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 2010 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 25 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ދުވަސް(  ާއދިއްތަ، ) 2010 ޑިސެމްބަރ 19 : ތާރީޚު 

 1432މުޙައްރަމް  13 

 ަގއި   9:07ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:05ން  10:30 ޓަވަލް: އިން 

 ަގއި   13:16ން  12:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  އަށް   16:11ން  14:39 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   16:28ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 27ަގޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުފާޟިލް އަލްރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 

 ،މެންބަރުން 45އިންޓަވަލަށްފަހު ، ންމެންބަރު  45އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  24ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު  ، ދެވަނަ  މެންބަރުން  43ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

  މެންބަރުން

  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މައްޗަން

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިންކަ 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 ލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްއަ 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ނާޒިމް ރަޝާދު ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ 

 ެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކާށިދޫ ދާއިރާ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

  އިބްރާހީމްމާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް 

  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެން 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  ފުވައްމުލަކު 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  



 V 

 ދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް ހިތަ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  : މެންބަރު ހުންނެވި    އި ޗުއްޓީގަ

   

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ބަރު އަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދައިރާެގ މެން

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަ   ހު،އިންޓަވަލަށްފަ  *

ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަމުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

ޠަފާ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު، ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞް

ދާއިރާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ފޮނަދޫ  ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  هللا، ގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުމޫސާ ޒަމީރު، އިސްދޫ 

މައްޗަންގޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ    ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،  ޤަސަމް، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ

މަޢުޞޫމް، هللا  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއަޙްމަދު ދީދީ، މާފަންނު

ޢީމް، ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަ

މެން ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  ޔޫސުފް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގަމު  ރަޝީދު،  ރިޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  ޙަމްޒާ،  ރިޔާޒް،  އަޙްމަދު  މުޙަންމަދު  ބަރު 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު

ޢަލީ، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، *

ދާއިރާގެ   ންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ފުވައްމުލަކު މެދުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  އަދި  މުފީދު،  ޝިފާޤް  މުޙަންމަދުهللا މެންބަރު  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެޖަލްސާގައި    މަސީޙު  ންނެވިއެވެ. 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު، މަޢުޞޫމް،  هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،

މު ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ،  ޙަންމަދު، ގުރައިދޫ 

ގެ މެންބަރު  އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ގައްދޫ ދާއިރާމެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،  

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީޒާހިރު އާދަމް، ހުޅުމީދޫ ދާއި

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ޢަބްދު  * ދެވަނަ  މެންބަރު  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ  ބަރު މަޢުޞޫމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ގަމު   މުޙަންމަދު،  ރުޤިއްޔާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަހިބަދޫ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ޢަލީ،  ަތސްމީން  ޔޫސުފް އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

މެ ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހިަތދޫ  އަބޫބަކުރު،  ޖަމާލް  ޢަބްދުލްއަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަުށ  އަސްލަމް،ޢަބްދުލްޣަފޫރު،  މުޙަންމަދު  ދާއިރާގެ    އަދި   ންބަރު  މެދު  ހިަތދޫ 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު،    ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،  މުޙަންމަދު ރަޝީދު މެންބަރު  

ޢަބްދު ޢީވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފަހުމީهللا، ގަލޮޅު  އިމްިތޔާޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ބާރަުށ  މާފަންނު  އަޙްމަދު ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހޯރަފުިށ   ،

މުޙަ މެންބަރު  މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދެކުނު  މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ކުޅުދުއްފުިށ  މެންބަރު    ންމަދު ޙުސައިން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އިނ

ސަލީމް، ހިންނަވަރު ދާއިރާގ ެެމެންބަރު އިބްރާހީމް  ޙަމީދު، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،  މުޙަންމަދު ޞާލިޙު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުސާ، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ުތލުސްދޫ ދާއި

ދާއިރާ ވަޙީދު، ކެޔޮދޫ  މެންބަރު ޢަލީ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަބްދުޮތއްޑޫ  މެންބަރު  هللا ގެ  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  ޢާމިރު،  އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝާހިދު، ކުޑަހުވަދޫ 

މުޙަންމަދު  ރިޔާޒް ރަޝީދު،   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކިނބިދޫ  މުސްޠަފާ،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރިޔާޒް،  ިތމަރަފުިށ 

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމު
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަނަާދައުރުެގާާތިންވަނަާއަހަރުެގާާާާާާންބަރުާ:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާާއ ދިއްތަާާބަރޑިސެމާްާާތ ރީޚްާ:
ާ

ާ

 ދުޢ .ާާ .



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

الحمد ާالرحمنާهللاާبسم ާومنާوصحبهާآلهާوعلى ާهللاާرسول ާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީާ.ާ.وااله

ާ

 ޖަލްސ ގެާހ ޒިރީާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން.20ާއަށްާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންާތިއްބެވީާާވަުގތުާޖަލްސ ާމި

ާ

 ދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުންާ. .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

3.1-ާ ާާ އައިޓަމުާ ނަންބަރަކ3.1ާާީއެޖެންޑ ާ އެޖެންޑ ެގާ މިއަދުެގާ އިޢުލ ނުކުރުން.ާ ނަންބަރުާ އެޖެންޑ ާ ާ.

ާާ.3/25ާ/2010/އޖ

ާޔައުމިްއޔ ާފ ސްކުރުން.ާމިާައއިޓަމުެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.3.2ާާއެޖެންޑ ާއައިޓަމުާާ-3.2

ާ

ާރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންާ..4ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ އައިޓަމު ދަންނަވ ލ ނަން.4ާާާއެޖެންޑ ާ ކޮމިޓީތައްާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ބ އްވަންާ މިއަދުާ އެންުގން.ާ އަންގ ާ ރިޔ ސަތުންާ

ާާ، ަގއިާބައެއްާޤ ނޫނުތަކ ިއާޤ ނޫނުތަކުެގާބައެއްާމ އްދ ތައްާުއވ ލުމުެގާބިލުާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާހޮްއވެވިާކޮމިޓ9.30ީ
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ާާކޮ ކޮޓަރީ ބެހޭަގއ2ިމިޓީާ ކޮމިޓީއ ާ މިާ ބޭއްވުމަށްޓަކަިއާާާާ.ާ ކޮމިޓީާ މިާ އެބަޖެހޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތުންާ

ޓުންާމަސަްއކަތްކުރެވިފަިއވޭ.ާެއއީާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަކުާހޮވުމަށްޓަކަިއާާފަހަރެއްެގާމަތިންާސެކްރެޓޭރިއ7ާާެމިހ ތަނަށްާާ

ާާ ާާާމަތިންާމިާމަސައްކަތްާމިހ ރުާވަނީާކުރެވިފައި.ާކޮިމޓީާފަހަރެްއެގ7ާާއެންމެާފުރަތަމަާބައްދަލުވުންާބޭއްވުމަށްޓަކައި

ާާ 7ާާާާއަށްާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ  ައށްާާާާޮގތަކަށްާެވސްާކޮމިޓީާާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެއ5ާާްމެންބަރުންެގާތެރެއިން

ކުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރައަށްާވަޑައިެގންފަިއ،ާެއއްާާާާާކޮމިޓީޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރ2ާާުއަނެްއާާެއއްާނެތް.ާާާާވަޑައިެގންފަ

ފަހަރުާވަޑަިއެގންފައިޭވ.4ާާާފަހަރުެގާތެރެއިނ7ާާާާްކުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަފަހަރަކު،ާއަނެއ2ާާާާްފަހަރުެގާތެރެއިނ7ާާާާް

.ާއަދިާާވަނަާޖަލްސ ގައ7ާާިވަނަާދައުރުެގ3ާާާާވަނަާއަހަރުެގ2010ާާ.2010ާާާާއޮކްޓޯބަރ18ާާާާުވަނީާާާާމިާކޮމިޓީާހޮވ ފައިާ

ޮގސްފައި ިމހިސ ބަށްާ ނުވެާ ކ ިމޔ ބުާ މަސައްކަތްާ ކުރެވުނުާ ހޮވުމަށްާ މުޤައްރިރަކުާ ކޮމިޓީެގާ ވ ތީާާާާމިހ ތަނަށްާވެސްާ

ާާ ހުރިހ  އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރަން.ާ އެކަމ ާ މެންބަރުއަޅުަގނޑުާ ކޮމިޓީަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ އަރިހުންާ ންެގާ

މިއ7ާާަހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާާ ކޮމިޓީާމެންބަރުންާ މަސައްކަތްާާާާދުާ ކޮމިޓީެގާ މިާ ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ އަށްާ

ބިލ10.00ާުާފައްޓަަވއިދެްއވުމަށް.ާާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަޖެހިފައިވަނީާ ބ ްއވަންާ މިއަދުާ ަގއިާ

ކޮމިޓީ ހޮއްެވވިާ ާާާާ،ދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްާ ކޮޓަރީ 3ާާކޮމިޓީާ ާާަގއި. އިޤ11.00ުއަދި ކޮމިޓީަގއިާ ކޮޓަރީާާކޮމި،  ތިޞ ދީާ ޓީާ

1ާާ ދައ2011ާާު،  ަގއ2:30ާިަގއި. ލަފ ކުރ ާ ހޮއްެވވިާކޮމިޓީާަވނަާއަހަރަށްާ ބަޖެޓްާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްާ ކޮމިޓީާ،  ލަތުެގާ

ާާ މަޖިލީހެުގ1ކޮޓަރީ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނ ނެ.ާ ާާަގއިާ ަގވ އިދުެގ )ނ(ގައ2/29ިާ މަތިންާާާެގާ ޮގތުެގާ ވ ާ

ާާ ދ އިރ ެގ ނޮޅިވަރަމުާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ މެންބަރުމ ލިއްޔަތުާ ނަޝީދުެގާޢިްއޒަތްތެރިާ މުޙައްމަދުާ ާ

ޣަފޫރުާހަމަޖެއްސެވުމަށްާާޙ މިދުާޢަބްދުލްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުއަށްާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާާާބަދަލުަގއިާއެާކޮމިޓީާ

ާާ ފަރ ތުން އެާާާ،ވ ތީާާާސިޓީފޮނުއްވ ފައިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ ަގވ އިދުަގއިާާާއެކަންާ މަޖިލީހުެގާ މަތިންާާާާޮގތަށްާ ޮގތުެގާ ވ ާ

ވ ާޮގތުެގާާާާެގާ)ނ(ގައ2ާ/29ިކަމަށްާއިޢުލ ނުކުރަން.ާހަމަާއެހެންމެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާާާާހަމަޖެހިއްޖެ

ކޮމި އިޖުތިމ ޢީާ ވިލުމަތިންާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ދ އިރ ޓީަގިއާ ާާފުށިާ މެންބަރުެގ ރަޝީޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޔ ޟްާ ެގާާދުާާ

ާާާާބަދަލުަގއިާއެާކޮމިޓީ ާާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުއަށްާަމރަދޫާދ އިރ ެގ ދިލްާހަމަޖެއްސެވުމަށްާޤައުމީާޕ ޓީެގާާޢ ާޙަސަން

ާާޖެާވ ާޮގތުެގާމަތިންާހަމަޖެހިއްާާޮގތަށްާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުގައިާާ.ާއެކަންާވެސްާއެއޮތީާާފަރ ތުންާސިޓީާފޮނުއްވ ފައި

ާކަމަށްާއިޢުލ ނުކުރަން.

ާ

ާ.ާސުވ ލުާ.5

ާ

ާދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ
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ާާ ައއިޓަމު ެއޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ ާާއ5ާާައަޅުަގނޑުާ އައިޓަމު އެޖެންޑ ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ިމ5ާާާށް.ާ ސުވ ލު.ާ

ާއައިޓަުމެގާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަތެއްާނެތް.

ާ

ާހުށަހަޅ ާކަންކަންާ..ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުނ6ާް

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ައއިޓަމު ިމއަދަކ6ާާުއެޖެންޑ ާ ވެސްާ ދަށުންާ ައއިޓަމުެގާ މިާ ކަންކަން.ާ ހުށަހަޅ ާ ޭމޒުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ާ.

 މަސައްކަތެއްާނެތްާ.

ާ

ާފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރުާ..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާާ އައިޓަމު ބިލ އ7ާާިއެޖެންޑ ާ ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާ ޤަމަޖިލީހަށްާ މިއަދަކުާާ ވެސްާ ދަށުންާ އައިޓަމުެގާ މިާ ރ ރު.ާ

ާމަސައްކަތެއްާނެތްާ.

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާ.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިނ8ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ ާބިލެއްެގާކުށެއްާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާއެފަދަާކަމެްއ8ާާާާއެޖެންޑ ާއަިއޓަމުާާ

ާމިއަދަކުާވެސްާނެތްާ.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސްާ.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާއެޖެާާ-9.1 ާާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހ9ުންޑ ާއައިޓަމު 2011ާާާާާާ-9.1ސް. ލަފ ކުރަްއވ ާދައުލަތުެގާބަޖެޓ ާބެހާޭާވަނަާއަހަރަށް

ބަހު މިާ ާާބަހުސް.ާ އަޅުަގނޑު ކުރިންާ ފެށުމުެގާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ މެންބަރުސްެގާ ންެގާޢިއްޒަތްތެރިާ
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މަ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ބަޖެޓުސަމ ލުކަމަށްާ މިާ ފ ސްކުރައްވ ާ ޮގތްާާޖިލީހުންާ ެގންދ ނެާ ކުރިއަށްާ މަސަްއކަތްާ ެގާ

މަ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހުާއެކުލަވ ލުމަށްާ ޕ ޓީތަކ ާ ސިޔ ސީާ ތެރެއިންާ އިނ ޔަތުެގާ ދެއްވ ފަިއވ ާ ރައީސަށްާ ޖިލީހުެގާ

ވ ާއ ދީއްތަދުވަހ ިއާާާާޑިސެމްބަރ19ާާުެއއީާާާާ،މ ދަމ ާާއިވަނީާތ ވަލެއްާއެކުލަވ ލ ފައި.ާެއއީާިމއަދ ާާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމި

20ާާާާ ހެނދުނު ހޯމަދުވަހުާ ާާއ9:00ާާިޑިސެމްބަރުާ ހަވީރު މިއ6:00ާާަންާ ބަހުާާށްާ ބަޖެޓްެގާ ކުރިައށްާާއޮންނަނީާ ސްާ

ާާކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަސްަގއިާކޮންމެާާާމ ދަމ ެގާނިޔަލަށްާބަޖެޓްެގާބަހުސްާނިންމުން.ާއަދިާބަޖެޓުެގާބަހުެގންޮގސް

ލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނ15ާާެ އޮތީާާާމިނެޓްާ މަޝްވަރ ދެްއވ ފައިާ އަޅުަގނޑަށްާ ރ ވަންާ މަސައްކަތްާ ދަށުންާ ،  އިންތިޒ މުެގާ

ސްފަތިާދުވަހުެގާނިޔަލަށްާބުރ 2010ާާޑިސެމްބަރ23ާާާާުޮގތަށްާއެކަންާނިންމ ފައިާމިއޮތީ.ާާާާއެ،  ޕ ޓީތަކުން.ާއެހެންވީމ 

ާާާާކޮމިޓީެގާރިޕޯޓްާއަޅުަގނޑަށްާފޮނުއްވައިދެއްވަންާައޅުަގނޑުާތ ވަލުކޮށްފައިާމިާާބަޖެޓު، ޑިސެމްބަރ26ާާާުއޮތީ.ާއެއީ

ބަޖެޓ2010ާާާު ދުވަހުާ ރިޕޯާާހުކުރުާ މެންބަރުންނަކޮމިޓީެގާ ފޮނުޓްާ އަޅުަގނޑުާ ާާށްާ އަދި ެގާާޑިސެމްބަރ26ާާުވަންޖެހޭ.ާ

ާާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅެއްވުމަށްާފުާާނިޔަލަށްާއ ދީއްތަާދުވަހުެގާނިޔަލަށްާބަޖެޓަށް 27ާާރުޞަތުާހުޅުވ ލެވިފައިާއޮންނ ނީ.

ޞަތުާއޮންނ ނީ.ާެއީއާހުށަހެޅުމ އިާއިޞްލ ޙުތައްާހުށަހެޅުުމެގާފުރުާާހޯމަާދުަވހުާބަޖެޓްާރިޕޯޓ2010ާާުާާޑިސެމްބަރު

ާާއ9:00ާާިހެނދުނުާާ ސްކުރުން.ާހެނދުނާުާަގއިާރިޕޯޓ ާމެދުާބަހ2010ުާާޑިސެމްބަރ28ާާުވެސް.ާާއަނެއްކާ ،  ށްއ6:00ާާަން

ޑިސެމްބަރުަގއިާބަޖެޓ 29ާާާާަގއި.ާާޑިސެމްބަރ28ާާުއަށ6:00ާާާާްރުާާންާހަވީއ9:00ާާިށް.ާހެނދުނުާާއ6:00ާާައިނ9:00ާާާާް

ޑިސެމްބަރުާެއީއ30ާާާާޮގތުންާާާާޮގތެއްާނިންމުން.ާމިއަހަރުެގާމަޖިލީހެުގާތ ވަލުާހަމަޖެހިފައިާއޮތްާާވޯޓުލައިާާޮގތުންާާބެހޭ

ޮގތުންާޮގތެއްާާާޑިސެމްބަރުެގާނިޔަލަށްާބަޖެޓ ާބެހ29ާާޭ،  ާއެންމެާފަހުާދުވަސް.ާއެހެންވީމ މަޖިލީހުެގާމިާދައުރުެގ

ާާނިންމުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާމިއަދ އިާމ  ާާއ10:30ާާިދަމ ެގާތ ވަލުަގއިާހެނދުނު ،  11:00ން

ާާހުސްވަުގ ހެނދުނު އޮންނ ނީާ ާާއ10.30ާާިތުާ މެންދުރުށްއ11.00ާާަން ާ.ާާ ާާއ12:30ާާިފަހު 1:00ާާާާން އަދިާާއަށް.

ށްާހުސްވަުގތުާލިބިަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާމިާމަސައްކަތްތަްއާާއ4ާާާަރުާާށް،ާހަވީއ6:00ާާަރުާާންާހަވީާއ3:00ާާިފަހުާާމެންދުރު

ޮގތަށްާއިންތިޒ މުކުރުމުަގިއާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާއިސްާމެންބަރުން،ާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާލީޑަރުންނ ާއަޅުަގނޑުާާާާމި

ޕ ޓީންާއަޅުަގނޑަށްާޔަީގންކަންާދެްއވ ފައިާއޮތީާމަޖިލީހުެގާކޯރަމްާނުެގއްލޭނ2ާާާާެއިރުާއެންމެާބޮޑުާާާާާމަޝްވަރ ކުރި

ޮގތުެގާމަތިންާާާާއެ،  ކަމުެގ.ާެއހެންވީމ ާާއްާކުރިއަށްާެގންޮގސްދެއްވ ނެއިންތިޒ މެއްާހަމަޖައްސަވަިއެގންާމިާމަސައްކަތްތަ

ެއއް އަދިވެސްާ ކޮށްދެްއވުމަށްާ މަސަްއކަތްާ ކުރިއަށްާާާާއެާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްާ މިާ އެދެމުންާ އަޅުަގނޑުާ ފަހަރުާ

ާާާާމް.ޑީ.ޕީޮގތުންާވަުގތުާހަމަޖެހިފައިާހުރިާޮގތްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެާާެގންދ ނީ.ާބަޖެޓ ާބެހޭ ަގޑ7ާާާާިއަށް

ޑީ.އ ރ45ާާު ާާާާ.ޕީމިނެޓުއިރު،ާ 6ާާާާއަށް 45ާާާާަގޑި ކޮންމެ ނިސްބަތްނުވ ާ ޕ ޓީއަކަށްާ ަވކިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާމިނެޓުއިރު،ާ

އަށްާާާހޫރީާޕ ޓީޖުމްއަށްާބައިާަގޑިއިރުާާާާިއރު.ާޤައުމީާޕ ޓީާާމިނެޓ45ާާުަގޑ1ާާާާިއަށްާާމިނެޓް.ާޕީ.ޭއ15ާާާާކަށްާާމެންބަރަ

މަޢ ފު)ަވުގތުާާ..އިރު.ާާމިނެޓ45ާާު ޖުމްކޮޅަކަށްފަހު(ާ ޕ ޓީކުރައްވ ތި،ާ ާާާާހޫރީާ އުސޫާާމިނެޓ15ާާުއަށް މިާ ެގާާލުއިރު.ާ

އަރުވަމުން ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާެގންދ ނީ.ާާމަތިންާ އެރުވުުމަގއި ާާފުރުޞަތުާ އަދިާާޑީ.އ ރުއަޅުަގނޑަށް، .ޕީާ
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އެބަާާއެމް.ޑީ.ޕީން ައންގ ފައިާ ާާާާައޅުަގނޑަށްާ ކޮންމެ ާާއޮތްާ ާާާާމެންބަރަކުޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަފުޅ15ާާާުެވސް ާާމިނެޓްާ

ާާާާހިސ ބުންާމައިކުާާއެާާ،ދެއްކެވީމާ  ާާކަނޑ ލުމަށް.ާއެއީ ެއާާ،  މިނެޓުާއޮތީމ .ާއެހެންވީމ 15ާާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްާވެސް

ދަން ވ ހަކަާ ެގންދ ނެާ ެވސްާ މަސައްކަތްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ މަތިންާ ބަހުއުސޫލުެގާ ބަޖެޓްާ މިހިސ ބުންާ ސަށާްާނަވަމުން.ާ

ރިޔ ޟްާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުދ އިރ ެގާާާާރުޞަށްާއެދިވަޑައިަގތުމަށް.ާވިލުފުށީރުޞަތަށްާހުޅުވ ލަންާފުއަޅުަގނޑުާފު

ާއަރުވަންާ.ާތުރަޝީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަ

ާ

ާފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލު

ޮގތުންާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާއެންެމާާާާައދިާމިާބަޖެޓ ާބެހޭާރައީސް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާާޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާާާާއައްސަލ މް

ާާ ދެއްވީތީވެ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރުޞަތެއްާ ާާފުރަތަމަާ ޮގތެްއާާޢިްއޒަތްތެރި ޚ އްޞަާ ދޭތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑ ާ ރައީސްާ

ޒަތްތެރިާާޢިއްާެގންުގޅޭކަންާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަން.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާއެދުނީމަާއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުދެއްވީ.ާާ

ވަނަާމ އްދ ެގ96ާާާާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅުއްވީތީވެާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާާވަނަާއަހަރުެގާދައުލަތުެގާބަޖެޓ2011ާާުރައީސް،ާާ

ާާ )ށ( އަދިާ ޚިލ އަ)ހ(ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓުށްާ މިާ ވެސްާ ހުރިނަމަާ މަާާފުތަކެއްާ ފުރުޞަތުާ ޖިލީހަށާްާހުށަހެޅުމުެގާ

ބަޖެޓު މިާ ާާާާހުށަހެޅުއްވީތީވެާާދެއްަވއިެގންާ ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާައޅުަގނޑުާ

ކަަމށްާާާާރައީސް،ާމިާބަޖެޓަށްާައޅުަގނޑުާބަލައިލިއިރުަގއިާމިާބަޖެޓުަގއިާފޫނުބެދޭާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާހުރި

ާާ ާާއަޅުަގނޑު ެވސް ކަމަށްާ ބަޖެޓެއްާ ނެތްާ ތަފްސީލެްއާ އެްއވެސްާ މިއީާ އަދިާ މިއަދުާާޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ާާާާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާމިހެންާދަންނަވަންާމި 30ާާާާޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެން އަހަރ30ާާާާުއަހަރު،ާވޭތުވެދިޔަ

މަެވސްާާޮގތުންާތަފ ތުާޮގތްޮގތުންާައޅުަގނޑުމެންާދިޔައީާވ ހަކަާދައްކަމުން.ާއެހެންނަާާދުވަހުާހުށަހަޅުއްވ ާބަޖެޓ ާބެހޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަ އެއޭރުާ ާާށްާ އެބަޖެޓުނޭގ ޮއންނަނީާ ތ.އަތޮޅަށްާ ކަންތަކެއްއަހަރެާާަގއިާ ކޮންާ އޮންނަނީާ ކަންާާއްަގއިާ

ާބަޖެޓުންާއަޅުަގނޑަށްާއެކަންާއެނޭގކަށެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާތ.އަތޮޅުަގއިާކުރ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމި

އައިންތިޚ  ބަޖެޓަށްާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާާބުކުރިާ ދެންާ ނުދޭނަމޭ.ާ ޯވޓެއްާ ޅުަގނޑުާ

މިާ ބޭނުންވަނީާ އެންާާދަންނަވަންާ ދިރ ސ ކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަޖެޓްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއްޗެްއާ ބޮޑުާ ނުގނީާމެާ

ވުރެާބޮޑަށްާބޭރުަގނޑުންާއަޅުަގނޑަށްާއެނުގނީ.ާއެނުގނުއިރުާމީެގތެރެއިންާއަޅުަގނޑަށްާާާާބޭރުަގނޑުން.ާއެތެރެއަށް

ބޮޑަ ފ ހަަގކޮއެންމެާ ޕ ރޓްނަރޝިޕުށްާ ޕްރަިއެވޓްާ ޕަބްލިކުާ ކަމަކީާ އެއްާ ސަރުކ ރުންށްލެވޭާ ދަށުންާ ކުރަންޖެހާޭާެގާ ާ

ފެންނަނީާއިންޑިޔ ެގާމީހަކ އިާއަދިވެސްާއެހެންާކޮންމެވެސްާޤައުމެްއެގާާާާތެރެއިންާއަޅުަގނޑަށްާމިކަންތައްތައް.ާޭއެގ

ާާ ހަރުމުދ  ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަިއސްާ މިާާަގންނަމުންމީހެއްާ ފެނިެގންާ މީެގންާ މަންޒަރުާ މީެގާާދ ާ ތެރެިއންާާދަނީ.ާ

ްއދީންާސްކޫލްާޕްރަިއވެޓަިއޒްާކުރީ.ާކުރިންާސަރުކ ރުންާާާމިދަނީާކޮންކަންތަކެއްތޯ.ާޣިޔ ޘުއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގން

ހިމެނިފަިއާާާަގއިާފައިސ ޖެޓުާންާސްކޫލްާބައްދީސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާމިހ ރުާޣިޔ ޘުވުރެާއިތުރުާއަދަދަކަށްާާާާދޭާއަދަދަށް
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އެހެންވީމ  އަޅުަގނޑުމެންނަ،  އެބަހުރި.ާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ކުރެވޭާ މިާ ދަށުންާ ޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާ ޕްރައިވެޓްާ ށްާކޮބައިތޯާ

އެއަ ދަށުންާ މީެގާ ހަމަާ ިވއްކ ލިފެނުނީާ ާާާާރޕޯޓްާ ފެނުނީ ދަށުނ78ާާާްތަންާ އޭެގާ ހަމަާ ޑޮލަރަށް.ާ މިލިއަންާ

ދިޔަ ފެނިެގންާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިރ ުގެގ ާާހިއީާ ވިްއކ ލ40ާާާިއްސ  ޑޮލަރަށްާ އެއާ ާާމިލިއަންާ ހަމަާ ދެންާ ާާތަން.ާ

ާާ ސަރުކ ރުން އިންޑިޔ ާ ދިޔައީާ ފެނިެގންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމައެއާ 100ާާުގޅިެގންާ ނެިގތަން.ާ އެކުާާމިލިައންާ

ފެނިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާާާއަނެއްކ ާ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ީއެގ ާާހިދިޔައީާ ވިްއކ ލިމިލ18ާާާިއްސ  ތަން.ާާާއަނަށްާ

ައޅުަގނޑުާމިއަދުާވ ހަކަދަްއކ ނީާާ،  ންނަ.ާއެހެންވީމ ފެާާފޮތުަގއިާމިާާޕްރައިވެޓްާޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާދަށުންާމިާާޕަބްލިކު

މިޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ އިރުަގއިާިމޮގތަށްާހަމަާ،  ވުރެ.ާއެހެންވީމ ާާފޮތުެގާބޭރުން.ާބޭރުެގާމ ާތަފްސީލުާއެތެރެއަށް

ާާ ދަނީާމިާޕްރައިވެޓްާޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާތެރެއިންާައޅުަގނޑަށްާފެންނަާދެންާމިާފެންނަނާީާާާފެނިެގންާމިމީަގއިާދެން

މި ދިޔައީާ ފެނިެގންާ ާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މަސްވެރިކަމުންާ އައިާާމަސްވެރިކަން.ާ ވެރިކަމަށްާ އިރުަގިއާާާާސަރުކ ރުާ

2ާާމަސްކިލޯާެއއްާަގންނަންާލިބޭނޭ.ާއޭރުާހުރީާާރުފިޔ ާއަށ14ާާްބުނަމުންާެގންދިޔައީާތިމަންނަމެންެގާވެރިކަމެްއަގއިާާ

ާާ ރުފިޔ ާއަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާއެހެންތޯވީ.ާެއހެނެއްާނޫންާވީ.ާމަސްވެރިާކުންފުނިތަކ އިާމަސްވެރ3ާާާާިރުފިޔ ާއަށް

އެާ އަތްައޅ ާ މަތީަގއިާ ލޯނުތަކުެގާ ލިބެންހުރިާ މީހުންނަށްާ ހިންގ ާ ފުޑ ލ ާާާާކުންފުނިތައްާ ވިޔަފ ރިތަްއާ މީހުންެގާ

ެއހެންމެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާދިޔައީ.ާއަދިާކޮބައިތޯ.ާހަމަާާވެރިންނަށްާކަންބޮޑުވ ާިމންވަރަށްާކަންތައްތައްާެވެގންމަސް

ދިޔަީއާމިޔަރުާމަސްވެރިކަމ އިާިމކަހަލަާމަސްވެރިކަންާކުރ ާމީހުންާކުރަމުންާއައިާމަސްވެރިކަންާާާާދެންާއަޑުިއިވެގން

މަސްވެރިކަމުެގާދަށުންާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާާާާކުރަމުންާެގންދިޔައީ.ާއެއީާމިހުއްޓުވ ލަންާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްތައްާާ

މޭލުާބޭރުންާރ އްޖެާއިންާބޭރުެގާފަރ ތްތަކަށްާދ ާއަޅަިއެގންާމަސ100ާާާްއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންާދިޔަީއ.ާދެންާމިބުނީާ

މި ފެނިެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަންާ ހުޅުވ ލިާ ދުވަހުާ އިހަށްާ ފުރުޞަތުާ އެހެންވީމ ދިޔަނެުގމުެގާ މީާ،  އީ.ާ

މީަގއިާހުރިާކަންތަކުެގާާ،  ދިޔަާކަންތައްތަކަކީ.ާއެހެންވީމާ ާާމަސްވެރިކަމުެގާސިޔ ސަތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގން

ތެރެއިންާާ ބަނދަރުތަކުެގާ ބަނދަރު.ާ އ އިާ ވިޔަފ ރިާ މިޮއތީާ ދެންާ ކަންތައް.ާ މިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ތެރެއިންާ

މިދިޔަ ފެނިެގންާ މިއަޅުަގނޑަށްާ ާާާާީއާކޮންކަމެއްތޯ.ާއިހަށްދުވަހުާ 21ާާާާދިނީ މިލިއަންާދިވެހ230ާާާާިމިލިއަންާޑޮލަރު.

ާާ ުގޅުންާއޮންނަާާާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރ ރުފިޔ ާއަށްާމިދިނީާމިމަޖިލީހެުގާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާހުޅުހެންވޭރު

ައޅުަގނޑުމެން ދިންތައްާ ބިންހިއްކަންާ ތިލަފުށިާ މިދިނީ.ާ އެހެންވީމ ނަކުންފުންޏަކަށްާ މިދިޔައީ.ާ ފެނިެގންާ ީމެގާާ،  ށްާ

ފެނިެގން އެއްާ ފޮޓޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ ދަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެނިެގންާ އެކަންާ ތަފ ތާުާާާދަށުންާ ދިޔަާ

ޕްރަިއވެޓްާާ ވިދ ޅުވ ާ އެާ ފެނުނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންކަމެއްތޯާ އިންާ ފޮޓޯާ ފެނިެގންދިޔައިރުާ ޮގތްޮގތަށް.ާ

ބަނދަރެްއާާ ހަދ ާ ކޮންތ ކުާ ނެތް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ފެންނ ކަށެްއާ ބަނދަރުާ އަޅ ާ ެއާ ދަށުންާ ޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާ

އަޅު ބަނދަރުންާ އެހެންވީމާ ކަމެއް.ާ އެއް.ާ ފޮޓޯާ މިދިޔައީާ ފެނިެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާާ،  ަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ެއއަކުންާ

ކަ ކޮންތަނަކަށްާ ދަށުންާ މީެގާ ނެތް.ާ އިނޭގކަށްާާހިތްހަމަޖެހުމެއްާ އަންނ ނީާ ހެދިެގންާ ބަނދަރުތައްާ މިާ މެއްާ
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ހެދިެގންާދިޔައިރުަގއިާފިނޭންސްާމިނިސްޓަރާވަރަށްާރަނަގޅުާާާާކަށްާނެތް.ާަވރަށްާރަނަގޅުާބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެންނަ

ތް.ާާފޮޓޯތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދައްކަމުންާދިޔަ.ާއެހެންނަމަެވސްާެއއ ާބެހޭާއެްއވެސްާތަފްސީލެއްާއެތެރޭަގއިާނެ

އަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާމިައދުާާ،  ނޑަށްާމ ާތަފްސީލްާމި.ާއެހެންވީމ އެތެރެއަށްވުރެާބޭރުންާއަޅުަގ،  ންވީމ އެހެ

މި ތަފްސީލުާާބޭރުންާ އެހ ާ މެދުފަކަންތައްތަްއާ މީެގާ ފެނިެގންދަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ެގނެސްދެނީ.ާ މިާ ންތީެގާކޮށްާ

ާާާާދިޔަާާކުރެވިެގންާާފަތުރުވެރިކަމަކަށްާބަޖެޓު ކޮންމެވެސްާބިލިޔަނެއް.ާއެހެންާއޮތްއިރުަގއ200ާާާާިތަން.ާއެބައޮތްާމީަގއި

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދަނީާމި ާާމީހުންެގާމީހުންނަށްާމިާާމީހުންެގާބައިވެރިންނަށ އިާއެާާާއެބައިާސަރުކ ރުން

ާާ ދަށުން ނިޒ މުެގާ އެދަތުރުފަތުރުެގާ ރަށްާ ރީތިާ އެންމެާ ހަާމީހުންާާާޕްރޮވިންސްތަކުންާ މިދެނީާ އަދިާާނަށްާ ދިޔ އަކަށް.ާ

ާާއޭގެާ ވުރެާާާާހ ސްާއަކަފޫޓަށ50ާާްއިތުރުންާކޮބައިތޯާއެާދަތުރުކުރ ާޕްރޮވިންސްާނޫނީާއެާއަތޮޅެްއެގާކޮންމެާރަށަކުން

އެ ބިމެއްާ މިާާބޮޑުާ ފެނުނީ.ާ ދެމުންދިޔަތަންާ މީެގމީހުންެގާާފަރ ތްތަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ރަހުމަތްތެރިންނަށް.ާ ތެރެއިންާާާ

ާދިޔަީއ.ާދެންާނުޖެހޭާކަންތައްތައްާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންނިެގންާމިދިޔަީއާމިކަހަލަާދެކޮޅުާނޑުމެންނަށްާފެވެސްާއަޅުަގ

މީެގ ދިޔަީއާާއަޅުަގނޑަށްާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ހެޔޮވެރިކަަމކުންާ ހެޔޮވެރިކަމެއް.ާ މިދަނީާ ފެނިެގންާ ދެންާ ތެރެއިންާ

އެއް ހަމަާ މީހަކަށްާ ނުވ ާ އަށްާނިސްބަތްވ ާ އޮންނަނީ.ާާާާާއެމް.ޑީ.ޕީާ ނޫންާމިހ ރުާ ޮގތަކަށްާ ނުވ ާ ހަމަާ ކަމެއްާވެސްާ

ބިޑެއްާެވސްާނުލިބޭާއަދިާއެހެންާއެއްޗެއްާވެސްާނުލިބޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑަށްާމިާހެޔޮވެރިކަމެއްެގާތެރެއިންާފެނިެގންާާ

ތ ާމަތީަގއިާމިާލ އިރުަގއިާދެންާއަޅުަގނޑަށްާފެނިެގންާދަނީާމިާހުރިހ ާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައިދަނީ.ާދެންާމިާާމި

އިރުަގއިާމިާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވީާކީކޭތޯ.ާވިލުފުށީަގިއާާާާއިންނަނީާއައިސްކްރީމްާބޯންާތިބޭާބަޔެއް.ާމިާވެރިކަމަށްާައއި

އެ ބޮއިާާާހުރެފައިާ އައިސްކްރީމްާ ހަވީރުާ ާާދުވަހުާ މަޑިފުއްޓަށޭ. ކ ންދ ނީާ އެރޭާ ެއއީ،ާާެގންާ އަތޮޅު.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާފަތުރު.ާއެކަމަކުާއަޅުދަތުރު ާާވެއްޖެއޭާރަްއޔިތުންާއަމިއްލަާއަށްާއެާާާއަހަރ2ާާުަގނޑުާމިއަދުާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުން

މީހުންނ ާާާާމީހުންާއަމިއްލަާއަށްާއެާާފިންތޯ.ާއެމީހުންާއައިސްކްރީމްާބޮއިާާމީހުންނ ާސުވ ލުކޮށްލ ށޭާކިތައްާފަހަރުާއެ

މ ނަާއަ ީމެގންާނެޭގާ މ ނަާއަކީާއަޅުަގނޑަށްާ މީެގާ ައއިސްކްރީމްާބޮވިއްޖެސުވ ލުކޮށްލ ށޭ.ާދެންާ ެއއްާނޫންހޭާާާކީާ

ެގންާއައިސްކްރީމްާހުންނ ނީާރަނަގޅަށްާބޮވިފައޭ.ާކިޔ ފަިއާާށް.ާދެންާތިބޭށޭާބޯާއެްއޗެއްާބޮއިރަނަގޅަށްާރަްއޔިތުންނަ

އަ ކޮންާ ދެންާ ކަނޑ ލ ފައި.ާ މިއޮތީާ ވެސްާ މުސ ރަކޮޅުާ އެހެންވީމ ލިބެންހުރިާ ބޯނީ.ާ މީެގންާާ،  އިސްކްރީމެއްތޯާ

މިީއާާއަޅުަގނޑަ ފެންނަނީާ މިާ މިދަލުންާ ދަލެއް.ާ މިއޮތީާ މީަގއިާ ދަލެއް.ާ މިއޮތީާ މީަގއިާ ދެންާ އެކަން.ާ ފެންނަނީާ ށްާ

ފެންނަނީ.ާއަޅުަގނޑުާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާނަރަކަާ މިއީާ އަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާ

ވެއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހުރިހ ާާާެމންާޖެހިއްޖެާކަމަށްޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާމީެގާތެރެއިން.ާމިާދަލުަގއިާއަޅުަގނޑު

ވެ ދުނިޔެާ ދެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔައީ.ާ ޚަރ ބުެވެގންާ ެވސްާ އެހެންވީމާ ކަމެއްާ ދިޔައީ.ާ ެގއްލިެގންާ ހެޔޮާާ،  ސްާ މިާ

އެހެންނަމަެވސްާާާާވެރިކަމެްއެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންޖެހޭނީާހެޔޮކަންތައްތަކެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.

ހެޔޮ ނެތޭާާާއެކަހަލަާ ތަފްސީލުާ ދެންާ ނެތޭ.ާ ފެންނ ކަށެއްާ ބަޖެޓަކުންާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކަންތައްތަކެްއާ
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ނީ.ާމީެގާދަންނަވަާާދެންނެވީމަާކޮންާވ ހަކައެއްތޯާދައްކަންާއޮންނ ނީ.ާމީަގއިާތަފްސީލެއްާނެތީމަާތަފްސީލެއްާނެތޭާމި

ާތައް...ކުރިންާމިތަނަށްާބަޖެޓު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއެއްާ.ާމްާރަޝީދުާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމ ފަންނުާ

ލުވ ާޮގތަށްާޮގތަށްާކަންކަންާއޮޅުންފިާާނޭގންނަށްާއެވެސްާރައްޔިތުާާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާކޮންމެހެންއަޅުަގނޑުާމިނެީގާާ

ލުކޮށްާއަޅުަގނޑަށްާާާވ ހަކަާދެއްކުމެއްާނޫން.ާބަޖެޓުާވީހ ާތަފްސީެގާފޮޓޯާދައްކ ފަިއާފޮޓޯާއަށްާބޭރުަގއިާހުރިާބަޖެޓު

ާހީވަނީާދައްކަވ ...ާ.

ާ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

އިށީ މެންބަރުާ ބަޖެާނޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަކަށްާާޓުދެވަޑައިަގންނަވ .ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ާާާާބަހުސްަގއިާ 15ާާވެސް

ލިބިފައި އެހެންވީމ ާާމިނެޓްާ ާާ،  ވަނީ.ާ މެންބަރަކުޓުާމިނ15ާާެއެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއާ ާާަގއިާ ހުށަހެޅިފައިވ  ެއާާާ ބަޖެޓުަގއިާ

ދެވަޑައިަގންނަވ .ާއަޅުަގނޑުާާެގންދަނީ.ާއިށީނާާވަޑަިއަގންނަވ ާޚިޔ ލުތައްާފ ޅުކުރަމުންާއެޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފެނި

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާރަޝީދުާބަރުާރިޔ ޟްވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެން

ާލަންާބޭނުންާއަދި.ާކިތައްާމިނެޓުތޯާބަލައިބ ކީާާ، ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާ

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:



9 

 

ެއއްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާާާދައްކަވައިފި.ާނިޒ މީާަމއްސަލަާއިރުާވ ހަކަފުޅުާމިނެޓ7ާުތެރިާމެންބަރަށްާމިހ ރުާޢިއްޒަތް

ާސ .ޢީޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

ާސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢީކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ

ަގނޑުާާަގއިާމިާބަޖެޓުެގާބޭރުސްނީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާބަހުއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަ

ވިދ ޅުވިާވިދ ޅުވުަމކީާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީާާޭއ،ާާނެޓަކީާމިއީާނަރަކަާާނަދައްކަމުންާތިރީަގއިާިމއިން

ާޚިލ ފުާވ ހަކަާެއއްާނުދެއްކޭނެާކަުމަގއިާދަންނަވަންާ.ާއިސްލ މުދީނުެގާއަސްލަކ 

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާބެހޭާމައްސަލަާާާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާނިޒ މ ވ .ާާދެވަޑައިަގންނަާންބަރުާއިށީނޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.އެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުާާ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންާރަޝީދުާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟް

ާާ އަޅުަގނޑަކަށް ރައީސް،ާ ާާާާހިއެއްޢިއްޒަތްތެރިާ ާާނުވޭ މިތ ނދެން އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަދެްއކޭނެހެނެމިއަދުާ އް.ާާަގއިާ

ކަސް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާހަދ ފައިާއޮތްާެއއްޗެއްާނޫންާާވަރަށްާއަސަރުކޮށްފިާކޮންމެޔަމިާމީހުންެގާހިތަށްާާ،އެހެންވީމ 

ާާ ހުރިހ  މީެގާ ބޭރުަގނޑުންާ މިާ ބަޖެޓަކީ.ާ ތަފްޞީލެއްާއެބަމިާ މިާކުޑަކޮށްާާާާ،އޮތް.ާއެހެންވީމާ ާާއެއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެންވީމ  ދިނީ.ާ ވ ހަކަދައްކ ނަން.ާާާާ،ތަފްޞީލުކޮށްލަާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތެްއަގއިާ ދެވަނަާ ާ ދެންާ އަޅުަގނޑުެގާ

ޢަމަލުތައްާމިހުރިާމެންެގާާންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާާއަޅު

ވެސްާއަޅުަގނޑުާާާާޮގތުންާއަޅުަގނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާއަޅުަގނޑަކަށްާމިކަންާކުރިއަށްާެގންދެވޭނެހެން.ާހަމަާޔަޤީނުން

ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ މިީއާ ނިމިއްޖެ.ާ ވ ހަކަދައްކ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ޮގތަށްާ ބޭނުންވިާ ވ ހަކަދައްކަންާ މިއަދުާ

ފަހުން ދެންާ ރަޝީދ ފުރުޞަތު.ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންާާާއިާ އަދިާ

ާ، ޑުާއެދޭނަން.ާއެހެންވީމާ ދެވަނަާފުރުޞަތެއްަގއިާައޅުަގާނާާ،ވެސްާވ ހަކަދައްކަވ ާނިމުނީމަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ހިތުގައިޖެހޭާާމިނެޓުނ7ާާް ބޭފުޅުންާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަާާމިއަދުާ އުއްމީދުާާޖެކަދެއްކިއްވަރަށްާ ކުރަމުންާާކަމަށްާ

ާ.ައދުާއަޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަަވންއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާމި
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ާ

ާާ:އްކެވުންވ ހަކަދެދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރުާ

ާާ .`ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ 2011ާާާާޝުކުރިްއޔ ާ ދައުލަތުެގާއަހަރަވަނަ ލަފ ކުރ ާ ށްާ

އިތުރުާާބަޖެޓ  ދަންނަވ ލުމަށ އިާ ކަންކަންާ ބަެއއްާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުންާ ސ ފުކޮށްލަނާްާާާބެހޭާ މަޢުލޫމ ތުާ

ވ ތީާބައެއްާސުވ ލުތައްާދަންނަވ ލުމަށްާމިާފުރުޞަތުެގާބޭނުންާހިފ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާސުވ ލުކޮށްލަންާާާާބޭނުން

ޢި މިާ ނެތުމ ބަލ އިރުާ ފަރ ތެއްާ ބަލައިަގންނ ނެާ ސުވ ލުާ އެާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުާާާާއްޒަތްތެރިާ އެކުަގއިާ

ކަށްާާކުރަނީާސުވ ލުާއަޑުައއްސަވ ާެއާބޭފުޅުންާޓީވީންާބައްލަަވއިެގންާނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާސުވ ލުތަާއުއްމީދު

އުލަތުެގާމެދުރ ސްތ ެގާބަޖެޓަކީާމެދުރ ސްތ ެގާވަނަާައހަރަށްާދ2011ާާަޒަތްތެރިާރައީސް،ާާކަމަށް.ާޢިއްާާޖަވ ބުދެއްވ ނެ

ހޭދަ ކުރ ނެާ ދައުލަތުންާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ ޕްލޭންތަކުެގާ ކުރެވިފަިއވ ާ އ ާާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ ލިބޭާ މުދަނީެގާއ އިާ

ބިނ ކުރުމ  ޢަމ ޒުކޮާާމައްޗަށްާ ހިފެހެއްޓުމަށްާ ދަރަނިާ ދައުލަތުެގާ ތެރޭަގއިާ މިންަގނޑެއްެގާ ދެމެހެއްޓެނިވިާ ށްާއެކުާ

ބަޖެޓެއް ާާާާއެކެލަވ ލެވިފަިއވ ާ ވިދ ޅުވެފަ. ވަނީާ ވަޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުްއވަމުންާ ބަޖެޓްާ ވަނ2008ާާާަކަމުަގއިާ

އިޤު ދުނިޔޭެގާ މައްސައަހަރުެގާ ދިމ ވިާ އިޤުތިޞ ދަށްާ ރ އްޖޭެގާ ސަބަބުންާ ާާލަތަކުެގާ ދުވެލި ވަނ2009ާާާަތިޞ ދުެގާ

މިހިނގ 2.3ާާރުާ%އަހަ ޖީ.ޑީާާވަނ2010ާާަާާދަށްވުމަށްފަހުާ ބަލ ިއރުާރ އްޖޭެގާއިޤުއަހަރުާރިއަލްާ ތިޞ ދުާާ.ޕީާއަށްާ

ވަނީާފަތުރުވެރިކަމ އިާއިމ ރ ތްކުރުުމެގާާާކަމަށްާވަނީާލަފ ކުރައްވ ފަ.ާއަދިާމިާކުރިެއރުންާލިބިފައިާާކުރިއަރ ނ4.8ާާެ

ޢިާާއިންާާދ އިރ  ފ ހަަގކުރަްއވ ފަ.ާ ވަނީާ އިޤުކަމުަގއިާ ރ އްޖޭެގާ ރައީސް،ާ ލޭްއޒަތްތެރިާ ވ ާާާާނ ރުކަމުަގއިތިޞ ދުެގާ

އިޤުާ ރ އްޖޭެގާ ފައިދ މަސްވެރިކަމުންާ ެއއްެވސްާ ތަނުަގއިާ އަހަރުާ ފ އިތުވެދިޔަާ ނުލިބުމުެގާާތިޞ ދަށްާ އިތުރުންާާާާއެއްާ

28ާާވަނީާގ ތްަގނޑަކަށްާ%ާާވަނަާއަހަރުެގާމިހ ތަނަށްާބޭނުނުާމަހުެގާއަދަދ2010ާާުބަލ ިއރުާާވަނަާއަހަރުާއަޅ 2009ާާ

އެހެާާޕަސެންޓު ާާދަށްވެފަ.ާ މަސ2011ާާްންކަމުން އަހަރުާ ސިނ އަވަނަާ %ވެރިކަމުެގާ ކަމަށްާާާާދަށްވ ނ4.6ާާެތުާ

ނަތީޖ އަންދ ޒ  ސިނ އ2011ާާަައކީާާާާކުރެވުމުެގާ މަސްވެރިކަމުެގާ އަހަރުާ %ވަނަާ ޖުމްލަާ މުޅިާ 32.6ާާތުެގާ

ާާތަށްާވޭތުާތްތެރިާރަީއސް،ާމަސްވެރިކަމުެގާސިނ އަާކަުމަގިއާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާޢިއްޒަާާދަށްވެެގންދ ނެ ާއަހަރ7ާާާުވެދިޔަ

ލިބިފައި ކުރިއެރުމެއްާ އެްއވެސްާ އަާާވެސްާ މަސްވެރިކަުމެގާސިނ އަނުވ ކަމަށ އިާ ދަށަދިާ ކުރިމަުގަގއިާތުާ ދިއުމ އިާ ާާށްާ

ވުރާެާާާތުެގާސިޔ ސަތުތައްާބަދަލުކޮށްާމިހ ރަށްކަމަށްާލަފ ކުރެވޭތީާމިާސިނ އަާާތުާކުރިއަށްާނުދ ނެވެސްާމިާސިނ އަ

ހަރުދަނ  ކަމަުގއިާވަރަާާ،ކުރެވިބޮޑަށްާ ކަމެއްާ މުހިއްމުާ ވެސްާ ވަރަށްހަރުދަނ ާާ،ށްާ މުހިއްމުާާކުރުމަކީާ ކަމެއްާާާވެސްާ

މިހ  އެހެންކަމުންާ ވިދ ޅުވެފަ.ާ ވަނީާ ަވޒީރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅުްއވަުމންާ ބަޖެޓްާ އަޅުަގނޑުާާާާކަމުަގއިާ ހިސ ބުންާ

ބޭނު މަސްވެރިކަމުެގާސިނ އަސުވ ލުކޮށްލަންާ ދިމ ންާވަނީާ ަމއިތަށްާ އެްއާާާާމެދުާދިރ ސ ާާަގނޑުާމައްސަލައ ވެފައިވ ާ

ދެވަނަާސުވ ލެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ހައްދަވ ފައިވޭތޯޭއ.ާ ބޭނުންމިހ ތަނަށްާ ޮގތުަގއިާދަންނަވ ލަންާ ވަނީާމަސްވެރިކަންާާާާެގާ

ވަނ2011ާާާާަނ ޔަތްތައްާާއިާއިލ ތަކަށްާނުަވތަާމަސްވެރިންނަށްާޚ އްޞަާާޢ ދިއުމުެގާސަބަބުންާދިެވހިާމަސްވެރިާާދަށަށްާާ
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3ާާާާއެއ އެކުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާާާާވ ނެތޯއޭ.ާހަމަާާބަޖެޓުަގއިާހިމެނިފައިާާއަހަރުެގ އަހަރ7ާާާުވަނަާސުވ ލަކީާފ އިތުވެދިޔަ

ދުވަހުެގާތެރޭަގއިާމަސްވެރިކަންާނުހަނުާހީނަރުވަމުންދ ާދިއުންާރަނަގޅުކުރުމަށްާކުރީެގާސަރުކ ރުންނ އިާމިހ ރުެގާާ

ތިޞ ދުާވެހިރ އްޖޭެގާއިޤުަވޅުތަކެްއތޯއޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދިސަރުކ ރުންާމިހ ތަނަށްާއަޅުްއވ ފަިއވަނީާކޮންާފިޔަ

2004ާާާާކަމަށްާާކަމެއްާާތިޞ ދުެގާނ ޒުކުކަންާއިތުރުވ ނެާށްާމިހ ާބޮޑަށްާބަރޯސ ވުމަކީާއިޤުކަނިާފަތުރުވެރިކަމަހަމައެ

ާާ އ އި ސުނ މީާ އަހަރުެގާ އިޤުވަނ2009ާާަވަނަާ ދުނިޔޭެގާ ާާާ ހީނަރުކަން ޢިއްޒަތްތެރިާާާާކަމުގައިާާސ ބިތުކޮށްދޭތިޞ ދީާ

ބަޖެޓުާ ވަނީާ ވިދ ޅުާާާވަޒީރުާ ފަތުރުވެރިކަހުށަހަޅުއްވަމުންާ އެހެންކަމުންާ ބަދަލުަގިއާާވެފަ.ާ ބަރޯސ ވުުމެގާ ެއކަނިާ މަށްާ

ާާމަސްވެރިކަމުެގާއިތުރުންާރ ްއޖޭަގއިާދަނޑުވެރިކަންާތަރައްޤީކޮށްާއެކަމުންާނަފ ާލިބޭނޭާމުަގތަކެއްާހޯއްދެވުމަށްޓަކައިާ

ކޮށްފައި މ ޒީަގއިާ ކުރިއެރުވުމ ިއާ ކަންތައްތަކެއްތޯާާދަނޑުވެރިކަންާ ކޮންާ މިނިސްޓްރީަގއިާާާވަނީާ ފިނޭންސްާ ާާބަލ އިރުާ

ތުަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާާވަނީާދަނޑުވެރިކަުމެގާސިނ އަާާފަންޑުންާލޯނުާދޫކުރައްވ ފައިާާާއޮންނަާއެްގރިކަލްޗަރާރިވޯލިން

މަސަްއކަ އެާ އަދިާ ބަދަލުަގއިާ ވ ިއރުާާފަރ ތްތަކުެގާ ކަންކަމަށްާ އެހެންާ ބަދަލުަގއިާ ދިނުމުެގާ ލޯނުާ ކުރިއެރުވުމަށްާ ތްާ

މިއ އެކުަގިއާާާޭވތޯާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުން.ާހަމަާާމިއަދުާއެާފަންޑުންާދޫކުރިާފައިސ ާަގވ އިދުންާދަްއކ ފައި

ވަނ2009ާާާާަރައީސް،ާާއްޒަތްތެރިާާވެސްާައޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުން.ާޢިާާލަތަކީާކޮބައިތޯހ މިހ ރުާއެާފަންޑުެގާާ

ވަނަާއަހަރުެގާނިޔަލަށ2010ާާާާްމިލިއަންާޑޮލަރުާހުރުމަށްފަހ261ާާާާުއިރުަގއިާރަސްީމާރިޒ ވްެގާޮގތުަގއިާާއަހަރުާނިމުނު

2010ާާބަލ އިރުާާރ ާއަޅ މިލިައންާޑޮލަރުކަމުންާވޭތުވެދިޔަާައހ314.3ާާަވަނީާާާާކަމަށްާމިހ ރުާލަފ ކުރައްވ ފައިާާހުންނ ނެ

އަހަރު 53.3ާާާާާާވަނަާ ވީނަމަވެސް އިތުރުވެފައިާ ޑޮލަރުާ ރަސްީމ2011ާާާމިލިއަންާ ރ އްޖޭެގާ ނިމޭއިރުާ އަހަރުާ ވަނަާ

މިލިއަންާޑޮލަރ14.9ާާާުކަމަށްާއަންދ ޒ ާކުރެޭވއިރުާމިާއަދަދަކީާާމިލިއަންާޑޮލަރުާހުންނ ނ299.4ާެރިޒ ްވެގާޮގތުަގއިާާ

ދިއުމެއް ދަށަށްާ ރިޒ ވްާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.ާާރަސްމީާ ރ އްޖޭެގާާާާކަމުަގއިާ ރިޒ ވުންާ ރަސްމީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އިމްޕޯޓުރައްޔިތުން ތަކެތިާ ބޭނުންތަކަށްާ ބަެގާ މިންވަރަށްާ ާާކުރެވޭާ ެއވްރެޖ2011ާާުލ އިރު އަހަރުާ ާާވަނަާ 3.4ާާކޮށް

ާކަމުަގއިާވ ތީާޤައުމެްއެގާނިސްބަތުންާއެމަސްދުވަހުެގާއިމްޕޯޓ2.8ާާާުހަރުާާވަނަާއ2011ާާަމަސްދުވަހުެގާއިމްޕޯޓްާއަދިާާ

ާާ އްކ ކުރުންާމިހ ރަށްވުރެާއިތުރުާކުރަންާާއި،ާނުދިއުމަށްޓަކައިާފަހަށްާރަލަތުާނިކަމެތިވެެގންާދިއުމަށްޓަކަހ ޤައުމެްއެގ

ރަސްދަންނަަވންާާކަުމގައިާާޖެހިފައިވ  ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރު.ާ ދުޅަހެޔޮކަންާ ރިޒ ްވެގާ ޤައުުމާާމީާ ކުރެވޭނީާ

ކުޑަދަރ  އިތުރަށްާ ދަރަނިާ ނުދެއްކުރެިވެގފައިވ ާ ދަރަނިާ އަދިާ ާާން.ާ އިންޓްރެސްޓު އަރ ފަިއވ ާ ކުޑަކުރެވިެގންާާކުމުންާ

ާާކަމުަގިއާދަންނަ ާާާާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓ2011ާާުވަން. ރުާދައުލަތުެގާާަގިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާޮގތަށްާބަލ އ3.5ިފޮތުަގިއ

އަދ  ދަރަނިާ ާާބޭރުާ ހޭދަވެފައ1332.0ާާިކުރުމަށް ރުފިޔ ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާާމިލިއަންާ ހަމަވ ކަންާ ޖެހޭ.ާ މިއ އެކުާާާާާ

1981ާާާާފ ހަަގކޮށްލަންޖެހޭާާ ވަނަާއަހަރ ާހަމައަށ2008ާާާާްވަނަާއަހަރުާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީާއުފަންީވއްސުރެ

ާާ ޖުމްލަ ތެރޭަގިއާ އަހަރުެގާ ހަތ ވީހަކަށްާ ފ އިތުވެދިޔަާ 3670.07ާާާާގ ތްަގނޑަކަށްާ ރުފިޔ ، ވަނީާމިލިއަންާ ޤައުމުާ

ޢިއްދަރަނިވެރިވެފައިާ ހަތ ވީހަކަށްާާކަން.ާ ފ އިތުވެދިޔަާ ނިސްބަތުންާ ދަރަނީެގާ މިދެންނެވިާ ރައީސް،ާ ޒަތްތެރިާ
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އަށްާދިވެހިާޤައުމުާއައީާދަރަނިވެރިވަމުންާާާާބިލިއަންާރުފިޔ 135.93ާާކޮށްާއަހަރަކަށްާާއަހަރުދުވަހަށްާބަލ އިރުާެއވްރެޖު

ލައްކ1ާާާާަހަމައަށްާާއ 25ާާމަހުެގާާާާއަކީާމ ރޗްާާއ ބ ދީވަނަާއަހަރ1985ާާާާުކަމުަގއިާތަފ ތުާހިސ ބުތަކުންާދައްކ .ާއަދިާާ

ާާކަމުަގއިާސަރުކ ރުެގާލިޔެކިޔ88ާާުާާހ ސ25ާާް 5ާާާާންތަކުންާދަްއކ .ާއަދިާއޭެގ ވަނަާއަހަރުެގ1990ާާާާއަހަރުާފަހުން

ާާާާހަމައަށްާޖުމްލަާއ ބ ދީާާމަހ ާާމ ރޗް 2ާާާާއަކީ ާާާާެގާނިސްބަތުނ215ްާާހ ސ13ާާްލަްއކަ ާާކަމަށްާބަލ  ަވނ2009ާާާާަނަމަ

ނެތުމ އަހަރުެގ އެނެގންާ ދަރަނިާ ނިސްާާާ ޖުމްލަާ ދަރަނީެގާ ބަލ ފައިއެކުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ މިހިނަގމުންދ ާާާބަތްާ ވަނީާ

ާާ ެވސް މިދެންނެވިާނިސްއަހަރ1ާާުސަރުކ ރުެގާ ހަމަާ ދުވަހުަގއިާ އޮންނ ނެާ ާާާާބަތުންާ ޔަޤީންކަމަށް. ކުރަނީާާއަޅުަގނޑުާ

ރ ތުންާމިާސަރުކ ރުެގާދަރަނީެގާމަޢުލޫމ ތުާއިތުރަށްާމިނިސްޓަރާއޮފްާފިނޭންސްެގާފަރ ތުންާނުވަތަާމިނިސްޓްރީެގާފަ

ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކޮށްލެޭވާސުވ ލެއްާދަންނަވ ލަން.ާާާކަމަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިހ ާާސ ފުކޮށްދެއްވ ނެ

ާާާާމި ާާފައިސ މަހުެގާނިޔަލަށްާދައުލަތަށްާލިބެންޖެހޭާފައިސ ެގާތެރެއިންާކިހ ާާވަނަާއަހަރުާނޮވެމްބަރ2010ާާުހިނގ 

ހުރިތޯ ަގވ އިދުންާނުދައްކ ާ ތަފްޞީލާީާާާއެއްާއެާމުއްދަތަށްާ ފުރިހަމަާ ފަރ ތްތަކުެގާ ހުރިާ އ އިާއަދިާފައިސ ނުދައްކ ާ

ހަމަޖައްސަވައިާާލިބޭނެ ނެތްާޮގތްާ މިނިސްޓަރުާ މިނިސްޓަރަށ އިާ ފައިނޭންސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ާާދެއްވުމަށްާ

ާާާާކަމުގައި ހިންގެވުމ  މިނިސްޓްރީާ އަވަންޏ ާ ބޭފުޅ ާ ހުންނެވިާ ބޭފުޅުހަވ ލުވެާ މިނިސްޓްރީެގާ އެާ އަދިާ ންނަށްާށ އިާ

ާާވ ލުވުމަށްފަހުާބައިނަލްއަޤުވ މީާމ ލީާއިދ ރ ތަކުެގާއިތުބ ރުާބޮޑުވ ނޭާހަާާާއ ދެ،ާމިާސަރުކ ރުންާވެރިކަމ ާާދަންނަވަން.

ާާ ާާޮގތަށްާބަްއޓަންކުރެވިފައިވ ާޮއނިަގނޑ ިއާެއްއޮގތަށްާމެދުާރ ސްތ ާއަށް ވަނަާއަހަރަށ2011ާާާާްއަމ ޒުކޮށްާހަދ ފަިއވ 

ބަޖެޓު ދައުލަތުެގާ %ލަފ ކުރ ާ ޑެފިސިޓުާ ހިފެހެއްޓ15.3ިެގާ ާާާާަގއިާ އޮތް ދައުލަތުެގ3ާާާކުރިއަށްާ ނިމޭއިރުާ ައހަރުާ

ާާާާނުވ ާާައށްާމަތ5.3ާާިބަޖެޓުެގާޑެފިސިޓްާާ% ރ ސްތ ާއަށްާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާމެދ2011ާާުޮގތަކަށްާހިފެހެއްޓޭނީ

ާާާާވިފަިއވ ާބަޖެޓުާެއޮގތުަގއިާފ ސްކުރެިވެގންފަރުމ ކުރެ ވަނ96ާާާަކަމުަގއިާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ާއެހެނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

)ށ(ަގއި ޒިންމ ދ ރުކަމ ާާާވ ާާމ އްދ ެގާ މަތިންާ ޤައުމުެގާާޮގތުެގާ މިާ ބޮޑަށްާ ވިސްނުމަކަށްުވރެާ ސިޔ ސީާ ާއެކުާ

ާާ ާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާާމެދުާފުންކޮށްާވިސްނ ލެވިެގންމުސްތަޤުބަލ 

ކަމެއް.ާއެހެންކަމުންާކޮންމެެވސްާާާާދަންނަވ ލުމުންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާސުވ ލުތަކެއްާުއފެދުމަކީާއެކަށީެގންވ 

ާާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވ ލުމަށްާ ތަފުޞީލެއްާ ާާަގސްތުވަރެްއެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބަޖެޓަކީާ ދައުލަތުެގާ ަވނ96ާާާާަކުރަން.ާ

ކަމަށްާލަފ ކުރ ާޚަރަދ އި،ާދައުލަތަށްާލިބޭނޭާއ މްދަނީެގާހިސ ބުެގާާާާައހަރަކަށްާހިނގ ނޭާާމ އްދ ެގާ)ހ(ެގާދަށުންާއެ

ވ ހިނދުާއެފަދަާބަޖެޓަކަށްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާެގންނަންާފެންނާަާާާމައްޗަށްާދިރ ސ ކޮށްާހުށަހެޅޭާބަޖެޓަކަށް

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ެގާދަށުންާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާލިބުމުނ96ާާާްާސ ސީެގާާބަދަލެއްާެގނައުމުެގާބ ރުާޤ ނޫނުއަ

އިތު ހަމަެއކަނިާ ޚަރަދުތައްާ ބަޖެޓުެގާ ބޭނުންކޮށްެގންާ ބ ރުެގާ ޑެފިސިޓުއެާ އިތުރަށްާ ބަޖެޓުާ އެންެމާރުކޮށްާ ކުރުމަކީާ

ޮގތް ހަމަާާޒިންމ ދ ރުާ ނުދެކެން.ާ ައޅުަގނޑެއްާ ޤަބޫލުކުާާކަުމަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ނޫން.ާާެއޮގތްާ ބޭނުމެއްާ ވެސްާ ރ ކަށްާ

ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ އެާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ނަމަވެސްާ ހުށަހެޅިާ ބަޖެޓެއްާ ސަރުކ ރަކުންާ ކޮންމެާ ޮގތުަގއިާ
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އ މްދަނީާ ޮގތް،ާ ފޫބެއްދޭނޭާ ޚަރަދެއްާ އެާ ފަދައިންާ އިތުރުކުރެވޭާ ޚަރަދެއްާ މަޖިލީހުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ބަޖެޓަކަށްާ

ދަ ޮގތްާ ޒިންމާ އިތުރުކުރ ނޭާ ފުރިހަމަާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ވެސްާ ާްއކައިދިނުމަކީާ

ބަޖެޓުާާއެއް އެހެންކަމުންާ ދެކެން.ާ ައޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ާާކަމުަގއިާ ބަޖެޓުާ މިާދިރ ސ ކުރުމުަގިއާ އިންާ ކޮމިޓީާ ކުރ ާ

ވިސް ަމއްޗަށްާ ނުކުތ ތަކުެގާ އިހުދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާތިރ މ ނ ަވޑަިއަގތުމަށްާ ދަންނަވަން.ާ އެކުަގއިާ

ާާ ފައިދ ާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާރަްއޔިތުންނަށ އި،ާރަށުެގާތަރައްޤީާާާާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުެގާސީދ ،2011ާާރައީސް،

ލިބިެގންދ ނެ އެބަާާއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކަންާ ހިނދަކާުާާާކަމުެގާ ދެމިއޮތްހ ާ މިާސަރުކ ރުާ ވެސްާ ހަމަގައިމުާ އޮތް.ާ

ޮގތެްއަގިއާދިވެހިާއެންމެހައިާރަްއޔިތުންނަށްާާާނޑަށްާއެާޔަޤީންކަންާޮއތްާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއަދިހަމަާޖުމްލައަޅުަގ

ުއއްމީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާމިާފުރުޞަތުެގާވ ހަކަާނިންމ ލ ނާީާާާބަޖެޓުެގާނަފ ާލިބިެގންދ ނެާ ކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާ

ާާ ދިރ ސ ެގ ކުރެވިފަިއވ ާ މިހ ތަނަށްާ މިއަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވ ާާާމަޢުލޫމ ތުަގއިާ ދަންނަވ ލުމަށްާ ވަުގތަށްާ

ާާނަމަާލިބޭނެާާދައްކަންާވަުގތުާއޮތްރަމުންާއިތުރުާފުރުޞަތެއްާވ ހަކަކަމުަގއިާހީކުާާބައެއްާވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލެިވއްޖެ

ާކަމުެގާުއއްމީދުަގއި.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާދެްއިވާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 މްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:މަޢުޞޫهللاާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލ ާކެ

ވަނަާއަހަރަށްާދައުލަތުންާލަފ ކުރ ާބަޖެޓުާސަރުކ ރުނ2011ާާާްާއ ދެ،ާާާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ބަޖެ މިާ ފުރަތަމަާވެސްާދަންނަވ ލަންާާޓ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްއިރުާ ާދޭތެރޭާއެއްޗެއްާދަންނަވަންާއަޅުަގނޑުާއެންމެާ

ާާާާބޭނުން ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މ 23ާާވަނީ،ާ އެންމެހައިވަނަާ ދިވެހިާ ދަށުންާ އަސ ސީާާާއްދ ެގާ ލިބިދޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ

ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ބަޖެޓުާާޙައްޤުތައްާ މިާ ޔަޤީންކަންާ އެކަމ ކަމުެގާ ނުލިބޭތީާ އަޅުަގނޑަށްާ ހިތ މަކުރަމުން.ާާާާންާ

ރަ ދ އިރ ެގާ ކެލ ާ ދ އިރ ،ާ ކެލ ާ މިާ ރަީއސް،ާ ސަބަބަކީާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބަންދުަގއި.ާ ރަށުާ ތިބީާ އަދިވެސްާ އްޔިތުންާ

ބަނދަރެއްާއޮތީާކެލ ަގއި.ާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ަގއިާައސްލުާއެްއވެސްާބަނދަރެއްާނެތްކަން.ާއެތަނުންާހަމައެކަނި

ދޫަގިއާާއޮތްާބަނދަރަށްާވެސްާދެވޭނެާޮގތެއްާނެތް.ާވަދެވޭނެާޮގތެއްާނެތް.ާނެރުމަެގްއާނެތް.ާދެންާފިއްލަާާކެލ ަގއި

ތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއުއްމީދުކޮށްެގންާހުރީާާާވެސްާނެތް.ާވަށަފަރުަގއިާެވސްާބަނދަރެއްާނެތް.ާމިދިޔަާދެާއަހަރު

ޮގތަށްާވ ހަކަާދައްކަމުންދ އިރުާހަމައެކަނިާމިާކެލ ،ާވަށަފަރަކުާާާއެާާކަމަށް.ާދެންާއަދިާާބަނދަރެއްާއެއްޗެއްާހެދިދ ނެ

ރަށްރަިގނަާރަށްާާނޫން.ާރ އްޖޭެގާވަރަށް ހުރިާ ނުހަދާ  ށުަގއިާބަނދަރާުާރަށުަގއިާކުދިާރަށްރަށުަގިއާއަލަށްާބަނދަރުާ

ނޫމަރ ާވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާމިއީާއަސ ސީާޙައްޤުތަކުެގާދަށުންާާާާނެތް.ާއެޮގތުންާށ.ާާއެްއޗެއްާހަދ ފައި

ޕްރޮްގރ ެމއް ކޮންމެާ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިާ ސަރުކ ރުންާ ޚިދުމަތްތައްާ ެއީއާާލިބިދޭންޖެހޭާ ނަމަވެސް،ާ ދަށުންާ ެގާ

އެ ނަމަވެސްާ ހަދައިެގންާ ކުންފުންޏެއްާ ސަރުކ ރުންާ ވަކިންާ ނަމަވެސްާ ދަށުންާ ކަންތައްތަްއާާާާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގާ

ލ އިރުާފިއްލަދޫާާރ ެގާރަށްތަކުެގާޚ އްޞަކޮށްާބަލައިފޯރުކޮށްދިނުމަކީާސަރުކ ރަށްާލ ޒިމުކަމެއް.ާައޅުަގނޑުމެންެގާދ އި
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ނަރުާ ރަށްރަށަށްާ މިފަދަާ ވެފައިާ މުހިއްމުކަމަކަށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވަނީާ ވެސްާ ޚިދުމަތްާ ދުޅަހެޔޮާާާާދަމ ެގާ ެއއީާ ވަުގތު.ާ

ާާ ާވ ތީާ،ާާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާކުރަންޖެހޭާކަމަކަށ23ާާްސިއްޙަތެްއާގ އިމުކޮށްދިނުމަކީާވެސްާހަމަާޤ ނޫނުައސ ސީެގ

ނަރުދަމ  ރަށްރަށުަގިއާ ބޮޑެތިާ ފަދަާ ާާާާކެލ ާ ފަހިވ މ އި،ާސިއްހަގ އިމުކުރުާާކަންތައްފަދަ މަުގާ ކަންތަްއާާާާތަށްާ ޮގތަށްާ

ކަ ސުކޫލްތަކުެގާ ބެލެހެްއޓުމ ކުރުމ އި،ާ ރަނަގޅަށްާ ނެތީތާީާ،  ންތައްާ ފެންނަންާ ބަޖެޓުންާ މިާ ކަންތައްތައްާ މިފަދަާ

މިސްކިތް ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ހިތ މަކުރަން.ާ އަދިާާާއަޅުަގނޑުާ ނެތިާ ޮގތެއްާ މަރ މ ތުކުރެވޭނެާ ތަންތަންާ ފަދަާ

މި ދ ާާމިސްކިތްތަކަށްާ އޮހޮރިެގންާ ކަންތައްތައް،ާ އަސ ސީާ ބޭނުންވެފައިވ ާ ލިބޭނާެާާާަވުގތުާ ފެންާ ހުންނަާ ޮގތަށްާ

ާާއްމީދުކުރ ާދުޅަހެޔޮާދިރިއުޅުމާ އިންތިޒ މު،ާއިސްކުރުާބަރިާނިޒ މުާއެްއޗެހިާގ އިމުވެފައިާނެތީތީާއަޅުަގނޑުމެންާއު

ާާދިމ އަށްާނުދެވޭތީާހިތ މަކުރަ ލ އިރުާއެންމެާފުރަތަމަާވެސްާމިާސަރުކ ރުންާމާިާއަޅުަގނޑުާބަލައިން.ާމުޅިާބަޖެޓަށް

13.6ާާާާވ ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައި ބަޖެޓުަގިއ ރުފިޔ ެގާ ެއކަމ ާާބިލިއަނ4.5ާާްބިލިއަންާ ވ ތީާ ޑެފިސިޓެއްާ ާރުފިޔ ާ

ާާ އަހަރަށްާާާާވަނ2011ާާައަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަހަރުާދައުލަތަށްާހޯދައިދޭާއ މްދަނީ

ާާާާއ މްދަނީ 2010ާާާާއަށްާބަލ އިރު ާާކަމުަގއިާާބިލިއަންާރުފިޔ ާޓެކްސްެގާޮގތުަގިއާއޮތ2.9ާާާްވަނަާއަހަރުާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ ޓެކްސްެގ2011ާާވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރަށްާ އ މްާާވަނަާ ލިބޭާ ވަރަށްޮގތުަގއިާ އިތުރުކޮށްާާާާދަނީާވެސްާ ބޮޑަށްާ

ާާ ބިލިއަންާރުފިޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާދައުލަތަށްާއެބަާހޯދައިދެވޭ.ާސަރުކ ރަށ5.1ާާާާްހަމައެކަނިާޓެކްސްެގާޮގތުަގއިާވެސް

4.5ާާއެބަާލިބޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެފަދަާބޮޑުާއ މްދަނީާކުރިއެރުމެއްާލިބިފައިާއޮތްއިރުާސަރުކ ރުންާއަހަރުާނިންމ ލ އިރުާާ

ބޮޑަ ހިތ މަާ މިާ އަދިާ ކަމެއް.ާ ހިތ މަހުރިާ އޮންނަކަމީާ ޑެފިސިޓެްއާ ރުފިޔ ެގާ ސަބަބަކީާބިލިއަންާ އިތުރުވ ންޖެހޭާ ާާށްާ

މިާނިމިެގން އަހަރުާވެސްާ ކަންތަކުެގާާާވޭތުވެދިޔަާ ފެންނަާ މިާ އަކުރުތަކުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަހަރުާވެސްާ ދިޔަާ

ޙަޤީޤީާމަންޒަރެއްާފެންނ ކަށެްއާނެތް.ާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންާއަހަރުެގާޚަރަދުތައްާީވާާ

މިހ ރުާާ،  ާއުޅެާއެކަންތައްާވަނީާކ މިޔ ބުނުެވފައި.ާއެހެންވީމ އިާޚަރަދުކުރިާޮގތުެގާމަޢުލޫމ ތުާހޯދަންޮގތުެގާތަފްސީލ 

ދަތި.ާާ ދަންނަވަންާ ސީދ ާ ކަމެއްާ ައޑީަގއިާ ކަނޑުާ ކަމެއްާ ކަނޑުމަތީަގއިާ ތިބެވެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ބ2011ާާައެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓަށްާ މިއޮތްާ އަހަރުާ އަޅުާލައިވަނަާ އަނެްއާާލ އިރުާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ދެންާ ަގނޑުމެންާ

ވަނަާއަހަރ2010ާާާުެގންދ ާއަދަދުާހައްތަހ ާއިތުރުވަމުންާދ ތީ.ާއ ދެ،ާާާާކަމަކީާލޯނުެގާޮގތުަގއިާސަރުކ ރުންާނަަގމުން

1.13ާާާާ އޮތްއިރު ނިންމ ފައިާ ހަދަންާ ޕްރޮޖެކްޓުތައްާ ނަަގިއެގންާ ލޯނުާ ރުފިޔ ާ 2011ާާާާބިލިއަންާ އަހަރު 1.32ާާވަނަާ

ާރުފިޔ ެގާލޯނުާނަަގިއެގންާޕްރޮޖެކްޓުތައްާހަދަންާނިންމ ފައިާމިއޮތީ.ާމީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާބޮޑަށްާބިލިއަން

ކަމަކީާމިާލޯނުާޕްރޮޖެކްޓުތަކުންާމިާކުރަނީާކޮންާޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްތޯ.ާމިާހިންަގނީާާ މިާމަޖިލީހުންާސަމ ލުވ ންޖެހޭާ

މިާބަޖެޓުާހުށަހެޅުމުެގާކުޑަާދުަވސްާކޮޅެްއކުރިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާކޮންާޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްތޯ.ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ބޭސްވެެގންާާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްާ ބަޖެޓެއް.ާ ޕްރޮުގރ މްާ ހުށަހަޅަނީާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ައހަރުާ މިާ ޮގތުަގިއާ ހ މަކުރެއްވިާ

ޖެހެނީާމިއީާެއއްޮގތަކަށްާެވސްާާ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާބަޖެޓުާބަލައިލުމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންހަދ ފައިވ ާބަޖެޓެއް
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ާާ ެއއީ ބަޖެޓެކޭ.ާ ޕޮލިސީާ ނޫނޭ،ާ ބަޖެޓެއްާ ސުޕްރޮުގރ މުާ ޕޮލިސީތަކުެގާ ހަމައެކަނިާ ހުރީ.ާާމީަގއިާ އަޅ ލ ފައިާ ރުޚީާ

ރުޚީާއަޅ ލ ފަިއާދޫކޮށްލ ފަިއާހުރީ.ާއެހެންނަމަވެސްާެއާާޮގތަށްާވަރަށްާރީތިާނަންނަމުެގާސުާާދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާޮއޅޭ

އެްއވެސްާޮގތެްއާލިބެނީާއެކަންތަްއތައްާެވެގންދ ނީާކޮންާބަޔަކަށްާކަމެއްާކޮންާޮގތަކަށްާކަެމއްާއެނޭގނެާާާާޚިދުމަތްތައް

ިމާާާާހަމައަށްާދިޔުމުެގާކުރިންާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާާޑަށްާމިާބަޖެޓަށްާވޯޓަށްާދިނުމ އަޅުަގނ،  ނެތް.ާއެހެންވީމ 

ކޮން ކޮންރަށެއްަގއިާ ލިބިާ ތަފްސީލެއްާ ާާކަމެއްހުރިހ ާ ކޮންތޯ ދުވަހަކުންާ ކޮންާ އެނިގާ ހިންގ ާަވނީާ ދުވަހަކަށްާ

ޮގތަކަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިެގންާނޫނީާމިާބަޖެޓަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޕްރޮުގރ މުާބަޖެޓެކާޭާާާޕްރޮޖެކްޓެއްތޯާއެނިގާއެ

2.5ާާލިއަންާއިންާާބ1.6ާާިކަރަންޓުާޚަރަދުާާނެ.ާސަރުކ ރުެގާޚަރަދުތަކަށްާބަލައިލ އިރުާއޮފީސްތަކުެގާރިކިޔޭކަށްާނޯންނ 

އިތުރުވެފަިއވ  އަށްާ އިދ ރީާާބިލިއަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އުއްމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ކަންާ

އަޅުަގ މީަގިއާ ދެންާ ކަމަށް.ާ އިތުރުވުމެއްާ އަންނަާ ސަބަބުންާ ބަދަލުެގާ ެގންނަާ މިާ ކުޑަކޮށްާާއޮނިަގނޑަށްާ ނޑުމެންާ

މަޖިލީހުާާހައިރ ންކަމ  މިާ ބަލައިއެކުާ އެލޮކޭޓުވެފަިއވ ާާންާ ސަރުކ ރުންާ ޑިޒ ރސްޓަރތަކަށްާ ކަމަކީާ އަނެއްާ ލަންޖެހޭާ

ާާ 2009ާާާާއަދަދުތައް. އަހަރަށް އެލޮކޭޓުކޮށްފައ661ާާިވަނަާ ާާާާމިލިއަންާ 2010ާާާާވ އިރު އަހަރަށް މިލިއަނ462ާާާާްވަނަާ

