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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /70 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  70ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  ބުދަ ވީ 2009 ޑިސެމްބަރ 2 ތާރީޚް: 

   1430 ޛުލްޙިއްޖާ 15 

 

 ަގއި   9:01ހެނދުނު  ލްސާ ފެށި ގަޑި: ޖަ 

 

 އަށް  11:11ން  10:30 އިންޓަވަލް: 

 

 ްް އަށް  13:14ން  12:05 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 އަށް  15:37ން  15:04 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި  15:47މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 ޓް މިނެ 23 ަގޑިއިރާއި 4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

ރަ ރިޔާސަތު:  މަޖިލީހުެގ  ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ  އަލްފާޟިލް    ޝާހިދު هللا އީސް 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނާއިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުނ56ްއިންޓަވަލް  އިންޓަވަލް   ،  54،   ަފުރަތަމ

 45ވަނަ ހުސްަވުގތުކޮޅު ފަހުން ، ދ57ެ ންހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހު

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ބްދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ސަމީރު  ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ޝީދު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަ 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ރިޤް މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ދު މޫސާ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 



 IV 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފު 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاލްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް   

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

  ރަފީޤް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު  

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  



 V 

 ރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

  

 ޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއް : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 އިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުެގމަނަފުށީ ދާ 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒަ 

  

 

އޮފް   ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު  ޢަލީ  މިނިސްޓަރ  އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް 

 ޙާޝިމް

 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 



 VI 

  3 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ،ުކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ،  هللا، ރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުދާއިހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، ގަލޮޅު އުތުރު  އިންޓަވަލްފަހ

މް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކެޔޮދޫ ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަރަދޫ  ހިދު، ބިލްަތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، އަދި  ޝާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި އިންޓަވަލްފަހު،  ޙަސަން ޢާދިލް ފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރަޢަބްދުއްރަޙީމް، ހޯهللا މާފަންނު 

ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ  ޒުބައިރު،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދުވާފަރު  ޝިފާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ  ރަޝީދު،  ޒަމީރު،    އަޙްމަދު  މޫސާ  މެންބަރު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.  ބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމްންއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު    ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ފުރަަތމަ  

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު،  هللا، ރާގެ މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދުއިގަލޮޅު އުތުރު ދާޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  

މްޒާ، ިތނަދޫ  ޙަ  ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު   މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު،  

މުޙަންމަދު ޤަސަމް،   މެންބަރު  މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލްދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި    އަދި    ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،ފުރަަތމަ  ޖަލްސާގައި 

ފޮނަދޫ    މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ،ރު  އްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަމަ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ފަހުމީ  هللا،ދާއިރާގެ  އަލްހާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އަދި  މުފީދު،  ޝިފާޤް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ޖަލްސާއިން    ހިަތދޫ 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. 

ޙުސައިން މަނިކު،   ހު،ށްފަދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 

ޙަމީދު، އޭދަފުިށ  هللا ޢަބްދު  ންދޫހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖާްތޒް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމް 

ިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ވިލުފު

މު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ  މަރަދޫ  ޙަން ރަޝީދު،  އަދި  ޤަސަމް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ިތނަދޫ  ރިޔާޒް،  މަދު 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ،    އަދި ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި.    ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ރުބައަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

 
 



1 

 

ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާާ.ދުވަސްބުދަާާޑިސެމްބަރާާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآله ާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީ.މަޖިާ.واالهާومنާوصحبه



 10ރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލަާ.ސަާ .

 

ފެށުނީާ ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލިސްާ ާ.`…ާާ ތިއްބެވީ ހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިވަުގތުާ ޢިއްޒަތްތެރ20ާާާާި.ާ

ޘާްާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުެގާބަޖެޓ ިއބެހޭާބަހ2010ުމެންބަރުން.ާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ަގއިާިމއޮތީާާ

ާާ މެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ބަހުޘްކުރުމަށްާ މިމައްސަލައަށްާ ެގންދިއުން.ާ މިނިޓ15ާާާްކުރިއަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ދައްކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ އެހެންކަމުންާ ހަމަޖެހިފަ.ާ  15އެރުވުމަށްވަނީާ

ާާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުސަތުާ އަޅުަގނޑުާ ތަސްމީންާމެންބަރުންނަށްާ އަހުމަދުާ

ާއަލީއަށްާައޅުަގނޑުާފުރުސަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ޮގތުންާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ބެހޭާ ބަޖެޓ އިާ މިހޯދީާ މިފުރުސަތުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރުާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލުާލީާާޢަމަދުާތަސްމީންާއަޙުާ ނުކުތ ތައްާ ބައެްއާ ފ ހަަގކުރެިވފައިވ ާ ފުރަތަމަާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ އެންމެާ  20ާމަށްޓަކައި.ާ

ދައްކަވަމުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރުންާ ތެރޭަގއިާ މިއަހަރުެގާ ހަޤީަގތުަގއިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ބަޖެޓުންާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިހުރިާ ދަުއލަތުންާ އަހަރަށްާ މިއަންނަާ ވ ހަކަާ ަމއިަގނޑުާ ެގންދެވިާ

މިހެ ވ ހަކަ.ާ އަދިާާރިފްލެކްޓްެވެގންނުދ ާ ދުނިޔެައށ އިާ ދަތިތަކެއްާ ިއޤްތިސ ދީާ ބޮޑެތިާ މިދެންނެވީާ ންާ

ހ ލަތެއްާ އިޤްތިޞ ދީާ ޚ އްޞަާ އަދިާ ދައްކަވަމުންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ވ ހަކަާ ކުރިމަތިވެފައިވ ާ ރ އްޖެއަށްާ

 25އައިސްފައިވ ތީާއެކިއެކިާޚަރަދުތައްާކުޑަކުރުމަށ އިާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތައްާނޫނީާދައުލަތުންާ

ކުރ ޮގތަށްާސަރުކ ރުންާތަކުރ ރުކޮށްާއިލްތިމ ސްކޮށްާެއކަމަށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާެގންދަވ ފަިއވ އިރުާާނު

ވަނަާއަހަރ2009ާާާުވަނަާއަހަރަށްވުރެާމިހިނގ ާއަހަރުާއ ދެ،2008ާާާާދައުލަތުެގާބަޖެޓަށްާބަލައިލުމުންާާ

އަން ނޫނީާ އިތުރުވެފަިއވ ކަންާ ޖުމުލަާ ޚަރަދުެގާ ކޮށްފަިއވ ާ ާާދައުލަތުންާ ކުރަްއވ ފައިވ  2009ާާދ ޒ ާ
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ޮގސްފައިވ ކަންާ އިތުރުެވެގންާ ޖުމުލަާ ޚަރަދުެގާ ކުރައްވ ފައިވ ާ ައންދ ޒ ާ ކަމަށްާ ހިގ ނެާ ނިމޭއިރަށްާ

ާާ ައދި ފ ހަަގކުރަން.ާ ދައުލަތުެގ2010ާާއަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓުަގއިވެސްާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އަހަރުާ  30ވަނަާ

ކުރަްއވ ފަ އަންދ ޒ ާ ކުރެއްވުމަށްާ ޚަރަދުާ ާާފަރ ތުންާ ޖުމުލައަކީ ޚަރަދ2008ާާާުިއވ ާ އަހަރަށްވުރެާ ވަނަާ

ކުޑަކުރަްއވަންާާ ޚަރަދުތައްާ ދައުލަތުންާ އެހެންީވމ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ އަދަދެްއކަންާ މަތީާ ބޮޑުާ

ނޫނިއްޔ ާ ޚަރަދުތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ކޮންމެހެންާ ޚަރަދުތައްާ ކުރައްވ ާ އިލްތިމ ސްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ

ކުާ އިލްތިމ ސްާ އަޅުަގނޑުާާނުކުރެއްވުމަށްާ ވ ހަކަާ ނެތްާ ފެންނަންާ ބަޖެޓުންާ އެކަންާ ރައްވަމުންދ އިރުާ

އަދިާާ ބޮޑުވެފަިއވ ތީ.ާ ބަޖެޓުވެސްާ ައހަރުެގާ މިހިނގ ާ މިއަހަރުެގާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ އެކީާ  35ހިތ މައ އިާ

އެހެންނަމަވެސްާ ޮގސްފަިއވ ތީ.ާ ބޮޑުވެެގންާ ބަޖެޓުވެސްާ އަންދ ޒ ކޮށްފައިވ ާ އަހަރަށްާ މިއަންނަާ

ފަހަރުމަތިންާވިދ ޅުވެފައިވ ާާއަޅުަގނޑަށް ބަލައިލީމ ާއަދިާސަރުކ ރުންާއެކިާ ބަޖެޓްާ ފ ހަަގކުރެޭވާ ެވސްާ

ކުޑަާ ވަރަށްާ ޚަރަދުތައްާ ކަހަލަާ ބައެއްާ ބެލީމ ާ ހަޤީަގތަށްާ އެކަންކަުމެގާ ވ ހަކަފުޅުތަކަށ އިާ

ލިކްާސެކްޓަރާާކުރަްއވ ފަިއވ ކަން.ާއެީއާައޅުަގނޑުވެސްާފ ހަަގކުރ ާކަމެއް.ާމިސ ލެއްާދަންނަވ ނަމަާޕަބް

ސީދ ާާ އެއީާ އަދިާ ޚަރަދުާ ކުރައްވ ާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ސަރުކ ރުންާ ޕްރޮްގރ މަށްާ  40އިންވެސްޓްމެންޓްާ

ދައުލަތަށްާލިބޭާއ މުދަނީންާކުރައްވ ާޚަރަދ އިާބޭރުެގާއެހެންާކުރައްވ ާޚަރަދުކަމުަގއިާބެލިާނަމަވެސްާ

ާާ އަޅުަގާނއެތަކެއް މަދުވެފައިވ ކަންާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ އޮތްާާވަރަށްާ ކުރީަގއިާ އެއީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ޑުާ

ކުރައްވ ފައިވ  ކަމުަގިއާާާާސަރުކ ރުންާ ޚަރަދުާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ކޮންޓެރެކްޓްތަްއާ

ވިޔަސް،ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުންާޖުމުލަކޮށްާމިާހިނގ ާއަހަރަށ އިާއަދިާމިއަންނަާއަހަރަށްވެސްާއަންދ ޒ ާ

 45ވަނ2008ާާާާަރީެގާއަހަރުތަކ އިާައޅ ބަލ އިރުާމަދުާއަދަދެއް.ާޚ އްޞަކޮށްާާކުރަްއވ ފަިއވ ާއަދަދަކީާީމެގާކުާ

ާާ ފ ހަަގކުރަން އަޅުަގނޑުާ މަދުާއަދަދެއް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބަލ އިރުާ ައހަރަށްާވުރ2008ާާާެއަހަރ ާ ވަނަާ

ވަނަާާއަހަރަށްާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއިންެވސްޓްާޕްރޮްގރ މަށްާކުރަްއވ ާޚަރަދުާގ ތްަގނޑަކަށ2010ާާާާާް

ކުރަްއވ ކަނ900ާާާާް ބަޖެޓަކުންާ ޚަރަދެއްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުޑަވެފަިއވ ކަން.ާ ރުފިޔ އިންާ މިލިއަންާ

ނުޖެހޭނެާއޭެގާސަބަބުތަކަކީާކޮންމެާސަބަބެއްާކަމުަގއިާވިޔަސްާއަދިާއެއީާއެނޫންާޮގތަކަށްާޤައުމުެގާ

އޮތް ވިސްނަވ ފައިާ ކުރެއްވުަމށްާ މަސައްކަތްޕުޅުތައްާ ކުރަްއވ ާ ވިޔަސްާާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ  50ކަުމަގއިާ

ދައުލަތުންާއެާޚަރަދުާކުރައްަވންާނުޖެހޭނެކަންާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުންވެސްާއަދިާާމިާއަންނަާއަހަރަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަންތައްތަކަކީާ މިހިމެނޭާ މީަގއިާ އިނޭގ.ާ އެބަާ ބަޖެޓުންވެސްާ އޮތްާ ކުރަްއވ ފައިާ އަންދ ޒ ާ

އިާރ ްއޖޭެގާކުރިއެރުމަށްާމުހިންމުާކަންތައްތަކެްއ.ާާދެކޭޮގތުަގއިާރ އްޖޭެގާތަރައްޤީއަށ އިާއަދިާކުރިމަުގގަާ

ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީއަށްާ މުހިންމުާ ިމހެންހުރިާ ހެދުމ ިއާސްކޫލ އިާ ަމުގތައްާ ހެދުމ އިާ ބަނދަރުތަްއާ އެއީާ

 55މުހިންމުާޢުމްރ ނީާމަސައްކަތްތަކ އިާއެނޫންވެސްާމަސަްއކަތްތައްާއިންސ ނީާވަސީލަތްތައްާބިނ ކުރުމ އިާ
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ބޮޑެ ާާމިހެންޮގސްާ މިއިން ފައިސ .ާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މަޝްރޫޢުތަކަށްާ ތަރައްޤީެގާ މިކަހަލަާ 900ާތިާ

އަންދ ޒ ާ ކުރެއްވުމަށްާ ޚަރަދުާ ބަޖެޓަށްވުރެާ އަހަރުެގާ މިދިޔަާ އަހަރުާ މިއަންނަާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ުގާާކުރަްއވ ފަިއވ ވަރުާކުޑަކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާހަމަާއެހެންމެާާތަކެތިާނުވަތަާޚިދުމަތުެގާއަ

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާކުރައްވ ާހޭދަާމިސ ލަކަށްާކަރަންޓުެގާއަުގާވަކިާހިސ ބެއްަގއިާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާާ

 60ދައުލަތުންާދެްއވ ާފައިސ ާނޫނިއްޔ ާކ ޑުެގާއަުގާމިކަހަލަާކަންތައްތަކަށްާހޭދަކުރަްއވަންާހުރިފައިސާ 

ނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުންާއެބައިާވަރަށްާބޮޑަށްާސަރުކ ރުންާއިޢުލ ނުާކުރައްވ ފައިވ ާޮގތުެގާމަތިންާމިއަން

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ައޅުަގނޑަށްާ ޮގސްފަިއވ ކަންާ 300ާާާާއުނިެވެގންާ ރުފިޔ  2008ާާމިލިއަންާ

ައުގާާ ޚިދުމަތުެގާ ތަކެްއޗ އިާ އ ދެ،ާ ކަންތައްތަކަށްާ ެއކަހަލަާ އަހަރުާ މިއަންނަާ އަހަރަށްވުރެާ ވަނަާ

ާާ ސަރުކ ރުން ކުޑަވެފައިވ ކަންެވސްާާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާ ފައިސ ާ ހޭދަކުރައްވ ާ ޚަރަދުތަކުަގއިާ ކުރަްއވ ާ

ސިވިލްާ ތެރެިއންާ މުަވއްޒަފުންެގާ ދައުލަތުެގާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންމެާ ހަމަާ  65ފ ހަަގކުރަން.ާ

ނޫނީާ އިނ ޔަތްތައްާ އެކިއެކިާ މުސ ރައ އިާ ދޭާ މީހުންނަށްާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ ޮގތުަގއިާ ސ ރވަންޓުންެގާ

ާާާާމުސ ރަ މި މިައހަރުެގާ ސިވިލ3ާާާްކުޑަވެފަިއވ ކަން.ާ ކުޑަކޮށްފަިއ.ާ މިވަނީާ އަދަދުާ އެާ މަސްދުވަހަށްާ

ބަޖެޓްާ އަހަރަށްާ މިއަންނަާ އަދިާ މަތިން.ާ ޮގތެްއެގާ އެއްބަސްެވިވފައިވ ާ ސ ރިވިސްއ އިާ

ވަނީާ ކޮމިޝަނުންާ ސ ރިވސްާ ސިވިލްާ ކަމަށްާ ނިސްބަތުންާ ކުޑަވެފަިއވ ާ މިާ ކުރަްއވ ފަިއވަނީވެސްާ

ސ ރަވންޓުންނަށްާާާހުރިހ  ސިވިލްާ އެހެންވީމ ާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ ސިޓީެއއްަގއިާ ފޮނުވިާ މެންބަރުންނަށްާ ާ70 

މަދުާ ސ ރވަންޓުންާ ސިވިލްާ އެހެންމެާ ހަމަާ ޮގސްފަިއވ ނެ.ާ ކުޑަެވެގންާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭާ

ދާުާކުރެްއވުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާސިޔ ސަތެއްެގާދަށުން،ާސިިވލްާސ ރވިސްާމުވައްޒަފުންެގާއަދަދުާމަ

ހަމަާ ެއނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކުރަްއވ ކަންވެސްާ މަސައްކަތްތަކެްއާ ސަރުކ ރުންާ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއާ

ބެލެވޭ.ާ ކަމަށްާ ކުޑަވެެގންދ ނެާ ޚަރަދުާ ކުރ ާ ސ ރވަންޓުންނަށްާ ސިިވލްާ އެޮގތުންވެސްާ އެހެންމެާ

 75ޓުންާހޭދަކުރައްވ ާއަދަދުާާއެހެންނަމަވެސްާމުވައްޒަފުންެގާމުސ ރައަށ އިާއެލަވަންސަން.ާދައުލަތުެގާބަޖެ

ާާ ބޭނުން. ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަންާ ޮގސްފައިާ އަޅ ބަލ އިރ2008ާާާާުކުޑަެވެގންާ އަހަރ އިާ ވަނަާ

2010ާާާާ ގ ތްަގނޑަކަށް އަހަރުވެސްާ މިހިނގ ާ އަދިާ އަހަރަށްާ ރުފިޔ 300ާާާވަަަނަާ މިލިައންާ އެއްހ ާ

ާާ ހޭދަ ކުރަްއވ ާ ެއލަވަންސަންާ މުސ ރައ އިާ ދައުލަތުެގާާމުވަްއޒަފުންެގާ މިވަނީ.ާ ޮގސްފައިާ މައްޗަށްާ

މުސ ރައ އިާާ ސ ރވަންޓުންެގާ ސިވިލްާ ާ ބައިކަމުަގިއވ ާ ބޮޑުާ އެންމެާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މުވަްއޒަފުންެގާ

އޮތްތަނުަގިއވެސްާާ ކުރިއަށްާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ މަދުކުރަމުންދާ  ައދަދުާ ސ ރވަންޓުންެގާ  80ސިވިލްާ

ުމވައްާ އިރުާ ރ އްަވވ ފަިއވ ާ ހޭދަާމަދުކުރެއްވުމަށްާ ިމކުރ ާ އެލަވަންސްތަކަށްާ މުސ ރައ އިާ ޒަފުންެގާ

މައްޗަށްާޮގސްފަިއވ ކަންާއެީއާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާކަމެއް.ާއަދިާމިކަންާމިހެންާދިމ ވ ންޖެހުނީާކޮންާ
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ކަމުަގިއާާ ސ ފުކުރަްއވ ނެާ ކޮމިޓީންާ ބަޖެޓްާ ކަންތައްތަކެއްތޯާ ކޮންާ ފަހަތުަގއިަވނީާ މީެގާ ސަބަބަކ ތޯާ

ުއއްމީ އެކިއެކިާާއަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކުރަން.ާ ދުާ

އަންދ ޒ ާާ އަހަރަށްާ މިހިނގ ާ ާ އިރުާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ބަޖެޓްާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ  85މުސްތަޤިއްލުާ

ާާ ވުރެ ވަރަށްާ ކުޑަެވެގނ2010ާާާާްކުރަްއވ ފަިއވ ާ އަދަދުާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ އަންދ ޒ ާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ދަންނަވ ލަންާޮގސްފަިއވ ކަ ައޅުަގނޑުާ ޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާ ކަމުަގއި.ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ންާ

ޤ ނޫނުާ ކުރުވުުމަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ސަރުކ ރުާ ދ ރީާ ޖަވ ބުާ ސަރުކ ރުާ މަޖިލީސްާ މިާ ާ ބޭނުންވޭާ

ާާއަސ ސީަގއިާއެންމެާބޮޑުާބުރަދަނެއްާދީފައިވ ާއެންމެާމުހިންމުާދައުރެއްާއަދ ކުރުުމެގާމަސްޢޫލިއްޔަތުާ

ކުރައްވ ފައިވ ާާ އަންދ ޒ ާ އަހަަަރަށްާ މިހިންގ ާ ބަޖެޓުންވެސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ  90ހަވ ލުކޮށްފަިއވ ާ

% އަޅުަގނޑ16ާާާާުއަދަދުެގާ ބަޔަކީާ ބޮޑުާ މީެގތެރެއިންާ މަދުކުރަްއވ ފަިއވ ކަން.ާ އަހަރަށްާ އަންނަާ މިާ

އެއް.ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާބެލިބެލުމުަގއިާމިާމަޖިލީހުެގާރިކަރަންޓުާޚަރަދުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާބަ

އެބަާިވސްނަންޖެހޭާއޭެގާސަބަބުންާމިާމަޖިލީސުންާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާކުރުވ ާޒިންމ ދ ރުާކުރުވުމަށްާާ

ދަތިތަކަކ ތޯާ ކަހަލަާ ކޮންާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ހަރުދަނ ކޮށްާ ިއތުރަށްާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ

އުާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހޭނީ.ާ މިކަންާކުރިމަތިލ ންާ ކޮިމޓީންާ ބަޖެޓްާ އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ އަދިާ ކުރަންާ  95އްމީދުާ

ބަޖެޓުވެސްާާ މަޖިލީހުެގާ މަތިންާ ޮގތެްއެގާ ނ ރ ނޭާ ބުރުލެއްާ މަސައްކަތަށްާ މަޖިލީހުެގާ ކުރަްއވ ާ ދިރ ސ ާ

މަޖިލީހުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެހެންމެާ ދިނުމަށް.ާ ހަމަޖައްސައިާ

ާާ ޚަރަދުތައްާބަޖެޓުަގއި ކުރ ާ އެހެންާ އަދިާ މުސ ރައ ިއާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ިމވަނީކީާ ހިމެނިފައިާ

އެކަންޏެއްނޫނޭ.ާދުވަހުންާދުަވހަށްާހިންުގމަށްާކުރ ާޚަރަދުތައްާއެކަނިާނޫންކަން.ާމަޖިލީހުެގާމަޖެޓުަގިއާާ

 100ބުރަކޮށްާމަސައްކަތްާާާާހަމަާާމުހިންމުާދައުރެއްާއަދ ކުރ ާނޫނީާފައިސ ާކަނޑަެއޅިފައިވ ާމަޖިލީހުަގއި

ކުރަްއވ ާއެތައްާމުަވއްޒަފުންނެއްެގާމުސ ރަާއ އިާއިނ ޔަތްތަްއވެސްާމިބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިވ ކަން.ާއަދިާ

ބައެއްާާ މުސ ރަިއންާ މުވަްއޒަފުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ދިޔައިރުާ ލިބިެގންާ މިމުސ ރަާ އެންމެފަހުންާ މިހަރުެގާ

ެއކީަގއިާފ ހަަގކުރަން.ާއެީއާމިާމަޖިލީހުެގާނިންމުމެއްާއުނިކޮށްފަިއވ ކަންވެސްާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ އިާ ާ

ލިބާޭާ މުަވއްޒަފުންނަށްާ މުއައްަްސަސ އެްއެގާ މުސްތަޤިއްލުާ ކަހަލަާ މަޖިލީސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ

 105އިނ ޔަތްތަކ އިާމުސ ރަާސަރުކ ރުންާކުޑަކުރެއްވުމަކީާހަމަާަގއިމުވެސްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ާޮގތެއްަްާާ

ާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާއެކަންާއެނޫންާޮގތަކަށްާހަމަޖައްސަވ ާއެާުއނިކުރެއްިވާާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަ

އެހެންާ އެކިެއކިާ އެހެންާ ހަމަާ ދެއްވުމަށް.ާ ހައްދަވައިާ ޮގތެއްާ ލިބޭނެާ މުވައްޒަފުންނަށްާ އަނބުރ ާ ބައިާ

އުނިވެފަިއވ ކަ ބޮޑުތަންާ ވަަަރަށްާ ބަޖެޓުންާ ބަލައިލުމުންވެސްާ މުއައްސަސ ތަކަށްާ ންާާމުސްތަޤިއްލުާ

ާާ ބަޖެޓް ކޮމިޝަންެގާ ރައިޓްސްާ ހިއުމަންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަންދ ޒ 2009ާާާއަޅުަގނޑުާ އަހަރަށްާ ވަނަާ
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ާާ  110ދަށަށްާޮގސްފައިވ ކަންާފ ހަަގކުރަން.ާހަމ14ާާާަާވަނަާއަހަރަށްާ%2010ާާކުރަްއވ ފަިއވ ާވަަަރަށްވުރެ

ާާ ަަރަށްާއަންދ ޒ ާާވަނަާއަހ2009ާާައެހެންމެާއެންޓިކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަންވެސްާމިސ ލަކަަަންާނަގ ނަމަ

% ވަަަރަށްވުރެާ މުސްތަޤިއްލ12ާާާުކުރަްއވ ފަިއވ ާ މިނޫންާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ކަމަށްާ ކުޑަެވެގންދ ނެާ

ދިރ ސ ާ ރަނަގޅަންާ މިކަންކަންވެސްާ ޮގތަކަށް.ާ މިކަހަލަާ ހުރީާ ކަންތައްތަްއވެސްާ މުއައްސަސ ތަކުެގާ

ޮގތެއްާ ދަތިނުވ ނެާ މަސައްކަތަށްވެސްާ މިކޮމިޝަންތަކުެގާ ލަފައ ިއާކުރަްއވ ާ ފަރ ތުެގާ އެާ މަތިންާ ެގާ

 115ޚިޔ ލުވެސްާހޯއްދަވަިއެގންާއެހެންނަމަވެސްާއެންމެާއެފިޝަންޓުާޮގތެަެްއަގއިާމަސަްއކަތްާކުރުމަށްވެސްާ

ބ ރުާއަޅުްއވ ،ާމިާބަޖެޓްތަކަށްާެގންނަންޖެހޭާބަދަލުާކޮމިޓީންާެގންނަވ ނެާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާުއއްމީދުާ

ންސ ފްާޤ އިމުކުރ ާދ އިރ އަށްާބަލައިލ އިރުެވސްާބަޖެޓުންާވަރަށްާބޮޑުާާކުރަން.ާހަމަާއެހެންމެާޢަދުލުއިާ

ބައެއްާއުނިވެެގންާޮގސްފަިއވ ާކަމަށްާފ ހަަގކުރެވޭ.ާމިއީެވސްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއެަް.ާ

ެއާާ ބަލަިއަގނެ،ާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަަަސ ސީެގާ އ ާ ނިޒ ެމއްާ ވަކިކޮށްފައިވ ާ ތިންބ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރަންޖެހާޭާނިޒ މު މަސައްކަތްތަކެްއާ ބޮޑެތިާ ކުރުމަށްާ ހަރުދަނ ާ މުއައްސަަަސ ތައްާ މިާ ޅަފަތުަގއިާ  120ެގާ

ެއކަަަމަށްާބ ރުާއަޅުްއވ ާާ ަގބޫލުކުރ އިރުާއަދިާސަރުކ ރުންވެސްާ ކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންެމންވެސްާ

ހަމަޖެ ބަޖެޓްާ މިާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްތަކަށްާ މިާ ެގންދަވ އިރުާ ދައްކަމުންާ ޮގތުންާާވ ހަކަފުޅުާ ހިފައިވ ާ

ކޯޓުތަކުެގާ އެކިެއކިާ ކަމެއް.ާ ވިސްނަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ އަރަނީާ ބުރުލެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ

ޑިޕ ޓްމަންޓްާ ހިމެނިފައިވަނީާ މަތިންާ އެނިގފައިވ ޮގތުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަޖެޓްާ ހިންުގުމެގާ މަސައްކަތ އިާ

ތެރޭަގއި. ބަޖެޓުެގާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގާ ޖުޑީޝަަަލްާ ާާާާއޮފްާ ބަޖެޓް  125އިންސައްތ28ާާާާައެތަނުެގާ

މިއަހަރަަަށްާއަންދ ޒ ާކުރ ާަވަަރަށްވުރެާމިއަންނަާއަހަރަށްާއަންދ ޒ ާކުރަްއވ ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާއޮތްާާ

ކޯޓުެގާާ ސްޕްރީމްާ ބަލ ލ އިރުާ ތަންތަނަށްާ ވަކިާ ވަކިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަދުކަންާ ބަޖެޓްާ

ދަށަށްާޮގސްފަިއވޭ.ާއަދިާއަތޮޅުތަކުެގާކޯޓުތަކުެގ42ާާާ%ާދަށަށްާޮގސްފައިޭވާހައިކޯޓުނ33ާާްބަޖެޓުންާ%

% މ20ާާާިބަޖެޓުންާ ދިއުމުންާ ހަމަޖެހިެގންާ ބަޖެޓްާ މިޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ޮގސްފައިވޭ.ާ ދަށަށްާ

 130މުއައްސަސ ތަކުެގާމަސައްކަތަްއާކުރ ނީާކޮންކަހަލަާއަސަރެްއތޯާބެލުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނާެާ

އެ އަޅުަގނޑުވެސްާ އަދިާާކަމެއް.ާ ހޯއްދަވ ،ާ މަޢުލޫމ ތުާ ބައްލަވ ާ ކޮމިޓީންާ ތަފުސީލްތަކަށްާ މީެގާ ދެނީާ

މިކަންކަމ އިބެހޭާބޭފުޅުންެގާލަފައ އިާއިރުޝ ދުވެސްާހޯއްދަަވއިެގންާމިާބަޖެޓަށްާބަދަލެއްާެގންނަވަންާާ

ބޭނުންވަނާީާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދެއްވުން.ާ ެގނެސްާ ބަދަލެއްާ އެާ ޖެހޭނަމަާ

ވަކިކުރެިވ،ާޙަޤީ ތިންބ ރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ މުއަްއސަސ ތަކުންާ ުމސްތަޤިއްލުާ އެކިާ އެކިާ ޤަތުަގއިާ

 135ތިންބ ރުާެގާމަސައްކަތްތައްާބައްޓަންާކުރެވިފަިއވ އިރުާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާޑިމޮކްރެޓިކްާާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭ ެއއީާމީޑިއ .ާާާވަނަާބ ރެއްާއެބ4ާާަނިޒ މުާހަރުދަނ ާކުރުމުަގއިާ އޮތޭ.ާ
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މީޑިއ ެގާކަންތައްތައްާހަރުދަނ ކޮށްާޚ އްޞަކޮށްާރ އްޖޭަގއިާމިނިވަންާއަމިއްލަާޓެލެިވޜަންާައދިާރޭޑިއޯާާ

މާިާ ކޮންމެހެންާ ނިޒ މަށްާ މިާ ވ އިރުާ ފަހުންކަމުަގިއާ ވަަަރަށްާ ޮގސްފަިއވަނީާ ފެށިެގންާ މީޑިއ ތައްާ

ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނ ާ މީޑިއ ެގާދައުރުާާ ބެލުމަށް.ާާާާބޭނުންވ ާ ބަޖެޓުންާއަދ ކުރެވޭނީާކޮންދައުރެއްތޯާ

މީޑިއ ައކީވެސްާާ ދައުލަތުެގާ އެޮގތުންާ ހަމަާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ  140ބަލައިލުމަކީާ

މީޑިއ ވެސްާާ ދައުލަތުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއް.ާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ ދައުރެއްާ މުހިންމުާ ވަަަރަށްާ

ނުންވ ާފައިސ ާމިާބަޖެޓުަގިއާހިމެނިފައިވޭތޯާނޫނީާއެކަންާއިންތިޒ މުާހަރުދަނ ޮގތުަގއިާހިންުގމަށްާބޭ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ އުފެދޭ.ާ ސުވ ލުާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަކަށްތޯާ ކޮންާ ކުރެވިފަިއވަނީާ

ކަހަލަާާ ެއްއވެސްާ ކުންފުންޏަށްާ މީޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ އެދެން.ާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުެގާ އިޢްޒަތްތެރިާ

ދަ ކިހ ވަރެއްތޯާާފައިސ ެއއްާ ެއއީާ ކުރަްއވ ފަިއވޭތޯާ ަގސްދުާ ދޭންާ އަހަރުާ މިއަންނަާ ބަޖެޓުންާ  145އުލަތުެގާ

މަޢުލޫމ ތެއްާ އެާ އަޅުަގޑަކަށެއްާ ބަލައިލުމަކުންނެތްާ ބަލައިލިާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފުކޮށްދެއްވުމަށް.ާ

ބޫލުކުރ ާާސ ފުވެެގނެއްާާނުދިޔަ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާއެާޮގތުންާމިދޭާފައިސ އަކީާއަޅުަގނޑުާަގ

ވ ންޖެހޭނޭ.ާ ފައިސ އަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ހިންުގމަށްާ ޮގތެްއަގއިާ ެއކަށީެގންވ ާ މީޑިއ ާ ދައުލަތުެގާ ޮގތުަގއިާ

ކުރައްވ ފައިވ ާާ އިންތިޒ މުާ އެކަމަށްާ ނުވަތަާ ފައިަިސ ައކީާ ކަނޑައަޅުއްވ ާ ދެްއވަންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ

ކޮމި ނުދ ނެކަމަށްާ ޮގތެްއަގިއާ ެއކަށީެގންވ ާ ިމކަމަށްާ ވަންޏ ާޮގތަކީާ ކަަމށްާ ޮގތެއްާ ަގބޫލުކުރެޭވާ  150ޓީއަށްާ

އެެގންނަވަންޖެހޭާބަދަލެއްާެގނެސްާދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެން.ާހަމައެހެންމެާދައުލަތުެގާމީޑިއ ވެސްާާ

ލިބެންޖެހޭނެ.ާާ ޚިދުމަތްތައްާ އެކަށީެގންވ ާ ފައިސ އ ިއާ ހޭދަކުރ ާ އެާ އެފިޝަންޓްކޮށް.ާ ހިނަގންޖެހޭނީާ

މީާ ދައުލަތުެގާ ވަންޏ ާއެހެންވީމ ،ާ ކަމަށްާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ އަދަދަކީާ ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާ ތިާ ޑިއ އަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ ެގންނަންޖެހޭނެާ ބަދަލުވެސްާ ެގންނަންޖެހޭާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އެފިޝަންޓްާ އެތަންާ

 155ަގބޫލުކުރަން.ާހަމަާއެހެންމެާައމިއްލަާމީޑިއ އަށްާއަޅުަގނޑުެމންާމިާޑިމޮކްރަސީެގާޅަފަތުަގިއާއަމިއްލަާާ

ހޭދައެއްާ އެކަަމށްާ ދައުލަތުންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ވަރުަގދަކުރުމަށްޓަކައިާ ހަރުދަނ ކޮށްާ މީޑިއ ާ

ކުރަްއވ ާާ ދިރ ސ ާ ބަޖެޓްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއް.ާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ހަމަާ ކުރުމަކީާ

އެޅޭނެާޮގތެްއާދައުލަތުެގާާކޮމިޓީންާއަމިއްލަާމީޑިއ އަށްާކޮންމެވެސްާހަމެޖެހޭާއުސޫލަކުންާފައިސ ާކަނޑަާ

ބަޖެޓުންާސަބްސިޑީއެްއެގާޮގތުަގއިާފަިއސ ާކަނޑައެޅުމ އިާދޭތެރޭާވިސްނ ާވަޑައިަގންނަވ ާކޮންމެވެސްާާ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުން.ާ ކަނޑައަޅުއްަވއިާ ފައިސ ާ މީޑިއ އަށްާ އަމިއްލަާ އުސޫލަކުންާ  160ހަމަޖެހޭާ

ޙަޤީޤަތުަގ ވ ހަކަައކީާ އަނެއްާ ބޭނުންވ ާ ޮގތުންާދަންނަވ ލަންާ ބެހޭާ ބަޖެޓ އިާ ދ އިރ އެްއެގާ ވަކިާ އިާ

ތަމުސީލުާކުރައްވ ާާ ދ އިރ ާ ދ އިރ .ާކެޔޮދޫާ ފ ހަަގކޮށްލެވިފަިއާއޮތްާކަމެއް.ާއެއީާކެޔޮދޫާ އަޅުަގނޑަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކީާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރައީސްާކަމަށްވ ތީާކެޔޮދޫާދ އިރ ެގާައޑުާމިތ ނަގިއާާ
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ނެތީ ޮގތެްއާ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވ ާާއުފުލޭނެާ ޕ ޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެމަނިކުފ ނަކީވެސްާ މ ާ

ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ރައްޔިތުންނ އިާ ރަކީދޫެގާ ކެޔޮދޫ،ާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ  165ބޭފުޅަކަށްވ ތީާ

ކުރިންާާ އަހަރެއްެގާ ދެތިންާ މީެގާ މަްއސަލައަކީ.ާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ އެީމހުންާ މައްސަލަެއކޭާ ުގޅިފަިއވ ާ

ރުކ ރުންާއިޢުލ ނުާކުރައްވ ފައިވ ާމަޝްރޫޢެއްެގާދަށުންާބޮޑުމޮހޮރ އަށްާކެޔޮދޫ،ާރަކީދޫާއަދިާއެނޫންާސަ

އިޢުލ ނުާ ވަނީާ އެކަންާ ނިންމަވ ާ ެއއްފަސްކުރުމަށްާ ރައްޔިތުންާ ރަށްރަށުެގާ ބަެއއްާ ވ.އަތޮޅުެގާ

ްއވެސްާފައިސ އެއްާނޫނީާކުރަްއވ ފައޭ.ާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުންާއަޅުަގނޑުާބެލިބެލުމުަގއިާމިކަމ އިުގޅޭާއެ

 170މިކަމުެގާމަޢުލޫމ ތުާއެނޭގނޭާޮގތެއްާވެފަެއއްާނުވެއޭ.ާިމޮގތަށްާސަރުކ ރުންާއޭރުާކެޔޮދޫ،ާރަކީދޫާއަދިާާ

އެހެންާބައެއްާރަށްރަށުެގާމީހުންާއެއްފަސްކުރުމަށްާނިންމުމ އިާުގޅިެގންާރަކީދޫާކަހަލަާކުދިކުދިާއ ބަދީާ

ާކުރަންޖެހިފައިވ ާބަެއއްާކަހަލަާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތައްާވަނީާހިމެނޭާރަށްރަށުަގއިާކުރަމުންާެގންދިޔަ

މިދަނީ.ާ ތަންތަނަށްާ ެއކިާ ކުދިންވެސްާ ސްކޫލްާ ނެތް.ާ ސްކޫލެްއވެސްާ މިސ ލަކަށްާ ހުއްޓ ލެވިފައި.ާ

ނޫނާީާ ވޭތޯާ ހިމެނިފައިާ ފައިސ ާ އެާ ބަޖެޓްަގިއާ ދައުލަތުެގާ މައްސަލަިއަގއިވެސްާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ

ޚިޔ ލުފު ސަރުކ ރުންާސަރުކ ރުެގާ ސ ފުކުރަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކޮބައިތޯާ މިހ ރުާ  175ޅަކީާ

ސަބަބުންާ އޮތުމުެގާ ނޭނިގާ ވ ނުވ އެއްާ ކަނޑަނޭޅިާ ޮގތެއްާ ވަކިާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާ އޮތީާ ވިސްނ ފ އިާ

ނިކަމެތިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކުރިމަތިލ ންޖެހޭާ ެއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށްރަށުެގާ އެާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ

ާކަމަކ . ެއއްފަސްކޮށް،ާާާ ެއާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ރަކީދޫެގާ ކެޔޮދޫ،ާ ަގބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ކަެމއްާ ކުރަންޖެހިފައިވ ާ ކޮންމެހެންާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ ރަށްރަށުެގާ އެާ އެީއާ ދިއުމަކީާ އެއްފަސްވެެގންާ

 180ްއާރަނަގޅަށްާކަމުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާީމެގާއެންމެާމުހިންމުާކަމަކީާމިކަންާމިހ ރުާރޭވިފައިވ ާޮގތެާ

ކޮންމެވެސްާ އެކަމަށްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުން.ާ ސ ފުވެެގންާ

ވ ހަކަާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ދެއްވ ނޭކަުމަގއި.ާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެެވސްާ ެއޮގތުންާ ވަރެްއެގ،ާ

ނުކު އެހެންާ ފ ހަަގކުރެވިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރިންާ ބޭނުން.ާާނިންމ ލުމުެގާ ދަންނަވ ލަންާ ތ އެްއވެސްާ

އެީއާޤުދުރަތީާޮގތުންނ ިއާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާލިބޭާއަދިާލިބިދ ނެާެގއްލުމަށްާދެވޭާއެހީެގާފަިއސ ާ

ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާާ ދިޔަާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ ައޅުަގނޑަށްާ ދޭތެރޭަގއި.ާ ހިމަނ ފައިޮގތ އިާ  185ބަޖެޓުަގއިާ

ާާ 2011ާާާާމެދުރ ސްތ ެގާބަޖެޓަށްާބަލައިލުމުން 75ާާވަނަާއަހަރަށްާމިާއައިޓަމްާ%2012ާާވަނަާއަހަރުން

ސަރުކ ރަށްާ މިނިސްޓަރަށ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގސްފަިއވ ކަން.ާ އިތުރުެވެގންާ

ތަޢުރީފުކުރަންާބޭނުންވޭާޙަޤީޤަތުަގއިާމިކަންާމިާކުރައްވ ފަިއވ ލެއްާފުރިހަމަކަމުން.ާމިދެންނެވީާއެހެންާ

މ ބޮ އަދަދެއްާާއަހަރުތަކަށްވުރެާ ެގއްލުމަށ2012ާާާްޑުާ ލިބޭާ ޮގތުންާ ުގދުރަތީާ އެކިެއކިާ އަހަރުާ

މ ބޮޑުާ މިކަމ އިދޭތެރޭާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުންފުޅަށްޓަކައި.ާ މިެގންުގޅުއްވ ފައިވ ާ  190ބަޖެޓްކުރެއްވުުމަގިއާ
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ދ ކަމަކަށްވ ތީާާ ބޯމަތިންާ އަޅުަގނޑުެގާ މިކަމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ެއއީާ ނެތިން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ އެްއޗެްއާ

ާާމިދެ ާ%2011ާާންނެވީ އަހަރަށްވުރެާ އެކިއެކ75ާާ2012ާާާާިވަނަާ ދިމ ވ ނެާ ޮގތުންާ ުގދުރަތީާ އަހަރުާ

ކ ރިސ ތަކ ިއާެއއިންާލިބޭނޭާެގއްލުންާއެާއަންދ ޒ ާކުރައްވ ފައިވ ާޮގތްާއަޅުަގނޑަށްާނަަގއިަގންނަންާާ

ށްާހަމައެކަނިާމިާއުނދަޫގވީމަ.ާއަޅުަގނޑުާހަމައެކަނިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޙަޤީޤަތުަގއިާއަޅުަގނޑަ

ާާ އެއީ ކ ރިސ އެކޭ.ާ ދިމ ވެދ ނެާ ސަރުކ ރަށްާ އެއީާ ކ ރިސ ައކީާ އޮންނ2013ާާާަވިސްނޭާ އަހަރުާ  195ވަނަާ

ރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާއިންތިޚ ބު،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާކަމުެގާއިންތިޚ ބު،ާރައީސްކަުމެގާއިންތިޚ ބް.ާ

ވެދ ނެ ކ ރިސ އަކަށްާ ދިމ ވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ފަހަރެއްަގއިާ ކޮމިޓީންާއެއީާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ާާ ވަނަާއަހަރުާމެދުރ ސްތ ެގާބަޖެޓުަގއިާެއކިެއކިާޚަރަދުތައްާއެތައ2012ާާާާްރިޢ ޔަތްކޮށްދެްއވަންާމިހެން

ވަނަާއަހަރުެގާއިންތިޚ ބ އިާެއްއވެސްާުގޅުމެއްާއޮތްތ2013ާާާޯުގނައަކައަށްާމަްއޗަށްޮގސްފަިއވ ާދިއުމ އިާާ

އަޅުަގނޑުވެ ދެްއވުމަކީާ އަޅުަގނޑުެގާާބައްލަވ ލަާ ދަންނަވ ލަމުންާ އެވ ހަކަާ ކަމަކަށްވ ތީާ އެދޭާ  200ސްާ

ާވ ހަކަކޮޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ

ުގޅިެގންާާާފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާިވލު ހުށަހެޅުމ އިާ ބަޖެޓްާ ދައުލަތުެގާ ސަރުކ ރުންާ އ ދެ،ާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ާ.`ާ

ދިރ ސ ކުރުމުެގާާާާ:ރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާރިޔ ޟްާ ބަޖެޓުާ މިާ ކޮމިޓީންާ ހޮވިާ މަޖިލީހުންާ އަދިާ މެންބަރުންނ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ

 205މަސައްކަތްާވަނީާފަށ ފައި.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާތަމުސީލުކުރ ާދ އިރ އަކީާމިާބަޖެޓުންާބޮޑުާބައެއްާެއާާ

ދ އިރ އެއް ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެާ ބަޖެޓުނާްާދ އިރ އަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާ.

އަޅުަގނޑުާބެލިާބެލުމުަގއިާއަޅުަގނޑުާތަމުސީލުކުރ ާދ އިރ ާައދިާޚ އްޞަކޮށްާތ.އަތޮޅުާވަރަށްާބޮޑަށްާ

އެކަހެރިކުރެވިާތ.އަތޮޅަށްާމ ބޮޑު،ާމ ބޮޑެއްާނޫންާއެްއވެސްާމަޝްރޫޢެއްާހިންގ ޮގތަށްާމިާބަޖެޓުަގިއާާ

ހިތ މަ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ ބޭރުެގާއެކުލެވިފައިާ ރ އްޖެއިންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އ އިެއކުާ

ފ ހަަގކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަންާ ހަމަޖެހިފައިާ ައޅަންާ މިސްކިތެއްާ ބުރުނީަގިއާ ދަށުންާ އެހީެގާ  210ހިލޭާ

އެހެންމެ ހަމަާ ތިމަރަފުށީަގއަދިާ އަދިާ މިސްކިތެއްާ ތިމަރަފުށީާ އަދިާ މިސްކިތެއްާ ވޭމަންޑޫާ ރަށުާާާ އިާ

ހަމައެ އަޅުަގނޑުާއޮފީހެއްާ ެއއ ިއއެކުާ އަދިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނިފައިވ ކަންާ ާާކަނިާ

ާާ 2010ާާާާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވޭާތ.ާައތޮޅުާމަޑިފުށިާމިސްކިތްާއިމ ރ ތްކުރުމަށް ލަްއކ4ާާަވަނައަހަރަށް

އަޅުަގނޑަށ79ާާް ބޭނުންވޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ތަފުސީލެއްާ މީެގާ އެބައޮތް.ާ ހިމެނިފަިއާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ

ފަހަރެއްަގއިާާަގބޫލުކު ނެތް.ާ އަޅަންޖެހިފައެއްާ މިސްކިތެްއާ މަޑިފުށީަގއިާ މިހ ރުާ ޮގތުަގއިާ  215ރެވޭާ

ބަދަލުވުމަކީެވސްާާ އެހެންޮގތަކަށްާ މީތިފަހުންާ ވެދ ނެ.ާ ނޭެގނީކަމަށްާ ކޯްއޗެްއކަންާ މިއީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާހެކިވ ނެފަދައިންާއެކަށީެގންވ ާކަެމއް.ާހަމައެއ ިއއެކުާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންވަނީާމުޅިާދުނިޔެ
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ާާ އ ދެ، 26ާާާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ެގއްލުމެއްިވ2004ާާޑިސެމްބަރ ބޮޑުާ އެންމެާ ކ ރިސ ަގއިާ ސުނ ީމާ ަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ޚ އްޞަކޮށްާ ަމޑިފުށިާ ވިލުފުއްޓ އިާ އަތޮޅު.ާ ތ.ާ ތަުމސީލުކުރ ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އަތޮޅަކީާ

 220ންާޚ އްޞަކޮށްާަމޑިފުށީެގާރައްޔިތުންާާރަށުެގާރައްޔިތުންެގާތެރެއ2ާާިފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާާ

ރައްޔިތުންާާ އެރަށުެގާ ތަންތަނުަގއިާ ކަމުނުދ ަވރުެގާ ދިރިުއޅެންާ ޖަނަވ ރުންވެސްާ ތިބީާ މިއަދުވެސްާ

އެތަނުެގާ ޒިޔ ރަތްކޮށްާ މަޑިފުއްޓަށްާ ާ މިއަީއާ ބަންދުަގއިާ ޢީދުާ މިދިޔަާ އަޅުަގނޑުާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ.ާ

މަށްފަހުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސްާމިބަޖެޓުންާއަޅުަގނޑަށްާމިކަމުެގާއެމީހުންެގާހ ލަތ އިާކަންތައްތައްާބެލު

ތިބާިާ ސަލ މަތުންާ ަގދަވެާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށްާ ހައްލެއްާ

 225ނޫންނަމަާސަރުކ ރުންާކުރީެގާސަރުކ ރުންާހިންަގންާކަނޑަައޅ ފައިާއޮތްާޕްރޮޖެކްޓެްއަގއިާއެއްރަށުންާާ

އަނެއް އަޅުަގނޑުާާމީހުންާ އޮތްކަންާ ހިމެނިފައިާ މީަގއިާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ރަށަށްާ

ދޭންޖެހޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފޯރުކޮށްާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ އެއީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ފައިތިބިާޝައްކެތްނެތް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާފުރަތަމަާބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭނީާހ ލުަގއިާޖެހި

މިކަމ އިާ މިނިސްޓަރާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންީވމ ،ާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކ ކަންާ ބައެްއެގާ

ޮގތަކީާމިާމަޝްރޫޢުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާރ ވ ފަިއވ ާސަރުކ ރުންާ  230ދޭތެރޭަގއިާނިންމަވ ފަިއވ ާ

ާާ ބޭނުން. ސ ފުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކޮބަިއކަންާ ޮގތަކީާ ހައުސިންގާާރ ވ ފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ

،422004ާާާާއަދ422003ާާާާިމިނިސްޓްރީެގާބަޖެޓުެގާތެރެިއންާފެނިެގންާއެބަދޭާބަޖެޓްާކޯޑްާނަންބަރުާާ

ތަންތަނަށ421001ާާާްާ ދިމ ވިާ އެާ ނޫންނަމަާ ޢ އިލ ތަކަށްާ ކުރިމަތިވިާ ކ ރިސ ަގއިާ ސުނ މީާ މިއީާ

ހަ ކަންތައްތަކެްއާ ބޭނުންވ ާ މައްސަލަތަކަށްާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާާދިމ ވެފައިހުރިާ އްލުކުރުމަށްޓަކައިާ

 235ބަޖެޓެއްކަންާއެބައިނޭގ.ާއެހެންނަމަވެސްާމީެގންާއެހ ބޮޑުާތަފްސީލެއްާޑީޓެއިލްސްެއއްާައޅުަގނޑަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ މީހަކަށްވ ތީެވާ ހިމެނޭާ ކޮމިޓީެގާ ދިރ ސ ކުރ ާ ބަޖެޓްާ މިާ އަޅުަގނޑަކީާ ނެތް.ާ ލިބިފައެއްާ

ބޭނުންވ  ސ ފުކުރަންާ އިތުރަށްާ ދައްކ ފައި.ާާމިކަންާ އޮންނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެއކޮމިޓީަގއިާ ވ ހަކަާ ާ

އެހެންކަމުންާާހައުސިންގާމިނިސްޓްރީެގާބަޖެޓުެގާތެރޭަގިއާމިފައިސ ާހިމެނިފައިާހަމަާއޮތްއިރުަގއިާާ

ާާ މިލިައންާރުފިޔާ 39ާާއަދިާނޭޝަނަލްާޑިޒ ސްޓަރާމެނޭޖްމެންޓްާސެންޓަރުެގާބަޖެޓުެގާތެރޭަގއިެވސް

 240ޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާފައިސ އަކީާމިދެންނެވިާސުނ މީަގިއާާހިމެނިފައިާއޮތްކަންާއަ

އަޅަިއދިނުމަށާްާ ެގާ ކޮންބަޔަކަށްާ ބޯހިޔ ަވހިކަންާ ކޮންބައެްއެގާ ތެރެއިންާ ފަރ ތްތަކުެގާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ

ށްާވޯޓަށްާއެލޮކޭޓްކޮށްފައިާއޮތްާފައިސ ެއއްކަންާއަޅުަގނޑުާއިތުރަށްާސ ފުކުރަންާބޭނުންވޭ.ާމިާބަޖެޓަ

އެކުލަވ ލ ފައިާާ ބަޖެޓްާ އ ޮގތަކަށްާ ބަލައިލ ިއރުަގއިާ ކަންތައްތަކަށްާ ބަޖެޓުެގާ އ ދެ،ާ ކުރީަގއި.ާ އެހުމުެގާ

އަމ ޒުާާ ސަރުކ ރުާ މިާ ހެޔޮބަދަލުތަކަކަށްާ ބަދަލެއްާ ހެޔޮާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ އޮތްކަންާ
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އެހެން މަންޒަރެއް.ާ ދައްކުަވއިދޭާ ދަތުރުކުރ ކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޫނީާ މިކަމަކުންނެއްާ  245ނަމަެވސްާ

ބުނަންާ ެއއްޗެއްާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނުލިބޭ.ާ އުއްމީދެއްާ ރަްއޔިތުންނަކަށްާ ނުލިބޭ.ާ އުއްމީދެއްާ

މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިާ މީހަކަށްާ ހުންނަާ އިންތިޚ ބުކޮށްފައިާ ރައްޔިތުންާ މިތަނަށްާ

.ާއެހެންނަމަވެސްާސަރުކ ރުެގާކަމ އިބެހޭާފަރ ތްތަކުންާޚ އްޞަކޮށްާާއެތެރެއިންނ އިާބޭރުންާލިބެންޖެހޭ

ފ ހަަގކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ނުދޭކަންާ މަޢުލޫމ ތުާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިނިސްޓްރީންާ ފިނޭންސްާ

 250އެހެންނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާވ ހަކަާމިތ ާދެއްކުމުެގާބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާިގނަާ

ކުރ ާާމަޢުލޫމ  ސަރުކ ރުާ މިާ މިއުޅެނީާ ސަބަބަކީ.ާ ދަްއކަންޖެހޭާ މިވ ހަކަާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ތުތަކެއްާ

ކަންތައްތަކަށްާފ ޑުާކިޔ ާމިާބަޖެޓުަގއިާހުރިާއުނިކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދައްކ ކަށެއްާނޫން.ާ

ކަންތައް ލިބެންޖެހޭނެާ ދ ިއރ އަށްާ ތަމުސީލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓުންާ ިމާމިާ ތަކެއްާ

ބަޖެޓުަގއިާއެކުލެވިފައިާނެތީމ ،ާއެވ ހަކަާމިދަްއކަނީ.ާހަމައެއ އިެއކުާއަޅުަގނޑުާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާާ

 255މަޖިލީހުަގއިާމަސައްކަތްާކުރިިއރުވެސްާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިން.ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަޅުަގނޑުެމންާލިޔަމާ 

ވަކިވަކިން ޙައްޤުތައްާ ލިބެންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާާހިނގ ށޭާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހިނގ ށޭ.ާ ލިޔަމ ާ ާ

ބަޖެޓުާ މުޅިާ ބަޖެޓުާ ެއމިނިސްޓްަެރީެގާ ވ ހަކަ.ާ މިނިސްޓްރީެގާ ޔޫތްާ އޮންނ ނެާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ

ނޫން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ދަންނަވ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މ ލޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ާ މިީއާ މ ލެއަށް.ާ ޚަރަދުކުރަނީާ

ރ އްޖެތެ ދިރިއުޅެނީާ މ ލޭަގއިާ އިނޭގާ މިއަހަރުެގާާއަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ މީހުންކަންވެސް.ާ ރޭެގާ

ާާ ބަޖެޓްެގ މިނިސްޓްރީެގާ ޔޫތްާ އެންޑްާ ރިސޯސްާ ހިއުމަންާ ރުފިޔާ 17ާާބަޖެޓުަގިއވެސްާ  260މިލިައންާ

ފައިސ އަކީާމ ލެއަށްާޚަރަދުކުރ ާއެއްޗިހި.ާކޮބައިތޯާ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށްާކަނޑަެއޅިފައިާހުރިާހުރިހާ 

ދިރިއުޅެނީާ ބޮޑުބަެއއްާ ރ އްޖެތެރޭގައި.ާާއ ބ ދީެގާ ދިރިުއޅެނީާ ބޮޑުބައެަެއްާ ޒުވ ނުންެގާ ރ އްޖެތެރޭަގއި.ާ ާ

ކަމެއް.ާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ކުރަނީ.ާ އެކަހެރިާ މިހ ބޮޑަށްާ ރ އްޖެތެރެާ ކީްއވެތޯާ

ވިސްނ ާ އެބަާ މިނިސްޓަރާ ފިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޖެހެނީާ ދައްކަންާ މިއަދުާ މިވ ހަކަާ

 265ހޭާއެބަާރ ްއޖެތެރޭަގއިާކުޅިވަރ އިާިމކަންތައްތައްާޒުވ ނުންެގާކަންތައްތަްއާހަރުދަނާ ވަޑައިަގންނަވަންޖެ

މިއަދުާ ވިޔަސްާ ކަމުަގއިާ ނުކުރެވުނުާ ހައްލުާ މިކަންާ ތެރެއިންާ ބަޖެޓުެގާ މިއަހަރުާ ކުރަންޖެހޭނެކަން.ާ

ހައްލުވ ނެކަމަށް މިކަންާ އަހަރުާ އަންނަާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ދަްއކައިފިާ ައޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާާާމިވ ހަކަާ

މިބަލަނީ.ާއެޮގަަތަށްާއަޅުަގނޑުާދައްކ ާވ ހަކައެއްމީ.ާމިާބަޖެޓަށްާފ ޑުކިޔުމަށްާދަްއކ ާވ ހަކައެއްާނޫންާާ

އެމީހުންނަށްާ ދިރިުއޅޭއިރުާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ ޒުވ ނުންތަކެއްާ ބައިވަރުާ އެތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މީ.ާ

ވ ހަކަެއއްމީ. ދައްކ ާ ޮއތީމ ،ާ ދޫކޮށްލެވިފައިާ މިކަންތަކުަގއިާާާާއަޅ ނުލެިވާ މަުގހެދުމ އިާ  270ހަމައެހެންމެާ

އަތޮޅަށްާާ ލ.ާ އެބަ.ާ ހަދަންޖެހޭާ މަުގތައްާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ފަދައިންާ ަމުގހަދ ާ މ ލޭެގާ ރ އްޖެތެރޭަގިއާ



11 

 

އެބަާ ފެނިެގންދޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަންޏ ާ ބަލައިފިކަމަށްާ ައްއޑުއަތޮޅަށްާ ވެއްޖެއްޔ ާ ބަލައިލިކަމަށްާ

ހުރިާ ކަންތައްތައްާ އަޅުަގނޑުާާއެތަނުެގާ ކަންތައްާ މުހިންމުާ މިހިރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެހެންމެާ ޮގތް.ާ

ކުންފުންޏެއްާ މިދަނީާ ދޫކޮށްލ ފައިާ ކަންތަްއތައްާ އަސ ސީާ މިާ ކަންތަކަށް.ާ އަސ ސީާ އެއީާ މިބަލަނީާ

އަޅުަގނޑުާާ އޮތްކަންވެސްާ ކަނޑައެޅިފައިާ އެާ އަދަދެއްާ ވަރަށްބޮޑުާ ކުންފުނިތަކަށްާ  275ޔުޓިލިޓީޒްާ

ާާާާފ ހަަގކުރަން. ބަޖެޓުަގިއ މިާ ދޫކުރުމަށްޓަކަިއވެސްާ ކެޕިޓަލްާ ކުންފުނިތަކަށްާ ސަފުހ 244ާެއކިާ ަގިއާ

ޚަރަދުތައްާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ކުންފުނިތަކަށްާ ހަމައެހެންމެާ އެބައޮތް.ާ ނަންބަރުަގިއވެސްާ

ާާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައި ދަރަނިާ އޮތްކަންެވސ45ާާާާްއެމް.އެން.ެއސް.އެލްެގާ ހިމެނިފައިާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާއަޅު ދިމަދިމ ލުަގއިާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ މިހެންާ ހަމައެހެންމެާ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ަގނޑުާ

 280މިވަުގތުާެއކަންާނުކޮށްާފަރުޖެއްސޭނެާވަރަށްިގނަާކަންތައްތައްާއެބަހުރި.ާއެާފަިއސ އިންާސުނ މީަގިއާާ

ވެއްޖެާ ކޮށްފިކަމަށްާ މިކަންާ އިސްކަންދީެގންާ ިމާ ތަންތަނަށްާ އަހަރުތެރޭަގއިާާހަލ ކުވެފައިހުރިާ ިމާ އްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާސުނ މަީގއިާހ ލުަގއިާޖެހިފައިާތިބިާމީހުންެގާކަންތައްތައްާނިންމިދ ނެ.ާއަންނަާ

އަހަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއ ާޕްލޭނެއްެގާދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކަންތައްާކުރެވިދ ނެ.ާމިާޗ ޓުާ

2004ާާާާށްާއެބަާއިނޭގާާބަލ ާމިާބަޖެޓްާބަލައިލުމުންާއަޅުަގނޑުމެންނަ 2005ާާވަނަާއަހަރުންާފެށިެގން

މިާ ރަަގޅަށްާ ވަރަށްާ ހީނަރުކަންާ އޮތްާ އައިްއސައިާ އިޤްތިޞ ދަށްާ ރ އްޖޭެގާ ހަމައަށްާ އަހަރ އިާ  285ވަނަާ

ޗ ޓުންާއެބަާދައްކުވައިދޭ.ާމިކަމުންާއަދިވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާއަރައިާނުަގނެވިެގންާމިއުޅެނީ.ާ

ައޅުަގ މިއީާއެހެންނަމަވެސްާ ނުދޭ.ާ ފެނިެގންނެއްާ ހައްލެއްާ ޭއެގާ ބަޖެޓަކުންނެއްާ މިާ ނޑުމެންނަށްާ

ހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާދެންާހަމަާއެހެންމެާޞިއްޙީާދ އިރ އަށްާބަަަލައިލ އިރުަގވެސްާއަދިާތަޢުލީމާީާ

ައޅ ބަލ އިރުާާ އަހަރ އިާ މިދިޔަާ މީެގންާ އަދަދެްއާ ބޮޑުާ ފުދޭވަރަކަށްާ ބަލައިލ އިރުވެސްާ ދ އިރ އަށްާ

އެްއޗެްއާާ ބޮޑުާ ތަޢުލީމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަންވެސްާ  290އުނިކުރެވިފައިާ

ތައުލީމީާ ތަޢުލީމީާިގނަާބައެއްާމިއަދުާއެބަތިބި.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގއިާ މިޖެހެނީާ ޚަރަދުކުރަންާ

ބަޖެޓުތަކުަގއި ކުރީެގާ މީެގާ އެބަތިބި.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޒުވ ނުންތަކެއްާ ބޮޑުވުުމެގާާިގނަާ މިއަދަދުާ ާ

އަދިާ ބޮޑުވެަެެގންޮގސްާ ފުރުސަތުާ ކުރުމުެގާ ހ ސިލުާ މަތީތަޢުލީމުާ ނޫނީާ ހ ލަތުާ ތަޢުލީމުެގާ ސަބަބުންާ

ސްކޫލްތަކުެގާފެންވަރުާމަތިވެެގންދ ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއެހެންވީމ ،ާތަޢުލީމީާދ އިރ އަކީާާ

 295ނޫން.ާއެާދ އިރ އަށްާއެކަންކުރެވޭާމިންވަރުެގާބަޖެޓެއްާއަޅުަގނޑުމެންާދޫކޮށްލައިެގންވ ނެާދ އިރ އެަެއްާާ

ހަމައެހެންމެާ ކަމެއް.ާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ކަމެއް.ާ ެއދޭާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ އޮތުމަކީާ

ފ ހަަގކުރެޭވ.ާާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަޖެޓުންާ މިާ ބޮޑުކަންެވސްާ އިންތިހ އަށްާ ޚަރަދުތައްާ ރިކަރަންޓްާ

އަޅުަގނޑުެމން ާާއޭެގތެރެއިންވެސްާ އެބަހުރި. ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ކުޑަކުރެވިދ ނެާ ކުޑަނަށްާ ާާއެާ
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ކަމަށް މިހ ރަށާްާާާކުރެިވއްޖެާ މިހ ރުންާ އަސ ސީާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ވަންޏ ާ

މަެގއްާާ އިތުރުާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ  300އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއކަންާާހުޅުވިެގންޮގ ހަސްާ ދިމ ލެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އްލުކުރެވޭނެ.ާ

މުޅިންާާާާއެްއވެސް ކަަަމަށްހަކަމެއްާ މަސައްކަތްކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއްލުަުނުކޮށްާ ވަންޏ ާ

ބަޖެޓުދުވަ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާހަކުެވސްާ ކަންތައްތައް މިހިރަށްާ އ ދެ،ާހަަގއިާ ނުދ ނެ.ާ އްލުަުވެެގންނެއްާ

ޤަދު ބެލެނިޔޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާއުމުތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޝީޓ އި،ާ ވަރަށްާާހ ންސްާ ލަތަށްާ

ދިރ ސ  ބަލ ާ އެހެންކަމުން،ާާާރަނަގޅަށްާ ދޭނީ.ާ ލޯނެއްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  305ކުރުމަށްފަހުަގއިާ

ާާގެާއްާންސްާޝީޓްާއެބަޖެހޭާސ ފުާބެލަންސްާޝީޓެާިމާބަޖެޓްާައޅުަގނޑުމެންެގާބެލެއަޅުަގނޑުމެންެގ

އަހަރުންާއެއްާޮގތުަގއިާއޮންނަން.ާެއކަމަކުާމިކަންކުރެވޭނީާައޅުަގނޑުާކުރިންާމިދެންނެވިާމައްސަލަތައްާާ

ާާ އިެއކުަގއި،ާާލެިވެގން.ާހަމައެއާ ަުވ ނޭާކަންތައްތަކެއްާބަޖެޓުެގާތެރެިއންާއެކުލަވ އްލުހައަނެއްާއަހަރަށް

ބަލައި އަޅުަގނޑުާ ޚިދުމަތަށްާ އަޞިއްޙީާ ދެާ މީެގާ ާާާާހަރުލ އިރުަގިއާ އަތޮޅު ތ.ާ ަމޑިފުށީަގިއާާކުރިންާ

ވެެގންާމިދަނީ.ާާރުމަށްޓަކައިާއިކުލެބޯޓްރީއެއްާގ އިމު މިހ ރުާ  310މ ރ ތެއްާނިންމ ފައިާހުންނަތ ާދެާއަހަރުާ

އަހަރުާބަޖެޓުންާެއތަންވެސްާާާާއެތަނަަަށްާބޭނުންވ ާސ މ ނުާއެތ ާނެތިެގންާޚިދުމަތްާނުދެިވާހުރީ.ާމި

ކި އަތޮޅުެގާ ތ.ާ ނެތް.ާ އަރ ފޭބުންާފެންނ ކަށްާ ޚ އްޞަކޮށްާ ރަށަކީާ ދެާ ިމާ އޮމަދޫ،ާ ނބިދޫ،ާ

ވަރަށްބޮޑަަަށްާދަތިވެފައިާއޮތްާދެާރަށްކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާބަނދަރާުާ

އޮތްާާ ދަތިެވފައިާ އެންމެބޮޑަށްާ ދަތިާ މިދެންނެވިާ އަތޮޅުެގާ ތ.ާ ތެރޭަގިއވެސްާ މިކަންތަކުެގާ ހެދުމ އިާ

ފޯކަސް ާާކުާާދިމަދިމ ލަށްާ އޮތްކަމަކަށް ަގރެވިފައިާ މިވ ާާބޫލެއްައޅުަގނޑަކަށްާ މިހެނާްާނުކުރެަެވޭ.ާ  315ހަކަާ

އަންނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުންާމިާރަށްރަށްާހިމެނިާނޫންނަމަާމިއަހަރުގެވެސްާއެބަހުރިާބޭރުެގާާާދެއްކީމ ،

ާދ ނެާހިލޭއެހީާނޫންނަމަާއެކިކަހަލަާލޯނުާއެއްބަސްވުންތަކެްއެގާތެރެއިންާސަރުކ ރަށްާފައިސ ާލިބިެގން

މިދެންަެނެވި އެހެންވީމ ،ާ އުންމީދުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބިެގންާާާކަމަށްާ ފައިސ ާ ނަަމވެސްާ ޮގތުންާ

އެންމެ މިދެންނެވިާ ާާާާތ.އަތޮޅުެގާ އެޭގ ތަންތަނަށްާ ހުރިާ ކުރިމަތިވެފައިާ ދަތިތައްާ ާއްލުހަބޮޑަށްާ

ަވރަށް އަޅުަގނޑުާ އެދޭާާލިބިދިނުމަކީާ އަޅުާާބޮޑަށްާ މިބަޖެޓުންާ އ ދެ،ާ  320ަގނޑުމެންނަށްާކަމެއް.ާ

ފ ހަަގކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިކަންާ މީަގިއާ ކަންތައްތަކެއްެވސްާ ެވެގންދ ާ އ ާ އުންމީދުތަކެއްާ

ންާހުރިާފައިދ ާނޫންނަމަާއެާޕްރޮޖެކްޓްތައްާދަނީާތަފްޞީލުާނެތީމ ،ާއޭެގއެހެންނަމަވެސް،ާއޭެގއިތުރުާާ

އިާ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނ ސ ފުކޮށްާއެނޭގކަށެްއާނެތްކަންާސީދ ާއަޅުަގނޑަށްާާކޮންާދިމ ލަކަށް

ކަމެއް.ާާާާމަޢުލޫމ ތުތައްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބުމަކީާފަސޭހަާާލިބޭއިރުަގއިާއިތުރަށްާމިާާހަމައަށްާބަޖެޓު

ފަސޭހަކަމ  މަޢުލޫމ ތުތައްާ ބޭނުންވ ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީސްާ މިނިސްޓްރީންާއިާާއަދިާ  325އެކުަގއިާ
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ކަމެއް.ާއަދިާޮއންލައިނުންާާާހަމަޖެހިފައިާއޮތުމަކީާފަސޭހަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާއިންތިޒ މެއްެވސް

ނޫންނަމާަާ ތ އްޓެްއާ މިއަރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ަވސީލަތެއްާ ކޮންމެވެސްާ ނަމަވެސްާ

ިމނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިއންތިޒ މެއްާ ސ ފުކުރެވޭނެާ ަމޢުލޫމ ތެއްާ ބޭނުންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަމަޖައް ައޅުަގނޑައަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިނުމަކީާ މަސަްއކަތަށްާސައިާ މަޖިލީހުެގާ ހީވަނީާ އިތުރުާާށްާ ާ

ާ ކަެމއްހެން.ާ ލިބިެގންދ ނެާ ކުރިއެރުމެއްާ އިތުރުާ ވެއްޖެާހަލުވިކަމަކ އިާ  330އްޔ ާާއެހެންނޫންކަމަށްާ

ާާ ިގނަވ ނެ. މަޖިލީހުަގއިާ ސުވ ލުތައްާ ބޮޑ15ާާާުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިނެޓްާ

ބެ ވ ހަކަާާާހޭބަޖެޓަކ އިާ ލިބުނީމ ،ާާޮގތުންާ ިމާާާާދައްކަންާ ތެރޭަގއިާ ވ ހަކަތަކުެގާ ބައެއްާ ދައްކަންޖެހޭާ

ކޮންމެހެން އ މުާާފ ހަަގކުރެވެނީާ ލިބޭާ ބަޖެޓުަގއިާ ވ ހަކަތައް.ާ ިއތުރުވެެގންދ ާާދައްކަންޖެހޭާ ދަނީާ

އަޅުަގ މިއީާ މިކަންތައްތަކަކީާ އަދަދު.ާ ެވެގންދ ާ ޑެފިސިޓްާ އިތުރަށްާ މިފަހަރުެގާ ނޑުމެންާވ ހަކައ އިާ

ރަނަގޅުާާ ހެޔޮާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާ ޚަރަދުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހިރީ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ  335ވިސްނަންޖެހޭާ

ޚަރަދުާއިާވިސްނުމަކ  އަޅުަގނޑުެމންާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ އެބަާ ބަދަލުތަކަކަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެކުާ

ާާކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާކޮންމެހެންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަ ާާބޫލެއްާަގކުެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑު

ުމވަްއޒަފުންާ ކަމަކަށް.ާސިވިލްާސަރވިސްެގާ ކުރަންޖެހޭނެާ މަދުާ ުމވަްއޒަފުންާ ނުކުރަންާސަރުކ ރުެގާ

ޖެހޭނެާ އެމީހުންެގާާާމަދުކުރަންާ ެގންުގޅެންވީާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަދަލުަގއިާ އޭެގާ ކަމަކަށް.ާ

 340ާާނަމަވެސްާިގނަބަޔަކުާއެމީހުންެގާވަޒީފ ާތަކުަގއިާތިބެވޭނެވަރަކަށްާކުޑަކޮށްެގންާާމުސ ރަާކޮންމެވެސް

މުަވއްޒަފުންެގާާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ މިައދުާ ޚ އްޞަކޮށްާ ދިއުން.ާ ހަމަޖެހިެގންާ ެއކަންކަންާ ޮގތަކަށްާ

ތެރެއިންާއެތައްާބައިވަރުާބަޔަކުާވަޒީފ އިންާކެނޑުމަށ އިާައދިާއެކިާޮގތްޮގތަށްާއެކިކަހަލަާނޯޓިސްތައްާާ

މިކަމ އިާރަްއޔިތުންާތިބީާކަންބޮޑުވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެންނެވިާހުރިހ ާކަމަކަށްވެސްާާާާ،ވެދެމުންދ ތީ

ދިރ ސ  ކޮމިޓީންާ ބަޖެޓްާ އިތުރަށްާ އުންމީދުާާމިކޮމިޓީންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާާާ.ކުރަންާާކުރ ނެކަމަށްާ

 345ކަމަށްާާާދެްއވ ނެާާވ ހަކަތަކުަގިއާހުރިާސުވ ލުތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޖަވ ބުާާއަޅުަގނޑުެގާމި

ާކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާއަޅުަގނޑުާއުންމީދު

 

އެރުވުުމެގާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފުރުޞަތުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ ާާަގ9.30ާާކުރިން ކޮމިޓީ ކަންކަމުެގާ ދ ޚިލީާ ކޮމ1ާާިަގއިާ ވ ހަކަާނަންބަރުާ ފެށޭނެާ ކޮޓަރީަގއިާ ޓީާ

ާާ 9.30ާާާާދަންނަވަން.ާއަދިހަމަ  350ކުރެއްވުމަށްާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤައުމީާޔުނިވަރސިޓީެގާބިލުާދިރ ސ ަގިއ

ނަންބަރުާކޮމިޓީަގއިާފެށޭނެާވ ހަކަވެސްާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތ3ާާާުހޮއްެވވިާކޮމިޓީާާ

 މަޢުޞޫމަށް.هللاާބަރުާޢަބްދުމިއަރުވަނީާކެލ ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެން
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އަޅުަގނޑުާާާهللاޢަބްދުާާކެލ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރު ދަންނަވަންާ އެްއޗެއްާ ބަޖެޓަށްާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެންމެބަލައިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމަޢުޞޫމް ާލ އިރުާ މިާ ިއއްޔެާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާފުރަތަމަވެސްާ  355ާަމޖިލީހުަގއިާާ

މެންބަރެއްދެއްާާާވ ހަކަާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރ އްޖޭަގއިާާާކެވިާ ހަމައެކަނިާ މިބަޖެޓަކީާ ޚިލ ފަށްާ ވިދ ޅުިވޮގތ އިާ

ނޫނޭ. އެއްޗެއްާ އޮންނަންޖެހޭާ ކުރ ނެޮގތްާ މަްއޗަށްާާާޚަރަދުާ ޭއެގާ އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ ެއީއާ

ދައް ކުރިއެރުންާ އަންނ ނެާ އިޤްތިޞ ދަށްާ އަންގައިދޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮގތްާ ކައިދޭ،ާބިނ ވެެގންވ ާ

ދައްކަިއދޭާާ ފައިދ ާ ނުވަތަާ ެގއްލުންާ ލިބިދ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ އިޤްތިޞ ދުެގާ އަދިާ

ތަރައްޤީއަށްާާ އަތޮޅުތަކުެގާ ރ އްޖޭެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިބަޖެޓުަގއިާ އ ދެ،ާ ހުށަހެޅުމެކޭ.ާ  360މުހިއްމުާ

އެން ނިސްބަތްކޮށްލ އިރުާ ދ އިރ އަށްާ ކެލ ާ ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަވެސްާބަލައިލ އިރުާ މެާ

ކަންތައްތަްއާާ ކުރިއަރުވ ނެާ މިންވަރަށްާ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ ކުރިއެރުމަށްާ އަތޮޅުެގާ ޖެހެނީާ ދަންނަވ ލަންާ

މިބަޖެޓުަގއިާހިމަނުްއވ ފަކަެއްއާނުވެއޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަކަށްާނުވެއްފެނެއޭާބަޖެޓުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެންާކުދިރަށްތަކަށްވެސް އަދިާޤައުމުެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންާއެބަާދ އިރ ެގާ މިކަންތައްާއޮތީާ މިހެންކަންާ ާ

ބަނދަރެއްާ ސީދ ާ ރަށްރަށުަގއިާ އޮތްާ ނަހަދ ާ ބަނދަރުާ އަދިާ ކަހަލަާ ފިއްލަދޫާ ވަށަފަރު،ާ  365ބޭނުންވޭ.ާ

މީެގންާ އެީއާ ނުވެއްފެނޭ.ާ މިބަޖެޓަކުންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދ ތަނެއްާ ފެށިެގންާ ޕްރޮޖެކްޓެަެއްާ ހެދުމުެގާ

ާާ ކުދިރަށްރަށްާހަމަާކަމީނ ކޮށްާއޮންނަންާވީބ އޭާއަބަދުވެސް.ާސަރުކ ރުންާއަޅުަގނޑުާމިހިތަށްާއަރަނީ

އަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާކޮންމެވެސްާޕްރިއޯރިޓީާލިސްޓެއްާހައްދަަވއިެގންާލިސްޓެްއެގާޒަރީއ އިންވެސްާާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާއަންގ ލަދޭންޖެހޭާމިބަނދަރުތަކ އިާއެއްޗެހިާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއިންވެސްޓްމަންޓު

ހަމާަާ ދެންާ ފެށިެގންދ ނީ.ާ ކިހިނެއްކަންާ ޮގތަކުންާ ކޮންމެވެސްާ ނަމަވެސްާ ތެރެއިންާ  370މިޕްރޮޖެކްޓުާ

ދ އިރ އަށްާބޭނުންވ ާއެހެނިހެންާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކަށްވެސްާކުރިއެރުމެއްާދޭޮގތަަަކަށްާބަޖެޓަކުާނެތް.ާ

އަސ  މިހ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދެންނެވީާ ޚިދުމަތޭާ އަސ ސީާ ޚިދުމަތަށްވޭާއަޅުަގނޑުާ ސީާ

ބޭނުންވ ާ ތަރައްޤީއަށްާ މިާ ތަރައްޤީ.ާ މިބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ ދިރިުއޅުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރިއެރުންތައްާފުރިހަމައަށްާބަޖެޓުންާފެންނަންާނެތްކަންާއަޅުަގނޑުާހ މަކުރަން.ާއ ދެ،ާމިބަޖެޓުަގިއާާ

ހި ޮގތުަގިއާ ޕްރޮވިންސްެގާ ަގނޑުކޮށްާ އެްއޗެްއާ މިހުރިހ ާ އެހެންވީމ ،ާާމިވަނީާ  375މަނ ފައި.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާފެންނ ކަށްާނެތްާސީދ ާކިހ ވަރެްއާކަމެްއާކަނޑަައޅ ފައިާއޮތަސްާކަނޑައަޅ ފަިއާާ

މިއޮތީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާުއއްީމދުާކުރަންާބަޖެޓުާދިރ ސ ާކުރ ާކޮމިޓީންާމިކަންތައްތައްާފުދޭވަރެްއެގާާ

ކަމ އިއެ ހަމަހަމަާ ކުރަްއވ ،ާ ދިރ ސ ާ ލިބެންޖެހާޭާރަނަގޅަށްާ އެރަށަށްާ ކުޑަިވޔަސްާ ރަށްާ ވަކިާ ކުާ

