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 2010 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 26 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ދުވަސް( ހޯމަ، )2010 ޑިސެމްބަރ 20 : ތާރީޚު 

 1432މުޙައްރަމް  14 

 ަގއި   9:26ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި   11:06ން  10:29 ލް: އިންޓަވަ 

 ަގއި   13:30ން  12:29 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

  އަށް   16:02ން  15:00 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި   17:59ހަވީރު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 53ަގޑިއިރާއި  5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުލް އަލްފާޟިރައީސް  މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 

 ،މެންބަރުން 36އިންޓަވަލަށްފަހު  ،މެންބަރުން 47އިންޓަވަލްކުރިން   : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  51ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު  ، ދެވަނަ  މެންބަރުން  61ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

  މެންބަރުން

  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ

 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  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ



 III 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމިލަން 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާ ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަ 

 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 

 ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ޢީމް ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަ 

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ރިޔާޒް ރަޝީދު  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 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 

 ށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މާވަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމްގައްދޫ ދާއިރާ  

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  ފޭދޫ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

   

 ރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަ : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރަެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ނިލަންދޫ ދައިރާެގ މެންބަރު އަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 

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

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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ކަނޑިީތ  * އަޙްމަދު  އިންޓަވަލަށްފަހު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުިށ  ޙުސައިން،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މު 

 ސިޔާމް މުޙަންމަދު،   އަޙްމަދުމުޙަންމަދު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، މަިތވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މަސީޙު މުޙަންމަދު، އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު،  

މަޢުޞޫމް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބަރު ޣަފޫރު މޫސާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ޝާހިދު، ކުޑަހުވަދު ދާއިهللا އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ންނު ދެކުނު  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މާފަހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،    *

މަޢުޞޫމް، ކުޅުދުއްފުިށ އުތުރު ދާއިރާގެ  هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މޫސާ، އަލިފިުށ ދާއިރާގެ ނާޝިޒް، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު    މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ޢަބްދު ޢަهللا ޙަމްދޫން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ  އިބްރާހީމް،  ޤާސިމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާމިގިލި  އާދަމް،  ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ުތލުސްދޫ  هللا ބްދުޙަމީދު، 

ޢާމި އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކުޑަހުވަދު  ދާއިރާގެ  ޝާހިދު،  މަރަދޫ  ފަހުމީ،  އަލްހާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގ  ކިނބިދޫ  ރު، 

ކުޅުދުއްފުިށ   ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް، ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

ޔާމީން، އަދި ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ  هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދެވަނަ  ދާއި  *  ޙަމްޒާކެންދޫ  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަްތދޫ  އަދި  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ޖަލްސާގައި    ރާގެ 

ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު، ދެވަނަ  މުޙަންމަދު    ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  މެންބަރު  ރަޝީދު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޙަމީދު، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ،  هللا އިން، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުޙުސަ

ދާއި ކިނބިދޫ  ރިޔާޒް ރަޝީދު،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލުފުިށ  މުޙަންމަދު،  ސިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މީދޫ  ދާންދޫ  ޒަމީރު،  މޫސާ  މެންބަރު  ރާގެ 

އަ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް،  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  މުޙަންމަދު ޝިފާޤް،  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ފުވައްމުލަކު  މުޙަންމަދު ރިޔާޒް،  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  އުތުރު  ހިަތދޫ  ދި 

 ވެ. ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް
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ވަނަާޖަލްސ .ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާބަރޑިސެމާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާ
ާރަނގަބީލުާާވަގުތުާާފަށަންެޖހޭާ،ފެށުމަށްާެއއްާަޖލްސ ާމަޖިލީހުގެާވަނީާަގއި(ށ)ާމ އްދ ގެާާވަނ59ާަާގަވ އިދުގެާ

ާލަސްކުރުުމގެާާަވުގތަކަށްާއެހެންާޖަލްސ އެއްާއެާބެލުމަށްފަހުާާއިރުމިނެޓ7ާުާހަމަނުވ ނަމަާކޯރަމްާޖެހުމަށްފަހު

ާއޮންނަނީާމިާދީފައިާރަީއަސށްާމަޖިލީހުގެާއިޚްތިޔ ރު ާާ،އެެހންވީމ . ާޖަލްސ  ާިމ ާމިހ ރު ަގއ47ާި>;އަޅުަގނޑު

ނޑ ލަނީ ާމެދުކަ ާމި ާފެށުމަށް ާމެންބަރުންާ. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަްށ އަޅުަގނޑު

ާމަތިާމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަިއގެން ާއުސޫލެްއެގ ާހަމަވ ނެ ާދެްއވުންކޯރަމް ާގެންގޮސް ާމަސައްކަތް ާމިއަދު .ާން

ނޑ ލީއ47ާަ>;އެހެންވީމ ާމިހިސ ބުންާ ނޑުާމަޖިލިސްާމެދުކަ ާ.ށްާއަުޅގަ

ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާوهنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحين، الحودާالرحونާهللاާبسن
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.މެންބަރުންާިޢއްަޒތްތެރ49ާިާިތއްބެވީާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާއަށް ޖަލްސާ ާމިވަގުތު

ާ

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ.4232/5/48/އޖާނަންބަރަކީާއެޖެންޑ ގެާމިއަދުގެާ-5.3

ާ.މިާއައިޓަުމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް.ާފ ސްކުރުންާޔައުމިްއޔ ާ-5.4ާައއިޓަމުާއެޖެންޑ ާ-5.4

ާ
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އެންގުން..6ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުެގާކޮމިޓީތަކުގެާބައްދަލުވުންަތއްާބޭއްވުމަށްާހަމަޖެހިފައިވ ާ.ާއެންގުންާއަންގ ާރިޔ ސަތުންާ-6ާއައިޓަމުާއެޖެންޑ 

ާދަންނަވ ލ ނަން ާގޮތް .;<52ާ ާހޮއްެވިވ4233ާާަގއި ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ވަނަ

ާާ،ކޮމިޓީ ާކޮޓަރި ާަގއ3ިކޮމިޓީ ާޢ އ52ް>;. ާކޮިމޓީަގއި ާާކޮމިޓީާ،މު ާަގއ3ިކޮޓަރި ާމިނިވަނ37ާް>33. ާަގއި

ާކޮމިޓީާމުއައްސަސ ަތކ  ާާ،ބެހޭ ާކޮޓަރި ާަގއ4ިކޮމިޓީ ާޤ37ަ>33. ާކޮމިޓީގައި ާތަރައްީޤގެ ާާ،އުމީ ާކޮޓަރި .ާަގއ5ިކޮމިޓީ

34<52ާ ާކޮމިޓީގައި ާހޮއްވެވި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަްށ ާބިލު ާޕްރައިވަޓައިްޒކުުރމުގެ ާތަންތަން ާިވޔަފ ރި ކޮމިީޓާާ،ދައުލަުތގެ

ާ ާގައ4ިކޮޓަރި ާކޮމިޓ67ީ>36. ާޕެޓިޝަން ާާ،ަގއި ާކޮޓަރި ާގައ5ިކޮމިޓީ ާދަންނަވ ލަންާ. ާިރޔ ސަތުން އިތުރަށް

ާވ ހަކަ ާއަނެްއ ާއޮތް ާާބޭނުންވެފައި ާިމއަދަކީ ާދައުލ4233ާާައަކީ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ާގޮތުްނާަވނަ ާބެހޭ ާބެޖެޓ  ތުގެ

ާދުވަސްސްބަހު ާއެންމެފަހު ާއޮތް ާކުރުމަށް .ާ ާޖަލްސ ާއެހެންވީމ  ާމަޖިލީހުގެ ާކުރިއަށް ާނިމެންދެން ާމިއަުދެގާމަސައްކަތް

އަދިާކުރިއަށްާގެންިދއުމުަގއިާމިކަންާމިާަމގުންާެގންދެވޭނެާގޮތަށްާޕ ޓީަތުކެގާ.ާކުރަންގެންދިއުމަށްާައޅުަގނޑުާގަްސތު

ާއަޅުާ ާގެންޮގސްދެްއވުމަށް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާހަމަޖައްސަވައިދެްއވަިއގެން ާކޯރަމް ާވ ަހކަލީޑަރުން ާއެދޭ ވެްސާާަގނޑު

ާދަންނަވަން ާއަިދާ. ާފެށިފައިވުމ އި ާމަަސްއކަތް ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓް ާމިހ ރު ާހަމައެއ އެުކ އަދި

ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބަޖެޓް ާލިބިވަަޑއިަގންނަވަާމިފަހަރު ާމުއަށް ާކުރު ާވަރަށް ާމިއަުދެގާާކަމަށްާއްދަެތއްނީ ވ ތީ

ނޑުނިމުމަާސްބަހު ާއަޅުގަ ާދެން ާއެްއ،ާށްފަހު ާޖަލްސ ާޖަލްސ  ާގަސްތުާމަޖިލީހުގެ ާބ ްއވަްނ ާބަޖެޓްާއެއް ކުރަނީ

ާހުށަހަޅުއްވ ާ ާމެންބަރުން ާފޮނުވ  ާމެންބަރުންނަށް ާލިބުމަށްފަހު ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާިރޕޯޓް ާކޮމިީޓގެ ދިރ ސ ކުރަްއވ 

ާޖަލްސ  ާބ އްވ  ާހުށަހެޅުމަށް ާއިޞްލ ޙުތަށް ާއ ދިއްތަ. ާއަންނަ ާހޯމަާ،ބ ްއވ ާުދވަހުާެއއީ ާާދުވަހުާއަްނނަ 49ާއެއީ

ާބ އްވ ޑިސެމްބަރު ާޖަްލސ ާގައި ާމަތި. ާމިގޮުތގެ ާއިންތިޒ މުާއަޅުަގނޑު ާމި ާމިކަން ާމެދުަގިއާން ާޕ ޓީތަކުގެ ކުރީ

ާދިރ ސ .ާމަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު ާލިބިަފއިބަޖެޓް ާކުުރާމުއްދަތެއް ާމިހ  ާރަނގަޅަްށާކުެރވޭނީާާކުރެްއވުމަށް ާިމކަން ވ ތީ

ާވ ތީ ާތިއްަބވަިއގެްނާކަމަށް ާޚ އްޞަެވގެން ާމެންބަރުން ާމިކަމަށް ާހަމައެކަނި ާނަމަވެްސާ. ާނުބޭއްވި ާޖަލްސ  މަޖިލީހުގެ

ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓް ާގޮތެްއގެާކޮމިޓީތައް ާދަތިނުވ  ާފުރުޞަުތާމަތިާއަްށ ާއަޅުަގނޑު ާބޭްއވުަމށް ާޖަލްސ  ާކޮމިޓީތަކުގެ ން

ާ.އަރުވ ނަން

ާ

ާ.ާސުވ ލު.7

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ
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ނޑުާދަންނަވ ލުމަށްފަހުާެވސްާވ ހަކަާމިާއެހެންވީމ  ާމިދަނީާއަޅުގަ ިމާ.ާސުވ ލުާ.އަށ5ާްާއައިޓަމުާއެޖެންޑ ާމިހ ރު

ާ.އައިޓަުމގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް

ާ

ކަންކަން.8 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

8ާާައއިޓަމުާއެޖެންޑ  ާކަންކަންާހުށަހަޅ ާޭމޒުންާރައީްސގެާމަޖިީލހުގެ. ާިމއަދަކުާާވެސްާދަށުންާައއިޓަމުގެާާމި.

 .ނެތްާމަސައްކަތެއް

ާ

ާފްކުރަންޖެހޭާބިލ އިާޤަރ ރު..ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ9ު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިއަަދުކާާ.ޤަރ ރުާބިލ އިާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާމަޖިލީހަށްާ-9ާައއިޓަމުާއެޖެންޑ  ާވެސް ާދަށުން ާައއިޓަުމެގ މި

ާ.މަސައްކަތެއްާނެތް

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިންާ:

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙުކުރުންާކުށެއްާބިލެްއގެާާތަޢ ރަފުކުރެވިފައިވ ާކުރިންާާ-:ާއައިޓަމުާއެޖެންޑ  ާެވސްާާދަށުންާއައިޓަމުގެާމި.

ާ.ނެތްާމަސައްކަތެއް

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސްާބަހުާބެހޭާބަޖެޓ ާދަުޢލަތުގެާަވނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރައްވ 4233ާސް.ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހު;ންޑ ާައއިޓަމުާއެޖެާ-3.;

ާާ.ގެންިދއުންާކުރިއަށް
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ާ

ާ.މަސައްކަތްތައްާާހުރިާާ.ާނުނިމ32ާި

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނޑުާމަޑުޖައްސ ލުމަށްފަހުާާހިސ ބުންާމިާ;ާއައިޓަމުާއެޖެންޑ  ާނަންބަރުއެޖެންޑ ާގެންދ ނީާކުިރއަށްާއަޅުގަ ާ.32ާގެ

ާ.ާމަސައްކަތްތައްާހުރިާނުނިމި

ާ

ާ.ކަންކަންާާހުށަހަޅ ާާ.ާކޮމިޓީތަކުނ33ް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުާއަށ33ާްާއައިޓަމުާއެޖެންޑ ާޖައްސ ލުމަށްފަހުާފަހަށްާވެސްާއައިޓަމުާމިާ-33.3 އެއީާކޮމިޓީތަކުްނާ.ާދ ނީާއަުޅގަ

ާކަންކަން ާހުށަހަޅ  .ާ ާއައިޓަމު 33.3ާާއެޖެންޑ  ާއޮފީހުގެ ާބަޖެޓ4233ާާްއޮިޑޓަރާޖެނެރަލްގެ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ވަނަ

ާ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯޓް ާގޮުތގެ ާނިންމެވި ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާކޮމިޓީން ާކުރިައްށާމ ލިއްޔަތު ާއައިޓަމު ާމި ހުށަހެޅުން.

ާއޮޑިޓް ާސަބަބަކީ ާާގެންދަންޖެހޭ ާމަތ36ާިޤ ނޫނުގެ ާމ އްދ ެގާ)ހ(ގައިވ ގޮުތގެ ާއޮޑިޓަރާވަނަ ާއޮިޑޓަރާޖެނަރަލ އި ން

ާކޮމިޓީާ ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާބަޖެޓް ާއޮފީހުގެ ާއެބަާޖެނަރަލް ާފޮނުއްވަން ާކޮމިޓީްނާާއަށް ާމ ލިއްޔަތު އޮވޭ.

ާނި ާފިނޭންސަށ އިދިރ ސ ކުރަްއވ  ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާފ ސްކުރެއްވުމަށްފަހު ާމަޖިލީހުން ާގޮެތއް ްށާފިނޭންސަ، ންމަވ 

ާއޭަގިއާ ާނިންމަވ އިރު ާބަެޖޓް ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާބަޖެޓް ާމަޖިލީހުގެ ާބަޖެޓް ާދައުލަުތގެ ާއެ ފޮނުވުމުން

ާއޮ ާނިންމެން ާބަޖެޓް ާއެހިމަނުއްވަިއގެން ާއެހެންވީމ  ާމަތިާންނަނީ. ާމ ލިގޮުތގެ ާމިއަދު ނުޑމެން ާއަުޅގަ އްޔަުތާން

ާރިޕޯޓ  ާމިާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާމިކުރީ. ާއިސް ާައއިޓަމު ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމަންޖެހޭތީ ާގޮތެއް ާގޮތުްނ ާމިާބެހޭ އަދު

ާމިާރިޕޯޓ ގ52ާަ>3ކުުރމަށްފަހުާމިއަދުގެާާސްއައިޓަުމގެާދަށުންާބަހު ބެހޭާގޮތެއްާނިންުމމަށްާވޯޓަކަށްާދަންނަވ ެނާާއި

ާާވ ހަކަ ާމަޖިލީހަށްވެސް ާރިޕޯޓް ާިމ ާމިއަރުވަނީ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންަނވަން.

ާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއަލިފުށިާނައިބުާމުޤައްިރރުގެާކޮމިޓީގެާމ ލިއްޔަތުާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށްޓަކައި ާޢިއްޒަތްތެރި

ާނ ޝިޒް.ާމަދުމުޙައް

ާ

ާވ ހަކަެދއްެކުވން:ނ ޝިޒްާާމަދުމުޙައްާމެންބަރުާދ އިރ ގެާއަލިފުށި

ާ ާއޮީފހުގެ ާރަީއސް.ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލްގެ ާިޢއްޒަތްތެރި ާމ ލިއްޔަތ4233ާާުޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓް ާަލފ ކުރ  ާއަހަރަށް ވަނަ

ގުިޅގެންާާގެާބަޖެޓ ވަަނާއަހަރ4233ާުކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރަްއވ ާނިްނމެވިާގޮުތގެާރިޕޯޓް.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާ
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ާކޮމިީޓގެ ާބަހ66ާުާމ ލިއްޔަތު ާބައްދަލުވުމުަގއި ާނިންމަވ ފައިސްވަނަ ާާކުެރްއުވމަށްފަހު ާެއާއޮފީހުގެ ވަަނ4233ާާވަނީ

ާއްޔަުތާކޮމިޓީެގާސަބްާކޮމިީޓއާ ގޮތުންާމ ލިާހަވ ުލުކރެވުމަށް.ާމިާސ ކުރެްއުވމަށްާސަބްާކޮމިޓީައކ އަހަރުގެާބަޖެޓްާދިރ 

ާކޮމިޓީގެ ާއެ ާނިްނމުމަށްފަހު ާމަަސއްކަތް ާރިޯޕޓްާހަވ ލުކުރެވި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިއްޔަތު ާަބއްދަލުވުމަްށ77ާާވަނީ ވަނަ

އިާސަބްާކޮމިޓީގެާރިޕޯޓ ާމެުދާވުުމގަވަނަާަބއްދަލ82ާުއަިދާާ;7ވަަނ،77ާާހުށަހަޅުއްވ ފަ.ާއަދިާމ ިލއްޔަުތާކޮމިޓީގެާ

ާނިންމަވ ފައިސްބަހު ާާކުރެއްވުމަށްފަހު ާއޮފީހުގެ ާެއ ާފޮނުވ ފައިވ  ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ަނާވ4233ާަވަނީ

ާހަތް ާމިލިއަން ާނަވ ވީސް ާއެއީ ާބަޖެޓް ާކުރ  ާލަފ  ާހަތަުރާާއަހަރަށް ާސ ޅީސް ާފައްސަތޭކަ ާހަތްހ ސް ާނުވަދިހަ ލައްކަ

%ާ ާޭއގ42ާާެރުފިޔ  ާރުފިޔ އަށެެވ. ާބައްތިީރސް ާސ ދަހ ސް ާނުވަލަްއކަ ާމިލިއަން ާތޭވީސް ކުަޑކުރެްއވުަމށްފަހު

އޮިޑޓަރާާ-4ލަްއކަާރުފިޔ .ާާނ ޔަތް،ާހަތްއިިއާއެހެނިހެންާއ ާޮއޑިޓަރާޖެެނރަލަށްާލިބެންވ ާމުސ ރަާ-3ތަފްޞީލަކީާ

ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުންގެ ާއޮފީހުގެ ާާޖެނެރަލް ާއެހެނިހެން ާއިއ އި ާިމލ474855ާި.:3ނ ޔަތްތައް މުވައްޒަފުންާާ-5އަން.

އޮޑިޓަރާާ-6މިލިއަން.3.587266ާާކުރުމަށ އިާފަންނީާގޮތުންާމުވައްޒަފުންާފެންވަރުާމަތިކުރަންޖެހޭާޚަރަދުާތަމްރީނު

ާޚަރަދ ިއާ ާދަތުރުތަކުގެ ާކުރަންޖެހޭ ާމުަވއްޒަފުން ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާހިްނުގމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތް ޖެނެރަލްގެ

ާ ާޚަރަދު ާހިންގ  ާކުރުމަށް ާކަންކަން ާއެހެނިހެން ާާ::793:.3ކުރަންޖެހޭ ާއޮފީހުގެާާ-7މިލިއަން. ާޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ާފައި ާބޭނުންވ  ާޚަރަދުތަކަށް ާއިދ ރީ ާމިލިއަނ389ާް;3.95ސ  ާތޭވީސް ާޖުމްލަ ސ ދަހ ސްާާނުވަލައްކަާމިލިައން.

ާއެާ ާގޮތުން ާކުރުމުގެ ާހަރުދަނ  ާހިންގުން ާއޮފީހުގެ ާޮއޑިޓަރާޖެެނރަލް ާކޮމިޓީން ާމ ިލއްޔަތު ާއަދި ާރުފިޔ . ބައްތިރީސް

ާ ާދިރ 4232ާއޮފީހުގެ ާބަޖެޓް ާއަހަުރގެ ާހުށަހެޅިވަނަ ާމަޖިލީހަށް ާހިާސ ކުަރއްވ  ާމަޖިލީހުންާރިޕޯޓްގައި މަނުއްވ 

ވ ކަންާވެްސާާގޮުތގެާމަތީންާއެާއޮފީހުންާޢަމަލުކުރަްއވ ފައިާވ ާގޮތްާންޭޑޝަންތަކ އިާެއއްވ ާރިކޮމަފ ސްކުރަްއވ ފައިާ

ާ ާއޮފީހުގެ ާއެ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާއޮފީހުން ާލަފ ކުރާ 4233ާފ ހަގަކުރަން.ާނިންމުން.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާއަހަރަށް ވަނަ

ކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްފަހުާހުށަހަޅ ާޖުމްލަާބަޖެޓަކީާތޭވީސްާމިލިއަންާނުވަލައްކަާސ ދަހ ސްާާބަޖެޓްާމ ލިއްޔަތު

ާރުފިޔ  ާފެނިވަަޑއިގަންާބައްތިރީސް ާމަޖިލީހަށް ާބަޖެޓް ާމި ާވީމ ، ާނިންމަވައިދެްއވުމަށްއެވެ. ާގޮތަކަށް އެދެން.ާާަނވ 

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.

ާ

ާާެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާމިޝުކުރިއް ާމިހ ރު ާައޅުަގނޑު ާަނއިބު. ާމުަޤއްރިރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ ސަބަހުާޔ  ާހުޅުމީދޫ ާހުޅުވ ލަނީ. ާމި އިރ ެގާށް

ނޑުާއެންމެާފުރަތަމަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިިިލިާ ލިއްޔަުތާމ ާފުރުޞަތުާއަރުވ ަނން.ާމިާބަޖެޓުާޔ ސްާލަބީބަށްާއަުޅގަ

ާޝ ޢިއުާ ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާހުށަހެޅިފައިކުރުަމށް ާއިޞްލ ެޙއް ާއެއްެވސް ާފޮނުވުމަށްފަހު ާވ ހަކަާާމެންބަރުންނަށް ާނުވ 

ާއެހެންވީމ  ާދަންނަވަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާާ،ވެސް ާފުރުޞަތު ާމި ާމިހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަާމި ާއެންމެ ހުޅުވ ލީ.

ާ.ޔ ްސާލަބީބަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލިއަޅުަގނޑުާހުޅުމީދޫާދ އި



 6 

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބު

ާ ާއޮފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލް ާރަީއސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ ލިއްޔަތ4233ާާުޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓް ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ވަނަ

ާނިްނމެވި ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާރިޕޯޓ ގޮާކޮމިޓީން ނޑުާތުގެ ާއަޅުގަ ާގޮުތން ާާބެހޭ ާދެތިން ާފ ހަގަކޮށްލަްނާެވސް ޕޮއިންޓެއް

ާބަލ ފައި.ާދެންމެާ ާވަރަްށާބޮޑަށް ާގެންދިަޔއީ ާކުރިއަށް ާމަސައްަކތް ާމި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ނޑުމެން ބޭނުންވޭ.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާސަބްާކޮމިޓީ ާކުރިން.ާއެާއިގެްނާބަޖެޓްާދިރ ސ އެްއާނަގަާާނ އިބުާމުޤައްރިރުާވެސްާވިދ ުޅވިާފަދައިންާއަުޅގަ

ާފޮނުވ  ާާފައިބޭފުޅުން ާކޮމިޓ9ާީ.;4ވަނީ ާމ ލިއްޔަތު ާބަޖެޓް ާބަޖެެޓްއ. ާރުފިޔ ގެ ާަބއެްއާާމިލިއަން ާފޮނުވުމ ެއކީ އަށް

ާއޮޑިޓަރާޖެނަރަލް ާޖެހެނީ ާހުށަހަޅަން ާގޮތުްނާބަޖެޓް ާބުނ  ާޤ ނޫނުަގއި ާއުފެދުނު.ާއޮޑިޓް ާސުވ ލު ކަމަށް.ާާބޭފުޅުންގެ

ާ ާެޖނަރަލަކު ާއޮޑިޓަރ ާބަޖެްޓާާނެތުމުގެާަވގުތަކުާާމިއެހެންނަމަވެސް ާނިންމީ ާކޮމިޓީން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސަބަބުން

ާކުރިއަ ާމަަސއްަކތް ާއޮފީހުގެ ާމަސައްކަތްބަލައިގަނެ ާގޮަތކަްށ ާގެެނވޭނެ ނޑުމެށް ާއަުޅގަ ާެއގޮތުްނ ާފޮނުވިާކުރުމަށް. ން

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުާރުމަށްފަހުދިރ ސ ކުބަޖެޓްާބަލ ،ާ ާބެލީާމިާާމެންާޮއޑިޓްާއޮފީހުގެާބޭފުޅުންނ ާބައްދަލުކުރިން.ާއަުޅގަ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާވެފައި ާަދނިޑވަޅަކަްށ ާހީނަރުވެފައިވ  ާއިޤްތިޞ ދު ާވެސް ާދުނިޔޭގެ ާއަދި ާރ އްޭޖގެ ދުވަސްވަަރކީ

ާވެްސާ ާވީހ  ާބަޖެޓު ާެވސް ާދ އިރ އަކުން ާހުރިހ  ާެވސް ާމުއައްސަސ ަތކުގެ ާިމނިވަން ާއަދި ާވެސް ސަރުކ ރުގެ

ާގޮތް ާކުެރވޭނެ ާކަންތައްތައް ާކުރަންޖެހޭ ާކުޑަކޮްށގެން ާއެގޮތުން ާކުރުމަށް. ާބަޖެޓެްއ9ާާ.;4ތަެކއް ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާއެ ާއެދުނިން ާއަިރހުން ާއެބޭފުޅުން ާކުޑަކުެރއްވުމަށް.ާެއާާއަޅުަގނޑުމެން ާބޮޑަަކށް ާއެންމެ ާކުޑަކުެރއްވޭނެ ބޭފުޅުންނަށް

ާތައްޔ ރުކުރަްއވ ފައި ާބަޖެޓު ާއެާބޭފުޅުން ާާވަނީ ާއަހަރ4233ާުބޭފުޅުން ާާވަނަ ާޕްރޮގްރ މުކުރިއަށް ތަކަށްާެގންދަންވ 

ާއަޅުަގނުޑާ ާއެހެންކަމުން ާބަޖެޓެއް. ާބޭނުންވ  ާގެންދިއުމަށްަޓކައި ާކުރިއަށް ާޕްރޮގްރ މްތައް ާއެ ބައްލަވ ފައި

ާއެ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިާފ ހަގަކޮށްލަން ާވެސް ާއެާާބޭފުޅުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެޮގތުން ާކަން. ާބަޖެޓެއް ާްޕރޮގްރ މް ވަނީ

ާދެންނެވީ ާއެާއެާބޭފުޅުންނަށް ާދެއްވ ށޭ. ާުކޑަކޮްށ ާމިނެއް ާކުޑަ ާެއންމެ ާކުޑަކުރެްއވުނު ބޭފުޅުންާާޭބފުޅުންނަށް

ނޑުެމްނާ ާއަުޅގަ ާއޭގައި ާއެހެންނަމަވެްސ ާުކޑަޮކށްދެއްވ ފަިއވޭ. ާވަރެއް ާކޮންމެވެސް ާމަތިން ާއެދުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ބޭފުޅުންާފ ހަގަކުރެްއވި.ާޭއގެތެޭރަގިއާާތައްާއެބޭނުންވިާވަރަށްާކުޑަާެއއްާނުކުރެވުނު.ާޭއގައިާދިމ ވިާަބއެްއާކަންތައް

ާމިނިސްޓްރީާ ާެވްސާފިނޭންސް ާފައިސ  ާޕެންޝަން ާމުަވއްޒަުފންގެ ާހުރިހ  ާެއާއޮފީހުަގއި ާދަށުން ާޤ ނޫނުގެ ޕެންޝަން

ާއަންަގވ ފައި ާދޭންޖެހޭނެާއިން ާބަޖެޓުން ާއޮފީހެއްގެ ާއެ ާބަެއްއާާވަނީ ާނެތް ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާއެހެންކަމުން ކަމަށް.

ާދެްނާމި ާނުކުރެވުނު. ާއެއް ާކުޑަ ާއެވަރަކަށް ާއެހެންކަމުން ާހިމެނިފައި. ާވަނީ ާވެސް ާއެބައި ާބަޖެޓުގައި އަހަރު

ާޚަރަދުކުރެވިފައި ާވަރަކަށް ާކިހ  ާބަޖެޓުން ާައހަރު ާމިދިޔަ ާބެލީ ާބެލިއިރުާާއަޅުަގނޑުމެން ާނިޔަލަށް ާމަހުގެ ާޖޫން ވޭތޯ.

ާ ާފ ހަަގކުރެުވނު ާރުފިާާ;އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޚަރަުދކުރެވުނީ.ާއެެހންވީމ ،ާމިލިއަން ާގ ތްަގނޑަކަށް މަސްދުވަުހެގ8ާާޔ 

،ާ;3،ާ:3އިރުާައޅުަގނުޑމެންާބެލީާއަހަރެއްާނިމޭއިރުާގ ތްަގނޑަކަްށާާމިިލއަންާރުފިޔ ާޚަރަދުކުރެވުނުާ;ތެރޭގައިާ
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ާޚަރަދ42ާު ާކަމަށް ާރުފިޔ  ާއެާާމިިލއަން ނޑުމެންާވ ނީ. ާައޅުގަ ާދިރ ސ ކޮށްފައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެާާގޮތުން ާބެލީ ާއެ

ވުރެާވެސްާކުޑަކުރެވޭތޯ.ާބަލ ފައިާއަުޅަގނޑުމެންާކޮމިޓީގެާހުރިހާ ާބޭފުޅުންާފަހުންާރިވައިޒްކޮށްަފއިާފޮނުވިާއަދަދަށް

މިލިއަންާރުފިޔ ާއަށްާބަޖެޓުާކުޑަކުރުމަށް.ާާ;.45ބޭފުޅުންާއެއްބަސްވީާދެންމެާނައިބުާމުޤައްރިރުާވިދ ޅުވިާފަދައިންާ

ނަމަވެސްާއެާއޮފީހުެގާހުރިހ ާއެންމެންާމަސައްކަތްކޮށްގެންާވީހ ާވެސްާުކޑަާބަޖެޓެއްާއެެހންާއެގޮތުންާައޅުަގނޑުމެން

ާހިމަނ ފައިމަސައްކަތް ާބަޖެެޓއް ާމުަވއްޒަފުްނާާކުެރޭވވަރުގެ ާއޮފީހުގެ ާެއ ާމަސަްއކަުތގައި ާމި ާމިކަމަްށޓަކައި ވ ނީ.

ނޑުާއެ ންާވެސްާބޭފުޅުާނަށްާވެސްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާއެބޭުފޅުންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެއްވިާެއްއބ ރުލުމަށްާއަޅުގަ

ނޑިވަެޅއްކަން.ާއެހެންކަމުންާއެާބޭފުޅުންާވެސްާއެްއވެްސާޤަބޫލުކުރައްވ ާމިއީާއިޤު ތިޞ ީދާދަތިކަމެއްާދިމ ވެފައިވ ާދަ

ާކުޑަކޮށްފައިާ ާވެސް ާވީހ  ާހަމަ ާނުޖަހައި ާއެއް ާފައިސ  ާިއތުރު ާބަޖެޓުގެ ާބަޖެޓެއް، ާއަުޅގަާއިތުރު ާވެސް ނުޑާވ ކަން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާކަމަކީ ާމި ާއޮމ ންކޮށް.ާއެހެންކަމުން ާއަމ ން ާވަރަށް ާދިަޔއީ ާަމސައްކަތް ާކޮމިޓީަގއި ފ ހަގަކުރަން.ާމި

ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެްސ ާބަޖެޓެްއކަން ާފ ސްޮކށްފައިވ  ާބަޖެޓެްއ، ާުކރެވިފަިއވ  ާއެއްބަްސެވގެން ަވގުުތާާއެންމެން

ާކޮ ާމި ާއެހެންކަމުން ާބޭނުންވޭ. ާބޭފުޅުްނާފ ހަގަކޮށްލަން ާކޮމިޓީގެ ާބޭފުޅުންނ އި، ާހިމެނުނު ާކޮމިޓީގެ ާސަބް މިޓީގެ،

ާުޝކުރުާކުރެްއވި ާއަުޅަގނޑު ާކޮމިޓީާމަަސއްކަތަށް ާބަޖެޓު ާމި ާމިއަދު ާމަޖިލީހުން ނުޑާއެދެީނާމި ާއަުޅގަ ދަންނަވަން.

 ގޮތަށްާފ ްސކޮށްދިނުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާވ ާރިޕޯޓުގައި

 

 ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ 

ގޮތުންާއަޅުަގނުޑާާބެހޭާަޓރާޖެނެރަލްގެާއޮފީހުެގާބަޖެޓ .ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ެދ،ާޮއޑިالسالم عليكن

ނޑުމެންާވަރަށް ނޑުމެންާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާާދަންނަވ ނީާކޮންމެާއަހަރަކުާެވސްާއަުޅގަ އޮފީހަށްާޮބޑުާބަޖެޓެއްާއަުޅގަ

ާެއާ ާތަނުަގއި ާފ އިތުވެދިޔަ ާއަދި ާމުއައްސަސ އަކަްށވ ތީވެ. ާމުހިއްމު ާމިފަދަ ާދައުލަތުގެ ާއެއީ ާގެންދަން. ދޫކުރަމުން

ާއެހ  ާއަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންާދެމުްނާާބޮޑުާބަޖެޓެއްާއެާބޭފުޅުންާނެރެފައިާހުރިާރިޕޯޓުތަކަށްާވެސްާބެލުމަށްފަހުަގއި

ާހިތ  ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮފީހަކުންނެއްާާމަމިގެންދަނީ. ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާރިޕޯެޓއް ާއެއްވެސް ާއައިސް ާމިހ ރަކަށް އަކީ

ާނު ާނެތުމުންގެންނެރެމުންނެއް ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާއެެވދ ނެ ާވެސްާާދޭ. ާބަޖެޓަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާވެސް. ކަމަށް

ާބޮ ާފުދޭވަރެއްެގ ާތަމްރީނުކުރުމަށް ާބަލ އިުރގަިއ ާކަންަތްއތަކަށް ާގިނަ ާއެބަާއަޅުަގނޑުމެން ާއަަދދެއް ާމިާޑު ހ ުރާއޮތް

ާއެ ާއަދި ާއެާވެސް. ާވެސް ާކުރުމަށް ާދަތުރުފަތުރު ާބަލައިބޭފުޅުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާމ ލިއްޔަތުާބައޮތް. ލަންޖެހޭނެ

ާއޮީފސް ާއޮޑިޓް ާތަނަކަށް ާއޮންނަ ާދަށުަގއި ާބެލުމުގެ ާއެވެގެާކޮމިޓީގެ ާކިހ ވަރަކަށްތޯ ާދ އިރުަގއި ބޭފުޅުްނާާން

ކަންތައްތައްާބަލަމުންާގެންދަނީ.ާާމިާއްކަތްާހިންގަމުންދ ާބ ރުމިނ ާބޭފުޅުންގެާމަސަާޓަކަިއ،ާނޫނީާއެބުދ ރީކުރުމަށްޖަވ 

ާރައްޔި ާމި ާމަސްއޫމިވެސް ާމަިޖލީހުގެ ާލިއްޔަތުތުންގެ ާކަންތައްތައްަތކުގެ ާހިމެނޭ ާމ ލިްއޔަތުާާަކމަށްާެތރޭގައި ވ ތީވެ،

ާާކޮމިޓީ ާއިން ާޖެހިވެސް ާހަރުދަނ ކުރަން ާމިކަން ާދައުލަުތެގާާވ ާފައިއިތުރަށް ާެއއީ ާޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދައްކަމުންދ ާމިހ ރު ާވ ހަކަތައް ާތަފ ތު ާވަރަށް ާއ އި ާވ ހަކަ ާކަރަޕްޝަނުގެ ވަގުެތއްަގިއާާގިނަ
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ާކައޮޑިޓަރާޖެނެރަލަ ާކަންބޮުޑވ ންޖެހޭ ާެއީއާއަޅުަގނޑުމެން ާވެގެންދ އިރު ާދުވަހެއް ާއެަތއް ާނެތި މެއް.ާއެހެންކަމުންާކު

ާނަމަށް ާެއއް ާޮގވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާއަށް ާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާފޮާމިއަދުގެ ާނަން ާގިނަ ާއޮޑިޓަރާވުރެ ާމި ނުވަިއގެން

ާޢައްޔަންޖެނެރަލަ ާޮބުޑާކު ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޯދައިދޭށޭ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަގެއް ކުެރވޭނެ

ާބަޖެެޓއްާ ާބޮޑު ާނޫންާޚަރަދުކޮށްގެން ާމިލްކިއްޔ ތު ާދައުލަުތގެ ާނުވަތަ ާރަްއޔިތުން ާދިނުމަކުން ނަމަާާއެތަނަށް

ާ ާކަްނތައްތައް ާބޭނުންވ  ާމިހ ހ އަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާނުޭދ. ނޑުމެްނާާސިލުެވގެނެއް ާއަުޅގަ ާބަޖެޓެއް ބޮޑު

ާއެ ާާދޭއިރުަގއި ާއަހަރެއްެގ ާއެބަ. ާފެންނަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނަީތޖ  ާތަންާތަނުގެ ާކިތައް މައްޗަށް

ާމިާ ާައޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާއޮޑިޓުކުެރވެމުންދޭތޯ. ާހުރިހ ތަނެއް ާހުރި ނަޑއެޅިަފއި ާކަ ާއޮިޑުޓކުރަން ާދޭތޯ. ާއޮޑިޓުކުެރިވގެން

ާމި ާދަްއކަން ާއޮީފހަށްާވ ހަކަ ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިޓަރ ާމަސްއޫާޖެހެނީ ާމުހިއްމު ާޖެނެރަލް ލިްއޔަތްތަްއާއޮޑިޓަރ

ާޤ ނޫނުގަާ ާވަނީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއި ާމިހ ރު ނޑައަޅ ފައި. ާާޭއގެތެރޭަގއިކަ ާއެންމެ ާތަނެްއާާއެއްާއްސ ހިސަރުކ ުރގެ ވ 

ާއެާ ާއެހެންވީމ ، ާއޮންނ ނެ. ާލިޔެފައި ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާމިހ ރު ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެއީ ާއެބަޖެހޭ. ާއޮިޑޓުކުރަން ާވެސް

ާބޭނުން ާބަޖެޓު ާދިނީމަ ާމިންވަރަކަށްތޯ.ާބަޖެޓު ާިކހ  ާކުރެިވގެންދަނީ ާކޮންގޮތަކަށްތޯ.ާއ ެދ،ާމިދިޔަކަންތައްތައް ާކުރަނީ

ާދ އި ާހުޅުމީދޫ ާސަބަބު ާިދޔަ ާުކޑަެވގެން ާބަޖެޓު ާއިލިއަހަރުގެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ވިދ ުޅވެއްެޖ.ާާލަބީބުާޔ ސްރ ެގ

ާކުަޑވެގެން ާބަޖެޓު ާމިާއ ދެ، ާތެރޭަގއި ާސަބަބުތަކުގެ ާޖެނެރަލަދިަޔ ާއޮޑިޓަރ ާއަހަރުގެ ާވަރަށްދިޔަ ާނެތި ިގަނާާކު

ާވެގެންދުވަސްތަ ާނޫންާެކއް ާއެމަނިކުފ ނަށް ާއޭރުާދިޔަ. ާޖެނެރަލަނަމަ ާއޮޑިޓަރ ާހުންނަ ާޚަރަދެއްާގައި ާބޮޑު ކަށް

ނުޑާާލަިދޔަ.ާއެހެންވީމ ،ާޖުމްާކުަޑވެގެންހިނގަމުންދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޚަރަދުާވެސްާމީގެތެެރއިންާ ގޮތެްއގައިާއަުޅގަ

ނޑަށްާވެސްާާކުރުމަށްދަންނަވ ނީާމިާބަޖެޓުާފ ސް އިންާާގޮތަށް.ާދެންާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާފެނެއޭާމިހ ރުާމިއޮތްއަޅުގަ

ާ ާފޮނުވީ ާއޮފީހުން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާމި ާފުރަތަމަ ާބަޖެޓު ާާމިލިއަނަށްާ;4މި ާީވނަމަވެސް މިލިއަނަްށ45ާާކަމުަގއި

ާ ާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުަގއި ާސަބަބުަތކަށް ާހުެރގެން.ާއެ ާސަބަުބތަކެއް ާކުޑަކުރަންޖެހުނީ ާބަޖެުޓާމިލިއަނ45ާަމީތި ާމި ށް

ާއެ ާމީގެކުާކުޑަކޮށްަފއި ާހަމަޖެހިގެންދ ނެ. ާއެކަން ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންީވމ ، ާހުންނެވިާއޮތީ. ރިން

ާޖެނެރަލަ ާކުެރްއވިާއޮޑިޓަރ ާކ ންދިނުމ ާކު ާބޭފުޅުންނަށް ާިތއްެބިވ ާއެތ ނގައި ާވެސްާާކަމަކީ ާކަންތައްތައް މި

ާކުރަްއވަ ާއަމިްއލަ ާގެންދިޔައީ ާވެްސާމަސްލަހަމުން ާއެބައި ާބޭފުޅުންނަށް ާތިއްބެވި ާމިހ ރު ާެއހެންވީމ ، ާއޮވެގެން. ތެއް

ާތ ކުންތ ުކާނުޖެހޭ ާަވރަށްގިނަ ާކަހަލަ ާއެެހންވީމ ،ާމިދެންނެވި ާހިމަނ ފައި. ާމީގައި ާކުރަންާނެތް ކަހަލަާާނުޖެހޭަކހަލަ

ާއޮާވަރަށް ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލް ާއޮޑިޓަރ ާމިހ ރުގެ ާޚަރަދުަތއް ާބޭކ ރު ާގިނަ ާއެހެންވީމ ،ތީ ެވްސާާއުނިކުަރްއވ ފައި.

ާފަހަރަށް ާކުރީ ާކުޑަެވގެންާބަޖެޓު ާެއކަހަަލާާވުރެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށް ާމިކަން ާއަދި ދިޔަ.

ނޑުާމިހ ރުާދަންނަވ ނީާމިހ ރުާއެތަންާހިންގަންާތިބިާާގިނަާކަންތައްތަެކއްާެފނިގެންާވަރަށް ދިޔަ.ާއެހެްނވީމ ،ާައުޅގަ

ނޑުާދަންަނވ ލަންާބޭނުންމީހުން ވަނީ،ާސަުރކ ރުގެާހުރިހ ާމުއައްސަސ ަތކެްއާބަރ ބަރަށްާއޮޑިޓުކުެރވޭޭނާާނަށްާއަޅުގަ

ާމެންބަރެއްެގާ ާތަމްސީލުކުރ  ާރައްޔިތުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އިންތިޒ މުތަެކއް
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ނޑުާެއދިާގޮވ ލ ާކަމެޭކ. ނޑުމެންާމިހ ާހައިސިއްޔަތުންާއަުޅގަ ވަންޏ ާާކަމަށްާބޮޑުާބަޖެޓެއްާދީގެންާކަންާކުރ ާއަުޅގަ

ާބަޖެޓުާމިހ ރުާމިއޮތް ާދ ންޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމި ާފެނިގެން ނޑުމެންަނށް ާއަޅުގަ ގޮތަށްާފ ސްކުރުމަީކާާމީގެާނަތީޖ 

ނޑުާއެދޭ ނޑުާއެދޭާޮއޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާބަޖެޓުާފ ސްާވ ތީެވ،ާއ ެދ،ާމިާކަަމކަށްާާއެއީާއަުޅގަ ކުރުމަކީާއަުޅގަ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދަންނަވަން. ާވެްސ ާވ ހަކަ ާވޯޓުދޭނެ ާމިއަށް ާއަޅުަގނޑު ާގޮތަށް ާމިއޮތް ާމިހ ރު ާއަދި ާވ ތީވެ ކަމަކަށް

ާފުރުޞަތުާނިންމ ލީ.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދިވަަޑިއގެންފަިއާ ާފުރުޞަތަށް ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއެްއވެސް ާއިތުރު ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނެތުމ އިާއެކުާމިހިސ ބުންާމިާބަޖެޓުގެާބަހުސްާނިމުނީ.ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާބަޖެޓުގެާބަހުސްާނިމުނީ.ާދެންާ

ާަގއި.52ާ>35ވޯޓަށްާދެންނެވުންާއޮންނ ނީާ

ާ

ާބްތިދ ޢީާބަހުސް..ާއި;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާައއިޓަމްާ ާއެެޖންޑ  ާމިދަނީ ާމިހ ރު 33.3ާާއަޅުަގނޑު ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާގޮަތށް ާދަންނަވ ލި ާކުރިން ާ;ނިމުމ ިއާއެކު

ާ ާބަހުސް. ާއިބްިތދ ޢީ ާމިދަނީ. ާއެނބުރި 4233ާާކަށް ާއަހަރަށް ާބަޖެޓ ވަނަ ާދައުލަުތގެ ާބަހުްސާާލަފ ކުރަްއވ  ބެހޭ

ާކު ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުޅުދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންިދއުން. ޢިއްޒަތްެތިރާރިއަށް

ނުޑާމަދުާޢީމެންބަރުާއަޙް ސ ާއަށް.ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާެފއްެޓވުމުގެާކުރިންާއަުޅގަ

ާީލޑަރު ާޕ ޓީތަކުގެ ާސަމ ލުކަމަށް ާދަންނަވ ލަމެންބަރުންގެ ާސަމ ލުކަމަށް ާވިޕުްނގެ ާކޮމިީޓާންނ އި ާބަޖެޓު ާމިހ ރު ްނ

ާކޮމިޓީގަިއ52ާ>; ާބޭފުޅުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ާިތއްބެވި ާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެން ާއަށް ާޖަލްސ  ާދަނީ. ާހިނގަމުްނ ާފެށިގެން ަގއި

ާހަމަޖައްސަވަިއދެއް ާކޯރަމް ާހަމަކުރައްަވިއގެން ާމެންބަރުން ާގޮތަްށ ާވ ަހަކާބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވޭ ާއެދޭ ވުމަށް

ާ ާދ އިރ ގެ ާކެނދިކުުޅދޫ ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަވެއްޖެ. ާމިހ ރު ާކޯރަމް ާއ ދެ، ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެިރާދަންނަވަން.

ާސ ާއަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމަދުާޢީމެންބަރުާއަޙް

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާސ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުމަދުާޢީކެނދިކުޅު

ާދެްއވިާާވަނަާއަހަރަށްާަލފ ކުރ ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅުއްވައ4233ާިިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާއަހަރުތަކާ ާކަމަށްޓަކައިާސަުރކ ރަށްާޝުުކރުާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާަޤބޫލުކުރ ާގޮތުަގއިާމިއަހަރުގެާަބޖެޓަކީާމިދިޔަ
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ާތަފ  ާވަރަވަރަށް ާއަކީ ާއެވ ހަކަ ާބަޖެޓެއް. ާތު ާއެއްށް ާވ ހަކަ ާއަންނަ ާދެކެވެމުން ާމިހ ރު ޕްޮރގުރ ުމާާ.ޢ އްމުކޮްށ

ާރައްޔިތުްނެގާ ާސަރުކ ރުން ާވެސް ާދުވަހަކު ާމިއިން ާބަޖެޓަކީ ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނުޑ ާވ ހަކަ. ބަޖެޓެއްގެ

ާބަޖެޓުތަކ  ާހުށަހެޅި ާއޮާމަޖިލީހަށް ާކުރެވިފައި ާމަސައްކަތް ާހޯދަން ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާބަޖެޓެއް.ާއ މްދަނީާޚިލ ފަށް ތް

ާއ މްދަ ާގޮެތްއގައި ާކޮަބިއކަމ އި،ާދެމެހެއްޓެިނވި ާވަޞީލަތްތަކަކީ ާވަސީހޯދޭނެ ާތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ ާހޯދަން ލަތްތަކަީކާނީ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ާއަުޅގަ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާއެބަހުރި. ާދެނެގަނެވިފައި ާރަނގަޅަްށ ާވަރަށް ކޮބައިކަން

ށްޓަކައިާވަިކާދިމ ލަކަށް،ާވަިކާރަށަކަށް،ާވަކިާެއއްެޗްއާބަޖެޓަކީާމިއީާިސޔ ސީާަމގުސަދަކަާމިާާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުން

ނަޑއެޅިފަިއާއޮތްާބަޖެޓެއްާނޫންކަންާއަުޅގަ ނޑަެއިޅާނުޑާފ ހަގަކުރަން.ާތަަރއްީޤގެާޕްހ ސިލުކޮށްދޭންާކަ ލޭންތަކެްއާކަ

ާޚަރަދުުކރަ ާޕްރޮގުރ މްތަކަށް ާއެ ާަކނަޑއެޅި ާޕްރޮގުރ މުތަކަކީާޕްރޮގުރ މްތަކެއް ާހުރި ނަޑއެޅިފަިއ ާކަ ާފައިސ  ން

ާފުރިހަމަ ާމިހ  ާހިތ މަކުރަން ާައޅުަގނުޑ ާަބޖެޓެއް. ާހުރި ާބަޔ ންކުެރވިފައި ާސ ފުކޮްށ ާވަރަްށ އަްށާާކޮބައިކަްނ

ާކ ޓޫުނާ ާކުޑަކޮށް ާޒިންމ ދ ރު ާވަރަށް ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަްތތެރި ާަބއެއް ާަމސައްކަތަކަށް ާއޮތް ާކޮށްފައި ސަރުކ ރުން

ާބަޖެުޓެގާކޮމި ާވ ހަކަދައްކ  ާނެތި ާބަލ ލުމެއް ާބަޖެޓަށް ާަވރަކަށް ާއެއްެވސް ާމަޖިލީހުގައި ާހަދައިގެން ާބަޖެޓު ާމި ކަކަށް

ާކަ ާހަނދ ންކުރަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްކުރ ތީ. ާއިދިކޮުޅާއަުގވަްއޓ ލަން މަކީ

ާޕ ޓީއަކަްށވި ާމަުގސަަދކަށްާކަުމގައިާާސިޔ ސީ ާޕ ޓީެއއްގެ ާވެރިކަމަށްާާވިޔަސް ާޤަބޫލުކުރަނީ ާއަޅުަގނުޑ ާކަމަށް ވ ނެ

ާހުށަހެޅުނީމާ  ާމިތަނަށް ާބަެޖޓު ާދައުލަތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަސައްކަތްކުރުން. ާއަންނަން ާދުވަހަކުން ާެއއް ކޮންމެވެސް

ާފުރިހަމަާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޒިންމ  ާބަޖެޓ ހިތަށްާއެރިާއަށްާނުއުފުލ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާގޮތަކަށް ާކަންތައްކޮށްާދޭާހ  ތެރޭ

ާއިޤު ނޑުާޤައުމުގެ ާއަުޅގަ ާެވސް ާޕ ީޓއަކަށް ާިސޔ ސީ ާއިދިކޮޅު ާއެީއކީ ާަވއްޓ ލުމަކީ ާތެެރއަށް ާއަނަދަވޅެއްގެ ތިޞ ދު

ާެއއްގޮ ާގޮތުަގއި ާބުއްދިވެާޤަބޫލުކުރ  ާޒިންމ ދ ރު ާވެސް ާމިއަދުާާރިަތަކށް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެހެންވެއްެޖ ާނޫން. ކަމެއް

ާގެަގނޑުމެއަޅު ާމި ާތަހައްމަލުކުރަމުން ާމި ާން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމައްސަލަ ާންދ  ާމައްަސަލާމި ާމިުއޅޭ ކުރިމަތިވެގެން

ާެއީއާ ާކަމީ ާކުރިމަތިވ ނެ ާބަޔަަކށް ާއަންނަ ާވެރިކަމަށް ާެދން ާވޭންދެނިވިކޮށް ާމ  ާބޮޑަށް ާމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުެރއް

ާ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫން. ާކަމެްއ ާއޮތް ާވެސް ާމީެގކުރީަގިއާސުވ ލެއް ާމިއުޅެނީ ާދިމ ވެގެން ާމިހެން ާމިކަން މިއަދު

ާަވިކާ ާސަބަބުން. ާނެތުމުގެ ާމިކަންކުރެވިަފއި ާޒިންމ ދ ރުކޮށް ާއެންމެ ާމިކަންކުރަންީވ ާބޭފުޅުްނ ާިތއްބެިވ ވެރިކަމުަގއި

ވަަރކަްށާާވެސްދިމ ކޮށްާއެއްާާނަާައހަރުގެާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބ ވަާ:422ޚ އްޞަކޮށްާައޅުަގނޑުާފ ހަގަޮކށްލަންާބޭނުންާ

ާތެޭރަގިއާ ާސިޔ ީސާވިސްނުމެްއގެ ާމަގުސަދުތަެކއްގެ ާގޮަތކަށްާސިޔ ސީ ާފަދަ ާމަގުފަހިވ ނެ ާއިންތިޚ ބަށް ާނެތި ބެލުމެއް

ާއ  ާލިބޭ ާަދއުލަތަށް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާމަޝްރޫޢުތަެކްއ ާގިނަ ާވަސީވަރަށް ާހުރި ާަޤުއމުގައި ާއ އި ލަތަކަްށާމްދަނީ

ާހުރުމުގެާބެލުމެއް ާފެށިފައި ާާނެތި ާމިދިޔަ ާކަމަކ4ާާީސަބަބުން ާކުރަންޖެހުނު ާައޅުަގނޑުެމން ާވެރިކަމުގައި ާމި އަހަރު

ާޖެހުން.ާ ާފައިސ ދައްކަން ާބިލުތަކަކަށް ާފ ހަގަކުެރއްވިހެން ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިތަނުގެ ާތަކުރ ރުކޮށް ހަމަ

ާކެނދިކުޅު ާދ އިރ ، ާތަމްސީލުުކރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާފ ހަގަޮކށްލަން ާމިގޮތުން ާއަހަރުތަކެްއާއަޅުަގނޑު ާފަށ ފައި ާގައި ދޫ
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އަހަރުވެފައިާހުރިާމަޝްރޫޢު.ާބިންގ ާއަޅ ފަިއ6ާާައހަރު،8ާާއަހަރު،9ާާވެފައިހުރިާމަޝްރޫޢުތައްާއޭގެެތރޭގައިާހުރިާ

ާއެއްާާދެބައި ާަދއްކަންޖެހުނުާާކުޅަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ާހުރި ާެއއްަބއިާނިމިފައި ާރޭނިަފއި.ާދެބަިއކުޅަ ބައި

ާފައިސ  ާމިދިޔަ ާއަދަދު 4ާާގެ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާތެރޭގައި ާރުފިޔ 2ާ:،98ާައހަރު ާމިލިއަން ާއަރަިއގެްނާާވަރަކަްށ އަށް

ާމި ާދަންނަަވން ާައޅުަގނޑު ާވ ަހކަާދިޔަކަން. ާއުސޫލުްނާާއުޅޭ ާމިދެންނެވި ާވެްސ ާއެްއގޮތަކަށް ނޑުމެން ާައުޅގަ ައކީ

ާތަާކަންތައްތައް ާމ ލީ ާނެތް ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާނުވ ޭނ ާިސޔ ީސާ، ކަމެއްާނަވަސްކޮްށގެން ާވަކި ައޅުަގނޑުމެން

ާކުރަން ާެއކަން ާެއގޮތަށް ާބޭނުންޮކށް ާގޮުތަގއި ާހަތިޔ ރެއްެގ ާިސޔ ސީ ާިމާާވެއްޖެާމަގުސަދަކަށްޓަަކއި ާވަންޏ  ކަމަށް

ާއިޤު ާދިމ ވެފައިޤައުމުގެ ާމިއަދު ާމިއަށްވުރެާތިޞ ދަށް ާގޮތްާނުަވތަ ާދެރަާމިއޮތް ާއެކަީށގެންާާމ  ާދިމ ވުމަކީ ވ ާގޮތްަތއް

ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުްނގެ ާމި ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީކަމެއް. ާނޑުެމން

ާ ާހުރި ާބަޖެޓުގައި ާއަދަހަމައެކަނި ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭީނާހިސ ބު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫން. ާވ ހަކަެދއްކުމެއް ދުތަކުގެ

ާރައީސްާ ާލިބޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ާއ މްދަނީ ާވަސީާދައުަލތަށް ނޑުމެްނާނެ ާއަުޅގަ ާމެދުވެރިކޮށް ާމަޖިލީސް ާމި ލަތްތަކެއް

ާޚަރަދުކުރ ާ ާހަމައެކަނި ާހަމައެަކނި، ާއަޅުަގނޑުމެން ާގ އިމުކުރުަވން. ާފޯރުކޮށްދީގެން ާއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ާައދަ ާބަޖެުޓގެ ާއިތުރުކޮށް ާއަދަދުތައް ާބަޖެޓަށް ާހުށަހެޅޭއިރަށް ާމިތަނަށް ާބަޖެޓު ާދަްއކ  ާެއީއާވ ހަކަ ާއިތުރުކުރުމަކީ ދު

ާގޮތް ާކުރަންވީ ާކަންތައް ާމިތަނުގައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަމަކަްށާާހަމައެކަނި

ާއަ ާވޭތުވެިދޔަ ާމި ާމަޖިލީސް ާރައްޔިތުްނގެ ާިމ ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާނުދެކެން. ހަރުތަުކަގިއާއަޅުަގނެޑއް

ާމިއަދ  ާބެއްލެވިާޚ އްޞަކޮށް ާމިާހިސ ބަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާިވޔަސް ާއިހުމ ލުވެފަިއ.ާިމާާކަމުަގއި ާޮބޑަށް ާވަރަށް ތިބީ

ާސަރުކ ރަ ާވަސީާމަޖިލީހަކުން ާއެއްވެސް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާނުކުރޭ.ާށް ާމަސައްކަެތއް ާެއްއެވސް ާގ އިމުކޮށްދޭކަށް ލަތެއް

ާއެާ ާބަޖެުޓގެ ާިމގޮތަށް ާއެގޮތް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަހަރު ާކަމެްއާމިދިޔަ ާހުރިހ  ާއިތުރުކޮށް ާފައިސ  ާދިމަދިމ ލަށް ކި

ާބަޖެޓަށް ާވެސް ާމުޅިން ާބޮޑުާކުރީ ާލިބޭނެާާބުރަ ާފައިސ  ާަދއުލަތަށް ާއިތުރުކުރީ. ާފައިސ  ާކުރީ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްާމިހ ާހިސ ބަށް ނޑުމެންާމަސައްކަތެއްާނުކުރޭ.ާއަުޅގަ ާއެްއވެސްާގޮެތއްާެއްއވެސްާަކމެއްާކުރ ކަށްާއަުޅގަ

ާކުެރވުނު ާތ ީރޚުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާކަމަކީާާރައްޔިތުންގެ ާވެސް ާކުރެވުނުހ  ާހޯދައިދޭން ާފައިސ  ާަދުއލަތަށް ކަމަކީ

ާބަލައިލި ާައޅުަގނުޑ ާެއކަނި ާފ ސްކުރުން ާބިލު ާެޓކްްސގެ ާހުށަހެޅުނީމަާާޖީ.އެސް.ޓީ ާބަޖެޓު ާމުޅިްނެވސް އިރުަގއި.

ާއެއަ ާހުށަހެޅުނީމަ ާބަޖެޓު ާވެްސ ާސަރުކ ުރަގއި ާމަގެއްާކުރީގެ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާދައުލަތަށް ާފ ޑުކީ. ށް

ާިމއަދު ާނުކުރޭ. ާމަސައްކަެތއް ާމަޖިލީހަުކން ާއެައްށާާތަނަވަސްކޮށްދޭކަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހުށަހެޅުނީމަ ާބަޖެޓު ެވސް

ާޤަބޫލުކު ާއަޅުަގނޑު ާނުުކރޭ. ާމަސަްއކަތެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާތަނަވަްސކުރ ކަށް ާމަގެއް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާރާ ފ ޑުކިޔަނީ.

ިއންާޓެކްސްާެނގުމުގެާބިަލކީާިމއަދުާޤ ނޫނެްއގެާގޮތުަގއިާއޮެވގެންާޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭެނާާގޮތުަގއިާވިޔަފ ީރގެާފައިދާ 

ނޑުމެންާވަަރށްާބޮޑަށްާއެއ ާދޭތެޭރގައިާއިހުާއެްއޗެއް.ާއަޅުާ މ ލުވެފައިާމިާމަޖިލީހުންާއޮތީ.ާމިއިންާއެްއވެސްާކަެމއްާގަ

ާައޅުަގނޑު ާނުކޮށް ާދިމ ލަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާސަރުކ ރ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާދެން ާނުއުފުލ  ާިޒންމ  ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ މެން
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ނުޑާ ާއަޅުގަ ާނުކުރަން. ާޤަބޫލެްއ ނެޑއް ާއަުޅގަ ާކަމެްއކަމަކަށް ާކޮށްގެްނވ ނެ ާައޅުަގނޑުމެން ާެއއީ ާކިއުމަކީ އެްއޗެހި

ާބަދަލުވި ާވެރިކަން ާބުާއަުޑއަހަމުންދިޔައީ ާވެސް ާސަރުކ ރުން ާކުރީެގ ާވެސް ާޤ ނޫނެއްާއިރުަގއި ާމ ދަމ  ނަމުންދިޔައީ

ާމިއަދު ާނެގޭާފ ސްކުރިޔަސް ާޓެކްސް ާމިާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރުްނާާވަރަށް ާތައްޔ ުރވެގެްނނޭ.ާއެއިުރގެ ތިބީ

ާއިދ ރީ ާއޮތީ ާޤ ނޫނެްއާފ ސްކުރިަކމުގައިާވެސް ާެއއިރުަގއި ާނެގޭާާގޮތުން ާޓެްކސް ާތަްއޔ ރުެވގެން.ާެއާާވިަޔސް ވަރަށް

ނޑުމެންާމިތަނުގައި.ާހަމަާއެާޤ ނޫނުާއޮތީާމިާމަޖިލީހުގައިާއޮންނަތ ާާހަރުވެސްާދެާއަާފަހުން ވެގެންާމިދަނީާއަޅުގަ

ާމި ާވެފައި ާމ ާާދުވަސްތަެކއް ާމިއަށްވުރެ ާނުނިންމިގެން. ާޤ ނޫނު ާޓެކްްސގެ ާމިއުޅެނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާއަދިވެސް އޮތީ.

ާބަދަލުވެގެން ާޤ ނޫނުތަކަށް ާބިލުތައް، ާޤ ނޫނުތައް، ާއޮތްާދިޔަާބޮޑެތި ާއަދިވެސް ާޤ ޫނނު ާއެ ާެވސް ގޮތަްށާާއިރުަގއި

ާޤަބޫލުކުރ  ާައޅުަގނުޑ ާދައުލަތުްނާާއޮތީ. ާނޫން ާކަމެއް ާކޮށްގެންވ ނެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާވެްސ ާއެްއގޮތަކަްށ ގޮތުަގއި

ާވ ހަކަެދއްކުަމީކާ ާބޮުޑކުރަން ާބުަރ ާބަޖެޓަށް ާމި ާވ ހަކަދައްކ  ާއިތުުރކުރަން ާފައިސ  ާބަޖެޓަށް ާއޮތް ހުށަހަޅ ފައި

ާމިތަނުަގިއާދަ ާމަސައްކަތްތައް ާކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަގުފަހިކުރުމަށް ާވަސީލަތަކަށް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ އުލަތަށް

ާވެްސާ ާރައްޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާވެސް ާރަށަކަށް ާރަީއްސ،ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާޚިދުމަތްތަކަކީ ފުރިހަމަނުކޮށް.ާއަސ ސީ

މިާޤ ނޫނުއަސ ސީާވަރަށްާޮބޑަށްާބ ރުައޅ ފައިާއޮތްާކަމެއްާއެީއާުކޑަާހަމަހަމަާއުސޫލަކުންާބޭނުންވ ނެާދޭންޖެހޭނެ،ާ

ާރަށަކަށްާ،ވިޔަސްާާރަށަކަށް ާދ އިރ ެގާާބޮޑު ާތަމްސީލުކުރ  ާައޅުަގނޑު ާދ އިރ ގެ ނޑުގެ ާައޅުގަ ނޑު ާއަުޅގަ ވިޔަސް.

ާބަދޫާފެނަކީާޞިއްޙީާޞިއްޙީާތަޖުރިބ ކ ރުންާހެނާމީގެާއަހަރުތަެކއްާކުިރްއސުރެ، ހ ލަތަށްާބަލައިލ އިރުަގއިާހެނބަދޫ

ާފެނެއް ާބޭނުންނުކުރެވޭނެ ާހެނބަދޫާގޮތުން ާރަށެއް ާއަންނަ ާލަފ ދެމުން ާތަޣައްޔަރުވެފަިއާާކަމަށް ާފެން ާމުޅި އަކީ.

ާނެތް.ާ ާވެސް ާގޮތެއް ާލަފ ފުރޭނެ ާބޭނުން. ާޚިދުމަތް ާނަރުދަމ ގެ ާވެސް ާމިއަދަށް ާމިއަުދން ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާއެ ާމީުހން ާގެްނގުޅޭ ާދޯނިފަހަރުަގިއާއޮޑިދޯނިފަހަރު ާއަޅަިއގެން ނޑުަގއި ާކަ ާގޮސް ާއޮިޑދޯނިފަހަރު ާތިބެނީ ާއެ މީހުން

ާކޮނެދޭ ާފަޅު ާނެތް. ާފަޅެއް ާަޒމ ނުއްސުރެނިދަން. ާވަޢުދަކީ ާވަޢުދެއް.ާާނެކަމުގެ ާއަންނަ ާވަމުން ރައްޔިތުންނަށް

ާމ ޅެންދޫ ާިތިބާާމިހެންގޮސް ާއ ބ ދީވެަފއި ާބިމުގައި ާޗަަކ ާފެންބޮުޑވެ ާަރށުތެރޭގައި ާވެހިލ އިރަށް ާިވއްސ ރަކޮެޅއް އަީކ

ޝަންތަކުންާހަމަާބޮޑުާދިޔަވަރުާބޮޑުވ ާމޫސުމަށްާވެސްާފެންާލީކުވޭ.ާއ ބ ިދވެފައިާއޮްތާރަށެއް.ާޖަންގުއެތައްާބަޔަކުާ

ާވެސްާ ާމިަވގުތަށް ާމިވަގުތުން ާފެތުރި ާބަލިމަޑުކަން ާބަނދަުރެގާާޢ އްމުކޮށް ާރަށެްއ.ާސުނ މީގައި ާބޭނުން ނަރުދަމ އެއްގެ

ނޑުާހަލ ުކިވގޮތަށްާއަިދވެސްާއޮތީާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާހަ ާއަކީާނިމިގެންާމަާލަންދޫާވެސްާމިފަދަ.ާކުޑަފަރީާތޮށިގަ

ާ ާސަރުކ ރުަގއި 34ާާދިޔަ ާފަޅުކޮންނ ނެ ާނޫހުަގއި ާހަވީރު ާރަށެއް. ާއޮތް ާކަޑަޖަހ ފައި ާފަޅުކޮނެދޭން ފަރ ތެްއާފަހަރު

ާއޮްތާ ާއިޢުލ ނުކޮށްފަިއ ާއިްނ ާމިނިސްޓްރީ ާފިނޭންސް ާެއއިުރެގ ާއިން، ާމިނިސްޓްރީ ާފިނޭންސް ާއިޢުލ ނުކޮށް ހޯދަން

ާލިޔެކިއުެމްއާ ާއެއްެވސް ާެއއިން ާވެސް ާއެއްގޮަތކަށް ާބެލިއިރުގަިއ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަދަލުވެގެްނ ާވެރިކަން ރަށެއް.

ާއިޢުލ ނު ާނޫހުގައި ާހަވީރު ާނެތް. ާޚިދުމަތްތަކަީކާާފެންނ ކަށް ާއަސ ސީ ާރައީްސ، ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތީ. ާޖަހ ފަިއ ވެސް

ާޚިދުމަތްތަކެއްާ ާކިތަންމެ ާމިކަހަލަ ާޚިދުމަތްތަކެއް. ާބޭނުންވ ނެ ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާވެސް ާރައްޔިތުންނަށް ހުރިހ 
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ާވ  ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަްނ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިތިބީ. ާަރއްިޔތުން ާދިވެހި އަީކ،ާާހަކަބޭނުންވެގެން

ާއެކަންާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމިންވަރަކުންނޭ ާހުރި ާތަނަވަސްަކން ާމ ލީ ާކެިރކުޅަދ ނަ، ާޤައުުމގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާނަރުދަމ  ާރަަށކަށް ާއެވެނި ާފަެޅއް، ާރަށަކަށް ާމިވެނި ާައއިމަ ާމިތަނަށް ާބަޖެޓު ާރަށަަކްށާާކުރެވޭނީ. ާމިވެނި އެްއ،

ާޖަހ ފައި ާބަޖެޓުގަިއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޚަރަެދްއާާސްކޫލެއް ާއެ ާނެތިއްޔަކ  ާފަިއސ  ާަދއުލަތުަގއި ާޫދކޮށްލިޔަކަސް އަދި

ނުކުރެވޭނެ.ާއެއީީކާވ ނެާކަމެއްާނޫން.ާދެންާމިތަނުގައިާަހމަާޢިއްޒަތްތެތިާމެންބަރުންާވ ހަކަދައްަކވަމުންާވިދ ުޅވަީނާ

ާ ާއިތުރު ާބަޖެޓަށް ާމި ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާމިތަނުަގއި ާދަރުވ ަލއިފިއޭ. ާޤައުމު ިބިލަޔްނ ުރިފާޔ 4،5ާސަރުކ ރުން

ާ.ާހަމަެއކަނިާސަރުކ ރުގެާޒިންމ ިއުތުރޮކްށަފިއ ަބެޖުޓ ފާްސޮކްށިފްއާޔ ައިދ ެއައްށުވެރ ެވްސ ޮބަޑްށ ަދާރނީ 

ާޒިންމ  ާދައުލަުތގެ ާސަލ މަތްކުުރމަކީ. ާޤައުމު ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނޫން ާހުރިހ ާާއެްއ ާަދއުލަތުެގ ެއއް،

ާޒިންމ  ާޒިންމ ާއެްއާއެއީ.ާމިާމުއައްސަސ ަތކުގެ އެއް.ާމިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުަގިއާާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާވެސް

ާއަހަރުާއަޅުަގނޑުާހަމަާމިތަނުަގއިާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާމިދިޔަާާއަޅުަގނޑުމެންާިސޔ ސީާމަުގސަދަކަށްޓަކަިއާމިދިޔަ

ނޑުމެންާފ ސްކުރިން.ާމިލިޔަންާރުފިޔ ާބ8ާައަހަރުގެާބަޖެޓުަގއިާމީޑިޔ ާއަްށ،ާޕްރައިވެޓްާމީޑިޔ ާއަށްާ ޖެޓުގައިާއަޅުގަ

ާއެއިރު ާހެޔޮނުވ ވަުރެގާާއަޅުަގނޑު ާކުރަން ާމަގުސަދަކަށްޓަަކއި ާހަމަާސިޔ ސީ ާގެންދިޔައިން ާދަންނަވަމުން ާހަމަ ވެސް

ާތި ާގެންުގޅެީނާާކަމެކޭ ާްސޓޭޝަންތަކ ިއ،ާނޫްސާމަޖައްލ ތައް ާސްޓޭޝަންަތކ ިއ،ާޭރޑިއޯ ާީޓވީ ާމިޤައުމުަގއި ކުރަނީ.

ާއެާޤައުމުަގއި ާވިޔަފ ިރވެރިން. ާމުއްސަނދި ާވިޔަފ ރިާތިބި ާކުރަްއވ  ާސަބަބުތަކަށްޓަކަިއާާބޭފުޅުން ާކޮންމެ ާއެއީ ެއއް

މިލިޔަންާރުފިޔ ާދޭކަށް.ާެއީއ4ާާމިލިޔަންާރުފިޔ ،ާވީާީޓވީާއަށ4ާާްނަމަވެސް.ާައޅުަގނޑުމެންާނުެޖހޭާދިާޓީވީާއަށްާ

ާއެާމި ާމަހުޖަނުން ާތިބި ާާޤައުމުަގއި ާކުރަްއވ  ާމ ާވިޔަފ ރިބޭފުޅުން ާެއއަްށވުރެ ާމަދަނީާާއެއް. ާނޫންތޯ ރަނގަުޅވީސް

ނޑުމެްނާބަޖެޓުގައިާހިމަނައިގެންާއެާފައިސ ާދިންޖަމު ދުވަހުާވެސްާމިާާނަމަ.ާއެކަމަކު،ާހަމަާއެާޢިއްޔ ތަކަށްާއަުޅގަ

ާބަޖެ ާމ ލިއްޔަތުެގ ާަދއުލަތުެގ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަުގސަދަކަށްޓަަކިއ ާސިޔ ސީ ާމަޖިލީހުން ޓުންާރައްޔިތުންެގ

ާފައިސ  ާހުރި ާޖީބުގައި ާއުސޫލުްނ ާފައިސ ދޭ ާބަހ  ާބަޔަަކށް ާބޭނުން ާދޭާާއަޅުަގނޑުމެން ާމީހަކަށް ާހިތަށްއެރި ެއްއ

ނެޑއްާނުދެކެންާއެއީާޒިންމ ދ ރުާކަމެއް ކަމަކަށް.ާމިދިަޔައހަރުާބަޖެޓުާފ ސްކުރިއިުރާާއުސޫލުންާބަހ ފައިާދިނީ.ާއަުޅގަ

ާކަމެ ާޒިންމ ދ ރު ާކުރެވުނު ާމަޖިލީހަށް ާޤަބޫލުކުރ ާއްމި ާއަޅުަގނޑު ާނުދެކޭނަން. ނެޑއް ާއަޅުގަ ގޮތުަގިއާާކަމަކަށް

ާފަިއސ ާ ާމުދަލ އި ާދައުލަތުގެ ާކުެރވެންޖެހޭނެ. ާަކންތައް ާމިތަނުގައި ނޑުމެން ާައޅުގަ ާޒިންމ ދ ރުކޮށް އެއަްށވުރެ

ާ ާލ ޒިމްކުރަންޖެހޭނީ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޚަރަދުކުރަން ާރައްޔިތުއެ ާނިކަމެތި ާއެހެދިވެހި ، ންވީމާ ންނަށް.

ާމެންބަރުްނާާިޢްއަޒްތެތިރ ަރީއްސ، ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވަލްނ ޮއްތ ާވަހކަ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުަގިއ ާމި އަީކ،

ާމިވެނިާ ާރަށަކުން ާމަދޭ.ާމިވެނި ާފައިސ  ާހުރި ާދިމ ލަކަށް ާމިވެނި ާބަޖެޓަށް ާދަރައިފިއޭ. ާޤައުމު ާހަމައެކަނި ނުދައްކ ށޭ

ާނަރު ާބޭނުންވ ރަށަކަށް ާއެނޭދަމ  ާބޭނުންވ ނޭ. ާފަޅު ާރަށަކަށް ާމިވެނި ާމަޖިލީހުަގިއާާއަށްާވ ހަކަާ. ާމި ާބޮޑަށް ވުެރ

ާއެ ާއ ކަންާވިސްނަންވީ ާދައުލަތަށް ާކުރަން ާމިާަތއްތައް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކޮންގޮތެއްތޯ ާލިބޭނެ ާމިާމުދަނީ ާވަގުތަށް
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ނޑުާނިންމ ލަމުންާ މަޖިލީހަށްާގޮވ ލަންާމިހ ރުންާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާމިމަޖިލީހުންާތަނަވަސްކޮށްދޭންާއޮތީ.ާއަުޅގަ

ބަޖެޓަށްާމިާާމިހ ރަށްާވީާއެންމެާއަވަހަކަށްާވިޔަފ ީރގެާފައިދ ާއިންާޓެކްްސާނެގުމުގެާބިލުާމިމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްާމި

ާހޯދ4233ާު ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާދައުލަތަށް ާހިންގުމަށް ާގޮތުގައި ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާބަޖެޓު ާއަހަުރގެ ާަމުގާވަނަ މުގެ

ާމިާ ާައޅުަގނޑުމެން ާމަގެއް ާނެގޭނެ ާޓެކްސް ާއިން ާފައިދ  ާވިޔަފ ީރގެ ާއަވަހަކަށް ާއެންމެ ާވީ ާގޮތުން ާތަނަވަސްކުރުމުގެ

 ޤައުމުަގއިާތަނަވަސްކޮށްދޭށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަތީފުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާވަރަޙްމަތުައއްސަލ މްޢަ`. ާރަކ ތުހޫވަބަهللاާލައިުކމް .4233ާާ ާލަފ ކުރަްއވ  ާއަހަރަށް ާބަޖެުޓާވަނަ ދައުލަުތގެ

ާދިރ ސ  ާމަސައްކަމިހ ރު ާކުރެވެމުންކުރުމުގެ ާއެއ ާތް ާފުރުޞަުތާާބެހޭާގެންަދވ އިރު ާދަންނަވ ލުމުގެ ާެއއްެޗއް ގޮތުން

ނޑު ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަކެާާލިބުނީތީ ާކަންބޮޑުވ  ާހަމަ ާހުރުމ ވެސް ާދެްއކޭތޯާާއް ާވަރަކަށް ާކޮްނމެވެސް ާއެއީ ާވ ހަކަ ާއެކު

ާބަލައި ނޑު ާއަޅުގަ ާއ ދެ، ާބަާލިބަލ ނަން. ާއިރު ާފޮތުގެ ާތަފްސީލު ާސަާ;3ޖެޓް ާގަްނާވަނަ ާައއްުޑއަތޮޅު ފުހ ގައި

ާހިއެއަ ާމިހ ރު ާޕީޕީނރޕޯޓް ާގޮުތަގއި ާމަޝްރޫޢެއްގެ ާެއބަޕީގަމުންދ  ާުއސޫލުން ާޖައްސަވ ަފއި.ާާގެ އޮތް

ާއެ ާނޭނގެ ާެއކާއީއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކަމެއް.ާސަރުކ ރުން ާކިހިނެއް ާހިނގަމުންދަނީ ާކުރަްއވ ާާމިހ ރު ިަންތައްތައް

ނޑުާބޭނުންވޭ.ާއަިދާޙަޤީޤަތުގައިާަރއްޔިތުންނަށް ވެްސާއެކަްނާސ ފުކޮށްދެްއވ ޯތާާގޮތުެގާތަފްސީލެއްާއިނގޭޯތާައޅުގަ

ާޭއަގއި ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާމަޝްރޫޢ3.8ާާެާމިއޮންނަނީާވެސްާއަޅުަގނުޑ ާރުފިޔ ގެ ްއާބިލިއަްނ

ާއެ ާހިނގ ކަންާނުވަަތާނޫންކަންާނޭނގޭތީ ާއެކަން ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާކަމަށް.ާެއހެންނަމަވެސް ާއިންވެސްޓްމެންެޓއް

ާމަޢު ާއިތުރު ާހަމަ ާބޭނުންާކަމުގައި ާކަންތައްަތކަކީާ،ވ ތީާލޫމ ތު ާކުރެވޭ ާކޮބައިތޯ ާއެއަރޕޯްޓާާއެކަުމެގ ގަމުގެ

ާހަމައެއ ކުރައްޤީތަ ާމަަސއްކަުތގެ. ާޕްރޮވިންްސގަރުމުގެ ާދެކުނު ާދަްނނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާނިޒ މުާެއކު ާދަތުރުފަތުރުގެ ިއ

ާުކރެވެމުންޤ އިމު ާސިފަެއްއގައި ާކޮންމެވެސް ާމަަސއްކަތްތަެކްއ ާއޭަގއިާކުރުމުގެ ާއެކަމަކު ާފ ހަގަކުެރވޭ. ވެސްާާދ ކަން

ާ ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާފުދޭވަރަކަށް ާމިލިއ84ާަހަމަ ާއިްނވެސްޓްެމންޓެއްމ84.697ާިން ާރުފިޔ ގެ ާވަނީ.ާހަމަާާލިއަން ކަމަށް

ާޕްރޮވިންްސަގއިއެއާ  ާެދކުނު ާޤ އިމުާއެކު ާނިޒ ްމ ާނަރުދަމ ެގ ާކުރިއަށްފެނ އި ާމަސައްކަްތ ާމިާދ ާކުރުމުެގ ާކަމަށް

ާުއސޫލުން.ާއޮންނަނީ ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަ ާފަރ ތުން ާކުންފުނީގެ ާޔުޓިލިޓީޒް ާއެނގިސަދަން ިދޔަާާގެންނަށް

ާއެމް.އޯ.ޔޫ ާފަހުްނާކޮންމެވެސް ާޭއގެ ާދިޔަތަން. ާޮސއިކުެރވިގެްނ ާއެގްީރމެންޓެއްަގއި ާކޮންެމވެސް ާނުވަތަ ެއއްަގިއ

ާހި ާކަމެއް ާކަހަލަ ާމަޢުނއެްއވެސް ާއެސަބަބަށްޓަކައިގ ކަމުގެ ާއެހެންވެ ާނޭނގެ. ނޑުމެންނަކަށް ާއަުޅގަ ެވްސާާލޫމ ތެއް

ާބޭނުން ާދަންަނވަން ާއޮތްއަޅުަގނޑު ާެއއްބަްސވުމެްއަގއި ާެއއީ ާކަމަށްާވަނީ ާެއއްބަްސވުމާ ާކަމެއް ާނުވަތަ ާވ ަނމަ

އަްއޑުާއަތޮޅަށްާނުވަތަާެއާާދުމަތްތައްާއަަވސްާފުރުޞަތެއްަގއިކުރޭތޯާނުވަތަާނޫންތޯާބައްލަވ ާއެާޚިޢަމަލުއެްއގޮތަށްާ

ާލިބޭނެާގޮތެއްވޭޯތާމަސައްކަތްކޮށްދެްއވުމަށްާސަރަހަ ާއައްދަށް ާއިލްތިމ ސްަސރުކ ރަށް ނޑު ާބަޖެްޓާުޅގަ ކުރ ާވ ހަކަ.ާމި
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ޅުަގނޑުާދަންނަވ ީނާެއކުާއައެއ ާވ ތީ.ާހަމަާަސމ ލުކަމެއްާދެއްވ ފައިާމިގޮތަށްާލިޔުްއވ ފައިާޚ އްޞަާފޮތުގައިާެއގޮތަށް

ާސަރަހަ ާމ ލޭގެ ާނިޒ މް ާހަކަތަިއގެ ާިއޔ ދަުކރަނިވި ާްސޓެލްޯކއ އްދުަގއި ާވ ހަކަ ހަވ ލުކުަރއްަވިއގެންާާގ ިއމުކުރެއްވުުމގެ

ާގެން ާހަމައެއާ ކުރިއަށް ާެއބައޮތް. ާކަމަށް ާއެދަވ  ާނުވަތަ ާއަްއޑުައތޮޅު ާެއކަހަަލާވެާއްުދަގއިސަރަހަާއެކު ާހަމަ ސް

ާޤ އިމު ާފައްޓަވ ނިޒ މެއް ާނުވަތަ ާަކމަށް ާއުޅުްއވި ާފައްަޓވަން ާމަަސއްކަތް ާކަމަށްާާފައްޓަވ ަފއިާ،ކަމަށްާކުރުުމގެ ވ 

ާމަ ާކޮންތަތުލޫމ ޢުމިކަހަލަ ާދިޔަ. ާފެތުރިގެން ާުސވ ލުކެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއެާމެައކަސް ާކަމެއް. ާބޭނުންވ  ާކޮށްަލން

ާކަްނތައްތައްާކުރިމަުގަގއިާއޮތީ؟ާކިހިނެއްތޯާ؟ކިހ ާހިސ ބެއްަގއިތޯާ؟މަޝްރޫޢުގެާކަންތައްތައްާމިހ ރުާއޮތީާކިހިނެއްތޯ

ާރޭވިހަމައެއ  ާއޮތްތަނަށް ާކުރިއަށް ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާޕީ.ޕީ.ޕީގެާެއކު ާހަމަ ާެތރެއިން ާމަޝްރޫޢުތަކުގެ ފަިއވ 

ާރ ވ ފަާ ާހިންަގވަން ާތެރޭަގއިާސ.އުސޫލުން ާކަންަތއްތަުކގެ ާސްކޫލް.ާއިސްލ މިްއޔ ިއވ  ާއިސްލ މިއްޔ  ސްކޫަލީކާާހިތަދޫ

ާތައުލީމު ާސ ނަވީގެ ާމަސައްކަތްާމަތީ ާމުހިއްާމުންުކރެވެހ ސިލުކޮށްދިނުމަށް ާަވރަށް ާމަރުކަޒެއް. ާމަރުކަޒެދ  އް.ާމު

ާތަޢު ާޢަރަބި ާކުރީގެ ާގޮުތްނާއެތަނަކީ ާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ  ާމިހ ރު ާމަރުކަޒެއް. ާއުނގަންނައިދެއްިވ ލީމު

ާމިއަޅުަގނޑު ާފެނިގެން ާޢ ާމެންނަށް ާއެއީ ާދަނީ ާފަރ ތަކަށް ާކޮންމެވެސް ާނުވަތަ ާހުޅުވ ލަްއވ  ދޫކޮށްލެއްވުމުެގާއްމުކޮށް

ާޤ އިމުާ ާލަފ ކުރެވެނިޒ މެއް ާކަމަށް ާކުރެިވގެންދ ނެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާވަނ58ާާަނީ.

ާޚި ާތަޢުލީމުގެ ާސ ނަވީ ާމަތީ ާއަދި ާތަޢުލީމ އި ާމެދުމަދަރުސީ ާތަޢުލީމ އި، ާފަށ  ާބުނޭ ާ)ށ(ަގއި ދުމަތްތައްާމ އްދ ގެ

ާސަރުކ ރަ ާއެއީ ާކަމަށް. ާއެެހންވީމ ދޭންޖެހޭނެ ާކަމެއް. ާލ ޒިމްކުރ  ންތެރިކަމ ިއާައުޅަގނުޑެމްނެގ ެތޭރަގިއ ުފދު ، ށް

ާހުރި ާފީާާކަންތައްތަެކއް ާޮބޑު ާހުޅުވ ލަިއގެން ާެއ ާގޮތަކަށް ާއެފަދަ ާައޅުަގނޑަކަްށާޤަބޫލެްއާނުކުރެވޭ ާަބލ އިރު ގޮތަށް

ާޢ ދައް ާނުވަތަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާއެކަިއގެން ާމިންވަަރކަށް ާެއކަންތައްތަްއާއުފުލޭނެ ާފަރުދުންނަށް ާެދވޭެނާޚިާއްމު ދުމަތް

ނޑުާދަންނަވ ނީާސ.މަރަދޫާއެއެއާ ާކަމަކަށެއް.ާހަމަ ގޮތަށްާޤ ނޫނުއަސ ީސެގާާއެާހަމަާާ.ސެންޓަރާފޭދޫާހެލްތުާކުާއަުޅގަ

ާމ 45ާ ާޚިވަނަ ާޞިއްޙީ ާރަްއޔިުތންނަށް ާކައްދ ަގއި ާހަމަ ާދިނުމުގައި ާއެބަދުމަތް ާއަސ ާނަޑއެިޅގެްނ ާއެ ީސާޮއވޭ

ާއެހެންެވއްޚި ާގޮުތގައި. ާޢ ދުމަތެއްގެ ާޚިދުމަތް ާއެ ާހުޖިއްޔ  ާކަމަށްޅުވ ލައިއްމުކޮށް ާޚިދުމަތުގެާފި ާއެ ވެްސާާވެއްިޖއްޔ 

ރަމުންާމިދަނީ.ާލަތުާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާަވޒަންކުހ އަުގާބޮުޑވެގެންދ ނެ.ާމިހ ރުާެވސްާޚިދުމަތުގެާފެންވަުރާއޮްތާ

ާތަހައްމަލު ާމިއަޅުަގނޑުމެން ާދަތިތައް.ާއަތޮޅުގައިާކުރަުމން ާހުރި ާއެކަންތައްތަުކގެ ާޞިާދަނީ ާެވސް ާހުރިާހ އްޙީ ާލަތު

ާ ާގޮތުން ާޓެސްޓެއްއެންމެ ާބަެއއްާއ ދަިއގެ ާާވެސް ާފަހަރު ާސްކޭނެއްއެތަނުން ާއަދި ާނެތި ާގޮތެއް ާައިދާާހެދޭ ވެސް

ާއެ ާޚިނުވަތަ ާމިކަހަލަ ާނަމަެވސް ާެއއް ާކްސްރޭ ާދުމަތެއް ާއެ ާދަތި ާވަރަށް ާދިމ ނުވެ ާކަހަލަ ާއުޅެންޖެހޭހ ކުރެވޭ ާލުގައި

ާއެަބދިމ ވޭ. ާފަހަރު ާގިނަ ާވަރަށް ާައޅުގަާާއެސަބަަބށްޓަކައިާންވީމ ،އެހެާތަން ާހުރިާވެސް ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ

ާފުޚި ާޚިދުމަތްތައް ާރަނގަޅު ާއެތަްނތަނުން ާައއުމަކީާޅ ކުރެވި ާިއންތިޒ މުވެގެން ާއެކަން ާގޮތަކަން ާލިބޭނެ ދުމަތްތަްއ

ާއެދޭ ާމިާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަބަޖެޓުާގޮތް. ާކަހަލަ ާކޮންމެވެސް ާނަމަވެސް ާތެރެއިން ާރައްޔިުތްނާގެ ާއެ ކަށް.

ާކަމުަގއި ާކަމުާދަރަނިވެރިެވގެން ާދައްކ ޮގތަށް ާފަހުން ާއަދި ާހޭދަތަާގައިިވޔަސް ާބޮޑު ާއަުތން ާނުކޮށްާވިަޔސް އް
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ާއެންމެން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮެތްއވުމަކީ ާކުރެވޭނެ ާހަމައެހެންމެާާއެކަންތައްަތއް ާކަމަށް. ާގޮތް ާއެދޭނެ ވެސް

ާސްކޫލް ާނޫރ ނީ ާއެާސ.ހިތަދޫ ާވެސް ާހުޅުވ ލަްއވ ަފއި. ާހިތަދޫބައޮތް ާއ ބ ދީާއައްުޑއަތޮޅު ާާއަކީ ހ ސ37ާާްގޮތުން

5ާއިރުާއެތަންތަނުގެާތެރެއިންާާސްކޫލްާހުރ8ާިދިރިއުޭޅާތަނަކަށްވެފައިާމިގޮތަށްާހުރިާއެންމެާާގެާއ ބ ދީާއެއްމީހުން

ާ ާބަހައްަޓވ ފައި ާއެހެްނާސްކޫލެއް ާނަދެންހުރި ާދޫކޮށްލެއްވުުމގެ ާއެހެން ާޙަޤީޤަތުގަިއާާވެގެންާތީޖ އަކަށްތަންތަން ދ ނީ

ފައިާއެހެްނާކޭގޮތްާބަދަލުވެާތަންދޫކޮށްލ ދޭތެރޭގައިާމީހުންާދެާމީާފެންވަރުާދަށްވެާއެާތަންތަނ ލީތަނުގެާތަޢުާވެސްާއެ

ާހިޖުރަ ާދިމ ވުންާކުރަންޖެހޭތަންތަނަށް ާތަޢުގޮތް ާދެމެހެއްޓެނެވި ާއެކަީށގެންވ  .ާ ާލީމެއް ާނެތުމުގެ ހިތްދަތިކަންާލިބެން

ާވައިހުސ ސް ާއޭގެކުރަންޖެހުން. ާދ ންޖެހުން. ާއެޒަްނދޫކޮށްފައި ާބޭނުންވޭ ާދަންނަވ ަލން ނޑު ާއަޅުގަ ގޮތަށްާާިއތުރަށް

އޮތް.ާޭއެގާާވަނަާފޭހުގެާގޮތުަގއިާއެބ4ާަޔުނިޓްާާހ ސްާހަުއސިނ32ާްގެާތެޭރގައިާތަކުކުރިއަށްާޭރވިފަިއވ ާމަޝްރޫޢު

ާދެއްވ ފަ ާނެތް.ާތަފްސީލެއް ާވަރަށްާެއއް ާލިބިގެންާއަޅުަގނޑު ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާތަފްސީލު ާއެ ާެއދެން ދ ނެާާބޮޑަށް

ާއެވުާގޮތަކަށް ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއޭރުން ާދ އިރ ތަކަށްން. ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބަޖެޓުާނގޭނީ ާމި ާމިކަމުން ެގާވެްސ

ނުޑާކަން.ާހަމައެއ ާއްމަޝްރޫުޢތަކުގެާތެެރއިންާލިބެންާއޮީތާކޮންކަހަލަާކަންތައްަތކެާތެރެއިންާނުވަތަާމި ެއކުާއަުޅގަ

ާނަ ާބަނދަރުތަކ އި ާރަށްރަށުގައި ާއެބަދޭ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާޚިދަންނަވ ނީ ާފެނުގެ ާއ އި ާއަދިާރުދަމ  ދުމަތް

ާފަދަމަގު ާއައުާހެދުން ާތަރައްޤީކޮށް ާހޮސްޕިޓަލް ާނިޒ މުހޮާއަދި ާމިކަހަލަ ާފަދަ ާއެންމެންާސްޕިޓަލެއް ތަކަށް

ާމިއިންާފެންބޮވައިގެންަފއި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމަޢުާވ އިރު ާފުިރހަމަ ާކަމެއްގެ ާނެތިާލޫއެއްެވސް މ ތެއް

ާ ާގޮތްަތއް.ާާދިމ ވެަފއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިތްދަތި ާބަޖެޓ ވ  ާމި ާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަާމިސ ަލކަށް ަދއްކ އިުރާޭދތެރޭގައި

ާތަފްސީލުާ ާވަރަށްާހަމަާާހަމަ ާއަދިވެސް ާއެާނޭނގޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާކަމެްއ ނޑުމެްނާބޮޑު ާއަުޅގަ ާއެއީ ާފ ހަގަކުެރވޭ. ބަ

ާލޯކަލް ާމިލަނީ ާއިންތިޚ ާކުރިމަތި ާއެްއގޮތަކަށްާމިާކުރިމަތިާބ .ކައުންސިލުގެ ނޑުމެންނަކަށް ާއަޅުގަ ާނޭނެގާލ އިރު ވެސް

ާގަވަރމަ ާލޯކަލް ާއޮތޯރިޓީ ާންޓް ާއެބަޤ އިމުއެއް ނޑުމެންނަށް ާއެބަޖެހޭކަްނާއަޅުގަ ާަކއުންސިލް،ާއެާކުރަން ނގޭ.ާއަތޮޅު

ާ ާއުފައްދަންޖެހޭކަން ާކައުންސިލްތައް ާފަދަ ާކައުންސިލް ާސިޓީ ާއަދި ާކައުންސިލް ާއެރަށު ާެއއްެވްސާާނގޭ.އެބަ އެއިން

ރުޒގެާބަޖެޓުާކަމަކަށްާބަޖެޓެއްާނެތް.ާހޯމް އެހެންނަމަވެސްާއަުޅަގނުޑާާތަްއާހުރީ.ވެދ ނެާއެާބަޖެޓުާކަމަށްާަގއިާއެފެއަ

ާމި ާމިނިަވންވަާއީދަންނަވ ނީ ާމުއައްސަސާ ާކި ާއަާމުސްތަޤިއްލު ާކަމުަގއި ާދެކެނީ.ާއެހެންވީމ އެއް ނޑު ަބެޖްޓ ، ުޅގަ

ާބަޖެާފްާސުކެރިވެގން  ާމިދ އިރު ާާުޓގައި ާވަކިން ާައޅުަގނުޑާއްޞަޚާ އަިއޓަމަކީ ާދިއުމަކީ ާެވެގން ާައއިޓަމަކަށް ކުެރވޭ

ާއެަތންތަނު ާއަދި ާކުަޑވެފައި ާއޮޅުން ާވަރަށް ާގޮތުަގއި ާދެއްވުމުާާންޤަބޫލުކުރ  ާޚިދުމަތްތައް ާބަޖެޓުާދޭންޖެހޭ ެގާގައި

ާކަމަކަށް ާލިބިގެންދ ނެ ާފަސޭހަ ާކުރުމުަގއި ާކަންތައްތައް ާއަދި ާލިބި ާއެކަންާފަސޭހަކަން ނުޑާާވ ތީ ާއަުޅގަ ވެސް

ާޕަބްލިކް ާބޭނުންވޭ. ާތެރޭގަސެކްޓަރާއިންާފ ހަގަކޮށްލަން ާޕްރޮގްރ މުގެ ާޚަރަދުތަކ ިއާވެސްޓްމަްނޓް ާެއިޑއުކޭޝަްނގެ އި

ނަޑއެޅިަފއިާތަކެއްންގޮސްާތަންތަނުގަިއާބަޖެޓުޒ ާިމހެރދިާއިސްލ މިްކާއެެފއ އަ ނޑަށްާފ ހަާކަ ގަކޮށްެލޭވާވ އިރުާައޅުގަ

ވަކިުކރެވިފަިއވ ާކޮންމެާތަނަކަށްާޓުާވެއްޖިއްޔ ާބަޖެާށްާކުރީގައިާަކމަށްގައިާެވސްާހަމަާއެގޮތައެިޑއުކޭޝަުނގެާބަޖެޓު
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ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާޚަރަދުަތއް ާމިާކުރެވޭ ާމިހ ރު ާނަމުގަާާވ ާއެނގެްނާހުންނ ނެ. ާއެިޑއުޭކޝަންގެ ާއެކަިނާގޮތުން އި

ާ ާބޮޑުވެެގންބަޖެޓު ާފުރުޞަތު ާދެއްވުުމގެ ާޚަރަދުތައް ާއެ ާތަނަކަށް ާބޭނުންވ  ާހަމަ ާބޮޑުާާހުރެގެން ާގ ތްކަން ދ ނެ.

ބޮޑަށްާއަޅ ނުެލޭވާާމ ާގޮްސ،ާތްާދިމ ވޭ.ާއެންމެާފަހަށްނަާތަނަކަށްާޚަރަދުތައްާކުރެޭވާގޮާތަނަކަށްާއަދިާގ ތްކަންާއޮން

ގޮތުންާމަސައްކަތްކުަރއްވ ާބޭފުޅުންގެާކަންތައްަތްއާާކަމަށްާބަލައިގެންާއިދ ރީާނުވަތަާވަކިާނިޒ ެމއްގެާދަށުްނާލިބޭނެ

ގޮްތާާންތަނުގެާަމސައްކަތްަތއްާހުއްޓޭއެތަާކުރަންޖެހޭާޚަރަދުތައްާނުކުރެވިާާއޮންނ ނީާހަމަާދޯދިޔ ވެފައި.ާެއާތަންތަނަށް

ާއެިޑއުކޭޝަނުާާމ ވ ނެދި ާމިސ ލަކަްށ ާގަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާސްކޫލުަތުކެގާކަމަށް ާއަތޮޅުތަުކގެ ާބަިއގައި ގެ

ާ:;3ޤ އިމުކުރުން.ާާށްާބަދަލުކުރުމަށްާބޭނުންވ ާކްލ ސްރޫމްތަކ އިާއެހެނިހެންާވަސީލަްތތައްކިެޔވުންާއެއްާދަންފަޅިާއަ

ާރޫމ  ާމިއޮންނަނީާކްލ ސް ާމިގޮތަށް ާއެބައެހެނިހެން. ާއޮންނައިރު .ާާ ާެއބ43.7ާާަޮއވޭ ާޖައްސަވ ަފއި ާުރފިޔ  ާމިލިއަން

ިމަކަހަލ ޮގަތަކްށ ިދާމާވީތ ީމެގ ަކްނޮބުޑާވްނ ، ހެންވީމ އްާވެސްާނޭނގޭ.ާއެާއޮވޭ.ާއެކަމަކުާކިހިނެއްތޯާޭއެގާތަފުސީލެ

ާއެާިމެޖެހނީ  ާހަމަ ާއެންޑު. ާހަުއސިން ާބަޖެޓުއެންަވޔަރަމަާގޮތަށް ާނަުރދަންޓުގެ ާފެނ އި ާޤ އިމުޮކްށާަގއި ާނިޒ މު މ ގެ

ާމި ާޕްޮރގްރ މުަގިއ ާާތަރައްޤީކުރުމުގެ ާއެންމެ ާތެރޭަގިއ8ާާ:އޮންނަނީ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކިހިނެއްތޯ ާރުފިޔ . މިލިއަން

މިހ ރުާބަނދަރުާމަރ މ ތުކުރަންވެފައިާބަނދަރުާހަދަންޖެހިފަިއާހުރިާތަންތަންާވެސްާހަމަާެއހ ާގިނަ.ާފެނުެގާޚިދުމަތްާ

ވެާފެންާބޭނުންނުކުރެވޭާޔަރުއްދަމ ާނެތުމުގެާސަބަބުންާފެންާތަޣައޮންނަނީ.ާއެއީާނަރުާނުންވެފައިާއެާވަރަށްާބޮޑަށްާބޭ

ާއެހެންވީމ ހ  ާގަބޫލުކުަރމު. ާއެބަ ާވެސް ާއެންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގިނަކަން ާވަރަށް ާތަންތަން ާހުރި ިމާއެއުކ ، ލަތުގައި

ިްކޮށްާވިސްނައިާމިާބަެޖޓްާއިތުރަށްާބޮުޑކޮށްާއަިދާައުޅަގނުޑެމްނ ެއަބެޖޭހ ިމާއ ދޭެތޭރަގިއ ެވްސ ަވަރްށ ުފނ

ދ އިރުާއެކަްނާާށްާހަމަާމިާކަންތައްތައްާބަޖެޓްާކޮމިޓީާދިރ ސ ކޮށްާބަޖެޓްާނިމިގެންކަގޮތަާއޭގެާތަފުސީލުތައްާފެންނަ

ާގެން ާކުރިއަށް ާމަސަްއކަތް ާހެދުމުގެ ާބަނދަރުތަުކެގާއަލަށް ާހަލ ކުވެފަިއވ  ާއެހެންމެ ާިދއުން.ާހަމަ ާމިާާދިއުމަށްވެގެން

ީމެގެތޭރަގިއ ޮކަބިއޯތ ައުޅަގނުޑެމަންށ ެއްނެމ ، ވީމ ވަރަށްާކުޑަާބަޖެޓެްއ.ާއެހެންާާމިލިއަންާރުފިޔ .59ާއޮންނަނީާ

ިއްސަކްނެދވޭ ަކްނަތްއަތަކީކ ަރްއިޔުތްނަންށ ޭބުންނާވ ަކްނަތްއަތަކީކ ޮކަބިއޯތ ެބިލ ިމަކަހަލ ުމިހްއުމ 

ާއެބަޖެހޭ.ާޭބުންނެތިރ ަކްނަތްއަތަކްށ ައުޅަގނުޑމެ  ާރޭވެން ާބަޖެޓް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާއިްސކަްނދީގެން ން

ާބަޔަ ާތިބޭ ާބުނަން ާބަސް ާަރއްޔިތުްނގެ ާމަޝްވަރ ާަކށްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަހަަލާވ އިރު ކުެރވޭ

ާބަޖެޓު ާމި ާލިބެންާގޮތަކަށް ާވެސް ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާޙަާގެ ާރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަްސާއެބަޖެހޭ. އްުޤގެ

ނޑުމެންާރަްއޔިތުންނަށްާބޭނުންާބުނަންާތިބޭާބަޔަކަށް ަވީނާާވަނީާރަްއޔިތުންނަށްާިއސްކަންދޭންާބޭނުންާވ އިުރާައޅުގަ

ާހުށަހެޅޭޮގްތާ ާބަޖެޓް ާފަހުގައި ާޭއގެ ާދިރ ސ ކުެރވި ާދޭތެރޭގައި ާކަންތައްަތކ  ާއެ ާބަލައި ާކަންތައްތަެކއްތޯ ކޮންކަހަލަ

ާވެ ާހަމަ ާވެސް ާދިއުމަކީ ާދަންނަވަންާމުސްތަޤުގެން ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމެކޭ ާބޭނުންތެރި ާވަރަށް ާކުރިމަުގަގއި ބަލުގައި

އޮންނަނީާއަލަށްާމިސްކިތްާއިމ ރ ތްކުރަންޖެހޭާާޒުންާމިރބޭނުންވޭ.ާމިސ ލަކަށްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފައ 

ާ ާއިމ ރ ތްކުރުން ާމިސްކިތް ާާ;.59ރަށްރަށުގައި ާމިސ ލަކަށް ާރުފިޔ . ާމިސްކިތެްއާމ6ާިމިލިއަްނ ާވަރު ލިއަން
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ާ ާނުވަތަ 7ާާއިމ ރަތްކުރަން ާއެންމެ ާދ އިރު ާމުިޅ9ާާިމލިއަންވަރު ާދ ނީ ާއިމ ރ ތްކުރެިވގެން ާކަންނޭނެގ މިސްކިތް

ތެރޭަގއި.ާއެީއާވަރަށްާކުަޑާމިންވަރެއް.ާުދއިސައްަތާވަަރަކށްާރަށްާއޮތްާަޤއުމެްއަގއިާާރ އްޖޭަގއިާއަހަެރއްހ ާދުވަުހގެާ

ާއަޅުަގނޑުމެ ާއަނެއްކ ާނުވަތަ ާއަދި ާއެބަހުރި. ާވަރަށް ާތަންތަން ާބޭނުންވ  ާއިމ ރ ތްކުުރމަށް ާމިސްކިތް ާރ ްއޖޭގައި ންގެ

ާމަރ މަތުކުރަންޖެހޭާ ާއެބަހުރި. ާމިސްކިތްތައް ާއިމ ރ ތްކުުރްނާާމަރ ތުކުރަންޖެހޭ ާމިސްކިތެއް ާގ ތްަގނޑަކަށް ާހަމަ އިރު

ާގޮތަ ާއެހެންވީމ ކަހަލަ ާދިމ ވެދ ނެ. ާވެސް ާވަރަށްާެއ ަސަބަބށް ، ކަށް ާދޭތެރޭ ާމިއ  ާއެަބޖެހޭ ާައޅުަގނޑުމެން ޓަކައި

ާ ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާހަރުދަނ ާފުންކޮށްާވިސްނައި ނޑުމެްނާޢަޤީދ ާވެސް ާއަުޅގަ ާކުރިަމގަށްޓަަކއި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރެވި

ާހަރުދަނ  ާސަމ ލުކަާމީހުން ާޭދ ާކަންތައްތަކަށް ާމިކަހަލަ ާދ ނީ ާިބނ ކުރެިވގެން ާއިތުުރވެގެންގޮތުގަިއ ާވެްސ .ާްނ

ދ އިރުާާައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ޭބުންނަވީނ ައުޅަގނުޑެމްނ ެއަބެޖެހޭއ ިމ ަބެޖްޓ ިނިމެގން ، އެހެންވީމ 

ާދ އިރ އަ ާއިދ ރީ ާކުޑަމިނުން ާއެންމެ ާކަންތައްތައް. ާލިބޭނެ ާނަމަވެސްރަށްރަށަށް ާޚަރަދުތައް ާލިބޭނެ މިކަހަލަާާކަށް

ނެޑއްގެ ާބަޖެޓުާމިންގަ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާބަާތެޭރގައި ާފުރިހަމަތައް ާެއކަންތައް ާދިއުން.ާމިސ ލަކަށްާއްޓަންކުރެވި ެވެގން

ގައިާރަށްރަށްާވަކިންާނުޖެހިާހިނގައިދ ނެ.ާއެކަމަުކ،ާއިދ ރީާދ އިރ އެްއގެާގޮުތގައިާޖެހިާޚަރަދުތައްާވަކިކުރެިވާބަޖެޓު

ާމ ލޭގަ ާމިހ ރު ާބަޖެޓުއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާމިނިސްޓްރީތަކަްށ ާހުރި ާއޮންނައި ނަޑއެޅިފައި ާކަ ާީކއްެވގެންތޯޭއާތައް އިރު

ާލޯކަްލާ ނަޑއަަޅއި ާކަ ާއެތަންަތން ާގޮުތގައި ާމުައްއސަސ ެއއްގެ ާމުސްތަޤިއްލު ާައޅުަގނޑުމެން ާދަންަނވ ނީ އަޅުަގނޑު

ާމިކަހަަލާާމަންޓުރގަވަ ާޤ އިމުކޮށް ާކައުންސިލުތައް ާއެހެން ާދަށުން ާއޭެގ ނޑަައޅައި ާކަ ާނަމުގައި އޮތޯރިީޓެއއްގެ

ާކުެރވެމުން ާބޮޑަްށާާދ އިރުާކަންތައްތައް ާއެންމެ ނޑު ާައޅުގަ ާއެހެންވީމަ، ާނޯންނަންވަނީ. ާވަިކކުރެވިަފއި އެބައި

ާގޮތަކަްށާާސަމ ލުކަންާދޭާކަމެއްގެ ާބޭނުންވަނީާމިދެންނެވިާމައްަސލަާޙައްލުކުރެވޭ ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން ގޮުތަގއިާއަުޅގަ

ާބޭނުންވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާރަށްރަށުގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާގޮސް ާފ ސްވެގެން ާފުރިހަމަާބަޖެޓް ާލިބޭނެާާކަންތައްަތއް އަށް

ާތަޢުފީޤުާ ާހެޔޮ ާދިއުމުގެ ާފ ސްވެގެްނ ާމަޖިލީހުން ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވެގެްނގޮސް ާބަޖެޓް ާމި ާގޮުތަގއި ބަޖެޓެއްގެ

ާމަސައްކަުތަގިއާ ާކުރ  ާއެންެމން ާައޅުަގނޑުމެން ާދެއްަވއި ާވިސްނުން ާހެޔޮ ާއެންމެންނަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ދެއްވުން.

ާވަބަަރކ ތުހު.ާهللاާލަްއވ ށިާެއވެ.ާއ މީން،ާަވއްސަލ މްޢަލައިކުްމާވަރަޙްމަތުބަރަކ ތްާهللاާމ ތް

ާ

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާބޭނުން ާބިނ ކުރަން ާވ ހަކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމައިަގނޑު ދަރަޖައެްއގައި.4ާާވަނީ

ާފަށ ނަން.ާާދ އިރ ގެ ާފުރަތަމަ ާވ ހަކަދަްއކަން ނޑު ާއަުޅގަ ާފެންވަރުަގއި ާދ އިރ ެގ ާފެންވަރުަގއި. ާަޤއުީމ ފެްނވަރުަގއި

ނޑަށްާފެނުނުާތަނުގައި ރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާބަޖެޓްާހުށަހެޅޭާވަގުތަކީާރ އްޖޭގެާއެކިާރަށްރަށަްށާާމިހ ތަނަށްާއަޅުގަ

ާ ާަސރުކ ރުން ާއަތޮޅުތަކަށް ާއެކި ާތަރައްޤީެގާނުވަތަ ާނުވަތަ ާދޭނަމަ ާޚިދުމަތެއް ާއެްއވެސް ާއަަހރުގައި ާއޮތް ކުރިއަށް

ާޭއަގއިާމަޝްރޫޢު ާމިންވަރަކަށް ާކޮންމެވެސް ާހިންގ ނަމަ ާބަޖެޓުާއެއް ާފ ހަގަކުެރވިފައި ާއޮންނަެއކަން ތަންާާގައި
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ނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެއާާފެންނަމުންާއައި.ާއަދިާކޮންމެހެންާއެާބަޖެޓްގައިާޖެހުމަށްފަހުާއެކަންާކޮންމެހެންާވުމެއް

ާވަޒަްނކުރަްނާބަޖެޓު ާމީހަކަށް ާއަޅ ކިޔ  ާޚިދުމަތްތައް ާދޭނެ ާސަރުކ ރުްނ ާވެްސ ާއެނގުމަކީ ާއޮތްކަން ާއެކަން ގައި

ާއެ ާކަމެއް. ާފަސޭހަވ ނެ ާބަލަން ނޑަކަށް ާބަޖެޓުމިންގަ ާމިފަހަރުގެ ާަވީނާާހެންނަމަވެސް، އެކުލަވ ެލވިފައި

ާިހން ާހަމައެކަނި ާޕްރޮގްރ މުާާގަވ ޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާއެ ާދިގޮތަށް. ާކޮން ާހުރީ ާޕްޮރގްރ މުތައް ާއެ ާކަމެއް، ެގާމ ލެއްގައި

ދަށުންާހިންގ ނެާއެކިއެކިާމަޝްރޫޢުތަކަކީާކޮންާއަތޮޅުތަެކްއގަިއ،ާކޮންާރަށްތަކެްއގަިއ،ާޮކންާއިދ ރީާދ އިރ ތަކެއްަގިއާ

ާޢިއްާ ާބަެއއް ާެއކަން ާނެތް. ާއެނގޭކަށް ާަކމެއް ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ާވެްސާހިނގ ނެ ާބޭފުޅުން ާއެހެން ޒަތްތެރި

ާދ އިރ  ާތަމްސީލުކުރ  ާއަުޅަގނުޑ ާއަސަރު ާއެކަމުގެ ާހަމަ ާއަދި ާއަާފ ހަގަކުރަްއވައިފި. ާކުރޭ. ާވެސް ނުޑާއަށް ުޅގަ

ާމުހިއް ާނުކުތ  ާއެބަާމުމިދަންނަވ  ާވެސް ާސަބަބެއް ާއެހެން ާއޮާވ  ާފޮތުގެ ާބަޖެޓު ާސަފުހ ާ:3ތް. ާދޭހަވާ ާވަނަ ާއިން

ާ:422އަހަރ އިާާވަނ4229ާަވެސްާހިންގ ފައިާވަނީާާވަނަާއަހަރުާމުޅިންހެނ4232ާްހަރ ިއާވަނަާއަާ;422ގޮތުަގއިާ

ާފެށިފަ ާއަހަުރ ާއެހެންނަމަވަނަ ާމަޝްރޫޢުތައް. ާހުރި ާަސފުހ އި ާމިދެންނެވި ާފޮތުެގ ާެއ ާބަޔ ްނކުޭރާވެްސ، ާއެބަ ގައި

ާޕްރޮޖެކްޓުާވަނ4233ާަ ާއަލަށް ާމުޅިްނ ާފެިށގެންއަހަރު ާކޮްނާހިނަގއިގަންނ ނެކަާަތއް ާއެީއ ާއެހެންވީމ ، ން.

