ްަވގަށް ްިވޔަފާރިތަކަްށ ްބޭރުެގ ްރާްއޖޭގެ ްގޮތަށް ްހުރި ަޓރުކަމުގެ

ނުޑްދަންނަންްޔާމީނަކީްެއކަންްކުރަންްނިކުމެއްެޖް އެކަހެރިކުރުމަށްފަހުގަިއްރާއްޭޖގެްިވޔަފާރިތައްްރަނގަޅުކުރުްނ.ްއަުޅގަ
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ްކޮށްފަ ްމިނިސްޓަރުކަުމގަިއ ްޓްރޭޑު ްޔާމީންގެ ްމީހެއް. ްކުރެވޭނެ ނޑަށްްނަމަ ްއަުޅގަ ްކަންަތއް ްރަނގަޅު ްބައެއް ްހުރި އި

ްވަްނނަްޑޮލަރަކީްރައްޔިތުންނަށްް ްއަށް ްރާއްޖެ ްދީފަ.ްއޭެގްބަދަލުގައި ްހަވަރަށް ްއޮތީ ްމިއަުދްމި އެނގޭ.ްާރއްޖޭގެްޑޮލަރު

ވަނީްވިއްާޔްްބޭނުންކުރެވޭނެ،ްއިޤްތިޞާދުްރަނގަޅުކުެރވޭނެްއެްއޗަކަށްްހެދުމުގެްޤާބިލުކަންްޔާމީންްގައިގައިްނެތްްކަމަށް

ްވާހަކަް ްވަރަށްގިނަ ްތަނުގައި ްމި ްކަންކަމުގައި ްމިކަހަލަ ްފާސްކޮށްދޭން. ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްގެންނަވާ، ޤާނޫނު

ްުއޅުްއވަންާޏް ްކުރައްވަން ްވެރިަކން ްހެޔޮގޮތުަގއި ްކޮށްފަ. ްކަންކަން ްމި ްއޮންނާނެ ްެއކީަގއި ްޔާމީނާ ްރައީސް ދެއްކިން.

ނޑުމެންްމިތިބީްއޭގެންްދިފާޢުވުމަށްްޓަކައިްއެގޮތަށްްކުަރއްވަްނވީ.ްކަށިމަ ިތއަޅަިއގެންްއަނިާޔކުރަންްނުކުންނަންޏާްއަޅުގަ

ްދޫކޮށް،ް ްއުސޫލު ްއެ ްނުކުންާނނަން. ްދިފާޢުަގއި ްއެކަމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަމާންވިަޔސް،ްނުވިަޔސް ްމަގުތަުކގައި މާލޭގެ

ްއިންތިޚާީބް ްއޮތް ްހޮވިފައި ްދޫކޮށް،ްރާްއޖޭގެ ްފިކުރު ްތަނެއްކަމާ،ްބަޣާވާތުގެ ްތިބި ްބަޔަކު ވެރިކަމަކީ،ްއިންތިޚާބުކުެރވިަފވާ

ްފުރުޞަތުް ްވަޒީާފގެ ްޙައްޤާއި ްވަޒީާފގެ ްއޮތް ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްކަާމ، ްަބއެއް ްއަޅާލަންޖެހޭ ރައްޔިތުން

ްބޭުރކޮ ްވަޒީފާތަކުން ްމީހުން ްވިސްނީތީެވ ްފިކުރަކަށް ްިސޔާީސ ްވަކި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ށް،ްދެމިއޮންނަންޖެހޭނެކަން

ްކަންކަންްކުރުމަކީްބަލަިއގަންާނނެްކަމެއްްނޫން.ްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރިއްޔާ..

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއަށްފަހުް ްއާމިރަށް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ްއެއަށްފަހުްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެ

ްއަޅުަގނުޑް ްޤަސަމަށް ްމުޙަްއމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތިނަދޫ ްއެއަށްފަހު ްރަޝާދު. ްނާޒިމު މެންބަރު

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ް

 ެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް

ް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަރުކާރެއ2114ްްްޝުކުރިއްޔާ ްއާ ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓު ްައހަރުގެ ވަނަ

ްއިޞްލާުޙކޮށްް ްނުވަތަ ްދިރާސާކޮށް، ްބަޖެޓު ްއަލުން ްސަރުކާރަށް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްގުިޅގެން އެކުަލވައިލުމާ

ް ްހުށަހެޅި ްލިބި،ްއެ ްފުރުޞަތު ްނިމި،ްއެްހުށަހެޅުމުގެ ްރިޕޯޓު ްދިރާސާކުރި ްދިރާސާކޮށް،ްއެ ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު

ްފާހަގަކޮށްފައިާވް ްެއކިެއިކްބޭބޭފުޅުން ްއައިއިުރގައި ްހިސާބަށް ްވާހަކަެދއްކުމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްމަރުޙަލާގައި ރިޕޯޓުގެ

ްަދންނަވާނީ،ްބަޖެ ްއެކު ްއިޙްތިރާމާ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްކަންތައްތަަކކީ ްމެންބަރަކަށްްއެިކއެކި ްކޮންމެ ްހަމަ ްމަރުޙަާލަގއި ޓުގެ

ނޑުްއަދިް ވެސްްއެްދާއިާރެއއްެގްޙައްޤުަތކާްުގޅޭްގޮތުންްވާހަކަެދއްކުުމގެްަޙއްޤުްލިބިގެްނވާްކަެމކޭ.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންާނނެ ްވެސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޙައްުޤ ްއެ ްވީނަަމވެސް ްހުރިކަމުގައި ްހާލަތެއްގައި ހަމަްކޮންމެ

ްނުޖެހުމަކީް ްހިތްހަމަޖެހުމާއި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއެ ޤަބޫލުކުރަން.
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ްހަމަަގއިމުް ްމީ ްކަމެއް. ްއޮްނނާނެ ްބިާނވެފަިއ ްަމއްޗަށް ްކަންަތެކއްގެ ްހާސިލުކުރެވޭ ްތެރޭން ްކަެމއްެގ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ވާނެްކަމެއްްނޫން.ްހުށަހެޅިއިރުަގއިްބަޖެޓުަގއި،ްކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްއެްބޭފުޅެްއެގްވެސްްެއއްވެސްްފަރާތަކުންްދެބަސް

ްލިބޭނެ.ްއަދިްނުވާްނަމަ،ްނުވާް ްހިތްހަމަޖެހުން ްަކންތައްތަކަށް ްހިމެނިފައިވާްނަމަ،ްހިމެނިފައިވާ ްކަންަތއްތަެކއް ދާއިރާގެ

ވަނަްމާއްދާގެްރޫޙާްޚިލާފުވ75ްްާގެންވޭ.ްޤާނޫނުައސާސީގެްކަންތައްތަކަށްްނުރުހުންްފާޅުުކރުމުގެްޙައްޤުްެވސްްހަމަްލިބި

ްމިހާތަނަށްް ްރައީސް ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހުމަކީ ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުށަހެޅޭ ްތަނަށް ްމި ްގޮތަށް ްނޫން ްމަތިން ގޮތުގެ

ައޅުަގނޑުްމިްްކުރަްއވާފަިއވާްކަެމއްްނޫން.ްެއހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްއެކަމަްށްޓަކައިްުޝކުރުްވެސްްދަންަނވާްހާލުަގއި

ްބަޖެޓުަގިއާވް ްފާސްކުރާ ްއެ ްވާންޖެހޭނީ ްބޭނުމަކަށް ްޙަޤީޤީ ްފާސްކުރުމުގެ ްބަޖެޓެއް ްމަިޖލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ދަންނަވަނީ

ްފަރާތަކަށްް ްނުދޭ.ްރުހޭ ްފެންނަމުން ްތަނެއް ްއެ ްމިއަދަކު ނޑުމެންނަކަެށއް ްއަުޅގަ ްެވގެންދިއުމޭ.ްއެހެްނނަމަވެސް ކަންކަން

ނޑުމެންެގްމިްނޫންްގޮތަކަށްްކަން ވަނަްަރއްޔިތުްނގ17ްްެތައްްމިދިަޔްދިގުްތާރީޚުގައިްކޮށްދެވިފަްެއއްްނެތް.ްއަދިްއަުޅގަ

ްފާސްކުާރް ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަުދްމި ްވެފައި،ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަށް ްއަހަރު ްފަހު ްއެންމެ ްދަނީ ްމި ްނިމިގެން މަޖިލީހުގައި

ްދަންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވީހިނދު، ްކަމަށް ްބަޖެޓު ްފަހު ްއަށްްއެންމެ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްމިކަން ްބޭފުޅުންނަށްތޯއޭ ްކިތައް ވާނީ

ްފާސްކުރާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްެއއް ްކުެރވިފަ ްއެކަމެއް ްހުރީ. ްގޮްއސަ ތަންފީޒުވެގެން

ނެތް.ްބަޖެޓުގައިްްފާސްކުރުމަކީްމާްބޮޑުްއޮއްޓަރެއްްހުރިްކަމެއްްކަމަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްމިހާތަނަކަށްްފެނިފަްއެއް

ްފެނިގެްން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެްސ ްތަން ްކުރެިވގެންދިޔަ ްކަންތައްތަްއ ްނުހިމެނޭ ްނުކޮށް، ްކަންތައްަތއް ހިމެނިފައިވާ

ްެއް ްއެކުަލވައިެލވި ްަސރުކާރެއް ްއާ ްމިއަދު ްކުރުމަށްފަހު ްކަންތައް ްބީދައިން ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ހިނގައްޖެ.

ުތގައިްތިބިްބޭފުޅުންްބަޖެޓުްެއންމެްފުރަތަމަްހުށަހެޅިްދުވަހުްއިހްތިޖާޖުކުރުމުގެްސަބަބުންްސަރުކާރުގެްއޮޕޮޒިޝަންްފަރާ

ްކަންތައްތަްއް ްބޭނުންވާ ްދާއިރާތަކަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްެއ ްއިޞްލާޙުކުރެިވގެން ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްރުހޭ ްބޭފުޅުން އެ

ްވެފަ ްމިކަްނ ްގޮތަްށ ްޢަދުލުވެރި ްއެްނމެ ްެވސް ްެއއްކޮށްްވެގެންދިަޔއިުރގަިއ ްހިތާމައާ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަ ްނެތް ިއ

ްއެކުެލވިގެްނވާކަންް ްގޮތަށް ްބޮުޑވާ ްފުރުޞަތު ްބޭފުޅުންނަށް ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީެގ ްކަމަީކ، ްދެްނނެވި ްމި ްއެހެން ދަންނަވަން.

ނަޑީކްވެސްްާދއިާރގެްތަރައްީޤްާއިއްކުރިއެރުމަ ށްްވަރަށްްބޮޑަްށްފާހަގަވާްކިތަންމެްކަންތައްތަެކއްްމީަގއިްހުރީމަ.ްއަުޅގަ

ް ްމިދިޔަ ްދާއިރާަގއި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ްކަންތައްތައ2113ްްްބޭނުންވާ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގިއ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއަިދް ްކަެމއް. ްގޮވައިލާ ްހަމަ ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްެއންމެ ްސަރުކާރަށް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއެއީ ކޮށްދިނުމަކީ

ްހުށަހެޅިއިރުް ްބަޖެޓު ްމިނިސްޓަުރްޚާއްޞަކޮށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްވާހަކަ ްކަމުގެ ްމުހިއްމު ްެއއްފަސްކުރުމުގެ ްއާބާދީ ގައި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްދާއިރާަގއި؛ްއަޅުަގނޑު ްމި ްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ދައްކަވާަފިއވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުްެއންމެްބޮޑަށްްއާދޭސްކުިރްެއއްްދާއިރާގެްާމއެނބޫދޫގެްނަރުދަާމްއަީކްމިދިޔަްއަހަރުްބަޖެުޓގެްތެރޭގަ އިްވެްސްއަުޅގަ

ްދަތިތަެކއްް ްއެތައް ްރަްއިޔތުންނަށް ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްޤާއިމުކުެރވިފައި ްނިޒާމު ްަނރުދަމާ ްއަީކ ްމާއެނބޫދޫ ކަންތައް.

ްގޮވާލަން ްމިހާރު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްަފސްކުރުމަށް، ްއާބާދީ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްތަނެއް. މާއެނބޫދޫގެްްކުރިމަތިވަމުންދާ
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ްބަޖެުޓގެް ްނަމަވެސް ްޒާތަކަށް ްކޮންެމވެްސ ްއެދޭއެދުމެކޭ. ްބޮަޑށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ނަރުދަމާ

ނުޑް ތެރޭގަިއްމިހާރުްއެބަްއޮތްްއެްމައްސަލަްހިމެނިފަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިކަންްކުރެިވގެންދާނެްގޮެތއްްވެގެންިދއުމަކީްއަުޅގަ

ްކަ ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްމައުމޫނުެގްވަރަށް ްރައީސް ްހިންގުމަށް ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްއެއްފަްސކުރުމުގެ ްއާބާދީ ްއަކީ ްުކޑަހުވަދޫ މެއް.

ްހިތާމަް ްތަނެއް.ްއެކަމަކު ްއަންނަ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޕްލޭންކުރަމުން ްފެށިގެން ސަރުކާރުއްސުރެ

ްއޮތް ްހިއްކުމަށް ްބިން ްެވސް ްބަޖެޓުަގއި ްމިއަހަުރގެ ނުޑްްއަކީ ްއަުޅގަ ްނުދިޔަކަން ްހިްއކިގެން ްބިން ްތެރޭަގއި މަޝްރޫޢުގެ

ްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްތަންޮކޅެއްްލުިއެވގެންްދިަޔއީސް.ް ފާހަގަކުރަން.ްހިއްިކގެންްދިަޔްނަމަ،ްމިްއަހަރުގެްބަޖެުޓގައި

ްކު ްކުރެިވގެްނޮގސް ްތަނުަގއި ްއެ ްމަޝްޫރޢު ްހިއްކުުމގެ ްބިން ްެވސް ްއަހަރުެގ ްމި ްައށްްއެހެންވީމާ، ްތަރައްޤީ ޑަުހވަދޫެގ

ްހަމަް ްދެކޭތީވެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގަިއ ްކަމެއް ްފަސޭހަ ްލުއި ްލިބޭނެ ްސަރުކާރަށް ްއެއީ ްކޮށްދިނުމަކީ ްކަންތައްަތއް ކުރެވޭ

ްވާނީް ްބަދަލުވެ، ްއަށް ްކުޑަުހވަދޫ ްރައްޔިތުން ްވާނީ ްދ. ްގޮވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްއެ ސަރުކާރަށް

ްބޭ ްރަށަކަްށްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްހުރި ްބަދަލުކޮށްފައި ްމިހާތަނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްައކީ ްފަިއސާ ްއެަލވަންސް ނުންވާ

ްމަތިްން ްގޮުތގެ ްެއްއގޮތްވާ ްހަމަތަކާ ްުއސޫލުތަކާިއ ްއޮންނަ ްެއ ްބަދަލުވުމަށްފަހު ްއެްއކޮށް ްރައްޔިތުްނ ްރަެށއްެގ ްއެ ވެސް

ް ްވެްސ ްފައިާސ ްެއ ްވާތީ ްަކމަށް ްއެްއ ްފައިސާ ްއަިދްދޭންޖެހޭނެ ްގޮވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދިނުމަށް ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްއިޖުތިމާޢީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީކުރެިވގެންދާއިުރގަިއ ްމިގޮަތށް ްރަށްތަކުގެ ްެއއްަފސްކުރުމަށް ްއާބާދީ ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްސަބަ ްފާހަގަުކރަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރިަކން ްމައްސަލަތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްނިކުމެދާނެ ްއާބާދީްގޮތުން ބަކީ

އެއްފަްސކުރުމުގެްރޫޙަކީްއެްަރށެއްަގއިްތިބޭްރައްޔިތުންްވަރަށްްބޮޑުްހޫނުްމަރުޙަބާްއެއްްކިޔަިއގެންްއެކަންްކުެރިވގެްން

މިްދަނީ.ްއެހެންކަމުންްއެްބޭުފޅުންނަށްްއެްދިމާވާްކަންތައްަތއްްހައްލުކޮށްްދިނުމަށްްަޓކަިއްރަށަށްްއަންނަްފަރާތްތަކަށްް

ްއިމާރާތް ްމައްސަލަްގެދޮރު ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމީ ްހުންނަކަމީ ްނުހެދި ްގެތައް ްުޒވާނުންގެ ްދިރިއުޅޭ ްރަށުގައި ކޮށްދޭއިުރގައި

ްއެހެންް ްއިޖުތިމާޢީ ްަތންތަނުން ްެއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަނމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްގިނަެވގެންދާ ްނުކުެރވި ްކަންތައް ްއެ އެއް.

ް ްވެދާނެ ްހަމަ ްކުރިމަތިެވގެންދިއުމަކީ ްއާބާދީްމައްސަލަތަކެއް ްގޮވާލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ކަމެއް.

ްކޮންމެވެސްް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރި ްނެހެދި ްގޯތިަތއް ްރަށްރަށުގައި ްކަހަލަ ްުކޑަހުވަދޫ ްތަަރއްޤީކުެރވޭ ްގޮތުން އެއްފަްސކުރުމުގެ

ްކުެރވޭ ްއެއްފަސްކުރުމަށް ްވެްސްއާބާދީ ްހެދިގެންދިއުމަކީ ްގޯތިތައް ްއެ ްދަށުން ްސްކީމެއްގެ ްތެރޭަގއިްްކަހަލަ މަސައްކަުތގެ

ްއިތުުރވެގެންދާނެް ްޝައުޤުވެިރކަން ްމީހުން ްތަނަށް ްތަރައްޤީުކރެވި،ްއެ ްވެެގންދާނޭ.ްއެތަންތަން ްކަމަކަށް ްމުހިއްމު ވަރަށް

ނޑުމެންްކަންތައްްކޮށްފިްނަމަ،ް ނޑުްހަމަގައިމުްވެސްްެދކެން.ްއާެދ،ްމިްދެންނެވިްއުސޫލުންްއަުޅގަ ކަމެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއަހަ ނޑުމެންނަްށްއެއް ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްނަމަ ްކުރެވިއްޖެ ްއެކަްނ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަހަރަށް ްއަެނއް ރުން

ްފިނޭންްސް ްވެސް ްހުށަހެޅިއިރުަގއި ްބަޖެޓު ްމި ްކުޑަެވގެންދާނެ. ްއަހަރަށް ްދުވަހަށް،ްއަހަރުން ްދުވަހުން ްބަޖެޓު ދައުލަތުގެ

ްބާރުއަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހުށަހެޅިއިރުގަިއ ްވާހަކަ.ްމިނިސްޓަރު ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްއާާބދީ ްކަެމއް ްއެއް ޅުްއވާފަިއވާ

ްބޮޑުް ްމާ ްހުރި ްކުރެވިފައި ްއަމާޒުކުރެިވގެްނ ްރަށްތަކަށް ްއެފަދަ ްއަކީ، ްހިތާމަ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް
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ްއަޅުަގނުޑްނުދެކެން.ްއެހެންަކމުންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްް ނުޑްިއޞްލާޙުގެްތ4ްެކަންތައްތަެކއްްހުރިްކަަމކަށް ްއަުޅގަ ޭރގައި

މިދެންނެވިްއުސޫލުންްދައުލަތަކަށްްނުވަތަްސަރުކާރަށްްފަޭސހަވާނެްގޮތަށްްކަންތައްަތއްްުކރެވޭނެްބަިއވަރުްކަންތައްތަެކްއް

ްކޮށްެދއްވުަމީކް ްމިކަން ްތާއީދުކޮްށދެއްަވއި ްއިޞްލާޙުަތކަށް ްއެ ްކަންަތއްތައް ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްހިމެނިފައިވާނެ. މީގެތެރޭަގއި

ްމިްްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްހަމައެާއއެްއކޮށް ްއަދި ްދަންނަވަން. ްެވސް ްވާހަކަ ްކަމެްއެގ ްއެދޭ ްއެކު ްއާދޭހާ ްވަރަށްޮބޑަްށ ހަމަ

ްކަންތައްަތކަކީް ްފާހަގަކުރެްއވި ްހުށަހަޅަމުން ްބަޖެޓު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ދެންނެވިހެން

ްވެް ްތާނގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްކަމެއް. ްއިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ސް

ްުއސޫލަީކް ްރިވެތި ްމަޝްވަރާގެ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްނިޔަތުަގއި ްކުރުމުގެ ްތަޢުރީފެއް ްބޮޑު ްމާ މަނިކުފާނަށް

ްފަދަ ްާވ ްއިބާރާތުަގއި ްއޮންނަ ްތި ްދިމާލުގައި ްއިސްތަށިފުޅާ ްމަނިކުފާނުގެ ްނަމަ ްބޭނުންކޮށްފި އިްންއަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްކަމެއް. ްކުރެިވެގންދާނެ ްކަންތައް ްރަނގަޅަށް ްނަމަ ްކޮށްފި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއޮތްކަން ްފަހަރު ްމި ްކުޑަކޮށް ްތަންކޮޅެްއ ްފުރުޞަތު ްއެ ްދަންނަވާނީ، ްއެކު ހިތާމައާ

ްެވގެންވާނެ ްކަންަތއްތައް ްއެީއކީ ްތަމްސީލުކުާރްްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްެއއް ްޕާޓީ ްމީ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްޫނން.ްމިއަދު ގޮެތއް

އަދިްރައްޔިތުްނގެްނިސްބަތްވާްދާއިރާްެއއްްތަމްސީލުކުރާްމީހެއް.ްމަޝްވަާރގެްރިވެތިްއުޫސލުްހުރިހާްކަމެއްގެްތެރޭަގިއް

ް.ްއެހެންވީމާ...އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންކުރާްނަމަްހަމަްލުއިްފަސޭހަްގޮތްތައްްއޭގެތެޭރގައިްނިިމގެންދާނެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަުރވާނީ.ް ނޑު ްައޅުގަ ްޙަސަނަށް ްރަފީޤު ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްދާ ްތިނަދޫ ްއެއަށްފަހު ްރަޝާދަށް. ްނާޒިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްފުރުޞަތުއަުރވާީނ އިރާގެްއެއަށްފަހު،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމަށް.

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ބިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓ17.9ްްުވަނަްއަހަރުގެްމިްބަޖެޓު؛2114ްް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ް

މުމަާކްހަމައަށްްގެންނައިުރަގއިްމީްމިހާތަނަށްްރާއްޖޭގައިްޕަބްލިުކްސެކްޓަރްއިންވެސްޓްމެންޓުްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްނި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެކު ްއުފަލާ ްބަޖެޓުކަން ްހިމެނިގެންދާ ްމަޝްރޫޢުތައް ްގިނަ ްއެންމެ ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ޕްރޮގްރާމުގެ

ްއަޅުަގނޑު ްިމގޮތަށް ްބަޖެޓު ްމި ްހަމައެާއއެުކގައި ްއާދެ، ްހަމައަށްްފާހަގަކޮށްލަން. ްފާސްކުރުމާ ްބަޖެޓު ްއަންދާޒާކޮްށ، މެން

ްބައެއްް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަޖެޓަށް ްއަންދާޒާކުރާ ްމި ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ދާއިރުަގއި

ްއަޅުަގނ ްއެހެންވީމާ، ްމަގުފަހިވެގެންދާީނ. ްސަރުކާރަށް ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްމި ްފާސްކޮށްދީގެން ޑަށްްބިލުތައް

އުއްމީދުކުެރވޭްގޮުތގައިްމިްކަމަށްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއެއްބާރުލެްއވުްނދެއްވާނެ.ްއާދެ،ްމިްބަޖެޓުގައިް



120 

 

ްައއިްއސަ.ްެއގޮތުންް ްަބދަލުތަކެއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްބަޖެަޓށް ްމިނިސްޓްރީތަުކގެ ްަބއެއް ްބައެއްްސަރުކާުރގެ ހިމެނޭ

ްޔޫ ްފަދަ،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިކު ްފަދަ، ްމިނިސްޓްރީ ްއެންވަޔަރަންަމންޓު ްމިނިސްޓްރީއަދި ތު

ްބޮޑުް ްމިދެންނެވި ްވަނީ ްމި ްބަޖެޓަށް ްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ްފަދަ ްމިނިސްޓްރީ ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ްއެންޑް ހައުސިން

ްުޒވާނު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމީގެެތރެއިން ްއާދެ، ްތަރުބިއްޔަތުްބަދަލުއައިްއސަ. ްތަޢުލީމާއި ްދެެވންޖެހޭ ންނަށް

ޓުްއަދިްއޭގެތެޭރަގއިްކުިޅވަރުގެްތަރުބިއްޔަތުތައްްވެސްްދިނުމަށްްޓަކައިްުޒވާނުންނަށްްމިްވަނީްއިންތިހާްއަށްްބޮޑުްބަޖެ

ްއެރީ ްސްޕޯޓްސް ްަކހަލަ ްަބއެއް ްރަށްރަށުގައި ްޮބޑެތި ްަބއެއް ްމީގެތެރޭގައި ްާއދެ! ްއިތުރުކޮށްދެްއވާފަ. ނާތަްއްބޮޑަށް

ްކަންތައްތައްް ްއިސްލާމީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޖައްސަަވއިދެްއވާފަ. ްއަދަދުތަެކއް ްއެކަށީގެްނވާ ްވަީނ ްއެ ްޓަކައި ހެއްދެވުމަށް

ްމިސާަލކަށްް ްވަނީ. ްއެ ްގެންަނވާފައި ްބަދަލު ްބޮޑު ްިމދެންނެވި ްވެސް ްބަޖެޓުން ްބޭނުންވާ ްއަްށ ްމިނިސްޓްރީ އިސްލާމިކު

ވެްސްވަެރއްެގްބަޖެޓަށްްކުރިއެރުެމއްްައއިްމިނިސްްޓރީްއެްއ.ްއެހެންނަމަވެްސްެއްހެލްތުްމިނިސްޓްރީްއަކީްވެްސްކޮންމެ

ްމާޖުކުރެވިފަ.ްއޮތްއިރުަގއިް ްއޮތީ ްމިހާރުްއެ ްބައި ްހެލްތު؛ްދެ ްޖެންޑަރްއެންޑް ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްއަކީ މިނިސްޓްރީ

ްވުރެ ްދާއިރާތަކަކަށް ްހުރިހާ ްއެހެން ްވަނީ ްމި ްސެކްޓަރގަިއ ްހެލްތު ްއެްްރާއްޖޭގެ ްދަރަޖައަކަށް ްދަށު ްނިަކމެތި ބޮޑަށް

ދާއިރާގެްޚިދުމަތްތައްްޮގއްސަ.ްއެހެންކަމުން،ްއެްކަންތައްްަރނގަޅުކުރުމަށްްޓަަކއިްވަރަށްްމުހިއްމުްބައެއްްދާއިރާތަކަށް،ް

ްކުރިއެރު ްވަރެްއގެ ްއެްއވެސް ްނެތް ްބަޖެޓަށް ްއޮތް ްއެ ްދާއިރާަތކަްށ ްފަދަ ްއޭޖެންސީ ްޑްަރުގ ްނޭޝަނަލް ެމއްްމިސާލަކަށް

ްޕީ.ޕީ.އެމްެގް ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްެއއް، ްވާހަަކ ްެއއް ްައއި ްދެކެވެމުްނ ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްއާދެ! އައިސް.

