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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިއްޒަތްތެރ32ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް.3123/3/43/މިއަދުގެްއެޖެންޑާގެްނަންބަރަކީްއޖް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްކެވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްރި

ްނަންބަރު ްއަންގ4ާްއެޖެންޑާ ްރިޔާސަތުން .ްް 4.1ްްއެންގުން. ްބައްދަލުވުން. ްތަކުގެ ގައ2112ްިޑިސެމްބަރ25ްްކޮމިޓީ

ް ްއިޢުލާންކުރުން. ްވަގުތު ްހޭދަވި ްކޮމެޓީތަކުގައި ްއެ ްކޮމިޓީތަކާއި ްދުވަހ2112ްްުޑިސެމްބަރ25ްްބޭއްވުނު ްއަންގާރަ ވީ

4ްތުންްއެްދުވަހުްޖުމްލަްކޮމިޓީްއެއްގެްބައްދަލުވުންްބޭއްވިފައިވޭ.ްމިގ7ްޮއާްދެމެދ3:41ްުއިންްހަވީރ9:35ްްުހެދުނުް

ް ްބޭއްވުމަށ57ްްްްގަޑިއިރާއި ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ.ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީތަކުގައި މިނެޓު

ް ްގޮތް. 9:31ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކޮމިޓީ. ްޢާއްމު ްއާއި ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމުއައްސަސާތަކުގ11:15ްެގައި ްމިނިވަން ގައި

ްކޮމިޓީ.ްްކަންތައްތަކާ ްތަރައްޤީގެ ްޤައުމީ ްކޮމިޓީ.ްއަދި ްޕެޓިޝަން ްއާއި ްކޮމިޓީ ްބިލ12:31ްުބެހޭ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ގައި

ގައިްސަރުކާރުގެްމަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކުރާްމިންވަރުްބަލާްކޮމިޓީ،ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްއަދ14:11ްިދިރާސާކުރައްވާްކޮމިޓީ.ް

ްގަވާއިދުްކޮމިޓީ.
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ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖިލީހުގ6ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގައިްމިއަދުްއެއްވެސްްމަސައްކަތެއްްނެތް.6ްއަދ5ްިނަންބަރުްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖ7ެނަންބަރުްްއެޖެންޑާް

ްގ.ކެނެރީގޭްް-7.1 ްރައީސް ްކުރީގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްއޭގެް ްއަދި ްފުރުއްވާފައިވާ ްމަގާމު ްއެންވޯއީގެ ްސްޕެޝަލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވެރިކަމުގައި ްނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު

ްމަޖިލީ ްވަޒީރުންގެ ްކަމުގައިވާްކުރީގައި ްފަރާތެއް ްފުރުއްވާފައިވާ ްމަޤާމުތަކެއް ްއިސް ްސަރުކާރުގެ ްމެންބަރުކަމާއި ހުގެ

އަލްފާޟިލްްއިބްރާހީމުްޙުސައިންްޒަކީ،ްދިވެހިރާއްޖެްއާއިްއިންޑިޔާއާްދެމެދުްއުފެދިފައިވާްޒާމާންވީްރަހުމަތްތެރިްގުޅުމާް

ް ްސުވާލުއުފެދޭ ްހިތްތަކުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމުގެ ްދެ ްކަންކަމުގެްމެދު، ްދާޚިލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާހަކަދައްކައި، ގޮތަށް

ްވިދާޅުވެ،ް ްކަމަށް ްހޯދަންޖެހިދާނެ ްއެހީ ްއަސްކަރީ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭރުގެ ްފޯރުވުމަށް ްނުފޫޒު ްފަރާތްތަކަށް ްބޭރުގެ ތެރެއަށް

ްވާހަކަތަ ްފަދަ ްބުރޫއަރާ ްކަރާމާތަށް ްހައިބަތާއި ްއަދި ްއިސްތިޤްލާލު، ްމިނިވަންކަމާއި ްވާތީްޤައުމުގެ ްވާހަކަދައްކާފައި އް

ްޤަރާރުގެް ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްގޮވާލުމަށް ްސަރުކާރަށް ްފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ްމެދު ްްޒަކީއާ ްޙުސައިން ްއިބްރާހީމު އަލްފާޟިލް

ްކެނެރީގޭް ްގ. ްރައީސް، ްކުރީގެ ް ްއިއްވުން. ްމަޖީލީހަށް ްސުރުޚީ ްޤަރާރުގެ ްއެ ްގޮތުން ްއިއްވުމުގެ ްކިޔުން ފުރަތަމަ

ްނަޝީދު ްއޭގެްމުޙައްމަދު ްއަދި ްފުރުއްވާފައިވާ ްމަގާމު ްއެންވޯއީގެ ްސްޕެޝަލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވެރިކަމުގައި ގެ

ްކަމުގައިވާް ްފަރާތެއް ްފުރުއްވާފައިވާ ްމަޤާމުތަކެއް ްއިސް ްސަރުކާރުގެ ްމެންބަރުކަމާއި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ކުރީގައި

އިންޑިޔާއާްދެމެދުްއުފެދިފައިވާްޒަމާންވީްރަހުމަތްތެރިްގުޅުމާްއަލްފާޟިލްްއިބްރާހީމުްޙުސައިންްޒަކީ،ްދިވެހިރާއްޖެްއާއިް

ްކަންކަމުގެް ްދާޚިލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާހަކަދައްކައި، ްފަދަ ްސުވާލުއުފެދޭ ްހިތްތަކުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމުގެ ްދެ މެދު،

ްހޯދަންް ްއެހީ ްއަސްކަރީ ްފަރާތްތަކުގެ ްބޭރުގެ ްނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްބޭރުގެ ްވިދާޅުވެ،ްތެރެއަށް ްކަމަށް ޖެހިދާނެ
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ޤައުމުގެްމިނިވަންކަމާއިްއިސްތިޤްލާލުްއަދިްހައިބަތާއިްކަރާމާތަށްްބުރޫއަރާްފަދަްވާހަކަތައްްދައްކާފައިްވާތީ،ްއަލްފާޟިލްް

ްއިބްރާހީމުްޙުސައިންްޒަކީއާްމެދުްފިޔަވަޅުއެޅުމަށްްސަރުކާރަށްްގޮވާލުމަށް،ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރު.ް

ްކުޑަހުް-7.2 ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޢާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ 2118/11ްވަދޫ

ްސުރުޚީް ްބިލުގެ ްއެ ްގޮތުން ްއިއްވުމުގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ

ްތަކާްބެހޭްޢާއްމުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ްއިންތިޚާބ2118/11ްުމަޖިލީހަށްްއިއްވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްޕައިރަސީްް-7.3 ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއިބްރާހިމު ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ްމަް ްސުރުޚީ ްބިލުގެ ްއެ ްގޮތުން ްއިއްވުމުގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްކުށްތަކުގެ ްއެހެން ްގުޅޭ ްއެއާ ްއިއްވުން.ްއާއި ޖިލީހަށް

ްްޕައިރަސީްއާއިްއެއާްގުޅޭްއެހެންްކުށްތަކުގެްބިލު.

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިްއޮތްްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއްވެސްްމަސައްކަތެއްްނެތް.ގައިްމިއަދުްއ11ްްެއަދ9ްްިް،8ނަންބަރުްްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްްއެޖެންޑާް ްކޮމިޓީތ11ްަނަންބަރު ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓ11.1ް2113ްްުކުން ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްހުށަހެ ްއިސްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެއްވި ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި 23ްޅުއްވުން.

ް 2112ްޑިސެމްބަރ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްމިހާރ21ްްުގައި ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅިފައިވޭ. އިޞްލާޙު

ްއެންޑްް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮތީ ްމި ްފުރަތަމަ ްހުޅުވާލަނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ނޑު އަޅުގަ

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދިރާސާކުރައްވައ2113ްްިޓްރެޜަރީން ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއިއްވިފަ.ް ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްވަނީ ްއިއްޔެ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން

ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅިފައިވާ،83ްްގަވާއިދުގެ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ
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ް ްގަވާއިދުގެ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްފުރަތަމަ ްއާދެ!ްއެންމެ ް)ހ(ގ83ްްެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްދާގ83ްްެޙު،ްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފައިވޭ.ްފުރަތަމަްއިޞްލ3ްާދަށުންްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުތަކަށް.ްއެގޮތުންް

ް ްޢިއްޒަތްތެރ1ްްި)ހ(ގެ ްއިޞްލާޙެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ އަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީ، ްނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަޑައިގެންނެތުމުން މެންބަރު

ްވަޑައިގަންނަވައިފި.ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމިހާރު ްމެންބަރު ް)ހ(ގ83ްްެއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްތޮއްޑ1ްްޫވަނަްމާއްދާގެ އަށް

ްއާދެ!ް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:އްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްތޮ

ް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވަނ2113ްްަޝުކުރިއްޔާ

ްބަޖެޓުން ްކޮންޓިންޖެންސީ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްއަށް ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ އުނިކޮށް،ްްއަހަރުގެ

މިލިއަންްރުފިޔާްހިމަނައިގެނ111ްްްމިލިއަންްރުފިޔާްދިނުމަށް،ްބަޖެޓުގައ111ްްިމަސްވެރިންނަށްްސަބްސިޑީގެްގޮތުގައިް

ްއެންޑްް ްފިޝަރީޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްބަހާނީ ްމަސްވެރިންނަށް ްފައިސާ ްމި ްބެހުން. ްމަސްވެރިންނަށް ްފައިސާ އެ

ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެްްއެގްރިކަލްޗަރުން ްއުސޫލަކުން ްއެކަށައަޅާ ްމަޝްވަރާކޮށް، ްކޮމިޓީއާ މާލިއްޔަތު

ނޑުްދެކޭގޮތުގައި،ްމިްއިޞްލާޙުްމިްހުށަހެޅީްރާއްޖޭގެްމަސްވެރިންނަށް... ްމިނިސްޓްރީންނެވެ.ްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްހުށަހެޅިްސަބަބުްވިދާޅުވާކަށްނުޖެހޭ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރައްވާ

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް

ް:ވާހަކަދެއްކެވުންްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުް

އަށްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރ2ްްިވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ83ްްެވަނަްއިޞްލާޙު.2ްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް
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ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:އްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްތޮ

ްހުށަހަޅާ ްމި ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓުގައިްްޝުކުރިއްޔާ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު އިޞްލާޙަކީ

ވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަްއަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެްމަތީންްކޮންޓިންޖެންސ2113ްްީހުށަހަޅާފައިވާް

ް ްގޮތުގައި ްސަބްސިޑީގެ ނޑުވެރިންނަށް ްއުނިކޮށް،ްދަ 51ްްބަޖެޓުން ްބަޖެޓުގައި ްދިނުމަށް، ްރުފިޔާ ންްމިލިއ51ްްަމިލިއަން

ނޑުވެރިންނަށްްބަހާނީްމިނިސްޓްރީްއޮފްް ނޑުވެރިންނަށްްބެހުން.ްމިްފައިސާްވެސްްދަ ރުފިޔާްހިމަނައިގެންްއެްފައިސާްދަ

ފިޝަރީޒްްއެންޑްްއެގްރިކަލްޗަރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީއާްމަޝްވަރާކޮށް،ްއެްކޮމިޓީންްއެކަށައަޅާް

ނޑުވެރިންނަށްްޓަކައި.ްޝުކުރިއްޔާ.އުސޫލަކުން،ްއެްމިނިސްޓްރީންނެވެ ް.ްމިއީްދަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރެއްވުމަށް،ްމައްޗަންގޮޅީ ޝުކުރިއްޔާ

ްރަޝީދު.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްމުޙައްްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމައްޗަންގޮޅީ

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްއަށްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގ3ްެވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގ83ްްެޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްދެކުނުް ްމައްޗަންގޮޅީ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު އިބްރާހީމު

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މަދުްރަޝީމައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްް

ްއިޞްލާޙުކުރާށާް ްވެސް ްކުށް ްއެ ްއޮންނާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްމީގައި ްކުށެއް ްރައީސް،ްއިމްލާ ްޢިއްޒަތްތެރި މީގައި

ް ްއޮންނާނީ. ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްބައިތައ6ްްްއެއްކޮށް ްތަފްޞީލު ްއޭގެ ްއިނގޭތޯ. ްޗެޕްޓަރގައި ވަނަ

ްނަންްޖަހާފައިްއޮންނަނީްމ.ްއަތޮޅު.ްމާލޭގައިްއިންނަނީްއިނގޭތޯ.ްއޮންނައިރުގައިްމ.ްއަތޮޅުގެ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްމައްޗަންގޮޅީ ްއާދެ! ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން()ނިޒާމީްމައް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްް

ް ްޖަދުވަލު ްދެންނެވީ ނޑު ްމާލ6ްެއަޅުގަ ްއޮތީ ްނަމަކަށް ްރަށުގެ ްޖަހާފައި ްމ.އަތޮޅު ްއޮތްއިރު ްބިނާކޮށްފައި ްއަތޮޅުތައް ގައި

ްޒުވާނު ްމާލޭގައި ްއޮންނަނީ ްކަމަކަށް ްއިނގޭތޯ.ްއެ ްބިނާކުރަން ްމަރުކަޒެއް ްމިއ4.5ްްީންގެ ްހީވަނީ މިލިއަން.ްއަޅުގަނޑަށް

ްވާތީް ްކަމަށް ްމައްޗަންގޮޅީގައި ްނެތީ ްމަރުކަޒެއް ްޒުވާނުންގެ ްމިހާރު ްމާލޭގައި ްއޮންނާނީ ްއެދިފައި ްއަޅުގަނޑު ކުށެއްހެން.

ނޑުްބަޖެޓުގައިްހި މެނިފައިްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމއ.ގެްމައްޗަންގޮޅީގައިްޒުވާނުންގެްމަރުކަޒެއްްހެދުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްހީވަނީް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްމ.އަތޮޅު ްޖަހާފައި ްއޮތީ ްއެ ްއަތޮޅު ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށް ބަދަލުގައި

ްކުށަކަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެއްގޮތްވާްގޮތުގެްމަތިންްއާދެ!ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްހުށަހެޅުނުްއިޞްލާޙުތަކުގެްތެރެއިންްމަ ޖިލީހުގެްގަވާއިދާ

ނޑުމެންްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ.ްބަލައިނުގަނެވުނުްއިޞްލާޙުތައްްވާީން ބަލައިގަނެވުނުްއިޞްލާޙުތައްްއަޅުގަ

ް ް)ހ(ގ83ްްެރައްދުކުރެވިފަ.ްމިހާރު ްމާއްދާގެ ްއ3ްްިވަނަ ބްރާހީމުްއަށްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމުގެްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމާފަންނުްދެކު

ގެްމަޝްރޫޢުތަކުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްހ.ްފޯވިންްސްކައިގައ2113ްިޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެް

މިލިއަންްރުފިޔ6.8ްްާވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްކަނޑައަޅާފައިވ2113ްްާބުރީގެްއިމާރާތުގ11ްްެޅުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްއެ

ްއުނިކުރުމަށްފަހު،ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްތެރޭގައިްހުމެނޭްފެނާއިްނަރުދަމާއިްބަނދަރުތަކުގެްމަޝްރޫޢުތައްްހަމައަށްްބަހާލުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްްމައްޗަންގޮޅީ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަ ްތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ!ްމިހާރު ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 83ްޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ްއިސްލާޙުތަކަށް. 83ްްޅިފައިވާ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ އަށ1ްްްވަނަ

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީްހިތަދޫްދެކުް

ވަނަްއަހަރުގ2113ްްެޓްރެޜަރީންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުއްވިްް`.ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑް

ްހުށަހަޅާް ްއަޅުގަނޑު ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްވައި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ދައުލަތުގެ

ް ްރިކޮމެންޑޭޝަން ްރިޕޯޓުގެ ްމި 6ްއިޞްލާޙު. ްއ7ި، ްއަކުރެއް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްގެ ް)ނ( ް-1ތުރުކުރުން.

ް ްބަޖެޓު ްހިންގ2113ްްާދައުލަތުގެ ްދަށުން ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްހުށަހަޅާއިރު، ްމަޖިލީހަށް ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްދާއިރާތަކުގެް ްއެ ްނިސްބަތުން ްދާއިރާތަކުގެ ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޚަރަދު،ްރައްޔިތުންގެ ްހިގާނެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

ގައިްތަފާތުްނުވާނޭހެން،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންްބަޖެޓުްތައްޔާރުކޮށް،ްއަސާސީްޚިދުމަތްްދިނުމު

ް ްއެވެ. ްް-2ހުށަހަޅަންވާނެ ްރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގ1ްްެމި ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ނ(ގައިވާ ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ނޑައަް ްކަ ްއަހަރަކަށް ްއެ ްބަޖެޓުން ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހުށަހޅާ ްސިީޓްދަށުން ްބިނާކޮށް، ްމައްޗަށް ްމިންވަރެއްގެ ޅާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމެދުވެރިކޮށް ްއޮތޯރިޓީ ްގަވަރމަންޓު ްލޯކަލް ްކައުންސިލްތަކުން ްއަތޮޅު 2111/7ްކައުންސިލާއި

ްހާސިލުކުރެވޭނެހެންް ްމަޤްޞަދު ްޤާނޫނުގެ ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްޓްރެޜަރީންްމަޝްރޫޢުތައް ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްނިޒާމެއް ްހަރުދަނާ ްހޯދޭނެ ތައްޔާރުކުރުވައި

ް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ް)ރ( ްއެވެ. ްދައުލަތުގ2113ްްެޤާއިމުކުރަންވާނެ ްހުށަހަޅާއިރު، ްމަޖިލީހަށް ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

އަހަރަށްްހިންގަނ2ްްްމަޝްރޫޢުތަކާއިްކުރިއަށްްއޮތްްްހިއްސާވާްކުންފުނިތަކުންްއެްއަހަރެއްގެްތެރޭގައިްހިންގަމުންގެންދާ

ްބަޖެޓުް ް)ބ(ްދައުލަތުގެ ްއެވެ. ްހިމަނަންވާނެ ްގޮތުގައި ްބައެއްގެ ްވަކި ްބެޖެޓުގެ ްތަފްޞީލު ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިންމާފައިވާ

ްޕާޓްނަރޝިޕްގ2113ްެ ްޕްރައިވެޓް ްޕަބްލިކު ްދައުލަތުން ްހުށަހަޅާއިރު ްމަޖިލީހަށް ްފެށިގެން ްއަހަރުން ދަށުންްްވަނަ
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އަހަރަށްްހިންގަންްނިންމާފައިވާްމަޝްރޫޢުތަކުގ2ްްެއެއަހަރުގެްތެރޭގައިްހިންގަމުންގެންދާްމަޝްރޫޢުތަކާއިްކުރިއަށްްއޮތްް

ްތަފްޞީލުްބަޖެޓުގެްވަކިްބައެއްގެްގޮތުގައިްހިމަނަންވާނެްއެވެ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކެލާްޝުކުރިއްޔާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރައްވާ .

ްމަޢުޞޫމު.هللاްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާްދާ

ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްދެންމެ ނޑުްްއާދެ! ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 83ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމެންބަރ2ްްުވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކަނޑިތީމު އަށް

ް ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއިސްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ ްޙުސައިން ްސަލީމުްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނެްކަމަށްްއިދާރީްމޭޒަށްްވަނީްއަންގަވާފަ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފޮނަ

ް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށ2119ްްްޝުކުރިއްޔާ ްކުރީގެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ރިއަރުވާްކޮމިޓީތަކާއިްއަތޮޅުްކުރިއަރުވާްކޮމިޓީގެްފައިސާްސަރުކާރުންްފްރީޒުކުރެއްވުމަށްފަހުގައިްދައުލަތުގެްޓްރެޜަރީްކު

ް ްކަމަށް ްބޭނުންކުރެވިފައިވާ ްނުސީދާކޮށް ްމެނޭޖުކުރުމަށް ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްޓަކައި ވަނ2113ްްަމެނޭޖުކުރުމަށް

ްބަ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއެކު،ްއެްއަހަރަށް ްއޮތުމާ ްފާހަގަކޮށްފައި ްރިޕޯޓުގައި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ޖެޓަށް

ްކައުންސިލްތަކަށާއިް ްރަށު ްފައިސާ ްހުރި ްހިފެހެއްޓިފައި ްހަވާލުނުކޮށް ްޙައްޤުވެރިންނަށް ްޤާނޫނީ ްއޭގެ ްތެރެއިން ފައިސާގެ

ްފިނޭން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްހަވާލުކުރުމަށް ްކައުންސިލްތަކަށް ްމަޖިލީހުގެްއަތޮޅު ްރައްޔިތުންގެ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ސް

ްކައުންސިލްތަކާއިް ްރަށު ްމަތިން ްގޮތުގެ ްތާވަލުގައިވާ ްރާއްވަވައިގެން،ްއެ ްތާވަލެއް ްއެކު ްމަޝްވަރާއާ ްކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު

ްއަތޮޅުްކައުންސިލްތަކަށްްއެްފައިސާްހަވާލުކޮށް،ްނިންމުމަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްއިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝުކުރިއްް ްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށް،ްގުރައިދޫ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރައްވާ ޔާ

ްއިބްރާހީމުްރިޟާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރިޟާގުރައިދޫްދާއިރާގެް

ނޑުްތާއީދުކު ްރަން.ްއާދެ!ްދެންމެްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއޮތީ ްދެން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 83ްްޝުކުރިއްޔާ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ 3ްވަނަ ،4ްް ްމާފަންނ5ްްުއަދި އަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމެންބަރުްهللا ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާ ޢަބްދުއްރަޙީމު

ްޢަބްދުް ްއަށްްޢަބްދުهللا ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްބޭފުޅެއް. ްިނސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ އްރަޙީމަކީ

ްމާލަމުގައިް ްވަގުތު ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ

ްމޫސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުރެންދޫ ްޢިއްޒަތްތެރިްއިންނެވީ ްބޭނުމަށް، ްރިކޯޑުތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްއެ ނޑު ްއަދިވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްމެންބަރެއް ްޕާޓީގެ މެންބަރަކީްޖުމްހޫރީ

ްޢިއް ްއިޞްލާޙު،ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްވަންޏާ. ްކަމަށް ްމެންބަރުްބޭނުންފުޅު ޒަތްތެރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލާފައި ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުވަނީ. ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުނުވާ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް އިޞްލާޙު

ްމިްދަނީ.ް ްއިޞްލާޙު.6ްްކުރިއަށް 83ްްވަނަ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްހުށަހަޅުއްވ6ްްާވަނަ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު އަށް

ް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށްްއިޞްލާޙު. ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙު

ްއަޅުގަނޑުގެް ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްފަރާތުންްނިންމައިގެން ފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމިްއިޞްލާޙަކީ

ްއެހެންނަމަވެސް ްއިޞްލާޙެއް. ްފޮނުވިފައިވާ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިންނަންްްނަމުގައި ްރިޔާސަތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ މިއަދު

މެދުވެރިވެފައިްވާތީްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްއެހެންްމެންބަރަކަށްްއެްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ.ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

 މެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.

ް

ްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްއަޙްބިލެތްދޫްދާއިރާގެް

ް ްދައުލަތުންްޕެންޝަނުގެ ްކަމުން ްޚަރަދުތަކެއް ްކުރެވޭ ްޑަބަލްކޮށް ްބަޔަކީ ްބޮޑު ްޚަރަދުގެ ްކުރާ ްދައުލަތުން ްމިހާރު ގޮތުގައި

ްޢަދާލަތުް ްއިޖުތިމާޢީ ްޚަރަދުކުރުމަކީ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްދައުލަތުގެ ްހަމައެކަނި ްގޮތުގައި ްޕެންޝަނުގެ ްޚަރަދެއް ްބޮޑު އެހާ

ްއެފަ ްއަދި ްއާއި ްވާތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްޚަރަދުްފުށުއަރާ ްކުރަންޖެހޭ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއިނާޔަތަށް ްދެވޭ ްޑަބަލްކޮށް ދަ

ދުވަހުންްދުވަހަށްްބޮޑުވަމުންްދިޔުމުގެްސަބަބުންްއެކަމަށްްއިންސާފުވެރިްއަދިްދެމެހެއްޓެނިވިްހައްލެއްްގެނައުމަށްްޓަކައިް
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ް ްޕެކޭޖުތައް ްދެވޭ ްމިހާރު ްއިންސްޓިޓިއުޓުތަކުން ްތަފާތު ްބަޔާންކުރާ ްބެހޭްތިރީގައި ްޕެންޝަނާ ްގެނައުމަށް ހުއްޓުވުމަކަށް

ް ްބިލު ްބެހޭ ްގެނައުމާ ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްފުރަތަމ2113ްްަޤާނޫނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރު ވަނަ

17ްފުލުހުންގެްޤާނޫނުގ2118/15ްްެދައުރުގައިްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވުމަށް.ްއާދެ!ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

މާއްދާގެް)ނ(ްއިންްލިބިދޭްބާރުގެްދަށުންްހެދިފައިވާްފުލުހުންްރިޓަޔަރކުރުމާްބެހޭްގަވާއިދުގެްދަށުންްގަނޑުކޮށްްްވަނަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިނާޔަތްތައް. ްދެވޭ ްމަހަށް ްމަހުން ްއިނާޔަތާއި 2118/11ްްދެވޭ ްޤާނޫނުގެ ވަނ31ްްަސިފައިންގެ

ނޑުކޮށްްދެވޭްއިނާޔަތާއިްމާއްދާގެް)ނ(ްއިންްލިބިދޭްބާރުގެްދަށުންްހެދިފައި ވާްރިޓަޔަރކުރުމާްބެހޭްގަވާއިދުގެްދަށުންްގަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިނާޔަތްތައް. ްދެވޭ ްމަހަށް 2117/15ްްމަހުން ްޤާނޫނުގެ ްސަރވިސްގެ ްސިވިލް ވަނ51ްްަދިވެހި

ްގަވާއިދުގެ ްރިޓަޔަރމަންޓު ްހެދިފައިވާ ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްއިން ް)ރ( ްއަދި ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ދަށުންްްމާއްދާގެ

ނޑުކޮށްްދެވޭްއިނާޔަތާއިްމަހުންްމަހަށްްދެވޭްއިނާޔަތްތައް.ްމިްއިނާޔަތްތައްްއުނިކުރާްގޮތަށް.ް ްގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހުޅުމީދޫް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.ްދާއިރާގެްޢިއް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިޔާސަތުން

ްްވަނ83ްައާދެ!ް ް)ނ(ގެ ްބިލެތްދ7ްްޫމާއްދާގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު އަށް

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއަޙްމަދުްޙަމްޒާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްބިލެތް

ްޚަރަދުތައްްކުޑަކު ްއިދާރާްއެއްްއުފެއްދުމަށްްދައުލަތުގެ ްއާ ްކޮމިޝަނުގެްނަމުގައި ްނެޝަނަލްްއިންޓެގްރިޓީ ްގޮތުން ރުމުގެ

ްއަދިް ްކޮމިޝަން ްއިންޓެގްރިޓީ ްކަސްޓަމް ްކޮމިޝަނާއި ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްއަކީ ްއިދާރާ ްއާ ްލަފާދިނުމަށާއި ސަރުކާރަށް

ޓެގްރިޓީގެްމައްސަލަތައްްބަލާްއިދާރާްއެއްގެްގޮތުގައިްމިނޫންވެސްްދައުލަތާއިްސަރުކާރުގެްއެންމެހައިްމުވައްޒަފުންގެްއިން

ް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްހަމަޖައްސައި، ްބިލު ްގުޅޭ ްގެނައުމާ ްއިޞްލާޙުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްއަހަރުގ3102ްްެޤާނޫނުތަކަށް ވަނަ

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްފުރަތަމަްދައުރުގައިްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވުމަށް.ް



11 

 

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތުންރިޔާސަ

ްޖަމާލުް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްތާއީދުކުރެއްވުމަށް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްއަބޫބަކުރަށްްއަޅުގަ

ް

ްއަބޫބަކުރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.ްބި

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްމިއަދަކީ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެއްބައިވަންތަކަ ްމީގެ ްދުވަސް. 8ްްމުގެ ްކުރިން ްސުނާމ2114ްްީއަހަރު ްކުރިމަތިވި ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަހަރު ވަނަ

ްދުވަހުް ްއެ ްހަނދާންތައް. ްދުވަހުގެ ްއެ ްދަނީ ްމި ްފާހަގަކުރަމުން ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑުމެން ްގުޅިގެން ކާރިސާއާ

ްދު ްހެޔޮ ްފަރާތްތަކަށް ްއެންމެހައި ްދޫކޮށްދިޔަ ްދުނިޔެ ްވަކިވެ، ނޑުމެންނާ ްދުވަހުގެްއަޅުގަ ްއެ ްއަދި ޢާކުރުމާ

ްހަމަޖެހިފަ.ް ްވަނީ ްގެނައުމަށް ްސުކޫތެއް ްކަންކޮޅުތަކުގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްފާހަގަކުރުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން

ްހުރިހާް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ްސުކޫތުގައި ްއެ ްއެކު ްއަޅުގަނޑާ އެހެންކަމަށްވުމާއެކު

ނޑުްދަޢުވަތުއަރުވަން.ް)ސުކޫތުގެްވަގުތުކޮޅު(ްޝުކުރިއްޔާ.ްއަޅުގަނޑުްމަސައްކަތައިގެންްކުރިއަށްްމެންބަރުންނަށްްއަް ޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ. 83ްްމި ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމުޙައްމަދ8ްްުވަނަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ އަށް

ް ްވަގުތު ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު. ްޕާޓީއަކަށްްހުށަހަޅުއްވާ ްވަކި ްއަމިއްލަ، ްމިއީ ްނެތް. ްމާލަމަކު ވަޑައިގެން

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްބޭނުންފުޅުވާ ްހުށަހަޅުއްވަން ްއިޞްލާޙު ްއެ ްމެންބަރެއް. ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ

ްއަ ްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙު ްއެ ްއަޅުގަނޑުްބޭނުންވޭ.ްއާދެ!ްއެހެންކަމުން ްސާފުކޮށްލަން ްމިްއިންތޯ ްކުރިއަށް ޅުގަނޑު

ް 83ްްދަނީ. ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްހުށަހަޅުއްވ9ްްާވަނަ ްލަބީބި ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ އަށް

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ް ްރިޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ހ(7.1ޝުކުރިއްޔާ ނޑުްްގެ ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްގޮތަށް އަންނަނިވި

ް ްޖުލައި ްއެއީ ްނިންމާފައިވ2113ްްާހުށަހަޅަނީ. ްކަމަށް ްފެންނަ ްރިވައިސްކުރުމަށް ްޑިއުޓީތައް ްއިމްޕޯޓު ްފެށިގެން އިން
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ްތެލުގެް ްޑީސަލާއި ްޕެޓްރޯލާއި ްއަދި ްއެއްޗެއް، ްއެއްވެސް ްހިމެނޭ ްޕަސަންޓުގައި ްސުން ްޑިއުޓީ ްމިހާރު ނިންމުމުގައި

ްއެއްވެސްްބާވަތަކުންްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްރިވައިސްކުރުމަށްްނުފެންނަްކަމަށްްކަނޑައެޅުން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންގޮޅީ ްތާއީދުކުރެއްވުމަށް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދުްރަޝީދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްްމައްޗަންގޮޅިްދެކުނު

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުޢިއްޒަތް ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދ83ްަޝުކުރިއްޔާ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްވަނަ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ށުން

ްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ްهللاްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

 

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްهللاއީވާްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްގަލޮޅުްއުތުރުް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 83ްްޝުކުރިއްޔާ ްދަށުން، ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްހުށަހަޅ7.6ްާވަނަ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއަށް ް)ށ( ގެ

ްއިޞް ްއިތުރުކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ް)ށ(ގެ ްއާއ2111ްްިލާޙަކީ، ްމާލެ ްސަރުކާރުން ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއޭރުގެް ްތަންތަނުގައި ްނިންމާފައިވާ ްކަނޑައަޅައި ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓު ްހައުސިން ްފްލެޓާއި ްކަންކޮޅުތަކުގައި ްއެކިއެކި ރާއްޖޭގެ

ްއެ ްހަމަ ްގޮތަށް،ްއަދި ްނިންމާފައިވާ ްޔުނިޓުތަކުގެްްސަރުކާރުން ްހައުސިން ްފްލެޓާއި ްނުގެނެސް ްބަދަލެއް ްއިތުރު އަދަދަށް

ްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދިއުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީދާއިރާގެްމެންބަރުްއުތުރުްްފަންނުމާ

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ްއުތުރު ްޢަބްދުްގަލޮޅު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވިްهللا

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް



13 

 

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ވަޙީދުްްޢަލީދާއިރާގެްމެންބަރުްއްޑޫްތޮ

ްމުހިއްމުް ްވަރަށް ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާް ްބަޖެޓަށް ްދެން ްހުށަހަޅާފަ. ްމެންބަރުން ްމިނިވަން ްޕާޓީތަކާއި ްސިޔާސީ ްބައެއް ްހުރި ްއެބަ ޙުްއިޞްލާޙުތަކެއް

ްއެންޓަރކުރީމަ،ްމިއަދުްފްލޯރގައިްހުށަހަޅަންް ްތަނަށް ްވަކިްމުއްދަތެއްްދީފަ.ްއެްމުއްދަތަށްްމި ހުށަހަޅަންްމިްއޮންނަނީ

ްގެއްލުންތަކެއްް ްބޮޑެތި ްބަޖެޓަށް ްމުޅި ްސަބަބުން ްއޭގެ ްބާތިލުކޮށްލީމާ ްއެއްޗެހިތައް ްނެތީމާ،ްއެ ްވަގުތަކު ްއެ ްމެންބަރު އެ

ްވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޓެކްނިކަް ްތަނުން،ްއެބަ ްމި ްއިޞްލާޙުތައް ްފޮނުވާ ްކުރިން ްޑެޑްލައިންގެ ްއޮންނަ ްފޮނުވަން ްމަޖިލީހަށް ލީ

ްތިް ްކިހިނެއްތޯ ްހުށަހަޅަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ްއައިސް ްއެކީގައި ްޑެޑްލައިނާ ްތަނަށްތާްއަންނަންޖެހޭނީ ްމި އެހެންވެއްޖެއްޔާ

ްވޭ. ްއެބަ ްގެއްލުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމިނިވަންްްމިނަނީ. ްވާހަކަދައްކައިގެން ްޕާޓީތަކުން ބައެއް

ްކޮބައިތޯ.ްއެހެންވީމަް ްހެދީމާ ްނެތީމަ،ްއެހެން ްފްލޯރގައި ްވަގުތު ްއިޞްލާޙު.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްލާ ްއެބަ ްވެސް މެންބަރުން

ްއެއީް ްހުންނަްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅާފައި ްއެއްްޑެޑްލައިންގެްކުރިން ްޖާގަ ްއޮތްތޯްއެއްވެސް ބަލައިގަނެވޭްޓެކްނިކަލީްއެބަ

ްމިސާލަކަށްް ްގޮތުގައި، ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހަމަ ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްބެލުމަށް. ްގޮތުގައި އެއްޗެހިތަކެއްގެ

ްވަރަށްް ްބަޖެޓަށް ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ްގުޅިފައިވާ ްއިޞްލާޙަކީ ްމުޙައްމަދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ްބަދަލެް ްހެޔޮ ްމަގުމަތީްމުހިއްމު ްނެތިދާނެ. ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވަގުތު ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްގެނައުމަށް އް

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތީ ްކުރިން ްޑެޑްލައިންގެ ްއިނދެދާނެ. ްވެސް ްކޮމިޓީގައި ްހިނގައިދާނެ. ްވެސް އެކްސިޑެންޓެއް

ނޑުްމިްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްޓެކްނިކަ ލީްނެތްތޯއޭްޤާނޫނީްގޮތުންްއޭތިްއެންޓަރޓެއިންކުރެވޭނެްނިޒާމީްގޮތުންްއަޅުގަ

ްގޮތެއް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެއްް ްސުންގަޑި ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްނުކުތާއާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވި ްއެ ްދެންމެ އާދެ!

ނޑައަޅާފަް ްއެއްގޮތަށްްކަ ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްހުރިހާ އި

ްމަޖިލީހުގެް ްބަންދުވެފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. ްބެލުމަށް ްހުރިތޯ އިޞްލާޙުތައް

ްހުށަހަޅަް ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއޮންނާނެްތަޅުމަށް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްކުރީގައި ްނިންމުމުގެ އި
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ްމަރުޙަލާް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަކީ ްވާ ްމީގައި ްއެއީ، ްނެތަސް. ްމިތާ ްވަގުތު ްމި ްއަދި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެން

ްބިނާް ްމައްޗަށް ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްނިންމުމަށްފަހު ްމަރުޙަލާ ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްމިްނިންމުމަށްފަހު، ްބަހުސެއް ްކުރެވޭ ކޮށް

ްބަހުސްް ްބަޖެޓުގެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރީގަ. ްފެށުމުގެ ްބަހުސް ްހުށަހެޅެންޖެހޭނެ ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްއެހެންވީމާ، އޮންނަނީ.

ްޕާޓީއަކަށްް ްއަމިއްލަ، ްދެން ްއެރުވޭނެ. ްފުރުޞަތު ްއެ ްވަޑައިގެންފިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރީގައި ފެށުމުގެ

ްޕާޓީތަކަށްްނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަ ްހުށަހަޅުއްވަން. ްނަންފުޅުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޖެހޭނީ ްހަމަ ްމެންބަރުން ންނަވާ

ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާްމެންބަރުންނަށްްއެްބޭފުޅުންްއެހެންްނަންނަމުގައި،ްޕާޓީގެްއެހެންްމެންބަރުންނަށްްހުށަހެޅުމުގެް

ްއަޅުގަނޑުް ްއަބަދުވެސް ްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށްްފުރުޞަތު ްއުސޫލު. މެންްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ

ްމެންބަރުްއީވާް ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއާދެ،ްނިޒާމާ ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ނޑު އަޅުގަ

ްهللا.ޢަބްދުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ވާހަކަދެއްކެވުންهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދުް

ްއެއްޗަކަށްް ްވިދާޅުވި ްއެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިންޑިޕެންޑެންޓުް ްއޮންނާނޭ ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްބޭނުމީ ްއިތުރުކޮށްލަން ްހަމަ ްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްއެ ްބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ ްކަންތައްތައް ްއަޅުގަނޑުމެންްްމެންބަރުންގެ ްލީޑަރޭ. ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އިރެއްގައި

ްގެންދަނީ.ް ްހަމަްރިޢާޔަތްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިްއުސޫލަށް ްކަންކަމުގައިްވެސް ކޮމިޓީތައްްބެހުމުގައިްވެސް،ްއެހެން

ނޑަށްްހީވަނީްއިންޑިޕެންޑެންޓުް މެންބަރުންގެްފުރުޞަތުްރައްޔިތުންގެްއެހެންވީމާ،ްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގައިްވެސްްއަޅުގަ

ްބޭނުންވާް ްހުށަހަޅަން ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުދެވެންޖެހޭނެހެން ްއަށް ްޕާޓީ ްލީޑަރްނިސްބަތްވާ ްމެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ

ްކަމުގައިްވަންޏާ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނެންގެވިްނުކުތާްއަކީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަކަށްްއަޅުގަނޑުްބަލައެއްްނުގަނަން.ްއާދެ!ްޢިް

ްބަލަހައްޓާނީް ްމަޞްލަޙަތުތައް ްމެންބަރުގެ ްނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ްޕާޓީއަށް ްވަކި ްބަޔާންކުރަނީ ްގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ
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ްލީޑަރާ ްމެޖޯރިޓީ ްރިޔާސަތުން، ްމިްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްދެން ްކަމަށް. ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ ްލީޑަރުގެ ްމައިނޯރިޓީ އި

ނޑުމެންްބަލައިލާނަންް ނޑުމެންްބަހުސްްފެށުމުގެްވަގުތާްހިސާބަށްްއަޅުގަ ކަންތަކައިގެންްކުރިއަށްްދިއުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތްކުރާނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްގުޅޭތޯ ްއަދި ްވަޑައިގަންނަވާތޯ. ްމެންބަރުން ްދާއިރުްއެ ްހިސާބަށް ްއެ ްދެން ން.

ް ްކުރިއަށްދާނީ. ްސެޓުކޮށްފައި ްޕްރެޒިޑެންޓެއް ްނިންމާފައި، ްގޮތަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުފެނިއްޖެއްޔާ ވަނ83ްްައަލިމަގެއް

ްމާއްދާގެް)ނ(ގެްދަށުންްމައްޗަންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްއްޗަންގޮޅީމަ

ްއިމާރާތްކުރުމަށްް ްގެދޮރު ްފަރާތްތަކަށް ްދަތިވެފައިވާ ްއިމާރާތްކުރުމަށް ްގެދޮރު ްރައީސް.ްރާއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޅުގަނޑުްހުށަހަޅަން.ްމިލިއަންްރުފިޔާްހިމެނުމަށްްއ511ްަލުއިފަސޭހަްގޮތުގައިްލޯނުްދޫކުރުމަށްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތާއީދުކުރެއްވުމަށްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްދޫކޮށްލީްމާރިޔާްއަށް. ްއަޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގޮޅިްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.އާދެ!ްމައްޗަން

ް

ްދީދީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަދުްމައްޗަންގޮޅިްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙް

ްއަޚްް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޑަށް، ްއަޅުގަ ްވެސް ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުއްވުމަށްްތާއީދުކޮށްލަންްފުރުޞަތުދެއްވީމަ.ްމައްޗަް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް.ްރަޝީދު

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިދިޔަްއަހަރުްބަޖެޓަށްްއިޞްލާޙުް ްމިްނެގީ ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް ނޑުްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ

ްތަފާތުވެ ްއުސޫލު ްގެންގުޅޭ ްއަހަރު ްމި ްއުސޫލާއި ްގެންގުޅޭ ްދަންނަވަނީްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްއެގޮތަށް ްވާތީވެ. ްގޮއްސަ ގެން

ްމިދިޔަް ްއެއާއެއްގޮތަށް ްހަމަ ްހުށަހެޅުންތަކަކީ، ްބައެއް ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ް ްގޯތިގެދޮރު ްހުށަހެޅުއްވީ ްއެ ްދެންމެގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްހުންނާނެ. ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްހުށަހެޅި މިލިއަނ511ްްްއަހަރު

ްހުރިް ްހުށަހަޅާފައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި، ްތަންތަނުން ްވަކިވަކި ްހުށަހެޅި، ްއެގޮތަށް ްހަމަ އިތުރުކުރަން.

ްއެކަންް ްއަމާޒުކޮށްގެން ްބަޔަކަށް ްވަކި ްޓާގެޓުކޮށްގެން ްބަޔަކަށް ްވަކި ްގޮތަކަށް، ްވަކި ްއެއީ ްއަހަރު ްމިދިޔަ އިޞްލާޙުތައް

ްމި ްކިޔައިގެން ްމިހާރުްނުކުރެވޭނޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްފޭލިކޮށްލާފަ. ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްހުރީ ްއަހަރު ދިޔަ

ފާހަގަކުރެވެނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްހުށަހަޅުއްވާްހުރިހާްއިޞްލާޙުތަކެއްްބަލައިގަތުމަށްފަހުގައިްއެހެންްބޭފުޅުންގެްއެއްޗެހިތައްް

ްފާހަގަކުރެވެނީ.ް ްބޮޑަށް ްއަޅުގަނޑަށް ްބޭރުކުރާކަން ްތަނުން ްގޮތެއްްމި ްވެގެންވާނެ ްމިކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ އެހެންވީމާ،

ްކައުންސެލްް ްއެބަ. ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްލީޑަރުންނާއި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްމި ްކަމުގައި ްމި ނޫން.

ނޑުމެންްކުއްލިއަކަށްްފާހަގަކުރަންްއެބަ ޖެހޭ.ްއުސޫލާްޚިލާފަށްްްޖެނެރަލުގެްޚިޔާލުްވަރަށްްބޮޑަށްްބަދަލުވެއްޖެކަންްއަޅުގަ

މިްދަނީ.ްމިދިޔައަހަރުްކަންކުރިްއުސޫލާްޚިލާފަށްްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބަދަލުވީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްއައިްބަދަލަކާް

ްދާއިރާގެް ްކުޑަހުވަދޫ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްއެއީ ްސާފުކޮށްދެއްވާ! ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިކަން ްނޫން. ގުޅިގެނެއް

މެންބަރުްހުށަހެޅުމެއްްއޮންނާނެްބަޖެޓުްފޮނުވިްގޮތަށްްހަމަްއެްއޮތްްއަދަދަށްްހުށަހަޅަން.ްއެއީްމުޅިްބަޖެޓުްޢިއްޒަތްތެރިް

ްވާހަކަްއެްބުނަނީ.ްއެބުނަނީްވަކިްމީހެއްގެްވާހަކަްއެއްްނޫންްއެްބުނަނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއަށްްވޯޓަށްްއެހެންޖެހޭނެ.ް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 ްއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ްގަވާއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާފައި ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި، އާދެ!

ހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ!ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްމައްސަލަް

ބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަކަށްްބަލައިގަނެވޭކަށްްނެތް.ްއަޅުގަނޑުމެންްހަމަްޢަމަލުކުރަމުންްމިްގެންދަނީްއެއްްްއަކީްނިޒާމާް

ްهللا.އުސޫލަކަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްދުްޢަބްދުްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްނެގީ، ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙައްޤުގައިް ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްއެ ްތަމްސީލުކުރަން. ްދާއިރާތަކެއް ްތިބެނީ ްމި ްއައިއްސަ ްއިންތިޚާބުވެގެން މެންބަރުން

ް ްއެއްްދައްކަންޖެހޭ ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްވެސް ްއަށް ްމަންފާ ްލާބަޔާއި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްއަދި ވާހަކައަކާ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްބަޖެޓަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅޭއިރު،ްއަދިްބަޖެޓާް ދެއްކުމަށްްޓަކައި.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ް ްއެއްގައި ްދާއިރާ ްއެ ްވަހަކަދެއްކޭއިރު ްގޮތުން ްމީގެްބެހޭ ްވާހަކަދައްކާނެ. ްމެންބަރަކު ްއެ ްކަންތައްތަކަށް ްމުހިއްމު ހުރި

ްވާހަކަތައްްމަޖިލީހުގައިްދައްކާފައިްއޮތީ.ް ްއެްބައެއްގެްމަސްލަޙަތާްގުޅުންހުރި ކުރިންްވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްމެންބަރުން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއީ ްނުދެކެން، ްއަޅުގަނޑު ްވާހ75ްްައެއީ ްޚިލާފު ްރޫހާ ްމާއްދާގެ ްރޫހާްވަނަ ްނޫނީ ްކަމަށް، ްއެއް ކަ

ްގުޅޭް ްއިހަވަންދޫއާ ްމާރަންދޫ، ްމޮޅަދޫ، ްދާއިރާގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަށް. ްއިޞްލާޙެއް ޚިލާފު

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއެއީ ްއޮންނަނީ ްމި ްޖަވާބުދެއްވާފައި ްމަނިކުފާނު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތުން

ދާގެްރޫހާްފުށުއަރާްއިޞްލާޙުތަކެއްްކަމަށްްވިދާޅުވެ،ްއެްއިޞްލާޙަށްްވޯޓަށްްނޭހޭނެްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްވަނަްމާއ75ްް

ްޙައްޤުގައި،ް ްރައްޔިތުންގެ ްތިއްބެވި ްދާއިރާގައި ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު އަޅުގަ

ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްގޮތަށް ްތަމްސީލުވާ ްކަމަކަށް.ްނޫނީްްރައްޔިތުން ްކަމެއް ްގުޅުންހުރި ްމަސްލަޙަތާ ްމެންބަރުގެ ްއެ އެއީ

ް ްޤަބޫލުކުރަނީްމ75ްްިވެއްޖެއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑު ްކަމެއްްކަމަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްޚިލާފު ްރޫހާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓަށްްއެހެންވާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން

ްއަހަރުގެް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއުސޫލު.ް ްއަންނަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްޢާއްމުކޮށް ްކަމަކީ ްމި ްކަމެއް. ްދެވިފައިވާ ްއެއް ްރުލިން ްވެސް ްޖަލްސާގައި ބަޖެޓު

ނީްއެްއުސޫލުން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްޖަވާބުދެވިފައިވަް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް
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ްމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމި ނޑުްނިޒާމާ ނެގީްކައުންސެލްްޖެނެރަލްގެްލަފާފުޅެއްްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބުނަނީ ްއޭގައި ްލިބިފަ. ްއޮތް ްއެބަ ނޑަށް ް)ށ(ގައ81ްްިއަޅުގަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމާއްދާއަކަށްް ްގޮތުގައި ްއިޞްލާޙެއްގެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްމުހިއްމު ްނަގަންޖެހޭ ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްވަކި ބަޔާންކުރަނީ

ްނަފީކުރުމުގެްނު ްވާހަކަ ްބަޔާންކުރާ ްމާއްދާގައި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބަޔާންކުރަނީ ް)ރ(ގައި ްމާއްދާގެ ްއެ ްއަދި ްއެވެ. ގެނެވޭނެ

ގޮތުންްނުވަތަްއެއާްދިމާްއިދިކޮޅުްދޭހަްއެއް،ްއެއާްދިމާްއިދިކޮޅުްދޭހަްއެއްްކުރުމުގެްބޭނުމުގައިްއިޞްލާޙެއްްހުށައެއްް

ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދިވެހިްްނޭޅޭނެއޭ. ްމަޖިލީހުގެ، ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު އަޅުގަ

ް ްބަޖެޓުގެ 16.9ްްދައުލަތުގެ ްނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްއެއީ ްއިތުރުކުުރމަށް. ްއަށް ްރުފިޔާ ްރުފިޔ389ްްާބިލިޔަން މިލިޔަން

ްނިންމާފައިވާް ްކޮމިޓީން ްއެހެންވީމާ، ްއުނިކުރުމަށްފަހު. ްޚަރަދުން ްމީގައިްްރިކަރަންޓު ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެސް ނިންމުމަކަށް

ްފިނޭންސްް ްދެން ްގެނައުމަށްފަހު ްބަދަލު ްއެ ްއޮންނާނެ ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެއާ ްހަމަ ްއަދި ްނާދޭ. ބަދަލެއް

ްރިޕޯޓަށްް ްކޮމިޓީގެ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށް. ްއެޖެސްޓުމަންޓުގެނެވޭނެ ްއެކަން، ްވެސް ްރިޕޯޓުގައި ްއެކުލަވައިލާ މިނިސްޓްރީން

ްޤަބޫލެއްނުކުރަްންއަޅުގަ ނޑެއް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނޭހިއްޖެ ްވޯޓަށް ްއިޞްލާޙަށް ްއިޞްލާޙެއް.ްމި ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު

ވަކިްރަށަކަށް،ްވަކިްދާއިރާއަކަށްްނުވަތަްވަކިްކަމަކަށްްބަޖެޓަށްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުތަކެއްްވެސްްހުށަހެޅިދާނެްކަމަކަށް.ް

ނޑުްމިއީްހަމަްބަޖެޓުްދިރާސާކުރާ ނޑުްްއަޅުގަ ކޮމިޓީގެްވެސްްޓެކްނިކަލްްބޭފުޅުންގެްވެސްްމަޝްވަރާއާްއެއްކޮށްްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއޮތީތީވެ، ްލަދާފެއްވާފައި ްކަމަށް ްހުށަނޭޅޭނެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހެޅީ. ްމި ްއިޞްލާޙު މި

ްއިޞްް ްމި ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ްޙަޤީޤަތުގަ. ްހައިރާންވޭ ްހަމަ ްބޮޑަށް ްސާފުކޮށްްވަރަށް ްވަރަށް ލާޙުގައި

ްޕީ.އެސް.ޕީގެް ްމަސައްކަތަކީ ްކުރި ްގޮތުގައި ްމަސައްކަތެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިރާސާކޮށް، ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ބަޔާންވެގެންވާނެ

ް ްމީގެތެރެއިނ381ްްްތެރެއަށް ްމަސައްކަތް ްކުރި ްއިތުކުރަން ްއެ ްމަސައްކަތް. ްކުރި ްއިތުރުކުރަން ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ބިލިޔަންްރުފިޔ16.9ްްާނަފީވެގެނެއްްނުދޭ.ްއެކަންްއަސްލުްރިކަރަންޓުގެްޚަރަދުންްއުނިކުރުމަށްފަހު،ްނަފީވެގެނެއްްނުދޭ.ް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްއަށްްބަޖެޓުްހެދުމަށްްއަޅުގަނޑުްމިްއޮތީްހުށަހަޅާފަ.ްމިްހުށަހެޅުންްބަލައިގަނެވޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތް ްއަޙްމަދުްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއާދެ! ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު. ތެރި

ްއެއީް ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވި ްތި ޢާމިރު

ސަބަބުތައްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްމާއްދާތަކާްހަވާލާދީްވާނީްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް،ްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙުްހުށަނޭޅޭނެ
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ްކަމަށްް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެހެންވީމާ،ްނިޒާމީ ްއެންގުމެއް. ްއެންގިފައިވާ ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ އެންގިފަ.

ނޑު،ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންް ްބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ބަލައިނުގަންނަން.ްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްތިްދެއްވިްރޫލިންްއަށްްއެއްޗެއްްދަންނަވާކަށެއްްނޫން.ްއެކަމަކުްތިް

ްޤަރާރުގެ ްގަވާއިދު،ްބިލާއި ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން.ްއެކަމަކު،ްްވިދާޅުވީ ްދަންނަވާކަށެއް ްވާހަކަ ްއުސޫލު.ްއެ ްހިނގާނެ މައްޗަށް

ްބަޖެޓުގައިް ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދެއްވިޔަސް. ްޖަވާބެއް ްއެއަށް ްފަހުން ްބައްލަވާފައި އެ

ްކޯޗެއްކަ ްމިއީ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްސާކު،ްމަނިކުފާނަށް ްއޮންނާނެ ނޑުމެން ްހުރިްއަޅުގަ ްޖަހާފައި ން.ްސާކުްސަމިޓަށް

ްއޭގެް ްހަމަ ްނޭއްސެވި. ްވޯޓަށް ްއެއަކަށް ްވެސް، ްޖެހީމަ ްބަދަލުކުރަން ްކަންތައްތަކަށް ްއެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ އަދަދުތަކެއް

ްހުށަހެޅުމުންް ްހުށަހެޅުންތައް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ްކަމަކަށް ްއެހެން ްބަދަލުވެގެންގޮސް ްއަދަދު ްއެ ސޭމް،ްހަމަ

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްއަޅުގަނޑުމެންް ބަލައިގެންފި.ްއެހެންވީމާ،ްއެއްްހަމައަކުންްކަންތައްްކުރައްވާށޭްރިޔާސަތުން.ްއަޅުގަ

ްނުދޭނެކަން.ް ްވެސް ްސަމާލުކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްއެއަކަށް ްއަދި ްއިނގޭތޯ. ްނުހިފާނެކަން ްވައިގައި ްމިތާކު ްއެއް ްވާހަކަ ދައްކާ

ްދައް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަންނަްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްއެއް. ްވާހަކަ ްދަންނަވަން ްއެކަމަކު ްގޮތަށް. ްރިކޯޑު ްވާހަކަ ކާ

ްތިް ްމިއަދު ްއިނގޭތޯ. ްޝާއިޢުކުރާނަން ނޑުމެން ްނެރެ،ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްފޮތެއްގެ ްކަންތައް ްކުރި ްމި އަހަރުގައި،ްމިއަދު

ްކުރިްކަންތައްތައްްއިނގޭތޯ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްންބަރު...އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށްްފޮތެއްްނަގައިްދެއްކޭނެ.ް ްމިއަދުގެްތިްއަނިޔާވެރިްކަންތައްތައްްކުރާނަންްއަޅުގަނޑުމެން.ްއޭރުންްއަޅުގަ

ް

ް
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ްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

ްމިްޢިއްޒަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއާދެ! ްމެންބަރު. ތްތެރި

ްމިހާރުް ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޢަމަލުކުރަނީ. ްމި ްއުސޫލަކުން ްއެއް ްއިނގޭތޯ. ްމަތިން ްއުސޫލެއްގެ ްއެއް ދަނީ

ސަލަްއެއް،ްމަޑަވެލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއިޞްލާޙުތަކައިގެންްކުރިއަށްްމިްދަނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައް

ްނާޒިމު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްމަޑަވެލީްދާއި

ްވާހަކަދެއްް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްތަނުގައި ްމި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްހީވަނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްރައީސް، ކިއިރުްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްތިނ3ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެސް ްހުރީ ްއަދަދުތައް ްބޮޑެތި ްބަޖެޓުގައިވާ ްމުޅި ްހިފަހައްޓަން،ްއަދި ްބަޖެޓު ްމުޅި މެންބަރަކު

ނޑުމެންގެްމައްސަލަްއެއްްނެތް.ް ދާއިރާްއަށް.ްމިްތިންްބޭފުޅުންްބަޖެޓުްކުރިއަށްްނުގެންދަންްމަސައްކަތްކުރަންޏާްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިްތަނުންްނިކުމެގެންްދިޔައިމަްނިމުނީނޫންތޯ.ްމިތަނުންްހުރަސްއަޅުއްވާ.ްއަް ްޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވޑައިގަންނަވާ!ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްނިޒާމާް ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއިށީނދެ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު 17ްްއަޅުގަ ްމާއްދާ، 21ްްވަނަ ްމާއްދާ، ވަނ23ްްަވަނަ

ްއެއްވެސްް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްނެތީމަ، ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްއަށް ްތޮއްޑޫ ްއއ. ްއެއީ ްދަށުން. މާއްދާގެ

ްކު ްއޮންނާނެ،ްމަސައްކަތެއް ްމާއްދާތަކުގައި ްމި ްހަމަކަމާއެއްކޮށް ްއެއީ ްކަމެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ރުމަކީ
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ްރައްޔިތުންް ްއެއީ،ްތޮއްޑޫ ްއޮތީމަކާ ްގަރާޖެއް ްހެލްތުްސެންޓަރުގައި ްތޮއްޑޫ ްލިބެންޖެހޭނޭ.ްހަމައެކަނި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ްނަށްްނަގައިގެން،ްދިވެހިްދައުލަތުގެްވެރިކަމުގަ.މިއަންނަްއަހަރުްއެއްކޮށްްތިބެންވީްމިހެންްއަނގަްތައްމި

ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

ްއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ތޮ

ް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެކޭްމިއީ

ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްމައުޟޫޢުގައި ްމި ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްިމް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަވާބެއް. ްއެއް ްއޮތީ ްދޭން ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެގިދާނެ. ްވަރަކަށްވެސް ްކިތަންމެ މައްސަލަ

ްގެން ްގަވާއިދާްކުރިއަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރޫލިންތަކާއި ްހުރި ްދީފައި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަހަރުތަކުގައި ްކުރީ ދަނީ

އެއްގޮތަށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްއެދެންްއެްމައުޟޫޢުގައިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަތައްްނުނެންގެވުމަށްްއިނގޭތޯ.ްއާދެ!ް

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްމަނަދޫްދާއި

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްނެގީ، ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއ75ްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްލިޔުމެއްްވަނަ ްއޮތް ްއެބަ ްއަޅުގަނޑަށް ްހަވާލާދީ ްމާއްދާއާ ްއެ ްދަށުން. ދާގެ

ްމަގޫދޫގައިް ްނިޒާމު، ްފެނުގެ ްބިލެތްދޫ ްނަރުދަމާ، ްޅޮހީ ްނ. ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ފޮނުވާފަ.

ްމިސްކިތެއްްއެޅުން.ްމާފަރުްބަނދަރު.ްމަނަދޫްބަނދަރު...ް



22 

 

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ޢިއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްއެދެން.ްބަނދަރުމަތީގައިްމަގުހެދުމުގެް ްމައްސަލައާްހިސާބަށްްދެވެންދެންްމަޑުކޮށްލަދެއްވުން ްދަންނަވަންްއުޅޭްނިޒާމީ މި

ްމައްސަލަތަ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީއާްމައްސަލަ. ްފާސްވެގެންދިއުމަކީ ްމިތަނުން ްބަޖެޓެއް ްނުހިމެނި، ްބަޖެޓުގައި ްމި އް

ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޤާއިމުނުކުރެވޭ ްޤާއިމުކޮށްދޭން.ްހަމަހަކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްހަމަހަމަކަން ޚިލާފުކަމެކޭ.ްއެ

75ްް ްޤާޫނނުއަސާސީއާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވޭ. ްއެބަ ްޚިލާފު ްމާއްދާއާ ްބަޖެޓެއްްވަނަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތަކަށް ޚލާފުނުވާ

ްކަމުގައިް ްމި ްއަދި ްވެސް، ްދެވޭކަށް ްވޯޓެއް ްނެތް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހިނދެއްގައި ފާސްނުކުރެވޭހާ

ްހައިސިއްޔަތުންް ްމީހެއްގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްއެއް ްދާއިރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް. ްވެސް ބައިވެރިވެވޭކަށް

ނޑުމެން ްހަމަހަމަކަން...ްއަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިޒާމީް ްއަށް، ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫން. ްވަގުތެއް ްތަޤްރީރުކުރުމުގެ ްމިއީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވޭތު ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ، ްދަންނަވަން ްއަޅުގަނޑު ްއަރުވަނީ. ްމި ްއަޅުގަނޑު ްޖަވާބު ްއަށް ވެދިޔަްމައްސަލަ

އަހަރުތަކުގައިްވެސްްހަމަްމިްމައްސަލަތަކަކާްގުޅިގެންްދީފައިްއޮތްްރޫލިންތަކެކޭްމިއީ.ްތިްބޭފުޅުންްއޭރުްމޭޒުގެްއަނެއްް

ްޤަބޫލުކުރުމަށްް ްއެްރޫލިންތައް ްތިއްބެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްވެސް ްތިއްބެވިއިރު،ްއެްރޫލިންތައްްޤަބޫކޮށްގެން ފަރާތުގައި

ްއިލްތި ްމި ނޑު ްތިއްބެވިްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރައްވައިގެން ްރޫލިންތައް ްއެ ްދެއްވި ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްބޭފުޅުން ްތި މާސްކުރަނީ.

ް ްދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަކީ. ްތި 83ްްބޭފުޅުން ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނ12ްްަވަނަ

ްރަޝީދު.ްްއިޞްލާޙު،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު
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ް ްރިޕޯޓުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކުރެއ7.6ްްްޝުކުރިއްޔާ ްފަހަތަށް )ށ(ގެ

ްޤާއިމުކުރެވިފަ ްރާއްޖޭގައި ްގޮތުގައި، ްރިކޮމެންޑޭޝަނުގެ ްބަޖެޓު ްމުސްތަޤިއްލުްއިތުރުކުރުމަށް ްމިނިވަން އިވާ

ްމުއައްސަސާތަކުގެް ްއެ ްކުރަމުންދާއިރު ްޚަރަދެއް ްބޮޑު ްކުރަމުން، ްޚަރަދެއް ްބޮޑު ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް

ޚިދުމަތްްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްއެކަށީގެންވާްގޮތެއްގައިްލިބެމުންދާްކަމަށް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހާރުްމިްހުށަހެޅުންް

ްރާއްޖޭގައިްއަޅުް ްފަށާނަން. ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ް)ވަގުތުކޮޅަށްފަހު( ްއިވިގެންދާނީ، ްހީވަނީ ނޑަށް ގަ

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާްމިނިވަންްމުސްތަޤިއްލުްމުއައްސަސާތަކަށްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްބޮޑުްޚަރަދުތަކެއްްކުރަމުންދާއިރު،ްއެް

ްރައްޔިތުން ްޚިދުމަތް ްނުފެންނާނެތީވެ،ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްކަމަށް ްލިބެމުންދާނެ ްގޮތުގައި ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ނަށް

ްމުއައްސަސާތަކުގެް ްމިނިވަން ްމުސްތަޤްބަލެއްގައި ްއަވަސް ްވީހާ ްނަމަވެސް، ްދިން ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ

ްކޮމީޝަ ްއިންޓެގްރިޓީ ްޕޮލިސް ްކޮމިޝަނުނާއި ްރައިޓްސް ްހިޔުމަން ްޚާއްޞަކޮށް ްއޮޑިޓެއްްތެރެއިން، ްޕާފޯމަންސް ނުގެ

ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަށްްމިްރިޕޯޓުގައިްހިމެނުމަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރެއްވުމަށް،ްމައްޗަންގޮޅީ ޝުކުރިއްޔާ

ްރަޝީދު.

ް

ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދެކުނުްދާއިްމައްޗަންގޮޅީ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއަދިްހަމައެހެންމެ،ްއަޅުގަނޑުް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްދަންނަވާލަން...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްފުރުޞަތެއް. ްއެރުވި ްތާއީދުކުރުމަށް ްމިއީ ްްނޫން! ްނުދެއްކޭނެ. ްއެއް ްވާހަކަ ްދަށުނ83ްްްއިތުރު ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްއިޞްލާޙު.ްއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރ13ްްުހުށަހެޅޭް

ްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްްްމައްޗަންގޮޅީ
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ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްއުފެއްދިކަމެއް ްރަށެއް ްކިޔާ ްމާލެ ްއަތޮޅުގައި ްމ. ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްކޮމިޓީން ބަޖެޓު

ްބޭފުޅުންގެް ްތި ްއަތޮޅުގަ. ްމ. ްރަށެއް، ްކިޔާ ްމާލެ ްބަޖެޓުގައި ްއޮތީ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ އެނގިފައިނުވާތީވެ،

ްކުްއަތޮޅަށް...މުލަކުްއަތޮޅުގައި،ްމުލަް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންބަރު.ް ްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްކުށްތައް ްނޫން ްއެ ްހުންނަ،ްބަޖެޓުގައި ްބަޖެޓުގައި ްހުރިްމަޖިލީހުގައި، ހެން

އިމްލާްކުށްތަކާްއެއްޗެހިްއިޞްލާޙުކުރެވިގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަް

ްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން

ްސާފުކުރަންް ްއެއްޗެއް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްހަމަ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުގަނޑު ްްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަހާް ްތި ްބަޖެޓަށް ްޓެކްނިކަލީ،ްދައުލަތުގެ ްހަމަ ްސުވާލަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގޮތުން. ްގުޅޭ ްރޫލިންއާ ްރައީސްގެ ބޭނުންވާތީ،

ްއެއްޗެް ްކޮންމެ ްފާސްކުރާ ްތަނުން ްޤާނޫނެއްތޯްވޯޓަކީ،ްމި ްގޮތުން.ްބަޖެޓަކީ ްއެކި ްޤާނޫނަކަށް ްވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ އް

ްނަގަނީ.ް ްމި ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއޭ.ްއެއީ ްޤާނޫނެއްތޯ ްލާޒިމުވާ އޭ.ްޢަމަލުކުރަން

ނ ްއަޅުގަ ްދެން ްފައިސަލާކުރަން. ްރޫލިންތަކުގައި ްދެއްވާ ްތި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނިޒާމީްއޭރުން ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ޑު

ްނުޖެހޭް ްބުނާއިރަށް ްތަފްސީލޭ ްވެސް ްސަބްސިޑީގައި ްމަސްވެރިންގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއަދު ްރައީސް ްއެއްގައި، މައްސަލަ

ްރައީސްް ްއަރައިނުގަނެ، ްމައްޗަށް ްޖަޒުބާތުގައި ްރައީސް ްނުކުރައްވާ. ްރައީސް ްކަންކަން ްއެ ްއިނގިލިދިއްކުރުމާ، އާއި

ް.ްހަމަޖެހޭ.ްކޫލް!ްއޯކޭް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޤާނޫނުއަސާސީގައިް ްއެހެންވެސް ްއަދި ްގަވާއިދުތަކާ، ްހެދިފައިވާ ްދަށުން ްއޭގެ ްޤާނޫނާއި ްބެހޭ ްމާލިއްޔަތާ ްބަޖެޓަކީ އާދެ!

ްހުރިްމާއްދާތަކުގެްމައްޗަށް،ްމާއްދާތަކުގެްދަށުންްހިނގަމުންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްޤާނޫނީްގޮތުންްއެްއޮންނަންވީްގޮތް
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ްނިޒާމާް ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއް ްއޮޅިފަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެއް

ްގަވާއިދުގެް ްނަގަނީ،ްމި ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީސް،ްއަޅުގަ ްދަށުން.84ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޖެނެރަލ84ްްް ްކައުންސެލް ްއެގޮތަށް ްބުނާއިރުގައި، ްނޭހޭނޭ ްވޯޓަށް ްމާއްދާތަކަކަށް ްވަކި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއޮންނައިރުގަް ްޖަވާބުދީފައި ްރިފަރކޮށްފައި ްއެއ84ްްީއި، ްއުސޫލު. ްހިނގާ ްމައްޗަށް ްޤަރާރުގެ ްބިލާއި ްއަކީ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއައިސްގެނެއްް ްއަލަށް ްތަނަށް ްކުޑަކުދިންނެއްްނޫނޭ.ްމި ްމިއީ ނޑުމެން ްނޫން.ްއަޅުގަ ްހިނގާްއުސޫލެއް ްމައްޗަށް ބަޖެޓުގެ

ްއެބަްއޮތޭްބުނީމަ ްހުއްޓާްމީހަކު،ްއޭްމިތާްޖަލްސާ ްއުޅެނީ.ްމިތާްބަނަދަރުމަތީ ްމި ނޑުމެންްމިްްނޫނޭ ްއަޅުގަ އެއްްނޫނޭ

ތަނަށްްއައިސްގެންްމިްތިބީ.ްމިތަނުންްހިނގާްއުސޫލާްއެއްގޮތްވާްގޮތުގެްމަތިންްމިްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްމިދިޔަްއަހަރުް

ްމިއަދުް ްހިނދުކޮޅެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަނީ. ްމި ްވާހަކަދައްކަމުން ްއެއްގޮތަށް ްއުސޫލާ ްކަންކުރި ވެސް

ްްއައީތޯ. ްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސުވާލަކީ. ްއަޅުގަނޑުގެ ްއެންމެނ24ްްއެއީ ްހުރިހާ ގަޑިއިރު

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްމިއީ. ްއެއްޗެއްތޯ ްއައި ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަކަށް. ްތިބެންޖެހޭނެ ހަމައިގައި

ްޅެނީ؟ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ.ްއާނ!ްއެހެންްޤަބޫލުކޮށްގެންތޯްތިްއު

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ!ްއާދެ!ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ް ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ވަނ84ްްަމެންބަރު

ގައިްބަޔާންކުރޭ،ްބިލަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމާްގުޅޭްގޮތުންްމިްބާބުގައިްބަޔާންކުރާްއުސޫލުތައްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅޭްމާއްދާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހިނގާނޭ. ްވެސް ްމައްޗަށް ްއެހެންކަންކަމުގެ ްރިޕޯޓުތަކާއި ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީން ްޤާރާރުތަކާއި މައްސަލަތަކާއި

ްމައް ްހުށަހެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްއެބަްހަމައެކަނި ްބައިގައި ްފަހަތު ްއޭގެ ްހުއްޓަވައިލެއްވީ. ްވިދާޅުވެފައި ްޤަރާރުތަކާއޭ ސަލަތަކާއި

ްރިޕޯޓަށް.ް ްހުށަހެޅި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއިޞްލާޙު ްވެސް.ްއަޅުގަނޑުމެން ްރިޕޯޓުތައް ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީން އޮތް

ް ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއިޞްލ13ްާނިޒާމާ ްދާއިރާގެްވަނަ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްހުށަހެޅުމަށް، ޙު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް
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ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިތާނގައިްޕޮއިންޓު،ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(7ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޝުކުރިއްޔާްއިނގޭތޯ.ްރިޕޯޓު،ް

ްއެއްޗެއްް ްހުށަހަޅާ ްމި ްމަސްއޫލިއްޔަތެއް.ްދެން ްމަނިކުފާނުގެ ްޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަކީ ްމާޙައުލެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްމި ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑަށްްހީވަނީ. ްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްވެސްްއެނގެންޖެހޭނެހެންްއަޅުގަ

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާްޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުކު

ްނެގީްދެންމެްރިް ްއެއްްމި ްމައްސަލަ ނޑުްނިޒާމާްބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ ްއެއްްޝުކުރިއްޔާ ްރޫލިން ޔާސަތުން

ްފެނިގެންދިޔަ،ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމިްތަނުގައި ްވިދާޅުވަނީ ްލަފާގައިްވެސްްތި ްކައުންސިލްްޖެނެރަލްގެ ދެއްވާފައި،ްއަދި

ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ.ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެސް ްކަންތައްތައް ްހުށަހަޅާ ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމެއް ްސްޕެސިފިކު ްވަކި ްރަށަކަށް ވަކި

ްމިހާތަނަށްްއެހެންނަމަް ްއޮތީ. ްނިންމާފައި ްނޭހޭނެކަމުގައި ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު،ްވޯޓަށް ްއޭތި ްވަގުތުގައި ްއަހާ ްވޯޓަށް ވެސް

ނޑުމެންނަށްްމިްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުތަކަށްްނުލިބުނުކަމީް ކަންކޮށްފައިވާްގޮތަކީްއެއީ.ްއެކަމަކުްއެްފުރުޞަތުްވެސްްއަޅުގަ

ނޑަ ްކަ ްސީދާ ްހަމަ ްއެއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްހަމަްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކަނޑައެޅުމަށް ްއުސޫލުތަކެއް ްގޮތެއް،ްވަކި ްވަކި އެޅިގެން

ްވެސްް ްފަހަރެއްގައި ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްނުކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްއެ ްއެހެނެއް ްއުސޫލެކޭ. ްއޮތް ްގެންގުޅެފައި ްގޮތްތަކެއް ޒާތީ

ް ްގަވާއިދު ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ނޑަކަށް، ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއިޞްލާޙެއް ނޑުމެންނަށްްހުށަނޭޅޭނެ އަޅުގަ

ްމިް ްވޯޓުގައި ްއަހާއިރުގައި ްވޯޓަށް ްހުށަހެޅެންޖެހޭނެ. ްއިޞްލާޙު ްމި ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑުމެން އެނގޭވަރަކުން

ްތަނުގައިްތާއީދުލިބުމާއިްނުލިބުންްއެއީްމުޅިންްވަކިްކަމެއް.ްމިްއިޞްލާޙަށްްވޯޓަށްްއެހެންޖެހޭނެްއިނގޭތޯ.

ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން

ްރިޟާ،ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ އާދެ!

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް.
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްކެވުން:މި

ްބިރު ްރައީސަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްޤަބޫލުކުރާްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއުޅުމަކީ ްކުރަން ްކަންކަން ދައްކައިގެން

ްރަޝީދާއިް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްނޫން. ްގޮތެއް ްވެގެންވާނެ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ގޮތުގައި

ކަމުންްއަންނަްތަންްމިްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢާމިރާްދެްބޭފުޅުންްހަމަްފެށުނީއްސުރެްހަމަްބިރުދައް

ްފެންނަނީ.ްމިްގޮތަކަށްްކަންތަކެއްްނުކުރެވޭނެ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގަވާއިދާް ްމަޖިލީހުގެ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގެންދަނީ ްމި ްމަޖިލިސް ްއަޅުގަނޑު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްކުރިއަށްްއެއްގޮތަށް. ްކަންތައް ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްމި ން

ްދާއިރާގެް ްތޮއްޑޫ ްދެއްކެވޭނެ. ްއެއް ްވާހަކަ ްބޭނުން ްބޭފުޅުން ްތި ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ގެންދަވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ތޮއްޑޫްދާއިރާ

ްބިރުދައްކާކަށްް ްރައީސަށް ްވެސް. ްހުރަސްއަޅާކަށް ްކަމަށް ްރައީސް،ްމި ްނޫޅެން ްމިތާކު ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްމައްސަލަްއަކީ، 7ްްވެސް.ްއަޅުގަނޑުްހަމަްވަރަށްްލޯބިވޭްރައީސްގެްތިްމަސައްކަތްތަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްނަރުދަމާ.ް ްއޮތް ްޖެހިގެން ްގާފަރާ ްރާއްޖޭގައި ްއަކީ ްނަރުދަމާ ްތޮއްޑޫ ްވެއްޓުނުއިރު ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތުން ފެބްރުއަރީގައި

ް ްކްލާސްރޫމުތައް. ްތޮއްޑޫ ްބަނދަރާއި ްމީހުންގ2113ްްެތޮއްޑޫ ްއެ ްނެގީމަ، ްއެއްޗެހި ްއެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ވަނަ

ްވާހަ ްދަނީ ްކޮންތާކަށްތޯ ްދެން ްބުނާްޙައްޤުތަކުގައި ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކަދައްކަން

ްދާއިރާތަކަކަށްް ްހުރިހާ ްނޯންނާނެ. ްތަފާތުކުރުމެއް ްބަދަލުކުރީމަ ްބަޣާވާތުން ްސަރުކާރުން ްރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއި

ްބަޖެ ްމި ްނުހިންގެންޏާ ްޕްރޮގްރާމު ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްހަމަހަމަކަމާއެއްކޮށް ްކަމެއްްއިންސައްތައިން ްލާނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ޓު

ްމިް ްކިހިނެއްތޯ ްނޫންތޯ؟ ްއަހަންވީ ްވޯޓަށް ްބަޖެޓަށް ްކޮޅަކަށް ްމެންބަރުން ްވަކި ްތާއީދުކުރާ ްސަރުކާރަށް ްނޫންތޯ. ނެތެއް
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ބަޖެޓަށްްވޯޓުލަނީ.ްހަމަހަމަކަންްގާއިމުކުރަންްމިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއެބަްއޮތޭ.ްދެންްއަޅުގަނޑުމެންްޓެކްނިކަލީްމިކަންް

ްހިސާބުންްއިން ްއިންވޯރކުކުރާ ްނުދެވޭނެ. ްއެއް ްރޫލިން ްކިޔާފައި ްކަމެކޭ ްއޮތް ްނުކޮށް ްކުރިން ވޯރކްކުރީމާ

ްހަމަހަމަކަމާް ްތި ްގޮތުން. ްޤާނޫނީ ްރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ ްމާއްދާތަކަށް ްހަމަހަމަކަމުގެ ްބުނާ ްމި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއީސް.އެއްޗެއްސަށްްނުބަލައިްތިހެނެއްްނުހެދެވޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރަ
 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

هللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުް

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللاްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުް

ނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްނިޒާމީްނުކުތާްއެއްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްހަމަްވަރަށްްކަންބޮޑުވެފައިްމިހިރީ.ްއަޅުގަ

ްމިްނަގަންޖެހުނީްޤާނޫނުއަސާސީގެ...
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްސަލަްއެއްްނުނެގޭނެ.ްތަކުރާރުކޮށްްއެއްްމައްސަލަްއެއްގައިްނިޒާމީްނުކުތާްއެއްްނުނެގޭނެ.ްނިޒާމީްމައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުް

ްމިް ްދައްކަން ްއެއް ްވާހަކަ ްއެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްއަޑުއައްސަވާލަދެއްވުން ްނިމެންދެން ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޫން

ްއުޅެނީ.
ް

ް

 ކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ
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ް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެއްކެވުމަށް ްމައުޟޫޢަށް ްލިބިވަޑައިގަންނަވާނ7ްްެނޫން ްފުރުޞަތެއް މިނިޓުގެ

ްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅައިްނިމުނީމަ.ްއާދެ!ްއިހަވަންދޫްދާއާިރގެްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ!

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއިޞްލާޙ96ްްުއާދެ!ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްމަނިކުފާ ްވާހަކަ. ްއޮތް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފުރުޞަތު ްގެނައުމުގެ ްފުރުޞަތު، ްދެއްވަނީްހުށަހެޅުމުގެ ްތި ްރޫލިން ނު

ނޑުމެންނަށް،ްއަޅުގަނޑުމެންްފޮނުވާފައިްތިބިްމެންބަރުންގެްވާހަކަ،ްމެންބަރުންނާްގުޅުންހުރިްކަންތައްތަކުގައިްމިް އަޅުގަ

ްތަމްސީލުނުކުރެވޭް ްދާއިރާ ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނުދެއްކޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ މަޖިލީހުގައި

ްވާހަކަދައްކަންްމިތާްއިނުމުގެްބޭނުމެއްްނެތެއްނޫންތޯ.ްބަޖެޓަކަށް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއޮތީ.ް ްފަހުން ްއަދި ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްމިއީ. ްފުުރޞަތު. ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމިއީ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ން.ްމިހާރުްހަމަްއެއްކަމެއްގައިްތިްބޭފުޅުންްނިޒާމާްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅާްނިމުނީމަ،ްއެްފުރުޞަތުްއަޅުގަނޑުްއަރުވާނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއް. ްވާހަކަ ްއެއް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުގަނޑު ްގެންދަވަނީ. ްނަންގަވަމުން ްތި ްނުކުތާ ބެހޭ

ް ްއިޞްލާޙުތަކާއިގެން. ްދަނީ ްކުރިއަށް ްމި ނޑު 83ްްއަޅުގަ ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްދާއ13ްިވަނަ ްދެކުނު ްމާފަންނު ރާގެްއަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙު.ް

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެް ްބަޖެޓުގައި ްއަދި ްވަގުތެއްގައި ްދާ ްޝަކުވާކުރަމުން ްމިހާބޮޑަށް ްމެންބަރުން ްދާއިރާތަކުގެ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔިތަކަށްްމިްދާއިރާތަކުް ްހުށަހަޅާއިރުގައިްވެސް ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްޗެއްްނުޖައްސަވައި،ްދެން ްއެއްވެސް ގެ

ްމާޙައުލެއް،ް ްއަމާން ްއަރިހުން، ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްނީވިދާއިރު، ްއަޑު ްވެސް ްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ

ނޑަށްްމިްހުށަހެޅޭނެްމާޙައުލެއްްގާއިމުކޮށްދޭ ްން.ްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހަޅުއްވާ! ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 އްކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެް

ްއިއްޔެް ްގުޅިގެން ްވޯޓާ ްދިން ްއިއްޔެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅި ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯޓުދިނިން.ް ްފާސްކުރަން ްހުށަހަޅަން ްރެކޮމެންޑޭޝަންގައި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްމައްސަލަ ްނެކްސްބިޒް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމީތި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީތި، ްރައީސް. ްވާނީްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނުހުށަހަޅައިފިއްޔާ

ްކޯޓުގެް ްސުޕްރީމް ްއޮތް. ްއެއް ްރޫލިން ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެއީ ްބަޔަކަށް. ްޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްނުނިންމަން.ރޫލިންގައިްއޮންނާނެްސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްހިނގަމުންދާްމައްސަލައަކަށްްއެއްވެސްްމުއައްސަސާއަކުންްގޮތެއްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބަޖެޓަށްް ްވޯޓުދޭންވެއްޖެއްޔާ ްފާސްކުރަން ްމިއަދު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަ  ކަށްްވޯޓެއް....ްއަޅުގަ

ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއާދެ!ް ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލައެް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އްްފަރެސްމާތޮޑާ

ނުގަންނަން.ްސަބަބަކީްއިއްޔެްމަޖިލީހުންްނިންމިްނިންމުމަކީްވެރިކަންްހިންގާްފަރާތުންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްއެއްޗެއް.ްއެއީް

މަޖިލީހުންްއިސްނަގައިގެންްއިތުރުްކަމެއްްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިހާރުްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާް

ތިްބޭފުޅުންގެްދާއިރާގެްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.ްމަޖިލީހުގެްބަހުސް،ްނަންގަވަމުންްތިްގެންދަވީް
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ނޑުްމިްވަނީްއެްކަންކަމަށްްރޫލިންްއެއްްދީފައިްމިހާރު.ްއާދެ!ްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް އަޅުގަ

ްޝިފާޒު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

 ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްވިދާޅުވަމުންދިޔަް ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަދައްކާށޭ ްދާއިރާގެ ްނެގީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

ްމަނިކުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއެހެނަކުންނެއް ްވަކި ްމުޅިއަކުން ްވީނަމަވެސް ްހއ.ްކަމުގައި ްއެނގިލައްވާނެ، ފާނަށް

ްހިމެނުމަށް.ް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބަނދަރު ްމުރައިދޫ ްމިހުރީ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ބާރަށު

ނޑުް ްހިމެނުމަށް.ްއަޅުގަ ްބަނދަރުގައި ްމި ްނަރުދަމާ ްމިހުރީްއުތީމުގެ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައީސް.ްއަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮމިޓީ ްދަންނަވަނީްްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ްމި ްނުހިމެނި ްމީގައި ްކީއްވެގެންތޯ ްހުށަހެޅީމު. ްއެއްޗެހި ްއެ އަށް

ްގޮތަކަށެއްް ްނެތް ްމީގައި ްނަރުދަމާ ްތަކަންދޫ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްބާރަށުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްއުތީމުގެ ްބަނދަރާއި މުރައިދޫގެ

ްއެކަންް ކުރިއަކަްވެސްްނުދޭނަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީްނިޒާމީްްމިތަނުންްފާސްކުރިއަކަވެސްްނުދޭނަމޭ.ްމިްތަނުގައި

ްއެއްވެސްް ްހުށަހަޅަމުންދިޔައިން. ްއެއްޗެހި ްހުރިހާ ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ވަރަށް

ްޤާނޫނު ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްދީފަ ްއަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ްކަންކަމަކަށް ްމި ްނެތް ްއިންްވަރަކަށް އަސާސީ

ްބަޖެޓުގައިް ްދައުލަތުގެ ްބަހުސްކުރަމުންދާއިރު، ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްކަމެއް ްއޮތް ްލާޒިމުކޮށްފައި ްމައްޗަށް ނޑުގެ އަޅުގަ

ްދިޔައީް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާތީ ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑު ްއެއީ ްހިމެނުމަކީ. ްކަންކަން ްހިމަނަންޖެހޭ ދާއިރާގައި

ްކަމެއްްމަނިކުފާނުްކޮށްފަްއެއްނެތް...ހުށަހަޅަމުން.ްއެއިންްއެއްވެސްް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްމީގެްކުރިންްރޫލިންްއެއްްދީފައިް ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްތިއީްއަޅުގަ

ްނެންގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތަކުރާރުކޮށް ްބޭފުޅުން ްއާދެ!ްތި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭްއޮތް ްނިޒާމާ ްއަޅުގަނޑަށް ވީމަ،

ްއެހެންވީމާ،ް ްޖަވާބެއް. ްއެއް ްހަމަ ްވާނީ ްޖަވާބަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްފުރުޞަތުދެވިދާނެ. ްހުށަހަޅަން މައްސަލަ

ނޑުްއެދެނީްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުދެއްވުމަށް.ްމައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް އަޅުގަ

ްގަވާއިދަށްްއިށީނދެ ްހިތްތަވާ!ްމަޖިލީހުގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ވަޑައިގަންނަވާ!ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ!ްމަޖިލީހުގެ

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ!ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.



32 

 

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެ

ްރިޔާސަތުންް ްހަވާލާދެއްވައި ްމާއްދާތަކާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނަގަންޖެހުނީ ްމި ްފަހަރު ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކަންކަންކު ްގޮތަކަށް ްވަކި ްއަހަރުތަކުގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްވިދާޅުވެއްޖެ، ްރިޔާސަތުން ްކަނޑައެޅިގެން ރީމާްޖަވާބުދެއްވާއިރު

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކަންކުރާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްކަންކުރަނީއޭ. ްއަހަރު ްމި ްތިބީތީވެ، ްބަލައިގަނެގެން މަޖިލީހުން

ްކަންކުރީތީ،ް ްކުރީގައި ްކޮންމެހެން ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހެނީ. ްރިޔާސަތުން ްއެކަން ްދެއްކީމަ، ްދައްކަންޖެހޭ. ްމިތާ ވާހަކަ

ް ްއުޅުނީތީ ްދީނަކަށް ްވަކި ްސަތޭކަްކުރީގައި ްއިން ްސަތޭކަ ްމިއީ ްއޮތީ. ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއިސްލާމްދީން އެގޮތަކަށް،ްމިހާރު

ްއިސްލާމީްޤައުމެއް...
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެންދެވުން(

ް

 ޤްްވާހަކަދެއްކެވުން:މަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރި

ްއެހެންވީމާ،ްމިްރާއްޖޭގައިްއެހެންްދީނަކަށްްފުރުޞަތެއްްނެތްްމިްރާއްޖެްއަކު...ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނަވާ!ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްނިޒާމާްއިށީނދެވަޑައިގަން

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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 ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްނިޒާމާްބެހޭ ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްދާ.75ްްހުށަހަޅަނީ 75ްވަނަ

ްލާބަް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުމީ ްޢަމަލުކުރައްވާނީ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްގުް ްމީހެއްގެްނުވަތަްއެްމީހަކާްޚާއްޞަ ްމަންފާްއަށްްއިސްކަންދީގެންނޭ.ްއަދިްއެއްވެސްްމެންބަރަކުްއެ ޅުމެއްްއޮތްްއާއި

ްއެް ްބައިމީހުން ްއެ ްއަދި ްބޭނުންކޮށްގެންނުވާނޭ. ްމަޤާމުގެ ްކުރިއެރުވުމަށް ްމަޞްލަޙަތެއް ްޒާތީ ްވެސް ްމީހެއްގެ އެހެން

ްއަށްް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްޤައުމާއި ްމުޅި ްތަމްސީލުކުރުމުގައި ްދާއިރާތައް ްއިންތިޚާބުވި ބައިމީހުން

ްއަޅު ްހޮސްޕިޓަލް،ްއެއީްމަސައްކަތްކުރަންވާނޭ. ްދެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދެކޮޅުގައިވާ ްރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ގަނޑު

ްމީް ްހިމަނާފައިދިނުމަށް. ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްއިތުރަށް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްހޮސްޕިޓަލް ްދެ ްކުޅުދުއްފުށީ ްހޮސްޕިޓަލާއި ހިތަދޫ

ްދާ ްބޭފުޅެއްގެ ްއަދިްވަކި ްވެސްްނޫން. ްއެއް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްމަންފާްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެްހުރިހާ ްއެއް.ްމި އިރާ

ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙެއް.ްމީގައިްމަޖިލިސް،ްމީގައިްޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފުްނޫނީް އާއިްލާބަްލިބޭްކަމަކަށްްއަޅުގަ

ްއެ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގޮތަށް ްއެއްގޮތްވާ ްމިކަންްޤާނޫނުއަސާސީއާ ހެންވީމާ،

ްބައްލަވައިދެއްވުންްއެދެން.ް
ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްހިތްތަވާ! ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ސަލަްއެއްްނެގީމާ،ްއެްމައްސަލަްއަށްްޖަވާބުދިނުމަށްފަހު،ްއެހެންްނިޒާމާްގަވާއިދުްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްނިޒާމީްމައް

ްއިންތިޒާރުކުރައްވާ!ް ްޖަވާބަށް ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތުއެރުވޭނީ. ްމައްސަލައަކަށް ބެހޭ

ްނިޒާމީ ްނެންގެވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއާދެ! ްބަލައެއްްް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްކަމަށް ްއެއް މައްސަލަ

ްވެސްް ްއަހަރު ްމި ްްހަމަ ްގޮތަށް ްކުރެވުނު ްކަންތައް ްއަހަރު ްވޭތުވެދިޔަ ްދޭތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތަކާ ްމިކަހަލަ ނުގަންނަން.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިނގޭތޯ. ްކުރެވެނީ ްމި ކަންތައް

ްއަޙްމަދުްދީދީ.މާރިޔާް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މައްޗަންގޮޅީްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ް ްނިޒާމަށް ްނައްތާލާ ްކުނި ްމާލޭގެ ްހުށަހެޅީމު ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 86ްޝުކުރިއްޔާ

ްކު ްއިތުރުކޮށްގެން،ްއެ ްރުފިޔާ ްދެކޭގޮތުގައިްމިލިއަން ނޑު ްހިމަނައިދިނުމަށް.ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި ްނިޒާމެއް ްނައްތާލެވޭނެ ނި

ްއެންމެންް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމާލެ. ްވެސް ްއަކީ ްވާހަކަ ްރަށެއްގެ ްއޮންނަ ްލިޔެވިފައި ްހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްއިހަށްދުް ްއަދި ްއަށް. ްމާލެ ްއަންނަނީ ްވެސް ްހޯދަން ްކަންކަން ްއާއި ްފަރުވާ ްބަލިްޞިއްޙީ ްބިރުވެރި ްވަރަށް ްމާލޭގައި ވަހު

ފެތުރެމުންދާްވާހަކަްވެސްްއިވެމުންދިޔަ.ްއެްފެތުރިގެންދާނެްމުޅިްރާއްޖެްއަށް.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޖޭގެްލާބަްއާއިްމަންފާް

ްއަށްްޓަކައިްވެސްްމިްރަށުގެ...ް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިޞްލާޙުް ްހުށަހެޅުނު ްމިއީ ްމެންބަރު، ްއިޞްލާޙުްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްފުރުޞަތެއް ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްމައުޟޫއަށް ގެ

ްނުގަންނަން.ް ްބަލައެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއެންގިފަ.ްނިޒާމާ ްވާނީ ްލިޔުމުން ްސަބަބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްރޫލިންްއެއްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްދެންމެވެސް

ްދަން ނޑު ްދައްކާށޭ.ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްތި ްތެރޭގައި ްއިޞްލާޙުތައްްދެއްވައިފި،ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ނަވަން

ް ްވެސްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމީގެްކުރިން ްވަގުތުގައި ްއަހަންވާ ްވޯޓަށް ްވޯޓަށ75ްްްހުށަހެޅީމާ ްކިޔާފައި ވަނަްމާއްދާއާްޚިލާފޭ

ްރިޔާސަތަް ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެއް ްއެއެއް ްގޮތް. ްއައި ްޢަމަލުކުރަމުން ްކުރިން ްމީގެ ްމިއީ ްހުރީ. ްދޫކޮށްފައި ށްްނާހައި

ނޑުްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަކަްއަކީްއެންމެްކުޑަމިނުންްއެް ނޑައެޅިގެންްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ކަ

ްއަނެއްކާް ްދަންނަވަނީ، ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތެކޭ. ްތަފާތު ްމުޅިން ްއެއީ ްނުކުރެވޭނޭ. ްމިގޮތަކަށް ްމިކަން ްނުލިބި، ފުރުޞަތު

ްއިޞް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޚިލާފ75ްްުލާޙަކީ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްރޫހާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމުޅިް ްނޫން. ްކުރާކަށެއް ްކަމެއް ްއަށް ްދާއިރާ ްއަމިއްލަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނުދެކެން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަކަށް އިޞްލާޙެއް

ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްއިންްްރާއްޖޭގެ ްމިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް

ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްހުށަހެޅުމެއް.ްކޮމިޓީްއިންްނިންމިްނިންމުންތައްްއޭގެތެރޭގައިް ހުށަހެޅިްގޮތަށްްފާސްކޮށްދިނުމަށްްއަޅުގަ

ްވެސްްހިމަނައިގެން...1.1ްްހިމަނައިގެން.ްއޭގެތެރޭގައިްއަޅުގަނޑުްޕާޓީތަކަށްްދޭންޖެހޭް%
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ް

ް

 :ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތަކުރާރުކޮށްްއެއްްވާހަކަްއެއްްތިްދައްކަވަނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމައްޗަންގޮޅީް

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދެއްކެވުން:މައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަ

ްވަރަށްް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ްނިޒާމީ ްމި ްތެދުވަންޖެހުނީ ްމި ްހަމަ ްއިރުއިރުކޮޅާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްދާއިރާްއެއްްނޫން،ްމުލަކުްދާއިރާގައިްހިމެނޭްދެްމެންބަރުންްތިއްބަވައިގެންްއިތުރުްރަށެއް... ްބޮޑުވެއްޖެ.ްއަޅުގަ
ް

ް

 ކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއް

ްތިއީކީ.ް ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދައްކަވަނީ. ްތި ްއެއް ްވާހަކަ ްއެއް ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރާގެް ްތޮއްޑޫ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެހެންް ްމިއަދު. ްކަމަށް ްވާނެ ްއަށް ްނިޒާމީ ްފަހު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްމި ްދަންނަވަން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްްއުއްމީދުކޮށްގެން. ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނެގީ ްމި 17ްވެސް

ް ްއާއި ްމާއްދާ 21ްްވަނަ ްއާއި ްމާއްދާ 23ްްވަނަ ްއާއި ްމާއްދާ ްރައީސް،69ްްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްނޫމަރާް ްއަތޮޅު ްށ. ްދިޔައިން ނޑު ްއަޅުގަ ްތަން. ްނެރޭ ްމުއްސަނދިކަން ްރާއްޖޭގެ ްއަރިއަތޮޅަކީ ްދާއިރާ، ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއަ ްކޮންމެ ްއަށް. ްރިޢާޔަތްކުރާ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަށުނ3ްްްހަރަކު، މާއްދާގެ

ްރަށަކަށްް ްދެ ްކޮންމެ ްއެއް. ްފޯމިއުލާ ްހަމަހަމަކަމުގެ ްދާއިރާތަކުގެ ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޕް ްގާއިމުނުކޮށް، ްޕަރސެންޓޭޖެއް ްފޯމިއުލާގައި ްއެކަމަކު ްނޫމަރާްއެއްވަރުނުވެދާނެ. ްއަތޮޅު ްށ. ްހެދީމަ ރޮގްރާމުތައް
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ް ްއޮތީ ްކޮބައިތ1971ްޯއަދިވެސް ްނެތިއްޔާ ްކަމެއް ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްއަޅައިގެން ްރިސޯޓުތައް ްދާއިރާގައި ގަ.ްއަޅުގަނޑުމެން

ްބޭނުމެއް.ްމުޅިްއަރިއަތޮޅާއިްމާލެްއަތޮޅުްވިއްކާލައިގެން.ްއެހެނެއްްކަންތަކެއްްނުކުރެވޭނެ.ް
ް

ް

 އްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްހަމަްއެއްްވާހަކަްއެއްްތިްދައްކަވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްއަޅުގަނޑުް ްއާދެ! ްހިތްތަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުއްވުމަ ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރ13ްްުށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ވަނަ

ްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއިޞް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްރިޕޯޓުގެ ްއަކުރެއ7.6ްްްލާޙަކީ ްފަހަތަށް )ށ(ގެ

ްރިކަމަންޑޭޝަނެއްގެްގޮތުގަ.ްރިޕޯޓުް ވަނ2113ްްަ)ހ(ގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓ7.1ްްީއިތުރުކުރުން،ްބަޖެޓު

ްއޭް ްބޮޑުނުކުރުން. ްޑިއުޓީ ްމުދަލަކުން ްއަސާސީ ްއެއްވެސް ްރިވައިސްކޮށް،ްއިތުރުކުރާއިރު ްޖުލައިމަހުގައި ގެތެރޭގައިްއަހަރު

ްކާބޯތަކެއްޗާއިްރީތިވުމަށްްބޭނުންވާްސާމާނާއިްޑީސަލާއިްޕެޓްރޯލުްހިމެނުން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންގޮޅީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދުކުރައްވާ

ްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

 ދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމައްޗަންގޮޅީ

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް  މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަްއިޞްލާޙު.ްމާފަންނުްދެކުނ14ްްުހުށަހަޅާްްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގެްދަށުނ83ްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް
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 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 7.1ްްޝުކުރިއްޔާ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅާ ްއަށް ނޑައ2113ްްަ)ރ( ްކަ ްއަހަރަށް ޅުއްވާފައިވާްވަނަ

ް ްނިންމާފައ14ްްިއިތުރު ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްޕްރޮގްރާމު ްިދނުމަށް، ްކުއްޔަށް ްގޮތުގައި ްރިސޯޓުގެ ްޓޫރިސްޓު ރަށް

ްނިންމުންްކުރިއަށްްގެންދަންވާނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްގެންނެވެ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްތާއީދުކުރެއްވުމަށް،ްމައްޗަންގޮޅީ ޝުކުރިއްޔާ

ްރަޝީދު.ް

ް

 މައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

މުްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްޙުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީ

 މ.ްއަތޮޅުގައިްއިތުރުްރަށެއްްއޮތީމަްމައްސަލަްއަކީ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަްއިޞްލާޙު،ްމާފަންނުްދެކުނ15ްްުވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ގެްދަށުންްހުށަހަޅ83ްްާޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް ްދާއިރާގެ ްއާދެ! ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމު 15ްްމެންބަރު ްއިނގޭތޯ. ްގެންދަވާފައި ްއަނބުރާ ްވަނީ ްއިޞްލާޙު ވަނ83ްްަވަނަ

ް ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްދަށުން ް)ނ(ގެ 16ްްމާއްދާގެ ްއިޞްލާޙު. ްކެލ83ްްާވަނަ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަޢުޞޫމު.هللاްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 މަޢުޞޫމުްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދެކު

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނ2113ްްްޝުކުރިއްޔާ ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްސިޔާ ްހިމެނުމަށް، ްތެރޭގައި ްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓަށް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ސީްރައްޔިތުންގެ

ްބަޖެޓުގެް% ްއަހަރީ ްއަކީ ްފައިސާ ްދޭ ްސަރުކާރުން ްސިޔާސ1.1ްީއާއިް%1.2ްޕާޓީތަކަށް ްކަމުގައި ްއަދަދެއް ްދެމެދުގެ އާ

ް ްގަވާއިދުގެ 22ްްޕާޓީގެ ްއާއި ްވާތީ ްމާއްދާގައި ްއަހަރ2113ްްުވަނަ ްއޮންނަ ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްރާއްޖޭގެ ްއަހަރަކީ ވަނަ

ކަމުގައ1.15ްްިތަކަށްްސަރުކާރުންްދޭްފައިސާްއަކީްއަހަރީްބަޖެޓުގެް%ވަނަްއަހަރުްސިޔާސީްޕާޓ2113ްީކަމުގައިްވާތީް

ނޑައެޅުން.ްް ްކަ

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތާއީދުކުރައްވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

 ބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ހޯރަފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންް

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް  އާދެ!ްކެލާްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި 83ްްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅޭ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއ17ްިވަނަ ްދާއިރާގެްވަނަ ޞްލާޙު،ްކެލާ

ްމަޢުޞޫމު.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް

ް

 މަޢުޞޫމުްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްކެލާްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޖަމުޢިއްޔާ،ް ްއުފައްދާފައިވާ ްރާއްޖޭގައި ްހިމެނުމަށް. ްރެކޮމެންޑޭޝަންގައި ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ންްހަރުދަނާކުރުމުގެްގޮތުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްއިންްކަނޑައަޅާްއުސޫލެއްގެްޖަމާޢަތްތަކުގެްހިންގު

ް ްގޮތުގައި ްއެހީގެ ްމާލީ ްދޭ ްޖަމާޢަތްތަކަށް ްޖަމުޢިއްޔާ، ްއަންނަ ްހިންގަމުން ްގަވާއިދުން ްރާއްޖޭގައި މިލިޔަނ11ްްްމަތިން

ްރުފިޔާްބަޖެޓަށްްއިތުރުކުރުން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުހޯރަފުށީްދާއިރާގެް

ްކެލާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޢުޞޫމުްއެްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތެ ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙުތައް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއްްޝުކުރިއްޔާ، ްމާލަމުގައި ރޭގައި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްބައެއް ްދިޔަ ްދޫކޮށްލާފައި ްވަޑައިގެންނެތީމަ މެންބަރުން

ް 83ްްފުރަތަމަ ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ް)ނ( ްމާއްދާގެ ްޢަލ8ްްީވަނަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްއިޞްލާޙު. ވަނަ

ްމުޙައްމަދު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދު
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ް ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމ2113ްްުޝުކުރިއްޔާ، ްފެނުގެ ްއިޞްލާޙަކީ، ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްމަޝްރޫޢުތ2112ްަޤާއިމުކުރުމަށް ްރަށްރަށުގެ ްއޮތް ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްލަފާކުރި ްއަހަރަށް ްވަނަ ވަނ2113ްްައް

ްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްހިމެނުން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދުް

ްއިޞްލާޙަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ،

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ް ްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިޔާސަތުން

ނޑަށްް އާދެ!ްމިހާރުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓަށްްހުށަހެޅުނުްހުރިހާްއިޞްލާޙެއްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު،ްއަޅުގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްވަނީ ްމި ްފުރުޞަތުނޭރުވި ްމިހާރު ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللا

ޙަށް.ްއެްޕާޓީގެްފަރާތުންްވެސްްއެްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅުއްވަންްބޭނުންްނޫންކަމަށްްވިދާޅުވެފައިްއިޞްލ3ްްާހުށަހެޅުއްވިް

ނޑުމެންް ްމިްބަންދުވީ.ްދެންްއަޅުގަ ްމިހާްހިސާބުން ނޑުްމިހާްހިސާބުންްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު ވާތީ،ްއަޅުގަ

ް ްޢާއްމު ްބަހުސަށް. ްކުރެވޭ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްދަނީ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަންްމި ްވަނީ ްނިންމަވާފައި ކޮމިޓީން

މިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްއެރުވުމަށް.ްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑައިގަތުމުގ7ްްެއެދިވަޑައިގަންނަވާްކޮންމެްމެންބަރަކަށްް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއެއް،ްހުޅުމީދޫ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްހުޅުވާލަން.ްއާދެ!ްނިޒާމާ ްމިހާރު ްއިލްޔާސްްފުރުޞަތު ބަރު

ްލަބީބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ްލިޔުމުންް ްއިޞްލާޙެއްގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްދެންމެ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްލިބިފައިްވަނީް މިލިޔަނޭްހުށަހެޅުއްވިއިރު.11ްް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުވީްމިލިޔަނެއްްނޫނ11ްްއަޅުގަ

ްހުށަހަޅާއިރުް ްހޮސްޕިޓަލަށް ްދެކުނު ނޑު ްއަޅުގަ ްހޮސްޕިޓަލްތައް، ްހިތަދޫ ްވެސް ްއިޞްލާޙުގައި ްއަޅުގަނޑުގެ އެހެންވީމާ،

ްއޮތީ.ްއެއީްހުށަހަޅަންްބޭނުންވެފައިްއިނީ.ްލިޔުމުންްއަޅުގަނޑަށްްހިތަދޫްހޮސްޕިޓަލް،ްކުޅުދުއްފުށީްހޮް ސްޕިޓަލްްޖެހިފައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއީ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްލިޔުމުގެ ްޖަހަންއުޅުނީ. ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަ ްހޮސްޕިޓަލުގެ ްދެ ްއުތުރުގެ ދެކުނާއި

ނޑަށްްއެްހުށަހެޅުން،ްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު... ްއަޅުގަ
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހުށަހެް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްބަންދުވީ.ްނިޒާމާ ްމި ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްލާޙުތައް ޅުންތައް،

ްފުރަތަމަް ްބަހުސްގެ ްކުރެވޭ ްބަޖެޓަށް ްއާދެ! ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްބަންދުކޮށްފަ. ްވާނީ ްއެކަން ނޑު އަޅުގަ

ްޔާޟަށް.ްފުރުޞަތުްއަޅުގަނޑުްމިްއަރުވަނީްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރި

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުް

ްރައީސް.ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްމ2113ްްިޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްބަޖެޓު ްއެކުލަވައިލެވި، ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްއަދި ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ކޮމިޓީން

ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާކަން ްހުށަހެޅިފައި ްކަންބޮޑުވުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްރިޕޯޓުތަކުގައި ޢިއްޒަތްތެރިްްހުށަހެޅި

ްބަ ްހުށަހަޅަމުން،ްއެ ްރިޕޯޓު ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރު،ްބަޖެޓު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ޖެޓުްރައީސް.ްއާދެ!ްމާމިގިލީ

ްއަޅުގަނޑަށްް ްކަމަށް ްހުރި ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިއިރު ްމަޖިލީހަށް ްމި ރިޕޯޓު

ް ްކުރީގައި ްމީގެ ްރައީސް. ްބަޖެޓ2112ްްުލަފާކުރެވުނު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްފާސްކުރެވުނު ްއަހަރު ވަނަ

ްދިޔަް ްފާސްކުރެވެމުން ނޑުމެން ްގުޅިފައިްއަޅުގަ ްއިހުސާސްތަކާ ްރައްޔިތުންގެ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއޭގެން އިރުގައި

ްހުރިްއުނިކުރެވިފައިްވާކަން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ!

ްއެ ްއެްމައްސަލައަކަށް ްބަޔާންކޮށްފަ. ްގަވާއިދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާނެ ްއެދުމަށް ްއެކަމަށް ްއިބާރާތަކުން ްވަކި ދުމުގައި

ްމިްއަރުވަނީ.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑު އިބާރާތުންްއެދުނީމަްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތުއަ ްމި ްމައްސަލައަކަށް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރިޔާޟުްމެންބަރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ރުވަނީ،

ްރަޝީދަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުް
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ްވަނަްމާއްދާ.ްއެްއިބާރާތްްބަލައިލަން.51ްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުްބަލައިލާނަންް

ްްް

ް

ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއަޅުގަނޑުް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭކާރުވަނީ. ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްއަތުލަނީ.ް ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންނުވާ ްވިދާޅުވާން ްމައްސަލައަކަށް. ްނިޒާމީ ފުރުޞަތުއެރުވީ

ްތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްގެންދެވުމަށް.ްއާދެ!ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުް

ްބަޖެޓުގައިް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރީގައި ްމީގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ، އާދެ!

ްޙައްޤުތަ ްއެތައް ްއަސާސީ ްޚިދުމަތްތައްްރައްޔިތުންގެ ްބައެއް ްއޮވެ، ްއުނިކުރެވިފައި ްއޭރު ްޤާނޫނުން ްމާލިއްޔަތުގެ ކެއް

ނޑުމެންްގެނެސްގެން.ް ނޑުމެންްހޯދަންޖެހުނީްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްއަމުރެއްްއެްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނާްގުޅޭްގޮތުންްއަޅުގަ އަޅުގަ

ންނަށްްސުކޫލުގައިްކިޔަވައިދޭްފޮތްފަންސޫރާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނުގައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްކުދި

ރުފިޔާއާްއަދިްއެކަނިވެރިްމައިންނަށްްދޭްފައިސ2111ްްާއަދިްދޮށީްއުމުރުގެްއެންމެހައި،ްދޮށީްއުމުރުގެްމީހުންނަށްްދޭް

އޮތުން،ްއާއިްމިގޮތަށްްގޮސްްދިވެހިްދައުލަތުންްޚަރަދުކުރާްހުރިހާްފައިސާްއެއްްއަސާސީްޚިދުމަތެއްގެްގޮތުގައިްއޭރުްއޮތް

ްހުއްޓުވާފައިް ްއިޞްލާޙުގެނެސް ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްއިދިކޮޅުގައި ްއޭރުގައި ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްރިޕޯޓަށްް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްއެންމެން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ްއޮތް. އެބަ

ްބަލާ ްބަޖެޓަށް ްމުޅި ްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަލާއިރުގައި، ްއެހެންމެ ްހަމަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް އިރުގައި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންބޮޑުވޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގުޅިގެން ްރިޕޯޓަކާ ްދެއްވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ގަވަރުނަރު

ްއެްވިދާޅުވަނީ،ްއެމް.އެމް.އޭގެްގަވަރުނަރުްއެްވިދާޅުވަ ްގަވަރުނަރު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުރީ ވަރަކަށ111ްްްނީްމާލިއްޔަތުގައި

ް ްމިއީ ްރުފިޔާއޭ. ްބަޣާވާތަކުނ15ްްްމިލިޔަން ްވެއްޖެ. ްބޭންކުރަޕްޓު ްޤައުމު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮއްތު، ދުވަހުގެ

ްއެކިއެކިް ްބައެއް ްއަދި ްފުލުހުންނާ ްސިފައިންނާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތިބެގެން ްތެރޭގައި ްމިތާ ްބަދަލުކޮށް، ވެރިކަން

ްޤައުމުްމުއައްސަ ްމި ްމިއަދު ްނަތީޖާއަކަށްވީ ްޚަރަދުކުރުމުގެ ްފައިސާ ްއޮވެގެން ްއެދުން ްއަމިއްލަ ްތިމާމެންގެ ސާތަކަށް

ް 111ްްބޭންކުރަޕްޓުވުން. ްމިއީ ްހުންނައިރުގައި ްރިޒާރވްގައި ްދިވެހި ްޑޮލަރު ްފައިސާ،15ްްމިލިޔަން ްކޮއްތު ދުވަހުގެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނެއްކާވެސް ްބަޖެޓު ްމި ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ 1ްމެން
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އަހަރަށްްފާސްކުރާކަށް.ްގަވަރުނަރުްވިދާޅުވާްގޮތުންްއަންނަްއަހަރުްމެދެއްހާްހިސާބަށްްދާއިރުގައިްމިްރާއްޖޭގައިްމިތިބަް

ްވަޙީް ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަޖެޓު ްމި ްމިއަދު ްނެތް. ްމުސާރަދެވޭކަށް ްއިންތިޚާބަށްްރައްޔިތުންނަކަށް ދު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްއެއީ ްދިޔުމަކީ ްވެއްޓިގެން ްތެރެއަށް ްހަލާކުގެ ްޤައުމު ްމި ްދާއިރުގައި ްފަށައިގެން ްޕްރޮޖެކްޓުތައް އެކިއެކި

ްމެންބަރުންނަށްް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއާދެ! ްއެއް. ްޒިންމާ ްއެޅުވޭ ްއިސްތަށިފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްޝުކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިލަންދޫގެ 4ްްރުދަންނަވަން. ްމާމެންދޫގެ ްނަރުދަމ4ްްާކުލާސްރޫމާއި ްމާމެންދޫގެ ކުލާސްރޫމު،

ް ްނިމިގެންދާއިރުގައި ްއަހަރު ްމި ްދާންދޫން ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްގޮތުގައި 21ްރެކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ

ްއޮންނާނީ.ްދާންދޫގައިްދަ ނޑުމެންްނިންމާފައި ްހިއްކަންްއަޅުގަ ނޑެއްްހަދަންްނިންމާފައިްއޮންނާނީ.ްދާންދޫގައިްހެކްޓަރު

ްބަޖެޓުންް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނާނީ. ްނިންމާފައި ްޤާއިމުކުރަން ްނިޒާމެއް ފެނުގެ

ްޕާޓް ްޕްރައިވެޓް ްނިޒާމެއްކަން. ްއޮތް ްފޭލިވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަރައްޤީކުރުމަކީ ްއަތޮޅުތެރެ ނަރޝިޕް،ްހޭދަކޮށްގެން

ްކަމަކީް ްމި ްވިސްނާއިރުގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްރަށްތަކާ، ްދިޔަ ްތަރައްޤީކުރެވިގެން ްދަށުން ޕީ.ޕީގެ

ްމިއަދުް ްއެނގޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްހިނގައިދާނެ ްކުރެވިގެން ްއެކީގައި ްކާމިޔާބުކަމާ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ރުްހެދިފައިްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްއުވާލައި،ްމިްކަންކަންްވެގެންްދިއުމަކީްރައްޔިތުންނަށްްމިްކަންކަންްފައިދަށަށްލައި،ްއޭް

ްރާއްޖޭގެް ްރައީސް.ްމި ްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްވެގެންދާ ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްމަންފާ ނަފާ

މަށްްޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީންްވެފައިވާްވަޢުދާްއެކީގައިްމިއަދުްއެންމެހައިްރައްޔިތުންްބޭސްފަރުވާްއަށްްސަލާންޖެހުންްހުއްޓާލު

ްޤާނޫނުގައިް ްހެދި ްތަނުން ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްދަންނަވަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ނޑު ްއަޅުގަ ބޭސްފަރުވާކުރެވެމުންނުދާކަން

ްމިއަދު ްފައިސާނެގުމަކީްއެއީ ްއަތުން ްހިލޭްބޭސްފަރުވާކުރުން.ްއެއްވެސްްތަނަކުންްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުންގެްްއޮންނާނެ މި

ްސަމާލުވާން.ް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންކަން ްއެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްއެކިް ްރާއްޖޭގެ ްމީހުން ްމިލިޔަން ްއެއް ްބަދަލުކޮށްލެވުނުއިރުގައި ްބަޣާވާތަކުން ްވެރިކަން ްރައީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަތޮޅުގައިްްކަންކޮޅުތަކުން ްހުވަދު ްހުއްޓިއްޖެ. ްދަތުރުފަތުރު ްއައްޑޫގައި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއަރާފައިވާނެ. ދަތުރަށް

11ްދަތުރުފަތުރުްހުއްޓިއްޖެ.ްމުޅިްރާއްޖޭގެްދަތުރުފަތުރުްހުއްޓިއްޖެ.ްއައްޑުްއަތޮޅުްގަމުންްފުރައިގެންްހިތަދޫްއަށްްދެވޭް

ް ްއެއީ ްއަށް. ްކުރަމ151ްުރުފިޔާ ްއަށް ްރާވިއްކަންްރުފިޔާ ްއެއްވެ، ްތިމާ ްބީޗުގައި ްއާޓިފިޝަލް ްމިއަދު ްދަތުރު. ްއައި ން

ްއޮތީް ްއެ ްއިން ްއެމް.ވީ.ކޭ ްމުސާރަނުދެވި، ްޚިދުމަތް ްދެމުންއައި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްމިއަދު ްގޮވާއިރުގައި، ްއަށް ހުއްދަ

ްހުއްޓައިލާފަ.ްމިއަދުްބަޣާވާތުގެްވެރިކަމުގައިްތިބިްބޭފުޅުންްއެބަްޖެހޭްމިކަ މާްވިސްނަން.ްމިްއެއްތަނުންްއަނެއްްއެކަން

ތަނަށްްދަތުރުނުކުރެވިްތިބިތިބުންްއެއީްމިްމަޖިލީހުންްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޤައުމަށްްޓަކައިްއެބަް

ރަްޖެހޭްމަޖިލީހުންްވިސްނަން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްމުސާރަްއެބަްޖެހޭްކުޑަވާން.ްފަނޑިޔާރުންގެްމުސާ

ްތިއްބެވިްބޭފުޅުންގެްމުސާރަްއެބަްޖެހޭްކުޑަވާން.ްމިއަދުްމިްކަންކަންްމިް އެބަްޖެހޭްކުޑަވާން.ްސިޔާސީްމަޤާމުތަކުގައި

ްމާދަމާް ްނަމަ، ްނުގެނެއްސި ްއައްސޭރިއަކަށް ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމު ްމި ްފިޔަވަޅުއަޅައި، ްއަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން
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ްއަޅުގަނޑުމެންނާްސު ްދަރިން ނޑުމެންގެ ްމިްއަޅުގަ ްރޯންޖެހޭްހިސާބަށް ްކަރުނައަޅައި ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ވާލުކުރާނެ.ްމި

ްވިދާޅުވަނީް ްއެ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްވިދާޅުވަނީ، ްއެ ްގަވަރުނަރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި. ްދުއްވާލަނީ ޤައުމު

ނޑުމެންނަށްްއަގުހުރިްބަސްކޮޅުތަކެއް.ްމިއަދުްއެކަންކަމާްދޭތެރޭގައިްފުންކޮށްްވިސްނަ ންޖެހޭނެ.ްސިޔާސީްބޭފުޅުންްއަޅުގަ

ސިޔާސީްކޯޅުންތަކާްއެކީގައިްމިްޤައުމުްއޮޔާދުއްވާލައިގެންނުވާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްކޮށްފައިް

ހުރިްކަންތައްތަކަކީްރަނގަޅުްކަންތައްތަކެއްްކަމަށްްއަޅުގަނޑުމެންްބަލަމާހިނގާ.ްމިްޤައުމުްތަރައްޤީކުރީްދޮށީްއުމުރުގެް

ްހުރިހާްމީ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްމައިން. ްއެކަނިވެރި ްދެމުންދިޔަ ްފައިސާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެނގޭ. ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުން.

ް ްއައި.ޑީކާޑަށް ްމިއަދ1ްްުރައްޔިތުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޖިލީހުން. ްމި ްމިއަދު ްގެރެންޓީކޮށްދިނިން، ްރުފިޔާ ލައްކަ

ްޢިއްޒަތްތެް ްވިސްނަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްހާލު ްދޭތެރޭްއުޅެމުންދާ ްކަންކަމާ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްރައީސް. ރި

هللاްވިސްނައި،ްބަޖެޓާްދޭތެރޭްފުންކޮށްްވިސްނައިްކަންކަންްކުރަން.ްއާދެ!ްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް

ްވިސްނާނު ްބަޖެޓަށް ްވިސްނާނުލައި، ްއިޤްތިޞާދަށް ްވިސްނާނުލައި، ްކަންކަމަށް ްވިދާޅުވި ްވަޢުދުވާްޔާމީން ްވަޙީދު ލައި

ްވެރިކަމަށްް ްވިދާޅުވީ ްގާތުގައި ްވަޙީދު ްވެގެން ްވަޢުދުތަކެއް ްއަހުދުތަކަކާއި ްވަކި ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްބޭފުޅުން ްތި ވާހަކަ.

ކުރިމަތިނުލާށޭ.ްދަންނަވަންތޯ.ްވަޙީދަކީްއެއަށްވުރެްމާްމޮޅުްމީހެއް.ްވަޙީދުްކުރިމަތިލައްވާނެ.ްދިވެހިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންް

ްތިޔަްކެމް ްގެނައީތީވެ، ްވެރިކަމަށް ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްކީއްވެތޯ؟ ްއެއީ ްތިއްބަވާ. ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްޚަރަދުކުރައްވާނެ. ޕޭނަށް

ްމުޅިް ްހަނު. ްތިއްބަވަނީ ްތިޔަ ްމަޖިލީހުގައި ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްސަރުކާރެއްގައި ްކޯލިޝަންގެ ްމިއަދު ްނެތް. ްބާރެއް ބޭފުޅުންގެ

ްޢި ްވައްޓާލީ ްތެރެއަށް ްހަލާކުގެ ްއައުމުގެްޤައުމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެރިކަން، ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. އްޒަތްތެރި

ް ްބާޒާރުގައި ްއަކީ ްކިލޯ ްމަސް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްބޭފުޅުންނަނަށް ްތިޔަ ްއެހެންނަމަވެސ5ްްްކުރިން ރުފިޔާ.

ްފަސްހަްމަސްދުވަހުގެްތެރޭގައިް ްވެރިކަންްބަދަލުކޮށް ްއެ ނޑުމެން ްއަށް،28ްްއަޅުގަ ްޖެއްސީމަ،29ްްރުފިޔާ ްއަށް ރުފިޔާ

ް ްމަސްޓަނަކުން ްމިއަދު ްކަމެއ3111ްްްވެސް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއެކަމާ ްމަސްވެރިން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކުޑަވިކުޑަވުމަކީ ރުފިޔާ

ްއިޤްތިޞާދުް ްޤައުމުން ްމި ްބައްޓަންކޮށް، ްމީހަކަށް ްވަކި ްއިޤްތިޞާދު ްމަސްވަރިކަމުގެ ްމުޅި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ރިންގެްމައްޗަށްްބައްޓަންކޮށްްމިްޤައުމުްނުހިންގޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއައްޑުްއަތޮޅުގައިްއޮތްްހަތަރުފަސްްވިޔަފާރިވެ

ްބައެއްް ްއައި، ްބުނަމުން ްރައްޔިތުން ްއަބަދުވެސް ްގޮތުގައި ްނުބޭލޭނެ ްމުދާ ްވިއްސާރަވެ،ްގަދަވެ ްގައި ްކުރީ ްއެއީ ހާބަރަކީ

އެމް.ޑީ.ޕީގެްވެރިކަމުގައިްމިްޕޮލިސީްއަށްްގެނައިްބަދަލާްއެކުްްނޫސްތަކުގައިްޖަހަމުންްއައިްބަނދަރެއް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްބަނދަ ްފައިދާވި.ްްރުބިޒީވީ.މުޅި ްވެސް ްމީހުންނަށް ްމުދާއުފުލާ ްފައިދާވީ. ްވެސް ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް ްވީ. ކިހިނެއްތޯ

ްވިޔަފާރި ްއެހެންނަމަވެސް ްފައިދާވި. ްމަޖޫރީވެރިންނަށް ްފައިދާވި. ްމީހުންނަށް ްތިމާގެްއޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ްބޭނުންވީ ވެރިން

ްރިސޯޓުގެްބުޑަށްްއެކަންްކުރެވެން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްބްދުްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަް
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ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްބަޖެޓުގެްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓ2113ްްު`ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްދައުލަތުގެް

ނޑުްއެންމެްނިމި،ްއިޞްލާޙުތަކެއްްހުށަހެޅި،ްބަޖެޓު ނޑުްވާހަކަދައްކާއިރު،ްއަޅުގަ ގެްބަހުސްގެްފަހުްމަރުޙަލާްއަށްްއަޅުގަ

ް ްރުފިޔާގެްބަޖެޓު،ްކޮމިޓީްއިންްނިންމިއިރުްމ16.9ްްިފުރަތަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްސަރުކާރުންްހުށަހެޅި ބިލިއަން

ް ްނަންބަރުތަކ15.3ްަވަނީ ްއަސްލު ްއާދެ! ްކުޑަކުރެވިފަ. ްއަށް ްރުފިޔާ ްކުރިްބިލިއަން ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަލައިލާއިރު ށް

ް ްމަސައްކަތުނ2ްްްމަސައްކަތުން ްކޮމިޓީގެ ްއެއީ ްވުރެ. ްއަދަދަށް ްހުށަހެޅި ްދިޔަ،ްސަރުކާރުން ްކުޑަވެގެން ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްތެރެއިން ްދެނ411ްްްކޮމިޓީގެ ްހިމެނުނު. ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއިތުރު ްއެއްކުރެވުނު. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެހެންނަމަް ްބަޖެޓުން ްމުޅި ްމި 1.6ްްވެސް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމަށްވުމާއެކު ްކަނޑައިލެވުނު. ްމ2ްްިބިލިއަން ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްކޮމިޓީް ްބަޖެޓު ްނޫން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވި ްސަރުކާރުން ްއޮތީ ްމި ްވަގުތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއާދެ! ނޑައިލެވިފަ. ްކަ ވަނީ

ްސަބަް ްތަފާތު ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްއައިއްސަ. ްކަންތައްތަކުގެްމިހިސާބަށް ްހުށަހެޅި ްފަރާތްތަކުން ްތަފާތު ްހުރެ، ބުތަކާ

ް ްއިން ްކޮމިޓީ ްމީގައި ްދެން ްއޮތީ. ްއެ ްގޮއްސަ ްހިސާބަށް ްއެ ްނިންމުން ްއިތުރުކުރ411ްްީއަލީގައި،ްއެ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްމިއަދު ްއިތުރުކުރުމަކީ. ްހަމަކަން ްހަމަ ްއެއް ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްސުވާލުކޮށްލާއިރު، ްވެސްްކީއްވެގެންތޯ ހެނދުނު

ނޑުމެންނަށްްފާހަގަކުރެވުނުްބައެއްްނިޒާމީްނުކުތާތަކުގެްތެރެއިންްވެސްްބައެއްްމެންބަރުންްފާހަގަކުރަމުންްދިޔައީް އަޅުގަ

ްކަމަށް.ް ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްއިތުރަށް ްވެސް ްއަދި ްހަމަހަމަކަން ްއެކު، ްކުޑަކަމާ ްހަމަހަމަކަން ްކަންތައްތައް. އެ

ްހަމަހަމަކަން ްއަސްލުްްްއެހެންނަމަވެސް ްސީދާ ްނޫން. ްޖަހާލައިގެނެއް ްހަމައެކަނި ްއަކުރުތަކަކުން ްހިސާބު ްގެނެވޭނީ ވެސް

ް ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއެހެންވީމާ، ްހިމެނިގެން. ްއޭގައި ްހިމަނައިގެނ411ްްްފައިސާ ްގާތްގަނޑަކަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ފަވޭ.ްއަޅުގަނޑުްއުފާކުރަންްމިްބަޖެޓުްނިމިގެންްރަށްރަށަށްްހަމަހަމަކަންްގެނައުމަށްްޓަކައިްކޮމިޓީްއިންްމަސައްކަތްކޮށްދީ

މިްހިސާބަށްްއައިއިރުްކެލާްދާއިރާގެްރަށްތަކުގެްތެރެއިންްކެލާްއަށްްނަރުދަމާ،ްވަށަފަރަށްްބަނދަރު،ްއަދިްފިއްލަދޫްއަށްް

ްއިސްކަން ްކަންތައްތަކަށް ްތަޢުލީމީ ްއެއާއެއްކޮށް ްއަދި ްވާތީ. ްހިމެނިފައި ްމިހާރު ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތުންްނަރުދަމާ ދިނުމުގެ

އެޑިޔުކޭޝަންްދާއިރާްއަށް،ްސްކޫލުތަކަށްްވެސްްކޮންމެވެސްްވަރެއްގެްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިވާކަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިް

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްމިއަދުްއަޅުގަނޑުމެންގެްތެރެއިން،ްބައެއްް ނޑައެޅިފައިވާްއަދަދުތަކާްދޭތެރޭގައިްއަޅުގަ ކަ

ްވާހަކަ.ްްކަންތައްތައްްވަކާލާތުކުރައް ްނެތް ްހިމެނިފައި ްއެއްޗެހި ްތަންތަނަށް ްދާއިރާގެ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްބޭފުޅުން ްބައެއް ވާ

ް ްބޮޑަށް ްވަރަށްވުރެ ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ްވާހަކަ.ްބަޖެޓު ްނެތް ްސަރުކާރަށ2ްްްހިމެނިފައި ްއަނެއްކާ ނޑާލީމަ ްކަ ބިލިއަން

ންދަން.ްމިްމަޖިލީހަށްްވެސްްދަތިވާނެްއެކަންތައްްކުރިއަށްްގެންދަން.ްވެސްްހަމަްދަތިފުޅުވާނެްކަންތައްތައްްކުރިއަށްްގެ

ް ްބަލާއިރު ްއަދަދުތަކަށް ްބަޖެޓުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމިހެން ްމ2113ްްިއާދެ! ްބަނދަރާ، ްއާއި ްނަރުދަމާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްޕްރޮޖެް ްމިންވަރެއް. ްކުޑަ ްވަރަށް ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްބަޖެޓުގައި ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްފެށޭވަރު.ްކަންތައްތަކަށް ްކިރިޔާ ްހަމަ ކްޓު

ް ްގިނ2113ްްައެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްއެކު ްއެހެންކަމަށްވުމާ ްއަހަރެއް. ްރިޔާސީ ްއަހަރަކީ ވަނަ

ްޕްރޮޖެކްޓުތައްް ްސަރުކާރުން ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބުތަކާ ްފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންތައް ްއެ ްފައްޓަވާނެ. ޕްރޮޖެކްޓުތައް
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ްއެ ްއާދެ!ްފަށާކަން. ްނޫން. ްކަމެއް ްވާ ްވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްޤައުމު،ްމި ްމި ްނޫން.ްހަމައެކަނި ްކަމެއް ްވާ ްމިއަދަކު އީ

މީގައިްހަމަހަމަކަމަށްްއިސްކަންދިނުމުގެްސަބަބުންްމިްވީްގޮތަކީްކޮންމެްރަށަކަށްްވެސްްވަކިވަރެއްްހިމެނުމުގެްސަބަބުންް

ކިރިޔާްޕްރޮޖެކްޓުްފަށައިލެވޭްވަރަށް.ްއެްތަނެއްގެްބިންގާއަޅަންްދާްްވަނަްއަހަރަށްްމިްއޮތީްހަމަްކޮންމެްރަށެއްގ2113ްެ

ްޕްރޮޖެކްޓުް ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްއަސްލު ްއޮތީމަ ްމިވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްވަރަށް. ނޑައިލެވޭ ްކަ ްރިބަން ްގޮއްސަ ޓީމު

ްކުރިއަރާް ްޓެކްނޮލޮޖީގައި ްޒަމާނަކީ ްމި ްނޫން. ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވެސް ްޒަމާން.ްއިމްޕްލިމެންޓޭޝަންގައި ފައިވާ

ްނަމަވެސްް ްއިން ްކޮންޓްރެކްޓަރްފައިނޭންސް ްކޮށްގެން،ްއަދި ްކަންތައް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްފައިސާ ްބޭންކުތަކުން ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ރާސްޓަސްކިޔާފައިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްނިންމާލީމަްއެންމެްޚަރަދުކުޑަކޮށްްއެންމެްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާވާްގޮތަށްްކަންތައްތައްް

ްއެހެންވީ ްނިމެނީ. ްއަހަރަށް، ްތިން ްއަހަރަށް، ްދެ ްޕްރޮޖެކްޓ4ްްުމާ، ްއެ ްކުރީމަ، ްކަންތައްތައް ްބަހާލައިގެން އަހަރަށް

ދިގުލައިގެންގޮސްްއެތައްްބައިވަރުްއިސްރާފުވެ،ްއޭގެތެރެއަށްްއިތުރުްކޮރަޕްޝަންތައްްވަދެ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްްވޭ.ްއެންމެް

ފުރިހަމައަށްްއެލޮކޭޓުކޮށްފައި،ްއަހަރަކުންްދެްއަހަރުންްއެްކަންތައްްރަނގަޅުްގޮތަކަށްްވާނީްރަށްްރަށަށްްހަމަްޕްރޮޖެކްޓުް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަހަންޖެހޭ. ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްއޮތީ، ްލާރިކޮޅެއް ްކުޑަ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ނިންމާލުން.

ކުއްލިއަކަށްްގެންނަންއުޅުނީމަްކޮންމެްްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްހަމަހަމަކަމެއްްނެތިްގޮއްސަވާްއަހަރުތަކަށްްބަލާފައިްހަމަހަމަކަން

ްކަމަކަށްް ްއެއް ްމަސައްކަތުން ްކޮމިޓީގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްދިމާވަނީ. ްމި ްގޮތް ްލިބޭ ްއެތިކޮޅެއް ްކުޑަކުޑަ ރަށަކަށް

ްމިނިވަންް ްބަޖެޓުން ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްސަރުކާރުން ްއިސްކަންދޭންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުން ްމި އިސްކަންދޭންޖެހެނީ،

ނޑުމެންނަށްްމުއައްސަ ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ! ްހުރޭތޯ. ްދީފައި ްފައިސާ ްވަރަކަށް ްއެކަށީގެންވާ ސާތަކަށް

ތެރެއިންްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާްބައްދަލުކޮށްގެންްއެްބޭފުޅުންްދެއްކެވިްވާހަކަްއަށްްމާްބޮޑުްއިޖާބަްއެއްްމިްބަޖެޓުގެް

ްއެްދެވިފަ ްނެތް. ްއެއް ްމިދެންނެވި ްވެސް ްކުޑަކޮށްލަންޖެހުމާ،އީ ްބަޖެޓު ްކުޑަކުރުމަށްްްގޮތަށް ްދަރަނި ްބަޖެޓުން މުޅި

ނ ްއެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ ްއިސްކަންދޭތީ. ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްްޑުމެން ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނޑުމެން ވަނ2113ްްައަޅުގަ

ްއަހައްމިއްޔަތުއަހަރަ ްޚާއްޞަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެބަށް ްދޭން ްކޮމިޝަނަްކަމެއް ްއިލެކްޝަން ްމޯލްޑިވްސްްށާޖެހޭ އި

ްކޮމިޝަނަށާ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްކޯޕަރޭޝަނަށާއި ްއެބްރޯޑްކާސްޓިން ްއިލެކްޝަން. ންްކޮމިޝަނުްނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ްމުހިއ2113ްް ްވަރަށް ްއަހަރު ްއެބަްވަނަ ްކުރަން ްކަމެއް ްއެބަްް.ޖެހޭްމު ްބާއްވަން ްއިންތިޚާބު ްމޯލްޑިވްސްްްރިޔާސީ ޖެހޭ.

ްމަސައްްވަރަށްްްކޮމިޝަނުންްްބްރޯޑްކާސްޓިން ްބްރޯޑްކާސްޓިންބޮޑު ްކޮށްގެން ްއެބަްކަތެއް ްއަޅުވަން ްހަމައަކަށް ްކަންތައް

ްދެ ްޖެހޭ. ްން ްކޮމިޝަނުން ްސުރުޚީތައްްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްނޫސްތަކުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތް ް ްކުރަންޖެހޭ

ޢާއްމުްގޮތެއްގައިްްމިްބަޖެޓަށްއިރު،ްސާްހޯދަންްއޮތްްގޮތަށްްބަލާދެންްބަޖެޓަށްްފައިްކިޔާލީމަްވެސްްއެބަްއެނގޭ.ްއާދެ!

ްމިޖުމްލަކޮށްް ބިލިޔަނ8.3ްްްއިންްބަޖެޓަށްްްވަނަްއަހަރުްޓެކްސ2113ްްއިން.ްްރީޢާއޮތީްޓެކްސްގެްޛަްފައިސާްހޯދަން

ްމި ްދެން ްލިބޭނެ. ްލޯނާްރުފިޔާ ްލޯނާްްއިއޮތީ ްއެހީ. ްވަރަކަށްްްއިހިލޭ ްކުރިއަށްދާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްބައި ްއެހީގެ ހިލޭ

ްމަސައްކަތްކުރަންްކުޑަކުރަން ްގޮތްއެބަ ްއެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްބަޖެޓު ްހޯދައިގެން ްފައިސާ މައަކަށްްހަގޮތުން
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ްބަޖެޓު ްހޯދުމަށްއަޅުވަންޖެހޭ.ްމި ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްބަޖެޓަށް ްއިތުރަށް ނޑުްްގައި ްމައިގަ ްހުށަހެޅުއްވި ްސަރުކާރުން ޓަކައި

ްއެހެންް ްތާއީދުކުރަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައ2113ްްްވީމާ،ްކަންތައްތަކަށް ްއެ ްސަރުކާރުން ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްގެންގޮސް ްކުރިއަށް ްއަތުންްް،ހުށަހަޅުއްވައިގެން ްްމުއްސަނދިން ްރައްޔިތުންނަށް ްނަގައިގެން،ްޢާއްމު ޚިދުމަތްތައްްފައިސާ

ް ްއެދެން. ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަމަށް ްވާނެ ްގޮތް ްލިބޭނެ ނޑުމެންްމީގައި ްއެއްކަންބޮްްޢާއްމުކޮށްްއަޅުގަ ްދައުލަތުްްޑުވާ ކަމަކީ

ްމައްސަލަ. ްބޮޑުވަމުންދާ 2112ްްްދަރަނި ްއަހަރު ްވަނަ ްއޮތީ ްމި ްގޮތުގައި 12ްްދަރަނީގެ ްމިއީ ބިލިޔަނަށ31ްްްބިލިޔަން.

ް ްއެއީ ްއޮތްއިރު، ްމަޑުމަޑުން ނޑުމެން ްއެބަްހައްލުކުރަންްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސިޔާސަތު ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްކަމެއް. ޖެހޭ

ްއެބަްޖެހޭ.ްވާހަކަްދެއްކުމުގެްބަދަލުގައިްސީދާްްހޭ.ްއެހައްލުކުރަންޖެ ރައްޔިތުންްރުހޭްސިޔާސަތެއްްގޮތްތަކެއްްނިންމަން

ްވިއްކައިގެން ްއެއްް،ރައްޔިތުންނަށް ްވަޒީފާގެ ްޖެހޭ.ްރާއްޖޭގައި ްއެބަ ްތަންފީޛުކުރެވެން ފުރުޞަތުްފަސްކުރުމުގެްސިޔާސަތު

ް ްހަރަކާތްތައް ްއިޤްތިޞާދީ ްއިތުރުވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްވިޔަފާރިތަކަށް ްކުދި ްއިތުރުވާންޖެހޭ. ްޖާގައެބަ ްއެބަ ޞިއްޙީްލިބެންޖެހޭ.

ނޑުމެންްހަރުދަނާްއެބަްކުރަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްއާއިްތަޢުލީމީްދާއިރާްދާއިރާ ނޑުމެންްޒުވާނުންނަށްްްއަޅުގަ މިްބަޖެޓުންްއަޅުގަ

ްއަްވަޒީފާ ްނޫނީ ްލިބިގެން ްއާމްދަނީ ްޒުވާނުންނަށް ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްއަތްމަތިްތަނަވަތްމަތި ްނުވާނެ. ހެއް

ްއަްތަނަވަސް ްނުލިބޭނެ. ްދިރިއުޅުމެއް ްހެޔޮ ްނޫނީ ްވެގެން ނޑުގެ ްޅުގަ ްމިއަދު ނޑު ްހުށަހަޅާފައިްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙެއް ވާނެ

ްޖަމުޢިއްޔާތަކަށްް 11ްްރާއްޖޭގެ ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީން ްރުފިޔާ ްއެލޮކޭޓުކުރުމަށް.ްއެއީްއެްބިލިޔަން ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ނިންމާ

ް ްހިންގުން ްއިދާރީ ްބައިވެރި،ްހަރުދަނާކޮށްޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ްމެދުވެރިކޮށް،ްމުޅިްރައްޔިތުންގެ ްޖަމުޢިއްޔާތައް ވުން.ްއެގޮތުން

ްދިނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުންނަށްްހޯދައިް

ް

ްށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލުފު

ްޢިއްޝުކުރި ްއާދެ!އްޔާ ްރައީސް. ްބަްްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުްމިއަދު ްގެންދަނީ ްމި ްމިްްހުސްކުރަމުން ރިޕޯޓަށް.

ް ްރިޕޯޓަށް ްމިއަދު ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއަޅުގަނޑަށް ްރިޕޯޓުން ްމި ްބަޖެޓުްބަލައިލާއިރުގައި ްދައުލަތުގެ ްދިޔައީ ފާހަގަކުރެވިގެން

މިކަންްކޮމިޓީންްލުވެގެންދިޔަްތަން.ްއާދެ!ްބަޖެޓުްޔަނަށްްބަދަބިލ15.3ްިބިލިޔަނުނ16.9ްްްސަރުކާރުންްފޮނުވިއިރުްއޮތްް

ްދިޔަ ްއެހެންދިރާސާކުރަމުން ްހުރި. ްޚިޔާލުތަކެއް ްތަފާތު ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްމީގައި ްގާތްގަނޑަކަށްްއިރުގައި ނަމަވެސް

ްގޮތަކަށްްއެއްބަސްވެވޭ،ްކޮމިޓީގެްއެންބަޖެޓުް ްއެްއެންމެމެންްކަހަލަ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްބަޖެޓުްްވެވޭއްބަސްންނަށް ގެްގޮތަކަށް

ްއާ ްނިމިގެންދިޔައީ. ްއާމްދަނީްކަންތައް ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްްދެ! ްއޮތ15ްްްގޮތުގައި ްޖަހާފައި ނޑަކަށް ްގާތްގަ ބިލިޔަން

ްއެއްކޮށްކަ ްޔަޤީންކަމާ ްވީނަމަވެސް ްއެހ13ްެްމުގައި ްބޮޑުވަރަކަށް. ްލިބޭނީ ްކަންނޭނގެ ްބިލިޔަން ންކަމުން،ްވަރަކަށް

ްއާ ްްމްދަނީމިދެންނެވި ްލިބޭނީ ްޓެކްސްވެސް ްކަހަލަ ްގެނެސްބައެއް ްމަޖިލީހުން ްބަދަލުތަކެއް ްއެހެންވީމާ،ްތަކަށް ދީގެން.

ްބާ ްކުޑަކުރުމަށް ްދަރަނި ްބަޖެޓު ްމިއަދު ްވެގެންދާނެ ްއުފާކުރަންޏާްރަކަށް ްއަޅުގަނޑު ްއެއީ ްދިޔައިމަ. ްކުޑަވެގެން އަދަދު

ްއުފާ ްއެކަމާ ނޑު ްހިތާމަކުރާއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންވާނީ.ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަމާ ްދެން ްވެއްޖެއްޔާ ބައެއްްްމީހަކު
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ްވާހަކަފުޅުޢިއްޒަތް ްމިތާ ްމެންބަރުން ްތިމަންނަމެންގެތެރި ްވާހަކަދެއްކިއިރުގައިްް،ދެއްކިއިރުގައި ްބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ް ްބުނާއިރުއަހަރ3ްްުްގެތިމަންނަމެންް،ސިޔާސަތޭތިމަންނަމެންގެ ްގޮތަކަށޭ ްމިވެނި ްކުރީ ްކަންތައް ނިމުނުއިރ2118ްްުގައި

ނޑަކަށް،4.9ްއޮތީްްއާއިްބޭރުްއެތެރެބަޖެޓުްދައުލަތުގެް .ޑީ.ޕީްއެްވަރުްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސް.ްއެމްްްބިލިޔަނުގައިްގާތްގަ

ް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްނިމުނުއިރުގައި ްްދަރަނިވެރިކަން 26ްްއޮތީ ްމިދިޔަ ްއޮތީ. ްއަރާފައި 3ްްބިލިޔަނަށް ދުވަހުގެްއަހަރު

ްގާތެރޭގަ ްއަހަރަ.ްއެއީ ްތްގަނޑަކަށް 8.3ްްކު ްދިވެހި ްދަރަންޏެއް ްވަރުގެ ްދަރަމުން.ްއެހެންވީްދަބިލިޔަން ްދިޔައީ މާ،ްއުލަތް

ްކަމުގައިްްމިްމިއަދު ްމަސައްކަތްކުރި ްއޮޅުވާލަން ްްވާހަކަތައް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއީ ްވެސްްވިޔަސް ްބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ

ް...މިއަދުްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތް.ްއަދިްހަމައެހެންމެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިޒާމާް ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްްބެހޭ ްމުޙައްމަދުްްމައްޗަންގޮޅީ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމައްޗަންގޮޅީ

ްމައްސަލަހިނގަމުން ްނިޒާމީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައަކާ ްނޫން.ްދާ ްނިމުނީކީ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނަގަނީ. ްމި ްއެއް

ްބަޣާވާތަކުން...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވަހަކަދެއްކެވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނިޒާމާްްބެހޭ ްނޫން. ްމައްސަލަްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރިްބެހޭ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްނޫން. މެންބަރުްްއެއް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާްޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ!ވާހަކަފުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްނިޒާ ނޑު ްމައްސަލަްމާއަޅުގަ ްނެގީ.ްބައެއްފަހަރުްބެހޭ ްމި ްމަތިންރިޔާސަްއެއް ްގޮތުގެ ްއެއްގޮތްވާ ްގަވާއިދާ ްނިޒާމީްްތުން

ްނެގީމާ ްމެންބަރަކުް،މައްސަލަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްދެންމެ ްނިޒާމީްްއެބަ ްްއެ ްނެގީ ްތެދުވެްމައްސަލަ ކޮއްޅަށް

ްއެކަމެއްްފާހަގަްއެއްްނުކުރެވުނު.ްއެއީތޯއޭްގަވާއިދުގައިްބަޔާންކުރާްގޮތަކީ.ްްންނަވައިގެން.ހު

ް

ް

ްއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެް

ވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫންްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ!

ްގެންދަވާ.ް

ް

ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ވިލު

ްއަތްމައްޗަށްްވެރިކަ ްއަތްމައްޗަށް،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިއަދުްދަންނަވައިްޖެހޭްއެއްދޭންނުންްމީހުން ްއަޅުގަނޑު ލާނަން.ްސަބަބު

ް ްނިމުނުއިރ31ްުއެއީ ްވެރިކަމެއް ްއަހަރު ްއޮތީ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްބިލިޔަނުގ4.9ްަގައި ްވެރިކަމެއ3ްްް. އަހަރުގެ

ްދައު ްނިމުނުއިރުގައި ްދަރަނި ްލަތުގެ ްދޭނ26ްްއޮތީ ްމިއީ ްއަރުވާފަ. ނޑަބިލިޔަނަށް ްގާތްގަ ްސަބަބު. ްކޮންމެްނުޖެހޭ ކަށް

ް 8.6ްްއަހަރަކު ްދިޔައީ ްދައުލަތް ްދިވެހި ްކޮންތާބިލިޔަނަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްކޮބައިތޯ؟ ްނަތީޖާ ްދެން ކުންތޯްދަރަމުން.