ާާ ާާވަނަާއަހަރު.ާިމއަންނަާއަހަރު.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާކުރ2011ާާިއެލޮކޭޓުކޮށްފައި.ާދެން 120ާާމަތިލ ާއަހަރަށްާމިއޮތީ

2010ާާާާމިލިއަން.ާމަޢ ފުކުރައްވ ތިާއިނޭގތޯާމިާާ 200ާާާާވަނަާއަހަރަށް ވަނަާއަހަރަށްާމިއޮތ2011ާާާާީމިލިއަންާއޮތްއިރު

120ާާާާ އަނެްއކ  ދެންާ އ2012ާާަމިލިއަން.ާ ާާވަނަާ 200ާާާާހަރަށް ޑިޒ ސްޓަރ މިއީާ ސަރުކ ރުންާާމިލިއަން.ާ އަށްާ

އޭާސަރުކ ރުންާާޅުަގނޑުާހިތަށްާމިާއަރަނީާކޮންކަހަލަާމީޓަރެއްާބަހައްޓަިއެގންާބ ވަހުށަހަޅ ފައިާހުރިާއަދަދުތައް.ާއަ

ކ ރިސ  ޤައުމަށްާ ާާމިާ އޮންނަނީ. މިާ ބަލ ފަިއާ މިންަގނޑުާ ައއިސްދ ނެާ ެއއްާ ާ2010ާާާާ އަހަރު މިލިއަން.200ާާާވަނަާ

2011ާާާާ 2012ާާާާމިލިއަން.120ާާާާވަނަާއަހަރު ތޯާކުންާއަޅ ާމީޓަރެއްމިލިއަން.ާމިީއާމީޓަރު،ާކޮންތ 200ާާވަނަާއަހަރު

ޖެހޭނެ.ާއަދިާމިފަދަާމީޓަރެއްެގާއެހީާދުނިޔޭެގާއެހެންާޤައުުމތަކަށްާވެސްާބޭނުންވ ނެާާރައްޔިތުންާެވސްާދެނެަގންނަން

ލ އިރުާފުންކޮށްާބިފައިވ ާއ މްދަނީެގާބަޔަށްާބަލައިސަރުކ ރަށްާލިާއަޅުަގނޑުެމންާއަނެއްހެންާމީަގއިާާކަމަށްާފެނޭ.ާދެން

ލިބާޭާވިސްނ ލަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ ސަރުކ ރަށްާ ކުންފުނިތަކުން،ާ ސަރުކ ރުެގާ ސަރުކ ރަށްާ ކަމަކީާ ާ

ޮގސްފައި މަދުެވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ާާާާއ މްދަނީާ 2010ާާާާވ ކަން. އަހަރު ލިބުނ1.02ާާުވަނަާ ރުފިޔ ާ އިރުާާާބިލިައންާ

ާާ ކުރިމަތިލ  2011ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އޮންނަނީ މިާ އަހަރުާ މިާާމިލިއަނ736ާާްވަނަާ ކަމަށް.ާ ލިބޭނެާ ކަންތައްާާާރުފިޔ ާ

އަޅުަގ އޮވެފައިާ މަސައްކަތްމިހެންާ ބަޖެޓުާ މިާ ބޮޑުވ ންޖެހޭާނޑުެމންާ ފިކުރުާ ހ ސްެވާ ޮގތުންާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ

109ާާާާވެފައިާވ އިރުާހަމަާމިާބަޖެޓުެގާސަފުހ ކަންތައްތަކަކީާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތަކުންާއ މްދަނީާލިބޭާޮގތްާމަދު

ާާ 111ާާާާއިން މި ކުންފުނިތަކުެގާާއަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ތެރޭަގއިާ ޚަރަދުތަކުެގާ ސްޓްރެޓަޖީތަކުެގާ ޕޮލިސީތަކ އިާ އޮންނަނީާ

ާާ މިލިއަންާކަނޑައަޅ ފައި.ާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތަކުެގާެއފިޝެންސީާއިތުރުކުރުމަށ1.6ާާާްއެފިޝެންސީާއިތުރުކުރުމަށް

ކުންފުނިތ1.6ާާަ އެާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ކަނޑަައޅައިެގންާ ރުފިޔ ާ ާާމިލިއަންާ ފައިދ  ލިބޭާ 1.2ާާާާކުންާ އިން 736ާާބިލިއަންާ
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ވިސްނ ލަންީވާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިއީާ ތިރިވީމަާ މިލިއަނަށްާ

ާާާާކިހިނެއްެވެގންތޯާމިހެންާމި އަހަރ2ާާާުވަނީ.ާމިާކުންފުނިތަކުންާމިހ ރުާމިދިޔަާއަހަރުތަކުަގއިާމިވީާޮގތަށްާފ އިތުވި

ވ ާފަދައިންާމިފަދަާކުންފުނިތަކުންާސޮއިކޮށްފައިާާާކޮށްާސަރުކ ރުންާމިާެގންދިޔަާސޮިއކުރިާއެމް.އޯ.ޔޫތަކުަގއިާޚ އްޞަ

ރިސ ރޗު ކަހަލަާ އެކިާ ޮގތުންާކުއްލިޔަކަށްާ ޓްރ ންސްޕޭރަންސީާ ހެދުމަށްާ ސްޓަޑީތައްާ ކަހަލަާ އެކިާ ހެދުމަށްާ ތައްާ

ފުާ ދެާ ނުބަހައްޓ ާ ފެންނަާވިސްނުމެއްާ ފުށްާ ދެާ ފެންރަނަގޅަށްާ ނުށްާ ޮގތަށްާ ކުންފުނިތަކަށާްާާާ،ހަދ ނަާ ކަހަލަާ އެކިާ

އިސްރ ފުކުރަނީތޯ.ާާ ބޭކ ރުކޮށްާ ފައިދ ާ ރައްޔިތުންެގާ ނަުމަގިއާ ރިސ ރޗްކުރުމުެގާ ދީެގންާ ޕްރޮޖެކްޓުާ ފ ޑުފ ޑުެގާ

ފުނިތަކަށްާނަމަާމިާކުންފުނިތަކުެގާފައިދ ާދަށަށްާދ ނެ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނޭާވަރަށްާިގނަާކުންާާއެހެންވެއްޖެ

ލައްވ ފައި ޤ ބިލުކަމ ސަރުކ ރުންާ ބޭބޭފުޅުންެގާ ތިބިާ ހިންުގންާާާާ ކުންފުނިތަކުެގާ ެއާ ޮގތަށްާ ސުވ ލުއުފެދޭާ މެދުާ

ފުންކޮށްާވިސްނ ލަންޖެހޭާއެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ހުރީ.ާދެންާ ޮގސްފަިއާ ތަނުަގއިާ ާވޭތުވެދިޔަާ

ާާ ޕްރައިެވޓަިއޒޭޝަން ާާކަމެއްާއެބައޮތް.ާ ދަށުން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންެގާ ބަހެއް.ާ ވަނ2010ާާާާަމިާސަރުކ ރުެގާއަތްމަތީާ

ާާ ާާާާބިލިއަންާރުފިޔ ާލިބިފައިާއެބ1.2ާާާައަހަރަށް 2011ާާާާއޮތްާދައުލަތުެގާއ މްދަނީާއަށް. ބިލިއަނ1.47ާާާާްަވނަާއަހަރު

ާާ 2012ާާާާރުފިޔ ާލިބޭނެާކަމަށްާއެބަވޭ. 295ާާާާވަނަާއަހަރު ާާަވނަާއ2013ާާަިމލިއަންާރުފިޔ ާއަދި މިލިއަނ54ާާާްހަރު

ސަރުކ ރުންާާ މިާ ޮގތުންާ ހުރިާ ޢަމަލުތަްއާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ދައްކައިދެނީާ މީގެއިންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރުފިޔ .ާ

އަހަރަކަށްާާ އަހަރަކުންާ އ މްދަނީާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ ސަބަބުންާ އުސޫލުެގާ ިވއްކަމުންދ ާ ހަރުމުދ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޕްރަވަޓަާާމަދުވަމުން އިތުރަށްާ ބައެއްާާޮގސްާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ނޯންނ ނެކަން.ާ ރ އްޖޭަގއިާ ެވސްާ އިލޮއްޓެއްާ ިއޒުކުރ ނެާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ފ ހަަގކޮށްލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެކަންތައްާ ހުރީތީާ ެވސްާ ކަންތައްތަްއާ ރަނަގޅުާ

މިޝަނުެގާމަސައްކަތްާާކޮރަޕްޝަންާކޮ-ދ އިރުާައޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެންޓިާާޑިމޮކްރަސީއ ާދިމ އަށްާދަތުރުކުރަމުން

މިފަދަާ އެޮގތުންާ ހަރުދަނ ކުރަން.ާ އިތުރަށްާ ވެސްާ މަސައްކަތްާ ޖެނެރަލުެގާ އޮޑިޓަރާ އަދިާ ފުޅ ކުރަން.ާ އިތުރަށްާ

ާާާާމިނިވަންާމުއައްސަސ ތަކަށްާސަރުކ ރުންާއެލޮކޭޓުކޮށްފަިއވާ  ވަނަާއަހަރ2011ާާާުާާވަނަާއަހަރަށްވުރ2010ާާެބަޖެޓު

ކޮށް ެއއީާސަރުކ ރުންާ އެންޓިއިތުރުވ ތީާ އެޮގތުންާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގއިާ ކަމެއްާ ރަނަގޅުާ އޮތްާ -ދެއްވ ފައިާ

ާާ 2010ާާާާކޮރަޕްޝަންާކޮމިޝަނަށް ާާާާމިލިއަންާހަމަޖައްސ ފައިާއޮތ17ާާްވަނަާއަހަރު ވަނަާއަހަރަށްާމ2011ާާާިއިރު

ާާ 24ާާާާއޮންނަނީ 22ާާާާމިލިއަން.ާއަދިާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލަށްާވެސް ށްފައިާޖެޓުާއިތުރުކޮމިލިއަނަށްާބ29ާާަމިލިއަންާއިން

ދެކޭާ އަޅުަގނޑުާ ެއއީާ އެލޮކޭޓުކޮށްފައިވ ތީާ އޮފީސްތަކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ މުޅިާ ދެންާ ބަދަލެއް.ާ ހެޔޮާ ހުރިާާާާޮގތުަގއިާ

ހެލް އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ބަލ އިރުާ އެންޑުާބަޖެޓަށްާ ހައުސިންާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ާާތަށ އިާ

ާާ ބަޖެޓު. 2010ާާާާއެންަވޔަރަންމަންޓަށްާއެލޮކޭޓުކޮށްފައިވ ާ ހެލްތަށް ބިލިއަނ1.01ާާާްވަނަާއަހަރަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާ

އެލޮކޭޓުކޮށްފައި ާާާާރުފިޔ ާ 2011ާާާާވ ިއރު އަހަރަށް ހެލްތަށ1.53ާާާްވަނަާ އޮފްާ ިމނިސްޓްރީާ ރުފިޔ ާ ބިލިއަންާ

ާާއެލޮކޭޓުކޮށްފައިވޭ.ާމިތަނުންާދެން ލ އިރުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނޭާއެލޮކޭޝަންާއޮތީާާބަޔަށްާބަލައިާއެލޮކޭޓުކޮށްފައިވ 
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ޚަރަދަށްކަން.ާއެހެންވީމ ރިކަ ާާ،  ރަންޓުާ މި މިާއިތުރުވަނީާކޮނާްާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްލަންޖެހޭާސުވ ލަކީާ އިތުރުވަމުންާ

ާާ ާާާާޞިއްޙީދިމ ލަކަށްާކިހިނެއްާބ ވައޭ.ާެއއީާވަރަށްާިގނަާހެލްތު ާޚިދުމަތްތަކުެގާއަުގާާއެޚިދުމަތްތައްާކޯޕްރަޓައިޒުކޮށް

ފަސޭހަ ެއާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރަމުންާާާބޮޑުކޮށްާ މަސައްކަތްތައްާ ސަރުކ ރުންާ ޮގތަކަށްާ ކަހަލަާ ނުލިބޭާ އިންާ

ާާާާބައްޓަންކުރަމުން މިނިސްޓްރީެގ ހެލްތުާ ޮގތަކަށްާ މިފަދަާ ެވސްާ އިތުރުވެެގންދ އިރުާ ޭއެގާާބަޖެޓުާ ންާދިޔައިމަާ

ނެގންާއެބަޖެހޭ.ާޕްރޮްގރ މުތަްއާާނޫންތޯާތަފްސީލުކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިާާ،އެްއާލިބޭތޯާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފައިދ 

އެ ޕްރޮްގރ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަޖެޓުތައްާ ޕްރޮްގރ މްާ ވިދ ޅުވިާ ސަރުކ ރުންާ އެބަޖެހޭ.ާ ޮގތުަގިއާާނެގންާ މުެގާ

ާއެންަވޔަރަންމަންޓް.ާއެާާޑުާއޮތީާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިންާއެންހަމައަށްާއެބަާއަންނަންޖެހޭ.ާދެންާާއަޅުަގނޑުމެންނ 

ާާ ބަޖެޓު 2010ާާާާބޭފުޅުންެގާވެސްާ އަހަރު އޮތ433ާާްވަނަާ ާާާާމިލިޔަންާ 2011ާާާާއިރު އަހަރަށް މިލިޔަނަށ677ާާާާްވަނަާ

ދުނިޔޭެގާާާާއިތުރުވެފައި މިއީާ ސުވ ލުކޮށްލަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ އިތުރުވުމުންާ މިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ވ ކަންާ

ރ އްޖެ ދަތުރުކޮށްާ ދުނިޔެާާއަޑިާާކަންކޮޅުތަކަށްާ ބޮޑަށްާ މިއަށްވުރެާ ބިރުާ ހިނަގިއދ ނެކަމުެގާ އަށްާާާއަށްާ

އިތުރުކުރުެމއް އިތުރުކޮށްފައިވ ާ ޚަރަދުކުރަންާ ހެޔޮާާހ މަކުރުމަށްޓަކައިާ އެހެންނޫނީާ ރައްޔިތުންނަށްާާޮގާާބ އޭ.ާ ތުަގއިާ

އިތުރުކުރުމެއްާާހައުސިން އިތުރުކޮށްފައިވ ާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ އެފަދަާ ެވސްާާާާހޯދައިދިނުމ އިާ މިކަންކަމުެގާ ބ އޭ.ާ

ާތަފްސީލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާބޭނުންވޭ.ާދެންާމިާބަޖެޓުަގއިާސިއްސައިެގންޮގސްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަހަލަާމ އްދާ 

ޮގތުަގިއާާއޮތް.ާއެއީާޤައުމަށްާލިބޭ،ާދައުލަާާއެއްާވެސްާއެބަ އ މްދަނީެގާތެރޭަގއިާއެހެނިހެންާއ މްދަނީެގާ ތަށްާލިބޭާ

2.3ާާާާޖަހ ފައިވ ާބައި.ާާ ާާާާވަނަާއަހަރުާއޮތްއިރުާއެބައިާމ2010ާާިބިލިޔަންާރުފިޔ  ބިލިޔަންެގ2.6ާާާާއޮންނަނީާއަނެއްކ 

މ ާާސްޕޭރަންސީެގާމަފްހޫނަވ ނީާޓްރ ންޮގތުަގއި.ާމިާއެހެނިހެންާޖަހައިެގންާމިާބަޖެޓުތައްާހުށަހެޅުމަކީާއަޅުަގނޑުާދަން

ޕޮއިންޓޭ.ާއެީއާަވކިންާސ ފުކޮށްާާާާތުރުާހ ސްކަންާލިބޭފަދަާޕޮއިންޓު،ތަފ ތު،ާރައްޔިތުންނަށްާއެކަުމެގާސަބަބުންާއި

ކިހިނެއްާ ކޯއްޗެއްާ އެއީާ ޖަހ ލުމުންާ ޮގތުަގއިާ އ މްދަނީެގާ އެހެނިހެންާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ މިހ ާ ނ ޅ ާ ާާބައިބަޔަށްާ

އ މްވިްއކަިއެގން ހޯދ ާ ނޭނެގދަނީާކަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާާއެްއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ.

% މިާ ކަހަލ4ާާާާަމިއަހަރުާ ފިއްލަދޫާ އަދިާ ދަނޑުވެރިކަަމށ އިާ ރަށްރަށުަގިއާ ކަހަލަާ ކެލ ާ ދ އިރުާ ޤައުމުާ ްގރޯތަކަށްާ

ލިބޭނެ އ މްދަނީާ ރައްޔިތުންެގާ ރަށްރަށުެގާ އެާ ދަނޑުވެރިކަމަށ ިއާ އިތުރުރަށްރަށުަގއިާ ވަސީލަތްތައްާ މިފަދަާާ ކުރުމަށްާ

މެންނަށްާއެބަާމިްއޔަތުކަންާދޭންޖެހޭނެއޭ.ާމިާބަޖެޓަށްާމިހުރިާޕްރޮްގރ މްތަކުެގާތަފްސީލުާއަޅުަގނޑުބަޖެޓަކުންާއަހައް

ކޮން މިލިބެންޖެހެއޭާ ކުރަނީ.ާ ދުވަހަކުންކަންާ ކޮންާ ޕޮލިސީާާާާކަމެއްާ މިއޮތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ސަރުކ ރުންާ ވަުގތުާ

ލިބޭނެބަޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަޖެޓެއްާ ޕްރޮްގރ މްާ ނޫން.ާ ބަޖެޓެއްާ ޕްރޮްގރ މްާ މިއީާ ުއއްމީދުަގިއާާާާޓެއް.ާ ކަމުެގާ

ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ވަނަާއަހަރަށްާދައުލަތުންާލަފ ކުރ ާބަޖެޓުެގ2011ާާާޢަލައިކުމް.ާއ ދެ،ާާާާތްތެރިާރަީއސް،ާައއްސަލ މް`.ާޢިއްޒަ

ވަރަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓަކީާ މިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާ ބަހުސްެގާ

ކަމަށް.ާާާދ ޅުވަމުންާެގންދެީވާމިއީާޕްރޮްގރ މްާބަޖެޓެއްއުއްމީދީާޮގތަކުންާބަލަމުންައިއާބަޖެޓެކޭ.ާއަދިާސަރުކ ރުންާވި

ކަމުންކަންާވެސްާކަންނޭނެގާއަޅުަގނޑަކަށްާެއވިދ ޅުވ ާޕްރޮްގރ މްާބަޖެޓެއްެގާާމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާބަޖެޓަށްާއ ނައެހެން

ފެންނަމުން ވެސްާާާާސިފައިަގއިާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އެހެންކަމުން،ާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާާނުދާ 

ބިލުާދިރ ސ ކުރަްއވ  ބޭނުންވަނީ،ާ ާާާާދަންނަވ ލަންާ ބަޖެޓ  މިާ ަމރުޙަލ ަގއިާ ތަފްކޮމިޓީާ ބޮޑަށްާ ަވރަށްާ ސީލުތަްއާާމެދުާ

ޮގތެއްާހައްދަވަންާއެބަޖެހެޭއ.ާއ ދެ،ާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާާނޭގނެފްސީލުތަްއާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެތަާާހޯއްދަވަިއ،

ކަނޑައެ ސިޔ ސަތުތަކެއްާ ތަފްސީލުތަކެްއާާފަދައިންާ ޮގތުެގާ ކުރ ނެާ ކަންކަންާ އެކިާ ފެންނަނީ.ާ ޅިފަިއވ ތަންާ

މި ައޅުަގނޑުާ ނުފެނޭ.ާ ބަޖެޓަކުންާ މިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ސަބަބަކީ،ާާާހަމަގައިމުވެސްާ މިޖެހޭާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ

ލައިލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނިސްބަތްވ ާެއކިއެކިާދ އިރ ތަކުަގއިާހިނގ ާކަންތައްތައްާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާބަ

ފައިސ  ދައުލަތުެގާ ހަމަާ ޢ އްމުވެެގންާާސަބަބަކީ،ާ މުޖުތަމަޢުާ މުޅިާ ހަމަާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީާ ޮގތެއްަގިއ.ާާާާއިންާ ދ ާ

ާާ ބަނދަރަކީ މ ވަށުާ ހައްދުންމަތީާ ފަދައިންާ މަރ މ ތުކުރުމަށްޓަކައ2008ާާާިއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ އަހަރުާ ވަނަާ

އެހެންާ ތަނެއް.ާ ނިމިެގންހަމަޖެހިފައިވ ާ އަހަރުާ ވޭތުވެދިޔަާ ކަެމްއާާާާނަމަވެސް،ާ ެއއްެވސްާ އެކަމުެގާ ެވސްާ ދިޔައިރުާ

އެްއާވެސްާވަނީާނެިގފައި.ާެއާާާާވަނަާއަހަރުާެއކަންާކުރުމަށްޓަކައިާބަނދަރުާކޮމިޓ2008ާާީފެންނ ކަށެއްާނެތް.ާކުރީާާ

ޕެ މިކަމުެގާ ތަނެއް.ާ މެދުވެރިވެފަިއވ ާ ހ ލަތެއްާ ނުރައްކ ތެރިާ މިހ ރުާ ވަނީާާބަނދަރަކީާ މިހ ރުާ ވެސްާ ޓިޝަނެއްާ

ޕެޓިޝަންެގާާ އެާ ވެސް.ާ ޕެޓިޝަނެްއާ ސޮއިކޮށްފަިއވ ާ ރައްޔިތުންތަކެްއާ ިގނަާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ހުށަހެޅިފައި.ާ

ބަޖެޓެއް ޕްރޮްގރ މްާ މިއީާ ދެންާ ނޭނެގ.ާ އަދިާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ ކީާާާކަމަށްާާޚަބަރެއްާ ނަމެއްާ ކޮންމެާ ވިޔަސްާ

ާބަޖެޓުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑަކަށްާނުފެނޭާހަމަގައިމުވެސްާމިކަމަށްާޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައިާވިޔަސްާމިާާކަމަށްާާބަޖެޓެއް

ކަށްާއެްއވެސްާތަފްސީލެއް.ާޖުމްލަާއަދަދުތަކެއްާޖައްސަވ ފައިާއޮތީމަާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވެނީާއެއީާަވކިާިވސްނުމަ

ކަންކަންާ ހައްދަވ ފައިނިސްބަތްކޮށްެގންާ މަުގސަދުަގއިާ ޮގތެއްކުރުމުެގާ އެހެންީވމ ާާވ ާ ވެރިކަެމއްާ،  ކަމަށް.ާ ޢަދުލުވެރިާ

ބޭނުންފުޅުވ  ޢ އްމުވެެގންދ ާާާާކަމަށްާާކުރެްއވުމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެންމެހ ާ ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ތަފްސީލުކޮށްާ ވ ނަމަާ

ނަ މުޙައްމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ ކަންތައްތައްާ އެާ ޝީދުާޮގތެްއަގއިާ

ާާ ވަނީ ދަތުރުފުޅެއްަގއިާ ކުރެްއވިާ ަގރުދިޔަމަސ2009ާާާްމ ވަށަށްާ މ ވަށުަގއިާ ތ ނަގއިާ މެދުޖެހޭާ އަހަރުާ ވަނަާ

ފައްޓަަވއިދެްއވ ނެ މަސަްއކަތްާ ޢަމަލީާ ާާާާފެކްޓްރީއެްއެގާ މެދުތެރޭަގއި ެއއަހަރުާ ހަމަާ އަދިާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ 50ާާކަމަށްާ

ުގޅިެގންާާާާކަމަށްާވަނީާވިދ ޅުވެފައި.ާައޅުަގނޑުާިމކަމ ާާވައިދެއްވ ނެާޮގތުންާފައްޓަާާާފްލެޓުެގާމަސަްއކަތްާެވސްާޢަމަލީ

ސުވ ލުާވެސްާކުރިން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާައޅުަގނޑުާދެންާއުއްމީދުކުރީާވޭތުވެދިޔަާއަހަރުެގާާާާހައުސިންގާމިނިސްޓަރ 

ކަމަށް.ާާާަގނޑަށްާފެންނ ނެބަޖެޓުަގއިާއެކަންާހިމެނިފައިާނެތީމަާއަންނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާމިބައިާހިމެނިެގންާއަޅުާ
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އެބައި ފިނޭންސްާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ ފެންނަންާ ބަޖެޓުންާ މިާ ވެސްާ

ހުރީަމާ ޖުމްލަތަކެއްާ އ ދެ،ާ ލިބިދ ނެތޯ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ތަފްސީލުތަްއާ މިކަމުެގާ ބޭނުންާ ސުވ ލުކުރަންާ މިނިސްޓަރ ާ

އަޅުަގނޑަ ތެރެއިންާ ސ ފުކޮށްލަންާާއެކަމުެގާ އަޅުަގނޑުާ އަރިހުންާ މިނިސްޓަރާ ނެތީމަާ ފެންނަންާ ތަފްސީލުާ ޭއެގާ ށްާ

އެފަދައިންާމ ވަށުާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާކުނަހަންދޫެގާބަނދަރަކީާސަރުކ ރުންާފައްޓަވ ފައިާވަރަށްާާާބޭނުންވޭ.ާއަދިާހަމަ

ރަށުެގާމީހުންާކުރިންާއުޅުނުާހ ލަށްުވރެާާާާޮގތަކަށްާހަމަާއެތަންާކުޑަކޮށްާކޮނެލ ފައިާއޮތްޮގތަށްާއޮތްާތަނެއް.ާއެާާާދަތި

ވ ހަކަާވެސްާވ ނީާޕެޓިޝަނެއްެގާޮގތުަގއިާހުށަހެޅިފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާިމާާާާލުަގއިާއުޅެނީ.ާމިހ ާާވެސްާމ ާދަތި

ހެޔޮ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ އެތަނަށްާ އުއްމީދެއްާާބަޖެޓަކުންާ ވ ނެކަމުެގާ ާާާާޮގތެއްާ ހިތ މަޔ  ވ ހަކަާ ނެތްާ އެކުާާފެންނަންާ

އެފަދައިންާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާފަދައިންާހިތަދޫާބަނދަރަކީާބަނދަރުާހެދިާބަނދަރުަގިއާާާވަން.ާއަދިާހަމަދަންނަ

ެވފައިވ ާތަނެއް.ާއެތަނުެގާާއެއްާކަހަލަާތަނަކަށްާބަދަލުާާރަެގބޭރުާތޮށިާނުލެވިާއޮތުމުެގާސަބަބުންާދަތުރުވެރިންނަށްާހު

ާާތޮށި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑަށްާާކުރުަމށްޓަކައިލުމުެގާ މިބަޖެޓުންާ ފެންނ ކަށެއްެވސްާ ތަފްސީލެއްާ ެއްއވެސްާ ނެތް.ާާާާ

ދިނުމަކާީާ،  އެހެންވީމ  ވޯޓުާ މިބަޖެޓަށްާ ނޭނިގާ ތަފްސީލުތައްާ މިކަމުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮއްވ ާ މިއޮތްޮގތަށްާ މިހ ރުާ

ރައްޔިތުންާާެވސްާހަމަާދިވެހިާާއިރ ާައކީއަޅުަގނޑަށްާފަސޭހަާކަމަކަށްާނުވޭ.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންާނިސްބަތްވ ާދ 

ާާ،ވ ތީާާކަމަށް ާާާާދިވެހިާފައިސ ާ ާާއިންާކުރެވޭާޚަރަދު ިވޔަސްާދެންާއަނެންާާާނުކުރެވިާދިޔަާކަމުގައިއަދިާއެއްާއަހަރު

ވެސްާހެޔޮވެރިކަެމއްެގާތެރެއިންާާާވެސްާހިމަނަިއެގންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއެތަންތަނުެގާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާާއަހަރުަގއި

ިވސްނ ާާމަށްކަ އަާވ ނަމަާ ކަމަށްާ އެހެންވީމ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ބަޖެޓުާ،  ޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮމިޓީެގާ ތަފްސީލުތަްއާާާާދިރ ސ ކުރަްއވ ާ މިކަންކަމުެގާ ވަނީާ

އަ މިނިސްޓަރުެގާ ހޯއްދަވައިފިނޭންސްާ ާާދެއްވ ށޭރިހުންާ ކިޔޭ. ބަޖެޓެކޭާ ޕްރޮްގރ މްާ އަޅުަގނޑަށްާ އެކަހަލަާއ ދެ،ާ ނީާ

ޕްރޮްގރ މު ާާޮގތަކަށްާ މިއިން ތަފްސީލުތަކެްއާ ޮގތުެގާ ހިންގ ނެާ އެހެންވީމ ތައްާ ނަމަ.ާ އޮންނަާ އެފަދަާ،  ފެންނަންާ

ނަވ ލަންާާންކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަހިތ މަާާންނަންާނެތީމަާއަޅުަގނޑުާެއކަމ ތަފްސީލެއްާފެ

ޒޭޝަނުންާމުންާެގންދަވ އިރުަގއިާޕްރައިެވޓައިާޒޭޝަންެގާމަސައްކަތްތައްާސަރުކ ރުންާކުރައްވަވަނީާޕްރައިވެޓައިާާާބޭނުން

މުދަނީާލިބޭނެާކަމަށްާހިމަނުއްވ ފައިާމިއޮތީާތަންތަންާކުއްޔަށްާދެްއަވއިެގންާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާެއއްޗެްއާާދައުލަތަށްާއ 

އެްއާާާާކުްއޔަށްާދެއްވ ފައިާއޭެގާފަހުންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާެއކަމުންާެއްއވެސްާކަހަލަާމަންފ ާާވ ނަމަާއެޮގތަށްާާކަމަށް

މަންފ ާާކަމަށްާާނުކުރ  ޙަޤީޤީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުކުރ ނެ.ާާވ ނަމަާ ތަނެްއާާ،  އެހެންވީމާ ާާއެއްާ ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްާ

ވ ނަމަާާާންނަާކަމަށްތުރުވެާއެތަނުންާލިބޭާެއްއޗެއްާނޯހިންުގމަށްާހަވ ލުކޮށްފަިއާއެތަނަކަށްާދައުލަތުންާކުރ ާޚަރަދުާއި

ޕްރަިއވެޓައި މ ނައެާ ެއއްވެސްާ އެހެންވީމ ާާޒޭޝަންެގާ ނޯންނ ނެ.ާ އަޅުަގނާާއީމި،  އެްއާ ބަޖެޓުެގާާވެސްާ ޑުމެންާ

ފ ހަަގކުރެވުނުާާާާތަފްސީލުތަކ  ބަޖެޓުންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ކަމެއް.ާ ޚިޔ ލުކޮށްލަންޖެހޭނެާ ިވސްނ އިރުަގއިާ ދޭތެރޭަގިއާ

ާާނެާކަމަށްާފ ހަަގކުރެވިފައިާޮއތްާމުދަނީާމިއަހަރަށްާދަށްވ ޔަފ ރިާކުންފުނިތަކުންާލިބޭާއ އަނެއްާކަމަކީާދައުލަތުެގާވި
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ޮގތުަގއިާއަާ ޤަބޫލުކުރ ާ ޅުަގނޑުމެންެގާކުންފުނިތަކުެގާޤ ބިލިްއޔަތުާއިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއާާމައްސަލަ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާ

ވަކިާ މަސައްކަތްާބަޖެޓުަގއިާ ހިމަނަިއެގންާ ކަމަށްވަރެއްާ ލިބާޭާާާކުރ ާ ކުންފުނިންާ ސަބަބުންާ ޤ ބިލިްއޔަތުެގާ އެާ ވ ނަމަާ

ދަ ފައިދ ާ ލިބޭާ އިތުރުވެާ އ ފައިދ ާ ޖަމ ވ އުލަތުެގާ އަށްާ ކަމަށްނުވ ނަމުދަނީާ އެހެންާ ޤ ބިލިްއޔަތުާންވ ނެ.ާ ެއއީާ މަާ

ހަމަގައިމު އަޅުަގނޑަކަށްާ ކަަމކަށްާ ާާާާއިތުރުވީާ ާާވެސް ބޭނުމަކީ އިތުރުކުރުމުެގާ ޤ ބިލިއްޔަތުާ ންފުނިާކުނުބެލެވޭނެ.ާ

ޮގތުަގއިާލިބިެގންާާތިމ ޢީާފައިދ ތައްާޤައުމަށްާހެޔޮލިބޭާމ ލީާފައިދ ާއ އިާއަދިާއިޖުާާކުންފުނިންާާ،ހިންުގންާހަރުދަނ ކޮށް

މިފަދަދިޔު ކަމަށްާާން.ާ ނެތްާ ފެންނަންާ ބަޖެޓުންާ ޤ ބިލިއްޔަތުާާާާކަމެއްާ ކުންފުނީެގާ ގައިމުވެސްާ ހަމަާ އެއީާ ވ ނަމަާ

މ ނަހަރުދަނ  ނެތްާާކުރުމަށްޓަކައިާ ޚަާާއެއްާ ކުރެވޭާ އެހެންވީމ ޮގތުަގއިާ ނުވ ނެ.ާ ނޫނީާ ާާ،  ރަދަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާއ ދެ،

ާާ ޮގތުަގއި ފ ހަަގކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންވަނީާ އެާދަންނަވ ލަންާ ރަށްރަށުަގއިާ ބައެއްާ ދ އިރ ެގާ ާާައޅުަގނޑުމެންާ

ޢަމަލީ ފައްޓަާާމަސައްކަތްާ ކަމަށްޮގތުންާ ދެްއވ ނެާ ވިދ ޅުވެފައިާާވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ޚުދުާ ބަެއއްާާާާސީދ ާ ވ ާ

ށްާާވ ކަންާއަޅުަގނޑަާާޮގތެްއަގއިާފައިސ ާހިމަނުއްވ ފައިާާވެސްާބަޖެޓުަގއިާތަފްސީލީާާާމަޝްރޫޢުތައްާހިންގެވުމަށްޓަކައި

އްދުެގާބައެއްާރަށްރަށުަގއިާކުރުމަށްޓަކަިއާާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރަހަާާފ ހަަގކުރެވިފައިާނެތްާވ ހަކަ.ާއަދިާކުރިން

ކަނޑައަޅުއްވ ފައިާ އ ދެ،ާާސަރުކ ރުންާ އަހަރުާ ވޭތުވެދިޔަާ މަސަްއކަތްތައް.ާ ހ2010ާާިާާމިާާވޭާ އަހަރުާ ަގމުންާާނވަނަާ

ކަމުަގއި ާނުދިޔަާ ާާ ނުކުރެވުނީއޭ.ާވިޔަސްާ ޮގތުންާ ދިމ ިވާ ބަޖެޓްާ ތިބީާ ުއއްމީދުކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ 2011ާާާާއެހެންކަމަށްވ ނަމަ އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް.ާ ހިމެނޭނެާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ އަހަރުެގ2011ާާާާަވނަާ ވަނަާ

ާާމަސްާއިާއަޅުއްވ ާަގރުދިޔަވ ލީ،ާމ ވަށުަގއްާހިމެނިފައިާނެތީމ ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވެސްާއެފަދަާތަފްސީލުތަާާބަޖެޓުގައި

ާާ ފްލެޓ އިާައދިާބަނދަރުާމަރ މ ތ އިާކުނަހަންދޫާބަނދަރުެގާމަސައްކަތްާނިންމުމަށ އިާއަދިާހިތަދ50ާާާޫާފެކްޓްރީާއ އި

އެކުަގއިާިމާާާާވެސްާއެކަށީެގންވ ާވަރަކަށްާއެއްވެސްާތަފްސީލެއްާފެންނަންާނެތުމ ާާާބަނދަރުެގާތޮށިލުމުެގާމަސައްކަތަށް

ާާ ާާާާުގމުެގާތެރެއިންާޚަރަދުާކުރ ނޮގތަކަށްާނޭާާބޭނުންތަފްސީލުާނެތި ފުރުޞަތުާއޮންނަާކަހަލަާޮގތަކަށްާސަރުކ ރަށް

ހުށަހަޅުއްވައިފިާާޮގތަށް ފ ސްކުރަންާ ބަޖެޓުާ ވ ހަކަާާާާމިާ ނުވ ނެާ ފަސޭހަކަމަކަށްާ ދިނުމަކީާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަމަާ

ދިރ ސ ކު ބަޖެޓްާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވީ.ާ އެކިއެކިާާދަންނަވ ލަންާ ބޭފުޅުންާސަރުކ ރުެގާ ކޮމިޓީެގާ ރަްއވ ާ

ބޭނުން ކަންފުޅުފަރ ތްތަކުންާ އެކިާ އެްއކުރަްއވަިއެގންާ މައުލޫމ ތުާ ޮގތުެގވ ާ ކުރަްއވ ނެާ ޚަރަދުާ އެކިާާާާކަމަށްާ

ޓުާާމަޝްރޫޢުތަކަށްާޚަރަދުކުރައްވ ނެާޮގތުެގާތަފްސީލުތަކެއްާހިަމނުއްަވއިދެްއވުން.ާއޭރުންާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާމިާބަޖެ

އަޅުަގނޑު ާާާާފ ސްކުރުމަށްާ ވޯޓު ދެތިންާވެސްާ މިދެންނެވިާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަމުންާ ވ ހަކަާ ދޭނެާ

ބޮޑަށްާާ ވަރަށްާ އުްއމީދުަގއި.ާ ހޯދުމުެގާ އަދިާ ފުރުޞަތެއްާ އެހެންާ އިށީންނަނީާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަްއވ ފައިާ ނުކުތ ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ބްރ ހީއިންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ފަ
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ދ  ތެދުވީާކެލ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާ މެންބަރާުާޝުކުރިއްޔ ާ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާާރަޝީދުާބަޖެޓަށްާއެާވިދ ޅުވިާެއއްާާއެްއޗަކަށްާއަދިާއިތުރަށްާރިޔ ޟުމްާވިދ ޅުވިމަޢުޞޫ ވެސްާުގޅިެގންާއަދިާާޗަކ 

މިނިސް އިޤުފިނޭންސްާ މ ލީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާތިޞ ޓަރާ ތަޞައްވުރުާ 2009ާދީާ ާާ 2013ާއިންާ އަށްާާާ

ރަީއސް،އްވައިހުށަހަޅު ޢިއްޒަތްތެރިާ ުގޅިެގން.ާ ވެސްާ ެއްއޗަކ ާ ވިދ ޅުވިާ ޮގތުންާާާާދެްއވަމުންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ތަރައްޤީބަޖެޓުަގއި ތަނެއްާ ވަކިާ ކުރަންކޮންމެހެންާ ކަމެއްާ ވަކިާ އެކުރަންާ އޮތަސްާ ހުށަނ ޅ ާ ބަޖެޓުަގއިާ ކަމެްއާާާާާ

ދަނީާާާވެސްާއެާާާރޕޯޓުދަނީާކުރަމުން.ާތިމަރަފުށީާއެއަާާެވސްާއެާާާަގިއާެއކަންތައްތައްާާނތ ާާފ އިތުވެދިޔަާާާ.ކުރެވިދ ނެ

ވިދ ޅުިވާާވެސްާާާާވެސްާެއދަނީާހިއްކަމުން.ާއެއީާދެންމެާމ ވަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާާއަޅަމުން.ާތިމަރަފުށި

ާާބަ ޚަރަދުތަކުެގ ކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ ބަޖެޓުަގއިާ އެއީާ ނެތޭ.ާ ާާޖެޓުަގއިާ ޚަރަދުތައެ އެކިެއކިާާކ އިކަހުރިހ ާ އަދިާ ާ

ާާއިންވެސްޓްމަންޓު އެއްޗިއްސެއް ޖެހޭާ ބަޖެޓުަގއިާ އެއީާ ެއއްޗިއްސަކީާ ކުރ ާ މެދުވެރިެވެގންާ ކުންފުނިތައްާ ނޫން.ާާތައްާ

އެެއއްާ،  އެހެންވީމ  ފެންނ ކަށްބަޖެޓަކުންާ ވ ހަކަނުހުާާވެސްާާާ އޮތްާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ައކީާާާާންނ ނެ.ާ

މި ައޅުަގނޑުމެންާ ާާާާރ އްޖޭެގާ ބަޖެޓަށް ތަސަްއވުރ2013ާާުާާއިނ2009ާާާްވ ހަކަާ ފ އިތުިވާާާާހުށަހަޅ ފައިާ ބަޖެޓުެގާ މިާ

އެމ ޒީ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އަދިާ ތެރޭަގއިާާަގއިާ ސިޔ ސަތުެގާ ވަރަށްާާެގންުގޅޭާ އެބަހުރިާ ދޯހަޅިާާާބޮޑެތިާާވެސްާ

ނެތިކަ ޕްލޭނެއްާ ވަކިާ ސަބަބުންާ ޭއެގާ ފެށުމ އިންތައްތައް.ާ ކުރަންާ އިމ ރ ތްތަކެއްާ ފެށުމ ާާާ އެކުާާާާތަރައްޤީތަކެއްާ

މި އެާާފ އިތުވިތ ާ ފުރަތަމަާ ޖެހުނީާ ހަވ ލުވެެގންާ ޚަާާސަރުކ ރުާ އިންވެސްޓްމެންޓުފައިސ ތައްާ އެާ ތަްއާާރަދުކުރަން.ާ

ެވސްާއޮތްާާާާރ އްޖޭެގާމަނިޓަރީާސިޔ ސަތު،  ރީާކުރެވިފައި.ާއެހެންވީމ ތަކެއްާހުކޮންޓްރެކްޓުޖެހުނީމަާމަޖުބޫރުވީާާކުރަން

އެކުލަވ ލ ފައި ސިޔ ސަތެއްާ މަނިޓަރީާ އިންޓްރަސްޓުާާާާވ އިރުަގއިާާާދަތިތަކ އިާ ރޭޓުތަކ އިާ އެކްސްޗޭންޖުާ އަދިާ ވެސްާ

ވެޓްާސެކްޓަރާނުކުރެވޭތީއ ާާނުކުރެވޭތީާޕްރައިާވެސްާބޮޑުެވފައިާއަދިާއެއ ާެއއްވަރަށްާމަނީާސަޕްލައިާާއެްއޗިހިރޭޓުތަކ ާާ

ބޮ އިންޓްރަސްޓޔާ އެއްއެްއކޮށްާ އިންފްލޭޝަންާ ރ އްޖޭެގާ މައްޗަށްާާޑުވެެގންާ ދުވަހަށްާ އަނެއްާ ޮގސްާާާދުވަހުންާ

އޭގެާސަރުކ ރަށްާއޮބިނޯންނަ އަދިާ ޮގއްސަ.ާ މިއޮތީާ ިއދ ރ ވަރަށްާ މ ލީާ ތަކުރ ރުކޮށްާާާާއިތުރުންާބައިނަލްއަޤުވ މީާ އިންާ

ރާ ާާއެބަ ެގންދޭާ އިންވެސްޓްެމންޓުވިދ ޅުވަމުންާ ކެޕިޓަލްާ ާާާާއްޖޭެގާ ާާޕ21ާާާަކުޑަ ރިކަރަންޓ79ާާާާުސެންޓޭ. ޕަސެންޓަކީާ

އެހެންވީމ  މި،  ޚަރަދޭ.ާ އެބަވިސްނޭާ ހުރިހ 2ާާާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ އެބަފެނޭ.ާ އަޅ ކިޔަންާ ާ މަިއަގނޑުާ

ންނ ނެާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާޚަރަދެއްާކުރެޭވކަށެއް.ާެއއީާިމާއެއްާއުޖޫރައިެގާޮގތުަގއިާޚަރަދުކުރީމ ާދެނެއްާނޯާާފައިސ 

މައްސަލަ އުޅޭާ ނުާާޖެހިެގންާ ތަރައްޤީތައްާ އަބަދުާާސަބަބަކީާާފެންނައަކީ.ާ ސަރުކ ރުާ އެއީ.ާ އެޮގތްާާާވެސްާ ާޖެހެނީާ

މް.އެމް.ޭއާާރީާބިލުާވިްއކަން.ާއެެވސްާޖެހެނީާޓްރެޜަާާކޮންެމާދުވަހަކުާކޮންމެާހަފްތ އެްއަގއިާާ،ދުވަހުންާާމިޮގތަށްާއެ

ފައިސ  އެާ ވިްއކަިއެގންާ ދަރަނިާ ނަަގިއެގންާ ދަރަނިާ ދަރަނިންާ ެއާ ކަމަށްާާއިންާ އަނބުރ ާ ،  ހައްތަހާ ާާވަންޏ ާާއިންާ

ެވސްާާާާކަމޭނިޓަރީާސިސްޓަމެްއެގާހުރިާދޯހަޅިެވސްާކިއިދ ނެ.ާައދިާއެއީާމަާާއޭލްއެއަށްާކިޔަނީާމަނިޓަރީާބަބުާާހައްތަހ 

ާާކި އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭާ،  އީ.ާއެހެންވީމ ައކީާމިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާދިމ ވ ާމައްސަލައިދ ނެ.ާއެއީ
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އިންެވސްޓްމެންޓުޕްރަ ސެކްޓަރާ އެއިވެޓްާ ޮގތެއް.ާ ހޯދ ނެާ ފަިއސ ާ ބޭރުންާ ޮގތެއް.ާ ފުޅ ކުރ ނެާ ކަންތައްތަްއާާާާތައްާ

އެއްބ ރުލުން މަޖިލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ާާާާކުރެވޭނީާ ސަރުކ ރަށް މަޖިލިސްދީެގންެވސްާ ރަްއޔިތުންެގާ އެބަޖެހޭާާާ.ާ އިންާ

ސިވިލް ތަކުރ ރުކޮށްާ އެބަޖެހޭާ ކުޑަާސަާާއަޅުަގނޑުމެންާ މުސ ރަާ ސިވިލްރވަންޓުންެގާ ވ ހަކަ.ާ ސަރވިސްެގާާާާކުރ ާ

ކަެމްއާާާާކީކޭާއެީއާާވެސް.ާާާާވިދ ޅުވ ާެއއްޗެއްާާާރވިސްއޭާވިދ ޅުވީމަާއެސަާާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާސިވިލްާާމުސ ރަާކުޑަ.

މިާާާނީމ ނަކުރެވެ ޮގތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެޭވާ އަޅުަގނޑަށްާ ދައުލަތްާއީެވސް.ާ ދައުލަތެއް.ާ ާާާާާ ވަކިކުރެވިފައި.3ާާާާވަނީ ބ ރުާ

މިާތަނުެގާހުރިހ ާތަނެއްެގާާޤ އިމުކުރުން.ާާއިާސަރުކ ރުާހިންުގމުެގާބ ރ އިާދެންާޢަދުލުއިންސ ފުާާހ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީ

ން.ާއަިއ.އެމް.އެފްާއިންާތަކުރ ރުކޮށްާައންަގނީާދައުލަތުެގާޚަރަދުާާވެސްާދައުލަތުެގާމުަވްއޒިފުާާތިބިާމުވައްޒިފުންނަކީ

މަޖިލިސް ރައްޔިތުންެގާ ކުޑަކުރ ށޭ.ާ ޚަރަދުާ މަޖިލިސްެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަކަށްާާކުޑަކުރ ށޭ.ާ ނަމޫނ ާ ވ ންޖެހޭ.ާާާއަކީާ

ާވެސްާނުވޭ.ާހަމަަގއިމުާާާެވސްާމެންބަރަކުާކަނޑ ލައިެގންާާާެއއްާާއިންާއެންމެާފަިއސ ާާއެކަމަކުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސް

ެވެގންާާާާއަކަށްާާށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާނަމޫނ ވެސްާައޅުަގނޑުާވޯޓުާދިނިންާމުސ ރަާކުޑަކުރަން.ާމުސ ރަާކުޑަކޮ

ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާާާކޮށްފިާކަމަށްާާއަދިާޢަދުލުއިންސ ފުާދ އިރ ތަކ އިާއެހެންާދ އިރ ތައްާމިއަދުާއެކަންތައް

ާާ %ޮގތުަގއި އިންާ ޚަރަދުަގއިާ 35ާާާާާ%ާާ،21ކެޕިޓަލްާ ފައިސ އަށް ސަރުކ ރަށްާ ދ ނެ.ާ ހުންނ ނެ.ާާާމައްޗަށްާ ވެސްާ

ާާ ފައިސ ކަންތައްތައް މައްާާކުރ ނެާ އިންފްލޭޝަންާ އެހެންނޫންނަމަާ ލިބޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާާޗަށްވެސްާ ވަުގތުާ ދ ާ

ފަނުދޭ ހުންނަާ ހިފަހައްޓ ފައިާ ާާންާ ދިމ ލަކަށް ކޮންމެވެސްާ ދިޔައިއިސ ާ މަްއޗަށްާ އިންފްލޭޝަންާ ހަމައެކަނިާާދ ނެ.ާ މަާ

ާާ ެގއްލެމިހުރިހ  ނޫންާ ފައިދ ވ ނެއެންމެންނަކަށްާ ފަރ ތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ އެހެންވީމ ާާނީ.ާ ރައީސް.ާ ،  ޢިްއޒަތްތެރިާ

ުގތުާއުޖޫރަާއަށްާއުޅޭާާންދ ާވަބޮޑުާވެެގާާމަސްާއަުގާާވަންޏ ާނުވަތަާމަސްވެރިންާއެާާމަސްވެރިންާމަސްނުބ ނ ާކަމަށް

ރ ތަށްާލިބިެގންދ ނެ.ާފަާާއެާާނުގމެއްެގާތެރޭަގއިާދ ނެ.އަތުންާއެާފައިސ ތައްާނޭާާެގމުަވްއޒިފުންާާސަރުކ ރުަގއިާއުޅޭ

ވ ހަކަ،  އެހެންވީމ  އޮތްާ ދަންނަވަންާ ވަރަކަށްާާާއަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކޮންމެާ ވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާ ބަޖެޓަށްާ އަކީާ

ވަދެވަ ރަނަގޅޭާމީެގތެރެއަށްާ ވ ހަކަދެްއކުންާ އިތުރުާާާ،ޑައިެގންާ އަދިވެސްާ ނުބައްލަވ .ާ ފޮޓޯތަކަށްާ ހުންނަާ ބޭރުަގއިާ

ާވަުގތުާަވކިވެލަން.ާާާފުރުޞަތަކަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާމި

ާ

ާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާައޙްމަދުާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާާ ޝުކުރިއްޔ  ާ.`ާާ އ ދެާޢިްއޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވ ފައ2011ާާާިާާ،ރައީސް.ާ ސަރުކ ރުންާ ބަޖެޓްާ އަހަރުެގާ ާާވަނަާ

ބަޖެޓެއް ޕްރޮްގރ މުާ މިބަޖެޓަކީާ މިާާވ އިރުާ ވިދ ޅުވެފައިާ ބަޖެޓަށްާާާާކަމަށްާ މިާ ވެސްާ ބަޖެޓަކީާ މިާ އ ދެ،ާ އޮންނަނީ.ާ

ާާ ވުރެާާގައ2009ިބަލ އިރުަގއި ބަޖެޓަށްާ ާާާާކަނޑައެޅިފަިއވ ާ ާާއިޕ2ާާޮގ ތްަގނޑަކަށް ބިލިއަންާންޓު ވަރެއްާ ކޮންމެވެސްާ

ބަޖަޓެއް ޑެފިސިޓްާ ބަޖެޓަކީާ މިާ އެހެންކަމުންާ ބަޖެޓެއް.ާ އަހަރުންާާާާއިތުރުާ އެއްާ ނެތް.ާ ދެންނެޭވކަށްާ ނޫނީާ ކަމުަގއިާ

މި ދަރަނިތައްާ އަހަރަށްާ ބޮާާއަނެއްާ ވުރެދަނީާ އެއްޗަކަށްާ ލިބޭާ އަނެްއާާާާޑުވަމުން.ާ ދުވަހުންާ ެއއްާ ޚަރަދުތައްާ ކުރެވޭާ
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ވަރަށްާރީތާިާާާދަނީާއިތުރުވަމުން.ާއ ދެ،ާމިާބަޖެޓަށްާބަލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބަޖެޓަކީާާާމިދުވަހަށް

ތައްޔ ރުކުބޭރު ލެިވެގންާ އެްއެވސްާާާާވ ،ާާރެވިފައިަގނޑެއްާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާސ ފުވ ާ ބަޖެޓުންާ މިާ އެހެންނަމަެވސްާ

އޮތް އެްއޗެއްާ ހުރިާާކަހަލަާ ނެތް.ާ ދެންނެވޭކަށްާ ބަޖެޓެއްެގާާކަމަށްާ ޕްރޮްގރ މުާ މިއޮންނަނީާ ވެސްާ އައިޓަމުތަކެއްާ ހ ާ

ޮގތުަގއިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާަގނޑުކޮށްާޖަހ ފައި.ާމިހެންވުމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ތަކަށްާމިއިންާލިބޭނީާ

ފައިދ  ެގއްލުމެއްާާާއެއްާާކިހ ވަރެްއެގާ ކިހ ވަރެްއެގާ ކުރިންާާާކަމެއްާ ނެތް.ާ ެއނޭގކަށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ކަމެއްާ

ބަޖެޓު ެގންދަވ ާ ދ އިރ ައކަށްާާހުށަހަޅުއްވަމުންާ މިވެނިާ ޮއވޭާ އެނެގންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަކުަގއިާ

ޒ ުމާާމިވަނިާރަށެއްަގއިާފ ޚ ނ ެގާނިާާ.މިވެނިާކަމެއްާކޮށްދޭނޭކަން.ާމިސ ލަކަށްާމިވެނިާރަށެއްަގއިާސްކޫލްާއަޅ ނޭކަން

މިވެނިާރަށެއްަގއިާބަނދަރުާހަދ ނޭކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާމިއިންާއެްއވެސްާާާާ.ޤ އިމުކުރ ނޭކަން

އެކުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާެއކިާދ އިރ ތަކުންާހޮިވެގންާާާާކަމެއްާސ ފުކޮށްާއެނެގންާނެތްާވ ހަކަާހިތ މައ 

ބަޔަކަށް ތިބޭާ އައިސްާ އަޅުަގނޑުމެންވ އިާާމިތަނަށްާ ރަްއޔިތުންާ ދ އިރ ެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ސުވ ލުކުރ ނެ.ާާރުާ ނ ާ

ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަހަރުާ ކަމެއްތޯ.ާ ކޮންކޮންާ އޮތީާ ދ އިރ އަށްޓަކައިާ މިާ ނުވަތަާ ރަށަށްޓަކައިާ މިާ ަގއިާ

ާާރައްޔިތު ބަޖެޓު މިާ ޖަވ ބެްއާ ދޭނެާ ެއއްޮގތަކަށްންނަށްާ އޮތްޮގތުންާ ިމާާާާތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ އ ދެ،ާ ނެތް.ާ ވެސްާ

2ާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަނީާއަދިާސަރުކ ރުންާވެރިކަމަށްާއަންނައިރުާވެސްާވިދ ޅުވަމުންާއަންނަނީާމިއީާާ

ފުށ2ާާާާްފުށްާފެންނަާޮގތަށްާކަންތައްތައްާކުރައްވަމުންާެގންދަވ ާސަރުކ ރެކޭ.ާއެކަމަކު،ާމިާބަޖެޓަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާާ

އެާ ފެންކީއްކުރަންތޯާ ފުށެއްާ ާާއްެވސްާ ހިތ މަޔ  އަޅުަގނޑުާ ނެތްކަންާ ބަޖެޓުއެނަންާ މިާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ަގިއާކުާ

ނެތް އެނެގންާ ތަފުސީލުާ ކަމެއް.ާ ބޭނުންާ ކޮންމެހެންާ އޮތުމަކީާ ހިމެނިފައިާ ވޯޓުދިނުމަކީާާާާތަފުސީލުާ ބަޖެޓަށްާ ނަމަާ

އުނދަޫގކަމަކަށް ދަތިާ ރައްޔިތުންެގާާވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނެތިާާާވ ނެ.ާ ޖަވ ބެއްާ ދޭނެާ ސުވ ލުތަކަށްާ

ޮގތުންާވޯޓުާދިނުންާވަރަށްާއުނދަގޫވ ނެ.ާައޅުަގނޑުާުއއްމީދުކުރަނީާިމާާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާމިާބަޖެޓަށްާމިހ ރުާމިއޮތް

ކޮމިޓީއަ ބަޖެޓުބަޖެޓްާ ކޮމިޓީންާ މިާ ޮގސްެގންާ ޮގތަކަށްާކަށްާ ކަހަލަާ އޮޅުންފިލ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަފުސީލުާ ެގާ

އަންނ ނޭބައްޓަންކު ބޭނުންވަނީާާާރެިވެގންާ ކޮންމެހެންާ ހޯދަންާ ތަފުސީލުާ ބަޖެޓުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ކަމަށް.ާ

މިދ  ކުރެވެުމންާ ކަންތައްތައްާ ާާާާމިހ ރުާ އުމުރުން ިމސ ލަކަށްާ އ ދެ،ާ ދިނުމަށ65ާާާްާޮގތުން.ާ މީހުންނަށްާ އަހަރުެގާ

ބަޖެޓުކަ ފައިސ ާ އޮންނަާ އެބަނޑައެޅިފައިާ އެކަމަކުާާަގއިާ ލިބެންވ ާާާއޮވޭ.ާ ފައިސ ާ އެާ ދަނީާ ވެސްާ ފައިސ ާ މިާ

މި މިހެންާ ނެތް.ާ ދެންނެވޭކަށްާ ވެސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ކަމެއްާ ޮގތެއްަގއިާ ހަމަހަމަާ ހަާާފަރ ތްތަކަށްާ މާަާދަންނަވަނީާ

ވެސްާއެތަްއާާޔަޤީންނުން ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ަގއިާމިާއުމުރުެގާމީހުންެގާތެރެއިންާފައިސ ާނުލިބިާމިހ ރުާ

ާާާާބަބަޔަކުާއެ ައއިޓަމުތަކުންާޚަރަދުކުރަންއްާޖެހިެގންާުއޅޭާބަޔަކަށްާބަޖެޓުއެާާާވަކިާކުލަތިބި.ާއެހެންވީމ ، ާެގާއެކިާ

ވަނީާާވެއްޖެ މަދުވެރިާާކަމުަގއިާ ޮގތްާ ޚަރަދުކުރެވޭނެާ ނުވަތަާ ބަޖެޓުިވއްޔ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަފުސީލާުާވެދ ނެތީާ ެގާ

މި ބޭނުންވެެގންާ ބޮޑަކަށްާ ވެސްާ ޕްާާވީހ ާ ިމާ ބަޖެޓުއުޅެނީ.ާ ެއބަރޮްގރ މުާ ނިޒ ުމާާާާަގއިާ ފ ޚ ނ ާ އޮވޭާ
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އެ ހަމަާ ަވރެއް.ާ ަވކިާ ރަާާާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ ހެދުމަށްާޮގތަށްާ ބަނދަރުާ އަދަދެއް.ާާާާށްރަށުެގާ ވަކިާ ވެސްާ

ކަެމްއާާ ރަށްރަށެއްަގއިާ ކޮންކޮންާ ކަެމއްާ ތަނެއްަގއިާ ކޮންކޮންާ ހަދަނީާ ބަނދަރުާ ހެދުމ އިާ ބަނދަރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ފ ޚ  ބަޔ ންވެފައަދިާ ކަނޑައެޅިާ ކަމެއްާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންކޮންާ ގ އިމުކުރަނީާ ނިޒ މުާ ާާާާއެއްާާނ ާ ަވނ2008ާާާާަނެތް.

ނައިފަރަށްާބަނދަރުާހެދުންާވެސްާއޮތް.ާާާާ، ަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަޅުަގނޑުާދ އިރ ާނަިއފަރުެގާދ އިރ އަހަރުެގާބަޖެޓުާ

އަދިާޭއެގާއަނެއްާއަހަރެްއަގިއާފ ޚ ނ ާނިޒ މުާޤ އިމުކުރެވޭނެާވ ހަކަާވެސްާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާއަހަރުތަްއާާ

ސިފަ ޢަމަލީާ ކަމަކަށްާ ެއއްވެސްާ އެއިންާ ދިޔައިރުާ އަިއސްފަާާނިމިެގންާ ބަނދަރަކީާާާާއެއްާ ނައިފަރުެގާ ނުވޭ.ާ އެއްާ

ާާާާސުނ މީގައި އަދި ބަނދަރެއް.ާ ލިބިފައިވ ާ ެގއްލުންާ ބޮޑަށްާ ބަނދަރު،ވަރަށްާ އަންނަާާާމިާ އުތުރުންާ ބަނދަރަކީާ މިާ

ޮއޑިދޯނި ިގނަާ އެާވަރަށްާ ވެސްާ ދަމުންާ މ ލެާ އޮޑިފަހަރުާ އުތުރުެގާ މ ލެ،ާ ބަނދަރެއް.ާ ޖައްސަމުންދ ާ ފަހަރުާ

ވަރަށްާިގނަާާ،  އިާޖައްސ ނެ.ާއެހެންވީމ ބަނދަރުަގބަނދަރުަގއިާޖައްސ ނެ.ާއަދިާމ ލެާއިންާރަށަށްާދަމުންާވެސްާއެާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ތޮއްޖެހިފައި.ާ އޮންނަނީާ ބަނދަރުާ މުޅިާ އައިސްާ ބަނދަރަށްާ ެއާ ޮއޑިދޯނިފަހަރުާ އަދަދެްއެގާ

ހަރަށާްާސުނ މީަގއިާއެާބަނދަރުާހަލ ކުވެާމިހ ރުާވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާތިލަވެފައި.ާއެހެންވުމުެގާސަބަބުންާއޮޑިދޯނިފަ

ވަނީާވަރަށްާދަތިކަމަކަށްވެފައި.ާމިާރަށަކީާމަސްވެރިާރަށެއް.ާމަސްވެރިކަުމަގއިާވެސްާވަރަށްާބޮޑެތިާާާާދުއްވުންފުރ 

ބަނދަރުެގާާ ޮގތެްއަގއިާ އެކަށީެގންވ ާ އުޅަނދުފަހަރަށްާ ެއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އޮޭވ.ާ އެބަާ ރަށުަގއިާ އުޅަނދުފަހަރުާ

ހަރަކ ތްތެރިެވވޭނެ ެއއްާާާތެރޭަގއިާ ތިލަެވެގންާ އޮންނަނީާނުެވފައި.ާއަދިާސުނ ީމަގިއާާޮގތެއްާބަނދަރުާ ޮގތަކަށްާވެސްާ

ހަލ ކުވިާނައިފަރުެގާެއއްަގުމެގާތޮށިާމިހ ރުާވަނީާމުޅިންާފުނޑުފުނޑުވެާރަށަށްާރ ޅުއަރ ާހިސ ބަށްާޮގސްފައި.ާމިހ ރުާާ

ާާާާމި ގ ތްަގނޑަކަށް ެވސްާ އޮންނަތ ާ މ5ާާިހ ލަތެއްަގއިާ ހައްާާއަހަރުާ އަދިވެސްާ ވެސްާ އެކަންާ އެކަމަކުާ ލަކަށްާާވަނީ.ާ

ސަރުކ ރުންާާާެގނެވޭ މިާ އަދިާ ނުވޭ.ާ އެއްާ މަސައްކަތްކުރެވިފަާ އެކަަމކަށްާ ވެސްާ ސަރުކ ރުންާ މިދިޔަާ ނުވޭ.ާ ޮގތެއްާ

ވެސްާއެކަމަށްޓަކައިާެއއްވެސްާކަހަލަާމަސަްއކަތެްއާކުރެވިފައެއްނުވޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާނައިފަރުާދ އިރ ާައކީާ

ތިބި.ާާާާތިބިާތަނެއް.ާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާވޯޓުާެވސްާލީާބައެއްާއެތަނުަގއިާއެބަވެސްާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާވެސްާސަޕޯޓަރުންާާ

ާާާާއެކަމަކުާއެ 2ާާާާރަށަކަށްާއަދިާމިހ ތަނަކަށްާމިާވޭތުވެދިޔަ ދ އިރުާިމާާާާއަހަރަށްާވެެގނ3ާާްއަހަރުެގާތެރޭަގއި،ާމިހ ރު

ްއާާހަުއސްާއ25ާާާެމެވެސްާކަހަލަާާނެގާކޮންއެްއވެސްާކަމެއްާކުރެވިފަާެއްއާނެތް.ާމިހ ރުާއެބަާމަސަްއކަތްކުރޭާކަންނޭ

އެމ ކުރެޭވކަށްާާާއަޅަންެވެގން.ާ ކަމެއްާ ެއްއވެސްާ އެނޫންާ ކުރޭ.ާ އެބަާ މަސައްކަތެއްާ ކޮންމެވެސްާ ވެސްާ ަަސައްކަތްާ

ތަންތަނަށްާވަންނަާމީހުންާއަތުންާއަުގާނަގ ނެ.ާއެތަްއާާާާނެތް.ާއެކަމަކީާވެސްާހިލޭކުރެވޭާމަސަްއކަތެްއާނޫން.ާއެ

ާާާާލައްކަާރުފިޔ  ާ، ެއއިންާތަނެއްެގާައަގށްާއަރ .ާކޮންތ ކުންތޯާމިާފައިސ ާހޯދ ނީ.ާމިހ ރުާބަނދަރެއްާހެދިޔަސްއެއް

އެ ރައްޔިތުންާ ޤ އިމުމިދައްކަންޖެހެނީާ ނިޒ މުާ ފ ޚ ނ ާ އަުގ.ާ ދަްއކަންޖެހޭ.ާއަށްާ ައުގާ ެއއަށްާ ރައްޔިތުންާ ކުރިޔަސްާ

މިާހުރިހ ާފައިސ ާއެްއާލިބޭނެާއެއްެވސްާޮގތެްއާާާާެގައކަށްާވަންނަންޖެހުނަސްާރައްޔިތުންާެއއަށްާައުގާދަްއކަންޖެހޭ.

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމެދުވެރިެއއްނުވޭ.ާހައްތަހ ާވެސްާއަތުންާޚަރަދުކުރެވޭނެާޮގތްާމިާމެދުވެރިވަމުންާދަނީ.ާއ ދެ،ާ
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ަގިއާާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާެވސްާވަރަށްާިމާދ އިރ ެގާސަރަހައްދުަގިއާހިމެނޭާކުރެންދޫާބަނދަރަކީާވެސްާސުނ މީާާހަމަާއެ

ރަށެއް.ާ ވަންނަާ އޮޑިދޯނިފަހަރުާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ވެސްާ ރަށަކީާ އެާ މިހ ރުާ ތަނެއް.ާ ޮއތްާ ހަލ ކުވެފައިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ

ާާ އަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާވެސ2ާާާާްއެހެންނަމަވެސް،ާއެާރަށުެގާބަނދަރުާހެދުމުެގާމަސައްކަތްާެވސްާމިާވޭތުވެދިޔަ

އެްއވެސް ކުރުމަކަށްާ ކުރިންާވެސްާ މީެގާ ގ ތްަގނޑަކަށްާާއަދިާ ރަށަކީާވެސްާ އެާ ނެތް.ާ އެއްާ ކޮށްފަާ ކަމެްއާ ކަހަލަާ ާ

ދެހ ހެއްހ ާމީހުންެގާއ ބ ދީާއެއްާއޮންނަާރަށެއް.ާއެާރަށުެގާބަނދަރުާހަލ ކުވެ،ާތޮށިަގނޑުާހަލ ކުވެ،ާފަޅުާތިލަވެާ

ންނަވަނީާމިާޕްރޮްގރ މާްާދަާމި،  އޮޑިދޯނިފަހަރަށްާފުރުމަށްާއަދިާލެފުމަށްާދަތިވ ާހިސ ބަށްާޮގސްފައިާވަނީ.ާއެހެންވީމ 

ވަރެއްބަޖެޓު ކިހ ާ ސަރަހައްދުތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނެތޭާ އެނޭގކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކަމެްއާާާާަގއިާ

ތަންތަނަށްާާާއެާާ،ވ ތީާާކަމަށްާާކަމެއްާލިބެނީ.ާއެއީެވސްާރައްޔިތުންތަކެއްާއުޅޭާތަނެއްާާވަރެއްާާޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ.ާކިހ 

މަޝްރޫޢުތަްއާާވެސްާާ ތަރައްޤީެގާ އަދިާ ޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނެ.ާ މިންވަރެއްާ ކޮންމެވެސްާ ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ރުެގާ

ރޭވެންޖެހޭނެ.ާއެކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަންާހުންނަންވ ނެ.ާއެކަމަކުާިމއިންާެއްއވެސްާކަެމއްާމިާބަޖެޓުންާ

ާާފ ހަަގކުރެވިފަާ ަގކުރަން.ާޕީ.ޕީ.ޕީެގާދަށުންާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތުންާލިބާޭާއެކުާފ ހައިާނެތްކަންާއަޅުަގނޑުާހިތ މަޔ 

ކަމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުާާާފައިދ ާެއއްާއަޅުަގނޑަކަށްާހަަމާއެްއޮގތަކަށްާެވސްާނުފެނޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވަނީާމި

ފ ހަަގކުރެވޭ.ާޔުޓިލިޓީެގާާލުމުންާރަނަގޅަށްާާދ ކަންާމިާބަޖެޓްާރިޕޯޓްާބަލައިާާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާހައްތަހ ާބޮޑުވަމުން

ޚިދުމަތްތަކަކީާާާދޭާާދަށުންާއުފައްދ ާކުންފުނިތަކަށްާރ އްޖޭެގާއެކިއެކިާފަޅުރަށްތައްާދެމުންދ އިރުަގއިާވެސްާމިތަނުން

އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ،  ނުކުރެވޭ.ާއ ދެ،ާއެހެންވީމ ާެއއްާާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާފ ހަަގާާއެހ ާރަނަގޅުާޚިދުމަތްތަކެއް

ކީާތަފްސީލުާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންާބަޖެޓެއް.ާމިާތަފްސީލުާރަނަގޅަށްާހިމެނިެގންާނޫނިއްޔ ާމިާބަޖެޓަށާްާމިާބަޖެޓަ

ެގާތަފްސީލުާައޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބުމުންާާދަތިާއުނދަޫގކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާބަޖެޓުވޯޓުާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާަވރަށް

ންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާާއަދިާއިތުރަށްާވ ހަކަދަްއކ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަމު

ާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރިޔ ޟް

ާާވ ާޮގތުގެާާާވަނަާއަހަރަށްާދައުލަތަށްާލަފ ކުރައްވ ާބަޖެޓްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއ2011ާާިއ ދެ،ާާާާ.عليكم ާاسالم`.ާ

މި ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މެންބަާާމަތީންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިމާާއޮތީ.ާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވ ާ ރުންާ

ޖެޓެއްެގާޮގތުަގއިާއަދިާާޖެޓަކީާޕްރޮްގރ މްާބަކަމަށްާއެބަާވިދ ޅުވޭ.ާއަދިާމިާބަާާަގއިާިގނަާތަފްސީލުތަކެްއާނެތްބަޖެޓު

ބަޖެޓު މެންބަރުންމިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދޭތެރޭަގިއާ ކަންތައްތަކ ާ ހުރިާ ލިޔެވިފައިާ ބަހުަގއިާ ވިސްނުންފުޅުާ ސަށްާާެގާ

މި ާާވަާާދޫކުރެވިފައިާ ައުއ ެއއީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާނީ.ާ މި ނޫން.ާ ބަޖެޓުކަމެއްާ މަޖިލީހުަގއިާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ެއާާާާދ ާަވުގތުަގއިާެއާއިންތިޚ ބުވެފައިާއޮތްާދ އިރ ތަކުންާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާިވސްނުންފުޅު،ާާންހުށަހެޅިެގ
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ާާާާއެންެމާގ ތުންާުގޅޭާާޚިޔ ލުފުޅުާރައްޔިތުންނ  އެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޮގތަކަށްާވ ހަކަާބައްޓަންކުރެވިފައިާހުންނަކަމީ

2006ާާވަނަާއަހަރު،2007ާާާާވަނަާއަހަރު،2008ާާާާއެނޭގާޙަޤީޤަތަކީާާާާނޫން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާާާކަެމއްމިއަދުާައއުާާ

ާާ އެއްާނޫންކަން.ާކޮންމެާާާައކީާމިާދެއަހަރުެގާވ ހަކަާާާމިދަްއކ ާވ ހަކ2005ާާ،2004ާާަވަނަާއަހަރު،ާދެންާމިހެންޮގސް

2008ާާވިދ ޅުވަނީާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވެސްާތެދުވެާއަދިާކުރީެގާަވޒީރުކަންކުރަްއވ ފައިާތިބިާބޭފުޅުންާެވސްާމިާާ

ާާ ާާާާއޮތީ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިވަނަާއަހަރުާިމވެނިާކަމެްއާކުރަންާނިންމ ފައޭ 2008ާާތިބީ ަގިއ2008ާާެގާތެރެއަކުާނޫން.

ހަކަށްާފަޅުރަށްާދޫކޮށްާާ.ާއ ދެ،ާއެނޭގާޙަޤީޤަތަކީާއިންތިޚ ބ ާދިމ ކޮށްާފަސްދޮޅަބޭފުޅުންާާއެކަންާކުރަންާތިއްބެވީާއެ

ާާ އަދަދެއްެގ އިންިގނަާ ނަަގިއެގންާ ޑޮލަރުާ ސަރުކ ރ މިލިޔަންާ ވ ކަން.ާ ބޭނުންކޮށްފައިާ ފުރަތަމަާހަވ ާާތިޚ ބަށްާ ލުެވާ

ާާހުށަހެޅުނުާބަޖެޓުަގއިާއެާބަޖެޓު ލިޔަންާރުފިޔ ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުަގއިާނެތިާއެތައްާމ300ާާިަގއިާއިންތިޚ ބ ާދިމ ކޮށް

ާާ ހަވ ލުެވ، ޕްރޮޖެކްޓުތައްާ ބޮޑެތިާ ބަޖެޓުންާާާާހަވ ލުވިާސަރުކ ރަށްއަދިާ ބުރަާއުފުއްލަންޖެހުނުކަންާއެއީާ އެާއުނދަޫގާ

ފެންނަންާއޮތްާކަމެއް.ާއެާފައިސ ާހޯދުމަށްާސަރުކ ރަށްާވަރަށްާިގނަާއުނދަޫގތަކެއްާކުރިމަތިވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

އް.ާއ ދެ،ާާކުރަންޖެހޭާކަމެއެކުާޤަބޫލުާާާއެްއާދެއްކިފައިާވ ކަންާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާއުފަލ ާާމިއަދުާއެާހުރިހ ާފައިސ 

ާާ ދ އިރ ާާފ ސްކުރެވެމުންބަޖެޓު ނުަވތަާ އަތޮޅަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޮގތަކީާ ކުޑަކޮށްާާާާދ ާ އަށްާ

ތަމްސީލުކުރަމުން ގއ.ާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ހިންގ ލ ނަން.ާ އެާާާވިސްނުންާ ދިމ ކޮށްާ ބަޖެޓ ާ މެންބަރުންާ ާާދިޔަާ

ލުަގއިާތިބިާާންކުރަމުންާދިޔަާވެރިކަމުެގާކޮއިހ ކ ލ ނެ.ާދެންާޭއރުަގއިާވެރިކަބޭފުޅުންާކުޑަކޮށްާބަޖެޓ ާދޭތެރޭަގއިާބޮޑ 

އެޝަުއކަާާއިޝ ނ  ެގންދަވ ނެާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މައުމޫންާ ރައީސްކަންކުރެްއވިާ ކުރީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ބޭފުޅުން،ާ ާާތުެގާ

ދެންާމެންބަރަކުާުގޅ ނެާކަތީބަށް.ާާާާބޭފުޅުން.ާެގންޮގސްާވިދ ޅުވ ނެާކޮންކަމެއްތޯާތިާއަތޮޅަށްާތިޔަާރަށަށްާބޭނުންވަނީ.