ާޕްރޮޖެކްޕްރޮޖެކްޓު ާހިނގ ނެ ާދިމަދިމ ލެއްގައި ާކޮން ާމުހިއްޓުތަކެއްކަްނ، ާއެބަ ާއެނގުން ާނަޒަރުންާތަކެްއކަން ާމި މުވޭ.

ާބަލައިބަލ އި ާހަމަ ާވެްސ ާއަުޅަގނޑު ާމެރުަގއި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުދުއްފުށި ާބޭނުން ާހައިސިާބަންލަން އްޔަތުްނާރުގެ

ޮގތުންާސަރުކ ރުގެާޚަރަުދގަިއާސަރުކ ރުގެާބަޖެޓުންާުނވަތަާބޭރުގެާހިލޭާއެީހގެާދަށުންާާާްއާނިސްބަތްވ ކުޅުދުއްފުށްޓަ

ާމަޝްރޫޢުތަެކްއާ ާތަރައްޤީގެ ާދަށުން ާސިޔ ސަތުގެ ާޕްރައިވެޓަިއޭޒޝަން ާނުވަތަ ާދަށުން ާއެހީގެ ާލޯނު ާބޭރުގެ ނުވަތަ

ާ ާއަމ ޒުކުަރްއވ ފައ4233ާިހިންގުމަށް ާއަަހރަށް ާވ ާވަނަ ާޕްރޮޖެކްޓުވޭތޯ. ާއެ ާކޮަބއިތޯ.ާނަމަ ާމަޝްރޫޢުތަކަކީ ަތކަީކ،

ާެބހޭ ާދެާއަޅުަގނޑަްށާކުޅުުދއްފުއްޓ  ާހަމައެކަނި ާފ ހަަގވި ާބަޖެޓުން ާޕަބްލިކުާކަމެއް.ާެއއްާގޮތުން ޕްރަިއވެްޓާާަކމަކީ

ާރ އްަވވ ފަ ާޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމަށް ާހޮސްޕިޓަލް ާރީޖަނަލް ާކުޅުދުއްފުށީ ާދަށުން ާއުސޫލުގެ ާއޮތްކަްނ.ާޕަރޓްނަޝިޕް އި

ާޕަބްލިކު ާއުސޫލުން ާޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ާސްކޫލު ާއަފީފުއްދީން ާކަމަކީ ާއުސޫލުްނާާދެވަނަ ާޕަރޓްނަޝިޕްގެ ޕްރަިއވެްޓ

ާދެ ާމި ާއޮތްކަން. ާނިންމ ފައި ާކަންާދޫކޮށްލުމަށް ާފޮތުގެ ާބަޖެޓު ާސަފުހ 42ާތައް ާފ ހަަގވި.ާާވަނަ ާއަޅުަގނޑަށް އިްނ

ާކުޅުުދއްފުއްޓ ާއެނޫން ާައޅުގަާާގުޅޭާކަމެއް ާފ ހަގައެއްުނވޭ. ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަގޮަތކުން ާމި ާދަންނަވ ލ ާނޑު ތައް

ާހޮސްޕިޓަ ާއައިސް ާފަހަކަށް ާމި ާއެަބހުރި. ާވެސް ާސަބަބުތައް ާއެލުބައެއް ާނިކުމެ، ާމައްަސލަ ާޚިދުމަތުގެ ތަނުންާާގެ

ާމީާ ާހޯދ  ާއިތުރުެވ،ާޢ އްޚިދުމަތް ާޚިދުމަތުގެހުންގެާޝަކުވ ތައް ާޯއޕީޑީގެ ާޮގްސާާތެޭރގައިާމުކޮށް ާދެއްކުމަށް ޮޑކްޓަރަށް

ާމިހ ރުާޢ އް ާއުސޫލެއް ާއަދ ކުަރންޖެހޭ ާއަގު ާވެސް ާޚިދުމަތްތަކަށް ާލިބެންޖެހޭ ާތެރޭަގއި ާކަންތައްަތުކގެ ާހިނގ  މުކޮށް

ާއަިމއްލަ ާެއއްޗިހި ާހިނގަމުްނދޭ.ާބައެއް ާއެބަ ާދިނީމަާހޮސްޕިޓަލުންާާތަޢ ރަފްވެގެން ާހިފައިގެންާގޮސް ާމީހ  ާބަލި އަށް

ާމިާއެ ާއެބަހުރި. ާގޮށްފައި ާކަންތައް ާހިސ ބަށް ާކޮށްދޭ ާމީހ އަށްޓަކައި ާބަލި ާބޭނުން ާަޝުކވ ާާެއއްެޗްއގެ ކަންކަމުގެ

ާމިސްކިތެ ާހުރި ާދ އިރ ަގއި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިހ ރުވެސް ާއެބަހުރި. ާައއިސްފަިއ ާއިރުމަީތެގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއގެ
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އަށްާާޮގސްާއެާމިސްކިތަށްާއަރ ާމީހުންާއަމިއްލަާޖ ގަާކުޑަވެގެންފަކަށްާއެތުރިގެންާނަމ ދުކުރުމަށްާފެންޑ ގައިާދެާސަ

ާމަ ާއެބަ ާމިހ ރު ާފެންޑ ސ8ާަސައްކަތްކޮްށގެން ާއެާފުގެ ާމަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކިއާާއެްއ ާހެދުމަށްޓަކަިއ ތ ނގައި

ާއެ ާހިންގ .ާހަމަ ާރ ވަިއގެްނާއެބަ ާޕްރޮޖެކްެޓއް ާރުފިޔ ގެ ާތިރީްސާހަތަރު ާދ އިރ ަގިއާގޮތަްށާއަުޅގަާއެއްަލއްކަ ނޑުގެ

ާދަ ާވަށައިއޮތް ނޑުގެ ާދަ ާއެ ާދ ތީާނެޑއް. ާވަުމން ާގެއްލުންތައް ާބޮޑެތި ާއެަތނަށް ާނެިތގެން އަްށާާއަމިއްލަާ،ފ ރެއް

5ާތ ނގައިާބޭރުާފ ރުާާއްާރ ވަިއގެންާއެާއައްޑިހަާހ ސްާރުފިޔ ގެާމަޝްރޫޢެާލައްކަާބަޔަކުާމަސައްކަތްކޮްށގެންާތިން

ާމަސައްކަތްކުރު ާރޭނުމަށް ާދ އިރ ެގާފޫޓަށް ާެއއްޗަކީ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާަމސައްކަތްކުޭރ. ާވިސްނ . ާއެބަ މަށް

ނޑުާމަޝްރޫޢުތަކުގެާތެރޭަގިއާ ރައްޔިތުންގެާަޝއުުޤވެރިކަންާއެބަހުއްޓޭާބަލަންާސަރުކ ރުންާރ އްަވވ ާެއކިެއކިާމަިއގަ

ާކަންަތއ4233ާް ާމިދެންނެވި ާތެޭރގައި ާކަންތައްތަުކގެ ާކޮށްދޭ ާރަަށށް ާއެ ާއަހަރު ާނަމަވެްސާވަނަ ާުނވި ާކަމުގައި ތައް

ާދ އިރ  ާނަމަވެްސާއެ ާކަންތައްތައް ާއޮތްތޯ.ާާއެހެން ާއެބަ ާސަމ ލުކަމުގައި ާސަރުކ ރުގެ ާކޮށްދިނުމަށް ާރަށަށް އަށް،ާއެ

ާދ އި ާއެ ާއެނގިލަން ާބޭނުންވ ނެ.ާމ ޗުާއެވަރު ާތެރޭަގއި،ާިމއަހަާރ ެގާރައްޔިތުން ާތެރޭަގިއާމަހުގެ ާމަހުގެ ރުެގާމ ރޗް

ގޮތުން.ާޭއގެތެރޭަގިއާާބެހޭާހޮޓަލަކ 6ާނުޑާސުވ ެލއްކުރިންާސްޓަރ އިާަރއްިޔތުންގެާމަޖިލީހުގައިާއަުޅގަރިޒަމްާމިނިޓޫ

ނޑ 5ާ ާހޮ ާހިމެނޭ. ާހޮޓެލް ާހަނިމ ދޫ ާނ ޯގއްޓ ރިސޯޓ އި ާއ އި ާކުޑަމުރައިދޫ އަޅުަގނޑުާާގޮތުންާބެހޭާފުއްޓ އި،

ާހުރިސުވ ލުކުރިން.ާތ ރީޚުތަެކއްާެވސްާދެއްވި.ާއެގްރީމަންޓުާ ނޑ ފުށިާނަމަާާގޮތުންާގައި 43ާާހޮ ަގިއ4233ާޖެނުއަރީ

ާާކަމަށް،ާހުޅުވޭނެ 39ާާނ ގޯށި ާހުުޅޭވނެގ4232ާަސެޕްޓެމްބަރު ާކަމަށް،ާހަާއި ާހޮޓެލް ާއ43ާޭނިމ ދޫ ަގިއ4233ާޕްރިލް

ާކަމަށްާހުޅުވޭނެ ާކުޑަމުރައިޫދ ާއ38ާޭ. ާހުޅުވޭނ4232ެޕްރިލް ާއެހެންާަގއި ާދުވަހާ ކަމަށް. ާސުވ ުލކުރި ާއެ ާނަމަވެްސ،

ާމަހ ހަމައަ ާމ ރޗް ާިމއަހަރުގެ ާވެސް ާމާ ާހަމައަށްާށް ާނެތުމުެގާާވެސް ާކުރެވިަފއި ާެއތ  ާމަސަްއކަތްތަެކއް ބޮޑެތި

ާއެާ ާއެކުލަވ ލަްއަވއިގެން ާއަލަްށ ާސިޔ ސަތުތަެކއް ާނިންމަވައި ާކެބިނެޓުން ާައުޅއްވަން ާފިޔަވަޅުތަކެއް ާސަބަބުން

ާވިދ ުޅވެފަާާކުަރއްވ ނެާމަސައްކަތް ާއޮތީ ާހަމަކަމަށް ާމުހިއްއި. ާރަށްތައް ާމި ާދ އިރ ައކަްށާއެކަިނ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާވަީނ މު

ާވެ ާއަތޮޅުތަކަށް ާހުރި ާޖެހިގެން ާއަދި ާރަށަށ އި،ާއަތޮަޅށ އި ާނިސްބަތްވ  ާދައިރ  ާެއއް ާނޫން. ާމުހިއްމު.ާއެކަންޏެއް ސް

ާޓޫ ާސަބަބުާރިޒަމުހަމައެކަނި ާޓޫގެ ާއެނޭގ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫންކަންން ާެއކަިނ ާވިޔަފ ރި ާހިނގަާރިޒަމްގެ ނީ.ާމި

ާސިނ އަ ާއެހެން ާބަރޯސ ވ  ާވެްސ،ާއެއަށް ނޑުވެިރކަން ާވެސް،ާދަ ާކުިރއަރަިއގެްނާދ ކަން.ާމަސްވެރިކަން ާވެސް ތްތައް

ާނި ާދަތުުރގެ ާެވސް، ާވިޔަފ ރިތައް ާކުދި ާވެސް، ާިއޤުވިޔަފ ރި ާއެހެންވީމަ، ާވެސް. ާެއާޒ މުތައް ާއިންޖީނު ތިޞ ދީ

ާހަ ާތިން ާހިނގަިއގަތުމަށްޓަަކއި ާއިންތިދ އިރ ަގއި ާމިހ ރު ާދުވަހަށް ާއަހަރު ާރިސޯޓުތައްާތަރު ާމިދިޔަ ާކުރައްަވމުން ޒ ރު

ާދިޔު ާޤައުމީާހުޅުވިގެން ާއެނބުރިލ ނަން. ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާފެންވަރަށް ާޤައުމީ ާބޭނުންކަމެއް. ާޮކންމެހެން ާހަމަ މަކީ

ނޑަށްާފ ހަގަވަނީާމިާބަޖެޓްާފ ސްކޮާފެންވަރުގެާވ ހަކަަދއްކ އިރުާފުރަތަމަ ށްފައިާމިާމަޖިލީހުގައިާހިމެނޭާވެސްާއަޅުގަ

ނޑުާސިޔ ސީާޕ ޓީތަކުްނާދ ނީާކައުންސިލްާއިންތިޚ ބަށް.ާމިާބަޖެޓްާހިންގަންާފަށ ތ  މަސްާދުވަސްާފަހުނ3ާާްާމައިގަ

ާއަޮތުޅާކައުންސިލު ާކައުންސިލ އި، ާސިޓީ ާއަްއޑޫ ާކައުންސިލ އި، ާސިޓީ ާމ ލޭ ާއަންނ ނެ. ާއުފެިދގެން ތައް



 21 

ާަކއުާ ާރަުށ ާއުޫސލ ންކައުންސިލުތަކ އި، ާލ މަރުކަީޒ ާލ މަރުަކީޒާާސިލްތައް. ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާނުވަތަ ާޤ ނޫނު ބެހޭ

ވަނަާމ އްދ ަގިއ4ާާ:ެއއްާބަޔ ންުކރޭ.ާާވަނަާމ އްދ ާވަރަށްާތަފްސީލުކޮށްާވ ހަކ4ާަ:އުސޫލުންާހިންގުމުގެާޤ ނޫނުެގާ

ާކައުންސިލުަތކ އިާ ާސިޓީ ާކައުންސިލުތަކ އި، ާރަށު ާކައުންސިލުތަާ، ބުނަނީ ާހިންގުމަށ އި،ާއަތޮޅު ާއޮފީސްތައް ކުގެ

ާތަރައްޤީ ާކައުްނސިލުތަކުން ާދިނުމަށ އި، ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާމަޝްރޫޢުތަކަށްާާކައުންސިލުތަކުން ާހިންގ  އަށް

ާދައު ާއަހަރަކުމެ ާކޮންމެ ާސަރުކ ުރން ާބަލައިގެން ާަކންކަމަށް ާތިރީގަިއވ  ާބަޖެޓުޚަރަދުކުރުމަށް ާަފއިސ ާލަތުގެ ގައި

ާފ ސްވުާހިމަނައި ާބަޖެޓ ބަޖެޓު ާފ ސްވި ާއެހީގެާާމުން ާހިލޭ ާފައިސ  ާއެ ާސަރުކ ުރްނާާއެއްގޮތަށް ގޮތުގައި

ާދޫކުރަްނވ ނެ ާފޯރމިއުލާ 9ާއެވެ.ާާކައުންސިލުތަކަށް ާމިާނުކުތ ގެ ާދީފައި ާގޮތަށް.ާާއެއް ނޑަައޅ ނެ ާކަ ާލ ރި އޮންނަނީ

ނުޑމެންނަ ންބަރަކުާދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅެްއަގއިާށްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާދެންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެކައެާބައިާބަޖެޓަކުންާއަުޅގަ

ާއެ ާއިޝ ރ ތްުކރައްވަާާވެސް ާއެހެންވީމ ކަމަށް ިޒްމުކޭރ ިމ ަބެޖްޓަގިއ ިމ ޮކްމޕެޯންންޓ ، އިފި. ާޤޫނަނުކްނ ާލ

ާއެާަވިކްނ ިހެމެނން  ާނޫނީ ާނުލައި. ާކޮމްޕޯނަންޓް ާއެ ާވ ނެތޯއޭ ާފުރިހަމަ ާބަޖެޓް ާކޮބައިތޯ. ާކޮމްޕޯނަންޓް ާއެ .

ާ ާހުރި ާބަާކޮމްޕޯނަންޓަށް ާނަމުގައި ާޕްރޮގްރ މްތަކުގެ ާނުވަަތ ާޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ާއެހެން ާވަދެފައިާާޖެޓުފައިސ  ތެރެއަށް

ާހުންނަ ާފެންނަން ާއެ ާދިމ ލަކުން ާއެއް ާކޮންމެވެސް ާނެރެ ާހުރެއްޖެކަމަށްވަންޏ  ާާހުރީތޯ. ާހަދަންޖެހޭ ާއެބަ 4ާ:ގޮތެއް

ާއަޅުާ ާބޭނުމަށްޓަކައި. ާމ އްދ ގެ ާވަނަ ާަދރަނި ާބޭުރގެ ނޑުމެންގެ ާާބަޖެޓުގަ ާބުނ ވަަނާސަފުހ 45ާފޮތުގެ ގޮތުްނާާގައި

ާާަގއ4233ި ާދިވެހިިމލިޔ896ާަހުންނ ނީ ާތަރުޖަމ  ާޑޮލަރުަގއި. ާން ާއެީއ ާކުރ އިރު ާވަުރ4ާާ.:ބަހަށް ާރުފިޔ  ބިލިޔަން

ނޑުމެންާކުޑަާބޮޑުާކޮންމެާމީހެއ5ާްމީހެއްގެާބޮލަށް.ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ގެާލައްކަާމީހުންގެާއ ބ ދީއަަކށްާބަލ އިރުާއަޅުގަ

ާ ާޖެހެނީ ާއެ 4722ާާބޮލަށް ާދަރަނި. ާޑޮލަރުގެ ާނެގުމެއްާ:4އެްއހ  ާދަރަނި ާސުވ ލަކީ ާރުފިޔ . ާހ ސް ނޫން.ާާހަަކށް

ާނަގަްނޖެހޭނެ ާދަރަނި ާބޭނުމިއްޔ  ާތަަރއްޤީވ ން ާއުޅެވޭނީ. ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާނަގަިއގެން ާއަޅުަގނުޑާާދަރަނި ކަމަށް

ާހައިސިާވެސް ާޤައުމެްއގެ ާރެޑުާްއޔަތުން،ޤަބޫލުކުރަން. ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާހައިިސއްޔަތުން ޒޯނަށްާާރަްއޔިތެއްގެ

ާތެޭރަގިއާ ާޤ ބިލުކަމުގެ ނޑުެމންގެ ާއަުޅގަ ާނެގީމަތޯ. ާދަރަނި ާކިހ ވަަރކަށް ާދެވެނީ ާހިސ ބަށް ާނުރަްއކ ވ  ާނުވަތަ ދެވެނީ

ނޑު ާއަޅުގަ ާފެންވަރު ާއެ ާއެބަހުރިތޯ ާކިހ ވަރަކަށް ާޤ ބިލުކަން ާއަދ ކުރުމުގެ ާދަރަނި ާއެމި ާައޅުަގނޑުމެްނާމެްނގެ. އީ

ާހުީރާބަލައި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާޤ ބިލުަކން ާއެ ާވީނަމަވެސް ާއޮތްަކމަށް ާއަދަދު ާދަރަންޏެއްގެ ާހަަމ ާއެއްެޗއް. ލަންޖެހޭ

ާަބޖެ ާމި ާޖެހޭ ާއެނގެްނާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއިޤުކިހ ވަރަކަށްތޯ ާއަިދ ާދ އިރު. ާފ ސްެވގެން ާމ ހިރުްނާޓް ތިޞ ދީ

ާ ާވިދ ުޅވެދެްއވަންޖެހޭ ާުދވަހަށްާއެބަ ާދައްކަންވ  ާއެ ާހުރީ ާފުދުންތެރިކަން ނުޑމެންގެ ާއަުޅގަ ާނެގީމަތޯ ކިހ ވަރަކަށް

ާ ާެއނގޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާދައްކަމުން. ާޑިފޯލްޓު ާބޮޑަށް ާމ  ާއެހެންނަމަވެްސ،ާރ އްޖެ ާނޫންކަން. ާޤައުމެއް ވ 

ާކިހ ވަރަކަށްކަ ާހުރީ ާޤ ބިލުކަން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާއެނގެންޖެހޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަހަުރ4233ާާން. ވަނަ

ާބޭނުންވ  ާއިތުރުުކރުމަށް ާއ މްދަނީ ާމިާސަރުކ ރުގެ ާވިދ ޅުވެފައި ާޤ ނޫނެާކަމަށް ާދެ ނޑު ާމައިގަ ާވ ހަަކާއޮންނަނީ އްގެ

ާ ާބަޖެޓު ާއެއީާވިދ ޅުވެަފއި ާެނގުުމެގާޓޫާފޮުތގައި. ާޓެކްސް ާަތކެތިން ާވިއްކ  ާޚިދުމަތްތަކ އި ާދޭ ާދ އިރ އިން ރިޒަމް
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ވަަނ36ާާވ ާބަޖެޓްާފޮތުގެާާއިްނާޓެކްސްާެނގުމުގެާޤ ނޫނު.ާަބޖެޓްާފޮތުގައިާަބޔ ންކޮށްފައިާޤ ނޫނ އިާވިޔަފ ރިާަފއިދ 

އިންާިވއްކ ާަތކެތިންނ އިާދޭާޚިދުމަތްތަކުންާޓެކްސްާނެގުމުގެާޤ ނޫުނގެާާރިޒަމްާދ އިރ އިންާދޭހަވ ގޮތުަގއިާޓޫާސަފުހ ާ

ނޑުމެންާޓޫހެތަނެއްާނ ދޭ.ާސަބަބަކީާއެާާދަށަކުންާއަދިާއ މްދަނީާއިތުުރވ  ނަށްާގެނަިއާރިޒަމްާޤ ނޫންާޤ ނޫނެއްާއަޅުގަ

ާޓޫ ާކުލިއިޞްލ ޙެްއގައި ާަރށްތަކުން ާސަބަބުްނާާދައްކ ާިރޒަމްގެ ާގެނައުމުގެ ާބަދަލު ާއެ ާބަދަލުގެނެސްފީމު. ގޮތަްށ

ާހަމަޖެއްސުމަ ާބައި ާދައްވި ާއެ ާދަށްވެއްޖެ. ާއ މްދަނީ ާކުލީގެ ާއައި ާލިބެމުން ާބޭނުންކުމިހ ތަނަށް ާމި ާއެކަނި ރެވެނީާށް

ާދ އިރ ޓޫ ާލިބޭނެާރިޒަމް ާޤ ނޫނުން ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާޚިދުމަތުން ާދޭ ާތަކެތިންނ އި ާވިއްކ  އަންދ ޒ ކުރ ާާކަމަށްާއިން

ާޕެޗުާާިމ ވާ ، ފައިސ .ާއެހެްނވީމ  ާހަމައެކަނި ާމިޮގތަކީ ާއެްއޗަކަްށާނުވޭ.ާާކުރެޭވާެއއްަޗކަށް ާއިތުރުވ  ވަނީ.ާއ މްދަނީ

ާވިދ ޅު ާގޮތެްއގަިއ ނޑު ާމައިގަ ާމިއޮންދެން ާވެަފއި ާފޮތުގެ ާބަޖެްޓ ާސަފުހާ 35ާނަނީ ާފައިދ ވަނަ ާިވޔަފ ރި އިންާާަގއި

ާ ާޤ ނޫނުން ާެނގުމުގެ ާރ834ާުޓެކްސް ާބަޖެޓުބިިލޔަން ާއަންދ ޒ ކުރަްއވ ަފއި ާައޅުަގނޑަްށާފިޔ  ާހިަމނުއްވ ފަިއ. ަގއި

ާފ ސްވުމ  ާބަޖެޓް ާފަިއދ ާއެުކއެީކގައިާއެނގޭ ާވިޔަފ ރި ާާހެން ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް ާމިފަހަރުާއިން ާވެސް ޤ ނޫނު

ފ ސްވެގެންާދ ނެކަން.ާއަންނަާއަހަރުާހިންގަންާފަށ ނެކަން.ާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫުލކުރެވޭާަސރުކ ރުގެާޤ ބިލުކަންާވެްސާ

އެބަހުރިކަންާޓެކްސްާނެގުުމގެާކަންތައްތައްާކުރުމަށް.ާޓެްކްސާއޮތޯރިޓީާވެސްާއެބަހުރި.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާ

ާތައްޔ ުރވަ ާއަހަރުތަކެއްާާމުންމިކަމަށް ާއެތައް ާގޮތުަގިއާާދ ތ  ާފ ސްވިަޔްސާސަރުކ ރެްއގެ ާޤ ނޫނު ާމި ާިމއަދު ެވއްޖެ.

ާމައްސަލަ ާއެއްެވސް ާހިންގަިއގަުތމަށް ާކަންަތއް ާނެޭގާާެއއްާާޓެކުހުގެ ާޓެްކސް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާސުވ ލަކީ ނޯންނ ނެ.

ާތައްޔ ުރވެއްޖެތޯ.ާައޅުަގނ ާމިކަމަށް ާކިހ ވަރަކަށް ާމީހުން ާަރއްާޑުެމންގެ ާކުންފުނިތަކަކީ ާހިނގ ާގިނަ ާމެދުގައި ޓެހިންގެ

ާ ާނުވަތަ ާކުންފުނިތައް ާހިސ ބުތަްއާޢ ކުދިކުދި ާުކންފުނިތަކުގެ ާއެ ާކުންފުނިތައް. ާހިނގ  ާމެދުގަިއ ާމެންބަރުންގެ އިލ ގެ

ާދަނީކީ ާަތއްޔ ުރވެގެެނއްާބަލަހައްޓަމުން ާނިޒ މަކަށް ާޓެކުހުގެ ާިނޒ މަާއެއް ާރަނގަޅު ާއޮޑިްޓކުރުުމގެ ކަށްާނޫން.

ހިސ ބުާކިތ ބަކީާފެންނަންާާނޫން.ާދުނިޔެާޤަބޫލުކުރ ާފެންވަރުގެާފޮތްތައްާބަހައްޓަިއގެނެއްާނޫން.ާއެާތައްޔ ުރވެގެެނއް

ާއެއްޗެއް ާފައިދ ާހުންނަ ާއެއްޗެއް.ާމިހ ރުވެސް ާހުށަހެޅޭ ާގޮތަކަްށާހަދ ލ ފައި ާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެއްާާނޫން.ާރިޕޯޓެއް

ާާކަމަށްާދައްކަންޖެހޭ ާފައިދ ވަންޏ  ާކުންފުންޏަކުން ާފައިދ ާެއއިން ާކިިރޔ  ާކިިރޔަ ާނުފެންނ ނެ. ާެގއްލުމ ާާއެއް އ ިއ

ނޑުމެްނގެާމިާޓެކްސްާނެގޭާކުންފުނިތައް،ާާަދްނަނަވްނ ިމުއޭޅ ާވަހކަ ، އިާހުންނ ނީ.ާއެހެންވީމ ދޭތެރޭގަ އަކީާއަުޅގަ

ާ ާއަނބުރ ލުމަށްޓަކައި ާނިޒ މަށް ާޓެކުހުެގ ާިމ ާކުންފުނިތައް ާބަދަލުކުރުމަށްވިޔަފ ރިކުރ  ާފޮތްތައް ޓަަކިއ،ާއެމީހުންގެ

ާއެަކއުންޓިން ާއެާއެމީހުންގެ ނޑުަތކަށް ާމިންގަ ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރުން ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި މީހުންާާނިޒ މު

ާއަ ާޤ ނޫނު ާޓެކުހުގެ ާއެ ާނެގޭނީ ާޓެކުެހއް ާނަގ ތޯ.ާއަނެއްކ  ާވަގުެތއް ާކިހ  ާގަވ އިދުަތްއާއައުމަށްޓަަކއި ާއޭގެ އުމަށްފަހު

ާމ ީލާއިއަ ާމައްޗަށް. ާފަިއދ އެްއގެ ާދެްއކި ާއަހަރެއްގެ ާމ ލީ ާެއ ާފަހުން ާދ  ާހިނގ  ާއަހަރެއް ާމ ލީ ާކުންފުނީގެ ްސގެން

ނޑުާަހމަާޝައްކ34ާާުއަހަރެްއގައިާ ވަނަާއަަހރުގެާމެދުފަޅިންާފެށިގެްނ4233ާާމަސްާހިމެނޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ

ނޑުާދެކޭގޮތުާާތިރިއަށްާޓެކްސްާނެގިދ ނެ އަށްާގައިާމަދުވެގެންާއަހަރެއްހ ާދުވަސްާމިާޓެކްސްާނުނެގިާމިކަމަށް.ާއަޅުގަ
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ާދ ނެ.ާ ާނިމޭނެާކޮުޅާނޫނިއްޔާ ެގާކުރ4234ީތައްޔ ުރވުމަށް ާކުންފުނިތަކުގެ ާއަަހރު ނޑަކަްށާހަމަާާމ ލީ ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާއެ ާފަށަާނޫންާނުފެނޭ ާހިްނގަން ާމީތި ާއެހެނެއްނޫން ާނޫިންއޔ . ާއިންތިޒ ުމވެގެން ާިމކަން ާމިއިންާގޮތަކަށް ިއގެން

ާެއކަށީގެްނވ  ާައއުމަކީ ާމީހުން ާގިނަ ާވަރަށް ާލިބޭ ާއަދަބު ާމިއިން ާވަރަްށާާކުށްވެިރވ  ާތައްޔ ުރވ ންޖެހޭ ކަެމއް

ާ ާމި ާރައްކ ތެރިކަްނ، ާއިޖުތިމ ޢީ ާބޭނުންކުރެވޭ.ާއިތައްޔ ރުނުެވގެން. ާއެބަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ބ ރ ތް

ނޑުމެންނަްށާފެނޭ.ާޚ އްޞަާޕްޮރގްރ މުޑަށްާއެބަބަޖެޓުންާވެސްާވަރަށްާބޮ ަތއްާވެސްާއެކުލަވ ެލވިފަިއާއެަބހުރި.ާއަުޅގަ

ާވިސްނުމަކަށް ާޢ އްމު ާއިޖުތިާމިހ ރު ާއަދި ާމަޝްރޫޢުތަކަކީ ާރައްކ ތެރިަކމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާރައްކ ތެރިކަމުެގާވެއްޖެ މ ޢީ

ާރައްކ ތެރިޕްރޮގްރ މު ާއިޖުތިމ ޢީ ާޢ އްމުކޮށް ނޑުެމންނަށް ާއަުޅގަ ާސަބްސިީޑގެާތަކަކީ. ާބޭނުންކުރެވެނީ ާމި ކަން

ާ ާއެިކއެކި ާކަންކަމުގައި ާއެިކއެކި ާސަބްސިޑީހ މ ނައިގައި. ާދެވޭ ާމީހުންނަށް ާތިބި ާގޮުތގަިއ.ާާލަތްތަކުަގިއ ެއއް

ާމި ާނެތުމުެގާާއަޅުަގނޑުމެން ާތެޭރގަިއާފުދުންތެރިކަން ާނިޒ މުގެ ާއޮންނަ ާރ ވ ފައި ާދައުލަތުން ާޢ އްމުކޮށް ާއެއީ ބުނަނީ

ާ ާއެސަބަބުން ާތެރެއިން ނޑެްއގެ ާދ ގަ ާވެއްޓުނަނުދީ ާނިޒ މުން ާއެ ާމީހުން ާހިފަހައްޓައިީދާާހިފައްހައްޓ ނުލެވޭ މީހުން

ާ ާޚ އްޞަ ާގެްނގުޅެިދނުންާނ ޔަެތއްއިއެމީހުންނަށް ާއެމީހުން ާއެކަމަދީގެން ާއަްޚ،ކަން. ނުޑގެ ނަޑށް،ާއަުޅގަ ާއަުޅގަ ާުކ

ާ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ނޑިތީމު ާިވދ ޅުވ ކަ ާިއއްޔެ ާވެސް ާއުުޅއްވިފަަދއިްނާޙުސައިން ން

ާއިޖުތިމ ޢީާބައިނަލްއަޤު ާމިއުެޅވެނީ ާއަިދ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބަލ އިުރގަިއ ނޑުތަކަްށ ާމިންގަ ާއެިކއެިކ ވ މީ

ާ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނޫން. ާތެރެއަކު ާޕްރޮޓެކްޝަނަާމިއރައްކ ތެރިކަުމގެ ާސޯޝަލް ާނޫން.ާިުޅެވެނީ ކު

ާމިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތެރޭަގއި.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާސްކީމެްއގެ ާއެސިސްޓެންސް މިއުެޅވެީނާސޯޝަލް

ާއެ ާސޯޝަލް ާދެވެނީ ާމި ާދީގެން ާޕްރޮޓެކްޝަނަާސަބްސިޑީޒްަތއް ާސޯޝަލް ާތެެރއަްށާސިސްޓެްނސް. ނޑުގެ ާދ ގަ ކީ

ާމީހ  ާހަދަާާވެއްޓުނަނުދީ ާގޮތް ާހުރެވޭނެ ާޮކޅަށް ާތެރޭަގއި ާނިޒ މުެގ ާަދުއލަތުގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާއަށް އިދިނުން.

ާހަދައިދިނުމަށް.ާ ާގޮތެއް ާގެްނގުޅެދޭެނ ާމީހ  ާވެއްޓޭ ާދ ަގނޑަށް ާވ ހަކަދެއްކެނީ ާމި ާކިޔ ފައި ާރައްކ ތެރިކަމޭ އިޖުތިމ ޢީ

ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއޮތްާއެހެންވީމ ، ާއެކުަލވ ލެވިަފއި ާބަޖެޓު ާސިޔ ާއަީކ ާަދއުލަތުގެ ާއިރުަގއި ަވަނ4233ާާސަތު

ާތަން ާރ ވ ފަފީޛުއަހަރަށް ާއިޤުކުރެްއވުމަްށ ާދަުއލަތުގެ ާއޮްތގޮތުަގއި ާވިސްނުމުަގިއާއިޖުާ،މ ލީާ،ތިޞ ދީާއި ތިމ ޢީ

ާއިޖުތިމ ޢީާ ާމި ާކިހ ަވރަކަށްތޯ ާތެރޭަގއި ާކަންކަމުގެ ާހިންގަވ  ާގ އިމުުކރެއްވުމަށްޓަަކއި ާއަދ ލަތު އިޖުތިމ ޢީ

ާމަ ނޑު ާދ ގަ ާބަޔަކު ާދިނުމަށްޓަކައި ާކަށަވަުރކޮށް ާކަންކަްނާރައްކ ތެރިކަން ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާނުދީ ާެވއްޓުނަ އްޗަށް

ާ ާނިސްަބތަކަށްތޯ. ާކިހ  ާހުރީ 4233ާރޭވިފައި ާޑެފިސިޓުވ ނެ. ާއަދަދަކުން ާޮބޑު ާބަޖެޓު ާބަޖެޓުްނ5.4ާާގެ ކަމަށް

ާވ ހަކަ ާއަުޅަގނޑު ާއެކަމު ާއޮތީ. ާއ މްދަނީާާފ ހަގަވ ން ާސަރުކ ރުން ާފެންނަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދިވެސް އަކީ

ާދެންނެވިއި ާމި ާފައިދ ާތުރުކުރެްއވުމަށްޓަަކއި ާިވޔަފ ރި ާޓޫާއިންާގޮތަށް ާޤ ޫނނ އި، ާނެގުމުގެ ާދ ިއރާ ޓެކްސް ާރިޒަމް

ތަން.ާާއިންާިވއްކ ާަތކެތިންނ އިާދޭާޚިދުމަތުންާޓެކްސްާނެގުމުގެާޤ ނޫނ އި،ާމިާދެާޤ ނޫނުގެާމަްއޗަށްާފޯކަސްާކުެރވޭ

ާއިތުރު ާއ މްދަނީ ާދިމަދިމ ލުން ާބައެއް ާނުފެނޭ.ާއެހެން ާހުރިތަނެއް ާބަެޖޓުގައި ާކަންތައްތަކެއް ާމ ގިނަ ކުރުމަށްޓަކަިއ



 24 

ާއ މްދަނީާ ާދަންނަވ ލ ނަން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާިޚޔ ލު ާަބއެއް ާބޭނުންކޮްށގެން ާމިފުުރޞަތުގައި ނޑު ާއަުޅގަ އެކަމަކު

ާޤަ ާދަތުރުކޮށްފައި ާކުރ ކަމެއް ާަޤއުމުތަކުގެ ާބައެއް ާމިސ ލަކަށް ާހުރި. ާއައިތުރުކުެރވެން ާފަތުރުވެރިން،ާއުމަްށ ންނަ

ާއެހެްނާޓޫ ާބައެއް ނުޑާމިތ ނގެ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާނެގުން.ާމި ާފީ ާއަށް ާވިސ  ާނަގ  ާމި ާއެރަިއވަްލގައި ާއަތުން ރިސްޓުން

ނުޑމެންގެ ޓެްއާހުރިާޤައުމެްއ.ާހަމަާކޮންމެާމީހަކުާވެްސާޤައުމަީކާހުޅުވިަފއިާުހރިާދޮރޯއްާބޭފުޅުންނ އިާވެްސ،ާއަުޅގަ

ާއަ ާއަންނަންވީ. ާރ އްޖެ ާއޭނަމި ާޭއނަާންނައިރަށް ާޖަހ ފައި ނޑެއް ާތަްއގަ ާބަލ ލ ަފއި ާާއަށް ާމިތ  ދުވަުހ2ާާ;އަށް

ާޤައުމަށްާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކޯއްެޗއްތޯ. ާލިބެނީ ާޤައުމަށް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާފޮނުވ ލަނީ. ާދީފައި ާުޗއްޓި އަރ މުކުރަން

ާރަްއޔިުތންނަށް.ާއެހެން ާޤައުުމގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮންނަނީ ާޙައްޤު ާރ އްޖެާއައުުމގެ ާމީހުން ާއަންނަނީާާޤައުމުގެ އަށް

ާމިުއޅޭާ ާދަންނަވަން ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންވީމ ، ާމަތީގައި. ާޝަރުޠުެގ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާރުހުމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެ ާއަންނައިުރގައި ާރ އްޖެ ާމީހުން ާމިލިއަެނއްހ  ާއެރައިވްާއެްއޗަކީ ާމީހުން ާކައުންޓަރުން ާހިސ ބުން ޑޮލަުރ42ާާވ 

ނެޑއްާޖަހ ފައިާވިސ ާފީާައށްާނަގ ފައިާއެމީ މިލިއަންާޑޮލަުރ42ާާޑޮލަރެއްާެނގިކަމަށްިވަޔސ42ާާްހުންާއަތުންާަތްއގަ

އެަތއްާމިލިައްނ422ާާއޮޓޮމެޓިކުންާރ އްޭޖގެާބަޖެޓަށްާއިތުރުެވގެންާދިޔަީއއޭ.ާއެއީާސަރުކ ރަށްާޚަދަރުާކުރުމަށްާލިބޭާ

ާެރވެ ާއެގޮތަށް ާހަމަވީތޯ؟ާއަދިހަމަ ާއޮްތާރުފިޔ އެކޭ.ާަވގުތު ާހަދ ފައި ާކުރިން ާޒަމ ެނއްގެ ާއެަތއް ާސްޓޭމްޕް،ާމިއީ ނިއު

ާ ާއެ ާހަމަ 47ާާޤ ނޫނެއް.ާއަދިވެސް ާއ އި ާިލޭބ7ާާރުފިޔ  ާމިހިރީ.ާމީގެއިންާސަރުކ ރަށް ާސްޓޭމްޕް ާރެވެނިއު ރުފިޔ ގެ

ާ ާއިނގޭތޯ. ާބޮޑޭ ާފުދޭވަަރކަށް ާހަމަ ާވެސް 4232ާާއ މްދަނީ ާއަހަރު 45ާާވަނަ ާއަހަރުާ;422މިލިއަން. 43ާާވަނަ

ާލިބުނު ާވ ހަކަާމިލިއަން ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާބުނޭ. ާއެބަ ާބަދަލ ިއ،ާާކަމަށް ާއައި ާއަގަށް ާތަކެީތެގ ާއިންފްލޭޝަނ އި އަކީ

ޚިދުމަތުގެާއަގަށްާއައިާބަދަލަްށާބަލ ފައިާމިާރެވެނިއުާސްޓޭމްތަކ އިާެއއްޗެހިާނިސްބަތުންާމަތިާނުވ ންވީާީކއްވެޯތއޭ؟ާ

ާއަހަރ38ާާުއޮންނަތ ާރުފިޔ 4222ާާާކުންފުންޏ އިާއަހަރީާފީ. ާމިހ ރުާހުންނ ނ4222ާާީވީ.ާއެ ާއަގު 4222ާރުފިޔ ގެ

ަގިއ4232ާާއޮތްާާައކުާނޫން.ާެއކަމުާމިއަހަރުާެވސްާއެބަާރުފިޔ 4222ާވަނަާއަހަރުާހުރ8ާާި;;3ރުފިޔ އަުކާނޫން.ާ

ާ 59ާާލިބޭނެކަމަށް ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާައދި ާއެބަާ:4މިލިއަން. ާލިބިަފިއ ާއިން ާފީ ާއަހަރީ ާައޅުަގނުޑާާމިިލައން އޮތް.

ާ ާއެ ާނޫންތޯ.ާިއންފ4222ާްވ ހަކަައކީ ާމަތިކުރަންވީ ާވެސް ާދެއްވަންީވާނޫންތޯއޭ.ާއޮޓޮމެޓިކުްނާލޭޝަނަރުފިޔ  ާޖ ގަ ށް

ާބަދަުލވަމުން ާއެްއޗެހިތައް ާއެންެމާާދ ާމި ާފ ސްކުރ  ާމިތަނުން ާވެސް، ާޤ ނޫނަކުން ާެއންމެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ގޮތަށް

ާބަދަލުޤ  ާއެކަްނކަން ާވެސް ާވަުގުތާކުރެވިދ ނޭނޫނަކުން ާހުރީ. ާަދންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ ތައް ާބައެއް ާމިކަހަލަ .

ާހަމަވީމަާއިށީނދެލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމުލަކުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާރަީއސް، ާއަހ4233ާަޢިއްޒަތްތެރި ާބެހޭވަނަ ާބަޖެޓ  ާލަފ ކުރ  ގޮތުންާާރަށް

ާޭބނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުަގނޑު ާެދއްޭކކަށް. ާވ ހަކަަތކެއް ާޕޮޒިޓިވް ާމ  ާނެތް ާާއަޅުަގނަޑކަށް ވަަނ4233ާާވަނީ
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ާމިހިރަާ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާއަންދ ޒ ކަމަްށ ާބަޖެޓުގެ ާމެދުރ ސްތ  ާއަދި ާދެން ާބެޖެޓ އި ާމިއޮްތ ާފ ސްކޮށްފައި އަހަރަށް

ާބަ ާކޮންެމވެާާކަމަށްާލ ބަޖެޓުތަކަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާއިޤުަވންޏ  ާކިަޔއިދެްއވ ށޭ ާބޭފުޅަކު ާމިީއާާތިޞ ދީސް ގޮތުން

ާައޅުަގނޑަްށާ ާީކއްެވގެންކަން ާލަފ ކުރެވެނީ ާސަރުކ ރަށް ާގޮތަްށ ާޚަރަދުތަކެއް ާހިންގިދ ނެ ާގޮތެްއަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި

ނޑުމެންާާވިދ ޅުވެެދްއވައިފިްއޔ ާައޅުަގނޑުާމިހިރީާއަޑުއަހަން.ާައޅުަގނޑު ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަާައކީާއަުޅގަ

ާ ާައހަރު ާމިދިޔަ ާވ ހަކަުފޅެއް ާިވދ ޅުވ  ާއިން ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާޙަޤީޤަތެއް ާރުފިޔ 9ާާޤަބޫލުކުރ  ބިލިއަން

ާ ާސިވިލ9222ާާްއަށް، ާނުދިޔައިމަ ާއ ްމދަނީ ާސަރުކ ރުގެ ާދިވެހި ާއ ްމދަނީ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއަށް ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއަްށާ ާިދވެހިރ އްޖެ ާއެްއޗަކީ ނޑ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާކަ ާމިހިރީ ާުމސ ރަތައް ާުމވަްއޒަފުންގެ ސަރވިސް

މެންާބަޖެޓުަގއިާބިލިއަންާުރފިޔ ާއ އިާހަމައަށްާނ ރ ކަން.ާއަޅުަގނޑ9ާުމިލިއަންާނޫނ9222ާާީލިބޭާޖުމްލަާއ މްދަނީާ

ާއ މްދަނީއ ނެާއ މްދަނީާއ އިާލިބޭ،ާހަމައެކަނިާފަރަގު ޑެފިސިުޓ،ާޑެފިިސުޓާާކުރ ާޚަރަދ އިާމިދޭތެޭރގަިއާފަރަގުާލިބޭ

ާމި ާާމިހ ރު 9ާާއަރަނީ ާނޫނީ ާކުރ 9ާާބިިލައނަށް ާއ ިއ ާއ މްދަނީ ާިލބޭނެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާމިއަހަރު ާމިލިއަަނށް. ހ ސް

މައެކަނިާމިާދެާތަފ ތަށްާވަންޏ ާޑެފިސިޓުާފައިނޭންސްާކުރަންާމިހިރަާމެކޭނިޒަމްތައްާނުލައިާހަާކަމަށްާޚަރަދަށްާބަލ 

ބިލިއަންާރުިފޔ ާއަކީާިދވެހިރ އްޭޖގެާމިއުޅޭާސިވިލްާސަރވިސްާއ ިއ6.7ާާބިލިައންާރުފިޔ .6.7ާާވަންޏ ާާކަމަށްާބަލ 

ާމިާ ާޕެންޝަންތަކ އި ާމި ާއެަލވަންސްތަކ އި، ާއ އި ާމުސ ރަ ާމުވައްޒަފުްނގެ ާހުރިހ  ާިތބި ާމަޤ މުތަކުގެ ާސިޔ ސީ އަދި

ާލައިފި ާބަޖެޓުްނާާކަމަށްާއެްއޗެހި ާނުލިބިގެން ާަފއިސ  ާއަދަދަށް ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއީ. ާއަދަދު ާމި ވަންޏ 

ާދައްކަމުންާމިއަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާާކެޕިޓަލްާޚަރަދަށްާެއްއވެސް ބިިލއަންާރުިފޔ 9ާާަކހަލަާޖ ގަާެއއްާނެތްާވ ހަކަ

ާ ާނުިވސ9ާްނޫނީ ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާތަނެްއގައި ާނުލިބޭ ާރުިފޔ  ާބިލިއަން ާހ ސް ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާައޅުަގނޑުެމން 6.7ާނޭ

6ާާބިލިއަން،6ާާބިލިއަން،6.7ާާމިލިއަން،ާ ާމިދަނީ ާމިހ ރު ާމަތިން ާފެށިގެންާާ;422ބިލިއަނަށްވުރެ ާއަހަރުން ވަނަ

ާމ4235ި ާޚަރަދުކުަރމުން ާިނޔަލަށް ާޑެފިސިޓުާާގެ ާޖުމްލަ ާތެރޭގައި ާމުއްދަތުގެ ާމި ާޖުމްލަ ާއެހެންީވމ ، ާގެންދަނީ.

44ާބިލިއަނަށް.44ާާމިާޚަރަދުކުރެވޭާވަރުާއިތުރުެވެގންާމިއަރ ާފަރަޤުާޖުމްލަާއެބައަރ ާއެްއޗަކަްށވުރެާއެބައަރ ާލިބޭާ

ޮގތެއް.ާމިހ ރުާދަރަންޏަށްާާއަހަރުާތެރޭގައިާެދއްކޭނެާގޮަތކީާނެތ7ާްހ ސްާމިލިއަނ44ާާްހ ސްާމިލިއަންާއެބައަރ .ާ

ދިޔައިރުާާވަނަާއަހަުރގެާނިޔަލ ާހަމައަށްާ;422އްާނުފެނޭ.ާލިބޭ.ާދަރަނިާއަދ ކުރ ތަނެާފައިސ ާހޯދުމަށްާފައިސ ާއެބަ

ާހަމައެކަ ާެވިއޒްާއެންޑު ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާއެނި ާއިން ާގ ތްަގނަޑކަށްާާމީންސް ހ ްސ5ާާބިލިއަނުންާނޫނިއްޔ 5.7ާާއޮތީ

އްކ ާވ ހަަކ.ާމިިލއަންާރުފިޔ ާއެއޮީތާނަގ ފައި.ާއެީއާއަދ ކުރަންޖެހޭާދަރަނި.ާދެންާމިދައްކަނީާޓްެރޜަރީާބިލުާވ722ާާި

ާނުކުރެވޭ.ާ ާއެއް ާއަދަ ާއެެއްއ ާބިލަށް. ާޓްރެޜަރީ ާދައްކ  ާފައިސ  ާއެބަ ާބޭންކުތަކުން ާވިއްކަިއގެން ާބިލު ޓްރެޜަރީ

ބިލިއަނުންާފައިސ ،5ާާބިލިއަްނ،4ާާބިލިއަްނ،3.7ާާޓްރެޜަރީާބިލުގެާއަދަދުތަކަށްާބަލަންޏ ާކޮންމެާއަހަރަކުާމިއޮތީާ

ާކަމަށްާއުއްީމދުކުރަން.ާާތުކޮެޅއްާލިބޭނެއަޅުަގނޑަށްާއިންޓޯލަށްފަހުާަވގު

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަލުނ52ާާްހިސ ބުން ާނަގ ނީ. ާހުްސަވގުތުކޮެޅއް މިނިޓުގެ

ާ ާފަށ ނީ 33.22ާމަސައްކަތް ާައރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ނުޑ ާއަުޅގަ ާފުރަަތމަ ާއެންމެ ާފަށ އިުރ ާދ އިރ ެގާަގއި. މުލަކު

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާهللا ާމިހިސ ބުން ާގެންދެވުމަށް. ާކުިރއަށް ާވ ހަކަފުޅު ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށ 52ާޔ މީން

ނޑުާތަންދެން.ާވައްސަލ ްމޢަލައިކުމް. ާމިނިޓުގެާހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްާައޅުގަ

ާ

 ]އަށ22ާާް>33އިނ52ާާް>32ާ-އިންޓަވަލް:[

 

 ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާމިާ ނޑު ާއަުޅގަ ާގެންދެވޭތޯ ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ާދުވަހުގެ ނޑ ލުމަށްފަހު ާމެދުކަ ާޖަލްސ  ާހުސްވަގުުތކޮޅަށް .`

ާބަޖެޓ 4233ާފަށަނީާ ާދައުލަުތގެ ާލަފ ކުރައްވ  ާއަހަރަްށ ާއަިއއިުރާާވަނަ ާހަމައަށް ާހުސްވަުގތުކޮޅ  ާބަހުސްގައި. ބެހޭ

މަނިކުފ ނަށްާާޔ މީން.ާއެهللاާވަނީާމުލަކުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާވ ފައިވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާގެންދަާ

ާ ާތެރެިއން ާވަގުުތގެ ާއޮތ35ާްއެރުވިަފއިވ  ާބ ކީ ާވަގުުތ ާއިދ ރީާމިނެޓުގެ ާއަޅުަގނަޑްށާާކަމަށް މޭޒުން

ާޔ މީން.ާهللاާދެއްވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާޢަބްދުމަޢުލޫމ ތު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާޔ މީންާهللاާރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުމުލަކުާދ އި

ާމަ ާބަޖެޓުގެ ނުޑ ާއަުޅގަ ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުތަކ ޝުކުރިއްޔ  ާފަށ ފަިއާާބެހޭާއިގަ ާވ ހަކަދަްއކަން ގޮތުްނ

ާ ާުކރިން ާރުޖޫޢަވުުމގެ ާއެނބުރި ނޑުަތކަށް ާމަިއގަ ާމިކުރަނީ ާމިހ ުރާޚިޔ ލު ާަމއިކްޯރާއެހެންނަމަވެސް،ާދެން ބަޖެޓުގައި

ާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތަށްާފަސޭހަވ ނެާާބެހޭާލައ ބައެއްާމަްއސަ ާއެްއެޗއްާދަންނަވ ލ ފައިާއެއީާބަޖެޓު ާގޮތުްނާއަޅުަގނޑު

ާފ ހަގަކުރެްއވި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާހީވ ތީ. ާބަޖެޓުެގާާކަމަށް ާބޭނުންވޭ ާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ގޮތަށް

ާ ާޚ އްޞަކޮށް ާބަޖެޓެއްގަތަފްސީލު. ާޕްރޮގްރ މް ާޕީ.ެއސް.އައި.ޕީާމި ާޕްރޮގްރ މްތަކެއްެގާއި ާމިހިރީ ާޚަރަދުތައް ާބޮޑެތި ގައި

ާބަޖެަޓީކާ ާމިއ އިެއކީ ާއެހެންނަމަެވސް، ާއެަބއޮތްމެ. ާެވސް ާފަސޭހަތަކެްއ ާމީގަިއ ާހުރީަމ ާއެކުަލވ ފައި ގޮތުަގއި

ާބަޖެޓ  ާހުރިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާލިޔެވިފައި ާމ އްދ ތައް ާާބެހޭ ާއައިޓަަމކ ގޮތުން ާއެ ާއަދަދެްއާާވެއްިޖއްޔ  ާޖަހ  އެކީ

ާ ާދައުލަތުން ާޚަރަދުކުރުމަށް ާބަހުފ ސްކޮށްގެން ާއެހެންވީމ އްދަދޭ ެއ ައިއަޓުމްނ ައެންއ ައިއަޓަމްށ ، ޖެޓެއް.

ަދްނަނާވަލްނ ، ނެތި.ާއެހެންވީމ ާދޭާކަމެއްާނޫްނާމަޖިލީހުގެާރުހުމެއްާއްދަހުޤ ނޫނުގައިާމިާަބަދުލުކުރަމީކ ެވްސ 

ާޕްރޮގްރ މަީކާިމއ ާެއއް ާކަންބޮޑުވ  ާއެންމެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާއޮތްއިރު ާހިމެނިފައި ާޕްރޮގްރ މްތަކެއް ާވ ހަކަައކީ، ިުޅޭ

ާދަށުްނާ ާނިޒ މުގެ ާދަތުުރފަތުރުގެ ާނޫނީ ާިވއުަގއި ާދަތުުރފަތުރުގެ ާމި ާއޮތީމަ ާޖަހ ފައި ާއަދަދުތަެކއް ާޖުމްލަ ޚ އްޞަކޮށް

ނަޑއަޅ ފަިއާއެބަ ާމިލިޔަނުގެާއަދަެދއްާފ ސްކޮށްޭދއިރުާމީަގއިާދެާމަްއސަލަާާ;:4.ާމިލިޔަންާ;:4އޮތްާޖުމްލަާާމިާކަ
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ާއެބަ ާމަްއސަލަާއެއް ާެއއް ާދަންނަވ ލިާއުޅޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާާއަކީ ާތެރޭގައި ާމީގެ ާހަމަ ގޮތަށް

ާ ާނިޒ މަީކާޢ އްމުކޮށް ާބޭނުންޭވާދަތުރުފަތުރުގެ ާޕްަރއިވެަޓއިްޒކޮށްގެްނާޕީ.ޕީ.ޕީއެނގިލަން ާދަށުން ާޕްރައިވްޓާގެ މިހ ރު

ާއެ ާފަރ ތްތަކުން ާއަމިއްަލ ާނޫނިއްޔ  ާކަމަކަށްާސެކްޓަރުން ާހިންގ  ާއުސޫލުން ާވިޔަފ ރި ާލިޭބާާމީހުން ާއެއިން ވަނީ.

ލިބެނީާއަމިއްލަާފަރ ތްތަކަށް.ާލިޭބއިުރާދަތުރުފަތުރުގެާނިޒ މުެގާދަށުންާމިާހަދަނީާބަނދަރުތޯ،ާާއެއްާމިާހުރިހ ާނަފަ

ާޓަރމިނަލްާ ާފެރީ ާހަދަނީ ާމިކަންކަންމި ާއެާތޯ ާއެކަންކަން ާެއބަޖެހޭ. ާއަޅުަގނޑުމެްނާއެނގެން ާބަޖެޓު ނގޭިއރު

ާބޭނުްނވޭ.ާ ާއިނގެން ާިމހިރީ ާޖެހިފައި ާކިހ ވަެރއްތޯ ާރަށްރަށަކަްށ ާކޮންކޮން ާރަުށަގއި، ާކިތައް ފ ސްކުރ އިރު

މެންބަރެއްގެާދ އިރ ގައިާހުރިާވަންޏ ާހަމަާކޮންމެާމެންބަރަކުާވެސްާފ ހަގަކުރަްއަވއިފިާއެާާކަމަށްާާބަނދަރުތަކަށްާބަލ 

ވ ނެ.ާދ އިރ ތަކުްނާާކަންތައްތައްާހަމަާރައްޔިތުްނެގާމަޖިލިސްގެާމެންބަރުންާފަރުދީގޮތުންާހަމަާބައްލަވަންާބޭނުންފުޅު

ާދަންނަވ ލ އިުރާ ާހަމަ ާމިރޮނގުން ނޑު ާއަުޅގަ ާުކރައްވަން. ާއެކަން ާވަަޑިއގަންނަވަނީ ާމެންބަރުްނ އިންތިޚ ބުކޮށްގެން

ާާއަޅުަގނޑު ާމި ާރަށްރަށަކަށްތޯ.ާހަމަާާ;:4ބޭނުްނވޭ ާމަޝްރޫޢުތަކަކަށްތޯ،ާކޮން ާކޮންކޮން ާމިދަނީ ާބެހިގެން މިލިޔަން

ާދ އިރ  ާމިހިރަ ާއިންތިޚ ބުވެަފއި ާ، އަޅުަގނުޑ ާދ ިއރ ގައި ާއެމުލަކުގެ ާބަނދަރު ާނުާވެްސ ާއެހެންވީަމ،ާއޮތީ ހެދި.

ާބަޖެޓު ާމި ާއަޅުަގނޑަށް ާހެދޭނީާކޮންާދުވަހަކުންކަން ާިއްނާބަނދަރު ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓު ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާހަމަާސ ފުވ ން ން

ާދަށުންާސުނ މީގައިާާމިާމަސައްކަތްކުރަމުން ާހިޔ ވަހިކަމުގެާމަޝްރޫޢުގެ ާހުރިާހ ދ އިރު.ާހަމައެހެންމެ ާޖެހިފައި ލުގައި

ާކަހަ ާކޮންމެވެސް ާުނފެށި. ާމަސަްއކަތްތައް ާއެއޮތީ ާކޮޅުފުީށގަިއ ާމ.އަތޮޅު ާއަިދެވސް ާތެރެއިން ަލާރަށްރަށުގެ

ނޑުމެންނަށްާބަޖެޓުާކޮމިޓީގައިާވެްސާ އެރޭންޖްމަންޓެއްާމީގައިާސަުރކ ރުންާހެއްދެވިާވ ހަކަާތަފްސީލުކޮށްާހަމަާއަޅުގަ

ާވިދ ޅުވެެދްއވ ފައި ާެވސް ާކޮމިޓީގައި ާސުނ މީ ާެއއ ިއއެކީާާއަދި ާއެހެންނަމަވެސް، ާދަންނަވ ލަްނާާގައިވަނީ. ވެސް

ާ ާމަޝްރޫޢުގެ ާއެ ާއެހެީރ ާއަދިެވސް ާބޭނުންވަނީ ާނުފެށިފައޭ. ާއަަޅއިެގްނާާައއު ، އެހެންވީމާ މަަސއްކަްތ އިމ ރ ތް

ާކުރ  ާމިކަންކަން ާހަދައިގެން ާމީހުންެގާާކަމަށްާފްލެޓްތަކެއް ާތިބި ާރަށްރަށުގައި ާޖެހުނު ާޙ ލުަގއި ާސުނ މީގައި ވަންޏ 

ާ ާއެހެރީ ާތަންތަނުގައި ާކަހަލަ ާމަޑިފުށި ާޮކޅުފުއްޓ އި، ާއަިދވެސް ާއެހެހަތެރެއިން ާނައިހޭ. ާއެކަްނކަމަްށާއްެލއް ންވީމަ،

ާ ާމަސައްކަތެްއާކުރުން.ާއެެހންހައެބަ ާއެހެން ާމީަގއި ާބަޖެޓުަގއި ާކަންނޭނގެ ާއަންނަންޖެހޭ ަބެޖުޓ ޮކިމީޓ ، ވީމ އްލު

ާއަދަދުތަކ ިއްނ ުކަރްއާވިއުރ ިމ ުޖްމަލ  ާހުންނަ ާރިޢ ޔަތްކުރައްވަންޖެޭހާާއަދަދުތަެކއް ާެއބަ ާފުރަތަމަ ދޭތެރޭގައި

މިވ ަހކަާމިާދަންނަވ ލުމުގެާއަނެއްާބޭނުމަކީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއިްނާާކަންނޭނގެ.ާމިރޮނގުން

ާމަސައްކަތްކުެރވިފައި ާގިނަ ާވަރަށް ާާމިހ ތަނަށް ާކިހިނެއްތޯ.4232ާާވ ނީ ާހުރީ ާޚަރަދުކުރެވިފައި ާބަޖެޓު ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާޚަރަދުކުރެވިފަާ ާއެްއގޮތަށްތޯ ާއޮތްގޮތ  ާފ ސްކޮށްފައި ާއޮްފާބަޖެޓު ާމިނިސްޓްރީ ާިސޓީތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާހުރީ. އި

ާނުލިބި.ާ ާވަނީ ާއަދި ާފެށިއިރު ާމިހ ރު ާމަސަްއކަތްތައް ާބަޖެުޓގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާޖަވ ބުތައް ާޭއގެ ާލިޔެގެން ފިނޭންސަށް

ާލިބޭނެ ާސިޓީތައް ާއޮފްާާއެ ާމިނިސްޓްރީ ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާމި ާއެހެން ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ކަމަްށ

ާއަބަދުފިނޭން ާއޮންނ ނެ.ާާސުގައި ާއެަކއުންޓެއް ާޚ ްއަޞ ާނޫނީ ާއައިޓަެމއް ާބަޖެުޓ ާޚ އްޞަ ާއޮންނ ނެ ވެްސ
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މިލިޔަނ722ާާްލައްކ7ާާަކޮންޓެންޖެންސީާބަޖެޓުާއެއަށްާކިޔަނީ.ާކޮންޓެންޖެންސީާބަޖެޓަކީާއެއްާބިލިޔަންާނޫނިއްޔ ާ

ާކޮންޓެންޖެންސީ ާޖަހައިގެން ާޙަޤީާރުފިޔ  ާހަމަ ާމިކުރަނީ. ާފ ސް ާޠަބީޢީއެއް ާޒ ތުގައި ާއޭެގ ާވެސް ގޮތުްނާާޤަތުގައި

ާބަޖެޓުންާ ާޚ އްޞަ ާމި ާއިން ާކޮންޓެންޖެންސީ ާދިމ ވީމަ ާކަންތައްަތއް ާބޮޑެތި ާއަތްނުފޯރ ވަުރގެ އިންސ ނުންގެ

ާކިހިނެއް ވަނަާއަަހުރ4232ާާަކމެއްާާޚަރަދުކުރަންާމިާއޮންނަނީ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާމިާބަޖެޓުާޚަރަދުކުރެވިފައިާހުރީ

ާކިހިނެއްާރެވެމުންޚަރަދުކު ާމުހިއްމުާާދިޔައީ ާމިޖަހ  ާަބޖެޓުގައި ާނޭނގެ. ނޑުމެންނަކަށް ާައުޅގަ ާއަދިވެސް ކަމެއް

ާޖަހައިފި ާއަދަެދއް ާައއިޓަމަކަށް ާބަޖެޓުގެ ާސަބަބަީކ ާބޭނުންވ  ާއަދަދުާާކަމަށްާއަދަދުތައް ާއެ ާއައިޓަުމގަިއ ާެއ ވަންޏ 

ާ ާޚަރަދުކުރަން ާއަިއޓަމަކަށް ާއެހެން ާދެން ާޖެހިފަިއާހުހިމެނިގެން ާކޮްނޓެންޖެންސީގައި ާއެހެންެވގެން ާނޯންނ ތީވެ. އްދަ

ާބޭނުން ާބަލަން ާކިހިނެއްތޯ ާއޮންނަނީ ާޚަރަދުކުެރިވފައި ާއެްއޗަކުން ާފިނޭންްސާާއޮންނަ ާވަކިވެަވޑަިއގެންނެވި ާމި ވަނީ.

ާވަކިެވވަަޑިއގެންނެވި ާކިހިާމިނިސްޓަރު ާއޮތީ ާޚަރަދުކުރައްވ ަފިއ ާއިން ާކޮންޓެންޖެންސީ ާވެސް ކަމެްއާާނެއްއިރު

ާއެހެންވީމ ާއެނގިފަ ާނެތް. ަދްނަނާވަލްނ ިމުއެޅީނ ަބެޖުޓެގ ަބެއްއ ަމިއްކޯރ ަމްއަސަލަތްއ ަހަމ ، އެއް

ާބައެއްާާިމާސެލްއގެ  ާބެހޭާގޮތުން ާބަޖެޓ  ާައޑުިއިވގެންިދޔަ ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާދަންނަވަނީ. ާވ ހަކަ ގޮތުންާާަކހަލަ

ާވަޒީފ ާލިބުމުގެާފުރުޞަުތާާވ ނުްނގެާިވޔަފ ރީގެާތަރައްޤީވިޔަފ ރިކުރ ާފަރ ތްތަކަށ އިާުޒވ ނުންނަށްާޒު އަށްާނޫނިއްޔ 

ާބަޖެޓެއްާ ާވަޒީފ ާއިތުރުކޮށްދޭނެ ާޒުވ ނުންނަށް ާބަލައިލިއިރު ާއައިަޓމް ާބަޖެޓު ާމި ނޑު ާއަުޅގަ ާވިޔަފ ީރެގާާކަމަށް. އ ިއ

ާ ާިމއޮތީ ާބަޖެޓުގައި ާމުޅި ާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ާަބއިލައްާ;6ފުރުޞަތު ާރުފިޔ . ާދެްނާހ ސް ާނެތް. ާވެސް ާރުފިޔ  ަކ

ނޑަށްާހަމަާނުވެސްާވިސްނޭ.ާދެންާހަމަާރ އްޖޭގައިާއޮްތާ މިއިންާޒުވ ނުްނގެާަވޒީފ ތައްާއުފެދިގެންދ ނެާގޮތެއްާއަުޅގަ

ާަމއްަސލަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމައްސަލަާވ ނުންނ ޒުާ،އަކީާާއިޖުތިމ ޢީ ާބޮޑު ާެއންމެ ާމަްއސަލަ.ާާގުޅޭ އަީކާމަސްތުވ ތަކެީތގެ

ާ ާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުމެން ާމިދައްކ  ާތަުކރ ރުކޮށް ާވަބާ ާއަބަދު ާމަސްުތވ ތަކެީތގެ ާުޒވ ނުންާާއަކީ ާިދވެހި އިން

ާމަސްުތވ ތަކެީތެގާ ާމަސަްއކަތަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާުކރަންޖެހޭ ާސަރުކ ަރކުން ާއޯގ ތެިރ ާަދއުލަތުން ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި

ާބަލ ާވަބ  ާބަެޖޓަށް ާމިއަހަރުގެ ާމުޅި ާސަލ މަްތކުރުމޭ. ާޒުވ ނުން ާކެޕިޓަލ ާކަމަށްާއިން ާމަސްތުވ ތަެކއްޗަށް ާއިާވަންޏ 

ާާރިކަރަންޓ  ާމިއޮތީ 34ާާޖުމްލަ ާވެްސ ާއުޅޭއިރު ާދަތިކޮށް ާމ  ާމިއަށްވުރެ ާރުފިޔ . 37ާާމިލިޔަން 42ާމިލިޔަނުން

ާޚަރަދުކޮށްފައި.ާއެހެންވީަމ، ާމިއަށް ާއޮތީ ާވ ހަކަާމިލިޔަނުން ާމިދައްކ  ާއަޅުަގނޑުެމން ާނުވިސްނޭ ނޑަކަށް އ ިއާާއަުޅގަ

ާމެސެޖެއްބަ ާދެވެީނާކޮންކޮން ާމި ާައއިމަ ާތަރުޖަމ ވެގެްނާމި ާހިސ ބުތަކަށް ާގޮތަކަްށާބަޖެޓުެގާާޖެޓުގެ ކަމެއް.ާމިކަހަލަ

ާސ ކް ާހަމަ ާއަުޑއިވޭ ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދެން ާމިހިީރ. ާމައްސަލަތައް ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާާމައިކްރޯ ާވެސް ސަމިުޓ

ނުޑާބަޖެޓު ނޑަކަށްާއެާތަފްީސލުތަކެއްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާާމިއަންނަާއަހަރުާބޭްއވޭާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ ބެލިބެލުމުގައިާއަުޅގަ

ާހަމަގައިމު ނޑު ާކަންނޭނގެ.ާއަުޅގަ ާބައްަލވަންޖެހޭ ާިމކަން ާއެބަ ާކޮމިީޓާއިން ވެްސާނޭދެްނާާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޖެޓު

ާސ ކް ާސ ކްާމިފަހަރުގެ ާބޭްއވޭ ނޑުައޑީަގއި ާކަ ާހަމަ ާާސަމިޓަކީ ާވ ކަށް. ާސަމިޓަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭެގާމިހ  ދަތީގައި

ާއުޅޭއިޤުތިޞ  ާސ ކްާކަމަށްާދު ާމިސ ލަކަށް،ާާވަންޏ  ާކަންނޭނެގ.ާާމިލިޔަނ52ާްސަމިޓަކަށް ާޚަަރދުކުރެވިދ ނެ ވަރު
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ާއުޅޭާމިލިޔަނަށ322ާްއެހެންނަމަވެސް،ާ ާމަތީގައި ާާކަަމށްާވުރެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެއީ ވަުރެގާާއްދަކުރެވޭހުވަންޏ 

ާ ާމި ާނުވ ނެ. ާބަޖެޓުޚަރަދަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާނޫނިއްަޔކ  ާއެނިގގެން ާދަތިވ ނެ.ާާއަދަދުތައް ފ ސްކުރަން

ާޚ އްޞަކޮ، އެހެންވީމ  ާހޯއްދަވަންޖެހޭ. ާއެބަ ާތަފްސީލުތައް ާމީގެ ާމަސައްކަތްކުރ އިރު ާމި ާިއން ާކޮމިޓީ ށްާބަޖެޓު

ާބަޖެޓ ކޮންޓި ާދަާއިންޖެންސީގެ ާނިޒ މ . ާދަތުރުފަތުރުގެ ާނިޒ މުގަާމި ާޝަްއކެތްތުރުފަތުރުގެ ާމިީއާާއި ާނެތް ވެސް

އެއްާލިބެނީާާއަކީާމީގެާވިޔަފ ީރގައިާުހރިހ ާނަފަާމުހިއްމުާޕްރޮޖެކްޓެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަ

ާތަރައްޤީ ާފަހިކުރުމަށްޓަކަިއ ާވިޔަފ ރި ާއެ ާއަދި ާފަރ ތަށޭ. ާއެާވިޔަފ ރިކުރ  ާބިންާާކުރުމަށްޓަކައި ާހިލޭ ާހަމަ ާއޮންނަނީ

ާދޫކޮ ާމިދެނީ.ާވެސް ާއަދަދު ާމި ާޖަހަިއގެން ާބަޖެުޓގަިއ ާދައުލަތުގެ ާއަނެއްކ  ާީކއްކުރަންތޯ ާއޮްނނައިރު ާއެހެން ށްަފއި.

ާފެރީ ާނޫނިއްޔ  ާހަދަންތޯ ާއެނެގްނާާބަނދަރު ާކިހ ވަެރއްތޯ ާރަެށއްެގ ާކޮން ާތަފްސީލުތައް ާމި ާއަޅަންތޯ ޓަރމިނަލް

ާުކރިން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެނބުރިލ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާޮބޑެތިާާބޭނުންވޭ. ާހުރި ާބަޖެޓުގައި ާވ ހަަކ ާައއި ދައްކަމުން

ާއަެނއްާ ާއަހަރުން ާއެއް ާޑެފިިސްޓ ާބަޖެޓު ނޑުމެން ާައުޅގަ ާދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ  ާތެދުތެދަށް ާހަމަ މައްސަލަތަކަށް.

ާވ ހަކަ ާައއި ާދައްކަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ތަނަށް ާބޮޑުވަމުންދިަޔއިރު ާދަރަނިާާއަހަރަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ައކީ

ާބޮޑުވަމުންއަ ާނިސްބަތް ާދަރަނީގެ ާޖެހޭ ާވ ހަަކ.ާބޮލަކަށް ާނެތް ާވަރު ނޑުާާދ ކުރެވޭނެ ާވ ހަކަ.ާއަުޅގަ ދަންނަވ ލަްނާާދ 

އުޅެީނާާއަހަރުގެާދަރަނިާމ7ާިށްާކުރީގެާސަުރކ ރުންާމުޅިާޖުމްލަާމިާއަާ:422ންާފެށިގެންާއ4226ާިވަނީާާބޭނުން

ާމިއީ.7.7ާާ ާޑެފިސިޓް ާޖުމްލަ ާމުޅި ާބ7.7ާިބިލިޔަނޭ. ާޖުމްލަ ާލިޔަްނާމުޅި ާއ4226ާިޑެފިސިޓް 7ާށް،ާއ422ާަ:ން

ާއަހަރު.ާއެކަމަުކ،ާމި ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާމިާާބިލިޔަނަކ 7ާހ ރު ާދަމުންާ:.6ާ،6.7އަންނަނީ.ާަކއިރިއަށް ދަމުންާއެހެން

ާ ާމިހިނގ  ާާ;422މިދަނީ.ާމިހ ރު ާފެށިގެން ާއަހަރުން ާދ 27ާވަނަ ާނިޔަލަށް ާބަާކަމަށްާއަހަުރގެ ާޖުމްލަ ޖެޓުާވަންޏ 

ާއެބަ ާއެްއޗަކަްށވުާޑެފިސިޓް ާލިބޭ ާފަރަގުއުޅޭ ާމިއަންނަ ާޚަރަދުކޮށްގެން ާާރެ ާއެބައުޅޭ ާޑެފިސިޓް ބިލިޔަން.44ާާބަޖެޓު

ާޑެފިސިްޓާ ާނޫނީ ާގޮތެްއ ާފޫަބއްދ ނެ ާޚަރަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިސ ބުތަކުން ާބަޖެޓުގެ ާވެްސ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ދެން

ާ ާބަޖެޓުާސަޕޯޓަށް ާތެރޭަގިއާބޭރުން ާއ ދޭ.ާޭއގެ ާހިސ ބުތަެކްއާޖެހިގެން ާގޮތެއް ާފޫބައްދ ނެ ާވ ހަކަމި ާނަގ  ާއ އިާާލ ރި

ާ ާބޭރުން ާވ ހަކަމި ާލިބޭ ާލޯނު ާބަޖެުޓެގާާއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެކަމަުކ، ާއޮންނަީނ. ާމި ާވ ހަަކވ ހަކަ ިމކަހަލަ

ނގޭާމިއީާޙަޤީޤަތެއްާނޫންކަން.ާދެްނމެާކުޅުދުއްފުށިާދ އިރ ގެާމެންނަށްާއެވަްނޏ ާއަޅުަގނޑުާކަމަށްާބަލ ހިސ ބުތަކަށްާ

ާދެކު ާުކޅުދުއްފުށި ާވ ަހކަފުޅު، ާމެންބަރު ާއެާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްަކވަމުން ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާނު

ާަބއިނަލްޢަޤު ާވިދ ޅުވީ ާިމއަހަރުގައި ާވ ހަކަ. ާއޮތްގޮުތގެ ާޑެުޓ ާރުފިޔ 822ާވ މީ ާމިލިަޔން ާާކޮންެމވެސް ާ;83އެއް،

ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިއޮތީ. ާއަަދދު ާލޯނުގެ ާބޭރުގެ ާހަމައެކަނި ާކަންނޭނގެ ާރުފިޔ  ދަންނަވ ލަްނާާމިލިޔަން

ާވ ހަކަ ާޮގސްފަާބޭނުންވ  ާއިތުރުވަމުން ާައދަދުތައް ާމި ާއަކީ، ާބަިއނަލްޢަޤ4235ާުއި ާއަހަރު ާއެބަުއޭޅާވަނަ ާޑެޓް ވ މީ

ާރުފިޔ .ާާ;3: ާރުފިޔ ާ;3:މިލިޔަން ާގ ތްަގނޑަކަށްާާމިލިޔަން ާއެަބއުޅޭ.ާާ;3:ބިލިޔަން.32ާާއަކީ ިމލިޔަންާޑޮލަރު

ާެއކަިނާއެީއާާ;3: ާޑޮލަރު ާެއއްެޗއް.32ާާމިލިޔަން ާއަދ ކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހަމަގައިމު ބިލިޔަްނާރުފިޔ .ާމިއީ
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ނޑުމެންނަށްާގެންދެވޭނެާކޮންމެާވެސްާުމއްދަތަކަށް.ާާންކުރަމުންާއަދ ުނކޮށްާދަންމަމުާމިާސްޓެގަރ ދަންމަމުންާއަޅުގަ

ާ ާއ މްދަނީ ާޖުމްލަ ާލިބޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާދައްކަނީ ާމި ާާބިލިޔަނ9ާްއަޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ. ާނ ރ  ާއަށް 9ާރުފިޔ 

ސަރިވްސާާއޮތީާކުަޑކޮށްފައި.ާއަދިާިސވިލްާސަރވިސްާމީހުންގެާމުސ ރަާމިާބިލިޔަންާރުފިޔ ާއަށްާނ ރ ތީާސިވިލް

ާއިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައި.ާާމީހުންގެާމުސ ރަާކުަޑވީއިުރާއެާމުސ ރަާމިއަހަުރގެާބަޖެުޓންާހަމަޖެހޭނެ ކަމަށްާރައީސްާވަނީ

ނަޑކަްށާއެހެންނަމަވެސް،ާބަ ޖެޓުާކޮމިީޓާއިންާކަންނޭނގެާމިކަންާކަަށވަރުކުރަްނވީ.ާއަޅުަގނުޑާބެލިބެލުމުގައިާއަުޅގަ

ޝަްނެގާޓަކައިާމިާލ ފައިާއޮތްާކޮމްޕެންޒޭއެއްާނުކުރެވުނުާއުިނވީާމުސ ރަާއަނބުރ ާދިނުމަށްާއެހ ާފަސޭހަކޮށްާފ ހަގަ

ާބޭރު ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމި ނޑުމެްނނަށް ާއަުޅގަ ާދެން ާނޫޭނާއަދަދެއް. ާއެކަންޏެއް ާލޯނުތަކުން ާނަގ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ން

ާފައިނޭންސް ާޑެފިސިޓް ާމިާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާ%ާކުރަމުން ާޑެފިސިޓުގެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފައިނޭންސ42ާްދަނީ. ާމި

ކުރަނީާބޭރުންާނަގ ާފަިއސ ާއިން.ާބަޖެޓުާސަޕޯޓަށްާލިބޭާލ ރިންާނޫނިއްޔ ާބޭރުންާނަގ ާލޯނުންާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާ

ާމިއޮ ާޢ އްމުކޮށް ާުއޅ7ާޭންނަނީ ާޑެފިސިޓެއް ާބަޖެޓު ާކޮންމެވެސްާާކަމަށްާބިލިޔަންގެ ާޕޮއިންޓް ާހަތަރެއް ާނޫނީ ވަންޏ 

ާބަލ ާވަރެއް.ާމިދިޔަ ާބިލިޔަންާމ7ާިވަންޏ ާާކަމަށްާއަހަރަށް ާެއއް ާެތރެއިން ާމިުއޅެނީ.ާޭއގެ ާޑެފިސިޓެއް ާބިލިޔަުނގެ

ާއެންމެާބިލިޔަނެއްާ ާލިބިފައި.ާާމިއޮންނަނީާޭއގެާތެރެއިންާހަމަ ނޑުމެންނަށް މިލިޔަްނ322ާާއޮންނަނީާބޭރުންާއަުޅގަ

އޮންނަނީާދިވެހިރ އްޖޭގެާއެތެރެއިްނާާބިލިޔަންާމ6.4ާިޑޮލަރުގެާބަޖެޓްާސަޕޯޓެއްާިމޮއތީާލިބިފައި.ާއެކަމަުކ،ާއަެންއާ

ާއެމް.އެމް.ޭއގެ، .އޭާއިންއަކީާބޭންކުތަކުންާނަގ ާލ ރިާމިއީ.ާމީގެާކުރިންާއެމް.އެމްާާނަގ ފައިާއޮންނަާލޯނު.ާއޭގެާމ ނަ

ާއެންޑު ާާމީންސްާވޭސް ނަޑކަށް ާގެންދިޔައީ.ާގ ތްގަ ާނަގަމުން ާލ ރި 5.7ާާއިން ާދިޔަިއުރާ;422ބިލިޔަން ާނިޔަލަށް ގެ

ާވެސްާނެތްާާވަންޏ ާމިީއާހަމަާޝައްކެތްާވެސްާއަދ ކުރަންެޖހޭާފައިސ .ާމިާފައިސ ާއަދ ުނކުރެވޭާކަމަށްާދިޔަ.ާމިއީ

ާ ާފައިސ ާގޮތުަގއި ާއަދ ކުރަމުންދ  ާިމީއ ާއެހެންވީމަ، ާމިދަނީ. ާއުނިވަުމން ާރިޒަރވް ާދައުލަތުެގ ާހުިރ އެމް.އެމް.އޭަގއި

ާޢ އްމު ާއަދ ކުރަމުންދ . ާތެޭރަގއި ާމުއްދަތެްއގެ ާއެންޑުއެއޮންނަ ާވޭސް ާއެމް.އެމް.ޭއގެ ާިމާމީންާކޮްށ ާއިން ސް

ނޑަށްާވެްސާފަިއނޭރމްާލޯންސް.ާކުރުާމުއްދަތުގައިާދޫކުރަންޖެހެނީާޝޯޓްޓ  ންސް.ާއެހެންނަމަވެސްާދައުލަތަށްާއަޅުގަ

ާދަން ނޑު ާައޅުގަ ާހުންނ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާދަތިތަެކއް ާހަމަ ާގޮތެްއގަޤަބޫލުކުރެވޭ ާިޒންމ ދ ރު ާއެހ  ެއއްާނޫްނާނަވ ނީ

ގޮތަށްާނޫީނާާއަހަުރގެާތެރޭަގއިާއަދ ކުރ 4ާއެމް.އެމް.އޭާއިންާމިހ ރުާއޭތިާވަނީާޓ ރމްާލޯނަކަށްާބަދަލުކުރައްވ ަފއި.ާ

ާއެކަްނކުރަްއވ ފައި.ާ ާއެއޮތީ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާގޮތަށް ާއަދ ކުަރއްވ  ާތެޭރގައި ާުމއްދަތެްއގެ ާދިގު އެއަްށވުރެްއ

ާރިޒ ރްވާ ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަންނޭނގެ ާހުންނ ނެ ާމިދަނީ.ާހަނދުމަފުޅު ާނުވެގެން ާބިލްޑު ާރިޒ ރވް އެހެންވީމަ،ާހަމަ

ާ ާދ އިރު ާނިޔަލަށް ާއަހަރުގެ 522ާާމިދިޔަ ާނޫނީ ާހަމަައށް ާމިހ ރުާާ;;4މިލިއަނ އި ާކަމަށް. ާުހންނ ނެ މިލިއަން

ނޑުމެންގެާޖުމްލަާރިޒ ރްވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާފޯކ ސްަޓކީ،ާމިާބަޖެޓުާފޯކ ސްޓުެވގެންާމިައހަރުާނިމޭއިރުާވެްސާއަުޅގަ

ާހިފައިާ;;4 ާޑެފިސިޓެއް ާމިހ ބޮޑު ާއަކީ ާވ ހަަކ ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާވ ަހކަ. ާއަރ ނެ ނޑުމެންާމިލިއަނަށް ާއަުޅގަ ގެން

ާ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާއަހަރަށް ާއަނެއް ާއަހަރުން ާއަހަަރުކ7ާާއެއް ާކޮންމެ ާޑެފިސިޓްތަކެއް. ާބޮޑެތި ާހަމަ ާމިއޮތީ އަހަރު
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ާކަމަށްާ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާނެތް. ާމިައކު ާރިސޯސްތަކެއް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިވަނީ. ޑެފިސިޓެއް

ާއެ ާމިހިރީ ާލަފ ކޮށްފައި ާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއް ާއ މްދަނީ ާލިބޭނެ ާނުޖެހި ާއެއް ާމަްއސަލަ ާއެްއވެސް އީ

ާރިއަލައިުޒވުމަީކާ ާއޭތި ާޓެކްސޭޝަނުން ާދެން ާޓެކްސޭޝަނުން. ާކަހަލަ ާބައެއް ާމިހިރީ ާލަފ ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުާއިންތިާ ޒ ރުކުރ ާގޮތުްނާރަނގަޅުާކަެމއް.ާިރއަލަިއޒުާުނވެއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާެއާއ މްދަނީާނުލިބުނީ.ާއަުޅގަ

ާ ާމިއޮތީ ާއިން ާޓެކްސް ާބިޒްނަސް ާެއކީ ާޖީ.އެސް.ޓީއ  ާމި ާލިބޭނެކަމަށް.ާއެކަމަުކ9ާާވެއްިޖއްޔ  ާފަިއސ  ާދުވަހުގެ މަސް

ާ ާއިުތރަށް ާޑެފިސިޓް ާވެސް ާއަނެއްކ  ާވަންޏ  ާކަމަށް ާޖެހިއްޖެ ާއެްއ ާމައްސަލަ ާއެްއވެސް ާރުފިޔ 4ާާމީގެ ބިލިއަން

ާ ާމިއޮތް ާމިހ ރު 6.7ާާއިތުރުެވގެންދ ނެ. ާމީގަިއ8.7ާާބިލިއަން ާޓެކްސަކީ ާމި ާއެީއ ާއިތުރުެވގެންދ ނެ. ބިިލއަނަށް

ާ ާއ މްދަނީ ާއިންތިޒ ރުކުރ  ާނޫީނ ާލަފ ކުރ  322ާާއަޅުަގނޑަށް ާކަމަށ322ާާްއިން ާއެއްެޗއް ާލިބޭނެ އަށް

ާމިންވަ ާތައްޔ ުރވެވޭ ާސަރުކ ރަށް ާއެބަހުރި. ާެވސް ާސަބަބުތަކެއް ާއޭގެ ާނެތް. ާބެލޭކަށް ރ ިއާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާިމކަންކަްނާ ާއެހެންވީމަ، ާވ ނީ. ާމައްސަަލއަކަށް ާބޮޑު ާއެންެމ ާމީެގ ާމިންވަރު ާަތއްޔ ރުވެޭވ ާސެކްޓަރަށް ޕްރައިވެޓް

ނުކުރެވޭާކަމަށްާވަންޏ ާއަުޅަގނޑުމެންާޑެފިސިޓުާއަދަދުާޖަހ ފައިާހުއްޓަސްާމިކަމެއްާނުވ ނެ.ާދެންާއޮތީާޓޫރިޒަމުންާ

ރަށްާހުޅުވޭނެާަކމަށްާއިންތިޒ ރުކުެރވިގެނ33ާާްކަމަށްާވަންޏ ާހަމަާޫޓރިޒަމުންާލިބޭާފައިދ .ާޓޫރިޒަމުންާލިބޭާފައިދ ާ

ރަށްާއެއޮތީ.ާހަމަާޝައްކެއްާވެސްާެނތްާގޮތުގައިާމިއިންާހަަމ5ާާމިހ ތަނަށްާހުޅުވިފައިާއެއޮތީ.ާމިއަހަރުގެާތެރޭގައިާ

ާެއއްބަ ާޓޫރިޒަމްގެ ާގޮސްފައި. ާއުނިެވގެން ާމިއޮތީ ާއ މްދަނީތައް ާބައިާލިބެންޖެހުނު ާލިބޭ ާއިން ާޓެކްސް ާލޭންޑް އި.

ާއެހެންާ ާއެްއާނަގަނީ.ާދެްނާޭއގެާބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިއޮީތާދޫކޮށްލ ފައި.ާޭއގެާބަދަުލގަިއާޖީ.އެސް.ޓީ

ނޑުމެންނަްށާ ާއަުޅގަ ާތަނެއް ާލިބޭ ާލ ރި ާއެ ާގޮތުން ާޢަމަލީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަދި ާއެއިްނ ާނަގަނީ. ޓެކްސޭޝަނެއް

ާދެ ާމީގަިއާނުފެނޭ. ާހޯދުމަށް ާއ މްދަނީ ާނެތް. ާމިއަކު ާއެއް ާމަޝްރޫޢު ާސޮލިޑް ާއެްއވެސް ާހޯދުމުގެ ާއ މްދަނީ ން

ާިވއްކ ާ ާއެސެޓްސްތަެކއް ާސްޓޭްޓ ާމިހިރީ ާވެސް ާއަނެްއކ  ާތެެރއިން ާޕްޮރގުރ މުތަކެއްގެ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން

ނޑުމެްނގެާސީާ ާވިްއކ ލ ނެ.ާއަުޅގަ ާެވސް ާވެ-ވ ހަކަދަްއކ ފައި.ާސްޓެލްކޯ ާނެތް.ާޕޯރޓް ާއެއް ާވިްއކ ލ ނެ.ާމައްސަލަ ސް

ާޕްރައިވެޓައިޭޒޝަންާ ާކަމަށް ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާމި ާއެކަަމކު ާކަންނޭނގެ. ާގެްނދެވިދ ނެ ާވިއްކަމުންިވއްކަމުން މި

މިލިއަންާރުފިޔ .3622ާާބިލިއަން.3.6ާާޕްރޮގުރ މުގެާދަށުންާއ މްދަނީާލިބޭނެާކަމަށްާމިއޮތީާޖަހ ފައިާގ ތްަގނޑަކަްށާ

ާބައިނަލްއަ ާލިބުނީ ާއަހަރުގައި ާއެ ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާިވއްކ ލަިއގެން ާެއއ ރޕޯޓު ާނޫނިްއޔ 3.4ާާޤްވ މީ ބިލިއަން

ާނޫީނ3422ާާ ާހިންގަިއގެން ާޕްރޮޖެްކޓެއް ާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން ާމިކަހަލަ ާގިނަ ާވަރަށް ާއެެހންވީމަ، ާރުފިޔ . މިލިއަން

ާޤަބޫލުކުރަނ3.6ާް ާހަމަ ާކަމަކަށް ާލިބޭނެ ާރުފިޔ  ާފޫބެއްދުމަށްޓަކަިއާާބިލިއަން ާޑެފިސިޓް ާމި ާމިހ ރު ާދަތިވޭ. ހަމަ

ގޮަތކަށް.ާއެމް.އެްމ.އޭާއިންާމިހ ރުާބޮރޯކުރުންާމިހ ރުާހުއްޓިފައިާއެާއޮތީ.5ާާސަރުކ ރުންާބޮރޯކުރަމުންާމިާގެންދަނީާ

ާކޮންެމވެސް ާބޮރޯާާއެހެންނަމަވެސް ާގެންދ ވަރެްއގެ ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާއަދިެވސް ާއަޅުާާއިންނެއް ަގނޑުމެންނަްށާކަމަށް

ާއެ ާަބޔ ނުަގއި ާދެއްވި ާވަަޑިއގެން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާއޮތީ.ާާދ ދިފަހުން ާވިދ ޅުވެަފއި ޭބފުޅުން
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ާބޮ ނޑުާގޮެތްއގައިާމިހ ރު ތުންެގާހަމަާއެއީާބޭްނކުަގއިާުހންނަާދިވެހިރައްޔިބިލަށްާލިބޭާލ ރިއ ،ާ-ރޯކުރެވެނީާޓީާމައިގަ

ނުޑާގޮެތްއގައިާޓީާެއއ ފައިސ .ާދެންާހަމަާ ބިލަށްާއެކަނިާބަލ ކަމަްށާ-ެއކީާޮބންޑުާިވއްަކއިގެްނާލިބޭާލ ރި.ާމިއީާމަިއގަ

ާ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ 3.4ާވަންޏ  ،3.5ާ ާމިހ ރ3.6ާާު، ާމިދަނީ. ާބޮރޯކުރަމުން ާއަހަރަކަށް ާކޮންމެ ާއަހަރަކުން ކޮންމެ

%ާ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާޑެފިސިުޓގައި ާޖެނަރޭޓުކ2ާު:މިއޮންނަ ާޯލކަލީ ާ%އަކީ ާއެްއޗެއް. ާހަަމ2ާާ:ރ  އަީކ

ާނ ދެ.ާ ާއެއް ާފައިސ  ާމި ާބޭރަކުންނެއް ާމިއިން ާފަިއސ . ާދައުރުކުރ  ާބޭންކުތަކުގެ ާފައިސ  ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ާނެތް ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ާރަނގަޅު ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާމަޝްރޫޢުތަކެްއ، ާވަރުގަދަ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ކަމަށްާާއެހެންވީމަ،

ނޑުމެންނަށްާދެމެހެއްޓޭނެާބަޖެޓަކަށްާނުވ ނެ.ާދެންާދަންނަވަްނާވަންޏ ާމިާޑެފިސިޓަކީާނޫނި ްއޔ ާމިާބަޖެޓަކީާއަުޅގަ

ާއެބަުއޅޭ.ާ ާވެސް ާކަމެއް ާރަނގަުޅ ާމީގައި ާވަންޏ  ާދ ކަމަށް ާފައިސ  ާދައުރުކުރ  ާިމގޮތަށް ާއަކީ ާވ ަހކަ ާއަނެއް މިއުޅޭ

ާކަމަ ާުނނިކުންނަ ާފައިސ  ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާމިހ ރު ާޖަހައިގެންާއެއީ ނޑު ާތައްގަ ާފައިސ  ާވަންޏ  ށް

ނޑުާޖަހައިގެންާނިކުންނަާމައްސަލަާއެއްާމިހ ރުާނޫޅޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެއ ިއާއެކީާދަންނަވަންާއުޭޅާ ނޫޓުާތައްގަ

ާހަމަާ ާމަްއސަލަ ާުއޅޭ ާެމޗުުނވ ތީ ާޑޮލަރ އި ާއ އި ާފައިސ  ާނިކުންނަ ާމި ާަސރކިޔުލޭޝަނަށް ާިނކުންނަ ާމި ާއަކީ ވ ހަކަ

ާ ާހަމަާނިކުމެ ާޖެހެނީ ާއުފުލަން ާއުނދަގޫ ާމީގެ ާދަްށވަމުން. ާއަގު ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާހަމަ ާަދނީ ާއެ ާރުފިޔ  ދިވެހި

ާމިާ ާމިގޮތަށް ާއުފުަލންޖެހެނީ. ާދިވެހިރައްޔިތުން ާހަމަ ާެއކީަގއި ާއ އި ާބޮުޑވ ތީ ާައގު ާމުދަލުގެ ދިވެހިރައްޔިތުން.

%ާ ާގ ތްަގނޑަކަށް ާެޑޓް ާލޯކަލް ާބަޖެޓ2ާު:ޖެނެރޭޓުކުރެވޭ ާބަޖެުޓާާއަކީ ާޑެޓުގެ ާލޯކަލް ާމިދ  ފައިނޭންސްކުރުމަށް

%ާ ާޑެޓުގެ ާޓޯޓަލް ާމިދ  ާފައިސ .2ާާ:ފައިނޭންސްކުރަން ާއެނބުރޭ ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ައކީ

ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާއެނބުރޭާފަިއސ ާރައްޔިތުންގެާަފއިސ ާބޭންކުތަކުންާބޮންޑަށްާޕޭކުރ ާފަރ ތްތައްާނޫނިއްޔ ާޓެރެަޜީރާ

ާގޮތަކީ.ާބި ާގެންދ  ާމި ާފޫބައްދަމުން ާޑެފިސިޓް ާބަޖެޓު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާލ ރި.ާމިއީ ާދައްކ  ާފަރ ތްތަކުން ާގަންނަ ލުތައް

ާ ާަވންޏ  ާކަމަށް ާއެއްކުރ  ާޖުމްލަ ާމި ާބޮންޑ އި ާބިލ އި ާޓްރެޜަރި ނަޑކަްށ ާގ ްތގަ ާއަހަރަކު 4ާާކޮންމެ 6ާބިލިއަނ އި

ާދަމު ާމިހެން ާމިއުޅެނީ. ާއަދަދު ާދޭތެރޭގެ ާބިލިއަނ އި ާގޮސް 4235ާާން ާއޮތް ާކުިރއަށް ާތެރޭަގިއ5ާާނޫިނއްޔ  އަހަރުގެ

ާކަމަށްާވަްނޏ ާބޮންޑުާމެޗުއަރާވ ާ ާދައްކަްނޖެހޭނެ.ާއެއީާބޮންޑުާެމޗުއަރާވަނީާދެާއަހަރުން އެއްފަހަރ ާމިާފައިސ 

ާއެއަްށވުރެއް ާއެއީ ާބިލަކީ ާޓްރެޜަރީ ާދައްކަންޖެހޭނެ. ާެއއަދަދު ާއެކީ ާޕްރިންސިޕަލ އި ާބޮންޑުގެ ޝޯޓްޓ ރްމާާދުވަހު

ާ ާއެްއެޗއް.ާމީގެ ާދަްއކަންޖެހޭ ާެއކީ ާޕްރިންސިަޕލ އި ާހަމަ ާވެސް ާައދަދަކީ ާބިލުގެ ާޓްރެޜަރީ އަހަރުފަހުނ4ާާްއެްއޗެއް.

ާ ާުހިރ5ާާނޫނީ ާނަގ ފައި ާދައުލަތުން ާއިންްސޓްރޫމަންޓަށް ާޑެޓް ާލޯަކލް ާމިގޮތަށް ާދައްކަންޖެހޭ ާެއއްފަހަރ  އަހަރުފަހުން

ބިލިއަނަށްވުރެއްާމަތި.ާެއއްފަަހރ ާދައްކަންޖެހޭާފައިސ 32ާާކަންޖެހޭާއަދަދުާއެބައަރ ާފަހަރ ާދައްާފައިސ ާއ އިާެއއް

ާ ާމަތ32ާިއެބައަރ  ާޑެތްބިލިއަނަށްވުެރްއ ާއިންޓަރނޭޝަނަލް ާއޮތީ ާދެން ނޑުމެންާ. ާއަޅުގަ ާލޯނުތަކުން ާބޭރު ާއެއީ .

ާ ާގޮަތށް ާދަންނަވ ލި ާދެންމެ 4235ާާނަގ . ާއެބައޮތް ާއެަކނި ާއަހަރު ާމިލިާ;3:ވަނަ ާމިދައްކަނީ ާޑޮލަރު. 32ާއަން

ާ ާއަރ  ާއެަބ ާޑެޓަށް ާޖުމްލަ ާދަްއކަންޖެހޭ ާތެޭރގަިއ ާއަހަރުގެ ާއެ ާއެހެްނވީމަ، ާރުފިޔ . 42ާާބިލިއަން 42ާބިިލއަން.
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ވަރު.ާމިހ ރުާމިާއ މްދަނީާލިބޭާސޯސްާއަށްާބަލ ކަމަށްާވަންޏ ާާބިލިއަންާރުފިޔ ާއެބައަރ ާޖުމްލަާޑެޓަށްާދައްކަންޖެހޭ

ާރުފ42ާި ާއަީކާބިިލއަން 3ާާޔ  ާނޫނީ ާތެރޭ ާނޯންނ ެނ.4ާާއަހަރު ާވެސް ާއެްއގޮތެއް ާދެއްކޭނެ އަހަރުެގާތެރޭގަިއާހަމަ

ާލ ރިާ ާހަމަ ާމިއީ.ާމިހ ރު ާޚަރަދު ާކުރަންޖެހޭ ާހޭދައިެގާއިތުރަށް ާބަޖެޓު ާސަރުކ ރުގެ ާކުރަންޖެހޭ ާއަހަރު ާއެ ާއަދި އެއީ

ސ .ާއެހެންވީމަ،ާދަންަނވަްނާމިއުޅޭާވ ހަކަާއަީކާހަމަާނެގިފައިާހުރީމަާއެާލ ރިާއަދ ކުރުމަށްޓަކައިާަދއްކަންޖެހޭާަފއި

ބަޖެޓުާކޮމިޓީންާވަރަށްާބޮޑެތިާމަސައްކަތްތަކެއްާއެބަާކުަރްއވަންޖެހޭ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާމިާބަޖެޓުާއެބަާކުޑަކުރަންޖެހޭ.ާ

ާިއޤްތިޞ ދު ާގޮތެްއގައި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާސަރުކ ރަްށ ާނޫނިއްޔ  ާކުޑަކޮށްގެން ާބަޖެޓު ާމި ާބޮޑަށް ހިފެހެއްޓެވޭނެާާވަރަށް

ާއެެހްނާ ާއޮތަސް ާސަރުކ ރެއް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއޮތަސް ާސަރުކ ރެއް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނުކުރެވޭ. ާޤަބޫލެްއ ނޑަށް ާއަުޅގަ ކަމަކަށް

ާއިންސ ފުެވިރާ ާމިކަން ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާއެބަޖެހޭ ާހަމަ ާމެންބަރުން ާމަޖިލީސް ާރައްޔިުތންގެ ާއޮަތސް ސަރުކ ރެއް

ާޒިންމ ދާ  ާނޫނިއްޔ  ާބޮޑު.ާގޮތެްއގަިއ ާވަރަށް ާމަސައްކަތް ާކޮމިީޓގެ ާބަޖެޓު ާެއހެންވީމަ، ާކޮށްދޭން. ާގޮތެްއަގއި ރު

ާހިސ ބުތަެކްއާ ާނޫނީ ާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާފައިސ  ާމި ާއަދަދުތަެކްއގަިއ ާެދމެހެއްޓެނިވި ާގޮެތްއގައި ދެމެހެއްޓެނިވި

ާައޅު ާކުޑަވެގެންދ ން. ާބޮޑުތަން ާމިހ  ާބަޖެޓު ާމި ާއެބަޖެހޭ ާމިހ ރުާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާގޮުތަގއި ާޤަޫބލުކުރެވޭ ަގނޑަށް

ާ ާގ ތްަގނަޑކަށް ާގޮުތން ާޤަބޫުލކުރެވޭ ާއަޅުަގނޑަށް ާއެކީ ާޑެޓ  ާހުރި ާާ:ބިލްޑުވެފައި ބިލިއަްނެގާާ;ބިިލއަްނާނޫނިއްޔ 

ނޑަށްާޤަބޫލެ ްއާބަޖެޓަކަށްވުރެއްާބޮޑުާބަޖެޓެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާދެމެހެއްޓެނިވިާގޮެތއްަގއިާހިންގޭނެާކަމަަކށްާއަޅުގަ

ާނުކުރެވޭ.ާއެހެްނވީމަ،...

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަގުުތާ ާނ ންނަނީސް ާނިމުމަކަށް ާމުޅިން ާވ ހަކަުފޅު ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާެމންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނުޑާކުރައްވަންާޖެހިވަަޑިއަގތީ.ާާމޭޒުންާއެާކަންތައްާކުރަްއވ ާގޮތަކަށްާަކންތައްާހަމަވެގެންާއިދ ރީ އ ދެ،ާދެންާއަޅުގަ

ާބަޖެޓާ 4233ާ ާއަހަރުގެ ާާވަނަ ާގޮތުން ާފުރުޞަތުބެހޭ ާދ އިރ ެގާާވ ހަކަފުޅުެދްއކެވުމަށް ާއުތުރު ާގަލޮޅު އަުރވ ީނ

 هللا.އަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާޢަބްދުهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއީވ ާަޢބްދު

ާ

ާެކވުން:ވ ހަކަދެއްާهللاާގަލޮޅުާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންަބރުާއީވ ާޢަބްދު

ާޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ ާއިޤްތިޞ ދީާހީނަރުކަމެްއާާ:422ޝުކުރިއްޔ  ާވަރަށްާބޮޑު ވަނަާއަހަރަކީާުމޅިާދުނިޔެާވެސް

ާހިނގައްޖެ.ާ ާފޯރ  ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއަސަރު ާއޭގެ ާވެސް ާދިވެހިންނަށް ނުޑމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަހަރެއް. ދިމ ވި

ާތަހައަޅުަގނޑު ާތަދު ާއޭގެ ާެވސް ާމިހ ރުގެ ާރައީސް،ާމެން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް ާމިދަނީ. އްމަލުުކރަމުން

ާ ާމި ާހިތަްށއަރ  4233ާއަޅުަގނޑު ާފަދައިްނ ާވިދ ުޅވި ާވަޒީުރ ާމ ލީ ާއެކުަލވ ލި ާބަޖެޓް ާބަޖެްޓ4227ާާގެ އަހަުރގެ

ވިސްނ ެލވިފަިއާއިުރާކޮންމެެވސްާވަަރކަްށާދުރ ލ ާާއެކުަލވ ލިއިރުާއެާފ ލުންާނަްއޓައިގެންާއެާިދޔަާބަޖެޓްާއެކުަލވ ލި
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ާއަަރިއގަންނަންެވގެންާ ާޭއގެން ާނެްއޓެންެވގެން ާތަދުން ާހީނަރުކަުމގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ާމި ާމިައދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ އޮތްނަމަ

ާދުރ ލ ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާނުވީސްބ އޭ. ާުކޑަެއއް ާތަންކޮޅެއް ާތަދު ާތަޙައްމަލުކުރ  ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންާާވިސްނ ލެވިަފއިާއޮތް ނޑަްށާާކުރުާެވސްާވީސްާ.ގެާމަސައްކަތްާތަންކޮޅެއްާުކޑަވީސްނަމަާއަޅުގަ ހެންާއަޅުގަ

ާކުރިހީވަނީ.ާ ާއަުޅަގނޑުމެން ާކިޔ ލ އިރު ާެމދުރ ސްތ އަޅ  ާުނވިސްނ  ާއެކަނި ާމިއޮީތާމިއަދަށް ާވިސްނ ާާމަތީަގއި އަށް

ާބަޖ4235ާެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާިވސްނ ފައި ާހަމައަށް ާފެށުނީއްސުރެއ  ާސަރުކ ރުން ާސަާެޓއް. ާވެިރކަމ ާމި ރުކ ރުން

ާމެދުރ ސްތ ހަ ާބަލައި ާީވާވަޢުދުތަކަށް ާރައްޔިތުންނަށް ާދުރުާވ ލުވަމުން ނޑުމެްނާާރ ސްތ ާާއަދި ާއަުޅގަ ާވިސްނައި އަށް

ނޑުމެންާކުރިަމތީގައިާމިއޮތީ.ާޕްރޮގްރ މުާވިސްނ ފައިާއެކުަލވ ލ ފައިާހަމަާއެާވަޢުދުތައްާވީފަދައިްނާ ވ ާބަޖެޓެއްާއަުޅގަ

ާކިަޔއިގެން ާމިާބަޖެޓެކޭ ނުޑމެން ާވަޢުދެއްާއަުޅގަ ާއެާހުށަހަޅަނީ ާއެކުަލވ ލ  ާިސޔ ސަތެއް ާަމއްޗަށް ާވަޢުދުތަކުގެ ެވާއެ

ނޑުމެންާހުށަހަޅ ފަިއވ ާބަެޖޓެއް.ާމިާބަޖެޓްާފޮތުަގިއާޛުާސިޔ ސަތުތައްާތަންފީ ކުރުމުެގާނަތީޖ ތައްާއަންދ ޒ ކޮށްާައުޅގަ

ާރޯލްއޯ ާމިއީ ާއަމ ޒަކީ ާފަދައިން ާވިދ ޅުވެފަިއވ  ާހަމަ ާވެސް ާވުން.ާއެއީ ާހަމައަށ4236ާްވަރާބަޖެޓަކަށް ، އިނގޭތޯާއ 

ާޚ އްަޞޮކްށ4236ާާ ާރައްޔިތުންނަށް ާހިމަނައިގެން ާޚަރަދުތައް ާކަންތައްަތކ ިއ ާގަސްތުކުރ  ާކުރަްނ ާހަމައަށް އ 

ާ ާޚަރަދުތަކ އި ާއެ ާހ މަކޮށްގެން ާޚަރަުދތައް ާއެ ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާއުސޫލުތަކަށްާޛުތަންފީއެ ާބޭނުންވ  ާ،ކުރ ން

ާއެހެންާ ާކުެރވޭނެ ާބިނ ވެ ާަތއްޔ ުރވެ ާރ ަވއި ާޭރވުންތައް ާިވޔަފ ރިތަކުެގ ާއަމިއްަލ ާމަްއޗަްށ ާޭއގެ ސިޔ ސަތުތަކަށް

ލަކޮށްާގެންގުޅެަފިއާޖުމްާލަކޮށްާދަންނަވ ލ ނަމަ،ޖުމްހުށަހަޅ ފައިވ ާބަޖެޓެއްާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސްާކުރިމަތީަގއިާމިޮއތީ.ާ

ނޑަްށާގަބޫލުކު ާއަުޅގަ ެރވޭާގޮުތަގއިާމަޑުަމޑުންާތަދުާފިލުވުމުގެާތަންޮކެޅއްާހަރުދަނ ާގޮތަކަށްާތަދުާމިވ ާވިސްނުމަކީ

ާ ާއެނޭގ ާެވސް ނޑުމެނަށް ާއަުޅގަ ާވިސްނުމެްއ. ާ%ާ;422ފިލުވުމުގެ ާިމއޮތް ާއަހަރުގެ ޑެފިސިްޓާާ;.52ވަނަ

ާކުއްލިއަާ ާހަމަ ާވެސް ާކައަޅުަގނޑުމެނަށް ާޚަރަުދ ާތެދުކޮށްލެވިދ ނެ. ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެސް ާއަހަރަްށ4233ާާށް ވަނަ

އަކީާރިަކރެންޓްާޚަރަދުކަމަށްވެފަިއާާ;9ބިިލއަނަށްާއަރަިއގެންދ އިރުާއަދިާއޭގެތެެރއިންާ%35ާއަންދ ޒ ކުރ ާޚަރަދަކީާ

%ާ ާމުސ ރ72ާައޭގެތެެރއިން ާމުވައްޒަފުްނެގ ާމިވަނީ ާޚަރަދު ާގ ތަްށ ާާކަމަށްާއަށްާއ  ާކުއްލި ާއެްއކަލަ އްުލާހަވ އިުރ

ނޑުމެންާއެްނމެންާވެސްާެއއްބަްސވޭާމުސ ރަތައްާުކޑަކުރ ންޖެހޭކަން.ާންއަޅުަގނޑުމެ ނަށްާވެސްާވަަރށްާސ ފު.ާއަުޅގަ

ާެއއްބަްސާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުޑަކުރ ންޖެހޭކަން ާއެބަ ާައދަދު ާމީހުންގެ ާބަރޯސ ވެފައިވ  ާއ މްދަނީއަށްޓަަކިއ ސަރުކ ރަށް

ާއެހެ ާއެބަވޭ. ާއިޤުތިޞ ދަކަށް، ާަވށ ޖެހިފައިވ  ާއިޤުންނަމަވެްސ، ާޖެހިފައިވ  ނޑުމެްނާވަށ  ާއަުޅގަ ތިޞ ދެއްަގއި

ާތިބީ ާހަރުދަނ ާދެމިހުންނ ން ާނެިތ ާކަމެއް ާޒިންމ ދ ރު ާކަހަލަ ާއެްއވެްސ ާގޮަތށް ާކަންކުރި ާކުރިން ާވަންޏ  ާކަމުގައި

ާެއާ ާވަޒީފ  ާސަރުކ ރުން ާމީހުންނަށް ާފީނިފީންޏަށް ާފީނިފީންޏަށް، ާވިސްނައިގެން ާއެކަނި ާއިންތިޚ ބަށް ާނެތި ކަމެއް

ާއެގޮަތށްާ ާހަމަ ާނެތް ނޑުމެނަކަށް ާއަުޅގަ ާމިއަދަކު ާފ ޑުިކޔ ކަމުަގިއަވންޏ  ނޑުމެން ާައޅުގަ ާދިއުމަށް ާދިޔަ ާގެންދަމުން

ާަވޒީފ ާުކއްލިކުއްލި ާމަހުރޫމުާއަށް ާމީހުން ާއިްނ ާހަރުދަނ  ާއެހ  ާވެސް ާެއއީކީ ާވެސް. ާެވްސާފިކުރެވޭކަށް ޔަވަޅެކޭ

ާނޯންނ  ާދެންނެޭވަކށް ާއެތައަޅުަގނޑުމެނަކަށް ާމަހްނެ. ާއ މްދަނީ ާބައެްއެގ ާބަަޔކަށްާއް ާއެތައް ާއެ ާހަމަ ރޫމްކުރެވޭނީ
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އަށްާއެހެންާފުރުޞަތުތަކެއްާހޯދަންާމަސަްއކަތެްއޮކށްފައި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލ ީނާާއ މްދަނީ

ާބެޖެ ާބިނ ވެަފއިވ  ާމަަސްއކަތަކަށް ާއެކަހަލަ ާބަޖެޓަކީ ާމިއޮތް ާކުރިމަތީގަިއ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގ ތަްށ72ާާޓެކޭ. މިލިއަނ 

ާމެދު ާއަދި ާިވޔަފ ރިާކުދި ާލޯުނާާފަންތީގެ ާވިޔަފ ރިތަކަށް ާމިދަންނަވ ަފދަ ާހަމަެއކަނި ާއޮވެ ާަކނަޑއަޅ ފައި އަށް

ާއޮތީކީއެއް ާނިންމ ލަފަކ  ާހުށަހަޅ ފަކ  ާހަރުދަނ ކުރުމުގެާާދޫކޮށްލ ން ާހިންގ  ާބިނ ކޮށް ާވިޔަފ ރިތައް ާމި ނޫން.