ްއަށްް ްދާއިރާ ްވިލުފުށީ ްރަނގަޅުވާނެ. ްމާ ްދެއްކިއްޔާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްތަނުގެ ްނިސްބަތްވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެނުނީ. ނަތީޖާ

ް 3ްްމިދިޔަ ްދުވަހުގެ ްކޮށްދީފައަހަރު ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްކަމެއްްްތެރޭގައި ްއެއްވެސް ްނެތް. ްނެތް.ްްއެއް ްއެއް ކޮށްދީފަ

ްސަޢޫ ްއެއީ ްހިނގަމުންދިޔަ. ްމަޑިފުށީގައި ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްއެހީސުނާމީގެ ްލޯނު ްލިބުނު ްފަންޑުން ްދަށުން.ްްދީ އެއްގެ

އިްތިމާމެންްވެރިކަމުގައިްތިބިއިރުްކަންތައްްދައްކާއިރުގަްްމިއަދުްމިކަހަލަްވާހަކަްމިތާްއަރައިއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެންް

ްހާލަްކުރެވުނު ްއޮތް ްމިއަދު ްޤައުމު ްއަދި ްގޮތާ ްދޭތެރޭ ްތާ ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއެބައަޅުގަ ްބޮޑަށް ްއާދެ!ްވަރަށް ްޖެހޭ.

ް ްތެރޭގައި ްކެމްޕޭނު ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްތަފްޞީލު ްއިތުރު ްރައްޔިތުންމީގެން ްއެމް.ޑީ.ޕީްްދާނެ. ްދެނެއް ްވެސް ްޔަޤީނުން

ް ްހަމައެހެންމެ، ްއާދެ! ްނުދޭނު. ްވޯޓެއް ްގެންނާކަށް ްޢިއްްވެރިކަމަށް ްމިއަދު ްމިތާްއަޅުގަނޑުމެން ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްރައްޔިްތިމަންނަމެންްދައްކާއިރުވާހަކަ ްކޮންމެ ްއައިޑ1ްްީތަކަށް ްރުފިޔާގެ، ްލައްކަ ްރުފިޔ1ްާކާޑަށް ްބޭސްފަރުވާްލައްކަ ގެ

ްވާވަރުގެްފައިސާްދިނީމޭްބުނާއިރު ްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައ2112ްްިފިޔާްމިްހިނގާްރުްމިލިޔަނ732ްްޖުމްލަްގައިްއަށް

ްއާސަންދަ ްވިދާޅުވާ ްނޫްް،ތިޔަ ްހިންގަން ްޕްރޮގްރާމު ްތި ްންނަމަ ްމ732ްިއޮތީ ްއެ ްރުފިޔާ. ްމީހުންނަށ3ްްްލިޔަން ލައްކަ

ްހަދާްމީހަކުްވެއްޖެްހިސާބުްް،ބަހާލީމަ ްރުފިޔާއ21ްްޭއްޔާްބުނެފާނެ ްމިލިޔަން ްޖެހޭނީ.ްރަނމީހަކަްވެސް ގަޅަށްްހިސާބުްށް

މިލިޔަނ732ްްްމީހުންނަށ341111ްްް.ްއަދިްއެއަށްވުރެްކުޑަކުޑަްތަންކޮޅެއްްޖައްސައިލާފަްއްޔާްބުނާނީްހަދާްމީހަކުްވެއްޖެ

ްއެހާކަށްހާ ްއޭބެހީމަ ްހަދައިފިއްޔާ ްމީހަކު ްހަދާ ްހިސާބު ްރަނގަޅަށް ްދެން ްވާނީ. ްއައިސްދާނެ.ްވަރު ްތަފާތެއް ްކުޑަކުޑަ ގެ
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ްއެހާގާތްގަ ްނޑަކަށް ްވަނީ. ްލައްކަްވަރު ްއެއް ްްއެހެންވީމާ، ްރުފިޔާ ްތިމަންނާމެން ްބޭސްފަރުވާ ރައްޔިތަކަށްްކޮންމެ

ްވެސްދެްކަށަވަރުކޮށްދިނީމޭ، ްއުސޫލުތަކެއް ްދޭނެ ްފައިސާ ްމި ްމައިންނަށް ްއެކަނިވެރި ްރަނގަޅު. ްމީހުންގެްްން މި

މިއަދުްއިންތިހާްކަނިވެރިވެފައިްތިބިްއަންހެނުންގެްއަދަދުްއެްއޭގެްސަބަބުންްމިއަދުްތަޢާރުފުކުރަމުން.ްްދިޔައީްްވެރިކަމުގައި

ްވަރިވަނީްް.ްއަމިއްލަްއަށްްވަރިރަޖަްއަށްްވަނީްމައްޗަށްްގޮއްސަދަ މިއީތޯްފިރިމީހާްކައިރިން.ްް،ވެސްްވަނީ.ްގަދަކަމުން

ނޑުމެންްޕްރެކްޓިސް ް.ްރާއްޖޭގައިްޖެހޭްކަންތައްތައްްކުރަންްމިއީތޯްއަޅުގަނޑުމެންްޕްރެކްޓިސްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއަޅުގަ

ް ްއިތުރުވެގެންދިޔައީ. ްކުޑަ،ްވަރި ްކިތަންމެ ްކުޑަ ްކިތަންމެ ްތެރޭ ްޖެހުނަސްޢާއިލާ ްއެއް ްބޭނުންވަނީ.ްްމައްސަލަ ވަރިވާން

ފަހަރުްްރުފިޔާ.ްކީއްކުރަންތޯްްއިނދެގެންްއުޅެންވީ.ްއިނދެގެންްއުޅޭއިރުގައިްގިނ2111ްަދޭްްދައުލަތުންްއެބައަށްްއޭނަް

ްއ2111ްަ ްފިރިމީހާ ްވެސް ްކަންްށްރުފިޔާ ްއޭނަގެ ްއާމްދަނީން ްކަންތައްްލިބޭ ްއަނބިމީހާގެ ްހަމަޖައްސަން، ތައްތައް

ްއެހަމަޖައްސާކަށް ްއެހެންވީމާ، ްމާްްނުދެވޭ. ްތިބުމަކީ ްވަރިވެގެން ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރި ްމިއީތޯްްމީހުން ްކަމެއް. ރަނގަޅު

ްމި ނޑުމެން ްގެންނަންޖެހޭްއަޅުގަ ްއިޖުތިމާްް،ޤައުމަށް ްޤައުމަށް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްގޮތުން ްޢީ ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭްއަޅުގަ

ްނޫނޭ،ްބަދަލުތަކަކީ.ް ްކަމުނުދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ދައުލަތުންްލިބޭނެްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސިޔާސަތުތައް.ްއާދެ!އެހެންވެގެން

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއާމްދަނީ ްބަޖެމިގޮތަށް ްމި ްސަބަބުންްޓުދެއްކިއިރުގައި ްއިތުރުްްގެ ލިބިގެންދާނެ

ްވާހަކަ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްބަލާއިރުގައި ްވަރަށްްްދެއްކިއިރުގައިކުރިއެރުންތަކަށް ްޤަބޫލުކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ވެސް

ްކަންތައްތަކެއް ްގިް،ގިނަ ްއާދެ!ވަރަށް ްކުޑަކުރެވިދާނޭ. ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑުްްޓުރިކަރަންްނަ ްވަރަށް ްގޮތުގައި ޚަރަދުގެ

ްމި ްބަޖެޓުްއޮތީްއަދަދެއް ްއޭގެތެރެއިން ްގެންދިޔަްހިމެނިފަ. ްމަޝްވަރާކުރަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކޮމިޓީން ވަނ2113ްްަ،

ހުރިްދަތުރުތަކުގެްޚަރަދުްކުޑަކުރުން.ްއެކަންްއުލަތުގެްމުއައްސަސާތަކުންްބޭރަށްްކުރަންދައަހަރުގެްރާއްޖެްއިންްބޭރަށް،ް

ްވަރަށް ްއެބަްކުރަންޖެހޭ ްސަބަބުތައް ްހަްގިނަ ނޑުމެންގެްމައެނިހުރި. ްބަލައިލިކަމުގައިްްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ

މިލިޔަނ11ްްްދަތުރަށްްހަމައެކަނިްް،މިލިޔަނ11ްްޚަރަދަށްްޖަހާފައިްއޮތްްހަމައެކަނިްމިްތަނުގެްް،ތަނުގެްނަމަވެސްްމިވީ

ްއޮ ްބަލަމާޖަހާފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުއައްސަސާތަކަށް ްއެހެން ްއަދި ްތަްތް. ްއެ ްހަމަ ްމިދެންނެވީްްންތަނުގައިހިނގާ. ވެސް

ނޑުމެންް ކުރަން.ްކާކުތޯްމެޖޯރިޓީްލީޑަރުތޯްވަޑައިގަންނަވަނީ.ްނޫނީްމައިނޯރިޓީްމިލޔަންްރުފިޔާްޚަރަދ11ްުޖެހޭތޯްއަޅުގަ

ްވަޑައިގަންނަވަނީ ްރެކޯޑުތައްްލީޑަރުތޯ ްހިނގާ .ްް ްކާކުތޯ ްބަލަމާ ްތަނުގަ. ްމި ްހުރީ ްޔަޤީނުންވެސްްދަތުރުކޮށްފައި ހަމަ

ނޑެއްްޖިލީހުގެްމަ ނޑުްމަޖިލީހުގެްދަތުރެއްްްއަހަރުްތެރޭގައ3ްިނުދަން.ްމިްފާއިތުވެދިޔަްްދަތުރެއްގައިްއަޅުގަ ވެސްްއަޅުގަ

އަކީ.ްްއެއީްނަތީޖާްް.މަޖިލީސްްހުއްޓުވުންްް،އަކީްކޮބައިތޯްންްލިބޭްނަތީޖާްހެންމެްދެންްއޭގެނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމައެ

ްހަމަނުވުން ްނަތީޖާް،ކޯރަމް ްް.އީތޯްއަކީ.ްމިްއެއީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރަންތޯ ްމ11ްިމިކަން ްޖަހައިގެން އުޅެނީ.ްްމިލިޔަން

ްއެހެ ްމުއައްސަސާތަކަށް ްއެހެން ްވަރަށްންވީމާ، ްބަލާއިރުގައި ނޑުމެން ްކުރަމުންތާކުންތާކުްއަޅުގަ ްޚަރަދުތައް އެބަްްނުޖެހޭ

ްޚަރަދު ްބޮޑު ްހުއްޓާ ްތަންތަން ްއަމިއްލަ ްސަރުކާރުގެ ްދައުލަތުގެ، ްމިސާލަކަށް ްމިހާރުްދޭ. ްނޫންނަމަ ްހޮލިޑޭއިން ގައި

ް ްގަޑިއަކަށް ްތަންތަނުގައި ްކަހަލަ ްހޮޓެލް ްޢާމިރު؟ްޓްރޭޑާސް ްކޮންނަމެއްތަ ްކިޔަނީ 51ްްއެތަނަށް ޑޮލަރ511ްްުޑޮލަރަށް،
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ކުއްޔަށްްހިފައިލާފައިްބާއްވަނީ.ްމިހެންްހުރިްވަރަށްްގިނަްޚަރަދުތަކެއްްއެބަްހުއްޓޭްކުޑަކުރެވެން.ްއެްމަސައްކަތްްބަޖެޓުް

ްމިްބަޖެޓުގެް ްދަންނަވާނީ ްއައީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑު ްބަދަލުތައް ްމި ްބަޖެޓަށް ްފަހަރު.ްއެހެންވެގެން ްމި ްކުރި ކޮމިޓީން

ްބަޖެޓުް ްނޫންނަމަ ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްލިބިގެންދާނޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރިއެރުންތަކެއް ސަބަބުން

ްއްްފަހިވެގެންދާނެްމިހާރުްބަޖެޓުްއޮތްްގޮތުން.ދެކޮޅުޖެއްސުމަށްްވެސްްމިްފަހަރުްއިތުރުްމަގެް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްއަޅުގަނޑުްމިްއަރުވަނީްވާހަކަދެއްކުމުގެްފުރުޞަތު.

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްއެދެން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ! ްއުއްޗ11:31ްުރައީސް. ްކޮންމެހެން ްމިތާނގައި ްމިހާރު ގައި

ްވެސްް ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި ްހަމަ ްނެތް. ްކަމެއް ްހުއްޓާނެ ްޖަލްސާ ްކޮންމެހެން ްނުހުރޭ. ްއެއްޗިއްސެއް ވިދާޅުވީމަ،ްސަޔަކާ

ް ްބޭނުމެއް ްވާހަކަ ްފެނިވަޑައިގަތީމަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑު ްބާއްވަނީ ްހުއްޓާކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޖަލްސާ ގައ11:31ްިނޫން

ްއެބަް ްވާހަކަ ްގިނަ ްވަރަށް ްދައްކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެްބޭކާރުވަނީ.ްބަޖެޓާ ްފައިސާ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ހުއްޓީމަ

ްވަޒީރުކަމާ ްމާލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހަވާލުވާްްހުރި

ްހުއްޓާލަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއްޗެއް ްދައްކާ ްމީހަކު ކޮންމެ

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭނެ.ްމާލީތޮފިްއަޅައިގެންްއުޅޭް ދިވެހިރާއްޖޭގެްޑޮލަރަށްްވެގެންދިޔަްގޮތްްމިސާލަކަށްްބަލައިލީމަްއަޅުގަ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާކަށްނުޖެހޭކަން.ްމިއަދުްޖިހާދުްބުނީމަ،ްޖިހާދުްބުނާްގޮތްްހަދާފައިްްމީހުންްދައްކާްހުރިހާްވާހަކަ އަޅުގަ

މާރޗް،ްއެޕްރީލްގައިްޖިހާދުްދިޔައިމަްދެންްކޮންތާކަށްތޯްދިވެހިްރައްޔިތުންްވަންނަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ް

ްބޭފުް ްޤާބިލު ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަނޑުްއަޅުގަ ްވެސް ްނަން ްމަނިކުފާނުގެ ްއޭގެތެރޭގައި ޅުން،

ްއިޤްތިޞާދީް ްއެދެނީ ްއަޅުގަނޑު ްހުޝިޔާރުވާނެ. ްވަރަށް ްކަންކަމުގައި ްބޭނުންވާ ްޤާބިލުވާން ްމަނިކުފާނު ްއެއީ ހިމަނަން.

މިްބަޖެޓާްދޭތެރޭްގޮތުންްމިްރާއްޖެްމިްއޮތްްދަތިްއަނދަވަޅުންްނެގުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަނޑުމެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންް

ްހިސާބުގައިް ްމެއި ްއެޕްރީލް، ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަޖެޓު ްމި ްވިސްނުމަށް. ފުންކޮށް

ދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމުސާރަނުދެވިދާނެކަމުގެްބިރުްއެބަްއޮތްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަނޑުމެންްމިްކަންކަމާްދޭތެރޭް

ންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަނޑުމެންގެްރިޒާރވްގައިްއެންމެްހަފްތާއަކަށްްނުވަތަްމަސްދުވަހަށްްވާވަރަށްްކާޑުްވެސްްފުންކޮށްްވިސްނަ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީ ްތިރިވީމަ ްއަށް ްފައިސާ ގަންނާނެ

ްހުރަސްއަޅުއްވަމުންދާތީވެ.

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހުސް ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ! ްފަށާއިރު ްޖަލްސާ ްދެން ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްމިހާރު. ްޖެހިއްޖެ ްއައިސް ްވަގުތު ވަގުތުކޮޅުގެ

ްމިނެޓުގެްހުސްވަގުތުކޮޅެއްްއަރުވަން.31ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްމިހާްހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިނ11:31ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

ްފުރުޞަތުއަރުވާނީް ްއަޅުގަނޑު ްކުރިން ްއެންމެ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްމިދަންފަޅީގެ `.ްއަޅުގަނޑުމެން

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްއެއީ ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިޔައިރ31ްްުތޮއްޑޫ ްހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް މިނެޓުގެ

ްފަހުްވާހަކަފުޅުދައްކަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވި ވަމުން

ްމުލަކުް ްއެއަށްފަހު ްމުޙައްމަދަށް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުްهللاްދާއިރާގެ ްވަޙީދަށްްޔާމީނަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ނޑު ގަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް:ވާހަކަދެއްކެވުންްވަޙީދުްޢަލީްމެންބަރުްދާއިރާގެްތޮއްޑޫ

ނޑުް ްބައިްގުޅުވައިލާނަން.ްއަޅުގަ ނޑުްދައްކަމުންދިޔަްވާހަކަްދެންްއޮތް ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ްވެސްްްދަންނަވަމުން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕާޓީ، ްނިސްބަތްވާ ްމަނިކުފާނު ްބަޖެޓަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކީ ްވާހަކަ ދިޔަ

ނޑުވެ،ް ނޑުފު ވޯޓުލުމަކީްއެހާްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫނޭ.ްއެއީްމިްބަޖެޓަށްްވޯޓުލައިފިްނަމަ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްފު

ްޢިއްް ްބިރުއޮތީމަ. ްހިނގައިދާނެކަމުގެ ްރާއްޖޭގައިްބޮއްސުންލައިގެން ްމި ްރިޒާރވްގައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީސް، ޒަތްތެރި

ް ްނުވަތަ ްދުވަހު ްކަމެއް.1ްްހަފްތާއެއްހާ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްނެތުމަކީ ްފައިސާ ްގަންނާނެ ްކާޑު މަސްދުވަހުގެ

ްއެއްބައިވަންތަކަް ްޤައުމީ ްނުވަތަ ްއިންޒާރު ްސުނާމީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބިރުވެރިކަމެއް. ްދުވަހުގެްމިއީ މުގެ

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްއަރާފަ. ްއެއް ްސުނާމީ ްއޮތީ ްމި ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއާކުރަމުންދާއިރު، ހަނދާންތައް

ްގޮތަކަށްް ްހިތުހުރި ްވެރިމީހާ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްބަޣާވާތެއް. ްސުނާމީއަކީ ްމި ްސަލާމަތްވާންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކަންކަމަށް

ް ްބައިތުލްމާލު ނޑުްރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެއްޓެމުން. ްއަނދަވަޅަކަށް ްދަނީ ްމި ްޤައުމު ްމި ހުސްކުރީމާ،

ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވާނީ ްބަޖެޓަށް ްމި 2ްްމިއަދު ްއެ ްހުށަހަޅާފަ. ްސަބަބ2ްްުއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅަންޖެހުނު އިޞްލާޙު

ް ްމަސްވެރިންނަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވައިލާނަން. ނޑު ްމ111ްްިއަޅުގަ ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ސިނާޢަތަށ2ްްްމިލިއަންްރުފިޔާގެްސަބްސިޑީްއެއްްމިްހުށަހެޅީްމ51ްްިހުށަހެޅީ،ްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެްދަނޑުވެރިންނަށްް
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ްނީލަމް ްމިކުރި ްފަހުން ްވިއްސާރައިގައި،ްއެންމެ ްކުރި ްމި ްބޮޑުކަމުން.ްދިވެހިރާއްޖްއަށް ްގޮންޖެހުންތަކުގެ ،ްދިމާވެފައިވާ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގުޅިގެން ްވިއްސާރައާ ްނީލަމަކީ.ްނީލަމް ްމި ްއެއް ްވިއްސާރަ ްގުޅުންހުރި ފިލްމުސްޓާރަކާ

ްހަލާވެގެންދިޔައިރު،ް ނޑުބިންތަކެއް ްދަ ްދާއިރާތަކެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްދެކުނުގެ ްއުތުރާއި ްއެނޫންވެސް ްއަދި ދާއިރާއާ

ްދަނޑުވެރިޔަކަށް ްސަރުކާރަށް ްރައީސްްްބަޣާވާތުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ދިއްކޮށްލެވުނު

ްރަށްތަކުން،ް ްދާއިރާގެ ްއަޅޅުގަނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްއިނާޔަތްތައް ްދިން ްއެ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްސަރުކާރުގައި ނަޝީދުގެ

ްޤަބޫލުކު ްރައްޔިތުން ްއެ ްއާމްދަނީ ްލިބުނު ްޢާއިލތަކަށް ްޤަބޫލުކުރޭ. ްރަށްތަކުން ްފަދަ ްމިްތޮއްޑޫ ްއަޅުގަނޑު ްމިއަދު ރޭ.

ްކުރާް ްދަނޑުވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްނޫން. ްތޮއްޑޫއަކަށް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނީ، ްމި ްބަޖެޓުގައި ްހިމަނަން ފައިސާ

ްވިއްސާރައިގައިް ްނީލަމް ްއާމްދަނީ ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުންނަށް، ްއެ ްޙައްޤުގަ. ނޑުވެރިންގެ ްދަ ްދެކުނުގައިވާ ްއުތުރު، ލާމް،

ނޑުވެގެ ނޑުފު ްގޮތުންްފު ްއުސޫލެއްގެ ްއަޅުގަނޑަކީ ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލެއް ްދަނޑުތަކުގެ ންދިޔަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްދައުލަތް، ްދިވެހި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްމީހެއް ްތާއީދުކުރާ ްފައިސާދިނުމަށް ްއަތުންއަތަށް ސަބްސިޑީ

ނޑުްމިއަދުްމިްްސަރުކާރު،ްއެްޑިޒާސްޓަރއާްގުޅިގެންްރައްޔިރތުންނަށްްހެޔޮގޮތެއް ހޯދައިދިނުމުގައިްނިކުޅެދުނީމަ،ްއަޅުގަ

ްޕީ.ޕީއެމާއ51ްްި ްއާއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖުބޫރުވީ. ްލާން ްބަޖެޓަށް ްސަބްސިޑީ ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަމަ، ްދެކޮޅުހަދައިފި ްއެކަމާ ްކަމަށް. ްދެކޮޅުނުހަދާނެ ްމިކަމާ ްޕާޓީތަކުން ނޑުވެރިންނަށްްއެނޫންވެސް ދަ

ްއެް ްގަޑީގައި ްޖެހުނު ްހާލެއް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެނގޭނެ ްސާފުކޮށް ްދެކޮޅުހެދީްވަރަށް ްމަސައްކަތަށް ްކުރި ްއިން މް.ޑީ.ޕީ

ް ްމަސްވެރިންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހުނ111ްްީކޮންބައެއްކަން. ްމި ްހިމަނަން ްއެއް ްސަބްސިޑީ ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްރަނގަޅުކު ްސިނާޢަތް ްބޮޑެތިްމަސްވެރިކަމުގެ ްއަދި ްއޮޑިފަހަރާ، ްބޮޑެތި ްސަރުކާރުންވާނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ރުމަށް

ްސަރުކާރުގައިް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްވާނީ ްހޯދުމަށް ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްމީހުންނަށް ްތިބި ްތާށިވެފައި ލޯނުތަކުގައި

ްބޭރު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެގުމަށްފަހު ްދައުލަތަށް ްއޮޑިފަހަރު ްބޮޑެތި ްގެންގުޅެފަ. ްމަސްވެރިންްްވިސްނުންތައް ނޑުތަކަށް ކަ

ްމަސްވެރިންގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވައްޓާލީ.ްވައްޓާލުމަށްފަހު ްހިންގާފަ.ްބަޣާވާތަކުން ްވާނީ ްވިސްނުން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނެރުމަށް

ް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންކަމުން ްނައި. ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްބަދަލެއް ްހެޔޮ ްއެއްވެސް ްރުފިޔާގ111ްްެސިނާޢަތަށް މިލިއަން

ްމިހުށަހެޅިފައިވާްބަޖެޓާްްސަބްސިޑީްއެއްް ްރައީސް.ްމިއަދު ްދޭންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްރެރި ްއެބަ މަސްވެރިންނަށް،ްއޮޑިވެރިންނަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމައްސަލަތައް ްނިޒާމީ ްމިދާ ްނަގަމުން ްފެށުނީއްސުރެ ްބަޖެޓު ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ގުޅޭ

ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ 17ްްްތަކުރާރުކުރާނަން. ްތަފާތުނުކުރުމާއި ްމާއްދާގައިވާ ވަނ21ްްަވަނަ

ް ްހަމަހަމަކަމާ،ްއަދި ްދައުލަތުގ23ްްެމާއްދާގައިވާ ްދިވެހި ްމި ްޙައްޤުތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ްއިޤްތިޞާދީ ްމާއްދާގައިވާ ވަނަ

ްރަށްތައް ްމީހުންގެ ްނިކަމެތި ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކޮށްދޭ. ްކަށަވަރެއް ްބަޖެޓުންނެއް ްކުދިް، ނުވަތަ

ްބޭފުޅުންްބައްލަވާ!ްށ.ްއަތޮޅުްނޫމަރާ.ް ްއެގްޒާމްޕަލަކަށްްތި ްއެކަހެރިކުރީމަްނިކަން ްރަށްތައް ްއުޅޭ ގައިްއ1971ްެއާބާދީ

ނޑުމެންްދެރަވޭްމިްރާއްޖޭގައިް ވަނަްއަހަރުްތަރައްޤީގެްގޮތުގައިްކުދިްބައެއްްރަށްތައްްއ2112ްްެރަށްްއެްއޮތީ.ްއަޅުގަ
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އީްއަޅުގަނޑުމެންްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިްދައުލަތުގެްހާލަތުގައިްތިބީމަ.ްމި

ބަޖެޓުްހަދާއިރުްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއާއިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެބަްޖެހޭްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއަޅުގަނޑުްމިްރިޢާޔަތްކުރިް

ްމިސާލ3ްްަ ްނެރެން. ްއެއް ްފޯމިއުލާ ްކަހަލަ ްބުނާ ްސެންޓަރުގައިްމާއްދާ ްހެލްތު ްތޮއްޑޫގެ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްތޮއްޑޫ. ކަށް

ްނެތް.ް ްރަށަކަށް ްއެ ްވުޒާރާއަކުން ްކަމެއް،ްއެއްވެސް ްއެއްވެސް ްފިޔަވައި ްކުލަކޮޅެއްލުން ްމަރާމާތުކުރަން ްގަރާޖެއް އޮންނަ

ް ްވާހަކަ ްމި ްކޮންތާކުތޯ ްދެން ްސަބަބެއް. ްވޯޓުލާންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެޓަށް ްމި ްކޮބައިތޯ ްކުރިންްދެން ދައްކާނީ.

ރިޔާސަތުގައިްއިންްބޭފުޅާްވިދާޅުވިްދާއިރާތަކުގެްވާހަކަްނުދައްކާށޭ.ްއެކަމަށޭްމިްތަނަށްްހޮވީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީް

ްނާރެސް.ް ްމުއްސަނދިކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމީ ްއަތޮޅު ްއަރިއަތޮޅު،ްމާލެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނޑުމެންގެްްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްރިސޯޓުހަދައިގެން ްފަޅުރަށްތަކުގައި ްހުރި އަތޮޅުތަކުގައި

ްނޫން.ް ްއެކަންޏެއް ްތޮއްޑޫ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްމީ ްފުލްފިލްނުވަންޏާ ްނީޑްސް ްބޭސިކު ރަށްތަކަށް

ް ްއދ.ްމަހިބަދޫއާ ްގޮސް ްފަށައިގެން ްއިން ްމާލެްއުކުޅަސް،ްރަސްދޫ ްކ.ްއަތޮޅާ،ްމި ްދަމާލިޔަސް،ްއަރިއަތޮޅާއި ހަމައަށް

ްގޮތުގައިް ްކުދި ްމި ްއަބަދު. ްކުދިވަނީތޯ ްމި ްމީހުން ްމި ްއަތޮޅާ ްވ. ްއަތޮޅާއި ްޅ. ްތަށްތައް، ްހުރި ްކައިރީގައި އަތޮޅު

ްއެ ްބަހަނާ ްއެއްވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްބަޣާވާތްކޮށްގެން. ްވަޙީދު ްކިޔަނީ ްމި ްކީކޭތޯ ްނެތް.ްނުބެހެއްޓޭނެ. އް

ްބޮޑުް ްއަށް ްމާލެ ްއަންނަންޖެހޭނެ. ްތަރައްޤީ ްތަންތަނަށް ްމި ްކުޅުދުއްފުއްޓަށް ްއަތޮޅަށް، ްއައްޑު ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ްސެއްޅިް ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަހަމަނުވެދާނެ. ްރަށްތަކާ ްކުދި ްބަލާއިރު ްނިސްބަތުން ްއާބާދީގެ ްއަންނަންޖެހޭނެ. ތަރައްޤީ

ްރަ ްކުދި ްވެސް ްމިންވަރު ްއަށްްއެއްގެ ްރަކީދޫ ްއަތޮޅު ްވ. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކޭ ްމައްސަލަ ްނެތީމަ،ްއެއީ ށްތަކަށް

ްތިް ްމަނިކުފާނު ްއިން ްކެޔޮދޫ ްއާއި ްރަކީދޫ ްއަތޮޅު ްވ. ްއެނގިލައްވާނެ. ްމަނިކުފާނަށް ްނޫންތޯ. ްއޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް

ްނޯންނާނެ ްދެއްކޭކަށް ްވާހަކަ ްމި ްހޮވިވަޑައިގެން.ްމަނިކުފާނަށް ްއުޅެނީްއިންނަވަނީ ްވެސް ްރަކީދޫގައި ްއާއި .ްބަލަ!ްކެޔޮދޫ

ނޑުގެްވާހަކަްއަކީްއަޅުގަނޑުމެންްޕޮއިންޓްްއޮފްްއޯޑަރްނަގާްހިސާބުންް ދިވެހިްރައްޔިތުންްނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްގޮތް ްއޮންނަ ްކުރިން ްއޯޑަރްނުނެގުމަކީ ްއޮފް ްނިމެންޖެހޭނެ.ްޕޮއިންޓް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްދޭތެރޭ ނޑުމެންްއެކަމާ

ްތިބީް ްމި ްމިހާރު ްދާންވީއޭ. ްބުދުދީނަށް ްބުނަންވީތޯ ްމިހާރު ްދެން ްބުދުދީން. ްއޮތީ ްރާއްޖޭގައި ްކުރިން ތަކުރާރުކުރަން.

ނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްދައުލަތުގެް ރަނގަޅުްގޮތުގަ.ްއިސްލާމްދީނުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްރަނގަޅުްގޮތްްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާ ްފާސްކުރާއިރު ްމިންވަރުްބަޖެޓު ްއެއްގެ ްސެއްޅި ްސޫތެއް، ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން އްޖޭގައި

ްއަޅުގަނޑުް ްއެހެންވީމާ، ްމިއަކު. ްނެތް ްހަމަހަމަކަމެއް ްނުވާނެ. ްއެއް ްސައްޙަ ްބަޖެޓު ްމި ްނޯންނަންޏާ އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްރަނގަް ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑުމެންްނިންމާލަމުން ްޓަކައި ޅުކުރުމަށް

ް ްބަޖެޓު ްމި ްޖެހޭ ްބަޖެޓަށ3ްްްއެބަ ްމި ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމުރާޖަޢާކުރަން. ްބަޖެޓު ްއަލުން ްދީފައި ްސަރުކާރަށް މަސްދުވަހަށް

ނޑުްދަންނަވަންޏާްމިއަށްްކިޔާނީްކަކުންޏޯްމުންޏޯ.ްއެއެއްްމިއެއްްނޭނގެ.ް ްކުރުކޮށްްއަޅުގަ

ް
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ްފުރުޞަތުއަރުވާނީް ްއެއަށްފަހު ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ. ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްމުޙައްމަދަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ނައިފަރު

ޔާމީނަށް.ްއެއަށްފަހުްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްهللاްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދު.ްްރަޝީދަށް.ްނައިފަރުްދާއިރާގެ

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިހާރުްމިްވަނ2113ްްީ`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ް

ްވާ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްނިންމަވައި، ްކޮމިޓީން ްބައެއްްބަޖެޓު ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓަށް ްމި ްއާދެ! ސިލުކޮށްދެއްވާފަ.

ްމިް ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްއެއްދުވަހުން ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓުގެ ްއަދިވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްގެންނަވާފައި ބަދަލުތައް

ނޑުމެން ްމިްދަނީްއިތުރުވަމުން.ްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތްތައްްއަޅުގަ ްހޯދިފައެއްްދަނީ،ްއެއްްއަހަރުންްއަނެންްއަހަރަށް ނަށް

ްހިސާބަށްް ްބަގުރޫޓުވުމާ ްހަމަ ްޤައުމު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވިއްޔާ ްވަނީ ްދާކަމުގައި ްމިގޮތަށް ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ނުވޭ.

ްއެބަދޭ.ްއާދެ!ް ްދައްކަމުން ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްވެސް ްއަހަރަށ2113ްްްހިނގައިދާނެ.ްއެހާ ވަނަ

ްބަލާއިރު ްބަޖެޓަށް ްމުހިއްމުްްލަފާކުރާ ްބައެއް ްބަލާއިރުގައި ްއަހަރަށް ްދެތިން ްމިދިޔަ ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްސްކޫލަށްް ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްބަނދަރު ްނައިފަރުގެ ްބަޖެޓުގައި ްމިއަހަރުގެ ްއޭގެތެރޭގައި ްހުރި. ްއެބަ ްހިމަނާފައި ކަންތައް

އެއާއެކުގައިްނަރުދަމާްނިޒާމެއްްގާއިމުކުރެވޭނެްކަމަށްްވެސްްބައެއްްކަންތައްްކޮށްދިނުމަށްްހަމަޖައްސާފައިްއެބަްހުރި.ްހަމަ

އޭ.ޑީ.ބީގެްލޯނުްއެހީގެްދަށުން،ްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިްއެބަްއޮތް.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްއެހެނިހެންްބައެއްްދާއިރާތަކަށްް

އަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްއަށްްމިްވެސްްބައެއްްކުދިކުދިްކަންތައްްހަމަޖައްސާފައިްއެބަްހުރި.ްޢާއްމުްގޮތެއްގައިްބަލާއިރުގައިް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްބައެއްްކަންތައްތައްް ބަޖެޓުންްއެކަށިގެންވާްމިންވަރެއްްދެއްވާފައިްއޮތްްކަމަށްްއަޅުގަ

ް ްމި ްހިންނަވަރު، ްނައިފަރު، ްމިހާރު ްފާހަގަކޮށްލާނަން. ނޑު ްރަށްތަކުގ2ްްެއަޅުގަ ްބޮޑު ްއާބާދީ ްއެންމެ ްއުތުރުގެ ރަށަކީ

ރަށް.ްމިްސަރަހައްދުގައިްއެއަރޕޯޓެއްްއެޅުމަށްްޓަކައިްކުރީގައިްވާހަކަދެކެވިފައިްއޮތް.2ްްވަނަްއަށްްހިމެނ2ްްޭއިްތެރޭގަ

ްއެއްވެސްް ްއެއިން ްފަހުން ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްހީވި ްކަމަށް ްފެށިދާނެ ްމިކަން ްބަޖެޓުކުރެވި، ްދެންމެދެންމެ ްހަމަ އަދި

ްމީހު ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްނުވޭ. ްޚަބަރެއް ްތަންތަނަށްްކަހަލަ ްބައެއް ްނޫން ްފުޅާ ްމާ ްވެސް ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމުގެ ްއަދި ްމަދު، ން

ްވެސްް ްމިއަހަރު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައި ްކަންތައްތައް އެއަރޕޯޓުގެ

ްދަ ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްއަހަރު ްކުރީ ްމީގެ ްއަދި ްކަމެއް. ްފާހަގަކުރާ ްއެކު ްހަމަްހިތާމައާ ްއޮންނާނެ. ންނަވާފައި

ވަނަްއަހަރުްހިމަނާފައިްއޮތް.ްއެއީްގާތްގަނޑަކަށ2112ްްްއެއާއެކުގައިްނައިފަރާއިްމަޑިވަރުްގުޅާލަދިނުމުގެްމަޝްރޫޢެއްް

ްވަނ5ްްީ ްމިހާރު ްމަޝްރޫޢު ްއެ ްއަހަރު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްޖަހާފައި ްބަޖެޓުގައި ްއޭރުގެ ްރުފިޔާ މިލިއަނެއްހާ

ވަނަްއަހަރުްއެކަންްނުކުރެވިްއޮތީްމިްރިޕޯޓަށްްބަލާއިރުގައިްރިޕޯޓުންްއެބަްއެނގ2112ްްޭސަލްކުރެވިފަ.ްއަނެއްކާްކެން
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ވަނަްއަހަރުްނުކުރެވިްއޮތީްއެކަމާްހަވާލުކުރިްފަރާތުންްއެއްވެސްްކަހަލަްމަސައްކަތެއްްނުކޮށްދީގެންްކަމުގައިްމ2112ްްި

ްއޮތް. ްއެބަ ްފާހަގަކުރައްވާފައި ްއެކަން ްނައިފަރުްްރިޕޯޓުގައި ްވެސް ްގުޅުވާލުމުން ްމަޑިވަރާ ްނައިފަރާއި އެހެންނަމަވެސް

ްމުހިއްމުްކަމެއ2ްްްބިމަށްްއިތުރުްމުއްސަނދިކަމެއްްލިބޭނެތީވެ،ްމިް ނޑުްހިތުންްވަރަށް ރަށްްގުޅުވާލުމަކީްވެސްްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްދާއިރާގެްރައްޔިތުންްދެކޭނެ.ްއާދެ!ްމިްބަޖެޓުގައިްކައުންސިލް ތަކަށްްދޫކުރައްވާފައިވާްފައިސާްކަމުގައިްއަޅުގަ

ްފަދައިންް ްދެންނެވި ްވެސް ްވާހަކަދެއްކެވިއިރު ްބަޖެޓަށް ްކުރިން ްމީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރެވޭ. ްމަދުކަން ވަރަށް

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްކައުންސިލްތަކެއް. ްއުފައްދާފައިވާ ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްގާތުން ްރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލްތަކަކީ

ނޑައެޅިފައިްޚިދުމަތް ްޤާނޫނުގައިްކަ ްބެހޭ ްކައުންސިލްތަކާ ްކަންތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކުރަންޖެހޭ ްމީހުން ްއެ ްޓަކައި ދިނުމަށް

ްވީނަމަވެސްްއޮތް ްރައްޔިތުންް،ކަމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްއެްނާއެ ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަށްްމީހުންނަްހަމައަށް

ްމިްހޯދައިދެވިފައެއް ްބަޖެޓުްްނުވޭ. ްމާއަހަރުގެ ްކަމަކަށް ްއެކަހަލަ ްވެސް ްއަލިްގައި ްއަނެއްްބޮޑު ްނެތް. ްފެންނާކަށް މަގެއް

ްމިް ްޖެހޭްއަހަރަށް ްމައްޗަށް ްއެހެންވީމާްބަޖެޓު ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްއުފަ، ްނަމަކަށް ްހަމައެކަނި އްދާފައިވާްކައުންސިލްތަކަކީ

ްކަމަށް ްޚިދުމަތްްވަނީ.ްމިްކައުންސިލްތަކެއް ްގާތުން ްއުފައްދައިގެންްްދިނުމަށްރައްޔިތުންނަށް ްކައުންސިލްތައް ްމި ޓަކައި

ްއެއްވެ ްޚިދުމަތްއުޅުމުގެ ްއެއީ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްއެސް ްމަގެއް ްތަނަވަސްކޮށްދެއްްްދެވޭނެ ްނުގެންދަވާތީ.ްމީހުންނަށް ވަމުން

ްއެހެންވީމާ ްކަމަށް، ްއޮތް ްއުފައްދާފައި ްކައުންސިލްތައް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްމިްވަނީްްއަޅުގަ ކައުންސިލްތަކަށްްްވިއްޔާ

ްއެހެންނޫންކުރެވޭޚަރަދުް ްތަނަވަސްކޮށްދެއްވަންޖެހެއޭ. ްމަގެއް ްދޭްވަނީްްކަމުގައިނެ ްދޯނި ްމޮހޮނަށް ްއެްްނަމަ ްގޮތަށް

ްދީފައި ްމަޤާމުތަކެއް ްބޮޑެތި ްމުސަރަތަްް،މީހުންނަކީ ްމިްދީފައިްއްކެބޮޑެތި ްގޮތުގައި ްބައެއްގެ ްތިބޭ އޮންނަނީ.ްްހަމަ

މަގުފަހިކޮށްދޭކަށްްލައްވާްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްްމީހުންްއެް،ކުރުވައިގެންމީހުންްޒިންމާދާރުްސަރުކާރުންްއެ

ްއެހެންވީމާ ްނުކުރައްވާ. ްގަސްތެއް ްް،އެއްގޮތަކަށްވެސް ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްފާހަގަކުރަންޖެހޭމިއީ ްކަމެއްްއެކު ްސަރުކާރުގެް،

ްއެ ްކުރަމުންދާއިރުގައި ްޚަރަދެއް ްބޮޑު ްޒިންމާދާރުކޮށްގެންްބަޖެޓުން ްލައްވައިްްއެް،މީހުން ރައްޔިތުންނަށްްްމީހުން

ްތަނަވަސްޚިދުމަް ްގޮތްތަކެއް ްކަމަތްކުރެވޭނެ ްހަމައެއާްކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްއެކުށް

ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްނައިފަރުްްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްފެށިފައެއްއަދިވެސް ްބިމަްގައި ްބޮޑުްނުވޭ.ްނައިފަރުގެ ްބިމެއް،ްއާބާދީ ްކުޑަ ކީ

ނޑަކަށްްފަސްްބައެ އެއަށްވުރެްމާްކުދިކުދިްއާބާދީްް،ރަށުގައިްއުޅޭއިރުްހާހެއްހާްމީހުންނަށްވުރެްގިނަްމީހުންްއެއް.ްގާތްގަ

ްހު ްއޮތުމާ ްހަމަޖެއްސައިދީފައި ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްވެސް ްތަންތަނަށް ްފެނުގެރި ްނައިފަރުގެ ްމިހާތަނަށްްްނިޒާމުްއެކުގައި އަދި

ްގެންގޮއްސަ ްކުރިޔަށް ްްއިނުވާކަންވެސް ްހިތާމައާ ނޑު ްހަމައަޅުގަ ްފާހަގަކުރަން. ްްއެކު ްއަހ2113ްައެގޮތަށް ރުގެްވަނަ

ލިބޭްއާމްދަނީްބޮޑުވިްނެގުމުންްދައުލަތަށްްއޮތް.ްއިތުރަށްްޓެކްސްްނަގަންްހަމަޖައްސާފައިްއެބަބަޖެޓުގައިްއިތުރަށްްޓެކްސް

އްލުންތަކެއްްކުރިމަތިވެދާނެްކަމަށްްފެނޭ.ްއެއީްމުްރައްޔިތުންނަށްްއިތުރުްގެސްްއެކަމުގެްސަބަބުންްޢާއްްނަމަވެކަމުގައިްވީް

ކަމުގެްސަބަބުންްއިތުރުްްމުްރައްޔިތުންނަށްްމިތައްްމިހެންްވުމުގެްސަބަބުންްޢާއްމިކަހަލަްކަންތައްް،ތަކެތީގެްއަގުބޮޑުވެ

ްމެދުވެރިވެދާނެ.ްއާދެ!ގެއް ްދާއިްލުންތަކެއް ްހިމެނޭ،ްނައިފަރު ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްގިއަޅުގަ ްވަރަށް ްމީހުން،ްބައެއްްރާގެ ނަ
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ްއެބަް ްއަދިވެސް ްމާފިލާފުށީގައި ްވެސް ްރައްޔިތުން ްމާފިލާފުށީގެ ްމާފިލާފުށި. ްރަށްކަމުގައިވާ ްއެއް ްވަޒަންވެރިވެއުޅޭ މީހުން

ްއެް ްފަހަރަށް ްބައެއް ްނުވޭ. ްހިމަނާފައެއް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްގޮތްތަކެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްމީހުންނަކަށް ްއެ ްއެކަމަކު އުޅޭ.

ންްބަދަލުކުރާްވާހަކަްވެސްްދައްކާ.ްއެހެންނަމަވެސްްބަދަލުކުރަންްބަލާއިރުގައިްއެްމީހުންނަށްްބަދަލުދޭނޭްމީހުންްއެްރަށު

ގޮތެއްްވެސްްއެންމެްކުޑަމިނުންްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައެއްްނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްވެސްްރައްޔިތުންތަކެއްްއުޅޭްތަނެއްް

ްދާއި ރާގެްމީހުންްވެސްްހިމެނޭ.ްއެްމީހުންނަށްްގޯތިްލިބޭނެްގޮތެއްްވެސްްނޯވޭްކަމަށްްވާތީ،ްއޭގެތެރޭގައިްއަޅުގަނޑުގެ

މާފިލާފުށިންްގޯތިްލިބިފައިވުމާްއެކުގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްމީހުންނަކީްވަރަށްްތަނަވަހުގައި،ްވަރަށްްރަނގަޅުްގޮތެއްގައިް

.ޕީްސަރުކާރުްއުފެދުނުްފަހުންްއެްމީހުންގެްދިރިއުޅެމުންްއައިްބައެއްްފުރަތަމަްފަށައިގަތްއިރުގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެމް.ޑީ

ވަޒީފާތަކާްއެއްޗެހިްއެްމީހުންގެްކިބައިންްވަކިކޮށް،ްއެްމީހުންްމިހާރުްވަނީްވަރަށްްނިކަމެތިްހާލެއްގަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެް

ްބަދަ ްރަށަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްރަށުން ްތިބި ްމީހުން ްރަށުން،ްއެ ްއެއް ްމީހުން ްއެ ްވެސް،ްއެއީ ްދޭތެރޭގައި ލުކުރާްމީހުންނާ

ކަމުގައިްވަނީްވިއްޔާްބަދަލުކުރުމުގެްކަންތައްްވެސްްހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ.ްހަމަޖައްސާކަމުގައިްވަންޏާްއެްމީހުންްއަޅާފައިް

ހުރިްބައެއްްގޭގެއާްއެއްޗެހިްއެބަްހުރި.ްއޭގެގެްބަދަލުްވެސްްއެްމީހުންނަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެކަމަކުްމިްއަހަރުގެްވެްސް

ްދޭތެ ްއެކަމާ ްއެހެންވީމާ،ްބަޖެޓުގައި ްނުކުރެވޭ. ްފާހަގައެއް ްކަމަކަށް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްމަސައްކަތެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ރޭގައި

ްފާހަގަކޮށް،ް ްކަންތައްތައް ްކެކުޅުމުގެ ްވޭނާއި ްލިބެމުންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްއެކު ްހިތާމައާ ްވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްރައްޔިތުންްސަރުކާރަށްްގޮވާލަން،ްމިްމީހުންނަށްްވެސްްރަނގަޅުްގޮތްތަް ކެއްްހޯދައިދީ،ްމިްމީހުންނަކީްއަޅުގަ

ްތަނަކަށްް ްމީހުން ްމި ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާށޭ. ްހޯދައިދިނުމަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްޙައްޤުތައް ްމީހުންގެ ްމި ްވާތީ ކަމަށް

ްބަދަލުކުރައްވާްކަމުގައިްވަނީްނަމަްއެްބަދަލު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްދާއި ްޢަބްދުމުލަކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވާނީ.ްއެއަށްފަހުްފުރުޞަތުއަރުވާނީްهللاްރާގެ ްއަޅުގަ ޔާމީނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއެއަށްފަހު ްރަޝީދަށް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްއެއަށްފަހު ްދާއިރާގެްމެންބަރު، ްމުލަކު ނޑު ްއަޅުގަ ްލަޠީފަށް. ްޙަސަން ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްޔާމީނަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްޔާމީންهللاްމުލަކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްހި ްނިމުމަކާ ްމަސައްކަތް ްރައީސް.ްބަޖެޓުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސްްޝުކުރިއްޔާ ްއެކީ،ްއަޅުގަނޑު ްއޮތުމާ ްއައިއްސަ ސާބަށް

ްއަޅުގަނޑުް ްކުރީ. ްމި ްޚިޔާލު ްހިފަން ްބޭނުން ްފުރުޞަތުގެ ްފަހު ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބަޖެޓުގެ ްފުރުޞަތުގައި، ފަހު

ް ްވާހަކަފުޅުދައްކާއިރު ްމެންބަރުން ްވާހަކަދައްކާއިރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްބޭނުންވަނީ ވީހާްދަންނަވާލަން
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ްޚައްސާސްް ްބަޖެޓަކީ ްހަމަ ްއެއީ ްކަންނޭނގެއޭ. ްރަނގަޅުވެދާނެ ްވާހަކަދެއްކުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަލީގައި މަޢުލޫމާތުގެ

ް ްކުޑަކުރީ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްފޮނުއްވި ްދައުލަތުން ްއެކީ. ްވެސް ްވާތީއާ ްއެއ2ްްްމައްސަލައަކަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ބިލިއަން.ްއަޅުގަނޑުމެންްބަޖެޓުްކޮމިޓީންްމިްމަޖިލީހަށްްމިްރެކޮމެންޑުކުރަނ16.9ްްީނޫން.ްދައުލަތުންްފޮނުއްވިްބަޖެޓަކީް

ް ްމ1.6ް.2ްްިއަށް.ްއެހެންވީމާ،15.3ްްލަފާއަރުވަނީ ްކުޑަކޮށްފައި ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްނޫން ބިލިއަނެއް

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްއެއްގެ ްނުކުތާ ްދެވަނަ ްމަންދޫބުންގެްއޮތީ. ްރައްޔިތުންގެ އަޅުގަނޑުމެން

ްތިބޭއިރުގައިް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދީފައި، ްބާރުތަކެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ގޮތަށް

ވަންޏާްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނޭްއެއްވެސްްދާއިރާްއެއްގެްފަންނީްމަޢުލޫމާތުްހުންނާނީްހަމައެކަނިްވަކިްބައެއްގައޭ.ްއެހެންކަމަށް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއުފުލަންނޭނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޒިންމާ ްހަވާލުކުރާ ްއަޅުގަނޑުމެންނާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނޑުމެން،ްރައްޔިތުންގެް އަމިއްލަްއަށްްއިޢުތިރާފުވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްދައުލަތުންްމިކޮޅަށްްބަޖެޓުްފޮނުއްވާއިރުްވެސްްއަޅުގަ

ތުންގެްމަންދޫބުން،ްއަޅުގަނޑުމެންްބަޖެޓާްދޭތެރޭގައިްވިސްނާފައިްމުޅިްދައުލަތަށް،ްމުޅިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުން،ްރައްޔިް

ްއެއީް ްބަލަންޖެހޭ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިންވަރަކަށް ްބެލެންހުރި ްބަދަލުތަކެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްމިއަންނަނީ އިޤްތިޞާދަށް

ްއަޅުގަ ްކުރާއިރު ްއެކަން ްޒިންމާ. ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކަންްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުން ްފަންނީ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ

ްކުރެވޭް ްމި ްއެއާއެކީ ްތިއްބަވާނެ. ްބޭފުޅުން ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާ ްމިންވަރަށް ްއެކި ްބޭފުޅުން، އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

ނޑުމެންނަށްްބޭރުންްމަޢުލޫމާތުހޯދައިގެންްވެސްްމިްކަންކަމުގެްއަލީގައި،ްލިބޭްމަޢުލޫމާތުގެްއަލީ ގައިްމަސައްކަތަކީްއަޅުގަ

ބިލިއަންްފޮނުއްވާފައިްމިްއަދަދުްލިބިގެންްނޫނިއްޔާްދައުލަތ16.9ްްްވީހާްރަނގަޅަށްްބަޖެޓުްތައްޔާރުކުރުން.ްދައުލަތުންް

ްވާއިރުް ްމަންދޫބުންނަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްތެދެއްތޯ ްއެއީ ްވިދާޅުވީމަ، ނުހިންގޭނޭ

ނޑުމެންްކޮންމެްމެންބަރަކުްވެސްްއަދިްޓެސްޓުކޮށްލަން.ްއަޅުގަނޑަށްްއެނގޭްބަް ޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކާއިރުްއަޅުގަ

ް ްވެސ75ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރިޢާޔަތްކޮށްފައި ްއެ ްއޮންނައިރު، ްލިޔެފައި ްއެއްޗެއް ްއޮންނަ ްލިޔެފައި ްއެ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްއެކަންް ްއެއާއެކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަދައްކާނެ. ްދާއިރާތަކުގެ ނޑުމެން ްބޮޑުްއަޅުގަ ްއެއަށްވުރެ ްނޫނީ ްމައްޗަށް، ކަމުގެ

ްމުޅިް ްނޫނީ ްލިބެނީ ްދައުލަތަށް ްމުޅި ްދައުލަތުން ްއައިމަ، ްބަޖެޓެއް ްދައުލަތުގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތަށް ްއެއްގެ މައްސަލަ

ްދެންް ްއެއާއެކީގައި ްވިސްނަންވީ ްދެވަނައަށް ްވިސްނަންވީ. ްފުރަތަމަ ްކަންތައްތަކެއްތޯ، ްކޮންކަހަލަ ްލިބެނީ ްރައްޔިތުންނަށް

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްވާހަކަދައްކާއިރު ްއަޅުގަނޑުމެން ްޖެހެނީ. ްމި ްވާހަކަދައްކަން ްދާއިރާތަކުގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްއުޅެނީްކީއްވެގެންތޯ.ްބަޖެޓުް ްމި ްކަންބޮޑުވެގެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވަރުގެްބޮޑުްބަޖެޓެއްްއައިމަ ްމި ހަނދާންކުރަންޖެހޭ

ްދު ްރެޔާއި ްހަމަ ްމަސައްކަތްކުރީ ްކޮމިޓީގައި ްރަނގަޅު،11ްްވާލު ްއެކަށީގެންވާ ްހަމަ ްދުވަހު. ްގިނަ ްދުވަހަށްވުރެ ވަރަކަށް

ްއަދިް ްތަމްސީލުވެ، ްޕާޓީތަކެއް ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްއޮތީ. ްއެ ްކުރެވިފައި ްމަސައްކަތްތަކެއް ބިނާކުރަނިވި

ްބަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމިނިވަން ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ްވަޑައިގެންްމަޖިލީހުގައި ްއަށް ްކޮމިޓީ ޖެޓު

ްޕީ.އެސް.އައިޕީް ްހުރި.ްބަޖެޓުގެ ްއެބަ ްކުރައްވާފައި ްވެސް ްމަސައްކަތްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި.ްއަދި ްއެބަ ޚިޔާލުދެއްވާފައި
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ް ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްވެސް. ްހިމެނުމަށް ްކަންތައްތައް ްދާއިރާއިން ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއިތުރުވެގެންދިޔައިރު 11ްއަށް

ްއަށްްްވަރަކަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްފެނޭ ްއެބަ ްރިޕޯޓުން ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކުރެވުނު ްތެރޭގައި ދުވަހުގެ

މަޢުލޫމާތުހޯދުމަށްްޓަކައިްސަރުކާރުގެްވުޒާރާތަކާއިްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާްއަދިްމިނޫންވެސްްމިއަށްްމަޢުލޫމާތުދެއްވޭް

ްވަރަށް ްހަމަ ްގެނެސްގެން ްފަރާތްތައް ްޤާސިމުްްއެކި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްމަސައްކަތްތަކެއް ގިނަ

ްމިް ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްކުރެވެމުން ްދަށުން ްރިޔާސަތުގެ އިބްރާހީމުގެ

ް ްބަޖެޓު ްޝާމިލުވިން. ްއަޅ16.9ްްުކަމުގައި ްކީއްވެގެންތޯ ްތިރިކުރަންޖެހުނީ ްފުރަތަމަްބިލިއަނަށް ްބަޖެޓުގައި ނޑުމެން ގަ

ވާހަކަދެއްކިއިރުްވެސްްއަޅުގަނޑުމެންްދެއްކީމު.ްމިހާރުްމިްވަނީްގާތްގަނޑަކަށްްހައެއްކަްއަހަރު،ްކޮންމެްއަހަރަކުްތިންް

ްހަތަރުްބިލިއަނަށްްވުރެްބޮޑެތިްޑެފިސިޓުްހިފައިގެންްއެއްްއަހަރުންްއަނެއްްއަހަރަށްްއަޅުގަނޑުމެންްދަތުރުކުރަމުންދަނީ.

ްދިވެހ31ްްި ްމުޅި ްޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަހަރު ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްޑިފިސިޓާ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްވާހަކަދެއްކިދާެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްކަމަށް. ްތެދުވެވިދާނެ ްހިފައިގެން ްބުރައެއް ްވަރުގެ ްމި ްއިޤްތިޞާދަށް ދައުލަތުގެ

ކަމަކުްއެއްވެސްްބޭންކަކުންނެއްްހަމަްވިޔަފާރިކުރަންްދާްމީހެއްގެްވިޔަފާރީގެ،ްޑިވޮލޮޕްމެންޓުްފައިނޭންސްްހޯދާްވާހަކަ.ްއެް

ްދޭނީ.ް ްވެސް ްސަރުކާރަކަށް ްހަމަ ްއުސޫލުން ްދޭ ްބަލާފައި ްބެލެންސް ްބޭންކު ްނޫނިއްޔާ ްސްޓޭޓްމެންޓު ްއިންކަމް އޭނަގެ

ްއެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަދާނުކުރެވޭ ްދަރަނި ްސަރުކާރަށް ްބޮޑުވެގެން ްދަރަނި ްދައުލަތަކަށްްސަރުކާރުގެ ްބޭންކަކުން ވެސް

ްވަޑައިގެންް ްވެސް ްގަވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްވަޑައިގެން، ްވެސް ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްމީ ްނުދޭނެ. ފައިސާ

ްވެސްް ްމީހުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްވާހަކަދައްކާ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްމީ ްވާހަކަ. ްހުރި ްދައްކަވާފައި ްކައިރީގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްވާހަކަ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްޤަބޫލުކުރާނެ ްމިކަން ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްއުޅުއްވާ ްއެއްގައި ްވިޔަފާރި ްއަމިއްލަ އެއް.ްއަދި

ްއޭނައަކަށްް ްބޭންކަކުން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދާ ްދުވަހެއް ްއެތައް ްއަދާނުކުރެވި ްދަރަނި ްއަށް ްއޭނަ ްބޮޑުވެގެން، ްދަރަނި އޭނަގެ

ްދައުލަތަށް ްމިްއުސޫލުން ްނުދޭނެ.ްހަމަ ްލޯނެއް ްއާ ްކުރަންްްއިތުރު ްނެގެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެން ްމި ްލޯނު ވެސް

ނޑުމެންްލޯނުް ބޭނުންވާްކަންތައްްއިންތިހާ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުމެންްދަރަނީގެްހާލަތުްއޮތްްމިންވަރުންނާއިްއަޅުގަ

ްކިހާވަރެ ްމިންވަރަކަށްތޯ، ްކިހާ ްނެގޭނީ ްލޯނު ްއިތުރު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމިންވަރުން، ްހުރިތޯްއަދާކުރެވޭ ްހަކަތައެއް އްގެ

ް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްހަމައެކަނ1ްްިއަޅުގަ ްލޯނު ްއަދަދެއް ްބޮޑު ބިލިއަނަށްވުރެ

ބިލިއަނ11ްްްއަދާކުރުމަށްްޓަކައިްފައިސާދައްކަމުން.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްލިބޭްޖުމްލަްއާމްދަނީްނޫނީްނެްޓްއާމްދަނީްއަކީް

ނޑުމެންްއިތުރުްއާމްދަނީްމިްހޯދަނީްޓެކްސްނަގައިގެންނާ،ްއިތުރުްއާމްދަނީްމިްބިލ11ްިނޫނީް އަންްރުފިޔާ.ްދެންްއަޅުގަ

ހޯދަނީްއަނެއްކާވެސްްއިތުރުްލޯނުނަގައިގެން.ްއިތުރުްލޯނުްނަގަންްބަޖެޓުގެްބޮޑުްބައެއްްމިްއޮތީްރާއްޖޭގެްބޭންކުތަކުންް

ްކަމަ ްލޯނުނަގާ ްބޭންކުތަކުން ްރާއްޖޭގެ ްހުންނަްލޯނުނަގަން. ްމީގައި ްހުރޭ. ްމައްސަލަތަކެއް ްބޮޑެތި ްމީގައި ްހަމަ ްވަންޏާ ށް

ްއިޤްތިޞާދަށްް ްވިޔަފާރިއަށާއި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްލޯނުނަގާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭންކުން ްރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަތަކަކީ ބޮޑެތި

ކުރިއަށްދާނެްކަމެއްްނޫން.ްމަސައްކަތްކުރާްއެކިްފަރާތްތަކަށްްހުންނަްލޯނުްހުސްވެގެންްއެއީްއޭގެްޒާތުގައިްއިޤްތިޞާދުް
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ްޚަރަދަށް.ް ްރިކަރަންޓު ްމިދަނީ ްބައި ްބޮޑު ްލޯނުގެ ްނަގާ ްދައުލަތުން ްކުރިއަށްދޭތޯ. ްއިޤްތިޞާދު ްލޯނުނެގީމަ ދައުލަތުން

ްޒާތުގައިް ްއޭގެ ްމިކަންކަމަކުން ްކަންކަމަށް. ްމި ްއަށް. ްމުސާރަ ްދައްކަން. ްފޯނުބިލު ްދައްކަން. ްކަރަންޓުބިލު މިދަނީ

ްކުރިއަ ްމިއީ.ްއިޤްތިޞާދު ްދައްޗަކީ ްހުރި ްލޯނުނެގީމަ ްއެތެރޭން ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޖޭގެ ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްކަމަކަށް ށްދާނެ

ްވިޔަފާރީގައިް ްނުގެންދެވޭ. ްވިޔަފާރިއަކަށް ްތިމަންނަމެންގެ ްމައްސަލަތަކެއް، ްބައިވަރު ްއެތައް ްއަންނާނެ ްމިއާއެކީގައި ހަމަ

.ްއެތައްްބަޔަކުްމުސާރަވެރިންގެްގޮތުގައިްތިބޭްބަޔަކުްވަޒީފާދޫކޮށްލާފައިްއުޅޭްމީހުންނަކަށްްމުސާރަދެވޭނެްލާރިްއެއްްނެތޭ

ްހިފެހެއްޓޭތޯް ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ްސަރުކާރުގެ ްދެން ްނިކަމެތިވެގެންދާނީ. ްޢާއިލާތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ދާންޖެހޭނީ.

ްވިް ްފުރަތަމަ ްކަންތައް.ްސަރުކާރުން ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްހަމަ ްޒާތުގައި ްއޭގެ ްތިމަންނަމެންނަކަށްްބެލުމަކީ ދާޅުވަމުންގެންދެވީ

ްދިރާސާތަކެއްް ްއެތަކެއް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުރެވޭނޭ. ްއެއް ްކުޑަ ްބަޖެޓަކުން ްވެސް ްއެއް ްލާރި އެންމެ

ް ްއެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ްސަރުކާރުން ްފިގ1ްްަކުރުމަށްފަހު ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްކަމަށް. ްކުޑަކުރެވިދާނެ ްރުފިޔާ ރްބިލިއަން

ްއަދަދާ،ް ްފެށިގެންްދެންްބަޖެޓުްކޮމިޓީންްމަސައްކަތްކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުންްމިހާރުްއެވިދާޅުވާްފިގަރްއާއި އިން

ް ްއެންމެ ްއުޅެނީ ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލާ ްއަދަދަށް ްއޮތް ްނުދެވި ނޑުމެންނަށް ްފަރަގެއްގ611ްްެއަޅުގަ ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްއަޅުގަނޑުމެ ްމިއީ ްދައްކަނީ. ްމި ްމިގޮތަށްްވާހަކަ ްބަޖެޓު ްމި ްކަމެއް. ްއޮތް ްއެއްބަސްވެފައި ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ ން

ްއެއް.ްމިް ްރަނގަޅުްފައިދާ ްހަމަ ްލިބިގެންދާނެ ްވެސް ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް ފާސްވެގެންދިއުމަކީްސަރުކާރަށްްވެސްްއަދި

ްދޭް ްދާއިރާތަކަށް ްއެކި ްބަޖެޓަށް ްއަނެއްކާވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮސްގެން ްގޮތަކަށް ްއިތުރުކުރަން،ްނޫން ްފައިސާ ންވާ

ްބޭނުންް ްއެންމެން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުރަން. ްފައިސާ ްދާއިރާތަކަށް ްބޭނުން ްއެންމެން ްހުރިހާ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްވިދާޅުވާން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަންނަ ްހުށަހެޅުންތައް ްމި ްޕްރޮޕޯޒަލްތައް، ްމި ްއެކަމަކު ްވެސް. ސަބްސިޑީދޭން

ދާއިރާއަކުންްމިްފައިސާްނަގާފަތޯްއާްދާއިރާއަކަށްްމިްފައިސާްދެއްވަނީ.ްސަބްސިޑީތައްްދިނުމުގައިްވެސްްބަޖެޓުގެްކޮންް

ްވާހަކަ،ްވާހަކަް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްދެން ްއަޅުގަނޑު ްހުންނާނެ. ްކަންތައްތައް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ގަނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވާްއަނެއްްމައްސަލަްއަކީ،ްވާހަކައަކީްނިމުމަކަށްްވެސްްއަންނަންްއެބަްޖެހޭްކަންނޭނގެ.ްއަޅު

ނޑުްމިްދައްކަނީ.ްއެކަމަކުް ބަޖެޓުގައިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްފަށާފައިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްއެްއަހަރުްތެރޭގައިްނުނިންމޭްވާހަކަްއަޅުގަ

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްނުނިމި، ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްއެ ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްފަށާ ްރަށަކަށް ްއެްއެއްވެސް ްރަށަށް ތިންހަތަރު

ްއެްޕްރޮޖެކްޓުތައްްހިނގާނެ.ްޝައްކެއްވެސްްނެތްް މަސައްކަތްކުރެވޭްކަމަށްްވަންޏާްހަމަްޖެހިގެންްއަންނަްއަހަރުްވެސް

ނޑުމެންނަށްްމިްދެއްކެނީްރަނގަޅުްވާހަކަ.ްއެކަމަކުްއެއްް ވޭސްޓޭޖާއިްއެހެންްކަންތައްތަކަށްްބަލާްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ްހުރިހާ ްކޮށްދޭނީތޯ.ްްރަށަކަށް ްކަންތައް ްއަޅުގަނޑުމެން ްރަށްތަކަށް ްއެކި ްތަފާތު ްނޫނިއްޔާ ްފުރިހަމަކޮށްދޭނީތޯ. ކަމެއް

ްހަމަް ްއަޅުގަނޑުމެން ްދައްކާއިރު ްއަޅުގަނޑުމެން ްތަފާތު ްރަށުގެ ްކުޑަ ްރަށާއި ްބޮޑެތި ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ގުނައިގެްއާބާދ11ްްީކޮށްދޭންޖެހޭ.ްއެކަމަކުްކުދިކުދިްރަށްރަށުގެްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްކުދިކުދިްރަށްރަށަށްްވެސްްކަންތައްތައް

ްވަންޏާްއެއްބައެއްްދެކޭްއިންޞާފުގައިް ްކުރާްކަމަށް ްބޮޑެތިްރަށްރަށަށްްބޭނުންވެފައިްހުރިްކަންތައްތައްްނުކޮށްދީ އޮންނަ
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ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަކީ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމީގެ ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްދޭތެރޭ ްއިންޞާފާ ްވަރަށްްއެއީ ްދައުލަތަކީ މެންގެ

ްބަޖެޓުް ްބުރައަކަށް ްފުދޭވަރެއްގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްދިއުން. ްވެގެން ްދައުލަތަކަށް މުއްސަނދި

ް ްޖެހެނީ. ްމި ްފައިސ15ްްާތިރިކުރަން ްއެ ްދެން ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްކުޑަ ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްއިންތިް ްމިްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަކީ ްކުރައްވަން. ްކަންކަން ްމި ްތަރުތީބަކުން ްއިސްކަންދެއްވާ ްސަރުކާރުން ޒާމުކުރައްވަންވީ

ްމިް ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްވާހަކަދައްކާއިރު ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްމުއައްސަސާ. ްއޮތް ްބަލަން ްކަންކަމެއް ހުރިހާ

ްއަޅުގަ ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްމުއައްސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ްރެކޯޑުގައިްދައްކަނީ، ްމިނިސްޓަރ ްފިނޭންސް ްދިނީމު. ނޑުމެން

ްހުރިް ްދެއްވާފައި ްމި ްމިހާރު ްމުއައްސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ްދެއްވާފައި، ްޖަވާބު ްސުވާލުގެ ްކުރި ްމެންބަރަކު އޮންނާނެ

އޮއްވާްބަޖެޓުންްއެއްވެސްްދައްޗެއްްނެތިްއެްބޭފުޅުންްމަސައްކަތްކުރެއްވޭނޭ.ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރްމިކަންްކުރައްވާފައިް

ނޑުމެންްމަޖިލީހުންްއިތުރުްކަށަވަރުކަމެއްްހޯދާކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ،ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް  އަޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވާނަންްމިހާރު.ްއެއަށްފަ ހުްހިތަދޫްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށްްއަޅުގަ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއެއަށްފަހު ްލަޠީފު، ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށް.ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ްވުން:މަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިް ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްކޮންމެްއަހަރެއްގެްވެސްްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކީްއަޅުގަ

ްއަންނަް ްމޫސުން ްއިރުވައި ްމޫސުމާއި ްހުޅަނގު ްއަދި ްފަދައިން، ްއަންނަ ްމޫސުން ްސިޔާސީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ދަނީ

ް ްގޮތުގައި، ްމޫސުމެއްގެ ްސިޔާސީ ްގޮތުންްފަދައިން ްސިޔާސީ ްރައްޔިތުންނަށް ްމާފޮޅުވައި ްސިޔާސީ ްބޭފުޅުން ސިޔާސީ

ފައިދާނެގުމަށްްބޭނުންކުރާްއެއްޗެއްގެްގޮތުގަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްއަހަރުންްއަހަރަށްް

ނޑުމެންނަށްްމިްއަހަރުްސޯޅަވަރަކަށްްބިލިޔަންްރުފިޔާގެް ބަޖެޓަކާްކުރިމަތިލިއިރު،ްމިްޤައުމުގައިްދަނީްބޮޑުވަމުން.ްއަޅުގަ

ރަނގަޅުވީްއެއްްކަމެއްްނެތް.ްރައްޔިތުންްކުރާްއިހުސާސްތަކާއިްދަތިތައްްހަމަްތިބީްކޮށްލަކޮށްލާ.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވަންް

ްނުލިބޭނޭް ްފޮނިމީރުކަމެއް ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންކުރަންވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްބަޖެޓެއް ްއުޅެނީ .ްމި

ްކޮންމެް ްމެދުވެރިވެގެން ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްމެންބަރުން ްއެ ްމެންބަރުންނާއި ްދާއިރާތަކުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ހަމައެހެންމެ

ްކަންތައްތައްް ްމި ްރައްޔިތުން ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިމެނޭ. ްކަންތައްތަކެއް ްބަޖެޓެއްގައި ްވެސް އަހަރެއްގެ

ްކިް ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްލިބިގަތުމުގައި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތުން ްމިންވަރަކަށްތޯ. ްބަޖެޓަށ2113ްްްހާ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްރަށްތަކުގެް ްއެހެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްއެއީ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހާލު ބަހުސްކުރަމުންދާ
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2113ްޓަކައި.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްްރައްޔިތުންނަށާއިްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާގެްރައްޔިތުންނަށްްހިތްވަރުްލިބިދިނުމަށް

ްހޭދަކުރުމަށްް ްވަގުތުތައް ްބޭފުޅުން ްއެ ްކުޅިވަރުކުޅެ، ްޒުވާނުންނަށް ްހޯރަފުށީގެ ްވެސް ްމިއަހަރު ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުްގޮވާލަން،ް ދިޔައީްވަނަްއަހަރުްވެސްްނިމިގެންްމ2112ްްިޓަކައިްއިޖުތިމާޢީްމަރުކަޒެއްްހިމެނިފައިްއޮންނާނެ.ްއަޅުގަ

ްޚިދުމަތްލިބިގަންނަންް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްފަރާތުންނާއި ްޒުވާނުންގެ ްއޮވެގެނޭ. ްބަޖެޓުގައި ްމަރުކަޒެއް އިޖުތިމާޢީ

ްވެސްް ްރައްޔިތުން ްރަށްތަކުގެ ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެދުވާށޭ. ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމިކަން ްދަސްކޮށް ދެނެގަނެ،

ްއެ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއެއް ްއޮންނާނެ.ްބޭނުންވަނީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްވްެސ ްނަރުދަމާ ްހޯރަފުށީގެ ްހަމައެހެންމެ ްވަރަކަށޭ. އް

ްމިހެންކަމުންް ްބޭނުންވުމުން. ްއެދުމުން، ްހާސިލުކުރަން ްރައްޔިތުމީހާ ްހޯރަފުށީ ްހާސިލުވާނީ ްމިކަން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްހޯރަފުށީގެ ްގޮވާލަން، ނޑު ްނިމިގ2112ްެއަޅުގަ ްއަހަރު ްތިްވަނަ ްގޮތުގައޭ. ްބޭކާރު ްދިޔައީ ްމި ން

ްވެސްް ްދާއިރާތަކުން ްއިންތިޚާބީ ްބޭފުޅުންގެ ްތި ްލިބުމަށް ްނުލިބިއޭ. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއެތައް ްލިބެންވީ ބޭފުޅުންނަށް

އެކަށީގެންވާްމިންވަރަށްްމަސައްކަތެއްްނުކުރެއޭ.ްހަމައެހެންމެްރައްޔިތުންގެްތެރޭގައިްވެސްްއެްރޫހެއްްނެތޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓްްވެސްްނިމިގެންްއެްދިޔައ2112ްްީއީސް.ްހަމައެހެންމެްހޯރަފުށީްސްކޫލްގައިްމަލްޓިޕާޕަސްްހޯލެއް،ްރަ

ްވެސްް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްހަމައެހެންމެ ްހިމެނިފައިވަނިކޮށް. ްތެރޭގައި ްޕްރޮގްރާމު ްމިނިސްޓްރީގެ އެޑިޔުކޭޝަން

ނޑުމެންނަށްްމަސައްކަތްކުރެވިގެންްމި ވަނީްހިމެނިފަ.ްސްކޫލްގެްފަރާތުންނާއިްސްކޫލްގެްބޯޑުންނާއިްރައްތިޔުންގެްްއަޅުގަ

ްހޯރަފުށީް ްއެގޮތަށް ްރައީސް،ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްލިބިގަތުމަށް ްމިކަން ފަރާތުން

ް ްމަސައްކަތް، ްހިނގަމުންދާ ްއ12ްޮސްކޫލްގެ ްވެސް ްމަސައްކަތެއް ްޞިއްޙީްްނެ.ންނާކްލާސްރޫމުގެ ްއެހެންމެ ހަމަ

މަރުކަޒުގައިްއަންހެނުންގެްޚާއްޞަްޑޮކްޓަރަކާއިްއެތެރެހަށީގެްޑޮކްޓަރަކާއިްޢާއްމުްބަލިތަކުގެްޑޮކްޓަރެއްްއޮވެ،ްދައުލަތުގެް

ްޑޮކްޓަރުް ްއަންހެނުންގެ ްގެނައި ްމަސައްކަތުން ްކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްޖަމާކުރެވެމުންނޭ ްފައިސާ ބަޖެޓުން

ްވެ ްތިބި ްގެއްލިފައޭ.ްދެން ްހުންނެވީ ްމިހާރު 2ްްސް ްމި ްފެށިގެނ3ްްްޑޮކްޓަރުންނާއި ްމިއަދުން ްހާސިލުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން

ް ްމަރުކަޒުގައި ްޞިއްޙީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަން. ްއަޅުގަނޑު އެނދ7ްްުމަސައްކަތްކުރުމަށް

ްމިް ްހެދުން، ްތިއޭޓަރެއް ްއޮޕަރޭޝަން ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިތުރުކުރުމާއި ްކަންތައްތައް، ްހުރި ްނިންމަވާފައި ްސަރުކާރުން އީ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްމިކަންތައްތައް ްސަރުކާރުގައި ްމިއަދުގެ ްވެސް ްމިއަދު ްހާސިލުކުރުމުގައި ްކަންތައްތައް ްމި ސަރުކާރުން.

