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 2010 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 28 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ދުވަސް( ހޯމަ، )2010 ޑިސެމްބަރ 27 : ތާރީޚު 

 1432މުޙައްރަމް  21 

  ގައި 9:04ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   11:06ން  10:30 ލް: އިންޓަވަ 

 އަށް   13:19ން  12:31 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް   16:03ން  15:00 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  18:00އިރުޮއއްސި  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް 30ަގޑިއިރާއި  6 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
  

 



 II 

   ހާޒިރީ 
 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ސް ރައީ މަޖިލީހުެގރައްޔިތުންެގ  ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

  

 ދަށުން   ވަނަ މާއްދާގެ   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

  

 ،މެންބަރުން 49އިންޓަވަލަށްފަހު ، މެންބަރުން 55ންޓަވަލްކުރިން  އި : ދު ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަ ވަ 

  48  ހުސްަވުގތުކޮޅަށްފަހު، ދެވަނަ  މެންބަރުން  57ހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު  

 މެންބަރުން

  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒި 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 ޙަންމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މު 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާ 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 



 III 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މްޞޫމަޢުهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާމި 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރުދުވާފަ 

 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 



 IV 

 ެ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 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކެޔޮދޫ  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު   

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާެގ  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބް 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  



 V 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

 ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަ 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެން 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 - ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

 

 - : މެންބަރު ހުންނެވި    ޗުއްޓީގައި 

   

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު : މެންބަރު   ހުންނެވި   ސަލާމުގައި 

 

 ބަބެއް ނާންގަވާ ވަކި ސަ 
 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް : ން ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



 VI 

 

 

 

 

 

 
މެ  * ދާއިރާގެ  މިލަންދޫ  މުޙަންމަދު،  އިންޓަވަލަށްފަހު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު  ވަޙީދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ  ރިޒާ،  ޢަލީ  ންބަރު 

ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫ  މުޙަންމަދު،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަިތވެރި  ރިޒާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އިގުރައިދޫ  ޙަމީދު،  ސްދޫ  ލްމުޙުސިން 

ޢާ ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަރަދޫ  އަދި  ފަހުމީ،  އަލްހާން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އިބްރާހީމް،  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ  ދިލް 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު    ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަވަލަށްފަހު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު،

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ކުޅުދުއްފުިށ هللا، ދީދީ، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޝާހިދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا އިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އުނގޫފާރު ދާ

ބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ގައްދޫ  މޫސާ ޒަމީރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ިތނަދޫ ދައިރާގެ މެން 

މަސީޙު މުޙަންމަދު  هللا  ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު، ހޯރަފުިށ ފުރަަތމަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު،  

 ރޮޒައިނާ އާދަމް،  މް ޢަލީ، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުއަފްރާޝި

މެންބަރު ޢަބްދު ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޔޫސުފް  ވަޙީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޢަލީ  އަޙްމަދު  ޝާهللا ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ހިދު، މީދޫ ދާއިރާގެ 

ބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް، ގައްދޫ  ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ިތނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

މުޙަންމަދު އަސްލަމް ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ   މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު، އަދި ހިަތދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މެ ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ޝިފާޒް،  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބާރަުށ  ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،  ފުރަަތމަ  މުޖްާތޒް،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މުޙަންމަދު  ންބަރު 

ހީމް ރިޒާ، ދިއްގަރު  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާކުޅުދުއްފުިށ

މެންބަރު ޢަބް ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ނިލަންދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ބިލަތްދޫ  ނާޒިމް،  އަހްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  ޙަމީދު، ފޭދޫ  ދުލްމުޙުސިން 

 އަލްހާން ފަހުމީ، އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް ޖަލްސާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްފުިށ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا، ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ބިލަްތދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،  

  އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާ هللا،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ދެވަނަ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މެންބަރު ޙުސައިން    ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ  މުޙަންމަދު ޙުސައިން، ކޮމްނަޑޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކަނޑިީތމު 

ޙަމީދު، އޭދަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، هللا ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދުވަޙީދު

މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ    ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު، ކާިށދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 

ންބަރު ރިޔާޒް ޝާހިދު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފުިށ ދާއިރާގެ މެهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް،  ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު، މާވަ

ދާއިރާގެ މެންބަ އަޙްމަދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް، އަދި ފުވައްމުލަކު މެދު    ޖަލްސާއިން  ރު ޝިފާޤް މުފީދުގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް 

 ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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ވަނަާޖަލްސ .8ާވަަނާދައުރުގެާތިންވަނަާއަހަރުގާާެާާންބަރު:ނާައުމިއްޔ ާޔަ

ާދުވަސް.ާާހޯމާަާބަރޑިސެމާްާާތ ރީޚް:
ާ

ާ
ާ

. ާ. ދުޢ 



ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާومنާوصحبهާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، الحمدާالرحمنާهللاާبسم
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.وااله

ާ

. .ީޖަލްސ ގެާހ ޒިރ 

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާިޢއްަޒތްތެރިާމެންބަރުން.20ާާމިވަގުތުާޖަލްސ ާއަށްާހ ޒިުރެވވަަޑއިގެންާިތއްބެވީާ

 

. .ްދުވަހުގެާއެޖެންޑ ާއިޢުލ ންކުރުމ އިާޔައުމިއްޔ ާފ ސްކުރުނ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.2010/3/28ާމިއަދުގެާއެޖެންޑ ގެާނަންބަރަކީާއޖ/ާ-3.1

3.2-ާާ ާއަިއޓަމް ާޔަާ-3.2އެޖެންޑ  ާނަންބަރު ާފ ްސކުރުން.ާަޔުއމިއްޔ  2010/83ާާއުިމއްޔ  ާއ2010/85ާަިއން 3ާށް

ާަޔއުމިއްޔ .ާެއއީާ 2010ާާޖަލްސ ގެ ާއަހަރުގެ 3ާާވަނަ ާަދއުރުގެ ާަޔއުމިއްޔ 19ާވަނަ ާޖަލްސ ގެ ްނާާފެށިގެާއިންާވަނަ

21ާާ ާަޔއުމިްއޔ އ ވަނަ ާޝ ޢިޢުކުާޖަލްސ ގެ ާވެބްަސއިުޓަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާޔައުިމއްޔ ތައް ާމި ާރުމަށްފަހުހަމައަށް.

ާޔައު ާމި ާމަތިން ާގޮުތގެ ާގަވ އިދުަގިއވ  ާނުވ ީތ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއިޞްލ ޙެއް ާމެންބަރަކު ީކާމިއްޔ ތަކަާއެްއވެސް

ާނިންމައިފިން.މަޖިލީހުގެާރިޔ ސަތުންާޤަބޫލުކުރ ާޔައުމިްއޔ ތަެކއްާކަމަށްާ

ާ

އެންގުން..4ާ ާރިޔ ސަތުންާއަންގާ 
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ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާާ-4އެޖެންޑ  ާމިއަރިޔ ސަތުން ާއަމ ުޒވެފައި ާމަަސްއކަތް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާިމއަދު ާއެްނގުން. އޮީތާާންގ 

ާމަރުޙަލ 2011ާ ާބަޖެޓުެގާފަހު ާަދއުލަތުގެ ާއަހަރަށް ާާވަނަ ާހުައށް.ާއެީއާބަޖެޓު ާމަޖިލީހަށް ާބަރިޕޯޓު ާޖެޓުާށަހެޅުމ އި

ާރިޕޯޓަ ާހުށަހަޅ  ާހުށަހެޅުދިރ ސ ކުރަްއވ  ާއިޞްލ ޙު ާރިޕޯޓ ށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއަދި ާބަހުސްާމ އި ާއަމެދު ޅުގަނޑުާކުރުން.

ާބ އްާ ާއެއް ާޖަލްސ  ާވެސް ާމިރޭގައި ާނުނިމިއްޖެނަމަ ާމަސަްއކަތް ާމި ާޖަލްސ ގައި ާމިއަދުގެ ާޤަސްދުކުރަނީ ާމިާަވއިގެން

ާމަސައް ާތ ވަލުކުރަން ާމަަސއްކަްތ ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތަށް ާނިންމުމަށް. ާކޮމިޓީގަކަތް ާސަބަބަކީ ތަކުްނާސްދުކުރ 

ާިޢއްޒަތްތެ ާއެބަހުރި. ާއަތްމަތީަގއި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާބިލުތަކެއް ާމުހިްއމު ާވަރަށް ާމެންބަރުނިންމަވ ފައިވ  ންނަށްާރި

4ާކީާއޮތްާމެންާމިާބ އިވ ާރިޕޯޓުތަކެއްާއެބަހުރި.ާއަުޅގަނޑުފޮނުވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާއިޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްވ ފަ

ރުެލްއވުމ ާންގެާއެއްބ މެްނބަރުދުވަހުގެާތެރޭަގއިާމަސަްއކަތްާރަނގަޅަށްާތ ވަލުކޮްށގެންާގެންދެވިއްޖެނަމަާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާފުރުޞަ ާނިންމުމުގެ ާގޮތެއް ާމަޖިލީހުން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވެސް ާބިލުތަކެއް ާހުރިހ  ާއެ ާއެބައެކު ތް.ާއޮާތު

ާވަން.ހަކަާދަންނަވ ގޮުތގެާމަތިންާއަޅުގަނޑުާމިއަދުާމަސަްއކަތްތައްާކުރިއަށްާގެންދަންާގަސްުދކުރ ާާއެހެންކަމުންާއެ

ާ

ާ.ާސުވ ލު.5

ާ

ާދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

ާުސވ ލު.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަުކާމަސައްކަތެއްާނެތް.ާާ.5އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ކަންކަން.6 ާ.ާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާމޭޒުންާހުށަހަޅާ 

ާ

 ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއައިޓަމް ާާ.6އެޖެންޑ  ާކަންކަން. ާހުށަހަޅ  ާމޭޒުން ާަރއީސްެގ ާހޯމ6.1ާްމަޖިލީުހގެ ާއޮފް އެފެއަރުޒެގާާމިނިސްޓްީރ

ާމަޤ މަށ އިާާ،މަޤ މަށ އި ާއެޑިުޔކޭޝަންގެ ާއޮފް ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ،މިނިސްޓްރީ ާމަޤ މަށް ާޖެނެރަލްގެ އެޓ ރނީ

ާ 3ާާޢައްޔަންކުަރއްވ ަފއިވ  ާަގވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ ާިއއްވ  ާމަޖިލީހަށް ާނަންފުޅު ާދަށުްނ171ާާބޭފުޅުންގެ ާމ އްދ ގެ ވަނަ
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ާކަމ  ާއަާާމަޖިލީހުގެ ާފޮނުވުން. ާަމއްސަލަ ާއެ ާކޮމިޓީްނ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާބެހޭ ާއަރިހުން ާއަމީންޢ އްމު ޅުގަނޑު

 ފޮނުއްވ ފަިއވ ާސިޓީފުޅުާމަޖިލީހަށްާއިއްވ ލަެދއްވުމަށްާއެދިާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާ

ާއިދ ރީމޭޒުންާވ ހަކަެދއްެކވުން:

ާ ާއެިޑއުކޭޝަްނގެ ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާމަޤ މަށ އި، ާހޯމްއެފެއ ްޒގެ ާއޮފް ާެއޓަރނީމިނިސްޓަރ ާޖެނެރަލްގެާމަޤ މަށ އި،

ާޢައްޔަންކުރަްއވ ފައި ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާާމަޤ މަށް، ާއިއ3ާްވ  ާމަޖިލީހަށް ާނަންފުޅު ާމަޖިލީހުެގާބޭފުޅުންގެ ަވއި،

ާއަށްާއެާމައްސަލަާޮފނުވުން.ާބެހޭާކޮމިޓީާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން،ާމަޖިލީހުގެާކަމ 171ާގަވ އިދުގެާ

ާ

ާ

ާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއކެާ

ާ ާގަވ އިދުގެ ާމަޖިލީހުގެ 171ާާޝުކުރިއްޔ . ާގޮުތގެ ާމ އްދ ަގިއވ  ާމުއައްސަސ ތަވަނަ ާމިނިވަން ބެޭހ،ާާކ މަތިން

ާކޮމިޓީ ާޒިންމ ދ ރުކުރުވުމުެގ ާސަރުކ ރު ާއަާމަޢ ފުކުރައްވ ތީ، ާކަމަށް ާފޮނުިވްއޖެ ާމައްސަލަ ާމި ުޅގަނުޑާއަށް

 ނިންމައިފިން.

ާ

ާބިލ އިާޤަރ ރު.ކުރަންޖެހޭާފުާ.ާމަޖިލީހަށްާތަޢ ރ7ަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާައއިޓަމް ާބިލ ާ.7އެޖެންޑ  ާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ާއެޖެާއިމަޖިލީހަށް ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާޤަރ ރު. ާއަިއޓަމް ާ-7ންޑ 

ާޤަރ ރު.ާއިމަޖިލީހަށްާތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭާބިލ 

7.1-ާ7.1-ާާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައިާފަސަރުކ ުރގެ ާނ ޒިމް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމަޑަވެލި ވ ާރ ތުން

ލުގެާފުރަތަަމާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބި..ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާާިދވެހިރ އްޖޭގެާޕެންޝަނ 2009/8ާޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާސުކިޔު ާބިލުގެ ާެއ ާގޮތުން ާއިްއވުމުެގ ާމަޖިލީހަން ާރުީޚ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއިްއވުން. ރ އްޭޖެގާދިވެހ2009/8ާިށް

ާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުމުގެާބިުލ.ާ..ާބެހޭާޤ ނޫނަށްާާޕެންޝަނ 
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7.2-ާާ ާއައިޓަމް ާާ-7.2އެޖެންޑ  ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާދ ތިމަރަފުށީ ާމުސްތަފ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި އިރ ގެ

މުގެާބިުލެގާވަނަާިއޞްލ ޙުާގެނައު..ާއަށ1981ާާްމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާޤ ނޫނ81/6ާާުޤ ނޫނުާނަންބަރުާ

ާސުރު ާބިލުގެ ާއެ ާޮގތުން ާއިއްވުމުގެ ާކިޔުން ާފުރަތަމަ ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާއިއްވުން. ާމަޖިލީހަށް ާމޯލްިޑްވސ81/6ާާްޚީ

ާވަނަާއިޞްލ ޙުާގެނައުުމގެާބިލު...ާއަށ1981ާާްމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެާޤ ނޫނުާ

ާ

ާއިޞްލ ޙުކުރުން.ާކުށެއްާބިލެއްގެާާފްކުރެވިފައިވ ާތަޢ ރުާާ.ާކުރިނ8ާް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ްސާވެާްއވިްއޔ ާމިއަދުާކުރިންާތަޢ ރަފުކުރެވިފަިއވ ާބިލެްއގެާކުށެއްާިއޞްލ ޙުކުރުން.ާއިރ ަދކުރެާ.8އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާއެފަދަާކަމެއްާނެތް.

ާ

ާ.ާއިބްތިދ ޢީާބަހުސް.9

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުސް.ާމިާއައިޓަމުގެާދަށުންާމިއަދަކުާމަސައްކަެތއްާނެތް.ާބައިބްތިދ ޢީާާ-9އެޖެންޑ ާއައިޓަމްާާ-9.1

ާ

ާހުރިާމަސައްކަތް.ާ.ާނުނިމ10ާި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާސައްކަތް.ާމިާއައިޓަުމެގާދަށުންާވެސްާމިއަދަކުާމަަސއްކަތެއްާނެތް.ާމަނުނިމިހުރިާާ-10އެޖެންޑ ާައއިޓަމްާ

ާ

ކަންކަން..11ާ ާކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅާ 

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.11ައއިޓަމްާާ.ާއެޖެންޑ ކޮމިޓީތަކުންާހުށަހަޅ ާކަންކަން
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ާދިރ ސ ކުރ2011ާެާ-11.1ާ-11.1 ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ާތައްޔ ރުކުރަްއވަިއާވަަނ ާޮކމިޓީން އްވި

ާާފޮނުއްވ ފައިާ 2011ާާވ  ާއަހަރަށް ާހުށަހެޅުއްވަަނ ާމަޖިލީހަށް ާރިޕޯުޓ ާބަޖެޓުގެ ާަދއުލަތުެގ ާރިޯޕޓުާލަފ ކުރ  ާމި ާވުން.

ާ ާމުަޤއްިރރު. ާކޮމިޓީގެ ާހޮއްެވވި ާދިރ ސ ކުރެްއވުަމށް ާބަޖެޓު ާެދްއވ ނީ ާހުށަހަޅުއްވައި ާދ މ މަޖިލީހަށް އިރ ގެާމިނގިލީ

ާމެންބަރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑު ާއިބްރ ޙީމް. ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާއަރުވަންށްޢިއްޒަތްތެރި ްށާާޕޯޑިއަމަާފުރުޞަތު

ާވަަޑއިގެންާރިޕޯޓުާހުށަހަޅުްއަވއިާދެްއވުމަށް.ާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާމ މިނގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޤ ސިމްާއިބްރ ޙީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާޢިއްޒަތް `ާ ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓު ާރަީއސް. ާބަޖެޓ2011ާާުތެރި ާދައުލަތުގެ ާއަަހރަށް ވަނަ

ާދަންނަވަމުްނާ ާެދއްީވތީާޝުކުރު ާފުރުޞަތު ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް ާހުށަހެޅުމަށް ާގޮުތެގާރިޕޯޓު ދިރ ސ ކުރަްއވ ާނިމުނު

ާ ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓު ާއ ދެ، ާފަށަިއގަންނ ނަން. ާބަޖެޓ2011ާާުއަޅުގަނޑު ާދައުލަތުގެ ާައހަރަށް ވަނަ

.ާތަޢ ރަފު.ާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުރ ާކޮމީޓީާއަކީާދައުލަތުގެާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުރަްއވ ާނިންމެވިާގޮތުގެާރިޕޯޓުާމިދަންނަވ ލަނީ

ާގަ ާމަޖިލީހުގެ ާރަްއޔިތުންގެ ާދިރ ސ ކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ ާ)ރ(179ާވ އިދުެގ ާމ އްދ ގެ ާމަތިްނާާގައިވަނަ ާގޮުތގެ ވ 

ާކޮިމޓީ ާއެކުަލވ ލެވިަފއިވ  ާުގޅިގެން ާކޮމިޓީން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއ އި ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާއެއްާމަޖިލީހުގެ ވަނ2011ާާަ.

ާ ާވަނީ ާެއކުލަވ ެލވިފަިއ ާކޮމިޓީ ާމި ާދިރ ސ ކުރެއްވުމަށްަޓަކއި ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ޑިސެމްބަުރ15ާާއަހަރަށް

2010ާ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއޮތް 3ާާަގއި ާދައުރުގެ ާކޮމިޓީގަިއ24ާާވަނަ ާމި ާޖަލްސ ގަިއ. ވަނަ

ާޖަދުވަލުހިމެނިވަޑަިއގަންނަ ާލިސްޓު ާމެންބަރުންގެ ާސަލ މަތްކުރުމުެގ1ާާވ  ާވަގުތު ާއަުޅގަނޑު ާއ ދެ، ާއެވަނީ. ގަިއ

ާއެބޭފުޅު ާކޮންމެހެން ާއަުޅގަނޑު ާޢިއްޒަތްގޮތުން ާނަންފުޅުތަކަކަށް ާނުދ ނަން.ާންގެ ާއެީކގައި ާިއޒުަނއ އި ާރައީްސގެ ތެރި

ޕޯޓަކީާރައްޔިތުންެގާއ ދެ،ާެއއީާމ ލިއްޔަތުާކޮމިޓީާއ އިާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީކަންާއަޅުގަނޑަށްާދަންނަވ ލެިވއްޖެ.ާމިާރި

ާ ާގަވ އިުދގެ ާ)179ާމަޖިލީހުގެ ާމ އްދ ގެ ާރ(ވަނަ ާމަތިން ާޮގތުގެ ާދައުލަތުެގ2011ާާގަިއވ  ާލަފ ކުރ  ާައހަރަށް ވަނަ

ާމަތިންާ ާގޮތުގެ ާމ އްދ ަގއިވ  ާއެ ާނިންމަވ  ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓު ާަމސައްކަތް ާދިރ ސ ކުރެއްވުމުގެ ބަޖެޓު

ާޢަމަލު ާއަހަުރގ2011ާެކޮށް ާގަވ ިއދުގެބަޖެޓ ާވަނަ ާއެ ާމަޖިލީހުންާގޮތެއްާނިންމުމަށްޓަކައި ާމ އްދ ެގ179ާާާމެދު ވަނަ

ާގޮތް.ާ)ކ( ާދިޔަާނުދިޔަ ާކުިރއަށް ާމަަސއްކަތް ާރިޕޯޓެއް.ާކޮމިޓީގެ ާހުށަހަޅ  ާދަށުން ާލަފ ކުރ 2011ާާގެ ާއަހަރަށް ވަނަ

ާބައްދަލުވު ާފުރަތަމަ ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާބޭއްވުނީ 15ާާން ާިމ2010ާިޑސެމްބަރު ގައި.

ާލިބުނު.ާ ާތ އީދު ާހުށަހެޅި ާނަންފުޅުތައް ާހޮވުމަށް ާމުަޤއްރިރު ާނައިބު ާކޮމިީޓގެ ާމުޤައްރިރ އި ާކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމުަގއި

ާ ާަގވ އިުދގެ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާއަޢުލަބިއްަޔުތ120ާާނަމަވެސް ާކޮމިޓީގެ ާމަތިްނ ާގޮތުގެ ާމ އްދ ގަިއވ  ވަނަ
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ާކޮމިޓީެގާނިސްބަތްވެަވޑަ ާނުލިބުމުން ާނަންފުޅުތަކަށް ާތައީދުލިބުނު ާހުށަހެޅި ާއަޣުލަބިްއޔަތު ާމެްނބަރުންގެ ިއގަންނަވ 

ާއިތުރު ާމުޤައްރިުރާޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ާނައިބު ާާމުޤައްރިރ އި ާބޭްއވުނު.ާމ2010ާިޑިސެމްބަރ19ާާބައްދަލުވުން ަގއި

މް،ާމ މިނގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއެާގަނޑުާޤ ސިމްާއިބްރ ހީބައްދަލުވުމުަގއިާމިާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރަކަށްާއ ދެ،ާއަޅުާ

ާއެންމެހައިާއަށްާކޮމިޓީ ާެއކަމަށްޓަަކއިާާހ ޒިރުވެަވޑަިއެގންނެވި ާހޮއްވެވި. ާއިއްތިފ ޤުން ާމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްެތރި

ރުާދަންނަވ ލަން.ާއަިދާމަޖިލީހުގެާއެންމެހ ާޢިއްޒަތްެތރިާމިާދެާކޮމިޓީަގއިާހިމެނިަވޑަިއގަންނަވ ާމެންބަރުންނަށްާޝުކު

ހ ޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވިާމެންބަރުންގެާިއއްތިފ ޤުންާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމިާކޮމިޓީގެާނައިބުާމުޤައްރިަރކަށްާކޮމިޓީަގއިާ

ނިޔ ާދަންނަވަން.ާމަނިކުފ ަނށްާތަހުާވ ތީާއެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާހޮވިވަަޑއިގެންފައި

ާއެ ާކޮމިޓީެގާއަދި ާމި ާއެއަށްފަހު ާދަންނަވ ލަން. ާޝުކުރު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާވެސް ކަމަށްޓަަކއި

މެދުާމަޝްވަރ ކުރެވުނު.ާއެގޮތުންާކޮމިޓީާއިންާބަޖެުޓގެާމަސަްއކަތްާނިންމ ެނާާމަސައްކަތްާކުިރއަށްާގެންދ ނެާގޮތަކ 

ާއަކީ ާސުންގަޑި ާމަޝްވަރ އ  ާޕ ީޓތަކުގެ ާތ ވަުލގައިެއކުާާިސޔ ސީ ާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ  ާރައީސް ާމަޖިލީހުގެ ާވާ ާގައި

ާ 23ާާގޮތަށް ާއިނ2010ާްޑިސެމްބަރު ާކޮމިޓީ ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަްށ ާމަސައްކަތް ާމި ާއަިދ ާނިމުނު. ާކަމަށް ަގއި

ާ ާއަދަދަކީ، ާޤ ނޫނީ ާހިްނގ 8ާާކަނޑައަޅ ަފިއވ  ާކޮމިޓީގެ ާއިތުރުން ާމީގެ ާނިންމެވުނު. ާވެސް މެންބަރުންކަމުގަިއ

ގަވ އިދަކީާރަްއޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާއިޤުތިޞ ދީާކޮމިޓީގެާހިންގ ާގަވ އިދުކަުމގައިާހަމަޖައްަސއި،ާބަޖެޓުާކޮމިޓީއ ާގުޅޭާ

ާ ާނިންމުނު. ާލުމަށް ާތެރެިއން ާަގވ އިުދގެ ާހިންގުމުގެ ާކޮމިީޓެގ ާއިޤުތިޞ ދީ ާލަފ ކުރ 2011ާާބައިތައް ާއަހަރަށް ވަނަ

ަގއި.2010ާޑިސެމްބަރ19ާާުމަަސއްކަތްާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުރ ާކޮމިޓީންާފެއްެޓވީާދައުލަތުގެާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުެރްއވުމުގެާ

ާ ާޖުމްލަ ާކޮމިޓީން ާގެންދިއުމަށް ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާކޮމިީޓގެ ާބަްއދަލުވުމުގައި ާތިންވަނަ ާކޮމިޓީގެ 21ާއެ

ާ ާޖުމްލަ ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީެގ ާމަސައްކަތުގައި ާމި ާއަިދ ާބޭްއވުނު. ާަގޑިއިރާ 25ާބައްދަލުވުމެއް މިނެޓުއިުރ27ާާއި

ާ ާނިންމ ލެއްވުމަްށޓަކައި ާއެއްކޮށް ާމަސަްއކަތް 23ާާހޭދަކުރެއްވި.ާކޮމިީޓގެ ާހެނދުނ2010ާާުޑިސެމްބަރު ާދުވަހުގެ ވަނަ

10:05ާާ ާފެށިގެން 23ާާއިން 2010ާާިޑސެމްބަރު ާހަވީރު ާުދވަހުގެ ާމަަސއްަކްތ17:00ާާވަނަ ާކޮމިޓީގެ ާހަަމއަށް އ އި

ާބަ ާކޮމިޓީގެ ާމި ާގެންެދވި. ާކޮމިީޓާކުރިއަށް ާއަންގައިދޭ ާިނސްބަތް ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި ާމެންބަުރން އްދަލުވުންތަކަށް

ާޖަދުވަލުާ ވަނަާއަހަރަށްާަލފ ކުރ ާދައުލަތުގެާބަޖެުޓެގ2011ާާަގއިާެއކުލެވިަފއިވ ނެ.2ާރިޕޯޓެއް،ާމިާހ ޒިރީާރިޕޯޓެއް

ާ ާމަޖިލީހުގެ 19ާާބަހުސް ާގެްނގޮސ2010ާްޑިެސމްބަރު ާކުރިއަށް ާފެށިގެން ާމަޖިލީހުގެާއިން ާގުޭޅގޮތުން ާބަެޖޓ  ަފއިވޭ.

ާގަވ ިއުދެގާ ާމަޖިލީހުގެ ާނިމުމުން ާބަހުސްކޮށް ާމަޖިލީހުގައި ާބަޖެޓ މެދު ާބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު ާޖަލްސ އެއްަގއި ތިން

ާ)ޅ(ަގއ170ާި ާމ އްދ ގެ ާގޮުތގެާވަނަ ާގުޅޭާވ  ާބަޖެޓ  ާފ ޅުކުރެްއިވާާމަތިން ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގައި ގޮތުން

ާއިްނާޚިޔ ލުފުޅު ާކޮމިޓީ ާމަސައްކަތް ާދިރ ސ ކުރެއްވުމުގެ ާބަޖެޓު ާފޮނުވުނު. ާއަށް ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓު ތައް

ާއިްނާ ާކޮމިޓީ ާޚިޔ ލުތަކަށް ާފ ުޅކުރެްއވި ާތަޅުމުގައި ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާގެންދެވުމުަގއި ކުރިއަށް

ާގެންދިއުމުގެ ާކުރިއަށް ާމަސައްކަތް ާޮކމިޓީގެ ާމި ާފިނޭންސްާރިޢ ޔަތްކުރަްއވ ފަިއވޭ. ާއޮފް ާިމނިސްޓްރީ ާމަރުޙަލ ގައި
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ާކޮމިީޓެގާ ާސ ފުކޮްށދެއްވުމަށްޓަަކއި ާމަޢުލޫމ ތުތައް ާބޭނުންުފޅުވި ާސ ފުކުރަން ާއިން ާކޮމިޓީ ާއިން ާޓްރެޜަީރ އެންޑް

ާ ާތެރެއިން ާއަށ10ާާްބައްދަލުވުންތަުކގެ ާކޮމިޓީ ާަމޢުލޫމ ތުތައް ާމި ާއަދި ާަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި. ާބައްދަުލވުމެްއގައި

ާވަރަށް ާއިން ާކޮމިޓީ ާލިބުނުކަން ާއަށް ާކޮމިޓީ ާެއއްބ ރުލެއްވުމެއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާމިިނސްޓްރީގެ ާއެ ާފޯރުކޮށްދެއްވުުމގައި

ާ ާޝުކުުރވެރިކަމ  ާބޭނުންފުޅުވ ާއުފަލ އިެއކު، ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމި ާގުޅޭގޮތުން ާބަޖެޓ  ާިއތުރުން ާމީގެ ާފ ހަގަކުރަން. އެކު

ށްޓަަކއިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއޮފީހުންާވެސްާއެާކޮމިޓީގެާބައްދަލުވުމެްއަގިއާބައެއްާމަޢުލޫމ ތުތައްާސ ފުކޮށްދެއްވުމަ

ާއެހީތެރިކަމ ިއާ ާފޯރުކޮށްދެއްވި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާވެސް ާފަރ ތްޕުޅުން ާމިބޭފުޅުންގެ ާއަިދ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި.

ާމަޢުލޫމ ތުތަކު ާދިރ ސ ކުރެވުނު ާކޮމިޓީން ާދަންނަވ ލަން. ާޝުކުރު ާއޮްފާއެއްބ ރުލުމަށް ާމިނިސްޓްރީ ާއަްސލަކީ ގެ

ާ ާހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ާމަޖިލީހަށް ާއިން ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާެއ2011ާާފިނޭންސް ާބަޖެޓ އި ާދައުލަތުގެ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާ ާމަރުޙަލ ަގއި ާެއ2011ާާކޮމިޓީގެ ާބޭނުންވެގެން ާއަށް ާކޮިމޓީ ާއެ ާތަފްސީލު ާއިތުރު ާބަެޖޓު ާަދއުލަތުގެ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާހޯދަ ާއިން ާމިނިސްޓްރީ ާމުައއްސަސ ަތކ ިއ2011ާާއިދެްއިވ ާއެިކއެކި ާަދއުލަތުގެ ާބަޖެޓު، ާަދއުލަތުގެ ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާތަޅުމުގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާތަފްީސލު ާބަޖެޓުގެ ާގުޭޅގޮތުްނ2011ާާއޮފީސްތަުކގެ ާބަޖެޓ  ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާފި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާޚިޔ ުލ ާފ ޅުކުރެއްިވ ާޓްރެޜަރީމެންބަރުން ާނޭންްސާއެންްޑ ާކަމ  ާއަްށާެގ ާކޮމިޓީ ާބޭފުޅުން ެބހޭ

ާުގޅިގެްނާ ާބަޖެޓ  ާހޯއްދެވި ާއިްނ ާޓްރެޜަރީ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާމަޢުލޫމ ތު ާެދއްވި ވަަޑއިގެން

ާބައެްއާ ާމުައއްސަސ ތަކުންނ އި ާމުސްތަޤިއްލު ާއެިކއެކި ާމަޢުލޫމ ތު ާބޭނުންފުޅުވި ާސ ފުކުރައްވަން މެންބަރުން

ާއަ ާކޮމިޓީ ާއަދިާފަރ ތްތަކުން ާމަޢުލޫމ ތު ާހޯދަން،ާހޯދުނު ާއިތުރަށް ާމުއަްއސަސ ތަކުން ާއެ ާސިޓީަތއް ާފޮނުއްވ ަފއިވ  ށް

ާބައްދަލުކުެރއްިވާ ާއިން ާކޮމިޓީ ާމަޢުލޫމ ތު. ާދެްއވި ާވަަޑިއގެން ާބޭފުޅުން ާކަމ އިބެހޭ ާއޮފީުހން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ

ާއިތު ާއިްނ ާކޮމިޓީ ާތެޭރގަިއ ާމަސަްއކަތުގެ ާކޮމިޓީެގ ާމަޢުލޫމ ތުާފަރ ތްތައް. ާބޭނުންފުޅުވި ާސ ފުކުަރއްވަްނ ރަށް

ާއޮްފާ ާމިނިސްޓްރީ ާއ ދެ، ާސ ފުކުރެވުނު. ާމަޢުލޫމ ތު ާަބއްދަލުޮކށް ާފަރ ތްތަކ އި ާމިވ  ާތިީރގަިއ ާގޮތުން ސ ފުކުރުމުގެ

ާއިލެކްޝަންާ ާއިދ ރ ، ާމަޖިީލހުގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއޮފީސް، ާޖެނެރަލް ާޕްރޮސިކިުއޓަރ ާޓްރެޜަީރ، ާއެންޑް ފިނޭންސް

ާޖުޑީޝަލްާކޮމި ާމޯލްޑިވްސް، ާަދ ާއޮފް ާކޮމިޝަން ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާކޮމިޝަން. ާސަރިވސް ާސިވިލް ޝަން،

ާއެންޓި ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ާޖުޑީޝަލް ާއޮފް ާޑިޕ ޓްމަންޓް ާކޮމިޝަން، ާކޮމިޝަން،ާ-ސަރވިސް ކޮރަޕްޝަން

ާއިންލެން ާމޯލްޑިވްސް ާކޮމިޝަން، ާއިންޓަރގްރިޓީ ާޕޮލިސް ާއޮފީސް، ާޖެނެރަލްގެ ާއޮތޯރިީޓ،ާއޮޑިޓަރ ާރެވެނިއު ޑް

ާމީިޑޔ ާ ާމޯލްޑިވްސް ާޓްރައިިބުއނަލް، ާބެހޭ ާަވޒީފ އ  ާއޮީފސް، ާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާއެންްޑ ާޕެންޝަން މޯލްޑިވްސް

ާކޮމިޓީެގާ ާފަރ ތްތައް. ާފޮނުވި ާސިޓީ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާކޯޕަރޭޝަން. ާްބރޯޑްކ ސްޓިްނގ ާމޯލްިޑވްސް ކައުންސިލް،

ާމުސްތަ ާބަެއއް ާތެރޭގައި ާއަމިއްަލާމަސައްކަުތގެ ާބައެއް ާއަދި ާމިނިސްޓްރީތަުކން ާބައެއް ާމުއައްސަސ ތަުކންނ އި ޤިއްލު

ާއަޅުގަނުޑާ ާެވސް ާަނންތައް ާއެފަރ ތްތަުކގެ ާއ ދެ، ާފޮނުވ ަފއިވޭ. ާިސޓީ ާއަށް ާކޮމިީޓ ާވެސް ފަރ ތްތަކުން

ާއޮފީ ާޓްަރިއބިއުނަލް ާޓެކްސް ާޓްރެޜަރީ، ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއ ދެ، ާިސވިްލާދަންނަވ ލ ނަން. ސް،
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ާޖެނެރަްލާ ާޕްރޮސިކިއުޓަރ ާއޮތޯރިީޓ، ާމަނިޓަރީ ާމޯްލޑިވްްސ ާއޮފީްސ، ާޖެނެރަލްގެ ާއޮޑިަޓރ ާކޮމިޝަން، ސަރވިސް

ާރަްއޔިތުްނެގާ ާމޯލްޑިވްްސ، ާދަ ާއޮފް ާކޮމިޝަން ާރަިއޓްސް ާހިއުމަން ާކޮމިޝަން، ާއިންޓަރގްިރޓީ ާޕޮލިސް އޮފީސް،

އުާއޮތޯރިީޓ،ާމޯލްޑިވްސްާމީޑިޔ ާަކއުންސިލް،ާސައިރިކްސްާކޮލެްޖާމަޖިލީހުގެާއިދ ރ ،ާމޯލްޑިވްްސާއިންލެންޑްާރެވެނި

ާޮކމިޝަން.ާއަދިާމީގެާއިތުރުންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާދުވ ަފރުާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާ އަދިާޖުޑީޝަލްާސަރވިސް

ާސި ާފޮނުއްވ ަފއިވ  ާޒުބައިރު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު ާއ ދެ، ާޒުބައިރު. ާުގޅިެގްނާމެންބަރު ީޓއ 

ާސ ފުކުރެވުނު.ާިމގޮތުްނާ ާމަޢުލޫމ ތު ާކިބައިން ާަފރ ތްތަކުގެ ާކަމ ބެހޭ ާޓްރެޜަީރގެ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ

ާ ާިވދ ޅުވެފަިއވަނީާރ.ުދވ ފަރުަގއި ާއެފަރ ތުން ާއިން ާކޮމިޓީ ާއަހަރުެގާބަޖެޓުގަިއާހިމެނިފައިވާ 2011ާެގ45ާާމި ާވަނަ

ާ ާއެފަރ ތުން ާއަދި ާފަރ ތްތަކަށްކަމަށ އި ާހަމަވ  ާޝަރުތު ާއެކަމަށް ާާބެްއލެވީ ާކޮލެޖުގެ ާސައިރިކްސް ފަރ ތުްނާކަމަށޭ.

ކޮމިޓީާއަށްާފޮނުވިާސިޓީއ ާުގޅިގެންާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާއިއްތިފ ޤުވީާސިޓީަގއިާބަޔ ންކޮްށފައިވ ާމައްސަަލއ ާމެދުާ

ާގެންދިއު ާކުރިއަްށ ާދަންނަވަިއގެން ާފަރ ތްތަކަށް ާކަމ ބެހޭ ާިސީޓާސަރުކ ރުގެ ާކޮމިޓީން ާއ ދެ، ާދެންނެވުމަށެވެ. މަށް

ާބޭނުންފުޅުިވާ ާސ ފުކުރައްވަން ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ ާމަރުޙަލ ަގިއ ާމަސައްކަތުގެ ާކޮމިޓީެގ ާފަރ ތްތައް ފޮނުވި

ކަންތައްތައްާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓެރެޜަރީއިްނނ އިާއެހެނިހެންާފަރ ތްތަކުގެާބައެއްާއިދ ރ ތަކުންާއަިދާ

ާތިރީގަިއވ ާމު ާމިގޮތުން ާކުރެުވނު. ާިޙއްސ  ާއ އި ާކޮމިޓީ ާމައުލޫމ ތުތައް ާއެ ާހޯދ  ާމުއައްަސސ ތަުކން ސްތަޤިއްލު

ާމަނިޓަީރާ ާޓެރެޜަީރ،ާމޯލްޑިްވސް ާފިނޭންސްާއެންޑް ާޮއފް ާމައުލޫމ ތުާސ ފުުކރެވުނު.ާއ ދެ،ާމިނިސްޓްރީ ފަރ ތްތަކުން

ފްާޖުޑީޝަލްާއެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން،ާމޯލްޑިވްސްާއިންލެންްޑާއޮތޯރިޓީ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީސް،ާޑިޕ ރޓްމެންޓްާއޮ

ާޖެނެރަލްެގާ ާޕްރޮސެކިއުޓަރ ާޓްރައިބިއުނަލް، ާބެހޭ ާަވޒީފ އ  ާކައުންސިލް، ާމީޑިޔ  ާމޯލްޑިްވސް ާއޮތޯރިީޓ، ރެވެނިއު

ާއެންޓި ާކޮމިޝަން، ާސ ރިވސް ާޖުޑީޝަލް ާކޮމިޝަްނ،ާ-އޮފީސް، ާއިންޓަރގްރިޓީ ާޕޮލިސް ާކޮމިޝަން، ކޮރަްޕޝަން

ާބްޯރޑްކ ސްޓިްނގާހިއު ާކޮމިޝަން،ާޯމލްޑިވްސް ާމޯލްިޑވްސް،ާސިިވލްާސަރވިސް ާދަ ާއޮފް ާކޮމިޝަން ާރައިޓްސް މަން

ާގޮްތާ ާައމ ޒުކުރެވިަފއިވ  ާގޮެތއްަގއި ާމައިގަނޑު ާމަސައްކަްތ ާކޮމިޓީގެ ާކޮލެޖް. ާސައިރިްކސް ކޯޕަރޭޝަން،

ާ ާކުރ2011ާާެމިދަންނަވ ލަނީ. ާދިރ ސ  ާބަޖެުޓ ާދައުލަުތގެ ާއަހަރުެގ ާއަމ ުޒކޮށްފައިވަީނާވަަނ ާމަަސއްކަތް އްވުުމގެ

ާ 3ާާމައިގަނޑު ާެއއީ ާޚަރަުދ2011ާާބަަޔކަށް. ާއ އްުމދަނީ،ާދައުލަތުގެ ާދައުލަުތގެ ާކުރެވިފަިއވ  ާބަޖެޓު ާއަހަރަށް ވަނަ

ާސެކްޓަރާއިްނވެސްޓްމެންްޓާޕްރޮގްރ  ާޚަރަދ އި،ާޕަބްލިކް ާކެޕިޓަލް ާސައަދި ާސިވިލް ާމީެގާއިތުުރން ރިވްސާމް.ާއަދި

ާަމއްސަލަ.ާދައުލަުތގެާމުސްތަިޤއްާމުވައްާ ާބަހުސްޒިފުންގެާމުސ ަރއިގެ ާމެދު ކުރުމުަގިއާލުާމުއައްސަސ ަތކުެގާބަޖެޓުތަކ 

ާކައުންސިލްތަކަށ ިއާ ާރަށު ާކައުންސިލްތަކަށ ިއ ާއަތޮޅު ާވެސް ާއިތުރުން ާމިކަންކަމުގެ ާހޭދަކުރެްއިވ. ާވަގުތުަތކެއް ގިނަ

ާ ާބެހޭ ާތަފްސީލ  ާބަެޖޓު ާަކއުންސިލްތަުކގެ ާގޮުތެގާސިޓީ ާހަމަޖައްސ ފައިވ  ާޕްޮރގްރ މްތައް ާއެިކއެކި ގޮތުންނ އި

ާވަރަށްާބެހޭާތަކ ތަފްސީލު ާމެންބަރުން ާކޮމިޓީގެ ާބަހުސްގެާާގޮތުން ާކޮމިޓީ ާިއތުރުން ާމީގެ ާހޭދަކުރެއްވި. ާވަގުތު ގިނަ

ާިޚޔ ލުފުޅުތައްާސ ފުކުަރއްާ ާފ ޅުކުަރއްވ ަފއިވ  ާތަޅުމުަގއި ާމަޖިލީހުގެ ާމެންބަރުން ާއެިދވަަޑއިގެންފަިއވ ާމަރުޙަލ ގައި ވަން
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ާޓެރެަޜރީގެާ ާއެްނޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާކަްނކަން ާހޯދުން.ާދައުލަތުެގާއ ާބެހޭާކަމާ އިތުރު މުދަނީ.ާފަރ ތުން

ާމިލިއަންާރުފިޔ ާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ ކުރައްވ ފައ8761.6ާާިމުދަނީގެާގޮތުގައިާނަާއަހަރުާދައުލަުތެގާޖުމްލަާއ ވ2011ާަ

ކުރ ާއަދަދަށްާލިބޭނެާކަމަށްާލަފ މިހ ރުާވަނަާއަހަރަށ2010ާާްާ،ވަަނާއަހަރ އިާއަޅ ބަލ އިރ2010ާުދަކީާވ އިރުާމިއަދަ

ާ ާމައިގަނޑުާގ44ެ%ބަލ އިރު ާމީގެ ާކުރިއެރުެމްއ. ާއ މ2011ާުާސަބަބަީކ ާއަހަރު ާިވޔަފ ރީެގާވަނަ ާތެރޭަގއި ދަނީގެ

ާޓެކްސ ާފައިދ  ާނަގ  ާދ އިރ އިން ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ާނަގ ާއި ާދޫކޮށްފަިއވ ާާއިްނ ާފަތުރުވެރިކަމަށް ާއ އި ޖީ.އެސް.ޓީ

ވަަނ2011ާާވ ތީ.ާާރަށްތަކުގެާކުީލގެާމުއްދަތުާއިުތރުކުރުމުންާދައްކަންޖެހޭާފަިއސ ާކަމަށްާބަޖެޓުގަިއާހިމަނުއްވ ފައި

ބަޖެުޓގަިއާއްސ ކުރަނީާޓެްކސްެގާގޮުތަގއިާލިބޭާކަމަށްާހ59ާި%މުދަީނގެާދަނީގެާތަފްސީލަްށާބަލ އިރުާއ މުއަހަރުގެާއ 

ާއ ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި ާފައިދ ވ  ާވިޔަފ ރީގެ ާނުވުމ ިއ ާފެށިފައި ާނެގެން ާޓެްކސް ާޖީ.އެސް.ޓީ ާނަމަވެސް އިްނާާމުދަނީ.

ލަތުގެާއ މުަދީނާވ ާދައުާވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކޮށްފައ2011ާިޓެކްސްާނެގުމުގެާބިލުާއަދިާޤ ނޫނަކަށްާވެފައިާނުވުމަކީާ

ާ ާކަމ  ާނެލިބޭނެ ާޔަޤީންކަްނ ާކަމެއްމެދު ާެޓކްްސާާތް ާއަދި ާފ ހަގަކުެރއްވި. ާމެންބަރުން ާަބއެއް ާކޮިމޓީގެ ކަމުަގއި

ާބަދަލުވި ާޤ ނޫނަކަްށ ާބިލު ާގޮތުންާކަުމގައިާނެގުމުގެ ާިއދ ރީ ާފެށުމަށްޓަަކއި ާނަގަން ާޓެްކސް ާިގަނާާވިަޔސް ވެސް

ާ ާބަެއއް ާކަމަށް ާނުގަނެވޭނެ ާފަށައި ާނެގުމަށް ާޓެކްސް ާމެނުީވ ާެވގެން ާފ ހަގަކުރެއްިވ.ާތައްޔ ރީތަެކއް މެންބަރުން

ާފައިދ  ާައވަހަާވިޔަފ ީރގެ ާއެންމެ ާވީ ާބިލު ާޓެކްްސާނެގުމުގެ ާމުހިއްއިން ާމަޖިލީހުގެާނިންމުމުގެ ާމައްޗަށްާކަށް ާމުކަމުގެ

މިލިއަްނ612.5ާާއިންާނަގ ާޓެްކސްގެާޮގތުގައިާާވެސްާކޮމިީޓގެާބަެއއްާމެންބަރުންާފ ހަގަކުރެްއވި.ާިވޔަފ ރީގެާފައިދ 

ާލި ާރުފިޔ  ާކަމަށް ާލިބ2011ާޭބޭނެ ާއ އްމުދަނީ ާހިމަނުއްވ ފަިއވޭ. ާބަޖެުޓގަިއ ާއަހަރުގެ ާބަޖެޓުގަިއާވަނަ ާކަމަށް ނެ

ާބަޔ ންކުރަްއވ  ާބަލ އިރު ާވަސީލަތްތަކަށް ާއިތުރު 2011ާާފަިއވ  ާސިނ ޢަތު ާމަްސވެރިަކމުގެ ާއަހަުރގެ 4.6ާ%ވަނަ

ާކަ ާފ ހަގަާދަށަށްދ ނެ ާލަފ ކޮށްފައިވ ކަން ާމަސްވެިރކަމަށް ާކުރެވޭ. ާސިނ ޢަތުެގ ާދ ެނ2011ާާމުގެ ާދަށަށް ާއަހަރު ަވނަ

ާ ާސިނ ޢަތުން ާފަތުރުެވރިކަމުގެ ާވީނަމަވެސް ާކަމުގައި ާކުރެވިަފއިވީ ާއަންދ ޒ  2011ާާކަމަށް ާއަހަރުަގއި 7.8ާ%ވަނަ

މަްށާމުދަނީާލިބޭނެާކަޒަތްތެރިާރައީްސ،ާދައުލަުތގެާއ ވެސްާފ ަހގަކުެރވޭ.ާޢިއްާކުރިޔަށްދ ނެާކަމަށްާލަފ ކޮށްފައިވ ކަން

ާކޮމިޓީ ާސ ފުކޮށްދެއްވުމަށްޓަަކއި ާއިތުރަށް ާކަންކަން ާބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ާއެދިވަޑަިއގަތުމާ ބަޖެޓުގައި ާެމންބަރުން ާގެ

ާފި ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާގުިޅގެން ާކަމ  ާޓެރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާނޭންސް ާވަޑަިއގެންބެހޭ ާއަށް ާކޮމިޓީ މައުލޫމ ތުާާބޭފުޅުން

ާ ާދެއްވި. ާމިއ ދެ، ާޚަަރދު. ާމިހ ދައުލަުތގެ ާޚަރަދުތަކ ާރު ާޚުލ ޞ ާބެހޭާދަންނަވ ލަނީ ާކުރި ާއަުޅަގނޑުމެން ާގޮތުން

ާ ާޮގތް. ާހިމެނިފައިވ  ާމީގައި ާރިކަރަންޓ2011ާާްރިޕޯޓް ާބަލ އިރު ާތަފްސީލަށް ާޚަރަދުތަުކގެ ާދައުލަތުގެ ާއަހަރަށް ވަނަ

ާ ާގޮުތގައި ާޚަރަދުގެ ާތެރެިއނ9777.4ާްޖުމްލަ ާމިއަދަދުގެ ާހިމެނިފައިވޭ. ާރުފިޔ  ާބައެްއާާމިލިއަން ާބޮޑު އެންމެ

ާހި ާޚަރަދަށް. ާހިނގ  ާމުވަްއޒިފުންނަށް ާއ ދެ،ާއްސ ކުރީ ާރިކަރަންޓު ާޖުމްލަ ާއެއީ ާާއިނ49ާްޚަރަދުގެ 2010ާސައްތަ

ގެންާވަނަާއަހަރުގެާޖެނުއަރީާމަހުންާފެށ2011ާިދައްކަނީ.ާާބަލ އިރުާިމބައިާއިތުރުވެަފއިވ ާކަމަށްައޅ ވަނަާއަހަރ އިާ

ާއިޤުތ2010ާާި ާއަހަުރގެ ާސިވިލްާޞ ވަނަ ާކުރެވިަފިއވ  ާކުޑަ ާސަބަބުން ާކަމުގެ ާހީނަރު ާއަިދާާ،ރވިސްސަާދީ ސިޔ ސި
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ާުމސ  ާމުވައްޒިފުންގެ ާއިޔ ދަޔުނިފޯރމް ާވަރަްށ ާހުރި ާކުރިން ާކަނަޑއަޅ ަފއިާރަތައް ާއަދިާާކުރުމަށް ާފެނޭ. ާކަމަށް ވ ތީ

ާލ މަރު ާދ އިރ ތައް ާއިދ ރީ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއިތުރުން ާހިންގަންމީގެ ާއުސޫލުން ާކަމަްށާާާފެށުމުންަކޒީ ާއިތުރުވ ނެ ޚަރަދު

ޖުމްަލާާވ ާގޮތަށްާބަލ އިރުާވ ތީ.ާރިަކރަންޓްާޚަރަދުާބައިކުެރވިފައިާމިލިއަންާރުފިޔ ާބަޖެޓުގެާހިމަނ ފައ200ާިބަލައިާ

ާާރިކަރަންޓު ާއަށްާާިއނ18ާްޚަރަދުގެ ާސަބްސިޑީ ާއަދި ާއިޝްތިރ ކު. ާއ އި ާއެހީ ާދޭ ާސަރުކ ރުްނ ާއަކީ ސައްތަ

ާމިންވަރެއް.ާއަ ާޚިކަނޑައަޅ ަފިއވ  ާބޭނުންވ  ާހިންގުމަށް ާއޮފީސް ާދި ާޚަރަދުގެ ާހިދުމަތުގެ ާއަކީ އިންަސއްތަ.12ާާްއސ 

2011ާާ ާޚަރަދުގެ ާޖުމްލަ ާބަލ އިރު ާތަފްސީލަށް ާއިތުުރ ާޚަރަދުތަުކގެ ާދައުލަުތގެ ާއަހަރުެގ ސަްއަތާާއިނ13.7ާްވަނަ

ާކަނޑައަޅ  ާކުރުމަށް ާޚަރަދުތައް ާދައުލަުތގެ ާހުށަހެޅުއްިވާއަކީ، ާމަޖިލީހަށް ާތަފްސީލެއް ާފުރިހަމަ ާަތންތަނުގެ ފަިއވ 

ާުކރެއްވި.ާއެހެންކަމުންާކޮމިީޓގެާއެދިަވޑަިއގަތުމުގެާމަތިންާކަްނާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންާފ ހަގަާބަޖެޓުގައިާހިމެނިފައިާުނވ 

ާއެންޑު ާފިނޭންސް ާއޮފް ާާޓެރެޜަރީާމިނިސްޓްރީ ާަކމ  ާދައުއިން ާވަޑަިއގެްނ ާބޭފުޅުން ާޚަރަދުކުރަްނާބެހޭ ލަތުގެ

ާބޭނުން ާމެންބަރުްނ ާއަދި ާއެރުްއވި. ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ާަތފްސީލު ާގޮުތގެ ާމައުލޫމ ތުާފުޅުކަނޑައަުޅްއވ ފަިއވ  ވ 

ާފޮނު ާއަްށ ާކޮމިޓީ ާމިކަމަށްޓަާލިޔުމުން ާއ ދެ، ާްއަވއިދެްއވި. ާއިޚުލ ސްތެރިކަމ  ާމިނިސްކަިއ ާފިނޭންްސާއެުކ ާއޮފް ޓްރީ

ާއިޚުލ ސްތެރިވ ުލވެހަާހިންގެވުމ  ާއަށް ާރ ޒީ ާމަހްމޫދު ާއޮނަރަބަލް ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާާކަމ ާހުންނެިވ ެއކު

ވ ާާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ ތަުކެގާޚަރަދު.ާދައުލަތުގެާމިނިވަންާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ ތަކަްށާކަނޑައަުޅއްވ ަފއި

ާބަޖެޓެ ާއެކަށޭަނ ާއަދ ކުރުމަށް ާމަސްޫއލިއްޔަތު ާއެފަރ ތްތަކުގެ ާމިބަޖެޓަކީ ާބެއްލެވި. ާކޮމިޓީން ާދައުލަތުގެާާއްތޯ ގޮތުން

ާ ާމުއައްސަސ ތަުކން ާމިނިސްޓްރީނ2011ާާްމުސްތަޤިއްލު ާފިނޭންސް ާބައެްއ ާބަޖެޓުތަކުން ާހުށަހެޅުއްވި ާއަހަރަށް ވަނަ

ާދިރ ސ އުނި ާބަޖެޓް ާގުިޅގެން ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ކުރެްއވުމ  ާއެަމްއސަލަ ާުމއައްަސސ ތަކުން ާަބއެއް ާއަށް ާކޮމިޓީ ީތާކުރ 

ާކަމ  ާޓެރެޜަރީގެ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާވެރިންނ އި ާމުއައްސަސ ތަުކގެ ާބޭފުޅުންގެާބެހޭާމުސްތަޤިއްލު

ާބަޖެޓ  ާމުސްތަޤިއްލުާާހ ޒިރުގައި ާމިނިވަން ާމަޝްވަރ ކުެރވުނު ާެއގޮތުން ާމަޝްވަރ ކުރެވުނު. ާޮގތުން ބެހޭ

ާމި ާތިރީަގއި ާއިދ ރ ،ާދަންނަވ ލަނީ.ާޕްރޮސެކިއުާމުއައްސަސ ަތއް ާމަޖިލިސްގެ ާއޮފީސް،ާރަްއޔިުތންގެ ޓަރާޖެނެރަލްގެ

ާިސވިލް ާކޮމިޝަން، ާސަާއިލެކްޝަން ާއޮފް ާކޮމިޝަން ާރައިޓްސް ާހިއުމަން ާކޮމިޝަން، ާރވިސް މޯލްޑިވްްސ،ާދި

ާސަޖު ާއެޑީޝަލް ާޖުޑީޝަލް ާއޮްފ ާޑިޕ ރޓްމެންޓް ާކޮިމޝަން، ާއެންޓިރވިސް ކޮރަޕްޝަްނާ-ޑްމިނިސްޓްޭރޝަން،

ާއޮިޑޓަ ާޖެނެކޮމިޝަން، ާއިންޓަރގްރ ާޕޮލިސް ާއޮފީްސ، ާއިންލެންޑުާރިޓީރަލްގެ ާމޯލްިޑްވސް ރެވެިނުއާާކޮމިޝަން،

ާއެާއޮތޯރިޓީ،ާމޯލްިޑވްސްާ ާއޮީފސް،ާވަޒީފ އ ޕެންަޝން ާޓްަރއިބިުއނަލް،ާމޯލްޑިވްްސާމީޑިޔ ާާޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބެހޭ

ކޮިމީޓާާާމުސްތަޤިއްލުާމުއައްސަސ ަތކުންންކޯޕަރޭޝަން.ާދަުއލަތުގެާމިނިވަާސިލް،ާމޯްލޑިވްްސާބްރޯޑްކ ސްޓިންކައުން

ާމަޢު ާދެއްވި ާތިއަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާއަލީގައި ާފ ހަގަާރީގައިާލޫމ ތުގެ ާކަންތައްތައް ާމުސްތަޤިއްުލާމިވ  ުކރެވުނު.

ާޓްރެޜަރީާއިންާފޮނުއްވ ަފއިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑުާވަަނާއަހަރަށްާލަފ ކޮށ2011ާާްމުއައްސަސ ަތކުންާ

ާބަޖެޓެއް ާބަދަލުވ  ާއެންޑުާގެްނނަވ ފައިާބަެއއް ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާމަޖިލީހަށް ާަރއްޔިތުްނގެ ާޓެރެޜަރީާާވ ތީ
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ާވީނަމަވެސްާ ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާބަޖެޓް ާބަޖެަޓީކ2011ާާއިން ާަކނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާއެާމުއައްސަސ ތަކަށް ާއަަހރަށް ވަނަ

ާއ2011ާަ ާބެލެހެއްޓޭނެވަނަ ާޚަރަދުތައް ާިގަނާާހަުރގެ ާތެެރއިން ާމުއައްަސސ ތަކުގެ ާމުސްތަޤިއްލު ބަޖެޓެއްކަން

ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފއި ާ)ށ(ވ ާމުއައްސަސ ަތކުން ާބަެއއްާާ-ކަން. ާތެރެއިން ާމުއައްސަސ ަތކުގެ މުސްތަޤިއްލު

ތިވާ މުއައްސަސ ަތކުގެާބަޖެޓުންާބައެއްާއުނިކުރުުމގެާސަބަބުންާއެާމުއައްސަސ ތަުކގެާޤ ނޫނީާވ ޖިބުާއަދ ކުރުމަށްާދަ

ާ ާއިތުރުކުރުމުގެ ާޤ ބިުލކަން ާމުވަްއޒިފުންގެ ާތަމްރީނުކަމ އި ާދޭންޖެހޭ ާ)ނ(ގޮތުން ާދަތިވ ކަން. ބަެއްއާާ-ދިނުމަށް

ވަނަާއަހަރަށްާެއ2011ާާމުއައްސަސ ަތކަށްާޖ ގަ،ާަބއެްއާމުއައްސަސ ތަކަށްާޖ ގަިއގެާދަތިކަންާކުރިމަތިވެފައިާވ ތީވެާ

ާަބޖެޓުގައި ާލަފ ކުރި ާަކނޑައެޅިފައިާާމުއައްސަސ ަތކުން ާަފއިސ  ާފިނޭންްސާނަމަާވީާާއެކަމަށް ާއޮފް ާިމނިސްޓްރީ ވެސް

ާބަދަލުއެ ާބަޖެަޓށް ާޓްރެޜަރީން ާންޑް ާދަތިކަްނ ާޖ ގަިއގެ ާަސބަބުން ކަމަްށާާއްލުނުވ ނެހަގެންނެވުމުެގ

ނޭންސްާއެންްޑާފަިއވ ާބަޖެޓްާދޫކުރުމުގައިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިމުއައްަސސ ތަކަށްާދެްއވ ާ-ވޭ.ާ)ރ(ފ ހަގަކުރަްއވ ފައިާ

ާނުދ ކަން.ާ)ބ( ާޢަމަލުކުރަމުން ާގޮތެްއގައި ާއެކަށޭނަ ާއެންމެ ާކޯޕަރޭޝަްނެގާާ-ޓްރެޜަރީން ާބްރޯޑްކ ސްޓިން މޯލްޑިވްސް

ާދައު ާބަޖެޓް ާބަޖެްޓގެ ާނުވ ކަްނާފ ހަލަތުގެ ާއެފަރ ތްތަކުެގާބަޖެްޓާާ-ގަކުރެވުނު.ާ)ޅ(ެތރޭގަިއާހިމެނިފައި އެހެންކަުމން

ާރަ ާމުއައްސަސ ތަކުްނާދިރ ސ ކުރެްއވުމުަގއި ާއެ ާއެިދ ާގެނެސްެދއްވުން ާހައްލެއް ާފަރ ތުން ާމަޖިލީހުގެ އްޔިުތންގެ

ާކަމ  ާމުއަްއސަސ ތަކުގެ ާބޭފުޅުންނ ާއެދޭކަން.ާމުސްތަޤިއްލު ާޓްރެޜަރީގެާާއިބެހޭ ާއެންޑް ާފިނޭންސް ާއޮފް މިނިސްޓްރީ

ާމުާކަމ  ާއެ ާއަލީަގއި ާމަޝްވަރ ަތކުެގ ާކުރެވުނު ާހ ޒިރުގައި ާބޭފުޅުންގެ ާތިރީަގިއވ ާބެހޭ ާބަޖެޓަށް ައއްސަސ ަތކުގެ

ާރަށްާމޯލްޑިވްސްާބްރޯްޑކ ސްިޓންާވަނަާއަހ2011ާަވަނަާއަހަރުގެ،2011ާާބަދަލުތައްާގެނައުމަށްާކޮމިޓީންާނިންމެވި.ާ

ކޮމްޓެންޖެންސީ،ާޓީން،ާމިލިއަންާރުފިޔ ގެާބަޖެޓްާކޮމ130.85ާިވ ާާކޯޕަރޭޝަންާއެމް.ބީ.ސީާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްވ ފައި

ާާބަޖެޓަށް ާދޫކުރުމަްށ95ާާކޮންޓިންޖެންސީން ާގޮުތގައި ާބަޖެޓްގެ ާމުއައްސަސ ގެ ާއެ ާއުނިކުރުމަށްފަހު ާރުފިޔ  މިލިއަން

އޮޑިޓަރާެޖނެރަލްގެާއޮފީހުގެާބަޖެްޓ2ާާއަދިާބަޖެޓްާމަދުވ ާބައިާއެާުކންފުންޏަށްާލިބޭާއ މްދަނީންާހަމަޖެއްސުމަށް.ާ

2011ާވިާާއޮފްާފިނޭންސްާއެންޑްާޓްރެޜަރީންާމަޖިލީހަށްާފޮނުއްމަޖިލީހުންާފ ސްކުރައްވ ފައިވ ާއަދަދަކީާމިނިސްޓްރީ

ާއަދަދަކަށް ާކުޑަ ާވަނަާއަހަުރގެާބަޖެޓަށްވުރެން 2011ާވ ީތާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފޮނޭންސްާއެްނޑްާޓްެރޜަރީންާފޮނުއްވި

ާބަޖެޓ  ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް ާޮއޑިޓަރ ާއަހަރުެގ ާޖެނެާއިވަނަ ާއޮިޑޓަރ ާފ ސްކުރައްވ ަފއިވ  ާއޮފީުހެގާމަޖިލީހުން ރަލްގެ

ާފަރަގުކަމުަގއި ާާބަޖެޓްގެ ާއަށް ާމިލިއަން ާފަސް ާދިހަވ  ާާސަތޭކަ ާފަސް ާޕޮލިސްާސަހ ސް ާރުފިޔ  ާބ ރަ ތޭކަ

ާއިންޓެ ާނިންމުނު. ާއިތުރުކުރުމަށް ާަބޖެޓަށް ާކޮމިޝަނުގެ ާބަޖެޓުްނ3ާާގްރިޓީ ާއޮފީހުގެ ާޖެެނރަލްގެ ޕްރޮސެިކއުޓަރ

ާހަ ާތިންާއުނިކޮށްފަިއވ  ާފަސްދޮޅަާލައްަކ ާބަޖެަޓްށާހ ސް ާއޮފީހުގެ ާއެ ާބަޖެޓުން ާކޮންޓިންޖެންސީން ާރުފިޔ  ާނުވަ ށް

ާސިވިލް ާނިންމުނު. ާސިވިލްާއިތުރުކުރުމަށް ާއުނިކުރުމުަގއި ާފައިސ  ާބަޖެޓުން ާކޮމިޝަނުގެ ސަރވިްސގެާާސަރވިސް

ާއުިނކުރަްއވ ަފއި ާފައިސ  ާސަރވ އެްއގެ ާބޭނުންވ  ާބެލެހެއްޓުމަށް ާރަޖިސްޓްރީ ާސ ވަރާމުވަްއޒަފުންގެ އެްއާާވ ތީ

ާ ާބޭނުންވ  3ާާގަތުމަށް ާނިންމުނު. ާިއތުކުރުމަށް ާބަޖެޓަށް ާކޮމިޝަނުެގ ާއެ ާކޮންޓިންޖެންސީން ާރުފިޔ  ާ-5ލައްަކ
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މިިލއަންާރުފިޔ ާއުނިކޮށްާޖުޑިަޝލްާސަރވިްސގެާބަޖެޓަްށ4ާާއިލެކްޝަންސްާކޮމިޝަނުގެާިއލެކްޝަނ ާބެހޭާބައިންާ

ާޚަރަދަށް ާކެޕިޓަްލ ާއެއީ 5ާާާއިތުރުކުެރވުނު. ާރުފިޔ . ާފައްސަތޭކަ ާހ ސް ާއަށ ރަ ާރިކަރަލައްކަ ާއަދި ާޚަރަދަށް 3ާންޓް

ާފައް ާހ ސް ާެއއް ާއައްޑިހަ ާސަތޭކަ ާހަތަރު ާވީގޮމިލިއަން ާމިކަްނ ާއ ދެ، ާރުފިޔ . ާއިލެކްޝަނ ާސަތޭކަ ތަކީ

ާ ާވ ހަަކއިަގއި ާއެބޭފުޅުންެގ ާސްމޫތުވ ހަކަދެްއކުނުއިރު ާކަންތައްަތއް ާގޮސްއިލެކްޝަންްސ ާިހނގައި ާއެާާފިކޮށް ާނަމަ

ާވިދ ޅުވެފައި ާއިތުުރވެދ ނެކަމަށް ާބައެއް ާބަެޖޓުން ާދެއްވ ފައިވ  ާއެާބޭފުޅުންނަށް ާނިންމެވީ.ާާވ ތީ ާކޮމިޓީން ޮގތަށް

ބަޖެޓަށްާބަލ އިރުާބަޖެޓުގެާާވަނަާއަހަުރގ2011ާެކެޕިޓަލްާޚަރަދ އިާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއިންެވސްޓްމަންޓްާޕްރޮގްރ މު.ާ

ާ%ޖުމް ާރިކަރަނ79ާްލަ ާ%ކުރަނީ ާއެންމެ ާޚަރަދަކީ ާކެޕިޓަލް ާކަމަށްވ އިރު ާޚަރަދު 21ާޓް ާމިއީ އަހަރަްށ2010ާާ.

ާވެސް ާބަލ އިރު ާރިކަރަބަޖެޓަށް ާއޮތްގޮތް. ާފެންނަން ާއިންތިހ ާާހަމަ ާބަލ އިރު ާޚަރަދަށް ާތަފ ތު،ާކެޕިޓަލް ާޚަރަދު ާންޓް

ާކަމ  ާމުހިއްމު ާކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ާދިއުން ާބޮޑުެވގެންދ  ާމެންއިއަށް ާބައެއް ާައިދާމެދު ާދެއްެކވި. ާވ ހަކަފުޅު ބަރުން

ާކެޕިޓަލްާއިންވެސްޓްމަންްޓާ ާއިތުރުކޮށް ާއ މްދަނީ ާޮގތެއްަގއި ާދެމެހެއްޓެނިވި ާކުަޑކޮށް ާޚަރަދުތައް ާހިންގުމުގެ ދަޢުލަތުގެ

ާއިންެވސްޓްމަންޓްާ ާެސކްޓަރ ާޕަބްލިކް ާފ ޅުކުރެއްިވ. ާމެންބަރުން ާބަެއއް ާކޮމިޓީގެ ާމުހިއްމުކަން އިތުރުކުރުމުގެ

ާޕްރޮގް ާދަށުން ާޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ާގުޭޅގޮތުނ2011ާާްރ މު ާމަޝްރޫޢުތަކ  ާެއކިެއކި ާރޭވިފަިއވ  ާިހންގުމަށް ާއަހަރު ވަނަ

ާބަޙުސްކުެރވުނު.ާޕަބްލިކް ާޕްރޮގްާކޮމިޓީގައި ާރޭވިފައިވ ާާ،ރ މުސެކްޓަރާއިންވެސްޓްަމންޓް ާހިންގުމަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ

ާގުޅޭ ާމަޢުލޫމ ތުާމަޝްރޫޢުތަކ  ާުފރިހަމަ ާފުރިހަމަގޮތުން ާއެންމެ ާބަޖެޓުގެ ާކޮމިޓީެގާާާހުށަހެޅުއްވި ާނެތްކަން އަށް

މެންބަރުންާފ ހަގަކުރެއްވި.ާއެެހންކަމުންާއެާމެންބަރުންާބޭނުންފުޅުވިާމަޢުލޫމ ތުާމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާއެންްޑާ

ާދަާ ާޕްރޮގްރ ުމގެ ާހޯއްަދވައިެދއްވި.ާޕަބްލިކްާސެްކޓަރާއިްނވެސްޓްމަންޓް ާއިން ާފަރ ތުްނާޓްރެޜަރީން ށުންާސަރުކ ރުގެ

ާޕްރޮގ2011ާް ާއެިކ ާކަނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާހިންގެުވމަށް ާއަހަރު ާވަނަ ާޖަދުވަލު ާތަފުސީލު ާހިމަނ ަފިއ3ާރ މުތަކުގެ ގައި

ާއޮޕީނިއަން ާޕްރޮފެޝަނަލް ާހޯދުނު ާބެހޭގޮތުން ާބަޖެޓ  ާދައުާ.ވ ނެ. ާުގޅޭގޮތުން ާބަޖެޓ  ާލަތުގެ 2ާމިނިވަްނ

ާމޯލްޑިާމުއައްސަސ އެްއކަމަށް ާއޮތޯރިޓީާވ  ާމަނިޓަރީ ާބަޖެޓ ާވްސް ާއޮފީހުން ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލް ާގޮްތާާއ ިއ ާދެކޭ މެދު

ާއ ދެ ާާ،ހޯދުނު. ާއެ ާކޮމިީޓެގާާމުައއްސަސާ 2ާއެކަމަށްޓަަކއި ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާބަޖެޓް ާމަޖިލީހުގެ ާަރއްޔިތުންެގ އަށް

ާ ާމޯލްޑިވްސް ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއިޚްލ ސްތެިރކަމ އެކު ާވަރަށް ާނަމުގައި ާއޮތޯރިޓީ ވަނ2011ާާަމަނިޓަރީ

ާގުޅޭ ާބަޖެޓ  ާދަޢުލަތުގެ ާއޮތޯާއަހަރަށް ާމަނިަޓރީ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮޕީނިއަނެގޮތުން ާޕްރޮފެޝަނަްލ ާލިޔުމުްނާރިޓީގެ އް

ާމެންބަރުްނާ ާކޮމިީޓގެ ާަބއްދަލުކުރަްއވ  ާބޭފުޅުންނ  ާއޮތޯރިީޓގެ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާކޮމިޓީން ާެއ ާއަދި ހޯދުނު.

ާއެ ާސ ފުކުރެްއވުމަށް ާއޮތޯރިޓީން ާސ ފުކޮްށދެއްވި.ާއެ ާކަންތައްަތއް ާއަހަރުެގާސަބަބުން،2011ާާިދވަަޑއިެގންނެވި ވަނަ

ާރ އްޖ2011ާެ ާސަބަބުން ާބަޖެުޓގެ ާއަހަރުގެ ާއެބަވޭ.ާާވަނަ ާބަޔ ންކުރަްއވ ފައި ާއިމްޕެްކޓް ާއިކޮނޮމިކް ާުކރ ނެ އަށް

ާކަންކަމުގެާތެޭރގަިއާބަޖެޓްާަދރަނި ވަނަާއަހަރަށްާވުރެްނ2010ާާވަނަާއަހަރ2011ާާުާމިގޮތުންާފ ހަގަކުަރއްވ ަފއިވ 

ާބަލ އިުރ185.21ާާ ާނިސްބަތަށް ާއުފެއްދުންތެރިަކމުގެ ާޤައުމީ ާވުމ އި ާދަށްވެފައި ާވ ކަން، ާދަށްވެފައި ާރުފިޔ  މިލިއަން
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2010ާާ ާއަހަރު 25ާާވަނަ ާއިން ާވ2011ާަިއންސައްތަ ާއަހަރު ާދަށ21ާްަނ ާއަށް ކަްނާވ ާވެފައިއިންަސއްތަ

ާމީގެފ ހަގަކުރަްއވ  ާފަިއވޭ. 2010ާާއިުތރުން ާއެއްފަދައިން ާއަހަރެޭކ ާފައިސ 2011ާާވަނަ ާވެސް ާއަހަރު ވަަނ

ާނުކުރަްއވ ޗ ޕު ާޑެފިސިްޓާފައިނޭންސް ާއެކުަލވ ލަްއވ ފައ2011ާިގޮތަްށާާކޮށްގެްނާބަޖެޓް ާބަޖެޓް ާއަހަރު ވުމަީކާާވަނަ

ާމަރުޙަބ ާއެ ާއެމް.އެާފަރ ތުން ާފ ހަގަކުަރްއވ ފައިވޭ. ާކަމެއްކަން ާޚ އްޞަގޮތެްއަގިއާކިޔ  ާެއންމެ ާއިން މް.އޭ

ާދޫދެވިަފއިާ ާިސޔ ސަތަށް ާބަެޖޓްގެ ާވަނީ ާމިހ ރަށްާފ ހަގަކުރަްއވ ފައި ާިސޔ ަސތު ާމަނިޓަރީ ާބޮޑަްށާާވ ނަމަ ވުރެ

ާއިތުރަށްާ ާދަށްކުރުމަށް ާލިުކއިޑިީޓ ާއެކްސެސް ާމެދުވެރިކޮށް ާއޮޕަރޭޝަންސް ާމ ކެޓް ާއޯޕަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ާމެދުވެރިކޮށްމަސައްކަތްކުރުމާ  ާމ ކެޓް ާއޯޕަން ާދަށްާއި ާޑިމ ންޑް ާރިޒަރވްާާވިއްޖެާނުކުރެާާޑޮމެސްޓިްކ ާމިނިމަމް ނަމަ

ާރިކު ާހުރިަވރު ާމިހ ރު ާމ ކެްޓާާއަށްާއިންަސއްތ25ާައަރމަންޓް ާބޭރުފައިސ ގެ ާނަަމވެްސ ާމަތިކޮށްގެން ވުރެ

ާނަމަވެސް، ާމަޖުބޫރުވ ނެކަމަށެވެ. ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާފަހުގެާާސްޓެބިލައިްޒކުރުމަށް ާއެންމެ ާވެގެންދ ނީ ާކުރުން މިކަން

ބިލިޔަންާރުިފޔ ެގ1.35ާާވަަނާއަހަރަށްާލަފ ކުަރއްވ ަފއިވ 2011ާާގޮުތަގއިާކަމަށްާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާާފިޔަވަެޅއްގެާ

މައްޗަށްާާމުކަމުގެންޖެންސީާޕްލޭނެއްާއޮތުމުގެާމުހިއްނަމަާޢަމަލުކުރައްވ ނެާގޮތުގެާޮކންޓިާބިލުާވިއްކަންާނުލިބިއްޖެ-ޓީ

ގޮތުންާއެާއޮތޯރިޓީއިންާއިތުރަށްާސ ފުކުރައްަވންާމެންބަރުންާބޭނުންފުޅުިވާާގުޅޭާއަލިައޅުވ ަލއްވ ަފއިޭވ.ާމިކަމ ވެސްާ

ާކަމ  ާއޮތޯރިީޓގެ ާއެ ާސ ފުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ާކޮމިޓީާމަޢުލޫމ ތު ާއ ދެ، ާބޭފުޅުން ާެއާާބެހޭ ާހ ޒިރުވެަވޑަިއގެން އަށް

ާ ާއޮޕީނިމެންބަރުންނަށް ާްޕރޮފެޝަނަލް ާދެއްވ ފައިވ  ާއިން ާއޮތޯރިޓީ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ންާއަމަޢުލޫމ ތުދެއްވި.

ާޓާ ވަނަާއަހަރުާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެާބަޖ2011ާެާ.ާއ ދެ،ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްާއޮފީސް.ވ ނެާަގއިާހިމެނިފައ4ިޖަދުވަލުާ

ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަްލާއޮާގުޅޭ ާއޮީޕނިއަނެގޮތުން ާޕްރޮފެޝަނަލް ާފޮނުއްިވާފީހުން ާއޮފީހުން ާހޯދުނު.ާޮއޑިޓަރާެޖނެރަލް އް

ާއެހީ ާޭބރުގެ ާފޫބެއްދުމަށް ާޑެފިސިޓް ާބަޖެޓް ާތެޭރގަިއ ާކަންތައްތަުކގެ ާފ ަހގަކުަރއްވ ަފއިވ  ާލޯުނެގާާރިޕޯޓްގައި އ އި

ންާފަިއސ ާގޮތުަގއިާހޯދ ާފައިސ ާއ އިާސަރުކ ރުގެާކުންފުނިތައްާޕްރައިެވޓައިްޒކޮށްގެންނ އިާޓްރެޜަރީާބިލުާވިއްަކއިގެ

ާޓީ ާއިތުރުން ާމީގެ ާހިމެނޭ. ާއިންސްޓިޓިޔުޝަންަތކުންާ-ހޯދުން ާފައިނޭންޝިއަލް ާހުރި ާރ އްޖޭގައި ާވ ނީ ާނަގަން ާބިލު

ާނޭެދޭވާ ާއެކަމުގެ ާއިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ާއިންެވސްޓްކުރަްނޖެހޭ ާސެކްޓަރުަގއި ާޕްރައިެވޓް ކަމަށްވ ތީ

ާއަ ާހޭދަ ާކުރ  ާހިންގުމަށް ާއިދ ރީ ާއެހެނިހެންާއަސަރުކުރ ނެކަމަށް ާވެސް ާމިނޫން ާދިއުމަކީ ާމަތިވަމުން ާއަހަރަށް ހަރުން

ާމަތިވަމުން ާއަހަރަށް ާއަހަރުން ާޚަރަދުތައް ާލިބޭނެާރިކަރަންޓް ާދައުލަތަށް ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ. ކަމަށްާާދ ކަން

ާފައިދ  ާވިޔަފ ރީެގ ާތެރޭަގއި ާއ މްދަނީެގ ާވީާލަފ ކުރައްވ  ާހިެމނިފައި ާެޓކްސް ާނަގ  ާދައުލަތަށް ާއެފަަދާއިން ހިނދު

ާލިބޭނެ ާޮގތުގައި ާއ މްދަނީގެ ާމިނޫންވެސް ާއަދި ާއ އި ާނުލިބޭނެތީ ާފައިސ  ާއެ ާނެތި ކަމަްށާާޤ ނޫނެއް

ާނުލިބިދ ނެ ާފައިސ  ާއަދަދަށް ާމީގެާާއަންދ ޒ ކުަރއްވ ަފއިވ  ާހ މަކުރައްވ ަފއިވޭ. ާކަންބޮޑުވ ކަން އިތުުރްނާކަމަށް

ާރަށްތައް ާރ އްޖޭގެ ާގޮުތަގއި ާބޭނުންވ ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ  ާކުރ ާތަަރއްޤީކުަރން ާއެކަން ާޤ ނޫެންއާނެތި ނަމަާާގޮތުގެ

ާބަޖެޓްާ ާމަޑުޖެހި ާދުވެލި ާތަރައްީޤެގ ާރ އްޖޭގެ ާސަބަބުން ާކުރުުމގެ ާކަންތައްތައް ާމިްސރ ބަށް ާއެކި ާސަރުކ ރުން އެކި
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ާ ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވޭ. ާހިނގަިއދ ނެކަން ާބޮުޑވެގެން 2011ާާޑެފިސިޓް ާއަހަުރގެ ާޮއޑިޓަރާގުޅިާާަބޖެޓ ވަނަ ގެން

ާފޮ ާއޮފީހުން ާޖެނެރަލްގެ ާޖަދުވަލު ާރިޕޯޓް ާހިމެނިފައ5ިނުއްވ ފަިއވ  ާއިާަގއި ާކޮމިޓީ ާހުށަހަޅުއްވ ާވ ނެ. ން

ާ ާބަޖެޓ 2011ާހުށަހެޅުންތައް. ާއަހަރުގެ ާބަހުސްާގުޅޭާވަނަ ާކޮމިޓީގެ ާނިންމެީވާގޮތުން ާއިން ާކޮމިޓީ ކުެރއްވުމަށްފަުހ

ާތިރީަގއިާ ާއުނިއިތުރު ާގޮާބަޖެޓަށް ާބަޔ ންކޮށްފައިމިވ  ާގެަނއުމަށ އި ާބަޖެޓުާތަށް ާކަންކަން ާގޮތުަގއިާވ  ާބައެްއގެ ގެ

ާގެނައުމުަގއި ާއުނިއިތުރު ާމި ާއަދި ާއެންޑުާހިމެނުމަށް. ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމަޖިލީހަށްާާމިނިސްޓްީރ ާއިން ޓެރެޜަރީ

ާާފޮނުއްވ ފައި ާއަހަރ2011ާަވ  ާބަޖެޓުވަަނ ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ާއަދަދަށް ާޖުމްލަ ާއުނިގެ ާނުގެނެްސާށް އިތުރެއް

ާމިބަޖެޓު ާތިރީަގއި ާތެރެއިން ާައއިޓަމްތަުކގެ ާެއކި ާާވ ާގެ ާނިންމުނު. ާބަދަލުގެނައުމަށް ާއަހ2011ާަގޮތަށް ަރްށާވަނަ

ާބްރޯްޑކ ސްޓިން ާާމޯލްޑިވްސް ާފޮނުއްވ ފައިވ  ާމަޖިލީހަށް ާއަށް ާއެމް.ބީ.ސީ ާރުފިޔ ެގ138.85ާާޯކޕަރޭޝަން، މިލިޔަން

ާބަ ާކޮންޓިންޖެންސީ ާބަޖެޓަށް ާއ95ާެޖެޓުން ާބައި ާމަދުވ  ާބަޖެޓަށް ާއަދި ާޫދކުރުމަށް ާރުފިޔ  ކުންފުންޏަްށާާމިލިޔަން

ާ ާހަމަޖެއްސުމަށް. ާއިން ާއ މްދަީނ ާމަޖިލީހުންާާ-2ލިބިވަޑަިއގަންަނވ  ާބަޖެޓް ާއޮފީހުގެ ާޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ

ާިމނި ާއަދަދަކީ ާއެންޑުފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ  ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމަޖިލީހަާާސްޓްރީ ާއިން ާޓެރެޜަރީ ާފޮނުއްވި ވަަނ2011ާާށް

ާއަދަދަާ ާކުޑަ ާއެންޑުާވ ތީާށްކަބަޖެޓަށްވުރެ ާފިނޭންސް ާއޮފް ާާމިނިސްޓްރީ ާފޮނުއްވި ާއިްނ ވަަނ2011ާާޓެރެޜަރީ

ާއޮ ާބަޖެޓ އިއަހަރުގެ ާޮއފީހުގެ ާއޮޑިޓަރާެޖނެާޑިޓަރާޖެނެރަލް ާފ ސްކުރަްއވ ފަިއވ  ާބަޖެޓުެގާމަޖިލީހުން ާއޮފީހުގެ ރަލް

ާމިލި ާފަސް ާފަރަގުކަމުަގއިވ  ާފަސް ާހ ސް ާދިހަ ާސަތޭކަ ާއަށް ާއިންޓެސަަޔން ާޕޮލިސް ާރުފިޔ  ާބ ރަ ގްރިީޓާތޭކަ

ކޮމިޝަންގެާބަޖެޓަށްާއިތުުރުކރުމަށް.ާޕްރޮސެކިއުޓަރާޖެނެަރލްާއޮފީހުގެާބަޖެޓުންާއުނިކުަރއްވ ަފއިވ ާހަާަލއްކަާތިްނާ

ާ ާބަޖެޓަށް ާއޮފީހުގެ ާއެ ާއިން ާކޮންޓިންޖެންސީ ާރުފިޔ  ާނުވަ ާފަސްދޮޅަށް ާސަރިވްސާހ ސް ާސިވިލް ދޫކުރުމަށް.

ާަރޖިސްޓް ާމުވަްއޒިފުންގެ ާަސރވިްސގެ ާސިވިލް ާއުނިކުރުމުަގއި ާފައިސ  ާބަޖެޓުން ާބެލެހެއްޓުމަށްާކޮމިޝަންގެ ރީ

ލައްަކާރުފިޔ ާކޮންޓިންޖެންސ3ާާީެއއްާގަތުމަށްާބޭނުންވ ާާވަރވ ތީާސާ ާއިސ ާުއނިކުރައްވ ަފއިގެާފަބޭނުންވ ާސ ވަރ

މިިލޔަްނ4ާާބެހޭާބައިންާާލެްކޝަންާކޮމިޝަންގެާއިލެކްަޝނ ޓަށްާއިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް.ާއިއިންާއެާކޮމިޝަނުެގާބަޖެ

ާާލައްކަާއަށ ރަރުފިޔ ާއުނިކޮށްާޖުޑިޝަލްާސަރވިްސގެާބަޖެޓަށްާއިތުރުކުރުމަށް.ާއ ދެ،ާއެއީާކެޕިޓަލްާޚަރަަދށްާފަސް

ާ ާފަސް ާރުފިޔ .ހ ސް ާާސަތޭކަ ާރިކަރަންޓު ާހައަދި ާމިލިޔަން ާތިން ާފަސްާާތަރުޚަރަދަށް ާއެއްހ ސް ާއަށްޑިހަ ސަތޭކަ

ާދޫކުރ  ާމަތީން ާުއސޫލެއްގެ ާކަނޑައަޅ  ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާރުފިޔ . ާތެލުެގާާ،ގޮތަށްާސަތޭކަ މަސްވެރިންގެ

ާ ާގޮތުަގއި 100ާާސަބްސިޑީގެ ާކޯޑު ާބަޖެޓް ާރުފިޔ  ާއަގުހެޮޔކުރުމުެގ228001ާާމިލިޔަން ާޚިދުމަތުގެ ާނުވަތަ ތަކެތި

ާފައިސ  ާުއސޫލެްއގެއިާގޮތުންދޭ ާކަނޑައަޅ  ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާހަމަޖެއްސުން. ާދޫކުރ ާން ގޮތަށްާާމަތީން

ާގޮުތގަިއާ ާސަބްިސޑީގެ ާދޭ ާކޯުޑ50ާާދަނޑުވެރިންނަށް ާބަޖެޓް ާރުފިޔ  ާޚިދުމަތުެގ228001ާާމިލިޔަން ާނުވަަތ ތަކެތި

ާަފއިސ  ާދޭ ާގޮތުން ާއިާއަގުހެޮޔކުރުމުގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަމަޖެއްސުމަށް. ާއުސޫލުްނާއިން ާލ މަރުކަޒީ ާދ އިރ ަތއް ދ ރީ

މިލިޔަންާރުިފޔ 200ާާވަަނާމ އްދ ަގއިވ ާަކއުންސިލުތަކުްނާދޭާޚިދުމަތްތައްާދިނުމަށްޓަަކއ82ާާިހިންގުމުގެާޤ ނޫނުެގާ
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ާކައުންސި ާއަތޮޅު ާކައުންސިލުތަކަށ އި، ާސިޓީ ާކައުންސިލުތަކަށ ިއ، ާރަށު ާޖަދުވަލު ާބަެޖޓްގައި ަގއިވ 6ާލުަތކުގެ

ާގޮތުގެމަތީ ާމި ާއަދި ާނިންމެވި. ާހިމެނުމަށް ާޕްރޮގްރ މްތައ200ާާްން ާހިމަނ ނީ ާައއިޓަމްަގއި ާމި ާރުފިޔ  މިލިަޔން

ާނިންމުނު.ާއ ދެ،ާ ާވެސް ާކަމަށް ާއުނިކުރުމަށްފަހުގައި ާބައިން ާކުރެވިފައިވ  ާބަޖެޓް ާއަހަރުަގިއ2011ާާހިމެނުމަށް ވަނަ

މިލިޔަްނ500ާާގެާތެރެއިންާަކމަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާައއިޓަމުާާއޮފީސްތަުކގައިާހުންނަާފަންުޑގެާެއކައުންޓްަތކަށްާލިބޭނެ

ާލިބޭނެ ާވިއްަކިއެގން ާބިން ާއަީކ ާއ މްދަނީާރުފިޔ  ާބަޔ ންކޮްށފައިވ  ާމ ލިއްޔަުތެގާާެއއްާކަމަށް ާވީހިނދު ކަމަްށ

ާގޮތުގެާޤ ނޫނުގައި ާސެކްޓަާވ  ާޕަބްލިކް ާކަނޑައެޅުނު. ާހޯދުމަށް ާއ މްދަނީ ާލިޭބ ާވިއްކަިއގެން ާބިން ރާމަީތން

ާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއިންވެސްޓްމަން ާޕްރޮގްރ މް، ާޓް ާދަށުން ާކަނޑައަޅ ަފިއވ 2011ާާގެ ާހިންގުމަށް ާއަހަރަށް ވަނަ

ާޕްރޮގްރ މްތަ ާޖަދުވަލު ާހިންގުމަށްޓަަކިއ ާގޮތުގެާާގައ3ިއް ާސިވިްލާާވ  ާނިންމެވި. ާހިމެނުމަށް ާބަޖެޓުގައި މަތީން

ފުންނަްށާޒިުއނިކުރެވުނުާއަދަދުާިސވިލްާަސރވިސްާމުަވއްާވަނަާއަހަރުގ2010ާެސަރވިްސގެާމުަވއްޒިފުންގެާުމސ ރަާ

ާާދޭންޖެހޭ ާނިމިއްޖެ ާޝަރީޢަތުން ާއެހ ކަމަށް ާސަޕްލިމެންޓްރީާާލަތެއްަގއި ާދިނުމަށް ާފައިސ  ާދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް

ތަުކގެާހ ލަތުާކަމަށްާނިންމުނު.ާރަށްރަށުގައިާހެދިފައިވ ާއިންޖީނުގެާބަޖެޓެއްާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅަންޖެހޭނެ

ދ އިރ ާާާފަރ ތްތަުކގެާއެހީަގއިާކަރަންޓުރަނގަޅުރުމަށްޓަކަިއާޔުޓިލިޓީާކުންފުނިތަކަށްާއެހީވުމަށ އިާަޤއުމީާއަދިާބޭުރގެ

ާތިން ާމިލިޔަްނ ާބ ވީސް ާުކރައްވ ަފއިވ  ާބަޖެޓްގައި ާޖުމްލަ ާބ ރުއެޅުމަށް ާދެމެހެއްޓުމަށް ާސަތ ރަާކުރިއަުރވ  ާސަތޭކަ

ާހަތަރު ާއަާހ ސް ާއަށްށްސަތޭކަ ާގޮެތއްގެާިޑހަ ާނިންމަވ  ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާތެެރއިްނ މަތީންާާާރުފިޔ ގެ

ާލިބޭނެ ާވެްސ ާއިންޖީނުގެަތކަްށ ާއުފެއްދުމ ާރައްޔިތުންެގ ާއޮތީރިޓީ ާަގވަރމަންްޓ ާލޯކަްލ ާހަމަެޖއްސުން. އެކުާާގޮތަށް

ާ ާކޮންޓިންޖެންސީ ާފައިސ  ާކަނޑައެޅުމުން ާއިން ާއޮތޯރިޓީ ާއެ ާބަޖެޓް ާހަމަޖައްސ އެތަނުގެ ާކަނޑައެޅުން.ާާއިން ގޮތަށް

ާއިދ ރީާ ާކައުންސިލުތައް ާރަށު ާކައުންސިލުަތކަށ އި ާއަތޮޅުާާއަތޮޅު ާބަޖެޓް ާބޭނުންވ ނެ ާހިންގުމަށް ގޮތުން

ާއަ ާގޮތަށް ާއެނގޭނެ ާވަިކވަކިން ާކަުއންސިލުތައް ާރަށު ާކައުންސިލުތަކަށ އި ާޖަދުވަލު ާކައުްނސިލުތައް ަގިއ7ާތޮޅު

ާޖަ ާއަދި ާހިމެނިފައިވ ނެ. ާާގަިއ،8ދުވަލު ާޖަދުވަލު ާކައުންސިލުތަްއ 8ާރަށު ާއ ދެ، ާހިމެނިފައިވ ނެ. ވަަނ2010ާާގައި

ާބަޖެްޓާ ާޚަރަދުތަކަީކ ާއެ ާބަލ އިރު ާޚަރަދުތަކަށް ާބަެއއް ާކޮށްފައިވ  ާބަޖެޓުން ާކޮންޓިންޖެންސީެގ އަހަރުަގއި

ާކުރެވޭ ާހިމަނައިގެން ާގޮތަްށ ާެއނގޭނެ ާސ ުފކޮށް ާޚަރަދުތަަކކަތައްޔ ރުކުރ އިރު ާވީހިނދުނެ ާިއްނާާށް ކޮންޓިންޖެންސީ

ްއގެާބަޖެޓްާއެކުަލވ ލުމުަގިއާބަޖެޓުންާކުރެވޭނެާޚަރަދ އިާނުކުރެވޭނެާޚަރަދުާސ ފުކޮށްާެއނގޭނެާގޮތަށްާކޮންމެާއަހަރެ

ާއަުޅގަނުޑާހި ާއިތުރު ާއުނި ާއަންނަ ާބަޖެޓަށް ާސަބަބުން ާހުށަހެޅުމުގެ ާކޮމިޓީގެ ާނިންމުނު. ާއިން ާކޮމިޓީ މެނުމަށް

ާ ާކޮންމެހެން ާރިޕޯޓްގެ ާޮކމިޓީ ާމި ާދަންނަވ ެލިވއްޖެ ާވެސް ާކުީރަގއި ާނުދ ނަން. ާތެރެއަކަށް ާތަފްސީލުެގ ަވަނ31ާާއެ

ާއ ދެ،ާ ާނިންމުން. ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާދަންނަވ ލ ނީ ާައޅުަގނޑު ާއެއ އެީކަގއި ާހަމަ ާދެން ާހިމެނިފަިއވ ނެ. ޞަފްޙ ގައި

ާ ާމިއޮތީ ާދ2011ާިނިންމުމުގައި ާަބޖެޓް ާަދއުލަތުގެ ާއަހަރުގެ ާގޮަތްށާވަނަ ާލަފ ދެއްވ ފަިއވ  ާއިްނ ާކޮމިޓީ ރ ސ ކުރ 

ާއެއްެވްސ2011ާާ ާއަދަދަށް ާުޖމްލަ ާބަޖެޓުގެ ާަދއުލަތުގެ ާވިޔަސް ާގެންެނވިކަމުަގއި ާއުނިއިތުރު ާބަޖެޓަށް ާއަހަުރގެ ވަނަ
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ާގެންނެ ާއިން ާބަޖެޓުާއުނިއިތުރެްއާނ ންނ ނޭ.ާނަމަެވސް،ާކޮމިޓީ ާަބދަލުތަކުގެާސަބަބުން ާއަވި ާައއިޓމުން ާއެއް ނެްއާގެ

ާހިންގު ާދަށުން ާބަޖެްޓގެ ާމިނިސްޓްރީތަުކގެ ާއޮފީސްަތކ އި ާބަެއއް ާޕްރޮގްރ މުއައިޓަމަށ ިއ، ާކަނަޑއަޅ ފަިއވ  ަތއްާމަށް

ާކަނޑައަޅުާ ާހިންގުމަށް ާބަދަލު ާއުސޫލުތަކަށް ާރިޯޕްޓާއްވ ަފއިވ  ާއަޅުގަނޑުގެ ާވީމ ، ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ އަންނ ނެ

ާއިދ ރީ ާމަޖިލީހުގެ ާކުރިން ާއެހީތެރިކަމަށ ިއާނިންމ ލުމުގެ ާއިޚްލ ޞްތެރި ާދެއްވި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބޭފުޅުން

ާޚ އްޞަޮކްށާ ާއެހީތެރިެވދެއްވުުމގައި ާަވޑަިއގެްނާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއޮފީސްަތކުން ާސަރުކ ރުގެ ާއަދި އެއްބ ރުެލއްވުމަށް

ާއޮނަރަބަލްާމަޙްމޫދުާރ ޒީމިނިސްޓްރީާއޮފްާފިނޭންސްާހިންގެވުމ އިާހަވ ުލވެާ ާއެާމިނިސްްޓީރެގާހުންނެވި ާއަްށާއަދި

ާވެެދއްިވާ ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާވަަޑއިގެން ާިމނިސްޓަރުން ާޑެޕިޔުޓީ ާއަދި ާއަްސއަދ އި ާމިނިސްޓަރު ސްޓޭޓް

ާނަމުގައި.ާ ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓް ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ާމަޢުލޫމ ތަށް ާފޯރުކޮށްދެއްިވ އެހީތެރިކަމަށ އި

ާއަޅު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާޕ ޓީތަކެްއާއަދި ާހުރިހ  ާއެ ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިޓީަގއިާމަސަްއކަތްޮކށްދެއްވި ގަނުޑމެންގެ

ާދުވަހެއްގެ ާހަތަރު ާތިން ާއެންމެ ާކަްނތައްތައް ާދިރ ސ ކުރެްއވުމުގެ ާބަޖެޓް ާމުޅި ާތެޭރަގިއާހިމެނޭގޮތުން

ާކޮށްދެއްވ ަފއިާނިންމަވައިދެްއވ ފައި ާމަސައްކަތްތަކެްއ ާބުރަ ާަވރަށް ާއިޚްލ ޞްތެރިވ ާވ ތީ ާހުރިހ ާާކަމ ތީ އެކު

ބޭފުޅުންނަށްާޝުކުރުދަންނަވަމުން،ާއ ދެ،ާއަދިާއެންމެާފަހުވަގުތުާނިމެމުންާދިޔައިރުާޚިޔ ުލތަފ ތުވީާދެތިންާބޭފުޅަކުާ

ާމައްސަލަ ާއެީއ ާނަަމވެސް ާޚިޔ ލުތަފ ުތވުމަކީާާތިއްބެވި ާޑިމޮކްަރސީެއއްަގއި ާނުދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ާކަމަކަށް ާެއއް

ާއެހެންވީމ އޮންނަން ާކަމެއް. ާއެާއެ، ޖެހޭ ާނެތިާާގޮތުން ާމެދުކަނޑުމެއް ާޝުކުރުދަންނަވ ލަމުން ބޭުފޅުންނަށް

ާއިދ ރ  ާމަޖިލީހުގެ ާއަމީންޢ އްާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާފަރ ތްޕުޅުންާއިން ާރައީސްގެ ާޚ އްޞަޮކށް ާއަދި ާފަރ ތްޕުޅުން މުެގ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާނުހަނު ާެއއްބ ރުލެްއވުމަށް ާޝުކުާދެއްވި ާފައެުކ ާއެްނމެ ާނިންމ ލަމުންާރުދަންނަވަމުން، ހުން

ާނަ ާމަސައްކަތްޮކށްދެއަޅުގަނޑުގެ ާގޮުތަގއި ާމުޤައްިރރެއްގެ ާޞ ލިޙައިބު ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ހީމް ާނިހ ޔަތަށްާއްވި ށް

ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ،ޝުކުރުދަންނަވަމުން ާއ ދެ، ާމިާާާނިންމ ލ ނަން. ާމައްސަލަ ާމި ާއަުޅަގނޑު ާވީމ  އ ދެ،

ާފެނިވަޑައިގަންަނވ ާގޮތަކަށްާކޮމިޓީގެާފަރ ތުންާނިންމަވައިދެްއވުމަށްާދަންނަވަންާއަޅުގަނޑުގެާއެންމެާފަހުާމަޖިލީހަށް

ާމ ތް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާބަޖެޓުން ާިމ ާޤަބޫލުކުރަމުން ާކުިރއެރުްނާهللاާވ ޖިބުކަމަށް ާޤައުމަށް ާރަޙުމަތްލެއްުވމަށް ހެޮޔ

ާ ާދެއްވުމަށް ާޢިްއޒައެދި ާއަޅުގަނޑު ާފެދުޢ ކުރަމުން ާއަރިހުން ާމެންަބރުންގެ ާބަޖެޓުތްތެރި ާގޮަތކަށް ެގާިނވަޑަިއަގންނަވ 

ާ.وبركاتهާهللاާورحمتާعليكمާوسالمމައްސަލަާނިންމައިދެއްވުމަށްާުހށަހަޅަމުންާއަޅުގަނޑުާނިންމ ލ ނަން.ާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމ މި ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާނޝުކުރިއްޔ . ާކޮމިޓީގެާގިލީ ާއަދި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާަވރަށް ާއަުޅގަނޑު ާތިޔަާާމުޤައްރިރަށް ާތަފްސީލުކޮށް ާވަަރށް ާޝުކުރުދަންނަވަން ެއކު

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވިާކޮމިީޓގެާރިޕޯޓަށް.ާއަދިާހަމަާމިާފުރުޞަތުގައިާކޮމިޓީގެާމަަސއްކަްތކުރެްއވިާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެިރާ
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ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާވެސް ާވ ހަކަފުުޅަގިއާާމެންބަރުންނަށް ާުމޤައްރިރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުުކރުދަންނަވަން. ެއކު

ާގިަނާ ާވަރަށް ާތެރޭަގއި ާމުއްދަެތްއގެ ާކުރު ާވަރަށް ާވަނީ ާކުރަްއވ ފަިއ ާމަސައްކަތްތައް ާކޮމިޓީގެ ާފަދައިން އެވިދ ުޅވި

ާވަރަ ާހޭދަކުރަްއަވއިގެން ާއެކަމުަގއި ާއެހެންވީމ ވަގުތު ާބުރަކޮށް. ާއެއް، ށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާއަދިވެސް ާހުރިހ  ފަހަރު

ާމެންބަރުންނަށ އިާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރަށްާއަުޅގަނޑުާުޝކުރުދަންނަވަން.ާ

11.2-ާާ ާއައިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާިމދަނީ ާމިހ ރު ާއ2011ާަާ-11.2އަޅުގަނޑު ާބަޖެޓްާވަނަ ާދައުލަުތގެ ާލަފ ކުރ  ހަރަށް

ާކޮމިޓީ ާލިބިފައިވ ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާއަޅުގަނޑަށް ާހުށަހެޅުން. ާއިޞްލ ޙު ާރިޕޯޓަށް ާހުށަހެޅުއްވި ތައްާާއިޞްލ ޙުއިން

ާފުރުޞަތު ާހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތަޅުމަށް ާާމަޖިލީހުގެ ާގެންދ ނަން.ާމަޖިލީހުގެ ާއަޅުގަނޑު ާގަާއަުރވަމުން ވަަނ83ާާވ އިދުގެ

ާ)ހ( ާމ އްދ ގެ ާައޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާހުށަހެޅިފައިވ  ާދަށުން ާއަރުގެ ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާމިއޮތީާވައެންމެ ާން

ާދ އިރާ  ާގަމު ާނެތް. ާވަަޑއިގެން ާރަޝީދު.ާމިވަގުތު ާރިޔ ޟް ާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާޢިއްޒަވިލުފުށީ ތްެތިރާގެ

ާއަރުވ ނަން.ާމެންބަރުާޔޫސުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތު

ާ

 ާކަދެއްކެުވން:ވ ހަރުާގަމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުްފާޢަބްދުލްޣަފޫ

223012ާވަނަާއަހަރުާލަފ ކުރ ާބަޖެްޓާކޯޑުާނަންބަރ2011ާާު`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާ

ާބަ ާނަންބަރު ާޞަފްޙ  ާފޮތުގެ ާދުއ303ިޖެޓް ާހިމަނ ފައިވ  ާނަމުގައި ާމި ާޚަރަދުތަކަށް ާސަމިްޓ ާސ ކް ަސއްަތާގައި

ާ ާސ ޅީސް ާދުއިަސްއތަ ާމިލިޔަން ާއެއްތިރީސް ާއެ ާރުފިޔ  ާމިލިޔަްނ ާދުއިސައްތަ ާތެރެއިން ާރުފިޔ ގެ ިއޓަމުންާއަހ ސް

ާޚަރަދަށް ާއަންނަނިވި ާއުނިކޮށް ާބަދަލުކުރުން. ާމިާޖެޓުބަާ-1ާފައިސ  ާޕްރޮގްރ މްތައް ާތަރަްއޤީގެ ާހިމެނިފައިވ  ގައި

ާ ާހޮސްޕިޓަލްތައް ާރީޖަނަލް ާހިންގ  ާދަށުން ާފެމެލީގެ ާއެންޑް ާހެލްތު ާއޮފް ާމިނިސްޓްރީ ާއަބައިަގއި ތޮުޅާއަދި

ކުރުމަްށާވަރުާމަތިންޖަނަލްާހޮސްޕިޓަލްާފެއަތޮޅުާހިތަދޫގައިާހުރިާރީާހޮސްޕިޓަލްތައްާޤ އިމްކުރުމުގެާމަޝްރޫޢުާއައްޑު

ާސ.ހިތަ ާރަނގަޅުކުުރމަށް ާއިމ ރ ތް ާހޮސްިޕޓަލުގެ ާހޯދުމ އި ާިއކުއިޕްމަންޓް ާއ އި ާމެޝިނަރީ ާރީޖަނަލްބޭނުންވ  ާދޫ

ާރަނަގޅުކު ާފެންވަރު ާރުމަހޮސްޕިޓަލުގެ ާހިޓުބަޖެާ-2މިލިޔަން.100ާާށް ާޕްޮރގްރ މުގައި ާތަރައްޤީގެ ާިމާމެނިފައިވ  ތައް

ޖުާނިޔަރާކޮލެޖޫޔަރާއެޑިުޔކޭޝަންާބައިގެާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއެޑިުޔކޭޝަންގެާދަށުންާހިންގުމަށްާކަނޑައެޅިަފިއވ ާހަ

ާޤ އިމު ާޕްޮރގްރ މަށް ާތަޢުީލމުކުރުމުގެ ާމަތީ ާެދވޭ ާފުރުޞަތުައއްުޑއަތޮޅަށް ާއެާާގެ ާކަާާރަށ ާއިތުރުކޮށް ރިާހުއިރީަގއި

ާހޯ ާފުރުޞަތު ާިއތުރު ާދަިރވަރުންނަށް ާޤ އިމުއަތޮޅުތަކަށް ާލެޖުާކޮާލްިޑވްސްމޯވ ާާކުރެވިަފއިދައިދިނުމަށްާސ.ހިތަދޫގައި

ާއިތުރުކުުރމަށްާ ާޖ ގަ ާކެމްޕަސްގެ ާދެ ާހަޔަރާއެޑިުއކޭޝަންގެ ާރުފިޔ .50ާާއޮފް ާހިމެނިފައި.ާބަޖެޓުގ3ަމިލިއަން ވ ާއި

ާޕްރޮގްރ މުތަރަ ާއްޤީގެ ާހައުސިންގާއެްނޑުތަްއ،ާމިބައިަގއި ާއޮފް ާއެންަވޔަރަްނމަންޓުާމިނިސްޓްރީ ާސަރަގިގެ އްުދާހަރ 

ާޕްރޮގްރ މުހި ާމި ާސަރަގެމ ޔަތްކުރުމަށް ާގިރ  ާފުވައްމުލަކު ާހަާދަށުން ާއިތުރުހިއްދު ާމ ޔަތްކުރުމަށް ލިއަްނާމ50ާިކުރ 

ާރުފިޔ .ާާ
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ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޒަތްތެރިާއިރ ގެާޢިއްޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާމ ވަށުާދ 

ާޒީޒްާޖަމ ލު.ޢަމެންބަރުާޢަބްދުލް

ާ

 ޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢަޢަބްދުލްމ ވަށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ާއަރު ާފުރުޞަތު ާރަޝީދަށް ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިިލފުށީ ާއަުޅގަނޑު ވަންާޝުކުރިއްޔ .

ާހުށަހަޅުއްވަން.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމި ާއަޅުގަނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙަކީ ާބަޖެޓުގަާއަާޕްރޮވިންސްހުށަހަޅ  ާމި ާމިހ ރުާށް އި

ްނާގޮތުާއ ެދ،ާއެާާމިިލއަންާއުނިކުރުމަށްފަހުގަިއާއެާަފިއސ ާބަދަލުކުރ ނެާގޮުތގެާތަުފޞީލެއް.54ާވ ާާކަނޑައަޅ ަފއި

ައިދ1143ާާއަދިާ،1028ާއަދ159ާާިާ-12ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުގެާބަޖެުޓގަިއވ ާއައިަޓމުާކޯޑުެގ2011ާާ

ާމިލިއަން....54ާއ ދެ،ާމިާޕްޮރވިންސްތަުކގެާޖުމްލަާ، 1260، 1225، 1193ާ،1223

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާުުޔ ސްާލަބީބުލިއިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިއެއްާުހޅުމީދޫާދ ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލި

ާމަޖިލީ ާރަީއސް.ާޢ އްމުކޮށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢަމަލުކުރ ޝުކުރިއްޔ  ާއިޞްލ ޙެާހުގައި ާެއާާއްާގޮތުން ާބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވ 

ާނޫުޅއްވ  ާފްޯލގައި ާގަޑީގައި ާނުފެނޭާާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާހުށަހެޅޭތަނެއް ާދެްނ ާއިޞްލ ޙެއް ާއެ ާވަްނޏ  ކަމަށް

ާ ާކުރީގެ ާހުރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވެފައި ާއެާަކންތައްތައް ާދެން ާއަޅުގަނުޑާާގޮުތން. ާދެން ާފ ަހގަޮކށްލަން. ވ ހަކަ
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ާއެހޭނެާއިޞްލ ެޙއްާ ާވޯޓަށް ާހުށަހެޅުނުާއައްޑޫާސ ކްާސަމިޓުގެާއިޞްލ ަޙކީ ާބޭނުން،ާދެންމެ ާދަންނަވ ލަން ާއަދިވެސް

ާއަށްާއޮތްާފައިސ ...ާާއްޤީށްާއަުޅގަނަޑކަށްާނުފެނޭ.ާސަބަބަކީާއެއީާއަތޮެޅއްގެާދ އިރ ެއއްގެާތަރަާކަކަމަ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަާކުރިއަށްާެގންދެވުން(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުްނ:ާޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލި

ާވ ތީ.ާާބޭފުޅުންާހުށަހަޅުއްވ ަފއިާއުނިކޮށްލަންާއެ
ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާޢިއްޒަ ާބަހުސްކުރުމުަގއި ާއަދި ާމައްސަލަިއގައި ާމި ާިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވ . ާމެންބަރު، ތްތެިރާޢިއްޒަތްތެރި

ންބަރަުކާމެއެާގައިާމެންބަރުންނަށްާއަދިާވަގުތުާލިބިވަަޑއިގަންަނވ ނެ.ާދެންާވޯޓަށް،ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތު

ާނެތް ާަވޑަިއގެން ާއެހެންވީމ ނަމަާއެަވގުތު ާއަރުވ ފައި. ާފުރުޞަތު ާހުންނ ނެ ާވެްސ ާކުރިން ާމީގެ ާވެސް ެއީއާ،

ތެިރާރ ގެާޢިއްޒަތްުފށީާދ އިކަމަކަށް.ާއަުޅގަނޑުާވިލުާެއއްާބޮޑުާމައްސަލަާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާއެީއކީާއެހ 

ާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 ރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ގޮތަށްާާވީމަާބަެއއްފަހަރުާމިކަހަލަާމައްސަލަާނުކުންނ ނެާކަންކަމުގައި.ާެއގޮތުންާއަުޅގަނޑުާުކރިންާމިާދެންނެވިއުާއަ

ާގޮުތގ54ާަ ާސަބްސިޑީެގ ާދޭ ާމަސްވެރިންނަށް ާހުށަހަޅަނީ ާމި ާބަދަލުކުރަން ާައޅުގަނުޑ ާަފއިސ  ާއެ އ ިއ،ާާމިލިއަން،

ާ ާނަންބަރު:ާތަކެތި ާކޯޑު ާފައިސ  ާދޭ ާގޮތުން ާއަުގާހެޔޮކުރުމުގެ ާޚިދުމަތުގެ ާތެރެއަްށ228001ާނުވަތަ ާއަިއޓަމުގެ ،ާއެ

ާއިތުރުުކރ10ާު ާރުފިޔ  ާސްކޮމިލިއަން ާނަންބަރު:ާރފެލަާ،ލަރޝިޕްމަށް.ާއަދި ާޯކޑު ާފައިސ ގެ ާމީހުންގެ ާދ  ޝިޕްގައި

225001ާ ،ާ ާއައިޓަމަށް ާއިތުުރުކރުމަށ10ާްމި ާރުފިޔ  ާޓްރޭނިންގާމިލިއަން ާެއކިެއކި ާހިންގ  ާރ އްޖޭަގއި ާއަދި .

ާ ާނަންބަރު: ާކޯޑު ާަޚރަދު، ާކުރ  ާހިންގުމަށް 225004ާކޯސްތައް ާމިއަށް ާއަދ9ާާި، ާއިތުރުކުރުމަށް. ާުރފިޔ  މިލިއަން
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ާތަރައްޤީކުރުމުާ ާގ އިމުކޮށް ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާފެނ އި ާތެރެއިްނ ާޕްރޮގްރ މުތަުކގެ ާތަަރްއޤީގެ ާހިމެނިފައިވ  ެގާބަޖެޓުގައި

ާއިތުރުުކރުމަށް.ާއެހެންކަމުންާމިާހުށަހެޅުމަކީ،285ާާހ ސ377ާާްމިިލއަނ25ާާްޕްރޮގްރ މަށްާ މިާއިޞްލ ޙަީކާރުފިޔ 

ާޕްރޮވިންސް ާމިކަަމްށާމިހ ރު ާނުވ ކަމަކަްށވ ތީވެ ާފ ސްކޮށްަފއި ާބޭއްވުމަށް ާޕްރޮވިންސް ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިތުންގެ ތަކަކީ

ާ ާފައިސ ، ާމި ާބަޖެޓު ާއޮތް ާކަނޑައެޅިަފއި ާކަންތައްަތކަށްާއަުޅގަނޑު ާދެންނެވި ާިމ ާސަބަބުން ާއިޞްލ ޙުެގ ިމ

  ބަދަލުކުރަންާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެިރާރައީސް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާފަރެސްމ ތޮ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ާދ އިރ ޝުކުރިއްޔ . ގެާޑ 

ާބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބް.ޢިޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުއިފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާވިލުޝުކު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުށަހެރިއްޔ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ޅުއްިވާފުށީ

ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅގަނޑުާތ އީދުުކރަން.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞް ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފައި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާަފރެސްމ ތޮޑ  ާއޮތީ ާދެން ލ ޙެއް.ާޝުކުރިއްޔ .

ާޒަްތތެރިާމެންބަރަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.އެހެންވިމ ،ާައޅުގަނޑުާޢިއް

ާ

 ވ ހަކަދެއްެކވުން:ާބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބުއިފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާ ާިއޞްލ ޙަކީ، ާހުށަހަޅ  ާއަުޅގަނޑު ާަރީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި 2011ާާޝުކުރިއްޔ  ާލަފ ކުރ  ާއަަހރަށް ާކޯުޑާބަވަނަ ޖެޓު

ާ 422999ާާނަންބަރު: ާއެހެނިހެން ާހިމެނިފައިވ  ާއަްށ 7ާާއިންފްރ ސްޓްރަްކޗަރ ާރުފިޔ 710ާމިލިއަްނ ާެއާހ ްސ

ާމަރ މ ތުކު ާމިސްކިތްަތއް ާބަޖެޓުގައި ާއެފެއ ްޒގެ ާއިސްލ މިކް ާއޮފް ާމިނިސްްޓރީ ާއުނިކޮށް ާއައައިޓަމުން އިޓަމަްށާރުމުގެ

ާ.ާންހ ސްާރުފިޔ ާކަނޑައެޅ710ާުާމިލިއަނ7ާްއިތުރުކޮށްާއެާއައިޓަމަށްާމިާުއނިކުރެވުނުާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އި ާކުޑަހުވަޫދ ާއަރުވަން. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުަރްއވ  ާޝުކުރިއްޔ . ިރާްއޒަތްތެޢިރ ގެ

ާމަދުާއ މިރު.ާމެންބަރުާއަޙް
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ާ

 މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާލ ޙަށްާތ އީދުކުރަން.ާއ ދެ،ާދެންމެާހުށަހެޅިާއިޞް

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާގަވ އިުދގެާ ާމިދަނީ ާއަޅުގަނޑު ާވިލުވަނަާމ 83ާޝުކުރިއްޔ .ާދެން ާދަށުން ާދ އިރ ގެއްދ ގެާ)ނ(ގެ ާޢިއްޒަތްެތިރާފުށީ

ާ ާއިޞްލ ޙު ާފުރަތަަމ ާއެބައޮތް. ާިއޞްލ ޙެއް ާެދ ާއޮތް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއ ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ޅުމަްށާހުށަހެމެންބަރު

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހުށަހެޅުމަކީ ާމި ާއަޅުގަނުޑގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 26ާާާޝުކުރިއްޔ  ާކ ރ2004ާިޑިސެމްބަރު ގަިއާސ ސުނ މީ

ާހ  ާއަދި ާތ.މަޑިފުށި، ާމ.ކޮޅުފުްށޓ އި، ާޖެހިފައިވ  ާލ.ދަނތ.ދިޔަމިލުގައި ާއަދި ާތ.ބުރުނި، ާއަދި ާއަދިާގިލި، ާނބިދޫ،

ާ ާގ އިުމކުރުމަށް ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާދ.މ އެނބޫދޫގައި ާއަދި 20ާާލ.މ ބައިދޫ ާބަޖެޓަށް ާރުފިޔ  ތުރުކުރުމަށްާއިމިލިއަން

ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމެއް.

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދުާއ މިރު.މަބަރުާއަޙްރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންރިާމެންބަރަކަށް،ާުކޑަުހވަދޫާދ އިޝުކުރިއްޔ .ާތ އީދުކުަރއްވ ާިޢއްޒަތްތެ

ާ

 މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާ.ާވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ނުޑާޙަށްާއަޅުގަދެވަނަާއިޞްލ ާބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންޝުކުރިއްޔ .ާވިލު

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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2004ާބަރުާޑިސެމ26ާްާގަިއ،ސާ ހެޅުމަކީާވެްސާސުނ މީާކ ރިާހުށަޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަނުޑގެާމި

ާކ ރި ާސ ސުނ މީ ާތ.މަޑިފުށި،ހ ަގއި ާތ.ވިލިފުށި، ާމ.ކޮޅުފުށި، ާތެރެިއން ާރައްޔިތުންެގ ާޖެހުނު ާރ.ދުވ ފަުރ،ާުލގަިއ

ާ ާއެޅުމަށް ާއެއް ާިހނަވ ގެ ާރަށެއްަގއި ާކޮންމެ ާލ.މ ބައިދޫގައި ާއަދި ާބ6ާަލ.ދަނބިދޫ ާރުފިޔ  ޖެޓަށްާމިލިއަން

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ތުރުކުރުމަށްާހުށަހަޅ ާހުށަހެޅުމެއް.ާއި

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިރު.ބަންބަރުާޒުމެރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާދުވ ފަރުާދ އި

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެުވން:އިރުާއިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބަދުވ ފަރުާދ 

ާދުކުރަން.ާގަނޑުާތ އީވިލިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅު

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިދަނީ ާދެން ާައޅުގަނޑު ާރެކަމަންޑޭޝަނ2011ާްޝުކުރިއްޔ . ާބަެޖޓު ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރު ްށާތަކަާވަނަ

ާއިޞްލ ޙުތަކަށް ާދ އިާ.ހުށަހެޅިފައިވ  ާގަލޮޅު ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާމެންބައަުޅގަނޑު ާޢިއްޒަްތތެރި ާއަޙްރ ެގ ުދާމަރު

ާމަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

 މަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްގަލޮ

ްނާޭއގެާތެރެއިާއޮތީ.ާއިޞްލ ެޙއްާހުށަހަޅ ފަިއާމ5ާިޖުމްލަާާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާައޅުގަނޑުާމި

ާއިޞްލ ަޙކީ....4ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފުރަތަމަާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށްާަދންނަވަން.ާ

ާ

 މަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްގަލޮ

ާ ާޭބނުންއ ދެ، ާައޅުގަނޑު ާއިޞްލ ޙު ާދެ ާމިހ ރު ާއަމީންޢ ، މިތަނުން ާިއއްެޔަގިއ ވެްސާާމ އްއަޅުގަނޑު

ާހުށަހަޅިފަިއާ ާބަޔ ންކޮށް ާކަްނ ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާސީދ  ާއަުޅގަނޑަށް ާއެީއ ާމިކަމުަގއި. މަޝްވަރ ކޮށްލިން
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ާދެާއިޞްލ ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅޭ އަނެއްާދޭިތާާހުށަހަޅަން.ާއެހެންނޫނިއްޔ ާޙޭކަމަށްާވ ަނމަާއަޅުގަނޑުާބޭނުްނވަނީާއެ

 ހުށަހަޅަން.ާއެހެންވީމ ،ާކިހިނެއްތޯާހަމަާމިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާހުށަހަޅަންވީތޯ.ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންނަވ ނެ.ާބިވަޑަިއގަޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުވ ާިއޞްލ ޙެއްާހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުާމަޖިލީހުގެާތަޅުމުގަިއާލި

ާ

 މަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްގަލޮ

ާ ާއިޞްލ ޙަކީ، ާހުށަހަޅ  ާއަުޅގަނޑު ާޕްރޮގްރ މ2011ާްއ ދެ، ާހިންގަވ  ާއަަހރަށް ާޚުލ ތަވަނަ ޕްރޮގްރ ްމާާގައިސ ކުެގ

ާބަޔ ންކޮށްަފއ1.3ި ާިވއުގަާަގއި ާދަތުރުފަތުރުގެ ާރ އްޖޭަގއި ާަކނޑައަުޅއްވ ާވ  ާގ އިމުކުރުމަށް ާއެއް 293.9ާަފއިވ 

 މަޖެއްސުން.ހަމިލިޔަންާުރފިޔ 10ާާމ ރ ތްކުރުމަށްާއިފުރްޤ ންާމިސްކިތްާލްޔަންާރުފިޔ ގެާތެރެއިންާަމސްޖިދުމިލި

ާާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާއ މިރު.ާމަދުރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކުޑަުހވަދޫާދ އި

ާ

 މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާއ ދެ،ާދެންމެާހުށަހެޅުއްވިާިއޞްލ ޙަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުަރން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ާރިޔ ސަތުން

ރުޞަުތާފުޞްލ ޙަށްާއިމަުދާމަޚްލޫފުާހުށަހަޅުއްވ ާދެންާޮއތްާރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްޝުކުރިއްޔ .ާގަޮލޅުާދ އި

ާއަރުވަން.

ާ

 މަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްގަލޮ

ާޕްރޮގްރ މްތ2011ާާަ ާހިންަގވ  ާއަހަރަށް ާވަަނ ާކުގެ ާޕްރޮގްރ މް ާަބޔ ންކޮށްފައިވ 1.3ޚުލ ޞ ަގއި ރ އްޖޭަގިއާާގައި

ާ ާކަނަޑއަޅުްއވ ފަިއވ  ާގ އިމުކުރުމަށް ާވިުއަގއެއް ާތެރެއ293.9ާިދަތުރުފަތުރުގެ ާރުފިޔ ގެ ާމ ލޭަގިއާމިލިޔަން ން

ާއި ާބެލެހެއްޓުމަށް ާކަްނކަން ާސެކިއުރިޓީ ާމަރ މ ތުކޮށް ާހިޔ  ާމ ލެ ާއ އި ާސިނަމ ލެ ާރުފިޔާ މ5ާިމ ރ ތްކޮށްފަިއވ  ލިޔަން

 ހަމަޖެއްސުން.

ާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދު.ޔ ޟްާރަޝީރިފުށީާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެިރާބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާވިލުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެން

ާ

 ފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ާކުރަން.ާނޑުާތ އީދުގެާއެާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަުޅގަާމަދުާމަޚުލޫފުޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އި ާދެކުުނ ާއަޙްގަލޮޅު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާއިޞްލ ރ ގެ ާއޮތް ާދެން ާހުށަހަޅުއްވ  ާމަޚްލޫފު ާައޅުމަދު ގަނުޑާޙަށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

 ވ ހަކަދެއްކެވުން:ާމަދުާމަޚްލޫފުއިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްގަލޮޅުާދެކުނުާދ 

ނުމެއްާހެޅުނީމަާބޭާއ ދެ،ާދެންާއަުޅގަނޑުާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާމިއ އިާގުޅުންހުރިާދެާއިޞްލ ޙުާއަޅުގަނޑުާއެާޭދތިާހުށަ

 ވީތޯ.ާހުށަހަޅަންާވަގުތުާނޫންާހުށަހަޅ ކަށް.ާއަދިާއެބަިއންާއެކަމަކުާައޅުގަނޑުގެާއިުތރުާއިޞްލ ޙެއް.ާއޭތިާވެސްާމިާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެ ާައރުވ ނަން ާފުރުޞަތު ާއަޅުގަނޑު ާކުޑަާނޫން ާދިޔަިއމަ. ާއަހިސ ބަށް ާޢިއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ މިޙްހުވަދޫ ުރާމަދު

ާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާއަުޅަގނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:މަދުާޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާ ާޖަދުވަލު ާރިޕޯޓުގެ ާބަޖެޓު ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޕްރޮގްރ 3ޝުކުރިއްޔ  ާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ތަުކަގިއާމް.

ާބަނ ާލޭންޑުބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ާބަނދަރުގައި ާޯކޒްޭވ، ާފެސިދަރު، ާޕްރޮގްރ ޭބސް ާގ އިމުކުރުމުގެ ާތެެރއަމުލިޓީޒް ްށާގެ

ާބަނދަރެ ާއެއްވެްސާއުނިއިތުދ.މ އެނބޫދޫގައި ާބަޖެޓަށް ާމި ާއ ދެ، ާހިމެނުމަށް. ާމަޝްރޫޢު ާހެދުމުގެ ާއަންނ އް ެނާރެއް

ާއިޞްލ ޙެއްާނޫން.ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުާ ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާފަރެސްތ އީދުކުރަްއވ  ާއަުރވަން. ާފުުރޞަތު ާގަނޑު ާމ ޮތޑ  ާއްޒަތްތެރިާޢިާދ އިރ ގެ

ާ.މުއްޠަލިބުާމްހީބްރ އިމެންބަރުާ
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ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމްާމުއްޠަލިބުހީބްރ އިމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރެސްފަ

ާދ އި ާކުޑަުހވަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާއަޙްޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާރ ގެ ާށަހެޅުއްވިާހުާމިރުޢ މަދު

ާކުރަން.ާއިޞްލ ޙަށްާތ އީދު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޙްދ އިާކުޑަހުވަދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްެތރި ާއަޅުރ ގެ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ާދެން ާއ މިރު ާފުރުމަދު ޞަުތާގަނޑު

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާ ާޖަދުވަލު ާރިޕޯޓު ާޕްޮރގްރ މ3ާްބަޖެޓު ާޕީ.އައި.އެސް.ޕީ ާއުސޫލުްނާކޮންޓްެރކްްޓާފަތަކުަގިއާބަޔ ންކޮށްފަިއވ  އިނޭންސް

ާގ އިމުރަށ11ާެ ާނިޒ މު ާނަރުދަނ ގެ ާދ.ކުރުްއގައި ާތެރެއަްށ ާލިްސުޓގެ ާކުރުމަށްމުގެ ާިއތުރު ާާއަުޅގަނޑުާމ އެނބޫދޫ

 .ާމިވެސްާބަޖެޓުގެާތެރެއަށްާެއއްވެސްާއުނިާއިތުެރްއާއަންނ ނެާއިޞްލ ޙެއްާނޫން.ާހުށަހަޅަން

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއަޅުާތ  ާމެންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާފަރެސްއީދުކުރަްއވ  ާއަުރވަން. ާފުުރޞަތު ާދ އިރ ގެގަނޑު ިރާއްޒަތްތެޢިާާމ ޮތޑ 

ާ.މްާމުއްޠަލިބުހީބްރ އިމެންބަރުާ

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމްާމުއްޠަލިބުހީބްރ އިމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރެސްފަ

ާދ އި ާކުޑަުހވަދޫ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޙްޝުކުރިއްޔ  ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއ މިރުރ ގެ ާށަހެޅުމަށްާާހުމަދު

ާކުރަން.އަޅުގަނޑުާތ އީދު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާން.ާޞަތުާއަރުވަމަދުާއ މިރުާދެންާހުށަހަޅުއްވ ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުރ ގެާޢިްއޒަތްެތރިާމެންބަރުާއަޙްކުޑަހުވަދޫާދ އި

ާ

ާާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު
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ާ ާޖަދުވަލު ާރިޕޯޓު ާޕްރޮގްރ މ3ާްބަޖެޓު ާހަލ ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ ާސުނ މީަގިއ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާގެަތކ ތަުކގަިއ ިއާކުވެފައިވ 

ލުކުރުމަށްާާއަށްާބަދަވ ނީާރަްއޔިތުންާކުަޑހުވަދޫރުުމގެާޕްރޮގްރ ްމގެާެތރެއަށްާދ.އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާއަލުންާގ އިމުކު

ާ ާމ72ާިކުޑަހުވަޫދގައި ާހިމެނުމަށް. ާމަޝްރޫޢު ާއިމ ރ ތްކުރުމުގެ ާއަާގެ ާއިތުރެއް ާއުނި ާބަޖެޓަށް ންނ ނެާވެސް

ާއިޞްލ ޙެއްާނޫން.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމެންބަރަ ާިޢއްޒަތްތެރި ާފަރެސްތ އީދުކުރަްއވ  ާއަުރވަން. ާފުރުޞަތު ާދ އިރ ގެާކަށް ާމެންބަާޢިއްޒަތްތެމ ތޮޑ  ުރާރި

ާ.މްާމުއްޠަލިބުހީބްރ އި

ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާމްާމުއްޠަލިބުހީބްރ އިފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާހު ާއ މިރު ާއަޙްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާކުޑަުހވަދޫ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާށަހެޅުއްވިޝުކުރިއްޔ 

ާުކރަން.ހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުާ

ާ

ާާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާޢިްއޒަ ާދ ިއރ ގެ ާކަނޑިތީމު ާޙުސަޝުކުރިއްޔ . ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާއިޞްލ ތްތެރި ާހުށަހަޅުްއވ  ާައޅުއިން ގަނުޑާޙަށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.