ާދިނު ާތަމްރީނު ާހުނަރުތަކުގެ ާއެބައޮތް. ާހިަމނ ފައި ާބަޖެޓްގައި ާމި ާވެސް ާލަފ ކުރ 4233ާާމަށް ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ވަަނ

ގެާއެންމެާބޮޑުާއެްއާއަމ ަޒީކާބެހޭާވަޒީުރާވިދ ުޅވީާމިާބަޖެޓުާާއްމުންނަށްާހުޅުވ ލެްއވިާޖަލްސ ގައިާަވޒީފ އ ޢ ބަޖެޓްާ

ާދި ާވަޒީފ ަތކަށް ާހުޅުވ ލުމޭ.ާއެ ާފުުރޞަތު ާވަޒީފ ގެ ާއަދަދެްއގެ ާބ ޒ ަރީކާގިނަ ާވަޒީފ ގެ ާއެއީ ާތަމްރީނުކޮށް ވެހިންނަށް

ގެާއަމ ޒަކީ.ާިޢއްޒަތްތެިރާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަުރގެާބަޖެޓުާ،ާވ ާއެްއޗަކަށްާހެދުމޭާމިއަހަރުގެާާދިވެހިންނަށްާހުޅުވ ލެވިަފއި

ާވޭުތެވދިޔަ ާހެކިވެަވޑަިއގަންަނވ ނެ. ާެވސް ާމަނިކުރ ނު ާއޮތްާރައީސް، ާކަްނކޮށްފަިއވ  އިޤްތިޞ ީދާާގޮތުންާތ ނގައި

އަކަށްާވެގެްނާމިދިޔަީއާާކަެމއްާެނތިާދުރ ލ ާވިސްނަިއގެންާކަންތައްާކުެރވިފައިާނެތުުމގެާނަީތޖ ާއެްއވެސްާހަރުދަނ 

ާ ާއ ބ ދީގެ ާޒުވ ނުްނގެ ާ 62%އަޅުަގނޑުމެްނގެ ާދުރުވެފައިވ  ާވަރަށް ާަވޒީފ އ  ާއަކީ ާތިބި ާބަޔަކަށް ާެއާމިވަނީވެފައި .

ާ ާފަސޭހަކަމ އެކު ާޒުވ ނުންނަށް ާތެެރއިން ާވަޒީފ ަތކުގެ ާއ2222ާެ:އަދ ކުރެވޭނޭ ާަވޒީފ  ާބޭރުާާހެއްހ  ާމިހ ރު ދަނީ

ާމިދަނީ ާއަދ ކުރަމުން ާމީހުން ާބޭރު ާމިާާ،މީހުން، ާއަދ ކުރަމުން ާމިާބިދޭސީން ާނަތީޖ އަކަށް ާރ އްޖޭެގާާދަނީ. ވަނީ

ާއިޤު ާދަށްތިޞ ޤައުމުގެ ާވަރަށް ާއުފެްއދުންތެރިކަން ާދު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޚ އްޞަކޮށްާވެްއޖެ. ާފަރުދުންގެ އަމިއްަލ

އަށްާވަންަނާާެވގެންާހިނަގއްޖެ.ާރ އްޖެާޒުވ ނުްނގެާއަިމއްލަާފުއްދުންެތރިކަންާއުފެއްދުންތެރިކަންާެވސްާވަރަށްާދަށް

ާނަފ  ާޖީަބށް ާދިވެހިންގެ ާފައިސ  ާފަރުދެްއެގާާބޭރު ާއަމިއްލަ ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދަނީ. ާބޭރުެވެގން ާނެތި އެއް

ާމުޖުތަމަޢެލ އެއްާއިއ  ާމިގެ ާކުރިމަތީަގއި ާނެތް. ާދެވިފަކ  ާފުރުޞަތު ާމިވީހ ތަނަަކށް ާފުއްދުންތެރިކަމަކަށް ާ،އޮތީާާއްެގ

ާޭއގެްނާ ާދޫކޮށްލ ފައި ާގޮްތަގނޑު ާކަންނެތް ާގެންގުޅުނު ާެއ ާސަރުކ ރުގެ ާކުރީ ާމިއޮތީ ާކުރިމަތީަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ންާުހށަހެޅިފައިވ ާބަޖެެޓއް.ާމަނިކުފ ނުާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާވ ންެވގެާއަޅުަގނޑުމެންާކޮންމެވެސްާަވރަކަށްާމިނިވަން

ާިމާ ާވ ހަކަަދއްކ އިރު ާރަްއކ ތެރިަކމުގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާވިދ ޅުވި ާވ ހަކަދަްއކަވަމުން ާބަޖެޓަށް ާމި ާއިއްޔެ މަނިކުފ ނު

ާވ ހަކަާދެކެވެނީކީ ާޕްރޮޓެކްަޝންގެ ާޯސޝަލް ާޙަީޤޤަތުގައި ާއަސްލު ާއެސިސްޓެާއެއް ާޯސޝަލް ާނޫނޭ. ންްސެގާެއއް

ާއެހީ ާދައުާވ ހަކައޭ. ާވ ަހކަާެއއް ާދެވޭ ާރައްކ ތެރިކަެމއް ާވ ހަަކއޭ. ާދެވޭ ާފަރ ތުން ނޑުާާލަުތގެ ާއަުޅގަ ާނޫނޭ. އެއް

ާމިއަދަ ާބަޖެޓުދަންނަވ ލ ނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާަވޒީފ ގެ ާދ ކަމުަގއިާދަށް ާއެކުެލވިގެން ާއަމިއްަލާާެގާަސބަބުން ާެއއީ ވަންޏ 

ާމީހ ާ ާރައްިޔތު ާތެދުވ ން ާކަމުގައިާފައިމައްޗަށް ާދަސްކޮށްދެވޭ ާސޯާއަށް ާފުރިހަމަ ާހަމަ ާއެއީ ޝަލްާވަންޏ 

ާދ އިރ ޕްރޮޓެކްޝަނެ ާރައީސް،ާތަޢުލީމީ ާދ އިރ ާކޭ.ާޢިއްޒަތްތެރި ާބިނ ކުރުމުގަިއާއިން،ާގޯާއިން،ާޞިއްޙީ ިތާގެދޮރު

ާޖުމްާފަތުރ އިދަތުރު ާނިޒ މުގައި ާއަިމއްާނަރުދަމ ގެ ާަބއިވެރިންނަށް ާަތރައްޤީގެ ާޤައުމުގެ ާޚ އްޞަކޮށްާލަކޮށް ާފަރުދުން ލަ

ާމެދު ާއަދި ާއަމިއްލަާކުދި ާވިޔަފ ިރވެރިން ާއެަތްއާާފަންތީގެ ާވަޒީފ ގެ ާގެންިދއުމަކީ ާބައިވެިރކުރުަވިއގެން އަްށ
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ާއަޅުަގނޑު ާފުރުޞަތުތަކެއް ާއެތައް ާއ މްދަނީެގ ާދައުރުެވގެންދ ނެފުރުޞަތުތަކެއް ާތެރޭގައި ކަމެއް.ާާމެްނގެ

ާސަރުކ ރަްށާއެ ާކުރިމަތީަގއިާއ މްދަނީއަށްޓަަކއި ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާކުޑަކޮށްަފއި ާވަރަކަށް ާކޮންމެެވސް ާބަރޯސ ވުން ކަނި

ާ ާމަތި ާއެބައޮތް ާހިމެނިފައި ާގުިޅގެން ާވިޔަފ ރިަތކ  ާއަމިއްލަ ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާމިއޮތީ ާއުުތުރާއުތުރު ޕްރޮވިންސް،

ސް،ާމަތިދެކުނުާޕްރޮވިންސް،ާދެކުނުާޕްރޮވިންސް،ާމެދުއުތުރުާޕްރޮިވންސް،ާމެދުާޕްރޮވިންސް،ާމެދުާދެކުނުާޕްރޮވިން

ާދިވެހިރ  ާގ އިމުކުރުމ އި ާނިޒ މު ާދަތުރުފަތުރުެގ ާޑްރަގުޕްރޮވިންސްގެ ާސަރވިސްރިާއްޖޭގެ އ ިއާާހެބިިލޓޭޝަން

ާރީޖަ ާފުވައްމުލަކު ާހޮސްޕިޓަލު، ާކުޑަކުދިްނގެ ާއަންހެނުންނ އި ާވިލިމ ލޭ ާހޮސްޕިޓަލު، ާރީޖަނަލް ނަލްާކުޅުދުއްފުށި

މިހެންާގޮސްާއެތައްާކަެމއްާއަމިްއލަާފަރުދުންނ އިާއަމިއްަލާާ،ޔުނިޓްާމިހެންާގޮސްާހައުިސނ32222ާްހޮސްޕިޓަލު،ާ

ާގ އިމުާ ާގުިޅގެން ާރ ވ ވިޔަފ ރިތަކ  ާއެއާ ުކރަން ާހަމަ ާއޮތްއިރު ާއެކަށައަޅ ަފިއާާއިފައި ާހަމައަށް ާބިިލއަނ  ާއެއް ވިިދގެން

ާާއެބަ ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއޮތް. ާއިނ ޔަތްތަްއ87ާާިޚދުމަތަށް. ާމީހުންނަށް ާދޮށީ އަހަރުން

ާނެިތާ ާައޅ ލުމެއް ާަމއިންބަފައިންގެ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާދިނުމ ިއ ާއިނ ޔަތްތައް ާމައިްނނަށް ާއެކަނިވެރި ދިނުމ އި

ާގޮސް ާމިހެން ާއިނ ޔަތްތަކ އި ާދޭނެ ާކުަޑކުދިންނަށް ާއަންނަ ާސަރުކ ރުާާ،ބޮޑެތިވަމުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާގޮސް ެގާމިހެން

ާޚަރަދުގެ ާގ ތަްށ ާބިލިއަނ  ާެއއް ާވެސް ާމީހުނަށް ާބޭނުންވ ނޭ 79ާާ%ާއެހީއެްއ ާއެބަގ އ  ާއެކަށަައޅ ފައި ާއޮތް.ާތަްށ

ާއި ާރައީްސ، ާފ ޑުާޢިއްޒަތްތެރި ާބަޖެޓަށް ާމި ާހަމަ ާވެސް ާތެރެއިން ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއަދި ާފަރ ތްތަކުން ދިޮކޅު

ާމަރުޙަބ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިީއ ާގެންދަނީ. ާބެޖެޓަށްާާވިދ ޅުވަމުން ާމި ާނޫން. ާކަމެއް ާހުއްޓ ލ  ާެއކަނި ކިޔ ފައި

ާވ  ާވެސް ާފަޚުރުވެރި ާހަމަ ާފަރ ތުން ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާައޅުަގނޑުމެން ާރައީސް،ާފ ޑުކިޔުމަކީ 92ާ;3ާކަމެއް.ާޢިްއޒަތްތެރި

ާ ާ:9;3އަހަރު، ާވެރިކަމ  ާއެނިގވަަޑއިގަވ ހަގައި ާމަނިކުފ ނަށް ާއަދަދަކީ ާދަރަނީގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ންަނވ ެނާލުިވއިރު

ާ ާއަދަދު ާދަރަނީގެ ާދިޔައިރު ާބީެވގެން ާވެިރކަން ާަކއިރިާޔޫެއސްާމިިލއަނ692ާްސުމެއް. ާއަޅ  ވަނީ.ާާޑޮަލރ 

ާވެސްާ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާކުޅުުދއްފުށި ާވ ހަކަެދްއކެވި ާކުރިން އަޅުަގނުޑގެ

ާދަންނަވ  ާއަޅުަގނުޑާވެސް ާއަޅ ކިޔ ލިހެން ާހަމަ ާބޮލަށް ާމީހެއްެގ ާކޮންމެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބޭނުން ޑޮލަރ 3722ާާލަން

ާދުނިޔެ ނޑު ާއަޅުގަ ާއޮތީ. ާގޮސްފައި ާދަރަނި ާުއފަންވިާގ ތަށް ާާއަށް ާއެއީ ާސުމެއް. ާއަދަދަކީ ާދަރަނީގެ .ާ:9;3އިރު

ާބީެވގެން ާާވެރިކަން ާއޭގެ 52ާާދިޔައިރު ާއަދަދު ާދަރަނީގެ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާފަހުން ާއަޅ3722ާުއަހަރު ަގނުޑެގާބޮލަށް

ނުޑގެާމުސްކުޅިާމ މަާއަށްާދަރަނީގެާއަދަދ3722ާާުއަށްާާދުނިޔެާއަށްާއުފަންނުވ ާދަރި ޑޮލަރ3722ާާުޑޮލަރު.ާއަުޅގަ

ާެވގެން ާޖައްސ ފައި ާހަާާބޮލަކަށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑުމެން ާފ ޑުިކޔ އިރު ާނދ ންދިޔައީ. ާރަނގަޅު އިްނާާ:9;3ކޮށްލަން

422:ާާ ާކުރ52ާައަށް ާވެރިކަެމއް ާއަހަުރގެ ާވުޒ ރ އ ްއވ ދިގު ާމ ލީ ާިދޔައިރުާސީދ  ާހުންނެވީާާފައި ހަވ ލުެވވަަޑިއގެން

ާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ާއޭ ާމައުމޫން ާހުށަހެޅިގެންދިަޔާބަޖެޓްހަމަ ނުޑާރުަގއި ާކޮބައިތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާފ ޑުކިޔުން ތަކަށް

ާމަރު ާހަމަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާފ ޑުކިޔުމަކީ ާމިބަޖެޓަށް ާމިދަންނަވ ލަނީ ާކިޔ ފައި ާފަޚުޙަބ  ވ ާާވެސްާރުވެރިައޅުަގނޑުެމން

ާއަޅުަގނޑަކަށް ާމިބަޖެޓަކުން ާަރއީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޕ ވެާާކަމެކޭ. ާއުތުރަކަްށ ާގަލޮޅު ާނުފެނޭ ާގަލޮޅުސް ައވަުށާާގެކެއް



 37 

ނޑަކަށްާާގެއޮފީސްާހިންގ ނެާއޮފީހެއް،ާަގލޮޅު ާއަންހެނުންގެާކުިރއަުރވ ާކޮމިޓީާއަްށާަވކިާޮކޓަރިާެއްއާމިހެނެއްާއަުޅގަ

ާބަލ ކަށްާނުެއއްާވެސް ާއަދި ނެޑއް ާޤަބޫލުކުރ ާާފެނޭ.ާއަޅުގަ ާރައީސް.ާއަޅުަގނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާބޭނުމެއް ވެސް

ާއަންނަާކޮންމެާހަލުއި ާއުފެއްދުންތެިރާކަމަށް ާޤައުމީ ާޚ އްޞަކަމަާގޮތުަގއި ާވިޔަފ ރިތަަކށް ާއަމިއްލަ ާމެދުާއަދިާކީ ކޮށް

ާކުރިއެރުމަ ާައންނަ ާިވޔަފ ރިތަކަށް ާބިނ ެވގެންކުދިފަންތީގެ ާގޯިތގެދޮރު ާއެިކކަންކޮޅުަތކުަގއި ާރ ްއޖޭގެ ާއަދި ގޮްސާާކީ

ާޤަބޫލުުކރ ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާރައީްސ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދިއުމަކީ ާލިބިގެން ާއެކިކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ާރ އްޭޖގެ ާފުރުޞަތު ވަޒީފ ގެ

ުޑާކުރިއެރުމެްއ.ާައޅުަގނުޑާބޮާބޮޑުާުލޔެއް.ާގަލޮުޅާއުތުރަށްާއަންނަާވަރަށްާގޮތުަގއިާގަލޮޅުާއުތުރަށްާއަްނނަާވަރަށް

ނޑުާބަލަންާބޭނުމީާއަޅުަގނޑުމެްނެގާލަންާބޭނުމީާމިވެނިތަނެއްގަިއާޕ ބަ ކެްއ،ާމިވެނިތަނެްއަގއިާއޮީފހެއްާނޫން.ާއަުޅގަ

ާފުރުޞަތުތަެކްއާ ާއެަތއް ާވަޒީފ ގެ ާޒުވ ނުންނަށް ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާއަދި ާޒުވ ނުންނަށް ާއުތުުރެގ ާގަލޮޅު ޒުވ ނުންނަށް

ނޑަށްާއިާދ ާންއިތުރުވަމު ނޑުާބަލަންާބޭނުމީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަ ބަޖެޓުންާާރ ަދކުރެްއވިްއޔ ާމިތަންާއަޅުގަ

ާފެނޭ.ާޝުުކރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއެބަާއެތަސްވީރު

ާ

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަާާޝުކުރިއްޔ  ާބޭނުންވ  ާވަރަްށާާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ އަކީ

ާއެކަމ  ާހުށަހެޅިގެންދ އިރު ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާވަޑައިގެްނާާހިތ މަކުރަމޭ ާމިތަނަށް ާބޭފުޅަކު ާެއއްެވސް ާވުޒ ރ ގެ ބެހޭ

ގޮްތާާދ ާމަސަްއކަތްަގއިާބޭންދިނަމަާތަންކޮޅެއްާމިާބަޖެޓުގެާނނެތީމަ.ާޕީ.ޕީ.ޕީގެާދަށުންާބޭރުާމީހެއްާނަމަވެސްާމިތ 

ާައއުލ ކަން ާބަާބޮޑުެވެގންާތަންކޮޅެއް ާެއދެން ނޑު ާއަޅުގަ ާއަދި ާކުރުގަުޅވ ލ ދ ނެ. ާކިތަންމެ ާކޮމިޓީ މަސައްކަްތާާޖެޓް

ނޑުމެންާމެންބަރުންާމިާފ ޅުކުރ ާޝުޢޫރުތައްާމިާކުރިކަމުަގއި ބަޖެޓްާފުރިަހމަާކުރުމުގަިއާހިމެނިގެްނާާވިޔަްސާއަުޅގަ

ާއެން ާކަމަށް. ާފުރަތަމައިނުންއަންނ ނެ ާވ ހަކަާމެ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ނުޑެގާާވެސް ާއަުޅގަ އަީކ

ާއއ.ދ  ާތެރެިއން ާރަށްތަުކގެ ާމިާާއިރ ތަކުގެ ާއުކުޅަހަކީ ާމިާއަތޮޅު ާއެާރ އްޖޭގައި ާއަށް ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާތ އީދުާވަގުތު ންމެ

ާއެ ާރަށް. ާއެއް ާފެންބޮޑު ާއެރަށުގެ ާނަާހެންނަމަވެސް ާވެފައި. ާނަޖިސް ާއެހެންވީމ ާރުދަމ ވަނީ ާނެތް. ަވަރްށ ، އެއް

ާކަމުގައިާހުލަގިއ ިތބީ  ާބޭްއވި ާއިހުތިފ ލުތައް ާދުވަހުގެ ާއެާ.ާމަސްވެރިްނގެ ާރަުށގައި ާބޭފުޅުންާއެާދުވަހުާއަރ ާވިޔަސް

ާއެެހން ާފައިބަިއގެންދ ނީ. ާވަރަށްދުވަހު ާހ ލަތަކީ ާރަށުގެ ާއެހެްނވީމ ާނަމަވެސް ާހ ލަތެއް. ައުޅަގނުޑ ެއެދްނ ، ދަށް

ާިވޔަްސާކޮންމެާސަރުކ ރަކުންއެ  ާލިބިގެންދ ާމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރުން ާކުރިއެރުން ާހުންނަ ާރަށްރަށަށް ެނާވިޔަްސާދ އިރ ގެ

ާއެބީދަިއަގއި ާހަމަ ާދ އިރ ަގިއ.ާާޮތއްޫޑގައިާާކަމަށް. ާރަށް ާބޮޑު ާއ ބ ދީ ާއެންމެ ާނެތް. ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ  ވެްސ

ާބަ ާމި ާވަރަކަށް ާއެްއވެސް ާައޅުަގނޑަކަށް ާފެންނ ކަށްއެހެންވީމަ، ާތެރެއަކުން ާދ އިރ ގެާޖެޓް ރަށްރަށަްށާާނެތް

ާއޮްއވަޚ އްޞަ ާއެްއޗެއް ާއެްއވެސް ާވެިރކަންކުރާ ާ.ެއއްާކުެރވިގެން ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިހ ރު ާފ ހަގަކުރަން ާައޅުަގނޑު

ާެހދުމުގެ ާބަނދަރު ާރަސްދޫަގއި ާފެށިގެންާާރަށް ާޖެހެމުދ ކަން.ާއެާމަސަްއކަތް ދަނީ.ާާންހެންނަމަވެްސާފަސްފުނިތަކެއް
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ާގިރަމުން ާގޮތަކަށް ާފަދަ ާއުޅެވޭނެ ާއ ބ ދުވެ ާމީހުންނަށް ާއެާހިއްކ  ާރަށެއް ާވެރިކަންުކރ ާާދ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ރަށަކީ.

ާ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމިވަގުތު ާގޮތުން ާޤުދުރަތީ ާތެރެއިން ާބަހ ރަށްތަކުގެ ާއެރަށް.ާއެހެންނަމަވެސް ާރަށަކީ ާއޮތް ހ އިާލެއްގައި

ާހިްއކެާޢަމަލ  ާއެްއގޮތަށް ާމިމުން ާއެއ ިއއެުކ ާފެނޭ. ާައޅުަގނުޑމެންނ ނުދ ތަން ާބަޖެޓެއް ާއަިއއިުރާާފަދަ ހަމައަށް

އްލުާހަވެސްާިމތަންތަނަށްާއެދެވޭާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާފެންނ ަކށެއްާނެތްާސީދ ކޮށްާބޮޑުާމަންޒަރުގެާތެރެއިންލ ަފއި

ާގޮެތއް.ާއެހެްނވީމ  ނޑުމެންނަެއީއ ިކިހެންއ ޮކްނޮގަތކ، އަންނ ނެ ާމަޢުިުްނާއަުޅގަ ާހޯދޭނެ ާއަޅުަގނުޑާލޫމ ށް ތެއްތޯ

ާވެސް ާކޮމިޓީއ  ާޞިސުވ ލުކޮށްާބަޖެޓް ާތޮއްޫޑ ާމިއަދަްށ ާބޭނުންވޭ. ާަކނޑ ލ ަފިއާލަން ާކަރަންޓު ާމަރުކަޒަްށ އްީޙ

52ާވިދ ޅުވ ާާއަރ ާއެއަުޅަގނޑުާިހތަށް، ން.ާއެހެންވީމ މަސްދުވަހުގެާބިލެއްާނުދެްއކިގ4ާާެވަނަާދުވަސް.6ާާހުންނަތ ާ

ާމިާއަހަރަކަށް ާތެެރއިން ާމިއަިއާބަދަލުތަކުގެ ާބަދަލަކީ.ާމިއީފަހު ާމިައއި ާބަދަލުތޯޭއ.ާނިުއޓްރަލްާބަންކ ާއީާޯތއޭ ކުރުމުގެ

3;9:ާ ާއުސޫލުން ާިވޔަފ ރީގެ ާނޯެވދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާދަރަންޏެއް ާބޮލަކަށް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާތެދެއް ކަންަކްނާަގއި

ާއެ ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާނުވަކުރ  ާއަށް ާވިޔަފ ރި ާލޯނުނޭގނެ ާކުރެވޭނީ ާިއންވެސްޓެއް ާކަްނ.ާާތަ ާނަަގއިގެން ވެސް

ާާދަރަންޏެއް ާއޮެވގެންކަްނ. ާއުސޫލަީކާާ:9;3ވެސް ާފ ސްކުރ  ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާހިސ ބުގައި ާއެހ  ނުވަތަ

ާ ާއިންނަ ާނިމޭއިރުާާމެންބަރަށްާޖެހިގެން ާވޯޓުލ  ާވޯޓުލަނީ. ާއެހީަމ ާވޯޓަށް ާވޯޓުލެވެީނާާކޮށްޓ ލ ފައި ާމި ނޭނގެ

ާޗަކަށްކޯއްާ ާއެހެންނަމަވެްސ ާއަިދ52ާާކަން. ާގޮތުންނ އި ާޢިލްމީ ާހޭލުންތެރިވެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު އަހަރަށްފަހު

އެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާިމއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާިމވަނީާދުނިޔޭަގއިާފ ހަގަކޮށްެލވޭާދުނިޭޔގެާެނތްާފެންވަރުގެާމެންބަރުްނާ

ާރައީ ާކަމަށް ާފޮނުވ ނެ ާވަކ ލ ތުސުލްޖުމްހޫރިމަޖިލީހަށް ާއެހެްނެވާާކުރ އްޔ  ާކުރިއަރ ފައި. ާދިވެހިރ އްެޖ ވަރަށް

ާމިހިނދުގައި ާމަަސއްކަތަށްާާއެކަމަށްޓަަކއި ާކޮށްދެއްވި ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާކުރީގެ ާރ އްޭޖެގ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ެވސް

ާއެ ާޝުކުުރކޮށް ާމިާއަޅުަގނޑު ާއޭގެާމަޖިލީހުގައިާމަސައްކަތްތައް ާއ ދެ، ާއަުޑއުފުލ ލަން. ާމިދިޔަާާވެސް އިތުރުން

ާ ާފ ސްކުރިއިރު ާބަޖެޓް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަހަރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުވެރިންނަށް ާދަ ާސަބްސިޑ72ާާީލިޔުނީމު ާމިލިއަންގެ

ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާރޯަދާމަހު ާަރއްޔިތުން ާޮތއްޑޫ ާާއެއް. ާސިަފއިަގއި. ާކަރަލުގެ ާފެންނ ނެ ވެްސާާރުިފޔ 32ާެވސް

ާސަބްސިޑީގެ. ނޑުވެރިންނަށް ާދަ ާމީހަކަށްާރުިފޔ 32ާާނެތް ާއެންމެ ާރަށުގެ ާނެތް ާނެްތ.ާާވެސް ާެއއް ާލިބިފަ ވެްސ

ނޑުހައަރ ާބަޖެޓްާދުވަސްވަރުާދެންާމެންބަރެއްގެާާއެހެންވެ،ާއަުޅަގނޑުާހިތަށް މެންާމިތ ާކޮންާއިސިއްޔަތުްނާއަޅުގަ

ާ ާައޅުވ ހަކަެއއްތޯއޭ ނޑުަދއްކަްނވީ. ާެއއްޗިހިގަ ނޑުވެރިންނަށް ާދަ ާފ ސްކުރީ ާއެާމެން ާހ ލެްއގަިއާދޭން. ްއވެސް

އަޅުަގނޑުމެންާފ ސްކުރީކީާަސރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާމީހުންގެާޖީބަށްާނުވަތަާސަރުކ ރުގެާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރުންނ އިާ

ާމީހުންނަ ާމިފެންވަރުެގ ާޕްރޮޖެކްޓުމިނިސްޓަރުންނ އި ާސަރުކ ުރގެ ާނުވަތަ ާމީހުންނަްށާށް ާގެންދ  ާވަގަށްަނގަިއގެން ަތއް

ާނޫން. ާދޭކަށެއް ާއެއީާާއެްއޗިހި ާދ ނަން. ާނިންމ ލަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ނޑަށް ާބޭރުގަ ާބަޖެޓުގެ ާދައުލަުތގެ ޙަީޤޤަތުގައި

ާސަބްސި ާދިން ާމީހުންނަށް ނުޑވެރިންނ އި ާދަ ާމިހ ރުއަޅުަގނޑުމެން ާގޮސްހުޑީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާވީ ާހިސ ބު ރި

ާފ ނބޭރުގަ ާދުވަހު ާކުރީ ާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާވިލިފުށީ ާއެހެންނަމަެވްސާޑުްނާއެބަފެނޭ. ާފަދައިން ަހގަކުރި



 39 

ާފަށަިއގެ ާއެތެރެއިން ާމަސަްއކަތްާއަޅުަގނޑު ާބޭރަށްދެވޭތޯ ާމިާކުރަމުންން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާާދ ނަން. ާސަފުހ ބަޖެޓުގެ

ނޑުމެންނަށްާފެނިެގންާމިތަށްާބަލައިމަްސެވރިކަމުގެާސިނ އަާަގއިާމިއޮތ8ްނަންބަރުާ ދަނީާދިވެހިރ އްެޖާާލ ިއރުާއަުޅގަ

4232ާާާއިންާ;422 ާއިންސައްތަ ާމަްސވެރިކަުމގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވ ަހކަ.ާާ:4އަްށ ާކަމުގެ ާދ  ާދަށަށް އިންަސއްތަ

ާއަހަެރކޭާއެއްފަދައިންާމިއަހަރ6ާާުމެޓްރިކްަޓނުގެާމަސްބ ނ ފައިވ ާކަމަށްާލިޔެފައިވ އިރުާފ އިތުވ8:22ާާިމިހިސ ބަކީާ

ާޯފކ ސްޓު ާކަމަށް ާދަށަށް ާދ ނީ ާހުރިވެސް ާކުރިޔަްށ ާިދވެާތަކުަގއިއަހަރުާކޮށްފައި. ާމަްސވެރިކަުމެގާވެސް ހިރ އްޖޭގެ

ާވ ހަކަސިނ އަ ާދުރުރ ސްތ  ާބަޖެޓުގެ ާމި ާކަމަށް ާއަިޑއަޅ ލ ނެ ާބައްދަލުާތައްތު ާމި ނޑުމެންނ  ަގިއާ;422ކުރަނީ.ާއަުޅގަ

ާމިލިއަނުގަ ާހަތަރު ާހަތްދިހަ ާތިންސަތޭކަ ާއުފެދުންތެިރކަން. ާހުރި 4232ާިއ ާދަށްވ ނ574.7ާެގަިއ ކަމަށް.ާާމިިލއަނަށް

ާ ާހޯދަމުާ:.7އެއީ ާކ މިޔ ބީތަކެއް ާައޅުަގނޑުމެްނ ާފަތުރުވެރިކަމުަގއި ާފުރިހަމަ. ާވަރަށް ާަދށްވުމެއް. ންާއިންަސއްތަިއގެ

ާއެާ ާއެހެންނަމަވެސް ާއިންޑަސްޓްރީއެބައ ދޭ. ާއެންމެ ާއިންޑަސްޓްީރ.ާާީއ ާކ މިޔ ބު ާއެންމެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއެއީ އެއް.

ާސުވ ލަ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާމިކަންާއެހެންނަމަވެސް ާވަަރކަށް ާއެްއވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިންޑަސްޓްރީތަކަށް ާހުރި ާދެން ކީ

ާމިއަދު ާކަްނތައްތަކެްއ ާއަޖުމަބެލުމުގެ ާނެތި ާިސޔ ސަތުަތކެއް ާޖަހ ނެ ާފެނިގެްނާާނަގ ކޮޅަށް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ވެސް

ާވ ހަކަާ ާކުެރވޭނެ ާއެކްސްޕޯޓް ާމަސް ާމީހަކަށް ާކޮންމެ ާާމިދަނީ. ާއެިކއެކި ާތަފ ތު ާމިދަނީ.ާއ އި ާދައްކަމުން ވ ހަަކތައް

ާބޯެޓއް.ާ ާއުޅޭ ާގެއްިލގެން ާކޮންމެވެސް ާއެހެންނޫނިއްޔ މު ާމީހަކު. ާސޯމ ލިޔ  ާފެންނަނީ ާފެންނަންޏ  ނޑުްނވެސް ކަ

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކޮބައިތޯއޭ ާސުވ ލަކީ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާނިުކމެ. ާމަްސވެރިން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހޯދަނީ ާހޯދަންޏ  އެވެސް

ާފ ސްކުރި ާއަހަރު 322ާާާމިދިޔަ ާތެލަށް ާރުފިޔ ގެާސަބްސިީޑ.ާއޮިޑވެރިންނަށ އި ާކޮބައިޯތޭއ.ާމިލިއަން ދިންާސަބްސިޑީ

ންާއެާލިބުނުާެއއްަޗކުންާނުވަތަާއެާފ ސްކޮްށގެންާއިޤްތިޞ ދަްށާނުވަތަާމަސްވެިރކަުމެގާއޭގެންާކިހ ވަެރއްތޯވީ.ާޭއގެ

ާއެހެ ާަސބްސިޑީ ާއެ ާދެން ާކޮބައިޯތއޭ. ާކުރިއެރުމަކީ ާލިބުނު ާފޯކ ސްޓުަގިއާޞިނ ޢަތަށް ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއޮްއވ  ން

މަސްވެރިކަމުގެާޞިނ ޢަތްާދަށްވ ނެކަމަށްާލިޔެމުންާދ އިރުާޮކބައިތޯއޭާމިއަހަރުާދެންާއަުޅަގނޑުމެންާމަސްވެރިންނަްށާ

ާގޮ ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތް. ާފެންނ ކަށެއް ާއަޅުަގނޑަކަށް ާއަދަދަކީ. ާނިންމ  ާސިނ އަދޭން ާއެ ާަނގ ާތުގައި ތު

ާާޖަހަންޏ ކޮޅަށް ާއިތުރުސަބްސިޑީ ާމަސްދޯނިފަހަރުާވެސް ާައހަރުގައި ާމިއަންނަ ާއިތުރުނުކޮށް ާއެ ާއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ދިވެހިރ އްޭޖެގާާޖެހޭނީާއަޅ ފައި.ާހޯމައިަގއިާޖެހޭނީާފެހިކަހަން.ާމިއީރިއްޔ ާއ ދިއްތަިއގައިާއޮންނަންހޮނިހިރުާމަހަށްާފު

ާސިނ އަ ާމިާމަސްވެރިކަމުގެ ާމިއޮތީ ާދިމ . ާދ ނެ ާވ ހަކަާާތު ާއެ ާތަފްޞީލުކޮށް ާބަޖެޓުގެ ާއޮތް ާހަދ ފައި ސަރުކ ރުން

ާއެހެންކަމަށް ާާވަނީާާލިޔެފައި. ާކުރައްވަނީ ާޓެކުލް ާމިކަމަށް ާސަލީމުނަމަ ާރ އްޖޭަގއިާޢ ދިލް ާޚިޔ ލަކުން ާމޮޅު ގެ

ާ ާދަރިންނަށް ާއެކްސްޕޯޓުމައިންނ އި ާމަސް ާއެންމެން ާއިންޓަރވިއުހުރިހ  ާއެވަާުކރުމޭ ާބުނީމަ ާއަރ  ރަކުންެންއާއަކަށް

ާއިްނޑަްސޓްރީ ާފަތުރުވެރިކަުމގެ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާއިނގޭތޯ. ާކޯއްެޗއްޯތާާނުވ ނެ ާދެން ާއެރީމަ ާޮލޅުމެއް ާކިރިޔ  އަށް

ާފަޚްރުވެރިކަމ  ާެއންމެ ާރ އްޖޭަގއި ނޑުވެިރކަން ާދަ ާމިދަންނަވަނީ ާއުޅެނީ. ާބޮެއގެން ާަކއިގެން ެއުކާާއަޅުަގނޑުމެން

ާމެން ާރަށުގެ ާެއއް ާކުރ  ނޑުވެިރކަން ާދަންނަވަނީބަރުދަ ާމި ާހައިސިްއޔަުތން ާސަބްސިޑީެގާާގެ ާދިން ނޑުވެރިކަމަށް ދަ
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ާކެލ ާރުިފޔ 32ާ ާއުތުރުން ާހއ. ާބައްަލވ ލަްއވ  ާއިނގޭތޯ. ާރައްޔިތުންނަކަެށއް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާނުލިބޭ އިްނާާވެސް

ާއަ ާލ. ާުފވައްމުލަކާ ފަށައިގެން. ާފަށައިގެން ާކ ކަށްާތޮޅުްނ ނޑުވެރިންނަށް ާދަ ާތިބި ާސަބްސިީޑ.ާހިސ ބުަގއި ާލިބުނީ ތޯ

ާސަބްިސޑީ ާމަްސވެރިކަުމގެ ާއިނގޭތޯ. ާދިޔަީއާާއާ ނުލިބޭ ާޖީބަށޭ ާމީހުންގެ ާވިދ ުޅވ  ާތި ާދިޔައީ. ާކޮްނތ ކަށްތޯ ެއއްޗެހި

އެްއާދަްއކ ފައިާމީަގއިާފ ޑުފ ުޑާކުަލާާމިާެއްއޗެހިާމިހެންާހުއްޓަާދެންާކިަތންމެާމޮޅުާވ ހަކަާ،އިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމާ 

ާޖެހުނަކަ ާއެްއޗެްއާަޤބޫލެއްާނުކުެރވޭނެ.ާއެހެންވީމ ބަޖެޓުގައި ާމި ާމިކަމުެގާ، ްސާއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ާދަންނަވަނީ މި

ާ ާތަފްޞީލުތަކ  ާމިކަން ާރަނގަަޅށް ާވަރަށް ާއެަބާފެނޭއެބަ ާބޮޑަށް ާވަަރށް ާއެަބޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމާާފެންނަން

ާއެ ާވ ހަކަ ާއެންމެ ާިސނ އަސަރުކ ރަށް ާއެއް ާއެނގެނީ. ާމި ާާތުއް ާސިނ އަމި ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާމިާއެނގެނީ. ތު

ާސިނ އަ ާއެ ާަދއްކ ިއުރާާތ އެނގެނީ. ާވ ހަކަ ާނަގ  ާެއއްޗެހި ާޓެކްސްަތކ އި ާފ ޑުފ ޑުގެ ާކުޅެމުން. ާމިދަނީ ެވސް

ނުޑމެންާދެންާހޭދަކުރަނީާކިހިނެއްތޯ އ ިއާއެާަނގ އިުރާެއާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާބަލަންޖެހޭާއެާަނގ ާެއއްެޗއްާއަުޅގަ

ާޤ  ާކިހ ވަރަކަށްތޯނެގުމުގެ ާެއާސިނ އަާބިލުކަްނާހުރީ ާދީގެން ާމީހ  ާދޭ ާެއ ާކަންތައްތަެކއްއ ިއ ާދެްނވ ނެ ވެްސާާތަށް

ާބަލައި ާރ އްޖޭގެ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާބައްލަވ ލަްއވ  ާނިކަން ާކޮންސްޓްރަކްޝަްނ5ާާލަންޖެހޭ. ާއިްނޑަސްްޓރީ. ވަނަ

ާ ާވ ހަަކ ާއިންޑަސްޓްރީގެ ާކޮންސްޓްަރްކޝަން ާއިމ ރ ތްއިންޑަސްޓްރީ. ާއޮންނ4.7ަކުރުން ާިލޔެފައި ާމީަގއިާގައި އިރު

ާޓ ޓ  ާދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާވ ހަކަތަކެއް.ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ.ާމިފަދަ ާއޮތް ާހަދަން ާރިޒޯޓުތަކެއް ާބ ޓ ާމިއޮތީ ާއ އ އި

ާދިވެހިރ އް ާގަންނަން ާމޮހޮރެއް ާކުންފުނިތަކަށް ާބޭރުގެ ާފުރުޞަތުާދޭތަން.ާދިވެހިާޖޭގެ ާއޮންނަ ާއެ ސަރުކ ރުންާވިޔަސް

ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއެތަްއ ާމަސީާާދުއިސައްތަ ާއެަބއޮތް ާެއއްޗެިހާާެއއް ާެއ ާޮކންއިރަކުންތޯ ާކޮަބއިތޯ. ާދަރ ފަ. އަށް

ާހި ާއެއްަލއިއަޅުަގނޑުމެން ާއިރަކުންތޯ ާބަޖެޓުާލަނީ.ާކޮން ާގޮަތކަށް ާކޮންމެވެސް ާެއއްެޗިހާމީހުންނަށް ާއެ ާތެރެއިން ގެ

ކަމެއްާޙަރ މް.ާމިާާވެސްާމިާވ ހަކަދެކެވުުނ.ާވީާ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދިޔަާއަހަރުކުރަނީ.ާއެއްފަހަރ ާނުދެވިދ ނެޕަންޕު

ާމިާއަހަރުަގއި ާދެކެވެމުން ާވ ަހކަ ާމި ާއިޞްލ ޙުާވެސް ާމެންބަރަކަށްާވެގެން ާއެންމެ ތަެކްއާދަނީ.ާއަޅުަގނެޑއްާނެތިން

ާބަޖެޓު ާމުޅި ާ،ާކޮށ ާހުށަހަޅ  ނުޑާދެކޭގޮތުަގއި ާވ ކަށް.ާއަުޅގަ ާމީހަކަށް ާއިޤްތިޞ ދީާމަށ  ާރައްޔިތުްނެގާމަޖިލީހުގެ މި

ާ ާމ ލިއްޔަުތާކޮމިޓީ ާބަޖެޓްާސާ އްާހިއަދި ާރިޢ ޔަތްކުރެވެންާވ  ާމިކަންަކމަށް ާއިންޑަކޮމިޓީން ާމި ތަުކަގއިާސްޓްރީޖެހޭނެ.

ާއަތްަޖއްސ ނު ާމުސްަތޤުއަޅުަގނޑުމެން ާޤައުމު ާދިވެހި ާކ ރިސ އަކުން ާދިމ ވ  ާމ ދަމ  ާމިއީާލެވެންޏ  ާނޯންނ ނެ. ބަލެއް

ާވ ހަކަސަ ާއެެހންވީމ ާމ ސ  ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނޫން ާާ،ެއއް ާއެދެން ާރަނގަޅަްށާައޅުަގނޑު މިކަންކަމަށް

ާސަރވަންޓުރިޢ ޔަތް ާިސވިލް ާވ ހަކަަދއްކ ކުރެވެން. ާކުުޅާާަދއްކ ާންގެ ާއަނގައިން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިހ ރު ދައްކ 

ޝިމްާމިހ ރުާދެންާނެތްާކަންދިމ ކުރިާގޮތުން.ާހ ާލީއަކީާއަާހުސްވ ާހިސ ބަށްާގޮއްިސ.ާމިފަހަރުާއެބަޖެހޭާމިާފައިސ 

ާމިނިސްޓްރީ ާނޫން.ާާފިނޭންސް ާއެކަންޏެއް ާސަރވަންޓުން ާސިވިލް ާހަދަންޖެހޭ. ާއެބަ ާއެއްަޗކަށް ާނުހިފޭއްޓޭނެ އަށް

ާ ާޚ އްޞަ ާހަމަ ާސިފައިން ާފުލުހުންނ އި ާމަީތަގިއާހ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ނޑުތައް ާކަ ާިމއަދު ާަކނޑ ލީ. ާމުސ ރަަތއް ލަތުގައި

މީހުންގެާާތިބެނީާފުލުހުން.ާއެާަނއަކަށްާމިއެްއކޮށްާމ ރ މ ރީގައިާައއްޑަާމިާފެންނަނީާސޯމ ލިއ ގެާޕަިއރެޓްާގޭންގުތަކ 
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ާފައިސ  ާފައިސ ާޔުނިފޯމް ާބޫޓް ާނެތް. ާާެއއް ާޚ ްއޞަ ާއެްއކޮށް ާޤައުމު ާމުޅި ާހަމަ ާނެތް. ާޚ ްއަޞާހ ެއއް ލަތުގައި.

ތޯާއެންމެނަށްާޚ އްޞަވ ން.ާޚ އްަޞވެގެންާެއކަމަށްާޚ އްޞަާގޮެތްއގަިއާނޫންާހ ލަްތާއެބަޖެހޭ.ާމިާޚ އްޞަާއިލަތުގަހ 

ާއެހެންވީމ  ާނުެދވޭ. ާދޭން. ާހައިސިއްޔަެތއް ާޚ އްޞަ ާނަޒަަރކުން ާާ،ޚ އްޞަ ާޚ އްޞަ ާއެެދން ލަތެްއެގާހ ައޅުަގނޑު

ާސަރަވންޓު ާިސވިލް ާއ އިލ ތަެކއް ާހުރިހ  ާކުރެވިފަިއވ  ާިނކަމެތި ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާނޫން.ާއެާންނަމުގައި ކަންޏެއް

ާިވޔަސް، ާމުއަްއަސސ ތައް ާމިނިވަން ާވިޔަްސ، ާސިފައިން ާވިޔަސް، ާާފުލުހުން ާޚ އްަޞ ާމިންޖުއެ ކުރެވެންާހ ލަތުން

ާއަ ާބަދަލު. ާބޭނުންވ  ާައޅުަގނޑުެމން ާކޮބައިތޯ ާަވކިއެބަޖެހޭ. ާބަޔަކަށް ާވަިކ ާބަދަލަކީ ާބޭނުންވ  ގޮެތއް.ާާޅުަގނޑުމެން

ާ ާގޮތެްއވ  ާއެހެން ާބަަޔކަށް ާއެމް.ޑީ.ީޕެގާއަނެއް ާދެރަވޭ ާއެބަ ާމެންބަރުން ާނިކަމެތި ާައޅުަގނޑުމެން ާނޫން. އުސޫެލއް

ެއއްާނެތޭ.ާއެހެންާއެްއޗެްއާާމެންބަރުންާއެާވިދ ުޅވަމުންާެގންދަނީާތިމަންނ މެންގެާދިމ ލަށްާޕ ކެއްާނެތީމަާމައްސަލަ

ާމެންދުރަާމައްސަލަ ނޑުމެން ާައުޅގަ ާެއއީ ާކަންބޮޑުވޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތޭ. ާމުެއއް ާނުދަން ާކ ކަށެްއ.ާކު ލިއ ެގއަކަށް

ާ ާހަދ .ާމިހ ރުާމިމިތަނުގައި ާނުއެއް ާޕ ެކއް ާގުޅ ލީމަކ  ާހެދިަޔްސާާއުޅެނީ.ާައޅުަގނޑުމެން ާވަށްބުރެއް ާމ ލޭގައި ވެސް

ާއ ދަމްާހުންނަނީ ާލ ފައިާސަރަނގު ާޕީޕަލްްސާާރީނދޫކުލަ ާއ އި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއަންނަން.ާއެހެންވީމ  ާމޭަޔރުކަމަށް މަނިކު

ނޑުމެންނަކަށްާއެލަޔަ ާއަުޅގަ ާމަންަޒރެއް ާބޮޑު ާމި ާއެއީ ާކަންބޮޑުވ ނެ. ާމެންބަރުންނަށް ާއިިދކޮޅު ާސަުރކ ރ  ންސ އި

ނުޑކޮށްލ ފައި ާގަ ާމިގޮތަށް ާއިނގޭތޯ. ާއޮތިްއޔ ާނުފެނޭ ާލިޔެފައި ާކައުންސިުލެގާާެއއްެޗއް ާލޯކަލް ދިވެހިރ އްޭޖގެ

ާބ ރެ ާބޮޑު ާކިތަންމެ ާަރއްޔިތުްނނަށް ާދިމ ލަކަށްާއިންތިޚ ބަށްފަހުގައި ާލަންބ  ާބޯ ާސަރުކ ރަްށ ާވިަޔސް ާިދންކަމުގައި އް

ާާތިާނިއްޔ ނޫ ާޕ ކަކ އި ާވިދ ޅުވ  ާނުދ ނެ.އެހެން ާނުވ ާއެްއޗިއްެސްއ ާނޫންާއެހެންވެގެނެްއ ާއެެއއް ނެ.

ާޙައްލުކުރަްނާ ާމިކަން ާބުނުމަކީ.ާއެހެންވީމ  ާމިބުނ  ާދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާބ ރުތައް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ާކުރަން ާހަންމަތަ ާއެކަން ާމަޖިލީހަށް. ާރައްޔިތުންގެ ާކުރެވޭނީ ާޙައްލު ާމިކަން ާކުރައެބަާއެބަޖެހޭ. ާޙައްލު ންާޖެހޭ،

ާމިާއެބަޖެހޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާނޯންނ ނެ ނޑުމެންނަކަށްާސަލ މަެތއް ާާއަުޅގަ ނޑު ާއަހަރަކު.ާއަުޅގަ ާއަންނަ އެދެްނާއަދި

ާދި ާކަންތައްތައް ާބަޖެޓުެގ ާއަދި ާގޮތަކަށް ާހިމެޭނާކޮންމެ ާބަޖެޓުަގއި ާއެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިޔަސް ާަކމުގައި ރ ސ ކުރި

ާމިސ ލަކަށްާ ާުއނިނުކުރަން. ާބައެއް ާއެއްވެސް ާހުރި ާހަމަޖެހުމަށް ާފަރުދީ ާމިނިވަންކަމަށ އި ާފަރުދީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއައެބަާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހަރުދަނ ާޖަލެއްާއެބަާޤ އިމުވ ން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޅުަގނޑުމެްނގެާމުސ ރަާޖެހޭ.ާއެާބަޖެޓުގައި

ާ ނޑ ަފއި ާއަމަންއަމ ންާިވޔަސްކަ ާރަށްރަުށގައި ާކުރ  ާވެރިކަން ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާިމއަދު ާއެބަޖެހޭ.ާއެއީ ާލ ން ކަެމއްާާއެ

ާއޭެގާ ާފުރުޞަތު ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ާމިކަންކަމަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާނ ންނ ނެ ާޙައްލެއް ާދުވަހަކު ާމިކަމަށް ނެތް.

ކަސްާުނވ ނެ.ާސ ާނެތިގެންާވ ހަަކާދެއްކިޔަާފަހަރަކުާއަހަރުގެާމެދަށްާދިޔައީމަާޖަލުާހަދ ނެާފައިބޭނުންނުކޮށް.ާކޮންމެާ

ާަހއްޤުަތްއާ ާމިނިވަންކަމ އި ާހަމަހަމަކަމ އި ާމިބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީގަިއ ާހިމަނ ށޭ. ާެއއްޗެހި ާއެ ާދަންނަވަނީ ާމި މިހ ރު

ާއެ ާބ ބުަގިއ ާެދވަނަ ާއޭެގާާކަށަވަރުކުރ  ާފުރިހަމަ ާމިނިވަންކަން، ާފުރިހަމަ ާމީރުކަން، ާފުިރހަމަ ާމ އްދ ތަކުގެ ބުނ 

ާ ާލ ންވީ. ާއެހެންވީމ  ާޢަމަލުކޮށްގެން. ާމިއަށް ާމިއަދު ާހޯދ ދެވޭނީ ާރައްޔިތުންނަށް ާފަރިްއކޮުޅާކ މިޔ ބު މުލިއ ގެ
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ނޑ ެލއްިވޔަ ާކަ ާޚ އްޞަ ާހަމަ ާހަދަން. ާޖަލު ާލ ންވީ ާމުލިއ ހ ސް ާއަންނަންވީނޫންތޯ ާމެންދުރުާާގެލަތު ާވެސް. އަށް

ާނުވ ނެ.ާ ާފ ސްކޮށްގެނެއް ާބަޖެޓް ާމި ާނުކޮށް ާމިކަންކަން ާކުރަންޖެހޭ. ާމިކަންކަން ާގޮތަްށ. ާސައިބޯ ާހަވީރު ނުކައި

ާބަޖެާ،އެހެންވީމ  ާއެދެީނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާކުުރމަށްޓަކައި ާމިކަމ ިމކަންކަން ާކޮމިޓީން ާނަޒަރަކުްނާާޓް ާފުން ދޭތެރޭ

ާއޭެގއިތުރު ާއަޅުވިސްނ ލަން. ާބަލައިން ާރަށްރަށް ާކުރ އިުރާަގނޑުމެްނގެ ާދަތުރުތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ލ އިރު

ާ ާރަްށރަށުގެ ާފެނޭ ާފ ހަަގކޮށްލަފ ނަން.ާއަޅުގަާހ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަށްރަށް ނުޑާބަެއއް ާއަުޅގަ ާގޮތް. ާހުރި ނުޑާލަތު

ާހދ. ާނިސްބަތްވ  ާރަށަކަްށ ާއެ ނޑުކުޅުދުއްފުށީެގ ާބަހ ދަރުާބަ ާޖެހިޖެހި ާމިހ ރުާނަާތިލަެއްއގަިއ ާބޯޓެްއ ާކިޔ  މަކަށް

ާުދވަހެއްާއަިޑއަށް ާކިތައްމެ ާހަދަންީވޭއާާދ ތ  ާިއނގޭތޯ.ާސިޓީ ާމަްއސަލަތަކޭ ާކަންކަމަީކާސީރިއަސް ާމިކަހަލަ ެވއްޖެ.

ާވ ހަކަެދއްިކޔަކިޔައިާ ާފ ހަގަކުކަގެން ާހަމަ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާނުދ ނެ. ާހަމައަކަށް ާކުޅުދުއްފުީށާްސ ރަން

ާދ އިރ  ާޢިާއުތުރު ާކުޅުުދއްފުއްަޓްށާގެ ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާދެކުނު ާމެންބަރ އި އްޒަތްތެިރ

ާތަޢުކުރަ ާއަުޅަގނޑު ާމަސަްއކަތަށް ާެވްސާރީފުްއވ  ާމަސަްއކަތަށް ާކުރަްއވ  ާހުންނަަވިއގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީގައި ކުރަން.

ާތަޢު ާމަރީފުއަޅުަގނޑު ާއެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާިޚޔ ލުނިކުރަން. ާއެްއވެސް ާނެތްތަފ ތުާކުފ ނަކ  .ާވުމެއް

ާހޯދައި ާކަންކަން ާމަސައްކަތްާދޭކުޅުދުއްފުށްޓަށް ާއެބަ ާއެހެން ާސީރިއަސްާކުރޭ. ާހުންނަ ާމިހެން ންނަމަވެސް

ާދ  ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިޝޫޒްަތކުަގއި ާހައިމީ ާހައްލު،ާއަަވސް ާހޯދައި ާބޮދޭންްއލު ާއަދި ާއެކަންޏެްއާޖެހޭނެ. ާރަށްރަށް ޑު

ނަޑށްާޔަޤީންާާންމެންބަރުންާފައިބ99ާައަތޮޅުާނޫމަރ ގައިާެއތަނަށްާހިންގަވ ާށ.ނޫން.ާ މެންބަރުނ82ާާްދ ން.ާއަޅުގަ

ފައިބ ނީާތެމިގެން.ާއެކަކުާހުންނ ނީާކުޑަހުޅުންާނެއްޓިފައިާިއނގޭތޯ.ާމިހުންނަނީާމިާޒަމ ނަށްާއައިސްާމިާބޭނުންވ ާ

ކަމަށްާމިކަންތައްތަްއާާޒަރުތަކެއްާނޫން.ާމިކަންކަންާނައްތ ލ ނެމަންާނެބަދަލުާއައިސްާައޅުަގނޑުމެްނނަށްާފެނިގެންވ 

ާަނއްތ ލ ނެ ާޖީބުން ާއަނެއް ާކަމަާއެއްޖީބުން ާއެހެްނީވމ :422ށް ާބަދަލުކުރީ. ާުބނެގެންނޭ ާމިހ ރުންާމިކަާ،ަގއި ންކަން

ާބަދަލު ާއަޅުަގނޑުމިހ ރަށް ާދިޔަާކުރަން ާއުނގޫފ ރަްށ ާގޮވ ލަން. ާބަޔަސަރުކ ރަށް ާއުނގޫފ ުރގެ ނދަރުެގާްސ

ާއެބަ ާއެްއގަުމގައި ާތެޭރގައި ނުޑގެ ާއެބަާތޮށިގަ ާޮއޅު ާދެ ާއެއީ ާހަދ ފައި. ާބަނދަރު ާދެ ާއިތުރު ާހެދިފަާއޮތް ިއާއޮތް

ާގެްއލުންާލިބުނުާތަންތަންާއިނގޭތޯ.ާއެހެންވީމ ާއީ.ާމިމިހ ރު ނޑުމެްނާާ،ސުނ މީގައި މިހެންާހުންނަާކަންކަންާއަުޅގަ

ބަެއއްާފަރ ތްތަކުްނާާ،އިރުާވަރަށްާީސރިއަސްކޮށްާވިސްނަން.ާއެހެްނވީމ ާއަންނަލަތުގެާބަޖެޓަށްާއެބަޖެހޭާމިހެންާދައު

ާއަުޅގަާ ާވިދ ުޅވޭ ާގޮސް ާރަށްރަށް ާޮކށ ނުލަންޏ އެބަ ާބަޖެޓް ާތަަރއްީޤާާ،ނޑުމެން ާވަރުގެ ާތ ރީޚުނުދެކޭ ދުނިޔޭގެ

ާއޮތް ާަވކި ާފުވައްމުލަކަށް ާމީގައި ާނުފެނޭ ނޑަކަށް ާއަޅުގަ ާނެތޭ. ާގެންނ ނަމޭ. ާފުަވއްމުލަުކގަިއާާރަށްރަށަށް އެްއޗެއް.

ާރަށެްއަގިއާ ާއެންމެ ާދައްކަވ . ާބޮޑުކޮށްލ ނަމޭ. ާވަރަށް ާކޮށ ނުލަންޏ  ާވިދ ުޅވި ާޖަލްސ އެްއގައި ާބޭއްވި ާފަހުން ވަރަށް

ާޖެހިލުމެއްާއެއްާތަރައްޤީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނ ޅ ނަން. ާހުރަހެއް ާެއކަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާެއީއާާއޮތިްއޔ  ނުވޭ.

ާބޭނުން ާކަުމގައިާއަޅުަގނޑުމެން ާއޮްތ ާވެރިކަެމއް ާކޮންމެ ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާަތރައްޤީާވަނީ ާތަަމއްދުންާާިވޔަސް އ އި

ާވ ހަކަ ާުޒވ ނުންގެ ާޖެހިލަންވީ ާދެން ާލިބުން. ާރަްއޔިތުންނަށް ާހުރިހ  ާހޯދަންެވއްޖިްއޔ ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާވޯޓެއް އަށް.
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މ ލޭގައިާއެންމެާވިލެޖެްއާހަދަންާމީގައިާލިޔެފައިާާވިލެޖް.ާނުފެނ9ާޭއެންމެާކުރީބައިަގއިާނެރޭނީާުޒވ ނުން.ާކޮބައިތޯާ

ތޭާއިނގޭތޯ.ާުކޑަކޮްށާުބރުާހޯދ ާވ ހަކަާމީގައިާއޮތަސް.ާނ9ާެއެްއ.ާއެންމެާރަނގަޅުތ ާރީނދޫކުލަާލ ންާާއޮތްާވ ހަކަ

ާވ ހަތައް.ހަނިކޮށްލަ ާާފ ނަން ާހަނިކޮށްލ ފައި ާވ ހަކަ ާފަޚުާދިވެހިރ އްޖެޒުވ ނުްނގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ިރވ ާރުވެއިން

ާއިހަކަށް ާާރަތްކުލަ. ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާހޯދައިގެން ާމެޑަލް ާރަން ާޓީމު ާކްރިކެޓް ާދުވަހަުކ ނިކުތީ.ާމި

ާމިއަދުާ ާފެންވަުރަގިއާާއަޅުަގނޑުމެން ާޤައުމީ ާދިވެހިރ ްއޖެ ާއަހަރަީކ ާިމއަންނަ ާފ ަހގަކުރަން. ާއެކަން ވެްސ

ގިނަާުމބ ރ ތްތަކުގަިއާވ ަދކުރ ާފަހަރު.ާކޮބައިޯތާޤައުމީާޓީުމގެާވިަޔސްާއެންމެާާދިވެހިރ އްޖޭެގާފުޓްބޯޅަާޓީމުާަކމުގައި

ާާކުޅުންތެރިންނަށް ާއެ ާމުސ ރ7222ާާަދޭ ާނެތްާރުފިޔ ގެ ާނެތް.ާއެވަރު ާއެެވސް ާިމާކޮޅު. ާވ ހަކަެއއްތޯ ާކޮން ާދެން އިރު

ދެްނާޝަންތައްާނުލ ާއެާދ ންޖެހޭާއިްނޖެކްާމިާޖީލުާސަލ މަތްކުރުމަށްދައްކަނީ.ާމިާއެްއޗެހިާލަިއގެްނާދިވެހިރ އްޭޖގެާ

ކަމުްނާއަހަރުާކ މިޔ ބ52ާުސްާކިހިނެއްތޯާސަލ މަތުގެާައއްސޭރިައކަށްާޤައުމުާގެންދ ނީ.ާއަހަރުގެާވ ހަކަާދެއްިކޔ52ާާަ

ާއްސުންލ ފައި.ާއެހެންނޫންތޯާވ ނީ.ާތަރައްޤީާގެާފަހުންާމީތިާމިއޮތީާމުޅިންާބޮ:422އޮތީ.ާާހިސ ބަށްާގެނެއްސަާއެާމި

ާދ ން ާފައިދ ހުރިާއިންވެސްޓުާ،އަށް ާނެގުމަކީ ާލޯނު ާބަޔަކަާކުރަްނ ާނުފެންނަ ާގޮތުަގއި ާޤައުެމްއާކަމެއް ާކިހިނެއްތޯ ށް

ާނުނަގަާކުރ ނީ.ާިވޔަފ ރިތަރައްޤީ ާލޯނެއް ާނެތިާެއއް.ާިވޔަފ ރިާެއްއާނުކުރ ނެ ާދަރަންޏެއް ާނުކުރ ނެ ާެއާާެއއް އެއް.

ާ ާވެރިކަމެްއާވެސް ާބަޔަކަށް ާނޭނގޭ ާދަސްކުރަން ާމެނޭޖުކުރަން ާމިދަރަނި ާވެގެން ާމި ާކަަމކީ.ާާނުކުެރވޭނެ.ާެއއީ އުޅޭ

ާރަށަަކްށާ ާކުރ  ާވެރިކަން ާދިވެހިރ އްެޖ ާޙަޤީޤަތުގައި ާރިޢ ޔަތްކުރަން. ާމިކަންކަމަށް ާއެދެން ާައޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ންތާ މިވ ާމ ލޭގައިާމިވ ާއުދ ސްތައްާބޭރުވ ނެާބަޖެޓެއްާއެބަާހޯދަންޖެހޭ.ާމ ލޭގެާމޭޔަރަކަށްާނުކުމެާތަާނިސްބަތްވެފައި

ާލ ފައި ާމޫ ާފުނިޖެހި ާމަްއސަލަތަކެއް ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭެގ ާުނވ ނެ. ާދުވުނަކަސް ާކުރ ާާކުލަލަމުން ާވެރިކަްނ ވަނީ

ާރަށު ާއިޖުތިމ ޢީ ާބަލައިޢަގައި. ާބަލަާކަމުގައިާލިދ ލަތަށް ާރައްކ ތެރިކަމަށް ާއިޖުތިމ ޢީ ިވަޔްސާާކަމުގައިާލިއިވިޔަްސ،

ާ ާހުރިހ  ާމ ލެާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާއަންނަީނާމ ލޭގައި.ާކޮބައިތޯ ާފެިށގެން ާއޮްތާާ،މަްއސަލަތަކެއް ާމިވެފައި ނޑުމެން ައޅުގަ

ނޑުމެންާބަދަލުކުރަންާބޭނުންވ ާާފްރީޒްކަމުންާނައްތ ލުމަށްޓަކަިއާމ ލެ އަށްާހުރިާކަންތައްަތަކކީ.ާކޮަބއިތޯާމ ލެާއަުޅގަ

ާމި ާބޭރ ސިޔ ސަތަކީ.ާމ ޭލގެ ާުގއިފޮނަދޫ ާއުދ ސްތައް ާިމާހަމަާހިރަ ާރަނގަޅެްއާނުވ ނެ. ާމ ލެ ާމި ާނުގެންދަނީސް އަށް

ާރ އްޖެ ާނުވެ ާރަނގަޅު ާވިސްނުންތަެކްއާާމ ލެ ާހުރި ާވިސްނ ފައި ާދުރު ާހުރި ާމިަކންކަމަށް ާުނވ ނެ. ާރަނގަޅެއް އެއް

ާތަރައްޤީާ ާނެތް. ާފެންނ ަކށެއް ާމައްސަލަިއަގިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާސީދ  ާފުރަތަަމ ާގެނެވޭނީ ާތަމައްދުން އ އި

ާރަށެއްާއަތްލަ ާކުރ  ާވެރިކަން ާނުރައްކ ތެރި ާމިހ  ާއިނގޭތޯ ާނެތޭ ާދުނިޔޭގައި ާމުޅި ާރަށަކަށް ާކުރ  ާވެރިކަން ިއގެން.

ާދަންނަ ާކުރުޮކށްލަމުން ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއެހެްނވީމ ، ާވިސްނަންޖެހޭ. ާސީރިއަސްކޮށް ާމިކަންކަމަށް ާމިާމިހ ރު. ވ ނީ

ނޑުމެންނަށްާމިހުރިާާލަކޮށްލ ބަޖެޓުާޖުމް ފުށީާދ އިރ ެގާލިއަުޅވ ލެވިފަާެއއްާެނތޭ.ާވިިުިިވ ހަކަަތކަކަށްާއައިރަކުާއަުޅގަ

ާބޭ ާނުކުންނަނީ ާމި ާއެތެރެއިން ނޑު ާއަުޅގަ ާނުކުތ  ާވިދ ޅުވި ާބައްލަވ ަލއްވ .ާމިރުމެންބަރު ނޑަށް.ާނިކަން ާއެާާގަ ތިބީ

ާ ާމ9ާިބޭރުކޮށްލި ާާވަޒީރުންނޭ ާއަދަދަށް. ާސީދ  ާހަމަ ާހިފަިއެގން. ާދަެލއް ާއިނގޭތޯ ާނ8ާޫތިބީ ާވެސް ާސީދ  9ާން.
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ާމި ާހިފައިގެން ާދަލެއް ާމިާވަޒީރުން ާޗެއަރޕަރސަން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާކިޔ ފައި ާހެޔޮވެރިކަން ާލޯނެއްާާއޮތީ ހުންނެވީ.ާމިއޮތީ

ާ ާއެ ާާއިލ ޢ ވެސް ާއެއްޗެއް ާކޮންމެ ާވެސް ާލޯނެއް ާސިނ އީއަށް. ާމިއޮތީ ާމިކޮޅަށް ާހެޔޮ. ާމިއޮީތާާެވސް މަސައްކަތް.

ާަމްއޗަށްާޖެހިލ އިރުާެއއަރޕޯޓާ ާށިާހިއްކަނީ.ާމިއީާމިާަބޖެޓުންާފެންނަާއެއްޗެހި.ޕ ލަމެންޓްރީާގުރޫޕުގެާީލޑަރުާތިލަފު

ާމިހިރީާ ާއަުޅަވއިގެން ާެއްއޗެއް ާބޮލުގައިާސިކު ާދައްކަންެވގެން ާޖީ.އެމް.އ ރު ާިވއްކ ލ ފައި.ާހަމަ ާމިއޮތީ ާއެއްޗެއް ހުރިހ 

ނ ާއަުޅގަ ާއައިސް. ާބަލައިމީހަކު ާމަންޒަރަށް ާބޮޑު ާމީގެ ާދިވެޑުމެން ާއެއްެޗްއާލ އިރު ާހުރިހ  ާއެހެން ާނޫން ާދިދަ ހި

ޕަރުދޭސީ،ާޕަރުވ ނ .ާ، ނ އިންނަނީާމިކަންާނިމޭއިރު.ާޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ޕީ.ާޕަރުވާ ާވިްއކ ލަނީާމިއޮތް.ާިދވެހިާދިަދާއެކަނިާމިާ

ާމި ާމިޮއީތާާމިއީ ނޑުން ާމަސްކަ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަލ އިރު ާމަސްވެރިކަމަށް ާނިންމ ލ އިރު ާެއއްަޗކީ. ާއޮތް ބަޖެޓުގައި

ާދި ާއިނީ ާއެއް.ާދެން ާޑިންގީ ާސޯމ ލިއ ގެ ާމިއޮތީ ާދޯންޏެއް.ާދެން ާއެންމެ ާއަރައި.ޢ ވެހި ާބޯޓަކަށް ާބޭރު ާސަލީމް ާދިލް

ާ...ދެންާކޮން

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިދ  ާހިނގަމުން ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 4233ާާޝުކުރިއްޔ  ާއަހަރަށް ާބަޖެޓާ ވަނަ ާަދއުލަތުެގ ާލަފ ުކރައްވ 

ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާދެން ނޑު ާއަުޅގަ ާެދއްެކވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާބަހުސްގައި ާަވޑަިއގަތުމުަގިއާާއޮތީާބެހޭ އިންިތޚ ބުވެ

ރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާވަކިާޕ ީޓއަކަށްާނިސްބަްތެވވަަޑއިގެންފަިއާނުވ ާބޭފުޅުްނގެާިލސްޓުންާބޭފުޅަކަށް.ާެއއީާކުެރންދޫާދ އި

ާމަދުާމޫސ .ާރިާމެންބަރުާއަޙްމޫސ .ާޢިއްޒަތްތެމަދުާމެންބަރުާއަޙް

ާ

 މަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙް

ނޑޭރިވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުާމިވަނީާހުށަހ4233ާެޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ނެޑްއާޅިފައި.ާވަރަށްާރީތިާބަ ގަ

ާވ ހަކަތަަކކ ލ  ާރީތި ާވަރަްށ ާރ ސްތ ާފައި ާކުރު ާރ ާެއކު. ާމެދު ާރ ސްތ ާސްތ އިްނ ާމެދު ާއަދި ާދުުރާާއިްނ، އިން

ާގެންގޮްސދޭނެާގޮތަށް ނޑަްށާދެންނެވެންާއޮތްާބަޖެެޓއްާަކމުގައިާބުނުމ ާާރ ސްތ ާއަށްާވެސް ާެއކު،ާނަަމވެްސާއަުޅގަ

ާކަމަކ  ާހުރިހ  ާމި ާހެދުމަށްާާއޮތީ ާމަކަރު ާރައްިޔތުންނަށް ާއަދި ާއޮޅުވ ލުމަށް ާރައްޔިތުްނނަށް ާބަޖެޓަކީ ާމި ާވެސް އެކު

ެވސްާއިތުރުާއެތަްއާމިާބަޖެޓުގެާތެރެއިންާައނެއްކ ާގޮތަށްާހަދ ފަިއވ ާަބޖެޓެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަދިާމަގުފަހިވ 

ނޑުާދަންނައެއްާނެގުމަްށާރ ވ ފައިވ ާބަޖެޓެއް.ާމިކަމުާާނ ޖ އިޒުާފައިދ  ވ ލ ނީާބަޖެޓުގެާެގާފުރަތަމަާހެއްކަކަށްާއަުޅގަ

އްދީާއްާއުެފއްދުމުގެާވ ހަކަ.ާމިާސަރަހައްދީާކައުންސިލުތަވ ާަރށުާކައުންސިލުތަކ ިއ،ާސަރަހަާގައިވަނަާސަފުހ 347ާ

ާކީއްވެތޯ ާއުަފއްދަންޖެހުނީ ާރައީސ ާކައުންސިލު ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ާލޯކަާއަުޅގަ ާބޭނުން. ލްާސުވ ުލޮކށްލަން

ާއު ާކައުންސިލުތަްއ ާހެދޭނެ ާކައުންސިލުތަްއ ާސަރަހައްދީ ާހެދުމުން ާޤ ނޫނު ާޢިްއޒަތްތެިރާެފއްދުމުގެ ާއޮންނ ނެތޯ ގޮެތްއ

ވ ާޯލކަލްާަގވަރމަންޓުތަކ ިއާަމިއާާަގއިވަނަާސަފުހ 349ާންނ ނެ.ާބަޖެޓުގެާރައީސްާވިދ ުޅވެބައްަލވަާއޮންނ ނެތޯ؟ާނޯ
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އަދިާކަްނކަމ އިާމަޝްރޫޢުާރ ވ ،ާހިންގުމުަގއިާމަޝްވަރ ކުރުމ ިއ،ާުގޅުްނާާއިކުރުމ ސަރުކ ރުާއޮންނަާގުޅުންާހަރުދަނ 

ާހަރުދަނ  ނަޑކަްށ ާގ ތްގަ ާޖަްއސަވ ފަިއވ 36ާކުރުމަށް ާރުފިޔ  ާޤ ނޫނުއަސ ާމިލިއަން ާރ އްޭޖގެ ާފުރަތަަމާއިުރ، ސީގެ

ާުނވޭާމ އްދ ގަިއާދިވެހިރ އްޖެ ާޚިލ ފެއް ާތަނ އި ާބުނެފަިއވ  ާދައުލަތެކޭ ާޔުނިޓަރީ ާރައީސް؟ާޯލކަްލާއަކީ ާޢިްއޒަތްތެރި ތޯ

ާމިކަހަލަާ ާފުރުޞަތުގައި. ާިމ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާެއކަްއޗެއްތޯ ާމިއީ ާގަވަރަމންޓު ާލޯކަލް ކައުންސިލ ިއ

ާރ އް ާމަސައްކަތްކުރަީނ ާމި ާއޮުޅވ ލައިގެން ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާލިޔެގެން ާބަޖެޓުަގއި ާޤ ނޫނުތަކ ިއާވ ހަކަ ޖޭގެ

ނަމަާދެންާާޚިލ ފަށްާވެިރކަމުގެާކަންތައްަތއްާހިންގުމަށް.ާމިތަނުންާބަޖެޓުާމިއޮތްގޮތަށްާފ ސްވެއްޖެާއ ޤ ނޫނުއަސ ސީ

ާއެ ާކުރެވޭނެާބުނ ނީ ާއެކަން ާވީމ ، ާކަމެކޭ. ާއޮތް ާފ ސްވެފައި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިތުންގެ ާމައްސަަލާއޮތީ ާދެން އޭ.

ާސު ާހުށަހަޅ ނީ ާއޮުޅވ ލުމ އި ާބަޖެޓުގައި ާކޯޓަށް. ާއަޕްރީމް ާދަންނަވ  ާއޮތްކަން ާހެދުން ާބަޖެުޓެގާމަކަުރ ާސަބަަބކީ ނެއް

ާސަފުހ 82ާ ާއެހެނިހެވަނަ ާގައި ާލިބޭނެ ާދައުލަތަށް ާގޮތްގޮތުން ާއެްނމެާން ާތެރޭަގއި ާބައިގެ ާބަޖެޓުކުރައްވ ފަިއވ  ާކަމަށް

ާއަދަދެއްާވަނަާއަށްާއޮންނ ނީާވެސްާއެހެނިހެންާގޮތްގޮުތންާލިބ76ާޭފަހުންާ .ާއަދިާެއއީާމ ކުަޑާކަމަށްާލަފ ކުރައްވ 

ާ...އެއީާިކހިނެއްާލިބޭާއެއްެޗއްާއަދަދެއްާެވސްާނޫން.

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވ ހަކަފުޅުާދަްއކަވަމުްނގެންދެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަުރާ، ހ ރުާވަނީާހަމަވެފައި.ާއެހެންވީމ ޖަލްސ ގެާޤ ނޫނީާއަދަދުާމިާ

ާެއުކާކުރިއަށްާަވޑަިއގަތުންާއެދެން.ާާވ ހަކަފުޅ މަދުާމޫސ ާއަޙް

ާ

ާމަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙް

ާލިބޭނެާ ާވިއްަކިއގެން ާބިލު ާޓްރެޜަރީ ާދަންނަވަންތޯ ާއަދި ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާލަފ ކުރ  3ާާކަމަށް ާރުފ594ާާިބިިލއަން ާހަމަާމިލިއަން ާވިްއކުމަކީ ާބިލު ާޓްެރޜަރީ ާއެބަޭވ. ާހިމަނ ފައި ާބަޖެުޓގައި ޔ 

ާމިކަންތަްއާ ާވަނީ ާވެސް ާއަހަުރ ާމިހިނގ  ާއެއީ؟ ާކޮންަކމެއްތޯ ާއެހެން ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާނޫންތޯ ލޯނުނެގުމެއް

ޖެހޭާފައިސ ގަިއާަގއިާިއންޓްރަސްޓުގެާގޮުތގައިާއަނުބރ ާދައްކަންހ ފުވަނަާސ526ާަައދ525ާާިއިާބަޖެޓުގެާކުރަްއވ ފަ

ާފެންނަ ާއެބަމިކަން ާޕްރައިވަަޓއިޭޒޝަންާން ާވ ހަކަާއޮތް. ާައއުާގެ ާއަނެއްކ  ާާވ ަހކަާާއަކީ ެއއްާާވ ހަކަާައއުއެްއ،

ާ ާބުެނފައިާއެވަނީސަފުހ 82ާބަޖެޓުގެ ާލިބޭނޭާކަމަށ692ާާްބިލިއަނ3ާާްޕްަރއިވަަޓއިޭޒަޝނުންާާގައި ާރުފިޔ  މިލިައން

ާލަފ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުރިހ ާާހިތަށްކުރައްވ ަފއިވޭ. ާހުރި ާގޮތަށް ާލިބޭ ާއ މްދަނީ ާސަރުކ ރަށް ާމިއުެޅނީ ާއަރަނީ މި

ާބ ވައޭ ާިވއްކ ަލއްވަން ާޕްރަިއވަަޓއިޒޭޝަްނާާ.ކުންފުނިތައް ާވެސް ާމުއައްސަސ ަތއް ާމިނިވަން ާބަެއްއ ާނުވިތ ކަށް އަދި
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ާ ާއެނގިގެން ާމަޖިލީހުން ާތަންތަން ާކުަރްއވަނޭ ާޕްރަިއވަަޓއިޒޭޝަން ާބ ަވއޭ. ާގޮތަްށާކުރަްއވަން ާމިއޮތް ާމިހ ރު ނޫނީ

ނަމަާއެއޮތީާބްލޭންކުާޗެކެއްާސަުރކ ރަށްާދޫކޮށްލެވިފައި.ާދެންާފެންނ ނީާސަރުކ ރުގެާއޮފީސްތަްއާާބަޖެޓުާފ ސްކޮށްފި

ާދައުލަތަށްާ ާގޮތުން ާއ މްދަނީގެ ާބަޖެޓުގެ ާރައީސް، ާޢިއްޒަްތތެރި ާއ ދެ، ާހުއްޓ . ާޕްރައިަވޓަިއޒޭޝަންކޮްށފައި ވެސް

ާިވޔަފ ރިާއ ިއާތަންތަނުގެާަފއިދ ާލަފ ކުރަްއވ ފަިއވ ާބަިއަގއިލިބޭނެާކަމަށްާ ާވަޒަންުކރާ ާސަުރކ ރުގެ ާިއންާލިބޭާބައި

އިރުާގިނަާކުންފުނިތަުކގެާނަންާއަންނައިރުާހިއްސ ގެާފައިދ ިއންނޭާލިޔުއްވ ަފއިާއޮތުމުންާެއއީާއެތަންތަނުގެާިހއްސ ާ

ާިވއްކަންާނިންމަވ ފައިާވިްއކަވ ަފއި ވ ކަންާެއނގޭާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާނަމަވެސްާމުހިއްމުާާވ ކަންާނުވަތަ

ާއަހަރުތަ ާކުރީ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާތަންތަނުން ާފަދަ ާކޮންޕެނީ ާއިެލކްޓްރިސިޓީ ާއެސް.ޓީ.އޯ ކުގަިއާކުންފުނިތައް

ާވުރެ ާވަރަށް ާފ ހަަގކުރެވޭ.ާއެހެންކަމަމަދުެވފައިާލިބިފައިވ  ާޕްރައިވަަޓއިޒޭާވ ކަން ާވ ނަމަ ާކޮބައިޯތާށް ާބޭނުމަކީ ޝަނުގެ

ާހަމަސުވ ލު ާާއުފެދޭ. ާމިފްކޯ ާޝިޕިންއެހެންމެ ާނެޝަނަލް ާމޯލްޑިވްސް ާެއްއާާއ އި ާއ މްދަނީ ާއެއްވެސް ކުންފުނިން

ާއުފައްަދވ ފަިއވ ާ ާނަގަިއގެން ާމުދ ތަކެއް ާރައްޔިތުންގެ ާހަމައެހެންމެ ާކަމެއް. ާސުވ ލުކޮްށލަންޖެހޭ ާނުވ ކަމީ ލިބިފައި

ާކުންފުނިތަ ާބޭނުންކޮށްގެްނާޔުޓިލިޓީ ާއިންފްރ ންސްޓްރަކްޗަރ ާހެލްތު ާހުރި ާދިމ އެއްަގއި ާހުރިހ  ާރ ްއޖޭގައި ކ އި

ާލިބޭ ާއެއް ާއ މްދަނީ ާެއްއވެސް ާސަރުކ ރަށް ާކޯޕަރޭޝަުނން ާހެލްތު ާނެތުމަކީާާހަދ ފައިވ  ާފެންނަން ާބަޖެުޓގަިއ ކަމަށް

އުފެއްދުމުންާވެސްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުާާވެސްާހައިރ ންވ ންޖެހޭާކަމެއް.ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާހެލްތުާކޯޕަރޭޝަން

އެންޑްާފެމިލީާއަށްާޚަރަދުާެއންމެާތަންކޮޅެއްާވެސްާުކަޑވެފައިާވަނިކޮށްާމިާބަޖެޓަކުންާފެންނ ކަށްާނެތް.ާމިއީާވެްސާ

ނޑުާހިތަާހިސ ބުންާހެލްތުާދ އިރ ގެާވ ހަކަާފ ޑެއްގެާއަރަެތއްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމި ށްއަރ ާއިންާއ ެދވުމުންާއަޅުގަ

ާފެންވަެރއްަގިއާ ާއެދެވޭ ާވަަރށް ާސަރވިސް ާހެލްތު ާހިސ ބެއްަގއި ާހުރިހ  ާއެބަުހރި.ާރ އްޖޭގައި ާވ ަހކަތައް ާގިނަ ވަރަށް

ާފައިން ާފައިބުޑަްށާގޮސް ާވަނީ ާމިކަންތައްތައް ާމިހ ރު ާއަިއސް ާސަރުކ ރު ާޯއގ ެތރި ާުހއްޓ  އެރިަފއި.ާާގ އިމުކުެރވިފައި

ބޭފުޅުންާާތިާއި.ާއެާފައިންާއެރުމުގެާމައްޗަށްއަށްާވަނީާފައިންާއެރިފަާތުާދ އިރ ނަމަާހެލްާއެހެންާގޮތަކަށްާބުނަނީ

ާދ އިރ  ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާބަލ ލ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެދން ާއ ދެ، ާހ މަކުރ ނީ. ާމަްސވެރިކަމަށ ިއ،ާާއެކަން ާދ ިއރ ގައި އަށް.

ނޑުވެރިކަމަށ އިާއަދިާޞިއްޙީާދ އިރ ،ާބަނދަރ އިާއަދިާނަރުދަމ  އަށްާކޮންކަމެއްތޯާކޮށްދީފައިާއޮީތާާތަޢުލީމަށ އި،ާދަ

ާ ާކޮށްދެއްވ ފ4ާަވޭތުވެިދޔަ ާމަނިކުފ ނު ާނެތޭ ާކަމެއް ާދުަވސްތެރޭ.ާއެއްެވސް ާބަޖެޓުތައްާާއަހަރެއްހ  ާބޮޑެތި ެއއް.ާހަމަ

ާ ާމިތަނުަގއި. ާދަތްދިލުވަިއގެން ާހެވިފައި ާމިތިބެނީ ާައޅުަގނޑުމެްނ ާނަގަަނގ .84ާާފ ސްކޮށްދީގެން ާރުފިޔ  ހ ސް

ާއެާސަރުކ ރުން ާގޮތަކަށް. ާބޭުނން ާރީާކަންކުރަނީ ާަނއިނބޭފުޅުންނަށް ާހުމެއް ާކަެމްއާދޫކުލައިގެ ާެއއްެވސް ްއޔ 

ާހުިރާ ާހިތ މަ ާދެރަ ާވ ކަެށއް.ާމިީއާަވރަށް ާކަމެއް ާނެތް ާނޫނިްއޔަކ  ާއެްއވެްސާކަމެއް.ާެއާހުންއައިްސގެން ނުކުރެވޭ.

ާހުށަހަޅުްއވ ފައިާ ާވިދ ުޅވެ ާބަޖެޓެކޭ ާދ އިރ ކަމެއް.ާއ ެދ،ާޕްރޮގުރ މު ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަޖެޓުަގއި ާތަމްސީލުުކރ ާާވ  އެއް

ާދ އިރ  ާާކުރެންދޫ ާޮއޅުވެއަށް ާހިމެނޭ ާދ އިއ ގަިއ ާއެ ނުޑާއަދި ާއަުޅގަ ާްޕރޮގުރ މެއްތޯ ާކޮން ާއޮތީ ލިފުއްޓަްށ

ާމިނިސްޓަރެއްާ ާމިއަދަުކ ާއެކަަމކު ާބޭނުން. ާުސވ ލުކޮށްލަން ާއަރިހުން ާއެހެންވީމާ ާމިނިސްޓަރުގެ ެއ ، ނެތް.
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ާުސާވުލކ ާަރއީސަށް. ާމަޖިލީހުގެ ާކުެރއްވުަމްށ4233ާާިުރ ނީ ާކަމެްއ ާެއއްެވސް ާރަށެްއގަިއ ާއެއިްނ ާއަހަރުން ވަނަ

ާމިހެންާ ާދަންނަވަން. ާއަރިުހން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުަގނޑު ާސ ފުކޮށްދެއްވުމަށް ާވޭތޯ ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ކަ

ާ ާމިދިޔަ ާާ;422މިދެންނެވީ ާހިނގަމުންދ  ާމި ާއަހަރ އި 4232ާާަވނަ ާރަށުގަިއާވަނަ ާދެ ާއެ ާެތރޭގައި އަހަރުގެ

ާކުރެންދޫާ ާރަށަށް ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނެތީމަ. ާޕްރޮގުރ މެއް ާެއއްެވސް ާހިންގެވި އަށްާާސަރުކ ރުން

ާެވްސާއެބަހުރި.ާާ;422 ާކަންަތއްތަެކއް ާކޮށްދެްއވަްނާވިދ ުޅވި ާވަަޑއިގެން ާޖެނުއަީރާމަހު އަހަރަށ72ާާްވަަނާއަހަރު

ފްލެޓުާއެޅުމ ިއ،ާނަރުދަމ ާބިނ ކުރުމ އި،ާމަދިރިާނުހަފ ނެާގޮތަށްާރަށ72ާާްހިލަާޖަހ ފައިާހެދުމ އި،ާާބަނދަރުާބޮޑު

ާކިޔަނީ.ާ ާމިއަށް ާހުވަފެން ާހުވަފެން.ާިމއީާނަނ  ާދަްއކ ފައިވ  ާއިންތިޚ ބުަގއި ާަރއްޔިތުންެގާމަޖިލީހުގެ ބިނ ކުރުންާމިއީ

ާ ާތެރޭގައި ާހުވަފެން ާނިމިގެނ7ާްމި ާއަޅުާއަހަރު ާފެންނ ނެާދ ނީ ނޑުމެން ާއެއިާގަ ާނެތް. ާމަންޒަރެއް ންާއެއްވެސް

ދިމ ކޮށްާތަފ ތުާހުވަފެންާދައްކ ފައިާއެބަހުރި.ާއަދިާބޯމަތިންާާއެއްާެނތް.ާކޮންމެާއިންތިޚ ބަކ ާއެްއވެސްާކަމެއްާވެފަ

ާދިމ ކޮާއަންނަ ާިއންތިޚ ބ  ާކައުންސިލު ާކަލޯކަލް ާވ  ާދައްކ ނެ.ާނަމަެވސް ާހުވަފެން ާުކލަ ާގިނަ ާމ  މެްއާނޯންނ ނެ.ާށް

ާމި ާދަންނަވަާއެހެންވީމ ، ާމިފަހަރު ާއޮުޅވެލަނީ ާކުރެންދޫައށ އި ާޕްރޮގުރ މުތަކެއްކަްނާބަޖެޓުގައި ާޮކން ާއޮތީ ފުއްޓަށް

ާނުދޭނަން.ާވަރަްށާ ާބަޖެަޓކަްށާވޯެޓއް ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫނީ ާޭއގެފަހުން ާބޭނުން. ާބޮޑަށް ނުޑާވަަރށް ާއަުޅގަ ސ ފުކޮށްލަން

ާޢިއްޒަ ާމިދެންނެވީ ާޕްރޮގުރ މުތަސ ފުކޮށް ާހިމެނޭ ާބަޖެޓުގައި ާރައީސް،ާމި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާރައީސް. އްާތްތެރި

ނޑުާދެކެނީާވަރަްށާާތަފްސީލުާދެއްވ ފަިއވ ާބަިއަގއިާ ވ ާެއއްާޕްރޮގުރ ެމއްގެާވ ހަަކާމިތ ނގައިާފ ހަގަކޮށްލުމަކީާައޅުގަ

ާ ާބަޖެޓުގެ ާކަމުަގއި. ާވ ޖިބެއް 362ާާމުހިއްމު ާޕީސަފުހާ ވަނަ ާިވސްނަވ ަބއްލަވާ ާަގއ5ިާގަިއ ާކަންތަްއތަކަށް ާ،ވ 

"ޚިލ ފުނުވ ާގޮތެއްގެާމަތިންާދީނީާމަޢުލޫމ ތުާނަނީާގައިާމިާއޮނ3ްާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޭއގެާފުރަތަމަާބަޔަށްާއެސް

ާ ާތަނަވަސްކޮށްދިނުން" ާފުރުޞަތު ާފަދަ ާއަށް.ާާމިހެން.ލިބޭނޭ ާމ އްދ  ާމި ާވިސްނ ލެްއވިންތޯ ާރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި

ާމިމިތ  ާކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާދީނީ ާޢިްއޒަތްތެިރާާނގައި ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަތޯ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްގެ ާދީނީ ާކޮން ބުނަނީ

ާމަޢުލޫމ ތު ާއިސްލ މްދީނުގެ ާބޭނުން. ާސ ފުކޮށްލަން ާއަރިހުން ާއިާކަމަށްާާރައީސް ާއަސްލުތަކާ ވ ނަމަ ާސްލ މްދީނުގެ

ާގޮތެްއގެ ާއޮންނަންޖެހޭނެތޯ.ާއޮންނ ާޚިލ ފުވ ނޭ ާދީނީމަތިންނޭ ާމިބުނ  ާނުޖެހޭނެ.ާމިތ ނގައި ާޣައިރުާާކަށް މަޢުލޫމ ތަކީ

ނަމަާމިއުޅެނީާރ އްޖޭގެާތަޢުލީމުގެާތެރެއަށްާއިސްލ މްދީންާނޫންާާބެހޭާމަޢުލޫމ ތު.ާއެހެންގޮތަކަށްާދަންނަވ ާދީންތަކ 

ާ ާވަރަށް ާމިއީ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުޅުވ ލަން. ާފުރުޞަތު ާކިޔަވައިދިުނމުގެ ާދީންތައް ާކަމެއް.ާއެހެން ހިތ މަހުރި

ނޑުމެންާލަްއވ ާާއިސްލ މްދީނުގެާައސްލަކ ިއާިޚލ ފުނުވ  ގޮތަށްާއެހެންާދީނެްއގެާވ ަހކަާއޮންނ ނެތޯ.ާނޯންނ ނެ.ާއަުޅގަ

ާއުޅޭކަމަ ާކުރަްއވަން ާމި ާފ ސްކުރައްަވއިގެން ާޕްރޮގްރ މް ާމި ާބަޖެޓު ާދީންތަކ  ާއެހެން ާރ އްޖޭަގއި ާމަޢުލޫމ ތުާކީ ބެހޭ

ާ ާފެމިނިވަންކަމ  ާއެހެންވީމާ ެއކު ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާހެދުން. ާގޮތް ާިމީއާާ،ތުރެވޭެނ ާދަންނަވަނީ ާމި އަޅުަގނޑު

ލަތުގެާބަޖެޓެކޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާޔަހޫދީންާލަފ ދީެގްނާހީއޮޅުވ ލުުމގެާބަޖެޓެކޭ.ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް،ާމަކަރ އިާ

ނުޑާމިާދަންނަވަނީާވަރަްށާ އީސް.ާމިާބަޖެޓަށްާބަލައިލީމަާކެރިހުރެާޢިއްޒަތްތެރިާރަާހެދިފައިވ ާޔަހޫދީާބަޖެޓެކޭާއަުޅގަ
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ާބަޖެޓުގަިއާއެ ާދަންނަވ ލަން ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލަމުން ާއ ދެ، ާރޭވުމެއްކަން. ާޔަހޫދީންެގ ާމިއީ ާހަމަ ނެގއޭ

ާތަ ާބަޖެޓުގެ ާޚ އްޞަ ާއަށް ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާފައިނޭންސް ާއޮފް ާބަިއގަިއާމިނިސްޓްރީ ާފަހު ާއެންމެ ފްސީލަްށާގޮތުަގއި

އޭގައިާހިމެނިފައިވ ާާވަނަާސަފުހ 527ާއ އިާާަވނަާސަފުހ 526ާއ އިާާސަފުހ 525ާންޖެހޭ.ާއެއީާބަޖެޓުެގާވިސްނ ލަ

ާ ާެއވ  ާތެރޭގައި ާފައިސ ގެ ާދޭ ާނޫންގޮތުން ާޚިދުމަތްތަކަށް ާަވކި ާރުފިޔ 72ާދައުލަތުގެ ާބަޔަަކްށާާމިލިޔަން ާކޮން އަކީ

ާފެށޭސަފުހ ާވަނ526ާާަމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާއަދިާކޮންގޮތަކުންާެދވޭާެއއްެޗއްތޯާއަޅުަގނޑު

ާސްޭޓޓް ާއޮތް ާާޭބންކުާތ ނގައި ާއިްނ ާއިންިޑޔ  ާބ322ާޮއޮފް ާޑޮލަުރެގ ާޭއެގާންމިލިޔަން ާަނގ ފަިއ ޑެއް

އްކަްނާދަާވަނަާއަހަރުާއިންޓްރަސްޓަށ4234ާްމިލިަޔންާއަދ7ާާި.:7ވަނަާއަހަރ4233ާާުތައްާަދއްކަންާއިންޓްރަސްޓު

ާބ7ާޮ.:7 ާއަދި ާާންޑުމިލިޔަން ާދައްކަން ާއ862ާާެއަނބުރ  ާރުފިޔ  ާބޮާމިިލޔަން ާއެ ާދަރަިނާާްނޑުއޮތީ ާއެ ގަންނަން.

ާ ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާބަލަން ާފ ސްކޮށްފައިވޭތޯ ާމަޖިލީހުން ާބަލަނ322ާާްނަގަން ާކޮންކަމެއްތޯ ާުކރީ ާޑޮލަރުން މިލިޔަން

ާމިކަންކަންާ ާވީމ ، ާއޮޅުންފިލުވަްނޖެހޭ. ާއެބަ ާވެސް ާޚިދުމަތްތަކެއްތޯ ާކޮން ާކޮށްދިނީ ާރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ.

ާފ ސް ާބަޖެޓު ާނޫނީ ާއިްނާސ ފުވެގެން ާކޮމިޓީ ާބައްލަވ  ާކަންތައްތަްއ ާބަޖެޓުގެ ާނޯްނނ ނެ. ާވޯޓުެދވޭކަށް ކުރަން

ާރައީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާއ ދޭހ އިެއކު ާައޅުަގނުޑ ާވިސްނެވުމަށް ާބޮޑަްށ ާވަރަށް މިކަމ އިމެދު

ާޖަލްސ ާބަހުސްކުރެވެމުން ާބަޖެޓު ާއަހަރީ ާާމިދ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާާ:;އަކީ ާދަށުން ާމ އްދ ެގ ާޢިއްޒަތްތެރިާވަނަ މި

ާލ ޒިމްކުރ ާ ާހުށަހެޅުމަށް ާބަޖެުޓ ާސަރުކ ރު ާފަރ ތަށް ާހިންގ  ާދައުލަތް ާހަމައެފަދައިން ާކަމެއް. ާލ ޒިމްކުރ  މަޖިލީހަށް

ާއެބަހު ާސުާކަންތައްތަެކއް ާމި ާބަޖެޓު ާއަހަރީ ާއެޮގތުން ާޤ ނޫރި. ާދަށުގަިއވ  ާރުޚީގެ ާމ އްދ ެގ8ާާ;ނުއަސ ސީގެ ވަނަ

ގައިާބުނަނީާކޮންމެާމ ލީާއަހަރެއްާފެށުމުެގާކުރިްނާރ ރުކޮށްލ ނަން.ާމިާމ އްދ ގެާ)ހ(ކުގައިާބުނ ާބުނުންާމިތ ާތަ)ހ(

ާހިނގ ނޭ ާދައުލަތުން ާލިބޭނޭާއެއަހަރަކަށް ާޚަރަދ އި،ާދައުލަތަށް ާލަފ ކުރ  ާހިސ ުބާާކަމަށް ާއ މްދަނީގެ ާލަފ ކުރ  ކަމަށް

ާޚަރަ ާހިނގި ާދައުލަތުން ާއަހަރު ާމ ލީ ާވޭތުވެިދޔަ ާއަދި ާބަޖެޓެއް ާހިސ ބުާހިމެނޭ ާއ މްދަނީގެ ާލިބުނު ާދައުލަތަށް ދ އި،

މިނިސްޓްރީާއޮފްާފައިނޭންސްާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންވ ނެއޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިާބަޖެޓަކީާރ އްޖޭގެާ

ާބަޖެޓެއް ާހުށަނޭޅޭނެ ާހުށަހަޅ ، ާމަޖިލީހަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމި ާނެތި ާިމނިސްޓަރު ާފައިނޭންސް ާކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑގެާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާ ާދަންނަވަމުން،ާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅުާ ާވެސް ާކުރިން ާީމެގ ާމިއޮތީ ާއަރުވަން ާފުުރޞަތު ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާމެްނބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއެ ާމެންބަރަކަށް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާވަގުުތެގާާދައްކަވ ަފިއވ  ާއޮތް ާެދްއކެވުމަށް ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރަށް ިޢއްޒަތްތެިރ

ާ ާއިދ ރ8ާީދިގުމިނަކީ ާއަޅުަގނޑަށް ާލިބިފައިާމިނެޓުކަމަށް ާމަޢުލޫމ ތު ާމިާމޭޒުން ާފުރުޞަތު ނޑު ާއަޅުގަ ާވަނީ.
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ބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާއަށް.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންهللاާއަރުވަނީާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާهللا.ާޢަބްދު

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާއިތުުރާާ`. ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާބަޖެޓަށް ާމި ނުޑ ާއަުޅގަ ާިއއްޔެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔ 

ާއަ ާހިސ ބަށް ާވ ހަކަތަްއާދައްކަްނާހުރީމަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުެގާމިހ  ާގިނަ ާވަރަށް ާއެދުނީ ިއިއުރާފުރުޞަތަކަށް

ާގަސްތުާ ާަދއްކަން ާަވރަށްއަޅުަގނޑު ާވ ަހކަިއގެ ާހުރި ާމެންބަރުންާާބޮޑުާކޮށްގެން ާއެހެން ާޢިްއޒަތްތެރި ބަެއއް

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާޕޮއިންޓަކަށް ާދެ ާހަމަ ނުޑ ާއަޅުގަ ާހުރީމަ ާެއއްާވަނީ،ާދައްކަވ ަފއި ާތެރެއިން ާއޭގެ

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާދަތުރުފަތުރުގެާهللاާކަމަކީ ާމި ާވިދ ޅުވި ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާޔ މީންގެ

ާއެބަ ާޮފތުގައި ާވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާމި ާާނިޒ މުގެ ާގ އިމުކުރުމަށް ާނިޒ މު ާދަތުރުފަތުުރގެ ާޕްރޮވިންސްގެ 8ާ:އޮޭވާމެދުދެކުނު

ާނިޒ  ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއެ ާހިތަށްއަރަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާރުފިޔ އެްއގެ ާޕީ.ޕީާމިލިޔަން ާެއވިދ ޅުވ  ާބަޔަކަށް ެގާމަކީ

ާ ާކަމަކަށްވ އިރު ާހިނގަމުންދ  ާބޭނުންވ ާދަށުން ާއެބޭފުޅުން ާރަށްރަށުން ާހުރިހ  ާބިންބޮޑެތި ާހައްދުންމަތީގެ އަދި

އެއްާވެސްާއެފަރ ތަށްާާބޮޑުމިނެއްަގއިާހިލޭާބިންާދޫޮކށްގެންާއަދިާފަުޅާރަށްތަކ ިއާއެީކގައިާީދގެންާލިބޭާހުރިހ ާނަފ 

ރުގެާަބޖެޓުން،ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާގޮތަށްާހިންގަމުންދ ާމަޝްރޫޢުއަކަށްވ އިރުާދެންާއެހ ާބޮޑުާއަދަދެއްާސަރުކ ާލިބޭ

ނޑުމެންނަށްާާއެ ާއަުޅގަ ާތަފްީސލެއް ާޭއގެ ނަޑއަުޅއްވ  ާކަ ާމީގަިއ ާކޮންކަމަކަށްތޯ ާމިޖެހެނީ ާޚަރަދުކުަރއްވަން ކަމަށް

ާައޅުަގނުޑމެ ާއެއ ދެއްވ ފަިއާއޮތްނަމަ ާފަސޭހަވީހޭ ާވަރަށް ާދަންނަވ ލަްނާާންނަށް ާނިންމަން.ާއެހެން ާގޮެތއް ދޭތެޭރގައި

ާދަތުރުފަތުރުެގާޖެހުާމި ާނިޒ ެމއް ާބޭނުްނވ  ާފުރިހަމަކުރަން ާއަދި ާތ އީުދކުރ  ާޤަބޫލުކުރ  ާހަމަ ާވެްސ ާއަޅުަގނުޑ ނީ

ނޑުާހިތުންާދިވެހިރ އްޖޭގެާހަމަާކޮންމެާދިވެ އެކީަގއިާެއއްާރަށުްނާހިާރައްޔިތަކުާވެސްާފަސޭހަކަމ ާނިޒ މަކީ.ާއަުޅގަ

ާއަިއސްވ ްނާބޭނުންވ ނެ.ާއެހެންނަ ާރަށަށްޮގސް ާއޮތްާއަނެއް ާހިމަނުްއވ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާމަވެސް،ާމިފަދަ

ާޮއްތާ ނޑަައޅުްއވ ފައި ާކަ ާފުރިހަމަކުރަން ާޚިދުމަތެއް ާކޮން ާދަތުރުފަތުރުގެ ާކޮންކަމަކަށް ާރަށެްއގައި ާކޮން ާއެއީ އިރު

ނޑުާހިތުންާައޅުަގނޑުމެްނާހަމަާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ާަކމެއް .ާޢިްއޒަތްތެރިާވަރަްށާއަދަދެއްކަންާއެނގުްނާެއއީާައޅުގަ

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުްނގެ ާއިންތިޚ ބުކޮށްަފިއ ާދ އިރ ތަކުން ާއެިކ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަފދައިން ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރުން ގިނަ

ނޑިވަެޅއްކަމަްށާ ާދަ ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާބުނަން ާއެްއޗެްއ ާަވކ ލ ތުކޮްށ ާޙައްުޤގަިއ ާަރއްޔިުތންގެ ާތިބޭއިރު ފޮނުވ ފައި

ާވެްސާޤަ ާއަޅުަގނުޑ ާނިމިގެން ާބަޖެުޓ ާބަހުސް. ާބަޖެޓުގެ ާބޫލުކުރަީނާމި ާދިއުމ  ާފ ސްެވގެން ާބަޖެޓު އެީކަގިއާނުވަަތ

ާތިމަންނަމެންގެާ ާުގޅުއްވ ަފއި ާަރއްޔިތުން ާއެިކއެކި ާދ އިރ ތަކުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއޮންނައިރު ާހުށަހެޅިފައި ާބަޖެޓު ނޫނީ

ާާދ އިރ  ާއޮތީ ާރަށަށް ާތިމަންނަމެންގެ ާސުވ ލުއަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނާކޮންކަމެއްތޯ ާއެެހންނަމަވެސް ާއެބަގެންދޭ. ކުރަމުން

ހަމަާހިތ މަާއ އިާއެކީަގއިާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާދެންމެގަާކުރެންދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމޫސ ގެާ
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ާއެފ  ާބަޔ ނުގަިއ ާބަޖެޓް ާއެދެއްިވ ާެއމަނިކުފ ނު ާޮބޑަށް ާއޮތީ ާހިތް ާަދންނަވ  ނޑު ާއަުޅގަ ހަަގކުރެްއިވާވ ހަކަފުުޅގައި

ާނެ ާހުރި ާަކންތައްތައް ާދ އިރ ަގއި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާބޭނުންޭވާއެބަ ާހަމަ ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާގޮްތާފަދައިން ތް

ާބަލަ ާމިބަޖެޓަށް ާބަޖެއިއިނގެން. ާމި ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާހަމަ ާލ ބަލީމަ ާދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ާމަންފާ ޔ ޓަކީ އި

ޤައުމަށްާތަރައްޤީާއ އިާުކރިއެރުންާގެނެސްާދިނުުމގެާަބދަލުގައި،ާމިއަދުާވެރިކަްނާހޯދައިދިނުމުގެާބަދަލުގަިއ،ާދިެވހިާ

ާކުިރއެރުވުމަށްޓަަކއި ާތަރައްީޤކޮށް ާޕ ީޓ ާއެމީހުންގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާމިގެންދ  ާމީހުންާާހިންގަމުން ާއަށް ާއެޕ ޓީ ައދި

ކުރުމަށްޓަކައިާބޭނުންވ ާަފިއސ ާކ މިޔ ބުާާބުޚ އޮތްާޯލކަލްާކައުންިސލްގެާއިންތިކުރުމަށްޓަަކއިާއަދިާކުިރމަތީގައިާއިތުރު

ާމިހެ ާބަޖެޓެކޭ. ާއެކުލަވ ލެވިފަިއވ  ާބަޖެޓުހޯދުމަށް ާމިޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާެއކިެއިކާން ާކަންކަމަށް ާއެކިއެކި ގެ

ާހުރި ާޖަްއސަވ ަފއި ާަފއިސ  ާއަދަުދގެ ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާނަންޖައްަސވ  ާެއއްެވސްާާމަޝްރޫޢުތަކުގެ ާހަމަ ާޭއގެ ިއރު

މިލިއަެނއްހ 932ާާކަމަށްާާމުދަނީގެާބައިގެާއެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާލިބޭނެސީލެއްާލިބެންާެނތީމަ.ާލިބޭާއ ފްވަރެްއގެާތަ

ާލި ާކޮންގޮަތކުން ާެއއީ ާނޭނގެ ާއަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ާެވސް ާއޮްތއިރު ނޑައަުޅްއވ ފައި ާކަ ާކަމެއް.ާރުފިޔ  ާއެްއޗެއް ބޭނެ

ާއިޕްރައިވެޓަާ 3.6ާާޒޭޝަނުން ާލިބޭނެ ާރުފިޔ  ާއެބަިބލިއަން ާހަމަާާކަމަށް ާބޭނުން ނޑުމެން ާހިމަނުއްވ ފައި.ާއަުޅގަ އޮތް

ާކޮންކަމެއްާ ާކޮންޮގތަކުން ާއެއީ ާމިާއޮޅުންފިލުވ ލަން ާދަންނަވ ލަން ާމިހެން ާއެްއެޗއްތޯ. ާލިބޭ ޖެހެނީާާކޮްށގެްނ

ާ ާދިގު ާވޭތުވެދިަޔ ާމިދަނީ ާފެންނަމުން 52ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާރަން ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ުރާއަހ52ާައަހަރު

ާޤައު ާިދވެހި ާުޤރުބ ންދިވެހިރައްޔިތުންނ އި ާަބޔަކު ާޙައްުޤގައި ާލިބިފައިާވެގެންމުގެ ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ހުިރާާކުރި

ާހޯދ ފައި ާމުދ  ާައގުބޮޑެތި ާގެންދ އިރުާާވަރަށް ާވިއްކަމުން ާމިސަރުކ ުރން ާމިއަދު ާަވސީލަތްތައް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ހުރި

ާ ާމި ާކުރިމަގުަގއި ާއަހަރ4233ާާުދެން ާވަނަ ާިވއްަކވަންާމ3.6ާާިޕްރަިއވެޓޭޭޒޝަނުން ާހޯުދމަށްޓަކައި ާރުފިޔ  ާމިލިއަން

ާމިއީ ާޮއތުން ާއެނގިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެވސް ާތަނެއް ާދޭތެރޭގަިއާާއުޅުްއވ  ާބަޖެޓ  ާމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ާފަސޭހަވެގެން ާހަމަާބަހެއްބުނަން ާއަދި ާކަމެކޭ. ާގޮތްގޮތުންާދ ނެ ާއެހެނިހެން ާއެހީގެާއެހެންމެ ާާދޭ 934ާގޮތުަގއި

ާއެާ ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަުޅަގނޑު ާއެބައޮތް. ާހިމަނ ފައި ާމީގަިއ ާ ާރުފިޔ  ާމިލިއަނެއްހ  ާއީ ާލޯކަްލާކުރިމަތީގައި އޮތް

ކުރުމަށްާޚަަރދުކުރަންާއޮތްާފައިސ ާެއއްާޫނންާބ ވައޭ.ާިމކަހަލަާވ ހަަކާުބގެާޮގނޑިތައްާކ މިޔ ބުޚ ކައުންސިްލގެާއިންތި

ނޑުމެންނަށްާިލބިފައިާނެތީމަ.ާތަފްސީލްތަކ ާއެީކގަިއާމިާބަޔ ންކޮށްަފިއާޖެހެނީާޭއގެާތަާދައްކަންާމި ްފސީލެއްާއަުޅގަ

ނޑަްށާ ާނުޖެހުނީހޭ.ާއަޅުގަ ާދައްކ ކަެށއް ާމިވ ހަކަ ާމިގޮތަށް ާވެސް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ހުރިނަމަ

ާ ާއޮންނަ ާކުރިޔަށް ާދައުލަތުގެ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާބަހުސްގެާހަމަ ާބަޖެޓް ާހުށަހެޅިގެން ާބަޖެޓު އަހަރުގެ

ާސިޔ ސީ ާދައްކަމުންދ އިރު ާބޭފުޅުްނާާވ ހަކަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާަބއެްއ ާއެހެންނަމަވެސް ާދަްއކ ކަށް. ާވ ހަކަަތކެއް ގޮތުން

ާ 52ާާކުރީގެ ާއ އި ާވ ހަކަ ާނެތް ާދަރަންޏެއް ާފެށުނުއިރު ާވެރިކަން ާދިޔައިރ52ާާުއަހަރު ާނިންމ ފައި ާވެިރކަން އަހަރު

ާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަދއްކ ިއރު ާވ ހަކަ 4226ާާދަރަނިއޮތް އަްށާާ:422އިން

ާ ނޑަކަްށ ާގ ްތގަ ާފ ހަގަކުރެވެނީ ާމި ާގޮތުަގއި ާޑެފިސިޓްގެ ާބަލައިލ ިއރު ާރުފިޔ .7ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިލިއަނެއްހ 
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ާ ާބަޖެޓް ާމިހިރަ ާހައްދަވ ފަިއ ާބޭފުޅުްނ ާމި ާާއ އ4235ާިއެހެންނަމަވެސް ާދ ިއރު ާރުފިޔ 44ާާހަމައަްށ މިލިއަން

ާއެބަ ާައޅުަގނުޑމެންނަށް ާއެހެްނވީމަ، ާއެަބވިދ ޅުވޭ. ާކަމަށް ާބޮުޑާއެާޑެފިސިޓްވ ނެ ާޚަރަދު ާސަރުކ ރުގެ ާކުީރެގ ނގޭ

ާވ ހަކަަތްއާ ާއ އި ާވ ހަކަ ާކުރ  ާޚަރަދު ާކަންކަމަށް ާނުޖެހޭ ާތ ކުންތ ކު ާއ އި ާވ ހަކަ ާކުރ  ާޚަރަދު ާބޭކ ރު ާއ އި ވ ހަކަ

ާމ ގޯްސކޮްށާ ާވެސް ާއެއަްށވުރެ ާއަދި ާގެންދަވަނީ ާކަންކުރައްަވމުން ާބޭފުޅުން ާވަަޑއިެގންނެވި ާވެިރކަމަށް ދައްކ ފައި

ާ ާނޫންނަމަ ާއެހެން 7ާާކަމަށް. ާއަދަދު ާއެ ާތެޭރަގއި ާދުވަހުގެ 7ާާއަހަރެއްހ  ާނުވަތަ ާއަްށ ާއަްށ6ާާގުނަ ގުނަ

ާވ ހަކަާ ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާނުޖެހުނީސް. ާއިތުރުެވގެންދ ކަށް ާ ާއޮތީ ާދަްއކަން ާއިުތުރ8ާާއިަގއި ާކަމަށްވ ތީ މިނެޓް

ނޑުާގަސްތުާކުރަނީާިއއްެޔގައިާމިާބަޖެޓްާބަހުސްގައިާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްެތިރާ ވ ހަކަތަެކއްާނުދައްކ ާއަުޅގަ

ާހިމެ ާދ ިއރ ގައި ާައޅުަގނުޑގެ ާެއއީ ާގުުޅަވިއގެން. ާވ ހަަކއަކ  ާދެއްެކވި ާމުސްތަފ  ާމުޙައްމަދު ާކަމަކަށްާމެންބަރު ާނޭ

ާއެއަްށާތ އީދުކޮށްލަން.ާއ ެދ،ާއެއީާަހއްދުންމަތީާގ ދޫަގއިާމިހ ރުާިދިިރިއުޅެމުންާގެންދ ާމަުދާާއާ ވ ތީ ވެްސާެއކީަގއި

ާއެބައި ާތިބެެގން ާއެރަށުަގއި ާގޮތުގަާާމީސްކޮޅު ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާޚިދުމަތް ާއަސ ސީ ާލިބެންޖެހޭ ިއާމީހުންނަށް

ާއެހެންވީމ  ާނުދޭ. ާފަސޭހަކަމ ައޅު ، ލިބެމުންނެއް ާއެމީހުންނަށް ާޤަބޫލުކުަރނީ ާވެސް ނޑު ާހިާގަ ތްހަމަޖެހިގެންާއެީކގައި

ާސަރަ ާފޮނަދޫ ާބަދަލުވެވޭހަގަން ާެވއްޖިާއްދަށް ާހިގޮތް ާލިވޭ ާވެސް ާއެމީހުންނަށް ާބޮޑުވ ނޭ.ާހަތްއްޔ  ާމ  މަޖެހުން

ިިރިއުޅެމުންާގެންދ ާމަުދާައުޅަގނުޑ ެވްސ ެއެދީނ ާގޫދ ާއިއ ައިދ ަހަމ ެއަފަދިއްނ ަކަޅިއޫދަގިއ ދ، އެހެންވީމ 

ާގަ ާބަދަލުމީސްކޮޅު ާއަްށ ާފޮނަދޫ ާމިމ އި ާާކުރުމަށްޓަކައި ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާރުފިޔ 347ާާަބޖެޓަށް ާމިލިއަން ހަކަށް

ާއެތަނަާ ާޚަރަދުކޮްށގެން ާއަަދދެއް ާެއވަރުގެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހުސްކޮށްލެިވއްޖިއްޔ ާއިތުރުކުރަން. ށް

ނޑުެމންމުސްތަޤު ާއަުޅގަ ާއޮްތާބަލުގައި ާލޮކޭޝަނެއްަގއި ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާައކީ ާގ ދޫ ާބޮޑުވ ނޭ. ާމ  ާނަފ  ާލިބޭ ނަށް

ނޑުމެންެގާމިާގޮތެއްަގއިާމުދަނީާދ ިއމީވ އިރުާއ ާރަށަކަށް މުދަނީާލިބޭނެާމ ާމުހިއްމުާބޭނުންތަކެްއާޤައުމަށްާއ ާއަުޅގަ

ނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާއެހެންެވެގންާތިމަރަފުށީާ ޙައްމަދުާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުާމުާއެރަށުންާހިފޭނެާކަމަށްާއަޅުގަ

ކަމެއްާކަުމަގިއާާކުރ މަކީާއެއީާައޅުަގނޑުާވެސްާތ އީދުކުރުާދައިްނާއެފައިސ ާބަޖެޓަށްާއިތުރުފ ާއެާވިދ ޅުވިާފަޠަޞްމު

 ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭ.ާޝުުކރިއްޔ .