ކަންތައްތަްއާާ ބޭނުންވ ާ ވެސްާ ރަށަކަށްާ ހުރިާ ދެންާ ނުަވތަާ އަށްާ މ މެންދޫާ އަށް،ާ ދ ންދޫާ އަށް،ާ ނިލަންދޫާ ުގޅ ފައިާ

ނޯޓު ހިަގނޑެއްަގއިާ އޮފީސްތެރެއިންާ ރައީސްާ މިކަންާ އެނިގލައްވ ނެާ ރައީސަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނަގމުންދ ާކުރަްއވ ނެ.ާ

އެ އ ދެ،ާ ާާޮގތް.ާ ލިސްޓު އުފަލ ާ ބަޖެޓުާާެގނައުމަށްފަހުާ ހަތަރުާާާާއެކީަގއިާ ވަނީާ ނަތީޖ އަކަށްާ ެގންދޭ.ާ ފ ސްކުރަމުންާ

ވެެގންާ އަހަރުާ ނިމިާާފަސްާ ދައުރުާ ތިންާ ދައުރު،ާ ދެާ ވެާާެގންދ އިރުާ ކަމެއްާ ެއއްެވސްާ ނުވ ކަން.ާާދ އިރުަގިއާ ފައިާ

ެގާބަނދަރު،ާމިވެނިާރަށެއްެގާނަރުދަމ ،ާމިވެނިާަގއިާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާމ މެންދޫާބަނދަރު،ާމިވެނިާރަށެއްބަޖެޓު

މަރުކަޒުާެއހެންނަމަވެސްާކޮންާރަށެއްަގިއތޯާމިކަންާކުރެވިފައިާއޮތީ.ާެއއްވެސްާރަށެއްަގއިާމިކަންާާާާޞިއްޙީރަށެއްެގާާ

ާރަށްާެއއްާނެތް.ާއ ދެ،ާނިލަންދޫެގާބަނދަރަށްާވިސްނ ލ އިރުަގއިާއިންތިޚ ބ ާދިމ ކޮށްާއަޅުަގނޑުެގާއުފަންާާކުރެވިފަ

ވެރިކަމ ވެރިކަ ތެރެއިންާ ކޮއިލުާ ކުންފުންޏ ުގާާމުެގާ ބޮއްޕަނ ާ އިންޑިޔ ެގާ ބަޔަކުާ ހަވ ލުކުރި.ާާާާޅުންހުރިާ ބަނދަރުާ

އެންެމާާާާ،ވީާމުޅިާބަނދަރުާހަލ ކުކޮށްާޖެހިެގންާއޮތްާރަށުަގއިާވެސްާފަޅުާހަލ ކުކޮށްާާއެހެންނަމަވެސް،ާނަތީޖ އަކަށް

ބަ އެބައިފަހުންާ ނުހެދިެގންާ ާާމީހުާާނދަރުާ ދޫކޮށް ރ އްޖެާ މިާ ާާންާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ  އ ދެ،ާ ހަވ ލުކޮށްާާދ ންޖެހުނީ.ާ

ނިލަންދޫެގާބަނދަރުާާާާޑަބަލްާޚަރަދުކޮށްެގންާމިާސަރުކ ރުންާޖެހުނީާގއ.ާާ، ބަނދަރަށްާބޮޑުކުރަންޖެހޭާބައިާބޮޑުކޮށް
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އޮޅުވ ލެވޭ މިކަންާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ އޮތްާ ފެންނަންާ ލިޔެކިޔުމުންާ މިއަދުާ މިއީާ އ ދެ،ާ ބަޔަކުާާނިންމަން.ާ އެްއވެސްާ ނެާ

ޖަމ ޢަތަކުންާ ބޭރުެގާ އޮތް.ާ ބަނދަރުާ ެއާ ރިކަވަރީަގއިާ ސުނ ީމާ ކިހިނެތްތޯ.ާ ދިމ ވީާ ބަނދަރަށްާ ދ ންދޫެގާ ނުތިބޭނެ.ާ

ފަިއސ ާ ސަރުކ ރުންާ އޭރުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހަދިޔ ކޮށްފައި.ާ ހުރީާ ފައިސ ާ އެާ ޤައުަމކުންާ ބޭރުެގާ ނުވަތަާ

ކަމުނުޮގސްާ ޮގތްާ ދިޔަާ ިގނަުގނަާޚަރަދުކުރަމުންާ ބަދަލުވެާ ސަރުކ ރުާ މިާ ދޫނުކޮށް.ާ ހުރީާ ފައިސ ާ ެއާ ެގންާ

ކުރެވުނުާއ ދޭސްތަކުެގާނަތީޖ އަކަށްާމިއަދުާވަނީާދ ންދޫެގާާާ،ތަންތަނަށްާއެކިެއކިާވަފުދުާފޮނުވާ ާާމަސައްކަތެްއކޮށްާއެ

މިހ ރުާއެ ކުާާބަނދަރުާ މ މެންދޫެގާބަނދަރަކީާ އެާއޮތީާނިމިފައި.ާއ ދެ،ާ ދިމ ކޮށްާ ރީެގާރައީސްާކޮންެމާވެރިކަމަކ ާ

ާާ ާާާާުގޅޭބަނދަރ  ވަޢުޮގތުން ފުރިހަމަާ ކުރ ނެކަމުެގާ އަިއާެއކަންާ ދެމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އިތުބ ރުާ ފުރިހަމަާ ދުާ

ހަވ ލުވެ،ާއަޅުަގނޑުާވެސްާިއންތިޚ ބުންާހޮވިފައިާއޮތްާާާާސް،ާނަތީޖ އަކަށްވީާމިާސަރުކ ރ ބަނދަރެއް.ާއެހެންނަމަވެ

ުގޅޭާއެންެމާާާާތެރިާރައީސް.ާމ މެންދޫާބަނދަރ ލިން.ާދަންނަވަންތޯާޢިއްޒަތްކަމަށްާވ ތީާއަޅުަގނޑުާބަލައިާާެއއްާާދ އިރ 

ކޮށްފަާ ނެތްާ ސަރުކ ރަކުންާ ކުރީެގާ ވެސްާ ލިޔުމެއްާ އެންމެާ ވެސްާ އެާާކުރެހުމެއްާ އެފަދަާއެއް.ާ އެާ ހެންނަމަވެސް،ާ

އަރ  އުއުނދަޫގ،ާ މަސްވެރިންނަށްާ ބަާނފޭބުމ އިާ އެާ ާާދަޫގވ ާ އުނދަޫގ ދަތިާ އެތަކެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލުާާހ ނދަރުާ

ޖެހެނީާކުރަހަން.ާއަލުންާމިާޖެހެނާީާާާތަހައްމަލުކުރަމުންދ ާއެާބަނދަރުާމިއަދުާހެދުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާއަލުންާމި

އެކަން އިދ ރަކުރެްއވިްއޔ ާ ކުރަން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ެވެގންދ ނެާާއެހެންާ ޤަބޫލުކުރަާާވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިކަމަށްާ ާން.ާ

ރަށުެގާާ އެާ ސަރުކ ރުންާ ވެއްޓިދިޔަާ ނިމިދިޔަ،ާ ވޭދުވެދިޔަ،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިދިޔައީާ ލަސްވެެގންާ ދުވަހެއްާ ހުރިހ ާ

ވ  އޮޅުވ ލ ފަިއާ ޮއޅުންތަކެްއާ ބޮޑުާ ިގނަާ ވަރަށްާ ައއިޓަމުރައްޔިތުންނަށްާ ބަޖެޓުަގއިާ އ ދެ،ާ ޮގތުަގިއާާތީ.ާ ތަކެްއެގާ

އަޅ ނީ.ާއަނެްއާާާާއަހަރަށްާބޮއ5ާާެޑަޖަހ ނީ.ާއަނެއްާާއަހަރަށްާކ5ާާަދެއްމެ.ާެއއްާާރަށްރަށުެގާވ ހަކަާލިޔެވިފައިާއޮވޭ.ާތެ

5ާާާާ ޞަދެއްާިމާހަދައިެގންާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލުމުެގާމަޤުާާކަމެއްާކުރ ނީ.ާެއޮގތަކަށްާބަޖެޓުއަހަރުާއެނޫންާއެހެން

ެގާާރ ާވ ހަކަާދެއްކީމ ާޑީ.އ ރު.ޕީާއްާކުސަރުކ ރުަގއިާނޯންނ ނެ.ާވެރިކަމަށްާނުކުމެާރައްޔިތުންނަށްާިގނަާކަންތައްތަކެ

ކަ ތިޔަާ ކީކޭތޯ.ާ ވިދ ޅުީވާ ޚިކުބޭފުޅުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުވ ނޭ.ާ ހިތްވަރ މެްއާ ކަންކަންާާާާމަތްތެރިކަމ އިާ ެއކީަގއިާ

ާާ ތަޢަކުރުމުެގ ުއއްމީދުަގއިާ ޓީމަކ ޒުމ އިާ ބަޔަކ އިާ ދަންނަާ މަސައްކަތްާާންދޮރުާ މިާ ހަމައެކަނިާާއެކީަގއިާ ކުރަނީ.ާ

އުސޫލަކުންާނޫންާމިކަންާމިާކުރަނީކީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެކިެއކިާއަތޮޅުތަކަށ ިއާާފައިދަށު ންާކަންކަންާނިންމާ 

ބަލ އިރުގައި ފެނ ާާރަށްތަކަށްާ އ އިާ ނަރުދަމ ާ އެނޭގާ ާާާާއެބަާ ިގނަ އެނޫންވެސްާ ކޮންމެހެންާއަދިާ ކަންތައްތަކަކީާ

މިއަދުާކުރަމުންާދަނީ.ާމާިާާާަގއިާނެތިާކިތައްާކަންތައްތޯޖެޓުކަންތައްތަކެއްާނޫންކަން.ާބަާާަގއިާޖަހައިެގންާކުރ ބަޖެޓު

ދަނީ.ާއެހެންކަމުންާވެސްާާާާތަކެއްތޯާމިއަދުާކުރަމުންާއެާެގާޕްރޮޖެކްޓުަގއިާނެތިާކިތައްާމިލިޔަންާމިލިޔަންާޑޮލަރުބަޖެޓު

ާާާާމި ބަޖެޓުާރ އްޖޭެގ މިާ އެނޭގނެާ ާާރައްޔިތުންނަށްާ އެތަްއ ނެތްާ އެަގިއާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިައދުާ ބަާކަންތައްތަކެްއާ

އަހަރުނ65ާާާާްރ އްޖޭެގާާާާހަވ ލުވުމަށްާމިާސަރުކ ރަށްާހަވ ލުވެފައިާއަދިާއިންތިޚ ބުަގއިާމިާާާކުރެވިދ ކަން.ާއަދިާވެރިކަމ 

ާކީކޭތޯާާއިދިކޮޅުެވާޓީވީތަކަށްާއަރައިާާއެކަމ ،  ރުފިޔ ާދޭާވ ހަކަާދެއްކީމ2000ާާަމަތީެގާދުވަސްވެފައިާތިބިާމީހުންނަށްާާ
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މި ތިކަންކުރ ނީ.ާ ކިހިނެތްތޯއޭާ ާާާާވިދ ޅުީވ.ާ ތިބި ކިހިނެއްއަހަރ65ާާުރ އްޖޭަގއިާ އެންމެންނަށްާ ތިބިާ ާާވެފައިާ 2000ާާހޭ

ާާ މިރ އްޖޭެގ ިމއަދުާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ އެާ ރ ަގކަށްާ މަލ މ ތުެގާ ދޭނީ.ާ 65ާާާާރުފިޔ ާ މީހުންނަށް ަމތީެގާ މިއަދުާއަހަރުންާ

2000ާާާާ ދަނީ.ާއަދާިާާާވެސްާދެމުންާމިާާމަހައަށްާމިއަދުާާއިާމިންވަރުފުޅުންާމިާމަހ ފުޅ ެގާއިރ ދަهللاރުފިޔ ެގާއިނ ޔަތް

ކުރަމުންާއެދަނީ.ާާއެކީަގއިާމިއަދުާބޭސްފަރުވ ާާމީހުންނަށްާމިއަދުާއަިއ.ޑީާކ ޑުާދަްއކ ލަިއެގންާހިތްފަސޭހަކަމ ާާއެބައި

ަގއިާޖެހިފައިާއޮތްާާވެސްާމިާބަޖެޓުާާއަށްާބޭނުންވ ާމީހުންނ އިާެއކަނިވެރިާމައިންނަށްާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާޚ އްޞަާއެހީ

ާެގާދަށުންާބަނދަރުހެދުމ އި،ާނަރުދަމ ންާޕްރަިއވެޓައިޒޭޝަންާޕްރޮްގރ މުފައިސ ާދެވެމުންާދަނީ.ާއ ދެ،ާކުންފުނިތަކު

ާާ ފެނ  މ ލިއްޔަތުާާއ އިާ ކުރިކަމަކީާ ޕ ޓީތަކުންާ އިދިކޮޅުާ ތިބިާ މަޖިލީހަުގއިާ މިާ މިއަދުާ ދ ތީާ ކުރަުމންާ މިކަންކަންާ

ެއޅުވުން.ާނަތީޖ އަކަށްޤ ނޫނުަގ ރ އްޖޭެގާާާާތަޅުާއިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާމިާާޕްރީމްާކޯޓުންާއެވީާސުާާއިާނޫކުލައިެގާތަޅުާ

މިާތަޅުމުަގއިާއެާރަްއޔިތުންާާާާ،ނިކަމެތިާރައްޔިތުންނ ާހެދިާހުޅުވައިދިނީ.ާިމއަދުާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ާޝުކުރުވެރިވަން

ާާ ތުން.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފުރަތަމަާމިާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅުނާުާއްޔަހައިސިާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާހުރިާމެންބަރެއްެގ

މިލިޔަނުނ500ާާ،600ާާާާްބަޖެޓުންާވެސްާއަދިާޭއެގާކުރީަގއިާޚަރަދުކޮށްފައިާހުރިާޮގތުންާވެސްާރިޔ ސީާަގނޑުވަރުންާާ

ފަސްދޮޅަާާރުފިޔ  ބަޖެޓުާ އޮތްާ ފ ހަަގކުއިންާ އޮތްކަންާ ތިރިވެފައިާ އަށްާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ އަދިާާހަކަށްާ ރަން.ާ

ާާރައީސުލްޖުމްހޫ ހަތަރުާފަސް ބަޖެޓުާާާސަތޭކަރިއްޔ ެގާއޮފީހުަގއިާ މިލިޔަނ70ާާާްާާިމލިޔަންާރުފިޔ ަގއިާއޮތްާ ވަރަކަށްާ

ނޫން.ާމިއީާލިޔުމުންާމިއަދުާފެންނަންާހުރާިާާާއެއްާާއަށްާތިރިކުރެވިފައިާޮއތްކަންާއެނުގނު.ާމިއީާތޯތޯާވ ހަކަާާރުފިޔ 

ާާ މިއީާވަރަށްާާާތ ގ ތުންާމިާދޭާޚިދުމަާާނުާބަދަލ އިާއަދިާރައްޔިތުންނ ޤ ނޫނަށްާެގނެވުކަންތައްތައް.ާއ ދެ،ާމ ލިްއޔަތު

ޮގތަށްާާާާދ ާާވ ާެއްއޗެްއކަންާމިއަދުާއެންމެންނަށްާވެސްާއެބަާއެނޭގ.ާމިއަދުާކަންތަްއތައްާނިމިެގންާާބޮޑުާުގޅުެމއް

ތިބޭނެ ރައްޔިތުންާ ޤަބޫލުކުރ ނެާ މިކަންާ އެާާމިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާާކަމަށްާ ދޭާ ކުންފުނިތައްާ އ ދެ،ާ ނޭގ.ާ

ކުންފު ވ ހަކަދައްކ އިރުަގއި،ާ ވިއްކ ާ ތަންތަންާ ބަޔަކުާާނިތަކުންާ ތިބިާ ެވރިކަމުަގއިާ އޭރުަގއިާ ދައްކ އިރުަގއިާ

،  ެގންާއޮންނަނީާކަނޑޭ.ާއެހެންވީމ ރ އްޖޭެގާވަށައިާާއަކީާޖަޒީރ ާޤައުމެކޭ.ާމިާާމަސައްކަތްކުރަމުންާދިޔައީާމިާރ އްޖެ

ކުރަންާބިޑްާހުޅުވ ލިޔަކަސްާތިޔަާކަމަކަށްާބަޔަކުާާާވެސްާނ ންނ ނޭ.ާތިޔަާއިންވެސްޓުރ އްޖެއަކަށްާއިންެވސްޓަރުންމިާާ

ނުދޭނެ އުފަލ އޭތަރުހީބެއްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއް.ާ މޮޅުާ ބޮޑުާ ަވރަށްާ ކުރެވުނުާ ސަރުކ ރުންާ މިާ އ ދެ،ާ ެއކުާާާާ.ާ

ާކުންފުންޏެއްާއެފަދަާމެަގރާކުންފުންޏެއްާމިާރ އްޖެާއަށްާއައީ.ާވައިލެސްާކަހަލަާާބޫލުކުރަން.ާއ ދެ،ާކޭބަލްާއެންޑުޤަ

ބޮޑުާކުންފުންޏެއްާމި ައދިާޖީ.އެމް.އ ރ އްޖޭަގއިާއިންވެސްޓުާާާއަދިާހިޓ ޗީާކުންފުނިާކަހަލަާ ައއީ.ާ ރުާކަހަލަާކުރަންާ

ޕްރޮޖެކްޓު މެަގރާ އަޅުާާފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އައީ.ާ އަށްާ ރ އްޖެާ މިާ ކުންފުންޏަށްާ ބޮޑުާ ަގނޑުމެންެގާާހިންގ ާ

ހެޔޮ އެންމެާ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީާ ފ ޑުކިޔުންތަކެއްާާާވަސީލަތްތައްާ މިފަދަާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ޮގތުަގއި.ާ

ާާާާހުރި ިއދ ރަކުރެއްިވއްޔ ާކުރިއަށްާއޮތް އަހަރުެގާތެރޭަގއިާމިރ ްއޖެާދެކޭާއެންމެާތަރައްޤ2ާާާީކަމުަގިއާވީނަަމވެސްާ

ާާ މި ފެނިެގންދ ނެ.ާ ބަޔަކުާާއެއަރޕޯޓްާ ެއކަމަކީާ ފެނިެގންދ ނެ.ާ ެއއަރޕޯޓެްއާ ތަރައްޤީެގާ ުގނ ލެވޭާ އޮތްާ ދުނިޔޭަގއިާ
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ކަމުަގއިާވީނަަމވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިއޮތީާރައްޔިތުންނަށްާމިާޤައުމުާހުޅުވ ލ ފައި.ާާާކިތަންމެާހިތްާނުރުހުނުާކަމެއް

ށްާެގނައުމުަގއިާމިާސަރުކ ރުާދެމިތިބޭނެ.ާރ އްޖޭެގާތަރައްޤީާއަށްާރައްޔިތުންާބޭނުންވޭ.ާެއާތަރަްއޤީާމިާޤައުމަާާމި

ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާއެދުމެއްާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާަވޒީރުާާާާއެީއާމިއަދުާކުރަންާމިާޖެހޭާކަމަކީ.

60ާާާާާއެދެންާާއަރިހުން މިލިޔަނުނ5ާާާްމިލިޔަން،7ާާާާެގާޮގތުަގއިާބިޑެއްާލަިއެގންާާރިސޯޓ62ާާުރިސޯޓުެގާޮގތުަގއިާއޭރު

ާމަޖިލީހަށާްާތޯ.ާއެާފައިސ ެގާތަފްސީލުާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިސ ާޚަރަދުކުރެވިފައިާހުރީާކިހިނެއްޑޮލަރު،ާއެާފައިނެިގާާ

ޮގތުަގއިާދައުލަތަށްާވަންނަާރެވެނިޔުާއ ދެ،ާނުދަްއކ ާހުރިާފަިއސ ،ާކުލިާައޅުަގނޑުާިމާބޭނުން.ާއަދިާރިސޯޓު ެގާ

ވަޒީރުގެާ އެާ މިއަދުާ އަމަޖިލީހަށްާ ބޭނުންާ ކިބައިންާ ބަލައިާ ވެރިކަމުަގިއާޅުަގނޑުާ ކުރީެގާ އެއ އެކުާ ހަމަާ އަދިާ ލަން.ާ

ބެލުމެއް ޤ ނޫނަކަށްާ އެްއވެސްާ އޮފީހުންާ ލޯނުތަކުެގާާާާޤ ނޫނ ،  ނެތިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ހުރިާ ދީފައިާ ޚިލ ފަށްާ

ާއެއ އެކުަގިއާާތަފްސީލުާލިސްޓެއްާވެސްާައޅުަގނޑުާމިއަދުާމިާމަޖިލީހަށްާބޭނުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަދިާހަމަ

ސުނ މީާރިކަވަރީަގއި،ާޚ އްޞަކޮށްާސުނ މީާހ ލުަގއިާޖެހިފަިއާތިބިާމީހުންނަށްާދީފައިާއޮތްާކުދިާލޯނުތައްާއެކިއެކިާާ

ާާކަމެއްާާާކުރެވޭނެއ އިާއަދިާއެނޫންާއެހެންާޮގތްޮގތުންާވެސްާމިާލޯނުތައްާއެއީާސަރުކ ރުންާާޤައުމުތަކުންާހިލޭާއެހީ

ާާާާކަމަށް ލުއިވަންޏ  ތަންކޮޅެއްާ މިކަންާ ބޭނުންވޭާ ެއބަާ ރަްއޔިތުންނަށްާާާއަޅުަގނޑުާ އެާ ލޯނުާ ިމާ ނުވަތަާ ޮގތަކަށްާ

ވަރަށް ނުދެއްކިާ ލޯނުާ އެާ މިއަދުާ އެއީާ ެގންޮގސްާާާކަނޑ ލަން.ާ ކުރިމައްޗަށްާ މިއަދުާޝަރީޢަތުެގާ ރައްޔިތުންާ ިގނަާ

ކަމެއްާނޫންކަންާާާާރަނަގޅުާޮގތުަގއިާޤަބޫލުކުރ ކުރަމުންދ ތީާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެކަންާއެންމެމީހުންނަށްާޙުކުމްާާއެބައި

ވ  އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ތަފުޞީލ ާއަޅުަގނޑުާ މިާ ނިންމ ލަމުންާ އަޅުަގނޑުާާާާހަކަާ އިތުރަށްާ އެކީަގއިާ

ާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށްާއެދެމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީންނ ނަން.ާވަރަށްާ،ވ ތީާވ ހަކަދަްއކަންާބޭނުން

ާ

 ޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރި

މި ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ސަލީމަށް.ާާާާޝުކުރިއްޔ .ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ އަރުވަނީާ

10:30ާާާާ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންާ 30ާާާާަގއިާ އެހެންީވމ ، މެދުކަނޑ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަފުޅ10:30ާާުމިނިޓަށްާ ަގއިާ

ާެއދިާދަންނަވަން.ާދެއްވުމަށްާެވސްާމެދުކަނޑ ލަ

ާ

 ފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އަޅުަގނޑުާާ ފެށުމުަގއިާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ތެދުވެާ ބަހުސަށްާ ބަޖެޓުެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`

އިންތިހ  ފެންވަރުާ ޚިދުމަތްތަކުެގާ އަސ ސީާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ވެސްާ ނިކަމެތިވެާާާފުރަތަމައިނުންާ އަށްާ

މީހުންެގާަމއްޗަށްާއެއިރެްއަގއިާއޮންނަާާާރައްޔިތުންނަށްާސަރުކ ރަކުންާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާއެބައި

ސަރުކ ރަކަށްާކުރުމަށްާވ ޖިބުވ ާއެތައްާޚިދުމަތްތަކެއްާއެތައްާދަރަޖައަކުންާނިކަމެތިވެާރަްއޔިތުންނަށްާއެާޚިދުމަތްތައްާ
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ސަލ ން ސަގ ޖެހުނުލިބިެގންާ ައއިާ ކިޔަމުންާ ކުރީަގއިާ ސަގ ާާފަތަށްމުެގާ ބޮޑުާ ގ އިުމވަމުންދ ާވުރެާ ރ އްޖޭަގއިާ ފަތެއްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ މިާ މަސައްކަތްކުރ އިރުަގއިާ ފ ސްކުރަންާ ބަޖެޓުާ ބަހުސްކޮށްލ އިރުަގއިާ ބަޖެޓަށްާ މިާ ދުވަސްވަރެްއަގއިާ

ވިސްނަން ފުންކޮށްާ ވަރަށްާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަހަރުާސަރުކ ރަށްާާމަޖިލީހުންާ ވޭތުެވދިޔަާ އަނެއްކޮޅުންާ ޖެހޭނެ.ާ

ބޭނުންވޭ.ާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ފިޔަަވޅުމަތީަގއިާ މިާ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ ތަންފީޛުކުރުމުަގއި،ާ ބަޖެޓުާ ދިންާ

ބަޖެޓެއްާރ އްޖޭަގއިާފ ސްކުރެވުނުާއެންމެާާރައްޔިތުންނަށްާއެހ ާސ ފުކޮށްާނޭނޭގ ޓުާބޮޑުާބަޖެާާޮގތަކަށްާވަރަށްބޮޑުާ

ާާާާބިލިއަނަށ12ާާް އިރުަގއިާރަްއޔިތުންާއެތިބީާެއާާާާިގނަާރުފިޔ ާސަރުކ ރުންާއެކިާޮގތްޮގތަށްާޚަރަދުކޮށްާނިންމ ލިވުރެ

ާލަތުަގިއ....ހ އަޅ ކިޔ ާާމ ޚިދުމަތަކ އި،ާމިކަންކަާނުޮގތަކ އި،ާރަްއޔިތުންނަށްާލިބުާފައިސ ާއަށްާވީ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމައްސަލަާއެއްާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދު.ނިޒ މ ާބެހޭާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(

ާ

 މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ މިއޮތީާޚަރަދުކުރެވުނުާާާާބިލިއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކުރިއޭާބުނެާވިދ ޅުވ އިރުާމީަގއ12ާާިނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްަގއިާމިތ 

ާވެސްާޚަރަދެއްާނުކުރެވޭ...ާ.ާމިލިއަނ9000ާާްއަދިާމިހ ތަނަށްާާވަރު.
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާާ…ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 މ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާނުވ ނެާނޫންތޯ....ދެންާކަނޑައެޅިެގންާއިތުރުފުޅުާހައްދަވ ކަށްާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާނިޒ މ ާ…ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ 

މައްސަ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ ޖަވ ބުދެއްވުމަށްާ އަށްާ ވ ހަކަާ ދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ އެހެންާ ނޫން.ާ އެއްާ މައްސަލަާ ލަާބެހޭާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފުނަދޫާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެއްވޭނެ.ާ ބޭނުމެއްާ ފުރުޞަތުާ

ާެގންދެވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމުފުނަ

ޚަރަދުކުރުމަށްާސަރުކ  ކަނޑަައޅަިއެގންާއެާފައިސ ާ ބަޖެޓުަގއިާ ޮގތެއްަގއިާވިޔަސް،ާާއ ދެ،ާ ރުންާވަނީާއަދިާކޮންމެާ

ތްާއެތައްާދުވަހެއް.ާާއޮާާސްާއަދިާމިއަހަރުާވެސްާބ ކީާއެބަާތެރެއިންާއެާވ ހަކަާދެްއކެިވޔަާާއަދިާނިޒ މީާނުކުތ އެްއެގ

ެއކުަގިއާާކަމަށްާިއނޭގތޯ.ާހަމަާެއއ ާާެއއްކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާއެބަިއާޚަރަދުވެެގންާދ ނެާާއެހެންވުމ 

ާާ ވަރަށް ސަރުކ ރަކީާ އޮތްާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ ބަޖެޓުާހީއަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތެްއަގއިާ ތަފ ތުާާލަތްތެރިާ ަގއިާ

ާާމީހުންާބޭނުންވާ ާާހުންެގާވެރިކަންާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއެބައިމީާާޮގތަށްާޖަހައިެގންާއެބައިާާނޭގކަންކަމަށްާފައިސ ާނެ

އެމް.ޑީ.ޕީާާ މަޖިލީހުަގއިާ ިމާ ހަމަާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއެނޭގނެ.ާ ދ ާސަރުކ ރެއްކަންާ ޚަރަދުކުރަުމންާ ފައިސ ާ ޮގތަކަށްާ

ހަަގކުރަްއވައިފިާިމާާބޮޑަށްާފ ާާއަށްާނިސްބަތްވެާވަޑައިަގންނަވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުަގއިާވެސްާވަރަށް

ނޭނޭގ ވ ނުވ ާ ނުޖަހ ާ ނެތްާ ތަފުޞީލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާާާޙަޤީޤަތް.ާ މަސައްކަތްހޭާ ކިތައްާ ޮގތަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާ އަދިާ ޮގތެއް.ާ ކުޑަާ ޒިންމ ދ ރުކަންާ ވަރަށްާ އެއީާ ދެކޭޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީ.ާ މިާ ސަރުކ ރުންާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާއެ ހެކިާ ހޯދައިެގންާމިާާާއޮޅުވ ލުުމެގާ ފައިސ ާ ޖަހައިެގންާ ޮއންނަާސަރުކ ރަކުންާ ބަޖެޓުަގއިާ ފެންނަނީ.ާ

އަހަރުާ އޮންނަާ ކުރިއަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފައިސ .ާ ރައްޔިތުންެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަކީާ ފައިސ ާ އެްއކުރ ާ

ރައްޔިތުން ސަރުކ ރުންާ އަމ ޒުތަކ އި،ާ ޚިދުމަތްތަކ އިސަރުކ ރުެގާ ފޯރުކޮށްދޭނެާ ތަފުޞީލުާާާ،ނަށްާ އެއްޗެހީެގާ މިާ

ކިތަްއާާ ތިބެާ އޮޅުވ ލަިއެގންާ ތިމަންނ މެންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިމއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ އެނެގންޖެހޭނެ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާެއއިންާާާ،ކުރަނީާވިދ ޅުީވމ ާާމަޝްރޫޢުާހެއްޔޭާމިާހިންަގނީ.ާކިތައްާމިލިއަންާޑޮލަރުެގާމަސައްކަތްހޭާމި

މިއޮތްާބަޖެޓަށްާާާާާނުކުޅެދުންތެރިކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިއެނެގނީާސަރުކ ރުގެާ

މިދިޔަާ އަކީާ ހިތ މަާ އެބަޖެހޭ.ާ ދައްކ ލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތައްާ މިާ ފަށ އިރުަގއިާ ބަހުސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވިންާސަރުކ ރުަގިއާތަފުޞީލުތަކެއްާނެތޭ.ާތަފުޞީލުތަްއާާއެކުާމިތ ާދެންނެާސްާއަޅުަގނޑުމެންާަވރަށްާއ ދޭހ ާއަހަރުާވެ

ދެއްވ ށޭ.ާމިއަހަރުާވެސްާހަަމާމިއޮތީާއެކަހަލަާބަޖެޓެއް.ާބޭރުަގނޑުާކިތަންމެހ ާވެސްާފުރިހަމަާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ތްާވެސްާވަރަށްާާމެންބަރުންާފ ހަަގކުރެއްިވާފަދައިން.ާއަދިާމިާބަޖެޓުާއިޝްތިހ ރުކުރުމަށްޓަކައިާކުރެްއވިާމަސައްކަ

ވ ނުވ ާއެްއާނޭނޭގާޮގތަށްާރަްއޔިތުންެގާާާާ، ފުރިހަމަ.ާއެހެންނަމަވެސްާހިތ މަާއަކީާހަމަާެއއްވެސްާތަފުޞީލެއްާނެތް

ޮގތުަގިއާާާާފައިސ ާބަޖެޓުަގއިާޖަހަިއެގންާސަރުކ ރުންާހިތަށްާއެރިހ ާޮގތަކަށްާޚަރަދުކުރުމަށްާރޭވިފައިާއޮތްާބަޖެޓެއް
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ބަޖެޓުާސިފަކުާ މިާ އެހެންވީމ އަޅުަގނޑުާ ނެތުމުން.ާ ތަފުޞީލުާ ހަމަާ ޮއތްާާައނެއްކ ،  ރަނީ.ާސަބަބަކީާ ކުރިއަށްާ ެވސްާ

ާާާާއަހަރަށްާއެތައްާބިލިއަންާރުފިޔ ާއެއްާކުރީާއަހަރަށް ާތަކަށްާބަޖެޓުާބިލިއަނެއްހ ާރުފިޔ ާއިތުރުވ ާޮގ2ާާވުރެާވެސް

ތަފްޞީލުކޮ ޮގތެއްާ ޚަރަދުކުރ ނެާ ނަންަގަވއިެގންާ ފައިސ ާ އެާ ބޮޑަށްާހައްދަވަިއެގންާ ވަރަށްާ ހަމަާ ފެންނަންނެތީމަާ ށްާ

ކަންތައްާބޮޑުވެާމިކަންާމިާމަޖިލީހުެގާސަމ ލުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާވެސްާހަމަާެގންނަންާބޭނުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ާާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުަގނޑުާބަޖެޓަށްާދިއުމުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާތަފްޞީލުތަކަށްާދ އިރުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާ

ބޭނުންވ ާއެންމެާމުހިއްމުާެއްއާނުކުތ ާއަކީާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖެާއިދ ރީާޮގތުންާމިާހިންަގނީާއިދ ރީާދ އިރ ތަކަކަށްާ

ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ެވސްާ ބައްލަވ ލެްއވީމަާ ަމޖިލީހަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެކަންާ ބަހ ލެވިެގން.ާ

ރަށް ރ އްޖޭެގާ މުޅިާ ބަހ ލެިވެގންފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ދ އިރ އަކަށްާ ެއތައްާ އިދ ރީާ ދ އިރ ތަްއާާތައްާ އިދ ރީާ އެާ ާ

ކުރ ނެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންާވެސްާބައިތިއްބައިެގންާމިާސަރުކ ރުންާދިވެހިރ އްޖެާހިންުގމަށާްާތަމްސީލު

ހަދ ލުމަުގއިާނޫނިއްޔ ާސަރުކ ރުާާާާޓުާދެކޭޮގތުަގއިާެވއްޖިްއޔ ާބަޖެއަޅުަގނޑުާާ،ޙަޤީޤަތުަގއިާރޭވިފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންވީމ 

ހިންުގމުެގާޕްލޭންތައްާކުރިއަށްާއޮންނަާއަހަރަށްާރޭވުމުަގއިާމިާއިދ ރީާދ އިރ ތަކަށްާކުރެޭވނެާކަންތައްތަކ އިާއިދ ރީާާ

ާާ ވަޒަންކުާހ ދ އިރ ތަކުެގ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މިކަންކަންާ މީހަކަށްާާލަތ އިާ ކޮންމެާ ބަލައިލިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރެވިފައިާ

އެހެންނަމަވެސްއޮންނަން ބަލައިޖެހޭނެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓަށްާ މިާ ޮގތަކަށްާާ ެއއްެވސްާ ލ އިރުަގއިާ

ދ އިރ ތަާ މިާ ނުކުރެވޭާ އެއްާ ފ ހަަގާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ބަޖެޓު އަމ ޒުކުރެިވެގންާ ތަނެއް.ާާކަށްާ އޮތްާ ރޭވިފައިާ

ާާ ދ އިރ . ފޮނަދޫާ ދ އިރ .ާ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ އ ިއާާރަށ3ާާެމިސ ލަކަށްާ ފޮނަދޫާ މިއީ.ާ އެއްާ ދ އިރ ާ ހިމެނޭާ އްާ

ލ އިރުަގއިާެއއްެވސްާާއޮތްާދ އިރ ަގއިާމިާބަޖެޓަށްާބަލައިމ އުނޫގދޫާއ އިާޅައިމަގ .ާމިާތިންާނަންާހިމެނޭ،ާތިންާރަށްާާ

.ާއެއްާއިނޭގތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާކަމެއްާތަފްޞީލުކޮށްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާމިއީާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާމައްސަލަ

ާާ ދެކޭޮގތުަގއި ާާހ ާާޞިްއޙީއަޅުަގނޑުާ މީެގ ާާާާއަހަރަށ2ާާްލަތުާ ނިކަމެތި ވަރަށްާ އަތޮޅުންާާހ ާވުރެާ އޮތީ.ާ ލަތުަގއިާ

ާމީހަކަށްާވިހޭނެާޮގތެއްާނެތް.ާމ ލެާއަށްާނ ދެވިެގންާިވހ ާމީހ ާއަށްާފަރުވ ދެވޭނެާޮގތެއްާނެތް.ާމ ބަނޑު

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

30ާާާާަގއ10:30ާާިޅުަގނޑުމެންާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަ ެގާހުސްަވުގތުކޮޅަކަށްާާމިނެޓ30ާާުމިނެޓުއިރުަގއި

ާާާާ،ތަންދޭންޖެހޭ.ާއެހެންވީމ  30ާާާާއަޅުަގނޑު ޖަހ އިރުާަމސައްކަތްާފަށ އިރުާފޮނަދ11ާާާާޫމިނެޓުެގާހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރަތަމަާވ ހަކަފުޅުދައްކަންާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީ.ާމިހ ތަނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ފައި 6ާާާާވަނީ އެހެންވީމާ މިނެޓު ވަރެްއާާމިނ15ާާެާާ،އިރު.ާ އޮންނަާ ދެންާ ކަނޑ ލީމ ާ ހަެއއްާ ޓުންާ

ާޖަހ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށ ނީ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.11ާއަޅުަގނޑުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަނެއްކ ާާ`.ާ ާާހިސ ބުންާ ފަށަން. ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ ވަނ2011ާާާަެވސްާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސް.ާ ބެހޭާ ބަޖެޓ ާ ދައުލަތުެގާ ލަފ ކުރަްއވ ާ މެދުކަނޑ ލ10:30ިއަހަރަށްާ މަސައްކަތްާ އިރުާާާާަގއިާ

ސަލީމް.ާއަޅުަގ ޢަލީާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުނަދޫާ ެގންދަވަނީާ ނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާ

ާމިނެޓުެގާވަުގތުާއެބައޮތް.9ާާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާބ ކީާ

ާ

ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ތަކުރ ރުކޮށްލ ނަންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާފުރުޞަތުަގިއާވެސްާހަމަާވ ހަކަާފަށަމުންާާ

ހަ މިާބަޖެޓަކީާ ާާހަމަާ ހިތ މަޔ  ރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލެވިފަިއވ ާާމަާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާ ދަންނަވަންޖެހެނީާހަމަާ އެކުާ

ފައިސ  އެތައްާ ޖަހައިެގންާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުަގއިާ ކުޑަ،ާ ތަފްސީލުތައްާ ނެތް،ާ ފެންނަންާ މިފުށްާ އެފުށ އިާ އެްއާާާާއަދިާ

ސަރުކ ރުަގއިާާ،  ހުންާފ ސްކުރައްވަިއެގންާހޯއްދަވައިާސަރުކ ރަށްާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީާާ،ެއއްާާާރައްޔިތުންެގާފައިސ 

އެ ބޭފުޅުންާ ހަމަާާާާތިއްބެވިާ މިއީ.ާ ބަޖެޓެކޭާ ޮއތްާ ރޭވިފައިާ ޚަރަދުކުރުމަށްާ ފައިސ ތައްާ ދިމައަކަށްާ ބޭނުންވ ާ މީހުންާ

މަޤ މުތަކަށްާެއތައްާމިލިޔަނަކުންާފައިސ ާާާާވަރަށްާސ ފުކޮށްާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީ.ާމަތިާބަރުވެފައިވ ާސިޔ ސީާ

އަމ ޒުކުރެވިފަިއާާ ޮގތަކަށްާ ދެމެހެއްޓޭނެާ ސަރުކ ރުާ މަުގފަހިކޮށްާ އަދިވެސްާ އެކަންކަމަށްާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ޚަރަދުކުރ ާ

،  ސްއޮތްާޕޮލިސީތަކެއްާފެންނަންާޮއތްާބަޖެޓެކޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަމުންާވ ހަކަާފައްޓ ާހިތްަވނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީާ

ކިާދ އިރ ތަކުެގާާމިދިޔައަހަރުާވެސްާބަޖެޓުާކޮމިޓީަގއިާއަޅުަގނޑުާމަސަްއކަތްކުރިާމީހެއްާމިއީ.ާބަޖެޓުާކޮމިޓަީގއިާއެ

މަސައްކަތުެގާތެރެއިންާާބޭފުޅުންނ  އަޅުަގނޑުާހެލްތުާމިނިސްޓަރ ާާާާބައްދަލުކޮށްާބަޖެޓެުގާތަފްސީލުތައްާހޯދަންާކުރިާ

ކޮމިޓީަގއިާސުވ ލުކަނ އެާ މުހިއްުމާާާާޑައެޅިެގންާ ވަރަށްާ ކުޑަކަމުންާ ބަޖެޓުާ އޮތްާ އަށްާ ައއި.ޖީ.ެއމް.އެޗްާ ދެންނެވިންާ

ރަާ މިއީ.ާ ޚިދުމަތެކޭާ ާާއަސ ސީާ ހޮސްޕިޓަލުތަކ ިއ، އޮތްާާާާޞިއްޙީށްފުށުެގާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ މަރުކަޒުތަކަށްާ

ރައްޔިތުން ޢ އްމުާ ކިހިނެއްތޯާ ނެތްކަމުންާ ތަފްސީލުާ ޭއެގާ އަދިާ ކުޑަކަމުންާ ާާއެްއޗެއްާ ާާާާޞިއްޙީެގ މެދުަގއިާހ ލަތ 

ާާ މިއަދު ހަމަޖެހޭނެއޭ.ާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ ބަޖެޓުންާ މިާ ވިދ ޅުވީާ ޮއތީ.ާ ވިސްނަވ ފައިާ މިާމިނިސްޓަރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ެއކުަގިއާާއަތްފޯރ ފަށުަގއިާޯއގ ތެރިކަމ ާާޮގތަކަށްާފޭރ ންާހެޔޮކަންމަތީަގއިާހެޔޮާޚިދުމަތްާމިހ ރަށްވުރެާޞިއްޙީދެމުންދ ާ

މި ދ ނީާ ތަޞަްއވަރުކުރިާާދެވިެގނޭާ ވެސްާ އެދުވަހުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަމަކު،ާ ައހަރު.ާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާާހިނގ ާ ޮގތަށްާ

މި ތަޖުރިބ ކުރަމުންާ ބޮޑުވީމަާާރައްޔިތުންާ ކ ރޫބ ރުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުނދަޫގވ ާާާާ،ދަނީ.ާ ކުޑަކޮށްާ އެތެރޭަގއިާ

ާާއެބަވޭ.ާާޮގތެއް
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ބައެއްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަޖިލީހުންާނުކުމެވަޑަިއަގންނަވ އިރުާދޮރުާހުޅުވ ލައްވ ާއަޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާ

ާއެާިއވިަވޑަިއަގންނަވަނީ.ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމް

ާާޞިއްޙީާސްާހަމަާއެއްާދ އިރ އަކަށްާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގާމިާކުރެވެނީާމިއަހަރުާވެ

ސަމ ލުކަންދޭންޖެހޭނާެާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިނޭގތޯ.ާ ބަޖެޓުންާ މިާ ދ އިރ ާ

ފ ހަ މިާ ޮގތުަގިއާ ހިތ މަދ އިރ ެއއްެގާ ހުރިާާާަގކުރަނީ.ާ ތަފްސީލުާ ބައެްއާ ނެތް.ާ ތަފްސީލެއްާ އެްއވެސްާ ހަަމާ ައކީާ

ބަލި ހ ލަތްތަކުަގިއާ ޚ އްޞަާ އެބަހުރިާ ހިންގ ލ އިރުަގއިާ ނަޒަރުާ ާާާާތަންކޮޅުކޮޅަށްާ އެހީވ ން ާާރުފިޔާ 1000ާާމީހުންނަށްާ

ޖަ ބަޖެޓުަގއިާ އަދަދުާ ކުދިކުދިާ ނ ރ ވަރުާ މިކަންކަމ އަށްާ މިހިރީާ ދޭތެރޭަގިއާާދޭާާްއސަވ ފައި.ާ ރައްޔިތުންނ ާ ތެރޭަގިއާ

ނަާއޯގ ތެރިކަމ ާާ ހުރިއެކުާ ހިންިގފައިާ ރައްޔިތަކަށްާާާާޞިއްޙީވަރު.ާާާާޒަރުާ ހ ލަތުަގއިާ އިމަރޖެންސީާ ޮގތުންާ

،ާއެހީތެރިވުމަށްޓަކައިާމިާދެންނެވިާހިމަނ ލ ފައިާއޮތްާއަދަދުާހ ހަކަށްާނ ރ .ާމިލިޔަންާކީއްކުރަންތޯާހ ހަކަށްާނ ރ 

އެހެންީވމ  ނ ރ .ާ ވެސްާ،  ލައްކަައކަށްާ ފޯރުކޮށްދެވޭނީާ އެހީތެރިކަންާ އިމަރޖެންސީަގއިާ މީހުންނަށްތޯާ ކިތައްާ

މި ވެސްާ އެންމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ ލޮބުެވތިާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުެގާ

ސީލުކުރައްވަންާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރަްއވަންާއެންމެާާރައްޔިތުންނަށްާއަދިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާރައްޔިތުންާތަމް

މަސްއޫލިއްޔަ މަސައްކަތެއްާ ފަރ ތްތަކަށްބުރަާ އޮތްާ އެޅިފައިާ އަތޮޅުތަކުގަާާާތެއްާ ހުރިާއެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ އިާ

ާާ ޚިދުމަތްާރައްޔިތުންނަށްާނުާާޞިއްޙީހޮސްޕިޓަލުތަކ އި، ޮއއްވ ާާަގލިބޭކަން.ާއޯގ ތެރިކަންާއެްއކިބައިާަމރުކަޒުތަކުންާ ިއާ

ޚަރަދެއް ެއްއވެސްާ ކުރީަގިއާ ނުލިބޭކަން.ާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުންާ ވެސްާ ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ ލިބުނުާ ނުކޮށްާާާާކުރިންާ

ޚަރަދެްއާާ އެތައްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ޚިދުމަތްތައްާ އެާ ރައްޔިތުންާ ިމވަނީާ މިއަދުާ ޚިދުމަތެއްާ އެތައްާ ލިބެމުންދިޔަާ

ާާ ނިޒ މުން ދަތުރުފަތުރުެގާ އުޅޭާާާުގޅުވ ލެވިފައިކުރަންޖެހިފައި.ާ އިޝްތިހ ރުކޮށްެގންާ ދަތުރުފަތުރުެގާާާާކަމަށްާ އިރުަގއިާ

ުގޅިފަ އަށާްާާާއެއްާނެތް.ާދުރަށްާދަތުރުކުރ ށޭ،ާކުޅުދުއްފުއްޓަށްާދ ށޭ،ާއުނޫގފ ރަށްާދަތުރުކުރ ށޭ،ާމ ލެާާނިޒ މަކުންާ

ާށްާދެވޭނެާމަެގއްާވެސްާހަމަޖެހިފައިރުަގއިާއަތޮޅުންާލިބެންާނެތްާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްޓަކައިާއެތަންތަނަާާއަންނ ށޭާބުނ 

ނެތް އެހެންވީމާ އެއްާ ޚިދުމަތަށްާާާޞިއްޙީދ އިރުަގއިާާާާފޯރުކޮށްދެވެމުންޚިދުަމތްާާާާޞިއްޙީހ ލަތުަގއިާާާާމި،  .ާ

ވ ހަކަ ރަނަގޅުާ ފުންކޮށް.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެދުަގއިާ ބަޖެޓ ާ އޮތްާ ކުރީާާާކަނޑައެޅިފައިާ އެްއ،ާ

ޚިދުމަތުެގާފޭރ ންާހެޔޮކުރުމަށްާާާޞިއްޙީހެންނަމަެވސް،ާއަތޮޅުތަކުެގާާއްާބޮޑުކޮށްާއެބައުޅޭ.ާއެއަހަރަށްވުރެާކުޑަތަންކޮޅެާ

ބޮލަށްާާ ރައްޔިތުންެގާ މަކަރުހެދުމ އި،ާ ނެތް.ާ ިއނޭގކަށްާ ކަންތައްތައްާ ކުރ ނެާ ކަންތައްތަކ ިއ،ާ ކުރެވެންހުރިާ
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އިންތިހ  އޮޅުވ ލުންާ އޮތްާސަރުކ ރެާާޗިޕްޖެހުމ އި،ާ މިއަދުއަށްާ އެާާއްކަންާ މަޖިލީހުގާެާރައްޔިތުންނަށްާ މިާ އަދިާ ނޭގ.ާ

މެ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ވެސްާ މިހެންާންބަރުންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ިމކަންާ ިވސްނ ލައިފިއްޔ ާ އެކުާ

އަޅުަގނޑު ާާއޮްއވ ާ ަގނޑުކޮށް ކިހިނެްއތޯާ ދޭންާާާދ އިރާ ާާޞިއްޙީާމެންާ ދޭނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިޔ ފަިއާ މިހ ވަރޭާ އަށްާ

ޮގވ ލަންާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހެޔޮނުވ ނެާ

ާާނުާާމިޮގތަށްާމިާދ އިރަތައްާހުއްޓ ާމިާބަޖެޓުާފ ސްކުރ ކަށް ދ އިރ އަށޭާކިޔ ފަިއާާާާޞިއްޙީވ ނެ.ާރައްޔިތުންެގާފައިސ 

ކިޔ ފައިާސަރުކ ރުެގާާާާރަްއވ ާޕ ޓީާއަށްާމީހުންާއިތުރުކުރައްވަންާގިއްނަމުަގއިާނަންަގވަިއެގންާޕ ޓީާއަށްާސަޕޯޓުކު

ބިކަވެފައި.ާާާާާރައްޔިތުންާތިބޭނީާމިއަށްވުރެތެރެއިންާމަސައްކަތްކުރަްއވ ާބޭފުޅުންާއެާފައިސ ާއެމަުގންާޚަރަދުކުރީމަ

މި ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ ފޫަގޅ ފަިއވ  ދަތުރުކުރުމަށްާހުރަސްއަދުާސަރުކ ރުންާ ހަމަާމާިާމަުގންާ އަޅަން،ާއަޅުަގނޑުާ

މަަގށްާސަރުކ ރުެގާއަތުަގިއާހިފ ފައިާެގންނަންާތިބިާާާާނޫނިއްޔ ާހަމަާާާ،ބ ރ ތްާބޭނުންކުރ ާހިތްވަނީާހުރަސްއަޅަންއި

ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫންތޯާ މެންބަރުންނެއްާ މަޖިލީހުެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ިމއަދުާ ބަޔަކީާ ތިބިާ އެޅިފައިާ މަސްއޫލިއްޔަތުާ

ާާާާރައީސް.ާމި މިހެންާދެންނެވީމަާވެސްާބުނ ނެާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާތިބިާއިދިކޮޅުާމެންބަރުންާސަރުކ ރާުާވ ހަކަ

ހުރަސްއަޅަނީ ހުރަސްއަޅަނީއޭ.ާ ާާާާހިންުގމަށްާ އ ދޭހ  ނޫންާ ދަންނަވަނީ.ާެއއްާ މިާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެކުާ

މިޮގތަށްާާާާާރައްޔިތުންނަށްާނުލިބިާއެޮގތްއަޅުަގނޑުމެންާމިާމަސައްކަތްކުރަނީާދިވެހިާޤައުމަށްާލިބޭާއ މްދަނީާދިވެހި

ދ ތީެވާއެކަންާހަމަމަަގކަށްާއެޅުވޭތޯ.ާބުނެދެްއވ ށޭާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށް،ާސ ފުކޮށްާރައްޔިތުންނަށްާާާޚަރަދުވެެގން

ތުންާމާިާޮގާާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގާއެްއޗެކޭާެއއީ.ާއެާއ މްދަނީާއިދ ރީާާބުނެދެއްވ ށޭާދައުލަތަށްާލިބޭނެާއ މްދަނީ.ާމިާ

ހަވ  ހިންުގމަށްާ ކަންކަންާ ރަްއޔިތުންެގާ ހަވ ލުވެފައިާ ހިންަގންާ ސަރުކ ރުާ ހިންަގން،ާ މީހުންާދައުލަތްާ ތިބިާ ލުވެާ

އެހެންާާާރައްޔިތުންނ  ބުނެދޭށޭ.ާ ތަފްސީލުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ކުރ ނެާ އެއިންާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްާ އެާ ހަމައަށްާ

ދޫކޮށް މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުބުނެނުދޭހ ހިނދަކުާ ކަިއރީަގއިާ ރަށްރަށުަގއިާ ހެޔޮނުވ ނެއޭ.ާ ރަށްރަށުަގިއާާލ ކަށްާ ރިާ

ާާުގޅިެގާާހޮސްޕިޓަލުތަކ  ާާާާޞިއްޙީންހުރި އެމްބިއުލަާާލުހ މަރުކަޒުތަކުެގ ަގރ ޖުަގއި.ާާވެސްާ އޮތީާ ޮއތިއްޔ ާ ންސެއްާ

މެޝި ހޭނައްތ ާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހަލ ކުވެފައިާ ހުރީާ ހުރިއްޔ ާ ާާމެޝިނެއްާ އެކްސްރޭ ާމެޝިންތަކ ންތަކ އި،ާ

ޮގތެްއާާ ހިންޭގނެާ މެޝިންތައްާ އެާ ނެތިެގންާ ކެމިކަލްާ މަރ މ ތުނުކުރެވި.ާ ހަލ ކުވެފައިާ ރަށްރަށުަގއިާ އެހެރީާ އެްއޗެހިާ

ރަނަގޅަ މިތަންތަންާ ސަރުކ ރުންާ ވ ނީާ ކީއްތޯާ ހުރިއިރުަގއިާ މިހެންާ ހަލ ކުވެފައި.ާ އެހެރީާ ޖަނަރޭޓަރުތައްާ ށްާނެތް.ާ

ާާބައްލަވ ާދިރ ސ ކުރައްވ ާކޮންތަނެ އުޅެނީ.ާކޮންާމެޝިނެއްތޯާާާޖަނަރޭޓަރެއްތޯ،ާކަރަންޓުތޯާނެތިެގންާމިއްަގއިާކޮން

ިމާާ އަމ ޒުކޮށްެގންާ ޮގތަކަށްާ ތަރައްޤީކުރެވޭނެާ ކުރިއަރުވ ާ އެކަންކަންާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ބައްލަވ ފަިއާ ހުރީާ ހަލ ކުވެފައިާ

ާާ އިނޭގނީ ރައްޔިތުންނަށްާ އެއިރުންނެއްނޫންތޯާ ވ ނީ.ާ ކީއްތޯާ ހެދުންާ ތިމަންނަމެންނަށާްާބަޖެޓުާ އަހަރުާ މިއަންނަާ

މިއީ ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަން.ާ ކުޑަމިނުންާ އެންމެާ މެޝިންާ ހުރިާ ހޭނައްތަންާ ހުރިާ ނަަގންާ ނޫންތޯާާާއެކްސްރޭާ

ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންވީާކަމަކީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެކަަމކު،ާހިތ މަ ދ އިރާ ާާޞިއްޙީއަކީާއެހެނެއްާނޫނޭާއޮތީ.
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ހިނގ ާޤައުމެުގާމުސްދޫކޮށްލަމ ާހިނގ ާޢިއް ތަޤުބަލުކަމުަގިއވ ާާޒަތްތެރިާރައީސް.ާދޫކޮށްލ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހިލަމާ 

ތަރައްޤީާާޒުވ ނުންނ  ޒުވ ނުންެގާ އޮތީާާާާދިމ ލަށް.ާ ކޮންކަމެއްތޯާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ އިތުރުކުރުމަށްާ ހުނަރުވެރިކަންާ އ އިާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް.ާ ދޫެވެގންާާޢިއްޒަތްތެރިާ އިންާ ވަޒީފ ާ މިާ މުސްކުޅިވެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސުވ ލުކުރަންޖެހެއޭ.ާ

ކުރިމަތީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަިއސްާ ޒުވ ނުންާ މިތިބަާ ިމއަދުާ މިޤައުުމަގއިާ ތިބޭއިރުަގއިާ ހެއްލަންާ އުނދޯލިާ

ތޯާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާނޫންާާނަމަާބުނ ނެާާމިކަންކަމުެގާވ ހަކަާރަނަގޅަށްާދައްކ ާސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުނުކުރުވައިފި

ކީއްތޯ،ާާ މިއަދުާ ހަލ ކުކުރީ.ާ ފިއުޗަރާ ތިމަންނަމެންެގާ އިނދެެގނެއްނޫންހޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ކަލޭާ ބަލަާ

ތިމަ ވ ހަކަދަްއކ ފައިާ މޮޅުާ ދިޔައިރުަގއިާ ނިމިެގންާ އަހަރުާ ޭވތުވެދިޔަާ މަރުކަޒުތަކުަގއިާ ކައިރިާޒުވ ނުންެގާ ންނ މެންާ

ޖަމުޢިއް ކޮންާުގޅ ލައިާާޔ ތަކ ރަށްރަށުންާ ވިދ ޅުެވާ ހިންަގނީއޭާ މަރުކަޒުާ ޒުވ ނުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާާހަެގންާ ރަކ ތެއްތޯާ

ތަންތަނުަގިއާާާާދިޔައީ.ާއެާާހިންީގާވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއެތަންތަނުަގއިާހުރިާކުޅިވަރުކުޅޭާކޯޓުތައްާހަލ ކުެވެގންާާާރައީސް

ދިޔައީ.ާމިއަދުާމަރ މ ތަށްާާާާިއާހުރިާތަންތަންާހަލ ކުވެެގންކުޅިވަރުާކުޅެވެންާހުރިާެއކިެއކިާވަސީލަތްތައްާގ އިމުކޮށްފަާ

އެާ ޒުވ ނުންާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެރީާ އެާާބޭނުންވެފައިާ ވަުގތަކަށްާާާތިބީާ ލިބޭނެާ ޚިދުމަތްާ އަލުންާ ތަންތަނުންާ

ރަށެްއަގ ނިސްބަތްވ ާ އަށްާ ދ އިރ ާ ައޅުަގނޑުެގާ ބަލ އިރުަގއިާ ބަޖެޓުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާާވިސްނަިވސްނ .ާ އިާ

ާާާާއެބަހުރިާޒުވ ނުންެގާމަރުކަޒެްއާފުނަދޫަގއި.ާއެތަނުންާކުރ ހ  ފޯމުފުރުމ އިާއެމް.ޑީ.ޕީާވެސްާކަމަކީާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށް

އަށްާމީހުންާެވއްދޭތޯާބެލުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޒުވ ނުންާއެާތިބީާއެތައްާކޯސްތަކަކަށްާބޭނުންވެފައި.ާއެތަްއާާ

ކަމަކަށްާއަމާ ފަންނީާމަސައްކަތްތަކެްއާދަސްާ ިމއިންާއެްއވެސްާ ޒުކުރެިވފަާއެއްާނެތްާހިތ މަޔ ާާކުރަންާބޭނުންވެފައި.ާ

ާޖެހެނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޒުވ ނުންެގ..ާ.އެކުާދަންނަވަން

ާ

ާދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޙީއިންާވަކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސަ

ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ ާ ދުނިޔެާާ`ާ މުޅިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ތެރޭަގިއާާއިޤުާ ހީނަރުކަމެއްެގާ ތިޞ ދީާ

އެ ޤައުމުތައްާ ބޮޑެތިާ ބައެއްާ ދުނިޔޭެގާ ައދިާ ވެސްާ އެކުާާާާއުޅެމުންދ އިރުަގއިާ ސަރުކ ރ އިާ ޤައުމުތަކުެގާ

ތިޞ ދެއްާދެމެހެއްޓިފަިއާއޮތަތީާާދިެވހިރ އްޖެާއެކަށީެގންވ ާއިޤުާާދ އިރުާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާާންކުރަޕްޓުެވެގންބެ

ާކަމަށްާޝުކުރުވެރިވ ންާއެބަޖެހޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާިމއަދުާމިއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭެގާާއަޅުަގނޑުމެންާމި

ާާ ދައުލަތުެގ ބ2011ާާަދިވެހިާ ލަފ ކުރ ާ އަހަރަށްާ ބަލައިަވނަާ ބަޖެޓަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ިމާާޖެޓު.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ލިއިރުާ

ޚަރަދުތައް ބަލ ކަާާޚަރަދުތަކަށް،ާ ބޮޑަކަށްާ މ ާ ޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާާކުރ ާ ސަބަބަކީާ އެއީާ ނުޖެހުން.ާ ވިސްނ ކަށްާ ށް،ާ

އެ އަންނައިރުާ ހިނަގމުންާ ެވސްާ ސަރުކ ރެއްާ ކޮންމެާ ެވސްާ ސަރުކ ރެއްަގއިާ ކޮންމެާ ބޭފުޅުންާާާާޤަބޫލުކުރަނީާ

އެކަންކުރައްވ ނީާހަމަާރައްޔިތުންެގާއެންމެންނަށްާއެންމެާއިންސ ފުވެރިާޮގތަށްާކަމަށް.ާައދިާއެާލިބޭާފައިސ އަކުންާ

ކަން.ާއަޅުަގނޑުެގާކުރިންާވ ހަކަދެއްކެވިާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެއްޖެާރ އްޖޭަގއިާރައްޔިތުންާާންމެާފޫބެއްދޭާކަހަލަާޮގތަކަށްާއެ
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އުޅެމުންދ ާހ ލު.ާރަށްރަށުަގއިާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަްއާލިބެމުންާނުދ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާ

އަޅުަގނޑުމެން ޚިދުމަތްތައްާ ިމާއަސ ސީާ ދުވަސްތަކުަގއިާ ވޭތުެވދިޔަާ ނޫނޭ.ާ މިހ ރަކުާ އުޅެނީކީާ މިާ ނުލިބިެގންާ ނަށްާ

ދައްކ ކަށެްއާާ މިވ ހަކަާ މީހަކުާ ެއއްެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ނަމަާ އޮތްާ ކުރެވިފައިާ ބަރ ބަރަށްާ ކަންތައްތަްއާ

ވ ހަކަ ދެންމެާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ވިދ ޅުވެއްނުޖެހުނީސް.ާ ބޭފުޅުންާ ދަންނަވ ނީާާާޖެާ.ދެއްކެވިާ އަޅުަގނޑުާ

މިހ ރުާއެކަންާއޮތީާތަރައްޤީެވފައިާއެކަންާއެކަށީެގންވ ާާާާ،ނަމަާާދަތުރުފަތުރުެގާނިޒ މުާވެސްާކުރިންާފެށިފައިާއޮތް

ވަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުެގާާާާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާމިާބަޖެޓުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންާާށްާދިޔައިސް.މިންވަރަކަ

ދަނީއެއްެގާަމއްޗަށް.ާާއަށްާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރ ާއ މުއަދިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާކަމަށް،ާކުރިމ ލީާސިޔ ސަތ އިާާ

ހުށަހަޅުއް މިނިސްޓަރުބަޖެޓުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާާާވިދ ޅުވިާާވަމުންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަދައިންާ

ާރަށްރަށަކީާމަސްވެރިކަމުންާމިހ ތަނަށްާވެސްާއުޅެމުންާާާއަކީާރ އްޖޭެގާާކަންތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެ

ދ އިރ  އަޅުަގނޑުެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ރަށްތަކެއް.ާ ދިރިުއޅެމުންދ ާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ ވަރަށްާާާާދިޔަާ ެވސްާ ައކީާ

ބޭާާމަސްވެރިކަން،ާމަސްވެރިންާިގނަ،ާިގނަާރައްޔިތުންާހަމަާޭއެގާމައްޗަށްާބަރޯސ ވެެގންާތިބެާމަސްވެރިންތަކެއްާތި

ާާާާދ އިރ  ވޭތުވެދިޔަ ވިދ ޅުވިާ ިމނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތ7ާާާާްއެއް.ާ ކުރިއަށްާ އަދިާ ެވސްާ ބަލ އިރުަގއިާ އަހަރަށްާ

ދ ާވ ހަކަ.ާއަދިާލަފ ކުރެވޭާޮގތުަގިއާމަސްވެރިކަންާދ ނީާާާއަހަރުތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާވެސްާމަސްވެރިކަންާހީނަރުވަމުން

އަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރައްޔިތުންާާާ.ާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާމައްސަލަާއެއްވެސްާދަށަށްާކަމަށް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާމިކަމ ާވިސްނ ާމިކަމަށްާކޮންެމވެސްާޮގތްތަކެއްާހެދޭތޯާއަޅުަގނޑުެމންާބަލަންޖެހޭނެާކަމަށް.ާާ

މި ދުނިޔޭަގއިާ ޮގތުަގއިާ އެނޭގާ މަޢުލޫމ ތުންާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާާހ ރުއ ދެ،ާ ކ މިޔ ބުކަމ  ވަރަށްާ ވެސްާ އެކުާާާ

ބައެާ ޤައުމުތަކުަގއި،ާ މަސްެވރިކަންބައެއްާ ކުންފުނިތަކުންާ ރ އްޖޭަގިއާާއްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބަދޭ.ާ ކުރަމުންާ

އަންނަނީ މިާ ހީނަރުވަމުންާ ވަމަސްވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްެވެގންތޯާ ދިާ ބޮޑަށްާ އެބަޖެހޭ.ާރަށްާ ރ ސ ކުރަންާ

ހުރިހ ާާާާއަޅުަގނޑު،  އެހެންވީމ  މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޮގވ ލަންާ އެބަާ ވެސްާ ސަރުކ ރަށްާ

އެކަށީެގންވ  އެދެންާ އެބަާ ވެސްާ ފަރ ތުންާ ހޭދަާާމެންބަރުންެގާ ބޮޑުާ މަސްވެރިކަންާާާވަރުެގާ ކޮށްާ މިކަމަށްާ އެއްާ

ދިރ ސ ކޮށް ބަލ ާ ކީްއވެެގންތޯާ ދަނީާ މިާ ޚަރަދުތަކެާާާ، ހީނަރުވަމުންާ ބޭނުންވ ާ ޮގތްތަކެއްާމިކަމަށްާ ކުރެވޭނެާ އްާ

އަން މިާ މަސްވެރިކަންކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެދ ނެާ ފަހަރެއްަގިއާ މިސ ލަކަށްާ ޮގތްާފަހިކޮށްދިނުމަށް.ާ ނަާ

ޖެހެނީާކަމަށްާާމިާއަންނަާޮގތްާތަރައްޤީކުރަންކުރަމުންސް.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސްވެރިކަންމަށްާވެޖެހުނީާކަބަދަލުކުރަން

ާާ އަޅުަގނޑު ވެދ ނެ.ާ އޮޑިދޯނިފަހަރަށްާވެސްާ އިންޖީނުާ މިހ ރުާ ޮއޑިދޯނިފަހަރުންާ ރިޔ ާ ކުރީެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ ެވސްާ

ބަދަލުވެއްޖެ.ާކުދިާބޮކިާދިއްލައިެގންާދެމިާދުވަސްާޮގސްާތަންކޮޅެއްާބޮޑެތިާބޮކިާދިއްލަިއެގންާއެންދަމަންާފަށައިފި.ާ

ޤަބޫލެއެ އަޅުަގނޑަށްާ މިާާއްހެންނަމަވެސްާ މަސްވެރިކަމުެގާ މިާ ައީއާާާާނުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތަރައްޤީާ ޒަމ ނީާ

ވ ހަކަ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުންާާާކަމަކަށެއް.ާ މަޖުބޫރުވެއޭާ އެބަާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަކީާ



38 
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ބޭނުންވެ މިކަމަށްާ ހަދ ާ ކުންފުނިތަކެއްާ އުޅަނދުފަހަރ ،ާާސްާ ބޮޑެތިާ ކަމަށްާާާވަނީާ ބޭނުންވ ާ އ ލ ތްާ މިޒަމ ނުެގާ

ާާ އެހީތެރިކަމެއްާވެއްޖިއްޔ ާރ އްޖޭެގާބޭންކުތަކުންނ އިާއަދިާދުނިޔޭެގާބޭންކުތަކުންާވެސްާމިކަމަށްާކޮންމެެވސްާކަހަލަ

މިއަށްވުރެ ދެމެާާހޯދ ާ މިކަންާ އ މުހެއްހަރުދަނ ކޮށްާ ދެންާ ބޭނުންވަނީާ ބަލައިލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދަނީާޓުމަށް.ާ

ާާ އ މުއަޅުަގނޑުމެންެގ ބައެއްާ ބޮޑުާ ެއންމެާ ހިއްސ ކުރަނީދަނީރ އްޖޭެގާ ބައެއްާ ބޮޑުާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާެގާ

ޓު އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާާއަރިޒަމުާޓުއަރިޒަމް.ާ މިހ ރުާމިއޮތް ައޅ100ާާުަގއިާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ ަގނޑުމެންެގާާވަރަކަށްާރަށުންާ

ާާ،  ވީތީާާާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާވަކިާބަޔަކުާބޭނުންާާހުރިހ ާރައްޔިތުންާއުޅެމުންާމި ރަށ100ާާާާޭކޮންމެހެން

ާާ ނޫނީ އޮންނަނ25ާާްއޮންނަންޖެހޭނީާ ތަޅުރަށޭާ އެާ ކިޔައިެގންާ ތިބުމަށްވުރެާާޖެހޭނީާ ހަަމާާާާައޅުަވިއެގންާ އަޅުަގނޑުާ

އަ ރ އްޖަޭގއިާ އޮތީާ ހިތްާ މިާޤަބޫލުކުރ ާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ ފަރ އިާ ފަޅ އި،ާ ރަށ އި،ާ ހ ހެއްހ ާ ދިވެސްާ

އަޅުަގ އިޤުބޭނުންކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ މްދަނީާނޑުެމންނަށްާ ދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިޞ ދުާ

އެހެންވީމ އިތުރުކުރެވޭނެއޭ ވެސް،  .ާ މިހ ރުާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަދިާ ދެންާ ހަމަ،ާ އެބަހުރާިާއަޅުަގނޑުާ ާ

ާާ ދީފައި. ހެދުމަށްާ ރިޒޯޓުާ ރަށްާ ކޮންެމވެސްާސަބަބުތަކާ ސ ޅީހަކަށްާ މައިަގނޑުާާއެކަމަކުާ ދުނިޔޭެގާާހުރެާ ޮގތެއްަގއިާ ާ

މިކަމުަގއިާވެސްާއަޅުަގނޑުާހަަމާ،  ދި.ާއެހެންވީމ ހީނަރުކަމ އިާހެދިާވަރަށްާިގނަާރަށްރަށްާވަނީާނުހެާާތިޞ ދުެގއިޤު

އަދިާސަރު ހިތްވަނީާ ދޭންޖެހިއްޖެކ ޤަބޫލުކުރ ާ ެގރެންޓީާ ކޮންމެވެސްާނަާާރުންާ އަދިާ ނަމަވެސްާ ދީެގންާ ެގރެންޓީާ ާާމަާ

ވަރަކަށްާހިފަހައްޓަިއެގންާނަމަވެސްާމިާރަށްރަށްާާާވަރަކަށްާސަރުކ ރުންާއެާކުންފުނިތަކުެގާޝެއަރާއެއްާކޮންމެވެސް

ާާށްާނެރުމަކީާކޮންމެހެންާމުހިއްމުކެޓަވެސްާހަދ ާއަޅުަގނޑުމެންާމ  ރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއްާެއއީާެއއްާކަމަކަށްާާކަމެކޭ.

ތިބޭކަށްއަޅުަގނޑުމެން ބަރޯސ ވެެގންާ އެހެންާ ނުވ ނެ.ާ ދަތުރުފަތުރ ާ ދުނިޔޭެގާ ދުނިޔޭެގާބެހޭާާނަމަވެސްާ ނޫނީާ ާ

ކުރިއަށްާާފަތުރުވެރިކަމ  ހަމަާ ފަތުރުވެރިކަންާ ވިދ ޅުވަނީާ މ ހިރުންާ ދުވަހަާާބެހޭާ ދުވަހުންާ ކުރިއަށޭ.ާދ ނޭ.ާ ދ ނީާ ށްާ

ސަރުކ ރުާާ،  މ އެހެންވީ އަދިާ ނަމަވެސްާ ކުންފުނިތަކުންާ ސަރުކ ރުެގާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

ޓޫރިޒަމަށްާާ ެވސްާ ރަށްތައްާ ހަމަާ އިތުރުާ އަދިާ ހަދައިާ ރަށްތައްާ ހުރިާ ނުހެދިާ މިާ ނަަމވެސްާ ދީެގންާ ެގރެންޓީާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަވ ާ ގ ތ100ާާްނެރެންވިއްޔޭ.ާ އަރަށުންާ ބަޖެޓުަގނޑަކަށްާ ދައުލަތުެގާ މުޅިާ ާާޅުަގނޑުމެންާ

ާާާާހަމަޖެހުން 200ާާާާދ އިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާރަށްާހުޅ200ާާާުވަރަކަށްާރަށްާނެރެިވއްޖިްއޔ ާނޫނީ ވިއްޖިއްޔ ާ

ބަޖެޓެްއަގިއާުއޅޭކަށެއްާނުޖެހޭނެ.ާދެން،ާައޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާސަރުކ ރުންާވަރަށްާބޮޑަށްާާާާޑެފިސޓު

ެގންާކުރެްއވިާކަެމއްާެއއީ.ާރ އްޖޭަގއިާޓެކްސްާނުނަަގއިާއޮތްާނަަމވެސްާދުނިޔޭެގާތަރައްޤީވަމުންާއަންނަާާވިސްނަަވއިާ

އަހަރެއް އެތައްާ މިހ ރުާ ދ ތ ާ ނަަގމުންާ ޓެކްސްާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ޓެކްސްާާާާބޮޑެތިާ މަތިންާ މިޮގތުެގާ ެވއްޖެ.ާ

ބި ެއއްާބިލުާާއިންޓްރޮޑިުއސްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުންާމިތަނަށްާ ެވްއޖެ.ާރަނަގޅު،ާ ލުތަކެއްާހުށަހަޅ ފައިާ

އެހެންވީމ މިހ  ފ ސްވެފައި.ާ އެއޮތީާ ާާ،  ރުާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގާ ހަމަާ މެންބަރުއަޅުަގނޑުާ ންނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ
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މަށް.ާދިނުނެޭގނެާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖައްސައިާވ ހ ާއަވަހަށްާފ ސްކޮށްާޓެކްސްދެންާއޮތްާބިލުާވެސްާހަމަާާ،ދަންނަވަން

ބަޖެޓުާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭދެންާ ޚަރަދުތަކ ާ ކޮންމެވެސްާާާެގާ ނިމުމަށްފަހުާ މަރުޙަލ ާ ކޮމިޓީާ އިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާ ޮގތުންާ

 ރައީސްާ.ޢިްއޒަތްތެރިާއެްއޗެއްާދަންނަވ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާ

ާާ:ޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންهللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙަމްދޫނުާޢަބްދު

ާާ ޝުކުރިއްޔ  ާ.`ާާ ާާޢިއްޒަތްތެރި އ ދެ، ދައ2011ާާުރައީސް.ާ ބެހޭާއަށްާ ބަޖެޓ ާ އޮތްާ ހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ާާލަތުންާ

ފުރަތަމަާ އެންމެާ ތެރޭަގއިާ ނުކުތ ތަކުެގާ ބަެއއްާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ޮގތުންާ

ާާއަކީާބަޖެޓުާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަ ާާެގާތަފުސީލުާވަރަށް ވ ާާާާްއވ ފައިފ ހަަގކުރަިގނަާމެންބަރުންާވެސްާމިހ ރު

ބޭނުންފުޅު މެންބަރުންާއެކަންާދިރ ސ ކުރައްވަންާ މިާބަޖެޓަކީާހަމަާ ހިމެާާފަދައިންާ ތަފުސީލެއްާ ނިފަިއާވ ާއެއްވެސްާ

އެހެންވީމ  ބަޖެޓެކޭ.ާ ބޭނުން،  ނުވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ ަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަާާައޅުަގނޑުާ ށްާވަނީާ

ާާ މި ޙަޤީޤަތުގައ2ާާިމިއަދުާ ވ ހަކަތަކެކޭާ ޖެނެރަލްާ ހަމަާ ދެއްކޭނީާ ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބޭާ ާބަޖެޓުާާއީއެާާާ.ދުވަހުަގއިާ

ތެރޭަގއިާމިާފޮތުެގާތެރޭަގއިާނުަވތަާާާާމަޢުލޫމ ތުތައްާމީަގއިާމިާބަޖެޓުާާދިރ ސ ކުރުމަށްާބޭނުންވ ާހަމަާއެންމެާމުހިއްމު

ާާ ލިބެން ާާއަޅުަގނޑުމެނަށްާ ފިނޭންސް ވެބްހުރިާ ތެރޭަގިއާާމިނިސްޓްރީެގާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ލިބެންހުރިާ ެވސްާ ސައިޓުންާ

ސަށްާއުނިެވެގންާކުރައްވ އިރުާޙަޤީޤަތުަގިއާމިާބަހުސްހުެގާތެރޭަގއިާމެންބަރުންާބަހުދުވ2ާާައެއްާނުެވއޭ.ާމިާާާާހިމެނިފަ

ދިރ ސ ކު ރަނަގޅަށްާ ިމާ ސަބަބަކީާ އެއްާ ބަޖެޓުރައަންނ ނެާ މިާ އެކިާާާްއވ ފައިާ ހަމަާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައިާ

ހުށަނޭޅުއްވޭނެކަ ނުކުތ ތަްއާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭާ މެންބަރުންާ ޢ ދ އިރ ތަކުެގާ ެއާާާާއްމުންާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޮގތެއްަގއި.ާ

ދ އިރ ތަ އެާ ޚިދުމަތްތައްާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދ އިރ ތަކުެގާ ެއާ ނޫންތޯާދ އިރ ތަކަށްާ ލިބޭނެތޯާ ކަށްާ

ްއވ ކަށްާެއްއވެސްާެމންބަރަކަށް،ާިގނަާމެންބަރުންނަކަށްާއެނިގވަޑަެއއްާނުަގންނަވ ނެ.ާއިތުރުާމަޢުލޫމ ތެއްާވަޒަންކުރަާ

އެހެން ނޫނީ.ާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވަިއެގންާ މެންބަރަކަށްާ ބަހުާއެާ ދުވަހުެގާ ދެާ މިާ ވަރަށްާކަމަށްވަންޏ ާ ވެެގންދ ނީާ ސްާ

ވ އިރުާމެންބަރުންެގާާާާމިޓީަގއިާވެސްާދިރ ސ ކުރުއްވަންާބޭނުންފުޅުކޮާާދ ނީ.ާދ އިރުާބަޖެޓުާާޖެނެރަލްާޑިބޭޓަކަށްާެވެގން

ހަމާަާ ނޯންނ ނެ.ާ ފ ހަަގކުރެވޭކަށްާ ނުދ ނެ.ާ ފ ހަަގެވެގންާ ފުރިހަމައަކަށްާ އެހ ާ ނުކުތ ތަކެއްާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ފަރ ތުންާ

އެއްާއެއ އެކުާމިާފުރުޞަތުަގއިާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީެގާހަ ވެސްާބޭފުޅަކުާމިތ ާމަާ

ބަހު ނެތްބަޖެޓުެގާ އަޑުއަްއސަަވންާ ާާސްާ މި އެއީާ ބަހ2ާާުކަން.ާ ބަޖެޓުެގާ ފަހުނާްާދުވަހުެގާ ޭއެގާ ނިމެިގންދ އިރުާ ސްާ

،  އެހެންވީމ ކަމަށް.ާާާވ ނެބޭފުޅުންާތިއްބަަވންާޖަވ ބުދ ރީވެާވަޑައިަގތުމަށްާައސްލުަގިއާއަޅުަގނޑުާހަމަާަގބޫލުކުރަނީާއެ

ބޭފުޅުންާވަޑަިއެގންދެްއވ ށޭ.ާއަދިާމީެގތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކުރެވޭާއަނެްއާާާާނަވަންާއެއަޅުަގނޑުާހަމަާދަން

ސިފަ އުނިާ ާާާާމުހިއްމުާ ހުށަހަޅ އިރުަގއި ބަޖެޓެއްާ ވެސްާ އަހަރަކުާ ކޮންމެާ އަދިާ ވެސްާ އަހަރުަގއިާ މިދިޔަާ ެއާާައކީާ

ޮގތުެގާތަފުސީލެއްާއެބަާހުށަހަޅުއްވަންާއެބަޖެހޭ.ާާާހޭދަކުރިާނުވަތަާހޭދަކުރަމުންާދިޔަާާނިމިެގންާދިޔަާއަހަރުެގާބަޖެޓު



40 

 

ފ ސްވެެގންާާާާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުާާ،ބަޖެޓ2010ާާުފ ސްވެެގންާދިޔަިއރުާއަދިާާތެއްަގއިާމިދިޔަާއަހަރުެގާބަޖެޓުާާޮގާާޚ އްޞަ

ާާ އަދި ހައިސިްއޔަތ2010ުދިޔައިރުާ މެންބަރެއްެގާ ހިމެނޭާ ެވސްާ ކޮމިޓީަގއިާ ދިރ ސ ކުރިާ ބަޖެޓްާ ައޅުަގނޑުާެގާ ާާންާ

ބޭނު ފަރ ތުންނ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ކޮމިޓީެގާ ެއާ ހުށަހެޅުއްިވާާާާއިންވޭާ މެންބަރުންާ އެކިާ ތަޅުމުަގއިާ ފަހުންާ ައދިާ

ހު ބަޖެޓަށްާ ތަންފީޛުރިކަމަންޑޭޝަންތައްާ ރިކަމަންޑޭޝަންތަކެއްާ ޚ އްޞަކޮށްާާާާކުރުއްވ ފަރިާ ވަކިންާ ނުވެއޭ.ާ ެއއްާ

ަގއިާެވސްާތަފުސީލުތަކެއްާނެތުމުންާކޮމިޓީާފެންވަރުަގއިާވަރަށްާވ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާބަޖެޓުށްާއެކުލަވ ލައްާއ2010ާާަ

ިގނަާތަފުސީލުތަކެއްާލިބުނު.ާއަޅުަގނޑުާއެކަންާަގބޫލުކުރަން،ާތަފުސީލުތަކެއްާލިބުނު.ާއެކަމަކުާއެާތަފުސީލުތަކުެގާާ

ިއތުރު ނުކުތ ތަކ އިާ ބައެއްާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާ ބައެއް،ާ ބިނ ކުރަންޖެހޭާ އިތުރަށްާ މަޢުލޫމ ތުާއަލީަގއިާ ބައެއްާ ާ

ހުރި ޮގޕްރޮްގރ މުކުރެވިފައިާ ހޭދަކުރަްއވ ނެާ ފައިސ ތަްއާ ޚ އްާާ ތަފުސީލުާ އިންވެސްޓްމަންޓުާތުެގާ ކެޕިޓަލްާ ޞަކޮށްާ

ހޭދަކުރަ ދ އިރ ތަކަށްާ ެއކިާ ހޭދަކުރައްވ ާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށްާ އިންވެސްޓްމަންޓުާ ކެޕިޓަލްާ ހޭދަިއެގާާބަޖެޓުތައްާ އްވ ާ

ރިާމަޢުލޫމ ތެއްާވެސްާަގއިާފޮނުއްވަންާހ2010ުޗްާާރވ ނެާމ ޗްާމަހުާފޮނުއްވަން،ާމ ާާވ ފައިތަފުސީލުާދެއްވަންާދަންނަ

ެގާނިޔަލަށްާވެސްާފޮނުއްވަންާހުރިާމަޢުލޫމ ތެްއާވެސްާއަދިާމިއަހަރުާނިމެންދެންާވެސްާއެާމަޢުލޫމ ތެްއ2010ާޖޫންާާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަން.ާ ާާާާލިބިފައިާ މި ޑިބޭޓ2ާާާުދަންނަވަންާ ފިނޭންސްާދުވަހުެގާ ޖަވ ބުދެްއވ އިރުާ ފަހުންާ ެގާ

ާާޮގތަކަށްާބަހުންާދެއްވ ފައިާއަދިާހަމަާއެާާާމިނިސްޓްރީންާޖަވ ބުދެއްވ އިރުާމިާތަފުސީލުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާކުރު

ާާ ހިސ ބު ތަފުސީލުާ ވެބްސައިޓުޮގތުންާ މިނިސްޓްރީެގާ ޝ އިޢުކުރުްއަވއިެގފިނޭންސްާ ނުވަތަާާަގއިާ ނަމަވެސްާ ންާ

ާާ އެއީ ދެްއވަންވ ނެއޭ.ާ ނަމަވެސްާ ބައްސަވައިެގންާ މެންބަރުންނަށްާ ައދިާ އަޅުްއަވއިެގންާ ާާަގއ2010ާިސީޑީައކަށްާ

ރެކޮަމންޑު ކުރިންާ އެބައަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެއީާ ދެއްވަންވ ނެއޭ.ާ ހަމަާ މަޢުލޫމ ތުާ އެނެގންޖެހޭާާާކުރިާ

ާާަގއިާރައްޔިތުރައްޔިތުންެގާބަޖެޓު ތަކެއްާކޮންކޮންާޚަރަދުތަކެއްތޯާކުރެވުނީ.ާާދ އިރ ތަކަށްާކޮންކޮންާޕްރޮޖެކްޓުންެގާއެކި

އަޅު މިާޑިބޭޓުމިާރޮނުގންާދެންާ މިހ ރުާ ކުރިއަށްަގނޑުާއިތުރަށްާ ބޭނުންވަނީާ ބުނެލަންާ އޮތްާއަހަރުެގާާާާަގއިާދެންާ

ާާާާެގާބަޖެޓ2011ު ާާެއކުލަވ ލައްވ ފައި ތަކ ާވަރަށްާތަފ ތޭ.ާދެންާއެްއާާެގާބަޖެޓުރީކުއޮތްާފޯމެޓަށްާބަލ އިރުާމިާފޯމެޓު

ބޭނުން ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިދިކަމަކަށްާ ބަޖެޓުާާޔަވޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދިޔަީއާާާފެނިެގންާާއަހަރުާ

ަވކިާ މިާ ޚަރަދުތައްާ ހިނގ ާ ވަކިންާ ޕްރޮވިންސަކަށްާ ކޮންމެާ އަމ ޒުކުރެިވެގންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ޕްރޮވިންސްތަކަށްާ

ހުރި.ާމިހ ރާުާކަމުަގއިާވިޔަސްާއެާބަޖެޓުާޕެކޭޖުާާންާހުރިާއަދިާތަފުސީލުތައްާނެތްޮގތްޮގތަށްާއެނެގ ތައްާފެންނަންާ

ކުލަ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ބަޖެޓުާާާއޭެގާ މިާ ނެތް،ާ ކުލައެއްާ ކަހަލަާ ެއްއވެސްާ ބަޖެޓަކަށްާާާާެގާ ޕްރޮްގރ މުާ ނެތް.ާ ެއއްާ

ާާ މިއަހަރަކީ އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާ ނެތީމ ާ ކުލަާ އެާ އަތްމަްއޗަށްާވަނ2011ާާަވިޔަސް.ާ ރައްޔިތުންެގާ އެއީާ އަހަރުާ ާ

އަހަރު ދޫކޮށްލ ާ ބ ރުތަކެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހިންުގމުެގާ ހިންުގން،ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ހޮވިެގންދ ާާާާކަމަށްާާރަށްރަށުެގާ ވ އިރުާ

ެއާ އަތޮޅަކަށްާ އެާ ޮގތެއްަގއިާ ޒިންމ ދ ރުާ ކައުންސިލުތަކުންާ އަތޮޅުާ ކައުންސިލުތަކ އިާ ރަށުާ ކައުންސިލުތައްާ

އެއްާނެތޭ.ާއެްއވެސްާރަށަކަށްާިމާާާާކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާމަޢުލޫމ ތުާހިމެނިފަލިބޭާބަޖެޓެއްާތަންފީޛުާާކަށްާދ އިރ އަ
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ާާ އަތޮޅަކަށ2011ްރަށަށް ެއއްެވސްާ ދ އިރ އަކަށްާ ެއްއވެސްާ ާާާާަގއިާ ރަށަކަށް، ާާދ އިރ އަކައަތޮޅަކަށް،ާ ަގިއ2011ާާށް

ރިކަރެންޓު ހޭދަކުރަްއވ ނެާ ާސަރުކ ރުންާ ާާ ާކުރަހޭދަޚަރަދުަގިއާ ައދަދެއްތޯާ ކޮންާ ކެޕިޓަލްާާއްވ ނީާ ނުވަތަާ

ހޭދަކުރައްވ ނީާކޮންާ ދަށުންާ ެއނޭގކަށެްއާނެތްާއަދިއިންވެސްޓްމަންޓުެގާ މިހެންާދަންނަވ އިރުާާާވަރެއްތޯާ ދެންާ ެއއް.ާ

ަގބޫލުކުރ  ާާާާއަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓެއް ޕްރޮްގރ މުާ ބަޮގތުަގިއާ ޕްރޮްގރ މުާ ިގނަހެދިެގންދ އިރުަގިއާ ވަރަށްާ ދެންާ ާާޖެޓެއްާ