ާ

ާާއިންާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސަކަނޑިތީމުާދ 

ވެސްާާޞްލ ޙުއ2ާިއިޞްލ ޙެްއާހުށަހަޅަންާއެދިފައިާއޮންނ ނީ.ާއ2ާާެޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުގަނޑުާ

ާ.ާއީހުށަހެޅުމުގެާފުރުޞަތުތޯާމި

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާތ އީދުާާފުރަތަމަ ާއެއަްށ ާއޭރުްނ ާއިޞްލ ޙު. ާއިޞްލ ޙަށް ާދެވަަނ ާބަލ ފަިއ ާހުރިތޯ ާބޭުފޅަކު ުޅގަނުޑާއަކުރަްއވ 

ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާ

ާ

ާާއިންާވ ހަކަދެްއކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސަދ ާކަނޑިތީމު
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ާބަޖެޓު ާރިޕޯޓުގައި ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓު ާބަލަނީ ާިމ ާކަމުގައި ާއިޞްލ ޙު ާފުަރތަމަ ާއަުޅގަނޑު ާާކޮމިީޓގެޝުކުރިއްޔ .

ދެންާޮއްތާާލ ޙު.ނަާނަންބަރަށްާއަުޅގަނޑުާހުށަހަޅ ާއިޞްވ10ާަގެާަދށުންާގެންނަވ ފަިއވ ާހުށަހެޅުއްވުންާމިާސުރުޚީާ

މަާލ ފައިާފުރަތަބަވަނަާނަންބަަރށްާހުށަހަޅ ާއިޞްލ ޙެއް.ާއެހެންވީމ ާއެއީާދެވަނަާއިޞްލ ުޙކަމުގައ12ާާިއިޞްލ ޙަކީާ

ާ ާކ10ާޮއިޞްލ ޙަކީ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާބަޖެޓު ާހުށަހަޅަނީ. ާމި ާކަމުގައި ާއިޞްލ ޙު ާހުށަހަޅ  މިޓީންާނަންބަރުން

ާހުށަހަޅުން ާރިޕޯޓުގެ ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާދަށުގައިވ  ާސުރުޚީގެ ާމި ާނ10ާަތައް ާތިރީގައިވަނަ ާގޮތަްށާންބަރު ވ 

ާޕީ.އަިއ.އެސް.ބަދަލު ާޕްރޮގްރ މް، ާއިންވެްސޓްމަންޓް ާޕަބްލިކް ާހުށަހަޅަނީ. ާމި ާއަޅުގަނޑު ާކުރުމަށް ާދަށުން 2011ާޕީގެ

ާހިންގުމަށް ާއަހަރަށް ާޕްރޮގްރ މުވަނަ ާޖަދުވަލުތަާާކަނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމަތީންާވ ާަގއ3ިާއް ާގޮުތގެ

ާނޫންާއެށުންނ އިާދަބަޖެޓުގައިާހިމެނުމަށް.ާއަދިާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއިންެވސްޓްމަންޓްާޕްރޮގްރ މްާޕީ.އައި.ެއސް.ޕީގެާ

ާފުންކޮށްދެއްވުމ އިާ ާފަޅު ާބަނދަރުހެދުމ އި ާެވސް ާމަރ މ ތުާ،ގޮތްގޮތުން ާއެޅުމ ފ ލަާ،ކޮށްދެއްުވމ އިބަނދަރު ާ،އިން

ާހެދުމ އިާ،ތޮށިލުމ އި ާވަބަނދަާ،ބިންހިއްކުމ އިާ،ޯކްޒވޭ ާއުަފއްދަވ ދެްއވުސީރުމަތީ ާާމާ ލަތްތަްއ ާމިނޫމި ފަަދާންވެސް

ާވަާޤީތަރައް ާމަގުފަހިކޮށްދޭ ާެއކަމަކަްށާބޭސީއަށް ާޤ އިމުކޮށްދެްއވުމުަގއި ާރަށްރަުށގައި ާޖެހިފަލަތްތައް ާހުރިހާ ނުން އިވ 

ާޖެހި ާބޭނުން ާބެއްލެުވމ އި ާމަްއޗަށް ާމީގެރަށްތަކެއްގެ ާތަރުތީބަށ އި ާބޮޑުކަމުގެ ާމިންވަރުގެ ާއެފައިވ  ާފަހަރުާއްާކުރިން

ާެއްއގޮތަކަށް ާއުސޫލަކުާވެސް ާދެްއވ  ާއިސްކަން ާރަށްރަށަށް ާނުވ  ާހޯއްދަވ ެދއްވިަފއި ާހަްއލެއް ާމަޝްރޫޢުވެސް ަތްއާން

ާޝުކުިރއްޔ .ާހިންގަވ ާރަށްރަށްާކަނަޑއެުޅްއވުން.

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާލީާސަލީމް.ޢަދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފޮނަދޫާތ އީ

ާ

ާާލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްެކވުން:ޢަފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާިޢއްޒަ ާދ އިރ ގެ ާޙުސަކަނޑިތީމު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާހުށަހެޅުއްާްތތެރި ާއެ ާއަޅުާއިން ާއިޞްލ ޙަށް ގަނުޑާވި

ާކުރަން.ާތ އީދު

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢިްއޒަ ާދ ިއރ ގެ ާކަނޑިތީމު ާޙުސަޝުކުރިއްޔ . ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާދެވަނަތްތެރި ާހުށަހަުޅއްވ  ްށާާއިޞްލ ޙައިން

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާާކަނޑިތީމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސެއިންާވ ހަކަދެްއކެވުން:
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ާޢިއް ާކުރިންޝުކުރިއްޔ  ާަރއީސް. ާދަންަނވ ލިާޒަތްތެރި ާކޮާފަދައިންާވެސް ާބަޖެޓު ާއިްޞލ ޙަކީ މިޓީންާދެވަނަ

ާ ާދަށުަގއިވ  ާސުރުޚީގެ ާމި ާހުށަހެޅުން ާޮކމިޓީގެ ާރިޕޯުޓގެ ާއ12ާަހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ާނަންބަރަށް ާހުށަހަޅ ާވަނަ ޅުގަނޑު

ާ ާރިޕޯޓުގެ ާއެ ާހުށަހަޅަނީ ާިމ ާއިޞްލ ޙު ާއެ ާނަންބަރ12ާުއިޞްލ ޙު. ާސުވަނަ ާމި ާހުށަހެޅުން ާކޮމިޓީގެ ރުޚީގެާ.

ާ ާމ12ާިދަށުގަިއވ  ާތިރީގައި ާނުކުތ  ާދަންނަވަނަ ާބަދަލު ާގޮތަށް ާއިންޖީނުގެވ  ާރަށްރަށުގެ ާޙ ލަުތާކުރުމަށް. ތަކުގެ

ާފަރ ތްަތކުގެ ާބޭުރގެ ާއަދި ާއެީހވުމަށ ިއާޤައުމީ ާކުންފުނިތަކަށް ާޔުޓިިލޓީ ާކުރުމަށްަޓކައި ާާރަނގަޅު ރަންޓުެގާކައެހީަގއި

ާޚިދު ާޖުމްލަ ާބަޖެުޓާކުރަްއވ ފަިއވަ ާއެުޅއްވުމަށް ާބ ރު ާދެމެހެއްުޓމަށް ާކުރިއަރުވ  ާިމލިއ22ާަމަތް 317ާާން 488ާހ ސް

ާރައް ާމަތީން ާގޮތެްއގެ ާނިންމަވ  ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިުތންގެ ާތެރެއިން ޔިތުންގެާރުފިޔ ގެ

ާރައްޔިތު ާނުވަތަ ާުކންފުނީގެ ާޔުޓިލިޓީ ާއިންޖީނުގެތަކަށ އި ާރަށްރަށުގަިއާއެ ާނެތް ާކަރަްނެގާއިންޖީނުގެ ރަންޓުެގާށަކަށް

ހީާލިބޭާށްާވެސްާއެއެާރަށަކަށްާކަރަންޓުގެާޚިދުމަތްާދޭާފަރ ތަކަާ،ތްތަކަށްާވެސްާއެހީާލިބޭާގޮތަށްޚިދުމަތްާދޭާފަރ 

ާގޮތަށްާހަމަޖެއްސުން.ާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

މްދޫންާޙަާާރިާމެންބަރުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާއިނގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްަޒތްތެ

ާޙަމީދު.ާهللاާޢަބްދު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާމްދޫންާޢަބްދުޙައިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާ

ާރަން.ާާތ އީދުާކުއިންާހުށަހެޅިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުަގނޑުސަތްެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުކަނޑިތީމުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަ

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ  ާހުށަހަޅުއްވ  ާމުޖްތ ޒް ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހަނިމ ދޫ ާއަޅުގަޝުކުރިއްޔ . ނުޑާޙަށް

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖްތ 

ާބޮުޑުވމުގެ ާއަގު ާތަކެތީގެ ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާމަސައްކަތްާޝުކުރިއްޔ  ާސަރުކ ރުގެ ާދިަޔާކުރަމުސަބަބުން ން

ާ ާކުންފުނިތަކަށް 2008ާާކޮންސްޓްރަކްޝަން ާވަނަ ާކުންފުާިލބިފައިއަހަރު ާެއ ާބަދަލުގަިއ ާެގއްލުމުެގ ނިތަކަްށާވ 

ުރގެާބަޖެޓުަގިއާވަނަާއަހ2011ާަމިލިއަންާރުިފޔ ާދެއްެކވުމުެގާގޮތުނ280ާާްވ ާާނިންަމވ ފައިދެއްވުމަށްާސަރުކ ރުންާ

ާތްތެރިާރައީސް.ާމިލިއަންާރުފިޔ ާމިާފަރ ތްތަކަށްާދައްކ ާގޮތަށް.ާުޝކުރިްއޔ ާޢިއްޒ20ާައެހެނިހެންާއެހީގެާބައިންާ
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ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާެމން ާިޢއްޒަތްތެރި ާޢިތ އީދުކުރަްއވ  ާދ އިރ ގެ ާއުތުރު ާފުވައްމުލަުކ ާއަުރވަްނ. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުާްއޒަތްތެރިބަރަކަށް

ާޙަސަން.ާާާމުޙައްމަދުާރަފީޤު

ާ

ާާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި

ާރަން.ާކުއީދުާހުށަހެޅުމަށްާއަުޅގަނޑުާތ ޝުކުރިއްޔ .ާދެންމެާއެާހުށަހެޅުއްވި

ާ

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދ އި ާވިލުފުށީ ާރިޔ ޝުކުރިއްޔ . ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާފުޟްރ ގެ ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހަޅުއްވ  ރުޞަތުާާރަޝީދު

ާއަރުވަން.

ާ

ާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ޟްބަރުާރިޔ ވިލުފުށީާދ އިރ ގެާމެން

ާޢިއްޒަތް ާޝުކުރިއްޔ  ާަރީއސް. 26ާާތެރި ާކ ރ2004ިޑިސެމްބަރު ާސުނ މީ ާސ ގައި ާޖެހިފަިއވ ހާ ަގއި ާާމީހުންލުގައި

އިާ.މ އެނބޫދޫގަލ.މ ބައިދޫާއަދިާދ،ާދަނބިދޫލ.މ ބައިދޫ،ާލ.ާ،ގިލި،ާތ.ބުރުނިނކޮޅުފުށި،ާތ.މަޑިފުށިާއަދިާތ.ދިޔަމި

ާ.ާމިލިޔަންާރުފިޔ ާހަމަޖައްސައިދިނުނ20ާްނަރުދަމ ާނިޒ މުާގ އިމުކުރުމަށްާކޮންޓެންޖެންސީާބަޖެޓުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއ މިރު.ާާމަދުރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާކުޑަުހވަދޫާދ އި

ާ

ާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކު

ާރަން.ާޅުއްވުމަށްާއަުޅގަނޑުާތ އީދުކުާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ގަނުޑާޙަށްާއަޅުޝުކުރިއްޔ .ާވިލުފުށިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާހުށަހަޅުއްވ ާދެވަނަާއިޞްލ 

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ
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ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި 26ާާޝުކުރިއްޔ  ާތ2004ެޑިސެމްބަރު ާރަށްތަކުގެ ާހ ލުގައިޖެހުނު ާސުނ މީަގއި ރެއިން،ާ،

ާއެޅު ާހިނަވ ގެ ާލ.މ ބައިޫދގަިއ ާއަދި ާލ.ަދނބިދޫ، ާރ.ދުވ ފަރު، ާތ.މަޑިފުށި، ާތ.ވިލުފުށި، ާމަށްޓަަކއިާމ.ކޮޅުފުށި،

ާޖެއްސުން.ާމިލިޔަންާރުފިޔ ާހަމ6ާަކޮންޓެންޖެންސީާބަޖެޓުގެާތެރެއިންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޢިްއޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުވ ފަރު ާއަރުވަްނ. ާފުރުޞަތު ާމެންބަރަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރި ާމުމެތ އީދުކުރަްއވ  ޙައްމަދުާންބަރު

ާޒުބައިރު.ާ

ާ

ާދުވ ފަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޒުބައިރުާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާދުކުރަން.ާގަނޑުާތ އީތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅުވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއި ާއޮތް ާދެން ާހުށަހަޅުއްވ  ާރަޝީދު ާރިޔ ޟް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާވިލުފުށި ޞްލ ޙަްށާޝުކުރިއްޔ .

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށިާ

ާސަބްސިޑ2011ާީ ާެއއްެވސް ާހިމަނުއްވ ފަިއވ  ާބަޖެޓުގައި ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ާނުާވަނަ ާލޯނެއްާއެއް ާވަތަ

ާފަރ ތަކަށްާދޭންވ ނީާރަްއޔިތުްނގެާމަޖިާނުވަތަާެއްއވެސްާބ ވަތެްއގެާަފއިސ ެގާއެހީ ާއެްއވެސް ްއޔަުތާލީހުގެާމ ލިެއއް

ާ.ާމަތިންނެވެާާއިންާނިންމަވ ާގޮެތއްގެާކޮމިޓީ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާާާއަޙުމަދުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްލހ މް

ާ

ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:

ާދުކުރަން.ާވިލުފުށިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާއެާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާތ އީ

ާ
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ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއިޞްލ ޙަ ާހުށަހަޅުއްވ  ާޢަބްދުލްޣަފޫރު ާޔޫޞުފް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގަމު ާފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ . ާށް

ާއަރުވަން.ާ

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޔޫުޞފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ގަމުާ

ާ ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާމުސްތަޤިާޝުކުރިއްޔ  ާމިިނވަންކޮށް، ާީމޑިޔ  ާމަޤުޞަދައުލަތުގެ ާޤ ނޫދުއްލުކުރުމުެގ ުނާގައި

ާ ާބްރޯޑްކ ސްޓިނ2010/6ާްނަންބަރު ާާ)މޯލްޑިްވސް ާޤ ނޫނު( ާގ އިމުކުރުމުގެ 6ާާކޯޕަރޭަޝން ަވަނ2010ާާއޭޕްރީލް

ޞްދީޤުކުަރއްވ ާތަވަނަާދުވަހުާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 2010ާާއޭޕްރީލ20ާާްދުވަހުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށް،ާ

ާާގެޒެްޓކުރަްއވ ފައިާ ާއަދި 2011ާާވީހިނދު، ާނަންބަރު ާޤ ނޫނު ާބަޖެޓުަގއި، ާދައުލަތުެގ ާއަހަުރެގ 2010/6ާވަަނ

ާކޯ ާބްރޯޑްކ ްސޓިންގ ާގ އިމު)މޯލްޑިވްސް ާޤ ނޫނު(ޕަރޭޝަން ާ"މޯލްކުރުމުެގ ާއުފައްދ ފައިވ ، ާދަށުން ްސާިޑވްގެ

ކުރ ާކޮމިޓީާއިްނާމިިލޔަންާރުފިޔ ާހިމެނުމަށްާބަޖެޓުާދިރ ސ 95ާގެާބަޖެޓުެގާގޮުތގަިއާބްރޯޑްކ ސްޓިްނގާކޯޕަރޭޝަން"

ާފ ސްކުރ ާރެކޮމަންޑޭޝަންކޮށްފައި ާމަޖިީލހުން ާރަްއޔިތުންގެ ާަބޖެޓ އެކު ާދައުލަުތގެ ާއަދި ންމެާކޮާވީހިނދު،

2006/3ާންބަރުާކަމަށްާޤ ނޫނުާނަާރެކޮމެންޑޭޝަނަކީާސަރުކ ރުްނާއެއަށްާޢަމަލުކުރަންާލ ޒިމްާރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް

ާ ާޤ ނޫނަށް ާމ ލިްއޔަތުެގ ާވ1ާަ)ދައުލަތުގެ ާޤ ނޫނު(ގެ ާގެނައުުމގެ ާއިޞްލ ޙު ާ)ނ(34ާނަ ާމ އްދ ގެ ަގިއާވަނަ

ާހިންގުުމގެ ާމީޑޔ  ާދައުަލތުގެ ާބްބަޔ ންކޮށްފަިއވީހިނދު، ާ"މޯލްޑިވްްސ ާބަޖެޓުން ާދައުލަތުގެ ްނގާރޯޑްކ ސްޓިާގޮތުން

ަނާވ2011ާަނދު،ާކޯޕަރޭޝަން"ާފިަޔވައިާއެހެންާއެްއވެސްާފަރ ތަކަށްާަފއިސ ާޚަރަދުކޮށްގެންާނުވ ޭނކަމަށްާފެންނަހި

ާއުފައްަދވ ފައިާ ާޤަރ ރަކުން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ާބަޖެޓުން، ާދައުލަުތގެ ާ"ޯމލްޑިވްއަހަރުގެ ާސްޓިންާބްރޯްޑކ ާސްވ ،

ާމީިޑޔ ާދައުލަތުގެާކޯޕަރޭޝަން"ާިފޔަަވއިާންކޮމްޕެނީާލިމިޓެޑް"ާއަށްާނުވަތަާކުރިމަގުަގއިާ"މޯލްޑިްވސްާބްރޯޑްކ ސްޓި

ާޢައްޔަންހިން ާނުވަތަ ާއުފައްދ  ާއެްއވެސްގުމަށް ާފަރ ތަކަްށ ާއެްއވެސް ާބަދަލުކުރ  ާނަން ާނުވަތަ ،ާނަމެއްަގއިާާކުރ 

ާފައިާ ާމިންވަަރކަށް ާއެްއވެސް ާފެށިގެން ާތ ރީޚުން ާިމއަދުެގ ާއަދި ާނުދިނުމަށ އި، ާއަހަރ2011ާާުސ  ާދައުލަުތެގާވަނަ ގެ

ާ"މޯލް ާމިންވަރަަކށް، ާެއއްެވސް ާނަމެއްަގއި ާެއއްެވސް ާވެސް ާބްރޯޑްކ ސްޓިންބަޖެޓުން ާނޭޝަނަލް ާކޮމްެޕނީާާޑިްވސް

ާއި ާމި ާރިޕޯޓަށް ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓް ާނުިދނުމަށް، ާފައިސ  ާއަށް ާހުށަހަޅައިލިމިޓެޑް" ާބަޖެޓްާްޞލ ޙު

ާރެކޮމެންޑޭޝަނެްއގެާގޮުތގައިާއިތުރުކުރުމަށްާއަުޅގަނޑުާހުަށހަޅަން.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާާއަޙުމަދުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްލހ މް

ާ
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ާލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއި

ާދުކުރަން.ާގަނޑުާތ އީގަމުާދ އިރ ގެާިޢއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާޔޫޞުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރުާހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުްއވުމަށްާައޅު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާާލޫފަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަންޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްގަލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުާާގަލޮޅުާދެކުނު

ާޕްރޮގ2011ާް ާހިންަގވ  ާއަހަރަށް ާވަަނ ާޕްރޮގްރ މް ާޚުލ ޞ ަގއި ާަބޔ ންކޮށްފައިވ 1.3ރ މްަތކުގެ ރ އްޖޭަގިއާާގައި

ާވިއުގަ ާކަނަޑއަޅުްއވ ފައިާާރދަތުރުފަތުރު ާާގ އިމުުކރުމަށްޓަކައި ާރުފިޔ ،ާދަތ293.09ާުވ  ާނިޒ މުާމިލިޔަން ރުފަތުރުގެ

ތޮޅެއްަގިއާއަާފަހު،ާއެހިންގުމަށްާސަރުކ ރުންާހަވ ލުކޮށްފައިވ ާފަރ ތްތަކަށްާމިާޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދޭާމިންވަރުާބެލުމަށް

ޑަބޮޑުމިނަށްާއްދުގެާކުާގެާދަތުރުފަތުރުކުރަންޖެހޭާސަރަހަޅުަތކުމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށްރަށުގެާޖުމްލަާއަދަދަށ އިާއަދިާއަތޮ

ާހިންގުން.ާންާރ ވައިާމަތިންާއެކަާބެއްލެވުމަށްފަހު،ާމަޖިލީހުގެާމ ލިއްޔަތުާކޮމިީޓގެާމަޝްވަރ ގެ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާންބަރު.ާތްތެރިާމެތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުަޞތުާއަރުވަން.ާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާާދުކުރަން.ލޫފުގެާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްގަލޮޅުާދެކުނުާދ އި

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާވަން.ާޙަމީދަށްާއަުޅގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުهللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާިޢއްޒަްތތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދުާ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ވަަނ2011ާާާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަނޑުާހުށަހަޅ ާއިްޞލ ޙަކީ،ާ"ބަޖެޓްާދިރ ސ ކުރ ާޮކމިޓީ"ާއިންާޝުކުރިއްޔ 

ާނިންމެވިާ ާދިރ ސ ކުރަްއވައި ާބަޖެޓް ާަދއުލަތުގެ ާެއއްފަދައިން،ާާއަހަރުގެ ާައހަރުތަކެކޭ ާއެހެން ާރިޕޯޓަްށ، ގޮތުގެ
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ާރެކޮ ާފ ސްކޮށްފައިވ  ާސުާ"މަޖިލީހުން ާމި ާކުރުމަށްާރުޚީމެންޑޭޝަންތައް" ާސަރުކ ރުން ާއިތުުރކޮށް، ާަބއެއް ގައި

ާލަފ ދެއްވުމަށްާމަޖިލީހުންާފ ސްކުރ ާކަންކަންާމިބަިއގައިާހިެމނުމަށް.

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ.ާާއަޙުމަދުތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށް،ާގެމަނަފުށިާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިްލހ މް

ާ

ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙުމަދުާވ ހަކަދެއްެކުވން:ާގެމަނަފުށި

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާިޢއްަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާހުށަހެޅުއްވުهللا ާހުށަހެޅުއްވި ާއަުޅގަޙަމީދު ނުޑާމަށް
ާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތްާވަންާދެންާއޮޙަމީދަށްާއަޅުގަނޑުާފުުރޞަތުާއަރުهللاާޙަމްދޫންާޢަބްދުާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާޢިްއޒަްތތެރިާމެންބަރުާ
ާއިޞްލ ޙުާހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ާ
ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ަނާވ2011ާަންާ"ބަޖެޓްާދިރ ސ ކުރ ާޮކމިޓީ"ާއިޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާއަުޅގަނޑުާހުށަހަޅ ާއިްޞލ ޙަކީ،ާ

ާފ ސްކޮށް ާ"މަިޖލީހުން ާރިޕޯޓުަގއި ާނިންމެވިގޮުތގެ ާދިރ ސ ކުރައްަވއި ާބަޖެޓް ާދައުލަުތގެ އިވ ާފައަހަރުގެ

ާޞުާ ާމި ާރެކޮމެންޑޭޝަންތައް" ާހިމެނުން. ާެރކޮމެންޑޭޝަން ާއަންނަނިިވ ާދަށުން ާއޮފްރުޚީގެ ާނޭޝަނަްލާޑިޕ ޓްމަންޓް

ރުުމެގާއިާަވޒަންކުީޤގެާހުރިހ ާމަޝްރޫޢުތައްާހިނގ ނުހިނގ ާގޮތްާބަލައަކީާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާހިންގ ާތަރައްާޕްލޭނިންގ

ާ ާެސކްޓަރ ާޕަބްލިްކ ާފަރ ތްކަމަށްވުމ އެުކ، ާހަވ ލުކޮށްފަިއވ  ާަސރުކ ރުން ާމަސްއޫލިްއޔަތު ންްޓާްނވެސްޓްމައިއެންމެހ 

އ އިާއަިދާާާއެހީާައދިާލޯނުގަިއާހިމެނިފައިވ ާމަޝްޫރޢުތަކ އި،ާބޭުރގެާހިލޭާއެހ2011ީރޮގްރ މްާ)ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީ(ާޕް

ާގޮްތާނގ ނުހިނގ ވަިކވަކިާއަމިއްލަާފަރުދުންގެާއެހީަގއިާފައިސ ާކަނޑަެއޅިގެްނާކުރިއަށްާގެންދެވޭާމަޝްރޫުޢތައްާހި

ާކަނޑައެޅި ާމަޝްރޫޢުތަކަްށ ާއެ ާއެއްމަހު ާތިންމަހުން ާކޮންމެ ާަވޒަންކޮށް، ާބަލައި ާޑިޕ ޓްމަންޓުން ާޚަރައެ ުދާަފއިވ 

ާމަ ާއެ ާިމންވަރ އިތަފްސީލ އި، ާގޮތުގެ ާހިނގ ނުހިނގ  ާމޮނިޓަރިންާޝްރޫޢުތައް ާހ މަކޮށްދޭ ާއެާރިާފެންވަރު ޕޯޓް

ާ.އިާގަވ އިދުންާޝ އިޢުކުރަްނވ ނެާއެވެޑިޕ ޓްމަންޓުގެާވެބްަސއިުޓގަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރުާާއްޒަތްތެރިތ އީދުކުރަްއވ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާކަނޑިތީމުާދ އިރ ގެާޢި
ާމުޙައްމަދުާޙުސައިން.ާ

ާ

ާކަނޑިތީމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާޢަބް ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދުއިނގުަރއިދޫ ާهللا ާއިޞްލ ޙަށް ާހުށަހެޅުއްިވ ޅުގަނޑުާއަޙަމީދު
ާތ އީދުކުރަން،ާހުށަހެޅުްއވުމަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަން.ާ

ާ
ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަުރ ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުރައިދޫ ާޝުކުރިއްޔ . ާހުށަހަޅުއްވ هللا ވަނަާާތިންާޙަމީދު

ާަވން.ާއިޞްލ ޙަށްާފުރުޞަތުާއަރު

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާތިންާ ާހުށަހަޅ  ާރަީއސް.ާއަޅުގަނޑު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދިރ ސ ކުރ ވަނަާއިޞްލ ޙަކީ،ާާޝުކުރިއްޔ  ާކޮމިޓީ"ާއިންާާ"ބަޖެޓް

ާރ2011ާި ާނިންމެވިގޮުތގެ ާދިރ ސ ކުަރްއވަިއ ާބަޖެޓް ާދައުަލތުގެ ާއަހަުރގެ ާ"މަޖިލީހުންވަނަ އިވ ާފަފ ސްކޮށްާޕޯުޓގަިއ

ާހިމެނުން.ާރެކޮމެންޑޭޝަންތައް"ާމިާޞުާ ާއަންނަނިިވާރެޮކމެންޑޭޝަން ާދަށުން ާއަހަރ2011ާަރުޚީގެ ާލަފ ުކރ ާވަނަ ށް

ާހުށަހެޅުއްވި ާބަޖެޓު ާތަފްސީލެާދައުލަތުގެ ާޕްރޮގްރ މްެގ ާއިންވެސްޓްމަންޓް ާސެކްޓަރ ާޕަބްލިކް ާދެއްވ ފަާއިރު ާއިާއް

ާއެދިވަޑަާނުވ ތީ،ާ ާކޮމިޓީ"ާއިން ާދިރ ސ ކުރ  ާ"ބަޖެޓް ާިއގަތުމ  ާދެްއވ ފަިއވ  ާޖަދުއެކު ާރިޕޯުޓގެ ާ)މި 3ާވަލު ވ (ާއެާަގއި

ާމަޢުލޫމ ތ  ާމަޝްރޫާތަފްސީލު ާނަމ އި، ާމަޝްރޫޢުގެ ާފުރިހަމަކޮށް ާއެއަްށވުރެ ާނުވަތަ ާއެއްފަދައިން ންގޭނެާހިޢު

ާމަޝްރޫޢަ ާސ ފުާރަށްރަށ އި، ާބަޖެޓް ާކަނޑައަުޅއްވ ަފިއވ  ާށް ާދޭހަވ ގޮތަށް، ާއަހަރަށ2012ާްކޮށް ލަފ ުކރ ާާވަނަ

ާން.ާށަހެޅުއްވުދައުލަތުގެާބަޖެޓްާހުށަހަޅުއްވ ިއރު،ާޕަބްލިކްާސެކްޓަރާއިްނެވސްމަންޓްާޕްރޮގްރ މްގެާތަފްީސލުާހު

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:
ާދ އި ާހަނިމ ދޫ ާއަުރވަްނ. ާފުރުޞަތު ާެމންބަރަކަށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާތ އީދުކުރަްއވ  ާިޢއްޒަްތތެރި ާމުމެރ ގެ ޙައްމަދުާންބަރު

ާމުޖުތ ޒް.ާ
ާ

ާހަނިމ ދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޖުތ ޒްާވ ހަކަދެއްެކުވން:
ާޢަބްދު ާޙަމްދޫން ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިނގުަރއިދޫ ާހުށަހެޅުهللا ާހުށަހެޅުއްިވ ާއެ ާއަޅުގަޙަމީދު ނުޑާމަށް

ާތ އީދުކުރަން.ާ
ާ
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ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ
ާއި ާހުރިހ  ާފޮނުްއވ ަފއި ާފުރުޞަތުގައި ާއެރުވުނު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަްތތެރި ާމިހ ރު ާޞްލ ޙުތައްާޝުކުރިއްޔ .

ާމިާނިމުނީ.11.2ާާމަޖިލީހަށްާހުށަހެޅިާއެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާ

ާއަޅުގަނޑުާ-11.3 ާާދެން ާައއިޓަމް ާއެޖެންޑ  ާއ11.3ާަމިަދނީ ާެއއީ 2011ާާށް. ާލަފ ވަނަ ާދައުލަތުެގާއަަހރަށް ކުރ 

ާމިދިޔަ ާަބހުސް ާމި ާބަހުސްކުރެްއވުން. ާރިޕޯޓ ެމދު ާހުށަހެޅުްއވި ާއިން ާކޮމިޓީ ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާާއަހަެރކޭާބަޖެޓު

ާމެންބަރަ ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާވެސް ާއަހަުރ ާމިދިޔަ ާިމވަނީ ާކަނަޑއަޅ ފައި ާއަުޅގަނޑު ާއެއްފަދައިން ޓުާމިނ5ާެކަށް

ނީ.ާމިާހުޅުވ ލަާވަނަާބަހުސްަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާެއާފުރުޞަތުާއަުޅގަނޑުާމިހ ރުާވ ފަިއަވނީާދެމަގުންާފުރުޞަތުާއަރުާ

2:10ާރު.ޕީާއަށްާމިނެުޓގެާމަގުންާފުރުޞަތުާލިބިވަޑަިއގަންނަވ ެނ.ާޑީ.އ 5ާކޮންމެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާވެސްާ

ާ ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާނިސްބަތ2:30ާްމިނެޓު. ާޕ ީޓއަކަްށ ާވަކި ާމެންބަމިނެޓު. ާިޢްއޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާނުވ  5ާރަކަށް

ާ ާއަށް ާޕީ.އޭ 35ާާމިނެޓުއިރު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޤައުމީ 10ާާމިނެޓުއިރު. ާއަށް ާޕ ޓީ ާޖުމްހޫރީ ާމިާމިނ5ާެމިނެޓު. ޓު.

ާއަޅުގަނޑުާ ާގެާމިާ،ތަރުތީބުން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާގެންދ ނީ. ާއަރުވަމުން ާފުުރޞަތު ާއަުޅގަނޑު ފަރ ތުންާާގޮތުގެމަތިން

ާދައްކަާ ާމެންބަރަކަށްވ ހަކަފުޅު ާޢިއްޒަތްތެރި ާކޮންމެ ާމައިކ5ާުވެްސާާވ  ާހަމަވުމުން ާޑީ.ކަނޑ ލުާމިނެޓު ެގާއ ރު.ޕީާމަށް

ާއަޅުގަނ ާއެމް.ޑީ.ޕީާފަރ ތުން ާއަްނގަވ ަފއިވޭ. ާއަޑަށް ާއެްއޗެއް ާވަކި ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާފަރ ތުން ުޅގަނޑަްށާގެ

ގެާފަރ ތުންާޕ ޓީތަކުާ، އަންަގވ ފަެއއްނުވޭ.ާއެހެންީވމ ާއަންަގވ ފަެއއްނުވޭ.ާއެހެންާޕ ީޓއަކުންާވެސްާަވކިާެއްއޗެއްާައދި

ާގޮެތއްގެ ާއަުޅގަނާއެދިަވޑަިއގަންނަވ  ާމިހ ރު ާގެްނގޮސްދޭނަން. ާުކރިއަށް ާެއކަން ާއަޅުގަނުޑ ާފުރުަޞތުާމަތިން ާޑު

ާ ާ)ވަގުުތކޮޅަށްފަހު(ހުޅުވ ލަން ާބަހުސަށް. ާއިލްހ ާމި ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއަގެމަނަފުށި ްށާމަދަޙްމް

ާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާއަުރވަން.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މަދުާއަޙްާއިލްހ މުގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާޢި ާކުރިޝުކުރިއްޔ  ާހ ލަތު ާޤައުމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާރަީއސް. ާބޮޑުާއ ްއޒަތްތެރި ާވަރަށް ތަންާއަޅ ަބލ އިރު

އަށްާހުށަހެޅިގެންދ ާބަޖެޓުންާވެސ2011ާާްފެނިގެންާމިދަނީާމިއަދުާދަށްވެފައިވ ާދަނިޑވަެޅއްަގއިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާހިތ މަކުރަނީާ ާއަޅުގަނޑު ާތަން. ާނިންމަވ ފައި ާސަުރކ ރުން ާމިއަދުގެ ާކުރުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާބޮޑެތި ވަރަށް

ާގޮތްނޭ ާނަންނަމުގައި ާތަފ ތު ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާދ އިރ ނއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތަފ ތު ާަފއިސ ތަެކއް ތަކަށްލުމަށްޓަކަިއާގޭ

ާނޭނޭގހ ާ ާކަމެއް ާވަކި ާނުކުަރން ާތ އީދެއް ާއަުޅގަނޑު ާވެްސ ާހަމަގައިމު ާމަންޒަރު. ާކަނޑައެިޅގެންދ  ާބަޖެޓުން މި

ާޤަބޫލުކުރ ާ ާއަުޅގަނޑު ާދަންނަަވން. ާވ ަހކަ ާތ އީދުނުކުރ  ާައޅުގަނޑު ާވޯޓުދިނުމަށް ާތ އީުދކޮށް ާބަޖެޓަކަށް ާއެ ހިނދަކު

ާތަފްސީ ާބަޖެޓުަގއި ާބަޖެގޮތުަގއި ާމި ާިހތ މަކުރަނީ ާއަޅުގަނުޑާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއަުޅގަނޑު ާކަމަށް ާލިޔަންޖެހޭނެ ޓުގަިއާލު

ާ ާކޮމިޓީގައި ާނިމިގެން ާފެނިގެންާމަސަްއކަތްކުރަމުންއެންމެފަހުން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާވަިކވަިކާާދިަޔއިރު ދިޔައީ
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ާ ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާެއއީ ާތަން. ާޖެހިފައިވ  ާވެސް ާނަންތައް ާކަމަްށާރަށްރަށުގެ ާކަމެއް ާުކރެވިދ ނެ ގޮތުަގއި

ާ ާވެސް ާފަޅ ިއ،ާަބނދަރު ާރަށެއްގެ ާނުކުރަްނ.ާހުރިހ  ާޤަބޫެލއް ާރަށެއްގެާޞިއަޅުގަނޑެއް ާއެބަވޭ.ާހުރިހ  އްީޙާބޭނުން

ާކުދިކުދިާ ާއެންމެ ާހަމަ ާބޭނުްނވޭ. ާއެބަ ާވެސް ާނިޒ މު ާތަޢުލީމީ ާރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާބޭނުންޭވ. ާއެބަ ާވެސް ޚިދުމަތް

ސްާބޮޑެތިާރަްށތައްާހަމަާއެްއވެސްާވަަރކަށްާއޭގެާއެކަމަށްާބޭނުންވެފަިއވ ާހިނދުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާރަށްރަށުގައިާވެ

ާކުރަ ާކަންކަން ާޖަހައިގެން ާވަކިން ާވެސް ާރަށްތަކަށް ާކުދިކުދި ާބޭނުންވ  ާއުޅުްއވ ފެނިގެންދަނީ މަންޒަރު.ާމިއީާާްއވަން

ާ ާއަުޅގަނޑު ާމަންޒަރެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާވަރަށް ާަވީނާދެން ާވެސް ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ަދންނަވ ނީ

ާެވްސާ ާގއ.ކަނޑުހުޅުޫދގަިއ ާވަނީ ާވިދ ުޅވެފައި ާސަުރކ ރުން ާގޮތުަގއި ާލިބިފައިވ  ާމަޢުލޫމ ތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާހުށަހެޅިދ  ާއިޞްލ ޙެއް ާމަޖިލީހަށް ާމިތ ނގައި ާއަުޅަގނޑަށް ާވިދ ޅުވެފައި. ާވަނީ ާކަމަށް ާބިނ ކުރަްއވ ނެ ެނާމިސްކިތެއް

ާކުެރވިދ ނެކަމެްއާ ާއެއީ ާޤަބޫލުކުރަީނ ާއަުޅގަނޑު ާއެކަަމކު ާބިނ ކުރުމަށްޓަކައި. ާމިސްކިެތއް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫަގއި

ާޖަހަިއގެްނާ ާނަން ާަރށެއްގެ ާވަކި ާސަބަބަކީ ާނޭހޭނެ. ާވެސް ާވޯެޓއް ާއިޞްލ ޙަށް ާއެ ާއަނެއްކ  ނޫންކަމަށް.

ާޤ ނޫނުއަސ ސީން ާކަމަށް ާކުރެވޭނެ ާއެކަން ާހިތ މަާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއަދު ާއެކަމަކު އަކީާާތަންނުދޭތީ.

ާ ާބަޖެޓުގައި ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާމަރުޙަލާ 2011ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކޮމިޓީ ާމިއޮތީ ާހިނދު ާައއި ާތައްޔ ރުެވގެން ިމ

ާނަންނިމިގެންއަިއއި ާރަށްރަށެއްގެ ާަވކި ާގއ.ކޮނޭޑެގާާރު ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ޖެހިފައި.

ެގާގއ.ކޮނޭޑގެާރައްޔިތުންާއެމީހުންާާންގެާވ ހަކަާއަުޅގަނުޑމެންާމިާދަނޑިވަޅުަގއިާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭ.ރައްޔިތު

ާޗަންދ  ާއަތުން ާީމހުން ާއެކި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާހ ލުގައި ާމަސައްކަތުން ާަނގަިއގެންާާބުރަ ާފައިސ  ާގޮުތގައި އެއް

ާކޮންމެވެްސވަރަކަށް ާފަުޅާވެސް ާރަުށގެ ާއެ ާވަނީ ާކަމެއް.ާމިއަދު ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާފުްނކޮށްފައި.ާމިީއާައޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެންާތ ރީޚުގެާތެރެައކުންާއަޑެއްާނ ހަންާއަުޅގަނުޑމެންގެާރ އްޖޭގެާރަށްރަށުަގއިާބަނދަރުތައްާއަދިާވަގުީތާ

ާނަގަިއެގން ާފައިސ  ާއަތުން ާމީހުންގެ ާިވޔަސް ާހެދިކަމުގައި ާތަންތަންކޮޅު ާކުދިކުދި ާއަދި ާފައިސ ާގޮތުން ާދަރަންޏަށް

ާކަްނކަންކުރ ކަމެ ާގއ.ނަގަިއގެން ާހިތ މަކުރަނީ ާނުވަތަާްއ.ާއަުޅގަނޑު ާފ ލަމަކަށް ާތިބެނީ ާއެ ާވެސް ާަރއްޔިތުން ކޮނޑޭ

ާުކރެވޭނެާނިޒ މެއްާމިއަދުާވަނީާފަހިނުވެފައޭ.ާއަުޅގަނުޑާއޭ.ާއެޭބފުޅުންނަށްާވެސްާއެކަންތައްބަނދަރަކަށްާބޭނުންވެފަ

ާތަކު ާއެވ ހަކަ ާހަމައެއ އިެއުކާވ ނީ ާދެން ާޙައްލުކޮށްދެްއވ ށޭ. ާއެކަންތައް ާދަންނަވ ފައި ާސަރުކ ރަށް ރ ރުކޮްށ

ާ ާއަޑުއެހިން ާއަުޅަގނޑުމެން ާވ ހަކަ. ާގއ.ގެމަނަފުށީގެ ާބޭނުންވަނީ ާބަޖެޓ2010ާާުފ ހަގަކޮށްލަން ާއަހަރުގެ ވަނަ

ށީގެާބަނދަރު،ާފަޅުާކޮނެދެއްވ ނެާވ ަހކަ.ާފ ސްވެގެންދިޔަާމަރުޙަލ ަގއިާެއމް.ޑީ.ޕީގެާބޭބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާގއ.ގެމަނަފު

އެާފަޅުާހަލ ކުވުމ އިާގުިޅގެްނާވަނީާމަސްވެރިންނަށްާތަފ ތުާއުނދަގޫތަކ އިާކުރިމަތިލ ންޖެހިފައި.ާގއ.ގެމަނަފުށްޓަީކާ

ާ ާރ އްޖޭގެ ާވިޔަސް ާބެލިކަމުަގިއ ާއެހ ގިނ10ާާަމަސްވެރިކަމުަގއި ާރަށެއް. ާުގނ ލެވޭ ާތެރެއިން ާރަށްތަކުގެ ވަަރކަށް

ާވަނީާބަނދަރުާއެްއކޮށްާހަލ ކުވެފަިއ.ާެއކަމަކުާިމދިޔަާއަހަރުާ ވަަނ2010ާާއޮނޑިދޯނިފަހަރުާތިބިާރަށެއްަގއިާމިއަދު

ާއަހަރުގެާބަޖެޓުަގއިާވެސްާއެޭބފުޅުންާވިދ ޅުވީާއެާފައިސ ގެާތެރެއިންާއެކަންަތއްާކޮށްދެްއވ ނެާކަމަށް.ާމިއަދުާހިތ މަ
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ާ 2010ާާއަކީ ާއަުޅގަނޑުމ2011ާެނިމި ާވަީނާއަށް ާވެސް ާބަނދަރު ާގއ.ގެމަނަފުީށ ާކުިރމަތިލ އިރުގައި ން

ާސަރުކ ރުންާ ާކުރީ ާމިސްކިތް ާގެމަނަފުށީ ާބަލ އިރު ާމިސްކިތަށް ާގެމަނަފުށީ ާުނޖެހިފައި. ާކުރިއަށް އެްއވެްސވަރަކަށް

ކަތްކޮށްަފއި.ާއަންނަނީާކޮންމެާއަހަރަުކާމަިތންާއެތަނެްއާތަރައްޤީކޮްށާނުަވތަާކުލަލ ާނުވަަތާމަރ މ ތުކުރުމަށްާމަސައް

ާިމއަދ  ާާއެކަމަކު ާައއިސްަފއި ާސަރުކ ރު ާމިއަުދގެ ާސަރުކ ުރ، ާމިއަދު ާފެިނގެންދިޔަީއ ާައޅުގަނޑަށް 2ާހަމައަށް

ާެއާާއަހަރުެވގެން ާވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާސަބަބުން ާނުކުރުމުގެ ާމަސަްއކަތެްއ ާއެްއވެސް ާމަރ މ ތުގެ ދިޔައިރު

ާކު ާަކންތައްތަކ ިއ ާޮބޑެތި ާވެސް ާހަމަމިސްކިތުގެ ާނިންމަވ ފަިއވ ާެއއ ާރިމަތިލ ންޖެހިފައޭ. ާސަރުކ ރުން ާކުީރގެ ެއކު

ާވިދ ުޅވެފަިއާ ާކުރަްއވ ނަމޭ ާެއކަންތަްއ ާސަރުކ ރުން ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާވެްސ ާކަންތައްަތްއ ާދަނޑުެގ ފުޓުބޯޅަ

ާތަކުރ ރުކޮށްާ ާވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާމިއީ ާނުކުަރއްވ . ާހަމަގައިމުާއެކަންތައްަތކެއް ާދަންނަވ ފައި

ވެސްާއަުޅގަނޑުމެންާކައިީރަގއިާމިާތިއްބަވ ާމެންބަރުންގެާތެރެއިންާބޭބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާގެމަނަފުށީާބަނދަރުާވެސްާ

ާއެކަންަތއްތަްއާ ާހީކުރީ ާއަުޅގަނޑު ާމިއީ ާނިންމަވ ފައޭ. ާއޮީތ ާކުަރއްވަން ާއެކަންަތއް ާބަޖެޓުަގއި ާމިހ ރު ކޮނެދެއްވ ނޭ.

ާބެލިކަމުަގިއާވ ނެާކަމަށް.ާހަމައެއ ިއއެކުާައޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާދެއްވަދޫގެާކަންތައްތަކަށްވެސްާކޮށްދެއްާ

ާޞިާ ާެދއްވަދޫ ާވެްސާވިޔަސް ާރައްޔިތުން ާެދއްަވދޫގެ ާވިޔަސް ާބެލިކަމުގައި ާފަުޅ ާދެްއވަދޫ ާއަދި ާަމރުކަޒ އި އްޙީ

މެްއާކީާދެއްވަޫދގަިއާވެސްާއެްއވެސްާކަޔައެކަަމކުާމީަގއިާއޮތްާހިތ މަބޭނުންވަނީާމިއަދުާކަންތައްތަެކއްާބޭނުންވެފައި.ާ

މީހުންާހިމެނޭާއ ބ ދީގެާކަންަކންާވެފައިާހުރިާރަށްރަށަށ200ާ،400ާާްާހިނދުާކުދިކުދިާމިާބަޖެޓުންާފަހިވެގެންާނުވ 

ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާމިއީ ާދޭކަން ާފުރުޞަތު ާބަޖެޓުން ާމި ާވެްސާާވެސް ހަމަގައިމު

ާތަަރއްޤީާ ާަބޔަކު ާސ ކުާާއަޅުގަނޑަކީ ާއަޅުގަނޑަކީ ާނޫން. ާމީހެްއ ާހުރަސްއަޅ  ާކަމަކަށް ާެއްއވެސް ާއަންނަން އަށް

ާ ާކަނަޑއެޅިަފއިވ  ާމި ާބ231ާާޮސަމިޓުގައި ާވަރަށް ާއަށް ާރުިފޔ  ާެއކަންތައްަތްއާމިލިއަން ާފ ޑުކިޔ  ޑަށް

ާމީހެއް.ާައއްޑޫާހިތް ާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަަތކަށްާައޅުގަނެޑއްާފ ެޑްއާާާއަޮތޅުާތަރަްއޤީހަމަނުޖެހިގެންާވ ހަކަަދއްކ  އަށް

ާތަރައްޤީ ާފުވައްމުަލކު ާއަުޅގަނުޑާާނުކިޔ ނަން. ާނުކިޔ ނަން. ާފ ެޑއް ާައޅުގަނެޑއް ާމަސަްއކަތަކަށް ާކުރަންޖެހޭ އަށް

ކޮްނމެާކަމެއްަގއިާއަުޅގަނުޑާާޤަބޫލުކުރ ާހިތްާއޮތީާައއްޫޑާައތޮޅަށްާވެްސ،ާފުަވއްމުލަކަށްާވެސްާތަަރއްޤީތަކެްއާލިބޭ

ހެލިޕޭޑ އިާބޭނުންވ ާދަރުބ ުރެގ6ާާހަމަާއެއަށްާއެންމެާކުރީާސަުފގައިާމަަސއްކަްތކޮށްދޭނަން.ާައޅުގަނޑުާހިތ މަކުރަނީާ

ާއުފައްދަންޖެޭހާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއީ ާނޫންތޯ ާމަންފ ތޯ ާކުރ ީނ ާއެއިން ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޮތޅުގެ ާައއްޑޫ އެޅުމަކުން

ާޤަބޫލެާ.ސުވ ލެއް ާާއްާއަުޅގަނޑު ާމީގ6ާާެނުކުރަން ާއ5ާަހެލިޕޭޑު ާމީގެ ާވެސް ާފަހުން ާވެސ10ާާްހަރު ާފަހުން އަހަރު

ާމަރުޙަލ  ާއެއްެވސް ާބޭނުންކުރަންޖެހޭ ާެއތަން ާއަޮތޅުެގާރަްއޔިތުން ާކަމަަކްށާާއަްއޑޫ ާއަންނ ނެ ާކަމެއް ާެއްއވެސް ެއއް

އެއްާބޭއްވިދ ނެ.ާއެނޫންކަެމްއާާކޮންމެވެސްާކަިއވެނިާޕ ޓީނުކުރަން.ާއެތ ާހުންނަާދަރުބ ރުގެއިންާާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލެއް

ާނުކުރަން.ާފުަވއްުމލަކުާވެސް....ާކުރެވިދ ނެާކަމަކަށްާއަުޅގަނެޑއްާޤަބޫލެއް

ާ
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ާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިބްރ ހީންނުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމ ފަ

ރ ސ ކޮްށާވަނަާއަހަުރގެާަދުއލަތުގެާބަޖެޓުާދ2011ާިކޮމިީޓންާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުރ ާ

ތެރިާރައީސް،ާއަުޅަގނުޑާްއާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްޮގތުންާއަުޅގަނޑުާވެސްާއެްއޗެާގުޅޭާާނިމުނުާގޮތުގެާރިޕޯޓާ 

ރ ސްތ ގެާއަމ ަޒީކާވަނަާައހަރުާމެދ2011ާުޤަބޫލުކުރ ާގޮުތގައިާސަުރކ ުރންާހުށަހަޅ ފައިވ ާދިވެހިާދަުއލަތުގެާބަޖެޓުާ

ާދައުލަ ާއަޅުވައި ާމަގަށް ާހަމަ ާހިންގުން ާއިޤުޚަރަާުތގެދައުލަތް ާއަދި ާއިޖުތިމ ޢީ ާކުޑަކޮށް ާމަޝްރޫޢުތައްާދު ތިޞ ދީ

ާބައްޓަންކުރެވިަފއިވ ާ ާގޮަތށް ާބޮޑުވ ނެ ާއިތުބ ރު ާއިދ ރ ތަަކށް ާމ ލީ ާބަިއނަލްއަޤްވ މީ ާމަގުފަހިކޮށް ހިންގުމަށް

ާއަުޅގަނާއޮނިގަނެޑއް ާކަމަށް ާހުރީ ާއަމ ޒުވެަފިއ ާމިސްރ ބު ާދަުއލަތުގެ ާއަދި ާޤަބޫލުކުރަން. ާބަޖެްޓ2011ާޑު ގެ

ާ 15.3ާާޑެފިސިޓް ާއޮތް ާކުރިއަށް ާހިފަހައްޓ  3ާާއިންަސއްތަ ާޑެފިސިޓްގެ ާބަޖެޓު ާނިމޭއިރު އިންސަްއަތ5.3ާާއަހަރު

ާޢިްއޒަތްތެރި ާޤަބޫލުކުރެވޭ. ާއަޅުގަނޑު ާިހފެއްޓުމަށްކަމަށް ާގޮތަށް ާމަތިނުވ ނެ ާހުށަހެޅުއްިވާއަށްވުރެ ާމިއަދު ާރަީއސް.

ގެާބަޖެޓުާއަމ ޒުާގެއްލިާދިަޔ2010ާގުޅިގެންާާޙަލ ާއަށްާގެނެވުނުާބަދަލުތަކ ހުށަހެޅުއްވުންތަކ އިާއަދިާކޮމިޓީގެާމަރު

ާަރއީްސ.ާ ާޤަޫބލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަުޅގަނޑު ާކަމަށް ާނުވ ނެ ާަތކުރ ރު ާއެކަންތައް ާއަހަރުެގ2011ާާފަދައިން ވަނަ

ާބަޖެްޓާދައުލަތު ާވަނީ ާއެއް ާއޮޕީނިއަން ާޕްރޮފެޝަނަލް ާއޮތޯރިޓީގެ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ާގުޭޅގޮތުން ާބަޖެޓ  ގެ

ެގާބަޖެޓްގެާސަބަބުންާރ އްެޖާއަށްާކުރ ނެާއިކޮނޮމިްކ2011ާދިރ ސ ކުރިާކޮމިޓީާއަށްާާހޯދިފައި.ާއަދިާއެާއޮތޯރިޓީންާ

އިންާޚ އްޞަގޮެތްއގައިާފ ހަގަކޮށްފަިއވަނީާބަޖެޓެގެާސިޔ ަސުތާއިމްޕެކްޓްވަނީާބަޔ ންކޮށްދީފައި.ާއެގޮތުންާއެމް.އެމް.އޭާ

ކެޓްާއޮޕަރޭޝަންާމެދުވެރިކޮްށާހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައިާއޯޕަންާމ ާބޮޑަށްާމަނިޓަރީާސިޔ ސަތުާމިހ ރަށްވުރެދޫދީފައިާނަމަާ

ކޮށްާޑޮމެސްޓިކްާޑިމ ންޑްާކެޓްާމެދުވެރިކުުރމ އިާއަދިާއިތުރުާމަސައްކަތްުކރުމ އިާއޯޕަންާމ އެކްސެސްާލިިކއުޑިޓީާދަށް

އިންސައްތަާއިންާމަތިކޮށްގެންާނަމަވެްސ25ާާނަމަާމިނިވަންާރިޒ ވްާރިކުއަރމަންޓްާމިހ ރުާހުރިާާދަށްާނުކުރެވިއްޖެ

ާލަފ ދީފައި.ާ ާބެހޭގޮތުން ާބަެޖޓ  ާކަމަށް ާމަޖުބޫރުވ ނެ ާއަށް ާއެމް.އެމް.އޭ ާކުރުމަށް ާމ ރކެްޓާސްޓެަބލައިޒް ާފައިސ  ބޭރު

ާރަ ާކުރަންޖެޭހާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދ  ާަޙއިސިްއަޔތުން ާޤަވަރނަރެްއގެ ާއޮތޯރިޓީެގ ާމަނިޓަރީ ާމޯލްޑިވްސް ީއސް.

ާ 2009ާާމަސްއޫލިއްޔަތު ާއަހަރ އި ާމ2010ާިވަަނ ާމިހ ރު ާނަމަ ާއަދ ކުރެްއވި ާއަަހރު ާގޮތަށްާާވަމުންާވަނަ ދ 

ާއަޅުގަ ާކަމަށް ާނުޖެހޭނެ ާޖެހެންދ ކަށް ާކިުއގައި ާފައިބައިގެންާޑޮލަރި ާހިތުހުރިާފަތިސްނަމ ދުން ާަޤބޫލުކުރަން.ާއަދި ނޑު

14ާ،15ާގެާގޮީޅގައިާބޭރުފައިސ ާގަެނވިްއކަންާމ ރުޭކޓުދުވަހެއްާވަންދެންާބޭންކުާބަްނދުކޮށްގެންާފިއްތ ާތ ިށކޮށްގެންާ

ާެވްސާ ާއަޅުގަނޑު ާނުލިބުނީސްކަން ާފުރުޞަތު ާތިބުމުގެ ާބިދޭސީން ާއަޅުަވއިގެން ާބޯުޑ ާއަގުޖަހައި ާއަށް ރުފިޔ 

ާ ާގަވާ ޤަބޫލުކުރަން. ާގަނެިވއްކުުމގެ ާފައިސ  ާބޭުރ ާރ އްޖޭގެ ާމިދަންނަވަންޖެހެނީ ާމިފަދައިން ާއޮތުމ  ާވެްސާއިދެއް ެއކު

ާަރއްޔިތުންނ ިއާވިޔަފ ިރވެރިންާމިކަމ  ާިކޔުާގުިޅގެން ާރަށުތެޭރގަިއާގިަނވެގެްނާބޭންކުތަުކގަިއާޑޮލަރު ާފަިތުހާނ އި ގައި

ާކޮ ާނޑުމުނ ޖ  ާތިބެ ާޑޮލަރުގ12.85ައަޅަިއގެން ާރޭޓުން ާގެ ާއަދ15ާާިނެ ާިވއްކ  ާޑޮލަރު ާބ ޒ ުރގައި ާކަޅު ާއަށް ރުފިޔ 

ާފުރަތަމަ ާހަވ ުލވި ާޤަވަރނަރ އި ާބިދޭސީންނަށް. ާަފރ ތްތަކުން ާއެކިއެކި ާދުވ  ާފަހ  ާހަވ ލުާޑޮލަރު ވެަވޑަިއގެްނާއިން
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ާއޮޕީނިއަނެ ާދެއްވިމިފަދަ ާާއް ާމަރުޙަލ ގައ2011ާިނަމަ ާދިރ ސ ކުރި ާބަޖެޓު ާއަހަރުގެ ާމިާވަނަ ާއަށް ފަދަާކޮމިޓީ

ވަނަާއަހަރ އ2009ާާިއްާެދއްވ ކަށްާނުޖެހުނީސްކަންާކަށަވަރު.ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް.ާދައުލަތުންާފ އިުތވިާއޮޕީނިއަނެ

ާހ2010ާި ާއުސޫލުން ާޕީ.ޕީ ާސިޔ ސަތ އި ާމ ލީ ާކަނަޑއެޅުނު ާއަހަރު ާޢ ވަނަ ާމަޝްރޫޢުތަކ އި އްމުާންގުނު

ާކ ބޯ ާސ މ ނ އި ާއިމްޕޯޓު ާކުރި ާއިމްޕޯޓު ާބޭުރާވިޔަފ ިރވެރިން ާބޭނުންވި ާއެެތރެކުރަން ާތަކެތި ާއެހެނިހެން ާއަދި ތަކެިތ

ާފިޔަވަޅުތަެކްއާ ާހަރުދަނ  ާމިފަދައިްނ ާއަދި ާކަށަވަރު. ާދިަޔއީސްކަްނ ާލިިބގެން ާުލިއތަކެއް ާއިތުރު ާހޯދުމަށް ފައިސ 

ާމަ ާލޯންޑްރިއެޅުނުނަމަ ާިވޔަފ ނީ ާއެެތރެކޮށް ާމަސްުތވ ތަކެތި ާރުިފޔ ެއއްގެ ާމިލިއަން ާއެަތއް ރިކުރަމުންދ ާންނ އި

ާމަސްތުވ ތަކެްއޗަްށާ ާގޮތަށް ާކަނަޑއެޅިފަިއވ  ާމެނިފެސްޓޯގައި ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާއަދި ާނެތިދިޔަޔަސް ާވިޔަފ ރި މީހުންގެ

ާދަބަސް ާބިދޭސީން ާއަންނަ ާހުސްއަތ  ާބަންދުވެ ާދޮެރއް ާއެަތއް ާބޭރުކުރުމުގެާާހުޅުވިފަިއވ  ާޑޮލަރު ާޤަުއމުން ފުރ 

ާބަންދު ާިދޔައީްސކަާފުރުޞަތު ާވެގެން ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާކަަށވަރު. ާކޮމ2011ާިން ާބަޖެޓް ާއަހަރުގެ ީޓާވަަނ

ާމުހިއްކުރެވުނުއިރުދިރ ސ  ާފ ހަގަކުވުނު ާނުކުތ ާއަުޅގަނަޑށް ާައނެއް ާސިޔ ސަތުާމު ާމ ލީ ާދައުލަުތެގ ެއްއާާައކީ

ައކީާބޭުރެގާާކުރަންޖެހޭކަން.ާރ އްޖެމަށްާމަނިޓަީރާސިޔ ސަތުާހަރުދަނ ހަމައެއްަގއިާދެމެހެއްޓެިނވިާޮގތެއްަގއިާބެހެއްޓު

ާ ާައންނަ ާހަރުދަނ ވަމުން ާއަދި ާސިނ ަޢތެއް ާފަތުުރވެރިކަުމގެ ާލ މެހިަފއިވ  ާބަރޯސ ވެ ާއަހަރ2011ާާުއިމްޕޯޓަށް ވަނަ

ާިސނ ޢަތެއް ާމަސްވެރިކަމުގެ ާޖެހިފައިވ  ާދޭން ާއިްސކަމެއް ާާބަޖެޓުގައި ާޤައުަމކަށްވުމ  ާދަރަނިްނާއެކުލެވިަފއިވ  އެކު

ާނަ ާދަދަރަނި ާވި ާމ ޒީަގއި ާޚަލ ސްކުރަމުން ާދަރަނިތައް ާމ ީޒަގއި ާއިޤުތިޞ ގަިއގެން ާޚަލ ްސކުރަމުން ދުެގާރަނިތަްއ

ާކަމުގައިާ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަމައިބަދަ ާނިޒ މު ާމ ލީ ާއެހެންާވ  ާވިްއކަިއގެން ާބޮންޑު ާޓްރެޜަރީ ާނުވަތަ ާބިލު ާޓްރެޜަރީ ކައި

ާރިއްސ އި ާމައިބަނދައިަގއި ާދަންނަވ ނަމަ ާވޭްނާއިބ ރ ތަކުން ާގޮތުން ާވަގުތީ ާޕެނަޑޯލް ާނުވަތަ ާޕެއިންކިލަރ ރަށް

އްމުާވިޔަފ ިރާމ ލީާސިޔ ސަތަށްާއަދިާޤައުމުގެާޢ ާކަނޑުވ ލުމަށްޓަަކއިާމ ީޒގެާަސބަބުންާމަޖުބޫރުވެފައިވ ާސަރުކ ރުގެ

ކުރަންޖެހޭާކަމަްށާދަނ ާމަނިޓަރީާސިޔ ސަތެްއާޤ އިމުއ އިާތަރައްީޤގެާމަޝްރޫޢުތަކަށްާދުވެލިާހަލުއިކުރުމަށްޓަކައިާހަރު

ނަރުެގާވަރުގަާބެހޭާގޮތުންާއަލިއަުޅވ ެލވިފައި.ާއަދިާާވ ނެާމިކަމ ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާއެހެންކަުމންާ

ާރަީއސްާސަމ ލުކަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާެގނެވިފައި. ާވ ނީ ާއަޅުގަނާ،ވެސް ާމަރުޙަލ ަގއި ާފ ހަގަކުެރވުުނާކޮމިޓީގެ ޑަށް

ާމުހިއް ާނުކުއަނެއް ާފ އިތުވިާތ މު ާައއުާައީކ ާެއކުލަލ ލެވުނު ާއަދި ާދެމެހެއްޓުމަށްާމ ީޒގައި ޓަކަިއާޤ ނޫނުއަސ ސީގެ

ާޤ އިމު ާވަޞީލަތް ާއިންސ ނީ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާތެރޭަގއި ާމަސައްކަުތގެ ާުނވ ކަން.ާކޮމިޓީގެ ާސ ުފކުރަްނާުކރެވިފައި އިތުރަށް

ާމަޢު ާްޕރޮސެކިއުބޭނުންވ  ާވަަޑިއގެންނެވި ާސ ފުުކރެއްވުމަށް ާިސވިލްލޫމ ތު ާއޮީފސް، ާޖެނެރަލް ރވިްސާސަާޓަރ

ާކޮރަާ ާއެންޓި ާކޮމިޝަން، ާސ ރިވސް ާޖުޑީޝަލް ާއިންޓެކޮމިޝަން، ާޕޮލިސް ާކޮމިޝަން، ާކޮމިޝަްނާޕްޝަން ގްރިޓީ

ާކޮމިޝަ ާތަމްރީނުފަދަ ާމުވަްއިޒފުން ާއިތުރުންާންތަކުގެ ާމީގެ ާއަދި ާހޭދަކުރ ކަން. ާބައެއް ާބޮޑު ާބަޖެޓުގައި ކުރަން

ާނު ާއަނެއް ާޤ އިމުއަކީާކުތާ ފ ހަގަކުރެވޭ ާމަޖިލީހުން ާމުއައްސަސ ަތކުެގާާރައްޔިތުްނގެ ާމިނިވަން ކުރަމުންދ 

ާފޮޅ ފުންމުވަްއޒި ާމަޖިލިސް ާމުސ ރަިއގައި ާާމީހ ާކުރުމަށްސ ފުގެ 5000ާާއަށް ާމިފަދ4000ާާަުނވަތަ ާދެވޭއިރު ރުފިޔ 
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ާ ާމުައއްސަސ ތަކަށް ާއެހެން ާމުއައްސަސ 2500ާމިނިވަން ާމިފަދަ ާއަެންއ ާާއަށްާރުިފޔ  ާމީހަކަށް 12000ާކުނިކަހ 

ާދައު ާއެހެންކަމުން ާދެވޭ. ާމުސ ރަރުފިޔ  ާދައުލަތުގެ ާއޮިނގަނޑު ާއުސޫލެްއާިއގެ ާހަމަހަމަ ާވ ވަރަށް ާކެރިކުޅަދ ނަ ލަތަށް

ވަރަާައހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުެގ2011ާާާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއްކަނޑައެޅުަމކީާކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭނެާކަމެ

ާޚަރަދުތަކު ާރިގެ ާބަލ އިރުަގއި ާޖުމްކަރަތަފުސީލަށް ާބަލ އިރު ާޚަރަދަްށ ާނުވަންޓް ާހަތްދިހަާހ ސްާލަ ާސަތޭކަ ާހަތް

ާއަދަދުގެާޕޮއިންޓު ާމި ާރުފިޔ ، ާމިލިއަން ާހިއްސ ާހަތަރެއް ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާހިނގ ާތެރޭގަިއ ާމުވައްޒަފުންނަށް ކުރަނީ

ވަނަާއަހަުރާމިާބަޖެޓުާރަްއޔިތުންެގ2011ާާއީްސ،ާ.ާިޢއްޒަތްތެިރާރ49ަންްޓާޚަރަދުގެާ%ޚަރަދު.ާއެީއާޖުމްލަާރިކަރަ

ާއުނިއިތުރު ާނެތި ާޒިންމ ދ ރުކަމެއް ާއަާމަޖިލިސް ާސިޔ ސަތު ާމ ލީ ާސަުރކ ރު ާގޮަތކަްށާގެނެސް ާކަސިޔ ުރވ  މ ޒުތައް

ާއިދ ރަ ާމ ލީ ާބައިނަލްައޤްވ މީ ާބައްޓަންކޮށް ާފ ސްކޮށްފިާބަޖެޓް ާބަޖެޓް ާއިނދިކޮޅަށް ާދިމ  ާލަފ ތަކ  ާދޭ ނަމަާާއިން

ާ ާަތރައްޤީއަށްަޓކައި ާރައްޔިތުްނގެ ާފަންޑުަބއިނަލްއަޤުސަރުކ ރަށް ާއެކިެއކި ާޤައުުމާވ މީ ާމުއްދަތަށް ާދިގު ތަކުން

ާަރއްޔިތުންނ އިާ ާބުރަ ާމިކަުމގެ ާއ ޚިުރަގއި ާއަދި ާޮގތްވެ ާދަިތވ  ާލިބުން ާލޯނުތައް ާދޫކުރަމުންދ  އ ރ ސްތުކުރުމަށް

ާކަމެއް ާވެދ ނެ ާޖެހުމަކީ ާއުފުލަން ާދަރިން ާދަރިންގެާދަރިންގެ ާބުރަ ާމި ާގަބޫުލކުރެވޭ.ާއެހެންަކމުން ާއަުޅގަނޑަށް ކަމަށް

ވަނަާއަހަުރގެާމިާޕްރޮގްރ މުާބަޖެޓަށްާވޯޓުދެއްވުމަްށ2011ާާދަރިންނަށްާއުފުލަންާނުޖެހޭާފަދަާޒިންމ ދ ރުާގޮތެއްަގއިާ

ޑުމެްނާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާއެންމެހައިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންަބރުންގެާއަރިހުންާވަރަށްާއިޚްލ ސްތެރިކަމ އެކުާއަުޅގަނ

 ދެއްވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާވަ ާކޮމިޓީްނ2011ާާ.ާވަބަރަކ ތުހޫާهللاރަޙްމަތު`.ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް ާދިރ ސ ކުރެއްވި ާބަޖެޓް ާއަހަުރގެ ވަނަ

ރަށްާއިޚްތ ސްތެިރކަމ އެކުާުޝކުރުއަދ ކުރަން.ާަވކިންާޚ އްޞަާގޮތެްއަގިއާކުރެްއވިާމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްާއަޅުގަނޑުާވަ

ާކޮމި ާބަހުބަޖެޓް ާގަދަކޮށް ާހޫނު ާވަރަްށ ާފ ހަަގކުރެިވގެްނާޓީަގއި ާއަުޅގަނޑަށް ާކަމެްއެގގޮތުަގއި ާދިޔަ ސްކުެރިވގެްނ

ާެއކަާ ާދެން ާކަންތައްތަުކގައި. ާބަޖެޓްގެ ާަކނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާސަމިޓަށް ާސ ްކ ާއަުޅގަނުޑާމިދިޔައީ ންތައްތަކުަގއި

ެއއްާއަންނ ނެޭއ.ާާދަންނަވ ނީާތަނެއްަގއިާމަޝްރޫޢެއްާހިންގަވ ކަމަށްވެއްިޖއްޔ ާއޭގެާސަބަބުންާފުދޭވަެރއްގެާަތރައްޤީ

ާއެކަަމކ ާ ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާކުރަމުންދ ނެ. ާރައްޔިތުންނަށް ާއަސަރުަތއް ާއޭގެ ާކުެރވޭކަމަށްެވއްޖިއްޔ  ާޚަރަދުތައް އަދި

ވެއްޖިއްޔ ާެއާާއިތުރުާމަޝްރޫޢުތަކެއްާހިންގޭނެއޭ.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑަށްާމަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިވ ާގޮތުންާކަމަށްގުިޅގެންާ

ާދަރުބ ރުެގާ ާމިސ ލަކަށް ާއެބަކުެރވޭ. ާކަންތައްަތކެއް ާފުދޭވަެރްއގެ ާތެޭރގައި ާަޙރަކ ތުގެ ާއެ ާތެރެއިން މަޝްރޫޢުގެ

އްދަށްާއިތުރުާތަރަްއޤީތަކެއްާއަންނ ނެ.ާމިހ ރުާގުަތކ އިާއެާސަރަޙަވަަށއިގެްނވ ާމައިމ ރ ތްކުރެިވގެންާދ އިރުާއެތ ނގެާ

އްދަށްާއިތުުރާއްދަކަށްާވ ތީާއެާސަރަޙަކީާއަލަށްާއ ބ ުދަވމުންާދ ާސަރަހައްދަރ ތްކުރަންާކަނޑަައޅ ފަިއވ ާސަރަޙައިމ 

ާ ާައވަސް ާތަރައްޤީގެ ާއަންނ ނެ. ާސަރަހަފުރިހަމަކަމެއް ާއެ ާފެނިގެންކުިރއެރުމެއް ާއ ބަުދވ ާދ އްދުން ާއަލަށް ާއެއީ ނެ.
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ާސަރަހަ ާއެ ާވެފަިއވ އިރު ާގ ތްގަނޑަކަްށާސަރަހައްދަކަށް ާހޯދ ފައިވ  ާގޯތި ާވެސް ާދިމ ލަކުން ާުހރިހ  ާރ އްޖޭގެ އްދަކީ

ާސަރަހަވ1500ާަ ާދޫކުެރވިފަިއވ  ާގޯތި ާސަރަހައްރަކަށް ާއެ ާއެެހންވެއްޖިްއޔ  ާތަރައްޤީގެާދެއް. ާއަންނަ ާއެ އްދަްށ

ާ ާކުރިމަގުަގއި ާމައިސަބަބުން ާތަރައްީޤެގ ާމަރުކަޒަކަްށ، ާމައި ާދ އިރ އެއީ ާއިދ ރީ ާއެ ާިސީޓާާމަރުކަޒަކަށް ާއަްއޑޫ ވެ

ާއު ާވެސް ާއެންމެން ާމަގުފަހިކުރުމަްށޓަކައި ާއުސްމިންކައުންސިލަކަށް ާތަރައްޤީގެ ާދަތުރުކުރުމަށްޓަކަިއާއްީމދުކުރ  ތަކަށް

ާދ ނެ ާއަުޅގަނޑުާމަގުފަހިވެގެން ާގަބޫުލކުރ ތީ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްކަމަކަށް ާއެ ާމަޝްރޫޢު ާމި ާބޮޑަށް ގޮތަްށާާާވަރަށް

ާއިޚްލ ސްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާއަރިހުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖިލީހުގެ ާއަިދާާބ އްަވއިދެްއވުން ާއެދެން. އެކު

ާއެ ާމަރުޙަލ ގައި ާކޮމިޓީ ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާނުގެންނަވ ާާއެކަމަށްޓަަކއި ާބަދަލެއް ާއެއްެވސް ާމަޝްރޫޢަށް ާއެ ބޭފުޅުން

އެކުާޝުކުރުާއަދ ކުރަން.ާާކ ރުންާބޭނުންފުޅުވ ާގޮަތކަށްާއެާބ ްއވައިެދއްވީތީާވެްސާއަޅުގަނޑުާއިޚްލ ސްތެރިކަމ ސަރު

ާގޮުތގަިއާ ާގަބޫލުކުރ  ާއަުޅަގނޑު ާތ އީދުކުރަނީ ާެއާބ އްވަން ާގޮތަށް ާހުށަހެޅުއްވި ާއެ ާސަރުކ ުރން ާއަުޅގަނޑު ސަބަބަކީ

އްޔ ާއެާފަިއސ ާހުންނ ނެ.ާއެހެންާކަންތައްތަކަށްާވެސްާސަުރކ ރުްނާއެާމަޝްރޫޢަށްާއެާފައިސ ާަޚރަދުާނުކުރެވިއްޖިާ

ހަމަާކުރިާމަގުގައިާެވސްާޚަރަދުތައްާކުރަންާފައިސ ާހުންނ ނެ.ާރައްޔިތުންގެާބޭނުންތަކަްށާފައިސ ާޚަރަދުކުރެވޭނެތީ.ާ

ރުންާވެސްާކަންތައްަތއްާއަޅުގަނޑުާމީެގާއިތުރަްށާހަމަާދަންނަވަންާބޭނުންވޭާއަުޅގަނޑުާެވސްާެއއްބަްސވަންާސަުރކާ 

ާވިސްނަންޖެހޭެނ.ާ ާވެްސ ާދޭތެރޭ ާއެއ  ާވެސް. ާކަންތައްތަކެްއ ާގެއްލުްނވ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއެބަހުރި ކުރަްއވ އިުރ

އަޅުގަނޑުމެންާއެންމެންާވެްސާވިސްނ ާއެގޮތަށްާހުންނަާުއނިާކަންތައްތައްާވެސްާރަނަގޅުކުރަންާމަސައްކަތްކުރަންާ

ާއައްުޑއަތޮޅު ާރަނގަޅަށްާާއެބަޖެހޭ. ާވަރަށް ާަބޖެޓުން ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ާހެއްދެިވއިރު ާކައުންސިލެްއަގއި ސިޓީ

ާ ާަބޖެޓުގައި ާއޮފީސްތަުކގެ ާކައުންސިލު ާއަތޮޅު ާފެނިވަޑަިއގަންނަވ ނެ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް އަްށާާވަނ6ާަހުރިހ 

ާ ާއެއީ ާއޮތްކަން. ާބަޖެޓް 22ާާއަްއޑުއަތޮުޅގެ ާރުފިޔ . ާއެާވަނ6ާަމިލިއަން ާގޮްސާާ،ތިނެއްާ،ދޭއްާާ،ެކއްއަށް ކިޔަމުން

ވަނަާއަހަރަށްާބަޖެޓްތައްާތ ވަލުކުަރއްވ ަފިއވ 2012ާާކަްނ.ާާއަށްާވެއްޓިަފއިވ ާވަނ6ާައިންާގޮސްާާބަޖެޓްގެާމަރުޙަލ 

ާާގޮތުން ާވެއްިޖއްޔ  2012ާާކަމަށް ާއަހަރު ާާވަނ7ާަވަނަ ާއެވެސް ާއެބަފެޭނ. ާތަން ާވެއްޓިފަިއވ  މިލިއަްނ23ާާައށް

ާއަހަރަށްާމިއޮީތ2013ާާޖެެޓއް.ާހަމަެއގޮތަށްާރުފިޔ ގެާބަ ާވެއްޓިަފއި.ާެއހެންވެއްޖިްއޔ ާތަރައްީޤެގާާވަނ8ާަވަނަ އަށް

ާބަޖެްޓާ ާއެގޮތަށް ާަބްއލަވަިއގެން ާކަންތައްަތކަށް ާމި ާބޮޑުިމނ އި ާތަނުެގ ާއ ބ ދީއަށ އި ާދ އިުރ ާރޭިވގެން ކަންތައްތަްއ

ާ ާވެސް ާކޮންމެ ާދ ކަމަށްެވއްޖިއްޔ  ާއ ބ ދީކުޑަކުަރއްވަމުން ާއޮންނަންވ ނެ. ާމިކަހަަލާާމިންގަނޑެއް ާނުވަތަ އަށް

މިންގަނޑެއްާއޮންނަންވ ނެ.ާައދިާދަށްާތަންތަނަށްާވެސްާއަދިާއ ބ ދީާމަދުާތަންތަނަށްާވެސްާތަރައްޤީގެާކަންަތއްަތްއާ

ާމިކަ ާއެހެންެވއްޖިްއޔ  ާގެންގުޅުްއވަްނވ ނެ. ާމިންގަނޑެއް ާޮކންމެވެސް ާފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ާބަދަލުތަކެއްާހަލަ

ާވެސްާ ާހުރިހ  ާސަބަބަކީ، ާވެސް ާހުރިހ  ާމީގެ ާއަްނނަންވ ނެ. ާމިކަންތައްތައް ާތެރެއިން ާވިސްނުމެއްގެ ާކަހަލަ ނ ންނަ

ާ ާއަްއޑުއަތޮުޅަގއި 52ާާސަބަބަކީ ާއެންމެ ާތަނަކަށް ާތިބެންޖެހޭ ާގޮތަކަްށ6ާާކައުންސިލަރުން ާތިއްބަވ  ކައުންިސލަރުން

ާމަޝްރޫޢެ ާއޮންނަ ާފައްތައްާރޭވިފަިއވ  ާބަޖެޓް ާމި ާތެރޭަގއި ާެއއޮތީާގެ ާއެކަން ާވެސް ާސަރުކ ރަްށ ާހައްދަވަިއގެން ން
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ާވެފައި ާކޮމިޓީާ.އެގޮތަށް ާސަބަބަށްޓަަކިއާާއަދި ާމި ާއެހެްނވީމަ، ާކުެރވިފަިއ. ާަކންތައްތައް ާއެ ާއެއޮތީ ާވެސް އަށް

ާދި ާގެއްލުންތަކެއް ާމިކަހަލަ ާއެބަހުއްޓޭ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާދަންނަވ ނީ ާކަންތައްތަްއާއަޅުގަނޑު ާމި މ ވެފައި.

ާވަރަްށާ ާއެބަޖެހެއޭ. ާމަސަްއކަތްުކރަން ާުގޅިގެން ާވެސް ާފަރ ތްތަކުން ާހުރިހ  ާައޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި

ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާާއިޚްތ ސްތެރިކަމ  ާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާއަުޅގަނުޑާއެދެނީ ާދެްއވީތީ ާފުރުޞަތު ާމި ާއަުޅގަނޑަށް ެއކު

ާދޭތެރޭގަ ާބަޖެޓ  ާައޅ ލ ާމި ާތަންޮކޅެއް ާދޭތެރޭގައި ާއަުޅގަނޑުމެންނ  ާެވސް ާކުރިމަުގގައި ާވިސްނ  ާއިތުަރށް އި

ާކަ ާއެ ާވެސް ާއެސަރުކ ރުން ާއަށް ާފުރިހަމަ ާދެްއވ ނެްނތައްތަުކގައި ާޝުކުރިއްޔ .ާާއްބ ރުލުން ާހީކުރަން. ކަމަްށ

ާވަބަަރކ ތުހު.ާهللاއްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާވަ

ާ

ާވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ާހަމަޖެހުފައި ާތ ވަލު ާމަސަްއަކތުގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހިސ ބުން ާޝުކުރިްއޔ . ާގޮތުންާއ ދެ، ެގާމިނެޓ30ާުާއޮންނަ

ާވަހުސް ާބޭނުންކުރ ީނ. ާއެހިސ ބުނ11.00ްގުުތކޮޅެއް ާފަށ ނީ. ާމަސައްކަތް ާއަލުން ާއަުޅގަނޑުމެން ފެށިގެންާާަގއި

އްާއަުރވަން.ާަވގުތުކޮޅެާމިނެޓުގެާުހސ30ާްހިސ ބުންާާން.ާމިކުރިއަށްާގެންދ ނަާއަޅުގަނޑުާއަެނއްކ ާވެސްާމިާބަޙުސް

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ

 ]އަށ11:00ާްއިނ10:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ފ ާކުރާ ލަވަނަާއަހަރަށ2011ާާްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހާއަޅުގަނޑުާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދަންާމިާފަށަނީ.ާ `.

ާކޮ ާދިރ ސ ކުެރއްވި ާބަޖެޓު ާބަހުދައުލަތުގެ ާރިޕޯޓުގެ ާހުށަހެޅުްއވި ާޢިއްޒަތްމިޓީން ާމަރުޙަލ . ާމެންބަސްެގ ރުްނާތެރި

ާޢި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއެެދން. ާއްޒަތްެތރިާއިށީނދެވަަޑިއގެންނެވުން

ާާޔ ސްާލަބީބަށް.އިލިމެންބަރުާ

ާ

ާާްއކެވުްނ:ވ ހަކަދެާދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިލިޔ ސްާލަބީބުހުޅުމީ

ާ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާރައްޔިތުނ2011ާް`. ާބަޖެޓު ާކުރ  ާލަފ  ާއަހަރަށް ާމަޖިލީހަށްާވަަނ ގެ

މިވަީނާާކުރެވިާމިއަދުާއަށްާމިާބަޖެޓުާފޮނުވިާއެާކޮމިޓީންާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތްތަެކއްާބެހޭާކޮމިޓީާހުށަހެޅިާއެކަމ 

ާރިޕޯޓު ާފްލޯާމި ާހުށަހެޅިފަ.ާމި ާގެންދެވިާކޮމިޓީަގއިާމަސަްއކަްތާކުރެްއވިާއަށް ާކުރިއަށް ާކަްނތައްތައް ާއިުރާކޮމިީޓގައި

ާމަސަްއކަ ާކޮމިޓީެގ ާގިނަާގޮތ އި ާވަރަށް ާއަިދ ާބުރަކަމ އި ާމަަސއްކަުތެގާތް ާކޮމިޓީގެ ާހޭދަކުރަްއވަިއގެްނ އިރުތަކެްއ
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ާމެން ާހުރިހ  ާކޮމިީޓގެ ާކޮމިީޓެގާބައިވެިރވި ާޚ އްަޞކޮށް ާަވކިން ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަޅުގަނޑު ބަރުންނަށް

ާމ މި ާއިބްރ ނމުޤައްރިރު ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާގިނަހީގިލީ ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނު ާއެ އިރުާމް

ާމަހޭދަކުރައްަވއިގެ ާދ އިރ ތަކުން ާިގނަ ާވަރަށް ާމަނިކުފ ނުގެން ާއެ ާކުރައްަވއިގެން ާެއާާާތަޖުރިބ ސައްކަތް އ އި

ާލަފަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެކީ ާވިްސނުންފުޅ  ާއަމިއްލަ ާކުރެްއިވާޔ މަނިކުފ ނުގެ ާމި ާދެއްަވއިގެން ާއިރުޝ ދު އި

ވަނަާއަހަރުެގ2011ާާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑުމެންާމިާބަެޖޓުާުޅގަނޑުާއެާަމނިކުފ ނަށްާޝުކުރުމަސައްކަތަށްާއަ

ާބަޖެ ާބެލިލަފ ކުރ  ާދިރ ސ ކޮށް ާއަޅުގަނޑަާާބެލުމުންާޓު ާމި ާބަޖެޓަކީ ާމި ާއެއްަޗކީ ާދޭހަވި ާއަހަރ2011ާާުށް ވަނަ

ާހުށަހެޅިަފއި ާތ ރީުޚގައި ާރ އްޖޭގެ ާބަޖެޓަކީ ާމިއޮތް ާޒިންާހުށަހެޅިފައި ާއެންމެ ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާއެންމެާއޮތް މ ދ ރު،

ވެްސާމިފަދަާފުރިހަމަާބަޖެޓެއްާާށްވަރުގަދަާއެްއާބަޖެޓޭ.ާއެހެންަކމުންާމިާފުރުޞަތުގައިާައޅުަގނޑުާދިވެހިާސަރުކ ރަ

ހުށަހެޅުއްވިކަމަށްޓަަކއިާޝުކުުރދަންނަވަން.ާއަދިާއަޅުގަނޑުެމންާބަޖެޓުާކޮމިޓީގައިާމަސައްަކތްާކުރައްވަމުންާދިޔައިުރާ

ާ ާހުންނެވި ާހަވ ލުވެ ާމިނިސްޓްރީ ާއެ ާފަރ ތުން ާފިނޭންސްގެ ާއޮފް ާރ ޒީާމަޙްމިނިސްޓްރީ ާމިނިސްޓްރީާމޫދު ާއެ ެގާއަށ އި

ާމިނިސްޓަރަށ ާާސްޓޭޓް ާނައިބު ާއަދި ާއަިދާާމިނިސްޓަރަށ އި ާވެރިންނަށް ާބައެއް ާމިނިސްޓްރީގެ ާއެ އަދިވެސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއޮފީހުގެާބައެއްާވެރިންާމިތަނަށްާވަަޑިއގެންާއަުޅގަނޑުމެންާކޮމިޓީަގިއާކުރިާމިާމަސައްކަތަކަށްާ

ާއަޅުގަނޑުާ ާއެއްބ ރުލުމަށް ާވެސްާދެއްވި ާދަންނަވަން.ާއަުޅގަނޑުމެްނާމިޝުކުާއެބޭފުޅުންނަށް ާކޮމިޓީަގިއާާރު ބަޖެޓަށް

ާބައެމަސައްކަތް ާބަޖެޓަށް ާދިޔައިރު ާގެނެސްފައިކުރަމުން ާއުނިއިތުރު ާބަޖެޓުގަިއާާއް ާމުޅި ާއެހެންނަަމވެސް ވ ނެ.

ާބަދަލުތަ ާގެނަިއ ާަބޖެޓަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއައިސްަފއިނުވ ނެ. ާބަދަެލއް ާއެްއވެސް ާބަޖެޓަށް ާމުޅި ްއާޖުމްލައަކަށް

ާެއްއާދ އިރ  ާބަޖެޓުގެ ާދ އިރ ާގެނެސްފަިއވ ނީ ާއަނެއް ާބަދަލުތައްާާއިން ާގެަނއި ާކޮށްފައި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއަށް.ާއެކަން

ާމިނިްސޓްރީއ  ާގެނެސްފަިއވ ނީ ާމަޝްވަރ ކޮށްފަިއާއެާވެސް ާބަދަލުތަްއާއެނޭގާާބޭފުޅުންނަށްާވެސް ާގެނައި ާއެ ެވސް

ާލަފަާާއެގޮތަށް ާވެސް ާއިރުާބޭފުޅުންގެ ާައޅުއ އި ާއެކީ. ާޝ ދ  ާމިހ ރު ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓު ާގަނޑުމެން ނިންމ ފައިވ ާމި

ާ ާދެކޭގޮުތގައި ާއަޅުގަނޑު ާމިއީ ާރިޕޯޓަކީ ާރަނގަުޅ2011ާާބަޖެޓު ާއެންމެ ާއޮންނަންވ  ާދައުލަތުގައި ާމި ާއަހަރު ވަނަ

ާފަރ ތްތަކ  ާއިދިކޮޅު ާސަބަބަކީ ާކުރެވޭ. ާޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑަށް ާއެާބަޖެޓޭ ާމަޝްވަރ ކުެރިވ ާކޮމިޓީާބޭފުވެސް ާވެސް ޅުން

ާ ާދެއްވަިއގެން ާެއއްބ ުރލުން ާކޮމިީޓގައި ާހުށަހަޅުއްަވއިގެން ާިއޞްލ ޙު ާބަޖެޓަާބޭފުޅުންއެސްޓޭޖްގައި ާމި ާވަނީ ށްާވެސް

ާބޭއެ ާގެންނަން ާއެބޭފުޅުން ާވިނުންފުޅުވ  ާގެނެސްގެންބޭފުޅުްނގެ ާޚިޔ ލުފުޅު ާފުރިހަމަާާސްނުމ ިއ ާއިތުރަށް ާބަޖެޓު މި

ާބަޖެޓު ާމި ާހުށަހެޅުމ ާކޮށްދެއްވ ފަ. ާފްލޯާމިައދު ާިއޞްލ ޙުތައް ާބައެއް ާއެންެމާާއެކު ާއަުޅގަނޑު ާހުށަހެޅުނު. އަށް

ާއެިކާ ާބަޖެޓު ާބ އްވަްނާހުށަހެޅިފައިވ  ާައއްުޑާއަތޮުޅަގިއާސ ކްާސަމިެޓއް ާވަނީ ާބޭނުން ާފ ހަަގކޮށްލަން ފުރަތަމަާވެސް

ާޕީ ާބަހ ލުމަށް ާގޮތަށް ާޢަބްދުލްގޮތް ާޔޫސުފް ާމެންގަާ،ފޫރުޣަ.ޭއެގާފަރ ތުން ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރި ާހުށަހެޅުއްިވާމު ބަރު

ާތަަރއްޤީާާއިޞްލ ޙު.ާއެާ ާއެހެން ާއަތޮުޅގެ ާދ އިރ ަތކުެގާާބޭފުޅ ެގާއިްޞލ ޙު ާއެހެން ާއަދި ާބަހ ލުމ އި ާފައިސ  ާއެ އަށް

ާއަޅުާތަރައްޤީ ާހުށަހަޅ ފައިވޭ. ާބަހ ލުމަށް ާފައިސ  ާއެ ާދިރ ސ އަށް ާބަޖެޓު ާމި ާއެާކުރިގަނޑުމެން ވެްސާާބޭފުޅ ާއިރު
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ާ ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާގޮތަށް ާދިރ ސާ ހިމެނޭ ާދިޔަކޮމިީޓގައި ާިމާކުރަމުން ާހަމަ ާފ ހަގަކުރެވުނު ާައޅުގަމެންނަށް އިރު

ާކަނޑައެޅިަފއި ާފައިސ  ާއެޅުމަށް ާހޮސްިޕޓަލެއް ާއައު ާހިތަދޫ ާރަނގަޅުވ ާބަޖެޓުގައި ާިޞއްޙަތު ާފައިސ ާކަން. ކުރުމަށް

ވެސްާފަިއސ ާާއްޙީާމަރުކަުޒތަކުގެާފެންވަުރާރަނގަޅުާކުުރމަށްޓަކައިާޞިާން.ާއަދިާައއްޫޑގެާއެހެންވ ކަާކަނޑައެޅިަފއި

ާތަޢުވާ ާކަނޑައެޅިަފއި ާއަތޮޅު ާައއްުޑ ާފައިސ ތަކަން. ާބަޖެޓުގައި ާވެްސ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާރަނގަޅު ާފެންވަރު ެކްއާލީމީ

ާޭއގެާ ާއަިދ ާއެާއިތުރަށްކަނޑައެޅިަފިއވޭ. ާއިޞްލ ުޙގަިއވ ބޭފުެވސް ާހުށަހެޅުއްވި ާއަުޅގަނުޑާކަންތަާޅ  އްތަކަށް

ާހައްލުުކރުމަށްޓަކައިބަލައި ާކަންތައްތަށް ާގިރުމުގެ ާފުވައްމުލަުކަގއި ާާލ އިރު ާމި ާވަނީ ާސަރުކ ުރން ަވަނ2011ާާވެސް

ަފިއސ ާހިމަނ ފައިާވަނިކޮްށާއަެންއކ ާސ ްކާސަމިޓަށްާވަިކާާ.ާމިކަންތައްތަކަށްއިފައިސ ާހިމަނ ފަާއަހަރުގެާބަޖެުޓގައިާ

ާކުރުމަށްޓަކަާ ާތަަރއްޤީކަމެއް ާއަތޮޅުގެ ާއައްޑު ާސީދ  ާހަމަ ާބަހ ލުމަކީ ާއެބަިއ ާއުނިކޮށް ާަބއި ާކަނަޑައޅ ފައިވ  ައްށާާއި

ާއެކަމ ާހިތ މަކޮށްާ ާއަުޅގަނޑުާެދކެނީ.ާއެހެންކަމުންާމިއަދުާައުޅގަނޑު މިކުރެވޭާމަސަްއކަތަށްާހުރަްސއެޅުންާކަުމގައި

ވެސްާޤަބޫލުވ ނޭާކަމެއްާާތޮޅުާރައްޔިތުންާެއކަމ ާެއއްގޮަތކަށްާޕީ.އޭގެާފަރ ތުންާއެާހުށަހެުޅްއވިާހުށަހެޅުމަކީާައއްޑުާއަ

ާމުިޅާ ާނޫނޭ. ާއަޮތޅެއް ާައއްޑު ާހަމަެއކަނި ާއެއީ ާަދންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއަދި ާދަންނަވަން. ާައޅުގަނޑު ާކަމުގައި ނޫން

ާރ އް ާބޭނުންވޭ ާވެްސ ާަރއްޔިތުްނ ާަސރަހަރ އްޖޭގެ ާއެކި ާތަރައްޭޖގެ ާއަުޅގަނޑުމެއްދުތައް ާކުރަން. ާމިއަުދާީޤ ން

ާމި ާސަރަޙައްދުތަކަގޮތަދެކޭާސަރުކ ރުން ާެއކި ާރ އްޖޭގެ ާެއގޮތުްނާކީ ާކުރުން. ާޑީސެންޓްރަލައިޒް ާބަހ ލ  ާބ ރުތައް ްށ

ާ ާެވގެން ާސަރަހަޑީސެންޓްރަލަިއޒް ާެއކި ާރ އްޖޭގެ ާއްދުާދ ިއރު ާއެކި ާކަންހަތަކުަގއި ާެއކި ާބެހެއްޓޭެނާފްލ ތަކ އި ކަން

ާޤ އިމު ާބޭފުމެެވްސާކޮންާކުރުމަކީތަންތަން ާމި ާކަމެްއ. ާކުރަންޖެހޭ ާޑީހެން ާތިމަންނަމެން ސެންޓްރަލަިއޒޭޝަނަށްާޅުން

ާފަިއސ ާމަސައްކަތް ާެއ ާއުޅުނީމަ ާކުަރން ާކަމެއް ާކަނަޑއަޅ ފައި ާބަޖެޓެްއ ާސަރުކ ރުން ާެއކަމަށް ާކިޔ ފަިއ ކުރަމޭ

ާއެހެންާކަންކަންކަމަށްާޚަރަދުއުނިކޮށްފައިާމިާބުނަ ކުރަމޭާމިާބުަނީނާންާމަަސއްކަތްންޓްރަލަިއޒްާކުރަކުރ ށޭ.ާޑީސެނީ

ާއަތޮުޅާ ާއައްޑު ާމިއަދު ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންކަމުން ާއޮޅުވ ލުމަްށޓަކައި. ާރައްޔިތުންނަށް ާވެގެން. ާހައްދަން ރައްޔިތުން

ާކި ާތިރައްޔިތުން ާއެދެން ާމިާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ަޙީކާާބައިން ާމިއަދު ާއިން ބޭފުޅުންާވިސްނަވ ވަަޑިއގަންނަވ ށޭ.ާޕީ.އޭ

ާކަހަ ާނެރެފަިއާކޮން ާިއއްެޔާނޫސްބަޔ ނެއް ާޕ ޓީން ާޭބނުންވޭ.ާޤައުމީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާކަން.ާއަުޅގަނޑު ާއިޞްލ ޙެއް ލަ

ާއެބަ ާނޫނީާބުނެފައި ާކަނޑ ލ ކަށް ާބަޖެޓު ާސަމިޓުެގ ާސ ކް ާތިމަންނަމެން ާދެކޮޅެާއޮތް ާސަމިޓ  ާނޫނޭ.ާސ ކް ްއ

ާޕ ީޓގެާ ާޤައުމީ ާމަަސްއކަތްާއެހެންނަމަވެސް ާކޮމިޓީގައި ާދ އިކުފަރ ތުން ާވިލުފުށީ ާމެންބަރުާރަްއވ  ާޢިއްޒަތްތެރި ރ ެގ

ާވ ހަކަފުޅުގައިރިޔ ޟް ާކޮމިޓީގެ ާއެާާރަޝީދު ާއަުޅގަާވެސް ާވ ހަކަފުޅުން ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާދޭހަވޭ ބޭފުޅާ ާނޑުެމންނަށް

ކުަރްއވ ފައިާކޮމިޓީާބޯއިކޮޓްާއެާތ އީދެއްާނުކުރަްއވ ކަންާއަްއުޑާއަތޮޅުަގއިާސ ކްާސަމިޓުާޭބއްވުމަށް.ާއަދިާއެާުދވަހު

23ާާ،ާނިކުމެ ާދުވަހު ާއަދަޑިސެމްބަރ23ާުވަނަ ާހަވީރުގެ ާގެ ާނޫހުގެ ާބެއްލެވީމަާޑިސެްމބަރ23ާުދު،ާހަވީރު ާއަދަދު ާގެ

ވެސްާވަރަށްާސ ފުޮކށްާއެބަާދޭހަވޭާޤައުމީާޕ ޓީންާއަްއޑުާއަތޮުޅގައިާސ ްކާއިންާާވެސްާއެާބޭފުޅ ގެާއިންޓަރިވުއން

ާއެހެން ާދެކޮޅުކަން. ާބ އްވަން ާެއކަމ ސަމިޓު ާއަޅުގަނޑު ާއައްާކަމުން ާހިތ މަކޮށް ާރަްއޔިތުންނަްށާވެސް ާއަތޮޅުގެ ުޑ
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ާދެކޮޅުކަމެކޭ ާވަރަށް ާޕ ޓީން ާއ ިއާޤައުމީ ާޕީ.އޭ ާހަމަ ާމިއީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްގޮވ ލަން ާމިާ. ކަންތައްަތްއާާކޮމިޓީގައި

ާސ  ާތިވަރަށް ާފެނިއްޖެއޭ. ާސީދ ކޮށް ާބޭނުންވިއްޔ ބޭފުފުކޮށް ާބައްލަވަން ާޔައުމިްއޔ ަގއިކޮާޅުން ާެއާާމިޓީގެ ެވސް

ާރެކޯޑިން ާމި ާވިސްނަވ އިރު ާދޭތެރޭ ާކުރިމަގ  ާަރއްިޔތުން ާއަތޮޅު ާއައްޑު ާއެެހންކަމުން ާއެބަުހއްޓޭ. ީކާއަާޕ ޓ2ާީތައް

ވެސްާއަުޅގަނުޑާާއަށްާމަސައްކަތްކުރ ާޕ ީޓ،ާދެާޕ ޓީކަމުގައިާއަުޅގަނޑުާނުދެކޭތީާެއާވ ހަކަާޤީއަްއޑުާއަތޮޅުާތަރައް

ާއިޞްލ ޙުދަންނަވ ލަ ާބައެއް ާހުށަހެޅުނު ާމިއަދު ާއަުޅގަން. ާަބލ އިރު ާއަޙްތަކަށް ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްަލން ާމަދުާނުޑ

ާނިޒ މަކުންާާމަޚްލޫފު ާދަތުރުފަތުރުގެ ާއަތޮޅުތަށް ާރ އްޖޭގެ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާއިްޞލ ޙުތަކުގެ ހުށަހެޅުއްވި

ާ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާރުިފޔ 293ާގުުޅވ ލުމަށްޓަކައި ާފަާމިލިއަން ާއަދިެވްސާިއން ާމިސްކިތްތަކަށ އި ާމ ލޭގެ ާއުިނކޮށް އިސ 

ާދިމ  ާއެހެން ާއެމ ލޭގެ ާސަރުކ ރުންާދިމ ތަކަށް ާއަުޅގަނޑުެމން ާތަން. ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަހ ލަން މިހ ރުާާފައިސ 

ާހުށަހަޅުއްވ  ާބަޖެޓުގައިާއެބަާސަރުކ ރުން ާތަރައްޤީފަިއވ  ާރ އްޖޭެގާރަށްތައް ޒ ްމާދަތުރުފަތުރުގެާނިާކުރުމަށްޓަަކއިއޮތް

މިލިއަްނާރުފިޔ ާބަޖެޓުކޮށްފައިވޭ.ާއެާބައިާއުނިކުރުމަކީާއަޮތޅުތެރޭެގާދިރިއުޅުްއވ ާރައްޔިތުްނ293ާާކުރުމަށްާތަރައްޤީ

ާމަދު ާފައިސ  ާއޮތް ާދަތުރުކުރުމަށް ާރަށަށް ާއަނެއް ާރަށުން ާތެޭރގައިާއެއް ާއަތޮޅުތަކުގެ ާައޅުގަނޑުމެްނ ާއެއީ ާވުން.

ާއެްއގޮތަކަށްާ ާބޭފުޅުން ާވ ހަކަވެާތިއްބަވ  ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާދަންނަވ ލަން.ާއަޅުގަނުޑާާސް ާއަުޅގަނޑު ާކަމުގައި ާނޫން އެއް

ާގެންދަވަނީާ ާކުރިއަށް ާމިހ ރު ާހުށަހަޅުއްވަިއގެން ާއިޞްލ ޙުތައް ާމި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާބޭނުންވޭ ފ ހަގަކޮށްލަން

ާއިރުާކުެރއްވިާކޮމިޓީަގއިާމަސަްއކަތްާކު.ބޭފުޅ ާނެތޭާމ ލެއަާެވސްާއެާާއިރުާސްާކުރެްއވިމަޖިލިސްާފްލޯގައިާބަޖެޓަށްާަބހު

ބޭފުޅުްނގެާކުީރެގާާއިގެންާިތއްބެީވާމެލޭޝިޔ ގައިާއެބޭފުޅުންާވަޑަާަގއިާވަަޑއިގެންާނޫުޅްއވައޭ.ާއެބޭފުޅ ާމ ލޭާސްާއެވެ

ާޭހދަކުރައްވަޒަޢީމު ާޗުއްޓީ ާއަރިހުަގއޭ ާދިރ ސ ގެ ާބަޖެޓު ާއެހެންކަމުން ާވަން. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާކޮމިޓީން ރަށްާކުރައްވ 

އަްށާމިާހުށަހެޅުއްވިާރިޕޯޓަްށާިއޞްލ ޙުާހުށަހަޅުއްަވއިގެްނާާބުރަާމަސައްކަތްތަެކއްާކުރަްއވ ާމިއަދުާމަޖިލިސްގެާފްލޯ

ާހަލ ކުކޮށްލަ ާބަޖެޓު ާމަސައްކަތްްއވަާމުޅި ާއަުޅގަނުޑާން ާއެހެންކަމުން ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރ  ާައުޅގަނޑު ކުރ ކަމީ

ާ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާގޮތަށްާޢިއްޒަތްތެރި ާޮކމިޓީންާނިންމެވި ާރިޕޯޓް ާބަޖެޓު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިއަދު ާއެދެނީ އަރިހުން

ާޔަޤީންކަމ  ާހަމަ ާއަުޅގަނޑަށް ާކަމެކޭ. ާއެދޭ ާއަުޅގަނުޑ ާދަންާފ ސްކޮށްދެއްވުަމކީ ާފްއެކީ ާމި ާމިއަދު ލޯގައިާނަވަން

ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްެތރި ާހުރިހ  ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާކޮމިޓީގަިއ ާއެވެާހިމެނޭ ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ ނީ ގޮތޭ.ާާސް

ާމިަކމ ާ ާބޭފުޅުން ާޕ ޓީގެ ާަޤއުމީ ާބޭފުޅުންނ އި ާޕީ.އޭެގ ާއެނޭގ ާއަުޅގަނޑަށް ާވެސް ާދަންނަވ ިއރު ާމިހެން އަޅުގަނޑު

ބޭފުޅުންާާާބަޖެޓުާހަލ ކުވެފައިާނެތީމަާއެބޭފުޅުންާބޭނުންވ ހ ާގޮތަކަށްާންަނވ ެނކަން.ާއެއީާއެހިތްހަމަާޖެހިވަޑައިނުގަ

ާނޭދޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،އެގޮތަ ާރިޕޯޓުގަިއވ ާާށް ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓު ާހުށަހެޅިފައިވ  ާމި ާމިއަދު ާނިންމ ލ ނީ ާވ ަހކަ އަޅުގަނޑު

ާގޮތަށްާބަޖެޓުާމިާމަޖިލީހުންާފ ސްކޮށްދެްއވުމަށްާއެދި.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .

ާ

ާކަދެއްކެވުން:ވ ހަާރިފްޢ ލީާވަިއކަރަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަ
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ާޝުކުރިއްާ .`ާ ާޢިްއަޒތްތެރި ާގޮތްޔ  ާތަފ ތު ާބަޖެޓަކީ ާމި ާވ ހަކަފުުޅާރައީސް. ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާތަފ ތު ގޮތަށް

ާއެއްެޗއް.ާ ާމުހިއްމު ާބަޖެޓެކޭ.ާތެދުފުޅެއް.ާބަޖެޓަކީ ާމުހިއްމު ާމޮޅު،ާވަރަށް ާވަރަށް ާބަޖެޓަކީ ާމި ާގެންަދވ  ދައްކަވަމުން

ާ ާއޮތް ާރ2011ާާަކުރިއަށް ާރ އްޖޭގެ ާައހަރުގެ ާއްޔިތުވަނަ ާހޭދަންނަްށ ާކުރ ނެ ާމިއީ.ާއަާާދައުލަތުން ާބަޖެޓު ންގައިދޭނެ

ާ ާއައިަޓމުތަކުގައި ާބައެއް 1900ާާއެހެންނަމަވެސް ާފެށިގެން ާިއން 2000ާާރުފިޔ  ާފެށިގެން ާއިން ހ ްސ25ާާރުފިޔ 

ާ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނޑު ާަކންބޮޑުވަނީ ާއެންމެ ާއަޅުގަނޑު ާެއބަހުރި. ާވެސް ާހިސ ބަށް ާމިތ 3ާާރުފިޔ އ  ރަށެްއަގއި

ާމިސްކިްތާބަޖެޓުގަ ާއަލަށް ާހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ާއ އި ާހދ.މަކުނުދޫގަ ާއެގޮތުން ާކުރ ނެކަމަށް. ާމަސައްކަްތ ާއެަބއޮތް އި

ާިވއްަސކަްށާ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާހުރީ ާހިމަނ ފައި ާއެފައިސ  ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަހުރި. ާހިމަނ ފައި ާފައިސ  އެޅުމަށް

ާ ާރަށަށް ާރުފިޔ .37ާާފަންސަވީހަކަށް ާރ37ާުިމލިއަން ާމ ާމިލިއަން ާބަހ ލީމަ ާރަށަށް ާފަންސަވީަހކަށް ާވިއްަސކަށް ާފިޔ 

ބޮޑުާމ ާރަނގަޅުާމިސްކިތެއްާއެޅޭނެާކަމަކަށްާއަުޅގަނޑަކަްށާއަޅުގަނުޑގެާސިކުނޑިާޤަބޫެލއްާނުކުރޭ.ާއެހެނެއްނޫންާ

37ާާ ާެއއީ ާއަޅ ލެވިދ ނެ. ާމިސްކިްތ ާއަށެްއކަ ާފެންވަރުގެ ާރަނގަުޅ ާމިސްކިްތ ާައށެއްކަ ާއިން ާރުފިޔ  4.7ާމިލިއަން

ާ ާރުފިޔ ، ާއެހ ކަށ4.5ާްމިލިއަން ާރުފިޔ  ާމިސްކިެތއްާާމިިލއަން ާވަރެްއގެ ާއ ަދިއގެ ާމިހ ރު ާކަންނޭނގެ ވަރަްށ

ާ ާވެްސާގ ތްގަނޑަކަށް ާައކީ ާމަކުނުދޫ ާިމދައްކަނީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާހަމ1500ާ،1600ާާައަޅ ލެވޭނީ. ާރަށެްއ. އ ބ ީދގެ

ަވރުގެާރަށްރަށުގައިާމިހ ރުާހުރިާމިސްކިތްތައްާކުަޑވެގެްނާއ ބ ދީގެާރަށެއް.ާމ1400ާ،1500ާާިނޭކުރެންދޫާއަކީާވެސްާ

ދ ާމިސްކިތުަގއިާޤަބުރުާހުރެގެންާާއަދިާއޭގެތެެރއިންާޚ އްަޞކޮްށާމަކުނުދޫގައިާމިހ ރުާދެކުނުކޮޅުގައިާނަމ ދުކުރަމުން

ންާދަނީާމިހ ރުާދެކުނުާއެާމިސްކިތްާބަންދުކޮށްފައިާުހރެގެންާއަންހެނުންާނަމ ދުކުރ ާގެާެއއްަގއިާމިހ ރުާނަމ ދުކުރަމު

ާމިސްކިތެްއާ ާއަުއ ާެވސް ާރަށުަގއި ާއެ ާމުިހއްމުކަމެއް ާވެސް ާކޮންމެހެން ާއެހެންވީމ ، ާމީހުން. އަވަުށގެ

ވަނަާއަހަރުެގާބަޖެޓުަގއިާވެސްާކުީރގެާސަުރކ ރުނ2009ާާްބިނ ކޮށްދެއްވުމަކީ.ާއަުޅގަނުޑާހަމަާދަންނަވަންާބޭނުންާ

ވަަނ2010ާާވަނަާއަހަރުާވެސްާއަދ2009ާާިތެއްާއަޅަން.ާއެހެންނަަމވެސްާއެާހިމަނ ފައިާއޮތްާމަކުނުދޫަގއިާމިސްކި

ާއެބައޮްތ.ާ ާއަދިވެސް ާބިން ާއޮތް ާނަގ ަފއި ާއެޅުމަށް ާމިސްިކތް ާއެތ ނަގއި. ާއެބައޮތް ާބިްނ ާމިދިަޔއީ. ާވެސް އަހަރު

ާއަާ ާަރށުގައި ާެއ ާއަހަރު ާމިއަންނަ ާސަރުކ ުރން ާއަދުގެ ާއުްއމީދުކުރަން ާއަުޅގަނޑު ާމިސްކިެތްއާއެހެންވީމ ، އު

ާހުރިހ ާ ާރ އްޖޭގެ ާރަށެއްަގއި، ާހުރިހ  ާއެނގޭ ާވެސް ާައޅުގަނޑަށް ާމިސްކިތްތަކެއް. ާމިހުރިހ  ބިނ ކޮށްދެއްވ ނެކަމަށް

ާމީހުންާ ާބައެއް ާޙ ލުގައި ާދަތި ާވަރަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަޖެހޭ. ާބިނ ކުރަން ާމިސްކިްތ ާވެސް ރަށެއްަގއި

ާއޭގެ ާއެބަހުރި. ާރަށްރަށް ާއަުޅގަނުޑާނަމ ދުކުރަމުންދ  ާހަމަ ާވެސް ާއަކީ ާނޭކުރެންދޫ ާއަދި ާމަކުނުދޫ ާހަމަ ާތެރެއިން

ާމިސްކިތްތަުކެގާ ާއެޅޭ ާފުރަތަމަ ާތެރެއިން ާފައިސ ގެ ާމި ާއެހެންވީމ ،ާުއއްމީދުކުރަން ާރަށް. ާދެ ާބޭނުންވ  ފ ހަގަކުރަން

ާވަ ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތީ ާދެން ާކަމަށް. ާހިމެނޭނެ ާވެސް ާމިސްިކތް ާދެރަށުގެ ާއެ ާވަިއކަރަޫދެގާތެރޭގައި ިއކަރަދޫ.

ާހިމަނ ފައި ާގ އިމުކުަރން ާނިޒ މެއް ާއަެނއްކާ ނަރުދަމ ގެ ާއެަބއޮތް. ާރަށްތަުކެގާާބަޖެޓުގައި ާހަަމާބޮޑުސިންގ  ާއޮތީ ވެސް

ާނެްތާ ާއެނޭގކަށެއް ާވެސް ާތަފުޞީލަކުން ާބަޖެޓުގެ ާައދި ާބަޖެަޓކުން ާމި ާވަކިން ާލ ަފއި. ާތެރެއަށް ލިސްޓެއްެގ
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ާނަރުދަމ ގެ ާއެޅުވަިއކަރަދޫަގއި ާއެލޮކޭޓުާނިޒ މު ާފަިއސ  ާވަިކވަެރއް ާބައިވަުރާާކުރިމަށް ާނެތް. ާއެނގޭކަެށއް ކަެމއް

ާއެދެންާބޭނުންވަނީާހަމަާފައިާހުރީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަނެއްކާ ރަށްތަކެއްެގާލިސްޓެްއގެާތެެރައށްާލ  ާއަުޅގަނޑު ވެސްާހަމަ

ާއަޅުާ ާނިންމުމަށްޓަކައި ާކަންތައްަތއް ާުހރި ާދަތިވެފައި ާރަށްރަށަށް ާޚ އްަޞކޮށް،ާމި ާއަދި ާދ އިރ ގަިއ، ގަނޑުމެންެގ

ާޞިއްޙީާ ާދެން ާވ ހަކަ. ާދަތިތަކުެގ ާހުރި ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނޑުގެ ާދެްއކޭނީ ާައޅުގަނޑަށް ާވ ހަކަަދއްކ އިރު އަޅުގަނޑު

ލަުތާހ ޕޯސްޓުގެާވެސްާޞިއްޙީާމަރުކަޒުާނޫނިްއޔ ާހެލްތުާކަންކަމުަގއިާވެސްާމިއިންާޮކންމެާރަށެއްގައިާވެސްާހަމަާ

ާިމާވަރަ ާުއއްމީދަކީ ާައޅުގަނުޑގެ ާއެހެންވީމ ، ާގިނައީ. ާރަށްރަށް ާހުރި ާނެތި ާވެސް ާކޮންސިއުމަަބލްސް ާއެ ާދަށް. ށް

ާހަމަާ ާކޮްށދެނީ.ާތިމަންނަމެން ާމި ާވެރިކަމެކޭ ާހެޔޮ ާުބނަނީ ާއެ ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ބަޖެޓުން

ާފޯރ ފަށުގައިާ ާއަތް ާހަމަ ާވެްސ ާރައްޔިތުންނަށް ާބޭނުންވަނީ.ާާހުރިހ  ާހަމަޖައްސ ށޭ ާއިންިތޒ މު ާލިބޭނެ ާތަކެތި ހުރިހ 

ާއެކަންާ ާޢަމަލުން ާއެޭބފުޅުން ާބަދަލު ާކިއުމުގެ ާބަސްބަސް ާރިވެތި ާމިކަހަލަ ާތިމަންނަމެންނަކީ. ާސަރުކ ެރކޭ އޯގ ވެރި

ާޙ ލު ާވަރަށް ާމީސްމީހުންނަކީ ާމިތިބަ ާރަށްރަށުގައި ާރ އްޖެތެރޭގެ ާައޅުގަނުޑމެން ާޞިއްީޙާދައްކަަވއިދެްއވ ށޭ. ގަިއ،

ާ ާމަކުނުދޫ،ާަވއިކަރަދޫ،ާޭނކުރެންދޫ،ާިމާހުރިހ  ާޙ ލުގަިއ،ާޚ ްއޞަކޮށް ާވަރަށް ާދިމ ިވޔަސް ާިމާާމީހުންކަމެއް ވެސް

ާބަޖެޓަށްާ ާހޮސްޕިޓަލުގެ ާކުޅުުދއްފުށީ ާވެސް ާދަންނަވ އިރު ާމިހެން ާއެނގޭ ާއަޅުގަނޑަށް ާކުޅުދުއްފުށްޓަށް. ދ ންޖެހެނީ

ާއެބަުހރި ާހިމަނ ފައި ާއެަބ ާފުރަފުރައިގެްނާފައިސ  ާމީހަކީ ާކޮންމެކޮްނމެ ާހަމަ ާވެސް ާރަްށރަށުގެ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް .

ާނޫނޭ.ާާހަމަ ާމީހުންނެއް ާދެވޭނެ ާވެސް ާރަށަކަށް ާއެހެން ާއަދި ާވިޔަސް ާއަށް ާމ ލެ ާއަދި ާވިޔަްސ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް

ާގަންނަންާ ާެއއް ާގުޅަ ާދ ންާޕެނަޑޯލު ާދ ންޖެހެނީ ާމި ާޚަރަދުކ700ާޮ، 500ޖެހުނަސް ާކުޅުުދއްފުށްޓަށް.ާރުފިޔ  ށްފައި

ާރަާ ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާއެްނމެ ާބަދަލުގަިއ ާހުރުމުގެ ާމިހެން ާމިކަްނކަން ާލިބޭއެހެންވީމ ، ާއިންތިޒ ުމާށުން ނެ

ާވ ހަކަ ާދެންމެއަކު ާރަނގަޅު ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް، ާލަބީބުާފުޅުހަމަޖައްސަވައިެދއްވ ށޭ. ާއިލިޔ ސް ވެްސާާަދއްަކވަމުން

ާއަްއޑުއަ ާދ އިވިދ ޅުެވއްޖެ، ާހުޅުމީދޫ ާލަބީބުތޮުޅ ާއިލިޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރ އްޭޖެގާާރ ގެ ވެްސާވިދ ޅުެވއްޖެ

ެވްސާާކުރ އިުރގައިާދަރުބ ުރގެތަކ ިއާއެހެންާެއްއޗެއްސާ އްަކތްއެހެންާތަންތ ނގަިއާެވސްާީޑސެންޓްލައިްޒކޮށްގެންާމަސަާ

ާއެކަމަކ އެޅެން ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާކަންކަމަށްާާވ ެނއޭ. ާއަސ ސީ ާއެހެންނަމަވެްސ ާއަޅަންވީ. ާނޫން. ދެކޮޅެއް

ޑޮލަުރާޔޫ.އެސްާމިލިއަނ21ާާްމިލިއަން،25ާާއިސްކަންދެްއވ ށޭ.ާދައުލަުތގެާބަޖެޓުންާމިސ ލަކަށްާތިލަފުށިާހިއްކުމަށްާ

ާފޯރު ާރައްޔިތުންނަށް ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާއެބަހުއްޓޭ ާަކންތައްތައް ާމުހިއްމު ާއެއަށްވުރެ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާނުދީ

ވެްސާތަރައްީޤާއައިމަ.ާހަމަާހދ.ާއަްށާހަމަާއަތޮޅަށްާާކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުގަނޑަށްާެވްސާހަމަާވަރަށްާއުފ ވ ނެާައއްޑުާ

ާކުރިއެރުމެއް.ާ ާލިބޭ ާއެންމެންނަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއީ ާއަޔަސް ާތަރައްޤީ ާތަނަކަށް ާކޮންމެ ާރ އްޖޭގެ ާހަމަ ހއ.ާއަށް

 ާހަމަާއުފ ވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް....އެހެންވީމ ،ާައޅުގަނޑުމެން

ާ

 ވިލިފުށީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:
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ާބަހުސްކުރަމުންާالسالم عليكم ާއަުޅަގނޑުމެން ާހުށަހެޅިގެން ާމި ާމިއަދު ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  .

ާ ާޚ އްޞަ ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޖެޓުން ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓަކީ ާމި ާޙައްޤުތަެކްއާއިގެންދ  ނ ޔަތްތަކަކ އި

ާޮކމިފޯރުކޮށް ާހޮއްވެވި ާމަޖިލީހުން ާރައްޔިުތންގެ ާމ ލިއްޔަތުާާޓީދިނުމަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއ ދެ، އިން،

ާކޮ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާދިރ ސ ކުރެއްިވއިރުކޮމިޓީ ާބަޖެޓު ާމި ާގިނަކަްނާިމޓީ ާކަންތައްަތކެއް ާދެްއވ ފަިއވ  ާއިްސކަން ަގއި

ާވ ހަކަ ާމިތަނުގައި ާމެންބަރުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާބައެއް ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ޚ އްޞަކޮްށާ، ެދްއކިއިުރގައިާާފުޅުއަޅުގަނޑު

ާދ އި ާލަބީބުހުޅުމީދޫ ާއިލިޔ ސް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާރ ގެ ާޕީ.އޭ ާއ އި ާޕ ޓީ ާޤައުމީ ާވ ހަކަފުޅުަގއި ާގެ ާައއްޑުާއިން

ާޔައުމިއްޔ  ާމި ާދެއްިކކަން ާވ ހަކަތަެކއް ާއޮޅޭގޮތަށް ާޙަޤީޤަތް ާތަރައްޤީވުުމގައި ާގެންދިއުުމަގއި ާތަރައްޤީ އިްނާާއަތޮޅަށް

ާ ާދިރ ސ ކުރަމުންާއުނިކުރުމަކީ ާމަޖިލީހުގެ ާކަމެްއ. ާކުރައްވަންޖެހޭ ާރިޔ ސަތުން ާއެްއެވސްާާމަޖިލީހުގެ ާކޮމިޓީގެ ާދިޔަ

ާއެފަދަ ާއަްއޑޫަގއި ާވ ހަކަދަްއކ ފަާތަނެއްަގއި ާއަޅުގަނޑު ާނުކުރުމަށް ާވެްސާާކަމެއް ާއިން ާޕީ.އޭ ާއަދި ާނޯންނ ނެ. އެއް

ާވ ހަކަ ާއެާއެފަދަ ާނ ހަން. ާއަުޅގަނެޑއް ާއަޑެއް ާދެއްިކ ާކުިރއަްށާއެއް ާއޮޅުވ ލުމަށްަޓކައި ާޙަޤީޤަތް ހެންވީމ ،

ާ ާކަމެއް ާބޭނުންހ މުސްތަޤުބަލުގައި ާވިޔަާިސލުކުރަން ާރައްޔިތުންނަށް ާއަުޅގަނޑުމެާކަންތައްަތއްސް ްނާޮއޅުވ ލުމަކީ

އަްށާާމިިލއަންާރުފިޔ ާައއްޑ231ާޫކަމެއްާނޫން.ާައޅުގަނޑުމެންާއޭުރަގއިާވެސްާަދންނަވ ާވ ހަކަާއަކީާާކޮށްގެންާވ ނެ

ާކުރައްވަންޖެހޭނީ.ާ ާމިކަން ާގޮތަކަށޭ ާނުދ ނެ ާމިފައިސ  ާޖީބަށް ާބޭބޭފުޅުންގެ ާކަހަލަ ާލަބީބުމެން ާއިލިޔ ސް އޮތްއިުރގައި

ބޭބެއަށ އި،ާދައްަތއަށ ިއ،ާމަންމައަށ އި،ާޮކއްޮކއަށ އިާއެންމެްނނަށްާވަޒީފ ތަކ އިާެއއްޗެހިާދީގެންާމިގޮތަށްާދ ާއުސޫލުާ

ާނުގެން ާއެހެން ާއެބޭފުޅުންގެ ާމުޅި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދުާޢ ުގުޅއްވ ށޭ.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ެނާއެ ާއޮތީ އިލ 

ާ ާމަޤ މުތަކުަގއި ާއެކި ާސަރުކ ރުގެ ާއެހެންވީމ މި ާއޮތީ. ާގޮތްގޮތަށް ާނުކުރ ޭށާ، އެކި ާއެކަން ާއަުޅަގނޑުމެން ެއގޮތަށް

ާސީދ  ާވ ހަކަ ާމިދ  ާބުނަމުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބުނަނީ، ާމި ާއަްށާާއަޅުގަނޑުމެން ާއިންފްރ ންސްޓްރަކްޗަރ އެތަނަށް

ާޖީބަށްާ ާމީހުންގެ ާވަކި ާކުރ ށޭ. ާޚަރަދުތައް ާކަންތައް ާާމިފަދަ ާނުކުރ ށޭ. ާމިކަން ާގޮތަށް ާރުފިޔ 231ާާދ  މިލިއަން

ާ ާއޮތީ ާޚަރަދުކުރަން ާއަތޮަޅށް ާއެ ާއެތަނަށް ާހަމައެކަނި ާއިރުަގއި ާއޮތް ާމިހ ރ31ާާުކަނޑައެޅިަފއި ާރުފިޔ . ިމލިއަން

ާވަ ާދޭާއެތަނަށް ާތެރެއިން ާމީގެ ާހުރީ ާފައިސ  ާއެޑްވ ންސަށް ާތަންތަން ާހޮޓ ތަކ އި ާތިއްބަވ ނެ ާބޭފުުޅން ޑަިއގަންނަވ 

ާމިހ ރުާ ާއެްއޗެހި ާރޫމްތަކ އި ާތަންތަނުގައި ާހުރި ާތްރޫ ާހުރީ.ާއެމީހުން ާދީފައި ާރަޙުމަތްތެރިންނަށް ާމީހުންގެ ާމި ގޮތަށް

ާއެްޑވ ންސްާ ާހުރީ. ާނަގައިގެންާބުކްކޮށްފައި ާޑޮލަރު ާއެހެންވީމަ،ާއަށް ާމަޢުލޫމ ތު. ާއެނޭގ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާިމއީ .

ާ ާއެ ާޮގތުގައި ާސީދ  ާޤަބޫލުނުވަނީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާޤަބޫލުނުވަނީ. ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިކަންކުރަން މިލިއަްނ31ާާމިގޮތަށް

ާއަޅުާ ާއިޞްލ ޙެކޭ ާރަނގަުޅ ާހުށަހެޅުމެއް، ާަރނގަޅު ާއެއީ ާއެހެންވީމަ، ާޚަރަދުކުރަން. ާއަށް ާއައްޑޫ ގަނުޑާރުފިޔ 

ާއެދޭނެ.ާ ާބޮޑަށް ާމ  ާއަުޅގަނޑުމެންަނށް ާއަށް ާަތރައްޤީ ާއަށް ާއަްއޑޫ ާހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ާމަޖިލީހަށް ދަންނަވ ނީ

އަޅުގަނޑަކީާއަްއޑޫާއ އިލ ،ާައއްޑޫާއަށްާނިސްބަތްވ ާމީހެއްާއަޅުގަނޑަކީ.ާމިކަހަލަާުކޑަުކަޑާކުދިންާމިތަނަށްާއައިސްާ

ާއަޑު ާމީހުން ާޮބޑެތި ާއަކީ ާވ ަހކަ ާދައްކ ެނ.ާދައްކ  ާބޭފުޅުން ާއެއް ާވ ހަކަ ާކިތަންމެ ާމިކަހަލަ ާޫނން. ާއެއް ާވ ހަކަ އަހ 
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ާއ ބ ީދާ ާއެހެންވީމ ، ާތަރައްޤީުކރ ށޭ. ާތަންތަން ާބޮޑެތި ާއ ބ ީދ ާރ އްޖެ ާޮގވ ލަނީ ާމިއަދު ާއަުޅގަނޑުމެން އެހެންވީމަ،

ާ ާވެްސާޮގވ ލ ނަން ާއަބަދު ާއަުޅގަނޑުމެން ާތަރައްޤީކުރުަމށްޓަކައި ާދިމަދިމ  ާސަރުކ ރަަކްށާބޮޑެތި ާއޮންނަ ެއއިެރއްަގއި

ާައޅުގަނ ާއެކަންކުރަން. ާރ އްޖޭގެ ާމިދަންނަވަނީ ާވެސް.ާސަރަހ7ާާަޑު ާމިހ ރު ާވެސް ާކުީރގައި ާވ ހަކަ ާބަހ ލ  އްދުތަކަށް

ބަހ ލ އިރުާއެތަންތަނަށްާތަރައްޤީާނ ންނަާގޮތަށްާނަމުގެާތަންތަންާޕްރައިވަޓަިއޒްކުރުންާނޫންނަމަާނަމުގައިާތަންތަންާ

ާނަތީތަރައް ާއޭގެ ާބުނުމަކުންނެއް ާުކރަމޭ ާމިކަން ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާމިހެން ާކުރަމޭ ާނުދޭ.ާޤީ ާލިބިގެންނެއް ޖ 

އަުޅގަނޑުާދަންަނވ ނީާޤައުމީާޕ ޓީާވެސްާއަދިާއަޅުގަނޑުާެވސްާައއްޑޫާއަށްާހެޔޮއެދެމޭ.ާއަދިާައއްޫޑެގާ، އެހެންވީމ 

ާކުރަމުންާ ާވެސް ާމަސައްކަތް ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާއަށް ާއަޅުގަނޑުާތަރައްޤީ ާމިއަދު ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާގެންދ ނަމޭ.