ްރައް ްޕާޓީއަކުން ްއަދި ްބަޔަކުްސަރުކާރަކުން ްވާނީ.ްޚިދުމަތެއް ްމިކަން ްބޭނުންވީމާ ްއެދުނީމާ ްދިނަސް،ްރައްޔިތުން ޔިތަކަށް

ްނުލިބޭނެ.ް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްފޮނިމީރުކަމެއް ްއޭގެ ްނޭނގެންޏާ ްބޭނުންކުރަން ްޚިދުމަތް ްމީހާ ްބޭނުންކުރާ ްޚިދުމަތް އެ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްކޮށް ްހިތާމައާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ހަމައެހެންމެ

ްހޯރަ ްދިޔައިމު ްހުރެްމަސައްކަތްކުރަމުން ްދަތިކަމާ ްބަޖެޓުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނޭތޯ. ްމަސައްކަތް ްފެނުގެ ފުށީގެ

ްވަކިް ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްއޮތީ. ްއެ ްހިމެނިފައި ްމިންވަރުން ްހިމެނުނު ނުހިމެނުނީ.

ްނު ްނޫން ްއިންކާރުކުރުމަކުން ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްނުވަތަ ްމަސައްކަތަކުން ްކުރި ްބެހިގެންްބޭފުޅަކު ްރަށްތަކަށް ްދިޔައީކީ. ވެގެން
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ްއެހެންމެް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއޮތް ްލިބިފައި ްވަރަށް ްލިބެންވީ ްމިފަހަރު ްހޯރަފުއްޓަށް ދިޔަދިއުމުގައި

ނޑަށްްތުރާކުނުގެްނަރުދަމާްއާއިްފެނުގެްމަސައްކަތްްބެޖެޓުގައިްހިމެނުމަށްް ޕާޓީގެްްތުރާކުނުގެްމިސްކިތްްއޮންނާނެ.ްއަޅުގަ

ފަރާތުންްމަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގައިްއަޅުގަނޑުްއެދުނިންްކައުންސިލުތަކުން،ްކައުންސިލުންްބޭނުންވީްހެޔޮއެދޭްފަރާތަކުންް

ްރަށްތަކުގެް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްޢަފީފު. ްޗަންޕާ ްފަރާތަކީ ްއެ ްކޮށްދެއްވާތީ. އެކަން

ްކުންފުނިތަކު ްމިފަދަ ްތަނަވަސްކަމުގެްރައްޔިތުންނަށް ްމުއްސަނދި، ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޓަކައި ްއެހީތެރިކަމަށް ްވެދޭ ން

ނޑުްއުއްމީދުކުރަންް ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓ2113ްްުއަހުލުވެރިންނަށްްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަޅުގަ

ރަދާސްްނަމޫނާއަކަށްްބަލައިގެން،ްއެްވެގެންދާނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިދެންނެވިްފަދަްއެހެންްމުއްސަނދިްބޭފުޅުންްޗަންޕާްބް

ްހުރިްދަތިތަކަށްްކޮންމެވެސްްވަރެއްގެްއެހީތެރިކަމެއްްފޯރުކޮށްދޭނެް ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްވެފައި ްމި ބޭބޭފުޅުންްވެސް

ްހިމެނިފައި ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއިމާރާތަކާއި ްއޮފީސް ްވެސް ްއުލިގަމުގައި ްހަމައެހެންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި މިްްކަމަށް.

ްރަށެއްގެް ްއެއްވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވިޔަސް، ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްކަންތައްތައް ްމި ްއޮންނާނެ. ބަޖެޓުގައި

ްބޮޑުކުޑަމިނުގެް ްމިންވަރެއްގެ ްމަސައްކަތްކުރާ ްހާސިލުކުރުމަށް ްކަމެއް ްއެ ްރައްޔިތުން ްއެ ްހާސިލުވާނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްކަމެއްް ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްމައްޗަށް. ްގޮތަކީ. ްތަރައްޤީވާ ްރަށެއް ްދައުލަތެއް ްގޮތަކީ. ތަރައްޤީވާ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބައްލަވާ! ްއެތައ3ްްްރައީސް ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސިޔާސަތުގައި އަހަރުގެ

ްއަޑު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްހިނގައްޖެ.ްމިއަދު ްގެއްލިގެން ްމިއަދު ްލިބިދިނީމު. ްއެކަނިވެރިްކަންތައްތަކެއް ްދަނީ ްމި އިވެމުން

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްއިވެމުންްމިްދަނީް މައިންނަށްްފައިސާދިނުމުންްއެްބޭބޭފުޅުންނާއިްފިރިންނާްމައްސަލަޖެހެނީއޭ.ްއަޅުގަ

ް ްބޭފުޅުންނަށް ްދުވަސްވީ ްވޮޗަރުންނާއ2111ްްިއުމުރުން ްޤައުމަކަށް ްމި ްދިނީމާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއިނާޔަތެއް ރުފިޔާގެ

މީހުންނެއްްނުލިބެއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްމިއަދުްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްތާއީދުކުރާްބޭފުޅުންްދައްކަމުންްްކުނިކަހާނެ

ްދަނީް ްމި ްއިވެމުން ނޑުމެންނަށް ްނެތިގެންދިޔައީ.ްއަޅުގަ ްނިޒާމު ްރައީސް.ްދަތުރުފަތުރުގެ ްވާހަކަތައް.ްޢިއްޒަތްތެރި ގެންދާ

ނުލިބެއޭ.ްމިހެންވީމާ،ްއެކަންްހުއްޓެންްއެބަްޖެހެއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްްތިމަންނާމެންގެްލޯންޗުތަކަކަށްްދަތުރެއް

ްރައީސް.ް ްސަބަބަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފިކުރުކުރަންޖެހޭ ްވިސްނައި ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއިއްޔެް ްދަތިކަން. ްއޮތް ްމިއަދު ްބައްލަވާ ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްދަންނަވަނީ،ްހަމައެހެންމެ ްމި ްސާފުކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގައި

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްނުކުތީ. ްޢިމްރާން ްޝައިޚް ްރާވައިގެން ޕީ.ޕީ.އެމުން

ރައްޔިތުންނަށްްބޭރަށްްބޭސްފަރުވާްއަށްްދާންޖެހޭްދަތިކަންްމިއަދުްއިހުސާސްކުރެވެމުންްމިްދަނީ.ްފުރުޞަތުލިބުނީމާްމިް

ްމިްހުރި ްމިއަދު ްދަނީ.ްމިއީ ްމި ްފެނިގެން ްމަންޒަރު ްދުރަށްޖެހޭ ްތިމާ ްއަދަބުލިބިގަންނަންވީމާ ްކުރުވާފައި، ްނުބައިކަމެއް ހާ

ރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްވިސްނައިްދެނެގަންނަންޖެހޭްކަމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްބުއްދީގެްބޭނުންކޮށް،ްއަޅުގަނޑުމެންްމިް

ރުކަންްރައްޔިތަކަށްްލިބޭނީްއެްރައްޔިތުމީހާްއޭނާްއަމިއްލަްއަށްްއެއިންްފޮނިމީރުކަންްގެނެސްދޭންްއުޅޭްތަރައްޤީގެްފޮނިމީ

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހެންކަމުން ބޭނުންވީމަ.
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ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްޢަޒުމު ްއެ ްޓަކައި ްލިބިގަތުމަށް ްތަރައްޤީ ްއެމް.ޑީ.ޕީއާްްމެނިފެސްޓޯގައިވާ ްތެދުވެ، ކަނޑައަޅައިގެން

ގުޅިވަޑައިގެންްތިްބޭފުޅުންގެްދިރިއުޅުމުގެްހާލަތުްބަދަލުކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުރާށޭ.ްތިްބޭފުޅުންނަކީްއިންސާނީްކަރާމާތްް

ނޑު ްއަޅުގަ ްތިބީކީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގުޅޭށޭ. ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްވުމަށް ްކަމުގައި ްރައްޔިތެއް މެންްލިބިގެންވާ

ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްް ްއުފާއުފަލުންއުޅުމަށޭ. ްއޭގެތެރޭގައި ްމުއްސަނދިކުރުވައި، ްބޭފުޅުން ްތި ްނޫނޭ. މުއްސަނދިވާކަށް

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްވަރަޙްމަތު

 

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ްފުރުޞަތުއަރުވާ ްލަޠީފަށް ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ނޑު ްމާފަންނުްއަޅުގަ ްއެއަށްފަހު ނީ.

ދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްއެއަށްފަހުްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަށް ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްއެއަށްފަހު ސަލީމު.

ްމުޙައްމަދުްފުރުޞަތުއަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންގޮޅި ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ރުވާނަން.

ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދުްރަޝީދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމައްޗަންގޮޅީްދެކުނުް

ްއަދަދުް ްޤާނޫނީ ްމި ްމިހާރު ްގޮތުގައި ްލަފާކުރެވޭ ނޑަށް ްމަޢުލޫމާތަށްްްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކޯރަމުގެ. ހަމަނުވޭ

ްޓަކައިްދަންނަވާލީ.

ް

ް ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންް

ނޑުްހިތަދޫް ނޑުްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްމިްގެންދަނީ.ްއަޅުގަ މަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްއިއްޔެްގެންނެވިްބަދަލާްއެއްގޮތަށްްއަޅުގަ

 ޙަސަންްލަޠީފަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙަސަންްލަޠީފުްދާއިރާގެްމެންބަރުްހިތަދޫްދެކުނުް

ްވަރަޙްމަތުް ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ްهللاް`. ްބަޖެޓުގ2113ްްެވަބަރަކާތުހޫ. ްލަފާކުރައްވާ ްދައުލަތުން ްއަހަރަށް ވަނަ

ްދަންނަވާލު ްއެއްޗެއް ްއަޅުގަނޑަށް ްމަރުޙަލާގައި ްއެކުްފަހުގެ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްފުރުޞަތުލިބުނީތީ މުގެ

ްކުރައްވައިް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބުރަ ްވަރަށް ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެއްވި ްބަޖެޓު ްޙަޤީޤަތުގައި ޝުކުރުއަދާކުރަން.
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ްއެއްގައިް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއެންމެ ްމަޝްވަރާކުރެވުނު ްމެދުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވަނީ ްމި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ އަޅުގަ

ޝްވަރާކުރައްވައި،ްވީހާވެސްްކައިރިކުރެވޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްރަށްތަކަށް،ްސަރަހައްދުތަކަށްްބަޖެޓުްވީހާވެސްްހަމަހަމަވާނެްމަ

ްވެސްް ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓުގެ ްމިއަދުގެ ްވިދާޅުވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރައްވާފައި އުސޫލަކުން

ވިްފަދައިންްއެްބޭފުޅުންގެްދާއިރާތަކަށްްނުވަތަްމިސާލަކަށްްއަޅުގަނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރާްހަމަްގިނަްބޭފުޅުންްފާހަގަކުރެއް

ްވެސްް ްއަޅުގަނޑު ްބަލާއިރު ނޑަށް ްމިންގަ ްބަޖެޓުގެ ްއަދި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވެސް ްދާއިރާއަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ގޮތުގައި

ްމަސައްކަތްޕުޅު ްކުރެއްވި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުވޭ. ްހާލުްހިތްހަމަޖެހޭވަރެއް ްޝުކުރުއަދާކުރާ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ތަކަށް

ްމިހާރުް ްތެރެއަށް ްކަންތައްތަކުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފުރަތަމަްހުށަހެޅުއްވިއިރު ްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީ،ްބަޖެޓު ނޑު އަޅުގަ

ްއަށް ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްމުޅި ްހިމެނޭ ްވެސް ްއަތޮޅަށް ްވެސް، ްއަށް ްދާއިރާ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކަންތައްތަކެއް ވެސްްްއިތުރު

ްފަރާތުންް ްޕާޓީގެ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރެއްވި ްބަޖެޓު ްހިމަނުއްވައިދެއްވީތީ ްގޮތަށް ހިމެނޭ

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވިްބޭފުޅުންގެްމަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްއަދިްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްއަށްްވެސް.ްއަދިް

ނ ޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްހިތަދޫގެްފެނާއިްނަރުދަމާގެްމަސައްކަތްްފެށިފައިްދައުލަތަށްްވެސް.ްއާދެ!ްއެގޮތުންްއަޅުގަ

ް ްއަދި ްނުވަތަ ްއަހަރު. ްމިދިޔަ ްމިހާތަނަށ2111ްްްވަނީ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެށުނީ. ްމަސައްކަތް ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

ްމަސައްކަތް ްނުދޭ. ްހިސާބަކަށް ްބޭނުންކުރެވޭ ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމަސައްކަތުގެ ްއެހެންވީމާ،ްްއަދިވެސް ްއޮތީ. ހުއްޓިފައި

ްބަޖެޓުގައިް ްފަހަރުގެ ްމި ްނަމަވެސް ްކުޑައެތިކޮޅެއް ްތެރެއިން ްފައިސާގެ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް މަސައްކަތް

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްއެކ11ްްުހިމަނުއްވައިދެއްވާފައިވޭ. ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްހިމެނުނީތީ ްމިލިޔަން ވަރަކަށް

ްޝުކުރުއަދާކު ްސްކޫލްގެ ްނޫރާނީ ްހަމައެއާއެކު ނޑުމެންގ8ްްެރަން. ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިވޭ. ްއަށް ްހިތަދޫ ްވެސް ކްލާސްރޫމު

ްހަމަް ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާތީ ްދާއިރާއަކަށް ްހިމެނިފައިވާ ްދާއިރާ ްތިން ްއަކީ ްދާއިރާ ހިތަދޫގެ

ނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރިންްފޭދޫގެް ކްލާސްރޫމުގެްއިމާރާތުގެްމަސައްކަތުގައިްވެސް.ްއިރާދަކުރެއްވީތ12ްްީއެގޮތަށްްއަޅުގަ

ްވެސްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ްދެން ްކާމިޔާބުވެގެންދިޔައީ. ްއެ ްވެސް އެކަން

ޅަށްްބަލާއިރު،ްއަޅުގަނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރައްވާ.ްއެްދާއިރާްއަށްްވެސްްއެބަްހުރިްކަންތައްތަކެއްްހިމެނިފަ.ްމުޅިްއަތޮް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނުލިބޭކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްމިންގަނޑު ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ކުރީގައި

ްއެހެންނަމަވެސްް ްރަނގަޅު. ްކުރިއަށްވުރެ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްސްޓޭޑިއަމް ްޙަޤީޤަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.

ްމުް ްފާހަގަކޮށްލަންްއަދިވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަމިއާއެކު ްވެގެންދިޔަ. ްކަންތައްތަކެއް ްވިޔަސް ްނޫންކަމުގައި ްފުރިހަމަ ޅިން

ްނުވަތަް ްއަތޮޅުތައް ްސަރުކާރުން ްހުށަހަޅާފަ. ްއިޞްލާޙެއް ްއޮންނާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދި ްސަބަބުތަކާ ްމިދެންނެވި ބޭނުންވޭ،

ނިޒާމަށްްގެނެވިފައިވާްބަދަލާްއެއްކޮށްްއެްނިޒާމުްފުރިހަމަކުރުމަށްްްމިހާރުގެްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްއަތޮޅުތައްްހިންގުމުގެ

ނޑުްހުށަހަޅާފައިވާްއިޞްލާޙެއް.ް އަހަރުްދުވަހުގެްޕްލޭނެއްްއ3ްްެޓަކައިްވެސް،ްމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެްމަގުސަދުގައިްއަޅުގަ

ބޭނުންވާްކަންތައްތައްްބަޖެޓަށްްހުށަހެޅޭްބޭފުޅުންްރާވަންޖެހޭނެ.ްމިސާލަކަށްްހިނގަމުންދާްއަހަރުގެްތެރޭގައިްހުށަހަޅަންް
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ްމަޝްރޫޢުތަކަށްް ްހިނގާ ްދަށުން ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއެއީ ްހުށަހަޅާފައިވާނެ. ްއަޅުގަނޑު ްއިޞްލާޙެއް ކަހަލަ

ްއަސާސީް ްދާއިރާތަކުގެ ްއެ ްނިސްބަތުން، ްދާއިރާތަކުގެ ްހިމެނޭ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޚަރަދު ހިނގާނެ

ްފަރާތުންްޚިދު ްފިނޭންސްގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްހުށަހެޅޭ ްބަޖެޓުތައް ްތަފާތުނުވާނެހެން މަތްދިނުމުގައި

ްއެް ްކައުންސިލްތަކަށް ްއަތޮޅު ްނުވަތަ ްކައުންސިލާ ްސިޓީ ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާނެ ްއެކަމަށް ްއަދި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށާ

ްމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްގޮތުންްްފުރުޞަތު ްބާރުއެޅުމުގެ ްމައްޗަށް ްގާއިމުކުރެއްވުމުގެ ްފިނޭންސުން ނިޒާމެއް

ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްއެްއިޞްލާޙަށްް ނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙެއް.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްހު ްބަޖެޓު ްކުރިމަގުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ްއެ ްނިޒާމެއްްތާއީދުކޮށްދެއްވައި، ްމިކަހަލަ ށަހެޅުމުގައި

ްދާއިރާތަކުގެް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަތިން ްއުސޫލެއްގެ ްހަމަޖެހޭ ްހަމަޖެހިގެން، ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ގާއިމުކުރެވިގެން،ްއަޅުގަ

ްހަމަހަމަވާނެް ްވީހާވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްފައިދާ ްބަޖެޓުގެ ްއަދި ްނިޒާމަކަށް ްރަނގަޅު ްތަމްސީލުކުރެވޭނެ މެންބަރުން

ްދަންނަވާލުމަށްފަހުްކަ ްވާހަކަ ްމި ްއާދެ! ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން. ްބައްޓަންކޮށްދެއްވުމަށް ްނިޒާމު ްއެ ްގޮތަކަށް ހަލަ

ް ްދިޔަ ްމި ްނިމިގެން ްއެތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިއްޔެ ްއެ ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ހައުސިނ1511ްްްއަޅުގަ

ްޑީް ްއިތުރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމައްސަލައިގައި ްހިމެނޭްޔުނިޓުގެ ްބޭފުޅުން ްތިން ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްއަދި ްވޯޓުދެއްވައި ްއިން .އާރު.ޕީ

ގޮތަށް،ްއަދިްއަމިއްލަްމެންބަރެއްްކަމުގައިވާްއަލްފާޟިލްްމުޙައްމަދުްޙުސައިންްވޯޓުދެއްވުމުގެްސަބަބުންްއެއްވަރުވެގެންް

ްމީޑިޔާގަ ްދޭތެރޭގައި ްނިންމުމާ ްނިންމެވި ްއެ ްވޯޓުދެއްވައިގެން ްރައީސް ްދެކެވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްވާހަކަތަކެއް ްތަފާތު އި

ްސަބަބުންް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމަޝްރޫޢެއް ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްސަބަބުން ްނިންމުމުގެ ްނިންމި ްއެ އެއީ

ގެއްލިގެންްދިޔަްވާހަކަ.ްއަޅުގަނޑުްހިތާމައާްއެކުްފާހަގަކުރަންްއެގޮތަށްްއޮޅުވާލުމަށްްޓަކައިްއެްކުރެވޭްމަސައްކަތްތަކަކީް

ްފަރާތްތަކަށްްއެ ްމަސައްކަތްކުރައްވާ ްޚިދުމަތުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއަނެއްކާ ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް، ްކަނޑައެޅިގެން ްހަމަ އީ

ްއައްޑުް ްކުރީގައި ްމަޝްރޫޢަކީ ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވަން ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްއިންސާފެއް ްބޭ ްކުރެވޭ ހަމަ

ްހަތަރު ްދެކުނުގެ ްގޮތަށް، ްހިމެނޭ ްގޮތަށްްްއަތޮޅު ްއޮތް ްއެ ްމަޝްރޫޢު ްއެ ްމަޝްރޫޢެއް. ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ އަތޮޅަކަށް

ނޑުމެންްވޯޓުދިނީްވެސް.ްއިރާދަކުރެއްވިތީްއެގޮތަށްް ބޭއްވުމަކަށްްޓަކައިްއަޅުގަނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރީ.ްއެގޮތަށްްއަޅުގަ

ްފު ްއަވަސް ްބޭނުންވޭ ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްއެ ްނިމިގެން ްބެހޭްއެކަން ްކަމާ ްތެރޭގައި ރުަޞތެއްގެ

ްގޮތުގައިް ްމަޝްރޫޢެއްގެ ްއަމަލީ ްމަޝްރޫޢަކީ ްއެ ްފޮނުއްވައިދެއްވައި، ްމައްސަލަ ްއެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ފަރާތުން

އަވަސްކޮށް،ްހައްދަވައިދެއްވުމަށް.ްއެހެންނޫނީްހަމަްތަފާތުްވާހަކަތަކެއްްދެކެވޭނެ.ްކޮންމެްބޭފުޅަކަށްްވެސްްއެްބޭފުޅަކަށްް

ްގޮތަށްްފެ ްއޮޅޭ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްގެންދެވުމުގެ ްފާޅުކުރަމުން ްޚިޔާލެއް ނިވަޑައިގަންނަވާ

ްތެރޭގައިްކުރެވޭް ްޚިޔާލުތަކެއްްއައިސް،ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ނޑުމެންގެްތެރޭގައިްތަފާތު ކަންތައްތައްްވެގެންްދިއުން.ްއަޅުގަ

ްނޭނގޭނެ.ް ްފުރުޞަތުގައިްމަސައްކަތްްބަލައިގަންނަން ްމި ްވާހަކަްވެސް ްއެ ނޑު ްޓަކައިްއަޅުގަ އެހެންވީމާ،ްއެްސަބަބަށް

ްމިް ްްމަސައްކަތް ްއަޅުގަނޑުމެންްއެންމެންވެސް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްބޭނުންވީ.ްޙަޤީޤަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން
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ްގޮތުގަ ްފުރިހަމަ ްޙައްޤުތަކެއް ްލިބޭ ްބަޔަކަށް ްއެ ްވެސް ްދިމާލަކަށް ްހުރިހާ ްމިްކުރަނީ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްހޯދައިދިނުމުގެ އި

ްނުކުރާނަން،ް ްމައްސަކަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްހިމެނޭ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްއަޅުގަނޑުމެން ކުރެވެނީ.

ްއެންމެންް ްއަޅުގަނޑުމެން ްފިރުކައިގަންނާކަށް. ްދާއިރާއަކުން ްއެ ްމަޝްރޫޢެއް ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްދާއިރާއަކަށް އެއްވެސް

ްއެްވެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަމުންދާނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތެއް ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްޙައްޤެއް ްލިބޭ ސް

ްދަމައިގަންނަން،ް ްމަޝްރޫޢެއް ްހުޅުމާލޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ޔަޤީންކަން

ް ްގެންދަން ްތަނަކަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަދިްފިރުކައިގަންނަން، ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްވާހަކަ މަސައްކަތްނުކުރާ

ްހީކުރަމުންް ްކަމަށް ްބަލައިގަންނާނެ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްހެޔޮހިތުން ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތް ްކުރާ ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ް ްوبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوއަޅުގަ

 

ްްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއް

ްއޭދަފުށީް ްއެއަށްފަހު ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްމިހާރު ނޑު އަޅުގަ

ްއަށް.ް ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅި ްފަހު ްއަޙްމަދުްސަލީމު،ްއެއަށް ްމެންބަރު ދާއިރާގެ

ްދާ ްދެކުނު ްމާފަންނު ނޑު ްއެއްްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާ ްރަޝީދަށް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު އިރާގެ

ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާޒިމު

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިސްުޓްޝުކުރިއްޔާ ްސްޕީކާސް ްވެސް ްއެއްގައި ްޖަލްސާ ްކުރީގެ ްމީގެ ރައީސް،

ްބަދަލުގައިް ްތަރުތީބުކުރުމުގެ ްޕާޓީތައް ްދެން ްތިބީތީވެ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދިގުވެގެންދިޔައިރު ވަރަށް

ްއެކަހަ ްފުރުޞަތުދެއްވުން. ްޕާޓީތަކަށް ްއެހެން ްދެން ްދެވިފައި، ްމެންބަރުން ްދެ ްއަށް ްއޮތްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެބަ ްގޮތަކަށް ލަ

ނޑުްދަންނަވާލީް.މިއަދުްއެގޮތަށްްކަންތައްްކުރެވިދާނެތޯްވެސްްހަމަް ކަންތައްްކުރައްވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްވާހަކަްއަޅުގަ

ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާތީްއެްސުވާލުކޮށްލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ރަމުންްގެންދިޔައިރުްއޭރުްކޯރަމްގެްމައްސަލަްދިމާވަމުންްދިޔައިމަ،ްއަޅުގަނޑުމެންްއާދެ!ްއެންމެްފަހުންްބަޖެޓްްބަހުސްކު

ްރާވަމުންް ްމަސައްކަތް ްދުވަހު ްކުރީ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ްއެކަންތައްތައް ްދެން ްވެސް ްމިއަދު ްގެންދިޔައިން. އެގޮތަށް
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ްދެކު ްމާފަންނު ްމިހާރު ްއަޅުގަނޑު ްބަހައްޓާނަން. ްހިތުގައި ްވެސް ްގޮތް ްއިބްރާހީމުްގެންދިޔަ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ނު

ްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދިޔައިރު ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙުތައް ްބަޖެޓުގެ ްރައީސް.ް`ްއާދެ!ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވަޙީދުްރައީސް ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްހުންނެވި ްއެ ްސަރުކާރުގައި ްމިހާރު ްދިވެހި، ހަގަކުރެވިގެންދިޔަ

މީހުންްހަމަނުވާްޕާޓީްއެއްްތަމްސީލްކުރާްނައިބުްރައީސް،ްއޭނ3111ްްަޙަސައިންްމަނިކު،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްނައިބުްރައީސް.ް

ްފާހަގަް ްއަޅުގަނޑަށް ްނެތްކަން ްމެންބަރަކު ްއެއްވެސް ްނިސްބަތްވާ ްމިްއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ްދިޔައީ. ކުރެވިގެން

ްތާއީދުކުރާް ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްތާއީދުކުރާ،ްމިހާރު ްފަރާތްތަކަށް ްްއެ ްވެސް ްދިޔައިރު ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙު ދަންނަވަނީ

ްފުރިހަމަކޮށްދޭންް ްބަޖެޓުގައި ްކަންކަން ްބޭނުންވާ ްދާއިރާތަކަށް ްއެ ްޝަކުވާކުރަމުން ްދިޔައީ ްވެސް ފަރާތްތަކުން

ްމައިގަނޑުްހިމަ ްއޮންނަނީ، ްމި ްކަނޑައެޅިފައި ްސިޔާސަތު ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނާފައިނުވާކަން.

ްއަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއޮތް، ްފާހަގަކޮށްފައި ްވެސް ްހުށަހެޅުއްވިއިރު ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ސިޔާސަތަކީ

ތާ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްޚިދުމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްދައުލަތުގެްޚިދުމަތްކުރުން.ްމީްއަޅުގަނޑަށްްފާހަގަކުރެވޭްއެއްްނުކުް

ްވަރުގެްބޮޑުްބަޖެޓެއް،ް ްމިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއް.ްބަޖެޓުގ15ްްެބިލިއަންގެްބަޖެޓެއް،15.5ްްމި ހާސްްފަސްްސަތޭކަ

ްޚިދުމަތްކުރުން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސިޔާސަތަކީ ނޑު ްކޮށްދިނުން.ްްމައިގަ ްްކަންކަން އަށް

ްސަރުކާރަކީް ްދައުލަތަކީ، ްނުވަތަ ްބަޖެޓެއް، ްދައުލަތެއްގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައިރާންވޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ްނޫންް ްރައްޔިތުންނެއް ްޚިދުމަތްކުރަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭ ްސަރުކާރު ްބައެއް. ްތިބޭ ްޚިދުމަތްކުރަން ރައްޔިތުންނަށް

ދައުލަތަށްްޚިދުމަތްކުރަނީކީ.ްސަރުކާރެއްްއެބަްޖެހޭްރައްޔިތުންނަށް،ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްޢިއްޒަތްތެރިް،ްސަރުކާރަކަށް

ބިލިއަނ6ްްްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓު،ްރައީސްްނަޝީދުގެްސަރުކާރުން،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުގެްބަޖެޓަކ2118ްްީރައީސް.ް

ް 6ްްރުފިޔާ.ްއެ ްތެރެއިން ްރުފިޔާގެ ްބިލ4ްިބިލިއަން ްއޮތް ްބާކީ ްމުސާރަތަކަށް.ްދެން ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާ ބިލިއަނ2ްްްއަން

ރުފިޔާްޚަރަދުކުރީްކަރަންޓުބިލާއިްފޯނުބިލާއިްފެންބިލަށް،ްއަނެއްކާވެސްްދައުލަތުގެްޚަރަދުތަކަށް.ްބާކީްއެއްވެސްްފައިސާް

ްހުް ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއަކީ ްނުކުތާ ްފާހަގަކުރާ ްމި ްދަންނަވަން، ްއަޅުގަނޑު ްނެތް. ްސަރުކާރުްއެއް ްއެއްޗަކުން ރިހާ

ްދައުލަތުގަ.ް ްމި ްނެތީ ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްދޭނެ ްރައްޔިތަކަށް ްހިންގަނީއޭ. ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ހިންގަނީއޭ،

އެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުންގެްއަތުންްޖީ.އެސް.ޓީނަގާ.ްރައްޔިތުންގެްއަތުންްޓެކްސްނަގާްއެކިްބާވަތްބާވަތުގެ.ްރައްޔިތުންް

ްދުއްވައި ްރައްޔިތުންްދޯންޏެއް ްބާވަތަކުން، ްހުރިހާ ްގޮސް ްމިހެން ްފައިސާނަގާ. ްއެބަ ްތެލުން ްއަންދާ ްދޯނިން ްއެ ފިއްޔާ

ްރައީސްްއަޅުގަނޑުް އަތުންްމިްހުރިހާްފައިސާްއެއްްނަގަނީ.ްއެކަމަކުްރައްޔިތަކަށްްކޮށްދޭނެްކަމެއްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞްލާޙެ ްހުށަހެޅި ްއަޅުގަނޑު ްސަބަބަކީ ްދަންނަވާ ްމި ްއިންޑިޔަންްމިހެން ްމިހާރުވެސް ްތިބީ ްއެ ްރައްޔިތުން އް،
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ްމިއަދުް ްގޮސްގެން ްތަނަށް ްއެ ްމިއަދު ްވެސް ްވާހަކަ ްނިޔާވި ްބޭފުޅަކު ްޢާއިލާގެ ްރޮޒައިނާގެ ްކުރިމަތީގަ. ހައިކޮމިޝަންގެ

ނޑުްއަޑުއެހިން،ްއިންޑިޔަންްހައިކޮމިޝަންްކުރިމަތީގައިްނުވަތަްއިންޑިޔާްއަށްްނުދެވިގެން،ްބޭސްފަރުވާނު ލިބިގެންްއަޅުގަ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތްއިރުގައި ްހާލެއްގައި ްމިފަދަ ްމިހާރު ްއަޑުއަހައިފިން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްވާހަކަ ްމަރުވާ ްމީހުން ބައެއް

ްހުރިހާް ްޖެހީ، ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނޭތީ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު، ްހަމައެކަނި ޖެހީ

އިްއަޅުގަނޑުމެންނަށް،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިބިފައިްއޮތްްފައިސާކޮޅުންްއެތިކޮޅެއްްމިްޖެހީްޕާޓީތަކެއްްއެއްވެގެންްބެހިއިރުގަ

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތޭ ްނޫނީ ްއެ ްރަނގަޅުކުރުމަށް. ްތިއޭޓަރު ްއޮޕަރޭޝަން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ

ްކުރަންޖެހޭ ްނުފެނޭ ްއަޅުގަނޑަކަށް ްވަގުތަކު. ްމި ްވެސް ްކަމެއް ްއޮޕަރޭޝަންްކުރަންޖެހޭ ްތިއޭޓަރު، ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ .

ްއެއަރޕޯޓުް ްބާލިދީ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްތިއޭޓަރެއް. ްއޮޕަރޭޝަން ްބާލިދީ ްއެއީ ްބަހައްޓައިގެން. ްބާލިދީ ްހާލަތަކީ ތިއޭޓަރުގެ

ތެރިްރައީސްްހުރިހެން،ްމިހާރުްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަކީްވެސްްބާލިދީްއޮޕަރޭޝަންްތިއޭޓަރެއް.ްމިހެންްމިްދަންނަވަނީްޢިއްޒަތް

ްއާލާތްތައް.ް ްބޭނުންވާ ްމި ްފަޅަންށާ، ްކަފަންށާއި ްއާލާތްތައް. ްބޭނުންކުރާ ްއޮޕަރޭޝަންކުރާއިރު ް ްހުންނާނެ ްތަނުގައި އެ

ްސާފުކުރަންޖެހެނީ ްއެ ްދެން ްފަޅާފައި، ްމީހުން ްދާ ްބަލިބަލީގައި ްމެޝިްއެކިއެކި ްކިޔާ ްމެޝިނޭ ްބްލޯ ނެއް.ްއޮޓޯ

ްމިް ްގެނައިން. ްމެޝިން ްދެ ނޑުމެން ްހަދާްއަޅުގަ ްމި ްހަލާކުވީމަ، ްހަލާކުވެފަ. ްމެޝިން ްއެއް ްއިނީ. ްމެޝިނޯ ްއެއް ހާރު

ްކަމެއް.ް ްފެތުރޭ ްބައްޔެއް ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްއެއީ ްފެޅީމަ، ްމީހާ ްދެވަނަ ްނަގައި ްއަނެއްކާ ްކައްކާފައި ްކައްކަނީ. ގޮތަކީ

ްއެ ްހިމެނި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވެ ްތަނެއް. ްއޮންނަންޖެހޭ ްސާފުތާހިރުކޮށް ްއުނިކޮށްފަ.ްހޮސްޕިޓަލަކީ ްއޮތީ ްމި ްވެސް ތި

ްއެއްޗެހި،ް ްހިމެނި ްއަޅުގަނޑު ްފޮނުވާފައި، ްއެއް ްސިޓީ ްއޮތީ ްމި ނޑަށް ްރައީސް.ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނީ ނޑު އަޅުގަ

ްކޭކުް ްމޭޒުދޮށުގައި ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއީ ްމިންވަރެއް. ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްއުނިކޮށްފަ. ްއެއްޗެއް ހުރިހާ

ްއޮތީްފެޅިއިރުގަ ްމި ްއުނިކޮށްފަ. ްއޮތީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމިޖެހީ. ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްމިންވަރެއް ްއެތިކޮޅުން ްލިބުނު އި

ނޑަށްްފޮނުވާފަ.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާްފައިވާްއިޞްލާޙަކީް 2113ްއަޅުގަ

ް ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރެވޭ ްއަހަރަށް ްވަނަ ްނަންބަރު ްޕްރޮގްރާމު ްތެރެއިން ްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ .112ްހިމެނޭ

ްފެންވަރެއްގައިް ްރަނގަޅު ްޚިދުމަތްތައް ްއެންމެހައި ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްޢާއިލާގެ ްއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް 2113ްްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްކަނޑައަޅާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްތ27ްެވަނަ ްރުފިޔާގެ ްމިލިއަން މިލިއަނ11ްްްރެއިން

ްއިތުރުް ްހޯދުމަށާއި ްސާމާނު ްބޭނުންވާ ްތިއޭޓަރަށް ްއޮޕަރޭޝަން ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ ްއުނިކުރުމަށްފަހު، ރުފިޔާ

ްއަމިއްލަް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމީ ްވަނީ ްފާހަގަކޮށްފައި ްމީގައި ްއެހެންވީމާ، ްކަނޑައެޅުން. ްމަރާމާތުކުރުމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް،

ްއަޅުގަ ްހިމެނޭ. ްއޮޕަރޭޝަންްމަޞްލަޙަތު ްނޫން ްތަނެއް ްހިންގާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން، ްމަޞްލަޙަތެއް ްއަމިއްލަ ނޑުގެ

ް ްދެން، ްއިތުރު ްއަނެއްކާވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްބަޖެޓުގައ2113ްްިތިއޭޓަރަކީ. ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރެވޭ ްއަހަރު ވަނަ

ްހަ ްދިރިއުޅުމަށް ްމީހުން ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްހިމަނަން،ްކ.ގުރައިދޫ ނޑު ްއިތުރަށްްއަޅުގަ ްއިމާރާތް މަޖެހިފައިވާ

ތަރައްޤީކުރުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންގެްކާފަްއާއިްމާމައާްދެންްޢާއިލާގެްބަޔަކުްވެސްް
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ްސަރުކާރަކުންް ްކަމެއް. ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްތިބެނީ. ްއެއްލައިލާފައި ްއުކައިލާފައި ްތަނަށް ްއެ މޮޔަވީމަ،

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްކޮށްދީފައި، ްމީހުންނަށް ްއެ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްބައްޕައާ ްއާއި ްމާމަ ްރައްޔިތެއްގެ ްޖެހޭނީ، ރައްޔިތުން

ްހިންގުމަކީ.ް ްޤައުމެއް ްއެއީ ްހިންގުމަކީ. ްދައުލަތެއް ްޚިދުމަތްކުރަންޖެހެނީ.ްއެއީ ްމީހުންނަށް ްތިބޭ،ްއެ ްކޮށްދީފައި ހެޔޮކަން

ް ްއެ ްޖެހީްކ.ގުރައިދޫ ްމި ނޑު ްޖެހީ،ްހިމެނީްއަޅުގަ ްއަނެއްކާވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއުނިކޮށްފަ.ްދެން ްމިްއޮތީ ްވެސް މަރުކަޒު

ްއިންް ްނިޒާމ25ްްުކޮންޓިންޖެންސީ ްކުނިްނައްތާލުމުގެ ްމާލޭްސަރަހައްދުގެ ްފައިސާ ްއެ ްރުފިޔާްއުނިކުރުމަށްފަހު މިލިއަން

އުނިކުރަންވެގެންްދައްކާފައިވާްހުއްޖަތަކީްްހަރުދަނާކުރުމަށްްމާލޭްސިޓީްކައުންސިލަށް.ްއެވެސްްއުނިކޮށްފައިްމިްއޮތީ.ްއެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްމަޖިލީހުގ75ްްެޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުން ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭް ްއިސްކަންދީގެން ްއަށް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުމީ ްމެންބަރުންނަކީ

ބެއެކެވެ.ްއަދިްއެއްވެސްްމެންބަރަކުްއެްމީހެއްގެްނުވަތަްއެްމީހަކާްޚާއްޞަްގުޅުމެއްްއޮތްްއެހެންްމީހެއްގެްވެސްްޒާތީް

ްދާް ްއޮޕަރޭޝަންކުރަން ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކޮށްގެން. ްމަޤާމުގެ ްކުރިއެރުވުމަށް މަޞްލަޙަތު

ްމަޞްް ްޒާތީ ނޑާ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއިންޑިއަންްމީހުން ްމިއީ ްބަލިމީހުންނަކީ، ްހުރިހާ ްތިބި ްއެތާ ްބައެއްތޯ؟ ްއޮތް ލަޙަތު

ްމާނަކުރާް ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްބައެއްތޯ؟ ްއޮތް ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމީހުންނަކީ ްތިބި ހައިކޮމިޝަންގައި

ްރިޢާޔަ ްއަށް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްޤައުމާއި ްމުޅި ްއޮތީ ްމި ްދެން ްކަމަށްްގޮތެއް. ްބައެއް ްޖެހޭ ތްކުރަން

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްދައުލަތުގެްއަހަރ96ްްީބުނެވިދިޔަްމާއްދާގައިްބަޔާންކޮށްފައިްވެއޭ.ްއެހެންކަމުންްޤާޫނނުއަސާސީގެް

ްއެއް.ް ްފައިސާ ްހުރިހާ ްއޮތީ ްމަޖިލީހަށް،ްމި ްރައްޔިތުންގެ ްރައީސް،27ްްބަޖެޓުގައި ްޚަރަދުކުރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި މިލިޔަން

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްހުރިްމަޤާމަށްްގޮދަޑިްގަންނަން.ްއޭނަްބޭނުންވާްފަރުނީޗަރުްގަންނަން.ްއޭނަްބޭނުންވާްކެމްޕޭންތައްްރައީ

ްދާން،ް ްރަށްރަށަށް ްރާއްޖެތެރެ ްދާއިރާއަކުން ްހަނި ްއެއްލައިލާފައި، ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްދާއިރާއަކުން ްހަނި ކުރަން.

ްއޭ ްހަމައެކަނި ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގައި ްވެސް ްބަލަހައްޓަން ްދަތުރުފަތުރު ްއޮތ211ްްޭނަގެ ްއެބަ ްޖަހައިލާފައި މިލިޔަން

ް ްނަގާ ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާތީ ްޚިދުމަތުން، ްފޯނުގެ ްރައީސް. ްއޮތ211ްްީޢިއްޒަތްތެރި ްއޭނަ ްނަގައިގެން މިލިޔަން

ނޑުްރާއްޖެތެރޭގެްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްްބަޖެޓަށްްލާފަ.ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްްބަޖެޓަށްްލައިގެންްރާއްޖެތެރެްކެ މްޕޭނުކުރަން.ްއަޅުގަ

ްރަށްޔިތުންް ްއެރީމަ. ްރަށްރަށަށް ްފުރަގަސްދޭށޭ ްތަބާނުވާށޭ. ްއަށް ްއޭނަ ްމީހަކު ްއެއްވެސް ްގޮވައިލަނީ ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ްއެއީ.ް ްރައީސޭ ްނައިބު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބަޣާވާތް، ްދޭތެރެއަކުން ްހަނި ްދާކަށް. ްއޭނަ ްހެޔޮނުވާނެ ބިކަކޮށްފައި

ނޑު ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްރައީސޭ ްވާހަކަ ްބިރުދެއްކި ްބަޑިޖައްސައި ްބޮލުގައި ްރައީސްގެ ްނައިބުްރައީސޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި މެންގެ

ކައިރީްވިދާޅުވީ.ްކީއްވެގެންތޯްއޭނަްމައްޗަށްްދަޢުވާނުކޮށްްތިްއިންނަވަނީ.ްމުޅިްޤައުމުގައިްބަޣާވާތެއްްކޮށްފައިްއިންކަންް

ނޑުްޖަހައިގަނެގެންްނެރުންކަންްއެބަްއެނގޭ.ްމިްއެނގޭ.ްމިްތަނަށްްސިފައިންްރައީސްގެްހު އްދަްއެއްްނެތިްވަދެ،ްއަޅުގަ

ްހުރިހާްކަމެއްްކުރިއިރުގައި...

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމައްޗަންގޮޅީް ްއެއަށްފަހު ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްސަލީމަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނީ.ްއުތުރުްދާއިރާ

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަްްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމުްއޭދަފުށި

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްދައުލަތުގެްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްއެންމެްފަހުްވަގުތުގައ2113ްްިއާދެ!ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ނ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓާްވެސް ނޑު ްހަމަ،ްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާތީ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްދަންނަވާލުމަކީ ްއެއްޗެއް ްވެސް ޑު

ްބެހޭް ްރައީސް.ްބަޖެޓާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވައިލާނަން. ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަތައް ްބައެއް ްހުރި ްދައްކަން ްގޮތުން ބެހޭ

ްދާއިރުގައިްބަ ްވާހަކަދައްކަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުްގޮތުން ްމީޑިޔާތަކުންްވެސްްދައުލަތުގެ އެއްްބޭފުޅުން،ްއަދިްބައެއް

ްބޭކާރުް ްހުރި ްޚަރަދުކުރަން ްދައުލަތުން ްނުވޭ. ްކުޑައެއް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދައްކާ. ްއެބަ ްވާހަކަ ކުޑަކުރި

ްމެންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވިސްނުންތެރިކަމާްޚަރަދުތައް ްވަރަށް ބަރުން

ްއެއްް ްފައިސާ ްއެއްވެސް ްހުރި ްޚިދުމަތްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުނިކޮށްލީ. ްފައިސާތައް ްއެ އެކީގައި

ްހުރިް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްބަލައިލާއިރު ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮށް، ްނުކުރޭ. ްއުންޏެއް ްބަޖެޓަކުން ދައުލަތުގެ

ްއި ްފައިސާގެ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ނޑުމެންނަށ411ްްްތުރަށް ްއަޅުގަ ްމިއިން ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުކޮށްދިނީ. ްރުފިޔާ މިލިޔަނެއްހާ

ް ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްގޮތަށް ްއަސަރުކުރާ ްސީދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަޖެޓަށް، ްދައުލަތުގެ ްދިޔައީ މިލިޔަނ411ްްްދޭހަވެގެން

ބަޖެޓުންްފައިސާްކުޑައެއްްނުކުރޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންްފައިސާްކުޑަކުރީ،ްރުފިޔާްއިތުރޭްކުރީ.ްއެއްގޮތަކަށްވެސްްދައުލަތުގެް

ްފައިސާް ްހުރި ްނަގަން ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްވައްކަމާއި ްއާއި ްގޮތުގަ ްޚިޔާނާތުގެ ްދަންނަވާނަމަ،ްދައުލަތުން ްޙަޤީޤަތަށް މީގެ

ްހިތްވަރު ްވަރަށް ްތިބި ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްއެކީ ްވިސްނުންތެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑުމެން ްމިކަންްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ގަދަ

ްމަކަރުވެރި،ް ްވަރަށް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްހުރި ްއެބަ ްއެނގެން ްތަނުގައި ްވޭތުވެދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ހުއްޓުވައިލީ.

ް ްއެކު 51ްްހީލަތްތެރިކަމާ 61ްްމިލިޔަނުން، ްސީދ31ްްާމިލިޔަނުން، ްހުރިކަން. ްނަގާފައި ްފައިސާ ްވަގަށް މިލިޔަނުން

ްހެ ްބަރާބަރަށް ްފައިސާނަގާނީ.ްނުނެގޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްބަޖެޓެއް ްއަޅުގަނޑުމެންްއޭގެތެރެއިންްވަގަށް ދޭްނަމަ،ްކިހިނެއްތޯ

ް ްމިސާލަކަށް ްޓަކައި ްދެއްކުމަށް ްކުލި ްގޭގެ ްރައީސްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑައެޅިފައ25111ްްިރައީސް. ްކަ ްބަޖެޓުގައި ރުފިޔާ

ް ްހީލަތުން ްމަކަރާއި ްއަށް ްއޭގެތެރެ ްލާބަހ51111ްައޮއްވާ ްރުފިޔާ ްއެއްކަލަ ްފުރުޞަތ25111ްްުއްޓާފައި ްނެގުމުގެ ރުފިޔާ

ރުފިޔާްނަގައިފިއްޔާ،ްޖެހިގެންްއަންނަްމަހުގެްކުއްޔެއ25111ްްްރުފިޔާްއޮވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްއ25111ްްެއެބަްއޮތް.ް

ްވަގަށްްފައިސާްނަގަމުންނަ ްތެރޭގައިްމި ްގޮތްްއެނގޭނެ.ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ގަމުންްގޮސްްނުދެއްކޭނެ.ްއޭރުންްބަޖެޓަށްްވާ

މިލިޔަނާްހަމައަށްްދިޔައިރުގައިްވެސްްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަކަށްްވެސްްނޭނގުނު.ްފިނޭންސްގ211ްްެމިލިޔަނުން،111ްް

ްބަޖެޓުގައިް ްދައުލަތުގެ ްއަކީ ްމާނަ ްއޭގެ ްނޭނގުނު. ްވެސް ްމީހުންނަކަށް ްތިބި ްދެން ްނޭނގުނު، ްވެސް ކޮންޓްރޯލަރަކަށް
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ްފައިސާ ްއިތުރަށް ްވަރަށްވުރެ ްކުޑަކުރީ.ްްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލަތައް ްއެ ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމި ްއެއީ ހުރިއްޔޭ.

ްކެޕިޓަލްް ްހިންގުމުގެ ްޚަރަދު. ްކެޕިޓަލް ްހިންގުމުގެ ްކެޕިޓަލް، ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްބަލަމާ! ްއަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް

ްނުވެ ްއޮތީ،ްއެއީ ްމި ްވެސް ްއަންދާޒާކޮށްފައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްމި ްޚަރަދެއް.ްޚަރަދަށް ްހިނގާނެ މިލިޔަނެއްހ211ްްާސް

ްއޮތ2113ްްްރުފިޔާ.ްއެކަމަކުް ނޑިމޭޒ411ްްުއަށްްއެބަ ްކޯއްޗެއްްގަންނަންތޯ.ްމިއީްގޮ ްހިމަނާފަ.ްމިއީ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްޖެހޭތޯް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގަންނަންވީ. ްއިތުރަށް ނޑިމޭޒު ްގޮ ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްކީއްކުރަންތޯ ގަންނަން.

ްބާޒާރަށްްކޮން ްހޯދަން. ްގޮނޑިމޭޒު ްއިތުރަށް ްމިނިސްޓަރަކު ްސްޓޭޓް ްކޮންމެ ްނައިބަކު، ްކޮންމެ ްނޫނީ ްވަޒީރަކު މެ

ނުކުންނަހާްއަގުބޮޑުްމޭޒުތައްްހޯދަންްއެބަްޖެހޭތޯ.ްނުޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްފަރުނީޗަރުްހޯދާކަށްްއިތުރުް

ވާނެ.ްމިއަހަރުްއޮތްްއަދަދުްދިނީމާ،ްއެްނެތްްތަންތަނަށްްއެްފަރުނީޗަރުްފައިސާްއެއްްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކަށްްބޭނުމެއްްނު

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްދާއިރާއާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްދިޔުމުގެ ްތަފްސީލަށް ްބަޖެޓްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ހޯދޭނެ.

ްއައިއިް ްބަޖެޓު ްބަލައިލާއިރުގައި ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަލިއަޅުވައިލާނަން. ްސަރުކާރުންްކުޑަކޮށް ްމި ްސީދާ ރަކު

ްމަސައްކަތުގެް ްކުރެވުނު ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްއެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމަނާފަ ްބަޖެޓުގައި ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ވިދާޅުވި

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްހިމެނުނު. ްބޯޅަދަނޑުހެދުން ްއޭދަފުށީގައި ްހިމެނުނު. ްމަޝްރޫޢެއް ްހިއްކުމުގެ ްބިން ްއޭދަފުށީގެ އަލީގައި

ްހި ްނަރުދަމާދާއިރާގެ ްހިންގުނު.ްްތާދޫގައި ްވެސް ްމަޝްރޫޢެއް ްލުމުގެ ްހިތާދޫގައި ްތޮށި ްބޭރު ްއަދި ްހިމެނުނު. ޤާއިމުކުރުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުރީ ްމި ްއިތުރުކުރެވުނު. ްވެސް ްމަޝްރޫޢެއް ްމަރާމާތުކުރުމުގެ ްތޮށިގަނޑު މާޅޮހުގައި

ްސަބަް ްމަސައްކަތުގެ ްބުރަ ްކުރި ްމެންބަރުން ްވެސްްމަޖިލީހުގެ ްފަހަރެއްގައި ްއަކީ ްމި ްދިޔައީ. ްކުރެވިގެން ްމިކަން ބުން

ސަރުކާރުންްމިކަން،ްއަދިްނޭނގޭްމިއަންނަްއަހަރުްމިކަންކަންްތަންފީޛުކުރާނެްކަމެއްްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުގައިް

ްދާއިރާް ްއަޅުގަނޑުގެ ްހަމަ ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތް. ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތީ ްދެން ްހިމެނިފަ. ްއޮތީ ްމެންބަރުންނަށްްމި ގެ

ްހައުސިންް ްގޮތަށް، ްތިބޭ ްއެމްބަސީގައި ްއިންޑިއަން ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްކިޔޫހަދައިގެން ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ގޮވައިލާނީ

ްމަޝްރޫޢުތައްް ްމި ްވެސް ްތިބެގެން ްމީހުން ްކިޔޫހަދައިގެން ްދޮށުގައި ްމިނިސްޓްރީ ްނުވަތަ ްގޭދޮށުގައި މިނިސްޓަރުގެ

ްފެށު ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްހުންނާނަންްޖަނަރަވަރީ ނޑު ްގޮވާލަން.ްއަޅުގަ ްމެންބަރުނަށް ްދާއިރާގެ ނޑު ނޑު،ްއަޅުގަ ްއަޅުގަ މަށް

ްއަޅުގަނޑުްދާނީްބަޖެޓުގެްހިންގުމުގެް ްވާހަކަތަކަށްްފަހުްއަނެއްކާވެސް ްރައީސް،ްމި ްކުރީގަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ކިޔޫގެްއެންމެ

ްއަންނަް ްމި ްޚަރަދު ްރިކަރެންޓް ްހިންގުމުގެ ްބަޖެޓުގެ ްޚަރަދު. ްްރިކަރެންޓު ްއޮތް ްއެބަ ްރުފިޔ511ްްާއަހަރށް މިލިއަން

ް ްރަނގަޅަށ511ްްްއިތުރުކޮށްފަ. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޯއްޗެއްތޯ، ްމިއީ ްއިތުރުކޮށްފަ. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްސާމާނުް ްލިޔެކިޔުމުގެ ްހޯދަން.ްކީއްވެގެންތޯ ްސާމާނު ްލިޔެކިޔުމުގެ ްބޭނުންވާ ްއޮފީސްތަކަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާތި!ްމިއީ

ް 2113ްްހޯދަން ްއަހަރަށް ްނެތް.511ްްވަނަ ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްއިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ްއިތުރުކުރަންވީ. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ނޑައިލެވޭނެ ްކަ ްބަޖެޓުން ްވެސް ްމިއީ ްއެކ511ްްުއެހެންވީމާ، ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްވާހަކަފުޅު ްދެއްކެވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތާއީދުކުރަންޖެހެނީްމުލަކު ްތާއީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ތަކަށް
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ްއަގުހުރިް ްވަރަށް ްމުސްތަޤުބަލަށް ްޤައުމުގެ ްވާހަކަފުޅުތަކަކީ ްދެއްކެވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްބަލާއިރު، ްނަޒަރަކުން އިޤްތިޞާދީ

ްޙަޤީޤަ ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްދަންނަވާނީ ްއަލީގައި،ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަތަކުގެ ްއެ ްޤައުމުގައިްވާހަކަފުޅުތަކެއް. ްމި ތުގައި

ްއެއްްމިްޤައުމުް ްމާހިރުންްނެތި ްމާހިރުންނޭ.ްމިކަހަލަްއިޤްތިޞާދީ ްމިކަހަލަްއިޤްތިޞާދީ ްހުންނަންވީްވެސް ވެރިކަމުގައި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް، ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްގޮވާލަން، ްއަޅުގަނޑު ްނުކުރެވޭނެ. ސަލާމަތެއް

ްއަހަރުގެ ްޢަބްދ2113ްުްމިއަންނަ ްއިންތިޚާބުގައި ްރިޔާސީ ްޤައުމެއްްهللاްގެ ްމި ްއެހެންނޫނިއްޔަކާ ްތާއީދުކުރުމަށް. ޔާމީނަށް

ދެނެއްްކުރިއަކަށްްނުގެންދެވޭނެ.ްހަމަްތަންދޮރުއޮޅުންނުފިލާްމީހަކުްވެރިކަމަށްްއައިސް،ްމިްޤައުމުގައިްދަރަނިނަގައިގެންް

ްހަލާކުކޮށްް ްޤައުމު ްޚަރަދުކޮށްގެން،ްމުޅި ްއައިސް.ްއެހެންވީމާ،ްތަންދޮރުއޮޅުންފިލާ،ްފައިސާތައް ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ލަނީ

އިޤްތިޞާދީްޢިލްމުއުނގެނިގެންްހުރިްމީހަކަށްްނޫނީްދެނެއްްމިްޤައުމުގެްވެރިކަމުގެްފުރުޞަތެއްްނެތް.ްއަދިްރައްޔިތުންް

ކަށްްވަކިވަކިންްބަލައިލާއިރުގައިްދީގެންްވެސްްނުވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހެންްއަޅުގަނޑުމެންްބަޖެޓުގެްއައިޓަމުތަ

ް ްހިނގައްޖެއްޔާ ްތަފްޞީލުކޮށް ްކީއްކުރަންތޯ، ްއައިޓަމަކީ ްއުނިކޮށްލެވޭނެ.3ްްކޮންމެ ްބަޖެޓުން ްމި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްވަގުތުނެތުމާްއެކީްއަޅުގަނޑުގެްވާހަކަްމިްހިސާބުންްނިންމާލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުް

ްމާރިޔާް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްއޮތީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ.

ްތިއްބަވާް ްހާޒިރުވެވަޑައިގެން ްއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދާނީ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްދީދީ. އަޙްމަދު

ްމެންބަް ްއެ ްއިސްކަންދެމުން. ްއަޅުގަނޑުްމެންބަރުންނަށް ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްއެހެން ްނިމުނީމާ، ްލިސްޓު ރުންގެ

ްމިތަނަށްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްދައްކަވަންވާއިރަށް ްވާހަކަފުޅު ްއޭރުން ްގެންދާނަން. ްއިޢުލާނުކުރަމުން ކުރިން

ްދާް ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްއަޅުގަނޑު ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދި ްމެންބަރުްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްދެން ްފުރުޞަތުއެރުވުމަށްފަހު ްއަށް ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްްޢިއްޒަތްތެރިް މާރިޔާ

ްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށް.ްމައްޗަންގޮޅިްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.

ް

ްްދެއްކެވުން:ވާހަކަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްމައްޗަންގޮޅިްއުތު

ްއިންތިޚާބުކުރ7ްްިްއާދެ،ް.ރައީސްްޢިއްޒަތްތެރިްްޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބަޣާވާތަކުން ފެބްރުއަރީގައި

ްވާހަކަނުދައްކާ ްފުރުޞަތުގައި ްފުރަތަމަ ްވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްބާޣީ ްއައި ްވައްޓާލައި ްއެހެންްވެރިކަން ނޑު ްއަޅުގަ .

ްނުބުނުމުގެް ްބަހެއް ްއެއްޗަކަށް ްހުށަހަޅާ ްމީހުން ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުނުކުރާތީއާ ްއަޅުގަނޑު ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތުގެ ނުދެއްކީ

ގޮތުން.ްނަމަވެސްްމިހާރުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމިްބަޖެޓުްދިރާސާކުރައްވައި،ްމިްބަޖެޓުްދިރާސާކުރެއްވިްކޮމިޓީގެް

ްއަޅު ްވިދިގެންްނިންމުމަށް ްއައުމާ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްބަހެއް ނޑު ގަ
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ްމައުމޫނުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރީގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްޚަރަދުް ްގެންދެވި ްއެކުރައްވަމުން ްތީމުގޭގައި ްއުމުރުގެްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްދޮށީ ްއިން ްފައިސާ ްއެ ްމަދުކުރައްވައި، ތައް

ް ްއާސަންދ2111ްްަމީހުންނަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވަޑައިގެންތަން. ްދެއްވަމުން ްޕެންޝަނެއް ރުފިޔާގެ

ްނިޒާ ްދަތުރުފަތުރުގެ ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްތަން.ްއަޅުގަ ްނިންމެވި ްބޭސްފަރުވާކޮށްދޭން ްހިލޭ ްމިްނިޒާމަކުން މަކުން

ރާއްޖޭގެްރަށްތައްްގުޅައިލެވި،ްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވަޢުދުތައްްފުއްދަމުންްދިޔަތަން.ްއަޅުގަނޑުމެންްއައީްވެސްްވެރިކަމަށްް

ްމެނިފެސްޓޯް ްރައްޔިތުންގެ ްބަސް، ްބުނި ްރައްޔިތުން ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުން ްހިފައިގެން، ްއެއް ްމެނިފސްޓޯ މިފަދަ

ްއެމް.ޑީ. ްދަނިކޮށް،ްތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް ްކުރަމުން ްއެގޮތަށް ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިފައިގެން. ްމެނިފެސްޓޯ ޕީގެ

ް ްއަނެއްކާވެސް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްވައްޓާލައި، ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަކުން ނޑުމެންގެ ްގޮދަނޑީގ75ްްެއަޅުގަ ްރުފިޔާގެ ހާސް

ްގެން ްއެގޮތަށް ްއަވަހާރަފުޅުލައްޕަވަންވެއްޖެއްޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއައިއްސަ.ްޒަމާން، ްޒަމާނަށް ނަންޖެހޭ

ްގެކޮޅާްއަދިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއްގެްއޮފީހުގެްޚަރަދުތައްްއެންމެހައިްބޮޑުއިރު،ްމިްބަޣާވާތުގެް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ް ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް 913ްްވެރިކަން ްއަދި ްބަޖެޓަކާ ްރުފިޔާގެ ްއިތުރަށ15ްްްމިލިއަންގެ ްމިލިއަން

މިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްދީ.44.2ްްމިލިއަންްރުފިޔާއާްއަދ788ްްިޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްބަޖެޓެއްްދީ،ްއަދިްފުލުހުންނަށްް

ްދެކެނީ.ް ްއަޅުގަނޑަށް ްގޮތަށް ްޚިދުމަތެއް ްދޭ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަޣާވާތުގެ ްހުންނަ ްއެ ްހަމައެކަނި ްވެސް މިއީ

ްވ1.76ްެ ްބަޣާވާތުގެ ްރުފިޔާ ްމިްބިލިއަން ްތަން ްގެންދާ ްޚަރަދުކުރަމުން ްމީހުން ްމި ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ރިކަން

ނޑުމެންްމިތަނުންްމުއްސަނދިންނާއިްފަގީރުންގެްފަރަގުް ފެންނަނީ.ްއަޅުގަނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްއޮތްއިރު،ްއަޅުގަ

ްއާ ްލިބޭ ްނުވަތަ ްބިލެއް، ްޓެކްސްގެ ްއިންކަމް ްއަޅުގަނޑުމެން ްގޮތުން ްގޮތަށްްކުޑަކުރުމުގެ ްޓެކްސްނެގޭނެ ްއަކުން މްދަނީ

ްއަންނަނީް ްނެގެން ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްޓެކްސް ްފޮނުވިން.ްއެ ްއެގޮތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަޖައްސައި ނިޒާމެއް

ްލިބ31ްްޭ ްއަތުން ްފަގީރުން ްއެހންވީމާ، ްއަތުން. ްމީހުންގެ ްލިބޭ ްމަހަކު ްއެއް ްއާމްދަނީ ްމަތީ ްވުރެ ްއަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ނޫންްނަގާފައިްއޮތީކީ.ްއެހެންވިޔަސްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްބަޣާވާތުންްއައިްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްްގޮތަކަށް

ނޑުމެންްމިްބަޖެޓަށްްބަލައިލާއިރުްމައްޗަންގޮޅީްއުތުރަށްް ވަނީްއެްބިލުްވެސްްއެގޮތަށްްޤަބޫލުނުކޮށްްފޮނުވައިލާފަ.ްއަޅުގަ

ނޑުްހުށަހެޅިއިރުްމިހާރުްއެއްވެސްްގޮތަކަށްްމިްބަޣާވާތު ގެްސަރުކާރުންްއަޅައިލާްކަމަކަށްްއަޅުގަނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއަޅުގަ

ްދާއިރާއަކަށްް ްވަކި ްވަނީ ްހުށަހެޅުން ްއެ ްނަމަވެސް ްހިމެނެން. ްދާއިރާގައި ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްމަރުކަޒެއް ޒުވާނުންގެ

ނ ްއަޅުގަ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަދި ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްކިޔާފައި ްގޮތަްށްނިސްބަތްވާތީއޭ ްހުށަނޭޅޭނެ ްއިޞްލާޙު ްއެ ޑަށް

މިލިއަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްއިތުރުކުރުމަށްްވެސ86ްްްވިދާޅުވެފަ.ްއަދިްމާލޭގެްކުނިްނައްތާލުގެްނިޒާމެއްްޤާއިމުކުރުމަށްް

ްކަމަށް ްހުށަނޭޅޭނެ ްއެގޮތަށް ްވަނީ ްވެސް ްއެ ްވިޔަސް ްގޮތުގަ.ްއެހެން ްއިޞްލާޙެއްގެ ްހުށަހެޅުނު ްބަޖެޓަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ

ްއުޅޭް ްއައިސް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަކީ ްމާލެ ްއެއީ ްވިދާޅުވާތީ. ްއެހެން ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުގަނޑު ވިދާޅުވެފަ.

ްމީހުންް ްބައެއް ްއަދި ްއޮތް. ްލިޔެފައި ްނޫސްތަކުގައި ްވެސް ްފެތުރިގެންދާކަން ްބަލިމަޑުކަމެއް ްތަނުގައި ްމި ރަށެއް.
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ްކުނިތައްްއެގޮތަށްްމާލޭގައިްގިނަވެގެންދާތީްކަމަށް.ްޝައްކުކުރޭ،ްއެއީްކުނިްނައްތާލާްނިޒާމުގެް ކަންތައްްގޯސްވެ،ްއަދި

ްއިންޑިޔާގެް ްޓަކައި ްވިސާނެގުމަށް ްއިންޑިޔާ ްމިހާރު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުކުރެވޭ ްއެކަން ްނުކުރެވޭ. ްއެކަން އެހެންވިޔަސް

ްހިލާލީގޭ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތިބޭހެން ްހޯދުމަށް ްވިސާ ްމީހުން ްދޮށުގައި ްކުނިކޮތަޅުްްއެމްބަސީ ްއެންމެން ދޮށަށް

ްއޭރަށްް ްހޯދައިދެއްވަންދެން. ްނިޒާމެއް ްއުކާލެވޭނެ ްކުނި ްތިބެން. ްއެތެރިލައިގެން ްރަނގަޅަށް ްއެގޮތަށް ްގޮސް، ހިފައިގެން

ްހާލު.ް ްއުޅޭ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްވަސްދުވީމަ ްވިޔަސް،ްކުނީގެ ްފަރާތެއްގައި ްއެހެން ްމާލޭގެ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކަންނޭނގެ

ްފެންނަްއެހެންވީ ްއަޅުގަނޑަށް ްގޮސްތިބުމަކީ ްތަނަށް ްއެ ްކުނިހިފައިގެން ްނުވަތަ ްބެހެއްޓުމަށް ްކުނިކޮތަޅު ްގޮތަށް ްމި މާ،

ް ްއެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ްކުރައްވަންޖެހުނީމަ. ްއިހުސާސްތައް ްއެ ްވެދާނެ. ްރަނގަޅުކަމަކަށް ްރުފިޔާގ75ްްެގޮތުގައި ހާސް

ްއެ ްއޮންނަވާއިރުގައި ްއޮށޯވެވަޑައިގެން ްހާލެއް.ްއާދެ!ްމިދިޔަްގޮދަނޑީގައި ްރައްޔިތުންްއުޅޭ ނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެްޢާއްމު

ނޑުމެނ2112ްްްއަހަރު،ް ްއަޅުގަ ްއެކީ. ްއުއްމީދަކާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްފާސްކުރީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްބެހ511ްު ްނިންމުމަށް،ްރައްޔިތުންނަށް ްއިމާރާތްތައް ްހުރި ްނުނިމި ްމާލޭގައި ްރުފިޔާ ްރައްޔިތުންނަށްްމިލިއަން މަށް،ްމާލޭ

ދިނުމަށްްއަޅުގަނޑުމެންްފާސްކުރިން.ްއެކަމަކުްއެްފައިސާްވެސްްވަނީްހަމަްބަޣާވާތުގެްތެރެއަށްްޚަރަދުކޮށް،ްހަމައެކަނިް

ް ްބަޣާވާތުގެ ްކަންކަނ2112ްްްމި ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށް ްހަމައެކަނި ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަހަރު ވަނަ

ްވެސްްްވާތަން. ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް،ްގެދޮރުގެ ްމަގުފަހިވާ ްވެސް ްގެދޮރު ްމީހުންނަށް ްއެ ްޕްރޮމޯޝަންދީ،ްއަދި މަތިމަތިން

ްއެތަންމިތަނުގައިް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދަތުރެއްގައި ްވަޢުދުގެ ްމިއައީ ްދޭތެރެއިން ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްދިޔަތަން. ބަހަމުން

ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިގޮތަށް، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަނުންްްދަތުރުކޮށްފަ. ްއެ ްދެވުނުއިރު، ްރަށްތަކަށް ްއިތުރުގެ ްވެސް ހަމަގައިމު

ްހަނިމާދޫް ްމެންބަރު، ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޝަކުވާކުރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްހިރިމަރަދޫގެ ްކަމަށްވާ ްރަށެއް ްއެއް ދެވުނު

ްއެ ްއަދި ްވިދާޅުނުވާތީ. ްބަސްފުޅެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވަޑައިގެން ްތަނަށް ްއެ ްމެންބަރު ްހާލުްްދާއިރާގެ ްއުޅުއްވާ ބޭފުޅުން

ްވަރަށްް ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެންނެވިން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބައްލަވައިނުލައްވާތީ. ވެސް

ްމީހުންް ްއެ ްއައިހޭ. ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަޑައިނުގަތަސް ްއުޚްވަންތަކަމުގައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅާ އަޚްވަންތަކަމާއި

ްތަ ްއެ ްދަތުރުގެްއެދޭ ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހައްލުކޮށްދޭން. ްކަންތައްތައް ްދަތިކަމުގެ ްއަރައިފޭބުމުގެ ނަށް

ްޓަކައިް ްހެދުމަށް ްބަނދަރެއް ްޓަކައި، ްއަރައިފޭބުމަށް ްހިރިމަރަދޫގައި ްވާހަކަދައްކައިގެން ްކޮމިޓީއާ ްބަޖެޓު ބައިވެރިންވާނީ

ްކޮށްދީފަް ްކަންތައްތައް ްއެ ްހިމަނައިގެން ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުްފައިސާ ްމިތާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްއެހެންމެ ްއަދި .