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ބަހުސްގައިާބައިވެިރވެަވޑަިއގެންާވ ހަކަުފޅުާދެއްެކވުމަށްާއެދިަވޑަިއގެންފަިއވ ާާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމި

ާދ އިރ ގެާ ާދެކުނު ާމަްއޗަންގޮޅި ާއޮތީ ާއަރުވަން ާފުރުޞަތު ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާލިސްޓުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަ
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ާ ާމި ާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ާބެހ4233ާޭޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓ  ާއަހަރުގެ ާވެސްާާަވނަ ާފުރަތަމައިނުން ގޮތުން

ާމ ލި ާޙ ޝިމްގެ ާޢަލީ ާހުންނެވި ާފައިނޭންސްގައި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާކުރީަގިއ ާއޮތީ ާދަށުގަިއާދަންނަވ ލަން މީގެ

ާހަވ ލުވިާ ާސަރުކ ރ އި ާއަުޅަގނޑުމެން ާވިސްނަވ  ާއަށް ާދުރުރ ސްތ  ާބަޖެޓަކީ ާދަރަނިާާމިހުށަހެޅުއްވި ާދަރ ފައިވ  އިރު

ާނިސްބަތްވެފައި ާއެދަރަނި ާވެސް ާދަރިންނަށް ާއުފަންނުވ  ާތެރެއިން ާދަރިންގެ ާދަރަނިާާއަޅުަގނުޑގެ ވ 

ާބަ ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ާހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާމިތަނަށް ާތައްޔ ރުކުރަްއވ  ާއެަބޖެޓް ޖެޓެކޭ.

ާ ާޢަލީ ާބައެްއާހ ކަމަށްޓަކައި ާމިތަނުގައި ާދަންނަވ ނަން ނޑު ާއަުޅގަ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއެއަށްފަހު ނޑު ާއަޅުގަ ޝިމަށް

ާއެ ާމީގައި ާފަދައިން ާފ ހަގަކުރެްއވި ާވެްސ ާމެންބަރުން ާކަމަާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތް ާތަފްސީލު ާވިދ ުޅވޭ.ާބުނ  ާއެބަ ށް

ާމެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެްއ ާެވސް ާިއއްެޔަގއި ާަސިއޓުއެހެންނަމަވެސް ާބަެއއް ާވިދ ޅުިވ ާހުންބަރުން ާނަމަވެްސާތަކުަގއި ރި

ާަސއިޓު ާބަލައަޅުަގނޑުމެން ާަސއިޓަކަްށާއިތަކުްނ ާެއއީ ާަގނޑެއް. ާދ  ާވެސް ާމީގައި ާފެނޭ ާައޅުަގނޑަްށ ލެވުނީހޭ.

ާނެޓަ ާނެޓް. ާފެކިޔ އިުރަގއި ާބަލަކުްނ ާނެޓަށްވަދެ ާއެ ނޑަށްއިންނ ނެ ާއަުޅގަ ާދ ާލީމަ ާމިދަންނަވ  ނުޑާީހަވނީ ގަ

ާބަލަ ާއެ ާނަން ާކިޔ  ާނެޓަށް ާމި ާދަންނަވ ފ ނަން ނޑު ާއަޅުގަ ާފެނިވަަޑއިގަންަނވ ނެހެން. ާފަސޭހަާއިރަނގަޅަށް ލަން

ާސަ ާނުވަަތ ާނެޓެއް. ާކިޔ  ާައއިޒް ާއިންނ ެނ ާވެްބސައިުޓަގއި ާއޮީފހުގެ ާރައީްސ ާނަން. ާއެެއްއޗަްށާނެޓެއްެގ އިެޓއް.

ނޑަށްާހީވަނީާތަންކޮޅެއްާފަސޭހަވ ނެާކަންނޭނގެާމިާތަފްސީލުާބައްލަވ ލެްއވުމަށް.ާހަމަާވެދެަވޑަިއގެންފި ާނަމަާއަޅުގަ

ށްާހައްޔިތުްނގެާމަޖިލީގިނަާބޭފުޅުްނާދަންނަވައިފިާޚަރަދުބަރަދުާބޮޑުާކަމަށް.ާައޅުަގނޑުާމިތަނަްށާރަާއެހެންމެާވަރަށް

ާޚ އިންތި ާމިާބުވީ ާމިހ ރު ާާފަހުން ާމ 4ާވަނީ ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާަކއިިރެވފައި. ާކަންތައްތަކާ ާއަހަރުވ ން ާމިކަހަލަ ާގިނަިއން

ާވ ަހކަ ާތެރޭަގއި ާފްލޯ ާއިންނަާމިތަނުގައި ާހަރުލ ފަިއ ާެތރޭގައި ާސިނުކޑި ާއެހެންނަމަވެސް ާުނވެފަިއ، ާމީހަކަށް ދައްކ 

ާހޭދަ ާސަރުކ ރުން ާހުށަހެޅޭ ާއެަބ ާބިލެއް ާއެްއޗަކީ. ާހުށަހަޅާ ާއެްއޗެއް ާބިލެއް ާޭއގެާކުރުމަށްޓަކައި. ާލިބޭާއިރުަގއި ން

ާއ  ާުނވަތަ ާދ ދިއެްއޗެއް ާމިހ ރު ާއޮންނަނީ ާހުށަނ ޅ  ާއެްއޗެއް ާވަންނ ނެ ާސަރުކ ރަށް ާޮގތުގައި އަކުާާދެންމެާމުދަނީގެ

ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރަކު ާާޢިއްޒަތްތެރި ާމ372ާިގޮތަށް ާއެީއ ާޚަރަދުކުރައްަވިއގެން ާރުފިޔ  ާނުވެާބަޖެޓުާމިލިއަން ްސާގައި

ޑެފިސިޓްާައޅުަގނުޑާާ،ވީމ ާކުރަްއވަިއގެންާޑެފިސިޓްއަށްާވަންނަނީ.ާބަޖެޓަށްާއިުތރުތެރެނެތްާއެއްެޗއް.ާއަނެއްކ ާޭއގެ

ނޑުާމިާވ ހަކަާދައްކ ލ އިުރާބޮޑަށްާމ ނަކުރަންޖެހޭނެާހޮޅުއަށްޓަށްާވެސްާއިނގޭތޯ.ާާމިާމ ނަާމި ކުރަނީ.ާދެންާއަޅުގަ

ނޑުާދެޭކގޮ އްމުކޮށްާއަުޅަގނޑުާމިާބަލ ާއުސޫލުްނާޢ ޚަރަދުާކަމަށްާާތުަގއިާެއއީާދަރަނި.ާރިކަރަންޓުޑެފިސިޓްާއަުޅގަ

ާިކޔަވ ދީފަިއާއިންނަނީާ ާއިން ާޚަރަދުާޢ ާ،އަޅުަގނުޑާކިެޔިވާމަދަރުސ  ާހިނގ  ާބަަރދު.ާެގއެްއގަިއާެވއްޖިްއޔ ާއްމުކޮށް

ާފެނަށ ޢ  ާކަރަންޓަށ އި ާކައިޮބއިއުޅުމަށ އި ާާމިާާއްމުކޮށްދ ނެ ާއެހެނިހެންާހުރިހ  ާޚަރަދަކީ ާކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް.

ާބިނ ތަރައްޤީާއްޖިްއޔ ގެެއއްވެާ ާނުވަތަ ާއެްއޗެއްާކުރުަމށް ާކުރ  ާބ ކީ ާއޮންނަ ާާ،ކުރުމަށް ާކެިޕޓަލް ާމި ތިާތިނެޚަރަދަކީ.

ާ ނޑު ާއޮޅުންފިލުވަތިނެމައިގަ ާރައްޔިުތންނަށް ާއިކޮނޮމިސްޓަކަށްއިތި ާމ  ާއިނގިރޭސި ާމިތަނުގައި ެވެގްނާާނުދީ

ާވ ހަކަދެްއކީމ  ާޭބނުންކޮށްގެން ާބަސްބަސް ާއެހެންވީމ ރައްޔިތުންނަކަާ،އިނގިރޭސި ާނުފިލ ނެ. ާއޮޅުމެްއ ، ށް
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ނޑުާރައްޔިތުންނަށްާހ މަކޮށްދޭންާ ޚަރަދ އިާކެޕިަޓްލާާވަނީާޑެފިސިޓ އިާރިަކރަންޓުާބޭނުންފުރަތަމައިނުންާވެސްާއަުޅގަ

ާ ާމި ާފުތިނެތީޚަރަދ  ާމ ނަ ނޑުގެ ާއަުޅގަ ާައންގަާަރތަމައިނުން ނޑުމެްނގެާއިމި ާއަުޅގަ ާބޮޑުވަނީ ާޚަރަދު ާކެޕިޓަލް ދެނީ.

ާވަޒީފ ތަ ާއައި.އެމް.އެފުތެރޭގައި ާކަމަށް ާގިނަ ާހ މަކޮށްފައިއް ާވެސް ާވެްސ.ާާން ާކުީރގައި ާައހަރެއްގެ ާއެަތއް ާމީގެ ވަނީ

ނަާއިންާދެއްކެމުންދޭ،ާއޮތްާލިސްެޓއް.ާމަޤ މުތައްާމިތަނުންާވަރަށްާގިާއަޅުަގނޑުާބަލައިލިންާަވޒީފ ަގއިާމީގައިާއެބަ

ަވީނާާއެާގިަނވެފައ962ާ.962ާިސިޔ ސީާމަޤ މުތައްާވަރަށްާގިނައޭ.ާރަނގަޅު.ާސިޔ ސީާމަޤ މުާފުދޭވަރަކަށްާގިނަާ

ާެދކޭ ާމީގެާއަޅުަގނޑު ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާދެކުމުަގއި ާުމވަްއޒިފުްނާކުރީަގއި ާއޮފީހުގެ ާަރީއސް ާކުެރއްިވާބޭފުޅަކު ކަން

ނަޑކަށްާތިބީާސިޔ ސިާމަޤ މުތަ ނޑަށްާހީވާ 522ާކެއްގެާޮގތުގައިާބަހައްޓ ފައި.ާެއއީާގ ްތގަ ާއެަތއްާމުވަްއޒިފުންާއަޅުގަ

އޮތް.ާެދންާޔުނީފޯމްާމުވައްޒަފުްނެގާާހ ސްާކޮންެމާވެސްާވަރެއްާއެބަާ:4ގޮތުން.ާސިވިލްާސަރވަންޓުްނގެާގޮުތަގއިާ

ާ ާމިއޮތީ ާސ9254ިތެރޭގައި ާެއއީ ާއެހެންވީމ . ާފުލުހުން. ާވުރެާސަރިވސްާސިވިލް ،ފައިންނ އި ސިޔ ީސާާއަށް

ާގިނަ ާއަދިެއއް ާމިާމަޤ މުތަކެއް ާމިއެްއޗިހި ާވެސް. ާޔަޤީނުން ާުނވޭ ާރިކަރަާއެއް ާގޮުތަގއިާންޓުދަނީ .ާޚަރަދުގެ

ާގޮުތގައިާާންޓުރިކަރަ ާމިާމީސްމީހުންގެާުމސ ރަާ،ޚަރަދުގެ ާއެްއެޗއް ާދ  ާވެސް ާމަހަކު ާކޮންމެ ، މ އަީކ.ާއެހެްނވީާމިއީ

ާ ާބަިއވަރުާއެބައި ާވަރަްށ ާއުެފއްދޭނެ ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާއުފަްއދަނީ. ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޕީ.ީޕ.ޕީ ކުަޑކުރުމަށްޓަކައި

ާމި ާއެދެނީ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމީހުން ާަވޒީފ ތަކަްށ ާބޭނުންވ  ާކުންފުިނތަކަށް ާއެ ދަންނަވ ާާކުންފުނިތަކެއް،

ވެސްާނުވަތަާނަސޭހަތެއްާލައިދީގެންާނަމަވެސްާޕީ.ޕީ.ޕީެގާއިންާވަކިކޮްށގެންާނަމަާމަޤ މުތަކުގައިާތިބިާމީހުންާވަޒީފ 

ާވައްަދއިދިނުމަ ާކުންފުނިތަކަށް ާއުފެދޭ ާިރކަރަދަށުން ާސަުރކ ރުގެ ާއޭރުން ާުކޑަވ ެނ.ާާންޓުށް. ާބޮޑުތަން ާަވރަށް ޚަރަދު

ާާ.ކުޑަވ ނެ ނޑުމެުކަޑވެދ ނެ ާއަުޅގަ ާހޮޅިތަކެމަގުނުދައްަކވ  ާމި ާވެސް ާހައްތަހ  ާހޮޅިތަކެާއް،ން ާދިމ ކޮށްލ ފައިާފަލަ އް

ބޭރުކޮށްލ ާގޮތަށްާދިމ ކުރީމަާކަމަކުނުދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމީގައިާތަފުސީލުކޮށްާމިވެނިާެގއެްއގައިާހުންނ ނީާމިވެނިާ

ާޓިނެކޭާ ާނެތެއްާ،ވައްތަެރއްގެ ާޖަހ ފައި ާއެހެން ާއިސްކުެރކޭ ާވައްތަެރއްގެ ާމިވެނި ާހުންނ ނީ ާގެެއއްަގއި ކަމަުކާާމިވެނި

ާއެބަ ާގ ާމީގައި ާއޮތް ނަޑކަށް ާދ42ާަްތގަ ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާހިނގަުމންދ  ާވެސް ާމިހ ރު ާޚަރަދު ާރުިފޔ ގެ ށުން.ާބިލިއަން

ންނ ެނާމިހ ރުާމިާކުރިއަށްާއޮްތާގަިއާއ42ާޮއްކ ާސަފުހ ާނަންބަރުާންނ ނެ.ާދެންާއަނެަގއިާއޮާާ;3ސަފުހ ާނަންބަރުާ

ާމަ ާަގސްދުކުރ  ާކުރަން ާދަށުން ާގަސްތުކުރ ،ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާކުރަން ާމިހެންާއަހަރުަގއި ނޑުމެން ސަްއކަތްތައް.ާިމީއާއަުޅގަ

ާވިދ ުޅވި ާގޮތްގޮތަށް ާއެކި ާމި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާވެސް ާޔަޤީންނުން ާހަމަ ކަމުަގިއާާކިޔ ލިޔަސް

ާގެންދ ނެ ާއަުޑއަހަމުން ާމީތި ާކައިރިން ާވަރަށް ާަރއްޔިތުން ާޙަޤީޤަތްާާ.ވިޔަސް ާމީގެ ާގެންދ ނެ. ާބަލަމުން އަދި

ާއެއޮޅުންފިލުވު ާވެްސާާމަށްޓަަކއި ާމިހ ތަނަށް ާޔަގީން. ނޑަށް ާއަޅުގަ ާދ ނެކަން. ާވެސް ާއޮފީހަށް ާއޮފީސް މީސްމީހުން

ާހުރިާ ާދޫކޮށްފައި ާމިތަނުން ާހައިސިއްޔަތުން ާމެންބަރުންގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއެހެންނަމަެވސް ާއޮީތ. ގޮސްފައި

ާމެންބަރަކުާނުދަންނަވ ނަން،ާރލެޓަ ާއެްއވެސް ކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާމެންބަރުންތަކެއްާތަންތަނަށްާސިޓީާހެޑްތަކެްއގައި

މީހެއްގެާދ ިއރ އަކުންާކަންތައްަތއްާނުެވގެްނާއުޅޭާއޮފީހަކ ާދޭތެރޭގަިއާާއެއްާުނދަންނަވަން.ާއެާލައިގެންާނޫޅޭާވ ހަކަ
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ާމަދުާއެއްާޝަކުވ  ާވަރަށް ާމެންބަރަކު ާފޮުނވި ާިސޓީއެއް ާޮއޅުންފިލުވ ލުމަށް ާނުވަތަ ާކޮށްލަން ސިީޓާވ ނެ.

ާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ފޮނުވުމަށްޓަކައިާ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާލެޓަާަރއްޔިތުްނގެ ހުންނަނީ.ާެއާހެޑްތަކެްއާފޮނުވ ފައިާރއިން

ނޑުމެންގެާދ އިރ ަގިއާާއެެއއްޗިހިތައްާވެސްާބޭނުމެއް ނުކުރޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޖެޓްާއަންނަާކޮންމެާފަހަރަކުާއަޅުގަ

ާތަނެ ާޖައްސ ނެ ާހެލްކޮޕްޓަރު ނޑުމެންނެތޭ ާއަުޅގަ ާޖަންގުއް. ާފ ޚ ނ  ާނެތޭ ާދ ިއރ ގައި ާކިޔުުމެގާާ،ޝަނެއްގެ މިހެން

ާހީވ  ނަޑށް ާއަުޅގަ ާނޯންނ ނެ ާއެާބޭނުމެއް ާއޮންނ ނެ ާވެސް ާބޭފުޅަކަށް ނޑަެއޅިފަިއވ ާާގޮތުަގއި.ާކޮންމެ ާކަ ޭބފުޅަކަށް

ާ ާކަންތައްތައް ާއޮތް ާއެދިފައި ާރައްޔިތުން ާކުރަން ާކަންތައްަތއް ާަމުގާދ އިރ ގެ ާދެންނެވޭނެ ާސަުރކ ރަށް ކުރުމަށްޓަަކއި

ނުޑާާވަރަށްާރަނަގޅަށްާތަނަވަްސޮކށްފައިާއޮންނ ނެ.ާައޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާއަދިާވަރަށްާިހތ މަވެރި ކަމެއްާއަުޅގަ

ާކޯރަމްާ ާހެނދުނު ާވެސް ާމިއަުދ ާބަލ އިރުަގއި ާވ ހަކަދައްކ ލަން ާދޭތެރޭގައި ާބަޖެޓ  ާފުރިހަމަ ާމިއޮތް ދަންނަވ ނަން.

ާހިތ މަކުރ  ާދިޔަކަމީ ާއެހެްނވ ނެާހަމަނުވެގެން ާރައީްސކަންާ.ކަމެއް. ާސަރުކ ުރގެ ާބޭފުޅެްއެގާާޭވތުވެދިޔަ ކުރެްއވި

ާޑީ.އ ރުފަހަ ާބަެއއް ާއުޅުްއވ  ާބޭފުޅުތްޕުޅުން ާމެލޭޝި.ީޕގެ ާހުންނެވީ ާވެސް ާމިހ ރު ާއެޔާ ން ާފަހަތްޕުުޅގައި.ާާގެ ބޭފުޅ ގެ

ާއަާބ  ާހުން ާއަޅަިއގެން ާގައިަގއި ާރަޖ  ާންނ ތިން ާރަޖ ކަނެ ާހޯދުމަށްޓަކައި.ާހިތ މަކުރަްނާާ،ލ ންާމަށް ާރަޖ  ާތިން އެ

ާއަޅުަގނުޑާ ާދުވ ތީވެ ާފަހަުތން ާމީހ ގެ ާމުސްކުޅި ާއެ ާކުދިންކޮެޅްއ ާުޒވ ން ާއުޅޭ ާގޮތުަގއި ާއަޚުންގެ އަޅުަގނުޑގެ

ާހިތ މަކުރަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރަޝީ ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާނިޒ މ އ ދެ، ާއެދެްނ، ާމަޑުޖައްސަވ ެލއްވުން ާވ ހަކަފުޅު ާމައްސަލަާާދު ާބެހޭ

ާޢިއްޒަތްތެ ާދ އިރ ގެ ާވިލިމ ފަންނު ާހުށަހެޅުްއވުމަށް ާޙުސަާއެއް ާނިހ ން ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ނޑުާރި ާއަޅުގަ ާމަނިކަށް އިން

ާފުރުޞަތުއަރުަވއިފިން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަާނިހ ނުާއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުވިލިމ ފަންނުާދ 

ާޝުކުރިްއޔ  ނޑުމެްނާ އ ދެ، ާއަޅުގަ ާދ އިރު ާވ ހަކަދައްަކވަމުން ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާރައީސް، ޢިއްޒަތްެތރި

ާއެ ާއަދި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާޖުމްހޫރިއްޔ  ާކަމަކީ ާއެއް ާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ާބޮޑަށް ާަމއްޗަްށާާއެންމެ ެއއްެޗއްގެ

ާ ާދުސްތޫީރ ާމި ާހ އަޅުަގނޑުމެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާއެަބވޭާާ:34ލަތު ާމ އްދ ގައި ވަނަ

ާ ާއިނ ޔަތް. ާރައްކ ތެރިކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ާމީހަކަށް ާކޮްށފައިވ  ާކިޔަންދެްނާާ:34ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ނޑު އަޅުގަ

އެދެން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމަޤ މުަގއިާހުރިާމީހަކުާކުށްވެރިނުވެާޤ ނޫީނާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާފުރުޞަތުދެއްވުން
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ާވަިކވެއްޖެ ާމަޤ މުން ާއެ ާމަތިން ާދަާހަމަތަކުގެ ާވެރިކަންއުނަމަ ާމަތީ ާއެންމެ ާދޭންޖެހޭާާކޮށްފައިާާލަުތގެ ާމީހަކަށް ވ 

ާ ާެއކަށީގެްނވ ޤަޢިއްޒަތ އި ާރައްކ ތެރިކަާދަރ އި ާއިމ ފަދަ ާއެހެނިހެން ާމ ލީ ާއެއި ާއެެވ.ާާނ ޔަތްތައް ާޙައްޤުވ ނެ މީހަކަށް

ހިނދުާާމީހެއްގެާަމއްޗަށްާޤ ނޫނެއްާހެދިާއެާޤ ނޫނަށްާޢަމަލުކުރެވެމުންާދ ާ،އިބ ރ ތުންާމިހެންާއޮވެާޞަރީޙަމިފަދަާ

ާ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްެތރި ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާމި ާޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބަދުދިވެހި ާރައީސަކަްށާއިޝ ރ ތްކޮށް ާބަސްއެ

ާކަމަށްާއެއްާފުޅުަގއިާެއޅިފައިވ ާޒިންމ ނޑުެއއީާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްގެާކޮާދ ތީާއެކަންާހުއްޓުވުންާރައްދުކުރަންމުން

ާއެ ާމިާވ ތީ ާއ ކޮށްދީ ާހަނދުމަ ާމަނިކުފ ނަށް ާމިާކަމަށް ާއެާތަނަކީ ާިނޒ މު ާގެއްލިފައިާވަގުތު ާތަނެއްާާޮގތުން ާވ 

ާކަމުގައިާވ ތީާއެާވ ހަކަާދަންަނވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާުޝކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާވ ހަކަފުޅުާާއ ދެ، ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ާގެންދެވި ާދައްަކވަމުން

ާ ާވ ހަކަދެްއކުމުގެ ާަމޖިލީހުގެ ާގެންދިއުުމގައި ާާއަަދބުތައްދައްކަވަމުން ާަބޔ ންކޮށްފައ68ާިކަމުަގއި ާމ ްއދ ގައި ވ ާާވަނަ

ާދ އިރ  ާވ ާކަންކަމުގެ ާޖެހިވަޑަިއގެންނެވިަފއި ާޭބރަށް ނޑަެއިޅާާއިން ާކަ ާމ އްދ ގަިއ ާއެ ާދަންަނވ ލަމުން ކަމަށް

ާނި ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުެގ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިފަހައްޓަަވމުން ާވ ހަކަފުުޅ ާތެޭރގަިއ ާދ އިރ ެގ މުމަކަްށާބަޔ ންެވގެންވ 

ާގެނެވުމަށްާމަސަްއކަތްކުެރއްުވންާއެދެން.ާޝުކުރިއްޔ .

ާ

ާ:މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންއްދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާމައްޗަންޮގޅި

ނޑަށްާއެނގޭާމިހ ރުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުަގއިާތިޔަާއިންެނވީާކުީރެގާ ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަ

ާއޮިޅެގނެއްާސަރުކ ރުަގއި ާބޭފުެޅއްކަން. ާގ ްތކޮްށާއުުޅއްވި ާހަމަާާވަރަށް ާވެސް ާައަވއްޓެރިެއއްކަން ނޑުގެ ާއަުޅގަ ނޫން

ނޑުާމިދެންނެވީާކުރީަގއިާމި ތަނުގައިާެވރިކަންކުރިާމީހެއްގެާފަހަތުންާއަޅުަގނުޑގެާއަޚުންާުދވ ާާދެނަހުރިން.ާއަޅުގަ

ާބައިާއެްއޗެއްާނޫން.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރި.ައށްާރައްދުވ ާކަހަލަާނުާވ ހަކަ.ާެއއީކީާއަސްލުާއޭނަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާއަނެއްކ ޢިއްޒަތްތެރި ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ނޑުްއވ ލެްއވުމަްށާބަރު ާމަޑުޖައްސަވ ެލއްވުމަްށާމެދުކަ ާވ ހަކަފުޅު ެވސް

ާގަބޫލުކުރ  ނުޑ ާއަޅުގަ ާއެދެން. ާމަޢ ފަށް ާދަންނަވަންޖެހޭތީ ާނިާއަޅުަގނޑު ާމައްސަލަާޒ މާ ގޮުތަގއި އެއްާާބެހޭ

ނޑައެޅިަފއިާ،ނެންގެވީމ  ާކަ ާގަވ އިުދގައި ާޢަމަލުކުރަން ާމީހަކު ާިއންނަ ާައޅުާިރޔ ސަތުަގއި ާމަތިން ާގޮތުގެ ަގނުޑާވ 
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ާއެހެންވީމ  ނުޑާ، ޢަމަލުކޮށްފިން. ާއަުޅގަ ާވަަޑއިގަތުމަށް ާކުރިއަށް ާވ ހަކަފުޅަިއގެން ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާފުރުޞަތުއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާ:މަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުންއްދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙަާޗަންޮގޅިމައް

ނުޑާކަަޑއިގެންާކޭާބަަޔކަްށާާވެއިނގޭތޯ.ާހަޖަމުނުކުރެވޭނެ.ާޭވތުާޝުކުރިއްޔ .ާހަމަާއެހެންވ ނެ ދިޔަާތަުނގައިާކެޮޔގަ

ާއެ ާތިބޭނީ ާހަމަ ާވެސް ާމިހ ރު ާހީވ ނެ ާާހައްތަހ ވެސް ނަޑިއގެން ާކަ ނޑު ާކެޔޮގަ ާދ އިރ ެގާގޮތަށް ާތޮއްޑޫ ާބައެކޭ. ކ 

ނޑުމަތިންާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާއެާދެއްެކވިާވ ހަކަފުުޅގައިާވަަރށްާގިނައިންާހ މަކުރިާސޯމ ލިޔ ގެާމީހުންާކަ

ާވ ހަކަ ާހިތ މަހުރި ާވ ހަކަ. ާާފެންނަމުންދ  ާކީއްޯތ ާއެހެންނަމަެވސް ާއެްއ. ާވެރިކަންކުިރ ާކުރީަގއި ައީކާާލ އިޢ ކުރ ނީ

ާ ާއަޅުަގނޑު ާބަބުރުގެ ާެލއްިގ ާއެއިޢ ދެޭކގޮުތގައި ާއެހެންވެ ާހީވަނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ާބޭފުޅަކަްށ ާާލ ގެ ލ ެގާއިޢ ބޭފުޅ ގެ

ނުޑާދެކެން.....ާބޭފުޅުންާސޯމ ލިޔ   އިންާވެްސާއަދިާއެހެންާތަންތަނުންާވެސްާހަމަާއަންނ ނެކަންާއަޅުގަ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާމެންބަރުެގާޢިއްޒަތްތެރި ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދެން ާމަޢ ފަށް ާބޮޑަށް ާަވރަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާރަޝީދު މުޙައްމަދު

ާހިނގަމުން ާަކންތައްތައް ާގޮތަކަށް ާޖެހިވަޑަިއގަންނަވ  ނޑ ަލއްވަން ާމެދުކަ ާމިާާވ ހަކަފުޅު ާމިހ ރު ާއަޅުަގނޑު ދ ތީވެ.

ޠަފ ާއަށް.ާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަދުާމުޞްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްފުރުޞަތުާއަރުވަނީާތިމަރަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއް

ނޑުާއެދެންާޢިއްޒަތްތެިރާ ނިޒ މީާމައްސަލަާއެއްާނެންެގވުމަށްާތަކުރ ރުކޮށްާއެދިަވޑަިއގަންނަވަމުންާގެންދަވ ތީ.ާއަުޅގަ

ާދަ ާރަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާވ ހަކަުފޅ މެންބަރު ާގެންދެވި ާރިާއްކަވަމުން ާއަށް ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާނެންެގވި ޔ ސަތުްނާގުިޅގެން

ާޢަމަލުކުރަްއވަންވީާ ާާޖަވ ބުދ ރީވެ ާދަންނަވ ފައިގޮތ  ާރިޔ ސަތުން ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާގުޅޭާާމެދު ާއެކަމ  ާވަނިކޮށް

ާގޮތުންާއިތުރަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުގެާނިޒ މީާނުކުތ ގައިާވ ހަކަފުޅުާނުދެއްެކވުމަށް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ާކަދެްއކެވުން:ވ ހަޠަފ ާމުޙައްމަދުާމުޞްދ އިރ ގެާމެންބަރުާތިމަރަފުށީާ

ާނުކުތ  ާނިޒ މީ ާރައީްސ،ާައޅުަގނޑު ާެއދުނީމ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމައްސަަލއަކަށް ާނިޒ މީ ާނޫިނއްޔ  ާތިާާ،އަކަށް މަނިކުފ ނު

ާއަީކ،ާ ާމައްސަލަ ާނިޒ މީ ާބޭނުްނވ  ާނަގަން ނޑު ާއެްއާނުނެގުމަށް.ާއަުޅގަ ާެއްއ،ާމައްސަލަ ާނުކުތ  ވިދ ޅުވަީނާނިޒ މީ

ާރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔ  ާހުރި ާެވރިކަންކޮށްފައި ާރ އްޖޭގެ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ާމެންބަރަކު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޭނ ގެާާދެންމެ އެކޭ.

ނުޑގެާސުވ ލަކީާރެޔ އިިޮތަކަށްާވ ަހކަާާމައްޗަށްާއެގ ދުވ ލުާމިތ ާއެތެރޭގައިާމިއަދުާރައީސްކަްނާާނުދެއްކޭނެ.ާއަުޅގަ
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ާކިޔ  ާއެއްެޗއް ާހިތަށްއެރިހ  ާއަށް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަންނަ ާއެާާކުރަްއވަމުން ާހިތްޕުޅަށްާާއިރުަގއި މަނިކުފ ނުގެ

ާމި ާއަށް ާތިމަންނަ ާަގވ އިާނ ރަނީހޭ ާމަޖިލީހުގެ ާިމއީ ާީކއްކަން. ާނޫނިއްޔ ާކުރެވެނީ ާިޚލ ފުވަނީކަން. ދ 

ާހުރަސްއެޅެނީ ާރަްއކ ތެިރކަމަށް ާއިނ ޔަތ އި ާދެއްވ  ާއަށް ާދަންނަވ ނީާާކަމަށް.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އަޅުަގނޑު

ާތި، އެހެންވީމ  ާތިާމަނިކުފ ނު ާއެހެންާވ ހަކަާޮގތަށް ާފިުލވ ފައޭ ާގުއި ާހުރި ާގަިއގައި ާތިމ  މީހުންނަށްާާނުދައްަކވ ށޭ.

ާސް.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވެާގޮވަންޖެހޭނީ

ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެދެން.ާާދުާވ ހަކަފުޅައިގެންާކުިރއަށްާަވޑަިއގަުތންޝުކުރިއްޔ .ާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދު

ނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރަން.ާިޢއްަޒތްތެރިާރައީސަ ނޑުެގާވަރަށްާގ ތްާއަަވއްޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާއަުޅގަ ެޓިރާކީާއަުޅގަ

ާއެ ާޮގއްއެއް. ާދޫ ާއަުޅަގނޑުެގ ާތިހެންނަމަވެސް، ާސ ބަސް.ާާޖެހުމަށްޓަކަިއ ާއައްސަރިބަހ އި ާމަސަްއކަތަށް ކުރަްއވ 

ޒަތްތެރިާމެްނބަރުާޢަލީާވަޙީދުާދެންނެވިާފަދައިންާސޯމ ލިޔ ގެާމީހުންާދަންނަވަނީާޮތްއޑޫާދ އިރ ގެާިޢއްާއަޅުަގނޑުާމި

ާއިން.ާވެދ ެނާ ާގިނަ ާތަންކޮޅެއް ާފެންނަނީ ާމީހުން ާސޯމ ލިޔ  ާބަދަުލވިފަހުން ާފެނޭ.ާވެރިކަން ާއެބަ ާއިން ާގިނަ ވަރަށް

ާވެިރކަން ާކުރީގެ ާާފަހަރެއްގައި ާބަުބރުގެ ާެލއްގި ާބޭފުޅަކީ ާމީހަކަށްވެފަާޢ ކުރެްއވި ާއަނެްއކ ާއިލ ގެ ާވެރިކަން ާއޭނަގެ އި

ާގޮެތްއާ ާއެތެރެކުރެވޭނެ ާނަމަވެްސ ާގޮުތގައި ނޑުވެރިްނގެ ާދަ ާއެމީހުން ާހޯދުމަށްޓަކައި ާެވސް ާއޮތްތަނުަގއި ކުރިއަށް

ާެވްސާ ާއަްށ ާމަތީވެރި ާއެްނމެ ާފުލުހުންގެ ާިސފައިންނަށ އި ާމިހ ރުގެ ާއެދެްނ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއޮތުން. ހަމަޖައްސ ފައި

ާސޯ ާމިއަންނަ ާޚ އްޞައަންގ ލަން ާވަރަށް ާއަދި ާކުޑަޮކށް ާދޭތެރޭގައި ާމީހުންނ  ާެއީއާާމ ލިޔ ގެ ާބައްަލވ ށޭ. ގޮެތއްަގއި

ޕ ޓީާޑިމޮކްރަީސގެާދަށުންާވަރަްށާތ ހިރުާދިރިއުޅުމެއްާދެްއކުމަްށޓަކައިާވެރިކަްނކުރަމުންނޭ.ާ-މިހ ރުާމިއަންނަނީާމަލްޓިާ

ާއިމި ާއުސް ާފުންނ ބު ާވަރަށް ާވ ހަކަދައްާތަނުގައި ާބޭނުންވަީނާކޮނޮމިސްޓުްނ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ކަަވއިފި.

ާއެ ާމިތަނުގައި ާނޫން. ާވަލީވެރިެނއް ާއަދި ާނޫން ާސައިންސިސްޓުންނެއް ާނޫން، ާބޭފުޅުންާާއިކޮނޮމިސްޓުންނެއް ހުރިހ 

ާކުރެްއވި ާކަންތައް ާދުނިެޔާޤަޫބލުކުރޭ.ާއެހެންވީމާ ާވެސް ާމުޅި ާދަރަިއާވިކިފަިއކަން ާއޮތީ ާޤައުމު މިއަދުާ، އިުރގަިއާމި

ާބޭނުންކީއްކުރަ ާވަލީވެރިންނަްށ ާއަދި ާއިކޮނޮމިްސޓަކ އި ާސައިންސިސްޓަކ އި، ާކޮންމެހެން ާމިހ ުރާާންތޯ ވަނީ.

ބޭނުންވަނީާހީވ ގިާވެރިއަުކ.ާިމާޤައުމުާދަރ ފަިއވ ާދަރަނިންާސަލ މަތްކުރެވޭނެާޙިކުމަތްތެރިާރޭވުންތެރިާމީހުންތަކެއް.ާ

ާމިއޮ ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާމިހ ރު ާމީހުން. ާއަޅުަގނޑުމެްނާކަންކުރެވޭނެ ާހޮވ ފައި. ާޤަބޫލުކޮްށ ާއެކަން ާރައްޔިތުން ތީ

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާރަނގަޅަށް. ާއެފެންނަނީ ާެއބޭފުޅުންނަށް ާކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަކައި ާއިންިތޙ ބު ާލޯކަލް ާއޮތް ކުރިއަށް
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ާ ާއޯވަރަނއިޓެްއެގާތެރޭަގއި ާެއއް. ާއަކަފޫްޓާހިއްކ ނަމެކޭ ާހ ސް ާބަޖެޓަަގިއާމިތައް ާނީންނ ނެ އަޅުަގނޑުމެްނާކުރީަގއި

ާ ާހެކްޓަރުތޯ. ާކިަތއް ާއަކަފޫޓްގެ ާކިތަްއ ާކުޅުދުއްފުީށގެ ާރައްޔިތުންާާ:4ހިއްކ ލީ ާފެނުނީމަ ާމިކަންތައްަތއް ހެކްޓަރު.

ާ ާކ ލަކ ލ . ާއ ފަލު ާފެހި ާކޮލުން ާކުޅުުދއްފުށީަގއ87ާާިއެތިބީ ާީބޗެއްހެން ާއެތިބީ ާހެވިފައި ާމީހުން ާމަތީ އަހަރުން

ނޑުމެްނާއެތުރިލ ފައި.ާައޅުަގނޑުާމިއީާ ކުޅުދުއްފުްއޓަށްާގޮސްަފއިާައިއސްފައިާހުރިާމީހެއް.ާއެމީހުންާއެބުނަނީާއަުޅގަ

ާފުރިހަމަާ ާރިސޯޓުން ާރިސޯްޓަގއި ާއޮތް ާލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާމިތިބެނީ ާުކޑަޖަހ ލަިއގެން ާދަޅ ގައި މެންދުރު

ާ ާބޭނުންކުރ ށޭ. ާމިސ87ާަގޮތުަގއި ާދޭންފެށީ ާލ ރި ާމީހުންނަށް ާމަތީ ާެއީއާައހަރުން ާސަރުކ ރުން. ާޯއގ ތެރި ރުކ ރުން.

ާޑްރަގްބޯާ ާތިބޭ ާދަރ ފައި ާނެތޭ ާބޭނުމެއް ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާއަެނއް ާއަކީ. ާދިވެހިރ އްޖެ ާއަެންއ ާމިދަންނަވ  އަޅުަގނޑު

ާެވްސާ ާއެމީހުންނަށް ާަހއްލުކޮށްެގން ާއެކަންތައްަތއް ާބޭނުންަވނީ ާައޅުަގނޑުމެން ާތިބޭަކށެއް. ާބިއްޖެހިފައި މީހުންތައް

ާސަހަރޯ،ާާސ ފު ާއަހަރެމެންނަކަށް ާއ ނ ާބުނ ނެ ާކުރަންޏ  ާމިކަންތައްތައް ާދައްަކއިިދނުމަށްޓަކައި. ދިރިއުޅުމެއް

ސަހަރޯއޭާވެިރކަމަކ އިާކައިިރުކރެވޭކަށްާނެތޭ.ާމިއީާވ އެްއޗަީކ.ާއެމީހުންނަށްާއެނގޭާކިތަންމެވަރަކަށްާފުއްިޕޔަސްާިމާ

ާރައްޔިތުންނަ ާމިތިބަ ާމިހ ރު ާދިރިއުޅުމެއް ާތ ހިރު ާމި ާކަން ާވެރިކަން ާއެމް.ީޑ.ޕީގެ ާވަނީނަމަ ާދަްއކައިިފކަމަށް 72ާށް

ާ ާރައްޔިތުްނެގ722ާާކީއްކުރަން ާނުދޭންވެގެން ާކުިރއަ ާމިކަންތައްތައް ާމިވ އެްއޗަކީ. ާއެއީ ާއޮންނ ނީ. ާވެސް އަހަރު

ާހުށަހަޅ ިއރުގަ ާެއއްޗިހިަތއް ާބިުލތަކ އި ާޤަރ ރުތަކ އި، ާޕެޓިޝަންތަކ އި، ާފ ޑުފ ޑުގެ ާހުށަހަޅަނީާމަޖިލީހަށް ާމި އި

ާބޭރުކުރަނީ.ާ ާއެއްޗިހިތަެކއް ާމި ާސަރުކ ރުން ާކުރުވަިއގެން ާމަޖުބޫރު ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާދަރ ވިކޭ ާސަރުކ ރު ކިހިނެތްތޯ.

ނަޑއެިޅގެންާއެނގޭެނާމިތަނުގަިއާފައިނޭންްސާ ސަރުކ ރަށްާވަންނ ނެާެއއްވެްސާކޮެޅއްާހުުޅވ ފަާެއއްާނެތް.ާއެކަންާކަ

ާމިތ ހުރި ާއ ިއާާމިނިސްޓަރަށ އި ާޖީ.އެްސ.ޓީ ާއަދި ާއ ިއ ާޓެކްސް ާލިބެންޖެހޭ ާއެނގޭނެ. ާބިލުަތއް ާކޮމިޓީތަކުގެ ހުރިހ 

ާ ާހިފެހެއްޓީ. ާވަންދެން ާދުވަސް ާހުރިހ  ާމިއޮތް ާބަންދުކޮށްލައިގެން ާއެއްޗެއް ާވަންދެނ3ާާްމިހުރިހ  ާދުވަސް އަހަރު

ާދި ާހިފަހައްޓަިއގެން ާނުލިބި ާެއއް ާފައިސ  ާއެއްެވސް ާލިބެންޖެހޭ ާދައުލަތަށް ާމީހުން ާމި ާކީްއކުަރންތޯ. މަސ5ާާްޔައީ.

ާނިޔަުތަގިއާ ާވަްއޓ ލުމުގެ ާހަމަ ާއެނިގގެން ާއެކަން ާހަމަ ާީކއްކުރަން. ާބުނީ ާވައްޓ ލ ނަމޭ ާސަރުކ ރު ާތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ާަލއިން.ާ ާޝިޕިންގ ާކޮަބއިތޯ ާރޯކޮށްަފއި. ާެއއްޗިހި ާގުދަންތަކ އި ާބޭސް ާހުއްޓުވ ލ ަފއި ާމިތަނުން ާެއއްޗިހި ކ ޑ އި

ާމިދެންނެވީ.ާމިތަނު ނޑު ާއަޅުގަ ާހައިޞިއްޔަތުްނ ާމީހެއްގެ ާމަސައްކަްތކުރި ާލައިނެްއގައި ާޝިޕިންގ ނޑު ާއަުޅގަ ގައި

ާ ާމީހެއް. ާމަސައްކަްތކުރި ާގޮތުަގއި ާއެޖެއްެޓްއގެ ާޑިޕ ރޓްމަންޓްގެ ާޝިޕިންގ ާއޭރުަގއި ާއޮތް.ާާ;;އަޅުަގނަޑކީ ބޯޓު

ާވި ާނަޝީދުތޯ ާކެނެީރގޭ ާިވއްކ ލީ. ާކ ކުޯތ ާބޯޓުތަްއ. ނުޑއަަޅއިެގްނާކޮބައިތޯ ާބަ ާވިްއކ ލ  ާއެްއޗިހި ާމިހުރިހ  ްއކ ލީ.

ާއެބޭފުޅަކަްށާ ާކޮންބައެއްތޯ. ާކަމެއްކުރީ ާހުރިހ  ާއ އި ާޮގތުގަ ާމިނިސްޓަރުންގެ ާހަމަ ާއޭރުގައި ާތިބީއޭ. ާއެންމެން ހުރިހ 

ާއެއް ާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭ ާެއއްެވސް ާމިއީ ާބަލ އިރު ާގޮތުން ާއިކޮނޮމިސްޓްގެ ާމިދަންނަވަނީ ާއައިސް ާިމީއާމިތަނަށް ެޗކޭ.

ާިމއޮތީާ ާމިދައްކ ފައި ާނެޓް ާމި ާނޭނޭގާބޭފުޅުން ާނެްޓާވެްސާކިޔަން ާއެްއޗަކީ.ާމި ާދަންަނވ  ާއެ ާއެބޭފުޅުން ކޯެޗއްތޯ

ނޑުމެންނަްށާ ާދަްއކައިީދފައި.ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ ާމީތި ާއެނޭގވަރަށް ާބަލ ލީމަ ާވެްސާމި ާމަންމަނަކަށް ާގޮތެްއވިަޔސް ކޮންމެ
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ާނޭނގިގެންނެ ާހުށަހަޅަން ާބަޖެޓް ާައޅުަގނޑުމެންާމި ާމީގެކުީރގައި ާމިހިރީ. ާނުހުށަހަޅަ ާއެއްެޗއް ާބަޖެޓް ާމި ާނޫނޭ އް

ބަޖެޓްާހުށަހަޅ ފައިާވަނީާމިާޭވތުވެދިޔަާތަނުަގއިާއެމީހުންާަދރ ފައިާއޮތްާދަރަނިތައްާސަލ ަމތްކުރުމަށްޓަކައިާރ އްޖޭގެާ

ާމަސަ ާއެތިބީ ާކޮންޓްރެކްޓަރުން ާހަލ ކުވެ ާއެިތބީ ާއިްނވެސްޓަރުން ާމިހެންާބައިވަރު ާނެތިގެން. ާލ ރި އްކަތްނުކުެރވިފަިއ

ވަނަާއަހަރުާރިޔ ސީާކެމްޕޭނުާކ މިޔ ބުކުރުމަށްޓަަކއި.ާާ:422ކުޑަާބޮލިތަެކއްާުއކ ލިހެންާމިާމަސައްކަތްތަކަށްާއުކ ލީާ

ާ ާއައީ ާސުނ މީ ާމި ާަރށްރަށަށް ާރ އްޖޭގެ ާޙަޤީޤަތަކީ. 4226ާމިއީ ާމިރ އްޖޭަގއ4232ާިގައި. ާސުނ މީގައި ާނޫން. ަގއެއް

ާއެްއޗަކުްނާތި ާުކންފުންޏެއް، ާއުފެއްދި ާކިޔ ފައި ާޓެލެޓޯނޭ ާެވއްދީ. ާކޮންތ ކަށް ާލ ރިތައް ާދިން ާވިޔަފ ރިވެރިން ބި

ލުގަިއާޖެހުނީމަާފަލަސްތީނުންާގެަނިއާހ ޓެލެޓޯނަށްާލިބުނުާލ ރިތައްާކ ލިާމީހުންާމިތ ާއެބަތިބިާފެންނަން.ާމިއީާހަމަާ

ާ ާމި ާހަމަ ާގެންދިޔަީއ. ާކޮންތ ކަށް ާމިާލ ރިތައް ާއައިސް ާމިއަދު ާީމހުން ާކ ލި ާއެއްޗެްއ ާހުރިހ  ާމި ާކ ލީ. ާމީސްމީހުން

ާަދްއކ ާ ާޯކޗެއްެހއްޔޭ ާިމއިނީ ާޖަހ ފައި ާދ ަގނެޑއް ާމިއީ ާހޭދަކުރަނީ. ާމި ާހެވެއްހެްއޔޭ ާކޮން ާރައްޔިތުންނަށް ބުނަނީ

ާމަންމަނުންނަށްާވެސްާއެނގޭ ާތަނެްއދޮާދީފައި.ާމިއީ ާމިތިބީ ާދައްކ ފައި.ާމިތ  ާމިހިރީ ާމީހުންކަްނާވަރަށް ރެއްާނޭނގޭ

ާމިއެއްޗިހިަތްއާ ާބަލަނީ. ާމީތި ާމީހުންތޯ ާކިތައް ާތެެރއިން ާރަްއޔިތުންގެ ާއެނގޭނެ ާމިކަންތައް ާއެނގެނީ. މި

ނޑުމެންަނށްާއެނގޭާތި ބޭފުޅުންގެާާއަންަގއިދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުމެްނާސީޑީާއަށްާއަޅ ފައިާފޮނުވ ަފއިާހުންނ ނީ.ާއަޅުގަ

ާނޫ ާބިލަކަށް ާއޮންނަ ާމިތ  ާމިާގޮތް. ާވ ހަކަދައްކަނީކީ. ާމިާންކަން ާއެނގިހުެރ ާއެއްޗެއް ާޝުކުރިއްޔ ާާހުރިހ  ތިބެނީ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ސްގައިާވ ހަކަފުޅުަދއްަކވަުމންާގެންދަވ ާޢިއްޒަތްތެިރާިރާމެންބަރު.ާހިނގަމުންާމިދ ާބަހުއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ންާވެސްާހުށަހެޅިފައިވ ާބަޖެޓަށްާވ ހަކަފުޅުެދއްެކވުމ އިާއަދިާހަމަާެއއ އެީކަގއިާމަޖިލީހުގެާަގވ އިދުެގާހުރިހ ާމެންބަރު

ާދެއްކެވުުމގައ68ާާި ާވ ހަކަފުުޅ ާތަޅުމުަގއި ާމަޖިީލހުގެ ާމ އްދ ގައި ާއަދަބުކަުމގަިއާާ،ވަނަ ވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމުެގ

ާއެއް ާއަދަބުތަކ އި ާއެބަާގޮތުގެާވ ާގޮތްާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާޭއގެތެޭރގައި ާވ ހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. ާއިނގޭޯތާާމަތީން ޮއވޭ

ާއުޅުމުެގާއަދަބުތަކަްށާ ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާބަސްމޮށެ ާފަަދއިން ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާމެންބަރުންަނށް ާޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ

ާވ ހަކަފުޅުހު ާހިތްތަވައިގެްނ ާިމވ ާރުމަތްތެރިކޮށް ާއިތުރަކަށް ާމިައށްވުރެ ނޑީަގިއާދެއްެކވުމަށް. ާގޮ ާމި ހަކަދަްއކ ކަށެްއ،

ނުވ ނެ.ާމިާމ ލަމުގައިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަންާތިއްެބވިާބޭފުޅުންނަށ އިާދެކެވެމުންދ ާާއިންާމީހަކުާދައްކ ކަށެއްާބޭނުމެއް

ާންާނޫާވ ހަކަފުޅުތައްާއަުޑއަްއސަވ ާޭބފުޅުންނަށްާމިދެންނެވިާހުދޫދުގެާދ އިރ ގެާތެެރއިންާދެކެވެމުްނދ ާވ ހަކަތަކ އިާއެ

ާ ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ. ާވ ހަކަަތއް ާދެކެވެމުންދ  ާވުމ 52ާ>34ގޮތަކަށް ާޖަލްސ ާާވެްސ އެކީަގއި

ާއޮންނަ ާހަމަެޖހިފައި ާއ ދަކ ދަ ާާގޮުތގެާގެންދިއުމުެގ ާޖަލްސ 52ާާމަީތން ނޑު ާއަުޅގަ ާަވގުތުކޮަޅކަށް މިނެޓްގެ

ނޑުމެން ނޑ ލ ނީ.ާދެންާއިރ ދަުކރެއްިވއްޔ ާއަުޅގަ ާަގއި.ާޝުުކރިއްޔ .22ާ>35ޖަްލސ ާފަށ ނީާާމެދުކަ
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ާ

 ]އަށ47ާާް>35އިނ52ާާް>34ހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާ)ނ(ަގއ59ާިގަވ އިދުގެ ާމ އްދ ގެ ާހަމަނުވ ތީާާވ ާވަނަ ާކޯރަމް ާޖެހުނުއިރު ާވަގުތު ާމަޖިލީހުގެ ާމަތިން ގޮުތގެ

ާ ާވެސް ާޖެހުމަށްފަހު 7ާާރަނގަބީލު ާހަމަމިނިޓުއިުރގެ ާކޯރަމް ާވެްސ ާހޭަދވިއިުރ ާމިހ ުރާަވގުތު ާއަޅުަގނޑު ނުުވމުން

ާގަސްތު ާފަށުން ާއަުލން ާޖަލްސ  ާބަދަލުކ47ާު>35ކުރަނީ ާއަްށ ާއަމީންޢ އ47ް>35ރުން. ާމިއަދު މުާަގިއ

ާ ާރަނގަބީލ އި ާފަށ  ާޖަލްސ  ާނ52ަ>35ޖައްސަަވއިދެްއވަންވީ ާރަނގަބީލ ަގއި ާޖަހަންޖެހޭ ާވޯޓަށް ާރަނގަބީލުާާގ  ދެ

ާއި.ާއެުކގަ

ާ

ާވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ާ

ާ.ާވޯޓަށްާއެހުމަށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަށްާއެހުން.34

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމިހ ރުާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބަލ އިުރ ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާފަށަިއގެން ާއަލުން ާމަސައްކަތް ާައޅުަގނޑުމެންެގ .`

ާ ާމިގެންދަނީ ާަދއ4233ާާުކުރިއަށް ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ާވަނަ ާބަހުސް. ާބަޖެޓުގެ ނޑުމެނ52ާް>35ލަތުގެ ާއަުޅގަ ަގއި

ށްާިދއުމަށްާކުރިއްސުރެާހަމަޖައްސ ފައިާއޮތީ.ާެއއީާވޯޓަށްާއެހުަމށްާހުރިާކަންކަމަށްާވޯޓަްށާއ34ާައެޖެންޑ ާައއިޓަމުާ

ާވެސްާ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއެހެންވީމ ، ާދ ނީ. ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާއައިޓަމަށް ާމި އެހުން.

ާއަރުވަން.ާއިށީ ާފުރުޞަތު ާތައްޔ ުރެވވަަޑއިގަތުމަްށ ާދެްއވުމަށް ާވޯޓު ާެޗކްކޮށްލަްއވ  ާކ ުޑކޮޅުަތއް ނދެވަަޑިއގެން

ާވޯޓަްށާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާބޭފުުޅންނެއް. ާވަޑަިއގަންނަވ  ާދެއްތޯ ާނެތް ާދެން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާމި ާވޯޓަށް ާިމހ ރު ނޑު ާއަުޅގަ ާާދަންނަވ ލަީނާއޮޑިޓުާދަންނަވ ލ ނަން. ާ)ހ(36ާޤ ނޫުނގެ ާމ އްދ ގެ ގަިއވ ގޮުތެގާވަނަ

އިންާދިރ ސ ކުަރްއވ ާާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާބަޖެޓުާމ ލިއްޔަތުާޮކމިޓ4233ާީމަތިންާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާޮއފީހުގެާ

ާކޮިމޓީާނިންމެވި ާރިޕޯޓު ާހުށަާގޮުތގެ ާއިން ާފ ސްކުރެްއވުމ  ާގޮތަށް ާހެޅުްއވި ާމެންބަރުންނަށްާމެދު ޢިްއޒަތްތެރި

ާގޮތަކަށްާޯވޓުާދެއްވުމަށް.ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ 

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުންާ[
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ާ

ާވޯޓުގެާނަތީޖ :

ާ

76ާާހ ޒިރުެވވަަޑއިގެންާތިއްެބވިާެމންބަރުންގެާއަދަދު:

75ާާވޯޓުާދެްއވީ:

ާ-ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ :

ާ-ާާާާާގޮތަކަށްާވޯޓުާނުދެއްވ :ާވަކި

ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާ.ާއެހެންކަމުން،ާޮއޑިޓ75ާު.ާޖުމްލ49ާަ.ާފ ްސވުމަށްާބޭނުންވ ާއަދަދ75ާުވޯޓުަގއިާަބއިވެިރވިާމެންބަރުްނގެާއަދަދުާ

ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ 4233ާާގޮުތގެާމަތިންާޮއިޑޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީހުގެާާގައިާވ ވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(36ާޤ ނޫނުގެާ

ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާނިންމެވިާބަޖެޓު ާކޮމިޓީާާއިްނާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާރިޕޯޓު ާހުަށހެޅުއްވިާޮގތުގެ ާވޯުޓގަިއާާއިން ގޮތަށް

ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވިާޢިއްަޒތްތެރިާމެންބަރުންގެާއިއްތިފ ޤުންާފ ސްވެއްޖެ.ާ

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.;

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމު ާއެޖެންޑ  ާމިދަނީ ާދެން ާއަާ;އަޅުަގނޑު 4233ާާށް. ާއަހަރަށް ާބަޖެޓ ވަނަ ާދައުލަތުގެ ބެޭހާާލަފ ކުރައްވ 

ާވ ހަކަ ާދެ ނޑު ާއަުޅގަ ާކުރިން ާގެންިދއުމުގެ ާކުރިއަށް ާބަހުސް ާގެންިދއުމަށް.ާމި ާކުރިއަށް ާދަންނަވ ލަްނާާބަހުސް ެއއް

ާވ ހަކަާއެބަ ާެއއް ާޮއންނ ނެާއޮތް. ާމިހ ރު ާމަތީގައި ާމޭޒުކޮޅު ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ޓުެގާރެޓޭރިއެސެކްާައކީ،

ގޮތް.ާެއީއާާނިންމެވިާވ އިންާދިރ ސ ކުރައްާއިންާޓެކްސްާނެގުމުގެާބިލުާކޮމިޓީާފަރ ތުންާބ އްވ ފައިާވިޔަފ ރިާފައިދ 

ިއންާނިންމަވ ފައިާއޮތްާނިންމެުވން.ާއެހެންވީމ ،ާެއާބިލަށްާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުުމެގާާމުޅިާމަޖިލީހުގެާކުަޑާކޮމިޓީ

ވ ނެ.ާާއަރުވ ަފއިހަމައަށްާފުރުޞަތުާއ 6:00ވ ާއ ީދއްތަާދުވަހުގެާނިޔަަލށްާހަވީރ4232ާުބަރުާޑިސެމ48ާްފުރުޞަތުާ

ކުރަނީާއަްނނަާހަފްތ ގެާތެރޭގައިާމުޅިާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީާބޭއްވުމަށްފަހުާމިާބިލުގެާމަސައްކަތްާމިާއަޅުަގނޑުާަގސްތު

ާމަސައްކަތްދައުރު ާނިންމޭތޯ ާތެޭރގައި ާގެ ާއެހެންވީމ ، ާވ ހަކަާކުރުމަށް. ާމި ާސަމ ލުކަމަށް ާމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާދެން ާގެންނަމުން ާަދއްަކވަްނާާވެސް ާވ ހަކަފުޅު ާއަދިެވސް ާބަހުސްގައި ާބަޖެޓު އަކީ،
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ހުގެާއޮތް.ާައޅުަގނޑުެމންނަށްާކޯރަމްާމަޖިލީާާވަރަށްގިނަާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑަިއެގންފައިާއެބަ

ާއެއީާ ާނިންމުން ާބަހުސް ާމި ާމިއަދަކު ާނޯންނ ނެ. ާނިންމ ލެވޭަކށް ާމިއަދު ާމަސައްކަތް ާމި ާނޫނިއްޔ  ހަމަކޮށްގެން

ގޮތުންާމިއަހަރުގެާނިޔަލަށްާާވ ާކަެމއް.ާއެއީާަމސައްކަތްާތ ވަުލކޮށްފައިާއޮތްާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމައްޗަށްާލ ިޒމުވެގެން

ާބަ ާމިއަދު ާނިންމޭނީ ާމަސައްކަތް ާކޮމިބަޖެޓުގެ ާނިންމުމަށްފަހު ާއެހުސް ާނިންމެވުމަށް ާމަސައްކަތް ބޭފުޅުންނަށްާާޓީގެ

ގޮތަކަްށާާބޮޑަށްާއެދެންާޕ ޓީތަކުގެާފަރ ތުންާޯކރަމްާނުގެއްލޭނޭާފުރުޞަތުާއެރުިވގެން.ާއެހެންީވމ ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށް

ާދަންނަ ާމިހެން ާގެންގޮސްެދއްުވމަށް. ާކުިރއަށް ާމަަސްއކަތް ާމި ާވެްސާހަމަޖައްސަވަިއގެން ާމަސަްއކަތް ާޮކމިޓީގެ ވ އިރު

ާ ާހެނދުނު ާމިައދު ާހިނގަމުން ނޑި ާއެބަާއ52ާި:;މެދުނުކެ ާކުިރއަށް ާފެށިގެން ާފ ާން ާއަޅުަގނުޑ ާެއާދ ކަން ހަގަކޮށް

ދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީ،ާމަުޑއްަވރީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރު

ާވިސ މް ާއަރުވަން.ާޮކމިޓީާމެންބަރު ާފުރުޞަތު ާއަޅުަގނޑު ާމެންބަރަށް ާއަށް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާވަޑަިއގަންަނވ ާާޢަލީ އަށް

ާނުކުމެވަޑަިއގަތުމަްށާ ާމަިތން ާގޮތެްއގެ ާދަތިފުޅުނުވ ނެ ާމެންބަރަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދައްަކވ  ާވ ހަކަފުޅު ބޭފުޅުން

ާދަންނަވަން.ާ

 

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާޢަލީާ

ާއ ދެ،ާ ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަހ4233ާާަޝުކުރިއްޔ  ާވަނަ ާބަޖެޓ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާއަޅުަގނުޑާާބެހޭރަށް ގޮތުން

ާެއކީ.ާއެާމެނިފެސްޓޯާވެރިކަމަށްާއަީއާމެނިފެސްޓޯައކ ވެސްާވަރަށްގިނަާެއއްޗެހިާަދންނަވ ލަންާއެބަހުރި.ާއެމް.ޑީ.ީޕާ

ާޕްލޭނެ ާއޮޕަރޭޝަނަލް ާއެއަށް ާެއއްްއ ާތައްޔ ރުކުެރވުނީ ާވަރަށްާބޭފުޅުންނަށް ާއަހަރު ާއެ ާފަހުން. ގިަނާާއަހަރު

ާހިމެނިފަ ާއޭަގއި ާެއއްެޗްއ ާމަޝްރޫޢެއް ާތަަރއްޤީގެ ާއެްއވެސް ާއެކަމާ ކަންތައްތައް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތީމަ ާއި

ާޭއގެފަ ާއަނެްއކ  ާހަމަޖެހޭނެއޭ. ާއެކަންކަން ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ީޕގެ ާވިދ ުޅވީ ާސުވ ލުކުރީމަ ާމިފަހަރ3ާާުހުން ާމިވީ. އަހަރު

ބަޖެަޓކުންާމިކަންކަންާހަމަޖެހޭނެއޭ.ާާެއަކންކަންާހަމަޖެހޭނޭ.ާނޫނިއްޔ ާޕްރޮގްރ މްާބޭސްޑުވިދ ޅުީވާޕީ.ބީ.ބީެގާދަށުންާ

ާދަ ނޑު ާއަުޅގަ ާބަލައިއެހެންނަމަވެސް ާބަޖެޓު ާމި ާއެކަންކަްނާންނަވ ލަންޖެހެނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާވެސް ލީމަ

ާނުފެ ާއެބަާވ ތަނެއް ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާކުރިން ާވ ހަކަދެއްކުުމގެ ާބަޖެޓަށް ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ނެއޭ.

ާވަރަށް ާފޮތުގައި ާބަޖެޓު ާއޮތް ާދީފައި ާމި ާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާޙަޤީޤަތުގަިއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފުށުއެރުންތައް ގިނަ

ާއަދަދުތަކަކަށް ާކޮން ާނޭނގޭ ާދައްކަންާއަޅުަގނަޑކަށް ާވ ަހކަ ާއެއްާީވކީކަމެއް ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ކަމަކަްށާާެއއް.

ާފިގަރފ ހަގަކޮ ާޑީ.ޖީ.ޕީގެ ާބޭނުން ާފޮތުގައިާށްލަން ާދިން ާއަހަރު ާމިދިޔަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާހުރިއިުރ ާދީފައި ތައް

ްސާގެާވ4229ެޚިލ ފަށްާމިއަހަރުގެާފޮުތަގއިާފ ހަގަކޮށްަފއިާހުރިކަންާފ ހަގަކުެރވޭ.ާާގަކުރަްއވ ފައިާހުރިާިފގަރތަކ ފ ހަ

ާބަަދލުާެގާވެްސާޑީ.ޖީ.ޕީ: ާއަށް ާޮއވޭ. ާާ;422ގެންވ ފަިއ ާފަހުނ4232ާްައދި ާެއއީ ާިވދ ޅުވެވިދ ނެ ާދެން ެގާޑީ.ޖީ.ޕީ

ާއެ ާައއިްއސައޭ. ާއެޖަސްޓްމެންޓެއް 4229ާާހެންނަމަވެސް ާއަންނަންޖެހޭނެާއ ާ:422އ ިއ ާތަފ ތެއް ކަމަކަށްާާމިހެން

ާޤަބޫލެއް ާާއަޅުަގނެޑއް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާގްރޯނުކުރަން. ާވެސް ާރޭޓޭ ާހުންނަތް ާއަދަދުތަކަާާޖައްސަވ ފައި ާކާ އެއްވެސް
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ާއެްއވެ ާއަޅުަގނޑަށް ާހަމަެއއ މެދު ާނެތް. ާޔަޤީންކަމެއް ާްސ ާޚަރަދ4232ާުެއއްކޮށް ާހިނގި ާއަަހރު ވ ަހަކާާވަނަ

ާޓޭބަ ާގޮތ އި ާއޮތް ާިލއުްއވ ފައި ާގޮތ ބަޔ ނުގައި ާގެންނަވ ަފިއާއޮތް ާތަފ ތު.ާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީާްލގައި ާހިނގ ާާެވސް އަށް

ާދެ ާެވސް ާވ ހަކަ ާޓޭާޚަރަދުގެ ާދެ ާދެބަލުފަހަރު ާޙަޤީޤަތުަގިއާާގައި ާއެހެންވީމ ، ާއޮތީ. ާގެންނަވ ަފއި ގޮތަށް

ާޖުމްާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ާޚަރަދުގެ ާކުރަްއވ  ާހަމަާލައަށް ާނޭނގެ. ނޑުމެންނަކަށް ާވެްސާއަުޅގަ ާޓްރެޜަީރާާެއއް އެހެންމެ

ާވިއްކަާ ާބިލު ާވ ހަކަ ާފަިއސ ގެ ާލިބޭ ާލިޔުާާއްވ ަފއިލިޔުާިއގެން ާަބޔ ނުަގއި ާވެސް ާއެްއޗަކ ިއާާއްވ ަފއިޮއތްއިރު އޮތް

ާލިޔުާޓޭބަލު ާކުންފުނިތަކުގައި ާުނވޭ. ާދިމައެއް ާއެްއޗަކ އި ާއޮްތ ާޓޭބަލެާްއވ ފައި ާވ ހަކަ ާފައިދ ގެ ާލިބޭ އްަގިއާން

ާއޮތްއިރު ާޓޭބަލެާގެންނަވ ފައި ާއެހެން ާފުށުއަރ  ާއެބަެއއ ިއ ާވެސް ާމިކަާއް ާއެހެްނވީމ ، ާވަރަށްއޮތް. ގިނަާާހަލަ

ާނޫނިއްޔ  ާއަޅުާއޮޅުވ ލުންަތކެއް ާއަރަނީ ާހިތަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާހުރިއިރުަގއި ާމީގެތެރޭަގއި ނޑަްށާއޮޅުންތަެކއް ގަ

ާބެހޭާ ާބަޖެޓ  ާމި ާޞަާޙަޤީޤަތުގައި ާދެއްކިދ ނެއްގޮތުން ާވ ަހކަ ާވ ަހކަާޙަގޮެތއްަގއި ާކޮންމެވެސް ާއެހެންނަމަވެސް ާބ އޭ.

ާ ާދަްއކ ލ ނަން. ާައޅުަގނޑު ާބޭނުންވޭ.ާއެއް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކަންަތއްތަެކްއ ނޑު ާމައިގަ ާބަޖެޓުން ާމި ާހަމަ އަޅުަގނޑު

ާބަޖެޓަކަށްާއެއް ާބޭސްޑް ާޕްރޮގްރ މް ާމި ާއަޅުާާކަމަކަށް ާވަޢުވ އިރު ާހުރީ ާއުއްމީދުކޮްށގެން ނޑު ާފުއްދޭނެކަުމެގާގަ ދުތައް

ާޔަޤީންާކޮންމެވެސް ާމީގެކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލިބިގެންދ ނެަކމެއް ާއަސ ީސާާން ާއެހެންނަމަވެސް ކަމަށް.

%ާ ާބަޖެޓްގެ ާހަމައެކަނި ާމ39ާިއަމ ޒުތަކަށް ނަޑއަުޅއްވ ަފއި ާއޭގެތެރެއިންާކަ ާދ ީނާާއޮތީ. ާބޮޑުބައެއް ާވަރަށް ވެސް

ާހިންގުމުެގާޤ ނޫނުަގިއާ ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާުއސޫލުން ާލ މަރުަކޒީ ާފ ހަގަކުެރވެނީ ާއަެނއްަކމަކަށް ާޚަރަދަށް. ރިކަރަންޓް

ާގޮތަ ނޑައަޅަންޖެހޭނެވަކި ާކަ ާފައިސ  ާބަޖެޓުަގއި ާއޮތްކަށް ާބުނެފަިއ ނަޑއެޅިގެން ާކަ ާެއކަންޭއ ެވްސާާއިރު

ނޑުާހިތަށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމިާބަޖެޓުންާފެ އަރަނީާމިާހޮވޭނެާލޯކަލްާކައުންސިލްތަކަށްާާންނ ކަށެއްާނެތް.ާއަޅުގަ

ނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާިމާކަާބަލ ފައިބ ވައޭާިމކަންާމިގޮތަްށާގެންނަވ ފަިއާމިއޮތީ.ާއަނެއް މަކަށްާއަުޅގަ

ާއިޤުބަޖެ ާހަރުދަނ  ާއެއްވެސް ާބަލައިލީމަ ާފ ހަގަޓް ާމިއަުކން ނޑަކަށް ާއަުޅގަ ާސިޔ ސަތެއް ާނުކުރެޭވ.ާާތިޞ ދީ އެއް

ާވަޞީލަ ާިއންސ ނީ ާފ ހަަގކުރެވެނީ ާނުބަލައިޙަޤީޤަތުގައި ާތަަރްއޤީކުރުމަކަށް ާނޫނިާތްތައް ާލޮޅުން އަރ ފަިއވ ާްއޔ މުން

ތިޞ ދީާސިޔ ސަތުާބައްޓަންކުަރްނާލަާހަރުދަނ ކަމެއްާނެތިާއިޤުތްތައްާސަލ މަތްކުރުމަށްާނުބަލ ާއެއްވެސްާކަހަސިނ އަ

ދިާފަޤީރުންގެާއުޅޭާތަން.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިހެންާމިކަންާވުމުންާފަޤީރުންާދ ނީާއިތުރަށްާފަޤީރުވަމުންނޭ.ާއަ

ރުންާމިކަމުްނާއަކީާނޫިނއްޔ ުމންާސަރުކ ާއަނެއްުދވަހަށްާގިަނވަމުންނޭ.ާމީގެާނަތީޖ ާދުވަުހންާއަދަދުާދ ނީާހަމަާެއއް

ާނޫނިއްޔާ ާކުަރއްވ އުއްމީދު ާޑިޕެންޑުވުން ާސަުރކ ރަށް ާދަންނަވ ނީ.ާާކަމަކީ ާއަޅުަގނޑު ާއަޅުވެިތވުމޭ ސަރުކ ރަށް

ނޑުާދަންނަވ ީނާވެގެްނވ ނެާގޮތެާއެހެންވީމ ާމިއެކީާެއއްގޮަތކަށްާ ނުޑާާނޫނޭ.ާމިާބަޖެޓ އްާވެސްާއަުޅގަ ދޭތެރޭާއަޅުގަ

ާނަޒަރުން ާމީހެއްގެ ާމަޑުއްވަރީ ާމީދޫ، ާވިސްނ ލ ާހަމަ ާިވްސނ ލިން. ާހިތަށްއަރާ އިރުއަޅުަގނޑު ާހަމަ ނޑު ާައޅުގަ ަގއި

ނޑަށްާކަރަންުޓެގާކީްއވެ ނޑުާމަޑުްއވަީރގަިއާދިރިއުޅޭީތެވާއަުޅގަ ނޑުާމީދޫަގިއާދިރިއުޅޭތީާނޫނިްއޔ ާއަުޅގަ ތޯއޭާއަުޅގަ

ާކަރަންޓުސަބް ާރަްއޔިތުންނަށް ާދިރިއުޅޭ ާމ ލޭަގއި ާނުލިބޭންވީ. ާއެއްސިޑީ ާލިބޭ. ާސަބްސިޑީ ާހުރިހ ާާގެ ހަމައަކުން
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ާލިބެ ާއެ ާހިތަށްރައްޔިތުންނަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއްެޗއް ާމީހަކަށްާންޖެހޭ ާދިރިއުޅޭ ާރަށެއްގައި ާހަމަ ާާއަރަނީ ެއާވެސް

ާގެންނަ ާވ ހަކަ ާސްކޫލްތަކުެގ ާީކްއވެގެންތޯ ާިހތަށްާވ ފައިލިބެންވ ނެއޭ. ނޑު ާއަުޅގަ ާތަފްޞީލެްއާާއޮތްއިުރ އަރަނީ

ާއެހެްނވީމ ާދެއްަވވ ފަ ާނެތް. ާކިހިނެއްާ،ެއއް ާނޫން ާޔަޤީނެްއ ާވެާއަޅުަގނަޑކަށް ާމިަކން ާއެްއ.ާކަމެއް ގެންދ ނީކީ

ނުޑާމިސ ލަކަށްާމީދޫާއަޅުަގނޑުާހިތަށް މަެރްއާލީމުގެާދަންއަކީާތަޢުާމީދޫާަގއިާދިރިއުޅޭާމީހެއްާވިްއޔ އަރަނީާއަުޅގަ

ާއަ ާނުެހދެނީ. ާސްކޫލަކަށް ާސެޝަން ާެއއް ާސްކޫލް ާމީދޫ ާީކއްެވގެންތޯއޭ ާވ އިުރގައި ާރަށަކަށް ނޑުމެންނަށްާކަހަލަ ޅުގަ

ާކްލ ސްރޫމ މީ ާއިތުރު ާސްކޫލަށް ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާދޫ ާަކމެއް ާެއއްެވސް ާއެކަހަލަ ާބޭުނންވޭ. ާއެބަ އެއްޗެހި

ާހަމަ ާޭނނގޭ. ާބަޖެޓަކުން ާމި ާއެކިއ އެއެާވ ނެކަމެއް ާެވސް ާވ ހަކަ ާޚިދުމަތުގެ ާނަުރދަމ ގެ ާގޮްތގޮތުންާާްއކޮށް ކަހަލަ

ާމީދޫ،ާ ާނުހުރޭ. ާއެނގޭކަެށއް ާކޮންއިަރކުކަެމއް ާކޮންަކމަކު، ާރަށަކަށް ާކޮން ާެއކަމަކު ާޮއވޭ. ާައއިއްސަ މީގެތެރޭ

ާނަރުދަމ ާައކީާމަޑުއްވަރީާ ާހަމަ ާއިންތިހ ާވެސް ާދެާއަށް ާބޭނުންވެފަިއވ  ާއެހެންވީމ ާއަްށ ާހަަމާާ،ރަށް. އެކަްނ

ނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާޖެހެނީާމަޑުއްވަިރާ އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާިޞއްޚީާމަރުކަޒ ާދޭތެރޭާވިސްނ ލ އިރުާއަުޅގަ

ާމަރުަކޒެްއގައިާ ާދިޔައިާޞިއްޚީ ާއުނގޫފ ރަށް ާދ ށޭ. ާއުނގޫފ ރަށް ާބުނ ނީ ާޖެހޭނީ ާގޮއްިސއްޔ  ާހަމަ ާބުނ ެނާވެްސ މަ

ާއަންނ ށޭ.ާމ ާމ ލެ ާއަާލެާއަށް ާކަންތައްއިއަށް ާގޮތަކަށް ާދ ށޭ.ާމިކަހަލަ ާނެތޭ.ާބޭރަށް ާވ ކަށް ާމިކަމެއް ާބުނ ނީ ާތައްާމަ

ާ ާކަންކަން ާމިކަހަލަ ާައޅުަގނޑުމެން ާއިރުގައި ާފެންނަްނާހައްލުހުރި ާކަންކަމެއް ާަވކި ނޑައެިޅގެން ާކަ ާބަޖެޓުގައި ކުރަން

ާރަށެ ާހުރިހ  ާމިއީ ާހިތުން ާހިތ މަކުރަން.ާއަޅުަގނޑު ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާނެތީމަ ާވެސް ާއެާހ އްގެ ާމެންބަރުން ލަތު.ާއެކި

ާެގންދަވަނީ. ާއެ ާދައްަކވަމުން ާާވ ހަކަފުޅު ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާބަޖެޓ4232ާާްއަޅުަގނޑު ާއަހަރަށް ވަނަ

ާ ާބަލ އިރު ާޖީ.ޑީ.ޕީގެާނިސްބަތުން ާހުށަހެޅިއިރު ާހުްނނ ނ4232ާެމިތަނަށް ާއަހަރުާޑެފިސިޓް ާބައްލަވ ފަިއާާވަނަ ކަމަށް

%ާ ާއޭތި:.36އޮތީ ާއަނެއްކ  ާއަުޅަގނޑުެމންނަށް ާމިއަހަރު ާނަމަެވސް ާމިއޮީތާިރވައިސްާާގަިއ. ކުރަްއވ ފަިއ

ާއެބ38.6ާަ%ާއިާހުށަހަޅުއްވ ފަ ާާއޮތްާޑެިފސިޓް 4232ާާކަމަށް. ާބަޖެޓުގަިއ ާހުށަހެޅުްއިވ ާއަހަރު ވަަނ4233ާާވަނަ

ާ ާޑެފިސިޓް ާތިރިވެގެންދ ނ4.6ާެއަހަރު ާލަފ ކުރައްވ ފަާާއަށް ާއޮތީ ާއަނެްއކ ވެްސާއިކަމަށް ާމިއަދު ާއެހެންނަމަެވސް .

ާފެނިގެން ާބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާާގައިދ  ާ%4233ާމިއޮތީ ާއަހަރު ާހުންނ ނ37.5ެވަނަ ާެޑފިސިޓް ކަމަށް.ާާގައި

ާމި ާޯފކ ސްޓުކޮާއީއެހެންވީމ  ާހިތަށްާބ އޭކުެރއްވުެމއްންކަހަލަ ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަެނއްވެސް ާވަރުވޭ. ކަމަކަްށާާއަރ 

ާ ާއަޅުަގނުޑ ާހަމަ ާޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަނުނ3.697ާްފ ހަގަކޮށްެލވުނު ާރުިފޔ  ާލިޔުްއވ ފަިއާާިލބޭނެާބިލިއަން ކަމަށް

ާމިއޮތް ާޕްަރއިވަަޓއިްޒކޮށްގެާއީއިރު ާޕްރައިވަަޓއިޒްާކޯްއޗެއް ާއިުތރަށް ާނޫނީ ާއެބައޮތްބާ ން ާތަނެއް ާެވްސާކުރ ނެ ވައޭ

ާހިތަށް ާފައިސ ާއަޅުަގނޑު ާލިބޭނެ ާބ ާއަރ .ާކޮންގޮތަކުން ާެއބައޮތްާވައޭ.ާހަމައެއް ާއެސެޓްްސާާއެއ އެްއކޮށް ކެޕިޓަލް

ވެސްާައޅުަގނޑަަކްށާާކަމެއްާއެއްާމިލިއަންާލިބޭާވ ހަކަ.ާމިއީާކޯްއޗެއްާިވއްަކއިގެންާލިބޭާފައިސ 52ާާވިްއކަިއގެން

ާވ ާއިޙަޤީޤަތުގަ ާވިއްކ  ާމުދ  ާދެްނ ާހިތަށްނޭނގޭ. ާއަޅުަގނޑު ާދެްއކުނީމަ ާވ ހަކަާހަކަ ާދިރ ގުގެ ާހަމަ ާއަރ 

އެއްާދިރ ގުންާލިބިފަިއާާއިރުާތެދުފުެޅއްާމިއަހަރުާވަރަށްާޮބޑުާފައިދާ ވ ހަކަާގެެނއްސަާއޮތްާދަންނަވ ލ ނަމޭ.ާދިރ ގުގެާ
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ާާއޮތް ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައުޅގަ ާއެހެންނަމަވެސް ާލިުޔއްވ ފަ. ާއެބައޮތް ާއަހަރުާ;422ކަމަށް ާވަނަ

ާިލބުނު ާބަޖެޓް ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއަާ;422އިރު ާވަނަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއަހަރ4232ާާުހަުރ ބަޖެްޓާާގެވަނަ

ާލިބުނު ާސ ޅީސްާ;422އިރު ާހަތަރުސަތޭކަ ާއަހަރު ާލިބޭނެާހަތްާވަނަ ާދިރ ގުން ާރުފިޔ  ާއޮތީާާމިލިއަން ކަމަށް

ާމިފޯކ ސްޓު ާބަލ ލ އިރު ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަޖެުޓގައި ާމިއަހަރުގެ ާއެހެންނަމެވެސް ާާވ ާކުރަްއވ ފަ. ަވަނާާ;422ގޮތަކީ

ނޑ ލ ފައިާމިާއޮންނަނީާމިާއަހަރުާއެާފައިސ ާލިބޭނެ ދިރ ގުންާލިބޭާފައިދ ާކަމަށްާލ ފައިާާއަހަރުގެާބައިންާއެބައިާކަ

ާ ާއިންފްލޭޓު ާދަންނަވ ނީ. ާއަުޅަގނޑު ާކަމެކޭ ާއޮތް ާުކރައްވ ަފއި ާމަކަރުހައްދަވ ފައި ާފޮތަށް ާމިީއ ާ;422ކޮށްލައްވ ފަ.

ާނު ާމީހަކު ާއެްއެވސް ާވ ހަކަ ާއަހަރުގެ ާއަޅުަގނޑަވަނަ ާގޮެތއްެހން ާއޮތް ާހައްދަވ ފައި ާހީވަނީ.ާދައްކަވ ނެީތެވ ށް

ާއަބަދު ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިތ  ާައޅުަގނޑުމެންނަްށ522ާާއަބަދު ާިދރ ގުން ާތެރޭަގއި ާއަހަުރގެ ާއެްއ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާދަންނަވ ނީ.ާމި ާއަޅުަގނޑު ާޮގތުންނޭ ާފޫބެއްދުުމގެ ާއެކަން ާވ ހަކަދަްއކ ތީވެ ާގޮަތކީ.ާގެއްިލގެންދ ނެއޭ.ާއެ ާކަންހުރި އީ

ާކެޕި ާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ ާހިތ މައ އެކީ ާ%ހަމަ ާހުރީ ާއިންވެްސޓްމަންޓް ާބަޖ43ެޓަލް ާ%ގައި ާބަޖެޓުގެ .43ާޓުގެ.

ާބޮޑުވަމުންރިާހަމައެއ ެއއްކޮށް ާދަނީ ާަޚރަދު ާމިއަދުާާކަރެންޓް ާހަނދ ންކޮށްލަންޖެހޭ ާހަމަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ބޮޑުވަމުން.

ާއޮފީސްަތއް ާައޅުަގނޑުމެންާާެވސްާާޕްރޮވިންސް ާމިއަދަކު ާދަންނަވ ީނ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުޅުވ ފަިއކަން. ާހުރީ ާހަމަ އަދި

ާޚަރަދުތަކެއްާ ާއިތުރު ާހަމަ ާއޮފީސްތަކަކީ ާޕްރޮވިންސް ާހިންގުމަކަށް ާއިދ ރީ ާބޭނުމެއްނުވެއޭ. ާއޮފީސްތަެކއް ޕްރޮވިންސް

ާ ާގިނަ ާވަރަށް ާައއިފަހުން ާވެިރކަމަށް ާސަރުކ ރުން ާމި ާެއކަންޏޭ. ާތަނެއް ާނެރުްއަވއިފި.ާހިނގ  ާޗ ޕުކޮށްގެން ަފއިސ 

ާ ާޭއގެފ522ާައޭގެތެޭރގައި ާފައިސ  ާގިނަ ާމިކަމ މިލިއަނަްށވުރެ ާޗ ޕްކުރަްއވައިފި. ާޑޮމެސްޓިކްާހުން ާެޑތުާާުގޅިގެން

ާބޮޑަ ާމިަދނީ.ާހަމައެއ ވަރަށް ާބޮުޑވެގެން ާބޮޑުެވގެންށް ާދުވަހަށް ާއަެނއް ާެއއްދުވަހުން ާޑެުޓާވެސް ާފޮރިން ދ ކަްނާާއެކު

ާކުޑަުކރައްވަީނއޭ.ާައޅުަގނޑަަކްށާއަޅުަގނ ާޑެފިސިޓް ާމި ާިވދ ޅުވަނީ ާފ ަހގަކޮށްލަން.ާެއހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރުން ޑު

ާިމާ ާމަޢުލޫމ ތުގައި ާހުރި ާދެއްވ ަފއި ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާދެން ާއެްއޗެއް. ާވިދ ުޅވ  ާމި ނޭނގެ

ާދަ ާޕީ.ޕީ.ީޕގެ ާހުރީ ާޖައްަސވ ފައި ާހަމަ ާޣިޔ ޘުާށުންޓޭބަލްތަކެްއގައި ާޖަހ ފަިއ ާއަދަދެއް ާސްކޫްލ.ާމިވެނި އްދީން

ާއެޣިޔ ޘު ާއަދަެދއްޯތ ާފައިސ އެްއގެ ާދިން ާކ ކު ާސްކޫލަށް ާދެްއިވާާއްދީން ާސަރުކ ރުން ާެއއީ ާޖައްަސވ ފައި. އޮތީ

ާޕް ާމުޅި ާނޫނީ ާނޫނިއްޔ ފައިސ ތޯ ާއަދަދުތޯ ާފައިސ ާރޮޖެކްޓުގެ ާދިްނ ާއިން ާޕ ޓީ ާޕްރައިވެޓް ާވެްސާާއެީއ ކަމެއް

ާއޮއަޅު ާކުރިއަށް ާހަމަ ާނެތް. ާއިނގޭަކށް ާޕީ.ޕީ.ޕީަގނޑުމެންނަކަށް ާހިނގަންހުރި ާހުރިާތްތ ނގައި ާހިންގަން ާދަށުން ގެ

ާހިތ މަ ާނޭނގެ. ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާވ ކަެމއްކަމެްއ ާކިހިނެއް ާވެްސާމިއީ ާބަލ އިރު ާސްޓެލްޯކާާޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަކީ

ާ ާެވްސާއެބަހުރި ާތަންތަން ާބޮޑެތި ާކިހިނެއްާޕީ.ޕީ.ޕީކަހަލަ ާމިއުޅެނީ ާވ ން ާއަށް ާސްޓެލްޯކ ާލ ފައި. ާދަށަށް ކަމެްއާާެގ

ާދައުަލތުގެާރިޒަރވައަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާހަމަާއެްއގޮތަކަށްާެވސްާނޭނގެ.ާ 5.6ާވަނަާއަހަރ4232ާާުށްާބަލައިލ އިރު

ވަނަާއަހަުރ4233ާާ، ކުރަްއވަނީ.ާއެހެންނަމަެވސްާކަމަށްާފޯކ ސްްޓާމިާމަހުގެާއިމްޕޯޓަށްާވ ވަރަްށާރިަޒރވްާހުންނ ނެ

ާހުްނނ ނެާ:.4 ާފޯކ ސްޓް ާއެސްޓިމޭޓްާމަހުގެ ާމި ާާކަމަށް ާކުރަްއވަނީ. ާމިކަމ  ާަދންނަވ ނީ ނޑު މެދުާއަުޅގަ
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ާބޭނުންވޭާ ާހަނދ ންކޮށްލަން ާައޅުަގނޑު ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާވިސްނަންޖެހެއޭ. ާޮބޑަްށ ާވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާމަ ާރައްޔިތުންގެ ނޑައެޅުމ  ާކަ ާރިޒަރވް ާމައްސަލަާާބެހޭޖިލީހުގެ ާއެ ާފަހުން ާޑިބޭޓުކޮށްަފިއ ާމައްސަލަެއއްަގއި ގޮތުން

ާަރއީްސ،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތެްއ ާޓޭބަލްކުެރވޭނެ ާއަލުން ާއެަމއްސަަލ ާހުްއޓ ލީ. ާެއއިރުަގއި ާގެންނަން ާއަނބުރ  އަލުން

ާސަ ާކުންފުނިތަކުން ާހައްދަވައިެދއްވ ށޭ. ާދަންނަވ ނީ ާމިާއަޅުަގނޑު ާޕްރޮފިޓް ާލިބޭ ާބޮޑުތަްނާާރުކ ރަށް ާވަރަށް ވަނީ

ވަނަާއަހަުރ4233ާާވ ިއރުާާކުރަްއވ ފައިާކަމަށްާއެސްޓިމޭޓްާބިލިޔަންާލިބޭނ3.24ާެވަނަާއަހަުރ4232ާާކުޑަވެަފއި.ާ

ާ ާލިބޭނ958ާެއެންމެ ާއެސްޓިމޭޓުާމިލިޔަން ާމިއޮތީ ާސަރުކ ރުްނާކަމަށް ާހިތަށްއަރ  ާއަޅުަގނޑު ކުރަްއވ ފައި.

ކ ވެސްާއިތުރުާކުންފުިނތައްާހައްދަވަމުންާގެންދަވަީނއޭ.ާމިހ ރުާހުރިާކުންފުނިތަކުންާވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަނެއް

ާނުލިބޭާފައިދ  ާގޮތަކަާެއއް ާގޮތ  ާެވގެންދ  ާމި ާމިކަންކަން ާިމގޮތަްށާށް ާވިސްނަން. ާއެބަެޖހެއޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ މެދު

ާއެިކއެކިާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުރިއިރު ާާކަންތައްތަްއ ާބޮޑުތަން ާވަރަްށ ާއެީހ ާހިލޭ ާލިބޭ ވަަނ4233ާާމަޝްރޫޢުތަކަށް

ނޑުމެންނަށްާމިާފ ހަގަކުރެވެީނ.ާާވ ނެާއަހަރުާދަށް 4233ާިމލިޔަންާލިބޭއިރ672ާާުވަނަާއަހަރ4232ާާުކަމަށްާއަޅުގަ

ާއެންމެާ ާއަހަރު ާލިބޭނ5ާެ;ވަނަ ާމިކަމަށްާއެސްޓިމޭޓުާމިިލޔަން ާހަމަާޚަާންޓުރިކަރައޮންނަނީ.ާާކުރަްއވ ފައި ރަދުތައް

ާއިތުރުެވެގން ާުދވަހަކަށް ާއަެންއާާދުވަހެއް ާއެއްުދވަހުން ާހަމަ ާމަޤ މުތަްއ ާޕޮލިޓިކަލް ާދަންަނވ ނީ ާައޅުަގނޑު ދ އިރު

ާ ާއެއ ދުވަހަށް ާހަމަ ާބޮޑުވަމުންނޭ. ާބޮޑުވަމުންާމިދަނީ ާހަމަ ާއަދަދު ާމުސ ރައިގެ ާދޭ ާމަޤ މުތަކަށް ާޕޮލިޓިކަްލ އެްއކޮށް

ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާއެަތްއާާމިދަނީ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިދިޔަފަހަރު ާނުލިބޭ. ާވެސް ާމިފަހަރު ާމަޢުލޫމ ތެއް އެ

ާ ާޚަރަދު ާދަތުރު ާބޭނުންވ ނެއޭ. ާމަޢުލޫމ ތު ާެއ ާދެްއކިން ާެއވ ހަކަ ާާ;422ވަރަކަށް ާައހަރަށްވުރެ ވަަނ4233ާާވަނަ

ާމިނިސްޓަރު ާހުށަހަޅުްއވަމުން ާބަޖެޓު ާއޮތީ ާކުަޑވެފައޭ ާބޮޑުތަނުން ާވަރަށް ާއެީއ.ާާއަހަރު ާތެދުފުޅެއް ާިވދ ޅުވި. ވެސް

ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާ ވަނަާއަހަރުާދަތުރުތަކުެގ4232ާާވަނަާއަހަރަށްވުރ4232ާާެއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑު

އޮތޭ.ާއެހެންވީމަ،ާހުަށހަޅުއްވ އިރުާއެާވ ހަކަފުުޅާާިއންކްރީޒެއްާއޭގެާތެޭރގައިާވެްސާއެބ43ާަޚަރަދުާވެސްާބޮޑޭ.ާ%

ާވަަރްށާގޮާދައްކަވާ  ާސެިކއުރިޓީ ާސޯޝިއަލް ާދެން ާދަންނަވ ލަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާއޮޅުންއަރ  ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ތުން

ާއެއް ާހަމަ ާއަދަދު ާފަޤީރުންގެ ާހިތަށްއަރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާމިއޮތީ. ާައއިސްަފިއ ާބޮޑުވެގެން ާއަނެްއާާބޮޑަށް ދުވަހުން

ާސިނ އަދު ާއެހެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނޫނިްއޔ  ާގިނަވަނީބ އޭ ާމީހުންާތްވަހަށް ާއިތުރު ާނަމަވެސް ާނައްތ ަލއިގެން ތައް

ާވަަރްށާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިީއ ާބޮޑުކުރަންެވގެން. ާޑިޕެންޑެންީސ ާސަރުކ ރަށް ާބޭނުންވަނީބ އޭ ފަޤީރުކުރަން

ާނެިތާ ާސިޔ ސަތެއް ާއިޮކނޮމިކް ާކަހަލަ ާެއްއވެސް ާވެސް ާހެޔޮކުރަން ާައގު ާޚިުދމަތްތަކުގެ ާކަމެއް. ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭ

ާޚި ާބޭނުންވ ާހަމައެކަނި ާކިޔ ފައި ާހެޔޮކުަރންށޭ ާއަގު ާއެއްޗެހީގެ ާޫނނީ ާކިޔ ފައި ާހެޔޮކުރަންށޭ ާއަގު ދުމަތްތަކުގެ

ާވަންޏ ާއެާާކަމަށްާމީހުންނަށްާހަމައެކަނިާފައިސ ކޮޅުާދިނުމުންާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާއެާބޭނުްނވ ާފައިސ ޮކޅުާލިބޭ

ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއުޅެވިދ ނެ. ާތެރެއިން ާއޭގެ ާތެުދެވާާމީހުންނަށް ާފައިމަްއޗަށް ާއަމިއްލަ މީހުންނަށް

ާއަިމއްލަ ާާމަސައްކަތްކޮްށގެން ާުދވަހަކު ާުދވަހެއް ާދިރިއުޅޭނެ ާއެެހންވީމ އަށް ާނ ންނ ނެ. ިމީއ ައުޅަގނުޑ ، ވެސް
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ާޤުދުރަތީެދޭކޮގުތަގިއ ަވަރްށ ިހާތަމެވިރ ަކެމއް  ާކަމެްއ.ާާ. ާއޮތް ާމަޖ ކޮށް ާވަަރށް ާހަމަ ާމިއީ ާގެއްލުން ާލިބޭ ގޮތުން

ާމިވެ ާާ;422ސް ާފެށިގެން ާއަހަރުްނ ނަޑކަށ4235ާާްވަނަ ާގ ްތގަ ާއެބަހުރޭ ާއަހަރަުކ ާކޮންމެ ާހަމައަށް ާއަަހރ  ވަނަ

4233ާާ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާފިޔަވަިއ ާއަހަރު ާއެސްޓިމޭޓ422ާުވަނަ ާއެބަހުރޭ ާއެހެންނަމަވެްސ،ާމިލިޔަން ކުަރއްވ ަފއި.

ގޮތުންާކަމެްއާާބޮުޑާޤުދުރަތީާިމައްނަނ ައަހުރ މާ ، މިލިޔަން.ާއެހެންީވމ342ާައޮްނނަނީާާވަނަާއަހަރަށްާމ4233ާި

ާހިތ މަާާދިމ ނުވ ނެ ާހަމަ. ާބަލަނީ ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާފ ހަާކަމަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާހަމަ ާޓްރެއިނިންާއަކީ ާބޭނުންވޭ ާަގކޮްށލަން

ާފެށުނިއްސު ާހަމަ ާފައިސ ، ާހުރި ާދީފައި ާއަށް ާާ;422ރެ ާފެށިގެން ާވެްސ4235ާާކުން ާހަމައަށް އ 

ާއޮކުރަްއވ ފަފޯކ ސްޓު ާޓްރެއިނިންއި ާބެލީމަ ާެއއްަޗކަށް ާމިާތް ާޚަރަދު ާކުރެވޭ ނުޑާާއަށް ާއަުޅގަ ާކުޑަވަމުން. ދަނީ

ާއަބަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަވސީލަތްތަކަށް ާއިންސ ނީ ާއިންެވސްޓުާދަންނަވ ނީ ާައިދާވެސް ކުރަންޖެހޭނެއޭ.

ާޖޮބުއަޅުގަާ ާމިހިރަ ާމ ކެޓުަގއި ާނޑުމެްނގެ ާވަރަކަށް ާއެއްވެްސ ާއެކަށީގެްނވ ތަކަށް ނޑުމެންނަްށ ވަރަކަްށާާއަުޅގަ

ާތަ ާއެހެންވީމ މީހުންނެއް ާނުކުރެވެއޭ. ާދޭންޖެހޭާައުޅަގނުޑެމްނ ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ ، މްރީނެއް ަތމްރީނުކުރަން

ާފަށައިފިއްޔ މިއްާއަހައް ާކުޑަކުރަން ާގެއްުލންތަކ ައޅުަގނޑުމެންނަާޔަތު ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާއޮްތާާށް ކުރިއަށް

ާާމުސްތަޤުބަލުގައި ާފައިދާ އިޤުތިޞ ކުރިމަތިލ ްނޖެހޭނެއޭ. ާާދީ ާކުރ  ާއަށް ާ;422ޚަރަދު ާއޮވެަފއ628ާާިަގިއ މިލިޔަން

ާމ4233ާި ާއަހަރު ާާވަނަ ާހަމައެކަނި ާބޭނުނ3ާް;ޮއންނަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ވޭ.ާމިލިޔަންކަން

ާއިއިޤުތިޞ  ާކަންކަމަށް ާއިންެވސްޓުނުކުރިްއޔ ދީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއިޤުައޅުގަާާުތރަށް ާމި ީދާޞ ތިނޑުެމންގެ

ާހަ ާބޭނުންވޭ. ާސުވ ލުކޮށްލަން ާހަަމ ާއަޅުަގނޑު ާކިހިނެއްތޯއޭ ާއަރައިގަންނ ނީ ާއެބަޮއވޭާެއއްމައެއ ހީނަރުކަމުން ކޮށް

ވަނ4232ާާަކަމަށްާވިދ ޅުވެަފއި.ާާެއއްާލިބޭނެާަތކުންާވަރަްށާބޮޑުާއެްއޗެއް،ާވަރަށްާބޮޑުާރެވެނިއުފަންޑުާއެކައުންޓު

ާކަމަށްާއެބަާާމިލިަޔންާލިބޭނ767ާެވަނަާއަހަރ4233ާާުކަމަށްާއޮތްާތަނަކުންާާޔަންާެރވެނިއުާލިބޭނެމިލ72ާިއަހަރުާ

ނޑަށްާހަމަާެއްއޮގތަކަށްާވެްސާނޭނގުނު ިމާާ.އޮޭވާޖައްަސވ ފައި.ާިމއީާކޮްނގޮތަކުންާކިހިނެއްާވ ކަމެްއާަކމެއްާއަުޅގަ

ާކަެމއް ާވ ކަެމއް ާކިހިނެއް ާމިއީ ާހަމަ ާވެސް ާބެލީމަ ާފޮތް ާއޮފްާާމުޅި ާމިނިސްޓްރީ ާދެން ާނޭނގުނު. ނޑަކަށް އަުޅގަ

ތުާމިއަންނަާއަހަރުާެވްސާމަްސވެރިކަމުެގާސިނ އަާާފިޝަރީޒުގެާބަޖެޓުާވަނީާއަެނއްކ ވެސްާުކޑަކުަރއްވ ަފއި.ާިވދ ޅުވި

ާއަޅުަގނޑުާދަށަށްދ ނެ ާލަފ ކުރެވެޭއ. ާސިނ އަާކަމަށް ާމަސްވެރިކަުމގެ ާމީދަންނަވ ނީ ާގިނަ ާަވރަށް ާއޭެގާތަކީ ހުން

އިާގުޅިފަާގިނަާމީހުންނަށްާލިބޭާއ މްދަނީއ ާތެކޭ.ާވަރަށްާގިނަާމީހުންގެާވަޒީފ ަތކ އި،ާވަރަށްތެރޭގައިާހިމެނޭާސިނ އަ

ާއިއޮތްާސިނ އަ ާއިތުަރށް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާިސނ ޢަތަށް ާެއއީ.ާއެ ާއަންަނާންވެސްްޓކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާއެާސިނ އަތެކޭ ތަށް

ާސަލ މަތް ނުޑމެން ާއަޅުގަ ާލޮޅުމަކުން ާހިތ މަކޮންމެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއަޅަންޖެހޭނެއޭ. ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާއިތުރު ާވުމަށް

ާއެޅިގެންދ  ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާެއކަހަލަ ާސިނ އަާއަކީ ާއެ ާނުފެނެއޭ. ާއިތުރަްށާތަނެއް ާވަގުތެްއަގއި ާހީނަރުވަމުންދ  ތް

ާމިދަނީ.ާ ާފެންނަމުން ާމަންޒަރު ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ނޑުހީނަރުކުރ  ާޓޫއަޅުގަ ާހަމައެކަނި ާރިޒަމަށްެމން

ނުދ ނެ.ާާައޅުަގނުޑމެންނަކަށްާފައިދ ތަކެއްާކުރިަމގުަގއިާލިބިގެެނއްާދުާބޭއްވީމ ބިނ ވެގެންާއަޅުަގނޑުމެްނގެާިއޤުތިޞ 
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ާއެްއވެްސާކަަހަލާ ާގުީޅފަޅުން ާދަންނަވ ނީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާއިްނވެސްްޓކުރަންޖެހޭނެއޭ ާދ އިރ ތަކަށް ާއިތުރު އަޅުަގނޑުމެން

ކަމަކަށްާިވޔަފ ރިާާއޮވޭ.ާއަނެއްާކަމަށްާފ ހަގަކޮށްފައިާއެބަާވަނަާއަހަރ ާހަމައަށްާވެސްާނުލިބޭނ4235ާާެއްާޕްރޮފިޓެ

ާވ ހަކަ ާހަދ  ާއެބަާމަރުކަޒުތަެކއް ާއިދ ރީާއެއް ާމި ާަހދަނީ ާމަރުކަޒުަތކެއް ާވިޔަފ ރި ާލިުޔއްވ ަފއި. ގޮތުންާާޮއވޭ

ާިވޔަފ ރި ާއެހެން ާއަދި ާފިަޔވަިއ ާރަށްރަށް ާމިާވެރިކަންކުރ  ާައއިސްފައި ާވ ަހކަ ާގ އިމުކުރ  އޮންނަީނ.ާާމަރުކަޒުތަކެއް

ނޑެއްާކަހަލަާގޮތަކަށްާއޮތް ބ ވަޭއ.ާާކަމެއްާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިއީާހަމަާއަތޮޅުވެރިކަންާނެގިާރަށްރަށަށްާދޭާލަ

ާނޫން ާރަށެއް ާއެއްެވސް ާރަށަީކ ާއަތޮޅުވެރިކަންކުރ  ާދެން ާހަދ ފައި ާމަރުކަެޒއް ާރ ވ ފައިާގޮތަކަާވިޔަފ ރި ާހަދ ލަން ށް

ާކަމެއް ާވ ހަކަާއޮތް ާވަންނަ ާސަރުކ ރުން ާތެރެައށް ާިވޔަފ ރީގެ ާތެޔޮ ާއެބައޮވޭ ާދެން ާގޮތަަކްށާާބ ަވއޭ. ާކަހަލަ އެއް

ާއޮ ާސްޓްރެޓަާލިޔުްއވ ފައި ާާޖީންނަ ާތެރެއިން ާވިުއގަިއގެ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާެއއީ ާެތޮޔާާދޭއެއް. ާގޮުތގައި ޚިދުމަތެއްގެ

ާމަ ާމިކަހަލަ ާހަދ  ާއެބަޓޭންކު ާބަޖެުޓކުރަްއވ ަފއި ާކުރަން ާވަރަްށާާސަްއކަތެއް ާޙަޤީޤަތުަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ ޮއވޭ.

ދަނީާހަމަާރ އްޖެތެރޭގެާޢ އްމުާރަްއޔިތުން.ާއެާރައްޔިތުންާއެާލިބޭާާކަންބޮޑުވ ާކަމެއް.ާމިހ ރުާތެޮޔާވިޔަފ ރިކުރަމުން

ކަމުގެާތެރެއަށްާވެސްާސަރުކ ރުންާވަންނަންޖެހެނީާާއިންާދިރިއުޅުންާހަމަޖައްސަމުންާގެންދ އިރުާއަެނއްކ ާމިާފައިދ 

ނޑުާހަމަާހިތަށްއަރ .ާދެންާހަމަާއެބައޮވޭ......  ކީްއވެބ އޭާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ައރުވަނީާދުވ ފަރުާދ އިރ ެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާަވގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާައޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި

ާތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރަށް.ާޢިއްޒަތް

ާ

ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ާއައްސަލ މްޢަލަިއުކމް. ާދައުލަތުގ4233ާާެ`. ާލަފ ކުރ  ާއަަހރަށް ވަނަ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާފ ސްކުރުމަށް ާމިއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާވ ހަކަާބަޖެޓު ާއަުޅަގނުޑގެ ާނޫންޯތ، ާުނވަތަ ތ އީދުކުރަންވީތޯ

ާފަށަން.ާޢި ާވ ަހކަ ާއަޅުަގނުޑގެ ާއެެދމުން ާގޮތެްއާނިންމެވުމަށް ާެވސް ާފަރ ތްތަކުން ާރަީއސް،ާއަުޑއައްަސވ  އްޒަތްތެރި

ާެއެކްއ ދެ ، އަހަރުީވާމީހުންނަށ އ7ާިއިރުާޢ އްމުާދިރިއުޅުމުަގއިާރަށުންާބޭރުގައިާދިރިުއޅޭތ ާާހިނގިާސުނ މީާކ ރިސ 

ާގެ ާިއން ާއައި.އެފް.އ ރު.ސީ ާއަށް ާގޭގެ ާތިބި ާދިރިއުޅެން ާދޭާމީހުން ާހަމަޖެހިފައިާއެއް ާއެފަދަާާގޮތަށް ނުވ ތީ

ާހަމަޖެހިފައި ާެދއްވުމަްށ ާބޯިހޔ ވަހިކަން ާސަރުކ ރުން ާާފަރ ތްތަކަށް 39ާާވ ކަމަށް ާުދވަުހާާ:422އޮކްޓޯބަުރ ވަނަ

ާއަތޮޅު ާއުުތރުބުރީ ާމ ޅޮސްމަޑުލު ާާނެރެފައިވ  ާއިޢުލ ނުގައި E-IDP/2008/23އޮފީހުގެ ާއިތުުރާާނަންބަރު ވޭ.