އިތުރަށްާހުށަހަޅ ލ ފައިވ ނެާިއޞްލ ޙުތަކަކީާެއއީާސުނ މީގަިއާއަޅުގަނަޑކީާސުނ މީާކޮމިޓީެގާމެންބަރެއް.ާއެާކޮމިޓީެގާ

ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާަހއިިސއްޔަތުްނ ާާމުޤައްރިރެއްގެ ާމެނޭޖުމަންޓުގެ ާޑިޒ ރސްޓަރ ާނެޝަނަލް ާމީހެއް. ފަރ ތުންާދ 

ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށާ ާދެަރވަުރކޮށް ާވަރަށް ާޖަވ ބުދ ރީވުމުގައި ާވަރަށް ާކަންކަުމގައި ާއެދޭ ާމިހ ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާހުންނ ނެާ ާތެރޭަގއި ާއިޞްލ ޙުތަކުގެ ާބައެއް ާހުށަހެޅި ާމިައދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާފެނިގެންދަނީ.ާެއހެންކަމުން ކަންތައްތައް

ާލިބިފަާ ާގެއްލުން ާއަށް ާރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކިއާސުނ މީ ާމިއަށްވުރެއް ާހ ލަތު ާއެމީހުންގެ ާމިހ ރު ާތަންތަނުގައި ާހުރި އި

ާެއާ ާއެކަން ާގޮވ ލަން ާމެންބަރުްނނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާމިއަދު ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންވީމަ، ާހުށަހެޅިފައި. ހުށަހެޅުންތަކެއް

ވޭނެާމަގެއްާތަނަވަްސކޮށްޭދށޭ.ާއޭގެާތެރޭަގއިާބަެއއްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްާހުށަހެޅުންތަކަކަށްާވޯޓުދެްއވަިއގެންާެއކަންުކރެ

ާމިާ ާއަލަށް ާމިހެންގޮސް ާވިލުފުށި،ާދުވ ފަރު،ާމަޑިުފށީ ާޚ އްޞަޮކށް ާއަދި ާޤ އިމުކުރުމ އި ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ތަންތަނުގެ

ާ ާހަދ ދީފައިހުރި ާިމ ާތަންތަނުގެ ާމީހ3ާައ ބ ދުކުރެވޭ ާތަންތަނަކީ ާހުރި ާގޮތުަގިއ ާއެޕ ޓުމަންޓުގެ ކުާކޮޓަރީގެ

މީެހއްެގާސަންދޯއްާވެސްާއެތ ާެއތެރެާއަށްާވައްދ ާނެރުުމގައިާދަތިތަކެއްާހުރިާތަންތަން.ާާމަރުވިކަމުަގއިާވިޔަްސާއެ

އްެލްއާހައެހެންވީމަ،ާމިދެންނެވިާގޮތަްށާމިހެންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާަކންބޮޑުވ ާމައްސަލަަތކަށްާމިާބަޖެޓުގެާތެރެއިންާ

ާ ާއަުޅގަނޑު ާކަމުގައި ާބަލައިލ އިރުަގިއާލިބިގެންދ ނެ ާބަޖެޓަށް ާމުޅި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއ ދެ، ާގެންދަނީ. އުއްމީދުކުރަމުން

އަްއޑުާއަތޮޅަށްާހަމަާވަރަށްާބޮޑުާހޭދަާއެއްާމިާބަޖެޓުންާކުރަންާކަނޑައެޅިފައިާއޮތްކަންާެއއީާއަުޅގަނޑުާއުފަލ ެއުކާ

އިރުާކުޅުދުއްުފއްޓަްށާވެސްާހަމަާވަރަށްާޮބުޑާފ ހަގަކުރ ާކަމެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާހަމަާއ ބ ދީާބޮޑުާތަންތަނަށްާބަލ 

ާކަެމއް.ާ ާފ ހަގަކުރ  ާެވސް ާއަުޅގަނޑު ާއުފަލ އެކު ާެއއީ ާދ ކަން ާޚަރަދުކުރެިވގެން ާތެރެއިްނ ާބަޖެޓު ާމި އަދަދެއް

ހ ާއަޅުގަނޑުމެންާއެދެނީާއ ބ ދީާބޮޑުާތަންތަނަށްާމ ލެާފިޔަަވިއާމ ލޭާތަރައްޤީވެަފއިާމިހިރަާފެންވަރަށްާރ އްޭޖގެާހުރި

ާކުރ ާ ާއަށް ާމަންފ  ާއ ިއ ާލ ބަ ާދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ާއަުޅގަނުޑމެން ާއެހެްނވީމަ، ާދިއުން. ާތަަރއްޤީެވގެން ކަންކޮޅުތަެކއް

ާައޅ ާބަޔަކަށްާައޅުގަނޑުމެންނެްއާނުވ ނަން.ާއަނެްއކޮޅުންާއަުޅގަނޑުމެންާނޫންތޯާދިވެހިާ އެްއވެސްާކަމަކަށްާހުރަސް

ާމިބޭފުޅުންނަށް ާނޫންތޯ ާޕ ޓީން ާގޮްތގޮތަްށާާޤައުމީ ާއެހެން ާައއިސް ާމިބޭފުޅުން ާހަދިޔ ައކަްށާދެއްވީ.ާމިއަދު ވެރިކަމެއް

ާކަހަަލާ ާއެހެން ާއަދިވެސް ާކުންފުނިތަކ އި ާޔުޓިލިީޓޒް ާއެހެްނވީމަ، ާހައިރ ންވޭ. ާހަމަ ާއަުޅގަނުޑ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ ތީ
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އަުޅގަނޑުމެންާބ ރުއަޅަމުންާމިާގެންދަނީ.ާކުންފުނިތައްާހެދިގެންާއެާކުްނފުނިތައްާސީދ ާގޮުތގައިާމަަސއްކަތްކުރުމަށްާ

ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނައާ ވަކި ާބަޖެޓަކުން ާގޮތަށް ާއޮންނަ ާމަންފ  ާބަޔަކަށް ާވަކި ާބަޔަކަށް ާނިސްބަތްވ  ާކަެށއްާއިލ ައކަށް

ާރަނަގޅަށްާސ ބިުތާ ާވަރަށް ާއޮންނ ނެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާނުެވވޭނެ.ާއެަކން ާއެއްބަެހއް ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަރަދުކުރ ކަށް

ންާގެންދިޔައިންާވަނަާއަހަރުާބަޖެުޓާދިރ ސ ކުރިއިރުާައޅުގަނޑުެމންާބުނަމ2010ާުސްާކޮށްދީފައި.ާއަުޅގަނޑުެމންާވެ

ާކަނޑައެޅިފައެމް.އެން.ބީ.ސީާ ާބަޖެޓު ާކުންފުނިތަކަކަށް ާމި ާމީހުން ާމި ާއަޑަށ އި ާއަދިެވްސާދިވެހިރ އްޖޭގެ އެްއާާއަށ އި

ާބަޖެޓު ާތިމަންނަމެން ާބުނީ ާކޮބައިހެްއޔޭ. ާފިނޭންްސާނެތޭ. ާއެކަންތައް. ާކިހިނެްއތޯ ާކުރީ ާކޮބައިތޯ ާނުޖެހޭނޭ. ާދޭކަށް

ާނޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަޖެޓަުކން ާއޮތް ާނޭާ،ގިނމިނިސްޓްރީގައި ާމަޖިލީހުެގާނަރއްޔިތުންނަށް ާރައްޔިތުންގެ ގި

ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއެތަްއ ާއިދިކޮޅަށް ާާރިކުއަރމަންޓ ިއ،ާރެކަމަންޭޑޝަންތަކ އި ާދީފަިއ ާެއއް މިލިއަނުްނ،60ާާއެއޮތީ.

50ާާ ާއަުޅގަނުޑ90ާާމިލިއަނުން، ާނުކުރެވޭނޭ ާމިގޮތަށް ާމިކަން ާއެހެންވީމަ، ާއެބަހުރި. ާނަގ ފައި ާރުފިޔ  މިލިއަުނން

ާފ  ާމިއޮީތ ާމިއަދު ާޤ ނޫނު ާމ ލިއްޔަތު ާއަުޅގަނޑުމެން ާޤ ނޫނ ދަންނަވ ނީ. ާމ ލިއްޔަތު ާއެތަްއާާސްކޮށްފައި. ގުޅޭގޮތުން

ާެރކަމަންޑޭޝަ ާއެަތްއާބައިވަރު ާވެސް ާމެންބަރުން ާއަނެްއކޮޅުން ާހުށަހަޅ ފައި. ާވެްސ ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓު ާއޮތީ ނެއް

ާމިޮއތީ ާހުށަހެޅުންތަކެއް ާސުވ ލަކީ.ާާ.ބައިވަރު ާއުފެދޭ ާބ ވަޭއާމިއީ ާކުރ ނެ ާެއކަން ާއެގޮތަށް ާސަރުކ ރުން ާމި އެކަމަކު

ކަމަކީާމިީއާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމެއް.ާާާެވގެންދ އެހެންވީމަ،ާމިކަހަލަާގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭަގއިާކަްނތައްތައް

ނީާހުރިހ ާތަނަކަށްާވެސްާތަރައްޤީާގެނައުމަށްޓަަކއިާމުހިއްމުާމަސައްކަތްތަކެްއާޅުގަނޑުާމިއަދުާސަރުކ ރަްށާގޮވ ލ އަ

ާކުރަންެވއްޖޭ ާސަރުކ ރުން ާ…މިއަދުގެ ާސަރުކ . ާމި ާދައްަކންޖެހެނީ ާމިތ  ާގިނަގިަނއިން ާިމތ  ާވ ހަކަ ރުންާސުނ މީގެ

ވެފައިާއޮތްާވަރަށްާބޮޑުާވަޢުެދކޭާެއއީާމިާސަރުކ ރުންާމިާެވރިކަމ އިާހަވ ުލވ ތ ާފުރަތަމަާއަހަރުާދުވަހުގެާތެޭރގަިއާ

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާވ ހަކަ. ާވައްދަދޭނެ ާހިޔ ވަހިކަމަށް ާދ އިމީ ާމީހުންތައް ާހުރިހ  ާޖެހުނު ާހ ލަތުގައި ސުނ މީގެ

ާކޮ ާދިޔައީ ާއަޑުިއިވެގން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވ ހަަކއެއްޯތ. ާވ ހަކަފުުޅަގިއާާފަހުންާއެންމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

ާ ާޮއތީ ާނ ޅ  ާމިހ ތަނަށް 50ާާވިދ ޅުިވ 50ާާގެއޭ. ާމިއަހަރު ާނޫން. ާހަަމއެކަންޏެްއ 50ާާގެ ާތެެރއިން ެގ45ާާގެ

ާ ާވިލުފުށީަގއި ާއެބައޮތް. ާއަޅަން 5ާާދުވ ފަރުަގއި ާހަނދުމަފުޅު ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބައޮތް. ާއަޅަްނ ާމިާގެ ހުންނ ނެ

ާއޮންނ ެނާ ާފ ސްކޮށްފައި ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވ  މަޖިލީހުގައި

ާ 42ާާމަޑިފުށީގައި ާއެޅުމަށްަޓކައި ާރުފ30ާިގެ ާމިއަދ މިލިއަން ާއެކަމަކު ާހިމަނ ފައި. ާެއާާޔ  ާެވސް ާއަިއއިރު ހަމައަށް

ާފެށިފަ ާހުރީ ާއެާެއއްާާމަސައްކަތް ާ، ހެންވީމ ނޫން. ާއެ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 42ާާކޮަބއިޯތ ާނޫނީ ާެގއްލުނީތޯ. ގެ

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާއެހެންވީމަ، ާޙަޤީޤަތަކީ. ާއިނގޭ ާެއއީ ާދެއްވ ކަން ާމަޢުލޫމ ތު ާޮދގު ާބަޔަކު ާދެއްވ  މަޢުލޫމ ތު

ާމަސައްކަތްތަެކއްާކުެރިވގެންާާއްލުާހޯއްދެވުމަށްޓަަކއިހަކަންބޮޑުވ ންޖެހޭާކަންބޮުޑވުންހުރިާކަންތައްތަކަށްާމިާބަޖެޓުތަްއާ

ާމަަސއްކަތްުކިރާ ާކޮމިޓީގައި ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓު ާހަމަ ާއަދި ާފ ހަގަކުރަން. ާުއފަލ އެކު ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ދިޔަކަން

ާކޮމިޓީ ާއެ ާހައިސިްއޔަތުން ާވެސްާާމެންބަރެއްގެ ާދިންކަން ާމިނިސްޓަރު ާފިނޭންސް ާއެއްބ ރުލުން ާދޭންޖެހޭ އަށް
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ާޤަބޫލުކުރަން.ާއެ ާވ ހަކައަޅުގަނޑު ާބޭނުންވ  ާަދންނަވަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހ ާެހންނަމަވެސް ާިމއަދު ާެއއީ ޮބުޑާާައކީ

މްާމުޙައްމަދުާމެންބަރުާއިބްރ ހީދިޔައީާހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާާއެއްބ ރުލުމެއްާައޅުގަނޑުމެންަނށްާލިބިގެން

ނޫން.ާއަޅުގަނުޑާާޤަބޫލުކުރަނީތޯ.ާނޫންާއެހެންނެއްކަމަށްާއަުޅަގނޑުާާމިޓީަގއިާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ ތީލިޙުާއެާކޮޞ 

ާ ާމިއަދު ާގޮތުަގއި ާބޮޑަޤަބޫލުކުރ  ާވަރަށް ާިސޔ ސަތު ާބޭނުންސަރުކ ރުގެ ާސަރުކ ރުން ާބަދަލުވެއްޖެ. ާމިއަުދާވަނީާށް

ާމަޖިލީހ  ާއަުޅގަާރައްޔިތުންެގ ާހިންގަން. ާސަރުކ ރު ާގޮތަށް ާެވވޭ ާޖަވ ބުދ ރީ ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުްނގެ ނުޑާއެކުަގިއ

ާލިބޭނެ.ާ ާއަބަދުާެވސްާސަރުކ ރަށް ާއެއްބ ރުލުން ާއަޅުގަނުޑމެންގެ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާކަންތަްއކުރ  ާއެގޮތަށް މިދަންނަވަނީ

ާނެ ާއުސޫލުތަެކއް ާަވކި ާއަނިޔ ކޮށް ާބައިއެޅޭއެހެންނަމަވެސް ާޖީބަށް ާބައެްއގެ ާވަކި ާކަންާތި ާކުރ  ތައްތަުކަގިއާގޮަތށް

ާމަރުހަ ާއެކަންތައްތަކ ނުކިޔ ނަާއެއްާބ އަޅުގަނޑުމެން ާއިހުާމޭ. ާއެހެންވީމ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެުޓެގާ، ތިޖ ޖުކުރ ނަމޭ.

ާހުންނަާ ާކަނޑައެޅިފައި ާކަމަަކށް ާަވކި ާތެރޭަގއި ާއައިޓަމުތަކުގެ ާމުހިއްމު ާފެނިގެންދ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތެރެއިން

ާއެ ާާފައިސ  ާއެއީ ާހުރިކަން ާގޮސްފައި ާޚަރަދުކުރަމުން ާަކންތައްތަކަށް ާއެހެން ާއެނޭގާނޫން ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ާމިާސަުރކ ރަާ، .ާއެހެްނވީމ ކަންތައްތަެކއް ާއަުޅގަނޑު ާޤ ނޫނ މިއަދު ާމ ލިްއޔަތު ާގޮވ ލ ނީ ާމިކަންކުރ ޭށ.ާާށް އެްއގޮތަށް

ޤީާތަންތަންކުރ އިުރަގއިާއެތަންތަނަށްާަވގުތީާގޮތުްނާއަުޅގަނޑުމެންާޓެންޓެްއާމައެހެންމެާއަޅުގަނޑުމެންާތަރައްއަދިާހަ

ާ ާވެއްޖިްއޔ ާޖެހުމުގެ ާއެނޫންކަމަށް ާމުހިއްމޭ. ާކަންތައްތަކަށްވުން ާކުެރޭވ ާގޮތުަގއި ާދ އިމީ ާއެތަންަތނަކީ ބަދަލުގައި

ާގޯިނާޖަހަމުންާ ާވެލި ާހިއްކ އިުރަގއި ާފަޅުތަންތަން ާރ އްޭޖތެރޭ ާފެިނގެންދަނީ ާައޅުގަނޑަށް ާއަިއސް ާފަހަކަށް އަޅުގަނޑު

ާކޮބައިތޯ ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް ާޝީޓްޕައިލްާއަޅުގަނާ.ދ ތަން. ާބޭނުންކޮށްގެން ާޓެކްނޮލޮޖީ ާއެންމެފަހުގެ ޑުމެްނ

ާމިއަދު ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާކޮބައިތޯ ާވަންޏ  ާކަމަށް ާމިކަންކޮށްފި ާގޮތަކަށް ާމިނޫން މިކުރެވެމުންދ ާާކޮށްގެން

ާކުރެވޭއިންވެސްޓުާ ާފުއްދުމަށްޓަކައި ާވަޢުދެްއ ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތަށް ާމިދެންނެވި ާއެހެންވީމ ، ާބޭނުމެއް. ާކަމަުކްނާގެ

ާމިދަނީާސަރުކ  ާެގއްލުންތަެކއް ާަބިއވަރު ާއެތައް ާޭއގެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށާޑަބަލްކޮށް ާކުރިމަތިވަމުން.ާބައެއްފަހަރު ރަށް

ާތެރެއިން، އެހެންވީމ  ާކަންތަކުގެ ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާމިހ ރު ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާމީގެމި ާކަންތައްތަކެއް ްނާާރަނަގޅު

ާއަުޅގަނ ާކަމަށް ާބަޖެުޓާވެގެންދ ނެ ާހަމަ ާައޅުގަނޑުމެން ާފޮނުއްިވއިރު ާބަޖެޓު ާދަުއލަތުގެ ާއ ދެ، ާއުއްމީދުކުރަން. ުޑ

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާނެުގމަށްޓަކައި ާޓެކްސް ާއެހެންނަމަވެސް ާލިބޭނެކަމަށް. ާޓެކްސް ާއަހަރު ާމިއަންނަ ާއެބައޮތް ހިމަނ ފައި

މެންާއެކަމަށްާމިއަދުާހޭލުންތެރިވެފައިާއޮތީ.ާިމީއާއޮތީާކިހ ާމިންވަރަކަށްތޯާތައްޔ ރުވެފައި.ާކިހ ާވަރަކަށްތޯާއަުޅގަނޑު

ާހަމައެއ ިއއެުކގަިއާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާކަމެއް. ާބަލަންޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުެމން ާކަމެއް.ާމިއީ ާކުރަންެޖހޭ ާއަުޅގަނޑުމެން ވެސް

ާސަ ާބަޖެޓުގެ ާމި ާދޫކޮށްލ އިުރަގިއ ާފ ސްކޮށް ާބަޖެޓު ާމިއަުދ ާއަުޅގަނޑުމެން ާޙަޤީޤަަތކީ ާއަނެއް ބަބުްނާވިސްނަންޖެހޭ

ާކަންތައްތަެކްއޯތާ ާކޮން ާސީދ ގޮތުަގއި ާއަޮތޅުތަކަށް ާއެ ާތެރެއިްނ ާއައިޓަމުތަުކގެ ާހިމެނި ާއަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުގައި

ާތިމަންނަމެންާ ާޖަހ ފ ނެނޫންހޭ. ާބަޖެޓުަގއި ާއެބަގެންަދވ  ާވިދ ޅުވަމުން ާމެންބަރުން ާިޢއްޒަްތތެރި ާަބއެއް ކޮށްދެއްވ ނީ.

ާއެހެ ާކުރެވޭނީ. ާނޫންހޭ ާނުދައްކ ށޭ.ާކުރީއްޔ  ާމިގޮތަށް ާމިވ ަހކަ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ ާމިކަހަލަ ންވީމަ،
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ާބޭނުންވަީނާ ާދަންނަވަން ާއަުޅގަނޑު ާވެސް ާބޭފުުޅންނަށް ާނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވ  ާސަުރކ ރަށް ޚ އްޞަކޮށް

ާއެބޭފުޅު ާތެރެއިން ާސަރުކ ރުގެ ާކަންކަމަށް ާކަންބޮޑުވ  ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާކޮށްދެވެްނާރައްޔިތުންގެ ާވެސް ންނަށް

ާކޮށްދި ާކަމެއް ާމަޤުޞައޮތް ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއީއޭ ާބައެްއާނުމޭ. ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާތިމ ، ާވ ންޖެހޭނީ. ދަކަށް

ާގޮތަްށާ ާނުލިބޭ ާކުރިއެރުން ާއ އި ާތަރައްޤީ ާއެތަންތަނަށް ާނުވ ތީވެ ާމެންބަރުންނަށް ާޕ ޓީ ާވެރިކަންކުރ  މެންބަރުންނަކީ

ާއަުޅގައެބޭފުޅުންގެާވިސްނުންާއެާ ވ ާެގއްލުމެއްާނޫނޭ.ާމުޅިާނޑުމެންާވަިކވަކިާމެންބަރުންނަށްގޮަތށްާބެހެއްޓުމަކީާއެއީ

ާއެހެންވީަމ،ާާމުޖުތަމަޢު ާދ ނީ. ާގެއްލުމެްއވެގެން ާހުރިހ  ާއޭގެ ާަރއްޔިުތންނަށޭ ާލޮބުވެތި ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާއ ދެ، އަށް

ާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާބަޖެޓަކީ ާމި ާއުއްމީދުކުރަނީ ާދިވެިހ2011ާާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓަީކ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާ ާކަްނތައްތައް ާބޭނުންވ  ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަދި ާގެނެސްދޭނެ ާކަންތައްތަކެއް ާފ ގަތި ރައްޔިތުންނަށް

ާދެކެނީ.ާ ާއަުޅގަނޑު ާއަހަރެއްކަުމަގއި ާކުރެިވގެންދ ނެ ާއިްނވެސްޓްތަެކއް ާރަނގަޅު ާއަދި ާފަހި މުސްތަޤުބަލަށް

ާއީްސ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަ

ާ

ާޠަފ ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާމުޞްތިމަރަފުށިާ

ވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުެރއްިވާކޮމިޓީާއަށްާއަުޅގަނުޑ2011ާާ`.ާޝުކުިރއްޔ ާޢިްއަޒތްތެރިާރައީސް.ާ

ާދަންނަވަން.ާ ާއިންނަވަިއގެްނާާއިބްރ ހީމްާޚ އްޞަޮކށްާޤ ސިމްާޝުކުރު ާހުރިާމެންބަރަކުާމުޤައްރިރަކަށް ފަދަާތަޖުރިބ 

ކަމަށްާައޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާިޢއްޒަްތތެރިާރައީސް،ާއަުޅގަނުޑާާމިާނިންމެވިާނިންމެވުމަކީާރަނގަޅުާނިންމެވުމެއް

ާބޭނުން ާބޭނުންާދަންނަވ ލަން ާގޮވ ލަން ާައންާވަނީ، ާތ ރީޚަށްޓަަކއި، ާިމރ އްޖޭގެ ާޖީލަށްޓަކަިއާވަނީ ާއޮތް ނަން

ާ ާސެކަްނޑަރީ ާާރިޒ ވުމިރ އްޖޭގައި ާރ އްޖޭގެ ާޮގވ ލަނީ ާބަދަލުކުރުމަށް.ާއަޅުގަނޑު ާާރިޒ ވުރަނަށް ާފައިސ ގެ 3/2ާހުރި

ާިމާ ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ާބެހެއްޓުމަށް. ާލޯނުތަކަށް ާކުދި ާބޭނުންވ  ާސަރުކ ރަށް ާފައިސ  ާހުރި ާބ ކީ ާގަނެފައި ާރަން އަށް

ާސަބަ ާދަންނަވަންޖެހޭ ާވޭތުވެދިޔަ ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެބައޮތް ާޙަޤީޤަތްތަކެއް ާތ ރީޚަށ30ާާްބުތަކެއް އަހަުރގެ

ާއަރަމުން.ާ ާދަނީ ާމިހ ތަނަށް ާނޫން. ާއެްއޗެއް ާެވއްޓިފަިއވ  ާމިހ ތަނަށް ާވެސް ާދުވަހަކު ާައގަީކ ާރަނުެގ ބަލ އިރުަގއި

ޑޮލަރަށް.ާމިދިޔ1400ާާަދުާރަނުގެާއަގުާހުރީާޑޮަލރަށް.ާމިއ1100ާައެއްާާމިދިޔަާއަހަރުގައިާރަނުގެާައުގާހުރީާތޯލ ާ

ާ ާހުރީ ާައގު ާކިލޯއެއްގެ ާރަން ާހުީރ34000ާާއަހަރުަގއި ާއަގު ާކިލޯއެއްގެ ާރަން ާބ ޒ ރުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާމިއަދު ޑޮލަރަށް.

މިލިޔަންާޑޮލަރުގެާަރްނ299ާާކަުމގަިއވިަޔސްާރިޒ ެވއްޑޮލަރަށް.ާައޅުގަނޑުމެންގެާއަުތގަިއާހުރިާސެކަންޑަީރ44000ާާ

ާގަ ާއެއީ 7ާާނެފިއްޔ  ާއަހަަރކަށް ާގޮތުަގއި ާޑިފަރެންްސެގ ާޭއގެ ާހަމައެކަނި ާއެަބއ ދޭ ާަރންކަމުގަިއވ ނަމަ 50ާޓަނު

ަބދޭ.ާއެއީާމިދިޔަާއަހަުރެގާއަށްާއިތުުރވަމުންާއެާމިލިޔަންާޑޮލަރަށްވުރެާބޮުޑާެއއްެޗއްާސަރުކ ުރގެާބަޖެޓަށްާެރވެނިއު

ބޭނުންާވަގުތަކުާބޭނުންާރަންާައޅުގަނޑަކަށްާއެްއގޮތަކަށްާެވސްާނޭނގެާށްވުރެާެވސްާބޮޑުާއެްއޗެއް.ާޓޫރިޒަމްާޓެކްސަ

ާ ާފަިއސ ައކަށް ާވައްތަެރއްގެ ާދަނީާރަން ާމ ކެޓް ާަކރަންސީގެ ާދުނިޭޔގެ ާއޮތްކަމެއް. ާސަބަބެއް ބަދަލުނުކޮށްލެވެންވީ
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ާދުނިޔޭާ ާއިޤުތިޞ ވެއްޓެމުން. ާބޮޑެތި ާއެންމެ ާަކރަގެ ާވެއްިޓގެންދުތަުކގެ ާމިހ ރު ާއެާންސީ ާހަަމާއޮތްގޮސް ާދަނީ

ާޔެން ާޖަޕަނީސް ާބަލ އިރުަގއި ާޮޑލަރަކަށް ާއެމެރިކ  ާޔެންާާފުނޑުފުޑުވަމުން. ާޖަޕަނީސް ާމިހ ރު ާއަޅ ބަލ އިރުަގއި އ އި

ާ ާއެހ ތަނުްނ75ާާހިސ ުބގައި.85،87ާާމިއުޅެނީ ާފުނޑުފުނޑުވީ ާޑޮލަރު ާއެމެރިކ  ކަްށާޖަޕަނީސްާޔެްނާެވއްޓިއްިޖއްޔ 

ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާރަންކޮުޅާާފެށިގެން ާލ ރިކޮޅަށް ާހުރި ާަޤއުމެްއގައި ާއެ ާރައްކ ތެރިކަމަކީ ާސަލ މަތަކީ ހަމައެކަނި

އަށްާަލއިގެންާރ އްޖޭަގއިާތިބިާސިފައިންާމެދުވެިރކޮށްާެއާބެލެހެއްޓުން.ާައޅުގަނުޑާާގަނެގެންާއަުޅގަނޑުމެންެގާޚަޒ ނ 

ާއިދިކޮޅަ ާމިކަމަށް ާގޮވ ލަން ާއަޅުގަނުޑާހަމަ ާގޮންޖަހ ފައި ާމިއަށް ާއިޤުތިޞ ށް ާއެއީ ާމީހަކީ ާއެއްެވސް ާމީހެްއާބުނ  ދީ

ަނވ ނީާގަވަރުނަުރގެާެއއްެވްސާނޫން.ާއަދިާގަވަރުނަރުާމިކަަމށްާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަަދއްކ ކަމުަގއިވ ނަމަާައޅުގަނޑުާދަން

ާނެތީމ .ާއިޤުތިޞ  ާވިސްނުން ާއެ ާަގވަރުނަރުގެ ާއޮތީ ާނުކޮށް ާމިކަން ާމިހ ތަނަށް ާމިރ އްޖެ ާނެޭތ. ާވިސްނުމެއް ދީ

ާރައީސް،ާާ،އެހެންވީމ  ާޢިއްޒަތްތެރި ާޒިންމ ދ ރުވުމަްށ. ާމިއަށްވުރެ ާގޮވ ލަްނ ާގަވަރުނަރަށް ާރ ްއޖޭގެ ައޅުގަނޑު

ާދެވަނަ ާގޮވ ލަނީާއަޅުގަނޑު ާމި ާކަސްޓަމަރާއަށް ާބޭންކުަތކުގެ ާ%ރ އްޖޭގެ ާޑިޕޮސިުޓގެ ެގާމް.އޭއެމް.އ40ާެސް

ާ ާދަނީ ާބޭންކުތައް ާމިރ އްޖޭގެ ާބެހެއްޓުމަށް. ާފައިދ ތަކެްއާރިޒަރްވގައި ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާނިސްބަތުން ދުނިޔޭގެ

ާރިޒަރްވގައިާބޭްނކުތަކުްނ40ާާހ ސިލުކުރަމުން.ާއެހެންވީމަ،ާކަސްޓަމަރސްާޑިޕޮސިުޓގެާ% ާއެމް.އެމް.ޭއގެ މިރ އްޖޭގެ

ާ ާކުރިމަތީގަިއ ާއަުޅގަނޑުމެްނެގ ާނެތް. ާަސބަބެއް ާެއްއވެސް ާހަލ ުކވެގެްނ1990ާާނުބަހައްޓ ންވީ ާއަހަރުަގއި ވަަނ

ާވީފު ާއަށް ާބީ.ސީ.ސީ ާލިބުނުާާނޑުފުނޑުވެގެންިދޔަ ާމީހުންނަށް ާތިބި ާބަހައްޓ ފަިއ ާފައިސ  ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ގޮތ އި

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެހެންވީމަ، ާއެނގިފަިއ. ާރަނގަޅަށް ާމިތިބީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތް ާަކންދިމ ވި ާއަށް ާއަލްބޭނިޔ  ލަނޑ އި،

ާމުސްތަޤުބަ ާވ ކަށެއް ާބަޔަކަށް ާއެފަދަ ާނޫން ާބޭނުމެއް ާމިތިބީ ާމިއަދު ާމިތިބީ، ާއަޅުގަނޑުމެން ވަަނ21ާާުލގައި.

ާ ާތިބެންޖެހޭނ21ާީޤަރުނުގައި. ާއަުޅގަނުޑމެން ާވިސްނުމުަގއި ާޤަުރނުގެ ާއަުޅގަނުޑާާ،ވަނަ ާރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ާތިން ާގޮވ ލަނީ ާވ ހަކަާމިމޭރުމުން ާމިާވަނަ ާލޭނުއަީކ، ާއެޅުމުގެ، ާލޭނު ާމ ކަނޑުތަުކގައި ާމިޔަރުެގާރ އްޖޭގެ

ާފުޅ މަސަ ާސަުރކ ުރން ާާއްކަތްކުރުމަށް ާދަަޅއެްއަގއިާހުާދ އިރ ެއްއގައި ާދަްއކ  ާބަޔަކު ާދުނިޔޭަގއި ާދޫކޮށްލުމަށް. ްއދަ

ާހުއްޓ ލަިއެގްނާ ާޭބނުންނުކޮށް ާައޅުގަނޑުމެން ާވަީސލަތްތައް ާޤުދުރަތީ ާލިބިފައިވ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން

ާއަޅުގަ ާތަންތަނުން ާަކހަލަ ާޢިއްޒަތްެތިރާތިބެގެންނުވ ނެ.ާސަިއޓަސް ާގޮވަންޏ  ާހުއްޓުވ ލުމަށް ާމިކަންކަން ނޑުމެންނަށް

ގޮތަކަށް.ާރ ްއޖެތެރޭގެާމަސްވެިރއަަކްށާާއިންާޖެހޭނެާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއޭގެާަބދަލުދޭންާދ އިމީާރައީސް،ާަސއިޓަސް

ާއެހެ ާނުޖެހޭނެ. ާދެކޮޅެއް ާބުނުމަކުން ާބަދަލޭ ާމިީއ ާދީފައި ާރުފިޔ  ާއެއްހ ސް ާލ ރިކޮެޅއް ާއަުޅގަނުޑާވަގުީތ ންވީމ ،

ާއިން ާޮއން ާކޮންވެންޝަން ާއެންޑުގޮވ ލަނީ ާޓްރޭޑް ާސައިޓަރޒަށްާާއެންޑޭންޖ ރޑްާޓަރނޭޝަނަލް ާސްޕީޝީޒް

އަޅުގަނޑުާމިާޮގވ ލަނީާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާބަދަލުދެއްވ ށޭ.ާައޅުގަނޑުމެންގެާމަްސވެރިންނަްށާދެއްވ ށޭާދ އިމީާބަދަލު.ާ

ާކަނ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނޫނިއްޔ  ާހުްއޓަްނާދީގެން ާވަސީލަތްތައް ާޤުދުރަތީ ާލިބިފައިވ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޑުތަުކަގއިވ 

ާމ ހިރުންެގާ ާނޫނިއްޔ  ާޢިލްމުވެރިންގެ ާތިބި ާސަރުކ ރުަގއި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާގޮވ  ާސަރުކ ރަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ
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ާރަާސިކުނޑި ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުގެންނ ޭށ. ާއެ ާުހއްޓ ާީއސް،އަށް ާނެގުން ާމިޔަރު ާތިިބާައުޅގަނޑުމެން ާކައިީރގައި ލީމ 

ާއޮޅުދޫކަރަ ާއިޢުލ ނުކޮްށފައި. ާމިއޮތީ ާުދްއވ ާާޤައުމުތައް ާސްޕީޑުގައި ާބ ރު ާބޯޓު ާމަސް ާއެއްހ ސް ާަގންނަނީ ާއެ އަށް

ޖަހ ފައި.ާމިއޮތީާއިޢުލ ނުކޮށްފައި.ާާސަންޑޭާއޮބްޒ ވަރަގއިާއެއްހ ސްާމަސްާބޯޓުާމިާކަނޑުތަކުންާދ އެޅުމަށް.ާމިއޮތީ

ާކު ާބޭރު ާޮއްތާތިމަންނަމެން ާކަނޑުތަކަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާގަނެފީމޭ.ާމިއީ ާމަްސާބޯޓު ާއެއްހ ސް ާގުޅިގެން ންފުންޏަކ އި

ާވެންޗަރ ާޖޮއިންޓް ާބަަޔކަށް ާބޭރުެގ ާގަނެފަިއ ާމިއޮތީ ާސަުރކ ރަށް ާއޮޅުދޫކަަރިއގެ ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ެގާބިރެއް

ާދުއްވ ފަާާދަށުން ާސްޕީޑުަގއި ާބ ރު ާބޯޓު ާއެއްހ ސް ާމި ާއަންނަނީ.ާކޮންތަނަކަށްތޯ ާކަނޑަކަށްތޯ ާކޮން ާދަނީ. އި

ާިމާ ާައޅުގަނޑު ާވީމ ، ާއަންނ ނީ. ާމިސްރ ބުވެގެން ާއެްއޗެހި ާމި ާދިމ ލަށް ާކަނޑުތަކ އި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ މިރ އްޖޭގައި

ާދި ާެއމް.އެން.ޑީ.އެފަގޮވ ލަނީ ާރިޒަރްވާވެހިރ އްޭޖގެ ާމަހުގެ ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާކަނޑުތައް ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ށް

ާހަތަރުާވަށަިއގެންވާ  ާފަރ ތަކުން ާމިއަށްތުހުރިހ  ާބެލެހެއްޓުމަށް ާފަރ ތުން ާކަނޑުތައް ާިމރ އްޖޭގެ ާޒިންމ ދ ރުވެ 24ާރެން

ާގާ  ާިނޒ މެއް ާވަރުގަދަ ާނިޒ މެއް ާބެލެހެއްޓޭނެ ާައޅުގަނޑުމެންނަށްާސެކިއުރިީޓކޮށް އިމުކުރުމަށް.ާެއކަމަށްޓަަކިއާގަިޑއިރު

ާފަ ާއިތުރު ާަބޖެޓުގައި ާޮގވ ލަން ާހަމަ ާދުނިޭޔެގާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާިޢއްޒަްތތެރި ާވެސް. ާއިުތރުކޮށްދިނުމަށް ިއސ 

ާކަނޑުަވީނާ ާެއޓްލ ންޓިކް ާހުސްކޮށްލ ފައި. ާކަނޑުވަނީ ާޕެސިފިކް ާހުސްކޮށްލ ފައި. ާވަނީ ާކަނޑުތަކެއް ހުރިހ 

ްއޒަތްތެިރާހުސްކޮށްލ ފައި.ާހަމައެކަނިާުދނިޔޭގެާމިހ ރުާެއއްެޗއްާއޮތީާއިންޑިއަންާއޯޝަްނގައިާމިާސަރަޙައްދުަގއިާޢި

އްދުގައި.ާމޮޅެއްވ ކަށެއްާމީހަކުާބުނ ނެާކަމެއްާނެތް.ާއަޅުގަނޑުމެްނާާސަރަހަރައީސް.ާޚ އްޞަކޮށްާިދވެހިރ ްއޖެާހިމެނޭާ

ާތ ރީޚު ާދުނިޭޔގެ ާމިރ އްޖޭގެ ާކިޔ ފަިއާއޮންަނާމިތިބީ ާއިނގޭީނާފޮތުން ާބުނ މީހަކަށް ާބެހޭ. ާމަްސވެރިކަމ  ާއެނިގގެން

ާފޮތަކުން ާއެްއޗެއް. ާއެްއޗެއްާނެއް ާމިނޭާހުިރހ  ާައޅުގަނޑުމެން ާމިާާނގޭނެ. ާފޭސްކޮްށގެްނާކަމުަގއިާތިބީ

ާމިރ އްޖޭަގިއާާތަޖުރިބ ކޮށްފައި ާޮގވ ލ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާދަްއކަމުން ާވ ހަކަ ާމޭރުމުން ާމި ާރައީސް.ާައޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ާ ާޚަރަދުކުޑަުކޑަ، ާކޮށްފައިވ  ާސަރުކ ުރން ާކުީރގެ ާަފއިސ ކޮޅުން ާކުޑަކުޑަ ާހުއްޓ ލ ށޭ.ާމިލިބޭ ާދެއްކުން ާދަރަނި ތަކަށް

ާނުވ ނޭ.ާާއެްއގޮތަކަށް ާދަްއކަިއގެން ާދަރަނިަތއް ާއޮތް ާަނގ ފައި ާކުީރގައި ާފައިސ ޮކޅުން ާމިލިބޭ ާމިރ އްޖޭަގއި ވެސް

އިން.ާާދިންާއިނ މަކީާދުނިޔެާަޤއުމަށްާކޮބައިތޯާމިޤައުމަށްާަރއްޔިތުްނގެާވެރިކަމެއްާގެނެސްާޑިމޮކްެރސީާގެނައީމަާމި

ާގޮތްހަމައެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނުޖެހޭނެ ާކޮަބއިތޯާާކިޔައިދޭކަެށއްާާކަނި ާހުއްޓުވ ލ ކަށް. ާވަސީލަަތްއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ

ާވިާދުނިޔެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމ ާއެހީާއިން ާފިލިޕީންސްގެ ާއަކީ. ާދޫކޮށްލ ފަިއ ާވެރިކަން ާވެރިކަމެއްާޚުދުމުޚުކޯސް ތ ރު

ާދުނިޔެ ާމުޅި ާބޭރުކޮށްލީމ  ާއޭނަ ާދަރ ފައިާދޫކޮށްލ ފައި ާފިލިޕިންސް ާކަނޑ ލަާއޮތްާއިން ާދަރަންޏެއް ދިނީ.ާާހުރިހ 

ާއެްއޗެްއާދުނިޔެާކޮށްލީމ ާއެާަޤއުުމާދަރ ޑޮނޭޝިއ ގެާސޮހ ޓޯާވެިރކަމުންާދުރުއިން ާކަާއޮތްާހުރިހ  ނޑ ލަދިނީ.ާއިން

ންާބ ލ ފައިާދުނިޔެާއަްށާތ ރުާވެރިކަންކޮށްފަިއާތިބިާމީހުންާޤައުމުގެާވެރިކަމުދުނިޔޭެގާޚުދުމުޚުާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،

ާއެަޤއުމެއްާ ާއަންނަނީ ާއ ލާ އެހީވެދެމުން ާޑިމޮކްރެީސ ާަވއްޓަފ ިޅާގައި ާދިރިއުޅުމުެގ ާަރއްޔިތުްނެގ ާއެ ކުރުމަށް.

ވަނީ.ާކޮބައިތޯާުދނިޔެއިންާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާާބަދަލުކުރުމަށް.ާވިސްނުންާބަދަލުކުރުމަށް.ާއެކަންކަމަށްާފަިއސ ގެާއެހީ



55 

 

ާއެހީ ާބޭރުގެާކޮްނސަލްޓެންޓެއްއަކީ.ާއަޅުާާވި ާވެސްާާގަނޑުމެްނނަށްާމިއަންނަނީ ާއަގުދައްަކިއގެން.ާމި ގެންނަންޖެހެނީ

ާވެރިންނަށް ާގޮވ ލަނީ،ާޤައުުމގެ ާޤަުއމަށް ާމުިޅ ާގޮވ ލަނީ ާއަޅުގަނޑު ާދީގެން. ާމުސ ރަ ާދީގެން. ާއަޅުގަނުޑާާފީ ވެސް

ާއަޅުގަނޑު ާވެްސ ާއަށް ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާޮގވ ޭށާގޮވ ލަނީ، ާޤައުމުތަކަށް ާހުޅަނގު ާޮގވ ލަނީ

ާރައްޔިތުންެގާ ާމި ާހިމ ޔަތްކޮށް ާޑިމޮކްރެސީ ާމި ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާވަރުގަަދކޮށް ާޑިމޮކްެރސި ާމި އަޅުގަނޑުމެންގެ

އޮތްާޖީލަށްޓަަކއިާއަޅުގަނޑުމެންގެާމިދަރަނިތައްާކަނޑުވ ލަދޭށޭ.ާަފއިސ ެގާާސަރުކ ރުާހިމ ޔަތްކުރުމަށްޓަަކިއާއަންނަން

ާދޭށޭ.ާހުޅަނގުެގާއެހީ ާޮގވ ލަދޭޭށާފައިސ  ާަޤއުމުތަކަށް ާހުޅަނގުގެ ާގ އިުމކުރުމަށް ާިޑމޮކްރެސީ ާޤައުމުަގއި ާވެދޭށޭ.ާމި

ާގޮވ ލ ާ ާނުކުރުމަށް ާބޭނުން ާޭއގެ ާވަސީލަތްތައް ާމުއްަސނދި ާއަތުަގިއވ  ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާހަމައެކަނި ޤައުމުތަކަކީ

ާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުވ ނެ. ާެވގެން ާރިޭއޑުޖެނީހަާމެންއަުޅގަނޑުާބަޔަކަށް ާބްރެޒިލްގެ ާއެބަހުރި ަގިއާރުނދ ން

ާޖަްލސ ގައ1992ާި ާވެރިންގެ ާދުނިޔޭގެ ާޭބްއވި ާއަހަުރގައި ާގަސްކަނަޑިއގެންާމުޙަާާމަހ ތީރުވަނަ ާގޮވ ލީ އްމަދަށް

ާ ާމަހ ތީރު ާބުނީމަ ާއެމުޙަާނުވ ނޭ. ާާއްމަދު ާޤައުމުަގއި ާައށް ާތިމަންނަ ާގަސްކަނޑ ނަމޭ، ާަޖވ ބުދިނީ ލިބިފައިވ ާއަށް

ާާާރިސޯސޭތިމަންނަގެ ާނުިކޭއނޭތިމީހުންނަކަށްެއއީ. ާެމލޭޝިޔ ާގޮތެއް ާދޭށޭ ާއެހެންވެއްިޖއްޔ  ާަރއްޔިތުންނަށްާ. ގެ

ާގޮެތއްިވޔަްސާ ާކޮންމެ ާހޭރިަގތީ. ާކުރިކަމަީކ ާވެރިމީހ  ާމިޤައުުމެގ ާއަުޅގަނޑަށް ާވީ. ާކިހިނެއްޯތ ާދޭށޭ. ާއެހީ ދ އިމީ

މިާޤައުމުގެާވެރިމީހ ާހަމައެކަިނާއެންމެފަހަށްާއިން.ާާއިނގޭނެާވަރަށްާފަޭސހަސިޔ ސީާެއކްޓަރެްއެވއްޖިއްޔ ާރޯލަންާ

ާރޯތަްނާ ާރުއިމަކުން ާމަކަރުވެރި ާބޭނުމެއްނޫނޭ ާބުީނާތިމަންނަ ާއޭނަ ާއަރ  ާވެރިމީހ  ާއެމެިރކ ގެ ާރޯލީ. ާކަމަކީ ކުރެވުނު

ޝްޓްރޭިލޔ ާއެތަންާމިތަނުންާފައިސ ގެާކޮށްލައިގެން.ާއޮޝިއ ެގާވެރިމީހ ާދިަޔއީާކ މިޔ ބުބަލ ކަށެއް.ާއެންމެފަހުންާމެލޭ

ާއަުޅގަ ާއޮއްސ ލީ. ާބޭނުންކުރުއެހީތައް ާރިސޯސްތައް ާމި ާކަމަށްނުޑމެން ާހުއްޓ ލ  ާޤައުމުތަުކްނާާން ާހުޅަނގު ވަްނޏ 

ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާާބުނ  ާއަކީ ާރައީސް.ާސައިޓަސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަދަލުދޭންޖެހޭނެ ާއަޅުގަނުޑމެންނަށް ާވަންޏ  ކަމަށް

ާމިކަހަގޮތްކިޔޭ ާަބއެްއާނޫން.ާދުނިޔޭގެ ާކޮންވެންޝަންނެ ާކުރުަކޫކާހަދަިއގެާަތއްލަ ާމީހުންނަީކާއަުޅގަނޑުމެން ާއުޅޭ ން

ާވަޞީލަތްތައް ާޤުދުރަތީ ާލިބިފައިވ  ާއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ާޚިޖައްސ ލ ފައި ާމަކަރުވެރި ާނުކުރުމަށް ޔ ީލާާބޭނުން

ާބައެއް ާފަތުރ  ާތެރެއަށް ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާރައީސް.ެއއީާާވ ހަކަތަެކއް ާޢިއްޒަތްތެރިާާާޢިއްޒަތްތެރި ާހަމަވީތޯ. ަވުގތު

ާަވގުތުޮކޅު ާއ ދެ، ާކުޑަކަމ އިާރައީސް، ާދައްކަންހުިރާެވސް ާއަޅުގަނޑު ާއެކަމަުކ ާހުއްޓ ލަން. ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅގަނުޑ ެއކު

ާފި ާމ ލެ ާއަތޮޅަކީ ާައއްުޑ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާކުރުކޮށްލ ނަން. ާނަމަވެސް ާގިނަ. ާވަރަކަށް ާފުދޭ ޔަވަިއާވ ހަކަ

ާ ާއ ބ ދީ. ާބޮޑު ާއެންމެ ާއޮތް ާތަރައްީޤެގާާއެހެންވީމ ރ އްޖޭަގއި ާއަތޮޅުގެ ާއަްއޑު ާކަނޑަައޅ ފަިއވ  ާއަތޮޅަށް އައްޑު

ެވސްާކެނޑުމަކީާޮކށްގެންވ ނެާކަެމއްާނޫން.ާާއެއްާމަޝްރޫޢުތަކަށްާކަނޑައަޅ ަފިއވ ާފައިސ ގެާތެރެއިންާއެންމެާލ ރި

ާބ  ާއެކަމަށް ާމެންބަރުން ާއަޅައިގެންއަޅުގަނޑުމެން ާމިތ ާރު ާވެރިކަން ާރ އްޖޭގެ ާއަބަދަށް ާތ  ާނުވ ނެ. ގަިއާނވެްސ

ާއަުޅގަނޑުމެްނާނމިތ ާ،ގެްނގުޅެާާާބޭފުިޅަޒމެއްގެނމިތ ާ،ހިފަހައްޓ  ާހަދައިގެން ާކަމަށް ާތިބޭ ާމީހުން ާމ ތް ަގއި

ާ ާއަޅުގަނޑުފްމިމީހުންނަށް ާރޭސްކޮށްގެން ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނުޖެހޭނެ ާތިބޭކަށް ާމ ްތާމެން ާއަޮތޅަކީ އައްޑު
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ާޢިލްމުވެރިންނ  ާމީހުންނ އި ާމޮޅެތި ާވަސީލަްތތަކަށްމީހުންނ އި ާކުިރއެރުމުގެ ާޖ ގަޔ އި ާބިމުގެ ާއޮތްާާއި ާފުރުޞަތުތައް

ާބަޖެޓްާބޮޑުޮކށްާއަދިވެްސާައއްުޑއަޮތޅުާކުރިއެުރވުމަށްޓަަކއިާމިމަޖިލީހުންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާ، އް.ާއެހެްނވީމ ތަނެ

ައއްޑުާއަތޮޅަކީާމިރ އްޖެާއަށްާއޮތްާފަޚުރެއް.ާއައްުޑާއަތޮޅުާގަމަކީާމިރ އްޖެާއަށްާއޮްތާސް.ާރިާރައީދޭންާޢިއްޒަތްތެ

މުާމަޤ މެއްަގއިާލޮކޭޓްވެަފއިާޮއްތާވެސްާމުހިއްާިމދުނިޔޭގައިާ،މުރިާރައީސް.ާއައްޑުާއަތޮޅަކީާމުހިއްފަޙުރެއްާޢިއްޒަތްތެ

ާއަްއޑުާރަށެއް ާއެހެންވީމަ، ާރައީސް. ާތަރައްޤީކުަރްނާޢިއްޒަތްތެރި ާއަތޮޅު ާއައްޑު ާއަޅ ލަން. ާއެބަޖެހޭ ާއަތޮަޅށް

ާގޮވ ލަނީާ ާމިފަދައިން ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްެތރި ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާމިރ އް ާކުރުަމށް ާތަރައްޤީ ާއުދަތުރުފަތުރު ާމުދ  ާޕެސެންޖަުރންނ އި ާައޅުގަނޖޭަގއި ާމިރ އްޖޭަގއި ޑުމެންާފުލުމަށް

ާނިޒ  ާނިންމ ފައިވ  ާނެތިމު. ާާދުނިޔެާއެނިޒ މު ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާނ ރ ނެ. ެއާކުރިއަްށ

ާއެއް ާމުދ  ާދަތުރުފަތުރުކޮށް ާއަނެއްާވިދ ޅުވ ހެން ާގޮތަކަްށާާފަރ ތުން ާފަސޭހަ ާއަނެކަކަށް ާއެކަކުން ފަރ ތަށް

ާ ާޤައުމެއް ާނެތިއްޔ  ާނިޒ މެއް ާމުދާ ވ ސިލުކޮށްެދވޭނެ ާދަތުރުފަތުރ އި ާއެއްޗަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާނުދ ނެ. ކުިރއަަރއިގެްނ

ާދަ ާއެހެންކަމުން ާނިޒ މު. ާކަނޑައަޅ އުފުލުމުގެ ާނިޒ މަށް ާލ ރިތުރުފަތުރުގެ ާއެންމެ ާބަޖެޓުން ާކުޑަާާއެއްާފަިއވ  ވެސް

ާމެނިފެސްޓޯަގއި ާޕ ީޓގެ ާވެރިކަންކުރ  ާއެއީ ާޮގވ ަލން. ާއަޅުގަނޑު ާމަތީާނުކުރުމަށް ާއެްނމެ ާމިާާއެއްވ  ާސިފަ.

ާއެާާމިާސަރުކ ރު، ާސަުރކ ރުެގ ާެއއީ. ާއަމ ޒު ާއެްއ ާބޮޑު ާލ ރިާންޭއގެާއެހެންކަމުންންމެ ާނުކެނޑުމަްށާާއެންެމ އެްއ

ާހަމަާާޮގވ ލަން.ާޢިއްޒަތްެތރިާރައީސް،އަޅުގަނޑު ާޮގވ ލަނީ ާައޅުގަނޑު ާކުަޑކަމ ިއއެކު ާަވގުތު ާލިިބފައިވ  ާއަުޅގަނޑަށް

މަޖިލީހުގެާޢިއްޒަތްތެިރާމެންބަރުންނަށްާމިާގޮވ ލަނީާއަޅުގަނޑުމެންާހިނގ ޭށާާައށ އިާމިޔ ރ އްޖޭގެާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

ާއަުޅގަނ ާޮގވ ލަމ  ާޤައުމުތަކަށް ާމިއޮތްހުޅަނގު ާކަނޑ ލަާޑުމެން ާދަރަނި މަށް.ާމިޤައުމުގަިއާޑިމޮކްެރީސާދިނުދަރ ަފއިވ 

ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާފަާޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެހީތެރިވެދިނުމަށް. ާއެހީތެރިވެދިުނމަށް. އިސ ގެ

ންނެއްާނޫނޭ.ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާބޭނުންވަނީާފައިސ .ާފައިސ ާލިބުނީމ ާއަޅުގަނޑުމެްނެގާސަލްޓެންޓުބޭނުންވަނީާކޮން

ާަވއްޓަ ާދިރިއުޅުމުެގ ާައޅުގަނޑުމެންެގ ާބަދަލުވެ ާަވއްަޓފ ޅި ާިވޔަފ ރީެގ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާޚަރުދަނ ެވ ިޅާފ ޑިމޮކްރެސީ

ާދަރީާ ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާިޢއްޒަތްތެިރާބަދަލުވެ ާދެވޭނީ ާކުރިއަަރއި ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިކަންތައްަތއް ާކިޔަަވއިދީ ންނަށް

 ރައީސް.ާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ކުޑަހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:

ާއ ދެ، ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަހަރަށްާާޝުކުރިއްޔ  ާއޮތް ާކުރިޔަށް ާމިއަހަުރގަިއ ާައޅުގަނޑުމެން ިމއަދަކީ

ާލ ބަ ާޭއގެ ާިލޔެިވގެން ާފޮތެއްގައި ާަރއްޔިތުންަނށް ާޤަބޫލުކުރެޭވާާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކަމަށް ާކުރ ނެ ާމަންފ  އ އި

ާފ ސްކުރުމަށް ާފޮތް ާހިމެނިގެންދ  ާލަފުޒުތަެކއް ާެއފޮތަކ އަކުރުތަަކކ ިއ ާއަުޅގަނޑުމެން ާވ ަހަކާމެދުގަާޓަކައި ިއ

ާ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާއ ެދ، ާދުވަސް. ާރައްޔިތުންާތަދައްކަމުންދ  ާހުރިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާކުިރއެރުމަކީ ާއ އި ާރަްއޤީ
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ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާއެގޮތުގެމަތިން ާއެްއޗެކޭ. ާބޭނުންވ ނެ ާހިމަނައިާވެސް ާއަޅުގަނުޑާެވސް ދެްއވުމަށް

ާދަންނަވ ފަިއވ ނީާ ާތޮށްކުޑަހުާތަކުރ ރުކޮށް ާބޭރު ާބަނދަރުގެ ާރަްއޔިތުްނާވަޫދގެ ާވ ީނގެ ާއަށް ާުކޑަހުވަދު ޓ އި،

ާދެންނެވި ާކޮށްދިނުމަށް ާސަރުކ ަރށް ާއަުޅގަނޑު ާެއއަހަރަށް ާެއއީ ާވ ަހކަ. ާބަނދަރުގެ ާމ އެނބޫޫދ ާބަދަލުކޮށްދިނުމ އި،

ާމެންބަރުން ާނެތަސް ާހިެމނިފައި ާބަޖެޓުގައި ާިވދ ޅުވެފަިއވަނީ ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ކަންތައްާާފ ހަގަކޮށްފަިއވ ާވަރު.

އިުރަގިއާާހިސ ބަށްާއައިާކޮށްދޭނަމޭ.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުގަނޑުމެންނަކަށްާއެތަެނއްާނުފެނުނު.ާދެންާހަމަާމިއަދުާމި

ާދ އިރ  ާމިހިމެނޭ ާއަޅުަގނޑުމެން ާމިތިބީ ާބަލައިއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްތަކަށް ާދަތި ާހުރި ާކުޑަުހވަދޫާގެ ލ އިުރގައި

ާދަތި ާބޭރުާބަނދަރުގެ ާބަނދަރު ާސަބަބުން ާދެއްކުުމގެ ާެއވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑު ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއެކަމަކު ާބޮޑު. ާއެހ  ކަން

ާ ާހެދުމަށްޓަކައި ާހިމަނައ15ާިތޮށި ާކޮމިޓީން ާރުފިޔ  ާއަުޅގަނުޑާާދެއްވ ފައިމިލިއަން ާއެކަމަށްޓަކައި ވ ތީެވ

ާއެއަާޝުކުރުދަންނަވަން.ާހަމަ ާުހވަދޫަގއި ާކުޑަ ާއެޅުެއއ އެކު ާވ ހަކަާރޯޕޓެއް ާއެއަރޕޯްޓާާމުގެ ވެްސާެދކެވޭ.ާބަޖެުޓގެ

ާތަރައްޤީ ާބަނދަރު ާހަމަާވަިއގެ ާހިތ މަކުރަން. ާެއކަމ  ާއަޅުގަނޑު ާނެތީތީވެ ާހިމެނިފައި ާމިންވަެރއް ާއެއްވެސް ކުރުމަށް

ާކުޑަހުވަދޫ ާގުިޅގެން ާތަރައްޤީާއެއ އި ާވަރަށް ާރ އްައކީ ާދިވެހި ާމިހ ރު ާހީވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާަރށެއްކަން ޖޭގެާވެފަިއވ 

ާރައްޔިތުން ާތަރައްޤީވެަފއިާހުރިހ  ާއެ ާއެގޮތަށް ާޤަބޫލުކުރ ނެ. ާރައްޔިތުންާާވެސް ާވަރަށްާއޮތީ ބުރަާާވެސް

ާގެނެއްަސވ ތީާާމަސައްކަތްތަެކއް ވެސްާިމއަދުާޭއގެާސަބަބުންާލިބޭާާވެސްާސަުރކ ރަށްާކޮްށގެން.ާެއގޮތަށްާއެތަަރއްޤީ

ާއަުޅގަނޑު ާޮއންނ ނެކަން ާފަސޭހަތަކެްއ ާލުިއ ާގައިމުާވަރަށް ާޤަބޫލުކުރަންާހަމަ ާގޮތުްނާވެްސ ާމިސ ލެްއގެ ާއޭެގ .

ާތެރޭގައިާނެތީމ ާއެާަރްށާ ޕްރޮވިންސްާވެރިާރަށަކަށްާެވސްާހަދަންާއެކަށީގެްނވ ާެއއްެވސްާރަށެއްާއެާޕްޮރވިންސްގެ

ާެވގެން ާވެރިރަަށކަށް ާއެތައްދިާޕްރޮވިންސްގެ ާމިކަހަލަމިކަހަލަ ާކަންތައްތަެކއްޔައީ. ާފަސޭހަވެގެްނާާއެަތއް ސަރުކ ރަށް

ާތަަރއްޤީކޮާއެބަދޭ ާކުޑަހުވަދޫ ާމަަސއްަކތުން ާކޮށްފަިއވ  ާވެސް ާރަްއޔިތުން ާއެހެންވީަމ،ާކުޑަުހވަދޫެގ ާވ ތީވެ. ށްަފއި

ާގަބޫލުކުރ ތަރަ ާއަުޅގަނޑު ާކަންަތއްތަަކކީ ާއަމ ުޒކުރެިވގެްނާާއްޤީގެ ާމިންަވރަކަށް ާަވކި ާވަތަނަށް ާވަކި ާއޮީތ ހިތް

ާކުރެވޭނެ ާައޅުގަނޑުމެންނަްށާާކަންކަން ާބަލައިލ އިުރގައި ާބަޔަށް ާޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާނޫނޭ. އުސޫެލއް

ާތެޭރގަިއާ ާެއއްިޗހިތަކުގެ ާހުރި ާލިބިފައި ާތަތަފުސީލު ާއަުޅގަނޑުމެނަށް ާވެސް ާިގަނާވެްސާއަދި ާވަރަށް ފުީސލުާނޭނގޭ

ާނައްތ ލު ާކުނި ާކުޑަހުވަޫދގެ ާހަމައެއ ެއކު ާއެބަހުރި. ާދަތިާކަންތައްތައް ާނުލ ހިކު ާވަނީ ާވެްސ ާވަސީލަތް މުގެ

މައްސަލައަކަށްާވެފައި.ާމިކަްނކަންާވެސްާއަުޅގަނޑުާގަބޫލުުކރަނީާކޮންމެވެސްާކަހަލަާބަޖެޓެއްގެާތެރެއިންާެއކަންކަްނާ

ުކާއަކީާބަނދަރުގެާދަތިކަންާއެހ ާބޮޑުާރަށެއް.ާއަދިާހަމަާއެއ އެާާކަމަށް.ާހަމަާއެގޮތުންާމ އެނބޫދޫާހިމެނިގެންާދ ނެ

ނަރުދަމ ގެާނިޒ މަށްާވެސްާބޭނުންވެފައިވ ާރަެށއް.ާރަށްާގިުރމުގެާމައްސަލަާވެސްާއެހ ާބޮޑު.ާއަދިާބިމުގެާމައްަސަލާ

ާއަހަރަކަށްާެވސްާަވިކާވެސްާއެހ ާބޮޑު.ާމިާކަްނކަމަކީާއަުޅގަނޑުާގަބޫލުކުރ ނީާޮކންމެާސަރުކ ރަކުންާެވސްާކޮްނމެ

ާކަންތަރުތީބު ާކޮށްދެްއވަންެޖހޭނެ ާލިބެންޖެހޭާތަކަކުން ާެވސް ާރަްއޔިަތކަށް ާކޮންމެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސގަިއ ތައްތަކެކޭ.

އަސ ސީާޙައްޤުަތކެއްާަބޔ ންެވގެންވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއެކަންާއެާތަރުތީބުންާލިބެމުންާނުދ ތީވެާ
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ާދ އިރ  ާައދި ާަހއިސިްއޔަތުން ާަރއްޔިެތއްގެ ާދިވެހި ާހަމަ ާތަމްސީލުކުާއަޅުގަނޑުމެން ާހަިއސިްއޔަތުްނާެއއް ާމީހެއްގެ ރ 

ާުކޑަހުވަދޫާ ާދ އިރ ގައި ާހިމެނޭ ާައޅުގަނުޑ ާމިފަހަރު ާބަޖެޓުގައި ާމި ާހިތ މަކުރަން. ާބަނދަރުެގާާއިއ ާވެސް މީޫދގެ

މަސައްކަތްާފިޔަަވއިާއިތުރުާެއއްވެސްާރަށަކަށްާއެްއވެސްާެއއްެޗއްާހިމެނިފައިާނެތީތީާއަޅުގަނޑުާހިތ މަކުރަން.ާއަިދާ

ާތަ ާއެއ ެއކު ާދަންނަވ ފައިހަމަ ާފަސޭހަޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ާސަރުކ ރަށް ާައޅުގަނޑު ާަރއްޔިުތްނާާކުރ ުރކޮށް ާވ ީނގެ ވ ނެ

ާކީނަމަވެްސާާކުޑަހުވަދޫ ާނަމެއް ާޮކންމެ ާތެެރއިން ާޕްރޮގްރ މެްއގެ ާކޮންެމވެްސ ާއެކަން ާބަދަލުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި އަށް

ާސުނ މީާ ާކޮށްދެއްވ ށޭ. ާތެރެއިން ާޕްރޮގްރ މެްއގެ ާާކޮންމެވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ާމިއަދު ާފަހު އަހަރ6ާާުއަށް

ާިއއްޔެާ ާދުވަސް. ާމުނ ސަބ ާފުރުނު ާެއކަމުގެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާާައކީ ާުދވަސް. ާދިަޔއިރުަގިއާއަހަރ6ާުފ ހަގަކުރި ެވގެން

ގޮތުްނާަވއިދެވޭނެާފަދަާެވސްާނެތިާއަދިާޞިއްޙީލުގައިާރަށުގެާެއއްެވސްާވަސީލަެތއްާެނތިާކިޔަހ ނުލ ހިކުާނިކަމެތިާ

ާތަނެއްަގއި ާނެތް ާވަސީލަތް ާއެހ  ާވެސް ާގޮްތޮގތުން ާއެހެނިހެން ާއަދި ާރައްޔިތުންަތެކްއާާވަރަށްާާވެސް ާޙ ލުގަިއ ދަތި

ވެސްާެއއްާފަރ ތަކުންާއަޑުއަހަްނާއަހަުރާދުވަސްވ އިރުާކޮންމ6ާެނީާދިރިއުޅެމުންާއެބަދޭ.ާމިާއަޑުާއަޅުގަނޑަށްާހީވަ

ާހިާޖެހިއްޖެ ާއެހެންަނމަވެސް ާނެތްކަންނޭނގެ. ާޙައްެލއް ާކަމަކަށް ާއެްއވެސް ާެއއިން ާއަކީ ާމިާާތ މަ ާމިއަދު ކަން.

ާދުވަުހާ ާެއ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނުޑ ާދިޔައިުރ ާިހމެނިގެން ާބަޖެޓް ާވެްސ ާކަުއންސިލުތަކަށް ާރަށްރަށަށް ާެއކި ބަޖެޓްގެ

ާހަމަގައިމު ާނަމަ ާކުރި ާއެކަން ާފެށިގެން ާވަގުތުން ާދެންނެވި ާވ ަހަކ ާއެ ާއަުޅގަނޑު ާާވެސް ާބަޖެްޓާވެސް އެ

ާއެހެންނަމަވެްސާ ާަފސޭހައެކޭ. ާބޮޑު ާވަރަށް ާލިބިގެންދ  ާސަރުކ ރަްށ ާއެއީ ާުނޖެހިނީސްއޭ. ާހިމަނ ކަށް ވ ންޏަށްޓަކައި

ާކަމެއްާާއަޅުގަނޑަކަށް ާހުރެ ާސަބަބަކ  ާކޮން ާއަާާނޭނގެ ާއެހެންީވމަ،ާއަދިެވސް ާމިހުރީ. ާނުކޮށްދީ ޅުގަނުޑާެއކަންަކން

ާދަންނަވަން ާކޮންމެވެާތަކުރ ރުކޮށް ާއެއ މި ާހަމަ ާއިނގޭތޯ. ާކޮށްދިނުމަށް ާމިކަންކަން ާެތރެއިން ާބަޖެޓެއްގެ ާސް

ާއަތޮުޅގެ ާއަުޅގަނުޑގެ ާދ އިރ  ާއަުޅގަނުޑގެ ާބަލައިާގުޭޅގޮތުން ާރަށްތަކަށް ާފަރ ތުގެ ާމީދޫއަނެްއ ާވެްސ ައީކާާލ އިރު

ާމީބަދަރުގެ ާރަށެއް. ާބޮުޑ ާއެހ  ާހެދުާދަތިކަން ާބަނދަރު ާދޫގެ ާރުފިޔ 15ާމަށްޓަކައި މެނިފައިވ ތީެވާހިާމިިލއަން

ާބަނޑިދޫެގާ ާއެއ އެުކ ާަހމަ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާފަރ ތުން ާމެންބަރުންގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާއަުޅގަނުޑގެ އަޅުގަނޑު

ާ ާވެސް ާބަޖެުޓގައި ާއަހަރުގެ ާކުރީ ާހިންގުމަށްޓަކައި ާމަޝްރޫޢު ާގޮސްފަިއވޭ.4ާާބަނދަރުގެ ާހިމެނިގެން ާރުފިޔ  ލަްއކަ

އަްށާާކުރެވިފަކ ާނެތް.ާހަމަާއެއ ެއކުާހުޅުދެްއޔަކީާވެްސާނަރުދަމ ގެާނިޒ ުމާއިންތިހ ާއެކަމަކުާޭއގެާއެްއވެސްާކަމެއްާ

ބޭނުންވެފައިވ ާރަެށއް.ާއެއިންާއެްއވެސްާކަެމއްާެވސްާހިމެނިފައިާނެތީތީވެާކޮންމެެވސްާޕްޮރގްރ މެްއގެާދަށުންާއެކަްނާ

ާއަުޅގަނޑުާ ާކޮށްދިނުމަށް ާއެއ އެްއކޮށްވެސް ާހަމަ ާޮބުޑާާރިނބުދޫާާދަންނަވަން.ާއަދި ާއެހ  ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ައކީ

ާކޮށްދިނުމަީކާ ާކަމެްއ ާކޮންމެެވސް ާގޮތުްނ ާޙައްުލކޮށްދިނުމުގެ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުގެ ާވެްސ ާރަށުަގއި ާއެ ރަށެއް.

ާއަސ ީސާ ާއެހެންވީމަ، ާދަންނަަވން. ާކަމެއްކަމުަގއި ާކޮށްދޭންެޖހޭނެ ާވެސް ާކޮންމެހެން ާގޮތުަގިއ ާގަބޫލުކުރ  އަޅުގަނޑު

ާލިބެންޖެހޭނެާކަންކަމެކޭ.ާއެހެންވީމަ،ާ ާހުރިހ ާރައްޔިތުންނަށްާވެސް ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު ާބީދަޙައްޤުތަކަކީ އިންާމި

ެއއްާބޮެޑްއާނުބަލ ާއަުޅގަނޑުާވެްސާާމިކަންކަންާކުރުމުަގއިާއަުޅގަނޑުމެންާހުރިހ ާދިވެހިާރައްޔިުތންނަށްާވަކިާކުޑަ
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ާރަށްތަކަްށާބޮޑުވ  ާބޮޑެތި ާކުދިކޮށްާގަބޫލުކުރަން ާރަށްތަކަށް ާކުދި ާފަދައިން ާބޮޑުވ  ާރަށްތަކަށް ނެކަން.ާެއކަމަކު،ާބޮެޑތި

ާކަަމުކާ ާއަޮތޅެއް ާކުޑަ ާއަުޅގަނަޑކީ ާއެހެންވީމަ، ާކުަޑވ ނެ. ާޝަުކވ  ާރައްޔިތުްނގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާލިބޭނަމަ ވެސް

ާ..މިކަންކަންާކޮންމެވެސް.

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާސަލީމްާ

ގޮތުންާމިާފުރުޞަތުގައިާއެްއޗެްއާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުގަނޑުާވެސްާމިާމަރުޙަލ ގައިާބަޖެޓ ާބެހޭ

ާހިމެޭނާ ާކޮމިޓީަގއި ާމަސައްަކތްކުރި ާދިރ ސ ކުރަން ާަބޖެޓް ާމަސަްއކަތްކުރި ާކޮމިޓީގަިއ ާބަޖެޓް ާނިންމީ ދަންނަވ ލަން

ވ ީތ.ާއ ދެ،ާބައެއްާބޭފުޅުްނާާންާބައެއްާވ ަހކަތައްާމިާފުރުޞަތުގައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންމެންބަރެއްގެާހައިސިްއޔަތު

ާދ އިރ ގެ ާމުޞްތިމަރަފުށި ާމެންބަރު ާައއްޑުާާޢިްއޒަތްެތރި ާވެްސާފ ހަގަކުރަްއަވއިފި ާއޮްތާާޠަފ  ާކަނޑަެއޅިފައި ައތޮޅުގެ

އަތޮޅަށްާިވޔަސްާެވސްާއަދިާރ އްޖޭގެާއެންމެާާޑުޚ އްޞަާބަޖެޓެއްގެާވ ަހކަ.ާައޅުގަނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންަވނީާއައް

ާއެ ާއަދި ާވެސް ާވިަޔސް ާރަށަށްކަމުަގއި ާއަތޮޅަށްކުޑަުކޑަ ާުކޑަކުޑަ ާަރއްޔިތުްނެގާާވިަޔސްާކަމަށްާންމެ ވެސް

ާކޮންމެ ާާބައިތުލްމ ލުން ާަކންތައަހަރަކު ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާަރއްިޔތުންނަށް ާއެތަނެްއގެ ާސ މ ލުކަްނާވެސް އްތަކަށް

ޢިއްޒަތްތެރިާމަޖލީަގއިާވެްސާހަމަާމުޅިާދިވެހިާރަްއޔިތުންާޝ މިލުވ ާގޮތަްށާހުރިހ ާާބަޖެޓުގައި.ާއަދިާމިާާނޭދޭންޖެހޭ

ާމި ާގޮތަކަށޭ ާޝ މިލުވ  ާއަތޮޅުތަކެއް ާހުރިހ  ާބަހުރަށްރަށަކ އި ާދީއްލ ތަނުގެ ާކުރިައްށާސް ާއަޅުގަނޑުމެން ލައިގެްނ

ާދިރ ސ  ާބަޖެޓް ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓް ާއ ދެ، ާއެތަގެންދަންވ ނީ. ާައޅުގަނޑު ާކުރުމުގައި ާކުރި ާމީހެއްެގާހިއްސާ ނުގައި ވި

ާއޮހައިސި ާވަރަށް ާހަމަ ާބަޖެޓަކީ ާޖެހެނީ ާދަންނަަވލަން ާވެސް ާމިވަގުތު ާހަމަ ާއަުޅގަނޑަށް ާޮބުޑާޅުންއްޔަތުން ބޮޅުން

ާއ ދެ ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވ  ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާހުރިހ ޑީ.އ ރުާ،ބަޖެޓެކޭ. ާ.ީޕގެ ާވެސް ާފެށުނީއްުސރެާާމެންބަރުން

ާެއކު ާބަޖެޓް ާއައީ ާގެންގުޅެމުން ާވިސްނުން ާކޮމިޓީގައި ާއޮޅުންބޮުޅންބަޖެޓް ާހުރި ާދަިތާލަވ ލުމުަގއި ާތެރެއިން ތަކުގެ

އަްށާާކޮްށގެންާނަމަެވސްާވީހ ވެސްާޮބޑަށްާބަޖެޓުގެާތަފުސީލުތައްާކޮމިޓީަތއްތަުކގެާތެރެިއންާމަސައްކަތްއުނދަގޫާކަން

ާތަފުސީލުތަ ާއެ ާދިރ ހޯދައި ާވީހ އް ާފަހުގައި ާގޮތަކަށްާސ ކުރުމަށް ާރަނގަޅު ާހުރި ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް ެވްސާހުރިހ 

ާގެންދެވޭތޯ.ާ ާކުރިއަށް ާަބޖެޓް ާހިމަނަިއގެން ާަކންތައްތަކެއް ާބޭނުންވ  ާވެސް ާައޅުަގނޑުމެން ާކަންތައްަތއް ބަޖެޓުގެ

ާ ާމަސައްކަތުން ާކުަޅ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއިރ ދ ކުރެهللاއެގޮތުން ާރަޙްަމތްފުޅުން ާތަފުސީލުަތްއާގެ ާގިނަ ާވަރަށް ްއވިްއޔ 

ާވަރަށްާ ާބަޖެޓަށް ާމިހ ރު ާވ ީނ ާައޅުގަނޑުމެން ާއަލީަގއި ާތަކެތީގެ ާހޯދުނު ާއެ ާހޯދުނު. ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން

ބޮޑެތިާބަދަލުތައްާގެނެސްާބަޖެޓްާކޮމިޓީންާދިރ ސ ކުރުމުގެާތެރޭގައި.ާއޭތެޭރަގއިާއަުޅގަނުޑާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވޭާ

ާދ ނެކުރީގަާ ާދަްށެވގެން ާމަސްވެރިކަން ާއޮތީ.ާާއި ާދޫކޮށްލ ފައި ާބުެނފައި ާސަރުކ ރުން ާބަޖެޓުގައި ާހަމައެކަނި ކަމަށް

ާއަޅުާ ާބަހުއެހެންނަމަވެސް ާކޮމިޓީގައި ާބަޖެޓު ާމަސްވެރިންނަްށާގަނޑުމެން ާމަަސއްކަތުން ާއިރ ދ ކުރެްއިވއްޔ  ސްކޮށްގެން

ާގެންދި ާކުރިއަށް ާކަންތަްއތައް ާމަސްވެރިްނގެ ާވެސް ާގޮތުން ާދިނުމުގެ ާހިތްވަރެއް ާރުފިޔ ެގ100ާާއުމަށް މިލިއަން
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ާރ އްޭޖގަިއާމުހިއްމުާސިނ ޢަތެއްާާސަބްސިޑީ ާދަނޑުވެރިކަމަީކާެވސް ާއޮންނ ނީ.ާހަމަ ާއެްއާއަުޅގަނޑުމެްނާހިމަނ ފައި

ާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާދަނޑުވެިރކަމަށް ާވ ތީ ާސަބްިސޑ50ާީކަމަށް ާރުފިޔ ގެ ާމިލިއަން ާާހަަކށް އަޅ ފަިއާކަނޑަާެއއް

ާބަޖެްޓާ ާބޭނުން ާފ ހަގަކުރަން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާިއތުރަށް ާޭއގެ ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަުޅގަނޑު އޮންނ ނެކަން

ާހަދ އިރުަގިއާ ާބަޖެޓް ާވެސް ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާދިޔަ ާފ ަހގަކުެރވިެގން ާއަުޅގަނޑަށް ާދިޔައިުރގަިއ ދިރ ސ ކުރަމުން

ާމަސަްއކަތްކުރަާ ާއޮފީސްތަުކަގއި ާރަށު ާބަޖެްޓާރަށްރަށުގެ ާގެންނ ނެ ާއަޮތޅުތަކުން ާއައްަސަވއިގެން ާގ ތުން ާބޭފުޅުން އްވ 

ާކުރަމުން ާެވސް ާކުރިން ާފ ހަގަކުެރވުުނާާސަރުކ ރަށް.ާމީގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަހަރު ާއެއީ. ާކަމެއް ދ 

ާހުށަހަޅ ފައި ާކަންަތއްތައް ާބޭނުންވ  ާއެަބއިމީހުންނަށް ާތައްޔ ރުކޮްށފައި ާބަޖެޓް ާސަރުކ ުރްނާރަށްރަށުން ާހުރިއިރުގަިއ

ާއައި ާމިހިސ ބަށް ާނިންމ ލުމުގައި ާބަޖެޓް ާފަހުން ާރިޢ ޔަތްާއެންމެ ާެއކަންކަމަށް ާނެތްކަން.ާއިރުގައި ކުރެވިަފއި

ެއގޮތުންާއަުޅގަނުޑމެންނަށްާއެކަންާފ ހަގަކުރެވިާއަދިާކައުންސިލުަތއްާއުފެދިާަކއުންސިލުތަުކގެާމައްަޗްށާ، އެހެންވީމ 

ާބ  ާބޭުރާއަތޮޅުތަުކގެ ާހިންގުމުގެ ާައތޮޅުތައް ާމައްޗަށް ާކައުންސިލުތަުކގެ ާރަށު ާކައުންސިލުތަކ އި ާއަޮތޅު ާއައީ ރު

ާޤ ނޫނީ ާވެސް ާއެމީހުންނަށް ާދ އިުރގައި ާމުއަާާދޫވެގެން ާއެ ާއަދި ާއަދ ކުރުމުގެ ާރައްޔިތުންނަްށާވ ޖިބު ްއސަސ ތަކުން

ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާޚިދުމަތްތައް ާބަދޭންޖެހޭ ާސަުރކ ރުގެ ާއެހެްނވީމަ،ާޖެޓުާއަދ ކުރުމަށް ާއެއް. ާިވސްނިފަ ާނެތް ަގއި

ާބޮޑަ ާވަަރށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާއިން ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓް ާބަހުއަޅުގަނޑުމެން ާތެރެއިްނާށް ާބަޖެްޓގެ ސްކުރުމަށްފަހުގައި

ާޤ ނޫީނާ ާކައުންސިލުތަުކގެ ާވެސް ާަކއުންސިލްތަކަށް ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާވ ނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާނުގެނެސް އުނިއިތުރެްއ

ާާވ ޖިބު ާމިންވަރަކަްށ ާރަނގަޅު ާއެންމެ ާއޮތް ާއޮންނަ ާކޮށްދެވެން ާމިވަގުަތއް ާލިމިޔަްނ200ާާއަދ ކުރެވެްނ، ވަރަކަށް

ާަކއުންސިލުތަކަްށާ ާއަތޮޅުތަކުގެ ާރަށްރަށަށ އި ާހިމަނައި ާަނން ާކައުންސިލެއްގެ ާކޮންމެ ާސީދ  ާމިހ ރު ާބަޖެޓެއް ރުފިޔ ގެ

ާ ާވެސް ާމިކަން ާހޯދައިދީފައި. ާއެ ާވ ނީ ާބަޖެްޓާއަޅުގަނޑުމެން ާއަނެއްކަމަީކ ާދެން ާފ ހަަގކުރަން. ާއަުޅގަނޑު ހަަމ

އަިއއިރުަގއިާނެތްާރަށްރަުށގަިއ،ާވަރަްށާގިނަާރަށްރަުށގެާަކރަންޓަކީާމިހ ރުާވެސްާވަރަްށާނިކަމެތިާޙ ލަތުގަިއާައިދާ

ާދު ާއެއޮތީ ާއެކަންކަން ާހަދައިގެން ާުކންފުނި ާޔުޓިލިޓީސް ާކިތަންމެވަރަށް ާއިން ާޕ ޓީ ާހިންގ  ާނެތްާސަރުކ ރު ނިޔޭަގއި

ާކަަރންޓު ާރަށްރަުށގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާެވސް ާވިަޔސް ާިވދ ޅުވިކަުމގައި ާރަނގަުޅކޮށްފައޭ ާފެންވަރަށް ާއަިދވެސްާހ ގެ ލަތު

ާރަށްރަށުަގިއާ ާގިނަ ާވަރަށް ާވެސް ާއަތޮުޅގައި ާނިސްބަތްވ  ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާފ ހަގަކުރަން ާއަުޅގަނޑު ދަށް.ާޚ އްޞަކޮށް

ާ ާކަރަންޓްގެ ާދަހ އެބަހުރި ާކުންފުނިތަލަތު ާޔުޓިިލޓީ ާއެހެންވީމަ، ާކަރަންޓުށްކޮށް. ާހަމައެކަނި ާނޫން ދެނީ.ާާކަކުން

ާއެހީވާ  ާދޭގޮތަށް ާސަބްސިޑީ ާކުންފުނިތަކަްށ ާޔުޓިލިޓީސް ާއޮީތ ާހަމައެކަނި ާއެހެާސަރުކ ރުން ންނަމަވެްސ،ާގޮތަށް.

ާބަޖެޓު ާބަހުކޮމިޓީާާއަޅުގަނޑުމެން ާހަމަ ާވ ނީ ާައޅުގަނޑުމެން ާރައްާަގއި ާއިންޖީނުގެަތކަށ ިއާސްކުރެިވގެން ާހިންގ  ޔިތުން

ާޔުޓިލިޓީާ ާރައްޔިތުންނ އި ާޖަމުއަދި ާބައެއް ާނެތި ާއެ ާކުންފުނި ާވެސްާސް ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާކުލަުބ ޢިއްޔ ތަކ އި

ާލިބޭެނާ ާަފއިސ  ާޮގތުގައި ާއެހީގެ ާނޫނިްއޔ  ާގޮތުަގއި ާސަބްިސޑީގެ ާއިންތިޒ މު ާލިޭބނެ ާަފއިސ  އިންޖީނުގެތަކަށް

ާ ާމިހ ރު ާވ ެނ ާފ ހަަގކޮށްލަންާއިންތިޒ މު ާއަުޅގަނޑު ާެއއ އެްއކޮްށ ާހަމަ ާއަދި ާހަމަޖައްސ ދެިވފައި. ާތެރެއިްނ ބަޖެޓްގެ
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ބޭނުންާސަރުކ ރުާމުވަްއޒިފުންގެާސިވިލްާސަރވަންޓުްނގެާމުސ ރަ.ާމުސ ރަާނުދެވިާއޮތްާަބއިާވެސްާއަުޅގަނޑުމެްނާ

ާމަރުޙަލ  ާކޯޓު ާމިހ ރު ާމަސައްކަތްކޮށް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއިން ާކޮމިޓީ ާސަރުކ ރުންާބަޖެޓް ާމަތީން ާގޮތެްއގެ ާނިމޭ

ާއެބައި ާނަމަވެސް ާހުށަހަޅައިެގން ާބަޖެޓެއް ާއަލުން ާވެސް ާކޮތަކަށް ާފައިސާ ާކޮންމެފަދަ ާދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް

ާއެްއޗިހި ާބަޖެޓުާއިނ ޔަތްތަކ އި ާވ ނީ ާއިންތިޒ މެއް ާތެރެއިންދެވޭނެ ާއެހެންވީމ ެގ އަުޅގަނުޑާ، ާހަމަޖައްސައިދީފައި.

ާވަ ާމަސައްކަތްކޮްށގެްނާދެކޭގޮުތގައި ާައޅުގަނުޑމެން ާތެެރއިން ާބަޖެޓެއްގެ ާއޮޅުންބޮޅުން ާމަސައްކަތްތަެކއް ާމުހިއްމު ރަށް

ާއެހެންކަމ  ާމިއޮތީ. ާއ ެދވިފައި ާފ ސްކުެރވިއްޖެާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާމިއޮތްގޮތަށް ާމިހ ރު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެކު

ާއިުރގައިާހުރިާވަރަށްާގިނަާމައްަސލަތަކެއްާހައްލުާވ ނީާހޯދިފައޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާވަންޏ ާބަޖެޓްާއައިާކަމަށް

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ 

ާރަީއސް.ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާވ2011ާެޝުކުރިއްޔ  ާއަޅުގަނޑު ާކޮމިޓީގައި ާދިރ ސ ކުރ  ާބަޖެޓް ާއަހަރަށް ާހިމެނޭ.ވަނަ ާސް

ާހިނގ  ާމިކަން ާގޮތެްއަގއި ާމައިގަނޑު ާބޭނުންވޭާއަޅުގަނޑު ާފ ހަގަކޮްށލަން ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާގޮތް ާސިޔ ސީާދިޔަ .

ާރެކޮ ާޮކމިޓީގެ ާއަށް. ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާދިަޔއީ ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާމި ާތިބެ ާއެްއކިބ ވެ ަގިއާމެންޑޭޝަންވިސްނުމުން

ާމަިއގަނ ާކަްނތައްތަކަކީ ާހުރިހ  ާއެވ  ާޑީ.އ ރުހުށަހަޅ ފައި ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޕ ީޓކަމުގަިއވ  ާދެ ާތ އީޑު ާެއއްކޮްށާ.ޕީގެ ދ 

ާޚިދުމަ ާހުރިހ  ާކަނޑައެޅިަފއިވ  ާދޭން ާރައްޔިތުންނަށް ާކަންތައްަތއް.ާެއހެންކަމުން ާހުށަހެޅިފައިވ  ާހަމަ މް.ޑީ.ޕީެގާއެތަކީ

ާހިމެނި ާރިޕޯޓްގައި ާަބޖެޓް ާބޭނުންވ ތީ ާއެކަންކުރަން ާތ އީދ ެއއްކޮްށ ާފުރިހަމަ ާކަންތައްވެސް ާސަރުފައިވ  ކ ުރެގާތައް.

ާއި ާދައުލަތަށް ާެއއް ާއ މްދަނީ ާެއއްވަރަށް ާޚަރަދ އި ާދައުލަުތގެ ާއަހަރުތެރޭގައި ާތިން ާމި ާވިސްނުމަކީ ިއިރާކަތުރުކޮށް

ާއެއްޗަާ ާހަމަހަމަ ާޕޭމަންޓް ާއޮފް ާބެލެންސް ާޕޭމަންޓް، ާބެލެންސް ާަދއުލަތު ާތެޭރގައި ާހެދުމުސްތަޤްބަލެއްގެ ން.ާކަށް

ޖެހެނީާދަރަނިާމިދައްކަނ13.6ާާްބިލިޔަނަށްާމިއަދުާވަނީާއަރ ފައި.ާމުޅިާބަޖެޓްގެާ%8ާރަނީެގާނިސްބަތްާރ އްޖޭގެާދަ

ާއެހެންކަމުން ާނޫން. ާދަރަންޏެއް ާއޮތް ާއަރ ފައި ާެއއްދުވަަހކުން ާމިއީ ިވސްނުންާާާައޅުގަނޑުމެންއަދ ކުރުމަށް.

ާކުއަބަދު ާދަރަިނ ާބޮޑު ާމިވ  ާރ އްޖެަގއި ާބަހައްޓަންޖެހޭނީ ާަޑކޮވެްސ ާޭނވ ލެވޭނެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާިމާއުލަކަށްޙަާމ ށް

ާ ާހެދުން. ާބަޖެޓ2010ާުޤައުމު ާފ ސްކުރި ާއަހަރަށް ާވަނަ ާވީނ12.77ާަގަިއ ާހިމެނިފައި ާރުފިޔ  ާިމާބިލިޔަން މަވެސް

ާކަމަށް....ާވަނަާއަހަރުާނިމޭއިރުާދައުލަތަށްާޚަރަދުވ ނ2010ާެސަރުކ ރުންާ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއު ާުކޅުދުއްފުށީ ާއ ދެ، ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާެގއްލިއްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާމެންބަރު ާދ އިޢިއްޒަތްތެރި ރ ެގާތުރު

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަުފޅުާކުރިއަށްާގެންދެވުންާއެދެން.ާ

ާ



62 

 

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާކުޅުދުއްފުށީާއުތުރުާދ އިރ ގެާެމންބަރުާޢަބްދުލްޣަފޫރުާމޫސ 

ާާޝުކުރިއްޔާ  ާަރއީސް. 2010ާާޢިްއޒަތްތެރި ާބަޖެޓަކީ ާފ ސްކުރި ާއަހަަރށް ާރުފިޔ ެގ12.77ާާވަނަ ބިލިޔަން

ާގޮތުްނާ ާއިތުރުކުރުމުގެ ާއ މްދަނީ ާއެންމެހ  ާލިބޭ ާދައުލަތުން ާކުޑަކޮށް ާޚަރަދުތައް ާސަުރކ ރުން ާވިޔަސް ބަޖެޓެއްކަމުަގއި

ާ ާވ ނީ ާބަޖެޓް ާމި ާނިމޭއިރުގަިއާާދަށްާބިލިޔަނަށްވުރ11ާެދައުލަތުން ާމިއަހަރު ާގޮތުގަިއ ާބަޖެޓެއްގެ ާހިމެނޭ ޚަރަދެއް

ާގ ތްގަނޑަކަ ާއެހެންކަމުން ާދ ނީ. ާފ ސްވެގެން ާމިއަހ3ާަށް ާރުފިޔ  ާދަރަނިންާބިލިޔަނެއްހ  ާވެސް ާބަޖެޓުން ރުގެ

ާ ާސަލ މަތްކުރެވޭ. ާއެބަ ާއުއްމ2011ާީއުނިކުރުމަށްޓަަކއި ާބަޖެޓަކީ ާފ ސްކުރ  ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާައހަރު ދީާވަނަ

ާއިމ ރ ތްތަްއާ ާއިތުރު ާހެދިގެންދ ނެ.ާސްކޫލުތަކުގެ ާބަނދަރު ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާބަޖެޓްގެާސަބަބުން ބަޖެޓެއް.ާމި

ާ ާހިްއިކގެންދ ނެ.ާސުނ މީގައި ާބިން ާރަށްތަކެްއގެ ާގިނަ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާފަރ ތްތަކުެގާހ އެޅިގެންދ ނެ. ުލގަިއާޖެހިފައިވ 

ާއ ރ ސްތުކުރެ ާަބއެއް ާބޮޑު ާައޅުގަނޑުާގެދޮރުގެ ާވެސް ާދުވަހު ާހުށަހެޅި ާބަޖެޓް ާއަުޅގަނޑު ާދ ނެ. ިވގެން

ާއ މްދަނީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާބަޖެޓަށް ާމި ާރ އްޖެާފ ހަގަކޮށްލ ފައިވ ނެ ާޓޫާއެއް ާލިބޭ ާ%ާރިޒަމްގެއަށް 28ާދ އިރ ަގއި

ާއަުޅގަނހިއްސ  ާޓޫާކުރ އިރު ާެއއްެވސް ާދ އިރ ގެ ާިހމެނޭ ާރައްޔިޑު ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާރިސޯޓެއް ތުންނަށްާރިސްޓް

ާޮގވ ލަނީާ ާވެސް ާމިއަދު ާސަރުކ ރަްށ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެްނކަމުން ާއުނިވެަފއިވ ކަން. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއ މްދަނީ ލިބެންޖެހޭ

ާ ާޓޫހދ.އަތޮޅުަގއި ާދޫކޮށްފައިވ  ާފަރ ތްހެދުމަށްޓަކައި ާހުރި ާހަވ ލުކޮށްފައި ާމިހ ރު ާރިސޯްޓތައް ާވަކިކޮށްާރިސްޓް ތަކުން

ހަވ ލުކޮށްގެންާއެކަންާކުެރވޭނެާމަގެްއާާވޭާފަދަާބޭފުޅުންނ ރަށްރަށްާއެާމަސައްކަތްކުރެާބަލެްއގައިާއެާކައިރިާމުސްތަޤު

ާއ މްދަީނެގާ ާފުރުޞަތުތަކ އި ާވަޒީފ ގެ ާލިބެންޖެހޭ ާރައްޔިތުްނނަށް ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނުޑގެ ާއޭރުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް.

ާގޮެތްއގައި ާމައިގަނޑު ާބަޖެޓުން ާމި ާހުުޅވިގެްނދ ނެ. ާއިތުރަށް ާކުރެިވގެންދ އިުރާާމަގުތައް ާކަންތަްއތަކެއް ގިނަ

ާެއގޮތުްނާ ާދެވިފަިއވ ނެ. ާިއސްކަމެްއ ާޮބޑު ާެއަކށީގެންވ  ާެވސް ާކުޅުދުއްފުްއޓަށް ާދ އިރ  ާހިމެނޭ އަޅުގަނޑު

ާ ާމައިގަނުޑ ާކުރަންހުރި ާކުޅުދުއްފުށީަގއި ާކުެރިވގެްނދ ނެހުރިހ  ާބަޖެޓުން ާމި ާއަުޅގަނުޑާާމަސައްކަެތއް ކަމަށް

ާއެހެ ާމިާޔަޤީންކުރަން. ާދިޔުންކަމުން ާފ ސްެވގެްނ ާައވަހަށް ާތ އީދުކުރ ާާބަޖެޓް ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާައޅުގަނޑު މަކީ

ާމަސްވެރިކަަމީކާ ާމިރަށުގެ ާފަދައިން ާފ ހަގަކޮށްލި ާހުށަހެޅުމުގައި ާދުވަހު ާހުށަހެޅި ާބަޖެޓް ާައޅުގަނޑު ކަމެއް.

ާއ މްދަނީ ާބޮުޑ ާއެންމެ ާއިޤްތިޞ ދުާކުޅުދުއްފުށްޓަށް ާެއްއ ާލިބެމުންދ  ާާއެއް ާވ ތީ ާމިޔަރ50ާާުކަމަށް ާބޭރުން މޭލު

ތިބިާކަންތައް.ާއެހެންވީމަ،ާމިކަމަށްޓަކައިާސަުރކ ުރާާދުާއަޅުގަނޑުމެންާއެންމެާއެދިެއދިބޭނުމުގެާހުއްދަާލިބުމަކީާމިއަ

ާދ އިރ ގެާ ާއަުޅގަނުޑގެ ާޔަޤީްނކަްނ ާކުރ ނެކަުމގެ ާއަުޅގަނޑު ާކެނޑިނޭޅި ާމަަސއްކަތް ާކުރަންޖެހޭ ތެރެއިން

ާއަުރވަން.ާރައްޔިތުންނަ ާބަޖެޓަީކ2011ާާށްާެވސް ާހިމެނިފައިވ ާސ ކްސަމިޓަްށާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަޖެްޓަގއި ާއަހަރު ވަނަ

ާއަްއޑުއަތޮުޅަގިއާ ާނަމުގައި ާރަްއޔިތުންގެ ާދ އިރ ެގ ާއަުޅގަނޑުގެ ާއަުޅގަނޑު ާކަމެއް. ާތ އީދުކުރ  ާވެސް އަޅުގަނޑު

އަކީާކުޅުުދއްފުށީެގާާބިާއައްުޑއަތޮޅަށްާއެާއަންނަާތަރައްޤީއަތޮޅަށްާލިާސ ކްސަމިޓްާބޭއްވުމަށްަޓކައިާމިާބަޖެޓްާއައްޑު

ރައްޔިތުންގެާހެޮޔއެދުމ އިާެއުކގަިއވ ާކަމެްއކަންާއަުޅގަނޑުާމިފުރުޞަތުގައިާވެސްާފ ހަަގޮކށްލަން.ާހަމަާއެހެންމެާމިާ
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ާވަަރށް ާތަރައްޤީގެ ާކުރަންހުރި ާގޮެތއްަގއި ާރ އްޖޭަގއިާމައިގަނޑު ާދިއުމުން ގިނަާމަސައްކަތްތަެކްއާާބަޖެޓްާފ ސްވެގެން

ާއަތްފޯރ ހިސ ބަށްާ ާރަްއޔިތުން ާރަނގަޅުވެ ާޙ ލަތު ާދިރިއުުޅމުގެ ާއ ންމު ާރ އްޖޭގެ ާސަބަުބން ާއޭގެ ކުރެިވގެންދ ނެ.

ހަޅ ފައިވ ާގޮތަްށާތަކެތީގެާައގުާތިރިވެާރަނަގުޅާމ ޙައުލެއްާބިނ ވެގެންދ ނެ.ާެއހެންކަމުންާމިާބަޖެޓްާކޮމިޓީާއިންާހުށަ

ާދިޔު ާބޭނުންކަމެއްމަފ ސްވެގެން ާވަރަށް ާހަމަ ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާފ ހަަގކޮށްލަން.ާާކީ ާމިފުރުޞަތުގައި ކަމުަގއި

 ޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ާهللاފޮނަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު

ާ ާެއންމެ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާިޢްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާކޮމިީޓެގާާފުރަތަމަ`. ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާބަޖެޓް ވެސް

ާިއޚްލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާހަމަާާޢިއްޒަތްތެރި ާއަދި ާުޝކުރުދަންނަވަން. އެީކގައި

ާމ މި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިީޓގެ ާމި ާޚ އްަޞކޮށް ާޢިްއޒަތްތެރިނވަރަށް ާދ ިއރ ގެ ާގިލީ ާމިކަމައިބްރ ހީާމެންބަރުާޤ ސިމް ށްާމް

ާއެ ާއިސްކަަމށްޓަކައި ާސަމ ލުކަމ އި ާޝުކުރެއްާދެއްވި ާޚ ްއޞަ ާބަހުާމަނިކުފ ނަށް ާބަޖެޓްގެ ާއ ދެ، ސްެގާދަންނަވަން.

ާދަންނަވ ލަންާ ާއެްއޗެްއ ާއަުޅގަނުޑ ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާދަންނަވ ލ އިުރަގިއ ާއެްއޗެްއ ާައޅުގަނުޑ ާމަރުޙަލ ގައި ފަހު

ާއަޅުގަނޑު ާފޮނަދޫގެ ާބަޖެޓްގައި ާމި ާހިމެނިފައިވ ީތާބޭނުންވަނީ ާނަރުދަމ  ާފޮނަދޫގެ ާހައްދުންމަތީގެ ާއ ދެ، ާދ އިރ  ގެ

ކްލ ސްރޫމްާއިމ ރ ެތއްާމިާބަޖެޓުންާފެންނަނ4ާާްއެކަމ ާއަުޅގަނޑުާއުފ ކުރަމޭ.ާހަމަާއެއ އެީކަގއިާމ މެންދޫާސްކޫލުގެާ

ާކަެމއް ާފ ހަގަކުރ  ާއުފަލ އެކީަގއި ާނުހަނު ާއަުޅގަނުޑ ާއެީއވެސް ާދަްނނަވަާއޮތީމަ ާއެހެންނަމަވެސް،ާކަމުަގއި ން.

ާވަރަްށާ ާދޭތެރޭ ާއެކަމ  ާނެީތމަ ާފެންނަން ާބަޖެޓްގައި ާމި ާކަެމއް ާެއއްެވސް ާއަްށ ާގ ދޫ ާއޮތް ާދ އިރ ގަިއ އަޅުގަނޑުެގ

ާވ ހަކަ ާހިތ މަކުރ  ާކަންބޮޑުވެ ާމިާބޮޑަށް ާބޭނުން.ާމިހެން ާދަންނަވ ލަން ާބަހުވެސް ާބަޖެޓްގެ ާޖެހުނީ ސްގެާދަންނަވ ލަން

ާމަރުޙަލ ގައި ާިޢއްާފުރަތަމަ ާދ އިރ ގެ ާތިމަރަފުށީ ާވ ހަކަަދއްކަމުން ާމުޞްއަުޅގަނޑު ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ޠަފާ ޒަތްތެރި

ާދިރިއުޅުމެްއާ ާއުފ ވެރި ާރައްޔިތުންަނށް ާކަޅައިޫދގެ ާރަްއޔިތުންނަށ އި ާގ ދޫގެ ާއެއީ ާތ އީދުކުރިްނ. ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް

ާ ާބަޖެޓަށް ާރުފިޔާ 125ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާއެހެންނަމަވެްސ،ާާހަކަްށާމިލިޔަން ާހުަށހެޅުމެއް. ާހުށަހެޅި އިތުރުކުރުމަށް

ާގެނައިާާބަޖެޓް ާރިޕޯޓް ާނިމިގެން ާގޮެތްއާދިރ ސ ކޮށް ާދޭތެރޭަގއި ާއެކަމ  ާނޫނީ ާނެތީމަ ާފެންނަން ާބަެޖޓުން ާއެކަން އިރު

ާވ ހަކަާ ާކަންބޮޑުވ  ާނެތީމަ ާފ ހަގަކުަރްއވ ފަިއ ާައޅުާވަިކގޮތަކަށް ާއ ދެ، ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ގަނޑުާވެސް

ާބޮޑު ާއޮޅުންބޮޅުން ާވަރަށް ާތެރޭަގިއާާ،ޤަބޫލުކުރަނީ ާމުއްދަތެއްގެ ާކުރު ާވަރަށް ާބަޖެޓެއް ާއޮތް ާގޮަތކަށް ާނޭނގޭ ވ ނުވ 

ާދިރ ސ ކުަރްއވަިއގެްނާގެންނެވިާ ާމަސަްއކަތްކުަރްއވަިއގެން ާބުރަ ާަޤއުމުެގާާވަރަށް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާީމގެތެރޭަގއި އިރު

ާާތަރައްޤީ ާވަރަށް ާބޭނުންވ  ާހަމަާމުހިއްއަށް ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަޅުަގނޑު ާހުރިކަން ާފ ހަގަކުރެވިަފއި ާކަންތައްތަކެއް މު

ާއެަބާ ާކަންތައްތަްއކަމުަގއި ާހުރި ާފ ހަގަކުރެވެން ާފޮތުން ާމި ާހަމަެއކަނި ާަކންތައްތަކަކީ ާކަހަލަ ާބަެއއް އެއ އެީކގަިއ

މިލިޔަންާރުފިޔ 31ާާްސކިތްާބިނ ކުުރމަށްާމ38ާިދަންނަވ ލަންޖެހޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވ ލަންޖެހެނީާބައެއްާމިސ ލަކަށްާ
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ާގޮތަކަށްާ ާޒިންމ ދ ރު ާއެހ  ާއެއީ ާޖެހެނީ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނުޑ ާހުރީމަ ާބަޖެޓްގައި ާމި ާކަންތައްތައް ާކަހަލަ އޮތުން

ާޤަބޫލެއްާޖެހިފައި ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ާއަދަދުތަކެއް ާޢިއްޒަތްތެިރާާހުރި ާބަެއއް ާމިތ ނގައި ާދެން ާއ ދެ، ނުކުރަމޭ.

ާވ ހަކަމެ ާލަބީބު ާއިލިޔ ސް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއ ދެ،ާހުޅުމީދޫ ާއެާާފުޅުންބަރުން ާއަުޅގަނޑު ަދއްަކވަމުން

ާ ާފ ޑުވިދ ުޅވީމަ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަށް ާޕީ.އޭ ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީއަކަށް ާއެއަުޅގަނޑު ާބޭނުން. މަނިކުފ ނަށްާާދަންނަވ ލަން

ާ ާޫނން. ާގޮތަކުން ާއ ދެރައްދުދިނުމުގެ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާައޅުަގނޑުމެންގެ ާސިޔ ީސާއެހެންނަމަވެސް، ާއަކީ ާޕީ.އޭ ،

ާޕ ޓީވިސްނުމަކަ ާތަންދޭ ާވިސްނުމަކަށް ާއިްޤތިޞ ދީ ާޮބޑަށް ާރ އްޖޭެގާާށްވުރެ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާައޅުގަނޑުމެން އެއް.

ާއި ާލިޭބނީ ާހައްލެއް ާއެކަށޭނަ ާެއންމެ ާކަންތައްތައް ާގިނަ ާހުރި ާއުފެދިފަިއ ާިމއަދު ާގޮތުްނާމ ޙައުލުގައި ޤްތިޞ ދީ

ާލިބިގެން ާފުދުންތެރިކަން ާސ ކްސަމިްޓާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއައްުޑއަތޮޅުަގއި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެގޮތުން ކަމަށް.

ާ ާއޮްތ ާކަނަޑއެޅިަފއި ާއަްއޑުއަޮތޅުަގިއ231ާާބޭއްވުމަށް ާވެސް ާފަހަރެއްަގއި ާދައްކަންޖެހުނީ ާވ ހަކަ ާރުފިޔ ގެ މިލިޔަން

ާއަާސ ކް ާޭބއްވުމަކަށް ާެއިކާސަމިޓް ާރ އްޖޭގެ ާވެސް ާބޭނުންަވނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުހަދަން. ާދެކޮެޅއް ޅުގަނޑުމެން

އ އިާކުރިއެރުންާލިބޭނެާާރަސްމިއްޔ ތުތައްާބ ްއވަިއގެްނާއެތަންތަނަށްާއިތުރުާތަރައްޤީބޮޑެތިާހިސ ބުތަކުގައިާއެކަހަލަާ

ާއަޅުގަނޑުމެން ާދިއުން. ާެވގެން ާކަންތައްތައް ާވެސް ާކުރިަމުގގައި ާވ ހަކަާގޮތަކަށް ާސ ކްާމިދައްކ  ސަިމްޓާާއަީކ

ާ ާނަމުަގއި ާތަރައްޤ231ާީބޭއްވުުމގެ ާމުިޅ ާއަްއޑުއަތޮުޅގެ ާއޮތުމަށްވުރެ ާރުފިޔ  ާކުރ ެނާާިމލިޔަން ާމަންފ  ާޭއގެ އަށް

ާެއާ ާބަޔ ންކުރެިވގެން ާވެސް ާރަށްރަށް ާހިންގޭނެ ާމަޝްޫރޢުތައް ާއެ ާކަނަޑއެިޅގެން ާމަޝްރޫޢުތައް ާވަިކވަކި ގޮތަކަށް

ންާައްއޑުއަތޮޅަށްާކުރ ާފައިދ ާއ އިާމަންފ ާމ ާބޮޑުވ ނޭ.ާެއީއާބަޖެްޓަގއިާހިމެނިއްޖިއްޔ ާޭއގެރުފިޔ ާާމިލިޔަނ231ާް

ާވ ހަކަ ާއަންނަ ާދައްކަމުން ާމި ާއެްއގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑުމެން ާމުހިއްާއަކީ. ާމިކަހަލަ ާެވސް ާބަޙުސެއްަގއި އ ެދ،ާމު

ާބެޖެޓުާ ާލަފ ކުރައްވ  ާދައުލަތުން ާއަހަރަށް ާއޮންނަ ާކުރިއަށް ާބަހުސްގައި ާަބއެްއ،ާެގ ާވަކި ާއޮޅޭގޮތަށް ރަްއޔިތުންނަށް

ާމަޤްޞަދުަގިއާާސިޔ ސީ ާހަލ ކުކޮށްލުމުގެ ާބަަޔކު ާވަކި ާނުވަތަ ާގޮތުްނ ާރައްދުދިނުމުގެ ާބަަޔކަށް ާވަކި ގޮތުން

ާވ ހަކަ ާމަޤްޞަުދގައި ާއުފެއްދުމުގެ ާދޭތެޭރގަިއާނަފްރަތު ާވަިކާބަޔަކ އި ާެއީއާދެްއކެވުާފުޅުރައްޔިތުންެގާހިތްތަކުަގއި ން

ާވެސްާައއްޑުާާއަކުންާއެްއގޮތަކަށްކަމެއް.ާޕީ.އޭާާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަދުާވަރަށްާބޮޑަށްާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއް،ާކަންބޮޑުވ 

އުޅެނީާާބަޖެޓުންާއުނިކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނުވޭ.ާއަޅުގަނޑުމެްނާބޭނުންވެގެންާމިރުފިޔ 231ާާއަށްާކަނޑަެއޅިފައިާއޮތްާ

އަށްާުކރ ާާސަމިޓަށްާމިާނަމުގައިާއޮެވގެންާއަްއޑުާމިލިޔަންާރުފިޔ ާސ ކ231ާްއަކީާާއަޅުގަނޑުާމިދަންނަވ ާވ ހަކަ

ާރަށްރަށ ިއާާފައިދ އަށް ާހިންގޭނެ ާއެ ާބަޔ ންކުެރިވގެން ާކަނޑައެޅި ާމަޝްރޫޢުތަކެްއ ާވަކި ާކަންތައްތަކެއް ާަވކި ވުރެ

ާއަދަދުތަކެއްާކަނޑަާ ާވަކި އެިޅގެންާމިާބަޖެޓްގައިާހިމެނިއްިޖްއޔ ާރަށްރަށްާވެސްާބަޔ ްނކުރެިވެގންާއެާމަޝްރޫޢުތަކަށް

ާ 231ާާމި ާމިގޮތަށް ާބޮުޑވ ނެ. ާމ  ާމަންފ  ާއ އި ާފައިދ  ާކުރ  ާއަްއޑުއަޮތޅަށް ާިއން ާރުފިޔ  މިލިޔަްނ231ާާމިިލޔަން

ާތިބޭފުޅުންނަްށާ ާބަލ އިރު ާހިނގަމުންދ ގޮތަށް ާކަންތައްތައް ާމިއަދު ާގޮތަށް ާނޭނގޭ ާވ ނުވ  ާއޮތީމަ ާކަމަކަށް ާވަކި ރުފިޔ 

ާ ާޕްރޮޖެކްެޓްއާވެސް ާވަކި ާމިދަނީ ާއަޑުިއިވގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާކުއްލިައކަށް ާހަމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވ ެނ
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ހަކަްށާމިލިޔަންާޑޮލަރުާވަކިާބޭފުޅުންނަށްާެދއްވަމުންާގެންދަވ ާވ ހަަކ.21ާާހިންގުމަށްޓަކައިާއެްޑވ ންްސެގާގޮުތގަިއާ

ާހިނގަާ ާޚަރަދުވެގެން ާފަިއސ  ާމި ާގޮތްަތކަކަށް ާބޮުޑާއެކަހަލަ ާމ  ާކުރ ނެ ާމީގެން ާައއްުޑއަތޮޅަްށ ާޙަޤީޤަތުަގއި އްޖިްއޔ 

ާމަންފ ާފައިދ  ާވަރަްށާާއެއް، ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާމިދަންނަވަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންކަމަށްވ ތީ ާނޯންނ ނެ. އެއް

ެއއްާނޫްނާާއްޑުއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ެއކީަގއިާައއްޫޑގެާރައްޔިތުްނގެާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާޕީ.އޭާއިންާބޭނުންވަނީާވަކިާއަާ

ާފުދުންތެރިކަންާ ާގޮތުން ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަންނަން. ާތަރައްޤީ ާކުރިއެރުމ އި ާއިތުރު ާވެސް ާރަށަކަްށ ާހުރިހ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާރ އްޖެއަކަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާނޫނިއްޔ  ާއިތުރުެވގެްނ ާފުދުންތެރިކަން ާއިޤްތިޞ ީދ ާއެީއ އިތުރުވ ން.

އެްއާެވސްާނުލިބޭނެ.ާއަިދާސިޔ ސީާހަމަޖެހުމެއްާެވސްާުނލިބޭނެ.ާއަުޅގަނޑުމެންެގާާތަރަްއޤީޤަބޫލުކުރ ާކުރިއެރުމ އިާ

ާމިާ ާހިނިތުންެވގެން ާމިނިވަންކަމ އެީކގައި ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާނުކުެރވޭނެ. ާވެސް ާޤ އިމެއް ާމަސަލަސްކަން ސުލްޙަ

ާދިރި ާމިދެންނެވީާޤައުމުަގއި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވެގެްނ ާނޫޅެވޭނެ. ާެވސް ާއަްށާއެއް ާޕީ.އޭ ާައޅުގަނޑުމެން

ާވިދ ޅުވުމަ ާވިދ ޅުވި ާއެ ާލަބީބު ާއިލިޔ ސް ާމެންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހުޅުމީދޫ ާހަަމާނިސްބަތްކުރ ްއވ  ކީ

ައްށާާޚިލ ަފށްާއެމަނިކުފ ނުާވިދ ުޅވިާވިދ ޅުވުމެއް.ާއަުޅގަނޑުމެންާޕީ.ޭއާއިންާމިތިބީާއަްއޑުާކަނޑައެިޅގެންާޙަޤީޤަތ 

ހަމަާތައްޔ ރަށް.ާއެކަމަކުާއަުޅގަނޑުމެންާމިާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙަކީާއެއީާމިދެންނެވިާމަޤްޞަދުގައި،ާާމިާފައިސ ާދޭން

ާއައްޑޫ ާމިާާމުޅި ާގޮެތއް ާޚަރަދުކުރެވޭނެ ާއެ ާގޮތަކަށް ާމަންފ ކުރ ނެ ާޭއެގން ާކަމަކަށް ާހުރިހ  ާަތރައްޤީގެ ާައއްޫޑގެ އަށް

ާއަުޅގަނޑުމެން ާހޯދައިދިުނމަށްޓަކައި ާތެރެއިން ާމަރުޙަލ ަގިއާާބަޖެޓްގެ ާމި ާަބޖެޓްގެ ާމި ާއިޞްލ ޙެއް. ހުށަހެޅި

ާގޮތްގޮތަްށާ ާގިނަ ާވަރަށް ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަށް ާހަމަ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއިޞްލ ޙުތަކަކީ ާގިނަ ާދިޔަ ހުށަހެޅިގެން

ާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާކުރިއެރުމ ިއ ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހު ާލ ާ،ވިސްނ  ާރައްޔިތުންގެ އ ިއާާބަދިވެހި

ާމަންފ އަށްޓަކައިާހުށަހެޅުއްވިާއިޞްލ ޙުތަކެކޭ.ާޤ ނޫނީގޮތުންާމެންބަރުންނަށްާލިބިދޭާޙައްޤެއްާބޭނުންކުރައްވަިއގެންާއެާ

ބޭފުޅުންާއިޞްލ ޙެްއާހުށަހެޅުްއވީމަާސިޔ ސީާގޮތުްނާެއއަށްާމިާބަޖެޓްާބަޙުސްާކަހަލަާބަުޙސްތަކުަގއިާަރއްދުދެްއވުންާ

ާކަމަކަެށއްާއަުޅގަނޑެއްާޤަބޫލެއްާާގޮތަކަށްާކުރެވޭާކަެމއްާދަންނަވ ނީާެއއްވެސްާގޮތެްއގައިާޒިންމ ދ ރުއެއީާއަުޅގަނޑުާ

ާ ާޤަބޫލުކުަރނީ ާއަޅުގަނޑު ާިމޖެހުނީ. ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ،ާމިވ ަހަކ ާއަހަރަށ2011ާާްނުކުރަމޭ. ވަނަ

ާ ާފ ސްވެގެން ާމަޖިލީހުން ާބަޖެްޓ ާލަފ ކުރައްވ  ާތަރައްޤީދައުލަތުން ާޤައުމުގެ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ އަްށާާދިއުމ އެީކަގއި

ާމަންފ ތަކެްއކޮްށާ ާއިތުރު ާފުދުންތެރިކަމަށް ާއިޤްތިޞ ދީ ާަރއްޔިތުްނގެ ާދިވެހި ާުކރެވި ާމަސަްއކަތްތަކެްއ އިތުރު

ާމަގުފަހިވެގެންދ ނެކަމަށް ާލިބުމަށް ާދިރިއުޅުން ާއުފ ެވރި ާމިއުޅޭ ާހޯދައިދޭން ާރަްއޔިތުންނަށް .ާއަޅުގަނޑުމެން

ާދެންނެވިހެންާ ާކުރިން ާއަޅުގަނޑު ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާވެސް ާފުރުޞަތުގައި ާމި އެހެންނަމަވެސް،

ާނަރުދަމ  ާފޮނަދޫގެ ާހައްދުންމަތީ ާާމިސ ލަކަށް ާމީގައި ާނިޒ މ10ާާުއަށް ާނަރުދަމ ގެ ާއޮތީ ާރުފިޔ  މިލިޔަން

އަޅުގަނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުެރވޭާއެާފޮނަދޫގެާނަރުދަމ ާާޤ އިމުކުރުމަށް.ާއޭގެތެޭރަގއިާެއތައްާރަށެއްާހިމެނިފައިާއޮތީމަ

ާހިނގައިދ ނެާ ާނިމިގެން ާވެސް ާއަހަރުތެރޭަގިއ ާމިއަންނަ ާކަމަކަށެއްާއަދި ާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ާައޅުގަނޑަަކށް ާެއއީ .10ާ
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ާރުފިޔ  ާީމގަާމިލިޔަން ާކަމަކަށް. ާނިންމ ލެވިދ ެނ ާމަސައްކަތްކޮށް ާނަރުދަމ ގެ ާރަށެްއގެ ާފަސް ާހަތަުރ ާިގަނާއިން ިއ

ާނުވަަތާ ާއަހަރަށް ާއޮންނަ ާކުިރއަށް ާުއއްމީދުކުރަނީ ާއަުޅަގނޑު ާަބޔ ންކޮށްފައި. ާގޮތަކަށް ާެއކަހަލަ ާހުރީ ކަންތައްތަެކއް

ާމިއ2012ާަ ާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާބަޖެޓް ާލަފ ކުރައްވ  ާދައުލަތުން ާއަހަރަށް ާބަޖެޓުާވަނަ ާތަފްސީލުކޮށް ާތަންކޮެޅއް ްށވުރެ

ާ ާަރއްޔިތުންނަށް ާކަމަށް.ާހުށަހަޅުއްވ  ާިހމަނުއްވައިެދއްވ ނެ ާބަޖެޓުގައި ާމަޝްރޫޢުތައް ާގޮަތކަށް ާއެނޭގކަހަލަ ވ ނުވ 

ާބައެްއާ ާހުރި ާހުށަހެޅިފައި ާއަދި ާއ އި ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާފ ސްކުރަން ާބަޖެޓު ާމި ާެވސް ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތުން އ ދެ،

ާދަންނަވަ ާހުށަހަޅަންާތ އީދުކުރ ާވ ހަކަ ާބަޖެޓު ާމި ާއެީކގައި ާބޮޑަށްާއިޞްލ ޙުތަކ އި މުންާވ ހަކަާނިންމ ލ ނަން.ާވަރަށް

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާޢިްއޒަތްތެރި ާިޢއްޒަތްާމެންބަރު.ޝުކުރިއްޔ  ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާއަޙްގަލޮޅު ާމެންަބރު ާމަޚްތެރި ލޫފް.ާމަދު

ާމް.ހީއިބްރ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާގިީލާދ އިރ ގެނމ މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާ

ާ

 މްާވ ހަކަދެއްެކުވން:އިބްރ ހީޤ ސިމްާމ މިގިލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާރަާ ާޢިއްޒަތްތެރި .`ާ ާއިޚްލ ޞްތެރިަކމ  ާވަރަށް ާޝުކުރުާީއސް. ާފުރުޞަތަށް ާދެްއިވ ާައޅުގަނޑަށް އެކު

ާމ  ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަާދަންނަވަމުން ާާިގނަ ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ުކރ  ާނޫން.ާއ ދެ،ާބަޖެޓު ާދަްއކ ކަެށއް މުޤައްރިުރެގާެއއް

މ ދެކޮޅުވެރިާވ ހަކަަތކެއްާދަްއކ ކަެށްއާނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާާޑުާކުެރވިފަިއވ ާމަސައްކަތްަތކ ހައިސިއްޔަތުންާއަޅުގަނ

ާމަަސއްކަްތކުރަމުން ާއަުޅގަނޑުމެްނާާޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ާބަޔަކު ާހިްނގ  ާސަރުކ ރެއް ާފެންނަގޮތަށް ާއެތެރެ ދ އިރު

ާ ާކުރަންޖެހޭނެ ާއިކަންތައްތައް ާދަންނަވ ލުމަީކ ާއެްއޗެއް ާކޮންެމވެްސ ާަމއްޗަށް ާދ އިރ ަގިއާގޮތުގެ ޤްތިޞ ދީ

ާކުރަްނޖެހޭނެމަސައްކަތް ާއަުޅގަނޑު ާހަިއސިއްޔަތުން ާމީހެއްގެ ާދަންވ ލީ.ާާކަމެއްާކުރ  ާއަުޅގަނޑު ާފެންނ ތީވެ ކަމަށް

ާބޭނުންވަނީއަޅު ާދަންނަވ ލަން ާމ މިާގަނޑު ާދ އިރ ނކޮންމެހެން ާމ ާގިލީ ާއެާާއަށް ާބަޖެޓުަގިއާބޮޑު ާމީަގއި އްެޗހިތަކެއް

ާވ ހަކަ ާއެބ ވަތުގެ ާނުަވތަ ާނެތިގެން ާވ ޖިބ ިއާާކަނޑައެޅިަފއި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާނޫންމެ. ާނުމެ ާދައްކ ކަެށއް އެއް

ާހުށަހެޅުމުގަިއާ ާބަޖެޓެއް ާއެހެންނަމަވެްސ ާބަހައްޓަިއގެން، ާހިތްމަތީގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަދ ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާމަޢިއްޒަތްތެ ާކޮމިޓީގެ ާއަދި ާވެސް ާމެންބަރުން ާބައެއް ާފ ހަގަކުރަްއވ ފަިއވ ރި ާެވސް ާމިނިސްޓްީރާާރުޙަލ ގައި ފަދައިން

ާފެންަނާ ާއެތެރެ ާތައްޔ ރުކުަރއްވ އިރު ާބަޖެޓު ާމި ާފިނޭންސް ާއޮފް ާމިނިސްޓަރ ާނުވަތަ ާއިން ާފިނޭންސް އޮފް

ވަނީ،ާާމުގެާމަްއޗަށްާއަުޅގަނޑުާަދންނަވ ލަންާބޭނުންޓްރ ންޕޭރެންޓްކޮށްާއޮންނަާބަޖެޓެއްާތަްއޔ ރުކުރުމުގެާމުހިއްުމކަ

ާއޮންނަ ާއެނގެްނ ާތަފުޞީލުތައް ާހުށަހަޅުްއވ އިުރ ާބަޖެޓު ާމުހިއްުމާާސަރުކ ރުން ާައއުމަކީ ާބަދަުލވެގެްނ ާމި ގޮތަކަށް

ވީމ ،ާބަޖެުޓާގިނަާަވގުތުތަެކއްާހޭދަކުރަންޖެހުނު.ާއެހެންާކަމ ިއ،ާެއކަމުގެާމަްއަޗށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާވަރަށްާކަމެއް
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ާލ ރި ާކޮންމެ ާވެސް ާފޮއްޗެއް ާފައިސ  ާކޮންމެ ާތަފުޞީލުތައް، ާވެސް ާއަބަދު ާދައުލަުތެގާާހުށަހަޅުއްވ އިރު ާެވސް އެއް

ާހިމެނިގެން ާީމގައި ާތަފުޞީލުތައް ާއެްއޗެްއގެ ާހުރިހ  ާއެހެން ާފިަޔވައި ާެއއްެޗއް ާއޮންނަ ިދއުމަީކާާކޮންޓިންޖެންސީގައި

ާައދި ާސަރުކ ރެއް ާފެންނަ ާރަނގަޅުާއެތެރެ ާވަރަށް ާކުރަން ާބަަޔކު ާކުރ  ާވެރިކަމެއް ާައޅުގަނުޑާާކަމެއްާހެޔޮ ކަމަށް

ާހިތްމައް ާައޅުގަނޑުގެ ާބޭނުންވަނީ، ާއަޅުގަނޑު ާހަނދ ންކޮށްލަން ާބަލައިދަންނަވ  ާއެހެން ާހަމަ ާގެންނަން. ލ އިުރާޗަށް

ާުކރިއަރަމުން ާއިޤްތިޞ ެދއް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާާއަޅުގަނޑު ާައިދާދ އިރު ާޑެފިސިެޓއް، ތަނެއްަގއި

ާކުަރމުން ާކަންތައްަތއް ާަޙއްޤުތަކ އި ާައސ ސީ ާހިނގައިދ ނެާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޑެފިސިޓްެވގެން ކަމަްށާާގެންދ އިރު

ާއިޤްތިޞ ދީ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ާއެާއަޅުގަނޑު ާމަސައްކަތްތަްއ ާކުރަންޖެހޭ ާއެާގޮތުން ާނުގެެނވޭާފެްނވަުރގައި ާގޮތަށް

ދަނީ.ާާންނަމަވެްސާމިހ ރުާރަނގަޅުާަޑއިރެކްަޝނަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމަސައްކަތްކުެރވެމުންާމިވަންޏ .ާއެހެާކަމަށް

ާ ާއެނޫން ާއިންޓްރޮިޑުއސްކުރުމ އި، ާނިޒ މު ާޓެްކސްއިންަޑިއރެކްޓުޓެކްސްެގ ާެނގޭ ާިވސްނުންާކޮށް ާމަދުކުރުމުގެ ތައް

ާމަސަ ާސަރުކ ރުްނ ާުހރެގެން ާތެޭރަގއި ާެއކަމ ކުރަްއވ އްަކތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދަންނަވަމުންާާތީ ާމަރުޙަބ  ައޅުގަނުޑ

ކަމަކީާމިހ ރުާސަރުކ ރުގެާާބޮޑަށްާފ ހަގަކޮށްލެވެންޖެހޭާއެއްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލ ނީ،ާއެެހންނަމަވެސްާމީގައިާއެންމެ

ހ ރުާބަޖެޓުާހުށަހަޅަމުންާއަންނައިރުާމިާހިލޭާއެހީގެާގޮތުން،ާސަރުކ ރުންާއެހީާއ އިާއިޝްތިރ ކުާއަދިާސަބްސިޑީާމި

މިލިައން.ާމިއަހަރުާރިވަޒްާކުރ1125ާާިއޮންނަނީާާވަނަާއަހަރުގައިާހިނގ ފައިާދިޔަާޚަރަދުަގއިާމ2010ާިމިއޮންނަނީާ

ާ 1129ާާބަޖެޓުގައި ާބަޖެޓަށް ާފ ސްކުރ  ާމި ާއަހަރަްށާއ ދެ،ާމިހ ރު ާަކމަށްވެފައި،ާމިއަންނަ މިލިައްނ1753ާާމިލިއަން

ާ ާދަންނަވަންޏ  ާއެހެންގޮތަކަށް ާމިދައ1.7ާްރުފިޔ . ާއަުޅގަނޑުމެން ާރުފިޔ ެގާވ ހަކަ ާނޫނީާބިލިއަން ާހެލްދީ ކަނީ.ާމިއީ

ާޞިާ ާކުެރވިގެންާރަނގަޅު ާޤައުމެްއަގއި ާކުިރއަށްދ  ާކަެމއްާއްޙަތެްއގައި ާީމެގާާވ ނެ ާނުދެކެން. ާއަުޅގަނޑު ކަމަކަށް

ާމިދެންނެވިާނަތީޖ އަކަށް ާފައިސ  ާމިހ ބޮޑެތި ާދިމ ވެއްާވ ީނ ާބެހެން ާގޮްތގޮތަށް ާަރއްޔިތުްނެގާެޖއްކަަހލަ ޔ 

ާއޮތްމަސައްކަތް ާާކުރުމަށް ާޑިޕެްނުޑ ާސަުރކ ރަށް ާކުަޑވެ ާޤައުާވ ރޫުޙ ާޮބޑުެވ ާއިމްޕުޓަށްވުރެގޮތް ާއައުޓުުޕޓްާުމގެ

ބ ވައޭާައޅުގަނޑުމެންެގާާން.ާޑިޕެންޑްެވެގންާދ ނީާސޯޝަލްާވެލްފެއަރާސިސްޓަމެއްގެާތެެރއަށް.ާއެއީބޮޑުެވގެންާދިޔު

ާގޮަތކީ.ާއެާ ާމިގެންދ  ާހިެއއްުނޭވާވިސްނުން ާނެތް.ާއަުޅގަނޑަށް ާެއއްެޗއް ާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ކަށް ހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔ 

އް.ާސަރުކ ރުންާއެހީާއ އިާއިޝްތިރ ކުާއަދިާސަބްސިީޑާއަޅުގަނޑުާމިދަންނަވަީނާގޮތަކަށްާވ ެނހެނެާރަނގަޅުއެީއކީާ

ާއެހެނ1.7ާްާ.އެވ ހަކަ ާނުވަތަ ާދަންނަގޮާބިލިއަން ާާތަކަށް ާރުމިލ1753ާިވަންޏ  ާކަނޑަެއޅިަފިއާއަން ާއެކަމަށް ފިޔ 

ާބަޖެޓުަގިއާއޮތް ާމީގެތެރޭގައި ާއިޝްތިރ ކަށް ާދޭންޖެހޭ ާސަރުކ ރުން ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅަގނޑުމެން ާއިޝްތިރ ކަށް އިރު

ާާހިމެނިފައި ާމުޅިއެުކ ާމިދެންނެވ30ާިވަނީ ާއަީކ ާބ ކީ ާދެން ާރުފިޔ . ާެއއްޗެހިތަަކްށާާމިލިއަން ާބަހ ލެވޭ ގޮތަްށ

ާލިބުމަށްާވެގެންިދއުމަ ާއެްއެޗއް ާބަޔަކަށް ާނުކޮށް ާކަމެކޭ.ާމަސައްކަތެއް ާހުރި ާހިތ މަ ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ކީ

ާއިޤްތިޞ ދުާމިހ ާނ ޒުކުާފަްއތަރެ އްަގއިާބެލެންސްާއޮްފާއަޅުގަނޑުާހުރަސްއަޅަީނކީާޫނން.ާއެހެންނަމަވެސްާޤައުމުގެ

ތިބިާއެހެްނެވސްާރައްޔިތުންގެާމަްއޗަްށާއެހެންވެސްާއުމުަގއިާއިާއަދިާޑެފިސިޓްާބަޖެޓެއްާޮއވެގެންާދ އިރުާޤަާޕޭމެންޓ 
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ާ ާމެޖޯރިޓީ ާބަލ ލުމަކީ 3ާާއަޅުގަނޑުމެން 30ާާލަްއކަ ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާޙައްުޤަގިއ3ާާހ ްސ ާމީހުންގެ ލަްއކަ

ާއ އިާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއަުޅގަނޑުެމން ާއެއީ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެން ާވިސްނ ލުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން

އެހެންމެާދިނީގޮތުންާވެސްާައޅުގަނޑުމެންނަށްާވ ޖިުބވ ާާއަދިކަމަށްާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާާޤ ނޫނުގަިއވ ާވ ޖިބެއް

ނުޑާޤަބޫލުކުރަން.ާބައްަލވ ލަްއވ ާބަޖެުޓެގާމިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާހުށަހެޅުންތަކަްށާކަމަްށާއަުޅގަާކަމެއް

ާގެންދ އިުރާލައިބަ ާކުރިއަށް ާއަުޅގަނޑުެމން ާމަޝްރޫޢުތައް ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން ާދެން ާައޅުގަނޑު ލ އިރު

ާޚަ ާއެހެން ާއެނޫްނވެސް ާއަދި ާޕީ.އެސް.އައި.ީޕާއ އި ާބަަލއިާވ ާތައްާކަނަޑއެޅިފައިރަދުއަޅުގަނޑުމެން ާެއާގޮތަށް ލ އިރު

ާފަސޭހަ ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއޮތުަމކީ ާއެނގެން ާރަނގަޅަްށާާތަފުޞީލުތައް ާވަރަށް އިން

ާުސވ ލުތަކަާ ާއެ ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށް ާވަަޑއިގަންަނވ  ާއިްނ ާމިނިސްޓްރީ ާކުަޑވެ ާކުރެވޭެނ،ާސުވ ުލތައް ްށާކަންތައްތައް

ާފުރުޞަތު ާސުވ ލުކުރައްވަން ާމެންބަރުން ާއިތުރަށް ާސ ފުކޮށް ާއޭގެވަރަށް ާކަމެކޭ. ާދ ނެ ާވަރަށްާކުޑަެވގެން ޮބުޑާާން

ާެއއް ާދިމ އެއްަގއި، ާހުރިހ  ާއެނގޭ ާެވސް ާއަުޅގަނޑަށް ާރައްޔިތުންނަށް. ާދ ނެ ާހ މަެވގެން ާހުރިހާ ާއެްއޗެއް ފަހަރ 

ކެއްާވެސްާނުކުެރވޭނެ.ާއެކަމަކުާއެއ އިާވެސްާެއކީަގއިާޑެފިސިޓްާބަޖެޓުާރަށްރަށެއްަގއިާމަސައްކަެތއްާައދިާކަންތައްތަ

ާމި ާާބޮޑުވަމުން ާހަމަ ާއަހަރަކު ާކޮންމެ 4.5ާާއަންނަނީ. 6ާާބިލިއަނުން ާއަރައަރައިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަްށާބިލިއަނުން

ރިންާއެކްްސޗޭޖް،ާއ ެދ،ާވަންޏ ާއަުޅގަނޑުމެންގެާފޮާާކަމަށްާހިސ ބަށްާދ ާތަންާމިފެންނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާއަންނަ

ވަންޏ ާޑޮލަރު،ާދިވެހިާރުފިޔ ާޑީވެލިއުެވގެްނާާކަމަށްާރިޒަރްވގައިާހުރިާމިންވަރުާފައިސ ާލިބޭާއަދަދުާއިތުރުނުކުރެވޭ

ކަމެއް.ާއެާފުރުޞަތަށްާދ ންޖެހިއްޖިއްޔ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިާާފުރުޞަތަކީާއެއީާވަރަށްާގ ތުަގއިާއޮތްއެާދިއުމުގެާ

ޖެހޭނީާއަނެއްކ ާެވސްާއިންފްލޭޝަންާމައްޗަށްާޮގސްާމިކަމުގެާސަބަބުންާލިބޭނެާނޭދެވޭާނަތީޖ ާލިބިގެންާކުރިމަތިލ ން

ާހުރަހެއް ާއޮތް ާކުރިއެރުމަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާއަދި ާމަސްލަޙަތަށް ާޤައުުމގެ ާމުޅި ާމިންވަރަްށާާދިއުމަކީ ާނުވ ނެ ަކމަށް

ާހި ާއަުޅގަނޑުމެން ާކުޑަކޮށް ާޚަރަދުތައް ާގެންދެވޭނެއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަުޅގަނޑުމެންެގާާފަހައްޓަިއގެން ޮގތަކަށް

ާގެންދެވޭނެ ާބައްޓަންކޮްށގެްނ ާެއއްފަހަާވިސްނުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާގެންދަންވ ނީ. ާައޅުގަނޑުމެން ރ ާގޮތަކަށް

ާާޭއގެާއެްއާނުގަެނވޭނެ.ާފުރަތަމަާފިރުކިގަންނ ނީ.ާދެންާްސާކުޑަާުތއްތުާުކއްޖަކަށްާުދއްވަާދުއްަވއިގަންނަންާބޭނުންިވޔަ

ފަހުންާހިނގ ނީ.ާކޮޅަށްާހުރެވޭނީ.ާދެންާއޭގެފަހުންާމަޑުމަޑުންާއޭގެާމައްޗަށްާސ ބިތުެވވޭީނ.ާއެހެންވީމ ،ާމަލްޓިޕ ީޓާ

ާކުރަމުން ާވެިރކަން ާމ ދަމ ެގާާދ ާޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާވިސްނަންޖެހޭނެ ާއަޅުަގނޑުމެން ބަޔަކަށް

ާ ާވުރެމުސްތަޤުބަލަށް. ާމަޞްާވ ދަވެރިކަމަްށ ާއަުޅގަނޑުމެންާޤައުމުގެ ާިވްސނައިގެން ާމައްޗަށް ާއަމ ންކަމުގެ ލަޙަތ ިއ

ކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނ ތީާމަނިކުފ ނުާއަޅުގަނޑަށްާދެްއވިާަވގުތަްށާޝުކުރުާދަންނަވ ލަމުންާާމިކަންާކުރަންޖެހޭނެ

ާމ ތް ާވެސް ާބަޖެޓުން ާމި ާކަންތައްތަކެهللا ާފައިދ ހުރި ާޤައުމަށް ާމި ާއެިދާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިންވަރުކުރެްއވުން ްއ

ާމިުކރ ާ ާވެސް ާހަމަގައިމު ާއަޅުގަނޑުމެން ާނިންމ ލ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަކޮޅު ާއަޅުގަނުޑގެ ދުޢ ކުރަމުން

ާމ ތް ާވިސްނުްނާهللاާމަސައްކަތްތަުކގަިއ ާހެޔޮ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާޤައުމަށ ިއ ާައޅުގަނޑުމެން ާއެދި ާލެްއވުން ަބރަކ ތް
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ާކުރަުމން ާދުޢ  ާއެދި ާޤ ނޫނުައސ ސީަގިއާދެއްވުމަށް ާެއއްެޗއްކަން ާފ ސްކޮށްދޭންޖެހޭ ާބަެޖޓަކީ ާެވސް ާއެްއގޮތަކަްށ .