ނޑުްހިތާމަކުރަން.ްމިއަދުްމިއީްސުނާމީްމިްރާއްޖެްއަށްްއައިތާްއަދިްރާއްޖޭގެްއެއްބައިވަންތަކަމުގެްދުވަހޭް ވެސްްއަޅުގަ

ް ްއެތާނގައި، ްއެކަމަކު ްތިބެފިން. ްވެސް ްކޮޅަށްތެދުވެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައްކޮޅުބުނެގެން ްތިބީްފުށީގެ ްމިހާރުވެސް ޔިތުން

ްހިޔާގަ. ްއެްްވަގުތީ ްތިބިއިރު ްމިހެން ްނެތީމަްްއަދި ްދައްކަވާފައި ްވާހަކަތައް ްމިްް.ބޭފުޅުންގެ ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

ް ްނަމަވެސް ްހިމެނިގެން ްބަޖެޓުގައި ްކަންކަމަށް ްހިޔަލުގެ ްވަގުތީ ްއެ ްބޭފުޅުންގެ ްހަމައެހެންމެއެ ްކަމަށް. ްލިބޭނެ ،ްހައްލެއް

ްވެސް ްވާހަކަ ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްގަމުގެ ްނެތިް.ދައްކަންޖެހޭްްއެބަްލ. ްޑޮކްޓަރެއް ްއަންހެނުންގެ ްއެްއެތާނގެ ްވެސް ްގެން
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ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝަކުވާްްތަނުގައިްރައްޔިތުން ްދަނީ ްމިްބަޣާވާތަކުންްސަރުކާރުްވެސް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ކުރަމުން.ްއަޅުގަ

ތުންނަށްްކޮށްދެވޭްވެސްްކޮންމެވެސްްކަމެއްްރައްޔިްއިްގ2113ަރިއަށްްއޮތްްއޮތްްކުްއައިސްގެންްނަމަވެސްްމިހާރުވެސްްމި

ްދަޅަް ްބަނދަރުްދެއްކުމަށްކަމަށް. ްކޮމަންޑޫގެ ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ްއަރަންވާއިރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްގެންގޮސްްހަދާްޓަކައި ހެން

1ްކަމަށް.ްއްޔިތުންނަށްްކަމެއްްކޮށްދޭނެްތަކެއްްބަހައްޓާފައިްނުދާނެްކަމަށް.ްސީދާްރަްތަންތަނަށްްއަރުވައި،ްއިކްއިޕްމަންޓު

ްފާއިތުވެގެންދިޔަްއަހަރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކިތަންމެހައ3ްިއީ. ްވާނީ ްފެނިފަްްތަރައްޤީްއަހަރުގައި ްރައްޔިތުންނަށް .ްއެއް

ް ްއެ ްއޭގެތެރެއިން ްދިޔައިރ1ްުއެހެންވީމާ، ްބަޣާވާް،އަހަރު ްމި ްރައްޔިތަކަށް ްސަރުކާރުން ްކަމެއްތުގެ ނެތީމަްްކޮށްދިން

ްހިތާމައަ ްއެކަމާ ނޑު ްއަްޅުގަ ްއެއްޗެްކުރަން. ްއިޞްލާޙުތަކަކާ ްއެއްވެސް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ނޑު ްނެތުމާ،ްޅުގަ ްއެގޮތަށް ހި

ްޤަބޫލު ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެޓު ްމިމި ްއަދި ްފާސްްނުކޮށްފައި ްމި ްގޮތަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަންނާނެ،ްރާއްޖޭގެ މިއަދުްކޮށްފިއްޔާ

ނޑުްްވިސްނައި،ރައަށްްކުރިއަށްްއޮތްްތާނގައިްވާނެްދެ ނޑުްމިްބަޖެޓަށްްތާއީދުނުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުްއުއްމީދުކުރަންްމަނިކުފާނުގެް ކުރައްވާނެްކަމަށް.ްޕާޓީންްވެސްްއެގޮތަށްްޢަމަލުމިްބަޖެޓަކަށްްވޯޓެއްްނުދޭނަން.ްއަޅުގަ

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަށްްއަޅުގަ ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ް.އަރުވާނީ

ްއަރުވާނަން.ްބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދަށްްފުރުޞަތުއެއަށްފަހުްވެލިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންް

ް

ްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްރިޟާއެއަށްފަހު ްޢަލީ ްވިލިމާންބަރު ްއެއަށްފަހު ްޢިއްޒަތްތެރިް. ްދާއިރާގެ ފަންނު

ނޑު ްއަޅުގަ ްމަނިކަށް ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްދާއިރާގެްްމެންބަރު ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ްޢިއްޒަތަތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޓެއް.ްމިއަދުްމިްބަޖެޓުްފިޔާގެްބަޖެބިލިޔަންްރ15.3ްުވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓަކ2113ްްީޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިގެންދާއިރު ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްބައެއް ނޑުގެްވާ ްއަޅުގަ އޭގެތެރޭގައި
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ްރައްޔިތުންނަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްނުލިބިްމިއަދުް،ދާއިރާގެ ްފައިސާ ްލިބެންޖެހޭ ްމައިންނަށް ްއެކަނިވެރި ްވެސް އެކަމުގެް،

ްކަޝަކުވާކުރަމުންދާ ްޚިދުމަތްްން ްތިލަދުންމައްޗަށް ްމުޅި ްހަމައެހެންމެ، ްފާހަގަކޮށްލަން. ޓަކައިްްދިނުމަށްއަޅުގަނޑު

ް ްހޮސްޕިޓަލްގައި ްހުރި ްނެތްްކުޅުދުއްފުށީގައި ްޑޮކްޓަރުން ްއަދަދަށް ްއެކުްކައެކަށީގެންވާ ްހިތާމަޔާ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ން

ްްފާހަގަކޮށްލަން. ްނޫނިއްޔާ ްހަމަވެގެން ނޑުމެްޑޮކްޓަރުން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތްރަންގެ ްދޭންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުްއްޔިތުންނަށް ނުދެވޭތީ

ްދަންނަވަން ްތަކުރާރުކޮށް ްސަރުކާރަށް ްހަމަްް،މި ްޑޮކްޓަރުން ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށްްްކޮށްދިނުމަށާ،ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް

ްޚިދުމަތްތައްްބޭނު ްއަސާސީ ްހަމަޖައްސައިްންވާ ްމިހާރަށް ްބަލައިލަދިނުމަމިހާރުން ނޑުމެން ްޖެހޭށް.ްއަޅުގަ ްއެބަ 2112ްްން

ް ްފާސްކުރީވަނަ ްދައުލަތުން ްބަޖެޓު ްރ14ްުްއަހަރުގެ ްބިލިޔަން ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓެއް. ްއ2112ްަފިޔާގެ ހަރުްވަނަ

ޓަކައިްްގަތުމަށްްދަނީ.ްއަޅުގަނޑުމެންްޓީބިލުްކުރަމުންްއެބިލިޔަނާްގާތްކުރާްއަދަދަކަށްްދައުލަތުންްޚަރަދ16ްުނިމޭއިރުް

ްފާސްކުރ751ްްި ްމިލިޔަން 511ްްއިރުގައި ްރުފިޔާގެ، ްޓ511ްީމިލިޔަން ްރުފިޔާގެ ްއެއީްބިލިޔަން ްގަނެފަ. ްވަނީ ބިލު

ް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއެތައަޅުގަ ްނޫން. ްޓީބިލުްއަދަދެއް ްއަދަދަކަށް ްބައިވަރު ްރައްޔިތުންނަށްްްއް ްސަބަބުން ގަތުމުގެ

ްބޭންކުތަްދޫކުރަން ްފައިސާ ްބޭނުންވާނެ ްކަންތަކަށް ްއެހެން ްލޯނުތަކާއި ްނެތިފަޖެހޭ ްގޮތެއް ްދޫކުރެވޭނެ ްވަނީ ްމިއަދު .ްކުން

ްވިސްނަންޖެ ްއަބަދުވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްޚަރަދުއެހެންވީމާ، ްއެތެރޭގައި ްޤައުމުގެ ްފައިސާްހޭނެ ްބޭނުންވާ ކުރުމަށް

ްނެގީމާ ްބޭނުންތަކަށް ްސަރުކާރުގެ ްއަ، ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ްދަތި. ްވާނެ ްޤަބޫލުކުރަންރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެްބަދުވެސް

ްރަކަމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރާއިރުގައިއް. ްބަޖެޓެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިވެހިްް،އީސް، ްބަޖެޓުން ްފާސްކުރި ްއަހަރު މިދިޔަ

ްފައިދާ ްކޮން ްއެބަްރައްޔިތުންނަށްވީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަގަްްއެއްތޯ ްބަލައިލަން. ްްއިމުްޖެހޭ ްދާއިރާގައިްވެސް ނޑުގެ އަޅުގަ

ްހަމަޖެހިންގަން ްޕްރ11ްްޮހިފައިވާ ްއެއްކޮށްޖެކްޓުްވަރަކަށް ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްއަމީނީމަގުގައިްގެ ްހުއްޓައިލާފަ. ހެން

ްބަޖެޓު ްފައިސާ ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްޓަކައި ްްގައިްގާއެތުރުމަށް ްހުއްޓާ، ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްއެހެންްމި ްނަގައި، ްފައިސާ އެ

ްބޭނުން ްތަކުގައި ްއަދިްރާއްޖެްކޮށްފަ. ްދަތުރުތަކަށާ ްބޭރު ްހިްއިން ްޢަމަލުތައް ްފަރާތްތައްްްށްންގުމަްލާދިނީ ްތަފާތު ޓަކައި

ްގެނެސްގެން ްމިއަދުް،ރާއްޖެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްޚަރަދުކުރުމުގެ ްފައިސާ ނޑުމެންގެްްވެސްްއެ ްއަޅުގަ ވަނީ

ްޕްރޮގްރާމެއްްހިންގުމުގެްނަސީބު ްޓަކައިްހިންގަންޖެހޭްއެއްވެސް ްއަށް ްރައްޔިތުން.ްނުލިްތަރައްޤީ ދިވެހިްބިފަ.ްމިއީްދިވެހި

އެްފައިސާްޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީްއެކަމަކަށްްޓަކައި.ްް،އަޅުގަނޑުމެންްބަޖެޓުގައިްއެްފައިސާްޖެހީމާް.ގެްފައިސާރައްޔިތުންް

ނޑުްއެއްވެސްްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުްހިތާމަޔާްއެކުްމިްދަންނަވަނީް ނޑުމެންގެްދާއިރާގައިްކުރަންޖެހޭްމައިގަ ްއަޅުގަ

ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުރެވި. ްހުރީ ްްރުގެްއަހަްކަމެއް ްކަންތަކުގެ ްޖެހި ްސަރުކާރުން ްވެސް ްބަޖެޓުގައި އެތައްްއިތުރަށް

ްހިމަނާފައިވާނެ.ްއެހެންނަްކަމެއް ްކުރަން ްވެސް ްބަޖެޓުްފާސްވުމުން ްމި ްއުއްމީދެއްްނެތްްގެއަޅުގަނޑުމަވެސް ް،އެއްވެސް

ްތަރައްޤީ ްްއަށްްކުޅުދުއްފުށީގެ ްކުރާނެްޓަކައި ްސަރުކާރުން ްމި ްކަމެއް ްއެއްވެސް ނޑުމެންްްކުރަންހުރި ްއަޅުގަ ކަމަކަށް.

ް ްވަނީ ްގުޅިފައި ްތިލަދުންމަތީ ްމުޅި ްް.ކުޅުދުއްފުއްޓާްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ، ްކުޅުދުއްފުށި.މުޅި ޅުދުއްފުށިްކުްްތިލަދުންމައްޗަކީ

ްތަރައްޤީ ްތިލަދުންމަތި ްއަށްތަރައްޤީވެގެން ްތަރައްޤީ ްއެހެންވީމާ،ްކުޅުދުއްފުށީގެ ްދިވެހިްްވާނީ. ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ޓަކައި
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ްސިޔާސަތު ްތަންފީޛުދައުލަތުގެ ްސިޔާސަތު ްްކުރުމަށް.ްއެ ްޓަކައި ްނުކުޅެދިފައިވާމި ނޑުމެންްސަރުކާރުން ްއަޅުގަ ްއެއީ ކަން

ް ްފާްހިތާމަޔާމިއަދު ްދެކުނުގައިއެކު ްއުތުރާއި ްގޮތުން ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ްރާއްޖެތެރޭ ްކަމެއް. ހެދިފައިވާްްހަގަކުރަންޖެހޭ

ްވަނީ ްހެދިފައި ްއޮފީސް ްްދާއިރާްްއެއްް،ރީޖަނަލް ްކުޅުދުއްފުށި. ްއައްޑުއަކީ ްމިްްހަމައެއާއެކު ްއެހެންވީމާ، އަތޮޅު.

ްމަސައްކަތްްތަން ްކުރަންހުރި ްއެތަނުގައި ްކަމުގައިްްވަގުތަކުްކުރުމަކީ ްސަރުކާރެއް ްއޮތް ްއައިސް ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް އަދި

ްދިވެހިް ްމައްޗަށްްއެްކަންތަވިޔަސް ްއްްކުރުންްލާޒިމްކުރާްކަންތައްތަކެއް.ރައްޔިތުންގެްފައިސާްއިންްދިވެހިްސަރުކާރުގެ

ސަރުކާރުގައިްނެތްކަން.ްބަޣާވާތެއްްއަދުްމިްޤައުމުގެްއެހެންނަމެވެސް،ްހިތާމަޔަކީްރައްޔިތުންގެްއަޑެއްްއަހާނެްމީހަކުްމިް

ފައިސާތައްްންގެްފައިސާްއިންްއެތައްްއަދަދެއްގެްޓަކައިްރައްޔިތުްްކުރުމަށްމަށްްއައިމާްއެްވެރިކަންްދިފާޢުކޮށްގެންްވެރިކަ

ްއެބޭކާރު ްމިއަދު ްރައްޔިތުންގެ ްހާލުގަ.ްކުރަމުންދާއިރުގައި ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްއަސާސީްްތިބީ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ދަށުގައިްްޅެދިފަ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންްއިންޑިއަންްހައިކޮމިޝަންކުދިނުމުގައިްމިްސަރުކާރުންްވަނީްނުޚިދުމަތްތައްްފޯރުކޮށްް

ވާއިރުގައިްމިްސަރުކާރުގައިްތިބިްމީހުންގެްހިތަށްްްކިޔުޖެހިފައިްމީހުންތޭކަ.ްތަހަރުްސަތޭކަްތިންްސަވިސާްނުލިބިގެންް

ްއުފުލައޭ.ްއެކަމަށް ްތަކުލީފުތައް ްބަޔަކު ްނާރާ ްއިްްވެސް ްވާހަކަްޓަކައި ްސަރުކާރާ ްންޑިޔާ ްސަރުކާރުގެ ްމި މީހެއްގެްދައްކަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީްސަރުކާރެއްތޯ؟އިނގޭތޯ.ްނެތްްކަންފަތެއްްނެތް،ްބޮލެއްްނެތް،ްވިސްނުމެއްްނެތް،ްފިކުރެއްް

ބަދަލަކަށްްއެދެނީްްވޭ.ތިބީްމަގުމަތިވެފައިްއިނގޭތޯ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންްއެްހާލުގައިްއުޅޭކަށްްބޭނުމެއްްނުްްރައްޔިތުންްއެް

ް ްއެހެންނަމަވެސްރަނގަޅު ްކަމަށް. ްވާނެ ްހިްްގޮތްތައް ްއޮތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްބަދަލުން ްމިްތާގެނެވުނު ްހަލާކުވެދާން މައިގައި

ް ްއެބަޖެހެނީ. ްހިނދަށް ްމި ްހިނދުން ްމި ްްޖެހޭ.ްސަރުކާރުން 15.3ްްއަދި ްރުފިޔާގެ ްބިލިޔަން ްސަރުކާރާްބަޖެޓެއް މި

ްރައްް ްހަވާލުކުރުމަކީ ްކަމެއް. ްބިރުގަންނަންޖެހޭ ނޑުމެންްޔިތުން ްރައްޔިތުންގެްްއަބަދުވެސްްއަޅުގަ ްމިއީ ވިސްނަންޖެހޭނެ

ޔިތުންނަށްްއެންމެްފައިދާހުރިްގޮތުގައިްނޫންްގޮތެއްގައިްބޭނުންކުރުމަކީްރައްޔިތުންްބޭނުންވާނެްސާ.ްއެްފައިސާްރައްްފައި

ްއެހެންވީމާ،ްމިް ްކުރިއެރުމަށް. ްމީހުންގެ ްއެ ްއަށް. ްތަރައްޤީ ްމީހުންގެ ްއެ ްއެދެނީ ްއަބަދުވެސް ްރައްޔިތުން ްނޫން. ކަމެއް

މިލިއަނ16ްްްވަނަްއަހަރުގައ2112ްްިސްްފައިދާްއެއްްނެތް.ްްބަޖެޓުްމިްސަރުކާރަށްްދީގެންްރައްޔިތުންނަށްްވާނެްއެއްވެ

ރުފިޔާްޚަރަދުވީއިރުގައިްރައްޔިތުންްނިންމާނީ،ްއެްބޭފުޅުންގެްރަށްރަށުގައިްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްނުހެދިހުރިްވާހަކަ.ްމިއީް

ްވާހަކަް ްދައްކާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަޑު. ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމިއީ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްދައްކާ ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ .

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުހެދި. ްއޮތީ ްއެ ްއަމީނީމަގު ްކުޅުދުއްފުށީ ްހުރި. ްއެބަ ްފެންނަން ްރުފިޔ41ްްާކަންތައްތައް މިލިއަން

ްވެސްް ްގާއަތުރާލަން ްމަގުގައި ްއެ ްވާއިރުގައި، ްކޮށްފައި ްކަންތައް ްއެހެން ްޕޭމަންޓާއި ްމަގުގައި ްއެ ޚަރަދުކޮށްގެން

ްނުކުް ްއޮތީ ްއެ ްފާޑުފާޑުގެްމިސަރުކާރުން ްގޮސް ްކުޅުދުއްފުށްޓަށް ްވެރިން ްވަރުވަރުގެ ްއެކި ްސަރުކާރުގެ ްދެން ޅެދިފަ.

ވާހަކަދައްކަންްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްއިނގޭތޯ.ްމިއަދުްވެރިކަމުގައިްއެހެރަްބާޣީްވަޙީދުްވެސްްކުޅުދުއްފުށްޓަށްްގޮސްްބުނި،ް

ްގާއަތ2112ްު ްމަގުގައި ްމި ްތިމަންނާ ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްއަހަރު ްރައްޔިތުންނަށްްވަނަ ްއިނގޭތޯ. ްނުވާނެ ްއެކަމެއް ރާނަމޭ.

ކަމެއްްކޮށްދޭންްއައިްސަރުކާރެއްްނޫން.ްދުވާލުްދެއިރުްސްޓޭޓްްމިނިސްޓާރުންނާއިްއެހެންްމީހުންްލައިގެންްރައްޔިތުންގެް
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ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްނުކުރާނެ ްސަރުކާރަކުން ްމި ްއެހެންކަމެއް ްނޫން ބަޖެޓުްްމަސްކެއުން

ވަނަްއަހަރަކުްވެސ2113ްްްދޭއިރުްވިސްނާލަންޖެހޭްމިްބަޖެޓުންްރައްޔިތުންނަށްްކުރާނެްފައިދާ.ްއެއްވެސްްފައިދާްއެއްް

ްފަސާދައިގެް ްކޮރަޕްޝަނާއި ްހިންގުމަށާ، ްކަންތައް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްނުކުރާނެ. ްރައްޔިތުންނަކަށް ްބަޖެޓުން މި

ް ްކަންތައް ްމި ްޓަކައި ނޑައެޅިގެންްޢަމަލުތަކަށް ްކަ ްކޮމިޝަނުން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ނޑައެޅިގެން ްދަނީ.ްކަ ްމި ކުރެވެމުން

ބުނަމުންގެންދިޔަްނެކްސްބިޒާްއެކުްތިްމުޢާހަދާތަކުގައިްސޮއިކޮށް،ްތިްމަސައްކަތްްނުފަށާށޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއެް

ްއިލްޒާމު ްބޮޑު ްއެތައް ްބޮލުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްފައްޓާފަ. ްކަންތައް ްއެ ްޒިންމާްވަނީ ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްއެ ްއަޅުވައި، ތަކެއް

ްޙަޤީޤަތަކީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެ ްމިއަދު ްއަޅުވާފައި ްބޮލުގައި ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ވެސް

ްޓަކައިް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަ ްނުކުރާނެކަން. ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްސަރުކާރުން ްމި ްޓަކައި ްއަހަރުްްރައްޔިތުންނަށް މި

ްފެނަށްް ްއާއި ްނަރުދަމާ ްބަނދަރުހެދުމާއި ްރަށްރަށުގެ ްބައްލަވާ. ްބަޖެޓު ްބޭފުޅުން ްތި ްކުރެވުނީސް. ްކަންތައްތަކެއް ވެސް

މިލިއަންްޖަހާފައިްއެހެރ3ްްީމިލިއަން،2ްްމިލިއަން،5ްްއެހެރަްއަދަދުތަކަކީްއެކަންތައްތައްްކުރެވޭނެްއަދަދުތަކެއްްނޫން.ް

ވަނަްއަހަރުްކުރެވޭނެްހަމަްއެއްވެސްްކަމެއ2113ްްްސްގެްއުސޫލުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤައުމުގައިްކޮންޓްރެކްޓަރްފައިނޭން

ްކުރުމާއިް ްދަތުރުތައް ްބޭނުންވާ ްއޭނާ ްވަޙީދަށް ްބާޣީ ްޓަކައި ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްކަމަކީ ްކުރެވޭނެ ނޯންނާނެ.ްހަމައެކަނި

ްޤަ ްމި ްކުރުމަށް ްކަންތައް ްބޭނުންވާ ްއަޢުވާނުން ްއޭނަގެ ްނޫން.ްޓަކައި ްގޮތެއް ްއެދޭނެ ްދިވެހިރައްޔިތުން ްމިއީކީ އުމުގަ.

ްމާތްް ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްނޫން. ްގޮތެއް ްވެސް ްނިމުމުގެްهللاއެދޭނެ ްމަސް ްފެބްރުއަރީ ްސަރުކާރު ްމި ްއެއްކޮށް ްވާގިފުޅާ ގެ

ްމަސައްކަތްކުރަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކާމިޔާބުލިބޭނީ. ްޙައްޤަށް ްގެންނާނަން. ްއަޅުގަނޑުމެން ްނިމުމަކަށް ނީްކުރިން

ް ްތިބީ. ްއެ ްރައްޔިތުންތަކެއް ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްއެއްކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްއެއްކޮށް. هللاްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެންނަށްްނަޞްރާއިްކާމިޔާބުދެއްވާނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް ްއަޅުގަ

ް

ްކަދެއްކެވުން:މަދުްވާހަްލީްމުޙައްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދެކެނީ ްގޮތުގައި ްއިސްކަމެއްގެ ްއެންމެ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްއޮތްް ްމި ްކޮމިޓީނ2113ްްްކުރިމަތީގައި ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްޓަކައި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށް ްބަޖެޓު ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމަ ްމިންނަތް ްއަދި ްބުރަ ްމެންބަރުްކޮށްދެއްވާފައިވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްއެ ސައްކަތަށް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައި ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްއިބްރާހީމަށާ ޤާސިމު

އަށްްކުޑަވެގެނ15.3ްްްރުފިޔާްމިހާރުްމިްވަނީްބިލިއަނ16.9ްްްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްދައުލަތުންްހުށަހެޅުއްވިް

ގޮއްސަ.ްވަރަށްްގިނަްމަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްގެން.ްޙަޤީޤަތުގައިްހުށަހެޅިފައިވާްބަޖެޓެއްްކުޑަކުރުމަކީްވަރަށްްބޮޑުްކަމެއް.ް

ްމާނައަް ްއޭގެ ްކުޑަކުރާއިރު ްބަޖެޓު ްދިމާވެގެންދިޔަ. ްވެސް ްމައްސަލަތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއޭގައި ްހަމަ ްބައެއްްއަދި ކީ

ްހަމަް ްއަދި ްފެށެނީ. ްނުވެސް ްއެއްގޮތަކަށް ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްހުރި ްފަށަން ްއަނެއްބައި ްދިގުލައިގެންދަީނ. ޕްރޮޖެކްޓުތައް
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ްއުނިވެގެންދަނީ.ް ްވެސް ްބައިތައް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްމުހިއްމު ްއޭގެތެރޭގައި އެހެންމެ

މަކީްވަރަށްްބޮޑަށްްބަލާފައިްނޫނިއްޔާްނުކުރެވޭނެްކަމެއް.ްއަޅުގަނޑުްއުއްމީދުކުރަނީްއަދިްއެހެންކަމުންްބަޖެޓެއްްކުޑަކުރުް

ް ްދިޔަ ްމި ްއުނިވެގެން ްބަޖެޓު ްމި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްވެސް ްބަލާފައ1.3ްްިޤަބޫލުކުރަނީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދިޔައީ ްމި ބިލިއަން

ްއަޅުގަް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓުްކަމަށް. ްދަންނަވާލަން. ްއެއްޗެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑަށް

ް ްވަނީ ްބަލާފައި ްދިރާސާކުރުމުގައި ްބަޖެޓު ްޕަބްލިކ5ްްުކޮމިޓީން ްއަދި ްޚަރަދާ ްކެޕިޓަލް ްއާއި ްއާމްދަނީ ދާއިރާއަކަށް.

ްމި ްދަރަނި. ްހަމައެހެންމެ ްޑެފިސިޓާއި ްބަޖެޓު ްއަދި ްޕްރޮގްރާމުތަކާ ްޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ްއިންވެސްޓްމެންޓް އީްސެކްޓަރ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްއެންމެ ްވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން އަޅުގަ

ް 5ްްވާހަކަދައްކާފައިވާ ްތަފާތު ްއޮތް ްއެބަ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްބަލާއިރުގައި ްއަށް ްއާމްދަނީ ްއެހެންކަމުން ގޮތަކަށ7ްްްދާއިރާ.

ްރެކޮމެންޑޭޝަން ްއިތުރުކުރުމަށް ްއެްއާމްދަނީ ްތާއީދުކުރެވޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑަށް ްއެހެންކަމުން ްދީފަ. ތަކެއް

ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާްއެއްގޮތަށްްވީހާވެސްްއަވަހަކަށްްމަޖިލީހުންްހޯދަންޖެހޭްއެޕްރޫވްތަކާްއަދިްހަމައެހެންމެްހުށަހަޚަންޖެހޭް

ްލިބެންޖެ ްމެދުވެރިކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްމި ްވީހާވެސް ްހުށަހަޅައިގެން ްމަގުްޤާނޫނުތައް ްލިބޭނޭ ްދައުލަތަށް ްއާމްދަނީ ހޭ

ްގޮތެއްގައިް ްއަވަސް ްކުރުމަށް ްމިކަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްސަރުކާރާއި ްއޮންނާނީ ްމިކަން ތަނަވަސްވުން.

ްރަނގަޅަށްް ްފުރިހަމައަށް، ްޚިދުމަތްތައް ްބޭނުންވާ ްދޭން ްރައްޔިތުން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެހެންކަމުން މަސައްކަތްކޮށްގެން.

ްބޭނުން ނޑައެޅިފައިވާްްދޭން ްކަ ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްޓަކައި، ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްވަންޏާ ކަމަށް

ރިކޮމެންޑުކުރެވިފައިވާްހުރިހާްކަމަކާްބެހޭްގޮތުންްވަރަށްްއަވަހަށްްބޮޑެތިްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރަންޖެހޭ.ްއެންމެްމުހިއްމުް

ްހަމައެް ްއަދި ްޓެކްސް. ްޓޫރިޒަމް ްއޮންނަނީ ްމި ްފަތުރުވެރިންްގޮތެއްގައި ްފުރާ ްއިން ްރާއްޖެ ްއަދި ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ. ހެންމެ

ް ްބޮޑުކޮށްފަ. ްފަންސަވީހަށް ްވަނީ ްމިހުާރ ްޓެކްސް ްނަގާ 18.5ްްއަތުން ްހަމައެހެންމ25ްްެއިން ްއަދި ްބޮޑުކޮށްފަ. އަށް

ޕޯޓުްޑިއުޓީގެްވާހަކަްޓޫރިސްުޓްރިސޯޓުތައްްއިތުރުކޮށްގެންނާއިްއެކުްގޮތްގޮތުންްއެބަްހުރިްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތްތައް.ްއިމް

ްޢާއްމުް ްތެރޭގައި، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދާންޖެހޭނީ ްކުރިއަށް ްއެކަމައިގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދިރާސާކޮށް ްއެ ބުނާއިރު

ްހޭދަކުރާް ް ްއެ ްމިހާރު ްގޮތަށް. ްނާންނަ ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑު ްއަގަށް ްތަކެތީގެ ްގަންނަންޖެހޭ ްމި ްމިހާރު ރައްޔިތުންނަށް

ްހޭދައެއް ްބޮޑު ްފުރިހަމަ.ްްވަރަށްވުރެ ްވަރަށް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއާދެ! ްގޮތަކަށް. ކުރަންނުޖެހޭނެ

ްބައެއްް ްރިޕޯޓުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރެވޭ. ްވެސް ްތާއީދު ްއަޅުގަނޑަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑަށް އެހެންކަމުން

ްހުށަހަޅާފަް ްއިޞްލާޙެއް ްއަޅުގަނޑުްވާނީ ްފެންނާތީ ްކަމަށް ްދިޔަ ްތާއީދުްވެސްްއުނިވެގެން ްވާނީ ްއިޞްލާޙަށްްމިހާރު .ްއެ

ް ްއެއީ ްވަނީ. ްތަންތަނުގައ2112ްްިލިބިފައި ްބައެއް ްއަދި ްހިމެނިފަ. ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްރަށްރަށުގެ ްބައެއް ްއޮތް ްއަހަރު ވަނަ

އިްވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުންްއެްބައިްފެންނަންްނެތީމަ،ްއެްބ2113ްްަކުރިއަށްްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްތާއީދުކޮށްދެއްވިް ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނީ.ްއެހެންކަމުން ްހުށަހަޅާފައި ްއިސްލާޙެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ހިމެނުމަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްތާއީދުދެއްވުމަކީ ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްހަމަ ްއަދި ްމެންބަރުންނަށާ ޢިއްޒަތްތެރި
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ނޑުގެްދާއިރާގެްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދޭއެދުމެއް.ްވަް ނޑުްޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ރަށްްބޮޑަށްްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްއަޅުގަ

ްގޮތަކަށް،ް ްކަހަލަ ްއެއްބައި ްބައިކުޅަ ްދެ ްފާލަމުގެ ްތެރޭގައި ްއުނދައެރުމުގެ ްމިދިޔަ ްފާލަމެއް ްއޮތް ްވެއްޓިވެއްޓި ފޮއްދޫގައި

ްމީހުންނަށްް ްއަރާ ްތަނަށް ްއެ ްވެއްޓި، ްއެއްކޮށް ްކުރީކޮޅު ްއެްްނޫނީ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްއޮއްވާ ްހަލާކުވެފައި ްވަރަށް ނޭރޭ

ް ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްބަނދަރެއް ްވަރަށ25ްްްރަށުގައި ްވަނީ ްއަހަރަށް ްފެށޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖަހައިދީފަ. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެއްޗެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްކުޑަ ްސްޓަޑީކޮށްލެވޭވަރުގެ ްކިރިޔަކިރިޔާ ްމަސައްކަތް ްއެއްޗެއް.ްއެއީ ްމަސައްކަތްްްކުޑަކުޑަ މި

ްހޮޅުދޫގެް ްހޮޅުދޫގައި، ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްނިންމި ްގެންދަން ކުރިއަށް

ްދާއިރުގައިް ްވާހަކަދައްކަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްއަދި ބަނދަރުހެދުމާ

ްދު ްހަތަރުފަސް ްމީގެ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްހުރި ްސަރަގައްދުގައި ްގިރާ ްސަބަބުން ްއުދައެރުމުގެ ްއަށް ްހޮޅުދޫ ްކުރީގައި 2ްވަސް

ގެއަކަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްގެއްލުންްލިބި،ްއެންމެްފަހުންްގެތަކުގެްމީހުންްއެއްގަމުްސަރަހައްދަށްްބަދަލުކޮށް،ްއެްމީހުންގެް

ފާއިްޕޮލިސްްއަދިްރަށުގެްކައުންސިލުންްވަރަށްްގިނަްކަންތައްތައްްބަލަހައްޓާފައިްވަނީ.ްމިްކަމަށްްޓަކައިްއެމް.އެން.ޑީ.އެ

މަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްގެންްއެްގެތައްްހިމާޔަތްކުރުމަށްްވަނީްކޮންމެވެސްްވަރެއްގެްމަސައްކަތެއްްކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްކަމަ ްހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ްވެސް ްތަން ްމި ްދާއިރުގައި ްބަނދަރުހެދިގެން ްހޮޅުދޫގެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަނޑުްއަޅުގަ ށް

ްއޮތްް ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަނޑު. ްއުފާކުރަން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި އުއްމީދުކުރަން.

ނޑުމެންނަކަށްްއެޕްރޫވްވެގެންްނޫނިއްޔާްވެލިދޫގެްބަނދަރާް ބަޖެޓާްއެއްކޮށްްހުށަހެޅިފައިވާްލޯނުތައްްލިބިގެންްނޫނީްއަޅުގަ

ްނިޒ ްނަރުދަމާގެ ްމިްއަދި ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްނިޒާމު ްބޯފެނުގެ ްނެތް. ްގެންދެވޭކަށް ްކުރިއަށް ދާމު

ްކަމެއްް ްއެދޭ ްއެންމެ ްއަޅުގަނޑު ްދިއުމަކީ ްހެދިގެން ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްބަނދަރާއި ްރަށުގެ ްއެ ްއެޕްރޫވްވެގެން ލޯނުތައް

ްތާއީދުކުރެވޭ. ްރިޕޯޓަށް ްމި ނޑަށް ްތާއީދެއްްްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްއަޅުގަ ްއެހާްބޮޑަކަށް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކުޑަކުރަން ބަޖެޓު

ްއަޅުގަނޑަށްް ްއޮއްވާ ްގޮތަށް ްއޮތް ްބައި ްއޮތް ްމި ްކަނޑާފައި ްބަލާފައި، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް ނުކުރެވޭ.

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްކަމަށް. ްއޮތް ްވިސްނާފައި ްބަލައި ްރަނގަޅަށް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ރަކުްތާއީދުކުރެވެނީ

ފާހަގަކުރެއްވިްފަދައިންްއިންޑިއަންްހައިކޮމިޝަންްދޮށުގައިްތިބިްމީހުންނަށްްފަސޭހަވާނެްކޮންމެވެސްްގޮތްތަކެއްްހަދަންް

ްވަރަށްް ްމަސައްކަތްތައް ްކުރެވިދާނެ ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްއެކަން ްސަރުކާރުން ްވިސްނާވައި، ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ. އެބަ

ްމެދު ްމީޑިއާ ްވެސް ްއޮޅުންފިލުވާލަންޖެހޭ.ްހާމަގޮތެއްގައި ްމީހުންނަށްވެސް ްއުޅޭ ްހާލުގައި ްއެ ްއެތާ ްއަދި ްވެސް ވެރިކޮށް

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްދަތިްއުފުލައިނުގަނެވޭނެްވަރުގެްބޮޑުް އެހެންނޫންނަމަްދުވަހަކަށްްދުވަހަކަށްްބޮޑުވަމުންްގޮސްްއަޅުގަ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްދާން ްބަލިވީމަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެދާނެ. ްޚިދުމަތްތަކަށްްމައްސަލައަކަށް ްޞިއްޙީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޑިޔާ.

ްއަދިް ްމެޝިނާ ްވަނީ ްހެދި ްދަތިކަމާ ްފައިސާގެ ްކަންތައްތަކުގައި ްގިނަ ްފޯރުކޮށްދޭ ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ރާއްޖެތެރޭގައި

ންކަމުންްޑޮކްޓަރުންނާްއަދިްހަމަްއެހެންމެްއެްތަނަށްްބޭނުންކުރާްއެހެނިހެންްވަސީލަތްތައްްހޯދޭނެްގޮތްތައްްނުވެފަ.ްއެހެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދިނުމަކީ ްވެސް ްއިތުރަށް ްއަދި ްދިނުމަކީ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްބައި ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްއެކަމަށް ްބަޖެޓުގައި މި
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ްދެކޭތީް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްޓަކައި ްތިބުމަށް ްޞިއްޙަތެއްގައި ްފުރިހަމަ ްިދރިތިބުމުގެ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެކޭގޮތުގައި

ނޑުްއެކަންްވެސްްފާހަގަކޮް ނޑަށްްދިންްވަގުތުްމިހާރުްހަމަވެގެންްމިްއަޅުގަ ށްލީ.ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްވަގުތު ްފަހު ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމާއެކު ދަނީ.

ްލިބޭނޭ. ްއެއްބާރުލުން ްފުރިހަމަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްބަޖެޓަށް ްމި ްއަދި ްފުރުޞަތަށްްްތާއީދުކުރަމޭ. ްދެއްވި އެހެންކަމުން

ްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއިށީނދެލާނަންްމިްވަގުތު.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްދުވަހުގެްމަސައްކަތުންްބަޖެޓ11ްްުޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްވަރަށްްބުރަްމަސައްކަތާްއެކީގައިް

ްދަނީް ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްއޮތްއިރުގައި ްގެނެއްސަ ްކޮށައިމަށާލައިގެން ްދިރާސާކޮށްގެން، ރަނގަޅަށް

ްހޯދާް ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްނެގިގެން ްއަނެއްކާވެސް ްޓެކްސްތައް ްކަމުނުދާ ްބުނި، ްނުނަގަން ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ

ނޑުމެންްކުރީގައިްއޮތްްސަރުކާ ރުންްޓެކްސްގެްނިޒާމުްތަޢާރުފުކުރީމަްމިހާރުްއޮތްްސަރުކާރާްހަވާލުވެްތިބިްތަން.ްއަޅުގަ

ްޓެކްސްް ްނުނެގޭނޭ. ްއެއް ްޓެކްސް ްނޫނޭ. ްއެއްޗެއް ްނަގައިގެންވާނެ ްއަކީ ްޓެކްސް ްދިޔައީ ްބުނަމުން ްބޭފުޅުން ގިނަ

ގެންްނޫނިއްޔާްފޫބެއްދެންްނެތްްނުދައްކާށޭްގޮވަމުންދިޔަްމީހުންނަށްްމިއަދުްމިްވީްގޮތަކީްޓެކްސްްދެްގުނަްއަށްްބޮޑުކޮށް

ކަމަށްްބުނެ،ްއަލުންްއިތުރު،ްއާްޓެކްސްތައްްނަގަންްއުޅޭްތަން.ްމުއާސަލާތުންްޓެކްސްނެގުމާއިްތެލުންްޓެކްސްނެގުމަކީް

ްއަންނަނީ.ް ްޖައްސަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްތަކްލީފު ްމައްޗަށް ްތަކުލީފުގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްމ721ްި ްއޮތީ ްމި ްއަހަރު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްއަށް ްއާސަންދަ ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްރުފިޔާއޭ މިލިއަނަށ651ްްްލިއަން

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހަށްްޤަރާރެއްްލިން.ްއާސަންދައިގެްލިމިޓުހަމަވެގެންްހާލުގައިްތިބިްމީހުންނަށްްއެބަް ކުޑަކޮށްފަ.ްއަޅުގަ

ްނެތިފައި، ްގޮތެއް ްބޭސްފަރުވާކުރެވޭނެ ްކަމަށްްްތިއްބޭ ްމި ްދިރާސާކުރިއިރު ްބަޖެޓު ްމީހުން. ްތިބި ްވިއްކަންޖެހިފައި މުދާ

ްދައުލަތުގެް ްވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްހިތާމަކުރަން.ްއަޅުގަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްއަޅުގަނޑު ްނެތީމަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައި

ްކަމަށްްވިއަސ15.3ްްްބިލިއަންްފާސްކުރިއަސް،16.9ްްބަޖެޓަށްް ްރައްޔިތުންގެްތެރޭގައިްބިލިއަންްފާސްކުރި ހަމަްދިވެހި

ހާސްްމީހުންގެްހިއްސާްއޮންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅުންގެްމަރަށްްޒިންމާވާންޖެހޭނެ.ްފުރާނ14ްްަލައްކ3ްްަމިްތިބަް

ނޑުްބަޖެޓާްގުޅޭްގޮތުންް ްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްދައުލަތުންްކުރެވެންްހުރިްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރަންޖެހޭނެ.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ނޑުގެްދާއިރާގައިްހުރިްބައެއްްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުގައި،ް އަހަރަށްްވުރެްދިގ14ްްުދަންނަވާލަންްއޮތްްވާހަކައަކީްއަޅުގަ

ްވެއްޖެއްޔާް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްމަސައްކަތަށް ްއެޅުމުގެ ްމިސްކިތެއް ްފީވަކުގައި ްކުރަމުންދިޔަ އިންތިޒާރެއް

ްއެ ްފަންޑުގެ ްސަރުކާރުގެ ްއެކަންްސަޢޫދީ ްއެޅެންޖެހޭނެ. ްތެރޭހައި ްއަހަރުގެ ްމި ްމިސްކިތް ްރަށުގެ ްއެ ްއެކީގައި ހީއާ

ކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއެކަންްއޮތީްފާސްކުރެވިފަ.ްއަދިްއެކަންްއޮތީްކުރާނެްގޮތަށްްނިމިފަ.ްހަމައެއާއެކީގައިްފީވަކުްކޯޓުގެްއާް

ްރަް ްފީވަކު ްކަމެއް، ްކަންބޮޑުވާ ްއިންތިހާއަށް ްއެޅެންޖެހޭނެ. ްކުރަމުންދާްއިމާރާތެއް ްއެ ްޓަކައި ްބިންހިއްކުމަށް އްޔިތުން
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ްބިންހިއްކޭނެް ްރަށުގެ ްއެ ްފަސްނަގައިގެން ްތިލަވެފަ.ްފަޅުން ްއޮތީ ްފަޅު ްލިބިފައިނެތީމާ.ްފީވަކުގެ ްލުއިކަމެއް މަސައްކަތަށް

ް ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތީމަ. ްމެދުވެރިވެފައި ްމަޖިލ2119ްީގޮތް ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރުގެ ހުގެްވަނަ

ްހަދައިދީފައިް ްޢަލީ ްމުޙައްމަދު ްހަވާލުވެހުންނެވި ްއިސްފަރާތެއް،ްއިމިގްރޭޝަން ްވަރަށް ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރު އިންތިޚާބުގައި

%ް ްފެނަކީ ްފީވަކުގެ ްއޮންނާނެ. ްރިޕޯޓެއް ްބެހޭ ްފެނާ ްފެނަކ99ްްީއޮތް ްއެ ްކަމަށާއި ްފެން ްއެކުލެވިގެންވާ ޖަރާސީމު

ްފެން ްވަރުގެ ްހެޔޮނުވާނެ ްއޭރުްްބޭނުންކުރަން ްބޭނުމަކަށް ްސިޔާސީ ްއެއީ ްވެދާނެ ްފަހަރެއްގައި ްއެހެންނަމަވެސް ކަމަށް.

ްވެސްް ްސޮއި ްއޭގައި ްބެލިއިރުގައި ްއޮތްގޮތަށް ްކޮށްފައި ްކަންތައް ްއާޚިރުގައި ްކަމަށް. ްރިޕޯޓެއް ްހަދާލި ްގޮތުން ވަގުތީ

ވައިްމޫސުން.ްމިހާރުވެސްްވަންނަްބާނިްކޮށްލާފައިްނެތް.ްހަމަްއެއާއެކީގައިްނަރުދޫގެްބަނދަރުްބޭނުންނުކުރެވޭ.ްމިއީްއިރު

ްތޮށިް ްއޮތް ްވެއްޓިފައި ްޓަކައިްނުވަތަްބަނދަރުގެްބޭރުން ްފައިކަށިްރަނގަޅުކުރުމަށް ްބޮޑެތި.ްއެހެންވީމާ،ްބަދަރުގެ ވަރަށް

ް ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްނެރު ްޓަކައި، ްއިތުރުކޮށްދީފައ2.5ްްިރަނގަޅުކުރުމަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެކީގަ.ްރެކޮމެ ްމަސައްކަތްތަކަކާ ްގިނަ ްމެންބަރުންގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއޮތީ. ްފާހަގަކޮށްދީފައި ްގޮތުގައި ންޑޭޝަނުގެ

އެއާއެކީގައިްށ.ްމިލަންދޫގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްގާއިމުކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަޑުްއަބަދުްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވަން،ްކުރީގައިް

ރުފިޔާގެްލޯނުގެްތެރެއިންްއެްލާރިްވީްނުވީތަނެއްްނޭގި،ްފެނަކަްކުންފުނީގެްްމިލިއަނ78ްްހަމަޖައްސާފައިްއޮތްްލޯނުގެް

ްއޮތްް ްނިންމާފައި ްކޮށް ްސާރވޭތައް ްހުރިހާ ްޑީޓެއިލްތަކާއި ްހުރިހާ ްނަރުދަމާގެ ްމިލަންދޫގެ ްމޭޒުކޮޅުމަތީގައި ޗެއަރމަންގެ

ް ލިއަންްރުފިޔާްރެކިމެންޑޭޝަނުގެްގޮތުގައިްމ27.5ްިފައިލްްބާއްވާލައިގެންްއެއަށްްއަރައިްއެބަްއިންނަވާ.ްމިްބަޖެޓުގައި

ނޑުްއުފާކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑަކަށްްޤަބޫލެއްް ނަރުދަމާްނިޒާމުްގާއިމުކުރުމަށްްޓަކައިްޖަހާފައިްއޮތީމަްއަޅުގަ

ްކުރީް ްނުވަތަ ްހުރި ްކޮށްފައި ްސަރުކާރުން ްކުރީގެ ްސަބަބަކީ ްކަމަކަށް. ްކޮށްފާނެ ްމިކަން ްސަރުކާރުން ްމި ގެްނުކުރެވޭނެ

ްހުރިް ްކޮށްފައި ްނުދީ، ްއަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ްއެއްވެސް ްވެްސ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްހުރި ްފަށާފައި ސަރުކާރުން

ްއަންނަް ްކުރަމުން ްކަންތައް ްނުހިތާ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްނުދީ، ްހުރުމަތްތެރިކަމެއް ްއެއްވެސް ްވެސް އެގްރީމެންޓުތަކަށް

ްއޮތީް ްހިތް ްދަންނަވާ ްއަޅުގަނޑު ްސަރުކާރެކޭ ްކަމެއްްއިހާނެތި ްމިފަދަ ްސަރުކާރަކުން ްހިންގާ ްޖަރީމާތައް ްލާއިންސާނީ .

ްމިލަންދޫގެް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކީގައި ްޝައްކުއުފެދޭ. ްއަޅުގަނޑު ްދޭތެރޭގައި ކޮށްފާނެކަމާ

ްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިް ްމިހާރުވެސްްއެކަމާްމިލިއަންްރުފިޔާްއޮންނާނެ.ްއޯ.ޕީ.ޕ2.8ްީމަގުހެދުމަށްްޓަކައިްވެސްްމިދިޔަ ގައި

ްވެސްް ްއެހެރީ.ްއެކަމަކު ްނިންމާފައި ްކުރަހައި ްކުރެހުމެއް ްހަދައި،ްހުރިހާ ްސާރވޭތައް ްކުރަހައި ްކުރެހުންތައް ްހުރިހާ ބެހޭ

ްނިޒާމުް ްނައްތާލުމުގެ ްކުނި ްއެހެރީ. ްނުކުރެވި ްވެސް ްމަސައްކަތް ްއެ ްއެހެންވީމާ ްނުކުރޭ. ްދުލެއް ްވެސް ްއެއް ްފައިސާ އެ

ްޤާއިމުނުކު ްކެނޑިފަ.ްވެސް ްއެހެރީ ްޚިދުމަތް ްލެބޯޓްރީގެ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްނިލަންދޫ ްހާލަތަކީ ްމިއަދުގެ ްއޮތީ. ރެވިފައި

ްޞިއްޙީް ްހުރި ްމިލަންދޫގައި ްހޮސްޕިޓަލުން. ްމިލަންދޫ ްޚިދުމަތްދެނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްގިނަ ްއެންމެ ްއަތޮޅުގެ ްށ. މުޅި

ކެނޑިގެންްއެބަްދޭ.ްސަރުކާރުގެްއެއްވެސްްބޭފުޅަކުްއަޅައިލާނެްްމަރުކަޒުންްލެބޯޓްރީްއެއްްނެތް.ްއިރުކޮޅުކޮޅުންްކަރަންޓު

ްކަމެއްް ްދައްކާނެ ްވާހަކަ ްހައްލުކުރާ ްމައްސަލަ ްނެތީ.ްވިސާގެ ްވެސް ްލޮލެއް ްލަނީ.ްބަލާނެ ްނުވެސް ްނެތް.ްއަޅައި ކަމެއް
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ް ްތިބި ްއެމް.ޑީ.ޕީގައި ްކުރީގައި ްއެއީ ްއަކީ ްސްޕިން ްޖައްސާ ްމިހާރު ްމައްސަލައިގައި ްޖަރީމާްނެތް.ްވިސާގެ ްހިންގާ މީހުން

ްވަންދެންް ްހަފްތާ ްދެ ްހަފްތާ، ްނުލިބޭކަން. ްވިސާ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތުގަ. އެއްގެ

ްއިންް ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމްގެ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމައެއާއެކީގައި ްނުކުރެވޭކަން. ްއެކަން ްވެސް ްޖެހިގެން ކިޔުގައި

ްމަް ްއަންނަ ްއަށްްލިބެމުން ްދިވެހިރާއްޖެ ްވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ންފާ.

ްދާއިރާ.ް ްޓޫރިޒަމްގެ ްކަމަކީ ްކުރާ ްއެއް ްމަންފާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްއެއް ްއާމްދަނީ ްބޮޑު އެންމެ

ްއްްތަރައްޤީކުރުމަށްްއޮތީްޓޫރިސްޓުްރަށްތައްްނުވަތަްރިސޯޓެްގައިްއެހެންނަމަވެސްްށ.ްއަތޮޅަށްްބަލައިލާއިރުގައި،ްށ.އަތޮޅު

ް ްއޮންނަްޓަކައި ްކައިރީގައި ްބޭނުންކުރެވިފަ.ްކޮމަންޑޫ ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްމިހާރުވެސް ްހުރީ ްރަށްތައް ްގިނަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ

އިްފީވަކާްދޭތެރޭގައިްއޮންނަްކީކިމިނިްކިޔާްރަށެއްްއޮތީްމަސްވެރިކަމުގެްސިނާޢަތަށްްބޭނުންކުރަންްދޫކޮށްފަ.ްމިލަންދޫްއާް

ްމިް ްދޫކުރެވިފަ.ްދެން ްމަސްވެރިކަންކުރަން ްލަނޑާ ްހަމަ ްއޮތީ ްދޫކުރެވިފަ.ްއެރިޔަދޫ ްމަސްވެރިކަމަށް ނޑާ ްލަ ްއޮތީ ރަށެއް

ްއޮންނަް ްއަތޮޅުގައި ްށ. ްރަށަކީ ްއޮތް ްވެސް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްހަދައިލެވޭނެ ްރިސޯޓެއް ްހަމައެކަނި ްށ.އަތޮޅުގައި އޮތީ

ްފަރުކޮޅުގައިްފަރުކޮޅު.ްފަރު ްއަކީ ނޑުގެްޝަކުވާ ްއަޅަން.ްއަޅުގަ ްއެއަރޕޯޓެއް ްއުޅޭްމިްސަރުކާރުން ްއެބަ ްމިހާރު ކޮޅުގައި

ް ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްމަންފާ ްޓޫރިޒަމްގެ ްބާއްވާށޭ ްފަރުކޮޅު ްނާޅާށޭ. ްރިސޯޓެއ1111ްްްއެއަރޕޯޓެއް ްމެދުފަންތީގެ ކޮޓަރީގެ

ްރަް ްށ.އަތޮޅު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތަރައްޤީކޮށްފި ްފަޅުތެރޭގައިްއެތާނގައި ްފުނަދޫގައި ްމަންފާކުރާނޭ. ްބޮޑު ްމާ އްޔިތުންނަށް

ްއެއަރޕޯޓެއްް ްވެސް ްފުނަދޫގައި ްނެތް. ްއެއް ްޝަކުވާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްދޭތެރޭގައި ްތަރައްޤީކުރުމާ އެއަރޕޯޓެއް

ްރަށެ ްކިތަންމެ ްތަރައްޤީކުރެވިދާނެ ްއެއަރޕޯޓް ްހުރި ްއެބަ ްށ.އަތޮޅުގައި ްއަދި ްއެހެންނޫނަސް ްވެސް.ްތަރައްޤީކުރަންވީ. އް

ްހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ.ް ްތަރައްޤީކުރެވޭނެ.ްއެކަންްކުރެވޭނެްއިންތިޒާމު ްއެއަރޕޯޓެއް ްފަޅުތެރޭގައިްބިންހިއްކައިގެން ފުނަދޫގެ

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅާ. ްއެބަ ްއެއަރޕޯޓެއް ްބިންހިއްކައިގެން ްވެސް ްތިމަރަފުށީގައި ްދެނަހުރީމު، ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްއެތައްްސަރުކާރުން ްއޮތް ްލިބެން ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްކަމެއް. ްއުޅޭ ްކުރަން ގޮތެއްގައި

ްއެއީް ްޔޫޒްކުރަންވެގެން. ްއެއަރޕޯޓަކަށް ްއުޅެނީ ްއެ ްފަރުކޮޅު ްޓަކައި ްމަޙުރޫމުކޮށްލުމަށް ނޑައެޅިގެން ްކަ މަންފާއަކުން

ްޤަބޫް ްއަޅުގަނޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއަޅުގަނޑަށް ްއިޤްތިޞާދީްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްވެއްޖެއްޔާ ްގޮތުގައި ލުކުރާ

ްއެތައްް ްވެސް ްފުރުޞަތު ްވަޒީފާގެ ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްމަންފާކުރާނެ ްއޭގެ ްގުނަޔަކަށް ްއެތައް ފައިދާ

ްއަދިް ްނުވަތަ ްރިސޯޓެއް ްފަންތީގެ ްމެދު ްބަދަލުގައި ްހެދުމުގެ ްއެއަރޕޯޓެއް ްފަރުކޮޅުގައި ްބޮޑުވެގެންދާނެ. ތަނަކުން

ރޫމްގެްރިސޯޓެއްްއެތާނގައިްއެޅިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާ.1111ްްސްްރިސޯޓެއްްނަމަވެސްްއެތާނގައިްތަރައްޤީކޮށް،ްހައިކްލާ

އެއީްއެކަންްކުރެވޭވަރުގެްބޮޑުްރަށެއް.ްމުޅިްްށ.އަތޮޅުގައިްވެސްްއޮތް،ްމުޅިްއުތުރުގައިްވެސްްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްއެއްް

ްކުރުމަކީ ްކަމެއް ްއެއީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ްމުހިއްމުކަންްްރަށް ްނޫން.ްއެއަރޕޯޓެއްގެ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑަށް އަޅުގަ

ނޑުްމުޙައްމަދުްޙުސައިނުގެްވާހަކަްއަށްްތާއީދުކޮށްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީް ވަރަށްްވެސްްބޮޑު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުގަ

ްމެދުގައި ްށ.އަތޮޅުގެ ްމުޅި ްގޮތަކަށް، ްމަންފާކުރާނޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅގެ ްށ. ްއެއަރޕޯޓެއްްްމުޅި ްހުއްޓޭ ްއެބަ ވެސް
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ް ްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގައި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ްއެހެންވީމާ، ްރަށްތައް. ްބޮޑެތި 385ްތަރައްޤީކުރެވޭނެ

ްމިް ްއެއީކީ. ްނޫނޭ ްކަމެއް ްއޮތް ްއުއްމީދެއް ްއެއްވެސް ްއޭގައި ްވިޔަސް ްކަމަށް ްގެނައި ްޖަހައިގެން ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްކު ްހުރިްސަރުކާރުން ްޖަހާފައި ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްނުކުރާނޭ. ްކަމެއް ްއެއްގޮތަކަށް ްދުވަހަކު ްދެ ްކަމެކޭ. ްކުރާނެ ރާނީ

ް ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްއެއް ްފައިސާ ްޚަރަދުކުރިއިރުގައ14ްްިހުރިހާ ްދައުލަތުން ްފައިސާ ްގިނަ ްއަށްވުރެ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

މާ،ްމިއީްބަޣާވާތުންްއުފައްދާފައިްއޮތްްބާޣީްސަރުކާރެކޭ.ްރައްޔިތުންގެްގައިގައިްލީްއެއްވެސްްރަހަްއެއްްނެތޭ.ްއެހެންވީ

ބާޣީންނެއްްދުވަހަކުްވެސްްރައްޔިތުންނަކަށްްމަންފާވާނެްއެއްވެސްްކަމެއްްނުކުރާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްއަންނަްއަހަރުް

ނީްގަހޭ.ްއެްގަސްތަކުންްވަރަށްްގިނަްކަޑަތައްްޖަހާނެ.ްއެްކަޑަތަކަކީްސިޔާސީްދަޅައިގެްކަޑަތަކެއް.ްއެްގަސްތަކުންްފަޅާ

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޝުކުރިއްޔާ ްބަންނަން. ްއޮޑިދޯނިފަހަރު ްޖެހޭނީ ްލަކުޑިކަނޑައިގެން އަނެއްކާވެސް

 ދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

 

ް ވާހަކަދެއްކެވުން:ްރިޔާސަތުން

 .މައުޞޫމުهللاްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް،ްކެލާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޢުޞޫމުްهللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްކެލާް

ްހިނގަމުންދާއިރު،ްޑީ.އާރު.ޕީގެް ްބަޖެޓުގެްބަހުސް ްމި ްމިްނެގީ ނޑުްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ

ްބައެއްްމެންބަރު ްގްރޫޕުގައިްކުރިންްހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ްވިދާޅުވެފައިްވަނީ.ްޕާލިމަންޓްރީ ްވަކިވެވަޑައިގެންނެވިްކަމަށް ން

އެކަމަކުްއަދިވެސްްއިދާރީްގޮތުންްލިސްޓުގައިްއެްބޭފުޅުންްމިްތިބެނީްޑީ.އާރު.ޕީގެްލިސްޓުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅުންް

ްއަދިްމަޖިލީހަށްްއަންގަވާފައިނުވަނީތޯްޑީ.އާރު.ޕީްއިންްވަކިވެވަޑައިގެންކަން.ް

ް

ް

ްފަހު()ވަގުތުކޮޅަކަށް
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ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްލިޔެކިޔުމެއް ްއެއްވެސް ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއަދި ްއިދާރާއަކަށް ްމަތިނ29ްް-1މަޖިލީހުގެ ްގޮތުގެ ްވާ ގައި

ްނިހާނުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްއެއް ލިބިފަ

ްޙުސައިންްމަނިކަށް.ް
 

ްވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްވިލިމާފަންނުް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްކޮމިޓީނ2113ްްްއާދެ! ްދިރާސާކުރެއްވި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްބަހުސް ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްލިބިވަޑައިގަންނަވާ ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ މިނެޓުގ7ްްެކުރުމަށް

ނޑުމެންްމިްދަނީ. ނޑުްވެސްްދަންނަވާލަންްއޮތްްނުކުތާްއަކީްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްކޮމިޓީންްްފުރުޞަތުގައިްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްޖެހޭ.ްއެނގިވަޑައިގަން ްއެބަ ްޝުކުރުދަންނަވަން ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމަސައްކަތަށް ްކޮށްދެއްވި ްފަދައިން 16.9ްނަވާނެ

ް ްބަޖެޓު ްމި ްރުފިޔާގެ ްކުރެވިދިޔ15.3ްްަބިލިޔަން ްއެ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްނުކުންނަ ްދިޔައިމަ، ްބަދަލުކޮށްގެން ބިލިޔަނަށް

ް ްއަލީގައި 1.2ްްމަސައްކަތުގެ ްދަރަންޏަކުން ްކޮށްދެވުނީކ411ްްީބިލިޔަންގެ ްއެ ްކުޑަވެގެންދިއުން. ްމި ްހަމަޔަށް މިލިޔަނާ

ް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްމަސައްކަތެއް. ްސިންގާ ްމާ ްބޮޑު ނޫން.

ްހާސިލުވެގެންދިޔަް ްކަންތައްތަކުން ްއެ ްއަދި ްވާހަކަތަކާ ްރަނގަޅު ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުތަކުގެ ްވިދާޅުވޭ، ްއެބަ މެންބަރުންމެ

ްފަހުން،ް ްހޮވުނު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމައްޗަށް. 2119ްްމިންވަރުގެ ްމިހާތަނަށް ްފެއްޓިގެން ްއަހަރުން 17ްވަނަ

ްބަޖެޓުތަކަށްް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޭރު ްވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްނިންމުމަ ްކަންތައްތަކެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ ްވޯޓުދީފަ. ްޓަކައިްވެސް ށް

ްބަޖެޓުގެް ްދީފަ. ްބަޖެޓުތައް ްވާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނަސް ްރަނގަޅު ްވާތީވެ، ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްވޯޓުދެއްވައިގެންް ްހަމަ ްއެގޮތަށް ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހާލަތަކީ މަސައްކަތްކޮށްދީފަ.ްމިއަދުގެްވެސް

ްހަ ްގެންދިއުން.ްނަމަވެސް، ްކައިރީގައިްކުރިއަށް ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްއެ ްގޮވާފައި،ްހަމަ ްބާޣީއޭ ްސަރުކާރަށް ްތަކުރާރުކޮށް މަ

ްމިް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްކުޑަކޮށް ްމެދު ްމިކަމާ ްބުނަނީ. ްމި ރަނގަޅުކުރަން

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްއާއި ްގޮތަކަށްތޯ ްކޮން ްގެންދަނީ ްމި ްހަމަ ްބަސްމަގުގެ ްދައުލަތުގެްގެންގުޅުއްވާ ްނިސްބަތްވާ ްދައުލަތްކަމަށް ގެ

ްވާހަކަތަކުގެް ްއުފައްދާ ްމި ްމެދުގައި ްބާރާ ްއަނެއް ްދައުލަތުގެ ްތިބެ، ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްތެރެއިން ްބާރުގެ ތިން

ްވިސްނާލަންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްމައްޗަށް ްގޮތުގެ ްވާ ްއޮއްވާ،ްމި ްނުނިމި ްގޮތެއް ްވަކި ްކޯޓެއްގައި ްޝަރްޢީ ްމައްޗަށް

ރަށަކަށ194ްްްބިލިޔަނަށްްކުޑަވެގެންްދިޔަޔަސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްމީހުންްދިރިއުޅ15.3ްްޭއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްޖެހޭ ްއެބަ ްދަންނަވާލަން ްއެކު ްފަޚުރުވެރިކަމާ ްނުދެވޭނެ. ްކޮށެއް ްކަމެއް ްމި ްސަރުކާރަކުން އެއްވެސް

ްތަރައްޤީތައް ްގެނެވިފައިވާ ްހަމަްްރަށްތަކަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނަމަ، ްދައްކާލި ްތާކުން ްއޮތް އެއްފަސްކުރެވިފައި

ްތަރައްޤީތައްް ްކަހަލަ ްފެނިގެންދާ ްވެސް ްހިސާބުން ްކޭ.އެލް ްމެލޭޝިޔާގެ ްއަދި ްވެސް ނޑުދޮށުން ްގޮ ސިންގަޕޫރުގެ
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ް ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެކަމަކު ްއެއްފަސްކުރެވިދާނެ. ނޑުމެންނަށް 194ްްއަޅުގަ ްދިރިއުޅޭ،ްމިއިންްރަށަށް މީހުން

ްމައްޗަށްް ްދައުލަތެއްގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްދިނުން ްޚިދުމަތްތައް ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްރަށެއްގައި ކޮންމެ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއަދި ްވެސް، ްޞިއްޙީ ްވިދާޅުވާ ްއެ ްކަންތައްތައް. ްލާޒިމްކުރާ ްމިންވަރަކުން ްހުރި ކެރިފޯރުންތެރިކަން

ްހާލަތު ްތަރައްޤީތަކެއްްްތަޢުލީމީ ްބިނާވެށި ްކަނޑައަޅާ ްވެސް ނޑުތައް ްމިންގަ ްތަރައްޤީގެ ްޢާއްމު ްރައްޔިތުންގެ ވެސް،

ްކަރުދާހެއް.ް ްއެއްޗަކީ ްމި ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްބަޖެޓުން. ްހާސިލުކުރެވޭނީ ްމިކަން އެކުލަވައިލެވެންޖެހޭ.

ްރައްޔިތު ްދިވެހި ްއެއްޗެއް. ްލިޔެވިފައިވާ ްޚަރަދާ،ްކަރުދާހުގައި ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެއްޗަކުން ްލިބޭ ްއެ ްއެއްޗަކާއި ްލިބޭ ންނަށް

ްއެގޮތަށްް ްވިސްނުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްދިމާލަކުން ްކޮންމެ ްއެއީ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން މިއީ

ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކައިލާއިރުގައި ްއާދެ!ްމިކަމަށް ްނުވާނެ. ްނޫނީ ްމިްްބައްޓަންކޮށްގެން ްކަމުގައި ްމި ފެނޭ

ްއެް ްވެސް ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްތަން. ްދެއްކޭ ްވާހަކަތަކެއް ްކިތަންމެ ްނެތް ްގުޅުން ްކަމާ ްވެސް ްވަގުތުގައި ހާލަތުގައި

ްވެސްް ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓުގެ ްކުރިންވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ. ްގޮތުން ްބެހޭ ްދާއިރާއާ މެންބަރެއްގެ

ްއަޅު ްވާނެ ްމައްސަލަްދަންނަވާފައި ްބޮޑުވުމުގެ ްފެން ްމާލޭގެ ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްއެއް ްދިޔަ ްކަންބޮޑުވެގެން ްއެންމެ ނޑަށް ގަ

ްސަރަހައްދަކީް ްނިސްބަތްވާ ްފަޅި ްވީ ްމާލެއާ ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްސަރަހައްދަކަށް ްއެ ްގޮތެއްގައި ްވާހަކަ.ްޚާއްޞަ އޮތް

ްޖަ ްގޮސް ްގިނައިން ްއެންމެ ްފެނެއް ްހުރިހާ ްއެޅޭ ްބިމުން ްހަމަްމާލޭގެ ްފައްޓާތާ ްވާރޭވެހެން ްސަރަހައްދު. މާވާ

ްވެސް،ްވޭތުވެދިޔަް ްފަހުން ްގާއެތުރި ްމާލޭގައި ްނަމަވެސް ްދަނީ. ްމި ްބޮޑުވެގެން ްފެން ްފޫޓަކަށް ްތެރޭގައި ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ

ްއަޙްމ15ްަ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަހައްމަލުކުރާކަށްނުޖެހުނު. ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްވެސް ްއަހަރު ްދީދީ،ްވަރަކަށް ދު

ްއަޅުގަނޑުް ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްހިތަށްއަރާ ްއަޅުގަނު ްވާހަކައިން ްވިދާޅުވެދެއްވި ްއެ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު މައްޗަންގޮޅީ

ްނަމަވެސްް ްނޯވޭ. ްރައްދުދިނުމެއް ްމިތާކު ްއެއްޗަކަށް ްވިދާޅުވާ ްމެންބަރަކު ްއޮތޭ. ްއެބަ ްހިތް ްދަންނަވައިލާ ްއެއްޗެއް ހަމަ

ްހިނގާށޭ، ްކޮނިތައްްްބަދަލުކޮށްލަމާ ްބޮޑުވެގެންވާ ްމާލޭގެ ްގޭދޮށަށް ްމެންބަރެއްގެ ްކްޮނމެ ްހަމަ ްކައުންސިލުގެ ްސިޓީ މާލޭ

144ްއަޅަމާްހިނގާށޭ.ްއަދިްއޭގެތެރޭގައިްމާރިޔާމެންްގޭދޮށަށްްވެސްްއަޅުގަނޑުމެންްއަޅަމާްހިނގާށޭ.ްއެއީްކީއްވެގެންތޯ.ް

ް ްސިޓީ ްމާލޭ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްފާއިތުވެދިޔަ ްރުފިޔާ ްފާސްކޮށްދިނިންްމިލިޔަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަނުން ްމި ކައުންސިލަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއޭގެތެރޭގައިްހިމެނޭނެްކުނީގެްކަންތައްްވެސް.ްކުނިްނައްތާނުލެވިގެން،ްސަލާމަތްނުވެގެންްއެންމެް

ް ްއަށް ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ްނާޤ7ްްާފަހުން ްކުރުމަށް ްއެކަން ްދިނީ. ްއެ ްކުއްޔަށް ްއިއްޔެ ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލުވީމަްލައްކަ

ްއިންޑިޔަންް ްނުވަތަ ްތިބެންވީ. ްފަސްޖަހައިގެންތޯ ްއުސްފަސްގަނޑުގައި ްނޫންތޯ. ްވަޑައިގަންނަވަންވީ އިސްތިޢުފާދީފައި

ްޓަކައިް ްބުރޫއެރުވުމަށް ްގުޅުމަށް ްގާތް ްޒަމާންވީ ްއޮތް ްއިންޑިޔާއާ ްއާއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްދޮރުމަތީގައި އެމްބަސީ

ް ްއެ ްތިބެންވީ. ްބަޔަކު ްމިހާރުވެސްްޓެންޓުޖަހައިގެންތޯ ްމީހުން ްތިބި ނޑުގައި ްއުސްފަސްގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބި ްއެބަ ތަނުގައި

ްއެއް ްވާހަކަ ްނޫން ްދަތި ްދިވެހިންނަށް ނޑިޖަހައިގެން. ްނުދަންނަވަން.ްްގޮ ނޑު ްއަހަރު،ްމަނިކުފާނަކ1979ްްީއަޅުގަ ވަނަ

ްބޭް ްތަޖުރިބާހުންނެވި ްކަންތައްތަކުގެ ްދާއިރާގެ ްފޮރިން ްރާއްޖޭގައި ްގޮތެއްގައި ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްޚާއްޞަ ފުޅެއް.
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ް ްވެސް. ްއެއްބަސްވުމުގ79ްްެޙަޤީޤަތް ްމިއޮންނަ ްދެމެދުގައި ްއިންޑިޔާއާ ްއާއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްދަށުން ްޕްރޮޓޮކޯލެއްގެ ގެ

ދަށުން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޓޫރިސްޓުންގެްގޮތުގައިްއިންޑިޔާްއަށްްދިއުމަކީ،ްއިންޑިޔާްއެކަންޏަކުްނޫން.ްދުނިޔޭގެްއެއްވެސްް

ްނުއުފުއްލާްޤައުމަ ްއެއަށް ްގޮތެއް ްވަކި ްކަންތައްތަކުގައި ްމެޑިކަލް ްއަރާފައިބާނެހެދޭނެ.ްނަމަވެސް، ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ކަށް

ްހިނގާ.ްކޮންް ްރުޖޫޢަވަމާ ްދެއްކުނީ.ްޙަޤީޤަތަށް ްއެ ްއެވާހަކަ ްސަބަބުން ްދިޔުމުގެ ްޖީ.އެމް.އާރު ްކުއްލިއަކަށް ްހަމަ އޮވެފައި

ްމިދަން ްދިވެހިންނަށް ްބޭފުޅުންްހިސާބަކުންތޯ ްފެއްޓީ.ްމި ްއަންނަން ްއިން ްއިންޑިޔާ ްބާރުމިން ްކަންތައްތަކަށް ްވިސާގެ ނަވާ

ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާްޕާޓީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްރައީސްކަމުގައިްމިްޤައުމުގައިްވެރިކަމުގައިްހުންނެވިްގ.ކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުް

ްހި ްއަޑުއިވޭ ްރައްޔިތުންތަކަށް ްނިއުދިއްީލގައި ްއިންޑިޔާގެ ްވާހަކަްނަޝީދު ްއުޅޭ ްޓެރަރިސްޓުން ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ސާބުގައި

ބުނިްހިސާބުން.ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްތުނބުޅިލީްފެނައްޓިކުންްއުޅެއޭްބުނިްހިސާބުންްފެއްޓިގެންްދިވެހިރާއްޖެްމިްލިސްޓަށްް

އެްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވިްްއެރީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަޔަކުްއިންޑިޔާގެްމުންބާއީގެްހޮޓަލަކަށްްދިންްހަމަލާގައިްބައިވެރިވިްކަމަށް

ްރަނގަޅުކުރައްވަންވީނޫންތޯ.ް ްބޭފުޅުން. ްއެ ްއިޢުތިރާފުވާންވީނޫންތޯ ްމައްސަލައިގައި ްއެ ްމައްސަލަޖެހުނީ. ހިސާބުން

ްއެއްމެ.ް ްވާހަކަ ްތެދު ްއެބަ. ްދައްކަން ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްދަތީގެ ްވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުްވެސްްގޮް ވާލަންްއިންޑިޔާްއެކަންޏަކުްނޫންްބޭސްކުރާކަށްްއޮތީކީ.ްއަވައްޓެރިްކޮޅުނބުްވެސްްއެބަްއޮތް.ްއަދިްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްދެވޭނެ.ްއެއަށްވުރެްޓިކެޓުްމާްއަގުހެޔޮށްްވެސްްއެބަް އަވައްޓެރިްއެހެންްޤައުމުތައްްވެސްްއެބަްހުރި.ްއަޅުގަ

ްއިންޑިޔާ ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްޚަރަދުކޮށްގެންްްހުރި. ްއެއް ްލާރި ްއެތައް ްގޮސް ްބޭސްވެރިކަމަށް އަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމުގަ. ްމި ްއެއްބަސްވާނެ ްދިވެހިން ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަންޒަރު ްއަންނަ ްތަރައްޤީވެގެން ޓްރިވެންޑްރަމު

ް ްރަނގަޅަށް ްބުރޫނާރުވައި ްގުޅުމަށް ްއޮތް ްދޭތެރޭގައި ްޤައުމުގެ ްދެ ްމި ްހެޔޮހިތުން ނޑުމެންނަށް ގެންދެވުނީމަްއަޅުގަ

ްއޮވެއްޖެއްޔާ.ްއަދިް ްއިޚްލާޞްތެރިކަން ްދައްކަވަންވީކީ ްއަކުްނޫން ްބަޖެޓުްމަރުޙަލާ ނޑުމެން ްވާހަކަްއަޅުގަ ރަނގަޅަށް.ްއެ

އެްތަނުގައިްމާލޭްސިޓީްކައުންސިލުންްޓެންޓުްގެންނަވައިގެންްނޫންްޖަހަންވީކީ.ްމާލޭގެްމަގުމަތީގައިްރުއްގަސްްޖަހައި،ް

ްތަޣައްޔަ ްފެން ްއެއްވަސްވާންވީްމާލޭގެ ްތިމާމެން ްދިޔައިމަ، ްއޮބިނޯވެގެން ްކުނިތައް ްސަރަހައްދުގެ ްމި ްމާލޭގެ ރުވެ،

ްކުރިންް ްވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ްގޮވުމުގެ ްޚާއިނޭ ްބާޣީއޭ، ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްއެހެން ްދެން ްތިމާމެންނަށް. ނުކުރެވުނުކަން

ނޑުމެންނަށްްމިގޮތަށްްދެކެވެންްހުރިްއަމިއްލަްއަށްްވިސްނާވަޑައިގަތުންްރަނގަޅުވާނެ.ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެ ރިްރައީސްްއަޅުގަ

ްހުންނަް ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުން، ްހުށަހަޅާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްތެރޭގައި ވާހަކަތަކުގެ

ްކެޓެގަރީ ްމި ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްއަންނަ ްލިބެމުން ްކުދިންނަށް ްމަންމަނު ްއަދި ްލޯފަން ްތެރޭގައި ްހިމެނޭްކުދިންގެ ގައި

ްމިް ްދަންނަވާފައިވާނެ. ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްއިތުރުކުރެވޭތޯ ްޕަސަންޓު ްއިނާޔަތުގެ ްއަންނަ ްލިބެމުން ކުދިންނަށް

ް ްބަޔާންކުރާ، ްޤާނޫނަކުން ްއެހެން ްއަދި ްއިތުރުކުރުމަށ65ްްްއަދަދަކީ ްވެސް ްއެއްޗެއް ްދޭ ްމީހުންނަށް ްމަތީގެ އަހަރުން

ްދަށު ްނުކުތާގެ ްއޮންނަ ްއަހަރުްޤާނޫނުގައި ްމިދިޔަ ްހުށަހަޅުއްވައިގެން ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހަމަ ްއަޅުގަނޑުމެން ން

ް ްކުދިންނަށް ްލޯފަން ްއެއްގޮތަށް ްއިތުރުކުރުމާ ްއިތުރުވެގެންދިޔަ.ްއެ ްއެ 2311ްްވެސް ްނުވަތަ ްއަށް ރުފިޔ2511ްްާރުފިޔާ
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ނޑުްއެދެން،ްހަމަްހުރިހާް މެންބަރުންްވެސްްމަސައްކަތްކުރަން.ްއަދިްްއަށްްއަދިވެސްްޖެއްސޭތޯްމަސައްކަތްކުރަންްއަޅުގަ

ްކީރިތިް ްމި ްޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހީތެރިކަމެއް ްޚާއްޞަ ްފަރާތްތަކަށް ްހިތުދަސްކުރާ ްޤުރުއާން ްއިތުރުން މީގެ

ްނަމަވެސް.ް ްދީގެން ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެއްޗެއް ްއިތުރު ްއަޅުގަނޑުމެން ްޓަކައި ްދެމެހެއްޓުމަށް ްކަންތައްތައް އެއީްޤުރުއާނުގެ

ްފިޔަވައިް ްހުރެދިނުން ްކްލާހެއްގައި ްޤުރުއާން ްނުވަތަ ްހުރުން ްމުދިމަކަށް ްނުވަތަ ްހުސްއެކަނި ްފަރާތްތަކުން ބައެއް

ްއެކިް ްރާއްޖޭގެ ްބަޔަކު ްބައިވަރު ްއެތައް ްއެކަހަލަ ްތިބޭ. ްއެބަ ްދެމި ްމަސައްކަތުގައި ްއެ ްނުކޮށް އިތުރުކަމެއް

ނޑުމެންނަށްްދަންނަވާފައިްއެބަްއޮތްްްސަރަހައްދުތަކުންްއަޅުގަނޑާްވެސްްބައްދަލުވެފައިް އެބަްހުރި.ްއެފަރާތްތަކުންްއަޅުގަ

ްފަހުް ްއެންމެ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއެދެން ްއަޅުގަނޑު ްވެދޭތޯ. ްއެހީތެރިކަމެއް ްކަމުގައި ްމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ް ްއަދި ްދިއުން. ްލިބިގެން ްލުޔެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމި ްވެސް ްޞިއްޙީްވަގުތުތަކުގައި ްދާއިރާގެ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްކަމުގައިް ްބިނދިއްޖެ ްމީހަކު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްކަންތައް ްބެހެއްޓުމުގެ ްއެއް ްއެކްސްރޭ މަރުކަޒުގައި

ްއަދިވެސްް ްގޮތެއް ްކަހަލަ ްކޮށްލަދެއްވޭނެ ްއެކަން ްވާނެތީވެ ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްއެ ްދަތިކަމަކަށް ްއައުމަކީ ްމާލެ ވާނަމަ

ްހައްލެއްްްވެގެންދާނެ ްހެޔޮ ްމިކަމަށް ްގޮތުން ްއޮތް ްވާހަކަދެކެވިފައި ނޑާ ްއަޅުގަ ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްއަޅުގަނޑުް ްބަޖެޓަށް ްމި ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްއުއްމީދުކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްމެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރު

ްވެސް ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުތަކުގެ ްމިދިޔަ ްޓަކައިްްވޯޓުދޭނަން.ްއެއީ ްރައްޔިތުންނަށް ްބީދައިން.ްދިވެހި ްވޯޓުދީފައިވާ ނޑު އަޅުގަ

ްބަރަކާތްތެރިް ްމި ްދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްޤައުމައިގެން ްދިވެހި ްއޮޅުވާނުލައި ްޙަޤީޤަތް ްޙައްޤުގަ. ްރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

އަޅުގަނޑަށްްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްއެއްބައިވަންތަކަމުގެްދުވަހުގައިްހުރިހާްއެންމެންނާއިްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްގޮވާލަމުން،ް

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްމި ްނިންމަން، ްބަހުސްކޮށް ްބަޖެޓު ްމިއަދު ްގެންދަން ްވަގުތު ްބަހުސްގެ ްބަޖެޓު ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްނިންމަން ްގެންދާނީ.ްބަހުސްކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްލަފާދެއްވާފަ. ްއަޅުގަނޑަށް ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު އޮތީ

ްހުސްވަގުތުކޮޅުް ްލިބޭ ްމި ްމެންދުރު ްވެސް ްދުވަހު ްބަހުސްކުރި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްފަހުން ްއެންމެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްބޭނުންކުރަ ްހުސްވަގުތުކޮޅެއް ްއެއްގަޑިއިރު ްބަދަލުގައި ްބައިގަޑިއިރުގެ ްއެހެންވީމާ، 12:31ްްނީ. އަށ1:31ްްްއިން

ނޑުމެންްހުސްވަގުތުކޮޅެއްްބޭނުންކުރާނީ.ް އަށްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ްއަދ3:11ްްިއިނ1:31ްްްއަޅުގަ

3:11ްް 4:11ްްއިން ްބޭނުންކުރުމަށްފަހު، ްހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ 4:11ްްއަށް އަޅުގަނޑުމެންގ6:11ްްެއިން

ްކު ްނަމަ،ްޖަލްސާ ްތިއްބެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްކަވަން ްވެސް ްފަހުން ްއޭގެ ްއަދި ްގެންދާނީ. ރިއަށް

ްމިް ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްނިމެންދެން ްވާހަކަދައްކަވައި ްމެންބަރުން ްއެދިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަދައްކަވަން
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ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށިގެން ްހުސްވ1ްަހިސާބުން ްއަރުވަން.ްގަޑިއިރުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ގުތުކޮޅެއް

ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ް]އަށ13:31ްްްއިނ12:31ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަޅުގަނޑަށްްޖެހެނީްއެންމެްފުރަތަމައިނުންް ްކުރިއަށްދާއިރު ްފަށައިގެން ނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތް `ްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތް ްދަންނަވާލަން. ްއެނައުސްމަންޓެއް ްމެންބަރުންނަށް 26ްްތެރި ްކޮމިޓީއަކަށ2112ްްްޑިސެމްބަރ ްމަޖިލީހުގެ ބުދަ،

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ ްބަދަލު. އައި

އްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއެްކޮމިޓީްއަށްްހަމަޖެއްސުމަށްްޠާރިޤުގެްބަދަލުގައިްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢި

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްވާތީ، ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްލީޑަރު ްގުރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމާއްދާގ29ްްެއެމް.ޑީ.ޕީ ވަނަ

މަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްއައިއްސަްއޮތްްގެް)ނ(ގައިްވާްގޮތުގެްމަތިންްއެކަންްއެގޮތަށްްއިޢުލާނުކުރަން.ްއެއަށްފަހުގައ2ްި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްގަވާއިދު ްދަންނަވައިލާނަން. ްބަދަލެއް އެހެން

ްކޮމިޓީ ްއެ ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްބަދަލުގައި ްފަހުމީގެ ްއިމްތިޔާޒު އަށްްްމެންބަރު

29ްހަމަޖެއްސެވުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕުގެްލީޑަރްސިޓީްފޮނުވާފައިްވާތީްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެް

ް ްމާއްދާގެ ނޑަށ2ްްވަނަ ްއަޅުގަ ްދެން ްއާދެ! ްއިޢުލާނުކުރަން. ްކުރުމަށް ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ް)ނ(ގައި ގެ

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ްއެއީ ްދާން. ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތައިގެން ްދައުލަތުގ2113ްްެކުރިމަތީގައިވާ ްއަހަރު ވަނަ

ްރިޕޯޓަށްް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްވައި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރައްވާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރައްވާ ބަޖެޓު

ްއެންމެފު ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްއެ ްދެކުނުްވާހަކަދެއްކެވުން. ްމައްޗަންގޮޅި ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތެއް ރަތަމަ

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްމައްޗަންގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެ ްއެންމެހައި ްމަސައްކަތްކުރެއްވި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރިއްޔާ މް.ޑީ.ޕީގެ

ް ްމާލޭގެ ްވަނީ ްސަބަބަކަށް ްޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭ. ނޑު ްގަލޮޅާއ6ްްިއަޅުގަ ްމާފަންނާއި ްވިލިމާފަންނާއި ްކަމުގައިވާ އަވަށް

ް ްމި ްހުޅުމާލެއާ، ްއަދި ްމަންޗަންގޮޅިއާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގ6ްްެހެންވޭރާއި ްއެންމެހައި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއޮތްކަން އަވަށް

ްއެ ްމެންބަރުންނަށް ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި އަވަށ6ްްްނގުނުކަމަށް

ް ްހުރިހ5ްްާއޮންނައިރުގައި ްފިކުރަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދިފަ. ްމަރުކަޒު ްޒުވާނުންގެ ްހުރި ްއެބަ އަވަށުގައި
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ްބަހަް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްގޮތެއްގައި ްހަމަހަމަ ްދެންޏާްއެންމެން ްއެއްޗެއް ްނުވަތަ ްތަރައްޤީކުރުން ްނުވަތަ އިދިނުން.