ާ ާމިމަހުގެ ާމަޢުލޫމ ތު 8ާާތަފްސީލ އި ާުދވަހު ާރައީސަވަނަ ާމުަޤއްރިރަށ ިއ،ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިޓީގެ ާމ ލިްއޔަުތ ށ ިއ،

ާފޮނުވިފައި ާމުޤައްރިރަށް ާކޮމިޓީގެ ާސުނ މީ ާއަދި ާމުޤައްރިަރށ އި ާކޮމިޓީގެ ާޢިާޕެޓިޝަން ާރައީްސ،ާއްޒަތްވ ނެ. ތެރި
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ާ ާކ ރިސ އ  ާސަރުކ ރުްނާސުނ މީ ާރ.ދުވ ފަރުަގއި ާއ ރ ސްތުކުެރވުނު ާއ ބ ދުވުމަށް ާމީހުން ާރ.ކަނދޮޅުދޫ ުގޅިގެްނ

ގެާއަޅުްއަވއިނުދެްއވ ާލަްސވަމުންދިއުމުގެާސަބަބުންާިމ67ާާއަޅުްއަވއިދެްއވުމަށްާހަމަޖައްސ ފައިވ ާގެތަުކގެާތެެރއިންާ

67ާާ ާލިބެމުންާއިލ ޢ ފަރ ތުގެ ާއެއްއަށް ާގެއްލުންތައް ާއެހެނިހެން ާގެއްލުންތަކ އި ާމ ލީ ާުދވަހަްށާާދ  ާއަނެއް ދުވަހުން

ާއެ ާާއިތުރުވަމުންދ ތީ ާހޯއްަދވައިެދއްވުަމށ އި ާަޙއްޤު ާފަރ ތްަތކުގެ ާދިވެިހާމި ާއެންމެހައި ާތިބި ާދިމ ވެފައި ހ ލަތު

ާ;422ހ ާމަސައްކަތެއްާކޮށްދެއްވުންާއެދިާަރއްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާކޮށްދެެވންާއޮތްާހުރިުތގައިާރައްޔިތުންގެާމަސްލަހަ

ާއޮ ާާ;ގަްސޓު ާޕެޓިޝަނެއް ނޑު ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާދުވަހު ާވަނަ ާާ;422ހުށަހަޅ  ީވ42ާއޮކްޓޯބަރ

ާއޮތްާ ވަނަާޖަލްސ ަގއިާއެާޕެިޓޝަންާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުަގިއ75ާާަވނަާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގ39ާާެއަންގ ރަާދުވަހު

ދ ތީާާޭގގެާޙައްުޤވެރިާފަރ ތްތަކަށްާގެާލިބުންާލަސްވަމުނ98ާްނެ.ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިާވ ާވ ފައިއަޅުަގނޑުާއިއްާ

ާކުާއެ ާަތނުގެ ާދިރިއުޅޭ ާމިހ ރު ާހަމަޖައްސައިެދއްވ މީހުން ާސަރުކ ރުން 4232ާާޯތާލި ާއޮްތ49ާާއޭޕްީރލް ވަަނާދުވަހު

ާ ާކޮމިޓީގެ ާާ;3ސުނ މީ ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާބައްދަލުވުމުަގއި ާއެްނވަޔަާންހައުސިވަނަ ާއެންޑް ރަމަންުޓާޓްރ ންސްޕޯްޓ

ާއަރި ާއަސްލަމުގެ ާ"މުޙައްމަދު ާވިދ ޅުވީ ާދެންނެވުމުން ާޒުބަހުަގއި ާޒުަބއިރު،ާދެން ާކުރެްއވީ ާއެ ާކުރެްއވިާެއޕީލެއް އިރު

ާއެ ާމިހެން. ާއަަހއިފިން" ނޑު ާއަުޅގަ ާެއާާއެޕީލް ާބަލައިގެންފައި ާަކމަށް ާއެޕީެލއް ާކުރީ ާއަޅުަގނޑު މަނިކުފ ނު

ާއެ ާވެސް ާވިދ ޅުވެަފިއ ާސިފަާއަުޑއައްަސަވއިފީމޭ ާޢަމަލީ ާގެނެސްެދއްވ ަފއިާާކަމަށް ާވެސް ާހަމައަށް ާއަދ  ާއަދި އެއް

ެގ98ާާަވނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުަގއިާމ4232ާާިެއކުާދަންނަވަން.ާމީގެާއިތުރުންާާތ މަޔ ނުވ ކަންާހި

ާބަާ ާހިމެނޭތޯ ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާނިންމުމަށް ާކޮމިޓީއަޅ  ާމަޖިލީހުގެާާޖެޓު ާހުށަހެޅުން ާހުށަހެޅި ނޑު ާއަޅުގަ އަށް

ާހިމެނުމަްށާ ާބަޖެޓުގައި ާފަިއސ  ާކަމަކަށް ާބޭނުންވ  ާރަށަކަށް ާަވކި ާސަބަަބކީ ާނުގެނެސްދެއްވި ާތަޅުމަށް ރިޔ ސަތުން

ާކަމުގައި ާނުވ ތީ ާހަމަޖެހިފައި ާއެހުމަށް ާޢިްއޒަތްާވޯޓަށް ާވިދ ޅުވި. ާއޭާމަޖިލީހުން ާއަދި ާރައީސް، ގެފަހުްނާތެރި

ާލިބުނު ާމަޢުލޫމ ތު ާމިާާއަޅުަގނޑަށް ާލިޔެކިޔުމެްއާކަމ 98ާގޮތުަގއި ާބެހޭ ާއިދ ރ އަުކްނާާގެއ  ާއެްއވެސް ބެހޭާރަސްމީ

ާކ ރިސ އ ލިބިފަ ާސުނ މީ ާސަބަބުން ާައއިޓަމުންާާއިނުވުމުގެ ނަޑއެޅުނު ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތަކަށް ގުޅުންހުިރ

އަށްާފުރުޞަތުާނުލިބުނީާކަމުގަިއާާމަޖައްސައިދިނުމަށްާހުށަހަޅަންާބަޖެޓުާކޮމިޓީދުވ ފަރުަގއިާއަޅ ދޭންޖެހޭާގެަތކަށްާހަ

ާައޅުަގނޑުާ.ވެ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާއަީލގައި ާމަޢުލުމ ތުގެ ާާއެ ާމި ާފަދައިން ާލިޔެިކޔުްނާާގެއ 98ާދެންނެވި ބެހޭ

ާ ާކަޅ އި ާދައުލަތުެގ ާދިވެހި ާޮއތް. ާއެބަ ާފެންނަން ާއޮތް. ާެއބަ ާލިެޔވިފައި ާއަތޮޅުވެިރޔ ާހުދުން ާޖަހ ފައި ނިޝ ން

ާ ާއިޢުލ ނ އި ާނެރެފައިވ  ާޖަހ ފައި ާތައްަގނޑު ާއަތޮޅުގެ ާއުތުރުބުރީ ާމ ޅޮސްމަުޑލު އެުކާއެއާ ސޮއިކުަރއްވ ަފއި

ާލިޔުމެއްޢ އްމުކޮށްފައި ާރަސްމީ ާލިސްޓުަތކަީކ ާމިދެންނެވުނުާވ  ާނޫންތޯ. ާލިޔުންތަެކއް ާބަލައިގަެނވޭނެ ާގޮތުަގއި ގެ

ާހުާލިސްޓުތަކުަގއި ާއުތުރުވެސް ާމ ޅޮސްމަޑުލު ާލިސްޓުތަކުަގއިާރީ ާއެ ާޖަހ ފައި. ނޑު ާތައްގަ ާއޮފީހުގެ ާއަތޮޅު ބުރީ

ާ ާވަނީ ާފަރ ތްތައ898ާްޝ ޢިޢުކޮށްފައި ާސަރުކ ރުްނާާ.ެގާލިބޭ ާފަރ ތްތަކ އި ާލިބޭ ާބޯހިޔ ވަހިކަން އައި.އެފް.އ ރު.ސީން

ާވަިކަވކި ާސ ުފކޮށް ާވަރަށް ާފަރ ތްތައް ާހަމަޖައްސައިޭދނެ ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާކ ިރސާ ން ާސުނ މީ ާހ މަކުރައްވ ފައިވޭ.
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ާ ާދިރިއުޅޭތ  ާބޭރުގައި ާރަށުން ާދިރިއުޅުމުަގއި ާޢ އްމު ާދިރިއުޅެނ7ާާްހިނގިއިރު ާދެމީހުން ާެއކެއް ާމީހުންނަށ އި އަހަރުވީ

ާގޭގެ ާގެާތިބި ާައއި.އެފް.އ ުރ.ސީން ާދޭާއަށް ާސަރުކ ރުންާާއެއް ާފަރ ތްތަކަށް ާއެފަދަ ާނުވ ތީ ާހަމަޖެހިފައި ގޮތަށް

ާހަމަޖެހިފައިބޯހި ާދެއްވުމަށް ާާޔ ވަހިކަން ާއެހީަގއި ާސަރުކ ރުގެ ާާ:5ވ ތީ ާދުވ ފަރުގަިއާެގ މިހ ތަނަށް

ާސައަޅުްއަވއި ާއަުޅްއވައިދެްއވ ފަިއވޭ. ާއެީހގަިއ ާުރކ ރުގެ ާތެރެއިން ާގެަތުކގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ގެާާ:5ެދްއވުމަށް

ާދިރިއު ާއެދުވަްސވަރު ާހިޔ ތަކުގައި ާަވގުީތ ާވަނީ ާއިތުރުާއަޅުްއވ ދެްއވ ަފއި ާމިކަމުގެ ާފަރ ތްތަކަށް. ާގެންދިޔަ ޅެމުން

ާރައީސް ާލިބިވަޑަިއގަންަނވ ނެ.ާޢިއްޒަްތތެރި ާމިހ ރު ާވެސް ާއޮފީހުން ާރ.ދުވ ފަރު ާތަފްސީލު ސަރުކ ރުްނާ، މަޢުލޫމ ތ އި

ާއިޢުލ ނ  ާއެ ާތިބީ ާެވސް ާއެންމެން ާހުރިހ  ާބަޯރސ ެވގެން ާޔަޤީންކަމ އި ާލިސްާދެއްވ ފަިއވ  ާޢ އްމުކުރެްއވި ޓަްށާއެުކ

ާގެ ާލިބެްނޖެހޭ ާމީހަކަށް ާއެްއވެސް ާގޮުތން ާއެާހިތްހަމަޖެހިގެން.ާއޭގަިއވ  ާނުދޭ.ާަކނދޮޅުދޫގައި ާނުލިބި މީހެްއގެާާެއއް

ާރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިާ ާގެާނަންމަތީ ާގެއަކަށް ާާވ  ާބޮޑެތި ާއިތުރުން ާލިބުމުގެ ާގެޢ ެއއް ާއިތުރު ާލިބޭާާއިލ ތަކަށް އެއް

ާ ާވ ތީ ާހަމަޖެހިފައި ާލިްސޓުގައިާގޮތަށް ާއެ ާރަްއޔިތުން ާއުފަލ ާވ ާކަނދޮޅުދޫގެ ާުނހަނު ާބަލަިއގަތީ ާެއާާގޮތް އެުކގައި.

ާާއިޢުލ ނުގައި ާމީހެްއގެ ާއެްއވެސް ާދޫކުރުމުން ާެގ ާއުސޫލުން ާގެައށްވުރެވ  ާއެއް ާގެާރަޖިސްޓަރީަގއި ެއްއާާގިނަ

ވަނީާެއާާޙަތަށްޓަަކއިާޤަބޫލުކޮށްފައިގިނަާގެާހުރިާމީހުންާވެސްާޢ އްމުާމަޞްލަާންނ ނެ.ާކުރިންާއެއްާގެައށްވުރެނުހު

ާިގަނ98ާާތެރިާރަީއސް،ާމިާވ ާއުސޫލުން.ާޢިްއޒަތްާލިސްޓުަގއިއިޢުލ ނ އިާެއާ ގެާލިބެންޖެހޭާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިން

ާާބަޔަކު ާވަރަްށާދަތި ާރ އްޖެާލުގައި.ާއެއްހ ދިރިއުޅެމުންދަނީ ާބަޔަކު ާމ ލޭގައި.ާައނެއް ާފުރަ ާދިރިއުޅެނީ އިްނާާަބޔަކު

ާބޭރު ާދިރިއުޭޅ ާދުވ ފަރުަގއި ާހަމަނުޖެހި ާގެދޮރު ާހިފަިއގެން. ާުކއްޔަށް ާގެދޮރު ާދީގެން ާކުިލ ާޮބޑު އިލ ަތްއާޢ ގައި

ާ ާޢ ދިރިއުޅެނީ ާމީހަކަށް ާކޮންމެެވސް ާބަޔަކާ އިލ ގެ ާއެ ާގެެއއްަގއި ާެއާާލިބިފައިވ  ާސަބަބުން ާމިހެންވުމުގެ އެުކަގއި.

ާތޮއްޖެހިފައި.ާނަތީޖ އެ ާތިބެނީ ާމީހުން ާގެތަުކގައި ާގޮތުން ާވަރަްށާޢ އްގެ ާމައްސަލަތައް ާއިޖުތިމ ޢީ ާމައްސަލަތަކ އި އިލީ

ާކުރިމަތިވަމުން ާނުލިބުމުގެާާބޮޑަށް ާޙައްޤު ާލިބެންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކަށް ާމި ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާފ ހަގަކުރެވޭ. ދ ކަން

ާާސަބަބުން ާނިކަމެތި ާއަދި ާހިތްދަތި ާހ މިފަދަ ާމިހ ރު ާދިރިުއޅޭތ  ާފުރިއްޖ4ާެލުގައި ާމައްސަލަާއަހަރު ާމި ާ.ާނަމަވެސް

އްލެއްާލިބޭނެާކޮޅެްއާމެދެއްާއަިދއަކުާނުފެނޭ.ާދަންނަަވންތޯާމިފަރ ތްތަކަށްާބޯހިޔ ވަހިކަންާހަމަޖައްސައިދިނުްނާހައަށްާ

ާ ާއޮތް ާގެްއލުންތަކަށް ާލިބެމުންދ  ާފަރ ތްތަކަށް ާމި ާގޮްތގޮތުން ާއެހެނިހެން ާގޮތުްނނ އި ާމ ލީ ާދ ތީ އްަލީކާހަދިގުދެމިގެން

ާފަރ  ާމީހައެ ާކޮންމެ ާހެޔޮިވސްނޭ ާކަމަށް ާހަމަޖައްސައިދިނުން ާސަރުކ ރުން ާކުލި ާތަނެއްގެ ާދިރިއުޅޭ ކުމެާތްތައް

ަވަނާާ:9ަވނަާޖަލްސ ާއަދ98ާާިވަނަާޖަލްސ ،93ާާވަނަާަރއްޔިތުްނގެާމަޖިލީހުގ39ާާެއެުކާޤަބޫލުކުރ ނެ.ާއެހެންކަމ 

ާއެ ާގޮވ ލ ފައިާޖަލްސ ގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެދިާސަރުކ ރަށް ާމަތިާވ ނެ.ާހަމަާކަމަށް ާއެކިފަހަރު ންާކޮމިޓީތަކަށްާއެހެންމެ

ާދެންނެވިފައި ާވ ހަކަ ާމި ާވެސް ާައރިހުގައި ާވަޒީރުްނގެ ާާވަަޑއިގެންެނވި ާއަދި ާމީގެވ ނެ. ާވޭތުވެދިޔަ ާމި 36ާިއތުރުން

ާކަމާ  ާތެޭރގަިއ ާދުވަހުގެ ާދެންނެވިފައިާާމަސް ާަތކުރ ރުކޮށް ާފަރ ތްތަުކގަިއ ާއެކި ާޢިއްޒަތްތެރިާބެހޭ ަރއީސް،ާާވ ނެ.

ާ ާފަދަިއން ާާ;422އެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާދުވަހ48ާުޑިސެމްބަރު ާއިްނާާވަނަ ާޒަރީޢ  ާމޯލްޑިވްްސގެ ޓެލެވިޜަން
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ޝ ހިދުާهللاާގެާސްޭޓޓްާމިނިސްޓަރާޢަބްދުނިސްޓްރީާއޮފްާހައުސިންާއެންޑުާއެްނވަޔަރަމަންޓުތުންާމިސަރުކ ރުގެާފަރ 

ާއިޢުލ ނުކުރަްއވ ފައިާ ާކަނދޮޅުދޫާޢ އްމުކޮށް ާތެރެއިްނާވަނީ ާފަރ ތްތަކުގެ ާލިބެްނޖެހޭ ާގެދޮރު ާތެރެއިން ާަރއްޔިުތންގެ ގެ

ގެދޮރުާނުލިބިާތިބިާފަރ ތްތަކަށްާސަރުކ ރުންާގެދޮރުާދެއްުވމަށްާހަމަޖައްސަވައިފިާކަމަށް.ާމިާޚަބަރުާއެތައްާފަހަރަުކާ

ާއެާ ނޑިޭނޅި ާކެ ާބ އިްނ ާިނއުސް ާދަންާޓީ.ވީ.އެމްގެ ާއަދި ާގެންދިޔަ. ާަދއްަކވަމުން ާދިވެހިރ އްޭޖެގާދުވަހު ނަވަންތޯ

ާ ާނަޝީދު ާމުޙައްމަދު ާއަލްފ ޟިލް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  42ާާޢިއްޒަތްތެރި ާދުވަުހެގ4232ާސެޕްޓެމްބަރު ާހޯމަ ީވ

ނޑުާގ ތުާވިދ ޅުވެފައިާއްސިހ އިރުާފޯނުގެާޒަީރޢ އިރުއޮާ ވަނަާައހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުގ4233ާާެާވަނީާއިންާއަޅުގަ

ާބަޖެޓު ާމި ާައޅ 98ާގައި ާއެާގެ ާކަމަށް. ާހިމަނުއްަވއިދެްއވ ނެ ާފައިސ  ާބޭނުންވ  މަނިކުފ ުނެގާާނިންމުމަށް

ާވިދ ުޅވި ާއެހެން ާައހައްމިއްޔަތުން ާދެްއވ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހިތްހެޔޮކަމ އި ާއެާާއޯގ ތެިރކަމ އި ާިވޔަސް ާކަުމގަިއ

ާ ާވެސް ާކުޑަިއކޮށް ާހަނދުމަފުޅުގައި ާބަލަމަނިކުފ ނުގެ ާބަޖެޓަށް ާމި ާނެތްަކން ާއެބައިއެކަން ފެނޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާލުމުން

ާދަންނަވ ެލވޭޯތާ ާެއއް ާޚުލ ސ  ާކުރު ާމަސަްއކަތުެގ ާކޮށްފަިއވ  ާއަޅުަގނޑު ާިމހ ތަނަށް ާގުިޅގެން ާިމކަމ  ރައީސް،

ާ ާާ;422ބަލ ނަން. 37ާއޮްކޓޯބަރު ާބުރ ސްފަތި ާއެންވަޔަރމަވީ ާއެންޑު ާހައުންސިން ާއޮފް ާމނިސްޓަރ ންްޓާުދވަހު

ާއަސް ާމުޙައްމަދު ާއެމިނިސްޓަރ ާނަމަވެސް ާމިވ ހަކަދެްއކީމު. ާބައްދަލުކޮށް ާމިނިސްޓްރީގައި ާއެ މަނިކުފ ުނާާލަމ 

ާ ާނުކޮށްެދއްވ . ާަމސައްކަތްޕުޅު ާގޮެތްއގައި ާއެކަށީގެްނވ  ާެއްއގޮތަށް ާގޮތ  ާާ;422ވިދ ޅުވެަފއިވ  ީވާ:3ޮއކްޓޯބަރު

ާުދވަހު ާއެްނވަޔަރމަންޓުާއ ދީއްތަ ާހައުސިްނގާއެްނޑު ާމިނިސްޓަރާއޮފް ޝ ހިދަށްާهللاާމިނިްސޓަރާޢަބްދުެގާސްޓޭޓް

ާމެނޭޖްމަންޓުާމޯލްޑިވްސް ާޑިޒ ސްޓަރ ާއެާނޭޝަނަލް ާމިވ ހަކަދެއްކީމު. ާަބއްދަލުކޮށް މަނިކުފ ުނާާސެންޓަރުގައި

ާދުވ ފަރުެގާ ާމިހ ރު ާނޫންކަަމށ އި ާރަށެއް ާއޮތް ާަދށުގައި ާބެލުމުގެ ާސެންޓަރުގެ ާއެ ާމިހ ރު ާުދވ ފަރަކީ ވިދ ޅުވީ

ާހިނގަމުންދ ނީ ާހޯމްާކަންތައްތައް ާދަށުންއެފެއަރާމިނިސްޓްރީގެ ާބެލުމުގެ ާާްޒގެ ާާ;422ކަމަށް. ީވާ:3އޮކްޓޯބަރު

ާދުާ ާޝިހ ބުއ ދީއްތަ ާމުޙަްއމަދު ާއެފަައރްޒ ާހޯމް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމިނިސްޓްރީްނާާވަހު ާެއ ާމިނިސްޓަރ. ކުރީެގ

ގޮތުންާޕްރޮވިންސްާާަތކ ާބެހޭމަނިކުފ ނުާވިދ ޅުވީާދުވ ފަރުގެާކަންތައްާޝިހ ބ ާއެާމިނިސްޓްރީގައިާބައްދަލުކުރީމު.ާއެ

ާފަހަރުމަތިންާޕްރޮވިންސްާއޮފީހ ާގުޅުމުންާއެާއޮފީހުންާއެިކާފަހަރުާވިދ ޅުވެފައި ވަީނާާއޮފީހ ާވ ހަކަދެްއކުމަށް.ާއެކި

ވީާއ ީދއްތަާުދަވހުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 32ާޖެނުއަރ4232ާާީއެކިާމިނިސްޓްރީާއަށްާިދއުމަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާަރއީސް،ާ

ާއެމުޙައްމަ ާބައްދަލުކުރީމު. ާއޮފީހުަގިއ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާނަޝީދަށް ާއެާާދު ާވިދ ޅުީވ މަހުގެާާމަނިުކފ ނު

ާފަށ ނެ ާކަންތައް ާގެތަުކގެ ާއަޅައިދޭންޖެހޭ ާދުވ ފަރުގައި ާފެށިގެން ާވިދ ޅުިވާާފަހުކޮޅުން ާއެމަނިކުފ ނު ކަމަށް.ާނަމަވެސް

ާއެްއވެސްާކަމެާ ާގުޅޭ ކުރަން.ާއެކަމ ާެއކުާފ ހަގަާހިނގަްނފަށ ފައިާނުވ ކަންާހިތ މަޔ އްާގޮތަށްާމިއަދ ާހަމައަށްާެއކަމ 

ާވިދ ުޅވެފަިއާާދުވަހުާީވާބުދ9ަޕްރިލްާއ4232ާޭގުިޅގެންާ ލިޔެާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއަށްާފޮނުވިާސިީޓެގާޖަވ ބުގައި

ާޙަޤީޤަތަަކށް ާމަންޒަރު ާތަރައްޤީގެ ާގެންދަވ  ާތިޔަ ާއުއްމީދުކުރަްއވަމުން ާމެދު ާދުވ ފަރ  ާކުރަްއވ ާާވަނީ ހެއްދެވުމަށް

ާނުދެއްވ ނެ ާދުލެއް ާވެސް ާކުޑަ ާދުވ ފަރުާާމަސައްކަތްޕުޅަށް ާނ ރެހަކަށް ާރަށްވެހިކަމުގެ ާއ އި ާތަރައްޤީ ާޒަމ ނީ ކަމަށ އި
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ާބަިއވެރިެއއް ާމަސަްއކަތްޕުުޅގެ ާކުރައްވ  ާަރއްިޔތުން ާދުވ ފަރުގެ ާޒުބައިރ އި ާމުޙައްމަދު ކަމުަގިއާާހެއްދެވުމަށްޓަަކއި

ާހުނެންވިރައީސުލްޖުމް ާއެާހޫރިއްޔ  ާދެިކވަަޑިއގަތުމަށް ާައޅުަގނުޑެގާާކަމުަގއި ާއެދިަވަޑއިގަންަނވ . މަނިކުފ ނު

ާކަމ  ާސަރުކ ރުގެ ާބޭފުޅުން ާަވޒީރު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާނިންމަވ . ާގޮެތއް ާވިދ ުޅވ ާބެާރައްޔިތުން ާފަރ ތްތަކުން ހޭ

ާ ާނުގޮތ  ާހިނގަމުން ާގުޭޅާކަންތައްތައް ާމިކަމ  ާއިތުރަެއއްގޮަތކަށް ާމަސައްކަތް ާކުރަމުންެގންދ  ާއަޅުަގނޑުމެން ްށާދ ތީ

ާ ާގޮތުން ާއ4232ާޭހަލުވިކުރުމުގެ ާޒުވ ނުންތަަކކ ިއ7ާާޕްރިލް ާތެރެއިން ާރައްޔިތުންގެ ާކަނދޮޅުދޫ ާދުވަުހ ވަނަ

ާމަސަްއކަ ާގުިޅގެން ާބޭފުޅުންތަެކއް ާފައުންޑޭޝަނުާކަމުވޮށިގެްނވ  ާދުވ ފަރު ާއުފެތްކުރުމަށް ާގްރޫެޕއް ާނަުމގަިއ ދިގެްނާގެ

ާމަސައްކަތާ  ާކުރެވުނު ާެއގޮތުން ާފެއްޓެވި. ާމަސަްއކަތްކުރަްއވަން ާެއކުަގއި ާވެްސާއަޅުަގނޑ  ާނަތީޖ  ާއޭގެ އި

ާއ4232ާޭދަންނަވ ލަދޭނަން.ާ ާބުރ ސް:ޕްރިލް ާަހއުސިންވީ ާއެާފަތިދުވަހު ާާމިނިސްޓްރީަގއި އިރުަގިއާާޖެހ5ާިުދވަހުގެ

ާފައުންޑޭޝަނު ާދުވ ފަރު ާަބއްދަލުވުމުަގއި ާބައްދަލުކުރެްއީވާބޭއްވި ާމިނިސްޓްރީން ާހައުސިން ާމެންބަރުންނ އި ގެ

ާކަމ ލުއްދީ ާއަކްަރމް ާނައިބު ާޕ މަނަންޓުމިނިސްޓަރުގެ ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެ ާސަލީމް.ާާނ އި ާއަޙްމަދު ސެކްެރޓަރީ

ާގޮތެްއގައި ނޑު ާާމައިގަ ާމައްަސލައ98ާިވ ހަަކދެކެވުނީ ާނިްނމަވ ފައިޭގގެ ާސަރުކ ރުން ާާަގއި. ެގ67ާާވަނީ

ާނުރުހުންާާދިނުމަށްއަޅައި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެކަމ  ާމެންބަރުން ާފައުްނޑޭޝަންގެ ާއެހެނަސް ާވިދ ޅުވި. ާއަކްރަްމ ކަމަށް

ާ ާވަކި ާނުަވތަ ާމީހަކަށް ާވަކި ާހަރުާޢ ފ ޅުކުރި. ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާކަމަށް ާނުހެދޭނެ ާގޮތެއް ާތަފ ތު އިލ އަކަށް

ާއެހެންކަމ  ާގެންދެވި. ާވިދ ުޅވަމުން ާާއަޑުން ާޑިޒ ސްަޓރާއެކު ާތެރޭަގއި ާބޭފުޅުްނގެ ާވަޑަިއގެންނެވި މިނިސްޓްރީން

ާބައް ާމި ާނެތުމުން ާވަަޑިއގެން ާބޭފުޅަކު ާސެންޓަރުން ާމެނޭޖްމަންޓް ާނިންމަވ ލެްއވީ ވ 35ާާޕްރިލްއ4232ާޭދަލުވުން

ާ ާދުވަހުގެ ާކަމ 5ާއަންގ ރަ ާއެއީ ާޮގތަށް. ާބައްދަލުކުރައްވ  ާއަލުން ާފަރ ތްތަާޖަހ އިރު ާއެންމެހައި ާސ ފުާބެހޭ ކުން

ނޑުމެ ާއަޅުގަ ާހޯއްދެވުމަށްފަހު ާބައްދަލުކުެރއްުވމަށްންމަޢުލޫމ ތު ާވިދ ުޅވި.ާާނ  ާއަކްރަމް ާއ4232ާޭކަމަށް ީވ35ާޕްރިލް

ާހައުސިންާޖެހިއިރުާދުވ ފަރުާފައުންޑޭޝަންގެާމެންބަރުންތަކެއ5ާާްދުވަސްާކުރީާދުވަހެޭކާއެއްގޮތަށްާަގޑިންާާއަންގ ރަ

ާިދޔަ ާކައިރިއަށް ާއެމިނިސްޓްރީގެ ާހަމަ ާދޮރޯާ. ާވަޑަިއގަތުމަށް ާބޭރަށް ާސަލީމު ާއަކްަރމ އި ާބޭރަށްާވަގުތު ށިން

ދިޔަ.ާވަގުތުާާބޭފުޅުންނަށްާކުއްލިާހައިރ ންކަމެއްާލިބިގެނ4ާްއެކުާއެާާނުކުމެވަަޑއިގަންަނވަނީ.ާއަުޅަގނޑުމެންާފެނުމ 

ނޑުާނެތުމ  ާއަުޅގަ ާެއއްެޗއް ާކުުރކުރު ާވަރަށް ާކުުރކޮށްލ ނަން.ާއަދި ާރައީްސ،ާާއެއްކޮށް ދަންނަވ ލ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރި

ާބަދަލު ާއ ބ ދީ ާމުޅި ާރަށެއްގެ ާއެހެން ާރަށްރަށަށް ާއުޅޭ ާމީހުން ާދިރިއުޅޭ. ާެގެއްއެގާާވ ާމީހުން ާގެއަކަށް ާކޮންމެ ނަމަ

ާ ާދެއްވ 72222ާއިތުރުން ާސަރުކ ރުން ާއިނ ޔަތެއް ާމ ލީ ާގުޅިެގްނާާރުފިޔ ގެ ާސުނ މީއ  ާއަދި ާހަމަޖެހިފައިވޭ. ގޮތަށް

ާއ ބ ދީާރަށެއް ާމިއީ ާެދވިަފއިވޭ. ާއިނ ޔަތް ާމި ާއ ބ ދީތަކަށް ާބަދަލުވި ާރަށްރަށަށް ާއެހެން ާއުޅޭ ާމީހުން އ ިއާާފަޅުކޮށް

ާއިނ ޔަތެއްާތަރައްޤީ ާހަމަޖެހުނު ާދޭން ާދަށުން ާިސޔ ސަތުގެ ާރީާެއއްފަސްކުރުމުގެ ާސުނ މީ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނާކަމ އި

ާފެތޭ ާސިޔ ސަތަށް ާމި ާވެސް ާދަށުން ާދެވިފަިއވޭ.ާގޮތަާޕްރޮގްރ މުގެ ާއިނ ޔަތް ާމި ާއ ބ ދީތަކަްށ ާބަދަލުވި ާރަށް ްށ

އެއްފަްސކުރުމުގެާސިޔ ސަތަށްާނުފެތިާރަށަކަށްާރަށެއްާއ ރ ސްތުކުރެވުނުާރ.ދުވ ފަރ އިާތ.ވިލިފުށީގެާރަްއޔިތުންނަށްާ
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ސްޓްރަކްޝަންާކްަޗރާރީކޮންއިންފްރ ސްޓްރަާކަމަށްާއޭރުގެާހައުިސންާއެންޑުާވެސްާމ ލީާއިނ ޔަތެއްާދެްއވަްނާފެންނަ

ރުފިޔ ގެާމ ލީާއިނ ޔަތެްއ47222ާާއ ބ ދީގެާކޮންމެާގެައކަށ4ާާްގެާމިނިސްޓީރިއަލްާކޮިމޓީންާލަފ ދެއްވުމުންާއެާޔުނިޓު

ާދެއްވުމަށްާހަމަޖެހުނު.

ާ

ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމި ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާާޝުކުރިއްޔ  ާމަސައްކަތުގެ ާއޮތް ާދެން ާމަޖިލީހުގެ ާރިޔ ަސުތާހިސ ބުން ބައިަގއި

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް ާމުޙައްމަދު ާޢަލީ ާމެްނބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވެލިޫދ ބަލަހައްޓަވައިެދްއވުމަށް

ާ ާމިއޮްތ ާކުރިމަތީަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއ ދެ، .`ާ ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއަހަރަްށ4233ާާދަންނަވަން. ވަނަ

ާދައުލަފ ކުރަ ާއްވ  ާބަޖެޓ  ާބަހުލަުތގެ ާމިާބެހޭ ާމިހ ރު ނޑު ާއަޅުގަ ާގެންދިއުމަށްޓަަކިއ ާކުރިއަށް ާކަންތައްތަްއ ސްގެ

ާ ާއޮތީ ާބަީކ ާއަބޫބަކުރު. ާޖަމ ލު ާޢަބްދުލްޢަޒީޒް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ެގ ާމ ވަުށ ާއަުރވަނީ 9ާފުރުޞަތެއް

ާިަކަާދަންނަވަން.ާުކިރައްށ ެގްނެދުވަމްށ ިމ ުފުރަޞުތައުރާވ ާވހ، ސުކުންތު.ާއެހެްނވީމ 47ާމިނެޓ އިާ

ާ

ާމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ެގ4233ާާދެ،ާދައުލަތުގެާބަޖެޓު.ާއ ވަބަރަކ ތުހޫهللاާއިކުމްާވަރަޙްމަތުޢިއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާައއްސަލ މްޢަލަާ`.

ނޑަށްާމިާފެންނަާގޮްތާާހޭަދވެގެންތަކުގެާތެރެއަށްާދިއުމަްށޓަކައިާވަރަށްާގިނަާވަގުތުާސަފުހ  ދޭ.ާއަދެ،ާިއއްޔެާއަުޅގަ

ާބަަލއިލުމ  ނޑުާާދިމ ވީ.ާިއއްޔެ ާއަުޅގަ ާފުރަތަމަވެސް ާދިޔަ.ާއ ދެ،ާއެންމެ ާފ ހަަގުކރެވުމުން ާކަންކަން ެއުކގަިއާތަފ ތު

ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަޖެޓް ާމި ާއިޤުާދަންނަވ ލ ނީ ާޤައުމީ ާވަރަްށ ާނުރައްކ ތެސިަފކުރެވެނީ ާވަރަްށ ާބަޖެޓެއްެގާތިޞ ދަށް ރި

ާހ މަކުރެވިފައިާ ާބެޖެޓްގަިއ ާމި ާގޮތުން ާއެނިގވަަޑިއގަންނަވ ނެ ާއ ދެ، ާސަޭތަކ،ާާގޮތުަގއޭ. ާަނވ ރަ ާޮގތުގައި ވ 

ާމަޢ ފުކުރަ ާއ4232ާިއްވ ތި، ާފެށިގެން ާފޯކ ސްޓްކުރަްއވ ފައ4235ާިްނ ާހަމައަްށ ާާއ  ާޮގތުން 44ާާވ  ާ:;4ބިލިއަން

ާ 62ާާ;މިލިއަން 97ާާ;ހ ސް ާއޮންނ ނެާރުފިޔ ގެ ާޭއގެާޑެފިސިޓެްއ ާއެީއ ާއަންދ ޒ ކުރެޭވ. ާއެަބ ާއޮތްާާކަމަށް ކުރިން

ާ ާވުރެ ާޑެފިސިްޓ7ާާޑެފިސިޓަށް ާއިތުރުވ  ާއެ ާއިތުރުެވ ާޑެފިސިޓް ާއަހަރަށް ާއަހަރުްނ ާއ ދެ، ާއަދަދެއް. ާަމތީ ގުނަ

ާބިލްސް ާޓީ ާބޮންޑުާފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ާދަރަާއ އި ާއިތުރު ާހޯދުމުން ާފައިސ  ާދަށުން ާއަޅުަގނޑުމެްނާވިްއކުމުގެ ނިތައް

ާކަމަށްާޒިންމ ވ  ާނެގެމުންދ  ާާގޮތަށް ާއަންނަނ4235ާްވ ނަމަ ާއަހަރު ާއެާވަނަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ހުރިހާ ާވ އިރަށް

ާއޭ ާދަްއަކންޖެހުމުން ާއެއްފަހަރ  ާތަހަދަރަނިތައް ާެއއީ ާސަރުކ ރަކަށް ާއޮންނަ ާއުރު ނދަގުލަަކްށާއްމަލުުކރެވޭވަުރގެ

ވ ާާމިކަުމގެާފޯކަސްާެގއްުލވ ލުމަށްޓަކައިާހައްަދވ ފައި، ދ ނީ.ާއެހެްނވީމ ާނަކަށްާވެގެންބޮޑުާވޭާާމ ާނުވ ނެ.ާއެއަްށވުރެ

ާމީަހކަށްާބަޖެޓެއް ާދ އިރ ގެ ާއިޤްތިޞ ދީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރެވެނީ. ާއަޅުަގނޑަށް ނުޑާާކަމަށް ާއަުޅގަ ނުވ ތީ

ާގައިމު ާމިާހަމަ ާދިރ ސ ާވެސް ާހަތަރުމަސްބަޖެޓް ާދެިތން ާދަންނަވަން.ާާބޭނުންާކުރުމަށްޓަކައި ާވ ހަކަ ވ ނެ
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ގައިާމިާބިލ ާއެކުާބިުލގެާތަފްސީލުތަްއާނެތުމ ާާމިާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫުލކުރެވޭާގޮުތގައިާިމއޮތްާުކޑަމުއްދަތުެގާެތރޭގައި

ާ ާފަދަ ާެއކަށީެގންވ  ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާކޮމިޓީހަމެދު ާއަުޅަގނޑަްށާާއަށްާއްލެްއާދިރ ސ ުކރައްވ  ާކަމަކަށް ާޯހދޭނެ ެވސް

ާވ ހަކަފުުޅާ ާމަޖިލިސްގައި ާމި ާިއއްޔެ ާބޭނުްނވޭ ާފުރުޞަުތގައި ާމި ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަުމން ާނުކުރެވޭ. ޤަބޫލެއް

ާފޮނަދޫ ާމެންބަރުާދައްކަވަމުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާޢަބްދުާދ އިރ ގެ ާގޮތަށްާهللاާޢަބްދުއްރަޙީމް ާދުވަުހެގ5ާާހުށަހެޅުއްވި މަސް

ާކުރިއަށް ާފ ްސކުރެްއވުަމށްފަހު ާބަޖެޓެއް ާާވަގުތީ ާގޮެތްއ5ާާއޮތް ާދިރ ސ ކުރައްވ  ާބަޖެޓް ާމި ާތެރޭގައި ާދުވަސް މަސް

ާމި ާސަބަބަކީ ާއ ދެ، ާހަމަޖެއްސެވުމަށް. ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓް ާހިމަނުއްވ ފައިާނިންމެވުމަށް ާޚަރަދުތައް ވަީނާާބަޖެޓުގަިއ

ާ ނޑުވަރަށް ާތަފްގަ ާމަޝްރޫޢުތަކަށް ާެއކި ާގޮތުަގއި ާވިދ ުޅވ  ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާިޢއްޒަތްެތރި ާބަޖެޓުގަިއާކޮށް. ސީލުކޮށް

ތަންތަންާނުވަތަާނަންނަންާހިމަނަންާޖެހިވަޑައިާުނގަތްާކަުމގަިއާިވޔަސްާަބއެްއާރަށްރަށުެގާނަންތައްާހިމަނުއްވ ަފިއާ

ާކުރުމަށްާޖުމްލަކޮށްާއަދަދުތަކެއްާޖައްަސވ ފައިާހުރިާޅުތައްާފުންކުރުމަށ އިާަމރ މ ތުއެބަހުރި.ާމިސ ލަކަށްާރަށްރަށުގެާފަ

ާހަ ާނަންއިރުަގއި ާރަށްރަށުގެ ާބައެއް ާބަނދަރުހެދުމުގެ ާއެބަާމަ ާގެންނަވ ފައި ާއެހެންވީމ ާވެސް ެއ ިވާދުޅާވ ، އޮތް.

ާދިމަެއއްާެއްއެޗއް  ާއިްއޔެާވެސް ނޑު ާއަުޅގަ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތަށްާާނުޭވ. ާފ ހަަގކުރި ާވެސް

ާމަރ މ ތުާ:422 ާއަހަުރގައި ާވަނަ ާހަމަޖެހިފައި ާސުނ މީަގިއާކުރުމަށްޓަކައި ާއެއީ ާމ ވަށ ކީ. ާހައްދުންމަތީ ާރަށެއް އޮތް

ާލިބުނުާގެއްލުމުގެާސަބަބުންާައތޮޅުގެާއަދިާއެހެންާއަޮތޅުގެާފަތުރުވެރިންނ އިާދަތުރުވެރިންާއަދިާމަސްވެރިންާވަަރށްާ

ާރަށަކަށްާގިނަ ާބަނދަރުކުރ  ާއުޅޭާއިން ާކައިރިކޮްށ ާބަޔަކު ާއޮތީ ާބަނދަރު ާއެ ާމިއަދު ާާވަރަށްވ ތީވެ ވަރަށްާވުރެ

ނޑުާެވްއޓިގެންާއެކީާބަޔަކ ާލަތެއްަގއި.ާއެަތއްހ ނުރައްކ ތެރިާ ގޮސްާަބޔަކަށްާނުަރއްކ ތެރިކަމެއްާމެދުވެިރވ ނީާާތޮިށގަ

ވ އިރުާމިދިޔަާއަހަުރާާަގއިާކުރުމަްށޓަކައިާހަމަޖެހިފައިާއޮތްާކަމަަކށް:422ާއީެވސްާނޭނގެ.ާމިާކަމެއްާކޮންާއިރަކު

ާނު ާއެކަން ާނެިތގެން ާުއއްމީދުާ،ވީމ ބަޖެޓުގައި ނުޑ ާކަމަށް.ާއަުޅގަ ާހިމެނޭނެ ާބަޖެޓުގަިއ ާމިއަހަރުެގ ާހުރީ ޮކށްގެން

ނޑު، އެހެންވީމ  ާއޮތްގަ ާޖަހ ފަިއ ާއަދަދުތަކެއް ާޖުމްލަކޮށް ާއެްއގޮތަކަށްާކޮށް ާނެތްާާއިރު ާުއއްމީދެއް ވެސް

ާމަރ މ ތުއަޅު ާމިގޮތަށް ާބަޖެަގނޑުމެންނަށް ާހުރި ާކުރަން ާތެރެއިން ނޑުމެންނަށްޓްގެ ާާއަޅުގަ ލުވެގެންދ ނެާސިހ މިކަން

ާބަޖެޓު ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއެދެންާކަމަށް. ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ  ާސަރުކ ރުަގިއާާގެ ބޭނުންވޭ

ާ ާފުންުކރުމަށް ާފަެޅއް ާރަށެއްގެ ާކޮްނ ާމި ނޑުދަންނަވައިގެން ާފައިސ ަތކެއްޯތާގަ ާަޖއްަސވ ފައިހުރި ކޮށް

ނޑަށްާބަޖެޓުން.ާއޭރުސ ފުކޮށްދެއްވަ ފަދައިްނާފ ސްކުރުމަށްަޓކައިާވޯޓުދޭންާފަސޭހަވެގެންދ ނެ.ާއަދިާހަމަާއެާންާއަުޅގަ

ާޤ އިމު ާނިޒ މް ާހިމަނުއްވ ަފއިާކުރުަމށްޓަކައިނަރުދަމ  ާފައިސ  ާވަރަްށގިނަ ާއެާާވެްސ ާކޮންރަށެްއެގާވ އިުރގަިއ އީ

ާޤ އިމު ާަފއިސ އެއްނަރުދަމ  ނަޑއެޅިފަިއވ  ާފަދައިްނާކުރުމަށްޓަކަިއާކަ ާއިނޭގކަށެްއާނެތް.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ަކން

ާއެ ާެވސް ާއަތޮުޅގައި ާއެރައަޅުަގނޑުމެން ާރަށްރަށް. ާބޮޑު ާއ ބ ދީ ާއަދި ާބިންކުޑަ ާނިޒ މްާބަހުރި ާނަރުދަމ  ށްރަށުގެ

ާސ ފުޤ އިމު ާސަބަބުން ާމަޙުރޫމްވެފައިާނުކުރުމުގެ ާލިބުމުން ާއެބަިތބި.ާސުނ މީގަާފެން ާރަްއޔިތުން ާތިބި ާފެުނެގާވ  އި

ާހައްލުާފަށަލަ ާދަތިކަން ާއައި ާއެންމެްނާއަށް ާދިެވހިރައްޔިތުން ާބަޖެޓުގައި ާއެހެންވީމ ، ާއެބަހުރި. ާރަށްރަށް ނުކުރެވޭ
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އެީއާާޖައްަސވ ަފއިާއިންާއަދަދުތަކަކީާވ އިުރގައިާއެާބަޖެުޓގައިާކުރެވެމުންދ ނެާކަމަށްގޮތަށްާފަިއސ ާޚަރަދުާއްސ ވ ހި

ާކީްއކުރަން ާފައިސ ާކޮންރަށެއްަގއި ާތަފްސީލުތައްާާހަމަޖައްސ ފައިވ  ާމި ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާއެބަ ާއެނގެން ެއއްަކން

ނޑަށްާހޯއްދަވައިެދއްަވއިފި ކަަމީކާާވެސްާޯވޓުދެވޭނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާދެންާއަނެއްާނަމަާބަޖެޓްާފ ސްކުރަންާއަުޅގަ

ާއަތޮޅުތައް ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާކުރިމަތިލަނީ ާމި ާމިއަދު ާަކއުންސިލްތަްއާާއަޅުަގނޑުމެން ހިންގުަމށްޓަކައި

ާވަރަށް ާމަްސއޫލިއްޔަތު ާއ އި ާޒިންމ  ާކައުްނސިލްތަކުގެ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާކައުންސިލްތަަކކީ ބޮޑެތިާާއުފެއްދުމަށް

ާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާދ އިރ ެގ ާނިސްބަތްވ  ާކައުްނސިލަށް ާއެ ާކައުންސިލްތަަކކީ ާެއ ާވ އިރު ހުރިހ ާާކައުންސިލްތަަކކަށް

ދީގެންާކަންތަްއާކުރުަމށްޓަކައިާއޮތްއިުރަގއިާެއާބަޖެޓުާޤ ނޫނުގައިާއެަކއުންސިލަށްާބަެއްއ.ާާކަތެްއާކުރަންޖެހޭމަސައް

ާ ާއިންތިޒ މު ާލިޭބނެ ާަކއުންސިލްތަކަށް ާގޮތެއްަގއި ާމުސްތަޤިއްލު ާހަމަ ާބަޖެޓު ާތަނެްއާބަޖެޓުގެ ާހަމަޖެހިފައިވ  ތެރެިއން

ާނުފެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާެއކި ާމަސައްކަތްތަކަށްރަށްރައަޅުަގނަޑކަށް ާކުރަްނހުރި ާއެާށުަގއި ސ ާފައިާއ ބ ީދެގާނިސްބަތުން

ާބަޖެޓު ާގޮތަކަށް ާކަމެއްއްުކރެބެހިގެންދ ނެ ާކުަރންޖެހޭނެ ާކޮންމެހެން ާބ ރުވެިރކުރުމަށްޓަކައި ާަރއްޔިތުން ކަމަށްާާވުމަކީ

ާބަނދެފަ ާއަތް ާަކއުންިސލްތަކުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނޫނީ ާދެކެން. ާރަށްރަުށެގާއަޅުަގނޑު ާަބއިތިއްަބއިގެން އި

ާއެ ާަދއުާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާބަލ އިުރގައި ާއަނެއްޮކޅުން ާނޯންނ ނެ. ާކަެމއް ާކުރެވޭނެ ާއ މީހުންނަށް ާލިބޭ މުދަީނާލަތަށް

ާއަންދ ޒ  ާއޮތްާ;ކުަރއްވ ަފއި ާމަިއަގނޑުާބިިލއަން ާޕްރައިވެަޓއިާއިުރގައި ާމިފެންނަނީ ގެާޒޭޝަނުާގޮެތއްަގއި

ާ ާތެރެއިންނ އި ާަޤއުމުއަދި ނޑުމެންގެ ާއ މިދެންނެިވާއަުޅގަ ާނެޭގާލޯނުތަކުން ާއިތުރުކުެރވެމުންެގާތެރެއިން ާދާ ާުމދަނީ

ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ  ާޓްެރޜަތަން. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފަދައިން ާބޮންޑުނެ ާބިލ އި ާައކީާާރީ ާފައިސ  ާލިބޭ ާިވއްަކިއގެން

ާ ނޑުމެންވެސް ާދަރަނިތަކެއްާލިބިގަންނަާޤައުމަށްާއަުޅގަ ާފޫބެއްދުމަށްޓަކަިއާާ،ންވީމ އެހެ. ާދަރަނިތައް މި

ާކުރިމަތިލައިފި ާޤައުމު ާއެއްފަހަރ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާާއަޅުަގނޑުމެން ާއެއީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެއްިޖއްޔ  ކަމަށް

ުޅާއެކުާއަުޅަގނޑުާވ ހަަކކޮާއ ދެ،ާމިކަހަލަާވަރަްށާގިނަާމައްސަލަތަކެއްާހުރުމ .ާއްލުކުރެވޭާވަރުގެާކަމަކަށްާނުވ ނެހަ

ާލިިބފައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ާހަމަވ ީތވެާނިންމ ލ ނީ ާަވގުތުޮކޅު ާވ  ާބަ. ާބަަލއިމި ާގޮެތއްަގއި ާތަފްޞީލީ ލުމަށްޓަކަިއާޖެޓަށް

ާ ާގޮތުން ާވަގުތީ ާވ ނެީތވެ ާދުވަސްތަެކއް ާފ ސްކޮށ5ާްގިނަ ާބަޖެޓެއް ާމަސްދުވަހުެގ ާއޮތް ާކުިރއަށް 5ާދެއްވުމަށްފަހުގައި

ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓް ާމަސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަށް ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށް ާބަޖެޓް ާމި ާތެރޭަގއި އަްށާާމަސްދުވަހުގެ

ާނެތް ާތަފްޞީލުތައް ާމިދެންނެވި ނަޑށް ާއ ދެ،ާއަޅުގަ ާވޯޓުދޭންާާދަންނަވަމުން ާބަޖެޓަށް ާމި ނުޑ ާއަޅުގަ ާވ ނަމަ ކަމަށް

ާ.އ ދެ،ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާ.ެވސްާދަންނަވަމުންާވަރަށްާއުނދަޫގވ ނެާވ ހަކަ

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާރިޟ ާލީޢަާާމެންބަރުާދ އިރ ގެާމިލަންދޫ

ދޭތެރޭަގިއާާގޮތ ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ފައިވ ާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާބަޖެޓ4233ާް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް

ނުޑާ.ާފ ހަގަކޮށްލ ފައިާެއކަންތައްތައްާދަންަނވ ލެޭވތޯާބަލ ނަންވެސްާުއފެދޭާދެތިންކަމެއްާާއަޅުަގނުޑގެާހިތުަގއި އަޅުގަ
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ވަރަށްާގިަނާ.ާވަރަށްާގިނަާިޢއްޒަތްތެރިާމެްނބަރުންާދެއްކިާވ ހަކަަތއްާވަަރށްާކަނުލ ާއަުޑއަހައިފިންާވަަރށްާކައިރިން

ާނެތްކަ ާކުެރވެން ާަރށްތަކަށް ާއެިކއެކި ާކަންތައްަތއް ާއެިކެއކި ާދ އިރ ގެ ާބަޖެޓުަގިއާޝަކުވ ަތއް ާމި ާނުވަތަ ްނ

ާފ ހަގަކޮށްފި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާނެތްކަން ާޖަހ ފައި ާތަފްޞީލުކޮށް ާހީވަީނާ. ނޑަްށ އަުޅގަ

ަވއި،ާއިުތުރާކަށްާހަމައެކަނިާތިމ ގެާރަށްާނުވަތަާދ އިރ ާފިޔަހެންާމިހ ރުާކޮންމެވެސްާވަރަާޖެހޭއަޅުަގނޑުމެންާއެބަ

ާ.ާދޭތެރޭގައިާވިސްނ ަލންާތަާމުޅިާޤައުމ ތަންތަނ ާދޭތެރޭގައިާނުވަ

ާ

 ާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން

ާމަޑުޮކށްލެއްވު ާމެންބަރު ާ)މަށްޢިއްޒަތްތެރި ާަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު. ާމެންބަރުާ( ާޢިއްޒަތްތެރި ާގެންެދވި ވ ހަކަދައްަކވަމުން

ާ.ލީާރިޟ މެންބަރުާޢަދ އިރ ގެާޢިއްޒަްތތެރިާމިލަންދޫާ.ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާދަންނަވަން

ާ

ާ:ވ ހަކަދެއްެކވުންާލީާރިޟ މިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަާ

ވެސްާޤަބޫލުފުުޅކުރަްއވ ނެާފަދައިންާއަުޅަގނޑަްށާާއ ދެ،ާމިާިޢއްޒަތްތެރިާމަޖިލީުހގެާހުރިހ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުން

ދަނީާނުވަތަާސަރުކ ރަށްާލިބޭާމުދައުލަތަށްާލިބޭާއ ޙަޤީޤަތަކީާާވެސްާފެންނަންާއޮތްާއެންމެާބޮޑުާޔަޤީންާމިާބަޖެޓުން

ާއ  ާަބއި ާބޮޑު ާރިަކރަންޓުާށްއ2ާަ:%މުދަނީގެ ާއެްއޗެްއ ާބޮޑު ާހޭަދވަގެންާވުެރ ާގޮތުަގއި ާދ ކަންާޚަރަދުގެ ކެޕިޓަްލާ.

ާއިންވެސްޓްމަންޓުާ ާއެންމެ ާއޮންނަނީ ާމި ާުކރުމަށް ާޚަރަދުަތއް ާކެޕިޓަލް ާނުވަތަ ާގޮތުަގއި ާާމ ނަާ.42%ގެ ާ;ައކީ

ބިލިއަންާރުފިޔ ޭއާމިާއޮންނަނީާތަރައްޤީގ4ާާެިބލިއަންާރުފިޔ ާލިބޭާބަޖެޓަކުންާއެންމ35ާާެލިއަންާރުފިޔ ާނުވަތަާބި

ާހިންަގން ާމަޝްރޫޢުތައް ާއެިކއެކި ާމި. ާނުހެދިގެން ާބަނދަރުތައް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާކީްއެވގެންތޯ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާއުޅެނީ ާއަޅު. ާހޮސްޕިޓަކީްއެވގެންތޯ ާބިނ ަގނޑުމެންގެ ާމިލްތައް ާއުޅެނީާނުކުރެިވގެން ާސްކޫލްަތއްާ. ކީއްެވގެންތޯއޭ

ާމި ާއުޅެނީާނޭޅިގެން ާޖަވ ެބއް. ާފަސޭހަ ާވަރަށް ާއ ދެ، ާނެތިގެން. ާފައިސ  ާނުލިބިގެން. ާަފއިސ  ނޑަްށާ. އަުޅގަ

މިސ ލަަކްށާ.ާވޭކަމަށްާޤަބޫލުކުރެާއަށްާކުޑަކުރަންާޖެހިފައިވ ާޤަބޫލުކުރެވޭާގޮުތަގއިާދައުލަުތންާކުރ ާޚަރަދުާއިންތިހ 

ާބޮޑުާާދަންނަވ  ާއެންމެ ާފ ހަގަކުާެއއްާނަމަ ާގޮުތަގއި ާމިކަެމއްެގ ާބޮޑުެވގެން ާޚަަރދު ާދައުލަުތގެ އުޅެީނާާރެވެީނ

ރ އްޖޭަގއިާމީހުންާއުޅޭާގިނަާރަށްތަކެއްާއެަތއްާކަންކޮޅުތަެކްއގައިާކުިދކުދިާރަށްތަކެްއގައިާއ ބ ދީާގިނަާރަށްތަކެއްަގިއާ

ވެްސާެއްއާާގޮަތކީާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާނުވަތަާހުރިހ ާރަށްތަކަކަށްާވ ާިމގޮަތށްާއޮތުމުންާމި.ާފ ހަަގކުރެވޭތީއުޅޭކަންާ

ާއެބަޖެހޭ ާކުރަން ާޚަރަދު ާފައިސ ތައް ާއުސޫލަުކން ާއެއް ނޑަކުން ާމިންގަ ާިޞއްޙީާބަނދަ. ާހޮސްޕިޓަލުތަކ އި ާރުތަކ އި

ާސްޓޭާ ާޕޮލިސް ާކޯޓުތަކ އި ާއޮފީސްތަކ ިއ ާުޒވ މަރުކަޒުތަކ އި ާކުިޅވަރުޝަންތަކ އި ާމަރުކަޒުތަކ އި ކުޅޭެނާނުންގެ

ނޑުތަކ އިާއަދިާްސކޫލްތަކ ިއާއިމ ރ ތްތައްާމި މީހުްނ322ާާ.ާވެސްާާެވސްާބޭނުންާހުރިހ ާރަށްތަކެއްަގއިާހަތްތަހ ާއީދަ

ާރަށެްއގައި ާމިާދިރިއުޅޭ ާއެބަޖެހޭާެވސް ާހުންނަން ާކަންތައްތަކެއް ާހުރިހ  ާހިސ ބެއްާ. ާކުޑަުކޑަ ނޑު ާއަޅުގަ
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ާދަންނަވ ލ ނަން ާާމީހުންނަށ72ާް. 72ާާވުރެ، ާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާއެބައޮތް ާރަށް ާިގނަ ާދަށުެގ722ާާރަށަށްވުރެ އިން

ާދިރިއުޅޭ ާއ ބ ދީ .ާ ާރިކަރެންޓ72ާުމި ާޚަރަރަަށށް ާޚަރަދުގެ ާދައުލަތުން ާގޮުތގަިއ ނަޑކަްށާުދގެ ާގ ްތގަ ާއެބަޖެހޭ ކުރަން

ާރުފިޔ 3.5ާ ާޚަިރކަަރންޓު.ާބިލިއަން ާގޮގެ ނުޑާހިތަށް.ާތުަގއިރަދުގެ ާޢިއްޒަތްތެިރާާއަުޅގަ ާމި ާވެއްެޖއޭ ާމިހ ރު އަރަނީ

ާތަރައްޤީާމަޖިލީހުން ާޤައުމު ާނުވަތަާސަުރކ ރުންާވެސް ާތަަރއްޤީކުރ ެނާމ ސްޓަރާކުރ ނެ ާޤައުމު ާދުރުާާވެސް ޕެލޭނެއް

ާމުސްތަޤު ާމީހުން ާނުވަތަ ާރަށްތަކަށް ާބޮޑެތި ާމީހުން، ާރަށްތަކުން ާމި ާއެކުލަވ ލަިއެގން ާރަށްތަކެްއާބަލަށް ދިރިއުޅޭނެ

ާކޮންމެާއަތޮެޅއްަގއިާވެސްާދެރަށްާުނވަތަާިތންާރަށް ނަޑއަަޅއިގެން ާ.ާކަ ރަަށށްާމީހުންާދިރިއުޅެވޭޭނ72ާާގިަނވެގެން

ާބައްޓަންކުަރން ާރ އްޖެ ާވެއްޖެާގޮތަކަށް ާވ ން. ާއެބަޖެޭހ ާބަޔަކު ާކޮންމެވެސް ާކުރ ނެ ާމިކަން އެހެންނޫނިއްޔަކ ާ.

ާޚަ ާމި ާދުވަހަކުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާނުފެންނ ނެާަރދު ާފޫބެއްދޭަތނެއް ާވެސް ާރުފިޔ 3.5ާ. ރަށަްށ72ާާާމިާބިލިައން

ާ ާގޮތުަގިއާރިކަރެންޓު ާހިތަށްފައިސ ގެ ނޑު ާާޚަރަދުވ އިުރގަިއާއަުޅގަ ާމި ާގެްނގޮްސ72ާާއަރަނީ ާއ ބ ދީ ާތިބި ރަށުަގއި

ާފައިސ  ާކިހ  ާބަދަލުކޮށްލަން ާނުވަތަ ާލ ން ާރަށްރަށަށް ާޚަރަާބޮޑެތި ާއެބަ ާުދވޭބ އޭއެއް ާއަންދ ޒ . ކޮށްިލާއަޅުަގނޑު

ނޑަކަްށާާޭއގެާމ ނަ.ާހ ހަށްުވރެާމަދުާއ ބ ދީތަކެއ42ާްދަނީާާރަށުަގއިާދިިރއުޅެމުންާމ72ާިއިރުަގއިާމިާ އަކީާގ ްތގަ

ާެއއ5222ާީ ާެގއޭ ާބަލައ5ާި. ާރޭޓުން ާރުފިޔ ގެ ާތިންާލިަލއްަކ ާުނވަތަ ާވިޔަސް ާނުވަަތާާކަމަށް ާފަންސ ސް ލައްކަ

ާބަލައިާހަތަރު ާޭރޓުން ާރުފިޔ ގެ ާާލިލައްކަ ާިވޔަސް ާކުރ 3ާާކަމަށް ާއެތަންތަނަށް ާަދއުަލތުން ާތެޭރގައި އަހަރުދުވަހުގެ

ށަށްާބަދަލުކުރަންާދެއްވ ފައިާއެހެންާރަށްރަބޭފުޅުންނަށްާފުރިހަމަާބަދަލުާކުރަންާނުވަތަާއެދ އިާބަދަލުރިކަރެންޓްާޚަރަ

ާޚަރަދ  ާއެއްވަެރއްާކުރ  ާހަމަ ާނޫންާއީމިާ،އެހެންވީމ . ާކަމެއް ާދަށުްނާ.ާނުކުރެޭވވަުރގެ ާމ ސްޓަރޕްލޭނެއްގެ ރަނގަޅު

ާހަމަޖެހިއްޖެ ާގޮތަކަްށ ާކުރެވޭ ާކުރެވޭނެާމިކަން ާއެކަްނ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއ ދެ. ާއިތުރު ާަސރުކ ރަށް ާިމއޮތީ މުދަނީާން

ނޑުާކުރުމުެގާޖަލްސ ބަޖެޓްާޢ އްމު.ާހޯދ ނެާގޮތްތަކެްއާވަރަށްާމުިހއްމުވެފަ ޢިއްޒަތްތެިރާ.ާސްާދިޔައިންވެާާއަށްާއަުޅގަ

ާހުށަހަޅުއްވައިާފިނޭންސް ާބަޖެޓް ާއ ާެދއްވަމުންމިނިސްޓަރު ާއިތުރު ާދައުލަތަށް ާބޭނުންވެއޭވިދ ޅުވި ާމުަދނީ އިތުުރާ.

ާހޯދަންޖެހޭއ  ާގޮތްަތއް ާލިބޭނެ ާމުދަނީ ާމިާ. ާބޮުޑވެގެންނޭ ާޚަރަދުތައް ާދަރަޖައަށް ާދަނީާއިންތިހ  ާކުަޑކުރެޭވެނާ. ޚަރަދު

ާހޯދަ ާއެބަޖެހެއޭގޮތްތައް ާޤަބޫލު.ާން ނޑަށް ާހއައޅުގަ ާވެއްިޖއްޔ  ާގޮުތަގއި ާއައްޑު.ކުރެވޭ ާފެށިގެން އަޮތުޅާާތުރ ކުނުން

ާއަިދވެދޭތެރޭގަާހިތަދޫއ  ާރަށެއް ާަސތޭކަ ާއެތައް ާވައި ާކުޑަުކޑަ ާވަރަށް ާއ ސް ާކުޑަުކޑަ ާެއއްާުރވ އަކަށް،ާވަރަށް ާމުދަނީ

ާލިބޭ ާފަާދައުލަތަށް ާގޮތަށް ާހ ތަކ އި ާއެބަހުރިާގިރިތަކ ޅުރަށްތަކ އި ާއެބަޖެހޭާނިމުމެާމި.ާެއްއޗެހިތައް އްާކަންތަްއތަކަށް

ކޮށްގެންނޫނީާިމާ.ާކުރަންާއެބަޖެހޭރުފިޔ ާލިބޭނެާގޮތްތައްާަބއްޓަންމުދަނީާނުވަތަާގިނަާދައުލަތަށްާގިނަާއާ .ާގެންނަން

ާނެތް ާގޮތެއް ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާބޭފުޅަކު. ާމެންބަރަކުާކޮންމެ ާކޮންމެ ާުނަވތަ ާދ އިރ ގަިއާާއެާވެސްާވެސް ބޭފުޅެްއގެ

ނުޑާދަންނަވަންާއޮތްހ ވެްސާާނުވަތަާއެ ބޭފުޅެްއގެާރަށުަގއިާހުރިާކަންތައްތައްާނުެވގެންާވ ހަކަދައްަކވ އިުރގައިާއަުޅގަ

ާބަޖެޓުންާވ ހަކަ ާމި ާރަްއޔިތެއްާާއަކީ ާދިވެހި ާނަމަވެްސާކޮންމެ ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ނުޑޮކށް ާގަ ާއަދި ާޖުމްލަކޮށް ާެވސް

ާމިއަކުން ާނުހުންނ ނެވެސް ާރައްޔިތަކު ާނުކުރ  ާފައިދ  ާމީގެން ާހަމަހަމަކަމ .ާނެއް ާބޭފުޅުންނަށް ާހުރިހ  ާމިާާހަމަ އެކު
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ާފައިދ ކުރ ނެާބަޖެޓުން ާވެސް ާސަރުކ ރުން. ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާވީހ ާވެާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުންވ ނެކަން ސް

ާސަރުކ ރުންމިންވަރަ ާާކަށް ާހުރިހ ާެވސް ާކޮށްދޭން ާވެސްކަމެާާހަމަ ާދެންނެާއް ާހޮސްޕިޓަލްތަކ ާކުރިން ާސްކޫލްތަކ އި ވި

ާއަަޅއި އަްށ432ާާވ އިރުާާއަްށާވުެރާގިަނާބަނދަރުާރ އްޖޭަގއިާހަދަންޖެހިފައ432ާި.ާެދއްވަންހުރިހ ާތަންތަނެއްގައި

ާހަދަންޖެހިފައި ާރ އްޭޖގައި ާބަނދަރު ާގިނަ ާދިގުމިންާާވުރެ ާބަނދަރުތަކުގެ ާމި ާދިގުމިން ާބަނދަރުގެ ާމި ާވ އިރު

ާ ާދިގުވ62ާޭއެްއކޮށްލީމަ ާމީޓަރަށްވުރެ ާދިގު ާހ ސް ާބުނ . ާޖުމްލަކޮށް ާާެއއީ ާވަންޏ  9ާާކަމަށް ާނުވަތަ ާ:ބިލިއަން

ާރުފިޔ  ާަބނދަރުތަާ.ބިލިއަން ާކަމަށްމިހ ރު ާބަލައިފި ާރޭޓަށް ާހަދަމުންދ  ާއެބެޖެހޭާާވ ނަމަ.ާއް ާރޭޓަށް ާއެ ހަމަ

ާއަޅަން ާހޮސްޕިޓަލް .422ާާ ާެއއްކޮށްލީމަ ާބޮޑުހޮސްޕިޓަލް ާކޮލެޖަށްވުރެ ާެމޑިކަލް ާއިންިޑޔ ގެ ާގިަނާ. ެއއަްށވުރެ

ނޑުމެންގެާއ ބ ދީގައިާމި.ާތިބިާއެއަްށވުރެާގިނަާޚިދުމަތްާދެވެންާެއބަ.ާމުވަްއޒަފުންާއެބަާތިބި .ާލައްކ5ާާަތިބީާާއަޅުގަ

ާދައުލަތުާ،އެހެންވީމ  ާެވއްޖިއްޔ  ާގޮުތަގއި ާޤަޫބލުކުރެވޭ ާދައުލަތުައޅުަގނޑަށް ާނުވަތަ ާޚަރަދު ާއ ގެ ާއެާގެ ްއާމުދަނީ

ާނެތް ާގޮެތއް ާެއްއެވސް ާއެހެން ާކުަޑކުރެވޭނެ ާޚަރަުދ ާުނވަތަ ާމިންވަރެއްަގއި ާކުދިާ. ާދިރިއުޅޭ ާމީހުން ިދވެހިރ އްޭޖގެ

ާނޫނީ ާބަދަލުކޮށްގެން ާރަށްތަކުން ާމ ސްޓަރމިކަމަ. ާޤައުމީ ާވަނީ ާބޭނުން ާޤައުމުާާލޭނެއްޕްާށް ާވަންޏ  ކަމަށް

ާޕްލޭެނއް ާއިތުރު ާމިކަންކަާތަރައްޤީކުރ ނެ ާވަންޏ  ާކުރަންވީާމަށް ާެވސް ާނެތް. ާސަބަބެއް ާެއއްވެސް .ާނުކުރަްނވީ

ާބޭފުޅުންާާރިކަުމގައިާތިިބާފަރ ތްތަކުންާއެބައެއްފަހަރުާވެިރކަމަށްާއަންަނންާބޭނުންވެފައިާތިބިާފަރ ތްަތކުންާނުވަތަާވެ

ކުދިާާނުޖެހިދ ނެތީބޭފުޅުންާހިތްހަމަާއެާާެވގެންާދެކޮޅަށްާކަމެްއާނުކުރަންާބޭފުޅުންނ ާނުވަަތާއެ.ާނުރުހިދ ނެާއެއްެޗއް

ާބޭފުޅުންރަށްތަކު ާިތބި ާރަށްތަކުގައި ާކުދި ާހިތްހަމަނުޖެހިދ ނެތީ ާތިބި ާހީވަނީާާގައި ނޑަށް ާއަޅުގަ ހިތްހަމަނުޖެހިދ ނެތީ

ާއުނދަޫގވެގެންހެން ާތަންޮކޅެއް ާމިއުޅެނީ ާކުރަން ާމިކަން ާޤަ. ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮުތގަިއާެވއްޖިއްާއެހެންނަމަވެސް ޔ ާބޫުލކުރ 

ާއަނިޔާ ާއެ ާދެވޭ ާއެއީާބޭފުޅުންނަށް ާއެއް ާރަށްރަާ. ާމަހުކުދިކުދި ާަޙއްޤުތަކުން ާއަސ ސީ ާއަބަދުާށުގައި ާރޫމްކުރެވިފައި

ާއަަބދު ާއިންތިޒ ރެްއަގއި، ާތިބުމަކީާާވެސް ާތިބެންޖެހޭ ާމިހެން ާވަންދެން ާޒަމ ނެއް ާއެތައް ާއިންތިޒ ރެްއަގއި ވެސް

ންާވެްސާމިއީާއެންމެ.ާެއަކންާއެބަޖެހޭާނިމުމަކަށްާގެންނަން.ާއެއްާނިޔ އަޅުަގނޑުާޤަބޫުލކުރ ާގޮުތަގިއާވެއްިޖއްޔ ާއަ

ާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަޤީޤަތް ާވ ހަކަދެއްިކޔަްސާާޤަބޫލުކުރ  ާބަހަކުން ާކޮންމެ ިވޔަސް

ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާަބޖެޓުން ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަްނނަވ ލަން ާހަމަ ާވެސް ނުޑެގާާއަޅުަގނޑު އަުޅގަ

ާާދ އިރ ަގއި ާހިމެނޭ ާކަންތ5ާަވެސް ާކޮންމެެވސް ާހިނގ ނެރަށުގައި ާްއތަކެއް ާމަރު. ާބަޖެޓުޙަބަޖެޓުގެ ާހަދަމުންާލ ގައި

އެާފުރުޞަުތަގިއާ.ާކަށްާމަޝްވަރ ކޮށްލަންާފުރުޞަތެްއާލިބުންވެްސާކޮންމެވެްސާވަރަާާޙަލ ގަިއާައޅުަގނޑަށްާދިޔަާމަރު

އެާރަށުަގއިާތިިބާ.ާދޭތޯމިސްކިތެްއާއަަޅއިާ.ާނެާފީވަކުަގއިާމިސްކިެތއްާޤ އިމުކުރެވޭތޯވެސްާއެދިފައިާއޮްނނ ާއަޅުަގނޑު

ެއްއާއޮތްާއިރުަގއިާމިހ ރުާއެާރަށުގައިާހުރިާމިސްކިތުަގިއާާގ ތްކުރ ވަުރގެާއ ބ ދީާހ ހަކ .ާއ ބ ދީާގިނަާއަްށވުރ22ާެ;

ާނުކުރެވ372ާޭ ާނަމ ދެއް ާމީހުންނަކަށް .ާ ާތަކުރ ުރކޮށް ާވ ަހކަ ާެދްއކިއްޖެމި ާވެސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަހަުރެގާ. މިދިޔަ

ާވ ހަކަދެްއކިާާބަޖެޓުގައި ާދެންނެވިންާއިރުަގއިާވެސް ާވ ހަކަ ާއެ ާވެސް ާުނވެ. ާއަދިވެސް .34ާާ ވަަނ35ާާއަހަރު،
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ކުީރގެާސަރުކ ރުންާ.ާވަނަާއަހަރުާމީާފީވަކުންާބިމެއްާދޫކޮށްފައިާއޮންނަތ ާމިސްކިތެއްާއެޅުމަްށޓަކައ36ާި.ާއަހަރުމީ

ތަންާމިހ ރުާވ ެވގެންާޮގްސާ.ާއިރުއްގަހަށްާބަދަލުދީފަ.ާންާސ ފުކޮށްފަިއާއެާތަންާކޮށ ފައިާއެާތަނަށްާބަދަލުދީފައެތަ

ާ ާބޮޑު ާކޮިށވަރަށްވުެރާމިހ ރު ާކުރިން ާއޮތީޖެހިފަޚަރަދުކުރަންއަނެއްކ  ާއި ާކުރަްނާާީހަވނީާއަޅުަގނޑަށް. ާވެސް މިކަން

ާ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާއޮތީ. ާމި ާއެހެންވީމ ޖެހިފަހެން ާމިއީ. ާކަމެްއ ާއޮތް ާޤަބޫލުާ،ކުރަންޖެހިފައި ނުޑ ކުރ ާއަުޅގަ

ާ ާމަދަނީ ާަބޔަކު ާކޮންމެވެސް ާޕ ޓީތައްާޢިއްޔ ތައްޖަމުހިތްއޮތީ ާސިޔ ސީ ާވިޔަްސ، ާސިޔ ީސާާކަމަށް ާވިޔަްސ. ކަމަށް

ާ ާއެބައުޭޅ ާެވސް 5222ާާޕ ޓީތައް ާެވސް ާހަމަނުވ  35ާާމީހުން ނޑަކަށ34ާްޕ ޓީ. ާއަުޅގަ ާާޕ ޓީ. ކުރ ކަށް.ާނުފެނޭ

ގައިާވ ހަކަދަްއކ އިުރަގިއާްނމެާބޭފުޅަކުާވެސްާމިތ ާޯޕޑިައމުއިގެންާކޮކޮންމެވެސްާޒިންމ ާއެްއާއޮްނނަންޖެހޭނެ.ާޤައުމަ

ާދައުލަތަށްާާއެ ާަކންތައްތަކަށް، ާކޮށްދެންވ  ާސަރުކ ރުން ާއެްއޮކށް ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާަވރަށް ާއަށް ާދ އިރ  ، ބޭފުޅެްއގެ

ާފައިދ ހުރި ާދޭާރައްޔިތުންނަށް ާއެއްބ ރުލުން ާޮބޑަްށ ާވަރަށް ާކަމެއްަގއި ާފަހަތުގަިއާާޮކންމެ ާއެކަމު ާއެަބދައްކ . ކަމަށް

ާނުވަތަާ ާކޮށްދީފ ނެތީ ާކަމެއް ާދައުލަތުން ާވެއްިޖއްޔ  ާގޮުތަގއި ާޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާނޭނގޭ. ާޙަޤީޤަތެއް ހިނގ 

ާމި ާބިރުން ާވަރަށް ާކޮށްދީފ ެނތީ ާކަމެްއ ާޢިާސަރުކ ރުން ާމިތ  ާވެްސާއުޅެނީ. ާކަނބަލުން ާައންހެން ާަބއެްއ އްޒަތްތެރި

ނުޑާާއެބަ ާއަުޅގަ ާހެރިގެން. ާލޮަލށް ާއަމިއްލަ ާއިލޮށި ާފޭހި ާއަްށ ާއަިމއްލަ ާގޯސްތަްއ، ާހެދުން ާއަށް ާއަމިއްލަ އުޅޭ

ާ ާބޭފުޅެއް. ާވަކި ާނެތިން ާއެހެންވީމ ދަންނަވ ކަށް ިޑައމު ، އ ދެ، ާހަމަާޕޯ ާދައްކ އިރުަގއި ާވ ހަަކތައް ާބައެއް ަގއި

ާއިހުތިރ މ ރައްޔިތު ާހެޔޮެއދިގެން ާވަރަްށ ާމިާންނަށް ާވ ހަކަދަްއކ ފައި، ާމަންޒަެރްއާާެއއްކޮްށ ާރީތި ާވަރަށް ތ ނަގިއ

ާފޮޓޯ ާރީތި ާވަރަށް ާހިނގ ާާދައްކ ފައި ާއެތެރޭގައި ާކޮށްދީފ ނެތީ ާކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާބޭރުފުށުން ާދައްކ ފައި އެއް

ާނުފެންނ ނެ.ާމި ާރަްއޔިތުންނަށް ާާކަންތައްތައް ާއުޅެނީ ާއ4235ާިބިރުން. ާރިޔ ސީ ާއަހަުރގެ ާމިވަނަ ތިބަާާންތިޚ ބަށް

ާސަރުކ ރުްނާާތައްޔ ުރވަނީ ާމި ާޙަޤީޤަތަކީ ާޤަބޫލުކުެރވޭ ާއެހެންވީމ ، ާވެސް. ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާމިތިބީ ދޮންވެފައި

ާކޮށްދީފި ާކަންތައްތައް ާހުރި ާރ ވ ފައި ާޙަޤީޤަތަާވަންޏ ،ާކަމަށްާކުރަންހުރި ާހުވަފެން ާމިދެކޭ ާބޭފުޅުން ާނުވ ނެ.ާމި ކަށް

ާވަރަށް ާބ ރުއެބަާއެހެންވީމ ، ާއެާބޮޑަށް ާއެބަ ާެއއްވެސްާއަޅ  ނަޑެއޅިގެން ާކަ ާނުދޭން. ާިވޔަ ކަމެްއާާކަންތައްތައް

ާޙަޤީޤަތް.ާކޮންމެާވ ހަކަ ާިކޔަާާއެއްާހ ސިލުވިޔަާނުދޭން.ާމިއީ ާއެްއޗެއް ާކޮންމެ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާދެއްކިޔަސް ސް

ާއޮތީ ާދަންނަވަން ނޑު ާހަމ4233ާާަާއ ދެ،ާއަުޅގަ ާބަޖެޓަކީާވެސް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމި ާަދއުލަތުން ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާއެއްާކުރަހ ފައިާހުއްޓަސްާބައެއްާބޭފުޅުންާމިއަށްާވަރަށްާފ ޑުާރަނގަޅުާބަޖެޓެކޭ.ާބޭރުގައިާައދިާކޮންމެާކަހަލަާފޮޓޯ

ާއަ ާއެކަމަކު ާބަޖެޓެކޭ. ާރަނގަޅު ާޤަބޫލުކުރެވެނީ ާއަޅުަގނޑަްށ ާއެަބކިޔ . ާސަރުކ ރަްށާވެސް ާއެދެން ނޑު ުޅގަ

ނޑުާދެންނެވިާ ރަށްާއ ބ ދީ،ާމިާއ ބ ދީތައްާއެއްފަސްކުެރވޭނ82ާާެރަށްާނުވަތ72ާާައިލްތިމ ސްކުރަންާކުރިންާއަުޅގަ

ާޢަލައިކުމް.ާާކަމަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާައއްސަލ މްާގޮތަކަށްާފަރުމ ކުރެިވގެންާދ ނެ

ާ

 ރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި
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ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ ާފޮތުަގިއ4233ާާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާމިއޮްތާބަޖެޓު ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާއަހަރަށް ވަނަ

ާާމިއޮތް ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި.34.5ާގޮތުން ާިމއަހަރަށް ާމިއޮތީ ާބަޖެޓެްއ ާރުފިޔ ގެ އ ެދ،ާާބިލިއަން

ނުޑާހަމަާސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވޭާޢިއްޒަތްތެރިާފިނޭންްސާ ާއަުޅގަ ާވ ަހކަދައްކަންާފަށ އިރު ނޑު ާއަުޅގަ ކޮންމެއަކަސް

ާާމިނިސްޓަރާވަަޑއިގެްނާނެތްަކމުގައި ާފުަވއްމުލަކަށް ާހިމެނިފައ4232ާިވިަޔސް ާަބޖެޓުގައި ާމި ާއަހަުރގައި އޮްތާާވަނަ

ާޕްޮރގްރ މު ާތެރެއިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ާގެ ާއޮތް ާހިމެނިފައި ާއެނގިަފިއ33ާާން ނޑަްށ ާތެެރއިން،ާއަުޅގަ ާރުފިޔ ގެ މިލިއަން

ާާއޮތް ާގ ތްަގނޑަކަށް ާސަޕްލައި ާކަރަންޓު ާހޮސްޕިޓަލުގެ ާހުރި ާހެދިފައި ާއަލަްށ ާހަމައެކަނި ާރުފިޔ 7ާާގޮތުން ލަްއކަ

ާޚަރަދުކުރަްއވ ފަ ާެއއްެޗއް ާއެްއވެސް ާއެހެން ާާފިޔަވައި ާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާހެއްދެީވާާފައިސާ އެއް ާކިހިނެއްތޯ އަށް

ާއަލި ާހަމަ ާައޅުަގނޑު ާއޮތީ ާދެން ާއ ދެ، ާދ އިރުަގއި. ާނިމިގެން ާޞިމިއަހަރު ާޚ އްަޞކޮށް ާބޭނުންވޭ އްީޙާއަުޅވ ލަން

ާއ ދެ،ާޞިާދ އިރ  ާބަޖެއަށް. ާދ އިރ ގެ ާއްީޙ ާއަޅ 4232ާޓު ާއަހަރ އި ާ%ވަަނ ާގ ތްަގނޑަކަށް ަމއްޗަްށ55ާާބަލ އިރު

ާއަ ާހަމަ ާއެއީ ާއުފ ކުރ ދިޔަކަން ނުޑާވެސް ާެއއްާުޅގަ ާައޅުަގނުޑާކަންބޮޑުވ  ކަމަީކ،ާާކަެމއް.ާއެެހންނަމަވެސްާމީގައި

ާހަމައެކަނިާ ާހޮސްޕިޓަލު ާލިބިގަންަނ ާޚިދުމަތް ާލެވެލްަގއި ާޕްރިފަރަލް ާހޮސްޕިޓަލަކުން ާއެ ާއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާއައި.ޖީ.ެއމް.އެޗް.ާައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގައި ާމ ލޭގައި 34ާާމިހުންނަނީ ާޚިދުމަތްާއިބުރީގެ ާދެވޭ ާހޮސްޕިޓަލުން ާއެ މ ރ ތެއް

ާއިމ ރ ތްާ ާމިފުޅ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ާމިހ ރު ާފެށިފަހުން ާާކުރެވެން ާއ ދެ،5ާާވަނީ ާވޭުތވެޮގއްސަ. ާދުަވސް އަހަރެއްހ 

ާ ާއެ ާނިމިއިާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާމަސައްކަތް ާކޮންސްޓްރަކްޝަން ާއަހަރެއްާާ،މ ރ ތުގެ ާދެތިން ާހުންނަތ  އެހެން

ާ ާއެއިވެގެންދ އިރު ާވަރަށްާމ ރ ތަށް ާިމާާދަނީ ާައކަފޫޓެއް ާަލއްަކއެއްހ  ނޑަކަށް ާގ ތްގަ ާލިބެމުން. ާބަލިކަށިކަން ބޮޑަށް

ާ ާފަށ ނަމައިދެންނެވި ާލިބެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާޚިދުމަތް ާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުއަޅުގަާާ،މ ރ ތުގެ ާިމާނޑުމެންނަށް ން

ާ ާތަނުގެ ާމި ާގައިމުވެސް ާޚިދުމަތަށް ާއަޅުަގނުޑާދެމުންދ  ާނުވ ނެ. ާދިމަެލއް ާދަތިތަކެއް ާއެދިމ ވ  ާމި ގޮތުން

ާމި ާިމއަހަރު ާކުިރއެރުމެއް ާއެކަީށގެންވ  ާމިހ  ާބަޖެޓުަގއި ާާއުއްމީދުކުރަނީ ާމިދެންނެވި ާޚ އްޞަކޮށްާއިާއޮތީ ާނިމި މ ރ ތް

ާކޮށްލަންާބޭނުންވޭާވަރަށްާންާމިާލިބޭާިޚދުމަތުގެާފެންވަރުާފުޅ ކުރުމަށޭ.ާއ ދެ،ާހަމަާއަޅުަގނޑުާފ ަހގަާމް.ެއޗުއައި.ޖީ.އެ

ނޑުމެްނގެާތެރޭގައިާފުދޭވަރަކަްށާނަށްާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާކިޑުބޭފުޅުންާއިންާތިާގިނަ ނީާަބލިތަކުގެާމީހުންާއަޅުގަ

ގިނަާމިހ ރަކަށްާއައިސް.ާހަމައެކަނިާރ އްޖޭަގއިާއެާޚިދުމަްތާލިބެންާމިހުންނަާހޮސްޕިޓަލަކީާވެސްާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް.ާ

ާާމިދެންނެވި ާމީހުން ާބަލި ާއެނިގވަަޑިއަގންނަވ ނެ ާޚިދުމަތް. ާހެުދމުގެ ާދައުރުވާ 46ާޑައިލިސިސް ާމިހ ރު ާގަިޑއިރު

ާދެާ ާހަފުތ އަކު ާކޮންމެ ާމީހަކު ާބަލި ާކޮންމެ ާހަދަން ާޑައިލިސިސް ާހަދަންމިޖެހޭ ާގަވ ިއދުން ާމީހުން ާބަލި ާއެ ގޮތަށް

ނަޑކަށް.ާދ ންޖެހޭއިރުގަާ ގަިޑއިރުާނޫީނ6ާާޭބފުޅުންާާތަނުގައިާހޮސްޕިޓަުލގަިއާއެއިާއެާފަހަރުވަރުާދ ންޖެހޭާއެބަާގ ްތގަ

ާމިެދންނެވި ާިތއްބަވ  ާރަށްރަށުގައި ާއ ދެ، ާއެބަޖެހޭ. ާހޭދަކުރައްވަން ާވަންދެން ާގަިޑއިރު ާމީހުންާާހައެއްކަ ާބަލި ފަދަ

ާމި ާއަިއސް ާމިާވެސް ާތިއްަބވަން ާރަށެްއަގއި ާކައިީރ ާމ ލެ ާނޫނީ ާހުޅުމ ލެ ާނޫނީ ާތިބެްނ ާމ ލޭގައި ހެނީ.ާޖެާޖެހެނީ

ާމި ާދ ން ާލިބިގަންނަން ާޚިދުމަތް ާމި ާާތިއްބަވަންޖެހޭއިރު ާދެންނެވިހެން ާމި ާބަެއްއާާަގޑިއިރ46ާުޖެހެނީ ތެރޭަގއި.



 81 

ާޚިދުމަްތާ ާމި ާގޮތަކަށް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމ ، ާެއބަޖެހޭ. ާދ ން ާވެސް ާފަތިހު ާވެސް ާމެންދަމު ނޑު ާރޭގަ ފަހަރަށް

ާއޮތް ާާލިބިގަންނަން ާހަނދ ން ނޑު ާއަުޅގަ ާއިުރގަިއ ާހޮސްޕިޓަލުަގިއާާ:422އެަބހުރި ާހުޅުމ ލެ ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާމިދިޔަ ާފަހުން ާެވސް ާމެޝިނުތައް ާޑައިލިސިސް ާވެސް،ާމިދެންނެވީ ާމެޝިންތައް ާހުރި 4232ާއިންސްޓޯލުކުެރވިފައި

ސްާެއާށްާބަދަލުކުަރއްވ ަފއި.ާކޮންމެައކަަގއިާެއވަީނާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަވަނަާއަހަރުާ;422ވަނަާއަހަރުާކުީރކޮޅު،ާއ ދެ،ާ

ާމިހ ރުާވެސްާމިާ:ޚިދުމަތްާދެވޭާ ާދެމުންދ އިރުާވެސް ާޚިދުމަތް ާބަލިމީހުންނަށްާާމެޝިނުާހުރެގެން ާބައެއް އޮންނަނީ

ާ ާކޮންެމއަކަސް ާއ ދެ، ާނުެދވިފައި. ާފޯރުކޮށް ާވެސް ާޚިދުމަތް ާއެ ާވަރަށް ާއަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗުބޭނުންވ  ާެއީއާހ ގެ ލަތު

ާކަ ާއެނގޭ ާވެސް ާއެންމެންނަށް ާޚިދުމަތުގެާއަޅުަގނޑުމެން ާމި ާދަްނނަވ ލިހެން ާވެސް ާކުރިން ާހިތުން ެމއް.ާައޅުަގނޑު

ާކުރިއެ ާއެކަީށގެންވ  ާމިއޮތް ާބަޖެޓުަގއި ާއަޅުަގނޑުމެން ާރަނގަޅުކުރުމަށްަޓކަިއ ާޞިފެންވަރު ާދ އިރ އަްށާރުެމއް އްޙީ

ާމި ާދެއްވ ފައި ާއަުޅގަާމިފަހަރު ާމިސ ލަކަށް ާބަލ އިރު ާޚިދުމަތްތަަކށް ާއ ދަިއގެ ާއ ދެ، ާދިަޔާއޮތީ. ާއެނގިގެްނ ނޑަްށ

ބޭފުޅުންނަށްާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެާބަލިާމީހުންތަކެއްާއޮަޕރޭޝަންކުރަންާތިއޭޓަރަްށާާވެްސ،ާތިާާމިދިޔަާމަހުާއެކަނި

ާބޭ ާހޮސްޕިޓަލުގައި ާނެރެންޖެހުނީ ާމީހުން ާބަލި ާހުރިހ  ާތިބި ާއޮޕަޭރޝަންކުރަން ާުދވަހު ާއެ ންކުރަންޖެޭހާނުވައްދ ފަިއ

ާއެންޑު ާއިންޖެާއެނެސްތީޝިއ  ާަކހަލަ ާބައެއް ާދޭ ާޕެއިނަށް ާސްކޯލިންމަަސލްސް ާކަހަލަ ާކެޓަމިން ކަހަލަާާކްޝަން

ާހަ ާއ ެދ، ާެނތިގެން. ާތިއޭޓަުރަގއި ާޓެސްޓުއިންޖެކްޝަން ާޔޫރިން ާއިުތރުން ާޭއގެ ާފުޅިަތއްމަ ާސްޓްރެއިލް ާކުރަންޖެޭހ

ާޓެސްޓު ާޔޫރިން ާއަޅުާނެތިގެން ާަކންތައްތަކެއް ާއެތައް ާމިކަހަލަ ާމަހަކު،ާުނުކރެވިފައި. ާކޮންމެ ާމިދަނީ ނޑުމެންނަށް ގަ

ައުޅަގނުޑ ެއެދްނ ިމީއ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ، ކުާމިހ ރުާދިމ ވަމުން.ާއެހެންވީމ ކޮންމެާހަފްތ އަކު،ާކޮންމެާދުަވހަ

އަހަރުާމިާލިބޭާބަޖެޓުގެާތެރެއިންާމިދެންނެވިާފަދަާކަންތައްތަކަށްާމައްސަލަާއެއްާނައިސްާދ އިމީކޮްށާާމިާ،ިމަފަހރު 

ނޑުމެންނަށްާހިނގަމުކުރީ ރަނގަޅުާފެންވަރަކަށްާދ ންާއަޅުަގނުޑާާންާއައިާގޮތަށްާނޫނީާއެއަށްވުރެަގއިާވެސްާއަުޅގަ

ާ ާއެްއވެސް ާނުވޭ ާބޭނުމެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވިދ ުޅިވާހ ބޭނުންވަނީ. ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްެތރި ާވެސް ާދެންމެ ލެްއގައި

ާފެންވަރު ާޚިދުމަތެއްގެ ާދެޭވ ާަރއްޔިތުންނަށް ާރަނގަުޅކުރަްނާާގޮތަކަށް ާފެންވަރު ާޚިދުމަތުގެ ާެދވޭ ާއެ ާދ ކަށް. ދަށަށް

ނޑުމެންާއިދިކޮުޅާޕ ޓީަގިއާތިބޭާމެންބަރުންގެާހައިސިްއަޔތުންާވިސްނ ަވޑަިއގަތީމަާ އަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންވަނީ.ާައޅުގަ

ާބޭނުން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާރައްޔިުތންނަށްާވެސް ާފޯރުކޮށްދޭންކަން ާޚިދުމަތް ާރަނގަޅު ާލިބިގަންނަންކަންާވ ނީ .

ާއެހެންވީމާ ާބޭނުން ައުޅަގނުޑ ަވަރްށ ަކްނޮބުޑވޭ ަބެއްއ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރްނ ެއޮގަތްށ ެއަކަހަލ ، ވ ނީ.

ާާވަހަކުފުޅ ިވާދުޅާވތީ  ާނަންގަވަނ4232ާާް.ާއ ދެ،ާމ ރޗް ާތަންތަނުން ާދޭ ާފަރުވ  ާިޞއްޙީ ާފެިށގެްނާދައުލަތަށް އިން

ވަނީާިޚދުމަތުގެާައގުާނަންަގވަްނާާއަދިާްސކޭން،ާއީ.ސީ.ޖީާަފދަާޚިދުމަތްތަކުންާމިާފެއްޓެވިާލެބޯޓްީރާއ އިާއެކްްސރޭ

ާައގުތަްއާ ާޚިދުމަތުގެ ާމިެދންނެވި ާވެސް. ާމަރުކަޒުތަކަކުން ާހުރިހ  ާފަރުވ ދޭ ާޞިއްޙީ ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ފައްޓަވ ފަިއ.

އިާހުރިާބޮޑެތިާހޮސްޕިޓަލުތަކަށްާމަހެއްެގާދަނީ.ާރ އްޖެާތެރޭގަާމިގޮތަށްާނަންގަވަންާފެއްެޓވީމަާކިހިނެއްތޯާވެގެންާމި

ާ 72ާާމައްޗަށް ާނޫނީ ާއެނޭގ82ާާހ ސް ާއަޅުަގނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަވަދޭ. ާއ މްދަނީ ާރުފިޔ ގެ ާހ ސް ވަރަކަށް
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ާއްގެާމައްޗަށްާދެާމިލިއަނަށްވުރެމިދެންނެވިާފަދަާހޮސްޕިޓަލުތަކުގެާއެވްރެޖުާޚަރަދުާއެބަާހިނގ ާގ ތްަގނަޑކަށްާމަހެ

ާމައްޗަ ނޑަކަށް ާގ ްތގަ ާއ މްދަނީގެާނިސްބަތުންާއެއީ ާޚަރަދަށްާބަލ އިރު ާކުރެވޭ ާތަނުން ާވަންނަ 4.7ާށް.ާއ ދެ،ާތަނަށް

ާމިާވަނީާކިހިެނއްތޯ.ާިމވ 5ާާނޫނީާ% ާވަންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާީމގަިއާމިާޙަޤީޤަތުަގއި ާއ މްދަނީާއެްއާއެ ވަުރގެ

ާޑޮކް ާދ އިމީކޮށް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާކުީރގައި ާބަލިމީހުންގެާގޮތަކީ ާދ  ާމި ާހޯދަން ާފަރުވ  ާބަލިބަްއޔަށް ާެއކިއެކި ޓަރަށް

ާ ާކުީރަގއި ާއެބަހުރި ާހޮސްޕިޓަުލތަކުަގއި ާބަެއއް ާއެބަ. ާދޭ ާދަށަށް ާނިސްބަތުން ާެއވްރެޖުކޮށ342ާާްއަދަދު މީހުން

ާ ާއަދަދު ާއެ ާމިހ ރު ާހޮސްޕިޓަލުތަުކގެ ާދ  87ާދުވ ލަކަށް ާމިދ97ާެ، ާއައިސްަފއި. ާދަށަްށ ާތިރިއަށް، ންނެީވާއަށް

ާފެއްެޓވި ާނަންގަވަން ާމިގޮތަށް ާއަގު ާމިއީީކާާޚިދުމަތުގެ ާމިދެންނެވީ. ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާބަދަލުގެ ާއައި ފަހުން

ާތިބޭފުޅުންނަށްާ ާނޫން. ާކަމެއް ާދިމ ވ  ާމަދުވެގެން ާބަިލތައް ާިމއުޅޭ ާތެރޭގައި ާައޅުަގނުޑމެންގެ ާވެސް އެްއގޮތަކަށް

މަާވަރަށްާބޮޑަށްާޞިއްޙީާދ އިރ ާއިންާމިކަމ ާބެހޭާރިސަރޗްާހައްދަވ ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެާއަުޅަގނޑުާއެދެންާހަ

ާ ެގާކުރީާކޮޅުންާފެިށގެންާމިދެންނެވިާރިސަރޗްާހައްދަަވިއ4232ާމިހ ރުާމިދެންނެވީާމިއަހަރުާކުރީާކޮޅުންާފެށިގެން

ާމީ ާނޫްނ. ާއެއް ާމިއަދަކު ާފެންނ ނީކީ ާނަތީޖ  ާމީގެ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާބައްލަވަން. ާއަހަރުާރަނގަޅަށް ާދެތިން ގެ

ާ 6ާނޫނިއްޔ  ާފެނިގެނ7ާް، ާބޮޑަށް ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާފަހުން ާގޮަތީކާާއަހަރެްއ ާިމވ  ާޙަޤީޤަތުގައި ދ ނީ.

ާއެމީހުްނާ ާމަދުވެފައި ާފަިއސ  ާމިހުންނަ ާއަުތގައި ާރަްއޔިތުްނގެ ާޢ އްމު ާދިރިއުޅުމުަގއި ާޢ އްމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކަންތަ ާމުހިއްމު ާމިކަހަލަ ާމިޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ާނުކުރެިވގެްނ ާބޮޑުވީމަ ާޚަރަދު ާކުރަންޖެހޭ ނޑަްށާާކަށް ާއަޅުގަ ދަނީ.

ާކޮންމެެވސް ާަރށްރަށުގައި ާއޮންނަ ނޑަކަށް ާފަސްގަ ާެއއް ާކަހަލަ ާފުަވއްމުލަކު ާހުންނައިރުާާއެނގޭ ާދަތިތަކެއް ވަރަަކށް

ާހުރި ާހޮސްޕިޓަލުތައް ާރީޖަނަލް ާމި ާކަހަލަ ާކުޅުދުއްފުށީ ާކަހަލަ ާގަން ާލ.އަތޮޅު ާއެހެންާާމިސ ލަކަށް ރަށްރަށަށް

ާދ ާ ާމިކަންތައްަތއް ާވަގުތ އި ާހޭދަވ  ާޚަރަދ އި ާކުރަންޖެހޭ ާދ އިރު ާމި ާހޯދަން ާޚިދުމަތްތައް ާއެ ާމީހުން ާބަލި ރަށްރަށުން

ާފެއްޓެވުުމްނާ ާނަންގަވަން ާއަގެއް ާފަދަ ާމިދެންނެވި ާޙަޤީޤަތުގައި ާމިއުޅެނީ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ގޮތް.

ނޑުމެންނަ ާއަުޅގަ ާހަމައެއ ިއާވެސް ާގޮްއސައޭ. ާދަށަށް ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާލިިބގަންނަ ާމީގެ ާބޮޑަްށ ާވަރަށް ާމިޮއތީ ށް

ާމެޓަރނަލްާ ާެވއްޖިްއޔ  ާމިހ ރުގައި ނޑުމެްނގެ ާއަޅުގަ ާދ ނީ ާވެގެން ާނަތީޖ އަކަށް ާމީގެ ާއެނޭގ ާއަޅުަގނޑަށް އެްއކޮށް

ާ ާއިތުރުވެގެންދ ނެ. ާހަމަ ާބަލިތައް ާބަިލތައްފަދަ ާއެން.ސީ.ޑީ ާއަދި ާދެންނެވިހެްނާޑެތް ާއަޅުަގނޑު ާވެްސ ކުރިން

ާފަހުްނާ ާދުވަސްކޮެޅއް ާއަދި ާމ ދަމ  ާނޫން. ާއެއް ާމިއަދަކު ާފެންނަމުންދ ނީކީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ މިކަންތައް

ާބޮޑަށްާ ާއެހެންވީމ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފެނިގެންދ ނީ. ައުޅަގނުޑ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ެއެދްނ ާއެދ، ިމަކްނ ، މިަކން

ާފެިނގެންިމެހްނ ޮއްތިއުރަގިއ އ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާެއާާިަދި ާދަށުން ާޕީ.ޕީ.ޕީގެ ާމިހ ރު ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާމި ދިަޔ

ާއޮްތާ ާނިންމަވ ފައި ާހިންަގވަން ާއުސޫލުެގާދަށުން ާފޮތުގެ ާބަޖެޓު ާސަުފހ 42ާއ ދެ،ާމި ާތަންތަނުެގާވަނަ ާިމއޮތް ގައި

ާ ާފަރުވ ެދވޭ ާޞިއްޙީ ާދ އިރ ގެ ާޞިއްީޙ ާއޭގެތ7ާެތެރޭގަިއ ާއެަބއިން. ާހުޅުމ ލެާމަުރކަޒެްއ ާއެބަހިމެނޭ ޭރަގިއ

ާޕީ.ޕީ.ޕީގެާ ާފުވައްމުލަކުގެާހޮސްޕިޓަލުާވެސް.ާއ ދެ،ާމިދެންނެވި ާހިމެނޭ ނޑުެމންގެާރަށުގައި ާއަޅުގަ ާއަދި ހޮސްޕިޓަލ އި
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ނޑުެމންގެާޚިދުމަތްތަކުގެާައުގާ ދަށަށްާދިޔައިމ ާޙަޤީޤަތުގައިާެވގެންދ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާއަދިާކުިރއަށްވުެރއްާބޮޑަށްާއަުޅގަ

ާމީގެާއިތު ާރައްޔިތުންނަށް ާދިއުން. ާދަށަށް ާއަދަދު ާމީހުންގެ ާދ  ާލިބިގަންނަން ާޚިދުމަތް ާމި ާދިޔައިމ  ރުެވގެން

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާދަތިތަެކްއާދިމ ވުން.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަްނތައްތަކަކީ ާއިތުރު ާއުނދަގުލެއް ާއިތުރު ާބޮޑަށް ކުރިއަްށވުރެއް

ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާއ ދެ، ާކަންތައްތަެކއް. ާފުަވއްމުލަުކެގާާކަންބޮޑުވ  ާގޮތުން، ާބެހޭ ާފުވައްމުލަކ  ާސީދ  ާހަމަ ބޭނުްނވޭ

ާމަްއސަަލާ ާތިމ ވެީށގެ ާރ އްޖޭގެ ާފުވައްމުލަަކކީ ާއެނިގވަަޑއިަގންނަވ ނެ ާއ ދެ، ާވ ަހަކދައްކަން. ާގޮތުން ާބެހޭ ތިމ ވެއްޓ 

ބޭބޭފުޅުންާވަރަށްާގިަނާާއެންމެާބޮޑުާއެއްާރަށް.ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގޭާއެާރަށަްށާޒިޔ ރަތްކުަރއްވ ާވަރަށްާގިނަާ

ާއެ ާވ ތީ ާރަށަކަށް ާުޔނީކް ާޚ އްޞަ ާރަށަކީ ާއެ ާެއއް. ާވ ަހކަ ާވިދ ޅުވ  ާރަަށްށާާފަހަރަށް ާއެ ާވެސް ބޭބޭފުޅުން

ާއުފެދުމުަގިއާ ާޚިލ ފަށް ާރަށްަރށ އި ާއެހެން ާރަށަކީ ާއެ ާއެނިގަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާވ ހަކަ. ާބޭނުންފުޅުވ  ވަަޑއިގަންަނވަން

ނޑުާތެރޭަގއިާ އޮްތާފަޅެއްާނެތްާހަމަާސީދ ާބޮޑެތިާރ ޅުތައްާޮގސްާސީދ ާރަުށގެާޮގނޑުދޮށަށްާބީްއސ ލ ާވެސްާމ ާކަ

ާއޮންނަާރަށެއް.ާމިދިޔަާ ާއަހަރެއްގެާތެރޭަގއިާރަށުގެ،ާރަށްާގިރަމުންދ ާވަރުާއ6ާ،7ާެނުލ ހިކުާނ ޒުކުާތިމ ވެއްޓެއް

ާ ާމިދިޔަ ާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވ ނެ ާޮގސް. ާއިތުރުެވގެން ާބޮޑަށް ާވަރަްށ ާޖަލްސ ަގިއާވަނީ ާބަޖެޓު ާެވސް އަހަރުގަިއ

ާދަން ނޑު ާއަުޅގަ ާސަރަހަވ ހަކަދަްއކަމުން ާދޫނިަގނޑު ާރަށުގެ ާރަށުާނަވ ލީން ާގޮސް ާފެށިގެން ާއިރުމަީތެގާއްދުން ގެ

ނޑުާއޭރުާާދެމެދުގައިާވަރަށްާބޮޑަށްާގިރަމުންާއަނބުލެއްާފަންނ  ާދެންނެވިާދެންނެވުންާއޭރަށްވުރެާދ ާވ ހަކަ.ާއަޅުގަ

ާއަހަރު ާއެާމިދިޔަ ާޮބޑުތަން ާވަރަށް ާދިަޔއިރު ާއަަހރުވެގެން ާއެއް ާއ ދެ،ާާމި ާގޮސްފައި. ާިގރައިގެން ާއިތުރަށް ވަނީ

ާ ާދިމަދިމ ލުން ާުފވަާފޫޓ37ާުފޫުޓ،52ާާފޫުޓ،62ާާގ ތްަގނޑަކަްށާބަެއއް ާއެއީ ާދިަޔއިމ  އްމުލަުކާކަހަލަާގިރަިއގެން

ތަނެއްާގިރަިއގެންާދިަޔއިމ ާއެީއާކިތައްާހ ސްާއަކަފޫުޓޯތާފަދަާބޮޑުާާބޮޑުާރަށެއްގެާިދގުމިނުންާއެހ ާބޮޑުާމިދެންނެވި

ާއެ ާގޮސްަފއި ާއުިނވެގެން ާރަށުން ާއ ެދ،ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމެއް. ާިވސްނ ލަންޖެހޭ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާމިއީ ވަނީ.

ާނެތް ާއެނގެްނ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާބަޖެޓުން ާިމ ާުއއްމީދުކުރަން ާއެދޭާާއަޅުަގނުޑ ނޑު ާއަުޅގަ ާވިޔަްސ ކަުމގަިއ

ާމިދެންނެވިއެ ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓު ާމިދެންާދުމެއް ާވިސްނާ ފަދަ ާތިމ ވެްއޓަށް ާރަށުގެ ާއެކަީށގެްނވ ާނެވި ާއެ ވަަޑއިގެން

ާރަށުެގާ ާމިދެންނެވީ ާއަަދދެއް ާއެކަށީގެްނވ  ާވަންޏ  ާަކމަށް ާނެތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ބަޖެޓެއް

ފަހަރ ާެއްއާއަހަރެްއގެާތެޭރގަިއާއެހ ާާގެ.ާައޅުަގނޑަށްާއެނގޭާއެއްާއްދުޓުާޖެހުމަށްޓަކައިާިމާގިރ ާސަރަހަރިވެޓްމަން

ާސަ ާރިރަހަދިގު ާއެހެންކައްދެްއގެ ާނުޖެހޭނެ. ާގ ތްަގނޑަކަްށާވެޓްަމންޓެއް ާބައްލަވ ފައި ާވަރަކަށް ާއޮތް ާޖެހެން ާއެ މުން

ދެންާއޮީތާ، އްވުން.ާއ ދެއެހ ވަރުާހިމަނުއްަވިއދެާމަވެސްާހިމެނެންާޮއެވއްޖެއްޔާ މިިލއަންާނ322ާަމިލިއަންާނޫނ72ާާީ

ާޚަރަދެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާެއނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ ާބަނދަރަީކ ާފުވައްމުލަުކގެ ާއ ދެ، ާބަނދަރު. ކޮށްެގްނާާފުވައްމުލަުކގެ

ހައްދަވ ފައިާއޮތްާވަރަށްާނ ުޒކުާތަނެއްަގއިާއޮތްާބަނދަރެއް.ާއަޅުަގނޑުާމިދިޔަާއަހަރުާެވސްާހަމަާދަންނަވ ލިންާއެާ

ާ ާބޭރު ާއެހެާބަނދަރުގެ ާވެްއޓުމަކ ތޮށީަގއި ާރިންގު ާތިން ާެއއީާއިިރއަށްކަާރަ ާއ ދެ، ާއޮތްކަން. ާހަމަާޮގސްފައި ވެްސ

ނޑުމެންާއޭރުާބަޖެޓ މިގޮތަށްާއިރުަވއިާމޫސުމެއްާުކރިމަތިވެގެންާައއި ބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަދެއްކި.ާނަީސުބާާއިރުާއަުޅގަ
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ާއަހަރުެވެގން ާެއއް ާހުާރަނގަޅުކަމުން ާއަރިއަޅ ލ ަފއި ާިދޔަަކމުގައިދިޔައިރު ާގ ތަށް ާބައެްއ ާެއއްކޮްށާާރެގެން ވިޔަްސ

މިހ ރުާއިރުވަިއގ ާާ.އަދިާއެާިރންގުތަކެްއ.ާއެހެންނަމަވެސްާިމހ ރުާމިއީާއަނެްއކ ާއިުރަވއިާމޫސުމްާ،ނުލާ ާފުރޮޅައެއް

ނުޑމެންާސަރަހަހަޅަޖަހަ މެއްާއެތަްނާގެާޮކންއިރަކުންާކަނައުޅަގނަޑަކްށ ނޭ ، އްދަށް.ާއެހެންވީމ ާންާފަށައިފިާއަޅުގަ

ނޑަްށާއެނޭގާމިދި ާދ ނީ.ާއަުޅގަ ާވެއްިޓގެން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއަހަރު 4232ާޔަ ާއޮތްކަން ާބަޖެޓުަގިއާހިމެނިފައި ާ:ގެ

ާނިމިގެން ާއަހަރު ާއެހެންނަމަވެސް ާރުފިޔ . ާއެާމިލިއަން ާއަޅުަގނޑަށް ާކުރެވުީނ. ާކޮންކަެމއްތޯ ނޭގާދިޔައިރު

ާސަުރކ ރ  ާއ އި ާއެގްރީާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ާއެްއެޗްއާދެމެދު ާއެްއވެސް ާއެކަަމކު ާޮސއިކުެރްއވި. މެންޓެްއގައި

ާގެން ާފުވައްމުލަކަށް ާއަދި ާނުފެނޭ ާބަނދަރ ާދިޔަާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ާމިދެންނެވި ާމަސަްއކަތަކަްށ.ާާކަމެއް. ގުޅޭ

ބޭރުތޮށީގައިާޖައްސަްނާއެއްކޮށްާއެާބަނދަރުަގއިާގައިާވެރިކަންާބަދަލުވުމ ާ:422ދިޔައީާާނޑުމެންނަށްާފެނިގެންއަޅުގަާ

ާގެްނދިޔަ ާވެްސާބޭރަށް ާގ ތަްއ ާތިންފައިކަިށލީ ާހުރި ާޭއގެާބަހައްޓ ފައި ާއެްއވެްސާކަެމްއާާތަން. ާަބނދަރަކު ފަހަކުން

ާއަާ ާކުރިތަނެއް ާކަމެއް ާެއްއވެސް ާނަަމވެސް ާސޮއިކުެރއްވި ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާއަދިާނުކުރޭ. ނޑުމެންނަކަށް ޅުގަ

ާ ާދެންާފެނިގެނެއް ާއ ދެ، ާވ ހަކަ.ާާނުދޭ. ާނުހިފޭ ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮުތގަިއ ާރަނގަޅު ާބޭނުން ާބަނދަރުެގ ާއެ އޮތީ

ާރަށުގައިާ ާމިހ ރު ާސަބަބުން ާނުކުރެވުމުގެ ާހަމަ ާވެސް ާމަސައްކަްތ ާކުރަންޖެހޭ ާއުސްކުރުމަްށޓަކައި ާތޮށި ާބޭރު އ ދެ،

ކަމަށްާވަންޏ ާާނދުފަހަރެއްާގޮސްފިއޮތީާރަށަށްާެއއްފަހަރ ާހުރިހ ާއުޅަާބޭނުންކުރ ާއުޅަނދުފަހަރަށްާއެކަނިާވެސްާއެ

ާއެހެންވީމ ބޭނުންކު ާޖ ގަކުަޑވެފައި. ިމެދްނެނިވ ޭބުރޮތިށ ެވްސ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ޭބުންނުކެރވެޭނ ، ރ ނެ

ޮގަތަކްށ ަހްއަދަވިއެދްއުވަމީކ ިމާހ ޮބުޑ ަބެޖެޓްއެގ ެތެރިއްނ ަހަމ ައޮތެޅްއެގ ިންސަބުތްނ ަބާލިއުރ 

ާއ ދެ،ާާޮކްނެމެހްނ ޮކްށެދްއަވްނެޖހޭ  ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާައޅުަގނޑު ާގޮުތަގއި ާކަމެްއގެ ނުޑ ާމަިއގަ ާމުހިއްމު ވަރަށް

ާ ާއަޅ ފައި ާމަތީގައި ާއެ ާހުރިއިުރގައި ާޝީޓްަޕއިްލކޮށްފައި ާހުރި ާލެވިފައި ާތޮށީަގއި ާއެްއގަމު ާމި ާބަނދަރުގެ ހުންނަާއެ

ބޮޑަށްާހަލ ކުވެފައި.ާާގޮސްާހަމަާަވރަށްާބެރިތައް.ާއެާލަކުޑިންާއަޅ ަފިއާހުރިާބެރިތަކަކަށްާވ ތީާމިހ ރުާއެވަނީާފީވެ

ާވެ، އެހެންވީމ  ާމިއީ ާއައު ާހަމަ ާލަސްކުރެވޭނެާސް ާައޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެއީކީ ާކަމެއް. ާއޮތް ކުރަންޖެހިފައި

ާގޮުތްނާ ާވެީށގެ ާކަންތައްތަކ އި ާމިހިރަ ާކުރަންޖެހިފައި ާބަނދަރުގަިއ ާދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ާއަުޅގަ ާނޫން. ކަންތައްތަެކއް

ާކުރަންޖެހިފަ ާއޮތް ާބޭނުންވެފައި ާމިހ ރު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާފުަވއްމުލަކަށް ާކަންތަްއތަކަކީ ާހުރި ާއި އ ދެ،ާކަންތައްަތއް.

ާދ ދި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމެދު ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާދިޔަ ާއަުޑއިިވގެން ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާއަޅުަގނޑަށް ފަހުން

ާ ާވަާފުދަތުރެއްަގއި ާހަފްތ ވައްމުލަކަށް ާމިދިޔަ ާފުަވއްމުލަުކަގިއާާގެޑަިއގެން ާޖަލްސ ގައި ާައޑު ާވިދ ުޅވި ބަންދުގައި

ާވިދ ޅުވި ާނަޝީދު ާަރީއސް ާހައްދަވަން ާތެރޭގައިާއެއަރޕޯެޓއް ާއަހަރު ާމިއަންނަ ާދެންނެވީ ާމި ާހަމައެހެންެމާކަމަށް .

ާޓ  ާާމިނަލެއްރަށުގެ ާހިތަށްއަރަީނ34ާާހެއްދެވުމަށްޓަކައި ނޑު ާއަޅުގަ ާވ ހަކަ. ާއޮތް ާހިމެނިފައި ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާމިފުވައްމުލަކަ ާޓ ާށް ާބޭނުމީ ާެއންމެ ާމީެގާވަގުތަށް ާއެބަހުރި ާރައްޔިތުން ާފުވައްމުލަުކގެ ާއަޅުަގނޑުމެން މިނަލެއްތޯއޭ.

އްާހަދ ފައި.ާހުއްޓ ާދަތުރުފަތުރުގެާނިޒ މުގެާތެެރއިްނާމިނަލެވަުރެގާއެކަީށގެންވ ާރަނގަޅުާޓ ާކުރިންާރަށަށްާބޭނުންވ 
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ުކޑަުކަޑާއަގެއްާަރއްޔިތުންނަްށާާ.އަށްާދެްއވ ފައިކޭާނެވިާއިމ ރ ތ ާއެއްކޮށްާއެމް.ވީ.އްދުާމިާދެންއޮތީާއެާސަރަހަާއެ

ާއ ދެ،ާާދިނުމަށްފަހުގައި.ާނަންގަވ ފަިއާއެ ާޓ އޮތީ. ާދެންނެވި ާމި ާމުއަޅުަގނޑުެމންނަށް ާއެއީ ކަމެއް.ާާހިއްމުރމިނަލް

ާމިދެންނެވި ާމުހިއްމީ ާބޮޑަށް ާއެއަށްވުރެ ނޑުެމންނަށް ާއަޅުގަ ާބަލ އިރު ާމިހ ރަށް ާމިހ ރުން ފަދަާާއެހެންނަމަވެސް،

ާއެބަހުރިާ ާހަނދ ން ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާކުރިން ާއަހަރު ާހައެްއަކ ާކުރިން ާދުވަސްތަެކއް ާމީގެ ާވެދ ނެ ކަންތައްތައް.