ްޓަކައިް ްގެނައުމަށް ްމުޖުތަމަޢަށް ްއަނބުރާ ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޒުވާނުންނަށް،ްޒުވާުނން ްވެްސ،ްއެންެމްބޮޑަށް މެނިފެސްޓޯގައި

ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްމަސައްކަތުެގ ްބަޖެޓެްއްކުރަންޖެހޭ ްެއކަށީގެްނވާ ްއިން ްދާއިރާ ްދެންެނވި ްމި ްދެއްިކއިުރގައި ނޑުމެން

ްރާއްޖެް ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް ްކަންޮބޑުވުން ްއެކަމުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއެއީ ލިބިފައިނެތުން

ތެރެކުރެވޭްބަނދަރުތަކުގައިްމޮނިޓަރިންްއެތެރެކުެރވޭްޑްރަގްސްްކޮންްޓރޯލްކުރުމަށްްޓަކައިްއެްދާއިާރގެްމިްރާއްޖެްއަށްްއެ

ްކުރިްން ްހިމަނުއްާވފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުރަށް ްކޮންމެވެްސްބަޖެޓެއް ްރަނގަުޅކުރެްއވުމަްށްޓަކަިއްއެަބްއޮތް މެކޭނިޒަމް

ްކުިރއެ ްެއކަށީގެްނވާ ްބަލާއިުރަގއި ްމަަސއްކަތަށް ްއާއި ްހޭދަ ްކުރަންޖެހޭ ްމިކަމަށް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްދެންނެވިހެން ރުމެްއްމި

ްބަޖެޓުންް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްހަމައެާއއެުކގައި ްކަމެއް. ްއޮތް ްކަންބޮޑުވުން ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ނެތުމަކީ

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެްސގައިްޖަލުތަކަްށްމިްދެވޭްޚިދުމަތްތައް؛ްއަނުބރާްއެްމީހުންގެްުޙކުމްތައްްަތންފީޛުކުރަމުންދާްމީހުންގެްެއް

ްމީހުން ްރިހިބިލިޓޭޓުކޮށް،ްއެ ްއޮތްއޮތުްންްމީހުން ްއިތުރުވެފައި ްހޭދަ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްމުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ

ްފަހަކަށްއައިްސް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއާދެ! ްަދންނަވާލަން. ްކަމުގައި ްކަމެއް ްއޮތް ްހިތްހަމަޖެހުން ްައޅުަގނޑު އެއީ

ނޑުމެްނގެްމެދުްފަ ންތިްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްކުދިްވިޔަފާރިވެރިންނަްށްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްހީނަރުވެ،ްވަރަށްްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްފަރާތުންް ްދައުލަތުގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކުރިމަތިވަމުން.ްޭއގެތެރޭަގއި ްދަތިތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދަނީ މި

ްސަ ްދިޔުުމގެ ްނުެދވި ްފައިސާ ްދެއްވަންޖެހޭ ްފަރާތްތަަކށް ްދެއްާވ ްޚިދުމަތްތައް ްަބއެްއ ްހުރި ްގުޅުން ްކުދިްދައުލަތާ ބަބުން
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ްދަތިތައްް ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއައީ. ްކުރިމަތިލަމުން ްދަތިތަކާ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ް ްގާތްަގނަޑކަށް ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓްގައި ްއަހަރުގެ ްިމ ްޓަކައި ްޖައްސަވާފަ.1ްްހައްލުކުރެްއވުމަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަނެއްހާ

ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމީހުންގެްްއެހެންކަމުން، ްއެ ްލިބިގެންގޮްސ، ްލުއި ްއެކަމުެގ ްފަރާތްތަކަށް ްދެންނެވި މި

ްއާދެ!ް ްކަމަށް. ްިޢޔާދަކުރެވޭނެ ްގޮތަކަށް ްހަރުދަނާ ްވެސް ްެއއަށްވުެރ ްނޫނީ ްގޮތަށް ްކުރީގެ ްއަނބުރާ ްއަލުން ވިޔަފާރިތައް

ްަސރު ްސަރުކާރުްނ ްމީގެތެރޭަގއި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާިއރުގަިއ ްމިހެން ްކުންފުނިތައް،ްއަޅުަގނުޑ ްަބއެްއ ކާރުގެ

ްދޭންޖެހިފަ.ް ްފައިސާތަކެއް ްއަދަދުތަެކއްެގ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވަީނ ްއެ ްވެސް ްކުންފުނިތަކަށް ްފަދަ ްއެސް.ޓީ.އޯ މިސާލަކަށް

ްެއް ްސަބަބުން ްއުފެދިގެންދިޔުމުގެ ްކޯޕަރޭޝަންތައް ްކަހަލަ ްބަެއއް ްމިސާލަކަށް ްކަންތަްއތަކަކީ، ްބަެއއް އޭގެތެޭރގައި

ވަރަށްްބޮޑެތިްއަދަދުތަކުންްކުރެޑިޓްްދެވުުމގެްަސބަބުން؛ްދެވިފައިްއަނބުރާްަސރުކާރުންްއެްތަންތަނަށްްއެްތަންތަނަށްް

ްދަތިތަކެއް.ް ްބޮޑެތި ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްކުންފުނިތަކަށް ްބޮޑެތި ްބައެއް ްފަދަ ްއެސް.ޓީ.އޯ ްސަބަުބން ްނުދެއްވުމުގެ ފައިސާ

ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ްމި ްދެންނެވި ްމި ްލުޔެްއްްއެހެންކަމުން، ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްއެއްޮކށް ްދިއުމާ ްހިމެނިގެން ްބައި މި

ްބަލާއިުރް ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދެން ްާއދެ! ްަޝއްެކއްނުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ްކަމާ ލިބިގެންދާނެ

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްފުވައްމުލަުކގ2118ްަވޭތުވެިދޔަ ްދިޔައިރުަގއި ްބަދަލުވެގެން ްވެރިކަްނ ްއަހަުރގެ ްފައްަޓވާފަިއްވަނަ އި

ްފާހަގަކުރަން.ް ްއެކު ްހިތާމައާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްހުރިކަން ްނުނިމި ްއަިދވެްސ ްމަޝްރޫޢުތައް ްބައެއް ްހުރި ްގޮސްފައި ނިމުމަކަށް

އޭގެތެޭރގަިއްއެބަްހިމެނޭްއެްރަށުގެްފެމެލީްއެންޑްްޗިލްޑްަރންސްްސަރވިސްްސެންޓަރ؛ްއާދެ!ްބޮޑުްދެްއިމާރާތެއް،ްެދް

ަގއިްނިމުނުވަރަށް،ްތަންްހިޔާކޮށް،ްތަނުގެްފިނިޝިންއާްހަމައަށ2118ްްްވާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްބުރީގެްހައްދަަވއިްނިންމަ

ް ްނުލިބިގެން ްަފއިސާކޮެޅއް ްމަދު ްވުރެ ްމިލިއަނަށް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްބޭނުންވާ ްއ5ްްެދިޔައިރު ްސަބަބުން ްހޭދަވުމުގެ އަަހރު

ްއެ ްމަރާމާތުތަކަކާ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއަލުްނ ްވަނީ ްއެ ްއެކަންްއިމާރާތްތައް ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަންޖެހިފަ. ްނިމުމަކަށް ކުަގއި

ްައޅުަގނޑުް ްހަމަ ްއެއީ ްއޮްތޮއތުން ްހިމެނިފައި ްއަދަދު ްދެްނނެވި ްމި ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްަބޖެޓުގެ ްއަހަރު ްމި ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްކަހަލަ ްަބއެްއ ްއޭެގއިތުރުން ްހަަމއެހެންމެ ްކަމެއް. ްާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްއެކު ްހިތްހަމަޖެހުމާ ްއެީއްްވަރަށް މަޝްރޫޢުތައް

ްކޯސްޓަްލް ްޓަަކއި ްަހއްލުކުރުމަށް ްމައްސަލަ ްރަށްގިރުުމގެ ްފުވައްމުލަުކގެ ްއަދި ްފަދަ ްިސސްޓަމު ްސުވަރޭޖު ވޯޓަރްއެްނޑް

ްމަްއސަލަތަކަށްް ްބޮޑެތި ްބައެއް ްހުރި ްމިހާރު ްފުވައްމުލަުކގައި ްސަބަބުން ްކަންތައްަތކުގެ ްބައެއް ްފަދަ ްލޯނު ޕްރޮޓެކްޝަން

ްލިބިގެން ްކައިރިްހައްލެއް ްވަރަށް ްުއއްީމދުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްޝަްއކެްއނުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްމެދުގައި ދާނެކަމާ

ްްސކޫލުތަުކގަިއ،ް ްފުވައްމުލަކުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްފެށިގެންދާނެ ްމަޝްރޫޢުތައް ްދެންނެވި ްމި މުސްތަޤްބަލެއްގައި

ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއ3ްެޚާއްޞަކޮށް ްާއއި ްއޭ.ީއ.ސީ ްކަުމގަިއވާ ްއާްސްކޫލު ްބޭނުްނވާ ްސްކޫލަށް ްހޭޒް ްއަިދ މް.ޖޭ.އެމްއާ

ްނިމިގެންް ްމިހާރު ްިވޔަސް ްއޮތްކަުމަގއި ްގޮސްފައި ްިހމެނިގެން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކުރިން ްަޓަކއި ްހެއްދެވުމަށް އިމާރާތްތައް

ްސްކޫލު ްމި ްފުަވއްމުލަކުގެ ްއެއީ ްހިމެނިފައިނެތުމަކީ، ްއޭަގއި ްޕްރޮޖެކްެޓއް ްއެއްވެސް ްދެންނެވި ްމި ތަުކގައިްއަިއއިރުަގއި

ްއުނަދގޫތަކެްއް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްކުރިމަތިެވގެންދާނެ ްހަމަ ްެވސް ްއަހަރުގަިއ ްމިއަންނަ ްހަމަ ްދަރިވަރުންނަށް ކިަޔވަމުންދާ
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ްއެްއޗަާކް ްލިބޭ ްބަޖެޓަށް ްއަންދާޒާުކރާ ްބަޖެަޓކީ؛ ްއެނގޭ ްވެްސ ްައޅުަގނޑަށް ްއާދެ! ްފާހަަގކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގަިއ

ްޚަރަދަށް ްކުރަންޖެހޭ ްއެްއޗެްއކަން.ްްސަރުކާރުން ްދެކޮުޅޖައްސަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީވވަަރކުން ބަލާއިރުގަިއ

ްބައިތަކުންް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްދޭންޖެހޭ ްއަހައްމިްއޔަތުކަން ްބޮޑަށް ްމުހިއްމުކަން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްކަމެް ްއޮތް ްކަންބޮޑުވުން ްވަރަށް ްއެއާމެދުގައި ްހަމަ ްައޅުަގނޑުެމން ްދެއްވިްއުނިެވގެންދިއުމަކީ ްފާހަަގކުރަން. ްކަުމގައި އް

ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުް

ް ްް.وبركاتهްهللاްتورحًްعهيكىްالوس  نا`. ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި 2114ްޝުކުރިއްޔާ،

ްރި ްބަޖެޓް ްއަހަުރގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްވަނަ ްސުވާލެްއ. ްހިތަށްއަަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށާއިރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަން ޕޯޓަްށ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފްލޯގައި ްމި ްީކއްުކރަންތޯ؟ ްކުރަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުސް ްބަޖެޓް ްވުެރ19ްްރައީސް، ގަިޑއިރަށް

ދަކުރަންްބަޖެޓްްބަހުސްގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިނެޓުްއެބަްހ1141ްޭދުވަސް،3ްްދުަވްސްނުވަތ2ްްަގިނަްވަގުުތ؛ްއާދެ!ް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްއެްއޗަކަށް ްއޮންނަ ްދައްކާލަން،ްޝޯކޮށްލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމައެކަނި ްބަހުސަކީ ްބަޖެޓް ްއަކީ ހިތާމަ

ްވާހަ ްދައްކަވާ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްބަޖެޓް ްވެފައިާވަކން. ްމިއަދު ކަފުޅުަތކަށްްމަޖިލީހުގައި

ްއަިލގަދަްދަލީލެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް ްއަހަރުގެްބަޖެުޓ2113ްްބަޖެޓްްކޮމިޓީގައިްރިާޢޔަތްނުުކރެވޭކަމީްމިކަމުގެ ވަނަ

ްވާހަަކ.ްމިއަުދް ްދަތި ްވޯޓުދޭން ްައޅުަގނޑަށް ްބަޖެޓަށް ްއެ ްދަންނަވާފަިއާވނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްވާހަކަދަްއކަމުން ރިޕޯޓަށް

ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން.ްްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްއެއްގޮަތކަްށ، ްވާހަކަ ްއެ ްހަމަ ޖެހުނީ

ްހާސިލްކުރަންޖެހޭނެް ްައޅުަގނޑުމެން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްބަޖެޓުން ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އިންސާނީްކަރާމާތްްރައްކާތެރިކުރުން.ްއިންސާނީްކަރާމާތްްްއެންމެްބޮޑުްއެއްްކަމަކީްއިންސާނީްކަރާމާތްްހިމާޔަތްކުރުން.

ް ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްފަދަ ްވާނަމަ،ްމި ްކަމަށް ްވާނަމަ،ްރައްކާތެރިނުކުެރވޭ ްކަމަށް 18ްްހިމާޔަތްނުކުރެވޭ ްނުވަތަ 19ްބިލިއަން

ްއަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްރަްއޔިތުންނަށް ްފައިދާއެއް ްބޭނުމެއް، ްޭއގެ ްވެސް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްހެދި ނުޑްބިލިއަނަށް ުޅގަ

ްފެހެންދޫް ްއަދި ްފުޅަދޫ ްއަތޮުޅ ްބ. ްހިމެނޭ ްާދއިރާަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ރައްޔިތުންނަކީްމިްދެންނެިވްިއންސާނީްކަރާމާތްްެގއްލިފަިއާވްބައެއް.ްއެްމީހުންނަށްްލިބެންޖެހޭްއިންސާނީްއެންމެްބޮުޑް

ްސިފައެ ްޮކންމެ ްވަނީ ްއެ ްޙައްޤު ްއެްއަސާސީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްނިގުޅައިގަނެފަ. ްކިބައިން ްމީހުންގެ ްއެ ްނަމަވެްސ އްގައި

ްުއޭޅް ްމި ްދަންނަވަްނ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކަމެއް. ްޖެހޭނެ ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދައިދިނުމަކީ ޙައްޤު

ްބަންދު ްރަށު ްޒަމާނުއްސުރެ ްރައްޔިތުންނަކީ ްފެހެންދޫ ްފުަޅދޫ، ްއަތޮޅު ްބ. ްއަކީ ްބަެޔކޭ.ްވާހަކަ ްތިބި ްބަންދުވެފައި ަގިއ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބަހުސަށް ްބަޖެޓް ްނެތް. ްފެންނާކަށް ްމަގެއް ްހައްލުކުރެވޭނެ ްތެރެއިން ްބަޖެޓް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިކަން

ވާހަކަދަްއކަމުންްވެސްްމިްވާަހކަތައްްވާނީްތަކުރާުރކޮށްްދަްއކާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބަެޖޓުންްވެސްްމިކަުމގެްހައްެލއްް
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ްތަނަވަްސކަން،ްޤާބިލުކަންްއަޅުގަް ްލަފާފުރުމުގެ ްވެސް ްަރއްޔިތުންނަކީ ްފެންނާކަށްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެ ނޑަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްމަގު ްލަފާފުރައިހެދޭނެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ްބަޔަކަށް ހުރި

ްބަޖެ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބ.ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަީކ ްވާހަކަ ްއަެނއް ްެދްއކި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގަިއ ްބަޙުްސެގ ޓް

ްއެް ްމީހުންނަށް ްދިިރއުޅޭ ްރަުށގައި ްތަޣައްޔަރުވެ،ްއެ ްއަީކްފެން ްގޮއެދޫ ްާވހަކަ.ްބ.ްއަތޮޅު ްނަރުދަމާގެ ްޮގއިޫދގެ އަތޮޅު

ްފެތުރިދާނެކަމު ްބަލިމަޑުކަމެއް ްސަަބބުން ްޭއގެ ްއަދި ްއުނދަގޫ، ްނުހަނު ްބޭނުންކުރަން ްފެންްފެން ްއޮތް ްބިރު ގެ

ްއަީކް ްވާހަކަ ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާ ްގޮއިދޫގެ ްރަށެއް.ްއެހެންކަމުން،ްބ.ްއަތޮޅު ްދިރިއުޅޭ ްރައްޔިތުންތަކެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ

ްމިކަްން ްާވއިރު، ްވާހަކަައކަށް ްދެއްކިފަިއވާ ްފަހަރަކު ްއެތައް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ތަކުރާރުކޮށް

ްމިްްއަނެއްާކވެސް ްތަކުރާރުކޮށް ްޖެހެނީ ްމި ްވާހަކަދައްކަމުން ްރިޕޯޓަށް ްބަެޖޓް ްމާފުކުރައްވާތި! ްރިޕޯޓު؛ ްބަހުސްެގ ބަޖެޓް

ވާހަކަތައްްދަްއކަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްބ.ްއަތޮޅުްތުޅާޫދގެްބަނދަރެއްްހަމަގައިމުްވެްސްމިހާރުްއެބަްއޮތްްހެދިފަ.ް

ް ްތޮށިޖަހައި ްބޭރު ްބަނދަރުގެ ްއެ ްފޭރިގަނެގެންްއެހެންނަމަވެސް ްބަޔަކު ްވަނީ ްސަރުކާުރ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނުނިމެނީސް

ް ްބަދަލުކޮށްފަ. ްއޮތްްބަޣާވާތަކުން ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްއެ ްބަދަލުކުރުމަށްފަހު ްބަޣާވާތަކުން ްފޭރިގަނެގެން އާދެ!

ްބޭ ްބަނދަރުގެ ްތޮށި ްނިމުނ2112ްުރު ްއަހަރު ްފައްޓާފަްވަނަ ްމަސައްކަތް ްއެ ްވެސް ްވެްއިރު ްއެއް ްުނވޭ ްެއްސް އަދި

ްމިއަދާ ްރައީސް.ްހަމައަށްްމަސައްކަތްކޮށްަފއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްމ2113ްްިްވެސް ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްވަނަ

ް ްއެފަދައިން ްލިެޔވިަފއިވޭ.ްހަމަ ްވާހަކަ ްތޮީށގެ ްބޭރު ްބަނދަރުގެ ްވެްސްތުޅާޫދ2114ްްދެންނެވި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްވާހަ ްވާހަަކްްަކްހިމެނިފައިްއެބަބަނދަރުގެްބޭރުްތޮށީގެ އޮތް.ްއެހެްނނަމަވެސްްއުފެދޭްުސވާލަކީްަބނދަރުގެްބޭރުްތޮށީގެ

ްކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލިެޔގެން ްފޮތްތަކުގަިއ ްނިމިފައޭްބަޖެޓު ްކޮްށ ްއޮންނާނީ ްމިއަދު ްނުކުެރިވްނަމަ ްމިކަން .

ްމިދިގުލަިއގެން ްސުވާލަީކ ްއުފެދޭ ްހިތުގައި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްްދާތީ ނޑުމެންނަށްްފަހަރު ްއަުޅގަ ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ވެސް

ްްއިދައްކައިދީފަް ްހަމައެކަނި ްމަންޒަރަީކ ްވާަހކަތަެކްއްއޮތް ްއޮތް ްދައްކާފައި ްހައްލައިލަންެވގެން ްހަްއދާލަން، ރައްޔިތުން

ްވާހަކަ ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަްތަކުރާރުކޮށްްހަމަްައޅުަގނޑުްވެސްްކަމަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ތްތެރިްްދަންނަވަން

ްތަ ްވާހަކަ ްތޮށީގެ ްބޭރު ްބަނދަރުގެ ްސުވާލުކުރައީސް،ްމި ްަވޒީރުންނާ ްދެްއވާފަކުރާުރކޮށް ްބަޖެޓުްްއިރުމުން ްަޖވާބަކީ އޮތް

ްއެްއިފޮތުގަ ްފައިސާްއޮަތކަސް ްތިމަންނަމެންނަށް ްވާހަކަދަްކަަމށް ްނުލިބޭ ްަފއިސާ ްނުލިބެއޭ. އްކަމުންދާއިރުްއެއް

ްހިތަށް ްޭބފުޅުންއަޅުަގނުޑ ްެއ ްައޅުަގނޑުމެންްއަރަނީ ްއެީހގަިއ ްޯލނުގެ ްބޭުރގެ ްމީ ްބާަވއޭ ްއެނިގވަަޑއިނުގަްނނަވަނީ ނަށް

ްއޮްކުރާ ްދެންގޮތަށް ްމި ްމަސަްއކަަތކެއްކަން. ްނެގުމަށްތް ްލޯނު ްދޭންޖެހޭްްނެވި ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ޓަކައި،

ެރިވްނދަރުގެްބޭރުްތޮށީގެްމަސައްކަތްްނުކުވެސްްމިްބަްރުނީްދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދާްހަމައަށްްއަިއއިްއެޕްރޫވަލްްވަ

ްހިތާމައާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސްްވާކަން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްފާހަގަކުރަން. ްބ.ް.ެއކު ްއެފަަދއިން ްބޯފެނާިއްްހަމަ ްތުޅާޫދގެ އަތޮޅު

ނުޑމެން ގައިްވެސްްބަޖެޓުްފޮތުްްކުރުމަށްްވޭތުވެދިަޔްދެްއަހަރުްނަރުދަމާގެްނިޒާމަކީްވެސްްޯލނުގެްއެީހގެްދަށުންްއަުޅގަ

ްމި ްައިއސް ްލިޔެަފއިާވްވާަހކަތަކެއް.ްތަކުރާުރވަމުން ްިމއަދުްްއަޅުަގނޑުމެން ްފޮުތގަިއ2114ްްއޮތީ ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ަވނަ
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ްއޮްތް ްކުރަން ްދަށުން ްއެހީގެ ްލޯނު ްބޭުރގެ ްވެސް ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްލިޔެފަ. ްަތކުރާރުކޮްށ ްވާހަކަ ްމި ވެސް

ްވެފައިް ްރައްޔިތުންްމިް،ކަމަކަށް ްމަޖިލީކަމަްށ ްއޮތްގެ ްނިމިފައި ްރުހުންދީ ްދޭންޖެހޭ ްމިކަްންްއިއިުރގަހުން ވެސް

ްުސާވލެއް.ްބ.ފަށާފައި ްއުފެދެނީ ްމި ްައޅުަގނުޑްހިތުގަިއްހަމަ ްމިފަދަްްނުވާތީ ްދޭންޖެހޭ ްުތޅާދޫެގްަރއްޔިތުންނަށް އަތޮޅު

ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތެއް ްލޯނުއުޓަކައި،ްދަްްއަސާސީ ްނުފަލަތުން ްމަސައްކަތް ްމި ްމިނަގަިއގެން ްކީްއވެާބވައޭއޮްއްާޓ ްތީ ީމް،

ްސުވާލެް ްމަަސއްކަތްއުފެދޭ ްމި ްނެތިގެން ްލާިރ ްނުކުެރވިެގންއް. ްަމސައްކަތް، ްމި ްނެތިގެން ްތިބެންޖެޭހްފައިާސ ނުކުެރވި

ްމި ްސަބަބަކީ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްްްކަމަކަށް ްކުރަން ްއެހީަގއި ްލޯނުގެ ްފަދައިން ދެންނެވި

ްލޯނުްވެފަިއ،ްކަށްމަސައްކަތަ ްމަަސއްކަްތްްނެގުމަށްއެ ްމި ްދީފައިާވއިރުަގއި ްރުހުން ްދޭންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ޓަކަިއ،

ްއޮތް ްސަބަބެްއ ްއެއްެވސް ްމިްްނުފެށޭންވީ ްމިހާރު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު އޮތްްްކަމަކަށް

ްސަރުކާޚާއިންތި ްޒުވާނުންނާބީ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްގިނަގޮްބެހޭްރަކީ ްވަރަށް ްފޯރަމްްތުން ްގިނަ ްވަރަށް ތަކުގަިއްވާހަކަތަްއ

ްވާހަކަ ްެއްއ ްދިޔަ ްތަކުރާރުކުރަމުން ްދުވަްސވަރު ްކެމްޕެއިން ްާއދެ! ްސަުރކާރެއް. ްޒުވާނުންނަށްްްދައްކާފަިއވާ އަކީ

ްވާހަކަްއިއަޅަ ްފޯްާއއިްލާނެ ްތަފާތު ްަތކުރާރުޮކށް ްވާހަކަ ްމަގުަފހިކޮށްދޭނެ ްކަންކަމުގަިއ ރަމްތަކުގަިއްޒުާވނުންނަށް

ނޑުމެންްމިްބަޖެޓުްފޮތަށްްބަލަދިޔަްވާަހކަްައޅުަގނޑުްައޑުއެހީމު.ްއެހެންނަމަވެްސްމިއަދުްއަޅުްކަމުންދައް ލާއިރުްމިްއިގަ

ްެއްއގޮތަށް ްވާހަކަަތކާ ްކުރަމުންއެްްޙަޤީޤަތާް،ދެންނެވި ްކަންަތއްތައް ްފެންނާކަން.ްއްގޮތަްށ ްނެތް ްއަުޅަގނޑަކަށް ދާތަނެއް

ްޒު ްފޮތުގައި ްބ.ބަޖެޓު ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތިން. ްދަންނަވާކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަެއއް ްނެތް ްކަންތައްތަކެއް ްވާނުންނަްށ

ކަމަށްްްޖެހޭނެްންއޮންނަް،ކަމަށްްޖެހޭނެންންނައޮޞަްކަންތައްތަެކްއްބަޖެޓުގައިްޓަކައި،ްޚާއްްްއަތޮޅުްތުޅާދޫގެްޒުވާނުންނަށް

ްާވކާލާތުކުރަން.ްއާެދ،ް ްތަކުރާުރކޮށް ްބ.ްބ.އަޅުަގނޑުމެން ްައކީ ްއޭދަފުށިް؛އަތޮޅަީކްެވސްްއަތޮުޅްތުޅާދޫ ް.ޚާްއޞަކޮށް

ްއަތޮޅުްތުޅާދޫްް.އްްއުފެދިގެންްައިއްރަށްރަށް.ްބމިްރަށްރަށަކީްވަރަށްްވަުރގަދަްފުޓްބޯޅަްކުުޅންތެރިންތަކެް،އާދެ!ްތުޅާދޫ

ދާފައިވާްޒުވާނުންތަެކއްްތިބިްރަށެއް.ްއަކީްވެސްްޤައުމީްފެންވަުރގަިއްބޭއްވިފަިއވާްމުބާރާތްތަކުގެްެޗމްޕިއަންކަންްވެސްްހޯ

ްބ. ްބ.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ްދަ ްތުޅާދޫގެ ްރައްޔިތުންްއަތޮޅު ްްބ.ް،އަތޮޅު ްރަްއޔިތުން ްތުޅާޫދގެ ރުބާންކުީރްޤުއަތޮޅު

އަހަރުންްފެށިގެންްބިންްހިއްކުމުގެްމަަސއްކަތްްކުރަމުްންްަވނ1965ްައަކީްްއަތޮޅުްތުޅާދޫްޓަކަިއ،ްއާދެ!ްބ.ްލީމަށްއުތަ