މިބަޖެޓުނާްާ އ ދެ،ާ ކަމަށް.ާ ެގންދަވ ނެާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ޮގތަށްާ މަުގފަހިވ ާ ތަރައްޤީއަށްާ
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އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ ކަންބޮޑުވ ކަމަކީާ އެންެމާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސްާ  380ޢިއްޒަތްތެރިާ

އްމިއްޔަތުާކަމެއްާދެވިފަިއވ ތަންާނުފެންނަކަން.ާޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދުާކުރިއެރުވުމަށްާއެކަށީެގންވ ާައހަ

އެްއވަރެްއަގއިާހިފެހެއްޓުންާނުވަތަާއިތުރަށްާކުރިއަށްާދިޔުންާނުވަތަާއިޤްތިޞ ދުެގާތަރައްޤީާދަށަށާްާ

ޮގސްެގންާޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދުާމުޅިންާއިނދަޖެހުންާބިނ ވެެގންާމިވަނީާމިބަޖެޓުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަދިާާ އިންޑަސްޓްރީާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ މިޤައުމުެގާ ބަލ އިރުާ އެޮގތުންާ މަްއޗަށް.ާ ކަންތަކެްއެގާ ރ ވ ާ

 385ޓްރ ންސްޕޯޓްާސ ރވިސަސްާައދިާފިޝަރީޒް،ާމިޤައުމުެގާއުފެއްދުންތެރިކަންާކުރިއެރުވުމަށްާބޭނުންވ ާ

ފެންނ  ވ ކަންާ ހިމަނުއްވ ފައިާ ފައިސ ާ ކުރުމަށްާ ތަރައްޤީާ ސީދ ާ އަދިާކަންތައްތަކަށްާ ނެތް.ާ ކަށެއްާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ ތަނެއްާ އޮތްާ ހިމަނ ފައިާ ފައިސ ާ ކުރިއެރުމަށްވެސްާ ވިޔަފ ރިތަްއާ ކުދިާ އެއ އިެއކުާ

ާާ ޚަރަދު ކުރ ާ ފައިދ ައށްޓަކައިާ އިޤްތިޞ ދީާ 2009ާާާާނުފެނޭ.ާ އަހަރު އޮތްއިރ318ާާާާުވަނަާ މިލިއަންާ

އީާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާމިލިއަނަށްާބަދަލުާކުރައްވ ފަިއ.ާމ51ާިވަނަާއަހަރުާިމވަނ2010ާާާާީ

ކުރިއަރުވަންާާ އުފެއްދުންތެރިކަންާ ޤައުމުެގާ ކުރިއަށްދ ނީާ އުފެްއދުންތެރިކަންާ ޤައުުމެގާ ެއއީާ  390ކަމެއް.ާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއޮގތުންާ ކުރައްަވއިެގން.ާ މަސައްކަތްާ ސަރުކ ރުންާ

ންާދީާއެބޭފުޅުންެގާމަސައްކަތްާއެޕްރޮޖެކްޓްތައްާނަަގިއެގންާާއިންޑަސްޓްރީއަށްާދޭންޖެހޭާައހަމިއްޔަތުކަ

އެކަންތަކުންާ އެމީހުންނަށްާ ހ ލަތެއްަގއިާ ބޮޑުެވއްޖެާ ކުއްލިޔަކަށްާ އަުގާ ތަކެތީެގާ ަގޑީަގއިާ އުޅޭާ

މަސްވެރިންނަށްވެސްާ އިންޑަސްޓްރީޒްއަށްެވސްާ ފިޝަރީޒްާ މަުގފަހިކޮޢްދޭން.ާ ޮގަަތަށްާ ސަލ މަތްވެވޭނެާ

 395ސަބްސިޑީެއއްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާހޯދައިދޭންާއެބަޖެހޭ.ާދެންާވަކިންާޚ ްއޞަކޮށްާކުދިާާހަމަާއެކަހަލަާާ

ދުނިޔޭެގާާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ މަުގފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ.ާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ވިޔަފ ރިތައްާ

މިވަރުަގދަާ ކުރިއަރަިއެގންޮގސްާ އެވަނީާ އިޤްތިޞ ދުާ ޗައިނ ެގާ މިބުނަނީާ ބަލ އިރުާ ާާކަންކޮޅުތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުވެފައޭ.ާ އިޤްތިޞ ދަކަށްާ އިޤްތިޞ ދުާއިނދަޖައްސ ލެޭވވަރުާވަރުަގދަާ އެމެރިކ ެގާ

ޗައިނ ެގާހަރުބަހެއްާއެބަާބޭނުންކުރަން.ާއ ދެ،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާސަރުކ ރުންވެސްާއެބަސްާވަރަށްަގދައަށްާާ

 400ރަކުާބޭނުންކުރިާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަސްާބޭނުންކުރިާޚަބަރުާއަޅުަގނޑުާއަޑުއެހިން.ާއެމީހުންާއެތައްފަހަ

މަސްބ ނަންާ ދެންާ ދޮށްޓެކޭ.ާ ަމސްބ ނަންާ ދޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަހެއް،ާ ނުދޭނަމޭާ މީހަކަށްާ

ނުފެނޭ.ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އެކަމެއްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިބަޖެޓުންާ އެކަމަކުާ ދަސްކޮށްދޭނީއޭ.ާ

ފުރު ވެރިންނަށްާ ކުދިވިޔަފ ރިާ އެބަޖެހޭާ މަުގާއަޅުަގނޑުމެންާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާ ކުދިާ ދޭން.ާ ޞަތުާ

ތަނަވަސްކޮށްދޭން.ާދެންާރ އްޖޭެގާއުފެއްދުންތެރިކަންާއެންމެާބޮޑަށްާއުފެއްދުންތެރިކަމ އިާެއންމެބޮޑަށްާ

ބޯޑަށްާދެއްވ ފަިއާާ ޕްރޮމޯޝަންާ ޓުއަރިޒަމްާ ފަތުރުވެރިކަުމެގާސިނ ޢަތަށްާވިސްނ ލ އިރުވެސްާ  405ުގޅިފަވ ާ

ާާ މިވަނީާދަށްކޮއްފައި.ާޓުއަރިޒަމްާދ އިރާ 50ާާނަާއަހަރ އިާއަޅ ބަލ އިރުާާ%ވ2009ާާައޮތްާބަޖެޓުވެސް
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ކުރައްަވއިެގންާާ އަންދ ޒ ާ ކަމަށްާ އަންނ ނެާ ކުރިއެރުމެއްާ އެހ ބޮޑުާ ދ އިރ އަށްާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ

މަސައްކަތްާކުރަްއވ އިރުާއަދިާއެހެންާދ އިރ ތައްާމިއޮންނަނީާއެއ އިާލިންކުާކުރަްއވ ފަިއާމިބަޖެޓުނާްާ

އ އިާގ ތަށްާޓެކްސްާއެއްާލިބޭނެާކަމަށ50ާާާްާނޭގތޯ.ާމިއީާފުރަތަމަާއ މުދަނީެގާބޮޑުބައެްއވެސްާާ%އި

 410މިބަލަނީ.ާޓެކްސްެގާބޮޑުާބަެއއްާއަންނ ނެކަމަށްާމިބަލަނީާފަތުރުވެރިކަމުން.ާދެންާރ އްޖޭެގާއިންޕޯޓްާ

ފަ ތުރުވެރިކަމ އިާުގޅުންހުރިާޑިޔުޓީއަށްާލިބޭާފައިސ ވެސްާލިބޭނެާކަމަށްާއިތުރުވ ނެާކަމަށްާމިބަލަނީާ

ތަކެތީެގާާ އެތެރެކުރ ާ ކުރުމަށްާ ތަރައްޤީާ ރިސޯޓުތައްާ ބޭނުންވ ާ ެއކަމަށްާ ދެންާ ކަންތައްތަކުން.ާ

ުގޅުންާ މިހ ބޮޑަށްާ ޓުއަރިޒަމ އިާ އިޤްތިޞ ދ އިާ ރ އްޖޭެގާ ބިނ ކޮށްފައިާ ކަމަކަށްާ މިހުރިހ ާ ބ ވަތްތަކުންާ

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ކީްއެވެގންތޯއޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއޮންނައިރުާ ައޅުަގނޑުާ ބަޖެޓެއްަގއިާ މިކަހަލަާ

 415މިނިސްޓަރ އިާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންާކީއްވެެގންތޯާޓުއަރިޒަްމާޕްރޮމޯޝަންާބޯޑަށްާދެއްވ ފައިާމިއޮތްާ

ާާ %2009ާާބަޖެޓު ވުރެާ އަހަރަށްާ ނޫނ50ާާާްާވަނަާ އެކަންޏެއްާ ދިވެހިރ އްޖެާ އެއީާ ދަށްވ ންީވ.ާ

މިހ ރު ދ އިރ ަގއިާ މ ރކެޓުަގއިާާާާފަތުރުވެރިކަމުެގާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ ރ ްއޖެއަކީާ ދިވެހިާ އޮތީކީ.ާ

ވ ދަކުރުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ މިމަންޒިލްެވސްާ ޑެޝްޓިނޭޝަން.ާ ެއއްާ އެއްޤައުމު.ާ ވ ދަކުރ ާ

ބަޖެޓުަގިއާާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ދަކުރެވޭނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބިެގންާ ފައިސ ާ ބޭނުންވ ާ

 2010ާާ420ޞ ދީާކުރިއެރުންާޤައުމުެގާއުފެއްދުންތެރިކަުމެގާކުރިއެރުންާާިއޤްތ2.1ާާިއަންދ ޒ ކުރެވިފަިއވ ާާ%

ވަރަށްާ މިއެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީންާ ކުރައްވ ާ ދިރ ސ ާ މިބަޖެޓުާ ހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާ އަހަރުާ ވަނަާ

ބޮޑަށްާާއުފެއްދުންތެރިކަންާކުރިއެރުވޭނެާޮގތަށްާބަޖެޓުާބަްއޓަންކޮށްާދެއްވުމަށް.ާއުފެއްދުންތެރިކަމަށްާ

މަުގފަހިވ ޮގތަށްާމިކަންތައްާކުރުމަށް.ާއެީއާަވކިަވކިާފަރުދުންނަށްާމަހެއްާދިނުމަށްވުރެާދޮށްޓެއްާދީފައިާާ

މަސްބ ނަންާދަސްކޮށްދިނުންާރަނަގޅުވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާަގބޫލުކުރ ތީ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ

 425ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޝުާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ާ`ާާ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަޖެޓަށ2010ާާާްކުރިއްޔ ާ ދައުލަތުެގާ ލަފ ކުރ ާ އަހަރަށްާ ާވަނަާ

އެކިބައިތަކަށްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ މިބަޖެޓުާ އަޅުަގނޑުެވސްާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ ކުރަމުންދ ާ ާބަހުސްާ

ބަޖެާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދައުލަތުެގާާބަލައިލައިފިން.ާ މިބަޖެޓަކީާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ ޓުންާ

ދައްކުވައިދޭާާ މަންޒަރުާ ޙަޤީޤީާ ޚަރަދުެގެވސްާ މަންޒަރު،ާ ޙަޤީޤީާ އ މުދަނެީގާ ނޫނީާ ހ ލަތުާ  430ޙަޤީޤީާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަންބޮޑުިވާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުގައި.ާ ބަޖެޓެއްެގާ

ދ އިރ ެގ ކުރ ާ ތަމްސީލުާ ހިމެނޭނެކަމުަގިއާާއެދ އިރ އެއްާ ބަޖެޓުަގއިާ ކަންތައްތަކެްއާ ވަރަށްިގނަާ ާ

ަގބޫލުކޮށްެގންާހުރިނަމަވެސްާއެކަންތައްތައްާނެތުމުން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެކަންތައްތައްާނެތުމުންާއެއީާ
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މިނިސްޓަރ އިާާ ފައިނޭންސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްވ ތީވެ،ާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ އިންވެސްޓުާ މައިަގނޑުާ

ބަޖެޓުަގިއާާބައްދަލުކޮށްާއެކަމު މަޢުލޫމ ތުާސ ފުކުރީމު.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާދިޔައީާދައުލަތުެގާ  435ެގާ

ކުރިއަށްާާ އެކަންާ ހިމަނުއްވަިއެގންާ ހިންުގމަށްާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ ނޫނީާ ޚަރަދުތައްާ މިބ ވަތުެގާ

ކުރެްއވީމ ،ާާ މިކަންތައްތައްާ ޮގތަށްާ ެގންުގޅުްއވ ާ އެވިސްނުންފުޅުާ މިހ ރުާ ެގންދިޔުމަށްވުރެާ

ދިޔައީާމިކަންތަ އެނިގެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ދ ކަން.ާ ެވެގންާ މ ރަނަގޅުާ ނަތީޖ ާ އްތަކުެގާ

ާޕަބްލިކް.....ާ

ާ440 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާކޯރަމްާމިހ ރުާހަމަވެއްޖެާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްާދެްއުވންާއެދެން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

އަޅުާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހިންގެވީމ ،ާާއ ދެ،ާ މަޝްރޫޢުތައްާ މިފަދަާ ތެރެއިންާ ޕްރޮްގރ މްެގާ ޕީޕީޕީާ އެނުގނީާ  445ާަގނޑަަަށްާ

ިގނަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު ދުނިޔޭެގާ މިހ ރުާ އަދިާ ހިންިގފަިއވ ކަން.ާ މ ކ މިޔ ބުކޮށްާ މ ރަނަގޅަށްާ ާއެކަންތައްތައްާ

އީކަން.ާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާތ ީއދުާއެކަމަށްާޤައުމުތަކެްއަގއިާޢަމަލުކުރަމުންދ ާއެއްާުއސޫލަކީވެސްާއެާާ

މިބަޖެޓުނާްާ އަޅުަގނޑަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ އޮތްވ ހަކަވެސްާ

އަހަރެްއާާ އަހަރަކަށްވުރެާ އ މުދަނީާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ފ ހަަގެވެގންދަނީާ

މަސައްކަތްތަ ިގނަުގނަާ އ މުދަނީާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ ދައުލަތުެގާ މިޮގތުންާ ރ ވ ފަިއވ ކަން.ާ  450ކެއްާ

އ މުދަނީއަށްވުރެާާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ ިމހ ރުާ ނަތީޖ ައކީާ ަމސައްކަތްތަކުެގާ ކުރެވޭާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ

2010ާާ ،2011ާާ ޮގތަށ2012ާާާް، އިތުރުވ ނެާ ތަނަކުންާ އެތައްާ އ މުދަނީާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ ައށްާ

ކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާދަުއލަތުންާކުރ ާޕްރޮްގރ މްތައްާރ ްއަވވ ފަިއވ 

ހޯދަނާްާ މިވަނީާ މިއަދުާ ޮގތްތަކެއްާ އިތުރުކުރެވޭނެާ އ މުދަނީާ ައޅ ބަލ އިރުާ އ މުދަނީއ އިާ ލިބޭާ ޚަރަދ އިާ

ޑްރަަގށް ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫނީާމަޖުބޫރުވެފައި.ާ ާ455 

ކަމުެގާާ ކުޑަާ ފައިސ ާ ހިމެނިފައިވ ާ ބަޖެޓުަގއިާ ބަންދުކުރުމަށްޓަކައިާ ދޮރުތަްއާ ހުޅުވިފަިއވ ާ ޑްރަަގށްާ

ވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑަށްާބަޖެޓުންާއެހެންާދިމަދިމ ލުަުންާއެމަންޒަރުާއެބަފެނޭ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވ ނަމަާ

ބަ ނަމުަގއިާ ބޯޑުެގާ ކޮންޓްރޯލްާ ނ ކޮޓިކްސްާ ނޭޝަނަލްާ ޚަރަދުކޮށްެގންާާމީެގކުރިންާ ޖެޓުންާ

ކުރަމުންެގންދިޔަާމަސައްކަތްތަކުެގާބޮޑުބައެއްާމިހ ރުާމޯލްޑިވްސްާޕޮލިސްާސ ރިވސުންާކުރައްވަމުންާާ

އަޅުަގނޑުާާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭާ އެީއާ ހުރުމަކީާ ތަފ ތުތަކެއްާ ތެރޭަގިއާ އެބަިއެގާ  460ެގންދަވ ތީާ
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ާާ ޕޮލިހުން ފުޅ ވެާ ދައުރުާ ޕޮލިހުންެގާ ޑްރަުގެގާާދަންނަވ ނީާ އަތުލަިއަގނެޭވާ އިތުރުވެާ މަސައްކަތްާ ކުރ ާ

މިފަދާަާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެިއތުރުވެެގނޭ.ާ ުގނައަކުންާ އެތައްާ އިތުރުވެާ މިދަނީާ މިއަދުާ މިންވަރުާ

ަގބޫލުކުރަންޖެހާޭާ ެއއީާ ފެނުމަކީާ ުއނިއިތުރުާ ކަހަލަާ މިދެންނެވިާ ކުރަންފެށީމ ާ މަސައްކަތްާ ޮގތްޮގތަށްާ

ޢިއްޒަތް އެްއކަމަކީާާޙަޤީޤަތެއް.ާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ ބަޖެޓުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަީއސްާ ތެރިާ

ާާ 2009ާާާާދައުލަތުެގާޚަރަދު 2008ާާާާަގިއާނޫނީ  465ފެށިެގންާައއިއިރުާޖީ.ޑީ.ޕީެގ2009ާާާާނިމިެގންާައިއސް

62ާާާާ ަގއިާދައުލަތުެގާޚަރަދުާޖީ.ޑީ.ޕީެގާނިސްބަތުނ64ާާާްަގއިާ%2008ާާއިންސައްތަިއަގއިާހުރި.ާައދި

އަށްާމިއަދަދ37ާާާުާއ އިާހަމައަށްދ އިރުާ%2012ާާއަށ50ާާާާްނިމޭއިރުާ%2009ާާއެހެންނަމަވެސްާާހުރި.ާާ

މިއީާ ކަމެއް.ާ އުފ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ކުރައްވ ފައިވ ކަންާ ޕްލޭންާ ޮގތަކަށްާ ތިރިވެެގންދ ާ

ކީ.ާޚަރަދުާކުޑަެވާާޤައުމަށްާލިބޭނޭާޙަޤީޤީާކުރިެއރުމަކީ.ާމިއީާޤައުމުެގާރައްޔިތުންނަށްާކުރ ނެާފައިދ އަ

ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަވ ނެ.ާ ހަމަޔަޤީނުންެވސްާ ެއއްޗެއްާ ރައްކ ކުރެވޭާ އިތުރުވީމ ާ  470އ މުދަނީާ

ާާ ބަލައިލ އިރު ޮގތަށްާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ ބައްޓަންާ އ މުދަނީާ ލިބޭާ %2007ާާޓޫއަރިޒަމުންާ ަގއ27ާާާިަގއިާ

ާާ އެހެންނަމަވެސް 2010ާާާާހުރި.ާ ފެށިެގން އަހަރުންާ ލަފ ކުރައްވ ފައިާާާވަނ2012ާާަވަނަާ އަހަރަށްާ

%ާ %37ާާއޮތްޮގތުންާ މިއީާ ހިފެހެއްޓޭނެ.ާ ދަންނަވ ނ10ާާާީަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިއެރުމެއް.ާ ެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ އަންނ ނެާ ކުރިއެރުންތަކެއްާ ހެޔޮާ ހެޔޮބަދަލުތަކެއްާ ޤައުމަށްާ މިކަމުންވެސްާ

ާާާާަގބޫލުކުރަމޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާލިބޭ  475ވަނަާއަހަރ އ2009ާާާާިއ މުދަނީވެސް

އަޅ ބަލ އިރުަގިއާއިތުރުާކުރެޭވނެާޮގތްތަކެއްާރ އްަވވ ފަިއާވ ކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާާ

އިތުރުކުރަންާރ ްއވަވ ފަިއވ ކަންާެއއ8ާާާީއަށްާމިހ ރަށްވުރެާ%2012ާާނ2010ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާ

އެ އ މުދަނީއަށްާ ޔަޤީނުންވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރ8ާާާާި%ާާހަމަާ ކަމެއް.ާ ދ ނެާ އިތުރުެވެގންާ މިންވަރުާ ެގާ

ޮގތަކަށްާ ކޮންމެސްާ ރުފިޔ ާ ބިލިއަންާ ެއއްާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ރައީސްާ

ނޫނީާ ެގްއލުމެއްާ ލިބިދ ނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ެއއީވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ  480ބަހ ލަންާ

ތުވެދ ނެާމުޞީބ ތަކުންާސަލ މަތްާކުރުމަށްޓަކައިާއޮންނަންޖެހޭާއެއްޗެކޭ.ާއިމަޖެންސީާރައްޔިތުންނަށްާއަ

ކަމެއްާ ެއއްވެސްާ ކުރެވޭނެާ އޮެވެގންާ ހުސްޖީބުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިރުާ މެދުވެރިވ ާ ޤައުމަށްާ ހ ލަތެއްާ

ފައިސ ާާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންމެސްާޮގތަކުންާއެފައިސ ާރައްކ ކޮށްާބެހެްއޓިެގންާނޫނީާއެ

ޚަރަދުާ ހިނދުަގއިާ ދިމ ވ ާ ކަމެއްާ ނޫނީާ ހިނދުަގއިާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބޭނުންކޮށްެގންާ އެއްާ

ފަހަށާްާ ައދިާ ބަޔަކަށްާ ރައްކ ކުރ ާ ފަހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ  485ކުރެވޭނެާ

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ންޖެހޭ.ާ ބަޔަކަށްާ ެގންުގޅޭާ ވިސްނުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާރައްކ ކުރުުމެގާ އީސް.ާ

ދައުލަތުންާ ޚަރަދުތަކެއްާ ބޮޑެތިާ ޕްރޮްގރ މްތަކަކަށްާ ިގނަުގނަާ ނުނެރެވޭާ ނަތީޖ ާ ދިޔަާ ފެނިެގންާ
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ވޭކަޕްާާ ކަމެއްާ އެއްާ ދިޔަާ ފ ހަގަވެެގންާ އޭެގންާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަން.ާ ކުރަމުންދިޔަާ

ާާ ޕްރޮްގރ މެއް. ފުޅ ާ ވަރަށްާ ހިންިގާ ނަމުަގއިާ ކުރެވުނުާާކެންޕޭނުެގާ އެޕްރޮްގރ މަށްާ ނަމަވެސްާ ެއހެންާ

 490ޚަރަދ އިާއޭެގާނަތީޖ އަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެއީާހިތްހަމަޖެހޭާވަރުެގާނަތީޖ އެއްާނޫނޭ.ާ

ދިޔަ.ާާާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތަކެއްާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ފަިއސ ާ އަދަދެއްެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ

ައޅު ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ ދ އިރ އަށް ތަމުސީލުާކުރ ާ ފެށިެގނ2006ާާާްަގނޑުާއެދ އިރ އެއްާ އަހަރުންާ

2008ާާާާ ބަޖެޓުަގިއ އަހަރުެގާ ިގނަުގނ2008ާާާާަވަނަާ ވަރަށްާ ބަޖެޓުަގއިާ ހަމައަށްާ އަހަރ ިއާ ވަނަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ އަދިާ ހިމަނ ާ ބަޖެޓުަގއިާ އެކަންތައްތައްާ އެބަހުރި.ާ ހިމެނިފައިާ މަޝްރޫޢުތަކެއްާ

އެ އެދ އިރ އަށްާމަޖިލީހުންާ ހިތ މައަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބައޮތް.ާ ކުރައްވ ފައިާ ފ ސްެވސްާ  495ބަޖެޓުާ

ާާ ެއްއވެސްާކަމެއްާމިދެންނެވި ެއއްެވސ3ާާާާްއެހިމެނިފައިާހުރިާ އަހަރުެގާބަޖެޓުަގިއވެސްާހިމެނިފަހުރިާ

މި ނޫންާ ބޭނުމެއްާ އަޅުަގނޑެއްާ ކަމަކީ.ާ ކުރަންޖެހޭާ ހިތ މަާ މިއީާ ނެތް.ާ ކުރެވިފައެއްާ ފަދާަާކަމެއްާ

ކަމެއްާާ ހިމެނިެގންާ ބަޖެޓުަގއިާ މިދ އިރ އަށްާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިމަނ ކަށް.ާ ބަޖެޓުަގއިާ ޮގތަކަށްާ

ދ އިރ އަށްާާ މިނޫންޮގތަކަށްވެސްާ އަދިާ ދިޔުން.ާ ެވެގންާ ެއކަންތައްތަކެއްާ ވަންޏ ާ ކަމަށްާ ފ ސްވެއްޖެާ

ދި ހަމަޖެހިެގންާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ބޭނުންވެފައިާ ކަހަލަާ މިދަންނަވ ާމިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ  500ޔުން.ާ

މުހިއްމާީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިމެނުމެއް.ާ ކޮންމެހެންާ ބަޖެޓުަގއިާ ނޫނޭާ މުހިއްމެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވ ހަކަައކީާ

އެހެނާްާ ދެންާ ވިޔަސްާ ހޯދައިެގންާ ފައިސ ާ ޮގތްޮގތުންާ އެހެންާ އަދިާ ވިޔަސްާ ބޭރުަގއިާ ބަޖެޓުންާ

މިދެން ނަމަވެސްާ ެގންުގޅުްއަވިއެގންާ ހަމަޖެހިެގންާވިސްނުންފުޅެއްާ އެދ އިރ ތަކަށްާ ކަންތައްތަްއާ ނެވިާ

ދިޔުން.ާރައްޔިތުންނަށްާއެޚިދުމަތްާލިބުން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމުޅަދޫަގިއވެސްާޞިއްޙީާމަރުކަޒެްއާާ

ހުރި.ާއަޅުަގނޑުާާ ހިމެނިފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ މިބ ވަތުެގާކަންތައްތައްާ  505އެޅުމ އިާއަދިާމިސްކިތެއްާއެޅުމ އިާ

މ ރަ ިއމ ރ ތެއްެގާާތަމުސީލުކުރ ާ ސްކޫލުެގާ އަދިާ ރަށުއޮފީހަކ އިާ މިސްކިތަކ އިާ ންދޫގައިެވސްާ

ަމންޒަރެްއާާ އެްއވެސްާ މިއިންާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބަހުރި.ާ ހިމެނިފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ ކަންތައްތަްއވެސްާ

ާާއަޅުަގނޑަކަށްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާއިހަވަންދޫަގިއވެސްާޞިއްޙީާމަރުކަޒެއްާއެބައޮތް.ާއަދިާހަމައެއ އިެއކު

ބަނދަރާުާ އިހަވަންދޫާ ހަމައެއ އިއެކުާ ައދިާ އެބައޮތް.ާ ވ ހަކަވެސްާ އިމ ރ ތެއްެގާ ސްކޫލުެގާ އިހަވަންދޫާ

މިހ ާާ ނެތް.ާ ފެނިެގންދ ކަށްާ ކަމެއްާ އެއްެވސްާ މިއިންާ ހިމެނިފައި.ާ ބަޖެޓުަގިއާ އެބައޮތްާ  510ކަންތައްާ

ާާ އަޅުަގނޑު ކަމެއް.ާ ކުރ ާ ހިތ މަާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ނެތް.ާ ހިނގ ފައެއްާ ކުރަންާހިސ ބަށްާ އުއްީމދުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާބަޖެޓުންާބޭރުންާވިޔަސްާމިކަންތައްތައްާކުރަްއވ ާރަްއޔިތުންނަށްާ

އެޚިދުމަތްާލިބޭނެާޮގތަކަށްާކަންތައްތައްާބައްޓަންކޮށްދެްއވ ނެާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާއަޅުަގނޑުާާ

މިޢިއް އަދިާ ހައިސިްއޔަތުންާ ފަރުދެއްެގާ ހައިސިއްޔަތުންާާއަމިއްލަާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ޒަތްތެރިާ



20 

 

 515އަޅުަގނޑުާއެކަމަކަށްޓަކައިާަވރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުާކުރ ާޕްރްޮގރ މެއްާޕްރަިއވަޓަިއޒްާކުަުރުން.ާބައެއްާ

މަންޒަރު ހިންގ ފަހުރިާ ެއއްކޮށްާ ކ މިޔ ބުކަމ އިާ ވަރަށްާ ޕްރޮްގރ މްާ ޕްރަިއވަޓަިއޒްާ ާޤައުމުތަކުަގއިާ

ނޑުމެންނަށްާފ ޅުކޮށްާބޮޑުކޮށްާފެންނަންާއެބަހުރި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެއކަމުެގާާމިއަދުވެސްާއަޅުަގ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤަުއމުެގާ ފައިދ ާ އޭެގާ ނޫނީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ ނަތީޖ ާ

މެންާާލިބެމުންދ ާމަންޒަރުާމިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނުޖެހޭާއަޅުަގނޑު

އެދޮރުާ ނުދީާ ޖ ަގާ އ ޚިޔ ލަށްާ އ ިވސްނުމ އިާ ނެތީތީވެާ ތަޖުރިބ ކޮށްފައިާ ކަމެއްާ މިފަދަާ ކުރިންާ  520މީެގާ

ބަންދުކުރ ކަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާުގޅިފަިއވ ާދުނިޔެްއަގއިާއަދިާލ މެހިފައިވ ާދުނިޔެެއއްަގއިާއަދިާާ

ާާ އަޅުަގނޑުެމން ކުރަމުންދ އިރުަގއިާ މަސައްކަތްާ އ ދޮރުތަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންާ އ ފިކުރ ިއާ އ ިވސްނުމ އިާ

މަުގތައްާާ ހޯދޭނެާ ޮގތްތައްާ އިތުރުާ އ މުދަނީއ އިާ އިތުރުާ ޤައުމަށްާ ހުޅުވ ލައިެގންާ ޖ ަގދީެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނުުމަގއިާެގންުގޅެންާއެބަޖެހެއޭ.ާމިކަުމެގާސަބަބުންާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ކުރ ނެ.ާާ

ޕްރޮްގރ  ޕްރައިވެޓަިއޒްާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާއަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ތ އީދުކުރެވޭާ  525މަށްާ

ހަމައެއ އިެއކުާާ އެބަހުރި.ާ ިގނަކަންތައްތަކެއްާ ވަރަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ މިޮގތުންާ ރައީސް،ާ

ދައުލަތުެގާއ މުދަނީާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާމިާމަޖިލީހުންާކޮށްދޭންޖެހޭާމަސައްކަތްތަކެްއވެސްާއެބަހުރި.ާ

ތެްއަގއިާބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިވ ާދައުލަތަށްާއ މުދަނީާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާޓެކްސްާނެުގމަށްާޚ އްޞަޮގ

ހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުތަކުެގާމަސައްކަތްާއަަވސްާކުރުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ަގބޫ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްަްާ ކަމެއްާ ދޭންޖެހޭނެާ އެއްބ ރުލުންާ މިފަދާަާމަޖިލީހުންވެސްާ  530ލުކުރެޭވ.ާ

ދ އިރ އަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނޫނީާ ޚަރަދުކުރަންާ އެއްކޮޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދީެގންާ އެއްބ ރުލުމެއްާ

ހޯދޭނެާ އެފަިއސ ާ މިދަްއކަނީާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ޚަރަދުކުރ ާ ފަިއސ ާ ކުރަންާ ކަންތައްތަކެއްާ

ބޭނުން ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ތަނަވަސްކޮށްދޭންާ ސަބަބުވެސްާާމަުގތަްއވެސްާ އެބޭނުންވ ާ ާ.

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާއެބޭނުންވ ާސަބަބަކީާމިާމަޖިލީހުންާމަސައްކަތްކޮށްެގންާއެފައިސ ާާ

މިކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުންާ ނޫނީާ ދައުލަތުންާ ބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހޯދައިދީެގންާ  535ާާދައުލަތަށްާ

ވ ާޮގތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިހ ާާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭން.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާބޭނުން

ކަމަށްާ އަލިއަޅުވ ލެްއިވްއޖެާ ކަންތައްތަކަށްާ ިގނަާ ހުރިާ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިސ ބުންާ

ާހީކުރަމުންާއިށީނދެލ ނަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާާމެްނބަރުާާާދ އިރ ެގާފަރެސްމ ތޮޑ  ޝުކުރިއްޔ  އްާ`.ާ ާ.ޢި ސް އީ ރަ ާ ރި ތެ ތް ާާާާޒަ ފަށަމުން ވ ހަކަާ މިއަދުާ އއަޅުަގނޑުާ  540ަަދުާމި

ާއެންމެާ
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ާާާލިބްާމްާމުއްތައިބްރ ހީ ހިތ މަކުރަނީ ާށބޮޑަށްާ އަ ރ  އި ދ  ާ ޑ  ތޮ މ  ރެސް ާާފަ އަދި ާށަްާ ކޮ އްޞަ ތިނަދޫާޚ  ގދ.އަތޮޅުެގާ ާްަ

ާފިޔަވ ާާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފައިސ ާހިމަނުްއވ ފަިއާނެތްކަން.ާއެްއވެސްާރަށެއްެގާެއއްެވސްާތަރައްޤީާމަޝްރޫޢަކަށްާމިބަޖެޓުަގިއ

ބަޖެޓުެގާ އަތޮޅުތަކުެގާ ދިޔައީާ ހައިރ ންވެެގންާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ  545ޢިއްޒަތްތެރިާ

% ބަލައިލިއިރުަގިއާ %100ާާތަފްސީލުތައްާ ިއތުރުވެފައ200ާާާާިއިންާ މުސ ރަާ މުވަްއޒަފުންެގާ ެގާ

މަދުކުރުމަށްޓަކަ މުވަްއޒަފުންާ ސިވިލްސަރިވސްާ ތަން.ާހުރިއިރުާ ެގންދަވ ާ ދެއްވަމުންާ ނޯޓިސްާ އިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާބަޖެޓްާތަފުސީލުެގާބަެއއްާއަތޮޅުތަކުެގާތަފުސީލުާލިބެންާނެތްާނަމަވެސްާިގނަާ

ައޅުަގނޑުާާ މުސ ރަާ މުވައްޒަފުންެގާ އަތޮޅުެގާ ހދ.ާ އެބަހުރި.ާ ލިބެންާ ތަފުސީލުާ އަތޮޅުތަކެއްެގާ

މުަވްއޒަ މަގ ުމތަކުެގާ ސިޔ ސީާ %ަގބޫލުކުރަނީާ ކަމަށް.ާ މުސ ރަާ  550އިތުރުެވފައިވ އިރ41ާާާުފުންެގާ

އިތުރުވެފަިއވ ކަންާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާހއ.190ާާާާމުވަްއޒަފުންެގާމުސ ރަާއެބަިއގައިަިާ%

ދ.އަތޮޅުާާ ހަމައެހެންމެާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށެއްާ ޝީޓްަގިއާ ތަފުސީލުާ މިާ ތަފުސީލެއްާ އަތޮޅުެގާ

ތަފްސީ ވ.އަތޮޅުެގާ ނެތް.ާ ނެތް.ާާތަފްސީލެއްވެސްާ ތަފްސީލެްއެވސްާ އަތޮޅުެގާ އއ.ާ ނެތް.ާ ލެއްެވސްާ

ުމަވއްޒަފުންެގާާ މީެގތެރެއިންާސ.އަތޮޅުެގާމުަވއްޒަފުންެގާމުސ ރައަށްާބަލ ިއރުާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުެގާ

% %136ާާމުސ ރަާ މުސ ރަާ މުއަްއޒަފުންެގާ ގދ.124ާާާާއިތުރުވެފަިއ.ާ އޮތް.ާ އެބަާ  555އިތުރުވެފައިާ

ތަފްސީ އަތޮޅުެގާ ލ.ާ ގއ.ާ ނޭނެގ.ާާއަތޮޅ ިއާ އަޅުަގނޑަކަށެަެްއާ ހ ލަތުާ މިއަތޮޅުތަކުެގާ ނެތުމުންާ ލުާ

މިހ ރާުާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަނެއްކަމަކީާ ފ ހަަގކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވަނައަހަރަކީާޝަރުޢީާދ އިރ އަށްާހަލުއިކަމެއްާލިބ2010ާާާިމަސައްކަތްާކުރަމުންދ ާޤ ނޫނުތައްާފ ސްވެާާ

އިތު ފެނިެގންދ ނެާމައްސަލަތައްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފުރިހަމަކަމަށްާ ދ އިރ ެގާ ޝަރުޢީާ ހިނގ ،ާ ރަށްާ

ާާ ިއންތިހ އަށ2010ާާާްއަހަރަކަށްވ އިރު މުސ ރަތައްާ ުމވަްއޒަފުންެގާ ދ އިރ ެގާ ޝަރުޢީާ  560ވަނައަހަރުާ

%ާ މުސ ރަާ މުވަްއޒަފުންެގާ މަޤ މުތަކުެގާ އިސްާ ކޯޓުެގާ ޖިނ ޢީާ ހުރިކަން.ާ އ ދަިއެގ28ާާާާކުޑަކޮށްފައިާ

%މުއައް މުސ ރަާ %24ާާޒަފުންެގާ މުސ ރަާ ފަނޑިޔ ރުންެގާ ކޯޓުެގާ މަދަނީާ ދަށްކޮށްފައި.ާ 41ާާވަނީާ

% މުސ ރަާ މުަވއްޒަފުންެގާ ޖެނަރަލ28ާާާްާދަށްކޮށްފައިވ އިރުާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ދަށްކޮށްފައި.ާ ިމވަނީާ

% އިސްަމގ މުތަކުންާ %38އޮފީހުެގާ މުސ ރައިންާ މުަވއްޒަފުންެގާ އ ދަިއެގާ ދަށްކޮށްފައި.24ާާާ.ާ

އިތުރުވަމުންދާ ޢިއްޒަ ޤައުމުަގއިާ ބަލައިލ އިރުާ ޖެނަރަލަށްާ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ރައީސް،ާ  565ތްތެރިާ

ބަލ އިރުަގިއާާ މަސައްކަތަކަށްާ ކުރަްއވަންޖެހޭާ އެމަނިކުފ ނުާ ބެއްލެވުމަށްޓަކައިާ މައްސަލަތައްާ

ރ  ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ ކުޑަކުރުމަކީާ މުސ ރަާ މިހ ބޮޑަށްާ ދ އިރ އިންާ އްޖޭެގާާއެމަނިކުފ ނުެގާ

ކަމެަެއް.ާާ ލިބިެގންދ ނެާ ކަމެއްާ ހީނަރުާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ދ އިރ އަށްާ ގ އިމުކުރުުމެގާ ޢަދުލުއިންސ ފުާ
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ޮއފިސްތަކ އިާާ މ ލޭެގާ ކުޑަކުރުމަށްޓަަަކައިާ މުސ ރަތައްާ މުައއްޒަފުންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑަ ބަދަލުތައްާ ެގނެވިފައިހުރިާ މުސ ރައަށްާ މުަވއްޒަފުންެގާ ެއހ ބޮޑަކަށްާއޮފީސްތަކުެގާ  570ކަށެއްާ

ދިރ ސ ާކުރ ކަށްާނޭނޭގ.ާއެީއާނަމަވެސްާމުައްއޒަފުންެގާުމސ ރަާކުޑަކުރިާހުރިހ ާދ އިރ އަކުންެވސްާާ

ޮގތުަގިއާާ ަގބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އަތޮޅުތަކުެގާ ހަމައެހެންމެާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހުރިކަންާ ކުޑަކޮށްފައިާ

ާާ ުމއްސަނދިކަން ސަރުކ ރުެގާ ތަނަވަސްކަމ އިާ ފޯރުވައިދެވެންާސަރުކ ރުެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ

ހަމައެކަނިާޮގތަކީާވަޒީފ ތައްާިއތުރުކޮށްާވަޒީފ ތަކުަގއިާތިބޭާމީހުންނަށްދެވޭާމުސ ރަާއ އިާޢިނ ޔަތްތައްާާ

 575އިތުރުކޮށްެގންާކަމަށްވ އިރުާސަރުކ ރުންާޕްރޮވިންސްތަކަށްާކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާބަޖެޓުތަކުެގާތެރެއިންާާ

ކުެގާމުވައްޒަފުންެގާމުސ ރަާމިހ ބޮޑަށްާއިތުރުެވެގންާދިޔައިރުވެސްާމުަވއްޒަފުންާާހިމެނޭާއަތޮޅުާބަޖެޓުތަ

ކުރަން. ހިތ މަާ ެގންުގޅުއްވ ތީާ ސަރުކ ރުންާ ވިސްނުންާ އަތޮޅުާާާާމަދުކުރުމުެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މި ޕްރޮވިންސްތަކަށްާ ހުށަހަޅަނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ހ ރާުާތަރައްޤީއަށްާ

ާާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ  މިހ ރުާ އޮފީސްތަކަށްާ ޕްރޮވިންސްާ ރުފިޔ ެގ85ާާާކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާ މިލިޔަންާ

ހުރިހ ާާ ބަދަލުކޮށްާ އޮފީސްތަކަށްާ އަތޮޅުާ މުސ ރަާ ނައިބުންެގާ މިނިސްޓަރުންނ އިާ ސްޓޭޓްާ  580ތެރެއިންާ

ހޭ ތަރައްޤީއަށްާ އަތޮޅުާ އެބަޖެޓްާ އުނިކޮށްާ ބަޖެޓްާ އޮފީސްތަކުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާދަކުރުމަށް.ޕްރޮވިންސްާ

މިލިޔަންާރުފިޔ ެގާތެަެރެއިނ13ާާާްރައީސް،ާެއޮގތުންާމަތިދެކުނުާޕްރޮވިންސްއަށްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވ ާާ

ބ ކީާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހުާ އޮފީހަށްާ އެދެއަތޮޅުާ މުސ ރަާ ނައިބުންެގާ ދެާ މިނިސްޓަރަކ އިާ ސްޓޭޓްާ ދެާ

މަޝްރޫޢު ތަކެއްާހިންުގމަށްާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާއެޮގތުންާާފައިސ އިންާއަތޮޅުެގާތެރޭަގިއާމުހިންމުާ

 585ގދ.ާފިޔޯރީަގއިާރަށުއޮފީހަކ ިއާގދ.ާރަތަފަންދޫަގއިާމިސްކިތެއްާއެއީާމިަވުގތައްާވަރަށްާމުހިންމުާދާެާ

އެކުާާ ހިތ މައ އިާ ނެތްކަންާ މިސްކިތެއްާ އެްއވެސްާ ރަތަފަންދޫަގއިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ތަންކަމުަގއިާ

އެހެންނަމަވެ ވަރަކަށްާާފ ހަަގކުރަން.ާ އެްއވެސްާ އެކަންާ ބަޖެޓްަގއިާ އެފެއ ޒްެގާ އިސްލ މިކްާ ސްާ

13ާާމިސްކިތެްއެގާވ ހަކަާނެތްކަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ އިެއކުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންކަމ ެއކުާމިދެންނެވިާާ

ާާ ރުފިޔ އިން ފެންވަރެްއގ4.2ާާާެމިލިއަަަންާ ރަނަގޅުާ ރަތަފަންދޫަގއިާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާާމިސްކި  590މިލިއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކޮށްފައިާފިޔޯރީަގއިާރަށުއޮފީހެއް،ާއ ދެ،ާއެހެންމ3.2ާާާެާތެއްާއެޅުމަށ އި

ފަރެސްމ ތޮޑ ަގިއާފަރެސްާއަަވށުަގިއާޕްރީސްކޫލެއްާއެަެޅުމަށްޓަކައިާއަށްލަްއކަާފަންސ ސްހ ސްާރުފިޔ ާާ

ާާ ބަޖެޓް މިނިސްޓަރަށ އިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަށްާ ދަންނަވަން.ާހަމަޖައްސައިާ ކޮމިޓީއަށްާ

ަގބޫލުކުރ ާާ އަޅުަގނޑުާ އެބައިން.ާ ވ ހަކަާ ލައިބްރަރީއެްއެގާ ވ ދޫަގއިާ ގދ.ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޮގތުަގއިާއަަަދިާއަޅުަގނޑުާގދ.ާވ ދޫެގާރަްއޔިތުންނ އިާަމޝްވަރ ކޮށްލުމުންާއެނުގނީާލައިބްރަރީއަކީާާ

ިމަވުގތު ނޫންކަމ އިާ ެއްއޗެއްާ ބޭނުންވ ާ ޕްރީސްކޫލެއްާާއެބޭފުޅުންނަށްާ ބޭނުންވަނީާ ެއބޭފުޅުންނަށްާ ާ595 
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ޕްރީސްކޫލެްއާާ އެރަށުަގއިާ މިބަޖެޓްާ މިއައިާ ނަމުަގއިާ ލައިބްރަރީެގާ ޖަމ ލުއްދީންާ އެހެންކަމުންާ ކަމަށް.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަށްާ ޚ އްޞަާ އެޅުމަށްޓަކައިާ

ދައުލަ އ މުދަނީއަށް.ާ މިއަހަރާުާބަލައިލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލަިއލ އިރުަގއިާ އ މުދަނީއަށްާ ތުެގާ

މިޮގތުންާ ކުޑަެވެގންދ ކަން.ާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ފައިދ ާ އ މުދަނީާ ލިބޭާ ކުންފުނިތަކުންާ މިދަނީާ ފެނިެގންާ

% ހިްއސ ާ ދިރ ުގެގާ ފ ހަަގކުރަނީާ ހިތ މައ އެކުާ އެންމެާ ަވއިލެސްއަށ7ާާާާްއަޅުަގނޑުާ އެންޑްާ  600ކޭބަލްާ

ވަނީާމަދުެވެގންާދިޔަކަން.62ާާާާވުުމެގާސަބަބުންާެއކުންފުނިންާދައުލަތަށްާލިބޭާއ މްދަނީާ%ވިްއކަވ ލެއް

ާާ ރައީސް، ޝެއަރ514ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ މޭޖަރާ ަވއިލަސްެގާ އެންޑްާ ކޭބަލްާ ރުފިޔ އަށްާ މިލިއަންާ

ާާ 447ާާާާވިްއކަވ ލެއްިވއިރުަގިއާެއކުންފުންޏަކީާމިދިޔަާއަހަރުވެސް ރުފިޔ ާމިލިއަންާރުފިޔ އަށްވުރެާިގނަ

ާާ ހިތ މައަކީ ބަެއއް.ާ ދެއްކިާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ޮގތުަގއިާ އަހަރަކ447ާާާާުފައިދ ެގާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާާ މޭޖަރާޝެއަރ ކުންފުންޏެއްެގާ ދައްކަމުންދ ާ މިއ514ާާާީފައިދ ާ ވިއްކ ލިކަން.ާ ރުފިޔ އަށްާ  605މިލިއަންާ

ރަ ޢިއްޒަަަތްތެރިާ ކަމަކީ.ާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭާ ބޮޑަށްާ އެންމެާ މިއަދާުާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެހެންމެާ ީއސްާ

ާާ ެއދަނީ ިވއްކަމުންާ ހިއްސ ާ އިންާ އެސް.ޓީ.ޯއާ އެދަނީ.ާ ިވއްކަމުންާ ހިއްސ ާ އިންާ 400ާާއެސް.ޓީ.އޯާ

ރުފިޔ އަށްާހިއްސ ާއެްއ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާޝެއަރާހޯލްޑަރާކެޕިޓަލްާނުވަތަާޝެައރާހޯލްޑަރާ

ޖެހޭނެ.ާއެހެންކަމުންާއެސް.ޓީ.ޯއެގ486.90ާާާާފަންޑުަގއިާނުބަހ ާހުރިާފައިދ އިންާވެސްާހިއްސ ާއަކަށްާާ

ާާ ބުކްވެލިއު މިހ ރުާ ައަގކީާ ހިއްސ ތައ486.90ާާާްހިއްސ ެގާ ެއާ އެވިއްކ ލަނީާ ދައުލަތުންާ  610ކަމަށްވ އިރުާ

ވިްއކ ާާ މިހ ރުާ ލިބޭނީާ ސަރުކ ރަށްާ ބަލައިލިއިރުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ނުައުގަގއި.ާ ވަރަށްާ

މިލިއަނ71.2ާާާްނަމަވެސްާއެސް.ޓީ.އޯަގއިާހުރިާފައިދ އިންާާމިލިއަންާރުފިޔ .ާއެހެނ55ާާްހިއްސ ތަކުންާާ

ރުފިޔ ާސަރުކ ރަށްާލިބޭ.ާއެހެންވުމުންާމިފަހަރުާދައުލަތަށްާފައިސ ާބޭނުންވިާނަމަވެސްާސަރުކ ރުެގާާ

ކުންފުނިތައްާިވއްކ ލުމުަގއިާިމހ ރަށްާވުރެާހަރުދަނ ާޮގތެްއަގއިާެއކަންކުރެވޭނެާޮގތެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ

 615ޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާިއތުބ ރުކުރިާވަރަށްާޤަދަރުކުރ ާފިނޭންސްާހޯދަންާއެބަ

މިދަނާީާ ަގބޫލުކުރެވެުމންާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ިމނިސްޓަރަކީ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިނިސްޓަރެއްާ

އަޅުަގނޑުާ ނޭޭގތީާ ަގބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްާ ކިހިނެއްާ މިއައީާ މިބަޖެޓްާ ވަރަށްާާާމިއަދުާ

އަޅުަގނޑުާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުން.ާ ެގންދަވ ާ މިކަންާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތ މަކުރަން.ާ

މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްވ އިރުާ ފަހަރުާ ތެދުވިާ ފަހަރަށްާ ފުރަތަމަާ ދަްއކަންާ ވ ހަކަާ ބަޖެޓަކަށްާ މިއީާ

 620ޑަށްާހުރިހ ާދ އިރ އެއްާބަލައިނުލެޭވާާދިރ ސ ކޮށްލަންާލިބުނުާވަުގތުާވަރަށްާކުޑަވުމ އިާެއކީަގއިާއަޅުަގނ

ވ ހަކަ.ާާ ލިބުނުާ ހަތްދުވަސްާ ވިދ ޅުިވާ ިއއްޔެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ

ޢީދުާ ައޟުޙ ާ ހަތްދުވަހަކީާ މިދިޔަާ މިލިބިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިްއޔެާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ
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ެއކީާ ޢ އިލ އ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަސްތައް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަންދުާ ޮގސްާ ރ އްޖެތެރެއަށްާ ަގއިާ

މަޑުކޮށްލަންާލިބޭާހަމައެކަނިާވަުގތުކޮށްޅަކީާއެީއކަމަށްވ ތީ.ާިގނަާމެންބަރުންާއެދުވަސްތަްއާހޭދަކުރީާ

 625އީދުާޗުއްޓީަގއިާޢ އިލ އ އިާެއކީަގއި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކަންއެހެންާހުރުމ އިާއެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާާ

ވިާޮގތަށްާސަރުކ ރުެގާމިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާބަޖެޓުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ އަށްާާސަރުކ ރުެގާމިދެންނެ

ޮގތްތަކެްއެގާމަތިންާމިބަޖެޓްާހަމަޖެހިެގންާ ޚ އްޞަކޮށްާގދ.ެގާއެހެންާރަށްރަށަށްވެސްާފައިދ ކުރ ނެާ

ސަބަ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަާ ނުދޭނެާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކުރަންާ ބަޖެޓްާ ކަމަށްވ ނަމަާ ބަކީާނ ންނަާ

ިއހުމ ލުކޮށްފައިާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިހުމ ލުކޮށްފައިާ ރަށްރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 630އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާއެރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާވ ހަކަާދަްއކަންާމިތަނުަގއިާތިބެފައިާއެކަންތައްތަކަށްާާ

ސަ ުއްއމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެކީަގއިާ އެހެންކަމ އިާ ނުދެވޭނެ.ާ ދިވެހިާވޯޓެއްާ ބަޖެޓުާ ރުކ ރުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަންނައިރުާ ނިމިެގންާ މަރުޙަލާ  ކޮމިޓީާ ފ ސްކުރަންާ ވަކިެވެގންާ ބަޖެޓުާ ދައުލަތުެގާ

ދ އިރ ،ާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ިއންާއަޅުަގނޑުާހުށަހެޅިާކަންތައްތައްާކޮންމެވެސްާވަަަރަކަށްާހިމެނިެގންާ

ނިންމ ލަ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާއަންނ ނެާ ދަންނަވ ލ ނީާ ައޅުަގނޑުާ މުންާ

ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރިއެރުމަށްާ މުައއްޒަފުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތަރައްޤީއ އިާ  635ރަށްރަށުެގާ

ސިޔ ސަތުތަކަކީާާ ބައެއްާ ެގންުގޅުއްވ ާ ސަރުކ ރުންާ މަސައްކަތްތަކުަގއިާ ކުރެވޭާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައިާ

ީއދުކުރ ާސިޔ ސަތަކޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާހުރިހ ާސިޔ ސަތެއްާނޫނީާއެއީާާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާތާ 

އަޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ާކަމެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރިާއެއްކަމެއްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާާ

ކަންތައްތަކަށްާާ ދިނީާ މިސްކިތްތަކ އިާ ބަޖެޓްަގއިާ ހުރިާ ދެއްވ ފައިާ ދައުލަތުންާ މިއަހަރުާ އެފެއ ޒަށްާ

އިތުބ ރުކުރަންާދެއް ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކުޑަކަން.ާ ބަޖެޓްާ ހުރިާ  640ވ ފައިާ

މިނިސްޓްރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒަށ އިާއެމިނިސްޓްރީެގާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުާމިހ ރުާަވރަށްާބޮޑަށްާ

އަދިާެއނޫނަސްާާާމިސްކިތެއްާއަޅ 180ާާމަސައްކަތްާކުރަމުންާއެބަެގންދަވ ާބޭރުެގާއެހީަގިއާރ އްޖޭަގއިާާ

އެހީތެރިކަންާ ދެއްވަންޖެހޭާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ދައުލަތުންާ އ ދެ،ާ ކުރުަމށްޓަކައި.ާ މަސަްއކަތްތައްާ ބައެއްާ

ނުދެއްވުމުެގާސަބަބުންާމިހ ރުާޓީވީާމޯލްޑިވްސްަގއިާއުފެއްދުަމށްާހަމަޖެހިފައިވ ،ާމިއަހަރުާަމސައްކަތްާާ

އެހެން ނުދިޔައީ.ާ އުފެދިެގންާ ޗެަެނަލްާ ޓީީވާ ކައިރިާާކުރަންާ ކުރަންާ ުއއްމީދުާ އަޅުަގނޑުާ  645ނަމަވެސްާ

މުސްތަޤްބަލެއްަގއިާިއސްލ މިކްާޤައުމެއްެގާއެހީތެރިކަމުަގއިާއިސްލ މިކްާމިނިސްޓްރީންާއެކަންތައްތަްއާާ

ދެބޭފުޅުންާކަމަށްވ ތީާާ ގ ތްާ އަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާ ފުރިހަމަާކުރައްވ ނެާކަމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

މަ ކުރައްވ ާ އެާއެބޭފުޅުންާ ހަމައެހެންމެާ ސ ފުކުރަން.ާ ިގނަފަހަރުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަްއކަތްާ

މަސައްކަތްތަކުަގިއާ އެބޭފުޅުންެގާ ހުރިނަމަވެސްާ ފިއްތުންތައްާ ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުާ ދެބޭފުޅުންނަށްާ
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 650އެބޭފުޅުންާވަަަރަށްާކެރިަވޑަިއެގންާމަސައްކަތްާކުރައްވ ނެާކަމުެގާޔަޤީންކަންާއަޅުަގނޑަށްާއެބައޮތް.ާާ

ަގނޑަށްާޔަޤީންކަންާއެބަޮއތްާސަރުކ ރުެގާކަންތައްތައްާމ ބޮޑަށްާއުނދަޫގާވެއްޖެނަމަާެއދެބޭފުޅުންާއަޅު

އިސްތިޢުފ ާދެްއވ ފަިއވެސްާނިކުންނ ނެކަމަށް.ާެއއީާއަޅުަގނޑަށްާއެދެބޭފުޅުންނ ިއާދޭތެރޭަގއިާވަރަށްާ

ފ ހަަގކޮށް ެއކަންެވސްާ މިވަުގތުާ ެއހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ އިތުބ ރުާ ވ ހަކަާާބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ލ ފައިާ

ާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.

ާ655 

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަްއކަވ ާ ވ ހަަަކަފުޅުާ ދެންާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެން ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެާ ކުރިންާ ބަޖެޓްާާއެރުވުުމެގާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ބަރުެގާ

ކޮންމެވެސްާ ރިޔ ސަތުންާ ވިދ ޅުވީތީާ ވ ހަކަާ ނުެގންނެވިާ ލިބިވަޑައިާ ފުރުސަތުާ ދިރ ސ ކޮށްލެއްވުމަށްާ

އެކުަގިއ.ާ ދިޔަޮގތުންނ ިއާ ކަންތައްާ އިްއޔެެވސްާ ެއއީާ ކަންނޭނެގ.ާ އެބަޖެހޭާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެއްާ

މިެގންދަ ކުރަމުންާ މަސަްއކަތްާ އަދިާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށް.ާ ހިމެނިފައިވ ާ ަގވ އިދުަގިއާ މަޖިލީހުެގާ  660ނީާ

ކަންތައްތަކެްއާާ ކުރަންޖެހޭާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުތަކުެގާ ވަކިާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ މ ލިއްޔަތުާ ހަމައެހެންމެާ

ާާ ގަވ އިދުެގ މަޖިލީހުެގާ އެބައޮޭވ154ާާާާއެބަހުރޭ.ާ ބަޔ ންކޮށްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

އެާ މަހުެގާ ފިނޭންސުނާްާޑިސެމްބަރުާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ބަޖެޓްާ ދައުލަތުެގާ ކުރިންާ ދުވަހުެގާ ްއވަނަާ

މިއަީއާާ ބަންދުާ ޢީދުާ ޮގތުންާ ކަންދިމ ވިާ މިފަހަރުާ ކަމަށް.ާ ހުށަހަޅުއްވަންވ ނެާ މަޖިލީހަށްާ

ޮގތަށްާމިނިސްޓަރ އިާާ ެއއްވަނަާދުވަހުެގާކުރިއަށް.ާއެހެންވީމ ާއެދުވަހ އިާފުށުނ ރ ާ  665ޑިސެމްބަރުމަހުެގާ

ކޮށްެގންާއެާއަޅުަގނޑުމެންާއޭެގކުރިންާއެފުރުސަތުާމިނިސްޓަރުާހޯއްދެވީ.ާމަޖިލީހަށްާބަޖެޓްާމަޝްވަރ 

ހުށަހެޅުއްވީ.ާއަދިާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއިާބުނ ޮގތުންާމަޖިލީހަށްާބަޖެޓްާހުށަހެޅުމަށްފަހުާހަތްދުވަހުެގާާ

ކުރެއްވުމަށް.ާއެއަށްފަހުާާާމުއްދަތުާއެބަާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާބަޖެޓް ދިރ ސާ 

އަޅުަގަަނޑުމެންެގާ ެގންދ އިރުާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ބަޖެޓްެގާ ފަށަނީ.ާ ބަހުސްާ ޢ ންމުާ ބަޖެޓްެގާ

ާާ  670ވަނަާމ އްދ ެގާ)ކ(ާަގއިާއެބަާބުނޭާޑިސެމްބަރުާމަހުގ154ާާާެހަދ ނުަގއިާބަހައްޓަންޖެހޭާަގވ އިދުެގ

ހުންާޮގތެއްާނިންމަންޖެހޭނެާކަމަށ އިާބަޖެޓްާކޮމިޓީެގާވަނަާދުވަހުެގާކުރިންާބަޖެޓ އިާމެދުާމަޖިލ31ާާީ

ރިޕޯޓްާއަހަރުާނިމުމުެގާހަތްދުވަސްާކުރިންާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާއެހެންވީމަާމިކަހަލާަާ

ކުރަންޖެހެނީ.ާާ މަސަްއކަތްާ މިޮގތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތީމ ،ާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ތ ވަލެއްާ

ރަންާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާޗުއްޓީާދުވަސްވަރުާމިާމަސައްކަތްޕުޅުާކުރަްއވަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކު

ތ ވަލްތަްއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދަންޖެހުނީާ މިފަހަރުާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ  675ދިމ ވިކަން.ާ

އެވ  ހަަަމަާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީމަ.ާ މިޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ ޮގތުންާ ހުރިާ ހަކަާާރޭވިފައިާ
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މިއަރުވަނީާާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ފ ދިއްޕޮޅުާ މުހަންމަދަށް.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފ ދިއްޕޮޅުާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުަވން.

ާ680 

ާ`.ާާއިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނަ
ާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 685ފުކުރައްވ ތީާނައިފަރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެަެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޙަންމަދަށާްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާވަނ2010ާާާަފުކޮށްފިންާއިނޭގތޯާތިވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުމަށް.ާއ ދެ،ާބޮޑަށްާމ ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު

މެދުއަާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާާ ލަފ ކުރައްވ ފަިއވ ާ ބައެއްާހަރަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ ާރ ސްތ ެގާ

މިާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދަންނަވ ލުމަށްާ ބޭނުންކަންތައްތައްާ އެންމެާާފުރުޞަތުެގާ އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާާާާކުރަނީ.ާ  690ފުރަތަމަާ

ބަޖެޓަަަކަށްވުރެދަންނަވ ނީ މެދުރ ސްތ ެގާ މިދަންނަވަންޖެހެނީާދުރުާާާ އެހެންާ ބަޖެޓެކޭ.ާ ރ ސްތ ެގާ

މަޝްރޫޢުތައްާާ އެކިއެކިާ މުާާނިންމުމަށްމިބަޖެޓްަގއިާ ދިުގކަމަށްވ ތީ.ާާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ އްދަތުތައްާ

ާާކަށްވުރެާމިާބަޖެޓަރ ސްތ ެގމެދު ރ ސްތ ެގާބަޖެޓަކާޭާދިުގމުއްދަތުތައްާމ ާދިުގކަމަށްވ ތީާއަޅުަގނޑުާމިއީ

ދަންނަވަންޖެހެނީ.ާއ ދެ،ާބަެއއްާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާިމއީާކުޑަާބަޖެޓެކޭ.ާމިީއާެއއްޮގތަކަށްވެސްާާ

ާާ މިދެންނެވީ މިހެންާ ނުދަންނަވ ނަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބެޖެޓެކޭާ ދައ2008ާާުކުޑަާ އަހަރުެގާ  695ލަތުެގާާވަނަާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް 10.7ާާާާބަޖެޓަށްާ އޮތްއިރު ބަޖެޓ2009ާާުބިލިޔަންާ ާާެގާ މިުއޅެނީ ބިލިޔަން.12.1ާާާަގއިާ

2010ާާާާއެކަމަކު،ާާ 11.9ާާާާއެްއެގާބަޖެޓްަގއި ބިލިޔަނ އިާކައިރިކުރ ާއަދަދެއ11.9ާާާްބިލިޔަންާއޮތުމުން

ވަރަށް ހަމަާ މިބަޖެޓަކީާ އިނެގނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަޖެޓެއްކަާާއޮތުމުންާ ކުރީާާބޮޑުާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ންާ

މި ބަޖެޓެއްާ އޮތްާ މަދުކޮށްލ ފައިާ ތަންކޮޅެއްާ ކުޑަާ ވަރަށްާ މިބަޖެޓްާާާއަހަރަށްވުރެާ އ ދެ،ާ ބަޖެޓަކީ.ާ

 700ތައްޔ ރުކުރެްއވިއިރުާބަޖެޓްާތައްޔ ރުކޮށްފައިާމިވަނީާޚަރަދުކުޑަާމަތިާލުއިާސަރުކ ރަކުންާކަމަށްވ އިރުާާ

ބަޖެޓަކީާޚަރަދުާކުޑަާސަރުކ ރަކުންާއުފައްދަންާާާާރެވޭާމިނުކުާާއަޅުަގނޑަށްާެއއްޮގތަކަށްވެސްާލަފައެއް

ވެސްާދެާއަހަރަށްާދިޔަާދެާއަހަރަށްވުރެާާާއެކަށީެގންވ ާބަޖެޓެއްާކަމަކަށް.ާއެހެންާމިދެންނެވީާމިވޭތުވެާ

ާާބަޖެޓުާއަހަރުާެއކުލަވ ލެުވނުއެންމެާބޮޑުާބަޖެޓަކަށްާމިދިޔަާާބަލ އިރުާމަތިބަރުާސަރުކ ރުންާއެކުލަވ ލިާާ
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އެ ފ ހަވ ނެ.ާ ބޮޑުވަމުންދ ކަންާ ޚަރަދުާ ދުވަސްތަކަށްވުރެާ މިދިޔަާ ކުރީަގއިާ ދެންާާގަާހެންވީމ ،ާ ކުރެވޭ.ާ

ާާ ބަޖެޓ2010ާާުމިބަޖެޓުެގ އަހަރުާ ާާވަނަާ ސަރވިސްެގ11.9ާާާާެގ ސިވިލްާ އޮންނައިރުަގިއާ  705ބިލިޔަންާ

ާާ 1000ާާާާމުވަްއޒަފުން މަދުކުރަމުންދ އ2000ާާިން ޢިނ ޔަތްތައްާ މުސ ރަތަކ އިާ އެމީހުންެގާ ރުާަވކިކޮށްާ

ކަމެްއ.ާެއްއކޮޅުންާމިދައްކަނީާމުަވއްޒަފުންާމަދުކޮށްާާާއިރ ންވ ންޖެހޭހަބަޖެޓަށްާލުއިކަމެްއާނ ންނަކަމީާާ

ައނެއްކޮޅުންާާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭާ ުމވަްއޒަފުންނަށްާ އެކަަމކު،ާ ވ ހަކަ.ާ ކުރަމުންދ ާ ކުޑަާ މުސ ރަާ

މި ެއއްޮގތަކަާާބޮޑުވަމުންާ ބ ަވއޭާ ދިމ ވޭާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެވޭޮގތ އި،ާާއަންނަނީ.ާ މިކަންތައްާ ށްވެސްާ

ދިމަެއއްބަޖެޓު މިޮގތަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަކަށްާ މިއޮންނަޮގތ އިާ  710ނުކުރެވޭ.ާާާާަގއިާ

ކަރަންޓްެގާޚަރަދުެގާއ އިާކައިރިާއަދަދަކަށްާމިއޮންނަނީާރ80ާާިެގާާ%ގ ތްަގނޑަކަށްވެސްާމުޅިާބަޖެޓު

ބޮޑު ޭއެގތެރެއިންާ ާާާާޮގތުަގއި.ާ މުސ ރަ ާާބައެއްާ ޢިނ ޔަތެއްއ އި ދޭާ މުވަްއޒަފުންނަށްާ ޮގތުަގިއާާާާެގއަދިާ

އެހެންީވމ  އެބައޮވޭ.ާ ބަޖެޓުހިމަނ ފައިާ މިޮގތަށްާ އެނޭގޮގތުަގއިާ އޮާާ،ާ އޮތްާ ތުމުަގިއާާތައްޔ ރުކޮށްފައިާ

މުވަްއޒަފުންާސިވިލްާސަރިވސްެގާޚިދުމަތްތެރިާމުަވއްޒަފުންާއެތައްާޒަމ ނެއްާވަންދެންާސަރުކ ރަށްާާ

ދުވަސްތަކެއް ވަޒީފ ތަްއާާިގނަާ ސަރވަންޓުންެގާ ސިވިލްާ ތިބިާ ކޮށްފައިާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ވަންދެންާ ާ715 

ކުޑަކުރުމަށްާާއުނިކޮށް ާާއެމީހުންެގާމުސ ރަާ އުފެއްދުމަށް މަޤ މުތަކެއްާ އ ާސިޔ ސީާ މިބަޖެޓުންާފަހުަގއިާ

ވަރަށްާމަުގފަހިކޮށްފައި ާވ ކަންާ ސަރވިސްެގާާާ ސިވިލްާ އ ދެ،ާ އެބަދޭ.ާ ފ ހަަގކުރަމުންާ ބޮޑަށްާ

ިއޚްލ ޞްތެރިާމުވައްާ ވަންދެންާ ދުވަސްތަކެއްާ ިގނަާ ސަރުކ ރަށްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ޒަފުންނަކީާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރައްވ ފައިާތިބިާބައެއް.ާއެފަދަާބަޔަކުާބޭރުކޮށްލުމަށްފަހުާއެމީހުންެގާޚިދުމަތްތަކަކީާ

ބޭރުކުރުމަ އެމީހުންާ ބަލ ާ ކަމަށްާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ތ ނކުނުޖެހޭާ ތ ކުންާ ސިޔ ސީާއެއީާ އާ   720ށްފަހުާ

މަސައްކަތް ެގންނަންާ ނިޔަތެްއަގއިާާާާމަޤ މުތަކެއްާ ހެޔޮާ އެއްޮގތަކަށްެވސްާ ސަރުކ ރުންާ ކުރުމަކީާ

ބަޖެޓަކީާރައްޔިތުންެގާާާާކުރަމުންދ ާކަމެކޭާއަޅުަގނޑަކަށްާދެންނެވޭކަށްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއިނެގނީާމި

މަްއޗަށް ބަޔަކުެގާ ތ އީދުކުރ ާ ބަޔަކަށްާ ަވކިާ ބަންޑުންާާާލ ބަޔަށްވުރެާ މ ލިއްޔަތުާ ދައުލަތުެގާ

ާާކޮށްފައިވ ާބަޖެޓެްއކަންާއ ދެ،ާމެދުޖަހ ލުމަށްޓަކައިާތައްޔ ރު ނަމަވެސްާރ ސްތ ެގާބަޖެޓްާކިތަންމެާބޮޑު

ޚ އްޞަކޮށްރ އް ތަރައްޤީއަށްާ ދެްއވ ފައިވ ކަންާާާާޖޭެގާ އިސްކަމެއްާ މ ބޮޑުާ ތަރައްޤީައށްާ  725ރ އްޖެތެރޭެގާ

އެހެންވީމ ،ާާފ ހަގައެއްާ އިސްކަމެްއާާބަޖެޓުާާނުކުރެޭވ.ާ މ ބޮޑުާ މަޝްރޫޢުތަކަަަށްާ ތަރައްޤީެގާ ަގއިާ

މ ބޮޑުާ މަޝްރޫޢުތަކަށްާ ތަރައްޤީެގާ ބަޖެޓުަގިއާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭ.ާ ފ ހަަގެއއްާ ދެއްވ ފަިއވ ކަންާ

ތައްާރޫޢުފައިާއޮތްާބަަަެއއްާަމޝްޞަކޮށްާކުރީެގާސަރުކ ރުންާފައްޓަވ ޚ އްާާއިސްކަމެއްާދީފައެއްާނުވޭ.