ްމަރުކަޒެއްް ްޒުވާނުންގެ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި ްއޮންނާނެ ްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްދިނުން. އެއްޗެއް

ނޑައެޅިފައިްއޮންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްބަޣާވަތެއް ކުރުމަށްފަހުްްމައްޗަންގޮޅީގައިްނެތުމުންްމައްޗަންގޮޅީގައިްހެދުމަށްްކަ

ް ްއައި ްއަޅުގަނޑަކަށ14ްްްއެ ްމެންބަރުންނަކަށް ްގިނަ ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްތަނެއް ްދިޔަ ްބަޖެޓު ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ނޑުްއެްއިޞްލާޙު،ްމައްޗަންގޮޅީގައިް ހިޔެއްނުވޭްއެނގިފައިްއޮތްހެނެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްދަންނަވަންްއޮތްްއެއްޗަކީްއަޅުގަ

ްއެް ްމަރުކަޒެއް ްބަޖެޓުްޒުވާނުންގެ ްވީއިރުގައި ްއެޕްރޫވް ްތަނުން ްއެ ްގެންގޮސްގެން ްތަނަށް ްއެ ްއިޞްލާޙު ްއެ ްޓަކައި ޅުމަށް

ކޮމިޓީންްނިންމިްރިޕޯޓުގައިްއޮންނަނީްތާވަލުކުރެވިފައިްކުށެއްގެްގޮތުގައިްކަމަށްްއެްބޭފުޅުންްދެންނެވިްކަމުގައިްވިޔަސްް

ްދަންނަވާފައިް ްކަމަށް ްއަތޮޅު ްމ. ްއޮތީ ްމި ްގޮތުގައި ްއަތޮޅުގެ ްދަންނަވާ، ްގޮތުގައި ްމާލެ ްއޮންނަނީ ްގޮތުގައި ފަ.ްރަށެއް

ް ްބިނާކުރުން ްމަރުކަޒެއް ްޒުވާނުންގެ ްމާލޭގައި ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްއަޅުގަނޑ4.5ްްުކުރަންހުރި ްރުފިޔާ.ްއެއީ މިލިޔަން

އެއްޗެއްްމުލަކުްދާއިރާގެްއެދުނުްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްއަތޮޅު،ްމާލެްއަތޮޅުގެްމާލޭގައިްމައްޗަންގޮޅީގައިްހަދަންްއޮތްް

ްވެސްް ްނިޔަތުގައި ްއިތުރުކުރުމުގެ ްމެންބަރުން ްއަށް ްދާއިރާ ްމުލަކު ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރޭވުމަކުންހެން މެންބަރުންގެ

ްއެންމެހައިް ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރެއިން. ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއޮތީ، ްމި ްކޮށްފައި ްކަންތައްތައް ްމި ްވެދާނެ. ފަހަރެއްގައި

ނޑަށްްއެނގިފައިްމެންބަރުންްވެ ސްްމިްކަމަށްްސަމާލުކަންދެއްނަވައިްމ.ްއަތޮޅުގައިްމާލެްކިޔާްރަށެއްްނޯންނާނެްއަޅުގަ

ްސީދާް ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްޤަބޫލުނުކުރައްވައި ްވެސް ްލީމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމިހާތަނުގަ. ްގޮތުން އޮތް

ްއިތުރުވީމަް ްމެންބަރުން ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްކޮމިޓީގައި ްމުލަކުްްބަޖެޓު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްލަފާކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ދާއިރާގައިްއޮތްްމާލެ،ްސީދާްމާލެްކ.ްއަތޮޅުްމާލެއަށްްގެނެސްްމިްޒުވާނުންގެްމަރުކަޒުްމައްޗަންގޮޅީގައިްހަދައިދިނުމަކީް

ްމަރުކަ ްޒުވާނުންގެ ްމާލޭގައި ްހިމަނާފައި ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްވިޔަސް. ްނުހިމެނިކަމުގައި ްބަޖެޓުގައި ްހެދުމަށް.ްމި ޒު

ްއެދެންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަރުކަޒު. ްޒުވާނުންގެ ްހުރި ްއެބަ ްއަވަށެއްގައި ްހުރިހާ އެހެންނަމަވެސް

ްމިް ްސީދާ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްމާލިއްޔަތާ ްނުވަތަ ްވުޒާރާ ްބެހޭ ްމާލިއްޔަތާ ްބަޖެޓުން ްނުވަތަ ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމި ްދެއްވާއިރުގައި ްއެޅުމަށްްބަޖެޓު ްތަނުގައި ްއެ ްލަފާދީފައި، ްކަމަށް ްމައްޗަންގޮޅީގައި ްނެތީ ްމަރުކަޒު ްޒުވާނުންގެ ހާރު

ބާރުއެޅުއްވުމަށް.ްއެއީްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްވަކިްއެކަނިްވެގެނެއްްނޫން.ްހުރިހާްއެންމެންްހަމަހަމަްގޮތުގައިްބެހިގެންދާް

ްވެސްް ްއަވަށެއްގައި ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްއެއްޗަކީ. ްއިންސާފަކަށްްްއެއްޗެއް، ްއެއީ ްނެތުމުން ްމައްޗަންގޮޅީގައި ހުރެފައި

ްވާއިރުގައިް ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަޅަން ްމަރުކަޒެއް ްޒުވާނުންގެ ްއަހަރުގައި ްފެށޭ ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުގަނޑު ނުވާތީވެ

ްބޮޑަށްްޝުް ްވަރަށް ްއެހެންމެ،ްއަޅުގަނޑުްހަމަ ްހަމަ ްބާރުއެޅުމަށް.ްދެން ްއެޅުމަށް ކުރުއަދާކުރަންްބަޖެޓުްމައްޗަންގޮޅީގައި

ްރ.އަތޮޅުް ްދިޔައިރުގައި ްދަތުރުކުރަމުން ްރަށްރަށަށް ްއެކި ްރާއްޖެތެރޭގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް. ްއެންމެހައި ކޮމިޓީގެ

ްއާއިްބަނދަރާްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިދިޔަް ްރަށްރަށުގައިްވެސްްނަރުދަމާ ްއެހެނިހެން ްގިނަްރަށްރަށުގައި،ްއަދި ވަރަށް

ްބަޖެ ްނަރުދަމާްއަހަރުގެ ްހުޅުދުއްފާރުގައި ްމާކުރަތާއި ްރ.އަތޮޅު ްހިމަނާފައި ްއޮންނާނެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުގަނޑު ޓުގައި
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ްއަނެއްކާް ްވެސް ްބަޖެޓުގަ ްއަހަރުގެ ްމި ްއެކުގައި ްއޮތުމާ ްނޭގިފައި ްހަމަ ްވެސް ްގޮތެއް ްވީ ްބަޖެޓަށް ްއޭތީގެ ހެދުމަށް.

ްމެންބަރުް ްއެންމެހާ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއިބްރާހީމު،ްހިމަނާފައިވާތީވެ، ްޤާސިމު ްޑރ. ްމުޤައްރިރު ްޚާއްޞަކޮށް ންނަށް،

ްބޭފުޅުންް ްބައެއް ްދާއިރުގައި ްވާހަކަދައްކަމުން ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްބަޖެޓަށް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާމިގިނލީ

ްބޭ ްއޮންނަނީ ްމި ްތެރޭގައި ްހާސްކަމެއްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭފައި ްރާއްޖެްމިހާރު ްއަށް ސްފަރުވާ

ްދާންް ްބޭފުޅުންްވެސް ްކަންތައްތައް.ްއެންމެހައި ްހޯދުމުގެ ްކަންތައްތައް.ްވިސާ ްދަތި ްދިމާވެފައިވާ ްދާއިރުގައި ްބޭރަށް އިން

ްފެންވަރެއްގައިް ްރަނގަޅު ްބޭސްފަރުވާކުރެވިފައި، ްއަގުހެޔޮކޮށް ްތަންކޮޅެއް ްއެއީ ްއަށް. ްއިންޑިޔާ ބޭނުންވަނީ

ްތަނަް ްމާފަށްްބޭސްފަރުވާކުރެވޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑަށް ްވިދާޅުވޭ،ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން ްދަނީ.ްބައެއް ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްވާތީވެ ކަށް

ނޑުމެންްހަނދާންނެތިފައިްތިބޭނެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްރާއްޖޭގައިްފުރަތަމަް އެދެން.ްއެްބޭފުޅުންްއެްވިދާޅުވަނީްއަޅުގަ

މިއީްހުރިހާްއެންމެންނަށްްހަމަްއެނގެންޖެހޭ.ްމިހާރުްބަޣާވާތަކުންްޓެރަރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނެއްްހަދަންޖެހުނީްކާކާްހެދިތޯ.ް

ްޤާނޫނެއްް ްބެހޭ ްޓެރަރިޒަމާ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމި ްފުރަތައިނުން ްހެދި ްކަންތަކާ ްވަޙީދުގެ ްހުރި ްއައިއްސަ ވެރިކަމަށް

ބުނެފައިވަނީްކޮންްބޭފުޅެއްތޯ.ްްހަދަންޖެހުނީ.ްއޭގެްކުރީގައި،ްއޭގެކުރީގައިްމިްތަނަކީްޓެރަރިޒަމުގެްޖަމާޢަތެއްްއޮތްްކަމަށް

ް ްމ31ްްިކުރީގެ ްހާމަވެގެންދިޔައީ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްކަންތައް ްއެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްމައުމޫނު ްވެރިކަންކުރެއްވި އަހަރު

ްއަރައިގެންް ްޢިރާޤަށް ްމީހުން ްއެމެރިކާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްލާރި ްލިބޭ ްއެއަރޕޯޓަށް ްޖައްސާއިރުގައި ްބޯޓުފަހަރު ތަނަށް

ްއެމެރިކާގެްދިޔައިރު ްއޮންނަނީ ްބުނެފައި ްތަނާ ްއެދުން ްބޭނުންވެގެން ްޖައްސަން ްތަނަށް ްމި ްބޯޓުފަހަރު ްއެމެރިކާގެ ގައި،

ްތަނާް ްބުނި ްއެހެން ްތަނެކޭ. ްއޮންނަ ްޖަމާޢަތެއް ްޓެރަރިޒަމުގެ ްތަނަކީ ްއެ ްނުޖެއްސޭނޭ. ްބުނަނީ މީހުން

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫ ްމައުމޫނު ްހުންނެވި ްއޭރު ްޓެރަރިޒަމެއް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްތަނުގައި ްމި ްނޯންނާނޭ ްވިދާޅުވީ މު

ްބުއްޓޫގެް ްކުރި ްބޮޑުވަޒީރުކަން ްޕާކިސްތާނުގެ ްވަޒީރުކަންކުރި ްބޮޑު ްއިރެއްގައި ްކޮންމެވެސް ްއޭރުގައި ްރައްދުދިނީ އެކަމާ

ްއަ ްއޮންނަނީ ްރައްދުދީފައި ްބުއްޓޫ. ްބޭނަޒީރު ްއެއީ. ްކަނބަނލެއް ްއަންހެން ްހަނދާންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ޅުގަނޑުްޢާއިލާގެ

ްތެރެއަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކުދިންނަށް ްޒުވާން ްކުޑަކުޑަ، ްމިތިބަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ހަނދާން

ް ްހަނދާންނެތިދާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއުޅުއްވާއިރު ްމެންބަރުކަމުގަ ްއެއްޗެހިތައ1991ްްވަޑައިގެން ްތެރޭގެ ގެ

ން.ްހުރިހާްބޭފުޅުންގެްސަމާލުކަމަށްްމިްގެންނަނީްމިްަަނަށްްޓެރަރިޒަމްްހަނދާންނެތޭކަށްްނުވާނެ.ްމިއީްއެްދައުރެއްްނޫ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެް ްމައުމޫނު ްއެހެންނަމަވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްމައުމޫނު ްތަޢާރުފުކުރީ ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން އެންމެ

ނަޝީދެއްްނޫންްޓެރަރިޒަމުގެްވާހަކަްްދައުރުގައިްމިްތަނަށްްޓެރަރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނެއްްހަދަންޖެހުނީ.ްކެނެރީގޭްމުޙައްމަދު

ްހޯދުމަށްް ްއެހެންވީމާ،ްވިސާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްމައުމޫނު ްތަޢާރުފުކުރީ ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ްއޮތީކީ. ްދައްކާފައި އިންޑިއާގައި

ްއޮތީް ްްދަތުރުކުރުމޭ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްމިނިސްޓަރު. ްފޮރިން ްކޮބައިތޯ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި

ްއެްދަނީ.ްކޮބައިތޯްވިސާއާްބެހޭްގޮތުންް ްލާމެހެމުން ްއޭނަ ްމައުމޫނު.ްމުޅިްދުނިޔެ ްދުންޔާ ބަޖެޓުންްކާލައިގެން.ްކޮބައިތޯ

ްއޮފީހުންް ްރައީސް ްއޮފީހުން ްވަޙީދުގެ ްނުވަތަ ްއޮތްތޯ. ްގުޅާފައި ްއަށް ްއެމްބަސީ ްއިންޑިއާގެ ްވެސް ްފަހަރަކު އެންމެ
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ްވަދެތިބި ްތަނަށް ްއެ ްކޮށްގެން ްނުވަތަްްބަޣާވާތެއް ްގުޅާފަ. ްއޮތްތޯ ްއެބަ ްއެޓަްމުނާފިޤުން ްހުރިްމި ްޖެނެރަލްކަމުގައި ރނީ

ްއޭނަގެް ްހަނދާންކޮށްލާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނުވަރާ. ްކިޔައިއުޅެނީ ްމީހުން ްގިނަ ްނޭނގޭ. ްމަށަކަށް ްކަނބަލެއް. އަންހެން

ްގޮތުގައި ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްޓަކައި ްނެރުމަށް ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަޅުގަނޑުްްނަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަނބަލަށް ވަކާލާތުކުރި

ްގޮވައިލަމޭް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޭދޮށަށް ްތިޔަ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްވިސާ ްމީހުންނަށް ްހުރިހާ ްތިބި ްނުލިބި ްވިސާ ްމިހާރު ގޮވައިލަން

ްފޮރިންް ްއަދި ްހަމަޖައްސައިދޭށޭ. ްކަންތައް ްވިސާގެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެގެން ްމީހުން ްދެ ްޢިމްރާނާ ްއާއި ްކަލެ ދާން.

ްނުވަންޏާްމިނިސްޓަރަ ްކަންތައް ްއެ ްމީހުންނަށް ްދެ ްމައުމޫނާ ްދުންޔާ ްޞަމަދާއި ްޞަމަދު. ްއެއީ ްމީހާއާ، ްހުރި ކަށް

ްހުރިހާް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމުސާރަދޭކަށްނުޖެހޭނޭ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުން ްކޮންމެހެން އިސްތިޢުފާދޭށޭ.

 ރައްޔިތުންްއެްތިބީްކިޔޫޖެހިފަ.

ް

ްކެވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއް

ްދާއިރާގެް ނޑިތީމު ްކަ ްއަރުވަންޖެހެނީ ްފުރުޞަތެއް ްލިސްޓުން ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދެންް ްޒަމީރަށް. ްމޫސާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ްއެއަށްފަހުގައި ްޙުސައިނަށް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނޑިތީމުްްގުރައިދޫ ްކަ ްފުރުޞަތެއް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރަތަމަ ްއަށް. ްރިޟާ އިބްރާހީމު

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސައިނަށް.

ް

ނޑިތީމުްދާް ްއިންްވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޙުސަކަ

ްވަރަޙްމަތު ްއަޅުގަނޑުމެންނަهللاް`ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ްއާދެ! ްބަޖެޓުްވަބަރަކާތުޙޫ. ްއޮތް ްމި ްލިބިފައި ްމިއަދު ށް

ްރިޕޯޓެއް.ް ްކުރައްވާފައިވާ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރައްވާ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓަކީ

ްއަޅުގަނޑުް ްމެންބަރުންނަށް ްހިތްމަތްތެރި ްމުޤައްރިރަށާއި ްކޮމިޓީގެ ްތައްޔާރުކުރެއްވި ްރިޕޯޓު ްއެ ްއެކީގައި އެހެންކަމަށްވުމާ

ްމިނެޓުގެްތަ ްހައެއްކަ ްލިބުނު ްމި ްދަންނަވަން ްއެއްޗެއް ްބަލާފައި ްބަޖެޓަށް ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްމުބާރިކުބާދީ ްއާއި ހުނިޔާ

ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަކީ، ްވާހަކަ ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިގެނ2113ްްްތެރޭގައި ްއަހަރަށް ވަނަ

ނެތްްބަޖެޓެކޭ.ްއަމާޒެއްްނެތްްބަޖެޓަކީްއެއިންްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްކޮންކަހަލަްްލިބިފައިްމިްއޮތްްބަޖެޓަކީްވެސްްއަމާޒެއް

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއަމާޒެއްްނެތްްބަޖެޓެއްްފަދައިން،ްއަމާޒެއްް މަޤްޞަތުތަކެއްްހާސިލުކުރެވޭނެްބަޖެޓެއްތޯްއަޅުގަ

ތުރެކޭްއެއްގޮތްވާނެ.ްއެްވާނީްހުސްްދަތުރަކަށް.ްނެތްްބަޖެޓަކަށްްވާއިރުގައިްއެްބަޖެޓުންްކުރާްދަތުރުްއަމާޒެއްްނެތްްދަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްތައްޔާރުކޮށްގެން ްބަޖެޓެއް ްބިނާނުކޮށް ްމައްޗަށް ްޕްލޭނުގެ ްއެ ްނެތި، ްޕްލޭނެއް ްމައި ްތަރައްޤީގެ ޤައުމީ

ްވަރަ ްވޭންތަކާއި ްގިނަ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމެދުވެރިވީމާ ްއުޅުމަށް ްނުވަތަ ްއުޅެންޖެހުނީމާ ްގިނަްއުޅެންވީމާ، ށް

ްއިހުސާސްކުރެވޭ.ްއަތޮޅުގެް ްފެންވަރުގައި ްރަށްރަށުގެ ްވޭންތައް ްތަދުތަކާއި ްއިހުސާސްކުރެވޭ ްއިހުސާސްކުރެވޭ.ްއެ ތަދުތައް
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ްއިހުސާސްކުރެވޭނެ.ް ްފެންވަރުގައި ްޤައުމީ ްއަދި ްއިހުސާސްކުރެވޭ. ްފެންވަރުގައި ްސަރަހައްދީ ްއިހުސާކުރެވޭ. ފެންވަރުގައި

ްއިހުސާސް ްމިހާރަށް ްއެްމިހާރުން ްމުއްދަތުން ްދިގު ްއެއާއެކީގައި، ްހަމަ ްއަދި ްހުންނާނެ. ްވޭންތައް ްތަދުތަކާއި ކުރެވޭ

ްއިހުސާސްކުރަންޖެހޭް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހުންނާނެ. ްވެސް ްވޭންތައް ްތަދުތަކާއި ްފިލައިނުދާނެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްރަް ްރަށްރަށުގައި ްބައެއް ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްތެރޭގައި ްބޮޑަށްްތަދުތަކުގެ ްވަރަށް ްތަދުތައް ްއެ އްޔިތުންނަށް

ނޑުްމީގެްކުރިންްދެއްކިްވާހަކައިގައިްދަންނަވާލަންޖެހުނުްހޮސްފޮޅުވަތެއްްއޮތްްރަށެއްގެްވާހަކަް އިހުސާސްކުރެވޭތީްއަޅުގަ

ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއެފަދައިން،ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވައިލަންޖެހުނު. ްވާހަކަ ްމި ްކުރިން ްމީގެ ްއަޅުގަނޑު ޖެހުނުްއާއި

ކަމެއްްނެތިްހަމައެކަނިްނަމެއްްއޮތްްރަށެއްގެްވާހަކައާ،ްއަދިްހަމައެއާއެކީގައިްހަމައެކަނިްނަމަކަށްްއަކުރެއްްޖަހައިލާފައިް

ްއެް ްއެހެން ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަންޖެހުނު. ްއަޅުގަނޑު ްއެއް ްވާހަކަ ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްވާހަކައާ ްރަށެއްގެ އޮތް

ްކީް ްއެްދިމާވަނީ ްއެބަްޖެހޭ.ްއެއީްކަންތައްތައް ްދޭތެރޭގައިްވިސްނައިލީމަްޚިޔާލުކޮށްލަން ނޑުމެންްބަޖެޓާ އްވެގެންތޯްއަޅުގަ

ްމައްސަލަް ްދިމާވާ ްކޮށަންވީމާ ްްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތި ްޕްލޭނެއް ްހަދާފައި، ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑުމެން ްނެތި ޕްލޭނެއް

ްއާބާދީތަ ްކުދިކުދި ްއުޅެނީ ްމި ްމީހުން ްރަށްރަށުގައި ްއަސާސީްއެއް.ްރާއްޖޭގެ ްލިބެންވާ ްމީހުންނަށް ްއާބާދީތަކުގައި ކުގަ.ްއެ

ްދަށުންް ްޕްލޭނެއްގެ ްވަކި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭގައި ްޙައްޤުތަކާ ްއަސާސީ ްލިބެންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ޚިދުމަތްތަކާއި

ްކޮށަް ްބަޖެޓު ްކަންކަމަށް ްކަހަލަ ްބައެއް ނޑައިލާއިރު، ްކަ ްޚަރަދުތައް ްކަހަލަ ްބައެއް އިލާްމަސައްކަތްނުކުރެވޭތީ

ނޑުމެންް ކުދިކޮށްލާއިރުގައިްބައެއްްރަށްރަށްްބާކީވެގެންްއެްދަނީ.ްއެހެނެއްނުވާނެްއެްރަށްރަށާްބެހޭްގޮތުންްވެސްްއަޅުގަ

ތަރައްޤީގެްޕްލޭނެއްްއޮވެގެންްމަސައްކަތްކުރާްކަމަށްްވަނީްވިއްޔާ.ްކޮންމެއަކަސްްގޮއިދޫއާްބެހޭްގޮތުންނާއިްބިލެތްފައްސާް

ްނޫމަރާް ްގޮތުންނާއި ްކުރެއްވިްބެހޭ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްފަހުގައި ްއަށް ްވާހަކަ ްދެއްކި ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ އާ

މަސައްކަތްތަކަށްފަހުްއަލުންްއެކުލަވައިލެވިފައިވާްލިސްޓުގައިްއެބަްހުރިްމިހާރުްއެްރަށްރަށަށްްކަންތައްތައްްކަނޑައެޅިފަ.ް

ް ްއޮތް ްވަޢުދުކުރެވިފައި ްއަށް 3ްްގޮއިދޫ ްނުވަތަ ްމީހުންްކުލ4ްާކުލާސްރޫމު ްއެ ްއެކަމާ ްނެތިގެން ްމަސައްކަތް ސްރޫމުގެ

ްކަންތައްް ްހިސާބުހިސާބަކަށް ްމި ްނިކުންނަންޖެހުނު. ްއަށް ްމުޒާހަރާ ްބަޔަކު ްއޭގެތެރެއިން ްއުޅެމުންދިޔަ. ކަންބޮޑުވެގެން

ްފަދައިންް ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުގަނޑު ްކުރިމަތިލާކަށްނުޖެހޭނެ ްއުދަގޫތަކަކާ ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ޕްލޭނެއްގެްްދާކަށްނުޖެހޭނެ،

ްތަނަށްް ްމި ްބަޖެޓު ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްވީމާ ްކަންތައް ްމިހެން ްމިހާރު ްވިއްޔާ. ްވަނީ ްކަމަށް ްއަންނަ ްބަޖެޓުހެދިގެން ދަށުން

ްމައްޗަށްް ްއަށް ްއިންތިހާ ްއިހުސާސްތައް ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްމިދެންނެވިހެން ްގޮތުން ްބެހޭ ްދާއިރާއަކާ ްއެ ހުށަހެޅުނީމާ

ްްހަމައެއާ ްއަދި ްބަޖެޓުްދާންޖެހެނީ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްބަވާ ްމި ްގޮތުގައި ްމަންދޫބުންގެ ްދާއިރާގެ އެކީގައި،ްއެ

ްހިނގަމުންދާންޖެހެނީ.ް ްބަލަމުން ނޑުހުރީ ްތު ްވަޅީގައިތޯ ްބޭފުޅެއްގެ ްކޮން ްޓަކިޖަހަމުން، ްދޮރުތަކުގައި ްއެކިއެކި ކޮމިޓީގެ

ް ްކަމުގައި ްމި ްނޫން. ްގޮތެއް ްއޮންނަންވާނެ ްމިކަން ްއެއީ ްބަލަންްއާދެ! ނޑުހުރީ ްތު ްވަޅީގައިތޯ ްބޭފުޅެއްގެ ްކޮން އެއީ

ްބަޔަކަށްް ްއެ ްވެސް ްބަޔަކަށް ްކޮންމެ ްދެންނެވިހެން ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއެކަން ްޖެހިގެންނުވާނެ. ހިނގަން

ްމަތިންް ްގޮތުގެ ްމިދެންނެވި ްޝުކުރުއަދާކުރަން ްއަޅުގަނޑު ްގޮތަށް. ްހަމަޖެހިގެންދާ ްދަށުން ްޕްލޭނެއްގެ ްރޭވިފައިވާ
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ްމިް ްކަންތައްތައް ްރަށްރަށަށް ްކުދި ްމިދެންނެވި ްތެރެއިން ްމަސައްކަތުގެ ްކުރި ްދަންނަވައި،ްއަޅުގަނޑުމެން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްފެންނަން ްމިހާރު ްކަރުދާސްތަކުން ްބަޖެޓު ްކަންތައްތައް ްއެ ްއޮތީމަ. ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި އަހަރުގެ

ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްނެތިްހަމަމިއާއެކީގައި ްޕްލޭނެއް ްކަންތައްތަކަށް ްބައެއް ްނުހިމެނި، ްމިގޮތަށް ްކަމަކީ ޖެހޭ

ްހުންނަް ްރަށްރަށް ްކުދި ްހަމަ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްދަނީ ްމި ްބާކީވެގެން ްކޮއްޕައި، ްފަހަތަށް ްދާދިއުމުގައި ްމި އިސްކަންދީގެން

ް ްހަނދާންނައްތައިނުލެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ްއޭގެތެރޭގައި ްޕްލޭނެއްްކަންތައްތައް. ްތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް.

ްއާއިްއާބާދީްއެއްފަސްކުރެވިގެންްވަކިްހިސާބަކަށްްދަންދެންްވެސްްސްކޫލުތަކުގެް ނޑުމެންނަށްްތަރައްޤީ ހެދިގެން،ްއަޅުގަ

ްއިތުރުވަމުންދާނެ.ް ްދުވަސްތައް ްއުމުރުން ްކުދިންގެ ްނުތިބެވޭނެ. ްހުއްޓާލައިގެން ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ކަންތައްތަކެއް

ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،ްއަ ްބޭނުންވާ ްސްކޫލުތަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުވަމުންދާނެ. ްއުމުރަށް ްއެކުދިންގެ ހަރުތައް

ްވަރަށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިނގަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްބިނާކުރުމާ ކުލާސްރޫމްތައް

ްގޮތުގަ ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބޮޑަށްްއުފާކުރަން. ްވަރަށް ްއެޑިއުކޭޝަނުން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ އި

ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރް ްކުލާސްރޫތަކުގެ ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ްބޭނުންވާ ްމަދަރުސާތަކަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން

ްހިމަނުއްވާް ްބަޖެޓުގައި ްވަނީ ްކަންތައްތައް ްއެ ްދެއްވައިގެން ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހެއްދެވުމަށް ފަ.ްއެްބިނާކޮށްދެއްވައި

ްއަޅުގަނޑުް ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްމި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްސިފަ ްޢަމަލީ ކަންތައްތަކަށް

ްބަލައިގަނެ،ް ްއަޅުގަނޑު ްއެކީގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްމަސައްކަތް ްކޮށްދެއްވާފައިވާ ްބޭފުޅުން ްއެ އުއްމީދުކުރަން.

ްއަް ްއެއާއެކީގައި ްއަދި ްބަޖެޓުްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވައިލަން ޅުގަނޑު

ްކަންތައްތައް،ް ްހުރި ްޚިޔާލުގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކަމަކީ ްކުރެވޭ ްމި ްކޮށްދޭންޖެހުނީމާ ްކަމެއް ްރަށަކަށް ކަރުދާހުގައި

ްހަމައަށް ްކަރުދާހާ ްތިރިކުރެވެނީ. ްމި ްހަމައަށް ްކަރުދާހާ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްވިޔަސްްްގަހުގައި ްކަމުގައި ތިރިކުރެވުނު

ްއޭގެް ްރައްޔިތުންނަކަށް ްނޫނިއްޔާ ްތިރިކޮށްގެން ްހަމައަށް ްބިމާ ްތިރިކުރަން. ްހަމައަށް ްބިމާ ްއެ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްރެވެނިއުްނުވަތަްއާމްދަނީގެްވަސީލަތްތައްް ފައިދާްއެއްްހާސިލެއްްނުވާނެ.ްބިމާްހަމައަށްްތިރިކުރެވޭނީްއަޅުގަ

ްޚަރަދުކުރެވިގެން.ްއަ ްއެއްގޮތަށް ްޕްލޭނާ ްޚަރަދުކުރުމުގެ ްގޮތަށް ްއެކަށީގެންވާ ްވަސީލަތްތަކުން ްހޯދިގެން.ްއެ ނޑުމެނަށް ޅުގަ

ްސިފަް ްޢަމަލީ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްފެށޭ ްމި ްކަމންތައްތަކަށް ްމިހިރަ ްޖަހާފައި ްކަރުދާހުގައި ްކުރަން ްރަށްރަށުގައި އެ

ްއަޅުގަ ްއަހަރެއް ްކިތަންމެ ްރަށްރަށުގެްގެނެސްދެވިގެން. ްދެކެފީމު. ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަޖެޓެއް ްކިތަންމެ ްދެކެފީމު. ނޑުމެން

ްއެް ްވަނީ ްއަހަރުްނިމިގެންގޮސްފައި ްހުރެމެ،ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓުގައި ްކަންތައްތައް ްހިމެނި،ްއެ ްކަންތައްތައް ނަމުގައި

ްވާހަކަްދަންނަވައިލާއިރު ްޢަމަލީްސިފަްއެއްްނައިސް.ްއާދެ!ްމި ްމިްއެއްޗެއްްކަންތައްތަކަށް ްހަމައެކަނި ްއަޅުގަނޑަށް ގައި

ނޑުމެންްދެކޭގޮތުގައިް ދަންނަވައިލެވުނީްރަށުްލެވެލްގައިްނުވަތަްއަތޮޅުްލެވެލްގައިްހުރިްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުން.ްއަޅުގަ

ްކުރަ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްސަރަހައްދުތަކުގެ ްރަށްރަށާއި ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަށް ންޖެހޭްތަރައްޤީ

ްއަށްް ްތަރައްޤީ ްދަތުރުފަތުރުގެ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްއަޅުގަނޑު ްދުވަހު ްކުރީ ްއޭގެތެރޭގައި ްކުރެވެންވާނެ. މަސައްކަތްތައް
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ނޑުްހަމަްއަޅުގަނޑުގެްޢިއްޒަތްތެރިްއަޚް،ް ޓަކައިްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަކަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއޭގެތެރޭގައިްއަޅުގަ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުްމިލަންދޫ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްހަވާލާދެއްވައި ްއަޅުގަނޑާ ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްވެސްް ްރަށެއްގައި ްކަހަލަ ްމަޑިދޫ ްއަތޮޅެއްގައި ްދިގު ްއަތޮޅެއްގައި، ްބޮޑު ްކަހަލަ ްއަތޮޅު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދެކޭގޮތުގައި

ްއަޅުގަނޑުމެ ްމީހުންނަށް، ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްހެދިގެން ްފަސޭހަކަންްއެއަރޕޯޓެއް ްވައިގެ ްމީހުންނަށް ްސަރަހައްދުގެ ންގެ

ްއެއަރޕޯޓަކަށްް ްހެދޭ ްފެންވަރެއްގައި ްއެއް ްއެއަރޕޯޓަކީ ްހުރިހާ ްލިބެންވާނެ. ްފަސޭހަކަން ްވައިގެދަތުރުގެ ލިބެންވާނެ.

ނޑަް ކަށްްނުލިބު.ްވެގެންނުވާނެ.ްއާދެ!ްބަޖެޓުގެްމުޅިްޖުމްލަްކަންތައްތަކާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކާނެްފުރުޞަތެއްްއަޅުގަ

ްއެބަް ްނިންމަން ްމިހާރު ްނިންމުންތަކެއް ްމުހިއްމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވައިލަން ްއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްއެބަް ްކުޑަކުރަން ްޑެފިސިޓު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޚިޔާރުކުރަން ްމަގު ްފާގަތިކަމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ޖެހެއޭ.

ދަރަނިްކުޑަކުރެވޭނެްގޮތަކަށް،ްދަރަނިްކުޑަކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއިޤްތިޞާދީްޖެހޭ.ްއަޅުގަނޑުމެންގެް

ނޑުމެންްމިހާރުްމިްދާްމަގުންްދާް ނޑުމެންނަކަށްްކުރިއަކަށްްނުދެވޭނޭ.ްއަޅުގަ ގޮތުންްހަފުސްވެދިއުމުގެްމަގެއްގައިްއަޅުގަ

ްއިޤް ްނިމޭނީ ްގޮސް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވިއްޔާ ްވަނީ ްޝުކުރިއްޔާ.ްކަމަށް ްމަންޒިލެއްގައޭ. ްހަފުސްވުމުގެ ްގޮތުން ތިޞާދީ

ްވަބަރަކާތުޙޫ.هللاްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތުް

ް

ްނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކި

ްވިދާޅު ްއެ ްއާދެ! ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ްގޮތަކަށް ްދަތި ްމިފަދަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށްްޝުކުރިއްޔާ ވާ

ްޢަމަލީް ްޙިކުމަތު ްވަރަށް ްކޮމިޓީގައި ްއޮވެ،ްއަދި ޕްލޭނަކާްނުލައިްކަނޑައެޅިފައިްއޮތްްބަޖެޓެއްްމިހާްއުނދަގޫްގޮތެއްގައި

ބޭނުންކުރައްވައިގެންްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްރިޕޯޓުްމިްމަޖިލީހާްހިސާބަށްްގެނެސްދެއްވީތީވެ،ްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންނަށާްއަދިް

ްމުޤައްރި ްއެއާއެއްކޮށް،ްކޮމިޓީގެ ްހަމަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއިބްރާހީމަށް ްޤާސިމު ްއަލްފާޟިލް ރު

ްހުއްޓޭ.ްޚާއްޞަް ްއެބަ ްއިހުމާލުތަކެއް ްތައްޔާރުކުރުމުގައި ްބަޖެޓު ްމި ްޤަބޫލުކުރަނީ ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ނޑުވެސް އަޅުގަ

ްޕީ.އެސް.އަް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ. ްބަލައިލާނަން ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައިްގޮތެއްގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އި.ޕީ

ްމުއްދަތަކަށްް ްދިގު ްއެއީ ްބަދަލުގައި، ްއަދަދުތަކެއްގެ ްޖަހާ ްހިތަށްއެރީމަ ްދާއިރު ްތައްޔާރުކުރަމުން ްބަޖެޓު ހަމަ

ްލަނޑު ްބޭނުންވާ ްހާސިލުކޮށްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްތެރޭގައި ްމުއްދަތެއްގެ ްދިގު ްއެއީ ްއަދި ނޑިތަކަކަށްްޕްލޭންކުރެވިގެން ދަ

ްބަޖެޓުގެް ްފަހަރު ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްގޮތުގަ. ްއެއްޗެއްގެ ްދާންޖެހޭނެ ނޑައެޅިގެން ކަ

ްބަޖެޓުގެް ްއަޅުގަނޑުމެން ްނުކުރެވޭ.ްހަމައެއާއެކު ްއެއް ްފާހަގަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއެގޮތަށް ްއޮތީ މަސައްކަތްކުރެވިފައި

ްޕްރޮގްރާ ްއެއްކޮށްްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްބަދަލާ ްގެނެވުނު ްމަސައްކަތުގައި ްކުރެވުނު ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްފަހުން މަށް

ނޑުްހިމެނޭްދާއިރާ،ްކިނބިދޫްދާއިރާްއަށްްވެސްްކޮންމެވެސްްކަހަލަްބަދަލުތަކެއްް ނޑުްވެސްްފާހަގަކުރަންްއަޅުގަ އަޅުގަ

އިްއޮތްްކިނބިދޫގެްބަނދަރުގެްމަސައްކަތްްމިހާރުްމެންބަރުންްގެނެސްދެއްވާފައިްއެބަްހުރި.ްއެގޮތުންްކުރިންްކަނޑައެޅިފަ
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ްއެއާއެއްކޮށްް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނިންމައިލެވޭނެ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ްތަ ްހަލާކުވަމުންދާ ްހަދާފައި ްއެއްބައި ްބައިކުޅަ ްދެ ްޒަމާންވަންދެން ްވަރަށް ްމަރުކަޒަކީ ްޒުވާނުންގެ ްމިްކިނބިދޫގެ ނެއް.

ްތެރޭގައި ްބަޖެޓު ްކަމަށްްްއަހަރުގެ ްނިމިއްޖެ ްއެކަންތައް ްތެރެއިން ްއަދަދުގެ ްހިމެނުނު ްމި ްފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވެއްޖެއްޔާްވަރަށްްބޮޑުްކުރިއެރުމަކަށްްވާނެ.ްއަދިްއެއާއެއްކޮށްްކިނބިދޫގެްވަރަށްްގިނަްއެހެންްކަންތައްތައްްއެބަްހުރި.ް

ް ްއަޅުގަނޑުްމި ްމީގައި ްމިކަހަލަްދެން ްހުރި ްރަށްރަށުގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްމިްދަންނަވާ ްވާހަކަްއަކީ،ްޕްލޭނެއްްނެތޭ ދަންނަވާ

ްކައުންސިލުް ްއަތޮޅު ްކުރެވި، ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމިސާލަކަށް ްކައުންސިލުން ްއަދި ްއައިޑެންޓިފައިކޮށްގެން، ޕްރޮގްރާމުތައް

ްމަޢުލޫމާތު ްކުރެވިގެން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްކައުންސިލުން ްރަށު ްޕްރޮގްރާމުތައްްނޫނީ ްބަޖެޓު ްމި ްވިޔަސް ްފޮނުވިކަމުގައި ތައް

ްކުރިންް ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނެތްކަމަށް ްބެލިފައި ްކަންތައްތަކަށް ްމި ނޑައެޅުމުގައި ކަ

ނޑުްކުރި ނޑުގެްދާއިރާްއަށްްއަޅުގަ ދަތުރުގައިްވެސްްމިްްވެސްްދެންނެވިހެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއަރިހުގައިްއަޅުގަ

ްހަމަނުޖެހޭ.ް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމީގެ ްއެކަމަކު ްދެންނެވިފަ. ްވާހަކަތައް ްމި ްއޮތީ ްވަޒީރުންނަށް ްފާހަގަކޮށް ކަންތައްތައް

ްމިސްކިތުގެް ްހުރި ްއަދި ްމައްސަލައާ ްސަރަހައްދުގެ ްގިރާ ްވަންދޫގެ ްވަންދޫގަ. ްވެއްޖެޔާ ްކަމަށް ްބަލައިފި މިސާލަކަށް

ްއަޅުގަ ްމުޙައްމަދުްޝަހީމުްމައްސަލަ.ްދެން ްއައްޝައިޚް ްއިސްލާމިކުްމިނިސްޓަރު ްފާހަގަކުރަން ްއެކު ްއުފަލާ ްވަރަށް ނޑު

ްއެހީވެދެއްވައިގެންް ްފަންޑުން ްމިސްކިތް ްމިސްކިތްތަކަށް ްހުރި ްބާވެފައި ްމިހާރު ްވަންދޫގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަޢީދު ޢަލީ

ކުފާނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްހަމައެއާއެއްކޮށްްމަރާމާތުތައްްކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްވިދާޅުވެފައިްވާތީްއެްމަނިް

ނޑުމެންްއެތައްްއަހަރެއްްވަންދެންްމަސައްކަތްކޮށްގެންްއަދިވެސްްއެއްވެސްް ނޑޫދޫގެްގިރާްސަރަހައްދަކީްވެސްްއަޅުގަ ކަ

ްބަ ްފަހަރު ްމި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްމިހާރު ްއެކަމަކު ްއެއް. ްމައްސަލަ ްއޮތް ްނައިސް ްހައްލެއް ްތެރޭްކަހަލަ ޖެޓު

ްކޮންމެވެސްް ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްހާލަތު ްސަރަހައްދުގެ ްގިރާ ނޑޫދޫގެ ްކަ ްމަސައްކަތުން ްކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްކޮންމެް ްދަންނަ ްއޮމަދޫ ްއެއީ ްބަނދަރަކީ ްބަނދަރާ،ްއޮމަދޫގެ ްއޮމަދޫގެ ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްހިމެނިފަ. ްވަނީ ްއަދަދެއް ކަހަލަ

ްއޮމަް ްއެނގޭނެ ްވެސް ްއޮތްްމީހަކަށް ްދަތިކޮށް ްބޮޑަށް ްމާ ްހާލު ްބަނދަރުގެ ްއުޅެވޭވަރަށްވުރެ ްމީހުންނަށް ްމިހާރު ްއަކީ ދޫ

ްތެރޭގައިް ްބަޖެޓު ްވެސް ްގޮތަކަށް ްފެށޭނެ ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްއޮމަދޫގެ ްއެހެންވީމާ، ތަނެއް.

ްކުރިންް ްބަޖެޓު ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްއަދި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްވާކަން ްކަނޑައެޅިފައިވާްްހިމެނިފައި ްއަށް ްއޮމަދޫ އައިއިރުގައި

ްއަދިް ްނިޒާމާ ްނަރުދަމާގެ ްހިރިލަންދޫގެ ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްއޮތްކަން ްއެއް ލައިބްރަރީ

ްރާއްޖެތެރެް ްމެދު ްއަދި ްދާއިރާއާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްކަންތައް ްކްލާސްރޫމުގެ

ްއެކަމަކުް ްވާނެ. ްކަމަށް ްރަށް ްއެއް ްހަރަކާތްތެރިވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްއަކީ ްހިރިލަންދޫ ްބަލާއިރު އަށް

އެރަށުގެްމިހާރުންްމިހާރަށްްވެސްްބިންހިއްކުމުގެްމަސައްކަތަކީްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތެކޭ.ްއެކަމަކުްއަދިވެސްް

ްތިން ްމިދިޔަ ްވެސް ްބަޖެޓުން ްއެްމިފަރު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވެސް ްބަޖެޓުން ްފަހަރު ްމި ްއެއްގޮތަށް، ްއަހަރެކޭ ހަތަރު

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރަނީްމިދަންނަވާްކަހަލަްޕްލޭނެއްްނެތިގެންދާތީއޭ.ްދެންްމިްއޮތީް ކަންތައްްފެންނަންްނެތް.ްއެްނެތީްއަޅުގަ
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ްމަސައްކަތް ްކުރެވުނު ްފަހަރު ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަށް ްވޭމަންޑޫ ްސަރަހައްދުްވޭމަންޑޫ. ްގިރާ ްތެރޭގައި ތަކުގެ

ްކަހަލަް ްބައެއް ްހުރި ްއެބަ ްސަރަހައްދުގައި ްގިރާ ްހުރި ްމިހާރު ްވޭމަންޑޫގައި ްއެ ްވެސް. ްވޭމަންޑުގައި ރަނގަޅުކުރަން

ްމިް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްފިޔަވަޅުނާޅައިފި ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ްގެ ްކުނިްއެސެޓުތައް ްއޭގެއިތުރުން ްއަދި ްއަޅުގަނޑުމެން، ްވެސް ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްދާކަހަލަ އްލިގެން

ްއޮތީް ްއެ ްހަމަ ްވެސް ްއެކަން ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްއެއް ްބޭނުންވެފައިވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްވޭމަންޑޫގެ ނައްތާލުމަކީ

އްކޮށްްހަމަްނަރުދަމާގެްނިޒާމުގެްމަސައްކަތްްވެސްްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާްމިްފަހަރުްބަޖެޓުްތެރޭގައިްހިމެނިފަ.ްދެންްއެއާއެ

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންްއުއްމީދުކުރަން.ްދެންްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކުރަންްތިމަރަފުށީގެްއެއަރޕޯޓުްއަޅުގަ ފެށޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްވިް ްރަށްރަށުގެ ްކަހަލަ ްއޮމަދޫ،ްހިރިލަންދޫ ްދާއިރާގެ،ްޚާއްޞަކޮށް ްމި ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްކުރެވޭްނިންމާލެވިއްޖެ ްމި ޔަފާރި

ްކަމަްށް ްކަނޑައެޅިގެންދާނެ ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްލެވެލެއްގައި ްޤައުމީ ްމުޅި ްއަދި ްމީހުންނަށް ްގިނަ ްފައިދާތައް ވިޔަފާރީގެ

ްދާއިރާް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްތެރޭގައި ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ްވިޔަް ްކަމުގައި ްއާދެ!ްނުހިމެނުނު ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ސް

ނޑުމެންްމިްދައްކަނީްއިނގޭތޯ.ްއާދެ!ް ދެންްއޮތީްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްދަންނަވާލަންްއޮތީ،ްބަޖެޓުްކުޑަކުރިްވާހަކަްއަޅުގަ

ް ްއޮތީ ްކުރިން ްއަޅައިބަލާއިރުގައި، ްކުރިއާ ްއޮތީ 16.9ްްބަޖެޓު ްމިގޮތަށ15.3ްްްބަޖެޓެއް ްޙަޤީޤަތަކީ ްބަދަލުކުރެވިފަ. އަށް

ްދިރާސާކޮށް،ް ްބަޖެޓު ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނުތަކުން ްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްހީވަނީ ނޑަށް އަޅުގަ

ްސަބަ ްމީގެ ްކަމެއް.ްއެއީ ްކުރެވުނު ްއަލަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްދޭތެރޭ ނޑަށްްބަޖެޓާ ްއަޅުގަ ބުން

ްކުރިއެރުންތަކެއްް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކަންކަމުގައި ްމޮނިޓަރީ ްއަދި ްފިސްކަލް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ހީވަނީ

ްއާދެ!ް ްޤަބޫލުކުރެވ15.3ްޭލިބޭނެހެން. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްފާސްކޮށްފި ްމިފަހަރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ގެ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްއެކުްގޮތުގައި ްއައި.އެމް.އެފާ ްއެންގޭޖުވާން. ްއެއްކޮށް ްއައި.އެމް.އެފާ ްލިބޭ ްއެބަ ްފުރުޞަތު ންނަށް

ްއައި.އެމް.އެފްގެް ްވެސް ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްޚުދު ްނުލިބޭނެ. ްލާރިތަކެއް ްބައިވަރު ްމާ ްއާދެ! ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް އެންގޭޖުވެއްޖެ

ްއަ ްއެކަމަކު ްނޫން. ްމީހެއް ްތާއީދުކުރާ ްހުށަހެޅުންތަކަކަށް ްވެއްޖެއްޔާްހުރިހާ ްކަމަށް ްއެންގޭޖުވެއްޖެ ްއެކު އި.އެމް.އެފާ

ްކަމަށްް ްޕޮލިސީތަކެއް ްއެކަށީގެންވާ ްއެއީ ްޕޮލިސީތައް ްއަދިްމޮނިޓަރީ ްއިޤްތިޞާދީ،ްފިސްކަލް ްއަދި ްމާލީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްޤަބޫ ްއަޅުގަނޑު ްއަދިވެސް ްވަނީ. ްމި ްކަމަށް ްއެއްބާރުލުންލިބޭނެ ްފާަރތްތަކުގެ ްއެހެން ްއޭގެއަށް ްގޮތުގައިްވާތީވެ، ލުކުރާ

ްދަރަނިް ްހުރި ްމިހާރު ްމުސްތަޤުބަލެއްގައި ްކައިރި ްބަޖެޓު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހަރުދަނާކޮށްގެން ްއިތުރަށް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްޚަރަދަށްް ްދައުލަތުގެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްރާވަންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތްތަކެއް ކުޑަކުރެވޭނެ

ްކުރިއަ ްބިލު ްކަންކަމުގައިްޒިންމާވުމުގެ ްދަރަނީގެ ްއާމްދަނީއާ ްޑެފިސިޓާއި ްއައުމާއެއްކޮށް ްނިމިގެން ްތެރޭގައި ްއޮތް ށް

ްގޮތުގައިް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ނޑައެޅުނީމަ، ްކަ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްޕޮލިސީތަކެއް ްގެންގުޅޭނެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ް ްލިބޭނެ. ްބަދަލުތަކެއް ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްބަޖެޓަށާ ްފާހަގަކުރަންްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ހަމަގައިމު
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ްއަށްް ްތަޖުރިބާ ްއަހަރުގެ ްމި ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްތައްޔާރުކުރި ްބަޖެޓު ްފަހަރު ްމިއަންނަ ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްދެން ބޭނުންވަނީ،

ް ްކޮންސަލްޓޭޓިވް ްތައްޔާރުކުރުމަކީ، ްބަޖެޓު ްމި ްއެކުލަވައިލައިގެން ްޕްލޭނެއް ްރަނގަޅު ްކުރީބައިގެ ޕްރޮސެސްްބަލައިގެން

ްވަރަށްް ްޤަބޫލުކުރަމޭ. ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައި ްކަމެއްގެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްގެންދިއުމަކީ ްރާވައިގެން ްކުރީބައިގައި ތަންކޮޅެއް

 ބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގުރައިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއަށްފަހު ްއަށް. ްރިޟާ އިބްރާހީމު

ް ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ްއަޅުގަނޑު ްއެއަށްފަހު ްއަރުވާނީ، ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްދާއިރާގެްސަލީމަށް. ހުޅުމީދޫ

ްސަލީމަށްް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްއެއަށްފަހު ްލަބީބަށް. ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްމިހާރުްގުރައިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރިޟާްކުރިއަށްްގެންދަވާ.

ް

 ރާހީމުްރިޟާްވާހަކަދެއްކެވުން:ގުރައިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްް

ް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމީގ2113ްްެ`. ްބަޖެޓު ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްވާހަކަް ްކަންތައްތަކުގެ ްހުރި ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުގެ ްދިގުކޮށް ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ްވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ކުރިން

ްއެހެ ްމަސައްކަތްތަކެއްްދަންނަވާފަ. ްބުރަ ްވަރަށް ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްއަލިއަޅުއްވައި ްމައްޗަށް ްކަންތައްތަކުގެ ންވީމާ،ްއެ

ްވަރަށްް ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހައި ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ކުރައްވާފައިވާތީވެ،

ްއެން ްހުރިހާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއާދެ! ނޑުމެންްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް މެން

ކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެްވެސްްދާއިރާްއަށްްކަންތައްތަކެއްްވެގެންދާނެްބަޖެޓެއް.ްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުް

ްތަް ްރަށްތަކަށް ްދާއިރާގެ ްއެްމެންބަރެއްގެ ްއެްކަމުގެްސަބަބުން ްއުއްމީދުކުރަމުންދަނީ ްކަމަށް.ްވެސް ްއަންނާނެ ްއެއް ރައްޤީ

ްބައެއްް ްހުރި ްއެބަ ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑު ްބަލައިލިއިރުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއައުމަށްފަހު ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓަށް ްމި އާދެ!

ނޑުްފާހަގަކޮށްލިންްވަރަށްްބޮޑަށްްއަޅުގަނޑުގެް ކަންތައްތައްްމިއިންްކޮންމެްރަށަކަށްްވެސްްހިމެނިފަ.ްހަމައެއާއެކުްއަޅުގަ

ްފާހަގަކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްރ3ްަ ްއޮންނާނީ ްއަޅުގަނޑު ްދަތިކަންްއޮތްކަން ްބޮޑަށް ްހުރި،ްވަރަށް ްދަތިކަން ްބިމުގެ ށުގެ

ް ްއަހަރު، ްމި ްތަނެއް ްބަޖެޓުން ްމި ްބިމަކަށް ްރަށެއްގެ ްއެއްވެސް ްއަކީ ްބަޖެޓުގ2113ްްެހިތާމަ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްފަޅަކީްވަރަށްްބޮޑުްފަޅަކަށްްވެފައި،ްތެރޭގައިްހިމެނިފައިނުވާކަން.ްޚާއްޞަްގޮތެއްގަ އިްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކޮށްލީްމާފުށީގެ

ްބޮޑަށްް ްއެއަށްވުރެ ްނުވަތަ ްމިންވަރަށް ްއިހުސާސްކުރާ ްވެސް ްރަށުގައި ްދެ ްއަނެއް ްއެ ްހަމަ ްދަތިކަން ްބިމުގެ މާފުށީގެ

ްވޭތޯް ްގޮތަކަށް ްބިންހިއްކޭނެ ްމާފުށީގެ ްދާތީވެ ްއިހުސާސްކުރަމުން ްރައްޔިތުން ްދުވަހުގެްްމާފުށީގެ ްކުރީ ނޑު އަޅުގަ
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ްވަރަށްް ްއަޅުގަނޑު ްހިމެނިފައިނުވާކަން ްބައި ްދެންނެވި ްމި ްބަޖެޓުގެ ްމި ްވާހަކަދައްކާފައިވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ބަހުސްގައި

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްފެންނަން ްހުރިކަމަށް ްކަންތައްތަކެއް ްވެސް ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ހިތާމައާ

ނޑުްއެކަމަށްްޓަކައިްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްއަދިްއެކަމަށްްޓަކައިްއަޅުގަނޑުްހިތްހަމަްވެސްްޖެހޭ.ްއެހެންވު މާއެކުގައިްއަޅުގަ

އާދެ!ްބައެއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންްދާއިރުގައިްއެބަްފާހަގަކުރައްވާްރަށްރަށަށްްހުރިހާްރަށަކަށްް

ް ްކަންތައްތައް ްއުސޫލުން ްއެްހަމަހަމަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމިއަދު ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ނުކުރެވިގެންދާ

ްއެކަންކަންް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއިއްޔެ ްއިހުސާސްކުރެވުނީމައޭ. ްއެކަންތައްތައް ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވެނީ

ް ްމިދިޔަ ްއަކީ،ްޚާއްޞަކޮށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދިޔައީ. ްޗާޓުންްއ3ްައިހުސާސްކުރަމުން ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްތެރޭގައި ހަރު

ނޑުްމިްޝަކުވާތައްްކުރަންްމިް ވެސްްފޮހެލާފައިވާްދާއިރާްއެއް.ްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްބަޖެޓުްހުށަހެޅިގެންދާއިރުްއަޅުގަ

ނޑުްބަޖެޓަށްްވޯޓުދެން.ްއެްބޭފުޅުންްހުށަހަޅުއްވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްވޯޓުދެން .ްމުޅިްތަނުގަ.ްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްއަޅުގަ

ނޑުގެް ބަޖެޓަށްްވޯޓުދީގެން،ްއަޅުގަނޑުގެްވެސްްވޯޓާްއެކުގައިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްފާސްވެގެންދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ

ްހިމެނިފައިްއޮތްްކަމެއްްވިޔަސްްއަހަރުް ދާއިރާގެްރަށްތަކަކަށެއްްއޭރުގެްވެސްްކަންތައްތަކެއްްހިމަނާފަްއެއްްނުވޭ.ްއަދި

ްތަންފީޒެް ްނިމިގެންދާއިރު ްގުރައިދޫގައި ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްމިކަން ްއަޅުގަނޑު ްނުވޭ. ްވާހަކ4ްްައް ކްލާސްރޫމެއްގެ

ްހަމައެއާއެކުގައިް ްނުވޭ. ްތަންފީޒެއް ްއެކަން ްނިމިގެންދާއިރުގައި ްއަހަރު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްވެސް ްއަހަރު މިދިޔަ

ނޑައެޅިފައިްއޮތްކަނ7ްްްމަށްްޓަކައިްވަނަްއަހަރުްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްގުރައިދޫްބިންްހިއްކ2118ްު މިލިއަންްރުފިޔާްކަ

ނޑަށްްއެްފޮތުންްފެންނަންްއެބަްއޮތް.ްގުޅީގެްއެކިއެކިްކަންތައްތަކަށްް މިލިއަނ2ްްްމިްމަޖިލީހުގެްލައިބްރަރީްއިންްއަޅުގަ

ް ްއޮތް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްވެސ2118ްްރުފިޔާ ްއޭރުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްނިމިގެންދިޔައިރު. ްއަހަރު ްމަޖިލިސްްްވަނަ މި

ްދިޔައީ.ް ްބަދަލުވެގެން ްފަހުން ްސަރުކާރަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްއަދި ްމެންބަރަކު. ްދެ ްއަތޮޅުގެ ްމާލެ ތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަ

ްތަމްސީލުކުރަމުންގެންދިޔ2118ްްަ ްއަތޮޅު ްމާލެ ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްއޭރުގައި ްނިމިގެންދިޔައީ ްއަހަރު ވަނަ

ބަދަލުވެގެންްދިޔައީ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަްއަކީްއެްފައިސާްއަށްްވެގެންދިޔަްގޮތެއްްްމެންބަރުންގެްޕާޓީްއަށްްސަރުކާރު

ްގޮތެއ7ްްްނޭނގެ.ް ްވެގެންދިޔަ ްފައިސާ ްއެ ްކުރެވިފައިވާއިރުގައި ްބަޖެޓު ްޓަކައި ްބިންހިއްކުމަށް ްގުރައިދޫ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއެްބޭފުޅުންގެްސަރުކާރުްނޭނގެ.ްއެއަށްްއެއްވެސްްޢަމަލީްސިފަްއައިސްފަްއެއްްނުވޭ.ްހަމައެއާ އެކުގައިްމިދަންނަވާހެން

ް ްއޮތީ.3ްްއޮވެ، ްފޮހެލެވިފައި ްވެސް ްޗާޓުން ްރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާހެން ްމި ްދާއިރާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމި ްދިޔައީ. އަހަރުވެގެން

ްދަތިތަކެއްް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކަންތައްތަކަށް ްއެކިއެކި ްއެނޫންވެސް ްމުސާރަދިނުމަށާއި ކައުންސިލަރުންގެ

ްކުރިމަތިް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްފެންނާނެ.17ްްކުރުވަމުންދިޔަ. ްވެސް ްމާއްދާ 21ްވަނަ

ްދެއްކިްވާހަކަްއެއީ.ްމިއަދުްއެް ނޑުމެން ވަނަްމާއްދާްވެސްްފެންނާނެ.ްއެހެންްމާއްދާތައްްވެސްްފެންނާނެ.ްއޭރުްއަޅުގަ

ްއުޅެނީ.ް ްއެ ްފެނިގެން ްމާއްދާތައް ްއެ ްނޫންްބޭފުޅުންނަށް ްއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއައި ްވުޖޫދަށް ްއައި،ްމިއަދު ްއަލަށް އެއީ

ވަނަްއަހަރުްއައިްޤާނޫނުއަސާސީްއެއްްމިއީ.ްއޭރުްއެްބޭފުޅުންނަށްްކީއްވެތޯްފެނިވަޑައިނުގަތީ.ްއެހެންވީމާ،2118ްްމިއީ.ް
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ް ްކަންކުރުމަކީ ްއުސޫލުން ްހަމަހަމަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްވެސްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ އެއީ

ްއުނިވެގެންދާކަށް.ް ްރަށެއް ްއެއްވެސް ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްމި ްނޭދެން ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއުސޫލު. ޤަބޫލުކުރާ

ްތެރެއިންް ްބަޖެޓުގެ ްމި ްހާސިލުވެގެން ްމަންފާތަކެއް ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ްވެސް ްއެދެނީ ްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްއެއްގެްްދިޔުން. ްޕާޓީ ްއެހެން ްނުވަތަ ްވީތީ، ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްއެދުން. އެދޭ

ްވާތީް ްކަމަށް ްރައްޔިތުން ްއަޅުގަނޑުްނޭދެން.ްއެްދިވެހި ްކަމެއްްއުނިވެގެންދާކަށް ްއެއްވެސް ްވީތީ ްދާއިރާްއަށް ބޭފުޅެއްގެ

ބަޖެޓުްއަޅުގަނޑުމެންްފާސްކުރަމުންްމިްގެންދަނީ.ްްމިްފާސްކުރަނީްވަކިްޕާޓީްއެއްގެްބަޖެޓެއްްނޫން.ްދިވެހިްދައުލަތުގެ

ްޙައްޤުތައްް ްއަސާސީ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބަޖެޓުން ްމި ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި އެހެންކަމުގައިވާނަމަ

ްއަހަ ްމި ްދާއިރާގައި، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްމިފުރުޞަތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށިގެންްލިބިދޭންޖެހޭނެ. ރު

ްކަންތައްތަކެއްް ްޓަކައި ްޒުވާނުންނަށް ްފަރާތުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްޔޫތު ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ އައިއިރުގައި

ްމިނިސްޓަރަްށް ްސްޓޭޓް ްމިނިސްޓަރާއި ްޔޫތު ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްއުފަލާ ްވަރަށް ކޮށްދެވެމުންދާކަން

ްހަމަް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަދިްއަޅުގަ ްމިނިސްޓަރާ ްހައުސިން ްމިނިސްޓަރާއި ްފިނޭންސް އެއާއެކުގައި

ްމީގެއިތުރުންް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްމިނިސްޓަރަށް އިސްލާމިކު

ްރަށް ްދާއިރާގެ ްބެއްލެވި ްލޮލުން ްސީދާ ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދަތުރުފުޅުގައި ްކުރެއްވި ތަކުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުް ކަންތައްތައްްހުރިްގޮތް.ްއެހެންކަމަށްްޓަކައިްއެްމަނިކުފާނަށްްމިއިންްއެއްވެސްްކަމެއްްވަންހަނާވެގެންނުވާނެ.ްއަޅުގަ

އެދެނީްމިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިވާްކަންތައްތައްްއެްމަނިކުފާނުގެްބެއްލެވުމުގެްދަށުންްތަންފީޛުވެގެންްދިއުން.ްއެއްވެސްް

ޔާސީްކުލައަކަށްްބެއްލެވުމެއްްނެތި،ްއެްމަނިކުފާނުްމިްބަޖެޓުގެްކަންތައްތައްްތަންފީޛުކޮށްދެއްވުމަކީްހާލެއްގައިްވަކިްސި

ްވާހަކަ.ް ްގަބުރުސްތާނުގެ ްގުރައިދޫގެ ްދަންނަވާލިން ްދުވަހު ްކުރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްއެދުމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑުގެ އަޅުގަ

ް ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްދައުލަތުގެ ްވަޅުލާްޙަޤީޤަތުގައި ްއެތާ ްނިޔާވެގެން ްމީހުން ްތިބޭ ްމަރުކަޒުގައި ްތިބޭ މީހުން

މީހުންްގިނައީްމިްގަބުރުސްތާނުގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްގިރާްސަރަހައްދާްވަރަށްްކައިރިްތަނެއްގައިްގަބުރުސްތާނުްހެދިފައިް

ްއަޑިންް ްގަބުރު ްތިންހަތަރު ްމިހާރު ްގިރައިގެންގޮސް، ްއެތަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަބަބުން ްވަނީްްއޮތުމުގެ ނަގަންޖެހިފައި

ްގޮތަކުންް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްކަންތައްތައް ްސަރަހައްދުގެ ްގިރާ ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، މޫދުކައިރިން.

ްކަންތައްތައްް ްސަރަހައްދުގެ ްގިރާ ްނަމަވެސް ްބަދަލުކޮށްލައިގެން ްކޯޑެއް ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުގެ ްޓަކައި ހައްލުކޮށްދިނުމަށް

ްއަް ްޢިއްޒަތްތެރިްހަމަޖައްސައިދެވުން ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ޅުގަ

ްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:



101 

 

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްޢިއްޒަތްތެރިްްهللاމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްއަރުވާނީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއެއަށްފަހު އަށް.

ްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމަށް.