ްއަށްްބޮޑުވެްްސކޫލުްއަޅާނެްބިމެއްްްރަެށއް.ްބިންްހިއްކުމުގެްމަސައްކަތްްކުރަމުންްައއިސްްބިމުގެްދަތިކަންްއިންތިހާްއައި

ްނެތި ްޖާގަް، ްސްކޫލުެގ ްތަޢުީލމަށްއިގެ ްޤުރުބާންކުރީ ނޑު ްދަ ްތުޅާދޫެގ ްފަހުން ްއެންމެ ްއޭްދަިތވެގެން ްއާދެ! ުރގެްޓަކައި،

ް ްވަޢުދުީވ ްތެަމސ6ްްސަރުކާރުން ްހިްއކާފަދުވަހުގެ ްބިން ްުޒވާނުންނަށްްއިޭރގަ ްތުޅާޫދގެ ނޑެއް ްދޭނެއަަޅއިްޓަކައިްދަ

ްހަމައަށްްއަިއއިރުްްއަހަރު.ްއެހެންނަމަެވސްްމިއަދާްވަނ1986ްަވަނީްްކަމަށް.ްއެއީްމިްދެންނެވިްކަންތައްތައްްހިނގާަފއި

ނަމަވެސްްބޮުޑްބިމެއްްހިއްކިފަ.ްއެހެންްއިވަނީްތުޅާދޫގަްްނުވޭ.ްިމއަުދްމިްވެސްްއަދިވެސްްުތޅާދޫްުޒވާުނންނަށްްލިބިފައެއް

ްހަދަ ނޑު ްމިއަދާއިދަ ްސަުރކާރެްއ ްމިްލާނެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއަިއއިރު ްަރއީސްްހަމައަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނވެފަ. .ްވަނީ

ްއުއްމީުދތައްްޙަޤީޤަ ނޑުމެންނަްހިނދުތަކަށްްހަދައިދޭްަވސީލަތަކަށްްވީބަޖެޓަކީްރައްޔިތުްނގެ ށްްވެސްްިމްބަޖެޓުންްއަުޅގަ
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ނޑަށްްއުނަދޫގްނެތުމާްއެކުްމިްބަޖެޓަށްްވޯޓުންްތަންްފެންނަްމިދެންނެވިްއުއްމީދުތައްްޙަޤީަޤތަކަށްްހެދޭ ިދނުމަކީްއަުޅގަ

ްލާނަންްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއިންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމަްކަމުަގއިްދަންނަވަމުްކަމެއް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިޝުކުރިއް ްިމހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްއަހިސާބުްާޔ ްވަގުޞްން ްނަމާދު ްމެދުަކނޑަްރު ްަމސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ލާނީ.ްއިތަށް

ް ްފަށާނީ ްމަސައްކަތް ްއަލުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ 3:55ްް،ްއެހެންވީމާް.ަގއ4:11ްްިދެން ޢާއްމުްއަމީންް؛އަޅުަގނޑުމެންްގައި

ް ްޖައްަސވާނެ. ްކ4:11ްްުރަނގަބީލު ްފަށަިއގެން ްޖަލްސާ ްކުރިަގއި ްނިންމާލުމުެގ ްގެންދާނީ. ްންރިއަށް ަކނޑާލުމުެގްމެދު،

ްކޮމި ްމަޖިލީހުގެ ްއިޢުލާންކުރިން ްބަދަލެއް ްއައި ްމަސްޓީތަކަށް ްބަލާްއޫކޮށްާލނަން.ްސަރުކާރުގެ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ލިްއޔަތު

ްހިމެނިވަަޑިއގެންނެވިް ްޢިއްޒަް،ކޮމިޓީގައި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުކާށިދޫ ްޖާބިރުهللاްތްތެިރްމެންބަރު ްކޮމިޓީގެ ްއެ އަށްްްބަދަލުގައި

ްއެދިްއެމް.ޑީ.ޕީެގްޕާލިމެންޓްރީް ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން

ްފޮނުއްވާަފއި ްސިޓީ ްްގްރޫޕުން ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ 2ް-29ވާތީ ް)ނ( ްއެްގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ކަންްަގއިވާ

ްއިޢުލާންްްއަޅުަގނޑު ްެއގޮތަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްމި ްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ31ްްކުރަން. މިނެޓުގެ

 ްްްްعهيكىްالوانس  وަގއި.4:11ްްއަޅުަގނޑުްއަރުވާނަން.ްއެއަްށފަހުްމަސައްކަތްްްފަށާނީް

 

ް]އަށ16:11ްްްއިްނ15:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ْحًنِ ްهللاِ ްبِْسىِ  ِحيىِ ްانرَّ ްانرَّ .ް ްގެްނދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަހަރަށ2114ްްްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ވަނަ

ްދަޢުލަ ްދިރާާސކުރައްްލަފާކުރާ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓް ްްވައިތުގެ ްބަހުސްނިންެމވި ްރިޕޯޓަށް ްމިްގޮުތގެ ކުރުން.

ްވަނީްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމަށް.ބަހުސްގައިްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ْحًنِ ްهللاِ ްبِْسىِ  ِحيىِ ްانرَّ ް.وانًرسهينްاألنبياءްأشرفްخاتىްعهىްالووانس  ްالةوانص  ް.انعانًينްرب  ްهللްانحًد،ްްانرَّ

ްރައީސް،ް.ްްޝުކުރިأجًعينްوصحبهްآنهްوعهى ްިޢއްޒަތްތެރި ްލަފާކުރާްދ2114ްައްޔާ ްއަހަރަށް ްބަޖެްޓްލައުވަނަ ތުގެ

ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރާ ްފަހަރަށް ްވަނަ ްތިން ްފޮނުވި،ްށްޢާކޮމުރާޖަން ްތަޅުމަށް ްމިްނިންމައި ްްބަޖެޓު ލިއަްންބ17.95ްިވަނީ

ްބަދަލުވެފަ ްއަށް ްރުފިޔާ .ް ްދިރާސާއާދެ، ްބަޖެޓު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްބުރަްއަޅުަގނޑު ްކުރެއްވި ްކޮމިޓީން ކުރެްއިވ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްމަސައްކަތްތަކަށް ްޝުކުރުްޓަަކއި ްބަޖެޓުެއކު ްޚާއްަޞްގޮެތްއގަިއ ްއަިދ ްބަޖެޓުްްދަްނނަވަން. ްކޮމިޓީން

ްަމރުޙަލާގައިދި ްތިން ްކޮމިީޓގެ ްދާއިރާއާްރާސާކުރާ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމަޝްރޫޢެއްްވެސް ްއެތަްއ ާޚއްޞަކޮްށްް،ގުޅުންހުރި
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ްޕީ ްކަމަށް ްހިމެނުއްަވއިދެްއވި ްވަރަްށް.އެސް.ައއި.ީޕގަިއ ްއިބްރާހީމަށް ްާޤސިމް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީެގ ްބަޖެޓު ަޓކަިއ

ްުޝކުްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްރައީސް.ްދަންނަވަން.ރުއެކު ްދިމާްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެންެމްތިނަދޫގެ ވެފައިވާ

ްދަތި ްއެއް ްބޮބޮޑު ްފެން ްތިނަޫދެގްމަގުތަކުަގއި ްހިނގާކަމަކީ ްމޫސުމްގައި ްިވއްސާރަ ްދަތިވާވެްބިނގާޑުވެ ދަިތވުމުގެްއުޅުމަށް

ްހަމައެ ްއަދި ްނިޒާމުގެމައްސަލަ. ްނަރުދަމާ ްތިނަދޫ ްނަރުްމައްްހެންމެ، ްތިނަދޫގެ ްސަލަ. ްނަރުދަމާއެއްްދަމާގެ ވާހަކަ

ްޤާއިމު ްދައްކާތާ ްވާހަކަ ްހަކުރާނެ ްެވއްޖެ. ްއަހަރެއް ްނުފެނިފައެތަކެއް ްވަނީ ްއަިދވެސް ްއަހަރުގ2114ްްެް.އްލެއް ވަނަ

ނޑުގެްއާދޭހަްންްުރފިޔާްވަނީްަކނަޑއަުޅއްވާފަ.މިލިއ9ްަބަޖެޓުަގއިްތިނަދޫެގްމަގުހެދުމަށްްްދައުލަތުގެ ކީްތިނަދޫެގްައޅުގަ

ތިނަދޫް،ްއާާރސްތުކޮށްްއެްަމގުތައްް،ކޮށްށްްތިނަދޫގެްމަގުަތކުަގއިްހިނގާބިނާގވެުއޅެވޭނެްވަސީލަތެއްްޤާއިމުްރައްޔިތުންނަ

އްޓަވާފަިއާވްއަހަރުްތެރޭގައިްފަްއަދިްހަމައެހެންމެްމިްްެދއްުވމަށް.ވޭނެްގޮތެއްްހައްަދވައިުއޅެރައްޔިތުންނަށްްހިނގާބިނގާވެް

ްނަރު ްނިޒާމުދަތިނަދޫ ްމާ ްފުރިހަމަކޮށްދެްއވައިްމަގެ ްވެސް ްނިާޒމު ްފުިރހަމަކޮށްދެއްވަިއްނަރުދަމާ ްއަހަރު ްއަންނަ ސައްކަތް

ް ްތަޣައްޔަރުމިހާރު ްފެތިނަދޫގައި ްއަންނަ ްހޯދައިވަމުން ްހައްލެއް ްއަށް ްފަށަލަ ްބޮުޑްން ްވަރަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ދިނުމަކީ

ް ްއެހެންކަމުން، ްއާދޭހެއް. ްކަންކަން ްއެންމެހައި ްއާދޭހާްމިމި ްވަރަށް ްްއެދެނީ ްމި ްއެކު ްކޮމި ށްދިނުމަށް.ްކަންތައްތައް

ްވެފަިއވާްެއއްްވަޢުދަކީްތިނަދ2119ްޫމިްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ްިއންތިޚާބުގައިްައޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑު ަގއިްވަނަްއަހަރު

ްމަރުކަޒެްއްޤާއިމު ްތަމްރީނުކުާރނޭ ްވަޢުދު.ްމަސައްކަތްތެރިން ްވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްފުރުޞަތުގަިއްއެމް.ޑީ.ީޕްކޮށްދޭނެ މި

ނޑުްމިދެންނެވިްވަޢުދުްފުއްދުމަށް ްދެްއވިްކަމަށްްޓަކަިއްއަޅަންޖެހޭްއިމާރާތުގެްމަސަްއކަތްްފައްޓަަވއިްސަރުކާރުންްއަުޅގަ

ްސަރުކާރަާށ، ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްްޓަކައި ްނަޝީދަށް ްރަީއސް ްޝުކުރުްެއކުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާޚާއްޞަކޮށް އަދިްދަންނަވަން.

ްންމިލިއ8ްަޓަަކއިްްކޮށްދެއްވުމަށްފުރިހަމަމިދެންނެވިްމަޝްރޫޢޫްވަނަްއަަހރަށްްލަފާކުރާްބަޖެޓުގައ2114ްްިހަމައެހެންމެް

ް ްހިމަނުއްވައިރުފިޔާ ްަރީއސް ްއަދުގެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްދެްއވާފަިއާވ ްފިނޭންސްްރައީސް ްހަމައެހެންމެ، ްއަދި ްވެސް ޔާމީނަށް

ވަނަްއަަހރުްބަޖެޓުގެްޕީ.އެސް.އަިއ.ޕ2114ްްީދަންނަވަން.ްުޝކުރުްްއެކުްޖިހާދަށްްވެސްްިއޚްލާޞްތެރިކަމާްމިނިސްޓަރު

ްކޮށްްްބަޔަށް ްއިތުރު ްއައިސްއަޅުަގނޑު ްތިނަދޫ ްފައިވާ ްހޮޕްލާންޓު، ްރީޖަނަލް ްތިނަދޫ ްޕްރައިެވޓް ޮކޓަރި،11ްްސްޕިޓަލްގެ

ްރީޖަނަލް ްއެމްބިއުްތިނަދޫ ްބޭނުންވާ ްއަރިހުްލާންްސ،ހޮސްޕިޓަލަށް ްޖިހާދު ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް އަޅުަގނޑުްން

ްމިްދުލުވެރިކަމާޢަ ްއެމްބިއުލާްއެކު ްބޭނުންވާ ްހޮސްޕިޓަލަށް ްރީޖަނަލް ްތިނަދޫ ްހޯއްދަވައިެދއްަވއި،އެެދނީ ތިނަޫދްްންސް

ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްމަސައްކަތ11ްާްރީޖަނަލް ްޢަމަލީ ްްޮކޓަރީގެ ްތިނަދޫގެ ްހަމައެހެންމެ ްއައިސްޕްލާންޓުވީރާނާައދި ްވަމުންދާ

ްީވއެން ްމަސައްކަތް ްޖެޓީގެ ްއަވަހަކަށް ްހަމައެހެންމެްދެްއވުމަށް.ފައްޓަަވއިމެ ްމިއަހަރު،ްއަދި ްހިމަނައިްްމިއާއެކު ބަޖެޓުގައި

ހޯލްގެްމަސަްއކަތްްއަންަންކްާލސްރޫމާއިްްސކޫލ12ްްމަރުަކޒަށްްޭބނުންވާްްލީމީވާްގދ.ްއަތޮޅުްތައުކުެރވިފައިްކޮންޓްރެކްޓު

ނޑުެގްވަރަށްްޮބޑުްދެކެންްދެއްްޓަަވއިޭރގަިއްޢަމަލީްމަސައްކަތްްަފއްއަހަރުގެްތެ ބޭނުންވާްވަރަށްްބޮުޑްވުމަކީްެވސްްއަުޅގަ

ް ްޔަީޤންހުވަފެނެއް. ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތްތައް ްމިދެންނެވި ްތެޭރގައ2114ްްިކުރަން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ންނަށްްއަމާޒުކުެރވިގެންްުޒވާނުކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުަގއިްލަފާވަނަްއަހަރަށ2114ްްްމަސައްކަތްްފެއްިޓގެންދާނެްކަމަށް.ް
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ްހިމަނާފ326ްަ ްވަނީ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްބަޖެޓުގައި. ްމިއަހަރުގެ ްއެދުމަކީ ނުޑގެ ްހަމައެހެންމެ،ްް،ހިމަނާފައިވާްއަޅުގަ އަދި

ްރާވާފަިއވާްޕްލޭނާްއެްއގޮތަށްްްކުރުމަށްޒޯްންސްޓޭޑިއަމްްތަރައްޤީްވެސްްހިމަނާފައިވާްތިނަދޫްްބަޖެޓުަގއިްމިއަންނަްއަހަރުގެ

ްތަރައްޤީކޮށްްތިނަ ްސްޓޭިޑއަްމ ްޒޯން ްދޫ ްކުިޅވަރު، ްުޒވާނުންނަށް ްވަސީލަތްަތއްްުކޅެއެތަނުްނ ްޒަމާނީ ވޭނޭ

ްއެދޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޤާއިމުެވގެންދިޔުމަކީ ްއޭ.އެފް.ބީއެދުމެއް. ްހަމައެހެންމެ، ްތިނައަދި ްލިބިފައިވާ ްލޯނު ްބިމާްގެ ްހިއްކި ދޫ

ބެޭހްްގެްކަމާޓަކައިްދައުލަތުްްކޮށްދިނުމަށްްދާއިމީްހައްލެއްްހޯދުމަށްވާްމައްސަލަްަހއްލުއްުދގައިްފެްނބޮޑުގުޅިފަިއވާްސަރަހަ

ްއަުޅަގނޑު ްއަރިުހގައި ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްފަރާތްތަކުގެ ްއެދެނީ ްވާްމި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްކުރުއެކު ކޮށްލަން.ްހަަކްމިހާހިސާބުން

ްދުޢާ ްޛަްއަޅުަގނުޑގެ ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއެްރީޢާއަކީ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްރައްޔިތުއިން ްއުފާންމެހައި ގަތިކަންްފާންނަށް

ްދުޢާކޮށްމިންވަރު ްްދެްއވުން.ްއަޅަމެްނގެ ްއަޅަމެންގެ ްވުރެއަކީ ްއަދަށް ްއަށް ްްރާްއޖެ ްމުސްތަޤުބަލެއްްއަލި ްފާގަތި ްމާ އަދި

ްالعالمين الحمد هلل ربّ وދެއްވުން.ް

 

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު

ނުޑ2114ްްރިްރައީސް.ް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެ ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުެގްބަޖެޓުްބަހުސްގައިްއަުޅގަ

ފާއިތުވިްއަހަރުްބަޖެޓުންްވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްޤާނޫނުތައްްބުނާްގޮުތންްލަންްބޭނުންވަނީްފެށުމުގެްކުރިންދަންނަވާ

ްޚަރަދު ްއެނގެންޖެހޭނެ. ްތަފްޞީލު ްގޮުތގެ ްކުރެވިފަިއވާ ްތަފްޞީލު ްދިރާސާހޯދުއެ ްބަޖެޓު ްކޮމިޓީްންމަށް ކުރިއިުރގައި

ް ްކޮށްފައި ްއޮތް ްމަަސއްކަތެއް ްނެތްްެއްއވެސް ްފާހަގަކޮށްލަންްްއެއީކަން ްކަމަކަށް ްައނެއް ްކަެމއް. ްފާހަގަކޮށްލާ އަުޅަގނޑު

ިއްދެްއކެވިްޢޫރާކުރެްއވިްޝުންދޫބުންްފާޅުްކުރަްއވަންްތިއްެބިވްރައްޔިތުްނގެްމަތަޅުމުގަިއްރަްއޔިުތންްތަމްސީލުްބޭނުންްމި

ގެންނަންްއުޅުއްވިްތަނެްއްްލަވާފައިްއެއަށްްޢަމަލީްސިފަވާހާކަފުޅަށްްެއއްވެސްްވަރަކަްށްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންްބައް

ްރިޕޯޓުްއެއްްފެނިފަ ްނިމިގެންދިޔައީ ްްނެތް. ްއައުމާެއކީަގއި ްތަޅުމަށް ްރިޕޯޓު ްއެ ނޑުމެންނަށް ްެއްފެނިއަުޅގަ ގެންދިޔައީ.

ްރަްއޔިތުރިޕޯޓު ްއެގައި ްމެންބަރުންތަކަކަށް ްގިނަ ްމަޖިލީހުގެ ްއަށްބޭބޭްންގެ ްދާއިރާ ްފުޅުންގެ ްރައްޔިތުންނަށްް، އެ

ްހިމެނިފައިްކޮްށގެންއުއްމީދު ްކަންތަްއތަކެއް ްއެތިބި ްައުޅގަޑުމެން ްދައްްްނެތީތީވެ ްބާޣީްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެށީ. ކަްނ

ްވެރިކަ ްހުވަޙީދުގެ ްބަޖެޓު؛ުމގައި ްމިްްށަހެުޅނު ްބަޖެޓުަގއި ްހިމެނިފައެ ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް އެްއްްދެންނެވި

ްހަތަ ނަޑކީ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްޚާއްޞަކޮށް ްތަމްސީލުނެތް. ްރައްޔިތުން ްރަށެއްގެ ްމިްރު ްކުރުމަށް

ްމި ްރަށުްވަގުތު ްހަތަރު ްއެ ްބަޖެުޓގައި ްއެ ްވާތީވެ ްީމހަކަށް ްހުރި ްހިމެނިތަުނގައި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްނެތްކަންްފައިގެ

ްފާހަަގކުރަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން. ްތެރޭަގއިން ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްހުރި ްެއކަންްްފައްޓަވާަފއި ވެސް

ފަހުްރައީސްްޔާމީންގެްެއއްްނެތް.ްއެްބަޖެޓުްރިވައިްސކުރުމަށްްނިންމާނެްއެްއވެސްްމިންވަރެއްްހިމަނާފަކުރިއަށްްގޮސްް

ްފޮނުްއވިއިުރގައިް ްމިްސަރުކާރުން ްއަިލއަުޅވައިވެްސ ްކަްނކަމަކަށް ްއެހެންނަމަވެސްްްލާފަދެންނެވި ްނެތް. ްެއއް

ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތުން ްކުރި ްއިހުިތޖާޖުކޮށް ްއެކަމާ ްކަމުގައިްްއަޅުަގނޑުމެން
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ްމަސައްކަތުން ްކުރި ްުގޅިގެން ްއެްއކޮށް ްރައީސްް؛އަޅުަގނޑުމެންނާ ްމިންވަރަށްްއަޅުްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްއެދޭ ަގނޑުމެން

ްކަމުގައިނު ްމިްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނަމަވެސްްވީނަމަވެްސ ްމިންވަރެއް ްކުޑަ ްގޮތްްްވަނީ ްހިމެނޭ ްބަޖެޓުގައި މި

ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިމެނިއަްހަދައިދެވިފަ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގަިއްްނެްއްކަމަކީ ްތަންފީޛީ ްކަމެއްވިަޔސް ކޮންމެ

ްއަ ްެފނިގެންދާނެތޯމިކަން ނޑުމެންނަށް ްުޅގަ ްއަނެްއކާް؟ ްމިއެއީ ްއުަފއްދަން ްުސވާލު ްއެ ްުސވާލެއް. ްބޮޑު ްއުފެދޭ ްވެސް

ްމި ްނަމަްޖެހެނީ ްދަންނަވަނީ ްމިސާލަކަްށ ްމަސައްްް،ވަގުތު ްވަރަށް ނޑުމެން ްމީގައިްއަުޅގަ ްމަޝްރޫޢުތައް ްމިހިރީ ްކަތުން

ްިހމަ ްތެރޭަގއި ްތަންފީޛުޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ްހަނާފަ. ްސަރުކާުރަގއި؛ވާލުކުރުމާ ްވަޙީދު ްދަންނަވަނީްމިސާލަްވެތިއްެބވީ ކަށް

ްް،ނަމަ ްބޭބޭފުޅުން. ްކުެރްއވި ްވަޒީރުކަން ްޚާއްޞަކޮށް ްއެއްްހައުސިންވަކިން ްހަމަ ްއިންނެވީްމިނިސްޓަރު ެއްް.ބޭފުޅަކު

ް ްގުޅޭ ްއެބަމަނިކުފާނާ ްަރށްރަށުގައި ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްގިނަ ްްވަރަށް ްހުރި.ްއަުޅަގނޑުގެ ްވަނީ އެްމިހާުރވެސް

ްގެއްލިފަ ްއިތުބާރު ްބަިއވަުރްމަނިކުފާނަށް ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވި ްގޮތުން.ްއެ ްކުރެއްވި ްމަނިކުފާނުްކަން ްއެ ްއޭުރގައި .ްއެއީ

ްބަ ްމިންވަުރ ްއަދާކުރާ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު ްސަރުކާރު ްވެސް،މަޝްރޫޢުތައް ްވަަޑއިެގން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްެއއްެވްސްްލާ ެއއިން

ް ނޑުމެކަމެއް ްއަުޅގަ ްނެތްްފެނިފަންނަށް ްލާބަޔާއިްއެއް ްއޭެގއިން ްްރައްޔިތުންނަށް ްމަންފާ ްގޮތަކަށް ްދިަޔްލިބުނު ކުރިއަށް

ް ްުއއްމީދުްއެހެންނަމަވެސްތަނެއް. ްއެ ްވާތީ ްަބޔަކަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްުއއްމީދެްއގައި ނޑުމެންްްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ އަުޅގަ

ްއެބަގެއްުލވާލަިއގެން ްފުރުޞަތު ްއަދިެވސް ްްއޮތްްނުވާނެ. ްކުރަްއވަންވީއިނގޭތޯ. ްހަމަ އްޔާުމްއިރާދަކުރެްއވިްް.އެކަން

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާރަލަމުންދާނަން. ނުޑގެްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުން ްބުރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ މި

ްރަށް ްެއއް ްތަޣައްޔަރުވެފަިއވާ ްފެން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމުް،ދާއިރާގެ ްހއ. ްރައްޔިތުްއެރައިދޫ. ްނަޖިސްްްންރަށުެގ އެދަނީ

ްފެންވަރަމުން ްފެްް،ފެނުން ްބޭނުންއެ ްން ނކުރަމުން. ްއަުޅގަ ްދައްކަންމިއީ ްއަހަރަުކ ްކޮންމެ ްވާަހކަޑުމެން ްއޮްތ ްޖެހިފައި

ނެތީތީވެްބަޖެޓުންްފެންނަންެއްއވެސްްކަމެްއްްނައުމަށްދެންނެވިްކަމަށްްހައްލެއްްގެްއެއް.ްމިއަހަރުްބަޖެޓްްއައިުރަގއިްމި

ްމިްއަޅުަގނޑަށްް ްމުްމިހާރު ްޤާއިމުވަީނ ްެއްއ ްނަރުދަމާ ްރައިދޫަގއި ްފަިއސާ ްވެފަކުރުމަށް ްގޮތް ްހިމެނޭ ްބަޖެޓުގައި .ްމި

ް ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއަުޅަގނުޑގެ ްޢަބްދުައޅުަގނޑުމެްނގެ ްތަކަންދޫަގއި ްހއ. ްކަމުގަިއވާ ްރަށެްއ ްެއއް ްކިާޔްهللا ޙަމީދު

ްަވޒީރުކަްންކުެރއްިވްދުވަސްބޭފު ްބިނާ.ްޅުުންމިސްކިތެްއްއެަބްހުރޭާގއެވަެރްއގަިއްބިންޅަކު ްކުރީމަްކަންނޭނގެބިްއލޫރިން

ްއަޅަެއއްް ްލޮލަކު ްމިް.ނުގަނޭއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރެވިފައި ްއެކަން ްއޮތީއޭ.ްހިތާމަޔަކީ ްޒަމާން ްހުރިހާ ްމިސްކިތްްްއޮތް އެ

ްފެ ްވެސް ްމިފަހަރަކު ްތެރެއަށް ްބަޖެޓުގެ ްމަސައްކަެތއް ްއެްއވެސް ްކުރެވުުނ ްޓަކައި ްނެތޭ.ްބިނާކުރުމަށް ންނާކަށް

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްފައިާސްހިމެނިއްޖޭ. ްބަޖެޓުގައި ްމި ްޓަކައި ްބިނާކުރުމަށް ްމިސްކިތް ްއެ ްމަސައްކަތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްމިކަން ްއިލްތިމާސްދަންނަވަމޭ، ްއަޅުަގނޑު ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވި ްތަންފީޛުކުަރއްވަން ކަންކަން

ްމަގު ްމި ްފާހަަގކޮށްލަްންކޮށްދެއްަވްއޗޭ. ްައޅުަގނޑު ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްފަހިކޮށްދެމުންނޭ. ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ަތއް

ބޭނުން،ްއެްރަށުގެްޒުވާނުން،ްވަކިންްޚާްއޞަކޮށްްތަކަންޫދގެްޒުވާނުންނަކީްކުޅިވަރަށްްލޯިބުކރާްބައެއް.ްާދއިރާގެްހުރިހާް

ްތަް ްަބެއއް. ްލޯބިކުރާ ްުކޅިވަރަށް ްވެސް ްުޒވާނުންނަކީ ްބަޖެުޓގައިްރަށުގެ ްމި ްޓަކައި ްހެުދމަށް ނޑެއް ްފުޓުބޯޅަދަ ކަންދޫގެ
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ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމިކަން ްހިމެނިފަ. ްފައިާސ ްތަނަސްަވްސކޮށްދެވިފަ. ްވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ްހިމެނޭ ފައިސާ