އަ ވަރަށްފިޔަވައިާ މަޝްރޫޢުތައްާ ފައްޓަވ ާ މިބަޖެޓުާާލަށްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އެހެނިހެންާެގމަދުކަންާ ާ

ބަލައި ކޮމްޕްއައިޓަމްތަކަށްާ ޕަބްލިކްާ އުވ ލިކަމަކުލ އިރުަގިއާ ބިއުރޯާ ލިބިފައިވޭ.ާާާާލެއިންސްާ  730ޚަބަރެއްާ
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ާާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓ2010ާާު،ާާއެކަމަކުާ 2.9ާާާާަގިއވެސްާމިތަނަށް ށްފައިވ ކަންާާދޫކޮމިލިޔަންެގާބަޖެޓެއް

ހިންުގމަށްާާ އޮފީސްތައްާ އިދ ރީާ ޕްރޮވިންސްތަކުެގާ ބަޖެޓެއ85.5ާާާްފ ހަަގކުރެވޭ.ާ މިލިޔަންެގާ

ާާާާ،ދޫކޮށްފައިވ އިރު ާާީމގެއިތުރުން ާާސްާޕްރޮވިންސްތަކުެގ ާާކޫލްތަކުެގ ޮގތުަގިއވެސް އްާާއެތ500ާާާަބަޖެޓްެގާ

އެބަހުރި ދޫކޮށްފައިާ އަޅުާާާމިލިޔަނެއްާ އ ދެ،ާ ހިތަށްބަޖެޓުން.ާ ާާާާަގނޑުާ އަހަރުެގ2009ާާާާއަރަނީ ވަނަާ

ޕްރޮވިންބަޖެޓު ހަމަަގއިމުވެސްާ ާާސްތަކުެގާވ ހަކަެއއްާނޯންނ ނޭަގއިާ  735ވަނަާއަހަރުެގ2009ާާާާ.ާއެކަމަކު،

ޕްރޮވި ވަރަށްބަޖެޓުންވެސްާ ފ ސްކުރިއިރުަގިއާާާާންސްތަކަށްާ ބަޖެޓްާ އެބައޮތް.ާ ކޮށްފައިާ ޚަރަދެއްާ ބޮޑުާ

ނޭާބުނެފައިާށްާކަމަކަށްާނޫނިއްޔ ކ ާޚަރަދުކޮށްެގންާނުވ ޮގތަކަާާބަޖެޓްެގާެއކަމަކަށްާކަނޑައެަެޅިފައިވާ 

ވ ލަންޖެހޭ.ާކުރެވުނީާކޮންޮގތަކުންތޯާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުާދަންނަާާންސްތަކަށްާޚަރަދުއޮތްއިރުާމިާޕްރޮވި

ބޮޑުާޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމެްއާއުފެދިފައިާާާމިހ ރުވެސްާަވރަށްދެންާއަނެއްކ ާޕްރޮވިންސްތަްއާއުފެއްދުމަކީ،ާާ

ކަމަ ހޭދަތައޮތްާ މިހ ބޮޑުާ މިކަމަށްޓަކައިާ ނުނިމެނީސްާ ޤ ނޫނުވެސްާ އެާ ކުރަމުންދ ކަމާީާކަށްވ އިރުާ  740ކެއްާ

ހަ ެގއަޅުަގނޑުާ ސުނ ީމަގިއާ އ ދެ،ާ ކަމެއް.ާ ފެނ އި،ާާއިރ ންވ ންޖެހޭާ ރަށްތަކުެގާ ލިބުނުާ އްލުންާ

އަ ާާނަރުދަމ އިާ ކުރުމަށ އި ތަރައްޤީާ ބަނދަރުތައްާ ާާދިާ ދަތިކަން ބޭރުލަފ ފުރުމުެގާ ާާފިލުމަށްާ އެހީ ދޭާެގާ

ާާ ިމނިސްޓްރީެގ8.5ާާާާފަރ ތްތަކުން ހައުސިންގާ މިނިސްޓްރީެގާ މީެގއިތުރުންާ އަދިާ ޑޮލަރ އިާ މިލިޔަންާ

ގ  މިކަމަށްާ ާާބަޖެޓްަގިއވެސްާ ކައ55ާާިތްަގނޑަކަށް ކޮށްފަިއާމިލިޔަނ އިާ ބަޖެޓްާ މިާ އަދަދަކަށްާ ރިާ

އެހެން ކޮންކޮންާާއެބައޮތް.ާ ދަނީާ މިކަންކަންާ ނެތްކަންާފަރ ތްތަކަކަަަށްާާނަމަވެސް،ާ  745އެނެގންާ

ވޯޓުދޭންވެސްާާ އަޅަގނޑުމެންނަށްާ އޮތީމ ާ ރަށަކަށޭާ މިވެނިާ ވަކިާ ެއއީާ މިސ ލަކަށްާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ސުނ މީ ފަސޭހަވ ނެ.ާ ާާތަންކޮޅެއްާ ބަނދަރެއް ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ނައިަގއިާ ބަނދަާޅ.ާ ާާާ.ރަކީވެސްފަރުާ

ވަރަށްާާވަރަށް ތިލަވެފައިވަނީާ ފަޅުާ މުާާބޮޑަށްާ މަސްއޮޑިފަހަރުާ ާާބޮޑެތިާ ވަނީ.ާާާާފަޅުޅި ފުރިފައިާ

މަސްވެރިކަުމެގ މަސައްކަތްާމަާާނައިފަރަކީާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ކ ބޯތަކެތީާ ނޫނިއްޔ ާ ކޮށްެގންާ ާާސްވެރިކަންާ

އެްއވެސް ވަނީާާާކުރެވޭނެާ މިހ ރުާ ބަނދަރުާ އެރަށުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ާ ނޫން.ާ ރަށެއްާ އޮތްާ  750ަވސީލަތެްއާ

ާާޮގތުންާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަާާާސްާމިާބަނދަރ އިާބެހޭސުނ މީެގާތެރޭަގއިާހަލ ކުވެފަިއ.ާމީެގކުރީާއަހަރުވެ

ާާ ހިތުން އަޅުަގނޑުާ ާާދެއްކިންާ ހީކުރިން ެއާާއަޅުަގނޑުާ މިންވަރެއްާ ކޮންމެެވސްާ ބަޖެޓްަގއިާ މިއަހަރުެގާ

ކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަހަރުވެސްާއެކަމަށްާއެްއެވސްާޖ ގައެްއާާފަޅުފުންާކުރުމަށްޓަކައިާއޮންނ ނެާާ

ބަޖެޓަ އަދިާ ާާއޮތްކަމަށްާ ނެތް. ފެންނ ކަށްާ އަޅުަގާނކުންާ ސުނ މީަގިއާާއެކަމަކު،ާ މިާ ހިތަށްއެރީާ ޑުާ

ާާެގ ފެނ އި، ރަށްތަކުެގާ ލިބުނުާ ތަރައްޤީއްލުންާ ބަނދަރުތައްާ އަދިާ ނުވަތަާާާނަރުދަމ ާ  755ކުރުަމށްާ

ޔަޤީން އަޅުަގނޑަށްާ ތެރޭަގއިާ މަސަްއކަތްތަކުެގާ ކުރ ާ ފިލުމަށްާ ދަތިކަންާ ކުރަންާާާލަފ ފުރުމުެގާ

ފަޅު މަސައްކަތްާާނައިފަރުެގާ ތޮށިލުމުެގާ ެއްއަގމުެގާ ހަލ ކުވެފައިވ ާ އެދުވަސްވަރުާ އަދިާ ފުންކުރުމ އިާ
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އެކަންކަމުެގާާާާކުރަްއވ ނޭ އެހެންވީމ ،ާ އަރ .ާ އެބަާ ރ ޅުާ ެއއްަގމަށްާ ހަލ ކުވެެގންާ ތޮށިާ މިހ ރުާ ކަމަށްާ

ބައްލަވ ނޭ އުންމީދުކުރަކަާާމައްޗަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާާާާ.ންމަށްާ ލިބުނު ެގއްލުންާ ސުނ މީެގާ ށްތަކަށްާރަމިާ

 760ރަށްާރެއިން.ާނައިފަރުެގާނަރުދަމ އ ިއާނަރުދަމ ެގާމައްސަލައަށްާދ ދި،ާވަތެާާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާބަޖެޓުެގ

ސަރުކ ރުންވެސްާާމީެގކުރީެގާާާާޮގތުންާދިރ ސ ތަކެއްާހަދައިފި.ާާިގނަފަހަރުާމިހ ރުާނަރުދަމ ާލުމ އިާބެހޭ

ކުރި ސަރުކ ދިރ ސ ާ މިާ އަދިާ ހަދައި.ާ ދިރ ސ ތަކެއްާ ާާރުންވެސްާ އެއިންާާފި. މިފަހަރުެވސްާ އެކަމަކު،ާ

ާާ ާާކަމަކަށް އަލިމަެގއް ކަހަލަާ އޮތްއެްއވެސްާ ދައްކ ފައެއްާާފެންނަންާ ބަޖެޓަކުންާ ނުވޭ.ާާާާކަމަކަށްާ

ފަހަ މިބަިއވެސްާ ތެރޭަގއިާ ބަިއެގާ ކަނޑައެޅިފައިނުވ ާ ވަކިޮގތަކަށްާ ހީވަނީާ ރެއްަގއިާއަޅުަގނޑަށްާ

ސަރަ ެއާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އޮވެދ ނޭ.ާ ާާހަހިމެނިފައިާ ނިސްބަތްވ  ލަފ ފުރުމުެގާޮއޅުވެއްދަކަށްާ  765ލިފުށީާ

ާާ ާާދަތިކަން ންާމިހ ރުާކުރެވިފަިއވ ާމަސަްއކަތްާއިތުރަށްާތަރައްޤީާނުކޮށްފިނަމަާއެތަްއާމިލިޔަފިލުވުމަށް

އޮޅުވެ ޚަރަދުކޮށްެގންާ މުޅިންާާާފުށީލިރުފިޔ އެއްާ ދަތިކަންާ ލަފ ފުރުމުެގާ ތަނަވަސްކޮށްދިންާ މީހުންނަށްާ

ާާ އުނދަުގލަކަށްާބަދަލުވެެގންާލަފ ފުރުމުެގާފަސޭހަާއުނދަުގލަކަށްާބަދަލުވެާހިނގައިދ ނެާއަނެއްކ ވެސް

ކަމަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާހީޭވ.ާެއހެންވީމ ާއެކަމ އިާދޭތެރޭވެސްާކޮންމެވެސްާޮގތެއްާސަރުކ ރުންާރ ވ ނޭާ

ހައްލު ދަތިކަންާ ބިމުެގާ އުފުލަމުންދ ާ ރައްޔިތުންާ ހިންނަވަރުާ ކުރަން.ާ އުންމީދުާ ދިނުމަށާްާކަމަށްާ  770ކޮށްާ

ެއކަންވެސްާއަދިާފެށޭނެާދުވަހެއްާ މިއަހަރުެގާމެދަކ އިާހަމައަށްާމަސައްކަތްާކުރަމުންާއައިނަަމވެސްާ

ހުންނަތ ވެސްާ އެތ ާ އެްއޗިހިތައްާ އެާ ެގންޮގސްާ ސ މ ނުާ މަސައްކަތްކުރ ާ އެތަނަށްާ މިހ ރުާ ނޭނެގ.ާ

ްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިކަމ އިާބެހޭާލައްކަާދުަވސްާެވއްޖެ.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެާދ އިރ ެގާޢި

ޮގތުންާކޮންމެވެސްާއެރަށުެގާރައްޔިތުންާއުފ ވ ާކަހަލަާޚަބަރެއްާދެއްވ ނެހެން.ާއެމަނިކުފ ނަށްާއެކަންާ

 775އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެހެންާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާވަރަށްާބޮޑަށް.ާއޮޅުވެލިފުށީެގާރައްޔިތުންެގާހ ލަތ އިާ

ބަލައިލުމަ މައްޗަށްާ ބޮޑަށްާމިރަށުެގާ ވަރަށްާ ސުނ މީަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ށްފަހުާ

ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ސަރަހައްދުެގާ ދ އިރ ެގާ ކުރ ާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަށެކޭ.ާ ެގއްލުންލިބުނުާ

ކުރެންދުއަކީ.ާކުރެންދޫާފަޅުާމުޅިންާތިލަވެާކުރެންދޫެގާވަށަިއެގންާބޮޑުރ ޅުއަރ ތީާލ ފަިއވ ާތޮށިަގނޑުާާ

ވެ މިހ ރުާމުޅިންާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ެއކަމަށްޓަކަިއވެސްާ ެއކަމަކު،ާ ހަލ ކުވެއްޖެ.ާ ފުނޑުފުނޑުެވާ އްޓިާ

ާާ ކުރ ތ  ތަހައްމަލުާ މިވޭންާ އެމީހުންާ 3ާާގ ތްަގނޑަކަށްާ މިވޭނ4ާާާްާ، ފަށައިެގންާ އެރީއްސުރެާ  780ސުނ މީާ

ޮގތެއްާނުވޭ.ާާތަހައްމަލުާކުރަމުންދަނީ.ާއެކަމަކުާމިކަމަށްވެސްާެއއްވެސްާކަހަލަާއަލިމަެގއްާއަދިާފެންނަ

އެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުންާމިކަންކަމުެގާމައްޗަށްާވިސްނ ާަވޑަިއަގންނަވ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުާ

ބަޖެޓ އިާ އިފްތިތ ޙްެގާ އިފްތިތ ޙް.ާ މަދަރުސަތުލްާ ސްކޫލްާ ހިމެނޭާ ނައިފަރުަގިއާ އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ

އަހަރުާބޮޑުކަންާޝުކުރުެވރިކަމ އިެއކުާާއަތޮޅުއޮފީސްާއަތޮޅުާހޮސްޕިޓަލްެގާބަޖެޓްާކުރީާއަހަރަށްވުރެާމި
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 785ފ ހަަގކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުާކުރަނީާއެާބަޖެޓުެގާސަބަބުންާހޮސްޕިޓަލްެގާކުރިއެރުމަށްާއިތުރުާ

ބ ރެއްާ އިތުރުާ ހިންުގމަށްާ ސްކޫލްާ ައދިާ ލިބޭނެކަމަށް.ާ ދިރުންތަކެއްާ އިތުރުާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

މުވައްޒަ އެތަންތަނުެގާ އަދިާ އެތަންތަންާލިބޭނެކަންާ ޮގތެއްަގިއާ ހަރުދަނ ާ އިތުރުވެާ އިހުނަށްވުރެާ ފުންާ

ކުރިއަށްދ ނޭާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއުންމީދުާކުރަން.ާއ ދެ،ާމިާބަޖެޓުންާދެންާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ އަހަރުވެސްާފައިދ ަވމުންާއ އިާކުންފުންޏެއް.ާއެކަމަކު،ާެއއ2ާާާާީފ ހަަގކޮށްލަންާމިފްކޯއަކީާވޭތުވެދިޔަ

ާާއެްއއަ 3ާާާާހަރުާއޮތް  790ލަްއކަވަރުާފައިދ ވެފައި.ާއެކަމަކުާމިއަހަރުާމ2ާާާިާލައްކަާައނެއްާއަހަރުާއެބައޮތް

މިދައްކަނީ.2010ާާާާ ކަމަށްާ ނުވ ނޭާ ފައިދ އެއްާ ެއކުންފުނިންާ ބަޖެޓުަގއިާ ލަފ ކުރ ާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ބޭ ހަވ ލުވެފަިއވ ާ މިހ ރުާ ހިންުގމ އިާ ކުންފުނިާ އެްއޗަކީާ އިނޭގާ ެއއިންާ ފުޅުންެގާއެހެންވީމ ާ

ެގންދ ޮގތްާާ ނ ޤ ބިލުކަން.ާއަދިާމިފްކޯއިންާސަރުކ ރުންާމިހ ރުާފެލިވަރ އިާދޭތެރޭަގއިާޢަމަލުކުރަމުންާ

ލިބޭާ ފައިދ ާ މިފްކޯއަކީވެސްާ ހަރުދަނ ކޮށްާ އިތުރަށްާ އެކަންކަންާ އެހެންީވމ ،ާ ނޫންކަން.ާ ރަނަގޅުާ

އަޅުާ ކަމުަގއިާ ކުރަންވެއްޖެާ މަސައްކަތްާ ާ ހެދުމަށްޓަކައިާ މަޑިވަރުަގިއާާތަނަކަށްާ ދަންނަވަން.ާ  795ަގނޑުާ

އެއ ރޕޯޓެއްާއަޅ ާވ ހަކަާދެކެވެމުންާދިޔަ.ާއަދިާއޭެގފަހުންާއެާއެއ ރޕޯޓްާފެލިވަރަށްާބަދަލުވެެގންދ ާާ

ކުންފުންޏަކ އިާ އެހެންާ ކޮންމެެވސްާ ސަރުކ ރ އިާ މިާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ެއއީާ ދެކެވުނު.ާ ވ ހަކަެވސްާ

އެއ ރޕޯޓްާ ެއާ ެއކަމަކުާ ކަމެްއާާބައިވެރިެވެގން.ާ ހިސ ބެްއަގއިާ ކިހ ާ އޮތީާ އަދިާ ކަންތަްއވެސްާ ެގާ

މިކަންވެސްާާ ދަންނަވ ލަންާ ާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ައޅުަގނޑުާ ނޭނެގ.ާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ

ޮގތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއޮޅުންފިލ ާކަހަލަާޮގތަކަށްާފ ހަަގކޮށްލަާދެްއވ ށޭ.ާއެއީާމިާ  800ކޮންމެވެސްާ

ައޅުަގނޑުމެން އެާއަތޮޅުެގާރަްއޔިތުންާއިންތިޒ ރުާކުރ ތ ވެސްާާއެއަރޕޯޓަށްާ ާއިންތިޒ ރުާކުރ ތ ވެސްާ

އަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާއަދިާމިދިޔަީއ5ާާާވަރަށްިގނަާދުަވސްތަކެއްާެވއްޖޭ.ާއެކަމަކުާމިާވޭތުވެާދިޔަާާ

އޮތްާ ދ ންާ ކުރިއަށްާ ެއއީާ ނޭނެގ.ާ އޮތްޮގތެްއވެސްާ މިހ ރުާ އެކަންާ އިންތިޒ ރުަގއި.ާ މުޅިންާ

އްކަންާނުވަތަާނޫންކަންވެސްާއިނޭގކަށްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާއެާސަރަހައްދަކަށްާނިސްބަތްވ ާާމަޝްރޫޢެ

އެކަމަކުާ އެނިގފަިއވަނީ.ާ ކަމަށްާ ރަށެއްާ ބިނ ކުރެވެމުންދ ާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައިާ މީހުންާ  805މ ފިލ ފުއްޓަކީާ

އެރަށުަގިއވެސްާއެީއާާާާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާމ ފިލ ފުށީެގާވ ހަކަވެސްާހިމެނިފައެއްާނުވޭ.ާއެަެހެންވީމ ،

ޮގތެއްާ ކޮންމެެވސްާ ދޭތެރޭަގިއާ އެމީހުންނ އިާ ކަމަށްވ ތީާ ރަށެއްާ ދިރިއުޅޭާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ

މީހުނާްާ ެއީއާ އަންަގވަންޖެހޭ.ާ އެބަާ އެކަންާ ތެރޭަގއިާ ފުރުޞަތެއްެގާ ައވަސްާ ނިންމަވ ާ ސަރުކ ރުންާ

ހަ ޮގތްާ އ ބ ދުކުރެވޭނެާ ިވއްޔ ާ ކަުމަގިއވަނީާ ރަށެްއާ އ ބ ދުކުރުމަށްާއ ބ ދުކުރ ާ ދެްއވަންވީ.ާ އްދަަވއިާ

އަންަގވ ާާ އެމީހުންނަށްާ އެކަންވެސްާ ވަނީވިްއޔ ާ ކަމުަގއިާ އޮތްތަނެއްާ ހުއްޓ ލ ފައިާ އެކަންާ  810މިހ ރުާ

އެރަށަކީާ މިހ ރުާ ދެއްވަންވީ.ާ ހަމަޖައްސަަވއިާ ޮގތްތަކެއްާ ކޮންމެވެސްާ ދިރިއުޅެވޭނެާ އެމީހުންނަށްވެސްާ
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ާ ރަށެއްކަމުަގއިާ އ ބ ދުކުރ ާ ކޮށްފައިހުރިާމީހުންާ އެމީހުންާ މިހ ރުާ ިވއްޔ ާ ނުވ ކަުމަގިއވަނީާ

ދިރިއުޅެވޭނެާާ އެމީހުންނަށްާ ބަދަލެއްދީާ އެމީހުންނަށްާ އެތަނަށްާ ނަަގއިާ އެތަނުންާ މަސައްކަތްތައްާ

ކޮންމެވެސްާތަނެއްަގއިާދިރިުއޅެވޭނެާމަެގއްާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްާވެއްޖެާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީ.ާ

އެމީ ހޭދަކުރަމުންާއެަެހެންނޫނީާ އެާ ތެރޭަގއިާ މިކަމުެގާ ޒަމ ނެއްާ އެތައްާ ވ ނުވ ެއއްނޭނިގާ  815ހުންނަށްާ

ދަނީ.ާއެމީހުންނަށްާލިބޭާއ މުދަނީާއެތަނަށްާހުސްކޮށްާއެހުރިހ ާކަމެއްާކުރަމުންދ އިރުާއެމީހުންނަކަށާްާ

ބަޖެޓުަގއިާާާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާއެތަނުަގއިާުއޅެވޭނެާކަެމއްާނޫޅެވޭނެާކަެމްއާނޭނެގ.ާމިހ ރުާމިފަހަރުެގ

މ ފިލ ފުށީެގާ މިހ ރުާ ލަފ ކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތީމ ާ ވ ހަކައެްއާ އެްއވެސްާ ޮގތުންާ އެކަމ އިބެހޭާ

އެރަށުަގއިާާ އެމީހުންނަށްާ ކަނޑ ލަންވީއޭާ އުއްމީދުާ މިހ ރުާ ފެށިެގންާ އެހިސ ބުންާ ރައްޔިތުންާ

ވަނީވިާ އެހެންކަމުަގއިާ ކޮންމެވެސްާ އެމީހުންާ ދެންާ ކަމަށް.ާ އެރަްއޔިތުންނަށްާދިަިރިނޫޅެވޭނެާ  820އްޔ ާ

ބޭފުޅުންާ ބައެްއާ އ ދެ،ާ ދެއްވ ށޭ.ާ އަންގަވ ލަާ ތެރޭަގއިާ ފުރުސަތެއްެގާ އަަވސްާ ެއްއޗެއްާ ކޮންމެވެސްާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާާ ދޭތެރޭަގއިާ އެބަޖެޓ އިާ ހުށަހަޅުްއވ ާ ބަޖެޓެއްާ ދޭތެރޭަގއިވެސްާ ބަޖެޓ އިާ މިާ ވިދ ޅުޭވާ

ހުށަހަ އިސްލ ޙްާ ނުވަތަާ ނުޖެހޭނޭ.ާ ދިޔަާފ ޑުކިޔ ކަށްާ ވޭތުވެާ އެކަމަކުާ ނުޖެހޭނޭ.ާ ޅ ކަށްވެސްާ

އެތަކެްއާާ އެބަޖެޓަށްާ ހުށަހަޅައިާ ިއޞްލ ޙްާ އެތަކެއްާ ހުށަހަޅައިފީިވއްޔ ާ ބަޖެޓެއްާ އަހަރުތަކުަގއިާ

ނުޖެހޭނާެާ ެގންނަންާ ބަދަލުާ ބަޖެޓަށްާ ހުށަހެޅިާ މިސަރުކ ރުާ މިހ ރުާ ކަމަށްާ ެގންނަންޖެހޭާ  825ބަދަލުތަކެއްާ

ާާ ބަެއއް އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޮގތެްއަގިއާާކަމަށްާ ކޮންމެާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ފ ހަަގކުރައްވ .ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ

ކޮންމެވެސްާ ދޭތެރޭާ އެބަޖެޓ އިާ ާ މަޖިަިލިސްއިންާ އެާ އަންނައިރުާ މަޖިލިސްައށްާ ބަޖެޓެއްާ ނަމަވެސްާ

ޮގތްތަކެއްާނިންމ ނެ.ާބަދަލުތަކެއްާެގންނ ނެ.ާއެއީާހަމަާޔަޤީނުންާކަށަވަރުވ ާކަމެއް.ާދެންާމިބަޖެޓުނާްާ

އ މުދަނީާއަ ބޮޑުކަން.ާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭާ އެއްޗަކަށްވުރެާ ލިބޭާ ކަމަކީާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ޅުަގނޑަށްާ

ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ާާ އެހެންވީމ ،ާ މަދުކަން.ާ ވަރަށްާ މަސަްއކަތްތައްާ  830ދަނީާއ މުކުރެވެންވީާ

ސަރުކ ރުންާ އެބަ.ާ ބޭނުންވޭާ ކޮންމެހެންވެސްާ ހޯދުންާ މަުގތައްާ އިތުރުާ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ

އަބަދުވެސްާާ ވަނީވިްއޔ ާ ނުެގންދަވ ކަމުަގއިާ އަޅަމުންާ ފިޔަވަޅުތަކެއްާ ހަރުދަނ ާ މިކަމަށްޓަކައިާ

ބަޖެޓެްއެގ ޑެފިސިޓްާ އުޅެންޖެހޭނީާ ބަޖެޓުާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަްއކަމުންދ ނީ.ާާާޮގތުަގިއާ

ސްާރައްޔިތުންނަށްާލ ބައ ިއާާލަާޮގތެްއަގއިާދަންނަވ ލަންާމިބަޖެޓަކީާއެްއޮގތަކަށްވެައޅުަގނޑުާޖުމުއ ދެ،ާ

ތައްޔ ރު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާާާާމަންފ ާ މިބަޖެޓަކީާ ނޫނޭ.ާ ބަޖެޓެއްާ  835ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ާ.ާހޫވަބަރަކ ތުهللاާޢަލައިކުމްާވަރަޙްމަތުާާކުރެވިފަިއވ ާބަޖެޓެކޭ.ާަވއްސަލ މްާާމަޤްޞަދެއްގައިާތައްޔ ރު

ާ
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ޢަލާީާޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަރުވަނީާވެލިދޫާ މިހ ރުާފުރުޞަތުާ ނޑުާ

ާާ ވ ހަކަފުޅު މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުކަނޑުްއވ ލ10:30ާާަމުޙަންމަދަށް.ާ ދެްއވ ނެކަމަށްާާާަގއިާ

ާާާާއަޅުަގނޑުާޔަޤީން  840ތުާަގއިާފަށ އިރުާވ ހަކަފުޅުެގާބ ކީާއޮތްވަުގތުާފުރުޞ11:00ާާަކުރަން.ާެއއަށްފަހު

ފުރުޞަތުާ މުޙަންމަދަށްާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއެަްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ައޅުަގނޑުާ އަރުވ ނަން.ާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ެއންމެާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ ާ.` ބަޖެޓ2010ާާާާްފުރަތަމަވެސްާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ސަރުކ ރުެގާ އަހަރަށްާ ާވަނަާ

އޮނަރަބަލްދެއްވިާާާހުށަހަޅުއްވައިާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޓްރެޜަރީާ އެންޑްާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ  845ޢަލާީާާާކަމަށްޓަކައިާ

ކުރުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވިާހުރިހ ާާާށްާއަދިާއެމަނިކުފ ނ ިއާެއއްކޮށްާމިބަޖެޓްާތައްޔ ރުހ ޝިމަ

ޝުކުރު ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ާާާާފަރ ތްތަކަށްާ އ ދެ، ބަޖެޓ11.9ާާެދަންނަވަން.ާ މެދުރ ސްތ ެގާ އްާާބިލިއަންެގާ

ލ އިރުަގއިާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާބަޖެޓަށްާބަލައިހުށަހެޅިެގންާމިދިޔައީ.ާމިބަޖެޓްާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާާ

ކުރެަެވިފައިވ ާއަދިާާާާބޭނުންވ ާިގނަާކަންތައްތައްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާއެންމެާފުރިހަމައަށްާތައްޔ ރު

ާާ ނެތް. ދެންނެވޭކަށްާ ބަޖެޓެކޭާ ބޮޑުާ އުންމީދުާ މިއެންމެާ ބަޖެޓުމިހެންާ މުދެންނެވީާ ދެބަޔަށްާެގާ  850ހިންމުާ

ާާބަލައި ާާރިކަރަލ އިރުަގއި ލ އިރުަގއިާރިކަރެންޓްާޚަރަދުތަްއާބަލައިންޓްާޚަރަދ އިާއަދިާކެޕިޓަލްާޚަރަދަށް

ާާ 70ާާާާމިއުޅެނީާގ ތްަގނޑަކަށް 30.4ާާަގއި.30ާާާާަގއި.ާއަދިާހަމައެހެންމެާކެޕިޓަލްާޚަރަދުތައްާމިއުޅެނީ

ކުޑަވެ ޚަރަދުާ ކެޕިޓަލްާ ވޭތުވެަގއި.ާ މިވަނީާ ދެާާފައިާ ބަލައިާާދިޔަާ ލ އިރުަގިއވެސް.ާާއަހަރަށްާ

އަދިާާ ތަރައްޤީާ ފުރިހަމަާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއި،ާ

ހ ސިލު ކަންތައްތައްާ ބޭނުންވ ާ ނުދ ނެާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ފުރިހަމަޮގތުަގއިާ އެންމެާ ފަހިވެެގންާ  855ާކުރުމަށްާ

އަޅު ނޫން،ާކަމަށްާ މިއަހަރަކުާ ހުސްެއކަނިާ ބަޖެޓްަގއިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ ަގނޑަށްާ

ކަމަކަށްާކުރަންޖެހިފައިވަނީާާާގައިވެސްާއެންމެާމުހިންމުޖެޓުދިޔަާއަހަރުތަކުަގއިާހުށަހެޅުނުާބަާާވޭތުވެަެ

ާާބަޖެޓު ކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުތައްާ ހިމެނިފަިއވ ާ އެޮގތުންއ މުަގއިާ ހޯދުމަށް.ާ ަގިއވެސްާާމިބަޖެޓުާާ،ދަނީާ

މުހިންމާުާ ކަންތައްތަކެްއާ ިގނަުގނަާ ވިދ ޅުވިާ ހުށަހަޅުއްވަމުންެވސްާ ބަޖެޓްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވޭތުވެ ހަމައެހެންމެާ އ ދެ،ާ އެބަހުރި.ާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ ކުރަންޖެހެއޭާ ދެާާާކަންތައްތަކެއްާ  860ާދިޔަާ

ކަމެއްާއައިސްާޭއެގާއަސަރުާރ ްއޖެއަށްވެސްާާާާރުއަހަރެްއެގާތެރޭަގއިާދުނިޔޭެގާއިޤްތިޞ ދަށްާބޮޑުާހީނަ

ާާ އެކަން ޖެހިފައިވ ާާންމަލްތަހައައިސްާ އިދ ރީާާާކުރަންާ ައދިާ އެބައޮތްާ ފެންނަންާ މިބަޖެޓުންާ ކަމަށްާ

ސިފައިަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމިާހީނަރުކަންާފިލުމުެގާހެކިތައްާކުރިއަަަށްާާ

ފެން ތެރޭަގއިާ އަހަރުާ ފޫބެއްދިދ ނެމިއޮތްާ ބަެއއްާ ބޮޑުާ އެކަންކަމުެގާ ނޫނީާ އޮތްކަންާ ކަމުެގާާާނަންާ
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އުންމީދެްއާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންކަމުން،ާ ދެއްވ ފައިވޭ.ާ ހުށަހަޅަމުންާ ބަޖެޓްާ  865އިޝ ރ ތްވެސްާ

އެްއވެސްާާއިމިބަޖެޓ  ހަނދ ންާ އަަަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެވސްާ ކުރެވިެގންދ ާ މެދުާ

ނު ާާބޭފުޅަކުާ އ މުނެތޭނެ. ބ ޒ ރުަގއިާާލިބޭާ އަުގާ ތަކެތީެގާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ދިޔައީ.ާ ކުޑަެވެގންާ ދަނީާ

ކުރީާއަހަރުތަކަށްވުރެާމ ބޮޑަށްާއަުގތައްާމަތިެވެގންާދިޔައީ.ާއެހެންކަމުން،ާމީހުންެގާޖީބުތަކަށްާބޮޑުާ

ކުރަމުން އަާާ.ދިޔަާާއަސަރެްއާ އަހަރުަގިއވެސް.ާ މިދިޔަާ އަދިާ އަހަރުަގއިާ ޮއތްާާިމހިނގ ާ ކުރިއަށްާ ދިާ

އެކަމަ ހައަހަރުާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ އަންނ ނެށްާ ާާާާއްލެއްާ ަގކަމަށް އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާ  870ބޫލުކުރަން.ާ

މުހިންމާުާއ މު ދ އިރ އެްއާ ހަތަރުާ ތަފ ތުާ ކުރ އިރުަގއިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ހޯދުމަށްާ ދަނީާ

ާލޯާއެންމެާިގނައިންާހުއްޓެނީާޓުއަރިޒަމްާާދ އިރ ތަކެއްާހިމެނޭ.ާއޭެގތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންެގ

އެންމެާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ ިއރ އަކީާ ޓުއަރިޒަމްާ އ މުދ އިރ އަށް.ާ އަދިާބޮޑުާ ލިބޭާ ދަނީއެއްާ

އެދ އިރާ  ވަސީލަތް.ާ ބޮޑުާ މުހިންމުާ އެންމެާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިސ ާ ބޭރުާ ހަމައެހެންމެާ

ާާ މިހ ރު އެޮގތުން،ާ ކުރިއަރުވަން.ާ ރަށްތަްއާާއެބަޖެހޭާ ހުރިާ ނުހެދިާ ރަށްތައްާ ދޫކޮށްފައިވ ާ  875ސަރުކ ރުންާ

އެދ އިރ އިންާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގނަުއމުންާ މ ކެޓަށްާ ހުޅުވިާ އިތުރަށްާ ރަށްތައްާ ހުރިާ ނުހުޅުވިާ

ާ އިންޑްސްޓްރީންާ އ މުޓުއަރިޒަްމެގާ ނޫނީާ ފައިސ ާ ކޮންމެލިބޭާ ާދަނީާ ާޮގތެއްަގއިާާ ވިޔަސްާާާ

އެާ އެހެންކަމުން،ާ ަމސައްކަތްާާއިތުރުެވެގންދ ނެ.ާ އެބަާ އެކަމަށްާ ބ ރެއްއަޅ ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކަމަށްާ

ަގއިާވިދ ޅުވެފައިާއެބައޮތްާާނުންވަނީާބަޖެޓުެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭާއިކުރަންޖެހޭ.ާދެންާއެއ 

 880ވަރަށްާކުރުކުރުާމުއްދަތެއްާދެއްވ ފައިާމިހިނގ ާމަހުެގާތެރޭަގއިާއެބަޖެހެއޭާތަފ ތުާތިންާވައްތަރެއްެގާާ

ބޭނުންވ ާޤ ނޫނުާާާާމިއަންނަޓެކްސް ބޭނުންވ ާތިންާވައްތަރެއްެގާޓެކްސްާނެުގމަށްާ އަހަރުާނެުގމަށްާ

ާާ މިމަހުތެރޭަގއި އަދިާ ފ ސްކޮށްާ ތެރޭަގއިާ މިބަޖެޓްާާާކުރެވޭނެތަންފީޒުާމިމަހުާ ެއީއާ ވުމަކީާ ޮގތެްއާ

ލި ބޭނުންވ ާ މިބަޖެޓަށްާ އެހެންނޫންނަމަާ ކަންތައް.ާ ކުރެޭވނެާ ހަމަާ ކަމަށްާާާބޭނެފޫބެއްދުމަށްޓަކައިާ

އ މު މަޖިލީހަށްވެސްާއަދިާާާދަނީާނުލިބޭނެލަފ ކުރައްވ ފައިވ ާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ކަމަށްާވިދ ޅުވެފަިއވޭ.ާ

މިބަޖެޓްެގާ އަހަރުާ ިމއޮތްާ ކުރިއަށްާ މިފެށޭާ ކުރަންއެބަޖެހޭާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ބޮޑުާ  885ސަރުކ ރަށްވެސްާ

އ މުކަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކަިއާ ހޯދުމަށްޓަކައިތައްތައްާ އެހެންކަމުންާދަނީާ މަސައްކަތް.ާ ކުރަންޖެހޭާ ާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިޝ ރ ތެްއާނުލިބެއޭާއެއްވެސްާކަހަލަާިއޝ ރ ތެއްާާ

އަވަހަކަށްާާ ވީހ ވެސްާ އެހެންކަމުން،ާ އައިކަެމއް.ާ ހުށަހެޅިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިބިލުތައްާ ނެތްާ ލިބިފައެއްާ

ހުށަހަޅުއްވައި ހަމައެހެންމާެާދެއްާާމިބިލުތައްާ އަދިާ ދެކެން.ާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ އެއީާ ވުމަކީާ

ާާފ ހަަގކޮށްލަންާމިއަހަރުެގާތެރޭަގއިާޓެކްސްއާ   890ބެހޭާބިލެއްާވަރަށްާބޮޑުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެވިފަިއާާއި

މަސައްކަތްާާ ިމާ ހަމަގައިުމވެސްާ އެީއާ ޖެހުންާ ެގންދަންޖެހުނުާ އަނބުރ ާ މަޖިލީހުންާ ވަނިކޮށްާ
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ާާދެވަނަފަހަރު އ ދެ، ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހުނުާ އ މުާ ބޮޑުދެންާ ާދަނެީގާ

އަހަރަށްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ މިއަހަރުާ ވަނީާ އެބަިއާ ޑިއުޓީާ ނޫނީާ ޓެކްސްާ އިމްޕޯޓްާ ބަލ ލ އިރުާ ބަޔަކަށްާ

ފަސޭހަ ަގބޫލުކުރަންާ މ ބޮޑަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންނަމަވެސްާާކުޑަވެފައި.ާ ނޫން.ާ އެީއާާކަމެއްާ ާ،

 895ކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުެގާއުފެއްދުންތެރިކަންވެސްާއިތުރުވ ނެާިއޤްތިޞ ދުވެސްާރަނަގޅުވެެގންާއަންނ ނެާ

ކުރިއަރަމުންާ ބޮޑަށްާ އިންޑަސްޓްރީވެސްާ ޢިމ ރ ތްކުރުމުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ

ިގނަވެާ އެްއޗެތީެގާ އެތެރެކުރެވޭާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާ އޭގެާއަންނ ނެ.ާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ެގންދ ނެ.ާ

ކަމަށް.ާއެހެންނޫންކަމަކަށްާާާވަންޏ ާކުޑަެވެގންދ ނެާާކަމަށްާާޮގތަށްާއޮެވއްޖެާާޑިއުޓީވެސްާމިހ ރުާމިއޮތް

ނުކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމއަންނަާއަހަރުެގާމިާޑިއުޓީާކުޑަެވެގންދ ކަމަށްާާާބޫލެއްާށްާަގއަޅުަގނޑަކަ

ދެާ އެބައޮތް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާފ ހަަގކުރެވިފައިާ ދިރުވަންޖެހޭާއ މުންާ ދ އިރ ތަކެއްާ އެާ ހޯދ ާ  900ދަނީާ

ައޅުަގނޑުމެންާާ މިއަހަރުަގއިެވސްާ ދަނޑުވެރިކަން.ާ މަސްވެރިކަމ ިއާ ެއީއާ އެބައޮތް.ާ ދ އިރ ެއއްާ

ނޫނީާ އިންޑަސްޓްރީައކީާ މަސްވެރިކަމުެގާ ވިދ ޅުވިާ ހުށަހަޅުއްވަމުންާ ބަޖެޓްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިއަ އަހަރުެގާާސިނ ޢަތަކީާ އަލ މ ތްތަްއާ ޭއެގާ އަދިާ ރަނަގޅުވެެގންދ ނެޭއާ ފަހުކޮޅުަގއިާ ހަރުެގާ

ވިދ ޅުވެފައިޭވ.ާ ބަޖެޓްަގއިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މަޖިލީހަށްާ މިާ މިތަނަށްާ މަހުަގިއާ މ ޗްާ ކުރީކޮޅުަގއިާ

ާާ  905ދަނީއެއްާނުލިބިާނޫނިއްޔ ާނެެގޓިްވާާއ މުއެހެންނަމަވެސް،ާއަހަރުާނިމިެގންާމިދަނީާމިާސިނ ޢަތްވެސް

އަހަރުާްގ މިޮއތްާ ކުރިއަށްާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއި.ާ އިންޑަސްޓްރީއެްއެގާ ދަްއކ ާ ރޯތެއްާ

މިކަމަށްާރަނަގޅަށްާވިސްނ ާމަސްވެރިންނަށ އިާއަދިާއޮޑިެވރިންނަށްާމިކަންތައްާކުރުމަށްާނިކުމެާތިބިާ

ާއަދިާމަސްވެރިކަންާާޮގތަށްާދަނޑުވެަެރިކަމ އިާާމީހުންނަށްާމިާމަސައްކަތްާމިާއިންޑަސްޓްރީާދިރުވޭނެ

ތަނަަވސްވ ނެ ަމުގާ ކަމެކޭ.ާާާާކުރެވޭނެާ މުހިންމުާ ެއއީާ ދިއުމަކީާ ބައްޓަންވެެގންާ މިބަޖެޓްަގއިާ ޮގތަކަށްާ

އަހަރުތަކުަގިއާ ކުރީާ މިކަންތައްވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  910މިއީާ

ާާ ހެކިތައްެވސް ޭއެގާ ފ ޅުވެާ ވަނީާ މިކަމަށާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ އެހެންކަމުން،ާ ެއބަހުރި.ާ

ކުރެަެވިއްޖެ މަސްވެރިކަމ ިއާާާާކަމަށްާާއިންވެސްޓެއްާ ރ އްޖޭަގއިާ އަދިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ

އ ދެ،ާާކަމެއް.ާާާާދަނޑުވެރިކަންާކުރިއެރުވޭނެއޭ.ާއެހެންކަމުން،ާމިކަމަށްވެސްާބ ރުއެޅުވުންާެއއީާމުހިންމު

ބަލައި އެާބެޖެޓަށްާ ާާލ އިރުަގއިާ އަހަރުތަކ ިއ އެހެންާ މިބަޖެޓުބައޮތްާ ޮގތަކަށްާ އެބަހުރިާތަފ ތުާ ަގިއާ

އ  ޕްރޮޖެކްޓްާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގާ ނެތްާާއިތަރައްޤީެގާ  915ާ.ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްާ

ެއާާ ނޫނީިވއްޔ ާ ބ ކީާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގާ ކުރީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނީާ ޚަރަދުކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ

ދަންނަވ ނީާޕްރޮޖެކް ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަހުރި.ާ ހުށަހެޅިފައިާ ބައިތައްާ ހުރިާ ނުވެާ ޓުންާ

ެގންދަަވނީާޕަބްލިކްާާާކުރަނީާޕްރޮޖެކްޓްތައްާކުރިއަށްާާމިހ ރުާބޮޑަށްާސަރުކ ރުންާކަންތައްތައްާބައްޓަން
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މި ދަށުންކަމަށްވ ތީާ ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަންެގާ އަދިާ ޕ ޓްނަރޝިޕ އިާ މިާދ ާާޕްރައިވެޓްާ އިރ ތަކުންާ

ނުހިންގ ނެ މަޝްރޫޢުތައްާ ާާާާތަރައްޤީެގާ ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގކަމެްއާ އެހެންނަމަވެސް،ާާދަންނަވ ކަށްާ ާ.920 

ކޮންޮގތަކަށް ހިންގ ނީާ ޕްރޮޖެކްޓެއްާ ަވކިާ ސ ފުނުވ ތީ.ާާާކަނޑައެޅިެގންާ މުޅިންާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެއްާ

ޕްރޮޖެކްޓެއްާާ ތަރައްޤީާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާާާާހިންގ ނެއެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށްާ

ބޮޑަށްާަގ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް.ާ ބައެއްާ އެބަހުރިާ ބަޖެޓުަގއިވެސްާ ބޫލުކުރެވޭ.ާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ،ާއަޅުަގނޑަށްާއަދިާވަުގތުާއެބައޮތްތޯ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންވޭާ

ދ ިއރ  ނިސްބަތްވ ާ ބެހާާއަޅުަގނޑުެގާ މާިާަޭާާއ އިާ ތިންރަށްާ ހިމެނޭާ ދ އިރ ެގާ ެވލިދޫެގާ  925ޮގތުން.ާ

ތިންރަށަށްާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގާމިހ ރުާހިނަގމުންދ ާޕްރޮޖެކްޓްތަކުަގއިާެއްއވެސްާޕްރޮޖެކްޓެއްާހިންިގފައިާ

ާާ ވެލިދޫެގާޚ އްޞަނުވ ކަން. ވެލިދޫ.ާ ރަށަކީާ އުޅޭާ މީހުންާ ިގނަާ އެންމެާ އަތޮޅުެގާ ޮގތެއްަގިއާ ާ

ނިޒ މެއްާާާހަލ ކުވެާފަނ ވެާފުނޑުފުނޑުވެފައި.ާއަދިާހަމައެހެންމެާނަރުދަމ ބަނދަރުވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާގ އިމު ވ ހަކަާ ކުރަމުންދ ާ މަސަްއކަތްާ ކޮންސަލްޓެންސީެގާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

ކަންތައްތަްއވެސްާާ އެހެންާ ބައެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ތަރައްޤީއަށްާ ރަށުެގާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ  930އަޑުއިިވެގންދޭ.ާ

ފ ހަަގކުރެޭވ.ާާާވ ހަކަ އަޅުަގނޑަށްާ ނުދ ކަންާ ކުރެވިެގންާ އަދިާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ދެކެވިފައިާ

ަގއިާފެންނަންާއޮތުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާބަޖެޓުާއެހެންކަމުން،ާމިާކޮންމެވެސްާތަނެއްަގއި

ބޭނުންވ  ރަށެއްކަުމަގިއވާ ާާއެދޭކަމެއްާ ދެވަނަާ ދ އިރ ެގާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ހޮޅުދޫގައި،ާާކަމެއް.ާ ާ

އްލުނުވެާއެބައޮތް.ާެއއްާމައްސަލަައކީާރަށުެގާމެދުަގިއާާހަާހޮޅުދޫަގއިާވަރަށްާޒަމ ންވީާދެާމައްސަލައެއްާާ

އޮވޭާހަފެންބޮޑުވ ާސަރަ ދ ާާާ،އްދެއްާ މުޅިންާ އަދިާ ހައްއެތަނަށްާ ހަމައެހެންމެާއިމީާ އަދިާ ނައުމ އިާ  935ލެއްާ

ާާ ެގތަކަށް ހުރިާ ދީފައިާ އަތިރިމަތީަގިއާ ވަރަށްާ އެެގތަކަށްާާރަށުެގާ ސަބަބުންާ ިގރުުމެގާ ރަށްާ ރ ޅުއަރ ާ

ާާ މިކަން މައްސަލަ.ާ ނޫޅެވޭާ ީމހުންނަށްާ އެތަންތަނުަގއިާ އެތަނުަގއިާހަރ ޅުއަރ ތީާ އްލުކުރުމަށްޓަކަިއާ

އެހެނާްާހި އަދިާ އޮފީހުންާ ރަށުެގާ އަދިާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ރަށުެގާ ލުަމށްޓަކައިާ ތޮށިަގނޑެއްާ މ ޔަތުެގާ

ާާ ބޮޑު ވަރަށްާ މެދުވެރިކޮށްވެސްާާފަރ ތްތަކުންވެސްާ މަޖިލިސްާ މިާ އަދިާ ސަރުކ ރ ިއާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

އަދި އެބަެގންދޭ.ާ ހައްާާކުރަމުންާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ނެތްމިކަމަށްވެސްާ ފެންނަންާ އަލ މ ތެއްާ  940ާާލުވުމުެގާ

ެއކުާދަންނަވ ލަން.ާދެންާއޮތީާއެންމެާކުޑަރަށަކީާފޮއްދޫ.ާފޮްއދޫއަކީެވސްާާއިާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާހިތ މައާ 

ާފުރަންާދަތި....ާާލަފ 

ާ

ަގއިާފުރުޞަތ11:00ާާާުއެކުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާާއިާވުމ 10:30ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ބ ކީ އަދިާ އެހެންވީމ ،6ާާާާއަރުވ ނަން.ާ އެބައޮތް.ާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރެުގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  945މިނެޓްާ
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ންާއަރުވ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާވެލިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަަަތްތެރިާެމންބަރުާޢަލާީާއެފުރުޞަތުާއަޅުަގނޑުާފަހު

ާާ ފުރުޞަތު ނިންމެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ފުރުޞަތ11:00ާާާުާމުޙަންމަދުެގާ ދެންާ އެރުވުމަށްފަހުާ ަގއިާ

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ނ ޒިމައަރުވ ނީާ ދެކުނުާމުޙަންމަދުާ ަގލޮޅުާ އެއަށްފަހުާ ށްާ

ލޫފްާެއއަށްފަހުާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޚްެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަދ އިރ 

ވައްސަލ މް މެދުކަނޑ ލ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ  950ޢަލައިކުމްާާާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

 .ާާހޫވަބަރަކ ތުهللاާވަރަޙްމަތު

ާ

ިށ11:11ާްނ10:30ާާާްންޓަވަލްާއާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ މިފަށަނީ.ާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ާ އަޅުަގނޑުާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ  955ހުސްވަުގތުކޮޅަށްާ

ހުންނެވިާ ދަްއކަވަންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޖެހުނުއިރުާ ހުސްަވުގތުކޮޅުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ

ާާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ މެންބަރުާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ މުޙަންމަދަށް މިނެޓްއިރުެގ6ާާާާޢަލީާ

ާފުރުޞަތެއްާއަރުވަން.ާ

ާ

ެގންދިޔައިރުަގިއާާާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ ދަްއކަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  960ާއ ދެ،ާ

ވ ލިން.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީ.ާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާރަށްތަކ އިާބެހޭާޮގތުންާއޭރުާއަލިއަޅުާމުޙަްނމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މިާއަޅުަގނޑުާދ އިރ ަގއިާހިެމނޭާފޮއްދޫއަކީާލަފ ފުރަންާވަރަށްާދަތިާއަދިާކުޑަާއަބ ދީެއއްާއޮތްކަމުަގއިާާ

ވީނަމަވެސް.ާއެހެންކަމުންާެއކަމަކީވެސްާމިާބަޖެޓްަގއިާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާކޮންމެެވސްާދިމ އަކުންާ

ފަ ލަފ ފުރުންާ މުހިންމާުާއެމީހުންެގާ ދިމ ވެދ ނެކަީމާ ެއއީާ ޮގތެްއވުމަކީާ ކަހަލަާ ސޭހަވެެގންދ ނެާ

 965ކަމެއްކަުމަގއިާދެކޭތީާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާމިާބަޖެޓްާޚަރަދުާ

އެހެންނަމަވެސްާ، ކަނޑ ލ .ާ ވަޒީފ އިންާ ުމވަްއޒިފުންތަކެްއާ އެބަޮއވޭާސަރުކ ރުެގާ ޮގތުންާ ާާކުޑަކުރުުމެގާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވި.ާ ވ ހަކަާ ހަމަޖެހޭާ ޕެކޭޖްތަކެއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އެމީހުންނަށްނަށްާ

ދޭންޖެހާޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވ ޮގތަކީާ ވަކިކުރުމުންާ މުވަްއޒަފުންތަކެއްާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާ ޚަރަދުާ

ދިމ ވ ނެ.ާއެހެ ފުރިހަމައަށްާނުދެވޭޮގތްާ އެންމެާ ދުނުމުަގއިާ އެީއކީެއްއާއެކަމަށްާާޚިދުމަތްތައްާ ންކަމުންާ

 970އޮތްާހައްލެއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާނުދެކެމޭ.ާދެންާދަންނަަވންާބޭނުންވަނީާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާާ

އެއީާާ ހިމެނުމަކީާ ބަޖެޓްަގއިާ މިާ ޖެއްސުމަށްޓަކައިާ ހުރިވަރަށްާ އިހުާ އިނ ޔަތްތައްާ އ އިާ މުސ ރަާ

ކަމެއްކަމު މުހިންމުާ ވަރަށްާ ކަމެކޭާ އެދޭާ ދެންާއަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ ވ ތީާ ަގއިާ
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ބަޖެޓުންާާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެްއޗެްއާ ޚިދުމަތ2010ާާާްއަޅުަގނޑުާ އަހަރުާ ވަނަާ

ެއޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާޞިއްޙީާ ޮގތުން.ާ ދިނުމަށްޓަކައިާރޭވިފަިއވ ާޕްރޮްގރ މުތަކ އިާބެހޭާ

ބޮލަކަށްާދުވ ލަކަށްާާާާދ އިރ .ާޙަޤީޤަތުަގއިާޞިއްޙީާދ އިރ އަށް  975ކަނޑައަޅުްއވ ފަިއވ ާބަޖެޓުންާމިޖެހެނީާ

11ާާާާ ރަށުަގިއ196ާާާާރުފިޔ .ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާމިއީާކުޑަާއަދަދެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެއީ

މަރުކަޒުތަކ އިާާ ޞިއްޙީާ ހޮސްޕިޓަލުތަކ އި،ާ އަތޮޅުާ ހޮސްޕިޓަލުތަކ ިއ،ާ ރީޖަނަލްާ އުޅޭއިރުަގިއާ މީހުންާ

ޕޯސް އިންދިރ ގ ދީާހެލްތްާ ހޮސްޕިޓަލުާ މަރުކަޒީާ މިާ ޭއެގއިތުރަށްާ އަދިާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ޓްތައްާ

ބަޖެޓެއްާާ ކުޑަާ މިއީާ ދ އިރުަގއިާ ޚަރަދުތަކެއްާ ފުދޭވަރެްއެގާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ހޮސްޕިޓަލްާ މެމޯރިއަލްާ

ހިނަގމުން މިާ ޕްރޮްގރ މުާ މިާ އ ދެާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އެވ ހަކަާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ  980ދާ ކަމުަގއިާ

ސަރުކ ރުެގވެސްާއަދިާހަމަާެއހެންމެާވަރަށްާިގނަާވަރަށްާބޮޑުާއަހަންމިއްޔަތެއްާދެމުންާެގންދޭާބޭސްާ

ރަށްރަށުަގިއާާ ޚިދުމަތްތައްާ ޞިއްޙީާ ޭއެގދަށުންާ އ ދެ،ާ ނައްތ ލުން.ާ ސަލ ންޖެހުންާ ސިޓީއަށްާ

ާާ އެ އަބަދުވެސްާ އިތުރުކުރުމ އިާ ޚިދުމަތްތައްާ އެލިބޭާ ހަަމާ އަދިާ ޚިދުމަތްތަކެއްާރަނަގޅުކުރުމ ިއާ

ކަމެއްކަމުަގިއާާ ކުރަންޖެހޭާ ފުއްދުމަށްޓަކައިާ ވަޢުދުާ މިދެންނެވިާ މިއީާ ހެދުމަކީާ ޮގތަށްާ ލިބެންހުންނ ނެާ

ލިބޭނެާ ބޭސްާ ރަށެްއަގއިާ ހުރިހ ާ ރަށްރަށުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  985ދަންނަވަން.ާ

އެހެން ނުޖެއްސޭނެ.ާ ހަމައެއްާ ކުށްލިއަކަށްާ ހިސ ބަކުންާއިންތިޒ މެއްާ އެއްާ ކޮންމެެވސްާ ނަމަވެސް،ާ

ވަރެްއަގިއާާ ކޮންމެެވސްާ އަބަދުެވސްާ އެބަޖެހޭާ މިކަންތައްތަްއާ ެގންދެޭވނީ.ާ ކުރިއަށްާ ފަށައިެގންާ

ހިފެހެއްޓިފައިާހުންނަޮގތަކަށްާމިާޚިދުމަތްތައްާރޭވެން.ާމިސ ލަކަށްާރީޖަނަލްާހޮސްޕިޓަލެއްަގއިާނޫނީާާ

ާާއަތޮޅުާހޮސްޕިޓަލެއްަގއިާއެތަނެއްގަާ ވަނީވިްއޔ 2ާާާއިާޑޮކްޓަރެއްާނޫނީ ތިބެންޖެހޭާކަމަށްާ ޑޮކްޓަރުންާ

ހޮސްޕިޓަލެއްަގިއާާ އަތޮޅުާ ކަހަލަޮގތަކަށްާ މަދުނުވ ާ ެއއަށްވުރެާ ޮގތެއް.ާ ތިބޭނެާ ެއވަރަށްާ  990އަބަދުވެސްާ

ސްޓޭންޑެޑްެގާާ އެާ ވަންޏ ާ ހުންނަކަމަށްާ ޑޮކްޓަރެއްާ އަންހެނުންެގާ ޑޮކްޓަރަކ އިާ ކުޑަކުދިންެގާ

ބަްއޓަންވެެގންާާބެލެހެއްޓެމުން ބަޖެޓްާ މިޮގތަށްާ ކަމެކޭ.ާ މުހިންމުާ ެއއީާ ހެދުމަކީާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ދ ާ

ވަރަށްާ އަހަރުަގިއެވސްާ މިދިޔަާ އެހެންާ ހަމަާ އަދިާ ދެކެން.ާ ކަމުަގއިާ ކަމެްއާ މުހިންމުާ އެއީާ ދިއުމަކީާ

.ާއިންސްޕ ެގާާމުހިންމުާކަމެއްާދެވުނުާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާހެލްތްާއިންޝުއަރެންސްާދިނުމަށްޓަކައި

އަރިހުންާ ަވޒީރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެބަޮއތް.ާ ހިމެނިފައިާ  995ބަޖެޓުަގއިާ

ހެލްތްާ މީހުންނަށްާ ކިތައްާ ހިމަނުްއވ ފައިވަނީާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

އެބަވޭ ކަނޑައެޅިފައިާ ބަޖެޓެއްާ ބޮޑުާ މިާ އެއީާ ދިނުމަށްތޯޭއ.ާ މިާއިންޝުއަރެންސްާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.

ބޮޑުާ އެންމެާ ރ އްޖޭެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދިާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެވ ހަކަާ

ބޮޑުތަނާްާ މިދިޔަާއަހަރަށްވުރެާމިއަހަރުާވަނީާވަރަށްާ ބަޖެޓްާ ހޮސްޕިޓަލުކަމުަގިއވ ާއަިއ.ޖީ.ެއމް.އެޗްެގާ
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%ާ ހ 27ކުޑަވެފައި.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ފަރ ތުންާ އައި.ޖީ.ެއމް.އެޗްެގާ ދަތިކަންާ.ާ ބަޖެޓްެގާ  1000މަކުރައްވ ފައިވޭާ

ރޯގ ެއްއާާ ނުރައްކ ތެރިާ ވަރަށްާ ރ އްޖޭަގއިާ މިދަނީާ މިހ ރުާ މިފަދަާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިވަރުންާ

ސަލ މަތްވުމަށްޓަކަިއާާ އެކަމުންާ ކަމަކީާ މުހިންމުާ އެންމެާ ފެށިެގންދ އިރުަގއިާ ފެތުރިެގންދ އިރުަގއި،ާ

ނަގޅަށްާދޮވެާސ ފުކޮށްާބެހެއްޓުންާއަބަދުެވސްާކޮންމެާއެންމެާމުހިންމުާކަމަކަށްާއޮންނަނީާއަތްާރަ

ދެވޭނެާ ސައިބޯނިކޮޅެްއާ އަތްދޮވެލަންާ ޮގސްފަިއާ ފ ޚ ނ އަށްާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާ އިރެްއަގިއވެސް.ާ

ބަޖެޓްާ މިތަނުެގާ އެހެންކަމުންާ ދެރަކަމެއް.ާ ވަރަށްާ އެއީާ ނެތުންާ ދަތިކަމުންާ ބަޖެޓްެގާ  1005މިންވަރުވެސްާ

ާާ ބައްޓަންކޮށްެގންާާކުޑަކުނުކުރުްއވ  ބަޖެޓެއްާ ޮގތަކަށްާ ދެވޭކަހަލަާ ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިތަނުންާ

ވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނީާ ދެކޭާ މުހިންމުާކަމެއްކަމުަގއިާ ެގނައުމަކީާ

ާާ ޝްރޫޢު.ާރަށެްއެގާބަނދަރުާހެދުމ އިާއަދިާހަމަާބިންާހިްއކުމުެގާމ3ާާަބޭރުެގާލޯނުެގާއެހީާއެބައޮތް

ރަށް.3ާާާކޯޓުެގާދަށުންާއެބަވޭާެއ421001ާާވަރަށްާބޮޑުާބަޖެޓެއްާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވޭ.ާިމއީާބަޖެޓުެގާާ

 1010ރަށެއްތޯއޭާމ3ާާާިޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާމިއީާކޮންާާާާއެހެންވީމ ،

3ާާާާ މުހިންމުާކަމެއްކަމުަގއިާދެކޭާވ ހަކަ.ާާާާރަށެއްކަންާސ ފުކޮށްދެއްވުމަކީާއެއީާވަރަށ3ާާްރަށަކީާކޮން

ާާ ބަޖެޓް މިހިނގ ާ މިހ ރުާ މިއަހަރުާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވަނ2009ާާާާަދެން،ާ

މ ލާީާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭނުންވ ާ އެހީއަށްާ ޚ އްޞަާ ދިޔައިރުަގއިވެސްާ ފ ސްވެެގންާ ބަޖެޓްާ އަހަރުެގާ

ނަށްާހެލްތުާއިންޝުއަރެންސްާޕެކޭޖެއްާތަޢ ރަފުކޮށްާއިނ ޔަތެއްާދިނުމ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާއެމީހުން

ބަޖެޓްަގއިާ ިމާ އެހެންކަމަށްވ އިރުަގއިާ ކަމެއް.ާ ފ ސްކޮށްފައިވ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ އެއީާ  1015ހިންުގމަކީާ

ބޭނުންވާ  ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ އޮތީ.ާ ކުރަްއވ ފައިާ ރިޔ ޢަތްާ ކިހ ވަރެއްތޯާ މިކަންތައްތަކަށްާ

ސްާައޅުަގނޑު.ާކުރިންާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިާޮގތަށްާމިާބަޖެޓަކީާއަޅުަގނޑަށްާާކަމެއް.ާއ ދެ،ާކުރިންވެ

މިާ ކޮމިޓީއަށްާ ބަޖެޓްާ އެހެންކަމުން،ާ ނޫނޭ.ާ ބަޖެޓެއްާ ކަހަލަާ ހިތްހަމެޖެހޭާ ފުރިހަމައަށްާ މިާ އެންމެާ

އަދި ދެވޭނެާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރ އިރުަގިއާ ދިރ ސ ާ ާާބަޖެޓްާ

ބަޖެޓްާ މިާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ދެވޭނެާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ ހުރިވަރަކުންާ ފޯރުންތެރިކަންާ  1020އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބަޖެޓްަގިއާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އެދޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެއއީާ ެގނައުމަކީާ ފްލޯއަށްާ ބައްޓަންެވެގންާ

ޑުާބޭނުންވޭާމިާބަޖެޓަނާީާހިމެނިފައިވ ާހުރިހ ާކަމަކ ާއިންކ ރެއްާނުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނ

ވެެގންާާ ބަޖެޓަކަށްާ ކަހަލަާ ލިބޭާ ތަރަްއޤީއ އިާ ކުރިއެރުމ އިާ ޞިްއޙަތެއްަގއިާ ދުޅަހެޔޮާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ދިއުމަކީާެއއީާައޅުަގނޑުާއެދޭާޮގތްކަމަށްވ ތީާއެާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތުެގާަވުގތުެވސްާމިހ ރުާ

ބޮޑަށްާޝު ވަރަށްާ އެްއކޮށްާ ހަމަާހަމަވެފައިވުމ އިާ އަދިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައިސަށ އިާ ދަންނަވަމުންާ  1025ކުރުާ
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ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދައ2010ާާު`.ާ އަހަރަށްާ ލަފ ކުރާ ވަނަާ ާލަތުންާ

 1030ބަޖެޓްާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިެގންާމިާމަޖިލީހުންާޤ ނޫނީާޮގތުންާމިާމަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާހުރިހ ާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެއަށްާާ ހުށަހަޅ ާ ފ ސްކުރަންާ ނުވަތަާ ފ ސްކޮށްދިނުމަކީާ ބަޖެޓްާ ދައުލަތުެގާ މެންބަރުންވެސްާ

ެގ އަދިާ އެނޫންޮގތަކުންާާތ އީދުކުރުމަކީާ އަދިާ ނަަމވެސްާ ެއކީަގއިާ އިޞްލ ޙ އިާ ބޭނުންވ ާ ންނަންާ

ނަމަވެސްާމަޖިލީހުެގާބަޖެޓްާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޖެހޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނީޮގތުންާ

ބެހޭާ ބަޖެޓ އިާ ހެޅިެގންއުޅޭާ މިާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކަމެއް.ާ ލ ޒިމުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މެންބަރުނާްާޮގ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެކިާ ޝުޢޫރުާ ތަފ ތުާ ތަފ ތުޮގތަށްާ ދެކެވުމުންދ ިއރުަގއިާ ވ ހަކަާ  1035ތުންާ

ފ ޅުކުރަމުންާމިދަނީ.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިާބަޖެޓަކީާވަރަށްާރަނަގޅުާބަޖެޓެްއެގާޮގތުަގިއާާ

ދަ ދިޔަތަނުަގއިާ ޭވތުވެާ ސަބަބަކަށްވަނީާ އެއީާ ފ ހަަގކުރެވެނީ.ާ ބަޖެޓްާއަޅުަގނޑަށްާ އުލަތުެގާ

ބަޖެޓްާ ދައުލަތުެގާ ކޮންޮގތަކުންތޯާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ ރިޢ ޔަތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަށްވެސްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

މަންފ އެއްތޯ.ާާ ކޮންކަހަލަާ ކުރުވީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ކިހިނެއްތޯާ ައއީ،ާ ހުށަހެޅިެގންާ

ހިމެނިފަ ކުރީަގއިާ ބަޖެޓްަގިއާ ދައުލަތުެގާ ކޮންކަމެއްތޯާނުވަތަާ ކަންތައްތަކުެގތެރެއިންާ ދިޔަާ  1040އިާ

ބަޖެޓެްއާާ އަލަށްާ ސަރުކ ރަކުންާ އ ާ މިއަދުާ އެީއާ ނުކުރެވުނީ.ާ ހ ސިލުާ ކޮންކަމެއްތޯާ ހ ސިލުކުރެވުނީާ

ހުށަހަޅ އިރުަގިއާރަްއޔިތުންެގާހިތުަގއިާއުފެދޭނެާސުވ ލެއް.ާއެާސުވ ލުތަކުެގާޖަވ ބުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާކޮންމެާދ އިރ އަކުންާހޮވިފައިާތިބިާއަދިާއިންތިޚ ބުވެާވަޑައިެގންާތިއްބެިވާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގައި

މެންބަރުންވެސްާއެާސުވ ލުތަކ އިާރައްޔިތުންނ އިާހިއްސ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާރައްޔިތުންާއެާސުވ ލުތަްއާާ

ބަޖެޓުަގިއާާ މިާ މިއަންނަނީާ ސުވ ލަކަށްާ ބޮޑުާ އެންމެާ ވީމ ާ އެބަކުރޭ.ާ އަމ ޒުާ  1045މެންބަރުންނަށްާ

ހުރިާކަންތައްތަކަކީާާތަފު ދ އިރ އަށްާ ތިަމންނ ެގާ ތިމަންނ ެގާއަތޮޅަށްާނުވަތަާ ކޮބައިތޯާ ސީލުޮގތެްއަގއިާ

ޔަޤީނުންވެސްާ ކަންބޮޑުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސުވ ލަކީ.ާ ބޮޑުާ ެއންމެާ މިކުރެވޭާ ެއއީާ ކޮބައިތޯ.ާ

އެހެ ޮގތެއް.ާ އެދޭނެާ ައޅުަގނޑުާ ެއއީާ ވުމަކީާ ކަންތައްތައްާ ދ އިރ އަށްާ ންނަމަވެސް،ާާއަޅުަގނޑުެގާ

ކުރީާ ހަމަާ މިއޮތީާ ބެލިއިރުަގއިެވސްާ ކަންތައްތަކަށްާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ

އޮތީ.ާާ ހިމެނިފައިާ ބަޖެޓްަގއިާ އުސޫލުންާ ދައްކ ާ ބިލުާ ޭއެގާ ކަންތައްތަކެްއާ ކޮށްފައިހުރިާ  1050ސަރުކ ރުންާ

ސަރުކ  މިާ ބަޖެޓުންާ މިާ އެބަޖެހޭާ ަގބޫލުކުރަންާ ކޮންޓެކްޓްާއަޅުަގނޑުމެންާ ބިލުތަްއާ އެާ ރުންވެސްާ

ޖެހޭނެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދައްކަންާ ފައިސ ާ ކޮންކްރީޓަށްާ އެާ ފަރ ތްތަކަށްާ ހުރިާ ކުރެވިފައިާ



40 

 

ިމއޮތީާމިސ ލަކަށްާމިތަނުަގއިާވ ހަކަދެްއކެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާއެހެންވީމ ،ާމިާބަޖެޓްަގއިާކަންކުރެވިފައިާ

ާާ ތިނަދޫއަށް ގދ.ާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ނޫން،ާމެންބަރަކުާ ވ ހަކަ.ާ ކޮށްފައިހުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ

 1055ނެތްާކަމެއްކޮށްފައެއް.ާގދ.ާތިނަދޫއަކުންާމިާބަޖެޓުންާއަލަށްާެއވެސްކަެމއްާކޮށްފައެްއާނެތް.ާކޮށްފަިއާާ

ހުރިާކަންތައްތަކަކީާކުރީެގާސަރުކ ރުންާއިޚްލ ސްތެރިާކަމެއްާނެތިާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކަިއާާ

އަޅުަގނޑުާާކޮށްފައި އެޮގތުންާ ދައްކަން.ާ ބިލުާ ސަރުކ ރުންާ މިާ މިޖެހުނީާ ކަންތައްތަކެްއާ ހުރިާ ާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާޕޮލިސްާސްޓޭޝަންެގާމަސަްއކަތްާހުރީާކުރަންާފައްޓ ފައިާނުނިމި.ާހަމަާއެއ އެކީަގއިާާ

ފެށިފައިާ އިމ ރ ތެއްވެސްާ ޮއފީސްާ އެތަނުަގއިާ ޮގތުަގއިާ އިމ ރ ތެއްެގާ އ ާ މަރުކަޒުެގާ ނުނިމާިާާާޞިއްޙީާ

ފެށިފައިާ ހަމަާ އެބަހުރިާ މަސައްކަތްވެސްާ ސްކޫލެއްެގާ ޕްރައިމަރީާ ައޅ ާ އަލަށްާ އެއ ިއއެކީަގއިާ  1060ހަމަާ

ނުނިމި.ާހަމަާއެއ އިއެކީަގއިާފަޔަރެއްެގާމަސައްކަތްވެސްާެއބަހުރިާފަޔަރުެގާއިމ ރ ތެްއެވސްާއެބަހުރިާ

ކު އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަކަކީާ މިހިރަާ ނުނިމި.ާ ނެޯގޝިއޭޓްެވާާކުރަންފަށ ފައިާ ބަޔަކ އިާ ރަންޖެހޭނެާ

އަދިާބަޔަކ އިާެއްގރީމެންޓްކޮށްފައިާއޮތިއްޔ ާކޮންމެާސަރުކ ރެއްާައޔަސްާފަހަތުންާއަންނަާބަޔަކުެވސްާާ

އެކަންކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާދެން،ާމިާބަލަންާމިޖެހެނީާބަޖެޓުަގިއާކުރީަގއިާހިމެނިފަިއވ ާކަންތައްތަކަށްާީވާާ

 1065ނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާކަމެއް.ާތެދެންމެާތިނަދޫަގއިާވަރަށްާިގނަާފަހަރުަގއިާާކިހިނެއްތޯ.ާެއއީވެސްާއަޅުަގ

ބަޖެޓެއްަގއިާޖެހިާތިނަދޫާނަރުދަމ ާނިޒ މުެގާވ ހަކަެއއް.ާނުވިާއެކަެމއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާާ

ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނުމަކީ.ާ އެއްޗެްއާ ކޮންމެހެންާ ބަޖެޓްަގއިާ މިއަދުާ ނޫންާ މުހިންމެއްާ

ބަޖެޓުންާކަން މިާ އެބަލިބޭާ މަޢުލޫމަތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުރަން.ާ

ާާ ތިނަދޫެގާނަރުދަމ ެގާނިޒ މު މެދެއްހ ތެރޭަގިއާާهللاާބޭރުަގިއވެސްާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާމިއަންނަާއަހަރުާ

 1070ައޅުަގނޑުމެންާާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާފެށިެގންދ ނެކަމުެގާއުފ ވެރިާޚަބަރުވެސްާސަރުކ ރުންާއެބަދޭ.ާއެއީއޭ

ބޭނުންވ ާކަންތައްތަކަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުހިންމެއްާނޫންާބަޖެޓްަގއިާކަންތައްތަކެއްާހިމަނައިެގންާާ

ޙަޤީޤީާ އެީއކީާ ހެދުމަކީާ ބަޖެޓެއްާ ކުރުމަކީާ މަސަްއކަތްާ އޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާަގބޫލުކުރ ާކަމެއްާނޫން.ާާާރައްޔިތުންނަށްާމަންފ ކުރަނިިވާބަޖެޓަކަށްާނުވ ނެ.ާއެކަމަކީާ

ެވއްޖެްއޔ ާނުވަތަާބަޖެޓްަގއިާހިމެނޭާކަމެއްެވއްޖެްއޔ ާެއކަމެއްާރަްއޔިތުންނަށްާ ބަޖެޓްަގއިާޖެހޭކަމެއްާ

 1075އަހަރުަގއިާދިުގާބަޖެޓެްއާހަދައިެގނ30ާާާްކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާރައްޔިތުންނަށްާނުވ ާކަންތައްތައްާވޭތުވެދިޔަާާ

ހަދައި ބަޖެޓެއްާ އަޅުަގނޑުާާބޮޑުާ ައއީާރަްއޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކައޭ.ާ ކުރަމުންާ ެގންާކަންތައްތައްާ

މިާފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަމޭާދަރަނީެގާޮގތުަގއިާމުޅިާބަޖެޓްާބެލީމ ާރަނަގޅަށްާސ ފުވ ނެއޭ.ާމިާާ

18ާާާާމުޅިާބަޖެޓްެގާ% ހުަގިއާާއަހަރުާދުވ30ާާަޚަރަދުާމިކުރަނީާބަޖެޓްެގާދަރަންނަށޭ.ާއެއީާވޭތިވެދިޔަ

ވަޢުދުތަކުތެރޭަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީއޭާ މިޖެހުނީ.ާ އެކަންކުރަންާ އޮތީމަޭއާ ބޮލުއަޅުވ ފައިާ ދަރަނިާ
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 1080ދަރިންނ އިާދަރިންެގާދަރިންނަށްޓަކައިާމިާޤައުމުާސަލ މަތްކުރަންާއެބަޖެހެއޭ.ާމިާޤައުމުަގއިާކެމްޕޭނާްާ

ވިހ ާދަރިޔ ވެސްާއޮތީާދަރ ފަޭއ.ާއޭނަެގާާކުރަމުންާދިޔައިރުާއަޅުަގނޑުމެންާގޮވީމޭާބަނޑުަގއިާއޮތްާނުާ

18ާާބޮލުަގިއވެސްާދަރަނިާއެޅިފަޭއާމިއޮތީާއެކަންވެފައި.ާމިއޮތީާއެކަންވެފައިާމިއަދުެގާބަޖެޓްަގއިާާ%

ބަޖެޓްަގއިާ% އެީއ18ާާާާމުޅިާ ދަރ ފައި.ާ މިއޮތީާ ކުއްޖ ވެސްާ އުފަންނުވ ާ ނުވިހ ާ ކުރަންޖެހުނީާ ޚަރަދުާ

ާާ 11ާާާާމިދިޔަާނޮވެމްބަރު ިމއަހަރުެގާތެރޭަގއިާުއފަންވިާކުދިންވެސްާިމއޮތީާދަރ ފައި.ާެއއީާާެގާކުރީަގއި

އެބަޖެހޭ.ާ ބަލަންާ ދަރ ފައޭާ މިއޮތީާ ޤައުުމާ ވ ހަކައަކީާ ދިޔަާ ދަްއކަމުންާ ކުރަންާ  1085އަޅުަގނޑުމެންާ

ކޮންޮގތަކުންތޯާމިާބަޖެޓަށްވީާކިހިނެއްތޯާމިވީ.ާހަމަާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާމިތަނުަގއިާާ

ބަޖެޓްާާާވަޑައިެގންާ މިާ ދިޔަތަނުަގއިާ ވޭތުވެާ ބޭނުންވޭާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އިނުމ ިއއެކީާ

ޑެފިސިޓްެވެގންާދިޔައީާނުވަތަާބަޖެޓްާދަރ ފައިާއޮތީާކޮންޮގތަކުންާެވެގންތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާ

ންވެސްާބޭނުންވާ އެބަވޭާއެާމަޢުލޫމ ތުާހޯދަން.ާއެާމަޢުލޫމ ތުާހޯދުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުާހަމަާޔަޤީނު

ހުރިާ ފ ހަަގކޮށްފައިާ ރިޕޯޓްަގއިާ ޖެނެރަލްާ އޮޑިޓަރާ ނުވަތަާ މ ލިއްޔަތުންާ ދައުލަތުެގާ ކަެމކޭާ  1090އެއްާ

ކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑުމެންާމަޢުލޫމ ތުާލިބެންާއެބަޖެހޭ.ާކޮބ ހޭާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީަގއިާހުންނ ނާޭާ

ލިބިފަ މީހަކަށްާ ޚިލ ފަށްާ ަގވ ިއދ އިާ ޤ ނޫނ އިާ ބޭނުންކޮށްެގންާާރެކޯޑްތައްާ ބ ރެއްާ އޮތްާ އިާ

އެބަވޭ.ާާ ބޭނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަފުސީލުާ ލޯނުތަކުެގާ ދޫކޮށްފައިހުރިާ އޮފީހުންާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ރައްޔިތުންެގާާ ނުޙައްޤުޮގތުަގއިާ ބަޖެޓުންާ ތީމުޭގާ ބޭނުންއެބަވޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއ އެކީަގއިާ ހަމަާ

 1095ސ އިންާޤ ނޫނ އިާަގވ އިދ އިާޚިލ ފަށްާކޮށްފައިހުރިާޚަރަދުެގާމަންފ އެއްާނެތްޮގތުަގއިާބަޖެޓްާޖެހިާފައި

ފައިސ ާާ ިމާ ކަންތައްތަކޭ.ާ ބޭނުންވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ ބޭނުންއެބަވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަފުސީލުާ

ބަޖަޓަށްވެސްާާ މިާ އެނުގނީމ ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަންކުރިކަންާ ޮގތ ާ ހުރިާ ޚަރަދުކޮށްފައިާ

ާާ ވ ހަކަ ސަރވިސްެގާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސިވިލްާ ވ ހަކަެއއް،ާ ރަނަގޅުާ ފަސޭހަެވެގންދ ނެ.ާ ދައްކަންާ

ސަރވިސްެގާާ ސިވިލްާ ނުވަތަާ ވ ހަކަާ ކުޑަވ ާ ނުވަތަާ ވ ހަކަާ ކުޑަކުރ ާ މުސ ރަާ މުއްަވޒިފުންެގާ

މިާ ކަމެއް.ާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީވެސްާ އެބަދެކެވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ  1100ކުޑަކުރުުމެގާ

ިގނަ ސަރވިސްެގާާބަޖެޓްަގއިާ ސިވިލްާ ނުެވއޭާ ބޭނުމެއްާ ތިމަންނ މެންާ މިދަނީާ ދަްއކަމުންާ މީހުންާ ާ

މީހުންާކުޑަކުރ ކަށް.ާއެއްބައިާމީހުންާވ ހަކަާމިދައްކަމުންާމިދަނީާމުސ ރަާކުޑަކޮށްލ ފައިާބޮޑުާސިވިލްާާ

އެބަ ތަޖުރިބ ާ މިކަންާ ދުނިޔެާ އެބަޖެހޭާ ަގބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބޭްއވުމޭ.ާ ކުރޭ.ާާސަރވިސްއެއްާ

އެްއކޮށްެގންާާ ސަރވިސްެއއްާ ސިވިލްާ ބޮޑުާ މިޮގތަށްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ިމަވނީާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ

ކުރިތޯ.ާާ މަންފ ެއއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ިމޮއތީ.ާ ވެފައިާ ކަންކަންާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ކުރީމ ާ  1105ކަންތައްތައްާ

ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކ ރުާ ހިފެހެއްޓިދ ނެ.ާ ސަރުކ ރުާ ވ ހަކަެއއް.ާ އަންނަންާރަނަގޅުާ ސަރުކ ރުާ ޓަކައިާ
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އޮތްާއިންތިޚ ބަށްާއެމީހުންާއިންތިޚ ބަކަށްާވުމަށްޓަކައިާބޮޑުާސަރުކ ރެއްާެއކުލަވ ލުމަކީާއެީއާމުހިންމާުާ

ާާ ތިބި ޤައުމުަގއިާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމެއްނޫނ3ާާާޭކަމެއް.ާ މަންފ ކުރ ނެާ މީހުންނަށްާ ލައްކައެްއހ ާ

ާާ ހަމައެކަނި ތިބީާ ޤައުމުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑ32ާާާާުއެީއކީ.ާ ދެން،ާ ނޫނޭ.ާ މުަވއްޒިފުންނެއްާ ހ ހެއްހ ާ

އެބަދެކެޭވ.ާ ވ ހަކަާ ިގނައިންާ ވަރަށްާ މިތަނުގައިާ މިނިސްޓަރަށްާ ފިނޭންސްާ ބޭނުންވެާ  1110ސުވ ލުކޮށްލަންާ

ސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުަގިއާތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާމުސ ރަާކުޑަނުކޮށްާސިވިލްާސަރވިސްެގާީމހުންާއެކަނިާާ

.ާއަޅުަގނޑުާއެއަށްާޖަވ ބެއްާބޭނުންވޭާޢިްއޒަތްތެރިާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާމުސ ރަާކުޑަކުރިާވ ހަކަ

ެއބަހަދަމޭ.ާާ ދެކޮޅުާ އެކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަނީނަމަާ ކަމަށްާ ެއޮގތަށްވެއްޖެާ ެއކަންާ އެއީާ އަރިހުން.ާ

ކުޑަވެެގން މުސ ރަތަްއާ މުވަްއޒަފުންެގާ އެންމެހަިއާ ދައުލަތުެގާ ކަެމްއނޫނޭ.ާ ކުރެިވެގންވ ނެާ ާާއެީއކީާ

ނުވޭނެޭއ.ާާ ކުޑަެވެގންާ މުސ ރަވެސްާ މުަވއްޒަފުންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ނޫންޮގތަކަށްާ  1115ދ ހިނދުާ

އެނޫންޮގތަކަށްާއެކަންާވަނީނަަމާއެއަށްާރަނަގޅުާޖަވ ބެއްާައޅުަގނޑުމެނަށްާލިބުނީމ ާމިާބަޖެޓަށްވެސްާާ

ާާ މަޢުލޫމ ތު އަޅުަގނޑަށްާ ފަސޭހަެވެގންދ ނެ.ާ ދަްއކަންާ ވ ހަކަާ ޮގތުންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބިފައިހުރިާ

އެއީާާ މުސ ރަތައްެވސްާ އެންމެންެގާ ތިބިާ މަޤ މުތަކުަގއިާ ސިޔ ސީާ ދައުލަތުެގާ ވެއްޖެއްޔ ާ

% ވަނީާ މުސ ރަތައްާ އެާ ެވއްޖެއްޔ ާ މަޤ މުތަކެއްާ ހުރިާ ޢަްއޔަންކޮށްފައިާ 20ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

 1120މަާޢިއްޒަތްތެރިާފައިނޭންސްާދޭތެރޭެގާއަދަދަކަށްާކުޑަވެފައި.ާެއއީާދޮެގއްާކަމަށްާވަނީނ10ާާައަދިާ%

މިނިސްޓަރުާއެކަމަށްާސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވުމަކީާެއއީާައޅުަގނޑުާނުހަނުާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެކޭ.ާދެންާ

ާާ އެބައޮތޭ ބަޖެޓްަގއިާ މިާ އެބައޮތޭާ ބަޖެޓްަގއިާ މ65ާާާިމިާ އަދިާ މީހުންާ އުމުރުފުރައިެގާ މިާ އަހަރުާ

އަ ބޮޑުާ ޮގތުަގއިާ ޕެންޝަނެއްެގާ ޢ ންމުާ ާާދައުލަތުެގާ ރުފިޔ ެގ350ާާާާދަދެްއެގ މިލިއަންާ މަތީާ އަށްވުރެާ

މިތަނުަގިއާާ ކަމެއްތޯ.ާ ކުރެވޭާ ކޮންބަޔަކަށްާ އެީއާ ދެންާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ިމކަންާ އެބައޮތޭާ އަދަދެއްާ

މެންބަރުންނަށާްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ މެންބަރަކުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ  1125އިްއޔެަގއިާ

އަޅުަގ އެްއޗެކޭ.ާ ާާދޫކުރ ާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއި ދ އިރ އަކަށ77ާާާާްނޑުާ ކޮންމެާ ތިބިާ ހޮވިފައިާ ދ އިރ އިންާ

350ާާާާ ދޭތެރޭެގާެއދަދަކަށްާމިާފައިސ ާދޫކުރެވޭ.ާއެއީކީާަވކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވެެގނ400ާާާާްއ އި

އެްއާާވަކިާމީހަކަށްާބެލުމެއްނެތިާވަކިާކުލުނަކަށްާބަލަިއެގންާކުރ ކަމެއްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާެއނިގފަ

ނެތް.ާއެކަމަށްެވސްާޖަވ ބެއްާދެއްަވއިފިއްޔ ާރަނަގޅު.ާާެއއީާމިާބަޖެޓުަގއިާެއކަންާހިމެނިފައިވ ތީ.ާާ

ހަހ ސްާ ލައްކަާ އެއްާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ ކުޑަކަމަށްާ ފޯރުންތެރިކަންާ ދައުލަތުެގާ އެއ ިއއެކީަގިއާ  1130ހަމަާ

މި މިދިޔައީ.ާ ލިބިެގންާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހެލްތާްާމީހުންކަމުަގއިާ ދޭނެާ މީހުންނަށްާ

ތަކެތީެގާާ މުދަލ އިާ މިއީާ ހިމެނިފައިވޭ.ާ ބަޖެޓުަގިއާ މިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ތަޢ ރަފުާ އިންޝުއަރެންސްސެއްާ

ހެލްތާްާ މީހުންނަށްާ މިާ ަގބޫލުކުރަން.ާއެއީާ މަދުެވެގންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ ހަމަހަމަޮގތެްއަގއިާ އަުގާ
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ންކޮށްފިާކަމަށްވަނީނަމަާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާބޭސާްާއިންޝުއަރެންސްާސްކީެމއްަގިއާދައުލަތުންާމިކަ

މުހިންމާުާ ހިމެނިފަިއވ ާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ެއއީާ ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައިާ އުސޫލުާ ޖެހުމުެގާ ސަލ ންާ  1135ސީޓީއަށްާ

ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީައކަށްާ ަވކިާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ ެއއީކީާ ަގބޫލުކުރަމޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ފިޔަވަޅެއްާ

ވަކިާ ނުވަތަާ އެކަމ ާާބަޔަކަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވަނީނަމަާ އޮތްކަމަށްާ ކޮށްފައިާ ބަލައިެގންާ މީހަކަށްާ ާ

ހިތ މަކުރަމޭ.ާއެކަންާއެކަންާެވެގންވެސްާނުވ ނެއޭ.ާއެއީާަވކިާކުލުނަކަށްާވަކިާނަސަބަކަށްާބަލައިެގންާާ

އެ އަޅުަގނޑުެމންާ ދެން،ާ ހިނގައްޖެއޭ.ާ އެކީަގއިާ މ ޒީއ އިާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ޒަމ ންާ ކަންާކަންތައްކުރިާ

ެއީއާާ ތިރިެވެގންދ ނެއޭ.ާ ައުގާ ފައިސ ެގާ ވުމުންާ މިޮގތަށްާ މިކަންާ ނޫނޭ.ާ ބޭނުމެއްާ  1140ތަކުރ ރުކުރ ކަށްާ

މ ލިއްޔަތުަގއި ދައުލަތުެގާ ޤައުމެްއަގިއާާާާސަބަބަކަށްވަނީާ އެްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ނުވަތަާ ފައިސ އެްއާ ހުރިާ

އުފެދޭކަމަ ތެރޭަގިއާ ޤައުުމެގާ ފައިސ ާ ިގނަާ އަދަދަށްވުރެާ ލިބޭާ އެޤައުެމއްާާޑޮލަރުާ ށްވަނީނަަމާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ެއކަންާ ވ ހަކައެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ހަލ ކުވެެގންދ ނެކަމީާ

ޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާމިހ ރުާވެެގންާމިއުޅޭާމައްސަލައަކީާދިމ ވެެގންުއޅޭާމައްސަލަައކީާމުސ ރައެްއާާ

ލިާ އ މްދަނީާ ދަޢުލަތަށްާ ނެތް.ާ އަބަދުވެސްާާކުޑަކުރެވޭކަށްވެސްާ ނެތް.ާ ހޯދައިދިނުމެއްވެސްާ  1145ބޭޮގތެްއާ

މަސައްކަތްކުރަމުންާމިދަނީާދަޢުލަތުންާބޮޑުާޚަރަދެއްކުރެވޭާމަެގއްާއޮތިއްޔ ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުނާްާ

ދޮރުތައްާ ހުރިހާ  ދޮރުާ ލިބޭާ އ މްދަނީއެއްާ ދަޢުލަތަށްާ ކުރުވަން.ާ އެކަމެްއާ ވަކ ލ ތުކުރަމުންދަނީާ

ވަ ސަރުކ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށާްާބަންދުކޮށްާ އެއީކީާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދަނީ.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އްޓ ލުމަށޭާ

ކަންތައްތަްއާާ ބަޖެޓުަގއިާ ނޫން.ާ ވ ހަކަދެކެވޭޮގތެއްާ ބަޖެޓަކަށްާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެއްަގިއާ އެންމެާ

އޮތްޮގތް ައއިސްފައިާ ބަޖެޓުތައްާ ކުރީަގއިާ މުރ ޖިޢ ކުރަމުންދ އިރުަގއިާ މިާ ބަޖެޓްާ  1150ާކުރަމުންދ އިރުަގއިާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ އެބައޮތް.ާ ހިސ ބެއްާ ތަފ ސްާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮތީާ އެބަޖެހޭ.ާ އަހަރ30ާާާުބަލަންާ

ނުވަތަާ އަހަރުާ ތިންހަތަރުާ އޮތްޮގތުންާ އައިސްފައިާ ބަޖެޓްާ މިޤައުމުެގާ މުޅިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ

ާާ މިޖެހެނީ މިބަލަންާ މިހ ރުާ ފޫބެދިފައި.ާ ބަޖެޓަކުންާ ނެތްާ ނޫނިްއޔ ާ މިކަންާތިންއަހަރުަގއިާ ކިހިނެއްތޯާ

މިވީ.ާކޮންޮގތަކުންެވެގންތޯާިމކަންާމިވީ.ާދަޢުލަތުެގާނުވަތަާމުޅިާޤައުމުެގާމުޅިާދުނިޔޭެގާމ ލިއްޔަތުާ

މިއީ އަިއއިރުަގއިާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ފެށިެގންާ ޒަމ ނުންާ އޮތްާ ތަނަވަސްކޮށްާ  1155ައޅުަގނޑުމެންާާާނުލ ހިކުާ

ާާ ާާއަހަރުާދ30ާާުހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެކޭާމިވޭތުެވދިޔަ އަހަރުާފިޔަވައިާެއހެންާހުރިހ 3ާާާާވަހުެގާތެރޭަގއި

އެބަވޭާ ކަށަަވރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބަޖެޓުންާ އެހެންވީމ ،ާ ދަރުވ ލ ފައޭ.ާ މިއޮތީާ ދަޢުލަތްާ އަހަރުާ

އެބަޖެހެޭއ2012ާާާ ކަށަވަރުކޮށްދޭންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިނިސްޓަރުާ އަންނައިރުަގއިާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ވ ހަ ޞައްޙަާ ރަނަގޅުާ ާާމިއީާ މި ސަލ މަތްވ ނެތޯ.2012ާާާކަެއއްތޯ.ާ މިޤައުމުާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

ބޭނުމެއްނުވޭާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅޭ.ާ ފުރިހަމަޭއާ އަޅުަގނޑަށްާ މިބަޖެޓްާ  1160އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަނީނަމަާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ދަރުވ ލ ކަށްާ ޤައުމުާ ހިމަނައިެގންާ ބަޖެޓުަގއިާ ދަރުވ ލ ކަށް.ާ ޤައުމުާ ބަޖެޓަކުންާ

ބަޖެޓްާބޭނުމެއްނުވޭ ސަރުކ ރުންާ ނިމިދިޔަާ އެންމެފަހުންާ އޮތީާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ާ.