ާއޮތްާ ާބަހުެސއް ާެއއީކީ ާއެހެންވީމ ، ާފ ސްކުރަން. ާބަޖެޓު ާޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާނޫން.ާކަާބަޔ ންެވގެންވޭ. މެްއ

 ...ބައެއްާވ ފަިއވާ އެހެންނަމަވެސްާމިއަށްާއުިނިއތުރުާގެނައުމުަގއިާޢިްއޒަތްތެިރާމެންބަރުންާހުށަހަޅުއް

ާ

 މްާރިޟ ާވ ހަކަދެއްެކުވން:ޢިބްރ ހީގުރައިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާ

ާރައީސް.ާއ ދެ، ާޢިއްަޒތްތެރި ާކޮމިޓީާ`.ާޝުކުިރއްޔ  ާބަޖެޓު ާމި ާވަރަށްާހުށަެހޅިފައި ާިދރ ސ ކުރެްއވުމުަގއި ާން

ާކުަރއްވ ފައި ާމަސައްކަތްތަެކއް ާާބުރަ ާއެންމެަހއި ާކޮމިީޓގެ ާމ މިވ ީތވެ ާދ އިރ ެގާނމެންބަރުންނަށ އި،ާޚ އްަޞކޮށް ގިލީ

ާއެ ާމެންބަރު، ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ސިމް ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާއަޅުއިބްރ ހީއީ ާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ މަށް ާވަރަްށ ެއުކާާގަނޑު

.ާއ ެދ،ާޝުކުރުާދަންނަވަން.ާވަރަށްބުރަާމަސައްކަތްތަެކއްާކުަރްއވ ފައިާވަނީ.ާެއކަންާއަުޅގަނޑުާެވސްާފ ހަގަކޮށްލަން

ާވ ހަކަދެްއކި ާކުިރން ާބަހުސަށް ާމި ާދާ ާއަޅުގަނޑު ާއަުޅގަނޑުގެ ާދަންނަވ ލިން ާއިުރގަިއާއަުޅގަނޑު ާހިމެނޭ 3ާއިރ ަގއި

ާމިއަުދެގާ ާއަދި ާކަްނތައްތަކެްއ. ާހުރި ާނުކުރެވި ާކުެރވެންޖެހި ާމިހ ތަނަށް ާއެއީ ާވ ހަކަ. ާކަންަތއްތަެކއް ާހުރި ރަށުގައި

ާގެންދަ ާވިސްނައިދެމުން ާއަުޅގަނުޑާސަރުކ ރުން ާއެހެންވީމ ، ާކަމަށް. ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާމެންބަރު ާއެއީ ނީ

ުދވަހުާވެސްާއަުޅަގނޑުގެާދ އިރ ގައިާއެބަުހއްޓޭާބިންާހިއްކުމ އި،ާބަނދަރުާހެދުމ އި،ާނަރުދަމ ގެާނިޒ ުމާާގޮވ ލީާއެ

ާއަ ާހުރިކަމަށް ާރަށްރަށް ާބޭނުންވ  ާޚިދުމަތް ާފެނުގެ ާއަދި ާރަށްރަށ އި، ާގޮވ ލ ަފއިވ ނެ.ާބޭނުންވ  ާއެދުވަހު ޅުގަނުޑ

ާހިތ މަ ާފޮނުއްވީާއެހެންނަމަވެސް ާވެސް،ާފުރަތަމަ ާފޮނުއްިވއިރުަގއި ާތަފުޞީލު ާސ ރުކ ރުން ާބަޖެޓު ާމި ަލާޖުމްާއަކީ

ާކޮ ާތަފުޞީލު ާއެ ާޖަްއސަވ ަލއްވ ަފއި ާއެތައްާއަދަދުތަކެއް ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާމަސައްަކްތާމިީޓގެ ާވަަރކުން އެަތއް

ާެގންނެވިާކުރަްއވަިއގެން ާާތަފުޞީލު ާހިމެނޭ ާދ އިރ ަގއި ާއަޅުގަނުޑ ާހަމައެކަިނ3ާާއިުރަގއި ާތެރެއިްނ ަރށުގެ

ާ ާއެބައިން ާާްކލ ސ4ާްގުރައިޫދގައި ާސްކޫުލގެ ާއެަބއިން.4ާާރޫމެއް، ާއަޅަން ާމިސްކިތެއް ާދެން ާރޫމެއް ކްލ ސް

ާ ާސުވ ލަކީ، ާއަރ  ާހިތަށް ާއަޅުގަނޑު ާާކްލ ސ4ާްމި 20ާާރޫމަކީ ާއެޅުމަށްޓަަކިއާާކްލ ސ91ާްރަެށއްަގއި ރޫމް

ާ 21ާާގ ތްގަނޑަކަށް ާހިމެނޭ ާތެރޭ ާރުފިޔ  ާިމާާ،ރޫމް.ާއެހެންވީމ ާކްލ ސ4ާާްމިލިއަން ާނުކުރެވޭ ާޤަބޫލެއް އަުޅގަނަޑށް

ާދަންނަވާ  ާާގ ތްގަނޑަކަށް ާކްލ ސ2ާްނަމަ ާރުިފޔ  ާކްލ ސްާަލއްަކއެއްހ  ާއަދަދަކުްނ ާއެ ާެއޅޭނެާާރޫެމއްާރޫމަކަށް.

ާޤަބޫލެ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާހަމަކަމަކަށް ާނުކުރެވޭ. ާާއް 38ާާެއއ ެއުކަގއި 38ާާރަށެްއގައި ާެއޅުމަށްޓަކައި 37ާމިސްކިތެއް

ާކަނޑައަޅ ަފއި ާާމިލިއަން ާގ ތްގަނަޑކަށް ާޖެހިފ9ާަވ އިރު ާމިސްކިތަކަށް ާއިންނަނީ ާމި ާރުފިޔ  ާއެހެންވީމ އިލަްއކަ .،ާ

ާމިސްކި ާނ ރ އިރުަގއި ާމިންވަރު ާމިލިއަނެއްގެ ާނުކުރެޭވ ާޤަބޫލެއް ާފައިސ އަޅުގަނޑަށް ާއެކަީށގެންވ  ާއެޅޭނެ އެްއާާތެއް

ރޫމްާއެޅުމަށްޓަކަިއާާވަނީާމިާމިސްކިތްާއަޅަންށ އިާއަދިާކްލ ސްާއެއ އެކުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާކަމަކަށް.ާދެންާހަމަާ

ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާދައުލަތުގެ ާކްލ ސްާމި ާމި ާއަާވ އިރު ާބަނގްލޫރޫމް ާވޯޓަރ ާކޮންތ ކުތޯ. ާގޮތަްށާާޅަނީ އަޅ 

ާހިއް ާބިން ާކަމަކީ ާފުރަަތމަ ާރައީސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާނެތޭ ާބިމެއް ާެއއީ ާބަމޫދުގައިތޯ. ާޚަރަދުަގއި ާދައުލަތުގެ ޔަުކާކުން.



70 

 

ާއެހީ ާތަނެއް،ާޚ އްޞަ ާބަލަހައްޓ  ާާމީހުން ާމަރުކަޒެއް ާމީހުންގެ ާބޭނުންވ  ާގުރައިޫދގައިއަށް ާތަނުަގިއާއިންނ ނެ ާއެ .

ާހ މައަށް.ާމީހުންނަށްވުރެާއިގުރައިޫދގަ ާއޮތީ ާއެ ާމީހުން.ާގަބުރުސްތ ނު ާމަރުވެގެންާވަޅުލަންޖެހޭ ާތަނުން ާއެ ާިގނަވ ނެ

ާރ ނ ފަ ާއޮީތމ ާވަށ ފ ރު ާކައިރިވެަފއި ާވަރަށް ާނެތް.ާމޫދ  ާއަހަރުާާ،އެއް ާމިދިޔަ ާވ ހަކަދެްއކިން.ާާއަުޅގަނޑު ާއެ ވެސް

ާނެރެފި ާއެތަނުން ާގަބުރު ާހަތަރު ާތިން ާމިހ ރު ާއެދަނީ. ާކަމަކީާރ ޅުޖަހ ލ ފައި ާފުރަތަމަ ާއެހެންވީމ  ާއަޑިން. .

ާކަމަކީ.ާ ާކޮށްދޭންޖެހޭ ާފުރަތަމަ ާސަރުކ ރުން ާނޫންތޯ ާމިއެއް ާބިންހިއްކ  ާދިމ  ާއެ ާރ ނ ފައި ާފ ރެއް ާވަށ  ޤަބުރުސްތަނު

ާކްލ ސް ާއަދި ާއަޅަންށ އި ާމިސްކިތެއް ާބަދަލުަގއި ާާއޭގެ ާހެދުމަށްޓަކައި ާކަނޑަެއޅިާރޫމެއް ާމިންވަރެއް ާބަޖެޓުގަިއ

ާޯވޓަރއިރުަގއި ާދެންނަވ ހެން ާބިމެއްާބަނގަލޫާާމި ާއަޅަނީ. ާގޮތައްޯތއޭ ާހަމަާާެއއް ާއަޅަނީ. ާމި ާކޮްނތ ކުތޯ ާނެތި

ާތޮށްެޓއްާ ާެއއްގަމު ާޮކނެފައި ާފަޅު ާގުީޅގެ ާދެންނެވިން ާައޅުގަނުޑ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަުޅގަނުޑ އެއ އެުކގަިއ

ާވަރަ ާސަބަބުން ާނެތުމުގެ ާތޮްއޓެއް ާބޭރު ާއ ެދ،ާޖަހ ފައިވ އިުރގައި ާވ ހަކަ. ާވަމުންދ  ާގެއްލުންތަކެއް ާބޮޑެތި ށް

ާށ.އަޅުގަނޑުމެ ާފެނިއްޖެ ާބަޖެޓުން ާމި ާމިންނަށް ާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ. ާލ  ާތޮށި ާބޭރު .ީޑ.ީޕާާއެމްއީކޮމަންޑޫގެ

ާށ. ާނުވ ތީތޯ ާމެންބަރަކަށް ާހިމެނިފައި ާމި ާމެންބަރަކަްށާވ ތީތޯ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމެްނބަރަކީ ާދ އިރ ގެ ާމިކޮމަންޑޫ،ާކޮމަންޑޫ

ވެސްާއަޅުަގނޑުާއެާވ ހަކަެދއްކިން.ާާވަނީ.ާގުީޅގެާބަނދަރުާބޭރުާތޮށިާނުލެވިާމިހ ާޒަމ ންާވ އިރުާމިދިޔަާމިފަހަރު

ާމިފަހަރު ާުގޅިާއަދި ާއެހެްނނަމަވެސް ާވ ހަކަެދއްކިން. ާެއ ާއަުޅގަނޑު ާނެތް.ާާވެސް ާކަމެއް ާއެްއވެސް ާހަމަ އަށް

ާމ ފުށީ ާނެތް. ާކަމެއް ާެއއްވެްސ ާހަމަ ާައއިްސާމ ފުއްޓަކަސް ާފަހަކަށް ާވަރަށް ާވަނީ ާއެޅުމަށްަޓކައި ާހޮސްޕިޓަލެއް ގަިއ

ާާއެއް ާހިތ މައިއަޅ ފަުދވަހެްއގަިއާބިންގ  ާމަާޔަާ.ާއެހެންނަމަވެސް ާބިންގ ގެ ާއެ ާއިތުަރށް ާދެން ާބަޖެޓުަގއި ާމި އްަޗްށާކީ

ާއިމ ރ ތް ާކަބިނ ކުރަންޖެހޭ ާމިްނވަރެއް ާއެްއވެސް ާއެހެކުރުމަށްޓަކައި ާނުވ ކަން. އަުޅގަނުޑާާންވީމ ،ނަޑއެޅިަފއި

ާބޭނުންވެފައި ާފެނަށް ާނަރުދަމ އަކަށް،ާމިދެންނެވީ ާގުރައިދޫަގއި ާވަނީ ާބޭނުން ާސ ފުާާދަންނަވ ލަން ާމިދެންނެވީ ވ އިރު

ާއިާއަޑިންާަނގ ާފެނަކީާވަރަށްާޞިއްޙީާގޮތުންާެގއްލުްނވާ ވެރުމަށްޓަކަޖެހެނީ.ާފެންހ ރުާބޭނުންާކުރަންފެނެއްާނޫންާމި

ާގޯްސވެ ާސުނ މީފެންވަރަކަށް ާފެންތަކެއް ާހުރި ާާފައި ާފެނޭ ާއެބަ ާބަޖެޓުން ާމި ާފަހުގައި. ާއަށް ރަށްރަށުަގިއާބައެއް

ާވ ިއުރާ ާކަނަޑއެޅިަފއި ާރަށްތަެކއް ާކަންތައްަތކަށް ާފެނުގެ ާއަދި ާކަންތައްަތކ  ާނަރުދަމ ގެ ާއަދި ާހެދުމަށ އި ބަނދަރު

އަުޅގަނުޑާާ،ނުވ ތީ.ާއެހެންވީމ ާަގއިާހިމެނިފައިކީާއަޅުގަނޑުގެާމިާދ އިރ ގެާެއްއވެސްާރަށެއްާމިަކންތައްތަކުޔަހިތ މަ

ާމި ާކުލައީދަންނަވ ނީ ާަވކި ާބައްޓަންކުރެިވގެން ާޮގތަކަށް ާވަކި ާބުރަވެފައިވ  ާފަރ ތަކަށް ާޖެހިގެންާާާވަކި އެއް

ާބޭްއވިދ ނެ.ާ ާވެސް ާމ ލޭގައި ާބ އްވަންޏ  ާސަމިޓް ާސ ކު ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާބަޖެޓެކޭ. އައިސްަފއިވ 

މިލިއަންާކަނޑައަަޅިއގެްނާކޮންމެހެންާއައްޑުާއަތޮޅުަގިއާބ އްވ ކަށްާނުޖެހޭ.ާދަރުބ ރުގެާއެއްާއަޅަންާމިާޖެހެނ231ާާީ

ާކުރަާ ާކަންތައްތަކެއް ާނޫން ާއެއްއެ ާދަރުބ ރުގެ ާއެބަހުރި ާމ ލޭގައި ާޖެހެނީ. ާމި ާއެޅިފަާން ާއެހެންވީމާ އިވެސް .،ާ

ާ ާމި ާަތރައްޤ231ާީއަޅުގަނޑު ާއަތޮުޅގެ ާކަްނތައްތަކަށް،ާއަްއޑު ާއެހެން ާއަތޮުޅގެ ާކުރ ާމިލިއަްނާއައްޑު ކަމަްށާާއަށް

މިލިއަްނ231ާާއަުޅގަނުޑާބޭނުންާމިާކުރ ނަން.ާނޑުާތ އީދުކުރ ނަންާއެާކަންތަކަށް.ާއަޅުގަވަންޏ ާއަޅުގަނޑުާސަޕޯޓު
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ާސަމިޓަށޭާކިޔ ފައިާއަލުންާދަރުބ ުރގެާާކުރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާސ ކްދުރުފިޔ ާައއްޑުާއަތޮުޅގެާތަރަްއޤީއަށްޓަަކއިާޚަރަ

ާއަޅަިއ، ާއަުޅގަނޑުާއެއް ާކުރުމަށްޓަަކއި ާކަންަތްއތަކެއް ާވ ހަކަާއިތުރު ާތ އީުދކުރ  ާނޫން.ާއެހެންވީމ ާވެސް މިާާ،ެއއް

ާބަޖެޓަްށާތަ ާތ އީދު ާމި ާަހމަ ާއަުޅގަނޑަށް ާއޮތީމ  ާއަރިައޅ ފައި ާފަރ ތަކަށް ާަވކި ާދަންނަވ ހެން ާމި ާބަޖެޓު ާމި ނުގެ

ާތ އީދުނުކުރެވޭާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.

ާ

ާޒީޒުާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ށުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަމ ވަ

ާ ާައއްސަލ މް`. ާރަީއސް. ާަވރަޙުމަތުާޢަލައިކުމްޢިްއޒަތްތެރި ާބަޖެޓ هللا ާއ ެދ، ާގޮތުާވަބަރަކ ތުހޫ. ްނާބެހޭ

ާފުރަތަމަވ ހަކަދަްއކ  ާެއންމެ ާއަުޅގަނޑު ާފ ހަގަކޮާާއިރު ާބޭނުންވެސް ާމަރުާށްލަން ާބަޖެޓު ާމި ާއެންމެާވަނީ ޙަލ ގައި

އިރުާއެްއވެްސާތަފްޞީލެއްާނެތިާވަރަށްާހެޅިފައިާއޮތްޓުާމަޖިލީހަށްާހުށަފުރަތަމަާވެސްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލިންާބަޖެ

ާއޮތުމ  ާއުނދަޫގވ ެނާވ ާދެރަވަރުކޮށް ާވަރަށް ާައޅުގަނޑަށް ާވޯުޓާދިނުމަށް ާބަޖެޓަށް ާއެ ހަކަ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެުކަގއި

ާކަމަށްާރަށްާނުވިވަާހިތްހަމަޖެހޭާޙަލ ގައިާކުރެްއވިާމަސައްކަތްޕުޅުތަކުންާެއކަށީގެްނވ ާވަރަކަށްާއަުޅގަނޑުކޮމިޓީާމަރު

ާލިބިފައި ާތަފްޞީލުތައް ާވަަރކަްށ ާއެކަީށގެްނވ  ާދިނުމ ާވިޔަސް ާވޯޓު ާަބޖެޓަށް ާއެ ާއަުޅގަނޑަށް ާމިހ ރު މެދުާާވ ީތވެ

ވިސްނިދ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ަލން.ާއ ދެ،ާައޅުގަނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފަހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާވަނީާބަޖެޓުާވަރަށްާުކަޑާ

ާތެ ާނިންމަަވއިރޭަގއިދުވަސްކޮެޅްއގެ ާއަިދާާދެްއވިާާދިރ ސ ކުރަްއވައި ާމުޤައްރިރަށ އި ާޢިއްަޒތްތެރި ާކޮމިީޓގެ ކަމަށްޓަކައި

ާ ާޕ ޓީތަުކގެ ާއެ ާލީޑަރުންނަށ އި ާޕ ޓީތަުކގެ ާހިމެނިވަަޑއިގަންަނވ  ާއަޅުގަނުޑާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް

ާއަުޅގަނޑުޝުކުރު ާއ ދެ، ާކަންތަާދަންނަވ ލަމޭ. ާގިނަ ާވަރަށް ާކަންޮބޑުވި ާބަޖެޓުަގިއާއްާވެސް ާމިހ ރު ތަކެއް

ާދ އިރ ާދެއްވ ފައިހިމަނައި ާައޅުގަނުޑގެ ާބަނދަރުތައް ާބައެއް ާފ ހަަގކޮށްލަން. ާއަުޅގަނޑު ާެއކަން އަްށާާވ ީތވެ

ާހިމަނުއްވަ ާއެބަހުރި ާވެސް ާބަނދަރުތައް ާއެުޅމަށްއިދެްއވ ފައިނިސްބަތްވ  ާމިސްކިތް ާއަދި .ާ ާފަިއސ ާޓަކައި ވެސް

ާވުމ އެާއިެދއްވ ފަާހިމަނުއްވައި ާއަދި ާއެކަން ާމަރުބަހުރި. ާއެހެން ާއެއީ ާއަދި ާނުުވން ާކަމެްއ.ާއި ާއޮތް ޙަލ އެްއގައި

ާފަސޭހަވ ެނާާއެާ،އެހެންވީމ  ާއަޅުގަނޑަށް ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަުޅގަނުޑ ާވީކަމަށްޓަަކއި ާއެހެން ކަންތައް

ާމަސަްއކަތްއެ ާކުރުމަށްޓަަކއި ާކަން ާދެން ާވީމަ. ާހިމެނިފައި ާބެޖެޓުގައި ާވަނީާކުރަން ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން އަޅުގަނޑު

ާޢިއްޒަތް ާދ ިއރ ގެ ާގަމު ާއަޚް ާޢަބްދުލްއަޅުގަނޑުގެ ާޔޫސުފް ާމެންބަރު ާވަަރްށާޣަތެރި ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހެޅުއްވި ފޫރު

ާގޮތަށް ާހުށަާއިޖްތިމ ޢީ ާހުށަހެޅުްއވި ާވަޑަިއގެން ާވިސްނ  ާގޮތުން ާބޮޑަްށާއިޤްތިޞ ދީ ާސަބަބަީކާވުރެ ާއެ ހެޅުއްވުމެކޭ.

ާާސ ކް ާއޮތް ާހިމަނުއްވ ފައި ާމި ާބޭއްވުމަށްޓަަކިއ ާރުފިޔ 231ާސަމިޓް ާމ ާމިލިއަން ާެއއިން ާޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑުާާއަކީ

ާއެއްާައއްޑުާއަތޮޅުާރަްއޔިތުންނަށްާނުކުރ ނެާއެއްެޗއް.ާފަހަރެއްގައިާަވގުތީާގޮތުންާެއތ ާއަޅ ާދަރުބ ރުގެާެއއްާާފައިދ 

ާތަނަކަށް ާހުންނ ނެ ާދެން ާއެާއެީއ ާދެން ާުނވަަތާވެދ ނެ. ާސަމިޓެއް ާެއކަހަލަ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ެނ ހެންނަމަެވސް

ާގިނަާާޖަލްސ  ާބ އްވ އިރު ާިރަކރަންޓުާއެއް ާހިނގ ނީ ާގޮތުާާޚަރަދުތަކެއް ާއެޚަރަދުގެ ާަދތުރުފަތުރުކުރުމަށ އި ާަގއި.
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ާައދި ާފަރިއްކޮޅަށ އި ާމ ާއިންތިޒ މުކުރުމަށ ާބޭފުޅުންގެ ާއޭގެ ާނިމުނީމ  ާއެކަން ާފައިާމިކަހަލަ ާއެްއާބޮޑު ދ 

ާފައިދ ކުރ ނީާާރައްޔިތުންނަށްާނުދ  ާވ ނީ.ާޭއގެާނުީސދ  ާޚަރަދުތަކަކަށް ާއުޅޭާކޮންމެާކަހަލަ ވެްސާއެކަމުަގއިާިއސްކޮށް

ާކަހަ ާޚަރަދުުކރެވޭނެ ާތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާރައްޔިތުްނެގ ާސީދ  ާފައިސ  ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާގޮތަކަްށާބަޔަކަށް. ލަ

ާޫޔސު ާޢަބްދުލްޣަފޫރުވިސްނ ަވޑަިއގެން ާައއްޑުާފް ާެވސް ާޙަޤީޤަތުަގއި ާެއއީ ާިއޞްލ ޙު އަތޮުޅެގާާހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި

ާހުށަހެޅުމެއް ާހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވި ާގޮތަކަށް ާފައިދ ުކރަނިވި ާޤަބޫލުކުރަން.ާާރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ާއަޅުގަނޑު ކަމަށް

ާޙަޤީޤަތުގަިއާއައްޑު ާމީހެއް.ާއެހެންވީމ އަތޮޅަާއަޅުގަނޑަކީާެވސް ާބޮޑަްށާ ،ށްާނިސްބަތްވ  ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ެއކަމަށް

އުފ ކޮށްާޔޫޞުފްާޢަބްދުލްޣަފޫރަށްާޝުކުރުާވެސްާދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާދެންާއަޅުގަނޑުާދެންާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާ

ާޚަރަދުކުރަންާާއަނެއް ާނިޒ މަށް ާދަތުރުފަތުރުެގ ާބަދަލުކޮށްާާކަމަކީ ާއައިޓަމުން ާއެ ާބަޖެޓުގެ ާފައިސ  ާހުރި ވެެގން

ާއެ ާދ އިމިސްކިތް ާދެކުނު ާގަލޮޅު ާހުށަހެޅުއްވި ާހިމަނުއްަވއިދެްއވުމަށް ާއަޙްމަދުާޅުމަށްޓަަކއި ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ރ ގެ

ާސަބަބަީކާާމަޚްލޫފު ާހުށަހެޅުއްވުމެްއ. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާަޙޤީޤަތުގައި ާެވސް ާހުށަހެޅުްއވުމަކީ ާހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި އެ

ާދަތުރުފަތުރު ާފަދަިއން ާއެއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ ާއުޫސލުން ާޕްރައިވެަޓިއޒޭޝަންގެ ާނިޒ މަީކ މަސަްއކަތްކުރ ާާގެ

މީހުންނަށްާއެާާހިލޭާސ ބަހަށްާދީގެންާއެއިންާނަފ ާހޯދައިގެންާއެާކުންާބިމަކ އިާއަދިާފަޅުރަށަކ ބަޔަކަށްާކޮންމެާރަށަ

ާވަންނަ ާއެމީހުންނަށް ާއެއްެޗްއ ާލިބޭ ާއަނެާދަތުރުފަތުރުން ާދެން ާމަަސއްކަެތއް. ާކުރ  ާައޅުގަނޑުމެންާގޮތަްށ އްކ 

ާއެާ ާއިން ާފައިސ  ާއެާދައުލަތުގެ ާއަނެއްކ  ާފަިއސ  ާއެ ާދީގެން ާފައިސ ތަކެއް ާއިތުރު މީހުންާާމީހުންނަށް

ާދިުނމަށް ާުނވަތަާާމުއްސަނދިކުރުމަށްޓަކައި ާކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ާކަންތައްތައް ާދީނީ ާއަުޅަގނޑުމެން ާފައިސ  ާއެ ވުރެ

ގަނޑަށްާހީވަނީާހަމަާއަޅުާނަމަާވެސްާކަމެއްާކުރިއެުރުވމަށްޓަކައިާޚަރަދުކޮށްފިއަދިާއެހެންނަމަވެސްާއިޖުތިމ ޢީާކޮންމެ

ލޫފުގެާއެއީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްާކަމަށް.ާބޮޑަށްާލިބިގެންދ ނެާާއިާމަންފ ާރައްޔިުތންނަށްާމ ާއޭގެާލ ބަޔ 

ާޚިޔ ލުފުާޚިޔ ލުފުޅެއް ާއެެހންވީމަ،ާއެ ާވ ނީ. ާެވްސާކަމަށް ާއިހުތިރ މުޅަކީ ާވަރަށް ާދެންާއަޅުގަނޑު ާޚިޔ ލުފުޅެއް. ކުރ 

ވ ކަށްާވެސްާނުޖެހޭ.ާއަދިާމެންބަރަކުާާއެްއވެސްާހ ލެއްަގއިާމިތަނަށްާހުށަހެޅޭާއިޞްލ ޙުތަކަކީާއެންމެންގެާޚިޔ ލަކަށް

ާޭބފުޅަކަށް ާއެހެން ާސަބަބުން ާިޚޔ ުލފުޅެއްގެ ާޚިޔ ލުފުޅަީކާއެ ާހުށަހަޅުއްވ  ާމެންބަރަކު ާޙަޤީީޤާާޢިއްޒަތްތެރި ާއޭގެ އަދި

ާވިސްނިަވޑައިުނގެްނނެވި ާއެކަމ ާކަމަށްާމަޤުޞަދު ާެއީއާ ވިަޔސް ާނޫން. ާވެސް ާކަމެއް ާފ ޑުިކޔަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާމެންބަރުންެގާ ާހަމަ ާމަޖިލިސްގެ ާމި ާނުކުރުމަކީ ާފ ސްކުރުމ އި ާއިޞްލ ެޙއް ާއެ ާދެން ާޚިޔ ލު. އެބޭފުޅެްއގެ

ާއެހެ ާަކމެއް. ާއޮންނ ނެ ާދެންާ، ންވީމ އަތްޕުޅުމަތީަގއި ާދަންނަވ ލަން. ާވ ހަކަ ާތ އީދުކުރ  ާވެސް ާއެއަށް އަުޅގަނުޑ

ާއޮތް ާހިމަނުއްވ ދެއްވ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަހަުރެގާާކަމަށްާއަޅުގަނޑު ާއަންނަ ވިަޔސް

ާހިނގ ނެ ާހައްދުންާމަސައްކަތްތައް ާސަބަބަކީ ާޝައްކުކުރަންޖެހޭ. ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާދޭތެރޭގައި ާމ ވަށުެގާކަމ  މަތީ

ާނުކެރޭހ ާ ާކުޑަތަންވ ން ާކަިއރި ާއެތަނަށް ާހަލ ކުވެ ާފެށިގެން ާއިން ާސުނ މީ ާއެނގިަވޑަިއގަންަނވ ނެ ބަނދަރަކީ

ާ ާހ ނުރައްކ ތެރި ާތަނެއް. ާއޮްތ ާއޮީތ2008ާާލަތެްއގަިއ ާސަރުކ ރުން ާކުރުމަްށޓަކައި ާެއކަން ާވެްސ ާއަަހރުގަިއ ވަނަ
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ާޮކމިޓީާވެސްާ 2010ާވަަނާައހަރުާވެސްާދިަޔއ2009ާާީނަްނގަވ ަފއި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަޖައްސަވ ފައި.ާބަނދަރު

ާއެހެންވީމ ވަނަ ާނިމެނީ. ާވެސް ާމިކަންތ2011ާަ، ާއަހަރު ާބަޖެޓުގައި ާއަހަރަށް ާހިމެނުނުކަމަށްޓަކައިާވަަނ އް

ާޝުކުهللاާާ،އަދ ކުރަންާޝުކުރު ާއެހެންވީމ ،އަށް ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާސަރުާރު ާބޮޑަށް ާަވރަށް ކ ރަްށާއަުޅގަނޑުމެން

ާހަމަާ ާވެސް ާބަނދަރު ާކުނަހަންދޫ ާބަނދަރުތައް ާނުރައްކ ތެރި ާމިކަހަލަ ާހުރި ާއަތޮޅުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން އެދެން

ާ ާކޮށްެދއްވ ޭށ ާމަަސއްކަތްަތއް ާޭއގެ ާނުރަްއކ ތެރިކަްނ2011ާާޙަޤީޤަތުގައި ާބަނދަރުގެ ާހިތަދޫ ާއަދި ާއަހަރުަގއި. ވަަނ

ރުެގާނުރައްކ ެތރިކަންާވެސްާފިުލވައިެދއްވ ށޭ.ާހަމައެކަނިާބަޖެޓުަގއިާެއާވެސްާފިލުަވއިދެްއވ ށޭ.ާއަދިާމ ވަށުގެާބަނދަ

ާިހތްހަ ާއަުޅގަނުޑގެ ާޮއތުމަކުންނެއް ާހިމަނުއްވ ލަްއވ ފައި ާއެހެންވީމ ނަން ާނުލިބެއޭ. ާވަރަށްާ، މަޖެހުމެއް ާމިކަން

ާ ާކަންތައްތައްއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާގޮވ ލަްނ ާސަރުކ ރަށް ާިދވެހި ާބަޖެުޓގަިއާެއކު

ާއޮތް ާާހިމަނުއްވައިެދއްވ ަފއި ާއެމަސަްއކަތް ާބޮޑަްށ2011ާާގޮތަށް ާވަރަށް ާކޮށްދެްއވުމަށްޓަކައި ާއަހަރު ވަނަ

ާމި ާއަުޅގަނުޑގެ ާއ ދެ، ާބޭނުންާމަސައްކަތްކޮށްެދއްވ ށޭ. ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅަގނޑު ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަަކކޮުޅ

ގޮުތަގއިާމ ލިއްޔަތުާޤ ނޫނ ާމުޅިންާާއިރުަގއިާއޮތީާައޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާތްވަނީ،ާކުރިންާމިާބަޖެޓުާހުށަހެޅިފައިާއޮ

ާގޮތުގެާގޮތްާއެއް ާއެހެންނަމަވެސް،ާާމަތިންާވ  ާދަންނަވ ލީ. ާވ ހަކަ ާއުނދަގޫ ާޯވޓުދޭން ާއަޅުގަނޑަށް ާނުވ ތީ ކަމަށް

ބަޖެޓަށްާވޯޓުޭދންާހަމަާތައްޔ ރަށްާހުރިާއެުކާއަޅުގަނޑުާމިާށްާަތފްސީލުތަކެއްާލިބިފަިއވުމ ާމިހ ރުާކޮންމެވެސްާވަރަކަ

ާދަންނަވ ލަމުން ާ، ވ ހަކަ ާމަރުޙަލ ގައި ާޮކމިޓީ ާއެންމެހައިމި ާމަސަްއކަތްކޮށްދެްއވި ާވަކިްނާާމި ާއަދި މެްނބަރުންނަށް

ާ ާޤ ސިމް ާެމންބަރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާމ މިނިގލި ާމުޤައްރިރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާކޮމިީޓގެ ާމި މްާއިބްރ ހީޚ އްޞަކޮށް

ާއަޅުކުރެ ާމަސަްއކަތްުޕޅުތައް ާައގުހުރި ާްއވި ާއިުޚލ ޞްތެރިކަމ  ާވަރަށް ާފ ަހގަކޮްށާއެގަނޑު ާއަިދާާއެކު މަނިކުފ ނަށ އި

ާފަށްފަށުންާާއެ ާއިން،ާވަރަށް ާގިނަ ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގެ ާމަަސއްކަތްކުެރްއވި ާއެކުގައި މަނިކުފ ނ 

ާާނިންމ ލަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާޝުކުރުާދަންނަވަމުން،ާއަުޅަގނޑުާވ ހަކަޮކޅު

ާ

ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާވަޙީދުާވ ހަކަދެްއކެވުްނ:

ާޢިއްޒަތްތެިރާ ާކޮމިޓީގެ ާދިރ ސ ކުރި ާބަޖެޓު ާވެސް ާފުރަތަމަ ާރައީސް.ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްަޒތްތެރި `.ާޝުކުރިްއޔ 

ާއަދި ާދަންނަވަން. ާޝުކުރެްއ ާޚ ްއޞަ ާވަރަށް ާމ މިނގިިލާާމެންބަރުންނަށް ާމުޤައްރިރު ާކޮިމޓީގެ ާއެ ޚ ްއޞަކޮށް

ދަންނަވަން.ާބުރަާމަސައްކަތަށްާަވރަށްާޝުކުރުށްާއެާކޮށްދެއްވިާުީމަބްރހީއިރިާމެންބަރުާޤ ސިމްާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެ

ާއެ ާއެހެންނަމަވެސް، ާނޫން. ާފަސޭހަކަމެއް ާިނންމ ލުމަކީ ާދިރ ސ ކޮށް ާބަޖެޓެއް ާިމަވރުގެ ާތެރޭގައި ާދުވަސް ާދެތިން

ާފުރިހަމަ ާވަރަށް ާހަމަ ާއެއޮތީ ާކުރިންާބޭފުޅުން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާނިންމަވ ފައި. ާއެކަން ާބަޖެޓަްށާާއަށް ވެސް

ާވ ހަކަދެްއކިާފަހަރުާފ ހަގަކުރިާފަދައިންާއަުޅގަނޑުާކަންޮބޑުަވނީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލިބެމުންދ ާއ މްދަނީާމަދުވެގެންާ

ާއަހަރު ާއޮތް ާކުިރއަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާފޫބައްދ ީނ.ާދ ތީ. ާބަޖެޓު ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާކިހިނެއްތޯ ާއަޅުގަނޑުމެން ތަުކަގއި
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ާއަުޅގަނޑުާ ާވަރަކަށް. ާޮކންމެވެސް ާވެސް ާކުޑަކުރެވޭނީ ާބޭސްފަރުވ ާޚަރަދު ާުއޅެންޖެހޭނެ. ާކައިޮބއެ ާރައްޔިތުން މެންގެ

ާއަ ާެއހެންވީމ ، ާކުެރވެންޖެހޭނެ. ާވެސް ާކަންަތއް ާއެހެން ާހަމަކުރެވެންޖެހޭނެ. ާބޭނުންވަީނ،ާާުޅގަނުޑ ފ ހަގަކޮށްލަން

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއަުޅގަނޑުެމންގެާއ މްދަނީާކުރިއެުރވޭނެާައޅުގަނޑުމެންނަށްާލިބޭނެާއ މްދަނީާކުރިއެުރވޭނެާއެތަްއާ

ާއެއްަބއިެވގެްނާ ާވަރަށް ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހުންނ އި ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާހެދޭތޯ ާގޮްތތައް ާއެ ާއެބަހުއްޓޭ. ގޮތެއް

ާޖެ ާމަސްވެރިކަަމީކާމަސައްކަތްކުރަން ާމަސްވެރިކަން. ާދެންނެވިން ާކުރިންވެސް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާމިސ ލަކަށް ހިއްޖެ.

ާގިނަ ާހަމަ ާއެާރ އްޖޭަގއި ާރައްޔިތުން ާގިނަ ާހަމަ ާދ އިރ ަގއި ާއަުޅގަނޑުގެ ާޚ ްއޞަކޮށް ާއަދި ކަމަކަްށާާަބއެްއ

ާއަދި ާގޮތުަގއި ާފެންނަ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާކަމެއް. ާކުރަމުންދ  ާައޑުތަކުްނާާބަރޯސ ވެގެން ާއިވޭ އަުޅގަނޑުެމންނަށް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާކުރިެއރުވުމަށް ާމަސްވެިރކަން ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާދ އިރުގައި ާދަށަށް ާދުވަަހށް ާދުވަހުން މަސްވެރިކަން

ާ ާއެންމެ ާގ ތްގަނޑަކަށް ާހަމަ ާމިއޮތީ ާހިމެނިފައި ާކުިރްނާާައށެއްކަބަޖެޓުގައި ާރުފިޔ .ާއެހެންވީމަ،ާއަުޅގަނޑު މިލިއަން

ާމަޖިލީހަްށާާވެސް ާރައްޔިތުންެގ ާސަުރކ ރަށ އި ާޮގވ ލަނީ ާައޅުގަނޑު ާއެދުމަކީ ާހަމަ ާއަުޅގަނޑުގެ ދެންނެވިހެން

ާމި ާއަދަދެއް ާރަނގަޅު ާވިސްަނވ  ާބޮޑަށް ާތަންޮކޅެއް ާމިއަށްވުެރއް ާގެންދިއުމަށް ާކުިރއަށް ކަމަްށާާމަސްވެރިކަން

ާ ާަޤއުމުތަުކގަިއ ާދުނިޔޭގެ ާބޭރު ާއެީއ ާޖެހިއްޖެއޭ. ާކ މިޔ ބުމަސްވެރިކަނޑައަޅަްނ ާހަމަ ާވެްސ ާމިހ ރު ެއުކާާކަމ ކަން

ދ ތީވެާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާޤަބޫލުކުރެވެނީާއަޅުގަނުޑމެންާރ އްޖޭގައިާމަސްވެރިކަންާމިާކުރެވޭާގޮތްާއަދިވެްސާާކުރަމުން

ާއެބަާ ާވެްސ ާމިފަހަރު ާރަނގަޅު ާުނކުރެވެީނއޭ. ާގޮތަށް ާއެކަީށގެންވ  ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާސަބްިސޑީާހަމަ ްއާއެާާއޮތް

އްލަކަށްާނުވ ނެ.ާައޅުގަނޑުާހަމަާދަންނަވަްނާހަަވރެއްގެ.ާއެހެންނަމަވެސްާެއއީީކާދ އިމީާާކަނޑައެޅިަފއިާކޮންމެެވސް

އަކީާމަްސވެރިަކމަށްާއިންވެސްޓުކުެރވޭނެާގޮްތތަކ އިާކުރަންވީާގޮތްތައްާހޯދުމަށްާއެކަށީގެންވ ާބަޖެޓެްއާާމިއުޅޭާވ ހަކަ

ށްލަންާބޭނުންވ ާއަެންއާކޭ.ާދެންާއަުޅގަނޑުމެންާފ ހަަގކޮންމެހެންާކުރަންވެއްޖެާކަމެކަނޑައަޅ ާމިއީާއަުޅގަނޑުމެންާކޮ

ާޓޫކަމަކީ ާޓޫރިޒަްމ. ާ%ާއަުޅގަނޑުމެން ާއ މްދަނީގެ ާމުޅި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާގޮތުަގއި ާޝައްެކއްނެތް ާހަމަ 70ާރިޒަމަކީ

ނުވައިގެންާމިާދުވަހުާމަޖިލީހަށްާފޮހަށްާުޅގަނޑުމެންގެާސަރުކ ރުންާއިތިބޭާކަންތައް.ާއަާއެކަމަކަށްާބަރޯސ ެވގެންާމި

ާޓޫ ާރެންޓަކީާފ ސްކުރެްއވި ާމިއޮތް ާހަމަޖެހިފައި ާމިހ ރު ާތެރޭަގއި ާިއޞްލ ޙުުކރުމުގެ ާއިޞްލ ޙުކުރި ާގަވ ިއދު ރިޒަމް

ާޓޫއަޅުގަނޑުމެން ާތ ނގައި ާޮއތް ާކުރިއަށް ާބ ެރއް.ާނަށް ާބޮޑު ާވަރަށް ާބ ރެއް. ާއޮތް ާލިބިފައި ާތަރައްީޤކުރުމަށް ިރޒަމް

ާނުލިބުނީާއަ ާފައިސ  ާތަރައްީޤކުރަން ާތިބެވުނީ ާތަރައްޤީނުކޮށް ާރަށްތައް ާހުރި ާދެވިފައި ާކުރީަގއި ާޤަބޫލުކުރަނީ ޅުގަނޑު

ފީޒިބަލްާުނވ ީތއޭ.ާމިހ ރުާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާމިކަހަލަާގޮތަކަށްާރަށްތަްއާއެާއޭގެާރެންޓުަތއްާބޮޑުކަމުންާޭބންކުތަކަށްާ

ާ ާއިތުރު 100ާާދޫކުރެވި ާރަށް ާވަަރކަށް ާއޮތް ާރ އްޭޖަގިއ5ާާކުރިއަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ާދިވެހިރަްއޔިާތަރައްޤީކުރެިވއްޖެ ާައޅުގަނޑުމެން ާމައްސަލައަކާ ނަމަ ާބަޖެޓުގެ ާނުވ ނެ.ާާތުްނނަށް ކުރިމައްެޗއް

ާ ާނުވެފައި ާެއކަން ާފ ހަގަކޮށްލ އިރުަގއި ާެއގޮތަްށ ާއަޅުގަނޑު ާދެން ާލިޭބނެ. ާއިންކަމެއް ާފުދޭވަރެްއގެ ާއެްއާމި އޮތް

ރިޒަމްާބޭރުާފަރ ތްތަކުންާހުުޅވ ލެވިަފއިާއެބައޮތްާމިހ ރުާެވސްާކޮންމެވެްސާވަަރކަށް.ާގެާތެޭރގަިއާރ އްޭޖގެާޓޫާސަބަބު
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ރިޒަމްާޤަބޫލުކުރަީނާހަމަާރ އްޖޭގެާޓޫާއަުޅގަނޑު، ވ ލެވިަފއިާއޮންނަނީ.ާއެެހންވީމ އެކަމަކުާވަރަށްާހަނިާގޮތަކަށްާހުޅު

އެއްފަދައިން.ާެއއީާއަުޅގަނޑުމެންާވިްއކ ާާޅުވ ލަންީވއޭ.ާހަމަާދިވެހިންނެކޭކުންފުނިތަކަށްާވެސްާހުހަމަާބޭރުގެާބޮޑެތިާ

ާއެ ާއަުޅގަނޑުެމން ާތަރައްޤީކުރ ނީ ާރަށްތައް ާައޅުގަނޑުމެން ާދިވެހިންނަށްާާއެްއޗެއް ާއަުޅގަނޑުމެން ާވަޒީފ  ތަންތަނުން

ނުޑމެންނަށްާޙަޤީޤަތުގައިާއެީއާިދވެހިންާއޮޕަރޭުޓކުރުމަކުންާއަުޅގަ، ލިބޭނެ،ާކުިލާލިބޭނެ.ާއެހެންވީމ ާލިބޭނެ،ާޓެކްސްާ

ާއެައކުންާމ  ާއޮޕަރޭޓުކުރުމަކުން ާމީހުން ާބޭރު ާަބއެްއާބޭފުޅުންާވ ހަކަދަްއަކވ ާާނޫނީ ާެގްއލުމެއްާނުލިބޭ.ާއެގޮތަށް ބޮޑު

ާއެ ާބޭފުޅުްނ ާަދއްަކވ  ާެއވ ހަކަ ާއެހެްނ ާވިއްކ ެލވެނީއޭ. ާއެާާރ އްޖެ ާއަމިއްަލާާވ ހަކަަދއްަކވަނީ ާބަެއއް ޭބފުޅުންގެ

ވެސްާހަމަާބަެއއްާކުންުފނިތަކުންާވަރަށްާފ ުޅަގއިާހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާމިހ ރުމަޞްލަޙަތުތަކެއްާއޭަގއިާހުެރެގން

ާ ާއެއްފަހަރ  20ާތިމަންނަމެންނަށް ާތިމަންނ30ާަ، ާމަތިން ާއުސޫެލއްެގ ާކޮންމެވެސް ާތަރައްީޤކުރެިވދ ނޭ އަށްާާރަށް

ާއެހެން ާބައެްއާ، ވީމ ދެނިކޮށް. ާދެން ާަދންނަވަން. ާޚ އްޞަކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ާވ ހަަކ ާތ އީުދކުރ  ާއެކަމަށް އަުޅގަނޑު

ާސ ކުބޭފުޅު ާައއްޫޑަގއި ާވިދ ޅުެވއްޖެ ާާން ާބ އްަވިއގެން ާކަމަްށ200ާާސަމިޓު ާެއްއޗެއް ާބޭކ ުރކޮށްލެވޭ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާބޭފުޅަާ ާކޮންމެ ާހީވަނީ ާއެބަެދކޭ.ާއަުޅގަނޑަށް ާބޭފުޅުން ާވިސްނައިފިާބައެއް ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެާސ ކުާކުާވެސް ާއްޔ 

ާއެ ާބޭްއވުމަކީ ާތަނެއްގައި ާނޫނީ ާރަށެއް ާނޫނީ ާހިސ ބެއްގެ ާކަމެއް ާބޮޑު ާވަުރގެ ާދ އިރ ާސަމިޓެއް ާއެ ާނޫނީ ާިހސ ބެއް

ާތަރައްީޤވެާ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާއެއް ާކަމެއް. ާޤަޫބލުކޮށްގެންމިލިައނ200ާަގެންދ ނެ ާބޭފުޅަކު ާެއއްެވސް ެއީއާާުނވ ނެާކީ

ާފޮތް ާޚަރަދ އި ާހޮޓ ތަްއާސައި ާތަރައްޤީކުރެިވ، ާބަނދަރުތައް ާހަމަ ާޭއގެެތރޭގައި ާކަމަކަށް. ާޚަރަދު ފަންޫސރު

ާކުރެިވގެންދާ  ާކަންތައްތައް ާބައިަވރު ާެއކަހަލަ ާވޯލްޑުތަރައްޤީކުރެިވ ާތަންތަނުަގއި ާދުނިޔޭގެ ާބޮޑެިތާނެ. ާކަހަލަ ކަޕް

ާއެ ާހަމަ ާހޯދަނީ ާެއ ާބިުޑކޮށްގެން ާއެހެންވީމަ،ާސ ކުާކަހަލައެްއޗިއްސަށް ާދެކުނުަގިއާާބޭނުމެއްަގއި. ާމިފަހަރު ސަމިޓު

ާބ ްއވަ ާއުތުުރަގއި ާއަުޅގަނޑު ާޗ ންސެއްަގއި ާލިބޭ ާދެން ާދަންނަވަން ާހަަމ ާއަުޅގަނޑު އޭރަްށާާ،ދޭށޭާއިބ އްަވއިފިްއޔ 

އެކުާކުަޑގޮތަަކްށާނެތުމ ާާާހަމަާއަޅުގަނޑުާވަގުތުދ ނެ.ާދެންާއުތުރުގެާތަަރއްޤީާެވސްާތަންޮކޅެއްާައވަހަށްާކުިރއަށް

ާސަރުކ ރަށ ިއާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާމައްސަލަ. ާމިއުޅޭ ާދަިތެވގެން ާފައިސ  ާބޭރު ާރ ްއޖޭގައި ާބޭނުންވޭ ދަންނަވ ލަން

ާގަާ ާއެމް.އެމް.އޭ ާއ ދޭހ  ާވަރަށް ާހަމަ ާހަދައިދޭޭށ.ާވަރުނަރަށް ާގޮތެއް ާކޮންމެވެސް ާމިކަމަކަށް ާދަންނަވަން ާއެބަ ެއކު

ސްާގ ތްގަނޑަކަށްާލިބެމުންާއައިާޭބރުާފައިސ ާމިހ ރުާވެސްާދަނީާލިބެމުންނޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއަށްާކުރީަގއިާވެާާރ އްޖެ

ާމިކަން ާދަށުން ާގަވ އިދެްއގެ ާޤ ނޫނެއް ާކަހަލަ ާއެހެންނޫނިއްޔ ާާމިއަށްވުރެންާކޮންމެވެސް ާއޮންނ ނެ. ރަނގަުޅކުެރވެން

ާހިނގައިދ ނެ ާހަލ ުކވެގެްނ ާވިޔަފ ރިަތއް ާމެދުފަންތީގެ ާބޮެޑިތާއަޅުގަނޑުމެން ާއޮތީމ  ާމިކަން ާމިެހން ާއ ދެ، .

ާ.ހަމަާވަރަކަށްާޕަސަންޓުާޕްރޮފިޓެއ10ާްނީާވިޔަފ ިރވެރިންނަށް،ާރިޒޯުޓާހިންގ ާބޭފުޅުންނަށްާއިތުރުާަފިއދ ާއެްއާލިބެ

އަށް.ާއެކަަމކުާމީަގއިާއަުޅގަނޑުމެންާިވސްނަންޖެހ16ާާޭއަށް،15ާާއަްށ،14ާާއޯޕަންާމ ރކެުޓގައިާެއއޮތްާިވއްކަނީާ

ާކޮންމެެވސްާއަޅު ާައޅުގަނޑުމެން ާދެމެހެއްޓޭނީ ާއެ ާގޮތަކަށް. ާދެމެހެއްޓޭނެ ާވިޔަފ ރިތައް ާމެދުފަންތީެގ ގަނޑުމެންގެ

ާއަުޅގަނުޑާ ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ ާހަމަ ާދެން ާކޮންޓްރޯލުކުރެވިގެން. ާމިކަން ާދަށުން ާގަވ އިދެްއގެ ޤ ނޫނެއް
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ބަރުާވިދ ޅުވެއްޖެާކޮމަންޑޫާދ ިއރ ،ާކޮމަންޑޫގެާތޮށިލެވެނީާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންާގުރައިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެން

ނޫން.ާކޮމަންޑޫގެާކަންތައްތައްާރަނގަޅަްށާާއެހެންނެއްނޫން.ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ގެާއެމް.ޑީ.ީޕެގާމެންބަރެއްާހުރެގެންނޭ.ާ

ާ ާއެތ ކު ާމިހ ރު ާރައްޔިތުންނަކަށް ާކޮމަންޑޫެގ ާވެސް ާބޭފުޅަކަށް ާކޮންމެ ާނޫން.ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ އުޅެޭވވަެރއް

ާޖަހަން ާތޮށި ާާ،ޖަހަންާ،ކޮމަންޑޫގެ ާާޖަހަން، ާމިހ ރު ާކިޔ ތ  ާވ30ާެޖަހަން ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާއަހަރުވީ. ްސާހަކަށް

ާދެހާ  ާގެއަކަށް ާކޮންމެ ާއެމިދެނީ ާދީގެން ާބަޖެޓުން ާސަރުކ ުރގެ ާރުފިޔ  ާތޮިށާާހެއްހ  ާވަލ އި، ާގަލ ިއ، މީހުން

ާމި ާާހިފަހައްޓައިގެން ާމީގައި ާތ ަކްށާއުޅެނީ. ާއެހެން ާަރއްޔިތުން ާކޮމަންޫޑގެ ާކަމަީކ ާއެްއ ާއޮޕްޝަނެއް. ާދެ އޮތީ

ާއެ ާޖެހުން. ާތޮށްޓެްއ ާކޮމަންޑޫަގއި ާއޮޕްަޝނަކީ ާއަނެއް ާއެންެމާާބަދަލުކުރުން. ާމިވަގުތު ާަސރުކ ރަށް ާބަލ އިރު ގޮތަށް

ާިރއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއޮތީ.ާޝުކުާފަސޭހަާއަކީާކޮމަންޑޫާބޭރުތޮިށާޖެހުންާކަމަށްާވ ތީވެާތޮށިާހިމެނިފައިާއެ

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމިހ ހިސ ބުން ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމ30ާެޝުކުރިއްޔ  ާިޢއްޒަތްތެރި ާހުސްވަގުުތކޮޅެއް ންބަރުންނަށްާމިނެޓުގެ

ާއަރުވަން.ާ

ާ

 ]އަށ13:20ާްއިނ12:30ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

ާ

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ވ ާގޮތުގެާމަތިންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާފެށުމަށްާރަނގަބީލުާޖެހުމަށްާާވަނަާމ އްދ ގެާ)ނ(ގަިއާބުނެފައ37ާިާގަވ އިދުގެާ

ާ ާޖަހ  ާކޯރަްމާރަނގަބީލު ާހަމަނުވ ތީ ާކޯރަމް ާގަވ އިދުެގ5ާާފަހު ާކޯރަްމާހަމަނުވ ތީ ާެވސް ާބެލިއިރު ވަަނ37ާާމިނެޓު

ދަންނަވަނީ.ާއަލުންާިމާާޖަލްސ ާއަލުންާފަށ ނެާގަޑިާމިާވ ާގޮުތގެާމަތިންާއަޅުގަނޑުާމިހ ރުާމިާމ އްދ ގެާ)ނ(ަގއި

ާޖަލް ާފަށ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާމަސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަށ1:20ާްސ  ާޕ ޓީތަކުން ާހަމަވޭތޯ ާެމންބަރުން ާއަށް ާަގޑި ާއެ ަގއި.

ާާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ާދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑުމެން ާހުސ30ާް`. ާމިނެޓުގެ ަގިއ12:30ާަވގުތުކޮަޅކަށް

ާފަހު ާފ1:00ެާމެދުކަޑ ލުމަށް ާމަސަްއކަތް ާަގއި ާއެހެންނަމަވެސް ާބެލީ. ާކޯރަްމ1:00ާށޭތޯ ާއަުޅގަނޑުމެން ގަިއ

ާސަބަބުހަމަނުވުމު ާގެ ާއިތުރު ާއަލުްނ ާމ20ާިން ާފެށިެގން ާމަސައްކަތް ާހޭދަުކރުމަށްފަހު ާއަުޅގަނުޑާާމިނެޓު ދަނީ.

ާމެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާއަރިހުންނ އި ާލީޑަރުންގެ ާމަސައްކަތްތަްއާޕ ޓީތަކުގެ ާމި ާއެދެން ާއަރިހުން ންބަރުންގެ

ާކޮށްދެއްވުމަށް.ާ ާެއއްބ ރުލުންާދެްއވ ާމަސަްއކަތް ާއަޅުގަނުޑމެންާމިއަދުާމިާބަހުނިންމުމުގައިާވަރަްށާބޮޑަށް ސްާެއއީ

ކީާމިއޮްތާއެއްާއެބައޮތްާމިާދައުރުގައިާބ ާމައްސަލ9ާަނިންމ ާއަދިާއަޅުގަނޑުމެންގެާކޮމިޓީތަކުންާނިންމަވ ފައިާއޮްތާ

ާނިންަމވ ާ ާކޮމިޓީތަކުން ާބިލުަތކެްއ ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާނިންމ ލެވޭނެ. ާައޅުގަނޑުމެނަށް ާތެޭރގަިއ ާދުވަހުގެ ދެތިން



77 

 

ާހަ ާޮފނުއްވ  ާއިޞްލ ޙުތައް ާލިބި ާފުުރޞަތު ާހުށަހެޅުމުގެ ާއެހެންވީމ އިޞްލ ޙު ާއެބަހުރި. ައޅުގަނޑުާ، އްަދވ ފައި

ާ ާދުވ ލުގެ ާމިގެންދަނީ ާބ އްވައިެގންާޔ ަވގުތުގަާމަސައްކަތްކުރަމުން ާޖަލްސ  ާވެްސ ާަވގުތުަގއި ާރޭގަނުޑގެ ާއި

ާ ާމަސައްަކްތާިޑސެމްބަރ30ާުއަޅުގަނޑުމެން ާބިލެއްގެ ާހުރިހ  ާމި ާކުރިން ާނިމުމުގެ ާދައުރު ާމި ާމަޖިލީހުގެ ގައި

ާލިބިފައި ާމި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާކުެރވޭީނ ާއެކަން ާބޭނުާނިންމ ލެވޭތޯ. ާގޮތުަގއި ާހުރި ާަފއިދ  ާަވގުތުތައް ންތެިރާވ 

ާކަމަށް ާބޭނުންކުރެވޭ ާފުރުޞަތުާާގޮތުަގއި ާއަޅުގަނޑު ާފަހު ާދަންނަވ ލުމަށް ާކުރުކޮށް ާވ ހަކަ ާމި ާއެހެންވީމަ، ާވަންޏ .

ގެާބަޖެޓްާއަހަރަށްާލަފ ކުރ ާދައުލަތުގެާބަޖެޓ2011ާުަވނީާއަރުވ ނަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރު

ާކޮ ާހުށަހެޅުއްދިރ ސ ކުރެްއވި ާބަހުމިޓީން ާރިޕޯޓްގެ ާއަޅުގަނުޑާވި ާމިގޮތުން ާގެންދިއުމަށް. ާކުރިއަށް ާމަރުޙަލ  ސްގެ

ބެހޭާާމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމަށް.ާނިޒ މ ރ ގެާިޢއްޒަތްތެިރާމެންބަރުާއަޙްއަރުވަީނާއިސްދޫާދ އިާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމި

ާމަދުާއ މިރު.ބަރުާައޙްރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންއެއްާކުޑަުހވަދޫާދ އިާާމައްސަލަ

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެްއެކުވން:ހުވަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްކުޑަ

ާމަ ާީލޑަުރން ާގްރޫޕުގެ ާޕ ލިމެންޓަރީ ާޕ ޓީތަުކގަިއާހިމެނޭ ާސ ފުކޮށްލަްނާބޭނުންވ  ާއެއ ދެ،ާއަުޅގަނޑު ްއވެްސާޖިލީހުގެ

ާވެގެން.ާއެހެންކަމެއްަގއިާބިީޒވެފަިއވޭތޯާެއްއެވސްާލީޑަރަކުާފެންނަންާނެތީމަާ

ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާުސވ ުލކުރެްއވުމަށްާބެހޭ ާރިޔ ސަތ  ާއޮންނ ނެ ާގަވ އިދުަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާނޫން. ާބެހޭާާނިޒ މ އެއް

ާނުނެންެގވޭނެާާމައްސަލަ ާދ ާެއއް ާއިސްޫދ ާއަުޅގަނޑު ާއަޙްކަމަށް. ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާރައިރ  ޝީދުާމަދު

ާާމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.އިބްރ ހީ

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙުއިސްދޫާދ 

ާ ާالحمد هلل الصالة والسالم على رسول هللا`. ާއަުޅގަނުޑާ. ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާ ާދިއުމުގެ ާކުރިއަްށ ާވ ހަަކިއގެން ާކުރިން، ާފަށައިގަތުުމގެ ާދިރ ސ ވ ހަކަދަްއކަން ާބަޖެޓް ާމި ާކޮކުރިން މިީޓެގާކުރެއްވި

ާއަާ ާޝުކުުރއަދ ކުރަން. ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާޤ ސިމް ާމ ަވޑިޔ  ާކޮމިޓީގެ ާމި ާވެސްާހީއިބްރ ދި ާމަށް

ާ..،އަޅުގަނޑުާވަރަށްާުޝކުރުދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސް
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ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާދު.އެއްާަމއްޗަްނގޮޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީާލަބެހޭާމައްސަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

ާމައްޗަންޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއޮޅުންާޝުކުރިއްޔ  ާއެއްެޗއް ާހަމަ ާމި ާރަީއސް.ާއަުޅގަނޑަށް ާާނުފިލ ިޢއްޒަތްތެރި ާކޮމިޓީތަާމީއޮތީމަ.ާމ ވަޑިން ެގާކުާގެ

ނޭނެގާުޅްއވ ާކަންގުތެރޭގައިާމ ވަޑިންާނުގެންާއެާައޅުގަނޑަށްާީހވަނީާމިާމަޖިލީހުގެ، ތެރޭގައިާހިމެނޭތޯ.ާއެހެންވީމ 

ާއެާއިޞްލ ޙުކޮށްލުަމށްޓަކައިާަޔއުމިްއޔ އަށްަޓކައި.، ވެސް.ާެއހެންވީމ ާކޮމިޓީތަކުގެާތެޭރގައި

ާ

ާ

ާްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާޢިއްޒަތްތެރިާބެހޭ ާދ އިރ ގެ ާިއސްދޫ ާގޮތުގައި ާލަފ ކުރެޭވ ާއަޅުގަނޑަށް ާނޫން. ާއެއެއް ާާމެންބަރު

އްރިރެްއެގާާމުޤަމްރ ހީއިބްޤ ސިމްާގިލީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާނމ ވަޑިެއްއގެާގޮތުަގއިާއެާވިދ ުޅވެލެްއވީާމ މި

ާމަސަްއކަތް ާކުރެްއވި ާއެްއޗެއްގޮތުން ާވިދ ޅުވި ާގޮުތން ާތަޢުރީފުކުރެއްވުުމގެ ާއަޅުގަާުޕޅަށް ާލަފ ކަމަށް ކުރެވޭީތާނޑަށް

ާނުދަންނަވާ  ާއެްއޗެއް ާއެއިާމިާއެކަމަށް ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއިސްދޫ ާމ ނަކުރައްވާ ާގޮތަކަށްާނޫންާނީ.

ާނަވ ލަން.ާއްވުމަށްާދަންވ ާޮގތުގެާމަތިންާއެކަންާރަނގަުޅުކރެާކަމުަގއިާވ ނަަމާމަޖިލީހުގެާގަވ އިުދަގއިާވިދ ޅުވިާބަެހއް

ާ

ާމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާވ ހަކަދެއްކެވުން:އިސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙް

ާމިާ ާބަހެއް ާކުޑައިމީސް ާބޭފުޅަކަްށ ާއެްއވެސް ާއިރ ދ ކުެރއްިވއްޔ  ާއަުޅގަނޑު ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ތިރ މުކުރުމ އިާޝަރަފުވެރިކަންާއެރުވުމުގެާގޮތުންާއަށްާއިހުާާބޭނުމެއްާނޫން.ާހަމަާއެބޭފުޅ މަޖިލީހުގައިާދަންނަވ ކަށް

ާސައްތަާ ާމަޖިލީހުގައި ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާއެއީ ާނޫން ާަކމެއް ާގަބޫލުކުރ  ާައޅުގަނޑު ާއެއީ ާދެންނެވީ. ާއެހެން ާއަޅުގަނޑު

ތްާފަދަާތަނެއްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނގިފަިއވ ާއިންާސައްތަާމުސްލިމުާޤައުމެއްގެާމަްޝވަރ ކުރ ާމަޖިލީހަކީާމިސްކި

ރުއ ުނެގާޤު ،َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ ގޮތުން.ާއަދިާއަުޅގަނޑުމެންގެާހުރިހ ާބޭފުޅުންގެާއިސްތަށިފުުޅމަތީގައިާއެބަހުރިާ

ާމޫރި ާކީރިތި ާއ ޔަެތްއާލިޔެފައި.ާއެހެންވީމ ވަރަށް ާމަޖިލީހުގަިއާ، ތި ާމި ާނުދެކެން ާއަުޅގަނޑުމެންާައޅުަގނޑު ތިބެގެން

ާއަ ާޢިއްޒަތްތ އި ާބަެއްއެގ ާއަނެއް ާޮގވ ާނއެއްަބއެްއގެ ާވަގަށް ާބަޔަކަށް ާއަނެްއ ާބަޔަކު ާއެއް ާއަދި ާބެހި ބުރ 
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ކުރަންޖެހޭނެާކަމެއްކަުމގަެއއް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާބަެއއްާޭބފުޅުންާދެކެވަަޑއިގަންަނވ ާާކަންތައްކުރުންާމިއީާމަޖިލީހުަގއި

ިއގެންާއެހެންާވ ހަކަދައްަކވ ާބޭފުޅުންާެއީއާއެއްާަނގަާހެންާތެދުެވގެންާކޮންމެވެސްާިނޒ މީާނުުކތ ކޮންމެާދުވަހަކުާއެ

ާބަ ާފަސޭހަކަމ އި ާދޫ ާބަލ ޣ ތްތެރިމަޖިލީހުގައި ާބޭފުޅުންާކަމ ސްމޮށުންތެރިކަމ އި ާވ ހަކަދަްއކަވ  ކަމުަގިއާާއެއްކޮށް

ާހިތ މަ ާވަރަށް ާއަޅުގަނޑު ާެއކަމުަގިއ ާބޮޑަށްާދެކިވަަޑިއގަންނަވ . ާވަރަށް ާދީން ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާއެއީ ކުރަން.

ާއަ ާމީހުން ާއެީއ ާކަމެްއ ާއޮންނަ ާބަސްބަހުންާާއިާބުރ ނމަނ ކޮށްފައި ާހަޑިހުތުރު ާމީހުންނަްށ ާބެހި ޢިއްޒަތ 

ާމުސްލިމަކަށްާ ާވ ަހކަާމުޢ މަލ ތުކުރުން. ާެއގޮތަކަށް ާހުރެ ާއ ެދ،ާާެވގެން ާދަންނަވ ލަން. ާައޅުގަނޑު ާނުދެްއކޭނެ ެއއް

ގަނޑުމެްނާސަރވަންޓުންގެާމުސ ރަާދެވޭނެާގޮތެއްާއަދިާނެތިގެންާނުވަތަާއަދިާއަޅުާނޑުމެންާމިއުޅެނީާސިވިލްއަޅުގަ

ާކ ރިސ  ާސުނ މީ ާމިއުޅެނީ ާމީހުންނަށްާހ ގަިއ ާނުވ  ާދެވިފައި ާގެދޮރު ާމިހ ތަނަށް ާތެރެއިން ާމީހުންގެ ާޖެހުނު ލުގައި

ާއަ ާބޭނުންެވގެން ާައަވސްާމަގެއް ާކޮށްދެވޭނެ ާމިއެކަންާވެސް ާބަނދަރުތަކެްއާާުޅގަނޑުމެން ާގިނަ ާވަރަށް އުޅެނީ.ާއަދި

ާބޭނުން ާޮގވ ލަން ާައޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާބޭނުންވޭ. ާހަދަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބޭނުންާާވެސް ާދަންނަވ ލަން ާަވނީ

ާނު ާެއއްފަހަރ  ާބަނަދރެއް ާހުރިހ  ާމަތިން ާކޮންމެވެްސާތަރުތީބެއްގެ ާގަވ އިެދއްެގާމަތިން ާކޮންެމވެސް ާމި ާހެދުނުވަނީ

ާހެދޭނެކަުމެގާ ާވެސް ާބަނދަރު ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާއަހަރެއްަގއި ާކޮންމެވެސް ާވެސް ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާވިަޔސް ކަމުގައި

ާލިބިފަ ާޚަބަެރއް ާމިތަނުަގިއާއިާއުފ ވެރި ާިކޔ ފައި ާނަހަދައޭ ާބަނދަރު ާކަެމކޭ. ާއެދޭ ާވަރަްށ ާއަުޅގަނުޑ ާއެީއ ާޮއތުން

އަށްާވެސްާކޮށްދޭންާތިބޭާމީހުންނ ާދިމ ލަށްާއެއްޗިހިާާހެންާބޭފުޅަކ ާދިމ އަށްާެވސްާއަދިާއެާތެދުވެާސަރުކ ރ ާދިމ 

ާގޮަތކަްށާކޮންމެ ާބޭނުންވަނީ.ާބިނ ކުރަނިވި ާއަުޅގަނޑު ާނޫނޭ ާކޮންމެާގޮވުެމއް ާތަރުތީބަކުން ާއުސޫަލކުްނާާވެސް ވެސް

ާ ާއެދެން ާއަޅުގަނޑު ާއެގޮުތން ާއެދުމޭ. ާކަންކަމަށް ާދިއުމ2011ާުއެ ާނިމިގެން ާއަހަރު ާދަނބިދޫާވަނަ ާކުރިން ގެ

ާހެދިގެްނާދ ނެކަމުގަިއާއަުޅގަނުޑާ ާބަނދަރު ާއޮތް ާފުނޑުފުނުޑވެފައި ާއޮތް ާމ ބައިޫދގަިއާހަލ ކުވެފައި ާއަދި ބަނދަރ އި

ާދަންނަވަޭމާ ާއ ދޭހ އެއްކޮށް ާކޮށްދެްއވ ށޭ. ާމިކަންތައްތައް ާޮގވ ލަން ާސަރުކ ރަށް ާައޅުގަނޑު ާއަދި އުއްމީދުކުރަން.

ާވެްސާކޮށްދެއްވ ށޭާަރއްޔިތުންާ ާބަރަށްާޙ ލުގައޭ.ާއެހެންކަމުންާބަޖެޓްާކޮމިޓީގައިާިތއްބެވިާބޭުފޅުންގެާއަރިުހގައި ތިބީ

ާލިބިފައި.ާ ާވަނީ ާއަުޅގަނޑަށް ާސިގްނަލެއް ާފެހި ާަވރެއްގެ ާކޮންމެވެސް ާދެން ާދަންނަވ ަފއިވ ނެ. ާއެކަން އަޅުގަނޑު

ާބޮ ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާމަސައްކަތަށް ާކޮށްދެްއވި ާއެބޭފުޅުން ާފަހުްނާއެހެންވީމ  ާއޭގެ ާއަދި ާޝުކުުރއަދ ކުަރން. ޑަށް

ތުންާމިާމައްސައްކަތްާކޮށްެދއްަވއިފިކަުމގައިާވަނީނަމަާމިއަންނަާއަހަރުގައިާދުނިޭޔގައިާހުރިއްޔ ާގޮސަރުކ ރުންާޢަމަލީ

ާއަުޅގަނޑުާ ާވ ހަކަ ާއެ ާުޝކުރުއަދ ކުރ ނަްނ. ާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާމި ާމަޖިލީހުގަިއ ާމި ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ 

ާ ާއަލްމަދްރުސަތުލް ާަކމަކީ ާހިތ މަކުރ  ާއެންމެ ާައުޅގަނޑު ާއޮތް ާދެން ާއިސްލ މިއްޔ ެގާޢަދަންނަވަން. ރަބިއްޔަތުލް

އިމ ރ ތްާހައްދަވައިދެްއވ ށޭ.ާެއއީާރިކަރެންޓްާޚަރަދުކަމުގައިާވިޔަސްާއަދިާކެޕިޓަލްާޚ ރަދުކަމުގައިާވިަޔސްާބަޖެޓުަގިއާ

ާޮގވ ލަމޭ ާއެދި ާއަޅުގަނޑު ާނެތަސް ާާއޮތަސް ާެއާޢަައޅުގަނޑުމެްނެގ ާަޙއްުޤގައި ާބެލެނިވެރިންގެ ާހުރިހ  ރަބިއްޔ ގައި

ާ ާއަޅައިދިނުމަށް 2011ާާމަދަރުސ  ާނުހަދަން ާދެކޮެޅއް ާއަުޅގަނޑު ާބަޖެޓުގައި ާދެން ާއަހަރުަގއި. މިލިއަނ231ާާްވަނަ
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ާސ ކް ާއެހެންާރުފިޔ  ާނުހަދަން. ާދެކޮެޅއް ާއަޅުގަނޑު ާދޭތެޭރ ާކަނޑައެޅުމަކ  ާބޭއްވުމަށް ނަމަވެސްާސަމިޓް

ާ ާއެންމެ ާއެއީ ާބަލައިލަންޖެހޭ ާއެވަުރެގ2ާާއަޅުގަނޑުމެން ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާވ ތީވެ ާކަމަކަށް ާކުރ  ދުވަހެްއަގއި

ފުއްދުންތެރިކަންާހުރިކަމުަގއިަވންޏ ާއަޅުގަނޑުާކުރިންާއިްސވެާމިދެންނެވިާކަންތައްތަްއާޮކށްދެއްވ ފަިއާެއކަންާެވްސާ

ާވަނީނަމަާއަުޅގަނ ާއަުޅގަނޑުެމންގެާޞިއްޙީާޚިދުމަތްާދޭާާުޑގެާނެތްާއެްއވެސްާމަްއސަލަކުރަްއވ ކަމުަގއި އެއް.ާއެއީ

ާކްލ ސްާ ާވަނީ ާމަދަރުސ ތައް ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާޖެހިފައި.ާއަދި ާއަްޕގްރޭޑްކުރަން ާއަނެއް ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހުރީ ތަންތަން

ާމަ ާވެސް ާރަށްރަށުގައި ާދ އިރ ަގއި ާއަޅުގަނޑު ާެއޮގތުން ާއަޅަންޖެހިފައި. ާމަދަރުސ ެގާރޫމްތައް ާސްކޫލުތައް ދަރުސ ެގ

ާ ާސަރުކ ރަށް ާދަންނަވަން ާައޅުގަނޑު ާގޮވ ލަން ާއަުޅގަނުޑ ާއެގޮތުން ާައޅަންޖެހިފައި. ާވަނީ ާރޫމުތައް 2011ާކްލ ސް

ާަހއްދަަވއިދެްއވުމަށް.ާދެްނާ ާވެސް ާކްލ ްސާރޫމުތައް ާމަދުވެފަިއވ  ާނިިމގެންދ އިރުަގިއާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއަހަރު ވަނަ

ާލ ބައަޅުގަނޑުމެން ާރަްއޔިތުންެގ ާގޮތުާގެ ާފ ހަގަކުެރވުނު ާއަޅުގަނޑަށް ާމަންފ އަށްޓަކަިއ ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާއ އި ަގއި

ާއަޅުގަނާދ އިރ ަގއި ާކުރިެއރުމެއް ާބޮޑު ާކައިރީަގއިއެންމެ ާއެތ  ާލިބޭނީ ާރަށްާޑުމެނަށް ާއެ ާރަށެއް. ާކިޔ  ާފޮނަގ ޫދ ވ 

ާދަންނަވ ލަ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންީވމަ، ާހެދިގެން. ާމިނިސްޓްރީޓޫާންާރިޒޯޓަކަށް ާދަާރިޒަމް ާއަޅުގަނޑު ންނަވ ލަންާއަްށ

ާބިޑު ާައވަހަށް ާއެންމެ ާލައްަވއިކުަރއްވ  ާަރށް ާއެ ާތެރެއިން ާވަރަްށާރަށްށުގެ ާައޅުގަނޑުމެންނަކީ ާއެއީ ދެްއވ ށޭ.

ހުއްޓ ާދަނޑުވެރިާދ އިރ ެއކޭ.ާއޭރުްނާއަޅުގަނޑުމެްނގެާދަނޑުވެރިްނނަށްާވެސްާއެމީހުންގެާހައްދ ާތަކެތީގެާތ ޒ ކަންާ

ާއުފ ވެާއެ ާވިއްކ ލުމުގެ ާއެ ާއޭގެމީހުންނަށް ާއަދި ާލިބިގެންދ ނެ. ާދ އިރ ެގާިރކަން ާއެ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ އިތުރުން

ާފުރުޞަތުަތްއާ ާވަޒީފ ގެ ާރައްޔިތުންނަށް ާއެހެނިހެން ާއަދި ާކުދިންނަށ އި ާނުކުންނަ ާކިޔަަވއިެގން ާމިހ ރު ރަށްރަށުގައި

ާއިތުުރެވގެންދ ނެ ާއަޅުގަނޑުާވެސް ާލ ބަކަމަށް. ާރައްޔިތުންނަށް ާކަމެއްަގިއާޔ ާބޭނުންވަނީ ާކޮންމެ ާހުރި ާމަންފ  އި

ާޕީ.އޭ ާއަުޅގަނުޑމެން ާކުިރއަށްދ ން. ާއެއްބ ރުލަިއގެން ާއެްއކޮށް ާބަޔަކ  ާކޮންމެ ާތިބި ާކޮށްދޭން ާެވްސާާއެކަން ައކީ

ާލ ބަ ާރައްޔިތުންގެ ާކުރިއެރުމަށ އި ާމަންފ އަށްޓަަކއިޔާ އިޤްތިޞ ދީ ާމަސައްކަތްކުރަމުްނދ ާއި ާއަޅުގަނޑުާާޕ ޓީ އެކޭ

ސަމިޓްތަކަށްާބަލައިލ އިރުާާސަމިޓަށްާބަލައިލ އިުރގަިއާއަޅުގަނޑުމެންާފ އިތުާސ ކްާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާދެންާސ ކް

ާސަމިޓްާވަރަްށާފޯރިގަދަކޮްށާބ އްވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސްާައޅުގަނޑުާހިތަްށއަރ ާސ ކްާާކޮންމެާޤައުމެްއގައިާވެސްާސ ކް

ާނިންމަވ  ާއަންނަނީ.ާާސަމިޓުން ާސިފަ ާޢަމަލީ ާކަންތައްތަކަށްބ އޭ ާކިތައް ާކަމަށްބ އޭ ާކިަތއް ާތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ

މ ާާދ ާޚަރަދަށްާވުރެ،ާސަމިޓްާބ ްއަވންާއެއްާކޮށްގެންާކުރެވޭާކަަމކަށްާއަުޅގަނޑުާަދންނަވ ނީާސ ކްާއެހ ާބޮޑުާހޭދަ

ާކަންތައްތަކަ ާނިމިގެންދ  ާސަމިޓުން ާއެ ާކަންތައްަތއް ާއެ ާކަންަތއްތަކަްށާކުޑައޭ ާކުރެވޭ ާއެ ާނުވަތަ ާގޮތް ާޢަމަލުކުރ  ށް

ާމ  ާޚަރަދު ާސަމިޓުންާާކުރެވޭ ާބޮޑުވ ންޖެހޭނީ ާވުރެން ާޚަރަދެއް ާކުރ  ާނުދ ނެ.ާސަމިޓަށް ާކަަމކު ކުަޑއޭ.ާއެެހންވެގެން

ާޚަރަދުާއަ ައޅުގަނޑުާ، މ ޅުގަނޑުާދެޭކގޮތުަގއި.ާއެހެންވީނިންމ ާކަންތައްތަކަށްާޢަމަލީާސިފަާގެނައުމަށްޓަކައިާކުެރވޭ

ާއަދިވެާ ާދޭތެރޭގައި ާކަމަކ  ާމިހުރިހ  ާވިސްނާ އުއްމީދުކުރަން ާވެސް ާބޭފުޅުން ާއެހެްނ ާރަނގަުޅާސް ާމިކަމަށް ވަަޑއިގެން

ގެާރައްރަށުގެާއުމްރ ީނާގޮތެއްާހެއްދެވުން.ާެއއީާބައެްއާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވިާއައްުޑއަޮތޅ އިާފުވައްމުލަކ ާއެާސަރަހަްއދު
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ާޞިއްާތަރައްޤީއަށ އި ާޚަރަދުކުެރިވއްޖެއަދި ާއެ ާއެކަންކަމަށް ާތަޢުލީމަށ އި ާއަދި ާޚިދުމަތަށ އި ާރައްޔިތުންގެާާޙީ ނަމަ

ާމ ރުހު ާތ އީދު ާހުާޮބޑޭ.ާސ ކްާމ އި ާހުންނ ނީ ާއިމ ރ ތް ާދިަޔއިަމާއެ ާބ އްވ ަފއި ާއެާނަންސަމިޓް ާދެން ތަްނާގޮތަށް.

ާ ާނުވަތަ ާބ އްވަްނ ާއެއް ާޕ ޓީ ާކަިއވެނި ާމީހަކު ާކޮންމެވެސް ާއަޅުގަނޑުާހިފ ނީ ާކުރަން. ާކަމެއް ާވެސް އެހެން

ާއެހ ާ ާބޭނުްނވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް ާއަުޅގަނޑުމެން ާކަމެްއާވެސް ާހުރިހ  ާނެހެދޭނެއެކޭ.ާއެ ާބަނދަރުތަކެއް ނުދަންނަވަން

ާއެއް ާޚަރަދެއް ާެއީއާާބޮޑު ާކުރަްއވ އިުރަގއި ާދުވަްސވަރެްއަގއި ާުއޅޭ ާދަތިވެގެން ާމިހ  ާކުރައްވ އިުރަގއި ާެއހެން ފަހަރ 

ާކަމެއްއެ ާހަމަޖެހޭ ާއެއްާހ  ާއަދިެވސް ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީމަ، ާއަރ . ާހިތަށް ާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓުާާބ އޭ ާމި ފަހަރު

ާދިރ ސ ކުރެްއވިާކޮމިޓީގެާބޭފުޅުންނަށްާއަޅުގަނޑުާޝުކުރުދަންނަވަންާއަޅުގަނޑުާއުއްމީދުކުަރންާބަޖެޓުންާނިންމ ފައިާ

ާރަ ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތުން ާޢަމަލީ ާކަންތައްތައް ާބަހުރި ާވަިކ ާރަށެއް ާަވކި ާއަދި ާކުލަައަކްށާއްޔިތުްނނަށް ާވަކި ޔެއް

ާކަމަށްާކުރުމެއްތަފ ތު ާއެހެްނެވއްޖެ ާކަމަށް. ާކޮށްދެއްވ ނެ ާއެކަން ާހަމަާާނެތި ާބަޖެޓަށް ާމިހިރީ ާއަުޅގަނޑު ވަންޏ 

 ރައްޔިތުންގެާަޙއްުޤގައިާވޯޓުޭދންާހަމަާތައްޔ ރަށް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާރިޤުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ާމަނަދޫ

ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާއަުޅގަނުޑ2011ާާ`. ާހުށަހެޅިގެންދ އިރު ާބަޖެުޓ ާއަހަރުގެ ވަނަ

ންާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްގެާމެންބަރުންގެާގޮތުަގއިާމިހެންާތިބެާއަޅުގަނޑުމެ

ާފިުކރުކުރަންޖެހޭ ާިވސްނ  ާފިކުރެއްމިއ ދޭތެރޭގަިއ ާފުރަތަމަ ާއެްނމެ ާއ ދެ، ާއަުޅގަނޑުމެްނާނެ. ާޮގތުގަިއ ެގ

ާފެންވަެރއްަގިއާ ާޤައުމީ ާަޤއުުމގެ ާމުޅި ާބަދަލުގައި ާވިސްުނމުގެ ާދ އިރ އަކުން ާހަނިހަނި ާވަރަށް ފިކުރުކުރަންޖެހެނީ

ާހޭ.ާއެީއާއަޅުގަނޑުމެްނގެާދ އިރ ާއަޮތޅުާނޫނީާމުޅިާޕްރޮވިންސްއަޅުގަނޑުމެންާމިބަޖެޓ ާދޭތެރޭގައިާވިސްނަންާއެބަޖެ

ާބަލައި ާމިގޮތަށް ާރ އްޖެ. ާމުޅި ާަހމަގައިމުނޫނީ ާއަުޅގަނޑު ާބަޖެޓ ާލ އިރު ާމުޅި ާބޮޑަްށާާވެސް ާއެންމެ ދޭތެރޭގައި

ާދ އިރ ަތކަށް.ާމިސ  ާއޮތް ާކުރެވިފައި ާއިހުމ ލު ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާުދވަސްަތކުަގއި ާވޭުތވެދިޔަ ާއަުޅގަނުޑާވިސްނ ލީ ލަކަށް

ާއިސްކަްނދެވިފައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާތ ރީޚުގަިއ ާދިގު ާޒަމ ންވީ ާމި ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާރ އްޖޭަގިއާާދަންނަވ ނަން. ހުރީ

ާގިނަ ާފ ހަގަކުރެވޭާާމީހުން ާއެބަ ާބަޖެޓުން ާމި ާއަޅުގަނޑަށް ާރަށްރަށަށް.ާއެހެންނަމަވެސް ާބޮޑެތި ާއ ބ ދީ ާދިރިއުޅޭ ާއިން

ާވަސީ ާކުިދ ާއ ބ ދީ ާރަށްރަށަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމަދު ާބަޖެުޓަގިއާާލަތްތަްއ ާމި ާއިސްކަންދީފަިއވ ކަން. ވެސް

ާާއެބައިމީހުންނަށް ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާފ ހަގަކޮްށާހަވެސް ާއަޅުގަނޑު ާއޮތްކަން ާދީފައި ާމަޤ މު އިިސއްޔަތުްނާދޭންޖެހޭ

ާބަޖެޓުާސަރުކ ރުންާން.ާހަަމއެހެންމެާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުަރނީާމިމިާބަޖެޓަށްާއަޅުގަނޑުާތ އީުދާކުރ ާވ ހަކަދަންނަވަ

ާމިާހުށަހެޅުމ  ާއަކީ ާއެމް.ޑީ.ީޕ ާކަމަށްާގުޅިގެން ާޕ ޓީ ާނިސްބަތްވ  ާހުށަހެޅިާާސަރުކ ރަށް ާމިތަނަށް ާބަޖެޓު ާހަމަ ާވ ތީ

ގައިާއެމް.ޑީ.ީޕާވިާކޮމިޓީާކޭާމިާބަޖެޓްާދިރ ސ ކުެރއްާކެވެސްާމަސައްކަތްކުރީާނޫންާކަުމގެާހެއްާގޮތަށްާއެމް.ޑީ.ޕީާއިން

ާޑީ.އ ރު.ީޕއ  ާރަނގަުޅާާއ އި ާދެހަވ ހަކަދެްއިކގެން ާއ ެދވި ާެއއްބަސްެވޭވާކަންތައްތަެކއްެގާމައްޗަްށާާއްލަކަށް ފަރ ތުން
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ާއިޞްލ ޙު ާބަދަލުކުރެވި ާބަޖެޓް ާމިމަޖިލީހަށްާމި ާއެއީކުރެިވގެން ާދިޔަކަން ާހުށަހެޅިގެން ގައިމުވެްސާާހަމަާާއިތުރަށް

ިވަޔްސާާފ ކުރ ާކަމެކޭ.ާައޅުގަނޑުމެންާޑިމޮކްރެސީާއަށްާއައިސްާޕ ޓީާނިޒ މަކުންާވެރިަކންކުރިާކަމުގައިއަޅުގަނޑުާއު

ާކަމުަގއި ާތިބި ާޕ ޓީގައި ާހިންގ  ާސަރުކ ރު ާފިކުރަށްާއަޅުގަނޑުމެން ާިވސްނުމ އި ާފަރ ތްތަކުގެ ާއިދިކޮޅު ވެްސާާިވޔަސް

ާނެާ ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާޖ ގަދޭންޖެހޭ. ާދ އިރ ތަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ާކަންތައްަތްއާާތް ާއަުޅގަނޑުމެން ވެސް

ާއެއީ ާރައްޔިތުން ާކަމަށްާެވސް.ާއެހެންވީމަ،ާއެާކޮށްދޭންޖެހޭ.ާދިވެހި ާބަޖެޓެއް ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ވ ީތާާވިސްނުުމގައި

ާމި ާމަސްލަހަތު ާޤައުމުެގ ާމިާމުޅި ާއަުޅަގނޑު ާހިމެނޭތީ ާތ އީދުާބަޖެޓުގަިއ ާޚ އްޞަާބަޖެޓަށް ގަިއާގޮެތއްާކުެރވެނީ.

ާުކަޑާ ާއެންމެ ާޒަމ ނުއްސުރެ ާމި ާދ އިރ ގައި ާމަނަދޫ ާދ އިރ  ާއެނިސްބަތްވ  ާައޅުގަނޑު ާފ ހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު

ާމަގޫދޫ ާއޮތް ާގޮުތަގއި ާއުފެދުނީއްސުރެާރަށެއްގެ ާރ އްޖެ ާމި ާދަތިކަންާާއަށް ާލަފ ފޭބުމުގެ ާނެތް ވެސް

ބަޖެޓުންާއަޅުގަނޑަށްާާމިއެްއާނެތް.ާއެހެންނަމަވެްސާާފަާއެްއ.ާފަސޭހަކަމެއްާހަމަޖައްސ ދީާހަމަޖައްސ ދެވިފައިންތިޒ މު

ާުކޑަާފެނޭާއެބަ ާއެންމެ ާއަތޮޅު ާއަުޅގަނޑުމެން ާބަނދަރުާާަރށަށްާނ.އަތޮޅު ާހައްލުކޮށްދީ ާދަތިަކން ާލަފ ފުރުމުގެ ވެސް

ގަކުރ ާކަެމއް.ާއެކުާފ ހަާބޮޑަށްާޝުކުުރވެރިކަމާ ާރަށްއެއީާައޅުގަނޑުާވަާ.ންހަދައިދިނުމުގެާކަންތައްާހިމަނ ފައިާވ ކަ

ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާާދެން ާއިސްލ މްދީނަށް ާމިސަރުކ ރަކީ ާސަރުކ ރެޭކ.ާހުަދއްކަނީ ާކުޑަ ާހިތުން ރުމަތްތެރިކޮށް

ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާދ އިރ ގައި ާއަުޅގަނުޑގެ ާާދައްކ އިރު ާޮއތީ 5ާާވެސް 5ާާރަށް. ާއޮްތިއރު ާއެަބއޮތ4ާާްރަށް ރަށުަގއި

އަުޅގަނޑުގެާދ އިރ ަގިއާމަގުދޫ،ާމިލަދޫ،ާޅޮހި،ާ، ންާފެންނަން.ާއެހެންވީމ ޓުމިސްކިތްާބިނ ކުރުމުގެާކަންތަްއާމިާބަޖެ

ވެސްާައޅުގަނޑުާާވެސްާަހމަގައިމުާެއއީާ،ރަށުގަިއާމިސްިކތްާބިނ ކުރުންާމިާބަޖެޓުންާފެންނަންާއޮތީމ 4ާމ ފަރުާމިާ

ާ ާއުފަލ  ާފ ހަގަާވަރަށް ާޝުކުރުއަދ އެކު ާދެންކޮްށ ާކަމެްއ. ާިވސްނ ާކުރަންޖެހޭ ާމިއަޅުގަނޑު ާދޭތެރޭާާލަނީ ބަޖެޓ 

ާބަލައި ާނިސްބަްތވ  ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަތޮުޅގައި ާނ. ާނިސްބަތްވ  ާއެއަޮތޅަކަށް ާއަުޅގަނޑު ާތިބީ.2ާާލ އިރު މެންބަރުން

ދެންާާުޅގަނޑުާމިާބަލައިލީާއަުޅގަނޑ .ާއަންނެވިވެސްާއެބަާހުާހަމަާއެހެންމެާޑީ.އ ރު.ޕީާއަށްާނިސްބަތްވ ާމެންބަރަކު

ާާމަހަ ާނިސްބަތްވ ާޅުގަނޑ އަާއެއ ިއއެކު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާމަސައްކަްތކުރ  ާދ އިރ ާެއކު ާމިމެންބަރުގެ ބަޖެޓުންާާއަށްތޯ

އަޅުގަނޑުެގާއަުޚާވެލިދޫާދ ިއރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރާާ.ނޫންާކަންތައްތަްއާކޮށްދޭންާކަނޑަައޅ ފައިާއޮތީ.ާއެހެެނއް

ާމު ާކަންތައްތަކަށްޙަޢަލީ ާއަށް ާދ އިރ  ާހިމެނޭ ާބޮވެާއްމަދު ާަވރަށް ާހޯދައިދީފައިސް ާފަހިކަން ާބަޖެޓުން ާމި ވ ކަްނާާޑަށް

ާއަާމެންބަރުާގައިމުެވސްާއެާާހަމަ ބަޖެޓަކީާއަުޅގަނުޑާާމި، ުޅަގނޑުާޔަޤީންކުރަން.ާއެހެންވީމ ވެސްާފ ހަަގކުރ ނެކަން

ާދެކޭ ާޑީހޮޅުގޮުތގައި ާއ އި ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަދި ާއ އި ާއ އިވެލިދޫ ާތ އީދުާ.އ ރު.ޕީ ާސަރުކ ރަށް ާސަރުކ ރ ުކރ  ާއިމީހުންނ އި

ާމީހުންނަށް ާހަދ  ާވަރަށްާާއިދިކޮޅު ާގޮުތގަިއާއަުޅގަނުޑާފ ހަގަކޮާާެވސް ާބަޖެޓެްއގެ ާަފއިދ ތަކެްއާލިބިގެންދ ނެ ްށާބޮޑެތި

ާތ ީއދު ާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓަށް ާބަޖެޓަށްާމި ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮްށލަން ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެހެންމެ ާވ ހަކަދަންނަވަން. ކުރ 

ާގެނައު ާބަދަުލވެެގްނާއުނިއިތުރު ާދިޔައިރު ާބަދަލުެވގެްނ ާައއިޓަމްތަކުން ާެއކި ާނޫނީ ާކަންތައްަތއް ާއެކި ާބަޖެޓުެގ މ އި

ާބޭނުންވެގެެނއްާގޮސްފައި ާފަރ ތްތަކުން ާއިދިކޮޅު ާހަމައެކަނި ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާވަނީ ާމެންބަރުން ާއެމް.ޑީ.ީޕެގ ނޫން.
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ާއެާފަރ ތުން ާއެގޮްތގޮތަށްާވެސް ާމިގުޅިާާބޭފުޅުންނ ާާބޭނުންވެގެން ާިމާާގެން ާމަސްލަހަތު ާޤައުމުގެ ާމުިޅ ބަޖެޓަކީ

ާއަުޅގަނޑުާފ ހަގަކުރަންާހަމަާގައިމުާ، އިާގެަނއުމަށްޓަކައި.ާއެހެންވީމ ބަޖެޓުގައިާހިމެނޭާގޮތަށްާއޮތްާބަޖެޓެއްގެާގޮުތގަާ

ާވޭުތވެދިޔަ ާާވެސް ާދަްއކަމުންމި ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުމެާދުވަސްތަކުގެ ާމިދަނީދ އިރު ާމިއަޑުިއެވމުން ސުނ މީގެާާންނަށް

ާގެއްލުމުގެާާކ ރިސ  ާިލބުނު ާއަށް ާރ އްޖެ ާއަދިވެސްާ،އިން ާމަސައްކަތްގެއްލުމުން ާވ ހަކަ.ާާއަރައިުނގަނެިވގެން ކުރ 

ފަހުންާާދ ާތަން.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންަވނީާސުނ މީާއެރިާއެކަމުގެާަރއްދުާމިާސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވަމުން

ާ ާއެންމެ ާއ2ާެމިވީކީ ާނޫނޭ. ާއަހަެރްއ ާއެހެންވީމ 2ާންމެ ާމިވީކީ. ާނޫނޭ ާ، އަަހރެއް އްެލްއާހަެއކަމުގެ

ާމިހ ރު ާމިސަރުކ ރުން ާއެއީ ާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ާބަދަލު ާގެއްލުންތަކުގެ ާއެކަުމގަިއާލިބުނު ވެްސާާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި

ާމިާކުރަމުން ާމަސައްކަތްތައް ާއެބަާބަޖެޓުންާދ  ާފެންނަން ާއ ާވެސް ާއޮތޭ. ާައޅުގަނޑުގެ ާރަށްތަުކެގާދެ، ދ އިރ ގެ

ާައޅުގަނުޑާ ާއެހެންވީމ  ާރަށެއް. ާލިބުނު ާގެއްލުންތަެކއް ާބޮޑެިތ ާވަރަށް ާސުނ މީގައި ާމ ފަރަކީ ާނ.އަތޮޅު ތެރެއިން

ައށްާލިބިގެންާއަންނަާކުިރއެރުުމގެާތެރޭަގއިާއަުޅގަނުޑެގާާޤަބޫލުކުރަނީާމިާބަޖެޓ އިާމިާބަޖެޓުގެާސަބަބުންާމިާރ އްޖެ

ާރ އް ާމުޅި ާފ ގަިތާދ އިރ އަށ ިއ ާއުފ  ާއަށް ާރ އްޖެ ާމި ާގޮސް ާފެނިގެން ާކަންަތްއތަކެއް ާހުރި ާފައިދ  ާވެސް ާއަްށ ޖެ

ާ ާކަމަށް. ާފެނިގެންދ ނެ ާތ އީދުކުރ ދުވަސްތަެކއް ާބަޖެޓަށް ާމި ާާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަން. ާ.والحمد هللވ ހަކަ

 ވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޅުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފުގަލޮ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑުާފުރުަޞތަކަށްާމިާއެދުނީާއަޅުގަނޑުާމިާހުށަހެޅިާއިޞްލ ޙުތަކާ 

ާދ އި ާހުޅުމީދޫ ާހިތ މަކުަރން ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލުމަށް. ާއެްއޗެްއ ާގޮތުން ާއިލިގުޅޭ ާމެންބަރު ާިޢއްޒަްތތެރި ޔ ްސާރ ގެ

ާހު ާމި ާއަޅުގަނޑު ާބައެްއާލަބީބު ާގޮތްގޮތަށް ާކަހަލަ ާދެރަވ  ާއަުޅގަނޑަށް ާމިަކމުގައި ާގުޅިގެން ާއިޞްލ ޙުތަކ  ށަހެޅި

ާ ާސ ުފކޮށް ާވަރަށް ާއ ދެ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި ާވިދ ޅުވީމަ. ާމިނިސްޓަރާއޮްފ96ާާބަސްފުޅު ާ)ށ(ގައި ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ާމަޖިލީ ާރައްޔިތުންގެ ާބަޖެޓަށް ާހުށަހަޅ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާއިތުރެްއާފިނޭންސް ާއުނި ާފެންނަ ާގެންނަން ހުން

ގެނެވިދ ނެާެއވެ.ާނުވަތަާއުނިާއިތުރެއްާނުގެނެސްާފ ސްކުެރިވދ ނެާއެވެ.ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކުރެވިަފއިާއޮތްިއުރާ

ާއިޞްލ ޙުާ ާމިތަނަށް ާހައިިސއްޔަުތން ާމެންބަރެއްގެ ާމަޖިލީގެ ާމި ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުަގިއ ާޤަބޫލުކުރ  އަޅުގަނޑު

ާުކަޑާާހުށަހަޅ  ާީމގެ ާއ ދެ، ާކުރަން. ާޤަބޫލު ާއަުޅގަނޑު ާލިބިގެންދ ނެކަމަށް ާފުރުޞަތު ާުކރުމަށް ާއެކަން އެގޮތަށް

ފ ހަގަކުރައްަވއިފިާވަރަށްާާެތރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޠ ރިޤުާއިރުކޮެޅއްާކުރިންާވ ހަކަދެްއެކވިާމަނަދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތް

ާކަންތައް ާރަށްރަށަށް ާދ އިރ ގެ ާތިމަންނ ގެ ާހަމަބޮޑަށް ާއ އި ާވ ހަކަ ާހުރި ާހިމެިނފައި ާއަށްާާތައް ާޑީ.އ ރު.ޕީ އެހެންމެ

ާޢިްއޒަތްތެރި ާއެހެން ާަބއެއް ާަވޑަިއގަންނަވ  ާދ ނިސްބަތްވެ ާމެންބަރުންގެ ާއެގޮާމެންބަރުންނަށް ާވެސް ތަްށާއިރ ތަކަށް

ާިހތ މަޔ  ާައޅުގަނޑު ާއެކަމަކު ާވ ކަން. ާހިމެނިފައި ާކަންކަން ާދަންނަވ ލަންާހަމަ ާއެކު ާޖެހެނީ ދ އިރ ާއަޅުގަނުޑގެ
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ާ ާއެއް ާހިމެނިފަ ާިކހިނެއް ާމިީވ ާގައިމުނެތޭ. ާހަމަ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާއެެހންވީމ ކަމެްއ ާނޭނގޭ. ާގުިޅގެްނާާ،ެވސް އެކަމ 

އަންނަާވ ހަަކާެއއް.ާާއަޅުގަނޑުާޙަޤީޤަުތގަިއާމިާިއޞްލ ޙުާހުށަހެޅީ.ާއަުޅގަނުޑާތަކުރ ރުކޮށްާމިތ ާތެރޭާަދއްަކމުން

މިސްކިތުގެާވ ހަކަާައކީ.ާއަުޅގަނޑުާަތުކރ ރުކޮށްާމިތ ާތެރޭގައިާދަްއަކމުންާއަންނަާވ ހަކަާެއއްާފުރްޤ ންާމަސްޖިދުލް

ާދަތިތަ ާދިމ ވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާހިޔ ެގ ާމ ލޭ ާއ އި ާއެހެންަކމަށްސިނ މަލެ ާއަކީ. ާވ ހަކަ ާެއކަންަތްއާާވުމ ކުގެ އެުކ

ާމަސައްަކތެއްހައްލު ާހުރިހ  ާހުރި ާުކރެވެން ާއަުޅގަނޑަށް ާކަުމަގިއާާކުރުމަށް ާވ ޖިބެއް ާައޅުަގނޑުގެ ާކުރުމަކީ ކުރަން،

ެއކުާދިވެިހާާކުރަީނާއަޅުގަނޑ އަުޅގަނޑުާުއއްމީދު، ކުރ ނަން.ާއެހެންވީމ އަުޅގަނޑުާއެާމަސައްކަތްާ، ދެކެން.ާއެހެންވީމ 

ހ ާމެންބަރުންާުކރައްވ ާހުރިއެކުާމަސައްކަތްާރައްޔިތުންގެާޕ ޓީާއަށްާނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވ ާއަދިާއަުޅަގނޑުމެންނ 

ާދެއްވުްނ.ާ ާޯވޓު ާއަުޅގަނޑަށް ާއިޞްލ ޙަށް ާމި ާވެސް ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާއެހެންމެ ާއަދި ވެސް

ކުރަމުންާމިދަނީާވަގުތީާންގެާދ އިރ ގެާަރއްޔިތުންާނަމ ދުވެސްާއަޅުގަނޑުމެއެތައްާުދވަހެއްާވަްނދެންާމިހ ރުސަބަބަކީާ

ާމިސްކިތެއްާ ާހެދިފައިވ  ާކުރިމަތިވ ާގޮތުން ާއެަތނުން ާދަތިތަެކއް ާބައިވަރު ާއެަތއް ާއަދި ާވ ތީ. ކަމަށްާާކަމުގައި

ާހަމަ ާފެންނ ތީ. ާމ ޭލާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއ އި ާސިނަމ ލެ ާއިޞްލ ޙަކީ ާހުށަހެޅި ާއަޅުގަނޑު ާއަށް ާދެވަނަ އެހެންމެ

ާދިމ ވެފަިއވ  ާކަންަތއްތަކަށް ާެމއިންޓަނެންސްގެ ާދިމ ވެފައިވ  ާރަްއޔިތުންނަށް ާތަކުރ ރުޮކްށާާހިޔ ގެ ާގުިޅގެން. ދަތިތަކ 

ާފުރަތަމަާ ާއެންމެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާދައްކަމުން. ާއަންނަނީ ާމި ާވެސް ާވ ހަަކތައް ާއެ ާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ

ާރަނގަުޅާ ާކަންތައް ާސެިކއުިރޓީގެ ާކަންަތކ ިއ ާމެއިންޓަެނންސްގެ ާަރއްޔިތުންނަށް ާތަުނގެ ާއެ ާޤަރ ރަކީ ފ ސްކުރި

ާއެދި ާވެްސާާކޮށްދިނުމަށް ާެއކަންތައް ާވެސް ާއަިއއިރު ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާނަމަވެްސ ާޤަރ ެރއް. ާގޮވ ލ  ސަރުކ ރަްށ

ާގޮހަ ާހިތ މަޔ އްލުެވގެން ާނުވ ކަްނާއަޅުގަނޑު ާާްއސަ ާމިކަންކަމަށް ާވުމ ެއކު ާފ ހަގަކުރަން.ާއެހެންކަމަށް ހައްެލްއާއެކު

ާއ އިހޯއްދަވައި ާޕީ.އޭ ާމެންބަރުންނ އި ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާވެސް ާއަުޅގަނޑުމެންނ ެދއްވުމަށް ާމަސައްކަްތކޮށްދެްއވ ާާާއަދި ެއކު

ާވެްސާ ާމެންބަރުން ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާވަކިން ާއެހެންމެ ާއަދި ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހ 

ާއެހީެތރިވެދެްއވ ނެ ާއަޅުގަނޑަށް ާޤަބޫލުާމިކަމުގައި ާއަުޅގަނުޑ ާއެންމެކަމަށް ާނިޒ މުން ާދަތުރުފަތުރުގެ 10ާާކުރަން.

ާނަގ  ާރުފިޔ  ާއިމ ރ ތްމިލިއަން ާމ ލޭގައި ާލުމަކީާފައި ާމިސްކިތަށް ާފުްރޤ ން ާހުރި ާދުވަހެްއވެފައި ާއެަތއް ނުކުރެވި

ާވ ހަކަފުޅު ާޤަބޫުލކުރަްއވަިއގެން ާގޮތަށް ާއެއް ާކަެމއްާމައްސަލަ ާރަނގަޅު ާއަޅުގަނޑުާާެދްއކެވުމަކީ ާގޮތުަގއި ކަުމގައި

ާދަންާނުދެކެން.ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއަދަދުަތކެްއާއެހެންމެ ާއޭަގއި ާތައްޔ ުރޮކށްފައި ާފޮތެއް ާބަޖެޓު ާވަނީ ާބޭނުން ނަވ ލަން

ާވީކަމެއް ާފުރިހަމަ ާމުޅިން ާއަދި ާހުރުމަކީ ާާލިޔެފައި ާއަޅުގަނޑަކަށް ާއެާާޤަބޫލެއްކަމަކަށް ާލިޔެަފއި ާޭއގައި ނުކުެރވޭ.

ާއަ ާކުރެވިހުރި ާލިަޔން ާޭއަގއި ާހަމަާގައިމުާާފައިދަދުތަކ އި ާކަންަތއްަތކަކީ ާފެށިގެންހުރި ާއަހަރެއް ާކޮންމެ ދ އިުރާާވެސް

ާަރއްޔިތުން ާޤައުމެްއގެ ާާ،އެ ާރައްޔިތުން ާުކރ ނެިދވެހި ާއުއްމީދުތަެކއް ާބޮޑު ާަވރަށް ާމިސ ލަަކްށާާއެކަމަށް ކަމެއް.

ާވަަޑިއގެންނެވި ާވެިރކަމަށް ާވަޢުާއެމް.ޑީ.ޕީ ާތިރިކުރުމ ިއާއިރު ާއަގުަތއް ާތަކެތީެގ ާއަތްފޯރ ފަށަށް ދުަވޑަިއގެން

ާަބންދުމަ ާދޮރޮތައް ާސްތުވަތަކެތީެގ ާހޯދައިކުރުމ އި ާބޯހިޔ ވަހިކަން ާބަޖެޓުަގިއާާމިކަްނކަމަށްާދިނުމ އެކަީށގެްނވ  ވެސް
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އަދަދުތަކެއްާހިމެނިފައިާހުރިތަންާއެބަާފެނޭ.ާނަމަވެސްާއެާއަދަދުތައްާފޮތުަގއިާހުރިާކަމުަގއިާިވޔަކަސްާއަޅުގަނޑަްށާ

ާއެކަން ާހަމައަށް ާރައްޔިތުންނ  ާފޯރުނުކޮށްދޭޔަޤީން ާގޮތަކަށްާާކަން ާއެދޭނެ ާއެންމެ ާރައްޔިތުްނ ާއެއީ ާވ ނަމަކ  ކަމަށް

ާއެހެންކަމަްށވުމ  ާފޮުނވުމަކީާާނުވ ނެ. ާއަދަދުތައް ާހަމަައށް ާރަްއޔިތުންނ  ާުނބަހައްޓ  ާއަދަދުތަްއ ާފޮތުގަިއ ާމި ެއުކ

ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާގޮުތގަިއ ާޤަބޫލުކުރ  ާކަންބޮާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާައޅުގަނުޑ ާފ ހަަގކޮށްލަްނާާކަެމއްާުޑވ ކަމެއް. ވެސް

ާގުޅޭ ާޔޫތުންނ އި ާގުާބޭނުން. ާޒުވ ނުންނ  ާހުރިނޫނިއްޔ  ާމައްސަލަތަކ ާޅުން ާބޮޑެތި ާބަޖެޓުަގިއާާއިޖްތިމ ޢީ ގުޅިގެން

ގައިމުެވސްާއަުޅގަނޑަށްާެއންމެާޤަބޫލުކުރެވޭާއަދަދުތަކެްއާނޫން.ާއަޅުގަނޑުމެްނެގާާހިމެނިފައިާހުރިާއަދަދުތަކަކީާހަމަ

ާިއންތިހ ތެރޭގަ ާއަދަދު ާުޒވ ނުންެގ ާބޭނުންކުރ  ާމަސްތުވ ތަކެިތ ާއިތުާިއ ާައަވއިއަށް ާއެކަުމގެ ާބަޔަކު ާއެތަްއ ަގިއާުރވެ

ާއެކަ ާމީހުން ާއެ ާއުޭޅއިރު ާސަލ މަތްނުވެގެން ާނޫންޖެހި ާހެދުމަށް ާސަލ މަތްކޮށް ާޒުވ ނުންނ ިއާާމުްނ ނަމަ

ާެއވެއަރކޮށް ާއެކަމަށް ާިކޔަވ ކުދިން ާހެދުތެރިހޭލުންާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމަސައްކަތްތަކ ިއާކޮށް ާކުަރންޖެހޭ ާއެ މަށްޓަކައި

ާރަނަގުޅާ ާއެންމެ ާއަަދދުތަކަކީ ާހުރި ާއެކުލަވ ެލވިފައި ާބަޖެޓުގައި ާމިހ ރު ާހިންގުމަށް ާޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގަންޖެހޭ

ާ ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާގޮތެއްަގއި ާޖުމްލަ ާނުކުރެވޭ.ާައޅުގަނޑު ާަޤބޫލެއް ާއަުޅގަނޑަކަށް ާއަޅުގަނުޑާއަދަދުކަމަށް ވަނީ

ާހުށަހަޅަމުންާާހަމަ ާމިތަނަށް ާއެްއެޗހި ާހުށަހަޅަންޖެހޭ ާމި ާޙައްުޤގައި ާަރއްޔިތުްނގެ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނުޑެގ ގައިމުވެސް

ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާމިކަމުގައި ާާގެންދ ނަމޭ. ާއެއްބ ރުެލއްވުން ާމިކަމުަގއި ާބޮޑުާާދެްއވުމަކީވެސް ާވަރަށް ައޅުގަނުޑގެ

ާއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއެދުމެކޭ.ާއަުޅގަނޑަށްާދެާ

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

ާމަޑަވެލިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާއަޅުގަ ާމިއަދަކީ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާމަ`. ާމުހިއްމު ާވަރަށް ސައްކަތެްއާނޑުމެންނަށް

ާ ާދުވަހެއް. 2011ާާކުރެވެމުންދ  ާއޭގެ ާހުށަހެޅިގެން ާބަޖެޓު ާކުރ  ާލަފ  ާދައުލަތުން ާއަހަރަށް ާމަރުވަނަ ޙަލ ާނިމުމުގެ

ާއެން ާއަުޅގަނޑުމެން ާބަޖެޓުން ާމި ާމިދަނީ. ާއެކުރިއަށް ާމިދަނީ ާވ ހަކަދައްކަމުން ާއެާާމެން ާދ އިރ އަށ އި ާމީހެއްގެ

ާ ާހުރި ާލިބިަފއި ާއަތޮޅަށް ާބެލުންކޯއްމީހެއްގެ ާމުހިއްމުާެޗއްތޯ ާބެއްެލވުމަކީާ.ކަމެއްާވަރަށް ާޢިްއޒަތްތެިރާާެއކަން ވެސް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާއެހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަނީ. ާވެސް ާއަުޅގަނުޑ ާކަމަށް ާމަސްއޫލިއްޔަތެއް ާމެންބަރުންގެ އެންމެހ 

ާދިވެހިރ އްޖެ ާމުިޅ ާފެންވަރެްއަގއި ާހެވެާާޤައުމީ ާކައަްށ ާވ ަހކަދައްކ  ާެއދިގެން ާރަްއޔިތުންެގާާވަނީާމަށްއް ނަމަ

ރުންނަކީާފުރަތަމަާއިސްކަންާދޭންޖެހޭނީާވަނަާމ އްދ ގަިއާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބުނޭާމިާމަޖިލީހުގެާމެންބ75ާަމަޖިލީހުގެާ

ާސަލ މަތްކުރަން ާބަޖެޓުްނާޤައުމު ާަދއުލަތުގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާވިސްނަންޖެހޭނީ. ާދ އިރ  ާއޭނަގެ ާއެއަށްފަހުަގއި ކަން.

ާއަޅުގަނޑުމެ ާވޭުތވެދިޔަ ާދަރަމުނ10ާްން ާދަރަމުން، ާޤައުމު ާމި ާތެޭރގައި ާދުވަހުގެ ާގޮްސާާ،އަހަރު ާ ދަރަމުން
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ާހިތ މަކުރ ާދ އިރުާދަރަނިވެރިވަމުން ާއަޅުގަނޑު ާނެތުމީ ާމެންބަރަކު ާެއްއެވސް ާވ ހަކަަދއްކ ނެ ާއެ ކަމެއް.ާާެވސް

ާ ާވެސް ާބަޖެޓުން ާއޮތް ާކުރިއަށް ާއަދި ާވެސް ާބަޖެޓުން ާމި ާވަނީ ާިމާސަބަބަކަށް ާދަރަނި ާއޭގެ ާދަރަމުން. ާދަނީ ހަމަ

އިާއަދިާރ އްޖޭަގއިާތިިބާެވސްާނޫން.ާއަންނަންވ ާކުދިންނަށ ާއެޅެނީކީާހަމަެއކަނިާމިއަދުާިމާދުނިޔޭަގއިާތިބިާބަަޔކަށް

ާއެހެްނވީމ ާއެންމެހައި ާދަރަނިވެރިވަމުން. ާމިދަީނ ާިމާާ،ރައްޔިތުން ާިދވެހިރ އްޖެ ާސަލ މަތްވުމަށްޓަކައި ާދަރަނިން މި

ާޤަ ާބޮޑުާސަލ މަތްއުމު ާކިތަންމެ ާއަދި ާސަރުކ ރުން ާވ ޖިބެއް. ާއޮތް ާއަތްަމތީގައި ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާމި ކުރުމަކީ

ބިިލއަންާރުފިޔ 4.4ާާކުރެވެން.ާމިހ ރުާހައްލުދަރަނީގެާބަޖެޓެއްާހުށަހެޅިޔަްސާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބައޮތްާއެާދަރަނިާ

ާ ާއ4.5ާަނުވަތަ ާދޭތެރޭގެ ާރުިފޔ  ާއަދިެވސްާބިލިއަން ާކުރީ. ާސުވ ލު ާއެ ާކ ކުތޯ ާދ އިރު ާދަރަިނެވރިވަމުން ދަދެއް

ާތެ ާދަރަނީގެ ާމި ާދަރަނިވެރިާމިއުޅެނީ ާބޮެޅއް ާއިތުރު ާިއތުރުކުެރައށް ާއެްއޗެްއ ާއިތުރު ާތިމ ާރުވަން. ާއެީއ ކުރެވޭތޯ.

ނަމަވެސް.ާެއކަންާކުރަުމްނާކުރިއަށްާއޮތްާއިންތިޚ ުބވުމަށްޓަކައިާނަަމވެސް.ާއަދިާތިމ ގެާއަމިއްލަާމަސްލަހަތަށްޓަކަިއާ

ދ ާކަމީާއަޅުގަނޑުާހަމަާހިތ މަކުރަންޖެހޭާާދ ތަންާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަމުންާމިދަނީ.ާއަދިާއެާމަސައްކަތްާކުރެވެމުން

ަގވަރުނަރުާދެއްވ ފައިާޮއްތާާކަމެއް.ާއަުޅގަނޑުާފ ހަގަކޮށްަލންާބަޖެޓުާރިޕޯޓުގައިާހިމެނިފައިވ ާއެަބއޮތްާއެމް.އެމް.އޭގެ

ފެށިގެންާމިާރޭަގއިާވަރަްށާސ ފުކޮށްާބޭފުޅ ާދެއްވ ފައިާހުރިާހުރިހ ާވ ހަކަތަކެްއގެާތެުައޮތް.ާއެާޑޭޝަންާއެބރިކޮމަން

ާވަީނާ ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާސަބަބަކަށް ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާއޮތް ާނެއްޓިފައި ާފ ލުން ާއައިްސާފަހަތުން ާމެދުތެރެއިން އަންނަނީ

ާރަނގަ ާއޮތީ ާައއިއްސަ ާފެށިގެން ާކަންތައްތައް ާސަރުކ ުރްނާމުޅި ާރަނގަޅޭ. ާރިޕޯޓް ާައއި.އެމް.އެފް ާރަނގަޅަށޭ. ޅަޭށ،

ާތަނުަގއި ާވޭތުވެދިޔަ ާދަރަނިވެރިވަމުންނޭ. ާއަހަރުާދަނީ ާމިދިޔަ ާވަމުންނޭ. ާއޮތީ ާއެދިޔަާާވެސް ާއެހެންނޭ. ާވީ ވެސް

ާއެހެންނޭ.ާއަހަރުަގއި ާވީ ާތ ނާވެސް ާއޮތް ާތެާގައިކުރިއަށް ާޭއގެ ާއެހެންަނމަވެސް ާދ ނެއޭ. ާވަމުން ރޭަގިއާެވސް

ާނުކުތ  ާޖެހޭ ާއެާާފ ހަގަކޮށްލަން ާޭއގެން ާހިތ މައ އެީކގައި ާއަތޮުޅެގާާބޭފުޅ ާއަކީ ާައއްޑު ާހަމައެކަނި ާވިސްނުނީ އަށް

ާކަންބޮޑުވ  ާއަުޅގަނޑު ާއެއީ ާކުުރމަށް. ާއުނި ާބަޖެޓުން ާއެކަނި ާތަންކޮުޅ ާއޮތް ާއެަކްނާާރައްޔިތުންނަށް ާެއއ  ކަަމކީ.

ާވިސްނުމަށް ާއަޅުގަނޑު ާއެއެހެންާދިމ ވީމ  ާައއިްއސި. ާރިކޮމަާާކަމެއްވެސް ާދެއްވި ާޕީ.ޭއެގާއަާއިންޑޭޝަނ ބޭފުޅ  ދި

ހެންާޢިއްޒަތްތެރިާކުރުމ ިއާއަދިާމިާމަޖިލީހުގެާތެރެއިންާއަދިާއެއިކޮޓްކުރިާބޭފުޅުންާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގައިާއެާކޮމިޓީާބޮ

އެްއާާއަްއޑުާއަތޮަޅށްާނިސްބަތްވ ާޕ ޓީާއެއީ، ބޭފުޅުންނ ާރުހުންާއޮންނަާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއ ދެާމެންބަރަކުާއެ

ާގް ާޕ ލިމެންޓްރީ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާއަދި ާބޭފުޅަކު ާހުންނެވި ާފަހަތުަގއި ާލީޑަެރއްގެ ާގެންދަވ  ެގާރޫޕުހިންގަވަމުން

ާގިާ ާއެކަނިމ ެއކަނި ާބޭފުޅަކު،ާއެލީޑަރެއްހެން ާހުންނަވ  ާއެަކްނާނިކަންޏ  ާަބިއވެރިެވވަަޑިއގެން ާމިކަުމގައި ާވެސް ބޭފުޅ 

ާވަރަށްާކުރަ ާއަުޅގަނޑު ާމައްސަލަާްއވ ތީ ާޙަޤީޤީ ާމީގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާހިތ މަކުރަން. ާއެބަޮއްތާާބޮޑަށް އެއް

ވަނަާުދވަހުެގ7ާާންާިމާމަހުގެާއުަލތުންާއަދިާައއި.އެމް.އެފުއިންާއެބައޮތްާެއއީާދަާފ ހަގަކޮށްފައި.ާމަނިޓަރީާއޮތޯިރޓީ

ާދަނީ....ާއޮތޭާމިާމަޖިލީހުގެާބަޖެޓުާދަރަނިވެރިވަމުންާނެރެފައިާއޮތްާރިޕޯޓުަގއިާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާއެބަ

ާާ
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 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާއެއްާަމއްޗަްނގޮޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމުޙައްމަދުާރަޝީދު.ާބެހޭާމައްސަލަާނިޒ މ 

ާ

ާ)ނިޒ މީާމައްސަލަ(

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާ

ާިޢއްޒަތް ާގްރޫޕުޝުކުރިއްޔ  ާޕ ލަމެންޓްރީ ާރަީއސް. ާމުޚ ތެރި ާއެހެން ާވިދ ޅުނުވެ ާނަން ާރައީސެްއގެ ވ ީތާޠަބުކުރައްގެ

ާއެބަ ާލީޑަރުން ާނުވަތަ ާރައީސުން ާޕ ޓީގެ ާތިންހަތަރު ާއެާމިތަނުގައި ާއެހެންވީމ ، އަޅުގަނުޑާާކަންތައްާތިއްބެވި.

ާންނަވ ލީ.ދަާ،މުހިއްމުކަމެއްާހެން.ާއެހެންވީމ ާވިދ ޅުވުމަކީާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީޔައުމިްއޔ އަށްަޓކައިާނަންާ
ާ

ާ

 ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާމައްސަލަާނިޒ މ  ާވަކިާއެއްާާބެހޭ ާވ ހަަކފުޅުގައި ާމެންބަރުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާބަލައިގަންނަން. ްށާާމެންބަރަކަކަމަށް

ާވަން.މެންބަރެއްގެާނަންފުޅ ާެއކީަގއިާގެންެނވުމަށްާފުރުޞަތުާއަރުނަމަާއެާާނިސްބަތްކުރަްއވ ާވިދ ުޅވ 

ާ

 މަޑަވެލީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެްއކެުވން:

ާއިންނެިވކަމަށް ާބޭފުޅަކު ާނުފިލ  ާއޮޅުން ާރަނގަޅު.ާާވަނީާތަންދޮރު ާބެހެއްޓުން ާވިސްުނން ާއެކަން ާއަށް ާއަމިއްލަ ނަމަ

ާމަޖިލީހުގަ ާޕ ލަމެމި ާަރއީސައި ާގުރޫްޕގެ ާބޭފުޅަުކ.ާންޓްރީ ާެއއް ާއިންނ ނީ ާގިނިކަންޏ  ާއެންމެ ާއިްނނަވ ނީ ކަށް

ާއަހަުރވެގެނ ާެދ ާެތރޭގައި ާމަޖިލިސް ާމި ާދ ންޖެހޭނެާއެހެންވީމ ، ާސ ފުެވގެން ާއެކަން ާއަޅުގަާދ ިއރު ނުޑާކަމަށް

ދު.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުާމިާނުކުތ ަގިއާފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެއީާހަމަާވިލު

ާއެއް ާބޭނުންވ  ާރައީސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާާދަންނަވ ލަން ާދުވަހުގައ7ާިކަމަކީ،ާމިމަހުގެ ާއެބަައއި.އެމް.އެފުާވަނަ އޮްތާާން

ާިމާދައުަލތ  ާނެރެފައި. ާމިގޮތުގަޭއާާބެހޭާރިޕޯޓެއް ާފެންނަނީ ާތިމަންނަމެންނަށް ާކަނޑަައޅަން ާިސޔ ަސތު ާމ ލީ ގޮތުން

ާޤައުމުާ ާމި ާސ ުފެވގެންދ ނެ. ާބެއްލެވީމަ ާސ ފުކޮށް ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާިވދ ޅުވެފައި ާރިޕޯޓުަގއި ާއެ ކިޔ ފައި.

ށްާސ ފުކޮށްާއެބަބުޭނާމަންޭޑޝަނެއްާޮއވެގެންތޯ.ާއޭަގއިާަވރަނީާއެާބޭފުޅުންގެާކޮންކަހަލަާރެކޮދަރަނިވެރިެވގެންާމިދަ

5ާޮޕއިންޓްާއެަތއްާބިލިއަންާރުފިޔ ،4ާާމިާޤައުމުާދަރަނިވެރިވަމުންާމިދ ާމައިގަނޑުާސަބަބަކީާދައުަލތުގެާބަޖެޓުގެާ

ބިލިއަންާރުފިޔ ާދަރަނިވެރިވަުމންާމިދަނީާސަރުކ ރުގެާމުވަްއޒަފުންގެާމުސ ރަތައްާބޮުޑވެެގންނޭ.ާކީއްެވގެންތޯާއެކަްނާ

ާހުށަނޭ ާދައުލަުތގެާމިތަނުގައި ާޤަބޫލުކުރަން. ާެވްސ ާައޅުގަނޑު ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްތެިރ ާމިއުޅެނީ ާޮބުޑވެގެްނ ާމި ޅީ.
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ާމުސ ރަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަުހރި. ާކަންތައްތަކެއް ާބަލަންޖެހޭ ާފަރ ތްތަކުން ާައޅުގަނޑުމެންާާއެންމެހައި އެއް

ާ ާހިފަނީ ާމި 800ާާބޮޑުކޮށްލަން ާވ ަހކައޭ. ާރުފިޔ ގެ ާއަޅުގަނޑުމެންާމ800ާިމިލިއަނެއްހ ގެ ާވ ހަކަ ާރުިފޔ ެގ ލިއަން

މިދައްކަނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާޭއގެާވ ަހކަާނުދައްކ ާމިާއަތޮޅުަތކަށްާނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާ

ަވއްދ ާކަމަށްާއޮންނަާތަންތަންާއުނިކުރައްވ ާއެހެންާގޮތްގޮތުންާދަރަނީގެާތެރެއަށްާާއަތޮަޅކަށްާކުިރއެރުމެއްާލިބޭވެސް

ާލޮބުވެިތާ ާރ އްޖޭގެ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަޅުގަނުޑ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަނީ. ާކުރަމުން އެކަން

ާމިދަނީާ ާހުށަހަޅަމުން ާފަރ ުތން ާއެއް ާއެހެންނަމަވެްސާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއޮތީ. ާދަށްކޮށް ާވަރަށް ާޙ ލަތު. މަސްވެރިންގެ

ާދޭންޖެހޭނެކަމަށް ާސަބްސިީޑޒް ާއޮީތާމަސްވެރިންނަށް ާއަނެއްޮކޅުން ާބޭނުންވެއޭ. ާހިމަނަން ާިތމަންނަމެން ާބަޖެޓުގައި

ާސަބްިސޑީ ާއެްއވެސް ާދޭ ާަދއުލަތުން ާގެުނވ ފައި. ާއިޞްލ ޙެއް ާޤ ނޫނަށް ާނުވ ެނކަމަށް.ާާމ ލިއްޔަތު ާދީގެން ެއއް

ާމި ާވަނީ ާއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ާވެސް ާހުށަހެޅުނީމ  ާކަންތައްތަްއ ާބަާއީމިކަހަލަ ާއެްއކޮޅުން ންދުކުރަނީ.ާޯޖކަކަށް.