ްބަ ްއޮްތްއުތީމު ްފަށާފައި ްއެއާެއކީަގއި ްއެދުމެކޭ.ްހަމަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްެވސް ްުޒވާނުންގެ ްއެ ްނިންމުމަށްްކޮށްދިނުމަކީ ނދަރު

ްބާރަުށގަިއް ްއުފަންރަށް ްއަުޅަގނޑުެގ ްވެފަ. ްގޮތް ްހިމެނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްވަނީ ްފައިާސްމި ްބޭނުްނވާ ޓަކައި

ްޖެޓީް ްބޮޑު ްގޮތުގަިއްއިޢުލާންކުރެވުނު ްމަޝްރޫޢެއްގެ ްބޮޑު ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްކަމަށް ްހުރީތީވެ،ްއެ ްދަތިކަން ލަފާފުރުމުގެ

ް ްބަޖެޓުގައިްޓެންޑަރކޮށްފައި ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއޮތީ. ްނުހިމަނާ ްބަޖެޓުގައި ްއެވެސް ްހުއްޓާލަިއ، ްވެސް އޮްތއޮތުން

އަޅުަގނޑަްށްެއއަށްްފައިާސްހިމަނާލެވިއްޖެ.ްއެހެންނަމަވެްސްހިތްއެދޭްމިންވަރަކަެށއްްނޫން.ްއެއަށްްކޮންމެވެްސްހައްލެްއް

ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްވީކަމަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްމިންވަރު ްމިްްގެނެވޭނެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެހައި މި

ްއެންމެްބޮޑުްެއއްްެއދުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ނޑުމެންްއެންމެްނގެްވެސް ްއަުޅގަ ކަންކަންްތަންފީޛުެވގެންދިއުްންއެއީ

ްބޮޑު ްއޮތް ްމި ްކުިރއަށްދާއިުރގަިއ ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ބަޖެޓުންްްހަމަމިއާއެކީަގއި

ްނިޒާމުް ްއެ ްނިޒާމަކީ. ްލާމަރުކަޒީ ްބަދަލެއް ްބޮޑު ްގެނައި ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޭނުމޭ ްދެކެން ްްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިަތކުް ްހަރުދަނާވެގެންނޫނީ ްނިޒާމު ްއެ ްފެންނަނީ. ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްމީގެން ްކޯޗެްއތޯއޭ ްޓަކައި ހަރުދަމާކުރުމަށް

ްިނޒާ ްެއ ްނެތް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްބާރުވެރިާވކަށް ްބަޖެޓުން ްމި ްބިނާކުރުމަށް ްމީހުން ްޓަކަިއ ްހަރުދަނާކުރުމަށް މު

ްމިް ްސަުރކާރެްއ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ްހަމައެާއއެީކގައި ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްއެްއވެްސ ްދިމާލަކުން އެްއވެސް

ްވޯ ްވެސް ްޓަކައި ްގެނައުމަްށ ްސަރުކާރު ްއެ ްވީނަމަެވސް ްއޮތްކަމުަގއި ްަރއްޔިތުންެގްވަގުތު ްއެ ްރައްޔިތުން. ްހަމަ ޓުދިނީ

ް ްނުބެަޔސް ްެބޔަސް ްުއއްމީދެއް، ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެ ްުއއްމީދެއް،11ްްއެދުމެއް، ްރަްއޔިތުންެގ ްެއއީ ްލިބުން. ްރުފިޔާ ހާސް

ނޑުވެިރކަންކުރާްކޮނ5111ްްއުމުރުންްދުވަްސވީްކޮންމެްބޭފުޅަކަށްް ެމްރުފިޔާްލިބުން.ްއެއީްަރއްޔިތުްނގެްުއއްމީދެއް،ްދަ

ް ްހުށަހެޅ8111ްްިރައްޔިތަކަށް ްވަޙީދު ްމިއީ ްއޮތީ؟ ްހިމަނާފައި ްެއކަން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްކޮންތަނެއްގައިތޯ ްލިބުން. ރުފިޔާ

ްކަންކަންް ްމި ްކީްއވެގެންތޯ ްބަޖެޓު. ްއޮތް ްރިވައިްސކޮށްފައި ްފޮނުވީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޔާމީން ްމިހާރު.ްރައީސް ބަޖެޓެއްނޫން

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްހުރިހާްްހިމެނިފައިނެތީ؟ ްމިހިރަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާޔޫސްކަމެއް. ްލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް

ްއެދުނީމޭ.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްބޭނުން،ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްޚާއްޞަކޮށް ްަވިކން ްރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކަމަކަށް

ވާަތކެތީގެްވަާބގައިްޖެހިފައިްތިބިްބަޔަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްދާއިާރގެްުޒވާުނންނަކީްވަރަށްްބޮޑުްބަެއއްްުޒވާނުންގެްމަސްތު

ްރިހެބިލިޓޭޝަްން ްނަމަވެސް ްސަރަހައްުދގައި ްއެ ްެއދެނީމޭ ްއަޅުަގނުޑ ްޓަަކއި ްގެނައުމަށް ްހައްެލއް ްއެކަމުން ވީތީ

ްސެންޓަރެއްްޤާއިމުކޮްށ،ްއެްިޚދުމަތްްދެވޭނެްގޮތެއްްވުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެްޝުކުރިއްާޔ ްހޯރަފުށީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްހަމަީވ. ްވަގުތު ްނބަރު.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށް.ް
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ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`2114ްް ްލަފާުކރާ ްދައުލަތުން ްއަހަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްަވނަ ްމި ބަޖެޓު

ްމިް ްއަކީ ްވާހަކަ ްއެއް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްބަޖެޓަށް ނުޑްމި ްހިނދު،ްއަޅުގަ ްބަހުސްކުރަމުންދާ ްހުށަހެޅިގެން މަޖިލީހަށް

ްޢަބްދު ްއާދެ! ްސަރުކާރުެގ؛ ްވާ ްމި ްއުފެދިފައި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓަކީ ްސަރުކާރަށްްهللا ޔާމީން

ްބަޖެޓެ ްައޅުަގނޑުްއެކަީށގެންވާ ްވެސް ްނޫންކަން ްބަޖެޓެއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްލިބިގެްނ ްފުރުޞަތު ްހުށަެހޅުމުގެ އް

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނިންމަަވއި، ްދިރާސާކުރަްއވައި ްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.

ް ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްއަލްފާޟިލް ްމުޤައައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްައިދްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމުަގއި ްމަަސއްކަތްޕުޅާ ކުރެއްވި

ނޑަައޅުްއވާފަިއް ްވާހަަކދައްކަވަްންކަ ްބަޖެޓުގަިއްއެމް.ޑީ.ީޕްއާިއްައޅުަގނޑުމެންނާ ްމި ްފަާރތުން ހަމައެހެންމެްސަރުކާރުގެ

ްފަރާތުންް ްލީޑަރޝިްޕގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއެއްާބރުލުމާ، ްދެއްެވވި ްޒަމީރު ްޫމސާ ްއާދެ! ްބޭފުޅާ؛ ހުންނެވި

ްނގެްދާއިރާތަުކަގިއްހިމެނޭްރަށްތަކުގައިްހިމެނޭްބައެއްްތަަރއްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަްއްބަޖެޓުގައިްހިމެނުމަށްްރޭެގްއަޅުަގނޑުމެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްނުހަނު ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްެއންމެހައި ްމަސައްކަްތކުރެްއވި ްހަމައަށް ްވަގުަތކާ ްދަންވަުރގެ ވަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބަޖެޓުްއެްއކޮށް ްމި ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމޭރުމުން ްމި ްހަމަ ްރައީސް. ރި

ްތިއްަބވަިއގެންް ްހޭލާ ްރޭަގނޑު ްސްޓާފުން ްހީާވގި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމުއްދަެތއްަގިއ ްކުރު ވަރަށް

ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމުަގއިްްެގްފަހުންްމަސައްކަްތކުރަްއވަިއްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހަށ11:31ްމަސައްކަތްކުަރއްަވއި،ްރޭެގް

ނޑުްހީާވގިްސްޓާުފންނަށްްނުހަނުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންަނވަން.ް ކުރެްއވިްބުރަްމަސަްއކަތަށްްެވސްްއަުޅގަ

ްޙަސަންް ްވަޙީދު ްޑރ. ްނިމިގެންދިޔަ ްވަނީ ްމި ްއައިސްފައި ްހަމައަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްބަޖެޓު ްމި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ކާރުން.ްސަރުާކރުްބަދަލުވެގެންްއައިސްްރިާޔސީްއިންތިޚާބެއްްބޭއްވިްއިންތިޚާބުގެްނަތީޖާްކާމިޔާބުކުރެްއިވްމަނިކުގެްސަރު

ްރަށްތަކުެގް ްއަންނަނީ ްތައްޔާުރެވގެން ްބަޖެޓެއް ްއަދި ްލިބި، ްމުއްދަތެއް ްކުރު ްވަރަށް ްސަރުކާރަްށ ްޔާމީންގެ ރައީސް

ންްކަަމށްްވުމާްއެއްކޮްށ،ްއެހެންނަމަެވސްްމިްބަޖެޓުްހުށަހެޅިގެންްރައްޔިތުންގެްފަރާތުންްހުރިްމުއައްަސސާތަުކގެްތެރެއި

ްރަށްތަުކެގް ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ގޮސް

ްހީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދިގެންދިޔައީ ްހަނިދާއިރާައކުން ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހިމަނާނެ ްމެންބަރުންްކަންތައްތައް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާވގި

ްޝުކުރުދަންަނވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެވސް ްލީޑަރޝިޕަްށ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްފާހަގަކޮށް، ްމަސަްއކަުތންކަން ްމިންނަތް ކުރެްއވި

ްދާއިރާގެް ްހޯރަފުށީ ްޚާއްޞަކޮށް ްހިމެނޭ. ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްތަރައްީޤެގ ްަތކުރާރުކޮށް ްބަެޖޓުގައި ްމި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނަރުދަމާްއާިއްހޯރަފުށީގެްފެނާއިްހޯރަފުށީެގްއިުޖތިމާޢީްމަރުކަޒާއިްހޯރަފުށީެގްސްކޫލްެގްމަލްޓިްޕާޕަސްްހޯލާ؛ްްހޯރަފުށީގެ

ްއަަހރުން،2111ްްތަކުރާރުކޮށްް ްއަހަރުން،2112ްްވަނަ ްއަހަރުން،2113ްްވަނަ ްބަޖެުޓގަިއ2114ްްވަނަ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްފާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮީތްޖެހިފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްުޒވާނުން،ްވެސް ްތިއްެބވި ްރަށްތަކުަގއި ްބޭނުން ްދަންނަވަން ހަަގޮކށްލައި
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ްއެިދ،ް ްވުޒާރާތަކުަގއި ްބެހޭ ްަކމާ ްސަރުކާރުގެ ްގުިޅގެން ްަކއުންސިލާ ްއެރަުށގެ ްޓަކައި ްޤާއިުމކުުރމަށް ްމަރުކަޒު ޒުވާނުްނގެ

ނޑުްދަންނަވައިްއިްސކަމެއްްހޯދުމުަގއިްއަަވސްކުރަންޖެހޭ.ްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްބަޖެ ޓުްހުށަހެޅުނުއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ކޮންމެްއަހަރަކުްަދއްކަމުންދާްވާހަކަ.ްހިތާމަޔާްއެުކްައޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްރަށްރަުށގެްފަރާތުންްބަޖެޓުގައިްހާސިުލވާް

ްއެހެންނަމަވެސް ްކުޑަމިންވަރަކަށް. ްވަރަށް ްލިބެމުންދަނީ ްއެއްބާރުލުން ްދޭންޖެހޭ ްޓަކައި ްލިިބގަތުމަށް މިއަުދްްކަންތައްތައް

ްބޭފުޅުްން ްދަްއކާ ްވާހަަކ ްހެޔޮމީްސވާަކމުގެ ްދަްއކަިއ، ްވާހަކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްހުންނަ ްނުެވފައި ްަދއްަކއި، ްވާހަކަތައް އެ

ްފާހަގަކުރަން،ް ްއެއްކޮށް ްއުފާވެިރަކމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހންނަމަވެސް ްގިނަ. ްވަރަށް ރާއްޖޭަގއި

ް ްކުެރވުނު ްވަނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްމިހާރު ްގޮތަށް ްހައްުލެވގެންދާނޭ ްކަންަތއް ްފެުނގެ ްއުލިގަުމގެ މަސައްކަތުން

ްމިހާރުގެް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްހިމަނައިދެވިފަ. ްބަޖެޓުގައި ްނިޒާމު ނަރުދަމާ

ް ްފެނުގެ ްބޭނުން،ްހޯރަފުއްޓަކީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާުރގެްސަރުކާރަށް ްހަލާކުެވގެންގޮސް ްމުޅިން ފަށަލަ

ްނިންމަވާފަ.ް ްވަނީ ްމިއަދު ްކަަމށް ްފެނެއް ް ްކަމުނުދާ ްބޭނުންުކރަން ްރަްއޔިތުން ްފެނަކީ ްރަުށެގ ްުވޒާރާތަކުން ްބެހޭ ކަމާ

ތުންްވަނަްައހަރުގެްތެރޭގައިްފެށި،ްނަރުދަމާގެްމަސައްކަތްްޢަމަލީްގ2114ްޮއެހެންކަމުން،ްހޯރަފުށީގެްފެނުގެްމަޝްރޫޢުް

ް 2114ްްފައްޓަަވއި ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ްޓަަކއިވަނަ ްއެއްބާރުލުމެއްްްނިންމަަވއިދެްއވުމަށް ްހުރިހާ ްޭދންޖެހޭ ސަރުކާރަށް

ްސަ ްފަރާތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްވާހަކަ ްދޭނެ ްދަންނަވަން.ްރުކާރަށް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ެއކު

އިސާްވަނީްފަްބަޖެުޓގައިްމިހާރުްމިްހަމަްއެހެންމެްތުރާކޮނުގެްބަނދަރުގެްނުނިމިހުރިްމަސައްކަްތްނިންމުމަށްްޓަކައިްމި

ްއެހިމަނުއްވައިެދއްވާފަ ްއުްއމީދުމަސަްް. ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްއްކަތް ްތުރާކ2114ްުކުރަނީ ްތެރޭަގއި ްއަަހރުގެ ުނގެްވަނަ

ްހައްުލެވގެން ްމައްސަލަ ްނިމިބަނދަރުގެ ްމުޅިން ްްއެްް،ގޮސް ްރައްޔިތުންނަށް ްލުއިފަސޭހަކަްނ ލިބިގެންދާނެްބަނދަރުގެ

ްހަމައެއާ ްދަންނަވާލަކަމަށް. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިެއކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްާޚއްޞަްން ްރައްޔިތުން ކޮށްްރާއްޭޖގެ

ްވަރަށް ްތިބީ ްމިހާރު ްަރއްިޔތުން ްދާއިާރގެ ްމިއަދަކުްހާލުގަްއަޅުަގނުޑގެ ްެއއީ ްނިކަމެިތްމާދަމާް،. ްވަރަށް ްނޫން. އަކު

ްތިބީ.ްރައްޔިތުންނަ ްބޭނުންވެފަހާލުގައި ްގޯިތގެދޮރު ްރަްއޔިްް.ްރައްޔިތުންނަށްްށްވަނީ ްތަނަވަސްކުރާނެްވަނީ ްއަތްމަތި ތުން

ްބޭނުންވެފަ ްފުރުޞަތަކަށް ްރައްޔިތުއިތުރު ްލޮބުވެތި. ްރައްިޔތުންގެ ްހާސިލުކުދިންތުއްތުްންނަށްވަނީ ްތައުލީމު ކޮށްގެންްނަށް

ްބޭނުންވެފަްނުކުންނަ ްވަޒީފާ ްރައްޔިތުންކުދިންނަށް ްއެ ްވަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެް. ްޞިްވަީނ އްޙަތުްރައްޔިތުންގެ

ްރައްޔިތުންނަށްވެފަބޭނުން ްސަރުކާރުް. ްކުރީގެ ްހިންގަވަނީ ްނުހަނުްތަކުން ްހުއްޓި، ްނިޒާމު ްދަތުރުފަތުރުގެ ްއައި މުން

ްމިހެން ްދަތިވެފަ. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުން ްނުހަނު ްޢަބްދުްއިޚްލާޞްތެރިަކމާ ްއެކު ްމިهللا ްސަރުކާުރގަިއ އެދެނީްްޔާމީންެގ

ްވީހާް ްކޮށްެދއްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތަކެއް ްލުިއފަސޭހަ ްަމއްަސލަވެސް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްްވާށޭ. ްނޫނޭ ބޭފުޅުންްްތިއެއް

ް ްރައްޔިތުން ްހާސިލުދައުލަތަށް ްކަންތައްަތއް ްބޭނުންވާ ްޕްރޮގްރާމުްކުުރމަށްމި ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްހުށަހަޓަކައި ޅައިގެންްތައް

ްމަޖިލީހަ ްމާތްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާށޭ. ްށް ްމިންަވރުފުهللا ްއެއްބާއިރާދަފުޅާއި ރުލުންދޭނަމޭ.ްޅުން

ްފުާޅކޮށްއެއްބާރުލުން ްމާލިއްޔަތު ްމިލްކިއްޔާުތ ްސަރުކާުރެގ ްރަްއޔިތުންނަށްްް،ދީގެން ްލިބިގެން ްއާމްދަީނ ްގިނަ ބޮުޑކޮށް
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ްތި ްލިބޭނޭ. ްތިްލުއިފަސޭހަތައް ްމެނިފެސްޓޯގައި ްތަންފީޛުްބޭފުޅުންގެ ްކަންތައްތައް ްޓަކައިްއޮތް ްެއކަމަށް ކޮްށދެއްވާށޭ.

ްހު ްެއއްގޮަތކަށްރަސްއަޅުަގނޑުމެން ްަބޔަކަށް ްމާތްއަޅާ ްނުާވނަމޭ. ްެވސް ްއަޅުަގނުޑެގްهللا ްމިންވަރުފުޅުން އިރާދަފުޅާއި

ް ްވ2114ްެއުއްމީދަކީ ްބަޖެޓަކީ ްއަހަރުގެ ްލުއިފަސޭހަވަނަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއުފާވެިރްސް ްރައްޔިތުންނަށް ކަމާިއ

ްވެގެންއުއްމީދުތަކެް ްބަޖެޓަކަށް ްގެނެސްދޭނެ ްއް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްމިދިޔުން. ްކަންތައްަތއްްފާހަގަކުެރވިފައި ނުޑްް؛ވާ އަުޅގަ

ވަނަްއަހަރުެގ2114ްްގޮސްްްޖެހެމުންްޖެހެމުންް،ޖެހެމުންޓެޑްލީްކޮންމެްއަހަރަކުްޖެހެމުންރިޕީް.ތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވާލަން

ްތަރައްޤީ ްރަށްތަުކގެ ްވެސް ްއެބަްބަޖެޓުގައި ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްްއަށް ްހުރި. ްހިތާމައާ ްއަޅުްއެހެނަސް ްމިއެކު ނޑު ްގަ

ްމި ްނަިއސްްދަންނަވަނީ ްހައްލެއް ްކަހަލަ ްއެްއެވސް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްނުފެިށްމަް،މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަްއކަތްތައް

ްދައުލަތުގެ؛ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްމިްލަސްވެގެްނގޮސް ްނިމިގެންދާއިރު ްކީއްވެގެްނކަްންްއަހަރު ްނުފެށުނީ މަޝްރޫޢުތައް

ްމި ްމިއަދު ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެނެގަންނަން ްޢިއްޒަނދަގޫވެފައުްވަނީ ްމިއާ. ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. އެުކްތްތެރި

ްޢަމަލުފާހަގަކޮ ްމިނިސްޓްރީތަުކން ްބެހޭ ްކަމާ ްދައުލަތުގެ ްބޭނުން ްށްލަން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްިވސްނަންޖެހޭނެ 96ްކުރުމުގައި

ްމާއްދާގެ ްމަޖިލީހުްވަނަ ްރައްޔިތުންގެ ްއަށް. ް)ނ( ްމިކަމަށް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުިރހާ ޢާޔަތްކޮށްްރިގެ

ްފިކުރު ްވިސްނައި ްދައުލަބަލަންޖެހޭނެ. ްކުރަންޖެހޭނެ. ްޒިންމާދާރުކަާމ ްއަިއސް ްބަޖެޓެއް ްބަޖެޓެްއްތުގެ ްދައުލަުތގެ އެކު

ްޚަރަދުކުރަން ްތަންތަނަށް ްވަކި ްދާިއރާތަކަށް ްވަކި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްބަޖެޓުަގއި ްއެއީްްފާސްކުރެިވގެންދާއިރު ްފައިސާ ހުރި

ްފައިސާރޫޢަްއެްމަޝްްވެސްއެްއގޮތަކަށްް ްހިންގޭނެ ްމަނާްކަށްްނޫނީ ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(96ްްރޭްކުްއެއްްނޫން.ްމިކަންކަން

ްޤާނޫނު ްޤާޫނނުއަސާސީެގ ްެއއީ ްބުނަނ96ްީއަސާސީގެ. ް)ނ( ްމާްއދާގެ ްހުއްދަްވަނަ ްމަޖިލީހުން ލިބިގެންްރަްއޔިތުްނގެ

ްމިންވަރަށް ްބަޖެުޓގަިއވާ ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއިތުރުކޮްށގެންނުވާނޭްމެނުވީ ްޚަރަުދ ްއަދިްވުރެ .

ނަޑައޅާފައިވާް ްކަ ްކުރުމަށް ްޚަރަދެއް ްވަިކ ްކަމަކަށް ްވަިކ ްއެްްއެްް،ނަމަްބަޖެޓުގައި ްހަމަެއކަނި ްކުރަންވާނީ ްޚަރަދެްއ

ް ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 2111ްްކަމަކަށޭ. ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްއަހ2114ްަވަނަ ްހަމައަށްްވަނަ ރާ

ނޑުްް،ވަނީްނުފެށިްކުރަންްހަމަޖެހިފައިވާްމަްޝރޫޢުތައްްއަތޮުޅްހޯރަފުށީްދާއިރާަގއިްހއ. ނުހިްނގި.ްމިހެންކަމުންްއަުޅގަ

ކަމަށްްްސަރުކާރުންްމިްވާްޑިމޮކްެރޓިކުްބުޮކށްފައިވާްމިހާރުްމިރައްޔިތުންްއިންތިޚާްޔާމީްނގެްމިهللاްޢަބްދުް،ދަންނަވާލަން

ްހޯރަްޚާއްޞަ ްެދއްަވއިގެން ްއުިލގަމުގެިއސްކަމެއް ްތުރާުކނާއި ްބަޖެޓުްފުއްާޓއި ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ގަިއްތަަރއްީޤ

ްމިންނަތް ްނުހަނު ްހިމަނާފައިްނުހަނުް،ކޮށްގެންއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތުން ްތަންފީޛުކޮށްްބުރަ ްަކންތައްތައް ްއެް،ވާ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްފަލުއިފަސޭހަކަން ްމަނިކުފާނު ްމަނިކުފާނުްުނގަންނަވާސްޖެހިވަޑައިހޯދައިދިނުމުގައި ްރައްޔިތުން ށޭ.ްޭއރުން

ްގޮ ްގޮުތގަިއްހަލާލު ްލޯބިވާނޭ.ްޙައްޤު ްހެޔޮމީސްދެކެ ްލޯތްބަށްް،ވެގެްނ،ްހެޮޔވެގެންްތުގަިއްރަްއޔިތުންނަށް ްހޯދާ ްލޯބިދީގެން

ް ްުނވާަނމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަބޔަކަށް ްހުރަްސއަޅާ ްނުދެެކމުއަޅުަގނޑުމެން ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނގެްްއެީއ އެްއވެސް

ްއެޖިލީހުމަ ްމެންބަރަކު ްއެހެްނވީމާގެ ްކަމަކަށް. ްކަމެއް ްދޭނެ ްމި، ނުޑ ްތަންފީޛުްއަުޅގަ ްމިަބޖެޓު ްޓަކަިއްއެދެނީ ކުރުމަށް
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ކުރުވުމަްށްންނަމަވެސްްސަރުކާރުްޖަވާބުދާރީދޭނަމޭ.ްއެހެކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއެއްބާުރލުންއޮތްްހުރިހާްމަސައްކަތަްކުރެވެން

ނޑުމެން...ްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންްމަގުމަްއޗަށް  ނިކުންނަންްޖެހިއްޖެްހިނދެއްަގއިްއަުޅގަ

ް

ްދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީ

ްއެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ްހަމަ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`ް

ްފަށްފަށު ްމަސައްކަތަށް ްބުރަ ްޝުކުރުދަކުރެްއވި ްން ްބަޖެޓާ ްމި ްއޮތްްންނަވަން. ްދަންނަވަން ްެވސް ްއަުޅަގނޑު މެދުގައި

ްކުރިންއަްްވާހަކަ ްއެންމެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިކީ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްކުެރވިއްޖެްްވެސް ްކަންތައްތައް ްއޮތްޮގތަށް ބަޖެޓުގައި

ްއަންނަް،ނަމަްނަމަ،ްކޮށްފި ްތަކުލީފުތަކެއް ްވަރަށްގިނަ ްްރައްޔިތުންނަށް ްމީ. ްބަޖެޓުބ18ްިބަޖެޓެކޭ އޮތްއިރުގަިއްްލިއަން

ް ްލަފާކުރެެވނީ ްމި ްކަމަށް ްމ11ްިލިބޭނެ ްހުށަހަޅާފައި ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްއިތުރަށް ްރުފިޔާ. ްބިލިއަން ހިރަްވަަރކަށް

ނެްކުރާކަމަކަށްްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްާތއީދުްމެންބަރެއްްއެެއްއވެްސްމަޖިލީހުގެްްވެްސްއަދިްމިްކަންތައްތަކަީކްައޅުަގނޑު

ްމިހާރުކަންތައްތަކެް ްނޫން. ްއަގުބޮުޑވެއް ްޑޮލަރު ްައގުބޮުޑވެ، ްެއއްޗެހި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާމިކަް،ވެސް

ުއވާލެވުނުްޑިޔުީޓްނެގުމަކީްްއިްައނެއްކާްއޭެގްމަްއޗަށްްއޭުރގަްް،ނަގަމުންދަނިކޮށ6ްްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްޖީ.އެްސ.ޓީް%

ްއިްނތިހާ ްއަގު ްބޮޑުްއެްއޗެހީގެ،ްަތކެތީގެ ްއެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ބިލުތަްއްްެވގެންދާނެ

ްއް.ްއެގޮތަށްްއެކަންއެކަމަށްްތާއީދުކުރާނެްބޭފުޅަކުްހުރިހެނެްކުރަންްބޭނުންވާއިރުަގއިްމިތަނަށްްގެނެސްްއަލުންްއިޞްލާޙު

ްަވރަށްްކޮށްފިއްޔާ ްްަރއްޔިތުންނަށް ްދިާމވާނެ. ްތަކުލީފުތަެކއް ްނަމައެހެްނވީގިނަ ްއޮތް ްބަޖެޓުަގިއ ްމިމާ، ފަހަރުްްވެްސ