ް

 ވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުް

ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމަރުޙަލާގ2113ްްަ`. ްބަޖެޓުގެ ްމި ްއަހަރުގެ އިްވަނަ

ްބޭނުންވޭ.ް ްހިއްސާކޮށްލަން ްކަންބޮޑުވުންތައް ްހުރި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްދެވަނަ ްމި ްލިބުނު ބަހުސްކުރަން

ް ްރައީސް.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް 2113ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަރަށް ްފާސްކުރެވޭއިރުގައ15.3ްްިވަނަ ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްކުރެ ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްމިްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް. ްމެދުގައި ްނަތީޖާއާ ްކަންތައްތަކުގެ ވޭ

ްވެއްޖެއްޔާް ްނޫނީ ްބޮޑުވެގެންގޮސް، ްނިސްބަތް ްދަރަނީގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްނޭދެން ނޑެއް ްއަޅުގަ ްއެއްކޮށް ްފާސްވުމާ ބަޖެޓު

ްހަމައެއާއެކުް ްއަދި ްދާކަށް. ްވެގެން ްހާލުގައި ްޖެހޭ ްބަނޑަށް ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްބޮޑަށްްްމާދަމާ ްވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ްރައްޔިތުންް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑުކަމުން. ްއޮތްލެއް ްތައް ްތަފާތުކުރުން ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއޮތް ްއެބަ ކަންބޮޑުވުން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްއެދޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދިއުމަކީ ްވެގެން ްކަންތައްތައް ްބަޖެޓުގެ ްގޮތަކަށް މަގުމަތިވާނެ

ްކަމެް ްއަރައިގެންގޮސް،ްތާއީދުކުރާ ްހިސާބަށް ްއަތްނުފޯރާ ްދަރަނި ްޤައުމުގެ ްކުރުމުގައި ްފާސްކުރެވޭ ްބަޖެޓު ްނޫން. ްވެސް އް

ްދިވެހިް ްމުސާރަނުދެވި، ްފަރާތްތަކަށް ްމުސާރަދޭންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްމެދުވެރިވެ، ްގޮތްތަކެއް ްނިކަމެތި ްމާދަމާ ްޤައުމަށް މި

ްނުދެވި،ްދިވެހި ްޚިދުމަތްތައް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންގެްްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމާދަމާ ްޖެހި، ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ރައްޔިތުން

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްފަސޭހަ ްތާއީދުކުރަން ްއަޅުގަނޑަށް ްއެއީ ްވުމަކީ ްގޮތް ްދިމާނުވާ ްއަތާ ްއާއި އަނގަ

ޖޭގެްއެތައްްރައްޔިތުންނެއްްމިްބަޖެޓުގައިްދާއިރާތަކަށްްއަދިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބުނާްހަމަހަމަކަމުންްއެއްކިބާވެ،ްމިްރާއް

ްޚާއްޞަް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްއެއީ ްވާތީ ްމަޙުރޫމުކޮށްފައި ްޚިދުމަތްތަކުން ްދޭންޖެހޭ ބަޖެޓުން

ނޑުްތަމްސީލުކުރާްއިހަވަންދޫްދާއިރާގެްރައްޔިތުންގެްމަތިންްވަރަށްްބޮޑަށްް ގޮތެއްގައިްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކޮށްލާނަންްއަޅުގަ

ނޑަށްްހަނދާ ންނެތި،ްއިހުމާލުކުރެވިފައިވާްބަޖެޓެއްްމިްބަޖެޓަކީ.ްއަޅުގަނޑުްމިްބަޖެޓަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިން.ްއަޅުގަ

އެބަްއެނގޭްމާރަންދޫްއަކީްވެސްްތަޢުލީމުްހާސިލުކުރާްގިނަްކުދިންތަކެއްްސްކޫލުގައިްތިބިްރަށެއްކަން.ްއެހެންނަމަވެސްް

ނޑުމެންްމިްޤަބޫލުކުރާްފެންވަރުގައިްއޮތްތަނަކަށްްނުވާތީވެ،ްއެްއެްރަށުގެްސްކޫލުްހާލަތުްއޮތްްގޮތްްއެް އީްމިއަދުްއަޅުގަ

ނޑުްމިްބަޖެޓަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިން.ްއެއީްކޮމްޕިއުޓަރްލެބްް ރަށުގެްސްކޫލުގެްހާލަތުްރަނގަޅުކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްޓަކައިް ްގެނައުމަށް ްފެންވަރަކަށް ްރަނގަޅު ްފެންވަރަށްވުރެ ްއެހުރި ްހިމަނާލުމަށް.6ްްްމިހާރު ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރުފިޔާ ލައްކަ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްޚިދުމަތްނުލިބި ްލެބޯޓަރީގެ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްމާރަންދޫގެ ްއަދި ްހަމައެއާއެއްކޮށް އެހެންނަމަވެސް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްދަތިތަކުން ްބަޖެޓ6ްުދިމާވެފައިވާ ްހިމަނަން ްބަޖެޓުގައި ްއެ ްރުފިޔާ ގައިްލައްކަ
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ްކައުންސެލްް ްވިދާޅުވެ ްކަމަށް ްކަމެއް ްގުޅުންހުރި ްމަޞްލަޙަތާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއިޞްލާޙަކީ ްއެ ްހުށަހެޅިން. އިޞްލާޙެއް

ްއަޅުގަނޑުް ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންކަމަށް. ްއިޞްލާޙެއް ްއެހޭނެ ްވޯޓަށް ްއެއީ ްވަނީ ްލަފާދެއްވާފައި ޖެނެރަލް

ްއަޅުް ްޙައްޤުގައި ްދާއިރާގެ ްއެއީްތަމްސީލުކުރާ ްހުށަހެޅީމަ، ްއިޞްލާޙެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްދެއްކީމަ، ްވާހަކަ ގަނޑު

ްދާއިރާގެްވެސްް ނޑުގެްމަޞްލަޙަތާްގުޅުންހުރިްކަމެއްްކަމަކަށް.ްއެއީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްކަމަށްްވާތީ،ްއެ އަޅުގަ

ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއެްތިބި ްއޮންނާނެ. ްރައްޔިތުންްނޑަށް ްއެ ނޑަކީ ްއަޅުގަ އީ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ކުލާސްރޫމުގ4ްްެތަމްސީލުކުރާ

އިމާރާތެއްްލިބިފައިްއެބަްއޮތް.ްއަދިްއިހަވަންދޫގެްނަރުދަމާގެްނިޒާމުްޤާއިމުކުރުމުގެްމަސައްކަތްތައްްބަޖެޓުގައިްހިމަނައި،ް

ްކުރެވޭނެްމިލ4ްްި ްއެކަން ްއެއީ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ނޑައެޅިފައި ްކަ ްރުފިޔާ ޔަން

ނޑުްޤަބޫލުކުރެވޭްއަދަދެއްްވެސްްނޫން.ްރާއްޖޭގެްއާބާދީގެް ނޫނީްފަށައިގަނެވޭނެްމިންވަރެއްްނޫން.ްއެްމިންވަރަކީްއަޅުގަ

ޅޭ،ްއަދިްއާބާދީްބޮޑުްރަށެއްގެްގޮތުގައިްއިހަވަންދޫްފާހަގަކުރެވިގެންދާއިރުްނިސްބަތުންްބަލާއިރުްމީހުންްގިނައިންްދިރިއުް

ްޤަބޫލުކޮށްލެވޭނެް ްފަސޭހައިން ްއެހާ ްމިއަދު ްއެއީ ްގޮތް ްއޮތް ްހާލަތު ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްއިހަވަންދޫގެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ް ްނޫން. ްބޮޑުކޮށ2112ްްހާލަތެއް ްއިތުރަށް ްމަރުކަޒު ްޞިއްޙީ ްއެ ްއަހަރުގައި ްވަނަ ްޓަކައިް، ްފުޅާކުރުމަށް ޚިދުމަތްތައް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްގޮސްފައިވަނިކޮށް ްހިސާބަށް ްފަށައިގަނެވޭ ްމަސައްކަތް ްޢަމަލީ ްއެކަމުގެ ްއަދި ްރޭވި، މަޝްރޫޢެއް

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަންްއިހަވަންދޫް ދިމާވީ،ްދައުލަތްްނޫނީްސަރުކާރުްބަދަލުވެގެންްދިޔަްހާދިސާ.ްއެކަމާްގުޅިގެންްއަޅުގަ

ްމަޝްރޫޢުތައްްރަ ްހުރި ްޓަކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއިހަވަންދޫގެ ްނޫނީ ްކަމަކަށް. ްއެއްފަރާތްވާންޖެހޭނެ ްނިކަމެތިވެ، އްޔިތުން

ހުއްޓިގެންދާނެޖެހޭނެްކަމަކަށް.ްއަދިްއެްރައްޔިތުންނަށްްދިވެހިްދައުލަތުންްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތަކަކީްއެއީްއެްރައްޔިތުންގެް

ްމަޙްރޫމުވާންޖެހޭް ްޚިދުމަތުން ްހުށަހެޅިން،ްއެ ްއިޞްލާޙެއް ްމިފަހަރު ްބަޖެޓަށް ްއަޅުގަނޑު ްވެސް. ްކަމަކަށް ްޚިދުމަތެއް ނެ

ް ްޓަކައި ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްމިދެންނެވި ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްބަޖެޓުނ3ްްްއިހަވަންދޫ ްކޮންޓިންޖެންސީ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްކު ްއިތުރުކޮށްދިނުމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަށް ްޖެނެރަލްގެްއުނިކޮށް،ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްކައުންސެލް ްފަދައިން ްދެންނެވި ރިން

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެކޭ. ްގުޅުންހުރި ްމަސްލަޙަތާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއަނެއްކާވެސް ްވަނީ ްއައިސްފައި ލަފާ

ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެް ްކަމަށް ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްތަމްސީލުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްކަމުގައިްކަންތަ ްކަންތައްތައް ްދައްކަންޖެހޭނެ ްއެއް ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްދައްކަންޖެހުނު ްދޭތެރޭ ްއެކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ އްތައް.

ްއެއީް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމުގައި ްއެއް ްޒިންމާ ްޤާނޫނީ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއަދި ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމުގައ75ްްިފަހަރެއްގައި ްމަސައްކަތެއް ްކުރެވޭ ްބޭރުގައި ްރޫހުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑަށްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްއެއީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްކަމަށްްވެފައިް ނޑުްނުދެކެން.ްއެއީްސީދާްއަޅުގަ ވެސްްއަޅުގަ

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްމަސައްކަތެއް ްކުރާ ްޙައްޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމިްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާހަކަ ްއެ ހާލުގައި

ްމިއަދުް ްވެސް ްމޮޅަދޫގައި ްވާ ްކަމަށް ްރަށް ްއަނެއް ްދާއިރާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް،ްހަމައެއާއެކު ދަންނަވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި
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ްބަޖެޓުގައިް ްމި ްމިންވަރެއް ްކުޑަ ްހަމަ ްއެދުނީ ްއަޅުގަނޑު ްތެރެއިން ްކަންތައްތަކެއްގެ ްދަތި ްއެތައް ދިމާވެފައިވާ

ްއަް ްއެތާގައިްހިމަނައިދިނުމަށް. ްއަޅައިދީ، ްކުލާސްރޫމު ްދެ ްސްކޫލުގައި ްހުށަހެޅީ ްއިޞްލާޙެއް ްބަޖެޓަށް ޅުގަނޑު

ްރަށުގައިް ްއެ ްމިހާރު ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްއަދި ްހަދައިދިނުމަށް. ްގޮތެއް ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްކުލާސްރޫމުގެ ްދެ ްއެ ކިޔަވާކުދިންނަށް

ް ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްމަރުކަޒު ްޞިއްޙީ ްއެތަންްބޭނުންކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްހިމަނާލަދިނުމަށް. ްބަޖެޓުގައި ފައިސާ

ްކަންތައްތައްް ްމިދެންނެވި ްކުރިމަތިވަމުންދާތީވެ ްގޮތްތަކެއް ްއުނދަގޫ ްދަތި ްޚިދުމަށްދިނުމަށް ްއެ ްހާލަތުން ހުރި

ްސްޓޭޖުގަ ްކޮމިޓީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހައްލުކުރުމަށް ްދަތިކަން ްލަފާފުރުމުގެ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުގަނޑު އިްރަނގަޅުކުރުމަށް.

މިލިޔަނ2ްްްވަނަްއަހަރަށ2113ްްްމިލިޔަންްރުފިޔާްބަޖެޓުގައިްހިމަނާދީފައިްއެބަްވޭ.ްއަދ12ްްިކުރެވުނުްމަސައްކަތުންް

ނޑައެޅިފައިވޭ.ް މިލިޔަންްރުފިޔާްއިންްއެްރަށުގެްލަފާފުރުމުގެްދަތިކަންްހައްލުކުރުމަށ2ްްްއޭގެތެރެއިންްޚަރަދުކުރުމަށްްކަ

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބަޖެޓަކީްޓަކައިްކުރެވޭނެްމާްބޮޑުްކަމެް އްްއޮތްްކަމަކަށްްވެސްްއަޅުގަ

ްނިސްބަތުނ15.3ްްް ްބަހައިލާފައި ްބޮލަށް ްރައްޔިތެއްގެ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްއަދި ްވެފައި ްބަޖެޓަކަށް ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ް ްވާނަމަ ްބަޖެޓ51111ްަކިޔާކަމުގައި ްޖެހޭ ްނިސްބަތެއް ްބޮޑު ްއަށްވުރެ ނޑުްރުފިޔާ ްއަޅުގަ ްއަދި ްވާއިރުގައި ކަށް

ް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްބަލައިފި ްނިސްބަތުން ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްއެ ްރުފިޔ147ްްާތަމްސީލުކުރާ ްގިނަ ްވުރެ މިލިޔަނަށް

ްބޮޑުް ްވާހަކަ. ްރުފިޔާގެ ްމިލިޔަން ްހައެއްކަ ްއެންމެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވާއިރުގައި ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްގޮތަށް މިދެންނެވި

ްގޮތަކަށްްއަދަދެ ްކޮންމެ ްސަރުކާރެއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ އްގެ

ްދިވެހިް ްނޫނީ ްއަކީ، ްފައިސާ ްބަޖެޓުގައިވާ ްއެ ްބަޖެޓުން، ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްވެސް ްވިޔަސް ހިނގަމުންދިޔަކަމުގައި

ްރައްް ްއެންމެހައި ްދިވެހި ްއަކީ ްފައިސާ ްހުރިހާ ްއެްދައުލަތުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިވެހި ްފައިސާ. ޔިތުންގެ

ްމިއީް ްއިހުމާލުކުރެވިގެންނުވާނެ. ްމަގުން ްމިދެންނެވި ްރައްޔިތަކު ްއެއްވެސް ްދިވެހި ްޚިދުމަތްކުރެވެންވާނެ. ފައިސާއިން

ްކުް ްގޮތަކަށް ްއެފަދަ ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްބައިވެރިވާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާނެ ނޑު ރެވޭްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުް ްދިނުމެއް ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ނޑަކަށް، ްއަޅުގަ ްވެސް ްދޭކަށް ްއެއްބާރުލުމެއް ްއަޅުގަނޑުގެ ކަންތައްތަކަކަށް

ް ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެއްކޮށް ްހިތާމައާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވޭ. ްބަޖެޓ2113ްްުބޭނުމެއް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަދައި، ްގޮތަކަށް ްްމިފަދަ ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ ްަތމްސީލުކުރާ ްއެއް ްރައްޔިތުނ3ްްްދާއިރާ ރަށުގެ

ްއެއީް ްބައިވެރިވުމަކީ ްބަޖެޓެއްގައި ްއޮތް ްހިމަނާފައި ްގޮތަށް ްލިބޭ ްނިކަމެތިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ އިހުމާލުކޮށް،

ްރުހު ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު ްއެ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްޟަމީރު ނޑުގެ ްއެއީްއަޅުގަ ްވެސް ންދިނުމަކީ

ނޑަށްްއެކަންްކުރެވެންް ނޑަށްްކުރެވޭކަށްްނެތް.ްއަޅުގަ ނޑަށްްކުރަންްއެހާްފަސޭހަްކަމެއްްނޫން.ްއެްކަމެއްްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުގެްދާއިރާގެްރައްޔިތުންްނިކަމެތިކޮށްލާފައިްއޮތްްބަޖެޓަކަށްް ނޑުގެްދާއިރާގެްރައްޔިތުންގެްޙައްޤުގަ.ްއަޅުގަ ނެތީްއަޅުގަ

ނޑުްކޮށްގެންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްވޯޓުދިނު މަކީްއެއީްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްއެއް ްފައިދާ ްވާނެ ްއެކަމުން ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ްއެ ްއަދި ވެސް
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ްޒިންމާދާރު ްހަރުދަނާ، ްމިއަށްވުރެ ްޤަބޫލުކުރަނީްްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްހެދެންވާނެ ްބަޖެޓު ގޮތަކަށް

ްކަމަށް.ް ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްނަން ްވިސްނުމަކުން ްއޯގާތެރި ްބޮޑަށް ްމިއަށްވުރެ ްރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުްމިްބަޖެޓަށް...

ް

 ްން:ވާހަކަދެއްކެވުްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުނަފު

ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވަންްްޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ

ނޑީގައިް ްގޮ ްތި ްފަހަރެއްގައި ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްދުވަހު ްނީންނަ ނޑީގައި ްގޮ ްތި ްމާދަމާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުން،

ްއިން ނޑީގައި ްގޮ ްމި ްދުވަހު ްއެ ްގޮތަށްްއިނދެދާނެ. ްނިކަމެތި ްކަންކުރި ްތި ްދޭތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑާ ްމިއަދު ްވަގުތު، ނަވާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްނޫންކަމުގައި ްއިހުސާސްތަކެއް ްފަސޭހަ ްމާ ްއިހުސާސްކުރައްވާނީ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްހިނދުގައި ކަންކުރާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްދަންނަވަންްބޭނުން.ްއެއަށްފަހުގައި...

ް

 ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުް

ްއަޅުގަނޑުް ްފުރުޞަތުއެރުވުނީ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޑުކޮށްލައްވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެސްް ްވުރެ ްއުސޫލަށް ްއަންނަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްގަވާއިދުން. ްލިސްޓުގައި ްއޮތް ކުރިމަތީގައި

ރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްމިްއެރުވިގެންްދިޔައީ.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްތިްތަންކޮޅެއްްއަވަހަށްްޢިއްޒަތްތެް

ްވިދާޅުވިްއެއްޗެއްްތިްވިދާޅުވެވުނީްއެންމެްރަނގަޅަކަށްްނޫން.ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްގެންދަވާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުނަފު

ނޑުްދަންނަވަ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަނޑުގެްނަންްތަރުތީބުންްދެންްޖެހޭނީްފުނަދޫްދާއިރާގެްްންޖެހުނީއެހެންްއަޅުގަ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެސް ްބަދަލުގެންނެވީ ްތަރުތީބަށް ްއެ ްދަންނަވައި، ްފަހަރަކު ްއެތައް މެންބަރަށޭ

ްއަޅުް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކު ްސާބިތުކަމާ ްއެހެންވެ ްކުރިްކުރިފުޅުމަތީގަ. ްކަންތައް ްތި ްމިއަދު ްދޭތެރޭގައި ނޑާ ގަ

ްއިހުސާސްކުރެވޭނެް ްމަނިކުފާނަށް ްދުވަހު ްކުރާ ްކަން ްއިންދެގެން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮނޑީގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްގޮތަށް ނިކަމެތި

ްބަޖެޓުް ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިހުސާސްކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. ްހާލު ނިކަމެތި

ދާއިރުގައިްއެންމެްފުރަތަމަްކަމަކަށްްމިްލިބުނުްކުޑަްހިނދުކޮޅުގެްތެރޭގައިްދަންނަވަންްބޭނުން،ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްނިމެމުން

ްމަސައްކަތުގައިް ްކުރެވުނު ްހިމެނިގެން ްބައެއްގައި ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްއަދި މުޤައްރިރާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްވަރަށްްްބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ްފުނަދޫް ްއެކުލަވައިލުމުގައި ްހަމައެއާއެކުގައިްސަރުކާރުންްބަޖެޓު އިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްޝުކުރުދަންނަވަންްބޭނުން.ްއަދި
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ް ްވޭތުވެދިޔަ ްދޭތެރޭގައި ްދެއްވައ3ްިދާއިރާއާ ްއަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ްވަރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްޚިލާފަށް ްއަހަރާ ސަމާލުކަމެއްް،

ްދާއިރާގެް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްމަސައްކަތްކުރެއްވި ްބަޖެޓުގައި ްސަރުކާރުގެ ްއެކަމަށް ްވާތީ ދެއްވާފައި

ްދަންނަވާލީ،ް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ްބޭނުން. ްޝުކުރުދަންނަވަން ްއެކުގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ

ބަލާއިރުގައިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއެޑިޔުކޭޝަންގެްފަރާތުންްއަޅުގަނޑުްހިމެނޭްދާއިރާގެްޚާއްޞަކޮށްްތަޢުލީމީްދާއިރާްއަށްް

3ްް ްހުރިކަން ްރާއްވަވާފައި ްކަމެއް ްއެތައް ްއަށް ްއޮތް.ްތަރައްޤީ ްދެއްވާފައި ްސަމާލުކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް 2113ްރަށަށް

ްހުރި.ްއެހެންކަމުން، ްއެބަ ްފެންނަން ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ްދާއިރާގެްރައްޔިތުންްްވަނަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކީ އެ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްބޭނުން، ްދަންނަވަން ްއެއާއެކުގައި ްހަމަ ްއަދި ްބޭނުން. ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް 3ްއުފާކުރާ

ްމިއަދުް ްވަނީ. ްކުރައްވާފައި ްކަން ްގޮތަކަށް ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްއޭރު ްއަށް، ްދާއިރާ ްފުނަދޫ ްއަހަރު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބުނަމުންދިޔައިރުގައި ްމިހެން ްނެތޭ ްކަމެއް ްއަށް ްދާއިރާ ްތިމާމެންނަށް،ްތިމާމެންގެ ްފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ް ްބުނަމުންދިޔައިރުގައ3ްްިއެ ްނެތޭ ްކަމެއް ްއަށް ްދާއިރާ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރޮއިރޮއި. ްތިބީ އަހަރު

ްމަލާ ްޖެއްސުންކޮށް، ނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރަކުންްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައީ. ްފުރައްސާރަކުރަމުން މާތްކޮށް،

ްބޭނުންވާ،ް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްވިސްނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްމި ްހުށަހެޅީމަ، ބަޖެޓެއް

ބަޖެޓެއްްއެއްވެސްްސަރުކާރަކަށްްހުށައެއްްހުރިހާްކަމެއްްފުރިހަމަްއަށްްބަރާބަރަށްްކުރެވެމުންްއެކަހަލަްބަޖެޓެއް،ްޖާދޫގެް

ްބަޔަކުް ްއޮތީ ްޤައުމު ްހާލަތެއްގައިކަން. ްނިކަމެތި ްވަރަށް ްއޮތީ ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްބަލަންވީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއަދު ނޭޅޭނެ.

ްއިޤްތިޞާދުް ްޤައުމުގެ ްގެންގޮސް ްމަގުން ްރީތި ްކަން ްތެރޭގައިކަން. ްފިތުނަފަސާދައިގެ ްހައިޖާނުއުފައްދައި، މީހުން

ްގިނަް ްވަރަށް ްވަގުތާއި ްގިނަ ްވަރަށް ްއިންތިޒާމުހަމަޖެއްސުމަށް ްކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްމީހުންނައިގެން ހަރުދަނާކޮށް،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ްމިހެންކަމުން، ްވިސްނަންޖެހޭ. ްއަޅުގަނޑުމެން ްއޮތީ ްޤައުމު ްހާލަތެއްގައިކަން، ްބޭނުންވާ ވިސްނުންތައް

ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއަމާޒުހިފުމަށްްޓަކައިްްމަޖިލީހުގެ ްތަނަށް ްއޮތް ވިސްނަންވީްކުރިއަށް

ްފާސްކޮށް،ް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްބަޖެޓު ްހެޔޮ ްގެނައި ްމި ްދިރާސާކުރައްވާފައި ްކޮމިޓީން އަވަހަށް

ްއުފާކުރަ ްއަޅުގަނޑު ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދެވޭތޯ. ްހަމައަށް ްއޮތް.ްރައްޔިތުންނާ ްއެބަ ްކަމެއް ްއެހެން ންޖެހޭ

ވަނަްއަހަރ2113ްްުއެއީްމިއަދުްއޮތްްސަރުކާރުންްށ.ްއަތޮޅުގެްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްވަރަށްްމުހިއްމުްމަސައްކަތްތަކެއްް

ނޑުްޚާއްޞަްގޮތެއްގައިްފާހަގަކުރަންްއެއަރޕޯޓު.ްދަތުރުފަތުރުގެްނިޒާމުްފަސޭހަކުރުމަށްް ްކުރުމަށްްއޮތީްރާއްވަވާފަ.ްއަޅުގަ

ްފަރުކޮޅުގައިް ްށ.އަތޮޅު ްއަތޮޅުގަ. ްށ. ްފައްޓަވާފައި ްވަނީ ްމިހާރު ްސަރުކާރުން ްމަސައްކަތް ްބިނާކުރުމުގެ އެއަރޕޯޓެއް

ްށ.ް ްއެއީ ްދިއުމަކީ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްއެ ްފައްޓަވާފަ. ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްއެޅުމުގެ އެއަރޕޯޓެއް

ްއެް ްބޮޑު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްއަޅަންފަށާފައި،ްތައްޔާރުކުރަންްއަތޮޅުގެ ްމިހާރު ްވެގެންދާނެ.ްށ.އަތޮޅުގައި ދުމަކަށް

ްއެއަރޕޯޓެއްް ްއެހުރީ ްމަޑުޖެހިފައި ްބާރުމިނުގައި ްހިނގަންވާ ްނުހިނގާ، ްވެސް ްރިސޯޓުތައް ްޓޫރިސްޓު ްހުރި ފަށާފައި

ްއަދިްއެއަރޕޯޓުތައްްހު ރިްއެހެންްއަތޮޅުތަކަށް،ްފަހުންްދަތުރުފަތުރުގެްފަސޭހަްނިޒާމެއްްނެތީމަ.ްބ.ްއަތޮޅަށްްބެލިޔަސް
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ްއެް ްކުރިއެރުންތަކެއް ްއެތައް ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްވެސް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްބެލި ްއަތޮޅަކަށް ްކޮންމެ ްހުޅުވިގެންދިޔަ މި

ްއެް ްނިންމަވައި، ްއަޅަން ްސަރުކާރުން ްއެއަރޕޯޓެއް ްފަރުކޮޅުގައި ްށ.އަތޮޅުގެ ްއެހެންވީމާ، ްހޯދަމުންދަނީ. އަތޮޅުތައް

ްކު ްތަނަވަސްކަންްމަސައްކަތް ްއުފާފާގަތިކަމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުގެ ްމުޅި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްގެންދެވުމަކީ ރިއަށް

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްލިބިގެންދާނެ މުސްތަޤުބަލުގައި

ްވާް ްއިދިކޮޅަށް ްދިމާ ްއެޅުމާ ްއެއަރޕޯޓު ްވަރަށްްފަރުކޮޅުގެ ްފިޔަވަޅުމަތީގައި ްމި ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ހަކަފުޅުދައްކުވައިފި.

ްއެޅުމަށްް ްއެއަރޕޯޓު ްފަޅުރަށެއްގައި ްއޮތް ްޖެހިގެން ްރަށާ ްރައްޔިތުންނަށް،ްތިމާގެ ްއަތޮޅަށް،ްތިމާގެ ްތިމާގެ ހިތާމަކުރަން.

ްދަންނަވާނީްރައްޔިތުންގެްމަ ނޑު ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކީްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްމަގުސަދާްހުރަސްއެޅޭ ްތިމާްހޮވިފައިްހުރި ޖިލީހަށް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ. ްދޭހަވާ ްފަހުމްވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ްރަނގަޅަށް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަށް، ްއޭނަ މެދުގައި

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްވެސް ްމަރުޙަލާތަކުގައި ްއެހެން ްއަދި ްވެސް، ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓު ްތަނުގައި ްމި މަސައްކަތްކުރަންވީކީ

ްނުކުރެވިްްއަމިއްލަ ްކަމެއް ްފުރުޞަތުގައި ްލިބުނު ްއަށް ްތިމާ ްއަށް، ްތިމާ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަގުސަދު ސިޔާސީ

އޮތަތީ،ްދެންްމުޅިްދުނިޔެްއުމުރަށްްޖަދަލުކޮށް،ްހަނގުރާމަކޮށްްކަމެއްްވިޔަނުދިނުމަކަށްްނޫން.ްކޮންމެްމެންބަރަކުްވެސްް

ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅަށް،ްތިމާގެ ްކަމެއްްކުރެވޭތޯ.ްވިސްނަވަންވީްތިމާގެ ްކޮންމެްފުރުޞަތެއްގައި ްޤައުމަށްްލިބޭ ނަށް،ްތިމާގެ

ކަމެއްްމަގުފަހިކުރެވޭތޯްބެލުން.ްއަތޮޅުގެްރައްޔިތުންނަށް،ްއަތޮޅަށްްއަންނަްކޮންމެްކުރިއެރުމަކަށް،ްއަތޮޅަށްްލިބޭްކޮންމެް

ްމުސްތަޤް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްދިމާއިދިކޮޅަށް ްއެބައިމީހުންނާްތަހުޒީބަކަށް ްރައްޔިތުން ބަލުގައި

ދޭތެރޭގައިްވިސްނާނެްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްށ.ްއަތޮޅުގެްތަރައްޤީްއަށް،ްށ.ްއަތޮޅުގެްތަރައްޤީްއުދުއްސާލުމަށްްމިްލިބޭް

ްދެކެް ްރައްޔިތުން ްށ.އަތޮޅުގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަރާތަކީ ްއެއްވެސް ްވާހަކަދައްކާ ްދިމާއިދިކޮޅަށް ްފުރުޞަތު ްރަނުގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެއަރޕޯޓު ްނޫނޭ. ްފަރާތެއް ްލޯބިކުރާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްއަތޮޅުގެ ްށ. ްނޫނޭ. ްފަރާތެއް ލޯބިވާ

ްތަރައްޤީގެް ްވެސް ްއަތޮޅަށް ްށ. ްބަލަންވީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮންނަ ްނޫން. ްހިސާބެއް ްއޮންނަ ބަލަންވީކީ

ް ްއެ ްވެސް ްއަތޮޅުތަކުގައި ްއެހެން ްމިއަދު ނޑުމެންްފަސޭހަތައް ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްގެނެވޭނެ ްފަސޭހަތައް ްތަރައްޤީގެ ދެކޭ

ްދޮރުމަތީގައިް ްގޭ ްއެއްގެ ްގެ ްބޭއްވިދާނެްކޮންމެ ްއެއަރޕޯޓެއް ްބައްޓަންކުރެވޭތޯ.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވިސްނުން އެންމެންގެ

ްފެށޭތޯ ްމަސައްކަތް ްތަނެއްގައި ްއެއް ްކޮންމެވެސް ްބިސްމިކިޔާފައި ްފުރަތަމަ ްފަހުގަ. ްއޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެްްވެސް

ނޑުްދަންނަވާނީްތ.ްއަތޮޅުގައިްވެސް،ްބ.ްއަތޮޅުގައިް އެންމެންގެްވިސްނުންްގެންގުޅެންވީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ވެސްްކޮންމެްރަށެއްގައިްކޮންމެްގެްއެއްގެްގޭްދޮރުމައްޗަކުްނޫނޭްއެއަރޕޯޓުްހަދައިގެންްއެްއުޅެނީ.ްއެްތަންތަނަށްްއެް

ްއާއި ްތަރައްޤީ ްއާްްލިބޭ ްތަރައްޤީގެ ްދަނީ ްއެ ްއަތޮޅު ްމުޅި ްކުރިއެރުމުން ްހަލުވި ްއަންނަ ްއެ ްޓޫރިޒަމަށް ްތަންތަނުގެ އެ

ްއުސްމިންތަކަކަށްްއުދުހެމުންނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ވަނަްއަހަރަށްްސަރުކާރުންްމިްހުށަހަޅާފައ2113ްްިތީގައިްމިްއޮތްްބަޖެޓަކަށް،ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުރިމަ

ްއިންތިޚާބަކާް ްފޭރިގަނެގެން، ްވެރިކަން ްއައިސް ްބަޣާވާތަކުން ްނުދެވޭނެ. ްވޯޓެއް ްއުތުރަކުން ްގަލޮޅު ްބަޖެޓަކަށް ްއޮތް މި

ްއަތަކަށްްދިވެް ްއެއްގެ ްދާްވެރި ްވެރިކަންކުރަމުން ްގޮތަކަށް ްއިންސާނީ ްލާ ްފައިސާގެްނުލައި ްރައްޔިތުންގެ ބިލިއަނ16ްްްހި

ްނުދޭނެ.ް ްފުރުޞަތެއް ްއެއަކަށެއް ްރައްޔިތުން ްގަލޮޅުގެ ްނުދޭނެ. ްވޯޓެއް ްއުތުރަކުން ްގަލޮޅު ްދޫކޮށްލާކަށެއް ރުފިޔާ

ްހަމައެކަނިް ްނުވަތަ ްގަލޮޅަށް، ްނުވަތަ ްއުތުރަށް، ްގަލޮޅު ްއެކަނި ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްވޯޓުނުދޭނީކީ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމާލެއަކަ ްމި ްނޫން. ްވެސް ްއެއް ްވިސްނާފަ ްއ31ްްެށް ްވޯޓުދީފިއްޔާ ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެޓަށް ްދަރަނީގެ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްރައްޔިތުންް ްހުރިހާ ްދިވެހި ްއެއް ްޢާއިލާ ްހުރިހާ ްރަށްރަށުން، ްއެކި ްކަންކޮޅުތަކުން، ްއެކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޯޓުދެވެނީ

ްދަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްދިވެހިްދަރަނިވެރިކޮށްލަން. ްބަޖެޓަކީ ްމި ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްކޮށްލާ ްއެކަނި ރަނިވެރި

ްއަޅުގަނޑުްމިް ްކޮށްލާްބަޖެޓެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުވެތިކުރަނީއޭ،ްދަރަނިވެރިކުރަނީއޭ ރައްޔިތުންްއަޅުވެތިްވެސް

ްހަނިް ްނިޒާމު ްއާސަންދައިގެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލީމާ ްބަޖެޓު ްމި ްހުނަރުްދަންނަވަނީ ކޮށްފައި،

ްފުލުހުންނަށާއިް ްއަނެއްކާވެސް ްވަރަށް ްއޮތް ްބަޖެޓުކޮށްފައި ްޞިއްޙަތަށާއި ްތަޢުލީމަށާއި ްމުޅި ްހުއްޓާލައިފި. ޕްރޮގްރާމު

ްމާލޭގެް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް. ްއެބަ ްއިތުރުކޮށްފައި ްއަނެއްކާވެސް ްއިނާޔަތްދޭން ްއާއި ްމުސާރަ ސިފައިންނަށް

މެންނަށްްމާލޭގައިްމާލެްއިންްބޯހިޔާވަހިކަންްލިބޭްގޮތަށްްފްލެޓުއަޅަންްއިމާރާތްކޮށްފައި،ްމިހާރުްބޯހިޔާވަހިކަންްނެތްްއެންް

ްއަމިއްލަް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަޖައްސާފަ. ްގޮތަށް ްދޭ ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނަށާއި ްއެހެރީ ްފްލެޓުތައް އެ

ްއަމިއްލަ ްބަދަލުގައި، ްފުރުޞަތުގެ ްލޯނުދިނުމުގެ ްއޮތީްްވިޔަފާރިތަކަށް ްމި ްމިހާރު ްބަދަލުގައި ްފުޅާކުރުމުގެ ވިޔަފާރިތައް

ްއަޅުވެތިވާންް ްސަރުކާރަށް ްބަރޯސާވާން، ްސަރުކާރަށް ްއިތުރުކޮށްގެން، ްމުވައްޒަފުން ްސަރުކާރަށް އަނެއްކާވެސް

ްއެކަންް ްހުއްޓާލީ ްލާފައި ްސަންދޯކަކަށް ްނަގާ ްނިޒާމު ްއާސަންދައިގެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްމި ޏެއްްބަޖެޓުހަދާފައި

ްއަްށް ްއިންޑިޔާ ްއޮތް ްހިސާބުގައި ްއޮތް ްދެވެން ްއަށް ްބޭސްފަރުވާ ްވެސް ްކިރިޔާ ްއެންމެން ްއަޅުގަނޑުމެން ނޫން.

ނޑުމެންްބޭސްފަރުވާްއަށްްދިއުމުގެްފުރުޞަތުްވެސްްހުއްޓުވައިލާފައި،ްއެވަރުންްވެސްްވީކީްނޫން.ްމިއަދުގެްހޯމްް އަޅުގަ

ްއަ ްއިންޑިޔާ ްވިދާޅުވީ ްއެ ްދާންވީ.ްއެހެންްމިނިސްޓަރު،ްމިއަދު ްއަށް ްދިވެހިްރައްޔިތުންްބޭސްފަރުވާ ްއެކަންޏެއްްނޫނޭ ށް

ޤައުމުތަކަށްްވެސްްދިވެހިްރައްޔިތުންްބޭސްފަރުވާްއަށްްދާންވީއޭ.ްކާކުތޯްޚަރަދުކުރަނީ.ްއެްމިނިސްޓަރުތޯ؟ްއެްވަޒީރުތޯ؟ް

ްހުއްޓާލީ ްވިސާދިނުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚަރަދުކުރައްވަނީ. ްމަނިކުފާނުތޯ ްއާސަންދަްްއެ ްނޫން. ްވެސް އެކަންޏެއް

ހުއްޓާލީްވެސްްއެކަންޏެއްްނޫން.ްމިހާރުްހާލުގައިްޖެހިފައިްއެްތިބަްއެންމެނަންްމަލާމާތްްވެސްްކުރައްވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހުރޭ. ްކަންކަމެއް ްޚަރަދުކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިއިރު ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑު ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ރައީސް.

ްދަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުން. 55ްްނަވާލަން ްބަނދަރުއެޅިން. 7ްްރަށެއްގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބިންހިއްކިން. 15ްރަށެއްގެ

ް ްނިންމިން. ްނަރުދަމާ 3ްްރަށެއްގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިންގާފައި، ްނިޒާމު ްފެނުގެ ްމަގުއަޅައ4ްްިރަށެއްގައި ރަށެއްގެ

ް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފްލެޓ3ްުނިންމިން. ްގާތަށް ްގެންދިޔައިން.ްހާހާ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ އަޅަން
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އަހަރުގެްއިނާޔަތުގ65ްްެމިލިއަނާްގާތަށްްޚަރަދުކޮށް،381ްްހާސްްމީހުންްއެންރޯލްކޮށް،76ްްމަދަނައިގެްޕްރޮގްރާމުގައިް

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުގައިްމިއ1ްީްގޮތުން ްދަންނަ ްއިތުރަށްްޚަރަދުކުރި.ްއަޅުގަނޑު ްވުރެ ދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްްމިލިޔަނަށް

ްބަޣާވާތްް ްފެންނަނީ ްމި ްއަނެއްކާވެސް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުގައި ްކަންކަމަކީ.ްއޭގެ ކުރަންޖެހޭ

ްޚަރަދުކު ްސިފައިންނަށާ ްފުލުހުންނަށާއި ްތަން. ްއުޅޭ ްހުށަހަޅައިގެން ްބަޖެޓެއް ްބަޖެޓެއްްފޫބައްދާން ްއެކަނި ްވެގެން ރާން

ްހު ްވެރިކަންށަހަޅާފައި ްތަން. ްރައްޔިތެއޮތް ްއެކަނި. ްވެގެން ްވެރިކަންްކުރާން ްތިމަންމީހާ ްނޫން. ްމަންފާއަކަށް ރާންްކުއްގެ

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްބަޖެޓެއް ްއެކަނި ްމިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްތަން.ްވެގެން ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްދަރަނީްްއަޅުގަ ގެްއޮތް

ޚަރަދަކަށްްބަޣާވާތުްް،މިްދަރަންޏަކަށްރަންޏަކީްބަޣާވާތުގެްހިތިްޚަރަދު.ްދައެޅޭްބޮޑުްްމިބަޖެޓަކީްދިވެހިްރައްޔިތުންގައިް

 ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ލޮޅުްއުތުރަކުންްވޯޓެއްްނުދޭނަން.ްކަށްްގަްޚަރަދުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްމިމި ްޢިއްޒަތްތެރިްްއަރުވަނީްފުރުޞަތު ްދާއިރާގެ މަޑަވެލި

ްމުޙަް ްމެންބަރު ްނާޒިމަށް. ްފުރުޞަތުްއޭގެއްމަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްމާވަށުފަހުން ްމެންބަރުްްއަރުވާނަން ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއަބޫބަކުރަށްް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. ްޖަލްސާގައި ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއެްއަޅުގަ ދޭްފުރުޞަތަށް

ްގިނަކަްޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރުން ްމިްްމާރި ްކުރިއަށް ްއެގޮތަށް ްމަޑަްއެކު ްޢިއްޒަތްތެރިްގެންދަނީ.ްއެހެންކަމުން، ްދާއިރާގެ ވެލި

 ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ްމުޙައްމަދުްނާޒިމުް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`ްް ްވާހަކ2113ްައާދެ، ްބަޖެޓުގެ ްއަހަރުގެ ޓަކައިްްދައްކާލުމަށްވަނަ

ް ްލިބުނީތީ ްވަތަޢާލާްهللاްފުރުޞަތެއް ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްއަށްްޙަްސުބްޙާނަހޫ ނޑު ްއަޅުގަ މްދުކުރަން.ްއެއަށްފަހު

ްފަރާ ްގިނަ ްއެކިއެކި ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްވާހަކަބަޖެޓާ ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްތްތަކުން ްވުރެްްއެބަްދައްކަމުން ްއަޅުގަނޑަށް ދޭ.

ްވާހަކަ ްބެހޭކުރީގައި ްބަޖެޓާ ްނަޒަރަކުން ްތަފްޞީލީ ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ގޮތުންްްދެއްކެވި

ްގެނައުމަށްވާހަކަ ްބަޣާވާތަކުން ްގޮތެއްގައިްމިްސަރުކާރު ްގިނަްއަދަދެއްގެްބަޔަކުްްދައްކަވައިފި.ްޚާއްޞަ ްގުޅިފައިވާ ޓަކައި

ްމި ްވާހަކަްބަޖެޓަށްްވެސް ްދެކޮޅަށް ްދަނީ ްހުރި ްކަންތައްތައް ްފޫނުބެއްދޭ ްބަޖެޓުގައި ްއަދި ްވާހަކަްދައްކަމުން. ކަމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިދައްކަމުން ްމިްްދަނީ. ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ްފުންކޮށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރައީސް.

ްކަން ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްކަންތައްތައް، ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްސަރުކާރުގެްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްދަނީ ްވާހަކަދައްކަމުން ތައްތަކުގެ

ްރާއްޖޭގެް ްއަދި ްމިނިސްޓަރު. ްހައުސިން ްޚާއްޞަކޮށް ްތިއްބެވި، ްތެރޭގައި ްވަޒީރުންގެ ްސަރުކާރުގެ ްއަދި މިނިސްޓަރުންނާ

ްވިދާޅުވަ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްމި ްލީޑަރު. ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމަންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްކަމުގައިވާ ްއެއް ްޕާޓީ ްބޮޑު ްމިްއެންމެ މުންދޭ،
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ްމި ްދޭ. ްއެބަ ްފާހަގަކުރަމުން ްގޮތުގައި ްބަޖެޓެއްގެ ްނެތް ްއަމާޒެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްކަންބޮްބަޖެޓަކީ ްވަރަށް ްކަމެއްްއީ ޑުވާ

ްއެބަްވީތީްއަޅުގަނޑުމެންްކަންބޮޑުވުންތައްްއަމާޒެއްްނެތްްބަޖެޓެއްްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްހުށަހެޅުއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްއަޅުގަނޑުމެ ްއެބަްހުރި. ްވިސްނަން ްއެކަމާ ްްން ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަޖެހޭ. ްބައެއްްމި ްފާރަވެރިވާންޖެހޭ ްއަދިްށް .

ްބޮޑުް ްމިހާ ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްބަޔަކަށް ްތިބި ްއައިސްފައި ްވެރިކަމަށް ްބަޣާވާތަކުން ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ

ްޢިއްޒަތްތެ ްވާހަކަދެއްކެވި ްކުރީގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުްދަރަނީގެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްމެންބަރު ރި

ްފާހަގަކޮށްފި،ް ްބޮޑުްދަރަންޏެއ31ްްްއީވާ ްމިްބަޖެޓުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާ ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަރަންޏެއް ްރުފިޔާގެ މިލިޔަނެއްހާ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެޅިގެންދާއިރު ްބޮލުގައި ނޑުމެންްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުގަ އީސް.

ނޑުމެންގެްކުށަކުންްވީްކަމެއްް ނޑުމެންނަށްްބަޖެޓުންްއަނިޔާވެގެންނުވާނެ.ްއެއީކީްއަޅުގަ އަތޮޅުތަކަށްްއުފަންވީތީވެ،ްއަޅުގަ

ް ްމަޑަވެލި، ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓުްްހޯޑެއްދޫ،ނޫން. ނަޑެއްލާ

ްފޮތުގައި،ްއާދެ ްއޮތް ްފޮތެއް ްއޮތީްސުމެއް.ްއެްރަށް،ްމަޑަވެލިްފަްމި!ްވަކި ްފޮތުގައި ްފޮތެއް.ްމި ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ހަރު

ް ްގޫގުލްްއިންްސާރޗުކޮށްލީމާ ްމަޑަވެއްޔާްދިމާލަށް މަޑަވެލިްއެބަް،ްމީހުންނަށްްފެނުނީްކަންނޭނގެްއެްއޮންނަކަންްނުވަތަ

ްއޮތް ްއަތޮޅުގައި ްހުވަދު ްއަރިކަން ްއެއް ްއޮތްްކޮންމެވެސް ްއެބަ ްހޯޑެއްދޫ ްއަދި ްއެބަްް،ކަންްމައްޗެއްގަ. އޮތްކަން.ްްނަޑެއްލާ

ްއެބަް ްއެނގެން ްއެހެންނަމަވެސްްއެވަރު ްފޮތެއްްއޮތް. ްއ51111ްްެް،ބަޖެޓުގެ ްދަރަންޏެއް ްބޮޑު ްވުރެ ްއަށް ރުފިޔާ

ްކޮް ްއެއީ. ްބައެއް ްކުށަކީ؟ްމަޢުޞޫމު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްއެޅުވިއިރުގައި ްބޮލުގައި ްބޭފުޅުންގެްރައްޔިތުންގެ ްއެ ބައިތޯ

އަށްްވުރެްގިނަްރައްޔިތުންގެްކުށަކީްކޮބައިތޯ.ްއެހެންނަމަވެސްްމަޑަވެއްޔަކީްތިްބޭފުޅުންނަށ1711ްްްކުށަކީ؟ްމަޑަވެލީގެް

ްމިތާް ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްޑީ.އާރް.ޕީއަކުން ްނުކުރޭ. ްމަސައްކަތެއް ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްރަށެއް. ްއޮންނަ އަޣްލަބިއްޔަތު

ްކަންތައްތައްްްފާހަގަކޮށްލަން، ްމަޑަވެލީގެ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްލިބުނު. ްއެހީތެރިކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ޑީ.އާރު.ޕީން

ނޑަށްްއެހީތެރިކަމެއްްލިބުނުްޑީ.އާރު.ޕީން.ްކޮމިޓީްއަށްްއަޅުގަނޑުްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިން.ްއަދިް ކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްމަޑަވެލި،ްހޯޑެއްދޫ،ްނަޑެއްލާ.ްއަދި ްްކޮމިޓީން ްފާސްކޮށްފައ2112ްްިމަޑަވެލީގައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރު ވަނަ

އޮތްްބަޖެޓެއްގައިްއޮތްްތިރީސްްހަތަރެއްްޕޮއިންޓުްއެތައްްމިލިޔަންްރުފިޔާގެްޕްރޮޖެކްޓެއްްވީނުވީްއެއްްވެސްްނޭނގެނު.ް

ްދައްކަނީް ްމި ްމިްވާހަކަ ްތަހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަނޑުމެން ްމި ނަށްްއަޅުގަނޑުމެންްރައްޔިތުން

ް ްތިބީތީވެ. ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްމިއެހެންނޫނަމަ، ނޑުމެން ްނުދައްކާނަންްްވާހަކަްްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށްްއެއް ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ .

ްމިކަންވޯޓު ްތެރޭގައި ްސަބަބުތަކުގެ ނޑަވޭ.ްްނުދެވޭނެ ްއަޅުގަ ްއޮތީމާ ްރަށްތައް ްމި ްޕަސެންޓުގައި ްމިްސުން ްކިހިނެއްތޯ ށް

ްވޯޓުބަ ްތިބިްދޭޖެޓަށް ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްއަޅުގަނޑުމެން ްކިހިނެއްތޯ ްއިތުރަށް ްކުރީމާ ްބަޣާވާތެއް ްއޭގެއިތުރަށް ްއަދި ނީ.

ްގދ.ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކެރޭނެ. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލެވޭނީ. ްމާލިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްއަތްމައްޗަށް ބައެއްގެ

ްތި ްހޮސްޕިޓަލަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުރި ްރަނގަޅުްއަތޮޅުގައި ްހުރިހާ ްތިބި ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްއެ ްތަނެއް. ްހިންގަމުންދާ ނަދޫގައި

ނޑުްމިްވާހަކަްމިްތަނުގައިްބުނީމާ،ްގދ.ްއަތޮޅުގެްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭނެ.ްޚާއްޞަކޮށްްތިނަދޫގެް ޑޮކްޓަރުން،ްއަޅުގަ
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ްއަދި ްޑޮކްޓަރެއް. ްބޭރުގެ ްކިޔާ ްޕަވަލް ްހުރި ްއެނގޭނެ.ްއެތާނގައި ްއޮތްްފަރަްރައްޔިތުންނަށް ްއުތުރުގައި ންސޭސިވިލާތުގެ

ްޚަބަރުް.ހުރިްޑޮކްޓަރެއްްގެނެއްސަްބިތަކުންް ްއަޅުގަނޑަށް ްއޮތީްއަދި ްރަޝިލިބިފައި ްޑޮކްޓަރަކީ ްއަށްްއުފަންްދެންހުރި ޔާ

ްވަންދެންްމަސައްކަތްކުރިްމީހުން.ްހިތާމަޔަކީްމިްތަނުގައިްވަރަށްްގިނަްދުވަސްްޑޮކްޓަރެއްްކަމަށް.ްމިްޑޮކްޓަރުންނަކީްމި

ނޑުމެންގެްހެލްތުްކޯޕަރޭޝަނުންްދެމުންްބޭފުް ދެންނެވިްްގެންދިޔަްމުސާރަްކުޑަކުރުމުގެްސަބަބުންްމިހާރުްމިޅުންނަށްްއަޅުގަ

ްއެހެންްޕަ ްބަދަލުވީމަ، ްމާލެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްބަދަލުވެފަ. ްމާލެ ްވަނީ ްޑޮކްޓަރު ްޚާއްޞަ ްކުޑަކުދިންގެ ްކިޔާ ވަލް

ފުރުޞަތުްވެސްްއޮތަތީވެްއެގޮތަށްްބަދަލުވަމުންްއެްދަނީ.ްމިއީްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްކްލިނިކުތަކުގައިްމަސައްކަތްކުރުމުގެް

ްއަނިޔާވެރިކަމެއްް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްމީހުންނަށް ްނިސްބަތްވާ ްއަތޮޅުތަކަށް ްނުވަތަ ްރާއްޖެތެރޭގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްމައްސަލަްއެއްްްތަހައްމަލްކުރަންޖެހުނީްކީއްވެގެންތޯްއަޅުގަނޑުމެންްސުވާލުކުރަންްއެބަްޖެހޭްމިއަދު. އަޅުގަ

ްނަމަ،ް ްކޮށްދިން ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްވެސް ްއައިސްގެން ްވެރިކަމަށް ްވެސް ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްގޮތަކުން، ްކޮންމެ ނެތް

ްއެންމެް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާރީޚުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްތަޢުރީފުކުރާނަން. ްކަމަށް ްއެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްބަޖެޓެް ްބޮޑު ްއަހަރަކީ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްއެންމެ ްހުށަހެޅިގެން، ްއަހަރު.2112ްްއް ވަނަ

ްނުވެދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމެއްްވެސް ްނުކުރެވުނޭ.ްއެއް ްކަމެއް ްރައީސް.ްއެއްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ

ނޑުމެންނަށްްމިްބަޖެޓުްދޫކޮށްލަންްއުނދަގޫވެގެން ނޑުމެންނަށްްދޫކޮށްލަންްޖެހިލުންްްއަޅުގަ މިްއުޅެނީ.ްމިްފައިސާްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްބުނެވުނީސް.ްކޮބައިތޯްކުރެވުނުްކަމެއް،ްޢިއްޒަތްތެރިް މިްވަނީ.ްއެންމެްކަމެއްްވެސްްކުރެވުނުްނަމަ،ްއަޅުގަ

ްގޮދަޑި ްމިގޮތަށް ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްނުކުރެވުނު ްދައްކަބަލަ! ްބަޣާވާތްކުރިްްރައީސް. ގަތުމަށާއި

ނޑުމެންނަށްްްމިްމީހުންނަށްްއިނާޔަތްދިނުމަށާްއަދިްއެްމީހުންގެްމުސާރަްބޮޑުކުރުމަށާ، ކަންތައްތައްްކުރުމަކީްއެއީްއަޅުގަ

ްކަމެއް ްރައީސް.ްކުރެވޭނެ ްޤައުމަކުންްްކުރާްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްވެސް ްޤައުމަކުން،ްދުނިޔޭގެ ްއެއްވެސް ނެްދުނިޔޭގެ

ް ްވުރެްކަމެއް ްތަޢުލީމަށް ްވުރެް،ބޮޑަށްްނޫން ްތަޢުލީމަށް ްޤައުމެއްގެ ްްއެ ްބާރަށް، ްދިފާއީ ްތަނުގެ ްއެ ްއިްތަޢުލީމާްބޮޑަށް

ްވުރެޞިއްޙަ ްޚަރަްތަށް ްބޮޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުރައްވާނެ. ްދެއް ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން އޮތީްމި

ްތަފާބަްކޮންކަމެއްތޯ؟ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއޮތީްޢިއްޒަްސްޖެޓުންްއަޅުގަ ތްތެރިްރައީސް،ްމިދެންނެވިްހިސާބުތަކުންްފެންނަން

ޑީ.އެފާ،ްދިފާޢީްބާރުކަމުގައިވާްބަޖެޓެއްްއަދިްދައުލަތުގެްފަރާތުންްހިންގާްއެމް.އެން.ްމުހިއްމުްދެްވުޒާރާްއަށްްވުރެްބޮޑު

ްތަންް ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ްކަ ްޕޮލިހަށް ްހިތާމަހުއެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ްމިއީ .ް ްކަމަކީ. ްމިްރި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އޮތުން.ްްސުމެއްްްއިގަދޫގައިްސުމެއްްއޮތުން،ްނަޑެއްލާްނުދޭނެްސަބަބަކީްމަޑަވެލީގައިްސުމެއްްއޮތުން.ްހޯޑެއްބަޖެޓަށްްވޯޓު

ްޑީ.އާރުް ްއަޅުގަނޑު ްތާއީދާއެހެންނަމަވެސް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށްްް.ޕީގެ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓަށް އެކީގައި

ްއެްްހުށަހަޅައިގެންޞްލާޙުްއި ްއެްްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރެއްވީތީ ްއެ ްޝުކުރުްްބޭފުޅުން ދަންނަވަން.ްބޭފުޅުންނަށް

ް ްބަޖެޓުން ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަހާފައިްްއެއެކަން ްއަދި ްކުރެވޭނެްްބޭފުޅުން ްކޮށްދޭނެކަން. ްނުވެސް އޮތަސް

ްނެތް،ްކޮ ްނުވެސް ްޤާބިލިއްޔަތު ްލަޔާޤަތާއި ްނޭނގޭނެ.ްމިްވަރުގެ ްވެސް ްހިންގާކަށް ްއެނގޭނެ.ްބަޖެޓެއް ްނުވެސް ށްދޭކަށް
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ްސަރުކާރުންް ްއެކީގައި ްބަޖެޓާ ްމި ްވޯޓުދިނަސް،ްނުދިނަސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްނިންމައި،ްއަދި ްބަޖެޓު ްމި ްޖެހޭނީ ސަރުކާރު

ްޤައުމުގައި ްމި ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްނިންމާފައި ްނިންމާލަން. އޮންނަންޖެހޭނީ.ްްޖެހޭނީ

 ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްވަރަޙުމަތުް ްރައީސް،ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް ްދައުލަތްްهللاް`.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްއާދެ! ވަބަރަކާތުހޫ.

ްއަން ްޓަކައި ްދައުލަތެއްްހިންގުމަށް ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްއާމްދަނީ. ްލަފާކުރާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއަދި ްޚަރަދު. ދާޒާކުރާ

ްބަޖެޓުް ްވާތީ، ްކަމަކަށް ްލާޒިމްކުރާ ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްބަޖެޓެއް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތެއް ްޓަކައި، ދެމިއޮތުމަށް

ނ ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްތާއީދުކުރާނަން. ްއަބަދުވެސް ްއަޅުގަނޑު ްއިންސާނާްފާސްކުރުމަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޑުމެން

ްހާސިލުކުރެވެނީ،ް ްއަށް ްއިންސާނާ ްގޮތުގައި ްވިދާޅުވާ ްޢިލްމުވެރިން ްނުކުރެވޭނެކަން. ްހާސިލެއް ްކަމެއް ްހުރިހާ ބޭނުންވާ

%ް ްތެރެއިން ްއުއްމީދުތަކުގެ ްއޭނާގެ ްހާސިލުކުރެވެނީ ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ްކާމިޔާބު ްއެވަރ51ްުއެންމެ ްއެހެންވީމާ، .

ްއުއްމީދުކުރާްހާ ްމީހަކު ްއެ ްހަޔާތުގައި ްކުރު ްމި ްދުނިޔޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްމީހަކަށް. ްކާމިޔާބު ްވަރަށް ްވެސް ސިލުކުރެވޭނީ

ްވެސްް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްކަމެއް.ްއާދެ!ްއެގޮތުން ްމުސްތަޙީލު ްއެއީ ްހާސިލުކުރުމަކީ ްކަމެއް ހުރިހާ

ްހިމަނަް ްބަޖެޓުގައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެހެންނަމަވެސްްބޭނުންވާ ްފާސްކުރެވިދާނެ. ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިގެން

ްހާލުގައިް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުވާނެކަން ްއެކަންކަން ްގޮތުން ްނިޔާކުރާ ްހާލަތު ްމާލީ ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްކަް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްކުރުމަކީ ްކަންތައް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަކާލާތުކޮށް، ްބަޖެޓުގެްއެކަމާ ްއާދެ! ްނޫން. މެއް

ްއިނާޔަތެއްް ްބަޖެޓުން ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްރަށްރަށަށް ްތަފާތު ްފަދައިން، ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްވާހަކަދައްކާއިރު ހަމަހަމަ

ނުލިބިްއެތައްްއަހަރުތަކެއްްވުމަށްްފަހުގައި،ްދެންްކުރިންވެސްްއިނާޔަތްތައްްލިބެމުންްއައި،ްކަންކަންްހަމަޖެހިގެންްއައިް

ނޑުްރަ ްނުކުރެވޭ.ްއަޅުގަ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްކަމުގައި ްހަމަހަމަކަމެއް ްވެސް ްއެއީ ްހަމަހަމަކުރުމަކީ ްއެއްވަރަށް ށްރަށާ

ްކަމެއްް ްއެއްވެސް ްތެރޭގައި ްއަހަރެއްގެ ްހަތަރު ްދެތިން ްވޭތުވެދިޔަ ްހަމަ ްރަށްރަށުގައި ްބައެއް ްދަންނަވާލީ ްމި މިހެން

ްބަޖެޓު ްނަމަވެސް، ްކޮށްނުދެވި ްކަމެއްްކޮށްނުދީ، ްއެއްވެސް ްރަށްރަށަށް ްހުރި ްނުކުރެވި ްނަމަވެސް ްތަންނުދީގެން ގައި

ނުކުރެވިްހުއްޓާ،ްމިްއަހަރުްއެްރަށްރަށަށްްއިސްކަންދިނުމަކީްއެއީްބަޖެޓުގެްހަމަހަމަކަމެއްްނުވަތަްރައްޔިތުންގެްމެދުގައިް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްހަމަހަމަކަންްޤާއިމުކުރުންްނޫންްކަމަށްްބައެއްްފަރާތްތަކުންްދެކެވަޑައިގަން ނަވާްދެކެވަޑައިގަތުމަކީްއަޅުގަ

ްހުރިް ްޚަރަދުކުރެވިފައި ްތާނގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްބަޖެޓުން ްޤާއިމުކުރުމަކީ ްހަމަހަމަކަން ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްނޫން.ްއަޅުގަ ކަމެއް

ްކަމެ ްއަހަރުގައި ްކުރީ ްގޮތަކަށް، ްހަމަހަމަވާ ްބައްލަވައިގެން ްތާރީޚުތައް ްނުވަތަ ްރެކޯޑެއް، ްޓްރެކު ްކޮށްދެވިފައިްގޮތުގެ އް

ްގޮތަކަށްް ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްހަމަހަމަކޮށްގެން ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ްރަށަކަށް، ްއަނެއް ްއަހަރު ްއަނެއް ްދެން އޮތިއްޔާ

ްޤައުމެއްް ްފެނިފައިވާ ްތެޔޮ ްއަދި ްއަކީ ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަހަމަކަމަކީ. ްއަސްލު ްއެއީ ހަމަޖެއްސުން
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އެބަްކުރެވޭ.ްވަރަށްްޒަމާންވެއްޖެްއެްކަންތައްްކުރެވެމުންދާތާ.ްއަޅުގަނޑުްއުއްމީދަކީްރާއްޖެްއަކީްްނޫން.ްއެްމަސައްކަތް

ްއެލަވަންސެއްް ްއެކަށީގެންވާ ްވެސް ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްއެހެންވެއްޖެއްޔާ ްވުން. ްޤައުމަކަށް ްމުއްސަނދި ްލިބިފައިވާ ތެޔޮ

ް ްގޮތް ްލިބޭނެ ްނުކުރިޔަސް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްކަމަށްްވެސް ްހަމަޖެއްސިއްޖެ ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ހަމަޖެއްސިދާނެ.

ް ްވެސް ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްފަހަރާ ްއެއް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްވަތަޢާލާްهللا ޞުބްޙާނަހޫ

ްރަ ްދެކޮޅުޖައްސަމުން،ްހުރިހާ ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްހަމަހަމަްފަހިކޮށްދެއްވަފާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ށްރަށަށް

ްއަޅުގަނޑުް ްކޮށްދެއްވުމަކީ ްދަށުން ްރޭވުމެއްގެ ްވަކި ްބައްސަވާލައްވައިގެން، ްމަތިން ްއަހަރު ްއެކި ްކަންކަން އުސޫލަކުން

ްވުރެް ްވަރަށް ްއަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްބަޖެޓަށް ްބަލާއިރުގައި ްއެގޮތުން ްޤާއިމުކުރުމަކީ. ްހަމަހަމަކަން ހިތުން

ނޑުމެންްރަށްރަށަށްްކަންތައްްކޮއްދެއްވުމަށްްޓަކައިްްވެސްްބޮޑުކޮށްް މިްއަހަރުްވެސްްފާސްވެގެންްމިްދާްދިއުމަކީްއަޅުގަ

ްޓަކައިް ްއެކަމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހެއްކެއް. ްކަމުގެ ްގެންގުޅުއްވާ ްވިސްނުންފުޅެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްވެސް ހަމަގައިމު

ނޑުމެންގެްއެއްވެސްްއިންސާނަކީްއެް މީހަކަށްްލިބޭްއެއްޗެއްްލިބުނީމަ،ްއޭނަގެްހިތްފުރޭނެްބައެއްްޝުކުރުކުރަން.ްއަޅުގަ

ނޑުްހަމަގައިމުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްމާލެްއައީްވެސްްް 22ްރެޔާއ22ްްިނޫން.ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްފަދައިންްއަޅުގަ

ް ްއިންޖީނުއަޅައިގެން ްދޯނިފަހަރުގައި ްހުއްޓާ ްއެހެން 24ްްދުވާލުން. ްއާދ23ްެގަޑިއިރުން، ްވެސްްގަޑިއިރުން ވުނީމަ

ނޑުްވަރަށްްއުފާވި.ްއެހެންނަމަވެސްްއެހެންްދަމުންދަމުންްގޮސްްމިހާރުްފްލައިޓުގައިް މިނެޓުންްލ.ްއަތޮޅަށ35ްްްއަޅުގަ

ދެވުނީމަްވެސްްއިންނަނީްއަރާފައިްލަސްވެގެން.ްމީގައިްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަކަްއަކީްއިންސާނާގެްހިތެއްްނުފުރޭނޭ.ް

ނީްރަނުގެްއެއްްވާދީްލިބިއްޖެއްޔާްދެވަނަްވާދީއަކަށްްއޭނަްއެދޭނޭ.ްމިއީްއިންސާނީްޙަޤީޤަތް.ްއެއީްރަސޫލާްއަންގާފައިްވަ

ނޑުމެންްބޯފެނާއިް ްވާހަކަދައްކާއިރުގައި،ްއަޅުގަ ްނަރުދަމާގެްޚިދުމަތްްނެތް އެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެންްރަށުގައިްބޯފެނާއި

ްނުވޭް ްބޭނުމެއް ްކުރިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތް ްބޭނުންވަނީްނަރުދަމާގެ ްތިމަންނަ ްބުނީމަ، ްކޮންކަމެއްހޭ ްބޭނުންވަނީ .

ނޑޫްލާއްސެކޭްބުނިްޒަމާންްވެސްްއަޅުގަނޑުމެންްދުށީމު.ްއަޅުގަނޑުމެންްމާލެްގޮސްްއަންނަްމީހަކުްހަދިޔާއަކަށްް 3ްްހަ

ްބަލައި ްއެއްޗަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްފަތްޖަހައިލާފައިްދިނީމަ،ްއެއީ ްލާފައިްނޫސްކަރުދާސްކޮޅެއް ްވެސްްބިސްކޯދު ްދުވަސް ގެން

ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެް ްވަރަކަށް ްފުދެމުންދާ ްކަންކަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަންނަމުންއަންނަމުން ްއެހެން ދިޔަ.

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްޙަޤީޤަތް ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްގިނަވަމުންދާނެ. ްވެސް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްފާް ްމޯބައިލްފޯނު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއްޗެއް ްވައްތަރުގެ ްއެއް ްޓޯކީ ްއުޅުނުއިރުގައ12ްްިޑެއްގެ ްގަނެގެން ްއަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ްއާދައިގެް ްވެއްޖެ ްމިހާރު ްވެސް ްއައިފޯނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއުޅުނު. ްހަދައިގެން ްއެއްޗަކަށް ްމޮޅު ްވަރަށް އެއީ

ްއިން ްމިއީ ްތަޢާރަފުވީ. ްއެއް ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއެހެން ްއެއަށްވުރެ ްބަޖެޓުންްއެއްޗަކަށް. ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތަކީ. ސާނާގެ

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްޓަކައި ްކޮށްދެއްވުމަށް ްކަންތައްތައް ކުރެވެންހުރި

ްވިސްނައިގެންް ްރަށަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްވިސްނަން. ްޤައުމަށް ްމުޅި ްވިސްނަން. ްއެކު ޒިންމާދާރުކަމާ

ނޑުމެ ންގެްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދީްފުދުންތެރިކަމެއްްދެމިއެއްްނޯންނާނެ.ްކޮންމެްގޮތެއްްވިޔަސްްއަޅުގަނޑުމެންނަށް،ްއަޅުގަ
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ްއުފާކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމީ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްވަރެއް ްކޮންމެވެސް ްމިންވަރަށް ްބޭނުންވާ ްވެސް ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއަޅުގަް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބައްލަވައިގެންްކަމެއް. ްމިންވަރަށް ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ

ް ްއެކުގައި ްއިންސާފާ 1ްްހަމަހަމަކަމާއި ްވިޔަސް، ްކަމުގައި ްކޮށްނުދެވުނު ްކަންތައް ްތަނަކަށް ްހުރިހާ ްދުވަހު 1ްއަހަރު

ްކޮށްފައި،ްދެން ްރަށްރަށަށް ްއެ ްކަނޑައަޅުއްވައިގެން ްރަށްރަށެއް ްވަކި ްކަމެއް ްކުރެވޭ ްއަނެއްްްއަހަރުން ްއަހަރަކު އަންނަ

ނޑުމެންނަށް،ް ްއަޅުގަ ްއެކަށައަޅަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޕްލޭނެއް ްއެކު ްރޭވުންތެރިކަމާ ްކަހަލަ، ްކޮށްދޭ ރަށަކަށް

ބިލިއަންްރުފިޔާއަކުންްހުރިހާްރަށެއްގ15ްްެބިލިއަންްނުވަތ16ްްަމިލިއަންްނުވަތ16ްްައެނގިވަޑައިގަންނަވާނެްފަދައިންް

ްހުރިހާް ްއިމާރާތްތަކާއި ްހަމަހަމަކަމާްްހުރިހާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްނުހެދޭނެ. ްއަކާ ްނަރުދަމާ ްހުރިހާ ބަނދަރަކާއި

ްމިދިޔަ،ް ްދުވަސްތަކުގަ. ްމިދިޔަ ްމިހާތަނަށް ްއޮތީ ްއިސްކަންދެވިފައި ްރަށަކަށްތޯ ްކޮން ްޖެހެނީ. ްމި ްބަހާލަން ްބަޖެޓު އެކު

ް ްހަޔާތަށް ްޤ1932ްާޤާނޫނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެށިގެން ްއިން ްހިސާބުންްްތެއްޙުކޫމަނޫނީ ްއެ ޤާއިމުކުރަމުންދިޔައިރު.