ާމީގެއެހެންވީ ާރޯލު ާކ ދަރުޚ ނުގެ ާކަންތައްތަަކްށާމ ،ާމި ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަ ާފެނޭ. ާއަޅުގަނޑަށް ާވެސް ާދ ކަމަށް ން

ާުނކުތ  ާއަނެއް ާއޮތް ާދެން ާބަހައްޓަންޖެހޭ. ާިވސްނުން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއުފ ކުަރްނާާވެސް ާވަރަށް ާއަުޅަގނޑު ައކީ،

ާވަކި ާހިެމނޭ ާދ އިރ ގައި ާޑީ.އ ރު.ޕީއަޅުގަނޑުގެ ާބޭނުންވޭ ާހަމަ ާބަލަން ާއަުޅގަނޑު ާގޮުތަގއި ާނުޖެހޭ އަށްާާޮކޅަކަށް

ާއަދަދަ ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާއެަބއޮތް ާވެސް ާރަަށަކށް ާސަޕޯޓުކުަރއްވ  ާެއކަމ ވަރަށް ާުކރެވެން. ާކަންތައް އަުޅގަނުޑާާކަށް

ާނިސްބަ ާއެދ އިރ އަކަށް ާައދި ާއަުޅގަނޑު ާދެކެނީ ާައުޅގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާސަރުކ ރުްނާާތްއުފ ކުރަން. ާމި ވިޔަސް

ާއުސޫލަކުން ާހަމަހަމަ ާގެންަދވަނީ ާއެމް.ޑީ.ޕީާބައްލަވަމުން ާކޮންމެހެން ާރަށްރަށަކަްށާާކަމުން ާއޮންނަ ާތ އީދު އަށް

ބޮޑަްށާާނޫންކަންާއެކަންާކުރަމުންާދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާނުކުތ ާައުޅގަނޑުާފ ހަގަކޮށްާސަުރކ ރަށްާއަޅުގަނޑުާވަރަށް

ާ ާކިޔަން. ާއެއްާމަރުޙަބ  ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާވެސް ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންާާ،އެއީ ާއެއް ާޕީ.އޭ ާއަދި ާެއްއ އެމް.ޑީ.ޕީ

ާއަދިާ ާމަސްލަޙަތަށ ިއ ާަޤއުުމގެ ާމުޅި ާއޮންނަނީ ާއަިއްއސަ ާސަރުކ ަރކުން ާުނވ ނެއޭ. ާބައްަލވަިއގެން އެްއޗެްއ

ާގ ތުަގއިާއިންަނވ ާއަޅުގަނޑުެގާއަޚް،ާއ ެދ،ާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ހުރިާގޮުތގައިާކަންތައްާކުރ ށޭ.ާއ ެދ،ާައޅުގަނުޑގެ

ާއުފަލ ިއއެކީާ ާއަުޅގަނޑު ާހަމަ. ާކުރިއަށް ާވެްސާއެބަދޭ ާކަންތައްަތްއ ާމެންބަރުގެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާފަރެސްމ ތޮޑ 

ާގދ. ާސަރުކ ރުން ާމި ާމެންބަރުާާފ ހަގަކުރަން ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާވެސް ާކަމަކީ ާފުރަތަމަ ާަހމަ ާކުރި އަތޮުޅގައި

ކުރީ.ާެއކަމަށްޓަކަިއާެވސްާއަުޅގަނުޑާއުފ ކުރަން.ާގެާފަުޅާފުންކުރުމުެގާމަަސއްކަތްވަޑަިއގަންނަވ ާއ ދެ،ާފިޔޯރީހިމެނި

ާއެާ ާހަމަާާއަދި ާއަުޅގަނުޑ ާވެްސ ާކުެރވެމުންދ ކަްނ ާކަންތައްަތއް ާތެޭރަގިއ ާމަޖިލީހުގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި މަނިކުފ ނަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށްާ، ންާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާމިާކަންތައްތަުކގެާސަބަބުންއުފ ކުރ ާކަމެއް.ާއ ދެ،ާއަުޅަގނޑުާނިންމ ލަމު

ާރ އްޖެ ާމި ާއިރ ަދކުރެްއވިްއޔ  ާސަބަބުން ާބަޖެޓުގެ ާފ ގަތިާމި ާއިތުރު ާބަޖެޓާ ާކަމެއްާއަށް ާ ާމި ާލިިބގެންދ ނެއޭ.

ާއަުޅގަނުޑާހަމައެަކނިާކަންބޮޑުވަީނާދަރަނީގެާަމްއޗަށްާދަރަނިާއަރަމުންދ ތީއޭ .ާދަރަނިާކުޑަކުެރވޭނެގޮތަްށާދޭތެރޭގައި

ާމިާ ާއ ދެ، ާހަމަވ ، ާތިލަފަތް ާހަމަހަމަ، ާނިންމ ލ އިރުގައި ާޓ ރމް ާސަރުކ ރުގެ ާމި ާޮގސް ާއިޞްލ ޙުކުރަމުން މިބަޖެޓު
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ާފެންނަންާ ާބަޖެޓު ާމި ާގޮތުގައި ާބަޖެޓެއް ާހަމަވ  ާތިލަފަތް ާެއއްގޮތަށް ާއ އި ާލޯގޯ ާމޮޓޯ،ާއ ެދ،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކ ރުގެ

ާއަުޅގަނ ާކ މިޔ ީބާއޮތީމ  ާނުކުރެވޭހ  ާަޤއުމަުކން ާއެްއވެސް ާދުނިޔޭގެ ާމިއޮީތ ާވެސް ާއަހަރުަގއި ާމި ާއުފ ކުރަމޭ. ޑު

%ާ ާއެއީ ާއިސްތިޢުފ 16ާގެނެއްސަ. ާމިނިސްޓަރު ާއެ ާކުރިކަމަކީ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްެތރި ާމި ާކުޑަކުރީމ  ާޑެިފސިޓު ގެ

ާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާުޝކުރިއްޔ .ާާދެއްވީ.ާވަރަށް

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔ ސަތުންާ

ސަތަށްާއްމަދުާރިޔ މެންބަރު.ާމިހިސ ބުންާވެލިދޫާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާ

ާދ  ާދަންނަވަން.ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ާއ ދެ،ާވެިލދޫ ާވ ހަކަ ާއެދޭ ާއަުޅގަނޑު ާދެްއވުމަށް ާޢިވަަޑއިގެން އްޒަތްތެރިާއިރ ގެ

ާރިޔ ސަތަ ާމިމެންބަރު ާފުރުޞަތު ާިމހ ރު ާއަުޅގަނޑު ާކުރިން ާވަޑަިއަގތުމުގެ ާާށް ާވިލިނގިލީ އިރ ެގާދާ އަރުވަނީ،

ާދެއްކެވުމަށް.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާރ މިޒްާވ ހަކަފުޅުާކުިރއަށްާ

ާ

 ވ ހަކަދެްއކެުވން:ރ މިޒްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާާވިލިނގިލީ

ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެްނގެާ`ާޝުކުރިއްޔ  ާމިއަދު ާދަންނަވ ލީ ާއެދި ާުފރުޞަތަކަށް ާއަޅުގަނޑު .

ާ ާކުރިމަތީގައި ާބަޖެޓ 2011ާމިވ  ާއަހަރުގެ ާާވަަނ ާވިސްނުން ާއަޅުގަނޑުގެ ާފުރަތަމަާހިމެދު ާއެންމެ އްސ ކޮްށލުމަށް.

ާޕްރޮގްރ  ާސިސްޓަމަކުން ާއެނަލޮގް ާހީކުރީ ާފޯމެޓުއަޅުގަނޑު ާޑިޖިޓަލް ާުކރެވިފަިއވ  ާބަޖެޓެއްމް ާސަރުކ ުރްނާެގ

ާބަޖެޓ ގެންނަ ާމި ާއިވުމުން ާވ ހަކަ ާފޯމެޓްގެާވ ނެ ާޑިޖިޓަލް ާތަރައްީޤގެ ާކަމަށް.ާާއެކު ާފެންނ ނެ ޕްރޮގްރ މްަތކެއް

އެކުާބަޖެުޓެގާާތަންާމިާބަޖެޓުންާފެންނަންާނެތްކަން.ާއެހެންކަމ ނަމަވެސްާހިތ މ ާއަކީާޚަރަދުުކރ ނެާކަންކަމ އިާތަން

ާބޭނުން ާލ ރި ާރައްޔިތުންގެ ާދޭންޖެހެނީ ާމި ާސަުރކ ރަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮންމެާނަމުގައި ާކުރ ނެ ާކަެމްއާގޮތަކަްށ

ާބްލޭންކު ާބޭނުން، ާބަޖެޓެއްާކުރ ނެ ާފަދަ ާކޮލަމ ފުއްޓ އި،ާާ.ޗެކެއް ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނުޑގެ ާރައީސް، ޢިއްޒަްތތެރި

ާހަ ާކުރަން ާބަޖެޓުން ާމި ާނެވިލިނިގއްޔަށް ާފެންނަން ާތަފްސީލެއް ާމަސައްކަތެްއގެ ާއެްއވެްސ މެދުާާތްކަމ ާމަޖެހިފައިވ 

އަޅުގަނޑުާހިތ މަކުރަން.ާެއއްެވސްާތަފްސީލެއްާމިާމަޖިލީހަށްާފެންނަންާނެތްާއަދިާމިދިޔަާއަހަރުގެާބަޖެޓުގަިއާެވްސާ

ާހިޔ  ާނެތް ާމަޝްރޫޢެހިމެނިފައި ާއެކަވަހިކަމުގެ ާހިނގަމުންދ ތީ ާކޮލަމ ފުށީަގއި ާއް ާއަޅުގަނޑު ާބޮޑަށްާމ  ާވަރަށް

ާއެާ ާއަދި ާޝުކުރުއުފ ކުރަން. ާސަރުކ ރަށް ާޙަޤީޤީާކަމަށްޓަަކއި ާރަށުގެ ާދެ ާމި ާއެވަަރކުްނ ާނަމަވެސް، ދަންަނވަން.

ާމ ާާރަށްވެހި ާކުރ ނެ ާފައިދ ާކަމަށް ާރަށްތަކުެގާާބޮޑު ާދ އިރ ގެ ާއަޅުގަނޑުގެ ާދަންނަވަން. ާވެސް ާވ ހަކަ ާނެތް އެއް

ގޮވ ލަނީާފުލްާބަޖެޓެްއާާވ ތީާއަުޅގަނޑުާނުާާަފއިވ ާކަންކަމަށްާބަޖެޓުންާފައިސ ާކަނޑައަޅ ފައިތަރައްޤީގެާިއސްކަންދެވި

ާބަޖެޓެއްާ ާތަފްސީލު ާެއދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާދިނުމަށް ާބަޖެޓު ާފުލް ާދިނުމަށް. ާސަރުކ ރަށް ާބަޖެޓެއް ާސަޕްލިމަންޓްރީ ނުދީ

ާމުޅި ާރ އްޖޭގެ ާދިރ ސ ކުރެވި ާމަޝްރޫޢުތައް ާހުރި ާޭއގައި ާލ ބަާގެނައުމުން ާމަންފ ޔ ރައްޔިތުންނަްށ އަށްާާއި،
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ާ ާތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު.ާޢިއްޒަތްތެރިާއިންސ ފުވެރިކަމ  ާޚަރަދުތައް ާބަޖެޓުގެ ާމި ާއެްއގޮތަށް ާރޫޙ  ާޤ ނޫނުއަސ ީސގެ ެއކު

ާލިބޭނެާ ާފަތުރުވެރިކަމުން ާރ އްޭޖގެ ާއަންާރައީސް، ާބަޖެޓުގައި ާމި ާފޭކުާކަމަށް ާވަރަށް ާމިންވަރަކީ ާދ ޒ ކުރ 

މުެގާތަކަށްާދިމ ެވފައިވ ާފަިއސ ާނުލިބުން.ާމަސަްއކަތްާހުއްޓ ފަިއވ ާރިސޯޓުއްކަުމގައިާއަުޅގަނުޑާފ ހަގަކުރައަންދ ޒ އެާ

ާހޯދ  ާކޮބަިއކަން ާހުއްޓިދަތިތަކަކީ ާޕެރަލަިއޒްާބެލުމަށްފަހު ާރިޯޒޓްތަކ އި ާކޮންސްޓްރަކްޝަްނާާވަމުންފައިވ  ދ 

ާމަގުަތކެްއ، ާކޮށްފައިވ  ާކޮޅަށްޖެހުމަށް ާބަޖެޓުންާއިންޑަސްޓްރީ ާމި ާމަގުަތކެއް ާވ ހަކަާާކޮށ ފައިވ  ާނެތް ފެންނަން

ާ ާހިތ މަޔ  ާދަންނަވަން. ާމިއެކު ާއިތުރުކުެރވޭނެާހ ާމިކަންކަން ާއެނދު ާއަދި ާޮއެވ ާނެތްާާލަތުގައި ާުއއްމީދެއް ާކަމުގެ

ާމ  ާފަތުރުވެރިކަމުން ާާހިނދު ާރިޒޯޓުތައް ާއަެނއްކޮުޅން ާނުވ ނެ. ާހ ސިލެއް ާެވސް ާކުރިއެރުންތަެކއް ުކއްޔަށްޭދާބޮޑު

ާޤ ނޫނުގައި ާއެކަންަކން ާނަމަވެސް ާއޮތް ާއިތުރުކޮށްދީފައި ާޤ ނޫނުން ާރިސޯާވ ާމުއްދަތު ާހިނގަމުންނުދ ތީ ޓުަތްއާގޮތަށް

ާމިހެ ާތަނެއްާނުފެނޭ.ާކަން ާައންނަ ާދިރުން ާތަރައްޤީކުރުމުގެާަމސައްކަތްަތއްާވެސް ާއިތުރަށް ާހުރުމ  ާރ އްޖޭެގާން އެކު

ާއިޤުތިޞ  ާސްޕީޑެްއަގއި ާބ ރު ާމ ދު ާސަރުކ ރުން ާކުރިއެުރވުަމށް ާެސކްޓަރ ާޕްަރއިވެޓް ާނުވަތަ ބޮޑުާާކުރިއެރުމަށް

ާޢިާ ާދަންނަވަން. ާހ މަވ ކަމުަގއި ާުނކުރ ކަން ާިއޤުތިޞ މަސައްކަތެއް ާރ އްޖޭގެ ާރައީސް، ާބޮޑަށްާއްަޒތްތެރި ާމިހ  ދު

ސަމިޓްާާޅެއްަގިއާމުހިއްމީާސ ކްނ ޒުކުވެާއަދިާޑެފިސިޓްާބަޖެޓަކަށްާއަނެްއކ ވެސްާދ ންޖެހިފަިއާއޮތްާމިފަދަާދަނޑިވަ

ާހޭދަ ާބަޖެޓުން ާިރސޯބ އްވަން ާހުއްޓިފަިއވ  ާނޫނީ ާުނވަަތާކުރުްނތޯ، ާމަސްވެރިކަމަށް ާނޫނީ ާމަސައްކަތްަތކަށް ޓް

ކުރުންތޯާިމއީާކޮށްަލންާރަނގަޅުާުސވ ެލއް.ާއަޅުަގނޑުާވ ހަަކާނިންމ ލަމުންާަފއިސ ާިއންވެސްޓުާދަނޑުވެރިކަމަށްާމި

ާއިލްތިމ  ާނޭނގޭސަރުކ ރަށް ާއަޑި ާއޭގެ ާބަޖެޓަކީ ާހުށަހަޅ  ާފ ސްކުރަން ާމަޖިލީހުން ާބޭނުންވަނީ،ާމި ގޮތަްށާާސްކުރަން

ާެއއްެޗއްގެާ ާނަާއޮންނަ ާބަޖެޓުގެ ާމަޖިލީހުން ާމި ާހުށަނޭޅުމަށް. ާހޯދަްނާގޮތަްށ ާޗެެކއް ާބްލޭންކު މުގަިއ

ާސަމަސައްކަތް ާއަުޅގަނޑުނުކުރުމަށް. ާވަކީލުންނަށްބަބަކީ، ާރައްޔިތުންގެ ާރައްޔިތުންނަށްާާމެންނަކީ ީވހިނދު

ާބަޔަކަށް ާހުރަްސއެިޅާާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭ ާމަަސއްކަތްކުރަން ާެއއްގޮތަށް ާވ ޖިބ  ާއަޅުގަނުޑމެންގެ ާމިކަންކަމުން ީވހިނދު

 ބޮޑެތިާދަތިތަކ އިާކުރިމަިތވ ތީ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

ާވުން:ކެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްާ

ާ ާމެންބަރު. ާޢިްއޒަތްތެރި 2011ާާޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓު ާދައުލަތުގެ ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ާކޮމިޓީދިރ ސ ކުރެއްާވަނަ ްނާވި

ާ ާުފަވއްމުލަކު ާއަުރވަނީ، ާފުރުޞަތެއް ާިމ ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާބަހުސްުކރުމަށް ާބަޖެޓަށް ާދ އިއުހުށަހެޅުއްވި ރ ެގާތުރު

ާށް.ާކުރިއަށްާގެންދެވުމަށްާދަންނަވަން.ާޙަސަނަާންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުޢިއްޒަތްތެރިާމެ

ާ

ާޙަސަންާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާރ ގެާެމންބަރުާމުޙައްމަދުާރަފީޤުފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އި
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ާއ ދެ،ާ ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާބަޖެޓުގަިއ2011ާާ`.ާޝުކުރިްއޔ  ާހުށަހެޅުއްވި ާމި ާދައުލަތުން ާއަހަރަށް ވަނަ

ާނުފެ ާދެފުށް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއޮތްާންނަވަރަށް ާއޮޅުންނުފިލ ގޮތަށް ާކަންތައް ާާގޮތަށް ާކޮމިޓީނަމަވެސް ންާބަޖެޓު

ާެރޔ  ާމަސައްކަތްޕުޅުން ާއެާއި،ކުރެްއވި ާމިވަީނާާދުވ ލު ާމަސައްކަތްޕުޅުން ާކުރެްއވި ާބުރަކޮށް ާވަރަށް ބޭފުޅުން

ާއެ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންަކމުން ާއ ދެ، ާލިބިފައި. ާތަފްސީލުތަކެއް ާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމަސަްއކަތަްށާއެކުރެްއވިބޭފުޅުން

ާއެންމެހައި ާދ އިރ ގެާކޮމިޓީގެ ާމ މިނިގލި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަުރންނަށ އި

ާ ާޤ ސިމް ާމަސައްަކްތާމަާއިބްރ ހީމެންބަރު ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓު ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރެްއ ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ށް

ާހަމަާނިމިގެން ާެވސް ާސިވިލްާދިޔައިރު ާމި ާކަންބޮުޑވޭ ާދެރަވެ ާހަމަ ާވަރަށް ާމުަވއްޒަފުްނެގާާއަޅުގަނޑު ސަރވިސް

ާ ާގ ްތގަނަޑކަށް ާގޮްސފައިވ  ާއުނިވެގެން ާދެއްވ 400ާމިހ ތަނަށް ާރުފިޔ  ާހަމަޖައްސަވ ފަިއާާމިލިޔަނެއްހ  ގޮތަށް

ާނެތްކަން.ާ ާހިމެނިފައި ާބަޖެޓުގައި ާދެންނެވީ ާކަމ ނެތްކަން،ާމި ާދެޭކގޮތުަގއި ާދަށުާާއަޅުގަނޑު ާދ އިރ ގެ ބެހޭާޝަރުޢީ

ދ އިރުާެވސްާހަމަާވަރަްށާާކޯޓުންާމައްސަަލާނިމިގެންާއޮީތާއެާަމއްސަަލާނިންމަވ ފައި.ާދެންާއަދިާހައިާާކޯޓަކުންާއެ

ާައްށާ ާދ އިރ  ާގޮުތގަިއކަން.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުގެ ާެއއްެޗއްގެ ާދެއްވަންޖެހޭ ާއެ ާހަމަ ާނިމިގެްނދ ނީ ާއުއްމީދުކުެރވޭ ބޮޑަށް

ާ ާބަލ އިރު ާކުރިނ2010ާްމީަގއި ާއަުޅގަނޑު ާއަހަުރގަިއ ާމިހިނގ  ާއަހަރު ާބަޖެޓުގަިއާާވަަނ ާދެންނެވިހެން ވެްސ

ާޕަބްލިކ12ާުާގ ތްގަނޑަކަށް ާރުފިޔ  ާއޮްތާާމިިލޔަނެއްހ  ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މުގެ ާއިންވެްސޓްމަންޓް ެސްކޓަރ

ާނިމިގެން ާއަހަރު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކުރިންާކަނޑައެޅިަފއި. ާދެންާދިަޔއިރު ާރުފިޔ ާވެސް ާމިލިޔަނެއްހ  ނެިވހެން

ވަނީ.ާދެންާއެހެންާހުރިާފައިސ ާއަހަރުާނިމިގެންާމިދ އިރުާޚަރަދުާނުކުަރއްވ ާއޮތީ.ާއަނެްއކ ެވްސާާޚަރަދުކުރައްވ ަފއި

ާއަލަށްާ ާހިމަނުއްވ ފައި. ާކަންަތއްތަެކްއ ާގިނަ ާެތރޭގައި ާޕްރޮގްރ މްތަުކގެ ާިމދެންނެވި ާއެ ާއެބައޮތް މިއަހަރުގައި

ވަރަކަށ10ާާްއްދުގެާރިވެޓްމަންޓްާޕްރޮގްރ މަށްާމިއޮތްާަކށްާހަމައެކަނިާރަށްާގިރ ާސަރަހަމިއޮތީާފުވައްމުލަާއައިސްަފއި

ާހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކިއާ ާއިންތިޒ މުތަެކއް ާުކޅިވަރުުކޅެވޭނެ ާަވއްތަރުެގ ާތަފ ުތ ާދަނޑުގެ ާރުފިޔ އަކ އި، މިލިޔަން

ާއެއްާ ާއޮތް ާއެާާޚަރަދުކުރައްވަން ާއ ދެ، ާރުފިޔ . ާޤަބޫލުކުރ ލައްކަ ާއަޅުގަނޑު ާހަމައެަކިނާާހެންކަމުން ގޮތުަގއި

ާ ާގ ްތގަނަޑކަށް ާމިއޮތީ ާފުވައްމުލަކަށް ާއިތުރަށް ާބަޖެޓަށ2.5ާާްތަރައްޤީއަށްޓަަކއި ާއޮތް ާމިހ ރު ާރުފިޔ  މިލިޔަނެއްހ 

ާމިއައީކީ ާނޫން ާކަންތައްތަެކއް ާުއއްމީދުކުރިވަުރގެ ާފުވަާާޖައްސަވ ަފއި.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުގަނޑު އްމުލަކަށް.ާދެންާއެއް

ާދ އިރުާހަމަާއަުޅަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާމިދިޔަާއަނެއްކ ާއަުޅގަނޑުާދަންަނވ ަލންޖެހެނީާމިއަހަރުާވެސްާއަހަުރާނިމިގެން

ގޮތަށްާއަހަރުާނިމެންދެންާހަމަާކަމެއްާނުކުރައްވ ާބ ްއަވވ ނީާނޫންބ އޭ.ާއ ދެ،ާއޭގެާތެރޭަގއިާހިމެޭނާާއަހަރުާހެއްދެވި

ާއެ ާމުހިއްމު ާއަހަރުގަިއާއެންމެ ާމިދިޔަ ާބަނދަރުގެ ާމައްސަލަ.ާއ ދެ،ާމިހ ރު ާބަނދަރުގެ ާރަުށގެ ާޕްރޮޖެކްޓެއް.ާއެއީ އް

ާހިނގަމުން ާާނޫނީ ާއޮތް ާބަޖެޓުަގއި ާއަހަރުގެ ާކަނޑަެއޅިފަިއ.10ާާމިދ  ާޕްރޮޖެކްޓަށް ާއެ ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާ ާއެވެސް ާމިފެންނަނީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިފަހަރު ާއެއްާާރަށެްއގ4ާެއެހެންނަމަވެސް ާއޮްތާބަނދަރު ާގުުޅވ ލ ފައި ކޮށް

އަދަދެއްާޖަްއސަވ ަފއިާއޮތްކަން.ާއެހެންވީމަ،ާެއީއާވެްސާެއއްކަލަާކުީރގަިއާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާމިދަންނަވ ާާލަމްސަމް
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ާދެންެނވޭކަެށއް ާއޮތެކޭ ާއަދަދެއް ާވަިކ ާކަނަޑއެިޅގެން ާއެހެންވީމ ާގޮތަށް ާމީގެފަހުން. ެއކަްނާ، ނޯންނ ނެ

ާނުދިނުމަށްޓަަކއި.ާއޮޅުވ ލުމަށްޓަާ ާސ ފުވިޔަ ާމިއޮތީ. ާވެްސ ާހައްދަވ ފައި ާމިހެން ާޤަބޫލުކުރަީނ ާައުޅގަނޑު ާކަމަށް ކައި

ާިމާ ާވެސް ާވ ހަކަފުުޅގައި ާމެންބަރުންގެ ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާތެރެއިން ާއަޅުގަނުޑމެންގެ ާއޮތީ ާދެން އ ދެ،

ާ ާމިއޮްތ ާކަނޑައަުޅްއވ ފައި ާސަިމޓަށް ާސ ކު ާމުހިއްމ233ާާުއިޝ ރ ތްކުެރއްވި ާކަހަލަ ާމި ާއ ދެ، ާރުފިޔ . މިލިއަން

ާފެންނަުމން ާއެބަ ާައުޅގަނޑުމެންނަށް ާދުވަްސާކަހަލަާާކަންތައްތަކަީކާމީެގކުރިން ާކަހަަލާމިނިވަން ާދުަވސް ާޤައުމީ ދޭ

ާގެންދެވި ާފ ހަގަުކރައްވަމުން ާތެރޭގައި ާރ އްޖެ ާދުވަސް ާދުވަސް ާޤައުމީ ާއޭެގާާމުހިއްމު ާއ ދެ، ާސަރުކ ރުން. ތަން

ާގެންނެވުން.ާބޭނު ާތަރައްޤީ ާއެހެނިހެން ާއ އި ާތަރައްޤީ ާއުމްރ ނީ ާގެންނަންޖެހޭ ާއެތަްނތަނަށް ާޙަޤީޤަތުގައި މަކީ

ގަިއ2004ާައޅުގަނޑުާހަނދ ންާއެބަހުރިާއެކަންތައްަތއްާއަުޅގަނޑުމެންަނށްާރ އްޖެތެރެއިންާފެންނަމުންދޭާއެބަ.ާއ ދެ،ާ

ާވެ ާޤައުމީާދުވަސް ާިމގޮތުން ާވެސް ާފ ހަަގކުރެްއވިފުވައްމުލަުކގައި ާރަަށްށާާސް ާއެ ާކުރިން ާައހަރެއް ާއޭެގާއެަތއް އިރު

ަވނަާއަހަރުަގއިާއަިއާގ ްތގަނަޑކަށްާއަުޅގަނުޑާޤަބޫލުކުރ 2004ާާދެންނެވީާެއާާެއއްާހަމަެއަކނިާމިާނ ންނަާތަރައްޤީ

ތުގައިާމިކަހަލަާކަންަތްއާވަަރކަށްާައހަރުގެާތަރައްޤީާހަމައެކަނިާއެާއަހަރުގެާތެރޭަގއި.ާއެއީާޙަޤީޤ10ާ،12ާާަގޮތުަގއިާ

ާޤަބޫލު ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާވެސް ާބޭނުންފުޅަކީ ާފ ހަގަކުެރއްވުުމގެ ާރ އްޖެތެރޭ ާއެހެންވީމ މިގޮތަށް ާޮގތުގައި. ާސ ކުާ، ކުރ 

ާޤައުުމގެާވެރިންާަވޑަިއގެންާބ އްވ ާމިަކހަލަާމުހިއްމުާބޮޑުާޖަލްސ ާއަށްާސަމިޓުާކަހަލަާމިާސ ކުާރީަޖންގައިާހިމެނޭާ

ާ ާައއްޑޫ ާހުށަހެޅުއްވިކަްނ.ާއެއް ާބަޖެޓެއް ާބޮޑު ާކަމެއް. ާއުފ ކުރ  ާވަަރށް ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާކަމީ ާބޭއްޭވ އަތޮުޅަގއި

ބޮޑުާބަޖެޓެއްާހުށަހެޅިފައިާއޮތްިއރުާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާާއެހެންނަމަވެސްާމީގައިާައޅުަގނޑުާކަންބޮޑުވ ާކަމަކީާމިހ 

ާރައްޔިތުންނަްށާފައިދ  ާމިއިން ާގޮތަކަށްގޮތުަގއި ާތަރައްޤީއ ާހުރި ާމިާއުމްރ ނީ ާާގުޅުންހުރި ާގ ތްގަނަޑކަށް 10ާުއޅެނީ

ާ ާނޫނީ ާކޮންވެންޝަނ12ާާްއެއް ާދެން ާމިއޮތީ. ާހިމެނިފައި ާބަޖެޓުގައި ާމި ާހަމައެކަނި ާރުފިޔ  ާިމލިއަން ވަރަކަށް

ާއެބަ ާހެއްެދވުމަށްޓަަކިއ ާާސެންޓަރެއް ާއަުޅގަނޑ110ާައޮތް ާއެހެންނަމަވެސް ާޖައްަސވ ފަިއ. ާރުފިޔ  ްށާމިލިއަްނ

ާހެިދގެ ާތަނެއް ާމުިހއްމު ާމިކަހަލަ ާެއއީ ާކޮންމެވެްސވަރަހިޔެއްނުޭވ ާދެން ާދިަޔއިމ  ާބޭނުންކުރެއްވެމުންާން ާެއތަން ާކަށް

ާތަރަްއީޤާ ާކަހަލަ ާއުްއމީދުކުރި ާއަުޅގަނޑުމެން ާމީގަިއ ާމިއުޅެީނ ާދަންަނވަން ާައޅުގަނޑު ާކޮންމެއަކަްސ ާއ ދެ، ދ ނެ.

ާ ާކަންަތއްތަކެްއ ާމުހިއްމު ާކަހަލަ ާހިމެނިފައަންނަ ާވެްސ ާބަޖެޓުަގއި ާުއއްމީދުކުރ ާާމި ާއަުޅގަނޑު ާއ ދެ، ާނެތޭ. އެއް

ާބަ ާމި ާމިއަހަރުގެ ާބަޖެޓާ ގޮތުަގއި ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާނޫނީާާެޖޓަކީ ާގޮތުަގއި ާބަޖެޓެއްގެ ާޢަމަލުނުކުރެވޭ އެްއގޮތަށް

ާ ާއެ ާކަންތައްތަކުން ާހުރި ާކަނޑައެޅިފައި ާހުރި ާހަމަޖެހިފައި ާފުރިހަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް އަށްާާއަުޅގަނުޑމެންނަށް

ާފުރުޞަތަށްާ ާދެއްވި ާުއއްމީދުކުަރން. ާއަުޅގަނޑު ާކަުމގައި ާބަޖެޓެއް ާޢަމަލުކުރައްވ ނެ ާސަރުކ ރުން ާގޮތަކަށް ލިބޭނެ

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:هللاާއިނގުަރއިދޫާދ އިރ ގެާމެންބަުރާހަމްދޫންާޢަބްދު



93 

 

ާޢިއްާާ.` ާއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާރައީސް. ާމަރުޙަލ ަގިއ2011ާާަޒތްތެރި ާފަހު ާދިރ ސ ގެ ާބަޖެޓުގެ ާއަހަރުެގ ވަނަ

ާނުކުތ  ާބޭނުންވ ާއެއް ާފ ހަގަކޮށްލަން ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާހަމަ ާވ ހަކަދަްއކ އިުރާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރުާާއަޅުގަނޑުމެން ައކީ

ާބަޖެުޓާހުށަހެޅުއްިވާދުވަ ާވ ހަކަދަްއކަވަނީ ާމި ާމެންބަރުން ާލިބިފަިއާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަދު ާހަމަ ާއަުޅގަނޑުމެންަނށް ހު

ާިމާ ާވެސް ާުހށަހެޅުއްވުުމގައި ާބަޖެޓު ާިމއަހަރުގެ ާހަޤީޤަތުގައި ާވ ހަކަތަކޭ.ާެއއީ ާދައްކަންޖެހޭ ާލިބިގެން ާމަޢުލޫމ ތު ހުރި

ބޭނުންވޭ.ާސަރުކ ރުންާނުވަތަާފިނޭންސްާމިނިސްޓްރީންާވަރަށްާބޮޑުާއިހުމ ލެއްވެފަިއވ ކަންާައޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާ

ާވ ހަކަދެްއކިއިުރާ ާމަުރޙަލ ގައި ާބަހުސްގެ ާބަޖެުޓގެ ާމަރުޙަލ ގައި ާފުރަތަމަ ާއެ ާހުށަހަޅުްއވ ފަިއާނުވ ތީ. ާތަފްސީލު އެއީ

ާނޭ ާމެންބަރަކަށް ާނިސްބަތްވާ ނއެްއވެސް ާހުންނެވި ާމެންބަރަކު ާއެ ާނޭނގެ ާމެންބަރުންނަށް ާގިނަ ާވެސް ާގައިމު ގެ

ާަކމެއްތޯ ާކޮްނ ާރަުށގެ ާކޮން ާނެތްާދ އިރ ގެ ާއެނގޭކަށް ާސިފައިަގއިއޮތީ ާބަޖެޓެްއގެ ާޕްރޮގުރ މު ާެވްސާާ. އެްއގޮތަކަްށ

ާވ ހަކަދައްކަީނާ ާމި ާމިހ ރު ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑު ާހުރީ. ާހުށަހެޅިފައި ާމަޝްރޫޢުތައް ާއަސްލު ާގޮތަކަށް ާނުފެންނަ އެތެރެ

ާމިާބަޖެޓުާތިލަވެގެންާދިޔައިމ .ާެއއްާއިނގޭާފެންވަރެްއގައިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާއޭގެާދެންާކޮންމެވެސްާވަރެްއެގާއަޑި

ާދަންނަވަން.ާ ާޝުކުރު ާއަުޅގަނުޑ ާމަަސއްކަތަށް ާކުެރއްވި ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާބަޖެޓު ާމިކަމަށްޓަކައި ދެން

ާކަންތައްަތއްާ ާކަހަލަ ާބައެއް ާމިފަހަރު ާކޮމިޓީން ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާބަޖެޓު ާހަމަ ާަދންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ާކު ާެއީއާއެބޭފުޅުން ާބޭނުންވޭ. ާދަްނނަވަން ާވ ހަކަ ާނެތް ާނިކުމެފައި ާެއއް ާނަތީޖ  ާމަސައްކަތަށް ާަބއެއް ރެްއވި

ާނޫްނާ ާގޮތަކަށް ާފުރިހަމަ ާއެންމެ ާވެސް ާޭއގެ ާފޯކަސްޮކށްލ އިރު ާމިފަހަރު ާއަޅުގަނޑު ާމަޢުލޫމ ތު ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ

ައޅ ބަލ އިރުާމިއަުދގެާބަހުސްަގިއާާއިބަހުސާ ވަހުގެާމަޢުލޫމ ތުތައްާއަދިާމިާހުރީކީ.ާއެކަމަުކާވެްސާއެންމެާފުރަަތމަާދު

ާފުރަތަަމާ ާއެންމެ ާައވަހަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާއެަބހުރި. ާމަޢުލޫމ ތު ާވ ަހކަދެއްެކވޭނެ ާތަފްސީލުކޮްށ ތަންކޮޅެއް

ާިއނގުރައިދޫާދ އިރ  ލިްކާއަށްާމިާަބޖެޓުާޚ އްޞަކޮށްާޕަބްާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާއަުޅގަނޑުާނިސްބަްތވ ާދ އިރ 

ާ ާޕްރޮގުރ މު ާއިްނވެސްޓުމަންޓު 2011ާސެކްޓަރ ،2012ާ ާތެރޭގަިއ2013ާާ، ާތަފްސީލުތަކުގެ ާޕްލޭންކޮށްފަިއވ  އަށް

ާކަމަކަްށާ ާެއއް ާބޭނުންވޭ. ާދަންނަވ ލަން ާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައި ާބޭފުޅުންެގ ާއެދ އިރ ގެ ާހަަމ ާކަންކަން ހިމެނިފައިވ 

ާރަސްމ ދޫ ާބަލ އިރު ާބަޖެޓަްށ ާއެޅުމުގެ ެކޮޔޮޅުހަގިއ ެހިދަފިއާވ ަބނަދުރެގ ަމަސްއަކަތްށ ަފިއާސ ، ބަނދަރުތައް

.ާދެންާައލަށްާހަދ ާބަނދަރުތަކުގެާތެރޭގައިާަފއިނު،ާއިނގުރ އިޫދާައނުބާރ ެދްއުކުމެގ ަބެޖުޓ ަލިއެންއ ެއަބޮއވ  

ާ ާހެދުން ާބަނދަރު ާރަށުގެ ާދެ ާކޮންޓްރެކްޓަރާފިނޭންސުގ23ާެމި ާެއއީ ާހިމަނުއްވ ފަިއވޭ. ާތެރޭަގއި ާދަށުްނާރަށެއްގެ

ާ ާގޮތުަގއި. ާމަޝްރޫޢުތަެކއްގެ 69.6ާާކުރިއަްށގެންދަވ  ާމި ާރުފިޔ  ާދެނ23ާާްމިލިައން ާޚަރަދުކުރައްވަން. ރަށަށް

ާހަަމާއަޅުގަނޑު،ާހަމަާސަރުކ ުރގެާފަރ ތުންާބޭނުންވ ާއިޖ ބަާނުަވތަާކޮމިޓްމަންޓަކީާމިާދެާރަށުގެާމަސަްއކަތްާެވސް

އްެޓވުމަށްާހަމަާއެބޭފުޅުންާކޮމިޓްމަންޓެއްާދެއްވ ށޭ.ާމީގެާތެރޭގައިާނުހިމެނޭާގެާތެރޭގައިާފ2011ެމިއަހަރުގެާތެރޭގައިާ

ާވަރަށްާ ާމަރ މ ތު ާބަނދަރުގެ ާއިންނަމ ދޫ ާބޭނުންވޭ ާފ ހަަގކޮށްަލން ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަ ާބަނދަރެއްގެ ާމުހިއްމު ވަރަށް

ރެއް.ާއަދިާެއކަމަކުާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭާއަވަހަށްާކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާއެީއާވަރަށްާބޮޑުާހޭދައެއްކޮށްގެންާހެދިފައިވ ާބަނދަ
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ަގިއާވެސްާައޅުގަނޑުާކުރަްނ2008ާނުކުރެވިފައިާހުރީ.ާމިއީާނެރުމައްޗ އިާއަދިާމިާބޭރުާތޮށީގެާމަސަްއކަތްާފުރިހަމަާ

ާފަ ާބަޖެޓުގެ ާހުށަހެޅި ާމަޝްޫރޢެއަދި ާކަނޑައެޅުނު ާވެސް ާނުކުރަްއވައިިފްއޔ ާއިސ  ާައވަހަށް ާމަަސއްކަތް ާމިކަމުގެ އް.

ާވ ދެ ާބޮޑުވ ނެކަމަށް ާމ  ާޚަރަދު ާކުރަންޖެހޭ ާފަހުން ާކުރިއަާތީން ާތެރޭގައި ާއަހަުރގެ ާއޮތް ާތެރޭަގިއ2011ާށް ގެ

ާތެރެއަށްާ ާމީގެ ާވެސް ާމަސައްކަތް ާބަނދަރުގެ ާއިްނނަމ ދޫ ާނަމަވެސް ާހޭދަކުރަްއވަިއގެން ާބަޖެޓުން ކޮންޓެންޖެންސީ

ާ ާއެދޭކަމެއް. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާވެްސާލައްަވއިދިނުމަކީ ާމަޝްރޫޢު ާިމސްކިތުގެ ާއެބައޮތް ާއަށް ިއންނަމ ދޫ

ާ 38ާާހިމެނިފައި.ާއެއީ ާފ ހަގަކުަރއްވ ަފިއާާރަށަށ38ާްރަށެްއެގާތެރޭގަިއާމި ާގޮތެްއގަިއާހޭދަކުރަްއވ ެނާކަމަށް ުޖމްލަ

ާ 37.9ާާމިވަނީ ާދެން 2012ާމިލިއަން. ާސުވ 2013ާ، ާފުރަތަމަ ާއަުޅަގނޑުގެ ާއެބަހުރި. ާއަދަދުތަކެއް ާވެްސ ލުާއަށް

ާވަނީާލިސްޓުގައިާހިމަނުްއވ ފަިއވ ާރަާާއްވ ފައިާމިހ ރުގެާތަފްސީލުއެންމެާބޮޑުާސުވ ލަކީާމިާހިމަނު ށްރަށްާދެއްވ ފައި

ގެާތެޭރަގއިާެވސްާކުެރވިދ ނެާރަށްތަކެއްތޯ.ާިމ2012ާ،2013ާ.ާނުވަތަާަގއިާމަސަްއކަތްާގެްނދ ާރަށްރަށްތ2011ޯމިާ

ާސަރުކ ރުންާގައިާމ2011ިވ ހަކަާދައްކަނީާހ މަ.ާއަޅުގަނޑުެމންާމިހ ރުާމިާތަފްސީލެއްާއެްއގޮތަކަށްާެވްސާބަޖެޓުގައި

ވ ތީާއަދިާފަހުންާންނަވ ާގޮުތގަިއާރޯލުާަބޖެޓަކަށްަގއިާމިއޮީތާއަުޅގަނޑުާދ13ަ، 12.ާބެހޭާގޮތުންާކުރަްއވ ނެާހޭދައ 

އިތުރުްނާއެއްާނުވޭ.ާދެންާމީގެާާދޭހައެއަށްާއިޞްލ ެޙއްާއައުންާއެަކށީގެންވޭ.ާއެހެންކަމަށްވ އިރުާުފރިހަމަާމަޢުލޫމ ތުާ

ާ ާތެޭރގައި ާަމޝްރޫޢުތަކެއްގެ ާހިޔ ކުރުމުގެ 34ާާފެންތ ނގީގެ ާދ އިރ ގެ ާއަުޅގަނޑު ާތެރޭަގއި ާވެްސ4ާާރަށެއްގެ ރަެށއް

ާބޭނުންވަނީ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއެކަމަކު ާއެބަހުރި. ާޞިާހިމެނިފައި ާއަދި ާތަޢުލީމީ ާނެތޭ ާހަމަާމިފަހަރަކު ާދ އިރ ަގއި އްޙީ

ާމަަސއްކަެތްއާހިމެނިފަާާއެްއވެސް ާދ އިރ ގެ ާމި ާލައިެންއގައި ާނެތްާާބަޖެޓެްއގައި ާވެސް އެއް.ާއަުޅގަނޑަްށާހަމަގައިމު

ާރަށްރަްށާ ާބައެއް ާއެބަހުރި ާވެސް ާތެރޭގައި ާބަޖެޓުގެ ާެވސް ާތެރޭަގއި ާމަސައްކަތްތަުކގެ ާދ އިރ ގެ ާދެ ާމި ފެންނ ކަށް.

ާތަފްސީލަކަ ާއޭގެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާދެން ާއަހިމަނުއްވ ފައި. ާދެން ާފަހުން. ާދ ނަން ާައދި ާކުރިައްށާށް ާދެން ޅުގަނޑު

ާނުކުތ ފ ހަގަކޮ ާއަެނއް ާބޭނުންވ  ާއެބަޮއްތާާށްލަން ާވިދ ުޅވެފައި ާއެުކވެރިައކު ާގ ތް ާވަރަށް ާައޅުަގނޑުގެ ާދެން ައކީ،

މަދުާއިލްހ މްާއަޙްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަކީާފ ހަަގނުކޮށްލެވުނުާކަމެއްާއެއީާގެމަނަފުށީާދ އިރ ގެާޢިއްާތިމަންނަގެާވ ހަކަ

އެްއާާވިދ ޅުވަނީާތިމަންނަާގެމަނަފުށީގައިާައޅ ފައިާހުރިާގޭޭގގެާމަްއސަލަާސަރުކ ރަށްާހުށަހެޅުއްވީމަާއެއަކަށްާއިޖ ބަ

ާމަޝްރޫޢަނުދެއްިވއޭ.ާމަނި ާފ ހަަގކުރެްއވި ާއެޅުމުެގާކުފ ނު ާފުރ ޅު ާގެތަުކގެ ާމީހުންގެ ާއަޅ ފަިއާހުރި ާގެމަނަުފށީގައި ކީ

ާމިއީ ާިމާާމަޝްރޫޢު. ާކޮންޓްރެކްޓުތަެކއް. ާދެވިަފއިވ  ާކޮްށގެން ާމަސައްކަްތތަކެއް ާއަުޅގަނޑުމެން ކުރީަގިއ

އްވިާކަމަކީާވަރަށްާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާރުާެވގެންދިޔަިއރުާމިކަންާނުކުރެއަހ2ާަފުރިހަމަކުރުމަށްާމިހ ރުގެާސަރުކ ރުންާ

ާފ ސ2010ާާް ާބަޖެުޓގެ ާއަހަުރގެ ާވަަނ ާޙަޤީަޤތުގައި ާނެތްެރކޮވެގެންދިަޔއިރު ާހިމަނ ފައި ކަމަކީާާމަންޑޭޝަންތަެކއް

ާައޅުގަ ާދެރަކަމެއް. ާރެކޮވަރަށް ާމި ާގޮތުަގއި ާޤަބޫލުކުރ  ާއެހެންވީމަ،ާނުޑ ާއެއީ ާހިމެނިގެންދ ންވ ނެ. މަންޑޭޝަންތައް

ާބަ ާމަޖިލީހުގެ ާމި ާނިމިގެންއެގޮތުން ާރެކޮާުހސް ާރަނގަުޅ ާކަމެއްާދ އިރު ާމުހިއްމު ާވަރަށް ާހުރުމަީކ .ާމަންޑޭޝަންތައް

ާހުށަހަޅުއްވ އި ާބަޖެޓު ާއަހަރު ާތަފްސީލ އަންނަ ާޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ާކޮންމެހެންާާރު ާހަމަ ާހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެކު
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ާ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާދަންނަވަން. ާކަމަށް ާލ ޒިމުކަމެއް ާދިރ ސ ތަްއާމި ާމި ާތެރޭގައި ާދުވަހުގެ ދެތިން

 ބޭނެ.ާާކަމެއްާނުލިާކުރުމުގެާެއްއވެސްާކަހަލަާފުރިހަމަ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާހުޅަނގު ާމ ފަންނު ާއަރުވަނީ ާމި ާފުރުޞަތެއް ާއަޅުގަނޑު ާމިހ ރު ާމެންބަރު. ާިޢއްޒަތްތެރި އިރ ެގާދ ޝުކުރިއްޔ 

ާޢަބްދުާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާށްޢަބްދުއްރަޙީމަهللا ާއަރުވ ނަން ާފުރުޞަތެއް ާއަޅުގަނޑު ާއެއަށްަފހު ާރެސްމ ތޮޑާ ފަ.

ާމެންބަުރާއިބްރ ހީާދ އިރ ގެ ާމުއްޠަލިބަށް.ާޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަަކޮކޅުهللاާމް ންދިއުމަްށާކުރިއަްށާގެާޢަބްދުއްރަޙީމުގެ

ާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:هللاާމ ފަންނުާހުޅަނގުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޢިއްާ ާޝުކުރިއްޔ  ާމަޖިލީހުން ާރަީއސް. ާއަހަރުގ2011ާެޒަތްތެރި ާބަޖެުޓާާވަަނ ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާބަޖެުޓ ަދއުލަތުގެ

ާމަސައްކަތްާ ާމި ާކޮމިޓީން ާހިމެނޭ ާއެކުަގއި ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާއ އި ާކޮމިޓީ ާިއޤުތިޞ ދީ ާއެއީ ާކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރ 

ހެނީާލިބުނުާވަގުތ ިއާވ ާގޮތ ާމެދުަގއިާއަޅުގަނޑަށްާދަންނަވަންޖެހެނީާރަނގަޅޭ.ާއެހެންާމިދަންނަވަންާޖެާނިންމ ފައި

އެކަންތައްތަކަށްާރިޢ ޔަތްކުރުމަށްފަހުގައިާހުރިހ ާވަގުތެއްމެާހެޔޮގޮުތަގއިާބޭނުންާކުރެވިާބަހުސްާކުރެވިާައިދާާއްދަތ މު

ާމުޢ މަލ ތްކުރެވިާ ާޤ އިމުާނުވިތ ކަށް ާއެއްބަްސވުންތަެކއް ާކުަރްނާައދި ާއެކަްނ ާއެގޮތަށް ާބަޖެޓެއް. ާނިމުނު ކުރެިވގެން

ާޙަޤީޤަތުގައިާމެ ާސަބަަބކީ ާވަކ ލ ތުޮކްށާވެދުވެރިވި ާޙައްޤުަގއި ާަރއްޔިތުްނެގ ާއަކީ ާޕ ޓީ ާރަްއޔިތުންގެ ާިދވެހި ސް

ާޕ ޓީއަކަށް ާކަމެއްކުރ  ާކޮންމެ ާކުަރންޖެހުނު ާަޙއްުޤގައި ާގައިމުވ ތީާރައްޔިތުންގެ ާހަމަ ާައޅުގަނޑުެމންނެއް ެވްސާާ.

ާހަމަ ާނުކުރ  ާވޯރކްައއުޓް ާމަޖިލީހުން ާއަިދާމިރައްޔިތުންގެ ާނުކުރ ނަން. ާދިވެވޯްކއައުެޓއް ާމިއޮތީ ާޕ ޓީއަކަށް ިހާއެކަނި

ާޖުމްހޫާ ާއ އި ާޕ ޓީ ާއެކިރައްޔިތުންގެ ާއިން ާމަޖިލިސް ާމި ާވަނީ ާމިހ ރު ާޕ ޓީތައް ާއެހެން ާޕ ޓީ. ާއެކިާރީ ާފަހަރުފަހަރު

ާވޯރކްާ ާދ ދިގޮތަށް ާކުަރްއވ ފައި. ާއެްއވެްސާާއައުޓް ާއެދިޔައީ ާފެނިގެން ާކޮމިޓީން ާބަޖެޓް ާއަޅުގަނޑުެމންނަށް ފަހުން

ާ ާމަޖިލީހުގެާނައިބުާރައީސްއަސ ެސއް ާދިނުމަށްފަހުގައި ާބަޔ ނެއް ާބުރަދަނެއްާނެތް ާަކހަލަ ާއެްއވެސް ާމަޖިލީހުެގާނެތް

ާގޮެތއްާނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާަރއީސްާކޮމިޓީއަކުންާވޯރްކައއުޓު ާކޮމިޓީާ، ކުެރްއވިާތަން.ާއެީއާޒިންމ ދ ރު އަުޅގަނޑުމެން

ާދި ާހިނގަމުން ާމަސައްކަތް ާކޮމިޓީގެ ާދޭއިުރގައި ާެވްސާއަށް ާމަސަްއކަތް ާބަހުްސގެ ާމަޖިލީހުގެ ަޔއިރުަގއި

ާކުރެެވމުން ާބަހުސް ާޢިްއޒަތްާހިނގަމުންދަނީ. ާގިނަ ާވަރަށް ާމަޢުދަނީ. ާައށް ާކޮމިޓީ ާމެންބަރުން ާފޮނުވ ނެާތެރި ލޫމ ތު

ާދޫ ާފްލޯ ާމި ާވަޢުދުވަމުން ާކަމަށް ާކުރ ނެ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާބައްދަލުކޮްށާކޮމިޓީގައި ާކޮމިޓީއ  ކުރައްވ ަފިއާކަމަށ އި

ާމަސައްކަތެާ ާއެްއވެސް ާެއއް. ާވަޑަިއގެންނެވިފަ ާއަށް ާކޮމިޓީ ާނެތް ާވެސް ާދުވަހަކު ާއެންމެ ާނެތްާވަަޑއިގެންެނވި. އް

ައުޅގަނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާމަޖިލީހުގެާކޮމިޓީންާމިހ ރުާމިާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތަީކާ، ކުރަްއވ ފައި.ާއެހެންވީމާ 
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ާހު ާުމއްދަތ  ާވަގުތ އި ާމަސަްއކަތެޭކ.ާލިބުނު ާކުރެވުނު ާރަނގަޅަށް ާހަމަ ާރިޢ ޔަތްކުރ އިރުަގއި ާކަމަކަށް ރިހ 

ާ ާޤ ސިމް ާޝުކުެރއް ާޚ އްޞަ ާވަރަށް ާހަމަ ާމެންބަރަްށާއިބްރ ހީއެކަމަށްޓަަކއި ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ެގ ާމ މިގިލި މް

ާދިރ ސ ކުރެ ާބަޖެޓް ާމިހ ރު ާކޮމިޓީ ާރައީސް،ާބަޖެޓް ާދަންނަވަން.ާޢިްއަޒތްތެރި ާގޮތަްށާއަޅުގަނޑު ާފ ސްވަމުންދ  ިވާމި

ާކަމަށް ާބަޖެްޓާާވަންޏ ާބަލައިފި ާޤައުމުތަުކގަިއ ާއެހެން ާދުނިޭޔގެ ާއޮންނަން. ާދެމި ާވެްސ ާޙަޤީޤަތުގައި އެަބޖެހޭ

ާއޮޕީނިއަ ާޕްރޮފެޝަނަލް ާެއއީ ާދެމިއޮޭވ. ާެއއް ާކޮމިޓީ ާބަެޖޓް ާވެސް ާއަޅ ކިޔުމަޖިލިސްތަކުގައި ާއަިދާްނތައް މަށ ިއ

ާއަންނަމުން ާއިޤުތިާދ ާާބަޖެޓަށް ާދައުލަތުގެ ާވަަޒންލޮޅުންތަކ އި ާލޮޅުންތައް ާއަންނަ ާއޮންަނާޞ ދަށް ާގޮތުން ކުރުމުގެ

ާތެޭރަގިއާ ާއަހަރުގެ ާޮކމިޓީ ާއިޤުތިޞ ދީ ާއ އި ާކޮމިޓީ ާމ ލިްއޔަުތ ާދެޭކގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންވީަމ، ާއެްއ. ކޮމިޓީ

ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާބައްދަލުެވގެން ާގޮްތގޮތަށް ާއެކި ާފަހަރަށް ާމިހ ރުާާއެކިފަހަރު ާޮއވެ ާގޮުތަގއި ާކޮިމޓީގެ ާބަޖެޓް އެކޮމިޓީ

ާ ާެވސް ާހަމަގައިމު ާހިމެނޭ ާއެބަ ާތެޭރގަިއ ާރެކޮމަންޑޭޝަންތަކުގެ ާފ ސްކުރ  ާމި ރެކޮމަންޑޭޝަެންއ3ާާއަޅުގަނޑުމެން

ާެބހޭާ ާދިނުމ  ާސަބްސިޑީ ާމިދަންނަވަނީ ާއެހެން ާކަނޑަައޅަންޖެހޭ. ާއުސޫލު ާހަމައެކަނި ާކޮމިޓީން ާމ ލިއްޔަތު ާމަޖިލީހުގެ

ާކުރިްނާ ާމީގެ ާގޮތުގައި ާޤަބޫލުުކރ  ާކަމަށް.ާއަޅުގަނޑު ާފޮނުވަންޖެހޭނެ ާމަޖިލީހަށް ާކަނަޑއެޅުަމށްފަހު ާއުސޫލެއް ގޮތުން

ާވ ނީާ ާވެސް ާއަހަރު ާމިދިޔަ ާދެވެންޖެހޭނެ. ާމަތިން ާއުސޫލުަތކުގެ ާއެ ާހުރިއްޔ މު ާކަނޑަެއިޅފައި ާުއސޫލުތަކެއް ވެސް

ާދިނުމަށްޓަކައި ާސަބްސިޑީ ާދޭ ާމައްަޗްށާާމަސްވެރިންނަށް ާއެކަުމގެ ާކުރެވި ާބަހުސް ާއަދި ާކުރެވި ާޤ އިމު އުސޫލެއް

ރިޢ ޔަތްކޮށްާމަޖިލީހުންާރިޕޯޓެއްާނިންމ ފައިާމަޖިލީހުންާފ ސްާވެސްާކޮށްަފއި.ާއެހެްނވެްއޖިއްޔ ާއެާއުސޫުލގެާދަށުްނާ

ާއެްއާމިހ ރ100ާުއެާސަބްސިޑީާވެސްާެދވެންޖެހޭނެ.ާއެއީާ ވ ނީާފ ސްވެފައި.ާާމިލިއަންާރުފިޔ ގެާތެލުގެާސަބްސިޑީ

އެއީާހަމަަގއިމުާވެސްާަރއްޔިުތންގެާމަޖިލީހުގައިާމެންބަރުންަތކެއްާނޫނިްއޔ ާބަަޔކުާމީހުންާމަސައްކަތްތަެކއްާކޮްށގެންާ

ާބަޖެުޓެގާ ާއެމް.ޑީ.ޕީން ާބޭނުްނވޭ ާފ ހަގަކުރަން ާމިއަދު ާައޅުގަނޑުމެން ާކަމެްއ. ާކުރެވުނު ާދަްއކަިއގެން ވ ހަކަތަެކއް

ާއެމް ާނޫނިމަރުޙަލ ގައި ާްބރޯޑްކ ސްޓިން.ބީ.ީސއަށްޓަަކއި ާމޯލްިޑވްސް ާާއްޔ  ާިހޭލ95ާާކޯޕަރޭޝަނަށްަޓކައި މިލިއަން

ާރައްޔިތުންެގާ ާމި ާމީޑިޔ އަަކށްޓަކައި ާމިނިވަން ާވެސް ާހަމަގައިމު ާއެއީ ާނިންމުން. ާނިންމި ާމި ާދޭން ާގޮުތގައި އެހީގެ

ާއަކީ ާހިތ މަ ާމަސައްކަެތއް. ާބޮޑު ާވަރަށް ާކޮށްދިން ާހަވ ލުއަދިާމަޖިލީހުން ާއެަތން ާބޯޑ  ާއެ ާވ ތީވެސް .ާނުކުރެވި

ާހަވ ލުާ ާމޯލްޑިވްސް ާހަވ ލުނުޓެލެވިޜަން ާމޯލްޑިްވސް ާރޭޑިއޯ ާބަޖެޓުނުކުރެވި ާދުވަހަކީ ާކޮންމެ ާޖެހިޔަސްާކުރެިވވ  ގައި

ާއެބަހުރި.ާއޭގެާ ާިގނަާވ ހަކަ ާވަރަށް ާަރއީސް،ާައޅުގަނޑުގެ ާފެންނ ނެާދުވަހެއްާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރި ާެއއް ާފައިދ  ާއޭގެ

ކުރުމަށްޓަކައިާމިާބަޖެޓުަގިއާާވަބ ާއިންާމުޖުތަމަޢުާސަލ މަތްތެރެއިންާެއއްާވ ހަކަާދަންނަވ ލ ނަން.ާމަސްތުވ ތަކެތީގެާ

ާދަތުރުފ17ާު ާފުރަމ ނަ ާއެަބވޭ. ާޖެހިފައި ާރުފިޔ  ާޕިކްނިކަމިލިއަން ާފުރަމ ނަ ާނުވަތަ ާައްށާާމެލޭޝިޔ ކަށްޅެއް

ާއެ ާބަވަަޑއިގެންެނވިޔަސް ާނޭނގޭނެ. ާދިރ ސ ކަންކަްނ ާއެންެމާޖެޓް ާަކއިީރގައި ާބަެއއްގެ ާކުރި ާދިރ ސ  ކުރެއްވީމަ

ކެއްާޖެހިފައިާއެބަޭވ.ާނަމަވެސްާއެނގުނީސް.ާުޒވ ނުންގެާކަންތައްތަކަށްާވެސްާބަޖެުޓގައިާއަަދދުތަާކުޑަމިނުންާއަހ ލި

ާ، އެހެންވީމ  ާތިހެން ާހެދިގެން ާރައީަސކަށް ާޒުވ ނުންގެ ާމ  ާކޮންމެހެން ާދަންަނވ ނީ ާުއޅުްއވ ާއަުޅގަނޑު ނޫޅުއްވ ށޭ.
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ބެއްލެވުމަށްފަހުަގިއާާލޫމ ތުތަކ ާއެއްޗެހިާބައްަލވ ޭށ.ާއެމަޢުާމިތަނަށްާވަޑަިއގެންާނިކަންާރަނގަޅަށްާމިާވަންޏ ާކަމަށް

ްސާއިޞްލ ޙަީކާއަުޅގަނުޑާކަންތައްާވަމުންދ ާގޮތް.ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީްސ،ާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާެއްއވެާއިނގޭނޭާމި

ާތ އީދު ާމިދަންކުރ ނެ ާމިހެން ާނޫން. ާއެޑޮޕްޓުާއިޞްލ ެޙއް ާރިޕޯޓް ާކޮމިޓީގެ ާރިޕޯްޓާކުރަްނޖެހޭނަވަނީ ާކޮމިޓީގެ ތީވެ.

ާބަހުސް ާމަޖިލީހުގައި ާކުރެވެނީ ާމި ާބަލ އެޑޮޕްޓު ާގޮްތގޮަތށް ާރިޢ ޔަތްކުެރވުނު ާމަްއޗަްށ ާއެކަމުގެ ކުރުމަށްފަހުގައި.ާފައި

ާފުޅ ާ ާމިހިރީ ާމަޝްވަރ ާމިހ ރު ާއެެހންވީމ އިްޞލ ޙުާނުކުެރވޭދ އިރ އެްއގައި ާގެނެސްދީފައި. ާެއްއވެްސާ، ތަކެއް މީގެ

ަވގުތަކުާއަުޅގަނޑުާތ އީދެއްާުނކުރ ނަން.ާއޭެގާބަދަލުގަިއާައޅުގަނޑުމެްނާތ އީދުކުރ ނީާމަޖިލީހުންާާއިޞްލ ޙަކަށްާމި

ާނޫންނަމަ...ކޮށްާެއކަންާފ ސްކުރުމަށްޓަކައި.ާއެެހންާުޮތަށްާެއޑޮޕްޓުާއޮތްގާކޮމިޓީާއަށްާހުށަހެޅިާރިޕޯޓްާއެާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރާރ ގެާޢިއްޒައަރުވަނީާފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުާފުރުޞަތެއްާމި

ބަރުާމޫސ ާމެންތެރިާޒަތްއެއަށްފަހުާފުރުޞަތުާއަރުވ ނީާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާިޢއްާ.ށްބްރ ހިމްާމުއްޠަލިބަާއިބަރުާމެން

ާން.ތުާއަރުވަދިއުމަށްާމިާފުރުޞަކުރިއަށްާގެންާކޮޅުކައްޠަލިބުގެާވ ހަމިހ ރުާމު، ށް.ާއެހެންވީމ މަނިކަ

ާ

ާވ ހަކަދެއްެކވުން:ާލިބުމެންބަރުާޢިބްރ ހިމްާމުއްޠަފަރެސްމ ތޮޑ ާދ އިރ ގެާ

 سيدنا محمد وعلى آله المرسليأشرف ާعلىާوالسالمާوالصالة .الحمد هلل رب العالمين .الرحيمާالرحمنާهللاާبسم

ލަތުާބަދަލުވެާފަލަސްތީނުގެާލޮބުވެތިާމުސްލިމުާރައްޔިތުންނަށްާހ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާޤައުމުގެާާ.وصحبه أجمعين

ާއަނިޔ ކުރިތާ ާސުހުވުނީ ާފުލުހުން ާދިވެހި ާމުސްލިމުންނަށް ާލޮބުވެތި ާޤައުމުގެ ާދިވެހި ާފަދައިން ާުކރ  ާއަނިޔ  ސިފައިން

ާފ ސްކ4ާު ާބަޖެޓް ާއަުޅަގނޑުމެން ާމިއަދު ާބަހުސްދުވަސްފަހުން ާއެކުރެވޭާރުމަށް ާހަނދ ންކޮށްލުމަކީާާއިރު ކަންަތއްތައް

ާނުރުހުންތެރިކަމާ އެންމެާ.ާއަދިާއެކަންތަްއާންތައްާފ ހަގަކޮށްލަންެއކައަޅުގަނޑުާވ ތީާާކަމަކަށްކޮންމެހެންާކުރަންޖެހޭާ

ާ ާކުްށވެރިކުރަން. ާދައުާޢިްއޒަތްތެރިއެީކގައި ާިދވެހި ާިދވެިހާރައީސް، ާފައިސ . ާރަްއޔިތުންގެ ާދިވެހި ާބަޖެޓަކީ ލަތުގެ

ގޮތުގައިާެއއިންާފައިދ ާލިބޭނެާގޮތަްށާާގޮތުގައިާޚަރަދުކުރެވިާިދވެހިާރައްިޔތުންނަށްާހަމަހަމަާރައްޔިތުންނަށްާހަމަހަމަ

ާބަޔަުކާ ާވަކި ާނޫނީ ާރިޢ ޔަތްކޮށް ާކަންތައްތަަކކަށް ާވަކި ާކުލަައަކށް ާަވކި ާބަޔަކަށް ާވަކި ާބަޖެޓެއް. ތައްޔ ރުކުެރވެންޖެހޭ

ާ ާނޫން. ާބަޖެޓެއް ާތަްއޔ ރުކުރެވެންޖެހޭ ާގޮތަކަށް ާސިވިލްާޢިއްޒަތްތެރިއެއްބަްސވ  ސަރވިސްެގާާރައީސް،

ާމުވަްއޒަފުން ާދޭންޖެހޭ ާޝަރުީޢ447ާާނަށް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދި ާބ އްަވއި ާނުދީ ާއެފަރ ތްތަކަށް ާރުފިޔ  މިލިއަނެއްހ 

ާކޯޓު ާދަށު ާއެފަރ ތްާންމަރުޙަލ ގެ ާޙުކުމްކުއެއްކޮށް ާދިނުމަށް ާފައިސ  ާއެ ާެވްސާކަށް ާޙުކުމަށް ާއެ ރުމުން

ާނު ާެއާފައިސ  ާދައުއިންކ ރުކުަރއްވ  ާބ އްވ ަފއި ާެއތައްދީ ާރުިފޔ ާއެަތއްލަތުން ާކަންތައްަތކަށްާާމިލިއަން ާއެހެން ެއއް

ާކަމެްއކަމަާޚަރަދުކުރެވޭ ާކުރެޭވ ާނެތިގެން ާފަިއސ  ާއެީއ ާއަުޅގަނުޑާކައިރު ާނުކުރަން. ާގަބޫެލއް ާައޅުގަނޑެްއ ށް
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ާިސިވލް ާެއއީ ާއެމީހުންނަށްާާގަބޫލުކުރ ހިތްވަނީ ާރުޅިން ާއަްނނަ ާދެކެ ާއެމީހުން ާކިޔ ތީ ާމުަވއްޒަފުންނޭ ސަރވިސް

ކަަމީކާާއެއްާނުދީާަކނޑައެިޅގެންާސަރުކ ރުންާހިފަހައްޓ ާހިފެއްހެއްޓުމެްއކަން.ާމިއިންާއެނގޭާެއއްާފައިސ ާދޭންޖެހޭ

ރައީސް،ާރ އްޭޖެގާާޢިއްަޒތްތެރިސަރވިސްާުމވަްއޒަފުންނ ާދޭތެރޭގައިާހުރިާގޮތް.ާާމިާސަރުކ ރުގެާވިސްނުންާިސވިލް

ާމަސަްއކަތްކު ާހޯދުމަށްޓަކައި ާޙައްޤުަތއް ާބޮޑެިތާރައްޔިތުންެގ ާމިދަނީ ާފެނިގެން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ރ އިުރގައި

ާޮގތް.ާ ާކަނޑައަޅ ަފއިވ  ާޚަރަދުކުރުމަށް ާކަންތައްަތކަށް ާހިނގ  ާމުއްދަތެްއަގއި ާކުރު ، ރައީސްާާޢިއްޒަތްތެރިޚަރަދުތަކެއް

ާތ އީސަާސ ކް ާޮބަޑށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާބޭްއވުމަށް ާއަްއޫޑގައި ާޝަންމިޓް ާއެހެންނަމަެވސް، ާގުދުކުރަން. 3ާިރއްލ 

ުކަޑާާގޮތުަގއިާމިއަްށވުރެާއަށްާހިފުމަކަށެއްާތ އީެދއްާނުކުރަން.ާއަުޅގަނޑުާގަބޫލުކުރ ާމިިލއަންާރުފިޔ 70ާދުވަހަށްާ

ާއަކީާއަްއޑުާާމިލިއަންާރުފިޔ 231ާ.ާއަދިާމިާނެޚަރަދެއްަގއިާމިއަށްވުރެންާޚަރަދުތައްާކުޑަކޮްށގެންާމިާސަމިޓްާބޭއްވޭ

ާތަރައް ާެއބަޖެހޭ.ާއައްޑުާާޤީއަތޮޅުެގާފުރިހަމަ ާދ ން ާއެްއޗަކަްށވެގެން ާމަސައްކަތްކުރަްނާޚަރަދުުކރެވޭ އަތޮުޅަގިއާާައށް

ާމިދުވަސްކޮުޅަގއިާ ާފައިސ  ާމި ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާވަސީލަތްތައް ާއެނޫން ާއައްުޑއަޮތޅުގެ ާހެދުމ އި މަގުތައް

އަތޮުޅގެާަރއްޔިތުންނަށްާެވސްާލިބޭާހިތްހަމަޖެހުމަކަށްާާއަށްާވެސްާއަދިާއަްއޑުާާނަމަާއެއީާިދވެހިރ އްޖެާބޭނުންކޮށްފި

ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިވ ނެ. ާބިނ ކުރަންޖެހޭ ާސުނ މީގައި ާއެތައްއެަތްއާހ ރައީްސ، ާބިނ ކުރަންޖެހޭ ާމީހުންނަށް ާޖެހުނު ލުގައި

ާގެ ާފުރިހަމަާާސަތޭކަ ާއެންމެ ާސަުރކ ރުން ާއިމ ރ ތްކުރެވެމުާއެއް ާމިއަދު ާައޅ ނުލުމުގެާސަބަބުން ާނުދ ކަންާގޮތުގައި ން

ާފ ހަަގކުރަން.ާގއ.ވިލިގިނީލގަޔާ  ާއިމ ރ ތްކުރެްއވުމަްށާގއ.ާއިއަޅުގަނޑު ާރަށްރަުށގަިއާސަރުކ ރުން ާބައެއް ާއެހެން ގެ

ާ ާސަރުކ ރ 278ާހަމަޖައްސަވ ފަިއވ  ާފަިއސ  ާމަސަްއކަތުގެ ާފަރ ތްތަްއާާއިެގެއއްގެ ާބަެއއް ާގުޅިފަިއވ  ާސަރުކ ރ  ނޫނީ

ާނަގާ  ާގޮްތގޮތަށް ާއެކި ާހިތ މަޔ ހުސްކުރަމުާގުިޅގެން ާއަޅުގަނޑު ާއިމ ރ ތްނުކުެރވޭކަން ާއެތަްނތަނުގެ ާދ އިރު އެުކާާން

ާަރއީފ ހަގަކުރަން ާއެނގޭނީ.ާ.ާޢިްއޒަތްތެރި ާެދއްކީމަ ާިމާވ ަހކަތައް ާއަޅުގަނޑު ާމީހުންނަށް ާކުރ  ސް،ާމަަސއްކަތްަތއް

ނަނީާވަކިާއަގެއްާކަނޑައެޅިަފއި.ާރޭނުމުެގާމަސައްކަުތގެާކޮންމެާކޮމްޕޯނަންޓަކަށްާނޫނީާކޮންމެާމަސައްކަތަކަށްާމިހުން

ާނުެނގޭނެ ާއަގެއް ާހުންނަ ާކަނަޑއެޅިަފއި ާަގއުާމަސައްކަތަށް ާފުާއަޅ ފައިާހަމައެކަނި ާޖަހ ފައިާއެތ ނަގއި ނިފުންޏަށް

ާ ާއޮތްބަހައްޓ ފަ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާއަުޅގަނޑަށް ާއެހެންނަމަެވސް ާގެތަުކެގާާެއއް. ާައޅ  ާގއ.ިވލިގިނލީަގއި ގޮތުން

އަދިާގއ.ާއެހެންާރަށްރަށުގަިއާއަޅ ާގެތަކުގެާމަސަްއކަތުންާވެސްާވަނީާމިާފައިސ ާނަގ ފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީްސ،ާ

ާދަނީާޤައުމުގެާވެރިންނަީކާ ާކަންތައްާކުރ ޮގތުން.ާޤައުމުާނިކަމެތިވެގެން ޤައުމުާނިކަމެތިވެގެންާދަނީާޤައުމުގެާވެރިން

ާވުރެޤަ ާބަޔަކަށް ާލޯބިވ  ާދެކެ ާެވއްޖިއްޔ .ާއެހެންާއުމު ާބަޔަކަށް ާޢަމަލުކުރ  ާއެޖެންޑ ައކަށް ާވަކި ާޫނނީ ާކަންތައްތަކަށް

ާމި ާއިޒްރ އީލޭ ާފަހުން ާދ ދި ާއަުޅަގނޑުމެން ާރައީްސ، ާގ އިމުކުެރވެމުންާޢިއްޒަތްތެރި ާުގުޅންތައް ާޤައުމުގެ ދ ާާކިޔ 

ާފަޅ އަރަމުން ާރ ވަާާމިންވަރު ާސަުރކ ރުން ާގަސްތުަގއި ާމިއީ ާބަލ އިރު ާނިސްބަތަށް ާކަންތައްަތޭކާދ  ާކުރ  އިގެން

ާ ާނައްޢަދަންނަވަންޖެހޭ. ާހަނދ ން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާެވސް ާކަންތައްތައް ާެއާރަބިއްޔ ގެ ާވަޢުދުތަެކއްވެ ާއެތައްއެތައް ތ ލ 

ާޢަ ާވެސް ާއަޅައިމިއަދު ާގޮތެއްާނުރަބިްއޔ  ާވ ނެހ  ާސަރުކ ދީ ާވޭޯތ ާހިތ މަޔ  ާދ ކަން ާވިސްނަމުްނ އެކީާރުން
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ާއެހެ ާެއއްާރަށްާާންމެާޅ.ފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާހަމަ ާބޮޑު ާއެންމެ ާިދްއފުށިއަތޮުޅގަިއާއޮތް ާކަމަށްވ  ންނަށްާނީޙްޔޫސިމ ދޫ

ާފުލުހުންާ ާިދވެހި ާެއއްކޮުޅގައި ާޭއގެ ާފަޅ އަރ ފައި. ާވަނީ ާމިހ ުރ ާއެއްބަްސވުމެއް ާެވފައިވ  ާސަރުކ ރުން ދިނުމަށްޓަކައި

ާގޮތް ާސުންނ ފަތިުކރ ނެ ާތަޅ  ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާއަޅ  ާގިޔަރު ާޕޮލިްސ،ާާރައިޓް ާއެތ ނަގއި ދަްސކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ާއެާ ާޤ އިމުކުރުމ ިއ ާމަރުކަޒެއް ާތަމްރީނުކުރ  ާބިނ ކުރުމަށްާާފުލުހުން ާރިޒޯެޓއް ާޔަހޫދީންެގ ާއަނެއްޮކޅުަގއި ރަުށގެ

ާއެއްބަްސވެަފއިވ ަކމުގެ ާވަީނާމީޑިޔ ސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާރައީސް،ާިމއީާލިޔުންތަކެއް ާޢިްއޒަތްތެރި ާފަޅ އަރ ފަިއ. ާަގއި

ާމުސްލިމުން ާރައްޔިތުންނަށްާާނަށްާއަޅުގަނޑުމެން ާމިކަން ާމިއަދު ާއެހެންނަމަވެސް، ާކަމެއް. ާހިތ މަކުރަންޖެހޭނެ ވީތީ

ާކޮަބއިހޭާމައްސަލަ ާއަުޑއިވޭ ާބަެއްއާބޭފުޅުންާވ ހަކަދައްަކވ އިރު هللاާއްލަާޞަهللاާސޫލުައކީ.ާރަާވިސްނައިދިނުމަށްޓަަކއި

ާޔަހޫހިޢަލަ ާވެސް ާވަަޑިއގެންީވ ާއެހެންނަމަވެްސާއިއ ާދީވަސައްލަމަ ާވ ހަކަ. ާދޮުގ ާކަނޑައެިޅގެން ާމިއީ ލ އަކުންޭނ.

ާާ..ރައްޔިތުންނަށްާވިސްަނއިދިނުމަށްޓަކައިާމިއަދުާމިާމުޖުތަމަޢުގައިާދައްކަމުންދ ާވ ހަކަ.

ާ

ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްެކވުްނ:ާާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަުރާމޫސ 

ާ ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާދައ2011ާު`. ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ާދިރ ސ ކުރިާަވނަ ާބަޖެޓް ލަތުގެ

ާއިޚްލ ްސތެރިކަމ ާވަރަށް ާމަސައްކަތަށް ާކުރަްއވ ފަިއވ  ާހިމެނިވަަޑިއގަންނަވ ާާކޮމިޓީން ާކޮމިީޓގައި ާއެ އެީކގައި

ާޙަޤީ ާއަދި ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާއެއްގޮތަށްއެންމެހައި ާމަސައްކަތްތަާާޤަތ  ްއާކޮމިޓީގެ

ދ ންފެށުމުންާއެކަމ ާހަމަާކެތްނުލަވަިއގެންާއެާކޮމިޓީންާނުކުމެގެންާދިޔަާބޭފުޅުންނަށްާވެސްާއެކުރިާހިތްވަރަށްާހަމަާ

ާ ާބޭޒ ުރވ  ާކަންތަްއތައް ާހުރި ާކުރެވިފަިއ ާތިމ މެންނަށް ާއަިމއްލަފުޅަށް ާެއއީ ާދަންނަވަންޖެހޭ. ލަތުަގއިާހ ސ ބަސް

ދަންނަވ ާވ ހަކަާވެސްާދަންަނވ ލަން.ާއ ދެ،ާައޅުގަނޑުމެންާިމާކަމ ާޝުކުރުރުނީތީާއަުޅގަނޑުާއެާނުކުމެގެންާދ ންާކެ

ާޑިމޮކްރަސީާރ އްޖެ ާގެނައީާއަށް ާއޮެވގެއިާެއއް ާފަރ ތެއް ާކަންކަންިދކޮޅު ާގޮތެއްަގއި ާހަރުދަނ  ކުެރވޭެނާން

ވެސްާޖެހޭތީވެ.ާއ ދެ،ާވ ތީާއަދިާއެކަންާދަސްކުރަންާާއުސޫލުތަެކއްގެާތެރޭަގއިާއުޅުަމށްާއަޅުގަނޑުމެނަށްާދަސްވެފައިާ

ާބަޖެޓު ާމިއޮތް ާއައިސްަފއި ާނިމިގެން ާމިއަދު ާމިދެންނެވީ ާބޭފުޅެްއެގާާމިހެން ާހަރުދަނ  ާބަލ އިރުގައި ާރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީގެ

އެީކަގިއާާ.ީޕގެާލީަޑރެއްގެާގޮުތގައިާހުންނެވިާތަްސމީނުގެާޙިކުމަތ އަުޅގަނޑުާަދންނަވ ލ ނަންާޑީ.އ ރުާ،ދަށުގައި.ާއ ދެ

ާއައަޅުގަނޑުމެން ާެއއްބ ރުލުން ާދެްއިވ ާަފއިދ ކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ާަރއްޔިތުންނަށް ާއަދި ާސަރުކ ުރ ުޅގަނުޑާގެ

ާގެަނިއާޑީ.އ ރު ާއެބޭފުޅުން ާކެރޭ ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން. ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ާހިމެނޭ .ީޕގައި

ާފ ސްކުރަާއިޞްލ ޙުތަކ  ާމިއޮތްގޮތަށް ާރިޕޯޓް ާމިއޮތް ާމިއަދު ާމަސައްކަތްންއެީކަގއި ާމިތަނުގައި ާމީހުންނަީކާކު.ާއެއީ ރ 

ާޑީ.އ ރު ާމިކޮންމެހެން ާހުށަހެޅިގެން ާމި ާމިތަނަށް ާބަޖެޓެްއާނޫން ާަރއްޔިތުްނެގާާ.ޕީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދިވެހި އުޅެނީ.ާމިއީ

ާމީ ާފ ސްކުރީމަ ާބަޖެޓު ާމި ާމިތަނުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއޮތީ. ާމިތަނުގައި ާބަޖެޓް ާަރއްޔިތުްނެގ ާދިވެހި ގެާފައިސ .

ާއެ ާޑީ.އ ރުބޭނުންކުރ ނީ ާމެންބަރުންނ އި ާބޮޑުާމް.ޑީ.ޕީ ާވަރަށް ާނޫން. ާމެންބަރުންނެއް ާޕީ.އޭ ާމެންބަރުންނ އި .ީޕގެ
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ާމަޖިލީހުާއޮޅުމެްއގެ ާމި ާއަުޅގަނޑުމެން ާިމއުޅެނީ. ާބަޖެޓުތެޭރގައި ާވެްސ ާކުީރގަިއ ާީމގެ ާވޯޓުީދާގައި ތަކަކަށް

ާރައީސަާށްަފއިވ ނެމަސައްކަތްކޮ ާޢިްއަޒތްތެރި ާއެށް ާއެެހންވީމ އެކަން އަުޅގަނޑުމެނަށްާ، ނިގވަަޑއިގަންަނވ ނެ.

ާ ާރައްޔިތުން ާހ އެނގެންޖެހެނީ ާދިަޔއިމަ ާކަންކަްނާބައްޓަންެވގެން ާގޮތަކަށް ާނޫޅޭނެ ާއަދިާއިުލގައި ާިވޔަސް ާޕ ޓީ ިދކޮޅު

ާ ާދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ާމަޖިލީހުން ާމި ާިވޔަސް ާބައެއް ާކޮންެމ ާވިޔަސް ާޕ ޓީ ާދިނުމަށްާޚިދުމައެްއކޮށް ތް

ާދައު ާަފއިސ  ާކަނޑައަޅ  ާހޭދަކުރެޭވނެ ާއެއްަޗކުން ާލިބޭ ާއެާގޮތަކަށްލަތަްށ ާެއކަން ާދިޔައިމަ އޮީތާާހަމަޖެހިގެން

ާއެ ާމިތަނުގައި ާއަޅުގަނޑުމެން ާވޯޓުާހޯދަންާމީހަކަށްާހަމަޖެހިފައި.ާދެންާއެވ ހަކަ ާދައްކަިއގެްނާކޮންމެހެން ާމޮޅަކަށް ވީ

އިާކުރެވޭނެާހަމަާއެއްވެސްާކަމެްއާނޯންނ ނެ.ާއަޅުގަނޑުާދެކޭޮގތުގައިާޤ ނޫނުއަސ ީސަގިއާނުކުތަސްާނުނިކުތަސްާއޭގަ

ާމައް ާދައުއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކަމެއް ާލ ިޒމުކޮށްފައިވ  ާގެންދިއުން.ާޗަށް ާގޮތަށް ާފައިދ ހުރި ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޖެޓް ލަުތެގ

ާޕ ލިމެންޓަ ާއަުޅގަނޑުެގ ާގްރޫޕ އަޅުގަނޑު ާވަދެާރީ ާމިތަނަްށ ާއެކަންޏެްއާާއެކު ާއަުޅގަނޑަށް ާހަމައެކަިނ މިހުންނަނީ

ާފައިދ ވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާނޫން ާއެކަންޏެއް ާގްރޫޕަށް ާޕ ލިމެންޓަރީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެނގެނިްއޔަީކ.ާނޫން ާގޮތް

ާހިތަކ އަުޅގަ، އެހެންވީމ  ާހެޔޮ ާަގބޫލުކުރަން ާރައްޔިތުންނަްށާނޑުމެން ާއައިސް ާމިތަނަށް ާގޮތުަގއި ާރަނގަޅު އިގެން

ާކަ ާކޮށްދީފިްއޔ  ާމިއިންކަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާނޯވޭ. ާވެްސ ާފަރ ތެއް ާެދން ާދެކޮެޅއް ާއެްއކޮޅެްއ ބެނީާތިާިދޮކޅެއް

ާއޮތް، ތ އީދުކޮށްގެން.ާއެހެންވީމާ  ާރިޕޯޓް ާފަދައިްނާމި ާދެންނެވި ާފެށުމުެގާުކރީގަިއާހަމަ ާވ ހަކަ ގޮތަްށާާައޅުގަނުޑގެ

ާއަޅުާ ާފ ސްކުރަން ާނުލައި ާއިޞްލ ަޙކ  ާއަތުކުރިގަނޑުއެްއވެސް ާހަމަ ާމިތިބީ ާތަްއޔ ރަށް.ާެމން އޮޅ ލައިގެން

ާކަްނކަމުގެ ާހުރި ާރިޕޯޓުގައި ާމި ާފަސ ދަކޮށް ާއަލުން ާރިޕޯޓް ާމި ާދޭންޖެހޭާާއެހެންނަމަވެސް، ާރައްޔިތުންނަށް ތެޭރގަިއ

ާމި ާބަދަލުކޮށްެގން ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާކެމްޕޭނަށް ާބޭނުންވ  ާއެބޭފުޅުން ާފަރ ތްތަކުން ާބައެއް ާބަޖެޓްާތަނުގަޚިދުމަތް ާއެ އި

ާދައު ާކުޅޭކަށް ާދަންނަވ ލަން. ާއެވ ަހކަ ާނެތް. ާދޫކޮށްލެވޭކަށް ާއަޅުގަނޑުމެނަށް ާމިއަދު ާބަޖެޓު ޢިއްޒަތްތެިރާލަުތގެ

ާރައީސް ާއިޤުާވަނ2000ާަ، ާރ އްޖޭެގ ާފެށުނުއިރު ާއަހަުރ ާހުރި ާކުިރއެރުން ްށާނަންއަުޅގަނޑުމެާމިންގަނޑުިތޞ ދުގެ

ާބަޖެޓު ާހުރި ާކުީރަގއި ާއެނގޭނެ ާތަަރއްޤީާތައް ާއެ ާރ އްޖޭގެާާއިއ ާބެލީމަ. ާައއީ ދިވެހިރ އްޭޖެގާާ،ކުރިއެރުުމގަިއ

ާމަސައްކަތުން ާގެންދިޔަ ާޮއތްާމަސައްކަތަކުްނާނޫން.ާާ.ރައްޔިތުންާކުރަމުން ާކޮށްފައި އޭރުެގާސަރުކ ރަކުންާހަމައެކަނި

ާކުރާ  ާހަކަެއކަނި ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ާދަނީ ާކުރިއަރަމުން ާަޤއުމު ާވެސް ާމިއަދު ާނޫން.ާާއަދި މަސައްކަތަކުްނ

ާސުނ މީ ާއެއ އެީކގައި ާހަމަ ާޮއވެގެން. ާަބއިވެިރވުން ާވަުޅގަނޑުްނާާރައްޔިތުންގެ ާވެއްޓުނު ާޤަުއމު ާފަހުގައި އަށް

ާ ާއުޅެިނކޮށް ާދުނިޔ2008ާާެސަލ މަތްނުވެ ާވެސް ާއަނެްއކ  ާަޤުއމު ާމި ާއަހަރު ާއިޤްތިޞ ީދާާވަަނ ާއަިއ އަށް

ާ ާތ ިށވެފައި ާމިހީނަރުކަމެއްގައި ާމަޑުމަޑުން ާމިއަދު ާތަރައްޤީާޮއތުމަށްފަހުގައި ާޤައުމުގެ ކުިރއެރުްނާާއިއ ާފެންނަނީ

ޞަދަކަށްޓަަކއިާޤައުުމގެާބަޖެޓ ިއާއަިދާަގއިާއޮްއވ ާިސޔ ސީާއަމިއްަލާމަޤުއަންނަކަން.ާމިކަންާއަުޅގަނުޑމެންގެާތެރޭ

ާރ އް ާމި ާފަހުގައި ާހުއްުޓވ ލުމަށް ާކަންކަން ާލިބެންހުރި ާހަލ ކުކޮށްލަންާރައްޔިތުންނަށް ާއިްޤތިޞ ދު ޭޖގެ

ާކުރެިވގެން ާމެންބަރުންނަށް ާމަޖިލީހުގެ ާޒިންމ ދ ރު ާއެހެންވީމ ާމަސައްކަތްކުރުމަީކ ާނޫން. ާކަމެްއ ވަަރްށާ، ވ ނެ
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ާވަރަްށާ ާމިއޮތީ ާކުރައްވ ަފއި ާމިކަން ާކޮމިޓީން ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާައޅުަގނޑު ާގޮތެްއގައި ޒިންމ ދ ރު

ާކޮމި ާމި ާއިިދކޮުޅާރަނގަޅޭ. ާވަކި ާއަދި ާޫނން. ާވެސް ާމީހުނެއް ާޕ ޓީއެްއގެ ާހިންގ  ާސަުރކ ރު ާވަކި ާތިްއބެވީ ޓީަގއި

ާމީހު ާފިނޭްންސާންޕ ޓީއެްއގެ ާކުރީގެ ާހުންނެވި ާތަޖުރިބ  ާމިކަމުގެ ާިއންނެވީ ާމުޤައްރިރަކަށް ާއަދި ާނޫން. ާވެސް ނެއް

ާކުރަްއވ ފަ ާވެސް ާއެހެންވީމ މިނިސްޓަރުކަން ާބޭފުޅެއް. ާހުންނެވި ާއޮންނަންޖެހޭނީާ ،އި ާއެކުލެވިފައި ާބަޖެޓު މި

ާގޮތަށްކަމަށް ާަފއިދ ހުރި ާއެންމެ ާއެިތާާރައްޔިތުންނަށް ާމުޅި ާލަިއގެން ާއެިތކޮޅުޮކޅު ާތެރެއަްށ ާމީގެ ާދެން ވ އިުރަގއި

ާކުރަންެޖހޭނެ ާއެއީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާހަލ ކުކޮށްލުމަކީ ާދަންނަވ ލަން ާނުދެކެން.ާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑު ާކަމަކަށް ާކަމެއް

ާބަޖެ ާރައްޔިތުންނ ާޓުސަރުކ ރުން ާގުުޅންހުރިާތައްޔ ުރުކރ ނީ ާފަރ ތްތަކުްނާާސީދ  ާއެހެންނަމަވެްސ،ާއިދިޮކޅު ގޮތަށް.

ާއެާާފެނިވަޑަިއގަންނަވ  ާލ ންޖެހޭާގޮުތގައި ާިއޞްލ ޙެއް ާއެއަށް ާވަނީާބޭފުޅުންނަށް ާލާ ާކަމަށް ާއިދިކޮޅު ާއެއީ ާިވއްޔ 

ާމަޖިލީހު ާަރއްިޔތުންގެ ާއެއީ ާނޫން. ާބަދައެްއޗެއް ާގެންނަ ާއިހުތިރ މުން ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާއެއަށް ކުރަންޖެހޭނެ.ާލެއް.

ާވޯކްއަާާމިހ ތަނަށް ާއަޅުގަނޑުެމން ާއުޓުވެސް ާތިބެނީ ާމި ާވަދެ ާއަނެއްކ ވެސް ާވެސް ާކޮށްފައި ާ.މަޖިލީހުގައިވެސް

ާދ ާވޯްކއައުްޓކުރ  ާގެއަށް ާމުިޅން ާމިާގޮތަށް ާނޫން ާއެހެންވީމާ އެއްާތިބެނީކީާގޮތަކަްށ ާއެކަންާ، .

ާަދއްކ ކަްށާ ާމިއަދު ާސުނ މީެގާވ ހަކަ ާއޮތީ ާދަންނަވަން ާނިންމ ލަމުން ާއަޅުގަނޑު ވިސްނ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.ާދެން

ާައއި ާއަޅަން ާގެތައް ާކޮޅުފުީށގަިއ ާސުނ މީގައި ާމީހަކު. ާއެއްެވސް ާނޫނޭ ާހިފައިގެންާރީއްެޗއް ާލ ރި ާމީހުން ސްތިބި

ނެތް.ާއަުޅގަނޑުާމިއީާމިތަނުަގއިާސުނ މީާޮކމިޓީގައިާއިންާމީހެއް.ާެއާާއެއްާގައިާލ ރިއިރުަގއިާދައުލަުތގެާބަޖެޓުާއައިާ

ާސުނ މީގަިއާ ާސަރުކ ރުން ާކުރީ ާހަދައިގެން ާެއކަންކުރަން ާއެދުމަށް ާއަމިއްލަ ާިތމ މެންގެ ާައއީމަ ާހިފައިގެން ފައިސ 

ާ ާކޮށްާތިބިހ ލުގައިޖެހިފައި ާއެކަންކަން ާބޮުލގައިމީހުންނަށް ާސަރުކ ުރގެ ާމިއަދުގެ ާާނުދިނީ. ާގެންއަޅުަވއިާއެކަން

ާލ ރި ާލޯ ާއެންމެ ާބަޖެޓުން ާދައުލަުތގެ ާއޭރުަގއި ާހިތ މަކުރަން. ާއަުޅގަނޑު ާބޭުރެގާާއެވ ހަކަަދއްކ ތީ ާނުނަގ  އެއް

ާ ާކަންތައްަތކ ިއ ާފަހަރިންގެ ާޅިޔަްނ ާއެކަަމކު ާތިބީ. ާކޮށްދޭން ާމިކަން ާބޮުޑެވގެންާއާ ފަރ ތްތަކުން ާކަންތައްގަނޑު ާއިލީ

ާރަްއޔިތު ާރ އްޭޖގެ ާގޮސް ާމިއަދު ާސުނ މީގައި ާމިީއާހ ން ާތިބީ. ާނުލިބިފައި ާގެދޮރު ާމީހުންނަށް ާތިބި ާޖެހިފައި ުލގައި

ާހުރެއްޖިްއޔ .ާ ާނުކުރެވި ާކަންކަްނ ާމިއަދު ާއެޅޭނެ ާބޮލުަގިއ ާސަރުކ ުރގެ ާިމައދުގެ ާރަނގަޅު، ޙަޤީޤަތަކީ.

ޅުގަނުޑމެންާމުޅިާރައްޔިތުންނަށްާގުިޅގެންާއަާާމ ާވެްސާނަގ ނަން.ާެދންާއެކަމ އަޅުގަނޑުމެންގެާަޤއުމުާެއކަުމގެާޒިން

ާވ  ާބަޖެޓުާާފައިދ  ާގެްނގޮްސާގޮތަށް ާއަނެކަތި ާފަޅަށް. ާހުޅުމ ލޭ ާގެންޮގސް ާަނގައި ާއެކަތި ާޖެހީމަ ާއެްއޗެއް ގަިއ

ާދ އިރ  ާބަދަލެއްާހުޅުހެންވޭރު ާބަޖެޓް ާއެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ާަލިއގެން ާކުރ ކަްށާާއަށް ާެއގޮތަށް ާއެކަން ނުކުރެވޭނެ.

ާޒިންމ ދ ރުއަޅުގަނޑުމެ ާއެހެްނވީމަ، ާނުެވވޭނެ. ާވެސް ާޤަބޫލެްއ ާމަޖިލީހުްނާާންނަކަށް ާރައްޔިތުންގެ ާމި ގޮތެްއަގއި

ާެވްސާ ާބަޖެެޓއް ާޑީ.އ ރު.ޕީގެ ާނޫން. ާބަޖެޓެްއ ާެއމް.ޑީ.ޕީގެ ާެވސް ާފަހަރެއްަގއި ާަބޖެޓަކީ ާފ ސްކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށް

ާނޫން.ާއަ ާވެސް ާބަޖެޓެއް ާފަރ ތްތަކުގެ ާއިދިކޮޅު ާތަސްމީނުގެާނޫން.ާއަދި ާއ އި ާމޫސަ ާނޫން.ާިދާރީކޯ ާވެސް ާބަޖެޓެއް

ގޮތްާއަޅުގަނޑުމެްނާާަރއްޔިތުންނަށްާމިކަންާކޮށްދިނުމުގައިާފަހަތަށްޖެހޭާފަރ ތްތަކުންާކަންކުރަމުންާގެންދ ، އެހެންވީމ 
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ާއޮ ާއުއްމީދުކުރ ިހތް ާއަުޅގަނޑު ާއެކަންކުރ ަކށް. ާދުލެއްނުކުރެވޭނެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ާމަޖިލީހުގަިއާބަލ ނަން. ާމި ތީ

ާނިމިގެްނާ ާކޮމިޓީތަކުން ާއެެހން ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންެގ ާގޮެތއްަގއި ާޒިންމ ދ ރު ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ތިއްބެވި

ީވމަާމިސްކިތެއްެގާފުރ ޅުގެާޓިުނާނައްޓަން،ާއަނެއްކަެމްއާާބަޖެޓުާއަންނަާރިޕޯޓްާހަމަާވަރަށްާަފސޭހައިންދޭ.ާއެކަމަކުާ

ާއަނެްއކަމެއް ާވ ހަކަކުރަން، ާއަޅުގަނޑުމެން ާދަްއަކން ާވ ހަކަތައް ާއެކިެއކި ާގޮތަކަށްާާކުރަްނ ާކޮންމެ ަދްއކަިއގެން

ާހުށަހެޅިއިޞް ާކަމެއްާލ ޙު ާކޮންމެ ާއެނގޭނެ ާބަލައިފިއްޔ  ާރަނގަޅަށް ާައޅުގަނުޑމެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާވިޔަސް ާކަމުގައި

ާ ާލިބޭ ާއެ ާއ މްދަނީން ާިލބޭ ާަދއުލަތަށް ާކުރެވެނީ ާހޭދަކުވެސް ާހޭާއެްއޗަކުން ާއެ ާއަުޅގަނޑުމެްނާެރވިގެން. ާނުކޮށް ދަ

ާ ާކ ބޯތަކެްއޗ އި ާރަްއޔިތުންނަށް ާތިބެގެން ާޒުވ ުބުކރަން ާިސޔ ސީ ާނުދޭނެާފެނ މިތަނުގައި ާކަްނކަން ާއެހެްނވެސް

ާއެކަްނާ ާވެސް ާޔަޤީނުން ާހަމަ ާނޫން. ާޙަޤީޤަތެއް ާޤަބޫލުކުރ ނެ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއީ ާދިއުމަކީ ާހަމަޖެހިގެން ގޮތަކަށް

ާއަމިއްލައެގޮަތކަ ާއަުޅގަނޑުމެން ާތެރޭަގއި ާކުރުމުގެ ާކަންތަްއތައް ާގިނަ ާއެކަހަލަ ާނުދ ނެ. ާކުރެިވގެނެއް އަްށާާށް

ާދ  ާހަލ ކުވެގެން ާމިާފަސ ދަވެ ާނުކޮާތަން ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ާއެހެންވީމަ، ާސިޔ ސީފެންނަނީ. ާޒިންމ ދ ރު ާށް

އަހަރަކުންާވެރިކަމަށްާއޮތްާެއއްެޗއް.5ާާއަހަރަކުނ5ާާްކޮންމެާބަލަކީާމިޤައުމަށްާންގެާގޮތުަގއިާމ ދަމ ގެާުމސްތަޤުމީހު

ާދެލޯާ ާނަގަހައްޓ ކަށް ާމީހުން ާއަނިޔ ކުރި ާފަސ ދަކޮށް ާޤައުުމ ާމުޅި ާފަށައިގެން ާޒަމ ނުއްސުރެ ާކުރީ ާމ  ކޮންމެހެން

ާދުވ ނެ ާަޤއުމުަގއި ާމުޅި ާއަރުވައިގެން ާއަޅުގަާމުދަނަށް ާހޯދައިގެންނެއް. ާލ ރި ާބަޖެޓުން ާނެތް ާދަންނަވ ީނާކަމެއް ނޑު

ާމި ާމުސްތަޤުާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާފ ހަގަތި ާއޮތީ ާވެރިކަމުެގާޤައުމަށް ާހަމަ ާވެސް ާއެންމެންނަީކ ާއަޅުގަނޑުމެން ބަލެކޭ.

ާ ާބަެއއް. ާތިބެންީވ 5ާާދަހިވެތިކަމުަގއި ާމީހަކަްށ5ާާއަހަރުން ާއޮްތ ާކުރިން ާއަންނ ނެ. ާލިބެމުން ާޗ ންސް އަހަރުން

ާލިބޭ ާޗ ންސް ާހަާކުރިން ާނިންމ ލ ނަން.ާގޮަތަކށް ާވ ހަކަ ާއަޅުގަނޑުެގ ާދަންނަވ ލަމުން ާވ ހަަކ ާއޮތް މަޖެހިފައި

ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެވުން:ކަނޑިތީމުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާޙުސައިންާ

ަވަނ2011ާާމިވ ާ.ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުމެންާކުރިމައްޗަށްާހުށަހެޅިފައިާوبركاتهާهللاާورحمتާعليكمާاسالم`.ާ

ާލަ ާދައުލަތުން ާޮކމިޓީއަހަރަށް ާދިރ ސ ކުެރްއވި ާބަޖެޓް ާެވްސާފ ކުރަްއވ  ާއަުޅގަނުޑ ާމަސަްއކަތަށް ާކުރަްއވ ފަިއވ  ން

ާބައެއްާ ާފަންނީ ާތެރޭގައި ާމަަސއްކަުތެގ ާކުރައްވ ަފއިވ  ާއިްނ ާކޮމިޓީ ާއެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ަލން. ާބަހެއް ޝުކުރުގެ

ާޖެހިވަމަސައްކަތްތައް ާާކުަރއްވަން ާަޝްއކެތްކަޑަިއގެންނެވި ާއަުޅގަނޑު ާދޭތެރޭގައި ާއަދިމ  ާއެާނުކުރަން.

ކަމުަގއިާއަުޅގަނޑުާފ ހަގަކުރަން.ާމިއ ެއކީަގއިާާއެކީގައިާކުަރްއވ ފަިއވ ާންާަވރަށްާޤ ބިލުކަމ މަސައްކަތްތައްާއެާކޮމިޓީ

ާއަުޅގަނޑުމެންާބަޖެޓުާާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭުނން ޤައުީމާާ،ކުިރއަަރމުންާގެންދ އިރުގެާކަންަތއްތަްއާެވސްާވަނީ

ާގެންދ ިއރުގައިާ ާކުރިއަުރވަމުން ާެވސް ާކަންތައްތައް ާހުރިހ ާ،ތަރައްޤީގެ ާގެންދަްނާާޤައުމު ާކުރިއަށް ގޮަތކުން

ާކުރަމުންާ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމަޖިލީހުގައި ާރައްިޔތުންގެ ާެވްސާާމަސައްކަތްކުރ އިރުަގއި ާމަސައްކަތްތައް ގެންދ 
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ައޅުގަނުޑމެންނަށްާއެބަާބޭނުންވ ާކަމަށްާއަުޅގަނޑަށްާލަފ ކުެރޭވާާ،ކަްތކުރަމުންާގެންދ އިުރގައިާކުރިއެުރވުމަށްާމަސައް

ާތެރޭގަިއާ ާއެހީތެރިކަމުގެ ާއިދ ީރ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޤ ބިލުކަން ާކުރުމުގެ ާމަސައްކަތްތައް ާފަންނީ މިފަދަ

ާފ ޅުކުރެްއވިާާންާބޭނުންވޭާމިާމަޖިލީހުގައިާއެާޚިޔ ލުގޮތުންާއަޅުގަނޑުާތ އީުދޮކށްލަާެބހޭާމިކަމ ، އުފައްދަވަން.ާއ ދެ

ާއަޙް ާމެންބަރު ާދ އިރ ގެ ާވިދ ޅުވެބިލެތްދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙަމްޒ . ާމަސައްކަތްމަދު ާެއފަދަ ާވަނީ ކުރެވޭެނާފައި

ާމިތ  ާޤ އިމުނއޮފީހެއް ާތެރެއަށް ާއޮފީހެއްގެ ާއަދި ާެއއީ ާާކުރަން. ާވިޔަސް ާކަމުަގއި ާވިަޔްސާާޓީމެއްުނވަތަ ކަމުަގއި

ާތެޭރގަިއާދ އިމީ ާބައިގެ ާއެހީދޭ ާމިާމަސަްއކަތްާއިދ ރީ ާއުފައްަދވައިެދްއވުމަީކާގޮތެްއގައި ާވަސީލަެތއް ާގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ

ާބެހޭކަާބޭނުންތެރިކަމެއް ާބަޖެޓ  ާަދންނަވަންޖެހޭ. ާރެކޮމަާާމުގައި ާހުރި ާލިބިފައި ާތެރެއަްށާގޮތުން ންޑޭޝަންތަކުގެ

ާކުރެވެމުންާއެާަބޖެޓްާތަންފީޛުންގ ލ އިރުަގއިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާފ ހަގަކުރެިވގެްނގޮސްފަިއވޭާއަޅުގަނޑުމެންާނަޒަރުާހި

ާއެކަމ ާދ  ާވަޒަންކޮށް ާމަޢުލޫާބެހޭާގޮތް ާދޭންވ  ާމަޖިލީހަށް ާރައްޔިތުންގެ ާތެރެއަްށާގޮތުން ާރައްޔިތުންގެ މ ތ އި

ވެސްާހަމަޖެހިފައިާއޮތުމަށް.ާއަޅުގަނޑުާދެޭކގޮުތގަިއާާއްކުރެވޭނެާގޮތްތަމުމުންާގެންދަންޖެހޭާމަޢުލޫމ ތުާޢ އްމުކުރަޢ އް

ާއިދ ރީ ާފަދަ ާޤ އިމުމިދެންނެވި ާނިޒ މެއް ާވަނީާކުެރިވއްޖެާއެހީތެރިކަމުގެ ާނުވަތަާކަމުަގއި ާތިންމަހުން ހަތަރުާާވިްއޔ 

ާވާ ާގޮތްާެއއްާކ ފ ސްކުރައްވ ަފއިވ ާއުސޫލުތަާކުރެވެމުންާއެާދަނީާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުންމަހުންާއެާބަޖެޓްާތަންފީޛު

ާބަޖެޓުމަާގޮތުގެ ާފ ސްކުރެތީންތޯ ާރެކޮމަގައި ާގެންނަވ ަފއިވ  ާގޮުތގެާާވ ާގޮތްާއެއްާންޑޭޝަްނސްތަކާ ްއވުމުަގއި

ާފަރ ތްތައް ާހުރިހ  ާއަދި ާސަރުކ ރަށ އި ާރައްޔިތުންނަށ އި ާކިހިނަކުންތޯ ާނިކުންނަނީ ާނަތީޖ  ބޭރުެގާާ،މަތީންތޯ،

ާފަރ ތްތަކަ ާއެހީދޭ ާއ ދެ،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާގެންދެވުން. ާޝ އިޢުކުރެވެުމން ާގޮތެްއގެމަތީން ާއެނގޭނެ ާވެސް ށް

ާދިވެހި ާބަޖެޓަކީ ާފ ސްކުރ  ާމި ާއަުޅަގނޑުމެން ާޝަްއކެއްނެތް ާފ ސްކުރ ާާއެްއވެސް ާހޭދަކުރުމަށް ާފަިއސ  ރައްޔިތުންގެ

ާ ާިޢއްޒަތްތެރި ާވ ހަކަފުުޅާދެއްކެވި ާކުރިން ާއަޅުގަނޑުގެ ާބޭނުންކުރ ނީ ާއެބަޖެޓެއް.ާމީގެ ާފަދަިއްނާާމެންބަރު ވިދ ުޅވި

ާހ ސިލްކުރ ނީ.ާ ާފައިދ  ާބަޖެޓުން ާމި ާރައްޔިތުން ާދިވެހި ާނޫން. ާބައެއް ާނިސްބަތްވ  ާޕ ޓީައކަށް ާވަކި ހަމައެކަނި

ާތަންފީޛުއެހެން ާބަޖެޓް ާދ ންވ ނީކަމަށްވ އިުރަގއި ާާކުރެވެމުން ާހުރިހ ާާބަޖެޓުވެސް ާވެސް ާޮއންނަންވ ނީ ެއކަށަެއޅިފައި

ާބޭނުންތެރިކަމަކ އިާާރައްޔިތުންނަށް ާޖެހިފައިވ  ާބަަޔކަށް ާއެ ާދަތިތަކަކ އިާާ،ވެސް ާކުރިމަތިލ ންޖެހިފައިވ  ާ،އެބަަޔކަށް

ާބުރަތަކަކ އިާ ާއުފުލަންޖެހިފައިވ  ާވިސްނުމެްއާމިާ،އެބަޔަކު ާދެވިގެން ާނަޒަރެްއ ާވިސްނުްނގެ ާމައްޗަށް ކަންކަމުގެ

ާހުރިހ  ާގޮތަކަށް ާލުއިކުެރވޭނެ ާެއކަންތައްތައް ާއ ެދ،ާބެހެއްޓިގެން ާއުސޫލަކުން. ާހަމަހަމަވ  ާވެސް ާފަރ ތްތަކަށް

ކުރުމުގެާމަސައްކަތަިއގެންާކުރިއަށްާދ އިރުަގިއާާފ ސްކޮށްގެންާމިާބަޖެޓްާތަންފީޛުއަޅުގަނޑުާއަުޅގަނޑުމެންާމިާބަޖެޓް

ާމެންބަ ާޢިއްޒަތްތެރި ާތިޔަ ާއަދި ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާކަންތައްކުރެވޭނެ ާއުސޫލަކުން ރުންެގާމިފަދަ

ާއިޞްލ ޙުަގއި ާހުށަހެޅި ާމިއަދު ާއެިދާއަުޅގަނޑު ާތ އީދަށް ާތަޢ ރަފުާއެހީތެރިކަމަށ އި ާއުސޫލެއް ާމިކަހަލަ ކުރުުމެގާވެސް

ާބ ރުއަޅ ފަާ ާކޮމިޓީމައްޗަށް ާބަޖެޓް ާމި ާއޮންނ ެނ. ާހުށަހެާއި ާެރކޮމަން ާވ  ާރިޕޯްޓގެ ާބަޖެޓް ާޅުއްވި 10ާންޑޭޝަންތަކުގެ

ާ ާނަންބަރުގަިއ ާޮކމިޓީވަނަ ާއިތުުރާމިހ ރު ާެއއަށް ާއިތުރަށް ާބޭްއވުުމެގ ާއޮްތގޮތަށް ާއެ ާއިބ ރ ތް ާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ން
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ގަނުޑާހ ސިލުކުރަންާބޭނުންވ ާލ ންާއަުޅގަނޑުާުހށަހަޅ ފައިާއޮންނ ނެ.ާއެާޖުމްލ ގެާމުރ ދަކީާެއއިންާައޅުާއެއްާޖުމްލަ

ާބަނދަރުހެދުންމަޤު ާކަންަތއްތައް ާއޭގަިއވ  ާވިޔަސްާޞަދަކީ ާއަިދާާންކޮށްދެްއުވންފަޅުފުާ،ކަމަށް ާވިޔަސް ކަމަށް

ާކަމަށް ާމިނޫންާތޮށިލައިދެއްވުން ާއަދި ާތަރައްޤީާވިަޔސް ާވަސީލަތްތައްާާވެސް ާެއހެނިހެން ާބޭނުންވ  އަށް

ާމައްަޗްށާާޤ އިމްކޮށްދެްއވުން ާރަށްރަށެއްގެ ާހުރިހ  ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ާބޭނުންޖެހިފައި ާއެކަމުގެ ާވިޔަސް ކަމުަގއި

ާއެކަ ާއަދި ާިމންވަރުބެއްލެވުމ ިއ ާބޮޑުވެަފއިވ  ާޭބނުންތެރިކަން ާތަރުތީބުުކރެއްވުމ ުމގެ ާރަށްރަށް ާމީެގކުރިްނާާން އަދި

ާއެ ާދަިތކަމެއް ާޖެހިފައިވ  ާއެބަަޔކަށް ާއިެރއްަގއި ާއެްއެވސް ާފަހަރެްއަގއި ާއުނދަގޫތަެކްއާާއެްއވެސް ބަަޔކަްށާޖެހިފައިވ 

ވެސްާހޯދަިއގެްނާާއެއްާފައިސ ާހޭދަކޮށްގެންާނުވަތަާެއހީާއްކަެތއްާސަރުކ ރުންާރަްއޔިތުންގެހައްލުކުރުމަށްޓަކައިާމަސަާ

ާކަންތަްއާ ާމިގޮތަށް ާހޮއްެވުވމަށް. ާރަށްތައް ާއުސޫލުން ާދެްއވުމުގެ ާއިސްކަން ާފަރ ތްތަކަށް ާނުވ  ކޮށްދެއްވ ަފއި

ާވަނީާހިނގަމުންދ  ާައޅުގަނޑުެގާޢިއްޒަތްތެިރާއަޚްވިއްާާކަމަށް ާވ ހަކަޔ  ާާފުޅުާާދެންމެ ާމެންބަރު ވިދ ުޅިވާާއެާދެްއެކވި

ރައްޔިތުންާހަމަހަމަވ ާގޮތެއްގައިާހޭދަކުރެވެމުންދ ެނ.ާާ،ރައްޔިތުންގެާމަންފ އަށްޓަކައިާާ،ފަދައިންާރައްޔިތުންގެާފައިސ 

އެކަމުގެާލ ބަާަރއްޔިތުންނަށްާލިބެމުންދ ނެ.ާއަޅުގަނުޑގެާވ ަހކަދައްކ އިރުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާއަުޅގަނޑުާެއާ

ާތަމްސީާދ އިރ  ާބިލެތްފައްސ ިއާކަނޑިތީމ އިާެއއް ާހިމެނޭ ާދ އިރ ަގއި ާއޮްތާދެާާ،ލުކުރަމުްނދ  ާދެން ާއަދި ާއ އި ނޫމަރ 

ާފަޅ އިާ ާނޫމަރ  ާޚ އްޞަކޮށް ާއެބަހުރި. ާމަސައްކަތްތައް ާބައިވަރު ާކުރަންޖެހިފައިވ  ާވެްސ ާރަށްރަށުގައި ާމި ރަށ އި

މިތަންތަންާހެދުމުގައިާަރއްޔިތުްނެގާާމުގެާބަނދަރ ފައިާިމއޮތްާަކނޑިތީއަދިާޒަމ ުނއްސުރެާހަލ ުކވެާބިލެތްފަހީގެާނެރ 

ާަރއްޔިތުންނަށްާާފައިސ  ާއެ ާއިނ ަޔތް ާއެހީތެރިކަމ ިއ ާެއކަީށގެންވ  ާބަޖެޓުން ާފ ސްކުރ  ާއަުޅގަނޑުމެްނ އިްނ

ާއުސޫލުގެ ާމިދަންނަވ ލި ާއަޅުގަނޑު ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާެއާާލިބޭނެކަމަށް ާފ ސްވެގެން ާއެ މަތީން

ާހިނގަމުންދ އުސޫލުގެމަތީން ާވަނީާާކަންތައްަތއް ާއޮްތާާކަމުގައި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާކޮންމެއަކަސް ާއ ދެ، ވިްއޔ .

ާއަުޅގަނޑުމެން ާބަޖެޓ ކަމަކީ ާހުށަހެޅޭ ާވިންދ ިއާާެބހޭާާކުރިަމއްޗަށް ާރައްޔިތުްނގެ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ގޮތުން

ާހުރި ާރަްއޔިތުންގެާޝުޢޫރުތައް ާހުށަާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާހުށަހަޅާ ގޮތްާސަރުކ ރަށް ާމި ާޔަޤީންކުރަން ހެޅުން.ާއަޅުގަނޑު

ގޮެތއްަގއިާއެަބއިމީހުންގެާުބރަތައްާލުއިކޮށްެދއްވުމަށްާާމަތީންާރައްޔިތުންާހަމަހަމަވ ާގޮުތގެާވ ާގޮތްާހުށަހެޅުމ އިާއެއް

ާމަސައްކަތް ާމަސަްއކަތްކުރަްއަވއިފިާކުރަްއވ ނެާސަރުކ ރުން ާވަނީާކަމަށް.ާއެގޮތަށް ާބަާކަމަށް ާމި ާރީތިާވިްއޔ  ޖެޓަކީ

ކުރަންާމެނިފައިާއޮންނ ނީާއެއިންާހ ސިލުބަޖެޓަކަށްާވެގެންދ ނެ.ާމިާބަޖެޓަކީާފައިދ ހުރިާބަޖެޓަކަށްާވ ނެ.ާރީތިކަންާހި

ާހ ސިލްކުރުމ  ާމަޤްޞަދު ާއޮތްާގޮެތއްގެާގުޅުވޭާބޭނުންވ  ާހަދ ފައި ާފޮތެއް ާރީތި ާކިތަންމެ ާިވޔަްސާާމަތީން. ކަމުަގއި

ާ ާފޮތުގައި ާއެ ާޖ ދުވީއަދި ާއިބ ރ ތްތަކުގަިއ ާހުންނަ ާެއއިްނާާލިެޔވިަފއި ާިވޔަސް ާހުރިަކމުގައި ގޮތްތަކެއް

ާނުދ ނެއަޅުގަނޑުމެންނަ ާެއްއޗަކަްށވެގެން ާރީތި ާމަޤްޞަުދާާށް ާބޭނުންވ  ާހ ސިުލކުރަން ާއެއިން އަުޅގަނޑުމެން

ާއެހެްނވީމ ާވަނީާކަމަށްާނުކުރެވޭހ ސިލު ާޙަޤީޤަތު، ވިްއޔ . ާޔަޤީންކުރަން ާފުރިގެްނވ ާައޅުގަނުޑ ާމ ނައިން ާިމއީ ަގއި

ާލިބެންވ ާ ާރައްޔިތުންނަށް ާހައްދަަވއިދެްއވ  ާސަރުކ ރުން ާބަޖެޓެއްކަުމގަިއ ާރީތި ާގޮެތއްަގއި ާމ ނަހުރި ގޮތެްއގަިއ،
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ާ ާޚިދުމަތްތަކ އި ާހަމަހަމަވ އެ ާރައްޔިތުން ާހުރިހ  ާބަޖެޓުން ާމި ާފަސޭހަތައް ާލިބެންވ  ގޮތެއްަގިއާާރަްއޔިތުްނނަށް

ާކަމަށް.ާަވރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާވ ނެެދއްާހޯއްދަވައި

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މެދުހެންވޭރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާޢ ޒިމްާ

ާ ާފުރަތަމައިނުން ާއެންމެ ާވެސް ާއަުޅގަނޑު ާަރީއސް. ާޢިއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާިމާހަމަ ާނެތި ާތަފްސީލެއް އެއްެވސް

ާބަޖެޓުގެޢިއްޒަތް ާހުށަހެޅި ާމަޖިލީހަށް ާފޮނުއްަވއިދެްއވިާތެރި ާހިސ ބަށް ާމަޖިލީހ  ާމި ާހޯދައި ކަމަށްޓަަކިއާާތަފްސީލުތައް

ާޝުކުރު ާހަމަ ާމެންބަރުންނަށް ާކޮމިޓީގެ ާާމި ާޙަޤީޤަތުގައި ާބޭނުންވޭ. ާބަޖެޓަކ2011ާާީއަދ ކޮށްލަން ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާޤަބޫލުކުރ  ާފަހަރެއްަގއިާއަޅުގަނޑު ާާގޮުތަގއި ާއެންމެ ާފުރިހަމަ ާއެްނމެ ާވެސް ާައޅުގަނޑުާބަރަނގަޅު ޖެޓެކޭ

ާޤަބޫލުކުރާ  ާައޅުގަނޑު ާނެތީމޭ. ާހަމަ ާިގނަާދަންނަވ ކަށް ާއޮޅުންބޮޅުން ާބަޖެޓަކީ ާމި ާމަދުާ،ގޮުތގަިއ ާ،ތަފްސީލުތައް

ާފަހިކުެރވޭކަރަ ާގިނައިން ާވަރަްށ ާމަގުަތއް ާބަޖެެޓއްާޕްޝަންގެ ާއެކުަލވ ލެވިަފއިވ  ާވަރަށްާާގޮތަްށ ާއަުޅގަނޑު ކަމަށް

ގޮތުގައިާތަފްީސލުތައްާމަދުވެގެންާދިއުން.ާާއަކީާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާއެްއާހަމަާމައްސަލަާބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާއޭގެ

ާނޭނގޭ ާޤަބޫލުކުރ ާވ ނުވ  ާއަުޅގަނުޑ ާޙަޤީޤަތުގައި ާއޮުތން. ާަބއްޓަންކޮށްފައި ާކަންަތއްތައް ާިމާާގޮތަށް ގޮުތގައި

ހުށަހަޅ ކަށްާބޭނުމެއްާނުވ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާެވސްާބަޖެޓްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާާސަރުކ ރަކުންާފަހަރެއްގައި

ާލ އަޅު ާއިން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާއިދިޮކުޅާާޒިމްކުރ ތީގަނޑުމެންގެ ާހިމެނޭ ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ އ ިއ

ާމިއަުދެގާ ާމިއީ ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު ާއޮތުން ާއޮތް ާމިނިވަންކުެރވިފައި ާޖުޑީޝަރީ ާމަސަްއކަތުން ފަރ ތްތަކުގެ

ާ ާއެހެންނޫންސަރުކ ރު ާސަބަބޭ. ާއެްއ ާމަޖުބޫރުވި ާހުށަހަޅަން ާބަޖެޓް ާމި ާހުށަނ ޅާ ނަާމިތަނަށް ާބަޖެޓް ާމިތަނަށް މަ

ާނެތިޢ އް ާބެލުމެއް ާއުސޫލުން ާކަންތައްތައްކުރ  ާސަރުކ ރުން ާނެތިާާޤ ނޫނުއަސ ސީާ،މުކޮށް ާބަލ ލުމެއް ާވެސް އަކަށް

ާގެންދ ނެކަމ  ާކުރަމުން ާާކަންތައްތައް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑެއް ާވެފައިހުރިޔަޤީނުންމެދު ާކުރީަގއި ކަންތައްތަަކްށާާވެސް

ާމިާާބަލ އިރުާޝައްކެތް ާމިހެން ާހަމަ ާބޭާނުކުރަން.ާއަޅުގަނޑު ާހުށަހަޅަން ާބަޖެޓް ނުންނުވ ނޭާދަންނަވަނީާސަރުކ ރުން

ާ ާމ ޒީވެ ާފަމިދަންނަވަނީ ާއިދިކޮޅު ާބަލައިލ އިރުގަިއ ާމިސ ލަކަށް ާބަލ ފައި. ާކަންތައްަތކަށް ްނާރ ތްތަކުގޮސްފައިވ 

ާއިޞް ާެވސް ާކުރ ކަްށާފަހަރެއްގައި ާކަންތައްތައް ާފ ސްވެގެްނ ާއިޞްލ ޙެއް ާހުށަހަޅައިގެން ާބަޖެޓަށް ާމި ލ ެޙއް

ާާފަހަރެއްގައިާ ާދ އިރ އަކަށް ާތަމްސީުލކުރ  ާފަރ ތެއް ާއިދިކޮުޅ ާނުވ ނެ. ާބޭނުމެއް ާސަރުކ ރުން ާމިއަދުެގ ާފަސޭހަާވެްސ

ކުރުަމކީާހަމަާޔަޤީނުންާވެސްާިމއަދުގެާަސރުކ ރުާެއއްގޮަތކަށްެވްސާރަނގަެޅްއވ ނެާގޮަތކަށްާއެްއވެސްާކަމެއްާއެްއ،ާ

ާއަހަ ާިމދިޔަ ާއެއ ެއކު ާހަމަ ާހަމަ. ާކެިރދ ނެ ާދަންަނވ ލަން ާައޅުގަނޑަށް ާހަމަ ާކަމެކޭ ާނެތް ާބަޖެޓުާބޭނުން ަގިއާރު

ާރެކޮމަ ާވަރަށްާާތަކުގެންޑޭޝަންާއަޅުގަނޑުމެން ާެއކުލަވ ލ ފަތެޭރގައި ާކަންތައްތަެކއް ާއަޅުގަނުޑާއިފޭ.ާޚ ގިނަ އްޞަކޮށް

ހަމަާފ ހަގަކޮށްލ ނަންާއަުޅގަނޑުމެންގެާިސވިލްާސަރވިސްާކޮމިޝަންގެ،ާސިވިްލާސަރިވސްާމުވަްއޒަފުންެގާމުސ ަރާ

ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ާިމއީ ާވ ހަކަ ާކަންފަތެއްާއިތުރުކުރުމުގެ ާބީރު ާކަމަކ ާވެސް ާެއއްވެްސ ާީމގެން އަޅ ނުަލިއާާދީގެން
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ާގެންދިާކަންތަ ާކުިރއަށް ާގެންދިޔުއްތައް ާދަންނަވ ނީޔަ ާައޅުގަނޑު ާއެއ ެއުކާާމިއީާމަކީ ާހަމަ ާހެއްކޭ. ާއެްއ މީގެ

ާއަިދާ ާވެްސ ާއިން ާޤ ނޫުނައސ ސީ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާކެރިދ ނެ ާދަންނަވ ލަން ާހަމަ ާައޅުގަނަޑށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް،

ާލ ޒިމުޤ ނޫ ާބޮަޑށް ާވަރަށް ާެވސް ާއެނުގައި ާނުވަތަ ާރިޕޯޓް ާބަޖެޓް ާވެާކުރޭ ާއެންމެާދިޔަާކަންތައްަތއް ފަހުގެާާގޮތުގެ

ހިސ ބަށްާވެސްާެއްއވެސްާކަހަލަާތަފްސީެލްއާާހަޅަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދ ހިސ ބަށްާހުށަާރިޕޯޓްތައްާމިާމަޖިލީހ 

ާހެއްކޭ.ާ ާއެއް ާހަމަ ާވ ހަަކތަކުގެ ާމިދަްއކ  ާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއޮތުމަކީ ާއޮތް ާހުށަނ ޅައި ާމަޖިލީހަށް މި

ާޖުމްލަ ާމިދާ މުޅި ާތޮއްޖެހެމުން ާއޮތީ ާދެންނެވެން ާހަމަ ާއަޅުގަނޑަށް ާބަލައިލ އިރު ާބަޖެޓަށް ާތަފްސީލުކޮށް ާމުޅި ކޮށް

ާ ާއ ބ ީދގެ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދެބައިުކޅަ، ާެއްއވެްސ3/1ާާމ ލޭގައި ާކަންތައްތަކަށް ާމ ލޭގެ ާމިދ  ާދިރިއުޅެމުން މީހުން

ާނިޔަުތަގއި ާކުރުމުގެ ާކަންތަްއތަކެއް ާފޯަކސްކޮށް ާހުށަހަޅ ފަާވަރަކަށް ާކަންތައްތައް ާމިހެންާާބަޖެޓަށް ާނެތޭ. އެއް

ފެންވަރުާެއއްދުވަުހްނާާޚިދުމަތުގެާާއްޙީގެާޞިޞިއްޙީާޚިދުމަތްާތޮއްޖެހުމުންާމިދ ާމ ލޭާންގެމިދަންނަވަނީާއަޅުގަނޑުމެ

ާ ާމަދުކޮށް ާވަރަްށ ާބަޖެޓްަގއި ާގޮތްތަްއ ާކުިރއަރ ނެ ާމިކަންތައްތަްއ ާދަނީ. ާދަްއވަމުން ާހަަމާއަނެއްުދވަހަށް އޮްތކަން

ާމ ލޭަގިއާ ާމައްސަލަތައް ާބޮޑެތި ާގިނަ ާތަފ ތު ާިއޖުތިމ ޢީ ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާވެސް ާއިތުރަްށ ާއޭގެ ފ ހަގަކުރެވޭ.