ްވުމަށް ްކަންތައްަތއް ްހުރި ްނުްބަޖެޓުގައި ްވުެރ ްހިތާމައާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގާތްކަްނ ްމިބަޖެޓުްންވުން ްދެން ްފާހަގަކުރަން. އެުކ

ނޑުމެންނަށްްތަޖުރިބާސްްމިހިރީްރާްއޖޭގައިްމިހާތައަނެއްކާވެއަނެއްކާްއިތުރަށްްފައިސާްހޯދުމަށްް ހުރިްްއިވެފަނަށްްއަޅުގަ

ްޓޫރި ްދިނުމާކަންތައްތައް. ްރިސޯޓްތައް ްހަަދން ްޒަމް ްވާހަކަ.ް، ްނެގުުމގެ ްއެްޑވާންސް ްބޮޑެތި ްރިސޯޓްތަކުން ެއ

ށްްދައްކަންޖެހޭްލާރީގެްތަންްހެދުމަށްްޓަކައިްބޭންކަްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއެބަްމިހާރުްބޮޑެތިްއެޑްވާްނސްްއެ

ނޑުމެންްިވސްްކަިއގެންްމިލާރިްސަރުކާރަްށްދައްްބަދަލުގައިްއެ ނަންވެއްޖެްސަރުކާުރގެްޚަރަދުްރަށްތައްްނެހެދޭނެ.ްއަޅުގަ

ްުފޅާކުްކުޑަކުރުމަށާއިް ްގެިވޔަފާރިތައް ްސަރުާކރުގެ ްގޮތްތަެކއް ްޯލނުރެވޭނެ ްވެސް ްރެންޓީަގއި ްދިނުމަށް. ްޭއގެްނަގާފައި

ްއަެންއކާ ްބަޖެޓުން ްމި ްމިބަދަލުގައި ްފެިނގެން ްްވެސް ްހަމަ ްހުރިދަނީ ްއެއްޗެއްްކަންތައްތައް؛ްްމިހާރު ްލިބެމުންދާ މިހާރު

ްބޮޑު ްއަތުން ްަރއްޔިތުން ްމިއަދިވެސް ްވާހަކަ ްކަމެްއގެ ްވާހަކަ.ްއިތުރު ްފެްނނާކަށްްކުރާ ނޑުމެންްނެތް.ްްބަޖެޓަކުން އަުޅގަ

ްވަޢުދުތަކާކުރިންްއާްވަރަށްްުއއްމީދު ްކަންތައްތަެކއް،ްްަސރުކާރުގެ ްއާ ނެްކަމަށް.ްއަށްްހޯދާްއާްހޯދުންތަކެްއްރާއްޖެއެކު

ްެއކަ ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްއެކަމަުކްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްހޯދޭނެ ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްާއްގޮތްަތކެއް ްެއއްރައްޔިތުންނަށް ްފެނިފަ ްމެއް

ް ްއުާފކުރަންނެތް. ނުޑ ްދެންނެވިހެ،ްއަުޅގަ ްއަޅުކުރިން ްކޮމިޓީއާްން ްބަޖެޓް ްއިހުތިޖާޖަކުން ްކުރި ްިއއްެޔ އަިދްްަގނޑުމެން

ްއެއްަބިއވަން ްދާއިރާސަރުކާރުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްލިބިގެން ްމިހާރުްްތަކަްނ ްކަންތަެކއް ްކަހަލަ ްކޮންެމެވސް ްވެސް އަށް
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ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްތޮށިްމީގައި ްކޮމަންޑޫ ްމިސާލަކަށް ްހުރި. ްއަހަރުކުރިން؛ ްމިދިޔަ ްެއއްެޗއް. ްއޮންނަ ްބަޖެޓުގައިްވެސް ގެ

ްއޮތް.ްެއއަ ްވީވެސް ްއެކަމާްށް ނޑު ފައިސާްދިޔަްތަނެއްްނޭނގެ.ްްފިން.ްއަިދވެސްްއެސުވާލުކޮށްްގޮެތްއްނޭނގެ.ްއަުޅގަ

ްއެބަްމި ްހިމަނާފައި ްވެސް ްއޭގެްްފަހަރު ްފޯކައިދޫްއިތުރުްންއޮތް.ްދެން ްަފޅުހެދުމަށް ްާއއި ްނަރުދަމާ ްރުފިޔ8ްްާގެ ްމިލިއަން

ނޑުްކުރިންްެދންނެވިހެންްއެީއކީްެއކަންްކުެރވޭނެްގޮަތކަށްްހިއޮތް.ްްހިމަނާފައިްއެބަ މެނިފައިްއޮތްްއެކަމަުކްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްފޯކައިދޫް ނޑުްފަށްފަށުންްއެދެންްއަޅުގަ ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ ްއެްއޗެއްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްއިންތިހާ ްދަތިކަން ްފަޅުގެ ްތަޣަްއަކީ ްވަަރށް ްފެން ްއަދި ްއޮތް ްރަށަކަށްްއަށް ްގޮަތކުންްްއްޔަރުވެފަިއވާ ްކޮންމެވެސް ވާތީ

ްއެ 8ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަހދައިދެްއވައި،މިލިއަން ްގޮތް ްދޫކުރެވޭނެ ްދޫކުރުމާ، ްއަކތްްމަސަްއެްބަޖެޓުން

ްހަމައެއާް ްއަހަރުފައްޓައިދެްއވުމަށް. ްހައެްއކަ ްއޮތްްެއކު ްވެފަިއ ްބަނދަުރގެްމަރާމާތު، ްމަރޮށީގެ ްއޮތް ކުރަންޖެހިފައި

ްަފއިސާ ްވަެރއްގެ ްކޮންމެެވްސ ްވެސް ްއޮތްްމަރާމާތަށް ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްއެުކްް.އެްއ ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްހަމަ ނުޑ އަުޅގަ

ްޚަރަދު ްވެސް ްގޮތްގޮތަްށ ްއެހެން ްކޮމަންޑޫްދަންނަވަން ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްކޮށްދެްއވާށޭ. ްވެސް ްޚަރަދުތައް ްމި ްފަދައިން ކުރާ

ްމަސަްއކަތްްއެކުްއެއިންސާުފވެރިކަމާްް،މިކަންތައްތައްްކުރާއިރުްބައްލަަވއިފަހަރުްްގޮތްްމިްތޮށިލާންްނެގިްބަޖެޓަށްްވީ

ްކަމަށް ްހަނާވާ ްރަްއިޔތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތާަމކުރަން ްމުާޒހަރާްކޮށްދެއްވާށޭ.ްައޅުަގނޑު ޓެކްސްަނގާތީް،ްކުރަމުންބުނެ

ްބޮުޑވެްއެކަމާ ްެދއްްއެްް،ކަންަތއް ްޓެްކސްނަވާހަކަ ްއަނެްއކާ ްމަތިކުރުމަށާިއ ްޓެކްްސ ްިމއަދު ްބޭފުޅުން ް،ގަމުންކި

ނޑުމެންނަކަށްްްނެގުމަށްްވިސްަނަވއި،ްއަތުންްފައިސާްއިތުރުންްރަްއޔިތުންގެއޭގެް އެކަންްބަޖެޓުަގއިްހިމަނާފައިވާތީ.ްއަުޅގަ

ްމި ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްެއއީ. ްނޫން ްކަމެއް ްވާހަކަްކުރެވޭނެ ްޚަރަދުްުއޅޭ ްބަޖެޓުން ްމި ީކްބިލިއަނ18ްަްކުރަންައކީ

ްއެްއގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްކަމަށްްއަްމެން ްއަަދދެއް ްލަފާކުރާ ްޤަބޫެލއްްނުކުރަވެސް ްން.ްހިތާމަކުރަން،ޅުަގނޑު

ް ްސަރުކާުރގެ ްްދުަތއްވަޢުއާ ްުއއްމީާދ ްވަރަށް ނޑުމެން ްތިައޅުގަ ްއެކު ްމަބީ، ްދާއިރާގެ ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްސވެރިން

ް ްއުއްމީދާ ްވަރަށް ްތިބީ. ްމަެއކު ްވިސްީނ ްމަސްވެރިން ްުނލިބިއްޖެދާއިރާގެ ްއެްއޗެއް ްއެްްއްޔާސްވެރިކަމުން ސަރުކާރުން

ްވިދާ ްނުެބޔަސް ްވިދާުޅވި،ްބެޔަސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޔާމީން ްޔާމީން؛ްމިހާރުގެ ްވެްސ11111ްްޅުިވްއޭުރަގއި ރުފިޔާ

ް ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ްެއްހަމަ ްހާލަތްތަުކގައި ްއެކަހަލަ ްުއއްމީދުުކރި ްވެްސ ނޑުވެރިން ްދަ ްތިބި ްދާއިާރގަިއ އަޅުަގނޑުެގ

ް ްލިބެންޖެހޭ ްކަމަށ8111ްްބޭފުޅުންނަށް ްލިބޭނެ ްއެެއްއްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބަޖެޓަކުން ްއެހެންނަމަވެސް .

ްއެންމެް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު، ްނެތް. ްފެންނާކަެށއް ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްނެތް. ފެންނާކަށެއް

ނޑުމެންްދިވެހިންްއެން މެްހާލުގައިްމިްއުޅެނީްބޮޑަށްްއެދޭްކަންތައްތަކަކީްިނމުމެއްްނެތްްއާސަންދައެއްގެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްހިތްހަމަޖެހިގެންް ްވަރަށް ްދިވެިހން ްދުވަްސކޮޅެްއަގއި ްނެިތގެން. ްއިންިތޒާމުތަކެއް ްބޭސްފަރުާވކުރެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްައއި.ް ްުއއްމީދުތައް ްބޭސްފަރުވާުކރެވޭނެ ްދަްއކާލީމަ ްއައިީޑކާޑު ްމީހުންނަށް ްއެ ްއުޅެމުްނދިޔަ. ްެއކު ްއުފަލާ ވަރަށް

ްކޮންމެވެްސްްއެހެންނަމަވެސް ްމިހާރު ްައިއސްފަ. ްތެރެއަްށ ްހިތާމަިއގެ ްއޮތީ ްމި ްމީހުން ްއެ ްއަނބުރާ ްއަނެްއކާ މިއަދު

ްއަކީް ްޝަކުވާ ްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިްއޔެަގއި ްއަކީ ްޝަކުވާ ްލިބޭ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބަހަނާއެއްަގއި
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ްއަހަ ްމިހާުރ ްބުނެއޭ ްއެބަ ްބޭނުންެވގެްނދިޔައިމަ ްއަށް ްއަމިއްލަްއާސަންދަ ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްއެހެންީވމާ، ްނިމެނީއޭ. ރު

ްެއގޮތަކަށްް ްވޯޓުލީ ްރައްޔިތުން ްބަލާނަމޭ. ްރީފަންޑުކޮށްދެވޭތޯ ްތިމަންނާމެން ްގެަނއިމަ ްބިުލތައް ްބޭްސކޮށްލާފައި ޚަރަދުގައި

މުގެްއުއްމީުދގަ.ްނޫން.ްރައްޔިތުންްވޯޓުލީްނިުމމެއްްނެތްްއާސަންދަ،ްހުސްުނވާްއާސަންދަްއެއަްށވުރެްވެްސްފައްކާވާެނކަ

ްބަޖެޓުގަިއް ްއަނެއްކާ ްހުންނަންޖެހޭނޭ. ްބަޖެޓުގައި ްކަންތަްއތައް ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހެކިތަާކއިް ްެއކަށީގެްނވާ ްގޮތްތަކުގައި ްބުނާ ްއެ ްކަމަށް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްމިންވަރަށް ްކުރެވޭ ްއެ ހުންނަންޖެހޭނީ

ްހުރެ ްފެންނަން ްއިތުރަށްްގަރީނާތަކެްއ ްޓެކްސްނަަގއިގެްނ، ްއިތުރަށް ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ްިމއަދަކު ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ެގން.

ްއޮްތް ްއެއް ްފައިދާ ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަަކށް ްބޮޑުޮކށްގެން،ްދިވެހި ްއަގު ްޑޮލަރު ްބޮޑުކޮށްގެން،ްއިތުރަށް ްކުލި ތަންތަނުގެ

ްަރއްޔިތު ްިދވެހި ްސަރުކާރަށް ްޮގވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރަނގަޅުްކަމަކަށް. ްގޮެތއްަގއި ްެއކަީށގެންވާ ްާއސަންދަ ންނަށް

ްބަލިހާލުގައިް ްއުޅެީނ،ްއުޅެމުންދަނީ ްހާލުގައި ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކަމެކޭ. ްބޭނުން ްކޮންމެހެން ްލިބުމަކީ ގޮތެްއގައި

ނޑުްހަމަްސަރުކާރަށްްޮގާވލަންްއެްބޭްޖެހިގެންްއެކަމުގެްފަރުވާްހޯދުމަށްްޓަކައި.ްއެހެންވީމާ، ފުޅުންގެްވަޢުދުތައްްއަުޅގަ

ްހޯދުމަށް.ް ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްކަންަތއްތަްއ ްއާ ްގޮތްތަްއ، ްއާ ްވިދާޅުވި ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްހިމެނުމަށާ ްބަޖެޓުގައި މި

ްެއް ްޑިއުޓީނަަގއި، ްއިތުރަށް ްއަނެއްާކ ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްނުނެގުމަށާ، ްޓެކްސް ްއިތުރު ްއަނެއްާކ ްއަތުން ރައްޔިތުންގެ

ްަރއްޔިތު ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށްްޑިއުޓީ ްޮގވާލަނީ ްއެކު ްއާދޭހާ ްނުގެންދަވަހަރޭ. ްެއޮގތަށް ްޖައްސަވައި ްއެހެން ްޮބލަށް ންގެ

ްއެްއޗެއްސަްށްއަތްފޯރާްމިންަވރެއްަގއިްތިބޭނެްގޮތެއްްަހއްަދވައިެދއްަވއި،ްކޮންމެވެްސްާއް ފަސޭހައިން،ްފަސޭހަކަމާްެއކު

 ޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްްގޮތްތަެކއްްފައިސާްހޯދުމަށްްހޯއްދެވުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭްނސްްއެންްޑްޓްރެޜަރީންްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްިވް

ބަޖެޓުްިދރާސާކުރާްކޮމިޓީންްނިންމަވާަފއިވާްއަދިްެއްރިޕޯޓްްދެވަނަް،ްވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުާރްދައުލަތުގެްބަޖެޓ2114ްު

ނޑުމެންނަށްްވޭތުވެިދަޔް ފަހަރަށްްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްޓަކައިްކޮމިޓީްއަށްްގެންދިއުމަށްފަހުގައިްއަނބުރާްގެަނއިރުަގއިްައޅުގަ

ްމައްޗަށް ްަކންތައްތަކުެގ ނޑު ްމަިއގަ ްފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ްތެރޭަގއި ްއަހަރު ްވާހަކަަދއްކާނީ.ްްފަސް ނުޑ ްއަުޅގަ ިމއަުދ

ް ްދައުލަތުން ްަވނީ ްފާހަގަކުރެވިފައި ނޑުމެންނަށް ްރައީސް.ްއަުޅގަ 12ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވޭތުވެދިޔަ ްރުފިޔާ އަހަުރ5ްްބިލިއަން

ްވަަޑިއގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްކުރިން ްދުވަހެއް ްދެތިން ްެގއްލިފަިއވާަކން.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްމީގެ ްތެރޭަގއި ްދުވަސް

ނޑަކަށްް ްގާްތގަ ްބަޖެޓުގަިއ ްތެރޭަގިއ ްއަހަރުދުވަުހގެ ްފަސް ްވޭުތވެދިަޔ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެްއިވ. ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ އެކަމާ

%ް ްއޭގެތެރެއިން ްދޫކޮށްލީަމ ްލިޔެފައި ްއަދަދުތައް ްހަމަކުރާވަރަށް ްއަަރއި ްރުފިޔާއާ ްބިލިއަން ވަނ21ްްީފަސްދޮޅަހަކަށް

ްނުވަތަ ްޮގތަށް ްމަގުފަހިވާ ްިމްްކޮރަޕްޝަނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންކޮށްފަ. ްނިޔަތުަގއި ެގއްލުަވއިލުމުެގ

ް ްއެ ްމުއަްއސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިލިއަްނ12ްްދަންނަވާލަނީ
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ް ްެއ ްހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ. ނޑ12ްުރުފިޔާ ްއަުޅގަ ްހޯްއދަވައިެދއްވީމާ ްރުފިޔާ ްބޭނުންވާްބިލިއަން ްމި ްރައްޔިތުން މެންގެ

ް ްއެ ްގެނެސްދެވޭނެ. ްއ12ްްެތަރައްޤީ ްބަނދަރުހެދޭނެ. ްހޯދީމާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްގެންދިޔަް ްކުރިން ްމީގެ ްައދި ްއެްއޗެްއސާ، ްގެންގޮސްފަިއވާ ްމިހާރު ްއެްއޗެހިތަކާއި ްގެންދިޔަ ްހަދަންވެގެން ބަނދަރު

ްތެރެ ްއެްއޗެހީގެ ްއެ ްފުރަތަމައިނުނ12ްްްއިން ްއެންމެ ްފަރާތްތަކެއްތޯ ްކޮން ްވަނީ ްއިހުމާލުވެފައި ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއަންނަނީް ްކުރިމަތިވަމުން ްއަނެއްކާވެްސ ްއަންނަނީ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއަންނައި ްއިންތިޚާބަށް ްއެ ްއިްނތިޚާބެއް. ްމަޖިލީހުގެ ްއަންނަނީްރައްޔިތުންގެ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ރުގައި

ް 12ްްމިދެންނެވި ްއެ ްތަން. ްނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާ ްއިންތިޚާބަށް ްަވޒީރުން ްއިހުމާލުވެފައިވާ ްއަށް ްރުފިޔާ 12ްބިލިއަން

ްެއއީ ްނުކުްނނާތީވެ، ްއިންތިޚާބަށް ްވަޒީރުން ްކާލާފަިއވާ ްރުފިޔާ ްއެްްބިލިއަން ްކަަމކީ. ްކަންބޮޑުވާ ްައޅުަގނޑުމެްނ

ް ްމި ްއެނގެންޖެހޭ ްއެބަ ްއެދެން،12ްްރައްޔިތުންނަށް ނޑު ްަވޒީރުންނެްއކަން.ްއަުޅގަ ްކޮން ްވަނީ ްާކލާފައި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

މިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްެވސްްއެްމަޖިލީހުގެްވަށާފާރުަގިއްނަމަވެސްްހިއްޕާފައިްބެެހއްުޓމަށް.ްއޭރުންްރައްޔިތުންނަށްް

ްެއްފަ ްއެނގޭނެ ްރަނގަޅަށް ްވަނީްވަރަށް ްއިހުމާލުވެފައި ްއަށް ްފަިއސާ ްއެ ްކަާމއި ްބައެއް ްކޮން ްބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އިސާ

ބިިލޔަންްރުފިޔާްއަކީްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްދައުލަތުގެްެއއްްައހަރުގެްއާމްދަނީއޭ.ްއެހެންވީމާ،12ްްކޮންްބައެއްކަން.ްއެް

ްއާމްދަނީގެ ްއަހަރުގެ ްފަސް ްއަންނަނީ ްމި ްއެނިގގެްނ ްއިެރްއގަިއ21ްް%ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެ ްއަބަދުވެސް ައކީ

ްާއމްދަނީްމިްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،21ްސަރުކާރުަގއިްތިބިްބަޔަކުްކާްއެްއޗެއް.ްސަރުކާެރްއގައިްތިޭބްބަޔަކުްއަބަދުވެސްް%

ްީކއްކުރަންތޯް ްއެއީ ްނެތްކަން. ްކަމެއް ްބޮޑުކުރާނެ ްވެސް ްޓެްކސް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްފަިއސާްއަ ްމި ްއިހުމާލުވާއިުރގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްސީދާ ްދޭންވީ؟ްހަމަ ްލާރި ްމި ްކާންެވގެން ްމީހުން ްބަަޔކު ޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިތުްނގެް ްޓަކައި ްއިތުރުުކރުމަށް ްއާމްދަނީ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއްތޯ. ްކުރަންވާެނވަރުެގ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްެއއީ ދޭންވީ؟

ނުޑމެންްއެބަްޖެހޭްމިްދެންނެވިްމަޖިލީހަށްްބަޖެޓާްގުޅިގެންްހުށަހަޅުއްވާފަް އިވާްކަންކަންްތަންފީޛުކުރުމުގެްކުރިންްއަުޅގަ

ްސަރުކާރާިއ12ްް ްދިވެހި ްބުނަންވީ ްނުކުމެ ްފަރާތްތަކުން ްޕޭުކރެއްވި ްޓެކްސް ްއެ ްނުކުންނަން. ްހޯދަން ްރުފިޔާ ބިލިއަން

އަދަދަކުން.ްއެްއަދަދުތަުކގެްފައިސާްއަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްިކބައިަގއިްތިމަންނާމެންްޓެކްސްްޕޭކުރީމޭްމިވެނިް

ްކޮމިޓީގަ.ް ްމާލިއްޔަތު ްއެބަ ްސާބިތުކޮށްދޭ ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްއިހުމާލުވެފައިވާކަން ްއިުހމާލޭ. ްވަނީ ްވެފައި ސަރުކާރުން

ްނުކެރިފައި ްނުކުންނަން ްެއކަމަިއގެން ްމަގުމަްއޗަށް ްަކމެއް ްީކއްެވގެން ްނޭނގެ ނޑަކަށެއް ްއަުޅގަ ެއްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށް

ްދަރުބާރުެގް ްޓަކައި ްސަމިޓަށް ްސާކު ްއަތޮުޅގައި ްއަްއޑު ްދަންނަވައިފާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް، ހުންނަނިކީ.

ްއެް ްއަދި ްކުރިއްސުރެ. ްމާ ްފެންނަން. ްވެސް ްކުރިއްސުރެން ްއޮތީ ްއެ ްވާހަކަ ްފައިސާގެ ްއިހުމާލުިވ ހަދަމުންދިޔައިރުގައި

ބިލިއަނ2ްްްވެރިކަންްބަދަލުވެގެންދިަޔއިރުަގއިްއޭުރެގްވަޒީރުްވިދާުޅވިްްވަނަްއަހަރ2112ްުއަހަރުްވެރިކަންްބަދަލުވެގެންް

ރުފިޔާްބިލުްއެަބްހުއްޓޭްނުަދއްކާ.ްެދްބިލިއަންްރުފިާޔގެްިބލުްއެބަްހުއްޭޓްނުދައްާކ.ްެއްދެްބިލިއަންްރުފިާޔގެްބިލުތަްއް

ް ްހުރެފައި ްހުށ2113ްަނުދައްކާ ްބަޖެޓު ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަހަރުގެ ްމިހާރުްަވނަ ްވިދާުޅވީ ްބޭފުޅާ ްއެ ހެޅުއްވިިއރު
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ްރުފިާޔެގް ްބިލިއަން ްެއއް ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްއަދި ްބުނަނީ ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްދައްކަނީ ްެއ ްމިއަދު ްނިިމއްޖޭ. ދައްކައި

ްއަހަރެްއގެް ްއެ ްފާސްކުރަނީ ްބަޖެުޓ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައެއްުނޖެހޭ. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްނުދައްކާ. ބިލުތައް

ްކެރީޯފވަްޑކުރާްބަ ްއޭތި ްއަހަރަކަށް ްއަންނަ ްދެން ްދިނުމަށް. ްފައިސާ ްއަހަރެްއަގއި ްއެ ްކަންކަމަަކށް ްހިމެނޭ ޖެޓެއްަގއި

ގޮތަށްްދިމާވެދާނެ.ްއެކަަމކުްްދެންނެވިްކުރުމުަގއިްފަހަރެއްަގއިްމިބަޖެޓްްފާސްކުަރނީކީ.ްކޭޝްޕްލޯްމެނޭޖުނޫންްްގޮތަކަށް

ްއެ ްފާސްކުރަނީ ްބަޖެޓް ްއެްއޗެއްްއިއަހަރެއްގަްއަޅުަގނޑުމެން ްޚަރަދުްއޮތް ްތެޭރގައި ްއަހަެރއްގެ ްޓަކައި.ްކުރުމަށްއެ

ވަނ2115ްްަްވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއި.2114ްްވަނަްއަހަރުްކޮށްފަިއވާްަޚރަދުތަކެއ2113ްްޖަހަނީްްއެކަމަކުްމިއަދުްމި

ްކު ްއަހަރު ްޚަރަދުތަކެއް ްބޭނުންވާ ްއެހެންވީމ2114ްާރަން ްބަޖެޓުގަ. ްއަހަުރގެ ްވަނަ ،ް ްެއްބަޖެެއ ްދެން ްބޮޑުވާނެ. ޓު

ްއާ ްދަްއކާފަބަޖެޓަށް ްަދއްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ްހޯދާނެ ްބޭްއިމްދަނީ ްތިމަންނަމެން ްނޫނެކޭ ްބުނަނީ ްމި 51ްނުންވަނީ

ްރެންޓު ްލީސް ްރިސޯޓުތަކުގެ ްފީއަހަރަށް ްކޮންސެޝަން ްނަގާްން ނުޑގައެއް ްބަ ްމިހާރުްްއިށޭ. ްލާރިކޮޅު ްދަރިފުޅުގެ އޮތް

ް ްމީގެ ްވިސްނަނީ. ްމި ްދުނިޔ15ްެކާލަން ްފަހުން ްދިވެހިްއަހަރު ްވުޖޫދަވާނެ ްހޯދަންެވގެްއަށް ްލާރިކޮޅެއް ންްރައްޔިެތްއގެ

ނޑުމެންްމީގެްއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްހަމައެއްޢި،ްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމާްމިހާރުްމި އަހަރ15ްްުނުޖެހޭ.ްކީއްކުރަންތޯްައުޅގަ

ްމި ްލާރި ްުއޅެންވީކީްފަހުގެ ްހޯދަންެވގެން ްަބޔާންކޮށްފައަދު ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްއެްްއެބަްއި. ޮއވޭ

ްބަޖެޓެއްގަް ްްހިމެނެންވާނީްއިއަހަރެްއގެ ްޚަރަދޭ. ްކުާރ ްއަހަރަށް ްއެ ްއާމްދަނީއޭ. ްލިބޭނެ ްއަހަރަކު ްފަހުނ15ްްްއެ އަހަރު

ްޤާނޫނެއްގަްްލިބެންޖެހޭނެ ްހިމެނިގެންކަމަށް ްާއމްދަނީ ްބަޔާންކޮށްަފއިވާ ްެއއީްއި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާނެ

ްމައްސަލަ ްަކނަޑއިްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހަމަެއާއއެއްކޮްށްބެްޑްޓެކްސް ްވާެއއް.ްއަދި ްލާނެ ްއަހަރުނ2111ްްްހަަކްވާނީ ވަނަ

ްދަްއކަމުންފެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައހަރުށިގެން ްމިދިޔަ ްއަދި ްދެއްކިްގޮއްސަ. ްެއކަން ްއަހަރުްން.ވެސް ްަވކިްްމިދިޔަ ވެސް

ނޑުމެންނަކަށްްއ2113ްެަކމަށްްބުނަމުންްއައީ.ްއެކަމަކުްްހިސާބަކުންްއެކަންްކޮށްދޭނެ ކަމެްއްްވަަންއަހަރުްވެސްްއަުޅގަ

ްއަދި ްވާނ2114ްެްނުވި. ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަހަރު ްއަދިވެސްްްވަނަ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ްވެްސ ކަމަށް

ްމި ްމައްޗަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްޓެކްސްތައް ްހަމަ ްދައުމަްއޗަށްް،ދަނީ ްނުރައްކާތެރިކަމަކީ. ްހުރި ްޓެކްސްގައި ްމީ ލަުތގެް.