ނޑުމެްނާއަޅުަގނޑުމެންާރަށުަގއިާމިާކ ބަންާނިއު ޓްރަލްކޮށްާމިހ ރުގެާގޮތުންާދަންނަވަންޏ ާފަލީގައިާރިޔަލުަގއިާއަުޅގަ

ާއަރ  ާރަށަށް ާައޅުަގނޑުމެން ާދިޔައިމަ ާދެންނެވިާކަމަށްާދުއްވަމުން ާމި ާއެްއގަމަށްާާވަންޏ  ާޮގސް ާފަލީގައި ގޮތަށް

ާ.....ފަހަރަށްާއެތައްާމުދ ތަކަކ އި،ާއެަތއްާފުރ ނަތަކެއް...ާއަރަންާހަދައިގެންާބަެއއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމި ާއެދެން. ާމަުޑކޮށްލަދެްއވުން ާުކޑަިއރުކޮޅަކަށް ާމެންބަރު ާކޯރަާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނެތް.ާަވގުތު ެމއް

ާގެްނގޮްސާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާކުރިއަށް ާވ ހަކަކޮުޅ ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާގެންެދވި ވ ހަކަަދއްަކވަމުން

ާށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާނިންމ ލެއްވުމަ

ާ

ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާ

ާޓަރމިނަލައަުޅގަ، އ ދެ ާއުޅުނީ ާދަންނަވަން ާއަޅުަގނޑުމެާށްނޑު ާބޮޑަށް ާޓަރމިނަލަވުރެ ާފެރީ ާމުހިއްމީ، ާކަށްންނަށް

ާމުހިއްމީާ ނޑުމެންނަށް ާބޮޑަްށާއަުޅގަ ާފުޅ ކުރުމޭ.ާއ ދެ،ާވުރެ ާޚިދުަމތްތައް ާކަހަލަ ާއެހެނިހެން ާބަނދަރ ިއާއަދި ރަށުގެ

ާވަރަަކްށާ ާކޮންމެވެސް ާވެްސާއަުޅަގނޑު ާވ ހަކަ ާނިޒ މުގެ ާމަަސއްކަތ ިއާއަިދާދަތުރުފަތުރުގެ ާނަރުދަމ ގެ ާރަށުގެ ހަމަ

ާއެބަ ާނިޒ މަށް ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާއަޅުގަާދަންނަވ ލަން ާމިފަހަރު ާހަނދ ންވ އޮތް ާާނުޑ 39ާގޮތުން

ާފައިސ ާ ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނުޑ ާޚަރަދުކުެރއްވުމަށްޓަަކއި. ާޕްރޮވިންސަށް ާދެކުނު ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާއައެމް.ވީ.ާރަދުކުރައްވަންޖެހޭނީޚަ ާިމާކޭ ާރަށުން ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާނޫނޭ. ާެއކަންޏެއް ށް

ާނި ާމި ާއުޅަނދުފަހަރުގަިއ ާައގުދަތުރުކުރ  ާުކޑަތަންކޮޅެއް ާދަތުރުތަކުގައި ާމިކުރ  ާއިން ާމޯލްޑިވްސް ާވީާާބޮޑުާރ ޒް

ގަންނަާމީހުންގެާމީހުންެގާއެާކުންފުނިންާދެޭވާޚިދުމަތުެގާފެންވަރުާރަނަގޅުވެަފއިާޚިުދމަތްާލިބިާިވޔަސްާއެާކަމުގައިާ

ާއެމް.ީވ. ާއަދަދު ާ%ާއަށްކޭ ާގ ތްަގނަޑކަށް ާއ88ާެވުެރ ާެއއްވެާާއިުތރޭ. ާސަބްސިޑީމީހުންނަކީ ާކަހަލަ އެްއާާްސ

ާސަްބސިޑީ ާވެސް ާގޮތަކުން ާެއއްެވސް ާއެހެން ާއަދި ާިބމެއް ާއެްއވެްސާކަހަލަ ާޚިދުމަތްދޭާާދެވިގެން ާއެ ާދެިވގެން ެއއް

ާބަލައިގަންނ ތީ ާޚިދުމަތް ާއެ ާރައްޔިތުން ާއެހެންނަމަވެސް،ާރަށުގެ ާނޫން. ާއެހ ާާބައެއް ާއަދަދަށް ާދެންނެވި ާމި ނޫންތޯ

ާގޮސްފައި ާއ ދެ،ާހަމަާއެާއިތުރުެވގެން ާާަވނީ. ާއެންމެއެހެންމެ ާނަޝީދު ާާރައީސް ާފުވައްމުލަކަްށާ;422ފަހުން ަގއި

ާމަގުަތުކގައި ާރަށުގެ ާވިދ ުޅވެދެްއިވ ާތ ރ32ާާުާވަަޑއިގެްނ ާަމގުަގއި ާީމޓަރުގެ ާވ ހަކަާކިލޯ އ އި،ާާއަުޅއްަވިއދެއްވ ނެ
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މިަކހަލަާއެތައްާވ ހަކަަތކެްއާާއ އިދެްއވ ނެާވ ހަކަާއަޅުްއވަާާއ އިާއަދިާލަްގޒަރީާވިލ ާބަނދަރުާނިންމަވައިދެއްވ ނެާވ ހަކަ

ާކަ ާެއއްވެްސ ާިމއިން ާނަމަވެސް ާެނތިވިދ ޅުިވ ާކުެރވިފައި ާދެންނެވިާ،މެްއ ާާމި ާވޭތުވެިދޔަ ާތެރޭަގިއ4ާާމި އަހަރުެގ

ާބޮޑެިތާ ާއެތަްއ ާރުިފޔ ެއއްގެ ާމިލިޔަން ާއެަތއް ާވިދ ޅުވަނީ ާމި ާމިހ ރު ާއަނެްއކ  ާކޮށްނުެދއްވ  ާކަމެއް އެްއވެސް

ާތަކެއްާހިންަގވ ާވ ަހަކ.ާވަރަށްާރަނގަޅު..ރޮޖެކްޓުޕް

ާ

ާމަދުާސިޔ މްާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާއަާ ާވަރަޙުމަތު`. ާهللاާއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާއ ދެ، ާބެހ4233ާާޭވަބަރަކ ތުހޫ. ާބަޖެޓ  ާދައުލަތުގެ ާއަހަުރެގ ާވަނަ

ާ ާިޢއްޒަތްެތރި ާގިނަ ާވަރަށް ާފުޅ ގޮތުން ާވަރަށް ާހަރުދަނ ާމެންބަރުން ާވަރަށް ާޚިޔ ލުތަެކްއާާދ އިރ ެއއްަގއި ގޮތެްއަގއި

ާމުހިއްމުާ ާހ ސިލުކުރަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާބަޖެޓަކުން ާބަޖެޓަކީ، ާމި ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ފ ޅުކުރަްއވައިފި.

ާދިވެހިރ ްއޖޭގެާލޮބުވެތިާއެންމެހައިާންޖެހޭނީާކަމަކަށްާވ ާކަންތައްތަެކއްާހުންނ ނެ.ާއޭގެާތެރޭގައިާއެންމެާމުހިއްމުާއެއް

ާފުދުންތެރި ާރަނގަުޅ، ާހެޮޔ، ާމިހ ރަށްވުރެ ާބަލ އިުރގަިއާާރައްޔިތުން ާކަންތައް ާިމގޮތަްށ ާދިރިއުޅުން. ޮގތެއްަގއި

ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާވިސްނަންޖެޭހ ާރައްޔިތުންެގާާއަޅުަގނޑުމެން ާދިރިއުޅޭ ާރަށްރަށުަގިއ ާރ އްޖޭގެ ކަމަކީ

ާފުދުންތެރި ާއިތުރުކުރުމަށްފަހުގައި ާފުދުންތެރިކަން ާއިތުރުކުރުން. ާއެންމެހައިކަން ާދޭންޖެހޭ އަސ ސީާާރަްއޔިތުންނަށް

ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއޭގެ ާެއިކާާޚިދުމަތްތައް ާވެސް ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރެއްގެ ާކޮންމެ ާދިނުން. ާރަްއޔިތުންނަށް ގޮތުގައި

ާކަންތައް ާެއކިވަުރގެ ާފެްނވަރުަގއި ާއެކި ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއްާތައަތޮޅުތަކަށް ާފ ހަަގކޮްށފައިވޭ. ާބަޖެޓުގައި ކުރުމަށް

ާހިތ މަ ާބަޖެޓުގެ ާމި ާބަޖެޓަކުންނެްއާއަާމިފަހަރު ާޚުލ ޞ  ާމި ާކޮންކަމެއްތޯ ާކޮށްދޭނީ ާަރއްޔިތުންަނށް ާއަތޮޅުތަުކގެ ކީ

ާކަމެ ާކަންބޮޑުވ ންެޖހޭ ާކަމެއް، ާހިތ މަހުރި ާވަރަށް ާމިއީ ާނެތް. ާއިނގޭަކށެއް ާޙަޤީޤަތުަގިއާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އް.

ާނިޒ މެްއެގާ ާޕ ޓީ ާެތރޭގަިއ، ާއޮިއވަެރއްގެ ާސިޔ ސީ ާމިދަނީ ނުޑވެގެން ނޑުފު ާފު ާމިހ ރު ާޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަށްާލިބޭާއ މްދަނީ ނޑުމެންގެާުމއައްސަސ ތަކ އި،ާއަުޅަގނޑުމެންެގާާއަށްާތެރޭގައި.ާއަުޅގަ ވުރެާޮބޑަްށާއަުޅގަ

ާއަޅުގަާ ާމިޕ ލިމަންޓޭރިއަނުންނ އި، ާމީހުންނ އި ާގ އިމުކުރ  ާޢަދުލުއިންޞ ފު ާދޭންޖެހޭާމީާާނޑުމެންގެ ސްމީހުންނަށް

ނުޑމެންނަށްާމިާމުސ ރަ ނޑުެމންނަށްާދެކޮޅުާފޫނުޖެހޭާާއ އިާޚަރަދުތައްާބޮޑުެވގެންާދިޔަދިޔައިނުންާއަުޅގަ ވަނީާއަޅުގަ

ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާިމ ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ާމިއީ ާަބއްޓަންކުރަންޖެހިފަިއ. ާޢިއްޒަތްތެރިާގޮތަކަށް ާކޮންމެ ާިތބި މަޖިލީހުގަިއ

ާ ާލިބެނީ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާމިއީ. ާކަމެްއ ާވިސްނ ލަްނޖެހޭވަރު ާވެސް ވ އިުރގަިއާާރުފިޔ ކަމުަގއ322ާިމެންބަރަކު

ާ ާކުރަންޖެހޭ ާއެބަ ާޚަރަދު ާވ 422ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުވ ނެ.ާމިހެން ާމިކަމެއް ާދުރުާާކަމަށްާރުފިޔ .ާމިހެންނެއް ވަންޏ 

ާއޮންނ ނީާވަރަށްާއަނދިރިކޮށް.ާމުސްތަޤުބަ ނުޑމެންގެާމުސްތަޤުބަލު ާއަުޅގަ ނޑުމެްނެގާާހަމަާމިއ ލެއްގައި ާއަުޅގަ އެކު

ނޑުމެންގެާދ އިރ ގެާކަންަތއްތަްއާބަލައިލިޔަސްާވެސްާހަޤީޤަުތގައިާބަޖެަޓކުންާފެންނ ކަްށާާބަޖެޓުގައިާމި ފަހަރުާއަުޅގަ

ާރައީސުލްޖުމް ާޢިއްަޒތްތެރި ާއެހެންނަމަވެސް ާމީދޫެގާނެތް. ާއަތޮުޅގެ ާދ. ާދެްނނެވި ާަކއިރީަގއި ާއަޅުަގނުޑގެ ހޫރިއްޔ 
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ބަނދަރ އިާއަދިާއެާރަުށގެާަފޅުގެާކަންތައްާކޮށްދޭނެާކަމަށް.ާއަދިާމިާސަުރކ ރުެގާބޮޑެތިާއެންމެހައިާަވޒީރުންާވެްސާ

ާިއޤުތި ާޤައުމުގެ ާދެކޭގޮުތަގއި ާައޅުަގނޑު ާޕްރޮމިސްކުރަްއވ ފައި.ާމީަގއި ާހަމަ ާވަނީ ާކަމަށް ާރަނގަުޅާއެ ާއެންމެ ޞ ދު

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާއުެޅގެން. ާއިތުރުކުރަން ާއެއްެޗއް ާލިބޭ ާއިޤުތިޞ ދަކުން ާއެ ާގޮަތކީ ާހަރުދަނ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ާ ާލިބޭ ާމި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއިންޑަސްޓްރީން ާފަތުރުވެިރކަމުގެ ާވ  ާކަމަށް ާސައްތަ ާއިން ާަސއްތަ ާ;އިޤުތިޞ ދުގެ

ނޑުމެންގެާފަތުރުެވރިކަމުގެާއިންޑަސްޓްރީްނ.ާބިލިއަންާރުފިޔ ާއަށްާވުރެާގިނަާ ފައިސ ާޙަޤީޤަތުގައިާމިާލިބެނީާއަޅުގަ

ާ ާިމއަހަރުގެ ާހިތ މަޔަކީ ާެލވިފަިއ4233ާާއެހެންނަމަވެސް ާިއޝްތިހ ރުކުރުމަށްޓަކައި ާރ އްޖެ ާބަޖެޓުގައި ާއަހަުރެގ ވަނަ

ޖެޓަކަށްާަޙޤީޤަތުގައިާކޮންމެާއަހަެރްއާެބޑުެގާރިޯސޓަކުންާމ ކެޓިންާބ322ާަމިލިއަންާުރފިޔ .ާެއއ44ާާީވަނީާއެންމެާ

ާާއެާ ާމިތަންތަނުން ާްސރީލަންކ ،ާޝީސެލްސް،ާމޮިރސަސް ާޤައުމުތައް ާވ ަދވެރި ނޑުމެންގެ ާލ ވަރު.ާއަުޅގަ ބަޖެޓަކަށް

ާ 82ާާހުންނަނީ ާލައްވ ަފއި.2ާާ:މިލިއަްނ، ާބަޖެޓަށް ާމ ކެިޓން ާޑެސްޓިނޭޝަްނ ާމީުހންގެ ާއެ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާމިދިޔަާ ާާޙަޤީޤަތުގައި ާބަޖެޓުގެ ާރ ްއޖެާއިޝްތިހ ރުކުރުމުެގާމ ކެިޓން ާބަޖެޓު މިލިއަްނ3.7ާާއަހަުރގަިއާވެްސާމ ކެޓިން

ާމަދުވެގެން.ާ ާދިޔައީ ާމީހުން ާއަންނަންޖެހޭ ާމ ކެޓްތަކުން ާޓްރެޑިޝަނަލް ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާސަބަބުން ާލުމުގެ ޑޮލަރު

ާ ާދަށްެވގެން. ާދިަޔއީ ާއެކިއުޕެންސީ ާރިސޯޓުތަކުެގ ާއ ިއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާވަޒީފ  ާެއމީހުންނަށް ާރިސޯޓުަތއް ބައެއް

މީހުންނަށްާމުސ ރަާއ އިާބޭންކުތަކަށްާދައްކ ނެާފައިސ ާނުލިިބގެންާދިޔަ.ާައޅުަގނޑުމެންާިވސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއްާމީ.ާ

ާިއންާސައްތަާފައިސ ާލިބޭާއެްއޗެއްާމަރ ލަންވީާީކްއވެގެންތޯ.ާގައުމަށްާހެޔޮާއެދޭާނަ ަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާސައްތަ

ނޑުމެްނގެާމިާޢިްއޒަތްތެރިާކޮންމެާރައްޔިތަުކާވެްސާޢިއްަޒތްތެރިާކޮންމެާމެންބަރަކުާ އެކަންާކުރ ނީާކ ކުތޯ.ާމީާއަުޅގަ

ާރ ްއެޖާ ާނޫނިއްޔ  ާއުެފއްދުންތެރިކަން ާރ އްޭޖގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާނުކުތ ތަކެއް. ާވިސްނ ަލންޖެހޭ ާހަރުދަނ ކޮށް ވެސް

ާ ާަފިއދ  ާއިޤުތިޞ ދީ ާލިބޭ ާވ4232ާައަށް ާވުރެ ާއަހަރަށް 4233ާާނަ ާއަހަރުެގ ާވަީނ66ާާވަނަ ާމި ޕަސެންޓު

ާނުވިސްނިފައިާ ާމިކަމ  ނުޑމެން ާއިންޑަސްްޓރީން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަ ާޓުއަިރޒަމް ާކޯޗަކުންތޯ.ާއެއީ އިތުރުވެަފއި.ާއެއީ

ނޑުމެންގެާމި ުޓއަރިޒަމްާއެްއކޮްށާާކަމަށްާވ ނަމަާައޅުަގނޑުމެންެގާވ ދަވެރިންާކައިިރާައވަށްޓެިރާޤައުމުތަކުން،ާއަުޅގަ

ާމިކަމުގަިއާ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާވެސް ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓް ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާމިކަމަށް ާއެހެންވީމަ، ާގެންގޮސްފ ނެ. ދަމ 

ާ ާއޮތް ާޤައުމުަގއި ާއަކީ ާމައްސަލަ ާއަނެއް ާވިސްނ ލަްނޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ވަނ4ާާަމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.

ާމަސްވެރިކަމު ާމަސްވެިރކަން. ާސިނ އަތު ާައޅުަގނޑުމެންަނށް 4233ާާން ާސައްތަައކުން ާއަހަރުަގއި ޕަސެންުޓ7ާާވަނަ

ނޑުމެްނގެާމުޅިާދިވެހިރައްޔިތުންގެާލޭާނ ރު.ާ ދަށަށްާދ ނެާކަމަށްާމިާއޮތީާއަންދ ޒ ކުރެވިަފއި.ާމީާޙަޤީޤަތުގައިާއަުޅގަ

ާނު ާލަފ ކުރ ކަްށ ާއަޅުަގނޑުމެން ާީކއްެވގެންތޯ. ާލަފ ކުރެވުނީ ާކަމަށް ާދ ނެ ާދަށަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނާމި ޖެހޭ.

ާޭބާ ނޑުތަކަށް ާކަ ާރ އްޖޭގެ ާހޯދަިއގެން ާވަސީލަތްަތއް ާޒަމ ނީ ާއެކިެއކި ާގެންދަން. ާމައްޗަށް ާމީތި ލަފ ކުރަންޖެހޭނީ

ާލައިސަންސްަތްއާ ާދީފައިވ  ާމީހުންނަށް ާޤައުމުތަކުގެ ާބޭރު ާލައިސަންސްތައް ާވ  ާދީފައި އިންސ ފުން

ާއަ ާރ އްޖެ ާމީހުން ާއެ ާދ ާކެންސަލްކުރަންޖެހޭނެ. ާދަނީ ާއެ ާމަސްތައް ާެއ ާކުީރގައި ާވަނުުމގެ ާމަސްތައް ާއަންނަ ށް
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ާއަިދާ ާވިސްނަންޖެހޭ. ާޮބަޑށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަސްވެރިންނަްށ ާމި ާެއހެންވީމ ، ާކަހ ލައިގެން. އަޅ ލަިއގެން

ާ ާމަދުވެިެގެން ާމަސްވެރިންނަށް ާބަޖެޓުގައި ާމިއަހަރުެގ ާގޮވ ލަން ާއަށ322ާްއަޅުަގނޑު ާރުފިޔ  ާގިަނާާމިލިއަން ވުރެ

ާހަމައެއ އެުކާ ާފޮނުވ ނަން. ނުޑ ާއަުޅގަ ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ  ާއިުތރުކުރަން. ާބަޖެޓަށް ާމި ސަބްސިޑީ

ާފުރިހަމަގޮތުަގިއާ ާއޭގެ ާރަށްތަްއ ާހުރި ާރ އްޖޭގައި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަމެއް. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ނޑުވެިރކަމަކީ ދަ

ާއަ ާކުރެވިދ ނެ. ނުޑވެރިކަްނ ާދަ ާބޭނުްނވ ާބޭނުންކޮށްގެން ާއ އި ާތަރުކ ރީ ާފަތްޕިލ ވެއްޔ އި ާބޭނުންވ  ާރިސޯޓުތަަކށް ދި

ާވަރަްށާ ާސަރުކ ރުން ާއަދި ާމިނިސްޓްރީން ާއެގްިރކަލްޗަރ ާކަމަށް ާމި ާއެހެންވީމ ، ާއުފެއްދިދ ނެ. ާރަށުން ާއެ ތަކެތި

ާއ ދެ ާދެކެން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުަގއި ާަކމެއް ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާދިނުމަކީ ާއަހަމިްއޔަތުކަމެްއ ާބޮޑަށް ރ އްޭޖެގާ،

ާވަީނާ ާމި ާއެއް ާރުފިޔ  ާމިލިއަްނ ާސަޭތކަ ާއެތައް ާބަޖެޓުގައި ާމި ާގޮތުން ާހަރުދަނ ކުރުމުގެ ާނިޒ މް ދަތުރުފަތުރުގެ

ާނިޒ މެއްާ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާނޫން. ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާެވސް ާދުވަހަކު ާމީކީ ާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުަގނޑު ނަޑއަޅ ފައި. ކަ

ާނު ާމިކަމެއް ާގޮތަކުން ާމިއޮތް ާއެއްފަސްކުރުން.ާރ އްޖޭަގއި ާޤައުމު ާމި ާހައްލަކީ ާއޮތް ާމީގައި ާހަމައެަކނި ކުރެވޭނެ.

އެއްފަްސކޮށްގެންާނޫނީާމިާޤަުއމުގައިާމިއުޅޭާަރއްޔިތުންނަކަްށާމިހ ރުާމިާލިބޭާޑީ.ޖީ.ޕީާނޫނިއްޔ ާާބޮލެްއގެާމަްއޗަްށާ

ާ ާލިބޭ 7ާާމި ާއެ ާޑޮލަރު ާނަމަވެސ32ާްހ ސް ާކަމުަގއި ާދިޔަ ާބަދަލުވެގެން ާޑޮލަރަށް ނޑުމެންެގާާހ ސް އަުޅގަ

ާިމާ ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާބަލ އިރު ާިވސްނ  ާކަންތައްތަކަށް ާމުހިއްމު ާމި ާއ ދެ، ާނުދ ނެ. ާފުއްދިގެންނެއް ދަރަނިތަކެއް

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާމެންބަރުންާއެާފ ޅުކުރެްއވިާޚިޔ ލުަތކ ާއެްއގޮތަށްާމިާބަޖެޓުގައިާިމވ ާމުހިއްމުާމަޝްރޫޢުތައްާ

ާ ާގޮތަކަށް ާއެނގޭނެ ާއެނގޭެނާއެ ާކޮންަކންތައްތަކެއްތޯ ާއޮތީ ާދ އިރ ތަކަށް ާެއކި ާައޅުަގނޑުމެންގެ ަކނަޑއެޅިގެން

ާރ އްޖޭެގާ ާއަދި ާދ އިރ  ާދަންނަވަން.ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާބަޖެޓްާއިޞްލ ޙުކުރުމަކީ ާމި ގޮތަކަށް

ާތިމަންނަމެން ާއެދަނީ ާއެދެމުން ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާތިބި ާތިމަންނަމެންގެާކަންކޮުޅގައި ާރަށަށް ާތިމަންނަމެންގެ ނަށް

ާމެންބަރެއްގެާވެސްާމަސްއޫލިއްޔަެތްއާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޮކންމެ ާކޮންކަމެއްތޯ.ާެއހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއޮތީ އަތޮޅަށް

ާއެާ ާކަންތައްތަެކއް ާމިވެނި ާއޮތީ ާމި ާމިފަހަރު ާކަޭލމެންނަށް ާރައްޔިތުންނޭ ާއޭ ާހ މަކޮށްދިނުން، ާރައްޔިތުންނަށް ަބާއެ

ާަޙއްޤެްއ.ާ ާލިބިގެންވ  ާމެންބަރަކަށް ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންެގ ާގޮތުން ާައސ ސީ ާއެނގުމަކީ ާމިހެން އޮތޭ.

ނޑުާޮގވ ލަންާބަޖެޓުާކޮމިޓީާއަށ އިާއަދިާސަރުކ ރަށްާވީހ ވެސްާސ ފުކޮށްާއެނގޭނެާގޮތަކަްށާ އެހެންވުމ ާއެކުާއަުޅގަ

ާވަބަަރކ ތުހޫ.هللاާޞްލ ޙުކުރަން.ާއައްސަލ މްާޢަލައިކުމްާވަރަޙުަމތުދެފުށްާފެންނަާގޮތަކަށްާބަޖެޓުގެާކަންތައްާއި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަުރވަީނާ ާމި ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެްއކުމަށް ާ ާބަޖެޓަށް ާމިހ ރު ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ.ާ

ާ
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ާޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންގޮާ

ާޝުކު ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާިމ4233ާާރިއްޔ  ާތައްޔ ރުކުރަްއވ  ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާބަޖެޓް ާައހަރުގެ ވަނަ

ާޝުކުރެްއާ ާއިޚުލ ސްތެރި ާވަރަށް ާހ ޝިމަށް ާޢަލީ ާވަޒީރު ާމ ލީ ާއޭރުގެ ނޑު ާއަޅުގަ ާފޮނުއްވައިދެްއވ ތީ، މަޖިލީހަށް

ާދަންނަވަން.ާއަދި...ާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ާޢި ާގެްއލިފައި ާވަނީ ާވަގުތު ާމި ާކޯރަމް ާދަންނަވަން. ާއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ާމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ާމެންބަުރާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާގެންެދވި ާވ ހަކަދަްއކަމުން ާުކރިން ާއެހެންކަމުން ާހަމަވެފައި. ާކޯރަްމ ާމިވަީނ ާމިހ ރު އ ދެ،

ާތުާއަރުވ ނަން.ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުަމށްާމިާފުރުޞަ

ާ

ާޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންގޮާ

ާ ާފަދައިން ާދަންނަވ ލި ާައޅުަގނޑު ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްެތރި ާޝުކުިރއްޔ  ާބަޖެްޓ4233ާާއ ދެ، އަހަުރގެ

ާ ާާފޮނުވައިދެއްވީތީ ާމިމަޖިލީހަށް ާައޅުަގނުޑމެން ާހ ޝިމަށްާތައްޔ ރުކޮށްެދއްަވއި ާޢަލީ ާމ ީލާވަޒީރު ާއޭރުގެ އަޅުަގނޑު

ާ ާދިޔަ ާވޭތުެވ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުެރއް ާއިޚުލ ސްތެރި ާީވ4ާާވަރަށް ާވ ރުތަ ާއެ ާއަޅުަގނުޑމެންނަށް އަހަރު

ާެއކަންާ ާގޮތެްއގަިއ ާދެމެހެްއޓެނިވި ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާޮއްއވ  ާފަތްތަރެއްަގއި ާނ ޒުުކ ާ ާހީނަރު ާވަރަްށ އިޤުތިޞ ދު

ންނ ާހިސ ބަށްާެގނެސްދެއްވީތީާއަޅުަގނޑުާއެާމަނިކުފ ނަށްާރުހުންާއޮތްާވ ހަކަާއ އިާއަދިާޢަލީާހ ޝިުމާއަޅުަގނޑުމެ

ާގޮތެއްަގއިާ ާބޮޑު ާހ މަކަން ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާއަޅުަގނޑު ާސިޔ ސަތުަތކަށް ާގެންގުުޅްއވި އެ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާމިއަދު ާމަޖިލީހުގައި ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާބަޖެޓު ާއަހަރު 8ާ;ދަންނަވ ލ ނީ

ނޑުމެންެގާމިާބަޖެޓުންާފެންނަންާއެބަާއޮތޭ.ާ ވަނަާމ އްދ ަގިއ8ާާ;ވަނަާމ އްދ ގައިާބުނެފަިއާވ ާތަފްސީލުތައްާއަުޅގަ

ާޚަރަދ  ާލަފ ކުރ  ާކަމަށް ާހިނގ ނޭ ާދައުލަތުން ާައހަރަކަށް ާއެ ާކުރިން ާފެށުމުގެ ާއަހަރެއް ާމ ލީ ާކޮންމެ ާއޮންނަނީ ިއާމި

ާދައުލަތުްނާ ާއަހަރު ާމ ލީ ާިދަޔ ާވޭުތވެ ާއަިދ ާބަޖެޓެއް ާހިމެނޭ ާހިސ ބު ާއ މްދަނީެގ ާލަފ ކުރ  ާކަމަށް ާލިބޭނޭ ދައުލަތަށް

ާމަޖިލީހަށްާ ާރައްޔިތުންގެ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާހިސ ބު ާއ މްދަނީގެ ާލިބުނު ާދައުލަތަށް ާޚަރަދ އި ހިނގި

ނަވ ނީާމިާހުރިހ ާތަފުސީލެއްާއަޅުަގނޑުެމންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާެއާހުށަހަޅަންވ ނެއޭ.ާވުމ ާެއކީަގިއާއަޅުަގނޑުާދަން

ާތެރެައްށާ ާބަޖެޓުގެ ާމި ާއިތުރަްށ ާވުރެ ނޑަށް ނޑޭރިގަ ާބަ ާވ ނީ. ާބެޖެޓެކޭ ާވ  ާފޮނުވިަފއި ާިލޔެ ާގޮތަށް އެދުނު

ާވެްސާފެނިވަޑައިާ ާބޭފުޅުންނަށް ާެއާވިދ ުޅވ  ާެއގޮތަށް ާސ ފުކޮށް ާނަމަ،ާއެކަްނާވަރަށް ގަންނަަވިއގެްނާބައްލަަވއިލެްއވި

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާކީއްވެތޯ ާޖެހޭނީ ާމި ާތައްޔ ރުކުރަން ާއަޅުަގނޑުެމން ާބަޖެޓެއް ާޕްރޮގްރ މު ާއ ދެ، ވަަޑއިގަންަނވ ނޭ.
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ވަނަާމ އްދ ެގ8ާާ;ވިސްނ ލަމ ާހިންގަވަބައްަލވ .ާއ ދެ،ާޕްރޮގްރ މުާބަޖެޓެއްާތައްޔ ރުކޮށްލަންޖެހޭނީާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

ާރަްއޔިާ ާއޮތް ާއެބަ ާގައި ާގ ސްކޮށްފައިވ ާ)ނ( ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާމެނުވީ ާލިބިގެން ާހުއްދަ ާމަޖިލީހުން ތުންގެ

ާޚަރަދުކުރުމަށްާ ާކަމަކަށް ާވަިކ ާބަޖެޓުގައި ާއަދި ާނުވ ނޭ. ާއިތުރުކޮށްގެނެއް ާޚަރަދު ާުވރެ ާމިންވަރަށް ާވ  ބަޖެޓުގައި

ާދަން ާއެކަންޏޭ. ާަކމަކަށް ާއެ ާކުރަންވ ނީ ާޚަރަދެއް ާއެ ާވ ނަމަ ނަޑއަޅ ފައި ާައީކާކަ ާވ ހަކަ ާމިއުޅޭ ނަވ ލަން

ނޑުމެންާއެާތަފުސީލެއްގެާގޮުތގައިާބަޖެުޓަގއިާހިމެނައިގެްނާެއގޮތަްށާ މައްޗަށްޮގޅީަގއިާމިްސކިތެއްާަހދަންވެގެންާއަުޅގަ

ާކަމުަގިއާ ާހުރި ާފައިސ ކޮޅެއް ާއިތުރަށް ާއަދި ާވެފައި ާއެގޮތަށް ާއެކަން ާދ އިރު ާނިމެން ާއަހަރު ާވ ނަމަ ފ ސްކޮށްފައި

ާގޮތުންާާވ ނަމަވެސް ާއޮންނަ ާލިޔެފައި ާެއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާނެތޭ. ާބޭނުންކުރެޭވކަްށ ާފައިސ ކޮުޅ ާެއ ގަލޮުޅަގއި

ާނެޭތ.ާ ާކުެރވޭކަށް ާއެކަން ާގޮތަކަށް ާއެހެން ާނޫން ާޮގތަކަށް ާކުރަންވީ ާއެ ާކަމަކަށް ާވ  ާަކނަޑއަޅ ފަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ާޔު ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެން ާގޮތަކުްނ ާކިތަންމެ ާވ ާއެހެންވީމ ، ާނިންމ ފައި ާކިަޔއިގެން ާދައުލަތެކޭ ނިޓްރީ

ާކަަމްށާ ާަދއުލަތަީކާއެްއާދަޢުލަތެއް ާމުޅި ާރ އްޖެ ާގޮތަްށާމުޅި ާބޭނުންވ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަށް ާރ އްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާކަމެކޭ ާބޭނުންތެރި ާހޯުދމަކީ ާއެކަން ާމަގުފަހިކޮށްގެން ާެއ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާކުެރވޭޭނ ާއެކަން .ާވިސްނަިއގެން

ާދެެކވެމުންދޭ.ާ ާވ ަހކަ ާއިތުުރވ  ާދަރަނި ާގިނައިން ާވަަރށް ާދަްއކ އިރު ާމިތ  ާވ ހަކަ ާބަޖެޓުގެ ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާއ މްދަނީާ ާދައުލަތުގެ ާައޅުަގނޑުެމން ާސުވ ލުކޮށްލަމ ތޯ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާއަްށ ާއަމިއްލަ އަޅުަގނޑުމެން

ާ ާމިހ  ާކީއްތޯ ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާެއކީަގިއާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ާއައުމ  ާވުޖޫދަށް ާސަރުކ ރު ާކޮށްދިނީ.ާއ ދެ،ާމި ހިސ ބަށް

ާމަޖިލީހުންާ ާމި ާދަނީ ާވިސްަނމުން ާއަބަދުވެސް ާއަޅުަގނޑުމެން ާހުށަހެޅި. ާބިލެއް ާޓެކްސްގެ ާމިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ާކުރިންާވެްސާދައްކަ ނޑުމެން ާބިލުގެާފ ސްކޮށްދެްއވ ނެާކަމަްށ.ާއަުޅގަ ާވ ހަަކާޓެކްސްގެާިނޒ މުެގ،ާޓެްކސް މުންާައއި

ާފަަރުގާ ާހުރި ާދޭތެރޭގައި ާއެ ާބޮޑުކަމ ، ާފަަރގު ާވ  ާދެމެދުގައި ާފަގީރުންނ  ާމުއްސަނދިންނ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެއް

ާއިވެމުންދަނީާ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާމިއަދު ާއެަކމަކު، ާވ ހަކަ. ާކުރ  ާކަމެއް ާހުރިހ  ާކުރަންޖެހޭ ހަނިކުރުމަށް

ނ ނޑޭރިގަ ނޑޭރިަގނޑުާބަޖެޓުގެާބަ ނޑުމެންނަށްާމަޖިލީހުންާމިާކަންތައްތައްާހިނގ ާގޮްތާބަ ުޑގެާވ ހަކަާެއއް.ާއަުޅގަ

ނޑޭރިަގނުޑާ ފެންނަާކަމަށްާވަންޏ ާނުވަތަާއޭގެާތަޖުރިބ ގެާއަީލގައިާބަލ ާކަމަށްާވަންޏ ާއިނދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާބަ

ާ ނޑު ނޑޭިރގަ ާބަ ާބަެޖޓުގެ ާހުށަހަޅުއްވައި، ާމިތަނަށް ާޤ ނޫނެއް ާބެހޭ ާވެްސާފަރުމ ކުރުމ  ާކޮމިޝަނެއް ފަރުމ ކުރ ނެ

ނޑަައޅުއްަވއި،ާއެާމުސ ރަާދިނުމަށްާމަޖުބޫރުކުރައްވ ފައިާއަިދާ މިތަނުންާހައްދަވައި،ާދައުލަތުންާއެކަމަށްާމުސ ރަާކަ

ާވެްސާ ާމީހުންތަކެއް ާމަޖިލީހުން ާކަމަށްާވިދ ޅުވެ ާމަޖިލީހުން ާޢައްޔަންކުރ ނީ ާމީހުން ާކޮމިޝަުނގެ ނޑުގެ ނޑޭިރގަ ާބަ އެ

ާޢައް ާފެންަނާއެކަމ  ާގޮތް ާއޮންނަ ާހިނގ ަފއި ާކަންތައްތައް ާހިސ ބަށް ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާެއއީ ޔަްނކުރަްއވ ނެ.

ާަވގުުތާ ާވެސް ާހެދުމަށްޓަކައި ާކޮމިޝަން ާއެ ާބޭކ ރުކޮށް ާވަގުތު ާއެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާުގޅިގެްނ ާއެކަމ  ާއަދި ގޮތަކީ.

ާއ  ާނިމޭއިރު ާއަދި ާކުރ ނެ. ާވެސް ާޚަރަދުތަކެއް ާކަމަށް ާއެ ާއެާނަގ ނެ، ާތިބެ ާހޯދައިނުދީ ާގޮތްތަކެއް ާހޯދ ނެ މްދަނީ

ާޢ އްމުންގެާ ާދިމ ލަށް ނޑުމެްނނ  ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދައްކ ނެ. ާވެސް ާއިތުރަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެކަމ  ފ ސްކޮށްގެން
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ނޑުމެްނާ ާއެާއަމ ުޒެވގެްނާދަނީާސަބަބުތަކެއްާނެތިާނޫންކަންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާގަބޫލުކޮށްާއަުޅގަ ފ ޑުކިޔުންތައް

ާެވްސާއަމި ާމުޙައްމަދު ާސިޔ މް ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާމީދޫ ާވެއްޖެ.ާދެން ާރަނގަޅުކުރަން ާއެކަންކަން ާއަށް އްލަ

ާއުފުލަންޖެހޭާ ާމީހ  ާރައްޔިތު ާއެ ާއެއިން ާއިރު ާފ ސްކުރ  ާކަންކަން ާމިތަނުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ަހކަ. ާއެ ާވިދ ުޅވީ އެ

ާ ާއެ ާއޭގެ ާނުވަތަ ާވިސްަނިއނުލ  ާގޮތުން ާބެހޭ ާކަމަކަށްާބުރައ  ާކޮންމެ ާވިސްނައިނުލ  ާދޭތެރޭ ާޚަރަދ  ކުރަްނޖެހޭ

ކޮމިޝަނެއްާކޮންމެާތަނަކަށްާމުއައްސަސ ާެއއްާކޮންމެާކަަމކަށްާއިތުރުާކަންތައްތަެކއްާުކރަންާވެގެްނ،ާއެާކުރ ިއުރާ

ާދ ނެ ާއެ ާސަަބބުން ާއެކަުމގެ ާވެސް ާހުށަހަޅ އިރު ާބިލެއް ާމިތަނަށް ާފަހަރެއްަގއި ާެއްއވެސް ޚަރަދ ިއާާއަޅުަގނޑުމެން

ާމިއަދުާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުދެްއކޭ ާވ ހަކަެއއް ާއެއްވެސް ާމިއިން ާއަސަރ އި ާކުރަންޖެހޭ ާކަމުން ާއެ ާއަށް ާމީހ  ރައްޔިތު

ނުޑމެންާމިއަދުާވިސްނ ލަންޖެހޭާކަމެއްާކަމުަގއިާައޅުަގނުޑާ އައިސްާމިާބަޖެުޓގެާތެރެއިންާމިާވ ހަކަދައްކ ކަމީާއަުޅގަ

ާއަޅުަގނ ާއ ދެ، ާމަޖިލީުހެގާދަންނަވަންޖެހޭ. ާމި ާިއވިގެންދޭ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާފަހަރު ާގިނަ ާވަރަށް ޑުމެންނަށް

ާނޫނޭ.ާިމީއާ ާޕްރޮޓެކްޝަނެއް ާސޯޝަލް ާމިއީ ާކުރަހ ފަިއާއޮތަކަސް ާނެޓެއް ނޑުމެން ާއިިވއްޖެ.ާއަުޅގަ ާވެސް ތަޅުމުން

ާވަިކވަރަ ާުނވަތަ ާއެސިސްޓެންސް ާސޯޝަްލ ާއެކަަމކު، ާެތދުފުޅެއްމެ. ާއެސިސްޓެންސޭ. ާއ މްދަީނާސޯޝަލް ާވުރެ ކަށް

ނޑުމެންާ ާއަުޅގަ ާހިްއލައިނުލ  ާހިސ ބަކަށް ާވަކި ާެއާމީހުން ާނުވަތަ ާނުެވވި ާއެހީތެރި ާމީހުންނަށް ާުއޅޭ ާހ ލުގައި ނުލިބޭ

ނޑުާސުވ ލުކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާ ާޕްރޮޓެކްޝަނ ާހިސ ބަށްާދ ނީާކިހިނެއްތޯއޭ.ާއެއީާއަުޅގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެން ާކުިރައްށާޢިއްޒަތްތެރި ާކަންަތއް ާބަޖެޓުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެބަޖެހޭ. ާދަންނަވަން ާއެކު ާމަޢ ފ  ާވަރަްށ ބަރު

ާައއިސްޖެހިފައި.ާއެހެންކަމުންާ ާޮގތުންާމިހ ރުާމިވަނީާހުސްވަުގތުކޮޅެއްާއެރުވުުމގެާަވގުތ  ގެންދިއުމަށްާރ ވަަފއިާއޮތް

ާއެްނމެ ނޑުމެންާޖަލްސ ެގާކުރިއަްށާގެންދ އިރުަގއި ފުރަތަމަާޢިއްޒަތްތެރިާމެްނބަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވ ނެާާދެންާއަުޅގަ

ާމެންބަރުންނަށްާއަރުވަން.ާ ނޑުާމިހ ރުާއެްއާަގޑިއިުރގެާުހސްާމިނެޓްކޮޅެްއާޢިއްޒަތްތެރި ވ ހަކަާދަންނަވަމުން.ާއަުޅގަ

ާ ާފެށޭނީ ާޖަލްސ  6ާާދެން ާއެހެންކަމުނ46ާްޖަހ އިރު. ާއެދިަވޑަިއގެންނަވ ަފއިޭވ. ާމެންބަރުން ކޯރަަމްށާާޢިއްޒަތްތެިރ

ާއެދުެމްއާ ާބޮޑު ާވަރަްށ ާވަަޑިއގެންދެއްވުަމކީ ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާވިސްނ ވަަޑއިެގން ާބޮޑަށް ވަރަށް

ާކަމުގައިާދަންނަވަމުންާހުްސަވގުތުކޮޅުާއަރުވަން.

ާ

 ]އަށ38:04ާާްއިނ37:22ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާދެވަނަާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާކުރިައށް`.ާ ާފަށަިއގެން ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާދައުލަތުގ4233ާާެގެންދަން.ާާއަުޅގަ ާލަފ ކުރ  ާައހަރަށް ވަނަ

ާދައްަކވަމުްނާ ާވ ހަކަފުޅު ނޑ ިލއިުރ ާމެދުކަ ާމަސައްކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރިއަށްގެންދަނީ. ާމި ާބަޙުސް ބަޖެޓްގެ

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާއުުތރު ާަމއްޗަްނގޮޅި ާޢިްއޒަތްތެރިާގެންދަވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދީދީ. ާއަޙުމަދު ާމ ރިޔ  ެމންބަރު

ާތ ވަލްކޮށްަފިއާ ާމަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނުޑާދަންނަވ ލަން ާއަރުވ ަނން.ާއޭެގކުރިން ާފުރުޞަތު މެންބަރަށް

ާ 8ާާއޮތީ ާއިން ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާއެބައޮތް ާއަދި ާމިހ ރު ާކުރިއަށްގެންދ ގޮތަށް. ާދަންފަޅި ާމި ފުޅުްނ،ާބ36ާޭޖަހަންދެން

މެންބަރަކުާވ ހަކަފުުޅ3ާާމެންބަރަކު،ާޕީ.އޭެގ8ާާމެންބަރަކުާއަދިާވަކިާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްނުވ 9ާާޑީ.އ ރު.ޕީާއިންާ

ާ ާެއބައޮތް. ާއެިދވަަޑއިގެންަފއި ާމިޭރ8ާާދައްކަން ާޤަސްދުކުރަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނުނިމިއްޖެނަމަ ާމަސަްއކަތް ޖަހ އިރަށް

ާދަންފަޅިއަކ52ަ>: ާއިތުރު ާއަލުން ާއެބަާަގއި ާމަރުޙަލ  ާބަޙުސްގެ ާމި ާމިއަދު ާފަށައިގެން ާފަށަން. ާމަސައްކަތް ށް

ާމިހ ރުާ ނޑު ާއަުޅގަ ާހުސްކުރުމަށްޓަކައި. ާމ ދަމ  ާގެންިދުއމަށް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތްތައް ާކޮމިޓީގެ ނިންމަންޖެހޭ

ާއަޙުމަދު ާމ ރިޔ  ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާމައްަޗންގޮޅި ާމިއަރުވަނީ ާވ ހަކަފުޅުާާފުރުޞަތު ދީދީ

ާމިނެްޓގެާަވގުތުާއަދިާބ ކީާއެބައޮތްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަށް.ާ:ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.ާ

ާ

 ާކެވުން:ވ ހަކަދެއްާމައްޗަންޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙުމަދުާދީދީާ

ާިމާ ާމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިޔައީމަ ާވ ހަކަދައްކަމުން ނޑު ާއަުޅގަ ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާެވްސާ ާތެެރއިން ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާއެބަ ާމަޖިލީހުން ާކަންަތއްަތކެއް ާއެބަ ނޑުމެން ާައޅުގަ ާައިއއިރު ހުސްވަގުުތކޮޅަށް

ާފްލޯރގައި ާމިއަދު ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ާނިޒ މަށް ާޓެްކސްގެ ާހިނގައްޖެ ިއިވގެން

ާފުރަތަމައިނުންާ ާއެންމެ ނޑުެމން ާއަޅުގަ ާަދންނަވ ލަންޖެހެނީ ނޑު ާނެތްކަމަށް.ާއަޅުގަ ާތަްއޔ ަރށް ާކުންފުނިތައް އަމިއްލަ

ާއެ ާވެސް. ާތައްޔ ރުވ ންެޖހޭނީ ާކިހިނެތްކަން ާއެމީހުންނަށް ާއެނގޭނީ ާފ ސްކުީރމައޭ ާޤ ނޫނެއް ހެންވީަމ،ާޓެކްސްގެ

ނޑުމެްނާ ާދައްކަމ ހިންގަވ ށޭ.ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ ާކަންކަމުގެ ާހުރި ާބ ކީ ާދެން ާކޮށްފައި ާކަންކަން ާކުރަންހުރި އަޅުަގނޑުމެން

ާހުރިާ ާއެމީހުން ާޢ ންމުާރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޤ ނޫނަކުންާފ ސްކުރީމަާދެން ާެއްއޗިހި ާގޮަތކ އި ޓެކްސްާނަގ ނެ

އެްއޗިހިާއޭގެތެެރއަށްާބަލައިާަބއްޓަންކޮށްާއެމީހުންާއެާހޯދަންޖެހޭާބަސްާއެމީހުންާއެކިާާކުންފުނިތަކ އިާިވޔަފ ރިތަކ އި

ާ ާަކއިރިން ާދަންނަވ ލަންާާހޯދައިގެންއެކްސްޕަރޓުން ާހަމަ ާއަުޅަގނޑު ާއިތުރަށް ާޭއގެ ާއ ދެ، ާތައްޔ ުރވ ނެ. އެކަމަށް

ާޕްރޮޓެކް ާޯސޝަލް ާމި ާހުށަހެޅިން ާމިދޭތެރެއިން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެސިސްޓެންްސެގާއެބައޮތް ާޯސޝަލް ޝަނ ިއ

ާހަަމާ ާވެްސ ާޭއގަިއ ާެވސް. ާބިލެްއ ާރައްކ ތެރިކަުމގެ ާއިޖުތިމ ޢީ ާހުށަހެޅީމު ާހަމަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ވ ހަކަދަްއކ އިރު

ވެްސާއުަފއްދ ާވ ހަަކ.ާާމަޖިލީހުގެާފްލޯރގައިާދެެކވުުނާއިޖުތިމ ޢީާރައްކ ތެރިކަންާޭދންވެސްާެއާކޮމިޝަނެއްާއަނެްއކ 

ރަނގަޅަްށވިްއޔ ާސަބްސިީޑެގާާ.ވެސްާއިތުރަށްާރަްއޔިތުންގެާޖީބަށްާބުރަވ ގޮތްވެާދެންެނވިހެންާައނެއްކ ާހަމަާކުރީގައި

ާފައިސ  ާދެޭވނެ ާބަަޔކަށް ާއެަތއް ާމިހ ރުާގޮތުަގއި ާގެއްިލގެންދ ނެ. ާސަބަބުން ާހެދުމުގެ ާޮކމިޝަނެއް ާމިކަހަލަ ާއިން
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ާ ާވަނީ ާބަޔަކަށް ާގިނަ ާވެސް ާިއން ާސަބްސިޑީ ާލިބޭކަން ާދެއްކޭވެސް ާމަދު،ާބިލުތައް ާވަރަށްވުރެ ާލިބެންޖެހޭ ޮގްތާާއެ

ާއެހ  ާއުތުރަށްާާނުވެފައި. ާމައްޗަންގޮޅި ާއަވަށަްށ، ާއަޅުަގނޑުމެންގެ ާއ ދެ، ާތިބީ. ާމީހުން ާނިކަެމތިކަމުގައި ވެސް

ާ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމަްއސަލަ. ާބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ ާަވނީ ާދަިތވެފައި ާއެންމެ ާައވަށުަގއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ެއއަށްާބަލ އިރު

ނޑަށްާއެނގޭާވަަރށްާގިނަފަހަރުާއެބަާދެކެޭވާ ހައްލެއްާބޭނުންވޭ.ާައޅުަގނޑުެމންާހަމަާމިވ ހަކަދައްކ އިރުާެވސްާއަުޅގަ

ާއަނެްއކ  ާބިންތަކުަގއި ާޢަާއެތ ހުރި ާހަަމާވެސް ާައޅުަގނޑު ާވ ހަކަ. ާައޅ  ާމަދަރުސ ެއއް ާއަނެއް ާނުވަަތ ރަބިްއޔ 

ާއަާ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާބޭނުން ާމިހ ރުދަންނަވ ލަން ާާވަށުަގއި ާއެބަހުރި؛ ާާ-3ވެސް ާސްކޫލު، ާ-4އަޙްމަދިއްޔ 

އަމީނިއްޔ ާސްކޫުލ،ާާ-8އިްސކަންދަރުާސްކޫލު،ާާ-7ޖޭ.އެސް،ާާ-6އީ.ޕީ.އެސްާްސކޫލު،ާާ-5އެމް.އީ.އެސްާްސކޫލު،ާ

ވަނީާވިލ ާކޮެލޖް.ާއަޅުަގނޑަށްާހީާާ-32ސީ.އެޗް.އެސް.ީސ،ާާ-;ޣިޔ ޘުއްދީންާސްކޫލު،ާާ-:ބިލަބޮންގާސްކޫލު،ާާ-9

32ާކޮލެޖްާއެއްާައވަށަކަށްާުފދޭހެން.ާބިމުގެާގޮތުންާދަތިތަނެއް.ާމ ލޭގެާވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިގޮތުނ32ާާް

ާކްލ ސްތަކެްއާ ާޓިޔުޝަން ާއަިދ ާކްލ ސްތަކަކ އި ާޤުރުއ ން ާގިނަގުނަ ާއަދި ާރަނގަޅުހެން. ާއެ ާހުރީމަ ާތަންތަން ކިަޔވ 

ާއަޅުގަާާންމައްޗަންޮގޅި ާވ ހަަކ ާހަމަގައިމުހިންގ  ާއޮިތއްޔ  ާބިންކޮެޅއް ާއެހެންވީމަ، ާދަންނަވަން. ެވްސާާނޑު

ނުޑާ އަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމަްއޗަންގޮޅިންާބޭނުންވަނީާަމއްޗަްނގޮިޅާރައްޔިތުންނަށްާބޯހިޔ ވަހިކަްނާލިބުންކަންާއަުޅގަ

ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބިންކޮޅެްއވިްއޔ  ާއޮންނަ ާއަވަށުތެރޭަގއި ާއެހެންވީމަ، ާނުވަތަާާދަންނަވ ލަންޖެހޭ. ާފްލެޓް ބޭނުންވަނީ

ާލިބެން.ާާއެނޫންގޮތަކަށް ާކަންަތއް ާބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ ާމީހުންނަށް ާއަވަުށގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެޅިގެްނދ އިރެްއގައި ވެސް

އަޅުަގނޑުާއުއްމީދުކުރަންާމިާބަޖެޓްގެާތެރެއިންާނުވަތަާޕީ.ޕީ.ޕީާތެރެއިންާނަމަވެސްާމިާމައްޗަްނގޮޅިާމީހުންނަށްާމިާ

ާއެަބާދިމ ވެފައި ާކަްނކަން ާޖުޑީޝަރީގެ ާބަލ އިރު ާކަންކަމަށް ާެއހެން ާޤައުމުގެ ާދ ނެކަމަށް. ާހައްލުެވެގން ާދަތި ވ 

ހައްލުކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުެމންާއެބަާވިސްނަންޖެހޭާޖުޑިޝަރީގެާމީހުންނަކީާހަމަާދައުލަތުގެާމުަވއްޒިފުން.ާއެމީހުްނާ

ާއަޅުަގނޑަ ާޚިދުމަތުގައި. ާރައްޔިތުންގެ ާތިބެންޖެހޭނީ ާއިވޭއެ ާކަމަކ ްށ ާނިންމ  ާޖުޑީޝަރީން ާހަމަ ާގޮުތަގއިިވއްޔ 

ނަޑްށާާބެހޭގޮތުންާމީޑީޔ ގެާބޭފުޅަކުާފ ޑުކީކަމުަގއިާވަންޏ  ެވސްާެއކިގޮްތގޮތުންާއެބަާކޯޓުތަކަށްާދަމ ާގެންދޭ.ާއަުޅގަ

ާބަޔ ނެ ާނުވަތަ ާވިދ ުޅވ ނެކަްނ ާބޭފުޅުން ާބަެއއް ާވ ހަކަދަްއކަންވ އިރަށް ާމިގޮތަްށ ނުޑ ާއަުޅގަ ާެވްސާއެނގޭ ްއ

މިކަންާއަށްާފ ޑުކިޔަނީާހަމައެކަނިާޓެކްނިަކލްާމީހުންނޭ.ާޑިމޮކްރެޓިކްާޤައުމުތަކުގައިާމިހެނޭާާނެރުއްވަފ ނެާޖުޑިޝަރީ

ާއަުޅަގނޑުމެްނާހި ާބޭނުންވޭ ާއަރުވަްނ ާހަނދުމަފުޅުކޮށް ާެވސް ާބޭފުޅުންނަށް ާވިދ ުޅވ  ާއެހެްނ ނޑު ާއަުޅގަ ނގަނީ.

ާޤައުމުަތކުގަާ ާޑިމޮކްރެިޓކް ާއަިމއްލަމިދައްކ  ާރައްޔިތުން ާރަްއޔިުތންނޭ. ާއަިމއްލަ ާެއއީ ާޫޖރީއޭ. ާވެސް ާޙުކުމްކުރަނީ ާއި

އަށްާޤަބޫލުކުެރވޭާފަދަާޙުކުމްަތކޭާޖުރީާސަރިވސްަގއިާތިެބެގންާއެމީހުންާއެމީހުންގެާމަްއަޗށްާހިންގަމުންާދަނީ.ާއަދިާ

ާއެމީހުންނަކީާވެސްާަބސް ކަމ ިއާާނުކިޭޔގޮތަްށާތިބޭާބައެއްާނޫންާހަމަާޢ ންމުާގޮތެއްަގއިާޖުިޑޝަރީކަމުގަިއާިވޔަސް

ނޑުާހަމަާމީޑިޔ ެގާބޭފުޅުންނަށްާދަންނަވ ނީާ ޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާފ ޑުކިޔޭނެކަންާމިވަގުތުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލ ާއަޅުގަ

ާނިންމަަވނީާ ާކަްނކަން ާނިންމަވ ގޮތުަގއި ާކަންކަން ާވެސް ާބޭފުޅުން ާޖުޑީޝަރީގެ ާހަރުބަހުން ާހަމަ ާއަދިވެްސާެއއްފަހަރު
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ާފ ޑުކިޔޭނޭ.ާ ާކިޔޭނޭ، ާބަސް ާދޭތެރޭ ާނިންމުމ  ާނިންމަވ  ާއެ ާއެބޭފުޅުން ާވ އިރު ާކަންކަްނކަމުަގިއ ރައްޔިތުންގެ

ާމިނިވަންކަންާ ާމި ާއަށް ާމީިޑޔ  ާނަމަވެސް ާހަދ ފައި ާޤ ނޫނެއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޫނންނަމަ ާއެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިދޭތެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަންޖެޭހާހޯދައިދޭންޖެހޭނެކަމަށް. ނޑު ާައޅުގަ ާއިތުރަށް ާމީގެ ާއަދި ރެިއން

ާއައިާޖުޑިޝަރީ ާބަޖެޓް ާމި ާމިތަނުގައި ާއެއް ާއެބައޮތް ާހެދުމަށ342ާާްއިރު ާއިމ ރ ތެއް ާއެމީހުންގެ ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާކޮންމެހެ ާއިމ ރ ތެއް ާކުރުމަށް ާޑިސްޕެންސް ާޖަސްޓިސް ާއެމީހުން ާޖުޑީޝަރީއޭ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ންާބުނެފައި.

ާހަދައިާ ާގޮތުަގއި ާބައެއްގެ ާހަރުދަނ  ާބޭނުންވެއޭ.ާއެމީހުންނަކީ ާޓްރޭނިންގާއެބަ ާއެީމހުންގެ ބޭނުމެއްާނުވެއޭ.ާއެކަަމކު

ާވެްސާ ާކޯޓުން ާއަިދާސްޕްރީމް ާއޮޅުންފިލަންޖެހެއޭ. ާވ ނުވ  ާމި ާއެމީހުންނަށް ާޖެހެއޭ. ާކިޔަަވއިދޭން ާއެބަ އެމީހުންނަށް

ާނި ާއެ ާވެްސ ާމިދޭތެރެއިން ާޚ އްަޞާމިސ ލަކަށް ާމިތަނުން ާިޚލ ފަށް ާނިންމުމ އި ާރައްޔިތުްނގެ ާނިންމެވުުމގަިއ ންމެވި

މަޖިލީހުންާނިންމ ފައިާވަނީާމަސްހުނިާނިޒ މެކޭ.ާރައްޔިތުންާސީދ ާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާނިންމ ފައިާއޮތްކަމަށްާއެހެްނާ

ާމަސްހުިނވެފަ ާޭއގެތެރެއިން ާވިދ ޅުވަންޖެހޭ ާއެބަ ާއެބޭފުުޅން ާކޮންކަެމއްނިންމަވ ކަމަށްވަންޏ  ާއޮތީ ާއަިދާއި ތޯ.

ާނިންމުމ  ާވިސްނ ާާރައްޔިތުންެގ ާއަލުން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއެހެންކަމަށްވަންޏ  ާކޮންކަމެްއތޯ. ާއޮީތ ާގޮސްފަިއ ޚިލ ފަށް

ނޑުމެންނ ާހިސ ބަށްާމަޖިލީހުގެާތެރެއަށްާފިކުރުކުރުމަށްާއެކަންކަންާއެާސްޓްރައިްކއައުޓް ވެސްާއެަބާާކުަރްއވ ާއަުޅގަ

ެވސްާެއްއެވސްާމަޖިލީހެއްގައިާކަމެްއާާޚިލ ފަކަށްާހަމަގައިމުާހެއޭ.ާރައްޔިތުްނގެާނިންމުމަކ ފޮނުްއވަންޖެކަންކަންާއެާ

ާތެެރއިްނާ ާބިލްޑިންގގެ ާއިސްޓިޓިއުޝަން ާމި ާހަމަ ާއަޅުަގނުޑ ާވ ހަކަދަްއކ އިރު ާޕޮލިސްެގ ާއ ދެ، ނުނިންމޭނެ.

ާ ާވެސް ާވ ހަކަ ާފުލުހުންގެ ާއެބަ ނޑުމެން ާމަސައްަކްތާދައްކ ލަންޖެހޭ.ާއަުޅގަ ާފުލުހުންގެ ާމަިތވެރި ާވަރަށް މިދޭތެރެއިން

ނޑުމެންާއެީމހުންނަށްާދިނީމު.ާގޭންުގާ ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެާގޮތުންކަމަްށާހީކޮށްާބިލެްއ،ާދެާބިލެްއާފ ސްކޮށްފައިާއަުޅގަ

ާމިހ  ާެއކަމަކު ާބިލު. ާހައްޔަރުކުރުމުެގ ާހިފ  ާމީހުން ާޙ ލަތްތަކުަގއި ާޙ ްއޞަ ާއަދި ާބިލ އި ނަޑްށާކުށްތަކުެގ ާއަުޅގަ ރު

ާތެރެާ ާރަށުގެ ާބޭނުންކުރެވެމުންދ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާނަހަމަގޮތުގައި ާބޭނުން ާބިލުތަކުގެ ާމި ާިއވެނީ ާއަިދާާން ކަމ އި

ާގޮތަްށާ ާގެންދަންޖެހޭ ާއެ ާދޭތެރޭގަިއ ާމީހުންނ  ާވަރަށް ާވީހ ވެސް ާހައްޔަުރކުރެވެމުންދ އިރު ާމީހުން އޭގެތެޭރގައި

ާުނކުރެ ާރަނގަޅަށް ާއެމީހުްނެގާއެކަންތައްަތއް ާވެސް ާފުލުހުންނަށް ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވުމ ެއކީަގއި ވޭކަމަށް.

ާއެލޮކޭޝަނެްއާ ާޮކންމެވެސް ާބަޖެޓުން ާބޭނުންވޭ ނޑު ާއަުޅގަ ާބުނެ، ާއަޅުަގނޑު ާހަދަންޖެހޭކަމަށް ާއެބަ ޓްރެއިނިންގ

ާއަހުލުވެ ާބެހޭގޮތުން ާބިުލތަކ އި ާފ ސްކުރ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެމީހުން ާދ ން. ާެއާއެމީހުންނަށް ާައޅުަގނޑުމެން ިރުކރުވ 

ާރައްޔިތުންނަްށާ ާޢ ންމު ާއަިދ ާދަސްކޮށްދީ ާއެމީހުންނަށް ާގޮެތއް ާެއކަންކުރެވޭނެ ާމަޤްޞަދުަގއި ބޭނުންވ 

ާގޮްތގޮތަށްާ ާރަނގަުޅވ ނެ ާެއކަންކަްނ ާތެރެއިން ާއެމީހުންެގ ާނުކޮށް ާކަންތައްަތއް ހަޑިހުތުރުވ ގޮތަށް

ޓިއުޝަންާބިލްިޑންގާއ އިާއަދިާމީހުންގެާކަންކަންާޢ ންމުާރައްޔިތުންނާ މަސައްކަތްކުުރވުމަށް.ާއެހެންީވމަ،ާއިންސްޓި

ނޑު އަށްާވެސްާއަދިާފުުލހުންނަށްާވެސްާޓްރޭނިންގާާހަމަާޖުޑިޝަރީާދޭތެރޭގައިާބަހައްޓ ނެާގޮތްގޮްތާބޭނުމަށްާއަޅުގަ

ާ.عليكنާوسالمބޭނުންވ ކަމަށްާހަމަާދަންނަވ ލ ނަން.ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ
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ާ

 ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާކެންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަުޙމަދުާތަސްމީންާޢަލީ

ނޑުާވެސްާމިާބަެޖޓ ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ ާދޭތެރޭގަިއާެއއްެޗއްާދަންަނވ ލަމުންާއެންމެާފުރަތަމަާއަުޅގަ

ާކުރިން ާމީގެ ާބަޖެޓްގައި ާމި ާދަންނަވަންޖެހެނީ ާވިދ ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާފަދައިްނާެވސް ޅުވެަފއިވ 

ާދަތިތަްއާ ާޮބޑެތި ާވަރަށް ާއެްއޗެްއާބުނުމުަގއި ާދޭތެރޭ ާމިއ އި ާދިރ ސ ކޮށް ާބަޖެޓް ާމި ތަފްސީލުތައްާނެތުމުގެާސަބަުބން

ާމަސަްއކަތްކުަރމުންދ އިރުާސަރުކ ުރެގާ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީގެ ާތަފްސީލުތައް ާއެ ާުއއްމީދުކުރަން އެބަހުއްޓޭ.ާައޅުަގނޑު

ާފޯރުވ ދެ ާައޅުަގނުޑާފަރ ތުން ާބަޖެޓްގައި ާމި ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާއަޅުަގނޑު އްވ ނެކަމަށް.

ާފ  ާމުހިއްމިވަގުތު ާއެންމެ ާބޭުނން ާހަގަކޮށްލަން ާއިްނތިޚ ބު ާކައުންސިލުތަުކގެ ާލޯކަލް ާކަމަކީ ފެބުރުއަރީަގިއ7ާާމު

ާ ާލޯކަލް ާނުވެ ާދުވަހެއް ާމ ގިނަ ާއެއަްށފަހު ާއަދި ާރަށްރަށުެގާބޭއްިވގެންދ އިރު ާއައިސް ާުވޖޫދަށް ކައުންސިލުތައް

ާއިޚްތިޔ ރުާލިބިގެންދ އިުރާ ާގޮތްާނިންމުމުގެާބ ރ އި ރައްޔިތުންނަށްާރައްޔިތުންނ ިއާސީދ ާގުޅުންހުރިާކަންތައްތަުކގައި

ާހި ާަކއުންސިލުތައް ާގޮތެްއގެމަތިއެ ނަޑއެޅިަފިއާނގ ެނ ާކަ ާބަޖެޓްގައި ާމި ާބަޖެޓް ާބޭނުންވ  ާއެފަރ ތްތަަކށް ން

ާބަޖެޓްާބަ ާމިއަދު ާކަމެއް. ާއިސްކަންޭދ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެއީ ާއޮންނަންޖެހޭނޭ. ޔ ންކުރެވިަފއި

ާކިހ ާވަރެއްކަން،ާައތޮޅުާކައުންސިލަށްާނޫނީާ ާބަޖެޓްާކޮންާކައުންސިލަކަށް އެކުަލވ ލެވިފަިއވ ގޮތުންާކައުްނސިލުތަކުގެ

ކަންަތއްަތއްާބަލަހައްަޓވ ާލޯކަލްާަގވަރަމންޓްާއޮތޯރިޓީެގާބަޖެޓްާާރަށްރަށުގެާަކއުންސިލުތަކަށްާޫނނިއްޔ ާކައުންސިުލގެ

ާފައިސ ާ ާބޭނުންވ  ާެއކަންަކމަށް ާުއއްމީދުކުރަން ާައޅުަގނޑު ާނެތް. ާއެނގޭކަެށއް ާސ ފުޮކށް ާތެރެއިން ާބަޖެޓްގެ މި

ާބަޔ ންކުރެވެ ނޑަެއޅިގެން ާކަ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާހުންނ ނެކަމަށް. ާހިމެނިފައި ާތެރޭގައި ާއަިދާބަޖެޓްގެ ާއެބަޖެހޭ. ން

ާވެްސާ ާނުކުތ ތަކެއް ާވިސްނަްނޖެހޭ ާއެކުަލވ ލެްއވުމުަގއި ާބަޖެޓް ާއެ ާޤ ނޫނުގައި ާބެހޭ ާކައުންސިލުތަކ  ލޯކަލް

ާ ާއަދި ާއަދަދު ާއ ބ ދީ،ާރަށްތަކުގެ ާހުރޭ. ާސަރަޙަާފ ހަގަކޮށްފައި ާފެތުރިފަިއވ  ާަރށްތަކުގެ ާމަފްޙޫމްތަކެްއާއެ ާކަހަލަ ްއދު

ާހިމެނިފައިވާ  ާލޯކަލްާއޭގެތެޭރގައި ާއެ ާއަންނައިރު ާއުފެދިގެްނ ާކައުންސިލުތައް ާލޯކަްލ ާބަލައިގެން ާއެއަށް އިުރ

ާމަރުޙަލ ގަިއާ ާކޮމިޓީގެ ާމަސައްކަތް ާބަޖެޓްގެ ާއެބަޖެހޭ.ާެއހެންވީމަ،ާމި ނަޑއެޅެން ާކަ ާބަެޖޓް ާދެވޭނެ ކައުންސިލުތަކަށް

ާކައު ާކޮންމެ ާރިޢ ޔަތްކޮްށގެން ާކަންތައްތަކަށް ާމިދެންނެވި ާކައުންސިަލަކްށާކުރަމުންދ އިރު ާއެ ާެވސް ންސިލަކަށް

ބޭނުންވ ާބަޖެޓްާވަކިންާފެންނަންާއޮންނ ނެާގޮތެއްގެާމަތީންާބަޖެޓްގައިާހިމެނިގެންާފ ސްވެެގންާދިއުމަކީާކޮންމެހެންާ

ާމަޢުލޫމ ުތާ ާއަޅުަގނޑަށް ާބޭނުންވަނީ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ަހކަ ާދެކޭ ނޑު ާައޅުގަ ާކަމެއްކަމުަގއި ކުރަންޖެހޭނެ

ފައިވ ާގޮުތގަިއ،ާމިކަމ ާބެހޭާބައެއްާބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދެއްކުމުންާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮތުގައިާމިނިސްޓްރީާއޮްފާލިބި

ާޭދާ ރޒުެގާބަޖެޓްގެާެތރޭގަިއާވެްސާމީގެާަބއިތަްއާަވނީާހިމެނިފައި.ާއަދިާަކއުންިސލުތަކުގެާބޭފުޅުންނަށް ހޯމްާއެފެއަ

ނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާތެރޭގަާާމުސ ރަާވެސްާމުސ ރައިގެާަބއިގެ އިާހިމެނިފައިާމިއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާަވކިްނާ ާކައުންސިލަކަށް ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭއިރު ާމަޖިލީހަށް ާމި ާނިންމަވައިގެން ާއިން ާކޮމިޓީ ާފ ސްކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް
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ާކަމެކޭާއެނގޭނެ ާކުރަންޖެހޭ ާޮކންމެހެން ާމިއީ ާިދއުން ާއެކުެލވިގެން ާބަޖެޓް ާމި ާކައުންސިލުތަްއާގޮތަށް ާމި ާފަހުން .

ާތުޙުަމުތާ ނަޑއެޅިފަިއާވ ކަމުގެ ާކަ ާބަޖެޓް ާއިންޞ ފުވެރިކަމެްއާނެތްގޮުތގަިއާެއާަކއުންސިލުތަކަށް ާދިަޔއީމަ އުފެދިގެން

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާދެން ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާދިއުމަކީ ާނިމިގެން ާމިކަން ާމަތީން ާގޮތެއްގެ ނ ންނ ނެ

ާބޭނުން ާކޮންމެހެންދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާމީގެތެެރއިްނާާވަނީ ާކަމަކަްށ ާބޭނުންވ  ާހޯދަން ާތަފްސީލު ެވސް

ާތަފްސީލެއް.ާ ާމަޝްރޫޢުތަކުގެ ާހިމެނިފައިވ  ާޕްރޮގްރ މްަގއި ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާސެކްޓަރ ާޕަބްލިކް ާމިދަނީ ފެނިގެން

ާ ާިއންވެސްޓްމަންޓް ާކަމެްއ، ާކޮން ާރަށެއްަގއި ާކޮން ާމިއޮތްގޮތުން ާކުރ ނެކަްނާާރޮޖެކްޓްތަުކގެޕްމިހ ރު ތެރެއިން

ާސުވ ލުާ ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާކޮށްފަިއވ ގޮތުްނ ާކަންތައްތައް ާފ އިތުވިތަނުަގިއ ާމި ާދަންނަވ އިރު ާމިހެން ާނެތް. އިނގޭކަެށއް

ާހިންގެނީ ާމަޝްރޫޢުތައް ާުސވ ލަކީ ާއުފެދޭ ާެއ ާރަަށްށާާ،އުފެދިގެންދޭ. ާއެ ާހިންގެނީ ާެވސް ާމަޝްރޫޢުތަްއ ާހިންގޭ އެ

ާލިިބާ ާހައްެލއް ާއެކަމަށް ާއެހެންވީމަ، ާނުދ ތީވެ. ާކަަށވަުރެވގެން ާކަން ާރަށްތަކަށް ާބޭނުންވެފަިއވ  ާބޮޑަށް އެންމެ

ާތެރޭަގއި ާގޮެތއްގެމަތިާާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާިކޔޭނެ ާެއކަްއޗެއް ާތަފްސީލުތައް ާޭއގެ ާބަޖެޓްގައި ާދިއުމަން ީކާހިމެނިގެން

ާމުހިއް ާބޭނުންވޭާވަރަށް ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ނޑު ާއަުޅގަ ާދަންނަވ އިރު ާމިހެން ާމިވ ހަކަ ާހަމައެހެންމެ ާކަމެއް. މު

ާފަަދާ ާބަނދަރު ާއިންފްރ ސްްޓރަކްޗަރ. ާއުފެދިފައިވ  ާސަބަބުން ާއިްނވެސްޓްމަންޓްތަުކގެ ާކުރެވިފައިވ  މިހ ތަނަށް

ާމަންޒަރު ާވީރ ނ ވެގެންދ  ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމިތަންތަންާާތަންތަން ާފެންނަމުންނޭ. ާމިދަނީ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

ާދަީނާ ާގެއްިލގެން ާއެ ާސަބަުބން ާިދއުމުގެ ާީވރ ނ ވެގެން ާމަރ މ ތުނުކޮށް ާބޭނުންވ  ާއެތަންތަނަށް ވީރ ނ ެވގެން

ާކުރަންޖެހިގެ ާޚަރަދުތައް ާބޮޑެތި ާފަހުން ާަސބަބުން ާއޭގެ ާިއންވެސްޓްމަންޓްތައް. ާކޮށްަފއިވ  ންދ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ާއެކަީށގެންވ ާ ާދަނީ.ާއެކަންކަމަށް ާެވއްޓެމުން ާތޮށިތަކ ިއާއެއްޗިހި ާބަނދަރުތަކުގެ ާބަނދަރުގެ ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ވަރަށް

ާކުރަންޖެހޭާ ާފޫބައްދަން ާއަުލން ާއެކަްނކަން ާމުސްތަޤްބަލުގައި ާހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ ާމުއްދަތެްއަގއި ާައވަސް ހައްލެއް

ާބޮުޑވ ނެ. ާމ  ާއެބަހުރި.ާާއިންވެސްޓްމަންޓް ާމަރ މ ތުތައް ާބޮޑެތި ާކުރަންޖެހޭ ާވެސް ާމިަވގުތަށް އެހެންވީމަ،ާމިަވގުތުން

ނޑުގެާދ އިރ ގެާކަންތައްތައްާވެްސާ އަޅުަގނޑުާކޮންމެހެންާހަމަާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާވިދ ުޅވ ާފަދައިންާހަމަާއަޅުގަ

ާއަ ާދަންނަވ ކަެށއް ާމ ބޮޑަށް ާވ ހަކަ ާދ އިރ ގެ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާމިހެން. ާއެހެންނަމަވެސް،ާހުރީ ާނެތް. ާބޭނުމެއް ނޑު ުޅގަ

ތަން.ާކެންދޫާއަށްާދިޔައީމަާކެންޫދގެާބަނދަުރާާހަމަާދަރަވަންދޫާއަށްާދިަޔަޔސްާދަރަވަންދޫާތޮށިާެވއްޓިފަިއާއޮންނަ

ާއޮންނަ ާއޮންނަާހަލ ކުވެފައި ާވެއްޓިަފއި ާވެްސ ާތޮށި ާކުޑަރިކިލުގެ ާދިޔަީއމަ ާކުޑަިރކިލަށް ާނޫނިއްޔ  ތަްނާާތަން.

ނުޑާދަންނަވަންާބޭނުންވަީނާކުޑަރިކިުލ،ާކެންދޫ،ާދަަރވަންދޫާއެއްާނޫނޭއަޅުގަާ އްޭޖެގާރ ާ.ނޑަށްާވެސްާފެނޭ.ާއަުޅގަ

ާމިޙާ  ާކަްނކޮޅުތަުކގައި ާނުކުރ ކަމަށްވަންޏ ާއެކި ާމަރ މ ތު ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާތަންތަން ާހުރި ލަތުގައި

ާއަ ާކުރަންޖެހޭ، ާރަނގަޅުކުރުމަށް ާމިތަންތަން ާކުރަންޖެހުނީމަާމުސްތަޤްބަލުގައި ާމަސައްކަތް ާފަށައިގެން ާބަލުން ލުން

ާޮބޑެިތާ ާހުރި ާުކރެވިފައި ާކުރިން ާއެހެންވީމަ، ާކުރަންޖެހޭނެ. ާބަޖެޓުން ާަދއުލަތުގެ ާދިވެހި ާޚަރަދު މ ބޮޑެތި

ާަކންތަ ާކުރަންޖެހޭ ާރައްކ ެތރިކުރުމަށްޓަކައި ާގޮެތއްގެމަތިއިންވެސްޓްމަންޓްަތއް ާއިސްކަންދެވޭނެ ާބަޖެޓްކަށް ާމި ގަިއާން
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ާދަ ނޑު ާއަޅުގަ ާކުރިން ާކަމެކޭ. ާއިސްކަންދޭ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑު ާދިއުމަކީ ާހިމެނިގެން ންނަވ ލައިފިްނާފައިސ 

ާކުރިންެވސްާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާހޯދަންޖެހެނީ ާތަފްސީލު ާވެސް ާޕްރޮޖެކްޓްަތއް ާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ާވ ަހކަ. ގެ

ާކޮބަާ ާތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ާއަޅުގަ ާފައިސ ދެންނެވިހެން ާހުރި ާލިބިފައި ާމިަވގުަތއް ާމުހިއްާއިތޯ ާކުރަންޖެހޭ މުާއިން

ާމިވެިނާ ާއެދޭގޮުތަގއި ާއެއްަބޔަކު ާނ ދެވޭތީ. ާއެއްަބސްވުމަކަށް ާތެރޭަގއި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާކޮަބއިތޯ ކަންތައްތަކަކީ

ާމުހިއްރަށެއް ާއެންމެ ާެއއީ ާކޮނުން ާފަޅު ާއެެހނެއްގެ ާދެކެނީކީ ާއަނެއްބަަޔކު ާވ އިުރ ާބޮޑަށްާނޫާމުކަމަށް ާއެންމެ ން.

ާނުެވވޭ.ާ ާެއއްބަހެއް ާތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާޖަވ ބު ާސުވ ުލގެ ާއެ ާފަޅުތޯ. ާކޮންތަެކްއގެ ާވަނީ ބޭނުންވެފައި

ނޑުމެންާެއންމެންާތިބެގެންާމިާބަޖެޓްާފ ސްެވގެންާދ އިރުާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާއެއްބަސްެވވޭގޮެތްއާ އެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ

ާސު ާއެ ާދެން ާއޮތީމަ ާޖުމްލަގޮެތއްަގިއާފެންނަން ާޭދތެރޭގައި ާެއއ އި ާއަދި ާފަސޭަހވެގެންދ ނެ. ާޖަވ ބުދޭން ވ ލަށް

ާނޫމަރ .ާ ާށ.އަތޮޅު ާރަށެއް ާދިޔަ ާފަހުން ާވަރަށް ާހަމަ ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ާއޮންނ ނެ. އެއްބަްސވުން

ާކުަޑކު ާއ ބ ދީ ާރަށް. ާއޮތް ާނުކޮނެ ާފަޅު ާހަމައެކަނި ާޮއތް ާށ.އަތޮުޅގައި ާއަކީ ާވެދ ނެ.ާނޫމަރ  ާކަމަށް ާރަށެއްވީމަ ޑަ

ނޑުާަދންނަވަންާބޭނުންވަނީާއ ބ ދީާުކޑަާރަށަކަްށވެގެންާއެާރަށ އިާޭދތެރޭގައިާއެާނިންމ ފަިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާހުންނ ނެ.ާ ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ީސ ާބޭނުންވ  ާދިރިއުޅޭކަމަށްވަންޏ  ާމީހުން ާއޮންނަންޖެހޭނެ. ާސިޔ ސަެތއް އޮންނަ

ާމިކަ ާއެނިގގެްނާއެހެންވީމަ، ާވ ްނވީގޮެތއް ާކަްނ ާަކނަޑއެިޅގެން ާސިޔ ސަތުތަެކއް ާދޭތެރޭގަިއ ންަތއްތަކ 

ނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުގައިާނޫމަރ ަގއިާވެްސާ އަޅުަގނޑުމެްނގެާތެރޭގައިާއެްއބަސްވުމެއްާޮއެވގެންާކުރިއަށްދ ންޖެހޭ.ާއަޅުގަ

ނެގޮތެއްާއޮންނަންވ ނެ.ާމިއަދަކުާއެގޮތެއްާނެތް.ާމީހުންާދިރިއުޅޭކަމަށްވަންޏ ާނޫމަރ ގައިާވެސްާމީހުންނަށްާއަރ ާފޭބޭ

ކަށިމައްޗ އިާހަމައަށްާމޫދަށްާއެރިގެންާބޮއްކުރަެއްއގައިާޮގސްާކަށިމައްޗ އިާހަމައަށްާމޫދަށްާއެރިގެންާނޫނިއްޔ ާއެަކްނާ

ާމިކަންކަމ ާވ ނެގޮެތއް ާއެހެންވީމަ، ާދަންނަާނެތް. ާދެން ާއަޅުަގނޑު ާއެބަޖެހޭ. ާހޯދަން ާހައްލު ވ ލަންާދޭތެރޭގައި

ާބޭނު ާފ ހަގަކޮށްަލން ާހަމަ ާދެން ާއަުޅަގނޑު ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާދ އިރ އާ ބޭނުންވަނީ ާެކޔޮދޫ ާެއއީ ާކަމެއް. ބެހޭގޮތުްނާާންވ 

ކީާކެޔޮދޫާދ އިރ ާތަމްސީލުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްެތިރާެއއް.ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަ

ާބޭ ާއެބޭފުޅުންނަށް ާގޮސްަފއި.ާމެންބަރުވީމަ ާގެއްިލގެން ާމިއޮތީ ާފުރުޞަތު ާވ ަހކަދެއްކުުމގެ ާކަންތައްތަުކގެ ނުންވ 

ާދ އި ާޙަޤީޤަތުގަިއާކެޔޮދޫ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަ ާއަީކާވެސް ާރަކީދޫ ާދިރިއުޅޭާރ ގެ މީހުން

ާގޮ ާދައުލަތުން ާސަުރކ ރުން ާވެސް ާދޭތެރޭަގއި ާމުސްތަޤުަބލ އި ާރަކީޫދގެ ާެއީއާރަށެކޭ. ާއެބަޖެހެއޭ. ާނިންމަން ތެްއ

ކުރިމަގުަގއިާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށެއްގެާގޮުތގައިާއޮންނަކަމަށްވަންޏ ާއެާރަށަށްާބޭނުންވ ާައސ ސީާޚިދުމަތްތައްާެވްސާ

ާވެްސާ ާބަނދަރަކީ ާރަށުގެ ާއެ ާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ. ާގޮތެއް ާފޭބޭނެ ާއަރައި ާވެސް ާރަށަށް ާއެ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެއޭ.

ާމީހުންާބޭނުންކުރެ ާއެތަނުން ާލ ންޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންނޫނިއްޔ  ނުޑާވެސް ާތޮށިގަ ާލ ންޖެހޭ ާހެދުމަށްޓަކައި ާބަނދަރަކަށް ވޭ

ާވެްސާ ާވ ހަކަ ނޑަައޅަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެ ާކަ ާައޅުަގނުޑމެން ާވެސް ާކޮބައިތޯ ާިސޔ ަސތަކީ ބަދަލުކުރަނީތޯ.ާއޭގެ

ޙ ލަތުާެވސްާއަޅުަގނޑުާވެސްާެއާބަނދަރުގެާދ އިރ ގެާކެޔޮދޫގެާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާއަދިހަމަާއެހެންމެާކެޔޮދޫާ
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ާކުރެވިފައިވ ާ ާކުރިން ާމަރ މ ތުކޮށް ާބަނދަރުތައް ާއެހެންވީމ ، ާފެނޭ. ާހައިސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާއުޅޭ ާގޮސް ރަށަށް

ާމަސައްކަުތގެ ާކުރ  ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާމަރ މ ތުާއިންވެސްޓުމެންޓުަތއް ާބަނަދރު ާެކޔޮދޫގެ ާވެސްާތެރޭގައި ކުރުމަކީ

ނޑުމެންގެާިވސްނުމުގަިއާބަހައްަޓއިެގންާއިސްކަންާީދގެންާކުރަންެޖހޭނެާކަމެއް.ާައޅުަގނުޑާ އަޅުަގނުޑާހިތުންާއަުޅގަ

ާވ ހަކަ ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ނަޑއަަޅިއާާދެން ާކަ ާތަފުޞީލުތައް ާބަޖެޓުގެ ާއަދި ާއެކުލެވިގެންދ އިރު ާބަޖެޓު އަީކ،ާމި

ާކޮމިޓީ ާާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރުމަށްޓަަކިއާއިން ާމަސައްކަތް ާމުއައްސަސ ތައް ާމިނިވަން ާކުރަމުންދ އިރު ާމަސައްކަތް މި

ާއެކަީށގެްނވާ  ާފައިސ  ާެއގޮތުންާާބޭނުންވ  ާބަލަންޖެހެއޭ. ާއެަބ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިމެިނފައިވޭތޯ ާބަޖެުޓގައި ގޮެތއްަގއި

ާއިންޞ ފުާގ އިމުކުރުމުެގާދ ިއރ ާޖުޑިޝަރީ ާވެްސާއަާއަީކާެވސްާއަދުލު ނޑުމެންާވަރަށްއަކީ ބޮުޑާއިްސކަެމްއާާުޅގަ

އަށްާބޭނުްނވ ާކަންަތއްތަްއާފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާިވްސނުމުގައިާބަހައްޓަންޖެހޭނެާާދީގެންާެއާދ އިރ 

ނޑުމެންާއިސްކަންީދެގންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާާދ އިރ  ެއއް.ާއެާދ އިރ ގެާމީުހންާތަމްރީނުކުރުމަކީާވެސްާއ ެދ،ާއަުޅގަ

ބ ރުާވަކިުކރެވިފަިއވ ާނިޒ މުާއޭގެާހެޔޮޮގތުގައިާހިންގޭނީ،ާކުރިައްށ5ާާއެާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިާބަލައިގެންފަިއވ ާ

ާފު ާކަްނތައްތައް ާދެންެނވި ާމި ާއެގެންދެވޭނީ ާތެރޭަގއި ާޭއެގ ާޢިމ ރ ރިހަމަެވގެން. ާބޭނުންވަނީ ތެއްކަމަްށާބޭފުޅުންނަށް

ާޢިމ ރ ތ  ާއެ ާާވަންޏ  ާވެސް ާކުރަންޖެހޭާދޭތެރޭގައި ާޢިމ ރ ތަށް ާެއ ާނިންމަންޖެހޭ. ާގޮތެއް ނޑުމެން އަުޅގަ

ާބޭނުންވ ާ ާދޭން ާތަމްރީނު ާނޫން. ާޢިމ ރ ތެއް ާހަމައެކަނި ާކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާވެްސ އިންވެސްޓުމެންޓު

ާހެ ާނިޒ މު ާމި ާފުރިހަމަކޮށްގެްނ ާކަންތައްތައް ާެއ ާކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ާައުޅގަ ާވެސް ޔޮގޮތުަގިއާއިންވެސްޓުމެންޓު

ާބޭނު ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަޅުގަ ާދެން ާހޯދަންޖެހޭ. ާއެބަ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާގޮތެއް ާބަޖެޓަްށާހިންގޭނެ ންވަނީ،ާމިފަހަރުގެ

ާހުރިަކްނާބަލައި ާޮގއްސަ ާއިތުރުވެގެްނ ާއަދަދުަތއް ާފައިސ ގެ ާއެހީެގ ާދޭ ާގޮްތގޮތުން ާއެިކ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ލީމަ

ާސަބްިސީޑާކަމު ާކަމުަގއިާފ ހަގަކުރެެވއޭ.ާެއއީ ާފައިސ  ާއެހީގެ ާދޭ ާގޮްތގޮތަށް ާއެނޫން ާސަުރކ ރުން ާއަދި ާވިަޔސް ާގައި

ވިޔަސް.ާހަމައެހެންމެާޭއގެތެޭރގައިާމ ބޮޑުާތަފުޞީލެއްާނެތިާއެހެނިހެންާގޮތްގޮތުންާދޭާއެހީގެާގޮުތގައިާވެސްާއެހެްނާ

ާވަަރށް ާއަޅ ބަލ އިރު ާމިކަންާފަހަރުތަކ އި ާއެބައޮތޭ. ާހިމެނިފައި ާއަދަދެއް ާެވްސާބޮޑު ާގޮތެއް ާހުރި ާިވސްނުން ކަމުގެ

ާދަންނަވ ލަްނާ ާއަޅުަގނޑު ާދ ނެ. ާސ ފުވެގެން ާައޅުަގނޑުެމންނަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިީޓެގ ާހިތުން އަޅުަގނޑު

ާހިންގަވަްނާ ާމިނިސްޓްރީ ާފިނޭންސް ާހުށަހެޅުއްވިއިރު ާބަޖެޓު ާއަދި ާވިސްނ އިރު، ާއަޅުަގނުޑމެން ާމިއަދު ބޭނުންވަނީ،

ާހުށަހެ ާވަޒީރު ާހުށަހެޅުއްހުންނެވި ާއެޅުްއވި ާފ ހަަގކުރަްއވ ފައޭ ާވެސް ާހުރިާވުމުަގއި ާމިއަދު ާޙ ލަތު ާމަްސވެިރންގެ ވަނީ

ތެރޭަގއިާަމސްވެރިކަމަށްާއަންނ ނެާހީނަރުކަމުގެާވ ހަކަާސަުރކ ރުްނާެގާގޮތް.ާއަދިާކުިރއަށްާއޮްތާދެތިންާއަހަރުދުވަހު

ތުްނާއެކިކަހަލަާސަބްސިޑީާއ އިާެއހީތެރިކަންާރައްޔިތުންެގާވަނީާހ މަކުރައްވ ފަިއ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއެކިާގޮތްގޮ

ާދަތި ާޙ ލ ިއާާކަންތައްތަްއ، ާމަސްވެރިންގެ ާހިމަނައިގެންދ އިރު ާބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާފޫބެއްދުމަށް ކަންތައްތައް

ާސަބް ާބޭނުންވ  ާމަސްވެރިންަނށް ާއަދި ާއެަބޖެހެއޭ. ާރިޢ ޔަތްކުރަން ާމިއަދު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ސިީޑާދޭތެރޭގައި

ާިތިބާ ާޤަބޫލުކޮށްގެން ާމިއަދު ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދ ނެކަމަށް ާހީނަރުެވގެން ާއެހ  ާމަްސވެރިކަްނ ދިނުމަށްޓަކައި،
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ެއއްާާޙ ލަތުގައިާއެމީހުންނަށްާބޭނުންވ ާކަންތައްަތއްާހަމަޖައްސައިިދނުމަށްޓަކައިާމަސްވެރިންނަށްާޚ އްޞަާސަބްސިޑީ

ާއަ ާހިމެނުމަކީ ާބަޖެޓުގައި ާމަަސއްކަތްަތްއާދިނުމަށް ާއެިކއެކި ާމިއަދު ާޙ ލަތ ިއ ާއޮތް ާޤައުމު ާމިއަދު ާހިތުން ނުޑ ުޅގަ

ާިމާ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެކޭ. ާކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާޙ ލަތަށް ާމަސްވެިރކަމުގެ ާމިއަދު ހުރިގޮތ އި،

ނުޑގެާވ ހަކަާނިންމ ލަނީ.ާވަރަށް ާއްޔ .ާބޮޑަށްާޝުކުރިާާވ ހަކަކޮޅުާދަންަނވ ލ ފައިާައުޅގަ

ާ

 ގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާިއބްރ ހީމްާރިޟ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:

އ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާިޢްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ. السالم عليكنާ.هللاާرسول علىާوالسالمާوالصالة لحمد هلل ا`.ާ

ނުޑާާމިާބަޖެޓ  ނޑުާވެސްާދަންނަވަންާހުރިާަބއެއްާވ ހަކަތައްާހުރުމ ިއއެުކަގއިާފުރުޞަތަށްާއަުޅގަ ބެހޭގޮތުންާއަޅުގަ

ާ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލީ. 4232ާާއެދި ާއެއީ ާމަޖިލީހުން. ާމި ާފ ސްކޮށްފަިއވަނީ ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާބަޖެޓު ާއަހަރުގެ 32ާާވަނަ

ބިލިއަންާފައިސ ެގ32ާާގަޮކށްލަންާބޭނުންވަނީާމިާދެންނެވިާބިލިއަނަށްވުރެާގިނަާއަދަދެްއެގާފައިސ .ާއަޅުަގނޑުާފ ހަ

ާތަރައްޤީ ާރަށްަތކުެގ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅަގނޑުގެ ާވެސް ާމިންވަރު ާލ ރިެއއްގެ ާލޯ ާއެންމެ ާމިއަދުެގާާތެރެއިން އަށް

ާކެ ާދެންމެ ާފ ަހގަކުރަން. ާއެކު ާހިތ މައ އި ާވަރަށް ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިކަން ާނުވ ކަން. ާޚަރަދުކުރަްއވ ފަިއ ންދޫާސަރުކ ރުން

ާވިދ ޅުވި ާޢަލީ ާތަސްމީނު ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއާާދ އިރ ގެ ާހަދައިފިކަމަށްވ ނަމަ ާބަނދަރެއް ފަދައިން

ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާެއއީ ާބެލެހެއްޓުމަކީ ާމަރ މ ތުކޮށް ާބޭނުްނޭވާާބަނދަރެއް ާފ ހަގަކޮށްލަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާމިގޮތުން ކަމެއް.

ާފަޅު ާުގޅީގެ ާވަނީ ާސަރުކ ރުން ާހަދ ފައި.ާާމިދިޔަ ާފެންވަރެްއގައި ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާތޮށި ާބޭރު ާގުޅީެގ ކޮނެަފއި.

ާގަދަިއަގިއާ ާހުޅަނުގގެ ާޚ ްއޞަގޮެތއްަގއި ާގަދަިއގަިއ، ާހުޅަނގުެގ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާތޮށި ާބޭރު އެހެންނަމަވެސް

ާރ ޅުތަ ާއަންނަ ާއެ ާހަމައެއ ިއއެުކ ާއަރަިއގެންދޭ. ާތެރެއަށް ާރަށު ާއައިްސ ާބޮުޑެވގެން ާތޮށްޓަްށާރ ޅުތައް ާއެްއގަމު އް

ާއެކަށީގެްނވ  ާދިުއމަކީ ާހަލ ުކވެގެން ާތެރޭގައި ާދުވަސްކޮެޅްއގެ ާކުޑަ ާހަމަ ާތޮށި ާއެއްގަމު ާސަބަބުން ކަމެއް.ާާޖެހުމުގެ

ާިމާ ާއަދި ާކޮމިޓީއަށ އި ާަބޖެޓު ާކުރަމުންދިޔައިރު ާމަސައްކަތް ާބަޖެުޓގެ ާވެސް ާއަހަރު ާމިދިަޔ ާއަޅުަގނޑު އެހެންވީމ ،

ާ ާބަޖެޓުަގިއާމަޖިލީހަށް ާމި ާލެވޭނެގޮތަކަށް ާތޮށި ާބޭރު ާމި ާދެންނެވި ާމި ާބަނދަރުގެ ާގުީޅގެ ާދެންނެވިން އިލްތިމ ސްކޮށް

ާނަރުދަމ ާ ާއޮތް ާމިހ ރު ާގުީޅގެ ާހަމައެއ ިއއެކު ާހައްދަވައިެދއްވުމަށް. ާހިމެނޭނެގޮތަށް ާރަްއޔިތުންާާފައިސ  ާގުީޅގެ އަކީ

އެްއާާެއއީާމިާަޒމ ނަށްާބަލ އިރުާއެކަށީހެްނވ ާފެންވަރުގެާނަރުދަމ އެއް.ާާއަމިއްލަާޚަރަުދގައިާހަދ ފަިއާޮއތްާނަރުދަމ 

ނުޑާފ ހަގަކުަރން.ާއެހެންވީމ ،ާއަބަދުާއޮންަނނީާމައްސަލަޖެހިފައިކަމަށްާވ ީތވެާގުީޅގެާނަރުދަމ  ައީކާާނޫންކަންާއަުޅގަ

ހަގަކޮށްާެއކަމަށްާވެސްާއެޭދާއަށްާމިާކޮށްދޭންޖެހޭނެާކަމެއްާކަމުގައިާއަޅުަގނޑުާފ ާވެސްާމިއަދުގެާސަުރކ ރުންާުގޅި

ާގުޅިާ ާމިވަނީ ާވެސް ާދަިތކަން ާބިމުގެ ާއޭގެއިތުރުން ާހަމަ ާދަންނަވ ލަން. ާވެިރވެފައި.ާާވ ހަކަ ާވެސް އަށް

ާގުީޅެގާ ާރ ވައިދިނުމަށްޓަަކއި ާގޮތްތަކެއް ާދިރިއުޅޭނެ ާމީހުން ާގުީޅގެ ާސަރުކ ރުން ާމިައދުގެ އެހެންކަމަށްވުމ ިއއެުކގައި

ާގޮތެާ ާހިއްކޭނެ ާވެސް ާބިން ާމީގެ ާއެދޭކަމެްއ. ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ާއ ިއާއް ާފަރުވ  ާޞިއްޙީ އިތުރުްނ
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ާޚިދުމަތްތަެކއްާސް ާކަމެއް.ާއަސ ސީ ާކޮށްދޭންޖެހޭނެ ާސަުރކ ރުން ާކަންތައްތަކަީކާވެްސާމި ާޢިމ ރ ތްތަކ އި،ާމި ކޫލުގެ

ާބަލިވެއް ާމީހަކު ާވެސް ާމިހ ރު ާދެންނެވީ ާމި ާއެހެންނަމަެވސް ާދޭންޖެހޭ. ާމ ލެއެއީ ާއަންނަްނާާޖެކަުމގަިއވ ނަމަ އަށް

ނޑުމެންގެާމިާ 5ާތަންކޮެޅއްާކައިރިާާރަށަކީާވެސްާމ ލެާއ އ5ާިމިޖެހެނީ.ާދެންާނަސީބުންާކަންާދިމ ކުރ ގޮތުންާއަުޅގަ

ާފެރީާރަށްކަމުގައި ާނުަލއި ާުއނދަގުލަކ އި ާމ ބޮޑު ާއ ދެޭވ.ާާވ ީތވެ ާމ ލެ ާއޮންނ ތީ ާވެްސ ާރަށެްއގައި ާކޮންމެ ެއއް

ާޮކޓަރިއެހެންނަމަ ާތަނެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ ާމި ާއެމީހުން ާތިބުމުގައި ާތިބޭ ާއައިސް ާއެ ެއްއާާވެސް

ާ ާހިަފއިގެން ާތިބެްނާކުއްޔަށް ާމީހުންނަށްާމި ާބަދަލުަގއި ާޭއގެ ާމިޖެހެނީ. ާކ ން ާދީގެން ާލ ރި ާއަތުން ާއަމިއްލަ ޖެހެނީ.

ާއެމީ ާކުރެވޭކަުމގަިއވ ނަމަ ާބޭސްފަރުވ  ާތިބެގެން ާދ ނެ.ާރަށުގައި ާކުޑަެވގެން ާޚަރަދު ާެއއްެޗއް ާވަރަށްބޮޑު ާއަތުން ހުން

ާމީގެއިތުރުންާ ާހަމަ ާކަންތައްތަކެކޭ. ާކޮށްދޭންޖެހޭނެ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމިއީ އެހެންވީމ ،

ާޞިމ  ާހަމަ ާމިދެންނެވީ ާެވސް ާޙ ލަފުށީގައި ާސްއްޙީ ާއަދި ާދަނީ. ާދަށްކޮށް ާވަރަށް ާތު ާކަންތައްތައް ާހަަމާކޫލު ވެސް

ާ ާހަމަ ާވެސް ާގައި ާގުރައިދޫ ާއޭގެިއތުރުން ާދަނީ. ާދަށްކޮށް ާސްވަރަށް ާައދި ާއ އި ާފަރުވ  ާކަންތައްަތްއާޞިއްޙީ ކޫލުގެ

ާވެްސާ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާަވރަށް ާއެކަީށގެންވ  ާރަށަކީާވެސް ާކޮންމެ ާމިއޮތީ.ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއިާމިއިން ާދެރަކޮށް ވަރަށް

ާކޮންމެ ާއިތުުރވެގެންދޭ ާެވސްާކުދިންތަކެއް ާއެހެންނަމަވެްސާާރަށެއްގައި ާބޭނުންވެފައިވަނީ. ާޢިމ ރ ތަކަށް ސްކޫލުގެ

ާވަނަާއަހަރުާމިާނިމިގެންދ އިުރާމިއިންާެއއްެވސްާރަށެްއަގއިާޢިމ ރ ތެއްާވެސްާއެޅިފ4232ާަޢިމ ރ ތެއްާމިދިޔަ،ާމިާ

ާުނވޭ.ާއިތުރުާޢިމ ރ ތެއްާކޮށްފަާާއެއްާވެސްާއެއްާުނވޭ.ާމިދެންނެވީާސްކޫުލާޢިމ ރ ތުންާއެްއވެސްާތަނެްއާބޮޑުކޮށްފަ

ާއޮތީ ާކުެރވެން ާމަަސއްކަތް ާބޮޑުކުރުމުގެ ާމީެގއިތުރުްނާޢިމ ރ ތް ާުނވޭ. ާވެސް ާރަށެއްާާއެއް ާކޮންމެ ާމި ވެްސާމިހ ރު

ާވިސްނަންޖެހޭކަމެއް ާސަރުކ ރުން ާމިއީ ާކަމަށްވ ީތ ާހިއްަކއިގެން ާހަމައެގޮތަށްާާވެސް ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ކަމުގައި

ާވެ ާއަކީ ާއެީއާގުރައިދޫ ާރަށެއް. ާކުރިަމތިލ ންޖެހޭ ާއުނދަގޫތަކ އި ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާހަމަ ާގަަދއިަގއި ާހުޅަނގު ާހަމަ ސް

ާވިެލްއާ ާބޮޑު ާޤުދުރަތީގޮތުން ާވ ީތވެ ާރަށަކަށް ާކުެރވިފައިުނވ  ާމަސައްކަތް ާވެްސާބަނދަރުގެ ާެއްއގޮތަކަށް ޚ އްޞަކޮށް

ާއެ ާލިބޭ. ާރައްޔިތުންނަށް ާުގރައިދޫ ާފަސޭހަ ާއެކަުމގެ ާއަިދާއޮންނ ތީ ާސަބަބުންނ އި ާނެތުމުގެ ާތޮށި ާބޭރު ހެންނަމަވެސް

ާ ާދޭ. ާކުރިމަތިެވގެން ާހުރަްސތަކެއް ާކަންތައްަތކަށް ާމިދަންނަވ  ާނެތުމުން ާތޮށި ާސަުރކ ރުްނާޓޫާއެްއގަމު ާމިއީ ރިޒަމް

ާމިާ ާވ އިރުަގއި ާއިްސކަންދެްއވ ާމަސަްއކަތަކަށް ާއަދަދަކަށ5ާާްވަރަށް ާުޓއަރިސްޓުންާވަރަްށގިނަ އަންަނާރަަށކީާވެސް

ާޓުއަރިސްޓުންނަށ5ާާް ާއެ ާލަފ ފުރުމަށް ާސަބަބުން ާއޮތުމުގެ ާމިގޮތަށް ާމައްސަލަ ާބަނދަރުގެ ާމި ރަށްކަމަށްވ އިުރަގއި

އެއްާއަަޅއިެގްނާާވެސްާވަރަށްބޮޑެތިާދަތިތަކ އިާކުރިމަތިލ ންޖެހޭ.ާބައެއްފަހަރަށްާއެްއގަމ އިާދޯންޏ އިާދޭތެރޭަގއިާފިލަ

ާއެހެންވ ިއރު ާމިޖެހެނީ. ާއެއީާާފައިބަން ާމިއީ ާއެހެންވީމ ، ާދިމ ވޭ. ާއެބަ ާވެސް ާޙ ލަތު ާވެްއޓޭ ާމޫދަށް ބައެއްފަހަރަށް

ާފިލަާމިދަންނަވ  ާަވގުތެްއަގއި ާއޮންނަ ާަކއިރިކޮށްަފއި ާދޯނި ާޫމސުމެއްަގއި ާގަދަ ާމީހުްނާާކަހަލަ ާައޅަިއގެން އެްއ

ާމަންޒަރު ާެވއްޓޭ ާމޫދުތެރެއަްށ ާވެއްިޓ، ާމީހުން ާއެކަންކަްނ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާާފައިބ ކަމިަގއިވ ނަމަ ާއެަބފެނޭ ވެސް

އެހެންވީމ ،ާމިކަންަތއްތަކަީކާައސްލުގަިއާސަރުކ ރުންާކޮށްދޭްނޖެހޭނެާކަންތައްތަކެއް.ާއެހެންނަމަވެސްާމިހ ރުާމިއަުދެގާ
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ާކަމެއްާމިާއަޅުވަނީާމެންބަރުގެާބޮލުގައި.ާމެންބަރުާމީހ ާއައިސްގެންާނޫނީާނުވަތަާސަރުކ ރުންާމިބުނަނީާމިއީާހުރިހ 

ާކުލަ ާވަކި ާމީހ  ާދައުލަުތގެާާމެންބަރު ާދަންނަވ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާނުކުެރވޭނެ. ާމިކަންަތްއތަކެއް ާނޫނީ ާޖެހިގެން ެއއް

ާސަރުކ ރަށްާ ާމިބުނަނީއޭ. ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާކުރަންޖެހޭކަން ާމިކަންތައްތައް ާހިމެނުމަށްޓަކައި ާފައިސ  ާމި ބަޖެޓުގައި

ާރަ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިޮގވ ލަނީއޭ ާމިފައިސ ،ާއަޅުަގނޑުމެން ާއަދި ާއެބަެޖހޭކަން. ާކުރަން ާމިކަންތައްތައް ށްތަކުަގިއ

ާމިީއާ ާހިމަނުއްވައިދޭށޭ. ާފައިސ  ާއަޅުވ ަފއި ާއަލި ާކަންތައްތަކަށް ާމި ާހިމަނ އިރުގައި ާފައިސ  ާބަޖެޓުގެ ދައުލަތުގެ

ާޒިންމ  ާނޫޅެވޭނެ.ާއަޅުަގނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާހަދ ކަށް ާބަނދަރު ާގޮސް ނޑުމެންނަކަށް ާބިްނާައކީ.ާއަުޅގަ ޑުމެންނަކަށް

ނޑުމެންނަށްާކޮށްދެވޭނެާކަންތަްއާމިކުރަނީ.ާިމާ ހިއްކ ކަށްާކޮންނަާބޯޓުާހިފަިއގެންާނުދެވޭނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާއަުޅގަ

ާ ާނުވަތަ ާކުރުމަށްޓަކައި ާޒިންމ  ާސަރުކ ރު ާވ ހަކަދެއްކޭނީ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި ސަރުކ ރަްށާމަޖިލިސް

ާއަާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާއެހެންނަމަވެްސާއެެދވޭނީ ާފޯުރކޮށްދޭށޭ. ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާރަްއޔިތުންނަށް ޅުަގނޑުމެްނގެ

ާެއީއާ ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާކަންތައްތަކޭ. ާކުރަންޖެހޭ ާމީހ  ާމެންބަރު ާބުނަނީ ާމި ާސަރުކ ރުން މިއަދުގެ

ާވ ހަކަ ާމީހ ާރަނގަޅު ާމެންބަރު ާނޫން. ާމޫދަށްާެއއް ާފައިބ ނެ ާއެާވެސް ާސަރުކ ުރްނާކޮންާވެސް ާހިފައިގެން ނަބޯޓު

ދީ.ާއެހެންވީމ ާބިންާހިއްކަންާފަށ އިރުާުނވަތަާބަނަދރުާހެދުމުގެާމަސައްކަތްާަރއްިޔތުންާނިކުމެާކުރ އިުރަގިއާއިފޮނުވަ

ާމޫ ާވެސް ާއެކުާއަޅުަގނޑު ާމީހުންނ  ާއެ ާަފއިބ ނަން ާސަރުކ ރުްނާދަށް ާއެކަްނތައްތަކަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ގައި.

ާކަން ާާެއއީާތައްތައް.ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާޤ ނޫނުައސ ސީގެ ާއެބަދޭ ާަކށަވަރުެވގެން ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާމ އްދ 6ާާއެކަން ވަނަ

ާބ ރުތައްާ ާމި ާއަދި ާކިބައިންނެވެ. ާރައްޔިތުންގެ ާއަންނަނީ ާފެށިގެން ާބ ރުތައް ާއެންމެހ  ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި އެބަބުނޭ

ާކިަބއިގަ ާރައްޔިތުންގެ ާރަްއޔިތެާާދެމިއޮންނަނީ ާބިނާ އެވެ.ާއެހެންވީމ  ާޯނންނ ނެ.ާދައުލަތް ާދައުލަތެއް ާތަނެއް ާނެތް އް

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ާއެހެންވީމ  ާތިެބގެން. ާރައްޔިތުން ާކިބައިންޭނ6ާާމިވަނީ ާރައްޔިތުންެގ ާބުނަނީ ާމި ާމ އްދ  ވަނަ

ާއަން ާމި ާފެށިގެން ާބ ރުަތއް ާޤާ ދައުލަތުގެ ާހަމައެއ އެކު ާނަނީ. ާާ;ނޫނުއަސ ސޫެގ ާއެބަބުނޭ ާމ ްއދ ގައި ަގިއާ)ހ(ވަނަ

ާ ާދިވެހިާރައްޔިތުންެނވެ.ާއޭަގއި ައްށާާވަނަާނަންބަރުގަިއާމިާބުނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސ3ާީތިރީގައިިމވ ާމިވ ާމީހުންނަކީ

ޢަމަލުކުރަންާފަށ އިރުާދިވެހިާރައްޔިތެްއކަމުަގިއވ ާކޮންމެާމީހެއް.ާއެހެންވީމ ާމިާއަޅުަގނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮތުގައިާވަިކާ

ާޖެހުނީމަާކުލަ ާލިބިދޭޤ ނޫނުއަާމިެއއްާނޫޭނާާެއއް ާޚިުދމަތްތައް ާލިބިދޭންޖެހޭާއަސ ސީ ާމި ާދަށުން ންޖެހޭނީ.ާސ ީސގެ

ާ)ހ(39ާ ާމ އްދ ެގ ާބ ބުާވަަނ ާމި ާިމނިވަންކަން ާަޙއްޤުތަކ ިއ ާަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބ ބުަގއި ާމި ާބުނަނީ ާމި ގަިއާަގިއ

ާމަތި ާމީހަބަޔ ންކޮށްފަިއވ ގޮުތގެ ާކޮންމެ ާކުރުމެއްނެތި ާތަފ ތު ާގޮތަކުން ާއެއްެވސް ާލިބިގެންވެން ާިމާާކައްމެ ެއވެ.