ައކީާާާނޫންާއެއްޗެކޭ.ާވ ހަކަާާމިއީާޕްލިސީާބަޖެޓެކޭާނުވަތަާމިާާ،ވ ހަކަތަކެއްާއެބަާދެކެވޭާމިީއާޕްރޮްގރ މުާބަޖެޓެކޭ

އެއް ހަމަާ މިއޮތީާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ މިާ ޮގތުަގިއާ ފ ހަަގކުރ ާ ދަންނަވާ ާާއަޅުަގނޑުާ ސަމަރީާާާކަމަށްާާޮގތަކުންާ ވަންޏ ާ

ާާާާ.ބަޖެޓެއް ޕްރޮްގރ މުާއުސޫލަކުން.ާެއކަންާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކުރަންާބޭނުންވޭ.ާެއއީާސަރުކ ރެްއާާާާއެކަމުންެއއީ

ވެރިކަމަށްާއައިސްފައިާތިމަންނަމެންެގާސަރުކ ރެއްާމިވެނިާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާމިވެނިާކަހަލަާޚިދުމަތްތަކެއްާދޭނަމާޭާ

ސިޔ ސަތަކަށްާާބުނ  ކޮންމެާ ބަޖެޓެއްަގިއާ ޕްރޮްގރ މުާ މިޮގތަށްާ ހޭދަކުރަްއވ ާާާާއިރުާ އަދަދުތަކެއްާ ކަނޑަައޅުްއވ ާ

ހިސ ބުތަްއާ މިާ އެކަމަކު،ާ ކަމެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހުރުމަކީާ ބަޔ ންކުރެވިފައިާ އަދަދުތަކެއްާ

ހިސ ބުތަްއާ ކުދިާ ހަމަާ ޕްރޮްގރ މެްއެގާ ކޮންމެާ ދ އިރ އެްއެގާ ކޮންމެާ ދ އިރ ތަކުންާ އެކިެއކިާ މިހުރީާ އައިސްފައިާ

ކަމަށްއެްއކޮށް ހިސ ބުާ މައިާ ވ ހަކަާާެގންާ ޮގސްާާާާވަންޏ ާ އެކުލެިވެގންާ އަދަދަކުންާ ހޭދަކުރ ާ ރަށަކަށްާ ކޮންމެާ އަކީާ

ހި ައިއސްާ ފެންވަރަށްާ ޤައުމީާ ޮގސްާ ފެންވަރުންާ ޕްރޮވިންސްާ ފެންވަރުންާ އަތޮޅުާ ެއްއވެެގންާާއަތޮޅަކުންާ ސ ބުތައްާ

ކަމަށްޖުމް ހިސ ބުތައްާ ހުންނ ނެއޭ.ާާލަާ ތަފުސީލުާ މިާ ރައްޔިތުންާާާަވންޏ ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިާ ތަފުސީލުާ ެގާާއެާ

ޓާްާއެއ ާޚިލ ފަށްާމިާޕްރޮްގރ މުާބަޖެާާވ ނެއޭ.ާނުދެްއވަންވީާެއއްވެސްާސަބަބެއްާނެތޭ.މެންބަރުންނަށްާހަމަާދެއްވަން

ާާ ކަނޑައަޅުއްވ ފައި ސިޔ ސަތުތައްާ މަިއަގނޑުާ މިއޮތީާ ބަޖެޓެއްޖުމްހައްދަވ ފައިާ ދައުާާލަާ ޖުމްލަމުޅިާ ޓްާބަޖެާާލަތުެގާ

ޮގތަކަށްާބައްސަވ ލައްވ ފައިާފަހުންާރަށްތައްާނިންމަވ ާާާއެކިާބައިބަޔަށްާހަމަާއަންދ ޒީާާާބަޖެޓުކަނޑައަޅުްއވ ފައިާއެ

ކަމަކަށްާާާކަމަށް އެކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެ.ާ ވެެގންާ އެްއޮގތަކަށްާ މިހެންާ ޯގހެކޭ.ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މިއީާ ވަންޏ ާ

ޔަޤީނުންފުރުޞަ ައޅުަގނޑަށްާ ދޭކަށްާ އަޅުަގނޑުާާތުާ ނުވ ނެ.ާ ބޭނުންފުޅެއްާ މެންބަރުންާ ިގނަާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ ވެސްާ

ބަޖެޓުާާަގބޫލުކުރ  މިާ ަމސައްކަތްކުރެްއވިާާޮގތުަގއިާ އެކިާާާއެކުލަވ ލެްއވުމުެގާ މިނިސްޓްރީންާ ފިނޭންސްާ އިރުާ

ާާ ބަޖެޓުމިނިސްޓްރީތަކަށް އެކުލަވ ލަްއވ ފައިާ ާާާާބަޖެޓްާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ެއކިާ ހައްދަވައިާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާާހިސ ބުާ

މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސްާ އެީއާ ސަރކިއުލ ާ މިނިސްޓްރީެގާ ފިނޭންސްާ ބަލ އިރުާ ބަޖެޓުާާާސަރކިއުލ ތަކަށްާ ެގާާއަށްާ

ާާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައި ހުށައަޅުއްވަންާ މިނިސްޓްރީތަކުންާ ފޯމެޓުހިސ ބުތައްާ އެާ ބަލ އިރުާ ފޯމެޓަށްާ އެބަހުރިާއޮތްާ ަގއިާ

ާާ ެއާާާއަތޮޅ އިާރަށްާޖައްސަވ ާާ،އަތޮޅ އިާރަށްާައސްލުާހޭދަކުރައްވާ އަތޮޅ އިާރަށް.ާކޮންމެާޚަރަދަކަށްާވެސް ޮގތަށްާ

ާާ އޮތީ. ތައްޔ ރުކުރެވިފައިާ އޮފީސްތަކުންާއެފޯމެޓްާ އެކިާ މިނިސްޓްރީތަކުންާ އެކިާ މަޢުލޫމ ތުތައްާ މިާ ހެންކަމަށްވަންޏ ާ

ވަންޏ ާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީގެާާާކަމަށްާާއިރުާއެޮގތަށްާހުރިާާއަށްާފޮނުއްވިާާއެކުލަވ ލަްއވ ފައިާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓް ކޮންމެާ ހުންނަންވ ނެއޭާ ާާމިހ ރުާ ކޮން ެއއީާ ބަޖެޓުަގއިާ ހުށަހެޅުއްވިާ އެާ ރަށަކަށްާާރީއަކުންާ ކޮންާ އަތޮޅަކަށްާ



42 

 

ޚަރަދުކުރެވެނީ ދ އިރ އަކަށްތޯާ އެހެންވީމ ކޮންާ އޮންނ ނެއޭ.ާ އެނެގންާ ސަބަބެ،  ާ ނުދެއްވުނުާ މަޢުލޫމ ތުާ އްާމިާ

ާާ ނުވަތަ އަޅުަގނއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ކަަމކީާ ހ މަނުކުރެއްވުންާ މަޖިލީހަށްާ ހިތުންާރައްޔިތުންެގާ ޑުާ

ާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާވެސްާނުވަތަާިމއަދ2ާާުކުރެެވންާއޮތްާފުރުޞަތުެގާތެރޭަގއިާކުރިއަށްާއޮތްާާ،  ދެރަކަމެކޭ.ާއެހެންވީމ 

ާސްާަވުގތެއްަގިއާވެސްާމިާމަޢުލޫމ ތުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފޯރުކޮށްދެވޭާވެސްާނުވަތަާމ ދަމ ެގާކޮންމެވެާާވެސްާމިރޭ

ާާވަންޏ ާރައްޔިާާކަމަށް ރައްޔިތުންެގާެއއްބ ރުލުމ އިާރަްއޔިތުންެގާާތުންނަށްާއަންނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުާައސްލުާއެއަށްވުރެ

ރަށް،5ާާާާއިދޫާދ އިރ ަގއިާހިމެނޭާާއެކުާހުށަހެޅޭނީ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ާއިނުގރަާާޚިޔ ލ 

ރަސްމ ދޫާާއިނުގރައިދޫ އިންނަމ ދޫާާއ އިާ ކިނޮޅަސްާާިއނުގރ އިދޫާާއިއ ާާއ އިާ ފައިނ އިާ ާާާާ.އ އިާ ރަށުެގ5ާާާާމި

ނަށާްާންނޭނޭގނެާތިމަންނަމެާާާއަދިާފެނުނަސް.ާމިާބަލައިލ ފައިރައްޔިތުންނަކަށްާމިހ ރަކުާނޭނޭގނެާމިާބަލައިލ ފައި

ާާ ޖަވ ބުާދޭކަށްާާާާއެާާާށްކަޕްރޮްގރ މެއްތޯާނޭނޭގނެ.ާދެންާެމންބަރ ާސުވ ލުކުރ އިރުާމެންބަރައަންނަާއަހަރުާއޮތީާކޮން

ާާ މެންބަރުންާވެސްާއަދި ހުރިހ ާ މެންބަރަކުާވެސްާއަދިާ މިތ ާހަމަާކޮންމެާ ާާލަާޖުމްވެސްާނޭނޭގނެ.ާއަޅުަގނޑުެމންާ

ވ ނެާިމާާާާަވޑަިއަގންނަވަންާބޭނުންފުޅުޮގތެްއަގިއާމިާބަޖެޓަށްާވޯޓުދެއްވ އިރުާހަމަާކޮންމެާމެންބަރަކަށްާވެސްާއެނިގ

ޕްރޮްގރ މެ ކޮންާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ މިއީާ ކުޑަމިނުންާ އެންމެާ ޢުތަފުސީލު.ާ ޚ އްޞަކޮށްާ މިސ ލަކަށްާ މުރ ނީާއްތޯ.ާ

ާާ ެއކިއެކި ސަރުކ ރުެގާ މިާ ޚ ްއޞަކޮށްާ ވަކިންާ ނުވަތަާ ޮގތުންާ ތަރައްޤީެގާ ރަށްވެހިާ ވަޢުދުތަކ އިާޢ އެކިއެކިާ އްމުާ

އޮތްތޯ.ާއަދިާާާދަށުންާމިއިންާކޮންމެާރަށަކަށްާއޮތީާކިހ ވަރެއްެގާމަސައްކަތެއްތޯ.ާއެްއވެސްާކަމެއްާއެބަާާސިޔ ސަތުެގ

ާާހަކަާވެސްާެއބަހުރި.ާދެންާމިއީާއައުާެގާވ 13،  12ެގާބަޖެޓެްއެގާޮގތަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާއޮތްިއރ2011ާާުމިާބަޖެޓަކީާާ

ާާ ާާާާނޫން.ާކުރީެގާބަޖެޓުތަކުަގއިާވެސްާހުންނ ނެކަމެއް ާާއ3ާާަހަމަ ތައްާހުށަހަޅ ފަިއާއަހަރުންާައސްލުާބަޖެޓ3ާާުހަރުން

ޖުމްލަ އެާާހުންނ ނެ.ާ ހުންނ ނީާ ތަފްސީލުާ އޭެގާާާާޮގތެއްަގއިާ ހުންނ ނީ.ާ ައހަރަކަށްާ ކަނޑައެޅޭާ ހުށަހެޅޭާ އަހަރެއްަގއިާ

ާާ 2ާާާާފަހަތަށްާހުންނަ ޅުަގނޑުމެންާފެނިފައިާއްމުާމައުލޫމ ތުތަކެއްާވެސްާހުންނ ނެ.ާއަދިާއަޢ އަހަރުަގިއާހޭދަކުރ ނެ

ބަޖެޓު ފެންނަންހުރިާ ވެސްާ ބޭސްލައިނެއްާ އަހަރުަގއިާ ނިމިެގންދ ާ އެާ ވެސްާ ައހަރަކުާ ކޮންމެާ އޮންނ ނެ.ާާތަކުަގއިާ ާ

ާާ މުޅިން މިހިރީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށްާ ވެސްާ އެކަމެއްާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ 11ާާމިފަހަރުާ އަށ12ާާ13ާާާާް،

،11އަމ ޒުކުރައްވ ފައިވ ާޚަރަދުތައް.ާމިއީާާ އަހަރ3ާާާުާދަނީާއެާމިދައުރުެގާއެންމެާފަހުާާާާވެެގންާމިާާމުހިއްމ12ާާ13ާާު، 

ާާާާކަމަށް ާާއަހަރުެގާބޮޑުބައިާކަޑ5ާާާަވ އިރުާމި 11ާާާާއްތުކުރ  ވަނަާއަހަރުަގއިާއަސްލުަގއިާއޮތ2011ާާާާްަވނަާއަހަރު،

މި ސަރުކ ރުންާ ނޭނެގއޭާ ވަޒަންކުރ ކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަސްލުާ ވެރިކަމ ާާާބަޖެޓުަގއިާ ސަރުކ ރުާ

ެގާތެރެއިންާއިނުގރައިދޫާާހުރިާޚިދުމަތުާާއިރުާރ އްޖޭެގާއެކިާރައްޔިތުންނަށްާއެކިާކަންކޮޅުތަކަށްާފޯރުކޮށްދޭންާާހަވ ލުވި

ާާ ،  11ދ އިރ ާއަށްާނުވަތަާއެކިއެކިާދ އިރ ތަކަށްާކަނޑަެއޅޭނީާނުަވތަާކަނޑައެޅިފައިާކޮންކަމެއްތޯާއިނޭގކަށްާނެތޭ.

ފ ސްވ 13،  12 ފ ސްެވެގންދ އިރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިންމ ލ ާ މިހެންާ ބަޖެޓުާ ފިާާާެގާ މިނިސްޓްރީނާްާފަހުންާ ނޭންސްާ

މަޢު ާާހ މަކުރ ާ ނުވަތަލޫމ ތެއްަގއި ބަނދަރަށްާ އިނުގރައިދޫާ ނުވަތަާ ނަރުދަމ ާ އިނުގރައިދޫާ ދ އިރ ާ ާމިދަންނަވ ާ
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ރވިސްާނުވަތަާރަސްމ ދޫާާކިނޮޅަސްާތަންތަނުެގާއެކިއެކިާސަާާކުރުމަށްާނުވަތަާފައިނުއިންނަމ ދޫެގާބަނދަރުާމަރ މ ތު

ާާާާކަމަށްާާސ ރވިސްތަކަށްާެއްއވެސްާކަހަލަާޚިދުމަތެއްާނެތް ާަގނޑުމެންނަށްާެގއްލިެގންާމިއަހަރުާއަޅ3ާާުވަންޏ ާމި

ނޯންނ ނެ.ާއަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ހަކަާއަކީާމީެގާއެްއެވސްާވ ހަކަާެއއްާދައްކ ނެާފުރުޞަތެއްާވެސ3ާާާާްދަނީ.ާާ

ރަށުެގާތެރެއިނ5ާާާްެގާދަށުންާމިާާާމިސ ލަކަށްާދަތުރުފަތުރުާނިޒ މުލ ފަާއެއްާނޭނޭގއަޅުަގނޑުމެންާމިާބަޖެޓުާބަލައި

ލ ފަާއެއްާއަދިާނޭނެގއޭާމަރ މ ތުކުރަންާމިހ ރާުާތޯާއޮތީ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިާބަޖެޓުާބަލައިކޮންކަމެއްާާކޮންާރަށަކަށްތޯ

ހ ލުަގއިާޖެހިފައިާއޮތްާއިނުގރައިދޫާބަނދަރ އިާހ ލުަގއިާޖެހިފައިާއޮތްާއިންނަމ ދޫާބަނދަރަށްާނުވަތަާނުނިމިާއޮތާްާ

ވެސްާކަހަލަާހޭދަާއެއްާކުރައްވ ނެާކަމުެގާެއްއވެސްާކަހަލަާާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާނުފެށިާއޮތްާފައިނުެގާބަނދަރަށްާެއއް

ނެާާދ އިރ ާއަށް.ާއެކަހަލަާޚަރަދުތައްާކުރެއްވޭާާބޮޑުާބަޖެޓެއްާެއބަހުރޭާއެާާއިޝ ރ ތެއްާމިައކުާނެތް.ާއެކަމަކުާވަރަށް

ޕްރޮްގރ މު އެާ ޮގތަކަށްާ ހިމަނުްއވ ފައިކަހަލަާ މަޢުަގއިާ އެާ ރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަލޫ.ާ ހަމަާ ައވަހަށްާމ ތުާ ރަށްާ

ލޫމ ތާުާމަޢުާާފެންވަރުަގއިާހަމަާމިާާވެސްާައވަހަށްާފޯރުކޮށްދެްއވުން.ާއެއީާއަޅުަގނޑަށްާއެާޑިޒިޝަނެއްާނެޭގނީ.ާމިވީހ 

ާާ އެޮގތުން ހަމަާ ވަރަށްާާޞިއްޙީލިބިެގން.ާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އަސްލުާ ޚިދުމަތްތައްާ އަށްާ އެހެންާާާާދ އިރ ާ އަެގއްާ ބޮޑުާ

ފ ހަަގކުރައްވަ ވެސްާ ވަރަށްމެންބަރުންާ އެބަާާއިފި.ާ ބަޖެޓެްއާ ބޭނުނާްާއޮާާބޮޑުާ އެނިގލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަކުާ ތް.ާ

ރަށްރަށުަގިއާާ އެކިާ ރަށްފުށުެގާ ރ އްޖޭެގާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ އަންނަާ ބޭނުންވޭާ ެއބަާ އެނިގލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މި ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާޚ އްޞަކޮށްާ ާާާާޞިއްޙީދ އިރ ެގ ކޮންކަހަލަ ދެވޭއިރުާ ނަންަގވ ނީ.ާާޚިދުމަތްާ އަުގތަކެއްތޯާ

ޚިދުމަތްތަކެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ދެވޭނީ،ާ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ނަންގަވ ނީ،ާ ައުގތަކެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ

މި ދެްއވ ނީ.ާ އެބަާާއިތުރުކޮށްދެވޭނީ،ާ އަދިާ ކަރަންޓުާާފެންވަރަށްާ ބެލިކަމުގައިެއނެގންޖެހޭ.ާ ޚިދުމަތަށްާ ވިޔަސްާާާާެގާ

ބެލިކަމުަގއި ކަމުގައިާާސަބްސިޑީތަކަށްާ ބެލިާ އަށްާ ހޭދަާ ހޭދަކުރަްއވ ާ އެއަށްާ ސަރުކ ރުންާ ނުވަތަާ ވިޔަސްާާާާވިޔަސްާ

ާާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެ ކުރަްއވ ނީ. ކިހ ވަރެްއެގާކަމެއްތޯާ ަގިއ،ާދެނ11ާްނެގންާބޭނުންވޭާމިއިންާކޮންމެާދ އިރ އަކަށްާ

ާާާާަގއިާނުވ ާކަމަށ11ް އްވެސްާކަމެއްާކުރެްއވޭނެތޯ.ާމިއީާވަރަށްާއަސ ސީާސުވ ލެކޭ.ާަގއިާމިއިންާއ12ާާ،13ާެވަންޏ 

ޮގތުަގމަޢުާާމި ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ާާލޫމ ތުާ ބަޖެޓު މިނިސްޓްރީންާ ފިނޭންސްާ ހުންނ ނެ.ާިއާ އެކުލަވ ލެޭވއިރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާާާކަށްނުދެވެންވީާއެްއެވސްާސަބަބެއްާނެތް.ާނުދެވެންވީާެއްއވެސްާސަބަބެްއާނެތް.ާދެންާއެއަާާ،އެހެންވީމ 

މެއްާެގންދ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާއަސްލުަގއިާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީާައށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނީާާއިތުރުާކްރިޓިސިޒަ

ވަނަާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާވެސްާތަފްސީލަށ2009ާާާްމިާތަފްސީލުާނުދެއްވަންވީާކީްއވެތޯ.ާއަޅުަގނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާާ

އަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމީާތަރައްޤީެގާކޮމިޓީެގާފަރ ތުންާލިޔުނީ.ާއެކަަމކުާާާާވެެގންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީާާބޭނުން

ދިރ ސ އެ ބަޖެޓްާ ތަފްސީލެއްާ ބަޖެޓ2010ުކުރިންާާކުރުމުެގާާްއވެސްާ އަޅުަގނޑުާާެއކުލަވ ލުާާެގާ ކުރިންާ ުމެގާ

އޮންނ ނެާާރިކުއެސްޓުާ އިންވެސްމަންޓުާާކޮށްފައިާ ސެކްޓަރާ ވިސްނަވ ޕްރޮޕަބްލިކްާ ައސްލުާ ވ ާާާާފައިްގރ މަށްާ

ާާާާވެސްާާއަހަރަކުާާލޫމ ތުާދެއްވ ށޭ.ާެއއަކަށްާއެްއވެސްާއިޖ ބަާއެއްާއެކަންތައްތަކުެގާމަޢު ެގާބަޖެޓ2010ާާުނުދެއްވ .
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ދެެގންާާނއިރުާއަޅުަގނޑުާއެކޮމިޓީަގއިާހިމެނުނު.ާއެކޮމިޓީާތެރޭަގއިާއިާާމިތަނުންާހުށަހަޅުއްވަިއެގންާެއާދިރ ސ ކުރި

ޙަޤީޤަތު އުޅެެގންާ ހޯދަންާ އެތަފްސީލުާ އެކަމަކުާ ލިބުނީ.ާ ތަފްސީލުާ ބަެއއްާ ބަޖެޓްާާާަގއިާ ވަުގތަށްާ ވަުގތުންާ

ނުލިބޭނެތީ ާ،ފ ސްކުރަންވ އިރަށްާ ާާ ޕްރޮްގރ ްމާާހުންނ ނެާ އިންެވސްޓްމަންޓުާ ސެކްޓަރާ ޕަބްލިކުާ ހަމަާ

ާާތަންފީޛު މ ރޗްތަންފީޛ2010ާާުކުރަްއވ އިރު ނިޔަލަށްާާާާކުރަްއވ އިރުާ ާާމަހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެ ތަފްސީލުާ

ދަންނަވ ފައިާފޯ ާާާާރުކޮށްދެއްވަންާ މިވ ނެ. އަހަރެާާެވެގންާާމިހ ރުާ ޮގތަކީާ ނިމިެގންދ ާ ތަރައްޤީާާާއްާ ޮގތުންާާދ އިރުާ ެގާ

ލޫމ ތުާދެއްވ ާބޭފުޅުންނަށްާާމަޢުާާކަމެއްތޯާތަފްސީލުކޮށްާފެންނ ކަށްާނޯވޭ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއެއަސްލުާކުރީާކޮންކޮންާ

ބަެއއްާ އެނގިވަޑައިަގންނަވ ނެާާާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޕ ޓީތަކުެގާ ބައެއްާ ނޭނެގާާކަންފަހަރުާ

ާާ ާނޯވޭ.ާތޯތޯާާއްމުކޮށްާއިނޭގާފެންވަރަށްާރަށުާފެންވަރުެގާމީހުންނަށްާއިނޭގކަށްޢ ގައިުމވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ޚަބަރު ބައެއްާ އެހެންނޫނީާ މަތިންާ ާާތުންތުންާ މިާާއެތަކުން މިާާމިާާ،ކަމެއްާާރަށަށްާ ޚަބަރުާާާރަށަށްާ ކުރެވޭާ ކަމެއްާ

ޖުމްލަ އެކަމަކުާ ތެރޭަގއިާާއެބަިއވޭ.ާ މިއަހަރުެގާ ކޮންކޮނ2010ާްާާ، ޮގތެއްަގއިާ ހިންެގވީާ ސަރުކ ރުންާ ތެރޭަގއިާ ެގާ

އުމުތަކުންާާއެހެންާޤަާާބުވީ.ާއަދިާސަރުކ ރުންާހިލޭާއެހީތަރައްޤީެގާމަޝްރޫޢުތަކެއްތޯާއޭެގާކިހ ާޕަސެންޓެއްތޯާކ މިޔާ 

އެޮގތުންާާާާއެއްާނެތް.ާހަމަާާއޭެގާތަފްސީލުާދެްއވިފަާާ.ތަކެްއތޯޕްރޮޖެކްޓުާާކޮންހިލޭާއެހީާހޯއްދަަވއިެގންާހިންެގީވާކޮން

ތަންފީޛުއަ ޕްރޮޖެކްޓުކުރެދިާލޯނުާނަންަގވަިއެގންާ ހުރިާ ާާވިފަިއާ ާާތަކުަގއި ާާއަދި ާާައސްލު ސިލުކުރެވިފަިއާާހ ކިހ ވަރެއްތޯ

ާާނތ ހުރީ.ާއަދިާކުރިޔަށްާއޮތް ާާމިދައުރުާނިމެންވ އިރަށްާމިާސަރުކ 12ާާ13ާާ،ާ،11ަގއި ސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާާހ ރުން

ާާޚ އްޞަ ސިލުކުރ ާމިންަގނޑުތަކަކީާހ ކޮށްާއުމްރ ނީާތަރައްޤީާނުވަތަާރަށްފުށުެގާތަރައްޤީާއަށްާއަމ ޒުކުރަްއވަިއެގން

ާާާާ.ކޮބައިތޯ ެއާާ،  ތޯާއިނޭގކަށެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ތަކެއްކުރަްއވ ނީާކޮންކޮންާކަންތައްއަހަރުެގާތެރޭަގއިާކ ިމޔ ބ3ާާުމި

ާާ،  ހިސ ބުތައްާލިބިެގން.ާއެހެންވީމާ ާާއިނޭގނީާހަމަ ރުދަނ ާހައެާހިސ ބުތައްާދެްއވަިއެގންާނޫނީާއެްއެވސްާޮގތެްއަގއި

ޤަ އަޅުަގނޑުާ ެއކަމަކުާ ނެތީމަ.ާ އެއްޗެއްާ މިާ ކިއިދ ނެާ ފ ޑުާ ނެތް.ާ ފ ޑުކިޔޭކަށްާ ބަޖެޓަށްާ މިާ ާާޮގތެްއަގއިާ ނެތްާބޫލު

ާހަމަާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީެގާތެރޭަގއިާހުންނ ނެާހިސ ބެއް.ާއީހިސ ބެއްާނޫން.ާމީާހަމަާހުންނ ނެާހިސ ބެއް.ާމި

ާާާާނެތިއްޔ ާއެާއޮފީސްތަކުގައި ެވސްާވަކިވަކިންާއަޅުަގނޑުާާާާހުންނ ނެ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ާކޮންމެާއޮފީހަކުންމިާާެވސް

ވަކިއަކުމިނިސްޓްރީާާކޮންމެާާހިތުން ހޯއްދަވަންޖެހޭންާ އެބަާ ތަފްސީލުާ އެބަާ ނަމަވެސްާ ހޯއްދަަވިއެގންާ އެާަވކިންާ ާ.ާާ

ިއެގންނެވީާކޮންާރަށެްއެގާކޮންާާތަކަށްާކަނޑައެޅުްއވިާފަިއސ ތަކަށްާޖުމްލަާހިސ ބުތަކަށްާވަޑަާބޭފުޅުންާމިާޕްރޮްގރ މް

ާމިސ ލަކަށްާސްކޫލް.ާސްކޫލްތަކުެގާާދުމަތެއްާހިމަނުއްވަިއެގންތޯ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާބޭނުންވޭާއިޖުތިމ ޢީާދ އިރ ތަކުންޚި

ަވނަާއަހަރުެގާތެރޭަގއިާއަދ11ާާާާިއަންނަާާމިކުރަްއވ އިރުާާާާކަށްާމަސައްކަތްތައްވެސްާސްކޫލްތަކުެގާތަރައްޤީތަާާއެހެންޏ 

،12ާާ13ާާާާ އަންދ ޒ  ދެންާ ާާއ އިާ ާާކުރ  ތަފްސީލުކޮށް ގައިުމވެސްާ ނަމަވެސްާ ތެރޭަގއ11ާާާާިޮގތަކަށްާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

އިން ކިނޮޅަރަސްމ ދޫ،ާ ފައިނު،ާ އިނުގރައިދޫ،ާ ާާނަމ ދޫ،ާ މި ތަރައްޤ5ާާީސް.ާ ސްކޫލްާ ކޮންކޮންާާރަށަށްާ ކުރުމަށްާ

ބަޖެޓެާާހޭދައެއްތޯ ވަރެްއެގާ ކިހ ާ މުވަްއޒިފުންެގާާކުރަްއވ ނީ.ާ ހަމައެކަނިާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އޮތީ.ާ އްތޯާ
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ރވިސްެގާސަާާކެވޭކަށްާނެތް.ާއެއީާސިވިލްެއއްާނޫން.ާދެންާމުވައްޒިފުންެގާމުސ ރައިެގާވ ހަކަާދެާާމުސ ރައިެގާވ ހަކަ

ެވެގން އިތުބ ރުާާާދ ާާމުސ ރަތަކަށްާ ހަމަާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޮއތީާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާ،ޮގތްާ މިާ

އެހެންވީމ  ާާ،  ތަޖުރިބ ކުރެވިފައި.ާ ަގިއމުވެސް އެކަމަކުާ ނޭނެގ.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ޮގތެއްާ ބަޖެޓުާާއެއަށްވ ނެާ ކެޕިޓަލްާ

ހުރިާާާލަންާބޭނުންވޭާފައިނުަގއިާމިހ ރުާނުނިމިންާކަންތަކެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑުާބަލައިކަށްާދ ނީާކޮންކޮތައިންވެސްޓްމެންޓު

ންމ ލަން.ާނުވަތަާައޅުަގނޑުާމިސްކިތަށްާއަސްލުވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާެއްއވެސްާކަހަލަާބަޖެޓެއްާއިތުރަށްާއެބައޮތްތޯާނި

ާާބަލައި އަދި އިންނަމ ދޫ،ާއިނުގރައިދޫާ ބޭނުންވޭާ ލަފ ފުރުމަށްާއަސްާާާފައިނުާލަންާ ދަތިކަންާާމިރަށުެގާ އޮތްާ މިހ ރުާ ލުާ

ާސަރުކ ރުންާވަރަށްާާާލަންާބޭނުންވޭ.ާއަދިާމިެވސްާހޭދަކުރަްއވ ނަންތޯާބަލައިާާއެއްާާކުރުމަށްާއެްއވެސްާހަމަާލ ރިހައްލު

ާާާާެގާވ ހަކަާދައްކ ފަިއވ ާކަަމށްނަާރަށްރަށަށްާވަޑަިއެގންާފްލެޓުތަކ އިާއަދިާނަރުދަމ ާނިޒ މުިގ ާާދ އިރާ 2ާާވަންޏ ާމި

ާާ 5ާާާާއިންާނަމަވެސް ކުރެޭވާާފައިސ ާއަންނ ނެާކަމަށްާއަންދ ޒާ ރަށަށްާައސްލުަގިއާައޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާލިބެންހުރި

ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާއެާބަލައިލަންާބޭނުންވޭ.ާާާކަމަށްާާވެސްާޖަްއސ ފައިާޮއތްާާފައިސ ާނުވަތަާޚިޔ ލުކުރައްވ ާއަދަދެއް

ކުރެވޭނެާޮގތެއްާނެތް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއަސްލުާބަޖެޓެްއާއަންނަނީާާބަޖެޓްާދިރ ސ އެހެންވީމ ،ާއެާނުލިބި،ާމިާާ

ޤައުާާޖުމްލަ މުޅިާ އިޤުތިޞ ދަާޮގތެއްަގއިާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ ބަލައިުމެގާ ާާށްާ ޤައުމަށް މުޅިާ އ ލ އިރުާ ލިބެނޭާލިބޭާ ާާމުދަނީާ

އ ކަމަ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ާ އަދަދުތަކެއްތޯމުދަނީށްާ ެއކަށީެގންވ ާ ެއއ ާާއ އިާާާތަކަކީާ ހޭދަކުރައްަވންާާާާއަދިާ ައޅުއްވ ފައިާ

އަދަދުތަކެއްތޯ ެއކަށީެގންވ ާ އަދަދުތަކަކީާ ތަހައްމަލުާާއ އިާާާނިންމަވ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުާ ޑެފިސިޓަކީާ މިާ ވޭނެާާކުރެއަދިާ

ތަހައްމަލު ދައުލަތަށްާ ބަލަންޑެފިސިޓެއްތޯ.ާ ޑެފިސިޓެއްތޯާ އަދަދުތަކެއްާާކުރެވޭާ ޑިބޭބޮޑުާ ވ ހަކަދައްކަވަންާ ތަކެްއާާޓުެގާ

ކުރަން.ާއެކަމަކުާރ އްޖޭަގިއާާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާާކަމެއްާާކުރަްއވަންާއެބަޖެހޭ.ާމިއީާކޮިމޓީާފެންވަރުަގއިާދ ނެ

ެގާތެރޭަގއިާއެކިާދ އިރ ތަކަށްާކުރަންާހުރިާޚަރަދުތައްާކުރަންާތްތަކުާކުރަންޖެހިފައިާހުރިާތަރައްޤީެގާއެކިއެކިާމަސައްކަ

އަދަދުތަކެާާކުރަން،  އަމ ޒުކުރާ  ފައިދ ާ ކަހަލަާ ކޮންާ ޚަރަދުތަކަށްާ ބަލައިބޭނުންވ ާ ހުރީާ ކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ ލަންާއްތޯާ

މެންބަރަކު ކޮންމެާ ބޭނުންފުޅުާާމިއިންާ މެންބަރަކުާާވެސްާ ކޮންމެާ މިއިންާ ބޭނުންފުޅުާާވ ނެ.ާ ދެާާވެސްާ ނާްާވ ނެ.ާ

ާާ ނުދަންނަވ ނަން ތަފްޞީއަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންާ އެހެންާ ބައެއްާ މަޢުލޫފަހަރެއްަގއިާ ޢ އްލީާ ހުރެދ ނެ.ާ މުކޮށްާމ ތުާ

ލިބިފަ މަޢުލޫމ ތުާ އެހެންވީމ ާާމެންބަރުންނަކަށްާ ނެތް.ާ ދެއްވަންާާ،އެއްާ މަޢުލޫމ ތުާ ލިބިެގންާާމިާ މިާ ނޫނާީާާާއެބަޖެހޭ.ާ

ދެވޭކ2011ަ ވޯޓެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އަސްލުާ ބަޖެޓަކަށްާ ާާެގާ ޚ އްޞަކޮށް އަދިާ ނެތް.ާ އަންދ ޒާ 11،12ށްާ ކުރަްއވ ާާެގާ

ހުރުމ ފްރޭމްވޯކެ ވެސްާ ދ އިާާާއްާ ނިމިެގންާ ދައުރުާ މިާ ާާެއކުާ ިމ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންކަރ5ާާަރުާ ހަލަާށަށްާ

މާިާާާ،ވ ތީާާއަށްާއަޅުަގނޑުާމަސައްކަތެއްާކޮށްލަންާބޭނުންލ ފައިާއެާބެންާއޮތީާޚިޔ ލުކުރަްއވަނީާބަލައިތަރައްޤީެއއްތޯާލި

ެވޭއާމިާތަފްޞީލުާލިބުނީމާަާދިާއިތުރުާފުރުޞަތެއްާބޭނުންވ ހަކަދަންނަވ ފައިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑަށްާއަ

ަވކ ލ ތު ދޭތެރޭަގއިާ މިމިއ ާ ހަމަހަމަކަމ އިާ ވިދ ޅުވ ާ ސަރުކ ރުންާ އެއީާ ެއއްޗެއްާާާާރިހ ހުާާާކުރަން.ާ ކަމެއްެގާ

ާާ ންާާއިާާލީމަާެއނޭގނީ.ާކޮންާދ އިރ ށްާކިހ ވަރެއްތޯާބަލައިއެާރަށަށްާކިހ ވަރެއްތޯ،ާމިާރަށަާވަޒަންކޮށްލަންާއިނޭގނީ
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މި އަދިާ ހުރީ.ާ ޕްރޮވިންސަކަށްތޯާ ޚަރަދ އީކޮންާ ކެޕިޓަލްާ ޚަރަދ އިާ ރިކަރަންޓުާ މިސ ލަކަށްާ އޮތާްާާާާ ބެހިފައިާ މިހ ރުާ

ާ..ާ.ނުންވޭ.ާޙަޤީޤަތުގައިާރިކަރަންޓުކުރަންާވެސްާކުރެވޭނީާކޮންކަމެއްތޯާބަލަންާބޭޮގތަށްާބަލ ފައިާއެާރަނަގޅުާނަހަމަ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

މި މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރިޔ ސަާާޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގާ ބަހަލަހައްޓަވައިހިސ ބުންާ ދަންފަޅިެގާ މިާ ދެއްވުމަށްާާތުާ

ާާ މެންބަރުާޢަވެލިދޫ ވ ހަކަފުޅުާމުޙައްމަދުާވަޑައިެގންދެއްވުމަށްާާލީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ެއދެން.ާދެންމެާ ާއަޅުަގނޑުާ

ާާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީެގާބޭފުޅުންާމިާޖަލްސާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާދ އިރ ެގާާދެއްކެިވާއިނުގރައިދޫާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ަމއްސަލަިއަގިއާ ޖަވ ބުދެްއވުމުެގާ ސުވ ލުތަކަށްާ ަވޑަިއެގންާ އަށްާ

ކޮމިޓީާސްޓޭޖުަގިއާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާބުތައްާާކުރައްވ ާސުވ ލުތަކުެގާޖަވ ާާތިާާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި

އަޅުަގނޑުމެން މިހ ރުާ ޮގތަށްާ ާާާާމިާާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާ މިދިމަސައްކަތްކުރަްއވަމުން އަހަރުެގންދަަވނީ.ާ ވެސްާާާާޔަާ

އައު މަސައްކަތްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދަށުންާ ޮގތްަގވ އިދުެގާ ެގންދަވ ާ މަޖިލީހުެގާާާ.ކުރަްއަވމުންާ މެންބަރުންާ މިހ ރުާ

ޖަލް މަޖިލީހުެގާ ަވޑަިއެގންާ މިނިސްޓަރުާ ސުވ ލުތަކަށްާ އުފައްދަވ ާ އެީއކީާާޖަލްސ ަގއިާ އުސޫލުާ ޖަވ ބުދެއްވ ާ ސ ަގިއާ

ބަޖެޓ  ެގންުގޅޭާއުސޫލެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މެންބަރުންެގާާާާ،ބެހޭާގޮތުންާ ހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަާ

ރިޔ ސަތަށްާމަޢުލޫމ ތަށްޓަ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ މިާ ކައިާ

ާާ `.ާއ ދެ،ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ެގާކުރިއަށްާއޮތްާބަިއާާވަޑައިެގންާދެްއވުމަށްާދަންނަވަން.ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ެގންދިުއމަށްޓަ ކުރިއަށްާ އެއްކޮށްާ މެންބަރުންނ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރަން.ާތިޔަާ ބޭނުންާ ފުރުޞަތުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކައިާ

ބެހޭާޮގތުނާްާާާލަފ ކުރައްވ ާދަުއލަތުެގާބަޖެޓ ަވނަާއަހަރަށ2011ާާާާްއ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިއޮތީާާ

ބަހު މިާ އަރުސްބަހުސްކުރުން.ާ ފުރުޞަތެއްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ަގަގިއާ ދ އިރ ެގސްތުވަންާ އިސްދޫާ ާާކުރަނީާ

ާމް.ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން.ންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީޢިއްޒަތްތެރިާމެ

 

ާމްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:މެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީއިސްދޫާދ އިރ ެގާ

العالمينާ`. رب  هلل  آله  هللا  ާرسول  علىާوالسالم ާوالصالة   .الحمد  أجمعين  وعلى  ޢިްއޒަތްތެރިާާާ.وصحبه 

ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ އިރ ާއިސްދޫ،ާކަޅައިދޫ،ާދަނބިދޫ،ާމ ބައިދޫ.ާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންާާ

މިާއީމި ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ ރައްޔިތުންތޯ.ާ ދިވެހިާ ބަޖެޓުގައ2009ާާިޖެހެނީާާާާާ ައހަރުެގާ ެވސްާާާާވަނަާ

ާާވެސްާނެތް.ާދެންާއަާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކައްޗެއް އަހަރުެގާބަޖެޓުަގިއ2010ާާާޅުަގނޑުމެންާއުއްމީދުކޮށްެގންާހުރީ

އޮންނ ނެ ާާާާއެްއޗެއްާ ބަޖެޓުަގއ2010ާާިކަމަށް. އަހަރުެގާ އެާާވަނަާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ އެްއޗެއްާ ވެސްާާާފަހަރުާާވެސްާ

ނުދޭން ވޯޓުާ ބަޖެޓަށްާ ބޮޑ ހ ކ ާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގާާވަރަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ބުނިން.ާ ތްރީލައިވެސްާ ންވިޕަށްާާނޑުމެންެގާ
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.ާއިާބޭފުޅުންެގާފަރ ތްޕުޅުންާލިބިެގންާައޅުަގނޑުާވ ނީާވޯޓުދީފަާާޮގތުންާކޮންމެވެސްާުއއްމީދެއްާއެކުރުމުެގާާއިހުތިރ މު

އަށްާކުރ ނެާަވކިާއެވެނި،ާާާާެވސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ާާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓް.ާމިާބަޖެޓުގައ2011ާާިދެންާމިއޮތީާާ

ާމިއީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރާ ާާ،ޞީލެއްާއަޅުަގނޑަކަށެއްާނުފެނުނު.ާއެހެންވީމ މިވެނިާޚަރަދެއްެގާެއއްވެސްާތަފް

މިއަހަރުާނުވަތަާއަންނާަާ ކަމެއް.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންާގ ތުަގއިާއަހ ާތިމަންނަމެންނަށްާ

ކޮށް އަހަރުމެންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ ކަމެއްހޭާ ކޮންާ ކޯްއޗެއްހޭ،ާ ލިބޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާދޭނީއަހަރުާ ދެންާ ާ.

ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަދަންނަވަން ރައްޔިތުންނަށްާ ޕްލޭންތަކ ޖެހެނީާ ފ ޑުފ ޑުާ ކުރ ނީާާާކައިާ ކަންތައްާ ހަދ ާ އެްއޗެހިާ

އެހެންވީމާ  ސަރުކ ރަކުންނޭ.ާ އޮންނަާ ހުންނަާާާ،އެއިރެއްަގއިާ ރ ވ ފައިާ ކުރަންާ ސަރުކ ރުންާ ޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯާާކަންތައްތައްާ އެާާއ އިާ ބަޖެޓުާާއ އިާ ނުދޭތޯާާދޭތޯާާކަމަށްާ ބަލަން.ާާާއ އ އިާ ކަންތައްތަކޭާ މިކަހަލަާ

ތިއަޅުަގނޑުމެާާ،އެހެންވީމ  މިތ ނާާންނަށްާ ައޑުާ ކަންތަބޭފުޅުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އުފުލޭނީ.ާ އްތަކެއްާާަގއިާ

ދ ށޭ.ާާާނުކޮށްދެވޭނެ.ާއެހެނެއްނޫން ކޮށްދެންާ ައޅުަގނޑުމެންާއަތަށްާފައިސ ދެއްވ ފައިާރައްޔިތުންނަށްާމިވެނިާކަމެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާއުފަލުންާޮގސްާއެކަންާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްދޭނަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާާާ،އެހެންާވިދ ޅުވީމ 

ދ އިރ ާާދ އިރ  މަސްވެރިކަުމެގާ އަހަރުާާއެއްާާއަކީާ މިދިޔަާ ވ ތީެވާ ހަމަޖެހިފައިވ ާކަމަށްާ ދެއްވަންާ އަހަރުާ މިާ ާ،

ެއއަށް އަދިާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވޭާާޖެހޭސިޑީޒްާދެއްވަންވުރެާއިތުރަށްާއަންނަާއަހަރުާސަބްާާސަބްސިޑީޒްާ

ދަނީ.ާާާާއުފުލެމުންާމިާާވެސްވެސްާތަންކޮޅެއްާއަނެއްކާ ާާވެސްާކުރެވޭ.ާމިހ ރުާކުރިއަށްވުރެާތެޔޮާާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލު

މިއަ ހިސ ބެއްަގއިާދެންާ ކިހ ާ ހުންނ ނީާ ައުގާ ތެލުެގާ ޭއަގއިާ އިރުަގއިާ އަންނަާ އަހަރުާ އަޅުަގނޑަކަށްާާާާންނަާ ކަމެއްާ

އެހެންވީމ  ތެލުެގާާާާ،ނޭނޭގނެ.ާ ވުރެާ ސަބްސިޑީޒަށްާ މިދެއްވ ާ މިހ ރުާ އެދިފައިވޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މަސްވެރިންާ

އަހަރ2011ާާުސަބްސިޑީޒްާާ ދަންނަވައިވަނަާ އިތުރުކޮށްދިނުމަށްާ އެބަދިަގއިާ އެދިވަޑަިއެގންފައިާ އޮތްާާާާނުމަށްާ

ާާއަކީާނުވަތަާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަތޮޅަކީާދަނޑުވެރިކަމުަގއިާާާމަސްވެރިން.ާދެންާދަނޑުވެރިން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ 

ރ އްޖޭ އަތޮޅަކަށްވެސްާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ ސަބްސިޑީޒްާާަގއިާ ދޭންޖެހޭާ ދަނޑުވެރިންނަށްާ އަހަރ2010ާާުާާވ ތީވެާ ަގއިާ

ހިތ މައ ދިާާނިމިެގން ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ކަންާ ދެވިފަިއާ އަޅުަގނޑުމެންާާާޔައިރުާ މިއީާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އެކުާ

ބެހާޭާާާެވސްާދަނޑުވެރިންނ ާާއިރުދިޔަާާނަމަވެސްާމިއަހަރުާނިމިެގންދަނޑުވެރިންާވަރަށްާުއއްމީދުކުރިާކަމެއް.ާއެހެން

ާނުވ ތީވެާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަމާ ާާވ ތީވެ،ާއަންގ ފައިނުާާއެްއވެސްާމަޢުލޫމ ތެއްާެއއްެވސްާކަމެއްާމަޖިލީހަށްާއެނިގފައި

ފ ހަަގކުރެވުނީާާ ައޅުަގނޑަށްާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަާ ކުޑަކުރައްވ ާ ޚަރަދުާ ސަރުކ ރުންާ ދެންާ ހިތ މަކުރަން.ާ ވަރަށްާ

ކުރައްވ ފައިސަރުކ ރު ކުޑަާ ޚަރަދުާ ާާާާވަނީާާންާ މުސ ރައިންނ ިއ2ާާާާއެންމެ ސަރވަންޓުންެގާ ސިވިލްާ ެއއީާ ކަަމކުން.ާ

އަޅުަގ ފޮތްތަކުން.ާ ކުދިންެގާ ކިޔަވ ާ ގ ތްާާތަޢުލީމްާއުނެގނޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ނޑުެމންާ

މިާާާ،ޖެހޭނީާއަދިވެސްާބައުާފޮތްތަކުންހޭާކިޔަވަންޖެހޭނީާބުނޭާމިއަދުާތިމަންނަާކިޔަވަންކުދިންާމިއަދުާބޮޑ ހ ކ ފައި

އެކަމަކުާމިާއަހަރުާާާާއަހަރު.ާކުރީެގާއަހަރުތަކުަގއިާތިމަންމެންާއައުާފޮތުންނޭ.ާހުސްާައއުާފޮތްބަޔަކުންނޭާކިޔަވަނީ.
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މި ކިޔަވަންާ ތިމަންނަމެންާާާތިމަންމެންާ ފޮތަކުނޭ.ާ ހުރިާ ހަލ ކުވެފަިއާ ހުރި،ާ ކިޔަފ އިާ ކުއްޖަކުާ ކޮންމެވެސްާ ޖެހެނީާ

ފޮތްތަކު އެާ ނޫނޭާ ޝަކުވ ބޭނުމެއްާ ކުދިންާ ކިޔަވ ކަށެއް.ާ އެހެންންާ ދަނީ.ާ ކުޑަކުރަމުންާ ޚަރަދުާ ާާކުރުމަށްޓަކައިވީމ ާ

ހުރި ރ ވ ފައިާ ދ އިރ ސަރުކ ރުންާ ތަޢުލީމީާ ހަމައެކަނިާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ރޭވުންތަކުންާ ކިޔަވާ ާާާ ކުދިންެގާާއިންާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއީަ ތަން.ާމިާާއިންާޚަރަދުާކުޑަކުރަްއވަމުންާދާާފޮތްތަކުންނ އިާއަދިާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާމުސ ރަ

ާާއަާާސ ރަވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާައޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާމު ާވަނަާއަހަރުާއެބައ2010ާާިށް

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާާމީހުންނަށް ވަނަާއަހަރުަގއ2011ާާާާިަމޖިލީހުންާއިތުރުކޮށްދިންާބަޔ ިއާއަދިާއެބައިާވެސްާލަިއެގން

ކުރަންާެއކަންާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާއުއްމީދުާާ،ށޭާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަންާއެްއކޮށްާެގންނ އެބައިާއިތުރުކުރުމަށް،ާދެބައިާާ

ރަށުެގ4ާާާާކަމަށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ަގއިާއޮތްާާާާތަށްާދައުލަތުންާއަދިާސަރުކ ރުންާއެކަންާކޮށްދެްއވ ނެއެޮގ

ާާ އޮތީ ނުހެދިާ ބަނދަރުާ ދަނބިދ2ާާޫތެރެއިންާ އެއީާ ުއއްމީދުއ ާާރަށް.ާ ައޅުަގނޑުާ މ ބައިދޫ.ާ ާާއިާ ވަނ2011ާާާާަކުރަނީ

ދަނބިދޫ ކުރިންާ ނިމުމުެގާ މ ބައިދޫާާއަހަރުާ އަދިާ ާާާާއ އ އިާ ބަނދަރު ދެރަށުެގާ އެހެންނަމަވެސްާާާހެދޭނެާމިާ ކަމަށް.ާ

ެއއްާނެތް.ާާާބެހޭާޮގތުންާދެއްވ ފަާާއިާެއއްެވސްާތަފްޞީލެއްާއެކަމ ބަޖެޓަކުންނެއްާއެކަންާފެންނ ކަށްާނެތް.ާބަޖެޓުަގ

ާާ ދ އިރ ެގ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާޝުކުރުދަންވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީާސަރުކ ރަށްާ ބަނދަރ2ާާުދެންާ ަވނީާާރަށެއްެގާ ާ

ާާ 2ާާާާހެދިފަ.ާއެއީާއެާސަރުކ ރުާނިމުމުެގާކުރިންާހޯއްދަވ ދެއްވ ފައިވ  ދިޔަީއާާާބަނދަރުާނިމިެގންާމ2ާާާިބަނދަރު.ާއެ

އެހެންވީމ  ތެރޭަގއި.ާ އަހަރުެގާ ޝުކުރުދަންނަވަންާާ،މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރަށްާ މިާއެާ އަދިާ ާ.

ާާސަރުކ ރަށްާވެސްާއަ ދ އިރުަގއިާހައްދުންމަތީާދަނބިދާޫާާާވަނަާއަހަރުާނިމިެގނ2011ާާްޅުަގނޑުާޝުކުރުދަންނަވ ނަން

ޮގއްސި ހެދިެގންާ ބަނދަރުާ މ ބައިދޫާ މިާސަރުކ ރަށްާާާބަނދަރ އިާ ހުރެެގންާ މިތ ާ އަޑުންާ މިާ ހަމަާ ވަންޏ ާ ާާކަމުަގއިާ

ޝުކުރު އަޅުަގނޑުާ ާާވެސްާ އަޅުަގނޑު ބަދަލުަގއިާ ޭއެގާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ދަންނަވ ނީާދަންނަވ ނަން.ާ

މަސްވެރިކަާ ދަންއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާން،ާ މަސްވެރިންާ އަޅުަގނޑުެމންާ މަސްވެރިން.ާ ނަވ ނީާ

ާާ އެާވ ހަކަާާއުއްމީދުކުރ ާކަެމކޭ،ާވަރަށްާއެދޭާކަމެކޭާބަނދަރުާރަނަގޅުވުންާެއއީ.ާއެާވ ހަކަާއެހެންވެާޚ އްޞަކޮށް

އަށްާފައިބ ފަ.ާާާާއިދޫެގާބަނދަރުާއޮތީާފުނޑުފުނޑުާވެެގންާފަޅުތެރެބޭނުންވޭ.ާމިހ ރުާމ ބަާާއަޅުަގނޑުާާދަންނަވ ލަން

ާާ ވުރެ ވަރަށްާ ކެރޭާ އުޅެންާ ނިކުމެާ ވަދެ،ާ އޮތީ.ާާދޯނިފަހަރަށްާ ވެފަިއާ ބަނދަރުާ ބަނދަރަކަށްާ ނުރައްކ ތެރިާ މ ާ

ާާޑުާދެންާޖުމްލަކަމަށް.ާއަޅުަގނާާއެހެންވީމ ،ާރައްޔިތުންާވަރަށްާއުއްމީދުކުރޭާވަރަށްާއަވަހަށްާބަނދަރުާހެދިެގންދ ނެ

ާާާާގައިޮގތެއްާ މިއަހަރު އަދިާ އަހަރުާ ވޭތުވެދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަހަރަކ2010ާާާާީއަޅުަގނޑުާ ވަނަާ

ެވެގން ކަމެއްާ އެއްެވސްާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ އެއް.ާާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީކީާ ނޫނޭާ އަހަރެއްާ ދެާ ދިޔަާ

ވަރަ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަމ ާ ތިހެންާއެހެންވީމ ،ާ ރައީސްއޭާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ހިތ މަކުރަމޭ.ާ ށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނޭ.ާ ދިވެހިާ ހަމަާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ އެބަާާޞިއްޙީނަހައްދަވ ށޭ.ާ އޮތޭ.ާާާާދ އިރ ާ

ާދ އިރ އަކަށްާެވސްާާއޮތޭ.ާމިާހުރިހ ާާއޮތޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަނޑުވެރިންާއެބަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސްވެރިންާއެބަ
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ތި ދެްއވަިއެގންާާާާރ އްޖޭަގއިާ ރަށްތަކަށްާވެސްާ މިާ އަހައްމިްއޔަތުކަންާ ދެއްވ ާ ރަށްތަކަށްާ ޚ ްއޞަކުރަްއވ ާ ބޭފުޅުންެގާ

ވ ތީވެާއަޅުަގނޑުމެންާާާކަމަކުާއަޅުަގނޑަކީާވެސްާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްާާއަޅުަގނޑަކީާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރެއްާނޫން

ވެ ވަރެްއެގާާރައްޔިތުންނަކީާ ކޮންމެވެސްާ ސަމ ލުކަމެއްާ ވަރެއްެގާ ކޮންމެވެސްާ ވ ތީވެ،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ސްާ

އަޅުަގނ ވަރެއްގެާާާޑުމެންނ އަޅ ލެްއވުމެްއާ ކޮންމެވެސްާ ތެރެިއންާ އޯގ ތެރިކަމުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ތިާ ާާދޭތެރޭަގިއާ

އަޅުަގނޑުމެންނ  ސަާާއޯގ ތެރިކަމެއްާ ބަހައްޓަވަިއެގންާ ވެސްާ މަސައްކަތްރުކ ދޭތެރޭަގއިާ ހިންެގވުަމށްާ ކުރަްއވ ށޭ.ާާރުާ

ާއޭރުންނޭާކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގިއާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާއެއްބ ރުލުންާވެސްާލިބޭނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާވަްއސަލ މްާ

ާޢަލައިކުމް.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމަދުާޢަބްދުހަވަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްއި

ިގނަާިގނަާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުަގއިާވަރަށ2011ާާާާް`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ހިމެނިފައި ވެސްާ ކަންތައްތަކެްއާ ާާާާރަނަގޅުާ އަޅުަގނޑު ާާވ ތީވެާ ކަންތައްތަކ  މިފަދަާ ެގންުގޅުްއވ ާާސަރުކ ރުންާ މެދުާ

ޢިއް ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަާ ތ އީދުކުރ ާ ާާވިސްނުންފުޅަށްާ އުފެްއދުންތެރިކަން ޤައުމުެގާ ރައީސް،ާ ވަނ2010ާާާާަޒަތްތެރިާ

މިވަުގތުާއޮތްާއިޤުންާކުރިއަރައިާޮގސްފައިާއައ4.8ާާިއަހަރުާ% ދުނިޔޭަގިއާ މުޅިާދުނިޔެާދިާ ތިޞ ދީާއަނދަވަޅުންާ

މިފަދަ ރ އްޖޭަގއިާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ މިދާ  މަސައްކަތްކުރަމުންާ އިޤުާާއަރަިއަގތުމަށްާ ސިޔ ސަތުޮގތަކަށްާ ާތިޞ ދީާ

ާާާާހިފެހެއްޓިފައި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ މިސްރ ބެކޭ.ާ ރަނަގޅުާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެީއާ ވަނ2010ާާާާަވ ތީވެާ

ެއއްާޒިންމ ާާއަހަރަށްާލަފ ކުރިާއ މްދަނީާދައުލަތަށްާނުލިބުމުެގާއެންމެ ެއއްާއުފުލަންޖެހޭާތަނަކީާއަޅުަގނޑުާާާާބޮޑުާ

އަާާޤަބޫލުކުރ  މަޖިލިސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ާާޮގތުަގިއާ ވ ހަކަދެްއކ2010ާާިޅުަގނޑު ބަޖެޓަށްާ އަހަރުެގާ އިރުަގިއާާާާވަނަާ

ވ ހަކަ ފ ހަަގކުރިާ ާާާާވެސްާ ހަމަ ހަނދ ނ2011ާާާްާއެްއާ އެާ ހަމަާ ވ ހަކަދައްކ އިރުަގިއާވެސްާ ބަޖެޓަށްާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

ހެންާޮގތްޮގތުންާއެހެނިާާާއ އިާސް،ާޓެކްސްެގާޮގތުަގއިާއަދިާޓޫރިޒަމްާޓެކްސްއަުއކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ާާ ޮގތުަގިއާޓެކްސްާނެުގމަށް އ މްދަނ2010ާާާީދައުލަތަށްާއ މްދަނީެގާ އެާ ހިމަނުއްވ ފައިވޭ.ާ ބަޖެޓުަގއިާ ަވނަާއަހަރުެގާ

ާާ ދައުލަތަށް ފ ސްކޮށްާ ބަޖެޓުާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ޮގތަކަށްާ އ މްދަނީާހަނެޭގނެާ ދެންނެވިާ މިާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ލުކުރީ.ާ

ާާހަމައަށްާައއިއިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެންމެާފުރިހަމަާާހަދަންޖެހޭާޤ ނޫނުތައްާމިއަދ ާާދައުލަތަށްާލިބުމަށްޓަކައި

ހަދ ، ތަނަވަސްކޮށްދީފަާާޮގތުަގއިާ މަުގާ ލިބޭނެާ އ މްދަނީާ އެާ މިާާާދައުލަތަށްާ އެްއކޮޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުޭވ.ާ އެއްާ

ާާ ހޯދައިދިނުމ އި ޚިދުމަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މަސަްއކަތްތަދައްކަނީާ ލިބިދިނުމަށްޓަކައިާ ކެްއާާޚިދުމަތްާ

އެކަމ  ވ ހަކަ.ާ ފަިއސ އ ާާުގޅިފައިާާކުރަންޖެހޭާ އެވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަުގތަކެއްަގިއާާ.ާ ހުރިހ ާ ހޯދޭނެާ ފަިއސ ާ ާ

ސިފައެްއަގިއާާމަސައްކަތް އެއްާ ކޮންމެވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަސައްކަތަށްާ އެާ ބަދަލުަގއިާ ކޮށްދިނުމުެގާ

އިާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާޚިދުމަތްާދޭންާއަޅުަގނޑުމެންާފައިސ ާހޯދ ނީާކޮންާތަނަކުންތޯާމިއާީާހުރަސްއެޅިފަ
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ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ސުވ ލެއް.ާ އުފެދޭާ ހިތުަގއިާ ލިބޭނ2010ާާެއަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރުާ ލަފ ކުރިާާާވަނަާ ކަމަށްާ

ާާ ާާބޮޑުާބައެއްާމިާާާދ އިރުަގިއާވަރަށްާާވަނަާއަހަރުާނިމިެގނ2010ާާްއ މްދަނީެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާމި

ދިވެހިާ ެއއީާ މަޖިލީހުެގާއިހުމ ލެއްާވ ނަމަާ މިާ އެކަމުަގއިާ ޮގތެއްާދައުލަތަށްާނެތިފައި.ާ ހޯދޭނެާ ވަނީާނުލިބި.ާނޫނީާ

އިހުމ ލެއް ވީާ މަޖިލީހުންާ މިާ ވީ،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލެއްާާާރައްޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑެއްާ ނޫނީާ ނުކުރަން.ާާކަމުަގއިާ ާ

2010ާާެއއްާާާާމިލިއަންާރުފިޔ 358ާާއިންާނެޭގާޖީ.އެސް.ޓީެގާޮގތުަގއިާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާފަތުރުެވރިކަމުެގާދ އިރ 

ާާ ހިެމނިފައިވޭ. ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ ޭއެގާާވަނ2010ާާަވަނަާ މިދިޔައީާ ނިމިެގންާ ލ ރިއަހަރުާ އެންމެާ ވެސްާާާާންާ އެއްާ

ާާހަމައެއ ާާޮގތެއްާނެތިފައި.ާާދައުލަތަށްާލިބޭނެ ާމިލިއަންާރުފިޔ 300ާާއެކުާވިޔަފ ރިާފައިދ އިންާނެޭގާޓެކްސްާޮގތުަގއި

ހަމައަށްާާާންާއެާފ ސްކޮށްާދިންއިރުާމިއަދ ވަނަާއަހަރުާބަޖެޓުަގއިާހިމަނ ފައިާއަޅުަގނޑުެމންާމިާމަޖިލީހ2010ާާުއެއްާާ

ރުފިޔ  އެންމެާ ާާާާއަިއއިރުާ އަޅުަގނޑުމެން މަެގއްާ ލިބޭނެާ ދައުލަތަށްާ ވެސްާ ހަމައެއާ ާާހޯދައެްއާ ނުދޭ.ާ ެއކުާާއެްއާ

ާާ ވ އިރުަގއިާމިާދެންނެިވާާާާބިލިއަންާރުފިޔ ާހިމަނ ފައ1.7ާާިމިލިއަން،1740ާާާާރިސޯޓުތަކުެގާލީސްާރެންޓުެގާޮގތުަގއި

ޮގތު ރެންޓުެގާ ލީސްާ ާާރިސޯޓުތަކުެގާ އެންމެ ލިބުނީާ މ ނަާާބިލިއަން.1.1ާާަގއިާ ާާާާއޭެގާ ރުފިޔ 632ާާާއަކީ މިލިއަންާ

ަގއިާވެސްާދައުލަތުެގާއ މްދަނީާައށްާވަނީާނުވަދެ.ާިމއީާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާރިސޯޓުތަކުެގާކުލީެގާޮގތުާ

ާާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެާބ ރަށްާދައްކަމުންދ ާއެއްާވ ހަކަާ

ެއްއާާާާވ ހަކަ.ާއަދިާއެާކުންފުނިތަކުންާދައުލަތަށްާފައިދ ާާއަކީ،ާކުންފުނިތައްާއުފައްދަިއެގންާކުންފުނިތައްާހިންަގމުންދ 

ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކޮށްފަިއ2010ާާާވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުާބައްލަވ ލެްއވީމ 2011ާާާާނުވ ާވ ހަކަ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާާ

1006ާާަގކޮށްލަންާާއެްއކޮށްާފ ހަާާވީއިރުާއަޅުަގނޑުާއުފަލ ާާކަމަށްާާާމިލިއަންާރުފިޔ ާހޯދުމަށ539ާާްއޮތީާކުންފުނިތަކުންާާ

ާާ ރުފިޔ ، އ މްދަނީާާބިލިައނަށ1ާާްމިލިއަންާ ދައުލަތުެގާ ރުފިޔ ާ ިގނަާ އެބަާާވުރެާ ލިބިފައިާ މިހެންާާާއަށްާ އޮތް.ާ

ރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާވެސްާނަގ ފަިއާދ ންާއަުއކުރަންާއެބަޖެހޭާދިވެހިއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާހަނ

ފަިއސ ތަ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ދޫކޮށްފައިހުރިާ ދަުއލަތުންާ މިދެންނެވީާ ލޯނުތަކެްއާާާާކެްއ،ާ ބަިއވަރުާ އެތައްާ ހުރިާ

ދަްއކ ފަިއާާ ފައިސ ާ އެާ ނޫނީާ ހިފެހެއްޓިާ ނުލިބިާ ފައިސ ާ އެާ ބޭނުންކުރަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާވ ސިލުކޮށްދޭންާއެބަޖެހޭ.ާާންާއެބަޖެހޭ.ާދިެވހިާރައްޔިތުންނަށްާއެާފައިސާ ން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާފައިސ ާހޯދަނުވ ކަ

ހަމަެއއ  ރައީސް،ާ ެއްއާާޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ެއކުާ

ވަނީ،ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއަދިާރިސޯޓުތަކުންާާާއިރ ާތަމްސީލުކުރ ާމެންބަރެއްެގާހައިސިއްޔަތުންާޮގވ ލަންާބޭނުންދ 

އަދިާޓެކްސްަގއިާވެސްާއަދިާއެހެންާޮގތްޮގތުންާދައުލަތަށްާލިބެންޖެހޭާއ މްދަނީާވެސްާއެއީާދިވެހިާާާލިބޭާކުލިާވެސް

އެާ ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.ާ އެފައިސ ާ ދައުލަތަށްާ ހޯދެންޖެހޭނެ.ާ ފައިސ ާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފައިސ އޭ.ާ ރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑު މަުގާ ލިބޭނެާ ޚިދުމަތްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އިންާ މިާާފައިސ ާ ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާ މަަގށްާމެންާ

މަސައްކަތް ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެކޭ. ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ާާކުރުންާ ރައީސް، ވަނ2010ާާާާަޢިއްޒަތްތެރިާ



51 

 

ާށްާެގންނަންއ13.5ާާައަހަރަށްާރ އްޖޭަގއިާމިއަދުާހީނަރުވެފަިއވ ާކޮންސްޓްރަކްޝަންާއިންޑަސްޓްރީެގާކުރިއެރުންާ%

އެކަމާ  އަޅުަގނޑުާ ާާާާރ ވ ފަިއވ ތީާ ތަރައްޤީެގާއުފ ކުރަން. އެކިެއކިާ އަދިާ ހަދ ާ ރިޒޯޓުތައްާ ހުރިާ ނުހެދިާ މިހ ރުާ އަދިާ

މަސައްކަތްތަްއާާ އިންޑަސްޓްރީެގާ މިދެންނެވިާ ބަިއވެރިކޮށްާ އިންޑަސްޓްރީާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންާ މަޝްރޫޢުތަކުަގއިާ

ާާ ެވސްާބޮޑަށްާއިތުރުކުރެވިާޖީ.ޑީ.ޕީަގއިާިމއަދުާއެާދ ިއރ ާާާާށްވުރެމިދެންނެވިާއ މްދަނީާެއއަރަނަގޅަށްާރ ވ ލެވުނީމ 

ވިސްނ ލަންާާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ ިއތުރުކުރެވިދ ނެާ މިންވަރުާ ހިއްސ ކުރ ާ އިންާ

ފ ހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ކަުމަގއިާ ެއއްާ ދ އިރ ާ ރަނަގޅުާ ހަމަާާއެންމެާ ރައީސް،ާ އެކުާާއެއާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވަނީާއުފެއްދުންތެރިކަމުެގާދ އިރ ާއިނ6.7ާާާްޖީ.ޑީ.ޕީަގއިާމިއަދުާއެާދ އިރ އިންާހިއްސ ކުރ ާ%

% ައޅުަގނޑަށ6.7ާާާާްހިއްސ ކުރ ާ ވެސްާ ކަމުަގއިާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްތަކެއްާ އިތުރުކުރުމުެގާ

މެންނަށްާއުފެްއދުންތެރިކަންާއިތުރުކުރެިވއްޖެްއޔ ާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެިވާާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާމިދެންނެވިާމަުގންާއަޅުަގނޑު

ހޯދިދ ނެާ ވެސްާ ޮގތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އެހެންާ ސަބަބުންާ އެކަމުެގާ އަށްާ ރ އްޖެާ އަދިާ މަތިކުރެވިާ ވެސްާ ޕަސަންޓުާ

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާާ މިވަުގތުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޖ5100ާާީއިނ4600ާާާާްކަމުަގިއާ .ޑީ.ޕީާާޑޮލަރަށްާ

ކުރިއެރުވިފަިއވުމުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޭއެގާހެޔޮާފައިދ ާރައްޔިތުންނަށްާކުރ ނޭ.ާއ ދެ،ާދައުލަތުެގާއ މްދަނީެގާ

ާާ އަޅުަގނޑަށްާބަޖެޓުާފޮތްތައްާބަލައިލީމ ާއަދިާޮގތުަގއިާމިހ ތަނަށްާއެންމެާބޮޑުާއެއްާއ މްދަނީާެއއްާލިބުނުާކަމަށް

ާާދައުލަތުެގާބަޖެޓުާބަލައި މުެގާތެރެއިންާތިޞ ދީާހީނަރުކަަވނަާއަހަރު.ާދުނިޔޭެގާއިޤ2009ާާުާާފ ހަަގެވެގންާދިޔައީލީމ 

ާާވެސްާރ އްޖޭެގާއިޤު 8ާތިޞ ދީާސިޔ ސަތުާރަނަގޅަށްާރ ވ ލެިވެގންާހިންގަވަމުންާެގންދިޔައީމ ާދައުލަތުެގާއ މްދަނީ

ާާ ބައްޓަންކުރެވިާއަދިާއެމަަގ8ާާބިލިއަނަށްާނޫނީ ޮގތަކަށްާ އަރ ނެާ އެާބިލިއަނަށްާ ާާށްާމަސަްއކަތްކުރެވެމުންާޮގސްފައިާ

ާާ ވަނަާއަހަރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޢިއްޒަތްތެރ2010ާާާިވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހެނީ

ާާ ބަޖެޓެއްާދައުލަތަށްާފ ސްކޮށްފައިާދިންާނަމަވެސ12.3ާާާްމަޖިލީހުން ހުއްދަާނޫނީާ ޚަރަދުކުރުމުެގާ ބިލިއަންާރުފިޔ ާ

ޚަރަދުކޮށްާާދައުލަތުން ނަމަވެސްާ ދަރ ިވކިެގންާ މިންވަރަށްާ ދިންާ ހުއްދަާ ނޫނީާ ޮގތަށްާ ހުރިާ ެއާ ފައިސ ކޮޅުާ އެާ ާ

ާާ ދިން ފ ސްކޮށްފައިާ މަޖިލީހުންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ސްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫން.ާ ބިލިއަނ12.3ާާާާްހުސްކޮށްލީކީާ

ބަޖެޓަށްާރުފިޔ ެގާބަޖެޓުެގާތެރެއިންާދައުލަތުންާއަހަރުާނިމޭއިރުާޚަރަދުކު ާާރަމުންާއެާދަނީާއަޅުަގނޑުމެންާމިާދިންާ

9.9ާާާާމ ާކުޑަާމިންވަރެްއ.ާާވުރެާާ ބިލިއަންާރުފިޔ ެގާމަދުާއަދަދެއް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ 2.4ާާާާބިލިއަންާރުފިޔ .ާއެއީ

ފަ އަދިާ ޚަރަދުކުރަންާ ޚަރަދުކުރަންޮގތުަގއިާ ނަމަވެސްާ ދިންާ ކުޑަމިނެއްާއިސ ާ އެންމެާ ދަރަނިާ ބަޔަކުެގާ އެާ ަގިއާާވ ނީާ

މިނެްއަގިއާާ ކުޑަާ އެންމެާ މިންވަރުާ ހޯދަންޖެހޭާ ފައިސ ާ އަތުންާ މީހުންެގާ އަދިާ ބަލައިެގންާ ޮގތަކަށްާ ބެހެއްޓޭނެާ

މިދެންނެވިާސިޔ ސަތުެގ ާާާތެރެއިންާދިންާމިންވަރަށްވުރެާބަހައްޓަިއެގންާކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެޮގތުންާ

ެގންުގޅޭ ވިސްނުމެއްާ ޚަރަދުކުރުމުެގާ ދަންނަވ ނީާާމަދުންާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ެއއީާ ވ ތީާ ސަލ ަމތްކޮށްފައިާ އެބައިާ ާ

ާާ ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރިާ މަެގކޭ.ާ ހެޔޮާ 2011ާާާާރަނަގޅުާ ބަލައިވަނަ ބަޖެޓަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާއަހަރުެގާ ލ ިއރުަގިއާ
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ިމއަދުާއުފަލ އެކުާާާާހިމަނ ފައިާވ ކަންާެއއީާއަޅުަގނޑ57ާާުއިޖުތިމ ޢީާއިންސ ފުާގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާމުޅިާބަޖެޓުެގާާ%

ފ ހަަގކުރ ކަމެއް.ާއިޖުތިމ ޢީާިއންސ ފުާގ އިުމކުރުމަށްޓަކަިއާމިވަރުެގާބޮޑުާއަދަދެްއާހޭދަކުރުމުންާނޫނީާމިވަރުެގާބޮޑުާާ

ދޭހަވެެގން އޮތުމުންާ އޮތްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ހޭދަކުރުންާ ނޫން.ާާާއަދަދެއްާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ އެހެންާ ހެޔޮވެރިކަން.ާ ދަނީާ

ސި ގ އިމުކުރެިވެގން.ާާހެޔޮވެރިކަުމެގާ އިންސ ފުާ ހަމަހަމަކަމ އިާ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ދެމެހެއްޓޭނީާ ޔ ސަތުާ

ފަޤީ ތެރޭަގއިާ މުއްސަނދިކަމުެގާ އެއަށްވުރެމުއްސަނދިންެގާ ނިކަމެތިކަންާ ޮގތަކަށްާާާާރުންެގާ ނިކަމެތިވ ާ ބޮޑަށްާ

ންނަާތަފ ތުާބޮޑުވެާޤައުމުެގާހ ލަތުާާނަމަާފަޤީރުންނ އިާމުއްސަނދިންެގާމެދުަގއިާއޮާާސިޔ ސަތުާބަްއޓަންކުރެިވއްޖެ

މިސްރ ބުޖަހ ފައި ޮގތަށްާ ދެންނެވިާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޯގހަށް.ާ ޯގހުންާ އޭެގތެރެއިންާާާާދ ނީާ އަދިާ ވ އިރުާ

އެާ ފ ހަަގކޮށްލެވޭާ ާ%އަޅުަގނޑަށްާ ބަޖެޓުެގާ މުޅިާ ކަމަކީާ ޚ އްޞަކުރެވިފައިާއިޤ12ާާުއްާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ ާާތިޞ ދީާ

ތިޞ ދީާއެކިެއކިާމަސައްކަތްތައްާތަރައްޤީކުރުމ އިާރޭވުމ އިާހިންުގަމށްާާއަޅުަގނޑުމެންާޤައުމުެގާއިޤުާާއަދުވ ކަން.ާމި

ިމ12ާާާާމިާވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭނުންވެފައި.ާމިފަދަާކަންތައްތަކުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމުޅިާބަޖެޓުެގާ%

އަޅު ކަނޑައެޅުނީމ ާ ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައިާ މަުގންާ ޤައުުމެގާާދެންނެވިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ ަގނޑުމެންނަށްާ

ހިތްވަރުދޭންޖެހޭ.ާ އެކަމަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ައސަރުކުރ ނެ.ާ ރަނަގޅުާ ޭއެގާ ވެސްާ ޔަޤީނުންާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

17ާާއެކުާއަސ ސީާއަމ ޒުތައްާހ ސިލުކުރުމަށްޓަކައިާމުޅިާބަޖެޓުެގާާ%އޮތް.ާހަމައެއާ ާާއަޅުަގނޑުެގާތ އީދުާެއކަމަށްާެއބަ

ވ ކަންާވެސްާައޅުަގނޑުާއުފަލ އެކުާފ ހަަގކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާއަނެްއާާާާހިމަނުއްވ ފައި

ވ ކަން.ާާާާއަކީާރިކަރަންޓުާޚަރަދުެގާޮގތުަގއިާމިއަދުާޚަރަދުކުރަންޖެހިފައ79ާާިމައްސަލަާއަކީާދައުލަތުެގާޚަރަދުަގއިާާ%

ާާ ޚަރަދުކުރެުވނީމ  ޮގތަށްާ މެންބަރުންާމިދެންނެވިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ މިކިޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެހެނިހެނާްާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މަޝްރޫޢުތަކަށ އިާ ތަރައްޤީެގާ ެގންދަވ ާ މިާ ވިދ ޅުވަމުންާ ވެސްާ

%ާ ބަޖެޓުެގާ ކުރެވެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާސަލ މަތްާ ާ%21ޚަރަދުތަކަށްާ މުޅިާ ޮގތުަގިއާާކެޕިޓަލ21ާާް.ާ ޚަރަދުެގާ ާ

ހޯދ ާާ ފައިދ ާ އިތުރުާ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުންާ އެާ ހަދ ާ އިންވެސްޓުމަންޓުތައްާ ކެޕިޓަލްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތީމ ާ

ރައްޔިތުންނަށްާމިދެންނެވިާމަުގންާކުރިއެރުންާހޯދައިދިނުމަށްާދަތިާއުނދަޫގތަކެއްާހުރެދ ނެކަންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ކަމެ ރަނަގޅުާާޝައްކުކުރަންޖެހޭާ ހ ލަތުާ ޤައުމުެގާ ނޫނީާ އިތުރުކޮށްެގންާ އ ްމދަނީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ އްާ

% ކަމެއް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ވެސްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ރިކަރަންޓ79ާާާާުނުކުރެވޭނެކަންާ ބަޖެޓުެގާ މުޅިާ

މަޑުވ  ދުވެލިާ އިޤްތިޞ ދީާ ޤައުމުެގާ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމ ާ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާާޚަރަދުެގާ އެއީާ ނެކަންާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާމިީއާއަޅުަގނޑުމެންާމުޅިާހުރިހ ާރައްޔިތުންާއަދިާމިާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާވެސްާމިކަމ ާާ

ާާ އްލެއްާހޯދ ާއަވަސްާފިޔަވަޅުތަކެއްާައޅަންޖެހިފައިވ ާާހަދޭތެރޭާފުންކޮށްާވިސްނ ވަޑަިއަގންނަވ ާމިކަމ ާދޭތެރޭާއަަވސް

ާާ ސަތޭކަާބައްތިރީސްާާާކަުމަގިއާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދައުލަތުެގާހޭދަިއެގާތެރެއިންާތޭރަކަމެއް

ާާ ިމދަންނަވަނީ ައޅުަގނޑުާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ދަރަނިާ ބޭރުެގާ ޖެހެނީާ މިާ ދައްކަންާ ރުފިޔ ާ ބިލިއަނ1.3ާާާާްމިލިއަންާ
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ެއއީ ދައްކަންޖެހުންާ ޮގތުަގިއާ ދަރަނީެގާ ބޭރުެގާ ަވސީައޅުަގާާރުފިޔ ާ އ ިއާ އ މްދަނީާ ކަހަލަާ މަދުާާނޑުމެންާ ލަތްތައްާ

އެއްާނޫން.ާމިއީކީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާނެިގާދަރަންޏެއްާވެސްާނޫން.ާާާޤައުމެްއަގއިާއެހ ާއުފުލަންާފަސޭހަާބުރަ

ނިމިެގން އަހަރުާ އަދިާ ނެުގންާ ދަރަނިާ އޮތީާ ވިސްނުމަކަށްވެފައިާ އަާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަރަންޏ އިާ އެާ ޅ ނުލ ާާދ އިރުާ

ބޮލުަގއިާއަޅަމުންާދިއުން.ާމިދެންނެވިާމަަގށްާއެތައްާދުަވހަކުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނީާނުދައްކ ާއިތުރުާދަރަނިާ

ބޮޑުާާ ބަޖެޓުންާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައިާ ދަރަނިާ މިާ ޖެހެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަދުާ ވީމ ،ާ މަސައްކަތްކުރެވިފައިާ

ށްޓަކައިާދޫކޮށްލަން.ާމިއީާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުެގާތަރައްޤީއަށްޓަކަިއާާއަދަދެއްާހަމަާސީދ ާދަރަނިާއަދ ކުރުމަ

ދިޔަާާާމިއަދުާއޮތްާއެއްާހުރަސްާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާމިދެންނެވިާފ އިތުވެެގން

ާާ ާާޮގތުންާާެގއެއްާާވަނަާއަހަރުާކުރެވުނުާމަސައްކަތުެގާނަތީޖ 2010ާާދެާއަހަރުާއަދި ވަނ2011ާާާާަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަހަރުާމިާޖެހެނީާއެާއަދަދުާަވރަށްާބޮޑުތަންާކުޑަކޮށްާދައްކަން.ާމިއީާައޅުަގނޑުމެންާނަގ ާފައިސ ާދަްއކ ާއެާއަދަދުާާ

ާާކުޑަކޮށްާޤައުުމެގާލިބޭާމިންވަރ އިާއަދިާޚަރަދުކުރެވޭާމިންވަރުާހަމަހަމަކުރުމަށްޓަކައިާކުރެވޭާރަނަގޅުާމަސައްކަތެއްާ

ާާާާަގއިާހަމަާގައިމުކަމު ވަނަާއަހަރުާމިާބަޖެޓުަގިއ2011ާާާވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެން

ާާ ާާމިލިއަންާރުފިޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާފައިސާ 889ާާހިމެނިފައިާމިވަނީާދަރަނިާއަދ ކުރުމަށްޓަކައި

ާާ ދިޔަާާާާފައިސ ާހޯދުމަށްފަހުާއެާއަދ ކުރުންާމަތިންާހަނދ ންާނައްތ ލަިއެގންއިންާހޯދުމަށްފަހުާއެާފައިސ ެގާމައްޗަށް

އެކަންާ ނޫނީާ ކަމުަގއިާ ޮގތްާ ކުރަންވީާ އެކަންާ ވެސްާ އެއްޮގތަކަށްާ މިއީާ ދެކެފީމު.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަސްތަކެއްާ

ހަމަގައިމުއޮން ކަމަކަށްާ ޮގތްާ ރައީނަންވީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުެގާާެވސްާ ސް،ާ

ފ ހަަގކުރެްއވި މެންބަރުންާވެސްާ ކުރަންާއެބަހުރި.ާއެހެންާ ިގނަާކަންތައްތަކެއްާ ވަރަށްާ ފަދައިންާާާދ އިރ ަގއިާވެސްާ

ކަމަކަށްާ ހުރިހ ާ ހަދަން،ާ ބަނދަރުާ އަޅަން،ާ މިސްކިތްާ އެދެންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެއކަމަށްާ ހަމަާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

އެ އެދެން.ާ ހަމަާ ލިބޭާޚަރަދުކޮށްދިނުމަށްާ ދައުލަތަށްާ އޮވޭ.ާ ހަމަެއްއާ އެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހެންނަމަވެސްާ

އ މްދަނީއަކުން ޚަރަދަކުންާ ކުރަންޖެހޭާ ދައުލަތުންާ އެހެންނޫނީާާާއ މްދަނީއަކ އިާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ.ާ ދައުލަތުންާ ކަންާ

ޔަސްާޖެހޭނީާހަމަާދަރަންޏަށާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާގެއެްއެގާމިސ ލުންާބެލިޔަސްާއަދިާޤައުމެްއެގާމިސ ލުންާބެލި

ފައިސ ާނަަގން.ާދަރަންޏަށްާފައިސ ާނެިގާމިންވަރަކަށްާޤައުމުެގާހ ލަތުާދ ނީާޯގސްވަމުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

މިދެންނެވިާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުެމންެގާމަސައްކަތްތައްާބައްޓަންކޮށްާއަޅުަގނޑުމެންާސިޔ ސީާފިކުރުންާއެއްކިބ ވެާނޫނީާ

ވ ދަވެރިާ ބަދަލުަގިއާާސިޔ ސީާ ބުނުމުެގާ ނޫނެކޭާ ެއްއޗަކަށްާ ކޮންމެާ ހުށަހަޅ ާ ދައުލަތުންާ އަދިާ ދޫކޮށްލ ާ ކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާހެޔޮިވސްނުންާބޭނުންކުރަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއަޅުަގނޑުެމންެގާޤައުމުެގާރައްޔިތުންެގާާ

ައޅުަގނޑު ވިސްނަން.ާ ފުންކޮށްާ މިއަށްވުރެއްާ ދޭތެރޭާ އެދޭާާާާމުސްތަޤުބަލ ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޝ ރ ތްކުރަނީާ މިާ

އަޅުަގނޑުމެންާރަށްރަށަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ އަށްާމިާެގނެސްދޭންާބޭނުންވ ާތަރައްޤީާހޯދުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާާ

ިއާާދޭންޖެހެއޭ.ާއެާމަުގާދައްކ ފައިާައޅުަގނޑުމެންާދައުލަތުގަާއަޅުަގނޑުމެންާދައުލަތަށްާދައްކައިާާފައިސ ާހޯދޭނޭާމަުގ
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އިންާކުރިާކަންތައް.ާައޅުަގނޑުމެންާދައުލަތަށްާހޯދޭާހުރިހ ާާާބުނަންޖެހޭނީާކޮބައިތޯާއަޅުަގނޑުމެންާހޯދައިދިންާފައިސ 

ދ އިރ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދެންާ ބަންދުކޮށްފައިާ ދޮރުާ އަޅުަގނޑަށްާާާާއ މްދަނީއެްއެގާ ދެއްކީމ ާ ވ ހަކަާ ޚަރަދުކުރ ާ އަށްާ

ތެރެ ހަމަތަކުެގާ ބުއްދީެގާ އެއީާ ވ ހަކަނުފެނޭާ ދެއްކިދ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާއިންާ ކަމަކަށް.ާ އެްއާ

ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާފުރިހަމަާތ އީދުާމިާމަުގންާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައިާިމއަދުެގާސަރުކ ރަށްާދޭނެާވ ހަކަާެވސްާާ

ސައްކަތެއްާކުރ ނެާކަުމަގއިާެވސްާާދަންނަވ ލަން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާކުރިއެރުމަށްޓަކަިއާކުރަންޖެހޭާހުރިހ ާމަ

ާާ މިދެކޭ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ބަޖެޓުަގިއ2011ާާާާއަޅުަގނޑުާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ކޮށްފައިާ ހަރުދަނ ާމަސައްކަތްތަކެއްާ ދަރަނިންާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައިާވަރަށްާ ބޮޑުާ ދަރ ފައިވ ާ ދަރަނިާޤައުމުާ ާާބޮޑުާ

އަ ނިސްބަތްާާވ ކަންާ ދަރަނީެގާ ބޮޑުާ ދަރ ފަިއވ ާ މިޮގތުންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަހަރ2011ާާާުޅުަގނޑުާ ވަނަާ

އުަމށްާާއަށްާތިރިކޮށްާޤ5ާާަހަމައަށްާއަންނައިރުާއެާއަދަދުާ%ާާއ 2013ާާއަށްާތިރިކޮށްާއަދ15.3ާާާާިއަޅުަގނޑުމެންާ%

ޚަރަދ  އެއްޗަކ އިާ އަޅުަގނޑުާާލިބޭާ އެއީާ ހަމަާ ތިލަފަތްާ މިންވަރެއްަގއިާ ެއާާާާއެްއާ ތިލަފަތް.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިކިޔ ާ

ދަންނަވަން.ާށްާޝުކުރުތިލަފަތުެގާހަމަކަންމަތީަގއިާބަހައްޓަންާމަސައްކަތްކޮށްފައިާވ ތީާއަޅުަގނޑުާެއކަމަށްާސަރުކ ރަ

ތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާވެސްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލ ނީާކުރިންާެވސްާއަޅުަގނޑުާާޢިއްޒަތް

ދ އިރ އިޝ ރ  އަދިާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ފަދައިންާ މީހެއްެގާާާާތްކުރިާ ތަމްސީލުކުރ ާ ެއއްާ

ާާ އަޅުަގނޑު ހައިސިއްޔަތުންާ ރައްޔިތެއްެގާ ދިވެހިާ ހުރިހ ާާާާޮގވ ލ ނީހައިސިއްޔަތުންާ ލިބެންހުރިާ ދައުލަތަށްާ މިހ ރުާ

ޓްތަކުެގާކުލީެގާޮގތުަގއިާފަިއސ ާނުދައްކ ާހުއްޓަސްާއަދިާާެއއްާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާހޯއްދަވައިދެއްވ ށޭ.ާރިޒޯާާފައިސ 

ފައިސ ާ ދައުލަތަށްާ ޮގތްޮގތުންާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ހުއްޓަސްާ ހޯދ ފައިާ ފައިސ ާ ޮގތުަގއިާ ލޯނުެގާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ

ފައިސާ  އެާ ހޯދ ާ ދައުލަތަށްާ ފައިސ ާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުއްޓަސްާ ބޭނުންކުާާލިބެންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރެޭވާާައކީާ

ކަންބޮޑުވ ާ އެންމެާ ދެންާ ބަޖެޓުންާ މިާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިނގ ށޭ.ާ ހަދަމ ާ ފައިސ ތަކެްއކަމުަގއިާ

ވެެގންާާާާކަމަކަށްާފެނިެގންދަނީާމުވައްޒަފުންެގާއަދަދުެގާިގނަކަން.ާައޅުަގނޑުާެއްއޮގތަކަށްާވެސްާމުވަްއޒަފުންާިގނަ

ޮގތެްއާާާީމހުންނަށްާނިކަމެތިާާވެއްޖިއްޔ ާއެާާނޫނީާާ.ވ ހަކަާދައްކަނީކީާނޫންާާމީހުންާަވޒީފ ާއިންާވަކިކުރ ާާއެކަމ ާއެ

ޮގތުަގިއާާާާައކީ،ާމިޤައުމުަގއިާމިއަދުެގާމިާބަޖެޓުންާފެންނަާާހަދ ށޭާކިޔަނީކީާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާމިާދަންނަވ ާވ ހަކަ

ދެންނެވ36639ާާި މިާ ެއއީާ ތިބުމަކީާ ފެންވަރުެގާ ެއކިާ މިޤައުމުެގާާމުަވއްޒަފުންާ އެންެމާާާާޮގތަށްާ ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ

ރަނަގޅުާާ ސެކްޓަރަށްާ ޕްރައިވެޓްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެެވޭއ.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތްކަމުަގއިާ ރަނަގޅުާ

ނަތީޖ އަކަށްާާ ޑިަވލޮޕްކުރުމުެގާ ތަރައްޤީކޮށްާ އިތުރަށްާ ސެކްޓަރާ ޕްރައިވެޓްާ އަދިާ ދޫކޮށްާ މީހުންާ މުވަްއޒަފުންނ އިާ

ދެންނެވި މިާ އިތުރަށްާާާާވެެގންދ ނީާ ސެކްޓަރާ ޕްރަިއވެޓްާ މަދުވެ،ާ މީހުންާ ދޭާ މުސ ރަާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ އަދަދުާ

އެންމެާާ އަށްާ ދ އިރ ާ އެާ ބޭނުންާ މީހުންެގާ ދެންނެވިާ ިމާ އުފެދި،ާ ަވޒީފ ތައްާ ރަނަގޅުާ ދ އިރ ަގއިާ އެާ ވަރުަގދަވެ،ާ
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ާއެދެނީާދިެވހިރ އްޖެާއަށްާފ ަގތިކަން.ާހެޔޮޮގތުަގއިާހިފ ާރަނަގޅުޮގތުަގއިާޤައުުމެގާމިސްރ ބުާެގންދިއުން.ާއަޅުަގނޑު

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރައްވ ާދައުލަތުެގާބަޖެޓަށްާބަހުސްކުރުމަށްާމިހ ރ2011ާާާުޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.

އަޅުަގނޑުާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަނީ،ާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިނަށް.ާމުޙައްމަދުާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާާޙުސައިންާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށް

ާ

ާކަނޑިތީމުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ވަރަޙުމަތު އަްއސަލ މްޢަލައިކުމްާ ރައީސާ ވަބަރަކ ތުهللاާ`.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ދެހޫ.ާ އަޅުަގނޑ ާ މީހުންާާާއިާ

ާާ އުޅެންފެށިއިރު މަޖިލީހަުގއިާ މިާ ފުރަތަމަާ މިއަދުާާއެންމެާ ބަޖެޓުތަކ އިާ ޮގސްފަިއވ ާ ހުށަހެޅެމުންދ ،ާ މަޖިލީހަށްާ

ތަފ ތުކަން ބަޖެޓ ާ މިވ ާ އިހުހުށަހެޅިފައިވ ާ ދެމީހުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓުތަްއާާާ ެއއިރުެގާ އަދިާ ސ ސްކުރެވޭނެ.ާ

ާާބައްލަވ ފަިއވ ާއެހެންާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެކަންާވަޒަންކުރުއްވޭނެ.ާއ ދެ،ާއޭރުާއޮތްާޤ ނޫނުއަސ  އ އިާމިހ ރުާސީ

ަގއިާހިނަގމުންދ ާވަރަށްާބޮޑުތަންާތަފ ތު.ާއޭރުާރ ްއޖޭަގއިާއޮތްާޙަޤީޤަތ އިާިމއަދުާރ އްޖޭާާމިއޮތްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ 

އެހެންކަމަށްވުމ ާާޙަޤީޤަތްތަކ  ތަފ ތު.ާ އެހ މެާ ނަންތަކ ިއ،ާާާވެސްާ މިނިސްޓްރީތަކެްއެގާ ހަމައެކަނިާ އޭރުާ އެކީަގއިާ

ދިޔައީ.ާާާކ ިއ،ާހިސ ބުެގާއަދަދުތަކަކ އިާހިމެނިެގންވ ާބަޖެޓުތަކެއްާއަޅުަގނޑުމެންާދެކެމުންޑިޕ ޓްމަންޓްތަކެްއެގާނަންތަ

ދެކެމުން އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހުންާ ދުވަސްކޮޅެއްާ ތަރައްޤީެގާާާާއޭެގާ އިތުރަށްާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ދެންނެވިާ މިާ ދިޔައީާ

ތަފްސީ އެާ ދެވިެގންާ ތަފްސީލުތަކެއްާ ދަށުަގއިާ ޢުނުވ ނުެގާ މިާ ކަރުދ ހުެގާާމަޝްރޫޢުތައްާ ބަޖެޓުާ ެއީއވެސްާ ލުތަްއާ

ހުށަހެޅެމުންާ ހިމެނިެގންާ ޮގތުަގއިާ ހުށަާާބައެްއެގާ ކުރިމައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ބަޖެޓުތަކެއް.ާ ހެޅިފަިއާާދިޔަާ

ވެސްާައދިާތަފ ތުާއުސޫލަކުންާމަޢުލޫމ ތުތައްާހިމެނިފައިވ ާބަޖެޓެއް.ާއ ދެ،ާމީަގއިާސަރުކ ރުެގާާާާމިއޮތްާބަޖެޓަކީާއެއ 

އިތުރަށްާސަރުކ ރުންާހިންަގވ ާސިޔ ސަތުތަކ އިާއެާސިޔ ސަތުތައްާހިންެގވުމުަގިއާާސްތަކުެގާޚަރަދުތަކ އިާއަދިާއޭގެާއޮފީ

ބެހޭާމަޢުލޫމ ތުތައްާހިމެނިފައިާއެބަހުރި.ާބަޖެޓުާހުށަހަޅުއްވަމުންާބަޖެޓާުާކ އިާމިކަންކަމ ާާއަމ ޒުކުރުއްވ ފައިވ ާޚަރަދުތަ

މިނި ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިހުށަހެޅުއްވިާ ފަދައިންާ އިޝ ރ ތްކުރެްއިވާ އެންޑުާާސްޓަރުާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ ާާމިނިސްޓްރީާ

ބަޖެޓ  ިމނިސްޓަރުެގާ ހުންނެވިާ ކުރިންާ މިނިސްޓްރީެގާ އެާ ޝ އިޢުކޮށްފަިއވ ާ ވެބްސައިޓުަގއިާ ބެހޭާާާޓްރެޜަރީެގާ

ވިދ ޅުވެފައި ފަާާސްޕީޗުަގއިާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ލިޔުމުންާ މިާ އަދިާ ފަދައިންާ ެގންނެވޭތޯާވ ާ ދައިންާ

މަސައްކަތްކުރައްވ ފައިާމިއޮތީާޕްރޮްގރ މްާބަޖެޓެއް.ާއ ދެ،ާެމދުރ ސްތ ެގާޕްރޮްގރ މްާބަޖެޓަކަށްާއަމ ޒުކުރަްއވަިއެގންާާ

ބަލައިަގންނަންވ ނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސަްއކަތްާ ކުރައްވ ފައިވ ާ އެކަމަށްޓަކައިާ ިމއޮތީ.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބަޖެޓުާ މިާ
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ކުރިއެރު އެހެންނަމަވެސް،އަންނަާ ޤަބޫލުކުރަންވ ނެ.ާ ތެދުހިތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ލ ނީާާާާންާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ

ދ  ބަޖެޓަކަށްާ މަސަްއކަތްޕްރޮްގރ މްާ އިތުރުާ އަދިާ މިނިސްޓަާާކުރަްއވަންޖެހޭއިރުަގއިާ ެވވަޑައިެގންފަިއވ ާާކަމަށްާ ރުާ

ބަޖެޓެއްާާއިޢުތިރ ފު ޕްރޮްގރ މްާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަމޭ.ާ ވަާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޕްރޮްގރ މެްއެގާކަމަށްާ އެާ ނީވިްއޔ ާ

ާާބޭސްލައިނަކ އިާއެާަގސްތު 2ާާާާކުރެވޭާއަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާނުވަތަ އަހަރ3ާާާާުއަހަރުާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާނުވަތަ

ޕްރޮްގރ  އެާ މިންވަރަކ ިއ،ާ ހ ސިލުކުރައްވ ނޭާ ތެރޭަގއިާ ނިމޭދުވަހުެގާ މިންވަރެްއާާާާމްާ ހ ސިލުވ ނޭާ އެއިންާ އިރުަގއިާ

ާމަތިންާއޭަގއިާެއކުލެިވެގންވ ންޖެހޭާސިފަާާާޮގތަކަށްާއޮތުންާެއއީާޕްރޮްގރ މްާބަޖެޓުެގާއ ދަކ ދަާނިޔ ކުރ ާޮގތުެގާާއެނޭގ

ޮގތަކަށްާާާާކަމަށްާމިއީ.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާމިފަދަާާއެއް.ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާއެާމިސްރ ބަށްާފައްޓަވ ފަިއވ ާދަތުރެއް

އެކީަގއިާައޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާދައުލަތުެގާބަޖެޓަކީ،ާރައްޔިތުންެގާާވ ތީ.ާއެއާ ާާބަޖެޓުާހުށަހަޅުއްވ ފައި

މަޖިލީހުނާްާ ރައްޔިތުންެގާ އ ިއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބަޖެޓަކީާ ދައުލަތުެގާ ހުށަހެޅޭާ ކުރިމައްޗަށްާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ

ޤ ނޫނުތަކ  ތަންފީޛުކުރަމުންފ ސްކޮށްފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ އަދިާ ހ މަާާިއާ އެއިންާ ސިޔ ސަތުތައްާ ވެެގންދ ާާެގންދ ާ

ދީާއަކީާއިޖުތިމ ޢީ،ާއިޤުތިޞ ާާކުރ ާެއއްޗެކޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުެގާޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއޗެކޭ.ާއެާރިފްލެކްޓު

ވެފަ ެގނެސްދިނުމަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ވެޙައްޤުތަކެްއާ ވަޢުދެއް.ާ އޮންނަާ ާާއިާ ކޮންެމާރިކަމ  ހަވ ލުވެަވޑަިއަގންނަވ ާ

ދ ާއެކީަގިއ.ާާއ އިާއަހުާާސަރުކ ރަކުންާވެސްާވެރިކަމ ާހަވ ލުެވވަޑައިަގންނަވަނީާއެާަވޢުދުާފުރިހަމަކޮށްދިނުމުެގާހުވަ

އިާާއެހެންކަމަށްވުމ  ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިއަދުެގާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ހުށަހެޅުއްވީމަާ ބަޖެޓުާ ންާއެކީަގއިާ

އިޤުތިޞ ރައް އިޖުތިމ ޢީ،ާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާޔިތުންެގާ ބަޖެޓުންާ އެާ ވަޢުދުާ ވެފައިވ ާ ެގނެސްދިނުމަށްާ ޙައްޤުތައްާ ދީާ

އަޅަމުންދަނީ މިސްރ ބަށްާ އެާ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯާ ކޮންކޮންާ ބަޖެޓުންާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާާާ.ފުރިހަމަވެެގންދަނީ.ާ އެއީާ

އެހެންވީ ކަމެއް.ާ ބަލަންޖެހޭާ މަންދޫބުންާ ެއާާރައްޔިތުންެގާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޢުލޫމ ތުާ ބަޖެޓުަގިއވ ާ މ ،ާ

ހ ސިލުވެފައި މިންވަރަކަށްކަމ ާާމަުގސަދުާ ކިހ ާ އެބަޖެހޭ.ާާާާވަނީާ ލިބެންާ ޔަޤީންކަމެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދޭތެރަޭގއިާ

ބަޖެޓުގައި ދިރ ސ ކޮށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ބަޖެޓުގައިވ ާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ އިރުާ ިމާމިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ފިޔަވަޅު ރ ްއވަވ ފައިވ ާ އަޅުްއވ ފަިއވ ،ާ ހ ސިލުކުރުމަށްާ ކަންތައްތައްާ ޕްރޮްގރ މުދެންނެވިާ ެގންނަވ ފަިއވ ާ ތަްއާާތަކ އިާ

ބު ވަރަށްާ ކުރުމަކީާ މިކަންކަންާ ހަމައެއ ބަލ ާ އަދިާ މަސައްކަތެކޭ.ާ މަޢުލޫމ ތުތައްާރަާ ފަންނީާ ވަރަށްާ އެކީަގއިާ

ެގާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުރުމަށްާާވެސްާޖެހޭާމަސައްކަތެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާާާނީޮގތެްއަގިއާކުރަންބޭނުންކޮށްެގންާވަރަށްާފަން

ކުރައްވ ފައި.ާއެކޮމިޓީެގާމަސައްކަތުެގާތެރޭަގއިާމިދެންނެވިާކަންކަންާާހުންާވަނީާކޮމިޓީާއެއްާޢައްޔަންމިހ ރުާމިާމަޖިލީާ

އްަގއިާހިމެނޭާކަންތައްތައްާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާބަޖެޓ ާބެލިެގންާއެާބެއްލެވިާބެއްލެވުުމެގާމައްޗަށްާހުށަހަޅުްއވ ާރިޕޯޓެ

ކަންތައްތަކުެގާމައްޗަށްާވަރަށްާާާާއިސިއްޔަތުންާކަންތައްތައްާނިންމުމުަގއިާއެހަޮގތުންާރައްޔިތުންެގާމަންދޫބެއްެގާާާާބެހޭ

ހެޅުނީމަާއަޅުަގނޑުމެންާާބޮޑަށްާބަރޯސ ވ ންޖެހޭާކަންތަްއތަކެއްާކަުމަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއ ދެ،ާބަޖެޓެއްާހުށަ

ފަޤީރުކަންާ ކުރުމަށ އިާ ކުޑަާ ފަޤީރުކަންާ ތެރޭަގިއވ ާ ރައްޔިތުންެގާ ޤައުުމެގާ ޤައުމުަގއިވ ާ އެބަޖެޓުންާ އެބަޖެހޭާ ބަލަންާ
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ހިމަނުއްވ ފައި ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ފަޤީރުކަނާްާާާނައްތ ލުމަށްާ އަދިާ ނައްތ ލުމަށްާ ފަޤީރުކަންާ އ ދެ،ާ ަވނީ.ާ

އަ ރައްކ ކުޑަކުރުމަށްާ އިޖުތިމ ޢީާ ތެރޭަގއިާ ފިޔަަވޅުތަކުެގާ ޤ އިމުޅުްއވ ާ މިންަގނޑުތައްާ ކުރެްއވުމ ިއާާތެރިކަމުެގާ

ފޯާ އެހީތެރިކަންާ ޤ އިމުއިޖުތިމ ޢީާ މިންަގނޑުތައްާ ބަލަާރުކުރުމުެގާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހިމެނިެގންވޭ.ާ އިލިާކުރުންާ

އެހީބަލައި އިޖުތިމ ޢީާ ފ ހަަގކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޕްރޮްގރ މުލުމުަގއިާ ފޯރުކުރުމުެގާ ހިމަނުއްވ ފައިވ ާާތެރިކަންާ ތައްާ

ނެތްާ ހިމަނުްއވ ފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ ބައިތައްާ ރައްކ ތެރިކަުމެގާ އިޖުތިމ ޢީާ ވަރަކަށްާ އަޅ ލެވޭާ މިންަގނޑުންާ ާާމިންވަރ އިާ

ދެންނެވިކަމުަގއި އެހެންާ އ ދެ،ާ ފަންނީާާކަމަށް.ާ މިކަމ ާާވިޔަސްާ ބޭފުޅުންާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާ ޮގތުނާްާާާބެހޭާާޮގތުންާ

ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެންާ ރަޢުޔުތައްާ މިދަންނަވ ލާީާާާެގންނަވ ފަިއވ ާ މިހެންާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ބުރަވ ންޖެހޭނެ.ާ ބޮޑަށްާ

އަދިާާ އެހީާއ އިާ ބަފައިންނަށްާދެއްވ ާ އެކަނިާމައިންާނުވަތަާއެކަނިާ ދޭާއެހީާއ އިާ މީހުންނަށްާ މުސްކުޅިާއުމުރުެގާ

މިޒ ތުެގާއެހީތައްާއިޖުތި ދިޔަކަމުަގއިާމިނޫންާވެސްާ ފެންނަމުންާ ތެރެއިންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދ އިރ ެގާ ާާމ ޢީާއެހީެގާ

މި ކަންތަކ ިއާ އިންޝިއުރެންސްެގާ ސޯޝަލްާ އަދިާ ވަރުަގދަކުރުމ އިާ މ ރކެޓްާ ލޭބަރާ އިޖުތިމ ޢީާާާވިޔަސްާ ޒ ތުންާ

ާާ ކަންތައްތަކ އި މިދެންނެވިާ ކަންތައްތަކަށްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ ދ އިރ ެގާ ފިޔަވަޅުތަކެްއާާއެރައްކ ތެރިކަުމެގާ ްއވަރުެގާ

ދެްއކެިވާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާފަދަިއންާާާާެގާތެރެއިންާފެންނަންާނެތީމަ.ާއ ދެ،ާއެީއާައޅުަގނޑުެގާކުރިންާވ ހަކަފުޅުާބަޖެޓު

ވ ތީާވެފަިއވ ާޮގތެއްާކަމަށްާާާާކަންކަމ ާބެހޭާތަފްސީލުތައްާެގންނެވުމުަގއިާހިސ ބެއްެގާއުނިކަމެއްާމީަގއިާހިމެނިެގން

ބަލައިާވެ ހަމައެއާ ސްާ ަމއިަގނޑުާާަގނެވިދ ނެ.ާ އިޤުތިޞ ދުެގާ ރ އްޖޭެގާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެކީަގއިާ

އިޤުތިޞ ދީާ ކުރުމުެގާ ވަރުަގދަާ އިޤުތިޞ ދުތައްާ ައދިާ ދެމެހެއްޓުމަށ އިާ ކަންމަތީަގއިާ ހަރުދަނ ާ އަސ ސްތައްާ

ފިޔަވަާ އަޅުއްވ ފައިވ ާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރަުމންާ ވަރުަގދަާ ދިރ އަސ ސްތަްއާ ބަޖެޓުާ ެވސްާ ދޭތެރޭަގއިާ ރ ާާކުސ ޅުތަކ ިއާ

ބަޖެ އެާ މަޢުފަރ ތްތަކުންާ ބެހޭާ ފަންނީާޓ ާ ލިބިެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނ ޮގތެާާލޫމ ތުާ ބަލައިާ ފަންނާީާާާްއަގިއާ ހަމައަށްާ

ެއއްޗެއްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ ާާރަޢުޔެއްާހުށަހަޅުްއވައިާދެއްުވމަކީާކޮންމެހެންާބޭނުންާކަމެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާ

ބެހޭާާޕަބްލިކު ޕ ރޓްނަރޝިޕ ާ ބެހޭާާޕްރައިވެޓްާ ބަޖެޓ ާ ވެސްާ ދުވަހުާ ކުރީާ ވ ހަކަިއަގިއާާާޮގތުން.ާ ދެއްކިާ ޮގތުންާ

އެކަނިާާ ބަޖެޓުންާ ދައުލަތުެގާ ޕްރޮްގރ މަށްާ އިންވެސްޓްމެންޓްާ ސެކްޓަރާ ޕަބްލިކްާ ފ ހަަގކޮށްލިންާ އަޅުަގނޑުާ

ރޝިޕްެގާއުސޫލުންާކަންތައްތަްއާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާޮގތަށްާޕްރައިވެޓްާޕަބްލިކްާޕ ރޓްނ ާާޚަރަދުކޮށްެގންާނޫން

ވަނީާހަމާަާާާބުދޭންވެއްޖެާކަމެކޭ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންއްޖެާކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާތަރުހީކުރަންވެ

ތަކުރ ރުކޮށްލުމ  ވ ހަކަާ ދޫކޮށްލައްވ ފައިާާމިދެންނެވިާ ދަށަށްާ ޕީ.ޕީ.ޕީެގާ މިާ ޕްރޮްގރ ާާއެކީަގއިާ ތެރޭަގިއާާވ ާ މްތަކުެގާ

ވަނ19ާާާަ.ާއ ދެ،ާބަޖެޓްާފޮތުެގާާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާވަރަށްާބޮޑެތިާއަސ ސީާކަންތައްތަކެއްާހިމެނިެގންާއެބަވޭ

އްާޕީ.ޕީ.ޕީެގާުއސޫލުންާމިާވިްއޔ ާމިހ ރުާހިނަގމުންދ ާމަޝްރޫޢުތަާާާވަނާާާއަށްާނަޒަރުހިންގ ލަްއވައިފިާކަމަށްސަފުހ 

ާާސުރުޚީ ނަެގ ފެނ އިާ އެބަހުރިާ ތެރޭަގިއާ ކަންތައްތަކުެގާ ލިޔުްއވ ފައިވ ާ ނިޒ މުދަށުަގއިާ ކުރުންާާޤ އިމުާާރުދަމ ެގާ

މި ހިންގ ާާާދޫކޮށްލައްވ ފައިާ ކުންފުނިތަކުންާ އ ދެ،ާ ކުންފުނިތަކަކަށް.ާ ކޮންމެެވސްާ ދަށުންާ ޕީ.ޕީ.ޕީެގާ ވަނީާ
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ފ ސްކޮށް ބޯޑުންާ ޑިރެކްޓަރުންެގާ އެކުންފުނިތަކުެގާ އެކަންތައްތަކަކީާ ކަންތައްތަކެްއާާާާެގންާ ހިންގ ާ ކުންފުނިތަކުންާ

ހިމެނޭާާާކަމުަގއިާ ތެރޭަގިއާ ޙައްޤުތަކުެގާ އަސ ސީާ ކަށަވަރުކޮށްދޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ ވީނަަމވެސްާ

ޙަްއޤުތަކެ އިޖުތިމ ޢީާ ކުންފުނިތަކ އިޤުތިޞ ދީ،ާ އަދ ކޮށްދިނުންާ އެކުންފުނިތަކުންާާާާހަވ ލުކޮށްފައިާާއްާ ވ ިއރުަގއިާ

ދ އިރ ތަކެއްަގއިއެ ކޮންކޮންާ މުއްދަތަކ އިާ ކުރެވޭނެާ ެއާ ޮގތަކ ިއާ ަގސްތުކުރަްއވ ާ ކުރަންާ ކޮންާާާާ، ކަންތައްތައްާ

އެ ކަމ އިާ ކޮންއިރަކުާ އިނެގންވ ނެާާާާކޮންރަށެއްަގއިާ މަންދޫބުންނަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ މިއީާ ކުރެޭވނީާ ކަންތައްތައްާ

އަ ކަމަށްާ ހަމަގައިކަންތައްތަކެއްާ ދަންނަވަން.ާ އެާޅުަގނޑުާ ެއކަންާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާާުމވެސްާ ބޭނުން.ާ ނެގންާ

ށުަގއިާފެނ އިާނަރުދަމ ެގާާަގިއާދީފައިވ ާތަފްސީލުަގއިާަމތިއުތުރުާޕްރޮވިންސްެގާރަށްރަާސަފުހާ ާާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވި

ނޑުާމިާހިމެނޭާމިއޮތީާލިޔުްއވ ފައި.ާައޅުަގާާވ ކަމަށްާާހަވ ލުކުރަްއވ ފައިއަޕަރާނޯތުާޔޫޓިލިޓީޒްއ ާާކުރުންާާނިޒ މުާޤ އިމު

ާާ މިދެންނެވިާކުންފުނީެގާހަވ ލުކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތުެގ5ާާާާދ އިރ ާއަޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ެގ ރަށްާހިމެނެނީާ

ެއހެންކަމަށްވުމ  އ ދެ،ާ ތެރޭގައި.ާ ޕީ.ޕީާ.ާާދ އިރ ެގާ ޕްރޮްގރ މުއެކީަގއިާ ހިންގ ާ މިާ ދަށުންާ އަޅުޕީެގާ ަގނޑުާާތައްާ

އެކީަގ ތަފްސީލުތަކ ާ އެމިދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިންުގއިާ ޕްރޮްގރ މްތައްާ އެާ އަދިާ ބޭނުންވޭ.ާ މުަގިއާާނެގންާ

ޮގތްާމިވެސްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާވަރަށާްާާާއޮތްންފުޅ އިާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުާާެގންުގޅުްއވ ާވިސްނުސަރުކ ރުންާާ

ރުހުރަނަގޅަށްާސ  މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ލިބިފައިވ ާާސިޔ ސަތުފުވެާ އެއަށްާ އުސޫލުތަކެާންާ ކަމުަގިއާާތަކަކ ިއާ އްާ

އެކީަގއިާނިންމެމުންާެގންދިއުމަށްާކޮންމެހެންާބޭނުންާކަމެއް.ާއ ދެ،ާޕަބްލިކްާާާތައްާކ ިމޔ ބުކަމ ވުމަކީާއެާޕްރޮްގރ މު

ސަބަބެއް އެއްާ ދޫކޮށްލ ާ މިާ ކަންތައްތައްާ އުސޫލަށްާ ޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާ ވިސްނެނީާާާާޕްރައިވެޓްާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ

ާާ ޕްރަިއވެޓްާާކެޕިޓަލް. ބަދަލުަގއިާ ހޭދަކުރުމެުގާ ކެޕިޓަލްާ ެއކަންކަމަށްާ ނަގައިެގންާ ބަޖެޓުންާ ސަރުކ ރުެގާ ކެޕިޓަލްާ

ވ ާހުނަރ އާިާކުރުމަށްާބޭނުންކީަގއިާއެކަންތައްތައްާތަންފީޛުއެޓަލްާެގނައުން.ާއަދިާހަމަާއެއާ ފަރ ތްތަކުންާއެއަށްާކެޕި

ވިއްޔ ާޕަބްލިކްާާާާވަނީާާފަރ ތްތަކުންާެގނައުން.ާއެހެންކަމަށްާާއްާއެކުރުމަށްާބޭނުންވ ާވަސީލަތްތައެކަންކަންާތަމްސީލު

އެސެޓް،ާާ ޕްރައިވެޓްާޕ ރޓްނަރޝިޕަށްާސަރުކ ރުންާދެއްވ ާ ޕްބަލިކްާ އެާ ހައްދަވ ފައިާ ޕްރައިވެޓްާޕ ރޓްނަރޝިޕެއްާ

އެ ކިހ ާ ޮއތީާ ހޯދެންާ ސަރުކ ރަށްާ އެސެޓަކުންާ އެާ ތެރޭަގއިާ މުއްދަތުެގާ ދެއްވ ާ އެާ ައގ އިާ ކަމ ިއާާއެސެޓްެގާ ްއޗެއްާ

އެދޫކޮށްލެވެނީާހަމަާއަުގަގިއތޯާާާާ،މިދެންނެވިާއުސޫލުންާދޫކޮށްލީމ ާނަހަމަާއަގެއްަގއިތޯާއެާދޫކޮށްލެވެނީާނުއަެގްއަގއިތޯާ

ދޫކޮށްލެވެނީާމިކަންާރަްއޔިތުންެގާމަންދޫބުންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅަށްާޮއޅުންފިލަންާއެބަޖެހޭ.ާއޮޅުންފިލުްއވައިާދެއްަވންާާ

ާާއެބަޖެހޭ.ާއޭރު ެގާމަްއޗަށްާރައްޔިތުންެގާއިތުބ ރުާެވސްާބޮޑުެވެގންދ ނީ.ާއަދިާާޕަބްލިކްާޕްރައިވެޓްާޕ ރޓްނަރޝިޕުާން

ލިބެމުން މައްޗަށްާ ޭއެގާ ވެސްާ ތ އީދުާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ެއއްޗެްއާާާާރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދ ނީ.ާ

ފައިވ ާައސ ސީާއަމ ޒުތަކުެގާތެރޭަގއިާހިމެނިެގންާއެބަޭވާާދަންނަވ ލ ނީާމީަގއިާއަމ ޒުކުރައްވ ފައިާމިާބަޖެޓްާއަމ ޒުކޮށް

ބަލ އިރުަގިއާާ މަސަްއކަތްތަކަށްާ ކުރެވޭާ ައުގތިރިކުރުމަށްޓަކައިާ ދިރިއުޅުމުެގާ ައުގތިރިކުރުން.ާ ދިރިއުޅުމުެގާ

މިއެއްޗިއްސަށް ޑިއުޓީާ އިމްޕޯޓްާ ދައްކަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޓެކްސް،ާ ނެޭގާ އަތުންާ ވަނީާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ



59 

 

ހިނެއްކަންާބަޖެޓުންާދައްކ ފައިވ ާޮގތެްއެގާވ ހަކަާވެސްާދަންނަވަންާއެބަޖެހޭ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަންާއޮތީާކި

މިއަންނަާއަހަރުާވިޔަފ ރީެގާފައިދ ާއިންާޓެކްސްާނަންަގވ ނެާކަމަށް.ާހަމަެއއ ިއާއެކީަގއިާމިއަންނަާއަހަރުާއިމްޕޯޓްާ

އިމްޕޯ ކަމަށް.ާ މައްޗަށްދ ނެާ ވެސްާ މައްޗަށްޑިއުޓީާ ޑިއުޓީާ ސަބަބެއްާާޓްާ ެއްއާާާާދ ާ މަިއަގނޑުާ ވިދ ޅުވަނީާ ކަމަށްާ

އެކަމ ާބެހޭާޮގތުންާއިމްޕޯޓްާޑިއުޓީާާ،  ތިާރ އްޖެާެގންނ ނެއޭާއެހެންވީމ ރިސޯޓްާހެދުމަށްާއިތުރުާއެްއޗ11ާާެސަބަބަކީާާ

ާާާާއިތުރުެވެގން ދަނީއޭ. އިތުރުވެެގންާ ޑިއުޓީާ އިމްޕޯޓްާ ުގޅިެގންާ ެއކަމ ާ ބޭނުންވަނީާދަނީއޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ޮގތެްއާާިވްއޔ ާއެއާ ާާވަނީާާވިޔަފ ރީެގާފައިދ ާއިންާޓެކްސްާނަގ ާކަމުގައި އެކުއެކީަގއިާއިމްޕޯޓްާޑިއުޓީާމަދުކުރެވޭނެާ

ރައްޔިތުންނަށް ބުރަދަންާ ޑިއުޓީެގާ އެއާ ާާއިމްޕޯޓްާ ހަމަާ ޮގތެއްާ އެހެންނޫންާލުިއކުރެވޭނެާ އަންނަންވ ނޭ.ާ ާާއެކުއެކީަގިއާ

ވިްއޔ ާދިރިުއޅުމުެގާައުގާނުވަތަާމުދަލުެގާައުގާތިރިއަށްާެގންނ ނެާޮގތެްއާެއއީާވަރަށްާދަތިާޮގތެކޭ.ާާާާވަނީާާށްކަމަ

މިކަހަލަތި އެހެންވީމ ،ާ އަންނ ނެތޯއޭ.ާ ތަރިއަށްާ ކަންކަމުެގާ ާާާ ބަޖެޓު ޔަޤީންާ އަޅުަގނޑުާ ދިރ ސ ކުރަްއވ ާާފްސީލުާ

ާބެހޭާާށްާެގނެސްދެއްވ ނެ.ާެއއީާބަޖެޓ ހަމައަާާވ ބުާއަޅުަގނޑުމެންނ ކަމުެގާޖަބޭފުޅުންާމިކަންާާކޮމިޓީންާބައްލަވ ފައިާއެ

ާާ މަންދޫބުންެގ ރައްޔިތުންެގާ ނިންމުމުަގިއާ ޮގތެއްާ ވިސްނަންހަޮގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާާއިސިްއޔަތުންާ ޖެހޭާ

ައުގ ބޭނުންާާދިރިއުޅުމުެގާ ޓެާާވަނީާާކަމަށްާާތިރިކުރަންާ ރައްޔިތުންާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގިއާާވިއްޔ ާ ކްސްެގާ

ާާ ާކޮށްލަންާބޭނުންާވެސްާފ ހަާާެވސްާރޭވެން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާާމީހުންނަށްާލުއިވ ނެާޮގތަކަށްާާއެދައްކަންޖެހޭާއެްއޗެއް

ާާ މިއަހަރު އަހަރ2011ާާުވަނީާ ހިންުގާާެގވަނަާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ތެރެައށްާާތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ންާ

ާާތަޢ  ރަފުވެެގންާދ އިރުަގއިާއަތޮޅުާާންާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއަށްާތަޢ ުއސޫލުންާހިންުގރަފުވެެގންާއެބަދެއޭ.ާލ މަރުކަޒީ

ާކައުންސިލްތަކ އިާރަށުާކައުންސިލްތަށްާއުފެދިެގންާދ އިރުަގއިާއެރަށުާކައުންސިލްތަކ ިއާައތޮޅުާކައުންސިލްތަކަށްާމިާ

ދެްއވ ނީ.ާއެޓުންާކޮންާއުސޫލަކުންާކިހިނެއްބަޖެ ފަިއސ ެގާވަސީލަތްތައްާނުލިބޭާާވަސީލަާާތޯއޭާަވސީލަތްތައްާ ތްތައްާ

ހިާާވަނީާާކަމަށް ފުރިހަމައަކަށްާ ކިހ ާ ކައުންސިލްތަކަކީާ އަތޮޅުާ ކައުންސިލްތަކ އިާ ރަށުާ އެާ ކިހ ާާާާ، ގ ނިވއްޔ ާ

ސ ސްތަކަށްާޢަމަލީާސިފަާެގނެސްދެޭވާހ ާރަނަގޅަކަށްާރައްޔިތުންެގާއިހުކިާާ،ރަނަގޅަކަށްާރައްޔިތުންެގާހ ލުާބެއްލެވޭާ

ކައު ައތޮޅުާ ކައުންސިލްތަކ އިާ ރަށުާ ެއާ ނުވަތަާ މިނިސްޓްރީބަޔަކަށްވ ނެތޯއޭ.ާ އޮންނ ނީާ ތަކުންނ ިއާންސިލްތައްާ

ވިދ ޅުވިާ އެހެންާާކަމެއްާާޑިޕ ރޓްމެންޓްތަކުންާ އ ދެ،ާ ޮގތަށްތޯއޭ.ާ ބައެްއެގާ ކަމަށްާާކޮށްލ ާ ިވއްޔ ާާާާވަނީާާޮއެވއްޖެާ

ކައުންސިލްތަ ރަށުާ ނުކުރެވޭާ ޤަބޫލެއްާ ނަތީޖ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެކަށީެގންވ ާ ކައުންސިލްތަކުންާ އަތޮޅުާ އެްއާާާާކ ިއާ

ާާޮގތެއްާއެާބަދަލުާއެކަންާއޮތް،  ކުރެިވދ ނެާކަމަކަށް.ާއެހެންވީމ ަގއިާމަސަްއކަތްނތަންތ ާާކުރެވިދ ނެާޮގތަކަށްާއެހ ސިލު

އަ ބަޖެޓ ވެސްާ އ ދެ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ އޮޅުންފިލަންާ ވ ހަކަާާބެހޭާާޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާާާދެއްކުމުގައިޮގތުންާ ައޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުާ އޮތީާ މަަގމުންާާާކުރިންާާެގދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަދައްކ ފަިއވ ާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަފުޅުާ ވެސްާ

ާާާާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާއޮތީ.ާއ ދެ،ާެއއީާއަޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ާއެ ރަށްާެއީއ5ާާާދ އިރ ަގއިާހިމެނިެގންވ 

އ އި،  އ އިާާާޮގއިދޫާާ، ކަނޑިތީމ އި ފޭދޫއ ބިލެތް،  ނޫމަރ ާ މިާފަްއސ ިއ،ާ މިރަށްރަށަށްާ ކޮށްދެްއވ ނީާާާ.ާ ބަޖެޓުންާ
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އެްއޮގތަކަށް ހަމަާ ާާާާކޮންކަންތަކެްއކަންާ ދަންނަވ ލަންވެސް ހިތ މައ އެކީަގއިާ ނެތް.ާ ާާއިނޭގކަށެއްާ ަވނ2009ާާާާަޖެހެނީ

ވަނަާއަހަރުާވެސްާދިޔަީއ2010ާާާާރެކޭ.ާާވަނީާަވރަށްާކުޑަާމިންވަާާރަށްރަށަށްާބަޖެޓުންާކޮށްދެއްވިފައިާާވެސްާމިާާއަހަރު

ާާާާއެ އ2011ާާެޮގތަށޭ. ދައްކަނީާ ވެސްާ ައހަރުާ ރ އްޖޭގެާާާވަނަާ އ ދެ،ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާާާ،ޮގތަށޭ.ާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ

ނަށްާލިބެންވ ާޙައްޤުތަްއާާމީހުންާާމެދުަގިއާތަފ ތުނުކުރުން.ާއެބައިވަނަާމ އްދ ަގއިާރަްއޔިތުންެގ17ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މީހުންނަށްާލިބިދިނުން.ާމިއީާކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވ ާކަމަކަށްާާާާމީހުންެގާސިޔ ސީާފިކުރަކަށްާބެލުމެއްާނެތިާއެބައިާާާއެބައި

ާާރަށުަގއިާވޭތ5ާާާުާާެގަގނޑުާމިާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ އެކީާދަންނަވަންޖެހެނީާއަޅުާާއިރުަގއިާހިތ މައ ވ  އަހަރ2ާާާާުވެދިޔަ

ެއއްާނެތޭ.ާާާާމިތ ނަގއިާވ ހަކަދެއްކުންާެއކަށީެގންވ ާެއއްެވސްާކަމެއްާވެފަާާ،ތެރޭަގއިާެއކަމެްއެގާނަންާަގނެާާދުވަހުެގ

ސްާވެދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެފަދަާއިއްތިފ ުގތައްާކުރިއަށްާއޮތްތ ނަގިއާާކަމަށްާވެާާއެއީާިއއްތިފ ުގންާދިމ ވިާކަމެއް

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާއަދިާއެކަންާރަނަގޅުކޮށްދެއްވުމަށްާސަރުކ ރަށްާާާާވެެގންާނުވ ނެ،ާދިމ ެވެގންާނުވ ނެ

އަކީާފަހަކަށާްާާާނޭާނޫމަރ .ާނޫމަރ އަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުާމިާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ އެްއެގާތެރޭަގއިާހިމެ

ާާމެންބަރުންެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާވަރަށްާިގނަާބައެއްާާދެއްކެވިާާާާއައިސްާމިާމަޖިލީހުަގިއާމިދިޔަާދެތިންާދުވަހަކުާވ ހަކަފުޅުާ

ާާ މީހުންާދިރިއުޅެމުނ447ާާާްއިންާތަކުރ ރުވަމުންާއެާރަށެްއެގާނަންާއައިސްފައިވ ާރަށެްއާއެއީ.ާއ ދެ،ާއެާރަށުަގއި

ެއކަުމެގާާއްލުނުވެާވެފަިއވ ާދިުގާމުއްދަތ ިއާާހަަގއިާެއާރަށަށްާއަރ ާފޭބުމުެގާދަތިކަންާއޮތްޮގތ ިއާއެާމައްސަލަާާދ އިރު

އްމަލުކުރަމުންާެގންދ ާވޭނ އިާކެކުޅުމުެގާވ ހަކަާއެާމެންބަރުންާެވސްާދައްކަވ .ާއަޅުަގނޑުާާސަބަބުންާރައްޔިތުންާތަހަ

ދެއްކި ވެސްާ އަހަރުާ މިދިޔަާ ވ ހަކަާ އެާ މުނ ސަބަތުގައިވެސްާ ުގޅޭާ އެންމެާ އެކަމ ާ ވެސްާ މިއަހަރުާ އަޅުަގނޑުާާން.ާ ާ

އެބައި މުސްތަޤުާާމިދަންނަވަނީާ ސަރުކ މީހުންނަށްާ އެބައިާބަލެއްާ ހޯއްދަވައިދެއްވ ށޭ.ާ ދިވެހިާާާރުންާ ވެސްާ މީހުންނަކީާ

ނަށްާންމީހުާާާއެބައިވ ާއެންމެާއަސ ސީާކަމަކީމީހުންެގާދިރިއުޅުންާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާބޭނުންާާރައްޔިތުންނޭ.ާއެ

އެާ ސަބަބުންާ ދިއުމުެގާ ދިުގލައިާ މިހ ާ ނުވެާ ެއކަންާ ހައްލުވުމޭ.ާ މައްސަލަާ ލިބިފައިވ ާާާލަފ ފުރުމުެގާ މީހުންނަށްާ

ނިކަމެތިކަމުންާސަލ މަތްކޮށްދެއްވުމަކީާމިއަދުާސަރުކ ރުެގާޒިންމ އެކޭ.ާހަމަާއެއ އެކީަގއިާހަލ ކުވެާއެތައްާދުވަހެއް،ާާ

ާާތައްާދުވަހެއްާވެފަިއވ ާކަނޑިތީުމެގާބަނދަރުާހެދޭނެސުނ މީަގއިާހަލ ކުވެާއެ ަގިއ2009ާާކަމުެގާއެްއެވސްާއުއްމީދެއް

ާާ ނުލިބޭ، ނުލިބ2010ޭވެސްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑުާާއ2011ާާި،  ަގއިާ ކަމަކަށްާ އިންސ ފެއްާ މިއީކީާ ނުލިބޭ.ާ ެވސްާ ންާ

ހުރިާާާާއުޅަނދުފަހަރުއެތަންތ ނެގާާ،އެތަންތ ެގާބޯޓުފަހަރ އިާާއި،އ ާާތަންތ ނެގާއ ބ ދީާާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާއެާ

ކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެާ ސަރުކ ރުންާ ކަންތައްތައްާ ކޮށްދެއްވަންޖެހޭާ ވެސްާ އެތަންތަނަށްާ ބައްލަވ ފަިއާ ަމއްޗައްާ ާޮގތުެގާ

ާާ،ތިޞ ދީާދޭާއިޤުއްޔިތުންނަށްާކަށަވަރުކޮށްއިންާމިާރަާާވަނަާމ ްއދ 17ާާކަމަށް.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއެީއާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އިޖުތިމ ޢީާޙައްޤުތަކުެގާޔަޤީންކަމ ާޚިލ ފަށްާކުރެވޭާކަމެއް.ާއެއ އެކީަގިއާދެންާހުރިާރަށްރަށުަގއިާވެސްާކުރަންާހުރިާ

ކޮށްދެއްވަންާާ ސަރުކ ރުންާ ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީާ ކުރިެއރުމެއްާ އެކަށީެގންވ ާ ޚިދުމަތްތަކަށްާ ލިބެމުންދ ާ ކަންތައްތަކ އިާ

 .ާާ..ަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާއ ދެ،ކަމުާޖެހޭާކަމެއް
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ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ާާލަތުެގާބަޖެޓ ާބެހ3ަުާޭވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރަްއވ ާދ2011ާާަޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑު

ފޮނަދޫ އަރުވަނީާ ފުރުޞަތެއްާ މިާ ވ ހަކަދެްއކުމަށްޓަކައިާ ޢަބްދުއްރަޙީމްާާާޮގތުންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާޢަބްދު ޢަބްދުާާއަށް.هللا ަގޑިޖެހެންވ އިރަށްާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާ ދަންނަވަން.ާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ވ ހަކަކޮޅުާ ެގާ

ދެންާއަޅުަގނޑުމެންާޖަލްސ ާކުރިއަށްާާކަމަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަކޮޅުާނުނިމޭ ާާދ ާވަުގތަކުންާއެާާާވަންޏާ 

ާބ ކީާބައިާއަރުވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަމުންާމިާފުރުޞަތުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާ:ވ ހަކަދެްއކެވުންهللاާފޮނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

އަންނަާާާާވަނަާއަހަރަށްާދައުލަތުންާލަފ ކުރައްވ ާބަޖެޓ2011ާާުސް.ާއ ދެ،ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީ

ބަ މިާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ހުރީާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އިންތިޒ ރުަގއިާ ަގސްތުދުވަހެއްެގާ ވ ހަކަދައްކ ލަންާ ކޮށްެގން.ާާހުސްަގއިާ

ސްކުރ ާކަހަލަާކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާާއިރުާވެސްާބަހުާާފޮތުެގާއެްއކޮޅުންާއަނެްއކޮޅަށްާބަލަިއލިާާއެހެންނަމަވެސްާބަޖެޓު

ާާާާފ ހަަގ ނުކުރެވުނު. ބަހުާާއެހެންއެއްާ މިޖެހެނީާ ޮއޅުންފިލާ ދަންނަވ ލަންާ ބަޔަކަށްާ އެްއޗެއްާ ޭއެގންާ ކުރެވޭނީާ ާސެއްާ

އެހެންވީމ  އެްއޗަކުން.ާ އޮންނަާ ހިތަ،  ޮގތަކަށްާ ިމާ ބަހުއަޅުަގނޑުާ ކޮންާ ކުރ ނީާ މިއަށްާ ސެއްބ ަވއޭ.ާާށްއަރަނީާ

ދަންނަވ  ބެލިއެހެންނަމަވެސް،ާ ބެޖެޓުާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންާ އަޅުަގާނލަންާ މައިަގނޑުބެލުމުަގއިާ ޮގތެއްަގިއާާާާޑަށްާ

ވެރިކަންކުރަާ މިއަދުާ ޮގތަށްާ ނޭނޭގާ ވ ނުވ ާ ބަޖެޓަކީާ މިާ މިއޮތީާ މަްގސަފ ހަަގކުރެވިފައިާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ދުތަްއާާއްވ ާ

ާާއަކީާއަޅުަގނޑުާމ ނަކުރަނީކީާމުޅިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަކަށްާނޫން.ާއެާާާޭއެގާމ ނަާާ،ހ ސިލުކުރުމަށްާބޭނުންވ ާޮގތަށް

ބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާކަމެްއާާާާބޭފުޅުންނަށްާސަޕޯޓްާއޮތްާތަންތަނަށްާއެާާދުކުރަްއވ ާބޭފުޅުންނަށ އިާއެބޭފުޅުންނަށްާތ އީ

ކު ވަުގތަކުާ އެކުލަވ ލަްއވ ފައިބޭނުންފުޅުވ ާ ޮގތަށްާ ބަޖެޓެއްރެޭވާ މިކަާާވ ާ ދަންނަވ ލަންާ އެހެންާ މާިާާާމަށް.ާ ޖެހުނީާ

ާާެގބަޖެޓު ބަޖެޓު މިާ ކަންކަމަށްާ ެއކިެއކިާ ހުރިކަނޑައަޅުްއވ ފައިާ ހުރިާާާާާ ކުރަންާ ކޮންޮގތަކަށްާ ކީއްކުރަންާ ެއއީާ އިރުާ

ކަމެއްާވެސްާތަފުސީލުކޮށްާއެނެގންާނެތުންާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާބަހަށާްާާާކަންތައްތަކެއް

ާާ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކަނޑިތީމުާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާ ދެންމަެގއިާ ހެއްކެއް.ާ އިތުރުާ މުޙައްމަދާުާލިބޭާ

ކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާާާޖެހޭާމަޖިލީހުންާބަޖެޓެއްާފ ސްކުރަންޙުސެއިނުާވެސްާއެާވިދ ޅުވިާފަދައިންާރައްޔިތުންެގާާ

ައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާވ ހަކަާާާބުނެފައިާއޮންނަ ާާއިރުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެއ ާދޭތެރަޭގއިާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭއިރުާ

ާާ އެކަމެއްާއޮންނަާޮގތެއްާމަޖިލީހުެގާއެާމެންބަރުންނަށާްާާާ، އެްއޗެއްެގާތަފުސީލ ާއެކަމެއްާހިނގ ާޮގތެއްާއެއްާދެްއކޭނީ
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ވަރަށްާއުނދަގޫވ ނެ.ާާ ވ ހަކަދައްކަންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދޭތެރޭަގއިާ އެކަަމކ ާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ ޮއވެެގންހެން.ާ އޮޅުންފިލ ފައިާ

ތަފުސީލ ާއެކީަގއިާދެންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންނަށާްާދިރ ސ ކޮށްާމީެގާޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިާބަޖެޓުާއަ

ދޭތެރޭަގ ބަހުމިއ ާ ދެތެރޭަގިއާާއިާ މިއ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ލިބިއްޖިއްޔ ާ ފުރުޞަތުާ ސްކޮށްލަންާ

ާާވ ހަކަދަްއކ ނެހެން.ާމިސ ލަ ާާާާަގއިާއެބަަވނަާސަފުހ 286ާާކަށްާމިާބަޖެޓުާފޮތުެގ ޔ ާފެނ ިއާާމިލިއަންާރުފ86ާާިޮއވޭ

ނަރުދަމ ެގާޚިދުމަތްާގ އިމުކުރުމަށް.ާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާއެއީާކޮންތ ކުާފެނ އިާނަރުދަމ ެގާޚިދުމަތްާގ އިމުކުރަންާާ

ާާ ޖެހެނީާއަޅުަގނޑަކީާވެސްާހަމަާމިާާާިމލިއަންާރުފިޔ އެއްތޯއޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމ86ާާިމީަގއިާހިމަނ ފައިާއޮތް

ާާ ރަްއޔިތެއް. އިންތިޚ ބުކޮށްެގންާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަްއޔިތުންާ ދ އިރ ެއްއެގާ އެާ ދ އިރ އަކަށްާނިސްބަތްވެެގންާ ވަކިާ ައދިާ

މީހެއް ހުރިާ އައިސްފައިާ ދ އިރ .ާާހައްދުންމަތީާާ.މިތަނަށްާ ާާާާ.ގ ދޫާާ.ފޮނަދޫާާފޮނަދޫާ މި ރަށުެގ3ާާާމ މެންދޫާ

އަހަރު ޮއތްާ ކުރިއަށްާ 2011ާާާާާާ،އ ދެާާ،ތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ ބަޖެޓަށް މިާ އަހަރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާަވނަާ ބަލައިލީމަާ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގ.ާރައްޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާާކަމެއްާާސަރުކ ރުންާކޮށްދޭންާހަމަޖެހިފައިާއޮތީާކޮންކަމެއް

ާާ ދިޔައިމަ ފ ސްވެެގންާ ބަޖެޓްާ ނޫނީާ ވ ހަކަދައްކ އިރުާ ބަޖެޓަށްާ ބަޖެޓުސުވ ލުކުރ ނެާ ރަށްރަށަށްާ ަގިއާތިމަންނަމެނެްގާ

ންމެާއްހޭާކަނޑައެޅިފައިާހުރީ.ާއަޅުަގނޑުމެނަށްާދޭނެާޖަވ ބެއްާނޭނެގ.ާކަނޑައެޅިެގނެއްާނެތް.ާހަމަާއެހެކޮންާކަމެ

ޑިަވލޮޕްމަންޓްާޕްރޮޖެކްޓަކަށް.ާާާއެއްާހައުސިންާާމިލިައންާރުފިޔ 38ާާަގއިާއޮންނ ނެާާޮއވޭާހަމަާމިދެންނެވިާސަފުހ ާާއެބަ

ނެ ތަފުސީލެއްާ ޭއެގާ ޖަހ ލ ފައިާ އަދަދުތަކެއްާ ައޅުަގނޑުާާމިހެންާ ހިތަށްއަރ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރީމަާ މިހެންާ ތިާ

ާާާާއީހަމަގައިމުާެވސްާހިތަށްއަރަނީާމި ފިނޭންސްާށޭާމިއަދުެގާާކުރުވ ހ ދ ހ ާނުރައްކ ތެރިާކަެމއްާރަްއޔިތުންާމަޖިލީހުން

ދައު ނުވަތަާ މިމިނިސްޓްރީންާ އެާާާލަތުންާ ރުހުާއުޅުއްވަނީ.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ބަޖެޓަށްއީާ މިާ މިޮގތަށްާާާާންާ

ާާބޭފުޅުންާބޭނުންފުޅުވ ާޮގތަާާބ އްވ ފައިާހޯދަިއެގންާދެންާއެާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާެއއ ާާށްާމަސައްކަތްކުރަމުންާދ އިރު

ބަޖެޓަކަށްާާ އޮތްާ ފ ސްކޮށްދެއްވ ފައިާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އެއީާ ނުލިބޭނެ.ާ ޖ ަގއެއްާ ބުނ ނެާ އެްއޗެއްާ ދޭތެރޭާ

ޢަމަލުކުރަ އެހެންވީމ ާާއްވަމުންާއެބޭފުޅުންާ އަ،  ެގންދަވ ތީ.ާ ހުރީމަާ ކަންތައްތައްާ މިާ ހިތަށްާމިހެންާ ހަމަާ ޅުަގނޑުާ

ާާ މެންބަރުާޙަމްދޫނާްާާާބަޖެޓުމިއަރަނީ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތަފްސީލުކޮށް،ާއިނުގރައިދޫާ މިއަށްވުރެާ ހުށަހަޅުއްވ ިއރުާ

ކުރެވިާކަނޑައެޅިފައިާއެހެރީާކޮންާާ،ާމިާެއކިއެކިާކަންކަމަށްާބަޖެޓުޙަމީދުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާމިައށްވުރެާތަފްސީލުކޮށް

ކަށްާޚަރަދުކުރަންާހުރިާއެއްޗެއްކަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނެގންާާއަތޮޅަކަށް،ާކޮންާއަތޮޅަކަށް،ާކީއްކުރަން،ާކޮންޮގތަާ

ބޭނުން،ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެސްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދޭން.ާ ވޯޓުާ ބަޖެޓަށްާ ފަސޭހަވ ނޭާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތިްއޔ ާ

ާމިތ ާއިންނ ކަށާްާއަޅުަގނޑުާހަމަާގައިމުވެސްާމިާބަޖެޓަށްާވޯޓުާދޭންާބޭނުން.ާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާބަޖެޓަށްާޯވޓުާނުދީ

ކުރ ާާބޭނުމެއް ކަމެއްާ ައޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑަށްާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ކަމެއްކަންާާާާނޫން.ާ ކޮންާ ކުރެވެނީާ މިާ އިރުާ

އިރުާމީެގާތަފްސީލުތަްއާާާާއެނިގެގންާކުރަންާބޭނުން.ާެއހެންވެެގންާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީާބަޖެޓްާމިތަނަށްާފޮނުއްވިާ

ދޭތެރޭަގއިާވ ހަކަދައްކ ާމިައށްާާާާހަވ ނޭާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއ މަާވަރަށްާފަސޭނަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބިފައިާހުރި
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އަޅު އެހެންމެާ ހަމަާ ހަދަން.ާ ދީާ ާާވޯޓުާ މިދެންނެވީ ސަފުހ 286ާާަގނޑުާ ާާަގވަނަާ ފޮތުެގ ބަޖެޓްާ ވަނ286ާާާަިއ،ާ

ލަްއކަާރުފިޔ .8ާާާާށްޓަކައިާާކުރުމަާޅިވަރުތައްާކުޅެވޭނެާޮގތްާޤ އިމުަގއިާއެބައޮތްާޒޯނުާސެންޓަރުތަކުަގއިާިގނަާކުސަފްހ 

ންޓަރެްއާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާއަތޮޅަކީާވެސްާހަމަާވަރަށްާރ އްޖޭެގާނިސްބަތުންާވަރަށްާބިންާބޮޑުާައތޮޅެއް.ާޒޯންާސެ

ވަނަާއަހަރ2011ާާާުއެްއާނެތް.ާހުރިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންާމިއަންނަާައހަރު،ާާާާކުރެވިފައަދިާމިހ ތަނަށްާޤ އިމު

ޤ އިމްކުރެވޭނެކަންާހައްދުންމަތީެގާާ ސެންޓަރުތަކެއްާ މިކަހަލަާ ރަށެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ ހިސ ބެއްަގއި،ާ ެއއްެވސްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ އޮތީމަާ މިހެންާ ހަމައެކަނިާ އެހެންވ އިރުާ ކަށަވަރުކުރަން.ާ ނޫންކަންާ ނުވަތަާ ކަށަވަރުކުރަންާ

ޤަބޫލެއްާ ވެސްާ ހެާާއެްއޮގތަކަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ިމއީާ ކުރިއެރުމ ިއާާނުކުރެވޭާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޔޮއެދިެގންާ

އެނޭގ ވ ނުވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެހެންނަމަާ ކަމަކަށެއް.ާ ބަޖެޓެްއާ އޮތްާ އެކުލަވ ލ ފައިާ ޮގތަށް،ާާާާތަރައްޤީއަށްޓަކައިާ

ާާ ވެސް ރަްއޔިތުންނަށްާ ތިއްބެވިާ ތިމަންނަމެންެގ2011ާާާއަތޮޅުތަކުަގއިާ އަތޮޅުަގިއ،ާ ތިމަންނަމެންެގާ އަހަރުާ ވަނަާ

އޮޅުންފިލ ރަށުގައި ރަނަގޅަށްާ ކޮންކަމެްއކަންާ ކުރެވޭނީާ ބަޖެޓުާާާ މިާ ހުރީހާޭާޮގތަށްާ ހިމަނ ފައިާ މިކަންކަންާ ަގއިާ

ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާާާާއަޅުަގނޑުާ ދެންނެވިހެންާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ހުރީމަާ ކަމެއްާ އެތައްާ މިފަދަާ ވަނީ.ާ

ބޭނުން އަޅުަގާނާާދަންނަވ ލަންާ ާާވަނީާ ވިސްނުމަކީ އަސްލުާ ބަޖެޓުާޑުެގާ ފ ސްކުރުމުެގާާާާމިާ ބ އްވ ާ އޮތްޮގތަށްާ މިާ

ާާ ފ ސްކޮށްދެއްވ ފަިއާާާާދުވަހަށްާނަމަވެސްާަވުގތީާބަޖެޓުާާމަސ3ާާާްބަދަލުަގއިާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާވެސްާމިާމަޖިލީހުން

ތަފްސީލ  ންާާއެކީަގއިާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާެގނައުމަކީާއެއީާައޅުަގނޑުާވަރަށް،ާހުށަހަޅައިެގާާއިތުރަށްާމިާބަޖެޓްާ

ކުރިއަށްާެގންދިއުމަކީާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާއެދޭާކަމެކޭ.ާއެހެންާދަންނަވ ލަންާމިޖެހުނީާހަމަާމިދެންނެވިހެންާމާިާ

ާޭގނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ނުވ ާނޭނބަޖެޓްާމިހ ވަރަށްާމިޮގތަށްާބ އްވ ާފ ސްކޮށްފައިާދިނީމަާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަ

އެއް މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިޮގތަށްާ އިހަވަންދޫާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ދީފިއްޔ ާ ފ ސްކޮށްފައިާ ރ ެގާާޗެއްާ

ކަމަށް.ާރައްޔިތުންެގާާާާއެވިދ ޅުވިާފަދައިންާރައްޔިތުންނަށްާވެވޭާއިހުމ ލެއްهللاާމަދުާޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ނޭނޭގ ވ ނުވ ާ ާާާާފައިސ ތަކެއްާ ރައްޔިތުންެގ ޚަރަދުކުރަންާ ވެެގންޮގތަށްާ އެާ ފ ސްކޮށްދިނުންާ އެާާާމަޖިލީހުންާ ާާދ ނީާ

ވިދ ޅުަވނީާާ ދެންާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑެއްާ ނޫނިއްޔަކ ާ އިހުމ ލުވުމަކަށްާ ފަދަާ އެވިދ ޅުވިާ މަނިކުފ ނުާ

ޤ އިމުދިވެހިރ އް ޢަދ ލަތުާ އިޖުތިމ ޢީާ ރައްޔިތުންނަށްާާޖޭެގާ ދިވެހިާ ރައްކ ތެރިކަންާ އިޖުތިމ ޢީާ ނޫނީާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

އެބަފޯ ހިމަނ ފަިއާ ފައިސ ާ އަދަދެްއެގާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ބަޖެޓްަގއިާ މިާ ވެސްާ އަޅުަގނޑުާާާާރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ އޮތޭ.ާ

ޖެހުނީާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފަހުންާމިދިޔަާހަފްތ ަގއިާބަންދުތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުެގާާާާމިޮގތަށްާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމި

ާއަޅުަގނޑަށްާފެނުނުާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަރުާނުވަތަާާދ އިރ އަށްާދަތުރުކުރިން.ާއޭތ ނަގއިާއުޅުނުއިރުާ

ކުރިއަށްާއޮތްާލޯކަލްާކައުންސިލްާއިންތިޚ ބުާކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަކައިާއެމީހުންާކުރަންާރ ވ ފައިާހުރިާކަންތައްތަކުެގާާ

އެ ހުށަހަޅ ފައި.ާާލިސްޓެއްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ ނުވަތަާ އަށްާ ެއމް.ޑީ.ޕީާ ވަނީާ ކަންތައްތަްއާާާާމީހުންާ ހުރިާ ޭއަގިއާ

މި އެހެންާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ނުރަްއކ ތެރިާ ހަމަާ ވަރަށްާ މަންފ ާާާއެބަހުރިާ އޭެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ
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ޕ ޓީ ބަދަލުަގއިާ ލިބުމުެގާ މަންފ ާ އިތުރުން،ާ ބޮޑެތިާާާާލިބުމުެގާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ މަންފ ާ އަށްާ

ޮގތަށްާކަންތައްތައްާކުރަންާރ ވ ފައިާއެބަހުރި.ާއެކަންތައްތަކަށްާމަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައިާމިާވ ނުވ ާާާެގއްލުންތަކެއްާވ 

ެއޮގތަށްާމިކަންކަންާ،  އިެގންާމިާއުޅުްއވަނީ.ާއެހެންވީމ ޮގތަށްާބޮޑެތިާއަދަދުތަކެއްާމިާބަޖެޓްަގިއާހިމަނުއްވަާާާނޭނޭގ

ެވސްާއަޅުަގނޑެއްާބޭނުމެއްާނުޭވ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާަގއިމުވެސްާފުރުޞަތުާދޭކަށެއްާހަމަާާކުރުމަށްާއެްއޮގތަކަށްާ

ވަރަށްާ އެބަހުރި.ާ ފެނިފައިާ ބަޖެޓްާ ހުށަހަޅ ާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެސްާ ކުރިންާ މީެގާ

ބަޖެ ދ އިރުާ ނިމިެގންާ އަހަރުާ ވިދ ޅުވެދ ނެާ އެނޭގ.ާ ހުންނަޓުތަފްސީލުކޮށްާ ކަންތައްތައްާ ހުރިާ ނުވެއޭ.ާާަގއިާ ނީާ

މި ލިބޭާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޭރުންާ އަހަރުެގާާާާއެހެންނަމަވެސްާ މިދިޔަާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ އަންނަާ

ަގއިާތިމަންނަމެންެގާމިވެނިާރަށަކަށްާމިވެނިާކަމެއްާއޮތޭާއެކަންާނުވީާކީއްެވެގންހޭ،ާމިކަންާއޮޅުންފިލުވަންާބަޖެޓު

ަވޒީރުންނ ާސުވ ލުކު ައޅުަގނޑުމެންނަމަސައްކަތްކުރަންާ މިއޮތްޮގތުންާ މީަގއިާ އެކަމަކުާ ލިބޭނެ.ާ ފުރުޞަތުާ ށްާރުުމެގާ

ންފިލ ނެާޮގތެްއާާެވސްާއޮޅުާާކަމެއްާނުވަތަާނުވ ާކަެމއްާާަގއިާހުރިާކަންތައްތައްާވީއަހަރުާނިމިެގންާދިޔަސްާބަޖެޓު

އެހެންވީމ  ެވސް،  ނެތް.ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ ހަމަާ ބަޖެޓުއަޅުަގނޑުާ މިާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ތަފްސީލުާާާ ެގާ

ދޭތެރޭަގއިާރަނަގޅަކަށްާވ ހަކަދަްއކަެއއްނުލެވޭނެ.ާާާާޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާބަޖެޓ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާދިނީމަާނޫނިއް

ރަީއސް ބަހު،  ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އިތުރަށްާ އަދިާ ބޭނުންާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކަންާ މިައދުާާާާއާ ވ ތީާާސްަގިއާ ެއކީަގއިާ

ސްަގިއާާކަށްާނޫން.ާއިތުރަށްާއަދިާބަޖެޓުަގިއާބަލައިލ ފައިާބަހުދުާއިތުރަށްާވ ހަކަދަްއކ އެހެންނަމަވެސްާައޅުަގނޑުާމިއަ

ބޭނުން ދަްއކަންާ ވ ހަކަތަކެއްާ މިާާއިތުރުާ ދަންނަވ ލަންާާާވ ތީާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުކޮށްލ ނީ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ވަުގތުާ

އިރުާެއވިދ ޅުިވާކަހަލަާހެޔޮާވެރިކަެމްއާާާނެވިބޭފުޅުންާވެރިކަމަށްާވަޑައިެގންާާބޭނުންާހަމަާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާތި

ޯއގ ތެރިކަމާ  އެނޭގާާކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާ ވ ނުވ ާ ވެރިކަންކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާ އިމުެގތެރެއިންާ ޤ ނޫނީާ ޮގތަށް،ާާާާއެކީަގއިާ

ާާާާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަންާއޮޅުންފިލ  ތަމްސީލުކުރަންާމިތ ނަގއިާތިބޭާޮގތަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއަތޮޅުތަކުެގާދ އިރ ތައް

އެނޭގ ކީއްކުރަންކަންާ މިއުޅެނީާ ވެސްާ ބަޖެޓުާާމެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހަށްާާާޮގތަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ހައްދަަވއިެގންާ

އިޙްލ ޞްތެރިކަމ  ހަމަާ މިާާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވ ށޭ.ާ ައޅުަގނޑުާ މިައދުެގާސަރުކ ރަށްާ މިދަންނަވަނީ.ާާާއެކީަގއިާ ވ ހަކަާ

ކަހަ މަޤުލައެްއވެސްާ ސިޔ ސީާ ސަބަބުންާާާ އޭެގާ ބަޖެޓަކީާ ދައުލަތުެގާ މިާ ސަބަބަކީާ އޮެވެގނެއްނޫން.ާ ޞަދެއްާ

ެގާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ އަށ އިާއަތޮޅަށ އިާޤައުމަށްާޚިދުމަތްތަކެއްާކޮށްދޭންާެއކުލަވ ލ ާބަޖެޓަކަށްާވ އިރުާއެާބަޖެޓުާ

އެނގޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަންތައްތައްާ ެއކަާާއެހުރިާ އަދިާ ނުެވެގންދ ާާޮގތަށްާ ނުވަތަާާހ ންތައްތައްާ ލަތުަގއިާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވުމަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާ ިމއަދުެގާ ކުރުވުމަށްޓަކައިާ އިތުރަށްާ އެކަންތައްތައްާ

ފަދަާޮގތަކަށްާާާބެހޭާބޭފުޅުންނ ާސުވ ލުކޮށްާމިކަންކަންާހިނގ ާނުހިނގ ޮގތްާއޮޅުންފިލުަވންާއެނޭގާާސަރުކ ރުެގާކަމ 

ބަ ވަރަށްާާޓުޖެމިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ެއއީާ ެގނެސްދެއްވުންާ އެހެންވީމ ހައްދަވަިއެގންާ ކަމެކޭ.ާ އެދޭާ ބޮޑަށްާ މިއަދުެގާާ،  ާ
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ވ ހަކަާދަންނަވަމުން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާާާާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނީާއަދިާއިތުރުާފުރުޞަތަކަށްާއަޅުަގނޑުާއެދޭ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިާާއ  އޮތްާ އަރުވަންާ ފުރުޞަތުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާ ބަޖެޓަށްާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ދެ،ާ

ދ އި ހޯރަފުށީާ އޮތީާ ެއރުވެންާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރުާ ތެރެއިންާ މެންބަރުާމެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރ ެގާ

ަގޑިޖެއަޙް ރަޝީދަށް.ާ ކައިރިވެމަދުާ ވަރަށްާ ާާހެންާ 12:30ާާފައި. ގ ތްަގނޑަކަށް މިހިރީ.ާ ކައިރިވެފައިާ ވަރަށްާ 3ާވ ންާ

ހ އިރުާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވ ހަކަދެއްކުމަށްާައޅުަގނޑަށްާއެރުވެންާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާާާމިނެޓެއް

ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާާއަރުވ ާާމެންބަރަށްާފަހުންާއަޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާަގޑި،ާަވުގތުކޮޅު

މިހ ރުާައޅުަގނޑުެމންާކުރިމަތީަގއިާމިާދަންފަޅިާނިމެންދެންާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާމިާފުރުޞަތުާއަރުވ ާާ،  އެހެންވީމ 

ާމަދުާރަޝީދު.ރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްވ ހަކަާދަންނަވަމުން،ާހޯރަފުށީާދ އި

ާ

 ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަމަދުާރަޝީދުާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙް

ާާ ލިބިފައިވ  އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ިމ15ާާާ`.ާ އިތުރުންާ އޭެގާ އަދިާ މިނެޓްާ

ލިބޭނެ އަޅުަގނޑަށްާ ވެސްާ ަވުގތުކޮޅުާ މެންބަރުންެގާ ނުދައްކަވ ާ ވ ހަކަާ މެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށްާ

ރަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިނގާ އުއްމީދުކުރަން.ާ މިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިުގާާާާއީސް،ާ ޤައުުމެގާ މިާ ދިޔަާ

ރައްޔިތުންެގާާތ ރީޚު ބަލައިާ ޙައްޤުތަކަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ފައިދ ނުކުރަނިވި،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ަގއިާ

ރައްޔިތު ޤައުމުެގާ މިާ އަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޮގތަކަށްާ ތަނަވަސްވ ނެާ ސަރުކ ރުންާއަތްމަތިާ އިންތިޚ ބުކުރިާ ންާ

ާާ ވަނަާައހަރުެގާބަޖެޓަށްާއަޅުަގނޑުާަމރުޙަބ ާކިޔަމޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާމިހެނ2011ާާާްހުށަހަޅ ފައިވ 

އ އިާބަޖެޓުންާއެްއޗެްއާާާބޭފުޅުންނަށްާތަފްސީލެއްާނެތްާވ ހަކަާާަގއިާއެާވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާމިާބަޖެޓުމިދެންނެވީ

އަޑުިއވެ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ ާާއޮޅުންނުފިލ ާ ހިތ މަޔ  އަޅުަގނޑުާ މިދަނީ.ާ ވ ހަކަފުޅުާާމުންާ ދަންނަވަންާ އެކުާ

ޮގތަށްާާާާވ ނީާރަނަގޅަށްާރަްއޔިތުންނަށްާއޮޅުންފިލ ޮގތުންާވ ހަކަދައްކަވަންާާބެހޭާާޚ އްޞަކޮށްާބަޖެޓ ާާދައްކަވަންާވ ނީ،

މީހ ާއަށްާއޭނަެގާއަތްމަތިާތަނަވަސްވ ނޭާާާމިާބަޖެޓަކީާސީދ ާރައްޔިތުއީސް،ާާސީދ ާތެދުބަހުންނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ބަާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަޖެޓެއް.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ވިސްނަވ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ވަރަށްާާޮގތަށްާ ޖެޓްަގއިާ

ޢ އް ޕްތަފްސީލުކޮށްާ ފައިސ ާ ިވސްނ ާ ބޭނުންތަކަށްާ މުހުތ ދުތަކ އިާ ހުރިހ ާ ޖެހޭނެާ ރައްޔިތަކުާ ރޮްގރ މްތަކެްއާާމުާ

ިމާާާކަނޑައެޅިފައި ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤައުމަށް.ާ މުޅިާ ފައިދ ކުރ ނީާ ބަޖެޓުންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ނެ.ާ

މާިާ ފައިދ ކުރ ނީާ ބަޖެޓުންާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެކުނަށް.ާ އުތުރ އިާ ޤައުމުެގާ މިާ ފައިދ ކުރ ނީާ ބަޖެޓުންާ
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ކަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާބަޖެޓުންާފައިދ ކުރ ނީާމިާޕްރޮވިންސްތަކުަގިއވ ާާޤައުމުަގއިާހެދިފައިވ ާޕްރޮވިންސްތަ

ހަމަ ބަޖެޓުންާފައިދ ކުރ ނީާއެާއަތޮޅުތަކުެގާރަްއޔިތުންނަށް.ާ މިާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާ މާިާާާއަތޮޅުތަކަށް.ާ އެހެންމެާ

ިމާާދަރިންނަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާާބަޖެޓުންާފައިދ ކުރ ނީާއެާރަްއޔިތުންެގާދަރިންނަށް.ާއެާދަރިންެގާދަރިންެގ ީއސް،ާ

ަގއިާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާއެކިއެކިާޮގތްޮގތަށްާތަފްސީލުދެވިފައިާވ ތީާމިާބަޖެޓްާތަްއޔ ރުކުރިާފަރ ތަށްާެވސްާބަޖެޓު

މަރުޙަބ  ޙައްާާާއަޅުަގނޑުާ އަސ ސީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ މުބ ރިކްބ ދީާ ިމާއ އިާ އަމ ޒުތަކަށްާ ޤުތަކ އިާ

ާާޓުބަޖެ އެބ370ާާަަގއި ހިމަނ ފައިާ ރުފިޔ ާ ވެރިކަުމެގާާާާމިލިޔަންާ ހެޔޮާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންމެާ ހަމަާ އޮތް.ާ

ާާސަތުާހިންުގމަށްޓަކައިާިމާބަޖެޓުސިޔ  މިލިޔަންާރުފިޔ ާހިމަނ ފައިވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށ483ާާާާްަގއި

ކަމަށްާއިންތިޒ ރުކުރަން.ާއަދިާޢިއްޒަތްތެރިާާާކީާވަުގތުކޮޅުާދެއްވ ނެހީވަނީާއަޅުަގނޑުެގާަވުގތުކޮޅުާހަމަވެއްޖެހެން.ާބ 

ކަމަށްާއުއްމީދުކުރަން.ާާާާމަޖިލީހުެގާވަުގތުކޮޅުާބޭނުންނުކުރަްއވ ާމެންބަރުންެގާަވުގތުކޮޅުާވެސްާައޅުަގނޑަށްާދެއްވ ނެ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ހަމައަށްާާާާންާމިހ ރުާމިވަނީާހުސްވަުގތުކޮޅ އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިހެ

ާާާާއައިސް ވަުގތ  ޖަލްސ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ އ ދެވިފައި.ާ ހަމައަށްާ

ހ އިރުާާޖ1ާަދ ނީާާމިނެޓްެގާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާއަރުވ ާވ ހަކަ.ާދެންާޖަލްސ ާކުރިއަށ30ާްސްާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާވެ

ާޢިްއޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާވެސްާވަޑައިެގންދެއްވުމަށްާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ، މިާމ ލަމުަގއި.ާއެހެންވީމ 

ާ

 ]އަށ13:16ާްއިނ12:29ާާާްހުސްވަުގތުކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ަގވ އިދުެގ ަގއ37ާާިމަޖިލީހުެގާ )ނ(ާ މ އްދ ެގާ ާާޮގާާވ ާާަވނަާ އަޅުަގނޑުމެން މަތިންާ 1.00ާާތުެގާ ފެށުމަށްޓަކަިއާާަގއި

ާާ ާާމިނިޓުާބަލައިާވެސްާކޯރަމްާހަމަނުވ ތީާއަޅުަގނޑަށްާަގވ އިދުަގއިާވާ 5ާާކޯރަމްާހަމަނުވ ތީާރަނަގބީލުާޖެހުމަށްފަހު