ާާ ކުރަންތޯ.22ާާާހުށަހެޅިއިރުަގއި ކޮންކަެމްއާ ެއއީާ ވ ހަކަ.ާ އައިާ ބަޖެޓެއްާ ބޮޑުާ ބަޖެޓެއް،ާ ބިލިޔަންެގާ

ދުކުރުމަކީާއެއީާާމިޤައުމުަގއިާލިބޭާެއއްޗަކުންާނުބެއްދޭވަރުާނުވަތަާލިބޭާެއްއޗަކ އިާނުލިބޭވަރަށްާޚަރަ

މިޤައުމުެގާާ ނޫނޭ.ާ އެދޭޮގތެއްާ ޤަުއމުވެސްާ އެީއކީާ ނޫނޭ.ާ އުސޫލެއްާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ  1165އަޅުަގނޑުމެންާ

އެްއވެސްާާ އޮންނ ށޭ.ާ ޮގތުަގއިާ ޤައުމުެގާ ޤައުުމާ ނުދަރުވ ާ ޤައުމުާ ބަދަލުކުރީާ މިވެރިކަންާ ރައްޔިތުންާ

އަދި ހަދަިއެގންާ ބަޖެޓެއްާ މިޤައުމުާ ބޭނުމެއްނުވެޭއާ ޮގތްޮގތުންވެސްާާާާޙ ލެއްަގއިާ އެހެންާ އެނޫންާ

ދަރުވ ލ ފައިާާ ޤައުމުާ ޙީލަތުންާ މަކަރ އިާ ހަދައިެގންާ ބަޖެޓެއްާ ބޮޑުާ އޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އޮތީާ ޤައުމުާ އެބަދޭާ ހެކިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެބަވޭާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮންނަން.ާ

 1170ދަރަނީެގާޮގތުަގއިާދެްއކުމަކީާއެއ18ާާާާީބަޖެޓުެގާ%ާާ،ާމުޅ18ިދަރ ފައިކަން.ާއެއީާމިބަޖެޓުަގިއވެސްާ%

ާާ 5ާާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ޮގތެްއާނޫނޭ.ާތިޔަބޭފުޅުންާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރުާމި

އަހަރުާނިންމ ލ ފައިާދޫކޮށްލ ފައިދ އިރުާމިޤައުމުާދަރ ާއޮންނަޮގތަކަށްާޤައުުމެގާއެހެންާރައްޔިތުންނަށްާ

އްޖެހޭޮގތަކަށްާޤައުމުާބައްޓަންކޮށްެގންނުވ ނެއެވެ.ާއަދިާބަޖެޓަކުންވެސްާައދިާއެހެންާއެކަމުެގާތަކްލީފެާ

ޮގތްޮގތުންާނަމަވެސްާއެކަންާކޮށްެގންނުވ ނެއެެވ.ާދެންާމިދައްކ ާވ ހަކަައކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅަށްާާ

 1175ންާއަީއާިމސަރުކ ރުާކަންތައްތަްއާނުކުރެވިެގންާއުޅެނީާކިހިނެއްެވެގންތޯ.ާސަރުކ ރުާއަބަދުެވސްާގޮވަމު

އުފެދުނުފަހުންވެސްާ ސަރުކ ރުާ އަދިާ ތެރޭަގއ އިާ ކެމްޕޭންާ ސަރުކ ރުެގާ އަބަދުެވސްާ އަިއއިރުަގިއވެސްާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ައދިާ ބޭފުޅުންނ ިއާ ތިއްބެވިާ ފަރ ތްތަކުަގއިާ މަތީާ ސަރުކ ރުންާ

މުންާމިއަންނަނީާނުވަތަާއަތޮޅުތަކަށްާެގންނަންާވިދ ޅުވަމުންާމިއަންނަނީާތިމަންނ މެންާމަސައްކަތްކުރަ

ކުރަންާ ތިމަންނ މެންާ ހިމަނަިއެގންާ ބަޖެޓުަގއިާ އެީއާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ ތަރައްޤީއަކީާ ބޭނުންވ ާ

ބުނަންޏ ާާ މިސ ލަކަށް،ާ އެކަން.ާ އެބަވޭާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނެެވ.ާ  1180ޤަސްދުކުރ ކަމެއްާ

ާާ ފެރީ ެއއޮތީާ ލ.އަތޮޅުަގއިާ ނުފެނޭާތ.އަތޮޅ ިއ،ާ ައޅުަގނޑަކަށްާ މިބަޖެޓަކުންާ އުފެދިފައި.ާ ނިޒ މެްއާ

ކެޕިޓަލްާޚަރަދެއްެގޮގތުަގއިާއެާދޯނިފަހަރ އިާއިންވެސްޓްމަންޓުެގާއަުގާހިމަނަންޖެހޭނެާއެޮގތަށްާޖަހަނާްާ

ބޭނުންވެއްޖިްއޔ .ާެއއީާބޮޑުާިއންވެސްޓްމަންޓެއްާއެދިޔައީާައރައިެގން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބަޖެޓަކުންާ

ދަލީލާުާއެކަމެ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއިންާ އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ ނެތްާ ފެންނ ކަށްާ އްާ

އޯގ ތެރިކަމ އެކީަގިއާާ ސަރުކ ރުންާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ނުހިމެނުނަސްާ ބަޖެޓުަގއިާ  1185އެބަދައްކ ާ

ވެސްާމިއީާާކަންތައްތަކެއްާކުރަމުންާއެބަާދ ކަން.ާއަދިާކުރަންާޚިޔ ލުކުރ ކަން.ާމިކަމަކީާހަމަޔަޤީނުންާ

ކެޕިޓަލްާޚަރަދެއްެގާޮގތުަގއިާބެލޭނެާއެއްޗެއް.ާމިނުބެލޭނެާއެްއޮގތެްއވެސްާނޯންނ ނެ.ާމިކަންާއެދަނީާ
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ކުރަމުން.ާއެމަސަްއކަތްތައްާހަމަާފެށިެގންދަނީ.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާގދާއަތޮޅުަގިއވެސްާިމައންނަމަހުގެާ

ކުރަ އެބަާ މިނިޒ މުާ ތެރޭަގއިާ ދެމަހެއްހ ާ ނުވަތަާ ކުރީަގއިާާތެރޭަގިއާ ކިހިނެްއތޯާ އެބަދޭ.ާ މުންާ

ހިމެނުނީ.ާ ފަިއސ ާ އަދަދަކަށްތޯާ ކޮންާ ބަޖެޓުަގިއާ ދައުލަތުެގާ ާ ކުރީެގާ ނިޒ މަށްާ  1190ދަތުރުފަތުރުެގާ

ކޮންކަމެއްތޯާކުރެވުނީ.ާކ ކަށްތޯާދަތުރެއްާކުރެވުނީ.ާއެހެންވީަމ،ާެއއީކީާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ޮގތެއްާާ

ކަމެްއވެސްާނޫނޭ.ާދަތުރެއްާކުރެވިފަެއއްާނެތޭ.ާއެްއެވސްާކަމެްއާާނޫނޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވ ާާ

މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮތީ.ާ ބަޖެޓެކޭާ ޚިޔ ލީާ ހުަވފެނީާ ހަމަާ ނެތޭ.ާ ކުރެވިފަެއއްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެޮގތުންާ ކަންކުރުމޭ.ާ ބޭނުންވަނީާ ނޫނޭ.ާ މުހިންމެއްާ ހިމެނުންާ ކަމެއްާ ބަޖެޓުަގއިާ

 1195ާކުރަމުންނޭާމިދަނީ.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާައޅުަގނޑުމެންާއަތޮޅުަގިއވެސްާއަދިާބޯހިޔ ވަހިކަުމެގާާކަންތައްތައް

ާާ ެގނެސްދިނުމަށްޓަކައި ފަހިކަމެއްާ ޚަބަރ100ާާާުއިތުރުާ އުފ ެވރިާ އެޅޭާ ތިނަދޫަގިއވެސްާ ފްލެޓްާ އެއްހ ާ

ެއވ ހަ މިބަޖެޓުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލިބެމުން.ާ މިއަންނަނީާ ނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަެއްއެވސްާ

ކަޭމާާ ނެތަސް.ާ މިބަޖެޓުަގިއާ ނޫނޭާ މަްއސަލަެއްއާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުރެޭވކަމަށްވަނީނަމަާ އެކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވަނީަީާބަޖެޓެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުހިންމެއްާނޫނޭ.ާހަމައެއ ެއކީަގއިާއަތޮޅުެގާާ

އަ ކުރެވެމުންދ ކަމަށްވަނީނަމަާ މިކަންާ ރަށްރަށުަގިއވެސްާ މިކަންތައްާއެހެންާ ރ އްޖޭަގިއވެސްާ މުޅިާ  1200ދިާ

ކުރަމުންދ ކަމަށްވަނީނަމަާއަޅުަގނޑަކަށްާމުހިންމެއްާނޫނޭާބަޖެޓުަގއިާކޮންމެހެންާކަމެއްާދައްކައިެގންާާ

ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ބޭނުންވ ޮގތެްއާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްކުމަކީާ ޚިޔ ލީފޮލ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

މިއްލަާމީޑިޔ ެގާވ ހަކަވެސްާެއބަދައްކ .ާމިތ ނަގއިާދެކެިވއްޖެާއަމިއްލަާާކަންކުރުމޭ.ާހަމައެއ އެކީަގއިާއަާ

މީޑިޔ އަށްާފައިސ ާޚަރަދުކުރުމަށްާމިބަޖެޓުަގއިާނެތޭ.ާައޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭ،ާތެދެންމެާ

4ާާާާ ދަޢުލަތުެގ ބ ރަކީ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.4ާާާވަނަާ އަޅުަގނޑުާ މީޑިޔ ކަމަށްާ ނުވަތަާ އަދިާ ބ ރަކީާ  1205ވަނަާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމީޑިޔ އިންާޭވތުވެދިޔަތަނުަގއިާމިޤައުމަށްާކުރީާކޮންާފައިދ ެއއްތޯ.ާކޮންކަމެއްތޯާކުރީ.ާާ

ކަރަޕްޝަންއ އިާާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ހަމަާ ހިމަނަިއެގންާ ބަޖެޓުަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ މީޑިޔ ެވެގންާ ދެތިންާ

ނެ ކަމެއްާ އެއްެވސްާ ކުރިާ އެތަނުންާ އެތަނުން.ާ މަުގފަހިކުރުވީާ ޚިޔ ލުާާޚިޔ ނ ތަށްާ ރައްޔިތެްއެގާ ތޭ.ާ

ކޮންމެާ ނެތޭ.ާ މަޢުލޫމ ތުދެވިފައެްއާ އެކަށީެގންވ ާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތަކަށްާ ނެތޭ.ާ މުއްސަނދިކުރެވިފައިާ

 1210ބަޔަކަށްާބޮޑެތިާޢިމ ރ ތްތަކ ިއާެގދޮރ ާތަންތަންާދީާސަރުކ ރަށްާޘަނ ކިއުމ ާމިނޫންާއެހެންާއެްއވެސްާާ

ާާ ީމޑިޔ ައކުން. މިއަދުާމީޑިޔ ާފެނިެގންާމިއުޅެނީ.ާމިއަދުާމީޑިޔ ާެއއްޗެްއާާކަމެއްާކޮށްފައިާއެބައޮތްތޯާ

ކުރުވ ާާ ހޯދައިެގންާ ފައިސ ާ ައމިއްލައަށްާ ޒ ތުަގއިާ އޭެގާ މިހިނަގމުންދަނީ.ާ މ ރަނަގޅަށްާ ނެތީމ ާ

މީޑިޔ ައކުންާާ އޮތީ.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މ ފުރިހަމައޭާ ކުރެވޭޮގތްާ މިކަންާ އޮތީމ ާ އުސޫލެއްާ

ާާމިވޭތުވެދިޔަތަނުަގއިާވޭތުާ އަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާރަްއޔިތަކަށްާކުރެވިާއެްއެވސްާކަމެްއ30ާާާާވެދިޔަ
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އެއްވެސްާާ ކުރެްއިވާ މީޑިޔ އަކުންާ ދިންާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ފައިސ ާ ސަރުކ ރަކުންާ މީޑިޔ އަކުން.ާ  1215ނެތޭާ

މީޑިޔ ާާ ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ކަށަވަރުކަމ އެކީަގިއާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ނެތޭ.ާ ކަމެއްާ

ވެެގންާއަންނަނީާމީޑިޔ ާޭއެގާޒ ތުަގއިާމީޑިޔ އ އިބެހޭާބިލުތަކ އިާެއްއޗެހިާހެދިާއަދިާމީޑިޔ ާާފުރިހަމަ

ހުންނެވިާ ސަރުކ ރުަގިއާ އޭރުަގއިާ ކުރ ޮގތުންާ ެއކަންާ ޤައުމުތަކުަގިއވެސްާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ

އަޅު އެމަނިކުފ ނަށްވެސްާ ކޮށްދެއްވި.ާ އެކަންާ ފުރިހަމަކަމ އެކީާ ވަރަށްާ ަގނޑުާާމިނިސްޓަރަކުވެސްާ

ބޮޑުާ މ ލިއްޔ ިއންާ ދައުލަތުެގާ ފަހަރެއްަގިއވެސްާ އެީއކީާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ  1220މިފުރުޞަތުަގއިާ

ޮގވ ލަންާާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ ނޫނޭ.ާ ކުރ ކަމެްއވެސްާ އަދިާ ނޫނޭާ ވީކަެމއްާ ޚަރަދެއްކޮށްެގންާ

ީއކީާދުނިޔޭެގާާމިސަރުކ ރަށްވެސްާއެްއވެސްާޙ ލެއްަގއިާެއްއވެސްާތަނަކަށްާެއޮގތުންާފައިސ ދިނުމަކީާއެ

ހިނަގމުންދ ާ އުސޫލުންާ ިވޔަފ ރީެގާ ޒ ތުަގިއާ ޭއެގާ މީޑިޔ އަކީާ ނޫނޭ.ާ ކުރ ކަމެްއާ ތަނަކުންާ އެްއވެސްާ

އެތަނަށްާ ލިބޭކަމަށްވަނީނަމަާ އިތުބ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަނަގޅުވަމުންދ ކަމަށްވަނީނަމަާ މީޑިޔ ާ ތަނެކޭ.ާ

ާާ އެކަން ޮގތްޮގތުންވެސްާ ެއނޫންާ އަދިާ އެމަުގފަހިެވެގންދ ނެއޭ.ާާއިޝްތިހ ރުކުރުމ އިާ  1225ކުރަމުންދ ނެ.ާ

ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަމުންވެސްާދަންނަވ ލަން...ާ

ާ

ވ ހަކަތަކެްއާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އިތުރުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އްާނެތޭ.ާރޭަގިއވެސްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާޓީ.ވީ.އެމްއިންާެއެގނެސްދިންާކިއުާއެންޑްާދެަެއްކުމުެގާމ ނައެާާާއަޙުމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

%ާ ސެޓެއްކަންާ ޔޫާ ދީފައިވަނީާ ސަރުކ ރަށްާ ދުވަހުާ ެއްއއަހަރުާ މިދިޔަާ ޕްރޮްގރ މްަގއިާ  1230މީހުނ67ާާާްއޭާ

ސަރު ކ ރުންާވަނީާހ މަކޮށްދީފައި.ާމިއީކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމީޑިޔ އިންާކުރިކަމެއްާނޫން.ާމިއީާމިހ ރުާ

ބަުގޑިާބައްދަިއެގންާއޮތްާޓީީވާމޯލްޑިވްސްއިންާެގނެސްދިންާޕްރޮްގރ މެްއަގއިާހަދ ނެާެއްއެވސްާޮގތެްއާާ

އޮތްާ ދަރ ފައިާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޕަސަންޓެއްކަމަށްާ އެރުވިާ އެއަށްާ ހަމަާ ނެތިެގންާ ދެންާ

ާާ ންާރުފިޔ ެގާބަޖެޓެއްާބޮލުަގއިާއެޅިފަިއާާމިލިޔ40ާާަވ ހަކަާދައްކ އިރުާދިވެހިާކޮންމެާދަރިއަކީާވިހ އިރު

ޤައުުމާާ ނުލައިާ ލޯނ ާ ސަރުކ ރެްއަގިއާ ތިމަންނ ެގާ އަދިާ ވިދ ޅުވެާ ކުއްޖެއްކަމަށްާ  1235އޮންނަާ

ާާ ދަރިންނަށްޓަކައި ދަރިންެގާ ވިދ ޅުެވާ ލޯނުެގ2010ާާާހިންގައިދެްއވ ނެކަމަށްާ ދަޢުލަތަށްާ އަހަރުާ ވަނަާ

1057ާާާާޮގތުަގއިާާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިވ ކަމީާައޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާއަދިާމިލިޔަންާރުފިޔ ާލިބޭނެކަމަށް

ސ ފުކޮށްލަދެއްވުމަށްާާ ރަނަގޅަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮބައިތޯެވސްާ އިންޓްރެސްޓަކީާ ހިނގ ާ މިކަމަށްާ

ާާ މިވޭތުވެދިޔަ ހަމައެހެންމެާ އެދެން.ާ އަރިހުަގއިާ މިނިސްޓަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަހަރ30ާާާާުއަޅުަގނޑުާ

އެމް.އެމް ާސަރުކ ރުންާ މިދަރ ފައިވަނީާ 1900ާ.އޭއަށްާ ދަރިންެގާާ ރުފިޔ އަށްވީިއރުާ  1240މިލިޔަންާ

ާާ 2010ާާާާދަރިންނަށްޓަކައި ނިމޭއިރު އަހަރުާ ލަފ ކުރައްވ 4900ާާާާވަނަާ ދަރ ނެކަމަށްާ ރުފިޔ ާ ިމލިޔަންާ
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ވަނ2010ާާާާަފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ ތީާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ވެސްާހިތ މަކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއ ދެ،ާާ

ބިލިޔަންާރުފިޔ ެގާބަޖެޓަކީާރައްޔިތުންާހެޔޮާބަދަލަކަށްާެއދ11.09ާާާިާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުްއވިާާއަހަރަށް

ގ ތަށްެވސްާާ ތަރައްޤީއ ިއާ އެއުންމީދުކުރިާ އެރައްޔިތުންާ ސަރުކ ރުންާ އިއްތިޙ ދުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ެގނައިާ

ާާދެވިދ ނެާބަޖެޓަކަށްާވ ނެކަަމކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާހަމައެހެ  1245ބިލިޔަނ4.7ާާާްންމެާމިބަޖެޓަކީ

ރުފިޔ ެގާޑެފިސިޓްާބަޖެޓަކަށްީވތީާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ވެސްާކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކުރަން.ާއ ދެ،ާވަކިވަކިންާާ

އަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ،ާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ާއަދިާހަމައެހެންމެާމ ލޭެގ،ާމ ލެއަށްާބަލައިލ އިރުާާ

ޢިމ ރ ތް ދ އިރ ަގއިާ ބަޖެޓްާއަޅުަގނޑުމެންާ މިސްކިތުެގާ ފުރުޤ ންާ މަސްޖިދުލްާ ނިންމ ފައިވ ާ ކުރުމަށްާ

ާާ ބަޖެޓަށް ޖުމްލަާ މުޅިާ ވިދ ޅުވެފަިއ22ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ އިރުާ ޚަރަދުވ ނެކަމަށްާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

2010،2011ާާާާއޮތްއިރުާމިބަޖެޓްާއޮތީާާ  1250އަށްާބަްއސަވ ލަްއވ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާިމޢިއްޒަތްތެރ2012ާާާާިއަދި

މިައންނައަހަރުާާާމަޖިލީހަށްާ ވިދ ޅުވެފައިވަނީާ ސުވ ލުކުރުމުންާ ހ ޒިރުކޮށްާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ބޭނުންވަނީ،ާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނިމެނޭކަމަށް.ާ ަމސައްކަތްާ ހިސ ބެއްަގއިާ ކޮންމެވެސްާ

ާާ އެްއބަސްވެަވޑަިއެގންނެވީތޯ ެއޮގތަށްާ 2012ާާާާކޮންޓްރެކްޓަރުާ މުޅި ހިސ ބަށްާ އަހަރ ާ ާާވަނަާ 22ާާއެ

ހައްދަވ ފަިއވ ާާ ސަރުކ ރުންާ ދިރިއުޅޭޮގތަށްާ މީހުންާ ހަމައެހެންމެާ ޚަލ ސްކުރަން.ާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

ާާ އެންމެ މަރ މ ތުކުރުމަށްާ ޢިމ ރ ތްތަްއާ ހިމަނުއްވ ފަިއވ ކަނ3.5ާާާާްޢިމ ރ ތްތަކުގައި،ާ ރުފިޔ ާ  1255މިލިޔަންާ

ދ އި ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ސަބަބަކީާ ކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާ ައޅުަގނޑުާ އަދިާމިއީވެސްާ މ ލެހިޔ ާ ހިމެނޭާ ރ ަގއިާ

ދިމ ވެފައިވ ކަމެއްާ. ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މައްސަލަތަކަކީާ މަރ މ ތުެގާ މިހ ރުވެސްާ ފްލެޓްތަކަށްާ ާާސިނަމ ލެާ

އެއިންާާ ފ ސްކޮށްާ ޤަރ ރެއްާ މަރ މ ތުކުރުމަށްާ އެތަންތަންާ ަމޖިލީހުންވެސްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅު ކުރިައކަށްނުދޭ.ާ މަސަްއކަތެއްާ ާާއެްއވެސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއި އެއ3.5ާާާާީަގނޑުާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ހިނގ ނެކަމަށްާ ފްލެޓަކަށްވެސްާ އެންމެާ މިއިންާ ސިނަމ ލެާ ނުވަތަާ މ ލެހިޔ ާ  1260ހަމައެކަނިާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާހަމައެހެންމެާއިމ ދުއްދީންާސްކޫލަށްާބަލައިލ އިރުާއެސްކޫލުންެވސްާމިވަނީާގ ތްަގނޑަކަށްާާ

ރުފިޔ 7ާާ އަޅުަގނޑ ާާމިލިޔަންާ މިމައްސަލަިއަގިއާ އެހެންކަަމށްވުމ އެކުާ އުނިކޮށްފައި.ާ ބަޖެޓުންާ ާ

މިހ ރުވެސްާިގނަާއަދަދެއްެގާބެލެނިވެރިންާބައްދަލުކޮށްާއެކުދިންެގާތަޢުލީމަށްާއެއިންާއަސަރުތަކެއްކޮށްާާ

އެފަރ ތުެގާާާއެތަނުަގއިާމަސައްކަތްކުރ ާޓީޗަރުންެގާމުސ ރަކަނޑ ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެއްާހިނގ ފ ނެތީ

ާާ  1265މިލިޔަންާރުފިޔާ 1.7ާާކަންބޮޑުވުންާފ ޅުކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާހަމައެހެންމެާމ ލޭަގއިާސްކޫލްާޢިމ ރ ތްކުރުމަށް

ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާާ ހަމަާއެއްޮގތަކަށްވެސްާ މިހިމަނުއްވ ފައިާމިއޮތީާކިހިނެއްތޯ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑަކަށްާ

މިލިޔަންާރުފިޔ ާއޮތުމުންާސްކޫލެްއާޢިމ ރ ތެއ1.7ާާާްާާޢިމ ރ ތްކުރުމަށްކަމަށްާއައިޓަމެއްާކަނޑައަޅުްއވ 

އޮތްކަަމކަށްވެސްވެދ ނެ.ާ އައިސްފައިާ އެހެންޮގތަކަށްާ މިއީާ ފަހަރެއްަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރެވޭނެކަމަށް.ާ
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ަގލޮޅުާއަވަށުއޮފީހުެގާާ ެއދެން.ާހަމައެހެންމެާ އެހެންވީމަ،ާމިކަންވެސްާއަޅުަގނޑަށްާސ ފުކޮށްލަދެއްވުންާ

 1270ހ ރުާވަރަށްާބޮޑުތަންާކުޑަކޮށްފައިާިމއޮތީ.ާއަދިާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގންާމިހ ރުާަގލޮޅުާާބަޖެޓުވެސްާމި

މިކަންވެސްާާ ެގންދަވ އިރުަގއިާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްތަްއާ އަދަދެްއެގާ ިގނަާ ވަރަށްާ އަވަށުއޮފީހުންވެސްާ

.ޖީ.ެއމް.އެޗްއަށްާާމިހެންާނުހެއްދެވުމަކީާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާބޮޑުާއެދުމެއް.ާހަމަާމިފުރުޞަތުަގއިާއައި

ާާ މިލިޔަންާރުފިޔ ާކުޑަކޮށްާއޮތްކަީމވެސްާއަޅުަގނޑ196ާާާާުހުށަހެޅިފައިވ ާބަޖެޓުވެސްާވަރަށްާބޮޑުތަން

ވަރަށްާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާސަބަބަކީާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްައކީާމ ލޭެގާިގނަާއަދަދެްއެގާރަްއޔިތުންނަށްާއަދިާ

އެން ރައްޔިތުންހެންާ ހުރިހ ާ ރ އްޖޭެގާ ތަނެއްކަމަށްވެފައިާާއެހެންމެާ ޚިދުމަތްހޯދަންދ ާ ިގނައިންާ  1275މެާ

ރައްޔިތުންނަށްާ މިއަދުާ ޚިދުމަތްތަކަކީާ ލިބެމުންދާ  އެތަނުންާ ބަދަލުވީފަހުންާ ސަރުކ ރުާ ވޭތުވެދިޔަާ

ޤަބޫލުނުކުރެވޭފަދަާދަށުާދަރަޖައަކަށްާޮގސްފަިއވ ާތަނެއް.ާެއތަނުެގާމުަވއްޒަފުންެގާނުވަތަާޑޮކްޓަރުންެގާާ

ސަބަބުންާރ އްޖޭަގއިާތިބިާިގނަާއަދަދެްއެގާޑޮކްޓަރުންތައްާއެތަންާދޫކޮށްާމިހ ރާުާާާމުސ ރަާކެނޑުމުެގ

އެތައްާާ ނުލިބިެގންެވސްާ ސ މ ނުތައްާ ބޭނުންވ ާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ދެވޭާ އެތަނުަގއިާ ހަމައެހެންމެާ އެދަނީ.ާ

 1280މިވަރުެގާބޮޑުާާާާބައިވަރުާމައްސަލަތަކެއްާދިމ ޭވ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ާދަށުާދަރަޖައެްއަގއިާޮއްއވ ާއަނެްއކ 

ސުވ ލުއުފެދޭ.ާާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ނެޮގތަކ އިމެދުާ އެތަނަށްާ ކަނޑ ލައިފިނަމަާ ބަޖެޓުންާ އެތަނުެގާ އަދަދެއްާ

ާާ އަުގހެޔޮކުރުމަށް ޚިދުމަތުެގާ 2008ާާާާހަމައެހެންމެާ ހިމަނުއްވ ފައިީވއިރ409ާާާުަގއި ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

2010ާާާާ ކުޑަކުރަްއވ ފަިއވ ތ131ާާީަގއި މިއަދަދުާ ކަންބޮޑުވުންާާާާމިލިޔަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމ ވެސްާ

ބޮޑުކުރެިވެގންދިޔަތަންާ މ ލެއިންާ ައުގާ ކަރަންޓެުގާ މިފަހުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

 1285މިފެނިެގންާމިދިޔައީ.ާއޭެގާސަބަބުންާިގނަާއަދަދެއްެގާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާބޮޑުާެގއްލުންތަކެއްާވަނީާާ

ޭއެގާާކުރިމަތިވެފައި.ާސިވިލްާސަރވަ ންޓުންެގާމުސ ރަާކުޑަކުރުމ އިާމިކަހަލަާކަންތައްތަކ އިހެދިާއަދިާ

500ާާާާއިތުރަށްާކަރަންޓުާބިލަށްާކޮންމެާގެއަކަށްާގ ތްަގނޑަކަށްާާ ރުފިޔ އ އިާދެމެދުެގ1000ާާާރުފިޔ އ އި

އެހެންވީމަ،ާާ ކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިވޭ.ާ ދަތިތަކ ިއާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ބޮޑުވެފަިއވ ތީާ އަދަދެއްާ

ސ ސީންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާލިބިދޭާބ ރުެގާތެރެއިންާބަޖެޓަށްާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމަށާްާމިޤ ނޫނުއަ

ސަބްސިޑީެއއްެގާާ ސްޓެލްކޯއަށްާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިބިދީފައިވ އިރުާ ބ ރުާ ެގނައުމުެގާ  1290އުނިއިތުރުާ

ާތަްއޔ ރަށްކަމަށްާޮގތުަގއިާަވކިާއަދަދެއްާހަމަޖެއްސޭނެޮގތަކަށްވ ނަމަާއަޅުަގނޑުާމިހިރީާއެކަންާކުރަން

ިގނަާ ރ އްޖޭެގާ އެހެންމެާ އަދިާ މ ލޭގައިެވސްާ ހަމައެހެންމެާ ދަންނަވ ލަން.ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

ހިސ ބުތަކުަގިއވެސްާވަރަށްާނިކަމެތިާދިރިއުޅުްއވުންާއުޅުއްވ ާބޭފުޅުންތަކެއްާއެބަުއޅުްއވ .ާޯގތިެގދޮރުެގާާ

ޭގެގއަށް ކެމްޕޭންތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިވަރުާ ރަނަގޅަށްާާާާތ ށިކަންާ ވަރަށްާ ޒިޔ ރަތްތަކުންާ މިކުރިާ

އެޭގަގިއާާ ފަރ ތްތަކަށްާ އުޅުްއވ ާ ދިރިއުޅުންާ ނިކަމެތިާ އެފަދަާ އެހެންީވމަ،ާ  1295ފެނިެގންޮގސްފަިއވޭ.ާ
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ފައިސ ާ ޑިޕޮސިޓްާ އެބޭނުންވ ާ ލޯނެއްހޯދަންާ ނޫންނަމަާ އަޅ ލަންާ ޑެެގއްާ ނޫންނަމަާ ކުލަކޮޅެއްލ ންާ

ކޮ މިފަދަާ ސަރުކ ރުންާ ނަމަވެސްާ ހިމެނިެގންދިއުމަކީާހޯދުމަށްާ ބަޖެޓުަގއިާ އެހީއެއްާ ންމެވެސްާ

ހަމަާ ކުރަންކަންާ ެއޮގތަށްާ އެކަންވެސްާ މިހިރީާ ައޅުަގނޑުާ އޮތްނަމަާ އެފުރުޞަތުާ މުހިންމުކަމަކަށްވ ތީާ

ެއއްާާ އުފެއްދުންތެރިކަންާ ރ އްޖޭެގާ ބަޖެޓުަގިއާ މިމެދުރ ސްތ ެގާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

 1300ވަނަާއަހަރުާއުފެއްދުންތެރިކަމުެގ2010ާާާރަށްާކުރިއަށްދ ނެކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރައްވ ާާއަހަރުންާއަނެއްާއަހަ

ަގއިާއ މްދަނީެގާޮގތުަގއިާލިބޭނޭކަމަށ2010ާާާްކުރިއަރ ނެކަމަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ އިރ2.1ާާާާުމިންވަރުާ%

ާާ ާ%7.2ާާފ ހަަގކޮށްފަިއވ  ބަޖެޓުެގާ ރުފިޔ އަކީާ ހޯދުމ60ާާުބިލިޔަންާ އ މްދަނީާ ބައިާކަމަށްވ ތީާ ެގާ

މިނިސްޓަރ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ފައިތޯާ ރަނަގޅަށްާ ރަނަގޅަށްތޯ،ާ އެންމެާ ހިމެނިފައިވަނީާ

މަޖިލީހުނާްާ އަމ ޒުކުރައްވ ފައިވަނީާ ލިބޭނެކަމަށްާ ބޮޑުބަެއއްާ އ މްދަނީެގާ ސަބަބަކީާ ސުވ ލުކޮށްލަން.ާ

ޓެކްސްތަކެ ޓެކްސްތަކެްއަގިއކަން،ާ ނެޭގާ ޤ ނޫނުތަކަކުންާ މިހެންާފ ސްކުރ ާ މަްއޗަށްކަމަށްވ އިރުާ  1305ްއެގާ

މިޢިއްޒަތްތެރިާާ ސަބަބަކީާ ކަމެއް.ާ ސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިީއާ ހިނގ ފ ނެތޯާ މިކަންކަންާ

ޚިޔ ލުތަފ ތުވެެގންާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބަހުސްކުރެިވެގންދިޔައިރުާ ިމކަންކަމަށްާ މިހ ރުވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ

ދަޢުލަތަ އެހެންެމާ އަދިާ ތަޢ ރަފްކުރާ ޮގސްފަިއވ ތީ.ާ އަލަށްާ އެއީާ ބޮޑުބަެއއްާ އ މްދަނީެގާ ލިބޭާ ށްާ

ާާ ަގއިާޓެކްސްެގާޮގތުަގއިާލިބޭނެކަމަށްާލަފ ކުރައްވ 2010ާާާާޓެކްސްތަކުންކަމަށްާފ ހަަގކުރަްއވ ފަިއވ އިރު

3.4ާާާާ ރުފިޔ އަކީ ައޅ ބަލ އިރ2008ާާާާުބިލިޔަންާ އަދަދ ާ ލިބުނުާ ޮގތުަގއިާ ޓެކްސްެގާ އަހަރުެގާ  1310ވަނަާ

% ސިޔ ސަތުާާއިތ3ާާުއެންމެާ ޓެކްސްެގާ ވީމ ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަދަދެއްކަންާ ރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ހ މަކޮށްދެއްވުންވެސްާ ތަފްސީލުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެވެސްާ

ާާ ަގިއ2010ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުެގާައރިހުންާއެދެން.ާއ ދެ،ާސަރުކ ރުާޙިއްޞ ވ ާކުންފުނިތަކުން

ލި ާާދަޢުލަތަށްާ އ މްދަނީ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ 2009ާާާާބޭނޭކަމަށްާ ގ ތްަގނޑަކަށް އަޅ ބަލ އިރުާ 330ާާއ އިާ

 1315މިލިޔަންާމަދުކަންާފ ހަަގކޮށްލަން.ާމިހެންާމިކަންާދިމ ވ ާެއންމެބޮޑުާމައްސަލައަކީާދަޢުލަތުެގާތަރިކަާާ

އްޔިތުންެގާޕ ޓީންާވިްއކުމުެގާސިޔ ސަތެއްާސަރުކ ރުންާެގންުގޅުްއވ ތީކަމަށްާައޅުަގނޑ ާއަދިާދިވެހިާރަ

%ާ ދިރ ުގެގާ ދ ދިފަހުންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ހ މަކޮށްލަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ 7ާާާާދެކޭާ ބަޔަކަށް ބޭރުެގާ 40ާޝެއ ާ

ާާ 2010ާާާާމިލިޔަންާޑޮލަރަށްާވިއްކ ލ ފަިއވ އިރު 25ާާވަނަާއަހަރުާއެކަނިވެސްާކުންފުނިތަކުެގާފައިދ އިން

ލިބިެގންދ ނެ ެގއްލުންާ އަދަދެއްާ ިގނަާ ޑޮލަރަށްވުރެާ ފ ހަަގކުރަން.ާާމިލިޔަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ާާ ބޭފުޅުންނަކީާހަމައެހެންމެ ތިއްބެވިާ ހަވ ލުވެާ ހިންުގމ އިާ ކުންފުނިތަށްާ ބޭނުންތަކަށްޓަކައިާ  1320ސިޔ ސީާ

އަޅުަގނޑުާާ މިހެންާ ސުވ ލުކޮށްލަންބޭނުން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންތޯވެސްާ ޤ ބިލުާ އެންމެާ އެކަމަށްާ

އަޅުަގނ ދ ދިފަހުންވެސްާ ކުންފުންޏެއްެގފ ހަަގކޮށްލ އިރުވެސްާ އެއްާ ކޮންމެވެސްާ އެންެމާާާާޑުމެންނަށްާ
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ބިލަށްާ ފޯނުާ ފަރ ތުންާ ާާާާވެސްއިސްާ އިޝްރ ފު ފަިއސ ާ އަދަދެއްެގާ ވ ހަކަެވސްާބޮޑުާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ

ފ ހަަގކޮށްލަން ހަމަާ އަޅުަގނޑުާާާާއަޅުަގނޑުާ ވ ނަމަ.ާ ކަމަށްާ ކުރައްވ ާ މިކަންކަންާ މިހެންާ ބޭނުން.ާ

އެލިބެން ސަރުކ ރަށްާ މަދުވެެގދަންނަވ ނީާ ބައިާ ބަލައިލ އިރުާާޖެހޭާ ވަކިންާ ަވކިާ އ ދެ،ާ  1325ންދ ނެއޭ.ާ

ާާ 2008ާާާާމިސ ލަކަށްާދިރ ަގށް ާާމިލިއަނ392ާާްަވނަާއަހަރު ާަވނަާއަހަރ2010ާާާުާރުފިޔ ާލިބިފައިވ ާއިރު

ާާ އެންމެ މިއ166ާާީމިލިބެނީާ މިފްކޯއިންާާންާމިލިއ226ާާަާާމިލިައންާ އެހެންމެާ ހަމަާ އަދަދެއް.ާ މަދުާ ާ

ލިބޭނެާާއެްއވެސްާފައިސ އެއް ހިތ މަކުރ ާާާމިއަހަރުތެރޭަގއިާާ ާކަމަށްާހިމަނުއްވ ފައިނުވ ކަމީާއަޅުަގނޑުާ

ާާ އެފެސިޓްާބަޖެޓަކަށްވެފައިާތަރައްޤީެގާބޮޑެތިާމަޝްރޫޢުތަށްާނެތ40ާާާިާެގާބަޖެޓަކީާ%2010ާާކަމެއް.

 1330ވ ހަކަާާާާކުޑަކުރުމަށްާދައްކ ާާއަދިާސަރުކ ރުެގާޚަރަދުާވަރަށްާބޮޑުކޮށްާފެންނ ތީވެާސަރުކ ރުެގާޚަރަދު

ަގ އަދިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ާ ދަތިކަމުަގއިާ ަގިއ2009ާާާާާާބޫލުކުރަންާ

ޚަރަދުތައް ާާސަރުކ ރުެގާ ޮގސްފަިއވީއިރު ބޮޑުެވެގންާ އިންތިހ އަށްާ ކުޑަކުރ ނ2010ާާާާޭާ ޚަރަދުާ ަގއިާ

ޓަރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާރަނަގޅުާސިޔ ސަތުތަކެއްާފެންނަށްާނެތީމ ާއެކަންވެސްާއިޢްޒަތްތެރިާމިނިސް

ުއްއމީދުާާކޮށްދެއްވ ނެފުސ  ވަކިކޮށްާާާާކަމަށްާ ވަޒީފ ިއންާ ސ ރވަންޓުންނެއްާ ސިވިލްާ އެތައްާ ކުރަން.ާ

ޕަސަ ބޮޑުާ ާާމުސ ރައިެގާ ކަނޑަމުންދ އިރު އަދަދ2010ާާާާުާާައކަށްވުރ2009ާާެޓެއްާ މުސ ރައިެގާ  1335ަގއިާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާާއަޅުަގނޑުާާާާަގއިާމުސ ރައިެގާއަދަދުާބޮޑުކޮށްާފެންނަންާއޮތްކަަމށ2010ާާް

ާާ 2009ާާާާއެންމެާކަންބޮޑުވަނީ ޔ ސީާމަޤ ުމާއުފެއްދިާާިގނަާސިާާއަށްވުރ650ާާެަވނަާއަހަރުާސަރުކ ރުން

މަޤ މުތައ2010ާާް ސިޔ ސީާ އަދަދަށްާ އެާ މިފައިސ ާަގއިެވސްާ އެފަރ ތްތަކަންާ އުފައްދަވ ާ ާ

މި ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ސަރުކ ރަފުރުޞަތުަގިއވެސްާާޚަރަދުކޮށްފ ނެތީ.ާ ޮގވ ލަނީށްާ މިާ ބޭކ ރުާާާާ އެފަދަާ

މަޤ މުތައް ބައިސިޔ ސީާ އޮތްާ އެކަނޑ ލ ފައިާ މުސ ރަާ މިހ ރުާސިވިލްާސ ރވަންޓުންެގާ ުއވ ލަްއވ ާ ާ،ާާާ1340 

ހުރިވަރަ ކުރީަގއިާ އެާ އެހިސ ބުންާ ެގނެސްށްއަލުންާ ފަރ ތްތަކަށްާވަޒީާާދެްއވާ ާާާ ކަނޑ ލ ފަިއވ ާ ފ އިންާ

ާާ ދެްއވުމަށް. ަވޒީފ ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާާވަނ2009ާާާައަލުންާ މިހ ރުާ އެހެންމެާ އަދިާ ބަލ ާ ބަޖެޓަށްާ އަހަރުެގާ

ާސްފައިާއޮތްހ ލަތަކަށްާޮގާާދީާދަށުޤައުމުާއިޤްތިޞ ލ އިރުަގއިާމިރުެގާބަޖެޓަށްާބަލައިވަނަާއަހ2010ާާަ

ސިވިލްާސ ރވަންޓުންެގާމުސ ރަާކަނޑަިއެގންާާާާ،ބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާއެހެންވީމ ކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާަގ

ވަރަށްާާާމިހިންިގ ބޮޑުާލަނޑެކޭާ ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެބޭފުޅުންނަށްާދިންާާވަރަށްާ  1345ކަންތައްތަކަކީާ

ާާ 2010ާާާާބޮޑުާާދެރައެކޭ.ާއ ދެ ހ ސ10000ާާާާްވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާޕްރޮވިޑެންޓުާފަންޑަންާއެންމެ

އެ ކިހިނެއްތޯއ އިާ މިވަނީާ ހިމެނިފައިާ އަޅުރުފިޔ ާ ޮގތަކަށްތޯާ ކޮންާ އެދަނީާ ވެެގންާ ާާަގނޑަށްކަންާ

އުއްމީދު ކަަމށްާ ސ ފުކޮށްދެއްވ ނެާ މިނިސްޓަރުާ އިޢްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއެކަންެވސްާ ކުރަން.ާ

ުއވ  ފަންޑުާ ވ ހަކަާއަނެއްދުވަހުާ ުއވ ލައްވ ާ ފަންޑުާ އެއްދުވަހުާ ވ ހަކަާ އެކިާ އިވެނީާ މިާ ދުވަހުާ ާާއެކިާ
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ރަްއޔިތުން ހިއްސ ވ ާ އެކަމުަގިއާ ވ ހަކަާ ވަރަާާނުލައްވ ނެާ ތެރޭަގއިާތިބީާ ކަންބޮޑުވުެމްއެގާ ބޮޑުާ  1350ށްާ

އެހެންވީމ  ނުލިބޭނެތޯ.ާ ލިބޭނެތޯާ ެއފަރ ތްތަކަށްާާާ،އެފައިސ ާ އަވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ އެފައިސ ާ

ކަމެއް.ާހަމަާއެހެންމެާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީައށްާބަލައިރުާާާރައްދުކޮށްދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭ

ފަށ ފައިާާ ޕްރޮޖެކްޓެއްާ ބޮޑުަުާ ކުރިއަށްދ ާއެްއވެސްާ މިހ ރުވެސްާ އިރުާ ފ ހަަގކުރެވޭާ ނެތްކަންާ

ވޭތުވެ ާާާާޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީާ ޢ30ާާަދިޔަ މައުމޫނުާ މަތިންާއަހަރުާ ބިންގ ތަކެްއެގާ އެޅުްއވިާ ބްދުލްޤައްޔޫމްާ

ލަދުެވތިކަމ  އަޅުަގނޑުާ ދިޔައިރުާ ފ އިތުެވެގންާ އަހަރުާ އެއްާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެްއކަންާ  1355ެއކުާާއިކުރިއަށްދ ާ

ާާާާދެ،ފ ހަަގކުރަން.ާއ  ާާވަނަާމައުމޫނުާޢަބްދުލ2007ާާްބޭރުެގާހިލޭެގާއެހީެގާޮގތުަގއި މާިާޤައްޔޫމްާބޭރުން

1086ާާާާާާޤައުމަށް ހޯއްދެިވއިރު ރުފިޔ ާ 2010ާާާާމިލިއަންާ އެންމެ ލިބޭނ155ާާެަގިއާ ކަމަށްާާާމިލިއަންާ

ލަދުވެތިކަމެއް ވަަަރަށްާ ާާ.ލަފ ކުރައްވ ފައިވ ކަމީާ ެގނެސްދެއްަވއިފީމޭާާ ޑިކޮރެސީާ މިޤަުއމަށްާ

ާއަދަދެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވިދ ޅުވިއިރުާމިފަދަާދަށްާާއިތުރުާފައިސ ާލިބިެގންދ ނޭާާނަށްންނ މެންތިމަ

ާާާާލިބޭކަމީާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވާ   1360ާާމިނިސްޓަރުެގާމަސައްކަތްތައްާކަމެއް.ާއަދިާމިާފުރުޞަތުަގއިާފޮރިން

ާިގނަާާންމެާމިފަހަރުވެސްއެންމެާރަނަގޅަންާކުރެއްވޭބ ޭއާއަޅުަގނޑުާހަމަާސުވ ލުކޮށްލަން.ާއަދިާއެހެ

ާާ 2009ާާާާއެންބަސީތަކަށް ެވސްާެއކަންާވަނަާއަހަރުާބަޖެޓުާއިތުރުާކޮށްފަިއވ ތީ،ާިމއ2010ާާީއަކަށްުވރެ

ރައީސް އިޢްޒަތްތެރިާ ސުވ ލުކޮށްލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުޮގތްތޯވެސްާ އެންމެާ .ާކުރަންާ

ާާޤ ނޫނު ކޮމިޝ3ާާައަސ ސީަގއި މުސްތަޤިްއލުާ މިނިވަންާ ވަކިކޮށްާ ވަރަށްާާންތަބ ރުާ އުފައްދ ފަިއވަނީާ އްާ

އެާއިޚް ސަރުކ ރުންާ މިފެންނަނީާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނަމަވެސްާ ބޭނުމެއްަގއި.ާ  1365ލ ސްތެރިާ

ހައިބަތުާެގްއލުވ ލ ާއެީއާާާާއިޒަތ އިާޢިއްދަރ ތުންތައްާފިއްތ ާއެފަރ ތްތަކުެގާޤަމުއައްސަަަސ ތަކަށްާފިއް

މުއައްސަސ ތަކަ ހެކަތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާ މަސައްކަތްށްާ އަާާދުމަންާ އެޮގތުންާ ޅުަގނޑުމެންނަަަށާްާކުރަމުން.ާ

ޤ ނޫނު މިދަނީާ ފެނިެގންާ މުސ ރަާކމިހ ރުވެސްާ އެފަރ ތުެގާ ޚިލ ފަށްާ އ އިާ ާއަަަސ ސީާ

ކޯޓުެގާބަޖެޓަށްާާާމްއަހަަަރަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާސްޕްރީާާ.ާއ ދެ،ާިމއަހަރުާމިާއަންނަންަުޑަކޮށްލ ފަިއވ ތަ

ާާބަލައިލ  17ާާާާާާަގއިާމިޮއތ2009ާާީއިރު ާާާާ.މިލިއަނ11ާާްަގިއ2010ާާާާމިލިއަން  1370.ާމިލިއަނ19ާާްހައިކޯޓަށް

އިނ2009ާާް ާާަގއިާ 2010ާާާާއިރު 11ާާާާަގއި ކޯޓުތަކަން އަތޮޅުާ ާާމިލިއަނ104ާާްމިލިއަންާ ަގިއ2009ާާާާ.

ާާ ާާަގއިާމ2010ާާިއޮތްއިރު ާާހ ރުވެސްާނުލ ހިކުާދަތިހ ލުގައިާ،މިލިއަން.ާއެފަރ ތްތަކަކީާމ83ާާިއޮތީާއެންމެ

ާާ ނުލ ހިކު މ ހައުލެއްގަާއެހެންމެާ ފަރ ތްތަކަކަށްބިރުވެރިާ މަސަްއކަތްކުރ ާ މިފަދާަާއިާ އެފަރ ތްތަކަންާ ވީތީާ

އެހެންކަމަށްޮގތެާާނިކަމެތިާާދެރަ ޮގތެްއނޫން.ާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ހެދުމަކީާ އަޅުަގނޑުާާއިވުމ އްާ އެކުާ

މުސ ރަތަ އުނިކުރިާ އެާ އެފަރ ތްތަކުންާ އެފަރ ތްތަކައްމިފުރުޞަތުަގއިާ އަނބުރ ާ ައލުންާ ދިނުށްާާ  1375މަނާްާާ

ކުރިއަށްާާޮގވ ލާ  އެމަސައްކަތްާ އެކަށީާާާއެފަރ ތުންާ އެންމެާ ޮގތްާާެގންދެވޭނެާ ލިބޭނެާ ބަޖެޓެއްާ ެގންވ ާ
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މިނިށްދިނުމަާާހައްދަވައިާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަަަލައިވެސްާ ކޮމިޝަންތަކަށްާ ުމސްތަޤިއްލުާ ލ އިރުާާވަންާ

2009ާާާާާާށްއިލެކްޝަންާކޮމިޝަނަ ާާމިލިއަންާރުަިފޔ ާއިންާއ117ާާިވަނަާއަހަރު އަކަންާމ2010ާާާިރު

ާާ 47ާާާާއޮތީ ބެއްާާޚ ވަނަާއަހަރުވެސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާބޮޑުާއިންތ2009ާާިމިލިއަންާރިފިޔ ާއ ދެ

ލޯކަލްާާ ޮގތުަގއިާ ލަފ ކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަހަރުާ މިއަންނަާ އެހެންމެާ ހަމަާ ދިޔަ.ާ  1380ބޭއްިވެގންާ

އިންތި ޚަޚ ކައުންސިލްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އިރުާ ބޭއްވޭާ ހިނގ ނެރަބުވެސްާ ާާާާދުތަކެއްާ މި 47ާކަމަކަށްވ ތީެވާ

އެޮގތަށްމި އެކަންާ ރުފިޔ އިންާ ކަމެއް.ލިއަންާ ސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭާ ކުރެވޭނެތޯާ ރައީސްާއްޢިާާާ ާޒަތްތެރިާ

ެގންދ ާއެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ާއަދިާޤައުމުެގާއަމަންާއަމ ންކަމ އިާޞުލްޙަާމަސަލަސް ބަލަހައްޓަމުންާ ކަންާ

ެގާމުސ ރަާާާކަނޑ ލ ާއެާދެާުމއައްސަސާ އްާރައ އިާއެމީހުންެގާއިނ ޔަތްތަާޕޮލިސްެގާމުަވްއޒަފުންެގާމުސާ 

ާާ ކުޑ2009ާާަބަޖެޓްވެސް އެކަމ އަކަށްވުރެާ ައޅުަގނޑުާ މިާާާާ.ހިތ މަކުރަންާާއިކޮށްފައިވ ތީވެާ  1385އަޅުަގނޑުާ

އްާކުރިންާިއާއެފަރ ތްތަކަށްާލިބޭާއިނ ޔަތްތައިާފުލުހުންެގާމުސ ރަތަކ ފުރުޞަތުަގއިާދިވެހިާސިފައިންނ 

ޔުކޭޝަނަންާާާޮގވ ލަން.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިާލުންާައނބުރ ާެގންޮގސްާދިނުމަށްާއަހުރިާހިސ ބަށްާާއެ

ާާ އަދަދު ޖުމުލަާ 2009ާާާާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ދަށ2010ާާްއަށްވުރެ ސަރުކ ރުންާަގއިާ ކަމީާ ވެފަިއވ ާ

ައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން .ާއަބަދުވެސްާާތަޢުލީމަށްދޭާއަހަމިއްޔަތުާކުޑަކަމުެގާރަނަގޅުާމިސ ލެއްކަުމަގއިާ

 1390ެވސްާއެއްާއަހަރުންާއަނެއްާއަހަރަށްާެގލީމުާމިާބަޖެޓުންނަށްާކުރިންާފެންނަމުންދަނީާތަޢުއަޅުަގނޑުމެ

ާާ ާާއ ދެ،ާހުރިހ ާސްކޫލްތަކައިާކޮލެޖުބޮޑުވަމުންދ ތަން. ވަނ2009ާާާާަތަކ އިާައދިާއެހެންމެާފެކަލްޓީތަކުން

ާާ 2009ާާާާއަހަރަށް ދަށ2010ާާާްއަހަރަށްވުރެ ބަޖެޓުާ ރަނަގޅުޮގތެއްކޮށްަގއިާ ވ ކަމީާ ކަމަކަށްާާާާފައިާ

ަގ ކަންބޮޑުވައަޅުަގނޑުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންމެާ އަދިާ ނުކުރަން.ާ ޒުވ ނުންެގާބޫލެއްާ ދިވެހިާ ނީާ

އެކަމ އުއްމީދުތައް ޔުނިވަާ ރ އްޖޭެގާ ުގޅިފަިއވ ާ ފަިއސ ރސިާއިާ ވަރެްއެގާ އެްއވެސްާ ިމާާޓީައށްާ އެއްާ

ާާ ާާނުވ ކަން.ާހެލްތުާދ ބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައި  2010ާާ1395ާާއަކަށްުވރ2009ާާެއިރ އަށްާބަލައިލިކަމުަގއިާވިޔަސް

ނަމަވެސްާބައެއްާއަތޮޅުާހޮސްޕިޓަލްތަކ ިއާާާާ.ެގާބަޖެޓްާކުޑަކަމީާއަޅުަގނޑުެމންާކަންބޮޑުވ ާމައްސަލައެއްާ

ޝުކުރުވެރިކަމ  އަޅުަގނޑުާ ބޮޑުކޮށްދެްއވ ފަިއވ ކަންާ ބަޖެޓްާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުންާ އެކުާާއިާރީޖަނަލްާ

ާާ.ާއ ދެ،ާކުޑަކުދިންނަންާޯގނ ކުރުމ ފ ހަަގކޮށްލަން ޖިންސީާޯގނ ާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތަްއވެސްާާއިާމިފަދަ

ކުޑަ ދުވަސްވަރެއްަގއިާ ކުރަމުންދ ާ މަރުކަޒުތަކަށްޯގނ ާ ފަދަާ ހިޔ ާ އަހަރުކުދިންެގާ މިއަންނަާ ާެވސްާ

ކުޑަކަމީާ ބަޖެޓުާ ޒުވ ާާހުށަހަޅ ފައިވ ާ އެހެންމެާ ހަމަާ މަްއސަލައެއް.ާ ކަންބޮޑުވ ާ  1400ާާއިނުންނ އަޅުަގނޑުާ

އިރުާއެފަރ ތުެގާބަޖެޓުވެސްާަވރަށްާބޮޑަށްާކުޑަކޮށްފަިއވ ތީވެާއަޅުަގނޑުާާެގާދ އިރ އަށްާބަލައިލާ ކުޅިވަރުާ

ފ ހަަގކުން.ާާއިާއެކަމ  ރަށްާާކަންބޮޑުވުންާ ެއހެންާ އެހެންމެާ އަދިާ އަދަދެްއެގާާމ ލެާ ިގނަާ ރަށުަގިއވެސްާ

ާާ ިގނަ ތެރޭަގއިާ ޒުވ ނުންެގާ ދިރިއުޅެމުންދ އިރުާ މަްއސަލަތަޒުވ ނުންާ އުފެދެމުންދައިރުާައދަދެއްެގާ ށްާ
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ާޒުވ ނުންނަންާއިތުރުާފުރުޞަތުތައްާާމިކަންކަންާއިތުރުާވަމުންދ އިރުާާއިއ އިާވައްކަމ އިާފޭރުމ ާާމ ރީމ ރ 

ފުރުޞަތުތަކާ އިހޯދަ ަވޒީފ ެގާ ޒުވ ނުންނަށްާ ފުރުޞަތުތަތަޖުާާއިތަޢުލީމ ާާއިދީާ ހޯދުމުެގާ  1405ާއްރިބ ާ

މަރުާާހޯދައިދިނުމަން ދަނޑިވަޅެްއަގއިާާކަޒުތައްޒުވ ނުންެގާ އޮތްާ ޖެހިފައިާ ކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ ާ

ދައްކޮށްފައި ބޮޑުތަށްާ ވަރަށްާ ބަޖެޓުވެސްާ މަރުކަޒުތަކުެގާ ހިތ މަާާޒުވ ނުންެގާ ައޅުަގނޑުާ ާވ ކަމީާ

ާކުރ ކަމެއް.ާާ

ާ

ާާާއަޙްމަދުާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރު ޝުކުރިއްޔ  ޒަތްާ`ާ ޢް ާާއި ރައީސް 2010ާާާާތެރިާ އަހަރަށް ބަޖެޓުދައުލަވަނަާ ާޅާާތުެގާ  1410ަިންާާމު

ާފ ާަ ތުާތަ

ހުށަހަޅައިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ސަމީރުާ ފިނޭންސްާާފޯމެޓަކަށްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ކަމަށްޓަކައިާ ޢަލީާއަލްފ ޟިދެއްިވާ ާާލްާ

ާށ އިަ ޝިމަާހ

ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ ުމަވއްޒަފުންނަށްާ ހީވ ިގާ ާާާާ.ދަންނަވަންާާއެމިނިސްޓްރީެގާ ަ ހަކަާާވައޅުަގނޑު

 1415ންާބޭނުންވަނީާސަރުކ ރުންާނުވަތަާދައުލަތުމެާފުރަތަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާާންފެށުމުެގާކުރިަގއިެވސްާއެ

މިބަޖެޓަށް އޮތްހުށަހެޅުއްވިާ ތ އީދުާ ފުރިހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސްާާާާާ އިޢްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ

ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަްއކ އިރުާ ވ ހަކަާ ބަޖެޓެއްެގާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާފ ހަަގކުރަންޖެހެނީ ބަޖެޓ ާ މިާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނ ާއިާ މެދުަގއިާ

ނި ޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ވެެގންދ ނެފިކުރުކުރުމަށްފަހުަގއިާ ބަޖެޓަށްާ މިާ ާާއިާޮގތ ންމ އިރުާ

ސިޔ ސަތަށް މ ލީާ ޮގތ ާާސަރުކަރުެގާ ވިސްއިވެެގންދ ނެާ ކަމެއްނ ލުމެދުާ މުހިންމުާ  1420ކަމުަގއިާާާާމަކީާ

ވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓަކީވެސ2009ާާާާްަވނަާއަހަރަށްާހުށަހަޅ ފައިވ ާބަޖެޓަކ2010ާާާާީއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާާ

ފ ހަަގކުރަންާާމެދު ބަޖެޓެއްކަންާ ބަޖެޓަކީާާ.ރ ސްތ ާ މިާ އ ދެ،ާާާާއަދިާ އިދ ރ ތަކުންާ މ ލީާ ބޭރުެގާ

ފަންޑުންވެސްާާާާއައި.އެމް.އެފް، މަނިޓަރީާ ދެމެހެއްޓެނެަގއިންޓަނޭޝަނަލްާ ޮގތެއްަގިއާާބޫލުކުރ ާ ވިާ

ާާ ލިބޭއިޤްތިޞ ރ އްޖޭެގ ބަރޯސ ެވެގންާ ބޮޑަށްއެއްާާދަށްާ ވަރަށްާ ހަމަޖެއްސޭތޯާ މަސައްކަތްޗަކަށްާ ާާާ

ބަޖެޓެއް ތައްޔ ރުކޮށްފަިއވ ާ ފ ހަަގކުރަންާާކުރަމުންދ ާ އަޅުަގނޑުާ ާާ.ކަމުަގއިާ  1425ވަނައަހަރ2005ާާާާުާ

ާާާާރ އްޖޭެގާމަސްވެރިންނަށް 2006ާާާާވަރަށްާރަނަގޅުާވުމަށްފަހުަގއިާދެން ާާށަށްާއަހަރުންފެށިެގންާދަވަނަ

%2006ާާފަހުާާއުމަށްދި %2007ާާއަދ1ާާާާިަގއިާ %2008ާާއަދ22ާާާާިަގއިާ 7.7ާަގިއާ

ފ ހަަގކުރައްވ ފައި.ދަށް ވަނީާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ބެޖެޓުަގއިާ މިާ އަދި،ާާާވެފައިވ ކަންެވސްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާކަމަށްާވިދ ޅުވެފަިއވ ތީެވ،ާާއިންސައްތަާހިފަހެއްޓޭނ10ާާެވަނަާއަހަރ2010ާާާާު

ކަންތައްތަކެްއާާބޭ ވިސްނ ާ ދުރަންާ ތަންކޮޅެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންާ އެއ އިާ  1430ނުންވަނީާ
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މި އަޅުަގނޑުމެންާ ޚ އްޞަާާކުރަންޖެހޭނެކަންވެސްާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެއޭ.ާ ޮގތެްއަގއިާފުރުޞަތުަގއިާ

ބޭންކުތަކު މިާ ބޭންކުތަކ އިާ ވިޔަފ ރިާ އޭގެާރ އްޖޭަގއިާ ލޯނުތައްާ މަސްވެރިކަމުެގާ ދޫކުރ ާ ންމެާއެންާ

ާާ ޭއެގ ޮގތުަގއިާ ވ ސިލުާއްޤުވެރިންނ ޙަފުރިހަމަާ ހަމައަށްާ ކަމެއްއިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ކަމުަގއިާާާާުވމަކީާ

ާއިކުރުމ ަވނަާއަހަރުާމިާމަޤްޞަދުާހ ސިލ2010ާާުންނަށްާާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއެހެންނޫނީާއަޅުަގނޑުމެ

އެކަށީެގންވ  އޮތުމަކީާ ފުރުޞަތުާ ނުދިއުމުެގާ އުއްމީދުާާއެހެންނަާާ.ކަމެއްާާާހަމައަށްާ އަޅުަގނޑުާ  1435މަވެސްާ

ހ ލަތ  ޤައުމުެގާ މިއަދުެގާ ބޭންކުތަާާއިކުރަނީާ ެއއަށްވުރެެއކުަގއިާ އެކަންކަންާ އިާާފަސޭހަކަމ ާާކުންެވސްާ

އޮންނަންއެ ޮގތެްއާ ދޫކުރެވޭނެާ ޚ އްޞަާާވ ނެކުަގއިާ ބޭންކުތަކުންާާާކަމަށްާ ބައެއްާ ޮގތެްއަގއިާ

މަސްވެމަސްވެރިންނަ އެބަހުރިާ ވިދ ޅުވެފަިއާ ދޫކުރ ރިކަމަށްާ ލޯނުާ ބޭނުމެއްކަޢްށްާ މިހ ރުާ ނޫނޭ.ާާާާ

.ާާއެރުވުމަށްޓަކައިާމަސްވެރިކަމަޢްާލޯނުާދޫކުރަްއވަންޖެހޭނޭތުާކުރިއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާސިނ ޢަ

ާާ  1440ދުާމިާރ އްޖޭެގާިއޤްތިޞ ދިވެހިާރ އްޖޭަގއިާތިއްބެވިާިވޔަފ ރިާބޭންކުތަކުންާއެކަންާކުރައްަވއިެގންނޭ

ރަނަގޅުޮގތުހެޔޮ ކުރިއަށްޮގތުަގއިާ ެގންދެވޭނީަގިއާ އޮފްާާ މިނިސްޓަރާ މިކަމަަަށްާ އެހެންކަމުންާ ާ.

ޚ އްޞަ ސަމ ފިނޭންސްާ ބޭންކުތަކ އިޮގތެއްަގިއާ ދެްއވަިއެގންާ މަޝްވަރ އިމިކަންކަމ ާާލުކަންާ ާާމެދުާ

ހޯއްދަވައި ހެޔޮާ އެކަންކަމަށްާ އުއްމީދުާާދެއްވ ނެާާާކުރަްއވަިއެގންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާާާާކަަމށްާ ކުރަން.ާ

ރައީސްއިޢްޒަތްތެ ޚަރަދުެގ2009ާާާާާ.ރިާ ކުރެވިފަިއވ ާ އިޞްލ ޙްާ މިއަހަރުާ ބަލ އިރުާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ާާ ތެރޭަގިއ ފުރުޞަތުެގާ ކުރުާ ލިބުނުާ ހުށަހަޅ ލަންާ ބަޖެޓްާ ސަރުކ ރުެގާ އ ާ މިާ  12ާާ1445ޖުމްލައެއްކަމުަގއިާ

ެގންދިއު ކުރިއަށްާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ ބަޖެޓްާ އެާ ހުށަހަޅ ާ ބަޖެޓެްއާ ރުފިޔ ެގާ އެކިާާާާމަށްޓަކައިބިލިއަންާ

ުމދަނީާހިލާޭާ.ާއެާާޮގތުންާދައުލަތުެގާއ ާވަނީާކުރައްވ ފައިާއްާހޯދުމުެގާމަސައްކަތްތައްތަޮގތްޮގތުންާއެހީ

ާާ ވަނަާއަހަރުެގ2009ާާާާާާއަދިާާ.ާރުފިޔ ާހޯދުމުެގާމަސައްކަތްތަކެްއާކުރެވުނުބިލިއަނ6ާާްއެހީއަށްޓަކައި

ާާކަަމށްާާއިތުރުާނުވ ނެާާއ އިާހިލޭާެއހީއަށްވުރެާާމުދަނީޚަރަދުާއ  5ާާާާާލަފ ކުރެވޭ 5.9ާާމިލިއަންާރުފިޔ 

ައޅުަގާނ ކުރެވެމުންދ އިރުވެސްާ މަސައްކަތްތަކެއްާ މިފަދަާ އެހެންކަމުންާ ރުފިޔ ާ  1450ޑުމެންެގާާބިލިއަންާ

ނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވިސްނ ލަން.ާމިއީާމެދުވެސްާައޅުަގއިާާެގއްލިެގންާމިއަިއޮގތ ާާމިދަރަނިާމިހ ާހިސ ބަށްާ

މި ބޮލުަގއިާ އަާާމިސަރުކ ރުެގާ ޑެފިާފަހުއުމަށްސަރުކ ރުާ ބަޖެޓްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ސިޓްެވެގންާަގއިާ

އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަރަނިތަކެއްތޯެވސްާ ެއޅުނުާ ބޮލުަގއިާ ދަރިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެހެ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ ޔަޤީނުންވެސްާނެއްފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާ ދިޔައީ.ާ ވެެގންާ އެކަންާ ނޫންާ

 1455ވަނަާައހަރުވެސ2009ާާާްވެފަިއވަނީވެސްާާތަކީާބަޖެޓްާޑެފިސިޓްާޤީޤަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަށްާއޮތްާޙައަ

1.1ާާާާ 2001ާާާާބިލިއަން 207ާާާާވަނަާައހަރު 2005ާާާާބިލިއަން ވަނ2006ާާާަމިލިއަން،868ާާާާަވނަާއަހަރު

ާާ 2007ާާާާމިލިއަން،298ާާާާއަހަރު 53ާާާާވަނަާއަހަރު ވަނަާއަހަރުެގާނޮވެމްބަރުާމަހުގ2008ާާާެމިލިއަން
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ފައިާއެބަާއޮތް.ާއެހެންވީމ ާޖުމުލަާސިޓްވެއަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޑެފިާބިލ1.247ާާިާބަލ އިރުާާށްނިޔަލަ

ފަހުަގިއާސަރުކ ރުާައުއމަށްާާހަމަގައިުމވެސްާމިާާޑެފިސިޓްާކުރިމަތިލަމުންދ އިރުާމިއ3.478ާާީޮގތެްއަގއިާާ

 1460މުެގާާޔަާތަނުަގއިާއެކަންކަންާއިސްރ ފުކޮށްފައިވުޤީޤަތަކީާވޭތުވެދިާޖެހުނު.ާޙަސަރުކ ރުންާކުރިމަތިލ ންމި

ހިތ މަނަތީޖ  އަޅުަގނޑުާ ރައީސްާާކަމުަގއިާ އިޢްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ެއކީަގއިާ ވަނ2010ާާާަާާާ.އ ިއާ

ބަލ އިރުވެސްާާ ބަޖެޓަށްާ ދައުލަތުެގާ އަހ2010ާާައަހަރުެގާ ބަޖެޓްަގިއާާަވނަާ ދައުލަތުެގާ ރުެގާ

މިޚ އްޞަ ނުވަތަާ ޮގތުަގއިާ ދަރަނީެގާ މަސައްކަތްތައްޮގތެްއަގއިާ ހޯދައިެގންާ ކުފައިސ ާ ރުމުަގިއާާާ

ދަ ކުރީަގއިާ ނެރަނިތައްމިދެންނެވިާ އަދ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ކަންތައްތަްއާާާ ލޯނުތަކ ިއާ ިގފައިވ ާ

ޑެފި ކުރަންޖެހުމުނާްާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ުގނަާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފޫބެއްދުމަށްޓަކައިާ  1465ސިޓްާ

އުފ ކުރަން އަހަރުތަކާ ާާ.އަޅުަގނޑުާ ކުރީާ ބަޖެޓްާ އަޅ ބަލ މިއަހަރުެގާ ތ ނިއާ ވޭތުވެދިޔަާ އަދިާ ަގއިާާއިރުާ

ާާ ބަޖެޓްތަކަށް ބޮޑެތިާ ާާހުށަހެޅިފައިވ ާ ބަޖެޓް ިމާ ހިފެހެއްޓުމަށްާބިލިއަނ11.97ާާްބަލ އިރުާ ރުފިޔ ަގއިާ ާ

ގައި ހަމަާ މަސަްއކަތްޕުޅަކީާ ކުރައްވ ާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާމިނިސްޓްރީާ މުވެސްާ

ޕްލޭނ  މިާ އެއްާމުސްތަޤުބަލުަގއިާ މަތިިއާ ާާޮގތްވ ޮގތުެގާ ސިޔ ސަތުތައް ކުރިންާ ަައށްާާކަނޑައެަެޅިެގންާ

އިޤްތިޞާ  ސިޔ ސަތުެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ެގންދިއުމަށްާާދީާ ޮގތެްއަގިއާ  1470ކުރައްވ ފައިވ ާާާާފުރިހަމަާ

ޑުމެންެގާދ އިރ އަށްާހަމަާގައިމުވެސްާބަޖެޓުަގއިާބަލައިލ އިރުާާއ ދެާބަޖެޓްާއަޅުަގނާާ.މަސައްޕުޅެްއކަން

ދ  ކޮންދޭއަޅުަގނޑުެގާ އޮތްާާނެއިރ ައކަށްާ ކަެމްއާ އެްއވެސްާ ަގާާކަމަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ާާބޫލެއްާކަމަކަށްާ

ައޅުަގނޑުާާ ތެރެއިންނެއް.ާ ބަޖެޓުެގާ އަޅުަގނޑުާާަގނުކުރެވޭާ އެހެންނަމަވެސްާ ޮގތުަގިއާ ބޫލުކުރ ާ

އްާމިާމަޖިަިލީހުނާްާބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާބަޖެޓުަގއިާކަމެއްާހިމަނ ފައިާއޮތުމުންާނުވަތަާނެތުމުންާއެކަމެަގ

މިންވަރުންާާފަހުވެސްފ ސްވުމަށް ހުރިާ ފޯރުންތެރިކަންާ ކަަމށްވ ނަމަ،ާާދައުލަތުެގާ ނުކޮށްދެވޭާ  1475ާާއެކަންާ

ާކަމެއްާރައްޔިތުންނަކަންާނޯންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާިމއުޅެނީާވޭތުވެދިޔަާާާއެބަޖެޓުެގާމުހިންމު

ާާއަހަރުތަކެްއަގއިާހއ.ދިއްދޫެގ ާާާބަޖެޓުަގއިާތަފ ތުވ ހަކަބުނެފައިާެއވ ހަކަތައްާާބަނދަރުވެސްާހިއްކ ނެާ

ައއޭާ. ހުށަހެޅިެގންާ އެކަންާާާާޮގތްޮގތަށްާ ޮގތުަގއޭ.ާ އެފަޅުެގާ އޮތީާ އެފަޅުާ މިއަދުވެސްާ އެހެންނަމަވެސްާ

އެހެންނަމަވެސްާކަންކަންާހ ސިލުާނުކުރެވޭނެާޮގތަކަށްާާނެތޭ.ާާާާއަދިެއއްާހަމަގައިުމވެސްާެވވޭނެާޮގތެއް

 1480ކްރީޓްާާ.ާއަދިާދައުލަތަށްާލިބޢާއ މުދަނީއަކީާކޮންނޫންާާކުރުމަކީާބޭނުންތެރިކަމެއްާާނަމެއްަގއިާބަޖެޓު

އެްއޗެއް ހުސްކޮށްލެވޭނެާ އަޅ ާ ތެރެއަށްާ ަގާާަގނޑެއްެގާ އަޅުަގނޑެއްާ ނުކުރަން.ާާާބޫލެއްކަަމކަށްާ

ާާއިާެއއްޮގތަށްާޢަމަލުކުރެވޭާއެޮގތަށްާބަޖެޓ ވަނައަހަރުެގާބަޖެޓަކީާކުރީެގ2010ާާާާ.ާާއިޢްޒަތްތެރިާރައީސް

އަ ެއީއވެސްާ ސުވ ލުކޮށްލަންވ ންޖެހޭތޯއޭާ ބަދަލުވެާާާާޅުަގނޑުާ ަވުގތުާ ނުވ ތީާ އެހެންކަމަށްާ ބޭނުންޭވ.ާ

ބަ އިނދެޖެހިފައިވަނިކޮށްހ ލަތުާ ޤައުމުާ ރަނަގޅުާާދަލުވެާ ބަދަލުކޮށްާ ހ ލަތުާ ޤައުމުެގާ ާާރައްޔިތުންވަނީާ
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ސަރުކ ރ  މިއަދުެގާ އެހެންކަމުާާއިކުރުމަށްޓަކައިާ ހަވ ލުކޮށްފައި.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާމިޤައުމުާ  1485ންާ

ރޭިވެގންސައްކަތްތައްމަ ކުރިއެރުމާ ާާާ ޤައުމުެގާ މުސްތަޤުބަލްާާދ ންވ ނީާ ެގންދެވޭނެާާާާކުރިއަށްއިާ

ދިޔަާއެތަކެްއާާާކީާފ އިތުވެއްދޫެގާފަޅުާހިްއކުމުެގާމަޝްރޫޢަ.ާއ ދެާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ާދިަގއިމަުގތަކެއްާ

ތުެގާބަޖެޓުަގިއާާދުެގާދައުލަވިޔަސްާމިއަާާާނުދިޔަކަމުަގއިހަރުަގއިާބިންާހިއްކުމުެގާމަޝްރޫޢުާކުރިއަޢްއަ

ަގއިާޕަބްލިކްާޕްރަިއވެޓްާޕ ޓްނަރޝިޕްާާޮގތުާަގބޫލުކުރާ ާާވެސްާއަޅުަގނޑުހިމެނިފައިާނެތްކަމުަގއިާވީނަމަާ

ާާޕީ.ޕީ.ޕީ  1490.ާއަދިާކަުމެގާފުރިހަމަާޔަޤީންކަންާއަޅުަގނޑަށްާއެބަޮއތްތެރެއިންާމިާމަސަްއކަތްާކުރެވޭނެެގ

ޔަޤީންކަމު މިާ ސަރުކ ރުެގާާާާެގހަމަާ މިއަދުެގާ ޔަޤީންކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ބޮޅެއްެގާ އިތުރުާ

ހުރުމ  އަޅުަގނޑަށްާ ހަމައެއ އިތެރޭަގިއާ އަދިާ ައޅުަގނޑުެގާާއިާ މިނިސްޓަރަކީެވސްާ ފިނޭންސްާ ެއކުާ

ބޭފުޅަކަ ނިސްބަތްވ ާ ފުރިާާށްވ ތީވެ،ދ އިރ އަށްާ މިއަޅުަގނޑުެގާ އޮތްކަމުަގއިާ ޔަޤީންކަންާ ާހަމަާ

ވ ހަކައިންާއެހެންާިއޢްޒަތްތެރިާާާކުރަންާއަޅުަގނޑަށްާމިާާާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާޔަޤީންފުރުޞަތުގައި

ނުޖެހޭނެ ހިތުަގއިާ ޢ ާާބޭފުޅަކުާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބޭފުޅ ކަމަށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާިއލީޮގތުންާ  1495އ އިާ

ަގއިާދަންނަވަން.ާއ އިާުގޅުންާހުރުމަކީާހަމަގައިމުެވސްާއަޅުަގނޑަށްާމިކަމުންާލިބޭާއުފަލެއްކަމުދ އިރ 

ކެރެނީާ ދަންނަަވންާ ޔަޤީންކަމ އިެއކުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ސަރުކ ރުންާ މިކަމުަގއިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދިއްދޫެގާފަޅުާހިއްކ ނެކަމ އިާއެާފަޅުާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ މުާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާސަރުކ ރުާނިމުމުގާެާ

ފަހިވެ މަުގތައްާ ދިަިރިއުޅެވޭނެާ އެތަނުަގއިާ ިމދެންނެވިާާާކުރީަގއިާ ކަމަށް.ާ ކުރެވެމުންދ ނެާ އެކަންކަންާ

އެހެންާ ޭއެގފަހުންވެސްާ އަދިާ ކުރެވިާ އެމަސައްކަތްާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ދަށުންާ  1500ޕްރޮޖެކްޓްެގާ

މަުގފަހިވ ކަށް.ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ޮގތްތައްވެސްާ ކުރެވޭނެާ މަސައްކަތްތައްާ

ކަންާއޮތްާވ ހަކަވެސްާއަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުަގއިާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑަށްާއެާޔަޤީންކަމ އިާޔަޤީން

ައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާދިއްދޫެގާފެނަކީާާ އަދިާހަމަާމިއ ިއއެކުަގއިާދިްއދޫެގާދ އިރ ަގިއާ

އިންޑިޕެންޑެންޓްާ ޓީމަކުންާ ޓެކްނިކަލްާ ޓީމަކުންާ ެއކްސްޕ ޓުންެގާ ބޭރުެގާ ސުނ މީއަށްފަހުވެސްާ މީަގއިާ

ތަ މޯލްޑިވްސްއިންާާބަޔަކުާ ޓީވީާ އޭރުެގާ ހަދ ންވ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރިޕޯޓެްއާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ  1505ހްލީލުާ