ާއެޙައްޤުތަ ާލިބުމުގައި ާމިނިވަްނކަން ާކުލަކ އި ާނުވަތަ ާޤައުމަށް ާއުފަންވީ ާނުވަތަ ާނަސްލަްށ ާނުވަަތާާމީހެްއގެ އަށް

ާނު ާނަްފސ ނީ ާނުވަތަ ާޖިސްމ ނީ ާުނވަތަ ާއުމުރަށް ާނުވަތަ ާއެޖިންސަށް ާނުވަތަ ާިސޔ ީސާކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް މީހެްއގެ

ނުވަތަާއުފަންވ ާާއެއްާވިސްނުަމކަށްާނުވަތަާމ ލީާފުދުންތެރިކަމަކަށްާނުވަތަާނިސްބަތްވ ާއ ިއލ ާނުވަތަާއެނޫންާވެސް

ެއވެ.ާމީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއާާރަށަކަށްާނުވަތަާމިާނޫްނވެްސާކަމަކަށްާބަލ ާތަފ ތުކޮްށގެނެްއާނުވ ނެ
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ާވ ހަކަ ާމިވ ގޮތަކީާާބުނެފައިވ  ާމިއަދު ާއެެހންނަމަވެސް ާކުރިާާެއއް. ާއިޝ ރ ތް ާކުރިން ާއަޅުަގނޑު ނޑުމެން އަޅުގަ

ާ 32ާާފަދައިން ާބަޖެޓެއް ާހިމެނޭ ާފަިއސ  ާގިނަ ާއަދަދަކަްށވުރެ ާގިނަ ާިޑސެމްބަރުާާ;422ބިލިއަނަްށވުރެ ާއަހަރުގެ ާވަނަ

ާމިދެންނެިވާ ާއެހެންނަމަވެސް ާހަވ ުލކުރީ. ާސަރުކ ރ  ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާފ ސްކޮށްފައި ނޑުމެްނ ާއަުޅގަ ާތެރޭގައި މަހު

ާމިހ ނުއަޤ ނޫ ާފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެާސ ސީަގއި ާޙައްޤުތައް ާއަސ ސީ ާއެންމެނަށް ާހުރިހ  ާހަމަހަމަކަމ އެކު ާމި ާސ ފުކޮށް

ނޑުގެާދ ިއރ ާހިމެނޭާގުޅި،ާމ ފުށި،4232ާާކަމަށްާބުނެފައިވ އިރުާ ވަނަާއަހަރުާނިމިގެންާމިދިޔަީއާމިދެންނެވީާއަޅުގަ

ެދންމެާއަޅުަގނުޑާފަހަތުންާހަމަާެއްއާނުވޭ.ާީމގެާއަދަބަކީާާކޮށްދީފަގުރައިޫދގެާއެްއވެސްާރަަށކަށްާއެްއވެސްާކަމެއްާ

ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާފަަދއިން ާޤަބޫލުކުރ ާާއިވުނު ނޑު ާއަުޅގަ ާމިީއ ާއެހެންނަމަވެސް ާަމއްސަލަ. ާޮސއިނުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ައށް

ާެއމް.ޑީ.ޕީ ނޑު ާއަުޅގަ ާގޮތުން ާމިބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމި ާުކލަާގޮތުަގއި ާވަކި ާުނވަތަ ާާއަށް ނުޖެހުނުކަމުަގިއާއެއް

އ ިއާާާޤ ނޫނުއަސ ސީާވަނަާމ އްދ ގަިއާމިބުނަނީާމިާ:3ޤ ނޫނުައސ ސީެގާކަމެއް.ާހަމައެއ ެއކުާާވިޔަްސާކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ާކުރިއެުރވުަމީކާ ާޙިމ ޔަތްކޮށް ާމިނިވަްނކަން ާޙައްޤުތަކ އި ާބަޔ ންެވގެްނވ  ާބ ބުގައި ާމި ާކުރުމަކީ ާޢަމަލު އެްއގޮތަށް

ާ ާވ ޖިބެކެވެ. ާމިއޮީތާދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާވ އިުރގަިއ ާވ ޖިބަކަށް ާަދއުލަތުގެ ާކުރުމަކީ ާމިކަންކަން އެހެންވީމ 

ާަބޔ ންކޮށްފަ.ާ ނަޑއަޅ  ާކަ ާކަުމގައި ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާކޮންމެހެން ާދައުލަތުން ާލ ިޒމްކޮށްފަ ާެއ ާވ ޖިބުކޮށްފަ. މިކަން

ާކުލަ ާވަކި ާމީހ  ާމެންބަރު ާމެންާއެހެންނަމަވެސް ާއެ ާނުޖެހޭތީ ާއެހެްނާއެއް ާތިބި ާދ އިރ ގައި ާހިމެނޭ ާމީހ  ބަރު

ާރަނަގޅު ާނިުގޅައިގަތުަމކީ ާޙައްޤުތަްއ ާލިބިދޭ ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާމި ނުޑާާރައްޔިތުންނަށް ާއަުޅގަ ާނޫންކަމުގައި ކަމެއް

ާ ާބަޖެޓުގަިއ ާމިފަހަރުގެ ާޖެހެނީ ާބަލ ލަން ާދެން ާމިއޮތ34ާާީފ ހަގަކުރަން. ާފައިސ  ާއަދަދެްއގެ ާގިަނ މިލިއަނަްށވުރެ

ާެއްއގޮތަކަށްހިމަނ  ނަޑކަށް ާއަޅުގަ ާކަންތައްތަްއާާފަ. ާގިނަ ާހިަމނ ފަ. ާމިއޮތީ ާކީއްކުރަްނކަމެއް ާމި ާނޭނގޭ ވެސް

ާވ ނަަމާާ ާހަދ ކަމުގައި ާބަނދަރު ާރަށެއް.ާމިސ ލަކަށް ާޮކން ާކުރުމަށް.ާއެ ާކަމެއް ާމިވެނި ާގޮތެއްގައި ާޖުމްލަ މިއޮންނަނީ

ާބަނދަރެއް ާރަށެއްގެ ާކޮން ާހަދަނީ ާބަނދަރު ާމިންވަރެއްާކަެމއް،ާއެ ާކިހ  ާޚަރަދުވަނީ ާބަނދަރަކަށް ާކަެމއްާާއެ

ާފ ހަގަކޮްށފަ ާނެތް ާޢިްއޒަތްެތިރާާމިކަންކަމެއް ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުަރއްވ  ާބަޖެޓް ާައޅުަގނޑު ާއެހެންވީމ  އެއް.

ާމިާ ާއަޅުަގނޑުމެންނ  ާވިސްނ ވަަޑއިގަންަނވަްއޭޗ. ާމަްއޗަށް ާމިކަންކަމުގެ ާދަންނަވަން ނޑު ާއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ބޭނުންފުޅުާވެދ ނެާކަންނޭނެގާާބޭފުޅުންާފަހަރެއްގައިލްާކައުންސިލުާއިންތިޚ ބުކަމަށްވ ީތާއެރިމަތިވެފައިާމިވަނީާލޯކަކު

ނޑައަުޅްއވަނީާާބޭފުޅުންާބޭނުންވ ާގޮތަކަށްާވޯޓުއެ ާލިބޭާދ އިރ ަތކުަގއިާތިބިާތަންތަނުގައިާޕްރޮޖެކްޓުަތއްާހިންގުމަށްާކަ

ާކޮންކަމަކަށްކަމަށްާވެސް.ާއެހެންވީމ ާ ާއެަބާއެނގެންޖެހޭ ނޑުމެންނަށްާސ ފުކޮށް ާބަޖެޓުގައިާފައިސ ާާައުޅގަ ާމި ަކން

ާޤައުމުަގިއާ ާވެސް ާސިފައިންނަކީ ާފުލުހުންނ އި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާހަމައެއ އެކު ާމިވަނީ. ހިމަނ ފައި

ާޙަޤީޤަތުގަ ާބޭފުޅުންތަކެްއ. ާކުރަްއވ  ާައދ  ާިޒއްމ ތަކެއް ާއިްސ ާމީގެކުރިވަރަށް ނޑަްށ ާއަުޅގަ ާހުިރާއި ާފެނިފައި ން

ާީމެގާާމަންޒަރުތަކަށް ާެއއީ ާމަންޒަރުތަކެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާވަރަށް ާމަންޒަރުތަކަކީ ާމިފެންނަ އަޅ ބަލ އިުރގަިއާމިހ ރު

ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެާކުރިން ާފުލުހުން ާސިފައިންނ އި ނޑުާފެނޭ ާއަުޅގަ ާޖުމްލަކޮށް ާގިަނއީ ާޭއގެތެރެއިްނ ާބޭފުޅުން



 103 

ާމ ލެ ާރ އްޖެތެރެއިން ާބޭފުޅުން. ާރ އްޖެތެރޭގެ ާގިނައީ ާދެންނެވޭނީ ާަވޒީފ ާާދަންނަވ ނަމަ ާސިފައިންގެ ާވަޑަިއގެން އަށް

ތ ާއެތެރޭަގިއާބޭފުޅުންނަށްާޭއރުާއޮވޭާއެންާީމގެތެރޭަގއިާވަރަށްާގިނަ.ާއެއަދިާފުލުހުންގެާަވޒީފ ާއަދ ާުކރައްވ ާބޭފުޅު

ާއެ ާއިންތިޒ މު. ާނިދޭނެ ާއަޅުަގނޑަބޭފުޅުްނނަށް ާމިހ ރު ާއެހެންނަމަެވސް ާއިންތިޒ މް. ާހެޭދނެ ާަކއިބޮއެ ްށާއެތ ނގަިއ

ާ ާއިންތިޒ މު ާއެ ާއެޭބފުޅުންނަށް ާގޮތުގައި ާލިބޭ ާކުަޑވަރެްއެގާމަޢުލޫމ ތު ާއަތަށް ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާހަމައެއްނުޖެހޭ. ެވސް

ާއެފައި ާެއއަުކން ާދެއްވަނީ. ާކެއުސ ކޮެޅއް ާއުޅުްއވ ފަ ާޑިއުޓީަގިއ ާހަމަޖެއްސޭބޭފުޅުންނަކަށް ާކަންަތްއތައް ގޮތެްއާާމުގެ

ާއެ ާމި ާއެހެްނވީމ  ާމިދަންނަވ ނުވޭ. ާއެަކމަާބޭފުުޅންނަށް ާބަޖެޓުަގިއާފަދަ ާމި ާކަްނތައްތަކަށް ާކ ބޯަތކެތީގެ ޑޭޝަނ އި

ާއެދޭކަމެއް ނުޑ ާއަުޅގަ ާހިމެނުމަކީ ާމުަވއްޒަުފްނާާފައިސ  ާސަރވިްސގެ ާސިވިލް ާހަމައެއ އެުކ ާދަންނަވ ލަން. ކަމުަގއި

ާއެނިގގެްނާދިއަޅުަގނ ާއެޑުމެންނަށް ާޔައީ ާަވގުތު ާދިގުކުރީ،ާމަސަްއކަތުގެ ާވަގުތު ާދިގުކުީރ6ާާބޭފުޅުންގެ ޖަހަންދެން

ާމެދުވެރިެވގެންކަމަްށާބުނެާސިވިލްާސަރވިްސާާބޭފުޅުންނަށްާމުސ ރައެ ާޚ އްަޞާޙ ލަތެއް ބޮޑުޮކށްފަ.ާއެހެންނަމަވެސް

ނ ާއަުޅގަ ާކުޑަކުަރއްވ ފަ. ާވަނީ ާމުސ ރަ ާމުސ ރަާމުވަްއޒަފުންގެ ާދިމ ވެގެން ާޙ ލަތު ާޚ އްޞަ ާގޮތުަގއި ާަޤބޫލުކުރ  ޑު

ާކުާާވ ނަަމާަވގުތުކަުމގައިާާކުޑަކުަރއްަވއިފި ާއެެވސް ާޖެހޭނެ.ާއޭރުން ާެއާޑަކުަރއްވަން ާަވގުތެްއަގއި ާއެހެން ބޭފުޅުންނަށް

ާއެާމަސައްކަތް ާއެެހންނަމަވެސް ާކުެރވެނީ. ާއޮއެ ާއަިދވެސް ާކުރުން ާކުޑަކުރި ާމުސ ރަ ާއެ ާެއގޮުތގައި.ާބޭފުޅުންގެ ތީ

ާބަޖެޓުަގއި ާމިފަހަރުގެ ާާއެހެންވީމ  ާވަގުުތާމި ާނުފެނޭ.ާހަމަ ާތަެނއް ާއޮތް ާއިޞްލ ުޙވެަފއި ާެއކަން ދަންނަވ ހެންާެވސް

ާއެ ާަވގުތުަގއި ާކުަރއްވަދިގު ާމަސައްކަތް ާއެބޭފުޅުން ާއެހެންވީމ  ާގެންދަނީ. ާއެ ާއެމުން ާމަސައްކަްތާބޭފުުޅން ގޮތަށް

ާއެ ާވ ނަމަ ާަބޖެޓުގައިބޭކުރަްއވ ކަމުަގއި ާމިފަހަރުގެ ާމުސ ރަ ާއިތުރުވ ންޖެހޭނެ.ާާުފޅުންގެ ާރަނގަޅުވ ންެޖހޭނެ، ވެސް

ާއެ ާވަގުުތ ާވ ނަމަ ާހަމައެއ ިއެއުކާާކުަޑކުެރވެންޖެހޭނެހެންނޫންކަމުގަިއ ާދެން ާޤަބޫލުކުަރން. ނުޑ ާއަުޅގަ ކަމަށް

ާޤަބޫލުކުރ ާ ާވެސް ާއެންމެން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިވެާމަސްވެރިކަމަކީ ާެއއީ ާއެހެންވީމަ،ާގޮތުގައި ާލޭނ ރު. ހިންެގ

ާމަސްވެރިކަްނާ ާނުދޭކަމުގަިއވ ނަމަ ާޙައްލުކޮށް ާބަޖެޓުން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންަތއްތައް ާދަތިވ  އެބޭފުޅުންނަށް

ާޕެޓްރޯލްާ ާޑީސަލް، ާުދަވހަށް ާއަނެއް ާއެއްދުވަހުން ާމިދަނީ ާފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ާައުޅގަ ާހިނގައިދ ނެ. ހުއްޓިގެން

ާމަން ާއެބޭފުޅުންއަގުޮބޑުެވގެންދ  ާއެހެންވީމަ، ާޑީސަލާ ޒަރު. ާކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ ާނުލަނަށް ާޕެޓްރޯލް އެްއާާިއ

ާއެބަާ ާބޭނުންވޭ ާޑީސަލް ާއަދި ާހިންގުމަށްޓަކައި ާޕަމްޕު ާއެބަ ާބޭނުންވޭ ާޕެޓްރޯލް ާެއއީ ާނުކުެރވޭ. މަސްވެރިކަމެއް

ާމ  ާޒަމ ންަކމަށްވ އިުރގައި ާއިންޖީނުގެ ާމިޒަމ ނަކީ ާހިންގުމަށްޓަކައި. ާރިޔަލުާއިންޖީނު ާޒަމ ނުގައި ދޯނީަގިއާާކުރީ

ނުކުމެގެންާމަސްބ ނ ާއުސޫލަުކންނެއްާމިޒަމ ނުގައިާމަހެއްާނުބޭނޭނެ.ާމިޒަމ ނަކީާބޮޑެތިާދޯނިފަހަރުާހުރިހ ާއެންމެންާ

ާއެހެންވީމަ،ާ ާއެދަނީ. ާއަނދަުމން ާތެލެއް ާފީފ  ާަބއިވަރު ާއެތައް ާދުވަހަކު ާކޮންމެ ާޒަމ ންކަމަށްވ އިރުަގިއ ގެންގުޅޭ

ާހަމަޖައްސައިދެްއވ ނެކަމަްށާއެބޭފު ާމިއަދު ާސަުރކ ރުން ާއިންިތޒ މުތަކެއް ާރަނގަޅުކުެރވޭނެ ާމިކަންކަން ޅުންނަށް

ާހުށަހެޅުއްވިާ ާއެ ާޢަލީ ާތަސްމީން ާއަޙުމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާދ އިރ ގެ ާެކންދޫ ާޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ާފުރު ާމި ާވެްސ ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންނަވ ލަންހުށަހެޅުއްވުމަށް ާހަމައެއ ިއެއުކާޞަތުގައި .
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ާވަރަށްާ ާމަސަްއކަތްކުރ  ާއިމ ރ ތްކުރުމުަގއި ާގިނަ ާވަރަށް ާތެޭރގައި ާމަންޒަރުތަކުގެ ާފެނިގެންިމދ  ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމ ލެ ާމި ާކުންފުނިތަްއ ާާގިނަ ާއެހެްނނަމަވެސް، ާއެބަހުރި. ާތަންތ  ާބަެއްއ ާރ އްޖެތެޭރގެ ާސަުރކ ރުންާއ ިއ

ާެވްސާ ާމީހުންނަށް ާބައެއް ާުއޅޭ ާނަަގއިގެން ާޕްރޮޖެކްޓްތައް ާސަރުކ ރުގެ ާމަންޒަރު ާފެނިގެންދ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމަންޒަރު.ާމިއީާ ާއިނދަެޖހެމުންދ  ާމިއަދު ާކުންފުނިތައް ާއެފަދަ ާސަބަބުން ާނުލިބުމުގެ ާފައިސ  ާދޭންވ  ާއެ ސަރުކ ރުން

ާގިނަ ާވަރަށް ާވެސް ާމ ލެތެރޭގައި ާމި ާޙަޤީޤަތް. ާއިމ ރ ތްކުރުމުެގާާހަމަ ާދެންނެވީ ާމި ާމަސައްކަތްކުރ ، އެަކހަލަ

ާދަންނަވ ހެންާ ާގިނަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމި ާވަރަށް ާކުްނފުނިތައް ާމަސައްކަތްކުރ  ާކޮންސްޓްަރްކޝަންގެ މަސައްކަތްކުރ 

ބިގެންާއެކަމުެގާއެބޭފުޅުންާސަރުކ ރުގެާމަސަްއކަތްތަކެއްާނަންަގވަިއގެންާވެްސާސަރުކ ރުންާއެާލިބެންވ ާފައިސ ާނުލި

ާހަމަަގއިމު ާއެފަދަާމަސައްކަތްކުރ ާާޝަކުވ  ާމަދެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާމިއަދު ާއަންަނވަރު ާހަމައަށް ނޑ  ާއަުޅގަ ވެސް

ާނުލިބުމުެގާ ާފައިސ  ާލިބެންވ  ާއެ ާމަސައްކަތްތަކަށް ާއެބޭފުޅުންގެ ާއިނދަޖެހެމުން. ާެއދަނީ ާވެސް ާމަސައްކަތް މީހުންގެ

ާކުން ާއެބޭފުޅުންގެ ާއެީއާސަބަބުން ާދަންަނވ ނީ ނޑު ާައުޅގަ ާެއއީ ާބަނގުރޫުޓެވގެންދ ކަމުަގއިވ ނަމަ ާެއއްޗެހި ުފނިތަކ އި

ާދިމ އަކަށްާ ާހުރިހ  ާމި ާބައްަލވ ފަިއ ާމަްއޗަށް ާަކންކަމުގެ ާދެންނެވި ާމި ާއެހެންވީމ ، ާގެއްލުމެޭކ. ާލިބޭ ާޤައުމަށް މުޅި

ާޤ ނޫނު ާމި ާއަލިއަުޅްއވ ލަްއވަިއގެން ާ)ހ(39ާއަސ ސީގެ ާމ ްއދ ގެ ާއެންމެންނަށްާގަވަނަ ާހުރިހ  ާގޮތަކަށް ާމިބުނ ފަދަ އި

ހަމަހަމަވ ާއުސޫލަކުންާހުރިހ ާއެންމެންގެާވެސްާއަސ ސީާަޙއްޤުތައްާޙިމ ޔަތްކުެރވޭފަދަާގޮތަކަށްާމިާބަޖެޓުާނިމިގެންާ

ނޑުާޤަބޫުލކުރ ާވ ހަކަާދަްނނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ  އަންނައިރުާއޮންނ ނެކަމަށްާައުޅގަ

ާ

ާންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެްނބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ހެ

ާބަޖެޓުތަކަްށާ ާކުރީގެ ާމީގެ ާބަލައިލަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާބަޖެޓަށް ާމި ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާނޫން. ާބަލ ގޮތަކަށް ާއައުކޮންމެހެން ާމި ާމިާމިއީ ާބަޖެޓު. ާދެވަނަ ާޙަޤީޤީ ާިމާާސަރުކ ުރގެ ާބޮޑުކޮށް ާވަރަށް ބަޖެޓު

ާއޭގެ ާނެތިާފެންނަނީ ާސަަބބުތަކެއް ާއަޅުަގނޑުމެންނަްށާާވެސް ާބަލައިލ ނަން ާފުރަތަމަ ާއަޅުަގނޑު ާނޫން. ެއއް

ާ ާވ ރުަތވީ ާއިޤުިތޞ ސަރުކ ރަށް ާއެއްކަމަކަްށާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބަލ ނަން. ާމަންޒަރުކޮށްލެވޭޯތ ާހުރިގޮތް ާކަންކަްނ ދީ

ާއަޅުާ ާފެންނަނީ ާ%އަޅުަގނޑަށް ާއެންމެ ާޚަރަދަީކ ާކެޕިޓަލް ާ%ާއަށ43ާްަގނޑުމެންގެ ާރިކަރަންޓް .ާ;9ވ ިއރު

ާ ާގޮތުަގއި ާއެނގިފަިއވ  ާ%;;;3އަޅުަގނޑަްށ ނަޑކަށް ާގ ްތގަ ާހުރީ ާރޭޝިޯއ ާމި ާރ އްޭޖގަިއ 55ާަގއި

%ާ 82ާާއަނެއްޮކޅުން ާމިދިޔަ ާއެހެންނަމަވެްސ، ާހިސ ބުގައި. ާޑެފިިސޓުަގއި.32ާހ  ާމިއުޅެނީ ާއަޅުަގނޑުމެްނ ާއަހަރު

ާގޮތަކަްށާ ާހިއްލ ލެވޭ ާބޯ ާދަންނަވ ނީ ާކީކޭ ާތެރެއިން ާޑެފިސިޓެއްގެ ާމިދަނީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ާ ވަނަާޞަފްޙ ަގިއ44ާާއަށްާއަޅުަގނޑުާއިޝ ރ ްތކޮށްލ ނަން.ާާވަނަާޞަފްޙ 44ާމަސައްކަތްކުރަމުން.ާބަޖެޓުާފޮތުގެ

ާޑެިފސިޓު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާފެނިވަޑަިއގަްނނަވ ނެ ާއޮްތގޮތް.ާތިބޭފުޅުންނަށް ާކަންކަން ާމަގުމަތީގެ ާއަރަިއގަންނަންދ  ން

ާ ާހަވ ލުވިއިރު ާވެރިކަމ  ާދިމ ވިގޮަތީކާއަޅުަގނޑުމެން ާދުނިޔެާ:422އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމުޅި ާއައި ާއަހަރު އަްށާާވަނަ
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ާއަނެްއކ  ާޑެފިސިޓް ނޑުމެްނގެ ާައުޅގަ ާޑިޕްރެޝަންެއްއގައި ާާއައި ާދިަޔގޮަތށްގޮސް ާޑަިއވްކުރީ ާޖީ.ޑީ.ޕީވެސް 53ާ%ގެ

%ާ ާއަންދ ޒ ކުރަނީ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ުރާމިއަހަރު ާއަިދ38ާާއަށް. ާެއާތިރިވެއްޖެކަމަށް. އަށް

4233ާ%ާ ނޑުމެންެގ37ާާއަށް ާއަުޅގަ ާަޙޤީޤަތަކީ ާއަެނއް ާޙަޤީޤަތް. ާއެއް ާމިީއ ާއެހެންވީމަ، ާދ ނެކަމަށް. އަށް

ާ ާރުފިޔ  ާޗ ޕްވެގެންާ:.5އިކޮނޮމީަގއި ާރުފިޔ  ާެއެވްސާާބިލިޔަން ާއެަބއުޅޭ. ާތެރޭގައި ާއިކޮނޮީމގެ ނޑުމެންގެ ައޅުގަ

ާއެކަން ނޑުމެން ާައޅުގަ ާފައިސ . ާދައްކަންޖެހޭނެ ާއަްށ ާއެމް.އެމް.އޭ ާހަމަާާސަރުކ ރުން ާއެހެން ާުކރަންޖެހޭނެ. ވެސް

ާފައިސާ  ާމި ާމަތިކޮށްގެން ާއުފެއްދުންތެރިކަން ާއަުޅަގނުޑމެންގެ ާއެހެންވީަމ، ާެއީއކީ. ާނޫން ާކަެމއް ާއުވ ެލވޭ

ާދައްކަންޖެހޭނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީ ާއަނބުރ  ާފައިސ  ާމި ާހަމަ ާދިމ ވެފައިާާޖެނެރޭޓްކޮށްގެން ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް

ނޑުާމ ބޮުޑާމައްސަލަާއޮތްާމައްސަލަ ނޑުމެްނގެާވެިރކަުމގެާޒ ުތގަިއާއޮތްާޘަޤ ީފާާއެއް.ާދެންާއަދިާއަުޅގަ އެއްާއަުޅގަ

ާ ާއަުޅަގނޑު ާވެސް ާވ ހަކަމައްސަލައަކަށް ާމިއުޅޭ ާދަންނަވަން ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއެީއ އަީކ،ާާފ ހަގަކޮށްލ ނަން.

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއެގޮތުން ާެއޑްރެސްކުރަްނށޭ. ާމައްސަލަތަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާއޮތީ ާެއކުލަވ ލ ފައި ާބަޖެޓު ާމި އަޅުަގނޑުމެން

ާޕްރެކްިޓސްކުރަ ާމިރ އްޖޭަގއި ާމިހ ތަނަށް ނޑުމެން ާައޅުގަ ާބޭނުންވަނީ، ާބަެއްއާފ ހަގަކޮށްލަން ާއޮތީ ާއައިސްަފއި މުން

ާމ ނަ ާއޭގެ ާއ ދެ، ާއިނގޭތޯ. ާކެޕިޓަލިޒަމްއޭ ާސްޓޭޓް ާބަހަކީ ާބޭނުންކުރ  ާވަިކާާމީހުން ާތެޭރގައި ާަރއްޔިތުންގެ އަކީ

ާސްޓޭޓ ާހުންޓ އެކޭ ާދީގެން ާވިޔަފ ރިތަެކްއ ާގްރޫަޕކަށް ާވަކި ާކިޔ އުޅޭ. ާވިޔަފ ރިތަެކްއާާއިވެސް ާވެގެން އެމީހުންނ 

ާއެންމެ ާވިޔަފ ރިވެރިޔ ކުރަމުންގޮސް ާއެ ާގުޅުންާއ އިާފަހުން ާއޮތް ާދޭތެރޭގައި ާދޭތިާާދައުލަތ  ާހިސ ބަށް ާނޭނގޭ ެވސް

ާއިކޮނޮމީާ ާއޮތް ާތެޭރގައި ާގްޫރޕެއްގެ ާެވގެންގޮސް ނޑުމެންނަށްާާއެަކއްޗަކަށް ާއަުޅގަ ާަތއްޔ ރުކުެރިވފައި. ާމިއޮތީ އެއް

ާއި ާތަހުޒީބު ާމިއަދުެގ ާމޮހ ލ ފައި ާވަުގތުތައް ާހުރިހ  ާމި ާބަދަލުކޮށްލަން.ާމިޖެހެނީ ާމިރ އްޖެ ކޮނޮމީއަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާެއއްފަހަރަކ ާއެކަމެއްާނުެވސްާކުރެވޭނެ.ާނަގ ނެާދުވަސްތަކެއް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާފ ހަގަކޮށްަލްނާ

ާ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާވ ރުތަވީއިރު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާޮއތްއިރު ާމިހެން ާކަން ާމަބޭނުންވަނީ ާމިދިޔަ 9ާސްވެރިކަން

ގަިއާސަރުކ ރުނ32ާްނޑުާހަނދ ންވޭާމިާޑިސެްމބަރުާެވއްޖެާދަށުގައިާއޮންނަތ .ާމަސްވެރިކަމ ާބެހޭގޮތުންާައުޅގައަހަރު

ާވި ާމަސްވެިރކަމުގެ ާއަޅުަގނޑުމެން ާެވސް ާޕްރޮގްރ މްތަކުން ާހިންގެވި ާައއު ާރީސްޓްރަްކޗަރކޮށްފައި ގޮަތކަްށާސްނުން

ާއުޅެން ާފ ހަާއެކަމ  ާފަށ ފައިވ ކަްނ ާމަަސއްަކތް ާމިހިަރާވެސް ާވ ރުަތވެފައި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ގަކުެރވޭ.

ާހުށަހަޅަިއގެްނާ ާބަޖެޓެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހޯދަން ާސޮިލުއޝަނެއް ާމިއަށް ާބަލ ފައި ާމިައށް ާހުއްޓ  ާމިހެން ސިފަތައް

ާއަނެއްކ  ާހުށަހަޅ އިރު ާބަޖެޓު ާއަޅުަގނޑުެމން ާދެން ާާމިއުޅެނީ. ާބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ާއަުޅގަ އެހެންާވެސް

ާވ ހަކަދެްއކެިވާ ާކުރިން ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާހަމަ ާކަންކަން ާުހރި ާކުރިމަތިވެފައި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާއެަބއޮތް. ޙަޤީޤަތްތަކެއް

ާއެދަީނާސިވިލް ާވެްސާއެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން ާމެންބަރު ާޭއެގާސަރވިސަާޢިއްޒަތްތެރި ާދޭށޭ. ާހަމައަށް ާމުސ ަރތައް ށް

ާ ާއޮތް ާއަހަރުަގއި ާމިދިޔަ 822ާާމ ނައަކީ ާއަދި ާއިތުުރން ާމިމިލިޔަުނގެ ާއެހެންވީމަ، ާބައި. ާއިތުރުވ  822ާއަހަރު

ނޑަށްާހީވަާާސަރވިސްާމުަވއްޒަފުންނަށްާމިލިޔަންާމިހ ރުާމިއޮތީާސިވިލް ނީ.ާއެހެންވީމަ،ާވަރަްށާދަރ ފައިހެންާއަޅުގަ
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ނޑުމެާ ާއަުޅގަ ާއަނެއްޮކޅުން ާެދން ާއެބަޖެހޭ. ާއިތުރުކުރަން ާޚަަރދު ާސަރުކ ރު ާއަދަދެއް ާއެބަޖެހޭާބޮޑު ާބަލައިލަން ން

ާލ މަރުކަޒުކުރަމުންދ އިުރާ ާބަދަލުވެގެންދ އިރު ާްސޓައިލް ާވެިރކަމުގެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާމިއޮތް ކުރިމަތީގައި

ާމިއޮީތ.ާ ާމުސ ރަތައް ާކައުންސިލަުރންގެ ާހ ހެއްހ  ާއަދި ާލ މަރުކަޒުކުރަމުންޮގސް ާެވސް ާބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާދެ ނޑުެމން ާއަުޅގަ ާވެްސ ާވ ހަކަާއެކަމުަގއި ާިމއޭ.ާާއްކި ާއޮންަނގޮތަކީ ާެއކަން ާވެސް ާތަންތ  ާއެހެން ާދުިނޔޭގެ ެއއް

ނޑުމެންާމިގޮތަށްާމިކަންާކުރަންޖެހުނީ.ާާއެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމންގެާތެރޭގައިާއެގޮތްާޤަބޫލުުނކުރެވުނީމަާއަުޅގަ

ާަކއުންސިލެްއގެ ާރައީސަާއެއީ ާނައިބު ާފުލްޓަރައީސ އި ާޢ އްމުގޮތެްއަގއި ާެއއީ ާއެހެންނަމަވެސް،ާކީ ާބޭފުޅުންނޭ. އިމް

އެއްާދޭން.ާއެހެންވީަމ،ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާއިދިކޮޅުާފަރ ތްތަކުންާއެދެނީާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާރަނގަޅުާމުސ ރަާ

ާދޭާާއެކަން ާމީހުންނަށް ާގޮތުަގއި ާއެީހގެ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމެދުވެރިކޮށް ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތު ާމިއޮތީ ާކުރަނީ.ާދެން ވެސް

ާޤަބޫުލކުރަން.ާކަންތައް ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ާއެަކން ާހަދަން. ާޤ ނޫނެއް ާަކމަކަށް ާކޮންމެ ާެވސް ތަްއ

ާގޮތެްއާހޯދަން.ާ ާގެންދެވޭނެ ާހުއްޓ ނުލ  ާކްޮރްސވެގެްނާގޮްސާމި ާބޭނުންޭވާމި ާއެބަ ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ާބަޖެޓު ާމި ާއެބަޖެހޭ ާަބލައިލަން ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަދި ާވަނީ.ާދެން ާިކހިނެއްތޯ ާކިހިނެއް ާެއކަމަށްާާލ މަރުކަޒުކުރ އިރު

ާމިާ.އ ރު.ޕީާޑީ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހ މަކުރަްއވަމުންދިޔަ. ާގޮތްަތއް ާބޭނުންފުޅުވ  ާތަފްސީލުކޮށް ާަވރަށް ާވެސް ާލީޑަރު ގެ

ާކައުންސިލު ާމި ާއުސޫލަކަށް ާރަނގަޅު ާވ ހަކަދަްއކަިއެގން ާއެބޭފުޅުންނ އި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާަފިއސ ާއުއްމީދުކުރަނީ ތަކަށް

ާ ާއޮްތ ާވ ރުތަވެަފއި ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއީއ ާކޮންމެއަކަްސ ާހޯދޭނެކަމަށް. ާެވސް ާގޮތްތަކެްއ ާޮއތްާއިޤުތިޞ ބެހޭނެ ާުދ

ނޑުމެންާއަނެްއކާ  ނޑުމެންާބަލައިލަންޖެހެނީާއަންނަާއަހަރަށް.ާއަންނަާއަހަރަށްާބަލައިލ އިުރާއަުޅގަ ާގޮތް.ާދެންާއަުޅގަ

ާމަޖިލީހަށް ާމި ާއެބަޖެހޭ ާފ ސްކޮށްދޭާާވެސް ާމި ނުޑމެންނަށް ާއަޅުގަ ާމަޖިލީހުން ާމި ާއެއީ ާޑިޕެންޑްވ ން. ާބޮޑަށް ވަރަށް

ނޑުމެްނެގާ ާއަުޅގަ ާމިސ ަލކަށް، ާމިގޮތުން ާއޮތީ. ާކުރިއަށްެދެވން ނޑުމެންނަށް ާައޅުގަ ާސަބަބުން ޤ ނޫނުތަކެއްގެ

ާިމއަދު ާިމއަދުާކުރިމަތީގައި ާވެސް. ާދ ލެއް ާމަސަްއކަްތ ާރަނގަޅު ާެއހެންވީމަ ނޑުމެންާާވެސް ާއަުޅގަ ާމިއޮތީ ވެްސ

ާފައިދާ  ާވިޔަފ ރި ާހަނދ ންވަީނާާކުރިމަތީގައި ާއަޅުަގނޑު ާނިންމީމައޭ ާމިކަން ާބިލު. ާނެގުމުގެ ާޓެކްސް އިން

ާފައިސ  ާައހަރު ާއަންނަ ާލިބެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގޮުތގައި ާެރވެނިުއގެ ާއަންަނާާއެއް ާއިތުރުން ާއޭގެ ފަށ ނީ.

ާޓެކްސް ާޕްރޮފިްޓ ާބިޒްނަސް ާއެއިންާާއަހަރުަގއި ާފ ސްވީމަ ާޤ ނޫނު ާދެންނެވި ާމި ާދެންމެއަކު ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާެއއީ

ާ 822ާާވެސް ާބަލަނީ ާމި ާލިބޭނެކަމަށް ާރުފިޔ  ާމިލިޔަން ާފެށޭނެކަމަށްާޓޫއެއްހ  ާމަސައްކަތް ާއެ ާޖީ.އެސް.ޓީ ރިޒަމުގެ

ާ ާވެސް ާރިޒޯޓްަތކުން ާކުރީކޮޅުަގއި.ާއަދި ާއަހަރު ާއަންނަ ާހަމަ ާލަފ ކުރެވެނީ ާލިބިގެން 9ާ.:އަޅުަގނޑުމެންނަްށާފައިސ 

ނޑަށްާ% ާ.ާއެހެންވީަމ،ާދަންނަވަންާމިއުޅޭާވ ހަކަާއިންކްރީެޒއ66ާް.ާއ ދެ،ާ%66ބިލިޔަންާލިބޭނެކަމަށް.ާއެއީާގ ތްގަ

ދުާމިާަޒމ ނީގޮތަކަށްާނުވަތަާޭއެގާއެާއިޤުތިޞ ދެއްާއޮްތގޮތުންާއިޤުތިޞ އަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވ ރުަތވެފައިާއޮތްާ

ާެއާދެކޮ ާކަންތައްތަެކއް ާއެތައް ާކުރަންޖެހޭ ާއަނބުރ ލުމަށް ާގޮތަކަްށ ާސަސްޓެއިނަބަލް ާނުވަަތ ާގޮތަކަށް ޅުޖެހޭ

ާދެންާ ާހުށަހަޅ ށޭ. ާަބޖެޓެއް ާެއޒ ތުގެ ާމިއޮތީ ާކޮށްފައި ާމަސަްއކަތް ާއަޅުަގނޑުމެން ާކުރަންޖެހެއޭ. ދ އިރ ތަކުން
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ނޑުމެންގެާދ އިރ އަޅުަގނޑުާބަލ ލަންާމިޖެހެނީާއަޅުަގނޑުމެްނގެާކޮންމެާމެން އަްށާާބަރަކުާވެސްާބަލ ލަންޖެހޭާއަޅުގަ

ާބޮޑަްށާ ާވެްސާއެންމެ ާީލަޑރު ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމައްސަލަހެން ާއެ ާީމގަިއާއޮތީ.ާާެއއީ ކޮންކަމެއްތޯ

ާކިހިނެ ާޓްރ ންސްލޭޓުވަމުންދަނީ ާބަޖެޓު ާމި ާކައުންސިލަކަްށ ާކޮންމެ ާދ އިރ އަކަށް ާކޮންމެ ާމިއީާފ ހަގަކުރެްއވީ. އްތޯ.

ާޝަޢުޤުވެރިކަމ  ާވަރަށް ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާހަމަ ާހީވަނީ ާައޅުަގނޑަްށ ާއެނގެްނާާއަޅުަގނޑުމެން، އެކު

ހެން.ާހަމަާެއގޮތަށްާއިންޕްރ ންސްޓްަރކްޗަރާހަލ ކުވަމުންދ ާއިންޕްރ ންްސޓްރަކްޗަރާމަރ މ ތުކުރަްނާބޭނުންވ ނެާކަމެއް

ާއޮތްާކަމެ ާވެްސާހަމަާބޭނުންވެފައި ްއާކަމަށް.ާމިނިވަންާމުއައްސަސ ަތކަށްާދޭާބަޖެޓުަތކ އިާހުރިާަޝކުވ ަތކަްށާާއެއީ

ާެވްސާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއަދި ާކޮމިޓީަތކުަގއި. ާދަނީ ާއެ ާހިނގަުމން ާމިަވގުތު ާއެކަަމކު ާކަމަށް. ާއަުޑއަހަންޖެހޭނެ ވެސް

ާ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއިންނ ީތ ާމެންބަރަކަށް ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔާ ފ ހަގަާކޮމިޓީގެ ާއޮތީ ާމަްއސަލަތަކެްއާާކުރެވިަފިއ ާބޮޑެތި ތިހ 

ނެތޭާވަރަށްާކުދިކުދިާކަްނކަންާހުރީ.ާދެންާމަސްވެރިކަމުގެާސަބްސިޑީާއ އިާމިކަހަލަާކަްނކަމުގެާއެދުންަތއްާވ ަދވެިރާ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާވިްސނ ލ އިރު ާސީރިއަސްކޮށް ާބަޖެޓަށް ާމި ާއަރަނީ ާހިތަށް ާއަޅުަގނޑު ާއެދިފައި. ާމިއޮތީ ފަރ ތްތަކުން

ާއެކަމަޭޑުޓާމަސައްކަތްކޮ ާކަންތައްތައް ާއެދެމުންދ  ާފަރ ތްތަކުން ާިސޔ ސީ ާވ ދަވެރި ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާމިއޮތީ ށްަފއި

ކުރެވޭނެާގޮެތއްާހޯދަންާކޮށްފައިާއޮތްާމަސައްކަެތކޭ.ާއެހެންީވމ ،ާމީގެާތަފްސީލުާމަދުވެގެންާއެާދައްކަވ ާވ ހަކަތަކަްށާ

ނޑުމެންނަށްާކޮންމެވެސްވަަރަކްށާއަކީާމަްޝވަރ ާވ ހަކަާންާބޭނުންއަޅުަގނޑުާދަންަނވަ ކޮްށގެންާއެާތަފްސީލަށްާއަުޅގަ

ާދަން ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއޮތީ. ާއެ ާހުޅުވ ލެިވފައޭ ާޖ ގަ ާއެ ާބަޖެޓ ދެވިދ ނެ. ާމި ާބޭނުންވަނީ ހެދިާާނަވ ލަން

ާސިޔ  ާވ ދަވެރި ާހަމަ ާމިއޮތީ ާމަސައްަކތްކޮށްފައި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުޖެހެއޭ. ާކަންބޮޑުވ ކަށް ާފަރ ތްތަްއާއެގޮަތކަށް ސީ

ާއަ ާއެކަންއެކަމަޑޭުޓކުރ ށޭ. ާއަހަރު ާމިދިޔަ ނޑުމެން ާއެކަމަޑޭުޓކުރަްނާާުޅގަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާސަބަބުން ާޭއގެ ނުކުރެވި

ނޑުމެްނާ ާއަުޅގަ ާެއހެންވީމަ، ާތުންފިއްތ . ާވެސް ާއަިއ.އެމް.ެއފުން ާކަމަކީ ާދިމ ވ  ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ އުޅުނީމަ

ވެސްާއެދެންާޖެހެނީާމަޑުކޮށްލައްވ ނަންހޭާައޅުަގނޑުމެްނގެާވ ަދވެރިާފަރ ތްތަކުންާާބައިނަލްއަޤްވ މީާމ ލީާއިދ ރ ަތކަށް

ާއެހެންާ ާކުރަން. ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާވަރަށް ާއެދޭ ާއެމީހުންނައެބަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކޮށްދޭްނާވީމަ، ާއެކަންަތއްތައް ށް

ާހަ ާލަސްވ ނޭ. ާތަންޮކޅެއް ާރިކަވަރީ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމަ، ާލަސްވަީނ.ާއެބަޖެހޭ. ާތަންކޮޅެއް ާތަފ ތަކީ މައެކަނި

ާޤަބޫލު ާއެކަްނ ާފަރ ތްތަކުން ާވ ދަވެިރ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާެއ ާހިތަށްއަރަނީ ާކުރަންޖެހޭނެހެން.ާާއަޅުަގނުޑ ވެސް

ާ ާމިއުޅެީނކީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާޖައްސ ލ ފައިާޮކންމެހެން ާފަރ ތަށް ާެއއް ާފަރ ތްަތއް ާއިދިކޮޅު ާވ ދަކުރ  ނޑުމެންނ  ާއަޅުގަ

ާެއއްކުރިއަށް ާފައިދ  ާބަޖެޓަވެްސާނޯދ ކަށްާނޫން.ާެއއަކުްނވ ނެ ާދަންަނވ ނަަމާންނ ނެ.ާއެހެންވީމަ،ާމި ާއެްއގޮތަކުން ކީ

ާތެޭރަގިއާ ާމީގެ ާގިަނާމަޢުލޫމ ތުތައް ާވަރަްށ ާއެީއ ާބަޖެޓެއް. ާަވއްތަރުެގ ާޢިލްމީ ާދަންަނވ ނަމަ ާގޮތަކަށް ާތަފ ތު ވަރަށް

ާމިސ ލަކަށް ާަބޖެޓުން ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ާދ އިރ ާއެބަހުރި. ނުޑގެ ާދ އިރ އިާއަުޅގަ ާެދކުނު ާހެންވޭރު ާމ ލެާާން ާުނވަތަ

ާމިާ ާބަޖެޓްރީ ާމި ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާއަުޅގަ ާިވސްނ ލ އިރު. ާކޮންަފއިދ ެއއްތޯ ާވ ނީ އަށް

ާތަރައްޤީކުާތައްޕޮލިސީ ާތަންތަން ާލިބެނީ ާމި ާބަޖެަޓކުން ާމިކަހަލަ ާކަމަކީ ާމިކުރ  ާގޮތުން ާބޭނުންވ ާރުގެްނގުޅޭ މަށް
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ާ ާޭއގެބެކްގުަރއުންޑް ާާސަޕޯެޓއް. ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާމ ލޭގައި ާމިސ ލަކަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ެއާސަބަބުން

ާމިާ ާޤ ބިލުކަން ާކުރުމުގެ ާއެ ާކަންކަން ާބޭނުންވ  ާޕްރޮގުރ މަށް ާއެ ާޕްރޮގުރ މު. ާމ ލޭ ާފަހި ާވެށި ތައްޔ ުރވަމުންދ 

ާލިބިގެންވޭާ ާމިޒ ތުާ.ސަރުކ ރަށް ާމ ލޭަގިއާމިދެންނެވީ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިސ ލަކަށް ާފ ސްކުރީމަ. ާމިޮގތަށް ާބަޖެެޓއް ގެ

ާމައްސަަލާ ާބިމުގެ ާތޮއްޖެހިފައިވ  ާމ ލޭގައި ާދިމ ލަކީ ާެއްއ ާމަސައްކަތްކުރޭ. ާދިމ ލަކަށް ާދެ ާމި ޕްރޮގުރ މުަގއި

ާހުރީއްޔ  ާއަކަފޫޓު ާއަދަދަކަްށ ާަވކި ާފްާޙައްލުކުރުމަށް ާއެހެން ާއަކަޫފޓަށް ާއައެ ާނުވަަތ ާގޯިތާލެޓެއް ާފަހަރެއްަގއި ދި

ކޮންޖެސްޓުކުރުމުގެާވިސްނުމެއް.ާއަނެއްކަަމީކާ-އެހެންާހިސ ބަކުންާދެވޭނެާކަހަލަާފުރުޞަތުތަކެއްާހޯދައިގެްނާމ ލޭާޑީ

ާޑި ާއުސޫުލން ާވިޔަފ ރި ާބިން ާޖ ގަ ާމިއޮތް ާފެރިފެރީގެ ާމ ލޭގެ ާިމކަމަީކ ާެލވަލެްއގައި ާދީގެްނާވެލޮޕަރސައަނެއް ށް

ާއަާއެކަންކަން ާޓެކްްސކޮށްެގްނާކުރުން. ާޚިދުަމތްތަކުން ާވަޒީފ ތަކ އި ާއުފެދޭ ާލިބޭ ާިމއަންނަ ާސަބަބުން ާޭއގެ ދި

ާސަސްެޓއިނަބަލްކޮށްާ ާއަނެްއކ  ާެއކަންކަްނ ާވ ހަކަާާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއުޭޅ ާދަންނަވަން ާއެހެްނވީމަ، ައީކާާކުރުން.

ާއަ ާސަރުކ ރުން ާމިއޮންނަނީ ާއ ދަވެފައި ާކޮންމެވެްސވަަރކަށް ާގޮތަށްާާބަދުއަޅުަގނޑުމެން ާޚަރަދުކުރ  ާފައިސ  ާވެސް

ާިވސްނިފަ ާއެހ ބޮޑަކަށް ާގޮތަކަށް ާއަންނަ ާކޮންެމާާއ މްދަނީ ާުއސޫލަކީ ާެގންގުޅޭ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާޯނވެ.ާމިހ ރު އެއް

ާތަރައްޤީާ ާއިތުރަށް ާދެން ާއ މްދަނީއަކުން ާލިބޭ ާއެއިން ާބަލ ފައި ާިއންވެސްޓުމަންޓަކަށް ާއެއީ ާކުރީމަ ާވެސް ކަމެއް

ާމި ާހިތަށްއަރަނީގޮހޯދަން. ާއަޅުަގނޑު ާބަލ އިރު ާއިާތުން ާސެްކޓަރ ާޕަބްލިކް ނޑުމެްނގެ ންވެސްޓުމަންުޓާއަުޅގަ

ާބަލައި ާެއީއާޕްރޮގުރ މަށް ާމަސައްކަތްކުރ ހެން. ާރިކަވަރކުރަން ާއެ ާހީވަނީ ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނެހެްނ ާެވސް ލ އިރު

ާނިމުނީކީ ާއެތަން ާަހދ ލ ފައި ާހަމަ ާބަނދަރެއް ާނޫންާހަމައެކަނި ާނަތީޖާ އެްއ ާބަނދަރުން ާއެ ާެއާާ. ާނެރެންޖެހޭ. އެްއ

ބަނދަރުާމެއިންޓެއިންކޮށްާއެާބަނދަރަށްާބޭނުންވ ާފައިނޭންސިންގާއެާބަނދަރުންާނެރެެވންާއެބަޖެހޭ.ާހަމަާމ ލޭގައިާ

ާއުަފއްދ  ާއޭގެާސަބަބުން ާވިޔަފ ރިތަކ އި ާމަސައްކަތްކުރ  ާއުފައްދަން ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާއެހެން.ާމ ލޭގައި ާވ ނީ ާވެސް

އަށްާވަންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުމެންާމިާބަޖެޓުާޑިޒައިންާމިހ ރުާާވަޒީފ ތަުކގެާސަބަބުންާއިތުރުާފައިސ ާމ ލެ

ނޑުމެންކޮ ާއަުޅގަ ާމިއޮންނަނީ ާއެއަްށވުރެްއާކ މިޔ ުބާށްފައި ާމިދެންނެިވާބައްޓަުމން ާކުރިން ާައޅުަގނޑު ާއިޤްތިޞ ދު ގެ

ާއޭާ ާގޮތަށް. ާބަދަލުކޮށްލެވޭެނ ާމ ނަބައްޓަމަކަށް ާމިއޮްތާާގެ ނޑުމެްނގެ ާއަުޅގަ ާމިސ ލަކަްށ ާމުސްތަޤުބަލުގައި ައކީ

ާމި ާޑެފިސިޓް ާކުރެވެނީ ާއެ ާއަންދ ޒ  ާވ އިުރާ%4225ާހ ރު ާއެހެންނަމަވެްސ7ާއަށް ާގެންދެވޭެނާކަމަށް. ާތެެރއަށް ގެ

ާ ާޖެހޭނެ ާާ:422ހަނދުމަފުޅުކުރައްވަން ާއަހަރު ާވަނަ ާެއ ާގޮސް ާގޮަތށް ާދިޔަ ނޑަކަްށާސްލައިުޑވެގެން ގ ްތގަ

ާ ާަހނދ ންވަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާއެބޭފުޅުނ9ާާްއެމް.އެމް.ޭއަގއި ާބަްއލަވައިލ އިރު ާރިޕޯޓެއް ާއައި.އެމް.އެްފގެ ނޮވެމްބަރުގެ

ާދަރަނި.ާ ނޑުމެންގެ ާައޅުގަ ާކަމަށް ާއޮތް ާގޮސްފައި ާއެަކން ާދ ވަރަށް ާިރކޯޑަކަށް ާދުިނޔޭގެ ާއެަބއިން ފ ހަގަކޮށްލ ފައި

ާމަޑުމައިތިރިާ ާއެާ، އިަކމ އެހެންނަމަވެސް ާކަންބޮޑުނުވެ ާމ  ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާމަަސއްކަތްކޮްށގެން ކެތްތެރިކަމ އިެއކު

ބެހޭާގޮތުންާާބަޖެޓ ައީކާމިާާއަރަިއގަންނަމުންާމިއޮތްާމިދަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުާދަްނނަވ ލަންާބޭނުންވ ާވ ހަކަ

ާމިކަ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާވިސްނ ފަިއ ާފުންޮކށް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހަރުދަނ ޮކްށާހުރިހ  ާއަދި ާކުިރއަށްދެވޭނެ ންކަމުގަިއ
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ާގޮަތކަށް ާެދވޭނެ ާސަޕޯރޓ އިާާކުރިއަށް ާފަރ ތްތަުކގެ ާދ ންބޭނުންވަނީާއިިދކޮޅު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ނޑުމެްނާާ.އެކު އަުޅގަ

ާލަިއގެްނާ ާތެރެއަްށ ާމީގެ ާެވސް ާޚަރަދުތަްއ ާއެދޭ ާފަރ ތްތަކުްނ ާވ ަދވެރި ނޑުމެންނ އި ާއަުޅގަ ާކަމަކީ މިކުރ 

ާމިާއެބޭފުޅު ާމަޖިލީހުގެ ާއުްއމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާހޯދަށޭ. ާޮގތެއް ާމިކަްނކުރެވޭނެ ާގޮތަކަށް ާރުހޭެނ ާވެސް ންނަށް

ނޑުމެްނނަށްާލިބިފައިާއޮތްާވަގުތު ތެރޭގައިާހޯދޭނެާކަމަށް.ާއަދިާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާތ އީދުާމިާބަޖެޓަށްާއަޅުގަ

ާމިކަ ާކަމަށް ާމަސަްއކަތްކުރ ނެ ާެވސް ާހޯދައިދޭން.ާއަޅުަގނޑުމެން ާފަރ ތްތަކަށް ާެއ ާތަފުސީލުތައް ާބޭނުންވ  ންކަމުަގއި

 ވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

ާވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާ ާަރީއސް.ާ`. ާިޢއްޒަތްތެރި ާލަފ ކުރާ 4233ާޝުކުރިއްޔ  ާދައުލަތުން ާއަަހރަށް ާއޮތް ާކުރިއަށް ާއަހަރަށް ވަަނ

ާއ ދެ،ާ ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ނޑު ާއަުޅގަ ާސަުރކ ރަްށ ާކަމަށްޓަަކއި ާހުށަހެޅުއްިވ ާމަޖިލީހަށް ާމި ބަޖެޓު

ޮފނިާއުއްމީދުތަކަކ އިާއަދިާފޮނިާހުވަފެންތަކަކ ާގުޅިފަިއވ ާއަހަރީާބަޖެޓަކީާއަޅުަގނޑުމެްނާއެންމެންގެާވެސްާވަރަށްާ

ާމުހިއްުމާ ާދ ނެ ާކުރެިވގެން ާމަަސއްކަތްަތކެއް ާތަރައްޤީެގާގިނަގުނަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަމ ޒުތަކެްއ.ާއަދި ާމުހިއްމު ވަރަށް

ާބަ ާއަހަރީ ާެއއްެޗއް ާތިބޭ ާކެތްމަދުވެފައި ާއެންމެން ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިީއ ާވ ތީ. ާކަުމގައި ާހަމަާޓޫލެއް ާފެނުމަކީ. ޖެޓު

ާ ާެއއްަފދައިން ާއަހަރެކޭ ާކުރީ ާވެްސާމިއޮތީ ާއަހަރު ާމި ާޑެފިސިްޓ35.8ާާއެއ އެްއކޮށް ާބަޖެޓެއް. ާޑެިފސިޓު ބިިލއަންގެ

ާެވސް.ާ ާގޮތްތަކެއް ާފޫބެްއދޭނެ ާޑެފިސިޓް ާއެބައޮތް ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާމި ާއިރުަގިއ ާދަންނަވ  ބަޖެޓަކަށް

ާދަން ނުޑ ާއަުޅގަ ާވެްސާއެހެންނަމަވެސް، ާއަހަރު ާކުރީ ާވެްސާއޭެގ ާއަހަރު ާކުރީ ާފޫބެއްުދމަށްޓަކައި ާޑެފިސިޓް ނަވ ނީ

ާެވގެްނާ ާޓްރެންޑަކަށް ާމިއީ ާަކނަޑއަޅ ފައި. ާގޮތްެކކޭ ާެއއްކަަހލަ ާއޮންނަނީ ާމި ާވެސް ާއަހަރު ާއޮްތ ާކުިރއަށް އަދި

ާޑެ ާބަޖެޓުތަުކގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާމުސްތަޤުބަލުގައި ާިވްއޔ  ާވަނީ ާކަމުަގއި ާބޮުޑެވގެްނާހިނގައްޖެ ާމިއަށްވުރެ ފިިސޓް

ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާވިޔަފ ރީެގާ ާއެބަޮއތް.ާމިހެންާމިދެންނެވީާލިބޭާބޭރުގެާއެހީާއ އިާލޯނ އި ހިނގައިދ ނެކަމުގެާބިރު

ާިލޭބާ ާިވއްަކއިގެން ާޓްރެޜަީރާބިލު ާއިތުރަށް ާޭއގެ ާލިޭބާެއއްަޗކ  ާޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަނުން ާއެްއޗަކ އި ާލިބޭ ާއިން ފައިދ 

ާކުރަްނާއެްއޗަކު ާމިގޮތަށް ާމިަކންކަން ާއަހަރަުކ ާކޮންމެ ާައހަރަކު، ާކޮންމެ ާއިންނަނީ. ާމި ާަކވަރުކޮްށފައި ާބަިއ ާމި ން

ާދެންާ ާގަބޫލުކުެރވޭ. ާައޅުަގނޑަށް ާމިއީ ާނުކުރެވޭނެކަން ާތަސަްއވުރެއް ާރަނގަޅު ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ވެއްެޖއްޔ 

ާދެމެހެއްޓެނި ާވިސްނ އިރު ާއަށް ާތަރައްޤީ ާއޮތީ ާފެންނަާދަންނަވ ލަން ާބެޖެޓުން ާމި ާވިސްނ އިުރގައި ާއަށް ާތަރައްޤީ ވި

%ާ ާގޮތުަގއި ާޚަރަދުގެ ާރިކަރެންޓު ާކަމަކީ ާ%6ާ;އަނެއް ާއިރުަގއި ާއޮތް ާބަޖެޓުގައި ާކެޕިޓަލ43ާާްމުޅި މިއޮންނަނީ

ާހުރަހެ ާއެޅޭ ާއަށް ާތަަރްއޤީ ާދެމެހެއްޓެނިވި ާވެސް ާޙަޤީޤަތުަގިއ ާކުޑަވުމަީކ ާޚަރަދު ާކެޕިޓަލް ާގޮުތގައި. އް.ާޚަރަދުގެ

ާބަޖެޓުާ ާމި ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާދ ނެ ާއުެޅގެން ާތ ށިަތކެއް ާކުރުމުގައި ާހޭދަތައް ާކުރަންެޖހޭ ާަމގުަގއި ތަރައްޤީގެ

ާެވްސާ ާައޅުަގނޑު ާކަމުގައި ާކަމެއް ާމުހިއްމު ާއެއީ ާބެލުމަކީ ާރަނގަޅުކުެރވޭތޯ ާވެސް ާމިއަށްުވރެ ާއޮތްތަނުަގއި ކުރިއަށް
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ާއަޅު ާތައްޔ ރުކުެރެވނީ ާބަޖެޓް ާގޮތެްއަގިއާދެކެން. ާރައްކ ތެރި ާކުދިންނަށް ާއުފަންވ  ާޅަފަތުގައި ާތެރެއަްށ ަގނޑުމެންެގ

ާޮބޑު ާދުޅަހެޔޮގޮުތަގއި ާހެޔޮގޮުތގަިއ ާކުދިންނަށް ާއެ ާކުާކުރެވޭތޯއުފަންވެ، ާސިްއީހާޑަކުދިން. ާރަނގަޅު ާފުރިހަމަ ނަށް

ާތަރުބި ާބޭނުންވ  ާކުދިންނަށް ާއެ ާއަދި ާތަޢުލީމ އި ާެވއްޓެްއަގއި ާރައްކ ތެރި ާގޮތަކަށް.ާގޮތުން ާކަހަލަ ާލިބޭނެ އްޔަތު

ާމުނިފޫހިފިލުވުމ އިާ ާކަސްރަތ އި ާމީހުންނަށް ާއެ ާފުރުަޞތުތަކ އި ާވަޒީފ ގެ ާބޭނުންވ  ާމީހުންނަށް ާއެ ޒުވ ނުންނަށް

ާކަންތައްތަކުެގާ ާމި ާދަސްކޮްށދިނުމ  ާހުނަރު ާއެިކއެކި ާއިތުރުކުރުމަށްަޓަކއި ާއެިކއެިކާގ ބިލުކަން ާމީހުންގެ ާއެ އަދިވެސް

ާހެލްތުާާމައްޗަށް. ާހެދުމަށްޓަކައި ާބަޔަކަށް ާދުޅަހެޔޮ ާގޮތުން ާސިއްހީ ާމީހުންނަށް ާދުވަސްވީ ާއެހެންމެ ާހަމަ އަދި

ާދުނިޔޭގަިއާ ާދުވަހު ާގިނަ ާމީހުން ާއެ ާހަމަޖައްސައިދީ، ާގޮތްތަްއ ާރަނގަޅު ާނޫން ާއެ ާވެްސ ާއަދި އިންޝުއަރެންސ 

ާތައްޔ ރުކުެރވިފަިއާވަީނ.ާއެހެ ާބަޖެޓު ާމި ާޭރިވގެން ާގޮތަކަށް ާމިކަންކަްނާތިބޭނެ ންނަމަވެސް،ާއަުޅަގނުޑާދަންނަވ ނީ

ާ ާބަޖެޓުގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާކިހ ވަރަކަށްޯތ؟ ާދ އިުރގަިއ528ާާހ ސިލުކުރެވޭނީ ާއިރުަގއި ާިފނ ލ  ާއަށް ސަފުހ 

ާސުވ ލުކުެރއްިވ،ާ ާމެްނބަރުން ާގިނަ ާވަރަްށ ާޢިްއޒަތްތެރި ާުސވ ލެއް. ާއުފެދޭ ާއެއީ ާހ ސިލުވެދ ނެތޯ މިކަންކަން

ާގޮތެްއަގިއާމައްސަލަޖެ ާޚ އްޞަ ާފ ހަގަުކރަން ާެވސް ާއަޅުަގނޑު ާކުޑަކަމަށް. ާތަފުސީލުކަން ާބެޖެޓްގެ ާމި އްެސވި

ާބަނދަރުތަްއާ ާއިތުރު ާމަރ މ ތުކުރުމަށ އި ާބަނދަރުތައް ާހަލ ުކވެފަިއވ  ާއަދި ާނަުރދަމ އަށ އި ާރަށްރަށުގެ ރ އްޖެތެރޭގެ

ާއެކަާ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާފައިސ  ާއަދަދެްއެގ ާގިނަ ާޕ ޓްނަރޝިުޕގެާހެދުމަށްޓަކައި ާޕްރައިވެޓް ާޕަބްލިކު ާެއއީ ށައަޅ ފަިއވޭ.

ާއެބަހުރިާ ދަށުންާނަމަވެސްާޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީގެާދަށުންާނަމަވެްސާއަިދާސަރުކ ރުެގާބަޖެޓުންާނަމަވެްސާމިާބަޖެޓުަގއި

ާހެ ާަބނދަރެއްތޯ ާރަެށްއގެ ާކޮން ާޕްރޮގްރ މެއް ާކޮން ާރަަށކަށް ާކޮން ާއެހެންނަމަވެްސ،ާެއއީ ނަޑއެޅިފައި. ާކޮންާކަ ދެނީ

ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާވެސް ާއަޅުަގނޑު ާނެތް.ާއެހެންކަމުން ާތަފުސީލެއް ާހެދެީނ،ާމި ާނަރުދަމ އެއްތޯ ވަަނ97ާާތަނެއްގެ

ާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާއ އި ާގޮތަކަށ39ާާްމ އްދ  ާކުރު ާބޭނުން ނުޑ ާއަުޅގަ ާގޮތަކަށް ާޚިލ ފުނުވ  ާމ އްދ އ  ވަނަ

ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާވ ހަކަ ާދ އިރ ގެ ާއެންެމާއަޅުަގނުޑގެ ާއަތޮުޅގެ ާއަކީ ާދ ިއރ  ާވެލިދޫ ާދ އިރ  ނޑުގެ .ާއ ދެ،ާައޅުގަ

ާހަމަާ ާއަދި ާދަތި، ާއެހ  ާލަފ ފުރަން ާހަލ ކުވެ ާބަނދަރު ާރަުށެގ ާއެ ާއަީކ ާވެލިދޫ ާިހމެނޭ. ާވެލިދޫ ާކަމަށްވ  ާރަށް ބޮޑު

ނުޑވެފައިާވ ާބަނދަރެއްާއޮތްާރަށެއް ނޑުފު .ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާފަޅުތެރެއަށްާވަދެާއުޅުމަށްާހަމަާދަތިވެފައިާވ ،ާފު

ާގ އިކުރުމަްށާ ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ ގެ ާއެރަށުގެ ާލޮނުވެ ާތަޣައްޔަރުެވ، ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާފެން ާއ އި ނަރުދަމ 

ނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާވަރަށްާފަހަކުންާވަނީާސަރުކ ރުންާއެރަށުެގާ މުހިއްމުކަންާބޮޑުވެފަިއވ ާރަށަކަށްާވ އިުރގައިާއަުޅގަ

ާހިއްކައިދީފަިއ.ާއެާ ާޭވާބިން ާމިރަުށގައި ާމީގެއިތުރަށް ާބޮޑަްށާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަދި ާވަރަށް ކަމަށްޓަކައިާސަުރކ ރަށް

ާކައިރިންާ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއ ިއ ާވ ހަކަ ާއިމ ރ ތްކޮށްދެއްވ ނެ ާފްލެޓު ާވަަޑއިގެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާވިދ ޅުވެަފއި.ާމިއ އެްއކޮށްާ ާޮގތެއް ާލިބޭނެ ާާބޭންކެއްެގާޚިދުމަތް ާހޮޅުޫދގެ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާކަމަްށ4ާާއަުޅގަ ާރަށް ވަނަ

ާގިރ ާސަރަހައްދަށްާރ ޅުޖަހ ާ ނުޑވެފައި.ާރަށް ނޑުފު ާވަނީާވަރަށްާބޮޑަށްާފު ވ ާހޮޅުދޫަގއި،ާހޮޅުޫދގެާބަނދަރުާވެސް

ނޑުާ ާއަުޅގަ ާވިްއޔ ، ާޫނނީ ާވީނަަމވެސް ާކަުމގަިއ ާައއި ާތަަނކަށް ާރ އްޖޭގެ ާކިރިޔ  ާއުަދކޮޅެްއ ާނޫނިއްޔ  ާވަރުން
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ާދ ންޖެހޭާ ާތަންތަނަށް ާއެހެން ާނޫޅެވިގެން ާމީހުން ާގޭޭގަގއި ާބައެއް ާރ ޅުޖަހ  ާބުޑަށް ާޭގގޭގެ ާވެސް ާރޭގައި ދަންނަވ ލަން

ާއެަތްއާ ާތަކުރ ުރކޮށް ާވެސް ާރަނގަުޅކުރުމަށްޓަަކއި ާމިކަްނތައް ާމިރަށުގެ ާއެބަހުރި. ާދިމ ވެފަިއ ާވެސް ހ ލަތުތައް

ާވެސް ާސަރުކ ރުަގއި ާކުރީގެ ާމަތިން ާފަހަރުތަކެއްަގިއާާފަހަރެއްގެ ާގިނަ ާގިަނގުަނ، ާވެސް ާސަރުކ ރުަގއި ާމި އަދި

ނުޑާމިދެންނެވިާތަފުސީލުާމިާ ާވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ ދަންނަވައިގެންާމަަސއްކަތްަތެކއްާކޮށްެދވޭތޯާއެެދވިފައި

ާބަލައި ާއަށް ާހޮޅުދޫ ާކަމަކަށް. ާކުރެިވދ ނެ ާމިކަންކަން ާނޭނގޭ ނަޑަކށް ާއަުޅގަ ާނެތީމަ ާހޮޅުދޫެގާބަޖެޓުގައި ލ އިުރގައި

ާވަރަްށާާތަޢުލީމަށް ާގަބޫުލކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމަށް ާދެްއވ  ާއަހައްމިްއަޔތުކަމެއް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޢިއްޒަތްތެރި

ާތަޢުލީމުާ ާވިދ ޅުވެފައި ާރައްޔިތުންނަށް ާރަށުގެ ާއެ ާަވނީ ާވަަޑިއގެން ާޖަލްސ އަކަށް ާއޮތް ާސްކޫލްގައި ފަހަކުން

ގެާވ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާބަެޖޓުންާއަދިާއެާކަންަތއްތަްއާކުރިއެުރވުމަށްޓަކައިާކޮށްދެްއވ ނެާރަނގަޅުާކަންތައްަތކެއްާ

ާ ާބޮޑު ާވަކި ާހަމަ ާނަމަވެސް ާވީ ާކަމުއި ާރަށެއް ާކުޑަ ާއޮތް ާދެން ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަ ާނެތް 4ާފެންނަން

ާރަ ާދަތި ާއެހ  ާލަފ ފުރުމަްށ ާރަށެއް. ާއޮްތ ާެއއް ާއ ބ ދީ ާުކޑަ ާައކީ ާފޮއްދޫ ާޮފއްދޫ، ާނެތް. ާތަފ ތެއް ާެއާރަށަކ  ށެއް.

ާހަތަރުާ ާދެތިން ާމީގެ ާހަލ ުކެވފައި، ާވަނީ ާފ ލަން ާމި ާފ ލަެމއް. ާބޭނުންކުރަނީ ާމި ާލަފ ފުރުމުގައި ާހުންނަނީ ރަށުގައި

އަހަރުާކުރީއްސުރެ.ާމިތަންާނުހެދުމުގެާސަބަބުންނ ާއަދިާހަމަާއެހެންމެާލަފ ފުރަންާއެހ ާދަތިވީމަާއެާރަށުގެާމީހުްނާ

ާހޯ ާއ މްދަނީ ާއަދި ާއެހެންމެާލަފ ފުރުމަށ އި ާުނކުރެވިފައި.ާއަދި ާވަނީ ާގިަނގުނަާމަސަްއކަތަެކއް ާކުރަންޖެހޭ ދުމަށްޓަކައި

ާހޯދުމުަގިއާ ާފަރުވ  ާޞިއްޙީ ާއަދި ާދިނުމ އި ާތަޢުލީމު ާުކޑަކުދިންޮކޅަަކށް ާމަދު ާއުޅޭ ާރަށުަގއި ާވީމ  ާއެއް ާއ ބ ދީ ކުޑަ

ށްރަށަށްާކޮންމެވެސްާވަރެްއގެާއަހައްމިްއޔަުތާވަނީާވަރަށްާގިަނގުނަާދަތިތަކ ާކުރިމަތިވެފައި.ާމިކަމުަގއިާެވސްާމިާރަ

ާވަިކާ ާރަށަކަށް ާވަކި ާަޔގީންުކރަނީ ާރައީސް،ާއަުޅަގނޑު ާގަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާލިބޭނެ ކަމެއް

ާރަަށްށާ ާތިން ާމި ާދ އިރ ގެ ާމި ާއިން ާފައިސ  ނޑަެއޅިފައިވ  ާކަ ާނެތީމަ ާޕްޮރގްރ މުތަކެްއ ާމ ގިނަ އަމ ޒުކުެރިވގެން

ާއެނބުރިލ ނަންާމި ނޑު ާއަޅުގަ ާދަންނަވަމުން ާކަމުގައި ާޮއތް ާއުއްމީދެއް ާފޮނި ާވަރަށް ާކަުމގެ ާކޮށްިެދެއްވ ނެ ކަންކަން

ނޑުމެންާއަބަުދވެްސާދައްކަނީާލިބޭާެއއްޗަކަްށާުވރެާޚަރަދުާބޮޑުވ ާވ ހަަކ.ާ ބަޖެޓުގެާއެހެންާަބއިތަކަށް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަ

ާވީނަަމވެ ާކަމުގައި ާބަލައިލި ާމިފަހަރު ާއ ދެ، ާލިބެނީ ާމި ާގޮުތގައި ާއ މްދަީނގެ ާއެބަާާ;ސް ާޚަރަދު ބިލިއަން.

ާ ާއެބަކުރަން ާބޭރުނ35.8ާާްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމިީއ ާފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ާއެބައި ާއިރުަގއި ާކުރ  ބިލިއަން.

ނަޑކަށްާއ މްދަނީގެާދެބަިއާކުޅަާއ6.8ާެހޯދަންޖެހެނީާ އްާަބއިާއެްއވަރަްށާބިލިއަންާުރފިޔ .ާލިބޭާއ މްދަނީައކ ،ާގ ްތގަ

އަޅުަގނޑުމެންާމިޖެހެނީާއެހެްނާގޮްތގޮތުންާލ ރިާހޯދަިއގެންާޑެފިސިޓްާފޫބެއްދުމަށްޓަަކއި.ާމ ނައަކީާާބަޖެުޓގެާތިްނާ

ބައިާކުޅަާއެއްަބއިާައޅުަގނޑުެމންާހޯދަންޖެހެނީާއެހެންާގޮތްގޮތުންނޭ.ާއެހެންކަމުންާއ މްދަނީާހޯދުމަށްޓަކައިާގިނަގުަނާ

ާކު ާޓުވަރިަޒްމާމަސައްކަތެްއ ާއޮންނަނީ ާމި ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާކަމުގަިއ ާވަސީލަތެއް ާބޮޑު ާއެންމެ ާމިހ ރު ރަންޖެހޭ.

ދ އިރ ާއިންާލިޭބާފައިދ .ާއޭެގާސަބަބުންާލިބޭާއ މްދަނީ.ާިމާއ މްދަނީާައކީާވެސްާދެމެހެްއޓެނިވިާގޮތެްއގަިއާލިބޭެނާ

ާކުރަންޖެހޭ ާމަސައްކަތެއް ާގިނަުގނަ ާހެދުމަށްޓަކައި ާއަިދާގޮތަކަށް ާއ އި ާޓެކްސް ާއިމްޕޯޓް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި .



 112 

ާލިބޭނެާ ާއ މްދަނީ ާރަނގަޅު ާކަހަލަ ާދ އިރ  ާމީެގއިތުރަްށާޓުވަރިޒަމް ާއަދި ާއ އި ާޓެކްސް ާނެގޭ ާއިން ާފައިދ  ވިޔަފ ީރގެ

ލިބޭާާދ އިރ ާއެއްާައޅުަގނޑުމެންާެއބަާހޯދަންޖެހޭ.ާއެހެންާނޫންާކަމަށްާވ ނަމަާމުސްތަޤުބަލުގައިާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާވެސް،ާ ާކަމަކުން ާކުޑަުކޑަ ާދިމ ވ  ާއަށް ާދ އިރ  ާުޓވަރިޒަމް ާިވއްޔ  ާދިއުމަކީާނޫނީ ާގޮތަށްާނުލިިބގެން ާދ  ާއެ އ މްދަނީ

ާކަމަްށާ ާހިނގައިދ ނެ ާއަރަިއގެން ާލޮޅުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާވެސް ާކަމުން ާކުޑަުކޑަ ާދިމ ވ  ާއަށް ާދ އިރ  ޓުވަރިޒަމް

ާގޮތުން ާހެްއކެްއގެ ާފެނޭ.ާމީގެ ާާއަޅުަގނޑަށް ާތަޖުރިބ ކޮށްފިން ނޑުމެްނެގ،4226ާާައޅުަގނޑުމެން ާއަުޅގަ ާއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެްނާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާކުރިމަތިިވާސުނ މީާކ ރިސ .ާެއއަށްފަހުާޓުވަރިޒަމްާދ އިރ ާއަށްާއައިާީހނަރުކަންާއަުޅގަ

ާ ާވޭތުވެިދޔަ ާމިައދު.ާއ ދެ،ާމަސްވެރިކަން.ާަމސްވެރިކަމަކީ ާހެކިވ ނެ ާވެސް ާދަށަށްގޮސްފަިއާއ9ާާައެންމެން ާވެސް ހަރު

ވ ާއިންޑަްސޓްރީާއެްއ.ާއެހެންކަމުންާއެއީާމީގެާއެަތއްާއަހަެރއްާކުރީަގއިާޓުއަިރޒަމްާރ އްޭޖގައިާފެށުނީއްސުރެާވެްސާ

ާއެހެންެމާ ާހަމަ ާއަދި ާެއއީ. ާދ އިރ  ާއަންނަ ާލިބެމުން ާެއްއ ާއ މުދަނީ ާބޮޑު ާފުދޭވަރެްއގެ ާެވސް ާކުީރަގއި ާޭއގެ އަދި

ާއެ ާދ އިރ  ާއެްއ.ާކ މިޔ ބު ާދ އިރ  ާވަންދެންާމަސައްކަތްކޮށްަފއިވ  ާއަހަރެއް ާއެތައް ާކަމަށް ާިމ9ާާއް ާވީއިުރަގއި އަހަރު

ނުޑމެންާއެބަޖެހޭާާހަރުދަނާ  ދ އިރ ާކުރިާނ ރަިއގެންާމިއުޭޅާސަބަބެއްާވެސްާއެބަޖެހޭާބަލަން.ާބަލ ާއެާކަމަށްާއަުޅގަ

ނޑުމެންަނށްާގެއްލުމެްއާނުވެާަފއިދ ާފިޔަވަޅުތަެކއްާއަޅަން.ާއަޅ ާުކރިއަށްާއޮތްތަުނގައިާއެާދ  އިރ ާއަކީާވެސްާއަުޅގަ

ާިމާ ާޚ އްޞަގޮތްތަެކއް ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެބަޖެހޭ ާމިހ ރު ާއެހެންކަމުން ާހެދުމަށްޓަކައި. ާއަކަށް ާދ އިރ  ލިބޭނެ

ާީދގެ ާއެއް ާސަބްސިޑީ ާއަިދ ާެއއީ ާގެންދަން. ާކުރިއަށް ާހޯދ  ާގޮތްތަކެްއ ާރަނގަޅު ާިވްސނ  ާދޭތެރޭ ްނާއިންޑަސްޓްީރއ 

ކަމުގައިާވީނަމަވެސްާނޫނީާއިތުރުާވަސީލަތްާތައ ރަފުކޮށްގެންާކަމުގައިާވީނަމަވެސްާނޫނީާއެހެންާގޮތްގޮތުންާކަމުަގިއާ

ވީނަމަވެސްާއެބަޖެހޭާމިއިންަޑސްޓްރީާކުރިއަށްާދ ން.ާއިމ ރ ތްކުރުމުގެާއިްނޑަސްޓްރީއަްށާހެޔޮބަދަލެއްާައއިްއސަާޮއްތާ

ާ ާެއއީ ާއެބަބުނޭ. ނުޑާަޕސެނ9ާް.;ކަމަށް ާއަުޅގަ ާެއހެންނަމަވެސް ާބަޖެޓުގައި. ާބުނޭ. ާއެބަ ާކަމަށް ާވ  ާއިތުރުވެަފއި ޓު

ާ ާައހަރު ާއޮތް ާކުިރޔަށް ާއޮްތާއަހަރުގައި ާކުރިޔަށް ާއެއީ ާހެދުނ4233ާާުދަންނަވ ނީ ާވެސް ާއަިދާމިއަހަރު ާއަހަރު ވަނަ

ާއިމ ރ ތްކު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާބުނޭ. ާއެބަ ާކަމަށް ާސަބަބުްނ ާރިސޯޓުަތކުގެ ާަބއެްއާބައެއް ާއެތެެރކުރެވޭ ރުމަށްޓަކައި

ާއަވަހަްށާ ާއަވަސް ާވަރަށް ާއަދަދުތަކަށް ާމިކަހަލަ ާޤައުމެއްަގއި ާކުޑަ ާކަހަލަ ާރ އްޖެ ާބުނޭ. ާކަމަށް ާސަބަބުން ތަކެތީގެ

ާވަުރަގަދާ ާވެސް ާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއެހެންކަުމން ާކަމެއް. ާެއކަށީގެްނވ  ާއެއީ ާދިއުމަކީ ބަދަލުވަމުން

ާއަބަުދވެްސާކުރުމަށްޓަ ާވ ަހކަދައްކ އިރު ާމަްސވެރިކަމުގެ ާމިއ އެކު ާއެބަޖެހޭ. ާއަޅަން ާފިޔަވަޅުތަެކއް ާހަރުދަނ  ކައި

ާެވްސާ ާުކރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ނުޑވެރިކަން ާދަ ާދައްކަން. ާވެސް ާވ ހަކަ ނޑުވެރިކަުމގެ ާދަ ނޑުމެން ާއަޅުގަ އެބަޖެހޭ

ނޑުވެިރކަމުގެާދ  އިރ ާއިންާއުފައްދ ާތަކެތިާަވރަށްާބޮޑަށްާއިތުރުކުރަްނާއަޅުަގނޑުމެންާގިނަގުނަާމަަސއްކަތެްއކޮށްާދަ

ާއަީކާ ާދިވެހިރ އްޖެ ާރ ްއޖެއަކީ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާަރއީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވ ލަން. ނޑު ާއަުޅގަ ާކަމުގައި އެބަޖެހޭ

ޕޯޓްާކުރަމުންާދ ާމަދުާއެއްެޗއްާބޭރުކުރ ާމިދެންނެވީާއެްކސްޕޯޓުާގޮުތގައިާމަުދާއެްއޗެްއ،ާކުަޑކުޑަާއަދަދަކަްށާއެކްސް

ާއެްއޗެތި ާިގނަ ާބޭނުންކުރ  ާއެހެންމެ ާކަާއަދި ާެކއިންބުިއމަށް ާގޮްތގޮތަްށާެއއީ ާއެހެން ާއަދި ާނަމަވެްސ ާވީ މުގައި
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ާވ ާ ާއަންަނާބަޔެއް.ާއެހެންކަމަށް ާއުޅެމުން ާިއމްޕޯޓުކޮށްގެން ާއެްއޗެހި ާގިނަ ާވީނަމަވެސް ާކަުމގައި ާއެްއޗެއް ބޭނުންކުރ 

ާ ާއިމްޕޯޓުކުެރވޭ ާއަށްާއިރުަގއި ާމީހ  ާނިކަމެތި ާއެްނމެ ނޑުމެންގެ ާއަޅުގަ ާޮއންނަނީ ާމި ާބިނ ވެފައި ާައގު ެއއްެޗތީގެ

ާއ ދަިއެގާ ާއެންމެ ާވިޔަްސ، ާކަުމގައި ާއެއް ާވިޔަފ ރި ާފަންތީގެ ާމެދު ާއެއީ ާއ ދެ، ާއަަގށް. ާލިބޭ ާގަންނަން އެްއޗެތި

ާމީގައި ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާމި ާނަމަވެސް ާވީ ާކަމުގައި ާއެއް ާވިޔަފ ރި ނުޑާާދަށްފަންތީގެ ާއަޅުގަ ާދޭ. އަސަުރކުރަމުން

ާމުހިއްމުކަންާ ާފައިސ ގެ ާބޭުރ ާތަނެއްގައި ާއިމްޕޯޓުކުރ  ާތަކެތި ާގިނަ ާމިހ  ާއެއްަޗކީ ާއުޅޭ ާމި ދަންނަވަން

ާވިސްނަްނ.ާ ާގޮތްތަކެއް ާއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާއިުރގަިއ ާއެހެންކަމަށްވ  ާބޮޑޭ. ާވަރަށް ބޭނުންިެތެރިކަން

ދިާދަށްާފަންތީގެާިވޔަފ ރިާވެރިންނަށްާއެާކަންަތއްތައްާކުރިއެުރވޭނެާގޮެތއްާަމުގާއަޅުަގނޑުމެްނގެާމެދުާފަންތީގެާއަ

ާދިވެހިރ އްޖެާ ާމިދެންނެވީ ާކުރަން.ާމިހެން ާއެބަޖެހޭާމަސައްކަތްތަެކއް ާިމާމަޖިލީހުންާވެސް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާއަންނަ ާލިބެމުން ާއަދަެދއް ާބޮޑު ާއިން ާފައިސ  ާބޭރު ާއ މުދަނީ ާލިބޭ ާއެ ާއެހެންނަމަެވްސާާއަކީ ާއިރުަގއި ާވ  ތަނަކަށް

ާވަރަށްާުކޑަ.ާވަރަށްާދަތި.ާވަރަްށާ ވިޔަފ ރިާކުރުމަށްޓަަކއިާމިދެންނެވިާފަންތީގެާމީހުންނަށްާލިބޭާާބޭރުާފައިސ ކޮޅު

ާ ނޑައެޅިަފއިވ  ާކަ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާތިރިކުުރމަށްޓަކައި ާައގުތައް ާދިރިއުޅުމުގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާބިލިއަންާާ;އުނދަގޫ.ާއަދި

ާއެތެރެކުރ ާ ާގަނެގެން ާވިޔަފ ިރވެިރން ާގަނެގެން، ާމީހުން ާައގުަގއި ާބޮޑު ާބ ޒ ރުން ާގަންަނން ާމިހ ރު ާޑޮލަރު ރުފިޔ ،

އެްއޗެތިތައްާއެތެރެާކުރުމަށްާއެދ ާލެވެލްަގއިާމިބައިާއެާބަަޔށްާލައިގެންާނަމަވެސްާއެބަޖެހޭާޑޮލަރުާލިބޭނެާގޮތަކ ިއާ

ާއަާ ާއަށް ާރ ްއޖެ ާތަކެތި ާމި ާވިްއޔ  ާހަމަާނޫނީ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާރ ަވން ާގޮތްަތކެއް ާއެތެރެކުެރވޭނެ ާގޮތެްއަގއި ގުހެޔޮ

ާކޮންމެވެްސާ ާކަހަލަ ާލިބޭނެ ާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުންތަކަްށ، ާރ އްޖޭގެ ާރ އްޭޖގައި ާފައިސ  ާބޭރު އެހެންމެ

މަާހަމަާކޮންމެާދުވަހަކުވެސްާދ ީނާނިޒ މެއްާޤ އިމުކުެރވޭތޯާައޅުަގނޑުމެންާއެބަާމަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭ.ާއެހެންނޫންނަ

ާބޮުޑވަމުްނާ ާބަރުވަމުން، ާޖީބަށް ާމީހ ގެ ާރައްޔިތު ާެއހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާއަގުޮބޑުވަމުން. ާ ާތަކެތީގެ ާހުންނަ ގަންނަން

ާއެންމެްނާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމެކޭ. ާާމުހިއްމު ާވަރަށް ާމީ ާދަންނަވ ނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާާއެހެންކަމުން ާދ ނީ. ނުކުޅެދެމުން

ާވިސްނ  ާވަނީާާވެސް ާގޮތުން ާބެހޭ ާބަޖެޓ  ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. ާމަސަްއަކތްކުރަންޖެހޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަކަށްަޓކައި އެ

ާހުރިހ ާ ާބަޖެޓުެގ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާއަޅުަގނުޑ ާެއހެންކަމުން ާވ ހަކަދަްއކ ފައި. ާެމންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާގިނަ ވަރަށް

ާ ނޑު ާމަިއގަ ާއަކަށް ާއެހެނ7ާްދ އިރ  ާކަށެއް. ާދ  ާއަކަށް ާދ އިރ  ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާއިތުަރށް ާއަދިވެސް 4ާކަމުން

ާފަސޭަހާ ާހޯދުމަށްޓަކައި ާބޭސްފަރުވ  ާނޫނީ ާސަލ ންޖެހުން، ާއަށް ާބޭސްސިޓީ ާޕޮއިންޓަކީ ާެއއް ާއޮތް. ާއެބަ ޕޮއިންޓެއް

މަްށާގޮތްތަށްާރ ވައިދިނުންާެއއީާހަމަޔަޤީނުންާވެސްާމިާސަރުކ ރުގެާވެސްާވަޢުދުތަކުގެާތެޭރގަިއވ ާވަޢުދެއް.ާއެހެންކަ

ާވަުރގަަދކުރަން.ާހަރުދަނ ކުރަން.ާ ާއެބަޖެހޭ ާސްކީމު ާއިންޝުއަރެންސް ާހެލްތު ާނޫނީ ާޕްިެރޮގްރ މު ާމަދަނަ ާއިުރަގއި ވ 

ާގޮތްތަެކްއާ ާފަސޭހަ ާހޯދުމުގައި ާޚިދުމަތްތައް،ާޚިދުމަތް ާއ ިއ ާފަރުވ  ާެއކިެއކި ާސިއްޙީ ާލިބޭ ާމީހުންނަށް ާސްކީމުން އެ

ާއެހެން ާހަމަ ާއަދި ާއެބަޖެހޭ. ާއެބަޖެހޭ.ާރ ވައިދޭން ާހަދަން ާވެސް ާކަމުގައި ާޚިދުމަތެއް ާދެމެހެއްޓެނިވި ާއެއީ މެ

ާމިކަމަްށާ ާނެތް ާަކނަޑއެޅިގެން ާބަލައިލ އިރުަގއި ާބަޖެޓު ާމި ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާެވްސ އެހެންކަމަށްވ އިުރަގއި
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ާދެކޭގޮުތގައި ނޑު ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. ާއެއް ާދޭހަވެފަ ާކަމެއް ާކިހ ވަެރއް ާވަނީ ނަޑއެޅިފައި ނުޑާާކަ އަުޅގަ

ާވެްސާ ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާމިަބިއާމި ާއިރުަގއި ާދިރ ސ ކުެރވިގެްނާއަންނަ ާބަޖެޓް ާމި ާޮކމިޓީން ާގޮުތގަިއާބަޖެޓު ޤަބޫލުކުރ 

ާކުރީާދުވަހުާޢިއްޒަތްތެިރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާވިދ ޅުވި

ާގެންދެ ާކުރަމުން ާލިބެންޖެހޭާމެންބަރަކު ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ާމަޢުލޫމ ތުތަކަކީ ާމި ާގުިޅގެން ާސުވ ލަކ  ިވ

ާވ ާ ާފޮނުވިފައި ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޢުލޫމ ތެއް ާހުރިހ  ާލިބޭ ާއަށް ާއިދ ރ  ާމަޖިލިސްގެ މަޢުލޫމ ތުތަކެކޭ.

ނޑަ ނުޑާޔަޤީންކުރަނީާރ އްޭޖގެާއެކިާތަންތަނަށްާކަ ެއޅިފަިއވ ާަތރައްޤީގެާޕްޮރގްރ މްތަކަްށާވ ހަކަ.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަ

ާގޮަތްށާ ާގެންދ  ާކުރިއަށް ާމިކަން ާޕްރޮގްރ މ . ާމަދަނަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާއ އި ާފައިސ  ާ ނަޑއެޅިފަިއވ  ކަ

ާހަދ ންާ ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާހަމަ ާއަދި ާވުން. ާގޮތެއް ާަކހަލަ ިެގޭނެ ާއި ާވެސް ާއަދަދު ާފައިސ ެގ ާވ  ނަޑއެޅިފައި ކަ

ާ ާނުވ ނެ ާައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް.ާނައްތ ލައިގެްނ ާވ  ާކަމުަގިއ ާތަން ާެއއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާދ އިރ ގެ ިޞއްޙީ

އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަކީާޢ އްމުާރައްޔިތުާމީހ ާއަށ އިާއަދިާހަމަާއެހެންމެާސަރުކ ރަށްާފައިދ ާހުރިާރަނގަޅުާހެޔޮާލ ބަހުރިާ

ާެއކަ ާިހންގަިއގެން ާކަމަށް.ާއެކަން ާތަނަކަްށާހެދިދ ނެ ާކޮށްދޭ ާހަމަާކަންތައްތަެކއް ާހިންަގިއގެން ާގޮތުަގއި ާރަނަގޅު ން

ާފުރިހަމަާ ާެއހެންމެާރަނގަޅު ާހަމަ ާދެވިދ ނެ.ާއަދި ާވެސް ާހޯދިދ ނެ.ާފަސޭހަތަކެއް ާވެސް ާފައިދ ތަެކއް ޔަޤީނުންާވެސް

ާދޭާތަނަކަށްާވެސްާހެދިދ ނެ.ާއެހެންކަމަށްާވ އިރުާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްާކުރިއެުރވުމަށްޓަކައިާެވސްާބަޖެޓުަގއިާާޚިދުމަތެއް

މުހިއްމުާކަމެއްާދީގެންާމިކަްނާކުރުމަކިާެއއީާމުހިއްމުާކަެމްއާކަމުަގއިާައޅުަގނޑުާދަންނަަވން.ާއ ދެ،ާވަގުުތާެވްސާ

ާއަޅުަގނޑުމެްނާ ާބަޖެޓަކީ ާމި ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދަްނނަވ ނީ ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަދަންނަވ ލަމުން ާމި ާއެކު ނެތުމ 

ާ ާޚިދުމަތްތައް ާގެންދ  ާދެމުން ާނިންމ ާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާގޮތެއް ާަމޖިލީހުން ާދިނުމަށްޓަަކއި ނޑި މެުދނުކެ

ާސަރުކ ރުްނާ ާރިކަމެންޭޑޝަންތަކަށް ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓު ާދަންނަވ ނަން ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާބަޖެޓެކޭ. ފ ސްކުރަންޖެހޭ

ާފޮލޯ ާއިުހތިރ މާި އެްއކޮށް ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާކަމަށް.ވެސް ާއެާާކުރަންެޖހޭނެ ާިރަކމެންޑޭޝަންތަކ  ާބަޖެޓު އްކޮށްާެއއީ

ާކަންތަްއާ ާެއ ާހަދައިގެން ާކަމުަގއި ާބައެއް ާހިމެނޭ ާބަޖެޓުަގިއ ާހަމަ ާެއއީ ާފ ސްުވމަކީ ާހުރިހ  ާެއ ފ ސްވ 

ާމިދެއްިވާ ާައޅުަގނޑު ާއުއްމީުދގައި ާކަމުގެ ާގެންދ ނެ ާކުިރއަށް ާެއކަން ާބައްލަވ  ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ާޝު ާއިށީނދެލ ނަން. ާވ ހަކަދެއްކުމަްށ ާދެއްިވާފުރުޞަތަށް ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ކުރުދަންނަވަން.

ާފުރުޞަތަށް.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރުާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ާއޮތީ ާވ ހަކަދައްަކވަްނ ާދެން ާެމންބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާފުރުޞަ ާމެންބަރަށް ާޢިްއަޒތްތެރި ާމުއްޠަލިބު. ާދެްއވުމަށްާއިބްރ ހީމް ާވަަޑިއގެން ާރިޔ ަސތަށް ާކުރިން ާއެުރވުމުގެ ތު

ވެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙައްމަދުގެާައރިހުންާއަޅުަގނޑުާވަރަިަށްާައދަބުވެރިކަމ ާެއކުާއެދެން.ާ
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ާ ާއަޅުަގނޑު .`ާ ާއ4233ާެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާދ އިރުަގއި ާުކރިއަށް ާޑިބޭޓް ާބަޖެޓުގެ ާއަހަރުގެ ންެމާވަނަ

ާިމާ ާލިސްުޓގައި ާިލބިފައިވ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއަރުވ ީނ، ާފުރުޞަެތްއ ނޑު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެއްކުމަްށޓަކައި ފުރަތަމައިނުން

ާވ ހަަކކޮުޅާ ާމުއްޠަލިބުގެ ާމުއްޠަލިބު.ާއ ދެ،ާއިބްރ ީހމް ާއިބްރ ހީމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާފަރެސްމ ތޮޑ  ވަނީ

ާއަރުވ ާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާކުރިއަށްާގެންިދއުމަށްާމިާފުރުޞަތު

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

ައއްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާالحمد هلل الصالة والسالم على رسول هللا، `.ާ

ވަނަާއަހަރަށްާދައުލަތަށްާލަފ ާކުރ ާބަޖެޓ ާބެހޭާގޮތުންާދަންނަވަންޖެހެނީާމިާބަޖެޓަކ4233ާާީޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާބަ ާނެތް ާވެސް ާެއްއގޮތަކަށް ާފަދައިްނާތަފްޞީލުތައް ާވިދ ުޅވި ާމެންބަރުްނާވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަުމގަިއ.ާއެހެން ޖެޓެއް

ާތަފްޞީލުތަްއާ ާއެ ާމިހ ރު ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާލިބުނުާގޮތުަގއި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާމިއަދު އެހެންނަމަވެސް

ަވނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ4233ާާދިނުމުގެާމަގުމަތީގައިާވަނީ.ާިޢއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާ

ާގި ާުސވ ލުަތއް ާފ ހަގަކުރަްއވައިފި.ާވ އިރު ާމެންބަރުން ާގިނަ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާހުރިކަން ާކަްނތައްތަކެްއ ނަ

ާނިޒ މަީކާ ާދަތުރުފަތުރުގެ ާޤ އިުމކުރަްއވ ފަިއވ  ާއަތޮުޅތަކުަގއި ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާސަުރކ ރުން ާަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ާބަޔަަކށް ާވަކި ާގޮތަށް ާމަގުފަހިވ  ާއަށް ާއިންތިހ  ާކަީމާާކަރަޕްޝަނަށް ާނިޒ މެއް ާވ  ާގ އިމުކުަރއްވ ަފއި ާގޮތަށް ފައިދ ވ 

ާހަރުމުދ ާ ާދައުލަތުގެ ާިދެވހި ާފަރ ތްތަކަށް ާބިޑުކުރެްއވި ާޤ އިމުކުރުމަށް ާނިޒ މު ާމި ާޙަޤީޤަެތްއ. ާނެތް ދެބަސްވެވެން

ނޑުމެންނަކަށްާމިއަދުވެސްާއެނޭގކަށްާނެތް.ާބިޑުކުރިާއިރުާއެ ފަރ ތްތަކަށްާާދީފައިވަނީާކޮންާމިންވަރަކަށްަކންާއަޅުގަ

ާދީފަިއ.ާ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެ ާވަީނ ާކަންތައްަތކެއް ާއެތަްއ ާއެތަްއ ާުނވ  ާހިމެނިފައި ާއިޢުލ ނުގައި ާބިުޑގެ ާކަމަށް ދެވޭނެ

ާޢިއްޒަތްތެރި..)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާނެ ާކޯރަމެއް ާމިހ ރު ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ާމެންބަރު ާކުރިައްށާޢިއްޒަތްތެރި ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ތް.

ާވ ހަކަކޮޅުާކުރިއަށްާގެންދިއުަމށްާމިާފުރުޞަތުއަރުވަން.

ާ

ާމްާމުއްޠަލިބުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީފަރެސްމ 

ާ ާރަީއސް،ާިމގޮތުން ާާ;4ޢިއްޒަތްތެރި ާރަށުން ާއެ ާޤ އިުމކުރުމަށް ާނިޒ މު ާވެްސާމި ާުކޑަކުަރތަކީ ާރ. 36ާހެކްޓަުރގެ

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާވ ކަން ާރަށަކަށް ާދީފައިވ  ާަދނބިދަރިފުޅަށް ާލީޑަުރގެ ާމައިނޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާބިން ހެކްޓަރުގެ

ެހކްޓަރުގެާބިންާވެްސާވަނީާކޮްނމެވެސްާއެހެންާކަމަކަްށ37ާާާފ ހަގަކުރަން.ާއަދިާޭއގެާފަހުންާއެާރަުށގަިއާބ ކީާއޮތް
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ާހުރިާ ާއަތޮުޅގައި ާއައްޑު ާފުވައްމުލަކ ިއ ާނަމަ، ާބަލ  ާފަށައިެގން ާއަތޮޅުން ާއަްއޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ދެއްވ ފަިއ.

ާނި ާމި ާވަނީ ާތަނެއް ާއެތައް ާފަދަ ާދޫގަސް ާހުރި ާއަޮތޅުަގއި ާއެ ާދިނުމަށްފަހުގައި ާބިންތައް ޒ މުާމުހިއްމު

ާއިތުރުން،ާ ާދިނުމުގެ ާފަޅުރަށެއް ާހެދުމަށް ާރިޒޯޓް ާަވނީ ާގައި ާގއ. ާއ އި ާގދ. ާދީފައި. ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައި

ާރިޒޯްޓާ ާވަނީ ާޤ އިމުކުރުމަށް ާނިޒ މް ާފެރީ ާތ.ާއަތޮޅުަގއި ާދީފައި.ާލ.ާއަތޮޅ އި ާބިންތައް ާމުހިއްމު ާހުރި ރަށްރަށުގައި

ާރަށްރަ ާއެ ާއިތުރުން، ާދިނުމުގެ ާރަށެއް ާޢިއްޒަތްތެރިާހެދުމަށް ާދީފައި. ާވެސް ާބިންތަކެއް ާގިނަ ާމުހިއްމު ާހުރި ށުގައި

ާދ ާ ާފައިސ ދެމުން ާފަރ ތްތަކަށް ާމި ާބަޖެޓުަގއި ާދައުލަތުގެ ާދިނުމަށްފަހު ާމުދ  ާދައުލަތުގެ ާގޮތަށް ރައީސް،ާމިދެންނެވި

ާއެބަ ާއެނެގން ާރަނގަޅަށް ާވަރަށް ާމިކަން ާބަޖެޓުން ާމި ާނަމަވެސް ާނޭނގުނު ާމިހ ތަނަށް އޮތް.ާޢިްއޒަތްތެިރާާމިންވަރު

މިލިއަްނ8ާާ;4ވަނަާަސފުހ ގައ327ާާިވަނަާއަހަރަްށާދައުލަތުންާހުށަހަޅުއްވ ފަިއާވ ާބަޖެޓްާފޮތުގ4233ާާެރައީސް،ާ

463ާާ ާބަަޔކަްށ838ާާހ ސް ާވަކި ާސަރުކ ރުން ާވ ކަމީ ާހިމަނ ފައި ާޤ އިުމކުރުމަށް ާެއއް ާވިުއގަ ާދަުތރުފަތުރުގެ ރުފިޔ 

ރުިފޔ 8:8ާާހ ސ9ާާް;މިލިއަނ3ާާް;4ަފއިސ ތަެކއްތޯާުސވ ލުކުރަންޖެހޭ.ާމީގެތެރެއިންާާބަހަންާވެގެންާހިމަނ ފައިވ 

ާ ާއައިޓަމުަގއި ާމި ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއެނގޭ. ާފައިސ ކަން ާވ  ާކަނޑަައޅ ފައި ާސީދ  ާނިޒ މަށް ާފެރީ 9ާާއަކީ 9ާމިލިއަން

ާ 32ާާސަތޭކަ ާރަށެްއަގއި ާކޮންމެވެސް ނޑައެިޅެގން ާކަ ާވަނީ ާހިމަނ ފައި ާރުފިޔ  ާނޫީނާހ ސް ާރައްކ ކުރ ނެ، ތެޔޮ

ތެޔޮިވއްކ ނެާޝެެޑއްާޤ އިމުުކރުމަށްޓަކައިާއެމް.ޑީ.ީޕއަށްާވަަރށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރައްވ ާކޮންެމވެސްާމެންބަރަކަށްާނޫނީާ

ާ ާމި ާހުށަހަޅަނީ ާއަޅުަގނޑު ާއެހެންކަމުން ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދެްއުވމަށް. ާފަރ ތަކަށް މިިލއަްނ8ާާ;4ކޮންމެވެސް

ާބަޖެޓު ާމިާރުފިޔ  ާހިންގުމަށް ާުއސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާއަކީ ާފައިސ  ާއެ ާއުނިކުރުމަށްފަހު ާއައިޓަމުން ާމި ގެ

ާރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަޖައްސައިެދއްވުމަށް. ާޮގތުގައި ާބަޖެޓުގެ ނަޑއެޅޭ ާކަ ާަކއުންސިލުަތކަށް އިންތިޚ ބުކުރެވޭ

މުަވއްޒަފުްނެގާއެންމެާބޮޑުާމުއައްސަސ ާާސިވިލްާސަރިވސްާމުވަްއޒަުފންާއަޅުވެތިކުރުމަށްާސަރުކ ުރންާއުފެިެއްދެވި

ާދިވެހިާ ާކުންފުނިތަކުން ާމި ާވ  ާއުފައްދަވ ަފއި ާސަރުކ ރުން ާގޮތަށް ާވ  ާޒިންމ  ާދަރަންޏަށް ާކޯޕަރޭޝަން. ާހެލްތު އަކީ

ާދައުލަުތެގާ ާއެކު ާއެެހންކަމ  ާަނގަިއގެން. ާއަގު ާމިއަދު ާގެންދަނީ ާފޯރުކޮށްދެމުން ާޚިދުަމތް ާޞިއްޙީ ރައްޔިތުންނަށް

ގަިއާޯއގ ތެިރާސަރުކ ރުާމިާސުރުޚީެގާދަށުންާސޯޝަލްާސެިކއުީރީޓ5.4ާާއަދ4.5ާާިވަނަާސަފުހ ެގ365ާާޓުގެާބަޖެ

ާނަމުަގއ ާޤ އިމުކުރުުމގެ 669ާާފަންޑެއް ާވަނ959ާާީމިލިއަން ާހިމަނ ފައި ާޮގތުގައި ާޚަރަދުގެ ާރިކަރެންޓު ާރުފިޔ  ހ ސް

ާފަ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުއުެފދޭ. ާކީްއކުރަންތޯ ނަޑެއޭޅާވެސް ާކަ ާޤ އިމުކުރުމަށް ާފަންޑުތައް ާއެ ންޑުތަކަކަކީ

ާވ އިުރގަިއާ ާކަްނކަމަށް ާފަންޑުތަްއާހިންގ  ާއެ ާހޯދައިގެން ާފައިދ  ާެއާފަންޑުތަކުން ާފަންޑުތަުކގަިއާދައުުރކޮށް ކެޕިޓަލް

ާ ާއަދަދެއް ާބޮޑު ާމިހ  ާގޮުތަގއި ާޚަރަދުގެ ާެއއ669ާާީރިކަރެންޓު ާވަނީ ާިހމަނުއްވ ފައި ާރުފިޔ  ާމިލިއަން

ާކޯޕަރޭޝަންތަްއާ ާމި ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާސެކްޓަރަކަށް ާހެލްތު ާވެސް ާމިހ ރު ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ާމިާ ާއެހެންކަމުން ާކުރުމަްށޓަކައި. ާވެސް ާމިހ ރު ާޚަރަދުތައް ާދިޔަ ާކުރަމުން ާ ާަދުއލަތުން ާދިވެހި ާކުރިން އުފެދުމުގެ

ާސަރވިސް ާސިވިލް ާއިން ާފައިސ  ާމި ާއުނިކޮށް ާދިވެިހާާފައިސ  ާނުވަތަ ާބައި ާއުނިކުރި ާއިން ާމުސ ރަ މުަވއްޒަފުންގެ
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ާުއނިކޮށްާބަޖެޓުާޚަރަދުާކުޑަކޮށް،ާބަޖެޓަށްާތަންކޮޅެއްާލުއިވ ޭނާގޮތަކަށްާހަމަޖެއްސުމަށްާ ދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާއެބައި

ދިވެހިާމައިންބަފައިްނެގާއަޅުަގނޑުާހުށަހަޅަން.ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާިދވެހިާޤައުމުާއެާކަމަކަށްާއެންމެާކަންބޮުޑވ ާ

ާެއިކާ ާރ އްޖޭެގ ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާމުޖުތަމަޢު ާވަބ އިން ާމަސްތުވ ތަކެތީެގ ާނިދިފިލުވ ލ ފައިވ  ލޮލުން

ާ ާވަނީ ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުަގއި ާމި ާޤ އިމުކުރުމަށް ާމަރުކަޒުަތްއ ާފަުރވ ދޭ ާބ ވަްތތަކުގެ ާތަފ ތު 4.6ާކަންކޮޅުތަުކގަިއ

ާހިތ  ާރުފިޔ ކަން ާފެންވަެރްއގަިއާމިލިއަން ާރަނގަޅު ާފަރ ތްތައް ާހޯދ  ާފަރުވ  ާހަމައެެހންމެ ާފ ހަަގކުރަން. ާއެކު މައ 

ާ ާަވނީ ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާދިނުމަށްޓަކަިއާމި ާއ ފްޓަރާކެއަރާޚިދުމަތް ާަހ5ާާ;8ރީއިންޓެގްރޭޝަނ އި ހ ސްާނޫނީ

ކެީތގެާވަބ ަގއިާެޖހިފައިވ ާގިނަާމީހުންނަށްާލައްކަާުނވަދިހަާތިންާހ ސްާުރފިޔ ާކަމީާމިފަދަާޚިދުމަތެއްާެއާމަސްތުވ ތަ

ާވުެރާ ާމިއަށް ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުުކރ  ނޑު ާއަޅުގަ ާވިސްނ ލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިންަވރެއްތޯ ާކިހ ވަރެއްގެ ދިނުމަށް

ާރ އްޭޖގެާ ާނަމަވެސް ާއުނިކުރުމަްށފަހު ާފައިސ  ާައިއޓަމަކުން ާއެހެން ާކޮންމެވެްސ ާހިމެނި، ާމިކަމަށް ާއަދަދެއް ބޮޑު

ާވަނީާމިާޑް ާދޭހަ ާބޭނުންވޭ.ާމިއިން ާއެބަ ާބަޖެޓެއް ާބޮޑު ާމިއަށްުވރެ ާރީހެބުކުރެވޭނެ ާކުދިން ާޖެހިފައިވ  ާވަބ ގައި ރަުގގެ

ސަރުކ ރުންާމަސްތުވ ަތކެތީގެާމައްސަލަާައކީާބޮުޑާމައްސަލަާއެއްާކަމަށްާނުދެކޭކަން.ާމިާަޤއުމުާދެކެާނުހަނުާލޯިބވ ާ

ާމުވަްއޒަފުން ާކަސްޓަމްސްގެ ާނަތީޖ ާާފުލުހުންނ އި ާނަމަވެސް ާމަސައްކަތްކުރެއްވި ާނައްތ ލުމަށް މަސްތުވ ތަކެިތ

ާ ާސަބަބުން. ާގ ތްކަެމްއގެ ާބަހައްޓ  ާމެދު ާކުްށވެރިްނނ  ާއުޅެނީ ާދިުގ8ާާނުފެނިގެން ާވުރެ ާެއއަށް ާނުވަތަ އަހަރަށް

ާ ާނަމަެވސް ާޙުކުމްކުރި ާުމއްދަތަކަށް ާކުރު ާނުވަތަ ާމިނިވ4ާަމުއްދަތަކަށް ާތެޭރގައި ާދުވަހުގެ ާެއުކާމަސް ްނކަމ 

މަގުމަތީގައިާއުޅެ،ާއިތުރުާކުްށތައްާކުރުމުގެާފުރުޞަތުާސަރުކ ރުންާނޫނީ،ާމިކަމަށްާއުފެދިފައިވ ާމުައއްސަސ ާއިްނާ

ާރަީއސް،ާިމާ ާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއިންތިހ އަްށާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ާކަމީ،ާއަުޅގަ ާދ  ާދެމުން ކުށްވެރިންނަށް

ާކީްއވެގެންތޯާ ާދިމ ވަނީ ާމަސްތުވ ތަކެީތެގާާގޮތަށް ާޤައުމުތަކުަގއި ާބޭރު ާފެނޭ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލ އިރު

މައްސަލަިއގަިއާކުްށވެރިވެަފއިާތިބޭާމީހުންާރ އްޖެާގެނެްއސަާދޫކޮށްލ ާތަން.ާމ ލޭާމުނިސިޕަލްޓީގެާަރއީސް،ާއަދިާިމާ

ާތަންތަން ާއ ިއާނައިުޓާކްލަބ ިއ،ާިޑސްކޯފަދަ ާޤައުމަކަްށާވ ީނާކެިސނޯ ާއުފައްަދއި،ާިމވ ހަކަތަްއާާޤައުމު ާައދި އުފެދި

އަހަރަށްާސްރީލަންކ ެގާޖަލުގަިއާހުއްޓ ާގެނެްސ47ާާގ އިމުކުރުމަށްާމަަސއްކަްތާކުަރމުންދ ާލ ދީނީާމީހެއްގެާދަރިފުޅުާ

ނޑުމެންާހިތ މައ ާެއކީާފ ހަަގކުރަންޖެހޭ ާމ ލެާއަށްާދޫކޮށް،ާއަދިާމިހ ުރާސަރުކ ރުާވަޒީފ ާެއއްާދީފަިއާވ ކަމީާއަުޅގަ

ާ ާހެދުމަށް ާގުދަނެއް ާބަޖެޓުގައި ާމި ާތިރިކުރުމަށް ާައގުަތއް ާދިރިއުޅުމުގައި ާޢ އްމު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި 7.7ާކަމެއް.

މިލިއަންާރުފިޔ ާހިމަނ ފައިާވ އިރުާމިކަމުންާޢ އްމުާދިރިއުުޅމަށްާބޭނުންވ ާތަކެތީގެާައގުާތިރިކުރޭވޭނީާކިހ ވަރަކަށްޯތާ

ާރައީ ާޢިއްޒަތްތެރި ާސުވ ލުއުފެދޭ. ާސަރުކ ރުްނ4232ާާސް، ާބަޖެޓުގެ ާދައުލަތުގެ ާދިވެހި ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ވަނަ

ާއިސްލ މްދީްނާ ާބަޖެޓުގެ ނަޑއަުޅއްވ ަފއިވ  ާކަ ާއަމ ޒުތަކަށް ާއަސ ސީ ާތެރެއިްނ ާޕްރޮގްރ މުތަުކގެ ނަޑއަުޅއްވ  ކަ

ާއަުޅަގނޑުާ ާމަދުކަން ާފައިސ  ާވ  ާހިމަނ ފައި ާެގންދިއުމަށްޓަކައި ާކުިރއަށް ާއެކު ާމިހެންާާހަރުދަނ ކަމ  ފ ހަގަކުރަން.