ްގޮުތގަިއްހަރުދަނާްްރުގަިއްެއްޓެްކސްގެިނާޒމުްރަނގަޅުެގންނައިްިއވަނިކޮށްްެޓކްްސގެްނިޒާމުްޑެފިސިޓްްބަޖެޓްްފާސްކޮށްފަް

ްެއކަށަައޅައި ްމަޖިލީހުްކަމަށްްނުެލވިއްޖެްގޮތުަގއި ްރައްޔިުތންގެ ްބަނދަރުވަންޏާމުން ްބޭނުންވީމާ ްމެންބަރު ގޮތަށްްްހަދާގެ

ްއޮވެފަްއި،އޮވެފަް ްގޮތަށް ްހަދާ ްނަރުދަމާ ްބޭނުންވީމަ ްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީްސްރަްއޔިތުްއި،ރަްއޔިތުންގެ ންގެ

ްބޭނުން ްއެއަމެންބަރު ްިޢއްޒަްރޕޯުޓްއަޅާވީމަ ްއޮތީމަ ްބަޖެޓެްއްހަމައެއްްގޮތަށް ްހަމަޖެހޭނީްްތތެރިްރައީސް ނުޖެހޭނެ.ްބަޖެޓް

ްބޭ ްއިްސކަންރައްޔިތުން ްކަންތަްއތަކަށް ްސަުރކާރެއްްއި،ދީފަނުންާވ ްަޚރަދުކުޑަ ްބޭނުންވަނީ ްމިއަދު ކަމަްށްްރަްއޔިތުން

ްވެސްފުރަތަމައި ްއެހެންވީމާްނުން ްބުނެިވއްޖެ. ްރާއްޖެ، ްމި ްސަރުކާރެއް ްގެންނަންްޚަރަދުުކަޑ ްރައްޔިތުންްައށް ވީ.

ްކަމަށްބޭނުން ްމުޖުތަމަޢެއް ްނެތް ްކޮރަޕްޝަން ްނެތްްރައްޔިތުްވަނީ ްވެސް ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްއެ ްބުނެފި ން

ްމިމުޖުތަމަޢެ ްްއް ްގެެނސްދޭންވީ. ްާކލާފ12ްަތަނަށް ްމިލިއަން ްވަްއި ްދާއިރާހުރި ްދެކުނު ްާމފަންނު ްމީހާ އަށްްްޒީރު
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ްއެތާނގަ ްއަދިެވސް ްދިޔައިމަ ްމީހުންްްއިކެމްޕެއިނަށް ްރައީސްްއަތްޖަހަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖޯހެކޭ ްއެއީ .ްތިބޭ.

ްމިނިސްޓްރީ ްއިހުމާލުވެފަމިނިސްޓްރީހައުސިންގްް،ންކޮންސްޓްރެކްޝަން ްން ްއޮތީ ްއަށ12ްްއި ްރުފިޔާ އެކަްން.ްމިލިއަން

ްފެނޭ.ްއައްޑުްއަތޮޅުްދަރުބާރުގެްހެިދއިރުަގއި...ްށްްއެބައަޅުަގނޑުމެންނަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަޑަިއގެންް ްމިހާރު ްބޭނުން ްބަލައިލަްނ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެްއވެސްްމިހާރު ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ތިއްބެވި

ްބޭ ްބޭނުންފުޅުވޭތޯ؟ ްބަހުސްކުރަން ްބަޖެޓަށް ްމެންބަރަކު ްނަމަްނުންފުޅުވާޢިއްޒަތްތެރި ްސިސްޓަމު، މެދުވެރިކޮށްްްމައިކު

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްކޮށްލެްއވުމަށް އިޝާރާތެއް

ްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބަށް.

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ް ްރައީސް،ް`ްޝުކުރިްއޔާ ްއޮްފ2114ްްޢިއްަޒތްތެރި ްމިނިސްޓްރީ ްގޮުތގައި ްބަޖެޓުގެ ްދަޢުލަތުގެ ވަަންްއަހަރަށް

އެކީްބަެއއްްމެންބަރުންގެްްރުކާރުންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވުމާސައިންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްބަޖެޓުްފިނޭންސްް

ްފާ ްނިންކަންބޮޑުވުންަތއް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްއަދި ްއިންިތޚާޅުކުެރއްވި. ްއަލަށް ްޔާމީބުވެަވޑަމެވީ ންްިއގެންނެވި

ްގޮތުގަް ްއިޞްލާޙުގެ ްސަރުކާރަްށ ްފުރުޞަތުޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްބަޖެޓް ްއެގޮތުއި ްއަުޅަގނޑުމެން،ްދެއްވަން. ން

ްޢާބްދުލްޤައްޫޔމު ްޔާމީން ްފުރުޞަތުދެްއވަިއގެން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓެްއގެ ްާއ ްސަރުކާރުްނ ްބަޖެޓަށްްގެ ކުރީ

ްފާހަގަް ނޑު ްައުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވި. ްޔާމީންްއިޞްލާޙު ްތެރޭަގއި ްުދވަސްޮކޅުގެ ްއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީ ްބޭނުންވޭ ކޮށްލަން

ްއޭ ްވިދާޅުވަމުންިދޔައީ ްސަރުޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްތިމަންނަގެ ްބަޖެޓެކޭ. ްބޮޑު ްނުހަނު ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ކާރެއްަގއިްރު

4ްް ްކުޑަވާނޭ ްވުރެބިލިއަން ްބަެޖޓަށް ްމަނިކުއެ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ. ހަވާުލވެަވޑަިއގެންްްފާނު

ްވެ ްފުރަތަމަ ްޢައްޔަންކުރެވީއެންމެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްބަޖެޓްްސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް .

ވަީންވަޙީދުްހުށަހެޅުްއވިްބަޖެޓަށްްްބދުލްޤައްޔޫމުްއަްނގަވާަފއޭްންްފުރަަތމަްދުވަހުްވިދާުޅވީްޔާމީންްޢައަށްްވަަޑއިގެްކޮމިޓީ

ްުކޑަކުރަްއވަ ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްކުޑަކުރަްއވާށޭ.ްއެއް ްޚަރަދުން ްރިކަރެންޓު ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްއެއް ްމަނިކުފާނުްވުރެން ްއެ ން

ގެންްބަޖެޓްްތިންްތަށްްފުރުޞަތުދީއަޅުަގނޑުމެންްެއގޮް.ދެއްވާށޭްތިމަންނަމެންނަށްބޭނުންފުޅުވެއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްފުރުޞަތު

ްހުށަހެޅުއްވިްއަށްްހަފްތާ ްސަރުކާުރން ްޔާމީން ްގޮުތގައި ްއިޞްލާޙެއްގެ ްފަހު ްއަނެްއކޮޅަށް. ްއޭގެ ްއޮތީ ްބަޖެޓް ެއްއްއިރު

ްއިތުރުވެފަް ްރުފިޔާ ްްއިބިލިއަން ްހުށަހެޅުްއވީ ްގެނައިްްބިލިއަނ16.5ްްއޮތީ.ްވަޙީދު ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން އިުރްރުފިޔާ.ްޔާމީން

ްްއިނުއްވާފަފޮ ްރައީސ17.5ްްއޮތީ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރުފިޔާ. ްމައްސަލަތައް.ްް.ިބލިއަން ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްރައްޔިތުން މީ

ްކޮމިޓީްއަޅުަގނޑުމެން ްދިރާސާކުރަމުން، ްބައެްއްބަޖެޓް ްފާހަގަކޮށްލެވުނު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނިމުނުއިރު ްދިރާސާކޮށް ން
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ްއެބަ ްއުފެްކަންތައްތައް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޮޑުހުރި.ްއެގޮުތން ްއެންމެ ްއަހަރަށްްދައ2114ްުސުވާލަކީްްދުނު ްބަޖެޓުްވަނަ ލަތުގެ

ްދައު ްތަރައްޤީހުށަހެޅިފައިވާއިުރ، ްޤައުމުގެ ްބަޖެޓުން ްރައްޔިތުްލަތުެގ ްޢާއްމު ްކޮންކަމެއްތޯ؟ ްއޮތީ ްއޮތީްްމީހާއަށް އަށް

ްބަދަލުކުރުމަށްްކޯްއޗެއްތޯ؟ ްހާލަތު ްމީހާގެ ްރަްއޔިުތ ްކޯްއޗެއްތޯ؟ޓަްޢާއްމު ްއޮތީ ްައޅުަގނުޑްްކައި ްކަމަކަށް ދެވަނަ

ްފުރުޞަތު ްލިބުނު ްރާފާހަގަކޮށްލަން ްވިޔަފާިރވެިރންނަށް ްޢާއްމު ްާފހަގަވީ ްައޅުަގނޑަށް ްބޮޑެތިްގައި އްޖޭގެ

ްކޮންކަމެއްތޯ؟ްއެްބޭފުޅުްނެގްްވިޔަފާިރވެރިންނާއިްމެދުްފަންތީގެްިވޔަފާރިވެރިންނާއި ކުދިްިވޔަފާރިކުރާްފަރާތްތަކަށްްއޮތީ

ްފުޅާކުރު ްވިޔަފާރި ްމި ްފުރުޞަތުތަކެއްތޯ ްކޮން ްއޮތީ ްބަލައިމަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްލިބުނު.ްބަޖެޓް ްފުރުޞަތު ލުމުގެ

ްރައީސް ްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތ17.5ްުއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓް ްރުފިޔާގެ ްކޮމިޓީބިލިއަން ްބަޖެޓް ްމަޖިލީހުގެ ންްންެގ

ް ްއަިއއިރު ްރުފިޔ17.9ްާނިމިގެން ްބަދަލުްބިލިއަން ްބަޖެޓް ްއަށް ްައއި. ްމެންވެގެން ްބައެއް ްބަެއްއްެއއީ ބަރުންގެ

ޕެއިންްދުވަްސވަރުްންގެްކެމްކަމަކީްޔާމީްްއެކީގަ.ްމިްބަޖެޓުންްއަޅުަގނޑުްއެންމެްބޮޑަްށްއުއްމީދުކުރިްެއއްްހުށަހެޅުންތަކާ

ނޑުގެްދާއިރ5ްްާދިޔަްއުމުރުންްދޮށީްއަހަރުްމީހުންނަށްްވިދާޅުވަމުން ގެްވަރަށްްގިނަްހާސްްރުފިޔާްލިބޭނެްވާހަކަ.ްއަޅުގަ

ްބޭފު ްސުވާުލކުރަްއވާ ނޑާ ްއަޅުގަ ްޅުން 5ްްތިމަންނަމެންނަށް ްބޭފުޅުންނާހާސް ްއެ ްލިބޭނެތޯ. ސުވާލުކުރީމަްްރުފިޔާ

.ްއިްއޮންނަންޖެހޭނޭބަިއްހިމެނިފަްއެްއިތެރޭގަ.ްމީގެހަމަޖެހޭނޭ،ްފަހަރުްދެންްހަމަޖެހޭނޭްގޮތަށްްެއއްްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅޭ

ްއަ ްރަީއސް ްކޮޢިއްޒަތްތެރި ްތަފްސީލަށް ްއަނެއްކޮޅަށް ްއެްއކޮޅުން ްބަޖެޓް ްމި ްބަލައިްުޅަގނޑު ްައކުރަކުން ްަލއިނަކުން ްންމެ

ދެްއވަންްްއިވެސްްމިހާރުްރައީސްްނަޝީދުްސަރުކާރުގަްނިންމައިފިން.ްއެއްވެސްްތަނެްއގައިްެއއްެވސްްއަކުެރއްްފިއްެޔއް

ްއިތުރަށްްެއންމެްބައިްސެންޓެއް ނެތް.ްމިްބަޖެޓުަގިއްހުންނަށްްދިނުމަށްްހިމެނިފަްއެއްްމީްވެސްްއެްްފެއްޓެވިްަފއިސާގެ

ްުކރެވޭނެ ްެއކަން ްބޭނުންވިޔަކަސް ްޔާމިން ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްއެހެްނީވމާްނުޖަހާ ްނެތް. ްފައިސާ،ްގޮތެއް ްނެތްްއެ ް.ެއއް

ްއަހަ ްދޮށީ ްދޮގުއުމުރުން ްއޮޅުވާލައި ްމީހުންނަށް ްމަރުގެ ްވޯޓުހަދައި ްމީހުންގެ ްއެ ްހީލަތުން ްދޮގުްހޯދުމަކަރާއި ްދެއްކި ށް

ްޢިްއޒަ ްއެކަމާވާހަކަތަެކއް ްހިތާމަކުރަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްެދވަނަްތްތެރި ްުއއްމީދުްދޭތެޭރގަ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިައށް

ްކަމަކީްމަސްވެރިންނަށްްޯކއް ދިޔައީ.ްމިހާރުްމުންހާސްްރުިފޔާްލިބޭނެްވާަހކަްވިދާުޅވ11ްަެޗއްތޯްއޮތީްެބޔަސްްނުބެޔަސް

ްއަޑުް ްކުޑަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަގު ްމަސްގަންނަ ްއަތުން ްމަސްވެރިންގެ ނުޑްއިވެުމންދަނީ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްވާހަކަ. ިރ

ްބަލައި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްމަްއޗަށް ްމަްސވެރިެއއްެގްމަހެއްގެ ްރުފިޔ11ްާލިއިރު ްުކަޑވެއްޖޭްހާސް ްރައީސް 11ް.ްޢިްއޒަތްެތރި

ނޑުެމން ހާސ11ްްްސްވެރިންނަށްްލިބިލިބިްހުރިްއާމްދަނީންްގެްމަހާސްްރުފިޔާްދޭންްބުނިްމީހުންްމިހާރުްއަނބުރާްއަޅުގަ

ޔާމިންްކެމްޕެއިނަށްްޚަރަދުކުރެއްިވްްލިބެނީްބަޣާވާތަށާއިްއެްފައިސާްމިގޮތަށްްމަހުގެްައގަށްްބަދަލުގެނައީ.ްްވާރުފިޔާްކުޑަ

ްކަން ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމީ ްޚަބަރުފަރާތްތަކަށް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހުންްތައް. ްހަފްތާ ްދެ ްއޭގެ ލިބެނީ

ނޑުމެްނގެްމަްސވެރިންެގްްްއވާްާވހަކަ.ްއެހެންެވއްޖެވަންޏާމުއަށްްކުަޑކުރަްރުފިޔ12ްާއަނެއްކާްމަސްްގަންނަްއަގުް އަުޅގަ

ްދިރިއުޅުމެއްގަް ްހާލަތަކުޢާއްމު ްޢާްއމު ްއިތުރުްއި، ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްތިބޭނީ. ްމީްްނޫން ްހޯދަންޖެހޭނީ. ގޮތްތައް

ްކަންތައްތަްއަޅުގަް ްވިސްނަންޖެހޭ ްމިހާރުނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަދަދަށްްއް ްގެއްލުްނވާ ްބޭުފޅުންނަށް ްެއ ވެްސ
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މީްންްއެބަްމަުދވޭ.ްބޭފުޅުންގެްމީހެްއެގްއާމްދަނީްބަލާއިރުްމަހެއްެގްއަހަެރއްެގްމައްޗަށްްބަާލއިރުްެއއްްަލއްަކްރުފިޔާްއެް

ްވަރަށް ްމަސްވެރިން ްނުެބޔަސްްންޖެހޭބަލަްިވސްނައިްދިވެހި ްެބޔަސް ްއެކަމަކު ްވާހަކ11ްްަްކަމެއް. ްދޭ ްރުފިާޔ ހާސް

ތިބީ.ްމީްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސްްއަުޅަގނޑުމެންްްހާސްްރުފިޔާްނަގަިއގެންްއ11ްެއެްމީހުންްއަތުންްްދައްކަިއ،ްޮއޅުވާަލއި،

ްކަންބޮުޑވާ ްވިދާޅުވަމުންްވަރަށް ްހަމައެއާެއކީ ްކަެމއް. ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްބަޖެޓުެގްހާސްރ8ްުދަނީ ްމި ްވާހަކަ. ްދޭނެ ފިާޔ

ނޑަށްްޭއގެްެއއްވެސްްތަްނކޮޅެއް ނޑުްވަރަށްްކަންޮބޑުވޭ.ްދެްންނުފެނުނު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްްތެރެއިންްއަުޅގަ އަުޅގަ

ް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޯކްއޗެްއތޯ؟އޮތީ ްއޮތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްއައިްބަޖެޓެްދާއިާރގެ ްއެބައް ްކަންތައްަތއް ްބަެއއް ހުިރްްއިރު

ނޑުބޯޅަ ްމަގުހެދުމާއިދަ ްޖެހުމާއި ްފެންސު ްމަރާމާތުކުރުމާއި ްަބއްތިޖެހުމާއި ްހެދުމަށްްގެ ްސެންަޓރު ްމިލިއަންްް،ޔޫތު އެއް

ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްއެއް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީދޫގެްްރުފިޔާ. ްއާއި ްހުޅުދޫ ްނުވާނެ. ްވެސް ްކަމެއް ްއެންމެ ްއެއިން އިން

ްމި ްައޅުަގނޑު ނޑުްވާހަކަ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކޮމިޓީދެންނެވީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިހުތިޖާޖުކޮށްގެން ްިމތާ ްހުށަހެޅިްްމެން އަށް

ްކޮމިޓީ ްއަނެއްކާ ްސަބަުބން ްއުނިކުރުމުގެ ްއިތުރުކޮށްފަްއެްއޗެހި ްމިހާރު ްޮގްއސަ ްހުޅުމީދޫގައިއަށް ްމިްއިވާނެ ްއަޅުަގނޑު

ް ްއިތުަރށް ްކަންތައްަތކަށް ްބަނދަރ3ްުދެންނެވި ްއަިދ ްރުފިާޔ. ްނިންމަންްްއިމަރާމާތުކުރުމާްމިލިއަން ްއިތުރަށް ބަނދަރު

ްފައިސާ ްމަުގގަްބޭނުންވާ ްހުޅުމީދޫގެ ްހިމަނާފައިވާނެ. ްއިުތރަށް ްގެެނއްސަްއިވެސް ްގާ ްހަމައެކަިންއެހުރީ ްބޭނުންވަނީ .

ްވޯ ްހިމެނިފަލޭބަރ ްވެްސ ްފައިާސކޮޅު ްއެ ްަފިއސާކޮޅު. ްބޭނުންވާ ްމިހާރުްއިކަށް ްއެވާްނެތް. ްއަޅުަގނޑުމެން ަބއިްްނީ

ތެރިްރައީްސ،ްޭއގެއިތުރަށްްހުޅުމީދޫެގްތަރަްއޤީްއަށްްބޭނުންާވްއިތުރުްަމޝްރޫޢުތައްްހިންގުމަށްްެވސްްޢިއްޒަތްްހިމަނާފަ.

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭްދެންްވިޔަފާރިވެރިންނަށްްއޮތީް އަޅުަގނޑުްވާނީްފައިސާްހިމަނާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުގަ

ްހުޅުދޫް ްޚާއްަޞކޮށް ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް؛ ްމީހުންނަށްްކޯްއޗެއްތޯ؟ ްެއ ްތިބޭ. ްިވޔަފާރިެވރިން ްފަންތީެގ ްމެދު ްބަިއވަރު ގަިއ

ްކުޑަުކޑަް ްއެްއޗެހިން ްެގންނަވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޑިއުޓީން ްއިމްޕޯޓް ްދަނީ ްމިހާރު ްވިަޔފާރިކުރަމުން ްމީހުން ްގެއްލުން.ްއެ އޮތީ

ްހުށަހަޅުްއވާފައިް ްއެ ްިމހާރު ްނުދަްއަކވާ. ްިޑއުޓީ ްނުވަތަ ްދަްއކަަވިއގެން ްެއއް ްއަލުންްްޑިއުޓީ ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ޮއތީ

ްއޮތީް ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްފެލައިލަނީ. ްވިޔަާފރިވެރިން ްވާހަކަ. ްޖައްސާ ްމައްޗަށް ްޑިުއޓީ ްއިމްޕޯޓް ޢިޔާދަކޮށް

ް ްއަތުން ްޕެސެންޖަރެއް ްކޮންމެ ްފުރާ ްވާހަކަ.25ްްރާއްޖޭން ްނަގާ ްިއތުރަށް ްމީހުްނ25ްްޑޮލަރު ްއެ ްވާަހކަ. ްނަގާ ޑޮަލރު

ްވިޔަފާ ްެޓކްސްްއަބަދު ްބެޑް ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްވާހަކަ. ްނަގާ ްލާރި ްއިތުރަްށ ްއަތުން ްމީހުން ްއެ ްދާންޖެހޭ. ިރކުރަން

ްކުރީަގއިް ްއޮންނާނެ ްޤާނޫނު ްގޮތަށް ްުއވައިެލވޭ ްނިމޭއިރު ްއަހަުރ ްމި ްކަމަށް، ްުއވާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުަވއިނުލާ؛

ްޢިޔާދަކުރަ ްޓެކްސް ްބެޑް ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްފަރާތްތަކުެގްނިންމާފައި. ްިވޔަފާރިކުރާ ްހަުއްސގެ ްގެސްޓް ްރާއްޖޭގައި ނީ.

ްކަންތައް.ް ްވިސްނަންޖެހޭ ްރައްޔިުތން ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްމިއީ ްހަމަޖެހިގެންދަނީ. ްމިކަން ްގޮތަްށ ްބުޫރއަރާ ވިޔަފާރިތަކަށް

ްޓެެލކޮމިޔު ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު ްޓެލެކޮމިޔުިނޭކޝަން. ްބަޔަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްތަަރއްޤީގެ ްޖީ.ެއސް.ޓީްރާއްޖޭގެ ނިކޭޝަން

ްއޮންނާީން ްގުޅިފައި ްކަމަކާ ްކޮންމެ ްވިޔަފާރިވެިރއެްއގެ ްޮކންމެ ްކަމަކާ؛ ްކޮންމެ ްތަރައްޤީގެ ްރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅާފަ. ނަގަން

ްއިންޓަރނެޓާއިްފޯނުކޯލު.ްޝުުކރިއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހު ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބަޖެްޓ2114ްްސްކުރަމުންގެންދާ ްބަޖެޓް، ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަންް ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްރިޕޯޓުގެ ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ

ންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްނިމުނީ.ްއެދިަވޑަިއގެންްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުެވވަަޑިއގެންްތިއްބެވިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް ްޖުމްލަ 43ްްމިހާތަނަށް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާފަިއވޭ. 4ްްމެންބަރުން ްމ55ްްިގަޑި ްހޭދަކުރެވިފަ. ްވަނީ ްަކމަށް ްމި މިނެޓު

ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާީތް ްފުރުޞަތަށް ްނާޒިމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޑަވެިލ ނޑު ްއަޅުގަ ހިސާބުން

ްޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްއަޅުަގނ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްރައީސް. ްކުރިމަިތވެގެނ2114ްްްއާދެ!ްް`.ްޝުކުިރއްޔާ،ްިޢްއޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ޔާތުގައިްވަރަށްްހިތްދަތިްތަޖުރިބާއަކަށްްފަހުގަިއްމިްއަންނަނީްވަރަށްްމުނާސަުބްވަގުެތްއގަ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްަބރުލަމާނީްހަ

ްގިަނގުނަް ްއެތައް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްވިޔަސް ްދިޔަކަމުަގިއ ްގޮތަކުން ކޮންމެ

ތިޚާބުވިްއުއްމީދުތަެކއްްދީ،ްއަދިްނޫްާޤނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްފުރަތަމަްއިންތިޚާބެއްްނިމި،ްއަދިްދެްވަނަްފަހަރަށްްއިން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްމި ްއުފެދިފައި ްަސރުކާރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެ

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްރިޔާސީ ްަފހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްބަ ްވެރިކަމެްއަގއިްވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައީ ްމަނިކުފާނުގެ ްތިމަން ްގޮތަކަށް ްދެކޮޅުޖެހޭނެ ްބަޖެޓް ްއަދި ްވާހަަކއާ ްބޮޑު ޖެޓް

ްއިދިކޮޅަށްް ްމުޅިން ްއެއާ ްފެނިގެންދިޔަީއ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްާވހަކަ. ްފަރުމާކޮށްދެއްވާނެ ބަޖެޓް

16ްރަތަމަްވަޙީދުްސަރުކާުރަގއިްބަޖެޓްްައއިސްްއޮތީްކަންތައްތަެކއްްހިނަގއިދިޔަްަތން.ްމިްބަޖެޓްްހުށަހެޅުނުއިރުގައިްފު

ްވެސްް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއޭުރގަިއ ްގެންދަވާަފއި ްބަޖެޓް ްސަުރކާުރން ްއާ ްއަދި ްތެރޭގަ. ްބަޖެޓެްއެގ ްރުފިޔާެގ ބިލިއަން

ްބަ ްމި ްސިގްނަލަކީ ްދެމުންދިޔަ ްމީހުންނަށް ްތިއްެބވި ްފަރާތްތަުކގައި ްއިދިކޮޅު ްއަދި ްވާހަކަދެެކވެމުންދިޔައީ. 1ްޖެޓުން

ްބަޖެޓްް ްވެގެންދިަޔއީ ްކަމަކަށް ްހައިރާންކުރުވަނިވި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުއްިލއަކަށް ްވާހަކަ. ްމަދުކުރާނެ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެއްކީމާ، ްވާހަަކ ްބޮޑުކުާރ ްބަޖެޓު ްއަނެްއާކ ްަވޑަިއގެން ްމިިނސްޓަރު ްފިނޭންސް ްއަށް ކޮމިޓީ

ްދޭތެ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްމޮުޅްސަރުކާރުގެ ްވެދާނެ ްފަހަރުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާުލއުފެދޭ. ރޭގައި

ްެއކަންް ްޔުނިވަރސިީޓއަކުން ްކިޔަާވވިދާުޅވި ްބަޔަކަށް ްބޮޑުކުރަންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްުކޑަކުރުމަށް ްކަެމއް އިކޮނޮމިސްޓުންނަކީ

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކަެމއް. ްއެކަީށގެންާވ ްވުމަކީ ްފަހަުރގައި ްވެސް ްވީކަމަށް ްއެްްއެހެން ްމޮޅަށް ްއެނގޭނީ ނޭނގޭނެ.