އޭރުެގާސަރުކ ރުެގާޓީވީންާފޮނުވ ފަިއވަނީ.ާދިއްދޫެގާފެނަކީާބޯންވެސްާއަދިާކެއްކުމަށްެވސްާކަމުނުދ ާާ

ާއެކަންކަންާިއލްތިމ ސްާފެނެއްކަމ އިާތަޣައްޔަރުވެފައިާހުރިާފެނެއްކަމ އިާއެފެންާބޭނުންާނުކުރުމަށ އި

ކުރުމަށްފަހުަގއިާދެންާކިހިނެްއތޯާވެެގންާދިޔައީ.ާއަދިެވސްާެއހ ލަތުަގއިާތިބީ.ާއެހެންވީމ ،ާދަންނަވަންާ

ފެނުެގާ ދިއްދޫަގއިާ އެރަށުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިސަރުކ ރުންާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ މިއުޅެނީާ

 1510ވަތަާޕަބްލިކްާޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާޕްރޮޖެކްޓްެގާދަށުންާޚިދުމަތްވެސްާލިބޭނެމަުގތައްާޕީޕީޕީެގާދަށުންާނު

ދިއުމަކީާާ ހަމަޖެހިެގންާ ތެރެއިންާ ސަރުކ ރުެގާ އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާ ަމުގާ ކުރެވޭނެާ އެކަންކަންާ
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ހަމަގައިމުވެސްާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާބޮޑުާުއއްމީދެކޭ.ާއެކަންކުރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑަށްާކުރެވެންހުރިާ

މަސައްކަތްތަކެއް ތެރެއަށްާާާާހުރިހ ާ ސަރުކ ރުެގާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ހުރެެގންާ މިދ އިރ ަގއިާ ައޅުަގނޑުާ

ޔަޤީންކަންވެސްާާ ކުރ ނެކަމުެގާ ެއކަންތައްތައްާ ކަމެއްކޮށްެގންާ ހުރިހ ާ ކުރެވެންހުރިާ އަޅުަގނޑަށްާ

 1515މިާވަނައަހަރަށްާދައުލަތުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާބަޖެޓަށ2010ާާާާްއަޅުަގނޑުާއެބައޮތް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާ އަސ ސީެގ ޤ ނޫނުާ މަޖިލީހުންާ ެގނެވިދ ނ96ާާާާެޢިއްޒަތްތެރިާ އުނިއިތުރެްއާ )ށ(އިންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ކުރެއްވުމަކީާާ މިކަންކަންާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގއިާ އެަެހެންނަމަވެސްާ ަގބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ

މިދެން މިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމުަގއިާ ޤ ނޫނުާއަސ ސީެގާާވަރަށްާ ނެވީާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ަގއިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅ ާބަޖެޓަށ96ާާާްާ

ުއނިއިތުރެްއާާ ނުވަތަާ ެގނެވިދ ނޭ.ާ އުނިއިތުރެއްާ ފެންނަާ ެގންނަންާ މަޖިލީހުންާ  1520ރައްޔިތުންެގާ

ސިޔ ސަތު މ ލީާ ދައުލަތުެގާ މުޅިާ ފ ސްކުރެވިދ ނޭ.ާ ދައުލަތުެގާާނުެގނެސްވެސްާ ފަރ ތަކީާ ކަނޑައަޅ ާ ާ

ފައިނޭންސްާމިނިސްޓަރާނުވަތަާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާަމޝްވަރ ެގާމަތިންާދައުލަތުެގާފައިނޭންސްާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ މަތިންާ ެއއްޮގތްވ ޮގތުެގާ ސިޔ ސަތ ިއާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ެއާ އެހެންކަމުންާ މިނިސްޓަރ.ާ

މަ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅިެގންާބަޖެޓަށްާ ބަދަލަކ ިއާ ެގންނަާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ޖިލީހުަގއިާ

 1525ބަޖެޓްެގާޑެފިސިޓްާއިތުރަށްާބޮޑުވުމ އިާއެކުަގއިާދެންާވެެގންދ ނެާޮގތ އިާމެދުަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިދެންނެވީާ އެހެންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއާ މުހިންމުކަމެއްާ ިވސްނ ލުމަކީާ ޒިންމ ދ ރުޮގތެްއަގިއާ

ާާ ބޮޑުާއަދަދެްއެގާާފައިސ ާަވކިާބަޔަކަށްާދޭންޖެހޭާއެއްޗެްއެގާޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެން

މާިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަެގއްާ އިތުރުކުރ ނެާ އ މުދަނީާ އެާ ހިމެނުމަށްފަހުާ ާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ

ޑުާނުދެކެން.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނުދައްކ ާއެކަންާދޫކޮށްލުމަކީާޒިންމ ދ ރުާޮގތެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނ

 1530އެަެހެންނޫންކަމަށްާވަންޏ ާދެންދ ނީާޤައުމުާއަޑިއަށް.ާޤައުުމާއިނދަޖެހިެގން.ާޤައުމުެގާރަްއޔިތުންނަށްާ

އެހެންކަމުންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުދެޭވނެ.ާ ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާ އޭެގާ ޚިދުމަތެއްާ ދެވެންޖެހޭާ

މަޖިލީހަކިާޒިން ޢިއްޒަތްތެރިާ ުއއްމީދުާކުރަނީާމިާ ބަޖެޓްާފ ސްކޮށްާއަޅުަގނޑުާ މިާ ޮގތެއްަގއިާ މ ދ ރުާ

ބަޖެޓާްާ ެއއްކިބ ެވެގންވ ާ ތަޢައްސަބ އިާ ޒ ތީާ ކުރަްއވ ނެާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ދެއްވުމަށްޓަކައިާ

ކުރަން.ާ ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ބަހައްޓ ނެާ ޢަމަލުތައްާ އެބޭފުޅުންެގާ ފ ސްކޮށްދިނުމުަގއިާ

ުމވަްއޒިފު ސަރވިސްާ ސިިވލްާ ރައީސް.ާ ދައްކ އިރުާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ  1535ންެގާ

ނަޝީދަށްާ ރައީސްާ ބައްލަވ ާ ަވޑަިއެގންާ ިވސްނ ާ މީހަކުވެސްާ ކޮންމެާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ެއހީތެރިކަންާ ެއއްބ ރުލުމ އިާ ތ އީދ އިާ މުަވއްޒިފުންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ފަސޭހަފުޅުވ ނެތޯާ

ާާ ސަރުކ ރު މިާ ނުވ ނެތޯ.ާ ބޭނުންފުޅެއްާ ާ ސިވިލްާާއެމަނިކުފ ނުާ ދިވެހިާ ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާ ކުރިއަށްާ
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ސަރވިސްާުމވަްއޒިފުންާނުރުހޭާޮގތަށްާކަެމއްކޮށްެގންާެއކަންތައްތައްާއެޮގތުެގާމަތިންާބައިތިއްބަިއެގންާ

 1540ކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާމިސަރުކ ރުާއެދޭނެތޯ.ާކ ކުތޯާމިކަންާމިޮގތަށްާކުރަންާބޭނުންވ ނީ.ާނުރުހުމުގެާ

ދ ކަށްބޭނު މ ޒީަގިއާާތެރެއަކަށްާ ޙަޤީޤަތަކީާ ކޮބައިތޯ.ާ ޙަޤީޤަތަކީާ ނަމަވެސްާ އެހެންާ ަްނުވ ނެ.ާ މެއާ

ކަންކޮށްފަިއވ ޮގތުެގާސަބަބުންާއެތައްާބަިއވަރުާމުަވއްޒިފުންނެއްެގާވަޒީފ ތަކެއްާއުފައްދ ާވަކިާމީހަކަށާްާ

ާާ ަވކިާބަޔަކަށްާއެކަންާތަނަވަސްކޮށްާދިނުމުެގާބޭނުމުަގއިާމަޤ މުތައްާއުފައްދ  މިކަންކަންާވަޒީފ ާދީާ

ކުރުމުެގާސަބަބުންާމިއަދުާމިހ ލަތަށްާބަދަލުވެާޤައުމުާރަަގޅުާހ ލަތަކަށްާެގންދިއުމަށްޓަކައިާދުނިޔޭެގާާ

ެއހެންާމީހުންވެސްާކަންތައްކުރ ާއުސޫލުެގާމަތިންާމިކަންކަންާކުރުމަށްާ  1545މ ލީާއިދ ރ ތަކ އިާދުނިޔޭެގާ

އަޅުަގނޑުމެ ދެންާ މިކަންކުރީމ ާ މަޖުބޫރުވީމ ާ ސަރުކ ރުންާދައުލަތަށްާ ޮގތުންާ ސިޔ ސީާ ތެދުވެާ ންާ

ރައްޔިތުންނަށްާދެރަޮގތްތައްާެމދުވެރިކުރަނީއޭާކިޔ ާެއވ ހަކަާދެއްކިއިރުަުާއެބޭފުޅުންާއޭރުަގއިާތިއްބެީވާާ

ަވޑަިއނުަގތުމަކީާ ެއކަންކަންާކުރެްއިވއިރުާއެކަމ އިމެދުާވިސްނ ާ އެތަނުެގާމުުގލުަގއިާތިއްބަަަަވއިެގންާ

ހިތ  މިއަދުާ ރައީސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ މަކުރަންޖެހޭާ

އެއްެވސްާާ ކީއްކުރަންތޯާ މުވައްޒިފުންާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ސަރުކ ރަކުންނެއްާ މިާ  1550ހަމަގައިމުވެސްާ

ބަޔަކަށްާދެރަާނިކަމެތިާޮގތެއްާހަދ ކަށްާމަސައްކަތެއްާނުކުރ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާޤައުމުާއ ރ ސްތުާާ

ޓަކައިާމިާޤައުުމެގާކަންތައްތައްާޭއެގާކުރިަމުގަގއިާއެންމެާފުރިހަމަޮގތުަގއިާެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާކުރުމަށް

ހ ލަތްތަކުަގިއާ އެާ އެބައ ދޭ.ާ ހ ލަތްތަކެއްާ ޤުރުބ ންވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތުަގއިާ ކުރ ާ

އަޅުަގ ހިތ މައަކީާ އެހެންނަމަވެސްާ އެބަޖެހޭ.ާ ވ ންާ ޤުރުބ ންާ މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާ މިވ ހަކަާ ނޑުމެންާ

 1555ދައްކ އިރުވެސްާޤައުުމެގާމ ލީާސިޔ ސަތުެގާވ ހަކަތައްާދަްއކަމުންދ ާމިދަނޑިވަޅުަގއިާބަޖެޓްެގާވ ހަކަާާ

ެއކަމުެގާވ ހަކަާދައްކ އިރުާާ ދައްކ އިރުވެސްާސިވިލްާސަރވިސްާމުަވއްޒިފުންެގާމުސ ރަާކުޑަކޮށްެގންާ

މެންބަ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނިންމ ފައިވަނީާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތްތަކެއްާ މެދުާ މުސ ރައ އިާ ރުންެގާ

ވ ހަކަާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ސުވ ލުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންޮގތަކަށްތޯވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާދެއްކުމުެގާކުރީަގއިާއެހެންާބަޔެްއެގާވ ހަކަާދައްކ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާތިބިާހ ލަތ އިާ

ާާ ވިސްނ ލަން ސަރުކ ރުާމެދުާ މިާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1560އެބަޖެހޭ.ާ

ސިވިލްާާ ދިވެހިާ އެހެންކަމުންާ ލިބިެގން.ާ އިޙްތިރ މްާ ލޯތްބ އިާ ތ އީދ އިާ ރައްޔިތުންެގާ ދެމިއޮންނ ނީާ

ިއާާސަރވިސްެގާވަޒީފ ަގއިާތިއްބެވިާމީހުންނ އިާއެފަރ ތްތަކ އިާއަދިާހަމަާޢ ންމުާރައްޔިތުންެގާޮގތުަގ

ިމާ ޔަޤީންކަމަކީާ އިތުބ ރ އިާ ފަރ ތްތަކުެގާ އުޅުއްވަމުންެގންދ ާ ސަރުކ ރުަގިއވެސްާ ވަޒީފ ތަކުަގއިާ އެކިާ

ސަރުކ ރުންާކުރައްވ ާމަސައްކަތްޕުޅުތައްާެގންދަވަނީާރަްއޔިތުންނަށްާނިކަމެތިާކަމެއްާނުވ ނެާޮގތެްއެގާާ

ސަރުކ ރަށް ހަމައެއ ިއއެކުަގއިާ އަދިާ ކުރަމުންނޭ.ާ އެކަންާ ބޭނުންވަނީާާާމަތިންާ ކުރަންާ  1565އިލްތިމ ސްާ
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ރައްޔިތުންެގާފަރ ތުންާެއކަންކަންާކުރަމުންދ އިރުާނުވަތަާރައްޔިތުންނަށްާއެމީހުންެގާވަޒީފ އ އިާމެދުާާ

މަސަްއކަތްތަކުަގއިާާ ކުރ ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ކުރިމަަގށްޓަކައިާ ޤައުމުާ މިާ ނިންމ ާ ޮގތްތަކެއްާ

ާޮގތެްއެގާމަތިންާމެނުވީާމިކަންކަންާނުކުރެއްވުަމކީާވަރަށްާާއެމީހުންނަށްވެސްާނިކަމެތިާޮގތެއްާނުވ ނެ

މުހިންމުާކަމެކޭ.ާއެހެންނޫންނަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަބަދުެގާއަބަދަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާާ

ލިބޭނާީާ އިޙްތިރ މްާ ލޯތްބާ  ނުޖެހުމޭ.ާ ހިތްހަމަާ ނަފުރަތ އިާ ލިބޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1570ފަރ ތުންާ

ކުރެވިެގންނޭ.ާާއަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެްއާ ަމުގަގިއާ ރަނަގޅުާ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިާ ނަށްާ

އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އަޅުަގނޑުާ ވަުގތެއްަގއިާ ދަތިާ މިހ ާ އިޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ނަންބަރު އެކައުންޓްާ މިނިސްޓްރީަގިއވ ާ މަނިކުފ ނުެގާ ބޭނުންވޭާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަރިހުންާ ާާފިނޭންސްެގާ

1097ާާ ދޫކުރަްއވ ފަިއވ  ސަރުކ ރުންާ ދިޔަާ ވޭތުވެާ ފައިސ 59ާާާަގއިާ ލޯނުާ ރުފިޔ ެގާ މިލިޔަންާ

މިހ ރާުާ ކިހިނެްއތޯާ ލިބުމުަގިއާ ެއފައިސ ާ ކޮންޮގތަކަށްތޯާ ވަނީާ ޢަމަލުކުރަްއވ ފައިާ  1575ހޯއްދެވުމުަގއިާ

ދިާކިހ ާފައިސ ެއއްާާކަންތައްތައްާކުރަްއވ ފައިާވަނީ.ާކިހ ާފައިސ ެއއްާމިހ ރުާލިބިވަޑައިެގންފައިވޭތޯ.ާއަ

މި އަޅުަގނޑުމެންާ މަޢުލޫމ ތުާ ފަރ ތްތަކުެގާ ނުދަްއކަވ ާ އެާ އެބައޮތްތޯ.ާ ނުދައްކަވ ާ މަޖިލީހަށާްާމިހ ރުާ

ފަންޑުނާްާާާރިވޯލްވިންާކޮށްދެވިދ ނެތޯ.ާއަދިާހަމަާމިއ އެކުަގއިާހަމަާމިއ އެކުަގއިާެއްގރިކަލްޗަރާާހިއްސ ާާ

ކަމ  ާާދޫކުރައްވ ފައިވ ާ ފަރ ތްތަކަށްއި މަްއސަލަވެސްާާާާނުބެހޭާ ލޯނުތަކުެގާ އެާ ލޯނުތައްާ ދޫކުރެވިފައިވ ާ

 1580މިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހ އިާއިރުާކިހިނެއްތޯާކުރިއަށްާޮގސްފައިާވަނީާއެާމަޢުލޫމ ތުާާސ ބަށްާއައިހިާާމިހ 

ކުރަން.ާއ ދެ،ާާާކޮށްދެްއވ ާއެކަުމަގއިާޖަވ ބެއްާމަނިކުފ ނުާދެއްވ ނެކަަމށްާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުހިއްސ 

ވިސްނުމ އިާާއަޅުަގނޑުމެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދިުއމުަގިއވެސްާ ކުރިއަށްާ ކަންތައްތައްާ ސިޔ ސީާ ންެގާ

މ ލީާ ދުނިޔޭެގާ ނުވަތަާ އިދ ރ ތަކުެގާ މ ލީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމަަގއިމުވެސްާ ބަހައްޓަންވ ނީާ ފިކުރުާ

ފުރިހަމަޮގތުަގއިާާ އެންމެާ އޭެގާ ކުރުމަށްޓަކައިާ އެކަންކަންާ މަޢުލޫމ ތ އިާ ދޭާ އިދ ރ ތަކުންާ

 1585އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެމެހެއްޓެނިވިާޮގތެްއަގިއާކަންކަންކުރުމުެގާއުސޫލުތަކުެގާމަްއޗަށްކަންާއަޅުަގނޑުާާ

ކޮންމެ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސީާ އެހެންކަމުން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ޮގތަކަށްާާާާމިފުރުޞަތުަގއިާ

މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައިާާހުރިކަމުގައި ޤައުމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިޤައުމުެގާާވީނަމަވެސްާ ހަމަާ އަދިާ ާ

ާާ ބޫލުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާމިސަރުކ ރުެގާާަގކުރިއެރުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑުެމންގެވެސްާޒިންމ އެއްާއޮތްކަން

ފުރުޞަތުާ ދިއުމުެގާ ކުރިއަށްާ ސަރުކ ރަށްާ އެާ މިމަުގންާ ފ ސްކޮށްދީާ މިބަޖެޓްާ އަހަރުާ ފުރަތަމަާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުގެާާާދެއްވުމަކީާ ދ އިރ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެާ މެންބަރަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ  1590އަކަށްާާާ

ޙަ ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންެގާާނިސްބަތްވ ާ އެާ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ އެާ އްޤަށްޓަކައިާ

ާާާާކުރިއެރުމަށްޓަކައިާކޮންމެހެންާކޮށްދޭންޖެހޭނެާކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރިާާާާލުާމިހ ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކޭ
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މަތީންާާާބަޖެޓްާމިޮގތެުގާާކުރަންާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމިާާތިމ ސްމަޖިލީހަށްާއަޅުަގނޑުާއިލް

ާފ ސްކޮށްާދެއްވުމަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެްއިވާފުރުޞަތަށް.

 1595 

ެމންބަރުޝުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުންނަށްާާ.ކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ 1ާާާމިހ ހިސ ބުންާ

ާާާާަގޑިއިރުެގާހުސްަވުގތު 1.00ާާކޮޅެްއާއަރުވަން.ާއެާހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހުާޖަލްސ ާއަޅުަގނޑުާފަށ ނީ

ދ އިރ ެގާާ ުއތުރުާ ފުަވއްމުލަކުާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ ބަރުާމެންޢިްއޒަތްތެރިާާޖަހ އިރު.ާ

ާާ ޔ މީނަށްާއޭެގފަހުަގއިާާާهللاމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަނަށް.ާއޭެގފަހުަގއި

 1600 ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްތަފ އަށް.ާ

ާ

ާ]ށ13:14ާްނ12:05ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

ާ

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިފެށުނީ.ާ މިހ ރުާ ޖަލްސ ާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާ އ ދެާ ާ.`

 1605ސ ާފެށުންާލަސްެވެގންާމިދަނީާކޯރަމްާހަމަނުވެެގންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާެއާއަޅުަގނޑުާާފ ހަަގކުރަންާޖަލް

މަޖިލީހުގެާ މަތިންާ ޮގތެްއެގާ ެގންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ މިޖަލްސ ާ ިމޖަލްސ ެގާ ލީޑަރުންާ ޕ ޓީތަކުެގާ އެދެންާ

މ ިއާޚ އްޞަާާމ ލަމުަގއިާކޯރަމްާއޮންނ ނެާޮގތަށްާޢަމަލުކުރެއްވުން.ާއަދިާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންވެސްާމިކަ

މިއަރުވަނީާާ ފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަށްާ ކަމެއްާ ސަމ ލުާ

 ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުހަންމަދުާރަފީޤްާހަސަނަށް.ާާ

 1610 

ާާ ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާ  ެގާބަޖެޓުާކަނޑައެޅިެގންާޮގްއސަާއޮތްާވަނަާއަހަރ2010ާާާު`ާއައްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،

 އިރުަގއިާމިބަޖެޓުަގާހިމެނޭާމިާޕީއަިއއެސްޕީާބަޖެޓްާނޫނީާތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތަކަށްާމިކަނޑައެޅިފަާާ ންމަދުާރަފީޤްާމެންބަރުާމުޙަ

އަޅުަގނޑު ސަންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާޙަ ކުޑަކަންާ ވަރަށްާ އަދަދުާ އޮތްާ ހިމެނިފައިާ މިާ ބަޖެޓުަގއިާ އެީއާާއޮންނަާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ާ

ާާ ކަނޑައެޅިފައ528ާާާިމުޅިއެކު ފުވައްމުލަކަށްާ ީމެގތެރެއިންވެސްާ އޮތްއިރުަގއިާ ރުފިޔ ާ މިލިއަނެއްހ ާ

އެންމެާާ ބޭފުޅުންނަށްވެސ10.9ާާާްމިއޮތީާ އެންމެހަިއާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ރުފިޔ .ާ  1615މިލިއަންާ

އަތޮޅު އެހެންާ ފުވައްމުލަކަކީާ ފަދައިންާ ކަނޑެްއެގާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ބޮޑުާ ތަފ ތުާ ވަރަށްާ ތަކ އިާ

ތެރޭަގއިާއޮންނަާރ ޅުތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނޭާވަރަށްާތަފ ތުާރަށެއް.ާއ ދެ،ާތިމ ވެށީެގާޮގތުންާވަރަށްާ

ާާ ދިޔަ ވޭތުވެާ ޚ ްއޞަކޮށްާ މައްސަލަތަކެއްާ ކުރިމަތިވަމުނ5ާާާްބޮޑެތިާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ައހަރެއްހ ާ

މިހެ މިކަންާ އ ދެ،ާ ރަށެއް.ާ ާާއަންނަާ މިދިޔަ އޮތުމުންާ ބަޖެޓުަގިއވެސ2008ާާާާްންާ އަހަރުެގާ ވަނަާ
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ާާ ނިމިެގނ93ާާާްސަރުކ ރުން އަހަރުާ އެހެންނަމަވެސްާ ކަނޑައެޅުއްވި.ާ ބަޖެޓެްއާ ރުފިޔ ެގާ  1620މިލިއަންާ

ަމސައްކަތް.ާާ ލުމުެގާ ތޮށިާ މިދެންނެވީާ އޮތީ.ާ ނުވެފައިާ އެކަންާ ޮއވެާ ނުކުރެވިާ އެމަސައްކަތްާ ދިޔައިރުާ

މި ފުވައްމުލަކުެގާ ރޯޔަލްާާއ ދެ،ާ އެހެރަާ ފަރ ތުަގިއާ އުތުރުާ ބަނދަރުެގާ އޮތްާ ހެދިފައިާ ހ ރުާ

ރެސްޓޯރަންޓ އިާއަދިާެއކޮޅުންާފެށިެގންޮގސްާހޯދަނޑުާާމަިގބެއ ާފަންނ އިާދެމެދުަގއިާއެސަރަހައްދަކީާ

ފުަވއްމުލަކަކީާާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ސަރަހައްދެްއ.ާ ިގރަމުންދ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޚިލ ފަށްާ އ ދަޔ އިާ

ރަށްވަށަިއެގންާާާާއެހެން ރައްތަކަށްވުރެާ އެަެހެންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަފ ތުކޮށްާ ވަރަށްާ ާ  1625ރައްރަށ އިާ

ާާ 14ާާާާއުސްކޮށްާއޮންނަާރަށެއް.ާޢ ންމުޮގތެްއަގއި ަވރަކަށްާފޫޓުާރަށްވަށައިެގންާކުރިންާއޮތ15ާާާްނޫނީ

ރަށްވަ އުސްތަންާ އެާ މިހ ރުާ ސަބަބުންާ ިގރަންފެށުމުެގާ މިރަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ިމާރަށެއް.ާ ށައިެގންާ

އޮންނަާއުސްާފަސްަގނޑުާަވރަށްާބޮޑަށްާތިރިެވެގންޮގސްާބައެއްާދިމަދިމ ލުންާމިހ ރުާެއވަނީާމިހ ރުާ

ާާ 100ާާާާއެންމެ އ ދެ،120ާާާާނޫނީ ޮގްއސަ.ާ ިގރަިއެގންާ ކައިރިއަށްާ ޗަކަބިމ ިއާ ކައިރިއަށްާ ފޫޓުާ ައށްާ

ފ ހަަގކޮ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންަްާ ސަރަހައްދުާ ިގރ ާ މިދަނޑިމަުގާމިރަށްާ  1630ށްލަންާ

ގެއްމިސްކިތްާފަންނުންާފެށިެގންޮގސްާދިުގމ ވަޑުާެގރެަގނޑުާފަންނ އިާދޭތެރޭަގއިާމިސަރަހައްދަކީވެސްާާ

ބޮޑުާާ ނ ޒުކުާ ފަދަާ މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ ސަރަހައްދެއްކަން.ާ ިގރ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޚިލ ފަށްާ އ ދަޔ އިާ

މި އިރުަގއިާ އޮތްާ މަްއސަލައެއްާ ތިމ ވެށީެގާ ތެރެއިންވެސްާާމައްސަލަެއއްާ މިބަޖެޓުެގާ އަހަރުަގއިާ ފެށޭާ

އެްއވެސްާވަރެއްެގާފަިއސ ެއްއާމިދެންނެވިާބޮޑުާމައްސަލައަށްާހިމެނިފައިާނުވ ކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުާާ

 1635ވަރަށްާހިތ މައ ިއއެކުާފ ހަަގކޮށްލ ާކަމެއް.ާއ ދެާައޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާސަރުކ ރުންާމިާވަރުާބޮޑަށްާާ

ންދެއްވ އިރުާއަދިާކ ބަންާނިއުޓުރަލްާޤައުމަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެާާތިމ ވެށީެގާކަންތަކަށްާއިސްކަ

ހައްދަވަންާމަސައްކަތްާކުރަްއވ އިރުަގއިާފުަވއްމުލަކުާކަހަލަާެއއްާއަތޮޅަކަށްާއޮންނަާހަމައެކަނިާއެންމެާ

ިމބަޖެ ވަރަކަށްާ އެްއވެސްާ މިކަމަކަށްާ ދ އިރުާ މިހ ބޮޑުވެެގންާ މައްސަލަާ މިދެންނެވިާ ޓުަގއިާާރަށުަގއިާ

އެްއވެސްާވަރެއްެގާފައިސ ެގާއަދަދެއްާހިމެނިފައިާނުވ ކަން.ާއ ދެ،ާކޮންމެއަކަސްާތިމ ވެށީެގާމައްސަލަާާ

އެހ ބޮޑުާާ މައްސަލައަކީވެސްާ މިފެންބޮޑުވުުމެގާ ރަށުެގާ ހަމައެއ ިއއެކުާ އިރުަގއިާ  1640މިހ ބޮޑުވެފައިންާ

ާރަށަށްާވ ރޭވެހިާމިރަށުެގާފެންފަށަލާަާމައްސަލަެއއް.ާެއއީާރަށުެގާފެންބޮޑުވަނީކީއެއްާމިހ ރުާކޮންމެހެން

އަކަށ20ާާާާްވަރަކަށ15ާާާާްމައްޗަށްާޮގސްެގނެއްާނޫން.ާމިހ ރުާމިާރަށުެގާމިވޭތުވެާދިޔަާޚ އްޞަކޮށްާމިާާ

އަހަރުާތެރޭަގއިާރަށުެގާތަރަްއޤީއަށްާއައިާބަދަލުތަކުެގާތެރޭަގއިާފުަވއްމުލަކުެގާއޮޅުާދަނޑުތައްާނޫނީާ

އިާއޮންނަާޮގތުންާމުޅިާރަށުެގާއެކިާހިސ ބުަގިއާއޮތްާއިރުަގިއާކުރީަގިއާާޗަކަާބިންތަްއާރަށްާއުފެދިފަ

ދަނީ.ާ ފެންބޮޑުެވެގންާ ރަށުެގާ މުޅިާ ފެންބޮޑުެވެގންދ އިރުާ ވެހުނީމ ާ ވ ރޭާ ރަށަށްާ ޮގތަކީާ  1645މިވ ާ

ދިޔުމުެގާ ހިނގ ާ ކަންތައްާ އެކިއެކިާ ތަރައްޤީެގާ މަޝްރޫޢުާ ތަރައްޤީެގާ މިދެންނެވިާ އެހެންނަމަވެސްާ
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މި އެއޮންނަާާސަބަބުންާ ރަށުަގިއާ ކަންތައްާ ތަރައްޤީެގާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ފ ރުތަކ އިާ ޯގތިތަކުެގާ ހ ރުާ

މުޅާިާ ދިމަދިމ ލަށްާ އެހެންާ ދ އިރުވެސްާ ފެންބޮޑުވެެގންާ ރަށުެގާ ސަރަހައްދުތަކުންާ ބައެއްާ މިާ ޮގތުންާ

ންާއަޅުަގނޑުާާރަށަށްާފެންާދައުރުާނުވ ޮގތަކަށްާއޮތުންާެއއީެވސްާއެހ ބޮޑުާމައްސަލަެއއް.ާއ ދެ،ާެއޮގތު

މ ދަޑުާ ފެށިެގންޮގސްާ އެމްޖޭއިންާ ދަނޑިމަުގާ ސަރަހައްދުކަމަށްވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  1650ފ ހަަގކޮށްލަންާ

އަވަށ އިާދޭތެރޭަގއިާިމއޮންނަާބައެއްާަމުގތަކުންާމިފެންބޮޑުެވެގންާޮގސްާއެޯގތިތަކަށްާފެންަވދެާވަރަށްާާ

ސ މ ނު އަުގބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ިމެގންުގޅޭާ ޯގތީަގއިާ ޯގތިާ ސެޓްތަކ ިއ،ާާާާިގނަާ ބެޑްރޫމްާ އޭެގތެރޭަގއިާ

ހުންނަާ ހޯދ ފަިއާ މަސައްކަތުންާ ވަރަށްބުރަާ ރައްޔިތުންާ އަުގބޮޑެތިާ ފަދަާ ޓީީވާ އަދިާ ކޮންޕިޔުޓަރާ

ޢ އިލ އަކަށްާާ އެތައްާ މިދެންނެވީާ އަހަރަކުހެންާ ކޮންމެާ ެގއްލުންވެާ ބޮޑެތިާ ތަކެްއޗަށްާ އަުގބޮޑެތިާ

ވެެގ ެގއްލުންތަކެއްާ ބޮޑެތިާ އަތޮޅުާާމިދެންނެވިފަދަާ ައދިާ އޮފީހ އިާ ފުަވއްމުލަކުާ މިކަމަކީާ  1655ންދ ކަން.ާ

ޭއގެއިތުރުންާކުރީެގާއެޓޯލްސްާމިނިސްޓްރީއ އިާއަަަދިާމިހ ރުެގާހޯމްމިނިސްޓްރީއަށްާވަރަށްާ އޮފީސްާ

ރަނަގޅަށްާއެބޭފުޅުންެގާރެކޯޑުތަކުންާބައްލަަވއިލެްއވީމ ،ާެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާކޮންމެާއަހަރަކުހެންާ

މިދެ ހޯދަނާްާމިދިމ ވެާ ހައްލެއްާ އެކަށީެގންވ ާ އެކަމަށްވެސްާ ދ އިރުަގއިާ ދިމ ވަމުންާ މައްސަލަާ ންނެވިާ

ާާ ފުަވްއމުލަކުެގ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމެްއ.ާ އޮތްާ 4ާާާާކޮންމެހެންޖެހިފައިާ މީެގ 20ާާާާކ ނުާ 25ާާއަށް

 1660އިާއޮތީ.ާާއަކަށްާއަހަރުާކުރީންާހައްދަވ ފައިާއިންއިރުަގއިާއޭރަށްާއެކަށީެގންވ ާޮގތުަގިއާެއކަންާހެދިފަ

ެއކަށީެގންވ ާ އެންމެާ އެއީކީާ މިހ ރަށްާ ހެދިާ ސަބަބުތަކ ިއާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ އެހެންނަމަވެސްާ

ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ިވޔަސްާ ކަމުަގއިާ މަރ މ ތުކުރިާ އަދިާ ކ ނުތައްާ މިދެންނެވިާ ނޫން.ާ ކ ނުތަކެއްާ

ެއއަށް ފެންބޮޑުވުމަކީާ ފެންބޮޑުވ ާ ސަރަހަްއދުތަކުަގއިާ މިއެކިާ ހޯދަނާްާާާމިދަންނަވ ލިާ ހައްލެްއާ އިތުރުާ

ާާ މި އ ދެާ ކަމެްއ.ާ އޮތްާ ބޭނުނ4ާާާްޖެހިފައިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ތަނަށްާ ތެރެއިންާ ކ ނުެގާ

ާާ ެއންމެ އަންނަނީވެސްާ ބަޖެޓުަގ2ާާާާކުރެވެމުންާ މިފަހަރުާ މިފ ހަަގކޮށްލެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ  1665ކ ނު.ާ

އޮ ހިމެނިފައިާ މިކަމަށްާ ފައިސ ކޮޅެއްާ ވަރެްއެގާ ެއާާކޮންމެވެސްާ ހަމައެކަނިާ އެހެންނަމަވެސްާ ތްކަން.ާ

ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުފުދޭނެއޭާ މަރ މ ތުކޮށްލުމަކުންާ އޮތްޮގތަށްާ ހެދިފައިާ ކުރިންާ ކ ނުތައްާ

ހަދ ފަހުރާިާ އެކ ނުތައްާ މިާ ހޭޅިފަށުންާ ކ ނުތަކުެގާ ބައެއްާ މިހ ރުާ ދ އިރުަގއިާ ރަށްިގރަމުންާ ސަބަބަކީާ

ާދޫކޮށްލީމ ،ާރަށުންާފެންާދޫކޮށްލީމ ،ާބައެްއާފަހަރަށްާމޫސުންާޮގތުންާވ ޮގތަކީާފެންބޮޑުެވެގންާފެން

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިއީާ އެސަރަހައްދުާ ެވއްޖިއްޔ މުންާ ދުވަސްވަރެއްާ ބޮޑުާ ރ ޅުާ ެއއީާ ޮގތުންާ  1670މިއޮންނަާ

ވައްދ ޮގތްާދިމ ވޭ.ާލޮނުާ އިތުރަށްާިގރަިއެގންާޮގސްާޭއެގާސަބަބުންާއަނެއްކ ާރަށުތެރެއަށްާމިާލޮނުާ

ވ ޮގތަކީާއެސަރަހައްދެްއަގއިާހުންނަާޯގތިޯގތީެގާވަޅުތައްާފެންވަޅުތަކުެގާފެންާލޮނުވެާއަދިާާވެއްދީމ ،ާމިާ

ުގޅިފައި.ާާ ޮއޅުދަނޑުތަކ އިާ އެްއަގމުންާ މިހުންނަނީާ މިކ ނުތައްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ އޮޅުދަނޑުތަްއާ
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ާާ ެއންމެ ކ ނުތަކަކީާ ބަެއއްާ 100ާާާާއަނެއްކ ާ ހުނ120ާާްނޫނީ ދިުގމިންާ ފޫޓުންާ ކ ނުތަކެއް.ާާައކަށްާ ނަާ

 1675އެހެންވީމ ،ާފެންާބޮޑުެވެގންާދިޔައިމ ،ާމިދެންނެވިާލޮނުާއެތެރެއަށްާވައްދ ާއޭެގާސަބަބުންާއެއޮޅުތަްއާާ

މަރުވެާމީާވަޅުތައްާލޮނުވެާމިކަހަލަާއެތައްާމައްސަލަތަކެއްާތިމ ވެށީެގާޮގތުންާއެބަދިމ ވޭ.ާއެހެންވީމ ާ

މަ ހަމައެކަނިާ ކޮންމެހެންާ މިދެންނެވީާ މަރ މ ތާުާއަޅުަގނޑުާ ނުފުދޭާ ކޮށްލުމަކުންނެއްާ ރ މ ތުާ

ދިރ ސ ތަކެއްާާ އިތުރުާ ޒަމ ނީާ އެކަށީެގންވ ާ މިހ ރަށްާ ަގބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަންޖެހޭއިރުަގއިާ

ާާ ލައްކައެްއހ ާރުފިޔ 6ާާާާކޮށްެގންާއެބަާޖެހެއޭާބޮޑެތިާބަދަލުތަކެއްާެގންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާހަމައެކަނި

ނުފުދެއޭ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާއޮތުމަކުންނެއްާ ފުވައްމުލަކުެގާ މައްސަލައަކީާ މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ ާ.1680 

ކުރެޭވާާ މަސައްކަތްތަކެްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ ޮގތުންެވސްާ ދަނޑުވެރިކަުމެގާ ފުަވއްމުލަކަކީާ ޚ އްޞަކޮށްާ

ހެދިާާ މައްސަލައ އިާ މިދެންނެވިާ ރަށެއް.ާ ހޯދ ާ ާ އ މުދަނީާ ބޮޑެތިާ ެއއިންާ ކުރ ރަށެއް.ާ ރަށެއް،ާ

ށްވެސްާވަރަށްާބޮޑަށްާމީެގާއަސަރުާކުރަމުންދ ާކަމަށް.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާފ ޚ ނ ާފެނުެގާދަނޑުވެރިކަމަ

ވަރަކަށްާައހަރުކުރިންާފުވައްމުލަކުަގއިާފެނ އިާބެހޭާދިރ ސ ެއއްާކުރިިއރުަގިއާމުޅ10ާާާިނިޒ މު.ާމީެގާާ

އެހެނި އަދިާ ފެންވަރ އިާ އަދިާ އިތުރަށްާ ބުއިމުެގާ ފެނަކީާ ތަޣައްޔަރުެވާ ފެންާ  1685ހެންާރަށުެގާ

ހަމަާ އަދިާ ކުރަްއވ ފައި.ާ ފ ހަަގާ ފެނަކަށްވަނީާ ވަރެއްެގާ ނުޖެހޭާ ކުރަންާ ބޭނުންާ ކަންތައްތަކަށްވެސްާ

ާާ މިދޫކުރެވޭ ކުރިންާ ދޫކުރިއިރުަގިއާ ޯގތިތަްއާ ރަށުންާ ފަހުންާ އެންމެާ އަކަފޫޓުެގ3200ާާާއެއ އިެއކުަގއިާ

ާާ .ާދެންާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާާައކަފޫޓުެގާޯގތ1400ާާިޯގތިެގާބަދަލުަގއިާމިހ ރުާދޫކޮށްފަވަނީާއެންމެ

ކުރެވޭނެާާ ޭގަގިއާ އިމ ރ ތްތައްާ މަލްޓިާސްޓޯރީާ ބަޔަކީާ ކޮންމެާ ޮގތުންާ މިހުންނަާ ދިރިއުޅުންާ މިހ ރުެގާ

 1690ބައެއްާނޫން.ާހަމަާއެހެންމެާޯގތިތެރޭަގއިާއެފ ޚ ނ ާހަދ ާސެޕްޓިކްާޓޭންކ އިާއެހެނިހެންާއިތުރަށްާފެންާ

މަޖު މިޖެހެނީާ ޮގތަކަށްާ އެހެންކަމުނާްާތަޣައްޔަރުވ ނެާ ހަމަޖައްސަން.ާ ނިޒ މުވެސްާ މިދެންނެވިާ ބޫރުވަނީާ

ވީހ ާާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންވެފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކޮންމެހެންެވސްާ ނިޒ މުާ ފ ޚ ނ ެގާ

މިާ ފުަވްއމުލަކުާ ޮގތުންާ ލިބިފައިވ ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އ ދެ،ާ ހަމަޖެހެން.ާ އެނިޒ މުާ އަވަހަކަށްާ

ނި ސިސްޓަމަށްާފ ޚ ނ ާ ވެކިޔުމްާ އަދިާ ސިސްޓަމ އިާ ްގރެވިޓީާ ކުރެވިފަވ ާ ޓެސްޓުާ މިހ ރުާ ޒ މުަގއިާ

 1695ބަލ އިރުާމިބޮޑަށްާއެންމެާރަނަގޅުާސިސްޓަެމއްާކަމަށްވެސްާބެލެވިފައިާމިއޮތީާވެކިޔުމްާސިސްޓަމް.ާ

ތަފ ތުވީމ ،ާާާއ ދެ،ާއެއީާފުަވއްމުލަކުާކުރިންވެސްާދެންނެވިހެންާއުފެދިފައިވ ާޮގތުންާއެހެންާރަށްރަށ އި

މިއަހަރުާ ީމެގާ އ ދެ،ާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ ެއކަންާ ޮގތަަަކަށްާ ރައްކ ތެރިާ ައދިާ ބޭރުކުރެވޭނެާ އެފަސޭހައިންާ

އެމް.ޑަބް.ލިޔު.ެއސްާސީެގާާ ދަތުރުފުޅުަގއިާ ކުރެްއވިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މަހުަގއިާ އޭޕްރީލްާ ކުރީކޮޅުާ

އެމް.އޯ.ޔޫއެއްާ ވަނީާ ފުވަްއމުލަކުަގއިާ ވަޑައިެގންާ އެހެންކަމުންާބޭފުޅުންާ ސޮިއކުރަްއވ ފަ.ާ ަގިއާ

ޮގތުަގއިާމިއަހަރުާތެރޭަގއިާފުވަްއމުލަކުާމިދެންނެވިާމަސައްކަތްާފެށިެގންާ  1700އަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންކުރެވޭާ
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އަދިާފެނުެގާނިޒ މުާމިދެންނެވިާޮގތަށްާހަމަޖެހެންޖެހޭާކަމެއްެގޮގތުަގއިާ ދ ނެ.ާއ ދެ،ާދެންާއޮތީާފ ޚ ނާ 

ފ ހަ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާާއަޅުަގނޑުާ ބަނދަރަކީާ ފުަވއްމުލަކުެގާ އ ދެ،ާ ަގކޮށްލަން.ާ

ތެރޭަގިއާާ ދުވަހުެގާ ދުވަހުެގާ އަހަރެއްހ ާ ދިޔަާ މިވޭތުވެާ ދޮރ ށި.ާ ތަރަްއޤީެގާ ފުވައްމުލަކުެގާ ފަދައިންާ

ިމބަނދަރެއްާހެދިާފަސޭހަކަމ ިއާއެކުަގއިާާ ެގނެވިފައިާވަނީާ ިމެގނެވުނުާބޮޑުާތަރައްޤީާ ފުވައްމުލަކަށްާ

ައުގބޮޑުާާ މިދެންނެވިާ އ ދެ،ާ ދިޔުމުން.ާ ލިބިެގންާ ފުރުޞަތުާ ހަދ ނެާ ޮގސްާ ެގނެސްެގންާ މުދ ާ  1705ރަށަށްާ

ފައިސ ާ ހެއްދެވުމަށްޓަކަިއާ ރިންުގތައްާ ބަނދަރުެގާ ހަމައެކަނިާ އިރުަގއިާ އޮތްާ ހެދިފައިާ ބަނދަރުާ

އަ ބޭނުންާ ތޮށީެގާ ބޭރުާ އެބަނދަރުެގާ ނުފުދޭ.ާ ހުރުމަކުންނެއްާ ކުރަްއވ ފަިއާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާއެލޮކޭޓްާ

އެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެާާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ދެްއވަންެވސްާ ހައްދަވައިާ އެބަާ ޮގތަކަށްާ ހިފޭނެާ

ބަނދަރުެގާހަމައެކަނިާބޭނުންކުރެވެމުންާމިދަނީާއެްއަގމުާތޮށްޓ އިާއަދިާބަނދަރުެގާެއއްފަރ ތްާއެްއކޮޅުާާ

 1710.ާއެބޭނުންާކުރެވޭނެާޮގތަަަކަށްާހެއްދެވުމުންާާބިއްދޮށްާފަރ ތްާމިވަނީާއެއްކޮށްާބޭނުންވެސްާނުކުރެވިފަ

އަހަރުެގާ ދެތިންާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ މިވަުގތަށްާ ނެތިާ ދަތިކަމެއްާ އުޅަނދުފަހަރަށްާ ހުރިާ ރަށުަގއިާ މިހ ރުާ

އިތުރުންާ ހެއްދެވުމުެގާ ރިންުގާ އެހެންކަމުންާ ކުރެވިެގންދ ނެ.ާ ބޭނުންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ

ބޭރު ގ ތަށްާ ލީާ ކަމެއްާތިންފައިކަށިާ މުހިއްުމާ ެއއީާ ރޭއްެވވުންާ ޮގތަކަށްާ ޖެްއސޭނެާ ކައިރިންާ ތޮށީެގާ

ކުރ ޮގތުަގިއާާ ުއއްމީދުާ ައޅުަގނޑުާ ރިންުގާ މިދެންނެވިާ ކުރިންާ އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއާ

މަރ މ ތުކުރުންާ މިާ ކުރައްވ ނެ.ާ މަރ މ ތުާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ހިމެނިފައިވުމ އިެއކުާ  1715ބަޖެޓުަގިއވެސްާ

ާާލަސްވެެގ އެ ހަލ ކުވެފައިވ ާ މިހ ރުާ ދ ކަމަށްވ ނަމަާ 2ާާާާންާ ހުރި ބޭރުފަރ ތުަގއިާ ރިންުގަގއ2ާާާާިރިންުގާ

އެޖަހ ފައިާހުރިާގ ތަންާމިހ ރުާއެދަނީާކަނޑ ވީާފަރ ތުންާދޫވަމުންާމޫދުތެރެއަށްާެވއްޓެމުންާއެދަނީ.ާާ

މިަގ މޫސުމުެގާ އިރުަވއިާ އަންނަާ މިާ އުްއމީދުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާާއެހެންކަމުންާ ދަވުުމެގާ

ހ ލަތަށާްާ ތަޢުލީމީާ ފުވައްމުލަކުެގާ ދެންއޮތީާ އ ދެ،ާ ލިބިެގންދ ނެ.ާ ހައްލެއްާ މައްސަލައަށްާ މިދެންނެވިާ

 1720ބަލ އިަިރުަގއިާމިދިޔަާއަހަރަށްވުރެާމުޅިާއަތޮޅުެގާތަޢުލީމީާބަޖެޓުާކުޑަކަންާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާބޮޑަށްާ

ކަމަ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ޚ ްއޞަކޮށްާ އަދިާާފ ހަަގކުރަން.ާ އެމްޖޭއެމްއ ިއާ މިހިރަާ ދަނޑިމަުގަގއިާ ށްވ ާ

ނައިބުާއަބޫބަކުރުާސްކޫލް.ާއ ދެ،ާމިދިޔަާނޮވެމްބަރުާމަހަުގާމިހ ރުާ ހޯނދަނޑުާއަވަށުަގއިާމިހުންނަާ

ހަމަޖަްއސަވ ފަވަނީ.ާާ ޮގތުަގއިާ ސްކޫލެްއެގާ ހިންަގވ ާ ސަރުކ ރުންާ ސްކޫލަކީެވސްާ އަބޫބަކުރުާ ނައިބުާ

ކްލ ސްާރޫމްާމިހުންނަނީ.2ާާާާެވސްާއެސްކޫލުެގާހަމައެކަނިާކްލ ސްާރޫމްާާއެހެންާނަމަވެސްާއެސްކޫލަކީާ

 1725ސްޓ ފްާރޫމެއްާއަދިާއޮފީސްާހިންގ ނެތަނެއްާޭއެގާއިތުރުންާކޮންޕިއުޓަރާފަދަާމުހިއްމުާަވސީލަތްތައްާ

ާާ ެއްގރޭޑް ކީއްކުރަންތޯާ އަދިާ ނެތް.ާ ވަސީލަތްތަކެއްާ ބޭނުންކުރ ނެާ ކިޔަވަންާ 1ާާާާކުދިންާ އަށ4ާާާްން

ދެވޭާއިރުަގއިާެއކުދިންވެސްާބޭނުންާކުރަމުންާމިދަނީާކުރީެގާޕްރީސްކޫލްާކުދިންނަށްާހަދ ފައާިާކިޔަވައި
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ފެސިލިޓީސްތަކެްއާާ ކަންތައްތަކެއްާ މުހިއްމުާ މިދެންނެވިފަދަާ ެއހެންކަމުންާ ޮގޑި.ާ ޑެސްކުތަކ އިާ ހުންނަާ

ވަރަށް ބަޖެޓުާ ޮއތްާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިާ އިރުަގއިާ ގ އިމުކުރެވެންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުާާއެތަނުަގއިާ ކުޑަކަންާ ާ

ކަރަންޓުލުމުެގާ ހުރިާ ނުނިމިާ ހޮސްޕިޓަލުެގާ ބަލ އިރުާ ދ އިރ އަށްާ ޞިްއޙީާ އ ދެ،ާ  1730ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ހަަމޖެހިފަ.ާ ބަޖެޓެއްާ ވަރެްއެގާ ކޮންމެވެސްާ އެބައޮތްާ މަސައްކަތަށްާ

ވަޑައިެގންާ އެންމެފަހުންާ މިނިސްޓަރުާ ހެލްތުާ މިދެންނެވީާާާމަޖިލީހަށްާ ފަހުންނޭާ އެންމެާ ދެއްވި،ާ

އަޅުަގނޑުާކުރިާސުވ ލަކ ިއާުގޅިެގންާދެްއވިާޖަވ ބުަގއިެވސްާވިދ ޅުވެާދެްއވިާހަމަެއކަނިާކަރަންޓ އިާާ

ިއކުއިޕްމަންޓްސްތައްާާ މެޝިނަރީސްއ އިާ ހުރިާ އެތ ންަގއިާ ނޫނޭާ އެކަންޏެްއާ މައްސަލަާ ފެނުެގާ

ދ  ޚަރަދުތަކެއްާ އިތުރުާ ހިތަށްއަރ ާބަދަލުކުރުމަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ހަކަ.ާ  1735ނެާ

ާާ މިބަޖެޓުަގިއ ބ އޭާ ކޮންމެއަކަސްާާކީްއވެެގންާ ނެތީ.ާ ހިމެނިފައިާ ޚަރަދުާ އެކަމަށްބޭނުންވ ނެާ އިތުރުާ

އަޅުަގނޑުާާ ދިއުމަކީާ ކުޑަވެަެެގންާ އަހަރަށްވުރެާ މިދިޔަާ ވެސްާ ބަލ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ ދ އިރ ެގާ ޞިއްޙީާ

ނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާފަދައިންާމިަވުގތުާއަޅުަގނޑުމެންާމިވަނީާރ އްޖެއަށްާާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ކަމެްއ.ާއެ

މިާސްވައިލްފްލޫާނޫނީާއޫރުާރޯގ ާވަރަށްާބޮޑަށްާޢ ންމުވެެގންާގޮއްސަ.ާޭއެގާތެރެއިންެވސްާރ އްޖެާ

ފުރަތަމާަާ ޭއެގާ ރަށަކީެވސްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ދިޔައިރުާ އެމައްސަލަާ އަތޮޅުތަކަށްާ ބަެއއްާ  1740ތެރޭެގާ

އެކަންާާމަރުޙަލ  އެހެންާ އ ދެ،ާ ރަށެއް.ާ ތިބިާ ޕޮޒިަިޓިްވވެފަިއވ ާ އަށްާ އޭާ އިންފްލޭންޒަރާ ހިމެނޭާ ަގއިާ

މިދެވެންޖެހޭާ އޮތުމުންާ މިހެންާ ކުޑަކޮށްާ ކުރީއަހަރަށްވުރެާ މިދެންނެވިާ ބަޖެޓްަގއިާ އޮތްއިރުަގއިާ

ހިތ މައ ިއއެ އެކަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެވޭނެތީެވ،ާ ޮގތެއްަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާާޚިދުމަތްތައްާ ކުާ

އިރުމަތީާ ފުވައްމުލަކުާ އެންމެފަހުންާ ބަލ އިރުަގއިާ ދަނޑުވެރިކަމަށްާ މަސްވެރިކަމ އިާ ހަމައެހެންމެާ

ާ ެއއީާ ކަނދުފޮތިާ ޮއތްާ އަޅުއްވ ފައިާ 10ާފަރ ތުަގއިާ އެޅުއްވިތ ާާާ ދުރުންާ މޭލުާ  1745ވަރަކަށްާ

މި އޮޔ ޮގސްާ މިހ ރު.ާ ޮގސްާ ކަނޑ ެގންާ މިވަނީާ ނުވަނީސްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާާމ ިގނަދުވަސްތަކެއްާ ހ ރުާ

ާާ ހިމެނިެގނ17ާާާްރަށުން ތެރޭަގއިާ ބަޖެޓްެގާ ކަންތައްތަކަކީެވސްާ މިހިރަާ ބޭރުވެފައި.ާ މޭލަށްާ ވަރަކަށްާ

އެކަންތައްތައްާއިތުރަށްާރަނަގޅުކުރަންޖެހޭނެާކަންތައްތަކެއްާކަމަށްވ އިރުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގިއާާ

ލުކޭޓްާކުރެެވންޖެހޭނެ.ާމިދެންނެވިާފަދަާކަންތައްކަށް.ާާއެްއޮގތަކަށްވެސްާބަޖެޓުންާއެކަމަށްާފައިސ ާއެ

ެއއިޖްތިމ ީއާ ބަޖެޓްާ މިއޮންނަާ މަރުކަޒަށްާ ޒުވ ނުންެގާ އަރަނީާ ހިތައްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ  1750އ ދެ،ާ

ކަންތައްކަށްާެވސްާއޮންނަާބަޖެޓްާއިތުރަށްާހަމަާއެކަށީެގންވ ާބަޖެޓެއްާއޮންނަންވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

އ ދެ، ާާާާޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަރ  ހިތަްއާ ައޅުަގނޑުާ ރިަވިއޒްކުރިއިރ2009ާާާާުދެންާ ބަޖެޓްާ ވަނައަހަރުެގާ

މިބޮޑެތިާތަފ ތުތަކެއްާއަިއސްާއަނެއްކ ާމިއަހަރުެގާޚަރަދުާަވރަށްާބޮޑަށްާކުޑަކުރައްވ ނެކަމަށްާވިދ ޅުެވާާ

މިލި ފަސްސަތޭކަހ ާ އެންމެާ ކުޑަެއއްޗެއްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކުރެްއިވއިރުވެސްާ މަސައްކަތްާ އަންާއެޮގތަށްާ
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ާާ ހަމައެހެންމެ ައދިާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮތީ.ާ ައއިްއސަާ ކުޑަވުެމއްާ  1755ަވނައަހަރުަގިއ2010ާާާާރުފިޔ ެގާ

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަށްާމިކަނޑަެއޅިފައިާއޮތްާބަޖެޓްާވަރަށްާބޮޑަށްާކުޑަކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާާ

މިާކަނޑަެއޅިފަިއވ ާބަޖެޓ އިާާާއ ދެ،ާކޮންމެައކަސްާމީަގއިާައޅުަގނޑުާއެްއޮގތަކަށްވެސްާފުަވއްމުލަކަށް

 މެދުާހިތްހަމަނުޖެހޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމުންާވ ހަކަފުޅުާކުރުކޮށްލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ބަޖެޓަކާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އޝުކުރިއްޔ ާ ާ ގެ ރު ކ  ރު ސަ ާ  1760ަެންމެާަީ

ާމުހިންމާުާ

ލުާފިޒިކަލްާޓޫލް.ާބަޖެޓަކުންާރަްއޔިތުންެގާުއއްމީދުތަކެއްާހ ޞިލްވ ނެކަމަށްާރައްޔިތުންާާާާންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔ މީهللاާޢަބްދު ބޫ ާކުރ ނެ.ާޤަ

ސަރުކ ރުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ރައީސުލްާ ދައުލަތުެގާ ޖުމްހޫރިއްޔ އ އި،ާ ރައީސުލްާ ސަރުކ ރުެގާ

ވިދ  ވ ހަކަާ ދައްކުވ ާ މަސްއޫލުވެރިންާ އިސްާ ތެރޭންާވަޒީރުންނ އިާ ބަޖެޓްެގާ ވައުދުތައްާ ދެަެްއވ ާ ޅުވެާ

ރައްޔިތުންެގާާ ބެލުމަކީާ ހިމެނިފައިވޭތޯާ ބަޖެޓްަގިއާ އަދިާ އިންތިޒ ރުކުރ ނެ.ާ ރައްޔިތުންާ  1765ފުދޭތޯާ

މަންދޫބުންެގާޮގތުަގއިާތިބޭާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާއެހެންވީމަާބަޖެޓަކުންާ

ކަންތައްތަާ ކެޕިޓަލްާާހ ސިލްކުރަންއުޅޭާ ތަރައްޤީއަށްާ ރަށްރަށުެގާ ތަރައްޤީައށްާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ކީާ

އެކްސްޕެންޓިޗަރާޕްރޮްގރ މެއްާއޮތްތޯާބަލ ނެ.ާއަދިާސަރުކ ރަށްާއ މްދަނީާދައުލަތައްާއަމްދ ނީާހޯދަނާީާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައެއ ެއކީާ ދެންާ ބަލ ނެ.ާ ކޮންަވސީލަތަކުންތޯާ ބަލ ނެ.ާ ކީއްކުރަންތޯާ

 1770ދޭންާބޭނުންވ ާވައުދުތަްއާއެބަޖެޓުެގާތެރޭންާފުދިެގންދަނީާކޮންމިންވަރަކަށްާކިހ ފެންަވރެއްެގތޯާާފުއްދ 

ޮގތުަގ ނެތްާ ޝައްކެއްެވސްާ ބަޖެޓަކީާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދ ނެ.ާ އުއްމީދ ިއާާާާއިބަލަމުންާ ރައްޔިތުންެގާ

އުލަތައްާލިބެންހުރިާޚަރަދޭާުގޅިފަިއވ ާއެްއޗެއް.ާބަޖެޓްަގިއާކުރ ާޚަރަދަކީާރައްޔިތުންނަށްާމިވަުގތުާދަާ

ނުކުރެެވާާ ހުރިކަންތައްތަްއާ ބުނެފައިާ ކުރަންާ ނުޖެހޭނެާ ހިތްހަމައެއްާ ރައްޔިތުންނެއްާ ކިޔ ފައިާ

ދައުލަތުެގާ އެނުގމަކީާ ހޯދަންާ ފައިސ ާ ޒިންމ އެއް.ާ ދައުލަތުެގާ ހޯދުމަކީާ ފައިސ ާ ދިއުމަކުންނެއް.ާ

ރައްޔިތު ހޯދަންޖެހޭނެ.ާ ފައިސ ާ އެހެންވީމަާ ޚިދުމަތްތަކ އިާޒިންމ އެއް.ާ އަސ ސީާ ބޭނުންވ ާ  1775ންނަށްާ

ބަޖެޓެއްާ ދެންާ އަންނަންވ ނީ.ާ ބަޖެޓްާ ޮގތަކަށްާ ފުދޭާ ޚިދުމަތްތައްާ ހުރިާ ބޭނުންވެފައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަދިާ ބަލ ެގން.ާ ޚަރަދުތަކަކަށްާ ކުރަންޖެހޭާ އ މްދަނީއ އެކުާ ލިބޭާ މިފ ސްކުރަނީާ ބަޖެޓެއްާ އަންނައިރުާ

ކެ ނުކިޔ ކަމަށްވަންޏ ާ ހޭދަތަކަކަށްާޚަރަދުާ އުޅޭކަމަށްވަންޏ ާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ އެކްސްޕެންޓިޗަރާ ޕިޓަލްާ

ރިވަިއޒްވ ކަމަށްވަންޏ ާ ނުލިބޭތީާ ފައިސ ާ ބަޖެޓަށްާ ފ ސްކޮށް،ާ ބަޖެޓެއްާ އެހެންެވއްޖިއްޔ ާ ބަލ ެގން.ާ

ޢިއްޒަތްތެ ޖެހިވަޑަިއަގންނަވ ނެ،ާ ަވޒީރަށްާ ުގޅިފައިވ ކަމަކަށްވ ތީާ ުއއްމީދުތަކ އިާ މ ލާީާރައްޔިތުންެގާ  1780ރިާ

ބަޖެޓްާ ހޯއްދަަވއިެގންާ ބަހެއްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޖެހިަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ވަޒީރަށްާ
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ރިވަިއޒްކުރަންޖެހޭކަމެއްާ ބަޖެޓްާ ނުލިބުމަކީާ އ މްދަނީާ ލިބެންވ ާ ބަޖެޓަށްާ ރިވަިއޒްކުރެއްވުން.ާ

ބަޖެޓަ ބުނ ޮގތުންވެސްާ ޤ ނޫނުންާ މ ލިއްޔަތުާ އ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ށާްާއެހެންނަމަވެސްާ

ހުރިާ ހިމެނިފައިާ ހޭދަތަކެއްާ އޭެގާ ހިމެނިފައިާ ޚަރަދުތަކެއްާ އޭެގާ ރިވަިއޒްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ

ނޫން.ާާ ރ ވަންވީާސަރުކ ރަކުންާ ތަރުތީބުާ އިސްކަންދޭާ އޭެގާ ކެނޑިެގންދ ކަމަށްވަންޏ ާ  1785ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްާ

އެހެ މެންބަރުން.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ރ ވަންވީާ ތަރުތީބުާ އިސްކަންދޭާ މިކަންކަންާއޭެގާ ންވީމަާ

އެާ ނުދ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންާ އެކަންކަންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ެގންނަންޖެހޭކަމެއް.ާ މިމައްސަލަާ ސަމ ލުކަމަށްާ ަވޒީރުެގާ މ ލީާ ދޭތެރޭަގއިާ އެކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އްާޚަރަދުކުރެްއވުމަކީވެސްާފައިނޭންސްާމިޮގތުންާބަޖެޓްަގއިާފ ސްކޮށްފައިާހުންނަާޚަރަދުާއެއ ިއއެްއޮގތަ

އެީއާާ ޖެހޭނެ.ާ ކުރައްވަންވެސްާ އެކަންާ މިނިސްޓަރުާ ފައިނޭންސްާ މިާ ޒިންމ ެއއް.ާ  1790މިނިސްޓަރުެގާ

ުގޅިފަިއވ ކަމަކަށްވ ތީ.ާއަޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ އިންާއަޅުަގނޑުާާ ރައްޔިތުންެގާއުއްމީދުތަކަކ އިާ

ބޭނު ދަންނަަވންާ ހިތ މައ ެއކުާ ާާވަރަށްާ 2009ާާާާންވަނީ ފ ސްކުރީމޭ ބަޖެޓްަގއިާ 256ާާވަނައަހަރުެގާ

ކޮޅުފުށީެގާާ މ.އަތޮޅުާ ކޮޅުފުށީ.ާ އޮތްާ ޖެހިފަިއާ ހ ލުަގއިާ ސުނ މީަގއިާ އެީއާ ރުފިޔ .ާ މިލިއަންާ

ެއއީާބަޖެޓްެގާތެރޭންާ ެއއީ.ާ ެގދޮރުާއ ރ ސްތުކުރުމަަަށްޓަކައިާޖަހ ފައިވ ާފައިސ ެއއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ފައިސ  ހޯދިާ ހިމެނިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ މިކަމުަގއިާ ހަމައެހެންމެާ ނޫނޭ.ާ ފައިސ އެްއާ ނެތްާ އެީއާ ާ.1795 

ދެންދަނީާތ.އަތޮޅުާމަޑިފުށި.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުާހިތ މައ އެކުާފ ހަަގކުރަންާމިޖެހެނީާމިބަޖެޓާްާ

މާިާ ފ ސްކޮށްދިންާ ބަޖެޓްަގއިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ފ ސްކޮށްދިންާ ބަޖެޓްަގިއާ ދިޔައިރުާ ނިމިެގންާ

މިފައިސ ާފަ ބޭނުމެްއަގޭއާ އެހެންާ މިނޫންާ ނުކުރައްަވއޭ.ާ ބޭނުެމއްާ މިކަމަކަށްާ އިސ ާ

ނޫން.ާ ކުރެއްވޭނެކަެމއްާ ވަޒީރަކަށްާ ހުންނެވިާ ހަވ ލުވެާ މ ލިއްޔަތ އިާ ެއއީާ ބޭނުންކުރައްވ ފައިވަނީ.ާ

މިއަހަރުގެާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުާ ނުވ ނެ.ާ ކުރަްއވ ެގންާ  1800އެކަންާ

ދެނާްާ ހިމެނިފައެއްނެތޭ.ާ މިކަންާ ތެރޭަގއިާ ޕީ.އަިއ.އެސް.ޕީ.ެގާ މ.ކޮޅުފުށީަގއިާ ބަޖެޓްަގިއވެސްާ

އެހެންނަމަވެސްާ ހޯއްދަވަނީކަމަށް.ާ އެފަިއސ ާ އެހެންޮގތަކަށްާ ސަރުކ ރުންާ ވެދ ނެކަންނޭނޭގާ

ކަމަށްވަންޏ ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާސުނ މީަގއިާހ ލުަގއިާޖެހިފައިާތިބިާރަށްރަށުެގާމީހުންނަށްާބަލ 

ބަޖެޓްަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ މިހ ލުަގއި.ާ ހަމަާ ފަސްއަހަރުވަންދެންާ މިތިބީާ ރައްޔިތުންާ މިދެރަށުެގާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ކޮށެއްނުދެއްެވވީމު.ާ މިކަމެއްާ މަނިކުފ ނުާ ފ ސްކޮށްދިނީމަވެސްާ  1805ޖަހ ެގންާ

ވ  ބަނދަރުެގާ ުމލަކުެގާ ދ އިރ އިންާ ތަމްސީލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްާބޭނުންވަނީާ ހަކަ.ާ

ޕެޓިޝަނެއްވެސްާރައްޔިތުންާމިާއަޅުަގނޑަށްާފޮނުވ ފައިާަމޖިލީހުަގއިާެވއްޖެ.ާމަޖިލީހަށްާއެމައްސަލަާާ

ކަހަލަާާ މުލަކުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ީމަގިއވެސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ އަންނ ނެކަންވެސްާ
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މ ާހެދުމ އިާމިއަހަރުެގާތެރޭަގއިާފަށ ނެކަމުެގާރަށެއްަގއިާފްލެޓްާއެޅުމ އި،ާނަރުދަމ ާއެޅުމ އި،ާނަރުދަ

ެއކަންކަމެްއާާ ބޭނުންވަނީާ ރައްޔިތުންާ ދެއްވ ފަިއވ އިރުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މެސެޖްތައްާ  1810ރަނަގޅުާ

ަމސައްކަތްތައްާާ ކޮށްފައިހުރިާ ސަރުކ ރުންާ މިދިޔަާ ޮގއްސަާ ވަކިވަރަކަށްާ ހަދ ފައިާ މިހ ރުާ ނޫނޭ.ާ

ރަްއޔި މުލަކުެގާ މިއަހަރަކުާހަލ ކުވެެގންދ ތީާ އެއްެވސްކަމެއްާ މިއެއްާ ނިމެން.ާ ބަނދަރުާ ބޭނުންވޭާ ތުންާ

ނެތޭ.ާމ.އަތޮޅުަގއިާމިއޮތީާހަޤީޤަތުަގއިާތެދުތެދަށްާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާތިންާރަށެަެއްެގާމިސްކިތައްާާ

ފައިސ  ހިމެނޭާ ޕީ.ައއި.އެސް.ޕީ.ަގއިާ ބޭނުނާްާާާއޭ.ޖައްސަވ ފައިާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަމިއ ެއކުާ

އަޅުަގނޑުާާސަ ހުންނ ނެކަންވެސްާ ކަންތައްތަކެްއާ ަވުގތެްއަގިއާ ކުޑަކުރައްވ ާ ޚަރަދުާ  1815ރުކ ރުންާ

މިކަންކަމަކީާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއ ެއކުާ އެހެންނަމެވެސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ށްާޤަބޫލުވެސްާާޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުަގއިާކުރަްއވ ކަމެއްކަުމަގިއވަންޏ ާރައްޔިތުންާމަޖިލީުގެގާމެންބަރުންނަ

ކުރެވޭނެ.ާދެންާމިބަޖެޓ އިާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކައަކީާބަޖެޓްެގާތެރޭގައި.ާާ

އެބަހުއްޓޭ.ާާ ވައުދުތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ފްލެޓްތަކ އިާ ނަރުދަމ އ އިާ ހުރިާ ފަށަންާ ތެރޭަގއިާ މިއަހަރުެގާ

ތަންކޮޅެއް ހަމަާ ނެތޭ.ާ މިކަންކަމެއްާ ބޭނުންވަންޏ ާއެހެންނަމަވެސްާ ދަންނަވ ލަންާ ޮގތަކަށްާ  1820ާސަމ ސ ާ

ފައިސ ާާ ހުރިާ ފިލުވަންާ ދަރަނިާ ފިހ ރަތަކުެގާ ކަންމަތީާ ބެލިމޭާ މިފަހަރުވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ބެލީމާޭާ އަޅުަގނޑުާ ކިހ ވަރެއްތޯ.ާ ހުރީާ ސަބްސިޑީޒްާ ޓ ރެގޑްާ ބެލީމޭާ އަޅުަގނޑުާ ޖެހިފައިހުރިތޯ.ާ

ނުދެއްކޭ ފީާ ކުދިންނަށްާ ދ އިރ ެގާ ދައްކ ދެނީާތަޢުލިމީާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ރުެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ

ވ ހަކައ ިއާާ މިދަްއކ ާ އަޅުަގނޑުާ ޖަވ ބުާ މީެގާ ބެލީމޭ.ާ ެއއްޗެހިާ ިމކަހަލަާ ކިހ ވަރަކަށްތޯ.ާ

ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ މިބަޖެޓާ  ދެންާ ދަންނަވ ނަން.ާ ތެރޭަގިއާ  1825ކުޑަހިނދުކޮޅެްއެގާ

ކ ރުެގާފިޒިކަލްާޕޮލިސީާިއންޝުއަރމަންޓް.ާބަޖެޓުންާއަޅުަގނޑުމެންާާބަޖެޓަކީާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާސަރު

ބޭނުންވަނީާދައުލަތްާކުރިއަރ ތަންާފެނުމޭ.ާޤައުމުާކުރިއަރ ތަންާފެނުމޭ.ާބަޖެޓަކީާްގރޯތްާިއންކްލައިންާ

ތިއޮތީާ. ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިފަހަރުވެސްާ ބަޖެޓެކޭާ ްގރޯތްާ ނެެގޓިވްާ މިބަޖެޓަކީާ ާާބަޖެޓަކަށްވ ންޖެހޭނެ.ާ

2009ާާާާ ސުނ ީމަގއި ނިމުނުއިރުަގއިާ ބަޖެޓްާ ބޮޑ2005ާާާާުވަނައަހަރުާ ެއއޮތްާ ސުނ މީެގާ ވަނައަހަރު.ާ

ފަރަހަށްާބަޖެޓްާނެްގޓިްވެވެގންާދިޔައޭ.ާނޫނީާްގރޯތްާ  1830މުސީބ ތްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޖެހުނީާފުރަތަމަާ

ާާ ކީއްތޯ އެކަަމކުާ ެވަެެގންދިޔަ.ާ ނެްގޓިވްާ ްގރޯތްާ މިދ2009ާާަޖީ.ޑީ.ޕީާ ބޮޑުާވަނައަހަރުާ މިއޮތްާ ނީާ

ަވނައަހަރަށ2010ާާާްނެްގޓިްވާާްގރޯތްަގއި.ާދެނ3ާާާާްވަނައަހަރުާނިމިެގންާމިދަނީާ%2009ާާބަޖެޓ އެކީާާ

ާާ ހަމައަނެއްކ ވެސް ގ ތްަގނޑަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށ11ާާާްމިއޮތީާ ފޯކަސްކޮށްފައިާ ބަޖެޓެއްާ ބިލިއަންާ

މިބަ ކަށަވަރުާ ޔަޤީންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަށްާ މިއޮތީ.ާ އެޝަންސަންތަކަށްާެގންނަވ ފައިާ މިހިރަާ ޖެޓްަގއިާ

މިޕޮޒިޓިްވާާ ްގރޯތެކޭ.ާ ނެްގޓިވްާ ޖެހިޖެހެިގންާ ފެންނަނީާ އަނެއްކ ވެސްާ  1835ބައްލަވ ފަިއކަމަށްވަންޏ ާ
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ްގރޯތަކަށްާއޮތްާޖީ.ޑީ.ޕީާަގއިާޕޮޒިޓިވްާްގރޯތަކަށްާހައްދަވ ފަިއާހުރިާއެޝަންސަންސްާއަޅުަގނޑުާއެބަާ

ކުރ  އެޝަންސަންސްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާކުއަޝަންކުރަން.ާ މިދަންނަވ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތްާ

ވިޔަފ ރި.ާާ މަސްވެރިކަމ އިާ ޓުއަރިޒަމ އިާ މިއުޅެނީާ ދ އިރ ތަކަށްާ ވަރުަގދަާ އެންމެާ އިޤްތިޞ ދީާ

% މިުއޅެނީ.ާ ްގރޯތެއްާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ މިއުޅެނީާ ރިފްލެކްޓ6ާާާްޓުއަރިޒަްމެގާ މިއޮތީާ ްގރޯތްާ

 1840ށްާމިދަނީާނެްގޓިވްާްގރޯތްަގއި.ާއަޅުަގނޑުާމިދިޔަާައހަރުވެސްާކުރަްއވ ފައި.ާމަސްވެރިކަމަށްާމިހ ތަނަ

% މަސްވެރިކަމުެގާ ނެްގޓިްވ17ާާާާދެންނެވިންާ ބޮޑުާ މިއޮތީާ އައިއިރުާ ނިމިެގންާ ނުލިބޭނެ.ާ ްގރޫތެއްާ

ސަރުކ ރެްއެގާ އެީއކީާ މަސްވެރިކަން.ާ ްގރޯތެްއާ ނެްގޓިވްާ މިދަނީާ ޒަމ ނުާ މިއޮތްހ ާ ްގރޯތެްއަގއި.ާ

ނޫންކަން ކުރ ާާާމިސްޓޭކެއްާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ާ މަސްވެރިކަންާ ސަރުކ ރަށްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މަސްވެރިކަންާކުރެވެންާވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންކަމުންާސަރުކ ރުންާމަސްވެރިކަމުެގާާ

މިފަހަ އެހެންކަމުންާ ނެތޭ.ާ ފެންނ ކަށެއްާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިާ ކުރައްވ ފައިާ ބޫސްޓްކުރަންާ  1845ރާުާދ އިރ ާ

ާާ 10ާާާާވަނައަހަރުާ%2010ާާޖައްސަވ ފައިާމިއޮތީ ުއޅޭނެކަމަށް. ވަނައަހަރުާެގންނެވ2009ާާާާިްގރޯތެއްާ

% ޮއންނަނީާ އެސްޓިމޭޓްަގިއާ ސްޓަސްޓިކްައކ1ާާާާީބަޖެޓްަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ އުޅޭނެކަމަށް.ާ ްގރޯތެްއާ

% ނޫނޭ.ާ ެއއްޗެއްާ އޮތްާ ކުޅެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތަކަށްާ ހުރިާ ހިތައްާ ެގ10ާާާާއެފަހަރަކުާ

ާާ ޤަބޫލުކުރައްވ ެގން ައންނ ނެކަމަށްާ ްގރޯތެއްާ ްގރޯތ2010ާާާްމަސްވެރިކަމުެގާ ޖީ.ޑީ.ޕީާ ވަނައަހަރުާ

% %2ާާމިއުޅެނީާ ހަމަާ މަސްވެރިކަމަށްާ އަންނަން.ާ %10ާާްގރޯތެއްާ ހިސ ބުނ5ާާާްާންާ ެވއްޓޭާ  1850އަށްާ

ދުވަސް ބޮޑުާ ދަރަނިާ މިހ ާ ަވނީާ މައްސަލައަކަށްާ ައޅުަގނޑުެގާ ުއޅޭނެ.ާ ްގރޯތެއްާ ވަރެްއަގިއ.ާނެްގޓިވްާ

ޖެހިޖެހިެގނާްާ އަނެއްއަަަހަރަށްާ ެއއްއަހަރުންާ ްގރޯތުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުޅޭއިރުަގިއާ ރިސަޝަނެއްަގއިާ

ކޮންކަމެއްހޭާާ ރަށްރަށަށްާ ޕީއައިއެސްޕީ.ާ އޮތީާ މީަގއިާ ދެންާ ްގރޯތުަގއި.ާ ނެްގޓިވްާ މިދަނީާ ދެއަހަރުާ

މަސްވެރި ނުދޭ.ާ މަޝްރޫޢުތަކެއްާ ތަރައްޤީެގާ ރަށްރަށަށްާ ވިޔަފ ރި.ާާމިވަނީ.ާ އ ިއާ ޓުއަރިޒަމްާ ކަމ އިާ

 1855ވިޔަފ ރީަގއިާވެސްާމިހިރީާވަރަށްާކުދިކުދިާޕަސެންޓްކޮޅު.ާިމާްގރޯތުންާމީެގާްގރޯތުާނެތްކަމަށްވަންޏ ާ

ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ ޓެކްސްާ ލިބެންވ ާ މިއިންާ ނުޭވ.ާ ރަނަގޅެއްާ ހ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ އ ންމުާ

ޖަހ  ކަރުދ ހުަގއިާ މިާ ޖަހ ެގން،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެކަލެކްޓިްވާ ެގނެސްެގންާ ެގންާ

ވިޔަފ ރީއަށްާާ އިމްޕުރޫެވ،ާ ތަންކޮޅެްއާ ކުޑަކުޑަާ ޓުއަރިޒަމްާ އިމްޕްރޫެއްއނުވޭ.ާ މަސްވެރިކަމެްއާ

ާާ ބަލ ކަމަށްވަންޏ  ވިޔަފ ރިއަށްާ މުޅިާ ސްލަިގޝް.ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވަނައަހަރ2010ާާާުބަލ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ  1860ވަރަށްާސްލަިގޝްާިއޤްތިޞ ދީާހ ލަތެއްާއޮންނ ނެާދުވަހެއް.ާާއަނެއްކ ވެސްާހަމަާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުން

އަޅުަގނޑުމެންާ ހިސ ބުންާ ބަޖެޓްާ ތިބޭފުޅުންެގާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރިފްލެކްޓަރަކީާ މީެގާ

ޕްރޮޕްސީއެްއ.ާާ ެއއީާ ވަރުަގދަވ ނެ.ާ ވިޔަފ ރިާ ބޭންކްެގާ ވަރުަގދަވ ކަމަށްވަންޏ ާ އިޤްތިޞ ދުާ މިބަލަނީ.ާ
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170ާާވަނަައހަރ2010ާާާާުމިލިއަން.248ާާާާވަނައަހަރ2009ާާާާުލ ކަމަށްވަންޏ ާމިއޮތީާާބޭންކްާޓެކްސަށްާބަ

މިލިއަން.ާޭއެގާމ ނައަކީާބޭންކަކުންާބްރޯއެްއާނުކުރޭ.ާބޭންކުންާބްރޯނުކުރޭާއެހެންެވެގންާލިބޭާޓެކްސްާާ

ތި އިތުރުވ ނެ.ާ ޓެކްސްާ ޕްރޮފިޓްާ ފުޅ ކަމަށްވަންޏ ާ މިވިޔަފ ރިާ އެހެންކަމަށްވ ނަމަާ  1865ބޭފުޅުންާކުޑަވަނީ.ާ

ނެްގޓިވްާްގރޯތެއްާބޭންކުެގާރިސީސްަގއި.31ާާާާއަމިއްލަާއެޝަންސަންތަކުަގިއާވިދ ޅުވެފައިާމިއޮތީާ%

އެހެންކަމުންާބޭންކުެގާިވޔަފ ރިާނުދ ކަމަށްވަންޏ ާމިާސަރުޭގޓްާމިާޕްރޮކްސީާއެއްޗެއް.ާިއޤްތިޞ ދުާ

އެހެންކަމުން ދަށުންދަށަށޭ.ާ މިދަނީާ އިޤްތިޞ ދުާ ނުވޭ.ާ ބަލ ކަމުންާހަރުދަނ އެއްާ ދ އިރ އަށްާ މިތިންާ ާ

ފެންނަނާީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިބަޖެޓުންާ ބަލ ކަމަށްވަންޏ ާ ބޭންކިންއަށްާ ައދިާ ޓުއަރިޒަމްާ މަސްވެރިކަން،ާ

 1870އެްއވެސްާކަހަލަާކެޕިޓަލްާފޯމޭޝަނެއްާނެތް.ާހަމަާއެއްވެސްާކެޕިޓަލްާފޯމޭޝަނެއްާނެތް.ާބަޖެޓުނާްާ