ާެއްއޗެއް.ާ ާުކަޑކުޑަ ާވަރަށް ާދީފައިވަނީ ާޕްޮރގްރ މްތަކަށް ާފޮނުވ  ާމެދުވެރިކޮށް ާީޓވީ ާއ އި ާރޭޑިއޯ ލަްއަކ3ާާމިދެންނެވީ
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ހ ހެއްާހ ާރުފިޔ .ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާމިސްކިތްަތކުގެާވ ހަކަދެްއކީމ ،ާައޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ނަން.65ާާ

ާބަޖެ ާމިއަހަރު ާއަލަށްާމިސްކިތްއެޅުމަށް ާއެއީާސަޢޫދީާސަުރކ ރުްނ59ާާޓުގައި ާވ އިރު ނަޑއެޅިަފއި ާރުފިޔ ާކަ މިލިއަން

މިލިއަންާޔޫ.އެސްާޑޮލަުރގެާދެބައިާކުޅަާެއއްާބައި.ާމިްސކިތްތައްާއެޅުމަށްާދިންާފައިސ ާއިންާެދ8ާާދެއްވ ފައިާވ ާ

ާ ާވަނީ ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާމިއަހަރު ާއެއްަބއި ާކުޅަ ާއަހަުރާބައި ާއަންނަ ާމި ާބައި ާއަެނއް ާއެޅުމަށް. ިމސްކިތްތައް

ާ ާނެްތ.4234ާާއެހެންނޫނީ ާެއއް ާމައްސަލަ ނޑު ާއޮތީ.ާއަުޅގަ ާވިސްނ ފައި ާސަރުކ ުރން ާކުރުމަށް ާއެކަން ާއަހަރު ވަނަ

ާކުރަްއވާ  ާދައުލަތުން ާިދވެހި ާއެއީ ާދަންނަވ ލީ. ާމި ާވ ަހކަ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެއްެކވީތީ ާވ ހަކަ ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް

ާއެޅުމަށްާދެްއވ ފަިއާހުރިާއެހީ.ާޢިއްޒަތްތެިރާ ޚަރަދެއްާނޫން.ާެއއީާސަޢޫދީާސަރުކ ރުންާދިވެހިރ އްޭޖގެާިމސްކިތްތައް

ާއިްނޑިކޭޓަރްސާ ާސްޓޭންޑަޑ އި ާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާގަވ ިއދުން ާއުފައްދ  ާސްކޫލުތައް ާރައްޓެިހ ާކުދިންނ އި ރައީސް،

މިލިއަންާރުިފޔ އަކީާިރކަރަންޓުާޚަރަުދ9ާާ.;35ނ ފައިާވ އިރުާމީެގތެރެއިންާމިލިއަންާރުފިޔ ާހިމ367.5ާައުފެއްދުމަށްާ

ާދެކެން.ާ ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާލިބެންޖެހޭނެ ާވެސް ާތަފުޞީލު ާޚަރަދުގެ ާމި ާވުމުން ާތަޢުލީމ4233ާާީކަމަށް ާއަހަރު ވަނަ

މިލިއަްނ88ާާއިމުކުުރމަށްޓަކައިާބަޖެޓުންާފެންނަންާއޮތްާހިތްހަމަޖެހޭާހަމައެކަނިާކަމަކީާަޤއުމީާޔުނިވަރިސޓީާެއއްާގާ 

ާވިއްކުމ ިއ،ާ ާހަރުމުދ  ާގެންގުޅުްއވ  ާސަރުކ ރުން ާއ ްމދަނީ ާދައުލަތުގެ ާވ ކަން. ާހިމަނުއްވ ފައި ާސަރުކ ރުން ރުފިޔ 

ާލިބެންޖެހޭާ ާނުވަތަ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާދިވެހި ާސަބަބުން ާސިޔ ސަުތގެ ާދިނުމުގެ ާހިލޭ ާދިނުމ ިއ، ކުއްޔަށް

ާ ާއެތައް ާއަހަެރްއެގާއ މްދަނީ ާއެަތއް ާދައުަލތުގެ ާޙަޤީޤަތެއް. ާކަމީ ާދ  ާދަށްވަމުްނ ާެއއް ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ސަޭތކަ

ާބޮޑުާ ާކިތަންމެ ާބަޔަކަށް ާކުިރ ާއެކަން ާވިްއކ ލުމަކީ ާޝެައރ ާމޭޖަރ ާދިރ ުގގެ ާވ  ާތަރައްޤީކޮށްަފިއ މަސައްކަތުން

ާ ާލިބުނު ާމިަކމުން ާޤައުމަށް ާިދވެހި ާވިޔަސް ާކަުމގައި ާލިބުނު ާމިކަުމެގާފައިދ އެއް ާކަމެއް. ާބޮޑު ާނުހަނު ގެއްލުން

4233ާރުފިޔ ާދިވެހިާދައުލަތަށްާެދއްކިާކުންފުނިނ365ާާްހ ސްާާ:93މިލިއަނ727ާާްވަނަާއަހަރ4232ާާުސަބަބުންާ

ވަނަާއަހަުރ4232ާާހ ްސާރުފިޔ .ާމިއީާާ;7;މިލިއަނ452ާާްވަނަާއަހަރުާލިބޭނެާކަމަށްާައންދ ޒ ކުރަްއވ ފައިާވަނީާ

ާދެްއކި ާާދިރ ގުން ާވުރެ 496ާާފައިސ އަށް ާާ;97މިިލއަން ާަރއީސް،365ާާހ ސް ާއަދަެދއް.ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަދު ރުފިޔ 

ާބަޖެޓެއް،ާއެހެްނާ ާޕްރޮގްރ މް ާފަދައިން ާވިދ ޅުވ  ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެ ާބަޖެޓަކީ ާވ  ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާދައުލަތުން ދިވެހި

ކަމަުކާސަމަރީާބަޖެޓެއް.ާޮކންމެއަކަސްާއަޅުަގނުޑެގާބޭފުޅުންާވެސްާވިދ ުޅވ ާފަދަިއންާޕްރޮގްރ މްާބަޖެޓެއްާނޫން.ާއެ

ާބައެްއާ ާނެތް ާތަފުޞީލު ާއެީކގަިއ ާކަންތައްތަކަކ  ާދެންނެވި ާމި ާމިހ ރު ާހުށަހަޅަނީ ނޑު ާއަޅުގަ ާނިންމ ލަމުން ވ ހަކަ

ާކޮމި ާބަޖެޓު ާައޅުަގނޑުެމން ާދިނުމަށްޓަކައި ާލުޔެއް ާބަޖެޓަށް ާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ާމިއަދު ާއުނިކޮށް ާއިންާކަންތައްތައް ޓީ

ާ ާޚަރަދުތައް، ާކުރައްވަންނުޖެޭހ ާކޮންމެހެން ާދިރ ސ ކުރަްއވ އިުރ ާއެކަނ3ާާްބަޖެޓު ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަހަރު

ާކަންަތއްތަކަްށާ ާހުރި ާކުެރވެން ާސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި ާބަޖެުޓ ާދައުލަުތގެ ާދިވެހި ާނަމަވެްސ ތަހައްމަލުކޮށްގެން

ާމިހ ރު ާމިޮގތުން ާާފިޔަވަުޅއަުޅއްަވއިދެްއވުން. ާހުރި ާތެޭރަގއި ާއައިޓަމުތަކުގެ ާނެތް ާތަފުޞީލު ބިލިއަްނ3.5ާާބަޖެޓުގެ

ާ ާިމއަހަރުގެ، ާކުޑަކޮށް 4233ާާރުފިޔ  ާަބޖެޓަކީ ާއޮތް ާއަހަރު ާކަމުަގިއ32.9ާާވަނަ ާބަޖެޓެއް ާރުފިޔ ގެ ބިިލއަން
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އިފިާނަމަާެއއީާމ ދަމ ާހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށްާބަޖެޓުާކޮމިޓީާއިންާމަސަްއކަތްކުަރއްަވއި،ާއެާގޮތަށްާއެކަންާކޮށްދެްއވަ

ާހުށަހެޅުމާ  ާމި ނޑުގެ ާައޅުގަ ާއެކު ާވ ނެ.ާއެހެންކަމ  ާހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބޭނެ ާޤައުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ާއެކުާައޅުަގނުޑގެާވ ަހކަާނިންމ ލ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަތްތެރި ާމަަޑވެީލާާޝުކުރިއްޔ  ާއަުރވަނީ ާފުރުަޞތެއް ާމި ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި ާބަޖެޓަށް ާމިހ ރު މެންބަރު.

ާބެހޭާ ާނިޒ މ  ާއެދެން. ާމަޑުކޮށްލަދެއްުވން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާނ ޒިމް. ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާވިލިމ  ާއަުރވަނީ ާފުރުޞަެތއް ާހުށަހެޅުްއވުމަށްޓަކައި ާެއއް ާއަޙްމަދުާމައްސަލަ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ފަންނު

ާނިހ ނުާޙުސައިންާމަނިކަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާަގވ އިދު ާމަޖިލީހުގެ ާނެގީ ާމި ާެއއް ާނުކުތ  ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއަުޅަގނޑު ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމ އްދ ،65ާާގެ ވަަނ

ާތެުދެވާ ާކޮޅަށް ާނަމަ ާދ ންވެއްޖެ ާބޭރަށް ާމަޖިލީހުން ާމެންބަރަކު ާހިނގަމުންދަނިކޮށް ާޖަލްސ  ާނުކުތުން. ޖަލްސ އިން

ާ ާފެންނަނީ ާމި ނޑަށް ާއޮންނަނީ.ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާދެވިދ ނެ ާބޭރަށް ާއިހުތިރ މުކުރުމަށްފަހުގައި ޖެހީއްސުރ6ާާެރިޔ ސަތަށް

ާސެޝަނުގައި ާމިދ  ާޖައްސ ފަިއާާކުރިއަށް ާހޯރަ ާހަމަ ާވެދެވަޑަިއގަންނަވ ަފިއ ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ހަމަ

ާބޭރަށްާ ާމެންބަރުންނަށް ާތިއްަބވ  ާމެދުތެރޭގައި ާނޫން. ާއެނގެީނީކ ާވ ނުވ  ާދ ތަން. ާނުކުމެގެްނ ާބީދައިން ނުކުންނަ

ާެގއް ާއަސްލުަގއި ާނިޒ ުމ ާއެހެންވީމ ، ާނޫން. ާއޮތީކީ ާގޮތެއް ާއެްއވެސް ާޢިއްޒަތްތެިރާދެވޭނެ ާއިނގޭތޯ. ާމިަދނީ ލިގެން

ާވެްސާ ާމޭޒަށް ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުގެ ާތަން. ާދ  ާކުރަމުން ާގޮތަށް ާމި ާޢަމަލު ާމި ާފެނިވަަޑިއގަންނަވ ނެ ރިޔ ސަތަށް

ފެންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވ ަހކަާމަޖިލީހުގެާރިޔ ސަުތގެާަސމ ލުކަމަށްޓަކައިާައޅުަގނޑުާަދންނަވ ލަންޖެހޭތީ،ާނިޒ މުާ

ާވ ތީ،ާއެާވ ަހކަާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުުކރިއްޔ .ާގެއްލިފައި
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރު.ާތިއީާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާެއއްާކަމަކަށްާއަުޅަގނޑުާޤަބޫލެއްާުނކުރަން.ާ

އިށީނދެވަަޑއިގަތުމ އި،ާޭބރަށްާނިކުމެވަަޑއިގަތުުމގަިއާއެހެންނަމަވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހޯލަށްާވެދެވަޑަިއެގންާ

ާދަންނަ ާވ ހަކަ ާއިލްތިމ ސްކުރ  ނުޑ ާއަުޅގަ ާޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ާއުސޫލުން ާފުރުޞަތުާޢަމަލުކުރައްވަްނވީ ާމި ވަމުން
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ާމުޙައް ާމެންބަރު ިެތެރި ާިޢއްޒަތް ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ާފުރުޞަތުއަުރވ ފަިއވ  ާައޅުަގނޑު ާމީެގކުރިން މަުދާއަރުވަނީ،

ާނ ޒިމަށް.ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަްށާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާ ާުދވަހެއް.ާައއްސަ` ާފުރިގެންވ  ާހިތ މައިްނ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާިޢއްޒަތްތެިރ ާޝުކުރިއްޔ  ލ މްޢަލައިުކމް.

އަޅުަގނޑުމެްނގެާޕ ޓީގެާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރަކުާބޭރަށްާއޭނ ގެާޟަރޫރީާބޭނުމެްއގައިާނުުކމެވަޑަިއގަތީމަާެއކަމ ާބެޭހާ

ނޑި ަވޅުަގއިާއ ެދ،ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުާހުށަހެޅިގެންާއުޭޅާގޮތުންާވެސްާނިޒ މީާނުކުތ ާނަންގަަވއިގެންާމިާމުހިއްމުާދަ

ާެއާ ާހުވަޔ އި ާކުރި ާއަދި ާަވގުތ އި ާވ  ާއިްނތިޚ ބުކުރެވިފައި ާއެމީހަކު ާވަގުތެްއަގއި ާމުނ ސަބު ާވަގުތެްއަގއި މުހިއްމު

ާ ާގޮތަށް ާޒިންމ 6ާދިމ ނުވ  ާތިބެގެން ާޕ ޓީން ާއެ ާފޮނުއްވަިއގެން ާއަރިަހށް ާބޭފުޅެްއގެ ާކޮންމެވެސް ާކުަޑާބޭފުޅަކު ދ ރު

ާބަޖެޓުގެާ ާނޫން.ާދައުލަތުގެ ާދަްއކ ކަށް ާވ ހަކަ ާއެ ނޑު ާއަުޅގަ ާހިތ މަކުރަން. ާއަޅުަގނޑު ާވ ހަކަަދއްކ ތީ ާއެ ގޮތެްއގައި

ާމިތަނުގަިއާ ާއޮޅުވ ލުމަށްޓަަކއި ާރައްޔިތުންނަށް ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތީ. ާގެންދަން ާކުރިއަށް ވ ހަކަ

ނޑުމެންާސީދ ާމިާބަޖެޓަްށާވ ހަކަެދއްެކވީމ ،ާއޭރުންާޗަރުކޭސްނުުކޅުްއވ ށޭ.ާމިކަުމަގއިާޒިންމ ދ  ާއަުޅގަ ާގޮތެްއަގއި ރު

ނޑުާޤަބޫލުކުަރނީ.ާ އިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާެއާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާހެޔޮާهللاާހުރިހ ާކަމެއްާދ ނީާރަނގަޅަށްާކަމަށްާއަޅުގަ

ާވ ހަކަދަްއކ އި ާގޮތުން ާބެހޭ ާބަޖެޓ  ާމި ާއ ދެ، ާދަްއކަވ ށި. ާހެޔޮމަގު ާއަދި ާއަޅުަގނޑުމެްނާރަޙުމަތ އި ާފުންކޮށް ުރަގއި

ާލިބެންހުރިާ ާބަޖެޓުން ާިމ ާމިކަމުަގއި ނަޑއެިޅގެން ާކަ ާމެންބަރަކު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދެންމެަގއި ާއެބަޖެހޭ. ވިސްނަން

ާނިމޭއިރުާ ާމިއަހަރު ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާކަންބޮުޑވޭ. ާހައިރ ންވެ ާހަމަ ނޑު ާއަޅުގަ ާދަށްކ ތީ ާޚިލ ފަްށ ާވ ހަކަ އ މްދަނީއެްއގެ

ާކުން ާއޮތީ.ާދައުލަތަށް ާއިތުރުކޮށް ާވުރެ ާއަހަރަށް ާމިދިޔަ ާއޮތް ާއެބަ ާބަޖެޓުގަިއ ާމި ާއ މްދަނީ ާލިބޭނެ ފުނިތަކުން

ާއެާމީހުންނަށްާއެބަާއެނގޭާިތމަންނ މެންގެާއެްއޗެްއކަންާެއނގިގެންާިހއްސ ާނުިވްއިކާ އެހެންވީމ ،ާހިްއސ ާިވއްކީމ 

މަށްޓަކައިާއެމީހުންާމަސަްއަކތްކުރަމުންދަނީ.ާރަނގަޅުާއިރުަގއިާލިބުނުާއ މްދަނީާއަަކށްާވުރެާބޮޑުާއ މްދަނީާެއއްާޯހދު

ާސަުރކ ރުްނާ ާސިޔ ސަތަކީ ާއެ ާއަދި ާބެލެހެއްޓުމަށް ާކަންތަްއތައް ާދައުލަުތގެ ާމުދަލ އި، ާދައުލަުތގެ ާމިއީ. ވ ހަކަެއއް

ާއަުޅގަާ ާގޮތެއް. ާނިންމި ާއެީއާރަްއޔިތުން ާގޮެތއް. ާއަންނަ ާކުރަމުން ާއެކަން ާވިސްނުމަށްފަހުގަިއ ާމިާފުންކޮށް ނޑުމެން

ާފުޅ ާ ާދިޔައީ ާބުނަމުން ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާނެރުނީމު. ނުޑމެން ާއަުޅގަ ާއެއް ާމެނިފެސްޓޯ ާއިުރގަިއ ާަހވ ލުވި ސަރުކ ރ އި

ާވީއްލަމުންާ ާދ ނީ ާސަރުކ ރުން ާމަސައްކަތް ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައި ާރައްޔިތުންނަްށ ދ އިރ ެއއްަގއި

ާމަސައް ާއެ ާގޮތުން ާއެ ާކޮންެމާދޫކުރަމުންނޭ. ާވ ަހކަދައްކ އިރުަގއި ާގޮތުން ާބެހޭ ާބަޖެޓ  ާއ ދެ، ާދިަޔއީ. ކަތްކުރަމުން

މީހަކުމެާމިއަދުާވ ހަކަދައްކަމުންާމިާދަނީާތިމަންނ ގެާރަށަށްާތިމަންނ ގެާޤައުމަށްާނުވަތަާތިމަންނަާއުފަންވ ާނުވަތަާ

ާބަލަ ާކޯޗެއްތޯ ާއޮތީ ާބިމަށް ާހުރި ާތިމަންނ  ާނުވަތަ ނޑަށް ާފަސްގަ ާހުރި ާއެްއ.ާތިމަންނ  ާވ ހަކަ ާރަނގަޅު ާދަނީ. މުން

ާއުޅެީނާ ާމި ާއުފެދިގެން ާދިވެހިރ އްޖެ ާލޮބުވެތި ާމި ާހިތ މަޔަކީ ާއެހެންނަމަވެސް ާބަލަން. ާއެކަން ާބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑު
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ާ 4ާާވޭތުވެިދޔަ ާކަމަކީ ާލަުދގަންނަންޖެހޭ ާއަނެއްކ  ާުސވ ލަކީ. ާއެއީ ާބ އޭ. ާތެރޭަގއި ާދުވަުހގެ އަހަރ52ާާުއަހަިަރު

ާތެޭރގަ ާދ އިރ ގެާދުވަހުގެ ާކެންދޫ ާއ ދެ، ާެވްސ. ާަދއްަކވަނީ ާމި ާވ ހަކަ ާިމ ާވަޒީރުންނޭ ާތިއްެބވި ާުނކޮށް ާމިކަން ިއ

ނޑުާހަމަާލަދުގަނޭ.ާތެދެއްާށ.ާއަތޮޅުާނޫމަރ ަގއިާފަެޅްއާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޑީ.އ ރު.ޕީގެާލޮބުވެތިާލީޑަރުާއަުޅގަ

ާގދ.ާއަުޅގަާ ާއެއީ.ާއަދި ާަކމެއްތޯ ާކުރި ާތޮށިަގނުޑާނެތޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން ާމަަޑވެީލގަިއާއެްއގަމުަގއި ނޑުާނިސްބަތްވ 

ާބަޖެޓުަގިއާ ާމި ާެވސް ާދ އިރު ާތ އީުދކުރަމުން ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާރަްއޔިތުން ާރަށުގެ ާނެތި،ާމުޅި ާެއއް ާޖެޓީ އޮެވ،ާއަދި

ާމީ ާއެކަން.ާިސވިލްާސަރިވސް ާނޫންތޯ ާއުފ ވ ނޭ.ާޮކށްލަދޭންވީ ާއަޅުަގނޑު ާފ ސްކޮށްދެއްވަްނވީނޫންތޯ ހުންެގާބޭފުޅުން

ނޑުމެންާހަމަާއިރުިއރުކޮޅ ާއެާވ ހަކަދަްއކަމުންާދަނީ.ާމަޑަވެލީަގއިާޖެޓީެއްއާ މުސ ރަާބޮޑުާނުކޮށްގެންާއެކަަމކ ާއަުޅގަ

ހައްދަވައިެދއްވަްނވީާނޫންތޯާތިާބޭފުޅުންގެާއަޣުލަބިްއޔަތޭާއޮީތ.ާބަޖެޓުގައިާޖަްއސަންވީާނޫްނތޯ.ާމ ދަމ ާވެސްާއުޅެީނާާ

ާކަެމްއާކެންޕޭނަށްާކައުންސިލުކު ާމީހުން.ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭފުޅުންގެ ާތި ާހޮޭވނީާވެސް ާދ ން.ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ރަން

ާރަުށގަިއާ ާނުދައްކަވ ށޭ.ާއެ ާވ ަހކަ ާގޮތެްއގައި ާކުޑަ ާޒިންމ ދ ރު ާނުކޮށްދެޭއ.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށް ނުކޮށްދެއޭ،ާކަމެއް

ާ ާހުންނަތ  ާއެްއގަމުަގއި ާއެހެނ32ާްޖެޓީ ާވެއްޖޭ. ާދުަވސް ާއޭރުަގިއާއަހަރު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާހިތ މަޔަީކ ނަމަވެސް

އެޓޯލްސްާމިނިސްޓްރީކަންާކުެރއްވިާބޭފުޅަކުާމިއަދުާތެދުވެާިމާވިދ ޅުވަނީާނޫމަރ ގައިާވެސްާފަޅެއްާނެތޭ.ާތޮއްޑޫަގއިާ

ނޑުގެާރަ ނޑުގެާައޚު،ާއަުޅގަ ށަްށާވެސްާފަޅެއްާނެތޭ.ާރަނގަޅު،ާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާއަޅުގަ

ާނަމަާ ާދެްއކި ާެއވ ހަކަފުޅު ާމަނިކު ާޙުސައިން ާނިހ ނު ާއަޙްމަދު ާެއއް، ާދަރި ާފަޚުރުވެިރވ  ނޑު ާއަުޅގަ އުފަން

އަޅުަގނޑަށްާރަނގަޅު.ާޮތއްޑޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުާއެވ ަހކަދެއްެކވިާނަމަާރަނގަޅު.ާހަނިމ ދޫާ

މުޖުތ ޒުާއެާވ ހަކަާދެއްކެވިާނަމަާރަނގަޅު.ާެއާބޭފުޅުންނަކީާޒިންމ ގައިާާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްިެތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ާވ ހަަކާ ާއެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަންަތއްތައް ާއަށް ާދ އިރ  ާބޭފުޅުންގެ ާއެ ާމިއަދު ާޭބފުޅުންނަށް ާއެ ާނޫން. ާބަެއއް ތިއްބެވި

ޑިމުޑުދ ރުާޢަމަލުާހިންގިާބަޔަުކާއަހަރުާދުވަހުގެާތެރޭަގއިާމިާހ52ާަދެއްކިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާކުރީގެާސަރުކ ރުގެާ

ާމިައުދާ ާތެދުވެ ާބަޔަކު ާުކރި ާގޮތަށް ާނުކުެރވޭ ާއެއް ާމަންފ  ާަރއްޔިތުންނަށް ާެއްއވެްސާއެްއޗެއް ާބަޖެޓުަގއި ދައުލަތުގެ

ާވ ހަކަދަްއކަންާފެށީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމަޢުނަވީާގޮެތއްަގިއާބަޖެޓ ާބެހޭާގޮތުންާވ ހަކަދެްއކިާކަމަކަށްާޤަބޫލުފުެޅއްާ

ާެއއީާ ާނުކުރ ނަން. ާޤަޫބލެއް ާައޅުަގނޑުމެން ާވ ހަކަ ާަދއްަކވ  ާބޭފުޅުން ާއެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ނުކުރެއްވޭނެ

ާދޭހަކޮށްދޭންޖެހޭާ ާބަޖެޓުން ާމި ާމިއަދު ާެއހެންނަމަވެސް ާވ ހަކަތަެކއް. ާދެއްެކވި ާއޮުޅވ ލުމަށްޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް

ާއެްއޗަ ާކަށަވަރުކޮށްދޭންވީ ާބަޖެޓުން ާމި ާސުވ ލުކުރަންޖެހޭނެ.ާއެްއޗަކީ ާއެ ާކޮންކަމެއްތޯ. ާއޮތީ ާރަްއިޔތުންނަށް ކީ

ާމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާ ާހޯދުމަށްޓަކަިއ ާއެކަން ާޖަދަލުކޮށް ާސަރުކ ރަށް ާބ ރަށް ާސުވ ލު ާއެ ާމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

.ާއެހެންނަމަވެސްާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮތަކީާއެއީ.ާޒިންމ ދ ރުާގޮތެްއގައިާަހމަާއެާމީހުންކުރ ާމަސައްކަތެކޭާ

ާއިބްރ ހީމްާ ާމެންބަރު ިެތެރި ާޢިްއޒަތް ާދ އިރ ގެ ާފަެރސްމ ތޮޑ  ާއަޚް، ނޑުގެ ާއަޅުގަ ާތެދެްއމެ ާައކީ ާވ ހަކަ ދައްކަވ 

ާ ާވިދ ޅުެވއްޖެ ނުޑާާ:5މުއްޠަލިބު ާއަުޅގަ ާވ ހަކަ. ާއޮތް ާބަޖެޓުަގއި ާކަންތައްތަކުގެ ާއިސްލ މީ ާރުފިޔ އޭ މިލިއަން
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ާ ާކަުމގައި. ާއެ ާއުފ ކުރަން ާމިާާ:5އެީއ ާގޮތުން ާބެހޭ ާއެޅުމ  ާމިްސކިތްތަްއ ާބަޖެޓުގައި ާދައުަލތުގެ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއެްއާ ާމިތަނުން ާއުފ ކުަރން.ާއެިެއީ ާއެކަމ  ާބަލ ފައި ާއެތެރެއަށް ނޑަށްާނުބަލ  ާއޮތީމ ،ާއަޅުަގނުޑާބޭރުާގަ ބަޖެޓުގައި

ނޑުާމިާތަނުގައިާހިސ ެބއްާޖެހީމ ،ާވަރަކަށްާމިްސކިތޭާއެޅޭނ9ާީޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފ ހަަގކޮށްފިާއެއީާ .ާއަުޅގަ

ާ ާދުވަުހގައި ާއަހަރު 9ާާއެއް ާނަމަ ާވަނީ ާކަމަށް ާއ ބ ދުުކރެވޭ ާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާތެޭރަގއ52ާާިިމސްކިތް ާދުވަހުގެ އަހަރު

ާ ާައޅ ަކްށ432ާާއެކަންކުރިާނަމަ ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުޖެހުނީސްާމިސްކިތެއް ާއެޅިފައި.ާިމއަދު ާއިންނ ނީ މިސްިކތް

ާހުރިާވެ ާއަޅ ަފއި ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުޖެހުނީސް. ާއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ާވެސް ާއަޅ ކަށް ާމިސްކިތެއް ާޔަޤީންތ . ސް.

މިސްކިތްތައްާމަރ މ ތުކުރުމަށްަޓކައިާަދއުލަތުެގާބަޖެޓުަގއިާއެްއޗެްއާނެތްާނަމަ،ާއެީއާމިާަސރުކ ރުގެާޒިންމ ެއއްކަްނާ

ާކަ ާއެކަށީގެްނވ  ާވުމަީކ ާރައީްސ، ާލޮބުެވިތާޢިއްޒަތްތެރި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާނ ޅައޭ. ާމިސްކިތެއް ާއެހެންނަމަވެސް މެއް.

ާަސއްތަާ ާއިން ާސައްތަ ާރައްޔިތުންަނކީ ާލޮބުވެތި ާތިބި ާޤައުމުގައި ާމި ާއެންމެ ާުމސްލިމުން ާއެއީ ާތެޭރގައި ރައްޔިތުންގެ

ާ ާއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ާޤައުމެކޭ.ާއަޅުގަ ާމ7ާާިމުސްލިމު ާނަމ ދުކުރަން.ާޖަމ ޢަތުގައި ާނަމ ދުކުރުމަީކާވަގުތުަގއި ސްކިތުަގއި

ާ ާއިތުރުވ 49ާާއެއީ ާޘަވ ބު ާނަމ ދުކުރުމަކީ ާއެނގޭ.ާޖަމ ޢަތުގައި ާއެންމެންނަށް ާކަމެއް.ާއެކަން ާއިތުރުވެގެްނދ  ދަރަޖަ

ކަމެއްާކަމަށ އިާއަދިާސުންނަްތާނަމ ދުގައިާގޭެގއަށްާޭގގައިާސުންނަތްކުރުމަކީާވެސްާެއއީާޘަވ ބުާއެާގޭތަކަށްާވެްސާ

ނޑުމެންނަށްާއެބަާއެނގޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާހިތ މަަޔކީާިމދެންނެވިާެއއްެވސްާކަެމްއާއިތުރުެވގެންާ ދ ާކަމެއްކަްނާައޅުގަ

ާޤަބޫެލއްާ ާއެކަމެއް ނޑުމެންަނށް ާއަުޅގަ ާވ ހަކަދެއްކީމ ، ާކިޔަިއގެން ާބަޖެޓޭ ާކުަޑޮގތަކަށް ާޒިންމ ދ ރު ނުކުރައްވ 

ާދަންނަވ ލަން ާއެކީަގއި ާހިތ މައ  ާއަިދވެސް ާއ ދެ، ާބަޖެޓުންާނުކުރެވޭ. ާމި ާދިގުމެ. ާވަރަށް ާއެބަހުރި. ާވ ހަކަތައް ޖެހޭ

ާކުރިމަތިވެފަޭއ.ާ ާއޮތީ ާމި ާއިންތިޚ ބު ާކައުންސިލު ާލޯަކލް ާކޮަބއިތޯއޭ ާވ ހަަކދައްކަަވއިފި. ާބޭފުޅުން ާގިނަ ވަރަށް

ާވަރަށްާ ާެތރެއިން ާބަޖެޓު ާމިނިސްޓްރީގެ ާހޯމް ާބެއްެލވީމ ، ާބަޖެޓު ާމި ާހިތަށްައރަނީ ާައޅުަގނުޑ ސ ފުކޮްށާާކޮބައިތޯއޭ.

ާއިނިްނ864ާާއެބަާއޮޭތާ ާރުފިޔ .ާެއކަމަކީާމިާމަަސއްަކތްކުރަމުންާއަިއާއިުރަގއިާކޮިމޓީގަިއާައޅުަގނޑު މިލިއަެނއްހ 

ނުޑާ އަުޑއަހ ާމީހެއްގެާަހއިސިްއޔަުތން.ާކައުންސިލަރުންެގާމުސ ރަާއ އިާއިނ ޔަތްަތއްާަކނަޑއެުޅނުާވަގުުތަގއިާއަުޅގަ

ާދިޔައި ާހިނގަމުން ާމަސައްކަތް ާކަންތައްތަްއާއެ ާޖަލްސ ގެ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ރުަގއި

ާކޮންެމވެްސާ ާވެސް ާިރޔ ަސތުން ާއުޅުްއވީމ ،ާދެން ާޮގތަށް ާއެ ާބޭފުޅުން ާއެ ާނަސޭހަތްތެރިވެފައި ާގޮތުން ހިނގަމުންދ 

ާއުނދަާ ާވަރަށް ާއަޅުަގނޑަށް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާވިދ ޅުވ ންޖެހޭނެ ާހިނގަމުންދާ އެްއޗެއް ާޖަލްސ  ޫގވެ

ާވަގުުތަގއިާއެކިާގޮްތގޮތަށްާމިާތަނުގައިާއޮންނަާގަވ އިދ އިާުއސޫލުތަކުގެާބޭރުންާކަންާހިނަގމުންާދ ތީ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިއަްށާގެންދެވުމަށްާދަންނަވަން،ާިމހ ރު.ާ

ާ
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ާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދު

ާތަރުހީބ ިއާ ާމަސައްކަތަށް ާކުރަްއވ  ާގެންދެވުމަށްޓަަކއި ާކުރިއަްށ ާމަޖިލީސް ާމި ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާބަޖެޓުގަިއާ ާމި ާއަކީ ާވ ހަކަ ާއޮތް ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާއަޅުަގނޑު ާއަދިވެސް ާދެމުންމ ާސ ބަސް އައްސަރިބަހ އި

ަބލަންޖެހޭާކަންތައްތަކަކީާަދއުަލތުގެާއަރަންޏ އިާދަރަނި.ާިމއީާމ ާބޮޑުާހިސ ބުާޢިލްމެްއާާބަޖެޓެއްަގއިާއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުގެާކުރިމައްޗަށްާދިމ ާމިވީާމިާ އެނގެންޖެހޭާކަމެއްާވެސްާޫނން.ާއެހެންނަމަވެސްާތަޤުދީރުާނިޔ ކުރިާގޮތުންާއަުޅގަ

ާއިއްތިފ  ނޑަށް ާއަުޅގަ ާކުރިމައްޗ ، ާިއކޮނޮމިސްޓެްއެގ ާކިަޔވ ާމަޖިލީހުގައި ާމޮޅަށް ާވަރަށް ާމިހިރީ. ާދިމ ވެފަިއ ޤުން

ާޢަބްދު ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމުލަކު ާއަދި ާހުރީ. ާވިދ ޅުެވގެން ާައޅުަގނުޑާهللا ާޢަބްދުލްގައްޔޫމު ޔ މީން

ާއިސްލ މްދީްނާ ާއަށް ާތިމަންނ  ާދޭ ާައޑުިއވެމުން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާމިތަނުގައި ާފަހަރު ާަބއެްއ ާއިންނ ތީ ކުރިމަތީގަިއ

ާވެްސާއޮޅުން ާއެރީމަ ާގަލަށް ާއެ ާފައިދޮެވގެންނޭ.ާއަދި ާގަލުން ާއަރ  ާބޭކަލުން ާދަންނަ ާއަދި ާޖަލުންނ އި ާހުރީ ފިލ ފައި

ާދައްކަވ .ާ ާވ ހަކަފުޅު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާބައެއް ާވ ހަކަ ާކިޔ  ާއޮޅުންފިލ ފައޭ ާއިސްލ މްދީން ާމިހިރީ ތިމަންނ އަށް

ާ ާމި ާޤަޫބލުކުރެވެނީ ާައޅުަގނޑަށް ާގިަނާއެހެންވީމ ، ާސުވ ލުކޮށްގެން ާމިހެން ނޑަށް ާއަުޅގަ ާވެސް ާއަރިހުން ބޭފުޅ 

ާނޫން.ާ ާކަމެއް ާއޮތް ާހިސ ބުަޖހަން ާމިއީކީ ާއެެހންނަމަވެސް ާކަމަށް. ާހުރެދ ނެ ާއެނގިފައި ާމިކަުމގައި އެްއޗެހިތަކެއް

ާދ  ާވިޔަފ ީރގެ ާަރއީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރީ ނޑު ާއަުޅގަ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާއުމުރުން އިރ ގައި.ާއަޅުަގނުޑގެ

ާޚަރަދ ާ ާކުރ  ނޑު ާައޅުގަ ާއެއްަޗކ އި ާވަންނަ ާވަތްަގނޑަށް ާފިހ ރަިއގެ ާއަުޅަގނޑުގެ ާއެނގޭ އަޅުަގނޑަށް

ާމީހަކަށްާވެސްާ ާދަރަނިވެރިކަން.ާމިީއާނޭނގޭނެާހިސ ބެއްާނޫން.ާމިާކޮންމެ ާވ ނީ ނޑު ާއަުޅގަ ާދެން ދިމ ނުވެއްޖިއްޔ 

ާއިނގޭނެ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތެރިާމެންބަރުާބަޖެޓަށްާވ ހަކަދެްއކެވުމަށްާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަންާއިނގޭތޯ.ާޢިއްޒަތް

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާބަޖެޓެއްަގިއާ ާއަދި ާދިމ ނުވެއްޖިއްޔ  ާޚަރަދ  ާކުރަންޖެހޭ ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެއްޗަކ އި ާވަްނނަ ާފިހ ރައަށް އަޅުަގނުޑގެ

އެކަންާއޮތަސްާއެާވ ނީާއެެހން.ާމިއީާޙަޤީޤަތްާޤަބޫލުކުރަން.ާމިއީާވަރަށްާބޭސިކްާއަސ ސީާއެންމެންނަށްާއެނގޭެނާ

ާޚަރަ ާދައުލަތުން ާވަނީ ާމި ާބަލަން ާދެން ާޚަަރދ ާއެްއޗެއް. ާކުރ  ާއެްއޗަކ އި ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާިދމ ނުވެގެން ދު

ާލިބޭާ ާދައުލަތަށް ާދަނީ. ާިމ ާކުރަމުން ާެއކަން ާއޮތީ. ާމި ާކޮށްަފއި ާއެކަން ާބަޖެޓުން ާިމ ާކިހިނެއްތޯ ދެކޮޅުނުޖެހިގެން

ާ ާކިޔަސް. ާޑެފިސިޓޭ ާއެީއ ާވ ނީ ާދަރަނިވެރިކަން ާއެނގޭ ާއެބަ ާއެންމެންނަށް ާދިމ ނުވީމ  ާޚަރަދ  އަިދާއެްއޗަކ އި

ާވަީނާ ާއެކަން ާނޫން. ާަކމެއް ާއޮތް ާެއއް ާމައްސަލަ ާއެއީ ާވިދ ުޅވިޔަސް ާއެކަމަށް ާނަމެއް ާއެހެން ާބަހުން އިނގިރޭސި
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ާތިބެނީާ ާމި ާބޭފުޅުން ާިތްއބެވި ާމިނިސްޓްރީގައި ާިފނޭންސް ާއަދި ާބޭފުޅުން ާތިއްެބވި ާޓްރެޜަީރަގއި ާމިއަދު ދަރަނިވެރި.

ާދަ ާމ ދަމ  ާތިބެނީ ާމި ާގ ަނގ ނ  ާއަބަދު ނޑި ާއޮޭތާސިކު ާއެބަ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާއ ދެ، ާޚަރަދު. ާކުރަންޖެހޭ އުލަތުން

ނޑުމެންާމިާހުރިހ ާކަމެއްާކުރަންާވެސް.43ާާަޚރަދުވ ާވ ހަަކ.ާއެންމެާ%ާ;9ރިކަރަންޓުާޚަރަދަށްާ% މިާއޮތީާއަުޅގަ

ާ ާިދޔަ ާވޭުތވެ ާއުފަންވީ. ާއަލަށް ާމި ާއަދި ާވެސް ާކޮންނަން ާބަނދަރު ާެވސް، ާތ4ާެމިސްކިތްއަޅަން ރޭަގިއާއަހަުރގެ

ާވެްސާ ާސުނ މީ ާރައީސް، ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައްަލވ  ާއެބަޖެހެއޭ. ާކުރަން ާކަމެއް ާހުރިހ  ާކުރަންޖެޭހ ާަޤއުމަކަށް އުފަންވި

އަހަރުާުދވަހުގެާތެޭރގައޭ.ާސުނ މީާމިޤައުމަށްާމިާއެރީާެވސްާމިާދެއަހަރުާދުވަުހެގ4ާާއަރަިއގެންާމިާއުުޅްއވަނީާމިާ

ާ ާުސނ މީގައި ާއެހެންވީމަތ ، ާތެރޭގައޭ. ާނުވެގެން ާކަމެްއ ާއެނގެއޭ.7ާާއެްއވެސް ނޑަްށ ާއަުޅގަ އަހަރުކަްނ

ާ ާމި ާދެކެވެނީ ާމި ާވ ހަކަ ާތަނުގަިއ ާމި ާިމ4ާާއެހެންނަމަވެސް، ާއަަރއިގެން ާއެއް ާުސނ މީ ާތެރޭަގއޭ ާދުވަހުގެ އަހަރު

ޑިތައްާެވްސާއުޅެނީާމިާޤައުމަށް.ާއަޅުަގނަޑށްާނޭނގިގެނެއްާނޫންާމިާއުޅެނީކީ.ާސުނ މީާއެރިާވަގުތ އިާތ ރީޚ ާއެާގަ

ާއަޅުަގނޑަށްާއެނގޭ.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވ ހަކަފުޅުާދައްަކވަމުންާގެންދ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުޑައިރުކޮޅަކަށްާމަޑުކޮށްލަދެްއވުމަްށާދަންނަވަން.ާނިޒ މ ާބެހޭާ

ާއަޙް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާުކޑަހުވަދޫ ާހުށަހެޅުމަށްޓަަކއި ާފުރުޞަތުާމައްސަލަެއއް ާމި ާޢ މިރަށް މަދު

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމިރުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢ މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާައޅުަގނޑުމެްނާ ާތަނުގައި ާމި ާމިެނގީ ާއެއް ާމައްސަލަ ާބެހޭ ާނިޒ މ  ާއަޅުަގނޑު ާއ ދެ، ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާކަމެްއާ ާވ ންޖެހޭނެ ާގޮުތގައި ާޤަބޫލުކުރ  ނޑު ާއަުޅގަ ާެއއީ ާވިދ ުޅވުމަކީ ާއެބަސްތައް ާޚިލ ފު ާއަސްަލކ  އިސްލ މްދީނުގެ

ާއަޚް،ާ ާއަޅުަގނުޑގެ ާފަހަރެއްގަިއާވެސް ނޑު ާއަޅުގަ ާއެކަަހަލާނޫން. ާވ ހަަކއިަގއި ާދެއްކެވި ާއެ ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާޔައުމިއްޔ އަށްޓަަކއިާ ާެއަކން ާހަނދ ންކޮށްދެއްވައި، ާއެކަން ާއެމަނިކުފ ނަށް ާނޫން. ާެއއް ާވ ހަކަ ާވ  ކަމެއް

ނޑުާަޤބޫލުކުރ ާގޮުތގައިާކުރަންޖެހޭނެާކަމެއް.ާމިސްކިތް ަތކ ާބެހޭާރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުމަށްާފުުރޞަތުދެއްވުމަކީާއަުޅގަ

ާނޫްނާ ާބަހެއް ާވިދ ޅުވެވުނު ާއިބ ރ ތަކުން ާރަނގަޅު ާހީވަނީ ނޑަށް ާއަޅުގަ ާބަހަކީ ާދިޔަ ާމުޚ ޠަބުކުރެވިގެން ގޮތުން

ނޑުާއެދެން.ާ ާކަންނޭނގެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކަްނާރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުމަށްާއެާަފރ ތަށްާފުރުޞަތުދިނުންާއަޅުގަ

ާ
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުާތިާނިޒ މ ާބެހޭާމައްސަލަާޤަބޫލެއްާުނކުރެވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއެަފދަާކަމެއްާހިނގ ަފއިާއޮްތާާޢިއްޒަތްތެރި

ކަމަށްާވަންޏ ާޔައުމިްއޔ ާއިްނާރަނގަޅުކުރަމުންާގެންދ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމ ،ާކުރިންާވ ހަކަދަްއކަވަމުްނާ

 އަށްާގެންގޮްސާނިންމ ލެއްވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާގެންދެވިާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަކޮޅުާކުރި

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާބޭފުޅ ެގާ ާއެ ާއެއީ ާވެްއޖިއްޔ  ާކަމަށް ާިވސްނޭ ާއެގޮތަށް ާއަށް ާބޭފުޅ  ާއެ ާއ ދެ، ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ނެޑއްާހަމަޔަީޤނުންާވެސް ާގޮަތަކްށާާކަމެއް.ާއަުޅގަ ާބެހޭާގޮތުންާިއސްލ މްދީނުގެާައސްލަކ ާޚިލ ފުާވ  މިްސކިތްތަކަކ 

ނުޑެގާ ާއަޅުގަ ާނޯންނ ނެ. ާެވސް ާެއއް ާދައްކ ފަ ާވެސް ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާއަދި ާނުދަްއކ ނަން. ާވ ހަަކއެއް ާތަނުގައި މި

ާއިސްލ  ާލޯބިވ  ާދެކެ ާިއސްލ މްދީން ނޑަކީ ާއަުޅގަ ާއެނގޭނެ ާއެންމެންނަށް ާައޑުއަހ  ާިމާވ ހަކަ ާކުރިއަރުވަން މްދީން

ނުޑާއަސ ސަީކާއިސްލ މަކަށްާކަަމށްާވަނީާނަމަާ ަވގުުތ7ާާޤައުމުަގއިާބޭނުންވ ާމީހެއްކަން.ާއިސްލ މްދީނުގަިއާމަިއގަ

ާަދއްކަީނ.ާ ާމި ާވ ހަކަެއއްތޯ ާިކޔަިއގެން ާއިސްލ މުންނޭ ާކޮން ާބަަޔކު ާތިބޭ ާނުކޮށް ާނަމ ދެއް ނަމ ދުކުރަންޖެހޭނެ.

ާމުސްލިމުން ާާތިމ މެންނަކީ ާނަމަ ާވަނީ ާކަމަށް ާޤަބޫލުކުރ  ާއެީއ7ާާކަމަށް ާނަމ ދުކުރަންޖެހޭނެ. ަވގުތު

ާފުރަތަމަާ ާތިމ  ާވ ހަކަަދއްަކންޖެހޭނީ ާކިަޔއިގެން ާއިސްލ މްީދނޭ ާއެހެންވީމ ، ާކަމެއް. ާވ  ފަރުޟުކުރައްވ ަފއި

ާގޮތަކު ާެއއްެވސް ނޑަށް ާއަުޅގަ ާއެހެްނީވމ ، ާއިޞްލ ޙުކުެރވޭނީ. ާމީހުން ާއެހެން ާއިސްލ މްދީނަށްާއިޞްލ ޙުެވގެން ން

ާއެކަްނާ ާފެންނަން. ާސ ފުކޮށް ާއޮންނ ނެ ާޔައުިމއްޔ ގައި ާމަޖިލީހުގަިއ ާތަނުގަިއ ާމި ާަނމަ، ާއޮތް ާބުނެފައި ާބަހެއް ކުށް

ނޑުާބޭނުންުނވ ާ އޮތްާކަމަށްާވަނީާނަމަާައޅުަގނޑުާޭބއިޚުތިޔ ުރގައިާވެްސާައދިާއިޚުތިޔ ރުންާބޭުރގަިއާވެްސާއަުޅގަ

ާ ނޑު ާއަުޅގަ ާވެސް ާމެންބަރުންެގާބަހެއެިް ާމަޖިލީސް ާހުރިހ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާނަމަ ާވަނީ ާކަމަށް ާއޮތް ާބުނެވިފައި ދުލުން

ނުޑާމަޢ ފަށްާއެދެމުްނާ ނޑުާމަޢ ފަށްާއެދެން.ާއަދިާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސްާއަރިހުންާވެސްާއަުޅގަ ކިބައިންާވެސްާއަުޅގަ

ާއަުޅަގނޑުމެންނަ ާއ ދެ،ާބަޖެޓު ާކުރިއަްށާދ ނަން. ާވ ހަަކއިން ާއަޅުަގނުޑާއަޅުަގނޑު ާއެބަޖެހޭ ާއެނެގން ާސ ފުކޮށް ށް

ާދަރަނީގެާ ާސ ފުވ ންއެބަޖެހޭ. ނޑުމެންނަށް ާއަޅުގަ ާދަރަނި ާއަރަންޏ އި ާއެއީ ާއެއް ާވ ހަކަ ާދިޔަ ާދައްކަމުން ކުރީަގއި

ާވެްސާ ާފެށިގެންކަން ާހިސ ބަުކން ާކިހ  ާފެށިގެން ާވަގުަތކުްނ ާކޮން ާތިބެނީ ާމި ާައޅުަގނޑުމެން ގޮތުަގއި

ާސ  ާވެްސާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާހުރެތޯ ާސަބަބަކ  ާކޮން ާއުޅެނީ ާމި ާދަރަިނވެރިެވގެން ާއެބަޖެހޭ. ާއެނގެން ފުކޮްށ

ނުޑމެންާމިާދަރަނީ.ާއ ދެ،ާދަރަުމން،ާދަރަމުން،ާދަރަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާބަލަންާއެބަޖެހޭ.ާކިހިނެއްާެވގެންތޯާއަުޅގަ

ާ ާދަނީ ާބަޖ32ާެމި ާދައުލަތުގެ ާބަޖެޓު ާމި ާއ ދެ، ާއަޅުަގނޑުމެން ާެވއްޖެ ާގޮުތގަިއާއަހަރު ާދަރަނީގެ ާދަރަިނެވރިވެ ޓު

ާވަނީނަމަާ ާކަމަށް ާބޭނުން ާއިޞްލ ޙުކުރަން ާމިކަން ާއަޅުަގނޑުެމން ާތ . ާދ  ާައރަމުން ާދަރަނި ާމައްޗަށް ދަރަނީގެ
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ާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ާމި ާބޭފުޅުން ާއެްނމެހައި ާމަޖިލީހުގެ ާދައުލަުތެގ8ާާ;ޢިއްޒަތްިެތެރި ާބުނޭ ާ)ހ(ާގައި ާމ އްދ ގެ ވަނަ

ާ ާލަފ ކުރ  ާބަޖެުޓާބަޖެޓު ާގޮތަށް ާއެކުލެވޭ ާހިސ ބު ާއ މްދަނީގެ ާލަފ ކުރ  ާމަްއޗަށް ާއަހަރެއްގެ ާއެ ދައުލަތުން

ާބަޖެޓެްއާ ާލަފ ކުރ  ާދަުއލަތަށް ާބަޖެޓަކީ ާމި ާބުނެފައި ާއިނދޭ ާއެބަ ާއޭގެފަހަތުަގއި ާއެެހންމެ ާހަމަ ހުށަހަޅަންވ ނޭ.ާއަދި

ާމަޖިލީހު ާރައްޔިތުންެގ ާބުނެފައި ާއިނދޭ ާއެބަ ާއޭގައި ާވުމުން ާއުނިއިތުުރާކަމަށް ާބަޖެޓަށް ާއެ ާމެންބަރުންނަށް ގެ

ާއެާ ާބަޖެޓުާސަރުކ ރުން ާއެ ާއަދި ާއ އި ާއޮންނަާވ ހަކަ ާއިޚުތިޔ ރުާެވސް ާއެީކގަިއާފ ސްކުރުމުގެ ގެނައުުމގެާއިޞްލ ޙ 

ާބަޖެޓުންާ ާފިލުވައިދޭންވީާނޫންތޯ.ާމި ާއޮތް.ާދަރަނި ާއެބަ ާގޮތްާވެސް ާދެ ާގޮތަށްާފ ސްކުރެވިދ ނެާވ ހަކަ.ާމި ހުށަހެޅި

ާިމާ ާއެނގެން. ާރައީސް ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތޭ ާއެބަ ާސ ފުކޮށް ާބަޖެޓުން ާއަދަދު ާދަރަނިވެރިވ  ާފިލުވައިދެއްވ . ދަރަނި

ާވ ހަކަިަދަްއކަަވއިފިާ ާމެްނބަރުން ާލޮބުވެތި ާހުރިހ  ާއަުޅަގނޑުެގ ާބޭފުޅުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވިދ ުޅވެއްޖެ ތަނުގައި

ާމިވެނި ާވަނީ ާދަރަނިވެރި ާވެރިެވއޭ. ާއެބަ ާާދަރަނި ާރުފިޔ ާ:.5އަދަދަކަށޭ. ާެއކަްނާާމިލިއަން ާެވއޭ. ާއެބަ ދަަރނިވެރި

ާޖެހިލަމ .ާ ާކުރިއަށް ާމަޖިލިސް.ާބައްލަވ ،ާތަްނކޮޅެއް ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި ާވަސީލަަތކީ ާއޮތް ާހަމައެކަނި ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި

ާއިންނ4229ާެ ނޑީަގއި ާގޮ ާތި ާމަނިކުފ ނު ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއޮތީ ާބަޖެުޓ ާއަހަުރގެ ާމިއަުދާވަނަ ާކަމުަގއި ވި

ާ ާއެނގޭނެ. ާގޮތް ާވަކ ލ ތުކުެރްއވި ާިއރު ާހުށަހެޅުްއވި ާގޮތ އި، ާދިޔަ ާެވގެން ާބަޖެޓަށް ބިލިއަނެއްހ 6ާ7ާާވިޔަްސާއެ

ބިލިއަަނށްާގެންދިޔައީާކޮންތ ކުންާހޯދިާފައިސ އަކުންތޯ.ާދަރަނީގެާޮގތުގައި.ާރ އްޖޭގެާލޮބުެވިތ34ާާރުފިޔ ގެާބަޖެޓެއްާ

މިސްޓުްނާގޮަވޮގވ ާތިއްބޭާތިކަންާތިގޮަތށްާނުކުރައްަވއްޗޭ.ާކޮށްފިާކަމަށްާވަނީާނަމަާމިާޤައުމުާރައްޔިތުންނ އިާއިކޮނޮ

ާޑޮލަެރްއާ ާައސްލު ާއެ ާޖެެހނީ ާމި ާރޯން ާކަރުނައަޅ  ާއަޅުަގނުޑމެން ާވެްއޓިގެންދ ނޭ.ާމިއަދު ާއަނދަަވޅަކަށް ާރ އްޖެ މި

ާނުވ  ާއެއް ާޑޮލަރ  ާހޯދ ނީ. ާޑޮލަރު ާކޮންތ ކުންތޯ ާނުލިބޭނެ. ާޖަހަންފެށީ.ާާވެސް ާޗ ޕުކޮށްގެން ާރުފިޔ  އަދަދަކަށް

ާއ ދެ،ާ ާރުފިޔ ، ާެއއީ ާފިޔަވަެޅއް ާހަރުދަނ  ާވަރަށް ާއެުޅއްވި ާސަރުކ ރުން ާތެރޭަގއި ާއަހަުރގެ ާމިދިޔަ އެހެންނަމަވެސް

ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއަާ ާފަށްފަށުން ާމިނިސްޓަރަށް ާފިނޭްނސް ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާހުއްޓ ލުން.ާއެކަމަށްޓަކައި ިދާނޫޓުޖެހުން

38ާޕަެސންޓަށްާވެއްިޓގެންާގޮސްާމިައހަރުާއިރ ދަކުރެއްވީތ52.7ާާީހަމަާއެހެންމެާއެބަޖެޓުާޑެފިސިޓުާވެގެންާޮގސްާ

ޕަސެންޓަށްާނެގިާވަޒީރޭާތިބާިޭފުޅުންާރުހުންާނުދީާއެއްލައިލީ.ާއެއީާމިޤައުމަށްވިާިޚޔ ނ ތްތެރިާކަމެއް.ާމިާބަޖެޓުާ

ނޑުާ  ފ ހަގަކުރ ާނުކުތ ާައކީާއެއީާމިާދެންނެވިާޑެފިސިްޓ...ާއެންމެާކ މިޔ ބުކަމ ާެއކީަގއިާައޅުގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އިރ ެގާ ާއުނގޫފ ރު ާއަރުވ ނީ ާފުރުޞަތު ާދެން ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި ާބަޖެޓަށް ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާދ އިރ ެގާ ާގަމު ާައރުވ ނަން ާފުރުޞަތެއް ނޑު ާއަުޅގަ ާއެއަށްފަހުގައި ާއަށް. ާޢަލީ ާއަފްރ ޝިމް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއަށް.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރު

ާ



 127 

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާޢަލައިކުމް.ާ ާރަީއސް.ާ`.ާއައްސަލ މް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމެދ4233ާާުޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓ  ާލަފ ކުރ  ާއަަހރަށް ވަނަ

ާ ާމައިަގނޑު ާބަލ ނީ ނުޑ ާއަުޅގަ ާދަންަނވ ލެވޭތޯ 6ާާއެްއޗެއް ާކުރީަގއި ާއޭެގ ާމަްއޗަށް. ާކުުރާނުކުތ ގެ ވ ަހކަިއގެ

ާ ާބޭނުްނ. ާދަންނަވ ލަން ނޑު ާައޅުގަ ާގޮުތގައި ާއެްއގެ ާބަޖެޓަށްާ:9;3މުޤައްދިމ  ާހުށަހަޅ  ާސަރުކ ރުން ާކުީރަގއި ގެ

ާހަދ ފައި.ާ ާއަރުވ ލ  ާަޖލަށްލ  ާހަްއޔަރުކޮށް ާއެބަހުރި ާގޮުތގައި ާއޮތް ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ނޑަށް ާއަުޅގަ ފ ޑުކިަޔއިފިއްޔ 

ާކަމު ާދަންނަވ  ާފުރުޞަތުާޙަޤީޤަތަށް ާިޚޔ ލުފ ޅުކުރުމުގެ ާއެކު ާމިނިވަންކަމ  ާވ ހަކަދައްކ  ާބަޖެޓަށް ާނަމަ ާވަނީ ގަިއ

ާ ާދިޔަ ާވޭތުވެ ާހުުޅވ ލަދެނީ ާސިފައެްއގައި ާހިސ ބުން.52ާާރަސްމީ ާައއި ާެފށިގެން ާސަރުކ ރު ާދުވަހުގެ ައހަރު

ާ ާޙަޤީަޤތުގައި ާނިޒ މެއް ާމަސައްކ4226ާަޑިމޮކްރެޓިކް ާރީފޯމުކުރުމުގެ ާފެށިެގން ާކުީރެގާއިން ާއޮތީ، ތްކޮށްފައި

ގަިއާރިޔ ސަތުާބަދަލުވިާއިުރާ:9;3ސަރުކ ރުންާކަންކަމުަގއިާދިެވހިރ އްޖޭގެާހުރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާދަންނަާކަމެއް.ާ

ާ ާއަަދދަކީ ާދަރަީނގެ ާައްށ2ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާތަރައްޤީ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާކޮބައިތޯ ާަބލައިލަންޖެހޭނެ ާވީއިރު ކަމުަގއި

އަށްާމީހަކުާބަލަިއލައިފިާކަމުގައިާވަނީާނަމަާާ:422އިންާފެށިެގންާާ:9;3ކީ.ާއެހެްނނަމަވެސްާކުރެވުނުާމަސަްއކަތަ

އިޤުތިޞ ދީާގޮތުންާކަމުަގއިާިވޔަސްާއަދިާތަޢުލީމީާގޮތުންާަކމުގައިާވިޔަސްާއިޖުތިމ ޢީާގޮތުންނ އިާއުމްރ ނީާގޮތުްނާ

ޮގއްސަާއޮތްާަޤއުމެއްާކަމުގައިާހަމަާގިނަާަބަޔުކާާއަހަރުާދުވަހުގެާުދވެލީަގއިާުކރިއަށ522ާްކަމުގައިާވިަޔސްާވެސްާ

ާ ާދަންނަވ ލިން ނޑު ާއަޅުގަ ާފަށ ނަން. ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާއަޅުގަ ާދަންނަވ ލުމަށްފަހު ާޙަޤީޤަތް ާމި އަްށ4233ާާދެކޭނެ.

ާ ާަމއިަގނޑު ާވ ނީ ާބިނ  ާވ ހަކަ ނުޑގެ ާައުޅގަ ާގޮތުން ާބެހޭ ާބަޖެޓ  ާލަފ ކުރ  ާބަޖެޓު ާއޮތް ާނުކުތ އެްއގ6ާާެހުށަހެޅިފައި

ާމައްޗަށް.ާފުރަތަމަާނުކުތ ާއަީކާބަޖެޓުާތައްޔ ރުކުެރވިފައި...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ާ (ާ ާގެއްލިފަިއ ާވަނީ ާމިހ ރު ާޯކރަމް ާދަންނަވަން. ާއިށީދެވަަޑއިގަތުމަށް ާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާކުރިއަށްާގެންދިުއމަށްާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާއުނގޫފ ރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަފްރ ޝިމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ތަމަާނުކުތ ާއަީކާަބޖެޓަކީާެއއީާސ ފުާބަޖެޓަކަްށާވ ންޖެހޭނެ.ާދައުލަތުންާހުށަހަޅ ާބަޖެޓަކީާރަްއޔިތުންނަށްާއ ދެ،ާފުރަ

ާބަޖެޓަީކާ ާއެކުލަވ ލ  ާދައުލަތުން ާޙަޤީޤަތުގައި ާވ ންޖެހޭނެ. ާބަޖެޓަކަށް ާއޮންނަ ާސ ފުކޮްށ ާގޮތަށް އޮޅުންނ ރ 

ާޚ އްާ ާވަރަށް ާކުރެވޭ ާެދމެދުގައި ާސަރުކ ރ  ާޚ ރައްޔިތުންނ އި ާވަރަްށ ާކޮންޓްރެކްޓެއް. ާއެއީ.ާޞަ ާޢަޤުދެއް އްޞަ

ާރަްއޔިތުންެގާރައް ާފަިއސ . ާރަްއޔިތުްނގެ ާެއއީ ާވެސް ާއަކީ ާފައިސ  ާހުރިހ  ާހުންނަ ާދައުލަުތަގއި ާިދވެހި ޔިތުން

ާކޮމިޓީއަކ ާ ާސަބް ާނުވ ތީ ާމަސައްކަތެއް ާހުރިހ  ާއެ ާމީހުންނަށް ާއެ ާއުޅެމުން ާަރއްޔިތުްނ މަސައްކަތްތަުކގައި
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ާމީިތާހަވ ލުކު ާސަުރކ ރުން ާއެެހންވީމ ، ާއޮތުން. ާގޮތަށް ާފ ސްކުރ  ާމި ާމަޖިލީހުން ާަރއްޔިތުންެގ ާކަމެކޭ ާކަހަލަ ރުން

ާފަދަާ ާނޯޅޭ ާމިކަން ާަރއްޔިތުްނނަށް ާވ  ާކަމުގައި ާވެިރފަރ ތް ާއަސްލު ާފައިސ ގެ ާއެކުަލވ ލަންޖެހޭނީ އެކުަލވ ލ އިުރގައި

ފަރ ތަށްާޖެހޭނެ،ާކޮންޓްރެކްޓެއްަގއިާެވއްޖިއްޔ ާދެާފަރ ތަށްާޖެހޭނެާސ ފުާގޮތަކަށް.ާކޮންޓްރެކްޓެްއގައިާެވއްޖިްއޔ ާދެާ

މަޢުލޫމ ތުތައްާވަރަށްާރަނގަަޅށްާސ ފުކޮށްާހުންނަން.ާއެނެގންާހުންނަން.ާމިސ ލަކަށްާބައްލަވ ާޖީ.އެސް.ޓީ.ާގުްޑސްާ

ާ ާއަންނަނީ ާމި ާއަކީ ާޖީ.އެސް.ޓީ ާކިޔ  ާމި ާޓެކްްސ ާސަރިވސަސް ާލަފ ކ4233ާޮއެންޑު ާައހަރު ާވަނަ 8:2ާށްފައި

މިލިއަންާރުފިޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިބެނީާކިހިނެއްތޯ.ާމީާޙަޤީޤަތުގަިއ8:2ާާމިލިއަނެއްހ ާރުފިޔ .ާއޮންނަާިއރުގައިާ

ާސަރުކ ރުްނާ ާސ ފުވ ންޖެހޭއިރު ާމައްސަލަ ާފަރ ތަށް ާދެ ާކޮންޓްރެކްެޓްއގެ ާއެއްެޗއް. ާސ ފުވ ންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

ާއި ާއޮންނަ ާވިދ ޅުވެފައި ާދިވެިހާމިހެން ާތިއްބަވ  ާމި ާކޮންޓެރެކްޓުަގއި ާފަރ ތުގެ ާައނެއް ާސަރުކ ުރގެ ރުގައި

ާިގަނާ ާވަރަްށ ާމީެގ ާމިސ ލެއް. ާކުޑަކުަޑ ާހަމަ ާމިދެން ާއެނގެންޖެހޭނެ. ާސ ފުކޮށް ާނިކަްނ ާމިކަން ރައްޔިތުންނަށް

ާގޮތެއްަގއި ާކޮންމެ ާދ ތީ ާފ ހަގަކުރަމުން ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާއެހެން ާޖެހޭނެާާމިސ ލުތައް ާބަޖެޓު ވެސް

ާވ ން.ާ ާބަޖެޓަކަށް ާސ ފު ާފަދަ ާނ ރ  ާނޭނެގ4ާާއޮޅުން ާއަޅުަގނޑަކަށް ާމެންބަރުން ާއެހެން ާބަެއއް ާއަކީ ާނުކުތ  ވަނަ

ާބިނ ކުރެިވެގްނާ ާމައްޗަށް ާއެއްެޗްއގެ ާލިބޭ ާއެހެންނަމަވެސް ާއޮތީކީ. ާހ މަކުރައްވ ަފއި ާކަމެއް ާއިބ ރ ތަކުން ކޮން

ާވާ  ާބަޖެޓަކަށް ާއެހެންވީމ ،ާބައްޓަންކުރެވޭ ާޚަރަދުކުރ ނީ. ާކިހިނެއްތޯ ާއެއްަޗކުން ާނެތް ާއަތުގައި ާތިމ  ންޖެހޭނެ.

ާބިނ ކޮްށގެްނާ ާމައްޗަށް ާފައިސ ެގ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާނުވަަތ ާރ އްެޖއަށް ާއެކުަލލ އިރުަގއި ާބަޖެޓެއް ޙަޤީޤަތުގައި

ާޤަ ނުޑވެސް ާއަުޅގަ ާސިަފއެއް. ާއަސ ސީ ާވަރަށް ާމީ ާވުަމކީ ާބަޖެަޓކަށް ާފުރިހަމަާބައްޓަންކުރެވޭ ާއެންމެ ާމީ ބޫލުުކރަން

ާކޮންމެާމީހަކުާ ާބަލ އިރު ާފަންވަރަށް ާފެންވަރ އި ާފަންތިތަކ އިާދިރިއުޅުމުގެ ާމިހ ރުާދިރިހުރުމުގެ ގޮތް.ާއެހެންނަމަވެސް

ާލިބުނުާ ާގިނައިން ާލ ރި ާވެސް ާނިސްބަތުން ާމީހުންގެ ާގޮުތން ާފަރުދީ ާއަދި ާވިޔަސް، ާނިސްބަތުން ާޤައުމުތަުކގެ ވެސް

ާކު ާބަލައިިލާވަރަކަށް ާމުޖުތަމަޢަށް ާދިިރއުޅުުމގެ ނޑުމެންގެ ާއަުޅގަ ާއެހެންވީމ ، ާއިތުރުކުރ ނީ. ާމަަސއްކަތްތަްއ ރ 

ާއިތުރަްށާލ ރިކޮޅެްއާކޮންމެެވްސާ ާއޮންނަނީ ާބަަޔކު ާގިނަ ާވަރަށް ާފަހަރު ާގިނަ ާވެްސާމަސްނިމޭއިރު ކަމުގަިއާިވޔަސް

މައްސަލަާއެއްާކަމަށްާނުވެދ ނެ.ާއަނބުރ ާދައްކ ާކަމުަގިއާމީހަކުގެާއަތުންާދަރަންޏަށްާނަގަންޖެހިފައި.ާމިއީާމ ާބޮޑުާ

ާގޮެތްއާ ާދެއްކޭނެ ާފައިސ  ާހޯދ  ާައޅުަގނޑުމެން ާދަރައިގެން ވަނީާނަމަ.ާއެހެންނަމަވެސްާިވސްނަވ ލަބައްަލވ .ާމިގޮތަށް

ާމި ާެބލުމަކީ ާމަދުކުެރވޭތޯ ާވީހ  ާމިނިމަިއްޒކުރުމަކީ ާވީހ  ާމަދުކޮށް ާވީހ  ާދަރަނި ާމި ާފަދައިން ާދައުލަެތއްެގާވިސްނ  އީ

ާބަަޔީކާ ާތިބި ާފަރ ތުގެ ާައނެއް ާކޮންޓެރެޓުގެ ާމިކަމުގެ ާައދި ާއެއް. ާމައްސަލަ ާވިްސނަންޖެހޭ ާރައްޔިތުން ނިސްބަތުން

ާމިގޮތަށްާ ާކަމުގައިާވިސްަނންޖެހޭނެ.ާއެއީ ާމި ާބޮޑަށްާސަރުކ ރު ާޢ އްމުާރައްޔިތުންނަށްާވުރެ ާވ ތީ ާކަމުގައި ސަރުކ ރު

ާއަ ާބޮލު ާދަރަނި ާދ  ާދިވެހިރ އްޭޖެގާއަރަިއގެން ާނަތީޖ ގައި ާއ ޚިރު ާބޮލުއަޅަންޖެހެނީ ާކޮންބައެއްތޯ. ޅަންޖެހޭނީ

ވަނަާއަހަރުާނިމުނުއިުރަގއިާރ އްޖޭގެާބަޖެުޓގެާދަރަީނެގާާ:9;3ރައްޔިތުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅަގނޑުާމިާދަންނަވަީނާ

ވަރަްށގިނަާމަސައްކަތްަތއްާނުޮކްށާގެާުކރިންާކުރަންާޖެހުނުާ:9;3ކަުމގަިއާިވޔަސްާވެސްާޙަޤީޤަުތގަިއ2ާާއަދަދަކީާ
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އަހަުރންާއެހ ާމަސައްކަެތއްާުކއްލިައކަށްާވީހ ާވަަރކުންާކުރަންޖެހުނީމަާނިމިގެންާދިޔަާއިުރ52ާާހުރީމ ާވޭތުވެާދިޔަާ

ަވނަާއަހަރުާނިމުނުާއިރުާާ:422ެއއްާހ ާމިލިއަންާޑޮލަރު.ާދެންާއެކަމަކުާިނކަންާވިސްނ ބައްަލވ ާމީގ622ާާެއޮތީާ

މިލިއަނ7ާާްބިލިއަންާނުވަތ7ާާައަހަރުާދުވަހުާއެއްކޮށްލީމަާދަރަނީގައިާއޮތީާއެންމ7ާާެކުރީގެާސަރުކ ުރގެާރ އްޖޭގެާ

ާއަހަރު.ާއެހެންވީމަ،ާ ާއައި ާދުވަސްޮކޅެްއގައި ާއެ ާސުނ މީ ާއިނގޭތޯ،ާމިއީ ާވިސްނ ލަންޖެހޭނެ ބިލިއަްނ7ާާރުފިޔ .ާމީ

ާ ާހިނގ  ާމި ާމިހ ރު ާމިިދޔަ، ާއެހެންނަމަވެސް، 4233ާާރުފިޔ . ާފެށިގެން ާވަންޏ 4235ާާން ާކަމަށް ާނިޔަލަށް ގެ

ާ ާއަހަރަކަށް ާކޮންމެ ާެއބަހުރި ާގޮތުން ާދައްކ  6.7ާާހިސ ބުތައް ާނުވަތަ ާބ ވީހަަކްށ7ާާބިލިއަްނ ާޭރޓުން ބިިލއަނުގެ

ާރުފިޔ ާ ާމިލިއަން ާބ ވީހަކަށް ާމި ާގޮތުން ާވިދ ޅުވ  ާބޭފުޅުން ާއިޤުތިޞ ދީ ާދެން ާދަރަނިވެރިވޭ. ާއެބަ ާރުފިޔ  ބިލިއަން

ާިދވެހިރ އްޖެާފަހު ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާމިއީ ާބަލ އިރު ާދައްކަން ާިމ ާދަރަންޏެއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިީއ ާބަލ އިރު ާދައްކަން ން

ާއެއްޗެްއެގާ ާލިބޭ ާބެޖެޓަކީ ާއެހެންވީމ ، ާވެދ ނެ. ާކަމަކަށް ާދަތި ާވަރަށް ާޤައުމަކަށް ާދަށް ާގޮތުން ާއިޤުތިޞ ދީ ކަހަލަ

ާބަ ާތަްއޔ ރުކުރަންޖެހޭ ާބިނ ކޮށްގެން ާކަމުަގިއާމިންވަރަށް ާނެގި ާލޯނު ނިޑވަޅެްއަގއި ާދަ ާދަރަނިވެރިވ ންޖެހޭ ޖެޓެއް.

ާމަދުކޮްށގެްނާ ާބޮޑަށް ާވީހ  ާދަރަންޏަކީ ާހަދަންޖެހޭނެ. ާކަމުަގއި ާެއއްެޗއް ާވަެރއްެގ ާެދއްކޭ ާބަަޔކަށް ާއެ ާެއއީ ވިޔަްސ

ކަށްާވ ންޖެހޭނެ.ާނުވަަތާވަނަާނުކުތ ާައކީާބަޖެޓަކީާއެއީާފުދުންތެރިާބަޖެޓ5ާައަޅުަގނޑުމެންާުއޅެންޖެހޭނެާއެއްެޗއް.ާ

ާދުވަހަްށާ ާއަނެއް ާދުވަހުން ާއެއް ާވ ންޖެހޭނެ. ާބަޖެޓަކަށް ާއުފެއްދުންތެރި ާވ ންޖެހޭނެ، ާބަޖެޓަކަށް އުފެއްދުންތެރި

ާ ާމީގެ ާފިޔަވަޅުމަތީގައި ާހުންނަ ާމިއަދު ާދ ންޖެހޭނެ. ާކުިރއަށް ާވެއްޖ7ާާެއަޅުަގނޑުމެން ާހުންނަން ާފަހުން އަހަރު

ާއެއީ ާނަމަ ާވަނީ ާމިާާކަމުގައި ާއެްއޗަކީ ާޝަރުތުކުރ  ާމީގައި ާއެހެންނަމަވެސް ާވ ނެ. ާމައްސަލައަކަށް ާބޮޑު ވަރަށް

ާގޮތެއްގަިއާ ާފައިދ ހުރި ާމިކަމުގެ ާޖެހޭނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާޕްރޮޑަކްޓިވްކޮށް. ާގެންނަންޖެހޭނީ އުފެއްދުންތެރިކަން

ާއުފެއްދުންތެރިކަމޭ ާވެސް ާއެއްގޮތަކަށް ާހަދަން. ާބަޖެޓަކަށް ާރ އްޭޖެގާާމުޑުވަްއކުރެވޭނެ ާމުޑުވަްއކުރުމެއް ކިޔ ަފއި

ާ ާބައްލަވ  ާމިސ ލަކަށް ާކޮްށގެްނާނުވ ނެ. ާކަންތައްަތއް ާގޮތުަގއި ާނުލިބޭ ާފައިދ  ާއަހަރުެގ4232ާާރައްޔިތުންނަށް ވަނަ

ބިލިއަްނ9ާާބިލިައނެއްހ ާރުފިޔ .9ާާއަޅުަގނޑުމެްނގެާބަޖެޓެްއގެާޮގތުގައިާއޮތީާލިބޭާަފއިސ ެގާޮގތުގައިާމިާއޮންނަނީާ

ާުއނިކުރެއްިވ.ާރު ާބައެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާވެސް ާމުސ ރަ ާމުވަްއޒަފުންގެ ާސަރވިސް ާސިވިލް ާނުލިބޭތީ ވަަނ4233ާާފިޔ 

ާ ާބެޖެޓުަގިއ ާއަންދ ޒ ކުރ  4ާާއަހަރު ާއިތުރުކޮށްފަިއ ާާ;ބިލިއަން ާމި ާކޮންތ ކުންތޯ ާހެދިއިރު ބިލިއަްނ4ާާބިލިއަނަށް

ާބަ ނޑުމެން ާއޮންނަނީ.ާއަޅުގަ ާމި ާކަމަށް ާއިތުރުވ  ާރުފިޔ  ާމިއީ.ާމި ާއެއް ާރުފިޔާ 4ާލަިއލަންޖެހޭާނުކުތ  ބިލިއަނެއްހ 

ާޙަޤީޤަތުަގިއާ ާކަމެއް ާކިހިނެއް ާހުރީ ނޑަެއޅިފައި ާކަ ާޚަރަދުކުރަން ާމި ާއަދި ާކަމެއް ާއެްއެޗއް ާލިބޭ ާކޮންގޮތަކުން މިއީ

ޕީ.އެސް.އައި.ީޕާާނޭނގެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރީާޒަމ ނުގައިާމިކިޔ ާނުވަތަާކުީރގެާސަރުކ ރުންާކިޔ ާގޮތުންާިވއްޔ ާމިއީ

ާތަންތ ކަށްތޯާ ާކޮން ާމިސ ލަކަށް ާބަލ އިރު ާބަޖެޓުން ާޕްރޮގްރ މު ާބަޖެޓް. ާޕްރޮގްރ މު ާެވއްޖިްއޔ  ާމިހ ރުގައި ނުވަތަ

ާރ އްޖޭަގިއާ ާކުީރގައި ާބަލައިުލމުގެ ާއަށް ާދ އިރ  ާއަމިއްލަ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާބައްލަވ  ާމިސ ލަކަށް ާހުރީ. ޚަރަދުކުރަން

ާދ އި ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާދ އިރ .ާމިސ ަލކަށް ާޖުޑިޝަރީ ާެއއީ ާބ ރު ާއެއް ާމުހިއްމު ާއެންމެ ާތެެރއިްނ5ާާރ  ބ ރުގެ
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ާޖުޑިޝަްލާ ާއެއީ ާބ ރެއް ާމުސްތަޤިއްލު ާމިނިވަން ާިއންނަ ާމަޤ މެއްގައި ާޚ އްޞަ ާވަަރށް ާނުކުމެފައި ާަވކިން ވެސް

ާ ާއަންދ ޒ ކޮށްަފއި ާއެތަނުން ާބައްަލވ . ާބަޖެޓު ާަތނުގެ ާއެ ާކޮމިޝަން. ާކޮންމެހެްނ4233ާާސަރވިސް ާއަހަރަށް ވަނަ

ާ ާއެއީ ާބަޖެޓު ާހުށަހެޅި ާކަމަށް 43ާާބޭނުންވ ނެ ާދެްއީވ ާއެހެންނަމަވެސް، ާުރފިޔ . ާރުފިޔ ،36ާާމިލިއަން މިލިއަން

ާ ާއޮންނަނީ. ާމި ާބޭފުޅުނ36ާާްބެޖެޓުގައި ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރިވސް ާޖުޑިޝަލް ާމި ާދެއްވިއިުރގައި ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާމައްސަލަެއކޭ ާމީތ36ާާިހައިރ ންވ ންޖެހޭ ާއައިޓަމުތަަކކުންތޯ ާކޮންކަހަލަ ާއިރު ާތިރިވި ާމި މިލިއަނަށް

ާމިހ ރުާ ާގެއްލުމަކީ ާމީގެ ާކޮބ . ާެގއްލުމަކީ ާމީގެ ާއެހެންވީމ ، ާހުރީ. ާމި ާުއނިކުރެވިފައި ާނުވަތަ މައިނަސްކުރެވިަފއި

ާއައިޓަމަކ4233ާު ާޮކން ާޚަރަދުކުރަންވީ ާހިންގުމަށް ާކޮމިޝަނުގެ ާސަރވިސް ާޖުޑިަޝލް ާއަހަރު ާކަމެްއާވަނަ ން

ާކެޕިޓަްލާ ާމި ާައކީ ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާފ ހަަގކޮްށލަންޖެހޭ ާއަދި ާނެތް. ާއެނޭގކަށެއް ާސ ފުކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި

ާޖުޑިޝަލްާ ާއަޅުަގނޑުމެން ާކަމަށް ާބޭނުންވ ނެ ާމަދުވެގެން ާއެންމެ ާވެސް ާޚަރަދަށް ާކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓު

ާއޮންނަ ާމި ާފ ހަގަކޮށްފައި ާކޮމިޝަނުން ާސަރވިސް ާދެަބިއާާ;ނީ ާކުޅަ ާބައި ާތިން ާޭއގެ ާއެކަމަުކ، ާރުފިޔ . މިލިއަން

ާކަންތައްަތކަްށާ ާކޯޓުގެ ާސުޕްރީމް ާެވސް ާކަންތައްތަކަށް ާހައިކޯުޓެގ ާއޮތީ. ާޖެހިފައި ާރުފިޔ  ާބިލިއަން ާތިން ނޑިަފއި ކެ

ާޖުޑިާ ާމިއީ ާއެއް ާމުައއްސަސ  ާގެނެސްދޭ ާފަސޭހަކަމެއް ާޮބޑު ާވަރަށް ާވެސް ާކޯޓުަތކަްށ ާދަށު ާއަދި ޝަްލާވެސް

ނޑުާެއތ ާ ސަރވިސްާކޮމިޝަން.ާމިތަނުގެާމަސައްކަތްަތއްާނުހިނގ ާވ ހަކަާއަބަދުާމީޑިޔ ަގއިާދެެކވެމުންދ ނެ.ާއަޅުގަ

ާވީމ ،ާސ ފުކޮްށާ ާމީހެއް ާތަމްސީލުުކރ  ާއެތަން ާހަިއސިއްޔަތުން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ މަސައްކަތްކުރ 

ާކުރަމުން ާއެނގެނީ.ާމަަސއްކަތްަތއް ާމުަވއްޒަފުްނެގާާމި ާދ އިރުަގއި ާވިދ ޅުވަމުން ާވ ަހކަ ާނުވ  ާމަސަްއކަތްަތއް ދ އިރު

ާއަކީާ ާމައްސަލަ ާނުކުންނަ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާބަހުސްކުރ އިރު ާއެކަމ  ނޑުމެން ާއަޅުގަ ާމަދުކަމުން އަދަދު

ާޖ ގަ ާއެ ާނެތޭ. ާއެއް ާޖ ގަ ާނެތޭ. ާތަނެއް ާތިބޭނެ ާމުވައްޒަފުންތައް ާަވއްދ އިުރ ހޯދުމަށްޓަކަިއާާމުވަްއޒަފުންތަކެއް

ާ ާވ ހަކަަދއްކަންޖެހޭ. ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ  ާރ އްޖޭގެ ާވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭ. ނޑިޔ ރ  ާފަ ާުއއްތަމަ ާކޯޓުގެ ާ;ސުޕްރީމް

ނޑުމެންާއެާމައްސަލަާހުށަހަޅ ނީ.ާމިާބަޖެޓުނ5ާާްމިލިއަންާރުފިޔ ގެާބަޖެޓަކުންާ މިލިއަންާދިނީމަާކޮންތ ކަށްތޯާއަޅުގަ

ާދެބައި ާކުޅަ ާބައި ާލ ރިާާތިން ާމުސ ރަދޭނެ ާއަދި ާމުވައްޒަފުްނާއިތުރުކުރަނީ.ާމުވައްޒަފުންަނށް އުނިކުރީމ ،ާކިހިނެއްތޯ

ހުއްޓަކަސްާއެާމީހުންާތިބޭނެާމޭޒ އިާއެާމީހުންާތިބޭނެާތަންާއެބަޖެހޭނެާހޯދައިދޭން.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންާނުހޯދުނީމަާ

ާވެްސާ ާމަސައްކަަތކަށް ާކޮމިަޝންތަކުގެ ާއެ ާޙަޤީޤަތުަގއި ާދޭ،ާދުވަހުްނާވެސް ާއައިސްގެން ާހީނަރުކަމެއް ާބޮޑު ވަރަށް

މިލިއަންާރުފިޔ ާޖެހިއިރުާޙަޤީޤަތުގައިާމ ާމަދުނ32ާާްދުވަހަށްާހިނގ ާޚަރަދަށްާވެސްާމަދުވެގެންާބޭނުންވ ނެާކަމަށްާ

ާ ާއޮތީ. ާރ އްޖެތެރެއ9ާަދެއްވ ފައި ާމިސ ލަކަށް ާބައްލަވ ލަބައްަލވ  ާއޮތީ. ާދެއްވ ފައި ާރުފިޔ  ާހ  ާބަލ އިުރާމިލިއަނެްއ ށް

ނުޑގެާދ އިރ އަށްާބަަލއިލަމ ތޯ.ާރ އްޖޭގެާމ ެލއިންާއުތުުރެގާރީޖަނަލްާހޮސްޕިޓަލެްއާ ވެސްާތަރުތީބުންާބަލ އިރުާއަުޅގަ

ާބ.ާ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާދެކުނުން ާއަތޮޅުންނ އި ާށ. ާނ.އަތޮޅުންނ އި ާއުނގޫފ ރު. ާރ.އަތޮޅު ާއެއީ ާރަށެއް ހުންނަ

ާރަށު ާއެ ާެވސް ާޅ.އަތޮޅުން ާރަށެްއާއަތޮޅުންނ އި ާދ  ާދަތުރުކޮށްފައި ާލިބިގަތުމަށް ާޚިދުމަތް ާހޮސްޕިަޓލުން ާއެ ގެ
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ާ ާއެހެންނަމަވެސް ާމިހ ރުާާ;422އުނގޫފަރަކީ. ާއޮތީ ާއެ ާމިހ ރު ާބަނދަރު ާައއި ާފެިށގެްނާހަލ ކުވަމުން ާކުރީކޮޅުން ގެ

ާވެ ާފ ލަމަށް ާަކއިރިކުރަްނ ާމީހަކު ާބަނދަރުމައްޗަށް ާއެ ާއެނގޭނެ. ާޖައްސ ލީމަ ާމީހަކު ާއަރަްނާއެރަށަށް ސް

ާ ާހަލ ކުވެފައި. ާމުޅިން ާބަނދަރު ާއޮތީ ާބަލިވެފައި ާޮބޑަްށ ާވެސް ާއެހ  ާއެހ ވެްސާނިަކމެތިވެފައި ާ;422ބިރުގަންނ ނެ.

ވަނަާއަހަރުގެާއޮކްޓޯބަރުާމަުހާކޮންމެާގޮތެްއގައިާވެސްާއެަތންާހަދަންފަށައިދޭނެާކަމުގައިާސަރުކ ރުންާވަރަށްާބޮޑަްށާ

ާއެހެންނަމަވެ ާއައި. ާފެށޭތަެންއާވިދ ޅުވަމުން ާމަސައްކަތް ާހައްލެއް ާޙަޤީޤީ ާމިކަމުގެ ާވެްސ ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ސް

ާބަނދަުރާ ާވެސް ާމ ކުރަުތގައި ާމ ކުރަތު. ާރ.އަތޮުޅގެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާދެން ާނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ދުވަހުާެއ4ާާއަެނއްާާހަދަންފައްޓ ފައިާއެާބަނދަުރެގާއަސްލުާފެްނވަރުާެގއްލޭާގޮަތށްާއެްއާދުވަހަުކާހަދަންފައްޓ ފައި

ާގޮތަ ާއަރ  ާއިތުރަށް ާރުިފޔ ތަކެްއ ާަބއިވަރު ާއެަތއް ާނުކޮްށ، ާއެރަށުާމަސައްކަތް ާހެދީމަ، ާވަުމންދ ން ާކަންތައްަތއް ށް

މީހުންާއެކަމ ާކަންބޮޑުވޭ.ާޙަީޤޤަތުގައިާހަދަންާބޭނުންވިާފެންވަރަށްާއެާފެންވަރ އިާއެާފުޅ ާމިނ އިާއޭގެާބޮޑުމިނަްށާ

ާ ާހަނިކޮށް ާމ  ާޮބުޑާވުރެ ާވަރަށް ާހިނގައިދ ނެ ާެވގެން ާމުސްތަޤުބަލުަގއި ާއެވެްސާޙަޤީޤަތުަގއި ާކުޑަކޮްށާހަދައިދޭތީ މ 

ާހޮސްޕިޓަލުގަިއާ ާުއނގޫފ ރު ާވެސް. ާބަލ އިރު ާހޮްސޕިޓަލަށް ާސްކޫލުތަކ އި ާއެހެން ާހަމަ ާގޮުތގަިއ. އިސްރ ފެްއގެ

ާދިޔަ. ާަޒމ ނެއް ާއެތަްއ ާވެސް ާނެތިގެން ާޑޮކްޓަެރްއ ާބެހޭ ާބޭހ ިއާާއަންހެނުންނ  ާބޭނުންވ  ާތަނަށް ާއެ އަނެްއކ 

ާހުރިހ ާ ާހުރިހ ާހޮސްޕިޓަލަކުންާވެސް ާރ އްޖޭގެ ާމިީއާމިހ ރު އެހެނިހެންާވެސްާސ މ ނުާނެތިގެންާއެާޝަުކވ ކުރުމަކީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާ ާބައެއް ާއެހެން ާބަލ އިރު ާބަޖެޓަށް ާޕްރޮގްރ މު ާމި ާއެހެން ާހަމަ ާއެއް. ާޝަކުވ  ާކުރ  ާވެސް އެންމެން

ާހ  ާއެންމެާމެންބަރުން ާވެސް ާބަލ އިރު ާކުިރއެރުވުމަްށ ާކަންތައްަތއް ާއިސްލ މްދީނުގެ ާބަލ  ާމިސ ލަކަށް މަކުރެއްވިހެން

ނުޑާ ާއަުޅގަ ާއ ރ ސްތުކުރުން. ާމަރ މ ތުކޮށް ާމިސްކިތްތައް ާުނވަތަ ާބިނ ކުރުން ާމިްސކިތްތައް ާވ ނީ ާކަމަކަށް ފުރަތަމަ

ވަނަާއަހަރުާނިމުނުާއިރުާމިސްކިތެއްާނެތްާރަށެްއާާ:422ާހަމަާމިތ ގައިާފުރަތަމަާދަންނަވ ލ ނަން.ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި

ާ ާދަންނަވ ލަންޏ  ާސ ފުކޮށް ާގޮތެްއގައި ާޚ އްަޞ ާސަރުކ ރުްނ، ާކުރީގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ެގާާ:9;3ނުހުންނ ނެ.

ެމޭކާއަލްއުސްތ ޛްާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާރިޔ ސަތ ާހަވ ލުެވވަަޑއިގެންާއެންމެާބޮޑަށްާސަމ ލުކަންާދެއްވިާއެއްާކަ

ާދުނިޔޭެގާ ާއަދި ާހިމެނޭ. ާަބއި ާކުރިއެރުވުގެ ާއިްސލ މްދީން ާތެރޭގައި ާތަޢުލީމުގެ ާމި ާތަޢުލީމް. ާިޞއްޙަތ އި އެއީ

ާދަންނަވ ާ ާބަލ ފައި ާމިއީ ާނޫން. ާެއއް ާވ ހަކަ ާދަންނަވ  ާޮބޑުކޮށް ާގޮތް ނޑު ާއަުޅގަ ާިމއީ ާވެސް ާބަލ އިރު ފެންވަރަށް

ސްލ މްދީނުގެާއަސްލުތަްއާހިފަހައްޓަިއގެންާތަރައްޤީެގާމަުގގަިއާެއާއެްއޗިހި.ާދުނިޭޔގެާނިސްބަތުްނާބަލ އިރުާވެސްާއި

ާކަުމަގިއާ ާބޭފުޅެއް ާުކރެއްވި ާމަސަްއކަތްތަކެއް ާގިނަގުނަ ާވަރަށް ާގެންދިއުމަށްޓަކައި ާކުރިައށް ާތެރެއިންލ ފައި ދީނުގެ

ާ ާވެސް ާބަލ އިރު ާމިސްކިތްތަކަށް ާއެހެން ާއޮތީމަ،ާާމިލިޔަނެއްހ ާ:5މިލިޔަން،59ާާހ މަކުރަން.ާހަމަ ާޖަހ ފައި ރުފިޔ 

އެއީާރަނގަޅުާފެްނވަރެްއގެާިމސްކިތަކަށްާބަލ އިުރާދެތިންާމިސްކިތް.ާައޅުަގނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއޮތްާގޮުތަގިއާ

ާ 37ާާގ ތްަގނޑަކަށް ާނުވަތަ ާއަންދ ޒ ކޮށްަފިއ33ާާމިސްކިްތ ާއެފެައރޒުން ާއިސްލ މިކް ާއަޅަން ާއަލަށް މިސްކިތް

ާއެ ާއޮއްވ  ާހުށަހަޅ ފައި ާއަނެއްކ  ާހިމަނ ފައި.ާދެން ާބަޖެޓުގައި ާމިއޮތީ ާބަޖެޓު ާެއޅުމުގެ ާމިސްކިތެއް މިލިޔަްނާާ:5ންމެ
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ާ ާއެއީ ާއެވ ހަަކ4233ާާރުފިޔ  ާހިތްހަމަނުޖެހޭތީ، ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާކަންތައްތައް ާހުންނަ ާބައްަލވ  ާބައްލަވަ ަގއި.

ާ ާއެހެންވީމަ. 4235ާާމިދަންނަވަނީ ާއެންމެ ާއޮތީ ާއަހަރަށް ާމިސްކިެތްއާާމިލިޔަނ7ާްވަނަ ާރަށެއްގައި ާކޮންމެ ރުފިޔ .

ާގިނަވަމުންާ ާމީހުންތައް ާއެޅުަނސް ާފެންވަރަކަށް ާރަނގަޅު ާކިތަންމެ ާމިސްކިތް ާއެ ާއަދި ާެވސް ާވިޔަސް ާކަމުގައި ހުރި

ާވ ހަކަާ ާއަޅ  ާމިސްކިތް ާއުސޫލުން ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާއަޅަންޖެހޭ. ާމިސްކިތެއް ާދެވަނަ ާވެއްޖިްއޔ  ާއެހެންކަމަށް ދެއޭ.

ނުޑާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގަިއާމިާބަޖެޓަކީާިމއީާިއތުރަށްާތަރައްޤީކުރަންޖެހޭާޙަޤީޤަތު ގައިާިމާދެއްކެނީ.ާއެެހންވީމ ،ާއަުޅގަ

ާނަމަވެްސާ ާހޯދައިގެން ާއިތުރަްށ ާޖެހޭ ާފައިސ  ާގިނަކުރެވެން. ާއަދަދު ާޖެހޭނެ ާއައިޓަމްަތކަށް ާމިކަހަލަ ބަޖެޓެއް.

ނޑަށްާ ާއަުޅގަ ާމަރުކަޒު. ާބެހޭ ާޤުރުއ ނ  ާއެންެމާާގިނަކުެރވެން. ާެއއްވެްސާެއއްެޗއް، ާގޮުތގަިއ ާވ  ާލިބިފައި މަޢުލޫމ ތު

ލ ރިާއެްއާވެްސާނެތްާދެްއވ ަފާއެްއ.ާކެޕިޓަލްާޚަރަުދގެާގޮުތގަިއާެއކަްއޗެއްާވެްސާނެތް.ާިމއީާވަރަށްާބޮޑުާަމއްސަލަާ

ާފެ ާހަދައިފިއްޔ  ާތަފ ސްހިސ ބެއް ނޑުމެން ާއަުޅގަ ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާވެސް ާމިހ ރު ާނޫންތޯ. ާގިނަާއެއް ާވަރަށް ންނ ނެ

ާމީހުންާއެކަށީގެންވ ާފެްނވަރަަކށްާޤުރުއ ންާނުކިޔެވޭާމަންޒަރު.

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަުމާ ާއަުރވަނީ، ާމި ާފުރުޞަތެއް ާމިހ ރު ާވ ހަކަދެއްކުމަށްޓަަކއި ާބަޖެޓަށް ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްެތރި އ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ 

ާ ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް. ާޔޫސުފް ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާނިންމ ލ ނަން.8ާާދ އިރ ގެ ާޖަލްސ  ާިމ ނޑުމެން ާއަުޅގަ ޖަހ އިރު

ާވ ހަ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމައަށް ާބ އްވ ާއެހ ތަނ  ާޖަލްސ  ާއަޅުަގނޑުމެން ާދެން ާވަންޏ  ާކަމަށް ާނުނިމޭ ކަކޮޅު

ާފަދައިްނާ ާދެންނެވި ނޑު ާއަޅުގަ ާމިހ ރު ާދަންނަވަމުން ާވ ހަކަ ާއަރުވ ނެ ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ގަީޑގައި

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާގަމުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުގެާވ ހަކަާކުިރއަށްާގެންދިއުމަށް

ާ

 ާކަދެއްކެުވން:ވ ހަގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޣަފޫރުާ

ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދަުއލަތުގެާބަޖެޓ ާބެހޭާގޮތުނ4233ާާް`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ

ބަޖެޓެްއގެާގޮުތގައިާނަމަެވސްާއ މްދަީނާާބިލިޔަުނގ34ާެއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިާބަޖެޓަކީާބަޖެޓުާލަފ ކޮށްފައިާވަނީާ

ާ ާވަނީ ާލަފ ކޮށްފައި ާކަމަށް ާާ:ލިބޭނެ ާމިއީ ާއެކު ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާރުފިޔ . ާޑެފިިސްޓ6ާާބިލިޔަން ާރުފިޔ ގެ ބިލިޔަން

%ާ ާބަޖެުޓގެ ާއ ދެ، ާާ;9ބަޖެޓެއް. ާއ ދެ، ާޚަރަދު. ާރިކަރަންޓު ާޚަރަުދެގާާ;އަކީ ާރިކަރަންޓު ާއަކީ ާރުފިޔ  ބިލިޔަން

ާއޮތީާ%ާގޮތުަގއި ާމި ާގޮުތަގއި ާޚަރަުދގެ ާކެޕިޓަލް ާވ އިރު ާޚަރަަދކަށް ާިމ43ާހިނގ  ާވެސް ާއެންމެން .ާައޅުަގނޑުމެން

ާެއހެންނަމަވެސް،ާމިފަހަރުާ ާވ ހަަކ. ާނެތް ާއެނގެން ާކަެމއް ާބަޖެޓުން ާވ ހަކަ. ާކުޑަ ާތަފްީސލު ާބަޖެޓުގެ ވ ހަކަދަްއކަނީ

ާ ާއެހ  ާމިއީ ާބަޖެޓަކީ ާޕްރޮްގރ މު ާވ  ާއެާތައްޔ ރުކުެރވިފައި ާނަމަވެސް ާބަޖެޓެއް ާނެތް ާތަފްސީލުކޮށްފައި ބޮޑަށް

ާހަމަގައިުމވެްސާ ާޕްޮރްގރ މުތަކެއް ާހުރި ނަޑއަޅ ފައި ާކަ ާކަަމށް ާހިންގ ނެ ނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަ ާތެޭރގައި ޕްރޮގްރ މުތަކުގެ
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ާތަ ާއޭެގތެރޭގައި ާއެބަހުރި. ާފ ހަގަކޮށްފައި ާކަންތައްތަކެްއ ާގިނަ ާވަރަށް ާގޮތުްނ ާއެ ާއެބަހުރި. ާއަިދާއެނގެން ޢުލީމ އި

ޒުވ ނުްނގެާކުރިއެރުމަށ ިއ،ާުކޅިވަރ ާމިކަހަލަާވަރަށްާގިނަާކަންތައްތަެކއްާހިމެނިފައިާއެބަހުރި.ާއެހެންކަމަށްވުމ ާއެކުާ

ާހުރިާ ާެވސް ާދ އިރ ަގއި ނުޑގެ ާއަުޅގަ ާެއއްފަދައިން ާމެންބަރުންނެކޭާވެސް ާއެހެނިހެން ާހަމަ ާއުއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ާބަ ާމި ާއެްއގޮތަކަްށވެްސާކަންތައްތަކަށް ނޑު ާއަޅުގަ ާކަމަށް. ާލިބިގެންދ ނެ ާހައްލެްއ ާކޮންމެވެސް ާތެރެއިން ޖެޓުގެ

ާފަހަރ ާ ާެއއް ާއެއީ ާކަމަކަށް. ާހައްލުވ ނެ ާބަޖެޓުން ާމި ާކަމެއް ާހުރިހ  ާހުރި ާދ ިއރ ގައި ނޑު ާއަޅުގަ ނުދަންނަވަން

ނުޑާުއއްމީދުކުރަނީާމި ބަޖެޓުގެާތެެރއިންާކޮންމެވެްސާވަެރްއާާކުރެވޭނެާކަެމއްާވެސްާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަ

ނޑުމެންގެާރަށްާއ ދެ،ާހައްދުންމަތީާ އަޅުަގނުޑގެާދ އިރ ާއަށްާވެްސާޚަރަދުކުރެވޭނެާކަމަށް.ާމިގޮތުންާބަލ އިރުާއަޅުގަ

ާމިާ ާތެރެއިން ާނިޒ މުގެ ާތަޢުލީމު ާމިހ ރު ާވެފައި، ާބަޔަކަށް ާދ  ާދިރިއުޅެމުން ާސަރަހައްދެއްަގއި ާތިން ާތަފ ތު ގަމަކީ

ާމިހ ރުާސް ާބެލެނިވެރިން ާުގޅިެގން ނަޑއެޅުމ  ާކަ ާގޮތުަގއި ާްސކޫލެްއެގ ާއެއް ާސްކޫލަކީ ާޕްރައިަމރީ ާެއއްކޮށްލ  ކޫލުތައް

ާސަރުކ ރުންާ ާދެންނެވި ާފަރ ތްތަކުަގއި ާބެހޭ ާކަމ  ާސަުރކ ރުގެ ާގުިޅގެން ާކުރަންެޖހިފައި.ާއެކަމ  ާޚަރަދެއް ާއިތުރު ވަނީ

ާއެކަން ާކަމަކީ ާެއ ާައއީ ާވިދ ޅުވަމުން ާކުދިްނާާކުރިން ާސްކޫލަށް ާއ ދެ، ާކަމަށް. ާހަމަޖައްސަވައިެދއްވ ނެ ސަރުކ ރުން

ާއުއްމީދުކުރަީނާ ނޑު ާައޅުގަ ާއެކު ާއެހެންކަމަށްވުމ  ާަކމަށް. ާދެްއވ ނެ ާސަރުކ ރުން ާަޚރަދު ާބަހުގެ ާހިނގ  ގެންދިއުމަށް

ާ ާމި ާތަޢުލީމަށް ާއެއީ ާކަމަށް. ާދ ނެ ާހައްލުެވގެން ާމިކަންވެސް ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާތެރޭަގިއާމިއަހަރު ޕްރޮގްރ މުގެ

ާ ާގޮުތގައި ާޚަރަދުގެ ާރިކަރަްނޓު ާއޮތް ާއެބަ 722ާާހިމަނ ފައި ާގޮުތގައި ާޚަރަދުގެ ާކެޕިޓަލް ާހަމަ ާރުފިޔ . 3ާ:ިމލިޔަން

ާކަމަްށާ ާހައްލުވެގެންދ ނެ ާމިފަހަރު ާވެސް ާމިކަން ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާތަޢުލީމީ ާމި ާއެުކ ާވުމ  ާރުފިޔ . މިލިޔަން

ާ ާުއއްމީދުކުރަނީ. ާއެއީާއަޅުަގނޑު ާހޮސްޕިޓަލަކީ ާރީޖަނަލް ާހުންނަ ާގަމުގައި ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ އ ދެ،

ާއ ާ ާމިހ ރު ާޮހސްޕިޓަލުގައި ާވެފައި ާކަމަށް ާހޮސްޕިޓަލް ާރީޖަނަލް ާހުންނަ ާޚ ްއޞަކުރެވިަފއި ާއަތޮޅަށް ާލ. ތ.އަތޮޅ އި

ާސަރުކ ރު ާމިހ ރު ާއޮތީ ާމި ާނުދެވި ާޚިދުމަތް ާއިމ ރ ތުގައި ާއެ ާހެދި ާކަންކަްނާއިމ ރ ތެއް ާބައެއް ާކުރަންޖެހޭ ން

ާމިކަންކަމަްށާ ާދ އިރު ާނިމިގެން ާބަޖެޓު ާމި ާުއއްމީދުކުރަނީ ާައޅުަގނޑު ާއެކު ާއެހެންަކމަށްވުމ  ފުރިހަމަނުކުރެވިގެން.

ވެސްާހައްލެއްާލިބިގެންދ ނެާަކމަށް.ާމިހ ރުާހޮސްޕިޓަލުންާލިބެންާހުންނަާބައެއްާޚިދުމަތްތަކުގެާފެންވަރުާދަށްވުުމެގާ

ާެއްއާސަބަބު ާގުނަ ާއެތައް ާޚަރަދު ާކުަރްއވަންޖެހޭ ާނެތުމުގެާސަބަބުންާސަރުކ ރުން ާލިބެން ާޚިދުަމތް ާބަެއއް ާނުވަތަ ން

ާއެކްސިޑެންޓުތަކ ިއާ ާތަފ ތު ާސަރަހައްދަކަށްވެަފއި ާބޮޑު ާސަރަހައްަދކީ ާއެއީ ާމެދުވެރިވޭ. ާއެބަ ާދ ތަން ބޮޑުެވގެން

ބޮޑުާޭހދަކޮށްގެންާއެކަްނކަމ ާގުޅުންުހރިާމީހުންާމ ލެާގެނެސްާާކަންކަންާމެދުވެރިވެާމިކަންކަމ ާގުޅިގެންާސަރުކ ރުން

ފަރުވ ދޭންޖެހޭާތަންާމެދުވެރިވަމުންާދަނީާމިހ ރަކަށްާއައިސްާވަރަށްާގިަނއިން.ާއެހެންކަމަްށވުމ ާެއކުާމިކަމަށްާެވްސާ

ާކަ ާލިބިގެންދ ނެ ާލުޔެއް ާޚަރަދުތަކަށް ާގެންދިޔަ ާކުރަމުން ާކުރިން ާސަރުކ ރުން ާލިބި ނުޑާހައްލެއް ާއަޅުގަ މަށް

އުއްމީދުކުރަނީ.ާއ ދެ،ާމުންޑޫާއަކީާސުނ މީއަށްާފަހުާއަލުންާއ ބ ދުކުރެިވ،ާމުންޑޫާކުރީަގއިާމުންޑޫގައިާދިރިއުޅެުމްނާ

ާބަދަލުނުެވާ ާމީހުން ާބައެއް ާމުންޫޑގެ ާއޮްތާނަމަވެސް ާނިންމަވ ަފއި ާކުރިން ާބަދަުލކުރެްއވުމަށް ާގަމަށް ާރައްޔިތުން ދިޔަ
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ާމު ާސަބަބުން ާތަުނގަިއާތިބުމުގެ ާއެ ާއެކު ާއެހެންކަަމށްވުމ  ާކުަޑވެފައި. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާމިހ ރު ާއ ބ ދީ ންޑޫގެ

ނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިާ ދެމުންދ ާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާމިހ ރުާވަނީާފެންވަރުާވަރަށްާބޮޑަށްާދަށްވެފައި.ާވުމ ާއެކުާައުޅގަ

ވެސްާކަހަލަާހައްލެއްާލިބިގެންދ ނެާކަމަށް.ާއ ދެ،ާބަޖެޓުގެާތެރެއިންާހަމަާމުންޑޫގެާޞިއްޙީާޚިދުމަތަށްާވެސްާކޮންމެ

ާގިަނާ ާއިޖުތިމ ޢީ ާސަަރހައްދުގައި ާއެ ާމިހ ރު ާސަރަހަްއދަކަށްވެފައި ާބޮޑު ާމިއީ ާސަރަހައްދަކީ ާހިމެނޭ ާފޮނަދޫ ގަން،،

ާެއާ ާވަނީ ާސަބަބަކަށް ާދިމ ވޭ. ާކަންތައްތަްއ ާެއކަހަލަ ާއ އި ާމ ރ މ ރީ ާޚ އްޞަކޮށް ާކުރިމަތިވެ މައްސަލަތަކެއް

ާމީހުން.ާސަ ާނޭނގޭ ާކ ކުކަން ާމިއީ ާކ ކުކަްނ، ާއެއީ ާއެްއފައިން ާމ ލެއެކޭ ާމިހ ރު ާމީހުންނަކީ ާގިނަ ާއުޅޭ ރަހައްދުަގއި

ާމީހުންާ ާއައިސް ާދިމަދިމ އިން ާއެކި ާވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެނގޭ.ާނަމަވެސް،ާމިހ ރު ާކ ުކަކން ާެއއީ ާގޮތަކީ ާވ  ކުރީަގއި

ާރަށަށް ާމީހުން ާިއން ާދިމަދިމ  ާބ ވަުތެގާކަންތައްތަްއާއިތުުރވަމުންާާވަޒަްނވެރިެވާެއކި ާއެ ާމިހ ރު ާސަބަބުން އައުމުގެ

ނުޑާ ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާުކރެވޭނެ ާކަމެއް ާކޮންމެވެސް ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާމި ާވެސް ާހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ާމިކަންކަން ދޭ.

ާ ާވ  ާޤ އިމުކުރެވިފައި ާމިހ ރު ާއެތަންތަނުގައި ާމިދެންނެވީ ާެއޮގތަށް ާއަޅުަގނޑު ާކަންތައްތަްއާޤަބޫލުކުރަނީ. ޕޮލިހުންގެ

ާހުރިާ ާހުރި،ާލިބިފައި ާމިހ ރު ާޕޮލިހުންނަށް ާއަދި ާއިުތރުކުރެވި ާދައުރު ާޕޮލިހުންގެ ާމިހ ރަށްާވުރެާރަނގަުޅކުރެވި ވެސް

ާބޭފުޅުންާ ާއެ ާޝަކުވ  ާނުދެވޭަކމުގެ ާބަރ ބަރަށް ާޚިދުމަތް ާދޭންޖެހޭ ާމީހުންނަށް ާއެ ާމަދުަކމުން ާެއްއޗިހީގެ ވެހިކަލްތަކ 

ނޑުާއުއްމީދުކުރަނީާމިފަހަރުާމިާބަޖެޓުާނިމިގެންާދ އިރުާމިާވެސްާދަނީާކުރަ އްވަމުން.ާއެެހންކަމަށްވުމ ާއެކުާއަުޅގަ

ާވެސްާ ާމިހ ރު ާބަޔަކީ ާޮބޑު ާސަރަހައްދުގެ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާކަމަށް. ާހައްލުކުރެިވގެންދ ނެ ާމައްސަލަަތއް ބ ވަތުގެ

ނޑުގަާ ާރޭގަ ާސަރަހައްދުތަކަށްވެަފއި ާނެތް ާއަިލކަމެއް ާއިތުރުވަުމްނާކަރަންޓުގެ ާހިނގުން ާކަންތައްަތއް ާބ ވަތުގެ ާމި އި

ދ ތީާމިާގޮތަށްާހުރިާސަރަހައްދުތަކުގައިާަމގުާބައްތިާޖަހައިާމިކަންކަންާވެސްާމީގެތެރެއިްނާހައްލުވެގެންދ ނެާކަމަްށާ

ާކުންފުނިތަކަ ާޔުޓިލިީޓ ާއެބަހުރި ާބަޖެޓުގައި ާމި ާމިދެންނެވީ ާމިހެން ނުޑ ާއަުޅގަ ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާވެްސާއަޅުަގނޑު ށް

ސަބްސިޑީޒްާދޭާގޮތްތަކެއް.ާެއހެންކަމަށްވުމ ާއެކުާޔުޓިލިޓީާުކންފުނިތަކުންާމިކަންކަންާކޮށްދެއްަވއިގެންާނަމަެވސްާމިާ

ާލިބިގެންދ ނެާ ާހިތްހަމަޖެހުން ާބަޔަކަށް ާދިރިއުޅެމުންދ  ާތަނެްއަގިއ ާއެ ާދިއުަމކީ ާހައްުލވެގެން ާމައްސަލަތައް އިޖުތިމ ޢީ

ާޤަބޫލުކުރެާ ާކަމަށް ާއ ިއާކަމެއް ާމުންޫޑ ާތެރޭގައި ާރަށްތަުކެގ ާލިބުނު ާގެއްލުން ާބޮަޑށް ާއެންމެ ާސުނ މީގަިއ ާއ ދެ، ވޭ.

ާގަމަށްާ ާވަނީ ާމިހ ރު ާއެންމެން ާހުރިހ  ާފިޔަވައި ާއެއް ާޢ އިލ  ާމަދު ާވަރަށް ާއޭގެތެރެއިްނާކަޅައިދޫގެ ާހިމެނޭ. ކަޅައިދޫ

ާމަދު ާެވސް ާމިހ ރު ާަކޅައިޫދގަިއ ާއެހެންނަމަެވސް، ާކަޅައިޫދާާބަދަލުކުރެވިފައި. ާސަބަބުން ާއުޅުުމގެ މީސްކޮެޅއް

ާހުސްނުކުރެވިފަިއ.ާ ާމީހުން ާވަނީ ާކަަޅއިދޫ ާއަދިވެްސ ާނަަމވެސް ނަޑއެޅި ާކަ ާސަރުކ ރުން ާގޮުތގަިއ ފަޅުރަށެއްގެ

ސަބަބަކަށްާދިމ ވަނީާއެާމީހުންާވެސްާހިތްހަމަޖެހޭާގޮތްތަކެްއާއަދިާނުވުމުގެާސަބަބުންާަނމަވެސްާއެާރަުށގައިާމަުދާ

ާއެއްެޗްއާާމީސްކޮޅެއް ާދޭންޖެހޭ ާއެ ާވެސް ާމީހުންނަށް ާއެ ާބަޖެޓުެގާތެރެއިން ާމި ާއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ާއަުޅގަ ތިބުމުން

ދީގެންާނަމަވެސްާއެމީހުންާެއާރަށުންާއެމީހުންާދ ންާބޭނުންވ ާރަށަކަށްާބަދަލުކޮށްާއެާރަަށކީާފަޅުރަށެްއގެާގޮުތަގިއާ

ނަޑއަޅ ފައިާވ އިރުާއެާރަްށާމުޅިންާމީހުންާހުސްކު ނުޑާކަ ރެވިފަިއާވ ާރަށަކަށްާހެދުން.ާއެހެންަކމަށްވުމ ާއެކުާއަުޅގަ
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ނޑައެިޅގެންާމިާފެންނަންާނެތްާނަމަވެސްާމިާބަޖެޓުާނިމިގެނާދ އިރުާ އުއްމީދުކުރަނީާމިާބަޖެޓުގެާތެރެއިންާސީދ ާކަ

ާއި ާކަަޅއިދޫ ާއ އި ާމުންޑޫ ާއެއ އެކު ާހަމަ ާއަިދ ާކަމަށް. ާލިބިގެންދ ނެ ާަހއްލެްއ ާވެސް ާގަމަްށާމިކަންކަމަށް ން

ާދެްއވުމަްށާ ާގެައކަށް ާކޮންމެ ާވަޢުދުވެފަިއވ ، ާދެްއުވމަށް ާކުރިން ާސަރުކ ރުން ާމީހުންނަށް ބަދަލުކުރެވުނު

ނަޑއެޅިފަިއވ ާ ރުިފޔ ާެވސްާމިާބަޖެުޓގެާތެރެއިްނާލިބިާެއާމީހުންނަށްާވެސްާިމކަންކަމުގެާހިތްހަމަޖެހުނ72222ާާްކަ

ާރަނީ.ާއ ެދ،ާބަޖެޓަކީ....ލިބިގެންދ ނެާކަމަށްާއަޅުަގނުޑާއުއްމީދުކު

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާިމއަދުގެ ާފަދައިން ާދެންނެވި ާއަުރވަމުން ާފުރުޞަތު ާކުރިން ާއަުޅަގނޑު ާމެންބަރު، ާހަމައަށ8ާާްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހުމ 

ާިމާ ނުޑ ާއަުޅގަ ާއެހެންކަމުން ާއޮތީ. ާހަމަޖައްސ ފައި ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާޖަްލސ  ާމިއަުދގެ އަޅުަގނޑުމެން

ާމަ ާއ ދެ،ާދެން ާކަންަތކ . ާނިންމުމުގެ ާޖަލްސ  ާއޮންނ ނީ،ާއެނބުރިލަނީ ާެއއް ާޖަލްސ  ޑިސެމްބަރު،ާިމ42ާާިޖލީހުގެ

ާަގއިާމިާމ ލަމުގަިއ.52ާާާ>:ރޭގެާ

ާ

ާމަޖިލިސްާނިމުނީ. الحود هلل رب العالوين
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