ާާ 1:15ާޮގތުެގާމަތިންާމިޖެހެނީާމިާޖަލްސ ާފެށުމުެގާަގޑިާއަލުންާކަނޑައަޅަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިާކަނޑައަޅަނީ

.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ`.ާޖަލްސ ެގާޤ ނޫނީާއަދަދުާމިހ ރުާވަނީާހަމަވެފައި.ާަގިއާމިާޖަލްސ ާއަލުންާފެށުަމށް

ާާ 2011ާާާާއެހެންވީމ ، އަހަރަށް ބަޖެޓ ވަނަާ ހުށަހަޅުއްވ ާ ދެްއކެވުމަށްޓަކަިއާާާާދައުލަތުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބަހުސްަގއިާ ބެހޭާ

ދ އި އަޙްހޯރަފުށީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުކުރައްވަރ ެގާ ރަޝީދުާ ޖަލްސ ާާމަދުާ ފުރުޞަތުާ ެގންދެވިާ މުންާ
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ވަން.ާާވ ތީވެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާއަނެއްކ ވެސްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުާާާުގޅިެގންާމެދުކެނޑިފައިާމެދުކަނޑ ލުމ 

ާމަދުާރަޝީދު.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙް

ާ

 ހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:

ޢި ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާާ އ ދެ، ރައީސް.ާ ވ ހަކަދަްއކަވ 2011ާާާާއްޒަތްތެރިާ ބަޖެޓަށްާ ދައުލަތުެގާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ މަކަރުވެރި ބަޖެޓަކީާ މިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ މެންބަރުން،ާ ބަޖެޓެއްހީޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށާްާާާލަތްތެރިާ

ރިާބަޖެޓަކަށް.ާމަކަރުވެރިންނަށްާމަކަރުވެާާއޭވެދ ނެކ ރުކޮށްާދަންނަވަން.ާމިާބަޖެޓުވިދ ޅުވުމަށްާއަޅުަގނޑުާއިންވިދ ޅުވާ 

ާާމިާބަޖެޓު ާާހީވެދ ނެއޭ މ ޒީަގއިާިގނަާދުވަސްތަކެއްާވަންދެންާާާާއޭވެދ ނެލަތްތެރިާބަޖެޓަކަށް.ާމިާބަޖެޓުހީލަތްތެރިންނަށް

ދަން އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ބަޖެޓަކަށް.ާ އޮޅުވ ލ ފަިއވ ާ ބަޔަކަށްާ ކުރިާ ކަންތައްތަކެއްާ މިާއޮޅުވ ލައިާ ނަވ ނީ،ާ

ބަޖެޓެކޭ.ާ ެގނެސްދޭނެާ އުފ ވެރިކަންާ ފ ަގތިކަމ އިާ އުޖ ލ ކަން،ާ އ ރޯކަމ އިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ޤައުމުެގާ މިާ ބަޖެޓަކީާ

ލުއިފަސޭހަކަންާ ބޭސްފަރުވ ެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ބަޖެޓުންާ ިމާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ރުާާމިލިއަނަށ18ާާްހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ިގނަާ ހަމަހަމަާވުރެާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖަހ ފައިވޭ.ާ ާާފިޔ ާ

ާާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 5ާާާާޮގތެްއަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރ406ާާާާިމިލިއަނަށްވުރެ، ޖަހ ފައިވޭ.ާ ރުފިޔ ާ ިގނަާ މިލިއަނަށްވުރެާ

އުފ ވ  ައޅުަގނޑުމެންާ ބަލ އިރުާ ިމޮގތަށްާޮގސްާ މ ތްވެެގންވ ާއިސްލ މްދީނަށްާާރައީސް،ާ ބަޖެޓުަގިއާާކަމަކީާ މިާ ޓަކައިާ

ާާވ ކަން.ާމިއިންާއެނިގެގންާދަނީާމިާޤައުމުެގާމިހ ރުާހުންނެވިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާާއެންމެާބޮޑުާއަދަދެއްާޖަހ ފައިާ

ދެްއވ ާާ އިސްކަމެއްާ ވަރަށްާ ިއސްލ މްދީނަށްާ މ ތްވެެގންވ ާ ކަމަށްވ ާ ޕެހެޗ ންާ ރައްޔިތުންެގާ ޤައުުމެގާ މިާ އަކީާ

ރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާބަޖެޓުެގާދަރަނީެގާވ ހަކަާދައްކ އިރުަގއިާލިބޭާބޭފުޅެއްކަން.ާޢިއްޒަތްތެ

ފިކުރުކުރި ވިސްނ ާ ކުރިންާ ދަނެެގންާ ނިކަންާ ބޭޒ ރެްއާާާާމިންވަރުާ މިާ ދަރަނިެވރިވެިވެގންާ ޤައުމުެގާ ދަރިންާ ނަމަާ

އޮތީމ  ބަޖެޓުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ދަރަނިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވީހޭ.ާ ނުޖެހޭާާނުވެސްާ ދެކޮޅުާ އެްއޗަކުންާ ލިބޭާ ާއަދިާ

ނަަގންޖެހޭނެ ނަގ ނެ.ާ ބަޔަކުާ ނަަގންޖެހޭނޭާ ޒިންމ ާ ވިދ ޅުވ އިރުާ ފ ޑުވިދ ޅުވެާ އެކަމަށްާ އޮތީމ ާ ކަމަށްާާާޮގތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަޖެޓުންާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާ

ނުވޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާއިރ ތަކަށްާކުރަންހުރިާކަންތައްތައްާނޭނެގއޭާބުނީމ ާައޅުަގނޑުާއަޖައިބުވެާކަންބޮޑެއްދ 

އެާ ބޭފުޅުން.ާ ޕ ޓީެއއްެގާ ސިޔ ސީާ އިދިކޮޅުާ ވ ދަެވރިާ ވިދ ޅުވަނީާ އެާ ވިސްނުމުަގިއާާާާއެހެންާ ފިކުރުަގއިާ ބޭފުޅުންެގާ

ޤައު އެއީާ ޖެއްސުންާ ސަރުކ ރ އިާ ކަމެއްރައްޔިތަކަށްާ ފަިއދ ހުރިާ އެާާމަށްާ ދެކެވަޑަިއެގންާ ޮގތަށްާާާކަމުަގއިާ

މަްއސަލަ ެއއީކީާ އަޅުަގނޑުެގާާާާއެއްާާވ ހަކަދެްއކެވުންާ އެްއޗަކީާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ވަނ2011ާާާާަ.ާާއޮތްާާފައިސ ާއެބަާާދ އިރ ެގާރަށް،ާހޯރަފުށީެގާނަރުދަމ ާމިހ ރުާއެއޮތީާސޮއިކުރެވިފައި.ާބަޖެޓުަގއިާމި

ާާ މަހުެގ ފެބުރުއަރީާ ޢަމަލ13ާާީއަހަރުާ ދުވަހުާ ހަމަާާވަނަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެށޭނެ.ާ މާިާާާޮގތުންާ އެހެންމެާ
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އެބަ ހިމެނިފައިާ ފައިސ ާ ބަނދަރުެގާ ހޯރަފުށީެގާ ޢަމަލީާާބަޖެޓުަގއިާ މިހ ރުާ ެއާާާާއޮތް.ާ ފެށިފައިާ މަސައްކަތްާ ޮގތުންާ

ހަމަ އެބަދޭ.ާ ކުރިއަށްާ ާާއެހެންާާމަސައްކަތްާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯރަފުށީެގ2011ާާާާމެާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ މަސައްކަތް މިާ ހިމެނިފައި.ާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އަހަރ2012ާާާުބޯފެންާ ާާވަނަާ ޢިއްޒަތްތެރިާާެގ ނިމިެގންދ ނެ.ާ ތެރޭަގއިާ

ާާާާރައީސް،ާހަމަ އެޅުންާވެސްާމާިާާާމަުގެގާތ ރ3ާާުއެހެންމެާހޯރަފުށީެގާނަރުދަމ ާއ އިާހޯރަފުށީެގާވަށައިެގންވ ާބޮޑު

ވ ކަންާައޅުަގނޑުާއުފަލ އިާއެްއކޮށްާފ ހަަގކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެންާއޮތީާތުރ ކުނު.ާާާާބަޖެޓުަގއިާޖެހިފައި

ާާ އެްއކޮށްާާާާވ ކަންާައޅުަގނޑުާއުފަލ ާާހ ސްާރުފިޔ ާމިާބަޖެޓުަގއިާހިމަނ ފައ500ާާިތުރ ކުނުެގާމަސްވެރިންނަށްޓަކައި

ހަމަ ތުާާދަންނަވ ާ ފަހުކޮޅުަގއިާއެހެންމެާ މަހުެގާ ފެބުރުައރީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނަރުދަމ ،ާ ރ ކުނުެގާ

ބަޖެޓުާ މިާ އެބައިޢުލ ނުކުރެވޭނެ.ާ ހިމެނިފައިާ ވެސްާ މިފައިސ ާ ހަމައޮތްާާަގއިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންމެާާާ.ާ

އެއްކޮށްާާާާާައޅުަގނޑުާއުފަލ ކަންާހ ސްާރުފިޔ ާމިާބަޖެޓުަގިއާހިމަނ ފައިާއޮތ500ާާްތުރ ކުނުެގާދަނޑުވެރިންނަށްޓަކައިާާ

ާޚިދުމަތްާހަމާަާފ ހަަގކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދެންާއޮތީާއުލިަގމު.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންާދެންނެވިާރަށްތަކަށްާކުރި

ލެވެލެ އެބައީކުއަލްާ ހިމެނިފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ޤައުމުެގާާާާްއަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮއތް.ާ

ބޭފު ޕ ޓީެއއްެގާ ވ ދަވެރިާ އަދިާ ބޭފުޅުންާ ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ ޙަޤީޤަތަކީާ ވިސްނަންޖެހޭާ މިއަދުާ ޅުންާާރައްޔިތުންާ

އަށްާފައިދ ހުރިާއަދިާވެރިކަުމެގާދަހިވެތިކަމުަގއިާުއޅޭާބަޔަކުާާާާބޭފުޅުންާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީާާވެސްާދައްކަވ ނީާއެއަބަދު

ބ ވަތުެގ ދައްކ ނޭާ ހޯދުމަށްޓަކައިާ ވެރިކަންާ އަޅުަގނޑުާާާާއެާ މިހެންކަމުންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަ.ާ ޒ ތުެގާ

ާދަންނަވ ނީާމިާބަޖެޓަކީާމިާޤައުމުެގާކޮންމެާބަފަޔަކުާއެާބަފައިންެގާލޮބުވެތިާދަރިންެގާައތުަގއިާހިފައިެގންާފިހ ރަ

2011ާާާާާާއަށްާވަދެ އްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާިމާާަގނެެގންާކ ލ ނެާބަޖެޓެއް.ާޢިވަނަާއަހަރުާހިނިތުންވުމ ާއެއްކޮށްާޗޮކްލެޓު

ނިކުެމާާ ފިންޏަށްާ ހަވީރުާ ހިފ ލައިެގންާ އިނިގލީަގިއާ ދަރިންާ ލޮބުވެތިާ މަންމައިންެގާ ެއާ މަންމައަކުާ ކޮންމެާ ޤައުމުެގާ

ބޯނޭއޮރެ ައއިސްކްރީމްާ އ ފަލު،ާ ބަޖެޓެކޭ.ާާާާންޖ އިާ ުއއްމީދީާ އ ލ ކުރުވަނިވިާ ުއއްމީދުތައްާ ރަްއޔިތުންެގާ ބަޖެޓެއް.ާ

އެްއކޮށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަަވންާބަޖެޓެއްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެނިގެގންދ ިއރުާާާާހިތ މައާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،

އޮޅުންފިލ ނޭ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަދިާ ފިަގރތައްާ ނަންބަރުތަކ އި،ާ ހުރިާ ޙަޤީޤަތ ާާބަޖެޓުަގއިާ އެއްޮގތަށްާާާާޮގތަށްާ

ޮގތެްއގައިާތިބިކަން.ާާާވަރަށްާއުއްމީދުންާފުރިެގންވ ވ ހަކަދެްއކުމަކީ،ާމިާބަޖެޓުާބަލަންާމިާޤައުމުެގާއެތައްާރައްޔިތަކުާ

ބޭފުޅުންނަށް ސިޔ ސީާ ވ ދަވެރިާ ކަމަށްޓަކައިާ ޙަޤީޤަތ ާާާމިާ ދަންނަވަންާ ނުދައްކ ށޭ.ާާާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތައްާ ޚިލ ފުާ

 ވަބަރަކ ތުހޫ.هللاާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަކީާމުސްލިމުންނީމުއޭ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމްާވަރަޙުމަތުާ

ާ

 ންާވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތު

ާާ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރިާ 2011ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ އަހަރަށް ބަޖެޓާ ވަނަާ ދައުލަތުެގާ ޮގތުންާވ ހަކަފުޅުާާާާބެހޭާާލަފ ކުރައްވ ާ

ދެއްކެވުމަށްާދެންާއޮތްާމެންބަރަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތެްއާއަރުވ ނަން.ާފުރުޞަތުާއެރުުވމުެގާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުާާ
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ހަ ބޭނުންާ ވ ދަންނަވ ލަންާ ަގވ އިދުަގއިާ މެންބަރަކަށާްާާާމަޖެހިފައިވ ާ ކޮންމެާ ަމތިންާ އުސޫލުެގާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ޮގތް،ާ

ާާ 15ާާާާވެސް އެ މިދަނީ.ާ އެރުވެމުންާ ވަުގތެްއާ ބޭނުންފުޅ15ާާާުާމިނިޓުެގާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވަުގތުާ މިނިޓުެގާ

އުނދަޫގފުޅު މެންބަރުންނަށްާ ދައްކަވ ާ ވ ހަކަފުޅުާ ވެދ ނޭހިއްޕަވަމުންދ އިރުަގއިާ ޢަމަލެްއާާާާާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ޮގތަށްާ

ނުހިންގެވުންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއެދެން.ާދެންމެާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޅުަގނޑަށްާޔަޤީންކަންާާ

ާާއަރުަވނީާާާކަމަށް.ާައޅުަގނޑުާދެންާފުރުޞަތުާމިާާއެބަދެްއވ ާއެާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރަށްާދެންމެާއުނދަޫގފުޅުާނުވ 

ާށް.ޢަބްދުއްރަޙީމަهللاާމެންބަރުާޢަބްދުމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ކީާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކޮށްާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާބަޖެޓ2011ާާަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.

އ މްދަނީާާ މިޖެހެނީާ މިދަންނަވަންާ މިހެންާ ބަޖެޓެއް.ާ ނިކަމެތިާ ނޫނިްއޔާ ދެރަވަރުެގާ ޮގތްތަކެއްާ ާާއިތުރުވ ނެާ

ނުވ ތީވެ.ާާ ކަނޑައެޅިފައިާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ޮގތްތަކެއްާ އިތުރުވ ނެާ އ މްދަނީާ އިތުރުކޮށްެގންާ އުފެއްދުންތެރިކަންާ

ާާފެނޭާބަޖެާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަ ލީމ .ާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާާއްާސަފުހ ތަކަށްާބަލައިތަންތަނަށްާބައެޓުެގާބައެްއ

ށްާމިހިރާަާތައް.ާބެލެންސްާއޮފްާޕޭމެންޓަވެސްާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާބެލެންސްާއޮފްާޕޭމެންޓަށްާހުރިާއަސަރު

ޙަޤީޤަތުަގ ސަބަބުންާ ރިޒަރވައަސަރުތަކުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވެސްާ ކޮންެމވެސްއިާ ބ ާާށްާ އަރަިއެގންާކަހަލަާ ރުތަކެއްާ

މި މިހެންާ ދަށްެވެގންާާާާދ ނެ.ާ މިންވަރުާ އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭާ ސަބަބުންާ ނެތުމުެގާ އުފެއްދުންތެރިކަންާ މިާ ދަންނަވަނީާ

އެހެންމެާއިމްޕޯޓުާކުރެވޭާއަދަދުާއިތުރުވ ތަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާާާދ ތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭ.ާހަމަ

ލީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިޮގތަކަށްާބަޔ ންތަކަށްާބަލަާާާލެވިފަިއވ ާައކުރުތަކ އިާލިޔެފަިއވ ާހުރިހ އެބަދޭ.ާބަޖެޓުަގއިާމި

އިތުރުވެެގންާާއެބަ އަދަދުާ އިމްޕޯޓުކުރެޭވާ އިތުރުެވެގންާާއެނޭގާ އަދަދުާ އިމްޕޯޓުކުރެވޭާ ދ އިރުަގިއާާާާދ ކަން.ާ

ޤަބޫލުކުރަން އަދަާާއަޅުަގނޑުމެންާ އިމްޕޯޓުެގާ ކުރެވޭާ މިާ އިތުރުެވެގންާއެބަޖެހޭާ މިާ މުދ ާާާާދުާ ސީދ ާ މިދަނީާ

އިމްޕޯޓުކުރުންާއިތުރުވެެގންދ ތީތޯާނުވަތަާމިއީާއިމްޕޯޓުކުރެޭވާމުދަލުެގާައުގާމަތިެވެގންދ ތީތޯ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާ

ާންާމިއިމްޕޯޓުކުރެޭވާމުދަލުެގާައުގާމަތިވެެގންދ ތީއޭާއިމްޕޯޓުކުރެޭވާއަދަދުާއިތުރުވެެގންާމިދަނީ.ާއެހެންާމިދަންނަވަ

އިޤު ޤައުމުަގއިާ ތަނެްއާާޖެހެނީާ ތަރައްޤީކުރެވޭާ ިވޔަފ ރިތަކެްއާ އެްއވެސްާ އިތުރުާ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކަިއާ ތިޞ ދީާ

ހަމަ އަދިާ އ އިާ ާާާާނުފެންނ ތީާ ައަގށ އި ތަކެތީެގާ ބ ޒ ރުަގިއާ ދުނިޔޭެގާ ހުރިއެހެންމެާ ކަންތައްތައްާ ާާޮގތަށްާާާޑޮލަރުެގާ

ދިވެހިރ އްޖެ އިމްޕޯާާބަލ ފައިާ މިއަދުާ މިހެންާއަށްާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޗެއް.ާ ައުގބޮޑުާ އެއްޗަކީާ ކޮންމެާ ޓުކުރެވޭާ

ރޭޓުާހުރިޮގތ ިއ،ާޗައިނ ާާާލ ފައިާސްރީލަންކ ެގާއެކްސްޗޭންޖުއަށްާބަާމިދަންނަވ އިރުަގއިާހަމަަގއިމުާވެސްާސްރީލަންކާ 

ރ ާާލީމަާދިވެހިާވިޔަފ ރިކުާކިޔާ ޮގތ އި،ާދިވެހިާފައިސ ާއ އިާއަޅާ ާާރޭޓުާހުރިާާކްސްޗޭންޖުލ ފައިާޗައިނ ެގާއެާއަށްާބަލައި

ފަހުމު މިކަންާ މީހަކަށްާ އަދިކޮންމެާ ދ ނެ.ާ އެކަންާާހަމައެހެންާާވެެގންާ ވެސްާ ައޅ ބަލައިލީމަާ ބ ތ އިާ ތައިލެންޑުެގާ މެާ
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ވެސްާކުރިއަށްާމެކުހަށްާޖަހ ފައި.ާމިސ ލަކަށާްާާާތިޞ ދުާއޮތީާވަރަށްމިއަދުާއެާޤައުމުތަކުަގއިާއިޤުވެެގންދ ނެ.ާާފަހުމު

ާާާތައިލޭންޑުނަމަާާދަންނަވަނީ 40ާާާާަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާމީެގާކުރިންާދުށިން ބ ތުާލިބެމުނ48ާާާްބ ތު،40ާާާާޑޮލަރަކަށް

އެކަމަކުާާއައި ާާާާތަން.ާ ޑޮލަރަކަށް ފެންނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ 28ާާާާމިއަދުާ ހުންނ30ާާާަާބ ތު، ދޭތެރޭަގއިާ ބ ތ ާ

ޖެހެ މިާ މިވ ންާ މިހެންާ އެތަން.ާ އިޤުާާނީާ އެބޭފުޅުންެގާ ރަނަގޅުބޭފުޅުާާތިޞ ދުާ އެންާ އަީއާ ފުޅުންެގާާބޭާާކުރަުމންާ

އެ ތެރެއިންާ ާާާާވިސްނުމުެގާ އެބޭފުޅުންެގ ބަހަާާހަރުމުދ ތައްާ އަތްމަތީަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާާބޭފުޅުންެގާ އްޓައިެގން.ާ

ތިޞ ދުަގއިާހިމެނޭާހަރުމުދ ތައްާމިދަނާީާެގާއިޤުތިޞ ދުާމިދަނީާއޭެގާއިދިކޮޅަށް.ާދިމ ާއިދިކޮޅަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންއިޤު

ާާ މުދަނީެގާާދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާބަޖެޓަށްާއ ތިޞ ދުަގއިާހިނެމޭާއައިޤުބޭރުާބައެްއެގާއަތްާމަްއޗަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގ

ާާ ލިބެންޖެހޭ ހަމަގައިމުާާފައިސ ާާެގދިރ ުގޮގތުަގއިާ ފަހަރަކުާ މިާ ވަދެެގނެއްާާއެއްާ ބަޖެޓަކުންާ މިާ ބޮޑުާާާާވެސްާ ނުދޭ.ާ

ވަނީ.ާމިވ ާޮގތަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމުންާާާނުދޭ.ާއެހެންވުމުެގާސަބަބުންާކިހިނެއްތޯާމިާާއެއްާވަދެެގނެއްާާފައިދ 

އެއަރޕޯޓްސްާ ޯމލްޑިވްސްާ ކުރިންާ ީމެގާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދަނީ.ާ މިާ އިތުރުވެެގންާ މިންވަރުާ ބޭރުވ ާ ޑޮލަރުާ

ައނެއްާއަތަށްާޖަހައިފި.ާެއާއޭތިާާާާކަމަށްާވަންޏ ،ާާންާބަލައިފިއިާާކޮމްޕެނީންާލިބުނުާޑޮލަރ އިާދިރ ުގންާލިބުނުާފައިދ 

މިޖެހި ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބުންާ އެއްާާޖެހުމުެގާ ޮގތުަގއިާ ފައިސ ެގާ ނަުގދުާާާދަނީާ ސީދ ާ ބޭރުވެެގން.ާ ބައިާ

ޔިތުންނަށްާއޭެގާމެތިާރައްކުރ ނީ.ާދިވެހިާނިކަދޭ.ާކޮންާބަޔަކަށްތޯާއަސަރުާާފައިސ ެގާޮގތުަގއިާޑޮލަރުާބޭރުވެެގންާއެބަ

ރުާމިހުރިާރޭޓުަގއިާާކުރ ނީ.ާދިވެހިާވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާޑޮލަރުާލިބުމުަގއިާތ ށިތަކެއްާައއުންާއެކަށީެގންވޭ.ާމިހ އަސަރު

އަޅުަގނޑުމެންާޑޮ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދުވަސްތަކުަގެއއްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ޔަޤީންާ ހަަމާ ބަހައްޓަިއެގނެއްާ ލަރުާ

ާާ ނޯންނ ނެ. މ ކެޓަށްޤައުމެްއަގެއއްާ ޕެރަރަލްާ އުފެދިފައިވ ާ މިހ ރުާ ޓެކުލްާާހަމަާ ރަނަގޅަށްާ ނުކުރެިވެގންާވެސްާ

މި ބައްޓަންވެެގންާ ސިޔ ސަތުާ ސަރުކ ރުެގާ އަނެއްކ ވެސްާ ދިވެހިރ އްޖެާާއުޅެނިކޮށްާ ޮގތަކަށްތޯ.ާ ކޮންާ އިންާާާދިޔައީާ

ބޭރުވެެގންދ ނެ އިތުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެާާޑޮލަރުާ މީެގކުރިންާ ާާޮގތަށް.ާ ދުށީން ހުރިހ ާވ16ާާަންާ ދިވެހިާ މަޖިލީހުަގއިާ ނަާ

ާާ މީހަކު އެްއވެސްާ ބަހައްޓ ާ ޑޮލަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ ބޭރަށޭ.ާ ެގންދަނީާ ޑޮލަރުާ މިއަދުާވިޔަފ ރިވެރިންާ ނޫޅޭޔޭ.ާ

ވެސްާބޭރުެގާފަރ ތްތަކަށްާދެވޭނެާޮގތަށްާާާކުރަނީާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތަކަށްާަވންނަާޑޮލަރުކޮޅުމަލުސަރުކ ރުންާމިާޢަ

ާާ ބޭފުޅުންާބޭރުާާާހިާރުފިޔ ާއަތުލުމަށްފަހުަގއިާއެއިންާދިވެހިންެގާއަތުންާދިވެާާކުރީ.ާދިވެހިރ އްޖެއްޓަންމިާބަމިހ ރު

ކުރ ަވރ އިާއަދިާޖީ.އެމް.އ ރުާކުންފުންޏަށްާޑިޕޮސިޓްާކުރ ވަރުާއަށްާޑިޕޮސިޓުާާާވަޔަލެސްާާޑުންއިންާކޭބަލްާއެާާފައިސ 

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދ ނެާކުރިއަށްާއޮތް މިލިއަނ64ާާާާްދުަވސްތަކުަގއި.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާއެާއަދަދު

މަ ބަލައިޑޮލަރަށްވުރެާ ބަޖެޓަށްާ މުޅިާ ދައުލަތުެގާާދުނުވ ނެކަން.ާ ސަބަބުންާ މިކަުމެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިއިރު.ާ

ހަރަށްާނިމޭއިރުަގއިާާވަނަާއ2012ާާަވެސްާާާާރަސްމީާރިޒ ވަށްާކިހިނެއްތޯާވ ނީ.ާމުޅިާއަހަރުާނިމޭއިރުަގއިާހަމަާގައިމު

ރިޒ  ރަސްމީާ ދައުލަތުެގާ ހުރިާ އިރުަގއިާ ފެށުނުާ އަހަރުާ މަދުވެެގންދ ނެރމިާ އަދަދުާ އެއަށްވުރެާ ނުހުންނ ނެ.ާ ާވެއްާ

ިމާާ ޮގތުަގއިާ ލަފ ކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮގތުަގއިާ ލަފ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމަށްާ
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ާާ ރަސްމީ ހުރިާ މިހ ރުާ ާ%ރރިޒ އަދަދުާ 4ާާާާވްާ ދ ނެ. ދަށްެވެގންާ ާާއަށްާ ރޭޓު ޑޮލަރުެގާ ސަބަބުންާ އިތުރަށްާއެކަމުެގާ

އަށްާއިމްޕޯޓްކުރެވޭާމުދަލުެގާައުގާބޮޑުެވާއަދިާނުވިތ ކަށްާރައްޔިތުންނަށްާމުދ ާާބަދަލުވެާއަދިާނުވިތ ކަށްާދިވެހިރ އްޖެ

ާހުންނ ނެާާާންެގާއަތްފޯރ ާފަށުަގިއާމުދަލުެގާައުގޔިތުަގންނަންާލިބޭާައުގާބޮޑުެވެގންދ ނެ.ާމިއީތޯާހެޔޮާވެރިކަމަކީ.ާރައް

ކަމަށްާވަޢުދުވަމުންާއައިާސަރުކ ރުންާމިއަދުާކަންތައްާކުރަނީާކިހިނެއްތޯ.ާދ ދިާއިހަކަށްާދުވަހުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ްއާާކެދަނީ.ާއެކަމަށްާރަނަގޅުާފިޔަވަޅުތަާާާފެނިއްޖެާއިންފްލޭޝަނުެގާައސަރު.ާއިންފްލޭޝަންާއަބަދުމެާމަތިވަމުންާމި

ާާމަހުަގއިާބޭނުނީތީވެ،ާއިންފްލޭޝަންާކުޑަާވަރެްއަގއިާާާއެއްާނެތް.ާހަމައެކަނިާމަސްކޮޅެއްާމިދިޔަާނޮވެމްބަރުާާއެޅިފަ

އަޅުަގނޑުމެން ހިފެހެއްޓުނީ.ާ މިާ އ ވެސްާ ދިމަދިމ ލުންާ އެހެނިހެންާ ލިބެންޖެހޭާ ނ ދޭ.ާނަށްާ އިތުރުވެެގންާ މުދަނީާ

ޯގތިެގދޮރުާާާާެގާެގދޮރު،ކަމުަގއިާބަޔ ންކޮށްާއެާރިޕޯޓުަގއިާބުނެފަިއވޭާމ ލޭއިންފްލޭޝަންާމަތިވުމަށްާއޮތްާއެއްާސަބަބު

ދަދުާއަށްާއިންފްލޭޝަނުެގާތެރެއަށްާެގނެވިފައޭ.ާއިންފްލޭޝަނުެގާއ30ާާައަގ އިާކަރަންޓުެގާައަގށްާކުރ ާހޭދަވަނީާ%

ާކަރަންޓްެގާައުގާކަނޑައަޅަންާާކުރޭ.ާމިާދަންނަވަނީާކޮންާވ ހަކައެއްތޯ.ާކ ކުތޯާމިއަދުހިއްސާ 34ާާބޮޑުވުމަށްޓަކައިާ%

ތިބޭނީާ ވިޔަފ ރިވެރިންާ ބޯޑެްއ.ާ ނ ޤ ބިލުާ ލ ފައިވ ާ ކުރަނީ.ާސަރުކ ރުން.ާސަރުކ ރުންާ ެއކަންާ ބައެއްތޯާ ކޮންާ ހުރީ.ާ

ަވތްަގނޑުާކައިރީަގއޭ.ާއެވިޔަފ ރިވެރިންެގާފިހ  މީހުންާނުތިބޭނެއޭާސަރުކ ރުެގާހިންުގމ އިާހަވ ލުވެ،ާނޫނީާާާރަިއެގާ

ކު ާާންސަރުކ ރުާ ކ ކުތޯާާފުނިތަކ  ހުރިާ ލ ފައިާ ައށްާ ސްޓެލްކޯާ މިއަދުާ ސަރުކ ރުންާ ބުނިާ ނުތިބޭނެއޭާ ހަވ ލުވެާ

އެ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލަން.ާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތް.ާ ވަމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ

ހުރީ ލ ފައިާ އެތަނަށްާ އެބަދޭާ ފެނިެގންާ ިވޔަފ ރިވެާާހަމަގައިމުވެސްާ ިވޔަސްާާެވސްާ މަޤ ުމަގއިާ ޗެއަރަމނެއްެގާ ރިއެކޭާ

މަޤ މެއް އެހެންާ ިވޔަފ ާާއަދިާ އެާ ވިޔަފ ރިވެރިންނޭ.ާ ތިބީާ ވެސްާ ދެންާ ިވޔަސްާ ސްޓެލްކޯާާކަމުަގއިާ ރިވެރިންނަކަށްާ

ާާމުހިއްމެ މުހިއްމީ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށްާ އެާ ނޫނޭ.ާ މަސްލަހައްާ އަމިއްލަާ ވިޔަފ ރިވެރިންެގާ ކުންފުނިތައް.ާއެާ އޮތްާ ތުާ

އަޅުއެހެން މިއަދުާ ސަބަބުންާ މުސީވުމުެގާ ބޮޑެތިާ ޤައުމަށްާ މިަގނޑުމެންެގާ ކުރިމަތިވެެގންާ ކަންތައްތައްާ ާާބ ތްތަކ އިާ

އޮތްާާާާވެސްާއެބަާާބަޖެޓުެގާބޭރުަގނޑުގައި،  ކަމަށްާހިތައިާާމޮޅުާކުރ ނެާާާޓުަގއިާމ ދަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަޖެ

ާާއިވަރަށްާމޮޅެތިާކުރެހުންތައްާކުރަހ ފަ ކުރެހުންތަކުެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެާފ ހަަގކޮށްލެވެނީާސިކުންެގާާ.ާމި

ފައިސ  މީހެްއ،ާ ސިކުާ އަތުންާ އެްގރިމަންޓުާާއަށްާާމީހެއްެގާ ދެާ ސަލ ންޖަހ ާ މިާާާއެދިާ އެހެންާ ކުރ ތަން.ާ ާބަދަލުާ

ޖަހަނީ.ާތަރުއްާަވއްއަކީާސިކުންެގާމީހެާާއެްއާައޅައިެގން.ާއޭނަާާދަންނަވަނީާވަރަށްާކެރިެގން.ާއެކަކުާހުރިާފަުގނޑި

މަުގމަތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީހެއް.ާ ސިކުާ ހުރިާ މ ޔޫސްވެފަިއާ ވަރަށްާ ބައެއްާާއަނެކަކީާ ފެނިެގންދޭާ ެވސްާ ާ

މީހަކުާހިފަހައްޓަިއެގނ7ާާާްފަހަރުާއެކަހަލަާމީހުން.ާދެންާހަމަާއޭެގާތިރިންާހަމަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަާފެނޭާާފަހަރު

އެއްޮގތަށްާޢަމަލުާާކޮންމެާމީހަކުާނޫނިއްޔ ާާއެާާވަތަާދަލެއްެގާވ ހަކަ.ތިބިާސޭފްޓީާނެޓެކޭާކިޔ ާނު ކުރަމުންދ ާމިާބަޖެޓާ 

އެާދަލުަގއިާޖެހޭނެ.ާމިާބަޖެޓަށްާތ އީދުކުރ ާމީހަކުާވެސްާއެާދަލުަގއިާޖެހޭނެ.ާހަމަޔަޤީންާދިވެހާިާާާމީހަކުާވެއްޖިްއޔ 

އެއްާނުޖެހޭނެ.ާާާެއއްާމިފަހަރަކުާާކުރ ާބަޔަކުާމިާދަލުަގރައްޔިތުންެގާޕ ޓީާއ ިއ،ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޕ ޓީާއަށްާތ އީދުާ
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ާާ އެ ކެރިެގން.ާ ވަރަށްާ ދަންނަވަނީާ މިާ ދަވ ލަނ7ާާްމިހެންާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ ސިފަކޮށްދެނީާ އެާ ވެެގންާާާާމީހުންާ

ާާ ތިބި 7ާާާާތައްޔ ރުވެފައިާ ތިބި ފެންބޮވަިއެގންފަިއާ ލެޔަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ވ ހަކަ.ާ ވ ހަކ7ާާަމީހެްއެގާ .ާާމީހެްއެގާ

ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީސްާތެރެއިންާމިއަ ޢަމަލަކ ާާާމީހުން.ާކިޔ ާއެްއޗަކ 7ާާދުާއެ

ާާ 7ާާާާދިމ ނުވ  ވ ހަކަ. ވިދ ޅުވެދ މީހެއްެގާ ބޭފުޅުންާ ާާބައެއްާ އެ ނޫނެކޭާ ޮގ7ާާނެާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާާއްސިާމީހުންާ އޭ.ާ

ާާ އެ އަދިާ 7ާާާާދަންނަވ ނީާ ނުދެއޭ. ބޭރުކޮށްލ7ާާީމީހުންނެއްާ މިތަނުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ާާމީހުންާ އެ ނަގ 7ާާާާ.ާ މީހުންާ

މީހުންނަކީާމިއަދުާރައީސްާއޮފީސ7ާާާްކަންފަތުަގއިާހިފ ާއަނބުރ ލ ފައި.ާއެކަމަކު،ާމިާާދެންހުރިާސ ހިބ ެގާާާާލީއެއްލައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާފެންނަނީާދިވެހާިާމީހުން.7ާާާާތެރެއަށްާވަދެާތިބި،ާރައްޔިތުންެގާލެޔަށްާފެންބޮަވއިެގންފައިާތިބިާާ

ކޮށްެގންާއެާލ ރިާއެކިާޮގތްޮގތަށްާބޭނުންކޮށްެގންާއެހެންާލަތުެގާއެސެޓެއްާޮއވެއްޖިްއޔ ާއެާއެސެޓެއްާކޭޝްައއުޓުދައު

ޓްރ ންސްފަރކުރަމުން ާއެކައުންޓްތަކަށްާ މަސްލަހަާ އަމިްއލަާ ހިމެނޭއިރުަގިއާާދ ތަން.ާ ވިޔަފ ރިތައްާ ހުރިާ ތުާ

ޒްެގާނަމުަގއިާއަދިާނުވިތ ކަށްާކޮމިޓީާއެއްާހެދެިގންާއެާކޮމިޓީެގާމުޤައްރިރަކަށްާނުވަތަާއެހެންާކަމެއްެގާޕްރައިވެޓައި

ޮގތުަގއިާވެސްާއިނދެެގންާެއކަންާކުރ ތަންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިދަނީ.ާދެންާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާާ

ވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާާާއްތަކެއްާެއކުލަވ ލ ފައިާއެބައޮތް.ާމީެގާކުރިންބަޖެޓުާޑެފިސިޓްާފައިނޭންސްކުރުމަށްޓަކައިާކަންތަ

ާާ އެއް ައންނަާ ފ ޑުކިޔަމުންާ ބޮޑަށްާ ޕީ.ޕީ.ޕީއެންމެާ ސަރުކ ރުެގާ ޕަބްލިކުސިޔ ސަތަކީާ ސިޔ ސަތުތައް.ާ ޕްރައިވެޓްާާާާެގާ

ތެ ޭއެގާ ފެންނަާސިޔ ސަތެްއާ ދެފުށްާ ކަންތައްތަކަކީާ ކުރ ާ ުއސޫލުންާސަރުކ ރުންާ ނުހިމެނޭާޕ ޓްނަރޝިޕުެގާ ރޭަގިއާ

އަޅުަގނޑުެމންާާާާކަމެއް ެއކަންާއެޮގތަށްާ މިދަނީާވަކ ލ ތުކުރަމުން.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ

ޕްރައިވެޓްާާާާނަށްާފެނިެގންާއެބަދޭާތިާޕަބްލިކުއެއްާނޫންކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާާވަކ ލ ތުކުރަންޖެހެނީާސަބަބުތަކެއްާނެތި

ާާޕ ޓްނަރޝިޕުެގާސަބަބު އަށްާާާވަނ148ާާަންާދިވެހިރ އްޖެާކޮރަޕްޝަންެގާއިންޑެކްސްަގއިާކިތައްާދަރަޖަތޯާެވއްޓުނީ.

ދަރަޖަާބަރ ބަރުާއެންމެާއަހަރެއްެގާތެރޭަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާވެއްޓުނީ.ާބޭފުޅުންނަށ28ާާާްދިޔައީާދިވެހިރ އްޖެ.ާާ

ާާ ކުރެވުނީ އިނ2009ާާްހަމައެކަނިާ ވ ހަކަާ ވެރިކަމުެގާ އަހަރުެގާ ޓްރ ންސްޕޭރަންސީާވަނަާ ބަޔަކުާ ޓަރނޭޝަނަލްާ

ާާ އެއޮތީ. ރިޕޯޓުަގއިާ ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވ ާސީ.ޕީ.ައއިާ އިންާ ދަށަށްާާާވަނ148ާާައިންޓަރނޭޝަނަލްާ ދިވެހިރ އްޖެާ ާއަށްާ

މީހުންނަށްާކުރެވޭނީ.ާާާޭއެގާތެރެއަށްާލައިެގންާކޮންާކަމެއްތޯާމ10ާާިދިޔައީ.ާދެންާމިއަދުާހެޔޮާވެރިކަމޭާކިޔ ފައިާާ%

ނުފޫޒުފޯރުވާ އަޅުަގނޑު ބޯޑަށްާ ޓެންޑަރާ އެބަފެނޭާ ދުވަހެއްާާމެންނަށްާ މ ިގނަާ ދުވަހަކުާ މިދ ކަށްާ ދ ދިާ ނުޭވާާާާތަން.ާ

ޅުާހުށަހެޅުނުާާމިދިޔަާއޮކްޓޯބަރުާމަހުެގާތެރޭަގއިާހުށަހެޅުނު،ާމިދިޔަާއޮކްޓޯބަރުާފަހުކޮޅުާނުވަތަާނޮވެމްބަރުާކުރީކޮ

ާާ އްތޯ.ާރަްއޔިތުންނަށްާއަތްފޯރ ފަށުަގިއާބޯހިޔ ވަހިކަންާދޭންެވެގންާާެމދުާޢަމަލުކުރީާކިހިނެމ ލޭަގއިާހަުއސިންާބިޑުތަކ 

ދިޔަީއާާާާކަންާނިމިެގން،  ެވސްާދަންނަާޙަޤީޤަތެއް.ާއެކަމަކުާާމިާސަރުކ ރުންާވަޢުދުވިާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެން

ާާ 8ާާާާކިހިނެއްތޯ. 70ާާާާލައްކަ ދެތަން. އެންމެާ ބަޔަކަށްާ ބިޑުކޮށްފައިވ ާ އަށްާ ރުފިޔ ާ އަށ16ާާާްހ ސްާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަާ

4ާާާާބިޑުކޮށްފަިއވ ާބަޔަކަށްާއަނެްއާާ ތަންާދިންާމީހުންެގާތެރޭަގއިާއެބަާހިމެނޭާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ4ާާާތަން.
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އެްއ.ާހަމަާއަނެްއކ ާާާާލީޑަރުެގާގ ތްތިމ ެގާބޭފުޅުން.ާމިއީާމަްއސަލަާާޕ ފައިާބުނ ާޕ ލިމަންޓްރީާްގރޫޕުއެްއކަލަާމޭާފުއް

ާބަލައިލ ިއރުާއަންހެންާބޭފުޅެއްެގާފިރިކަލުންާވެސްާއެބަާހިމެނޭ.ާމިީއާސިޔ ސީާކަންތައްތަްއާާއެފަޅިންާއަޅުަގނޑު

ެއވަރުެގާާ ބޯޑަށްާ ޓެންޑަރާ ކިހިނެއްތޯާ ފެންނަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދަރަޖަާ އަންނަާ ވަދެެގންާ ތެރެއަށްާ މީެގާ

މި ހަމަަގއިމުވެސްާ ފޯރުވޭނީާ ނުފޫޒުާ އެާ ކ ކަށްތޯ.ާ ފޯރުވެނީ،ާ ތިއްބެިވާާނުފޫޒެއްާ ފައިނޭންސުަގިއާ އޮފްާ ނިސްޓްރީާ

ާާކަމަށްާާާބޭފުޅުންނަށްާނުވަތަާރައީސްާއޮފީހުަގއިާތިއްބަވ ާބޭފުޅުންނަށް.ާއެޮގތަށްާނުފޫޒުާފޯރުވައިެގންާމިކަންކަންާކުރ 

ެގންާދިވެހިރ އްޖެާއިންާދުަވހަކުާވެސްާކޮރަޕްޝަނެއްާނުފުހެވޭނެ.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާހަތިޔ ރަކަށްވެާާާވަންޏ 

ކޮރަޕް ކަެމއްާ ހުރިހ ާ މިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އޮންނ ނެާ ިއޞްލ ޙުަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ މ ލިްއޔަތުާ ހުރިހ ާާާާޝަނ އުޅޭާ މިާ

ެއާ ހަދައިެގންާ ޤ ނޫނުތައްާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހެދީ.ާ ޤ ނޫނުތައްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޓެކުލްކުރަންެވެގންާ ކަމެއްާ

ތަންފީޛުކުރެވޭާ ރައީސުލްޖުާާޤ ނޫނުތައްާ މިއަދުާ ހިލާ ނަމަާ ހަމަާ ނެތޭާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ބުނެވޭނެާ އަށްާ މްހޫރިްއޔ ާ

ތަންތަންާދެވޭކަށް،ާނޫނިއްޔ ާސ ބެ މިާ މިފަހަރުާ ތަންތަންާދެވޭކަށް.ާާާއ ސ ބެއަކަށްާ މިާ ބަޔަކަށްާެވސްާ ުގޅުންހުރިާ

މޫސ  ނެތޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އޮންނ ނެާ ބުނެވެންާ އަށްާ ދަނބިދަރިާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ވެސްާާމަނިކުެގާ މިާާާއަށްާ

ޢަމަލުކުރ ކަމުގައި ޤ ނޫނަށްާ މ ލިއްޔަތުާ އެއީާ ދެވޭކަށް.ާ ޢަމަލުނުކޮށާްާާާވަނީާާތަންތަންާ ޤ ނޫނަށްާ އެާ އެކަމަކު،ާ ނަމަ.ާ

ޮގތަށްާމީެގާކުރިންާމިާދެންނެވިޮގތަށްާކަންތައްާެވެގންާާާާއަށްާކަންކަންާނިންމ ލ ތީވެާމިާދެންނެވިާާއަމިއްލަާއަމިއްލަ

ާާ 8ާާާާމިދަނީ. އ70ާާަލައްކަ ރުފިޔ ާ މ ލެހ ސްާ ާާާާށްާ ިވއްކ ނ3ާާެއިން އެޕ ޓްމަންޓްާ މީހުނާްާާާކޮޓަރީެގާ ބަޔަކުާ ކަމަށްާ

ާާާާމީހުންނަށްާދިނީާއެންމެާދެތަނޭާއަޅަންާާޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައިާއޮތްއިރުަގއިާއެ ތަނ4ާާާްާވެެގން.ާއަނެއްާމީހުންނަށްާދިނޭ

ާާާާއަޅަން.ާދިނީމަާކޮބައިތޯާއިންސ ފަކީ.ާކޮބައިތޯާހަމަ ޮގތުަގއިާޓެންޑަރާާާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ އ އިާއުސޫލަކީ.

ާާ 8ާާާާބޯޑުންާޖެހޭނީ،ާދެޮގތެއްާޓެންޑަރާބޯޑަށްާއޮންނ ނެ.ާެއއްޮގތަކީ ހ ހަށްާއަުގާތިރިކުރުމަށްފަހުަގއިާެއ70ާާާާލަްއކަ

8ާާާާފަރ ތަށްާވެސްާދޭންވީ.ާނުވަތަާާާާދެ ފަރ ތަށްާާާއަށްާހަދ ފައިާއެާާލައްކ16ާާަހ ހުަގއިާހުރިާމީހ ެގާއަުގ70ާާާާލައްކަ

އޮންނަންޖެހޭ ެއއުސޫލުާ ދޭންވީ.ާ ނޫނިއްޔ ވެސްާ ާ%ާާނީ.ާ ބަޔަކަށްާ ދަށްާ އަުގާ އެންމެާ ފުރަތަމަާ މ ކްސ55ާާާާްއެންމެާ

ހ ސްާރުފިޔ ާހުށަހަޅ ފައިާމިއޮންނަާއެމީހުންނަށްާއެާފުލްާމ ކްސްާލިބިެގނ70ާާާްލައްކ8ާާާާަދެވޭނެާބައެްއެގާޮގތުަގއިާާ

އެ އަދިާ ލިާާދ ންޖެހޭނެ.ާ ފުރުޞަތުތައްާ އެާ އަޅުާމީހުންނަށްާ ހ ލަތެއްަގއިާ އެއްވެސްާ ދ ންޖެހޭނެ.ާ ިމާާބިެގންާ ަގނޑުާ

އަޅުަގނޑ  ބައްދަލުވެފަިއވަނީާާމިާާދަންނަވަނީާ މިޮގތަށްާ ިމާާާާެއއްާާީމހުންނ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއކަމަކު،ާ ނޫން.ާ ވެސްާ

މި ލިބިފައިާއޮތީމ ާ ހޯދަާާމަޢުލޫމ ތުތައްާ އަތްފޯރ ފަށުަގއިާ ބޯހިޔ ވަހިކަންާ މިއީތޯާ މިާދަންނަވ ލީ.ާ ޮގތަކީ.ާާވ ހަކަާ އިދޭާ

ާާ ލިބޭނީ ނިކަމެތިކަމެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކުރީަމ.16ާާާާދިވެހިާ ކަންތައްތަްއާ މިާ އަށްާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުެގާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަާއެބަހުރިާމިާބަޖެޓ ާބެހޭޮގތުންާދައްކަން.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާާ

އެހެން އިންާ ޕ ޓީާ ވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޅުަގނޑަށްާ ރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުާ ވެސްާ ވ ހަކަތަކަށްާ މެންބަރުންެގާ ާ

ވ ހަކަތައްާެވސްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާެއވަުގތެއްަގއިާއަޅުަގނޑުާއެާާފުރުޞަތުާލިބޭނެ
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ވ  ބައެއްާ ބޭނުންވޭާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ ކުރިންާ ހަމަވުމުެގާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ މިއެކަމަކު،ާ ެވސްާާާާހަކަތައްާ ަވުގތުާ

ާާ އިން ކޮިމޓީާ މ ލިއްޔަތުާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ުގޅ11ާާާޭހިއްސ ކޮށްލަން.ާ ފިނޭންސްާާާާކަމަކ ާ ވ ނީާ ޮގތުންާ

އެ ދަންނަވ ފައި.ާ ކަމަކ 11ާާާާމިނިސްޓްރީަގއިާ ެއއްެވސްާ ނެތްާާާުގޅޭާާކަމުންކުރެާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ޮގތުންާ

އަޅުަގނޑުމެ ލިބިފައި.ާ ކޮންޓިމަޢުލޫމ ތުާ އަންނަނީާ މިާ އެދެމުންާ ާާންާ ބަޖެޓުން އަހަރ2009ާާާުންޖެންސީާ ވަނަާ

ކުރެވިފަިއވ ާޚަރަދުތަްއާެގނެސްދޭށޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށް.ާކީްއވެތޯާެއކަންާނުެގނެސް،ާެއާޚަރަދުތަކުެގާތަފްސީލުާާ

މި ާާާާނުެގނެސްދީާ ލޯނު އަށްާ އެމް.އެން.ބީ.ސީާ އެނިގދ ނެތީތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިންވަރު.ާާއުޅެނީ.ާ ދޫކޮށްފައިވ ާ

އެނިގދ ނެތީތޯ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިންވަރުާ ދޫކޮށްފައިވ ާ ލޯނުާ އަށްާ އެމް.އެސް.އެލްާ ބަޖެޓުންާ ކޮންޓެންޖެންސީާ

ާާކަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޭގާއެާ މިލިޔަންާޑޮލަރ15ާާާާުންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިނޭގާއެމް.އެސް.އެލްާއަށް

އެބަ ކޮންާާާދީފައިާ ދިންާާއޮތްކަންާ ކީއްކުރަންާ ެއއީާ ޚަރަދުކޮށްފައި.ާ ބަޖެޓުންާ މިލިޔަނެއްތ15ާާާާޯޓެންޖެންސީާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާބަލަން.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިން ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުާާާޝުކުރިއްޔ ާ ބަހުސްަގިއާ ިމާ ފަދައިންާ ދަންނަވ ލިާ އަޅުަގނޑުާ ެވސްާ

މި ހަމަޖެހިފައިާ އެރުވުމަށްާ މެންބަރަކަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާާާދެއްކެވުމަށްާ މެންބަރ15ާާާުާވަނީ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިނެޓު.ާ

ާާ އެ ެގންދަވަނިކޮށްާ ދައްކަވަމުންާ ދެނ15ާާާްވ ހަކަފުޅުާ ލިސްޓުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވީ.ާ މިނެޓުާ

ާާ އަރުވ ނަން. ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ އޮތްާ ބަޖެޓުެގ2011ާާާާނަންފުޅުާ ދައުލަތުެގާ ލަފ ކުރައްވ ާ އަހަރަށްާ ވަނަާ

މި ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ދެއްކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ ޢިއްއަާާބަހުސްަގއިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށިާ ޒަތްތެރިާާރުވަނީާ

ާޠަފ ާއަށް.ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞް

 

ާާ:ޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސުވ ލުކޮށްލަންާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ރިޔ ސަތ ާ ވެސްާ

ހުށަހެޅި ބަޖެޓުާ ިމާދައުލަތުެގާ މެންބަރުންާކުރ ާސުވ ލުތަކަށްާާާާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިރުަގއިާ

އުފުލަންޖެހޭނެާާާީމެގާޒިންމ ާާ،އެހެންވީމ ސްާމިނިސްޓަރުާކޮބައިތޯއޭ.ާާޖަވ ބުދ ރީވުމުެގާޮގތުންާއިންނަވަންޖެހޭާފިނޭން

ސ ފުކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާބަޔަކުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ާާސް،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާމ ލީާއަދިާއިޤުތިޞ ރައީ ލިބޭާއ މްދަނީންާޚަރަދުވ ،ާާދީާތަޞައްވުރުެގާމަްއޗަށ ިއ،ާރ އްޖެާއަށް

ެގާކުރިއެރުމެއްާިމ4.5ާާ%ާާއަށްާދަރަނިާތިރިކޮށްފައިވުމ 16ާާއިންާ%32ާާއ މްދަނީާއ އިާޚަރަދުވ ާެއްއޗަކ އިާއަދިާާ%

މަާއަރަލުންާއަޅައަޅ ާޒަމ ންީވާާވިޔަސްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަޖެޓަކީާވެސްާހަާާކަމުަގއިާާާބަޖެޓުަގއިާހޯދ ފައިވީ
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ތެރެއިންސަގ  ކުޑަކުރުމަށާްާފަތުެގާ ދަރަނިާ މިާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ރަނަގޅު،ާ ބަޖެޓެއް.ާ ނުކުމެފައިވ ާ ާ

ކުރިއެރުންތަކެއްާހޯއްދަވައިދެއްވ ފައިާވެސްާއެބަވޭާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާބަޖެޓުަގިއާާާވޭ.އިާއްާކޮށްފަމަސައްކަތްތަކެާ

ާާ ބަޖެޓުާމިއޮތީ މިާ ބަހ ލެވިފައި.3ާާޖުމްލަކޮށްާދަންނަވަންޏ ާ ޚަރަދަށް.ާ%79ާާާ%ާާބަޔަކަށްާ ދަނ11ާާާީމިާދަނީާ މިާ

ައކީާއޮފީސްތަކުެގާމޭޒ ިއ،ާޮގނޑިތަކ ިއ،10ާާާާކެޕިޓަލްާޚަރަދުތަކަށްާއިންނަާބ ކީާ%10ާާދަރަނިތަކަށް.ާބ ކީާއޮތްާ%

ބ ވަތުެގާެއއްޗެހިާަގންނަންާއޮތްާާާާމިާާފެކްސްާމެޝިނ އި،ާފޮޓޯކޮޕީއ ،  ރޫމްތަކ އިާާްގޒެކެޓިވްާޮގނޑިތަކ އި،ާީމޓިންއެ

ހޯދުމަށްއެްއޗެއް ެއއްާ އ މްދަނީާ ޙަޤީޤަތަކީާ އޮތްާ އެނެގންާ ވަސީ.ާ ހޯދޭނޭާ ެއއްާ އ މްދަނީާ ލަތެްއާާޓަކައި،ާ

އަލީަގިއާާ މީެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙަޤީޤަތްާ މިއީާ ނެތްކަން.ާ އެއްާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ ގ އިމުކުރުމަށްޓަކައިާ

ޖެހޭާއެންމެާބޮޑުާއެއްާސަބަބަކީާމިާރ އްޖޭެގާާއަޅުަގނޑަށްާމީެގންާމިާވިސްނޭާއެއްޗަކީާމިކަންކަންާމިހެންާމިާވ ން

% ާާާާކަުމގައ5ާާިއ ބ ދީެގާ މަސައްކަތްކުރ  މަޤ މުަގއިާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ މ22ާާާިވ ާ މުވައްޒަފުންނަށްާ ހ ސްާ

%ާ %40ާާބަޖެޓުަގއިާ އޮތްާ ބ ކީާ އެބަވޭ.ާ މ60ާާިޚަރަދުކުރެވިފައިާ އޮފީސްތަކ ިއާ މިާ ތިއްބަވަންާާާާައކީާ ބޭފުޅުންާ

ލަތްތަކ ިއާާތ ނަގއިާހުރިާއިލެކްޓްރޯނިކްާވަސީތަންާާއެއަރކޮންޑިޝަންކުރިާއިމ ރ ތްތަކ އިާތިއްބަވ ާއިމ ރ ތްތަކ ިއާއެ

މުާާއެ ބޮޑެތިާ ސަރުކ ރުންާ ތިބެެގންާ ވަސީތަންތ ނަގއިާ އިންޓަރނެޓުާ ނަގައިެގންާ ވެބްކެްމާާސ ރަާ ލަތްތަކ އިާ

އެާނ އަޅުަގނޑަށްާ ތިބެެގންާ އެތަންތ ނަގއިާ މިޖައްސަިއެގންާ ޮގތުަގއިާ މަސައްކަތްާާާާޭގާ ކުރ ާ ރަްއޔިތުންާ ރ އްޖޭެގާ

ވ ާޮގތަކީާމާިާާާމިާޚަރަދ60ާާުމީހުންނަށްާދިނުމަކީާމިއީާއިންސ ފެއްާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާ%60ާާމިާ%

ންނަާާދ އިރުަގއިާއޮފީހުެގާބަޖެޓުަގއިާބ ކީާއޮާާފަރ ތްތަކަށްާމިޮގތަށްާޚަރަދުކޮށްލަނީ.ާކޮށްލ އިރުަގއިާއަހަރުާނިމިެގން

ޕެރިސް ނިއުޔޯކ ިއ،ާ ލަންޑަނ އި،ާ މިދަނީާ މިާާާލ ރިކޮޅަށްާ ޝޮޕިންނަށްާ ތަންތަނަށްާ ވެސްާާާފަދަާ ބ ކީާ ޮގސްާ ދަނީ.ާ

ނުކުރެވޭ.ާދެންާތިބި،ާޤައުމުަގިއާާާާޚަރަދުކޮށްލަނީ.ާމިއީާޙަޤީޤަތެްއާކަމަށްާނޫނިއްޔ ާމިއީާއިންސ ފެއްާކަމަށްާޤަބޫލެއްާ

ާާާއަރ މ އިާއުފަލަށްޓަކައިާރެޔ އިާނިއްޔ ާފަޤީރުންާމިާޖެހެނީާމިާމީހުންެގފަންތިާނޫާާމީހުންާނޫނިއްޔ ާމެދ95ާާުތިބިާ%

ާާ ދެއްވ  ސަރުކ ރުންާ މަސައްކަތްކޮށްާ ުގދުނަަގއިނުަގނެާ 200ާާާާދުވ ލުާ ދެއްވ  ފެނަށްާ ކަރަންޓ އި،ާ 200ާާރުފިޔ ެގާ

ޖީބަށް ސަބްސިޑީާ ނިާާާރުފިޔ ެގާ މަުގމައްޗަށްާ ބޯފިއްސަންާ ވެސްާ ހެނދުނުާ ދުވަހުާ އަނެްއާ ކުންނަން.ާލައިެގންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަމެއްާނޫން.ާމިއީާޤައުމުެގާރަްއޔިތުންނަށްާދުނިޔެާއުމުރުާކެތްކޮށްެގންާާ

ތިބެވޭނެާކަމެްއާވެސްާނޫންާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާމިާކިޔަނީާިމކަމުެގާޙަޤީޤަތްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

މަކީާބައިާޤަރުނުާވަންދެކަށްާބައިާޤަރުނެއްހ ާދުވަސްަވންދެކަށްާއަޅުވެތިކަމުަގިއާާއަޅުަގނޑަށްާއެބަާއެނޭގާމިާޤައު

މިނިވަންކަންާހިސ ބަނޑުފުރ  މިާދެާސިފަާކަނޑުވ ލަންާާނަާމުއްތިކޮށްދީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޮތްާޤައުމެއް.ާ ރުކޮށްފައިާ

ފަދަާމިާާާތިބީާދުނިޔޭަގއިާނެތްާާމެންާމިބަނޑުފުރ ނެާމުއްތިކޮށްދީާއަދިާމިނިވަންކަންާެވސްާދިނުމަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑު

ހުރިހ ާ މިާ ވ ސިލުުވމަށްޓަކައިާ ިމއަށްާ ވ ސިލުުވމަށްޓަކައި،ާ މިއަށްާ ހަދައިެގން.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ބޮޑުާ އަުގާ

ކުޑަކުރެވެންޏ ާާ ޚަރަދުތައްާ ޤައުުމެގާ ވެސްާ ފުރަތަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޖެހެނީާ މިާ ޚަރަދެއްކުރަންާ
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ާާ އަށްާއަޅުަގނޑުމެން ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިރިކުރަން.ާ ތަންކޮޅެއްާ ބ ރުާ މިއޮތްާ މީަގއިާ އެބަޖެހޭާ

ާއެއްާޮގސްފައިާއޮތީާމިކަންކުރުމަށްވ ސިލުވުމަށްޓަކައިާމިފަހަރުާވެސްާމިާބަޖެޓުަގއިާވެސްާމިޮއތީާއެންމެާބޮޑުާބަ

އެ މުހިއްމުާ އެންމެާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް.ާ ައޅުަގނޑަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކުެގާ އްާ

ޚަރަދުތަ ބޭކ ރުާ ކުރަމުންދ ާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ބަލަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮގތުަގއިާ އ މްދަނީާފ ހަަގކުރެވޭާ ކުޑަކޮށްާ އްާ

ކަމުަގއިާިވޔަސްާމިާދާެާލިބޭނެާވަސީލަތްތައްާިގނަކުރުން.ާއިޤު ތިޞ ދީާކިތަންމެާމ ހިރެއްާކިތަންމެާބޮޑުާމ ހިރެއްާ

ނޫން ެގނެސްެގންާ ފުރުޞަތެއްާާާސިފަާ ހިންދަމ ލެވޭނެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލުޔެއްާ ސަލ މަތެއްާ ޤައުމަކަށްާ މިާ ވިްއޔ ާ

ނުލިބޭނެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރުާރިކަމަންޑުކުރަނީާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާާާސަރުކ ރުަގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުން ކުރެވޭާބޭކ ރުާޚަރަދުތަކުެގާތެރޭަގއިާކުޑކުރެވޭނެާވަރަށްާިގނަާާވަނީާމިހ ތަނަށް

އެބަ ބަލައިކަންތައްތަކެއްާ ބަޖެޓުންާ މިާ ރ ހުއްޓޭާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިސ ލަކަށްާ ވެސް.ާ ާާލީމ ާ 500ާއްޖެތެރޭެގ

ާާޞިްއޙީާދީފައި،ާާާާާއޮފީހުންާޖ ަގެއއްމަދުާރަށްރަށަުގއިާހަމައެކަނިާސްކޫލ އި،ާރަށުާއޮފީހ އި،ާރަށުާާމީހުންނަށްާތުރެ

ދީފަިއާާާާދެމ .ާކުްއޔަށްާާދީފައިާދެންާބ ކީހުރިާތަންތަންާއަޅުަގނޑުމެންާހިނގ ށޭާކުްއޔަށްާާޚިދުމަތްކުރ ާތަނަށްާޖ ަގެއއް

ފައިސ  ލިބޭާ އެާާއެާ ތަނަވަސްާ ރައްޔިތުންާ ރަށުެގާ ފަިއސ ާާާާއިންާ އެާ ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައިާ ދިރިއުޅުންާ ީމހުންެގާ

ވަންޓައިމްާއިންެވސްޓުމަންޓެއްާޮގތުަގއިާެއާާާކަމަކީއޭ.ާއޭެގއިތުރަށްާސަރުކ ރަށްާކުރެވޭނެާާއަޅުަގނޑުމެންާޚަރަދުކުރ ނީ

އެހެން ލިބޭނެާ އ މްދަނީާ އޮެވެގންާާރައްޔިތުންނަށްާ ވިސްނުމެއްާ މިކަހަލަާ ސަރުކ ރުންެގާ ކުރެވިދ ނޭ.ާ ާނޫންާާާކަމެއްާ

ކުރިއެރުމެ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވެސްާ ދުވަހަކުާ އަޅުަގނޑަށްާ ރ އްޖެތެރޭާވިްއޔަކ ާ މިފަދައިންާ ހަމަާ ނުލިބޭނޭ.ާ ްއާ

ހަދ ފައާިާ އިމ ރ ތްތައްާ ސަރުކ ރުންާ ބޮޑެތިާ ރަށްރަށުަގއިާ ބޭނުންނުކުރާ  އެބަހުރިާ ހަމަާ އޮފީސްތަކުަގއިާ އަތޮޅުާ

މިފަދަާކަންތައްތަކަށްާާާމަރ މ ތުކުރުމ އިާބެލެހެއްޓުމ ާާއެތަންތ ނަގއިާއެްއވެސްާކަމެއްާނުކޮށްާހަމައެކަނިާއެތަންތަން

ކީްއވެތޯާާ މިއަދުެގާސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަދޭާ ފައިސ ތަކެއްާ އެތަކެއްާ ވެސްާ

ނުބަހައްޓަންވީވިސްނުން ާާާާާ އަތޮޅު އޮފީސް،ާ ރަށުާ ރަށްރަށުަގިއާ ެގނެސްާާައތޮޅުވެރިކަންކުރ ާ އިމ ރ ތަށްާ އޮފީހުެގާ

ހުންނަާާާޞިއްޙީ ތަންތަނާްާމަރުކަޒުަގއިާ ހުރިާ ބ ކީާ ެގނެސްާ އިމ ރ ތަކަށްާ އެާ ހަމަާ އެތަންާ ވެއްޖިްއޔ ާ ތަނެއްާ ާ

އެާކުއްޔަށް ރަށްރަށުަގއިާ ކުްއޔަށްދީާއެާ ކީްއެވެގންތޯާ ރަށްރަށުެގާާާާސަރުކ ރުންާ ލިބޭާއ މްދަނީާއެާ ތަންތަނުންާ ދެވޭާ

ހުރިާއުޅަނދުފަހަރުާވެސްާހަމަާހުރާީާރައްޔިތުންނަށްާލިބޭނެާމަެގއްާތަނަވަސްާނުކޮށްދެއްވަންވީ.ާހަމަާމިތަންތ ނަގއިާާ

ތަކެއްާއަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަެއކަނިާރ އްޖޭތެރޭާއަތޮޅުތަކ އިާރަށްާާޮގތަށް.ާބޭކ ރުާޚަރަދުތައްާއިންތިހ ާާއެ

3ާާއޮފީހެއްެގ3ާާާާާާމ ލޭަގއިާެވސްާހުރީާއެހެން.ާސަރުކ ރުާހުރިހ ާއިމ ރ ތެއް،ާސަރުކ ރުެގާހުރިހ ާއޮފީސްތަކެއްާާނޫން

ާާޟީާބިލްޑިންގާ ޤ ާާއިހުރަވީާބިލްޑިންގ ާާއިތެރިާރައީސް،ާވެލ ނ ޭގާބިންޑިންގާ ޢިއްޒަތްާާދަށަށްާެގނެވިދ ނެތެއްެގާާއިމ ރ 

ާަގއިާސަރުކ ރުާހުރިހ ާއޮފީހެއްާޖަމ ކޮށްލެވޭނެ.ާޖަމ ކޮށްފައިާހަދ ފައިާއެހަރަާބޮޑެތިާއިމ ރ ތްތައްާހަމަާބިންޑިނ3ާާްާާމި

ާާާާޔަފ ރީެގާޮގތުަގއިާސަރުކ ރުެގާކުންފުނިތައްާމ ލެށްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާވިާދޭންވީާކުްއޔަ ާާއިންާއަތުލ ފައި އޮތްާާއެ
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ބޮޑެތިާބިންތައްާޢ އްމުާރައްޔިތުންެގާއަތުންާއަތުލ ާބޮޑުާކުލިާހަމަާއަތުލ ފައިާސަރުކ ރުާބައިވެރިވ ާާާާ،ބޮޑެތިާކޮށިތައް

އަޅުަގާނ ެގންުގޅެފިްއޔ ާ ސަރުކ ރުންާ ވިސްނުމެއްާ ދޭނެާ ިވޔަސްާ ދެކޮޅުާާކުންފުނިތަކަށްާ ކަންތައްތައްާ މިާ ޑުމެންނަށްާ

ކުޑަާ ބިންާ މ ލޭަގއިާ އަުގބޮޑުާ މިާ ކިޔ ފައިާ ކުންފުންޏެކޭާ ބައިވެރިވ ާ ސަރުކ ރުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޖެހޭނެާ

ދޫކޮށް ކަެމއްލ ރިކޮޅަކަށްާ ވ ނެާ ކޮށްެގންާ އުސޫލުންާ ވިޔަފ ރީެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ތިބުމަކީާ ނޫން.ާާާާލަިއެގންާ

ވެއްޖިއްޔ ާާާާކަމަށްާމިދައްކ ާއެއްޗަކީާދެކޮޅުޖެހޭާއެއްޗެއްާނޫންާއެހެންެވްއޖިއްޔ .ާއެހެންާާބޭާފައިދ އެތަންތަނަށްާމިލި

އެ ތަންތަންާ އެާ ކޮބައިތޯާ ކުލި.ާ ލިބެންޖެހޭާ އެތަންތަނުންާ އޮެވެގންާާާާކޮބައިތޯާ ދޫކޮށްލ ފައިާ އަތުަގިއާ މީހުންެގާ

ންނަވ ނީާހަމަާިމާާއެްއވެސްާވިސްނުމެއްާނެތުމަކީާެއއީާއަޅުަގނޑުާދަމީެގާާ،  ކ ރަށްާލިބޭާެގއްލުން.ާެއހެންވީމ ސަރު

އިޤު ާާސަރުކ ރުެގާ އަދިވެސް ތެރެއަށްާ ސިޔ ސަތުެގާ ކަންތައްތަކޭތިޞ ދީާ ާާާާހީނަރުވެެގންދ ނެާ ާާރައީސްާ.ޢިއްޒަތްތެރި

ރަތީާވަސީލަތްާމިާދު.ާޤުޮގތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާހުރިާަވސީލަތްތައްާމިއޮތީާހަމަާފުރިފައިާާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާއެނޭގ

ކަުމަގއިާިވޔަސްާމިާޤައުމަކީާމިއީާޤައުމުާއޮތްާލޮކޭޝަނުެގާނުނެުގނުާާާާޤައުމުަގއިާތެޔޮާނުނެިގކަމުަގިއާވިޔަސްާޭގސް

އަޅުަގނޑު މިއީ.ާ އެއްޗެއްާ ބުނ ާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ޤުޮގތުންާ އޮތްާާމެންނަކީާ ވަށަިއެގންާ ވަސީލަތްތައްާ ދުރަތީާ

ާާއްޔ ާައޅުަގނޑުމެންާމިއޮތީާއެއްާފަރ ތުާއެއްާބައްރުާއެއޮތީާއެފްރިކ ަގއިާއަނެއްާބައްރުާއެާޤައުމެއް.ާއިރ ދަކުރެއްވިާ

އޮތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާހިތަށްއެރިާވަރަކަށްާމިާޤައުމުަގއިާމިތިބަާާާއޮތީާދެކުނުާއޭޝިއ ަގިއ.ާމެދުތެރޭަގއިާމި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާާއެއްާމިާޤައުމުންާނެޭގނެާާނީލައްކަާމީހުންނަށްާބޭނުންާޮގތަކަށްާދިރިއުޅެޭވވަރުެގާއ މްދ4ާާަ

ކުރިައށްާ މުއްސަދިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެންވަރަށްާ އެްއާ ޤައުމުތަކ ާ މުއްސަނދިާ އެހަރަާ އޭޝިއ ަގއިާ ާާއިރުމަތީާ

އިޤު ރަނަގޅުާ ސިޔ ސީާ ާާެގންދެވޭނެާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ އޮތިއްޔ .ާ ސަރުކ ރުންާ ިވސްނުމެއްާ ވަނ2ާާާާަތިޞ ދީާ

ާާކަމުަގއިާިވޔަސްާާއަކީާއަޅުަގނޑަކީާެވސްާއަޅުަގނޑުާބައިވެރިވ ާސިޔ ސީާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާމީހެއްާާމައްސަލަ

ިއޤު މިފަދަާ ޚިޔ ލުތަކ އިާ ނުލިބޭ.ާާމިފަދަާ ފުރުޞަތެއްާ ެވސްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދައްކ ކަށްާ ވ ހަކަތައްާ ބައެއްާ ތިޞ ދީާ

ވ ހަކަާާާާކ ާނުވ ނެާއެހެންނެއް.ާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާމިއަޑެއްާނ ހ ،ާއަޑެއްާނ ހ .ާއަޑުއަހ ނަމަާއިރ ދ ކުރެްއިވއްޔަ

ޤުާާއެބަ މިއީާ ވިއްކަިއެގންާދައްކަން.ާ ވަސީލަތްތައްާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ޤައުމެކޭ.ާ ފުރިެގންވ ާ ވަސީލަތްތައްާ ދުރަތީާ

އަޅުަގނޑުމެން ާާާާެގއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ4ާާާެމި ޤައުމުތަކ ާ ުމއްސަނދިާ އޭޝިއ ެގާ އިރުމަތީާ މީހުންނަށްާ ްއާާލަްއކަާ

ކުޅަާާފެންވަރަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއ ދެވޭނެއޭ.ާކައިރިާވަށަިއެގންާމިއޮތީާބިލިއަންާމީހުން،ާދުނިޔޭެގާއ ބ ދީެގާދެބައި

ޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާާއެއްބައިާމި ޮގތުަގއިާވިޔަފ ރީެގާޮގތުންާާާާއޮތީ.ާމިާޤައުމަކީާހަމަާމިޮގތުންާވިޔަފ ރީެގާ

ވަާާނޫން ދެޭވނެާ ކުރިއަށްާ ިމާާޮގތަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީ.ާ ނޫންާ ބައެއްާ ލިބިފައިވ ާ އަދިާ ސީލަތްތަކެއްާ

އެނގޭާ މަޢުލޫމ ތެއްަގއިާ ލިބިފައިވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހުންާ ދ ދިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ ާާމޭރުމުންާ

ާާ ބަޔަކު ބޭރުާ ގ ދޫާ ލ.އަތޮޅުާ އ700ާާިޮގތުަގއިާ މިތަނަށްާ ޑޮލަރުާ ކޮންޓެއިނަާރންވެސްޓްކުރަމިލިއަންާ ބޭނުންވޭ.ާ ާންާ

ރަށުަގއިާތިބިާމީހުންާާނިާކުރަންޖެހޭާކަމަކީާއެކަނީ.ާހަމައެހަދަންާބޭނުންވ ާވަބަންކަރިންާސްޓޭޝަނަކ ާާއިޓ މިނަލަކ 
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އަޅުަގނޑުެގާާ އެއީ.ާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ އައްޑިހަވަރަކަށްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އެއީާ ދިމ ލަކަށް.ާ އެހެންާ ލޮކޭޓްކޮށްލަންޖެހޭާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ކީއްެވެގންތޯއޭާ ޚަރަދުކޮށްެގންާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ އަްއޑިހަާ ޑޮލަރުެގ700ާާާާސުވ ލަކީާ މިލިއަންާ

ފުރުޞަ ިވޔަފ ރީެގާ ނުެގންނަންވީ.ާ ވިއިންވެސްޓްމަންޓެއްާ މީހަކުާ އައިތުާ ހޯދަންާ އޭނަޔަފ ރިާ މަުގާާާާމ ާ އަށްާ

އަާާާބަންދުކުރ ނީކީ މިނެއްަގއިާ ފުޅ ާ އެންމެާ އޮތްާ ދެވެންާ އެީއާާނޫން.ާ ހުޅުވ ލަންވީ.ާ ދޭންވީ.ާ ޖ ަގާ ޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާސިޔ ސަތަކީާވެސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިާމޭރުމުންާވ ހަކަދައްކަމުންާދަންނަވަންާކުރީެގާސަރުކ ރުންާާ

ނާްާކަންތައްކުރިާޮގތަށްާކުރިއަރަންާބޭނުންވ ާމީހަކުާވިޔަފ ރީެގާޮގތުންާކުރިއަށްާދ ންާބޭނުންވ ާމީހަކުާކުރިއަށްާދ 

މަޅި ކަރުަގިއާ ޭއނ ެގާ ދެވުނީމ ާ ހިސ ބަކަށްާ ވ ަގނޑުާާާާވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ ަވއްޓ ލ ނީކީާ ައޅުވ ފަިއާ ެއއްާ

ވިއްޔ ާއަިމއްލަާާާާދޫކޮށްލ ފައިާބައިންދ ނިއްޔޭާޭއނ ާދ ނެާހިސ ބަކަށްާދ ން.ާއަމިއްލަާފަރ ތްތައްާކުރިއަރުަވިއެގންާނޫން

ވިްއޔ ާކުދިާމީހުންެގާވިޔަފ ރިތައްާާާވިއްޔ ާވިޔަފ ރިތައްާކުރިއަރުަވއިެގންާނޫންާާވިޔަފ ރިވެރިންާކުރިއަރުވަިއެގންާނޫން

އެއްާގ އިމެއްާނުކުރެވޭނެާާާާތިޞ ދީާޮގތުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމައިބަދަވިްއޔ ާޤައުމަށްާއިޤުާާކުރިއަރުވަިއެގންާނޫން

ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާރ އްޖެާއަދިވެސްާމި 21ާާާާއޮތީ ދ އިރ 21ާާާާއަތޮޅަށްާބަހ ލައިެގން.

ާާާާކިޔ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއަދިާެވސްާމި އަތޮޅުަގއި.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާމިާމޮޅުާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާިމ21ާާާތިބީ

ދީފައިވީ ސިފަތަކެއްާ ރީތިާ ކިތަންމެާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާާމުއްސަނދިާ އަދިވެސްާ ވިޔަސްާ ާތިބީާާާކަުމަގއިާ

ާާ އ1960ާައަޅުަގނޑުމެން މިަގއި.ާ ދަންނަވަންާ ވ ހަކަާާޅުަގނޑުާ މައްސަލަާާއުޅޭާ މިާާައކީާ ނެތޭ.ާ ާާާާއެްއާ 21ާާރ އްޖޭެގ

އަތޮޅެްއަގިއާ އެާ ވަސީލަތްތައްާ ނެޭގނެާ އަތޮޅަކުންާ އެާ ޚަރަދުާ ކުރަންޖެހޭާ ސަރުކ ރުންާ އަތޮޅަކަށްާ އެާ އަތޮޅުަގއިާ

ބަޖެޓު އަތޮޅަކަށްާ އެާ ާާާާއެބަހުއްޓޭ.ާ ރުފިޔ 100ާާދެނީ ެއއީާާމިލިއަންާ ވ ނަމަާ ާާާާކަމުަގއިާ މިލިއަނ7ާާާާްގ ތްަގނޑަކަށް

ޔަށްާދީެގންާެއާާހ ހަލ އިާމިެއްއޗިހިާކުއްާާާޑޮލަރުާއަހަރަކު.ާކޮންމެާއަތޮޅެއްަގއިާހުރިާރަށްތަކ އިާފަޅުތަކ އިާިގރިތަކ އި

ާާ 7ާާާާއަތޮޅަކުން 8ާާާާމިލިއަން ނޫނިއްޔ  ނުނެޭގ10ާާމިލިއަންާ ޑޮލަރުާ ނެތްމިލިއަންާ ރ އްޖެއަކުާ މިާ އަތޮޅެއްާ ާާނެާ

ރައީ މައިާ،  އެހެންީވމ ާާ.ސްޢިއްޒަތްތެރިާ ސަރުކ ރުާ ނުޖެހޭނެ.ާ ޚަރަދުކުރ ކަށްާ ފައިސ ާ ބަޖެޓުންާ މައިާ ސަރުކ ރުެގާ

ނަިއެގންާކުރ ާާބަލަށްާވިސްާމުސްތަޤުބޮޑެތިާޤައުމީާބޮޑެތިާަމޝްރޫޢުތަކަށް.ާދުރުާާޖެޓުންާޚަރަދުކުރ ނީާއެއަށްތުރެބަ

ންވީ.ާެއާާވިސްނުންާައޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީާކީއްެވެގންތޯއޭާނުެގންުގޅެސަރުކ ރުެގާާ،  ބޮޑެތިާޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް.ާއެހެންވީމ 

ބަޖެޓުާ ހިނގ ާ އަހަރަކަށްާ ެއާ ބަޖެޓުާ ހިނގ ާ ެއާާއަތޮޅަކަށްާ ނޫނިއްޔ ާ ރިކަވަރކުރެވޭނެާ އަތޮޅަކުންާ އެާ ފައިސ ާ ެގާ

ޑޮލަރުާއަތޮޅަކުންާމިލިއަނ12ާާާާްމިލިއަނ10ާާާާްއަތޮޅަކުންާހޯދޭނެާސިޔ ސަތެްއާެގންުގޅެންވީާނޫންތޯއޭ.ާމިާރ އްޖޭަގއިާާ

ވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ ކެރިެގން.ާ މިދަންނަވަނީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ރ އްޖޭަގއިާ މިާ ެވސްާ އަތޮޅެްއާ ެއއްާ ނުނެޭގނެާ

އަޅުަގނޑުާެވސްާާ،  ެގާޮގތުަގއިާނަަމވެސް.ާއެހެންވީމ ހޭކޭާމީހެއްާާހިސ ބަށްާމިދިޔައީާވިޔަފ ރީގައިާާވީހ ާާއުމުރުންާމި

ތަޖުރިބ  ހުންނ ނެ.ޢިއްާާއެއްާާކޮންމެވެސްާ ލިބިފައިާ ރަީއސްާ މިހ ރުާާާާޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަ ިމާާާމިދައްކ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަސްވެރިކަން.ާ ވ ހަކަތައް.ާ އިތުރުކުރެވޭނެާ އ މްދަނީާ ޤައުަމށްާ ައކީާ
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ލީާތިމަންނަމެންާމިޔަރުާހިފުނާްާރ އްޖޭަގއިާައޅުަގނޑުމެންާމޮޅުާކަމަކަށްާކުރިކަމަކީާމިާއަންގ ލީާއަޅުަގނޑުާމިާޮގވ 

ތިބިާ ކައިރީަގއިާ އެްއޗެއް.ާ ކީާ އަޅުަގނޑުާ ހޯދުމަށްާ ރެކޯޑުާ ދުނިޔޭެގާ ކަމަކަށްާ މޮޅުާ ވަރަށްާ މިއީާ ހުއްޓ ލައިފީމޭ.ާ

ެއޑްވ ންޓޭޖުޤައު ކުރީ.ާ ކީއްތޯާ މަސްވެރިކަމުެގާާާާމުތައްާ ހުއްޓ ލ އިރުަގއިާ ނެުގންާ މިޔަރުާ އެކަމަކު،ާ ނެީގ.ާ

މަސްާާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާާ ކިހިނެއްެވެގންކަންާ ކޯްއޗެްއކަން.ާ މަސްވެރިކަމަކީާ އެނެގންޖެހޭާ އެބަާ ތިމ މެންނަށްާ

ރ އްޖެާާ މައިކަނޑުަގއިާ ހުސްެވެގންދަނީާ ކަނޑުތައްާ ހުސްެވެގންދަނީ.ާ ކަނޑުތައްާ ކީްއެވެގންތޯާ ދަނީ.ާ މަދުވެެގންާ

ާާާާނުފެންނަާހިސ ބުަގއިާލޭނުާއަޅައިެގންާއެާބ ނ ާމިޔަރުެގާސަބަބުންނެއް ކަނޑުތައްާިމާާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ނޫން

ރިޒަމަށްާެގއްލުންކުރެވޭާފަދަާޮގތަކަށްާއެތެރެވަރިންާާނޫނިއްޔ ާޓޫާާރ އްޖޭަގއިާހުސްވެެގންާދިޔައީާއެހެންާސަބަބަކ ހުރެ

ާާ ވަނަާއަހަރުންާފެށިެގންާނައިލޯނ1960ާާާުާއެާމަސްާހުސްވެެގންާދިޔައީާއެހެންާސަބަބުތަކ ާހުރެ.ާއެާސަބަބުތަކަކީ

ހަދައިެގންާއުރަފަށުަގއިާިމޔަރުާނަަގމުންާއައީ.ާދޯންޏަށްާނަަގމުންާއަީއާާާާދައިެގންާނައިލޯނުާބަރަނިންާދ ބަރަނިާހަ

ާާމ ކަނޑުާހުސްވިާވ ހަކަާރަީއސް.ާމިާޢިްއޒަތްތެރިާާއެތެރެވަރިާހުސްވުންހަތަރުާފަސްާސަތޭކަާމިޔަރު.ާނަތީޖ އަކަށްވީާާ

އިންާމިޔަރުާހުސްވެއްޖެއޭ.ާމިޔަރުާހުސްވަންޖެހުނުާާާނަނީާރ ްއޖެބުާާއެއްާނޫންާމިދައްކަނީކީ.ާއެތެރެވަރިާހުސްވީމ ާމި

ާާާ..ސަބަބަކީާމިއީ.

ާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑަށް މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިހުޝުކުރިއްޔ ާ ހުރިާާ ދައްކަވަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ސ ސްކުރެވޭާ

ފަދައިންާާާލިާސްާައޅުަގނޑުާކުރިންާވެސްާދަންނަވ ވ ހަކަފުޅުތަކުެގާވަރަށްާބޮޑުާބައެއްާނުނިމިާއޮތްކަން.ާއެހެންނަމަވެ

ާސްަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާވ ހަކަފުޅުޖަލްސ ަގއިާވެސްާބަޖެޓ ާބެހޭާބަހުާާމިއަދުެގާޖަލްސ ަގއިާއަދިާމ ދަމ ެގ

ާާދެއްކެވުމަށްޓަކަިއާއެރުވުމަށްާހަމަޖެ 15ާާާާހިފައިވަނީ މިނެޓްާހަމަވީމ ާެއާެމންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުާއަދ15ާާާިމިނެޓް.ާއެ

ޮގތުެގާމަތިންާޢިއްޒަތްތެރިާާާނުނިންމެވުނުކަމުަގއިާވިޔަސްާދެންާފުރުޞަތުާއެހ ހިސ ބުންާނިންމަވ ލައްވަންޖެހެނީ.ާއެ

އަ ދެންާ އ ދެ،ާ ޖެހިވަޑަިއަގތީ.ާ ނިންމަވ ލަްއވަންާ ވެސްާ ވ ހަކަފުޅުާ އޮތްާާމެންބަރުެގާ ފުރުޞަތުއަރުވަންާ ޅުަގނޑުާ

ނިޒ މ  އެހެންނަމަެވސް،ާ އެބައިންނެވި.ާ ވަޑަިއެގންާ މިތ ާ ވެސްާ ސުާާމެންބަރުާ މައްސަލަެއއްެގާ ދަށުންާބެހޭާ ރުޚީެގާ

ޠަފ ާއެްއޗެްއާވިދ ޅުވ ންާއެދިވަޑައިަގންނަވ ތީާައޅުަގނޑުާާޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްާ

ާތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތެއްާއަރުވައިފިންާ.އެާޢިއްޒަތް

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާ(
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ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ާާ މިާވ ހަކަދައްކަމުންާެގންދަނީ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާާާވ ހަކަދައްކަނީ،ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަޖެޓަށް

މުހިއްމުާއެއްޗެއް.ާއަޅުަގނޑުާވެސްާމެންބަރަކަށްާވީތީވެާއަޅުަގނޑުެގާވެސްާދ އިރ ެގާޙައްޤެއްާއޮންނ ތީވެާިމއަދުެގާާ

ތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާާސަރުކ ރަށްާައޅުަގނޑުާހުށަހަޅަންާބޭނުންވ ާވަރަށްާމުހިއްމުާޚިޔ ލުތަކެއްާއެބަހުރިާޢިްއޒަތް

ހުރި ތެރޭަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަަވިއފިން.ާ ވެސްާ ކުރިންާ ައޅުަގނޑުާ ޚިޔ ލުތައްާ ކަމުަގިއާާާާބޭނުންވ ާ

އަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާމިއަދުެގާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފައިވ ާާ،  ފޯރެއްާނުކޮށްދެވެއޭ.ާއެހެންވީމ ާާވިޔަސްާއެާސަރުކ ރަކަށް

ލިބިފައި މަޖިލީހުންާ ތެރެއިންމިާ މިނިވަންކަމުެގާ ައޑުިއއްވަންާާާމިާމައިކުާާާވ ާ ތެރެއިންާސަރުކ ރަށްާއެާ ާާސިސްޓަމުެގާ

ާާާާޕ ޓީާާެގއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަނީާބ ކީާވަުގތުާއޮތިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާ،  ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންީވމ  ަގޑިިއރ7ާާާާުއަށްާދޭ

ާާ މީހަކީ ކޮންމެާ ޕ ޓީެގާ ބޭފުޅުންނ15ާާެއޮތިްއޔ ާ ވ ހަކަދައްކ ާ އެހެންާމިނެޓުާ ނޫން.ާ ޙަްއޤުާާާާއްާ އެާ ވެއްޖިްއޔ ާ

ާާ ވަރަށް ދައްކަންހުރިާ މިއަށްާ މުހިއްމޭާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ލިބިދެއްވ ށޭ.ާ އެބަހުއްޓޭ.ާާާާިގނައަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ

އެ،  އެހެންވީމ  ހަމައަށްާ ބަޔ ާ މުހިއްމުާ ވަރަށްާާާާމީެގާ ވ ހަކަިއެގާ ދަންނަަވންއުޅޭާ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައީ.ާ ިމާ ހިސ ބުންާ

ާާ ރައީސްމުހިއްމު ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާާާކައިރީަގއިާާާކަމެއްާ ޤައުަމކުން މ1000ާާިވ ާ ަގނެެގންާ ަގތީ.ާ ބޯޓުާ ރ އްޖޭެގާާާާމަސްާ

ާ.ާ.ކަނޑުތަކ 

ާާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..

ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާމުސްޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާ

ެގންނަންާ ސަމ ލުކަމަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ދައްކަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ވ ހަކަތައްާ މިާ ސަވ ރުވ ތީވެާ ދިމ ލަށްާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްާތިމަރަފުށި

ޮގތަކަށްެވސް.ާާާާއެއްާާާނުމިާވ ހަކަތަކުެގާތެރޭަގއިާމިާއަޅުަގނޑަކަށްާވ ހަކަާނުދެއްކު،  ހެއްކ ާދަލީލުާހުރީމ .ާއެހެންީވމ 

ާާ،  އެހެންވީމ  މ ޔަތްކުރަންޖެހެއޭ.ާާހިއަޅުަގނޑަށްާފުރުޞަތުދެއްވ ށޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނިއްޔޭާމިާރ އްޖޭެގާކަނޑުތައް

ާއެހެންވީމ ..ާ.ާާ.ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާކައިރީަގއިާއޮތްާޤައުމުން

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާ،  .ާއެހެންވީމ ާފ ހަަގކުރެއްިވއްޖެބެހޭާނުކުތ ެގާދަށުންާފ ހަަގކުރެްއވިާނުކުތ ާާނިޒ މ 

ާހުއްޓަވ ލަދެްއވުންާއެދެން.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާފ ހަަގކުރެއްވީާނިޒ މީާމައްސަލަ

ަގބޫލުކުރ  ސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުެގާވެރިންާއިސްާާާާ،ޮގތުަގއިާޕ ޓީތަކުގެާާާއެއްާކަމަކަށްާދެންނެޭވކަށެްއާނެތް.ާއަޅުަގނޑުާ

ދައްކަަވއިެގންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރައީސްާނިންމަވ ފަިއވ ާއުސޫލުެގާދަށުންާކަންތައްތަްއާާާބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަފުޅު

އ ދެ ވަުގތު.ާ އޮންނަާ ބ ކީާ ތެރެއިންާ ަވުގތުެގާ ކަނޑައެޅިފައިވ ާ ޕ ޓިއަކަށްާވެސްާ ކޮންމެާ މެންބަރުންާާާ،ެގންދަވ އިރުާ

ދެްއޭވނެާާކުރުއްވ ތީވެާބ ކީާއޮންނަާމިނެޓުާާމިނެޓުެގާބޭނުންާނ15ާާުދަްއކަވ ާނިންމަވ ިއރުާކޮންމެާބޭފުޅަކުާާާާފުޅުވ ހަކަ

ާާ ޭއެގތެރެއިން އެހެންވީމ ނެރުއްވޭނެއުސޫލެއްާ ޢަމަލުކުރައްވ ނެ.ާ އުސޫލަށްާ އެާ އަދިާ ޢިއްޒަތްތެރިާާާާމި،  .ާ ވ ހަކަާ

ާާ ދަންނަވ ލުމަށްފަހުަގއި ބަހުސްަގިއާާާާވަނ2011ާާާަމެންބަރުންނަށްާ ބެހޭާ ބަޖެޓ ާ ދައުލަތުެގާ ލަފ ކުރައްވ ާ އަހަރަށްާ

ާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވުމަށްާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ީއސް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިތަނުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބައެއްާމެންބަރުންާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަާ

މިފޮތުަގއިާވަރަށްާބައިވަރުާވ ހަކަތައްާލިޔެާ ފޮތެކޭ.ާ ބޮޑުާ ާާފ ހަަގކުރެްއވިހެންާމިއޮތީާ އެތަްއ300ާާާާވިފައިާއެބަހުއްޓޭ.

ާާއޮތޭާާާއެއްާމިފޮތުަގއިާއެބަސަފްހ  300ާާާާ.ާއެހެންނަމަވެސްާމި ެއއްެގާތެރެިއންާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ާާސަފްހ އެތައް

ންާއަށްާއޮތީާކޮންކަމެއްާކަމެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާސ ފެއްާނުވި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަ
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ބަޖެޓު އަހަރުެގާ މިދިޔަާ ވެސްާާބޭނުންާ ވ ހަކަާ ބިންހިއްކުމުެގާ ތުލުސްދޫެގާ އަށްާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވެސްާ ަގއިާ

ަގއިާއޮތް.ާދިއްފުށީަގއިާސުނ މީަގއިާހަލ ކުވެފައިާއޮތްާބަނދަރުާހެދުމުެގާވ ހަކަާެއއްާވެސްާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސްާާއޭ

ފަށ ލެވިފަ ކުޑަމިނުންާ ެއންމެާ ކަމެއްާ ެއއްެވސްާ ނެތްާާއިާއެއިންާ ހިތ މައ ާާވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެކުާާާވ ހަކަާ

އެހެންވީމ  މިއަހަރުާ،  ދަންނަވަން.ާ އެއަށްވުރެާ އެްއެވސްާާއަދިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ މިއަހަރުާ ބޮޑު.ާ ހ ލުާ ބަޖެޓުާ ެގާ

ރަށެއްެގާނަންާވެސްާިމއޮތްާބޮޑުފޮތުަގިއާނެތް.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާހަދަންާމިއުޅޭާެއއްޗެްއާާ

ައޅުާ ހަމަާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާނޭނެގއޭ.ާ ބަލައަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދ އިރ ެގާރަށްތަކަށްާ ލ އިރުަގއިާކުރިންާާއިަގނޑުެގާ

އެ ބަނދަރުާ ދިއްފުށީާ ފ ހަަގކުރިހެންާ އެާާާވެސްާ ސަރުކ ރުންާ ޮގއްސަ.ާ ހަލ ކުވެެގންާ މުޅިންާ ސުނ މީއަށްފަހުާ ާއޮތީާ

އެތަނަށްާާ ދުވަހަކުާ ކޮންެމވެސްާ ބަޔަކުާ ކޮންމެވެސްާ ައދިާ ޮގއްސަވޭ.ާ ދެކެިވެގންާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ތަނުެގާސ ރވޭތަކެްއާ

ނުވޭ.ާއެއްެވސްާކަމެއްާކުރިއަށްާާާއެހެންނަމަވެސްާއެފަހުންާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާޚަބަރެއްއެރިވެސްާކަންނޭނެގ.ާާ

އޮންނަނީާާާާޮގއްސަާެއއްާނެތް.ާދެންާއޮތީާހުރ ާބަނދަރުެގާވ ހަކަ.ާހުރ ާލަފ ފުރަންާހަދ ފައިާއޮންނަާބަނދަރުާއެ

ޅަނދެްއާައޅ ފައިާނުބޭއްޭވާފަދަާހ ލަތެއްަގިއ.ާާވެސްާއެތަނުަގއިާއުާާވަރަށްާކަނޑުަގދަވ ާދުވަސްވަރުާހަމަާއެްއޮގތަކަށްާ

ނިމިފައި.ާބޭރުތޮށިލ ންާސ ާރ ާާއެތެރެާތޮށިާމިހ ރުާއެހެރީާލާ  ެއއްޗިހިާހަދ ފައިާއޮްއވ ާސަރުކ ރުާބަދަލުވެެގންާވޭތަކ 

އޭރު ކުރިޔަށްާާދިޔައީ.ާ އެމަޝްރޫޢުާ ލ ފައިާާދ ާާއޮތީާ އެތެރެާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަވެސްާ ތޮށިާާޮގތަށް.ާ ވެސްާާާއޮތްާ

ިމއޮތްދަނީހަ އުޅެނިކޮށްާ.ާާލ ކުވެެގންާ ތޮށިލުމުެގާާާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަނެއްާާބޭރުތޮށިާނުލެވިެގންާ ފަހަރ ާއެތެރެާ

ކުރަންާާމަސައްކަތް ާާވެސްާ ކުރިންހ ޖެހޭ ދިއުމުެގާ ކަނާާލަތަކަށްާ ބަނދަރުެގާ އެބަާހުރ ާ ބޭރުތޮށިާ ނުވަތަާ ޑުތޮށިާ

ބޮޑަށްާާާވެސްާިމކަންާެއކުލަވ ާދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުާހަމަާވަރަށްާާއިގަާހަދައިދޭންޖެހެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަހަރުެގާބަޖެޓު

އަބަދުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަރުކ ރުންާ އުޅެނީ.ާ ދަތިހ ލުަގއިާ ވަރަށްާ ހަމަާ ރައްޔިތުންާ އެރަށުެގާ އެއީާ އެދެން.ާ

ާތަން.ާއެކަމަކުާާާބޭމިފެންނަނީާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާތަންތަނުަގއިާނޫނިއްޔ ާމަސައްކަތެއްާނުކޮށްާހަމަާމިހ ރުާތި

އޮެވެގން ތަނެއްާ ނިސްބަތްނުވ ާ ސަރުކ ރަށްާ މިާާޙަޤީޤަތަކީާ ދައުލަތް.ާއީނުވ ނެ.ާ ދިވެހިާ ދިވެހިރ އްޖެ.ާ ާ

ފައިސ  ޚަރަދެއްާާދިވެހިރައްޔިތުންެގާ ކުރ ާ އެހެންވީމ ާާިއންާ ކުރެ،  ކުރަނީ.ާ ބަޔަކަށްާ ބަޔަކަށްާާވަކިާ އަނެއްާ ވިފައިާ

ވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކުޑަނަމަވެސްާކޮންމެެވސްާާާާނޫން.ާކޮންމެާރަށަކަށްާާާާރަނަގޅުާޮގތެއްާއީދިއުމަކީާމިނުކުރެވި

ާާާާމުާކަމެއްހެން.ާއެކަަމކުމެއްާމިބަޖެޓުަގއިާއޮތުމަކީާމުހިއްކަ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާބަޖެޓު އޮތްއިރުާާހުށަހެޅިފައި

ކުރަންާާމަާޙަޤީޤަތުަގިއާވަރަށްާސ ފުާހަތިބެެވނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާާުގމެްއެގާތެރޭަގއިާމިާނމިފެންނަާމަންޒަރަކީާބޮޑުާނޭާ

ކުރިއަށް ކަންތަްއ.ާ ިއންތިޚ މިއުޅޭާ ކައުންސިލްާ ލޯކަލްާ އޮތީާ ނަމެއްާާާ ރަށެްއެގާ ެއއްވެސްާ ނެތްާ ބަޖެޓަކުާ ބު.ާ

ާާފ ހަަގކުރެ ވ ހަކަ.ާކޮންމެވެސްާފްލެޓެްއާއަޅ ާވ ހަކަ.ާމިކަހަލަާވަރަށްާބަިއވަރުާާާާއެްއ.ާކޮންމެސްާބަނދަރެއްާހަދ ވިފަ

ބުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީާާޒަރަކީާލޯކަލްާކައުންސިލްާއިންތިޚ އެބަހުރި.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންދ ނެާމަންާާވ ހަކަތައްާ

މަންޒަރުާބަލ ކަށްާާާމި،  ވެއްޖިއްޔ ާއެްއވެސްާކަމެއްާނުހިގ ާދ ތަން.ާއެހެންީވމ ާާެއއްާނުލިބޭާތަނެއްަގއިާާޑިާނއަށްާޮގ
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ފ ސްކުރ ކަށްާާ ބަޖެޓްާ މިާ ެއއްޮގތަކަށްމިޮގތަކަށްާ ތ އީދެއްާާާާައޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާވެސްާ ނުކުރަން.ާ

ާާ ހިންަގން ޕްރޮޖެކްޓުރަށްރަށުަގއިާ ހިާާއެާާާތަކ އިނިންމ ފައިހުރިާ ވަރަށްާާާނކަންތައްތައްާ ރަށްރަށެއްަގއިާ ކޮންާ ގ ނީާ

ހަ އަޅުަގނޑުާ ނުދެވޭނެ.ާ ވޯޓެްއާ ބަޖެޓަކަށްާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނޫނީާ އެނިގެގންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާސ ފުކޮށްާ މަާ

ބިންހިއްކުމުެގ ތުލުސްދޫެގާ ބަޖެޓުާާބޭނުންާ އަހަރުެގާ މިދިޔަާ މިއަހަރުމަޝްރޫޢުާ އޮވެފައިާ އެާާަގއިާ މަޝްރޫޢުާާާވެސްާ

ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ އެއީާ މިދިޔަާާކުރިޔަށްދ ންޖެހޭނެކަންާ އެހެންނަމަވެސްާ އެްއވެސްާާާާއަހަރުާާކަެމއް.ާ އޮތީާ ވެސްާ

ހަމަާއަޅުަގނޑުާާމެއްާނުވ ތަނުަގއިާފޮތުަގއިާނަންކަާާާކަމެއްާނުވެ.ާމިއަހަރުާއެއް ފ ހަަގކޮށްލަންާާާާވެސްާނެތީ.ާދެންާ

ބަޖެޓު މިާ ާާާާބޭނުންާ ސ19ާާަފޮތުެގ އެބަފްހ ވަނަާ ހިާާާަގއިާ މިހ ރުާ ބައެްއާާނޮއތްާ ކަމަށްާ މަޝްރޫޢުތައްާ ަގމުންދ ާ

ފ ހަަގކުރެވިފައިާ. ކޮާާމަޝްރޫޢުތައްާ އަދިާ ށ.މިލަންދޫާ ާާއޭެގތެރޭަގއިާ ހައުސިންސ116ާާާޯމަންޑޫަގއި ޔުނިޓްާާާޝަލްާ

އެބަ ވ ހަކަާ ށާ.ާާއެޅުމުެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ެގދޮރޮއޮތް.ާ ސަރުކ ރުންާ އަކީާ މީހުންާމިލަންދޫާ އަޅަިއެގންާ

އ ބ ދުކޮށްފަިއވ ާރަށެކޭ.ާއެާރަށަށްވުރެާމިކަންާބޭނުންވެފައިާތިބިާއެހެންާރަށްތައްާއެބަހުއްޓޭ.ާއަޅުަގނޑުާެއްއޮގތަކަށްާާ

ށ. ނުދަންނަވަންާ ެއއަށްވެސްާ ބޭނުންާ އެާ އަކީާ ވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުެގާ އެކަމަކުާ ެއއް.ާ ނ ޅ ށެކޭާ ެގދޮރުާ ާމިލަންދޫަގއިާ

ހުއްޓަ އެބަހުއްޓޭ.ާ ތަންތަންާ ހުރިާ ބޮޑަށްާ މަޤުާާވުރެާ ރަނަގޅުާ މިކަންާާކިހިނެްއވެެގންތޯއޭާ މިޮގތަށްާ ޞަދެއްަގއިާ

ރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ.ާމިއީާމިލަންދޫާދ އިާާއޮންނ ނެ

ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބޭނުން.ާ ސުވ ލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ހަދިޔ އެއްތޯާ ދެްއވިާ ސޮއިކޮށްދިނީމަާ

ާާމަތިއުތުރުާޕްރޮވިންސްާރަށް ާާތަކުަގއިާފެނ އިާނަރުދަމ ާނިޒ މު ާާާާބިލިއަނަށ2ާާްޤ އިމުކުރުމަށް ާރުފިޔ ާއެބަާވުރެާިގނަ

ާާ ާާާާއިޔ ދަކުރަނިވިާހަކަތައިެގާނިޒ މުއޮތް.ާމަތިދެކުނުާޕްރޮވިންސްަގއި ބިލިައނަށްާވުރެާިގނަާރުފިޔ 1ާާާާޤ އިމުކުރަން

ާާވުރެާިގނަާރުފިޔ ާެއބަާާާބިލިއަނަށ1ާާްޤ އިމުކުރަންާާާާސްަގއިާފެނ އިާނަރުދަމ ެގާނިޒ މުއޮތް.ާމަތިދެކުނުާޕޮރޮވިންާާާއެބަ

ހިނަގމުން މިހ ރުާ އެއީާ މިހ ރުާއޮތް.ާ ފައިސ ާ ބައިވަރުާ މިހ ާ އަރަނީާ ހިތައްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ މަޝްރޫޢުތައްާ ދ ާ

ޚަރަދުާކުރެިވއްޖެތޯއޭ.ާކޮންއިރަކުންާކޮށްާނިންމަންާއުޅޭާކަމެއްތޯއޭާިމއީ.ާކޮންތ ކުންތޯއޭާިމާފައިސ ާލިބެނީ.ާކޮންާާ

ޤ އިމުކުރުމު ނުވަތަާ ވަނީ.ާ ޤ އިމުކުރެވިފައިާ ނިޒ މްާ މިާ ފަށ ފައިރަށްތަކެއްަގތޯއޭާ މަސައްކަތްާ މިއިންާާާެގާ ވަނީ.ާ

މަޖިލީހ އިާާ ރައްޔިތުންެގާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ މަޢުލޫމ ތަކީާ ނޫން.ާާހިއްސ އެްއވެސްާ މަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ ކުރ ާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޭނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވޯޓުދޭނީާ ބަޖެޓަށްާ ކިހިނެއްތޯާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ

އް.ާކ ކުާއަތަށްާދ ންާއުޅޭާފަިއސ ައކަށްތޯާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާވޯޓުދެެވނީާނޭނިގާއަޅުަގނޑުމެންާާކުރެވެނީާކީއްކަމެާ

ވެސްާާއިރުާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާގައިމުކިހިނެއްތޯާވޯޓުދޭނީ.ާމިހ ާބައިވަރުާއަދަދުތަކެއްާޖަހ ލ ފައިާނަރުދަމ އޭާއޮންނަ

ރަ ކޮންާ ގ އިމުނޭނޭގާ ނަރުދަނ ާ ކަެމއްާ އެއް.ާާކުރެވިެގށެއްަގއިާ މިއޮތީކީާ ފެށިފައިާ މަސައްކަތްާ ނުވަތަާ އުޅެނީ.ާ ންާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދިނުމަކީާ ހޯދައިާ ޮގތަކަށްާ ސ ފުވ ނެާ ތަންކޮޅެއްާ މަޢުލޫމ ތުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ދިާާވަނަާއަހަރުާއ2009ާާަގައިާފ އިތުވިާއަހަރުާވަނަާސަފުހ 46ާޑުާފ ހަކޮށްލަންާބޭނުންާމުހިއްމުކަމެކޭ.ާދެންާއަޅުަގނ
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2010ާާާާ އަހަރު އެއްާ ބަލ ިއރުާ އަހަރަށްާ 132ާާާާވަނަާ އަދަދެއް، ބޮޑުާ ވުރެާ އަށްާ ރުފިޔ ާ މިލިައނ97ާާާާްމިލިައންާ

ވ އިރުާއަޅުަގނޑުާހަމަާއެނެގންާާާވުރެާބޮޑުާއަދަދެްއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއޮފީހަށްާޚަރަދުކުރެވިފައިާާރުފިޔ އަށް

މަ ސިޔ ސީާ ފައިސ ެއއްތޯާ ކިހ ާ މީެގތެރެއިންާ ތަފްޞީލުތަްއާާބޭނުންާ އޭެގާ ހުރީ.ާ ޚަރަދުކުރެވިފައިާ ޤ މުތަކަށްާ

ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މުހިއްމުހެން.ާ ހަމަާ ލިބުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ންާއިދ ރީާާކުރިއަށްާމިއޮތީާލޯކަލްާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބު.ާއަޅުަގނޑުެމންާމިާތައްޔ ރުވަމުންާދަނީާލ މަރުކަޒީާއުސޫލު

ާާ ބަޖެޓުެގ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިރުަގިއާ އޮތްާ އެކަންާ އެހެންާ ހިންުގމަށްޓަކައި.ާ ވަނ125ާާާަދ އިރ ތައްާ

އްދީާތަރައްޤީާއ އިާއަތޮޅުތައްާލ ަމރުކަޒީެގާނިޒ މުެގާދަށުންާހިންުގމަށްާކެޕިޓަލްާޚަރަދުެގާާއިރުާސަރަހަަގނޑަށްާބަލ ލ 

ާާ އެންެމ ހަމަާ މިއޮތީާ ކެޕިޓަލ8ާާާްޮގތުަގއިާ ބަލ އިރުަގއިާ ރަށަކަށްާ ހުރިހ ާ އަތޮޅުތަކަށ އިާ ހުރިހ ާ ރުފިޔ .ާ މިލިއަންާ

ާާ މިލިއަންާރުފިޔ ާޖަހ ފައިާއޮތީމަާއަޅުަގނޑުާހިތަށްާއަރަނީާއެާރަށްރަށުެގާބ ކީާހުރ8ާާާިޚަރަދުެގާޮގތުަގއިާއެންމެ

ކުރުމުެގާފައިސ ާއަންނަނީާކޮންާދިމ ލަކުންތޯއޭ.ާމިނިސްޓްރީ ެއާާާާކުންާއަންނަާކަމަށްާވަންޏ ތަކަންތައްތައްާ ެވސްާ

ޑަިއވ  ދ ންޖެހޭނެރއެްއޗެހިާ ރަށްރަށަށްާ މިާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާާާޓްެވެގންާ ކުރަނީ.ާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތަރައްޤީެގާ މިނިސްޓްރީތަކުންާ ހަމަާ އުޅެނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިންަގންާ ޮގތުަގއިާ ާ

ކަންާނޭނިގާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކިހިނެއްތޯާއެނެގނީާއެންމެާއިންސ ފުވެރިާށެއްަގއިރޫޢުތަކެއް،ާކޮންާރަށްރަމަޝްކޮން

ވެސްާާޅުަގނޑުމެންނަށްާފައިސ ާޚަރަދުކުރެވިެގންާމިދަނީ.ާހަމަގައިމުޮގތަށްާކަމެއްާލ މަރުކަޒީާުއސޫލުންާހިންގ އިރުާއަ

ހިންުގމަށްޓަކަިއާރައްޔިތުންެގާއަތަށްާމިާާާއިރ ތައްާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއިދ ރީާދ ާާޓުަގއިާިމއޮތްާޮގތުންާިވްއޔ ބަޖެ

ާާ އެންމެ ޚަރަދަށްާ ކެޕިޓަލްާ ފ ހަަގކޮށ8ާާްލިބެނީާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ރުފިޔ .ާ ބަޖެޓުާމިލިއަންާ އަހަރުެގާ މިދިޔަާ ާާލަންާ

ބަޖެޓުަގިއާާ އެއްާ ފައިސ ާ ޚަރަދުކުރ ނެާ ނަމުަގއިާ ޕްރޮވިންސްެގާ އޮންނ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ ފ ސްކުރިއިރުާ

ހަމަާބަޖެޓުންާާާއެއްާނޫން.ާއެހެންާނުކުރެވޭނެކަމަށްާެވސްާއޮންނ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާއަހަރުާވެސްާާއެކުލަވ ލ ފަ

ދަންނަވ ނީ އަޅުަގނޑުާ ދިޔައީާ ކުރަމުންާ ޚަރަދުާ ބަޖެޓުޕްރޮވިންސްތަކަށްާ ރަށްތަކުެގާ އަތޮޅުތަކ އިާ ރަށްރަށ ިއާާ،  ާ އެާ

ދިޔަާޕްރޮވިންސްތަކަށް.ާމިސ ލަކަށްާކ.އަތޮޅުާހިމެނޭާާާމުންާއަތޮޅަށ އިާކަނޑަެއޅިފައިާހުރިާފައިސ ާއިންާޚަރަދުާކުރެވެ

ޕްރޮވިންސް އެާ އޮފީހުންާ އަތޮޅުާ ކ.ައތޮޅުެގާ ބަލ އިރުާ ޚަރަދުާޕްރޮވިންސަށްާ ލ ންޗަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާ،ކުރީމ ެގާ ެއއީާ

ޚަ އެާ ަމސައްކަތަކަށްާ ކުރ ާ ތަނެއްަގއިާ އެހެންާ ނަަގިއެގންާ ޚަރަދެއްާ އޮތްާ ކުރަންާ ކ.އަތޮޅަށްާ ރަދުާދަންނަވ ނީާ

ކުރުމުެގާހުއްދަާއެއްާސަރުކ ރަކަށްާދީފަާއެއްާނޯންނ ނެާާޮގތަކަށްާބަޖެޓުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާޚަރަދުާާާކުރެވެނީޭއ.ާއެ

ބަ މަޖިލީހަކުން.ާ ޚަރަދުކުރަންރައްޔިތުންެގާ ެއއްޗެއްާ އޮންނަާ އެހެންނަމަވެސްާާޖެޓުަގއިާ ކަމަކަށް.ާ އޮންނަާ އެާ ޖެހޭނީާ

ވަނީާއަތޮޅުާއޮފީސްތަކަށްާދީފައިާހުރިާފައިސ ާއިން.ާއެާއެއްޗެހިާބޭނުންކޮށްފަިއާާާާހިންގ ފައިޕްރޮވިންސްާއޮފީސްތައްާާ

ހުރިާ ޭއެގތެރޭަގއިާ މައްސަލަތައްާ ކަރަޕްޝަނުެގާ ބައިވަރުާ ވަރަށްާ ނޭނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވެސްާ ޮގތެއްާ ާާހުރިާ

އެކަ ލިބޭ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުާާމަށްާ ތެޔޮާ އެާޮގތުންާ ހުންނަާ ރަށްރަށުަގއިާ ފިހ ރަފިހ ރަާ ވިއްކ ާ
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ތައްާއެބަހަދ ާޕްރޮވިންސްެގާއޮފީހުެގާލ ންޗަށްާާނަމަވެސްާއެާތަންތަނުެގާރިސިޕްޓުތަންތަނަކުާތެލެއްާނުވިއްކ .ާެއހެން

އެތައްާ މިކަހަލަާ ނޭނޭގ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޮގތެއްާ ަގންނ ނެާ ތެޔޮާ ފިހ ރަައކުންާ ނުިވއްކ ާ ތެޔޮާ އެޅުމަށް.ާ ާާޕެޓްރޯލްާ

ާާާާމިާާ،ކަންތައްތަކެއްާހިންގ ފައިާއޮތީ.ާއެހެންވީމ  ކުރަނީާައޅުަގނޑުާާަގސްތުފަހަރުާކިހިނެއްތޯާމިކަންތައްތައްާހިންަގން

ފަހަރުާވެސްާ މިާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ އަދިާއަޅުަގނޑުާ މަރުޙަލ ަގއިާވެސް.ާ ބޭނުންޭވާކޮމިޓީާ ހަމަާސުވ ލުކޮށްލަންާ

ާާރުކަޒީއޮތްާއަނެއްކ ާވެސްާލ މަާާހަމަާއެބަ ދަކަށްާމުޅިާރ އްޖެާބަހ ލ ާސަރަހައްދީާއްސަރަހ7ާާަާއުސޫލުންާހިންޭގނެ

ޤ އިމު ާާނިޒ މްާ ކިޔ ފަިއ ެއއްޗެއ6ާާްކުރުމަށޭާ އުޅޭާ ދ ންާ ކިހިނެއްާ ޖީބަށްާ ކ ކުެގާ ިމީއާ ރުފިޔ .ާ ކަެމްއާާާާމިލިއަންާ

ކަމެއްާހަމާަާާާޖެހޭާއެހެންާއަޅުަގނޑަކަށްާހަމަާއެއްޮގތަކަށްާވެސްާނޭނޭގ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާވަރަށްާސަމ ލުވ ން

އޮތް.ާމިާއޮންނަނީާލޯކަލްާަގވަރމަންޓްތަކ އިާމައިާސަރުކ ރ ާއޮންނަާުގޅުންާާާމިާމ އްދ ެގާތެރޭަގއިާމިާބައިަގއިާއެބަ

މަހަރުދަނ  ހިންުގމުަގއިާ ރ ވ ާ މަޝްރޫޢުާ ކަންކަންާ އަދިާ ހަރުދަނ ކުރުމ އިާ ުގޅުންާ މިހެނާްާޝްވަރ ކުރުމ އިާ ކުރުން.ާ

އަޅުަގނޑު ާާޖަހ ފައިާ މިދަނީ ފެނިެގންާ ރިކަރަންޓުމ14ާާިމެންނަށްާ މިއޮތީާ ރުފިޔ ާ ތެރޭގައި.ާާާާލިއަންާ ޚަރަދުެގާ

ޤަބޫލުއެހެން އަޅުަގނޑަށްާ އިކަމަށްވަންޏ ާ ކައުންސިލުާ މިއީާ އަނެއްކާ ކުރެވެނީާ ނިމުމުންާ ސިޔ ސީާާންތިޚ ބުތައްާ ވެސްާ

ކަމަށް.ާާާމިލިއަންާރުފިޔ 14ާާންާލ ފައިާއޮތްާާމަޤ މުތަކެއްާއެާތަނުަގއިާއުފަްއދައިެގންާއެާމަޤ މުތަކަށްާމުސ ރަދޭންވެެގ

ރިކަރަންޓުކައުންސިލު ޮއތްާ ހިންުގމަށްާ ާާާާތައްާ އިންނަނީ މިާ ވެސްާ ތެރޭަގއިާ ޭއެގ14ާާާާޚަރަދުެގާ ރުފިޔ .ާ މިލިއަންާ

ާާ އަނެއް އަނެްއކ ާ ބޭނުނ14ާާާްާއިތުރުންާ ފ ހަކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ދެންާ އ ދޭ.ާ ެއބަާ އެއްާ ރުފިޔ ާ މިލިއަންާ

ާާ ކުރަންާހުރިާޚަރަދުތަކަށްާބަލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާހަމަާވަރަށްާިގނަާފަރ ތްތަކުންާއަންނަާާކުޅިވަރަށް

ބ ސްކެޓްބޯލްާާ ވިޔަސް.ާ އެސޯސިއޭޝަންާ ވޮލީބޯލްާ ިވޔަސް.ާ އެސޯސިއޭޝަންާ ނެޓްބޯލްާ ކޮމްޕްލައިންތަކެއް.ާ

އެހީ ލިބޭާ ސަރުކ ރުންާ ހިންުގމަށްާ ިމތަންތަންާ ިވޔަސް.ާ ކުޑަާާއެސޯސިއޭޝަންާ ަވރަށްާ އަދިާާާާމިހ ރުާ ކަމަށް.ާ

ފޯރުވައިސަރުކ  ެވސްާ އެހީތެރިކަމެއްާ އެާާާނުދޭރުންާ ާާާާކަމަށް.ާ ކުޅިވަރުެގ ފ ޑުެގާ ެއކިާ ބ އްވ ާ ރަކ ތްތަްއާާހަބޭފުޅުންާ

ހަލ ކުވެެގން ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ފެންނަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައިާ ކުޅިވަރުެގާ ނެތެިގންާ ފަންޑުާ މިހ ރުާ ާބޭއްވުމަށްާ

ކު ކުޑަކުދިންނަށްދ ތަން.ާ ވެއްޖިއްޔ ާ ޕްރޮްގރ މުރީަގއިާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްާ ޔޫތްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ހިންަގިއެގންާ ތަކެއްާ

ހަމަާފެނުނުާވަރަށްާރަނަގޅުާޮގތަކަށްާޒުވ ނުންާބިނ ކުރެވެުމންާދިޔަތަން.ާކުޑަކުދީންނަށްާވަރަށްާިގނަާކުޅިވަރުތަްއާާ

ާާ ވަނީ.ާމިާބަޖެޓަށްާާާާމިހ ރުާއެކަންާވެސްާހީނަރުެވެގންާޮގްއސަާމިހަމަާކުޅުމުެގާފުރުޞަތުާއޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް

ތަްއާާކަންާއިތުރުކުރުމުެގާޕްރޮްގރ މުލ އިރުާކިޔަވ ކުދިންނ އިާޒުވ ނުންނަށްާއަމ ޒުކޮށްެގންާކުޅިވަރަށްާހޭލުންތެރިބަލައި

ާާ މިއީ އަދަދެއް.ާ ކުޑަާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ހިންުގމަށްާ އަތޮޅުތަކުަގއިާ އ އިާ ކޮންކަމެއްތޯާާާާރުފިޔ .1900ާާމ ލެާ މީެގންާ

ެއާާ ެވސްާ ކުދިންނަކީާ ހުރިހ ާ އޮންނަނީާ މިާ ދެންާ ނުިވސްނޭ.ާ ެވސްާ އެްއޮގތަކަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ކުރެވޭނީ.ާ

ކުދިން ބައިވެރިވ ާ ކުޅިވަރެްއަގއިާ ެއއްާ ކޮންމެވެސްާ ޚިޔ ރުކުރ ާ ކުއްޖަކުާ އެާ ދައުރުަގއިާ ަގިއާާކަމުާާކުދިންެގާސްކޫލްާ

ސ  މަތީާ މީެގތެރޭަގއިާ ާާހެދުން.ާ ކިޔ ފައި ހިމެނޭނެއޭާ ވެސްާ ދަރިވަރުންާ ކިޔަވ ާ އަޅުަގނޑ6650ާާާާުނ ވީަގއިާ ރުފިޔ .ާ
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ދަންނަވ ނީާމިއީކީާއެްއޮގތަކަށްާވެސްާމިހ ާކުޑަާއަދަދަކުންނެއްާކުރެވޭނެާކަންތައްތަކުެގާވ ހަކަާއެއްާނޫނޭާމިއޮތީާ

ާާ އޮފީސްތަކުެގ ސަރުކ ރުެގާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ މަޤ މުެގާލިޔެފަކ .ާ ހިމެނިފައިވ ާ ބަޖެޓުަގއިާ

.ާސިވިލ740ާާްއޮތްާކަނޑައަޅ ލ ފަ.ާމީަގއިާިމާއޮންނަނީާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކުެގާޖުމްލަާާާާއަދަދުތައްާމިާބަޖެޓުަގއިާއެބަ

އަށ ވީސް އިންނަނީާ މިާ ޖުމްލަާ މަޤ މުތަކުެގާ އަށްާާސަރވިސްެގާ އޮތްިއރުާާާާހ ސްާ ހަތެއް.ާ ފަސްދޮޅަސްާ ސަތޭކަާ

އެނެގ ހަމަާ ސަރވިސްާާއަޅުަގނޑުާ ސިވިލްާ ކޮބައިކަން.ާ ޚަރަދަކީާ ކުރެވޭާ މަޤ މުތަކަށްާ ސިޔ ސީާ ބޭނުންވޭާ ންާ

މުވަްއޒަފުންނަށްާމުސ ރަދިނުމެުގާޓޯޓަލްާޚަރަދަކީާކޮބައިކަން.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމަޤ މުތައްާއަދާިާ

ސްާއެކަށީެގންޭވ.ާސިޔ ސީާމަޤ މުތަކަށްާމަދުވިޔަސްާވެސްާއެާކުރެޭވާޚަރަދުެގާނިސްބަތަށްާބަލ އިރުަގއިާބޮޑުވުންާވެ

ކަމެްއ.ާާާާވުރެާޓޯޓަލްާއެްއކޮށްލ އިރުާބޮޑުވުމަކީާވެސްާއެކަށީެގންވ ާާކުރ ާޚަރަދުާސިވިލްާސަރިވސްެގާމަޤ މުތަކަށް

ާާާާ،އެހެންވީމ  ބްލިކްާާމަޤ މަށްާކިހ ާފައިސ ާއެްއާޚަރަދުާކުރޭތޯ.ާދެންާޕ740ާާައަޅުަގނޑުާހަމަާެއނެގންާބޭނުންވޭާމި

ޕްރޮްގރ މުސެކްޓަ އިންވެސްޓްމަންޓުާ މިނިސްޓްރީތަކަށްާާރާ އެކިާ މަޝްރޫޢުތަްއާ އެކިފ ޑުެގާ އެބަހުރިާ ކިޔ ފަިއާ ތައްާ

ހެލްތް އޮފްާ ިމނިސްޓްރީާ އޭެގތެރޭަގއިާ އެންޑުާހަމަޖައްސ ފަ.ާ އަދިާާާާާ ހޮސްޕިޓަލްތައްާ ރީޖަނަލްާ އެބައޮތްާ ފެމެލީަގއިާ

މަޝްރޫޢު. ޤ ިއމުކުރުމުެގާ ހޮސްޕިޓަލްތަްއާ އަތޮޅެއްެގާާާާއަތޮޅުާ ކޮންާ ގ އިމުކުރަނީާ ދަށުންާ މަޝްރޫޢުެގާ މިާ

މި ހޮސްޕިޓަލުތަކެއްތޯާ ރަށްރަށެއްެގާ ކޮންާ ާާހޮސްޕިޓަލެއްތޯާ މިކަމަށްާީއ ނޭނިގާ މަޢުލޫމ ތުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މަޖިލީހުންފައިސ  ޚަރަދުކުރަންާ ވ ނެާާާ ނޫންާާފ ސްކޮށްެގންާ އަތޮޅުތަކުަގިއާާާާކަމެްއާ އަދިާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

ާާ ކޮންމ ރ ތެއްާއިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޝްރޫޢު.ާ ގ އިމުކުރުުމެގާ މިކަންާާާ އަތޮޅުތަކެއްަގއިތޯާ ކޮންާ ރަށްރަށެއްަގއިތޯާ

ގ  ސްޓޭޝަންތަކެްއާ ފަޔަރާ ތެރޭަގިއާ އަތޮޅުާ ނޭނެގާާކުރެވޭނީ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ިމވެސްާ އިމުކުރަން.ާ

އެބަާާކޮންތަނެއްަގއި ދެންާ އުޅެނީ.ާ ކުރަންާ މިކަންާ ާާާާކަެމއްާ 198ާާާާއޮތް ބޯފެނުެގ އ އިާ ފ ޚ ނ ާ ލަތުާހ ސްކޫލުތަކުެގާ

ރަނަގޅުކުރުމ ިއާކަރަންޓުެގާފެންވަރުާރަނަގޅުކުރުން.ާއެެވސްާެއއްޮގތަކަށްާެވސްާައޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނޭގާެއާާ

ގ އިމުކ198ާާު ކޮލެޖެއްާ ޖޫނިއަރާ އެޑިުއކޭޝަންާ ހަޔަރާ ކޮބައިކަމެއް.ާ ބޯޑިންާސްކޫލަކީާ އެބައޮތްާ ވެސްާ ވ ހަކަާ ާާރ ާ

މީެގާާއ ފެސިލިޓީ އަތޮޅެއްަގިއާާއެްއކޮށް.ާ ކަެމއްާ މ ލަޭގއިާ ހުންނަނީާ މިތަންާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ވެސްާ ންާ

ސްކޫލް އަތޮޅުތަކުެގާ ކަެމއް.ާ ކޮންތަނެއްަގއިާ ދަންފަޅިކަމެއްާ ެއއްާ ކިޔެވުންާ ބޭނުންވާ ާާތަކުެގާ ބަދަލުކުރުމަށްާ ާއަށްާ

ާާކްލ ސްރޫމްތަކ އިާއެހެނިހެންާވަސީ ެއބައޮތް ގ އިުމކުރުންާ ެއީއ198ާާާާލަތްތައްާ ކްލ ސްާރޫމ އިާއެހެނިހެން.ާއެކަމަކުާ

ރަށްރަށެއްަގއި ކޮންާ ާާާާވެސްާ ދަންނަވ ލަން އެހެންވީމ ،ާ ނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާސ ފެއްާ ވ ހަކަކަމެއްާ ާބޭނުންވ ާ

ކަމެއްާތަރައްޤީކުރަންާެއވެނިކަމެއްާތަރައްޤީކުރަންާާާާިގނަާކަންތައްތަްއާވަރަށްާރީތިކޮށްާއެބަހުއްޓޭާިމވެނިާާއަކީާވަރަށް

ތަރަ މިާ އެކަަމކުާ ކޮންލިޔެލ ފައި.ާ ދ ނީާ މަޝްރޫޢުތައްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާސ ފުކޮށްދެނާީާާާދިމ ލަކަށްއްޤީކުރ ާ ކަމެއްާ

ބޭފުޅެއްތޯއޭާ. ނުކުންނަާާާކޮންާ ނަތީޖ ާ އިންތިޚ ބުަގއިާ ކައުންސިލުާ ލޯކަލްާ އޮތްާ ކުރިއަށްާ ހަމަާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ ނިންމަން ސަރުކ ރުންާ ތަނެްއާ ހިންގ ނެާ މަޝްރޫޢުތަްއާ މިާ ނޭނެގނީތޯޭއާާަގސްތުޮގތަކުންތޯޭއާ މިހ ރުާ ކޮށްފަިއަވނީ.ާ
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ާާާާުއޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާބަޖެޓުާހުށަހެޅިރޭާވެސްާާކީއްކަެމއްާކުރަންާމި މިލިއަންާރުފިޔ 280ާާާާއަޑުއިިވެގންާދިޔަ

ޕޫލްާހަދ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާާާާތ ނަގއިާސްވިމިންާާކަންނޭނެގާމ ލޭަގއިާހުރިާކުދިާޯގތިތައްާނެުގމަށް،ާނަގ ފަިއާއެ

ބޭނުން ާާާާއަހ ލަންާ އެ ތިބ280ާާިވަނީ،ާ ސްވިމިންާާޯގތީަގއިާ އެާ ތިބޭނީާ ދެންާ ތެރޭަގއިތޯާާމީހުންާ ނުވަތަާާޕޫލްާ އޭާ

ހުރިހ ާކަމަކަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑުާހަަމާާވަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާމަޖެހިފައިބޭފުޅުންާތިބުމަށްާހަާކޮންތަނެއްަގއިތޯއޭާއެ

ބޭނުން ނުދެވޭނެއޭ.ާާާާދަންނަވ ލަންާ ވޯޓެއްާ މިއޮތްޮގތަކަށްާ މިހ ރުާ ބަޖެޓަކަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ވަނީ،ާ

މަޝްރޫ އެބަޖެހެއޭާ ލިބެންާ ރަށްރަށެްއަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮންާ ހިނގ ނީާ އެހެންނޫނިއްޔާ ާާޢުތައްާ ާާކަން.ާ

ައދިާޚ އްޞަކޮށްާހަމަާއެއްވެސްާާާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާލަފ ކުރެވެނީާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރ  ކަމެއްާމިާބަޖެޓަކުނާްާާާއިންާ

 ނިމޭއިރުާނޯންނ ނެކަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާާ()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ

ާ

 ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާާ ވަނަާއަހަރުާހުށަހެޅިފައިވ ާބަޖެޓަކީާޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާރަްއޔިތުންނަށ2011ާާާްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާާ ޙައްޤުތައް ހަމަޖެހިފައިވ ާ މެދުރ ލިބިދިނުމަށްާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބަޖެޓުންާހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއާ މިާ ބަޖެޓެއް.ާ ސްތ ާ

ާާބަލައި އަދަދަކީ ޖުމުލަާ ބަޖެޓުެގާ މުޅިާ ލިބޭނ13.6ާާެލ އިރުާ އަދިާ ރުފިޔ .ާ އަންދ ޒ ާާބިލިައންާ ކުރެވިފަިއވ ާާކަމަށްާ

ާާާާއ މްދަނީއ 9.17ާާާާަަކީ ޮގތެްއަގިއާާާާށްާމައިަގނޑުބިލިއަން.ާބަޖެޓ4.51ާާަބިލިައން.ާމުޅިާބަޖެޓުެގާދަރަނީެގާއަދަދަކީ

އިތުރަށްާާސޯޓުތަކުެގާކުލިންނ އިާއަދިާޭއެގވަނީާއިމްޕޯޓުާޑިުއޓީއިންނ އިާރިާާކަމަށްާއަންދ ޒ ާކުރެވިފައިާާފައިސ ާލިބޭނެ

ކުންފުނިތަކުންާއެހެންމެާސަރުކ ރުެގާއެކިާާާާއިން.ާހަމަާާއިންާލިބޭާޓެކްސްާާާޖީ.އެސް.ޓީއިންނ އިާއަދިާިވޔަފ ރީެގާފައިދ 

އޯަގނަިއޒޭޝަނުންާާާާޮގތުންާސްޓޭޓްާޓްރޭޑިންއެކުރެވިފަިއވޭ.ާާބަޖެޓުަގއިާއަންދ ޒ ާާަެކަމަށްާމިާާބަޖެޓަށްާފައިސ ާލިބޭާނ

ާާާާމިލިއަންާރުފިޔ ،ާމޯލްޑިްވސްާޕޯޓްސްާއޮތޯރިޓ30ާާީ ާމިލިއަންާރުފިޔ ،ާމޯލްޑިވްސްާއެއަރޕޯޓްސްާކޮމްޕެނ45ާާާީއިން

ކަމަށާްާާާމިލިއަންާރުފިޔ ާލިބޭނ230ާާެާދިވެހިރ އްޖޭެގާުގޅުންާޕްރައިވެޓްާލިމިޓެޑުންާާމިލިއަންާރުފިޔ ،ާއަދ150ާާިއިންާާ

ާާ އިން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީާ އަދިާ އަންދ ޒ ކުރެވިފައިވޭ.ާ ބަޖެޓުަގއިާ ލިބޭނ691ާާެމިާ ރުފިޔ ާ ިމާާާމިލިއަންާ ކަމަށްާ

އަންދ ޒ  ވަރަށްބަޖެޓުަގއިާ ދައުލަތުންާ ހަމައެހެންމެާ ާާާާކުރެވިފަިއޭވ.ާ ބަެއއްާާބޮޑެތި ސަރުކ ރުެގާ ހޭދަކޮށްފައިވ ިއރުާ

ފައިދ  އެްއވެސްާ ލިބޭނެާާކުންފުނިތަކުންާ ތަންތަނަާާއެއްާ ދައްކ ފައިނުވ ާ ބަޖެޓުަގއިާ މިާ މޯލްޑިވްސްާާކަމަށްާ ކީ،ާ

އެއްާނުވ އިރުާާާާލިމިޓެޑް،ާމިފްކޯާއަދިާސްޓެލްކޯ.ާމިާތަންތަނުންާސަރުކ ރަށްާއެއްެވސްާފައިދ ާާނޭޝަނަލްާޝިޕިން

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާާާާކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުންާވިސްނަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާހުރިންާރީާސްޓްރަކްޗަރތަންތަންާއަލުމި

މިލިއަންާރުފިޔ ާލިބުނުއިރުާމިއަހަރ28ާާާާުމިދިޔަާއަހަރުާާާާޮއފްާމޯލްޑިވްސްެގާފައިދ ާއިންކުރަން.ާބޭންކުާާވެސްާޤަބޫލު
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އޮފްާމޯލްޑިވްސްެގާާާާއެހެންވީމ ،ާމިއަހަރުާވެސްާބޭންކުޔ .ާާމިލިއަންާރުފ20ާާިވަނީާާާާކަމަށްާއަންދ ޒ ކުރެވިފައިާާލިބޭނެ

ކުޑަވެފައި ވަރަށްާ %ާާފައިދ ާ ބަޖެޓުެގާ މުޅިާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ދަނޑިވަޅުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ރިކަރަންޓ79ާާާާުވ ކަންާ

ާާ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކަށް ކެޕިޓަލްާ ދ އިރުަގއިާ ޚަރަދުތަކަށްާ އެހެނިހެންާ އ ިއާ މުސ ރަާ އެއީާ މިލިއަނ21ާާާާްޚަރަދަށް،ާ

ޚަރަދުވ ނެ ބަޖެޓުންާ ބަޖެޓުނާްާާާރުފިޔ ާ މިާ ތަރައްޤީތަކެއްާ އުމްރ ނީާ ހީކުރ ފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލަފ ކުރ އިރުާ ކަމަށްާ

ނުދ ނެ ހޯދިެގންާ %ާާވެސްާ ބަޖެޓުެގާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުކުރެވިެގނ60ާާާާްކަމަށްާ ޚަރަދަށްާ ރިކަރަންޓުާ

ާާފަދަާއުާާނޫނިއްޔ ާރައްޔިތުންާބޭނުންވާ  ާާހ މްރ ނީާތަރައްޤީތަކެއްާމިާބަޖެޓަކުން 2010ާާސިލުކުރެވިެގންނެއްާނުދ ނެ.

ާާ ާކަމަށްާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާާާވ ާާމިލިއަންާރުފިޔ ާނުލިބ700ާާިވަނަާއަހަރުާދައުލަތަށްާލިބެންޖެހޭާއ މްދަނީެގާޮގތުަގއި

ލަނީާިމާފައިސ ާވީހ ާައވަހަކަށްާއަށްާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީާިއންާމަޢުލޫމ ތުާދީފައިވޭ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާގޮވ 

ވ ހަކަދައްކައިެގންާިމކަންާކުރިއަށްާާާާނުންާމިާލ ރިާހޯދުމަށްާސަރުކ ރ ހޯދ ާޑައިރެކްޓަރާޖެނެރަލްާޮއފްާޓެކްސޭޝަ

ެގންދަންޖެހޭނެ.ާއަދިާމިާލ ރިާދޭންވ ާފަރ ތްތަކަކީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާމިއަދުާއެނެގންޖެހޭނެާފަރ ތްތައްާކަމުަގއިާާ

ލަްއކ3ާާާާަވަނީާާާާޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާދައުލަތުެގާރިކަރަންޓުާޚަރަދުާއެހ ާބޮޑުވެފައިވެސްާއަ

50ާާާާ މީހުން ސަބަބުނ198ާާްހ ސްާ އިތުރުވުމުެގާ ުމވަްއޒަފުންާ ސަރުކ ރުެގާ ދިރިއުޅެންޖެހުމ އި،ާ މަށްާާކަާާރަށުަގއިާ

ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލު...ާ.

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ޝުކުރިއްޔ .ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޕ ޓީތަކުަގއިާ ހަމަކޮށްދެއްވުމަށްާ ކޯރަމްާ ެގއްލިއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ

ާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަފުޅުކުރިއަށްާެގންދަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާކޯރަމްާހަމަވެއްޖެ.ާ

ާ

ާެގާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރާ 

އެހެންކަމުންާމިާރ އްޖޭެގާއ ބ ދީެގާނިސްބަތުންާމިާރަށްތަކުެގާއަދަދުާމަދުކުރެިވެގންާނޫނިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާ

ާާ ޤަބޫލުކުރ  އަޅުަގނޑުާ ނޯންނ ނެ.ާ ޮގތްތަކެއްާ މަދުކުރެވޭނެާ ޚަރަދުާ ރިކަރެންޓުާ ކުރަންޖެހޭާ ޮގތުަގިއާާސަރުކ ރުންާ

ާާ 3ާާާާރ އްޖޭަގއި އ ބ ދ5ާާީލައްކަ މީހުންެގާ ާާ ހ ސްާ ދައުލަތުނ50ާާްއަށް ނޫނިއްޔ ާ ބަހ ލެިވެގންާ ކުރަންޖެހޭާާާރަށަށްާ

ޚަރަދުތައްާމަދެއްާނުކުރެވޭނެ.ާހަމައެހެންމެާމުވަްއޒަފުންނ ިއާމުވަްއޒަފުންާހޭދަކުރ ާވަުގތުެގާއިތުރަށްާމުަވއްޒަފުންާާ

ޒަފުންާލުމަކީާވެސްާަވރަށްާމުހިއްމުާކަމެއްާކަުމަގިއާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާކުރ ާމަސައްކަތަށްާބިނ ކޮށްާމުވައްާ

ާާ ާާވިފައިާވަނަާއަހަރުާއުނިކުރ2010ާާާެޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާސިވިލްާސަރވިސްަގއިާމަސަްއކަތްކުރ ާމީހުންެގާމުސ ރަ

ސަރިވސްާ ސިވިލްާ ވަނީާާާާއ ވ އިރުަގިއާ މުސ ރަާ މީހުންެގާ މަޤ މުތަކުެގާ އެހެންާ ދަުއލަތުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ެއއްކޮށްާ

ވަނީާ ވެސްާ މުސ ރަާ ފުލުހުންެގާ ސިފައިންނ އިާ މުސ ރަތަކ އިާ މަޤ މުތަކުެގާ ސިޔ ސީާ ެއޮގތުންާ އުނިކުރެވިފައި.ާ
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އުނިކުރަންޖެހުނީ ިމޮގތަށްާ ޓޫއުނިކުރެވިފައި.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ޚިދުމަތްާ ތަންތަނުންާާރިސްޓުާ ނެޭގާާާދޭާ

ވިޔަފ ރީެގ ބިލ އިާ ބިލުާާފައިދ ާާޓެކްސްެގާ ޓެކްސްެގާ ނެޭގާ ކަމަށާްާާާއިންާ ލިބޭނެާ ދައުލަތަށްާ ސަބަބުންާ ލަސްވުމުެގާ

ވ ާއ މްދަނީާނުލިބުމުެގާސަބަބުންާދުނިޔޭެގާމ ލީާއިދ ރ ތަކުންާސަރުކ ރަށްާތަފ ތުާފިއްތުންތައްާާާއަންދ ޒ ކުރެވިފައި

ސަބަބު ލިބޭާާފިއްތަންޖެހުމުެގާ މުސ ރަާ ކުޑަާ އެންމެާ އަކީާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ޤަބޫލުކުރަންާ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ން.ާ

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ ދިއުމަކީާ އުނިެވެގންާ އަދަދެއްާ ބޮޑުާ މުސ ރަާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ހިނދު،ާ ވީާ ތަނަށްާ

ބަޖެޓުަގއިާސިވި އަހަރުެގާ މިާ އެހެންކަމުންާ ކަމަށް.ާ ުއނިކަމެއްާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ މުސ ރަާލިބިެގންދ ނެާ ލްާސަރވިސްެގާ

ހަމަޖެހިފައިާާފުރިހަމަ އިންތިޒ މުާ ދެވޭނެާ އަޅުަގނޑުާާާާއަށްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ މިާ ކުރުމަށްާ ކަންތައްތަކެްއާ ިގނަާ ވަރަށްާ ވެސްާ ދ އިރ ަގއިާ ބޭނުންވެފަިއ2011ާާާާހިމެނޭާ އަހަރުާ ވަނަާ

އެ ޞިްއޙީާާއެބަހުރި.ާ ބ ެވާާާޮގތުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ ހޮސްޕިޓަލްާ ހުރިާ މިހ ރުާ ރަށުަގއިާ އަށްާ ދ އިރ ާ

ާާ އިތުރު ހަމައެހެންމެާ ހޯދަންޖެހިފައި.ާ އިތުރަށްާ އެހެނިހެންާސ މ ނުާ އަދިާ އިތުރުާާމެޝިނަރީސްތަކ އިާ ޑޮކްޓަރުންނ އިާ

ާާވެސްާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖެހިފަލަތްތައްާލިބިެގންާނޫނިއްޔ ާއެކަށީެގންވ ާޞިްއޙީާޚިދުމަތެއްާދެވޭނެާއެއްާއެހެންާވަސީ

ާާ މަރުކަޒުަގއި ތަޢުލީމީާ އަތޮޅުާ ތެރެއިންާ މަދަރުސ ތަކުެގާ ހުރިާ ރަށުަގިއާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ތަޢުލީމުާ ނެތް.ާ 28ާާއެއްާ

އިރުަގއިާދަރިވަރުންާބޭނުންކުރ ނެާހޯލެއްާނެތުމުެގާސަބަބުންާއެކަމުެގާތަކުލީފުާަވރަށްާބޮޑަށްާދަރިވަރުންާާާއަހަރުވީ

އިހުސ ސްކުރަުމންދޭ.ާރަށުަގއިާއެތައްާބަިއވަރުާޒުވ ނުންނެއްާދިރިއުޅެމުންދ ިއރުާޒުވ ނުންެގާމަރުކަޒެްއާާމިއަދުާވެސްާާ

ސަބަބުން ނެތުމުެގާ ތަންތަންާާާނ އިރަށުަގއިާ ކުޅޭާ ކުޅިވަރުާ އެހެނިހެންާ ދަނޑުތަކ އިާ ފުޓުބޯޅަާ ބޭނުންވ ާ އިތުރަށްާ

ބޭނުންވެފައި ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ ފެނ އިާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަސައްކަތްާާާާ.ާ ނަރުދަމ ެގާ

އެހެންާާނިމިފައި ނުހެދި.ާ ފެންވަރަކަށްާ ރަނަގޅުާ ވަނީާ އަދިވެސްާ ބަނދަރުާ ރަށުެގާ ނަމަވެސްާ އަލަށްާވީާ ކަމުންާ

ާާހިއްކިފަިއވ ާސަރަހަ މި ބަނދަރުާ އޮތްާ ބޮޑަށ2011ާާާްއްދުަގއިާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންާ ދިއުމަކީާ ހެދިެގންާ އަހަރުާ ަވނަާ

ރިތަކަށްާއިތުރުާލޯނުާލިބޭނާެާއެހެންމެާވިޔަފ ރި،ާކުދިާވިޔަފ ރިތަކ އިާމެދުފަންތީެގާވިޔަފ ާާއެދިއެދިާތިބިާކަމެއް.ާހަމަ

ބޭނުންވެފައިވަސީ އަދިާާާލަތްތައްާ އިމ ރ ތްކުރުމަށ އިާ ެގދޮރުާ މިޮގތުންާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ނިހ ޔަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ކަންާ

ާާ ދޫކުރ ާލޯނުާމިާއަހަރުާއެކަށީެގންވ ާޮގތެްއަގއިާދޫނުކުރުމުެގާސަބަބުންާރަށަށްާއެހެނިހެންާކަންކަމަށްާބޭންކުތަކުން

ނަ ޮގތުަގއިާ ފުރިހަމަާ އެންމެާ ވަނީާ ތަރައްޤީާ ޮގތެއްަގިއާާއައަންނަންޖެހޭާ މައިަގނޑުާ ރަްއޔިތުންާ ކުޅުދުއްފުށީާ އިސް.ާ

ތިޞ ދަށްާުގޅިެގންާރަށުެގާއިޤުާާރުމ މަނ ކުާާމިޔަރުެގާމަސްވެރިކަންާކުރަުމންާެގންދަނިކޮށްާސަރުކ ރުންާމިޔަރުާހިފުން

ާާ މޭލ50ާާާުވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާހީނަރުކަންާއަިއއްސަ.ާއެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާިމާފެށޭާއަހަރު

ކަމެއް އެދޭާ ވަރަށްާ ރަްއޔިތުންާ ކުޅުދުއްފުށީާ ދިއުމަކީާ ހަމަޖެހިެގންާ ޮގތެއްާ ހިފޭނެާ މިޔަރުާ ނަމަވެސްާ .ާާބޭރުންާ

އިޤުާާހަމައެހެންމެ ނެތްކަންާާާާތިޞ ދުރަށުެގާ ރިޒޯޓެއްާ އެްއެވސްާ މިހ ރުާ އަތޮޅުަގިއާ ރަނަގޅުކުރުމަށްޓަކައިާ އިތުރަށްާ

ރިޒަމްާދ އިރ ާއަކީާހަމައެކަނިާހދ.އަތޮޅަށްާޚިދުމަތާްާހިއްސ ކުރ ާޓ28ާާާޫޅިާބަޖެޓަށްާ%އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާމު
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އެހެ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެސްާ ދ އިރ ެއއްކަންާ ދޫކުރެވިފަިއވ ާާނުލިބޭާ ހަދަންާ ރިޒޯޓުތައްާ މިހ ރުާ ންކަމުންާ

ފަރ ތްތަ ފެންވަރުެގާ ހެދޭާ ރިޒޯޓުތައްާ އެާ ވަކިކޮށްާ ފަރ ތްތަކުންާ ދޫކޮށްފަިއވ ާ އެާ ހަވ ލުކޮށްެގންާާާާކ ރަށްރަށްާ

އަދާުާތިޞ ދުާވަރުަގދަކޮށްާޒުވ ނުންނަށްާބޭނުންވ ާވަޒީފ ތައްާހޯދައިދިނުމަކީާމިންކޮށްެގންާނޫނިއްޔ ާރަށުެގާއިޤުމިކަ

ޤަބޫލުކުރަނީ.ާރަށުަގއިާއެތަްއާބައިވަރުާޒުވ ނުންތަކެްއާާ ޮއތްާކަމެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާ ވަރަށްާނ ޒުކުާހ ލަތެއްަގއިާ

ވަޒީފ ާާއުޅެމުން ބޭނުންވ ނެާ އެބައިމީހުންނަށްާ ތަނަވަސްދ އިރުާ މަުގާ ލިބޭނެާ ވަނީާ އެހެންކަުމންާާތައްާ ނުވެފައި.ާ

ދިއުމަކީާމިއަދުާޒުވ ނުންާާާސައްކަތްކުރެވިާއެާރަށްރަށްާރިޒޯޓުތަކަށްާވެެގންރަށްތަކެްއެގާމަަގއިާހުރިާިގނަާާހދ.އަތޮޅު

އެންމެާބޮޑަށްާއެދެމުންދ ާކަންތައް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމާބަޖެޓަކީާވަރަށްާއުއްމީދީާބަޖެޓެއް.ާއަދިާމިާބަޖެޓުންާ

އެކަށަެއޅިފައިާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ މިާކުޅުދުއްފުްއޓަށްާވަރަށްާ އުއްމީދުކުރަނީާ އެހެންކަމުންާއަޅުަގނޑުާ ބަޖެޓެއް.ާ ވ ާ

ާާ މި ދިއުމުންާ ފ ސްވެެގންާ ިމ2011ާާާބަޖެޓުާ ކަމެއްާ ހުރިހ ާ މައިަގނޑުާ ކުރަންހުރިާ ކުޅުދުއްފުށީަގއިާ އަހަރުާ ވަނަާ

ާމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާެގންދ ނެާކަބަޖެޓުންާހ ސިލުވެ

ާ

ާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔ ސަތުންާވ 

ާޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.

ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ވީާމިާބަޖެޓުަގިއާބަޔ ނުަގއިާލިޔުއްވ ފަިއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން

އަރ ާބައިތައް.ާާފަހަރެއްެގާމަތިންާއެބަހުރޭާފުށުާާއެތައްއިާދެއްވ ފައިާހުރިާއަދަދުތަކ ާާހުރިާއަދަދުތަކ އިާމިާޓޭބަލުތަކުަގ

ާާ ދަންނަވ ލ ނަން. ހަމަާ ޖީ.ޑީ.ޕީގ2007ާާާެއަޅުަގނޑުާ ނޮމިނަލްާ އ އިާ ޖީ.ޑީ.ޕީާ ރިއަލްާ ފެށިެގންާ އަހަރުންާ ާާވަނަާ

ާއަދަދުތައް...ާ.

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތް މެންބަރު،ާ އެާޢިއްޒަތްތެރިާ ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާ މެންބަރަށްާ ދެއްކެވުމަށްާާާާތެރިާ ވ ހަކަތަްއާ

ދައްކަވ ކަށްާއަޅުަގނޑަށްާާފުރުޞަތުާލިބިވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާބަހުސްަގިއާނިޒ މ ާބެހޭާަމްއސަލައެްއެގާދަށުންާތިާވ ހަކަާާ

ާފުރުޞަތެއްާނޭރުވޭނެ.ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީ.
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ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:

ހަމަ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ބޭާާޢިއްޒަތްތެރިާ މީެގތެާާނުންދަންނަވ ލަންާ ތެދީ.ާާވަނީާ އަދަދުތަކެއްތޯއޭާ ކޮންާ ރެއިންާ

މިތަނުނާްާ އަދަދުތަކަށްތޯާ ކޮންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވޭާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރިންާ ވ ހަކަދެްއކުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެންވީމާ ވ ހަކަދަ ބޭނުން،  ްއކަންވީ.ާ ސ ފުކޮށްލަންާ މިވ ހަކަާ އޮތީަމާާާާހަމަާ އޮޅުވ ލ ފަިއާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ މިއީާ ވ ތީާ

ާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވީ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ންާތުތައްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއިމަޢުލޫމ އެާާއ ދެ،ާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

ދ އިރ ެގާާސ  ވިލުފުށީާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ ފުކުރެްއވުމުެގާ

ވ ހަކަފުޅު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަޝީދަށް.ާ ރިޔ ޟުާ މެންބަރުާ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބ ކީ އަދިާ މިނެޓ8ާާާާުދެއްކެވުމަށްާ

ާއެބައޮތް.ާާ

ާ

ާދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ...ާ.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާމިރުާ.ޢ މަދުާރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާއެއްާކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާއ މިރުާ

ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާއ ދެ،ާ ޮއޅުންފިލުވ ށޭ.ާ ފަރ ތުންާ ިމނިސްޓްރީެގާ ފިނޭންސްާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ

ާވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާާާމިތަނަކުންާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީެގާެއއްެވސްާބޭފުޅަކުާފެންނަންާނެތީމަާއެ



92 

 

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މެން ބޭފުޅަކުާނެތްކަންޢިއްޒަތްތެރިާ ިމނިސްޓްރީެގާ މިތ ާ ައޅުަގނޑަށްާވެސްާއެނޭގާ މަޢުލޫމ ތު،ާބަރު،ާ .ާއަޅުަގނޑުާ

މެދުވެރިކޮށްާާާބަޖެޓ  ކޮމިޓީންާ މަތިންާ ޮގތުެގާ އޮތްާ މިހ ރުާ ަގވ އިދުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފުކުރުމުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ ބެހޭާ

ނިޒ  ދަންނަވ ފައި.ާ ވެސްާ ކުރިންާ ވ ނީާ ކަމަށްާ ކުރެވޭނެާ ދ އިރ ެގާާއެކަންާ އިނުގރައިދޫާ އެްއާ މައްސަލަާ ބެހޭާ މ ާ

ާޙަމީދު.ާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހަމްދޫންާޢަބްދު

ާ

ާާ(ނިޒ މީާމައްސަލަ)

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:هللاާއިނުގރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހަމްދޫންާޢަބްދު

ާާ ވަނީާދެންމެާހަމަާމަޑުއްވަރީާދ އިރ ެގާާާާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަ

ނުވ  ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ ފުރިހަމަާ ފަދައިންާ ފ ހަަގކުރެްއިވާ ވެސްާ ާާާާމެންބަރުާ ަވންޏ  ށްާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަމަށްާ

ާ.ާކުރ ނީމިއަދުާާލިބިފައިވ ާމަޢުލޫމ ތުާފުރިހަމަނުވ ާކަމަށްާވަންޏ ާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާބަހުސް

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްާނޫން.ާއިާ ބެހޭާމައްސަލަާ ަގއިާރިޔ ސަތުންާށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާެއާމަްއސަލައިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނިޒ މ ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ އަރުވަނީާ މިާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ފައި.ާ މިހ ރުާ ޮގތެއްާ ަވކިާ ވަނީާ

ާމިނެޓުާ.8ާޔ ޟުާރަޝީދު.ާބ ކީާމެންބަރުާރި

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާޢިއްޒަތް ާާާާމިނެޓޭާވިދ ޅުވީމަާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޤައުމީާޕ ޓ8ާާާީތެރިާރައީސް،ާބ ކީ 30ާާާާއަށް ިމާާމިނެޓުެގާަވުގތެއް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެކަންާކުރިއަށްާެގން...ާެއއީާނުބައިކޮށްާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވެފަިއާާ،  ބަހުސްަގއިާލިބޭނެ.ާއެހެންވީމާ 

ރަީއސްެގާާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަންާ ވ ތީވެާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ ކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅުކޮށްލަދިނުމަކީާ އެކަންާ އޮތީމަާ

ާސަމ ލުކަމަށްާެގންނަން.ާ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާާ ޕ ޓީާޢިއްޒަތްތެރި ޤައުމީާ ރަނަގޅަށް.ާ ވިދ ޅުވީާ ތިާ ާާާާމެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރ30ާާާިއަށްާ އޭެގތެރެއިންާ އޮތީ.ާ މިނެޓުާ

ާއެާސަމ ލުކަމަށްާދަންނަވ ލީ.ާާާ، މިނެޓު.ާއެހެންވީމ 8ާމިހ ރުާއޮތީާމިނެޓުެގާތެރެިއންާމިއަދުާބ ކ15ާާީމެންބަރުެގާ

ާ

ާން:ވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވު

ދެންމެގަާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑުްއވަރީާ ނެންގެވިއިާ އެާ ޢަލީާ ވިސ މްާ މެންބަރުާ ނިޒ ީމާާތެރިާ ާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(179ާާާތެރިާރައީސް،ާޖެހޭނެާރަނަގޅުާޖަވ ބެއްާދެއްވަން.ާެއއީާަގވ އިދުެގާާމައްސަލަާއަށްާޢިއްޒަތް

ާދެއްވުމަށް....އިންާއެއަށްާޖަވ ބެއްާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަކަށްާާ ވަކިާ އެކަންާ ަވނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދަށުންާ މައްސަލައެްއެގާ ބެހޭާ ނިޒ މ ާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާވާ ާާވަނަާމ އްދ ަގއ46ާާިޖެހެނީާމަޖިލީހުެގާގަވ އިދުެގާާރުާމިހ ރުާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވންނިންމ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާވ ާބަޖެޓުެގާބަހުސަށް.ާާޮގތުެގާމަތިންާކުރިމަތީަގއި

ާ

ާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާރިޔ ޟުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

.ާދެންާއަޅުަގނޑަށްާާއްލަވ ލަްއވ ާއެހެންެވއްޖިއްޔ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާބ179ާާަޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާަގވ އިދުެގާާ

މެއްާކޮށްފ ނަންާމިތ ނަގއި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުާހެނދުނުާކަާާއެންމެާރަނަގޅުާދެން.ާއަޅުަގނޑުާކުރ 

ބަޖެޓުެގ މިާ ެގންދިޔައީާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ އަޅުަގނޑުާ ބޭރުދަންފަޅީަގއިާ ނެތީމަާ ތަފްސީލުާ އެތެރޭެގާ ީމެގާާާ ަގނޑުންާ

ާާ ދ އިރ ެގ ނިސްބަތްވ ާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުާ މިާ ޙައްޤުަގިއާާތަފްސީލު.ާ ރައްޔިތުންެގާ

ަގއިާހިމެނިފަިއާާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާލިބެންޖެހޭާއަސ ސީާޙައްޤުތަްއާމިާބަޖެޓ23ާާުރައްޔިތުންނަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

އެކަމ  ބަޖެޓެކޭާާާނެތީމަާ ހަމަާ ތިލަފަތްާ ބަޖެޓަކީާ މިާ އ ދެ،ާ ބަހުސްކޮށްލ ނަން.ާ ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާ ޮގތުންާ ބެހޭާ

އެކަކު ކަމަށްާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓެއްާ އޮތްާ ބަރުވެފަިއާ އެްއކޮޅަށްާ މިއީާ ނުެގންދޭ.ާ ދަންނަވަމުންނެއްާ ވެސްާ

މައްސަލަ ނެތްާ ތަފްސީލުާ ބަޖެޓުެގާ މިާ އެހެންކަމުންާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ެވސްާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދ ކަށްާ އަށްާ

ާާ ޢިއްޒަތްަގސްތެާއަޅުަގނޑު ރިއްނުކުރަން.ާ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރަްއވ ާ މެންބަރުންާ ޖަވ ބަކީާާތެރިާ ދެއްވ ާ ޔ ސަތުންާ

މިނިސްޓަރު ބުނަނީާާާާފިނޭންސްާ ަގވ އިދުަގއިާ މިާ ެއކަމަކުާ ފޮނުއްވ ނެ.ާ ފަހުންާ ނޫނީާ ހުށަހަޅުއްވ ނެާ ފަހުންާ

މަޖި މަޢުލޫމ ތުާ ބޭނުންވ ާ ެމންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ފޯރުކޮށްދެއްވަންކަނޑައެޅިެގންާ ރައީސްާ ޖެހޭނެއޭ.ާާލީހުެގާ

ާމިއީާމިކަންާއޮތް،  ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެހެންވީމ ާާލިޔުއްވ ފައި.ާައވަހަށްާބައްލަވ ާާކަނޑައެޅިެގންާއެހެންާއޮންނ ނެ
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އެާމަޢުލޫމ ތުާދިނަސްާނުދިނަސްާއަޅުަގނޑަށްާއެންމެާރަނަގޅު.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާ،  ޮގތްާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމާ 

ާާާާބޭނުން ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އަޅ23ާާުވަނީާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ މ އްދ ަގއިާ އޮންނ ނާެާވަނަާ ލިޔެފައިާ ަގނޑުމެންާ

ރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާޚިދުމަތް.ާމިާޚިދުމަތްތަކަކީާމިާއަސ ސީާޚިދުމަތްތަކަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީންާއަޅުަގނޑުާާ

މި ލ ޒިމުކޮށްެގންނޭާ ކޮށްދޭނެާާމިތިބީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިާާކަންތައްތައްާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ ސަރުކ ރާުާާާކަމަށް.ާ

ާާާާންާކަންތައްތައްާވެެގންުގޅިެގާާއައުމ  ޮގތަކީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާރައްޔިތުންނަށ23ާާާްދިޔަާ

ާާ ސަރުކ ރުެގާބޮލުންާނައްޓ ލުމަށްފަހުަގއިާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާެއްއޗެއްާވިދ ޅުވަންާއުޅޭހެންާާާޙައްޤުތައްލިބެންޖެހޭ

ާާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ތީވެާމަޑުކޮށްލ ނަން.ާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާރައްޔިތުންނަށްާސަރުކ ރުނ23ާާާާްެގ

ކަރުދ ހު ކުންފުނިތަކަކަށް.ާ ކިޔ ާ ޔުޓިލިޓީޒްާ ހަވ ލުކުރަުމންދަނީާ މިާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭާ ެގާާމިާ

ޑުމެންނަށްާާމީެގާސަބަބުންާސަރުކ ރަށްާމިާކަންތައްތައްާބޮލުންާނައްޓ ލ ތަންާއަޅުަގނ،  ކުންފުނިތަކަކަށް.ާއެހެންވީމާ 

ރައްޔި ައޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ މިދިޔައީ.ާ ަގސްތުާފެނިެގންާ މަޖިލީހުންާ ޚ އްޞަާ ކަމެކޭ.ާާތުންެގާ އޮތްާ ކޮށްފައިާ ަގިއާ

އޮތްާާާާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ ނަންާތ.އަތޮޅުާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްވ ާދ ިއރ ެގާބުރުނި.ާބުރުނިާމިއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާއެބަ

ކޮ އެޅުަމށް.ާ މިސްކިތެއްާ ވެސްާާބުރުނީަގއިާ ައިއއިރުަގއިާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ނެތޭ.ާ ފެންނ ކަށްާ ބަޖެޓަކުންާ މިާ ބައިތޯާ

ކޮށްފ2010ާާަ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ މަސަްއކަތްާ އެާ އޮތްއިރުަގިއާވެސްާ ހިމެނިފައިާ އެާ ބަޖެޓުަގއިާ އަހަރުެގާ ެއްއާާާވަނަާ

ާާާާނެތް.ާމިހ ރުާކޮބައިތޯާއެާމިސްކިތްާނ ޅ  ސަރުކ ރުންާދެއްވ ފައިާއޮތްާާޮގތަށްާނިންމެވީ.ާއެކަމަކު،ާއެއީާބްރޫނ އީ

ޮގތެއްާނޭނުގނު.ާއެާމިސްކިތްާކޮންމެެވސްާާާމިސްކިތެއްާއެއީާބުރުނީަގިއާައޅަން.ާއެކަމަކު،ާމިހ ރުާއެާިމސްކިތަށްާވީާ

މިީއާައޅުަގނޑުެމންާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ.ާދެންާާ،  މަށްާެވސްާވެދ ނެ.ާއެހެންވީމ ކަާާތ ކަށްާަވަގށްާނަަގިއެގންާެގންދިޔައީ

އެއްެވސްާވަސީލަތެްއާާއެރަށަކީާސު ލިބޭނެާ ފެންާ ބުރުންޏަށްާސ ފުާ ރަށެއް.ާ އޮތްާ ލޮނުވެފައިާ ފެންާ ނ މީއަށްފަހުަގއިާ

ާާާާހަމަޖެހިފަ އަޅުގަާއެއް ސަރަހަނެތް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިާ މިނޑުމެންެގާ ކުންފުންޏަކުންާާާާއްދުަގއިާ ޔުޓިލިޓީޒްާ ކިޔ ާ