ފޯމޭޝަ ކެޕިޓަލްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބެހޭޮގތުންާއެދޭކަމަކީާ ބަޖެޓ ާ މިާ ދެންާ ބަލުން.ާ އޮތްތޯާ ންާ

ދަންނަވ ލަންާހުރިކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަޖެޓުންާޚަރަދުކޮށްފައިާހުންނަާޮގތްތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހުރިާ ނުނަގ ކޮށްފައިާ ހުއްދަާ ނޫނޭާ ބޭނުމެއްާ ޖަހ ކަންާ މިބަޖެޓްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ލަންޖެހޭ.ާ

އަޅުަގނޑު ާާާާޚަރަދުތަކެއް.ާ ހެދުން. ބަނދަރުާ ރަށްރަށުެގާ ބައެއްާ ވަނައަހަރ2009ާާާުމިދަންނަވަނީާ

 1875އަޅުަގނޑުމެންާބަޖެޓްަގއިާނޯންނ ނެާދީފަކ .ާއެކަމަކުާާއދ.ާކުނބުރުދޫާކަހަލަާރަށްރަށުަގއިާބަޖެޓްާ

ާާ މިލިއަން.ާެއއޮތީާބަނދަރުާހަދ ާނިންމ ފައިާއެއޮތީ.ާއަޅުަގނޑުމެނ17ާާާްމިހ ރުާމިއޮތީާޖައްސަވ ފައި

ވަނައަހަރުާއެފައިސ ާދީފަކ ެއއް.ާމިހ ރުާއެއޮތީާމިފައިސ ާއެޕްރޫއުކުރަންާބަޖެޓްަގިއ2009ާާާާނެާާނޯންނ 

އަޅުަގނޑުާާ ހަމައެއ ެއކުާ ނޫން.ާ ޮގތެއްާ މިކަންކުރައްވަންީވާ ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާ މިއީކީާ ޖައްސަވ ފައި.ާ

އަޅުަގނ ެއސައިންެވެގންދ އިރުާ ޕްރޮޖެކްޓްތައްާ މިހެންާ ބޭނުންވޭާ ބަލ ލަމ ތޯއޭ.ާދަންނަވ ލަންާ ޑުމެންާ

މިއުޅެނީާ ިމތ ާ ދ އިރ ތައްާ ޕީއޭ.ެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީ.ާ ހަދ ލިން.ާ ހިސ ބެއްާ ައޅުަގނޑުާ ބަލ ލިންާ  1880އަޅުަގނޑުާ

ާާ 35ާާގ ތްަގނޑަކަށް ،36ާާާާ 25ާާވަރު.ާމިދ އިރ ތަކަށްާޚަރަދުާމިއޮތީާމުޅިާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީާަގއިާމިއޮތީ

ާާ ދ އިރ ތަކުެގ ނިސްބަތްވ ާ އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށްާ ާާމިލިއަން.ާ އެބައޮތް އިންާ މިލިއަން.121ާާާޕީ.ެއސް.އައި.ޕީާ

ނުކުރެވޭާާ ޤަބޫލެއްާ ައޅުަގނޑަށްާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ހީވަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޫންހެންާ އިއްތިފ ޤެއްާ މިއީާ

އަދަދަށްާ މުޅިާ އިންާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީާ ބަލ ކަމަށްވަންޏ ާ ިމއަދަދަށްާ ދެންާ އިއްތިފ ޤެްއކަމަށް.ާ

 11ާާ1885މިލިއަންާރުފިޔ .ާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ.ާަގއިާމިުއޅެނީ.530ާާާާަގނޑަކަށްާާބަލ ކަމަށްވަންޏ ާމިއުޅެނީާގ ތް

ާާ ބެޖެޓުން ވަރަށްާކުޑަކުޑަާއެްއޗެއް.530ާާާާބިލިއަންާރުފިޔ ާ ހަމަާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީައށްާއެއީާ މިލިއަންާ

2009ާާދެންާމިދ ނީާޕަބްލިކްާޕްރައިެވޓްާސެކްޓަރެގާއިންވެސްޓްމަންޓުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެ.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާވަނަ އިންެވސްޓްމަންޓ12ާާާްއަހަރުާ އެއ އިާ ކޮބ ތޯާ މިނިންމީ.ާ ހޭދަކޮށްާ މަސްާ

އެހެންވީމަ،ާާ ޕްރޮްގރ މެއް.ާ އިންެވސްޓްމަންޓްާ އެާ ނުފެނޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޕްރޮްގރ މްތައް.ާ
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ާާ މިއުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެންާ ުއއްމީދުތަކ އެކުާ ރަްއޔިތުންެގާ މިދަނީާ  1890ާާވަނައަހަރ2010ާާާުއަނެއްކ ވެސްާ

އަނެއްކ ވެސްާޕީ.ޕީ.ެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެްއވ ނެ.ާޕީ.ޕީާެގާތެރޭންާ

ބަޖެޓްަގިއާާ ހުންނަންވ ނެާ ފަންޑުވެސްާ ާ ޕ ޓްާ ކައުންޓްާ ސަރުކ ރުެގާ ކަންތައްތަކެއްވ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ 500ާާާާޖެހިފައި.ާއެންމެ ާާމިލިއަންެގާތެރޭންާއަދަދުާޖ500ާާާަމިލިައންާމިއޮތީ. މިލިއަނ300ާާާްާހ ފަަައި

އައުޓަރާާ އެޕްރޮޖެކްޓެއްާ އެތަނުންާ ޕްރޮޖެކްޓެއް.ާ ތިންާ ނޭޭގޮގތަށްާ ދ އިރ ތަކެްއާ ަވކިާ އެބައޮތްާ

ހުރިހާ  މިހ ރުާ ބަޖެޓުން.ާ ސަރުކ ރުެގާ ހިނގ ެގންނުވ ނެާ މިޕްރޮޖެކްޓްާ ޕްރޮޖެކްޓް.ާ  1895އިލެކްޓްރިކްފިކްާ

ލުކޮށްެގންާހިނގ ާކަންތައް.ާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓްެގާާކަރަންޓްާޕްރޮޖެކްޓްތައްާޔުޓްލިޓީާކުންފުނިތަކ އިާހަވ 

ކޮންރަށަަަަަކަށްާ ޖައްސަވ ފަިއާ ޓައިޓަލްާ ދެޕްރޮޖެކްޓަކީާ އަނެއްާ ނުޖެހޭނެ.ާ ޚަރަދުކުރ ކަންާ ތެރޭންާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް އެބައޮތްާ ޕްރޮޖެކްޓްާ ތިންާ މިާ ޖަްއސަވ ފައި.ާ ނޭިގާ މިލިއަން.300ާާާކިހ ވަރެްއކަމެއްާ

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީާމިހ ވަރަށްާޮއްއވ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިބަޖެޓ އިާދޭތެރޭާހަމާަާއެހެންވީމަާވަރަށްާއުނދަޫގާާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވަންާ ރަނަގޅުކަމެކޭާ ފ ސްކުރުމަކީާ އޮތްޮގތަށްާ މިބަޖެޓްާ ހަމަާ  1900ފ ޑުނުކިޔ ާ

.ާއުނދަޫގ.ާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއިވެމުންައއީ،ާއެްގޒިންާބޭންކްާތެރެއިންާފައިނޭންސްާލިބޭނެއޭ

ތެރެއިންާާ ޕީޕީެގާ މިދައްކަނީާ ދެންާ ނެތް.ާ ފައިނޭންސްާ ބޭންކުންާ ެއގްޒިންާ މިދިޔަީއާ އެްއއަހަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާޕަބްލިކްާޕްރައިވެޓްާޕ ޓްނަަަރޝިޕްެގާތެރޭންވ ނެ.ާމިކަމެއްާނުވޭ.ާއެހެންވީމަާމާިާ

ޚަރަދުކުޑަކުރުމުެގާާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ ދޭތެރޭަގއިާ މަސައްކަތްތަކެއްާާބަޖެޓ އިާ

 1905ކުރަްއވ ފައޭާމިހިރީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއިޤްތިޞ ދީާޮގތުންާމިހ ާދަތިާދުވަސްވަރެއްަގއި،ާއިޤްތިޞ ދީާ

ހަރުދަނ ވ ނެކަމެްއާާ ޚަރަދުކުޑަކުރުމަަަކީާއިޤްތިޞ ދުާ ޭއެގާޒ ތުންާ ދުވަސްރެއްަގއިާ ދަތިާ މިހ ާ ޮގތުންާ

އި އިޤްތިޞ ދުާ ބޫސްޓްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ އިޤްތިޞ ދުާ ސަރުކ ރުެގާާނޫނޭ.ާ ކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ންވިްގރޭޓްާ

ޚަރަދުތަކެއްާއިތުރުވ ނެާއެބަޖެހޭ.ާދެންާނުކުންނަާމައްސަލައަކީާސަރުކ ރުެގާދަރަނިާބޮޑުވ ާމައްސަލަ.ާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނ ކަމަށްވަންޏ ާ ެއއްނަޒަރަކުންާ ޒ ތުަގއިާ ޭއެގާ ބޮޑުާ ދަރަނިާ ސަރުކ ރުެގާ

ރަނަގޅުކަމެ އެންމެާ ހަމަާ ނަގ ެގންާވިސްނ ލުންާ ލޯނުާ މީހަކުާ ވިޔަފ ރިކުރ ާ ެއކަމަކުާ  1910އް.ާ

ލޯނުާ ނޫނީާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ އަދ ކުރެޭވނެކަމުެގާ ލޯނުާ ތަރައްޤީކޮށްފައިާ އެކަންާ ވިޔަފ ރިކުރ ހެންާ

ޒ ތުަގިއާާ ޭއެގާ ނެުގމަކީާ ލޯނުާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާ ޔަޤީންކަންާ ނޫނިާ ޒިންމ ާ އަދ ކުރެވޭނެކަމުެގާ

ލޯ އެހެންވީމަާ ނޫން.ާ ނަގ ެގންާާމައްސަލަެއއްާ ލޯނުާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ނަގ ެގންެވސްާ ނުާ

ނުކޮށްާ ތަރައްޤީާ އެކަމަކުާ ކުރަންޖެހޭ.ާ ތަރައްޤީާ މ ލޭާ ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ.ާ ރ އްޖެތެރެާ

ލިބެނީާާ ހަމައެކަނ7ާާާިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިސ އަކީާ މިހުރިހ ާ ރުފިޔ ކަމަށްވ ތީާ  1915ބިލިއަންާ

ދިޔ މަ ތަރައްޤީއަކަށްާއެއްެވސްާކަހަލަާކުރިއެރުމެއްާއެައކުންާމުއައްޒަފުންެގާމުސ ރައަށްާ ،ާޤައުމުެގާ
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ނުލިބޭ.ާއެއީާޒިންމ ދ ރުާޮގތެްއަގއިާބަޖެޓްާހިންުގމެއްކަަމކަށްާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރ ނަން.ާދެނާްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިދަންނަވަނީާ ނުކުތ ތަކެއްާ ހަމަާ ވ ހަކަާ ރިޒ ވްެގާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިރުާ ވަކިެވެގންާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ ލިބޭނެކަންނޭނޭގ.ާ ފުރުސަތެްއވެސްާ ދެވަނަާ

ާާ  1920މިލިއަންެގ240ާާ،250ާާާާމިތަނުަގއިާވ ހަކަާދެްއކީމުާަވރަށްާކުޑަކުޑަާރިޒ ްވއެކޭާއޮތީ.ާގ ތްަގނޑަކަށް

ރުެގާރިޒ ވްާކިހ ވަރެއް.ާާރިޒ ްވއެކޭ.ާއެންމެާރަނަގޅުާމިކަމ އިާދެތެރޭަގއިާވިސްނ ކަމަށްވަންޏ ާމިއަހަ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް މީއޮތީާ ރިޒ ވްާ އަންނައިރުާ ނިމިެގންާ 300ާާާާމިއަހަރުާ ޭއެގ299ާާާާމިލިއަން. މިލިއަންާ

ާާ ނޫން.100ާާާތެރޭން ފައިސ ެއއްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ބޮންޑު.ާ ިވއްކިާ ސަރުކ ރަށްާ ިއންޑިޔ ާ މިލިއަންައކީާ

ރިޒ ވްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިމހ ރުާ ލ ރި.ާ ހުރިާ ބްރޯކޮށްފައި.ާާބްރޯކޮށްފައިާ މުޅިންާ އެހެރީާ ަގިއވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރުންާ އިންޑިޔ ާ ފަިއސ ެއއް.ާ ބަހައްޓ ާ ރިޒ ްވަގއިާ ލީަގލްާ ބޭންކުެގާ  1925ކޮމ ޝަލްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އެއްޗެއް.ާ ދަްއކަންޖެހޭާ ފައިސ ާ އެާ ތިންައހަރުތެރޭަގއިާ އެއީާ ބޮންޑުވިްއކ ެގންާ

މިދަުއލަތް މިދިޔައަހަރުާ ހިންަގންާާާބަލ ލަންވީާ ދައުލަތްާ އަހަރުާ މިދިޔަާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ހުރީާ ހިންގ ފައިާ

ނެތޭ.ާާ ލ ރިެއއްާ އެްއވެސްާ ރިޒ ވްަގއިާ ދިޔައިރުާ ވަކިވެެގންާ ސަރުކ ރުާ މިދިޔަާ މިދެްއކީާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ހިންަގން މަސްދުވަސްާ ބ ރަާ އަހަރުާ ބޭންކުނ234ާާާްމިދިޔަާ ސެންޓަރަލްާ މިއޮތީާ ޑޮލަރުާ މިލިއަންާ

 234ާާ1930ބިލިއަނަށްވުރެާިގނަާފަިއސ ާމިއޮތީާރިޒ ވްާއިންާނަގ ފައި.3ާާާާާބިލިއަން.ާާނަގ ފައި.ާޯއވަރާތްރީ

މިލިއަންާޑޮލަރުާމިއޮތީާނަގ ފައި.ާއަނެއްކ ާމިފައިސ އަށްާމިވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާކޮމ ޝަލ4ާާާްބިލިއަން.ާާ

ދެތޭރަ ފަސްއަހަރ އިާ ތިންއަހަރ އިާ ރޭޓެްއާ އިންޓްރަސްޓްާ ކުޑަާ ރޭޓަށްުވރެާ އިންޓްރަސްޓްާ ަގިއާާބޭންކްާ

ނޫން.ާ މިކަންކުރުމެއްާ ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކުާ މިއީކީާ ހަދ ފައި.ާ މިއޮތީާ އަދ ކުރ ޮގތަށްާ ސަރުކ ރަށްާ

ކުރާ  ެގންނަންާ ދިރިއުޅުންާ އަށްފޯރ ފަށަންާ މިދަނީާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދެން،ާ އެހެންވީމަާ

ޗ ޕް ރުފިޔ ާ ދިވެހިާ އަަަޅުަގނޑުމެންާ ނުވަންނަވަރަކަށްާ ޑޮލަރުާ ނުކުންނަނީ.ާމަސައްކަތުެގާ  1935ކޮށްެގންާ

އެހެރީާާ ކުލިތައްާ ނ ދޭ.ާ ހިސ ބަކަށްާ އަތްފޯރ ާ އެްއވެސްކަމެއްާ ބޮޑުވަނީާ ޚަރަދުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑަކަށްާ ފީތައްާއެދަނީާބޮޑުވަމުން.ާ ުމއަްއޒަފުންެގާުމސ ރަތައްާއެހެރީާކުޑަވެފައި.ާ ބޮޑުވެފައި.ާ

ޗެއްކަމެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއަދިވެސްާާނުފެނޭާއަޅުަގނޑުމެންާއަތްފޯރ ާފަށަށްާއައީާކޯއްާ

އެބައޮތްާވ ހަކަ.ާދެންާބަލ ލަންވީާމިއ އެކުާސަރުކ ރަށްާއ މްދަނީާއިތުރުކުރެވޭތޯ.ާސަރުކ ރަށްާއ މްދަނީާ

 1940އިތުރުކުރުމަށްާކުރަްއވ ާމަސަްއކަތުެގާނަތީޖ ާހަމަާއެބަޖެހޭާބަލ ލަން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާތަޢުރީފްކުރަން.ާ

ންގެވުމަށްކުރަްއވ ާމަސައްކަތައް.ާއެހެންނަމަވެސްާމީަގިއވ ޮގތަކީާއަޅުަގނޑުެމންާޙަޤީޤަތާްާމިޓެކްސްާނެ

ޓެކްސްއަށްާާ ކޯޕަރޭޓްާ މިކުރ ާ ވިޔަފ ރިާ ނޫނީާ ބޭންކުތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ

ާާ ންާފައިސ ެއއްާާވަނައަހަރުާކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެައކ2012ާާުއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްނުކުރ ނަން
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ލިބޭނެކަމަކަށް.ާއެއީާމިއަހަރުާތިހުށަހެޅުއްވަނީާނޫނިއްޔ މުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްާއެތިާމިައންނައަހަރުާ

ޓެކްސްާާ އެބަހުރިާ މަސަްއކަތްާ ިގނަާ ަވރަށްާ ކުރަންޖެހޭާ ނެޭގނެ.ާ ހިސ ބަކުންާ ކޮންމެވެސްާ  1945ތެރޭަގއިާ

ާާ ލ ރިއެްއވެސްާާވަނައަހަރ2011ާާުކަލެކްޓްކުރުުމެގާކުރިން.ާހަމަހިލ ވެސް ާޖޫންެގާކުރިންާހަމަާއެންމެާ

މިާ ދެންނެވޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިތްހަމަޖެހުމ އެކުާ ދެންނެވޭނީާ ކޮމްފްޓަބްލީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުލިބޭނެ.ާ

ާާ ވަންނ ނީ ޓެކްސްާ ުއޅުްއވ ާ ޓުއަރިޒަްމ2012ާާާާނަންަގންވަންާ މިއޮތީާ ދެންާ ތެރޭަގއި.ާ ވަނަައހަރުާ

ދ އި ޓުައރިޒަމްާ ޖީ.އެސް.ޑީ.ާ ހަދ ެގންާދ އިރ އިންާ ހިސ ބުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޖީ.އެސް.ޑީއަށްާ ރ އަށްާ

ކޯޓަރުާ ފަހުާ އެންމެާ ނުކުރ ނަންާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑެްއާ ފ ސްކުރިކަުމަގއިވީނަަމވެސްާ  1950މިއަންނައަހަރުާ

ނުކުންނ  އޭަގއިާ ލިބޭނެކަމަކަށް.ާ އެލ ރިާ ެއްއދ އިރ ކުންާާާާނެތެރޭަގއިާ އެަެބަހުރި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ

އިރ އިންާއެހ ބޮޑުާައޅުަގނޑުމެންާޓެކްސްކުރ ކަމަށްވަންޏ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެާއ މްދަނީާލިބޭާެއއްދ 

އެހެންވީަމާ ކަންތައްކުރ ކަށެއް.ާ މަރުނުވ ވަރަކަށްާ އެދ އިރ ާ ފަސޭހައެއްނުވ ނެާ މެންބަރުންނަކަށްވެސްާ

ާާ ލަފ ކުރ  އިންާ މިޖީެއސްޑީާ ނޭނޭގާ ތ358ާާެއަޅުަގނޑަކަށްާ ކޯޓަރުތަކުެގާ މިއަންނަާ ރޭަގިއާާމިލިއަންާ

ާާ ތި ެގންުގޅުްއވަންާ ޖައްސަވަންާ ދެކޮޅުާ ބަޖެޓްާ މިއަންނައަހަރުެގާ ތ700ާާާިލިބޭނެކަމަކަށް.ާ  1955ިމލިއަންާ

އެފައިސ ާާ މިއަންނައަހަރުާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނަންާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއްޗަކީާ އޮތްާ ލިޔުްއވ ފައިާ

ދަތިތަ ކުރިޔަސްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިތަންމެވަރަކަށްާ ދެނާްާވައްދ ނެކަމަކަށް.ާ ހުންނ ނެ.ާ ކެއްާ

ިވއްކ ެގންާ ޕްރަިއވެޓަިއޒްކޮށްާސަރުކ ރުެގާެއސެޓްާ ައޅުަގނޑުމެންާކުންފުނިތައްާ މިކިޔަނީާ އަޅުަގނޑުާ

އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައްލަވ ލަްއވ .ާ ނަތީޖ ާ އޭެގާ ލިބޭނެ.ާ ލ ރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ދިރ ޤުެގ މިދަްއކަނީާ ެއްއޗަކަށްާ ވިްއކުނުާ ާާކ މިޔ ބުކަމ ެއކުާ ވ ހަކަ. ޑޮލަރ40ާާާުޙިއްޞ ެގާ  1960މިލިައންާ

ާާ 40ާާާާލިބިވަޑަިއަގތީ. އެ މިހ ރުާ ލިބިވަޑައިަގތީ.ާ އެއްފަހަރ ާ ޑޮލަރުާ ޑޮލަރ40ާާާުމިލިއަންާ މިލިއަންާ

އެދަނީާއެމް.އެމް.ޭއ.ެގާރިޒ ްވައށް.ާއެދ ންޖެހޭާޮގތަކީާރިޒ ްވައށްާއެލ ރިާދ ންޖެހޭޮގތަކީާއެމް.އެމް.އޭ.ާާ

ނަގ  ފައިސ ާ ބަިއވަރުާ އެހ ާ ނުލިބޭނެ.ާާއިންާ އެލ ރިއެއްާ އ ކަމެްއކުރ ކަށްާ ސަރުކ ރަކަށްާ އޮތީމަ.ާ ފައިާ

އެީއކީާސަރުކ ރަކުންާޚަރަދުކުރ ާފައިސ އެއްާނޫން.ާއެންމެ،ާއެންމެ،ާއަޕްާފްރަންޓްާއެންމެާކަމެްއާ

ބަލ ކަމަށްވަންޏ ާ ޑިވިޑެންޓަށްާ ލިބޭނެާ މިއަންނައަހަރުާ ވިްއކ ލެވުނީ.ާ ޙިއްޞ ތަކެއްާ  1965މިކުރެވުނީ.ާ

ާާޑިިވޑެން މިއޮތީ ެއކަނިާ ދ އިމަށ22ާާާްޓުންާ ިވއްކ ލ ެގންާ ޙިއްޞ ާ މުޅިާ އުނިވެފަިއ.ާ ޑޮލަރުާ މިލިއަންާ

ާާ މިލިބުނީ ވިްއކ ލ ެގންާ 40ާާާާޙިއްޞ ާ މަދުވ ވަރު ޑިިވޑެންޓުންާ އެްއއަހަރުެގާ ޑޮލަރު.ާ 22ާާމިލިއަންާ

އޮތް މިކަންާ މިއީާ އެހެންވީމަާ މިކުރެވުނީ.ާ ވިޔަފ ރިއެއްތޯާ ކިހ ވަރެްއެގާ ޑޮލަރު.ާ ޮގތް.ާާމިލިއަންާ

ަގދަކަމުންާޕްރަިއވެޓަިއޒްާކުރަންާއުޅުން.ާއިޤްތިޞ ދީާމިހ ާދަތިހ ލަތުަގއިާަގދަކަމުންާޕްރައިވެޓައިޒްާާ

ދަރިއަކުާާ ކިރުބޮިއާ ޅަދަރިައކުާ ދަރިއަކު،ާ ަގދަކަމުންާ ކައިރިންާ މަންމަައކުާ ހަމަާ  1970ކުރަންއުޅުމަކީާ
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ތަކްލީފުތަކެއްާއަންނ ނެ.ާއެހެންވީަމާާާމ ފިއްލުވަންާކުރ ކަހަލަާމަސަްއކަތެއް.ާއެއަށްާހަމަާވަރަށްާބޮޑު

އަޅުަގނޑެްއާާ ކުރެވޭނެކަމެއްކަުމަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނީާ ވިސްނ ެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީކީާ

ިވއްކ ެގންާ އެސެޓްތަްއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލަންއޮތީާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ

ަގނޑުމެންާެއސެޓްތައްާވިްއކ ެގންާއަޅުަގނޑުމެންނަށާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކިހ ާފައިސ އެއްާލިބޭތޯ.ާއަޅުާ

ާާ ޖައްސަވ ފަިއ މިއޮތީާ ފައިސ ކަމަށްާ އޮތްާ ލިބިފައިާ 10ާާާާމިހ ތަނަށްާ ރުފިޔ .  1975މިލިއަނ10ާާާްާމިލިއަންާ

ބިލިއަންާބަޖެޓްަގއިާކޯއްޗެއްތޯާއެސެޓްާވިްއކ ެގންާހޯދަން.ާހަމަާއެއްވެސްާފައިސ ެއއ11ާާާާްރުފިޔ އަކީާާ

އަ ދެންާ އެއީކީ.ާ ާާނޫންާ ކުރުމުަގއި ޕްރައިވެޓަިއޒްާ މިދައްކަނީާ މިައންނައަހަރ1.3ާާާުޅުަގނޑުާ ބިލިއަންާ

ާާ ޕްރައިވެޓަިއޒްކޮށްެގން ބިލެއ1.3ާާާްލިބޭނެ.ާ އެއޮތީާ މަޖިލީހުންާ މިހ ރުާ ލިބޭކަމަށްަވންޏ ާ ބިލިއަންާ

ލިބޭނެކަމުެގާ މިފައިސ ާ ހަދަންޖެހޭ.ާ އެބަާ ކޮމިޝަނެއްާ ޕްރައިވެޓަިއޒޭޝަންާ ބަލ ެގންފައި.ާ

ހަޕްރައިވެ ހުއްދަދޭނީކީާ ކިހިނެއްކަމެއްާ މީާ ލަާޓައިޒްކުރަންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުާ  1980ފ ކޮށްފައިާމަާ

ކަންނޭނޭގ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާބަލ ލ ންާބޭނުންވަނީާޞިއްޙަތ އިާތައުލީމުާދ އިރ އ އިާާާމިހ ރުާދަންނަވ 

ޕީާ. މިއޮތީާ ދ އިރ ާ ޞިއްޙަތުެގާ ހުރިވަރު.ާ ޚަރަދުކުރައްވަންާ ައއި.އެސް.ޕީާާޕީ.އައި.އެސް.ޕީންާ

ާާ ާާ  މިލިއަން.16ާާއ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ާާރ އްޖެތެރޭަގއާ މިއޮތީ މިލިޔަން.ާމިއިނ25ާާާްއިާމ ލޭެގާސްކޫލްތަކަށް

ކުރެވޭކޮން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާކަމެއްތޯާ ނޭޅޭނެ ހޮސްޕިޓަލެްއާ ޔުނިވަރސިޓީާ ހަމަަގއިމުެވސްާ 16ާނީ.ާ

އަޅުަގނ އޮތީާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ދައްކ ފައިމިލިޔަނަކުން.ާ މިާ ޓ ެގޓަޑްާާާާޑުމެންާ  1985ހުރިާ

އެ މިާ ޚިދުމަތްތަކ އިާ ވިޔަފ ރީެގާ ިމާ ޢ ންމުކޮށްާ ދިޔައިމ ާ،ސަބްސިޑީޒް.ާ ަމއްޗަށްާ އަުގާ ާާއްޗެހީެގާ

ބި ދިޔައިމ ،ކަރަންޓްާ ބޮޑުވެެގންާ އަދިާާާާލުާ ޮއތީ.ާ ވިދ ޅުވެފަިއާ ދޭނެކަމަށްާ ޓ ެގޓަޑްާސަބްސިޑީޒްާ މިާ

ކަމަށްވެސްާވިދ ޅުވެފައިާއޮތީ.ާޓ ެގޓަޑްާސަބްސިޑީޒްއަށްާާާާނެއެކަނިވެރިާއަންހެނުންނަށްާފައިސ ާދެއްވ 

ާާ 2009ާާާާވ ޮގތްާބައްލަވ  225ާާވަނަާއަހަރުާއެއޮތީާބަޖެޓްަގއިާޖަްއސަވ ފައިާޓ ެގޓަޑްާސަބްސިޑީޒްއަށް

މި އަހަރަކީާ ދޭންޖެހޭާ ސަބްސިޑީޒްާ ޓ ެގޓަޑްާ މިާާާމިލިޔަން.ާ އަހަރުެގާ މިއަންނަާ އަހަރު.ާ  1990ައންނަާ

ާާ މިލިޔަނަށްާކުޑަާމިވަނީ.ާއެހެންީވމ ،ާކޮންތ ކުންތޯާޓ ެގޓަޑްާސަބްސިޑީޒ114ާާާާްސަބްސިޑީެގާއަދަދު

އަޅުަގނޑަށް ާާާާމިދެވެނީ.ާ ހިނގ ަގބޫލެއް ސަބްސިޑީޒްާ ޓ ެގޓްާ އަޅުަގނޑުާާާާނުކުރެވޭާ ދެންާ ކަމަކަށް.ާ

މި އޮތީާ ކުޑަވެފައި.ާާާާބަލަންާ އެހެރީާ މުސ ރަާ މުވައްޒަފުންެގާ ހުރިހ ާ މިމަޖިލީހުެގާ މަޖިލީސްާ

މުސ ރަާޤ ނޫނީޮގތު މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ނޫން.ާ ކަމެްއވެސްާ ކުރެްއވޭނެާ އަދިާ އެީއކީާ ންާ

 1995ކުޑަކުރައްވަންވެސްާރިކްއެސްޓްާކުރެވުނު.ާމަޖިލީހުެގާުމވަްއޒަފުންެގާމުސ ރަވެސްާިމއޮތީާކުޑަވެފަިއ.ާ

މުސ ރަާ މެންބަރުންެގާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ދަްއކަން.ާ ވ ހަކަާ ސަރިވސްެގާ ސިވިލްާ އޮތީާ ދެންާ

ާާކުޑަކު މަސްދުވަހުެގާބަޖެޓެްއާެއޮއތީާސިވިލްާސަރވިސްާމުސ ރަާކުޑަކޮށ12ާާާްރ ާކަމަށްވަންޏ ާމުޅި
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ާާާާރީސްޓަނޭޓްލައްވ ފަިއ.ާާ ެގާޕްރޮޖެކްޓެއްެގާދަށުންާއެމީހުންާޓްރޭންާވ ނެާވޯރލްޑްާބޭންކުކުރަްއވ ފައި

ާާ އޮތްޮގތް ޕްރޮްގރ މްާ ޓްރޭނިންގާ މިާ ދ އިރުާ ކޮމިޓީއަށްާ ބަޖެޓްާ ވިދ ޅުވީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަާ

ބޭނުންވޭ.ާޒިންމ ދ ރުކަމ  ަގއެއިބަލަންވެސްާއެބަާ ކުރަންޏ ާއަޅުަގނޑަށްާ މިކަންާ މިއީކީާާކީާ  2000ބޫލެއްނުޭވާ

 ކަމަށް.ާާާރަނަގޅުާޮގތެއް

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެަެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަޒީރުާާާާމ ލީާ`.ާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާާާާފ ޠަމަދުާމުސްމުޙަންާ ބަލ އިރު ބަޖެޓަށްާ މިއޮތްާ މުޅ2009ާާާިކުރިމަތީަގއިާ ދިޔައިރުަގއިާ ނިމިެގންާ އަދިާ ައހަރުާ  2005ާވަނަާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިބިފައިވަނީ 6200ާާާާޤައުމަށްާ ޮގތުަގއި އިންޓްރަސްޓްެގާ މީެގތެަެރެއިންާ ރުފިޔ .ާ 592ާާމިލިޔަންާ

ޮގތަށްާކިޔަމ ާާާާބަހުންާއެީއާކޯޗެްއކަންާއިނޭގާާހިކުރަންާޖެހިފައި.ާދިވެާާމިލިޔަންާރުފިޔ ާއެބައޮތްާޕޭ

ާާ ޮގތުަގއި ރިބ ެގާ ޭއެގއިތުރުންާލޯނުތަްއ592ާާާހިނގ .ާ ޖެހިފައިާއެބައޮތް.ާ މިލިޔަންާރުފިޔ ާދައްކަންާ

ާާ ދެއްކުމަށް އަނބުރ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ އެބައޮތް.1600ާާާާނަގ ފައިހުރިާ ދައްކ ފައިާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ ކަށްާ

ާާ ާާމިލިޔަންާރ6200ާާާުމ ނައަކީ ކުރީެގާސަރުކ ރުެގ2200ާާާާފިޔ ެގާތެރެއިން  2010މިލިޔަންާރުފިޔ ާމިދިޔައީާ

ދައްކަނީާޤައުމެްއަގިއާާާާކުރުމަށޭ.ާނަގ ފައިވ ާލޯނުތަކަށްާދެއްކުމަށޭ.ާކޮންާވ ހަކަެއއްތޯާމިާާބިލުތައްާޕޭ

.ާާދައްކ ާޤައުމެއްާމިާދުނިޔޭަގއިާއެބައޮތްތޯ.ާނޯންނ ނެާމިާނޫނިއްޔ ާށްލޯނ35ާަލިބޭާރެވެނިއުާއިންާާ%

ނޭނިގެއއް ވ ނުވ ާ މިތިބީާ ބިމުގައިާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ މިތިބީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ނުވ ާާނޫން.ާ ާ

ތިމ މެން އ ދެ،ާ ސިޔ ސީާާާާވ ހަކަާާއެނިގެގން.ާ ހަމައެކަނިާ ސިޔ ސީާ ބަލަންޖެހޭނެާ ދަްއކ އިރުާ

ކޮބައިތޯ ނުދެްއކޭނެ.ާ ވ ހަކައެއްާ ލުްއސ ލަންެވެގންާ ސިކުނޑިާ ރައްޔިތުންެގާ  2015ާމަޤްޞަދަށްޓަކައިާ

ާާ ވިްއކ ލި ފައިސ 60ާާމިޤައުމުންާ ާާރިސޯޓްެގާ ފެށިެގން އަދަނުންާ ޮއފްާ ޤަލްފުާ ސީޝަލްސްއ ިއާާ.ާ

ފައިސ ާ ލިބުނުާ ވިއްކ ލައިެގންާ މަސްާ ހުރިހ ާ ދަތުރުކުރ ާ ކަނޑުއަޑީަގއިާ ދަތުރުކުރ ާ ދޭތެރޭަގއިާ

ފެންނ ކަށްާނެތް.ާކޮންކަމެއްތޯާކުރެވުނީ.ާއެްއވެސް ާނުކުރެވޭ.ާާކަެމއްާާކޮބައިތޯ.ާކޮންތަނަކަށްތޯާއެޅީާ

ސަރުކ ރުން ޖަޕ ނުާ ހެދިއްޔ ާ ސަރުކ ރުންާާ.ސްކޫލެއްާ ޑެންމ ކުާ ހެދިްއޔ ާ ނޫނިއްޔ ާާާާ.ތޮއްޓެއްާ

ކުރިކަމަކީ މިީއާ ސަރުކ ރުން.ާ ޤައުމެްއެގާ ޢަރަބިާ ެއޅިްއޔ ާ ތިމ ާާާ.މިސްކިތެއްާ ލ ރި.ާ މިއީާ  2020ކޮބައިތޯާ

ޕެޗްަެެއޅިާކުރީެގާސަރުކ ރަކީާާާާ.ާމިއީދައްކަންާލަދުަގންނަންޖެހޭނެ.ާލަދުަގންނަންޖެހޭނެާާމީހުންާވ ހަކަ

އިޤްތިޞ ދުަގއިާޕެޗްއަޅަމުންާާ.ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑަށްާއެނިގެގން.ާާރުކ ރެއްޕެޗްއެޅިާސަ

ާާ ާާދިޔައީ. ޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަާ ފުރިފައިވ ާާމިހ ރުާ އަޅ ާ ޕްޗެާ ކަމަކީާ ތިކުރަްއވ ާ މިނިސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ

އ  އިޤްތިޞ ދުަގއިާ ޤައުމުެގާ ގޮވީމ ާ އެޅުމަކީާާާހަމެއްާާހަމެއްާ ޕެޗްާ ކަމަކީ.ާ މިކުރ ާ މިއީާ ތިލައްަވނީ.ާ
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ާާ ފޮނުވ ލ ފައި އަހަރަކުާ ކޮންމެާ ޚަރަދުަގއިާ ރިކަރަންޓްާ 4000ާާާާކޮބައިތޯ.ާ  2025ބިލިޔަނ5000ާާާްބިލިޔަން

ރުފިޔ ާމިާހޯދަނީާކޮންމެވެސްާމީހެއްެގާއަތުންާޙަސަންާއަތުންާމޫސ ާއަތުންާހޯދ ފަިއާައނެއްކ ާފަހުާާ

އިާމުޙަންމަދ އިާދެާމީހުންނަށްާމިދެނީާމިޮގތަށްާއަރައަޅ ާހިނިގާސަރުކ ރެއްާާއަހަރުާމިދެނީާޢީސ ާއ 

އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤައުމަުގއި.ާ މިާ ހޭލާ  މިތިބީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ނުދައްކ ާ ވ ހަކަާ

ދަންނަވ ނީާޤައުމީާބޭންކް.ާޤައުމީާބޭންކްާއޮތީާލުއްސ ލ ފައިާއެކަްއޗެްއވެސްާނެތް.ާޤައުމީާބޭންކުނާްާ

ާާ ކަމަކީ ެގނެސްފައިމިކުރ ާ ލ ރިކޮޅުާ ެގނައިާ މީހުންާ ދޭށޭާާާއެލްސީތަކަށްާ ލ ރިކޮޅެއްާ  2030މިބުނަނީާ

ާާާާ.ވެސްާމިބުނަނީާކީކޭބުނީމ  ާާޕެކިންގާާލ ރިއެއްާނުދެވޭނެއޭ ާލ ރިެއއްާނުދެވޭނެޭއ.ާއެމީހ ކްރެޑިޓަކަށް

ާމަސްކޮޅުާންާައއިސްނަަގިއެގރޮއިަގތީމ ،ާމޫނުމަތީާކަރުދ ސްަގނޑުާއެއްލައިލ ާދަރަންޏަށްާލ ރިކޮޅެއްާާ

އ ާމީާވަރަށްާރަނަގޅުާާބޭރުކޮށްފައިާދިޔައިމ  ާާހީލ ފައިާމިބުނަނީާ ާާ.ާލ ރިކޮޅުާބަލައި ވަސްާދ3ާާުއ ދޭ

ާާ ހ ރުާޖަހ ފައޭާވީ.ާކޮންާނިއުޔޯކެއްާާތ ާފަހުންނޭާލިބޭނީާނިއުޔޯކަށްާމިހަފ3ާާުފަހުން.ާދެންާބުނަނީ

މިއީ ވ ހަކަެއއްތޯާ ފައިސ ާާާާ.ޖަހ ާ ކުިމއަދުާ ބެނެފިޝަރީެގާސްވިފްޓުންރަނީާާޓްރ ންސްފަރާ ާ.2035 

ާާާާާާއެކައުންޓަށްާތްރީާއަވަރސްގެާ ާާތެރޭަގއިާކްރެޑިޓްާކުރ ނެާފައިސ . ލަތަށްާދ ންޖެހުނާީާހ ބޭންކްާމި

މ ލިއްޔަ އޮތްާ މިޤައުމުެގާ ޖެހުނީާ އަރައިަގންނަންާ ޙައްޤުތަކަށްާ ބޭންކްާާާތުމީހުންެގާ ޤައުީމާ

ާާ މިއީ ކ3ާާުދުއްވ ލ ފަިއވ ތީ.ާ ބޭންކެއްއަންހެނެއްާކޮންޓްރޯލްާ އޮތްާާާާރ ާ ތަނެްއަގއިާ ޤައުެމއްަގއިާކޮންާ

ާާ ކުރަނީ.ާމިވެސްާކުރީެގާސަރުކ ރުންާހަދ ފައިާއޮތްާާާާއަންހެނަކުާބޭންކެއްާކޮންޓްރޯލ3ާާްޤައުމެްއގައިތޯ

ތިވ ހަކަ ާާާާއެްއޗެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮބައިތޯާއެމް.އެސް.އެލްެގ  2040ބޯޓު.100ާާާާނުދައްކ .ާ

100ާާާާ ލައިނ އިާމިާދުނިޔޭަގއިާހިންަގންާފެށީ.ާޕީ.އެން.އޯއ އި،ާެއަވްގރީނ އިާޕްރެޒެންޓްބޯޓ އިާެއއްކޮށް

ާާ ދުނިޔޭަގިއ. ާާއެތިބީާ އެކައުންޓެއްޕެނަމ  ުގޑްވިލްާ ޕޭކޮށްލީާ ބިލިޔަންާާާެގސަރުކ ރަށްާ ެއއްާ ޮގތުަގއި.ާ

ތަކުންާާ.ޔޫއެސްޑޮލަރު ސަާާ.މިކުންފުނިާ ާާދިވެހިާ ކޮބައިތޯ. ބޯޓުފަހަރުާ ސްރީލަރުކ ރުެގާ ންކާ އެއޮތީާ

ާާ ހުއްދައަށްާފައިސ ާނުދައްކަިއެގންނ އި ފަޅުާ ސ ާނުދައްކަިއެގންާާފައިާާޗެންޑްލަރސްއަށްބަނދަރުަގއި.ާ

ާާ ާާޝިޕްލައިންއަށް ނުދައްކައިެގން ާާފައިސ ާ ހައްޔަރުކޮށްފައި އެްއކޮށްާ މީހުންކޮޅ އިާ ާާެއއޮތީ.ާ  3ާާ2045އެއޮތީ.

ނުހިންޭގާސަރުކ ރެއް.ާއަޅުަގނޑުާާސަރުކ ރުާހިންގިއްޖެތޯ.ާާެގާތެރެއިންާއެއްާބޯޓުެގާއޮތްާހ ލަތު.ާާބޯޓު

ޢިއްޒަތްތެރިާާާާމި ޮގވ ލ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކެރިެގންާ ަމނިކުފ ނަށްދަންނަވަނީާ ވަޒީރުއޭ.ާ ާމ ލީާ

ިވއްކައިެގންާެއއަަަށްާފައިދާ ާާރުފިޔ އަށ3ާާްފިޔ އިންާަގނެފަިއވ ާާރ5ާާުޖެހޭނެއޭާާާާއެނިގވަޑައިަގންނަވަން

މަނިކުފ ނު ހުންނަންޖެހޭހޯދަން.ާ ޤ ބިލުކަންާ އެާ ާާެގާ އެހެންވެއްޖެްއޔ ، އަޅުަގނޑުާާނޭ.ާ މަނިކުފ ނަށްާ

ތ އީދެއް އަޅުަގނޑުާ އެހެންޏ ާ ދަންނަާާތ އީދުކުރ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނަން.ާ މިާނުކުރ ާ  2050ވ ނީާ

މިއަށްވުރެ ތަާާއިޤްތިޞ ދުާ ފުޅ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާާފުޅ ކުރަްއވ ށޭާ ގަާންކޮޅެއްާ ބޫލުކުރަންާއަޅުަގނޑުާ
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ާ.ކުރެެވންޖެހޭނެއޭާާބަޖެޓްަގއިާކަނޑައަޅ ާެއއްޗެއްާޚަރަދުާާމިާާާ.އަހަރުަގއިާދެންމެާބޭފުޅަކުާިވދ ޅުވެއްޖެ

ާާ ބިންހިއްކުމަށް ކަނޑައަޅ ފައ13ާާިތިމަރަފުށީާ ރުފިޔ ާ 2006ާާާާާާއިނޭާާމިލިޔަންާ ަގިއ.2007ާާާާަގއި

ާާކޮބައިތޯ 10ާާާާާލ ރިާކޮންމެާފަހަރަކުާސުންތަކެއްާޖަހ ފައި 20ާާާާބިލިޔަން  2055ކޮބައިތޯާފައިސ .ާާބިލިޔަން

ާާެއއްެއްއވެސްާފައިސ ސުންތަކުެގާއަދަދު.ާފައިސ ހުރިކަންާމިާޤައުމުަގއި.ާާއަޅުަގނޑަށްާދަްއކަންޖެހޭނެާާ

ާާ ންމާެާނުހިއްކުނު.ާކޮޚަރަދެއްާނުކުރެވޭ.ާތިމަރަފުށީާއެއަރޕޯޓެްއވެސްާނޭޅުނު.ާތިމަރަފުށީާބިމެއްވެސް

ންާނުތިބޭނަންާއެޮގތަކަށެއް.ާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާރުކ ރަކުންެވސްާދަޅަާމިާދައްކަނީ.ާއަޅުަގނޑުމެސަ

ޢުމިއަ ތިމަރަފުށީަގއިާ ސަރުކ ރަށްާ ކުރީެގާާދުެގާ ސަރުކ ރުންނ ިއާ މިއަދުެގާ ތަރައްޤީައށްާ މްރ ނީާ

ާާ ވަޢުދުތަކ އި ވެފަިއވ ާ މަސައްކަތްާާެއްއޮގތަށްސަރުކ ރުންާ ާާއެާ ނޫނިއްޔ ،ާާތައް ެގންދިއުމަށް.ާ  2060ކުރިއަށްާ

އަލީގަާ މިނިވަންކަމުެގާ ލިބިފައިވ ާ ޢިޤައުމަށްާ ތެދުވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ ރައިާ އީސް،ާާްއޒަތްތެރިާ

ާާ ވަޒީރު. މ ލީާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އެއްނުވ ނެ ކުޑަާ ީވވީހެން.ޚަރަދުާ މިދަންނަވަނީާާާދުވަހެއްާ އަޅުަގނޑުާ

2010ާާާާކެރިެގންާާ ކަމަށާްާާާދ ނެާާންާރުފިޔ ާރީާކަރަންޓްާޚަރަދުެގާޮގތުަގއިލިޔަބ395ާާިވަނަާއަހަރުަގއި

ާާއިން 2011ާާާާނަނީ. ރ320ާާިަގއި ޚަރަދުމިލިޔަންާ ާާކަރަންޓްާ ވަނީ ކަމަށްާ ދ ނެާ މިލިޔަނ8ާްަގއިާ ާ ާ.

2012ާާާާ 3ާާާާަގއިާދ ނެކަމަށްާވަނީ.  2065ސަތޭކަށްާމިލިޔަނ8ާާާްާމިލިޔަނަށްާއެދަނީ.ާާާާސަތޭކ8ާާައެއްކޮށްލީމ 

ޮގތުގައި ކެޕިޓަލްާ ާާާާދ އިރުާ ދެކޮޅުޖެހޭނީ.3ާާާިމއިންނަނީ މިތަންާ ކޮންތަނަކުންތޯާ ރުފިޔ .ާ މިލިޔަންާ

ބޮޑުކޮށްެގންާނޫނިްއޔަކ ާއަޅުަގ ާާކެޕިޓަލްާ ލ ހިކެްއ ކަެމއްވެސްާ މިކުރ ާ ާާނޑުމެންާ ސަލ މ ތްާކުރާ ނޫން

މިކަށެއް.ާާ ކުންފުނިތަކ ިއ،ާާރަނަގޅުާ ޢ އިލީާ ދީފައެއް.ާ ފުރުޞަތުާ ނެތްާ ބަޖެޓަކުންާ ތިމ ގެާާ

ާާއި،ާޕޭޕަރުާކުންކުންފުނިތަކ  ޮގތަކަށް.ާމަނިކުފ ނުާާާނެގޭާފުނިތަކ އިާމިާއެްއޗިްއސަށްާލ ބަޔ އިާމަންފ 

ކަމަކަށްވ ނީާމިއަށްާފުރުޞަތުާރަނަގޅުާވީހ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާލ ބަހުރިާ  2070ާާތިކުރަްއވ ާކަންތައްާ

ާާާބޮޑަކަށްާނުދިނުން. ޒަމ ނުަގއި ކުރީާ ހ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ ނުދަންނަވަންާ ޢުމިއަޅުަގނޑުާ މްރ ނީާކިޔ ާ

ނޫނިއްޔ  މިއަދުަގިއ30ާާާާާާތަރައްޤީ.ާ ތަރައްޤީ.ާ އުފުރ ނީާ ބަހުރުަވިއންނަމަާ ސަރުކ ރުެގާ ައހަރުެގާ

ެއއްޗިހިތައްާާ އެާ މިއަދުާ ބަޖެޓަކަށެއް.ާ މިއަދުެގާ ލ ކަށްނުޖެހޭާ އެްއޗެއްާ އެބުނ ާ ތަރައްޤީއޭާ ޢުމްރ ނީާ

ާާ މިކިޔ  އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއ3ާާެހިމަނ ފައިވަނީާ ދަށުގައި.ާ މިާާޕީެގާ އައީމ ާ ޕްރިންޓްކޮށްލަިއެގންާ ްއޗިހިާ

ާާ އަރ ނެ އޭރުންާ ބޮޑުވ ނެ.ާ ބޮޑިއަށްވުރެާ ފޮތްާ މިާ ނެީގމ ާ 22ާާާާސީޑީާ  2075މިލިއަނަށް.25ާާާމިލިއަނަށް

ރަނަގޅުާކޮންމެާސަރުކ ރަކުންާވިޔަސްާހުވަފެނީާބަޖެޓެއްާހަދ ނީ.ާމިާރެއަކަށްާމިތައްާބިސްާއަޅ ނެާ

ާާ ލިބ50ާާޭއެހެންވީމ ، އެްއޗެހިާ މިހ ާ ހަނާިާބިހުންާ ިމކަހަލަާ އޮތީ.ާ ސަރުކ ރެއްތޯާ ކޮންާ އެނޫންާ ނެ.ާ

ޚަރަދުާ ކަމަކީާ ކުރަންވީހ ވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުހެދޭނެ.ާ ޮގތެއްާ އެނޫންާ އިޤްތިޞ ދުަގއިާ
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ކަމަކީާާ ކުރަންވީާ ބޮޑޭ.ާ ީވވީހެންާ ދުވަހެއްާ ޚަރަދުވ ނީާ ނުވ ނޭ.ާ ކުޑައެއްާ ޚަރަދުާ ނުވ ނޭ.ާ ކުޑަެއއްާ

މަުގތަ ައޅުަގނޑުމެންާާއިންވެސްޓްކޮށްެގންާ ކުރަންވީ.ާ ތަނަވަސްާ މަުގާ ލިބޭނެާ އ މުދަނީާ ކޮށަިއެގންާ  2080ށްާ

ހީވިހެންާ ސަރުކ ރަށްާ މައުމޫނުާ ނުވ ނެ.ާ ކަމެއްާ ތިއްބަކަސްާ ދުނިޔޭަގއިާ ވ ނުވ ނޭިގފައިާ ަގމ ރުވެފަިއާ

ާާ ުއޅޭ ބަޔަކަށ3ާާާްހީވެެގންާކަމަކުނުދ ނެ.ާތިމަންނަާކައިރީަގއިާ މީހުންނަށޭާދުނިޔެާއިނޭގނީ.ާއެހެންާ

ޕޮޓެންޝިއަލްާނޭ އެބަހުރިާ މިރ އްޖޭަގއިާ ދުނިޔޭަގއިާ މިާ އެހެންނެއް.ާ ނުކުރެޭވނެާ ެއކަމެއްާ ޭގނެޔޭ.ާ

ާާބައިވަރު.ާބައިވަރުާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާކިޔ ދޭނަންާމިހ ރުެވސް ަގއިާއެމެރިކ ެގާނޭވީބޭސ1992ާާާާް.

ނަގާ  ސިންަގާާފ އިސްޓުންާ ދުްއަވއިަގތީާ އެއްލ ލީމ ާ ނުވ ނޭެއއްލ ލީ.ާ ބުނީާ ތިމަންނަމެންނަށްާޕޫރަށް.ާ ާާާ2085 

ަގއިާބަހަްއޓ ލ ނެ.ާނޫނެކޭާނުދެވޭނެ.ާފ އިސްޓްރ ފްޓްކޮޅުާާދީބަލ ށޭާޖ ގައެއްާތިމަންނަމެނެްގާމިާއެއ ރކް

އެމީހުންާބުނީާަވުގތީާހުއްދައެއްާދޭނަމޭ.ާބޮޑުާައެގްއާާާަގތީ.ަގއިާތަޅައިފޮޅައިާސިޔ ން.ާއާ ަގތީތަޅ ފޮޅައި

ާާ ސ ޢަތ އި ދިމ ވެއްޖެްއޔ ާ ކަމެއްާ އެއޮތީާާނަގ ފައިާ ދޭނަމޭ.ާ ހުއްދަެއއްާ ަވުގތީާ ބަލ ފައިާ ަވުގތަށްާ

މުޅިާ އެީމހުންާ މުސްތަޤްބަލުާ ރަްއޔިތުންެގާ ައއްޑުއަތޮޅުާ ފަޚްރެއްާ ޤައުމުެގާ ަގން.ާ އަްއޑުއަތޮޅުާ

ޤައުމީާާ ފަޚްރަކަށްވެާ ރ އްޖޭެގާ ފަޚްރަކަށްވެާ އެމީހުންެގާ އުމުރުާ ދުނިޔެާ މުޅިާ  2090މުސްތަޤްބަލުާ

ޮއތް ދޭންވީ.ާއިންވެސްޓްމެންޓަކަށްވެފައިާ ކުްއޔަށްާ އިޤްތިޞ ދަކަށްާ ބޮޑުާ ދުނިޔޭެގާ ެއއީ.ާ އެއްޗެއްާ ާ

ލިބާިާ ރަްއކ ތެރިކަންާ ސަލ މަތ އިާ ޤައުމުެގާ ހިމ ޔަތްވޭާ މަސްަގނޑުތައްާ އަޅުަގނޑުެގާ ދިނީމ ާ

ލިބުނީ.ާާ ވަުގތެްއާ ނިދ ލ ނެާ ހިމޭނުންާ ހަމަާ އެނދުތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވެސްާބޭރުކުރަންވީ.ާކަހަނބުާފަތްވެސްާބޭރުކުރަންވީ.ާމިޔަރުވެސްާނަަގންވީާހުރިހ ާާހުރިހ ާރިސޯސްއެއް

އެންވަޔަރމަންޓްަގިއާާ ކ ކަށްތޯާ ބޭރުކުރަންވީ.ާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ލިބިފައިވ ާ ޤުދުރަތުންާ  2095އެްއޗެއްާ

ޢިއްޒަތްތެ ނޫޅެވޭނެ.ާ އެކަކަށްވެސްާ ނޫޅެވޭނެ.ާ އެކަކަށްވެސްާ ބަުގނޑިލަިއެގންާ ރިާާހިފަހައްޓައިެގންާ

ާާ އިނޭގތީ. އަޅުަގނޑަށްާ މިބުނީާ އަޅުަގނޑުާ ސުންނަތ އިާهللاރައީސް،ާ ރަސޫލ ެގާ ކަލ ންފުޅ އިާ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަުގތުަގއިާ ނިމިެގންދ ާ މިދުނިޔެާ ޮގތުަގއިާ އިނޭގާ އިޖުމ ޢިންާ ދަންނަބޭކަލުންެގާ

ނޫން. ކަންތައްތަކެއްާ ބ ރުަގިއވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއީާ ކަމެއްާ ެއްއވެސްާ ހިމ ޔަތެއްވެސްާާާާކުރެވޭނެާ

 2100ނުކުރެވޭނެ.ާކައިރީާވަށައިެގންާމިތިބީާތިންާބިލިއަންާމީހުންެގާއ ބ ދީެއއް.ާތިންާބިލިއަންާމީހުންެގާ

އ ބ ދީއެއްާމިތިބީ.ާތިާވަުގތުާހަމަވީާކިހިނެއްތޯާވ ހަކަާދައްކ ނީ.ާތިންާމިލިއަންާމީހުންެގާއ ބ ދީއެްއ.ާ

މި ރަށަކީާ މިކުޑަކުޑަާ ހެދިދ ނެާ ކެޕިޓަލްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިނޭންޝިއަލްާ ހިސ ބުަގނޑުެގާ ާ

އެމީހުންެގާފެކްޓްރީތަކުންާހަްއދ ާމުދ ާމ ކެޓްކުރ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާކަމަށްވެސްާނިންމިދ ނެ.ާކީްއވެތޯާާ

މިއީ.ާާ ބައެއްާ ލިބިފައިވ ާ ރުހުންާ ދުނިޔޭަގއިާ އެބައޮތް.ާ ކޮމިއުނިކޭޝަނެއްާ ފުރިހަމަާ ނުނިންމެންވީ.ާ

ާާ ކިތަންމެ ެއްއާާއެތެރޭަގއިާ ބައެކޭާ ޞުލްޙަވެރިާ ހ ދަާ ބައެކޭާ ރަނަގޅުާ ހ ދަާ ތަޅ ފޮޅިޔަސްާ  2105ވަރަކަށްާ
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ސަޤ ފަތަކަށްާ ެއއްާ ދަްއކ ާ ވ ހަކަާ ބަހަކުންާ އެްއާ ލޯބިކުރ ާ މަޒުހަބަކަށްާ އެްއާ އަޅުކަންކުރ ާ ދީނަކަށްާ

ނަށްާއަޅުކަންކުރ ާބައެކޭ.ާދުނިޔޭެގާރުހުންާލިބިފައިާއޮތީާފައިނޭންޝިއަލްާކެޕިޓަލަކަށްާައޅުަގނޑުމެން

ހެދޭނެާވަށައިެގންާތިންާބިލިައންާމީހުންާމިތިބީ.ާއެމީހުންާފެކްޓްރީަގއިާހަދ ތީާއެއްާޑޮލަރުާއެމީހުންާ

ޕަޕ ޔ ެވސްާާ އަމިއްލަާ ސިންަގޕޫރަކީާ ހެދޭނެާ ބައިޑޮލަރު.ާ ނަގ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިްއކ ލ ފައިާ މ ކެޓްާ

ކ  ނުހެދޭާ ފަޅޯވެސްާ ނެތްާ ޤައުމުަގއިާ އަމިއްލަާ ޤައުމެއް.ާ އިންސ ނީާނުހެދޭާ އެމީހުންާ ހަމަާ  2110ވަރަށް.ާ

ސިކުނޑިތަްއާާ އޮތްކަމަކީާ ދެންާ ނެތީމ ،ާ ރިސޯޓްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤ އިމުކުރީ.ާ ވަސީލަތްާ

ދަރަންޏަށާްާ ލ ރިާ ކަމަކީ.ާ ކުރަންވީާ އެއީާ ހޭއަރުވަންވީ.ާ ސިކުނޑިތައްާ ނިދ ފައިވ ާ ޤ ބިލުކުރަންވީ.ާ

ންނަށްާކިޔަވައިާދޭންވީ.ާމިާމީހުންާބިޒީކުރ ނެާާނަަގިއެގންިވޔަސްާއ ދޭސްކޮށްެގންާވިޔަސްާމިދަރިވަރު

ާކަމެއްާހޯދައިދޭންވީ.ާއެއީާކުރަންވީާކަމަކީ.ާއެނޫންާކަމެއް...ާާ

ާ2115 

ާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ 2010ާާާ`.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ހުށަހަޅުއްަވއިާާދަާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހ ޝިމްާ ޢަލީާ އަލްފ ޟިލްާ މިނިސްޓަރާ ފިނޭންސްާ އޮނަރަބަލްާ ބަޖެޓްާ އުލަތުެގާ

މިބަޖެޓްަގިއާާ ކިތަންމެާކަމެއްާ ޚިޔ ލުތަފ ތުާ ދެއްވީތީާއެމަނިކުފ ނަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ކުރަްއވ ފައިާވ ތީާާހުރިނަމަވެސްާމިއީާބޮޑުާމަސައްކަތެްއ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާމަސައްކަތްާއެމަނިކުފ ނު

 2010ާާ2120އެކަމުެގާައުގަވޒަންކޮށްާއަދިެވސްާއެއްފަހަރުާއިޙްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާާ

ބޭނުނާްާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓ މެދުާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ލަފ ކުރ ާ އަހަރަށްާސަރުކ ރުންާ ވަނަާ

ންާބޭނުންާވ ހަކައަކީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާިއންތިހ ދުެގާވ ހަކަތަކުެގާތެރޭަގިއާއެންމެފުރަތަމަވެސްާދަންނަވ ލަ

މިސަރުކ ރުންާއަބަދުވެސްާއެބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަމުންާެގންދަވ ާވ ހަކަފުޅެއެަްާއެއީާއެބޭފުޅުންެގާފަސްާ

ވޯޓުދެްއވީާާ އިތުބ ރުކޮށްާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިާ މިބޭފުޅުންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވ ހަކަ.ާ ފުއްދެވުުމެގާ ވަޢުދުާ

 2125މިާފަސްާަވޢުދުެގާއުންމީދުަގއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޖެޓްަގއިާމިއިންާެއްއވެސްކަެމއްާާާޙަޤީޤަތުަގިއވެސް

ވ ހަކައަކަށްާާ ދެވަނަާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ހިތ މައ އެކުާ ވަރަށްާ ނެތްކަންާ ފ ހަަގކުރަްއވ ފައިާ

ފުންނ ބުއުސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވ ހަކައަކީ،ާޤ ނޫނީޮގތުންާބަލ އިރުާރ ްއޖޭަގއިާތިއްބެވިާމަޝްހޫރުާާ

ވަކީލުންާދިވ ޅުވ ޮގތުަގއިާޕްރޮވިންސްތައްާުއފެއްދުމަކީާ މުތަމައްކިންާމުޙ މީންާނުވަތަާހުރިހ ާޤ ނޫނީާ

އަދިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޚިލ ފުކަމެއް.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ

ޕްރޮ މިާ ނުހައްދަވ ާ ޤ ނޫނެއްާ ެއއްވެސްާ މިކަމަށްާ ނަންނަމުަގިއާއަމުދުންާ ެއކިެއކިާ  2130ވިންސްތަްއާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ ހިންގެވުމަށްޓަކައިާ ބަިއާ އިދ ރީާ ހަމަެއކަނިާ އޮފީސްތަކުެގާ ޭއެގާ އުފައްދަިއެގންާ

މިލިއަންާރުފިޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެބަާޚަރަދުކުރަްއވައޭ.85ާާާާދަލުންާހޯދ ފައިާހުރިާފައިސ ިއންާާ
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ާާ ވިސްނަވ ބައްލަވ  ބޭނުމަށާްާމިލިއ85ާާަނިކަންާ ސަރުކ ރުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ހަމައެކަނިާ ރުފިޔ ާ ންާ

ފައިދ އެއްތޯ.ާާ ކޮންާ ކުރަނީާ މިއިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ބަލ ލަންާ ހިނގ ބަލަާ ޚަރަދުކުރައްވ އިރުާ

އެހިނގ ޮގތަށްާާ ހަމަާ އަތޮޅުތައްެވސްާ ހަމަާ ދިޔައިރުާ އުފެދިެގންާ ޕްރޮވިންސްތަްއާ  2135ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ސައްކަތެއްާކުރެވޭއިރުަގއިާޕްރޮވިންސްތައްާއުފައްދަިއެގންާޭއެގާއޮފީސްތަކަށްާމިާހިނަގމުންދޭ.ާއެއްާމަ

ނެތްކަމުަގިއ85ާާާާ ފައިދ އެއްާ އެްއވެސްާ ވ ާ އެއިންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ޚަރަދުކުރ އިރުާ މިލިއަންާ

ޕްރޮވިންސްތަްއާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެނިގހުރެ.ާ މިކަންާ ރަނަގޅަށްާ ަވރަށްާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނުައސ ސީއ އިާއު ނުކުތ އަކީާ ފ ހަަގކުރ ާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ އަމުދުންާ އަދިާ ބޭނުމަކީާ ފެއްދުމުެގާ

 2140ޚިލ ފު.ާއޭެގާމ ނައަކީާދިވެހިރ އްޖޭެގާހުރިހ ާރައްޔިތުންެގާެއއްބަސްވުމ އިާޚިލ ފަށްާއެމީހުންާމިކަންާ

ސަ އިންތިޚ ބު.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވޭތުެވދިޔަާ ކީއްެވެގންތޯ.ާ ފައިސ ަގިއާާމިކުރީާ ރުކ ރުެގާ

އެްއވެސްާމީހަކަށްާހިލަމެއްާހުވަމެްއވެސްާނޭނޭގޮގތަށްާއެީމހުންެގާއިންތިޚ ބުެގާސަރުކ ރުެގާފައިސ ާާ

ހޭދަކުރުމުެގާަވސީލަތެްއެގާޮގތުގައި.ާޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާއެއިންާއެްއވެސްާފައިދ ެއއްާކުރ ޮގތަކަށްާާ

ޚަރަދުކުރިއިރުާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާއެެގންދަނީާވަރަށްާމިލިއަންާރުފިޔ 85ާާާާާނޫން.ާއެހެންވީމަާނޫންތޯާާ

 2145ބައިވަރުާވަޒީފ ތަކެއްާސިވިލްސަރވިސްެގާމުވަްއޒަފުންެގާތެރެއިންާއުނިކުރަމުން.ާއަދިާެއމީހުންެގާއެާ

މަދުކުރަމުން.ާ ުގނަައކަށްާ އެތައްާ މިދަނީާ މުސ ރަާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސިވިލްސަރވިސްާ ނިކަމެތިާ

މިދަ އަޅުަގނޑުާ މ ތްޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަޒަރަކުންނޭ.ާ އިސްލ މީާ هللاާންނަވަނީާ

ދުނިޔޭަގިއާާ މުޅިާ އިންސ ނިއްޔަތަށް،ާ މުޅިާ މ ނަައކީާ އޭެގާ ހަމަޖެއްސެވީމަާ ކަެމއްާ ކަނޑައެޅިެގންާ

އިސްކަންދިނުން.ާ އެންމެފުރަތަމަާ ކަންތަކަށްާ މުހިންމުާ އެންމެާ އެީއާ ޤ ނޫނެކޭާ އޮތްާ ލެއްވިފައިާ

ޕް މިދަންނަވަނީާ އުފައްދަިއެގންާާއަޅުަގނޑުާ އޮފީސްތައްާ ެއ85ާާާާރޮވިންސްާ ރުފިޔ ާ  2150މިލިއަންާ

ޙ ލަތުންާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޚަރަދުކުރުމަށްވުރެާ ކަންތަްއތަކަށްާ އިދ ރީާ އޮފީސްތަކުެގާ

އަދަދުާ މުވަްއޒަފުންެގާ އެމީހުންެގާ ައދިާ ކުޑަނުކޮށްާ މުސ ރަާ ުމވަްއޒަފުންެގާ ސިވިލްސަރވިސްެގާ

ިމލިއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކުރުންާމ ާއައުލ ާމ ާމުހިންމުާމ ބޮޑަށްާމުހިންމު.85ާާާާއިާމިާާމަދުނުކުރުމަށްޓަކަ

ތިންވަނަާނުކުތ ައކީ،ާސިވިލްސަރވިސްާުމވަްއޒަފުންެގާުމސ ރަ.ާއެާމުޢައްސަސ އިންާޚ އްސަާޙ ލަތެްއާާ

 2155ވިލްސަރވިސްާާއަިއކަމުެގާހުވަފެންާއެމީހުންނަށްާދައްކުވަިއެގންާފ ޑެއްެގާަމޖުބޫރުކަމެއްެގާތެރެއިންާސި

ސަރުކ ރުންާ އެއީާ މަސްދުވަހަށް.ާ ދެތިންާ ހަމައެކަނިާ މިއޮތީާ ކުޑަކޮށްފައިާ މުސ ރަާ މުވަްއޒަފުންެގާ

ާާ ޙ ލަތުާއެީއ ޚ އްސަާ 7ާާާާމިހުށަހަޅ ާ އެ ބަޖެޓްާނ ރ ތީ.ާ ދަުއލަތުެގާ ބިލިއަނ7ާާާްބިލިއަންާރުފިޔ އަށްާ

ާާާާރުފިޔ އަށްާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާއަރަންދެންާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ 2010ާާމިހ ރުެގާބަޖެޓަށްާބަލ ިއރު

ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާބަޖެޓަކީާހަތެއްާޕޮއިންޓްާކޮންމެވެސްާއެްއޗެއްާބިލިއަންާރުފިޔ .ާެއހެންވީމ ،ާ
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ާާ މ ނައަކީ ޙ ލަތެއ7ާާާްއޭެގާ ޤަބޫލުނުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފެށިެގންާ ވަުގތުންާ ހަމަވ ާ ރުފިޔ ާ  2160ބިލިއަންާ

ާާމިއީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުެގާސަ ބިލިއަންާރުފިޔ ާދައުލަތުެގ7ާާާާރުކ ރުެގާބަހުރުަވއިންާނަމަވެސް

ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އުވުނީއޭާ އެާ އެހިސ ބުންާ ޙ ލަތުާ ޚ އްސަާ ފެށިެގންާ ދުވަހުންާ ލިބޭާ ބަޖެޓަށްާ

ާާ އޮތް ކުރިއަށްާ ބައްލަވ ާ ބަްއލަވ ާ ނިކަންާ އަހަރަށ2010ާާާްއެހެންނަމަވެސް،ާ މުޅިާ އަހަރުާ ވަނަާ

ެގާުމސ ރަާޚ އްސަާޙ ލަތުެގާދަށުންާކުޑަކުރިޮގތަށޭާއެއޮތީ.ާކޮބަިއތޯާހެޔޮލަފ ާސިވިލްސަރވިސްާމީހުން

ދަރިނާްާ ދަރިންގެާ ުގނައަށްާ ހަތަރުާ ކީއްކުރަންތޯާ ދަރިންާ ދަރިންެގާ އޯގ ތެރިާ  2165ރައްޔިތުންނަށްާ

ހެޔޮއެދިެގންާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ މުސްތަޤްބަލަށްާ ކޮބައިތޯާ ކިޔ ބަލަ.ާ ކިޔ ފަިއވެސްާ

ކަންކުރ ާާކުރެވޭ ޮގތުަގއިާ ސަރުކ ރެއްެގާ ހެޔޮލަފ ާ ހެޔޮއެދިެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަެމއް.ާ

ކުރ ާާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިީއކީ.ާ ނޫންާ ކަންތަްއތަކެއްާ ކޮށްެގންވ ނެާ ބަޔަކުާ

ކެނޑިެގން ޙ ލަތުާ ޚ ްއސަާ އެާ ކުޑަކުރިއިރުާ ތިންމަސްދުވަހަށްާ މުސ ރަާ ދިޔައިރުވެސްާާާާމީހުންެގާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ނުވަތަާ އޮތީާ ަގސްދުކުރައްވ ފައިާ ފައިސ ާ އެލިބޭާ ކުޑަކޮށްެގންާ  2170އެްއއަހަރުދުވަހަށްާ

ހޭދަކުރަންާބޭނުންވަނީ.ާކޮންކަމަށްތޯާމީތިާޚަރަދުކުރަންާހަމަޖެހިފައާިާ ޝައްކުއުފެދޭ.ާކޮންކަމަށްތޯާމިާ

ާާ މުހިންމު ވަރަށްާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ނުކުތ 4ާާއޮތީ.ާ ނުވަތަާވަނަާ ތަރަްއޤީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަކީ،ާ

އިނިގރޭސިާބަހުންާމިއޮންނަާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ.ާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއިންވެސްޓްމަންޓްާޕްރޮްގރ މްތައް.ާ

ާާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ފައިސ .ާ ބޭނުންވ ނެާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ ަވނ2009ާާާާަތަނެއްާ

ކަނޑަެއޅި ޚަރަދުކުރުމަށްާ ާާއަހަރުާ އޮތީ ހަމަޖެހިފައިާ ޚަރަދުކުރެްއވުމަށްާ ރުފިޔ .525ާާާެގންާ  2175މިލިއަންާ

ާާ 2010ާާާާއަދި މިލިއަންާރުފިޔ .ާމިއީާދިވެހިރ އްޖ528ާާާެވަނަާއަހަރަށްާސަރުކ ރުންާލަފ ކުރީާއެންމެ

ކަހަލަާމިޮގތަށްާސަރަހައްދީޮގތުންނ އިާޖޯްގރަފީެގާޮގތުންާމިޮގތަށްާހަމަޖެހިފައިާމުޢ ސަލ ތުެގާުގޅުންާ

ކުބޮޑަށްާއުނދަޫގކޮށްާޮއތްާޤައުމަކަށްާހ ދަާކުޑަކުޑަާެއއްޗެކޭާތަރައްޤީކުރަން.ާއަދިާމިހ ާނ ޒުކުާނުލ ހި

ފައްތަރެްއަގއިާއޮތްާޤައުމަކަށް.ާއަދިާއަމުދުންާކުރީެގާސަރުކ ރުާނުވަތަާޑީ.އ ރު.ޕީެގާސަރުކ ރުާނުވަތަާ

ާާ ސަރުކ ރުން ތަރައްޤީއަށްޓަކ2008ާާާަމަޢުމޫނުެގާ ރ އްޖޭެގާ އަހަރަށްާ އެމީހުންާވަނަާ ޚަރަދުކުރަންާ  2180އިާ

ކަނޑައެޅިާބަޖެޓަށްާބަލ އިރުާމިއީާހ ދަާކުޑަކުޑަާއެްއޗެކޭާފަސްސަތޭކަެއއްހ ާމިލިއަންާރުފިޔ ާއަކީ.ާާ

ާާ ބައްލަވ  ބައްލަވ ާ ެއީއ2008ާާާާނިކަންާ ބަޖެޓަކީާ ކަނޑައެޅިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އަހަރުާ ވަނަާ

ދުލުންާކިޔ ލިޔަކަސް މިލިއަންާރުފިޔ .ާ ދެބިލިއަންާާާދުއިސައްތަހ ސްާ ހ ދަާބައިވަރުާރުފިޔ އެކޭ.ާ މިީއާ

އަދިާާ އެއީ.ާ ބަޖެޓަކ2009ާާާީރުފިޔ ާ ކަނޑައެޅިާ ސަރުކ ރުާ ކުރީެގާ އެމީހުންާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ބޮޑުާ ހ ދަާ މިީއާ އަޅ އިރުާ ރުފިޔ އ އިާ މިލިއަންާ ފަސްސަތޭކަާ ރުފިޔ .ާ މިލިއަންާ  2185ތިންސަތޭކަހ ސްާ

ާާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮބައިތޯާ ކިހިނެއްތޯާ މިދަނާީާބަޖެޓެކޭ.ާ އެނިގެގންާ މިކަންތައްތަކުންާ ޯއގ ތެރިވެފައި.ާ
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ދިވެހިާާ އެްއޗަކީާ ފ ޅުެވެގންދ ާ ދ އިރުަގއިާ އެނިގެގންާ މިތަނުންާ ޙަޤީޤަތްާ ދެއްތޯ.ާ ޙަޤީޤަތްާ

ރައްޔިތުންނަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިޤައުމަށްާދިވެހިރ އްޖޭެގާލޮބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާހެޔޮއެދޭާސަރުކ ރެްއާާ

އެހެންނޫންނަ ބަޖެޓްާނޫންކަން.ާ ހެޔޮއެދޭޮގތަށްާ ރ އްޖެއަށްާ ކުރިނ ރުވ ކަށް.ާ ދެއްތޯާ ނޫޅޭނެާ މަކ ާ

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާާ ހޭދަކުރ ނެާ ތަރައްޤީކުރަންާ އުޅޭނެާ ތަރައްޤީކުރަންާ  2190ބައްޓަންކުރެވުނުނަމަާ

މަސައްކަތެްއާާ އެއްވެސްާ ތަފ ތު.ާ ހުރިާ ޭއަގިއާ މިދަންނަވ ލީާ ައޅުަގނޑުާ ކުރ ނެ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

މަުގަގއިާާކޮށްފަ ތަރައްޤީެގާ ވިސްނަވ ބައްލަވ ާ ނެތް.ާ ަގސްދުކުރައްވ ފައެއްާ ޚަރަދެއްކުރ ކަށްާ ނެތްާ އިާ

ފ ހަަގކުރ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ އަށ ވީހަކަށްާ ފަސްސަތޭކަާ މިއޮތްާ ޚަރަދުކުރުމަށްާ

116ާާާާނުކުތ އެއްާިމއީ.ާމީެގތެރޭަގިއާާ ރަދުކުރައްވަންާާމިލިއަންާރުފިޔ ާޚ121ާާަމިލިއަންާރުފިޔ ާނުވަތަ

ރީނދޫކުލައިެގާާ ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ ޢިބ ރ ތުންާ ސ ފުާ ސީދ ާ ހަމަާ ހުރީާ  2195ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ

ސަރަޙައްދުތަކުަގއި.ާިމއީާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާދަންނަވަންޖެހޭާއެްއޗެހިތަކެްއާާ

އަނެ މީެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހައިސިްއޔަތުން.ާ މެންބަރެއްެގާ ނޫކުލައިެގާާދެއްތޯާ ބައެަްލަވ .ާ ކޮޅަށްާ ްއާ

ާާ އެންމެ ހަމައެކަނިާ ކަނޑައަޅ ފައި.25ާާާާސަރަޙައްދުތަކުަގއިާ އޮތީާ ޚަރަދުކުރަންާ ރުފިޔ އޭާ މިލިއަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މުޢައްސަސ ތައްާ މިއީތޯާ އިންސ ފަކީާ މިއީތޯާ ހަމައަކީ.ާ މިއީތޯާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވެރިކަ ހެޔޮާ ިމއީތޯާ ބޭނުމަކީ.ާ އެްއވެސްާާއުފެއްދުމުެގާ ބޭނުމަކީ.ާ އިންތިޚ ބުކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2200ެމއްާ

އަދިވެސްާާ ނޫން.ާ ވެެގންދ ނެޮގތެއްާ މިކަންކަންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ މިއީާ ނެތްާ އިންސ ފެއްާ

ާާ މަސައްކަތަށް ހުރިާ ކުރެވެންާ ޮގތުަގިއާ ތަރައްޤީެގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީާ 528ާާއަޑުއައްސަވ ބައްލަވ .ާ

ކަނޑައަޅުއްވ ފައި ރުފިޔ ާ ާާާާމިލިއަންާ މީެގތެރެއިން ޚަރަދުކުރައްަވނ105ާާާާީއޮތްއިރުާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

އޮންނަާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ ރ އްޖެތެރެާ ޤައުމެްއަގއިާ ެއްއވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޖަލުތަކަށް.ާ

ފަސްސަތޭކައެއްހ ާާ އެންމެާ ތަރައްޤީކުރުމަށްާ ރ އްޖެތެރެާ ދެއެއްޗެއް.ާ މިީއާ ބަޖެޓ އިާ ޖަލުެގާ  2205ބަޖެޓ އިާ

ނުވަތަާާމިލިއަ ެއްއބައިާ ހަތަރުބައިކުޅަާ ޭއެގތެރެއިންވެސްާ ކަނޑަައޅުްއވ ފައި.ާ ޚަރަދުކުރަންާ ރުފިޔ ާ ންާ

ރ އްޖެތެރ105ާާާެ ދެންާ އެއްޗަކުންތޯާ ކޮންާ ޖަލުތަކަށް.ާ ޚަރަދުކުރައްވަނީާ މިާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

މ ޙައު ރ އްޖޭެގާ ނޫނީާ ތަރައްޤީކޮށްެގންާ ރ އްޖެތެރެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިމއޮތްޮގތުންާާތަރައްޤީކުރަނީ.ާ ލުާ

ރ އްޖެތެރެާތަރައްޤީކުރެވިެގންާނޫނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާދިވެހިރ އްޖެާކުރިއަކަށްނުދ ނެ.ާދެންާފަސްވަނަާ

ބަޖެޓުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުަގއިާ ކަމެއްެގާ ފަސްވަނަާ މިއީ.ާ ެއްއނުކުތ އެްއާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ  2210ނުކުތ ާ

މި ތަޢުލީމަށްޓަކަިއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަމަކީާ ކަނޑައެޅިފައިާފ ހަަގކުރ ާ ެއއްޗެއްާ ރަނަގޅުާ ބަޖެޓްަގިއާ ާ

އެއްޗެކޭާާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ސްކޫލްތައްާ ރ އްޖޭެގާ ޮގތެްއަގިއާ ޚ އްސަާ ނެތްކަން.ާ

މިސ ލަކަށްާ ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ މިހެންާ ތަފްސީލުކޮށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރީ.ާ ކަނޑައެޅިފައިާ
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ކަނ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ކުޑަާާބައްލަވ ،ާ އެއްބަޔަށްވުރެެވސްާ ދެބައިކުޅަާ އަޅ ިއރުާ ބަޖެޓ އިާ ޑަެއޅިާ

އެންމެާ ބަލ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށްާ ކަނޑައެޅިފައި.ާ ސްކޫލްތަކަށްާ ހުރީާ  2215އަދަދުތަކެކޭާ

ރ.އަތޮޅުެގާާ ދ އިރުާ ދ އިރ އަށް.ާ ނިސްބަތުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ދ ނީާ ނަޒަރުާ އަޅުަގނޑުެގާ ފުރަތަމަވެސްާ

އެރަށުެގ ާާހުޅުދުއްފ ރު.ާ ސްކޫލަށް ހުޅުދުއްފ ރުެގާ ރ.އަތޮޅުާ ާ2009ާާާާ މިއޮތީ ޚަރަދުކޮށްފައިާ 9ާަގއިާ