ްއޮތީް ްމި ްބަޖެޓު ްކަމަކީ ްެއނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބީ. ްމި ްދެކިގެން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް މީހުންނަށް
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ނަޑކަށްްނުވިސްނޭ. ްބޮޑުވެފަިއކަން.ްބަޖެޓެއްްކުަޑެއއްނުކުރެވުުނކަން.ްސަރުކާރުގެްނިޔަތްްއޮތީްކޮންގޮތަކަށްްކަެމއްްއަުޅގަ

ްގިނަްޢިއްޒަ ްރަށްރަށަށް ްގިނަ ްަވރަށް ްހިމެނޭ ްދާއިާރގައި ނުޑގެ ްައުޅގަ ްވެސް ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރުގެ ްރައީސް.ްމިދިޔަ ތްތެރި

ްކަެމްއް ްެއއްވެްސ ްއޭގެން ްއައިއިުރގަިއ ްމިހާހިސާބަށް ްއަީކ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނިފައިވޭ. ކަންތައްތަެކއް

ްުއއް ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްިމއަދު ްފަހަރުްކުރެވިފައިުނވާކަން. ްމި ްކަމަށް. ްކުރެވޭނެ ްކަންތައްތައް ްއެ ްތިބީ ްމި މީދުކޮށްެގން

ްބަޖެޓުންް ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓްގައި ްއަދި ްހުރި، ްޖެހިފައި ްފަހަރުގައި ްކުރީ ްއައިއިުރގައި ބަޖެޓް

ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޖެުޓގައި ްއިއްެޔގައި ްއިހުތިޖާޖުކުރަންޖެހުނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއަދިްފެންނަންނެތުނީމަ ްއަށް، ްދާއިރާ މެން

ްއަށްް ްދާއިރާ ްއެ ްއަދި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްދާއިރާގެ ްއެ ްއަދި ްއިންތިޚާބުކޮށް، ްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްކަންް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްސަރުކާރުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްވާތީ ްބަޖެޓަށް ްެއްއޗަީކ ްގެނުވާ އުއްމީދުތައް

ްރަނަގޅު ްކުިރްްކުރެވޭނެ ްެއކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައެއް. ްތިބޭ ްމިތަނުގައި ްޓަަކިއ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ނިޒާމަށް

ްތެރެއިންް ްބަޖެޓުގެ ްހައްލުތަކެއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްތެެރއިން ްޕްރޮގްރާމުގެ ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްއަދި ްމިއަދު މަސައްކަތުން

ްައހަ ްމިދިޔަ ްއަދި ްކުރެވިފަ. ްަވނީ ްރަށްރަށަށް ްދާއިާރގެ ްއަދި ްނަޑައްާލގެ ްހިމެނުނު ްބަޖެޓުގައި ްއަިދ5ްްރު ކުލާސްރޫމާ

ް ްމަަސއްކަތ6ްްްހޯޑެއްދޫަގއި ްއެ ްވަނީ ްޕްރޮޖެްކޓެއް؛ ްމެަގ ްބިޔަ ްޮބޑު ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްމަޑަވެީލގައި ްއަދި ކުލާސްރޫމާ

ްބަނދަ ްަމޑަެވލީގެ ްއުއްމީދަކީ ްެދއްކި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްޯވޓު ްެއްސަރުކާރުްންމަޑަވެީލގެ ްއަދި ްވާހަކަ.ްނުކުރެވި. ރުހަދާނެ

ްގިަން ްވަރަށް ްހުރި ްކުރަން ްތިނަދޫގަިއ ްއަދި ްނެތް. ްފެންނާކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްކަމެއް ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްމަގުހެ ްތިނަޫދގަިއ ްއަދި ްޖެޓީއާ ްައއިސްޕްާލންޓް ްތިނަދޫަގއި ްއަދި ްހުްއޓިފަ. ްވަނީ ްތިމަސައްކަތްތަްއ ްއަދި ނަދޫެގްދުމާ

ްނަރުދަމާ ްގެ ްއެމަސައްކަތް ްހުއްޓިފަްއެްއޮކށް ްއޮތީ .ް ްތިނަދޫގެ ްހުވަދުއަދި ްމުޅި ްއެންމެްއަތޮޅުްްހޮސްޕިޓަލަކީ ްހުރި ގައި

ލަތުްވަނީްތަނުެގްހާްއެވާއިުރގައިްްޚިދުމަތްކުރަންްއަންނަްތަނަކަށްވެފައިްއަިދްމުޅިްއަތޮުޅގެްމީހުންްްޓަލަށްޕިބޮޑުްހޮސް

ްތާރީދުވަހަ ްދިވެހި ްވެސް ްކު ްއަދި ްހޮޚުގައި ްއެ 13ްްސްޕިޓަަލށްވީ ްދަށްނުވާއަހަރުވަރަކަށް ްތެރޭަގއި ހާްދުވަހުގެ

ނޑުމެންގެްމަސައްކަތުމިއަދުްްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްަވނީ.ްމިއީްހިތާމަކުރަންޖެހޭްްވެއްޓިަފއިރަޖައަކަށްްދަށުދަ ްންައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްްޓުޓަކައިްބަޖެކޮޓަިރްއެޅުމަށ11ްްްއަދިްްޓްްރޫމްޕްރައިވެއަދިްތިނަދޫްހޮސްޕިޓަލުގައިް ވަނީްތެރެއިންްއަޅުގަ

ް ްޕްޮރގްާރމުގެމި ްްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ނޑުތެރެއިން ްގެނެވިފައަުޅގަ ްމިކަން ްވަނީ ްެމންނަށް ްހަމައެ. ެއީކގައިްއާއަދި

ްޖެޓީްލާންޓްްއައިސްޕް ނޑުމެްހެދުމަށްްޓަކައިްބަޖެުޓގައި ްހިމެނިފަްނަށްންއަުޅގަ ްއަދިްހަމައެހެންމެް.ްވަނީްއެްކަންަތއްތައް

ްދިމާްމިހާރު ްއަށް ްއޮވެފަތިނަދޫ ްއި ްއެންމެ ްމަްއސަލަތް ްޢިްއޒަތްތެްބޮޑު ްމަގުއަކީ ްރައީްސ، ްރި ްހެދުން. މަުގެގްއާދެ،

ް ްޒަމާނުއްސުރެމައްސަލަ. ްތިނަދޫަގިއ ްްމަަގކީ ްސަރުކާރުަގއި ްކުީރ ްއަދި ްަމއުމޫނުވެސް ްވެސްްްއަދި ސަރުކާުރގައި

ް ްކޮންމެވެސް ްއައި ްެހދެމުން ްމަގުތަެކއްފެންވަެރއްަގއި ްޔުނިޓުހެ، ްއައި ްތަނެއްްތަެކއްެދމުން ްހުިރ ްއެހެންނަމަވެސް.

ްވޭުތވެހި ްމި ްދިގެންތާމައަކީ ްއަހަރުަޔ ްދެ ްތެޭރަގއި ްއަތްދުވަހުގެ ްްނުލައިމަެގއްަގއި ްމުސާރަްބޮޑެދައުލަތުން ތި

އޮތްްްގެމަގުްމިހާރުްއެް،ނަމަްހެދިސްްަމގުމަށަންދަތިްއަޅަިއގެންްވެގައިްީމހުންްތިބިކަން.ްއަދިްތަނުްްއެނަންގަަވއިގެންް
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ްެވއްިޓެގން ްމަގުތައް ްއެ ްހާލަތަށް ްނޭނގެ ނޑަަކށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާހަކަނުދާނެ. ްސަރުކާރުން ްތެޮޔްމުދަްއކަމި ްއައީ ން

ްވާހަކަ.ް ްނަގާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްތިނަދޫގައި ްމިއަދި ްކޮންނާކަށްވަެޅއް ްވަޅުކޮނެވިފަްތައްހޭނެ.ްމަގުޖެނުހާރު .ްހަމަްހުރީ

ލަތަށްްމަގުްއެްހާނުޖެހޭނެްހަމަޔަޤީނުންްވެސް.ްހިސާބަށްްމަގުތައްްއޮތީްގޮްއސަ.ްކޮންނާކަށްްގަންނަޖަހާފައިްދަމައިންޕުޕަ

ްވެދާނެް؛ވެއްިޓގެންދިަޔއީ ްްފަހަުރގައި ްޓަަކއި ްނެގުމަށް ްެތޮޔ ްސަރުކާރުން ްކޮނެވިފައިްމި ްއެހެރީ ްވެސް.ްްވަޅު ކަމަށް

ް ްއެހެންވީމަތާ ްއެގޮތަށް ްހުންނާްބަެއއްވަރުުނކޮށް ްަހއްޓާފައި ްނީ. ްޔާމީން ްރައީސް ްުއއްމީދުކުަރނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްއަދި

ނުްންސްވިްމިކަމާަވޑަިއގަންނަާވްބޭފުޅުންްވެސްްއެްޕާީޓއަކަްށްނިސްބަތްވެމަޖިލީހުގައިްހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާްރިްޢިއްޒަތްތެ

ނުޑމެންގެްނެއްޓާބަހަ ްއަުޅގަ ްތިނަދޫގެްކަމަށް. ްްމި ްޓަކައި ްހެދުމަށް ނޑުމަގުތަްއ ްއަުޅގަ ްހަވަގުމެން ްތީ ްިއއްޔެްއްަލކަށް

ް ްޕްރޮގްރާމް ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްމުޒާހަރާކޮށްގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިލިއަމ9ްިތެރެއިން ްމިހާރު ްރުފިޔާ ްހިމެްން .ްފަނިވަނީ

ްހަ ްދާއިމީ ްއަދި ްއްލެއް ްޓަކައި ްމިލިއ54ްަހޯދުމަށް ްން ްއަދި ްތެރެއިން ްބަޖެޓު ްގޮުތގަިއްުރފިޔާ ްޚަރަދެއްގެ ކެޕިޓަލް

ް ްްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފާހަަގކުރެވިފައެވަނީ ްވެސްްްމިްއެހެްނނަމަވެސްް.ކަން ްކުެރވޭނެްްކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަމަ ްނުކުރެޭވ.ްކަމެއް ްފާހަގައެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ނޑުކަށް ްތިނަދޫމިހިނދުްައޅުގަ ްގޮވާލަނީ ްވެސް ްމިހިނދަށް ގެްން

ްވަގުީތްހަްމަގުތަކަށް ްއެބަްއްލެްއްެވސް ްތިޖެހެއޭްހޯދައިދޭން .ް ްމަުގްނަހަދައިހެދުމަގުނަދޫގެ ްއަދި ްޓަަކއި ްކަމަްށްމަށް ފި

ްރާނާްް،ނަމަްވަނީ ްތިނަދޫގައި ްހުފައި ްރި ްމަގުމަތީ ްއަިދ ްވެްއޓި ްެވއްޓިގެތައް ްރައްޔިް،ފާރުތައް ްއަދި ބޮޑެިތްތުންނަށް

ްޢާްް،ގެއްލުންތަްއވެް ްއްއަދި ްއުމު ްއަދި ްމީުހން ްދުވަްސވީ ްހާމީހުންނަްށްނުރައްކާތެރިްވާބިނގާނގާހިމުރުން ލަތަކަށްްކަުމގެ

އަދިްދައުލަުތެގްް،ސްންްފެށިގެންްވެްއަހަރުްކުރިވަރަކަްށ15ްްވަނީްީމގެްްއަދިްތިނަދޫގެްފެން.ްދާނޭވެއްިޓގެންްހިނަގއި

ްމުއަ ްއެ ްތަހުއްސަާސއަކުން ްފެން 75ްް%ލީލުކުރިއިރުަގއި ްތަހުްހުރިަޖރާސީމު ްއެ .ްދައްކަމުންދިޔައީްލީލުތަކުންކަމަށް

ްރައީސް. ްްޢިއްޒަތްތެރި ްިމއީ ްކަމެއް. ްފެންވެރުވުމާކުޑަހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްބޭނުންކުރުމުަގއާކާްއަދިްުކދިން އަިދްްެއއްޗެހި

ހުރިްލަތުްކަަމކީްފެން.ްފެނުގެްހާްެއއްްއިންސާނަކުްބޭނުންކުަރންްއެންމެްމުހިއްމުްމުންދާއެްއޗެހިްދޮވުުމގައިްބޭނުންކުރަް

ނޑުމެންައޅުގަް.ްއެހެންވީާމ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމީގޮތަކީް ތިބީްްމިްނޑުްިމްސަރުކާރަށްްޮގވާލަންްބޭނުންވަނީްއަުޅގަ

ްއެއްބާރުލުން ްދުވަދީގެންނޭ. ނޑުމެން ްވެސްހައަުޅގަ ްް،ކު ްވެސް ްދުަވހަކު ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްސަރުކާރަށް އަިދްދޭ،

ނުޑްނިންމާލަމުންްނާޅާނަމޭމިކަހަލަްކަމެއްަގއިްހުރަހެއްް އަީކްްތިނަދޫރިްރައީސް،ްދަންނަވާލަންްއޮތީްޢިްއަޒތްތެ.ްއަުޅގަ

.ްއަދިްދޭންޖެހޭނޭމީހުންނަށްްދޭންްވަޢުދުވިްލާރިްްއެްްމުގެްރަށެކޭ.ްބެޔަސްްނުެބޔަސްްސެވރިކަރިންގެްރަެށކޭ.ްމަމަސްވެ

ްއާސަންދަ ްހަމައެއާްހުސްނުވާ ްއަދި ްލިބެންޖެހޭނޭ. ްއެީކަގއި ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްޑޮކްޓައަދި ްެވސްްހޯދަންޖެހޭ ރު

ްއަދިހުންނަންޖެހޭނޭ ްދިމާވެފަްޅުަގނޑުމެންނަށްއަް. ްދަތި ްޮބޑެތި ްހަިއވާ ްއަޅުަގނޑުމެން .ްރަންޖެހޭނޭކުއްލުކަންތައްަތއް

ްސަރުކާރު ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއަގު ްމަހުގެ ނަޑއެިޅގެން ްގެންދަކަ ްތަނަށް ްހުރި ްހޭނޭންޖެަގއި ްއެ. ްމަރުފ32ްިއީ ްއަށް ްކިލޯްޔާ ްސް

ް ްގެންިދޔައިމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްއަޅުަގނޑުއެއް ްަސރުކާރު ްްޓުނުއިރުއްމެން ްވައްޓާިލއިރުަގއި ތުންްބަާޣވާއަދި

ް ްވެސް 25ްްވައްޓާިލއިރުަގއި ްއާއި ްްރުފިާޔއ28ްާުރފިޔާ ްދޭތެރޭގައި ްހުއްޓޭ.ްމިކަން ްކިލޯެއއް ްމަސް ކަމަްށްނުކުރެިވއްޖެ
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ްވެސްް،ނަމަްވަނީ ްދައުލަތެއް ްވެސް ްްބަޖެޓެއް ްވެސް ްޤައުެމއް ްވެދާނެ.ްއަދި ްނާދިރުކަމަަކށް ްއެ ްނަށްްރައްޔިތުންއޮތުމަކީ

ްލަތަށް...ްފަގީރުްހާ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްހުށަހަޅާފައިވ2114ްާއާދެ،ް`. ްސަރުކާރުްނ ްއަހަރަށް ްބެހޭްބަޖެްވަނަ ްޓާ

ް ްރިގޮތުން ްބަޖެޓު ްއަދި ްބެހޭވާހަކަަދއްކަން ްވާހަކަދަްޕޯޓާ ްގޮތުން ްފުރުޞަތުގައި ްލިބުނު ްމި ްހަމަްްއކަން ނޑު އަުޅގަ

ް ްކަމަކީ ްއެއް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރަތަމަ 31ްްއެންމެ ްޮއކްޓޯބަރުަގއި ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ީރެގްކުމި

ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ްެއަވގުތު ްދެން ްަބޖެޓެކޭ. ްބެހޭފައިާވ ްަބޖެޓާ ްްެއ ްޮކމިޓީން ްބަޖެޓު ް،ކުރަްއވާފައިްބައްދަލުގޮތުން

ްމިހާއްބަ ްކަަމކީ ްއެއް ްނިންމި ްސަރުކާރަށްދަލުކޮށް ްެއއަް؛ރުގެ ްހަށްފަހު ްލުެވވަްވާސަރުކާރާ ްބޭފުޅުންގެ އެކިްޑަިއގެންނެވި

ް ްމިތަފާތު ްނިސްޓްރީތަކުގެ ްއެްަމޝްވަރާާއ ްތަަނށްކު ްއޮތް ްކުރިއަްށ ްަސރުކާރުން ްއަހަރަށްްް،މިހާރުގެ ްއޮްތ ްކުިރއަށް

ކުރެއްވިއިުރްދެންްއަލުންްސަބްމިޓު.ްންކުރައްވަތަކާްއެކުްައލުންްސަބްމިޓުބޭނުންވާްއިޞްލާޙުްބަޖެޓަށްްއަސްލުްގެންނަން

ގެންނަވާފަިއްއެބަްހުރިކަން.ްޙުތަެކއްްލާޅުްއިޞްަވރަށްްރަނގަޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްގޮތެްއވިޔަސްްއަުޅަގނޑުްހަމަްހަމަްކޮންމެ

ްމަސައްކަތްް،ްއެހެންވީމަ ްކަމަށްއެ ްޕީްކުެރއްވި ްއަދި ްް.ޕީ.އެމާޓަކައި ްޕާޓީތަކުގެ ްމެނިފެސްޓޯގުޅިފަިއވާ ގަިއވާްޯކލިޝަންގެ

ތައްްހިމަނުްއވަިއގެންްްޕރޮގްރާމުް،ފައިސާްހިމަނުްއވަިއގެންއެިކއެިކްތަންފީޛުކުރުމަށްްަޓަކއިްއިތުރަށްްބޭނުްނވާްކަންކަންް

ރުަގއިްތިއްެބވިްހުރިހާްސަރުކާް،ކައިްކަމަށްްޓަްމަސައްަކތްްކޮށްދެއްވިއެްް،މަށްްޓަކައިްކަްފޮނުވިްބަޖެޓުްއިޞްލާޙުކުރަްއވާ

ްކޮށްެދއްމަސައްކަތް ްހުރިހާ ނޑުވި ްއަޅުގަ ްޝުކުރުްބޭފުޅުންނަށް ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވަން ްެއއީ ނޑުމެންނަށްްހަމަ އަޅުގަ

ަތފާތުްގިނަްމަސަްއކަތްތަެކއްްވިަޔސްްްއަދިްމީެގްއަސަުރްކިތަންމެްަބޔަކަށްްކުރިކަމުަގއިދެންްފެނިގެންދާްެއއްްކަމަީކް

ްއެބަްް،މަސަްއކަތްތަެކއްްއާ ްރަށްރަށަށް ްއެިކ ްކުރެވޭްާރއްޖޭެގ ްގޮްއސަހުރި ްތަަނވަްސވެެގން ްމަގު ްކޮންެމްެނ ްދެން .

ް ްލިމިޓުމަސައްކަތެއް ްޙަޤީޤީ ްއޭގެ ްވެްސ ްކުރާއިރު ްސަރުކާތަކެްއ ްބޮހުންނާނެ. ްބަޖެޓު ްމި ްއެއްކޮޅުން ްވާްޑުރުން

ްޮބޑު ްޝަކުްނުކޮށްްވާހަކަދަްއކާއިރު ްޭއގެ ްވެކެްވާތަގެްނ ްއް ްސް ްއެބަ ްކުެރވޭ. ްދިޔައިުރްބަޖެޓު ްމަަސއްކަްތ ްތެރޭގައި ކޮމިޓީ

ް ްމަްނޒަރު ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފެނިގެންދިޔަ. ްީރއްޗަްށ ްެއއްވަރަށް ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަްށ ކަަމކީްްއަުޅގަ

ްމަސަްއކަ ްކޮމިޓީެގ ްބަޖެޓު ްައސްލު ްއަށް ްީމޑިޔާ ްހުޅުަވއިޙަޤީޤަތުގައި ްމުޅިތް ެއއްޗެިހްްާރގާްބަހުސްގެްލެިވގެންދާއިުރ

ްް،ބަދަލުވެ ްމިމުޅިން ްވެގެން ްބަް،ދަނީްބަހުސް ްހުކޮމިޓީގެ ްމިވެސް ްްގެން ްމުޅިން ްހަމަްދަނީ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ް ްއާރުްމަރުޙަލާއަކަށް.ކެމްޕޭނުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަންނަނީ ްކުރެވެން ްމަސަްއކަތެއް ްހަމަެއކަިންލާ ްގޮތަށް މިދަންނަވާ

ް ްހާމަނުސްއަބޭރަށް ްލުަގއި ްކަހަލަ ްކުރާ ްގޮސްގެން. ްމަޑިސްކަޝަންތަކަކަްށ ްފުމި ްއެންމެ ްތެރޭަގއި ރަތަމަްޝްވަރާތަުކގެ

ް ްމަސައްކަތްތައް ްހަމަ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްްވާހަކަް؛ވެސްްފަރާތުގެްދެދިޔައީ ްއިދިކޮޅު އަދިްްފަރާތްތަކާައކީ

ްފަރާތްތަ ްްވެސްްްކާްޕާޓީގެ ްއެީކ ްެއއްބާރުލަިއެގންހަމަ ްގެންްތްމަސައްކަްވަރަްށ ްކުރަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ކުިރްދިޔަ.
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ްކުރި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްފުރަތަމަ ްއެހެންޏާްަގއިމަސައްކަތްަތކުްމަސައްކަުތގެ ްފަދައިން ްކުރާ އްވިްރެްކުމަސައްކަތްވެސް

ްފަދަ ްބައިން ްއެއް ްއިތުުރ ްބޭނުްނވާ ްުމައއްސަސާތަކަށް ްްފައިސާއާމިނިވަން ްޚާއްަޞކޮށް ްފެންނައަދި ްނެތްްބަޖެޓުގައި ްން

ްމެންބަރުންގެ ްއެކި ްއިތުރުކުްނުވަތަ ްއިްޖެހޭރަންނަޒަރުަގއި ްދާއިރާތަކަށް ްޕްރޮޖެކްޓުބަެއއް ްހިސާބު، ތައްްތުުރކުރަންޖެހޭ

ް ްމަސަްއކަްތ ްހިމަނަިއގެން ްގެްނގޮސްވެސް ްހުށަހެްކުރިއަްށ ްބަޖެޓު ްގޮތުން ްކަންދިމާވި ްިނމިގެންދިޔައިރު ސަރުކާރަށްްޅި

ް ްވުރެޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަސްްފެންވަރަށް ްލު ްބޮޑުވެގެންދިަޔއީ. ްމެންޑޭޓަީކްންައޅުަގނޑުމެްްއެހެންވީމާ،ބަޖެޓު ްއައި ްދެން ނަށް

ނޑުމެންވަރަށްްްސަރުކާރުންްބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެވެސްްްކަމާ،ރުުކރެވެންްނެތްއިތުވަރަށްވުރެްްބޭނުންވާްމަޖިލީހުންް؛ްއަޅުގަ

ްބަޖެޓުން ްއަންނަްވަރެްއގެ ްެކނޑުމަަކށް ްދެން ްއިތުރުކުރިބަޖެން. ްްޓުެގ ްަބއި ްކުރި ްޓަކައި މަސަްއކަތުެގްމަދުކުރުމަށް

ް ްއަނެްއކާެވސް ްޕާޓީތެރޭގައި ްބޭފުޅުންް؛އަުޅަގނޑުމެން ްޕާޓީތަުކގެ ްނިންމެވީ.ްްކުރަމަޝްވަރާްްއެކި ްގޮތްތަެކއް ްއަވއިގެން

ް ުޓްއެއްަގއިްބަޖެތިންްމަރުޙަލާްތަފާތުްބަޖެޓަކީްޙަޤީޤަތުަގއިހުށަހެޅިފައިްހުރިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްނިންމަވައިގެންްމިހާރު

ްކަންތައްަތއް. ްމަޝްވަާރކުރެިވގެްންއަިއ ްއަްތެެރއިންީމގެްކޮމިޓީގަިއ ްހިތްހަމަޖެހުމާ ްވަރަށް ްފާހަގަކޮށްލަންްުޅަގނޑު އެކު

ފަރާތްތަކެްއގެްހަމައެކަނިްއެމް.ޑީ.ޕީްގެް.ްހިމެނިގެންްގޮއްސިހުށަހެޅުންތަކެއްްވަރަށްްގިނަްފަރާތްތަކުގެްއިތުރުްބޭނުންވޭް

ްޕީ.ޕީ.އެމާންހުށަހެޅު ްނޫން. ްްތަކެއް ްއެހެން ްތާއީދުކުރާ ްއަދި ްއެެހން ްކޯލިޝަންގެ ްހިމެނުންތައްްގުޅިފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ

ްއެބަް،ވެސް ްހިމެނިފައި ނޑުްގިަންހިމެނުންތަކެއް ްައޅުގަ ްދަންނަާވއިރު ްމިހެން ްއަުޅަގނޑު ްދާއިްހުރި. ގެްރާްނިސްބަްތވާ

ް ްމަތިންްްއެކިް،ބަލާއިރުރަށްތަކަށް ްއަހަރު،ްފަސްްއަހަރުވޭތުވެދިފަހަރު ްއަހަރު،ްހަތަރު ްތިން ްޙަޤީޤަތުގައިްމަްގެޔަ ތިން

ްހުށަހެޅިގެންގޮ ްކަްނތައްތައް ްބަެއއް ްެއބަސް ްއެކަމަކުްތަންފީޛުކުެރވިފައި ްކަންްހުރި. ްެދމިގެންދާ ްވެސްްތައްތަކުރިއަށް އް

ްހާހުރި.ްމިްއެބަ ްއަނެްއކާ ްއަހަރަށ2114ްްރު ްްވަނަ ްދާއިާރގަިއްހަމަ ނޑުމެްނގެ ްދަންނަވާީންބަލާއިުރްއަުޅގަ ނޑު އަޅުގަ

ް ްްދަދަކަށްއައެކަީށގެންވާ ްެއބަަމޝްރޫޢުތައް ްްހިމެނިފައި ްއިރާދަހުއްޓޭ. ްމިއްުކރެފުޅު ްއެްްިވއްޔާ ފަހަރު

ރިއަށްްއޮތްްތާނގަިއްކުމާލީްދަތިތަކެއްްދިޔަްބައެއްްކަހަލަްތިންްއަހަރެއްގަިއްދެވޭތުވެިދޔަްދެންްމިްްތަންފީޛުވެގެންދާނެ.

ްްކަމަށްްނޯންނާނެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިهللا ްގެ ްރާދަުފޅާ ްެއކު ްބަެއއް ްހިމެނިފަމިހާރު ްއެހެރީ .ްމަްޝރޫޢުތައް

ްތްްނިންމުމާ،ކައްްރުގެްމަސަކިނޮޅަހުގެްބަނދަގެްމަަސްއކަތަށްްބަލާއިރުްތަކުފާހަގަކޮށްލަންްޭބނުންވޭްބަނދަރުތެޭރގަިއްއޭގެ

ަސއްކަްތްމަދުގެްއްަރސްމާދޫްބަނދަރުްބޭރުްތޮއްޓާއިްިގރާްސަރަހަް،ކުރިއަށްްގެންދިއުމާގެްމަަސއްކަްތްބަނދަރުްގެފައިނު

ްގެންިދއުމާ ް،ްކުރިއަށް ްއަދި ްރައިންނަާމދޫ ްދެ ްމި ްބަނދަރުށުއިނގުރައިދޫ ްދިޔުމާ،ްނަރުދަމާްގެ ްމަސައްކަްތްފެށިގެން ގެ

ްފެށުމަ ްމަސައްކަތް ްިނާޒމްގެ ްނަރުދަމާގެ ްބަލާއިރު ްހިމެނިފައިްއަށް ްފައިސާ ްއަށް ްއިނގުަރިއދޫ ްއަދި ްރަސްމާދޫ ްޓަަކއި ށް

ނޑުގެްމަަސއްކަތްް އޮންނާނެ.ްއިންނަމާދޫގެްމިސްކިތުގެްމަސަްއކަތްްކުރިޔަށްްެގންދާްގޮތަށްްހިމެނިފައިްއޮންނާނެ.ްބޯޅަދަ

ްކުރިޔަް ްމަސައްކަތް ްހޯލުގެ ްދާނެްއިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ.ްރަސްމާދޫގެްްސކޫލް ްކުރިޔަށް ްދާނެ.ްހަމަްމީގެއިތުރުންްވެސް ށް

ްކިނޮޅަ ްކުރިޔަްށދާނެ. ްވެސް ްމަސައްކަތް ނޑުެގ ްބޯޅަދަ ްވެސް ްޕްރައިވެްޓްފައިނަށް ްޕަބްލިކު ްކިނޮޅޮހުގެ ްބަލާއިރު ހަށް

ށްދާނެ.ްނަރުދަމާްއާިއްކުރެވިފަިއވާްމަޝްރޫޢުތައްްވެސްްކުރިޔަންްހިނގާްނުވަތަްހިންގަންްއަމާޒުްޓްނަރްސްކީމްގެްދަށުޕާ
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އިތުރުންްމިއިންްކޮންމެްރަށަކަށްްވެސްްެއންވަޔަރމެންޓްްމެނޭޖްމެންޓްްމާްއަދިްހައުސިންެގްމަސައްކަތް.ްމީގެފެނުގެްނިޒާ

ނޑަށްްހީވަނީްބަޖެޓުެގްްޕްރޮޖެކްޓެއްގެްދަށުންްފައިސާަތކެއްްަކނަޑއެޅިފައިްއެބަ ހުރި.ްމީގެްތަފްސީލުްތައްްވެސްްައޅުގަ

ްއިރާދަފުޅުރެ ްފެންނާނެ. ްމިކުރެްއވިއްްކޯޑްތަކުން ްއަހަރުްޔާ ްއަންނަ ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްރަނަގޅު ްއަށް ތެޭރގަިއްްދާއިާރ

ްކުރެިވގެނ2114ްް ްމިަގއި ްއެދެނީ ްރ.ްއަތޮޅަށާްދާނެ.ްއަޅުަގނޑު ްވެސްްްދާއިރާއަށާއި ްރަށްރަށަށް ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ އަދި

ްމަންފާ ްރަނގަޅު ްސަރުކާުރގައިްްހަމަ ްމި ްިލބިގެންދިޔުން. ްްއެއް ްބަޖެޓު ްމަސައްކަތުން ްކޮންމެކުރާ ްހޫނުްްމަރުޙަލާ ފަދަ

ްދެއްކި ްރަނގަުޅްވާހަކަތަެކއް ްވަރަށް ްއޮތް ްތާއީދު ްވަރަށް ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްތަންފީޛީ ްވިަޔސް ކަުމގައި

ްމި ްްމަސައްކަތްތަެކއް ނޑު ްކުރާނޭ.ްއަުޅގަ ްއޮތްއަންނަްސަރުކާރުން ްެއބަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ނޑުމެންްޔަޤީންކަން ްއަުޅގަ .ްއަދި

ްއަ ްެވއްޖެޅުަގނޑުމެންމިހާރު ްމަންޒަރުތަކުން ްެފންނަ ްކުރަންޖެހޭްނަށް ްޓަކަިއ ްކުރުމަށް ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްޙަޤީޤީ ްއޔާ

ްގޮ ްހޯދަންޖެހޭ ްފައިާސ ްނިންމާ ްނިންމުންތައް ްތަފާތު ްަމސައްކަތްމަސައްކަތް ްހޯދައި ްފައިާސ ްއަތަކުްނ ނޑުްކުރުުމގެ ުޅގަ

ްއޮތް ްއެބަ ްއިތުބާރު ްުއއްމީދުވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްްމިް. ްނެތްކަމުގައިކުރަނީ ްހިސާބުތަކުން ްބަޖެޓުގެ ވިޔަްސްްއަދި

ްވަރަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްްރައްޔިތުންެގ ްެއއްާބރުލުމަކާ ްމަޮބޑު ްހޯދުމުގެ ްއާމްދަނީ ްވެްސްއެކު ސައްކަތްަތކެއް

ްބަޖެޓްކުރެިވގެން ްވާހަކަދެެކިވގެންްދާނެ. ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްފަކޮމިީޓގެ ްމަޖިލީހުގެ ްފައިާސ ްއިތުުރްދިޔަީއ ްބަޖެޓަށް ރާތުން

ްކަމަށް ްގެންނަ ްއެއްބާރުލައިގެްންްބަޔެއް ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްެވސް ްމަސައްކަތްތައް ްބޭނުންވާ ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ވަންޏާ

ްއެބަ ްވަރަށްްކޮށްދޭން ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްބަޔެއް ްކަމަށް.ްްޖެހޭ. ްހިންގޭނެ ްރާއްޖޭަގއި ްބަޖެޓުތައް ބޮޑެތި

ްޤަބޫލުކުރަންްްއަޅުަގނޑު ްކަމަށްް،ވެސް ްލިބޭނެ ްކަމަށްްް،ވަންޏާްއާމްދަނީ ްހަމަޖެހިގެންދާ ްމަގުތައް ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ

ވަންޏާްްތަކަށްްފުރުޞަތުްދީފިްކަމަށްްއިންވެސްޓްމެންޓު،ްވަންޏާްތަކަށްްފުރުޞަތުްދީފިްކަމަށްވަންޏާ،ްބޮޑެތިްޕްރޮޖެކްޓު

ްއެއީ ްއިތުރުެވެގންދާނެ. ްއާމްދަނީ ްމަގުަފހިމިކަހަްރާއްޖޭހެ ްމަސައްކަލަ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްކުރުމަްށްކުރުމަށް ތްތަެކއް

ްއޭރުއެއްބާރުލުން ްކަމަށް ްމަސައްކަތްްދެްއވާނެ ްކޮމިީޓގެ ްހުގައިުމވެސް ްމަޖިލީހުގެްކުެރްއވި ްހުރިހާ ްމެންބަރުން، ރިހާ

ްވަޢު ްތެރޭމެންބަރުން ްއަހަރު ްއަންނަ ްޤަބޫލުކުރަީނ ްއަޅުަގނުޑ ްވެްސްމިްްމިްއިްަގޔާދުވެަވޑަިއގެްނނެވި. ްތެރޭަގއި ްއަހަރު

ްދުވަސް ްއޮތް ްބާކީ ްދެން ްެއއްބާރުލުންއަހަރު ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްބަޖެްޓ ްތެޭރގައި ްހުރިހާްތަުކގެ ްލާންޖެހޭ ދިނުމަށް

ްމި ްފަހަރުްއެއްބާރުލުން ްއެކި ްކަމަށް. ްދެއްވާނެ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްފެނިގެންދިޔަްްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ މަތިން

ނޑުްއުއްމީދުްކުރުމަށްްވޯޓުްނުދެއްވާސްކުރައްވަިއ،ްަވޢުދުވެވަަޑިއގެންފައިްބަޖެޓްްފާސްށްްބަހުބަޖެޓަ ކުރަނީްަތން.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންްއެންމެންްއެއްބާުރލައިގެންްާރއްޖޭގެްތަރަްއޤީް ްމިކަހަލަްކަމެއްްެއއްެވސްްމެންބަރަކުްނުކުރަްއވާނެްކަމަށް.ްައޅުގަ

ްޓަަކއި ްކުރެވެންް،އަށް ްއަހަރު ްޓަަކއިްހުރިްއަންނަ ްކުރުމަށް ްމަސަްއކަތެއް ްޓަކައިްްމިް،ހުރިހާ ްފާސްކުރުމަށް ،ްބަޖެޓް

ް.عهيكىްالوانس  وދެއްވާނެްކަމަށް.ްވަރަށްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާ.ްހުރިހާްބޭފުޅުންްވޯޓު
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ً  ى صم عهى  رسىنك سيد  ين انهه  انعانً بسى هللا انرحًن انرحيى انحًد هلل رب   ުޝކުރިްއާޔްް.ىد صهى هللا عهيه وسه  نا يح

ްއަދަެދއްްކަމުަގއިްމިްވަނަްއަހަރަށްްަކނަޑއެިޅފައިްމ2114ްިއާދެ!ްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް. 17.8ްވަނީްްއޮތްްބަޖެޓުގެ

ްއަހަރަށް ްމިދިޔަ ްމިއަދަދަކީ ްރުފިޔާ. ްއަދަދެއް.ްވުރެްބިލިއަން ްބޮޑު ްތަންކޮޅެއް ްވަމުންދާްްއަދި ްމިހެން ތަންްްިމކަން

ްމި ްޤައުމު ްްއަޅުަގނޑުމެން ްގިނަވުމާފެންނަނީ ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްއަހަރަކަށް، ްބަޖެޓުްްއަދި ްއަހަރެއް ވުރެ

ްމިްބޮޑުވަމުންދާ ްމީްތަން. ްމައްސަލަކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭްްކީ ްޓަކައި ްޤައުމުތަރައްީޤްކުރުމަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. އެއް

ްދިޔުންްެއީއްހަމަޖެހުންްބޮޑުްއުސޫލަކަށްަގއި،ްފެންަވރެއްަގއިްކުެރވެމުންއެކަީށގެންވާްަރނގަޅުްމިންވަެރއްްމަސައްކަތްތައް

ް ްމިމަސައްކަތްތައް ްޤަޫބލުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމަޖިީލހާވާނެ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއކިްްކުރަްއވާ ްސަރުކާރުެގ އަދި

ބަހައްޓައިގެންްެއކަމަށްްބޮޑަށްްއަހަމިއްޔަތުކަްންހަނދުމަފުޅުްގޮތަށްކަންކަންްމިްމުއައްސަސާަތއްްއަދިްޤައުމުެގްވެރިންްމި

ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްބޮޑުވާނެ ްހަމަޖެހުން ްެއީއ ްކުެރއްވުން ްދިވެހިްްދެއްަވއިގެން ގޮތް

ްބަލަިއގަނެ ްް،ރައްޔިތުން ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްރުފިޔ17.8ްާޤަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ އިންްްބިލިއަން

ްތަރައްޤީ ްމިޤައުުމގެ ްވަރަށްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްކުރެިވގެންދާނެްއަށް ްަކންތައްތަކެއް ްޔަޤީގިނަ ްހަމަ ްކަމެއް.ްކަްންއެއީ ން

ްއެއާ ްއާމްދަނީްއެހެންނަމަވެސް ްކަންތައްތަކަކީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށްްުގޅިގެްނ ްލިބޭނެ ްގޮތުަގއި ގެ

ްމިކުރައްވާލަފާ ްދެްްއޮތީްަފއި ްވެސް ްޭއގެތެރެއިން ްރުފިާޔ. ްބިިލއަން ްރުފިޔާްަފނަރަވަރަކަށް 2.9ްް؛ބިލިއަނެއްހާ

ްއަންދާޒާްބިލިއަނެއްހާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްމިރުފިޔާ ްްކުަރއްވާަފއި ްކަމާ ްހުށަހެޅިގެންއޮތީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލުތަެކއް ް،ގުޅޭ

ްކަމުގައިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްްްއޔާްމި.ްއެހެންވެއްޖެކަމަށްްކުރެވެންްފެށީމަގެން،ްޤާނޫނަކަށްްެވގެންްޢަމަލުފާސްކުރެވިް

ނޑުްމިހާރުއްުސރެްއެދިްއެޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތަރުހީ ލާއިރުްޮގވާލަން.ްދެންްދަރަންޏަށްްބަލައިްކަމަށްްބަށްްއަޅުގަ

ް ްމިއަހައެއްތިރީހަކަށް ްއަދި ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްކަމަށްބިލިއަުނަގއި ްއޮންނާެނ ްވެސް ްލަފާްރު ކުރައްވަނީ.ްމި

ްއެއީ ްވެގެންދާެންކަމަށް ްއިތުރެއް ްމިންވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްނިސްބަތަކުން.ްއެހެންވީމާްއެހެންނަމަވެސް ދަރަނިް،ްބޮޑުވި

ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޓަކައި ްހަމައެއާްކުޑަކުރުމަށް ްއަދި ްވެސްްވިސްނަންޖެހޭ. ްމިންވަރު ްލިބޭ ްއާްމދަނީ އެީކގައި

ްވިސްނަންއަޅުަގނޑު ްމެން ްދެ ނޑު ްމައިގަ ްމިޖެހޭ. ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއީ. ްމިްކަެމއް ްމިހެން ްދިމާވަނީްްަކންކަން

ނޑުްހިތުންްމިއަދުްދުނިޔޭަގއިްޢާކުރާްމަަސއްކަތްތައްްއަޅުްްކުރުމަށްްޓަކައިްމިއަޅުަގނޑުމެންްޤައުމުްތަަރއްޤީް ްއްމުކޮށްްގަ

ްކަމެއްްަކމަށްްވެދާނެ.ްއަނެއްްކަމަކަށްްެއއީްއެއްްއުޅުންމިކަންްކުރަމުންްގެންދާްއުސޫލުތަކުގެްތެރެއިންްގެންދަންްއުޅޭ

ްމާއްދިއް ްބޮުޑެވގެންވެދާނެ ްތަންކޮޅެއް ްއޮތުމާްދިަޔއީޔަުތކަން ްއެހެން ްހަމަ ްޑިމާންޑު ްރައްޔިތުންގެ ްއެކީަގއިކަަމށް.

ްއެންމެހައި ްިތއްބަވާ ްގޮތަްއިސްފަީޑގައި ްއެފަދަ ްކަންަތއްތައް ްެވސް ްބޮުޑވެފަބޭފުޅުންގެ ްތަންޮކޅެއް ްއޮތްކަށް އޮތުްންއި

ްއަޅު ްއެހެންވީމާކަމަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްގަ ްބޭނުންތެރިްްދެ، ްއެއީ ްުކޑަކޮށްލުން ްތަންކޮޅެއް ްއެކަން ްވެސް ފަރާތުން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްއައި. ްތަރައްީޤަވމުން ްޤައުމު ްވެސް ްކުީރަގއި ްމީގެ ްދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް މުހިއްމު

ްތުގެްދަރަނިްއޮވެފައިްއޮތީކީ.ްދެންްލޯނުްއެއްޗެހިްނެގުމާ،ނޫންްދައުލައްހާްރުފިޔާއަކުްއެއްްތިރީސްްބިލިއަނެމިސާލަކަށްް
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ްވެްސް ްއެކަންކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންނޭނގެ. ްަކންކަން ްއޮްތ ްތެޭރަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދުނިޭޔގެ ްިމއަދު އެއީ

ްަތންކޮޅެ ްމިންވަރަކަށް ްމަސައްކަތްއެކަީށގެންވާ ްބާްއވަން ްުކޑަކޮށް ްއަޅުަގނޑުކުރަންއް ްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން.ްްޖެހޭނެ

ައޅުަގނޑުްހަަމްގޮތެްއގަިއްްތްތަްއްއެހެންްކުރާއިުރަގއި،ްާޚއްޞައަށްްޓަަކއިްކުރަންޖެހޭްމަސަްއކަްތަަރއްޤީ،ްއެހެންވީމާ

ްސަރުކާރަށް ްްއަދުގެ ްގޮވާލަންއަދި ްހަމަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެހައި ްއިސްވެތިއްަބވާ ްހިންގެވުމަށް ޭދްއިސްކަންްޤަުއމު

ްގެްނގޮސްްތަރުތީބަކުން ްތަރައްކަންތައްތަްއ ްދެން ްދެްއވުމަށް. ްބޮޑަށް ްއަހަމިްއޔަތުަކން ނުޑްދެްއވުމަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ޤީގެ

ް ްބައިވަރުދެންމެ ްހިމެނިގެން ްެވސް ްއިތުރަށް ްތެރޭަގއި ްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ްހިނގައްޖެ.ްދެންްްދައްކާއިރުަގއި ކަްނތައްތަކެއް

ނުޑގެްާދއިރާގެްއެކަމަށްްޓަަކއިްހަމަްއަޅުް ނޑުްވެްސްޝުކުރުދަންނަވާލަްންއަުޅގަ ަވގުުތްްރަށަށްްވެސްްއަދިްމިްތިންގަ

ްމެންބަރުރަ ްމަޖިލީހުގެ ްވެއްޔިތުންެގ ްރަށްަތކަށް ްދާއިާރގެ ްއަލިފުށީ ްހުްސވެފަިއާވ ްގޮޑި ްކަންތައްަތކެްއްކަމުގެ ްސ

ްހުރީތީވެހަމަޖައްސަވައި ްއަޅުގަްއެް،ެދއްވާަފއި ްވެސް ްފަރާތުން ްކޮމިޓީދާއިާރގެ ްބަޖެޓް ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. ްއަށާްނޑު

ްއަދިވެްސްއެބަ ްކަންތައްތައް ްމުހިއްމު ްބޭނުންތެރި ްއެހެންނަމަެވސް ްސަރުކާރަށް. ްވަރަށްހުރޭ.ްޑިމާންޑުްއަދި ގިނަ.ްްތައް

ނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލާނަން.ްއެއީްމުހިއްމުްދާއިރާތައްްއެ ގެްސްކޫްލގެްވީމަ.ްމިސާަލކަށްްހުޅުދުއްފާރުްކަންތައްަތއްްއަުޅގަ

ްއާކު ްހިމެނިފައެއްޓިނު ްއަދި ްޔަޤީނެތްްރުން ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްސަުރކާުރެގް. ްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ންކުރަން

ްއެކަން ްއެއާިއއެުކއެީކގަވެގެންްފަރާތުން ްހަމަ ްއަދި ްކަމަށް. ްފާރުްދާނެ ްސަރަހައްދު ްވެސް ްސްކޫްލގެ ްމާކުރަތު އި

ްކުރުމައުސް ްވެަފއިީކްވަރަށް ްތެރޭގަިއްހަމަނުޖެހޭްް،ބޭނުންެތރިކަމަކަށް ްުމޖްތަމަޢުގެ ްް،ިމއަދުގެ ްނޭދެވޭ އެާހްކަންތައްަތއް

ްއެހެންވީމާ ްހިނގަމުންދޭ. ްގިނައިން ްހިސްކޫލުކު، ްގޮތަށް ްނުފެންނަ ްމަގުމަތި ްހަްމާޔަތްކުރުންދިން ްބޭނުންްވެސް ްމަ

ްހަމަ ްއަދި ްް،އެހެންމެކަމަކަށްވޭ. ްެއގޮތުން ްކަމެއް. ްއަސާީސްއެްއ ްވަރަށް ްއެއީ ްއަޮގޅިތީމުގަްހެލްތު ްދާއިރާގެ ްއިއަިލފުށީ

ްނެތްް ްޕޯސްޓެއް ްކަްހެލްތު ްއަޅުަގނޑަށް ްމަށް ްވަރަށް ްއޮތީ.ްއެއީ ްް،މުހިއްމުއެނގިފައި ްއަސާސީ ްވަރަށް އަދިްބޭނުންތެރި

ކަމަށްްއަޅުަގނުޑްްއިރާދަކުެރިވއްޔާްެވގެންދާނެްމިހިރަްބާވަތުގެްަކންތައްތައްފަންނުވެްއޮތްްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރައު

ް ްނަސީބަށް ްހެޮޔ ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުގެ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްެއއްބަިއވަންތަކަމުެގްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން އެދެން.

ްދިވެހިްދުވަސް ްތަހުނިޔާ ްުދަވހުގެ ްވީީތވެ، ްްކަމަށް ްއަރިސްކުރަމުން ްމަރުވެދ2114ްިރައްިޔތުންނަށް ްސުނާމީަގއި ަޔްގެ

ްސުވަރު ްރަޙްމަތްލެއްވުމަށްމީހުންނަށް ްދެްއވުަމށާއި ްއެްގެ ްހަމަޖެހުމާއިްއެދެމުން ްޢާއިލާތަކަްށ ދެއްވުްންއުފާްމީހުންގެ

ްއަ ްޤައުމުގަްއެދެން. ްހަމައެހެންމެ ްމަރަްއިދި ްޝަހީމިހާތަނަށް ްމީހުންއި ްއެންެމހައި ްފުރާނަދުކޮށްލެވިފަިއވާ އަށްްްގެ

އިލާތަކަށްްހަމަޖެހުމާއިްއުފާދެއްވުންްއެދެން.ްެއބައިމީހުންގެްޢާ،ްންްއެދެމުންސުވަުރގެްމިންވަރުކުރެްއވުްލަޙްމަތްލައްވަިއ،

ްކަމަކީ ްބޭނުންވާ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްހަދަމުންދާއިރުގައިްްއާދެ! ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ިމ

ްއޮޕީނިއަންއަ ްޮއތް ްއެބަ ްފެނިފައި ްހިނސްޅުަގނޑަށް ްޚަރަދުތަކެއް ްތެޭރަގއި ްހިމެނޭްްވެސްގައިދާެނކަމުެގްކޮންމެގެ ކަމެއް

ްހިމެނޭއިރުަގއިްމިސާްިއ؛އްގަޤާނޫނެ ްަކމެއް ްހެދުންޤާނޫނެްއަގއި ްއެއް ްކަންތައްތަްއްއެކަހަްަކހަލަ،ްލަކަްށްމުޢައްސަސާ ލަ

ްބޭނުންްވިސްާނލުންްޚަރަދަށްްކުރާއިުރގައި ްއެއީ ްރިޢާޔަތްކުރުން ްްކަމެއްްނުވަތަ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ހަމަްކަމަށް.
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ްއެހެންވީމާްހަގަކޮށްފާ ްތާއީދުކުަރން. ްއެއަށް ްުކރިއަށް، ނޑުމެްނގެްއޮތްްއެކަން ްއަުޅގަ މަޖިލީހުންްްމިްތާނގައި

ްބޭނުންްކުރަމުންގެންދާނެ ްަވރަށް ްެއއީ ްއުއްމީދުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްްކަމަށް ްދައުލަތުގެ ްއެީއ ްހުންނަ،ްކަމެއް. ކެޕޭސިޓީ

ްހި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިންވަރަކުން ްހުންނަ ްކެޕޭސިޓީ ްމާލީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންަތއްތައްްުތން ްއުފައްދައި އޮފީސްތައް

ްހެޔޮކޮށްލުމަށް ްހަމަ ްއައިއިުރގަްކުރަންޖެހޭނީ.ްއެގޮތުން ްމިހާތަނަށް ްްއިޓަކައި ްއެހާްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަޖެހުން ްތެރޭގައި

ްއާއިްޕެންޝަނާްއިްމުސާރަކަމަށްްފާހަގަކުރެވޭ.ްއޭގެތެޭރގަްކަންތައްތައްްއަދިެވސްްއެބަްހުރިބައެއްްހުރިްްނޫންކޮށްްބޮޑު

ްހަމައެހެންމެްމި ްއަދި ްކަންަތއްތައް. ްބަެއއްކަހަލަ ްހެދުމާްޒާތުގެ ްކުންފުނިތައް ްހެދުމާް،އެކިއެކި ވަޒީފާގެްް،މަޤާމުތައް

ްކަންތައްތަްމިް،އަދަދާ ްއެަތއް ްފާހަގަކުެރވިފަބާވަތުގެ ްހުރޭ ްއެބަ ްއެހެެކއް ްވީމާން. ްކަންަތއްތަކަށްްއެ، ްވެސްްބާވަތުގެ

ްމަޖިީލހުންްސަރުކާރުން ްކުިރއަށްްވެްސްއަދި ްދެްއވަިއގެން ްއަހަިމއްޔަތުކަެމއް ްިވސްނަަވއި ތާނގަިއްބަޖެޓުްްއޮތްްވެސް

ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއެދެން. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ްކުރިއަށް ްބަޖެޓުްހައްދަވާއިުރަގއި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ

ްމީހުންތަކެ ްދަންނަ ްއޮންނާނީ ްމަޖިލީހުންްއްހައްދަވާފައި ްެއއީ ްްވެގެން. ްކުރަްއވާ. ްމަސައްކަތްަތކެއް ްސަރުކާރުންްވެސް

ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްމިްވެސް ްެއގޮތުން ްގުޅޭހާްްަވގުތާއިްކުރަްއވާ. ްބަޖެޓެއްްލަތާ ްހަމަޖެހޭ ނޑުްްގޮތުން ްއަުޅގަ ކަމުަގއި

ްއަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއިްއަދިްކުރެްއވިްމަސައްކަތަށްްޓަަކއިްސަރުކާރާްް.ޤަބޫލުރަން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްދިރާސާކުަރއްަވއިްބަޖެޓުްދިރާާސުކރާްކޮމިޓީް،ދައުަލތުގެްބަޖެޓުްވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރ2114ްްާްޝުކުރިއްާޔްއިނގޭތޯ.

ްބަހުްނިންމެވި ްރިޕޯޓަްށ ްއެދިވަަޑއިގެންްގޮތުގެ ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަް،ސްކުރެއްވުމަށް ދެއްކެވުަމށްްފުޅުމިހާތަނަށް

ްޢިއްޒަޒިރުހާ ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްފުރުޞަތުއަރުަވއިވަަޑިއގެން ްމެންބަރުންނަށް ްްތްތެރި ްޖުމްލަ ްމިހާތަނަށް ްނިމުނީ. 46ްމި

ްވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފއި ްމެންބަރުން 5ްްވޭ. ްބަހ15ްުގަޑިއިރާ ްމި ްމެންބަމިނެޓު ްމިްސްގައި ްހޭދަކުރައްވާފައިޭވ. ރުން

ްބަިއވެރިަވޑަިއގެބަހު ްމެންބަރުނަށްސްގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްް،ްނނެވި ްމަޖިލީއަދި ްހުގެ ްމި ރިޔާސަތުްްޖަލްސާްދިގު

ްއެހީތެރިަވޑަިއގެންްބަލަހައްޓަވައިެދްއވުމަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްދެްއިވ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ނޑު ްއެުކްއަޅުގަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްއެހެންކަމުން ްައއިޓަމުް،ޝުކުރުދަންނަވަން. ްނިމުނ11ްީްއެޖެންޑާ ްއަމި ްއޮންނާނީ ްވޯޓަށްެދންނެވުން ްބަޖެޓަށް ންނަް.

އަށްްއެހެންްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީަތކުންްނިންމަވާފަިއާވްޑާގްތެރެްުދވަހުެގްއެޖެންްްސެމްބަރުގަ.ްއަދިްއެޑ29ްިުދވަހުްްއާދީއްތަ

ނޑުްއެޖެންާޑކުރާނެްވާހަަކް ް.ދަންނަވަންވެސްްރިޕޯޓުތަކުގެްތެރެއިންްއެޖެންާޑކުރެވެންްހުރިްމައްސަލަތައްްައޅުގަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ތުންްރިޔާސަ
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ްއްކަތެއްްނެތް.ްގެްދަށުންްމަސައައިޓަމުްވޯޓަށްްއެހުން.ްމިއަދުްމި.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްހުރިްކަންކަމަށ12ްްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ތުންްރިޔާސަ

ްގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.ްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުް.ްއިތުރ13ްުްންޑާްައއިޓަމުޖެއެ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ތުންްރިޔާސަ

ްގައި.9:11ވާްއާީދއްތަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުސެމްބަރުްޑ29ްިނާނީްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮން

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًينްرب  ްهلل وانحًد

____________ 