ާނެތުމުންާ ާތަފްސީލުކޮށް ާއެ ާނެތްކަން ާބަޖެޓެއް ާއަމ ޒުކޮށް ާސީދ  ާގޮތަށް ާމަދުކުރ ނެ ާެއ ާކަންތައްތައް ގިނަވަމުންދ 

ކަންާެވސްާހަމަާވަރަްށާބޮޑަށްާފ ހަގަކުރަން.ާވުމ ެއުކާއަުޅގަނޑުާހަމަާބޭނުންާއަޅުގަނޑަށްާމިާޤަބޫލުކުރެވެީނ،ާނެތް

ާމ ލެ ާމ ލެާ،އަށްާޙަޤީޤަތުގައި ާހުށަހަޅ އިރު ާހުށަހަޅ އިރުާބަޖެްޓ ާއަމ ޒުކޮށް ާކަންތައްަތްއާާއަށް ާަތފްސީލުކޮށް ވަރަށް

ާރައްޔި ާމ ލޭގެ ާމިދ  ާތޮއްޖެހެމުން ާމި ާަރްއޔިތުންނަށް ާގޮތަށް،ާމ ލޭގެ ާގޮތަކަްށާއެނގޭނޭ ާކަހަލަ ާފަސޭހަވ ނެ ތުންނަށް

ާަފއިދ  ާއޭގެން ާުނވަަތ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާބަލ ާއިނގޭ ާމިސ ލަކަށް ާމި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާގޮތަށް ާކުރ ެނ ނަމަާާެއއް

ގެާމައްސަލަާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާވެސްާހައްލުވ ނެާކޮންމެވެްސާއަުޅަގނޑުމެންގެާމިާޕ ކިންާ،ދަތުރުފަތުރުގެާކަންތައް

ާއޮންނ ނެއުސޫލެ ާހުށަހަޅ ފައި ާދަށުން ާމިހާ ާްއގެ ާައޅުގަނޑުމެން ާުސވ ލަކީ ާދެން ާއުއްމީދުކުރަން. ާއަުޅގަނޑު ކަމަށް

ާފ ސްކުރަންާ ާމި ާއަޅުަގނޑުމެން ާނުވަތަ ާމިކުރަނީ ާތ އީދު ާމި ާބަޖެޓަކަށް ާޤަބޫލުނުކުރ  ާމިހ  ކަމުނުދ ،ާއަޅުގަނޑުމެން

ލަންާއަުޅގަނޑަށްާކެރިދ ނެާއަުޅގަނޑުެމންާޙަޤީޤަތުގައިާއެބަޖެޭހާމަސައްކަތްކުރަނީާކީްއެވގެންތޯ.ާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ 

ާބުނ  ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާލ ޒިމްާާއަޅުގަނޑުމެން ާސަރުކ ރަށް ާފ ސްކޮށްގެން ާބަޖެޓެއް ާލ ޒިމް ާއަޅުގަނޑުމެްނނަށް ގޮތުން

ާމަަސއްކަތް ާފ ސްކޮށްގެން ާފަހަރެއްގަާކުިރއަށްާބަޖެޓެއް ާނޫން ާބޭނުމެއް ާއަޅުގަނޑުމެން ާެވސްާގެންދަން. އި

ާހުއް ާސަރުކ ުރ ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާރަްއޔިތުންނަށް ާހަދަިއގެންާޓުމަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގޮތެއް ާކަހަލަ ނުަވަތާާއަންނަ

ާކުރ ކަްށ.ާ ާކަންތައްަތއް ާބޭނުމަށްޓަަކއި ާސިޔ ސީ ާއަުޅގަނުޑމެންގެ ާކޮްށގެން ާކަންތައްތައް ާނުދީ ާފ ސްވިޔަ ބަޖެޓް

ާފަހަރެްއަގއި ާއަުޅގަނޑު ާވޯޓުލ ީނކީވެްސާާވުމ އެކު ާބަޖެޓަށް ާއެންމެާާމި ާމޮޅު ާއެންމެ ާބަޖެޓަކީ ާމި ާޙަޤީޤަތުަގއި ާެއއް

ާބަޖެޓަށް ާޤައުުމެގާާއެއްާާވީތީާރަނގަޅު ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާަރއްޔިތުްނގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ާއަ ާހުއްޓުުވމަކީ ާހިންގުން ާނޫންސަރުކ ރުގެ ާބޭނުން ާހަާވ ތީވެާކަމަށްާޅުގަނޑު ާވޯޓުލ ނީާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓަށް ާމި މަ
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ނޫނީާތ އީދުކުރ ނީ.ާދެންާހުށަހެޅިފައިވ ާހަމަާޖުމްލަކޮށްާބަޖެޓަށްާބަލ އިރުާވަރަށްާގިނަާފަރ ތްތަކަކުންާދައްކަމުންދ ާ

ާވ ހަކަ.ާާމިއީާއެއްާާވ ހަކަ ާިދޔަ ާިއތުރުވެގެން ާބަޖެޓް ާދ އިރ ތަުކގެ ާބައެއް ާއިތުރުެވގެން، ާބަޖެޓް ާރަްށރަށުގެ ަބއެްއ

ާވަރަށްާމިސ ލަކަށް ާަޙޤީޤަތުގައި ާނޫނިްއޔ ބަލައިލ އިރުަގއި ާރަށްރަށެއްގެ ާަޤބޫލެއްާާމަދު ާބަޖެޓްާާއަުޅގަނޑު ނުކުރަން

ާބޮޑު ާނުވަަތާާވަރަށް ާދަށްވެގެން ާބޮޑުތަން ާވަރަށް ާމިއޮތީ ާބަޖެޓް ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާކަމަކަށް. ާދިޔަ ާމައްޗަށް ތަން

ާކުރިއަ ާނޫނީ ާިއތުރުވެގެން ާކުލަމަދުވެގެންޮގސްފައި.ާބަޖެޓް ާަވކި ާމިއޮތީ ާޖެާރ ަފއި ާރަށްރަށްެއއް ާެއާާހިފައިވ  ނުވަތަ

ާވަިކާބަޔަަކށް ާފައިދ ތަކެއް ާަކހަލަ ާވަކި ާމީހުންނަށް ާމަޤުާާރަށްރަށުގެ ާދިނުމުގެ ާރަށްރަުށެގާމަންފ ތަކެއް ާއެ ޞަދުގައި

ާާ..ބަޖެޓްާބޮޑުކޮށްފައިވ ކަންާމިއީާއަޅުގަނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮށްލ ާަކންތައްތައް.

ާ

 ާވ ހަކަދެއްެކުވން:މަދުާމުޙައްމަދުާއިރ ގެާމެންބަރުާައޙްނައިފަރުާދ 

ާ ާއ ެދ، ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާދައުލަތުްނ2011ާާ`. ާބަޖެޓް ާލަފ ުކރި ާއަހަރަށް ވަނަ

ާބަޖެޓެއް ާބޮޑު ާއޮޅުންބޮޅުން ާވަރަށް ާބަޖެަޓކީ ާއެ ާވިާހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ާކޮމިޓީާކަމުަގއި ާބަޖެޓް ންާނަމަވެްސާމިހ ރު

ާކޮންމެވެސްާމި ާވަނީ ާމިހ ރު ާދިރ ސ ކޮށް ާބަޖެޓުބަޖެޓް ާތަފްސީލުތަކެއް ާމިހ ާވަރެްއގެ ާއ ދެ، ާހިމަނުއްވ ފަިއ. ާގައި

ާބަދަލުތަކެއްާ ާމިއަށްާވަރަށްބޮޑެތި ާދިރ ސ ކޮށް ާބަލައި ާކޮމިޓީން ާމި ާތެރޭަގއި ާމަދުާދުވަސްކޮޅެްއގެ ާބަޖެޓެއް އޮޅުންބޮޑު

ާބަދަ ާެގނެވިފަިއވ  ާއެ ާއަދި ާއެގެނެސްފަިއވ ތީ. ާކުަރއްަވިއގެްނާާލުތަކަކީ ާމަސައްކަތްތަކެއް ާބުރަ ާވަރަށް ބޭފުޅުން

ާބަދަލުތަކެއް ާކޮމިޓީެގާާަކމަށްާގެނެސްފަިއވ  ާޚ އްޞަކޮށް ާމެންބަރުންަނށް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހައި ާކޮމިޓީގެ ވ ތީ

ާގޮތުންާވ ހަކަދެއްކިާާބަޖެޓ ާބެހޭދަންނަވަން.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑުާމީގެާކުރީާުދވަހުާޤައްރިރަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރުމު

ާހިމެނިފަިއާ ާބަޖެޓުގައި ާކަންތައްތައް ާނިޒ މުގެ ާނަރުދަމ  ާއަދި ާބަނދަރ އި ާދ އިރ ގެ ާހިމެނޭ ާއަުޅގަނޑު ާވެސް އިރު

ެދއްކިން.ާއެހެންނަމަވެސްާބަޖެޓުާކޮމިޓީންާމިާަބޖެޓުާއަލުންާދިރ ސ ކޮށްާާދެކޮޅަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާވ ހަކަނުވ ތީާެއކަމ 

ާކަ ާދެވިފައިާބައެއް ާތަފުޞީލުކޮށް ާހިެމނިފައިާންތައްަތއް ާބަނދަރު ާަނއިފަރުގެ ާމީގެތެޭރގައި ާކޮމިީޓާާވ އިރު ާއެ ވ ކަމީ

ާޝުކުރު ާބިމުެގާއަށް ާދިިރއުޅޭ ާބައެއް ާހ ްސ ާއެތައް ާނައިފަރަކީ ާއަިދެވސް ާއެހެންނަމަވެްސ ާކަމެއް. ދަންނަވަންޖެހޭ

ާރަަށކަށް ާއޮތް ާއެއް ާއ ބ ދީ ާޮތއްޖެހިފައިވ  ާކުޑަ ާުނވ ތީާާގޮތުން ާގ އިމުކުެރވިފައި ާނިޒ ުމ ާފ ޚ ނ  ާރަށުގެ ާއެ ވ ިއރު

ާކުރިމަިތވަމުން ާރަށަށް ާެއ ާަމްއސަލަތައް ާބޮޑެތި ާވަރަށް ާބަޖެޓުާާޞިއްޙީ ާމި ާއެހެންނަމަވެސް ާފ ހަގަކުރަން. ދ ކަން

ާައއިާ ާދިރ ސ ކޮށްގެން ާނެާމިފަހަރު ާވ ހަކަ ާިނޒ މުގެ ާނަރުދަމ  ާނައިފަރުގެ ާކަނަޑއެޅިެގން ާވެސް ތްކަްނާއިރުަގއި

ާ ާއެެހންނަމަވެސް ާފ ހަގަކުރަން. ާހިމަނުއްވ ަފއ28ާާިއަޅުގަނޑު ާފައިސ  ާބަޖެޓުގައި ާމި ާނިޒ މަށް ާނަރުދަމ ގެ ާރަށެްއގެ

ާނަ ާމީގެތެރޭަގއި ާވ ތީ ާހިމެނޭނެ ާެވސް ާނިސްބަތްވ ާއިފަރު ާއަށް ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއަދި ާއުއްމީދުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ކަމަށް

ާވެސް ާވ ހަކަފުޅުްނ ާބޭފުޅުންގެ ާއެނގިަފއިާބައެއް ާބަޖެާއަޅުގަނޑަށް ާމި ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާނައިފަރުގެ ާމި ޓުާވަނީ

ާއޮންނ ނެ ާހިމެނިފައި ާެއކަމުެގާމައްޗަށްތެރޭގައި ާއެހެންކަމަށްވ ތީ ާޝުުކރުާަކން. ާވަރަށް ާއ ދެ،ާިމާވެސް ދަންނަވަން.
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ޮއވޭ.ާޭއގެތެރެއިްނާާފައިާއެބަކަމަށްާހިމަނ ާމިލިއަނެއްާޚަރަދުކުރ ނ98ާޭބަޖެޓުގައިާނައިފަރަށްާވެސްާަކނޑައެިޅގެންާ

ާޕްރޮގްރ މު ާހިންގެވުމަށްޓަަކއި ާކަންތަްއތައް ާެއކިެއކި ާމ43ާާިގެ ާހިތުން ާއަުޅގަނޑު ާއޭގެތެޭރަގއި ާއެބައޮތް. މިލިއަނެއް

ާއޮންނ ނެ ާިހމެނިފައި ާވެސް ާކަންތައްަތއް ާބަނދަރުގެ ާއަދި ާނިޒ މ އި، ާބިލްޑިންފ ޚ ނ  ާޕޮލިސް ާއިތުރުން ާމީގެ .ާ

3ާއޮތް.ާއަދިާޕޮލިސްާސްޓޭޝަނެއްގެާމަސަްއކަތްާނިންމުމަށްޓަކައިާާހ ސްާރުފިޔ ާއެބ70ާަލައްކ1ާާަާނިމުމަށްޓަކައި

ާއެބ ާހިމެނިފައި ާނިންމުމަށްޓަކަިއާާލައްކަ ާމަސައްކަތް ާފަޔަރާސްޓޭޝަުނގެ ާނައިފަރުގައި ާނޫނަސް ާމި ާއަދި އޮތް.

ާ ާރިޕޯޓުނ98ާްވެސް ާބަޖެޓު ާދީފައިވ  ާތަފުޞީލު ާމިހ ރު ާއަށް ާރުފިޔ  ާއ ެދ،ާހ ސް ާއެބައެނގޭ. ާއަޅުގަނޑަށް

ާ 6ާާޅ.ނައިފަރ ިއއެކު ާހެދުމަށް ާބަނދަރު ާމަސައްކަްތ25ާާރަެށއްެގ ާބަޖެޓުގެ ާމި ާއޮްތއިުރ ާކަނޑަެއޅިފައި މިލިއަން

ވަނަާއަހަރ ާހަމައަށްާމިާޕްޮރގްރ މްާކުރިއަށްާގެންދ ތ2013ާާީނޭނގެ.ާއެއީާާޑައެިޅގެންާމިއަހަރުާނިމޭެނާކަމެއްކަނ

ާދެ ާކަމަކަށް.ާއަޅުގަނޑަކަށް ާނިމޭނޭ ާމަސައްކަތް ާބަނދަރުގެ ާމި ާމިއަހަރު ާކަނޑައެިޅގެން ާމި ާނެތް ންނެވޭކަށް

ާއެ ާއުއްމީދުކުރަީނ ާވ ނެާއެހެންނަމަވެސް ާއެކަން ާގ އިމުކުރުމަށްޓަަކިއާާގޮތަށް ާނިޒ މު ާފެނުގެ ާރަށުގެ ާއ ދެ، ކަމަށް.

ާ ާއެެވސް ާހިމަނ ފައި. ާަބއެއް ާބަޖެޓުަގއި ާއެަބއޮތް ާއ2013ާަމިވެސް ާމަސައްކަތެްއ.ާވަނަ ާދެމިގެންދ  ާހަމައަށް ހަރ އި

ާުދވަްސވަންދެންާ ާގިނަ ާވަރަްށ ާގޮުތަގއި ާމެންބަރެއް ާޅ.އަޮތޅުެގ ާއަޅުގަނޑަކީ ާދެރަވ ންެޖހެނީ ާއެންމެ އަޅުގަނޑު

ާމަސައްކަތްާކުރިާމީހެއް.ާއެާައތޮޅުގެ....

ާ

ާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ާ

 މުޙައްމަދުާޞ ލިޙުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ހިންނަވަރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ

ާައޅުގަ ާފުރުޞަތަކީ ާިޢއްޒަތްތެިރާރައީސް.ާމި ާމިއ ދެ،ާޝުކުިރއްޔ  ާފުރަތަަމާާބެހޭާބަޖެޓ ާނޑު ާވ ހަކަދައްކ  ގޮުތން

ާވ ހަކަދެްއކުމުެގާ ާއަުޅގަނޑަށް ާމަރުޙަލ ގައި ާފުރަތަމަ ާބަހުްސެގ ާބަޖެޓުގެ ާފަދައިން ާއެނިގވަަޑއިގަންަނވ ެނ ފަހަރު.

ާކަންދިމ ކުރި ާނުލިބުނު. ާެއިކާާފުރުޞަތެއް ާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓު ާުއޅެންޖެހުނީ ާއެަވގުތު ާއަުޅގަނުޑ ގޮތުން

ޖެހީމ 12ާާފަހުންާއެރޭާާދޫކުރަމުންާގޮސްާއެންމެާއަުޅގަނުޑގެާފުރުޞަތުާދޫުކރަމުންވ ީތާާމަސައްކަތްތަުކގަިއާކަމަށް

ާއެ ާބޭނުންާޖަލްސ  ާހުއްޓ ުލމަށް ާައޅުގަނޑުާާހިސ ބުން ާދޫކޮށްލީ.ާބަޖެޓާ ާއެވ ތީ ާއަޅުގަނުޑާާބެހޭާާފުރުޞަތު ގޮތުން

ާވަރަށް ާހުރި ާއަދިާފ ހަގަކޮށްފައި ާއެބަހުރި. ާކަންތައްތަކެއް ާކަންަތްއތަކ ިގނަ ާބަެއއް ާކޮންމެވެސްާާާބަޖެޓުގެ މެދު

ލ ފައިާކޮށްވަގުތުާއަުޅގަނޑުާެއާފުރުޞަތުާދޫާވަރަކަށްާފ ުޑކިޔ ލަންާވެސްާައޅުގަނޑުާބޭނުްނވީ.ާއެހެންނަަމވެސްާމި

ާބަޖެޓ ާކުރު ާަރީއސް،ާމިާބެހޭާގޮަތކަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހ ަމކޮށްލ ނަން. ާދެޭކގޮތް ާއަުޅގަނޑު ވަީނާާވަގުުތާމިާޮގތުން

ާކުރުާ ާލިބުނު ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާހުށަހެޅިފައި. ާރިޕޯޓު ާބަޖެޓުގެ ާދިރ ސ ކޮށް ާބަޖެޓު ާކުރިމަތީަގއި އަޅުގަނޑުމެން

ާ ާތެރޭަގއި ާދިުގާވުާގަިޑިއރަށ25ާްމުއްދަތުގެ ާކޮށް ާމަސައްކަތެއް ާބުރަ ާހޭދަކޮށް ާދިރ ސ ކުރުމުަގއި ާބަޖެޓު ާގިަނއިރު ރެ
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ާފ ހަގަކުރަން.ާ ާވެސް ާފުަރތަމަ ާއަުޅގަނޑު ާމަސައްކަތް ާކޮށްދެްއިވ ާމުޤައްރިރު ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާހޭދަކުރުުމގަިއ ވަގުތު

ާމ މި ާމުޤައްރިރެއްާނއެހެންކަމުން ާކޮމިޓީެގ ާމެންބަރު ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ ިއރ ގެ ާކޮށްދެްއިވާގިލީ ާހައިސިއްޔަތުްނ ގެ

ާެއއް ާއަދިވެސް ާފ ހަަގކޮށް ާއަުޅގަނޑު ާެއއްެޗްއާާމަސައްކަތް ާމީހެއްގެ ާވަކި ާބަޖެޓަކީ ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ފަހަރު

ާއަުޅގަ ާއެްއޗެއް. ާއެންމެންގެ ާމިއީ ާބަޖެޓު. ާދައުލަތުގެ ާމިއީ ާނޫން. ާއެއްެޗއް ާވެްސ ާބައެްއގެ ާވަކި ނުޑާނޫން.

ާބަޖެ ާފުޅ ާބެހޭާޓ ޤަބޫލުކުރ ގޮތުަގއި ާވަރަށް ާވ ހަކަދެެކވެންާގޮތުން ާގަނޑުދ އިރ އެްއގައި ާބޭރު ާފެށިގެންާޖެހޭނެ. ން

ާސަފުހ  ާފަހު ާފ ޑުކިޔެންހިސ ބަާއ އެންމެ ާވ ހަކަދެެކވެންޖެހޭނެ. ާށް ާޚ އްޞަކޮށް ވ ަދވެިރާާސަރުކ ރ ޖެހޭނެ.

ާކަންަތއް ާއުނި ާހުިރ ާބަޖެޓުގައި ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭނެާތައްފަރ ތްތަކުން ާހަމަވެްސ ާމިީއާާ. ާއަުޅގަނޑުމެން އެޮގތަށް

ާމެންބަރުން ާނިސްބަތްވ  ާއަޅުގަނޑުމެންާާކަމަށްާސަރުކ ރަށް ާވެސް ާކަންަތއްަތއް ާރަނަގޅު ާހުރި ާބަޖެުޓަގއި ވ ތީ

ާއޮުޅންފިލު ާރައްޔިތުންނަށް ާވައިދޭންހ މަކޮށް 2011ާާޖެހޭނެ. ާބަޖެޓ ވަނަ ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާއެްއޗެްއާާއަހަރަށް މެދު

ާކު ާދެންނެވުމުގެ ާހިނގ  ާމި ާބަެއއ2010ާާްރިން ާހުރި ާކުރެވިފައި ާައޅުގަނޑުމެންނަްށ ާނިމިގެންދ އިރު ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަްށ ާއ ދެ، ާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާފ ހަގަކޮށްލ ނަން. ާައޅުގަނޑު ާއަހަރަްށ2010ާާކަންތައްތައް ވަނަ

ާ ާގ ްތގަނަޑކަށް ާބަޖެަޓކީ ާހުށަހެޅި 11ާާސަރުކ ރުން ާރުފިޔ ގެ ާމަޖިލީހުންާބިިލއަން ާެއހެންނަމަވެސް ބަޖެޓެއް.

ާ ާހުށ800ާައޭގެތެެރއަށް ާއިތުރުކޮްށ ާރުފިޔ  ާއަންދ ޒާ މިލިއަްނ ާޑެފިސިްޓ ާަބޖެޓުގެ ާޮބޑުާވަރަށްާކުރިާހެޅި ކޮށްާވުރެ

ާމިހ ުރާނިމިގެންާއަޅުގަނޑުމެންާފ ސްކުރަމުން ާާދިޔައީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާވަނީ ާޚަރަދުތައް ާަދއުލަުތގެ 9.9ާދ އިރުގައި

ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާަދއުލަތުެގ ާބަދަލެއް. ާރަނގަޅު ާވަރަށް ާމިއީ ާހިތުން ާައުޅގަނޑު ާދަށްކުރެވިފަިއ. ކަމަށްާާބިލިއަނަށް

ާކަމަށްާފ ހަގަކުެރވިަފއިާާބިލިއަންާރުިފޔ .ާއޭގެތެޭރގަިއާޓެކްްސގެާގޮުތގައިާލިބޭނ6.8ާާެކުެރވިފައިާއޮތީާއޭރުާއަންދ ޒ 

ާ ާރުފިޔ 900ާއޮތް ާލިބޭނެައކ އި،ާރިޒޯމިލިއަން ާގޮުތަގއި ާކުީލގެ ާއަންދ ޒ ާޓުަތކުގެ ާއޭރު ާކަމަށް ާއޮތް 1.2ާކުެރވިފައި

ާނިމިގެްނދ އިރު ާއަހަރު ާއެހެންނަމަވެސް ާހިމެނޭ. ާރުފިޔ  ާލިޭބނެާބިލިއަން ާއަންދ ޒ ާޓެކްްސގެގޮުތަގއި ާކުރިާކަމަށް

ާސެންޓެއްާފައިސ  ާއެންމެ ާއޭގެާާއިން ާއަދި ާނުލިބޭ. ާގޮތުވެސް ާކުީލެގ ާރިޒޯޓުގެ ާލިބޭނެއިތުރުން ކަމަށްާާގައި

ާއަންދ ޒ  1.2ާާކުެރވުނު ާތެެރއިން ާރުފިޔ ގެ ާރުިފޔ 600ާބިލިައން ާމިލިއަން ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަްށާާކޮންމެވެސް އެއް

ާއ ާނުލިބޭ. ާދައުލަުތގެ ާއެހެންކަމުން ާލިބޭނީ ާބަޖެޓުގަިއ ާފ ސްކުިރ ާއަުޅގަނޑުމެން ާނިމޭއިުރގައި ާއަހަރު 5.5ާމުދަނީ

ާއެހެންބި ާކަން ާރުފިޔ . ާމަސައްކަތްތަެކއްެގާާއޮތްލިއަން ާގިނަ ާކުެރވުުނ ާސަރުކ ރުން ާކުެރވުނު، ާދައުލަތުން އިރު

ވ ކަންާާބިިލއަންާރުފިޔ އަްށާވުރެާމަތިކޮށްފައ600ާިުމދަނީާއ ާސަބަބުންާމިހ ރުާއަހަރުާނިމޭއިރުަގއިާދައުލަތަށްާލިބޭ

ާބަދަެލއް ާހެޔޮ ާރަނަގޅު ާކުރެވުނު ާފ ހަގަކުރަން.ާިމއީ ާކަމުާާއަޅުގަނޑު ާއިތުރުްނާކަމަށް ާއަުޅގަނުޑާދެކެން.ާމީގެ ގައި

ާއެއް ާދަރަނި ާދަށްބަޖެޓުގެ ާއަހަރަށް ާއަނެއް ާއައިސްފައިާއަހަުރން ާފަހަަގކުރެޭވ.ާާކުަރމުން ާައޅުގަނޑަށް ވ ކަން

ާދަރަ ާދަރަނި،ާބަޖެޓުގެ ާދައުލަުތގެ ާނިސްބަތުން ާހުރީާ%2009ާާނިޖީ.ޑީ.ޕީގެ ާއަހަރު ާމ30ާާިވަނަ ާއަދަދު ގައި.ާއެ

އަށ15.3ާާްއަށްާދަށްާކުރެވިަފއިޭވ.ާއަދިާޖެހިގެންާއަންނަާއަހަރުާއެާއަދަދުާ%16.4ާނަާއަހަރުާ%ވ2010ާަހިނގ ާ
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އަށްާަދްށ5ާާވަނަާއަހަރުާައންނަާއިރުގައިާޖީ.ޑީ.ޕީގެާިނސްބަތުންާ%2013ާދަށްާކުރެވިފަިއވޭ.ާއަދިާމިހެންާގޮސްާ

ާފ ހަގަކުރަން.ާދައުލަތުގެާާކުރެވިފައި ާއަުޅަގނޑު ާެވސް ާރރިޒ ާވ ކަން ާނިމުނ2009ާުވް ާއަހަރު ާާވަނަ 261ާއިރުގައި

ާއެާއަދަދުާާވަނަާއަހަރުާނިމ2010ާާޭނަމަެވސްާާވްަގއިާރައްކ ކުެރވިފަިއާހުރިރމިލިއަންާރުފިޔ ާރިޒ  314ާއިރުަގއި

ާއަރ ނެ ާޑޮލަރަށް ާއަންދ ާމިލިއަން ާމިހ ރު ާކަމަށް ާދައްކ . ާއަހ2010ާާަޒ ތަކުން ާދ އިރުވަނަ ާނިމިގެން ގަިއާރު

ާގޮ ާއިތުއިޤްތިޞ ދީ ާމަސައްކަތުގެ ާހުރި ާކުރެވިފައި ާތަންތަނުން ާެއކިެއކި ާދައުލަތުެގާސަރުކ ރުގެ ާިވޔަފ ީރެގާތުން ރަށް

ާޓޫ ާދ އިރާ ޚ އްޞަކޮށް ާގެެނވިފައިާިރޒަމްގެ ާބަދަލުތަެކއް ާބޮޑު ާވަރަށް ާފ ހަގަކުރަން.ާެއގޮުތްނާާއަށް ާއަޅުގަނޑު ވ ކަން

ާބަދަލުކޮށް ާގޮތް ާނަގަމުްނާއައި ާކުރިން ާކުލި ާފައްޓ ފައިާރިޒޯޓްގެ ާނަގަން ާކުލި ާނިސްބަތުން ވ ކަްނާާބިމުެގާއޭރިޔ ގެ

ާ ާފ ހަަގކުރަން. ާެވގެނ2011ާްއަޅުގަނޑު ާމިކަން ާފެށޭއިުރަގއި ާއަހަރު ާިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާާވަނަ ާހިންގ  ާރިޒޯްޓ ދ ނީ

ާދިޔަާނަމަެވްސާމީހުންނަށްާނުލިބޭާއެއްޗަކުންާސަރުކ ރަށްާެޓކްސްާދައްކަމުންވަރަށްާބޮޑުާލުޔަކަށް.ާުކރިންާއެލިބޭާ

ާދަްއކަން ާޓެކްސް ާދެންާސަރުކ ރަށް ާގެނެވުނު ާިނސްބަތުން.ާމި ާއެއްެޗއްގެ ާލިބޭ ާދައުލަުތެގާޖެހޭނީ ބަދަުލގެާސަބަބުން

ރުންާމަސައްކަތްކުރީާމިާދ ކަންާވެސްާައޅުގަނޑުާފ ހަގަުކރަން.ާއެހެންނަމަވެސްާސަރުކާ ާއުނިެވގެނ16ާްމުދަނީާ%އ 

ާނަމަެވސް ާއުިނވި ާއ މުދަނީ ާއިންޑަްސޓްީރާރިސޯާލިބޭ ާއެ ާގެެނސްދީ ާބަދަެލއް ާރަނގަޅު ާއޯނަރުންނަށް ޓްތަުކގެ

ާައޅުގަނޑުމެންނަށްާ 2010ާކުރިއެުރވުމަށްާއެހީތެރިެވާދިނުން.ާކުރެވިަފއިާހުރިާތަރައްީޤެގާމަސައްކަތްތަކަްށާބަލ އިރު

ވަަނ2006ާާހަރުތަަކށްާބަލ އިރުާދިޔަާއަާބަނދަރުގެާމަސައްކަތްާނިންމ ލެވޭނެ.ާވޭުތވ31ާެވަނަާއަހަރުާނިމޭއިުރގަިއާ

13ާވަނަާއަހަރ2008ާާުބަނދަރު.13ާާވަނަާއަހަރ2007ާާުބަނދަރު.5ާާވަނީާާއަހަރުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާހެދިފައި

ާއަހަުރ2009ާާބަނދަރު.ާ ާާބަނދަރު.ާމ15ާިވަނަ ާައހަރު ާމ31ާިހިނގ  ާއަުޅގަނުޑާހިތުން ާރަނގަުޅާއީބަނދަރު.

ާފ ހަަގކުރަާމަސައްކަތެއް ާމިހ ރުކަމުަގއި ާ ާއަދި ާާންޖެހޭ. ާދ ކަްނ15ާާވެސް ާކުިރއަށް ާމަސައްކަތް ބަނދަރެްއގެ

ބަނދަރެއްގެާމަަސއްކަްތ26ާާވަނަާއަހަރުާކުރިއަށްާއޮތްާއަހަުރގަިއ2011ާާއަޅުގަނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާޭއގެާއިތުރުންާ

ާފ ހަގަކޮށްފައިާފެށޭނެ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާކުާކަމަށް ާއ ދެ، ާފ ހަގަކުރަން. ާއަުޅަގނޑު ާވ ކަން ާއޮތް ވަަނ2011ާާރިއަށް

ާވެގެން ާބަޖެޓު ާމި ާބަލ އިރު ާބަޖެޓަށް ާާއަހަރުގެ ާބަޖެޓަށް. ާބޮޑު ާއެންމެ ާހުށަހެޅޭ ާމިހ ތަނަށް ބިިލއަްނ12.37ާާދ ނީ

ަކމަށްާފ ހަގަކުރައްވ ަފއިޭވ.ާާބިލިއަންާރުފިޔ ާލިބޭނ8.7ާެމުދަނީގެާގޮތުަގއިާިއރުގައިާއ ާާމިާބަޖެޓުާހުށަހެޅޭރުފިޔ ގެ

މުދަނީާއ އިާވިޔަފ ީރގެާފައިދ ގެާޓެކްްސގެާގޮތުަގއިާލިބޭާފައިސ ާާޖީ.އެސް.ީޓގެާގޮތުަގއިާލިބޭާއ ލަށްއޭގެތެޭރގައިާއަ

ާއަހަރުކަމުގަ ާހިނގ ނެ ާބޮޑަށް ާއެންމެ ާމަްޝރޫޢުތައް ާތަރައްޤީގެ ާވެގެންދ ނީ ާއަހަރު ާމިއަންނަ .ާއ ދެ،ާއިހިމެނޭ.ާއަދި

ާދ އިާމިހ  ާމަތިވެރި ާފ ހަގަކޮށްލ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެހިސ ބުން ާބަހުރ ގެ ާދުވަހުގެ ާކުރީ ާމެންބަރު ގަިއާސްރި

ކުެރވިގެންާހިންގޭާކަންަތއްތަްއާއިރުާމެދުާރ އްޖެތެރެއަށްާއަމ ޒުކަމެއް.ާދައުލަުތގެާބަޖެޓުާކަނޑައަުޅްއވ ާފ ހަގަކުރެްއވި

ާދުވަހު ާއެ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާާމަދުކަމަށް ާފ ަހގަުކރެއްވި.ާމިއީ ާވެސް ާދެއްެކިވާޢިްއޒަތްތެިރާމެއެ ާއަލަށް ންބަރު

ާއިންނެިވާާވ ހަކަ ާމަޖިލީހުގައި ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެ ާފަހަރަކު ާކޮންމެ ާހުށަހެޅޭ ާބަޖެޓު ާކުރިން ާމީހެ ާނޫން. ެއއް
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ާއި ާައުޅގަނޑަށް ާގެންދިަޔއީ. ާފ ހަގަކުރަްއވަމުން ާމިކަން ާފަހަރަކު ާވަރަށްާނކޮންމެ ާމެންބަރ  ާިޢްއޒަތްތެރި ާއެ ެދވުނީ

ާކުރިންކައިީރގަ ާފަާއި ާކޮންމެ ާެއިއން ާދިޔަާާވެސް. ާނިމިގެން ާވ ހަަކދެއްކީމު. ާތ އީދުކޮށް ާއެކަމަށް ާއަޅުގަނޑު ހަރަކު

ާެއާ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތުމުން ާކަން ާއެހެން ާދެއްކުމަށްފަހުގައި ާވ ހަކަ ާއެ ާއަުޅގަނޑު ާބަޖެޓުގައި ާފަހު ާއެންމެ ސަރުކ ރުގެ

ާޢިއްޒަތް ާނެތް ާހަނދ ނެއް ާނުދެން.ާއަުޅގަނޑު ާވޯޓެއް ާބަޖެޓަކަށް ާމެންބަރު ާާއެތެރި ާގޮތެއް.ާދުވަހު ާކުރެްއވި ކަންތައް

ވަނަާއަަހރުގެާބަޖެޓުާސަުރކ ރުްނ2011ާާމިއަދުާއަުޅގަނުޑާފ ހަގަކޮށްލ ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާކުިރއަށްާމިއޮތްާ

ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިއޮތީ ާގޮާބަހ ލެވިފައި ާވ ހަކަދެއްކުނު ާދުވަހު ާއެ ާދައުަލތުމި ާމުޅި ާޚަތަށޭ. ާބަޖެޓުގެ ރަދުެގާގެ

ވަނީާކޮންމެާާައމ ޒުކުރެވިަފއިާމިވަނީާސީދ ާރަށްރަށ އިާއަތޮޅުތަކަށް.ާމިބައިާބެހިފައިާމ63ާިޚަރަދުގެާ%ާރިކަރަންޓު

.ާކުރ ާގޮތަށްާންާމަސައްކަތްރަށެއްާއ ބަީދގެާނިސްބަތަކުންާއެާރަށަކަށްާޖެހޭާމިންވަރުާެއާރަށެއްެގާއޮފީހ ާހަވ ުލކޮށްގެާ

ާދަންާ ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަެދއްކިާއެހެންކަމުން، ާއެދުވަހު ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާބަޖެޓަކީ ާއޮތް ާހުށަހެޅިފައި ާމި ާމިހ ރު ާނަވ ނީ

ގޮތަށްާބަހ ލެިވގެންާހުށަހެޅިފަިއާއޮތްާބަޖެޓެޭކ.ާއެހެންކަމުން،ާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑަށ އިާއެާޢިްއޒަތްެތިރާ

ާއިޤުތިޞ ަދީކާ ާއަުޅަގނޑުމެންގެ ާރައީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާމަޖުބޫރުވެއޭ. ާދޭން ާވޯޓު ާބަޖެޓަށް ާމި ާމިއަދު މެންބަރަށް

ާކުިރމަތިވެފައި ާގޮންޖެހުންތަކެއް ާމިވަގުތު ާއިޤުތިޞ ދެއް. ާކުރިމަތިިވ2008ާާާއޮތް ާއަށް ާދުނިޔެ ާމުޅި ާއަހަރު ވަނަ

ާ ާއެކަމަށް ާިމވަނީ ާމިއަދު ާއައިސް ާކުރަމުން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަަސރު ާދަތިކަމުގެ ާހޯދުމަްށާހައިޤުތިޞ ދީ އްލެއް

ާއަޅުގަ ާވެސް ާމިއަދު ާކުރަމުން. ާމަސައްކަތްތަކެްއ ާއެކަމަށް ާމިދަނީ ާމިއަދު ާކަންބޮުޑވ ާމަސައްކަތްތަެކއް، ނޑުމެން

ާރި ާބަޖެޓުެގ ާދައުލަުތގެ ާއޭގެތެކަމަކީ ާބޮޑުކަން. ާޚަރަދު ާމުިޅާކަރަންޓް ާޚަރަދު ާކުރެވޭ ާމުަވއްޒަފުންަނށް ޭރަގއި

އެަބާހޭދަކުރެޭވ.ާމިއީާއަުޅގަނޑުމެންާކަންބޮުޑވ ާކަެމއް.ާއެހެންކަމުން،ާއިުޤތިޞ ދީާމިާއަނދަަވޅުްނ49ާާބަޖެޓުގެާ%

ާައޅު ާދޭތެރޭަގިއާއަރަިއގަތުމަށްޓަކަިއ ާޚަރަދ ިއ ާމިކުެރވޭ ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާޚ އްަޞކޮށް ާވިސްނ އިުރގަިއ ގަނުޑމެން

އަޅުގަނޑުމެންާކަންބޮޑުވެާެއަކންާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ.ާއެއަށްާޙައްލެއްާހޯދަންާއެބަޖެހޭ.ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުންާމުސ ރަާދޭާ

ާ ާމިހ ރު ާގޮތުަގއި ާތ39377ާެމީހުންގެ ާމީގެ ާއެބަުއޅޭ. ާމުަވްއޒަފުން ާހިމެނޭ ާސަރިވސްގަިއ ާިސވިލް 28000ާރޭަގއި

ާ ާތެރޭގައި ާސިފައިންނ ިއ،ާފުލުހުންގެ ާދެންނެވީ ާމި ާއެޅި،ާއަުޅގަނޑު ާއެބަތިބި.ާޔުނީފޯމް މީހުްނ7000ާާމުވަްއޒަފުން

ާ ާއޮީފސްތަކުަގއި ާމުސްތަޤިއްލު ާސިޔ ީސ2700ާާއެބަތިބި. ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއެބަތިބި. ާމުވަްއޒަފުން ާގިނަ އަށްވުރެ

ާއެބަތިބިމުވަްއޒަފު ާވެސް ާއަޚްންތަކެއް ާިޢއްޒަތްެތރި ާއަޅުގަނޑުގެ ާމުަވއްޒަފުްނެގާާ. ާސިޔ ސީ ާއައްަސަވއިފި ދެންމެ

ާމީހުންނަކީާ ާތިބި ާޢަްއަޔންކޮށްފައި ާގޮުތގަިއާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާމުަވއްޒަފުންގެ ާިސޔ ސީ ާކޮަބއިތޯ.ާމިއަދު އަދަދަކީ

ާިފޔަަވއި.125ާ ާމުަވއްޒަފުން ާއޮފީުހގެ ާރަީއސް ާއެާމީހުން ާިއއްޔެ ާއެާއެއީ ާކައުްނސިލަރުން މަޤ މުްނާާތިބީ

ާޚިދުމަތްކުރ ީނާ ާަޢއްަޔންކޮށްގެން ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ާއޮފީސްަތކުަގިއ ާސަރުކ ުރގެ ާއެހެންކަމުން، ވަކިކުަރްއވ ފައި.

ާ ާބުރ125ާާައެންމެ ާމަްއޗަށް ާހިތުން ާައޅުގަނޑު ާމިއީ ާތިާމީހުން. ާދޭތެރޭގައި ާސަރުކ ރ  ާމިދައްކ  ުޅްނާބޭފުާކަމަށް

ާވަގުެތއް ާރަނގަޅު ާވިދ ޅުވަން ާސިވިލްާފ ޑެއް ާއަުޅަގނޑު ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާއަުޅގަނުޑ ސަރިވްސާާކަުމގަިއ
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ާސިވިލް ާދަންނަވ ލ ނީ، ާމިއަދު ާތިާާކޮމިޝަނަށް ާެވސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާޚަަރދު ާމިކުރެވޭ ާމުވަްއޒަފުންނަށް ާސަރވިސް

ާބޮ ާމިހ  ާބަޖެޓުގެ ާމުޅި ާޤަބޫލުކުރައްވަމުޯތއޭ. ާމުސ ރަބޭފުޅުން ާޚަރަދެއް ާަޚރަދުކުރެވޭާުޑ ާިމއީާާއަށް ާއިރުަގއި

ލަޙަތަށްޓަަކިއާޅިާދައުލަތުގެާމުޅިާަޤއުމުގެާމަޞްދޭތެރޭގައިާވިސްނ ަވޑަިއގެންާމިއަށްާމުާޤަބޫލުކުރެވޭާއަދަެދއްތޯ.ާމިއ 

ާއ ާތި ާދަންނަވ ކަެށއް. ާއެްއެޗއް ާމިއަކަށް ާނެތިން ާައޅުގަނޑު ާވިދ ޅުެވދެއްވ ށޭ. ާއެއްޗެއް ާއޮީތާބޭފުޅުން ާދެން ދެ،

ާމުައއްސަސާ  ާއުެފއްދި ާއަލަށް ާއިހަށްދުވަުހ ާއިންލެންޑުާއަޅުގަނޑުމެން ާމޯލްިޑވްސް ާއޮތޯރިޓީ.ާާއެްއ. ރެވެިނއު

ާއ މްދަނީ ާހުރިހ  ާލިބޭ ާބ ެރްއާާދައުލަތަށް ާެއއްެވސް ާސަރުކ ރުގެ ާއެއީ. ާފަރ ތަކީ ާއޮތް ާހަވ ލުވެފައިވ  ާހޯދުން އެއް

ާކިރިޔ  ާނުހިނގ . ާމަްއޗަކަށް ާމުއަްއސަސ އ ާއެތ ނގެ ާއެ ާެއއްެޗއް ާޮއީތާާވެސް ާބުނެވެން ޭދތެރޭގައި

ާހޯދުމުަގިއާ ާއ މްދަނީ ާަދއުލަތުގެ ާއެބައ ދޭ. ާޓެކްސްތައް ާނެގޭ ާއަލަށް ާމަޖިލީހަށް. ާރައްޔިުތންގެ ާމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާމި ާއޮތީ ާބ ރެއް ާހުރިހ  ާދެންނެވިހެން ާމި ާނިމިގެންާއަޅުގަނޑު ާމިއަހަރު ާާފަރ ުތގައި. ާނިިމގެނ2010ާްދ ިއރުގައި

ާ ާތެރެއިން ާއ މްދަނީގެ ާލިބޭ ާދައުލަތަށް ާނުލިބ700ާިދ އިރުަގއި ާރުފިޔ  ާފ ހަގަކުރަން.ާާމިލިޔަން ާއަޅުގަނޑު ވ ކަން

ާ ާމިއަދު ާއަދިާާެއކުިމއ އަޅުގަނޑު ާހޯއްދަަވއިދެްއވ ށޭ. ާަފއިސ  ާމި ާނަމަވެސް ާމަސަްއކަތްޮކށްގެން ާބުރަ ާޮގވ ލަނީ ިމ

ާއަ ާބުަރ ާއަހަރަކީ ާމިއޮތް ާފައިދ ާހަރަކަށްކުރިއަށް ާވިޔަފ ރީގެ ާއ އި ާޖީ.އެސް.ޓީ ާނެގޭ ާއަލަށް ާެނޭގާާވ ެނއޭ. އިން

ާތިާ ާމަސަްއަކތްތަކެއް ާހޯދުމުގަިއ ާޖެހިވަަޑިއގަންނަވ ނޭާފައިސ  ާކުަރްއވަން ާހަމަާބޭފުޅުން ާީމގަިއ ާސަރުކ ރަކަށް .

ލިއްޔަތަްށާވަދެގެންދ ނެާއެްއޗެކޭ.ާބޭފުޅުންާހޯއްދެވިާއެްއެޗއްާއެއީާދައުލަުތގެާމ ާކުރެވޭނެާެއއްވެސްާކަެމއްާނެތޭ.ާތި

ާނުލިބިއްޖެ ާއެ ާއެްއޗަކީ. ާހުންނ ނެ ާޚަރަދުކުރަން ާޕްރޮގްރ މްތަކަްށާާކަަމށްާއެއޭ ާމިހިންގ  ާއަުޅގަނޑުމެން ވ ނަމަ

އޮްތ.ާާގެާޕްރޮފެޝަނަލްާއޮޕީނިއަންާއަޅުގަނުޑމެންާއަތުގައިާއެބަ.އޭާދަތިތަކ އިާއުނދަގޫަތކެއްާކުިރމަތިވ ނެ.ާއެމް.އެމް

ާއްބ ޭއ.ާއެާޕްރޮފެޝަނަލްާއޮޕީނިއަނެބޭފުޅުންާދެއްވ ފައިާއޮތްާާފަހަރުާހަމަާހިތަށްއަރ ާމިއީާހަމަާއެާގަނޑުާބަެއއްއަޅު

ާައކީާސަރުކ ުރގެާދޫދެވިފަިއވ ާބަޖެޓުގެާިސޔ ސަތުެގާސަބަބުންާހިފެހެއްޓިފައިާާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެަފއިާއޮތްާެއްއާވ ހަކަ

ޭބފުޅުންާވިދ ޅުވ އިުރގައިާެއާާދ ާވ ހަކަ.ާއެހެންާއެާކުރިމަތިަވމުންާއުނދަގޫތަކ ގެާމ ލީާސިޔ ސަތަށްާވ ާއެމް.އެމް.އޭާ

ާވިދ ުޅވަމުންާ ާފައްޓަމުން ާާރިޕޯޓް ާއަހަރުން ާެއްއ ާބަޖެޓް ާދައުލަތުގެ ާުކޑަކުރަމުންދ ާާއަެނއްދަނީ ާޑެފިސިޓް އަހަރަށް

ާެއއީ.ާ ާެއއްެޗއް ާއޮތް ާފެންނަންާވެސް ާބަޖެޓުން ާއަހަުރގ2009ާެވ ހަކަ.ާމި ާވަނަ ާހުރުމަށްފަހ30ާު%ާޑެފިިސޓް ަގއި

2010%ާ 16ާާަގއި ާ%2011އަށް. 15ާާަގއި ާ%2012އަށް. 14ާާަގއި ާ%2013އަށް. ާތިރ5ާިގައި ވަނީ.ާާއަށް

ާހިފެހެއްޓިފައި ާިމީއ ާދަންނަވ ނީ ާސަާއަޅުގަނޑު ާސިޔ ސަެތއްެގ ާބަޖެުޓ ާދޫދެވިަފއިާބަބުންވ  ާކަެމކޭ. ވ ާާވ 

ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާމިއަދު ާނޫން. ާާކުރަްއވަްނވީާސިޔ ސަތެއް ާފައިސ  ާބޭރު ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު އަށްާކަމަކީ

ާ ާއުނަދގުަލށް ާމި ާއެހަކުރިމަތިވެފަިއވ  ާހޯދުން. ާކުރަްއވަންވީާއްލެއް ާިވޔަފ ރިާާބޭުފޅުން ާހުރި ާރ އްޖޭަގއި ކަމަކީ

ާފަސޭހަާ ާމިއަށްވުރެ ާާބޭންކުތަކަށް ާކަނޑައަުޅްއވައިެދްއވުންހައިން ާުއސޫލުތަކެއް ާހިތުްނާރަކ ތްތެރިެވވޭނެ ާއަުޅގަނޑު .
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ާތިން ާނޫނިއްޔ  ާޖަހައިފި.ާއެހެާދެފަހަރު ާބެލް ާމިހ ރު ާމި، ންވީމ ފަހަރު ާމެދުކަނޑ ލ ނަން.ާދެްއިވާާއަުޅގަނޑު ަވގުތު

ާާޝުކުރުާދަންނަވަން.ފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާ

ާ

ާއިންާމަނިކުާވ ހަކަދެްއކެވުން:ގެާމެންބަރުާއަޙްމަދުާނިޙ ނުާޙުސަވިލިމ ފަންނުާދ އިރ 

އ ދެ،ާުޝކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެިރާރައީސް.ާއަުޅގަނޑުާވެްސާވ ހަކަާފައްޓަމުންާވަރަްށާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާއެުކަގއިާިމާ

ާ ާޤ ސިމް ާއޮނަރަބަލް ާމުޤައްރިރު ާޢިްއޒަތްެތރި ާނިންމައިދެްއވި ާމަސަްއކަތްަތއް ާކޮމިޓީގެ ާއަދިާއިބްރ ހީބަޖެޓު މަށް

ާވ ހަކަފު ާދެންމެ ާމުޤައްރިުރ ާޑެޕިުޔޓީ ާދ އިރ ގެާޅުކޮމިޓީގެ ާހިންނަވަރު ާއިބްރ ހީދެއްކެިވ ާމެންބަރު މްާާޢިއްަޒތްތެރި

ާޚ  ާދަންނަވަން. ާއެކު ާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާޞ ލިޙަށް ާއިބްރ ހީމުމުޙައްމަދު ާޤ ސިމް ާގޮތެްއަގއި ާމަސައްކަތްޕުުޅާއްޞަ ގެ

ާމިހ  ާމަސައްކަތް ާމި ާާނޫންނަމަ ާރައްޔިުތންނަށްޓަކައި ާނިންމ ލ  ާފ ސްެވގެްނާވަަނާައހަރ2011ާުހިސ ބަށް ާބަޖެޓު ގެ

ާބަޖެޓުާ ާމި ާއ ެދ، ާކަމެއް. ާޔަޤީްނކުރ  ާއަުޅގަނޑު ާއެއީ ާނައީސްކަން ާހަމައަށް ާމަުރޙަލ އ  ާމި ާއެއީ ނުދިޔައީސްކަން

ާހަމަާ ާވ ަހކަ ާދ އިރ ގެ ާައޅުގަނޑުގެ ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާހައިސިްއޔަތުން ާވ ހަކަަދއްކަންޖެޭހާމީހެއްގެ މަރުޙަލ ގައި

ާޖެހޭ ާމީގައި ާމިީއާދައްކ ލަން ާދައްކ ފައި ާފޮތް ާމި ާޚ އްަޞކޮށް ާމަރުޙަލ ގައި ާބަޖެޓުެގ ާފ ހަަގކުރިން ާައޅުގަނޑު ނެ.

ާދިަޔާ ާދަްއކަމުން ާއެވ ހަކަ ާހިސ ބުން ާއޮތް ާއޮުޅންނުފިލ  ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާިމކަންތަްއތައް ާބަޖެޓެކޭ. ކޮމިކުގެ

ާއައިސްގެން ާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާތަފްސީލުތައް ާއަޅުާާނަމަވެސް ާވެސް ާބައެއްާދިަޔއިރު ާކަހަލަ ާުއއްމީދުކުރި ގަނޑުމެން

ާހ  ާސަތޭކަ ާއެތަކެއް ާމި ާގޮތެްއަގއި ާޚ އްޞަ ާމ ލޭގެ ާއ އި ާމ ލެ ާމިާކަންތައްތައް ާދިރިއުޅޭ ާރައްޔިތުން ސް

ާހިތ މަޔ ސަރަހަ ާެއއީ ާނެތްކަން ާމ ޭލެގާއްދުތަކަށް ާގޮެތއްަގއި ާޚ އްޞަ ާވިލިނގިލި ާމީގެތެރޭަގއި ާފ ހަަގކުރަން. ާއެކު

11000ާ ،12000ާ ،13000ާާ ާވިިލނގިލީަގއި ާއަދި ާދިރިއުޅޭ ާަރއްޔިތުން ާެއކިެއކި ާހ ސް ހ ްސ8000ާާވަރަކަށް

ާައޅުގަނުޑާ ާެއއީ ާެނތްކަން ާވ ހަކަ ާދަނުޑގެ ާފުޓުބޯޅަކުޅޭނެ ާުޒވ ނުންނަށް ާބަލ ފައި ާއ ބ ީދއަަކށް ާދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުން

ާ ާސަރަަޙއްދުތަުކގައި ާއެކި ާރ އްޭޖގެ ާކަމެއް. 5ާާހިތ މަކުރ  ާދަނޑު ާވ ހަކަާޒޯނެްއގައި ާމަސައްކަތްތަުކގެ އުފެއްދުުމެގ

ާވިލިނގިލި،ާމ ލެާއޮތް ާބަލަހައްޓ ނެއިރުަގއި ާދަނޑު ާވިލިނިގލީގައި ާއޮތް ާއެީއާާވިލިނގިީލގައި ާނެތްކަން ާވެސް ަވރު

ާއޮތްާހިތ މަޔ  ާދިނުމަށް ާފުރުޞަތުތައް ާުޒވ ނުންނަށް ާކަމެއް.ާޚ އްަޞާގޮތެްއގައި ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ާައޅުގަނޑު ާއެކު

ާވ ހަކަެދކެވެމުންޒުވ ން ާކުޑަެވގެންާާސަރުކ ެރްއގެ ާއަޅ ލުން ާއިހުމ ލުވެ ާމެދު ާުޒވ ނުންނ  ާމަންޒަުރާާދ އިރު ދ 

ާގޮެތްއާ ާއެހެން ާޮކންމެވެސް ާސަުރކ ރުން ާއެބައޮތް ާދަންނަވ ހިްތ ާއަުޅގަނޑު ާކަމެއް. ާހިތ މަހުރި ފެންނަކަމީ

ާިވލިނގި ާހޯއްދަަވއި ާފުރުޞަތެއް ާމިފަދަ ާނަމަެވސް ާކުޭޅާހައްދަވަިއގެން ާފުޓުބޯޅަ ާއޮތް ާދ އިރ ގައި ާވިލިމ ފަންނު ލީ

ާމީހަުކާ ާކޮންމެވެސް ާޮގތަކުން ާކޮންމެެވސް ާވިދ ުޅވި ާަވޒީރު ާބެހޭ ާކަމަށް.ާކަމ  ާގެނެްސދެއްވ ނެ ާބަދަލުތަކެއް ދަނޑަށް

ާފެންނަން ާކަމެއް ާއެއިން ާއެހެންނަމަވެްސ ާކުރ ނޭ. ާކަންަތއްތަެކއް ާކޮންމެވެްސ ާހިސ ަބކުން ާކޮންމެވެްސ ާއަންނ ނޭ.

ހަގަކޮށްލީމުާނެތްކަންާއެއީާއަުޅގަނޑުމެންާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާބަޖެޓުާމަރުޙަލ ގައިާވ ހަކަދައްކަމުންާފ 
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ާއޯޕަނިން ާފެނިގެންާބަޖެޓުގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާޚ އްަޞާާތެރޭަގއި ާއަންހެނުންގެ ާކުޑަކުދިންނ ިއ ާވިލިނގިީލގައި ދިޔަ

ާއޮތް ާވ ހަކަ ާޤ އިމުކުެރވޭނެ ާއަުޅގަނޑަށްހޮސްޕިޓަލެއް ާވ ހަކަދަްއކ ލީމަ ާައޅުަގނޑު ާަވޒީރ  ާއެ ާދިަޔީއާާ. ސ ފުެވގެން

ާއަުޅގަނޑަްށާހަމަާތަޞައްވު ާކަމަކަށް ާއޮތް ާގޮތަކަށް ާކުެރވޭ ާެއކަން ާގޮަތކަށް ާފ ހަގަކުރެވޭނެ ާމުޅިން ާައދި ާކަމަށް ެރއް

ދިޔައިުރާކ.ވިލިމ ލޭގެާނަމުގަިއާާންމިއިންާއެްއވެސްާކަރުދ ހަކުންާފެންނ ކަށެއްާނެތް.ާނަމަވެސްާތަފްސީލުތައްާލިބިގެ

ާ ާސެންޓަރެއް ާޗިލްޑްރަންްސ ާއެންޑް 3.792415ާާފެމިލީ ާގ ތްގަނަޑކަްށ ާރުފިޔ 3.7ާާމިލިއަނ  މިިލއަން

ާމިކަންާ ާއަދި ާަތފްސީލެއް ާކަމުގެ ާކަމެއް ާއޮތް ާނިންމަވ ފައި ާކުރަްއވަން ާކޮްނޮގތަކަށް ާމިއީ ޖައްސަވ ަފއިވޭ.

ާއަލީަގއި.ާއަިދާދ ނީާކޮންޮގތަކަާތަޞައްވަުރެވގެން ާއަުޅގަނޑަށްާިވސްނިފައިާެއއްާނެތްާމިާކަުރދ ސްތަކުގެ ށްާކަމެއް

މިލިއަންާރުފިޔ ާކޮންެމ3ާާމިއ ާހަމަާވިދިގެންާއަުޅގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާމިނިސްޓަރާއޮފްާއެޑިުޔކޭޝަންގެާބަޖެޓުންާ

ާ ާއޮތް ާކުިރއަށް 2011ާއަހަރަކަށް ،2012ާ ާނިސްބަތަށް ާފ ޚ ރ198ާަެގ ާސްކޫުލގެ ާބޯފެނުގެށުގެ ާއ ިއ ލަުތާހ ާނ 

ދުާމިާދެތިންާހަތަރުާދުވަހެއްެގާތެރޭަގއިާއަުޅގަނަޑްށާޚުރަނގަޅުކުރުުމގެާވ ހަކަދައްަކވ ފައިާއޮްތއިރުަގއިާއަުޅގަނޑުާ

ާލިބިެގނ ާފުރުޞަތު ާފަހަރު ާމުހިއްާއެއް ާުހންނަ ާވިލިނގިލީަގއި ާބަލައިލުމަށް.ާުްދިޔަ ާފ ޚ ނ ތައް ާސްކޫލުެގ ބުއްދީނު

ރަށަށްާބަހައިގެްނ198ާާކަންތައްތަކަކީާމިހެންާާވަރަށްާހިތ މަކުރަންާއެތަނުގެާހ ލަތުާހުރިާގޮތަށް.ާއަދިާއެއަޅުގަނޑުާ

ާކަަމކަށް ާނުކުރެވޭނެ ާއިން ާފައިސ  ާއަދަދެްއގެ ާކުޑަކުޑަ ާިކޔަވ ާާމިހ  ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާޤ ނޫނުއަސ ީސަގއި ވ ތީވެ

ާއަހައްމިއްޔަާ ާދޭންވ  ާއުކުދިންނަށް ާކޮންމެ ާއަދި ާޙައްެޤްއާމުރުފުރަޔަތުކަމ އި ާއަސ ސީ ާލިބިގެންދ  ާފުރުޞަތު ާމި ކަށް

ާގޮތްތަާކަމުގައި ާއެހެްނ ާއެނޫން ާއަދި ާގޮވ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާހިމެނުމަށް ާއެދި ާފުރުޞަތަށް ާމި ާސަުރކ ރުންާވ ތީ ކެއް

އްޖެާމިއީާަވކިާަވޑަިއގަތުމަށް.ާޚ އްޞަާގޮެތއްަގއިާސަުރކ ުރާފަޅިންާވ ހަކަދެއްކިާމެންބަުރންާވިދ ޅުވެާމިކަމަށްާވިސްނ 

ާޕ ޓީއެއް ާވަކި ާނޫނޭ. ާބަޖެޓެއް ާމީހެއްގެ ާއެންމެހައި ާމިއީ ާނޫނޭ. ާބަޖެޓެއް ާކަމަށް.ާގެ ާބަޖެޓެއް ދިވެހިރައްޔިުތންގެ

ކެްއގެާތެރެައްށާވަނަާމ އްދ ގެާ)ހ(ަގއިާެއއޮތްާހުރިހ ާކަންތައްތ17ާަކަުމގައިާވ ނަމަާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާާއެހެންވެއްޖެ

ާއެންމެހައި ާފުރުޞަތުތަްއާރަްއޔިާދިވެހި ާއެ ާރައްޔިުތންނަށް ާއެންމެހ  ާފުރޭނިގެންދ ނެ. ާއަށް ާފުރިހަމަ ާހަމަ ތުްނ

ާެއހެންނޫން ާކަމެއް. ާލ ޒިމުވެގެްނވ  ާމަްއަޗށް ާސަުރކ ރުގެ ާތިމަންނ މެންނަކީާާދެއްވުމަކީ ާސަރުކ ރަކުން ާމި ނަމަ

ާކަމަށް ާނުވ ނެ ާބަޔ ންކޮށްގެން ާވެސް ާލަފުޒެއް ާއެންމެ ާބުނެ ާސަރުކ ެރކޭ ާއ ދެ،ާއޯގ ތެރި ާދަންނަވަން. ާއަޅުަގނޑު

ާ ާރ އްޖޭގެ ާފ ހަގަޮކށްލަން ާއަޅުގަނޑު ާޚ އްޞަކުެރިވެގނ38ާްމިގޮތުން ާއެޅުމަށް ާސަރަހައްދުގަިއާާމިސްިކތެއް ދިޔަ

އްދުާވިލިމ ޭލގެާވ ހަކަެދއްކިފައިާއޮތީތީވެާައޅުގަނޑުާއުފ ކުރަން.ާނަމަވެްސާހިތ މަކުރަންޖެހޭާކަމަކީާވިލިމ ލޭގެާސަރަހަ

ާާވަނ2011ާަ ާބަޖެޓުގެ ާމުޅި ާކަނޑައެޅ37.9ާިއަހަރަށް ާމިއަށް ާރުފިޔ  ާާމިލިއަން ާރ އްޖޭަގިއ38ާާދިޔަ މިސްކިތެއްގެ

ާ ާލަފ ކުެރވެނީ ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމަށް ާއަދަދެއް ާޖެހޭނެ ާމިްސކިަތކަށް ާމުޅި 9ާާއެޅިގެންދ އިރު ާރުފިޔ .99ާާލައްކަ ހ ސް

ާވިިލނގިލީގެ ާމ ލެ، ާނޫން. ާއަދަދެއް ާއެޅޭނެ ާމިސްކިތެއް ާދިރިއުޭޅއިރުަގއިާމިއީކީ ާަރއްޔިތުން ާހ ސް ާއެަތކެއް

ާިމސްކިތެ ާކުަޑކުޑަ ާއ ަދިއގެ ާވަރަށް ާއޮްތ ާއަުޅްއވ ފައި ާސިލެކްްޓާސަރުކ ރުން ާެއއީ ާއެބަހުރި. ާކުރީްއސުރެ ާއެންމެ އް
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ރަުށެގާވަަރކަށްާައހަރުާކުރީގައިާމިއަުދގެާރައްިޔތުންނަށްޓަކައިާއ17ާާެޕްމަންޓުގެާަޒމ ނުގައިާމީގެާއައިލެންޑުާިޑވެލޮ

ާވިޔަފ ރިވެރި ާޢ އްމު ާސަުރކ ރުންާާރައްޔިތުންނ ިއ ާތަނެއް ާއިުތރު ާިފޔަަވއި ާމިސްކިތެއް ާުހރި ާއަުޅއްވ ަފއި އަކު

އިުރގައިާމިާމަސައްކަތަށްާހަމައެކަނިާމިހ ާާއަޅުްއވ ފަާެއއްާނެތް.ާއަދިާޚ އްޞަާބިމެއްާމިކަމަށްާއެކަށަެއޅިގެންާއޮތް

ާިދމަދިމ  ާއަދި ާފަިއސ ކޮެޅއް ާހިތ މަކުރަން.ާކުޑަުކޑަ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތަީތވެ ާފައިސ ކޮޅެްއ ާތެެރއިން ާފައިސ ކޮޅެްއގެ ލަށް

ާރަނގަޅަްށާ ާހަމަ ާިމސްކިތަކީ ާބޭނުންވ  ާައޅަން ާަރއްޔިތުން ާވިލިނގިީލގެ ާބޭނުންވ  ާއަަޅން ާައޅުގަނޑުމެން އެރަށުަގއި

ާއެ ާއަދި ާއެދެން. ާއަުޅގަނޑު ާވ ން ާކަުމގައި ާމިސްކިތެއް ާރީތި ާހުރި ާއަޅުގަނޑުމެންނަްށާފުރުޞަާގުއްެބއްލ ފައި ތު

ާދޭ ާލިބިގެން ާޕްރައިމަރީ ާގޮެތްއގަިއ ާޚ އްޞަ ާުކދިންނަށް ާކުަޑ ާގޮވ ލަން. ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާންޖެހޭނެ ޕްީރާސްކޫލް،

ާވ ހަކަާ ާއަންނަންޖެހޭ ާހުރަސްކޮށްފައި ާމ ލެ ާދަންނަވ ފައި. ާދުވަހު ާކުރިން ާވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަ ާކުދިންގެ ސްކޫލު

ާއ އި ާެވސް ާަޝއިޚުާމިހ ރު ާހުރި ާއޮްފާއެތަުނގައި ާމިނިސްޓްރީ ާހ ލު ާސްކޫލުެގ ާޕްރީ ާޢަބްދުއްރަހުމ ނު

ާވަށ ާބެދޭާތަޢުލީމަކަށްާމިކަންާ،ޖެހޭނެކަަދއްަކވ އިުރަގއިާލަދުގަންނަންއެޑިުޔކޭޝަނުަގއިާމިާވަށ ާޖެޭހާތަޢުލީމުގެާވ ހަ

ާމި ާކުދިންާވެގެން ާުކޑަކުޑަ ާސްކޫލެއްގެ ާހުރި ާކޮްށޓެއްހެން ާކޮތަރު ާައޅުގަނުޑާާދަނީ. ާވ ހަކަ ާހ ލަތުގެ ިކޔަވަންޖެހޭ

ާދަން ާދުވަހުާވެސްާމިތަނުގައި ާކުރިން ާކަހަވ ނީ ާއެިޑޔުކޭޝަްނެގާނަވ ފައި.ާެއއަްށާއެއްވެސް ާބަޖެޓުގައި ާމި ާކަމެއް ލަ

ާހިތ މަކުރަން.ާއަދިާއެފަދަާކަންތައްތަުކގެާމައްޗަ ށްާބޮޑަާށްާއަުޅގަނުޑމެންާއިހުނަށްވުރެތެރޭގައިާނެތަތީވެާއަުޅގަނޑު

ާމ  ާބޮޑު ާރައްޔިތުްނގެ ާއ ބ ދީާސަމ ލުވެ ާސިޓީާސިންގ  ާހިމެނޭ ާތެޭރގައި ާަކއުންސިލުގެ ާސިޓީ ާމ ލޭގެ ެއްއާ، ެއއް

ާއަުޅގަނުޑގެާ ާއަުޅގަނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާޢިްއޒަތްެތރިާރައީސް ާކަމުަގއި ާކަމެއް ސިޓީަގއިާތިބޭއިުރގަިއާމިއީާެދރަވަރުގެ

ންމަންޖެހެނީތޯ.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީްސ،ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާޖަހ އިރަށްާނ3ާިވަގުތުާހަމަެވއްޖެ.ާނުވަތަާ

ާދެންމެގަ ާޞ ލިޙު ާމުޙައްމަދު ާއިބްރ ޙިމް ާމިސ ލުާާވ ހަކަފުޅުާާއިއ ދެ، ާވ ހަކަ ާސަރުކ ރެްއގެ ާމަތިބަރު ދައްކަވަމުން

ާއޮތީާ ާހިތް ާދަްނނަވ ލ  ާއަުޅގަނޑު ާހަމަ ާިމސ ލަށް ާެދއްެކވި ާއެ ާއުފ ެވއްޖައިުމއޭާައޅުގަނޑުމެާދައްކަވަމުން ާވަރަށް ާން

ާހު ާުގޅީަގއި ާނަގަމުންއެއީ ާފައިސ ތައް ާބައިވަުރ ާރުފިޔ ރި ާއެންމެ ާގޮސް ާތިމަންނ މެންާާނަގަމުން ާބ އްވ ފައި އެްއ

ާއެ ާވިދ ޅުވެ ާއޮންނ ނޭ ާފައިސ ޮކޅެއް ާއިންތިހ ާދިޔައިރު ާމަތި ާއިނގޭތޯ. ާކަމެއް ާހިތ މަހުރި ާވ ހަަކދެއްކެވީމަ. ާގޮތަށް

ާއަށްާބަރު....

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާހަމަީވާއިނގޭ ާއެ ާމިހ ރު ާަވގުތު ާއެުރވުނު ާމެންބަރަށް ާމެންބަރު،ާމިހ ުރާޢިއްޒަތްތެރި ސ ބުންާހިާތޯ.ާމިޢިއްޒަތްތެރި

ާމި ާާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްަޒތްތެރި 60ާާއަރުވަނީ ާހުްސވަުގތުކޮޅެއް.1ާމިނެޓު، ާޖަލްސ ާގަިޑއިރުގެ ާދެން

ޖަހ އިރުާފެށުމަށ4:00ާާްއިރު.ާވަޑަިއގެންދެްއވުމަށްާއެދިާދަންނަވަމުންާމިވަގުތުާއަޅުގަނުޑާޖަހ 4:00ާދ ނީާާކުރިއަށް

ާ.ނިންމ ލަން
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ާ

 ]އަށ16:00ާްއިނ15:00ާާްހުސްވަގުުތކޮޅުާ[

 

 ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

.` ާ ާމި ާގެންދަން ާކުރިއަށް ާޖަލްސ  ާއަޅުގަނުޑ ާމެދުކަނޑ ލުމަށްފަހު ާއަޅުހުސްަވގުތުކޮޅަށް ގަނުޑާފަށަނީ.

ދުގެާރަނީާމިއަކުޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދިއުމ ާބެހޭާގޮތުންާއަޅުގަނޑުާެއއްެޗްއާދަންނަވ ލ ނަން.ާއަޅުގަނޑުާޤަޞްދުާ

ާ ާއިރުއޮއްސި 6ާާޖަލްސ  ާނޫންވެސް ާއެ ާނުވަތަ ާގެއްިލގެން ާގެންދިއުމަށް.ާކޯރަމް ާކުރިއަށް ާހުރެާސަޖަހަންދެން ބަބަކ 

ާނުގެންދެވި ާކުރިއަށް ާމިާްއޖެޖަލްސ  ާޖަލްސ  ާމި ާނަމަ ާބަޖެޓ8:30ާްރޭ ާގަްސތުކުރަނީ ާއަޅުގަނޑު ސްާާބަހުވ އިރު

ޑަށްާއެދެންާިތާއަުޅގަނުޑާވަރަށްާބޮާ،އިންާފެށިގެން.ާއެހެންވީމާ 8:30ާނިމެންދެންާޖަލްސ ާކުރިއަށްާގެންދަންާމިރޭާ

ާދެއްަވއިާބޭފު ާސަމ ލުކަްނ ާކޯރަމަށް ާކުރުކޮށްލަްއވަިއގެން، ޅުން ާވ ހަކުފުުޅ ާބޭފުާއަދި ާތި ާޖަލްސ ނަަމވެްސ 6ާާޅުން

ދެ،ާމިހ ރުާކަމަށް.ާއ ާސްާނިންމަވ ލެއްވުމަށްާބ ރުއަުޅްއވ ނެފައިާއޮތްާަވގުތުަގއިާބަޖެޓުާބަހުޖަހ އިރަށްާމިާކަނޑައެޅި

ާ ާތިއްެބވީ ާއެދިަވޑަިއގެންފައި ާދެްއކެވުމަށް ާއެހެންވީމ 10ާވ ހަކަފުޅު ާފުާ،ެމންބަރަކު. ާއަރުވަމުްނާއަުޅގަނޑު ރުޞަތު

ާމެ ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާދެކުނު ާހެންވޭރު ާއަުރވަނީ ާމި ާއަުޅގަނޑު ާފުރުޞަތު ާފުރަތަމަ ާޙ ގެންދ ނަން. މިދުާންބަރު

ާޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ާ

ާ

ާާެކވުން:ވ ހަކަދެއްޣަފޫރުާބަރުާޙ މިދުާޢަބްދުލްާހެންވޭރުާދެކުނުާދ އިރ ގެާމެންާ

ަރީއސް.ާދައުލަތުގެާބަޖެޓުާމިހ ުރާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ފައިާއަިދާމިާމަޖިލީހުގެާކަމ ާބެހޭާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާތ  ާވެްސ ާއަުޅަގނޑު ާފ ސްކުރަން ާއެ ާޮގތަށް ާއޮތް ާނިންމ ފައި ާތ އީދުކުރ އިުރާއީދުކޮމިޓީން ާައޅުގަނޑު ކުރަން.

މަކީާމިާބަޖެޓ ާބެހޭާގޮތުންާއަޅުގަނޑުމެންާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާދެތިންާކަމެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާއެއްކަ

ދައްކަންީވާވ ހަަކާައކީާމިާަބޖެޓުގެާމޮޅުާވ ހަކަާއެްއާެވްސާނޫން.ާމިާބަޖެޓުގެާތަފްޞީުލާނެތްާވ ހަަކާެއއްާވެްސާ

ާތ ރީުޚަގިއާ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާއިންސ ުފވެރިކަން. ާބަޖެޓުގެ ާމި ާއަީކ ާވ ހަކަ ާދައްަކންވީ ާއަޅުގަނޑުމެން ނޫން.

ާހަމަހަމަާއަޅު ާރައްޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގެ ާބަޖެެޓއް ާަދއުލަތުގެ ާެވސް ާދުވަހަކު ާނޫނީ ާމި ާުނވޭ ާިހއެއް ގަނޑަކަށް

ާތި ާކަމަކަށް. ާއައި ާފަހަރެއް ާބަހ ލި ާބަާއުސޫލަކުން ާބައްލަވ ަލއްަވއިފިްއޔ  ާބޭފުޅުން ާޗ ޓް ާފޮތުގެ ވަަނ15ާާޖެޓު

ފުާޚަރަދުކޮށްފައިާެއޮއތީާއިޖުތިމ ޢީާއިންޞ 57ާާ%ެޖޓުގެއިންާފެނިަވޑަިއގަންނަވ ނެާދައުލަތުގެާބ6ާަގެާޗ ޓްާސަފުހ 

ނަމަާމިާރ އްޖޭަގއިާތިބިާހ ުލގަިއާޖެހިފައިާތިބިާމީހުންާނުަވަތާާބ ރ ތަކުންާދަންނަވަނީއިދޭން.ާއ ދެ،ާއެހެންާއިހޯދަ

ޓެއްާީމގެާކުރިްނާފަޤީރުންނަށްާއެހީތެރިވެާދިނުން.ާއަުޅގަނޑުާނުދެނެހުރިންާމިާރ އްޖޭަގއިާމިާޒ ުތގެާލ މަރުަކޒުާބަޖެ

ާއުސޫލުްނާ ާލ މަރުކަޒީ ާރ އްޖޭަގއި ާމި ާބަހ ލެވުނީ ާފައިސ  ާމި ާތަނެއް.ާމިގޮތަށް ާހުށަހެޅި ާސަުރކ ރުން ާވެސް ދުވަހަކު
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ާއެހެންނަމަވެސްާ ާކުުރމަށްފަހު ާޒުވ ބު ާވަރަށް ާބިލު ާލ މަރުކަޒީ ާހުށަހެޅި ާއަުޅގަނޑުމެން ާހިންގުމަށް ވެރިކަން

މ އްދ ގައިާއެާއިންނަނީާރަށުާކައުންސިލުަތކ އިާިސީޓާކައުންސިލުތަކ އިާއަތޮުޅާާވަނ82ާަފ ސްވެގެން.ާއެާޤ ނޫނުެގާ

ކައުންސިލުތަކ އިާއޮފީސްތައްާހިންގުމަށ އިާކައުންސިލުތަކުންާދޭާޚިދުމަތްތައްާދިނުމަށ އިާކައުންސިލުތައްާތަރައްޤީކޮްށާ

ާބަލައިގެ ާކަންކަަމށް ާތިރީގައިވ  ާކުރުމަށް ާޚަރަދު ާމަޝްރޫޢުތަކަށް ާދައުލަތުެގާހިންގ  ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާސަރުކ ރުން ން

ާގޮތުަގއިާ ާއެހީގެ ާހިލޭ ާަފއިސ  ާއެ ާއެއްގޮތަށް ާބަޖެޓ  ާފ ސްވި ާފ ސްވުމުން ާބަޖެޓު ާހިމަނައި ާފައިސ  ބަޖެޓުގައި

ާހިފޭާ ާބޭނުން ާބަނދަރުގެ ާބިމ އި ާރަށުގެ ާއ ބ ދި، ާެއގޮތުްނ ާދޫކުރައްވ ނެއޭ. ާކައުންސިލުތަކަްށ ސަރުކ ރުން

ާއިދ  ާޞަރައްޙައްދު، ާގޮސް ާމިހެން ާއަދަދު. ާރަށްރަށުގެ ާއުޅޭ ާމީހުން ާދ އިރ  ާެއ7ާާރީ ާމިންގަނޑެއް. ތަފ ތު

މިންގަނޑަށްާބަޖެޓުާހަދ ާމުޅިާރ އްޖޭގެާރައްޔިތުންނަށްާހަމަހަމަާގޮތަކަށްާއޭގެާފައިދ ާލިބޭާގޮތަކަށްާބައްޓަންކޮށްަފިއާ

ާމިއަ ާއަުޅގަނޑުެމން ާގޮތުަގއި ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑު ާވ ތީ ާބަޖެޓަކަށް ާވ ހަކަދަްއކ އިުރާއޮތް ާތ އީުދކޮށްފައި ާބަޖެޓަށް ާމި ދު

ާބޭނުންވ ާ ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަޅުގަނުޑ ާދެން ާއިންސ ފު. ާއިޖްތިމ ޢީ ާފޯރުކޮށްދޭ ާމިއިން ާމިއީ. ާއަކީ ާވ ހަކަ ދައްކަންވީ

ާއިންޞ ާދެވަނަ ާއިޖްިތމ ޢީ ާމި ާައކީ ާއަޅުގަނޑުމެންނަނުކުތ  ާމި ާކިހިނެއްެވގެންހޭ. ާލިބުނީ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ްށާފު

ާސަބަބުްނާ ާޑިމޮކްރަސީެއއްގެ ާލިބަރަލް ާވ ދަވެިރ، ާގެނައި ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާސަބަބުން. ާޑިމޮކްރަސީގެ ލިބުނީ

ާމިާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިއަދު ާބޭނުން ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއަުޅގަނޑު ާއަދި ާލިބުނީ. ާމި ާފުރުޞަތު ާމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއެންމެާބޮޑު ާވ ަދވެރިާއިދިޮކޅުާޕ ޓީންާވެސްާތ އިދުކުރ ާކަންާހ މަެވގެްނާމަޖިލީހުގައިާމިާބަޖެޓަށްާއަުޅގަނޑުމެންގެ

ާބައިާ ާޕްޮރސެސްަގއި ާޑިމޮކްރެިޓކް ާމި ާވެސް ާޕ ޓީ ާއެ ާއެނގެނީ ާއަުޅަގނޑުމެންނަށް ާވެސް ާދަނީ.ާެއއިން ވެރިވުުމެގާއެ

ޅުންނަކީާއަޅުގަނުޑާކަން.ާއަިދާބައިވެިރވަމުންދ ާކަން.ާމިާބަޖެޓ ާއިދިކޮޅަށްާވ ހަކަދަްއަކވ ާބޭފުޝައުުގވެރިކަންާއޮތް

ާމަރުކަީޒާ ާއޮތް ާކުރީަގއި ާބަެއއް. ާތ އީދުކުރ  ާހަމަތަކަކަށް ާމަރުކަޒީ ާއޮތް ާުކރީގައި ާއަިދވެސް ާގޮތުަގއި ދެކޭ

ފައިސ ާބަޖެޓުާހިފަހައްޓައިގެންާއެބޭފުޅުންާބޭނުންާބަޔަކަށްާމަދުމަދުންާއެތިކޮުޅކޮޅުާދީާއުޅުުނ100ާާސަރުކ ރުންާ%

ޒިމްކުރޭާމިާބަހ ލަން.ާއެހެންވީމ ާއެއީާމިާބަޖެޓ ާބެހޭާގޮތުންާއަޅުގަނޑުާދައްަކްނާނަމަވެސްާމިއަދުާސަރުކ ރަށްާލ 

ބޭނުންވ ާވ ހަކަާއަކީ.ާދެންާައޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަންާބޭނުންވ ާކަމަކީާމިާބަޖެޓުާބޮޑުވެގެްނާއުޅޭތީާއެާވ ހަކަާވެްސާ

ާވަނީ ާޭބނުން ާފ ހަގަކޮށްލަން ާދަްއކ ީތާއަޅުގަނޑު ާވަރަކަށް ާރ އްޖޭގެާާކޮންމެވެސް ާމި ާމިއުޅެނީ ާބޮޑުވެެގން ާބަޖެޓު މި

ާ ާމިއޮތް ާގެނައިުރ ާއެއް ާެއއ3ާާީޑިމޮކްރަސީ ާދިނީމައޭ. ާަހމަޖައްސ  ާކަންކަން ާމުސ ރަތަކ އި ާބޭނުްނވ  ބ ރަށް

ާބޮޑު.ާ ާައގު ާޑިމޮކްރަސީގެ ާނޫން. ާއެއްޗެއް ާހެޔޮ ާައުގ ާއަކީ ާޑިމޮކްރަސީ ާކަމެއް. ާކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

ާއެ ާހޯދަދިނީާާއެހެންނަމަވެސް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާފައިދ ތައް ާހޯދޭ ާޑިމޮްކރަސީން ާއަުޅގަނޑުމެން ާދަްއކަިއގެން ައގު

ާ ާކައުންސިލުތަކަށް ާލޯކަލް ާހިންގ ދިނުމަްށޓަކައި.ާައޅުގަނޑުމެން ާޚަރަދ200ާާުކައުންސިލުތައް ާމި ާއަލަށް ާމިލިއަން ހ 

ާަހނދ ންވަ ާއަުޅގަނޑު ާހަމަޖައްސަން ާކަންކަްނ ާޖުޑީޝަރީެގ ާއިުތުރާކުރަނީ. ާމިލިއަން ާފަންސ ހަކަށް ާސ ޅީސް، ނީ

ާބަޖެޓެްއާ ާރަނގަޅު ާއެކަީށގެންވ  ާހަމަ ާވެސް ާކަންކަމަށް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުންގެ ާއަދި ާހެން. ާޖެހޭ ާއެބަ ކުރަން
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ާއަޅުގަނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާކަެމއް.ާއެހެންވީމ ާައޅުގަނޑުމެންާޑިމޮކްރަީސގެާފައިދ ަތްއާ އެކުަލވ ލ ފައިާއެބައޮތް.ާމިއީ

ާއަުޅގަނޑުރަ ާފޯރުކޮްށދޭކަމަށްވަނީާނަމަ ާހަމައަށް ާކުރަންާއްޔިތުންނ  ާޚަރަދު ާއެކަމަށް ާފަހުެމންނަށް ާއެންމެ ާޖެހޭ.ާދެން

ާމ ލެ ާނުފެނެއޭ ާބަޖެޓަކުން ާމި ާވިދ ޅުވޭ ާއެބަ ާބޭފުޅުން ާބައެއް ާވަނީ ާބޭނުން ާފ ހަގަކޮްށލަން ާއަުޅގަނޑު އަށްާާކަމަކަށް

ާާއޮތް ާމ ލޭގެ ާއަުޅގަނަޑކީ ާވަަރްށާކަމެއް. ާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރު. ާތަމްސީލުކޮށްދޭ ާދ އިރ  ާދެކުނު ހެންވޭރު

ާއިާޔަޤީންކަމ އެކުާދަންނަވަންާބޭުނންާވަނީާމިާބަޖެޓުާފޮތުންާމ ލޭގެާތަފްސީލުާނެތްކަމަށްާވިަޔސްާމިފަހަރުާމިާބަޖެޓ 

ާމުްއސަނދިކަން ާއޮތް ާމ ލޭގައި ާއަނބުރ ލ ނީ ާކަންކަން ާމ ލޭގެ ާިސޔ ސަުތން ާސަރުކ ރުގެ އަށްާާާމ ލެއަދި

ާފައިސ .ާ ާއެބަހުރި ާމ ލޭގައި ާއޮތީ. ާހިނގ ފައި ާކަންކަން ާމ ލޭގެ ާގޮތަކަށް ާވަކި ާމުޅިން ާއެއީ ާމ ލެ ޚަރަދުކޮށްގެން

ާއެެހންވީމ  ާއެބައޮތް. ާވިޔަފ ރި ާމ ޭލގައި ާބިން. ާއެބަހުރި ާމ ލޭގެާާ،މ ލޭގައި ާނުކޮށް ާބުރަ ާބަޖެޓަށް ައޅުގަނޑުމެން

ާމ ލެ ާހަމަޖައްސ ނީ ާފަާކަންކަން ާހޯދައިގެންާއިން ާމިއިކަމުގަާއިސ  ާތެޭރަގިއާއީ. ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާކުރިން ާީމގެ

ާގޮތްގޮތަްށާާއެްއގޮތަކަށް ާއުފެއްދުންތެރި ާކިޔަނީ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިއަށް ާނޫން. ާކަމެއް ާއޮތް ާވިސްނ ފަިއ ވެސް

ނޭާހޯދ ނީކީ.ާރީމ ާދޭކެއްާނޫކަންތައްތައްާކުރުން.ާއެހެންވީމ ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވަންާމިާުއޅެނީާއެކަކ އިާއެކަކ ާއެްއކު

ާވިޔަސްާއެކަކ ާއެއްކޮްށގެންާތިނެއްާވެސްާެނރެވިދ ނެ.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަްތތެރިާރައީސް.ާކިތަންމެާހައިރ ން

ާ

ާއްެކވުން:ލީާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެންބަރުާޢަވެލިދޫާދ އިރ ގެާމެ

ާ ާއ ދެ، ާފުުރޞަތަށް. ާދެއްވި ާރައީސް ާޢިްއަޒތްތެރި ާޝުކުރިްއޔ  ާފުރަތަމައިނުންާ`. ާއެންމެ ައޅުގަނުޑެވސް

ާހުށަހެޅުއްވި ާރިޕޯޓެްއ ާބަޖެޓު ާރިޕޯޓެއް ާތަފްޞީލީ ާފުރިހަމަ ާމިހ  ާކުރިމައްޗަްށ ާެއާާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމަށްޓަަކިއ

ާމ މި ާމުަޤއްރިރު ާދ އިރ ގެާނކޮމިޓީގެ ާިގލީ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާހަމައިާޢިއްޒަތްތެިރ ާއަދި ާއެާާބްރ ޙިމަށ ިއ ާއެހެންމެ

ާމަސައްަކތްމަނިކުފ ނ  ާޝުކުރ ާއެކީަގއި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާމެންބަރުންނަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާހުރިހ  ާމަރުކުރެްއވި ޙަބ ާއި

ާޚ އްޞަގޮެތްއގަިއާ ާއަދި ާބަޖެަޓީކ ާމިއޮތް ާކުރިމަތީަގއި ާއަުޅގަނޑުމެްނެގ ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނުޑ ާއ ދެ، ދަންނަވަން.

ާބަޖެޓު ާއަހަރުގެ ާއަންނަ ާމި ާބަލ އިރުގައި ާރިޕޯޓަށް ާއަިދ2011ާާާބަޖެޓު ާއުއްމީދީ ާދ ނީ ާވެގެން ާބަޖެޓު ާއަހަުރގެ ވަނަ

ާތަރައްޤީ ާއަދި ާރ އްޖެާފަހި ާމުޅި ާޚ އްޞަގޮެތއް ާބަޖެޓަކަށޭ. ާކުެރިވގެްނދ ނެ ާކަންތައްތަކެއް ާގިނަ ، އަށްާއަށް

ާދ އިރ ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާޢ އްާައޅުގަނޑުެގ ާވެސްއަށް ާމިތަނަށް ާއެަތއް ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާގޮތެްއަގއި ވެްސާާކޮންމެމު

ާތަރައްޤީަތކެ ާގޮވަރެްއގެ ާގެެނސްދޭ ާތަޞައްވުއް ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާއަުޅގަނުޑެގާތަށް ާބަޖެޓެކޭ. ާފެންނަމުންދ  ެރއް

ާބަލައިާދ އިރ  ާާލ އިުރަގއިާއަށް ާހިމެނޭ ާދ އިރ ގަިއ ާއެބަހުރި ާކުެރވެން.3ާާވެސް ާކަންތައްތައް ާވެސް ރަށަށް

ާެއއް ާކަންބޮޑުވ  ާބޮަޑށް ާއެންމެ ާއަުޅގަނޑުމެންާކަމެއްާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާބަނދަރުގެާކަމުގައި ާމި ާބަލަނީ ާމި

ާހިމެނިފަމައްސަ ާޕްރޮޖެކްޓުން ާޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ާއެބައޮތް ާވެސް ާމައްސަލަ ާމި ާހަމައިލަ. ާއަދި ާދެންާާ. އެހެންމެ

ާެއކަންތައް ާމައްސަލަ. ާނިޒ މެްއެގ ާނަރުދަމ  ާބޮޑުވަނީ ާއެންމެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަާއަޅުގަނޑުމެންގެ ްށާެވސް
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ާނެތްކަނޑައެ ާއެޮލޭކޓުކަމުާިޅގެން ާފައިސ  ާވީނަމަވެސް ާހުރިަގިއ ާދެންާާކުރެވިަފއި ާދައްކ . ާބަޖެޓުން ާމި ކަމަށް

ާކަނަޑއެޅިފަ ާއަދަދެްއ ާވަިކ ާޚ އްަޞކޮށް ާަވކި ާރަށަށް ާެއ ާއަާއެހެންނަމަވެސް ާދެން ާނެތް. ާދަންނަވ ީނާއެއް ުޅގަނޑު

ާއަށް ާާހޮޅުދޫ ާހުށަހެޅިފައ3ާިތަފ ތު ާމީަގއި ާބަނދަރުއެާޕްޮރޖެކްޓެއް ާއޭގެތެޭރަގއި ާޚ ްއޞަާބައޮތޭ. ާއަދި ާހެދުމ އި

ާއެން ާައޅުގަނޑު ާރަނގަޅުާގޮތެްއގަިއ ާކަންތައް ާަސރައްހަދުގެ ާގިރ  ާރަށް ާކަންބޮުޑވ  ާއެހެންެމާެމ ާއަދި ކުރުމ އި

ާބަރި ާކުލ ސް ާއެޅުމަށްާސްކޫލްަގއި ާވެާވެސްާއެއް ާބަޖެޓުން ާއެސްމި ާފެންނަން އޮތް.ާާބަާއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ރަނގަޅަށްާތަންފީޛުކުެރޭވާާތަންފީޛުާރަނގަޅުާއަދިާއަުޅގަނުޑމެންނަށްާމިާބަޖެޓުާ،އެހެންކަމުންާމިާބަޖެޓަކީާއުްއމީދީ

އަށްާއެކަީށގެންވ ާަރނގަޅުާތަރައްޤީަތކެއްާގެންނ ެނާބަޖެޓެކޭ.ާއ ދެ،ާބަޖެޓަްށާާއަުޅގަނޑުމެްނެގާދ އިރ ވަންޏ ާާކަމަށް

ޭއގެއިތުރަށްާބަޖެުޓެގާވެސްާައޅުގަނޑަށްާމިާބަޖެޓުާރިޕޯޓަށްާވަރަށްާތ އީދުކުެރވޭ.ާާވ ހަކަާދައްކ އިުރގައިާޙަޤީޤަތުަގއި

ާެދާރެކޮ ާގެންނެވި ާއެ ާޙުސައިން ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ެގ ާކަނޑިތީމު ާއިތުރަށް މަންޑޭޝަނުގެ

ާ 8ާާއިޞްލ ޙަކީ، ާިއްޞލ ޙ އި ާތ އީދުކުރ9ާާެވަނަ ާައޅުގަނޑަށް ާއެއީ ާިއޞްލ ޙަކީ ާކަމަށްާވަނަ ާއިޞްލ ޙު ާދެ ޭވ

ާާެއާޕްރޮޖެކްޓްތަކުންާމިހ ތަނ ާަތއްއަޅުގަނޑުާދަންނަވަން.ާޭއގެެތރޭގައިާެއއްާއިޞްލ ަޙކީާޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެާޕްރޮޖެކްޓު

ާފައިދާ  ާކަހަލަ ާެއއްވެސް ާނޫނިއްޔ  ާހުރި ާނުހިންގި ާމިކަހަލަާާހަމައަށް ާއިސްކަންދީގެން ާރަށްރަށަށް ާނުކުރ  އެއް

ާކުރުމަ ާކަމެއްކަންތައްތައް ާމުހިްއމު ާާކީ ާއެތަނުން ާއެބަިއން ާކަމުަގއި ާހުށަހެޅިފައި.ާއެއް އިްޞލ ޙެއްަގއި

ޚ އްޞަގޮެތްއގައިާއަުޅގަނޑުާނަގަންާއަުޅގަނުޑގެާއަތޮުޅގަިއާއޮތް،ާއަުޅގަނުޑގެާދ އިރ ަގިއާއޮތްާއެންމެާއ ބ ދީާުކަޑާ

ާފޮއްދޫ.ާފޮއްދޫ ާއެއީ ާމަސައްކަާރަށް ާލަފ ފުރުމުގެ ާވެސް ާދުވަހަކު ާޮއްތާއަކީ ާކުރެވިފައި ާގޮތުން ާފަހިކޮށްދިނުމުގެ ތެއް

ނީާހަލ ކުވެފައި.ާއެހެންކަމުްނާވަާކުރީގައިާއަަޅއިދީފައިާއޮތްާފ ލަމެއްާފިޔަަވިއ.ާފ ލަންާވެސްާމިހ ރުާރަށެއްާނޫންާމ 

ޑުމެންނަްށާިވއްޔ ާއަުޅގަނާވަނީާކަމަށްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ީނ،ާމިީއާޕްރޮޖެކްޓުތައްާމިކަހަލަާގޮތަކަްށާއިްސކަންދީފި

ާ ާެވސް ާލަފ ފުރުމަށް ާރަށުަގއި ާހައެ ާއެހެންމެ ާއަދިހަމަ ާދ ނެއޭ. ާައއިްސގެން ާމ9ާިއްލެްއ ާއިޞްލ ޙުަގއި ަވީނާާަވނަ

ކަންަތއްާކުިރއަްށާާެއއްާދޭާވ ހަކަ.ާޫނނިއްޔ ާއެާރ އްޖެތެރޭގެާކަރަންޓަށްާޚ ްއޞަާއަހައްމިްއޔަތެްއާދީގެންާސަބްސިޑީ

ާފަހަކުްނާ ާވ ހަކަ.ާވަރަށް ާރެގެންދ  ާއަނދިރި ާަކޅު ާއެރަުށގެާާވެސް ާއަުތވެއްޖެ.ާއ ދެ،ާމިދެންނެވީ ާއަށް ާފޮއްދޫ ެއއް

ާކަހަލަާަވސީޖަނަރޭޓަރުތަކ އި،ާކަ ާއެރަންޓުާޭދނެާއެްއވެސް ރަުށގެާރަްއޔިތުްނާާވަންެދންާއެާތައްާއިރެއްާލަތެއްާނެތި

ާމަސަްއކަ ާކުެރވުނު ާދެން ާތިބުމަށްފަހުގަިއ ާމިހ ރުކަތަތްާއަނދިރީގަިއ ާާކުން ާވަރެްއެގ ާކޮންެމވެސް އްލެްއާހަވަީނ

ާދެކޭގޮުތގައިާމިާބަޖެޓުންާއެބަ،ާނޫނީާމިާއިޞްލ ޙުތަްއާ ާއަުޅގަނޑު އަިއއްސަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިާަކންތައްތަކަށްާވެސް

ާފ ސްވެގެްނާހިނގައްޖެ ާާކަމަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވަެރއްގެ ާޮކންމެވެސް ާއަންނ ނެއްހަވަންޏ  ާދެކެން.ާާެލއް ކަމަށް

ާކޮމިޓީލަގޮތެޖުމް ާބަޖެޓު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާބުރަާާއްަގއި ާއަދި ާރަނގަޅު ާވަަރށް ާމިއޮތީ ާކުރައްވ ަފއި އިން

ާއެންމެ ާއަާމަސައްކަތްތަެކކޭ. ާކުރިމައްޗަށް ާއަޅުގަނޑުެމން ާބަޖެޓު ާމ ާއިފުރަތަމަ ާވަރަށް ބޮޑުާާއިުރގައި

ާނެމަޢުލޫ ާއެހެންނަމަވެސްާވަރަށްާތްމ ތުތަކެއް ާހުރި. ާއޮޅުންތަކެއް ާކުރިމަތީަގއިާގިނަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމިހ ރު
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ާ ާރިޕޯޓުގަިއާމި ާިމާބަޖެޓް ާޚ އްޞަގޮެތްއގައި ާޖަދުވަލު ާމިޮއތް ާޕްރޮެޖކްޓުާަގއ3ިހިމަނ ފައި ާޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ތަްއާމި

ާބަ ާމި ާހިނގައްޖެ ާހ މަވެގެން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާައއިމަ ާކުރިމައްޗަށް ާދ އިރ ާއަޅުގަނޑުމެން ާއަޅުގަނޑުމެން ޖެޓުން

ާއެންމެާއަށް ާކަންތައްތަެކްއގެާވ ހަކަ.ާދެން ާހުރި ާބޭުނންާވެސް ާދަންނަވ ލަން ާއ މްދަނީ،ާބޮޑަްށާއަޅުގަނޑު މިާާވަނީ

ާބަޖެޓ2011ާު ާއަހަރުގެ ާއެންމެާވަނަ ާކަވަރކުރުމަށްޓަކައި ާވަސީާމި ާހޯދޭ ާއ މްދަނީ ާދ އިރ ެއއްާާލަތެއްބޮޑަށް ާކަމުގެ

ާނެގުން. ާޓެްކސް ާމިއޮތީ ާބަލ ަފއި ާާކަމުގައި ާނަގ ޓެކްސް ާއެބަޖެޭހާާވަނީާކަމަށްާގިނަިއން ާއަުޅގަނޑުމެން ވިްއޔ 

ާަމސައްކަތްތަ ާބޮޑު ާވެސް ާޓެކްސ ސަރުކ ރުން ާެއކަމަކީ ާކޮށްދޭން. ާައޅުގަނޑުމެންެގާާެކއް ާއެބައޮތް ގުުޅވ ފައި

ާޢ އްމު ާބޮުޑެވގެންާރައްޔިތުން ާއަގު ާތަކެީތގެ ާއެ ާކަންތައް. ާތަކެތީގެ ާގަންނަންޖެހޭ ާދިރިއުޅުމަށް ާދ ނެާގޮތެްއގަިއ

ާކޮްނޓްރޯލުކުާއެކަީށގެންވ  ާނެތްގޮތެްއަގއި ާިސސްޓަމެއް ާބެލޭނެ ާއެހެންކަމުންާާވަނީާާކަމަށްާރެިވގެން ވިްއޔ .

ާކަންތައްތަަކށްާސަމ ލުކަންާދޭންޖެހޭކާިވއްޔ ާމިާވަނީާކަމަށްާާބޮޑަށްާޓެކްސްާަނގ ާއަޅުގަނޑުމެންާބަލަންޖެހޭާވަރަށް

ާމިާ ާައޅުގަނޑު ާވަރަށްުަމަށް.ާޙަޤީޤަތުގައިާވެސް ާވެްސާާބަޖެޓަށް ާޯވޓު ާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓަށް ާތ އީދުކުރެވޭ.ާމި ބޮޑަށް

ާޝުކުރިއްޔ ާ ާއިީށނދެލ ނަން. ާމިހ ރު ާބޭނުންކޮށްފައި ާފުރުޞަތު ާދެްއވި ާއަުޅަގނޑަށް ާއެހެންކަމުން ދޭނަން.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާެދއްވިާުފރުޞަތަށް.ާ

ާ

 އްެކވުން:މަދުާމޫސ ާވ ހަކަދެދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާައޙްކުރެން

ާ ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާފްލޯރ2011ާޝުކުރިއްޔ  ާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓު ާއަހަރުގެ ާބަޖެޓުާާވަނަ އަށް

ާހުރިހ ާ ާމަރުޙަލ ގެ ާޮކމިޓީ ާއޮީތ، ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނުޑ ާފުރުޞަތެއްަގއި ާބަހުސްކުެރވޭ އައިްސގެން

ާމުޤައްރިރަށް ާަނއިބު ާމުޤައްރިރަށ އި، ާދަންނަަވމޭާާވަަރށްމެންބަރުންނަށ އި، ާޝުކުުރ ާތ ާ،ބޮޑަށް ކުންތ ުކާމިކަހަލަ

ާކޮށ  ާބަޖެޓެއް ާވ ހަަކާނުޖެހޭ ާޙައްޤުގެ ާއޮތީ ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާފޮނުވައިދެއްީވތީވެ. ާތަޅުމަށް ާމި މަށ ފައި

ޤަކީާކޮަބއިތޯޭއ.ާދައްކ އިރުާރަްއޔިތުންގެާޙައްުޤގެާވ ހަކަާމިާދެއްކެނީ.ާދެއްޭކއިރުަގއިާއަުޅގަނޑުމެންގެާދ ިއރ ގެާޙައް

ދ އިރުާއަުޅގަނޑުމެންާދ އިރ ާއަށްާއޮތީާކޮްނކަމެއްޯތޭއާާވަނަާއަހަރަކަށްާެވގެނ3ާްއެއީާަރއްޔިތުންނަށްާނުވަނީތޯޭއ.ާ

ާ ާައިއއިރުަގއި ާއިންާނިމިގެން ާމަރުޙަލ  ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓު ާބޭުނން.ާމިހ ރު ާދަންނަވ ލަން ާއެބަާާކުރެންދޫގެާއަޅުގަނޑު ާފަޅު

2011ާނުވޭާާއަހަުރގެާމަޝްރޫޢެއްާކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާލަފ ކުރެވެނީ.ާައޅުގަނޑަކަށްާހިެއއ3ާްާއޮތްާހިމެނިފައި.ާއެ

ސުނ މީގައިާހަލ ކުވެގެންާކުރެންދޫާރަްއޔިތުންާބޮޑެތިާދޯނިފަހަރުާާއީކަމަކަށް.ާއެާވަނަާއަހަރުާވެސްާއެާފަޅުާހެދޭނެ

ާމި ާދިިރއުޅެމުން ާބ އްަވއިގެން ާބޭރުަގއި ާާނުވަދެިވގެން ާރަްއޔިތުްނެގާދަީނ. ާވިދ ުޅވޭ ާެއބަ ާބޭފުޅުން ާބައެްއ ދެން

ބަޖެޓެކޭ.ާއަޅުގަނޑަށްާމިހ ާތ ކުންތ ކުާނުޖެހޭާބަޖެޓެއްާާޖެޓެކޭ.ާދުނިޔޭގެާފެންވަރުގެއަށްާއޮތްާބަާޙައްޤުތައްާހަމަހަމަ

ނަނީާމިއީާދުނިޭޔެގާބުާބޮޑަްށާފަޚުރުވެލ ފައިާމިާޮބޑަށްާހިތ މަކުރަން.ާވަރަށްާމިފަހަރުާހުށަހެޅުނީތީާއަޅުގަނޑުާވަރަށް

ާމި ާބަޖެޓެކޭ. ާއޮްތ ާެއްއޗެާފެންވަރުަގއި ާކ ކަށްތޯ ާއޮޅުްނފިލަނީ. ާކޯއްެޗއްތޯ ާހިތ މަޔާ ބަޖެޓުން ާވަރަށް ާއޮުޅންފިލީ. ާއް
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ާމި ާއޮުޅވެިލފުށްޓަށް ާވ ހަކަ. ާޮއޅުވެލިފުށީގެ ާދ އިރ ެގ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދެން ާމިދަންނަވަނީ. އިންނަީނާާއެކު

ެރޭވާވ ހަކަ.ާތ ނގީަތކެްއ،ާފެންާތ ނގީތަކެްއގެާމަތި،ާއެއީތޯާަހމަހަމަާރައްޔިތުންނަށްާދޭާތ ނގީތަކެްއގެާމަތިާހިޔ ކު

ާހަމަހަމައި ާެއއީ ާނުވޭ ާހިެއްއ ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާހަމަ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާކަމެއްހެްނ.ާާނ ޔަތަކީ. ާކުެރވޭ ާަކންތައް އަށް

ާަރއް ާސަރުކ ރުގައި ާމިއޮްތ ާފަށުގައި ާއަްތފޯރ  ާމި ާހީވަނީ ާހަދ ާއަޅުގަނޑަށް ާއިހ ނެތިކޮށް ާވަރަށް ާހަމަ ޔިތުންނަށް

ާދެން ާދެންނެވޭނީ. ާައޅުގަނޑަށް ާއޮތީ،ާޞިާސަރުކ ރެކޭ ާދަންނަވ ލަން ާިމއޮތްާއަޅުގަނޑު ާވ ހަކަ. ާދ ިއރ ގެ ބޮުޑާާއްޙީ

ާހުށަހެޅިފަހުނ12ާް ާބަޖެޓު ާދ އިރ ޞިާބިލިއަނުެގ ާމ ޭލާާއްޙީ ާމި ާވެސް ާމިހ ރު ާނިމިފަިއ. ާކޮްނކަމެއްޯތއޭ ާއޮތީ އަްށ

ާޓެސްޓުޕިޓަލުގަހޮސް ާއެދަނީ ާރަްއޔިތުން ާގިނަ ާއޭ.ާއި ާނެތިގެން ާއަްށާހެދޭނެގޮތެއް ާޮފނުވަިއގެން،ާއިންިޑޔ  ާއަށް ޑީ.ކޭ

ާޓެސްޓު ާރ އްޖެާފޮނުވަިއގެން ާރޮއިާހަދަމުން. ާމީހަކު ާދ ންވ  ާބޭރަށް ާކައިރިއިން ާމެންބަރުން ާގޮސް،ާާހޭރި އަށް

ާލ ރި ާކައިރިާމ ލޭގައި ާމީހެއް ާހުރި ާމިާާެއއް ާޮގސް، ާައއިއަށް ާއެއްެޗއް ާހުރިހ  ާއަތްފޯރ ފަށަށް ާސަރުކ ުރްނާއީތޯ

ާ ާކުރަންވ ނެ ާއައިކަންތައް ާހުށަހެޅިގެން ާބަޖެޓު ާހިތ މަކުރަން.ާދެން ާވަރަށް ާފްލޯރގައިާާގޮތަީކ.ާއަޅުގަނޑު ާމި ދުވަހު

ާާވ ހަކަދެްއކި ާވިދ ުޅިވ ާމެންބަރަކު ާިޢއްޒަތްތެރި ާބަެއއް، ާއިުރ ާަސރުކ 78ކުރީަގއި ާކުރީ ާއުފެދިަގއި ާައއިރު ާގެން

ާ ާފެއްޓީ. ާޒީޯރއިންނޭ 2008ާއިރުަގއި ާދިޔައިުރ ާނިމިގެން ާވ ަހކަ.1500ާާަގއި ާދަރަނިވެރިވި ާބޮަލކަށް ާކޮންމެ ޑޮލަރު

ާބާ  ާނުގަނޭ ާލަދެއް ާވ ހަކަދައްކަން ާއެ ާހިތަށްއަރަނީ ާދުވަހުގެާވައަޅުގަނޑު ާއަހަރު ާދެ ާމިހ ރު ާބޭފުަޅކު. ާދެއްކި ާއެ ާއޭ

ހ ސްާޑޮލަރުާއެބައަރ ާބޮލަކަށް.4ާާގޮތުގައިާާކަށްާޖެހިފައިާއޮތީ.ާއަޅުގަނޑަށްާހީވ ތެރޭގައިާކިހ ވަެރއްތޯާދަރަނިާބޮލަ

އްަކއިގެްނާގޮތުަގއިާވިާާމިއީތޯާއޯގ ތެރިާސަރުކ ރަކީ؟ާމިއީތޯާކަންތައްތައްާކުެރވޭާަސރުކ ރަކީ؟ާދައުލަުތގެާމުދ ާނަހަމަ

ާއެ ާހޯދައިގެން ާބޭނުންހ ފައިސ  ާމީހުންނަށް ާޚަރަދުތަާމީހުންެގ ާމިާގޮތަކަށް ާދީ ާމަސައްކަތްތަެކއް ާބޭނުންހ  ާކޮށް އް

ާހިެއއް ާސަުރކ ރެއްާއަޅުގަނޑަކަށް ާޯއގ ތެރި ާމިއީކީ ާއަިނޔ ވެިރާހެުނޭވ ާމިއީ ާހީވަނީ ާައޅުގަނޑަށް ނެއް.

ާއެ ާއިންތިޚ ބުަގއި ާކައުންސިލުތަުކގެ ާލޯކަލް ާޮގވ ލަން ާވިސްނަވ ށޭ.ާމިީއާސަރުކ ރެއްހެން.ާއަުޅގަނޑު ާރަްއޔިތުން ވަރު

ާމެންބަރަކަްށާރައްޔިތުންނަ ާކައުންސިލު ާމެންބަރަކަށް ާެއްއވެސް ާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ާދަނޑިަވޅުަގއި ާމި ާދަނިޑވަެޅކޭ. ާއޮތް ށް

ާވޯޓުނުދެްއވ ށޭާއަުޅގަނޑުާދަްނނަވަމުންާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

ާނޮޅިވަރަމްާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާނަޝީދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:

ާއިންތިޚ ުބެގާ ާކައުންސިުލ ާލޯކަްލ ާފުރުޞަތަކީ ާލިބޭ ާވ ހަކަަދއްަކން ާބަޖެޓަށް ާަރއީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ާއަުޅަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާތެްއގެާގޮުތގައިާބޭނުންކުެރއްވީމ ،ކެންޕޭނުގެާފުރުޞަ ާވ ނެާކަމަކަށް ނުކުރަްނ.ާާމ ާރަނގަޅެއް

އަހަރަށްާކަނޑައަުޅްއވ ާދައުލަތުގެާބަެޖޓުާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހަށްާާވަނ2011ާައ ދެ،ާސަރުކ ރުންާދައުލަތުގެާބަޖެޓުާ

ތެރޭަގއިާމިކަްނާކޮމިީޓގެާމަރުޙަލ ގެާ، އޮންނ ނީާހިމަނ ފައި.ާއެހެންވީމ ާފޮނުވިއިރުާެވސްާކުރެންދޫގެާަފޅުގެާމައްސަލަ

ާމުރ ޖަޢ  ާބަެއއްރަނގަޅަށް ާރަީއސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާކަމަށް ާވ ނެ ާމެންބަރުންާާކޮށްފައި ޢިއްޒަތްތެރި
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ާމިާާވ ހަކަފުޅު ާއެހެންކަމުން ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާދަތިވ  ާެގންދަން ާކުރިއަށް ާވ ހަކަ ާައޅުގަނުޑގެ ާގޮތުން ދައްަކވ 

ާ ާސަރުކ ރެއް. ާޯއގ ތެރި ާސަރުކ ރަކީ ާވ ނީާމި ާކަންތައްތައް ާމިފަދަ ާރަށްރަށުގެ ާގިނަ ާވަރަށް ާފަރ ތުން ސަރުކ ރުގެ

ާވެސްާއަށްާހިމަނ ފައި.ާދ އިރ  ާބޭފުޅަކު ާކޮންމެ ާވ ަހކަ ާކަންަތއްތަުކގެ ާބައެއް ާހިމަނ ފަިއވ  ާބަޖެޓުގައި ާމި ާލިބިފައިވ 

ބެޭހާާކަންަތއްތަކ ާރަުށގައިާމ4ާިމެނޭާއިންާނޮޅިވަަރމްާދ އިރ ގައިާހިާވިދ ޅުވަމުންާގެންދަވ ީތވެާައުޅގަނުޑގެާދ އިރ 

ރަށެއްާއަުޅގަނުޑ4ާާކަމެއްާކަމުަގއިާައޅުގަނޑުާދެެކން.ާާގޮތުންާވެސްާކޮންެމވެސްާެއްއޗެއްާދަންނަވ ލުމަކީާމުހިއްމު

ާއެއްާރަށްާކުނާމި ާހިމެނޭ ާދ އިރ ަގއި ާނޮޅިވަރަމްފަރުގައިދަންނަވަނީ.ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމީހުން ާއ ބ ދުކުުރމާ ާބުރުދޫގެ

ާ ާއިރ ދަކުެރއްިވއްޔ  ާކުނބުރުދޫ ާހަމ2011ާަގުިޅގެން ާޮގތުގައި ާރަށެއްގެ ާފަޅު ާފެށިގެން ާއަހަރުން ޖެހިގެންދ ނެ.ާވަނަ

ާފުރުަޞުތާ ާގެަނއުމުގެ ާތަރައްޤީތައް ާގެންނަންޖެހޭ ާނޮިޅވަރަމްފަރަށް ާރަށަށް ާއެ ާގޮތުން ާއުމްރ ނީ ާއެކަމަށްަޓކައި އަދި

ާފަހިކޮށްފައި ާނަރުދަމ ގެާާމިބަޖެޓުގައި ާރަށަށް ާމުޅި ާނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ާމިގޮތުން ާފ ހަގަކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ވ ަކން

ާގޮތަށްާ ާލިބިދޭނެ ާނިންމަވ ފައިާފަސޭހަކަން ާސަރުކ ރުން ާމިހ ރު ާކުރެހުންތައް ާއޭގެ ާހިމެނި ާކަީމާާބަޖެޓުގައި ވ 

ާބަޖެޓ  ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއިތުރުެވގެންާއަޅުގަނޑު ާއުއްމީދުތަްއ ާކުރެވޭ ާބަނދަރުެގާާމެދު ާކުރުނބީގެ ާއަދި ާކަމެކޭ. ދ 

ތަކ އިާވަޒީފ ތައްާއިތުރުކުރުމަށްޓަަކިއާއ އިާއަދިާނޮޅިވަރަްމފަރ އިާކުމުންދޫގައިާދިމ ވެފަިއވ ާސްކޫލުގެާދަތިާމައްސަލަ

ކަހަލަާވަރަށްާިގަނާާނަމަާވަރަށްާގިނައިުރާނަގ ނެާާދ ކުރެވިފަިއވ ާމަަސއްކަތްތަކ އިާމިކަހަލަާއިތުރުާތަފްސީލުތަކަށް

ާރަށްރަށ ކަންތައްތަ ާމި ާބަޖެޓުގައި ާމި ާއުފަލ ާެކއް ާހަމަޖެހިފައިާވ ކަންާމިއީ ާައޅުގަނޑުާާމެދު ފ ހަގަކޮށްލަންޖެޭހާއެކު

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް ާދައްކ އިރުާކަމެއް. ާއަުޅގަނޑުމެން ާވ ހަކަ ާބަޖެޓުގެ ާަގއިާވަނީ

ާއެއްަޗަކށްާވިސްނަންޖެހޭނެއޭ ާލިބޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެއްޗަކ .ާއެހެންވީމ ާބަޖެޓަކީ ނޑުމެންނަްށާއަުޅގަ، ޚަރަދުކުރ 

ާވުރެ ާއެްއޗަކަށް ާއިތުުރވަމުންއަާލިބޭ ާޚަރަދު ާކުރ  ާމިަކްނާާުޅަގނޑުމެން ާދުވަހަށް ާދުވަހުން ާވ ނަމަ ާކަމަށް ދ 

ާދަރަނިވެރިވަމުންދ ނޭާ ާައޅުގަނުޑމެން ާބަލ އިރު ާހައިިސއްޔަތުން ާޤައުެމއްެގ ާއެކަަމކީ ާވ ނަަމ ާކަމަށް އިތުރުވަމުންދ 

ާދަތި ާއިޤްތިޞ ދީ ާމި ާދުނިޔޭގެ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ، ާއަުޅގަނޑުމެންާކަމެއް. ާތެރެއިން ކަމުގެ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާދުނިޔޭގެާއިްޤތިޞ ދީާދަތިކަމެއްާއައިްސގެްނާއެބަުއޅޭކަން.ާއެންމެާފުރަތަމަާއެކަްނާޤަބޫލުކުރެިވގެްނާ

ާ ާމިކަމަށް ާތެރެއިްނާހައަޅުގަނޑުމެންނަށް ާދަތިކަމުގެ ާއެ ާވެސް. ާކުެރވޭނީ ާމަަސއްކަތްތަެކއް ާހޯދުމަށްޓަކައި އްލެއް

ާއިސްރ ުފެގާއަޅުގަ ާއެިކއެިކ ާބޭކ ރު ާކުރ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާައދި ާވެސް ާޚަރަދުަތއް ާހިންގުމުގެ ާަދއުލަތުެގ ނޑުމެންގެ

ާ ާކުޑަކުރަން. ާވީވަރަކުން ާއެބަޖެހޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާވެސް ާޚަރަދުކުޑަކުރުމ މަސައްކަތްތައް ުގޅިެގްނާާއެހެންނަމަވެސް

ާ ާމ ހިރުން ާއ ދަތަކެްއާވެްސާއިޤްތިޞ ދީ ާނޭދެވޭ ާވިދ ޅުވޭ.ާޚަަރދުކުޑަކުރުމުެގާސަބަބުްނާދިމ ވ  ާއެބަ ބައެްއާބޭފުޅުން

ާމަލްޓިޕަ ާއިޤުނެގެޓިވް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއިފެކްެޓްއ ާޚަރަދުތަްއާލް ާއެއީ ާކަމަށ އި ާއަންނަމުންދ ނެ ާތެރޭގައި ތިޞ ުދެގ

ާކު ާބަނގުޫރޓުވެ ާވިޔަފ ރިަތއް ާއެ ާއަސަުރކޮށް ާއެކަމުގެ ާިވޔަފ ރިތަކަށް ާއެކި ާސަބަބުން ާވިޔަފ ރިތަކ ިއާކުޑަވުުމގެ ދި

ާތިޞ ދީާބައެއްާމ ހިރުންާވ ހަކަފުޅުާދ ނެާކަމަށްާވެސްާއިޤުާމެދުފަންތީގެާވިޔަފ ރިތައްާބަނގުރޫޓުވުމަށްާމަގުފަހިެވގެން
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ާތަފ ތުވެފައި ާޚިޔ ލު ާމެދުގަިއ ާޢިލްމުވެރިްނގެ ާއުފެދިފައިވ  ާބަހުސް ާމި ާއެހެންވީމ ،ާާދައްކަވ . ާަމއްސަލަތަެކއް. ވ 

ާދަނޑިވަޅެއްާ ާއެއްޗަކާ މިފަދަ ާލިބޭ ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް ާއެބަޖެހޭ ާވެސް ާގޮތެްއަގއި ާކޮންމެ ާއެބަ ާއަޅުަގނޑުމެން ިއާގައި

ާއެހެންވީމާ  ާއެްއވަރުކުރަން. ާޚަރަދަކ  ާކުރ  ާމިހިރީާ، އަޅުގަނޑުމެން ާކަމުގައި ާވިްސނުންފުޅެއް ާމަިއގަނޑު ސަރުކ ރުގެ

ާ ާނަރުދަމ  ާފެނ އި، ާކަރަންޓ އި، ާލ ޒިމުުކރޭ ާއެބަ ާއަސ ސީާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާމިކަހަލަ ާބަނދަރ އި ާފ ލަމ އި، އ އި

ާފޯރުވައި ާރައްޔިތުންނަށް ާއެކަންކުެރވޭނެާޚިދުމަތްތައް ާދައުލަުތްނާާދޭން. ާނެތީމ  ާަދއުލަތުގައި ާތަނަވަސްކަމެއް ފަދަ

ާމި ާުއސޫލުން ާިވޔަފ ރި ާކުންފުނިތަެކްއާާވިސްނެީވ ާޔުިޓލިޓީޒް ާަމގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކަށް

ާގޮތެްއަގިއާޤ އިމުކު ާައވަސް ާޚިދުމަތްތައް ާމި ާރައްޔިތުންނަށް ާތެރެިއން ާކުންފުނިތަުކގެ ާޔުިޓލިޓީޒް ާއެ ރަްއވަިއގެން

ާމަގުފަހިކުރަން.ާއެހެން ާގޮތްތަކަށް ާލިބިދޭނޭ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާހ ލަުތާނަމަވެސް ާހިތ މަވެރި ރ އްޖޭަގއިާމިއަދުާސިޔ ސީ

ާއެާއޮތް ާއެންމެ ާމިކަން ާއަުޅގަނޑުމެންަނށް ާކުރެވިފަގޮތުން ާގޮެތއްަގިއ ާކ މިޔ ބު ާގޮތެްއގައި ާނެތް.ާާދެވޭ ެއއް

ާކޮންެމާ ާއިވެނީ ާމި ާތަކުރ ރުކޮށް ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާމަޖިލީހުގަިއ ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާވެސް ާމިއަދު އެހެންކަމުން

ާއެބަ ާވެސް ާމެންބަރަކު ާނަރުދަާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާތިމަންނ ގެ ާބަނދަރޭ. ާދ އިރ ގެ ާތިމަންނ ގެ މ އޭ.ާވިދ ޅުވޭ

ާނުަވަތާ ާސަބަބުން ާނުލިބުމުގެ ާވެްސާބަނދަރު ާޙަީޤޤަތުގަިއ ާވިދ ޅުވ ންޖެހިވަަޑިއގަންނަވަނީ ާަތކުރ ރުކޮށް މިވ ހަކަތައް

ާކަމަްށާ ާސަބަބުން ާބޮުޑކަމުގެ ާވޭނުގެ ާދަތިތަކ އި ާލިބެމުންދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާއެ ާސަބަބުން ާނުލިބުމުގެ ނަރުދަމ 

ާެއހެންނަމަވެސް ާޤަބޫލުކުރަން. ާމައްަޗްށާއަޅުގަނޑު ާބަނދަރެއްގެ ާހަމައެކަިނ ާވިސްނުންފުޅަކީ ާސަރުކ ރުގެ

ާވިސްނުެމއް ާއަާވިސްނިފަިއވ  ާއިޤްތިޞ ދު ާމުޅި ާވިސްނުމަކީ ާސަރުކ ރުގެ ާރަނގަޅުކުރަނޫން. ާއެބަ ާންާުޅގަނޑުެމން

ާލިާއެބަ ާއަުޅގަނޑުމެން ާޮގތ ޖެހޭ. ާހޭދަކުެރވޭ ާއެްއޗަކ އި ާއެާާބޭ ާަރނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ާއެބަ ކަްނާއަުޅގަނޑުމެން

ާކިހިނެއްތޯާ ާއެބަޖެހޭ. ާއިތުރުކުެރވެްނ ާކަންކަން ާލިބޭނެ ާބޭރުފައިސ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމަށްޓަކައި

ާޕްރޮޑަކްޝަްނާ ާޕްރައިމަރީ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާއިތުރުކުރެވޭނީ. ާކަންތައްތައް ާލިބޭނެ ާފައިސ  ާބޭރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާއުފަާ ާރ އްޭޖގަިއ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާއަޅުގަނޑުމެންެގާއިތުރުކުެރވިގެން. ާއޭރުން ާއިތުރުކުރެްއިވގެން. ާއުެފއްދުންތައް އްދ 

ާނެތިގެންދ ނީާރ އްޖެ ާއޮތްއޮތުން ާބަރޯސ ވެފައި ާއިޤްތިޞ ދު ާައޅުގަނޑުމެންެގ ާއެްއޗިއްސަށް ާގެންނަ ާބޭރުން ާ.އިން

ާުހޅުވ  ާފުރުޞަތުތަެކއް ާބޮޑު ާަވރަށް ާިމވަނީ ާބަޖެުޓގަިއާއަުޅގަނޑުމެން ާމި ދަނޑުވެިރކަންާާލ ފައިއެކަންކުރުމަށްޓަަކއި

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި،ާމަްސެވރިކަންާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާއަމިއްލަާއުެފއްދުންތެރިކަންާިއތުރުކުރުމަށްޓަކައި.ާއޭރުންާ

ާރ އްޖެ ާާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާގޮތުްނނ އި ާދަނޑުވެރިކަމުގެ ާމިއަދު ާޟައަށް ާމިގެންނަ ާގޮތްގޮތުން ާތަފ ތުާއެހެނިހެން ރޫރީ

ާބޭ ާޑިމ ްނުޑާއެިކއެކި ާއޮންނަ ާކުަޑވެގެންދ ނެ.ާޑޮލަރަށް ާހޭދަ ާހޭދަކުރެވޭ ާގެަނއުމަށްޓަަކއި ާތަކެތި ާބޭނުްނވ  ނުންތަކަށް

ާއެން ާއެަބވޭ. ާއުފެދިފައި ާމިއަދު ާބ ޒ ރެއް ާކަޅު ާޑޮލަރު ާބ ޒ ރުަގއި ާއޭރުްނ ާކުަޑެވގެންދ ނެ. ާެވސްާއޭރުން މެންނަށް

ާޙ  ާހިތ މަވެރި ާމިއީ.ާއެހެންނަމަވެސްއެނގޭ ާެއއް ާމިދެންނެވިާދިސ  ާތެރެއިްނާނެތިގެންދ ނީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިަކން

ާއަިމއް ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާއިުތރުކުރެިވގެގޮތަށް ާއުފެއްދުންތެރިކަން ާބަޖެޓުަގިއާލަ ާމި ާެއހެންވީމަ، ާނޫންތޯ. ންނެއް
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ކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާސަރުކ ރުންާވިސްނ ފައިާމިވަީނާމިދެންނެވިާއުފެއްދުންތެރިކަމުގެާގިޔަރުާކުިރއަށްާގެންދެވޭޭނާގޮތަ

ިއރުގައިާޙަޤީޤަތުަގއިާެވްސާާއަށްާވ ސިުލވީާމަސައްކަތްކުރަން.ާދެންާމިއ ިއއެކުާއަުޅގަނޑުމެންާައއުާޤ ނޫނުއަސ ސީ

އިރުަގިއާާއިންތިޤ ލީާމަރުޙަލ އެއްގެާތެޭރގައިާއަޅުގަނޑުމެންާތިބީ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެާައއުާޤ ނޫނުއަސ ީސާއަށްާބަދަލުވީ

ާދަންނަވަން ާއެކު ާތައްޔ ރުވެގެްނނެއްހިތ މަޔ  ާހ ލަތަށް ާމިދެންނެވި ާތިބީ ާދިވެހިރައްޔިތުން ާއެހެންވީމ ،ާާޖެހެނީ ނޫން.

ާޕ ޓީތަުކެގާ ާސިޔ ސީ ާއަިދ ާެވސް ާއެއްބ ރުލުމެއް ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާތެރެއިން ާހަލަބޮލިކަމުގެ ސިޔ ސީ

ާއެ ާވެސް ާނުއެއްބ ރުލުމެއް ާމިއަދ މް.ޑީ.ީޕއަކަށް ާސަބަބުންާާލިބުނު ާނުލިބުމުގެ ާެއއްބ ރުުލން ހަމަައށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެ

ާފު ާެއ ާއަދި ާބ ރުމިނުގައި ާބޭނުންވ  ާޑެލިވަރކުރަން ާޑެއެމް.ޑީ.ޕީން ާކަންތައްަތއް ާކަމުގައި ާވަރަްށާރިހަމަ ލިވަރކުރަން

ާސިޔ ސަތަ ާއިޤްތިޞ ދީ ާައޅުގަނޑުމެްނގެ ާމިއ އިެއކު ާދިޔަ. ާވެސް ާދަތިވެގެން ާވިޔަފ ރިަތްއާބޮޑަށް ާހުުޅވ ލެވިަފއިވ  ކީ

ާއަށްާގެނައުމަށްާމަގުފަހިކުެރވޭނޭާިއޤްތިޞ ދީާސިޔ ސަތެއް.ާއަުޅަގނޑުމެންާބޭނުންވެގެންާމިާއަޅުގަނޑުމެންގެާރ އްޖެ

ާހިތްހަމަޖެހު ާރ އްޖޭަގއި ާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ާއިްނވެސްޓަރުންނަށް ާތަފ ތު ާދުނިޔޭގެ ާއިްނވެސްޓުކުެރވޭނެާާމ އުޅެނީ އެކު

ައކީާބޭުރގެާއިންވެސްޓަުރންާއިންވެްސޓުކޮށްފަިއާއެމީުހންގެާމުޅިާއުމުރުާދުވަުހާާތުތައްާފަހިކޮށްދޭން.ާރ އްޖެފުރުޞަ

ާހޭދަކޮށްގެން ާމ ލުޢ ާއެމީހުން ާހޯދައިފައިވ  ާެއާއިލ ތަކުން ާޔަޤީންކަން ާނޫންކަމުގެ ާތަނެއް ާގެއްލިގެންދ ނެ ވެރިަކން

ާކުެރވެ ާލިބިދިުނމަށްޓަކައި ާކުރުމަށްޓަކައިންވެސްޓަރުންނަށް ާކަްނތައްތައް ާބޭނުންންހުރި ާއަުޅގަނޑުމެން ެވގެްނާިއ

ާފައިދ  ާިވޔަފ ރީގެ ާއެހެންވީމ ، ާނެގޭެނާާމިއުޅެނީ. ާކުލި ާބިމުގެ ާހަދ  ާގޮތް ާނެގޭނެ ާޓެކްސް ާއަުޅގަނުޑމެން އިން

ސަބަބުންާދައުލަތަްށާާނިޒ މުތަކަށްާވަރަށްާޮބޑެތިާިއންޤިލ ބީާބަދަލުތަކެއްާސަރުކ ުރންާގެންނެވި.ާއެކަންާކުރެްއުވމުގެ

%ާ ާއ މްދަނީގެ ާމިކަންކުރުދިޔަާދަްށެވގެނ16ާްލިބޭ ާއެހެންނަމަވެސް ާރ އްޖެ. ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާސަބަބުން އަްށާާމުގެ

ާަވޒީފ ެގާ ާއިތުރު ާސަަބބުން ާއެކަމުގެ ާއިުތރުވެގެންދ ނެ. ާއިްނވެސްޓަރުން ާބޭރުގެ ާއަންނ ނެ އިންވެސްުޓކުރަން

ދިާއެކަުމގެާސަބަބުންާއުފެޭދާވަޒީފ ގެާފުރުޞަތުތަކުގެާަސބަބުންާާއަޅުގަނޑުމެންެގާފުރުޞަތުތައްާއުފެދިގެންދ ނެ.ާއަ

ާފުއްދުންތެރިކަންާ ާަރްއޔިތުންގެ ާސަބަބުން ާއެކަމުގެ ާއިތުރުެވގެންދ ނެ. ާފައިސ  ާަދުއރުވ  ާތެޭރގައި އިޤްތިޞ ދުގެ

ންނަވ ާބޮޑުާމަންޒަރަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުރުެވގެންދ ނެ.ާމިާވިސްނުންާސަރުކ ރުަގއިާމިހިރީ.ާމިއީާއަޅުގަނޑުމެންާމިދަ

ާޚިދުމަތުްނާ ާމުދަލ އި ާދޭ ާައޅުގަނޑުމެން ާބޭނުންވީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާޢަމަލުކޮށް ާއަުޅގަނޑުެމން ާވިސްނުމަށް މި

ާފައިދ  ާިވޔަފ ރި ާގޮތްތަކަކ އި ާނިންމާ ާޓެކްސްނެގޭނެ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްަޒތްތެރި ާމި ާގޮތްތަެކއް ާޓެކްްސނެގޭނެ އިން

ާއެދިވަަޑއިގަްނނަވަމުންާދެއްވުމަށްޓަަކއި ާތަކުރ ރުކޮށް ާކޮންމެވެސްާސަރުކ ރުްނ ާމިއަދު ާެއާާދިޔައީ. ވަރަކަށް

ާއަހަރުާ ާވޭުތވެދިޔަ ާއެހެންނަމަވެސް ާއެބަދޭ. ާފެންނަމުން ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާކުލަވަރު ާކަމުގެ ާނިމިދ ނެ މަސައްކަތް

ާއަތްފޯ ާއަުގ ާތަކެީތގެ ާނުލިބި. ާޓެކްސެްއ ާމިދިޔައީ ާސަުރކ ުރެގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާގެނަުއމަށްޓަކައި ާފަށަށް ރ 

ާއިމްވިސްނުންފުޅަ ާައޅުަގނޑުމެން ާމިއަދު ާއ ދަިއެގާޕޯކީ ާއެންމެ ާއަުޅގަނޑުެމންގެ ާސަބަބުން ާނެގުމުގެ ާޑިޔުޓީ ޓު

ޑެިތާރ އްޖޭެގާއެންމެާބޮނިކަމެތިާރައްޔިތުްނގެާއަތުްނާވެސްާއެންމެާބޮޑެތިާމަހުޖަނުންގެާއަތުންނ އިާއަުޅގަނޑުމެންެގާ
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ާމިންވެމ ލު ާނެގޭ ާޓެކްސް ާއަތުން ާޓެކްސްރިންގެ ާއެބަ ާއެހެންވީމ ާވަރަށް ާކަނޑ ލުުމެގާއިންޕޯ، ނެގެމުންދޭ. ާޑިޔުޓީ ޓް

ާލިބިފަ ާމަޖިލީހަކުން ާމި ާބިލުތަްއ ާބޭނުންވި ާސަުރކ ރުްނ ާައުގާާވިސްނުންފުޅުަގއި ާަތކެތީެގ ާއެހެންވީމ ، ާނެތް. އެްއ

ާފުއްދުމުގަ ާވަޢުދު ާނ ންނ ނެ.ާމި ާފަށަކަށް ާޢިްއޒަތްތެރިާއަތްފޯރ  ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާއަދ ކުރަނީ ާދައުރު ާމެދުެވރިއެްއގެ އި

ކަމެއްާާއެއްާރައީސްާނަީޝދުާގިނިކަންޏ ާމިާބޭފުޅުންގެާެއއްބ ރުުލންާނެތިާރައްޔިތުންގެާމަޖިލީހުގެާމެންަބރުން.ާއެ

ާއަުޅގަނުޑމެންނު ާާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާކުރެއްވޭނެ.ާދެން ާޙަޤީޤަތަކީ ާއ2006ާައަނެއް ާމައުމޫނުާާރުާހަވަނަ އަލްއުސްތ ޛު

ާޚަރަދުތަެކއް ާކެޕިޓަލް ާައދަދެއްގެ ާގިނަ ާވަރަްށ ާފަހުކޮޅު ާވެރިކަުމެގ ާޭއގެާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ަބއެްއާާކުެރއްިވ.