ާާ ބައްލަވ  އެހެންނަމަެވސް،ާ ރުފިޔ .ާ 2010ާާާާމިލިއަންާ އެންމެ އަހަރު.ާ ރުފިޔ .6ާާާވަނަާ މިލިައންާ

ތަރައްޤީުވމަށްޓަކަިއާާ ތަނެއްާ މިކިޔަނީާ ައޅުަގނޑުާ ކަނޑުްއވ ލަްއވ ފައި.ާ މިއޮތީާ ެއއްބައިާ ދެބައިކުޅަާ

 2220ނުންެގާއިތުރުންާދެންާއެންމެާބޮޑަށްާބޭނުންވ ާއެްއޗަކީާތަޢުލީމް.ާއަދިާއިންސ ނުންވެސްާެއީއާާއިންސ 

ރަނަގޅުާާ ހ މަކުރެއްވިހެންާ މުސްޠަފ ާ ދެންމެާ ކޯއްޗަކުން.ާ މިހެދެނީާ ސޯސްއަކަށްާ ރަނަގޅުާ

އަޅ ލުމެ ވަރެްއެގާ ެއްއވެސްާ މިއޮތީާ ތަޢުލީމަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އުފެއްދިެގން.ާ ްއާާސިކުނޑިތަކެއްާ

ރަށްާ ވެރިކަންކުރ ާ ރ.އަތޮޅުެގާ އުނޫގފ ރު.ާ ރ.އަތޮޅުާ އެހެންާ ހަމަާ އިޙްމ ލުކޮށްލ ފައި.ާ ނެތްޮގތުަގއިާ

2009ާާާާމިއީާއެންމެާބޮޑުާއެއްާސްކޫލްާހުރިާރަށްާމިއީ.ާއެކަމަކު،ާާ މިލިައންާރުފިޔ 10ާާާާވަނަާއަހަރު

ާާ ދ2010ާާެޚަރަދުކުރެވުނުއިރު، ރުފިޔ .ާ ފަސްމިލިައންާ އެންމެާ މިއޮތީާ މިއޮތީާާަގއިާ ެއއްބައިާ  2225ބައިކުޅަާ

ރަނަގޅަށްާާ ތަޢުލީމަށްާ ތަނެއްެގާ ތަޢުލީމަށް،ާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަނޑ ލ ފައި.ާ

ޚަރަދުނުކުރެވޭކަމަށްވަންޏ ާއެިއންާދޭހަކޮށްދެނީާކޯްއޗެއްތޯ.ާެއންމެާކުޑަކުއްޖ ވެސްާމިހ ރުާދަންނ ނެ.ާާ

ސިކު މޮޅުވެާ ތަޢުލީމީޮގތުންާ ބަޔަކުާ ދުވަހެްއާާރަނަގޅަށްާ އެތަނެްއާ ތަރައްޤީނުވ ކަށްވަންޏ ާ ނޑިާ

ބަނދަރުެގާ އުނޫގފ ރުެގާ ދަށަށް.ާ ދ ނީާ ދުވަހަކަށްާ ދުވަހެއްާ ބަނުގރޫޓްަވމުން.ާ ދ ނީާ ދުވަހަކަށްާ

އޮކްޓޯބަރުމަހާުާ މިއަހަރުެގާ ކުރީކޮޅުާ މިއަހަރުެގާ މިއަހަރު،ާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  2230ވ ހަކަެވސްާ

ކަމަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވަނީާހަމަާސީދ ާވަޢުދުވެވަޑަިއެގންފައި.ާާއުނޫގފ ރުެގާބަނދަރުާހަދައިދޭނެ

ކަނޑައެޅިެގންާހުވ ކުރަްއވ ފަިއާވިދ ޅުވީ.ާބަނދަރުާއެއޮތީާޙ ލަތަށްާބަލ އިރުާފުނޑުފުނޑުވެފައިާހަމަ.ާާ

ނެތްާ ބަޖެޓަކުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހަލ ކުވެފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެއޮތީާ ފަހުންާ ވަރަށްާ އަދިާ

މުހިންމާުާކަނޑައަޅުާ ވަރަށްާ ހ މަކުރަްއވ ާ އެބަާ މިތަނަުގއިާ މެންބަރުންާ ބައެއްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ްއވ ފަެއއް.ާ

 2235ވ ހަކަފުޅެްއެގާޮގތުަގއި.ާތިމަންނ މެންާބަޖެޓްަގއިާނެތަސްެވސްާތިމަންނ މެންާބޭނުންވަނީާކަންކުރ ށޭ.ާާ

ކޮމިޓީ މ ލީާ ޒަމ ނެއްަގއިާ މިކަހަލަާ ނުޖަހ ާ ބަޖެޓުަގއިާ ބިރުަގނޭ.ާ ފިނޭންސާްާއަޅުަގނޑުާ ތަކ ިއާ

ބަޖެޓްަގިއާާ ެވއްޓެްއަގއިާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ މިކަހަަަލަާ ހުންނައިރުާ ހުރިހ ތަނެއްާ މިކަހަލަާ މިނިސްޓްރީއ އިާ

ވ ހަކަފުޅުާނިކަންބައްލަވ .ާާ ެގންދަވ ާ ދައްކަވަުމންާ ެއކަމަކު،ާ މަނ ކަމެއް.ާ މިއީާ ޚަރަދުކުރުމަކީާ ނުޖަހ ާ

ބަ ނުޖަހ ާ ބަޖެޓްަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ ބިރުަގނޭާ އެހެންާއަޅުަގނޑުާ ނިންމ ފައިާ ކުރަންާ ޚަރަދުތަކެއްާ އިވަރުާ

ނޭނޭގ.ާ ނޫންކަމެއްވެސްާ ހުރީާ ރ ވ ފައިާ ނުވަތަާ ނޭނޭގ.ާ ނޫންކަމެްއެވސްާ އޮތީާ  2240ހިތުަގއިާ
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އެީއ.ާ ކަންބޮޑުވ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލައެްއ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އެއީާ އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ

ރިއެއްާނެތް.ާހަމަާއެހެންާމ ކުރަތުެގާފަޅުާހަދަންވެެގންާާއުނޫގފ ރުެގާބަނދަރުާހަދ ކަށްާއެްއވެސްާލ 

ދެދުވަހުންާ ފަށ ފަިއާ އޮތްކަމެއް.ާ ބަޖެޓްކޮށްފައިާ ރަނަގޅަށްާ ނުލ ހިކުާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އެއީާ

ެއހެންވީމ ،ާ ެއއޮތީ.ާ ޮގސްފައިާ ހިސ ބަށްާ ހަލ ކުވ ާ ތަންކޮޅުވެސްާ ހެދިާ ހުއްޓިާ އެކަންާ އެއްދުވަހުާ

 2245އީާައދިާއަމުދުންާމ ކުރަތުެގާސްކޫލަށްާއެްއވެސްާެއއްޗެއްާނެތްާޖަހ ފައެއް.ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާމި

މިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބޮޑަށްާކަންބޮޑުވ ާމައްސަލަެއއް.ާރަނަގޅުާބަޖެޓެްއާހެދިެގންާނޫނީާޤައުމުާ

ބަލ ލަމ ތާޯާތަރައްޤީެއއްާނުވ ނެ.ާމިހުރީާެއކުލަވ ލެވިފައިާހުރިާފައިސ ެގާނިސްބަތްތައްާހުރިޮގތް.ާދެންާާ

އިޖްތިމ ޢީާހަރަކ ތްތަކަށް.ާބަލ ލ އިރުާފެމިލީާއެންޑްާޗިލްޑްރެންާސަރވިސަސްާސެންޓަރ.ާމިާމަރުކަޒުާ

ާާ 70ާާާާހިންުގމަށްޓަކައި ނުވަތަ އަހަރުާ މިދިޔަާ ރުފިޔ ާ ޚަރަދުކުރަްއވ .2009ާާާާމިލިއަންާ އެބަާ ަގއިާ

 2250ރަންތޯާތިންބައިކޮށްފައިާދެބަިއާާވަނަާއަހަރުާމީެގާދެބަިއކުޅަާެއްއބައިާކީއްކ2010ާާުއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ާާ އެންމެ ކަނޑ ލ .ާ ބަޖެޓެއ23ާާާާްއެބަާ ރަނަގޅުާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ޚަރަދުކުރަންާ ރުފިޔ އޭާ މިލިއަންާ

ކުރިައށް ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކިހިނެއްތޯާ ނެތީ.ާ ޒުވ ނުންެގާާމީަގއިާ އެހެންާ ހަމަާ ެގންދ ނީ.ާ

ތަނެއް ބަލ އިރުާ އިޖުތިމ ޢީޮގތުންާ ައބަދުވެސްާާކަންތައްތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިއެރުުވމަށްޓަކައިާ ާ

ާާ ނ ޒުކު ވަރަށްާ އަދިާ ޒުވ ނުންނޭ.ާ ޒުވ ނުންނޭ،ާ އެއީާ ވ ހަކަެއއްާ 2ާާާާދަންނަވ ާ 2ާާފައްތަރެއްެގ

ތުއްތުއިރ ާާ މަރުޙަލ .ާ ޒުވ ނުންެގާ މިއީާ މަރުޙަލ އެްއާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ އަންނަާ ދޭތެރޭާ  2255މަރުހަލ އެއްެގާ

ާާ މި މަރުޙަލ ާ ޒުވ ންކަމުެގާާަމރުޙަލ 2ާާމުސްކުޅިާ މިީއާ މަރުޙަލ ެއއްާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ އަންނަާ ަގއިާ

ޒުވ ނުންެގާ އަަައީާ ތަރައްޤީެވެގންާ ދުނިޔެވެސްާ މުޅިާ އަދިާ ޤައުމުތަކ އިާ މުޖުަުތަމަޢުތަކ އިާ މަރުޙަލ .ާ

އިސްާނެންެގވުމުެގާމަތިން.ާައޅުަގނޑުމެންާހަމަާދަންނަވ ލ ނަން.ާއިސްލ މީާއުންމަތްާކުރިއަރަިއެގންާާ

ޒު ކީރިތިާއަީއވެސްާ ޒުވ ނުން.ާ ތިބީާ ފުރަތަމަާސަފުަގއިާ އެންމެާ މަތިން.ާ އިސްނެުގމުެގާ ވ ނުންތަކެއްާ

ކީރިތިާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ނު.ާ އަބޫބަކުރުެގާ ެއއީާ ޞަޙ ބީއަކީާ ެއްއާ ބޮޑުާ އުމުރުންާ  2260އެންމެާ

ާާ ކަހަލ2ާާާަރަސޫލ އަށްވުރެން ފ ނުންާ މުޢ ޒުެގާ ކަހަލަާ ފ ނުމެންާ ޢަލީެގާ ޒުވ ނުންތަކެއްާ ހަުގާ ާާއަހަރުާ

ެއކަމަކުވެސް،ާާ ކުރިއެރީ.ާ ުއންމަތްވެސްާ އިސްލ މީާ ތަރައްޤީކޮށްެގންާ ބޭފުޅުންތަކެއްާ ޒުވ ންާ

ކުރިާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ދެއްވ ފަެއއް.ާ ނެތޭާ ބަޖެޓެއްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ މިހުރީާ ޒުވ ނުންނަށްެވސްާ

ާާ ެއއްބަިއވެސްާދެއްވ ފައެއްާނެތް،ާރ ްއޖޭެގާތަރައްޤީއަކަށް ޚަރަދުކުރައްވ ފައެްއާާޚަރަދުެގާތިންބައިކުޅަާ

ނެތް.ާ އެްއޗެއްާ ކުޑަކުދިންނަކަށްާ ޒުވ ނުންނ ިއާ ނެތް،ާ އެއްޗެއްާ ތަޢުލީމަކަށްާ  2265ނެތް،ާ

ާާ މި 3ާާާާއެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ މުހިންމު އެންމެާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ އެތަނެްއާ ޤައުމެއްާ މިއީާ 3ާދ އިރ ާ

އަ ނުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާ ޚަރަދުާ މިކަންތައްތަކަށްާ ވ އިރުާ ދަންނަވ ލަންާސޯސްކަމަށްާ ހަމަާ ޅުަގނޑަށްާ
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ކެރިދ ނެާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިހ ރުާމިއޮތްާސަރުކ ރަކީާހުއްޓިފަިއާއޮތްާސަރުކ ރެކޭ.ާނުވަތަާފަހަތަށްާދ ާާ

ސަރުކ ރެކޭ.ާއެހެންވީމަނޫންތޯ،ާހުރިހ ާއަހަރުތަކަށްާބަލައިލ ިއރުާއެތައްާުގނައަކަށްާމިއަންނަނީާޚަރަދުާ

އެ ނުކުރެވެމުން.ާ ޚަރަދުާ އަޅުަގނޑުާާކުޑަވަމުންާ އެހެންވީމަ،ާ ނުހޯދިފައި.ާ ފައިސ ާ  2270ްއޮގތަކަށްވެސްާ

މިއީާ ކުއެރުވުމަކީާ ކަންތައްތައްާ މިާ ތަރައްޤީކޮށްާ ތަންތަންާ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަމެކޭ.ާއީާފައިސ ާހޯދަިއެގންާރ އްޖެާޙަރަކ ތްތެރިކުރުވ ށޭ.ާކަނޑުެގާޮއޔ ާާ

ޙަރަކ ތްތެރިވެ ތަރައްޤީެގާާާާވަޔ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޙަރަކ ތްތެރިވޭ.ާ އެބަާ ދަންދެންާ ފަތްތަކަށްާ ަގސްަގހުެގާ

މަުގންާހުއްޓިފައިާއޮތުމަކީާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭާވަރަށްާބޮޑުާނިކަމެތިާކަމެކޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާާ އިތުރަށް ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓްާ މިާ ކަމެކޭ.ާ ލަދުަގންނަާ  2275ޖެހޭނާޭާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާރިވިުއކުރެވެންާއިތުރަށްާ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 2280 ومكرو `.. على آله واصحابه اجمعين اهللا و  رسول على  السالمو    و الصالةهلل  الحمد`.ާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ

ސަރުކ ރު،  ާ.خيرالماكرينوهللا    ومكرهللا  ރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާ އޯގ ތެރިާ ސަރުކ ރު،ާ ހެޔޮލަފ ާ ފެންާާާއ ދެާ  ނާަާދެފުށްާ

ދެފުށްާ ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތިބޭިއރުާ ދެފަރ ތުަގއިާ ފުޅިއެްއެގާ ބޮޑުާ ފެންނަނީާ ދެފުށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަރުކ ރު.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ފެނޭ.ާ ނުއެއްާ އަޑިާ އޭެގާ ފަރ ތަށް.ާ އަނެއްާ ފަރ ތުންާ އެއްާ ފެންނަނީާ

ސަރު ނުފެންނަާ އަޑިާ ފެންނަާ ދެފުށްާ މިއީާ ދޭތެރޭަގިއާާދަންނަވ ނީާ ބަޖެޓ އިާ މިާ އިނޭގތޯ.ާ ކ ރެކޭާ

ާާ  2285ދުަވސްާފުރަތަމ12ާާާަާދުވަސް.12ާާާާމަސްދުަވސް،12ާާާާވިސްނ ލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިއީ

ާާ 12ާާާާވެރިކަންާލިބިެގންާދެއްކިާބަހަނ އަކީާތިމަންމެންނަށްާލިބުނީ ދުަވހޭާބަޖެޓ11ާާާްާދުވަހޭާނުވަތަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފ ހަަގކުރެވުނީާމިއީާއަދިާތަނެއްާދޮރެއްާާާާހަދަން.ާއެާބަޖެޓްާހަދ ފައިާހުށަހެޅީމ 

ދަންނަާބަޔަކުާބަޖެޓްާކިޔަންާދަންނަާބަޔަކުާހަދ ފައިާއޮތްާއެްއޗެއްާނޫންކަން.ާނަތީޖ ެއްއެގާޮގތުންާާ

މަސްދުވަސްާލިބިެގނ12ާާާްއަޅުަގނޑުމެނ ާޖެހުނީާއެތައްާއުނދަޫގތަކަކ އިާދަތިތަކަކ އިާކުރިމަތިލ ން.ާާ

ާާ ދިދައިަގއިާބަޖެޓެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ބަޖެޓްާ މިާ ހުށަހެޅިއިރުަގއިާ  2290ހަދ ފައިާ

އިންނަާތިލަފަތްާއެއްާތިލަފަތެުގާތަށިަގނޑުާބިމުަގއިާޖެހިފައިާއަނެއްާތިލަފަތްާތަށިަގނޑުާއިންނަނާީާ

ޑަކުޑަާނަމޫނ އެއްާއަނެއްާބަިއެގާތަށިަގނޑުާއިންނަނީާއަރ ާއުޑުަގއިާޖެހިފައި.ާމިއޮތީާފެންނަން.ާކު

ރުޤިއްޔ ެގާާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަހިބަދޫާ މިސ ލެއް.ާ ކުޑަކުޑަާ ދައްކ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޚަރަދަށާްާ އޮތްާ ކަނޑަައޅ ފައިާ ދ ިއރ އަށްާ އެާ ހަމައެކަނިާ އޮތްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ދ އިރ އަށްާ
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ނިސްބަތްވ  އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓް.ާ އޮްއސ ފައިާ އެއޮތީާ ާާބަލައިލ އިރުަގއިާ އެބަޮއވޭ ދ އިރ ަގއިާ  2295ރަށް.4ާާާާާ

އިސްދޫ،ާކަލައިދޫ،ާދަނބިދޫ،ާމ ބައިދޫާއަދިާކައިރީަގިއާޮއވޭާމުންޑޫ.ާެއއީާއަދިާސުނ މީާކ ރިސ ަގިއާާ

ހ ލުަގއިާޖެހިެގންާެގތަކ އިާެއްއޗިހިވެސްާނޭޅިާއަދިާނުލިބިފަިއާތިބިާބައެއްާއެއީ.ާކޮބައިތޯާބަޖެޓްަގއިާާ

ރައްޔިތުންނަށްާައޅުަގނޑުމެންާނުވަނީތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާޙައްޤުާާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާހިމަނ ފައި.ާދިވެހި

ސައުވީހ ސްާާ ލައްކަާ އެްއާ ފަންސަވީސް،ާ ސައުވީސް،ާ ސަތޭކަާ ދުވ ލަކުާ މިާ މުލިއ ގެއަށްާ ނުވަނީތޯ،ާ

އަހަރެއްާާ ނުވޭތޯާ ޙައްޤެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކުރ އިރުާ ޚަރަދުާ ރުފިޔ ާ ހ ސްާ  2300ފަންސަވީސްާ

އަޅުަގ މިއީާވެެގންދ އިރުަގއިާ ކުރަން.ާ ޚަރަދުާ ވަރެއްާ އެްއވެސްާ އެއިންާ ރަށަކަށްާ އެންމެާ ނޑުެމންެގާ

ދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާނުވަނީތޯއޭާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކައަކީ.ާކޮބައިތޯޭއާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާވެފަިއާާ

ދު.ާެއާާވަޢ5ާާުއޮތްާވަޢުދުތަްއ.ާއަދިާީމެގާެއންމެާހެއްވ ާކަމަކީާއެމް.ޑީ.ޕީންާވެފައޮތްާމަޝްހޫރުާބޮޑުާާ

ވަޢުދުތައްާފުއްދަންވެސްާެއއްޗެއްާނެތްކަން.ާއަދިާއެބަބުނޭާަވރަށްާއަޑަށްާބ ރުލ ފައިާބުނ ާހަނދ ންވޭާ

ކުރަންާ ޙިމ ޔަތްާ މަސްކަނޑުތަްއާ އެާ ކޮބަިއތޯާ ކުރ ނަމޭ.ާ ޙިމ ޔަތްާ ކަނޑުތައްާ މަސްާ  2305ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ރިަިާބަޔަކަށްާވ ންެވެގންާތިމަންމެނާްާބަޖެޓްަގއިާލ ފައިާއޮތްާެއއްޗެއް.ާދެންާމިާވިދ ޅުވަނީާމ ާޯއގ ތެ

މިާބަޖެޓްަގއިާކަނޑަނޭޅިޔަސްާތިމަންމަންާޚަރަދުާކުރ ނެމޭ.ާމިއީާދެންާބަޔަކަށްާދޭންާއުޅޭާހަދިޔ އެއްާާ

މިއުޅެނީާ ނުކުމެެގންާ ބަހަންތޯާ ދޭންާ ހަދިޔ ތަކެއްާ ދޭންާ ފައިސ ާ އަމިއްލަާ ނުކުމެެގންާ ދޭންާ

ކޮންމެވެސް އުސޫލ އިާ ހަމަޔ ާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާާާާއަޅުަގނޑުމެން.ާ ކަންތައްތައްާ މަތިންާ ަގވ އިދެްއެގާ

މަސައްކަތްވެސްާާ ހޯދަންާ އެްއޗެއްާ އޮތްާ ހިމަނ ފައިާ ބަޖެޓްަގއިާ އެާ ހިމަނަންޖެހޭނެ.ާ  2310ބަޖެޓްަގއިާ

ފެނިއްޖެއްޖެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހަދަންޖެހޭނީކީއެއް.ާ ނޫންާ ބަޔަކަށްާ ވަކިާ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ

އިންސ ފުކަ ހުރިާ ައޅުަގނޑަށްާާބަޖެޓްަގއިާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ހަމަކަމ އިާ ތިލަފަތްާ ހުރިާ ބަޖެޓްަގއިާ މ އިާ

ތިލަފަތާްާ ބިންދ ލ ފައިާ މެދުންާ ތިލަފަތުެގާ ތިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ފެނިއްޖެ.ާ

އަނދުނާްާ ލޮލުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކަންވެެގންާ ބަހަނ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތިއީާ އެއްލައިލ ށޭ.ާ

ކުލައަކުންާާއަޅުވަންވެާ ކަހަލަާ ފެންނަާ ދުރަށްާ ތަންކޮޅެްއާ ޖަހައިެގންާ ފޮތިަގނޑެްއަގއިާ  2315ެގންާ

ހަމައެްއާާ އެްއެވސްާ ތިއީ.ާ ތިލަފަތެކޭާ ުއޅޭާ ނެރުއްަވއިެގންާ ތިބޭފުޅުންާ ޖަހައިެގންާ ފޮތިަގނޑެްއަގިއާ

ތިބޭފުޅުންނަށް.ާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ހިތިވ ނެކަންާ ވަރަށްާ ނަތީޖ ާ ތީެގާ ނެތޭ.ާ އިންސ ފެއްާ

ާާތި ވެރިކަުމަގއި ތިއްބަވ ާާهللاާބޭފުޅުންެގާ ބައްލަވ ާ ަވޑަިއެގންާ ނުލައްވ ނެ.ާވިސްނ ާ ބަރަކ ތެއްާ ތަޢ ލ ާ

ާާ ާާ  .خيرالماكرينوهللا    ومكرهللا ومكروއެއީާމަކަރުވެރިން هللاާތިބޭފުޅުންެގާމަކަރުވެރިކަުމެގާތެރެއިން

ުގނައަކަ އެތަްއާ ދެުގނައަށްާ މިާ މަކަރުާ އޭެގާ މައްޗަށްާ ތިޔަބޭފުޅުންެގާ ހިއްޕަވ ފަިއާާތަޢ ލ ާ  2320ށްާ

ތިބޭފުޅުންނަށްާކެހިލިބޭނޭާޮގތްާމެދުވެރިކުރައްވ ނެ.ާއެއީާމަކަރުވެރިންނަށްާއޮންނަާޙުކުމްާއެއީ.ާދެން،ާ
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ވިދ ޅުީވާާ އަރ ފަިއާ އިސްދޫއަށްާ އަތޮޅުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބޭނުންވަނީާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޖަހ ފަ ސިންަގޕޫރުަގިއާ ައޅ ލ ނަމޭ،ާ ތ ރުާ ބޮކިތަްއާާމަުގތަކުަގއިާ ހޮޅިދަނޑިތަްއާ ކަހަލަާ ހުންނަާ އިާ

ކިހިނެއްާ ަގބޫލުކުރ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ ލ ފައި.ާ އެބައިާ ބަޖެޓުންާ ކޮބައިތޯާ ޖަހ ލ ނަމޭ.ާ

މިހ ރުާ ބަނދަރެއް.ާ އޮތްާ ހަދ ފައިާ ައއްޑިހ ެގތެރޭަގއިާ ބަނދަރުާ އެއޮތީާ ަގބޫލުކުރ ނީާ  2325އަޅުަގނޑުމެންާ

ފަޅުތެ ފުނޑުފުނޑުވެެގންާ ހުރިާއެއޮތީާ ނަގ ފައިާ ފަޅުންާ ހަދ ފައި.ާ އަޅައިެގންާ ގ ާ ފައިބ ފައި.ާ ރެއަށްާ

ހަދަމުންދ ާާ ބަނދަރެއް.ާއަޅުަގނޑުމެންވެސްާބޭނުންވ ނެާމިޒަމ ނުެގާމިހ ރުާމިާ ަގލުންާހަދ ފައިާހުރިާ

ބަނދަރު.ާ މ ބައިދޫާ އެއޮތީާ ހަދަން.ާ ބަނދަރުތަްއާ އޮތްކަހަލަާ ހަދ ދީފައިާ ރަށްތަކަށްވެސްާ އެހެންާ

ވެެގންާެއއޮތީާފަޅުތެރެއަށްާފައިބ ފައިާބޮޑެތިާދޯނިފަހަރުާވަންނަންާބިރުަގނޭ.ާކޮބައިތޯާމިާފުނޑުފުނޑު

 2330އަޅުަގނޑުމެންނަށް،ާމ ދަމ ާހަދަންާމ ދަމ ާހަދަންާމ ދަމ ާހަދަންާއެއޮށްދަނީ،ާެއއޮށްދަނީ،ާއެއޮށްދަނީ.ާާ

އްާޖަހ ލ ފަކ ެއއް.ާދެން،ާކޮންމެާފަހަރަކުވެސްާނެތްާއެާބަޖެޓްަގއިާނެތްާއެކަމ ާބެހޭާއެްއވެސްާެއއްޗެާ

ާާ ނެތް ހެދިފައިާ ބަނދަރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންތެރޭަގިއާ ނެތ2ާާާްއެއޮތީާ ބަނދަރެއްާ ކަލައިދޫެގާ ރަށް.ާ

އެްއޮގތަކަށްވެސްާހެދިފަކ ެއއް.ާދަނބިދޫެގާބަނދަރެއްާނެތްާއެއްޮގތަކަށްވެސްާހެދިފަކ އެއް.ާެއހެންވީމަ،ާ

ވ ހަކަާ ތަރައްޤީކުރ ާ ވ ހަކައ ިއާ ހަދާ  ބަނދަރުާ ބަޔަކުާމިާ ދަންނަާ ތަރައްޤީކުރަންާ ނުދައްކަންީވ،ާ އ ާ

 2335ތަރައްޤީކުރަންާލޯބިކުރ ާބަޔަކުާއެކަންކުރ ނީ.ާދެން،ާތަރަްއޤީއަށްާމިާފައިސ ާކަނޑައަޅ ފައިާމިހުރާީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޙަވ ލުކުރަނީާ މިާ ވެރިންނ ާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަތައްޤީކުރަން.ާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ތަރައްޤީކުރަން މިފަހަރާުާޤައުމުާ ކޮބަިއތޯާ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ދުވަހަށްާ އަނެއްާ ދުވަހުންާ އެްއާ ާ.

ބަޖެޓެއްާ އޮތްާ ތަރައްޤީކުރަންެވެގންާ މީކީާ އެނޭގނެ.ާ ބަލައިލ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ އޮތްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ

ކިހިނެއްތޯާ މަދު.ާ ކަންތައްާ ކުރަންހުރިާ ެއކަމަކު،ާ ބޮޑު.ާ އިންތިހ އަށްާ ބަޖެޓްާ މީކީއެއް.ާ ނޫންކަންާ

ާާމިވަނީ ައހަރުަގއި މިދިޔަާ އެކަމަކު،ާ މިތ ނަގިއ12ާާާާ.ާ ކަނޑައެޅީމަކ ާ ބަޖެޓެއްާ ރުފިޔ ެގާ  2340ބިލިއަންާ

ތިއްބަަވއިެގންާއެމް.ޑީ.ޕީެގާެމންބަރުންނޭާމިކަމ ާއެންމެާއިނދިކޮޅަށްާހަޅޭލަވ ފަިއާމައުމޫނުާސަރުކ ރުާާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާރައްޔިތުންެގާާޯގސްކޮށްފައިާނުކުތީ.ާިމއަދުާކޮބައިތޯާއެބޭފުޅުން.ާމިއަދުާކޮބައިތޯާމިތ ނެގާާ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާާ މުޅިންވެސްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިތ ނެގާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުން.ާ

މެންބަރުންާތިއްބަވ ާތަނޭާމިީއ.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާވ ހަކަތައްާމިހެންާދައްކަންޖެހޭތީވެާއަޅުަގނޑުާާ

އެހެންވީ ނުދެތުވަނީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ މިާާމިތަނުަގއިާ ެއއްޗަކީާ އޮތްހ ވެސްާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ  2345މަ،ާ

ބަޖެޓަކަށްާލ.އަތޮޅުެގާއިސްދޫާޒޯނުެގާފަރ ތަކުންާއަޅުަގނޑުާވޯޓުދޭކަށްާއަޅުަގނޑުެގާރަްއޔިތުންނެއްާާ

ވޯޓުާާ ައޅުަގނޑުެގާ އޮެވެގންނެއް.ާ ޙ ލަތުަގއިާ މިާ ނުލިބޭނެއޭާ ވޯޓެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޤަބޫލެއްނުވެޭއ.ާ

ަވޢުދުވެފަިއވ ާާބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްވަން ެއާ ކަެމއްާ ކޮންމެވެސްާ ރަށަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ އެހެންާ ޏ ާ
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އެހެންނޫނީާ ހިމަނުއްވަންޖެހޭނެއޭ.ާ ޖައްސަވަންޖެހޭނެޭއ.ާ ބަޖެޓްަގއިާ ކޮށްދޭންާ ކަންތައްތައްާ

ވިދ ޅުވ ާާ ތިބޭފުޅުންާ ހަމަާ ދައްކަންޖެހޭނެ.ާ ޕްރޫފެއްާ ޭއެގާ ނުކުރެވޭނެއޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ  2350އަޅުަގނޑަކަށްާ

އަ އޯގ ތެރިކަމ ިއާާއެްއޗެއްާ ތިވަރުެގާ ކޮށްދެއްވ ނެއޭ.ާ ނުޖެހިޔަސްާ ބަޖެޓްާ ޤަބޫލުކޮށްލަންވީާ ޅުަގނޑުާ

ދެންާ ފެނިފައި.ާ މިހުރީާ އެްއޗިހިާ ޯއގ ތެރިކަމ ާ ސަރުކ ރުެގާ ތިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ

ޮގވ ލަ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުމެއްވެސްނޫން.ާ ފެންނ ކަށެްއ.ާ ނެތްާ ންާއިތުރަކަށްާ

މިހ ރު.ާާ ފައިބ ށޭާ ނެތޭ.ާ ތިއްބަވ ނެކަެމއްާ ވެރިކަުމަގިއވެސްާ ކަެމއްނެތޭ.ާ ހައްދަވ ނެާ ބަޖެޓެއްވެސްާ

ހޯދ ނަމާޭާ ފައިސ ވެސްާ ހަދ ނަމޭާ ބަޖެޓްވެސްާ އޭރުންާ ޙަވ ލުކުރ ށޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ  2355ފައިބ ފައިާ

 ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާތަރައްޤީވެސްާކުރ ނަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަ ތުޅ ދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ މަޢ ފުކުރައްވ ،ާ އ ދެާ ރަޝ ދަށް.ާ ނ ޒިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

 2360ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާ

ބުރަާާރ ެގާާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިާ ވަރަށްާ މިނިސްޓަރުާ ފައިނޭންސްާ ަވޒީރުާ ދަޢުލަތުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ސަރުކ ރު ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެްއކޮށްެވސްާ ހިންުގމަށްޓަކަިއ2010ާާާާމަސައްކަތަކ ާ އަހަރުވެސްާ  ވަނަާ

ާާ ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދަރަންޏެއް ބޮޑުާ އެމަނިކުފ ނަށްވެސްާވަރަށްާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ތީާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބަޖެޓެއްާ ެއކުލެވޭާ

 2365އަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާފަށްފަށުންާޝުކުރުދަންވަން.ާޙަޤީޤަތަކީާމިާބަޖެޓްެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

މިހ ާާ ޒިންމ ާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ހިނަގއްޖެކަން.ާ ބޮޑުވެެގންާ ވަރަށްާ ޒިންމ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ

ާާބޮ މިދިޔައީ 2010ާާާާޑުެވެގންާ ބަޖެޓަކީ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ އަހަރަށްާސަރުކ ރުންާ ބިލިއަނ7.6ާާާްވަނަާ

ާާ ޮގތުަގއި ޚަރަދުެގާ ޖުމުލަާ އެކުލެވޭާ ދަރަނިާ ބަޖެޓަކަށ11.9ާާާްރުފިޔ އިންާ ހިމެނޭާ ރުފިޔ ާ ބިލިއަންާ

ޮގތްޮގތު ހުރިާ ވިސްނ ފަިއާ ފައިނޭންސްކުރަންވެެގންާ ޑެފިސިޓްާ ބަޖެޓްެގާ މިާ ެގތެރެއިންާާވ ތީވެ.ާ

 2370އަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާނުފެނޭާެއާޑެފިސިޓްެގާފައިނޭންސްކުރަންވެެގންާމިާކަނޑައަޅ ފައިާއޮތްާއެްއވެސްާާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންކަމުން،ާ ދުވަސްތަކުތެރޭގައި.ާ ކުރިއަށްާ ވެދ ނެކަމަށްާ މެޓީރިއަލައިޒްާ ކަމެއްާ

ކުރިން މީެގާ ކުރ ނީާ ކަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ާާޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައހަރުގެވެސ2009ާާާާްވެސް ވަހަާ

ނަަގިއެގންނޭ.ާާ ފައިސ ާ ރިޒަރވުންާ ދަޢުލަތުެގާ ފަދައިންާ ފައިނޭންސްކުރިާ ޑެފިސިޓްާ

އެހެންވެއްޖިއްޔ މުން،ާއެދަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުަގއިާޮއތްާރިޒަރްވވެސްާހުސްކޮށްލ ފައިާއެންމެާާ

ާާ  2375ެގތެރެއިންާއިންތިޚ ބުާބ އްވ އިރުަގިއާާވަނަާއަހަރުަގއިާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވިާފަލްސަފ 2011ާާފަހުން
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ބައިާރުފިޔ ާފޮއްޗެްއވެސްާމިާޤައުމުަގއިާނޯންނ ނެ.ާބަޖެޓްާޑެފިސިޓްެގާސަބަބުންާދަޢުލަތުެގާރިޒަރވްާާ

ހުސްވެދ ނެކަމުެގާބިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބައޮތް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާމެންބަރުންެގާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާެގާދަށުންާދަޢުލަތުެގާމ ލިއްޔ ެގާރިޒަރްވެގ250ާާާާާާޒިންމ އެްއާޤ ަ ނޫނުއަސ ސީެގ

އެއްޗެއްާާ އެނޫންވެސްާ ނުވަތަާ މުދަލެއްާ ނުވަތަާ ފައިސ އެއްާ ެއްއވެސްާ ބަހައްޓ ފަިއވ ާ ޮގތުަގއިާ

ތިންބައިކުޅަާާ ހޯދުމަށް،ާ ރުޙުެމއްާ ެއއްބައިާ ތިންބައިކުޅަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ  2380ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައިާ

ފ ސްކުރ ާދެބައިެގ މަޖިލީހުންާ މިާ ނޫނިއްޔ މުންާ ފ ސްކޮށްެގންާ ހޯދައިެގންާ ހޯދުމަށް.ާ ރުޙުމެއްާ ާ

ޮގތެްއެގމަތިންާނޫނިއްޔ މުންާދަޢުލަތުެގާރިޒަރްވަގއިާއެންމެެވސްާލ ރިއެްއަގއިާއަތްާލަިއެގންާނުވ ނެ.ާ

ާާ މި އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރިންވެސްާ ވަރ250ާާަމީެގާ މިތ ނަގިއާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ށްާާވަނަާ

ވަރަކަށްާާ ކޮންމެވެސްާ މަޖިލީހުންވެސްާ އެކަންތައްާ ވަނީ.ާ ކޮށްފައިާ ބަހުސެއްާ ވަރުަގދަާ

ެގނެސްފައި.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާކުށްވެރިކުރަންާއެދުވަހުެގާޖަލްސ ަގިއެވސްާާ  2385ހުއްޓުމެއްެގތެރެއަށްާ

އެ އެލައިންސްެވެގންާ އެްމ.ޑީ.ޕީއ ާ އަދިާ އެމް.ޑީ.ޕީއ ާ ެގނަިއާ ހުއްޓުވުމަށްާ ދުވަހުާއެކަންާ

ވަނަާއަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންާދަރަނީެގޮގތުަގއިާމިދައްކަނ2009ާާާްމަސައްކަތްކުރަމުންާދިޔަާފަރ ތްތައް.ާާ

ލޯނުާ ސަރވިސްެގޮގތުަގއިާ ނޫނިއްޔ މުންާ ދަރަނީެގޮގތުަގއިާ މިާ ނޫނިއްޔ މުންާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ

އަ ސަބަބުންެވސްާ އަދަދުެގާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ދަްއކަންާ މިާ ހަމަާސަރވިސްެގޮގތުަގއިާ ޅުަގނޑުާ

އޮޑިޓަރާާ ފަހަރުާ ެއއްާ ރިޒަރވުންާ ދަޢުލަތެުގާ މިޖެހެނީާ މިވ ންާ އެހެންާ ފ ޅުކުރަން.ާ  2390ކަންބޮޑުވުންާ

ބަޖެޓްާ މުލިޔ ެގާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ފަހަރަކުާ އަނެއްާ ބަޖެޓް،ާ އަމަނިކުފ ނެުގާ ނަގ ނެާ ޖެނެރަލްާ

ފިނޭ ސަރުކ ރުންާ ދަޢުލަތުންާ ފަހުންާ އެންމެާ ނަންގަވ ނެ.ާ މިނިސްޓްރީންާއެްއކޮށްާ ންސްާ

% އެހިސ ބަށ7.5ާާާްމިޖެހެނީާ ލ ރިދައްކަން.ާ އެންމެފަހުންާ އެމް.އެމް.އޭއަށްާ އެްއކޮށްާ އިންޓަރެސްޓ ާ

ނިމިދިޔަާ ނުވ ނެ.ާ ކަންތައްކުރެވިެގނެއްާ ެއޮގތަށްާ ކަންބޮޑުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔައިމަާ ކަންތައްާ

އަހަ ވޭތުވެދިޔަާ އަހަރުަގއި،ާ ވޭތުވެދިޔަާ މިާއަހަރުތަކުތެރޭަގއިާ ައސްލުާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ  2395ރޭާ

ާާ ވ ހަކަމިދެކެވެނީ 2010ާާާާބަޖެޓަށްާ އިނޭގތޯ. ވ ތީވެާ ބަޖެޓްކަމަށްާ އަހަރުެގާ ވަނ2009ާާާަވަނަާ

ާާ ޢ ންމުޮގތެްއަގއި މިއޮތީާ ލަފ ކޮށްފައި.4.1ާާާއަހަރުަގއިާ އިތުރަށްާ ބޭނުންވ ނެކަމަށްާ ރުފިޔ ާ ބިލިއަންާ

ާާ ޔ ާޑޮލަރުާގ ތްަގނޑަކަށްާވަނީާދަޢުލަތުެގާރިޒަރވުންާާމިލިއަންާރުފ234ާާިހަމަާމިއީާބޮޑުާއަދަދެއް

ވެރިކަމ ާ ކިޔ ާ ނެތޭާ ލ ރިެއއްާ ބަޖެޓްަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ ނުވ ނެ.ާ ެވެގންާ މިކަންާ މިޮގތަށްާ ނެިގފައި.ާ

އޮޅުވ ލީ،ާާ އޭރުަގއިވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލ ރިހުރި.ާ އޭރުަގއިވެސްާ ބަޖެޓްަގއިާ ދަޢުލަތުެގާ  2400ޙަވ ލުވީ.ާ

މިލިއަންާރުފިޔ ެގާޑޮލަރުާެގންޮގސްފައިާދެންާމިއައީާއެއަށ234ާާާާްޙަވ ލުވެފައިާާާާއޮޅުވ ލ ފައިާވެރިކަމ 

ބޮންޑްޮގތުަގިއާާ އެއެްއޗިހިތައްެވސްާ ބުނީާ ފަހުންާ އެންމެާ ހޯދީ.ާ ޮގތްތަކެއްާ ކުރ ނެާ ފައިނޭންސްާ
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ސަބަބުންނޭާ ިވއްކ ލުމުެގާ ިވއްކ ލ ނިްއޔޭ.ާ ކޮމ ޝިއަލްކޮށްާ ބެންކްތަކަށްާ އެހެންާ ބަދަލުކޮށްލ ފައިާ

ޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިޖެހެނީާބޮޑެތިާއަދަދުތަކުންާއިންޓަރެސްޓ ާބޮޑެތިާއަދަދުތަކުންާފަިއސ ާކުރުާާއަ

 2405މުއްދަތެއްެގތެރޭަގއިާދައްކަން.ާމިާޤައުމުަގއިާނެތޭާއ މްދަނީެއއްާހޯދ ނެާޮގތެއްާއިތުރުކުރެިވފަކ އެއް.ާާ

ދަސްކޮށްދެވިފަކ  މަސައްކަތްތަކެއްާ ބަޔަކަށްާ ހޯދަންވެެގންާ ހޯދަންވެެގންާާއ މްދަނީާ އ މްދަނީާ ެއއް.ާ

އަނބުރ ާ ލ ރިާ ނެިގާ ރިޒަރވުންާ އެއްކަލަާ މިދަނީާ ދެންާ ތަރައްޤީކުރެިވފަކ އެއް.ާ ވަސީލަތްތަކެއްާ

ދަޢުލަތަށާްާ ސަބަބުންާ ވިއްކ ލުުމެގާ ޙިްއޞ ާ ވިއްކ ލ ފައި.ާ ޙިއްޞ ާ ދިރ ުގެގވެސްާ ދެއްކުމަށްޓަކައިާ

ާާ ދަށްވެެގން. ުގނަެއއްާ އެތައްާ އ މްދަނީާ ކުންފުންޏަކުނާްާލިބެންޖެހޭާ ކަހަލަާ ދިރ ުގާ ފައިދ ާ ދަޢުލަތުެގާ

%ާ އެންމެާ ދަށްވެއްޖެއޭ.ާ ހ ދަބޮޑުތަންާ ޕަސެންޓޭޖްާ ފައިދ ެގާ ލިބެމުންދ ާ  2410ޙިއްޞ 7ާާާާދަޢުލަތަށްާ

% އެާ ހަމަަގއިމުވެސްާ 7ާާާާވިްއކ ލަިއެގން.ާ މިވަނީ މިއަދުާ ބަޔަކަށްާ ޑޮލަރުެގ21ާާާާަގތްާ މިލިއަންާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ ވެފައި.ާ ާާފައިދ އެއްާ ކުންފުންޏަށް ވިލ ތުެގާ އިނިގރޭސިާ މިލިއަނ21ާާާްވަނީާ

ާާ ހަމައެކަނިާއެންމެ ޙިްއޞ ެގާ%2ާާޑޮލަރުެގާފައިދ ެއއްާވެއްޖެއޭ.ާ ދިރ ުގެގާ 7ާާމަސްދުވަސްތެރޭަގއިާ

ދެވޭ.40ާާާ ޤަުއމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގއްލުމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިއީާ ަގނެލައިެގން.ާ ޑޮލަރުންާ މިލިއަންާ

ޤައުމަށް މިއަދުެގާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރުުމެގޮގތުންާ އެހެންކަެމއްާ ނޫނިްއޔ ާ  2415ޚިޔ ނ ތްތެރިވުމުެގޮގތުންާ

ސަރުކ ރުންާރ ވ ފަިއވ ާވަރަށްވެސްާނޭތްގ ނީާއަޑިާނުފެންނަވަރުެގާބޮޑުާޖަރީމ އެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

ންާމިާސިފަކުރ ނީ.ާއަދިވެސްާައޅުަގނޑުެގާވ ހަކަތައްާކުރިއަށްދ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަ

ފައިސ ާާ ކުންފުނިތަކުންާ ހިންގ ފައިާ ކުންފުނިތައްާ ކުރިންާ މީެގާ ސަރުކ ރުންާ ޤައުމުެގާ މިާ ބޭނުންވޭާ

ހަދ ފައިާއާ  ކުންފުނިތައްާ ހިންަގންވެެގންާ ކުންފުނިތައްާ މިއަދުާ ފައިދ ެގޮގތުަގއި.ާ އަންނަނީާ ނަަގމުންާ

% ހުރިާ ހިންގ ާ ހިންގ ާ ސަރުކ ރުންާ ެއތަންާ ހަދ ފައިާ  2420ސަރުކ ރަށ100ާާާްކުންފުނިތަކެއްާ

މިއުޅެނީާ ދަންނަވ ލަންާ ނުލިބޭ.ާ ސަރުކ ރަކަށްާ ލ ރިއެއްވެސްާ އެންމެާ ތަންތަންާ ފައިދ ވަމުންދިޔަާ

ާާ މެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަ.ާ ވަރަށ29ާާާްތިލަފުށީެގާ ބައްލަވ ލެްއީވމަާ ވަނަާސަފުހ ާ

% ކުލިާ ބިމުާ ފެންނ ނެ.ާ ލ25ާާިރަނަގޅަށްާ ތިލަފުށިންާ ދަނީ.ާ ތިލަފުށާިާދަށްެވެގންާ ކުލިާ ބިމުާ ބޭާ

ވ ނީާާ ކީއްތޯާ އޮތްއިރުަގއިާ ާ ނަގ ފައިާ ކޯޕަރޭޝަނަށްާ ތިލަފުށިާ ކިޔ ފައި.ާ ނަގ ތިއޭާ ކޯޕަރޭޝަނަށްާ

ކޯޕަރޭޝަކުންާ އެާ އެނުގން.ާ ކުޑަމިނުންާ އެންމެާ އަދަދުާ ފައިދ ެގާ ލިބޭާ ކޯޕަރޭޝަނުންާ  2425ތިލަފުށިާ

ލިބޭ އ މްދަނީާ މިދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ އެހެންާ ނުވޭ.ާ ތިލަފުށާިާާާފައިދ އެއްާ ކުންފުނިތަކުެގތެރޭަގިއާ

މިޖެހުނީ.ާާ މިާދަންނަވ ލަންާ ކަނޑައެޅިފައިާނެތީމަ.ާއެހެންާ ބަޖެޓްަގއިާ ކޯޕަރޭޝަންެގާނަންާނެތީމަ،ާ

ާާ ފައިދ ެގޮގތުަގއި އެސް.ޓީ.އޯެގާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ 2008ާާާާދެން،ާ އަހަރު 2.5ާވަނަާ

ސަރުކ ރަށްާ. ލިބިފަިއއޮތީާ އެާ ރުފިޔ ާ ބަޖެޓްާާާމިލިއަންާ މިާ ހަމަާ އެީއާ އޮތީ.ާ ޖައްސ ފައިާ އެހެންާ
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އެބައޮތްާާ އެސް.ޓީ.އޯއިންާ ޙަޤީޤަތަކީާ ސަބަބުން.ާ މައްސަލަތަކުެގާ ކުދިކުދިާ ބައިވަރުާ ހުރިާ  2430ހެދުމުަގއިާ

2008ާާާާ އަހަރުަގއި 72.8ާާާާވަނަާ ކީއްވެތޯ ސަރުކ ރަށް.ާ ދައްކ ފަިއާ ރުފިޔ ާ މިލިއަނ2.5ާާާްމިލިއަންާ

ކަމަ އެހެންވެއްޖެާ ޖެހީ.ާ ާާރުފިޔ ާ ކޮބައިތީ. ބައިާ ބ ކީިވާ އެއްކަލަާ ރުފިޔ 70ާާާާށްވަންޏ މުންާ މިލިއަންާ

މިލިއަންާރުފިޔ އަކީާހަމަގައިމުވެސ70ާާާާްކޮބައިތޯ.ާއެާސުވ ލުާައޅުަގނޑުާއެބަާބޭނުންވޭާކޮށްލަން.ާއެާ

2009ާާާާ ހިމެނޭ ބަޖެޓްެގތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ާާަވނ2009ާާަވަނަާ ތެރޭަގއި ކުޑަމިނުންާއަހަރުާ އެންމެާ

 2435ންޖެހޭާބަެއއްެވސްާމައިތިރިާކުރުވ ނެވަރެއް.ާހަމައެއ ިއއެްއކޮށްާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާރިޒަރވުންާދ 

ފ ސްވެސްާާ މިބަޖެޓްާ ެގންދަންޖެހޭނީ.ާ މިބަޖެޓްާ އެއްޮގތަށްކަންާ ރޫޙ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ބޭނުންވޭާ

ެއއަ ފުރިހަމަކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިހ ާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ށްވުރެާާކުރަންވ ނީާ

މާިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ފުރަތަމައިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ކަނޑ ފައިކަމަށްވ ތީާ ޚަރަދުތައްާ ހުރިާ އިތުރުވ ޮގތަށްާ

މިކަނޑައަޅ ފައިވ ާާ އޮފީސްތަކަށްާ ވަުގތަށ85ާާާާްޕްރޮވިންސްތަކުެގާ ވަުގތުންާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

ހި އޮފީސްތައްާ އެޕްރޮވިންސްާ ކަނޑ ލ ފައިާ ަވުގތަށްާ ވަުގތުންާ ހުއްޓ ލ ފައިާާކަނޑ ލުމަށް.ާ  2440ންުގންވެސްާ

އެތ ނަގއިާތިބިާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންނ އިާއަދިާއަތޮޅުާކަުއންސިލަރުންނ އިާދެންވެސްާތިބިާސިޔ ސީާާ

ާާ ެއ އަދިާ ދުރުކުރަން.ާ ވަޒީފ އިންާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މީހުންާ ރުފިޔ 85ާާާމަޤ މުތަކުެގާ މިލިޔަންާ

ނޫ ނަމަހީވެސްާ ޮގތުަގއިާ ސަބްސިޑީެއްއެގާ އެބޭފުޅުންެގާމަސްވެރިންނަށްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ނިއްޔ މުންާ

ދޫކޮށްދިނުމަށްވެސްާ ހިތްވަރެއްދިނުމުެގޮގތުންާ އިތުރުާ މަސައްކަތަށްާ ކުރ ާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ރިޒުޤުާ

ވ ހަކަާާ ޙިއްޞ ެގާ ދިރ ުގާ ހަމަާ ކުރިންވެސްާ މީެގާ ވ ހަކަިއަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވަން.ާ  2445އަޅުަގނޑުާ

ާާ އަޅުަގނޑު އަދިވެސްާ ޕޮލިސީާދައްކ ލައިފިން.ާ ޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަންާ ދެންާސަރުކ ރުެގާ ބޭނުންވޭާ ހަމަާ

ާާ އޮތް މިވިސްނ ފަިއާ ފައިނޭންސްކުރަންެވެގންާ ޑެފިސިޓްާ ހޯއްދަވަނ1.3ާާާާީބަޖެޓްާ ރުފިޔ ާ ބިލިޔަންާ

ސްޓޮކްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޙުއްދައެއްނުދޭާ ޤ ނޫނުާ ސެކިއުރިޓީޒްެގާ މ ލީާ ހަމަގައިުމވެސްާ ކޮންތ ކުންތޯއޭ.ާ

ލިސްޓުކުރެިވފައިވ ާބަޔަކަށްާބޭރުބަޔަކަށްާޙިއްޞ ާވިްއކުމުެގާޙުއްދަެއއްާޤ ނޫނަކުންާއެކްސްޗޭންޖްަގއިާާ

ެގނެސްެގންާާ ބޭރުންާ ލ ރިެއއްާ ނެތްާ ތެރޭަގއިާ މިޤައުމުާ ރ އްޖޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ  2450ނުދޭ.ާ

ބު ގ ތްަގނޑަކަށްާ މިއޮތީާ ކުންފުނިތަކެއްާ ހުރިހ ާ އެކްސްޗޭންޖްަގއިާ ސްޓޮކްާ ކުރ ނީ.ާ ނަންޏ މާުާއެކަންާ

ލިސްޓުކުރެވިފައި.ާއެއަރޕޯޓްއ އި،ާދިރ ގ ާމިމަދުާކުންފުނިތަކެއްާފިޔަވަިއ.ާއެހެންާހުރިާކުންފުނިތަކެއްާ

ެއހެންކަމެއްެގާާ ކޮންމެެވސްާ ނޫނިއްޔ ާ ދަށުންާ އެްގރީމަންޓެްއެގާ ހެދޭާ ބޭރުބަޔަކަށްާ މިވިއްކ ލަނީާ

މިއުފުލަާ އިލްތިޒ މެކޭާ ހ ދަބޮޑުާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ދިވެހިާާސަބަބުން.ާ އިލްތިޒ ެމއްާ މިވަރުެގާ ންޖެހޭނީ.ާ

ކިޔ ފަކ ާާ ހޭދަކުރެްއވިޭއާ ދުވަހެްއާ އެތައްާ ޖަލުަގިއާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އުފުލ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާ  2455ރައްޔިތުންާ

ދިވެހިާރައްޔިތުންާނުޖެހޭނެާިމވަރުެގާބޮޑުާއިލްތިޒ މެްއާއުފުލ ކަށް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާައޅުަގނޑަށްާާ
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ދުާޖަލުަގއިާހޭދަކުރުމުެގާސަބަބުންާއެމަނިކުފ ނުާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާރައީސްާނަޝީާ

ވަރަށްާާ ސިފަކުރެވެމުންދަނީެވސް.ާ ިމބަޖެޓްާ ޮގތުަގއިާ ކުރ ކަމެއްެގާ ބޭނުންވެެގންާ ހަދަންާ ދެރަޮގތެއްާ

ހިފ ކަ ބަދަލުހިފުމެއްާ މިވަރުެގާ ކިބައިން.ާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ އެހިފަނީާ ބަދަލުހިފުމެއްާ ށާްާވަރުަގދަާ

ނުދޭނަން.ާ ޖ ަގެއއްވެސްާ އަދިާ ނުދޭނަންާ ފުރުޞަތެއްވެސްާ  2460އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ

މިސަރުކ ރުާ މަސައްކަތްކޮށްެގންާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޖިއްޔ މުންާ

ޖިއްޔ ާާހިންުގމަށްޓަކަިއވެސްާރަނަގޅުާބަޖެޓްތައްާތައްޔ ރކޮށްދޭންާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާބޭނުންފުޅުާވެއް

ފެނިެގންާ ައޑިެވސްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކުވެސްާ ބަިއވެރިވ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންވެސްާ

މިކަންާ ނޫންޮގތަކަށްާ ފެނިެގންާ ތަނެއްާ ހުރިހ ާ ފެނިެގންާ ކުރިަމތިވެސްާ ފެނިެގންާ ދެފުށްވެސްާ

ޙިއްޞ ކުރެވެ ރަނަގޅަށްާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ހުރިހ ާ އެންމެންނަށްާ ހުރިހ ާ ކޮންާނުކުރުމަށް.ާ  2465ން.ާ

އޮފީހަކުންތޯާބަޖެޓުެގާމަްއސަލައިަގއިާމަްއސަލަާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީއަށްާނުޖައްސަނީާިމައހަރުަގއި.ާާ

އެންމެާސަރުކ ރުެގާވުޒ ރ އެްއވެސްާނެތޭާބަޖެޓުެގާަމއްސަލައިަގއިާަމއްސަލަނުޖައްސ .ާއަދިާމިނިވަންާ

އެބަދޭ މައްސަލަޖައްސަމުންާ ޚ އްޞަޮގތެއްަގއިާ ަގވ އިދަށްާާމުޢައްސަސ ތައްާ ޤ ނޫނ ާ ކީއްވެތޯާ ާ.

ނަހަމަޮގތުަގިއާާ ބ ރުތައްާ ލިބިފައިވ ާ ކުޑަކޮށްާ ެއއްޗެހިާ މުސ ރަތަކ އިާ ނުހިތާ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ބަޔަކުާާ ތިބިާ ނަމުަގިއާ ޑިމޮކްރަސީެގާ އިނޭގތޯ.ާ ސިފަެއކޭާ ޚުދުމުޚްތ ރުކަމުެގާ މިއީާ  2470ބޭނުންކުރަނީ.ާ

މިެގ މިކަންާ ސިފައެްއޮގތުަގއިާ ކުށްެވރިކުރަން.ާޚުދުމުޚްތ ރުކަމުެގާ އެކަންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ންުގޅޭތީާ

ާާ ުމސ ރަ މުވަްއޒަފުންެގާ ކޮމިޝަންެގާ ސިވިލްސަރވިސްާ 01ާާާާދިވެހިާ ަގިއ2009ާާާާސެޕްޓެމްބަރު

ދިވެހިާ ބޭނުމެއްނުޭވާ އަޅުަގނޑުާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަށްާ އަނބުރ ާ ހުރިވަރަށްާ

ައޅުަގާނ ކުޑަެވެގންދ ކަށް.ާ މުސ ރަާ ޙައްލެއްާާސިވިލްސަރވިސްެގާ ޤ ނޫނީާ މިއަށްާ އެބަޖެހޭާ ޑުމެންާ

މުސ ރަާ ހުށަހަޅައިެގންާ ބަދަލުކުރަންާ އަލުންާ ޤ ނޫނުާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އެޙައްލަކީާ  2475ހޯދަން.ާ

ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ޤައުުމެގާ ކުރަްއވ ަ ށޭާ އެކަންާ ެއޮގތަށްވެސްާ ކުޑަކުރުންކަުމަގިއިވޔަސްާ

ބިލިޔަންާރުފިޔ ާއެބައޮތ7.7ާާާާްލެއްނުކުރެވޭާދަށްިވކަމަކަށް.ާާދަށްވެއްޖެކަމަށްވަންޏ .ާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫ

ރެވެނިއުާާ މިޤައުމުަގިއާ ކުރިންާ މީެގާ ސްޓްރަކްޗަރައކުން.ާ އިންފްރ ާ ކުރީެގާ މީެގާ މިޤައުމުެގާ ލިބެންާ

ނެތޭާާ ތެރޭަގއިާ އަހަރެއްާ މިވޭތުވެދިޔަާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކުންާ ހުރިާ ހަދ ފަިއާ ޖެނެރޭޓްކުރަންވެެގންާ

ާާ މިދައްކަނީާާއެްއވެސް ދެންާ ދަޅައޭ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދެއްކީާ މުޅިންާ ހަމަާ ކުރެވިފަެއްއ.ާ  2480ކަމެއްާ

ހޯދ ނަމާޭާ ލ ރި،ާ ހޯދ ނަމޭާ ސަބަބުންާ ޕ ޓްނަރޝިޕްއެްއެގާ ޕްރައިވެޓްާ ޕަބްލިކްާ ވ ހަކަ.ާ ޕީ.ޕީ.ޕީއެްއެގާ

ނިމިެގންާާާފައިސ ާވިންޑްާޓަރމިނަލްާހަދ ނަމޭ.ާމިހ ރުާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާއެޅިާފްލެޓްތައްާއަޅާ 

ވިންޑްާާ ދިނުމަށްޓަކައިާ އެތަންތަނަށްާ ކަރަންޓުާ މިހ ރުާ ނިމިެގންާ ނިޒ މުާ ނަރުދަމ ާ އެއަށްފަހުަގއިާ
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ޤަބޫލުކުރެޭވާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ެއޮގތުންާ ެއކުރަނީ.ާ މަސައްކަތްާ ހަރުކުރުމުެގާ ޓަރމިނަލްތައްާ

ލިބޭ ބޭރުންާ ނޫނިއްޔ ާ ޮގތުަގއިާ ބޭރުފައިސ ެގާ ބަޖެޓަށްާ ާާދަޢުލަތުެގާ އެންމެ ޮގތުަގއިާ ލޯނެއްެގާ ާ30ާާ2485 

ާާ 4ާމިލިޔަންާޑޮލަރުާއޮތްއިރުާކިހިނެއްތޯާދަޢުލަތުެގާސަރުކ ރުެގާކުންފުންޏެއްާއަދިާއިހަށްދުަވހުާހެދި

ާާ އުޅޭ މިލްކުކޮށްެގންާ ެގނެސްފައިާ ދަމ ހަލައިެގންާ އަތުންާ ރައްޔިތުންާ އޮތ4ާާާްޖަނަރޭޓަރުާ ޖަނަރޭޓަރުާ

ޔަންާޑޮލަރުާލިބޭނީ.ާއިންޑިޔ ެގާބަރުލަމ ނީާނިޒ މެއްަގިއާާކުންފުންޏަކަށްާސ ޅީސް،ާފަސްދޮޅަސްާމިލި

ކަންތައްާާ ނިޒ މެއްަގއިާ ރިޔ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫންާ ހިނގ ޮގތަކަށްާ ކަންތައްާ ތެރޭަގއިާ

 2490ހިނަގންޖެހޭނީކީއެއް.ާއިނިގރޭސިވިލ ތުެގާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުެގާތެރޭަގއިާކަންތައްާހިނގ ޮގތަކަށްާނޫންާ

ހި ކަންާ ދިވެހިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ހިނަގންޖެހޭނީާ ކަންކަންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ނަގންޖެހޭނީކީއެއް.ާ

ދިވެހިާ ކުޑަވ ން.ާ ައުގެވސްާ ކަރަންޓުެގާ ބޭނުންޭވާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިާ ފައިދ ވ ޮގތަށް.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކަރަންޓުވެސްާާ ދަށުންާ ނިޒ މުތަކެްއެގާ މ ރަނަގޅުާ މިއަށްވުރެާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ބޭނުންވޭާ ރައްޔިތުންާ

ފޯރުކޮށްދޭން.ާދެ ވަސީލަތްތަްއވެސްާ އެހެނިހެންާ ކަންތައްތައްވެސްާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ވެން.ާ

ނުކިޔައިދޭތީާާ އޮތްޮގތަކަށްާ ވ ންާ ެއކަންާ ރަނަގޅަކަށްާ ކަމެއްވެސްާ އެންމެާ  2495ބޭނުންވ އިރުަގއިާ

މިޖައްސަނީާ ވަޒީރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމައްސަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކުރަނީ.ާ މިޝަކުވ ާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކުންފުންޏަށާްާ ޔުޓިލިޓީޒްާ ސަދަންާ ކުރަްއަވއިފިންތޯއޭާ މަސައްކަތެއްާ އެްއވެސްާ ަވޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ބޭނުންވ  ޕްރޮޖެކްޓްާކިހ ހިސ ބަކަށްތޯޭއާޢިއްޒަތްތެރ40ާާާާިއެހޯދަންާ ެއާ ހޯދުމުގައި.ާ މިލިޔަންާޑޮލަރުާ

ާާ ޖަވ ބުދެއްވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާވަޒީރުާމަސައްކަތްކުރަްއވ ފަިއަވނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާއަޅުަގނޑަށް

ކަންތައްތަްއާާ ބަޖެޓުެގާ ހަދ ފައިާ ބަޖެޓްާ ކުރިންވެސްާ މީެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ  2500އުންމީދުކުރަން.ާ

ވަޒީރ ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހެދުނުކަމަށްާ މިސްޓޭކްތައްާ ހަދަންޖެހުނީމ ވެސްާ ބަޖެޓްާ ދެފަހަރުެގމަތިންާ އަދިާ

އެ އޮތީާ ޑެޕިއުޓީންވެސްާ މީެގާާއެމަނިކުފ ނުެގާ ކޮމިޓީެއްއަގއި.ާ ކުރީެގާ މީެގާ އްބަސްެވވަޑަިއެގންފައިާ

އެއްެވސްކަހަލަާ މިފަހަރުާ އެހެންވީމަ،ާ އެއްބަސްެވވަޑައިެގންފައި.ާ ވަނީާ ކޮމިޓީެއްއަގއިާ ބޭއްވިާ ކުރިންާ

ެއދޭނެކަމެއް.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލުމަކީާ ބަިއަގއިާ ކުރީާ ފ ހަަގކުރެިވފައިވޭތޯާ ވަޒީރަށްާ ކުށެއްާ

 2505ވެސްާއަޅުަގނޑަށްާފެނިއްޖެާޓައިޕިންގާމިސްޓޭކްސްއ އިާއަދިވެސްާއެހެނިހެންާއަދަދުތަކުެގާާހަމަގައިމު

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނ ނެކަމަށްާ މައްސަލަތައްާ ެއކަހަލަާ މައްސަލަތައް.ާ ބައިވަރުާ

މިކަންތައްތައް މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ މިދަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮންމެހެންާ ހަމަާ ވަރަށްާާޤަބޫލުކުރެވޭާ ާ

ރަނަގޅަށްާދިރ ސ ކުރަމުން.ާމިކަންތައްާދިރ ސ ކޮށްާނިމުމަށްފަހުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާ

ވަރަށްާާާާމިތަނަށްާހުށަހެޅިެގންާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ވ ނެޮގތަކަށްާމިބަޖެޓްާބައްޓަންކުރ ނަން.ާއަޅުަގނޑު

ާާ ކުށްވެރިކުރަން ބ2010ާާަބޮޑަށްާ ލަފ ކުރ ާ އަހަރަށްާ ފޫބެއްދުމަށްާޖެޓުވަނަާ ޑެފިސިޓްާ ބަޖެޓްާ  2510ަގިއ،ާ
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މިއޮތ4.6ާާާާްބޭނުންވ ާާ ހޯދަންވެެގންާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއިނ1.3ާާާްބިލިޔަންާ ރުފިޔ ާ ބިލިޔަންާ

އެލިބޭާާ އެސެޓެްއެގާ އެާ ިވއްކައިފިއްޔ މުންާ އެސެޓެއްާ ހޭދަކުރ ތީ.ާ ޚަރަދުތަކަށްާ ރިކަރަންޓްާ ހަމައެކަނިާ

އިން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީާ ދެންވެސްާ އޭރުންާލ ރިާ ކުރިއަރ ނީ.ާ ޤައުމެއްާ އޭރުންާ ވެސްޓްމަންޓަކަށް.ާ

ީމަގއިާމިވަނީާރިކަރަންޓްާޚަރަދުތައްާމިކުރަނީ.ާ އެތަނެްއަގއިާތިބިާބަޔަކަށްާދިރިއުޅެވޭނީ.ާއެކަަމކު،ާ

މުސ ރަާ ސިވިލްސަރވިސްެގާ ދަންނަވ ާ އެބަާ މިކުރަނީ.ާ ޚަރަދުާ ރިކަރަންޓްާ މިާ ބަޔަކަށްތޯާ  2515ކޮންާ

ހަމަ އެމަނިކުފ ނުާކުޑަކުރައްވ ނަމޭ.ާ މިކުރައްވަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ އިާ ޚަރަދުާ ރިކަރަންޓްާ އެކަނިާ

ވެރިކަންާޙިމ ޔަތްކުރުުމެގާނަމުަގެއވެ.ާއެހެންނެއްާނޫނޭާއޮތީކީެއއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރަކީާބަރުލަމ ނާީާ

ތ އީާ އޭރުަގއިާ ނިޒ މަކަށްާ ބަރުލަމ ނީާ ފަދައިންާ ައޅުަގނޑުާ ތ އީދުކުރެއްިވާ ދުކުރެއްިވާާނިޒ މަކަށްާ

ބޭފުޅެއް.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާރައީސްެގާއިޒުނައ އިާެއއްކޮށްާާ

ފެއިލްީވ،ާާ ސަރުކ ރުާ ފެއިލްވެއްޖިއްޔ މުާ ބަޖެޓްާ މިއޮންނަޮގތަކީާ މިކަންާ ނިޒ މެއްަގއިާ  2520ބަރުލަމ ނީާ

ވިސްނު ބަރުލަމ ނީާ ހަމައެޮގތުންާ އިސްތިޢުފ ދޭންޖެހޭނީ.ާ ބޭފުޅުންތަކެްއާާސަރުކ ރުާ ބައެއްާ ތިބިާ ންާ

2009ާާވަނަާއަހަރުާފެއިލްވެފައި.2009ާާާާމިއަދުެގާސަރުކ ރުަގއިާތިއްބެީވމ ާއެބޭފުޅުންެގާބަޖެޓްާވަނީާާ

ވަނަާއަހަރުާކަނޑައެޅިފައިވ ާއެްއވެސްާފައިސ އެއްާވަނީާހޯދިފައެއްާނޫން.ާއަދިާޕީ.ޕީ.ޕީއޭާކިޔަިއެގންާ

ެގންުގޅެމު ޚ އްޞަޮގތެްއަގިއާ ހަމަާވަކިންާ އަޅުަގނޑުާ ވުމ އެކުާ ފެއިލްވެފައި.ާ ވަނީާ ައއިކަންވެސްާ ންާ

ެއމަނިކުފ ނުެގާ ވަޒީރަކުާ ހުންނެވިާ ތިމަޤ މަުގއިާ ކުރިންވެސްާ މީެގާ ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2525އެދެންާ

ވަނީާ ބަޔ ނެއްދެއްވުމަށްފަހުާ އައިސްާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަދ ނުކުރެވިެގންާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާ

ޤައުމަށްާއިސްތިޢުފ ދެއް ވިސްނަވ ށޭ.ާ ޮގތެއްާ ކޮންެމވެސްާ ވަޒީރުވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ފައެވެ.ާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ކަންތައްތަކުންތޯ.ާ ސަރުކ ރުެގާ ނޫނިއްޔ މުންާ ޙ ލުންތޯާ ޤައުމުެގާ ފައިސ ނުހޯދެނީާ

ާާ މިދަޅާަާޤަބޫލުކުރެވޭާމިހ ރުާމިއޮތްާބަޖެޓަކީާއައި.އެމް.އެފްއަށްާދައްކ ާދަޅައެއްކަން.ާައއި.އެމް.އެފްައށް

ާާ މިލިބެނީ.ާކީއްކުރަންތޯާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުނ15ާާާާްދެއްކީމ ާމިވަނީ  2530ވަރަކަށްާމިލިޔަންާޑޮލަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކޮބައިތޯާ ދުވ ކަށް.ާ ފަހަތުންާ އައި.އެމް.އެފްެގާ ޭގނެންވީކީާ

ކުށެއް ކޮށްފަިއވ ާކުށަކީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންާ ބޮޑު،ާާރައްޔިތުންާ ެއވަރުެގާ ކޮށްފައެއް.ާ ާނެތޭާ

ޤަބޫލުކުރެޭވާާ ހަމަާ ެގއްލުެމއްާރަްއޔިތުންނަށްާދޭންވެެގންާތިވިސްނަވަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާ ބޮޑުާ މިވަރުެގާ

ަގިއާޚަރަދުކުރަންެވެގންާމިކަނޑަައޅ ފަިއވ ާބޮޑުާޤުދުރަތީާކަންތައްތަކ އިާުގޅިެގންާދިމ ވެދ ނ2012ާާާެ

ާާކަންތައްތަކޭާކިޔ ފައިާމިކަނޑައަ  2535ވަނަާއަހަރުެގާއިލެކްޝަނަށްޓަކައ2013ާާާާިޅ ފަިއވ ާކަންތަކަކީާހަމަ

އަވަހަކަށްާާ ވީހ ެވސްާ އެބައިތައްާ ވީމ ،ާ ބަޖެޓެއްކަން.ާ ކަނޑަައޅ ފައިވ ާ ތައްޔ ރުވުމަށްޓަކައިާ
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ތަްއޔ ރުވ ންވީާާ މިހ ރުއްސުރެންާ ދ ންވ އިރުާ ހިސ ބަށްާ އެބައިތަކ ިއާ ެގ2011ާާާާއުނިކޮށްލ ފައިާ

ާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާއެބައިާޖައްސަވ ށޭާ.2010ާ،ާާއިލެކްޝަނަކަށޭ.ާވީމ 

ާ 

ާާާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ ވަރަޙުމަތު`. ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ ރައީސް.ާهللا ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ  2540ާވަބަރަކ ތުހޫ.ާ

ާާާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ވަނަާއަހަރަށްާދަޢުލަތުންާލަފ ކުރ 2010ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަްއޗަށްާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިާމިވަނީ

ބަޖެޓް.ާމިދަރަންޏަކީާއަރަންޏ އިާދަރަނިާވަރަށްާރަނަގޅަށްާލަފ ކުރެވިފަިއވ ާބަޖެޓެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާ

އެންމެާ މަސަްއކަތަކީާ މިބުރަާ މިމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަެއފަދައިންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ންމެާދުވަހަކުންާކުރެވޭނެާމަަަސަްއކަތެްއކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާާސިކުންތަކުންާއެންމެާމިނެޓަކުންާއަދިާއެ

ޢިއްޒަތްތެރިާާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވީތީާ މިބުރަާ އެހެންކަުމން،ާ  2545ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

އ ދެ،ާާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ހިތުެގާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރާ ފިނޭންސްާ

ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންފަދާަާއަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރަކީވެސްާ ފިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުަގިއާ

ކަންތައްތަްއވެސްާާ އިންސ ނެއް.ާއެހެންކަމުން،ާކުށްކުރުމ އި،ާކުށްޖެހުމ އި،ާމިސްޓޭކްާހެދުމ އިާމިހުރިހާ 

ކަންތައްތަކަށް މ ބޮޑެތިާ އެކަންތައްތަކަކީާ ކުރެްއވޭނެ.ާ މިނިސްޓަރަށްވެސްާ ފިނޭންސްާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުަގނޑުާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ވ ހަކަދައްކަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2550ހަދައިެގންާ

ިއކޮނޮމިސްޓުންެގާާ ފުންނ ބުއުސްާ ތިއްބެވިާ މިބަޖެޓ އިމެދުާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާރ އްޖޭަގއިާ

ފުން ތިއްބެވިާ މިަވުގތުާ ރ އްޖޭަގއިާ އެބަޖެހޭ.ާ ބަލައިލަންާ ިއކޮނޮމިސްޓުންާވ ހަކަތައްާ ނ ބުއުސްާ

ާާ ބަޖެޓަކީ، މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިއަހަރުާ މިހ ރުާ ހުށަހެޅިފައިވ 2010ާާާާވިދ ޅުވ ޮގތުަގއިާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ބަޖެޓަކީާއަނދަމުންދ ާއަލިފ ންަގނޑަކަށްާއިތުރަށްާޕެޓްރޯލްެއޅުންކަހަލަާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ާާ އަދި ކުރިންާ ފެށުމުެގާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ  2555އަޅުަގނޑުާ

ދ އިރ ަގއިވެސްާތިބީާހަމަާދިވެހިާރައްޔިތުންނޭ.ާދިވެހިާދިދައިެގާހިޔ ވަހިކަންާލިބިފައިާތިބިާދިވެހިާ

ތިބިާ ލިބިފައިާ ޙިމ ޔަތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ތަޢ ރަފްކުރެވުނުާ އަލަށްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ރައްޔިތުންނޭ.ާ

ރައްޔިތުންނެވެ ދ އިރ ެގާާދިވެހިާ އަޅުަގނޑުެގާ ޙައްޤެއްާ ހުރިހ ާ ލިބިެގންވ ާ އެޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ާ.