ާާ ޕްރޮްގރ ެމއް ހަމައެހެންމެާނަރުދަމ ާނިޒ މ ާއ ދެ،ާނަރުދަމ ާނިޒ މުާސ ފާުާމިކަހަލަާއެއްެވސްާ ހިންަގމުންނެއްނުދޭ.ާ

އެއްާނެތް.ާއަދިާރައްޔިތުންާއެތިބީާވަރަށްާނިކަމެތިާހ ލެއްަގިއާާާާބޯފެންާލިބޭނެާއެއްވެސްާވަސީލަތެއްާމިއަދުާބުރުނީަގ

ދިރިއުޅެުމން އެރަށުަގއިާ ސުނ މީާާމިއަދުާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާާާފަހުގައި.ާާއަށްާާދަނީ.ާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ

ޙަޤީޤަތުަގއިާެވސްާކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާބަލައިލަންޖެހެނީާބުރުނީެގާޒުވ ނުންެގާކަންތައްތަކަށް.ާާ

ބަލައިލ އިރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަޖެހޭާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާޒުވ ނުންާއެާރަށުަގއިާދިރިއުޅެމުންދ ާހ ލަތ ާާ

ވިސްނ ދޭތެ ކުޅިވަރުރެާ އެމީހުންނަށްާ ހުރިާލަން.ާ އަތުަގއިާ އެމީހުންެގާ ނެތް.ާ ވަސީލަތެއްާ އެްއވެސްާ ކުޅެވޭނެާ

ާާންާެއއްވެސްާބަދަލެއްާދިނުމަކާ އިންޖީނުެގތައްާވެސްާެއއްކަލަާކުރިންާައޅުަގނޑުާމިާދެންނެވިާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނި

ނެުގމަށްފަހުާއެތަންާތަރައްޤީކުރުމެއްާވެސްާނެތް.ާހަމަާާާމީހުންާާނުލައިާދަމ ާެގންޮގސްފިާެއެވސް.ާއަދިާއެތަންާއެ

ެގތަކަށްާތެޔޮާއަޅައިެގންާބޮޑުާއަުގަގއިާރަްއޔިތުންނަށްާކަރަންޓުާިވއްކައިެގންާާހ ލަތެއްަގއިާއެތަނަށްާއިންޖީނުާާއެހުރި
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އްާނޫނޭާއަޅުަގނޑުމެންާާއެާާއެތަނުންާފައިދ ާނަަގިއެގންާޔުޓިލިޓީޒްާކުންފުނިތަްއާހަރަކ ތްތެރިވަނީ.ާމިކަންާކުރ ާވ ހަކަ

ާލިޔެފައިާހަަމާަވނަާމ އްދ ަގއިާިމއޮތީާވަރަށްާސ ފުކޮށ23ާާްޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާލިޔެފައިާމިއޮތީ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

)ޅ( މ އްދ ެގާ މިއެާ ނަރުދަމ ާާާަގއިާ މިންވަރުެގާ އެކަށީެގންވ ާ ރަށަކ ާ އެާ ރަށެއްަގއިާ ކޮންމެާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ އޮތީާ

ގ އިމުކޮށްދޭން ކަންނިޒ މެއްާ ލ ޒިމުވ ާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ އެހެންވީމ ޖެހޭނެއޭ.ާ ހުންނަނީ.ާ މިާ މިކަންތައްތަްއާާ،  ތައްތައްާ

އެމީހުންާ ެގންދިޔައިމަާ ޮގތެއްަގިއާ ޚުދުމުޚުތ ރުާ އޮވެދ ނެާ ދެމިއޮންނ ނީ.ާ ސަރުކ ރެއްާ ކިހިނެއްތޯާ ނުކޮށްދީާ

ެއއްާނޫންާާާާ،ާއަޅުަގނޑުެމންެގާރުހުމުަގއުސޫލުންާޮއންނަނީ.ާއެކަމަކުާާވައްޓ ނުލަންޏ ާނުެވއްޓެންޏ ާއޮންނ ނެތ .ާއެ

ާާާާއޮންނަނީކީ ރުހުމ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންތައްތަްއާާއެްއ.ާ ބޭނުންވ ާ ރަްއޔިތުންާ ޮއވެވޭނީާ އެްއކޮށްާ

ާާ، ރައްޔިތުންނަށްާކޮށްދީެގން.ާިމކަންާޤަބޫލުކުރ ނެާއެމް.ޑީ.ޕީާއަށްާނިސްބަތްެވވަޑަިއަގންނަވ ާމެންބަރުންާވެސް.ާއ ދެާ

ހައަޅުަގ ާާނޑުާ އުފަލ  ވަރަށްާމަާ މެންބަރަކީާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށިާ މިތަނުަގއިާ ފ ހަަގކުރަންާ ެއކުާ

އަށްާާާާތަޖުރިބ ކ ރުާބޭފުޅެއްާެއއީ.ާެއކަމަކު،ާމިާބަޖެޓަށްާވެސްާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައިާވަރަށްާކުޑަާަވުގތުކޮޅެއްާއޭނަ

ތ.އަތޮޅަށްާނިސްބަތްވ ާމީހުންނަކީާޚ އްޞަޮގތެްއަގއިާމިާމަޖިލިސާްާ،  ކިާބައެއްެގާނުފޫޒުން.ާއެހެންވީމ މިާލިބެނީާވަ

ާާ ރަނަގޅަށް ޚ އްޞަކޮށްާވަރަށްާ ބައެއް.ާ ވަރަށްާާާާތަމްސީލުކުރ ާ ބޭފުޅެއް.ާ ތ.ައތޮޅުާ ވެސްާ އަމީންޢ އްމަކީާ އަދިާ

ވ ނެ.ާތ.އަތޮޅުާއަދ ކުރަްއވަމުންާެގންދަވ .ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާއެކަމަށްާހެކިމަނިކުފ ނުެގާވ ޖިބުާާރަނަގޅަށްާއެ

ކޮންމެ ބޭނުންވ ާ ކުރަންާ އެމީހުންާ ބައެއް.ާ ކުޅަދ ނަާ ވަރަށްާ ވަރަށްާސްޓަާާމީހުންނަކީާ ބަެއއް.ާާކަމެއްާ ކުރ ާ އިލުަގއިާ

ބޭފުޅުންާާާާދޭތެރޭަގއިާއެާާޠަފ އ ާމުޞްމިާދެންނެީވާތިމަރަފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދު،  އެހެންވީމ 

ޠަފ ާއަށްާާބ ކީާއެންމެާމިނެޓެްއާއޮތަސްާމުޞްާާމްދަރުދީވަން.ާއަޅުަގނޑުެގހަޮގތަށްާއަޅުަގނޑުާާާާެގންުގޅުްއވ ާއިހ ނެތި

ފަހުަގިއާާާއަށްާވަންޏ ާސުނ މީާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދޭނަން.ާދެންާއަޅުަގނޑުާބަލައިލ ނީާވިލުފުްއޓަށް.ާވިލުފުއްޓަށްާބަލ 

ާާކޮންފަދަާނިކަމެތިާހ  ދިރިއުޅެމުންދަނީ.ާއެތަނުަގއިާބައިސްކަލެއްާދުއްޭވކަށްާނެތް،ާފައިމަުގަގިއާާލެއްަގއިތޯާއެމީހުން

ޮގތަށްާމުޅިާވިލުފުށިާތެރޭަގއިާކަންތައްތަްއާާާާއަށްާފަސްަގނޑެއްާއޮންނަާާއޮތީާުގޅަުގޅަާާހިނޭގކަށްާނެތް.ާމަުގތައްާއެާ

އެާާާއެ އެާާއޮތީ.ާ ވެސްާ އަިއއިރުަގއިާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ އަސާ ާާމީހުންނަށްާ ލިބޭނެާާމީހުންނަށްާ ޚިދުމަތްތަކެއްާ ސީާ

ގ އިމުކުރެވިފަާ ނެތް.ާސުނ މީާާވަސީލަތްތަކެއްާ ބަިއވަރުާާާާއަށްާާއެއްާ އެތައްާ އަމިއްލަާ އަިއއިރުަގިއާ ފަހުަގއިާސުނ މީާ

ޯގތ24ާާާާިމީހުންނަށްާއެާޯގތިާޭއެގާބަދަލުަގއިާާބައެްއެގާޯގތިތަކެއްާހުރި.ާއެާކުރީެގާސަރުކ ރުންާއޮތްާވަޢުދުެވފައިާއެ

އ ދެ، މާާދޭނަމޭ.ާ ޮގތ އިާ ުގޅޭނެާ ނަރުދަމ ާ އެތަންތަނަށްާ ަވކިކުރުމަށްފަހުަގއިާ އިންތިޒ މުތަްއާާާާއެތަންތަންާ ހުރިހ ާ

އައި މިހިސ ބަށްާ މިާސަރުކ ރުާ މިއަދުާ އެކަމަކު،ާ ދޭނަމޭާާހަމަޖައްސ ފައި.ާ ޯގތިާ އެާ އެމީހުންނަށްާ ެވސްާ ާ،އިރުަގއިާ

އެއްާއޮތްާރަށެއް.ާރަށުެގާާާާާބަލ އިރުާބޮޑުާއ ބ ދީއަށްާާނުވޭ.ާޒުވ ނުންނަށްާއ ބ ދީާާާނުދޭނަމޭާވެސްާމިހ ރުާވިދ ޅެއް

ޮއތީާާ ވިދ ޅުވެފައިާ ސަރުކ ރުންާ މިާ ބޯހިޔ ވަހިކަން.ާ ނެތް.ާ ރަށުަގެއއްާ ޮގތެއްާ އެްއވެސްާ ދިރިއުޅެވޭނެާ މީހުންނަށްާ

ާއެކަމ ާާއެއްާާވިލުފުށީަގއިާއިތުރުާފްލެޓްތަކެއްާއަޅުއްަވއިދެްއވ ނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެާރަްއޔިތުންނަކަށްާމިއަދަކު
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ފޯރުކޮށްާާބެހޭ ސަރުކ ރުންާ އައިއިރުާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ ޖަވ ބެއްާ ުއއްމީދުކުރުވަނިވިާ އެްއވެސްާ ދެއްވަމުންނެްއާާޮގތުންާ

އެހެންވީމ  ޢިްއޒަ،  ނުދޭ.ާ ދ އިރ ެގާ ދ ންދޫާ ދެންާ ޮގތް.ާ ވަމުންދ ާ ކަންތައްތައްާ މުޙައްމަދާުާމިއީާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ކަންތައްތަރިޔ ޟް ކަހަލަާ އުފ ވ ާ އެީއާާމެންާ އުފ ކުރަން.ާ ޝުކުރުވެރިަވން،ާ ެއކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ދ ތީާ ެއއަތޮޅަށްާ އްާ

އަޅުަގނޑުާެއާާ،  ޓެއްާއެތަނަށްާދ ކަން.ާެއހެންވީމ ވެސްާވިދ ޅުިވާއަޅުަގނޑުާކައިރީަގއިާވަރަށްާބޮޑުާޕްރޮޖެކްާާމިއަދު

ްއަވއިެގންާތިާހައްދަވ ާއެްއޗެްއާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށްާވެސްާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންާެވސްާތިބިކަންާބައްލަވ ލަ

ެއއީާ ހެޕީއޭ.ާ ހިތްހަމަޖެހުންާއޮންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާެވސްާއޭރުންާ ެއއިރުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާވެސްާ ހައްދަވ ށޭ.ާ

ފަހުާވަރަށްާނިކަެމތިާާާާައށްާާޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާތަންތަންާސުނ މީާާއަޅުަގނޑުމެންާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަދައްކަންާމި

ނެތީަމޭއާާހ  ބަްއލަވ ލަްއވ ފައިާ ބަޖެޓުންާ މިާ ވަރަކަށްާ އެްއވެސްާ އެތަންތަނަށްާ ދިރިުއޅޭއިރުާ ރަްއޔިތުންާ ލެއްަގިއާ

ނޫންތޯ.ާާާާބޭފުޅުންނ ާއޮންނ ނީ.ާނޯންނ ނެާާޖެހެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންާޒ ތީާމަްއސަލައެއްތޯާތިާާާމިވ ހަކަާދަްއކަންާމި

އަ ރައީސްާ އެނިގވަޑައިަގންނަާޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުަގށްާ ޚ އްޞަާ ކޮންވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެވސްާ ލަާކަހައިާ

އިރުާސިފައިންާައއިސްާާާާާދޮރުދޮރުންާވަދެާއޮންނަށްާކޮށްދިނީ،ާއެހެންނޫންތޯ.ާއެއޮތްބޭފުޅުންނަާާާކަންތައްތަކެއްތޯާމި

އެކުަގިއާާާންނ ޅުއިރުާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާއެތެރެއަށްާވަދެެގންާއައިސްާމިާބޭފުާާފޫކޮޅުަގއިާހިފަހައްޓ ފައިާއޮންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކޮންކަމެއްތޯާާާާ،އެހެންވީމ ާާދުވަހުާވެސްާދިޔައިމޭ.ާާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގިއާމަސަްއކަތްކުރަމުންާއެ

އޮންނ ނީ.ާސަރުކ ރުންާހެޔޮކޮށް،ާހެޔޮާވެރިކަމެްއެގާތެރެިއންާހެޔޮާކަންތައްތަކެއްާކޮށްދޭށޭާއަޅުަގނޑުމެންާޮގވަމުންާ

ވެސްާއެތިބީާސުނ މީަގިއާާާާަގނޑުާމިާބަލައިލަނީާމަޑިފުއްޓަށް.ާމަޑިފުއްޓަށްާބަލ އިރުާމިއަދުމިާެގންދަނީ.ާދެންާއަޅު

ާާހ  ވަޢުދުވީ ސަރުކ ރުންާ މިާ ވަުގތީހިޔ ތަކުަގއި.ާ ހަމަާ މީހުންާ މަޑިފުށ1ާާާީލުގައިޖެހުނުާ ތެރޭަގިއާ ދުވަހުެގާ އަހަރުާ

ނޫން ލައިދޭނަމޭާ ހިޔ ވަހިކަމަށްާ ދ އިމީާ ސުނ މީގައިާާރައްޔިތުންާ ދ އިމާީާނަމަާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ލިބުނުާ ެގއްލުންާ ާ

ފެންނ ކަށެއްާނެތޭ.ާދެނާްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެކަންާ ބަޖެޓުންާ މިާ ހިޔ ވަހިކަމަށްާލައިދޭނަމޭ.ާއެކަމެއްާނުކުރެވުނޭ.ާ

ާާއެްއޗެހިާފަޅައިެގންާޮގސްާާާވެސްާހ ލަތަކީާމުޅިާރަށުެގާޖަންުގޝަންާހޮޅިތަކ ފަހުަގއިާހަމަާމަޑިފުށީެގާާާާއަށްާާސުނ މީ

ހަމަޖެހިފަ އެތ ާ އިންތިޒ ެމއްާ ލިބޭނެާ ބޯފެންާ ސ ފުާ ނަޖިސްފެން.ާ ވަނީާ ތެރެއަށްާ ނެތް.ާާާާމުޅިރަށުެގާ އެއްާ

ބ ނައިެގންާއަންނަާމަސްވެރިންނަށްާރަނަގޅުާކަންތަްއާކޮށްދޭންާވިދ ޅުވ އިރުާމަސްވެރިންާބ ނައިެގންާއަންނަާާމަސް

މ  އ ދައިެގާ ކުޑަވެެގންާ އެންމެާ ބަހައްޓ ލެވޭނެާ ހެދިފަާމަސްކޮޅުާ އެރަށުަގިއާ ވެސްާ ނެތް.ާާާރުކޭޓުަގނޑެއްާ އެއްާ

އަޅުަގނޑުާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާޮގވ ލަންާާ،  ޔިތުންާތިބިާހ ލަތަކީ.ާއެހެންވީމ މިއީާއަޅުަގނޑުެމންެގާރައްާ،  އެހެންވީމ 

ާާ ފ ނުާނިކުއެކުާރައީސްާނަޝީދަށްާޮގވ ލަންާތ.އަތޮޅުންާވަރަށްާބޮޑުާއަޣްލަބިއްޔަތެއްާލިބިެގނޭާމައިޚުލ ޞްތެރިކަމ 

އެހެންވީމާ  ތިހިރީ.ާ އެހެންނޫން،  ހޮވިފައިާ ެގންުގޅުްއވ ށޭ.ާ ނަޒަރަކުންާ ޚ ްއޞަާ ދޭތެރެާ ނަމަާާާތ.އަތޮޅ ާ

ހަމަާ ދެންާ މުސްތަޤުބަލުަގއި.ާ ވިސްނަންާ ނަޒަރަކުންާ މިނޫންާ ދޭތެރޭަގއިާ މަނިކުފ ނ ާ ޖެހިދ ނެއޭާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ެވސް ދިޔަމިނގިއްޔަކީާ ބަލ އިރުާ ބޯފެންާދިޔަމިނިގްއޔަށްާ ހުރީ.ާސ ފުާ ކަންތައްތައްާ އެތ ާ ހ ލަތުަގއިާ ދެންނެވިާ މިާ
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ާާ ާާރަށުަގިއާވެސްާއަޅުްއވައިދެއްވ ނެާާާފްލެޓުާއ50ާާެލިބޭނެާއެްއވެސްާނިޒ މެއްާނެތް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާވިދ ޅުވި

ނިޒ މުާއަޅުްއަވއިދެްއވ ނެ ކަމަށް،ާާާއްސައިދޭނެކަމަށް،ާސ ފުާބޯފެންާލިބޭނެާއިންތިޒ މުާހަމަޖަާާކަމަށްާއަދިާނަރުދަމާ 

އަޅުްއވައިދެއްވ ނެ އެކަމަކުާާާމަސްމ ރުކޭޓްާ ރަނަގޅުކޮށްދޭން.ާ މިހ ރަށްވުރެާ ކަންތަްއތައްާ ިމާާާކަމަށް،ާޞިއްޙީާ ވެސްާ

ާާ މިވ  އެއްވެސް،ާއަޅުަގނޑުާނިސްބަތްާ ދެންނެވިާ ތެރެއިންާމިާ ރަށުންކުރެާއެއްވެސްާރަށަކަށްާއެްއވެސ4ާާާާްބަޖެޓުާ

ާާ ހިންުގމަށްޓަކައިާފައިސ ާހިމަނ ފައިާބަޖެޓުަގެއްއނުވޭ.ާމިކަންާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާބޮޑަށްާކުށްވެރިކުރަން.ާޕްރޮޖެކްޓެއް

އަށްާާާާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާދަންނަވަންާމިާޝަކުވ ާމުލިއ ގެާ

ާާކުރ ށޭ.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިކަންާކޮށްދޭށޭ.ާކޮންމެާދުވަހަކުާމެންދުރުާކ ންާވަޑައިަގންނަވ ފައި

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ވ ހަކަފުޅުަގިއާާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ދެްއކ179ާާެމަޖިލީހުެގާ ރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ާ އަށްާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އަޅުަގނޑުާާވަނަާ ހަވ ލ ދީާ ވ ހަކަފުޅ ާ ވިާ

ާާ އެބަޖެހޭ. ދަންނަވަންާ މަޖިލީހ179ާާައެްއޗެއްާ ބަޖެޓުާ ދައުލަތުެގާ ބުނަނީާ )ށ(ަގއިާ މ އްދ ެގާ ހުށަހަޅ ާާވަނަާ ށްާ

ުގޅޭާތަފްސީލުާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމެދުވެރިކޮށްާމެންބަރުންނަށްާލިބޭނެާއިންތިޒ މުާމިނިސްޓްރީާާާޖަލްސ ަގއިާބަޖެޓ 

އެ ފިނޭންސްާ ޓެރެޜަރީއޮފްާ ހަމަޖައްސަންވ ނެާާާންޑްާ މަޖިލީހުެގާއެާާއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަތިންާ ެއޮގތުެގާ ވެ.ާ

އޮތް ފޮނުްއވ ފައިާ މެދުވެރިކޮށްާ އެހެންވީމ ާާރައީސްާ މިހިރީ.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ،  ހިސ ބުތަކަކީާ ލިޔުންތައްާ ިމާ

ާާ ލިބިވަޑައިެގންފަިއ. މިހ ރުާ )ނ(ަގއ179ާާާިމެންބަރުންނަށްވ ނީާ މ އްދ ެގާ ބުނެފައިވަނަާ )ށ(ަގިއާާާާާ މިމ އްދ ެގާ ވަނީާ

ލޫމ ތެއްާހޯދަންާއެދިއްޖެާާމެންބަރަކުާވަކިާމަޢުލޫމ ތުެގާއިތުރަށްމަތިންާމެންބަރުންނަށްާދެވޭާމަޢުާާބުނެފައިވ ާޮގތުެގ

މި އެާާހިނދެއްަގއިާ ތެރޭަގިއާ ުމއްދަތުެގާ ބުނ ާ )ބ(ަގއިާ އެާާމ އްދ ެގާ ޮއފްާާާާލޫމ ތެއްމަޢުާާމެންބަރަކަށްާ މިނިސްޓްރީާ

އެންޑު ފޯރުކޮށްދޭންވ ނެާާޓެރެޜަރީާާފިނޭންސްާ އެހެންވީމ އެާާއިންާ ބޭނުންފުޅުވ ާާޢިއްޒަތް،  ވެ.ާ މެންބަރުންާ ތެރިާ

މިނިސްޓްރީމަޢު އެންޑުލޫމ ތުތައްާ ފިނޭންސްާ އޮފްާ އެޓްރެޜަރީާާާ އެދިވަޑަިއަގތުމުންާ ާާާާަގއިާ ތެރޭަގއި ެއާާމުއްދަތުެގާ

އެވ ހަކަާމަޖިލީހުެގާަގވ ިއދުަގއިާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަވަންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާ،  ލިބިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާއެހެންީވމ 

މި ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އަާާސަމ ލުކަމަށް.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ޙްމަދާުާއަރުވަނީާ

ާށް.ާާއިންާމަނިކަނިހ ންާހުސަ

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުންާ:ާއިންއަޙްމަދުާނިހ ންާހުސަާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިލިމ ފަންނު

މަޖިލީހުެގާރައްޔިތުންެގާާާގެާލީހުެގާމެންބަރަކަށްާރައްޔިތުންއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރައްޔިތުންެގާމަޖި

އެންމެަވކ ލ ތުާާޙައްޤުަގއި ލިބޭާ ބަޖެޓުާާކުރުމަށްާ ފުރުޞަތަކީާ ފަހިާ ރަްއޔިތުންާާފުރިހަމަާ ނަށްޓަކަިއާާމަރުޙަލ ަގއިާ
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ވަނަާމ އްދ ެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގ70ާާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލިސްާމެންބަރުާއަދ ކުރައްވ ާދައުރު.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ބަޔ ންކުރެިވެގންދ އިރުމެންބަރެއްެގ ދައުރުާ ާާ ޒިންމ ދ ރުާ ާކަމ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ސަރުކ ރުާާާ އެކީަގއިާ

ތެއްާކުރެވޭނީާފައިސ ެގާމަރުޙަލ ެގާމަސައްކަތްތަކުެގާތެރެއިން.ާދައުލަތެްއާާކުރުމަށްާއެންމެާބުރަާމަސައްކަޒިންމ ދ ރު

ހިންޭގނީ ބަޖެޓުސަރުކ ރެއްާ ފައިސާ ާ ލިބޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާކުރެވިެގންާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމަށްާ އަކުންާ

ހަަމާވެސްާާާލިބުމ އިާއަޅުަގނޑުވަނަާއަހަރަށ2011ާާާްބަޔ ންކޮށްދޭ.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަތީަގއިާމިވ ާބަޖެޓްާ

އައުާ ުއއްމީދުާ އުއްީމދުާާވެެގންާވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާާާކުރަމުންދިޔަ.ާ ސަރުކ ރުންާ ދިޔައީާ

އޯގ ތެރިކަމ  އިޚުލ ސްތެރިާ ެއކަށީެގންވ ާ ވަރަށްާ މަތިންާ ޮގތްތަކުެގާ ބަޔ ންކުރ ާ ހަމަތައްާ އެކީަގިއާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ވެދ ނެ.ާައޅުަގނޑަށްާާާހަޅުއްވ ނެާކަމަށް.ާއެބޭފުޅުންާމަސައްކަތްކޮށްފައިާއޮތީާއެނިޔަތުަގއިާކަމަށްހުށަހެޅޭާބަޖެޓްާހުށަ

ފެނިެގން ާާާާބަޖެޓްާ ކޮިމކް ާާާާމ2011ާާިދިޔައީާ ބަޖެޓް މ2011ާާާިނަމުަގިއ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބޮޑަށްާ އަށްވުރެާ

މި އަދިާ ޮގތުަގއި.ާ ފޮތެއްެގާ ކޮމިކްާ ކުރެވެނީާ ރައްޔިތުންއީތަސައްވަރުާ އޯގ ތެރިކަމ ާ ަވރަށްާ އެކުާާާާނަށްޓަކައިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ތެރޭަގއިާ މަރުޙަލ ެގާ ބަޖެޓްެގާ މުޅިާ ވިދ ޅުިވއިރުާ ކަުމަގިއާ ބަޖެޓެއްާ ޕްރޮްގރ މްާ އޮތްާ ލިޔުްއވ ފައިާ

އޮ ފ ހަަގކުރެވިފައިާ ޮގތުަގއިާ ބަޖެޓެއްެގާ ޕްރޮޕެަގންޑ ާ ނަފެނިެގންދަނީާ ނެތްާ ތަފްސީލެއްާ އ ދެ،ާ ނ ާާތްކަން.ާ

ޖުމްލަހުވަފެންތަކެއްާ ރަނަގޅުާ އެންމެާ ބަޖެޓުެގާ މިާ އޮތްާ ބިނ ވެފައިާ މައްޗަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާެގާ ކަމަށްާ އެއްާ

ޮގވ ލަނީ އަށްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރަންފޮއްާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ލަްއގަޅޭ،ާ ލައްަގޅޭ.މައިންަގލަށްާ މައިންަގލަށްާާާޓެްއާ

ާާދަާަގލ ާދިމ ލަށްާރަންފޮއްޓެއްާއަިއއްސިާމިއޮތީ.ާތިމަންނ ާމީާލައްަގޅޭ.ާެއޮގތަށްާމުޅިާބަޖެޓުާާޓެއްލައްަގޅޭ،ާރަންފޮއް

ާވ ނަމަާވެދ ނޭ.ާއެނޫންާއެއްވެސްާޮގތަކުންާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާކަމެއްާކޮށްދިނުމުެގާއުސޫލެއްާހަމަެއއްާމިާާާކަމުގައި

ާާާާހިތ މަކުރަންޖެހޭާާ،ބަޖެޓުެގާތެރޭަގއިާނެތްކަންާ ާާކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެން.ާއަޅުަގނޑުމެން އަރ ފަިއވ ާޒަމ ނުަގިއާާކުރިމި

ެއާާ ނަމަވެސްާ ދެއްކިާ ވ ހަކަާ ކޮންމެތ ކުާ ޮގތަކަށްާ ކޮންމެާ އޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ބަޔަކަށްާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ

ަގނެެގންާވެވިާކުރެވިެގންާނުަވތަާކ ރޓޫންާާއަށްާކޮމިކްާާގ ނެކަންާއެއީާޔަޤީންކަމެއް.ާއެންމެާކުޑަމިނުންާއަމިްއލަނނުހި

އެކުރަހ  މިހިރަާ ބަލައިފައިާ އެބަްއޗިހިތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޕަބްލިކުާާލީމަާ ޕ ރޓްނަރޝިޕްެގާާާާފެނޭާ ޕްރައިވެޓްާ

ާާ ާާއޮތީާ.ާާމިފަރ ތުަގިއާާާާުއޅެނީ.ާކޮރަޕްޝަނުެގާފޮށިތޯއޭާއެއްާާފޮއްޓެއްތޯއޭާމ2ާާިނަމުަގއިާކުރަހ ފައިވ ާކ ޓޫންެގާކޮން

ާތ ޖެއްާމީަގިއާައޅ ފައިާެއބަހުރި.ާއަދިާރ އްޖޭަގިއާާސިކުންާައޅ ާކަހަލަމީހެއްާެއއީ.ާާާާވަރަށްާވައްތަރުާއިންޑިޔ ާސިކުާ

ފަރ ތަކަށްާ އިސްާ އެންމެާ ކޮމިޓީެގާ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންާ މިާ ފަށުަގއިާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަމަށްޓަކައިާ

ާ..ޮގތަކަށްާމީަގއިާހުރިާކ ޓޫންާހުރީތީވެާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާހުންނެވިާމަޙްމޫދުާރ ޒީއ ާވަްއތަރު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާާ މެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ެގއްލިއްޖެ.ާ ާާކޯރަމްާ ދަންނަވ ލަން. ބަޖެޓ2:30ުސަމ ލުކަމަށްާ ކޮމިޓީެގާާާާަގއިާ

ބަޖެާާޖަލްސ  މުޤަްއރިރަކުާާޓުފެށޭނެ.ާ އޮންނ ނީާ ިމއަދުާ އެހެންވީމ ާާކޮމިޓީަގއިާ މަސައްކަތް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ،  ހޮވުމުެގާ

އަށްާމެންބަރުންާވަޑަިއަގތަސްާކޯރަމްާހަމަކޮށްދެއްވުމުަގއިާޕ ޓީތަކުެގާާާާށްާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާކޮމިޓީމެންބަރުންނަ

ޢިއްޒަތްތެ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކޮށްދެްއުވމަށްާ ރިާާފަރ ތުންާ

ޙުސަ ނިހ ންާ އަޙްމަދުާ މަނިކަކީމެންބަރުާ ބޭފުޅަކަށްާާއިންާ ކޮމިޓީެގާ މިހ ރުާާާބަޖެޓްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ ވ ތީާ

ބޭނުންފުޅުާާކޮމިޓީ ަވޑަިއަގންނަވަންާ މަސަްއކަާާއަށްާ ކޮމިޓީެގާ ހޮވ ާ މުޤައްރިރަކުާ އޮތީާ ިމހ ރުާ އެއީާ ތްާާވ ނެ.ާ

ައޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތުެގާތ ވަލުެގާާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރުާވަޑަިއަގތަސްާާ،  އިންތިޒ މުކުރުން.ާއެހެންވީމާ 

ފުރުޞަތު ފަހުންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާާާތެރޭަގއިާ ހަމަކޮށްެގންާ ކޯރަމްާ އަރުވ ނަން.ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތަށް.ާ ފުރުޞަތުއަރުވ ާ ފަހުންާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ

ާާވަޑައިަގ ހަމަކޮށްދެއްވުމުަގއި ކޯރަމްާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ރަނަގޅު.ާ އެންމެާ ވެސ2ާާާްތަސްާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ

ާާ ެގާލީޑަރުންާވެސްާވަނީާއަޅުަގނޑުާާޕ ޓީެގާޕ ލިމެންޓްރީާްގރޫޕ2ާާުއެދެން.ާއެީއާާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށްާއަޅުަގނޑު

ާާ ޕ ޓީއަކުން ކޮންމެާ ެއއްބަސްވެަވޑަިއެގންފައިާ ދެްއވ ނެކައިރީަގއިާ އެހީތެރިެވވަޑައިެގންާ މިކަމުަގއިާ ކަމަށް.ާާާވެސްާ

ާާ ަގވ އިދުެގ ެގއްލުމަށްާފަހާުާާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ނ(ގައ37ާާި)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމަޖިލީހުެގާ ޮގތުެގާމަތިންާކޯރަމްާ ވ ާ

ާާ ޖަހައި މެދުކަނޑ 5ާާރަނަގބީލުާ ޖަލްސ ާ ހަމަނުވ ތީާ ކޯރަމްާ މިޖެހެނީާ ބެލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑަށްާ ލަން.ާއަދިާާމިނެޓުާ

ވ ހަކަފުޅު މިހ ރުާ ބަލ އިރުާ ބޭފުޅަާާމެދުކަނޑ ލަންާ ެއއްެވސްާ އެދިވަޑައިެގންފައިވ ާ ވެދައްކަވަންާ ޖަލްސ ަގިއާާކުާ ސްާ

އެހެންވީމ  ނެތް.ާ ޖ ަގ،  ހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާ ެގންދ ނެާ ކުރިއަށްާ އިތުރަކަށްާ ޖަލްސ ާ ހަމަވިޔަސްާ ނެތް.ާާާކޯރަމްާ އެއްާ

ންާފެށިެގންާައޅުަގނޑުެމންެގާދެންާއޮތްާދަންފަޅިާފަށަންާހަމަޖެހިފައިވ ާަގޑިާެއީއާާހިސ ބުާާައޅުަގނޑުާމި،  އެހެންވީމ 

4:00ާާާާ ާާާާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލ ނީ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާއެއްބަސްވެފައިާާހަމައަށްއ  3ާާާާވ ާތ ަވލުަގއިާއޮތީ 4ާއިން

ާާާާމި،  ށްާެއއީާހުސްވަުގތުކަމަށް.ާެއހެންވީމ އަ ަގނޑުާިމާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލަނީ.ާއަށްާއަޅ4.00ާާާުހިސ ބުންާފެށިެގން

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ.

ާ

 ]އަށ16:11ާްއިނ14:39ާާާްސްވަުގތުކޮޅުާހު[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

މި މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހުާ އަދަދާ ވަާާ`.ާ ކޯރަްމެގާ މަޖިލީހުެގާާާާނީާ އެްއވަރަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާއަދަދުާހަމަވެފައި.ާއެހެންކަމުންާައޅުަގނޑުާމިާޖަލްސ ެގާމިާބަިއާކުރިއަށްާެގންދ އިރުަގިއާާ

ާާކުރަްއވ ާދައުލަތުެގާބަޖެޓަށްާބަހުވަނަާއަހަރަށްާލަފ 2011ާާއެންމެާފުރަތަމައިނުންާާ ލިބިފަިއާާސްކުރުަމށްާއަޅުަގނޑަށް
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މިތަކުެގލިސްޓު އެރުވެންާ ފުރުޞަތެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ ފުރަތަމައިނުންާ އެންެމާ ތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާ އަންނަނީާ

ދ އި ވިލިމ ފަންނުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ެގންދެވިާ ވ ހަކަދައްކަވަމުންާ މެދުކަނޑ ލިއިރުާ ޖަލްސ ާ ރ ެގާާކުރިންާ

އަޙް މެންބަރުާ ޙުސައިޢިއްޒަތްތެރިާ ނިހ ންާ ނިހ ނުމަދުާ މަނިކު.ާ އެބަޖެހޭާާާެގންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ ވ ހަކަކޮޅުެގާ

ވަނީާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގާދޭއްާާާކުޑަކުޑަާއެނައުންސްމަންޓެއްާދޭން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

)ނ(ގައި އިޤުާާވ ާާނަވ ވީހުެގާ މަތިންާ ދ އިޮގތުެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގއިާ ރ ެގާތިޞ ދީާ

ނިހ ނުޢިއް އަޙްަމދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާާާާޒަތްތެރިާ މަޑުްއވަރީާ ައށްާ ކޮމިޓީާ އެާ ބަދަލުަގއިާ މަނިކުެގާ ޙުސައިންާ

ޮގތަށްާާާއެާާ،ކަމަށްާވ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާހަމަޖެއްސުމަށްާޑީ.އ ރު.ޕީެގާފަރ ތުންާސިޓީާފޮނުއްވ ފައި

ޙުސައިންާާާައޅުަގނޑުާދެންނެވިާފަދައިންާައޙްމަދުާނިހ ނުމަާކުރިންާާހަމަޖެއްސެވީކަމުަގއިާއިޢުލ ންކުރަން.ާމިއ އެކުާހަ

ާމަނިކުެގާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާމިާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

 ާހަކަދެްއކެވުންާ:ވ ޙުސައިންާމަނިކުާއިރ ެގާމެންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނުާވިލިމ ފަންނުާދ 

އަޅުަގނޑުެގާފުރުޞަތުާއަލުންާފެށުނީތީވެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާާ ެގާނަމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާއަތަށްާއަރ ފައިާމިއޮތީާކޮމިކްާފޮތެކޭ.ާމިާފޮތުަގއިާބޭރުަގނޑުނ2011ާާްދިޔައީާބަޖެޓް

ފެންނ ނެހ ާތަފްސީލުާމީަގިއާާާޓުޅިާބަޖެއަޅުަގނޑުމެންނަށްާހަމަާބައެއްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވިދ ޅުވިާފަދައިންާމު

އެ އެބަހުއްޓޭ.ާ ނެޓުފެންނަންާ ސޭފްޓީާ މިފެންނަާ ތިރިންާ މަސައްކަތްކުރެވުނުާންމެާ ބަޖެޓްާ މިާ އޭރުަގއިާ ިމއޮތީާ ާަގއިާ

ތިބި ޮގތުަގއިާ ަވޒީރުންެގާ ާާާާއިރުަގއިާ މީހަކު.ާއެކަމަކުާއަޅުަގނޑުމެންާވަނީާރުހުނ7ާާާްކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރ 

ނެޓެްއާާ،  މިހ ރަކުާނެތްާވ ކަށް.ާއެހެންވީމ ާާަގއިާހިފައިެގންާމިާތިބީ.ާއެކަމެއްމީހުންާމިާނެޓ7ާާުފައި.ާާކޮށްލ ނުދީާބޭރު

ާާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާމިާާާސ ކަންާބޮޑުާޮގތެްއަގއިާމިާބަޖެޓުނުކުރެވޭ.ާއެހ ވެސްާސަމ ާާކަމަކަށްާޤަބޫލެއްާާއޮތް

ާާ މެންބަރުންނަށްާރައްޔިތުންނަށް ދ އިރ ތަކުެގާ ލިބޭޖެހެނީ.ާ ޙައްޤުތަކ ިއާާާާޔަޤީންކަންާ ޮގތަކަށްާރައްޔިތުންެގާއަސ ސީާ

ާާ އަދި ޚިދުމަތްތައްާ ދެވެންޖެހޭާ ލ ޒިމުާރައްޔިތުންނަށްާ މައްޗަށްާ އޭެގާ ދޭންޖެހާޭާޤ ނޫނުއަސ ސީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރ ާ

ންމެާރަށަކަށްމެާެއކުާދިވެހިރ އްޖޭެގާމީހުންާދިރިއުޅޭާހަމަާކޮާާއަސ ސީާޙައްޤުތައްާހަމަހަމަކަމ އިާއިންޞ ފުވެރިކަމ 

ޮގތަކަށްާމިާބަޖެޓްާއެކުލަވ ލެވިފައިާއަޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާއައިސްފައިާމިއޮތީާާާދޭންވ ނޭާއޮންނަާއޮތުންާނަފީކުރ 

ނަނ ާހުވަފެނުެގާތަޞައްވުރެްއެގާޮގތުަގއި.ާއެހެންވެާެއވ ހަކަާދަންވަމުންާއަޅުަގނޑުާައޑަށްާބ ރުލ ފައިާދެނީާމައިންާާ

ރަ ލައްަގޅޭާ ބުނ މަަގށްާ ލައްަގޅޭާ ފޮއްޓެްއާ މީެގތެރޭަގިއ.ާާާާންާ ނެތޭާ ކަމެއްާ ހަމަާއެއްވެސްާ ޮގތަކަށްާ ނޫންާ ޮގތަކަށްާ

ވެެގންދ ނެ ކަންތަްއތައްާ ތެރެއިންާ ނަޒަރިއްޔ ތުެގާ ޕީ.ޕީ.ޕީެގާ ނުވަތަާ ދަށުންާ ޕަރޓްނަޝިޕްެގާ ކަމަށްާާާޕްރައިވެޓްާ

ހުރި ކުރަްއވ ފައިާ ރައްޔިތުންާާތަޞައްވަރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ޖިބުާއިރުަގއިާ ޤ ނޫނީާ ޮގތުންާ ދުސްތޫރީާ ނަށްޓަކައިާ

އަދ ކުރަމުންާމިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާތިއްބެވިާމެންބަރެއް.ާމީެގތެރޭަގއިާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާހިމެނޭާސަރުކ ރަށާްާ
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އެާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެާ ެވސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޮއތްާާތ އީދުކުރ ާ ެވސްާ ދ އިރ ާ ކަނޑަެއޅިގެާާާބޭފުޅުންެގާ ންާާކަމެއްާ

އަކުާނެތް.ާތެދެއްމެ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާާާއެނޭގނެާއެްއވެސްާމަެގއްާމިާބަޖެޓްެގާމަރުޙަލ 

ތަފްސީލު ބެހޭާ މިއ ާ މަރުޙަލ ެގާމަސައްކަތުަގއިާ އިޤުާކޮމިޓީާ މ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއ އިާ ޓީާއެކުެވެގންާާތިޞ ދީާކޮމިތަްއާ

ާ ބަޖެޓުާ ާހެދިފައިވ ާ ލިބިެގންދ ނެދިރ ސ ކުރ ާ އަށްާ ާކޮމިޓީާ އޭރުންާާާ އުއްމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ލިބިެގންދިޔައީސް.ާ ފުރުޞަތުާ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ މިާ ފުރިހަމަކޮށްާ މިއަށްވުރެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ކުރެްއވުމަށް ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ބަިއވަރުާ ވަރަށްާ އެނޭގާ އަހަރ2010ާާާާުއެބަާ ވަނަާ

ދިޔަީއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަތަްއާ އޮތްާ ވެސްާ ފޮތަުގއިާ ލިބުނުާ އަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޖެޓްކުރައްަވިއެގންާ

ހަމައަށްާާާނީެގާތަފްސީލުާއަޅުަގނޑުމެންނ ދަންނަވަމުން.ާއެކަންތައްތައްާޚަރަދުކުރެވުނުާމިންވަރަކ އިާައރަންޏ އިާދަރަ

ޤ ނޫ މ ލިއްޔަތުެގާ ޮގތެއްާ ވ ލިބޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާާޮގތުގެާާާނުަގއިާ ެވސްާާާާމަތީންާ ެގނެސްދިނުމަށްާ ހަމައަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވ ނީާދަންނަވ ފައި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަާިގނަާކަންތައްތަކަށްާސަރުކ ރުންާހަމަާއެއްކަލަާމަޖ ޒީާ

ކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާއުސޫލުންާޖުހ ާވިދ ޅުވ ާއުސޫލުންާކަންތައްތައްާނިންމަމުންާދ ކަމީާހިތ މަކުރަންޖެހޭ

ހިމެނޭާއަޅުަގނޑުާެއާދ އިރ އަކަށްާނިސްބަތްވ ާމ ލޭެގާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ާއަކީާމ ލެާއ އިާަވކިންާއޮތްާވިލިނިގލިާާ

ައޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާރައްޔިތުންނަށްާާާާއްދަކަށްއަދިާމ ފަންނުކޮޅުެގާސަރަހައްދުާއޭެގތެރޭަގއިާހިމެނޭާސަރަހަ ވ ތީވެާ

އު އަޅުާދަތިވެާ މިތަނުަގިއާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ ހުރިާ ސަރަހަނދަގޫވެފައިާ މިާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާ އްދަކީާަގނޑުާ

މ ލޭ ސަރަހަތޮއްޖެހިފައިވ ާ އެާ އަދިާ ވ ތީވެާ ސަރަހައްދަކަށްާ ހިމެނޭާ އެއްާ އ ބ ދީާ ބޮޑުާ ދިނުމުެގާާެގާ ވޯޓުާ އްދެްއަގއިާ

ބޭފުޅުންނަށްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާާާނެވިާނަމަވެސްާއެޙައްޤުާލިބިެގންވ ާމީހުންެގާައދަދުާއަޅުަގނޑުާމިތ ާނުދެން

ވިލިނިގލީަގިއާދިރިއުޅޭާރަްއޔިތުންާޮގތެއްަގއިާމ ލެާާާއްދުަގއިާޚ ްއޞަާމީހުންެގާއ ބ ދީާއޮތްާމިާސަރަހަފަސްހ ހެއްހ 

ާާ ނަވ ާބޭފުޅުން.ާާއްދުތަކުންާދިރިއުޅެންާވަޑައިަގންއިތުރުާއަތޮޅުތަކ ިއާއެހެންާސަރަހަވިލިނިގލީެގާރަްއޔިތުންނަށްވުރެ

ބޭފުޅުންނ ާާާމި އެކުާދިރިއުޅުމުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިޖުތިމ ޢީާޮގތުންނ އިާއަދިާއެހެނިހެންާޮގތްޮގތުންާދ ާާާހުރިހާ 

މަސައްކަތްނުކުރައްވ  ހައްލުކުރުމަށްޓަކަިއާސަރުކ ރުންާ ފިޔަވަޅުމަތީަގިއާާާާދަތިތަކެއްާ މިާ ހިތ މަވެރި.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމީާ

އިޚްލ ޞްތެރި އެާާކަމ ވަރަށްާ ދިވެހިާ ދަންނަވަން.ާާާާންމެހައިއެކުާ އަޅުަގނޑުާ ައޑުިއވޭޮގތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލޮބުވެތިާ

ވިލިނިގލީަގިއާާ ވަނީާ ނަޝީދުާ މުޙައްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ މިހ ރުެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭގަާ ތަޞައްވަރުަގއިާ އައުާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ އަނެއްާ ރަށެްއާާވިދ ޅުވެދެްއވ ފައިާ އެްއވެސްާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އިާ

ޮގސްފި އަވަށެއްާ އަވަށަކީާާާާއެްއވެސްާ ދ ނެާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ރަށަކީާ ދ ނެާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ވ ނަމަާ ކަމުަގިއާ

ވެސްާާ ަގލެއްާ ބ ްއވ ލެވުނުާ ކުޑަމިނުންާ އެންމެާ ހިތ މަކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ވިލިނިގލިާ ވިލިމ ފަންނުެގާ

ާާކަމީާހިތ މަކުރަން.ާހަމަާއެާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާނެތ30ާްމަހ އިާއިތުރަށްާމިާހިނިގ24ާާާޔަާާދިާމިސަރުކ ރުންާފ އިތުވެ

ެގާއަރިމަތިންާާވަނަާސަފުހ 20ާާެގާއަތަށްާމިާލިބިެގންދިޔަާބަޖެޓުާފޮތުަގއިާާމޭރުމުންާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުމެން
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ސްޕިޓަލުެގާނަމުަގއިާތަޞައްވުރެއްާއޮތްތަން.ާެއީއާާާހޮއަޅުަގނޑަށްާއެބަާފެނޭާވިލިމ ލެާއަންހެނުންނ އިާކުޑަކުދިންގެާ

ތަޞައްވު ފުރަތަމަާ ާާތަޞައްވުރު،ާ ތ ވަލް ނަމުަގިއ2ާާރުާ ުއސޫލުންާ ޕީ.ޕީ.ޕީެގާ މަޝްރޫޢުާ ހިނަގމުންދ ާ މިހ ރުާ ަގއިާ

ވިދ ޅުވެ މިހެންާ މީަގއިާ އިތުރަށްާ ތަފްސީލުާ ހުރިާ ބަލައިވިދ ޅުވެދެްއވ ފައިާ ކުޑަކޮށްާ ައޅުަގނޑުާ މިކަދެްއވ .ާ ންާލިންާ

ބެހާޭާ އެޅުމ ާ ހޮސްޕިޓަލްާ ކުޑަކުދިންެގާ އަންހެނުންނ އިާ ވިލިނިގލީަގއިާ މިހ ތަނަކަށްާ އަދިާ ޮގތެއް.ާ ހިނަގމުންދ ާ

ާާއެްއވެސްާދިރ ސ ާއެްއ،ާއެްއވެސްާމަސައްކަތެއް،ާެއއްެވސްާސިފައެއްަގއިާކުރެވިފަާެއއްާނެތް.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެާ

މަރުޙަލ ތަކު ތަފ ތުާ ެއވ ހަކަާ ދަްއކަމުންާ އަންހެނުންެގާާވ ހަކަާ ވިލިނިގލީަގއިާ މިތަނުަގއިާ ޚުދުާ ައޅުަގނޑުާ ަގއިާ

ހެއްދެވުމުންާާ ދަންނަވައިާ ފަހަރަކުާ އެތައްާ ވަޒީރަށްާ ބެހޭާ އެކަމ ާ ނެތިެގންާ ޑޮކްޓަރުންާ ކުޑަކުދިންެގާ ޑޮކްޓަރަކ އިާ

ރި.ާނަމަވެސް،ާިމާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާއިނދޭާކުޑަކުދިންނ ާބެހޭާޑޮކްޓަރަކުާވިލިނިގއްޔަށްާެގނެސްފައިާއެބަހު

ކޮންާ އަދިާ އަންނ ނެާ ވުޖޫދަށްާ ކޮންޮގތަކަށްާ ހޮސްޕިޓަލަކީާ މިާ އަދިާ ހިސ ބެއްާ ވީާ ޑޮކްޓަރުންާ ބެހޭާ އަންހެނުންނ ާ

މަަގކަށްާލަްއގ ނެާރަންާފޮއްޓެއްާކަމެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގކަށްާނެތް.ާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާމިކަމުެގާތަފްސީލުާ

ބޭނުންާކޮމިޓީަގ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާއެންމެހައިާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާާާާއިާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ކުާމަސަްއކަތްކޮށްދެއްވުމަށްާއަަވސްެވވަޑަިއެގންާދެްއވުން.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާދ އިރ ާޅުަގނޑުމެންނަށްާއެާތަފްސީލ އެއަ

ފަސްހ ސް މިދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ވިލިނިގއްޔަކީާ އެތަްއާާވިލިމ ފަންނުެގާ ދިރިއުޅޭއިރުަގއިާ ރައްޔިތުންާ އެތައްާ ާ

ސަތޭކަާކުޑަކުދިންާމ ލެާހުރަސްކުރުމަށްޓަކަިއާފެރީާއަށްާކޮންމެާދުވަހަކުާއަރަންާއެބަޖެހޭާޕްރީާސްކޫލަށްާއަންނަން.ާ

ާކަމެއް.ާާކުރ ަގއިާދިނުމަކީާސަރުކ ރަށްާލ ޒިމުމިއީާވަރަށްާބޮޑެތިާޚިދުމަތްތަކެއް،ާައސ ސީާޚިދުމަތްތައްާއެންމެާޅަފަތު

އެފަދަާސްކޫލެްއެގާއިންތިޒ ރުަގއިާމުޅިާވިލިނިގލިާއޮންނަތ ާއެތަކެއްާޒަމ ންވީ.ާބެލެނިވެރިންާއެމީހުންެގާކުޑަކުދިންާާ

ޮގަވިއެގންާފެރީާހުރަސްކޮށްާނުރައްކ ތެރިާކަނޑެއްާހުރަސްކޮށްފައިާމ ލެާއަންނަންޖެހެނީާއެފަދަާޚިދުމަތްާއެތަނުނާްާ

ެއކުާާާާކޫލެްއެގާނަމުަގއިާސްކޫލެްއާއެބަހުރި.ާނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ދެވެންާނެތުމުެގާސަބަބުން.ާސް

މަސައްކަތް މަރުޙަލ ެގާ ބަޖެޓުާ މިާ އަދިާ ސަރުކ ރަށްާ އެދިވެހިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދ އިރ ތަކުންާކޮށްދެއްވ ާ ޑިޔުކޭޝަނުެގާ

ފައިާމިއޮތްާމިލިޔަންާމިލިޔަންާރުފިޔ ެގާކުރަްއވ ަގނޑުމެންނަށްާނުފެންނަާތަޞައްވުރުާެގާހިމެނިލެއްވުމަށްާއަޅުާބަޖެޓު

ދިނުމަ ޕްރީސްކޫލެއްާ ވިލިނިގްއޔަށްާ އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ާާތެރެއިންާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާާށްާ ޮގވ ލަން.ާ އެކީާ

މެންބަރުންނ ިއާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މެންބަރުންނ އިާ ކޮމިޓީެގާ މަސަްއކަތުަގއިާ އެާ އުއްމީދުކުރަންާ

ދެއްވ ނެާާސަރުކ ރުެގ އެހީތެރިކަންާ އެއްބ ރުލުމ އިާ އިދ ރ ތަކުންާ ދ އިރ ެގާާާއެހެންާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމަށް.ާ

ލަތުާރަނަގޅުވ ނީާމިތަނުަގއިާނުދެއްކިއްޔ .ާތަފ ތަކީާާހ ޒުވ ނުންނަށްާކުޅިވަރުކުރުމަށްޓަކައިާއޮތްާހަމަެއކަނިާދަނޑުެގާާ

ސަރުކ ރު ކ ޕެާކެމްޕޭނުތަކަށްާ އެތަނުަގއިާ ވަޑައިެގންާ ދަނޑ އި،ާާންާ ވޮލީކުޅޭނެާ އ ިއ،ާ ވ ހަކަާ ޓުއަޅުްއވ ނެާ

ރަްއޔިތުންެގާާބ ސްކެޓު އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޢުދުތައްާ އެާ ވަޢުދުވެފައި.ާ ވަނީާ ވ ހަކަާ ހައްދަވައިދެއްވ ނެާ ދަނޑުާ ކުޅޭނެާ

ދިވެހިރ  ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެބަހުރި.ާ އަތްފޯރ ހިސ ބުަގއިާ ވަރަށްާ ހިސ ބުަގިއ،ާ އަތުޖެހޭާ ވަރަށްާ އްޖޭެގާާއަތުަގއިާ
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ދިވެހިރ އް ޯއގ ތެރިާސަރުކ ރުންާ ާާކުރީެގާސަރުކ ރު،ާ ރަން ގައިމ30ާާުޖޭެގާ ހަމަާ ޚިދުމަތެްއާއަހަރުާ ކޮށްދެއްވިާ ވެސްާ

ފަޚުރުވެރިކަމ  އަޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ ވިލިނގިއްޔަކުާ މ ލެާ އަދިާ ޒުވ ނުންނަށްޓަކަިއާާާާނޫނީާ ދަންނަވަން.ާ އެކުާ

ާާ މަރުކަޒުެގ ޒުވ ނުންެގާ ހުރިާ ާާގ އަޅައިދެއްވ ފައިާ ޖަންަގްއޔެްއެގ މިހ ރުާ އެާހ ލަކީާ ފަޅ ާާާާލަތު.ާ ަގސްތައްާ ތަނުަގިއާ

ޮގސްާ އިންާ ދޭތެރެާ ދޭތެރެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަހުންާ އެންެމާ ވެސްާ މަުގތަކަށްާ ހުރިާ ވަންނަންާ ސަރަހައްދުތަކުންާ

ކުރިންާހަަމާާޮގތަކަށްާނޫންާއޮތީކީ.ާއަޅުަގނޑުާއެާދ އިރ ެގާަވޒީރ ާސުވ ލުާާޮގތަކަށްާކޮށ ލެވޭާާއ ދޭސްކޮށްެގންާނޫން

ކުރަންާ މަނިކުފ ނުާ ކަންތަްއާ މަރުކަޒުާ ޒުވ ނުންެގާ ވިލިނިގލީެގާ ކޮންޮގތަކަށްތޯއޭާ އިހަކަށްދުވަހުާ ދ ދިާ

ާާންެގާއުސޫލުންާއެތަންާނަގައިފިއްޔ ާނެޭގސްާމީހަކުާައއިސްފައިާޕްރައިވެޓައިޒޭޝަވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަނީ.ާކޮންމެވެ

ހުޅު އެތަންާ ތިމަންނ ާ ޖެނުއަރީަގއިާ ސަރުޮގތަށްާ ދިވެހިާ ޒުވ ނުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ިމީއތޯާ ކ ރުންާާވ ލ ނަމޭ.ާ

ެގާެއކިއެކިާތަންތަނުންާހ އަޅ ާހިސ ބުތަކުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާޒުވ ނުންނަށްާކޮށްދެއްވަންވީާމިާބަޖެޓުާ

ޒުވ ނުން ސަރުކ ރަކުންާ ދިޔަާ ުއއްމީދުކުރަުމންާ ޒުވ ނުންާ ހުއްޓ .ާ މަލ މަތްކޮށްފައިާ މިފެންވަރުެގާާބޮޑެތިާ ނަށްާ

މި ބަޖެޓުމަލ މަތްކުރުމަކީާ ސިފައެއްަގއިާ ރަސްމީާ 2011ާާާާާާފޮތްާ ބުކް ދިއުން.2011ާާާކޮމިކްާ ބަދަލުވެެގންާ ައށްާ

ކަމުަގއިާވ ނަމަާއެާސަރުކ ރުެގާއުއްމީދެްއ،ާއެާބަެއްއެގާާާާރެއްާުއއްމީދެއްާނެތްހިރ އްޖޭެގާޒުވ ންނުންެގާތަޞައްވުދިވެ

ދިވެހިރ އްޖެ ޕްރޮޓެކްޝަންާާާައކުާާއުއްމީދެއްާ ނެޝަނަލްާ ފެނޭ.ާ އެބަާ ދިމ ލަކުންާ ކޮންމެާ ހަމަާ މިހ ލަތުާ ނޯންނ ނެ.ާ

ވިދ ޅުވ ާާާާއޭރިޔ ތަކުންނ އި،ާތަޢުލީމ އި،ާޞިއްޙަތ ިއ،ާފަތުރުވެރިކަމ އި،ާދަތުރުވެރިކަމ ިއ،ާލ މަރުކަޒީެގާއުސޫލުންާތި

މިނޫން އަދިާ އ އިާާާުގޅުންތަކ އިާ މެދުފަންތިާ ވިޔަފ ރިވެާާެވސްާ ލޭނ ރުކަުމަގިއވ ާާ،  ރިންނ ކުދިފަންތީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ހުރީާއެފަދަާބޮޑެތިާލަނޑުކަންާ އެއީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާދިވެހިންެގާމަސްވެރިކަމުެގާަމސްވެރިންނަށްާވެސްާދީފައިާ

ސަ ނޫން.ާމީެގންާ އެކަންޏަކުާ ދ އިރ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައް.ާ ފެންނަންހުރިާ ރީޙަކޮށްާ

ސަރަހަމ ލޭ ހުރިހ ާ ހިމެނޭާ ޒ ތުަގއިާ އެންމެހައިެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާއްދަކ އިާ ކަންކޮޅުތަކުަގއިާ

ފުރ ނައިެގާކ ނ ކަމުަގއިވ ާއަދިާއެާދީނެްއެގާމައްޗަށްާއަޅުަގނޑުމެންާފަޚުރުވެރިވ ާއަދިާެއާދީނަކުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

އްމުާމުޤައްދަސްާތަންތަންާކަމުގައިވ ާއަޅުަގނޑުމެންާބިންމަތީަގިއާާކުރ ާއިސްލ މްާދީނުެގާއެންމެާމުހިާާއެއްބައިވަންތަ

ބަޖެޓުާާާއަޅަންޖެހޭ މިާ މެދުަގއިާ ހިތ މަކޮށް.ާާމިސްކިތްތަކ ާ އަޅުަގނޑުާ ެމދުާ ބަސްތަކ ާ ހުރިާ ހ ލަތުަގއިާ ބައެްއާ ަގއިާ

ވިޔަފ ރިވެރި މަހުޖަާާކޮންމެވެސްާ ކަހަލަާ ކޮންމެެވސްާ މުްއސަންޖަކު،ާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އެއްޗެްއާާނަައކުާ ކުާ

ރުާީމަގއިާއޮތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާސަރުކ ރުންާދައުލަތްާއިސްލ މްާދީނަކ ާާދެއްަވއިފިއްޔ ާއެާހޯދ ނެާޮގތެްއެގާތަޞަްއވު

އޮންނަންޖެހޭނެ.ާާ ދީނަށްާ އިސްލ މްާ ބެލެނިވެރިކަންާ ބަދަލުވެރިކަމ އިާ ފުރިހަމަާ ދަުއލަތުެގާ އެާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ވަތްކެއްާ

ބަާ ބޮޑުާ އެންމެާ ެއއްސަރުކ ރުންާ އެކުލަވ ލަންޖެހޭނެާ މ ލެާާޖެޓެއްާ މިސްކިތްތައްާ މިދެންނެވިާ ވ ނީާ އ އިާާާކަމަކަށްާ

ތުެގާވ ހަކަާައޅުަގނޑުާއަޚް،ާއަޙްމަދުާއަތޮޅުތަކުަގއިާވެސްާއެޅުމަށް.ާމ ލޭެގާަގލޮޅުާދ އިރ ަގއިާހުރިާފުރުޤ ނުާމިސްކި

ާާ ވަޑަިއެގމަޚްލޫފު މިައދުާ މިތަނުަގއިާ ވިދ ޅުވި.ާ މިތ ާ ދުވަހަކުާ ޙައްޤުަގިއާާއެތައްާ އޭނ ެގާ އަޅުަގނޑުާ ނެތީމަާ ންާ
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ފުރުޤ  މީގެާދަންނަވ ލަން.ާ ވެސްާ ވ ހަކަާ މިސްކިތުެގާ ނެނުާ ހިސ ބުަގިއާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑުމެންާާތެރޭަގއިާ ތްކަމީާ

މިއިންާާާާއެކިާވ ހަކަތައްާހުއްޓ ،ާާމަރުޙަލ ގައިާާބަދޭާމީެގާެއކިާބަޖެޓުކަމެކޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާއެހިތ މަކުރ 

ާާމިސ  ރެްއެގާާއޮތް.ާއެެވސްާތަޞައްވުރެއް.ާރަސްމީާތަޞައްވުާާމިލިޔަނެއްެގާވ ހަކަާއެބ37ާާަލެއްާދަންނަވ ލަފ ނަން.

މ  ކަމެއް.ާ ހިތ މަކުރ ާ އޮތުމަކީާ އެކަންާ ސަރަހަޮގތުަގއިާ މ ލޭެގާ ެގދޮރުާ ޯގތިާ އ ިއާ ާާލެާ ުއޅޭ 10000ާާއްދުތަކުަގއިާ

ާާަގއިާވިދ ވިދ ޅުަވމުން.ާމިާބަޖެޓުާާހައުސިންއެްއެގާވ ހަކަ ހަތްދިހަާާޅުވެފައިާއެބައިންާއަށ ވީސްާމިލިޔަންާނުވަސަތޭކަ

ތިންސަތޭާާހަތް ރުފިޔ ހ ސްާ ފަސްާ ފަސްދޮޅަސްާ ރައީސް،ާާާާކަާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަންތޯާ ވ ހަކަ.ާ އޮތްާ

ކިޔަވައިދޭކުޑަކުއްޖަކަ ައޅުަގނޑުމެންާ މިށްތޯއޭާ ާާާާންާ ތަރުތީބުން ހިސ ބުެގާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ކޮންާ އަޅުަގނޑުމެންާއުޅެނީ.ާ

ާާ 10000ާާާާކިޔައިދޭން.ާެގއްލަާބައްލަވ  2897ާާާާއިންާައޅުަގނޑުާމިދެންނެވިާއަދަދު.ާފްލެޓަކަށްާއަންނ ނީ 33ާާރުފިޔ 

ާާ 2897ާާާާލ ރި.ާކޮންާތ ކުންތޯާފްލެޓެއްާއެޅެނީ އަށް.ާވިދ ޅުވެދެއްވަާބައްލަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާާާލ ރ33ާާިރުފިޔ 

ފީާއިލޮށިންާއަޅ ާފްލެޓެއްތޯޭއާާާާސ މ ނެއްާމެދުވެރިކޮށްެގންތޯއޭތަކެއްޗަކ އިާކޮންންކޮންހިސ ބަކުންާކޮާާކޮންާޤައުމެއްެގ

ސު އަޅުަގނޑުާ ތަޞައްވުމިއީ.ާ މިާ ބޭނުންާ މ ލެވ ލުކޮށްލަންާ ތެރޭަގއިާ ސަރަހަާާރުާ މ ލޭެގާ އަދިާާއްދުތަކުންއ އިާ ާ

ސަރަހަާ އެކިާ މިދެންނެވިާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ އެޅުމަށްާ ޔުނިޓަށ10000ާާާާްއްދުތަކުަގއިާ ހައުސިންާ

އިން އެހެންވީމ އަުގަމުގކޮށްފައިާ ދެންާ މިއީ.ާ ހިސ ބަކީާ ފޮއްޓެްއާާ،  ާ ރަންާ ލައްަގޅޭާ ަގލަށްާ މައިންާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ

ތ މައިެގާކަންފުޅެްއާނެތް.ާޮގތަކީ.ާހިާާާލަތުާއޮތްާހ ެގާާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމިާބަޖެޓު،  ލައްަގޅޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް

އިންއިޖުތި ވ ހަކަާާ،ޞ ފުމ ޢީާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާއިޤުާާާ،ޯއގ ތެރިާ ވ ހަކަާ ލޯނުެގާ މަސްވެރިކަމުެގާ ތަރައްޤީ،ާ ތިޞ ދީާ

ެވސްާާ ހުވަފެނެްއަގިއާ އެްއޗަކީާ އެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުރީާ ޚިޔ ލުކޮށްފަިއާ މީަގއިާ ވ ހަކަތަްއާ އެހެންާ މިނޫންވެސްާ

އ  އަތުރ ލ ފައި.ާ ޮގތަކަށްާ ފަދަާ ާާނުފެންނ ނެާ ހިތ މަޔ  އަދެ،ާ ބަޖެޓުޅުާެއކުާ މިާ ދަންނަވަންޖެހެނީާ މިހެންާަގނޑުާ ަގއިާ

ބަޖެޓު ތެރެއިންާ ކަންތައްތަކުެގާ ާާހުރިާ ސަފުހާ 60ާާެގ މުދަލ އިާވަނަާ ލިބޭާ ދައުލަތަށްާ ފެނޭާ އެބަާ ައޅުަގނޑަށްާ ަގއިާ

38ާާއިާާޮގތެްއަގާއެކިއެކިާކަންކަމަށްާދައުލަތުންާލިބޭާފައިސ ެގާމަިއަގނޑުާބަިއތައްާހިމެނޭާބައެއް.ާމިބަިއަގިއާޚ އްޞަ

ލީސް ބިންާ ުގޅިފަޅުާ އެބައޮތްާ ޕޮއިންޓުަގއިާ ާާވަނަާ ފޭސް ހުޅުމ ލެާ ލިބޭއ2ާާިކޮށްެގންނ ިއާ ާާާާނެންާ ަގިއ2009ާާކަމަށް.

ަގިއ2013ާާަގިއާސުމެއް.2012ާާަގއިާސުެމއް.2011ާާަގއިާސުެމއް.2010ާާއްާއޮންނ ކަށްާނުވެސްާޖެހޭ.ާާއެައކަށްާެއއްޗެާ

ވިލިމ ފަންނުގައި ދ އިރ ަގއިާ ވިލިނިގލިާ ތަޞަްއވުވިލިާާސުމެއް.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދެްއކުމަށްޓަކަިއާާނިގލީެގާ ރެއްާ

އްދުތަކުންާމެދުފަންތީެގާމީހުންނ އި،ާމަތީާފަންތީެގާާމަށްފަހުަގއިާސަރުކ ރުންާއެާސަރަހަުގޅިފަޅަށްާވެލިާފުންޏެއްާޖެހުާ

ދެއްވ ނެ ސ މ ނުާ ތަކެްއޗ ިއ،ާ ުގދަނ އި،ާ މީހުންނ އި،ާ ރައްކ ކުރ ާ މުދ ާ އެްއޗެހިންާާާކަމަށ އިާާމީހުންނ އި،ާ އެާ އަދިާ

ރުާދެއްކީާނަނ ާހުވަފެނެއްާޮގތުަގއި.ާކަނޑައެޅިެގންާބަޖެޓުާކަރުދ ހުންާރީއްޗަށްާާއިސ ާލިބިެގންދ ނެކަމުެގާތަޞައްވުފަ

ފެންނަންާމިއޮތީާވިލިނިގލިާކައިރީަގއިާއޮންނަާުގޅިފަޅުެގާތަޞައްވުރަކީާހަމަާޚިޔ ލީފޮލ ެއއްކަން.ާހިތ މަހުރިާކަެމްއާާ

ރަޢިއް އެތަްއއެތައްާޒަތްތެރިާ މިފަދަާ ފެނިެގންދ އިރުާއީސް.ާ ފޮތުންާ ބަޖެޓުާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަެމއްާ އެތައްާ
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ާާ އަންތަރީސްވީ ކޮސްވެާ ޕޮލިސީތަކ އި،2011ާާއަޅުަގނޑުާ ހިންަގވ ާ އޮފީސްތަކުންާ އަހަރުާ ސްޓްރެޖަޓީެގާާާާވަނަާ

ބަ ާާޚަރަދުކަމުަގއިާ ސަފުހ 157ާާޔ ންކުރެިވެގންދ  ާާވަނަާ މިއޮތް S2ާާަގިއާ ކިޔަވ ކުދިންނ އި، މިއޮތS1ާާްަގއިާ ަގއިާ

އ ިއާާާާތައްާމ ލެކުރުންާއިތުރުކުރުމަށްާޕްރޮްގރ މުކިޔަވ ކުދިންނ އިާޒުވ ނުންނަށްާއަމ ޒުކޮށްެގންާކުޅިވަރަށްާހޭލުންތެރި

ާާާާ.އަތޮޅުތަކުަގއިާހިންުގމަށްާޖަްއސަވ ފައިާއޮތްާބަޖެޓު .ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާރުފިޔ 1900ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަދަދަކީ

ރުފިޔ އަކުންާނުފުދޭނެ.ާކޮބައިތޯާލަދެއް.1900ާާާރަށްތަކުަގއިާތިބިާޒުވ ނުންނަށްާުގޅ ލުމަށްާވެސްާއެންމެާކުޑަމިނުންާާ

ާާ ައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންާކުރިމަްއޗަށްާެގނެސްާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގިއާކޮބައިތޯާއަޚުލ ޤެއް.ާކޮބައިތޯާމިވަރުާބަޖެޓެއް

ދިފ ޢުކުރު ާާބަޖެޓުާ ދައްކ ނެ މެންބަރުންާ ތެދުވެވަޑަިއަގންނަވ ާ ލިޔެފައި.ާާހުމަށްާ ކަރުދ ސްތަކުަގއިާ މިއޮތީާ އްޖަތަކީ.ާ

ޑުމެންާއަޅުަގނ،  ޑުމެންެގާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލައިާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިއޮތީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާައޅުަގނ

މަކަރުހަދައި ެއކަތިމަތަޞައްވު،  ރައްޔިތުންނަށްާ އޮޅުވ ލުމަކަށްާރުތައްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އަރުަވއިެގންާ އަނެކަތިާ ްއޗަށްާ

ވަނ2011ާާާާަހަމަާމިބީދައިންާާދަނީ.ާާާާާދަންނަވަމުންާމިނުދޭނަން.ާއެވ ހަކަާައޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާެއާފުރުޞަތެއްާ

ާާއަހަރުާއޮފީސްތަްއާހިންގ ާޕޮލިސީތަކ ިއ،ާާ ޚަރަދުތަކުެގާތެރޭަގިއާމަސްއޫލުވެާޒިންމ ވ ާއޮފީސްާނަމުަގިއާާސްޓްރެޓަޖީ

S2ްޕްރޮވިނ ޚިދުމަތްާ ރައްކ ތެރިކުރުުމެގާ ޢ އިލ ތައްާ ކުޑަކުދިންނ އިާ އުސޫލުންާ ލ މަރުކަޒީާ ނަމުަގއިާ ޝަނަލްާެގާ

ާާޗިލްޑްރެންާސަރވިސްާސެންޓަރުންާތަމްރީނުާލިބިފައިވ ާމުވަްއޒަފުންާާންޑުލެވަލްަގއިާފެމިލީާއެ ގ އިމުކޮށްާާނ  އެކުާ

ާާާާ.ާކަނޑައެޅިެގންާދިވެހިބަހުންާލިޔެފައިާމިާހަރުދަނ ކުރުން ރުފިޔ .ާކޮންާޮގތަކަށްތޯާމިކަންާކުރެވޭނީ.25000ާާާއޮތީ

ާާ ާނީ.ާދެންާކޮންާބަޔަކަށްތޯާއޮޅުވ ލަްއވަންާމިރުފިޔ ާއިންާމިާދެންނެިވާކަންތައްާކުރ 25000ާާކޮންާޮގތަކަށްތޯާއެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފޮތް.ާ ދެްއވިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިީއާ ދައްކަވަނީ.ާ މިާ ދެންާ ވ ހަކަެއއްތޯާ ކޮންާ އުޅުްއވަނީ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުންާއެންެގވީާިމކަމ ާުގޅުންހުރިާޮގތަކަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސުންާދައުލަތުެގާފަރ ތުން،ާާ

ކަމަށް.ާއެާލިޔުމުެގާވ ހަކަާާާާހަމައަށްާފޮނުވ ފައިާއޮތްާލިޔެކިއުންތަކަކީާމިހިރީރުެގާފަރ ތުންާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާރުކ ސަ

އަޅުަގނޑުމެންާމިާދަންނަވަނާީާާާތީއަޅުަގނޑުމެންާމިާދައްކަނީ.ާފޮރުވ ފައިާއޮތްާެއއްޗެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނޭނޭގ

ހަމައަށްާެގނެސްދޭށޭ.ާމިއީާޕްރޮްގރ މްާބަޖެޓެކޭާވިދ ޅުވެާޕްރޮޕެެގންޑ ާާާންނ ވ ށޭ.ާތަފްސީލުާއަޅުަގނޑުމެތަފްސީލުާދެއް

މި ދަންނަވަންާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެވ ހަކަާ މަސައްކަތްކުރ ތީވެާ އެންެމާާާފަތުރުއްވަންާ މިކަހަލަާ ޖެހެނީ.ާ

ައދިާާއަކުންާމިާހ އެޅުންތައްާއަޅުަގނޑުމެނެއްާނޫންާމިތަނުންާކޮންމެާސަފުހ ތަނެއްާދެތަ ންނަށްާފެނިެގންާއެބަދޭ.ާ

ާާއަށްާބޮޑެތިާފައިސ ތައްާއެކިާދިމަދިމ ލުަގއިާބޭކ ރުާާާމިނޫންވެސްާއެހެންާމިކަމ ާުގޅުންާނެތްާކަންތައްތަކަށްާއިންތިހ 

ަގއިާމިއޮތ12ާާްާާމިާާޮގތުަގއިާޖަހަިއެގންާުއޅޭތަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަންތަރީސްީވާވެސް

ާާާާކްލެސިފިކޭޝަނ  ނިމްމ ލުމަށް އެކުލަވ ާ ޤ ނޫނުާ ޤ ނޫނެްއ647000ާާާބެހޭާ އޮތްއިރުަގއި.ާ ޖައްސަވ ފަިއާ ރުފިޔ ާ

ާާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާޤަުއމުަގއިާބޮޑެތިހެދުމަށް. ާާޤ ނޫނުތަްއާތަރުޖަމ ކޮށްާޑްރ ފްޓުބޮޑެތި ލަްއކައ 1ާާާާކުރުމުެގާމަސައްކަތް

ނިމިެގންދިޔަ ނަމަވެސް،ާާގ ތުންާ ޙަޤީޤަތް.ާ ޮގތްޮގތަށް.ާާާކަމަކީާ މިކަހަލަާ ހުރީާ ދެކެވިފައިާ ިމވ ހަކަާ އެއްޗެހީަގއިާ މިާ
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ޮގތުން.ާދިެވހިރ އްޖޭެގާމަސްވެރިކަަމކީާާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންތަރީސްވ ންޖެހޭާވަރަށްާިގނަާކަންތަްއތައްާއެބަހުރިާމި

އެ މަސަްއކަތް.ާ ނެތްާ ލޮޅުމެއްާ ކުރަމުންދިޔަާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ދިވެހިންާ ލޭނ ރު.ާ ހިތްވަރުާާދިވެހިންެގާ މަސައްކަތުަގއިާ ާ

ކަމެއް ހެކިވ ނެާ މަސްވެރިޔަކުާ ކޮންެމާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެއީާ ދިންކަންާ ސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުާާާާކުރީެގާ ކަމަށްާ

ާާ ޑިސެމްބަރު ފ އިތުވެދިޔަާ ސަރުކ ރުނ10ާާާްދަންނަވަން.ާ މިާ މައްޗަށްާ މަސްވެރިންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދުވަހަކީާ ވަނަާ

ަގއިާމަސްެވރS9ާާިަގއ182ާިާނަންބަރުާރުދ ހުގައިާސަފުހ ޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިާދެންނެވިާކަމަލ މަތްކުރިާދުވަހެއްާޢިއްާ

ންާގ އިމުކޮށްފައިވ ާމަހ އި،ާމަހުންާތަކެތިާއުފައްދ ާތަންތަނުެގާފެންވަރުާމަތިކުރުމަށްޓަކައިާލުއިލޯނުާާއިާާމުޖުތަމަޢު

ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިާ ތަމްރީނުދިނުން.ާ ބޭނުންވ ާ އެކަމަށްާ މިާާ،ދިނުމ އިާ އަޅުަގނޑުާ ައކުރަށްާ އަދަދުާާއަކުރުންާ ކީ.ާ

ާާ އެްއޗެްއ74546ާާާާބައްލަވ ލައްވ . މަސްވެރިންނަށްާ ދިވެހިާ ކުރަްއވަނީ.ާ މިާ މަލ މ ތެއްތޯާ ކޮންކަހަލަާ މިއީާ ރުފިޔ .ާ

ނެތިއްޖެ މަސްވެރިކަާާކަމުގައިާާދެއްވެންާ ހުއްޓ ލައްވ ފައިާ މަލ މ ތްކުރުންާ މިއޮތީާާވ ނަމަާ ވިދ ޅުވެދެްއވ .ާ ނެތޭާ ންާ

ެއއީހ ފުސަ ދެންނެވީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްޮގތަށްާ އެްގރިކަލްޗަރެގާާާާަގއިާ އެންޑުާ ފިޝަރީޒްާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ

ާާ ާާރިކަރަންޓު ކޮބައިތޯާމީެގާއިންސ ފަކީ.ާކޮބައިތޯާމިާވ ހަކަާާާ.28000ބައިާމިާދެންނެވީ.ާއަނެއްާބައިެގާކެޕިޓަލްަގއި

ބޭނުމަ ކިތަންމެދެއްކެވުުމެގާ ހުރިާ މިހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާކީ.ާ ހުރީތީވެާ ފޮތުަގިއާ ބަޖެޓުާ މިާ ކަންތައްތަކެއްާ ކިތަންމެާ

ނުެގ މިާ ފޮތެކޭ.ާ ކޮިމކްާ މިއީާ އިޢުލ ނުކުރަނީާ ިމާ އަޅުަގނޑުާ ސަފްހ ރަސްމީކޮށް،ާ އެންމެާ އެްއަގިއާާންނަވ ާ

ކުރެވޭއަޅުަގ ކަންތައްާ ބަޖެޓަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާާާނޑުމެންނަށްާ މިއޭ ިމއޮތްޮގތަކީާ ޖައްސަވ ފައިާވިދ ޅުވެާ ފިަގރާ ާާާ

ެއްއާާާާމިާފޮނުއްވީމަާބަރ ބަރަށްާއިންނ ނީ.ާއެއްެވސްާމައްސަލ41ާާަނަންބަރުާާާާފޮނުއްވީމަާރަނަގޅުވ ނެ.ާއެީއާސަފްހ 

ކު ޒުވ ބެއްާ މީހަކުާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަރަށްާާނުޖެހޭނެ.ާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނުޖެހޭނެާމިތަނުަގއި.ާ ރ ކަށްާ

ާާ މިއޮތީ. 13ާާާާސ ފުކޮށްާ ަވނީ އަޅުަގނޑުމެންާ އަހަރުާ ފ އިތުވިާ ބަޖެޓެއް.ާ ރުފިޔ ެގާ ރުފިޔ 12ާާާާބިލިޔަންާ ބިލިޔަންާ

ާާ ކުރީަގިއާއަނެއް ޭއެގާ 12ާާާާފ ސްކޮށްދީފައި.ާ މިާރައްޔ24ާާިބިލިޔަން. ތުންެގާާބިލިޔަންާރުފިޔ ާއަޅުަގނޑުމެންާވަނީާ

ފައިސ ާފޮނުްއވީ.ާކޮންާާާާއަހަރުާތެރޭަގއިާދިވެހިާސަރުކ ރ ާހަވ ލުކޮށްފައި.ާކޮންތ ކަށްތޯާއ2ާާާެމަޖިލީހުންާފ އިތުވެދިޔަާާ

ޚަރަދެއްާާތ ކަށްތޯ އެްއކޮށްާ ވިދ ޅުވޭާ ބޭފުޅަކުާ ކޮންމެވެސްާ މިތަނުންާ ދަންނަވ އިރަށްާ ހަމަާ ނުވެއޭ.ާާާާެގންނަވަންާ

ާބަހައްޓ ފައި.ާކޮންތ ކުތޯާފޮރުވ ފައިާބަހައްޓ ފައިާހުރީ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް..ާ.އަނެއްބައިާފޮރުވ ފައިާއެބަހުްއޓޭާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ހަމައަށްާާޝުކުރިއްޔާ  މިހ ތަނ ާ ެމންބަރު.ާ މެންބަރެްއެގާާާާޢިްއޒަތްތެރިާ ދެާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަތުަގިއވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

ވެ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެާ މިާ މިނަންފުޅު.ާ އިތުރުާާާސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ވަޑަިއެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ ވަުގތުާ

ކަަމށްާވަނީވިްއޔ ާއިޝ ރ ތްކޮށްލެއްވުންާނޫނިއްޔ ާބަޓަނަށްާާާާއެްއވެސްާމެންބަރަކުާފުރުޞަތަކަށްާއެދިވަޑަިއަގންނަވ 

ާާާާފިއްތަވ ލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ކުރިންާ އ ދެ،ާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އަޅުަގނޑަށްާާާާދެންނެވިދަންނަވަން.ާ ފަދައިންާ
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ާާ ނަންފުޅުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާެވސްާަވޑަިއެގންާމިތަނުަގއ2ާާާާިލިބިފައިވ ާކުރިމައްޗަށްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ 

ވެ މެންބަރަކުާ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ ވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކަިއާ ބަޖެޓަށްާ ހަމައެހެންމެާ އަދިާ ސްާނެތް.ާ

އްކަތެއްާާޮގތުންާއިތުރުާއެހެންާމަސަާާވ ާާެއްއކޮށްާދެންާއަދިާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ާހަމަޖެހިފައިާާާނެތުމ އެދިަވޑަިއެގންފައި
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ާ

ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ. الحمد هلل رب العالمين

ާ
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