ާހިސ ބަށްާއަޅުގަނޑުމެންާައއިާާދިޔަ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިާކަންތައްތައްާައޅުގަނޑުމެްނގެާވެރިކަމުަގއިާވެސްާނިމިގެން

ާގޮުތގައިާ ާވ ރުަތ ާލިބިގެންއިރު ާޚަރަދުތަެކްއ ާިރކަރަންޓު ާއަަދދެއްގެ ާގިަނ ާވަރަށް ާކޮންމެާާާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިޔަ.

ާަވޑަިއގަންނަވ  ާނިންމ ލ ފައި ާޕްރޮޖެކްޓެއް ާބޭނުންވ ނޭާާކެޕިޓަލް ާެމއިންެޓއިންކުރުމަށް ާޕްރޮޖެކްޓެއް ާެއ އިުރަގއި

ާހޯއް ާވަަރކަްށ ާއެްއވެސް ާގޮތެއް ާރެއިޒްކުރ ނެ ާޚަރަދު ާދުރުވިސްނޭާާދަވ ފަރިކަރަންޓް ާއެމަނިކުފ ނުގެ ާނެތް. އެއް

ާއަުޅގަނޑުމެންާ ާއެްއވެްސާވަަރކަށް ާބ ރުސިޔ ސަތުަގއި ާބ ރުބޮޑުވ  ާބަޖެޓަްށާމި ާކޮށެމުންދ ާގެ ާފަތި ބޮޑުވުމަްށާބަޖެޓުގެ

ާ ާކޮށުމަށް ާވިސްނަވ ފަހަފަތި ާގޮެތއް ާއެއްެވސް ާެގންނ ނެ ާެވގެންާއްލެއް ާނަތީޖ އަކަށް ާނެތް. ދިަޔީއާާއެްއ

ާމަޖުބޫރުވެެގންއަޅުގަ ާމަޖުާނޑުމެންނަށް ާވެސް ާވެރިކަުމގައި ާމަޢުމޫނުގެ ާރަީއސް ާޚުދު ާދިވެިހާދިޔައީ، ާއަލުން ބޫރުވީ

ާޗ ޕު ާނުކުތްފައިސ  ާޗ ްޕކުރެިވގެްނ ާފައިސ  ާއެހެންނަމަވެސް، ާމިންވަރަށްާާކުރަން. ާހުރި ާޑޮލަރު ާބ ޒ ުރގައި ާއިރުގައި

ާސަރކިއުލޭޝަްނގައި ާަފއިސ  ާއަދަދަކަށް ާގިނަ ާމ  ާވެގެންާވުރެ ާނަތީޖ އަކަށް ާައުގާާާއުޅުމުގެ ާޑޮލަރުެގ ދިޔައީ

ާއަޅުާާއުފުލިގެން ާޑޮލަރުން.ާއެހެންކަމަށްވ ތީވެ ާގަްނނަނީ ާމި ާއެއްެޗއް ާކޮންމެ ާިމާދިަޔއީ.ާައޅުގަނުޑމެން ގަނޑުމެްނގެ

ާ ާމަތިރިވި ާޑިމ ންޑު ާޑޮލަރުޑޮލަރުގެ ާބޭނުންތަކަށްޓަކައި ާއެމީހުންގެ ާމީހުން ާބ ޒ ުރަގއި ާކަޅު ާގަންނަމުންާވަރަކަށް

ާސ  ާކޮންިސއުމަރ ާގެންދިޔައީ.ާދިޔައީ. ާހަދަމުން ާމިލްަކަކށް ާއެމީހުންގެ ާޑޮަލރުވެރިން ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ްޕލަސް

ާއިޤުތިޞ އެ ާައޅުގަނޑުމެންގެ ާވިޔަފ ރިހެންކަމުން، ާމެދުމިނުގެ ާއަދި ާވިޔަފ ރިަތކ އި ާުކދިކުދި ާހުރި ަތްއާދުަގއި

ާނިކަމެތިވަމުން ާރ އްޭޖަގިއާާނިކަމެތިވަމުންާމަޑުމަޑުން ާައޅުގަނޑުމެންެގ ާމައްސަލަަތއް ާނެތުމުގެ ާަވޒީފ  ގޮސް

ާހުރިހ ާާފެންމަތިވ ން ާދުިނޔޭގެ ާއޮތްގޮތް. ާައއިސްފަިއ ާހަމައަށް ާމިއަދ  ާހ ލަތު ާބަޖެުޓގެ ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާމިއީ ފެށީ.

ާއެ ާވެސް ާތައްޔ ރުކުރ ާޤައުމަކުން ާބަޖެޓު ާޯފކަސްކޮްށގެންާމީުހންގެ ާބޮޑަށް ާވަރަށް ތަންތަންާާއިރުަގއި

ްއވަންާމިއުޅެނީާކޮންމެހެންާއަތޮޅުަގއިާއަުޅގަނޑުމެންާބ ާސަމިޓުާއައްޑުާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިާމަސައްަކތްކުރޭ.ާސ ކް

އަތޮޅަީކާާގޮތުަގއިާައއްޑުާސަމިޓްާބ އްވަްނެވގެނެއްާނޫން.ާއަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލުުކރ ާާހެމިސްފިއަރގައިާސ ކްސަދަން

ާއަ ާއ ބ ދީ. ާދެވަނަ ާސަުރކ ރުެގާާްއޑުރ އްޖޭގެ ާތަރައްީޤކުރުމަށްޓަކައި ާއެތަން ާތަނެއް. ާތަަރއްޤީވ ންޖެޭހނެ އަތޮޅަކީ

ާރުފިޔ  ާބިލިޔަން ާއެތައް ާޕްރޮގްރ މެއް ާބޮޑު ާސަބަބުންާާމިފަދަ ާއަމ ޒުކުރުުމގެ ާއެތަނަށް ާޕްރޮގްރ މެއް ާިހމެނޭ އެއް

ާހެދި،ާއެތަާ ާަމގުތައް ާކުިރައރައިއެތަނުގެ ާތަރައްޤީ ާޢުމުރ ނީ ާުއފެދި،ާދުނިޔޭގަިއާއެތަންާ، ނުގެ ާަވޒީފ ތައް އެތަުނގައި
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މަޝްހޫރުވެ،ާއެތަނުގެާފަތުރުެވރިކަންާކުރިއެރުމަށްާމަގުފަހިވެ،ާއެތަނުގެާެއއަރޕޯޓުގެާފެންވަރުާރަނގަުޅވެާމިހުރިހާ 

ާއަމިއްލަ ާމިއީ ާއެހެންީވމައެއްނޫންތޯާކަމެއް ާކަންތައްތައް. ާއަންނ ނެ ާތެރެއިން ާތަބީޢަތުގެ ާޤުދުރަތީ ވަރލްޑްަކްޕާާއަށް

ާޑޮލަރެްއާ ާބިލިޔަން ާއެތައް ާިބޑުކޮްށގެން ާޤައުމުތަކުން ާދުނިޭޔގެ ާބޭްއވުމަށްޓަަކއި ާއޮލިްމޕިކްސް ާުނވަތަ ބޭއްވުމަށްޓަަކއި

ާއެކަންތައްަތކަްށާވ ދަޚަރަ ާވިސްނުމަީކާާ.ކުރަނީދުކޮށްގެން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި.ާއެހެންވީމަ،ާސަރުކ ރުގެ އެތަންތަން

ާާއަްއޑު ާސިޓީާއަތޮަޅކީ ާޖަހ ފަިއާާވެސް ާސިޓީ ާަކރުދ ހުގައި ާހ ލެްއގައި ާެއއްެވސް ާދަންަނވަނީ ާމި ާއަުޅގަނޑު އެކޭ

ާތިޔަ ާކުެރވޭނީ ާއެކަން ާތަރައްޤީކުރަން. ާއެތަން ާބޭނުންވޭ ާއެބަ ާނޫން.ާއަޅުގަނޑުެމން ާބަޖެޓުާާބ އްވ ކަށް ާމި ބޭފުޅުން

ާއަްއޑު ާމިާފ ސްކޮށްދެއްަވިއގެން ާގެްނނަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާފުރުޞަތުާާއަތޮޅަށް ާގެނެސްދިނުމުގެ ާތަރައްޤީ ބޭނުންވ 

ާދައުލަތުްނާ ާަމސައްކަތްތަަކކީ ާހުރިހ  ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާހަމައެހެްނ ާއަދި ާދެއްަވއިގެން. ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް

ާކަންތައްތަކެއް ާކުރަންޖެހޭ ާމިއަުދާާސަރުކ ރުން ާޤަބޫލުކުރުން ާއޮތް ާޤަބޫލުކުރެވިފައި ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމުަގއި

ާއެބަ ާޫދކޮށްލަންޖެހޭ.ާކިހިނެއްތޯާބަދަލުޖެހޭ ާއެބަ ާބ ރުތައް ާައޅުގަނޑުމެން ާމައްޗަށް ާވިޔަފ ރިވެރިްނގެ ކުރަން.ާއަމިއްލަ

ާުވޒ ރ  ާމ ާާސަރުކ ރުން ާެއއަްށވުރެ ާމިއަދަކީ ާފޯރުވައިެދވޭނީ. ާރަްއޔިތުންނަށް ާކަމެއް ާހުރިހ  ާިހންގ ހެން އެއް

ާއިޤުތިޞ ވިޔަފ ރިާ ާމ  ާއެއަްށުވރެ ާމިއަދަކީ ާމުޖުތަމަޢެގޮތުާދީވެރި ާހުޅުވ ލެވިަފިއވ  ާއުޅެމުްނާން އްގަިއާއަޅުގަނޑުމެން

އަންނަާޤައުމެްއަގއިާައޅުގަނުޑމެންާމިއުޅެނީ.ާއަުޅގަނޑުމެްނާއެބަާބޭނުންޭވާއުެފއްދުންތެރިކަންާއިތުރުކުރުމަށްަޓކަިއާ

ާުޔނިޓަކަ ާކަރަންޓު ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި ާޕްރޮަޑކްަޝން ާއޮފް ާމިންވަުރާފެކްޓަރ ާޖެހޭ ށް

ާިނޒ މުތަްއާ ާއުފެއްދޭނެ ާކަރަންުޓ ާއަުޅގަނޑުމެންެގ ާބޭނުންކޮްށގެްނ ާހަކަތަ ާއިޢ ދަކުަރނިވި ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި

ާއަޅު ާވ ނީ ާމިކަން ާޕްރޮޖެކްޓުގ އިމުކުރަން. ާުގޅީފަޅު ާވިންޑުކ ާގަނޑުމެންގެ ާައޅުގަނޑުމެންގެ މިލްަތްއާމިޔ ބުވެ

ާއެނބުރެންާ ާކަރަންޓުފަާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާއެއިން ާގ އިމުާށ  ާނިޒ މުތައް ާއުފެދޭނޭ ާއެއިާހަކަތަ ުރްނާވީމަ.

ާމުާުޔނިޓަކަށްާޖެހޭާއަގުާކުަޑވެާ"ަރއްޔިތުާމީހ "ާެއާކުށްާބަހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢ އްާާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާކަރަންޓު

ާއެ ާމިހ ރު ާބޭާގޮތެްއގަިއ ާވެްސާއެބަސް ާއަުޅގަނޑު ާބޭނުންކުރ ތީ ާމީހ "ނުންކޮށްލ ނަމީހުން ާ"ރައްޔިތު ާޖީބަްށާން. ގެ

މިކަހަލަާވިސްނުމެއްގައިާތަްއޔ ރުކުރެވިަފއިވ ާބަޖެެޓްއާ، ންޖެހޭާކަރަންޓުާބިލު.ާއެހެންވީމ ލުއިެވގެންދ ނެާއޭނަާދައްކަ

މިާބަޖެޓަކީ.ާވަޒީފ ގެާފުރުޞަތުތައްާއަުޅގަނޑުމެންާއިތުރުުކރަންާބަލައިލ އިރުގައިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާމިއަދަކުާނެތްާ

ސަރވިްސގެާަވޒީފ ތަކަށް،ާސަރުކ ުރގެާަވޒީފ ތަކަށްާދައުލަތުގެާމުސ ރަާާމަާޙަޤީޤަތުގައިާވެސްާސަުރކ ރުގެާިސވިލްހަ

ާމުސ ރަ ާލިބޭ ާމިއަދު ާމުަވއްޒަފުންނަށް ާދައުލަތުެގ ާއިތުރުކުެރވޭކަށް. ާވަޒީފ ަތއް ާމުސ ރަާދޭ ާުކޑަ ކަމަށްާާއެއްާައކީ

ާއެހެންނަމަ ާޤަޫބލުކުރަން. ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާމެނޭޖު، ވެސްޚުދު ާރިސޯސް ާހިއުމަން ާއެންމެާަދއުލަތުަގއި ކުރެވެނީ

ާސިވިލް ާއެހެންވީމަ،ާއެބަޖެހޭ ާނޫން. ާގޮތަކަށް ާމެނޭޖްކުރަންޖެހޭ ާރިސޯސް ާހިއުމަން ާެވްސާާރަނގަޅަށް ސަރވިސްަގއި

ާވިސްނ ާ ާމަސައްކަތްތައް ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާޖުޑިޝަރީަގއި ާއަދި ާވެސް ާމަޖިލީހުަގއި ާރައްޔިތުންގެ އަދި

އަޅުގަނޑުމެންގެާފައިސ ާހުިރާމިންވަރ އި،ާއަުޅގަނޑުމެންަނށްާލިބޭާމިންވަރުާއަޅުގަނޑުެމންނަށްާއަންދ ޒ ކުރެިވގެންާ
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ާއަުޅގަނޑުމެންެގާ ާޤަބޫލުކުރެވިގެން ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޤައުމެްއކަްނ ާފަޤީރު ާދުނިޔޭގެ ާތިންވަނަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

މިާނަޒަރުންާބަލައިލ އިުރަގިއާ، އަޅުގަނޑުމެންާދަރަނިވެރިނުވެާަސލ މަތްވެވޭނީ.ާއެހެްނވީމ ާ،ޚަރަދުބަރަދުާހިފެހެއްޓީމ 

ާދ އިރ  ާއަުޅގަނުޑގެ ާބަޖެޓަކީ ާބަޖެޓެއް.ާާމި ާލިބޭ ާތަރައްޤީ ާކުިރއެރުންތަކ އި ާބޮޑެތި ާވަރަްށ ާވެސް އަށް

ާޚުލ ޞ  ާމަިއގަނޑު ާބަޖެޓުގެ ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާާއެހެންނަމަވެސް، ާައޅުގަނޑު ާއެހެއެއް ާދަންނަވ ލީ. ިމާ، ންވީމ މި

ާއަޅު ާކަންތައްަތއް ާހުރި ާރަްއޔިުތންނ ދ އިރ ަގއި ާއެާގަނޑުެގާދ އިރ ގެ ާދަންނަވ ލ ނަން.ާމިާާބައްދަލުކޮށް ބޭފުޅުްނނަށް

ފުރުޞަތަކީާކެމްޕޭނުގެާފުރުޞަތެއްގެާގޮުތަގއިާއަުޅގަނޑުާބޭނުމެއްާކުރ ކަށްާބޭނުމެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނުޑާ

ާނި ާބޭނުންހަމަ ާދަންނަވ ލަން ާވެސް ާވަާާންމ ލަމުން ާނުވަތަ ާރަށަކަށް ާވަކި ާވަިކާވަނީ، ާނުވަތަ ާއަތޮޅަކަށް ިކ

ާހިމެނިފަސަރަހަ ާބަޖެޓުގައި ާގެަނއުމަށްޓަކައި ާަމޝްރޫޢުތައް ާތަރައްީޤގެ ާހ ލެްއަގިއާާއްދަކަށް ާއެްއވެސް ާެނތޭ އެއް

ާމަރުޙަލ ެއއްގަ ާަތފްސީާކޮމިޓީގެ ާހުރިހ  ާފޮނުވިފައިވ  ާމި ާފަރ ތުންާެއއް. ާސަރުކ ރުގެ ާއެމް.ީޑ.ޕީ ާޯއގ ތެރި ލުތަކަކީ

ާބޭނުންވެއްޖެާ ާކުރުމުަގިއާާރައްޔިތުންނަށް ާއެކަން ާކަންކަމޭ. ާހުރި ާހިމަނުއްވ ފައި ާފެނިވަޑަިއގަނެގެްނ ކަމަށް

ާއެާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާީވވަރަކުްނ ާމަޝްވަރ ކޮށްފަިއވ ނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމެންބަރުންނ  ާދެއްވި .ާއްބ ރުލުން

ާކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާޝު

ާ

ާމައުޞޫމްާވ ހަކަެދއްެކވުން:هللاާކެލ ާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަބްދު

މިަޤއުމަށްާމިާމުހިއްމުާދަނޑިވަޅުާބަޖެޓުާމިާމަޖިލީހަށްާއައިްސާ، `.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްަޒތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ

އަްށާއ ެދވުނީތީާަބޖެޓުާކޮމިޓީގެާމުަޤއްރިރުާާމަރުޙަލ ާައއިާާއަުޅަގނޑުމެންނަށްާމިހ ރުާމިއޮތްކޮމިޓީާއިންާނިންމ ފައި

ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލި ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާހިންނަވަރުާމައިބްރ ހީާާޢިއްޒަތްެތރި ާމުޤައްރިރު ާނައިުބ ާޑެޕިއުޓީ، ާއަދި ށ އި

ދަންނަވަން.ާާެއކުާޝުކުރުލިޙަށްާވަރަށްާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ ާމްާމުޙައްމަދުާޞ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހީދ އިރ 

ާމެންބަރެްއެގާ ާކޮމިީޓގެ ާއެ ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާއަުޅގަނޑު ާވެސް ާމެންބަރުންނަށް ާއެހެން ާކޮމިީޓގެ ާެއ އަދި

ާވ ހަކަ ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާރަނަގުޅާާހައިސިއްޔަތުން ާވަރަށް ާދިޔައީ ާމަސަްއކަތް ާކޮމިީޓގެ އަކީ،

ާމަޢުލޫ ާގިނަ ާވަރަށް ާހޯދިރޫޙެއްަގއި. ާމުމ ތު ާބޭނުންވ  ާއެ ާބޭބޭފުޅުންނ ގެން ާބަެޖްޓާާއައްސަސ ތަކ އި ވ ހަކަދެކެވި

ާފ ހަގަކޮށްލަންޖެހޭާ ާައޅުގަނޑުމެން ާއެކަަމކު ާމީގައި ާކުރެިވގެްނނޭ. ާމަސައްކަތްތަެކއް ާގިަނ ާވަރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް

23ާ.ާެއގޮުތންާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާއެކުާކަމަކީާސަރުކ ރަްށާއެަބއޮތްާިޒންމ ތަކެއް.ާސަރުކ ެރއްާަހވ ުލވަނީާޒިންމ ތަަކކ 

ާރައްކ ތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ.ާ ާަޙއްޤުތަްއ ާއިޤްތިޞ ދީ ާއަދި ާއިޖުތިމ ޢީ ާލިބިދޭންޖެހޭ ާރައްޔިތުްނނަށް ާއިން ާމ އްދ  ވަނަ

ބަނދަރ ިއ،ާނަރުދަމ ާއެގޮތުންާސަުރކ ރުންާވަރަށްާގިނަާކަންތައްަތކެއްާއެކިާރަްށރަށުގައިާހޯދައިދޭންާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާ

ާފެނ  ާއެްއޗެހިާމިާއ ިއ ާހޯދައިދޭންެޖހޭ ާސަުރކ ރުން ާވެްސާާކަންކަންަތއްަތކަކީ ާބޭފުޅުން ާގިނަ ާވަރަްށ ކަުމގަިއ

ާ ާއ ދެ، ާމަސައްކަތްާވިދ ޅުެވއްޖެ. ާބަޖެޓް ާބޭފުޅުްނާއަުޅަގނޑުމެން ާގިނަ ާކޮމިޓީގެ ާހަމަ ާދިޔައިރު ކުރަމުން
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ވ ާގޮތަށްާކަންތަްއާާާބަޖެޓްާބައްޓަންކުރެވިފައިގުޅުވަިއގެންާމިާޔައީާލިޭބާއ މްދަނީާއ އިާޚަރަދ މަސައްކަތްކުރަމުންާދި

ާއިންތިޙ ބުާ ާލޯކަލް ާބަލައިިލން ާއަުޅގަނޑުމެން ާީމގައި ާއެހެންނަމަވެްސ، ާރޫެޙއްަގއި. ާތ އީދުކުރ  ގެންދިއުމަށް

ާކައުންސިލު ާލޯކަލް ާއަންަނއިރު ާއެލޮކޭޓުކައިިރވެގެން ާއެްއޗިހި ާބަޖެޓ  ާއެވަރަތަކަށް ާައސްުލާސަރުކ ރުން ްށާކުރުުމގައި

ވިސްނަވ ަފއިާނެތްކަންާކުރިން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާކޮމިޓީގެާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންގެާބުރަާމަސައްކަތުންާއެކަންަތްއާ

ާމަ ާކޮމިޓީގެ ާމުޅި ާފ ހަގަކޮށްލަނީ ާއަޅުގަނޑުމެން ާމުހިއްމުކޮށް ާއެންމެ ާދެން ާދިޔަ. ާހަމަޖެހިގެން ސައްކަތުަގއި،ާވެސް

ާޑިމޮކްރަީސއ  ާއަުޅގަާރ އްޖެ ާމިހ ދިމ ަލށް ާމަސައްކަުތގަިއ ާމިކުރ  ާމުސްތަޤިއްުލާނޑުމެން ާއުފެދިފައިވ  ރު

ާއެމުއަ ާމިާާއްސަސ ަތކަށް ާދިޔަކަން. ާހިމެނިގެން ާއަށް ާފުރިހަމަ ާބަޖެޓް ާބޭނުންވ  ާއަދ ކުރުމަށް ާވ ޖިބު ބޭފުޅުންގެ

ާޚ އްޞަާ ާމަސައްކަތްކުރ  ާއިްނ ާޑީ.އ ރު.ީޕ ާައހައްމިއްޔަތުާބަޖެޓުގައި ާއަުޅގަނޑުމެން ާދިނިންާގޮތެްއގަިއ ކަެމއް

ާއެންމެާ ާރ އްޖޭގެ ާެއޮގތުން ާދިނުމަށް. ާމެދުވެރިކޮށް ާބަޖެޓު ާމި ާފުރުޞަތު ާއިތުރުވ ެނ އުފެއްދުންތެރިކަން

ާގޮަތކަށްާ ާކުޑަ ާކިތަންމެ ާއަިދ ާގޮތަކަށް ާއިތުރުކުެރވޭނެ ާމަސައްކަތް ާއެމީހުންގެ ާދީ ާސަބްސިޑީ މަސްވެރިންނަށް

ާހިނގަާ ާރ އްޖޭގައި ާއެގްރިކަލްޗަނަމަވެސް ާމަސައްކަތްމުންދ  ާެވްސާރ ާދަނޑުވެރިންނަށް ާގޮތަށް، ކުިރއެުރވޭނެ

ާމި ާމިއަދު ާއަޅުގަނޑުމެން ާނިންމުނު. ާދިނުމަށް ާއެއް ާމެންބަރުންގެާާސަބްސިޑީ ާގިނަ ާަވރަށް ާއައިއިރު ހިސ ބަށް

ާަޝކުވ ަތކެާވ ހަކަތަކުންނ  ާބައިވަރު ާއެަތްއ ާވެސް ާމިއަދު ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް ާއެނގެނީ ާައޅުގަނުޑމެންނަށް ްއާެއކު

ާސަުރކ ރުްނާ ާއެމް.ޑީ.ޕީ ާއ ދެ، ާސަުރކ ރުން ާމިއަދުގެ ާދަންނަވ ީނ ާއަުޅގަނޑު ާމިކަމަްށޓަކައި ާކުރަންޖެހޭކަން. އެބަ

ާރައްޔި ާއެެދން. ާމަޢ ފަށް ާަކއިރިން ާރަްއޔިުތންގެ ާޖެހެޭއ ާއެބަ ާއެދެންމިއަދު ާމަޢ ފަށް ާަކއިރިން ާއެތުްނގެ ާޖެހެނީ

ާދެްއކިާބޭފުޅުންގެާސަރުކ ރަްށާއަންަނން ާމިެވގެން ާސަބަބުން ާވ ަހަކތަކުގެ ާިދވެހިރ އްޖެާާާފޮނި ާައކީ،ާވަރަށް ރ އްޖޭ

ބޭފުޅުންާބުނި.ާއަިދާއެންމެާރިސޯޓަކުންާވެްސާާަކމަށްާއެާެއއްާއަކީާވަރަށްާގިނަާަވސީލަތްތަްއާހިމެނިގެންވ ާރ އްޖެ

ާޮކށްދޭނެ ާވެރިކަމެއް ާހެޔޮ ާރައްިޔތުންނަށް ާހިންގ ލ  ާޤައުމު ާާމުޅި ާރައްޔިތުންނަްށ ާދިރިއުޅުެމްއާކަމ އި ތަނަވަސް

ކަމަށްާސަރުކ ރުންާބުނި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަުދާމިާއެމް.ޑީ.ޕީގެާމެންބަރުންާއެާދައްކ ާވ ހަކަފުޅުަތކުންާާހޯދައިދޭނެ

ާދިވެހިރ އްޖެ ާވިސްނިވަަޑއިގެންފިކަން ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދު ާމިވަނީ ާދޭހަވެގެން ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާލިބެނީާާވެސް އަށް

ާއެ ާއ މްދަނީ ާޚައްކިހ  ާވެސް ާކަމަކަށް ާކޮންމެ ާކިހ ، ާކުަރންޖެހެނީ ާޚަރަދުތައް ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ރަދުތަެކްއާކަން.

ާއެހެްނވީމ  ާއެހެންވީމ ާެއއްާ، ހިނގ ކަން. ާނުވ ނެކަން. ާކަމެއް ާހުރިހ  ާަރއްޔިތުންނަްށާާމި، ފަހަރ  ކަންތައްތައް

ާހެދުނު ާދޮގެއް ާރަްއޔިތުންނަށް ާއަުއމަށްޓަކައި ާސަުރކ ރަށް ާއެއްބަްސެވާވިސްނައިދީ ާސަރުކ ރު ާމިހ ރުގެ ކަމަށް

ާހިތްހަމަޖެހުމެއްާ ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެްސ ާރައްޔިތުންނަށް ާއަޅުގަނޑުމެންެގ ާއެދުމަކީ ާމަޢ ފަށް ާކިބައިން ރައްޔިތުންގެ

ާކަމެއް ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށާާލިބޭނެ ާބަލައިލ އިރު ާބަޖެޓަށް ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިހ ރު ާދެކެން. ާއަުޅަގނޑު ކަމުގައި

ދުގެާރައްޔިތުްނގެާމަޖިލީހަކަށްާވެސްާއަުޅގަނޑުމެންނަަކށްާނޯންނ ނެާއަންނަންާއޮތްާޖީލުތައްާދަރަނިވެރިކުރުމުެގާމިއަ

ާމަޖިލީާ ާމި ާނޯންނ ނެ ާވެސް ާސަރުކ ަރަކށް ާނޯންނ ނެ.ާއެހެންވީމ ޙައްޤެއް.ާމިއަދުގެ ާވެސް ާމިާ، ހަކަށް ައޅުގަނޑުމެން
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ާައޅުގަނޑުމެންނަ ާބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ ާމުހިއްުމާބަޖެޓް ާގޮތަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާވަރަށް ާފޫބެއްދޭ ާެއްއޗަުކން ާލިބޭ ށް

ކަމެއްާދޭންޖެހޭނެާޤ ނޫނުއަސ ސީާއިންާލިބިދީފައިވ ާއަސ ީސާޙައްޤުތައްާފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.ާދެންާއަޅުގަނުޑާ

ާމިދިޔަ ާވިދ ޅުވެއްޖެ ާބޭފުުޅން ާބައެއް ާވ ހަކަދެއްކި ާމިއަދު ާބޭނުންވަނީ ާބައިވަުރާދަންނަވ ލަން ާއެތައް ާއަހަރުތެރޭ ާދެ

ާ ާމީގެ ާދަންނަވ ީނ ާއަުޅގަނޑު ާވ ހަކަ. ާއައި ާހެދިގެން ާފޯދިގެނ10ާާްބަނދަރުތަކެއް ާރުކަކުން ާިއންދި ާކުރިން އަހަރު

ާމިއަދުާއެާރުކުންާކ ށިާލިބެންފެށީމަާނުބުނެވޭނެާއެއީާމިއަދުާއިންދިާރުކެކޭ.ާޝުކުިރއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

 ާވ ހަކަދެްއކެުވން:ާއިރުާޒުބަރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުދުވ ފަރުާދ އި

ވަނަާއަހަރަށްާލަފ ކުރައްވ ާަދއުލަތުގެާބަޖެަޓީކ2011ާާ.ާުޝކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރއީސް.ާعليكمާاسالم`.ާ

ބަޖެޓެްއާާވަރަށްާއަގުމ ތްާބަޖެޓެއްާކަަމށްާބައެއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ާައޑުާއެބަާއަހަމު.ާވަރަށްާއުއްީމދުންާފުރިގެންވ 

ާނ އުއްމީދުންާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަޖެޓަކީ ާމި ާދެކެނީ ާއަުޅގަނުޑ ާނަމަވެސް، ާދެކޭ. ާއެަބ ާމެންބަރުން ާބައެއް ކަމަށް

ާމި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާމ ލިްއޔަތު ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް. ާބަޖެޓެްއ ާސިީޓއާ 8ާާމަހުގެާފުރިގެންވ  ާފޮނުވި ާލިޔެ ާުދަވހު ާވަނަ

ބެހޭާފަރ ތްތަކުގެާކިބައިންާމަޢުލޫމ ތުާާފްާފިނޭންސްާއެްންޑާޓްރެޜަރީގެާކަމ ގުިޅގެންާއެާކޮމިޓީާއިންާމިިނސްޓްރީާއޮ

ާއެ ާދުވ ފަރުގައިާސ ފުކުރެްއވުމުން ާވަނީ ާވިދ ޅުވެފައި 45ާާާފަރ ތުން ާބަޖެޓ2011ާުގެ ާއަހަރުގެ ަގިއާވަނަ

ާއެާހިމަނުއްވ ފަިއވ  ާއަިދ ާފަރ ތްތައްާކަމަށ އި ާހަމަވ  ާޝަރުތު ާއެަކމަށް ާބެއްލެވީ ާބޮުޑާާފަރ ތުން ާވަރަށް ކަމަށް.

ފަރ ތެްއ45ާާފަރ ތެއްެގާތެރެއިނ76ާާްޖެހޭާކަމެއްާމިއީާހުރިހ ާފަރ ތްތަކެއްގެާހިތްތަކުަގއިާވެސް.ާލެއްާއުފެދެންސުވ 

ާހަމަވީ ާއެާޝަރުތު ާއަުޅގަނޑުމެން ާގޮތެއް ާނިންމެވި ާމިަކން ާގޮތ އި ާއެކަނިަމއި ާޭނނގި ާމީހަކަށް ެއކަިނާްއވެސް

ާނިންމ  ާމިއޮތް ާެއާނިންމ ލ ފައި ާއޮފީހެއް. ާރަށު ާެއބަހުރި ާވެސް ާދުވ ފަރުގައި ާނޫން. ާކަެމއް ާޤަބޫލުކުރެވޭނެ ލުމަކީ

އޮފީހުގައިާރަސްމީާލިޔެކިޔުންަތކެއްާއެބަހުރި.ާއެާލިޔެކިޔުންަތކުންާމަޢުލޫމ ތުާހޯދަންާއެބަޖެހޭ.ާމިާގެތަކަށްާވަންނަްނާ

ާއަޅުާ ާކޮބަިއަކމެއް ާޝަރުތަކީ ާބަެއއްތޯ،ާނޫންތޯ. ާކޮން ާހަމަވަނީ ާއަިމއްލަގަނޑުކުފޫ ާނޭނގި އަްށާާއަމިއްލަާމެންނަށް

ދެްއވަންާޖެހޭާގެތަކުެގާއެވަރަކުންާނުފުދޭ.ާބ ކީާއަޅުއްަވއިގެާކަމަށްާނިންމ ލުމަކުނ45ާާްޝަރުތުތަކެއްާނިންމ ލ ފައިާ

ވެވޭެނާހެއްއެނގެންާއެަބޖެހޭ.ާމިއީާދެބަމަޢުލޫމ ތުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާލިބެންާއެބަޖެހޭ.ާއެކަންާކޮށްދެއްވ ނެާދުވަެހއްާ

ާކަމެއް ާނެއްެޓވޭެނ ާމިކަމަކުން ާފަރ ތަކުން ާއެްއވެސް ާނޫން. ާހެްއކ ާކަމެއް ާކިތ ބީ ާމިއީކީ. ާނޫން ެއއްޮކްށާާވެްސ

ދައްކަނީ.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ނީާމިާއަގުމ ްތާާމިާގޮތުންާވ ހަކަާބެހޭާކަމަކ ާލެވެންާޮއތްމިހުރިހ ާކަމެއްާދައްކ 

ާވަާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއޮތްބަޖެޓުން ާހިެމނިފައި ާމިްނވަރެއް ާކުޑަކުޑަ ާޝުކުރުދަންނަވ ނަމޭ.ާާރަށް ާެވސް ކަމަށްޓަަކއި

ާކަެމްއާ ާކޮށްދެްއވަންޖެހޭ ާނޫނޭ.ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާަބއެއް ާއުޅޭ ާއެދިގެން ާަކންތައްތަކެއް ާބޮޑު ާމ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ާދެކޭގޮުތގައި ާއަުޅގަނޑު ާއ ެދ، ާބަޔަކީމުއޭ. ާތިބި ާއެދިއެދި ާާކޮށްދިނުމަށް ާމީގެ ާވ ނަމަ ާއޮތްކަމަށް ާކަމެއް 2ާހަމަހަމަ

ްސާވެސްާކަންތައްތަކެއްާައޅުގަނޑުމެންނަށްާވެާިއތުރުންހޭާކަމެއްާކޮށްދީފައިވ އިރުާމީގެއަހަރުާކުރީއްސުރެާކޮށްދެންޖެ
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ާޢަމަލ ާ ާބަހ އި ާާކޮށްދޭންޖެހޭ. ާފ ހަގަކުރަންޖެހޭ. ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއެްއގޮތްނުވ ކަން ާދަނޑިވަޅެްއގައި ިމާމިކަހަލަ

ާބޭރުކޮށްެލވޭނީ.އިހު ާވ ހަކަ، އެހެންވީމ ާސ ސްތައް ާއޮތް ާދަންނަވަން ާބަޖެޓުާއަުޅގަނޑު ާމި ާއަކީ ާމިއޮތް ޭގެގ45ާާގައި

ވަނަާއަހަުރގެާތެރޭގައިާނިންމަވައިެދްއވަްއޗޭ.ާއިތުރަށްާމިކަމަށްާއަޑުއުުފލައިާމީގެާކުރިންާކުރިހާ 2011ާމަސައްކަތްާ

ާޮގތަކަށްާތައްމަސައްކަތް ާުނކުރަްއަވއްޗޭާފެނަށްދ ނެ ާވިދ ުޅވިގޮތ ކަންތައްތައް ާކުރިންވެސް ާގ ތަށްާާ،އެްއގޮތަށްާ.ާމީގެ

ާހިނގ ފައި ާެވސް ާެއއްކަމެއް ާއޯގ ތެރިކަމ ާވެސް ާުއއްމީދުުކރަނީ ާއަުޅގަނޑު ާއޮތްތ ނގައި ާކުރިއަށް އެުކާާނެތޭ.

ަކމަށް.ާދެއްވިާފުރުޞަތަްށާާދެްއވ ނެމިކަންތައްތަކަށްާބައްަލވަިއގެްނާރަނގަޅުާމަގަކުންާމިކަންކަްނާކުރިއަށްާގެްނގޮސް

ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުިރއްޔ .ާ

ާ

 ާވ ހަކަެދއްެކވުން:ާތޮއްޑޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދު

ާމެންބަރުްނާ ާކޮމިޓީގައި ާބަޖެޓް ާފުރަތަމަ ާއެންމެ ާެވސް ާއަުޅގަނޑު ާއ ެދ، ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔ 

ގިލީާނކޮމިީޓގެާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަން.ާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއިާމ މިމަސައްކަތްކުަރއްވ ަފއިވ ާގޮތަްށާއެާ

ާެވްސާ ާައޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާއަުޅގަނޑު ާނަްނ ާމުަޤއްރިރުގެ ާކޮމިޓީގެ ާމެންބަރު، ާޢިްއޒަތްތެރި ދ އިރ ގެ

ާައޅުގަނ ާދ އިރ ، ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާތެރެއިން ާބަޖެޓްގެ ާމި ާގޮުތގައި ާއުކުޅަަހީކާއުއްމީދުކުރ  ާދ އިރ ގެ ުޑގެ

ާނިމި،ާ ާމަސައްކަތް ާބަނދަރުގެ ާހަދަމުންދ  ާމިހ ރު ާހަމަޖެހި،ާރަސްދޫގައި ާގޮުތގައި ާރަށެްއގެ ާސިނ ޢީ މަސްވެރިކަމުގެ

ާނޮޅިވަރަމްާ ާޤަބޫލުކުރަން. ާއަޅުގަނޑު ާނިމޭނެކަމަށް ާތެރޭަގއި ާއަހަރުތަކުގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާމި ާނަރުދަމ  ތޮއްޫޑގެ

ރަުށެގ3ާާާމެންބަރުާއެވިދ ުޅވިާބޮޑުާމަންޒަުރގެާތެރޭގައިާއަޅުގަނޑަށްާއަުޅގަނޑުާދ އިރ ގެާމިާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރި

ާއަުޅގަނ ާަބލައިލ އިރު ާފެންވަރެްއަގއި ާޤައުމީ ާއިތުުރން ާޭއގެ ާސ ފުކޮށް. ާަވރަށް ާފެނޭ ާއެބަ ޑުމެންާމިކަންތައްތައް

އ ިއާާާމިވަނީާޝަރުޢީާކޯޓުގައިާެއވ ާމައްސަލަކުރިމަތިލީއިރުވެސްާސިވިލްާސަރވަންޓުންެގާމުސ ރަާމިއަހަރުާބަޖެޓ 

ާބަޖެޓްާ ާމަޖިލީހުގައި ާަރއްޔިުތންގެ ާނުވެފައި. ާލެވޭގޮތް ާތެރެއިން ާމަޖިލީހުގެ ާނުވަތަ ާފަސްވެަފއި ާގޮތަކަށް ގުޅުންހުރި

މަވެސް،ާވެސްާކަނަޑއަޅައިދީަފއިާއެަބއޮތްާކޯޓުންާނިމޭނެާޮގތަކަށް.ާއެހެންނަާކޮމިޓީާއިންާއެާލިބޭނެާގޮތްާަހމަގައިމު

ާ ާދެކޭގޮުތގައި ާމިކަމުގަިއ1ާާއަޅުގަނޑު ާއެބަޖެހޭާދެވަނަާވިސްނުމަކަށް ާައޅުގަނޑުމެން ާދިޔައިރު ާމިކަމަށް އަަހރުވެގެން

ާ ާޤ ނޫުނއަސ ީސގެ ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހަދ ފައ7ާިދ ން. ާކޮިމޝަނެއް ާސަރިވސް ާޖުޑީޝަލް ާބ ުބަގިއ ވ އިުރާާވަނަ

ާކޮމިޝަންގެާމަސަްއކަތް ާއެ ާއޮންނަާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާުހްއޓިފައި ާމިާމިވަނީ ލެްއަގިއާހ ފެްނނަނީ.ާއެްއވެސްާާތަން

ާ ާެމންބަރެއްގެ ާއެްއވެސް ާކޮމިޝަންގެ ާަޝއްކެތްއެ ާައޅުގަނޑު ާއެބޭފުޅުންގެމަސަްއކަތަކަށް މަަސއްކަތަްށާާނުކުރަން.

މަސަްއކަތްާނުކުރެިވާވ ތީާާތުްނާއުފެދިފައިވ ާކޮމިޝަނަކަށްކުރަން.ާއެެހންނަމަވެސް،ާސިޔ ސީާގޮއަޅުގަނޑުާތަޢުރީފު

ާޤ ނޫނު ާސުދަންޏ މުން ާއުނިކޮށް ާއެބ ބުަގއި ާގޮެތްއާާޕްރީމްއަސ ސީގެ ާހައްލުވ ނެ ާިމކަންކަމަށް ާދީ ާެއާބ ރުތައް ކޯޓަށް

ާިދވެހި ާސަރވަންޓުންނަކީ ާސިވިލް ާހޯދަންޖެހޭ. ާަރއްޔިތުންނ އެބަ ާއެަތކެއް ާވ ހަކަާާރ އްޭޖގެ ާބައެްއގެ ުގޅުންހުރި
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ޙަޤީޤަތުަގއިާމިކަމަށްާ، ދަނީ.ާއެހެންީވމ ާކަންތައްތައްާމިާންާދިޔައިރުާސުވ ލުމ ކެްއގައިާމިެވގެާއަހަރ1ާުމިދައްކަނީ.ާ

ާމިާ ާިވޔަސް ާިއްޞލ ޙުކޮށްގެން ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާވ ހަކަދަްއކަިއގެން ާޕ ޓީ ާދެ ާބޮޑު ާޮގތަކަށް ާއަންނ ނެ ާަހއްލެއް އަވަސް

ާހޯަދއިދޭ ާެއއްެޗއް ާނުލިބިވ  ާަބޔަކަށް ާޮބޑު ާތެރެއިން ާދެްނާރައްޔިތުންެގ ާޮގވ ލަން. ާައޅުގަނޑު ާމަސައްކަްތކުރުމަށް ން

ާއަްއޑު ާދަނީ ާދެކެވެމުން ާމި ާބޮޑަށް ާތެރޭަގއި ާސ ކްާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާއަުޅގަނުޑާާއަތޮޅުގެ ާވ ހަކަ. ސަިމޓްގެ

ާސ ކް ާައއްޑުާދެކޭގޮުތގައި ާމައްސަލަާސަމިޓް ާެއއްެވސް ާދިއުމަީކ ާޮއތްާާެއއްާއަތޮޅަށް ާސަރުކ ރެއް ާޮކންމެ ާނޫން.

ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާކަމުގައި ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއީ ާބަހ ލެއްވުމަކީ ާދިމަދިމ ލަށް ާއެކި ާިދވެހިރ އްޖޭގެ ާތަރައްޤީ ާވިޔަސް

ާގޮތަކަްށާސަރުކ ރުން ާވަކި ާކަމެއް ާނުޖެހޭނެ.ާއަިދާކޮންމެ ާމ ލޭަގިއާއޮންނ ކަށެއް ާކަމެއް ާސިޔ ސަުތާކަމެއް.ާކޮންމެ

ާެއކަމ  ާާކަނޑައެޅީމަ ާކަމަކ ާވީތީާފަރ ތްތަކަށްއިދިކޮޅު ާހަދ ކަށްާކޮންމެ ާއިދިކޮޅު ާގޮތުން ާހެދުމުގެ ވެްސާާއިދިކޮޅު

ާއެ ާޕ ޓީގެ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާމިއަދު ާފަރ ތުން ާީޑ.އ ރު.ީޕގެ ާދެޭކޮގތުގައި ާއަޅުގަނޑު ާމިހުރިާނުޖެހޭނެ. ތެޭރގައި

ާާއެްއކޮށްާގޮންޖެހުންތަކ  ާހުރި ާފައިދ  ާރައްޔިތުންނަށް ާދިވެހި ާއަދި ާރައްޔިތުންނަށް ާމަުގަގިއާވެްސާދިވެހި ތަރައްޤީގެ

އަޅުގަނޑުމެންާމިާޕ ޓީާއިންާނެގިާޒިންމ ދ ރުާނިންމުމުގެާނަމޫނ ާއެމް.ޑީ.ޕީާއިންާވެސްާނަގައިާމިއަންނަާއަހަަރީކާ

ޤައުމުާހިންގުމުގައިާެއކުވެރިާއެއްބ ރުލުންާލިބޭނެާއަދިާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ ާހުރިާއަހަރަކަށްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާއަުޅގަނޑުެމންާއުއްމީދުކުރަން.ާސަބަަބކީާރައްޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާޚިުދމަތްކުރަންާނުކުމެާތިބޭއިރުާކަމަށްާހައްދަވ ނެ

ާޤަބޫލެއްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާކަމަކަށް ާމީހުންނެއް ާސިޔ ސީ ާމީހުންނަކީ ާނުކެރޭ ާނިންމަން ާނިންމުންތައް ާކެރިގެން

ާވ ހަކަދައްކ އި ާކޮމިޓީގައިާމަސައްކަތްތަުކގެ ާތިބޭާނުކުރަން.ާބަޖެޓް ާމިތ  މެންބަރުންގެާފަސ ނާ 77ާުރާއަޅުގަނޑުމެން

ެއާއެންމެާެއކަށީގެްނވ ާގޮތަކަްށާނުދ ނެ.ާއަުޅގަނޑުމެްނެގާާކުާބަޖެޓްާނިންމަންާވެއްޖިްއޔ އަުޑއަހ ފައިާކޮންމެާފަހަރަ

ާބުނ  ާފޮތް ާދެންާގަވ އިދު ާވެސް ާއަހަރަކު ާކޮންމެ ާއިޤުާގޮތުން ާވ ީނ ާކޮމިޓީކަމުގައި ާކޮމިބަޖެޓް ާއ ިއާތިޞ ދީ ޓީ

ާދިރ ސ ތަކެއް ާތެރޭަގިއ ާއަހަރުެގ ާއެބަޖެހޭ ާއިްނ ާކޮމިޓީ ާބަޖެޓް ާމި ާޙަޤީޤަުތަގއި ާކޮމިޓީ. ކުރެިވާާމ ލިއްޔަތު

ބުނ ާއަސ ސީާޚިދުމަތްތައްާލިބުންާއެންމެާދަތިާރަށްތަކުގެާލިސްެޓއްާހަދަިއާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާޤ ނޫނުއަސ ީސގައިާމި

ާޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ާބަޖެޓުން ާއަހަރަކު ާއިސްކަެމއްކޮންމެ ާރަށްތަކަށް ާއެ ާިވޔަސް ާލ ފައި ާކަންތައްަތްއާާާތެެރއިން ދީގެން

ާރަށްތަ ާލ  ާސަރުކ ރުްނ ާރަށްތަކަކ އި ާލ  ާކޮޅަކުްނ ާއޮންނަ ާމެޖޯރިޓީ ާމަޖިލީހުގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމިކަންާކުރަން. ކަކަށް

ރ ތްތަކަކަށެއްާެއކަމެއްާނުލިބޭނެ.ާދުވަހަކުާެވސްާއޭގެާޙަޤީޤަތުަގއިާއެންމެާައަވހަށްާއެހީާލިބެންވ ާފަާދ ންވެއްޖިްއޔ 

ާ ާރަށްތަުކގައި ާބަެއއް 300ާާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާދިރިއުޅުނ400ާުމީހުން، ާރަށްތަކަކަްށާާމީހުން ާއެ ާވިޔަސް ކަމުގައި

ާއިންޞ ުފވެރިކަެމއްާ ާެއއީ ާމަޙްރޫމްކުރުމަކީ ާއެމީހުން ާތެޭރގަިއ ާއަހަރުަތކެްއގެ ާޙައްޤުަތކަކުން ާއަސ ސީ ާލިބިދޭންޖެހޭ

ާއަޅުާ ާނޫމަރ ކަމުގަިއ ާށ.އަތޮޅު ާނުދެކެން. ާބަަލއިާގަނުޑ ާވަނީާާލައިފިއަށް ާއެރަށަްށާާކަުމގަިއ ާމިސ ލެއް. ާމީގެ ނަމަ

ދަނީާބިންދައިގެން.ާާލަފ ފުރަންާއަދިވެސްާޖެހެނީާބޮއްކުރ ގައި.ާއެރަށަށް،ާރަށަށްާފޭބުމަށްާމީހުންގެާކަށިމަތިާފައިާމި

ާ ާހެދިފައި ާބަނދަރު ާރަށްަރށުގައި ާއެހެން ާއިންޞ ފެއްާއެހެންވ އިުރ ާެއއީ ާއިންޞ ުފާާއޮތުމަކީ ާއެ ނޫން.
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ގޮތަކަްށ،ާާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާއަުޅގަނުޑާމިދަންނަވަނީާސިޔ ސީާގޮތުްނާއޭރަކުާމެޖޯރިޓީާއޮންނަާބަަޔކަށްާއެކަންާވ 

ާވ  ާއެކަން ާަބޔަކަށް ާއޮންނަ ާބަދަލުަގިއާާސަރުކ ރު ާއޭެގ ާނޫނޭ. ާގޮެތއް ާރަނގަުޅ ާއެންމެ ާއޮތުމަީކ ގޮތަކަށް

ާބެލުމަކީާދެމެހެ ާރަށްރަށް ާބޭނުންވ  ާހައްލު ާއަވަހަށް ާއެންމެ ާމިކަންކަމަށް ާިދވެހިރ އްޖޭަގއި ާގޮތެްއގައި އްޓެނިވި

ެއއް.ާއަދިާއެކަންާއެގޮތަށްާކުރުމަށްާއަުޅގަނޑުާގޮވ ލަން.ާރ އްޭޖެގާާއަޅުގަނޑުާދެޭކގޮތުަގއިާބަޖެްޓާކޮމިޓީގެާޒިންމ 

ާރ އްޖޭގެާ ާަބލައިލ އިރު ާރަށްތަކަށް ާކުރ  ާއުދ ސްަތްއާވެރިކަން ާފުރި ާިމވަނީ ާމިއަދު ާރަށްތަްއ ާކުރ  ާވެިރކަން

ާައޅުަގނޑު ާިވޔަސް، ާބަލ ލިކަމުގައި ާއަށް ާމަހިބަދޫ ާބަލައިބޮނޑިވަމުން. ާއަށް ާރަސްޫދ ާދ އިރ ގެ މުގަިއާކަާލިމެންގެ

ާބަލައިާ ާއުނގޫފ ރަށް ާއިޖުތިމ ޢީާާލިވިޔަްސ، ާރަށްރަށުގެ ާމި ާތޮއްޖެހި ާމިދަނީ ާރަށްރަށް ާމި ާވިަޔސް ާކަމުގައި

އެއްާހަދަންާއަޅުގަނޑުމެންގެާފޯކަްސާާއްދަކަށްާސިޓީުމން.ާޙަޤީޤަތުގައިާއެންމެާސަރަހަރައްކ ތެރިކަންާމިދަނީާގެއްލެ

ާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާަރށްތައް ާވެރިކަންކުރ  ާރ އްޖޭގެ ާބަދަލުގައި ާބެހެއްޓުމުގެ ާއެބަޖެހޭ.ާހަމައެކަނި އެމްޕަވަރކުރަން

ާމިފަހަރުބަޖެޓު ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންނަމަވެސް،ާާގައި ާބަނދަރު. ާހުރ ގެ ާމިސ ލަކަށް ާހިމަނައިފިން ވެސް

ާމި ާފެނިގެން ާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރަށެއްގެ ާތ ީއދުކުރ  ާއަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާހިދަނީ ާރަށްރަށަްށާެއއްެޗއް ާއެހެން މެނިޔަސް

ގައިާހިމަނ ފަިއާބަޖެޓުާކީާމިދިޔަާއަހަރުާއަުޅގަނުޑމެންުލސްދޫާބިންާހިއްކުުމގެާމަޝްޫރޢަތަން.ާމިސ ލަކަށްާތުާގެންދ 

ާެއކަން ާކަމެއް. ާއެއްެޗްއާާއޮތް ާއަށް ާތުޅ ދޫ ާއަުޅގަނޑުެމން ާނުފޫޒަކަށްޓަަކއި. ާސިޔ ސީ ާއަށް. ާތުޅ ދޫ ާިދޔައީ ވެސް

އެއްާނުޖަްއސަން.ާއެހެންނަމަެވސް،ާރަްއޔިތުންގެާތެެރއިންާެއާލިބެންޖެހޭާފަރ ތްތަކަށްާާލިބިގެންާެއއްވެްސާމައްސަލަ

ސަރުކ ރަށްާގޮވ ލަްނ.ާާށެްއގެާމީހުންާތިބޭާގޮތަކަށްާމިފަދަާކަންކަންާނުކުރުމަށްާއަޅުގަނޑުމެންސިޔ ސީގޮތުންާއެާރަ

ާވ ހަކަ، އެހެންވީމ  ާބޭނުންވ  ާދަްނނަވ ލަން ާދ އިރ ެގާާއަޅުގަނޑު ާުދވ ފަރު ާވެސް ާކުރިން ާނިންމ ލުމުގެ އަކީ

ާވ ހަކަ ާދެއްކެވި ާމެންބަރު ާފުރިހަމަާޢިއްޒަތްތެރި ާައޅުގަނޑު ާާއަށް ާސުނ މީއަށް ާއިއްެޔަގިއާާތ އީދުކުރަން. އަށް

ާއެްއގޮތަކަްށާ ާކޮންމެވެސް ާމައްސަަލ ާސުނ މީގެ ާއެބަޖެހޭ ާއަުޅގަނޑުމެން ާގުނ ލީ. ާމި ާއަހަރެްއ ާއިތުރު އަޅުގަނޑުމެން

ާއެ ާއިތުަރށް ާސަރުކ ރުން ާއެކަންާނިންމަން. ާއަޅ ނުލަްނޏ  ާއަންގަންޖެހޭ.ާާމީހުންނަށް ާއެބަ ާއެމީހުންނަށް ވެސް

ާތިާޙަޤީޤަތުގައި ާފުނޑުފުނޑުވެަފއި ާދިރިއުޅުން ާމުޅި ާުމސްތަޤުއެމީހުންގެ ާދިރިއުޅުން ާބައެްއގެ ާއެބި މީހުންނަށްާާބަލު

ާއިްނާ ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާެއީއ ާއަންގައިނުދެންޏ  ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހުންނ އި ާަރއްޔިުތންގެ ާގޮތް ބައްޓަންކުރ ނެ

ާދެވޭ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާރައްިޔތުންނަށް ާބަެއއް ާމަހްރޫާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޮޑު ާއަުޅގަނުޑާާކަމެއްމުވަރަށް ކަމުަގއި

ާގޮެތްއާ ާސަރުކ ރުން ާމަޖިލީހުންނ އި ާމި ާތެޭރގައި ާއަހަރުތަކުގެ ާއޮތް ާކުރިއަށް ާދޭތެރޭ ާއެކަމ  ާއެހެންވީމަ، ދެކެން.

ާކަމަށްާއަޅުގަނޑުާަޤބޫލުކުރަން.ާއޭގެާއިތުރުން....ާނިންމ ނެ

ާ
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ާވަނަާއަހަރުގެާބަޖެޓްާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ާނިމިާމިާފްލޯރ2011ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާދިވެހިާދައުލަތުގެާ

ާބަހު ާހުށަހެޅިގެން ާއަށް ާކުެރވެމުންދ  ާވ ޖިބެއްާހ ލުގައިސް ާވަރަްށާާއަުޅގަނޑުެގާފުރަތަމަ ާބަޖެޓް ާމި ާދެކެން ކަމުަގއި

ާހަލަބޮލި ާވަރަށް ާވިސްާސިޔ ސީ ާޙިކުމަތްތެރިކަމ އި ާވަރަށް ާޮއްއވ  ާރޭވުންތެރިކަމ މައިދ ނެްއގައި ާނުންެތރިކަމ އި

ާބަ ާނައެްއކޮށް ާއަދި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީގެ ާރެޖެޓް ާމަސައްކަތުން ާބުރަ ާވަރަށް ާމުޤައްރިރު ާދުވ ާއިބު ާމިންނެތްާއ އި ލު

ާ ާޢިއްޒަތްމަސައްކަތްކުަރއްަވއި ާމި ާހުށަހަޅުނިންމަވ  ާމަޖިލީހަށް ާބަހުތެރި ާއެކަމަށްޓަކަިއާއްވ  ސްކުެރެވމުންދ ތީ

ާ ާައޅުގަނޑުމެްނ ާރައީސް، ާޢިްއޒަްތތެރި ާފްލޯރ2011ާޝުކުރުދަންނަވ ލަން. ާމި ާަބޖެޓް ާއަހަރުގެ އަްށާާވަނަ

ސްކުރެވެމުންާދިޔައިރުަގއިާވ ދަވެިރާފަރ ތްތަކުންާއަޑުއިވެމުންާދިޔައީާމިާބަޖެޓަކީާވަރަށްާހުށަހެޅިގެންާފުރަތަމަާބަހު

ާ ާބަޖެޓެއްދޯދިޔ  ާނުޖެހޭ ާވ ހަކަާތ ކުންތ ކު ާބަޖެޓުމަށް ާއަދި ާދިޔައީ. ާތަފްސީލެްއާކަދެެކެވމުން ާެއއްެވސް ަގއި

ާވ ހަަކދެކެ ާނުވ ކަމަށް ާޢ އްއެކުެލވިގެން ާބަޖެޓުން ާމި ާއަދި ާދިޔަ. ާފައިދ ވެމުން ާރައްޔިތުންނަށް ާނުކުރ ނެާާމު ާއެއް

ާރައީސްާާކަމަށް ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިޔަ. ާވ ހަކަެދކެވެމުްނ ިމ ުފުރަޞުތަގިއ ައުޅަގނުޑ ުއފުާކަރްނ ިމައުދ ިމ ، ވެސް

ާތަޢުރީފުަޙީޤަޤްތަތްއ ުކިރްނ ެއެހްނ ިވާދޅު  ާބަޖެޓަށް ާމި ާބޭފުޅުން ާާކޮށްވި ާބަޖެޓަކީ ާއަހަުރެގ2011ާާމި ވަނަ

ާަރއްޔިތުންގެ ާޢ އްމު ާބަޖެޓަކީ ާލެވެލުދައުލަތުގެ ާަރއްިޔތުންގެ ާތިރިްނާާވިސްނުމ އި ާމައްޗަށް، ާެއންމެ ާފެށިގެން ން

ާބަެޖޓެއް ާބިނ ކުެރވިފަިއވ  ާިމގޮތަްށާާމައްޗަށް ާހެްއކަކީ ާބޮޑު ާއެންމެ ާމީގެ ާރައީސް، ާޢިްއަޒތްތެރި ާވިދ ުޅވ ތީ ކަމަށް

ާއެންމެާތައްޔ ރުކުެރވިފަިއވ ާބަޖެެޓއް ބޮުޑާހެއްކަީކާއިޖްތިމ ޢީާއެހީތެރިަކންާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއާާކަމަށްާދައްަކއިދޭ

އެހެންމެާލ މަރުކަޒީާބިލުާސަރުކ ރުންާހުށަހެޅިފަިއވ ާާޙަޤީޤަތެއް.ާހަމަހަމަާާިމއީާވ ކަންާެއކުލެިވގެނ57ާްބަޖެޓުގެާ%

ާ ާމ 85ާބިލުގެ ާގޮތުގެާާއްދ ަގއިވަނަ ާމިންވަުރާާވ  ާލ ޒިމުކުރ  ާޤ ނޫނު ާޚަރަދުކުރުމަށްޓަކަިއ ާކައުންސިުލތަކަށް މަތިން

ާހިމެނިފައި ާބަޖެޓުަގއި ާިމ ާވިސްނުާއެއީ ާމި ާވ ކަން، ާގެންގުުޅްއވީ ާިމާާސަުރކ ރުންކަން.ން ާމިކަން އެހެންވީމ ،

ައކީާވަރަްށާާވިސްނުންާގެްނގުުޅއްިވާފަރ ތަކީާރަްއޔިތުންާބ ރުވެރިާކުރުުވމުގެާވިސްނުންާގެްނގުޅުނުާަފރ ތަށްާފައިސ 

ާފަިއސ ާާމުހިއްމު ާމި ާބަޖެޓުގައި ާމި ާސަުރކ ރުން ާއެނިގވަަޑއިގެން ާދެނެ ާސަރުކ ރަށް ާމިއަދުެގ ކަމެއްކަން

ާހަމަާއިހިމެނުއްވ ފަ ާަރއީސް، ާިޢއްޒަތްތެރި ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާމިހިނުދގަިއ ާވެސް ާސަރުކ ރަށް ާއަުޅގަނުޑ ާވ ތީ

ާައިދާ ާވިސްނުމ އި ާބޭފުޅުންގެ ާބަެއއް ާދައްކަވ  ާވ ހަކަފުޅު ާބަޖެޓަށް ާބޭނުން ާފ ހަގަޮކށްލަން ާއަޅުގަނޑު އެހެންމެ

ާަކންތައް ާފ ހަގަކުެރވޭ ާތެރޭގައި ާކަންތައްތަުކގެ ާނެތް ާރަށްރަށުގެ،ާބަޖެޓުގައި ާބަެއއް ާބަޖެޓުގައި ާތެރޭަގއި ތަކުގެ

ާނެހެދި ާބަނދަރު ާކުރެންދޫ ާފެނ ާވ ކަމ އި،ާޚ އްޞަކޮށް ާއ އި ާނަރުދަމ  ާބޭނުންވ ާ، ކުރެންދޫެގ ާރައްޔިތުންނަށް އަދި

ާދަންނަވ ލަން ާަރއީްސ،ާއަުޅގަނޑު ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިުރަގއި ާބައެްއ،ާފ ހަގަކުރަމުން ާނެހެދިވ ކަމަށް ހަަމާާޚިދުމަތްތައް

ާ ާއެންމެ ާއުމުރުން ާައޅުގަނުޑގެ ާިމީއާއަޅުގަނޑު ާއުފެދޭާުސވ ލެއް ާައއިސްާގަނޑުަވުރ7ާާހިތުގައި ާފެށިގެން އަހަރުން

ާއެ ާައޅުގަނޑު ާއުޅެ ާތ ޅީްސާާތެރޭގައި ާތިރީސް ާގޮސް ާފެށިެގން ާހިސ ބުން ާވ ރުތަވ  ާތިމ ެގަކން ާއަުޅގަނުޑގެ ބަޔަކަށް

ދޭތެރޭަގއިާއަުޅަގނޑުގެާހިތުަގއިާލޯތްބެްއާާކުރެންދޫއ އިރުަގިއާާދިޔަާމުންއަހަރު،ާތިރީހަކަށްާއަހަރުާވެިރކަންާކުރެވެ
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ާވެސްާާހުރި ާއަތްމަތި ާރަްއޔިތުންގެ ާއޮތީހީ. ާެއޅިފައި ާވެސް ާނަރުދަމ  ާހުރީހީ. ާހެދިފައި ާވެސް ާބަނދަރު ނަމަ

ާޖެހުން ާއަނެްއާއަތުން ާފިރުމ ފައި ާއަތުން ާެއއް ާއޮތީހީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާއެންެމާާފަދަާތަނަވަސްވެަފއި ާމިއަދު ކަމެއް

ާކިަޔއިާދިމ ުކރުންާޙަޤީޤަތުގައިާމީަގިއާާ،ދެާއަހަރުވީާސަރުކ ަރކަށްާނިސްބަތްކޮށްާމިާކަންތައްތައްާުނކުރ ތީ ެއއްޗެހި

ާއެހެންނަމަވެ ާކޮށްދީފ ނެތީ. ާކަމެއް ާއަށް ާކުރެންދޫ ާސަރުކ ރުން ާމި ާދެންވެސް ާބޭނުމަކީ ާއަޅުގަނުޑާވެސް ސް

ާނެތިން ާދ އިކުރެންާދަންނަވ ކަށް ާއަޙްދޫ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެރި ާޙިކުމަތްތެިރާރ ގެ ާކުރައްވަނީ ާމިކަން ާމޫސ  މަދު

ާބަޖެޓުންާ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެިރ ާނުދަންނަވ ނަން. ާއަުޅގަނޑު ާއެހެން ާތެެރިއންނެކޭ. ާރޭވުެމއްގެ މަކަރުވެރި

ާވ ހަކަެދއްކި ާހުށަހެޅިގެން ާފުރަތަމަ ާބަޖެޓު ާބަޖެާއަޅުގަނޑު ާމި ާބުނިން ާވެސް ާއަތްމަތިާއިރު ާމީހ ގެ ާަރއްޔިތު ޓަކީ

ާބަޖެޓަީކާ ާމި ާބަޖެޓޭ. ާރަނގަުޅވެގެންދ ނެ ާސިއްޙަތު ާޢ ްއމު ާރަްއޔިތުންގެ ާބަޖެޓަކީ ާމި ާބަޖެޓެކޭ. ތަނަވަސްެވގެންދ ނެ

ާބަޖެޓެކޭ.ާ ާލިބިގެންދ ނެ ާއަތްފޯރ ފަށުން ާހަމައިން ާރައްޔިތުންނ އި ާޚިދުމަތްތައް ާެއހެނިހެން ާޢ އްމު ާރައްޔިތުްނގެ ޢ އްމު

ާދު ާވ ަހކަދައްކަމުންއެ ާއަުޅގަނޑު ާއަުޑގަދަކޮްށާާވަހު ާމިތ ނގައި ާބޭފުޅުްނ ާޕ ޓީތަުކގެ ާވ ދަވެރި ދިަޔއިުރގައި

ާފުރިާ ާއުފަލުން ާހިތް ާައޅުގަނުޑގެ ާމިއަދު ާގެންގޮސް ާކަންތަްއ ާމިންވަރަށް ާުއނދަގޫވ  ާވ ހަކަަދއްކަން އަޅުގަނޑަށް

ާާބަންޑުން ާބަޖެޓު ާމި ާޙަޤީވަނީ ާބަޖެޓުގައިވ  ާއެތަޢުރީފުކޮށް ާޢިއްޒަތްތެރިާާޤީ ާމިހެންކަމުން ާފެނުނީތީ. ބޭފުޅުންނަށް

ރައީސް،ާއަުޅގަނޑުާއުއްމީދުުކރަންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުގެާޢިްއޒަތްތެރިާހުރިހ ާމެންބަރުންާމިާޙަޤީޤަތްާދެނެތިބެާ

ާ ާމަޖިލީހުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާމި ާބަޖެޓު ާމި ާއަވަހަށް ާރ2011ާަފ ސްކޮށްދެއްވ  ާދިވެހި ާއަަހރަކީ އްޔިތުންެގާވަނަ

ާއެ ާއ ވެ ާެވގެންދ ނެާާއުއްމީދުތަްއ ާއަހަރަކަްށ ާފ ގަތި ާތަނަވަްސ ާއަތްމަތި ާޝުކުިރއްޔ ާާބޭފުުޅންނަށް ކަމަށް.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

 މަތިވެރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާުޙސައިންާމުޙައްމަދުާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާއ ދެ، ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާޝުކުރިްއޔ  2011ާާއ ދެ، ާދިރ ސ ކުރެވަނަ ާބަޖެޓު ާކޮމިީޓެގާއްާއަހަރުގެ ވި

ާމި ާއ ދެ، ާދަންނަވަން. ާޝުކުުރ ާވެސް ާއަޅުގަނޑު ާމަސަްއކަަތށް ާބުރަ ާކުރެއްވި ާމުޤައްރިރު ާއަދި ާމެންބަރުންނ އި

ާކުރިއަަރިއާ ާވިޔަފ ރިތައް ާއައިސް ާފ ގަތިކަން ާއުފ  ާތަނަވަްސވެ ާއަތްމަތި ާރައްޔިތުންގެ ާދިވެހި ާސަބަބުން ބަޖެޓުގެ

ލެއްަގއިާހިތ މަކުރ ނެާަކމެއްާނޫން.ާއަުޅގަނޑުމެންާހ އައުމަކީާއަުޅގަނޑުމެންާެއްއެވސްާާާއިތުރުާތަަރއްޤީއަށްާރ އްޖެ

ާއަމ ޒު. ާވެސް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާެއއީ ާކަމެްއ. ާވ ހަކަދެްއެކިވާާމިާއުފ ކުރ ނެ ާޑިބޭޓުަގއި ާބަޖެޓުގެ ާމި އަުޅގަނޑުމެން

ާތަފުޞީާވަރަށް ާމި ާފ ހަގަކުެރއްވި ާމެންބަރުން ާބަޖެޓެއްގިނަ ާނެތް ާމިީއާާލު ާޙަޤީޤަތެއް. ާވ ނީ ާޙަޤީޤަތް ކަމަށް.

ވަނަާމ އްދ ެގ32ާާނޫނުގެާތަފުޞީލުާނެތްާބަޖެޓެއް.ާމިއީާސުރުޚީާބަޖެޓެއް.ާމިާސުރުޚީާބަޖެޓެއް.ާމިއީާމ ލިއްޔަތުާޤ 

ޤީޤަތް.ާއަޅުގަނުޑާޚިލ ފުާބަޖެޓެއް.ާމިއީާޙަޤީޤަތް.ާކަޅުާހުދަކަށްާނެހެދޭނެ.ާހުދުާކަޅަކަށްާނެހެދޭނެ.ާމިއީާޙަާ)ރ(އ 

ާރިއަލިޓީެއކޭާކޮންމެހެންާނުދަންނަވ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާމިީއާއަޅުގަނޑުާހަމަާދަންނަވ ނީާމިއީާބަޖެޓުގެާތަފުޞީލު
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ާކޮމިޓީާނެތް ާއެހެންނަމަވެސް ާދިރ ސ ކުރިާދެން ާމި ާތަފުޞީލުތަެކްއާާއިން ާޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ާމި ާއެބަހުރި އިރުގައި

ާއަ ާއަދި ާއެަބއުޅޭހިމަނުއްވ ފައި. ާއެއް ާސީޑީ ާއެބައިވޭ ާބުނ ތީ ާއެހެންވީމ ،ާާުޅަގނޑަށް ާތަފުޞީލު. ކަމަްށ

ާސަލ މަތްވީ ާމިކަންތަްއ ާއ ދެ،ާާޓެކްނިކަލްޓީައކުން ާފަހަރެއްގައި. ާެދިވދ ނެ ާވޯޓު ާބަލައިގެން ާއަުޅަގނޑު ކަމަށް

ާވ ހަކަެދްއކި ާކުރިން ާއަުޅގަާއަޅުގަނޑު ާވެސް ާބަލަފަހަރު ާއަުޅގަނުޑ ާދަންނަވ ލިން، ާއިނުޑ ކަމަކަށް.2ާާލިން

ާދ ިއރ  ާއަުޅގަނުޑގެ ާއެާއެްއކަމަކީ، ާމިހ ރު ާއ ދެ،ާމިތ ނގަިއ ާއެާއަށް، ާވ ހަކަ ާދ އިރ ގެ ާއަތޮޅުާާމީހެއްެގ މީހެްއގެ

ާއޮންނަނީ.ާައޅުަގނޑަކަށްާނޭނގެާދެންާދުނިޔޭެގާފެންވަރުގެާމީހުންނަށްާާވެފައިާމިާވ ހަކަާދެްއކުންާމިއީާހަޑިކަމަަކށް

ާދުނި ާދެން ާައޅުގަނޑުކަންނޭނގެ ާވ ހަކަެދއްކީ ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންވީމ ، ާދެްއކޭނީ. ާވ ހަކަ ާބެހޭާާާދ އިރ އ ޔޭގެ

ހިމެނޭާއަތޮޅުތަކ ިއ،ާޒ މ ނުއްސުރެާއޮންނަ،ާއ ދެ،ާކުރީއްސުރެާވެސްާއޮންަނާާމިގޮތުންނ އިާއަދިާމެދުާރ އްޖެެތރޭގެާ

ާއަާއިހުމ ލެއް ާކަމަކ ކަމަށް ާފ ހަގަކުރެވޭ ާދެންާބެހޭާޅުގަނޑަށް ާމެންބަުރާާގޮތުން. ާޢިއްޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ހިންނަވަރު

އަދިާވިދ ޅުވިާމިާބަޖެޓުގައިާވަީނާާ.އިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙުގެާވ ހަކަފުޅުަގއިާެވސްާއެކަމަްށާއިޝ ރ ތްކުރެްއވި

ާރަނގަޅު ާހަމަޖެއްސުާކަމަށް.ާއ ދެ،ާރިކަރަންޓުާކުރަްއވ ފައިާއެކަން ާކައުންސިލުތަކަށް ާރަށްރަށަށް ާއެކި މުގައިާޚަރަދު

ާހަމަޖެއްސެވި ާނިސްބަތުން ާރަނގަޅުާާއ ބ ދީ ާމިއީ ާއަދި ާކިޔަން. ާމަރުޙަބ  ާއެކަމަށް ާައުޅގަނޑު ާވިދ ޅުވީ. ކަމަށް

ފެށުމެއްކަމަށްާއަުޅގަނޑުާޤަޫބލުކުރަން.ާއަުޅގަނުޑގެާުއއްމީަދކީާތަރައްީޤގެާމަޝްރޫޢުތަކ ިއ،ާއ ދެ،ާޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެާ

ާއެލޮކޭ ާައދި ާެވސް ާބެހުމުގަިއ ާގެްނގުޅުން.ާފައިސ  ާވިސްނުމެްއ ާކަހަަލ ާކޮންމެވެސް ާމިފަދަ ާެވްސ ޓުކުރުުމގަިއ

ާ ާފިޔަވައި ާމ ލެ ާރ އްޖޭގެ ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލ ނަން ާއެބ20ާައަޅުގަނޑު ާާއަޮތޅެއް ާއޮންނަ ާއުތުރުގައި ާއެްނމެ 3ާޮއވޭ.

ާ ާއޮންނަ ާދެކުނުަގިއ ާއެންމެ 4ާާއަތޮޅ ިއ، ާެއއީ ާނަގައިފިްއޔ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާއަތޮޅުަތްއާާއަތޮޅު.7ާއަތޮޅު ެއއީ

ޓަށްާބައްލަވ ލަްއވ .ާައތޮޅު.ާއެހެންނަމަވެސްާމިފަހަރުާމިާޕީ.އެސް.އައި.ޕީަގއިާހުރިާލިސ35ާްނިސްބަތުންާބަލ އިރުާ%

ާދެންނެވިާ%52ާތަކުގެާ%ޕްރޮޖެކްޓު ާމި ާހުންނ ނީ ާމިހިމެނ35ާާޭޕްރޮޖެކްޓް ާރ އްޖެތެރޭގައި ާމެދު 13ާއަތޮޅަށް.ާިމއީ

ާނިސް ާއަތޮޅުަތކުެގ ާ%އަތޮޅަކީ ާޕީ.އެސް.އައި.ޕީާާ.65ަބތުން ާކަނޑަެއޅިފައިއެހެންނަމަވެްސ ާމަޝްރޫޢުތަުކގެާާަގއި ވ 

ާޤ ބިލ48ާުހިމެނިފައިވ ާނިސްބަތަކީާ% ާފަދަ ާމުޙަްއމަދުާޞ ލިޙު .ާއެހެންވީމ ،ާއަުޅގަނޑުމެްނާއުއްމީދަީކާއިބްރ ހީމް

ާނަމަވެސް ާފަހަރަކުން ާއަންނަ ާދެން ާވެސް ާމިކަމަށް ާބޭފުޅުން ާރީޒަނަބަލް ާދެއްވަިއގެންާާއަދި ވިސްނުންތެރިކަން

ާ ާވެސް ާދ ިއރ ހަމިކަމަށް ާއަުޅގަނުޑގެ ާއ ދެ، ާގެނައުން. ާހެދުމަށްާާއްލެއް ާބަނދަރު ާއއ.މަތިވެރި ާބަލ އިރުގައި އަށް

ާކަނަޑއަުޅއްވ ަފއި ާވެާާފައިސ  ާއަޅުގަނޑު ާޝުކުރުާވ ތީ ާއއ.ސް ާއަދި ާދަންނަވަން. ާސުކޫުލގެ ާކުލ ސ4ާާްމ ޅޮހުަގއި

ާ ާހެއިރޫމުގެ ާކަނޑައެޅިފަިއވ ތީާޝުކުރުމ ރ ތެއް ާނުހަދުމަށް ާބަނދަރު ާމިހ ރު ާދަންނަވަންތޯ ާއޮތްާދަންަނވަން.ާއަދި ދ 

ާއއ. ާބަނދަރު، ާއެބަހިމަންދޫގެ ާހިމަނުއްވ ަފއި ާފައިސ  ާމަރ މ ތުކުރުމަށް ާބަނދަރު ާއަުޅގަނަޑކަްށާާހިމަންދޫގެ އޮތް.

ހެންނަމަވެސްާބަނދަރުާހައްދަވ ާމަރ މ ތުކުރަްއވ ާކުރަނީކީާއެއް.ާއެކަމެއްާބަނދަރުާނަހަދ ާމަރ މ ތުާނޭނގެާކިހިނެއް

އްލުކޮށްދެއްަވއިފިްއޔ ާއަުޅަގނޑުާޝުކުރުވެިރވ ނަން.ާހަނަމަވެސްާފައިސ ާހިމަނުއްވަިއގެންާމިާބަނދަރުގެާމައްސަލަާ
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ާވަޢު ާބަޖެޓަކީ ާމި ާބަޖެޓެއްއ ދެ، ާފުއްދުމުގެ ާދަންނަވާ ާދުތައް ާއަޅުގަނޑު ާއެަބއިޭވ. ާއަުޅގަނޑަށް ާވެސް ީނާކަމަށް

ާހުިރާ ާޮގއްސަ ާމައްޗަށް ާމިހ ރު ާއ ދެ، ާޚަރަދުތައް، ާދިރިއުޅުުމގެ ާކަނޑ ލުމަށް ާދަރަނިތައް ާފިހ ރަތަކުގެ ކަންމަތީ

ާައުގާ ާޑޮލަރުގެ ާއަދި ާހިފެހެއްޓުމ އި، ާައގު ާޑޮލަރުގެ ާގެނައުމ ިއ، ާފަށަށް ާއަތްފޯރ  ާގެަނއުމ ިއ، ާތިރިއަށް ޚަރަދުތައް

ާމިކަ ާއަދި ާކަންކަމ އި ާއެހީތެރިވ ދަށްކުރުމ އި،ާމިފަދަ ާއަދިާާންކަމުގައި ާއުފެދިގެންާދ 20ާނަމަ ާވަޒީފ  ާކަމަށްާހ ސް

ާ ާކިޔ ނެ ާމަރުޙަބ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެކަްނކަމަށް ާކުިރއެރުމ ިއާާަކންކަމެކޭވ ނަމަ ާަރއްޔިތުންނަށް ާރ އްޭޖގެ ެއއީ.

ާފ ގަތިކަމަކީާެއއީާައޅުގަނޑުމެންގެާއަމ ޒު.ާުޝކުރިްއޔ .

ާ

 ވ ހަކަދެްއެކވުން:هللاާމަދުާޢަބްދުއަޙްާހަވަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުއި

ާ ާދައުަލތުގެ ާިދވެހި ާރައީސް. ާޢިއްަޒތްތެރި ާޝުކުިރއްޔ  ާމަރުޙަލ ަގިއ2011ާާ`. ާމި ާބަޖެޓުގެ ާއަހަރުެގ ވަަނ

ާއަްތާ ާރަށެއްަގއި ާހުރިހ  ާރ އްޖޭގެ ާމުޅި ާފަހަރަށް ާފުރަތަމަ ާމިއީ ާޭބނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަން އަޅުގަނޑު

ާތަްއޔ ރުކުރެާ ާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެިރާޖައްސ ލެޭވގޮތަށް ާވ ހަކަ ާއުފ ކުރ  ާބަޖެޓެކޭ.ާއެކަމަށްޓަަކިއާއަުޅގަނޑު ިވފައިވ 

ާސަރުކ ަރކީާ ާމި ާއަުޑގަދަކޮށް ާވަރަށް ާފަރ ތްތަކުން ާއެިކެއކި ާރ އްޖޭގެ ާައުޅގަނޑުމެންގެ ާމިދުަވސްވަަރކީ ރައީސް،

ާކުރ ާސަރުކ ެރއްާތިކޮށްލުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްނެއިސްލ މްާދީނަށްާފުރައްސ ރަކުރުމ އި،ާދީނުގެާހުރިހ ާކަންތައްތަކެއްާ

ާވިދ ޅުވަމުން ާފަހަރަށްާާކަމަށް ާފުރަތަމަ ާދިވެހިރ ްއޖޭގައި ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާއަޅުގަނޑަްށ ާބަޖެޓުން ާމި ދ އިުރ،

ާ ާތެރޭގައި ާހިމެނިފައ38ާިއަހަރެްއގެ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާބިނ ކުރުމަށްޓަކައި ާމިސްކިތް ާޢިްއޒަތްާަރށުގެ ތެިރާވ ކަން.

ާދަންނަވ ނީރައީ ާައޅުގަނޑު ާސް، ާފަހަރެއްަގއި ާފުރަތަމަ 1ާާާރ އްޖޭގައި ާތެޭރގަިއ ާެއޅުމަށ38ާާްއަހަރެއްގެ މިސްކިތް

ާ ާސަރުކ ރުން ާމި ާބަޖެޓުކުރެއްވީ ާބަޖެޓުގައޭ.ާހަމ2011ާަހަމައެކަނި ާއަަހރުގެ ާތަރަްއޤީާއެއާ ާވަނަ ާއެުކާދިވެހިރ އްޖޭގެ

ދ އިރުާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނީާިމާާކަށްާހުރަސްއަޅ ކަމަށްާވިދ ުޅވަމުންއަށްާރައްޔިތުންނަށްާއަދިާއެެހނިހެންާކަންތައްތަ

ާ ާދަތިކަން ާލަފ ފުރުމުެގ ާހަބަޖެޓުގައި ާވެްސ35ާާއްލުކޮށްދިނުމަށްޓަަކިއ ާހެދުމަށް ާއަލަށް ާބަނދަރު ރަުށގެ

ކަތްާމިާއަހަުރާރަެށްއގެާބަނދަުރގެާމަަސއ16ާްރަެށއްެގ،ާހިނަގމުންދ 16ާާހިމަނުއްވ ފަިއވެއޭ.ާއަދިާކުރިައށްާހުރިާ

ާދިނުމަށް ާފައިސ  ާއެއަށް ާމިާނިންމ  ާއުފަލ އެކު ާައޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިމަނުއްވ ފަިއވޭ. ާވެސް

ާފ ަހގަ ާއަނެްއާާކުރަން.ާހަމަާކަންތައްތައް ާއުނިކޮށް ާއައިަޓމަކުން ާެއއް ާބަޖެޓުގެ ާމި އެއ އެުކާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ލ ނީ

ާ ާލ4ާައައިޓަމަކަށް ާރުިފޔ  ާްއވ މިލިއަން ާރިކަރަންޓު ާޖޭ.އެްސ.ސީެގ ާފަިއވ  ާގޮތުަގއި ާރުިފޔ 3ާާޚަރަދުގެ މިިލއަން

ާތަމްސީލުކުަރްއވ ާތުރުއި ާޖޭ.އެސް.ސީގައި ާވަނީ ާކަމެއްާނޫން.ާސަބަބަކަށް ާޤަބޫލުކުރެވޭ ާއަުޅގަނުޑާއެހ  ާެއއީ ކުރުމަކީ

ާމިހ ރުާ ާމެންބަރުން ާގިނަ ާތެރެއިން ާއެާމެންބަރުންގެ ާޚިލ ފަށް ާޤ ނޫނ  ާާވެސް ާެއަބާތަނުން ާމުސ ރަ އެލަވަންސ އި

ާއަުޅގަނުޑާ ާކަމުގައި ާޮގތް ާރަނަގޅު ާއެންމެ ާއެއީ ާވ ހަކަދައްކ ިއރު ާޢަމަލުކުރ  ާޤ ނޫނަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ނަންގަވ .

ާހައިިސއްޔަާ ާމަޤ މުގެ ާގޮތުން ާބުނ  ާޤ ނޫނު ާޖީ.އެސް.ީސގެ ާކަނޑަެއޅިގެން ާކޮމިޝަނުަގިއާނުދެކެން. ާއެ ތުން
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ނެތް.ާާއެއްާނެންުގވެމުގެާފުރުޞަތެއްާއެއް،ާއުޖޫރަާފުޅަކަށްާއެލަވަންެސއް،ާމުސ ރަކުަރއްވ ާއެްއވެސްާބޭމަސައްކަތް

ާހިތ މަ ާއެކަމ  ާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވ ީތާއަޅުގަނޑު ާމެންބަރުން ާމަޖިލީހުގެ ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާއޭގެތެޭރގަިއ ާއަދި ކުރަްނ.

ާ ާމި ާަރއީްސ، ާޢިއްޒަތްތެރި ާހިތ މަކުރަން. ާއެކަމ  ާއަުޅގަނޑު ާބަލައިވަނ2011ާަވެސް ާބަޖެޓަށް ލ އިުރގަިއާާއަހަރުެގ

ާދ އިރ  ާއަޅުގަނޑުގެ ާފެންނަނީ ާކަމުގަިއ.ާާއަޅުގަނޑަށް ާބަޖެޓެއް ާހުރި ާގޮތަްށ ާކުރެވޭ ާކަންތައްތަެކއް ާވެސް އަށް

ާދ އި ާމިސްކިތްއަޅުގަނޑު ާމިދެންނެވީ ާެވސް ާތެރޭަގއިާއަޅ ާރ ގައި ާެއީއ2ާާާރަށްތަކުގެ ާހިމެނިފައިވޭ. ާއެބަ ރަށެއް

ާ ާއ އި ާހަމަމޮޅަދޫ ާނިޒ މުާމ ރަންދޫ.ާއަދި ާފެނުގެ ާއިހަވަންދޫގެ ާއެބަވޭާާއެއ އެުކަގއި ާހިމެނިފައި ާބަޖެޓުގައި ާމި .ާވެސް

ާއުފާ  ާައޅުގަނޑު ާިޢއްޒައެކަމަށްޓަަކއި ާދަންނަވަން. ާވ ހަަކ ާބަހުކުރ  ާބަެޖޓުގެ ާމި ާަރއީސް، ާފުރަތަމަާތްތެރި ސްެގ

ާމަރު ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަތްތެރި ާގިނަ ާވަރަށް ާތަފްޞީލުތަްއާޙަލ ގައި ާބަޖެޓުގައި ާމި ާަވޑަިއގެންނެވި. ކަންބޮޑުވެ

ާނުވ ތީ.ާައޅުގަނުޑާދަންނަވ  ާޕްރޮގްރ މުހިމެނިފައި ާފޮނުަވނީ ާމި ާބަޖެޓު ާޕްރޮގްރ މަްށާނީ ާއެ ާގޮުތގަިއާޖުމްލަ ތަކެްއގެ

ާބަޖެޓު ާނިންމެވުމަށް. ާގޮތެއް ާދޭތެރޭ ާއެކަމ  ާމަޖިލީހުން ާމި ާހިމެނުމަށްފަހު ާޚަރަދުތަކެއްގެ ާތަފްޞީލާ ހިނގ ނެ ގެ

ޙަލ .ާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ގެާތެރޭގައިާެއކަންތައްާބައްަލވ ،ާކުަރއްވ ާަމރުމެދުގައިާބައްަލވ ާހިސ ބަކީާޮކމިޓީގައިާމަސަްއކަތް

ާފ  ާިގނަ ާވަރަށް ާއޮންނަނީ.ާއެހެންނަމަވެސް ާމި ާގޮތަކަށް ާހޯއްދަވަންޖެހޭ ާމަޢުލޫމަތެއް ާހޯއްދަވ  ާކިޔުންތަކ އެ އެުކާާޑު

ާބަހު ާކޮމިޓީާނިސްނަމަވެސް ާާމި ާބަޖެޓު ާމިދެންނެވީ ާރިޕޯޓް ާމަރުއަށް ާކޮމިޓީގެ ާކުރެްއިވާދިއުމަށްފަހު ޙަލ ގައި

ާ ާމިއަދު ާވެސް ާމެންބަރުން ާހުރިހ  ާދެއްިވާވިދ ުޅވަމަސައްކަތްތަކުން ާމިނިސްޓްރީން ާފިނޭންސް ާގެންދަވަނީ މުން

ާތަފްޞީލުތަ ާގިނަ ާވ ހަކަ.ާއަދި ާވ ހަކަ.ާޢިްއޒަތްތެިރާއެއްބަރުލުމ ިއާތަފްޞީލުތަކުެގާރަނގަޅުކަުމގެ ކެްއާހިމެނިފައިވ 

ާމިދެންނެވިާާބަޖ5ާެރައީސް،ާ ާއަުޅގަނޑަށް ާަވގުތެްއގައި ާގޮތުންާމ ާގިނަާވ ހަކަމިނެޓުގެ ާބެހޭ ދެއްކޭކަށްާނެތް.ާާޓ 

ާއެހެންނަ ާހިތ މަޔ  ާަވރަށް ާއަުޅގަނޑު ާއައްޑުމަވެސް ާފ ހަގަކޮްށލަނީ ާއަތޮޅަށްާއެކު ާޚ އްަޞކޮްށާދެކުނުގެ އުފަންާާއަށް

ާލުކުރަްއވ ާމެންބަރުާސ ކްާތަމްސީާަވިއގެންާއުޅޭާޕ ޓީެއއްަގއިާޕ ޓީގެާފަރ ތުންާމިާމަޖިލީހުގައިފުޅުންކޮޅެއްާއުަފއްދަބޭ

ާހުށަހަޅުއްވ ަފއި ާއުނިކޮށްލުމަށް ާބަޖެޓު ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާބޭްއވުމަށް ާފުަވއްމުލަކުަގއި ާއަްއޑޫ، ާައޅުގަނުޑާާސަމިޓް ވ ތީ

ާހިތ މަ ާސައެކަމ  ާމިކަމުެގ ާއައްޑުކުރަން. ާައޅުގަނޑުާާބަބުން ާއެއީ ާހުރަހަކީ ާެއޅޭ ާކުރިއެރުމަށް ާލިިބގެންދ ނެ އަށް

200ާކަމެއްާނޫން.ާއެކަމުގެާނިކަމެތިކަންާއެާދ އިރ ގެާރައްޔިތުންނަށްާއަްނނ ނެ.ާމިާދެންނެވިާާއެކަމަކަށްާޤަބޫލުކުރ 

ާވަ ާއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ާދ އިރ ގެ ާއެ ާއޮތުމުން ާހިމެނިފައި ާރުފިޔ  ާކުެރޭވާރުާމިލިއަން ާކުރުމަށްޓަކައި ަގދަ

ާއެމަ ާގިނަާގުާާސައްކަުތގެާސަބަބުން ާރަްއޔިތުންނަށް ާފައިދ ދ އިރ ގެ ާޔަޤީނަ ާހަމަ ާެއއީ ާކުރ ނެކަން ވެސްާާނުންތަކެއް

ާޤަބޫލުކުރ  ާާއަޅުގަނޑު ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި 2010ާާކަމެއް. ާވުރެ ާއަހަރަށް ާބަޖެޓުގެާާވަނ2011ާަވަނަ އަހަރަށް

%ާ ާހޯދުމަށްޓަކައިާއިތުރަށ44ާްއ މްދަނީ ާއ މްދަނީ ާެއ ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާވ ިއރު ާލަފ ކުރައްވ ފައި ާލިބޭނެކަމަށް

ާބޭނުންފުޅު ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާދ އިރ ތަކަށް ާއެ ާމެންބަރުންާވެސް ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަޅުގަނޑުމެްނާާހުރިހ  ާފަދައިން ވ 

ާފައިދ  ާިވޔަފ ރި ާބަޖެާއެބަޖެހެއޭ ާމި ާބިލު ާނެގުުމގެ ާޓެކްސް ާޓެކްްސާިއން ާދެންނެވީ ާމި ާފ ސްކޮށްދޭން.ާެއހެން ޓ އެކު
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ާގޮުތގައި ާއެޭދާހިމަނުއްވ ަފއ59ާިާބަޖެޓުަގިއާ%އ މްދަނީގެ ާމި ާއަޅުގަނޑުމެން ާނުލިބި ާއ މްދަނީ ާދެންނެވި ާމި ވ އިރު

ނދަރ ިއާރައްޔިތުންނަށްާކަންަތއްތައްާޮކށްދިނުމުގެާމަޤްޞަދުާއަުޅގަނޑުމެންާހުރިހ ާމެންބަރުންާބޭނުންފުޅުވެލަްއވ ާބަ

ާޖެހޭާ ާޤަބޫލުކުރަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެއީ ާދިމ ވ ނެކަން ާދަތިތަެކްއ ާކުރުމަށް ާަރށްރަށުގައި ާއެ ާމަސައްކަތް ނަރުދަމ ގެ

ާއެހެން ާއިލްތިމ ސަާކަމެއް. ާައޅުގަނުޑގެ ާވެްސާވީމ  ާމެންބަރުން ާޢިއްޒަްތތެރި ާހުރިހ  ާއެދުމަީކ ާއަުޅގަނުޑގެ ކީ،

ާޓެކްސްާ ާފ ސްކޮށްދެްއވ ާގެމިދެންނެވި ާތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްފަުހާބިުލ ާމަުގ ާލިބޭނެ ާއ މްދަނީ ާަދއުލަތަށް

ާިދވެހިރ އްޖޭަގިއާ ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެދުން. ާއަުޅގަނޑުމެން ާކުރުމަށް ާަކންތައްތައް ާދ އިރ ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ންަތއްތައްާތަަރއްީޤާވަނަާއަހަރުާލ މަރުކަީޒާއުސޫލުންާހިންގުމަށްޓަަކއިާައދިާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާއަތޮުޅގެާކ2011ާަ

ާ ާބަޖެުޓގަިއ ާމިއ200ާީކުރުމަށްޓަކައި ާހިމެނިފައިވޭ. ާރުފިޔ  ާރ އްޭޖެގާާމިލިއަން ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނުޑ ވެސް

ިމާާރައްޔިތުންނ ާކައިރިންާވެރިަކންާކުރުމަށްޓަކައިާއަދިާރ އްޖޭގެާރަްއޔިތުންނ ާހަމައަށްާބ ރުތައްާގެންދިއުމަށްޓަަކއި

ާއެ ާކުރެވި ާޚަރަދު ާގޮތެއްަގިއާާބައިާފައިސ  ާޖުމްލަ ާއެހެންަކމުން ާކަމެކޭ. ާކުރ ނެ ާފައިދ ތަކެއް ާމީގެން މީހުންނަށް

ާރައްޔިތުންނަށްާ ާއަދި ާހޯދ ދޭނެ، ާކުރިއެރުންތަކެއް ާގިނަުގނަ ާރައްޔިތުންނަށް ާބަޖެޓަކީ ާމި ާދަންނަވ ނީ އަޅުގަނޑު

ަނާގިަނގުާރ އްޖެާއަށްާަތރައްޤީގެާއެަތއްހިއަދިާދިވެާޓުގެާސަބަބުންާހ ސިލުވެގެންދ ނެ،ރަނގަޅުާފައިދ ތަެކއްާމިާބަޖެާ

ާލިިބގެންދ ނެ، ާބަޖެޓެކޭ.ާާކ މިޔ ބުތަކެއް ާފަހި ާއިުތރުކޮށްދޭނެ ާތަނަވަސްކަން ާަރއްިޔތުންނަށް ާދިވެހި ާއެއ ެއކު ހަމަ

ާފުރިހަމަ ާބަޖެޓަށް ާމި ާއަުޅގަނޑު ާވަަރށްާއެހެންކަމުން ާދަންނަވަން. ާވ ހަކަ ާއޮތް ާތ އީދު ާޝުކުރިްއޔ .ާއަށް ާބޮޑަށް

ާޢަލަިއކުމް.އްސަލ މްވަ

ާ

ާލީާވ ހަކަދެްއކެވުން:ޢަމަޑުއްވަރީާދ އިރ ގެާމެންބަރުާވިސ މްާ

ގިީލާނެވސްާއެންެމާފުރަތަމަކަމަކަށްާބަޖެޓުާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރުާމ މިާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަުޅގަނޑު

ާދ އިރ ގެ ާޤ ސިމް ާމެންބަރު ާޝުކުރުާޢިއްޒަތްތެރި ާމުއްދަތެްއެގާއިބްރ ހީމަށް ާކުރު ާވަރަށް ާބޭނުންވޭ. ދަންނަވ ލަން

ާމަސައްކަތްތެރޭ ާބުރަކޮށް ާވަރަށް ާކޮމިޓީާގައި ާރޫޙެކުަރްއވަިއގެން ާރަނަގޅު ާވަރަށް ާއެތެރޭަގއި ާމުޤައްރިުރާގެ އްަގއި

ާކަންކަ ާމަސައްކަތް ާގޮތުން ާގެންދިޔަ ާމިން ާ ާާުުެރވިފައި ާއެހެންވީމ ، ާއަުޅގަނޢިްއޒަތްތެރިަވނީ. ުޑާާމުޤައްރިރަށް

ާކޮިމީޓާޝުކުރު ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަޅުގަނޑަށް ާހުށަހެޅުނީމ  ާބަޖެޓު ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއ ދެ، ދަންނަވ ލަން.

ާ ާއޮތީ ާކުރިމަތީ ާހައިިސއްޔަތުން ާއެއ3ާްމެންބަރެއްގެ ާފ ސްނުކުރުްނާާއޮޕްޝަނެއް. ާބަޖެޓު ާބެލީ ާައޅުގަނޑު ކަމަކަށް

ާއަޅުާ ާއެތި ާމުިޅ ާކަމަކަށް ާެދވަނަ ާގޮެތއްތޯ. ާއޮތް ާކަމެއްޯތ.ާއެީއ ާކުެރވިދ ނެ ާއެީއ ާބަދަލުކޮށްލަން ަގނޑުމެންނަށް

ާގެ ާިއޞްލ ޙުތަކެއް ާވަރެްއގެ ާކޮންމެވެސް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަދަލުނުކޮށްލ  ާއެތި ާމުޅި ާކަމަކަށް ނެސްގެްނާތިންވަނަ

އަީކާބަޖެުޓާާވ ހަކަާއިުރަގއިާައޅުގަނޑުގެާިއގެންާކުރިއަށްާެދވިދ ނެތޯ.ާފުރަތަމަާކަމަކަށްާބެލިއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިއަ

ކަަމކަްށާުޅގަނޑުމެންނަށްާއޮތްާއޮޕްޝަނެއްާެއއްާއަާނަމަާއެއީކީާފިފ ސްނުކުރ ާމިސ ލަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނައި
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ާހިންގުްނާ ާސަރުކ ރުގެ ާނަމަވެސް ާކަމުނުދިޔަ ާބަޖެޓު ާމި ާކިތަންމެ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެހެނީ ާނުދެކެމޭ. އަޅުގަނޑު

ާ ާގޮތަކަށް ާކަހަލަ ާވަހުއްޓ ލ  ާއެއީ ާނުކުރެޭވނެ. ާތ އީެދއް ާމުސ ރަތަކ އަުޅގަނޑަކަށް ާމީހުންގެ ާގިނަ އަދިވެްސާާރަށް

ާއިޤްތިޞ ީދާ ާގުޅިފަިއާމިހުރީ.ާމިކަހަލަ ާކަންކަމ އި ާކަހ އެހެނިހެން ާިމކަހަލަ ާިއރުގައި ާއޮތް ާޤައުމު ންކަްނާލަތެއްަގއި

ާގޮއްިސއްޔާ  ާމިާހުއްޓިގެން ާއަދި ާއަުޅގަނޑުމެން ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާދަތި ާވެސް ާވުެރ ހ ލަތަކަްށާއަށް

ވެްސާާމިއ އެްއޮކށްާކުރިއަށްާމިއޮތީާލޯކަލްާކަުއންސިލުގެާއިންތިޚ ބު.ާއެާއިްނތިޚ ބުގެާކަންތައްާ.ާހަމަވެއްިޓގެންދ ނޭ

ާހުްއޓުވު ާވަގުތުން ާއަުޅގަނޑުމެންނަހަމަ ާއަންނ ނެ ާފ ސްނުމަކަްށ ާބަޖެޓު ާގޮްއސިްއޔ ށް ާމިހެން ާދެވަަނާކުރެިވގެން .

ާއަޅުގަނޑުމެްނާކަމަކަށް ާމަގަށް ާމި ާބަދަލުކޮށްލަން. ާއެތި ާމުޅި ާވިްސނީ ާއަުޅގަނޑުމެން ާމަގަކަށް ާމުޅި،ާދެވަނަ ާއޮތީ

ާެއާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ާޙަޤީޤަތުަގއި ާކޮށްލ ކަށް ާަބދަލު ާއެތި ާމުިޅ ާގޮތަކީ ާިވސްނުނު ާއަުޅގަނޑަށް ވިސްނ ލ އިރު

ާާފުރުޞަތެއް ާނެތޭ. ާތ ށިކަމ  ާވަުގތުގެ ާއަުޅގައެއީ ާދިރ ސ ކޮށްާއެކު. ާބަޖެޓު ާހަފްތ  ާއެއް ާލިބުނީ ާމި ނޑުމެންނަށް

ާމަސަްއކަތްކުރި.ާ ާތެރޭަގިއާވަރަށް ާހަފްތ ގެ ާއެ ާެއްއާހަފްތ . ާލިބުނީ ާމި ާއަށް ާކޮމިޓީ ާގެންނަން. ާބަދަލުތައް ބަޖެޓަށް

ާކޮންމެ ާފެށިގެން ާހެނދުނުން ާގ ތްގަނޑަކަށް ާާހަމަ ާރޭގަނޑު ާވެސް ާގޮތަކަށްާޖަހަންދެނ12ާްރެޔަކު ާކަހަލަ

ާމަސައްކަތްތަްއާ ާގިނަ ާވަރަށް ާައޅުގަނޑުމެން ާތެރޭގައި ާަވގުތުތަުކގެ ާއެ ާއެހެންވީމ ، ާގެންދެވުނު. މަސައްކަތްތައް

ކޮށްގެންާމިހ ާހިސ ބަށްާވެްސާމިާއ ެދވުނީ.ާެއާލިބުނުާފުރުޞަތުގެާތެޭރގަިއާމުޅިާބަޖެޓުާއެކޮޅުންާިމކޮޅަށްާޖަހ ލ ާ

ާއަޅުގަނޑުމެންނަކަ ާފުރުޞަތެއް ާނުކުރެވުނު.ާބަދަލުގެންނ ނެ ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ާއެކަން ާއެހެންވީމަ، ާނުލިބުނު. ށް

ގ ތަކަްށާާވަރ ާމިހ ރުާމިާގެނެސްފައިާމިހިރީާވަރަށްާމަދުާއިޞްލ ޙުތަެކއް.ާޙަޤީޤަތުގައިާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާބޭނުންވި

ެއއްާާޓުާއޮތްގޮތްާކަމުދަނީކީވެސްާމިައކަށްާއިޞްލ ެޙއްާުނގެނެވޭ.ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް،ާައޅުގަނަޑކަށްާމިހ ރުާމިާބަޖެ

ާސަރުކ ުރގެާ ާއަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ާދެންނެވިހެން ާކުރިން ާައޅުގަނޑު ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅަގނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ނޫން.

ާއެއްާ ާއެބަހުރި. ާސަބަބުތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާކަމުނުދ  ާބަޖެޓު ާމި ާއަޅުގަނޑަށް ާނެތޭ. ާހުއްޓުވ ލެވޭކަށް ާމެޝިނަރީ

ާހަ ާއަުޅގަނޑު ާސަރުކ ރުާކަމަކަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާބަޖެޓަކީ ާމި ާބަލ އިރު ާތަފްސީލުތަކަށް ާހުރި ާހުށަހަޅ ފައި މަ

ނަމަާކޮރަޕްޝަނަށްާާޒިންމ ދ ރުކުރުވޭނެާކަހަލަާގޮަތކަށްާހުށަހަޅ ފައިާއޮތްާބަޖެޓެއްާނޫން.ާއެހެންގޮތަކަށްާދަންނަވަނީ

ާތެރޭަގއިާ ާޭއގެ ާގޮތަކަްށާއޮްތާކަންތައްތަެކއް ާކަހަލަ އަުޅގަނޑަކަްށާތ އީެދްއާާއެކަމާ ާ،ހެްނވީމ ާއެބަހުރި.ާއެމަގުފަހިވ 

ާއަނެއް ާވަޢުދުތައްާާނުކުރެވޭ. ާވެަވޑަިއގެންފަިއވ  ާސަރުކ ރުން ާރަްއޔިތުންނަށް ާެވސް ާއެްއގޮތަކަށް ާިމއީ ކަމަކީ

ާއަނެއްާފުއްދައިދެވޭނެ ާޫނން. ާބަޖެޓެއް ާޤަބޫލުކުރެޭވ ާއަުޅގަނޑަށް ާތަރަާާކަމަށް ާދެމެހެއްޓެނިވި ާހަމަ ައްށާާއްޤީކަމަކީ

ާފެނިގެނެއް ާބަޖެޓު ާމި ާއަުޅގަނޑަކަށް ާކަމަކަށް ާބަޖެޓެއް ާފުރުޞަތުދޭނެ ާވަރަކަށް ާއެއ އެްއކޮްށާާއެްއވެސް ާހަމަ ނުދޭ.

ާިމާރިކަރަންޓްުު ާގޮަތކަށް ާކަހަލަ ާޮބޑުވ  ާޚަރަދުތައް ާސަރުކ ރުެގ ާއަހަރަށް ާއަެނއް ާއަހަރުން ާއެއް ާބޮުޑވެ ޚަރަދުތައް

ާއެހެންވީމ ާބަޖެޓުގެ ާމިހިރީ. ާބޮުޑާ، ކަންތައްތައް ާނުކުރެވޭ. ާތ އީދެއް ާވެްސ ާއެއްގޮތަކަށް ާބަޖެޓަށް ާމި އަުޅގަނޑަށް

ާބަލައިލ އިރު ާޖީ.ޑީ.ޕީމަންޒަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާޖުމްާވެްސ ާބަލައިލ އިރު ާނިސްބަތުން ާގެ ާޚަރަދު ަވަނ2010ާާލަ
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61ާއަހަރުާ% ާޮއވެފައި ާ%2011ާގައި ާއަހަރަށް 64ާާވަނަ ާމިާއިތުުރެވގެންދ ނެއަށް ާއެހެންވީމ ،ފެންނަނީ.ާާކަމަށް

ާހަަމާާމިއީކީ ާއަުޅގަނޑު ާނޫން. ާބަޖެޓެއް ާލިބޭ ާފ ސްކުރަން ާހިތްހަމަޖެހިގެން ާއަުޅގަނޑަށް ާެވސް ާެއއްގޮަތކަށް ެއއް

ާހުށަހެ ާބަެޖޓު ާބޭނުންވޭ ާމަޑުްއވަރީފ ހަގަކޮށްލަން ާީމދޫ، ާައިއއިރު ާސްކޫލުާާޅިގެން ާމަޑުްއވަރީެގ ާވ ހައަށް، ަކާގެ

ާއެހެންަނމަވެސް ާދެއްކިން. ާއިރ ދަކުެރްއވިްއޔ ، އަޅުގަނޑު ާާމިހ ރު ާސެޝަނަމީދޫ، ާވަން ާސްކޫލް ށްާމަޑުއްވަީރގެ

ާމިހ ުރާ ާހިމެނިގެން ާެތރޭގައި ާބަޖެޓު ާމި ާފައިސ  ާބޭނުންވ  ާގެަނއުމަށް ާތަރައްޤީ ާޢުމްރ ނީ ާބޭނުންވ  ބަދަލުކުރަން

ާމި ާއެހެންީވމ ާއައިސްަފއި ާއަޅުާ، އޮތީ. ާހަމަ ާކޮމިޓީެގާއެކަން ާބަޖެޓު ާބައެއް ާދެްނ ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ގަނުޑ

ާިސވިލް ާއެއްކަމަކަށް ާބޭނުންވޭ. ާފ ހަގަކޮށްލަން ާހަމަ ާއަުޅގަނުޑ ާމިހ ރުާާރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ާމުސ ރަ ސަރވިްސގެ

އެީއާދޭންޖެހޭނެާގޮތަކުންާއަލުންާސަޕްލިމެންޓްރީާބަޖެޓެއްާހުށަހަޅައިގެންާަސރުކ ރުންާާނުދީާއޮތްާބައިާކޯޓުންާނިމޭ

ގެަތކަށްާދޭްނހުރިާފައިސ ާސަރުކ ރުްނާކަމަކަށްާއިންޖީނުާޮއވޭ.ާއަނެއްާާކަމަށްާބަޖެޓުަގއިާިނންމަވ ފައިާއެބަާާއެްއޗެއްާ

ާޔުޓިލިީޓޒް ާަހމައެކަނި ާއެއީ ާއޮތީ ާއިންޖީނުހުށަހަޅުއްވ ފައި ާހިންގ  ާލެވޭެނާާކުނފުިނތަކުން ާތަރައްޤީކުރުމަށް ގެަތްއ

ާމިހ ރު ާއެާފައިސ ކަމަށް. ާގޮެތްއގެއޮންނ ާބަޖެޓުގައި ާކަނޑައަޅ  ާއިން ާކޮމިޓީ ާމ ލިއްޔަތު ާރައްޔިތުންެގާާނީ މަތިން

ާވަަރްށާއިންޖީނު ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާިމއީ ާނިންމަވ ފައި. ާގޮަތކަށް ާކަހަލަ ާލިބޭނެ ާަފއިސ  ާއެ ާވެްސ ގެތަކަށް

ާއަނެއް ާދ އިރ ތައްާމުހިއްމުކަމެކޭ. ާއިދ ރީ ާއުސޫލުން ާލ މަރުކަޒީ ާކަމަކަްށ ާމިހ ރ200ާާުާހިންގުމަށް ާރުފިޔ  މިލިޔަން

ާެދޭވާ ާަކއުންސިލުތަކަށް ާއެ ާއަދ ކުރުމަށްަޓކައި ާކައުްނސިލުތަކުން ާއެ ާވ ޖިބު ާޤ ނޫނީ ާއެބަހުރި.ާެއއީ އެްއކިބ ކުެރވިފައި

ާއެާ ާެއއީ ާދަންނަވ ނީ. ާައޅުގަނުޑ ާމުހިއްމުކަމެކޭ ާަވރަށް ާިމއީ ާފައިސ . ާހުރި ާކަނަޑއަޅ ފައި ާގޮުތގަިއ ާފައިސ ގެ

ިވޔަްސާާހުންގެާޤ ނޫނީާވ ޖިބުތައްާައދ ކުރަންާސަރުކ ރުންާއަދިާްޕރޮގްރ މްތަކެްއގެާގޮުތގަިއާފަިއސ ާނުދިންކަމުގައިާމީ

ާގޮސްަފިއ.ާ ާމަގުފަހިވެގެން ާގޮްތާމިއޮތީ ާހޮވުމ އެީކާހަރަކ ތްތެރިެވވޭނެ ާކައުންސިލު ާހަމަ ާމިހ ރު ާަކއުންސިލުތަކަށް އެ

ާާއަނެއް ާދަނޑުވެރިންނަށް ާހަމަ ާސަބްސިޑީރުފިޔ ާާމިލިޔަނ50ާްކަމަކަށް ާާގެ ާދިނުމަށ ިއ،ާމަސްވެރިންނަށް 100ާއެއް

ާސަބްިސޑީ ާމިާރުފިޔ ގެ ާޮގސްފައި ާކަނޑައެިޅގެން ާމިހ ރު ާބަޖެޓުގައި ާިދނުމަށް ާދަންނަވ ީނާާެއއް ާއަޅުގަނޑު ވަނީ.

ާއަުޅގަާ ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެސް ާހިމަނ ލައިގެން ާތެރޭގައި ާމީެގ ާކަންތައްތައް ާމިކަހަލަ ެގާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީނޑުމެން

ކަންތައްތަކަށްާވެސްާބަދަލުތަެކއްާގެނެސްގެންާމިހ ރުާމިއޮތީާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދެންާކޮންމެވެސްާވަރެްއގެާބަޖެެޓްއާ

ާދަންނަވ ލަންާ ާހަމަ ާައޅުގަނޑު ާއެހެންނަމަވެސް، ާތ އީދުކުރ ނަޭމ. ާއަޅުގަނޑު ާމިައށް ާއެހެްނވީމ ، ނެރެވިފައޭ.

ާމިއީކީ ާއަޅުާާބޭނުންވަނީ ާއަދަދުތަްއާެއއް ާކަހަލަ ާހިނިއަންނަ ާހަމަ ާވަރަށް ާނޫނޭ.ާބައެއް ާބަޖެޓެއް ާއެދޭ ާއެންމެ ަގނޑު

ާސަުރކ ރުންާ ާނޫން. ާބަެޖޓެއް ާހުށަހަޅ  ާއިން ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާމިއީީކ ާއެހެންނަމަވެސް، ާއެބަހުްއޓޭ. ާތެރޭަގއި ާީމގެ ވެސް

ާޕްރޮ ާބައެއް ާޙަޤީޤަތުގަިއ ާައުޅގަނޑުމެންނަކަށް ާބަޖެޓެއްވީމަ ާއެބޭފުޅުްނާހުށަހަޅުއްވ  ާނުކިޔޭނެ. ާފ ޑެއް ގްރ މްތަކަށް

ާބޮެޑިތާ ާވަރަށް ާނޫނިއްޔ  ާއެބަހުރި ާޖައްަސވ ފައި ާއަދަދުތައް ާކުދިކުދި ާވަރަށް ާދަުށގައި ާސުރުޚީގެ ާރީތި ވަރަށް

ިމާއަދަދުތަކުަގއިާވަރަށްާެހއްވ ާސުރުޚީތައްާލިޔުްއވ ފައިާއެބަުހރި.ާމިކަހަލަާކަންތައްތައްާބަޖެޓުގެާތެރޭަގއިާއެބަހުރި.ާ
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ހުރިހ ކަމަކީާއަުޅގަނޑުާހިތުްނާމިާއަުޅގަނޑުމެންނަކަށްާރަނގަޅުކުރަންާމިފަހަރުާފުރުޞަުތާލިބުނުާކަންކަމެްއާނޫން.ާ

އެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާއޮތްގޮތަށްާދެންާބަޖެޓުާފ ސްކުރަންާއަޅުަގނޑުާވޯޓުާދޭނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިީއކީާއަުޅގަނުޑާ

ާޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް.ާާހިތްހަމަޖެހޭާބަޖެޓެއްާނޫން.ާޝުކުރިއް

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެްނބަރު. ާޢިއްޒަތްތެރި ާއަސްލަމްޝުކުރިއްޔ  ާމުޙައްމަދު ާމެންބަރު ާޢިްއަޒތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާއުހިތަދޫ ާހިތަދޫ ތުުރާ.

ާދ އިރ ގެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމް.ާ

ާ

ާމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައް

ާ ާރައީސް. ާޢިއްޒަްތތެރި ާދިރ ސ ކުިރ2011ާާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް ާބަޖެޓު ާހުށަހެޅުއްވި ާދައުލަތުން ާއަހަރަށް ވަަނ

ާއަުޅގަނުޑާ ާމަސައްކަތަށް ާކުރެއްވި ާމުޤައްރިރު ާކޮމިޓީެގާނައިބު ާއެ ާއަދި ާމަސައްކަތަށް ާކުރެްއވި ާމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

އަދ ކުރަން.ާއަދިާޚ ްއޞަގޮތެްއަގއިާެއާކޮމިޓީެގާމެންބަރެއްކަމުަގއިވ ާއަލިފުށިާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަުދާޝުކުރުާ

ާމި ާމަސަާނ ޝިޒް ާކޮށްދެްއވި ާޝުކުރުކަމުގައި ާއަުޅަގނޑު ާެވސް ާމެންބަރުންާއްކަތަށް ާހުރިހ  ާޖުމްލަކޮށް އަދ ކުރަން.

ާނި ާމަަސއްކަތް ާެތރޭގައި ާމުއްދަެތްއގެ ާކުރު ާގުޅޭވަރަށް ާބަޖެޓ  ާމި ާމިވަނީ. ާހަަމާާންމ ފަިއ ާއަުޅގަނޑު ގޮތުން

ާބޭނުން ާބަލ ާދަންނަވ ލަން ާއަޅުގަނޑުމެން ާބަޖެޓު ާއަުޅގަނޑުމެންނަްށާާވަނީ، ާނަޒަަރކުންނޭ ާބަލ  ާއެ ާދެން ގޮތެކޭ

ާބަލައިފިކަމުަގއި ާކޮމިކުާާވަނީާފެންނ ނީ.ާބޭރުާކަވަރަށް ާވިދ ުޅވި.ާދެާނަމަ ާަބއެްއާބޭފުޅުން ާމިކަހަަލާފޮތެކޭާވެސް ން

ކަމަށް.ާދެންާއެތެޭރގެާތަފްސީލުާނެިތގެންާޝަުކވ ތައްާކުަރއްވ އިރުާބަެޖޓ ާާގޮތަކަށްާބޭުރާބަނޑޭރިގަނޑުންާފެންނަ

ާކުރިންާާގުޅޭ ާމީގެ ާއެީއ ާތަފްސީުލތަކަކީ ާލިބިގެންދިޔަ ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާއަށް ާކޮމިޓީ ާެވސް ާހަމަޔަޤީނުން ގޮތުން

ާޖަލްސ ތަެކްއގައި ާބަޖެޓު ާއަުޅގަނޑުމެންނަށްާާއެްއވެސް ާތެޭރގައި ާމަސައްކަުތގެ ާކޮމިޓީ ާނުަވތަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ާލިބިގެން ާތަފްސީުލތަކެއް ާގިނަ ާވަރަށް ާނޫން. ާތަފްސީލުތަކެއް ާބަޖެޓެްއާާލިބިގެންދިޔަ ާފޮތެއް، ާބަޖެޓު ާދެން ިދޔަ.

ާިބޑުކުާ ާނުވަތަ ާތަނ އި ާގަްނނ ނެ ާއަދަދ ިއ، ާއިސްކުުރގެ ާޯލ ާއިމ ރ ތެްއގެ ާއެހުށަހަޅ އިރު ާގޮތ އި ހުރިހ ާާރ ނެ

ާބޭނުން ާހަަމާދަންނަވ ލަން ާނުހުރެދ ނެ.ާެއހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަނޑު ާމިންވަރަްށާާތަފްސީލުތަކެއް ވަނީ،ާއެކަީށގެންވ 

ާގުޅޭ ާބަޖެޓ  ާއެ ާވ ނީ ާމިހ ރު ާހުރިހ ާާސަރުކ ރުން ާއެދިލެއްވި ާމެންބަރުން ާއަދި ާލިބިދީފައޭ. ާތަފްސީލު ގޮތުން

ާމަ ާއަޅުގަނޑުގެ ާއަުޅަގނތަފްސީލެއް ާެއގޮތުން ާފޯރުކޮށްދެވިފައި. ާވަނީ ާމިހ ރު ާހޯދ ލިާޢުލޫމ ތުގައި ާވަކިން ާހަމަ ޑު

ާމިާއެންމެހައި ާލިބުނުކަން ާއަޅުަގނޑަށް ާގުޅޭާމަޢުލޫމ ތު ާިރޕޯޓ  ާބަޖެޓުގެ ާފ ހަގަކޮށްލަން. ާހަަމާާަވގުުތ ގޮތުން

ގޮތުްނާާނިޓަރީާއޮތޯރިީޓާއިންާބަޖެޓ ާގުޅޭވ ހަކަދަްއކ އިރުާއަުޅގަނޑަށްާފުރަތަމަާފ ހަގަވެގެންާމިދަނީާމޯލްޑިވްސްާމަ

ާރިޕޯޓުެގާ ާއެ ާދެން ާއެހެންނަމަވެސް، ާނެތިން. ާދ ކަށް ާއަުޅގަނޑު ާަބއިތަކަށް ާރިޕޯުޓަގއިވ  ާއެ ާރިޕޯޓް. ފޮނުއްވި
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ާއެއްާއަްއޑުާާކޮންމެވެސްާހިސ ބެްއގައިާއެަބވޭާދެންާމިާބަހުސްގެާތެރޭގައިާވެސްާވަރަށްާދިގުކޮށްާދެެކެވމުންދ ާވ ހަކަ

ުގޅިގެންާެއކަމަށްާޚަރަދުތަކެއްާދ ީތެވާާމ ސަމިްޓާބ ްއވަންާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިނންމެވިާނިންމެވުާޅުަގއިާސ ކްއަތޮ

231ާާ ާރުފިޔ  ާއެކަމ މިލިޔަން ާޚަރަދުކުރެވޭތީ ާމިީއާާެއކަމަށް ާދެން ާއުުޅއްވ ކަން. ާބޭފުޅުްނ ާބަެއއް ަކންބޮޑުެވގެން

ާޫނން ާޚަރަދެއް ާރަނގަުޅ ާާކުރުން ާވެސް ާެވްސާާީމގައިކަމުަގއި ާހޯދުމަށް ާފައިސ  ާބޭރުން ާހިމެނޭ. ާއެބަ ވެސް

ާއެދިަވޑަިއގަންނަވ .ާދެންާމީަގިއާހުރިާޖުމްލަާކަންތައްތަކަށްާބަލައިލ އިރުާައޅުގަނޑުމެންނަށްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީގެ...

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަތްތެިރ ާެގްއލިއްޖެ. ާކޯރަމް ާޖަލްސ ގެ ާކޯއ ދެ، ާއެދެން. ާލިބުނީއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން މަާރަމް

ވ ހަކަފުުޅާާާމެންބަރުާއ ދެ،ާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާޢިއްޒަތްތެރިާށްލ ނަްނ.ާ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އަޅުގަނޑުާއިޝ ރ ތްކޮ

ާކުރިއަށްާގެންެދވުމަށް.ާ

ާ

ާ:ހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ގެާމެންބަރުާމުޙައްމަދުާއަސްލަމްާވ ހަަކދެއްކެވުން

ާއެ ާފ ަހގަކުެރވުނީތީ ާއަުޅގަނޑަށް ާކުޑަކަން ާޕްރޮފެޝަނަލްކަން ާބުނީމަ ާރިޕޯޓެޭކ ާޕްރޮފެޝަނަލް ވ ހަަކާާއ ދެ،

ިދޔައީާސަރުކ ުރގެާބަޖެޓްރީާިސޔ ސަތުާއޮްތގޮތަށްާބަލަިއާާދަންނަވ ލީ.ާއޭގެާއިތުރަށްާއަުޅގަނޑުާހަމަާކަންބޮޑުެވގެން

ާ ާބަޖެޓްރީ ާއިތުާސިޔ ަސތަކަށްދޫދެވިފައިވ  ާމަނިޓަވ ތީ ާހިފަހައްޓ ނެރަށް ާސިޔ ސަތު ާވިދ ުޅވުްނ.ާާރީ ާވިދ ުޅވި ކަަމށް

ާއެންމެ ާބަލައިލި ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަނޑު ާއެމް.އެމް.އޭހައި ާއެއީ ާޤ ނޫނ ހަމަތަކުން ާމ ލިއްޔަާއިާގެ ާޤ ނޫނުާއަދި ތު

ާކުރ  ާމިަކން ާއިން ާއެމް.އެމް.އޭ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާވެސް ާއެމްބަލައިލިއިރު ާނުފެނޭ. ާތަނެއް ބޯުޑެގާާ.އެމް.އޭަގއިނެ

ާަބޔ ންވެފަިއާ ާބަެއއްކަމުަގއި ާލިބިގެންވ  ާޤ ބިލުކަން ާކަނޑަެއޅުމުަގިއ ާސިޔ ސަތު ާމަނިޓަީރ ާއެއީ މެންބަރުންނަކީ

ާޤ ނޫނުތަކުންާ ާތެރެއިންކަމަށް ާސަރުކ ރުގެ ާއަންނަންޖެހޭނީ ާޖުމްލަކޮށް ާިސޔ ސަތު ާމި އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް

ލުާން.ާެއގޮތުންާމިނިމަމްާރިޒަރވްާރޭޝިއޯާބޭންކުަތކުަގއިާބަހައްޓަންޖެހޭާބަދަބަޔ ންކުރ ކަންާއަުޅގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަ

ާރައީސުލްޖުމްހޫރިާާމި ާގެނެވެނީ ާހިސ ބަކުން ާެއއް ާކޮންމެވެސް ާހަމަހުއްޔ ގެ ާލިބިގެން. ާދަރަންޏަށްާާއްދަ އެހެންމެ

ިވޔަްސާާކަމުަގއިާިވްއކަިއގެންާވިޔަްސ،ާޓީާބިލްސްާކަުމގައިާއެްއވެސްާފައިސ ެއއްާނަގ ،ާއެއީާބޮންޑުާވިްއކަިއގެން

އްދަާލިބިގެން.ާއަދިާމ ލިއްޔަތުގެާޤ ނޫނަށްާމިހ ރުާގެނެވުނުާބަދަލުންާހުކުރީަގއިާމިއޮންނަނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ

ާފަިއސާ  ާއެއްވެސް ާާދަރަންޏަށް ާމަޖިލީހުން ާރަްއޔިުތންގެ ާނެގެނީ ާމި ާމިާހުއެއް ާއެހެންކަމުން، ާލިބިގެން. އްދަ

ާކަ ާކަނަޑައޅ ާސިޔ ސަތުތަްއ ާބ ރު، ާކަނޑަެއޅުމުގެ ާތަންފީޛުކުރުމުަގއި ާިސޔ ސަތުތަްއ ާމި ާނުވަތަ ނަޑއެޅުމުަގިއ

ާލިިބގެން ާޤަބޫލުކުރެވުނީ ާހަަމ ާއަުޅގަނޑަށް ާބ ރޭ ާތަންފީޛުކުރުމުގެ ާއެަބއިާާނިންމުމަށްފަހު ާކޮންމެއަކަްސ ދ ނީ.

ާއެބަ ާައޅުގަނުޑާބަލަިއލަން ާކުުރކޮށްލ ނަން.ާުކރުކޮށްލ ފައި ާކޮންެމވެްސާއަޅުގަނޑު ާގުޭޅގޮތުން ާއަްއޑުއަޮތޅ  ާބޭނުންވޭ
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ާ ާދަންނަވ ލަްނ ާހަމަ ާއެްއޗެއް ާއެބަ ާޖުމްލަ ާބަެޖޓުގައި ާމުޅި ާހިމެނ600ާާޭބޭނުންވޭ. ާއެބަ ާރުފިޔ  މިލިަޔން

ާކުރެވޭ ާޚަރަދެްއ ާޖުމްލަ ާސ ކްާއަްއޑުއަތޮޅަށް ާހިމެނޭ ާމި ާތެރޭަގއި ާޭއގެ ާާކަމަށް. ާއ ދެ، ާއަދަދު 231ާސަމިޓުގެ

މިލިޔަންާރުފިޔ ާފިޔަވަިއ،ާެދާމިލިޔަންާރުފިޔ ާފުވައްމުލަަކށްާޚަރަދުކުރަނީ.ާފިޔަވަިއ2ާާޔ ގެާތެރެއިންާމިލިޔަންާރުފި

ާސެންޓަ ާކޮންވެންޝަްނ ާއެގޮތުން ާފ ހަަގކޮްށލަން. ާއަުޅގަނޑު ާުކރެވޭކަން ާއެއަތޮޅަށް ާޚަރަދެއް ާއެޅުމަށްާހުރިހ  ރެއް

ާހެލ110ާި ާހެދުމިލިޔަން. ާޕެޑެއް ާގ0.5ާަމަށް ާކޯޒްމިލިޔަން. ާމުެގ ާރަނގަޅުކުރުމަށް ާބަެއްއ1ާާވޭ ާއަދި މިލިޔަން.

ާ ާރަނގަުޅކުރުަމށް ާހޮސްޕިޓަލް ާހިތަދޫގެ ާފުވައްމުލަކ އި، ާިމލިޔަން. ާެއއް ާހޯދުމަށް ާމިކަހަލ5ާާަވެހިކަލްތައް މިލިޔަން

ާބަހ ލެވިަފއި ާާގޮތަކަށް ާއެބަ ާެތރޭގައި ާއިޞްލ ުޙގެ ާހުށަހެޅިފައިވ  ާބަޖެޓަށް ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާވަނީ. 100ާހިމެނޭ

މިލިޔަންާރުފިޔ ާރީޖަނަލްާހޮސްޕިޓަލަށްާޚަރަދުކުރުމަށްާކޮންމެވެސްާބޭފުޅަކުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާބައެއްާމަދުކުރަްއވ ަފިއާ

ވަނަާއަހަރުގެާދައުލަތުގެާބަޖެޓުަގިއ2011ާާވަނީ،ާާމިލިޔަންާމަދުކުރައްވ ފަިއ.ާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުނ200ާް

ާހޮސްޕިާވެސްާސ. ާރީޖަނަލް ާތަރައްޤީކުރުމަށް 30ާާޓަލް ާދެންނެވި ާމި ާއެބަވެއޭ.ާމިއީ ާހިމެނިފައި ާރުފިޔ  5ާމިލިަޔން

ާދ ދި ާދަށުން ާޕްރޮގްރ މްތަކުގެ ާއެހެނިހެން ާއިތުރަށް ާއޭގެ ާައދި ާވެސް ާބޭރުން ާސީދ ާާމިލިޔަނުގެ ާވެސް ފަހުން

ރަށްާގިނަާިއކުއިޕްމަންޓްސްތަެކއްާވ ނެާެގާއެހީަގއިާވަކުރަްއވަިއގެންާޑަބްިލޔު.ެއޗް.އޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާމަަސއްަކތް

ަވގުތުާވެސްާހުުޅލެާއެއަރޕޯުޓގަިއާައޅުގަނުޑގެާމަޢުލޫމ ތުގައިާއެތަަންށާާއެާހޮސްޕިޓަލަށްާފޮނުވ ފައި.ާމިހ ރުވެސްާމި

ާދަ ާއިތުރަށް ާެއބަވޭ. ާމަގުމަީތގައި ާފޮނުވުމުގެ ާމެޝިނެއް ާއެކްސްރޭ ާހުރި ާބޭނުންދ ން ާޕީ.ޕީ.ޕީާާންނަވ ލަން ެގާވަނީ،

ާދަ ާައޅުގަނޑުމެނ20ާްށުން ާޕްރޮޖެކްޓްސް ާރުފިޔ ެގ ާބިިލޔަން ާފޮތުގެ ާބަޖެޓު ާފެންނަންާާވަަނާސަފުހ 19ާނަށް އިން

ާމިާާއެބަ ާޚަރަދު ާމިހ ރު ާއަދަދޭ ާރުފިޔ ގެ ާބިލިޔަން ާެއއް ާތެރެއިން ާއޭގެ ާކުިޅވަަރްށާާއޮތޭ. ާޒުވ ނުންނ އި ކުރަނީ.