އަރަންޏެއްާާ އަދިާ މިބަޖެޓުަގއިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިެގންވ ކަމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

އެމީހުންާ އަރަންޏެއްެވސްާ ދަރަންޏެއްވެސްާ ެއއިންާ އޮތްކަމަށްިވޔަސްާ ދަރަންޏެްއާ  2560އޮތެއްކަމަށްވިޔަސްާ

ާ އަޅުަގނޑުާާއޭަގއިާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓެއްކަމަށްާ ޙިއްޞ ވ ންޖެހޭާ

ވ ކަންާާ ޙައްޤުތަކެްއެވސްާ ރައްޔިތުންެގާ ތިބިާ ދ އިރ ަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ

ިވސްނ ލ އި ދ އިރ އަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އ ދެ،ާ ެއބަޖެހޭ.ާ ހަނދ ންކުރަންާ ރުާއަޅުަގނޑުާ
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އަޅުަގނޑުާބަލައިލަންާބޭނުންވަނީާފަނ ވަމުންދ ާފެހެންދޫެގާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާފެހެންދޫއަކީާވަރަށްާާ

 2565ނިކަމެތިާރައްޔިތުންތަކެއްާމިަވުގތުާދިރިއުޅެމުންދ ާރަށެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިބަޖެޓުަގއިާފެހެންދޫެގާ

ހިތ މައ އެ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރެވިފައިނުވ ތީާ އ ދެ،ާާނަންވެސްާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ެއކަންާ ކުާ

ިވސްނުންތަކެއްާ ޕްރޮްގރ މްތަކެއްާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ރަށަކަށްާ އެހެންާ ރައްޔިތުންާ އެރަށުެގާ ފެހެންދޫއަކީާ

ކުރީެގާސަރުކ ރުންެވސްާެގންުގޅުްއވ ފައިވ ާރަށެއް.ާހަމައެފަދައިންާމިސަރުކ ރުންެވސްާެއވިސްނުމ ިއާާ

ެގންުގޅުްއވ  އެޚިޔ ލުތައްާ ރައީސް،ާާއެފިކުރ ިއާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ފައިވ ކަންާ

މިންވަރަކީާާ ނިކަމެތިވެފައިވ ާ ރައްޔިތުންާ ނިކަމެތިާ ފެހެންދޫެގާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ  2570އަޅުަގނޑުާ

ވަނީާާ ސްކޫލްާ ނެތް.ާ ސްކޫލެްއާ އެރަށުަގއިާ ބަންދުކުރެވިފައި.2007ާާާާމިއަދުާ އަހަރުާ ވަނަާ

ކު މިވަނީާ އެހެންާބަންދުކުރެވިފައިާ އެއީާ ދަށުން.ާ ފިކުރުެގާ ސިޔ ސަތ ާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ރީަގއިާ

ެގންުގޅުއްވ ފައިވ ތީ.ާާ ސަރުކ ރުންާ އޭރުެގާ ޚިޔ ލުާ ފިކުރ އިާ ބަދަލުކުރުމުެގާ އެމީހުންާ ރަށަކަށްާ

ކުރީެގާާ ހަމައެކަނިާ ޚިޔ ލަކީާ މިފިކުރ އިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިހ ރާުާާާސަރުކ ރުން އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޚިޔ ލަކީާ މިފިކުރ އިާ ނޫނޭ.ާ ޚިޔ ލެއްާ ފިކުރ އިާ  2575ެގންުގޅުްއވ ފަިއވ ާ

އެްއވެސްާާ ބަޖެޓުަގިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޚިޔ ލެކޭ.ާ ފިކުރ ިއާ ެގންުގޅުްއވ ާ ސަރުކ ރުންވެސްާ މިއޮތްާ

ރަ އެހެންާ ރައްޔިތުންާ ފެހެންދޫެގާ އ ދެ،ާ ރަށެއް،ާ އެހެންާ ރައްޔިތުންާ މިރަށުެގާ ށަކަށްާމިންވަރެއްާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނިފައިނުވ ކަންާ ބެހޭޮގތުންާ ބަދަލުކުރުމ އިާ

ބަލައިލ ނީާތަރައްޤީެގާރޮނުގންާއިތުރަށްާކުރިއަށްދެވެންާނެތިާފަހަތަށްާފިޔަވަޅުތަކެއްާއަޅަންޖެހިފައިވ ާ

ރައްޔިތުންނ އި ފުޅަދޫެގާ ބެހޭޮގތުން.ާ ރައްޔިތުންނ އިާ ދަންނަވ ލަންާފުޅަދޫެގާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ ާ2580 

ެއމް.ޑީ.ޕީެގާާ ބައެކެވެ.ާ ތިބިާ ބަންދުވެފައިާ ޖަލެްއަގއިާ ރައްޔިތުންނަކީާ ތިބިާ ފުޅަދޫަގއިާ ބޭނުންވަނީާ

ބޭތިއްބުމުެގާާ ރައްޔިތުންާ ރަށުާ ބަންދުަގއިާ ރަށުާ އެބަހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ސިޔ ސަތުެގާ ސަރުކ ރުެގާ

އެތަންމި ރަށުންނެރެާ އެމީހުންާ އ ދެ،ާބަދަލުަގއިާ ޤ އިމްކޮށްދިނުން.ާ ނިޒ މުާ ދަތުރުކުރުމުެގާ ތަނަށްާ

ދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މެއްވެސްާމިހިސ ބުަގއިާޤ އިމްކުރެވިފައިާއަދިާމިއަދ ާހަމައަށްާނުވ ތީެވާއަޅުަގނޑުާ

 2585ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަދިާއެފަދަާނިޒ މެްއާޤ އިމްކުރެުވންާނަމަވެސްާފެހެންދޫެގާރަްއޔިތުންނަށްާ

ލ  އެކަންާއެްއވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މަންފ ެއްއކުރ ނެކަމަކަށްާ ބައެއްާ

ފަޅުންާާ އެރަށުެގާ ނުކުމެެގންާ އެރަށުންާ ރައްޔިތުންާ ފެހެންދޫެގާ ސަބަބަކީާ ިމއުޅޭާ ޤަބޫލުނުކުރެވިެގންާ

ޤ އިމްކު މިހ ތަނަށްާ އަދިާ ވަދެވޭނެޮގތެއްާ ފަޅަށްާ އެރަށަށްާ ދެވޭނެޮގތެއްާ ރެވިފައިނުވ ތީވެ.ާާނުކުމެެގންާ

ކުރީެގާސަރުކ ރުންވެސްާފެހެންދޫެގާރައްޔިތުން،ާމަޢ ފްކުރަްއވ ތިާފެހެންދޫއޭާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވުނީާ

ހުވަފެންތަކެްއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފުޅަދޫެގާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރީެގާ ރައްޔިތުން.ާ ފުޅަދޫެގާ  2590އޮޅުމަކުން.ާ
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ެގންޮގސްފަިއވަނީ.ާާ ނިމ2008ާާުދައްކަމުންާ ބަނދަރެއްާވަނައަހަރުާ ފުޅަދޫަގއިާ ކުރިންާ މުެގާ

ވަޢުދުވެާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އޭރުެގާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރީެގާ ހައްދަވައިދެއްވ ނެކަމަށްާ

މިކަންާ މިހ ތަނަށްވެސްާ އަދިާ ހިނގ ފަެއްއނުވޭ.ާ މިކަމެއްާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ވިދ ޅުވެފައިޭވ.ާ

ރަށުެގާބަނދަރ ާބެހޭޮގތުންާއެއްެވސްާކަމެްއާާކުރިއަށްދ ޮގތްާިމވަނީާނުވެފަިއ.ާއ ދެ،ާއެހެންކަމުންާމި

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ ބަނދަރ އިާ ފުޅަދޫެގާ ހިމެނިފައިނުވ ތީާ  2595ބަޖެޓުަގއިާ

އިނެގންާާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަމެއްާ އޮތްކަމަށްވ ނަމަާ ކުރެވޭނެޮގތެއްާ މިކަންާ ނުހިމެނިާ މިބަޖެޓުަގއިާ

ބަޖެޓަށްާވޯޓަށްާއެހުމުެގ ވ ހަކަ.ާާބޭނުންވޭާ ބޭނުންވ ާ މިކަންތައްތައްާސ ފުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ާކުރިންާ

ވ ހަކަާާ ދެކޭާ ައޅުަގނޑުާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވ ނެކަމަށްާ މިކަންތައްތަކ އިމެދުާ ކޮމިޓީންެވސްާ އަދިާ

ފެންފަށަލާަާ ތަޣައްޔަރުވެާ ފެންާ އޮތީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ކަމުނުދ ކަމަށްާާާޯގސްވެފަިއވ  ދިރިއުޅެންާ މީހުންވެސްާ ދުނިޔޭެގާ ތިންވަނަާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ  2600ޮގއިދޫެގާ

މިބަޖެޓުަގިއާާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ ބެހޮޭގތުންާ ނިޒ މ ާ ނަރުދަމ ާ ޮގއިދޫެގާ ވިދ ޅުވެފަިއވ ާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ

އްދ ެގާާވަނަާމ 23ާާހިމެނިފައިނުވ ހިނދުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ކަމެއްާާ އެްއެވސްާ މިކަމ ބެހޭާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލ ޒިމްކުރ ކަމެކޭ.ާ ދަޢުލަތަށްާ ދަށުންާ ެގާ )ޅ(ާ

ާެއކަމ ާވަރަށްާބޮޑަށްާހިތ މަކުރަމޭ.ާގޮއިދޫެގާރަްއޔިތުންނަކީާމިބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިނުވ ތީާއަޅުަގނޑު

ބައެްއކަމަށް ސަޕޯޓްކުރ ާ އެްމ.ޑީ.ޕީއަށްާ ތ އީދުކުރ ާ އެްއވެސްާާއެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ މިކަމަށްާ  2605ވީހިނދުވެސްާ

މިންވަރެއް އެްއވެސްާ މިބަޖެޓުަގއިާ ކުރެވިފައިނުވ ކަންާ އަާާމަސައްކަތެްއާ ާާޅުަގނޑުާހިމެނިފައިނުވ ކަންާ

ޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިމަސައްކަތްާވީާއެންމެާާވަރަށްާހިތ މައ ިއއެކުާފ ހަަގކުރަމުން،ާއަ

އަ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ ފުރުޞަތެްއަގއިާ ޙައްޤުތަކެްއވެސްާާއަވަސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދ އިރ ެގާ ޅުަގނޑުމެންާ

ާމިބަޖެޓުަގއިާވ ނެއޭ.ާއެހެންކަަމށްވ އިރުާއެރަްއޔިތުންެގ...ާާ

ާ2610 

އަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ުގޅިެގންާ ެގއްލުމ އިާ ކޯރަމްާ ދ އިރ ގެާއ ދެ،ާ ތުޅ ދޫާ މިހ ރު.ާ މިޖެހީާ ރަނަގބީލުާ ކޯރަމްާ ާާާ

ާހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވުންާއެދެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ 

ާ

އަާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދެންާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޒަމ ނުއްސުރެާޝުކުރިއްޔ ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާޅުަގނޑުާ

ާާާާާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:  2615ތުޅ ދޫެގާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާާޒުވ ނުންނަށްާޒިންމ ދ ރުކަންާކުޑަޮގތަކަށްާއިޙުމ ލުވެވިފައިވ 

ރަށެއް.ާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަާ ބަޔަކުާ ލޯބިކުރ ާ ތަޢުލީމަށްާ ކުރިއްސުރެވެސްާ ވަރަށްާ ތުޅ ދޫއަކީާ ބޭނުންވޭ.ާ

މައްސަލަ.ާ ރަށްިގރުމުެގާ މައްސަލައަކީާ އެންމެބޮޑުާ ދިމ ވެފައިވ ާ މިވަުގތުާ ތުޅ ދޫއަށްާ ހަމައެފަދައިންާ
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ދިމ ވެާ މައްސަލަާ ދަންނަވ ލަންާރަށްިގރުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ މިންވަރުވެސްާ ރަށްިގރ ފަިއވ ާ އުޅޭއިރުާ ެގންާ

ާާ ދިމަދިމ އިން ބޮޑަށްާރަށްިގރ ފައިާއެބަވ400ާާޭބޭނުންވޭ.ާބައެއްާ ާާފޫޓަށްވުރެާ އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުވެސްާާ.

ތުޅ ދޫާ ދަށުންާ ޕީެގާ ތިންާ ނުވަތަާ ދަށުންާ ޕްރޮްގރ މްެގާ ޕ ޓްނަރޝިޕްާ ޕަބްލިކްާ ޕީ.ޕީާ  2620ޤަބޫލުކުރަންާ

ނުފެށުނެއްކަމަކުާާބިންހި މިއަހަރުާ ުއންމީދުކުރަންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ފެށޭނެކަމަށްާ މަޝްރޫޢުާ އްކުމުެގާ

މިހ ރުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ޔަޤީންކަންާ ފެށޭނެކަމުެގާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ އަންނައަހަރުާ ހަމަގައިމުވެސްާ

ކުމަކުންާއަދިާތުޅ ދޫެގާސަރުކ ރުންާއަރުްއވ ފަިއވ ތީާއެވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާބިންހިއް

ޒުވ ނުންނަށްާބޭނުންވ ާހުރިހ ކަމެއްާކޮށްދެވުނީކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާބަނދަރުާހެދުމ ާާ

ހެދުމަކީާ ބަނދަރުާ ހަމައެފަދައިންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ  2625މިކަންތައްތަްއވެސްާ

އަ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ތުޅ ދާޫާކުޑަކަެމއްކަމަކަށްާ ހެދެންޖެހޭނީާ ހެދޭއިރުާ ބަނދަރުާ ދިާ

އެހެންާ ރ އްޖޭެގާ ސަބަބަކީާ އެއީާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޒިންމ ވ ޮގތަށްކަަމށްާ ރައްޔިތުންާ

ރަށްރަށުަގއިާބަނދަރުާހެދިފަިއވަނީާއަދިާބިންހިްއކަވ ފައިވަނީާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންކަމަށްވ ހިނދުަގއިާާ

ތަާބިންހިއްކުުމެގާމަޝްރޫޢުާހިންގ ފައިާެއކަމަށްާތުޅ ދޫާރައްޔިތުންާާތުޅ ދޫަގއިާބަނދަރެްއާހެދިާނުވަ

ނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްާ ެއއްޮގތަކަށްވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ބޭއްވުަމކީާ ެއކަންާ  2630ޒިންމ ވ ންޖެހޭޮގތަށްާ

ހެދުމުެގާ ބަނދަރުާ ބިންހިންކުމ އިާ ތުޅ ދޫެގާ ދަށުންާ ޕީެގާ ތިންާ ދަށުންާ ޕީ.ޕީ.ޕީަީެގާ އެހެންކަމުންާ

ާާ ބޭނުންވ ާމަޝްރޫޢު އެނެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ރަނަގޅަންާ ވަރަށްާ އޮތްޮގތްާ މިކަންާ ކުރިއަށްދ އިރުާ

ވ ހަކައ އިާެއކަންތައްތައްާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިވެސްާައޅުަގނޑުާސ ފުކުރަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާާ

ނިާހިމެނިފައިވ ާާދަންނަވ ލަން.ާބަޖެޓްަގއިާެއއްެވސްާފައިސ ެއއްާހިމެނިފައެްއާނެތް.ާތުޅ ދޫއަށްާހަމައެކަ

ާާ އެިމސްކަތަކަށ5ާާާާްފައިސ ައކީ މިސްކިތަށް.ާ ހުރިާ އަޅ ފައިާ މ ކުރިންސުރެންާ އެއީާ ރުފިޔ .ާ  2635ލައްކަާ

ާާ މި އެފައިސ އަކީ.ާ ފައިސ އެއްާ ދޭންޖެހޭާ ފަރ ތަންާ ފިޔަަވިއ5ާާާއެމަސައްކަތްކުރިާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަާ

ހިމެނި ެއްއޗެއްާ އެއްވެސްާ ރަށަކަށްާ ެއއްެވސްާ ދ އިރ ެގާ ތަރައްޤީއ ިއާާއަޅުަގނޑުެގާ ނެތޭ.ާ ފައެއްާ

ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ހިމެނިފައިނުވ ާ ކަެމއްާ އެްއވެސްާ ބަލ ިއރުާ ތަރައްޤީއަށްާ ޢުމްރ ނީާ

ތުޅ ދޫ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ސްކޫލުެގާ ތުޅ ދޫާ ހަމައެފަދައިންާ އ ދެ،ާ

ރައްޔިތު ތުޅ ދޫާ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ ބަޔަކުާކުރީަގއިވެސްާ ލޯބިކުރ ާ ތަޢުލީމަށްާ ވަރަށްާ  2640ންނަކީާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ފައިާ ދަންނަވ ލެިވއްޖެ.ާ އަޅުަގނޑުާ ރަށެއްކަމަށްާ ދިރިއުޅެމުންދ ާ

މިއަހަރުާާ ބަޖެޓްާ ސްކޫލްެގާ ތުޅ ދޫާ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވ ތ7ާާާާީބޭނުންވަނީާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާ ފިނޭންސްާ އިޢްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާާއެކަމަށްޓަކައިާ ޝުކުރުދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރަށްާ

ތައްޔ ރުކުރުމުަގިއާާ ބަޖެޓްާ ސްކޫލުންާ ތުޅ ދޫާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އެއަށްފަހުަގއިާ
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ާާ އެީއ 2008ާާާާވޭތުވެދިޔަާތިންއަހަރު،ާ 2009ާާާާވަނަާއަހަރު  2645ަވނަާއަހަރަށ2010ާާާްވަނަާއަހަރުާއަދި

ސްކޫ ތުޅ ދޫާ ބަޖެޓަށްވެސްާ ބަޖެޓްާލަފ ކުރ ާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ޢިމ ރ ތެއްާ ބުރީެގާ ތިންާ ވަނީާ ލުންާ

މިފައިސ ާ ބަޖެޓުަގިއާ އަހަރެއްެގާ އެްއވެސްާ މިއިންާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ހުށަހަޅ ފައޭ.ާ ހުށަހެޅިއިރުާ

ހިމެނިފައެއްނުވެއޭ.ާމިކަންތައްތައްާމިވ ޮގތެއްެވސްާއަޅުަގނޑުާސ ފުކުރަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ރޫމްތަކުެގާދަންނަވ ލަން. ކްލ ސްާ ސްކޫލްެގާ ތުޅ ދޫާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ހިންަގންޖެހިފައިވ ާާ ލައިބްރަރީާ ރޫމްއެްއަގއިާ ކްލ ސްާ ވ ހަކަ.ާ އިޙްސ ސްކުރަމުންދ ާ އެމީހުންާ  2650ދަތިކަންާ

މިކަންތައްތަ މިހެންާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ހިންަގންޖެހިފައިވ ާ ލެބޯޓްރީާ ރޫމްެއއްަގިއާ ކްލ ސްާ ްއާާވ ހަކަ.ާ

މިއަހަރުެގާާ ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ އިޙްސ ސްކުރަމުންދ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ދަތިކަންާ ކްލ ސްރޫމްެގާ ހުރުމުންާ

ތުޅ ދޫާ ވިދ ޅުވެފަިއވޭާ ވަޑައިެގންާ ތުޅ ދޫއަށްާ އިޢްޒަތްތެރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ހިސ ބުަގއިާ މެދެއްހ ާ

ވ  ބަދަލުކޮށްދެއްވ ނެާ ސްކޫލަކަށްާ ހިންގ ާ ދަންފަޅިއަށްާ ެއއްާ އެކަމ ބެހޭާސްކޫލްާ ނަަމވެސް،ާ ހަކަ.ާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިމެނިފައިނުވ ތީވެާ މިބަޖެޓުަގއިާ ފައިސ ެއއްާ  2655އެްއވެސްާ

ވަރަށްާާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ޮގތެްއވެސްާ މިކަންތައްާ އެހެންކަމުންާ ސުވ ލުއުފެދޭ.ާ

ންސްާމިނިސްޓަރަށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާއ ދެ،ާާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކުާއަޅުަގނޑުާއިޢްޒަތްތެރިާފިނޭ

އިތުރުާ ހަމަގައިުމެވސްާ ބަދަލުކުރެވޭނީާ ސްކޫލަކަށްާ ކިޔަަވއިދޭާ ދަންފަޅިއަށްާ އެއްާ ސްކޫލްާ ތުޅ ދޫާ

ކްލ ސްރޫމްތަކެއްާލިބިެގން.ާިއތުރުާކްލ ސްާރޫމްތަކެއްާނުލިބިާމިކަންާކުރެވޭނެކަމަކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާާ

އެހެ ލިބޭނާެާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ބަޖެޓަށްާ ސްކޫލްެގާ ތުޅ ދޫާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިފައިސ ާ  2660ންކަމުން،ާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޖަްއސަވައިދެްއވުމަކީާ ޮގތެއްާ ކޮންމެވެސްާ

ދެނާްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެދުމެއްކަމުަގއިާ އެދޭާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުެގާ ފިނޭންސްާ އިޢްޒަތްތެރިާ

ދަން ދަންނަވ ލަންާއަޅުަގނޑުާ މިނިސްޓަރަށްާ ފިނޭންސްާ އިޢްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ނަވ ލަންާ

ވަނަާއަހަރުާބަޖެޓަކީާކުރީާއަހަރުތަކަށްުވރެާބުރަާބަރުބަަޮޑުާބަޖެޓެކޭ.ާއަޅުަގނޑ2010ާާާާުބޭނުންވަނީ،ާާ

މަޖިލީހު ރައްޔިތުންެގާ ވިސްނ ލ އިރުާ ތިންބ ރަށްާ ދަޢުލަތުެގާ ބަލައިލ އިރުާ ބ ރަށްާ ތިންާ  2665ެގާދަޢުލަތުެގާ

ބ ރުތަކުެގާާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ޢަދުލުއިންޞ ފްާ ހަމައެފަދައިންާ ކުޑަކުރެވިފައި.ާ މިވަނީާ މުސ ރަތައްާ

ސިޔ ސީާާ ސަރުކ ރުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކުޑަކުރެވިފައި.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިވަނީާ މުސ ރަތައްވެސްާ

ކަަމކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާާމަޤ މުތަކުަގއިާތިއްބެވިާބޭފުޅުންެގާމުސ ރަތަކަށްާމ ބޮޑުާބަދަލެއްާައއިސްފަިއވ 

މިވަނީާ ފައިސ ާ ދޭންޖެހޭާ އުޖޫރައަށްާ މުސ ރައ ިއާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭޮގތަކީާ ެއކަންާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ

ސިވިލްސަރވިސްާާ އ ދެ،ާ އިތުރުކުރެވިފައި.ާ އިންތިހ އަށްާ ނިހ ޔަތަށްާ ބަޖެޓުަގއިާ  2670ދަޢުލަތުެގާ

ކުރެވިފަިއވީކަމެްއކަމަކުާމިބަޖެޓުަގިއާާކޮމިޝަންއ ިއާސިވިލްސަރިވސްެގާުމވަްއޒަފުންެގާމުސ ރަތައްާކުޑަ
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ފ ހަަގކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ބޮޑުކަންާ އިންތިހ އަށްާ ބައިާ ކަނޑައަޅ ފަިއވ ާ ދޭންާ އުޖޫރައަށްާ މުސ ރައ އިާ

މިމުސ ރާަާ ދަށްކުރެވިެގންދ އިރުާ ބޮޑުތަންާ ވަރަށްާ މުސ ރަވެސްާ މުޢައްސަސ ތަކުެގާ މިނިވަންާ އ ދެ،ާ

މި ކީްއވެބ ަވއޭާ މިދިޔައީާ ސުވ ލެއް.ާާބޮޑުެވެގންާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގެވސްާ އީާ

ދެންާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެވސްާ ބޭނުންވ ާ ޖަވ ބުާ ައޅުަގނޑުާ  2675މިސުވ ލުތަކަށްާ

ވަނ2008ާާާާައަޅުަގނޑުާބަލައިލަންާބޭނުންަވނީާބޭރުެގާދަރަންޏ އިާބެހޭޮގތުން.ާއިޢްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ދަރަ ބޭރުެގާ ާާއަހަރުާ ޖުމްލަ 471.7ާާާާނީެގާ ހަމައެފަދައިން އެބައަރ .ާ ޑޮލަރަށްާ ވަނ2009ާާާާަމިލިއަންާ

ާާ މިލިއަންާޑޮލަރަށްާއެބައަރ .ާެއއްާއަހަރުންާއަނެއްާއަހަރަށްާމިދަނީާމައްޗަށް.ާހަމ568.9ާާާައަހަރު

ާާ 2010ާާާާއެޮގތަށް ބަލައިލ އިރު އަހަރަށްާ އަރ އިރ633.9ާާާާުވަނަާ ދަރަނިާ ބޭރުެގާ ޑޮލަރަށްާ މިލިއަންާ

ދެކެން.ާާމިދަ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެހޭކަމަށްާ ހިންަގންާ ރ ވ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޮގތްތަކެއްާ މިދެއްކޭނެާ  2680ރަނިާ

ރ ވ ފަިއާާ ޮގތްތަކެްއާ ކުޑަކުރެވޭނެާ މިދަރަނިާ މިބަޖެޓުަގިއާ މިނިސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ އެހެންކަމުންާ

ނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދައްކައިދޭންޖެހޭނެކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދެކޭާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާދަން

ާާ ބޮލަކަށ2010ާާާްމިހ ރު ދ ކަމަށްވަންޏ ާ މިދ ޮގތަށްާ ނިސްބަތްާ މިދަރަނީެގާ ބަލ އިރުާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ދަންނަވ ލަނ2100ާާާް ައޅުަގނޑުާ އެވ ހަކަާ ދައްކ ތީާ ހިސ ބުތަކުންާ އަޅުަގނޑުެގާ ޖެހޭކަމަށްާ ޑޮލަރުާ

އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑުވުމަކީާ ބޮޑުވ ާ ދަރަނިާ ބޭރުެގާ ހަމަާ ކަންތަްއާާާާބޭނުންވޭ.ާ ދިވެހިންވެސްާ  2685ހުރިހ ާ

ބޮޑުވ ންޖެހޭާސަބަބެއްކަމަށްާައޅުަގނޑުާދެކޭާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާސަބަބަކީާމިދަރަންޏަކީާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެއްޗަކަށްވ އިރުާ ދަްއކަންޖެހޭާ ހިސ ބަކުންާ ކޮންމެވެސްާ ދުވަހަކުންާ ކޮންމެވެސްާ

ާޮގތުަގއިާދުނިޔެައށްާއައިސްާއެމީހުންާދުނިޔެާނިމިދ ތަނާްާދަރިންނ އިާދަރިންެގާދަރިންާދަރަނިވެރިންެގ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެއީާއެންެމާހިތްހަމަޖެހޭކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުނުކުރެވޭތީާއެވ ހަކަާައޅުަގނޑުާާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ރިޒަރްވެގާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އ ދެ،ާ  2690ދަންނަވ ލަން.ާ

މިއީ.ާޤަބޫލުކުރ ޮގތު ނޫންާ ވ ހަކައެއްާ މުހިންމުާ ދެއްކުންާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ަގއިާ

ްގރޮަަސްާރިޒަރވްެއްއެގާވ ހަކަ.ާްގރޮސްާރިޒަރވްއަކީާބަޔަކުާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތުަގއިާައމ ނ ތެއްެގާާ

މެހެންާބޭނުނާްާޮގތުަގއިާބަހައްޓ ފައިާހުންނަާފައިސ ތަކެއްާވ ހަކަ.ާމިފަިއސ ތަކުެގާވ ހަކަދެްއކުމަކީާކޮން

ރިޒަރްވެގާާ ނެޓްާ ބަލ ށޭާ ދައްކަމ ހިނގ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މުހިންމުކަމެއްކަމަކަށްާ

 2695ވ ހަކަ.ާެއއީއޭާައޅުަގނޑުމެންެގާޙަޤީޤީާރިޒަރވްއަކީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާމީަގއިާްގރޮސްާރިޒަރްވެގާާ

ްގރޮާ އެބައޮތް.ާ ބުނެދެއްވ ފައިާ ތަފްސީލްކޮށްާ ވަރަށްާ ާާވ ހަކަާ ބަލ އިރު ރިޒަރްވއަށްާ ވަނ2008ާާާާަސްާ

ާާ ޮގތުަގިއ ރިޒަރްވެގާ ްގރޮސްާ ރަސްމީާ ނިމުނުއިރުާ ހުރިކަމަށ241.3ާާާްއަހަރުާ ޑޮލަރުާ މިލިއަންާ

ާާ ހަމައެފަދައިން އެބަދައްކ .ާ މިހ ރ2009ާާާުާމިހިސ ބުތަކުންާ ހުންނ ނެކަމަށްާ ނިޔަލަށްާ ައހަރުާ ވަނަާ
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ާާ ހ299.1ާާިލަފ ކުރެވެނީ މީެގާ ޑޮލަރުކަމަށްާ އ ދެ،ާާމިލިައންާ އެބަވޭ.ާ ލިޔުްއވ ފައިާ ސ ބުތަކުަގއިާ

ާާ މިވ ޮގތަކީ އިތުރުކުރަްއވ ފައިާ މިހިސ ބުތައްާ ޤަބޫލުކުރަންާ ޑޮލަރުެގ100ާާާާއަޅުަގނޑުެވސްާ  2700މިލިއަންާ

މިލިއަންާޑޮލަރުާވިއްކ ާބޮންޑަކީާައޅުަގނޑުމެންާްގރޮސ100ާާާްބޮންޑުާވިްއކަިއެގން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އިތުރުކު ތެރެއަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުާާރިޒަރްވެގާ އެއްޗެއްކަމަކަށްާ ހިތްހަމަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަންާ

އެްއޗެްއ.ާާ ބަހައްޓ ާ ޮގތުަގއިާ ައމ ނ ތެއްެގާ ބަޔަކުާ ރިޒަރްވއަކީާ ްގރޮސްާ ސަބަބަކީާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

އެޮގތަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާބޮންޞުާވިއްކަިއެގންާހޯދިދ ނެާކިތަންމެާބައިވަރުާފައިސ އެްއެވސް.ާއެީއާާ

 2705ރވްއޭާކިޔަިއެގންާއަޅުަގނޑުމެންާއެެއއްޗެހިާހިފަހައްޓަިއެގންާހިސ ބުތަކެްއަގއިާއެެއއްޗެހިާާްގރޮސްާރިޒަ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަމެއްކަމަކަށްާ މަންފ އެއްާ މ ނައެއްާ މ ބޮޑުާ ދެއްކުމުެގާ ޖަހައިެގންާ

ިވއްކިޔަާ ައސްާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރައީސް،ާ ލަަގންާާއިޢްޒަތްތެރިާ ސްާ

ވިްއކ ލ އިރުާާ އަސްާ ސަބަބަކީާ މިޖެހޭާ ދަންނަަވންާ ނުވިްއކ ށޭާ ލަަގންާ ވިްއކިޔަސްާ އަސްާ ނުވިއްކ ށޭ.ާ

ނޯންނ ނެ.ާާ ޮގތެްއާ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެާ އޭތިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިވ ޮގތަކީާ ިވއްކީމަާ ލަަގންާ

އަޅު އިޤްތިޞ ދަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޤްތިޞ ދުަގއިވެސްާ ފައިސ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ  2710ަގނޑުމެންނަށްާ

ިވސްނަންޖެހޭނެ.ާާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދ އިރ ތަކަށްާ ވަންނަާ ފައިސ ާ އަދިާ ފައިދ ވ ާ

އެދ އިރ ތަކުންާައޅުަގނޑުމެންާޙިއްޞ އ އިާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންވެސްާޭއަގއިާހުންނަާބައިތައްާާ

އަޅުަގނޑުމެ މިީއާ ވިއްކ ލ އިރުާ ދޫކޮށްލ އިރުާ ބޮޑަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާ ންާ

ައޅުަގނޑުާދެކެން.ާއިޢްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިއުޅޭާާ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއްކަުމަގއިާ

ިވއްކ ލެވުނުއިރުާާ ޙިއްޞ ެއއްާ ދިރ ުގެގާ ވ ހަކަ.ާ ވިްއކ ލެވުނުާ ޙިއްޞ އެއްާ ދިރ ުގެގާ  2715ވ ހަކަައކީާ

ސަލ މަތްވެވޭ އެކަމުންާ މިއުޅެނީާ އަދިވެސްާ ވޭތުވެދިޔަާއަޅުަގނޑުމެންނަންާ އ ދެ،ާ ނުވެެގން.ާ ނެޮގތެއްާ

ދެމަަަސްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާކުރީަގިއވެސްާއިޢްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާދިރ ުގާޙިްއޞ ާާ

%ާ ައުގެގާ ަގތްާ ޙިްއޞ ާ މިވަނީާ ފަރ ތުންާ އޮތ50ާާާާްަގތްާ ކުރިއަށްާ އެހެންކަމުންާ ކަވަރކޮށްފައި.ާ

މި ބަޖެޓަށްާ މިދަޢުލަތުެގާ ކުޑަވެެގންދ ނެ.ާާއަހަރުތަކުަގއިާ މ ބޮޑުތަންވެސްާ ޑިވިޑެންޓްާ ލިބޭާ

ދެއްކިވަރަށްވުރެންާ% އަހަރުާ ކުރީާ މިއޮތީާ ބަލައިލ އިރުާ ތެރެއަށްާ އަދަދެއ14ާާާްދެމަސްދުވަހުެގާ  2720ކުޑަާ

14ާާާާދައްކ ފައި.ާއެހެންކަމުންާމިާ% މަސްދުވަހުންާދަޢުލަތުެގާބަޖެޓަންާޑިިވޑެންޓުެގ2ާާާާކުޑަާއަދަދެއް

އަަަދަދު ދެްއކިާ އަހަރުތަކުަގއިާޮގތުަގއިާ މިއޮތްާ ކުރިއަށްާ ދެންާ އޮތްއިރުަގިއާ މަދުވެފައި.ާ މިއޮތީާ ާ

ިމދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ލަފ ކުރެވޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ މަދުވެެގންދ ނެކަމަށްާ ބޮޑުތަންާ ވަރަށްާ މިއަދަދުާ

ބާޭާއަސްާިވއްކިޔަސްާލަަގންާވިްއކަިއެގންނުވ ނެޭއ.ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާފައިދ އ އިާމަންފ އ އިާލ ބަާލި

 2725ދ އިރ ތަކުންާައޅުަގނޑުމެންާޙިއްޞ ެއއްާވިްއކ ލުމަކީާއެންމެާރަނަގޅުާއެންމެާބުއްދިވެރިާޮގތްކަމަކަށްާ
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ބިސްތަކެްއާާ އެހުރިހ ާ އެއްދުވަހުންާ ކުކުޅުވެސްާ ރަންބިސްއަޅ ާ އެއީާ ނުފެންނަން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުމެ އުޅެފިްއޔ ާ ހޯދަންާ ފައިދ ެއއްާ ަވުގތީާ ހަދަިއެގންާ އޭަގއިާާނަަގންއުޅެންާ އޮންނ ނީާ ންނަންާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ރައީސް،ާ އިޢްޒަތްތެރިާ ކުރިަމތިލ ންޖެހިފައި.ާ ެގއްލުންތަކަކ އިާ ބޮޑެތިާ

ބިމުެގާާ ވ ހަކަ.ާ ކުލީެގާ ބިމުެގާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރަކުާ އިޢްޒަތްތެރިާ ކުރީަގިއވެސްާ ބޭނުންވަނީާ

މި އަޅުަގނޑުވެސްާ ވ ހަކަދައްކ ލ އިރުާ ފެންނަށާްާކުލީެގާ އެތަންާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ބަލައިލިއިރުާ  2730ބަޖެޓްާ

މިވ ހަކަާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުެގވެސްާ އުފެދިފަިއ.ާ މިއޮތީާ އެސުވ ލުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނެތުމުންާ

ބިމުގެާ ދޫކުރ ާ ކަންކަމަށްާ އެހެނިހެންާ ވިޔަފ ރިކުރުމަށ ިއާ އ ދެ،ާ މިސަބަބަށްޓަކައި.ާ ނޯޓުކޮށްލެވިފައިާ

ޮގތުގަާ ކުލީެގާ ބިމުެގާ ާާކުލި.ާ އ މްދަނީ ލިބޭާ 2009ާާާާއިާސަރުކ ރަށްާ ައޅ ބަލ ިއރު އަހަރ ާ 2010ާާވަނަާ

% އަހަަަރަށްާ 25ާާާާވަނަާ މިއޮންނަނީ. ލަފ ކުރައްވ ފައިާ %2010ާާމަދުވ ނެކަމަށްާ އަހަރުާ 25ާާވަނަާ

ާާ  2735ވަނަާައހަރުެގާބިމުެގާކުލީެގާއ މްދަނީާތިލަފުށީާބިމުެގާކުލީެގާޮގތުަގއިާލިބުނ2009ާާާުމަދުވ އިރުަގއި

ާާމިލިއަނ14.6ާާް ނަމަވެސް، ހިމެނިފައިވ ނެއޭ.ާ ރުފިޔ ާ ފެށިެގނ2009ާާާްާ މެއިމަހުންާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ކޯޕަރޭޝަނަށްާ ތިލަފުށިާ ކޯޕަރޭޝަނަށްކަމަށްވ ހިނދުާ ތިލަފުށިާ ނަަގުމންދަނީާ ކުލިާ ބިމުެގާ ތިލަފުށީެގާ

އެއްެވސްާާ އޭެގާ ކޮންތ ކަށްތޯާ ދަނީާ ފައިދ ާ އޭެގާ ކޮންތ ކަށްތޯާ ވަންނަނީާ ފައިސ ާ މިލިބޭާ

ޓެްއވެސްާސަރުކ ރުެގާނުވަތަާދަޢުލަތުެގާބަޖެޓަށްާވަދޭތޯާނުވަދޭތޯާމިއިންާއެއްެވސްާކަމެްއާާޑިިވޑެން

މިވ ހަކަާާ ސުވ ލުއުފެދޭތީާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނެތުމ އެކުާ އެނެގންާ  2740މިބަޖެޓުންާ

ސަރު ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ކ ރުެގާާއަޅުަގނޑުާ

ދަންނަވ ލ ިއރުާާ މިވ ހަކަތައްާ ވ ހަކަ.ާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ކުރަންާ ުވޒ ރ ތަކުންާ ބައެއްާ

މިނިސްޓްރީއ ިއާާ ފިނޭންސްާ މަސައްކަތްކުރ ނީާ ދަންނަވ ލެވޭތޯާ އެްއޗެއްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ

މިނިސްޓްރީަގއިާާ ފިނޭންސްާ އ ދެ،ާ ކުރ2010ާާަބެހޭޮގތުން.ާ އަހަރުާ ހަމަޖެހިފައިވ ާވަނަާ ންާ

 2745މަސައްކަތްތަކުެގާތެރޭަގއިާއެންމެާފުރަތަމަާ)ހ(ާަގއިާލިޔުއްވ ފައިާމިއޮންނަނީާރ އްޖޭެގާިއޤްތިޞ ދީާ

ޙ ލަތުާރަނަގޅުކޮށްާދެމެހެއްޓޭނެާޙ ލަތެއްަގއިާއިޤްތިޞ ދުާކުރިއަރުވ ނެާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާިމކަމަށްޓަކައިާާ

ފޮތުަުގައި ބަޖެޓްާ މަސަްއކަތެއްާ އެްއވެސްާ ކުރ ނެާާާކުރ ނެާ މިކަންތައްތައްާ އަދިާ ހިމެނިފައިނުވ ތީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތަށްއަރ ާ ތަފްސީލެްއާއެްއޗެއްާއެނެގންާނެތުމުންާއަޅުަގނޑުާ އެްއވެސްާ ޮގތެްއެގާ

ކޮންކަހަލަާ ކުރިއަރުވަންާ ކިހިނެއްބ އޭާ ކުރިއަރުވ ނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ ވ ނީ.ާ ކިހިނެއްބ ވައޭާ އިޤްތިޞ ދުާ

ކުާ ކުރ ނީ.ާ އެްއޗެހިާާމަސައްކަތެއްތޯާ މަސައްކަތްތަކ ިއާ ކުރެވެންހުރިާ މަސައްކަތްތަކ އިާ  2750ރ ނެާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ލިޔަންޖެހޭކަމަށްާ ބަޔ ންކުރަންޖެހޭކަމަށްާ ފޮތުަގިއާ މިބަޖެޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިޤްތިޞ ދުާ ދެމެހެއްޓެނިިވޮގތެްއަގިއާ ރަނަގޅުކޮށްާ ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ރ އްޖޭެގާ ހަމައެކަނިާ



103 

 

ށްާލިޔުްއވަިއެގންާއަޅުަގނޑަކަށްާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަޤްޞަދުާޙ ސިލްވެދ ނެކަމަކަށްާކުރިއެރުންކަމަ

އެބަހުރި.ާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ދައްކަންހުރިާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ާާ ައޅ15ާާުއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާހަމަާވަުގތުާމިލިބެނީާެއންމެ  2755ަގނޑުެގާާމިނިޓްކަމަށްވ ތީާ

ބޭނުންވޭާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިާ ކުރިންާ ކުރުކޮށްލުމުެގާ ކުރުކޮށްލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ

މިބަޖެޓުނާްާ ޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިތަކ އިާބެހޭޮގތުން.ާޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިތަކަށްާވަަަރަށްާބޮޑުެއއްޗެއްާ

ވަނީާޔުޓިލިޓީސްާކުންފުނިތަކަކީާހަަމާދޭޮގތަށްާހަމަޖައްސަވ ފައިވ ތީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

ވިޔަފ ރިާއުޞޫލުންާހިންގ ާކުންފުނިތަކެކޭ.ާއެހެންކަމުންާއެބޭފުޅުންވެސްާޖެހޭނީާހަމަާޕްރޮޕޯސަލްއެްއާާ

ނަންގަވަިއެގންނޭާާ ލޯނުާ ހުށަހަޅުއްަވއިެގންާ ބޭންކުތަކަށްާ ކޮމަރޝަލްާ ބޭންކުތަކަށްާ  2760ހައްދަވަިއެގންާ

ާާ ދަޢުލަތުެގ ހަމަާ ވިޔަފ ރިކުރަންދިނުމަކީާވިޔަފ ރިކުރަން.ާ އެމީހުންާ ކެޕިޓަލެއްާ ބޮޑުސިންގ ހ ާ ބަޖެޓުންާ

އެންމެާރަނަގޅުާއިންސ ފުވެރިާޮގތްކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެމޭ.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާނުދެކޭާސަބަބަކީާ

ާއެމީހުންނަކީވެސްާވިޔަފ ރީަގއިާވ ދަވެރިާވިޔަފ ރިއެއްާކުރަންާތިއްބެވިާބަޔަކަށްވ ހިނދުަގއިާޔުޓިލިޓީސް

ކުންފުނިތަކުންވެސްާމިދެންނެިވޮގތަންާކޮމަރޝަލްާބޭންކުންާލޯނުާނަންަގަވއިެގންާއިންޓްރެސްޓްވެސްާާ

 2765އެބޭފުޅުންވެސްާދައްކަވަިއެގންާކުރިއަށްާަވޑަިއަގތުމޭާޭއެގާއެންމެާއިންސ ފުވެރިާރަނަގޅުޮގތެްއކަމަށްާ

ހައްދަވަންޖެހޭނެ އެބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންކަމުންާ ފެންނަނީ.ާ ބަޖެޓުނާްާއަޅުަގނޑަށްާ ދަޢުލަތުެގާ ޮގތަކީާ ާ

ޕްރޮޕޯސަލްާ ހައްދަވައިެގންާ ޕްރޮޕޯސަލްާ ބޭންކުތަކަށްާ ކޮމަރޝަލްާ ބަދަލުަގއިާ ދެއްވުމުެގާ މިފައިސ ާ

ާހުށަހަޅުއްވަިއެގންާފައިސ ާނަންަގަވިއެގންާވިޔަފ ރިކުރެްއވުމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާއިޢްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

 2770ާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދަޢުލަތުެގާބަޖެޓަކީާެއކަށީެގންވ 2010ާާޢްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާޝުކުރިއްޔ ާއިާއިރ ެގާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދާ 

ޤަބޫލުކުރަން.ާާމެންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާ އަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓެްއކަމުަގއިާ ތަްއޔ ރުކުރަްއވ ފަިއވ ާ ާރަނަގޅުފެންވަރެއްަގއިާ

އަާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިނިސްޓަރަށްާ ފިނޭންސްާ ކޮށްދެއްވ ފަިއވ ާާއެހެންކަމ އެކުާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ ވަރަށްާ ޅުަގނޑުާ

ފ ހަަގކޮށްލަންާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިބަޖެޓުަގއިާ ހަމައެއ ިއއެކުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ މަސައްކަތަށްޓަކައިާ

ކަނޑައެޅިފަިއވޭ.ާހަމައެއ ިއއެކ17.3ާާާާުބޭނުންވ ާކަންތައްތަކަކީާސިްއޚީާދ އިރ އަށްާމުޅިާބަޖެޓުެގާ%

ދ އިރ  %ތަޢުލީމީާ %14.2ާާއަށްާ ޚަރަދުތަކަށްާ އިދ ރީާ ސަރުކ ރުެގާ  16.3ާާ2775ކަނޑަެއޅިފަިއވޭ.ާ

% ކަނޑައެޅިފަިއވަނީާ ދަނޑުވެރިކަމަށްާ މަސްެވރިކަމ އިާ ހަމައެހެންމ1ާެާކަނޑައެޅިފަިއވ އިރުާ ާ.

% ތަރައްޤީއަށްާ %41ާާއިޖްތިމ ޢީާ އަދ ކުރުމަށްާ ދަރަނިާ މިބަޖެޓުަގއ18ާާާާިކަނޑަެއޅިފަިއވ އިރުާ

ހަމަ ާ%ކަނޑައެޅިފަިއވޭ.ާ ކަންތައްތަކަށްާ ދިފ ޢީާ 4.9ާާއެހެންމެާ ކަނޑައެޅިފަިއވޭ.ާާާ ބަޖެޓުަގއިާ މުޅިާ

ާާ ބިލިއަންާރުފިޔ ާކަނޑައެޅިފައިވ އިރ1ާާާުހެލްތްާމިނިސްޓްރީެގާބަޖެޓުެގާރިކަރެންޓުާޚަރަދުެގާޮގތުަގއި
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ޮގތުަގިއާާ ޚަރަދުެގާ އަޅުަގނޑ39ާާާާުކެޕިޓަލްާ ކަނޑަެއޅިފަިއވޭ.ާ މިބަޖެޓުަގއިާ ރުފިޔ ާ  2780މިލިއަންާ

ާާސ ފު ބޭނުންވަނީ ދ އިރ އަށ39ާާާާްކޮށްލަންާ ސިއްޙީާ ހުރިާ މިހ ރުާ ރ އްޖޭަގއިާ ރުފިޔ އަކީާ މިލިއަންާ

އެހެންކަމުން،ާ އަދަދެކެވެ.ާ ކުޑަާ ވަަަރަށްާ ހޯދުމަށްާ ޢިމ ރ ތްތައްާ އިކުއިޕްމެންޓްސްތަކ އިާ ބޭނުންވ ާ

އަޅުަގނ ހޭދަކުރެވިފައި.ާ އަދަދެްއާ މަތީާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ޚަރަދަށްާ ރިކަރެންޓްާ މިއަދުާމީަގއިާ ޑުެމންާ

ވަަަރަށްާާ ޮގތުންާ މެޝިނަރީޒްެގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީވެސްާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ރ އްޖޭަގިއާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ

ކުޅުދުއްފުށީާާ ދ އިރ ާ ހިމެނޭާ ައޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ ހޮސްޕިޓަލުތައް.ާ ހުރިާ  2785ދަށްފެންވަރުަގއިާ

ގ ތްަގނޑަ މެޝިނަރީޒްެއއްާ ހުރިހ ާ ބޭނުންކުރ ާ އެތަނުެގާ އިތުރަށްާހޮސްޕިޓަލަކީވެސްާ ހަލ ކުެވާ ކަށްާ

ހޮސްޕިޓަލުތަކުެގާާ ރީޖަނަލްާ ހަމައެހެންމެާ ތަންތަން.ާ ހުރިާ ޮގސްފައިާ ފެންވަރަށްާ ނެތްާ ޚިދުމަތްދެވެންާ

ބަޖެޓްާާ ހޮސްޕިޓަލުެގާ އަތޮޅުާ ހއާ ތެރޭަގއިާ މިހުށަހެޅުމުެގާ ރުފިޔ އަށ47ާާާާްބަޖެޓުާ މިލިއަންާ

ާާ ރީޖަނަލް ހުރިާ ކުޅުއްދުްއފުށީަގއިާ ާާބޮޑުކުރެވިފައިީވއިރުާ މިވަނީ ލިބިފައިާ ބަޖެޓްާ 34ާާހޮސްޕިޓަލަކަށްާ

ބަޖެޓުވެސްާާ ހޮސްޕިޓަލުެގާ ރީޖަނަލްާ ތިނަދޫެގާ ގދ.ާ ހަމައެހެންމެާ ހުށަހެޅިފައިވަނީ.ާ ރުފިޔ ާ  2790މިލިއަންާ

ހޮސްޕިޓަލުެގ47ާާާާ މިހ ރުވެސްާ މިބަޖެޓަކީާ އެހެންކަމުން،ާ ހުށަހެޅިފައި.ާ އެބައިނދޭާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ންމެާފުރިހަމަޮގތުަގއިާދިނުމަށްޓަކައިާއެކަށީެގންވ ާބަޖެޓެއްާނޫންކަމަށްާޚިދުމަތްތައްާރައްޔިތުންނަށްާއެާ

ާާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަތޮޅުާ ހއ.ަގއިާ ރީޖަނަލް،ާ ހއ.ަގއިާ ހަމައެހެންމެާ ފ ހަަގކުރަން.ާ 47ާާއަޅުަގނޑުާ

ބޮޑުާާ ބޭނުންކުރ ާ މީހުންާ އަތޮޅުެގާ ތިންާ މުޅިާ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީާ ލިބޭއިރުަގިއާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާާހޮސްޕިޓަލަ އެަެކަށީެގންވ 34ާާާކަށްވީހިނދު ހިންުގމަށްާ މިހޮސްޕިޓަލްާ ބަޖެޓަކީާ ރުފިޔ ެގާ  2795މިލިއަންާ

ފ ހަަގކުރަން.ާާ ނޫންކަމުަގއިާ ކުޑަކަމުނ2009ާާާާްބަޖެޓެއްާ ބަޖެޓްާ ލިބިފައިވ ާ އަހަރުވެސްާ ވަނަާ

އަދިާ ސްޕްރިޓ ާ ބެންޑޭޖ ިއ،ާ ސްކޫލަށްދ ޮގތަށްާ ދަރިންާ މިޖެހެނީާ ދ ންާ މީހުންާ ިގނަާ ާާހޮސްޕިޓަލަށްދ ާ

އެހެންާބޭނުންވ ާއިކުއިޕްމަންޓްސްާހިފައިެގންާޮގސްފައިާބޭނުންވ ާޚިދުމަތްތައްާލިބިަގންނަންާމިޖެހެނީ.ާާ

ބޮޑުކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާާ އެްއޮގތަށްާ ހޮސްޕިޓަލުތަކެކޭާ އެހެންާ ބަޖެޓްާ މިހޮސްޕިޓަލުެގާ އެހެންކަމުން،ާ

ތަފ ތު މިބަޖެޓްާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ އުންމީދުކުރަން.ާ ފައިސާ ާާއަޅުަގނޑުެވސްާ ކަންތައްތަކަށްާ  2800އެކިާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ކަނޑައެޅިފަިއވީއިރުާ ޮގތްތަްއާ ދަށުނ23ާާާާްޚަރަދުކުރ ނެާ ެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ސިއްޙީާޚިދުމަތަކީާހަމަހަމަކަމ އެްއކޮށްާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާދޭންާއެކަށައެޅިފަިއވ ާޚިދުަމތެއްކަމަށްާ

އަ މިާ ރ އްޖެތެރޭެގާ ލ ޒިމްކުރ އިރުާ ހޮސްޕިޓަލަށްާޤ ނޫނުާ ހިނަގމުންދ ާ ދ އިރ ަގއިާ ހިމެނޭާ ޅުަގނޑުާ

ބޮޑަށްާ ވަަަރަށްާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީާ ބަޖެޓެްއާ ބޮޑުާ މިއަށްވުރެންާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ މިކަންތައްތައްާ

ތަޢުލީމާީާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ  2805އެދޭކަމެްއކަމުަގއިވެސްާ

%ާ ބަޖެޓ14.2ާާުދ އިރ އަށްާ ތަޢުލީމްދާޭާމުޅިާ ރ އްޖެތެރޭަގއިާ މ ލެއ އިާ ކަނޑަެއޅިފަިއވ އިރުާ ެގާ
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މަރުކަޒުތަކުެގާބަޖެޓްާވަަަރަށްާތަފ ތުާބޮޑުކޮށްާމިބަޖެޓުަގއިާވ ކަންާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެޮގތުންާާ

24ާާއަމީނިއްޔ ާސްކޫލަކީާމިހ ރުާިއތުރުާސްކޫލެްއާއެޅިާބަޖެޓްާކުޑަކުރެވިފަިއވ ާތަނަކަށްވީހިނދުވެސްާާ

ދ އިރ ެގާމިލި ހިމެނޭާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިފައިވ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ ސްކޫލްެގާ އަމީނިއްޔ ާ ރުފިޔ ާ އަންާ

ާާ އެންމެ ލިބިފައިވަނީާ ޖަލ ލުއްދީންާސްކޫލަށްާ ހަމައެއ އިެއއްކޮށ12ާާާާްކުޅުދުއްފުށީެގާ ރުފިޔ .ާ  2810މިލިއަންާ

ާާ މަރުކަޒަށް ާމ ލޭަގއިާހިނގ ާމިލިއަންާރުފިޔ ެގާބަޖެޓެއްާހުށަހެޅިފައިވ އިރ8ާާުހދ.ާއަތޮޅުާތަޢުލީމީާ

ސްކޫލްތަކަށްެވސްާާ ޕްރައިމަރީާ ކުދިާ ބަޖެޓެއ9ާާާްމިލިއަނ 12ާާާާއެންމެާ ރުފިޔ ެގާ މިލިއަންާ

އިދ ރީާާ ހުރިވަރުންާ ދަތިކަންާ ބަޖެޓުެގާ އަހަރުެވސްާ މިހިނގ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ކަނޑައެޅިފަިއވ ކަންާ

ބެލެނިވެރި އެހެނިހެންާސ މ ނުާ ލިޔެކިއުމ ާ ނެތިެގންާ ކުރެވެންާ ޚަރަދުަގިއާާކަންތައްތަްއާ އަމިއްލަާ ންެގާ

ާާ ހަމައެހެންމެ ފ ހަަގކުރަން.ާ ހިތ މައ ިއއެކުާ އަޅުަގނޑުާ އަހަރ2010ާާާުހޯދަންޖެހިފައިވ ކަންާ  2815ަވނަާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހިމެނޭތޯާ ބަޖެޓުަގިއާ ހެދުމަށްޓަކަިއާ ހޯލެްއާ މަރުކަޒުަގއިާ ތަޢުލީމީާ ހދ.އަތޮޅުާ

އަހަރުވެސް ތިންާ ވޭތުވެދިޔަާ އަދިާ ދަތިކަންާމަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ.ާ ނެތުމުެގާ މިހޯލްާ ާ

ބަޖެޓުަގިއވެސްާާ ދުވަހުެގާ ތިންއަހަރުާ މިާ ހިމެނޭތޯާ މިބަޖެޓުަގއިާ ސަބަބުންާ އިޙްސ ސްކުރަންޖެހުމުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ.ާ ފަރ ތުންާ ސްކޫލުެގާ ބޮޑަށްާ ވަަަރަށްާ ހިމެނޭތޯާ މިހޯލްާ

 2820ޒުަގއިާހޯލެއްާހެދުމުެގ،ާހެދުންާހިމެނިފައިނުވ ތީާާމަރުކަމިއަހަރުެގާބަޖެޓުަގިއވެސްާހދ.އަތޮޅުާތަޢުލީމީާާ

ފިނޭންސްާ ހޯދަދިނުމަށްާ ޙައްލެއްާ ކޮންމެވެސްކަހަލަާ މިކަމަށްާ ިވސްނ ާ މިކަމ އިމެދުާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމައެހެންމެާ އަދިާ އެދެން.ާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިއެކުާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރާ

ޚިދުމަތްތަ އެހެންާ ހުރިާ ާާމިއަތޮޅުަގއިާ މިވޭތުވެދިޔަ ބަޖެޓ2009ާާާްކަށްވެސްާ އެކަށީެގންވ ާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާާ ބަޖެޓެއްާއެއްވެސްކަހަލަާފައިސ ެއއ2010ާާާާްލިބިފައިވީކަުމަގިއވިޔަސް ވަނަާއަހަރަށްާއެްއވެސްކަހަލަާ

ކުޅުދުއްފުށީެގާާ ހަަމއެހެންމެ،ާ ފ ހަަގކުރ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ނެތްކަންާ ފެންނަންާ  2825މިބަޖެޓުންާ

1ާާާާސްާާބަނދަރުެގާފޭ 2ާާާާނިމިާފޭސް ވަނަާައހަރުާބަޖެޓުާލިބޭނެކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެނ2010ާާާާްއަކަށް

ަގއިާމިހ ރުާހެދިފައިވ ާސަރަޙައްދަކީާމިހ ރުވެސްާރަށުަގއިާބޭނުންކުރަމުންދ 1ާާާާއުންމީދުކުރަން.ާފޭސްާާ

ާާ ސަރަޙައްދަކަށްވ ތީ ކުޑަވ ނެާ އެޅުމަށްާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕ2010ާާާީއޮޑިދޯނިފަހަރުާ އަހަރުާ ަގިއާާވަނަާ

ވަނަާފޭހުެގާމަސައްކަތްާައަވސްޮގތެްއަގއިާފެށޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެނ2ާާާްހިމަނައިެގންާމިބަނދަރުެގާާ

ލިބެންޖެހާޭާ ކުންފުނިތަކުންާ ސަރުކ ރުާ އ މްދަނީާ ދަޢުލަތުެގާ ބަލ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ މުޅިާ  2830އުންމީދުކުރަން.ާ

ާާ 2009ާާާާއ މްދަނީތައް އަހަރަށްވުރެ ކުޑަވެފައ2010ާާާިވަނަާ އަހަރުާ އަޅުަގނޑުވެސްާާވަނަާ ވ ކަންާ

ާާ މިފްކޯއިން ެއޮގތުންާ 3ާާާާފ ހަަގކުރަން.ާ ރުފިޔ  2009ާާާާމިލިއަންާ ލިބިފަިއވ ިއރު އަހަރުާ 2010ާާވަނަާ

ވަނަާއަހަރުާއެްއވެސްާއ މްދަނީއެއްާނުލިބޭނެކަމަށްާބަޖެޓުންާއެބަާދައްކ .ާހަމައެޮގތަށްާެއއަރޕޯޓްސްާާ
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މިލިއަންާރުފިޔ ާލިބޭނެކަމަށ28ާާްވަނަާއަހަރ2010ާާުމިލިއަންާރުފިޔ ާލިބިފައިވ އިރ34ާާާުކޮމްޕެނީންާ

 2835މިލިއަނ166ާާާްމިލިއަންާރުފިޔ އިނ447ާާާާްޙިްއޞ ާިވއްކ ލުމުެގާސަބަބުނ7ާާާާްމިދައްކަނީ.ާދިރ ުގެގާާ%

ރުފިޔ އަށްާމިއަދަދުާކުޑަވެފަިއވ ތީާމިއީާދަޢުލަތަށްާލިބެންޖެހޭާއ މްދަނީއިންާވަރަށްާބޮޑުބައެއްާއުނިވ ާާ

އަޅުާ ާާއުނިވުމެްއކަމަށްާ އެމް.ޑަބްލިޔުެއސް.ޭއއިން ހަމައެހެންމެާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ މިލިއަނ58ާާާްަގނޑުެވސްާ

މިއަހަރުާާ މިދިޔައަހަރުާ ލިބިފައިވ އިރުާ އެޮގތުނ62ާާާާްރުފިޔ ާ ލިބިފައިވޭ.ާ ރުފިޔ ާ ިމލިއަންާ

ާ ޙިްއޞ ާ 650ާއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އޭެގާ ާާ 2009ާމިލިއަންއަށްާ ސަރުކ ރުންާާ އަހަރުާ ވަނަާ

އަޅުާ ފައިދ ާަގނެފަިއވ ކަންެވސްާ މިކުންފުނެީގާ ސަބަބުންާ މިގަތުމުެގާ އަދިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ  2840ަގނޑުާ

ކަމެއްކަމުަގިއެވސްާާ އުފ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރުވަމުންދ ކަމީާ އަހަރަށްާ އަހަރުންާ

ކަންތައްތަކެްއާާ އިތުރުާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައިާ އ މްދަނީާ ދަޢުލަތުެގާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ މިދަނޑިވަޅުަގއިާ

ޖެހިފައިވ އިރުާރ އްޖޭަގިއާއ މްދަނީާއިތުރުކުރެވޭނެާމައިަގނޑުާޮގތްތަކެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަން

ދަނޑުވެރިކަމ އިާާ މިބަޖެޓުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މަސްވެރިކަން.ާ ދަނޑުވެރިކަމ އި،ާ މިދެކެނީާ

މި މިވަރުންާ ކަނޑައެޅިފަިއވ އިރުާ ޕަސެންޓެއްާ އެންމެާ ބަޖެޓުެގާ މުޅިާ  2845ކަންތައްތައްާާމަސްވެރިކަމަށްާ

ކުރެވޭނެކަމެއްކަމުަގިއާާ ކުރުަމކީާ މަސައްކަތްތައްާ އެންމެހ ާ ކުރަންޖެހޭާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ ކުރިއަށްާ

މަތާީާ މިއަށްުވރެންާ މަސްވެރިކަމަށްާ ދަނޑުވެރިކަމ ާ އެހެންކަމުން،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ.ާ އަޅުަގނޑެއްާ

ޤަބޫލުކުރަާ އަޅުަގނޑުާ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށްާ ފައިސ ާ ރީހެބްާއަދަދެްއެގާ މ ލޭަގއިާ ދެކުނ އިާ ރ އްޖޭެގާ ން.ާ

އެކިާާ ތަފ ތުާ ލިބެމުންދ އިރުާ ޚިދުމަތްތައްާ އެސެންޓަރުތަކުެގާ އެޅިާ ސެންޓަރުތައްާ ރީހެބިލިޓޭޓްާ

ހުށަހަޅ ފައިވ ނެ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ަމްއސަލަާ ނެތުމުެގާ ރީހެބެއްާ ތިލަދުންމަތީަގއިާ  2850ފަހަރުމަތިންާ

ާާ އަދިވެސް އަހަރ2010ާާުއެހެންނަމަވެސް،ާ ތިލަދުންމަތީަގިއާާވަނަާ ނެތުމުެގާސަބަބުންާ ރީހެބެއްާ ވެސްާ

މިއަދުވެސްާާ ޮގތެއްާ ެއއްވެސްާ ފަރުވ ލިބޭނެާ މިކަމުެގާ ކުދިންނަށްާ ޖެހިފައިވ ާ ވަބ ަގއިާ ޑްރަްގެގާ

ހަމަޖެހިފައިާނެތްކަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މައ އެކުާފ ހަަގކުރަން.ާހަމައެހެންމެާރީހެބެއްާނެތްކަމަުގިއވިޔަސްާ

ފަރުވ ދިނުމަ ާާމިހ ރުާ ބޭނުންކުރ  މިސަރަޙައްދުަގއ2ާާާާިށްޓަކައިާ ޖ ަގާ ވަރަކަށްާ ކޮންެމވެސްާ ރީހެބުންާ

 2855ހިމެނޭާކުދިންނަށްާލިބެންޖެހޭނެކަމަށްވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއަދިާމިކަމ ާދޭތެރޭަގިއާވިސްނ ާާ

ކުޅުދުއްފު އެދުެމއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީވެސްާ ޮގތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އްޓަކީާާކޮންމެވެސްާ

ލިބުމުގެާ ބޯފެންާ ސ ފުާ ބޮޑުބަޔަކަށްާ ރަށުެގާ ރަށަކަށްވީހިނދުާ އެކުލެވިފަިއވ ާ ބިންާ ޗަކަާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ބޭނުންނުކުރެޭވާާ ފެންވަރަންވެސްާ ދަށްވެެގންާ އެންމެާ ފެނަކީާ ލިބޭާ ރަށުންާ މިހ ރުާ އަދިާ ދަތިކަމ އިާ

މިއޮތްާާ ކުރިއަށްާ މިކަމަށްޓަކައ2010ާާާާިފެނަކަށްވ ތީާ އަހަރަކީާ ޙައްލުތަކެްއާާވަނަާ ކޮންމެވެސްާ

އުންމީދުކުރަން.ާ ވަަަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރެއްކަމަށްާ ހޯއްދަަވއިދެްއވ ނެާ  2860ސަރުކ ރުންާ
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ާާ ދުވަސްވަރަކަށްވެފައި ދަތިާ މިޔަރުެގ2010ާާާއިޤްތިޞ ދީޮގތުންާ ފެށިެގންާ މ ޗްމަހުންާ އަހަރުާ ވަނަާ

ނިންމަވ ފައިވ ތީާާ ސަރުކ ރުންާ މަނ ކުރުމަށްާ ދަތިވެފަިއވ ާާމަސްވެރިކަންާ އިޤްތިޞ ދުާ މިވަރަށްާ

ިއޤްތިޞ ދީާ މަިއަގނޑުާ ރަށުެގާ ސަބަބުންާ މަނ ކުރުުމެގާ މަސްވެރިކަންާ ިމޔަރުެގާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ

މިހިނދަށާްާ މިހިނދުންާ މިކަމަކީާ މަސްވެރިކަންކުރަމުންދ އިރުާ މިޔަރުެގާ ޮގތުަގިއާ މަސައްކަތެްއާ

 2865ާޤައުމުެގާއިޤްތިޞ ދަށްާވަރަށްބޮޑުާހީނަރުކަމެއްާމަނ ކުރުމުެގާސަބަބުންާރަށުެގާއިޤްތިޞ ދަށ އިާއަދި

ާާ މޭލުާބޭރުންާނަމަވެސ75ާާާްއަންނ ނެކަމެއްކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއެހެންކަމުން،ާރ އްޖޭެގ

މިޔަރުާހިފުމުެގާޙުއްދަާވަކިާމުއްދަތަކަށްާދިނުމަކީާރަށުެގާރައްޔިތުންާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭކަެމއްކަންެވސްާާ

ފ ހަ އެކަށީެގންވ ޮގތެްއަގިއާާއަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާ މިބަޖެޓަކީާ ޖުމްލަޮގތެއްަގއިާ ހަމައެއ ެއކުާ ަގކުރަން.ާ

ހިމެނާޭާ އަޅުަގނޑުާ އެކަށީެގންވ ޮގތަށްާ މިބަޖެޓުަގިއާ ހަމައެހެންމެާ ބަޖެޓެއް.ާ ތައްޔ ރުކުރެވިފަިއވ ާ

ޢިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އުފަލ އެކުާ ވަރަށްާ ލިބިފައިވ ކަންާ ބަޖެޓްާ  2870އްޒަތްތެރިާާދ އިރ އަށްވެސްާ

ާރައީސްާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާޢަޞުރުާނަމ ދުާަވުގތަށްާޖަލްސާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާާ ފަށ ނީ ޖަލްސ ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމ3:30ާާާަާމެދުކަނޑ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ފަށ ފައިާ ަގއި.ާ

 2875 ރުވ ނީާމީދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާައޙުމަދުާސިޔ މްާމުޙަންމަދަށްާ.ފުރުޞަތުާއަ

 

ާ]ށ15:37ާްނ15:04ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅު:ާ[

ާ

ފަށަނީ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ ކުރިއަށްެގންދަންާ ޖަލްސ ާ އަނެއްކ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ ާ.`

މިއަރު ފުރުސަތުާ ފުރަތަމަާ ސިޔ ްމާއަޅުަގނޑުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މީދޫާ  2880ވަނީާ

ާމުޙަންމަދަށްާ.

ާ

ާވަނަާއަހަރުެގާލަފ ކުރ 2010ާާާާވަބަރަކ ތުހޫ.ާއ ދެ،ާާهللاާ`.ާއައްސަލ މްާޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާދިވެހިާދައުލަތުެގާބަޖެޓްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާފުާމަދުާާއަޙްމަދުާސިޔ މްާމުޙަންާ 12ާާާރިހަމަާއަދަދެއްެގާޮގތުަގިއާމިއޮތީާގ ތްަގނޑަކަށް

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ތެރެއިން އޭެގާ ރުފިޔ .ާ ދިވެހ40ާާާިބިލިއަންާ އިތުރަށްާ ފައިސ އަށްވުރެާ ލިބޭާ މިވަނީާ  2885ޕަސެންޓްާ

ސަރުކ ރުންާޚަރަދުކުރަންާނިންމ ފަ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާެއންމެންވެސްާަގބޫލުކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތެއްާ

2023ާާއޮތް.ާދުނިޔޭެގާާއެބަ ހިސ ބަށްާއަިއ1923ާާވަނަާއަހަރުންާފެށިެގން ވަނަާއަހަރުންާފެށިެގންާމިހާ 
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އަދިާާ ރ އްޖެއަށ އިާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ ސުނ މީާ އިޤްތިޞ ދީާ ނުރައްކ ތެރިާ އެންމެާ އަދިާ އުނދަޫގާ އެންމެާ

ާާ ކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ައސަރުާ ނުރަަގޅުާ ޭއެގާ ކުރިމަތިވެާ ޤައުމުތަކަށްާ ރަްއޔިތަކުެވސްާާދުނިޔޭެގާ

 2890މިދަނީާތަހައްމަލުާކުރަމުން.ާމިފަދަާހ ލަތެއްަގއިާސަރުކ ރުންާބަޖެޓެއްާހުށަހަޅ އިރުަގއިާދެކޮޅުޖެއްސޭާާ

ބަޖެޓެއްާހުށަހެޅުމަކީާކޮންމެހެންާމުހިންމުާކަމެއް.ާއަދިާއެިގލައްވ ނޭާފަދައިންާދިވެހިރ އްޖޭެގާކޮންެމާާ

އިާވިޔަސްާެއއީާހަމަހަމަކަމ އިާއިންސ ފ އިާއެްއޮގތަށްާާރަށެއްަގއިާތިބިާއަދިާކޮންމެާރައްޔިތެްއާކަމުގަާ

މިާ އެަެހެންނަމަވެސްާ ބަޖެޓެއް.ާ އަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެާ ޮގތަށްާ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ާާ ތަރައްޤ500ާާާީބަޖެޓުެގ ރަަަށްރަށުެގާ އިންވެސްޓްމެންޓްތައްާ ކެޕިޓަލްާ ރުފިޔ ާ ިގނަާ މިލިއަނަށްވުރެާ

ހުށަހަޅ ފައި ޮގތަކަށްާާކުރުމަށްާ ެއއްެވސްާ ނޫނީާ ރަށަކަށްާ މަދުާ ވަރަށްާ މީެގތެރެއިންާ  2895ީވއިރުަގިއާ

އެކަށީެގންވ ާކެޕިޓަލްާއިންެވސްޓްމެންޓެއްާއަދިާޢުމްރ ނީާތަރައްޤީެއއްާއަދިާއެރަށްާތަރައްޤީާކުރުމަށްާ

ކަމުަގިއވ  ދ އިރ ާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ނުވޭ.ާ ދ.ާާާހުށަހެޅިފައެއްާ

ާާ ސުނ މީ ފަދައިންާ ެއިގލަްއވ ނޭާ ރަށްތަކަށް.ާ އަތޮޅ2004ާާާާުއަތޮޅުެގާ ދ.ާ އަރައިެގންާ އަހަރުާ ވަނަާ

އަދިާާ މ އެނބޫދޫއ އިާ އަދިާ ރިބުދޫއ އިާ އަދިާ ވ ނީއ އިާ އަދިާ ހުޅުދެއްޔ އިާ އަތޮޅުެގާ ދ.ާ މީދޫއ އިާ

އެރައްޔިތު ދުވަސްތަކެއް.ާ އުދަޫގާ ވަރަށްާ ކުރަމުންދަނީާ ތަހައްމަލުާ މިާ އެތިބެނީާކުޑަހުވަދޫާ  2900ންާ

ނުލިބުމުގާެާ އަނެއްފަހަރުާ ލިބިއްޖެއްޔ ާ ެއއްފަހަރުާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަލިކަންާ ކަރަންޓްެގާ އެބައިމީހުންނަށްާ

ތެރޭަގއި.ާދ.ާއަތޮޅުެގާހުޅުދެލީެގާކަރަންޓްާކޭބަލްވަނީާހަލ ކުވެާނެތިޮގއްސަ.ާއެބައިމީހުންާެގންުގޅޭާާ

ާާ އެތައް ެއކެއްާ ައުގބޮޑެތިާ އެތައްާ އެޮގތަށްާާކޮމްޕިޔުޓަރތަކ އިާ ހަލ ކުވަމުން.ާ ދަނީާ ސ މ ނުތަކެއްާ

މިދިޔާަާ ެގމެންދޫާ ހަމައެކަނިާ ރަށްރަށަށްާ ދިޔަާ ހަލ ކުވެެގންާ ފަހުންާ ސުނ މީެގާ އެއަތޮޅުަގއިާ

 2905ސަރުކ ރުންވަނީާބަދަލުކޮށްދެްއވ ފަ.ާދ.ާއަތޮޅުާކުޑަހުވަދޫައށް.ާއެހެންާެއްއވެސްާރަށަކަށްާއެްއވެސްާާ

ނެއްާއެމީހުންނަކަށްާކޮށްފައެއްާނުވޭ.ާއަދިާބަނދަރުތަްއާހަލ ކުވެާާކަހަލަާފައިދ އެއްާސުނ ީމެގާފަހަކުން

އެމީހުންެގާެގތައްާހަލ ކުެވެގންާދިޔައިމަެވސްާއަދިާކަރަންޓ ިއާއަސ ސީާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާބޭނުންކުރ ާ

ހުރިހ ތަކެތިާހަލ ކުވެެގންާދިޔައިމ ވެސްާެއކަމަކަށްާއެްއވެސްާބަޔަކުާރަނަގޅުާޮގތެއްާއަދިާހިސ ބަކަށްާ

އެތަްއާާ މިވ ހަކަާ ދެންނެވިންާ ކައިރީަގއިވެސްާ އިސްވެރިންާ މިސަރުކ ރުެގާ ނުވޭ.ާ ހަދައިދީފައެއްާ

ތެރެއިން.ާ ޕީއެސްއައިޕީެގާ ކޮށްދޭނަމޭ.ާ އެކަންާ ތިމަންނަމެންާ ވިދ ޅުވިާ އެބޭފުޅުންާ މަތިން.ާ  2910ފަހަރެއްެގާ

އޮންނަން އެބަާ މިބަޖެޓުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެރަށްރަށަށްާއެހެންނަމަވެސްާ ަެޖެހޭާ

ހަދ އިރުަގއިާާ ބަޖެޓެއްާ އ ދެ،ާ ކުރިއެރުންތަކެއް.ާ ލިބެންޖެހޭާ އެރަށަކަށްާ ނޫނީާ ޚިދުމަތްތައް.ާ ދޭންޖެހޭާ

ބަޖެޓާްާ ޮގތުގައި.ާ ހަމަހަމަާ އެންމެންނަށްާ ހަމަާ ދެންނެވިފަދައިންާ ކުރީގައިެވސްާ ހަދަންޖެހޭނީާ

ލ  ފައިދ އ އިާ އޭެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ހުރިހ ާ ެއއްހަމައަކަށްާާއަންނަންވ ނީާ ނޫނިއްޔ މުާ އީކުއަލްކޮށްާ ބަާ
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 2915ބެހިެގންދ ނޭާޮގތެްއެގާމަތިން.ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާމިާބަޖެޓަކީާކުޑަާބަޖެޓެއްާނޫން.ާހަމާަާ

މިއުޅެނ12ާާާީ އިންކަމްާ ކެޕިޓަރާ ޕަރާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ފަދައިންާ ެއިގލައްވ ނޭާ ރުފިޔ .ާ ބިލިއަންާ

ާާ 4600ާާާާމިއަހަރުވެސް އެންމާެާޑޮލަރުަގއި. އެީއާ ކެޕިޓަރާ ޕަރާ ލަފ ކުރ ޮގތުަގއިާ އަންނައަހަރުާ އަދިާ

އަހަރުާާ އަންނަާ ބޮލަށްާ ރައްޔިތެއްެގާ ކޮންމެާ ދިރިުއޅޭާ އަހަރ2010ާުދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ަވނަާ

އީސްޓ5000ާް ސަުއތްާ މިއީާ ވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ ލަފ ކުރެވުފައިާ ކަމަށްާ އަރ ނެާ މަްއޗަށްާ ޑޮލަރަށްވުރެާ

ހުރިހ ާޤައުމުތަ ޮގތުންާާއޭޝިޔ ެގާ ކެޕިޓަރާއިންކަމްެގާާ  2920ކަށްާއަޅ ބަލ އިރުަގއިާދިވެހިރ އްޖެއަކީާޕަރާ

ޮގތާ  އ ދަކ ދަހުންނަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤައުމު.ާ ލިބޭާ އިންކަމްާ މަތީާ އެންމެާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާރަށްރަށްާކުދިކުދިާޖަޒީރ ތަކެއްަގއިާއެތައްބަޔަކުާއެތަްއާރަށެްއަގިއާދިރިުއޅެންޖެހުމުެގާ

ސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޚަރަދުތައްާމިވަނީާދެކޮޅުޖައްސަންާއުދަޫގވެފައި.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބާޭާ

ޚަރަދުތަކެްއާާ ބޭކ ރުާ ިމވަނީާ ޮގތްޮގތުންާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭާ އެހެންނަމަވެސްާ މަދީއަކީނޫން.ާ ފައިސ ާ

 2925ންާމިވ ހަކަާދަްއކަންޖެހޭނާެާކުރަންޖެހޭތީާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޫނުބެއްދެންޖެހިފައި.ާއަޅުަގނޑުމެ

އަހަރުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަށްާރަަގޅ50ާާާާުއަހަރުވެސްާއަދ100ާާިކޮންމެާބަޖެޓެއްަގއިާކުރިޔަތްޮއތްާާ

ޖެހޭނެ.ާާ ދައްކަންާ އަބަދުވެސްާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުެގނެއްސިކަމަށްވަންޏ މުާ ސިފައެއްާ އަމަލީާ

ެވސްާހިތްހަމަޖެހެިގންާއެމީހުންެގާއަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންތިބޭނީާއެޮގތަކަށް

ވ ހަކަެއއްާާ ދައްކ ާ އަބަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއޮތްޮގތަކީާ ހަމައެކަނިާ ހ ލަތެއްަގ.ާ ނުލިބޭާ

 2930ކުދިރަށްރަށުަގއިާތިބޭާމީހުންާއެއްފަސްކުރ ށޭ.ާއެމީހުންާމީހުންާއުޅޭާރަށްރަށަށްާާެގންނަންާެގނެސްާ

ބަޔަކުާާ ކުރ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާާިގނައަދަދެްއެގާ ޚަރަދުތަކެއްާ ބޭކ ރުާ މިފަދަާ އުޅޭނަމަާ އެއްރަށެއްަގއިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ރައްޔިތުންެގާ މިއަދުެގާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ މިއަދުެގާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަާ

ނަމަވެސްާ ހައިސިއްޔަތުންާ ޤ ނޫނެއްެގާ ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގިއާ މެންބަރުންނަށްާ ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގާ

ރަށަކަށ20ާާާާްރަށަކަށްާނޫނިއްޔ 19ާާާާރަށުަގއިާުއޅޭާމީހުނ200ާާާާްރ އްޖޭެގާކުދިކުދިާރަށްރަށުަގއިާާދިވެހި

އ ދެ،ާ މަސައްކަތްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަތިންާ ކުޑަކުރެވޭނެޮގތެްއެގާ ޚަރަދުާ މިާ  2935ބަދަލުކޮށްާ

ދޭތެރޭަގ ކުރުމ އިާ ޕްރައިވެޓައިޒްާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނ ލަންާ ޮގތަށްާ އަނެއްާ ިއވެސް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާޕްރަިއވެޓަިއޒްާކުރުމަކީާރަނަގޅުކަެމއް.ާއެީއކީާއެްއޮގތަަަކަށްވެސްާޯގސްކަެމއާ

މިާވޭތުކުރަމުންދާ  މިާއަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާމިއަދަކީާއ ދެ،ާ ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާއެިގލައްވ ނޭާ

އެންމެ އޭެގާ އިޤްތިސ ދަށްާ ދުނިޔޭެގާ މިދުވަސްތަކަކީާ ކުރ ާމިއަހަރަކީާ އަސަރުތަކެއްާ ނުރަަގޅުާ ާ

ހިއްސ ާ އެސެޓްތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ މިވަުގތުަގއިާ  2940ދުވަސްތަކަކަށްވ އިރުާ

އަެގްއަގއިާާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ އަުގނުލިބިާ އެއަށްލިބެންޖެހޭާ ނުލިބިާ އަުގާ ފުރިހަމަާ އޭެގާ ވިްއކ ލުމަކީާ
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މުސްތަޤްބަލްަގއިާއޭެގާފައިދ ެއއްާކޮށްެގނެއްނުދ ނެ.ާާާވިްއކ ލަންޖެހުމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދިވެހިރ އްޖެާާ މިދުނިޔެއ އިާ ހީނަރުކަމުންާ އިޤްތިސ ދީާ މިާ ރަަގޅުވަންދެކަާ ިއކޮނޮމީާ މިާ އެހެންވީމ ާ

އަރަިއަގންނަދެކަްއާއަޅުަގނޑުެމންާޕްރައިވެޓައިޒްާކުރުންާހުްއޓ ލުމަކީާއަޅުަގނޑުާދެކޭޮގތުަގއިާއެންެމާާ

 2945މުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއ ދެ،ާތައުލީމަށ ިއާސިއްޚަތަްއާމިާބަޖެޓުަގއިާެއކަށީެގންވ ާބުއްދިވެރިޮގތްކަ

ިއންސ ފުވެރިާ އޮތްޮގތަކީާ އެބެހިފައިާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަމަށްާ އަދަދެއްާ

ާާޮގތެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެަެހެންވީމ ާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާހުށަހެ 15ާޅުއްވިާކޮމިޓީ

މެންބަރުންެގާކޮމިޓީންާމިކަންާބައްލަަވއިާމިާއިންސ ފުވެރިކަމ އިެއކުާމިާފައިސ ާދިވެހިާރަްއޔިތުންެގާާ

އެދޭކަެމއްކަމުަގިއާާ އަޅުަގނޑުާ ބަހ ލުމަކީާ ހަމަހަމަޮގތެއްަގއިާ ރަށްތަަަކަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އ ދެ،ާ

ޢިއް ވަރަށްިގނަާ މިތަނުެގާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ބަޖެޓ އިބެހޭޮގތުންާާއަޅުަގނޑުާ މިާ މެންބަރުންާ  2950ޒަތްތެރިާ

ރީތިކޮށްާ ވަރަށްާ އެބޭފުޅުންާ މައްސަލަތައްވެސްާ ހުރިާ މީަގއިާ ވ ހަކަދައްކައިފި.ާ ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ

ކިޔ ދީފި.ާއިތުރަށްާއަޅުަގނޑުާމިކަމ ބެހޭޮގތުންާވ ހަކަާިމވަުގތުާދައްކ ލަންާބޭނުމެއްނޫންާިއތުރަަަކަށް.ާ

ދެއްވިާާ އަޅުަގނޑަށްާ ޝުކުރުދަވީމ ާ ޢަލައިކުްމާފުރުސަތައްާ ވައްސަލ މްާ ނިންމ ލީ.ާ ންނަަަމުންާ

ާ.ާާވަބަރަކ ތުހޫهللاާވަރަޙްމަތު

ާ2955 

ތިއްބެވިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެަެއްކެުވން:ާާ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ފަިއާ ފުރުސަތަށްާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މ ލަމުަގ ބޭފުޅަކުާ އެްއެވސްާ ތެރެއިންާ ބޭފުޅަކުާބޭފުޅުންެގާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ާ ވަޑަިއެގންނެތް.ާ އިާ

ޖަލްސާ  ހިސ ބުންާ މިހ ާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުަގންނަވަންޏ ާ އެދިަވޑައިާ ފުރުޞަތަށްާ މިވަުގތުާ

ބަހުސާްާ ބަޖެޓްެގާ އ ދެ،ާ އެބައޮތް.ާ އަދިާ ވަުގތުާ އަރުވ ހ ާ ފުރުސަތުާ މެންބަރަކަށްާ އެއްާ ނިންމ ލަން.ާ

 2960ޖިލިސްެގާރައީސްާއިޢުލ ންާކުރައްވ ފައިވަނީާބަޖެޓްެގާބަހުސްަގިއާާމަރުޙަލ ާއިޢުލ ންާކުރެއްވިއިރުާމަ

އެްއވެސްާާ ފުރުޞަތެްއާ ދެވަނަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ކަމަށް.ާ ނޯންނ ނެާ ފުރުޞަތެއްާ ދެވަނަާ

އެހެންވީމ ،ާާމެންބަރަކަށް ނެތިން.ާ އަރުވ ކަށްާ މިަވުގތުާާާ މެންބަރަކުާ ފުރުޞަތަކަށްާެއއްވެސްާ

ާނިންމ ލަނީ.ާާހިސ ބުންާމިއަދުެގާޖަލްސ ާމިހ އަޅުަގނޑުާމިާާނުވ ތީއެދިަވޑަިއެގންފައި

ާ

 2965ާ.ޖަލްސ ާނިންމުންާ .3



ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ދަމ  އޮންނ ނީާ ޖަލްސ އެއްާ 3ާާާާދެންާ ބުރ ސްފަތ2009ިޑިސެމްބަރ ާާވ ާ ހެނދުނު 9:00ާާދުވަހުާ

ާާޖަހ އިރު.



111 

 

ާ

 2970ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 
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