ާ ާޖުމްލަ ާދައްކ އިރު ާއަުޅގަނޑުެމން ާވ ހަކަ ާޒުވ ނުންނ ިއ37ާާއަޅ ނުލެވޭ ާެއިކާކަންކަމަށް ާކުޅިވަުރގެ ާރުފިޔ  ިމލިޔަން

އެކުާއިސްލ މްދީންާށްލަންާބޭނުންވޭ.ާއަދިާހަމަާއެއާ ގޮތުންާބަޖެޓުަގއިާޚަރަުދކުރެވޭކަންާއަުޅގަނޑުާހަމަާފ ހަގަކޮާގުޅޭ

ާ ާޖުމްލަ ާތެރޭގ50ާަދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާމިއަހަރު ާއަދި ާކުރެވޭ. ާއެބަ ާޚަރަދު ާރުފިޔ  ާކުިރއަްށާމިލިޔަން ާޖުމްލަކޮށް އި

ރުފިޔ ާޚަރަދުކުރުމަްށ133ާާހ ސ769ާާްމިލިޔަނ78ާާްމިސްކިތެއްާގ އިމުކުރުމަށްޓަަކިއ38ާާއަހަރުާތެރޭަގއ3ާާިއޮތްާ

ާނިންމ ފައި ާާސަރުކ ރުން ާއުފަލ  ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާކަންކަމުަގއިވ ކަްނ ާދީނީ ާއެހެންނަމަވެސް، ާފ ހަގަކުރަން. ާ،އެުކ

ާސިޔ ސީ ާކަންކަމ އި ާމަދަރުސާ ާދީނީ ާހުންނަ ާހިސ ެބއްަގއި ާވަކި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއެްއކުރެިވގެން ކަންކަން

ާއިމ ރ ތެއް ާސަިއެޒއްެގ ާކޮން ާބުރިައށްާާއަޅަންޖެހޭނީ ާކިތައް ާހުންނަންޖެހޭނީ ާއިމ ރ ތް ާނުވަތަ ާއަދި ާދެކި ާކަމުަގއި

މެާރަނގަޅަްށާކަންކަންާކުރަންާވަރަށްާކަމުގައިާދެކިާމުޒ ހަރ ކުރ ާޒަމ ނެއްަގއިާއަުޅގަނޑަށްާހީވަނީާސަރުކ ރަށްާއެން

ާމި ާދަންނަވ ލަން ާެއހެން ާދަތިެވގެންދ ނެހެން. ާގުޅޭާާބޮޑަށް ާބަޖެޓ  ާއަުޅގަނޑުމެން ާވ ހަކަދައްަކވަމުންާާޖެހެނީ ގޮތުން

ާމަގުާ ާނުވަތަ ާވ ހަކަ ާނެތް ާފައިސ  ާކޮނުމަށް ާފަޅު ާރަށްރަށުގެ ާބައެއް ާމިދަނީ ާކިޔަމުން ާތަކުރ ރުކޮށް ާހަމަ ވެސް

އަށްާފައިސ ާނެތްާވ ހަކަ.ާމިހުރިހ ާވ ހަކަތަކެއްާއަޅުގަނޑުމެންާދައްކ އިުރާާފައިސ ާނެތްާވ ހަކަ.ާނަރުދަމ ާހެދުމަށް
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ާވެްސާ ާއަދަދު ާމޫސ  ާއަޙުަމދު ާވ ހަކަ. ާބޮޑުވ  ާދަރަނި ާމިދަނީ ާބުނަމުން ާައނގަޔަކުން ާއެއް ާހަމަ އަޅުގަނޑުމެން

ާިޢއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއަދަދުކަަމށްާވިދ ޅުެވއްޖެާބޮލަކަްށާވިދ ޅުެވއްޖެ.ާައޅުގަނޑަށްާހީަވނީާއެއީާކުރެންދޫާދ އިރ ގެ

ޖެހޭާދަރަނީގެާއަދަދު.ާދަރަނިާބޮޑުވެގެންާމިދަނީާއޯގ ތެރިާސަރުކ ރަކުންާޯއގ ތެރިކޮށްާރައްޔިތުންނަށްާހިތުމަށްޓަަކިއާ

ާ ާޮބޑުވ ވަރުންނޭ. ާބޭނުންވ ލެއް ާފޯރުކޮށްދޭން ާޚިދުމަތްތައް ާތެރެިއން ާސިޔ ސަތުެގ ާސީދ ާބަޖެޓްރީ ާހަމައެހެންމެ އަދި

ާތެރެއިްނާ ާސިޔ ސަތެްއގެ ާބަޖެޓްރީ ާބަލ ކަމުގަިއވަނީނަމަ ާމިސ ލަކަށް،ާހަމަ ާސައިޑުން ާހޯދުމުގެ ާއ މްދަނީ ސަރުކ ރަށް

ާބަދަލުކުރަްއވ ފައި.ާ ާރަނަގޅަށް ާވަރަށް ާމިވަނީ ާސަރުކ ރުން ާމި ާރެޖީމް ާޓެްކސް ާހޯދުމަށްޓަކައި އ މްދަނީ

ާރެީޖމްގެ ާެޓކްސް ާޖ ގައެހެންނަމަވެސް، ާއަުޅގަނުޑމެން ާބޭނުންވ ވަރަށް ާނަަގން ާެޓކްސް ރައްޔިތުްނެގާ، ާތެރެއިން

ާއަމިއްލަ ާއަޅުގަނޑުމެން ާޖ ގަދެންތޯ ާސަރުކ ރުްނާާމަޖިލީހުން ާޖީ.އެސް.ޓީ ާއެބަޖެހޭ. ާސުވ ލުކޮށްލަން އަްށ

%ާ ާ%4ހުށަހެޅުއްވީ ާސްޓޭޖުަގއި ާކޮމިޓީ ާނިމިގެންދިޔައީ ާމަޖިލީހުން ާއެހެންނަމަވެސް، .3ާާ ތިރިެވގެންދިަޔއީ.ާއަށް

ާއިންތިހ  ާެއއީ ާސިޔ ސަަތކީ ާޖުމްލަ ާސަރުކ ރުގެ ާނިންމަމުންދ އިރު ާއަުޅގަނޑުމެން ާނިންމުންތަކެއް އަްށާާމިކަހަލަ

ާއިޤުތިޞ ާދެިކގެންކަުމގައިާާދޫދެވިފައިވ ާިސޔ ސަެތއް ާއ ދެ،ާނުވ ނެ.ާހަމަެއހެންމެ ާތެެރއިން ާޖުމްލަާސިޔ ސަތުގެ ދީ

ާއިން ާއެއްހަމަކުރުން ާއީކުއަލިޓީއ މްދަނީ ާމިހަމައިންާާކަމް ާއެޑްރެްސުކރެވެންޖެހޭނެ. ާބަޖެޓުގައި ާައޅުގަނޑުމެން އަށް

ާުމހިއްމު ާގެނައުމަކީ ާސިޔ ސަތެއް ާޓެްކސޭަޝން ާރަނގަޅު ާެއވަީނާާކަމެއްާބަލ އިރު ާސަރުކ ރުން ާފެންނ ތީވެ ކަމުަގއި

ާ ާިމއ އި ާއަދި ާބަދަލުގެންނަވ ފައި. ާރެޖީމަށް ާޓެްކސް ާޖުމްލަ ާމަާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާފ ސްކުރަންޖެހޭާގުިޅގެން ޖިލީހުން

ާލިބިގެންދ ނެާާއެންމެހައި ާުކރިއެރުމެއް ާއިތުރު ާސައިޑަށް ާއ މްދަނީގެ ާއެއީ ާނިމިދިއުމަކީ ާފ ސްވެ ާއަވަހަށް ބިލުތައް

ާރިޕޯޓުަގިއާާކަމެއް ާކޮމިޓީ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ަލން ާއަޅުގަނޑު ާިއތުރަށް ާދެކެން. ކަމުަގއި

ާއަުޅގަނޑުމެްނާާހިމެނިގެންދ  ާއިން ާކޮިމޓީ ާއެގޮތުން ާބޭނުމޭ. ާއަިލއަުޅވ ލަން ާައޅުގަނޑު ާނުކުތ އަކަށް ާދެ އިތުރު

ާއަ ާއެމް.ބީ.ސީ ާކަނޑ95ާަށް ާމީޑިޔ މިލިޔަްނާރުފިޔ  ާމިިނވަން ާމީިޑޔާ ާއެޅީ ާަނމުގައި.ާމިނިވަން ާގ އިމުކުރުމުގެ ާެއއް

ާފައި ާގިނަ ާކިތަންމެ ާބޭނުންވަނީ، ާދަންނަވ ލަްނ ާއަުޅގަނޑު ާޖަމ ކުރިކަމުަގއިާސ އެއް ާކޮންެމާާއެއް ާއަދި ވިޔަސް

ާއުފެއްދިސަރަހަ ާތ ކުން ާކޮންމެ ާމަޖިލީހުން ާަރއްިޔތުންގެ ާެއއީ ާާއްދަކުން ާމަޖިލީހުންާކަމުަގއި ރައްޔިތުންެގ

ާުއފެއްދި ާސަރުކ ރުން ާއަުޅގަނާއުފެއްދިޔަސް ާިވޔަސް ާމިނިވަްނާކަމުަގއި ާބަދަލުނުކޮށް ާިވސްނުން ާޖުމްލަ ޑުމެންގެ

ާމީޑިޔާ އްާއެާމީޑިޔ  ާއެ ާއެހެންމެ ާހަމަ ާނުލިބޭނޭ. ާފަރ ތްތަކަީކާާއަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ާއެންމެހައި ާމަސަްއކަތްކުރ  ަގއި

ާަވކިާއަަތކަށްާނުޖެހޭާބަޔަކަށްާުނވެާމިކަމެއްާުނވ ނެޭއާއަުޅގަނޑުާދަންނަވ ަލްނާ އެއީާފަންނީާޤ ބިލުކަންާލިބިަފއިވ 

ާއިންޓެާބޭނުން ާޕޮލިސް ާއޭެގއިތުުރން ާއަދި ާއެގްވަނީ. ާމިހ ރު ާކޮިމޝަނަށް ާހަތްާާރިޓީ ާދެއްވ ފަިއވ  ބޭފުޅުންނަށް

މިލިއަންާރުފިޔ .5.8ާާމިލިއަންާނުވަސަތޭަކާފަނަރަާހ ސްާހަސަތޭކަާފަންސ ސްާެދާރުފިޔ ާއަްށާއިތުރުކޮށްެދއްަވިއފިާ

ާ ާއިންޓ13ާެޖުމްލަ ާޕޮލިސް ާރުފިޔ  ާފުމިލިއަން ާމިކޮށްދިނީ ާއިުތރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާކޮމިޝަނަށް ލުހުންގެާގްރިޓީ

ާއެހެންނަމަވެސް،ާޕޮލި ާޮއެވގެން. ާބޭފުުޅންގެ ާބަެއއް ާނިޔަތެއް ާޖުމްލަ ާއިންޓެކަންތައްތަްއާރަނގަުޅކުރުމުެގ ގްިރީޓާސް
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ާކަންތައްތަްއާ ާމިހުންނަ ާތެރޭގަިއ ާމަޤްޞަދުގެ ާެއބަޖެހޭ. ާބަލައިލަން ާަމސްއޫލިްއޔަތު ާމަޤްޞަދ އި ކޮމިޝަނުގެ

ާުކރެވެނީ.ާމަ ާތެެރއިން ާއޮންނަމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ާބޯލެނބުވުން ާޤ ނޫނަށް ާތެޭރގަިއާފުލުހުން ާވަނީާާޤްޞަދުގެ ާކަމުަގއި

ާމި ާއެކަްނކުަރން ާމިއަންނަނީ ާެތރެއިން ާމަސްއޫލިއްޔަތްތަުކގެ ާއެހެންކަމުްނާާނަމަ ާތަޙްޤީޤުތަކަކުން. ާކުރެވޭ ޖެހެނީ

ާއުަފއް ާތަްޙޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ާމައްސަލަތައް ާއެންމެހައި ާދިމ ވ  ާތެރޭގައި ާފުލުހުންގެ ާއަށް ާމުއައްަސސ  13.7ާދ 

ާކުއްިލއަަކްށާ ާއަދަދު، ާމިދ  ާބޮުޑެވގެން ާކުއްލިއަކަށް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާދޭއިރު ާއަޅުގަނޑުމެން ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއަުޅގަނުޑާ ާއުފެދޭ. ާުސވ ލު ާއަދަދުތޯ ާހިފެހެއްޓޭނެ ާޚަރަުދަގއި ާއެ ާކޮމިޝަނަށް ާއެ ާެއީއ ާއަދަދަީކ ާމިދ  ބޮޑުެވގެން

ާފުލު ާގަބޫލުކުރަން ާހޯމްާވެސް ާހަމަ ާބޭނުން ާދަންނަވ ަލން ާއަޅުގަނޑު ާެއބައުޅޭ. ާަމއްސަލަތަެކއް ާތެރޭގައި ހުންެގ

ާތެެރއިން ާހަމަތަުކގެ ާވ  ާއެތެރޭގެ ާފުލުހުންެގ ާއަދި ާެއޑްެރސްކުރަންާމިނިސްޓަރ އި ާކަމަށް ާއަުޅގަނުޑާމިކަމުން ޖެހެއޭ

ާބައެއް ާއަނިޔ ވެިރ ާއެއީ ާފުލުހުންނަކީ ާބޭނުންވަނީ. ާނުވ ނެއޭާކަުމގަާދަންނަވ ލަން ާފެނިގެން ާަރއްޔިތުްނނަށް އި

ާބޭުނން ާދަންނަވ ލަން ާބޭނުންާއަޅުގަނޑު ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނޑު ާއިތުރަށް ާާވަނީ. ާމަތީެގ65ާާަވނީ އަހަރުން

ާއެން ާވުރ2000ާެމެންނަށް ާއަށް ާލިބޭނެާރުފިޔ  ާފައިސ  ާއަަދދަކުން ާބަޖެޓުްނާާމަދުނޫން ާކަަށވަރުކަން ކަމުގެ

ާއެބަ ާވެްސާާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާޙަޤީޤަތުގައި ާހަމަ ާއެބަސް ާއަޅުގަނޑު ާނުކުޅެދުންތެރިކަމޭ ާއޭގެތެެރއިން ލިބެއޭ.

ާމީހުންގެާ ާބަލި ާބޭނުންވ  ާއެހީއަށް ާޚ އްޞަ ާގޮތުން ާޖިސްމ ނީ ާގޮތުންނ އި ާނަފުސ ނީ ާނޫން. ާބޭނުމެއް ބޭނުންކުރ ކަށް

ާތ10000ާެ ާމައިްނގެ ާެއކަިނވެރި ާއެބަދެޭވ. ާފޯރުކޮށް ާއެހީތެރިަކން ާމީހުންނަށް ާމިހ ރު ާޖުމްލަ މީހުނ2700ާާްރެއިްނ

6000ާާ ާޙައްޤުވ  ާޒަކ ތް ާއަދި ާއެބަދެޭވ. ާފައިސ  ާބަޖެޓުގައި ާލަފ ކުރެވޭ ާބަދަލުވ ނެކަމަށް މީހުނ32000ާާްމީހުންނަށް

ާނިންމ ފައޭ.ާމިއ  ާކުރުމަށް ާއެކަން ާފެށިގެން ާމަހުން ާޖެނުައރީ ާއެވަނީ ާސަރުކ ރުން ާބަިއވެރިކޮށްދިނުަމށް ާމަދަނައިގައި

ާގޮާގުޅޭ ާޤ ސިމް ާސޯޝަލްާއިބްރ ހީތުން ާނުވަތަ ާސަރުކ ރަށް ާމުޅިން ާބަލަންވީ ާއަުޅގަނުޑމެން ާވިދ ޅުވި ާހަމަ މް

ާވެފަިއާއޮންނަާރައްޔިެތއްާއުަފއްދަންތޯ.ާއަުޅގަނޑަށްާހީވަނީާހަމަާމިކަމުގައިާއެމަނިކުފ ނަށްާށްާޑިޕެންޑުާސެކިއުރިޓީާއަ

ާރ އްޖޭ ާއެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނީ ާރަނގަޅަށް ާއެންމެ ާހެން ާތިބި ާރައްޔިތުން ާވެސްހ ގެ ާއަުޅގަނޑަކީ ސޯޝަްލާާލަތު.

ާމުޅިާދައު ާމި ާޑިޕެްނޑުވެަފިއވ ާނުވަތަ ާއަށް ާއެއީސެކިއުރިޓީ ާއެއީާރައްޔިތުންނަކީ ާއަްށާާލަތަކީ ސޯޝަލްާސެކިއުރިޓީ

ާބަެއއްާވެަފއިޑިޕެންޑު ާނޫން.ާާވ  ާވެސް ާމީހެއް ާބޭނުންވ  ާހިތްވަރުދޭން ާެއކަމަށް ާއަދި ާތ އީދުކުރ  ކަމަށް

ާހަމަހަމަކަމ އެ ާއ ްމދަނީ ާއަދި ާމިންވަރ އި ާއަޅ ެލިވފައިވ  ާރަްއޔިތުންނ  ާމ ޒީެއއްަގއި ާދިގު އެކުާާހެންނަމަވެސް

ާނިކަމެތިކަންމަީތގަ ާަބޔަކު ާއެަތއް ާތެެރއިން ާރަްއޔިތުންގެ ާސަބަބުން ާސަރުކ ަރްށާބަހ ނުލެވުމުގެ ާމި ާތިބުން ާތިބޭ ިއ

ާޯއގ ތެރިަކމ ތަހަ ާއެާއްމަލުނުކުރެވޭތީ ާބޭނުންމީހުާއެކު ާއަޅ ލަން ާައޅުގަނުޑާާންނަށް ާމިއީ ާފައިސ ތަކަކީ ާމި ވަނީ.

ާއުެފއްދުމަށްޓަކަިއާ ާރައްޔިތެއް ާދުޅަހެޔޮ ާފައިދ ހުރި ާޤަުއމަށް ާމިއީ ާނޫނޭ. ާެއއް ާފައިސ  ާގެއްިލގެންދ ނެ ދަންނަވ ނީ

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާނިންމ ލަމުން ާއަުޅގަނުޑ ާއެހެންކަމުން ާފައިސ އޭ. ާޚަރަދުކުރ  ާބަޖެޓަކީާާސަރުކ ރުން ާމި ވަނީ
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ާކުރިއެރުމަްށާލޯބިކުރ  ާއޯގ ތެިރާބަޖެޓެކޭ.ާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާސަުރކ ރަކުން ާޯއގ ތެރި ާައްށާާމިއީ ތަރައްީޤ

ާަރީއސް.ާިޢއްޒަތްތެރިމެންބަރުންާމިާބަޖެޓަށްާވޯޓުދެއްވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާާލޯބިކުރ ާއެންމެހައި

ާ

ާޣަފޫރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ޢަބްދުލްއިރ ގެާމެންބަރުާޔޫސުުފާގަމުާދ 

ާ ާޝުކުރިްއޔ  ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރި`. ާދައ2011ާުާރައީސް. ާލަފ ުކރ  ާއަހަރަށް ާބަޖެޓުާވަނަ ލަތުގެ

ާދަންަނވ ީނާ ާއަުޅގަނޑު ާހައިިސއްޔަުތން ާމީހެއްގެ ާހިމެނޭ ާވެސް ާައޅުގަނޑު ާކޮމިޓީގަިއ ދިރ ސ ކުރެްއވި،ާދިރ ސ ކުރި

ާ ާއެހެން ާެވސް ާޙަޤީޤަތުަގއި ާބަޖެޓަކީ ާކުަޑާާޢިްއޒަތްތެރިމި ާވަރަށް ާތަފުސީލު ާފަދަިއން ާވިދ ުޅވި ާވެސް މެްނބަރުން

ގެ،ާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުެރއްވިާކޮމިޓީގެާމުޤައްރިރ އިާއަދިާަނއިބުާމުޤައްރިރުގެާވަރަްށާބަޖެޓެކޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަެޖޓު

ާކޮމިޓީާއެއްބ ރުެލއްވުމ  ާައޅުގަނޑުމެން ާޚ އްޞަކޮްށާާއެކު ާދިޔަ. ާެވގެން ާފަސޭހަތަކެއް ާމަސައްކަތްކުރުމުގައި އަށް

ާމ މި ާމުޤައްރިުރ ާނކޮމިޓީގެ ާދ އިރ ެގ ާާޢިއްޒަތްތެރިާގިީލ ާޤ ސިމް ާމަސައްކަތަށްަޓކަިއާބްރ ހީއިމެންބަރު ާކޮށްެދއްިވ މް

ާއިޚްލ ސް ާވަރަށް ާާތެރިކަމ އަޅުގަނޑު ާދިރ ސ ކުރުމުަގިއާއިބްރ ހީާއެުކާޤ ސިމް ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާއ ެދ،ާބަޖެޓު މަށް

ާނަމަވެްސާ ާދިމ ވި ާއުނަދގޫތަެކއް ާވަރަށް ާސަބަބުން ާކުޑަުވމުގެ ާތަފުސީލު ާހަމަ ާެތރޭގައި ާދިރ ސ ކުރުމުގެ ާއަދި އެއ 

ކަމަށްޓަކަިއާާއަށްާފޮނުވުނުާށްާކުރުާމުއްދަެތއްގެާތެޭރގައިާމިާބަޖެޓުާދިރ ސ ކުެރވިާހަމަޖެހިފައިވ ާތ ރީޚަށްާފްލޯވަރަ

ާޤ ާއަދިވެސް ާއައިާެއއްފަހަރު ާބަޖެޓަށް ާނުވަތަ ާހިމަނ ފައި ާބަޖެޓުގައި ާއ ދެ، ާއަޅުގަނޑު. ާޝުކުރުދަންނަވަން ސިމަށް

ާވ ހަ ާބަެއްއާބޭފުޅުން ާުގޅިގެން ާތަރައްޤީާކަފުޅުއިޞްލ ޙުތަކ  ާހުރި ާަތނަކަށް ާެއއީާމިވެނި އެްއާާދައްކަަވމުންާވިދ ޅުވޭ

ާމި ާއަޅުގަނޑު ާާނައްތ ލުމަށް، ާއ231ާާެދަންނަވަނީ ާއައްޑޫގެ ާއޮތް ާރުފިޔ  ާވ ހަކަ.ާސަމިޓުާސ ކްާމިލިއަން ގެ

ާއެ ާއިޞްލ ޙެްއާލ ފައި ާއެ ާައއްޑޫާއަޅުގަނޑުމެން ާާއޮތީކީ ާއެ ާބޭރުކުރުމ231ާުިއން ާރުފިޔ  ާނިޔަތުގަެއްއާމިލިއަން ގެ

ާސ ކް ާއެހެންމެ ާހަމަ ާއަދި ާނޫން.ާާނޫން. ާކަމެއް ާއިޢުތިރ ޟުކުރ  ާއަުޅގަނޑު ާެވސް ާޭބްއވުމަކީ ާައއްޫޑގައި ސަމިޓް

ާޖަލްސ ތަކާ  ާބޮޑެތި ާމިކަަހލަ ާހަމަ ާވެސް ާަތންތ ނގައި ާއެހެން ާރ އްޖޭެގ ާއަދި ާެވސް ާައއްޫޑ ާއެދެނީ ާއިާއަޅުގަނޑު

ާއަާ ާބޭއްވުން.ާއެއީ ާއެްއޗިހި ާކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެްސ،ާގިނަާސެމިނ ތަކ  ާތ އީދުކުރ  ާވަކިާާޅުގަނޑު ާދިމ ވަނީ ފަހަރަށް

ާޚަރަދުކުެރވިފަިއާހުންނަ ާފައިސ ތައް ާއެ ާަނގ  ާއެތަންތަނަްށާާނަމެއްގަިއާފައިސ  ާގޮތުަގއި ާއެކަީށގެންވ  ާއެންމެ އިރު

ާވޭތުާހޭދަކުރެވިފައި ާައޅުގަނޑުމެން ާއެހެންެމާއިންާާައހަރުގެާނަތީޖ 2ާވެިދޔަާނުހުންނަކަން ާއެބަހުރި.ާހަމަ ފެންނަން

ާތަފުސީލުކުރެވިފަާ ާބަޖެޓް ާވަރަށް ާހިތްހަމަޖެހޭ ާއެންމެ ާއަުޅގަނޑުމެްނ ާއަިދވެސް ާނަމަވެސް ާތަފުސީލުކުރެވުނު ާބަޖެޓު

ާއަދަދެްއެގާ ާގިނަ ާަރށްރަށުގެ ާއެ ާއޮވެަފއި ާލިސްޓެއް ާރަށްތަެކއްެގ ާރަށްރަށެއްގެ، ާވަިކ ާމިސ ލަކަށް ާނެތް. އެއް

ާޖަހ  ާއަދަދުތަެކްއާރަށްތަކެއް ާގ އިމުކުރުމަށް ާބަނދަރު ާނުވަތަ ާގ އިމުކުރުމަށް ާނިޒ މު ާނަރުދަމ  ާރަށްރަށުގެ ާއެ ފައި

ާއޮންނަީނާ ާރަށަކަށް ާއެވެނި ާރަށަކަށް ާމިއައީ.ާމިވެނި ާތަފުސީލުކުރެވިެގން ާމީތި ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާއެވަރަށް ޖަހ ފައި

ާމިހ ވަރެއް ާކަނޑައެިޅގެން ާއަާސީދ  ާއަުޅގަނކަމެއް ާނޭނގެިދވެސް ާރަށްރަށުަގިއާުޑމެންނަކަށް ާބައެއް ާއެހެންމެ .ާހަމަ
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ާމި ާޖަހ ފައި ާއަދަދެއް ާައޅުގަނޑުމެންނަށް ާވެސް ާއިމ ރ ކުރުމަށް ާާމިސްކިތްތައް ާމިސ ލަކަށް މިްސކިްތ37ާާއޮންނަނީ.

36ާާ ާނުވަަތ ާރުފިޔ  ާއިމ ރ ތްކުރުމ37ާާަމިލިއަން ާމިސްކިތް ާރަށެްއގެ ާިމވެނި ާކަނޑައެިޅގެން ާރުފިޔ  ްށާމިލިއަްނ

ާއަދިމިހ ވަރެއް ާއަާކަން ާނޭނގެެވސް ާބަޖެޓްާޅުގަނޑުމެނަކަށް ާމި ާދަންނަވ ނީ ާއަޅުގަނޑު ާެއހެންނަމަވެސް .

ާބަލ ިއުރާ ާމިންވަރަށް ާތަފުސީލުކުރެވިފަިއވ  ާއަޅުަގނޑުމެނަށް ާމިހ ރު ާއޮްތގޮތ  ާައއިރު ާހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނ 

ގޮތުންާާއ ދެ،ާޮކންމެާބޭފުޅަކުާވެްސާއެބޭފުެޅްއގެާދ އިރ އ ާބެހޭއެކަީށގެންވ ާވަރަކަްށާމިހ ރުާތަފުސީލުކުރެވިއްެޖއޭ.ާ

ާއަޅުގަނުޑާާއެ ާޔަޤީން.ާހަމަާއެހެންމެާއަޅުގަނޑުާވެސްާއެ ބޭފުޅެްއގެާކަންބޮުޑވުންތަެކއްާހުންނ ނެކަންާއަޅުގަނޑަށް

މީގެާއެންމެާބޮޑަްށާއަީކާސުނ ާއަހަުރވެގެންާިދޔައިރުާމުންޑ6ާޫައކީާސުނ މީަގއިާާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ާއ ދެާމުްނޑޫ

ާާގެއްލުން ާހަމަޖެހިފައިވ  ާއިމ ރ ތްުކރުމަށް ާރަުށގަިއ ާއެ ާއަިދވެސް ާރަެށއް. ާގޮތެްއ31ާާލިބުނު ާއެޅޭނެ ާއަދިެވސް ެގ

އެއްާުނވޭ.ާހަމަާމުންޫޑގަިއާބަނދަރުާވެސްާހެދިފަިއާާގެާހިމެިނފ31ާަނެތް.ާއަދިާމިފަހަރުާބަޖެޓްާައއިރުާެވސްާެއާ

ާބަނދަރުމަތީަގއި ާކުރެވިފަަލއިޓުާއޮތްއިރު ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާކަމެއް ާެއއްެވސް ާމިކަހަލަ ާނެތް.ާާޖެހުމ އި އެއް

ާބަޖެޓުގެ ާމިފަހަރުގެ ާކަަޅއިދޫާއެހެންނަމަވެސް، ާއަދި ާނުދޭ. ާހަމަޖެހިގެނެއް ާއެަކންކަން ާވެސް ާފަުޅާާތެރޭަގއި އަކީ

މީހުްނާާދިރިއުޅެމުންާއެބަގެންދޭ.ާއެާނަަމވެސްާއަދިވެސްާކަޅައިޫދގަިއާމީހުންާރަށެއްގޮުތގަިއާސަރުކ ރުންާަކނޑައެޅި

ާކަމެއް ާކުރަންޖެހޭ ާބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ާރަށަކަށް ާއެހެން ާތެރެއަކުންާާއެރަށުން ާބަޖެޓުގެ ާއަުޅގަނަޑަކށް ވެސް

ާއަުޅގަނަޑްށާ ާކަންތައްތަްއ ާމަގުހެދުމުގެ ާގަުމގަިއ ާވީއިުރ ާރަށަކަްށ ާހުރި ާމަގުތަެކއް ާބޮެޑތި ާކަމަކީ ާނުދޭ. ފެނިގެނެއް

ާބަޖެޓުމަޢުލޫމ  ާމި ާކުރީގައި ާއޮތީ ާލިބިފައި ާިހމެނިގެންތު ާތެރޭގައި ާނިމިގެންާާދ ނެގެ ކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަޖެޓް

ާއެ ާއަޅުގަނޑަށް ާވެސް ާދިޔައިރު ާްފރެންޗު ާގަުމގައި ާތ ކުން ާނިމިފައިާްއވެސް ާއިމ ރ ތްކޮށް ާޚަރަދުަގއި ރެޑްކްރޮްސގެ

ާކޮން ާތެރެއިން ާޚަރަދުގެ ާކުރ  ާހޮސްޕިޓަލަކަށް ާއެބަާހުރި ާހިމެނިފައި ާވަރެއް ާެވސް ާޚަރަދެްއާާމެ ާއެނޫން އޮތް.

ާ ާެއއްެވސް ާގަމުެގ ާއަޅުގަނޑަކަށް ާމަތިމަރަޫދާޚަރަދެއްެގ، ާއަދި ާތުޑީ ާަގމުގެ ާއ ދެ، ާނުފެނުނު. ާތެރެއަކުން ކަެމއްެގ

ާހިމެނޭ ާނިޒ މެާމުކުރިމަގު ާނަރުދަމ ގެ ާގަމުގައި ާމުޅި ާފްރެންޗުގޮތުން ާގ އިމުކުރުމަށްޓަކަިއ މަންްޓާލޮޕްޑިވެާއް

ވ އިުރާާމިިލައންާރުފިޔ ާއޮތްާލޯނުާމިހ ރުާސަރުކ ރަށްާލިބިފައ300ާިލޯނުާނަގ ާާންއޭޖެންސީގެާނަމުަގއި،ާއޭޖެންސީ

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ާުނވ ީތ ާހިމެނިފައި ާނިޒ މު ާނަރުދަމ ގެ ާގަމުެގ ާދިޔައިރު ާނިމިެގން ާބަޖެޓް ާވެސް މިފަހަރު

ާއުއްީމދުކޮށްގެ ާިނމިގެންހިތ މަކުރަން.ާއަޅުގަނޑު ާބަޖެޓް ާމި ާހުރީ ާިނޒ މުާާން ާުނވަތަާނަރުދަމ ގެ ާހެދުން ާަމގު ދ އިރު

ާކަމެއް ާކޮންމެާވެސް ކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަުޅގަނޑަަކްށާާއްދުާވެސްާހިމެނިގެންދ ނެމިާގަމުާސަރަހަާނަމަވެސް

ާދަ ާއަުޅގަނަޑކަށް ާބަޖެޓެކޭ ާުއއްމީދީ ާއެހ  ާބަޖެޓަކީ ާމި ާދިޔައިުރ ާނިމިގެން ާބަޖެޓް ާޖ ގަމި ާނެތް.ާާންނަވ ކަށް އެްއ

މިާބަޖެޓުަގއިާއަދިާހުށަހެޅިފައިާހުރިާއިޞްލ ޙުތަކ ާމިާއިޞްލ ޙުތަކުގެާތެެރއިންާއަުޅގަނޑަށްާެވްސާ، އެހެންނަމަވެސް

ާއިޞްލ ޙުތަަކކ  ާތައްޔ ރަްށ.ާާގަބޫލުކުެރވޭ ާވޯޓުދިނުމަށް ާފ ސްކުރުމަށް ާބަޖެޓް ާމިހުރީ ާައޅުގަނޑު ާނަމަވެސް އެކު

ާަރީއސް.ާޒަތްތެރިިޢއްޝުކުރިއްޔ ާ
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ާ

ާާވ ހަކަދެއްެކވުން:ރުާޢަލީާރިޟ މިލަންދޫާދ އިރ ގެާމެންބަ

ާރަީއސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާބެހ2011ާޭދަޢުލަތުގެާާޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓ  ާއަހަރުގެ ާއެްއެޗްއާާވަނަ ާއަޅުގަނޑުާވެސް ގޮތުން

ާ ާމަސައްކަތްކުަރްއވަިއގެން ާބުަރ ާވަރަށް ާކޮމިޓީން ާބަޖެްޓ ާއ ދެ، ާއެާދަންނަވ ލ ނަން. ާތެޭރަގއި ާވަގުުތކޮެޅއްގެ ާުކޑަ

ފުޅުްނެގާބޭާބޭފުޅުންާވެސްާބޭނުންވެލަްއވ ާގޮތަށްާއެިކއެކިާދ އިރ ތަކަށްާއެާބޭފުޅުންާވަރަށްާތަފުސީލުކޮށްާބަޖެޓްާއެ

ާއެ ާވ ތީ ާެގނެސްދެއްވ ފައި ާއެކުލަވ ަލއިގެން ާބަޖެޓް ާގޮަތށް ާއެިޅގެންދ ނެ ާބައި ާަބޖެޓުން ާމީގެން ާެވސް ާދ އިރ ތަކަށް

ާސަބަބުްނާބޭފުޅު ާބަޖެޓުގެ ާމި ާެވްސ ާދ އިރ ގަިއ ާއަޅުގަނޑުެގ ާެއއ ެއކު ާހަމަ ާޝުކުރުއަދ ކުރަން. ާފަށްފަށުން ންނަށް

ާ 3ާާދ އިރ ގެ ާމި ާމިލަންދޫ ާފީވަށް، ާނަރުދޫ، 3ާާރަށް ާމި ާވެސް ާތަރައްޤ3ާީރަށުގައި ާގިަނާާރަށުގެ ާބޭނުންވ  އަށް

ާއޮންނ  ާހިމެނިފައި ާކަންތައްތަެކއް ާއަޅުގަނޑު ާދެތެރޭ ާޝައްކެތްނެކަމ  ާމި ާއެއ ެއކު ާހަމަ ަވަނ2011ާާނުކުރަން.

ާެއޅިގެންދ ނެ ާމިސްކިތެއް ާފީަވުކގަިއ ާބަޖެޓުަގއި ާވ ނެާއަހަރުގެ ާހިމެނިފައި ާފަިއސ  ާބަޖެޓުގައި ާމި ކަމ ާާޮގތަކަށް

ާޝަްއކެތް ާވެސް ާދަންފަޅިދޭތެރޭގައި ާއެއް ާކިެޔވުން ާސްކޫުލގެ ާނަރުދޫގެ ާައދިާާނުކުރަން. ާބަދަލުކުރެއްވުމަށ އި ާއަްށ

ާހަމަާ ާޤ އިމުކުރުމަށ އި ާނިޒ މެއް ާނަރުދަމ ގެ ާމިލަންދޫގެ ާއިމ ރ ތްތަކަށ އި ާއެހެނިހެން ާއިމ ރ ތްކުރަންޖެހޭ މިލަންދޫގައި

އ ިއާބޯފެންާގ އިމުކުރެވޭެނާގޮަތކަްށާާއ ިއާނަރުދޫގެާނަރުމަާވަނަާފޭހެްއގަިއާނަމަވެސްާފީަވުކގެާނަރުދަމ 2ާއެއ ކުާ

ާވެ ާދޭތެރޭަގއި ާއޮންނ ނެކަމ  ާކުރިންާވެފައި ާއޮތީ ާހިތް ާގަޫބލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާެއހެންނަމަވެސް ާއުއްމީދުކުރަން. ސް

ާތަރައްޤީާ ާރ އްޭޖގެ ާގޮތަށް ާދަންނަވ ލި ާއަުޅގަނޑު ާތަރައްޤީާވެސް ާބޭނުންވ  ާހުރިހ ާާއަްށ ާދ އިރ އަކަށް ާުހރިހ  އަށް

ާތަރައްޤީރަށަކަށް ާވަރަށްެގނަާާބޭނުންވ  ާއެބަޖެހެއޭ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާކުރަްނ.ާއުމަށްޓަކައި ާމަސައްކަތްތަެކއް ާގިނަ

ާ ާއެާޢިއްޒަތްތެރިހުރިހ  ާވެސް ާބޭފުޅުންނަށްާނމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާހެޔޮިވސްނޭ ާތިބި ާޤައުމުަގއި ާނުވަތަ ގިލަްއވ 

ާތަރައްޤީާވެސް ާޤަުއމު ާމި ާތަރައްީޤާއެނގިލަްއވ  ާއުމްރ ނީ ާބޭުނންވ  ާރަށެއްގައި ާހުރިހ  ާނުަވތަ ނުކުރެިވގެން

ާމިއުޅެނުކުރެިވގެ ާަދއުން ާީކއްެވގެންކަން. ާމަދުީނ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ާަދއުލަތަށް ާެއްއޗަކުްނާވެގެްނކަން. ާލިބޭ ލަތަށް

ާމިހ ރަށްވުރެދެކޮ ާޖެހިފައިާޅުނުޖެހިގެންކަން. ާގ އިމުކުރަން ާއުސޫލުތަކެއް ާހަމަޖެހޭނެ ާމިަކންކަން ާގޮތެްއގައި ާހަރުދަނ 

ސްެގާމަރުހަލ ގައިާއަޅުގަނުޑާވެނީާކުރީގައިާބަޖެޓުގެާބަހުލުކުރެވ ކަން.ާއެކަންާއަުޅގަނޑަށްާެވސްާއެންމެާބޮޑަށްާގަބޫ

ާއޮޑިޓަރ ާއޮްތާާދަންނަވ ލިހެން ާދަންނަވ ފައި ާސިީޓގައި ާނުވަތަ ާރިޕޯޓުގައި ާއޮތް ާފޮނުވ ފައި ާމަޖިލީހަށް ޖެނެރަލް

ާދިރިއު ާމީހުން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާރިކަރެންޓް ާމަދުކޮށް ާރަށްތައް ާކުޑަކޮށްގެޅޭ ާހޭދަ ާކުރަންޖެހޭ ާނޫނިްއޔ ާޚަރަދަށް ން

ކަމަށް.ާައޅުގަނުޑާާކަމަށްާއެބޭފުޅުންާގަބޫލުކުރައްވ ާއެއްާހ ސިލެއްާނުކުެރޭވނެާއަޅުގަނޑުމެންާމިާބޭނުންވ ާތަރައްޤީ

ާމަރުޙަބ  ާހަމަާއެކަމަށް ާއެންމެާާދަންނަވަން. ާމިހ ރު ާޤައުމަށް ާމި ާއޮތީ ާގަބޫލުކުރ ހިތް ާއަުޅގަނޑު އެއ އެށްކޮށް

ާޮގތު ާކަމެްއގެ ާއެއް ާޕްލޭނެްއާބޭނުންތެރި ާމ ސްޓަރ ާތަރައްޤީކުރ ނެ ާޤައުމު ާކަމަކީ ާފ ހަގަކުރ  ާއަުޅގަނޑު ގައި

އެއްާއުސޫެލްއގެާޤައުމުާދަށުންާއެކުަލވ ލުމޭ.ާޤައުމުާތަރައްޤީުކރ ނެާސިޔ ސަތެއްާކަނަޑއެޅުޭމ.ާއެއްާސިޔ ސަެތއްގެާ
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ާލަާ ާބޭނުންވ  ާހ ސިލުކުރަން ާބޭނުންވ ، ާހ ސިނޑުދަނތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ާމިާޑިތަކެއް ާމިހެން ާއަޅުގަނޑު ލުކުރުމޭ.

އެއްާވެސްާނޫން.ާީމގެާކުރިްނާވެސްާމިާމަޖިލީހުގަިއާބަެއްއާފަހަރުާވަކ ލ ތުކުރަމުްނާާދަންނަވ ލީާސަބަބުތަކެއްާނެތި

ާއަުޑއިިވގެން ާބައެއްާާދ އިރުަގއި ާކުރަމުންދ  ާމި ާމިހ ރު ާނުވަތަ ާފިޔަވަޅުތައް ާއަޅ  ާމިހ ރު ާސަރުކ ރުން ާމި ދިަޔ

ބޭފުޅުންާއެާާވަންޏ ާއެާކަމަށްާފުޅުްނނަށްާސަރުކ ރުާލިބިއްޖެބޭާސަުރކ ރުާބަދަލުވެއްިޖއްޔ ާނުވަތަާއެާކަންތައްތަކަކީ

ާކަންތަްއތައް ާމަސައްކަތްކުރ ނެ ާނިުގޅަިއގަތުމަްށ ާމިފަދަާާކަންތައްތައް ާއޮތީ ާދަންނަވ ހިތް ާއަޅުގަނޑު ކަމަށް.

ާ ާއެއް ާދަށުން ާއުސޫލެްއގެ ާއެއް ާދަށުން ާބައްޓަންކުރެސިޔ ސަތެްއގެ ާގޮތަށް ާވ ސިުލެވވޭނެ ާޤައުުމާއަމ ޒަކަށް ިވގެން

ގޮތްތަެކއްާހޯދަިއގެންާއެއްާއުސޫލެްއގެާދަށުްނާާއްީޤކުރ ނެާއައުއުސޫލުތަެކއްާކަނަޑއެިޅގެންާތަރަާތަރައްޤީކުރ ނެާައއު

ޅިާއެާސިޔ ސަތަްށާކުރަންޖެހޭނެާސިޔ ސަެތއްާަކނޑައެއެްއާައޔަސްާތަންީފޛުާެއއްާއަޔަްސ،ާޮކންމެާޕ ޓީާކޮންމެާޕ ޓީ

ާޕ ޓީާ ާއެ ާލިބުނީމ  ާވެރިކަން ާޕ ީޓއަަކށް ާއެ ާއެހެންނޫނިއްޔ  ާހޯދަންޖެހިފައިވެޭއ. ާބ ރު ާގޮތަްށާާޤ ނޫނީ ާބޭނުންވ  އެްއ

ޤައުމުގެާކަންަތއްތައްާަބއްޓަްނކުރަމުންދ ނެ.ާކުރިއަށްާއޮތްަތނުގައިާވ ނީާކިހިނެްއކަމެއްާޭނނގޭނެ.ާމިކަންކުރަންޖެހޭނީާ

ާބައެއް ާމިކަމެާކޮން ާދިވެހިރ އްޖޭަގއި ާހިތްއޮތީ ާގަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނުޑ ާއަޅުގަނަޑކަށް. ާނޭނޭގ ާހުރިހާ ާއް ތިބަ

ާ ާމިތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޚ އްޞަކޮށް ާއަދި ާިވސްނ  ާފުންކޮށް ާވަރަށް ާދޭތެރޭގައި ާމިކަމ  ާވެސް 77ާރައްޔިތުން

ާނިންމަންޖެހެއޭ. ާގޮތެްއ ާމިކަމަށް ާވިސްނ ފައި ާފުންކޮށް ާމިކަމަށް ާކިޔޭނެާާމެންބަރުން ާމިހެން ާހަމަ އަޅުގަނަޑށް

ގެާބޭފުޅުންާމިކަމ ާހިތްހަމަާއަޅުގަނޑަށްާއެނގޭާބަެއއްާުކދިކުދިާރަށްރަށުގެާބޭފުޅުންާމީހުންާމަދުންާދިރިއުޅޭާރަށްށު

ާއެއްޮކްށާއެއްާ ާމަޢ ފ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއެހެންނަމަވެސް ާގަދަެވދ ނެ. ާވެސް ާރުޅި ާފަހަރެއްަގއި ާނުޖެހޭނެކަން. ވެސް

ާދަ ާއަޅުގަނޑު ާހަމަ ާމިނޫން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާޤައުމު ާއޮތީ ާނެތޭ.ާދައުންނަވ ހިތް ާއެއްވެްސާގޮތެއް ލަތަށްާއެހެން

%ާ ާބައި ާބޮޑު ާއ މްދަނީގެ ާގޮތުގަޭއ.80ާާލިބޭ ާޚަރަދުގެ ާރިކަރެންޓް ާޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ ާމި ާއެްއޗެްއ ާބޮޑު ވުރެން

ާިއންފް ާނުވަތަ ާޚަރަދަށް ާުނވަތަާރ ސްޓްރަކްޗަރކެޕިޓަލް ާމިާިޑވަލޮޕުއަށް ާވަރަްށާާކުރުމަށް ާފައިސ ކޮޅަކީ ޮއންނަ

ާއިާއ ާކުޑަުކޑަާމަދުާފައިސ ާކޮޅެކޭ.ާމިާފައިސ ާއިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއާރަށްތައްާމަދުކޮށްފައިާއެާރަށްރަށުގައިާނަރުދަމ 

ާާިއ،ކަރަންޓ ާއި،ބޯފެނ  ާމަގުަތކުަގއި ާވެސްާއި،ެއޅުމ ަގއު ާކަމެއް ާމިހުރިހ  ާމިއޮާތ ުރެއޅުމ  ާދަކުރެވެން ލަތަްށާއުތީ

ާމި ާހަދައިގެން ާކުރަން ާކަންތައްތައް ާނުވ ވަރަކުން ާދެން ާލ ރިންނޭ. ާގިނަާލިބޭ ާފައިސ ާފަާާޖެހެނީ ާދަރަންޏަށް ހަރަށް

ގޮތަކީާމިާަފއިސ ާދެއްކޭނެާގޮތެްއާނެތިގެންާުދވަހެއްާުދވަހަކަށްާަޤއުމުެގާާވ ާހޯދަން.ާދަރަންޏަށްާފައިސ ާހޯދީމަާމި

ާ ާބޮޑުވަމުން. ާމިދަނީ ާދަރަނި ާހުރިހ  ާތިބި ާމަޖިލީހުގައި ާމި ާޙަޤީޤަތެއް. ާގަބޫލުކުރ  ާއެންމެން ާޢިއްޒަތްތެރިާމިއީ

ާމިަކްނާ ާވެސް ާޕ ޓީތަކުން ާސިޔ ސީ ާތިބި ާއަންނަން ާވެިރކަމަށް ާއަދި ާވެސް ާސަުރކ ރުން ާއަދި ާވެސް މެންބަރުން

ާއަންނަޖެހޭހެގަބޫލު ާނިމުމެއް ާޤަބޫލުކުރުމަށް ާޤަބޫލުކުރ  ާމި ާީހވަނީ ާައޅުގަނޑަށް ާނިމުމެްއާކުރޭ. ާމިއީ ން.

ާއެބަޖެހޭ.ާ ާމިކަުމންާސަމ ލުވ ން ާަޤއުމު ާކަމެއް.ާމުޅި ާޮއތް ާޖެހިފައި ާގެންނަން ާކަމެއް.ާނިމުމެއް ާއޮތް އަންނަންވެފައި

ާއޮްތާ ާގޮެތއް ާތަަރއްޤީކުެރވޭނެ ާޤައުމު ާމި ާނުކުެރވޭ ާޤަބޫެލއް ާވެސް ާއެްއގޮތަކަށް ާަހމަ ާއަުޅގަނޑަކަށް އެހެންނޫނީ
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ާއެއ އެއްާ ާހަމަ ާވުޒ ރ ތަކުްނާކަމަކަށް. ާމިހ ރުގެ ާއޮތީ،ާސަރުކ ރުެގ ާހިތް ާދަންނަވ ލ  ާއަުޅގަނޑު ާކަމަކަށް ާދެވަނަ ކޮށް

ާމިާ ާމިހެން ާކަމަށް. ާޖެހިފައިވ  ާއަވަސްކުރަން ާބޮޑުތަނުން ާވަރަށް ާޚިދުމަތްތައް ާދޭ ާވެސް ާއިދ ރ ތަކުން ނުވަތަ

ާރ އް ާއައިސް ާއިންެވސްޓަުރން ާބޭރުގެ ާބައެއް ާސަބަބަކީ ާޖެހުނު ާއެަތްއާދަންނަވ ލަން ާއިންެވސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ޭޖގައި

ގިނަާގުނަާމަސައްކަތްަތކެއްާުކރ އިރުާއަހަރުާދޮޅުާއަހަރުާދުވަސްާެވގެންާދ އިުރގައިާވެްސާއެާބޭފުޅުންނަށްާއެދެޭވާ

ާެއާ ާފޮނުވ ލ ފައި ާއެއް ާސިޓީ ާއެ ާހަމަނުޖެހިގެން، ާގޮތަށް ާބޭނުންވ  ާކަންތައް ާއުޅޭ ާކުަރން ާއެ ާނުލިބިގެން. ޖަވ ބެއް

ާސިޓީ ާޖަވ ބު ާދުވަހެްއ1ާާގެ ާއެތައް ާގޮސް ާމިހެން ާމޭޒުމަތިން ާއަނެއް ާމޭޒުމަިތން ާއެއް ާވ ންދޭން ާދުވަސް މަސް

ާބޭފުޅުންނަކ ާ ާއެތައް ާއެކަހަލަުަ ާތިބި ާއެބަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާއެބަހުރި. ާތަން ާތަކުލީފުއުފުލަންޖެހޭ ާއެ ވަންދެން

ާސަ ާމި ާގޮތެްއގައި ާޚ އްޞަ ާސަރުކ ުރެގާދިމ ވެފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިެވސް ާސަމ ލުވެގެން،ާމި ާބޮޑަށް ާވަރަށް ރުކ ރުން

ވުޒ ރ ަތއްާއިތުރަށްާހިންގުންާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާމިާވަގުތުންާމިާވަގުތަށްާވެސްާއަޅަްނޖެހިފައިާއޮތްާފިޔަވަޅެްއ.ާ

ާހޭލުންތެރިކަމަ ާވިސްނުންތެރިކަމ ިއ ާރަްއިޔތުންގެ ާހުރިހ  ާޤައުމުގެ ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކިއ ާވެްސާޤައުމު ކީ

ާވެްސާ ާފަހަރެއްގައި ާަދއްކ ަނމޭ. ާވ ހަކަ ާދައްކ  ާމި ާއަޅުގަނޑު ާއޮތީ ާހިތް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަުޅގަނޑު ބޭނުންތެރިކަމެއް.

ާނިޔަެތްއގަާ ާހިތުމެއްގެ ާއިހ ނެތިކޮްށ ާމީހުންނަށް ާިދރިއުޅޭ ާއ ބ ދީތަުކަގއި ާުކޑަުކޑަ ާދިިރުއޅޭ، ާރަެށއްަގއި ާވަކި މިއަކީ

ާކުިރންވެސް ާައޅުގަނޑު ާނޫނޭ. ާކުދިކުިދާއެއް ާބޭފުޅުން ާއެ ާއަނިޔ ެއކޭ. ާދެވޭ ާބޭފުޅުންނަށް ާއެ ާދަންނަވ ލިން.

ާބޭފުުޅްނާ ާނޫނޭ.ާއެ ާގޮތެއް ާހ ސިުލކުރެވޭނެ ާކުރިމަގު ާތަަރއްޤީގެ ާމީސްކޮޅުްނާބޭތިއްބުމަކީ.ާެއއަކީ ާމަދު ރަށްރަށުގައި

ާ ާނަމަވެްސ ާއިސްނަަގއިގެން ާއަމިއްަލއަށް ާވިސްނަިއގެން ާއެކަްނ ާއަށް ާއަމިއްލަ ާބޮުޑާވެސް ާއ ބ ދީ ާބޮޑު، ބިން

ާކަނޑައަަޅއި،ާރ އްޭޖެގާ ާރަށް ާފަންސ ހަކަށް ާގިނަެވގެން ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ާޤައުމު ާބަދަލުވ ންޖެހިއްޖޭ. ރަށްތަކަށް

ާ ާއެ ާކަނޑައަަޅއި، ާރަށް ާފަްނސ ހަކަށް ާސަރަހައްދުތަކުން ާއ50ާާެއެކި ާހަދ  ާަމސްޓަރޕްލޭންތަކެއް ާއައު ރަުށގައި

ާިޑވެލޮޕް ާނަމަ،ާތަންތ ނގައި ާދަންނަވ  ާމިސ ލަކަށް ާކަމެއްކޮށް ާހުރިހ  ާހަދ  ާމަގުަތްއ ާހަދ ، ާޕޮރޮގްރ މްތައް މަންޓު

ާރަނަގުޅާ ާޤ އިމުކޮށްފައި ާޚިދުމަތްތައް ާއަސ ސީ ާފުރަތަމަ ާތަންތަން. ާއެ ާހަމަ ާއުސޫުލން ާތަރައްޤީކުރ  ހުޅުމ ލެ

ާތަރައްޤީކޮށްފައި ާކަމެއްވެސް ާހުރިހ  ާމި ާނަރުދަމ އ  ާބޯފެނ ިއ، ާހޮސްޕިޓަލުަތކ ާކަރަންޓ އި، ާފެންވަރުގެ ާރަނަގޅު

ާވެްސާ ާބޭފުޅުންނަށް ާރަށްރަށުގެ ާކުދިކުދި ާބަދަލުދީފައި ާފުރިހަމަ ާދ ން ާހަމަ ާތަންތަނަށް ާއެ ާތަރައްޤީކޮށްފައި އެްއޗެހި

ާދަންނަވާ  ާމިސ ލަކަށް ާގެންެދވޭނެ. ާބަދަލުދީފައި ާވެސް ާރުށްގަހަށް ާބަދަލުދީފައި ާއދ.ާާފުރިހަމަ ާނަމަ ާވަނީ ކަމަށް

ނުވަަތ18ާާމީހުންާދިރިއުޅޭާރަށެއްަގއިާއެާރަށުގެާބަނދަރުާހަދަނ110ާާްދިގުރަށްާނުވަތަާއދ.ާއަތޮުޅަގއިާއޮންނަާ

20ާާ ާރަށެއްަގއި ާކަހަލަ ާދިއްދޫ ާރުފިޔ . 18ާމިލިއަން ާެއ20ާާ، ާތ ނގައި ާއެ ާއިރުގައި ާޚަރަދުކުރ  ާރުފިޔ  މިލިއަން

މިލިއަްނ10ާާމިލިއަންާުރފިޔ .ާނުވަތ3ާާަދެާމިލިއަންާނުވަތަާގެާބަދަލުކޮށްލަންާމިާޚަރަދުާވަނީާއެންމ50ާާެހުންނަާ

ގަހަށްާވެްސާޙައްޤުތަކ އިާއިނ ަޔތްތަކ އިާރުއްާާމިލިއަންާރުިފޔ ާއަށްާއެާބޭފުޅުންނަށްާދޭންޖެހޭާހުރިހ 10ާާރުފިޔ .ާއެާ

ާކުރެވޭނެ ާއެުެކަން ާޝައްކެތްބަދަލުދީފައި ާއަޅުގަނުޑ ާދޭތެރޭ ާއެގޮތަށްކަމ  ާއަުޅަގނޑަކީ ާމީހުންާނުކުރަން.
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ބަދަލުކޮށްފައިާހުރިާރަށެއްަގިއާނުވަތަާބަދަލުކޮށްފައި،ާއިމ ރ ތްތައްކޮށްފައިާހުރިާރަެށއްަގިއާދިރިއުޅޭާމީހަކަށްާވ ީތެވާ

ާވެްސާ ާގޮތްތައް ާރަނގަޅު ާލިޭބ ާސަބަބުން ާއެކަުމގެ ާފަސޭހަތަކ އި ާލިބޭ ާސަބަބުން ާެއަކމުގެ ާދެްއކެނީ. ާމި ާވ ހަކަ މި

ާައޅުާ ާފެންނ ތީވެ ާިމާއަޅުގަނޑަށް ާއަުޅގަނޑަށް ާެއކު ާހުރީމައ  ާެއކަމުަގއި ާވެސް ާތަުޖރިބ  ާއަމިއްލަ ާވެްސ ގަނުޑގެ

ާކިަޔވަިއެގްނާ ާބޭފުޅުންނ އި ާވިސްނޭ ާހުރިހ  ާތިބި ާޤައުމުަގއި ާމި ާއެދެނީ ާތަކުރ ރުޮކށް.ާއަުޅގަނޑު ާދެްއކެނީ ާމި ވ ހަކަ

ާވ ހަކަތަކަށް ާމިދެްނނެވި ާސަމ ލުވެގެން ާމިކަމަށް ާވެސް ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާވިސްނ ލަިއގެްނާާތިބި ާފުންކޮށް ތަންޮކޅެްއ

ާޕްލޭނެްއާ ާމ ސްޓަރ ާއައު ާއުސޫލުން ާދެންނެވި ާމި ާއ ރ ސްުތކުރުމަށްޓަަކއި ާޤައުމު ާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކިއ ޤައުމު

ާވެރިކަެމއްާ ާއެއް،ާކޮންމެ ާޕ ޓީ ާކޮންމެ ާމ ސްޓަރާޕްލޭނަކީ ާއެ ާއެކުލަވ ަލިއގެން ާމ ސްޓަރްޕލޭނެއް އެކުަލވ ލަން.ާއައު

ށްާވިޔަސްާތަންފީޛުުކރަންޖެހޭާމ ސްޓަރާޕްލޭނެއްގެާގޮތުގައިާއޮތުން.ާވެިރކަންާލިބޭާކޮންމެާބަޔަކުާހިތަށްާއޮތްާކަމަ

ާއެހެންވެގެްނާ ާނޫން. ާަކމެއް ާޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުގަނޑު ާއޮުތމަކީ ާގޮތަކަށް ާކުެރވޭނެ ާކަމެއް ާއެރި ާހިތަށް ާގޮތަކަްށ، އެރި

ރިހ ާބޭފުޅުންާވެސްާއެބަާދަްއކ .ާރ އްޭޖަގއިާބަޖެޓަށްާލިބޭާފައިސ ާތަކުރ ރުކޮށްާމިާވ ހަކަތައްާމިާދަންނަވ ލެވެނީ.ާހު

ާ ާބޮޑޭ. ާޚަރަދު ާކުރަންޖެހޭ ާވުރެ ާޤައުުމެގ4ާާއަށް ާވަންޏ  ާކަމަށް ާއެހެންވެއްެޖ ާއަހަރަކު. ާކޮންމެ ާދަރައޭ ބިިލއަން

ްއޗެހިާމަދޭ.ާލިބޭާައުގާޑެފިސިޓްާދުވަހެއްާުދވަހަކަށްާދ ނީާމައްޗަށޭ.ާޑޮލަރުާައގުާބޮޑުވީމަާބޭރުންާގަންނަންާލިބޭާއެ

ބޮޑުކޮށްާޑޮލަރުާގަންނަންޖެހުނީމަާބޭރުންާގަންނަންާލިބޭާއެއްޗިއްސަށްާކުރަންޖެހޭާހޭދަާބޮޑޭ.ާއެހެންވީމ ،ާައގުާޮބުޑާ

ާސިޔ ީސާ ާކަހަލަ ާއަުޅަގނޑުމެން ާދަންނަވަން. ާއ ދެ،ާެދއްިވާފުރުޞަތަްށާޝުކުރު ާިވއްޭކނީ. ާވެސް ާެއއްޗެހި ކޮންނޭ

ދަންާތަންކޮޅެއްާުލއިާމީހުންާދައްކ ާވ ަހކަާފަހަރެއްަގއިާޤައުމުަގއިާއެހ ވަރަށްާއެހެންާސިޔ ީސާގޮތުންާގޮނީޑގެާބުރަ

ާއަުޅގަނުޑާ ާއެއްކޮށް ާހިތ މަޔ  ާބޮޑަށްާސަމ ލުވެާނުލައްވަފ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް ާއެހ  ާވ ހަކަތަަކށް ާމި ާލީޑަރުން ބައެއް

ާދިފ ޢުކުރ ނަމޭާ ާވ ހަކަ ާމި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާއޮތީ ާއަޅުގަނުޑާދަންނަވަން ާބޭފުޅުންނ  ާބަެއއް ާވިސްނޭ ާމިކަމަށްޓަކައި .

ާެއާ ާވެސް ާދެއްކީމަ ާދައްކަިއފީމޭ. ާދެކެިވއްޖެ. ާތަކުރ ރުކޮށް ާވ ހަކަ ާމި ާބޭފުޅުންނ  ާބައެއް ާތިބި ާޤައުމުގައި ާމި ވެސް

ާތަ ާހަމަ ާފެންނ ތީެވާެއާވ ަހކަތައް ާކަމަށް ާކަމެއް ާރަނގަޅު ާެއއީ ާައޅުގަނޑަްށ ާެވސް ާފަރ ތުން ކުރ ުރކޮްށާބޭފުޅުންގެ

ާިވސްނ ާ ާމިކަމަށްޓަކައި ާޝުކުިރއްޔ . ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާެއހެންވީމ ، ާދެއްކެނީ. ާމި އަޅުގަނޑަށް

ާވެސްާ ާބަޖެޓުން ާމި ާރައްޔިތުންނަށްވެސް ާދިވެހި ާނުކުރަން.ާހުރިހ  ާަޝއްކެތް ާައޅުގަނޑު ާދޭތެރޭގައި ފިކުރުކުރ ނެކަމ 

ާފ ގަ ާވެސް ާބަޖެޓުން ާމިވ  ާއެދެމުްނާހުށަހެޅިފައި ާއަށް ާއިތުުރާތަރައްޤީ ާކުރިއެރުންތަކ އި ާއިތުރު ާމުސްތަޤުބަލަކ އި ތި

 ނިންމ ލ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.

ާ

ާތުލުސްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެްއކެވުން:

ާއަޅުގަ ާވަަރކަށް ާކޮންމެވެސް ާއުފ ކުރަން ާވެސް ާއަުޅގަނޑު ާރައީސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށްާޝުކުރިއްޔ 

ތަފްޞީލުތައްާލިބިގެންާމިާބަޖެޓުގެާމަސައްކަތްާމިހ ާހިސ ބަށްާގެނެވުނުކަމަށްޓަަކއި.ާއަދިާބަޖެޓުާކޮމިޓީގައިާހުރިހ ާ
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ާއޮތީ.ާއެހެންވީމ ،ާ ާލިބިފައި ާމަޢުލޫމ ތު ާައޅުގަނޑަްށވެސް ާކަމަށް ާބުރަކޮްށާމަސައްކަތްކުެރއްވި ާވަރަށް ާވެސް ބޭފުޅުން

ޅުންނަްށާވެސްާއަޅުގަނޑުާހަމަާޝުުކރުދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިާފުރުޞަތުގައި.ާއ ދެ،ާމިހ ުރާއެކަމަށްޓަަކއިާއެާބޭފު

އަިއއްސަާއޮތްާރިޕޯުޓގައިާހުރ ގެާބަނދަރުގެާމަސަްއކަތްާެއުކލެވިފައިާވ ކަންާމިއީާައޅުގަނޑުާހަމަާވަރަށްާއުފ ކުރ ާ

ާހުރ  ާމަސައްކަުތން ާބޮޑު ާވަރަށް ާމެންބަރުންގެ ާޑީ.އ ރު.ީޕގެ ާވަރެްއެގާކަމެއް. ާކޮންމެވެސް ާމައްސަލަ ާބަނދަރުގެ ގެ

ހައްލެއްާމިާބަޖެޓުންާލިބޭނެާގޮތަށްާމިާއޮތީ.ާއެހެންނަމަވެސްާމިދިޔަާއަހަރުގެާބަޖެޓުގަިއާތުލުސްދޫގެާބިންާހިއްކުްނާ

ޯތާވެސްާއޮތް.ާއަދިާވެސްާެއާމަޝްރޫޢުާވެސްާނުފެށޭކަންާއަުޅގަނޑުާފ ހަަގކޮށްލަން.ާއަދިާެފށޭނީާކޮންާދުވަހަކުން

ާނެްތާ ާދިޔައިރު ާވެގެން ާމަސްދުވަސް ާހައެއްކަ ާމިދިޔަ ާވެސް ާމިނިސްޓަރެއް ާސުވ ލުކޮށްލ ނެ ާމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަމަކީާއަުޅގަނޑުމެންާހަމަާހިތ މަކުރ ާކަމެއް.ާއަޅުގަނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާވަނީާއެިކއެކިާރަށްރަށުގެާބިންާ

ރު،ާމިދިޔަާއަހަުރާތުލުސްދޫގެާބިންާހިއްކުމުގެާމަޝްރޫޢަކީާޙަޤީޤަތުގަިއާހިއްކުމުގެާމަޝްރޫޢުތައްާލިޔެިވފައިާއޮތްާއި

ާތިބިާ ާއެބަ ާަބޔަކު ާއެތައް ާތިބި ާނުލިބިފަިއ ާގޯތި ާަރށުގައި ާެއ ާކަމެކޭ. ާއޮތް ާކުރަްނޖެހިފައި ާމިހ ރު ކޮންމެހެންވެސް

ާ ާވެސް ާއިރު ާއިޢުލ ުނކުރި ާފަހުން ާއެންމެ ާނެތިގެން. ާބިން ާދޭނެ ާގޯތި ާވަނީާއަްށވ270ާުމިހ ރު ާމީހުން ާގިނަ ރެ

ހ ާގޯތިާދޭނެާބިން.ާއެހެންވީމ ،ާމ170ާާިގޯްއޗަށްާއެދިފަ.ާއެހެންނަމަވެސްާރަށުގެާމިހ ރުާބިންާއޮތީާގ ތްގަނޑަކަށްާ

ާބަނދަރުގެާ ާދިއްފުށީ ާދެން ާފައްޓަން. ާައވަހަކަށް ާވެސް ާވީހ  ާއެދެން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު މަޝްރޫޢު

ާބަ ާިމއަހަރުެގ ާވެސް ާެއަބާމަޝްރޫޢަކީ ާވެސް ާބަޖެޓުަގއި ާިމއަހަރުގެ ާއަދި ާމަޝްރޫޢެއް. ާވެްސާހިމެނިފައިވ  ޖެޓުގަިއ

ދުވަހަށްާވީާފަހުންާެވސްާއެާމަސައްކަތްާމިހ ރުާޮކންމެވެސްާވަރަކަށްާފެށުމުެގ3ާާއޮތްާހިމެނިފައި.ާއަހަރުާނިމެންާ

ާލިބެނީ. ާމަޢުލޫމ ތު ްު ާއަުޅގަނޑަށް ާކަމަށް ާދ  ާފެންނަމުން ާރަށުން ާވެސްާާކުލަވަރުތަްއ ާމަޝްރޫޢު ާމި އެހެންވީމ ،

ާއޮީތ.ާ ާބަޖެޓުކުރެވިފަިއ ާނޫްނ ާގޮތަކަށް ާދެމިގެންދ  ާމަޝްރޫޢު ާމި ާއަހަރަކަްށ ާއިތުރު ާުއއްމީދުކުރަން ާހަމަ އަޅުގަނޑު

ާ ާއަހަރުެގ 2011ާާމިއަންނަ ާއެހެންީވމ ، ާއޮތީ. ާވ ހަކަ ާމި ާެއަކނި ާބަޖެުޓަގއި ާއަހަރުގެ ާއަހަުރ2011ާާަވނަ ވަނަ

ާބަނދަރު ާއަުޅގަނުޑާދިއްފުށީގެ ާހަމަ ާދެން ާުއއްމީދުކުރަން. ާއަުޅގަނުޑ ާކަމަުަށް ާނިންމައިދޭނެ ާމަަސއްކަތް ެގ

ާވަނީާ ާބަޖެޓުން ާކޮންޓެންޖެންސީ ާދައުލަުތގެ ާވެސް ާއަހަރުގެ ާމިދިޔަ ާއަށް ާއެމް.އެން.ބީ.ސީ ާބޭނުން ފ ހަގަކޮށްލަން

ާނުހިމަނ  ާބަެޖޓުގަިއ ާއަުޅގަނޑުމެން ާުކރެވިފައި. ާޚަރަދުަތކެއް ާބޮޑެތި ާވަީނާވަރަށް ާއެްއ ާރުފިޔ  ާމިލިއަން ާއެތަން

ާބޭނުންާ ާދަންނަވ ލަން ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާހަމަ ާއަޅުގަނޑު ާޚަރަދުުކރެވިފައި.ާއެހެންކަމަްށވަންޏ  ާއަށް އެމް.އެން.ބީ.ސީ

ބައިވަރުާހަމަާވަރަށްާގިނަާަރށްރަށުގެާފުޓުބޯޅަާދަނޑުތަކ ާއެްއޗެހިާވެސްާިމއޮތީާހަލ ކުެވފައޭ.ާހިންމަފުށްޓަކީާެވްސާ

ާގޮތުންާދަނޑުާހެދުމަށްާމިހ ރުާވެސްާއިންވެސްުޓކުރެވިަފއިާއެާކަންތައްާފުރިހަމަނުކޮށްާއޮތްތ ާކިތަންމެާދުވަހެްއާއެ

ާކަންތަްއާ ާދަނޑުގެ ާހިންމަފުށީގެ ާިވޔަސް ާތެރެއިން ާބަޖެޓުެގ ާކޮންޓެންޖެންސީ ާއެހެންީވމ ، ާރަށެއް. ާއޮތް ވެފައި

ާވަ ާސަރުކ ރަށް ާނިންމައިދިނުމަށް ާހަމަ ާއެއްަބިއާއަޅުގަނޑު ާއެބަދޭ ާދެކެވެމުން ާމިތަނުގައި ާދެން ާއެދެން. ާބޮޑަށް ރަށް

ާ 37ާާފަހަރު ާބޭނުންވ 42ާާމިސްކިޭތ، ާސ ފުކޮށްދޭން ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާގޮތަށް. ާހަދ  ާއަހަރު ާމިއަންނަ މިސްކިތޭ
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ާނިންމ  ާހަދ  ާމިސްކިތެއް ާހުރިހ  ާއަހަރު ާިމައންނަ ާއޮތީ ާމަސައްކަްތ ާހެދުމުގެ ާމިސްކިތްތައް ާގޮތަަކްށާމަޢުލޫމ ތަކީ

ާ ާތިބޭނަމޭ ާބަލަން ާައޅުގަނޑުމެން ާވ ހަކަނުދަްއކަވ ށޭ. ާގޮތަށް ާއޮޅޭ ާރައްޔިތުްނނަށް ާއެހެންވީމ ، މިސްކިތ42ާާްނޫނޭ.

ާވޯެޓްއާ ާއޮޅުވ ލުމަކީ ާރައްޔިތުްނނަށް ާވ ހަކަދަްއކަަވިއގެން ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށް ާތަން. ާނިންމ  ާހަދ  ާއަހަރު މިއަންނަ

ާކުރަންާ ާއޮަތކަސް ާއެއްާކައިިރވެފައި ާފެންނަނީ ާމި ާބަލައިލީމ  ާބަޖެޓު ާމި ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނޫން. ާކަުަމެއް ޖެހޭނެ

ާ ާުދވަސްތެރޭ ާއެމް.ޑީ.ީޕެގ42ާާއަހަރުގެ ާތަނުގައި ާމި ާއެހެްނވީމ ، ާނޫން. ާެއއް ާއޮްއވަ ާގޮތަކަށް ާނިންމ  ިމސްކިތް

ާ ާއަހަރުތެރޭ ާމިއަންނަ ާބޭފުޅުން ާނިސްބަތްވ  ާވ ހަކ42ާަސަރުކ ރަށް ާހަދ ނެ ާކަމަށްާމިސްކިތް ާއޮތް

އިޢުލ ނުކުރަްއވަންޏ ާމިއަންނަާއަހަރުާނިމިގެންާމިާދުވަސްާއަނެއްކ ވެސްާއަުޅގަނޑުމެންަނށްާއަންނ ނެާހަމަާބަޖެޓުާ

މިސްކިތް.ާހަދ ާނިމިޖެއްތޯއޭ.ާޝުކުރިްއޔ 42ާާފ ސްކުރ ާދުވަސް.ާއެާދުވަހުާއަޅުގަނޑުާސުވ ުލކުރ ނަންާކޮބައިތޯއޭާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ާާދ އިރ ގެާމެންބަރުާނ ިޒމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ތުޅ ދޫ

ާވަރަޙްމަތު ާައއްސަލ މްޢަލައިުކމް `ާ ާފުރުޞަތުަގިއާهللا ާމި ާެވސް ާއަުޅގަނުޑ ާއ ދެ، ވަބަރަކ ުތހޫ.

ާމެންބަރުންނަށްާ ާޢިއްޒަތްތެރި ާއެންމެހައި ާމަސައްކަތްކުެރްއވި ާކޮމިޓީަގއި ާދިރ ސ ކުރެްއވި ާބަޖެޓު އަވަްސެވގަންނ ނީ

ާޢިއްޒަތްތެރިާޝުކުރުދަން ާދ އިރ ގެ ާމ މިނގިލީ ާމުޤައްރިރު ާދިރ ސ ކުރެއްިވާކޮމިޓީގެ ާބަޖެޓު ާޚ ްއޞަކޮށް ނަވަން.ާއަދި

ާއިބްރ ހީމްާ ާމެންބަރު ާޢިއްޒަްތތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާމުޤައްރިރު ާނައިބު ާއަދި ާއިބްރ ހީމް ާޤ ސިމް މެންބަރު

ާކު ާއ ދެ، ާޝުކުރުދަންނަވަން. ާއަޅުގަނޑު ާސ ލިޙަށް ާއަުޅގަނުޑާމުޙައްމަދު ާބަހުސްގައި ާބަޖެޓުެގ ާވެސް ާދުވަހު ރީ

ާޙަޤީޤަތަކަްށާ ާއުއްމީދުތައް ާރައްޔިތުންގެ ާބަޖެޓަކީ ާޤަބޫލުކުރަނީ ާހަމަ ާވެސް ާމިއަދު ާއަޅުގަނުޑ ާފަދައިން ދެންނެވި

ާމިއަ ާގޮތް. ާމ ނަކުރ  ާބަޖެުޓ ާއަޅުގަނޑު ާއެއީ ާކަމަށް. ާނަންބަރުތަކެއް ާޖަހ  ާއަުޅގަނުޑމެން ުދާހަދައިދިނުމަށްޓަކައި

ާވަރަްށާ ާބަޖެޓަކީ ާމި ާއ ދެ،ާއަުޅގަނުޑާދަންނަވ ލ ނީ ާގޮަތށް. ާއެ ާވަނީ ާބޭނުން ާމ ަނކުރަން ާބަޖެޓު ާއަުޅގަނޑު ވެސް

ާއަުޅގަނުޑާ ާޤަބޫލުކުރަމޭ. ާއަުޅގަނޑު ާކަމަށް ާބަޖެޓެއް ާވެގެންދ ެނ ާޙަޤީޤަތަކަށް ާުއއްމީދުތައް ާރަްއޔިތުންތަކެްއގެ ގިނަ

އެހަެރއްާވަންދެންާނުވެާހުރިާބައެއްާކަންތައްތަްއާމިާބަޖެޓުގައިާހިމެނިފައިާާމިހެންާމިާދަންނަވަނީާވޭތުވެދިޔަާއެތައް

ާިމާ ާއަޅުގަނޑު ާގޮތުަގއި ާވ ހަަކެއއް ާދައްކ  ާއެނގިހުރެ،ާދެނެހުރެ ާވެްސާެއކަން ާޙަޤީަޤތުގައި ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ވ ކަން

ާމީހު ާބ.އަތޮޅުގެ ާލިބުނު ާއަޅުގަނޑަށް ާފަހުން ާދ ދި ާއ ދެ، ާދަންނަވ ލަނީ. ާމި ާރަށަކަްށާވ ހަކަ ާހުރިހ  ާދިރިއުޅޭ ން

ޒިޔ ރަތްކުރުުމގެާފުރުޞަތު.ާމިާދަތުރުގައިާއަުޅގަނޑަށްާދެުވނުާރަށްތަކުގެާތެރޭގައިާބ.އަޮތޅުާކިހ ދޫާއަކީާއަޅުގަނުޑާ

ާޖަހ ލީމާ  ާފަންކ  ާވަދެ ާމިްސކިތަށް ާއެ ާމިސްކިތެއް، ާހުރި ާރަށުގައި ާމި ާރަށެއް. ާފ ހަގަކޮްށލ  ާގޮެތއްަގއި ޚ އްޞަ

ފައިާހުރިާއުވަަތއްާއަންނަނީާހިރަފުސްގެާސިފައިަގއިާބުރަިއގެންާމީހުންގެާަގޔަށް.ާމިފަދަާހ ލަތެއްގައިާފ ރުގައިާޖަހ 

ާރަށަކުްނާ ާއެްއވެްސ ާރ އްޖޭގެ ާއަދި ާރަށަކުން ާއެްއވެްސ ާރ އްޖެތެރޭެގ ާއަުޅގަނޑު ާމިހ ތަނަށް ާއަދި ާމިސްކިތެއް ހުރި
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އުޭޅާވ ހަކަާއަކީާމިާމިސްކިުތގެާވ ހަކަާދެްއކުމަށްޓަަކއިާެއާދެކިފަާއެްއާނުވޭ.ާއެހެންކަމުންާއަުޅގަނޑުާދަންނަވަންާމިާ

ާވ ހަކަަތްއާ ާމި ާދައްކ  ާމިސްިކތް ާގެްނގޮސް ާވަށ ލަިއާއަޅުގަނޑު ާއަޅުގަނޑު ާބޭފުޅުން ާހުރިހ  ާކަމުވޮިށެވގެންވ  ރަށުގެ

ާއަަޅއިިދނުމަށްޓަ ާމިސްކިތެއް ާނުވަތަ ާމަރ މ ތުކުރުމަށްޓަކަިއ ާިމސްކިތް ާމި ާގެންދިޔަ. ާތިމަންނަމެންާދައްކަމުން ކައި

ާ ާިމހ ރު ާދަންނަވަމުންދ ތ  ާއެދި ާކޮށްދިނުމަށް ާމިކަން ާެއދެމުންދ ތ ، ާއެހީއަށް ާމި 12ާސަރުކ ރުަގއި އަހަުރ13ާާ،

ާފައިސ ާ ާނައިއްަސއޭ. ާއެއް ާސިފަ ާޢަމަލީ ާކަހަލަ ާއެްއެވސް ާމަސައްކަތަށް ާމި ާމިވަނީ ާއަދި ާނަމަވެސް ވެއްެޖއޭ.

ާއުޅޭތ  ާނުކުރެވިެގން ާމިކަން ާގޮތެްއާނުލިބިގެން ާވ ނެ ާމިކަން ާހިނގައްޖެއޭ.ާމ ތްކަލ ކޯއޭ ާޒަމ ންތަކެްއާވެގެން ާއެތައް

ާހަނދ ންާ ާހަމަ ާވެސް ާމިައދު ާއަުޅގަނޑު ާއ ދޭސްތައް ާކުިރ ާއަޅުގަނޑަށް ާބޭފުޅުން ާެއ ާިކޔ ފައި ހައްދަވައިެދއްވ ށޭ

ާއެޅުމަށް ާވަނީ،ާބ.ާކިހ ދޫާމިސްކިތް ާބޭނުން ާަދންނަވ ލަން ާަފއިސ ާއެބަހުރި.ާއ ދެ،ާއަުޅގަނޑު ާބަޖެޓުގައި ާމި ޓަަކއި

ާ ާގައިމުވެސް ާހަމަ ާމިއީ ާވ ހަކަ. ާވ  12ާހިމެނިފައި ާސަުރކ ރުަގިއ13ާާ، ާނުުކރެވިގެން ާބަޔަކު ާވަންދެން އަހަރު

އ ދޭސްކުރަމުންާދިޔަާކަމެއްާެވގެންާދ ހިނދުާއަޅުގަނޑުމެންާއުފަލ ާއެކުާފ ހަަގކުރަންޖެހޭާކަމެއްާކަމަށްާއަުޅގަނުޑާ

ާއަުޅގަ ާއ ދެ، ާފަަހރ ާދެކެން. ާއެއް ާމަޝްރޫޢުތަކެއް ާތަރައްޤީެގ ާހުރިހ  ާރަށެއްެގ ާހުރިހ  ާޤަބޫލުކުރަން ާެވސް ނުޑ

ާެއީއާ ާވެސް ާިމާސަރުކ ރަށް ާއެފަދައިން ާއެްއވެްސާސަރުކ ރަކަށްާފަސޭހަކަަމކަށްާނުވ ނެ.ާހަމަ ާގެންދިޔުމަކީ ކުރިއަށް

ާބޮޑުވެފަ ާއެންމެ ާރ އްޖޭގެ ާއެހެންނަމަވެސް ާނުވ ނެ. ާކަމަކަށް ާފަސޭހަ ާރަށްގިރުުމގެާމ  ާއަކީ ާަމއްސަލަ ާއެއް ިއވ 

ާެއުކާ ާއުފަލ  ާއެީއާއަޅުގަނޑު ާވ ކަން ާހިމެނިފައި ާފައިސ ތަކެއް ާބަޖެޓުަގއި ާމި ާވ ތީ،ާމިކަަމށްޓަކައި ާކަމަށް މައްސަލަ

ާރަށުަގިއާ ާއެ ާނުކޮށް ާމަސައްކަްތ ާކުރަންޖެހޭ ާހިމ ޔަތްކުރުމަްށޓަކައި ާރަށެއް ާަގއިމުވެސް ާހަމަ ފ ހަގަކުރ ކަމެއް.

ާިމާދިރިއު ާފައިސ ތަެކއް ާމިކަމަށްޓަކައި ާވ ތީ ާބިރުވެރިކަމަކަށް ާވަރަށް ާގެންދިޔުމަކީ ާއ ރ ސްތުކުރަމުން ާބިނ ކޮށް ޅުން

ާއަޅުގަނޑުމެްނާ ާއެފަދައިން ާހަމަ ާފ ހަގަކުރަން. ާއެުކ ާއުފަލ  ާވަރަށް ާއަުޅގަނުޑ ާވ ކަން ާހިމެނިފައި ބަޖެޓުގައި

ާ ާމ  ާތަރައްޤީގެ ާޙަޤީޤަތަކީ ާއަނެއް ާކުރެވެންާނެތްކަން.ާރ އްޖޭގެ،ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ާބަޖެޓުން ާމި ގިނަާމަޝްރޫޢުތަކެއް

ާމުއައްސަސ ަތްއާ ާތަފ ތު ާދައުލަުތެގ ާއަދަެދއް ާބޮޑު ާުވރެ ާއަށް ާއ މްދަނީ ާބަލ އިރު ާއަްށ ާއ މްދަނީ ާލިބޭ ދައުލަތަށް

ާމު ާފަރ ތްތަކަށް ާތަފ ތު ާދ  ާއަދ ުކރަމުން ާަވޒީފ  ާމުައއްސަސ ތަުކަގއި ާތަފ ތު ާއިނ ޔަްތާހިންގުމަށ އި،ާއަދި ާއ އި ސ ރަ

ާކަުމގަިއާ ާކަެމއް ާޖެހިފައިވ  ާވިސްނ ލަން ާބޮޑަށް ާަވރަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިއީ ާޚަރަދުކުރަންޖެހޭކަން. ދިނުމަށްޓަކައި

ާއެންެމާ ާވ  ާކުރިމަތިވެފައި ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް ާތަރައްީޤއަށްޓަަކއި ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު ާއ ދެ، ާދެކެން. އަޅުގަނޑު

ާއަ ާމިއަދު ާހުރަހަކީ ާގޮތުަގިއާބޮޑު ާިރކަރަންޓު ާެއްއޗެއް ާބޮޑު ާވުރެ ާމަދުެވާއަިދާއ މްދަނީއަށް ާއ މްދަނީ ުޅގަނޑުމެންގެ

ާދެކެން.ާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމަށް ާއެއް ާމައްސަލަ ާބޮޑު ާވަރަށް ާދިމ ވެފައިވ  ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާމިއީ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭތީ

ާއަުޅގަ ާވަނީ ާމި ާމިއަުދ ާދަންނަވ ލ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާއެހެންކަމުން ާއުފައްދަްނާއ ދެ، ާކޮމިޝަނެއް ާޭޕ ނޑުމެންނަށް

ާއަުޅގަނޑުމެްނާ ާމިވަނީ ާއިނ ޔަތްަތއް ާމުސ ރަތަކ އި ާހުރިހ  ާދައުލަތުގެ ާމުޅި ާއުފައްދަިއގެން ާކޮމިޝަނެއް ޖެހިފައޭ.ާޕޭ

ާމުސ ރަތައްާ ާއަޅުގަނޑުމެން ާހޯދަންޖެހިފައި. ާހައްލެއް ާމިކަމަށްޓަކައި ާދިރ ސ ކޮށް ާއަލުން މުރ ޖަޢ ކޮށް
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ާޕަސެންެޓްއާކަނޑައެޅެންޖެ ާަވކި ާވެސް ާއަށް ާމުސ ރަ ާނިސްބަތުން ާއ މްދަނީގެ ާބަލައި ާއަށް ާއ މްދަނީ ާދައުލަތުގެ ހޭނީ

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުގަނޑު ާނަމަ ާކަނޑަެއޅިއްޖެ ާމުސ ރަތައް ާއަޅުގަނޑުމެްނގެ ާގޮތަކަްށ ާކަހަލަ ހޭދަކުރެވޭ

ތަރައްީޤގެާަމޝްރޫޢުތައްާހިންގުމަށްޓަަކިއާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާކޮންމެވެްސާމިންވަރެްއާދައުލަތުެގާއ މްަދނީގެާތެރެއިންާ

ާެއްއާ ާދިޔަ ާފ ހަގަކުެރވިގެން ާއަޅުގަނޑަށް ާބަޖެޓުން ާމި ާއެފަދައިން ާހަމަ ާއ ދެ، ާހިނގައިދ ނެއޭ. ާކުރެިވގެން ޚ އްޞަ

ާހަމަާ ާމިއީ ާއ ދެ، ާތަން. ާދިޔަ ާދީލ ލ  ާލަނބ ލައި ާސަުރކ ރުން ާއަނެއްކ ވެސް ާސިޔ ސަތަށް ާެއއްފަސްކުރުމުގެ ކަމަކީ

ވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާަވރަށްާއުފ ކުރ ާކަެމއް.ާައޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގޮުތަގއިާރ އްޖެާތަރައްޤީާެއއްާނުކުެރވޭެނާގައިމުާ

އެއްފަްސކުރުމުގެާިސޔ ސަތުަތއްާއަނބުރ ާނުގޮހެްއ.ާއެނުބރިާއަުޅގަނޑުމެންާއެްއާފަްސކުރުމުގެާިސޔ ސަތަށްާގޮްސާ

ާބަދަލުކުރުމ އި ާީމހުން ާރަށަށް ާއަނެއް ާރަށުން ާކުރުމަށްޓަަކއިާއެއް ާަކންތައްތައް ާގޮތުން ާޢަމަލީ ާކަންތައްތަުކގައި ،ާމި

ާދަންނަވ ީނާ ާއަޅުގަނޑު ާކަމެއް. ާއުފ ކުރ  ާވަރަށް ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާވ ކަމީ ާހިމެނިފައި ާބަޖެޓުގެ ާމި ފައިސ 

ާނުދެވޭނޭ. ާކުިރއަަކށް ާއެއް ާތަރައްޤީ ާއަޅުގަނޑުެމންނަށް ާނޫނީ އެހެންކަމުްނާާއެއްފަްސކުރުމުގެާސިޔ ސަތުެގާތެރެއިން

ާއަުޅގަނުޑގެާ ާޝުކުރުދަންނަވަން.ާައޅުގަނުޑާދަންނަވ ނީ ާސަުރކ ރަށް ާމިއަދުގެ ާއަުޅގަނޑުމެްނާހަމަ ާކަމަށްޓަކައި މި

ދ އިރ ގެާވެސްާހަމަާެއއްފަްސކުރުމުގެާސިޔ ސަތުގެާދަށުންާކޮންމެހެންާބަދަލުކުރަންޖެހޭާދެާރަށެއްާވ ކަންާއަުޅގަނުޑާ

ާބ.އަ ާެއގޮތުން ާދެާފ ހަގަކުރަމޭ. ާމަދު ާއަދަދު ާީމހުންގެ ާދިރިއުޅޭ ާރަށްރަށުަގއި ާއެ ާއަީކ ާފެހެންދޫ ާއ އި ާފުޅަދޫ ޮތޅު

ރަށްކަމަށްާވެސްާއަޅުގަނޑުާފ ހަގަކޮށްލަން.ާއެއްާރަށެްއގައިާގ ތްގަނޑަކަށްާފަސްދޮޅޮހަކަށްާމީހުންާޢ އްމުާގޮތެއްަގިއާ

ާހިޖުރަކޮ ާތަންތަނަށް ާއެކި ާމިވަނީ ާރަްއިޔތުން ާރަށުގެ ާދަނީ. ާދިނުމަށްޓަކައި،ާއުޅެމުން ާތަޢުލީމު ާކުދިންނަށް ށްފައި،

ޞިއްޙީާޚިދުމަތްާހޯދުމުގެާބޭނުމުގައި.ާމިފަދަާގޮަތކަށްާރަށުެގާރައްޔިތުންާތަފ ތުާތަންތަނަށްާހިޖުރަކޮށްފައިާވ ތީާިމާ

ނަާގޮތަްށާދެާރަށްާމިހ ރުާމިާވަނީާހަމަާފަޅުާރަށެކޭާދ ދިާއެްއާހަމަައކުން،ާއެއްާބީަދޔަކުންާބަލައިލ ާމީހަކަށްާފެން

ާޢިްއޒަތްތެިރާ ާދ އިރ ގެ ާމަތިެވރި ާހަމަ ާއަުޅގަނޑު ާދަންނަވ ލ އިރު ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަުކގެ ާމި ާއ ދެ، ސިފަކުރެވޭ.

ާިމާ ާބަނދަރުތައް ާރ ްއޖެތެރޭގެ ާމެދު ާފ ހަގަކޮށްލަން ާއަުޅަގނޑު ާފަަދއިން ާވިދ ޅުވި ާއެ ާމުޙައްމަދު ާޙުސައިން މެންބަރު

ރިއަށްާނުގޮސް.ާއ ދެ،ާމެދުާރ އްޖެތެރޭގެާގިނަާރަށްރަށަކީާއަދިާއެްއގޮތަކަށްެވްސާވަނީާހަމަާއެއްގޮތަކަްށވެސްާައދިާކު

ާއަުޅގަނުޑާ ާފަދައިން ާވިދ ުޅވި ާެއ ާވެްސ ާމަނިކުފ ނު ާެއ ާއެހެންކަމުން ާރަށްރަށް. ާނަހަދަިއދޭ ާބަނދަރު ސަރުކ ރުން

މަާފެއްޓުމަށް.ާހަމަާއެފަދައިންާވެސްާއެދެނީާެއްއގޮތަކަށްާެވސްާބަނދަރުާނުހަދ ާރަށްރަށުގެާބަނދަރުާއެންމެާފުރަތަ

ާކަމެްއާ ާއެދޭ ާއަުޅގަނޑު ާހަމަ ާއިްސކަންދިނުމަކީ ާއ ބ ީދާއަށް ާރަެށްއގެ ާއެ ާއިްސކަންދޭއިރު ާއަދި ާފައްޓ އިރު މިގޮތަށް

ާބޮޑަްށާ ާވަރަށް ާފުރުޞަތަށް ާދެއްވި ާނިންމ ލ ނީ. ާވ ހަކަޮކޅު ާއަޅުގަނޑުގެ ާދަންނަވ ލަމުން ާއަޅުގަނޑު ކަމުގައި

 ޝުކުރިއްޔ .
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ާ ާالسالم عليكم`. ާަރއީސް. ާިޢއްޒަތްތެރި ާޝުކުރިއްޔ  ާބަޖެޓުގައި،2010ާާ. ާލަފ ކުރ  ާއަހަަރށް ވަނަ

ާ ާތައުލީމަށ އި،2011ާާމަޢ ފުކުރައްވ ތި ާތަަރއްޤީއަށ އި، ާރ އްޖެތެރޭގެ ާބަޖެޓުގައި ާލަފ ކުރ  ާއަހަރަށް ަވނަ

ާއަދަދުތަކަ ާަކނޑައަުޅއްވ ަފއިވ  ާއަށް ާދ އިރ  ާބެހޭ ާކަްނތައްތަކ  ާއަދަދުތަެކއްާޞިއްޙަތަށ ިއ،ާއިސްލ މީ ީކާއެކަށީގެްނވ 

ާރ އްޖެތެރޭެގާ ާދަންނަވ ލިން ާއަުޅގަނޑު ާދަންނަވ ފައި. ާފުރުޞަތުަގިއ ާކުީރގެ ާއަުޅަގނޑުގެ ާވ ނީ ާކަމުގައި ނޫން

ާދެންނެވިންާ ާއަޅުގަނޑު ާތަރުތީބުްނ ާނެތޭ. ާއެއް ާރިޢ ޔަތްކުެރވިފަ ާހ ލަތަށް ާބަނަދރުތަކުގެ ާރަށްތަކުގެ ތަޢުލީމ އި،

ާބަނދަރަކީ ާފ ލަްނާއުނގޫފ ުރގެ ާރަށުގެ ާއެ ާމިހ ރު ާވ އިރު ާރަަށކަށް ާޒިޔ ރަތްކުރ  ާއަތޮޅުަތކުން ާގިނަ ާވަރަށް ާެއީއ

ާއަލުްނާ ާބަހައްޓަނީ ާއެ ާނުނިމި ާފަށ ފައި ާހަދަން ާބަނދަރު ާމ ކުރަތުގެ ާއެހެން ާހަމަ ާހިސ ުބގަޭއ. ާވެއްޓޭ ާއޮތީ ވެސް

ާގޮތަކަ ާކަހަލަ ާދ  ާޚަރަދު ާބޮޑު ާވުރެ ާވަރަށް ާދ  ާހަދަން ާވެްސާބަނދަރެއް،ާއަލުން ާވ ހަކަ ާކަންތައްތަްއާވ ތީ،ާއެ ށް

ާވެއްޭޓާ ާމިހ ރު ާބ ވެގެން ާއިމ ރ ތް ާޭއގެ ާހޮސްޕިޓަލް، ާރީޖަނަލް ާއުނގޫފ ރުގެ ާެއހެން ާހަމަ ާވ ނެ. ދަންނަވ ލ ފައި

ހިސ ބުގައިާއެާހުންނަނީ.ާއަެނއްކ ާޑޮކްޓަރުންނ ިއާއެހެނިހެންާވަސީލަތްތަްއާވެްސާވަރަްށާބޮޑަށްާދަށްވެފަިއވ ާވ ަހަކާ

ާދަން ާނަމަވެސް ާއޮތް ާކަންމިހެން ާއޮންނ ނީ. ާބޮަޑްށާނަވ ފައި ާވަރަށް ާޑީ.އ ރު.ޕީ ާއޭަގއި ާއެކުލެވި ާކޮމިޓީ ބަޖެޓު

ާވަަރްށާ ާވަނީ ާިމކަންތައްތަކަށް ާއިޞްލ ޙުކޮށް ާބޮޑުތަން ާވަރަށް ާބަޖެޓު ާހުށަހެޅި ާމި ާސަރުކ ރުްނ މަސައްކަތްކޮްށގެން

ާގެންަނވ ފައި.ާއޭގެތެޭރގައި ާކުރިއެރުންތަެކއް ާނިންމުމަށްާާބޮޑެތި ާބަނދަރު ާމ ކުރަތުގެ ާހެދުމ އި ާބަނދަރު އުނގޫފ ުރގެ

ވަެރއްާކަނަޑއެޅުމ އިާާބަޖެޓެއްާއޮތުމ އިާއުނގޫފ ރުާހޮސްޕިޓަލުގެާމަރ މ ތަށްާކޮންމެވެްސވަރެއްާއެކުެލވިާކޮންެމެވސް

ާއޮތްކަން ާއިތުރުކޮށްަފއި ާވަަރކަށް ާެއކަށީގެްނވ  ާވެސް ާމިސްކިތްތައް ާެވސް ާޭއގެއިތުރުން ފ ހަގަކޮށްެލވޭ.ާާއަދި

ާހަމަޖެހޭގޮތްވެގެްނާ ާގޯިތގެދޮރު ާއެ ާގެތަކ އި ާކަނޑައެޅުނު ާވެސް ާރަށްތަކަށް ާލިބުނު ާގެއްުލން ާސުނ މީގައި ހަމައެހެން

ާމެންބަރެްއެގާހައިސިއްޔަ ާޑީ.އ ުރ.ޕީގެ ާމިއަދު ާޙަޤީޤަތުަގއި ާެއއީ ާފަޚުދިޔަކަން ާބޮޑަށް ާވަރަށް ާއަުޅގަނޑު ރުވެިރވ ާތުން

ާއެހެްނވީމ  ާމ މިނިގީލާާ،ކަމެއް. ާރިޔ ސަތު ާކޮމިީޓގެ ާޚ އްަޞކޮށް ާވަކިން ާމެންބަރުންނަށް ާހުރިހ  ާކޮމިޓީގެ ބަޖެޓު

ާ ާޤ ސިމް ާއަލްފ ޟިލް ާމެންަބރު ާިޢއްޒަތްތެރި ާއިޚުލ ޞްތެއިބްރ ހީދ އިރ ގެ ާވަރަްށ ާވެސް ާއެުކާމަށް ރިކަމ 

ާމުޝުކުރު ާއެންމެ ާދަންނަވ ލަން ާއެއްެޗއް ާފުރުޞަތުގައި ާމި ާއަުޅގަނުޑ ާބަެއްއާދަންނަވަން. ާއަކީ ާވ ހަކަ ާވި ހިއްމު

ާ ާތެރެއިން ާބަޖެޓުގެ ާދެއްވި ާކޮމިޝަނަށް ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާއެބަ ާރުފިޔ 3ާާމެންބަރުން މިލިއަން

ާ ާޙަޤީޤަތުގައި ާނުފެނޭ. ާތިމަންނ އަކަށް ާއިތުރުކުރ ކަށް ާއެވަރު ާކޮމިޓީން. ާބަޖެޓު ާރުފިޔ 6ާާއިތުރުކޮށްދެްއވި މިލިއަން

ާޮއވެ ާކަނޑ ލ ފައި ާވެއްެޓްއގަިއ3ާާފައި ާޑިމޮކްރެޓިކް ާޙަޤީޤަުތގައި ާއެއީ ާގިނަވުން ާއެވަރު ާދިނީމަ ާރުފިޔ  މިިލއަން

ާ ާރ އްޖޭގެ ާމިއީ ާކޮމިޝަނަކީ ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާޖުޑިޝަރީ. ާއަކީ ާދ އިރ  ާއެއް ާވަރުގަދަ ާވެްސ3ާާއެންމެ ބ ރުގެ

ާފިޔަވަ ާކޯޓު ާސުޕްީރމް ާބ ރެއް. ާވަރުގަދަ ާޚ ްއޞަ ާވަރަށް ާއޮންނަ ާފަނޑިޔ ރުންލުމ އިާބޭރުގައި ާކޯުޓތަކަށް ާހުރިހ  އި

ާއެ ާޕްރޮޕޯސްކުރުމ އި ާކަނޑ ލުމަށް ާމުސްތަިޤއްުލާާފަނޑިޔ ރުން ާވަރުގަދަ ާބަލ  ާމިންގަނޑު ާސުލޫކީ މީހުންެގ

ާމިތަނަށް ާިމއީ. ާއެއް ާބަޖެޓުާމުއައްސަސ  ާކިރިޔަދޭ ާއެތަނަށް ާބަޖެުޓެގާާކަނޑައެިޅގެން ާލަފ ކުރި ާކަމަށް ާވ ނެ ކިިރޔ 
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ާ ާކަމުަގިއާމ6ާިތެރެއިން ާއަދަދެއް ާގިނަ ާެއީއ ާދެވުނީމަ ާއެއްަބއި ާދެަބއިކުޅަ ާވެސް ާެއއިން ާއަދި ާކަނޑ ލ ފައި ލިއަން

ާ ާހިތުގެ ާޙަީޤޤަތުގައި ާއަށް ާޑިމޮކްރެސީ ާޤައުމުގެ ާެއއީ ާހީކުރެްއވުމަކީ ާލޯބިއެގޮތަށް ާއެކު ނުކުރެވެީނާއިޚުލ ޞްތެިރކަމ 

ާސަާ ާޖުީޑޝަލް ާފ ހަގަކުރެވޭ. ާހަމަ ާއަުޅގަނޑަށް ާމަސަްއކަތްތަްއާކަމުގައި ާވެސް ާމިހ ުރ ާކޮމިޝަްނގައި ރވިސް

ާވުރެޙަޤީޤަތު ާވަަރށް ާއެކަީށގެންވ  ާޚިލ ުފާާގައި ާއ ދައ  ާވަރަށް ާއެީއ ާބަލ އިރު ާނިސްބަތުން ާހިނގ . ާބ ރަށް ވެސް

ާިތއްަބވ ާ ާވެރިން ާުމއައްަސސ ތަކުެގ ާވަުރގަދަ ާއެންމެ ާތިިބ ާަދއުލަތުގެ ާކޮމިޝަނެއް. ާއޮންނަ ާއުފެދިފައި ގޮތަކަށް

ާއެންޓިކޮމި ާކޮިމޝަނަކީ ާއެ ާެއއީ. ާމުއައްަސސ ތަކ ިއާ-ޝަނެއް ާބޮޑެތި ާވެްސ ާއެހެނިހެން ާކޮމިޝަނ އި ކޮރަޕްޝަން

ވަރަށްާތަފ ތުާކޮމިޝަނެއް.ާޕ ޓުޓައިމުކޮށްާމަސަްއކަތްކުރަންެޖހެނީ.ާދުވ ލަކުާދޮޅުަގޑިެއއްހ ިއރުާކުރ ާމަސައްކަތްަތއްާ

ާއެްއވަަރކަށެއްާނުދ ނެ.ާހަމަ ާަބލ އިރުާވެސްާާއެހެންާކޮމިޝަންތަކ  ާމުވަްއޒަފުންގެާނިސްބަތަށް ާވެްސާާއެހެން މިހ ރު

ލެިވއްޖެާކަމަށްާވަންޏ ާއެންމެާުމވަްއޒަފުންގެާގޮތުންނ އި،ާސްޓެޓިސްޓިކްސްާބަަލއިލެިވއްެޖ،ާތަފ ސްާހިސ ބަށްާބަލައި

ާކޮމިޝަްނ.ާއެހެން ާސަރިވސް ާވ ޭނާޖުޑީޝަލް ާއެްއާކޮމިޝަނަށް ާނިކަެމތި ާއެންމެ ާގޮތުން ސަުރކ ުރާ، ވީމ ޖ ގަިއގެ

ާޕ ޓީ ާވަރަްށާާހިންގ  ާވެސް ާޙަޤީޤަތުގައި ާއަުޅގަނޑަށް ާދެއްކެވީމަ ާމިވ ހަކަ ާމެންބަރުން ާބައެއް ާނިސްބަތްވ  އަށް

ާޑިމޮކްރެސީ ާޑިމޮކްެރިޓކް ާއަދި ާކަމުަގއި ާސަުރކ ެރއް ާއޯގ ތެރި ާކަުމގަިއާާހުތުރުވޭ. ާސަރުކ ރެއް ާލޯބިުކރ  އަށް

ާވ ަހކަ ާނަމުަގއި ާއެ ާެއގޮތް ާެއީއާާފުޅުނިސްބަތްވެ ާތަނބު ާެއއް ާަވރުގަދަ ާއެންމެ ާޑިމޮކްރަީސއެްއގެ ދަްއކަވ އިުރގަިއ

އެާދ ިއރ ާވަރުގަަދކުރުމަށްޓަކަިއާވަުރގަދަާބަޖެޓެއްާހުށަހެޅުމަީކާ، އިމުކުރުމުެގާދ އިރ .ާއެހެްނވީމ ޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ 

ާަތރައްޤީ ާަޤއުމުގެ ާޙަޤީޤަުތގައި ާސުލްޙަާއެއީ ާޤައުުމގެ ާވެސް ާއަމަާއަށް ާވަރަށްާއ އި ާއަންނ ނެ ާވެސް ންއަމ ންކަަމށް

ާދ އިރ އަށ ިއާ ާޝަރުޢީ ާރ އްޖޭގެ ާބަޖެޓުން ާމި ާުއއްމީދަކީ ާއަުޅގަނުޑގެ ާދަންނަވަން. ާކަމުަގއި ާކުރިއެރުެމއް ބޮޑު

އަްށާެއކަށީގެްނވ ާާއިސްލ މީާކަންތައްަތކަށ ިއާއަިދާތަޢުލީމ އި،ާިޞއްޙަތ އިާޖުްމލަާގޮތެްއަގއިާމުޅިާރ އްޖޭގެާަތރައްޤީ

ާާބަދަލުތަކެއްާައއުން.ާވަަރށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަްތތެރިާރައީސް.ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާހެޔޮ

ާ

ާމްޒ ާވ ހަކަދެއްެކވުން:މަދުާޙަދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްބިލެތް

ާ ާދައުލަތުން ާަރީއސް. ާކޮމިޓީްނ2011ާާ`ާޢިއްޒަތްތެރި ާދިރ ސ ކުރަްއވ  ާބަޖެުޓ ާލަފ ކުރެއްވި ާއަހަރަށް ވަނަ

ާމަސަްއކަ ާއެންމެހައިކޮށްދެއްވި ާކޮމިީޓގެ ާައޅުގަނޑު ާޝުކުރުޢިއްާތަށް ާމެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން.ާޒަތްތެރި

ާމުހިއްމުާ ާބަޖެޓުގައި ާމި ާއަކީ ާނުކުތ  ާމުހިއްމު ާބޭނުންވ  ާދަންނަވ ލަން ާފ ހަގަކޮށް ާއަުޅގަނޑު ާރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ާމަ ާޮބޑަށް ާވަރަށް ާސަުރކ ރުން ާގޮތުަގއި ާފ ހަަގކުރެޭވ.ާާސަްއކަތްކުރަްއވ ފައިާއެްއކަމެްއގެ ާއަޅުގަނޑަށް ާކަމަށް ވ 

ާރައްޔިުތްނާ ާރ އްޖޭގެ ާޚ އްަޞކޮށް ާރައްޔިތުން ާރ ްއޖޭގެ ާއަހަރުތަކުަގއި ާއޮތް ާކުރިއަށް ާދުވަހަށް ދުވަހުން

ާމަސައްކަތްކުރަމުން ާުކޑަުކރަން ާފ ހަގަކުރަާދަރަނިވެރިވެފަިއވ ވަރު ާައޅުަގނޑުމެން ާިމކަމަކީ ާއ ދެ، ންޖެހޭާދ ކަން.

ާއެއާ  ާހަމަ ާއަދި ާކުރުމަށްޓަކަިއާކަމެއް. ާމަަސއްކަތްތައް ާގިނަގުނަ ާބޭނުންވ  ާރައްޔިތުންަނށް ާއަޅުގަނޑުމެން އެުކ
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ާހޯދަންޖެހޭ.ާ ާވެސް ާފައިސ  ާދަރަންޏަށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާއެހެންކަމުން ާބޭނުންވޭ. ާެވސް ާފައިސ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ާ ާގޮތަކަށް ާެދއްކޭނެ ާދަރަނި ާމި ާހަމައެހެންނަމަވެސް ާއަދި ާޚަރަދުކުޑަކޮށް ާދަރަނި ާއަުޅގަނޑުމެން ާމުސްތަޤުބަުލގަިއ

ާގޮުތަގިއާއެއާ  ާއިންޓްރަސްޓުެގ ާދަރަީނގެ ާއެ ާދެއްކުމަށްޓަކަށ އި ާދަރަނި ާއެ ާއ މްދަނީން ާލިބޭ ާއަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކު

ާމުސްތަޤުބަލަ ާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދިއުމަކީ ާުކޑަެވގެން ާމުސްތަޤުބަލުގައި ާފައިސ  ާފިޔަވަެޅއްކަްނާދައްކަންޖެހޭ ާއެޅޭ ށް

ާބޭނުން ާދަންނަވ ލަން ާއަުޅގަނުޑ ާމިގޮތުން ާމުހިއްމޭ.ާާކަށަވަރު. ާޚަރަދުކުޑަކުރުން ާކުޑަކުރުމުގައި ާދަރަނި ާމި ވަނީ

އިާމުއަްއސަސ ތަުކގެާޚަރަދުތައްާކުޑަކުރުމަކީާމުހިއްުމާޝަންތަކުަގޔ އެގޮތުންާޚ އްަޞކޮށްާމުސްތަޤިއްލުާމިނިވަންާކޮމި

ާެއއް ާޚަރަދުތަްއާކަމެާއަސ ސީ ާހިންގުމުގެ ާޚ އްޞަޮކށް ާއަދި ާޤައުމުގެ ާއަދި ާދަންނަވަން. ާއަުޅގަނޑު ާކަމުަގއި އް

ާކުރ ާ ާއަުޅގަނޑުމެން ާވެސް ާރައްޔިތަކަށް ާކޮންމެ ާލޯބިވ  ާއަދި ާވަފ ތެރި ާދެކެ ާޤައުމު ާައޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުރުމަކީ

ާކަށަާ ާކަމުގައި ާކަމެއް ާކުރެވޭނެ ާއަުޅގަނުޑމެންނަށް ާދަންނަވ ލަްނާމަސައްކަތްތަުކގައި ާއަޅުގަނޑު ާއެހެންކަމުްނ ވަރު.

ބޭނުންވަނީާއަޅުގަނޑުމެންާއ ްމދަނީާއިތުރުކޮށްާޚަރަދުކުޑަކޮށްާއަޅުގަނޑުމެްނގެާދަރަންޏަށްާފައިސ ާދެއްިކގެންާނޫނީާ

ާދަންނަވ ލަްނާ ާއަޅުގަނޑު ާމިގޮތުން ާކަމެއް. ާކަށަވަރު ާއެއީ ާބިނ ނުކުރެވޭނެކަން ާމުސްތަޤުބަލު އަޅުގަނޑުމެންގެ

އަކީާއަުޅގަނޑުމެްނާާނުންވަނީާއެންމެާމުހިއްމުާކަމެއްާކަމުގައިާއަުޅގަނޑުާފ ހަގަކުރަންާބޭނުންވ ާމުހިއްމުާނުކުތ ބޭ

ާފައިސ  ާދޭ ާމި ާމުައއްސަސ ތަަކށް ާމިނިވަން ާޚ އްަޞކޮށް ާއަޅުގަނޑުމެން ާުސވ ލުޮކށްލަން ާއެބަޖެހޭ ައީކާާރައްޔިތުން

ާއޭގެ ާބަދަލުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާަހމަ ާލިާން ާބަލައިބޭތޯ ާމިގޮތުން ާހިއުމަންއެތަންތަނުން. ރައިޓްްސާާލ އިުރަގއި

ާއެންޓި ާކޮމިޝަން، ާސަރވިސް ާޖުޑީޝަލް ާއަިދާ-ކޮމިޝަން، ާއޮފީސް ާއޮޑިޓަރާޖެނެރަލްގެ ާކޮމިޝަން، ކޮރަޕްޝަން

ާއަުޅގަނޑުމެން ާމިތަންތަނުްނ ާއޮފީސް ާޕްރޮެސކިޔުޓަރާޖެނެރަލުގެ ާފައިސ އާ ާޚ އްޞަކޮށް ާދޭ ާއެ ާައހަރަށް ާއަހަރުން

އެްއވަރުާޚިދުމަތެއްާރައްޔިތުްނނަށްާލިބޭތޯ،ާރައްޔިތުންާއެބަާސުވ ލުކޮށްލަންޖެހޭ.ާއަުޅގަނުޑމެންާޚަރަދުާއެބަާކުރަމުާ

1ާާ ާގ ްތގަނޑަކަށް ާއޮިޑޓުކުރުމަށްޓަަކއި ާބަޖެޓެއް ާޑޮލަުރގެ ާެއ2ާާބިލިއަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާޑޮަލރުގެ މިލިއަން

ާ ާއ ދެ، ާޚަރަދުކުރަން. ާއެބަ ާބިލ14ާިއޮޑިޓަރަށް ާއަުޅގަނޑުމެން ާޮއޑިޓުކުރުމަށްޓަަކއި ާބަޖެޓެއް ާރުފިޔ ގެ 25ާއަން

ާބަޔަކ ާ ާމުސްތަޤިއްލު ާއެބަެޖހޭ ާސުވ ލުކޮށްލަން ާރައްޔިތުން ާއަޅުގަނޑުމެން ާޚަރަދުކުރަން. ާއަހަރަކު ާރުފިޔ  މިލިއަން

ާއުސޫ ާިވޔަފ ރީގެ ާހަވ ލުނުވަތަ ާބަޔަކ  ާމިކަންކުރ  ާލުން ާކުެރވިދ ނެ ާމިއީ ާމިކަން ާމިގޮަތްށާކޮށްިފނަމަ ާހަމަ އަެގއްތޯ.

ާހިއުމަން ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެހެންވީމ ،ާާބަލ އިރުަގއި ާމިހެން. ާޮއތީ ާމިކަންތައް ާހަމަ ާވެސް ާކޮމިޝަނުަގއި ރައިޓްސް

ާކުރިްނާ ާނިންމ ލުމުގެ ާވ ހަަކކޮުޅ ާއަުޅގަނުޑ ާއ ދެ، ާކަމެކޭ. ާމުހިއްމު ާމިއީ ާބޭުނންވަނީ ާދަންނަވ ލަން އަޅުގަނޑު

ާބޭ ާދަންނަވ ލަން ާހެދޭާުނންއަޅުގަނޑު ާބަނދަރު ާބިލެތްޫދގެ ާދ އިރ ގެ ާައޅުގަނުޑާއުފ ކުރަޭމާއަުޅގަނޑު ގޮތަްށާާވަނީ

ގޮތަށްާފ ަހގަކުެރވިފައިާއޮތުމ ިއާއަިދާާމިާބަޖެޓުގައިާފ ަހގަކުެރވިފަިއާއޮތުމ ިއާއަދިާީފއަލީަގއިާެވސްާބަނދަރުާހެދޭ

ވ ތީާއަުޅގަނޑުާއުފ ކުރ ާާށްާފ ހަަގކޮށްފައިނެާކަމައަހަރުާއަުޅއްަވިއދެއްވ މަގޫދޫަގއިާމިސްކިތެއްާވެސްާސަރުކ ރުންާމި

ާނުކުތާ  ާއަެނއް ާބޭނުންވ  ާފ ހަަގކޮށްލަން ާއުަފލ އެކު ާއަުޅގަނުޑ ާރައީސް، ާިޢއްޒަތްެތރި ާދަންނަވަން. ައީކާާވ ހަކަ
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ާއެހެންނަމަވެސްާ ާހުރިކަން. ާކަންތައްަތއް ާގިނަގުނަ ާނުހަނު ާބޭނުންވ ނެ ާަރްއޔިތުން ާދ އިރ ގެ އަޅުގަނޑުގެ

ާެވޭވާއަޅުގަ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ާލ އިޤު ާއަުޅގަނޑުމެން ާސަރުކ ރަށ އި ާއަުޅގަނޑުމެންގެ ާރަްއޔިތުންނަށ އި ނޑުމެންގެ

ާގޮތުަގިއާ ާބައެްއގެ ާެއދޭ ާއަުޅގަނޑުމެން ާއެެހންކަމުން ާވ ނީ. ާކަންތައްތަްއ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަކުންނޭ

މަވެސްާސަރުކ ރުންާމިވަގުުތާވ ންހުރިާމިންވަރުާވެްސާއަޅުގަނޑުމެންާމިތިބީާހުރިހ ާކަމަކަށްާވެސްާއެދޭށޭ.ާއެހެންނަ

އެކުާބަލައިގަންނަން.ާއެހެންކަުމންާމިވ ހަކަތަކަށްފަހުާއަޅުގަނޑުާމިއަހަރުާމިހ ރުާމިއޮތްާާއަޅުގަނޑުމެންާހަމަާއުފަލ 

ާކަމަ ާތ އީދުކުރައްވ  ާމެންބަރުން ާގިަނ ާފ ސްކުރެއްވުމަށް ާއެކަމ ބަޖެޓު ާފެންނ ތީ ާއަޅުގަނޑަށް ާވ ަހަކާއުފ ާށް ކުރ 

ާލައިކުމް.ާހަަކކޮޅުާނިންމ ލަން.ާވައްސަލ މްޢަާދަންނަވަމުންާއަޅުގަނޑުާވ 

ާ

ާމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫާދ އިރ ގެާމެންބަރުާއަޙްާ

ާދިރ ސ ކޮށްފައިވ  ާއަޅުގަނޑު ާރަީއސް. ާޢިްއޒަތްތެރި ާމިހ ާާބަޖެޓ ާޝުކުރިއްޔ  ާދަންނަވ ލުމުގެ ާއެްއޗެއް ާގޮތުން ބެހޭ

ާަހމަލަސްވަގު ާދަންނަވަން. ާޝުކުރު ާަރއީަސށް ާިޢއްޒަތްތެރި ާދެއްވީތީ ާފުރުޞަތު ާބަޖެުޓާމިއ ާެތްއގައި އެުކގަިއ

ާއެްނމެހައި ާކޮމިޓީގެ ާއެާާދިރ ސ ކުރެްއވި ާމަސައްކަތަށްޓަކައި ާބުރަ ާއެކުރެއްިވ ާނުހަނުާާމެންބަރުން ބޭފުޅުންނަށް

ާގޮތެއްާއެކުާުޝކުރުާާއިޚުލ ޞްތެރިކަމ  ާޚ އްޞަ ާދ އިރ ެގާދަންނަވަމުން،ާއަދި ާމ މިނގިލީ ާމުޤަްއރިރު ާކޮމިޓީގެ ާއެ ގައި

ާ ާޤ ސިްމ ާމެންބަރު ާމެންބަުރާމ އިބްރ ހީޢިއްޒަތްތެރި ާޢިްއޒަތްތެރި ާދ އިރ ގެ ާހިންނަވަރު ާމުޤައްރިރު ާަނއިބު ާއަދި އި

ާކުރައްވ ަފއި ާޞ ލިޙު ާމުޙައްމަދު ާމައިބްރ ޙީމް ާބުރަ ާޝުކުރުސަްއކަތަވ  ާފަށްފަށުން ާއަޅުގަނޑު ާށް އ ދެ،ާދަންނަވަން.

ާމިތ  ާހަމަ ާމިާއަޅުގަނޑު ާފުރަތަމަވ ާހުރެ ާއެންމެ ާވ ހަކަާހަކަދަްއކ އިރު ާރަނގަޅު ާދަންނަވ ލަން ާކަމަށްާާވެސް ެއއް

ާ ާޢަލީ ާފައިނޭންސްެގާމަޤ މުގަިއާހުންނެވި ާމިނިސްޓަރާއޮފް ާމަޖިލީހުން ާޢިްއޒަްތތެރި ާމި ާދެކެނީ ޝިމްާހ އަޅުގަނޑު

ާރަށަ ާއަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުގެ ާއަދި ާއުފަން ާފަޚުށް ާއިާރެއްާމެން ާިދއްދޫ ާައއި ާދެކެމުން ާކަލޭފ ނުގެާބްރ ހީކަމުގައި މް

ާާދަރިފުޅަކު ާދަރަނި ާޤައުމުގެ ާމި ާތެރޭގައި ާއަހަރުގެ ާދެ ާމި ާމަސައްކަތުން ާވަރަށް ާތ30ާާިއޭނ ގެ ާއަޑީަގއި ާމީޓަރު

ާފެނިވަޑައިގަންނަާ ާބޭފުޅުންނަށް ާތ ވަލުގެ 9ާވ ނެ 30ާާަގއި ާނަަގއި ާވަނިކޮށް ާއަޑީަގއި ާމަްއޗަްށ15ާާމީޓަރު މީޓަރުގެ

ާގެންދަވ ފައި ާކުޑަކުަރްއވަމުން ާދަރަނި ާހެިދާއެއާ ާވ ކަން.ާހަމަާާޖައްސ  ާތ ވަލުަތކެއް ާކުަޑކުރުމުގެ ާދަރަނި ާއެ އެުކގައި

ާމަސައްކަތްކުރަމުންާ ާހިތ މަާާއެކަމަށް ާއެހެންނަމަވެސް ާތަން. ާވެްސާާދ  ާކުރެއްވުމުން ާއެޮގތަށް ާއެކަން އަކީ

ާމަޖިލީާ ާމި ާއެއްލައިހައަޅުގަނޑުމެންނަށް ާނަގ  ާދިޔައީ ާފެނިގެން ާޢަލީާށް ާއެދެނީ ާއަޅުގަނޑު ާބޭުރކޮށްލިކަމޭ. ލ 

ާބަޖެޓުގަިއާ ާމި ާރައީސް، ާޢިއްޒަތްތެރި ާކަމަށް. ާލިބެމުންދ ނެ ާހަމަ ާއިތުރަށް ާޤައުމަށް ާމި ާއަދި ާޚިދުމަތް ހ ޝިމުގެ

ާވ ހަކަިއގަާ ާވެސް ާކުރިން ާނުކުތ ތަކަށްާއިއަޅުގަނޑު ާކޮމިޓީންާާފ ހަގަކޮށްލި އިުރާާދިރ ސ ކުރެއްވިާބަޖެޓުގެ

ާެދއްވ ފަާ ާމިވ ހަަކއިަގއިާއިޚ އްޞަކަމެއް ާއަޅުގަނޑު ާއަބަދުާވ ަކން ާއަޅުގަނޑު ާެއީއ ާބޭނުންވޭ. ވެސްާާފ ހަގަކޮށްލަން

ާބޭނުން ާމަސައްކަަތކަށްާާޤަބޫލުކުރަން ާަމޖިލީހެއްގެ ާރައްޔިތުންގެ ާޒިންމ ދ ރު ާގޮުތަގިއ ާދެކޭ ާއަޅުގަނޑު ާައދި ވަނީ
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ާދި ާދައުލަތުން ާހަމަވ ންވ ނީ ާއަދި ާއިުތރުނުކުރުމ އި ާޑެފިސިޓް ާއޭަގއި ާބަޖެޓެއް ާހުށަހަޅ ފައިވ  ާރ ސ ކޮށްފައި

ާއެހެންކަމުންާއެއާ  ާދިއުން. ާފ ސްެވެގން ާބަޖެޓު ާމަތިން ާގޮެތއްގެ ާދަްއކުަވއިދޭ ާމަގުތައް ާއިތުުރވ ނެ ާއ މްދަނީ އެުކގައި

ާހުށަހެޅުމ  ާހުށަހަޅ ފަިއވ  ާބަޖެޓު ާކުރެްއުވމުގައި ާދިރ ސ  ާމި ާނުކުތ ަތުކެގާމިފަހަރު ާފ ހަގަކުރަްއވ  ާބަޖެޓުަގއި ާއަދި އި

މަށްާމިާނުގެނެސްާމިާބަޖެޓުާފ ސްކުރުާމައްޗަށްާބިނ ކޮށްާމުޅިާބަޖެޓުގެާހިމަނ ފައިވ ާމުޅިާބަޖެޓުގެާއަދަދަށްާބަދަލެއް

ާމަޖިލީހ  ާގެނެސްދެްއވިާޢިއްޒަތްތެރި ާގޮތެއްގަާާހަމައަށް ާޒިންމ ދ ރު ާވަރަށް ާދަންނަވ ނީ ާއަުޅގަނޑު ާމިފަހަރުެގާކަމީ އި

ާ ާކަމުގެ ާގެންދިުއން ާކުރިއަށް ާމަޖިލީހުން ާޢިްއޒަތްތެރި ާމި ާހަމަާހެމަސައްކަތް ާދެކެމޭ. ާއަުޅގަނޑު ާކަމުަގިއ ާްއކެްއ

ާދަންނަވ ލަންާމިއ  ާއަޅުގަނޑު ާަރއްޔިތުންނަްށ ާދިއްދޫގެ ާބޭނުންވަނީ ާދަންނަވ ލަން ާނިްނމ ލަމުން ާއަުޅގަނޑު އެުކަގއި

ާބަޖެާބޭނުން ާމި ާމިފަހަރުގެ ާޚ އްަޞގޮތެްއަގިއާވަނީ ާކަންަތއްތަްއާއަދި ާބޭނުންވ  ާަރއްޔިތުން ާލޮބުވެތި ާދިއްޫދގެ ޓުގައި

އަްށާާފަހުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާަވޑަިއގަތުމުންާދިއްޫދގެާަރއްޔިތުންާއެކަމ ާކަންބޮުޑވެާަރށްގިރުމުގެާމަްއސަލަާދ ދި

ވ ކަން.ާއަޅުގަނޑުާައތުގައިާއޮތްާދިއްދޫާއަްށާާނިފައިއްލެއްާހޯދުމަށްޓަކައިާމިާބަޖެޓުގައިާވަރަށްާބޮޑުާއަދަދެއްާހިމެހަ

ވެސްާިމާވެސްާއޮތްާވ ހަކަާދަންނަަވން.ާއެހެންކަމުން،ާދިއްދޫގެާަރއްޔިތުންާއަބަދުާާހުރިާކަންތައްތަކުގެާރިޕޯޓްާމިހ ރު

ާާސަރުކ ރ  ާމިާކުރަމުންާދޭތެރޭގައި ާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ  ާުއއްމީދު ާާއައި ާފެންނަމުން. ާމިތިދަނީ ީބާއަޅުގަނޑުމެން

ާސަުރކ ރާ  ާފައިދ ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ  ާހުރިހ  ާލިެބންހުރި ާމިސަރުކ ުރގެ ާގޮސް ާއެމަސަްއކަތުަގިއ އެއްާާއެުކގައި

އަޅުގަނޑުމެންާއިރ ދަކުެރއްިވްއޔ ާދިއްދޫާއަށްާގެނެސްާއެާަތރައްޤީާދިއްދޫަގއިާކުިރއަށްާެގންދިއުމަށް.ާއެހެންކަމުން،ާ

ާދަންނަވ ލަން ާދިއްޫދެގާއަޅުގަނޑު ާކަންތައްތަކޭ ާެއވެިނ ާިމވެނި ާވަކި ާައޅުގަނޑު ާވެސް ާނިންމ ލަމުން ާބޭނުންވޭ

ާތަ ާނުދެންނެވި ާހުރީ ާފަިއދ ާކަމުަގއިރައްޤީއަށްޓަަކއި ާބޮޑު ާވަރަށް ާބަޖެޓުން ާިމ ާލޮުބވެިތާާިވޔަސް ާދިއްޫދގެ އެއް

ާއެ ާކައިީރަގއި ާއަދި ާެވސް ާއުޚުތުންނަށް ާލިބިގަންާއަޚުންނ އި ާޚިދުމަތް ާވެްސާަރށުގެ ާފަރ ތްތަކަށް ާއެހެން ނަ

ާއަުޅގަނުޑާދެކެން.ާހަމަާލިބިގެންދ ނެ ާމުިޅާުއއްމީދަކަށްެއއ ާކަމަށް ާބަޖެޓުގެ ާމި ާުމޅި ާރ އްޖޭެގާިގަނާާެއކުަގއި ވ ނީ

ާގިނަ ާލިބިގެންދިޔުރައްޔިތުންތަކަކަށް ާިޚދުމަތްތަކެއް ާމ އްދ ަގއ75ާިޤ ނޫނުސަސ ސީެގާ، އެހެންވީމ ާން.ގުނަ ވ ާާވަނަ

ާލިބޭނެމަާގޮތުގެ ާފައިދ ތަކެއް ާބަޖެޓުން ާމި ާަރްއޔިތުންނަށް ާޤައުމ އި ާމުޅި ާދަންނަވ ނީ ާައޅުގަނޑު ގޮތަކަްށާާތިން

ާއުސޫެލއްގެާ ާބަޖެޓުން ާހުށަހެޅިފަިއވ  ާޕްރޮވިންސްތަކަށް ާޚ އްަޞގޮެތއްަގިއ ާއަދި ާކުަރއްވ ށޭ. ާކަންތައްތަްއ ާސަރުކ ރުގެ

ާކަން ާއުސޫލުން ާެއާޕްރޮވިންސްަތކުަގިއާހަމަހަމަ ާސަމ ލުކަންދެއްވ ނެގޮތުން ާކުެރއްވުމަށް ާއަުޅގަނުޑާާތަްއތައް ކަމަށް

 ވަރަށްާބޮޑަށްާުއއްމީދުކުރަމޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާިޢއްޒަތްތެރިާަރީއސް،ާދެްއވިާފުރުޞަތަށް.ާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތަށްާއެދިަވޑަިއގެްނާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާއ ދެ،ާމިހ ާހިސ ބުންާަބޖެޓުގެާބަހުސްަގއިާފުރަތަމަާފުާ

ާފުރުޞަތަކަްށ،ާ ާދެވަނަ ާފަރ ތުން ާީލޑަރުންެގ ާޕ ީޓތަކުގެ ާނިމުނީ. ާއަުރވ  ާފުރުޞަތު ާމެންބަރުންނަށް ހުރިހ 
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ާއެިދވަަޑއިނުގަންަނވާ  ާދައްަކވަން ާވ ަހކަފުޅު ާއިޝ ރ ތްކޮށްފަިއާާފުރުޞަތެއްަގއި ާއަުޅގަނޑުެމންނަށް ާވަނީ ގޮތަށް

ާއެހެންވީމާ ރެޓޭކްސެ ާ ،ރިއޭޓަށް. ާހިސ ބުން ާމިހ  ާނިންމ ލަނީ.2011ާާއަޅުގަނޑު ާމި ާބަޖެުޓެގާބަހުސް ާއަހަރުގެ ވަނަ

ާއިޞްލ ޙުތަަކްށާ ާތަންދޭ ާގަވ އިުދ ާމަޖިލީހުގެ ާއ އި ާޤ ނޫނުއަސ ސީ ާތެެރއިން ާއިޞްލ ޙުތަކުގެ ާހުށަހެޅުނު ބަޖެޓަށް

ާާވޯޓަށްާއެހުންާފަހުގެާތ ރީޚެްއަގއިާބ ްއވ ނެާވ ހަކަާއަުޅގަނޑުާދަންނަވަން.ާ

ާ

ާނިންމުންާ

ާ

ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެްއެކވުން:

ާރު.ޖަހ އ9ާިވ ާއަްނގ ރަާދުވަހުާހެނދުނ2010ާާުޑިސެމްބަރ28ާާުދެންާމަޖިލީހުގެާޖަލްސ ާއެއްާއޮންނ ނީާ

ާ

ާމަޖިިލސްާނިމުނީ. الحمد هلل رب العالمين

_______________ާ