ް ްކޮނ1932ްްްފެށިގެން، ްޚަރަދުކުރެވިފަ. ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހުރީ ްރަށްރަށަކަށްތޯ ްކޮން ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން އިން

ްހަމަހަމަކޮ ްއުސޫލަކުން ްއެކަހަލަ ްބަލާފައި، ްޤާއިމުކޮށްދެވުނީ ްޚިދުމަތްތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ށް،ްރަށަކަށްތޯ

ދެންްމިފަހަރުްދޭނީްމިވެނިްރަށަކަށޭ.ްދެންްފަހަރަކުްދޭނީްއެހެންްރަށަކަށޭ.ްއެހެންްކިޔައިގެންްލިބޭްއެއްޗަކުންްހަމަހަމަް

ްއަދިވެސްް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްގޮތް. ްބުއްދިވެރި ްއެންމެ ްއެއީ ްކުރުމަކީ ްމަތިން އުސޫލެއްގެ

ނޑުމެންނަށްްބަޖެޓުންްޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެްކަންކަންްވެސްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެއީްއިސްރާފަށްދާްބައިްއަޅުގަނޑުމެންްްއަޅުގަ

އެބަްޖެހޭްއަދިވެސްްކުޑަކުރަން.ްބަޖެޓުންްއެްބައިްކުޑަކުރެވިދާނެ.ްސަބަބަކީްކުޑަކުޑަްރަސްމިއްޔާތެއްްބޭއްވުމަށްްޓަކައިް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްއެްރަށަކަށްްސަރުކާރުގެްއޮފީހަކުންްއެތައްްލައްކަްރުފިޔާްއެއްްޚަރަ ދުކޮށްފައިްދާންޖެހޭްދިޔުން.ްއަޅުގަ

އެކަންކަންްމަދުކުރެވިދާނޭ.ްމިސާލަކަށްްޗީފްްގެސްޓަކަށްްވުމަށްްޓަކައިްހަމައެކަނިްއެްރަސްމިއްޔާތެއްގައިްބައިވެރިވުމަށްް

ްވަޑައިގަން ްއެކު ްޓީމަކާ ްމެންބަރުންގެ ްއެތައް ްބޭފުޅަކު ްއެހެން ްއެނޫންވެސް ްނުވަތަ ްވަޑައިގަތުމަކީްމިނިސްޓަރަކާ ނަވާ

ނޑުމެންްކެންސަލްކޮށްފައިްއެްފައިސާްއިންްއެހެންްކަމެއްްކޮށްފިއްޔާްޤައުމަށްްމާްފައިދާވެދާެން ހާލަތަށްްބަލާއިރުްއަޅުގަ

ކަންކަން.ްމިކަހަލަްކަންކަން.ްނުވަތަްރާއްޖެތެރެްއަށްްކުރާްދަތުރުތައްްވެސްްދެތިންްމިނިސްޓްރީްގުޅިގެންްކުރާްގޮތަށްް

ްލިބޭްހަމަޖެހިއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުޑަކޮށްގެން ްޚަރަދު ްއެހެންވީމާ، ްސަލާމަތްކުރެވިދާނެ. ްފައިސާ ްގިނަ ްވަރަށް ޖެއްޔާ

ނޑުް ްކަމެއް.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްބަހާލުމަކީ ްހަމަހަމަކޮށް ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ އެއްޗަކުން

ްބަޖެޓަކީ ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްވާތީވެ،ްމިހާރުްބަޖެޓުްްދަންނަވާލާނީްކޮންމެ ނޑުމެންްފާސްކޮށްދޭންޖެހޭްއެއްޗެއްްކަމަށް އަޅުގަ

މޭ.ްއެއީްއެންމެްހިތްހަމަޖެހޭްކަމުގައިްނުވިޔަސްްއަޅުގަނޑުމެންްއޮތްްމިންވަރަށްްބަލާފައިްއަޅުގަނޑުްބަޖެޓަށްްތާއީދުކުރަ

ްބަޖެޓެް ްޓަކައި ްދެމިއޮތުމަށް ްދައުލަތް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްބަޖެޓަށްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމި ްއެހެންކަމުން ްބޭނުންވާނެކަން. އް

ްވެސް،ް ްރަށަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް، ްއަތޮޅަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަދަންނަވާލަމުން، ްތާއީދުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްބަޖެޓްްކޮމިޓީ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްހިމެނިފައިވާތީވެ ްވެސްްކަންތައްތަކެއް ްކޮންމެ ްމީގައި ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ
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ް.وبركاته

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމު

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްވާްބަޖެޓުްްވަބަރަކާތުހޫ.ްއާދެ!ްދައުލަތުންهللاް`.ްއައްސަލާމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް ްބަޖެޓަކީ ްނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ނޑ15.3ްްުއަދި ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްއަދަދެއް. ްބޮޑު ްވެސް ްވަރަށްވުރެ ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްވެސް ްއަދަދަކީ ްމި ދެކޭގޮތުގައި

ްއަޅުގަނޑުމެންގެްޙަޤީޤަ ްނޫނީ، ްރަނގަޅުވެގެން ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއްޗަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ތުގައި

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްފަޅުރަށްރަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫނީ، ްއައިސްގެން ްއިންވެސްޓްމެންޓުތައް ްއިތުރު އިޤްތިޞާދަށް

ްއަް ްގޮތުގައި ްއެސްޗޭންޖެއްގެ ްސްޓޮކު ްހަމައެކަނި ްއަތުގައިްއަތުގައިހުރި ްއަޅުގަނޑުމެން ްދިޔައީ ްމި ްބަލަމުން ނޑުމެން ޅުގަ

ް ްފަޅުރަށެއްގެްއަގު ްކޮންމެ ްމިއިން ްބަލައިލާއިރު ްއަހަރަށް ްތިންހަތަރު ްއަގުތަކުން.ްމީގެ ްފަޅުރަށްރަށުގެ މިލިއަން،7ްްްހުރި

ްއެއ8ްް ްއޮތީ ްމި ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްވިއްކާލެވޭ. ްވަގުތުން ްޑޮލަރަށް ްމިލިއަން 7ްްކަލަ 8ްމިލިއަން،

ް ްރަށްރަށް ްވިއްކައިލެވޭނެ ްޑޮލަރަށް ްމ1ްްިމިލިއަން ްއިޤްތިޞާދަކަށް ްނުގަންނާނެ ްމީހުން ްވެސް ްޑޮލަރަށް މިލިއަން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް،ްކޮންމެ ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްދަތިވެފަ. ްބަނަވެ، އިޤްތިޞާދު

ްއަޅުގަނ ްވެސް ްޅަްމެންބަރަކު ްދިޔުން.ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކުރިއަރައިގެން ްމިއަށްވުރެ ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްއެދެނީ ޑުމެން

ހާސްްރުފިޔާްދީފައ2ްްިއަހަރުގެްކުދިންނަށްްވެސްްއެނގޭނ7ްްެއަހަރުގެ،6ްްދަރިންނަށްްވެސް،ްޅަްކުދިންނަށްްވެސްް

ްބުނީމަ ްގަންނާށޭ ްއެއްޗެހިތަކެއް ްކޮންމެވެސް ްމީގެން ްދަރިފުޅާއޭ ްގޮއްސަ ،ް ްއެއްކަލަ ްޚަރަދުކޮށްލަން. 7ްްއެ 6ްއަހަރު،

ހާސްްރުފިޔާްފައިދާްހޯދައިދޭށޭްބުނީމަ،ްއެްދަރިފުޅަކަށ1ްްްހާސްްރުފިޔާދީފައިްދަރިފުޅާއޭްމީގެނ2ްްްއަހަރުްކުއްޖާްއަށްް

ޢިއްޒަތްތެރިްްނޭނގޭނެްއެކަންްކޮށްދޭކަށެއް.ްއަޅުގަނޑުމެންގެްމިއަދުގެްރާއްޖޭގެްހިންގުމުގެްއިސްްހުންގާނުގައިްތިއްބެވި

ްވިސްނުންފުޅުް ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްވެރިންނާ ްސަރުކާރުގެ ްތިއްބެވި ްހިންގަވަން ްވަގުތު ްމި ްމެންބަރުންނާ،ްރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގެ

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްހަރުދަނާ ްމާ ްދެކެން.ްމިއަށްވުރެ ްވަގުތު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބީދައިން ްމި މިހުރީ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމީހުންގެްސިޔާސަތު، ްއެ ްފުދުންތެރިކަން، ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްސިޔާސަތު، ްއިޤްތިޞާދީ ގެ

ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްގޮތްތަކެއް ްއެތައް ްވަންނާނެ ްފައިސާ ްގިނަ ްވޭ.ްهللاްޖީބަށް ްއެބަ ްދައްކާފައި ްޤައުމުން ްމި ތަޢާލާ

ްތެރެއި ްއިޤްތިޞާދުގެ ްއެއްޗަކީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްކޮންކޮންކަމަކަށްތޯ.ްއޭގެތެރޭގައި ްއިންވެސްޓުކުރާނީ ން

ްފަޅަކީް ްކޮންމެ ްހެދިދާނެ. ްނަގާތަނަކަށް ްޖަވާހިރު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަކީ ްގިރި ްކޮންމެ ބަލައިލާއިރުގައި

ނޑުމެންނަށްްއޭގެްފައިދާގެްގޮތުގައިްރަނާއިް ނޑުމެންނަށްްޖަވާހިރުްނަގާްތަނަކަށްްހެދިދާނެ.ްކޮންމެްރަށަކީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ހިރާ،ްއަދިްއެހެންވެސްްއެއްޗެހިްނެގޭްތަނަކަށްްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްހެދިދާނެ.ްބޭނުންވަނީްކޮންކަމެއްތޯ؟ްބޭނުންވަނީްޖަވާ
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ްގިނައިންް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްތި ްއިމްޕްލިމެންޓުކުރުން. ްއެއްޗެހި ްއެ ްޚިޔާލުތައް. ްއިޤްތިޞާދީ ްރަނގަޅު ބިނާކުރަނިވި

ްބެ ްއޮތީ. ްމި ްބެންކޮކު ްތަނެއް ްއުފައްދާްވަޑައިގަންނަވާ ްފާނަ ްއެބަ ްމީހުން ްއެ ރޑުގައި ްބެކްޔާ ްގޭގޭގެ ްބަޔެއް ންކޮކުގެ

އިނގޭތޯ.ްފާނަްއުފައްދައިގެން،ްފާނައިގެްމަސްވެރިކަންްވިޔަފާރީގެްގޮތުގައިްއެްމީހުންްއެބަްކުރޭ.ްމިއަދުްދިވެހިރާއްޖޭގެް

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިގެން. ްހުސްވަމުން. ްދަނީ ްއެ ްވެސް ްމަސްވެރިކަން ްފާނައިގެ ްސް، ްދުނިޔެމައްޗަށްްهللا ތަޢާލާ

ްއެް ްބޮޑަށް ްވަރަށްވުރެ ްބޭނުންވާ ްއެ ްއެއްޗެއް. ްލައްވާފައިވާ ްމަތިން ްލިމިޓެއްގެ ްވެސް ްއެއްޗަކީ ްކޮންމެ ލައްވާފައިވާ

ނޑުމެންނަށްްފެނޭްއަބަދުވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއެް ބޭނުންކުރަންްވެއްޖެއްޔާްއެއެއްޗިހިްނެތިގެންދާނެކަމުގެްރަނގަބީލުްއަޅުގަ

ްރާއްޖޭގައިްއެއްޗެް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބްރީޑުކޮށްގެން ްއެއެއްޗެހި ްއެ ްވިއްސައިގެން، ްއެއެއްޗިހި ްއިޖާދުކޮށްގެން، ހި

ްވެސްް ްބަލައިލާއިރުގައި ްމަސްވެރިކަމަށް ްޓޫނާ ްމަސްވެރިކަން ްއަދި ްމަސްވެރިކަންކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްއުފެއްދޭނެ. ްޓޫނާ ްބްރީޑުކުރެވޭނެ. ްޓޫނާ ނޑުމެން ްބޭނުންނުވަނީ.ްްއަޅުގަ ްކުރަން ްއާދެ! ްނުކުރަނީ. ްމިކަން ކީއްވެގެންތޯ

ްދެންް ްވާހަކަދައްކަނީ. ްހަމައެކަނި ްއަޅުވާފައި، ްތާޖެއް ްބޮލުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހަމައެކަނި ްނެތީ. ްބަޔަކު ްބޭނުންވާ ކުރަން

ްއަންނަންޖެހު ްމި ްހިސާބަށް ްމިހާ ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްމިހާ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްކީއްވެގެންތޯ؟ްއަނެއް ނީ

ްއައި.ްއޭގ2114ްްެއެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭްފަދައިންް ްއެއް ްއަށްްގުދުރަތީްސުނާމީ ނޑުމެންގެްރާއްޖެ ްއަޅުގަ ވަނަްއަހަރު

ް ްފަހުން ްއިތުރަށްްهللا ްވެސް ްޓޫރިޒަމު ްބަރަކާތެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްދެއްވީ ްލައްވައިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ތަޢާލާ

ްބޭް ްއަދި ްދިޔަ. ްއަދިްހަރުދަނާވެގެން ްދެމުންދިޔަ. ްފައިސާތަކެއް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަބަބުން ްސުނާމީގެ ްޤައުމުތަކުން ރު

ްކުދިކުދިް ްއެއްކަލަ ްދުވަހު ްއެ ްކުރަމުންދިޔަ. ްވެސް ްއިޢުލާނު ްއެ ްއެކު ްއުއްމީދާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްކަމުގެ ްދޭނެ ފައިސާތަކެއް

އްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްއޮތްްބޮޑުްބަޖެޓެއް،ްމިްއޮތްްއާބާދީތަކުގައިްހުރިްރަށްތައްްއެއްފަސްކޮށްލެއްވުނުްނަމަްމިއަދުްޢި

ްކޮމިޓީންްދިރާސާކޮށްގެނ15.3ްްްބޮޑު،ްމިްއޮތްް ްމަޖިލީހަށް،ްއަދިްއިޤްތިޞާދީ ބިލިއަންްޑޮލަރުގެްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްމި

ްމި ްޓެކްސް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވިސްނާލަންޖެހެނީ ްކަމަކަށް ްއަނެއް ްއަޅުގަނޑު ްނުޖެހޭ. ްގެންނާކަށެއް އާމްދަނީްްވެސް

ްނަންގަވަނީް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ްބަލައިލާއިރުގައި ްއެއްޗަކުންތޯ. ްކޮންކޮން ްނަގަނީ ނަގާއިރު

ްގެނެސްް ްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ްއިންވެސްޓްމެންޓުތައް ްބޮޑެތި ްބޭފުޅުންނަށް ްއިންޑަސްޓްރީން.ްއެ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަމައެކަނި

ްހު ްއިންވެސްޓުކޮށްގެން ްހުންނަނީ ްމި ްމީހުން ްއެ ްފައިސާ ްމީހުންގެ ްއެ 11ްްންނައިރުގައި ްދުވަހުގ12ްްެއަހަރު، އަހަރު

%ް ްއިރުކޮޅަކާ ްހަދައި، ްއެއް ްހަދައި،ްފީޒިބިލިޓީ ް%،12ްމާސްޓަރްޕްލޭނެއް ްފަހަރު ް%،21ްއަނެއް ްފަހަރު 8ްއަނެއް

ްއިނގޭތޯް ްތަނެއްގައި ްއެއްވެސް ްއިޤްތިޞާދީ ްނޫން ްއެއްޗިއްސެއް ްކުޅެވޭނެ ްމިކަހަލަްްމީކީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުދާނެ.ް ްކުރިއަކަށް ްފުރިހަމައަކަށް ްއިޤްތިޞާދެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމުގައި ްކުރާ ކަންތައްތައް

ްއެހާް ްތަނުން ްއެ ްވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ްހަމަމިއާއެކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދާނެ ްކުރިޔަށް ްއެއްގޮތަކަށްވެސް އަދި

އަހަރުްވެސް،ްއަދިްމިްއަހަރުްވެސްްފަތުރުވެރިކަންްއިޝްތިހާރުކުރުމަށްްޓަކައ3ްްިރުްފައިސާނަގާއިރުގައިްމިދިޔަްބައިވަ

ްކީއްވެގެންތޯް ްފިކުރުކުރައްވާ. ްވިސްނައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑުކަމާ. ްއެއްގެ ްހިތާމަ ްނެތް. ްބަޖެޓެއް ލެވިފައިވާ
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ްކިހިނެއްތޯ،ްޢިއްޒަ ްއެއްވަރޭްއިޝްތިހާރުނުކުރެވެންޏާ ްވާނީ ނޑެކޭ ްރަންގަ ނޑެކޭ ްރައީސަށްްއެނގިލައްވާނެ،ްހިލަގަ ތްތެރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެއްތޯ. ްހަރުބަހެއް ްއުޅޭ ްވެސް ްކުޑައިރުއްސުރެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްބޭއްވިއްޔާ. ްވަޅުލާފައި އޭތި

ނޑުމެންްނުކޮށް،ްދެ ނޑުމެންްއޭތިްނުވިއްކާ،ްއެްއިޝްތިހާރުނުކޮށް،ްއެްކަންތައްްއަޅުގަ ންހުރިްއަވައްޓެރިްހުރިހާްއަޅުގަ

ްގެންދަންވީމާ،ްމީތޯް ްއިންވެސްޓްމެންޓުތައް ްއަންނަންޖެހޭ ްޓޫރިސްޓުންނާއި ްއަންނަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ޤައުމުތަކުން

ްގޮތަކީ.ް ްބޭނުންފުޅުވާ ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހުންނާއި ްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނިއްޔާ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްމިގޮތަށްްމިކަން ްކަމެއް ްމި ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަށް. ްކުރަނީ ްއެ ްއެކަން ްނަމަ، ްބޭނުންވާ ކުރަން

ްކުރެވިގެންނުވާނެ.ްއަޅުގަނޑުމެން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަމަވެގެންްއެްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެގެންްއެްދިޔައީްއިނގޭތޯ.ްވަގުތު

ްދާއިރާގެް ްމަނަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރިއްޔާ.ްމިހާރު ްބޮޑަށް ދިޔައީ.ްއިށީދެވަޑައިގަންނަވާ!ްވަރަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤަށް.ް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ވަނަްއަހަރަށ2113ްްްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުގަނޑުމެންްވާހަކަދައްކަމުންްމިްގެންދަނީްް`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރި

ްރިޕޯޓުގެް ްދިރާސާ ްފޮނުއްވި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރައްވައި ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅުއްވި ްސަރުކާރުން ްހުށަހެޅުއްވި، ދައުލަތުން

ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގުޅިގެން ްހުށަހެޅުއްވުމާ ްބަޖެޓު ްމި ްއާދެ! ްބިނާކޮށް. ްއިސްވެރިން،ްްމައްޗަށް ްސަރުކާރުގެ ކޮމިޓީތަކަށް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަން،ްހައުސިންްމިނިސްޓަރުްވަޑައިގެންްވިދާޅުވެފައިްއެބަްއޮތްް މިނިސްޓަރުން،ްޚާއްޞަްގޮތެއްގައިްއަޅުގަ

ްމިއިންް ްބަޖެޓެކޭ. ްނެތް ްއަމާޒެއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓެކޭ. ްނެތް ްއަމާޒެއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު

ްމިް ްއިސްވެރިން ްހުށަހެޅީ.ްސަރުކާރު ްތައްޔާރުކޮށް ްބަޖެޓު ްމި ްކޯއްޗެއްތޯ.ްސަރުކާރުން ްއެނގެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްވާހަކަދައްކަންް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ! ްބަޖެޓެކޭ. ްނެތް ްއަމާޒެއް ްމީ ވިދާޅުވަނީ

ްކޮް ްދިރާސާކުރެއްވި ްބަޖެޓު ްޢިއްޒަތްތިެރްފަށައިގަންނައިރު ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްތިއްބެވި ްކޮމިޓީގައި ްދިރާސާކުރެއްވި ްބަޖެޓު މިޓީ.

ްގޮތެއްގައިް ްޚާއްޞަ ްއަޅުގަނޑު ްއެއާއެކު ްހަމައެހެންމެ، ްމެންބަރާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލި މުޤައްރިރު،

ްހިމެނިވަޑައިގަ ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްމެންބަރުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމެންބަރުންނާ،ްއެްފާހަގަކޮށްލަން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ންނަވާ

ްމިް ްވިޔަސް ްއެއް ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްވިޔަސް، ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުށްވެރިކުރަން. ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ގެްބަޖެޓުްއޮންނަންޖެހޭނީްހަމަހަމަްއުސޫލެއްގެްމަތިން.ްއަޅުގަނޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިރުވެ،ްއަނގަބަހުންްއެްކޮމިޓީް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްދާއިރާގަ. ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްދެންނެވިން، ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްގައި ްޖަލްސާ ރަސްމީ
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ނޑުްހުށަހެޅ75ްްިގޮތުގައިްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގެްކަންތައްތަކާްގުޅިގެން ްގޮތަކަށް،ްމި ްމާއްދާއާްޚިލާފު ވަނަ

ްއެއީ ްމިްއޮތީ ްޤަބޫލުކުރަނީްްއިޞްލާޙުތަކާްބެހޭްގޮތުން ނޑު ތަޢާރަޟުވާްކަމެއްްކަމަށްްވިދާޅުވެ،ްޖަވާބުދެއްވާފަ.ްއަޅުގަ

ްއެް ްއިސްތިސްނާކުރީމައޭ. ްދާއިރާތައް ްބައެއް ްތެރެއިން ްދާއިރާތަކުގެ ްއެ ްގެއްލެނީ ްހަމަހަމަކަން ްއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނީ.ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްއެްބުނާްހަމަހަމަކަންްދާއިރާތައްްއިސްތިސްނާކުރުމުގެްނަތީޖާްއެއްގެްގޮތުންްހަމަހަމަކަންްގެއްލެ

ް ްހިމެނޭ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ،77ްްގާއިމުވަނީ ްހިމެނިގެން. ްދާއިރާ ްތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން

ނޑުްއެބަްޖެހޭްމަނަދޫްދާއިރާ ގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްމަނަދޫްދާއިރާްތަމްސީލުކުރާްމީހެއްގެްހައިސިއްޔަތުންްއަޅުގަ

ްވެސްް ްއަށް ްދާއިރާ ްމަނަދޫ ްނ.އަތޮޅުގެ ްމަތިން ްއުސޫލެއްގެ ްހަމަހަމަ ްބަޖެޓުގައި ްވާހަކަދައްކަން. ކަންތައްތަކުގެ

ކަންތައްތައްްހިމެނުމަށް.ްއާދެ!ްއެގޮތުންްއަޅުގަނޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީއަށާ،ްއަދިްލިޔުމުންްހުށަހެޅިްކަންތައްތަކުގެްތެރޭގައިް

ްފާހަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތެއްގައި ްޒަމާނުއްސުރެ،ްޚާއްޞަ ްނ.ްއަތޮޅުގައި ްވެއްޖ35ްްެގަކޮށްލަން ްދުވަސް ްގިނަ ްވުރެ އަހަރަށް

ްމީހުންް ްއެ ްތަންކޮޅެއްގައި ްކަހަލަ ްގެއެއް ްނަމާދު ްވެސް ްމިއަދު ްނޭޅޭތާ. ނޑެއް ްމިސްކިތްގަ ްމަގޫދޫގައި ކުޑަކުޑަ

ނޑުްއާދޭހާްއެކުްކޮމިޓީގައިްދެ ންނެވިންްއެްރަށުގައިްމިސްކިތެއްްނަމާދުކުރަމުންްއެްގެންދަނީްއެހާްދަތިްހާލުގަ.ްއަޅުގަ

ްއެހެންމެް ްނެތް.ްހަމަ ްއެއް ްކޮށްދެއްވާފަ ްކޮމިޓީން ްއެ ްވެސް ްއެވަރު ްހަމަޖައްސައިދެއްވާށޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތް އެޅޭނެ

ްއަޅުގަނޑުް ްވެސް ްނެތްކަން ްއައިސްފައި ްބަޖެޓަށް ްމިއަހަރުގެ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ

ްރަށެއް.ްބަލިމަޑުކަމާއިްފާހަގަކު ްޖެހިފައިވާ ްބޭނުންކުރަން ްފެންްތަޣައްޔަރުވެ،ްނަޖިސްފެން ްއަކީ ްމިލަދޫ ރަން.ްނ.ްއަތޮޅު

ފެނުގެްޛަރީޢާްއިންްމީހުންތައްްދިޔުމުގެްފުރުޞަތުްބޮޑުްތަނެއް.ްއެްތަނުގައިްފެނުގެްރަނގަޅުްނިޒާމެއްްގާއިމުކުރުމަށްް

ކަތަކަށްްމިްއަހަރުްވެސްްއާދޭހާްއެކުްލިޔެކިޔުމުންނާއިްކޮމިޓީްއަށްްގޮއްސަްޓަކައިްޒަމާނުއްސުރެްދެކެވެމުންްއައިްވާހަ

ނޑުްއެްވާހަކަްދެއްކިން.ްއެހެންނަމަވެސްްވީކަމެއްްހަރާން.ްހަމައެހެންމެ،ްނ.ްއަތޮޅުްޅޮހީގެްވާހަކަ،ްނަރުދަމާގެް އަޅުގަ

ްހަލާކުވެގެންދަނީް ްތަޣައްޔަރުވެ، ްފެން ްރަށުގެ ްއެ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްނަތީޖާއަކަށްްނިޒާމެއް ްތަޣައްޔަރުވެދިޔުމުގެ ްފެން .

ވަނީްއެއަށްވުރެްގިނަްޚަރަދުކުރަންޖެހުން.ްނަރުދަމާގެްނިޒާމެއްްގާއިމުކުރުމުގެްނަތީޖާްއެއްގެްގޮތުންްކަންކަން،ްޞިއްޙީް

ްފާހަގަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްދާކަން ްފަހިވެގެން ްކަންތައްތަކެއް ްއެތައް ްލިބި، ްލުއިކަމެއް ްނިޒާމަށް ކުރަންޖެހޭ.ްފަރުވާދިނުމުގެ

ްރަނގަޅަށްް ްމާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޒަމާނުއްސުރެ،ްވެލިދޫ ްއަކީ ްވާހަކަ ްމާފަރުގެ ްނ.ްއަތޮޅު ހަމައެހެންމެ

ނޑިްފުރުއްވަމުންްގެންދެވިްބޭފުޅެއްްމިއަދުްރިޔާސަތުގައިް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.ްވަރަށްްޒަމާންވަންދެންްނ.އަތޮޅުގެްގޮ

ްހުވަފެންްދައްކައިގެންްއެްރަށުގެްއިޖުތިމާޢީްތަރައްޤީގެްހުރިހާްކަންތައްތަކެއްްތިްއިންނެވީ.ްއެްރަށު ގައިްއެއަރޕޯޓެއްގެ

ްކަމެއްް ްއެއްވެސް ްއެއިން ްވަޅުޖެހިފަ. ްއެހެރީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްބަނދަރާ، ްނިޒާމާއި ްނަރުދަމާގެ ްވަޅުލެވިފަ. އެހެރީ

ްފެން ްނެތް ްވެސް ްދާންދެން ްހަމައަށް ްއަދާ ްމަގެއް ްހަމަހަމަކަންްކުރެވޭނެ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ާނކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއަތޮޅުް ްނ. ްނަމަވެސް ްގޮތުން ްވަގުތީ ނޑީގައި ްގޮ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްނަމަވެސް ްގޮތުން ގާއިމުކުރުމުގެ

ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފަޚުރުވެރިވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަންނާތީ ްހާލަތަށް ްއިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ްމިްބޭފުޅަކު ކުރަނީ
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ްމަނަދޫް ްމަނިކުފާނުގެްބަސްްނުހިނގާކަން.ްހަމައެހެންމެ ްކުޑަކަން.ްނުވަތަ ްވެސް ްއެއްބާރުލުން ކަންކަމުގައިްމަނިކުފާނުގެ

ްބަނދަރުހަދައިް ްމަނަދޫގެ ްނެތް. ްއަހަރު ްމި ްވެސް ްކަންތައްތައް ްހުރި ނޑައެޅިފައި ްކަ ްއަހަރު ްވޭތުވެދިޔަ ް އަށް

ްމަގުތަ ްބަނދަރުމަތީގެ ްދެްނިމިގެންދާއިރު ްވޭތުވެދިޔަ ްކުރީއްސުރެ ްޒަމާނުއްސުރެ، ްހެދުމަށް ްފެންވަރަކަށް ްރަނގަޅު އް

އަހަރުްވެސްްރޭވިފައިްއޮތީ.ްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްވެސްްއެކަންކަންްހިމަނައިދޭތޯްއަޅުގަނޑުްއާދޭހާްއެކުްދެންނެވިން.ް

ޅުގަނޑަށްްދެއްވާފައިްއޮތްްޖަވާބަކީްއެއީްޒާތީްލިޔެކިޔުމުންްވެސްްހުށަހެޅިން.ްމިހިރީްލިޔެކިޔުންތައް.ްމިކަމާްގުޅިގެންްއަް

ނޑުމެންްމިްކަންކަމާްދޭތެރޭގައިްވާހަކަދައްކާއިރު،ްމިްރަށްރަށުގެް މަޞްލަޙަތުްއެކުލެވިގެންވާްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްވާހަކަދައްކާއިރު ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓެއް ްއަހަރަށް ްއަންނަ ްބަޖެޓެއް ްޤައުމީ ްވާހަކަދައްކާއިރު، ްމިްްތަރައްޤީގެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްބަޖެޓެއްް ްރަނގަޅު ްރަނގަޅުކުރެވޭނީ ްކަންތައްތައް ްޤައުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފާހަގަކުރަން ކަންކަން

ްބޭފުޅަކުް ްބާރުގަދަ ްމާ ްވީތީ، ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްކުރެވިގެން. ްކަންތައްތައް ްމިތާނގައި ްނެތި، ްތަފާތުކުރުމެއް ހުށަހެޅިގެން.

ގަދަްޕާޓީއަކަށްްވާތީ،ްމާްބާރުގަދަްމެންބަރަކަށްްވީތީްއެްދާއިރާގެްކަންތައްތައްްވަކިްފުރިހަމަވެގެންްއިންނެވީތީ،ްމާްބާރު

ްއަވަށްތަކުގައިް ްމާލޭގެ ްތަފާތުކުރެވިގެންނުވާނެ. ްއެކޭ ްމާލޭ ްއެކޭ، ްދާއިރާ ްއެހެން ްއެކޭ، ްދާއިރާ ްމަނަދޫ ދާކަށްނުޖެހޭނެ.

ްއަް ްދާއިރު ްކަންތައްތައް ްފެންވަރަށް ްކޮންހާލެއްގައިތޯްއެއަރޕޯޓުއަޅާ ްއޮތީ ްމި ްކަންތައްތައް ްރާއްޖެތެރޭގެ ޅުގަނޑުމެން،

ްކަންތައްތައްް ްރާއްޖެތެރޭގެ ްރަނގަޅުނުކޮށެއް، ްކަންތައްތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމީ ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގެ ްނުކުރެވޭނެ. ްމީހަކަށް ްއެއްވެސް ްވެރިކަމެއް ްރާއްޖޭގެ ްކަމުގައިްރަނގަޅުނުކޮށެއް، ްވެރިކަންކުރި ހަކު

ވިޔަސްްއަޅުގަނޑުމެންްރަށްރަށުގެްކަންތައްތައްްރަނގަޅުކޮށްގެންްމިްރާއްޖޭގައިްވެރިކަންކުރެވޭނީ.ްއެްނޫންްގޮތަކަށްްމިް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަނޑުމެން ްނުދޭނަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއް ްޖާގަ ްވެރިކަންކުރުމުގެ ރާއްޖޭގައި

ވާލަންްބޭނުންވޭްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްމިކަންކަންްފުރިހަމަްއަށްްނުހިމެނިްއޮތްކަމުގައިްވިޔަސް،ްކޮންމެްސަރުކާރަށްްގޮް

ްއެކިއެކިް ްނަމަވެސް، ްލޯނުހޯދައިގެން ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ްސަރުކާރަށް ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްތިބި ްހިންގަން ްސަރުކާރު ބަޔަކު

އްޖޭގައިްހުރިްޤުދުރަތީްވަސީލަތްތައްްއެކިްގޮތްގޮތަށްްބޭނުންކޮށްގެންްޕްރޮޖެކްޓުްހިންގައިގެންްނަމަވެސް،ްމިްދެންނެވިްރާް

ްގޮވާލަން.ް ްއަޅުގަނޑު ްމަގުފަހިކޮށްދޭން ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނަމަވެސް

ްހިމެނިވަް ްކޮމިޓީގައި ްދިރާސާކުރެއްވި ްބަޖެޓު ްވެސް ްނިންމާލަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްހަމައެހެންމެ ޑައިގަންނަވާ

ްހަމަހަމަކަންް ްމަސައްކަތުގައި ްކުރެއްވި ްކޮމިޓީން ްމި ްއަދި ްކުށްވެރިކުރަން. ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއެ މެންބަރުންނާއި

ްވާތީް ްއިހުމާލުވެފައި ްކަންތައްތަކަށް ްދާއިރާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ގާއިމުކޮށްފައިނުވާކަން

ްފާހަގަކޮށް،ްނިހާޔަތަށްްހިތާމަކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްއެކަންް

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެއްކެވުން:
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ްޑީ.އާރު.ޕީގެް ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްވެސް ްފަށަމުން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްހަމަްވަ ނޑުްބަޖެޓަށްްވާހަކަދައްކަންްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ ރަށްްޚާއްޞަްޝުކުރެއްްދަންނަވަންްބޭނުން.ްއެއީްއަޅުގަ

ނޑުްފާހަގަކުރީްހަމަްމުހިއްމުްދެްކަމެއް.ްއެްދެްކަންތައްްވެސްްބަޖެޓުގައިްހިމެނިގެންްއައިއްސަް ފަށަމުންްވެސްްއަޅުގަ

ނޑުްހަމަްޑީ.އާރު.ޕީގެްމެންބަރުންްކޮށްދެއްވިްމަސައްކަް ތާ،ްއަދިްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާގެްމިްމަސައްކަތްތައްްއޮތީތީްއަޅުގަ

ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެ ްސަޕޯޓަށް ްދެއްވި ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްކޮމިޓީގެ ްޓަކައި ްހަމަްކުރިއެރުވުމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ނަށް

ްދަންނަވަންޖެހެ ްއެކީ ްހިތާމައާ ްހަވާލުވީއިރުގައި ްމެންބަރުކަމާ ްދާއިރާގެ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްމި 4ްނީ

ްއެހެންް ްފިޔަވައި ްނެތޭ.ްހިންމަފުށީގައި ްއެއް ްގާއިމުކުރެވިފަ ްވެސް ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާގެ ްރަށެއްގައި ްއެއްވެސް ރަށުންކުރެ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތޭ. ްއެއް ްހެދިފަ ްފެންވަރެއްގައި ްރަނގަޅު ްވެސް ްބަނދަރެއް ްރަށެއްގައި 3ްއެއްވެސް

ް ްދިއްފުށީގައި ްތެރޭގައި ްއަދިްއަހަރުގެ ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްއޮތްކަން ްހެދިފައި ްބަނދަރެއް ްފެންވަރެއްގެ ރަނގަޅު

ނަރުދަމާގެްނިޒާމެއްްއެކުލަވައިލުމަށްްޓަކައިްބަޖެޓުގައިްއެކުލެވިފައިްވީކަމުގައިްވީނަމަވެސްްމިދިޔަްއަހަރުްވެސްްއެކަންް

ްޙަޤީ ްގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތުލިބޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިހާރު ްއެކުލެވޭްނުވެގެންގޮސް ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާގެ ްބަނދަރުގެ، ޤަތުގައި

ްސްޓެލްކޯއާް ްމިހާރު ްއަހަރު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންވަރުހުރީކީ. ްކަރަންޓުގެ ްދިއްފުށީގައި ްނޫން ްގޮތަކަށް ކަހަލަ

ްބަް ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްއެހެންކަމުން ްމަޢުލޫމާތުލިބެނީ. ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްކުރިއަށްދާ ްކަންތައް ްއެ ޖެޓުގައިްހަވާލުވެގެން

ދިއްފުށީގެްނަރުދަމާގެްކަންތައްްއެކުލަވައިލެވޭތޯްއަޅުގަނޑުްހަމަްމަސައްކަތްކުރަންްބޭނުން.ްއަދިްސަރުކާރަށްްވެސްްއެް

ްކަންބޮޑުވުމަކަށްް ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްއެދި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް

ްފާހަް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްޕްރޮޖެކްޓު. ްބިންހިއްކުމުގެ ްތުލުސްދޫގެ ްކަމަކީ ްއަހަރުގ2118ްްެގަކުރެވިގެންދިޔަ ވަނަ

ްހިސާބަށްް ްމި ްދަމަމުންގެންގޮސް ްއަނެއްރަށަށް ްއެއްރަށުން ްއެއްހެން، ްފުޓުބޯޅަ ްތަޅާ ްދެކޮޅަށް ްފެށިގެން، ބަޖެޓުން

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްދިޔައިރުގައި ްހުށަހެޅިގެން ްވެސް ްބަޖެޓު ްމި ްރަނގަޅަށްްްއައިއިރުގައި ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ް ްވިދާޅުވެފައިްއޮތްްމަސައްކަތެއް ްމިނިސްޓްރީްއިން ްހައުސިން ްއޮތްްތަނ31ްްްކޮށްދޭން ްއައިއްސަ ްތިރިވެގެން މިލިއަނަށް

ނޑުްހަމަްއުފާކުރަން މިހާރުް،ްފެނުނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުްކޮމިޓީންްމިްބަޖެޓުްއެކުލަވައިލެވިގެންްއައިއިރުގައިްއަޅުގަ

ް ްމަޝްރޫޢު 51ްްއެ ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްމަޝްރޫޢު ްމި ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްއިތުރުވެ، 12ްްމިލިއަނަށް ގ2113ްެމިލިއަން

ްކޮމިޓީގައިް ްބަޖެޓު ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެސް ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްޓަކައި ްއެހެންވީމާ،ްއެކަމަށް ްއޮތްކަން. ްޖެހިފައި ބަޖެޓުގައި

ްޝު ްބޭފުޅުންނަށް ްޓަކައި،ްބޭނުންކުރެވޭްމަސައްކަތްކުރެއްވި ްނިންމުމަށް ްބަނދަރު ްހުރާގެ ްއަދި ްބޭނުން. ކުރުއަދާކޮށްލަން

ފެންވަރަކަށްްނިންމުމަށްްޓަކައިްމިްއަންނަްއަހަރުގައިްއޮތްްއަދަދުްއިތުރުކުރަންްވެސްްއެއީްހުށަހެޅުމެއް.ްއެްހުށަހެޅުންް

ްބަނ ްހުރާގެ ްމިހާރު ްކާމިޔާބުވެގެންގޮސް ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްއިތުރުކުރެވިފައ4ްްިދަރަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއުޅެދެއްވިް ްކަމުގައި ްމި ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްފާހަގަކޮށް، ނޑު ްއަޅުގަ ވާކަން

ްބަޖެޓުް ްއަހަރުގެ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްޚާއްޞަކޮށް ބޭފުޅުންނަށް،
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ްއެއްް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެކީގައި ްއުފާވެރިކަމާ ްހަމަ ނޑު ްއައިއިރު،ްއަޅުގަ ްނިމިގެން ްމަސައްކަތްތައް ްމި ކޮމިޓީން

ް ްއޭގެއިތުރުން ްކުޑަކޮށްފައިނުވާކަން.ްއަދި ްވެސް ްކުޑަކުރިއިރުގައި ްބަޖެޓު ްމަޝްރޫޢުތަކުން ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ 389ްކަމަކީ

ގެްމަޝްރޫޢުތަކަށްްއިތުރުވެފައިވާކަން.ްއެއީްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަކަކީްހަމަގައިމުްވެސްްމިލިއަންްރުފިޔާްޕީ.އެސް.އައި.ޕީް

ނޑުމެންނަށްްރިކަރަންޓުްޚަރަދަކީްކޮންމެްއަހަރަކުްވެސްްއެކަމެއްްވެގެންގޮސް،ްދިޔައިމާްއިތުރުްއެއްޗެއްްއޭގެންް އަޅުގަ

ް ްބަނދަރެއް، ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަންކަމެއް ްއޮންނަ ނޑުމެންނަށްްފެންނަން ްއަޅުގަ ްކަންކަމަކީ ްމި ނަރުދަމާ،

ްކަމަށްް ްކަންތައްތައް ްލިބިގެންދާނެ ްމަންފާ ްއޭގެ ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްއޮތް ްކުރިއަށް ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްއުފާކުރާްކަމެއް.ްއަދިްހަ ްކަނޑާނުލިކަންްމިއީްއަޅުގަ މަްމިްވާއިރުގައިްއެކަންތައްތަކަށްްބަޖެޓު

ްހަމަޖެހިފައިވާތީވެ،ް ްއެޅުމަށް ްވެސް ްނަރުދަމާ ްހިންމަފުށީގެ ްހަމަ ްދަށުން ްއެހީގެ ްލޯނުގެ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ އަންނަ

ްދާއިރާް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމި ްޒަމާންތަކަކަށްފަހު ްގިނަ ްދަންނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްއަ ްގޮތަކަށޭ. ްރަނގަޅު ްހަމަ ްނެތްކަމެއްްއަށް ްއިންޞާފެއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކީ ްމި ދި

ް ްއެއީ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްއެއްގޮތަކަށްވެސ3ްްްކަމަށް ްދިޔައީ ްމި ްވެގެން ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދުވަސް އަހަރު

ްމާ ްކަންތައްތައް ްވެސް ްއޭގެކުރީގައި ްއަދި ްއަށް. ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއޮތެކޭްްއަޅައިނުލެވި ްވެފައި ރަނގަޅަކަށް

ްއެް ްލިބެން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއަާސސީ ްކަހަލަ ްނެތި،ްމި ްނިޒާމެއް ްނެތި،ްނަރުދަމާގެ ްބަނދަރެއް ްނެތް.ްއެއީ ދެންނެވޭކަށް

ްދައްކައިދޭް ްހުރިކަން ްއިހުމާލުވެފައި ްދޭތެރޭ ްރަށްތަކާ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްކުރީގައި ްމީގެ ްއެއީ ްނެތުމަކީ ރަށްރަށުގައި

ހެންވީމާ،ްމިހާރުްމިްބަޖެޓުްފާސްވެފައިްއޮތްގޮތާްދޭތެރޭގައި،ްމިްކޮމިޓީންްފާސްވެފައިްއޮތްްގޮތާްދޭތެރޭްކަންތައްތައް.ްއެ

ނޑުްހިތްހަމަޖެހޭތީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށާްއަދިވެސްްކޮމިޓީގެްދެންްމަސައްކަތްކުރެއްވިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްވެސްް އަޅުގަ

ނޑުްހަމަްއަދިވެސްްއެއްްފަހަރުްޝުކުރު  ދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއާދެ! ްއަޅުގަނޑުމެންނަށ2113ްްް`. ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްއައިއިރުގައި ްބިލިއަނ16.9ްްުހުށަހެޅިގެން ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސ15.3ްްްން ްދަށްކުރެވިފަ. ބިލިއަނަށް

ްއެއާް ްފާޅުކުރީމު. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަންބޮޑުވުންތައް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކަމުން ްބަޖަޓަށް ްފުރަތަމަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެއްވި ްމިފަހަރުްބަޖެޓު ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުގަނޑަށް ނޑުމެންްްގުޅިގެން ްރަނގަޅު.ްއަޅުގަ ވަރަށް

ް ްބުނާ ްމި ްވެސ75ްްްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްދާއިރާތަކަކަށް ްހުރިހާ ްބައްލަވައިގެން ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްމި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްބައްލަވާފައިް ްއަށް ްއާމްދަނީ ްއޮތް ްލިބެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްގޮތަކަށް، ްހިންގޭނެ ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްކަހަލަ ކޮންމެވެސް

ްރަނގަ ްވަރަށް ްވޭތުވެދިޔަ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްއާދެ! ްތަން. ްއޮތް ްބައްސަވާލަދެއްވާފައި ްގޮތަކަށް އަހަރެއްހ3ްްާޅު

ް ްފުވައްމުލަކުގެ ްވެސް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްތެރޭގައި ްޕީ.އެސް.އައި.ޕ3ްްީދުވަހުގެ ްފުވައްމުލަކަށް ްއޮތްއިރުގައި ދާއިރާ
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ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްނެތް. ްއެއް ްގޮއްސަ ްހުރި.ްްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްއެބަ ްހަނދާން ނޑު ްއަޅުގަ ްއުފާކުރިން ވަރަށް

ް ްމި ނޑުމެން ްދާއިރާގ17ްްެއަޅުގަ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްދުވަހު ްވާހަކަދެއްކި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ްދަށުން ްޕީ.ޕީ.ޕީގެ ްވެސް ްފުވައްމުލަކުގައި ްވިދާޅުވެދެއްވި ްވެސް ްއަސްލަމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު މަގުތައްްްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއްޗެހި. ްވާހަކައާ ްފެނިގެންދިޔައ3ްްީހެދިގެންދާނެ ްނިމިގެންދިޔައިރު އަހަރު

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްމަގެއްގެ ްއެންމެ ްތަން.1ްްހަމައެކަނި ްދިޔަ ްގާއެޅިގެން ްތަންކޮޅެއްގައި ްކުރު ްވެސް ްމީޓަރަށްވުރެ ކިލޯ

ްމަސައްކަތްކުރެވުނީ ްއެ ްބައެއްގެްްއެވެސް، ްގިނަ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ްގުޅިގެން ްސަމިޓާ ްސާކު ވެސް

ް ްދަންނަވާލިން ްކުރިންވެސް ްއަޅުގަނޑު ްކޮންމެއަކަސް ްއެއްކޮށް. ްވެރިކަނ2118ްްްއެހީތެރިކަމާ ްއަހަރު ވަނަ

ްޕްރޮގްރާމުތައް، ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްފުވައްމުލަކުގައި ްހަމައެކަނި ްވެސް ްއަހަރު ްޕްރޮޖެކްޓުތައްްްބަދަލުވެގެންދިޔަ ބޮޑެތި

ް ްބޮޑު ނޑަކަށް 4ްްގާތްގަ ްމިދެންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނގަމުންދިޔައޭ. ްއެކަހަލ3ްްަޕްރޮޖެކްޓެއް ްތެރޭގައި އަހަރު

ް ްތާނގައި ްނުކުރެވުނު ްހުރ2118ްްިކަންތަކެއް ްދާންޖެހިފައި ްއަށް ްފިނިޝިން ްހަމައެކަނި ްނިމިފައި ްއަހަރުއްސުރެ ވަނަ

ްޗިލްޑްރެ ްއެންޑް ްމިްވިމެންސް ްއިރާދަކުރެއްވީތީ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެރީ. ްނުނިމި ްއަދިވެސް ްވެސް ްސެންޓަރު ންސް

އަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްކުރިންްމިްމަޖިލީހަށްްބަޖެޓުްހުށަހެޅުއްވިއިރުްވެސްްއެބަްއޮތްްމިްދެންނެވިްއިމާރާތްތައްްނިންމުމަށްް

ްކޮންމެއަކަސް ްވެސް. ްބަޖެޓެއް ްއޮތް ނޑައަޅުއްވާފައި ްކަ ްއަހަރުގެްއަޅުްޓަކައި ްމި ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ގަނޑުމެންނަށް

ްމަސައްކަތެއްް ްއިޚްލާޞްތެރި ްވަރަށް ްދެންނެވިހެން ްކުރިންވެސް ްއަޅުގަނޑު ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެއްވި ްމި ބަޖެޓުގައި

ް ްނެތް ްހިމެނިފައި ްމީގައި ްކުރިން ްވެސް ްފުވައްމުލަކަށް ްއޭގެތެރެއިން ްކޮމޓީނ4ްްްކުރައްވާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްޕްރޮޖެކްޓެއް

ްއެހެންް ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްއުނިކުރެއްވި ްބައެއް ްބޮޑު ްބަޖެޓުން ްޖުމްލަ ްމުޅި ްދައުލަތުގެ ްއާދެ!ްމުޅި ހިމަނުއްވައިދެއްވާފަ.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހުރީތީ ްބައްސަވައިދެއްވާފައި ްދިމަދިމާލަށް ްނެތް ްހިންގިފައި ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއެހެން ްނޫނީ އަޅައިނުލެވި،

ްއުފާކުރަންް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކޮމިޓީގެްއެކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރެއްވި ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން، .

ޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށާްއަދިްއެހެންްމެންބަރުންނަށްްވެސްްއަދިްހަމަްއެހެންމެްސަރުކާރުގެްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީގެް

ްއާް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރިްއިސްވެރިންނަށާއި ްގިނަ ްވަރަށް ދެ!

ްޕްރޮޖެކްޓުތައްް ްބައެއް ްއަސާސީ ްމުހިއްމު ްބޭނުންވާ ްދާއިރާތަކަށް ްނެތުމާ، ްހަމަހަމަކަން ްފާހަގަކުރައްވާ ްއެބަ މެންބަރުން

ްވާހަކަދައްކަވާްގިނަްބޭބޭފުޅުންގެްދާއިރާތައް.ްގެންގޮސްފައިްނެތްކަން.ްއެކަމަކުް ްބަލައިލިއިރުްއެގޮތަށްްއެ ނޑުްމި ްއަޅުގަ

މިސާލަކަށްްމަޑަވެލިްދާއިރާ،ްއަދިްއިހަވަންދޫްދާއިރާްކަހަލަްދާއިރާތަކަށްްވެސްްއެބަްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްްމިދެންނެވީް

ކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްވައިްއެްގެންނެވިްބަދަލުތަކުގެްތެރޭގައިްހިމަނުއްވާފަ.ްވެދާނެްދެންމެްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ްފާހަގަކުް ްއެ ްވެސް ްވެސްްމެންބަރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުހުރެދާނެ. ްއެދޭވަރަށް ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަދައިން ރެއްވި

ްހިމެނިފައިް ްމިދެންނެވީްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންގެްދާއިރާއަކަށް ްއަޅުގަ ްނެތް ބޭނުންވާވަރަކަށް

ްބަޖެޓުން ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ނޑުމެންްްނެތް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެ ހިމެނިގެންދިޔައިމަ،
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ްބަޖެޓުގައިް ްމި ްކަމަކީ ްއެއް ްއުފާވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްއަޅުގަނޑު ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްއުފާކުރަމޭ. ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްއެއްގެް ްނަތީޖާ ްކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމުގެ ްސެކްޓަރ ްހެލްތު ްތެރޭގައި ްއަހަރެއްގެ ްދެތިން ްވޭތުވެދިޔަ ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ގޮތުންްވަރަށްްބޮޑަށްްމުޅިްސެކްޓަރްދަށަށްްގޮސް،ްދެވޭްޚިދުމަތުގެްފެންވަރުްދަށްވެ،ްއަނެއްކާްހުރިހާްގޮތަކަށްްވެސްް

ްސެކްޓަރަށްް ްހެލްތު ްވެސް ްބަޖެޓުން ްމި ްގޮތުގައި ްއުއްމީދުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއިރާދަކުރެއްވީތީ ްއޮތްއޮތުން ްގޮއްސަ ދަށަށް

ްސަް ްއޭގެ ްއޮތީމަ، ްދެއްވާފައި ްސެކްޓަރާއިްއިސްކަމެއް ްހެލްތު ްޚާއްޞަކޮށް ްކުރިއެރުމެއް، ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަމަ ބަބުން

ްގިނަް ްވަރަށް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްދަންނަވައިލާއިރު ްމިހެން ްއާދެ! ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ްސެކްޓަރަށް އެޑިއުކޭޝަން

ނޑު ްއަޅުގަ ްއައިސް ްފަހަކަށް ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްކަންބޮޑުވުންތަކެއް ްލިބެންްބޭފުޅުންގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްމި މެންނަށް

ްލޮބުވެތިް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްޚާއްޞަކޮށް ްދާން، ްއަށް ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްރަނގަޅު ްއިތުރު ްނޫނީ ނުހުންނަ،

ްހަމަް ްއެއީ ްދާކަން. ްކުރިމަތިވަމުން ްއައިސް ްފަހަކަށް ްމި ްދަތިތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދާދިއުމުގައި ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ް ނޑުމެން ްއަންނަންޖެހޭނީ.ްއަޅުގަ ްހައްލެއް ްކަމަށް ްއެ ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުވުމެއް. ްވެސް އެންމެންގެ

ނޑުމެންގެްޒުވާނުންނަށްްދެވޭްވަޒީފާތައްްމަދުވެގެންް އެއްކޮޅުންްމިްއޮންނަނީްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްލިބޭްއާމްދަނީންްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިދަންނަވާްކަހަލަްޚިދުމަތްތައްްއެކަށީގެންވާްރަނގަޅުްއެކަމުގެްކަންބޮޑުވުން.ްއަނެއްކޮޅުންްމިްއޮންނަނީްއަޅުގަް

ްދެވޭް ްޚިދުމަތްތައް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްއަނެއްކާ ްތަން. ްދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްނެތިގެން ފެންވަރެއްގައި

ްރާއް ްއާދެ! ްނޫންކަން. ްދިވެހިން ްބޭފުޅުންނަކީ ްއިސް ްފަންނީ ްގިނަ ްތިއްބަވާ ްމި ްބިދޭސީްދާއިރާތަކުގައި ްބޭރުގެ ްއިން ޖެ

ްވަޒީފާތަކަށްް ްމަޤާމުތައް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްކަންތައްތަކެއް، ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންކަން.

ްހަމައެއާއެކުގައިް ްދެއްވުން. ްއިސްކަމެއް ްބޮޑަށް ްވެސް ްމިހާރަށްވުރެ ްއުފެއްދެވުމުގައި ްބޭފުޅުން ފަންނީ

ނޑުމެންގެްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްވަރުގަދަް ްހުރި.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ްއެބަ ްޓަކައިްކުރައްވަންޖެހޭްަމސައްކަތްްވެސް ކުރެއްވުމަށް

ޞިއްޙީްނިޒާމުްހަމަޖެހިފައިްއޮތްްގޮތުންްތިންްފެންވަރެއްގައި،ްއާދެ!ްޕްރައިމަރީްކެއަރ،ްސެކަންޑްރީްކެއަރ،ްޓާޝަރީް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނައިރުގައި ްއާދެ!ްކެއަރ ްހަސްފަތާލުން، ްމައި ްބޮޑު ްއެންމެ ންގެ

ްމިސާލަކަށްް ްޚިދުމަތްތައް، ްކަހަލަ ްބައެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބަލާއިރުގައި ްޚިދުމަތްތަކަށް ްދެވެންޖެހޭ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުން

އްްއަދިވެސްްކާޑިއޮކުްޚިދުމަތް،ްޑައިލިސިސް،ްނެފްރޯރޮލޮޖީްއަދިްރޭޑިއޯްއެންޑްްކީމޯްތެރަޕީްކަހަލަްމުހިއްމުްޚިދުމަތްތަް

ްޚިދުމަތްތައްް ްމުހިއްމު ްބައެއް ްތެރެއިން ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްޚިދުމަތްތައް، ްކަހަލަ ްބައެއް ނޑުމެންނަށް، އަޅުގަ

ް ްހުރި ްފައްޓަވާފައި ްހައްދަވަން ްކުރިއްސުރެ ްއުފާކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތަން. ްނެތް ްދެވެން 11ްއަދިވެސް

ނޑު މެންނަށްްފެނިގެންދިޔަްމިްބަޖެޓުންްއެްއިމާރާތަށްްވެސްްލޯނެއްްނަންގަވައިގެންްއެްއިމާރާތްްބުރީގެްއިމާރާތް،ްއަޅުގަ

ްނިމިގެންދާއިރުް ްއިމާރާތް ްއެ ްގޮތުން ްއޮތް ްއެނގިފައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްފައްޓަވަން. ްމަސައްކަތް ްއެ ނިންމަވައި

ދަވެ،ްވަރަށްްބޮޑަށްްޖާގައިގެްގޮތުންްތަނަވަސްކަންްގައިނޮކޮލޮޖީްއާއިްޕިޑިއޮޓްރިކްސްްޑިޕާޓްމަންޓްްވަރަށްްބޮޑަށްްވަރުގަ

ްބޭނުންކުރެވިގެންްދިޔައިމަް ްއެހެންްބޭނުންތަކަށް ްމިހާރުްމިދެންނެވިްކަހަލަްޚިދުމަތްތައްްދެވެމުންދާްސްޕޭސް ލިބި،ްއަދި
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ް ްއެއީ ްއާދެ! ްލުއިވެގެންދާނެކަން. ްމިހާރަށްވުރެ ްތަނެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްހެލްތުްއަޅުގަ ޚާއްޞަކޮށް

ްއަޅުގަނޑުް ްއެކުގަ. ްއޮތުމާ ްދެއްވާފައި ްބަޖެޓުން ްމި ްއިސްކަމެއް ްބޮޑު ްފުދޭވަރެއްގެ ްހަމަ ްވެސް ްބަޖެޓަށް ސެކްޓަރގެ

ްހަމައެއާއެކުގައިް ްކަމަށް. ްފުޅާވެގެންދާނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްޚިދުމަތްތައް ްދެވޭ ްހަސްފަތާލުން ްއެ އުއްމީދުކުރަނީ

ްބައެ ްހުރި ްއެމްބިއުލާންސާއިްރާއްޖެތެރޭގައި ްމިހާރު ްރަށްރަށުގައި ްގިނަ ްވަރަށް ްއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ްޚިދުމަތްތައް. އް

ހެލްތުްލޯންޗާްމިފަދަްވަރަށްްގިނަްމުހިއްމުްއަސާސީްބައެއްްއުޅަނދުތަކާއިްބައެއްްޚިދުމަތްތައްްމިްއޮތީްވަރަށްްބޮޑަށްް

ްޚާއް ްއުއްމީދުކުރަނީ، ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންވީމާ، ްގޮއްސަ. ްއެްދަށަށް ްއެއްޗެއްސަށް ްޢިމާރާތްތަކާ ްތަންތަނުގެ ްއެ ޞަކޮށް

ލިބިފައިްހުރިްވީރާނާކަންްފޫބައްދައި،ްއެްކަންތައްްރަނގަޅުކޮށްްއަދިްސެންޓްރަލްްމެޑިކަލްްސަޕްލައިސްްވަރަށްްބޮޑަށްް

ް ްދެވެމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްވެސް ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް ްވަރަށްްވަރުގަދަކުރެވި،ްއަޅުގަ ޚިދުމަތް

ްވަރަށްް ްމެދު ްބަޖެޓާ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއާދެ!ްކޮންމެއަކަސް ްލިބިގެންދިއުން. ްރައްޔިތުންނަށް ްލުއިތައް ްފުޅާވެ،ްއޭގެ ބޮޑަށް

ްބޮޑަށްްހިތްހަމަޖެހޭްވާހަކަްދަންނަވާލަމުންްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިް ްދެންްޝުކުރިއްޔާ ްއަރުވަން. ްހުސްވަގުތުކޮޅެއް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. އްޒަތްތެރި

ްޖަހާއިރު.4ްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްދާނީް

ް

ް]އަށ16:11ްްްއިނ15:11ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްފަށައިގެ ްޖަލްސާގެްމަސައްކަތް ްއޮތީް`.ްއަޅުގަނޑުމެން ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދާއިރު ްކުރިއަށް ން

ްބާރަށ2113ްްު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްޓަކައި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބަޖެޓަށް ްމި ްބަޖެޓު. ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒަށް.ް

ް

ްފާޒުްވާހަކަދެއްކެވުން:ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝި

ްބޭނުންވާް ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުގަނޑު ްބަހުސްގައި ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ދެތިންްކަމެއްްފާހަގަކޮށްލާހިތްްއޮތީތީވެްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންް

ްއެން ްމަރުޙަލާްއަކީްފާސްކުރެވޭ ްދަނީ.ްމި ްމި ްބަހުސް ްޓަކައިްހިނގާ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްބަޖެޓުްފާސްކުރުން މެްބޮޑު

ްމަސައްކަތްތައްް ްބޭނުންވޭ،ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައި ނޑުްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްމަރުޙަލާ ްހުށަހެޅުމުގެ އިޞްލާޙުތައް
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ްއިޞްލާޙުް ްހައެއްކަ ްވާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކުްްކުރިއަށްދިޔައިރު ްހިތާމައާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ފޮނުވާފަ.

ދަންނަވާލަންޖެހެނީްއޭގެންްމަދުްމިންވަރެއްްނޫނިއްޔާމުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްތިއްބެވިްބޭފުޅުންްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނައިދީފަް

ްވީނަމަ ްދެއްކިކަމުގައި ްއަދި ްއެހެން ްވާހަކަ ްއެ ްދެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތޭ. ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއެއް ވެސް

ްހިމެނުމެކޭ،ްނުހިމެނުމެކޭް ްއެއްޗެއް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބަލައިލާއިރުގައި ްބަޖެޓަށް ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދަނީ ްމި ފެންނަމުން

ްސަރުކާރުް ްވަގުތު ްމި ްނޫން ްބަލައިގެނެއް ްއެއްޗެއް ްއޮތް ްލިޔެފައި ްފޮތުގައި ްއެއީ ްއެއްވަރު. ްހަމަ ްވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި

ބެވިްބޭފުޅުންްޢަމަލުކުރައްވަނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީކީްއެއްވެސްްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަކަށެއްްވެސްްޤަބޫލެއްްހިންގަންްތިއްް

ްއެް ްމަސައްކަތަކީ ްނަރުދަމާގެ ްމުރައިދޫގެ ްހއ. ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުރެވޭ. ވެސް

ްފަށާފަ ްމަސައްކަތް ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމި ްބަޖެޓުގައިްކައުންސިލުން ްއެކުލަވައިލެވޭ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޝްރޫޢެއް. އިވާ

ްއަޅުގަނޑުް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްނަރުދަމާ. ްއުތީމުގެ ްހަމައެއާއެކީގައި ްނެތް. ްއެއް ްހިމަނައިދީފަ ްއެއް ްވާހަކަ ްއެއްވެސް އޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެ ްވެސް. ްނަރުދަމާ ްތަކަންދޫގެ ްވެސް، ްނަރުދަމާ ްބާރަށުގެ ްބޭނުންވޭ ްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކޮށްލަން ްރައީސް. ރި

ްސަރުކާރުންް ްދިވެހި ްދަށުން ްކޮންޕޯނަންޓުގެ ްސީ.އެސް.އާރުގެ ްމަޝްރޫޢުތަކަކީ ްދެންނެވި ްމި ްބޭނުންވަނީ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއ2112ްްެ ްސީ.އެސް.އާރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާތީވެ. ްކަމަށް ްކަންތައްތައް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްހިންގުމަށް ްއަހަރުގައި ވަނަ

ްމި ނޑުްތަހައްމަލުކުރަން.ްްމުޅިްކޮންސެޕްޓު ްހިތާމަްއަޅުގަ ްބަލައިނުގެން،ްހުއްޓުވައިލާފަ.ްމީގެ ްވަނީްމިހާރު ސަރުކާރުން

ްގޮތަކަށްް ްކޮންމެ ްބަޖެޓު ްފާސްކުރާ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމައެއާއެކީގައި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ރަށުގައިްރައްޔިތުންްދިރިއުޅެމުންްއަންނަްހާލުްއިނގޭތޯ.ްކޮންްފާސްކުރަމުންދިޔަްކަމުގައިްވީނަމަވެސް،ްމިހާރުވެސްްރަށް

ްއެނގެނީް ްދަންނަވަން ްއަޅުގަނޑަށް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދެވެނީ. ްއެއް ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްއެކަށީގެންވާ ރަށެއްގައިތޯއޭ

ްޚިދުމަތެ ްޞިއްޙީ ްމިހާރު ްވެސް ްގާތަށް ްވަރާ ްއެކަށީގެންވާ ްރަށެއްގައި ްއެއްވެސް ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްނުދެވޭކަން.ްއަޅުގަ އް

ޚާއްޞަކޮށް،ްޞިއްޙީްމަރުކަޒުތަކުގައިްއާސަންދައިގެްނިޒާމުންްހިލޭްބޭސްފަރުވާްވެސްްނުކުރެވޭ.ްހިލޭްބޭސްކޮޅުްވެސްް

ނުލިބޭ.ްމިއީްހާލަތުްއޮތްްގޮތް.ްހަމައެއާއެކީގައިްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެްނިޒާމުްވަނީްފްލޮޕްވެ،ްހުއްޓިފަ.ްތިލަދުންމަތީގައި،ް

ްއަް ްމާލީްޚާއްޞަކޮށް ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްއެބަޔަކަށް ްފޭލިވެފަ. ްވަނީ ްނިޒާމު ްއެ ްހއ.ގައި ޅުގަނޑުމެން

ްމިހާރުް ްވަނީ ްވެސް ްއެ ްގޮތުގައި ްފެންނަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށްނުދެވިގެން، ްވަރަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަނަވަސްކަން

ްދަންނަވާލަންޖެހޭް ްހަމައެއާއެކީގައި ްގޮއްސަ. ްގާތަށް ނޑުމެންްްހުއްޓުމަކާ ްއަޅުގަ ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންދިޔައީްވަރަށްް ނޑުމެންްއުތުރުގެްރަށްތަކަށްްމިްކުރިްދަތުރުގައިްއަޅުގަ ކުރިއަށްްދާއިރުގައިްއަޅުގަ

ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިން ްމަންޒަރު. ްއަންނަ ްދިރިއުޅެމުން ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްއަދިވެސް ހިރިމަރަދޫގެްްބިކަހާލުގައި

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްއެްބޭފުޅުންްފަށްފަށުންްއެދިލައްވާ،ްހިރިމަރަދޫގެްބަނދަރެއްްމިް ރައްޔިތުންގެްވާހަކަްއަޅުގަ

ް ްހިމަނައިދިނުމަށް. ްހަމައެއާއެކީގައިްهللاބަޖެޓުގައި ްކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެކަން ްއެކުގައި ްއިރާދާފުޅާ ގެ

ް ްރައީސް.ްދަންނަވާލަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާކަން. ްއަދިވެސް ްހާލުގައި ްމި ްރަށެއް ްއެތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންވޭ
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ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވާހަކަފުޅުގައި ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްތަރައްޤީކޮށްދީފައ31ްްިއެހެންނަމަވެސް ްޤައުމު ްދިވެހި އަހަރުގައި

ް ްނޫނިއްޔާ ްވާހަކަ. ްތަރައ3ްްްއޮތް ްޤައުމު ްމުޅި ްއެކީގައިްއަހަރެއްގައި ްފަޚުރުވެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ޤީކޮށްދީފައިވާ

އަހަރުްދުވަހުގެްތެރޭގައިްއެތައްްރަށެއްގެްނަރުދަމާްގާއިމުކޮށްދީފައިވ3ްްާދަންނަވާލަންޖެހެނީްހަމަގައިމުްވެސްްފާއިތުވިް

ްބިންހިއްކައި ްރަށެއްގައި ްއެތައް ްވާހަކަ. ްބަނދަރުހަދައިދީފައިވާ ްރަށެއްގެ ްއެތައް ްޢިއްޒަތްތެރިްވާހަކަ. ްވާހަކަ. ދީފައިވާ

ްވަނީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމުޅި ްނިޒާމެއް، ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްހަމައެއާއެކީގައި ރައީސް،

ްފޮނިމީރުކަ ްލިބޭ ްއޭގެން ްހަމައެއާއެކީގައި ްބަޣާވާތަކުންްފޯރުކޮށްދީފަ. ްހިނދު ްއިހުސާސްކުރެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ން

ްބަދަް ްވާހަކަދައްކަމުންްސަރުކާރުވަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ލުކޮށްފަ.

ްޞިއްޙީް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނގާފައިވޭ. ްއެއް ްހާދިސާ ްދެ ްހިތާމަވެރި ްކޮޅުފުށީގައި ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ދާއިރުގައި

ް ްފަރުވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވަރަށް ްއެކަށީގެންވާ ްއަދިްމަރުކަޒުން ްކުއްޖަކާ ްވަނީ،ްކުޑަކުޑަ ްބޭފުޅަކު ްދެ ފޯރުކޮށްނުދެވިގެން

އަންހެނަކާްވަނީްމިްދުނިޔެްދޫކުރަންޖެހިފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީްމީގެްކުރީގައިްމިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްވަމުންްއަންނަް

ްހޮސްޕި ްނެތިގެން ްއައިވީ ްގުޅާނެ ްނުލިބިގެން، ްއިންޖެކްޝަން ްޖަހާނެ ްނޫން. ްދުނިޔެްކަންތައްތަކެއް ްމި ްއޮވެ، ޓަލުގައި

ްއެބަް ްއެއް ްނުކުތާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ. ދޫކުރަންޖެހިފައި

ް ްމި ްފާހަގަކުރެވެނީ ްމި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްފާސްކުރާއިރުގައި ްބަޖެޓް ްމި ްއެތައ2113ްްްއޮތް. ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކުރާ އަށް

ްމަޝްރޫ ްބައިވަރު ްވީނަމަވެސް ްއޮތްކަމުގައި ްހިމެނިފައި ްނުފޫޒުން ްބޭބޭފުޅުންގެ ްމިސާލަކަށ2113ްްްޢެއް ްއަހަރުގައި ވަނަ

މިލިއަންްރުފިޔާްހިމަނާފައި،ްއެބަްއޮވޭ.ްއޭގ5ްްެމިލިއަންްރުފިޔާްހިމަނާފަްއެބަްއޮވޭ.ްނޫނިއްޔ2ްްާއެއްްނަރުދަމާްއަށްް

ް 2113ްްމާނައަކީ ްއަހަރު ްއ21ްްެވަނަ ްއިތުރުވާނޭ ްމިލިއަން ްނޫނިއްޔާ ްއޮތީ. ްއިތުރުކޮށްފައޭ މިލިއަނ18ްްްއަށް.

ްޖަހައިލާއިރުގައިް ްރައީސް.ްއެްހިސާބުތަކަށްްއަދަދު ްއޮތީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ވަނަްއަހަރުގައިްފާސްކުރ2113ްްާއިތުރުކޮށްފައޭ

ް ްއަރާ ްއެބަ 32ްްބަޖެޓަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދާ ްމިކަން ނޑުން ްމިންގަ ްއޮތް ްމި ްރުފިޔާ. 32ްްބިލިއަން ރުފިޔާގެްބިލިއަން

ް ްބަޔަކު.2112ްްބަޖެޓެއް ްތިބި ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްހުށަހަޅަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއަހަރުގައި ވަނަ

ްކަމެކޭ.ް ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއީ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްބޭފުޅަކު ްވަނީްްކޮންމެ ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ތަނުގައި

ްއެއްވެސްއިރެއްގައިް ްޤައުމުގައި ްރައީސް.ްދިވެހި ްހެދި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތަކާ ްނުޙައްޤު ްކުރި ްބަޔަކު ހަލާކުވެފަ.ްހަލާކުވީ

ްރައް ްނޯވޭ ްއެއް ްފާސްކޮށްދީފަ ްބަޖެޓެއް ްމަޖިލީހަކުން ްބަހުސްކޮށްފައިްރައްޔިތުންގެ ްގޮތަކުން ްއެތައް ްމަންދޫބުން ޔިތުންގެ

ނޫނިއްޔާ.ްއެނގިލައްވާނެްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވެރިކަމުގައިްބަޖެޓުްބަހުސްްކުރިއަށްްދިޔައިރުގައި،ްވަކިންްޚާއްޞަކޮށްްއޭރުގައިް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދިޔަ. ްކުރިމަތިކުރަމުން ްއުނދަގޫތައް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކުން ްތިބިްއިދިކޮޅު ްއެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ް ްއެ ްއެކީގައި ްމަސައްކަތާ ްބުރަ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޙިކުމަތާއި ްހަމ3ްްަމެންބަރުންގެ ްބަޖެޓު ްވެސް ްދުވަހު އަހަރު

ްއަޅުގަނޑުް ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކީގަ. ްއެހީތެރިކަމާ ްވެސް ްމެންބަރުންގެ ްއަމިއްލަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ފާސްކޮށްދެއްވި.
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ްވޯޓުދޭންްބަލާއިރުްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމިް ްއަޅުގަނޑުްހަމަގައިމުްވެސް ްމިްފާސްކުރާްބަޖެޓުްފާސްކުރަން އަހަރު

ްރައީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްމި ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްވަނީ ްސަބަބަކަށް ްއެއް ްބޮޑު ްއުނދަގުލޭ.ްއެންމެ ވަރަށް

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީ ްޖަވާބަކީ ްދީފައިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަމިއްލަްއެނގިލައްވާނެ ްހިމެނޭތީވެ، ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްލަ ރުގެ

މަޞްލަޙަތުްހިމެނޭްއެއްވެސްްކަމެއްްބަޖެޓަކަށްްހުށައެއްްނޭޅޭނޭްކިޔާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމިްއޮތީްޖަވާބުދީފައިް

ޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްްމިއަދުގެްވަގުތެއްގަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީކީްމިކަންްވާންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަކަށެއްްއަޅުގަނޑެއް

ްތަނަްށް ްމި ް ްރައްޔިތުން ްއެ ްއޮންނާތީވެ، ްމަޞްލަޙަތު ްދާއިރާގައި ްއެ ްއޮންނާތީ ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްލަ ނޑުގެ އަޅުގަ

ްނުހިމެނޭނެް ްއެއްޗެހި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. ްހިމަނައިދިނުމަށް ްމިކަންކަން ްހުރީ. ްމި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ނޑު އަޅުގަ

ްބަް ނޑެއް ްއަޅުގަ ނޑުްގޮތަކަށެއް ްއަޅުގަ ްއަދިވެސް ްހަމައެއާއެކީގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތިން ްވޯޓުދޭކަށެއް ޖެޓެއްގައި

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑުމެން،ްއާދެ!ްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަ ްވިޔަސް ްއަޅުގަނޑު ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމުގައިްވީނަމަވެސް،ްއެްރައީސް.ްމަނިކުފާނު ްމެންބަރެއް ްއެހެން ްއަދި ތްތެރި

ްއެް ްވާނެ ްބޭފުޅަކަށް ްއެއް ްމަސައްކަތްކުރައްވާ ްބުރަކޮށް ްއެންމެ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް

ް ްފަސޭހަކަމަކަށް ްހިމެނުމަކީ ްބަޖެޓުގައި ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވެލައްވާ ްބޭފުޅަކު ްއެ ްނުވާނެ.ްބޭފުޅަކު. ވެސް

ްތިއްބެވިް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްހަމައެކަނި ްގެންގުޅެގެން ްއިންސާފެއް ްހަމައަކާއި ްވަރެއްގެ ްވެސް ްކޮންމެ އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުންނަށްްބައިްބޮޑުކޮށް،ްބަހައިލެވޭްބަޖެޓަކަށެއް،ްބަޖެޓުްވެގެންނުވާނެ.ްއެއީްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްހަމަްއެއްްނޫން.ް

ނޑުްްއެްއުސޫލުންްމިކަން ކޮށްފައިްމިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްނޫންްއުސޫލަކުންްމިކަންްހަމަޖެހިގެންްއައިްނަމައީްއަޅުގަ

ްހަމަްނިހާޔަތަށްްތާއީދުްއެްކަމަށްްއޮތްްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްހަކަދެއްކެވުން:ޙަމީދުްވާްهللاްމްދޫންްޢަބްދުްއިނގުރައިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަް

ްރައީސް.ް ްފަހުްބަޖެޓުްމަރުޙަލާގައި،ްޑިބޭޓ2113ްްު`ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަރުގެްބަޖެޓުގެްއެންމެ ވަނަ

ްކޮމިޓީގައިް ްބަޖެޓު ްބޭނުންވޭ ްޝުކުރުއަދާކުރަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދައްކާއިރު ްއަޅުގަނޑު މަރުޙަލާގައި

ްހުރި ްސަރުކާރުގެްބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ްމަޢުލޫމާތުދެއްވި ްވަޑައިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމެންބަރުންނަށާ،ްއަދި ްޕާޓީތަކުގެ ހާ

ްކުރެވުނުް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެއީ ްބޭފުޅުންނަން. ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން މިނިސްޓަރުންނާއި

ްހަމަ ްވިޔަސް، ްދިޔަކަމުގައި ްހޫނުވެގެން ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްއެއްބާރުލާްްމަސައްކަތަކީ ްދިޔައީ ްނިމިގެން ްފަހުން އެންމެ

ްމަސައްކަތަކީް ްބަޖެޓުގެ ްޝުކުރުދަނަވަން. ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެ ްވާތީ، ްމަސައްކަތަކަށް ްދިޔަ ްނިމިގެން އުސޫލަކުން

ކަތެއް.ްނިމިގެންްދާއިރުްޙަޤީޤަތުގައިްއެްބަޖެޓުގެްޚިޔާލަށް،ްތަފާތުްޚިޔާލުްވެސްްހުށަހެޅުންްކޮންމެހެންްބޭނުންވާްމަސައްް

ްމަސައްކަތްް ްވެސް ްއަދަދަށް ްހިސާބުތަކުގެ ްބޭނުންވާނެ.ްއަދި ްހަމަ ްވެސް ްފާޑުކިޔުން ްނުވަތަ ްވެސް އެއީ،ްކްރިޓިސިޒަމް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްހުރިހާ ްހުށަހެޅުއްވި ްޚިޔާލު ްތަފާތު ްހަމަ ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރެވެން ވެސް
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ހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަނޑުްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަންްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްސާބަސްރައްދުކުރަމުން،ްއެއްބާރުލުންްދެއްވިް

ް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްބުރުގައި ްމި ްއަޅުގަނޑު ްހައިސިއްޔަތުން. ްމަންބަރެއްގެ ބިލިއަންގ15.3ްްެމަސައްކަތްކުރި

ްބަލާއިރުް ްހާލަތަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓެކޭ ްބޮޑު ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްޚާއްޞަކޮށްްބަޖެޓަކީ ްއަދި ްރާއްޖޭގެ، .

ްބަލާއިރުް ްމިންވަރަށް ްއަދާކުރަމުންދާ ްލޯނުތައް ްރާއްޖޭގެ ްއެގޮތުން ްހަމަ ްއަދި ްގޮތަށާ ްއޮތް ްބިނާވެފައި ްއާމްދަނީ ރާއްޖޭގެ

ްތަރައްޤީގެް ްޖެހޭ ްއެބަ ްދެނެގަންނަން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްއެއީ. ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްބުރަ ފުދޭވަރަކަށް

ްހިންގުމަށްްމަސައްކަތްތަކެ ްދައުލަތް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްއަދި ްކަމާ، ްގެންދަންޖެހޭނެ ްކުރިއަށް ްހަމަ ްވެސް އް

ްކުރިއަށްް ްމަސައްކަތް ްބަޖެޓުގެ ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްކުރަންޖެހޭކަން. ްއެބަ ްވެސް ްޚަރަދުތަކެއް ްބޭނުންވާ ޓަކައި

ްކުް ްބަޖެޓު ްބަޖެޓަކަށް ްވަރުގެ ްހިފަހައްޓައިލެވޭ ްމެ.ްއެކަމަކުްމިްގެންދިޔައިރު ްވެސް ްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރެވުނު ޑަކުރުމުގެ

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް ްއެރިކަމުގައި ްއަޅުން ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްހަމަ ްތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ

ްނުވާ ްއެއް ްއުނިކޮށްފަ ްމަޝްރޫޢެއް ްއެއްވެސް ްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްތަރައްޤީގެ ްއެއީ ްކަމެއް ްއެއް ްތަރައްޤީގެްބޭނުން ނެ.ްއަދި

ްވެސްް ްއިތުރު ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްބައެއް ްއޭގެއިތުރަށް ްހޯދައިދީފައި، ްވެސް ްމަގުތަކެއް ްފައިސާގެ ްއިތުރު މަޝްރޫޢުތަކަށް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވެސް ްއައިރުގައި ްތައްޔާރުވަމުން ްތެރެއިން.ްބަޖެޓަށް ްކޮމިޓީގެްމަސައްކަތްތަކުގެ ްބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެ.ްއެއީ

ތުގައިްއެކިްއެކިްމެންބަރުންނަށްްލިބިވަޑައިގެންނެވިްފުރުޞަތުތަކެއްްބަޖެޓުްފުރިހަމަކޮށް،ްއެކުލަވައިލުމުގެްޤަބޫލުކުރާްގޮ

ްކުރެވިގެން،ްކޮންމެް ްމަޝްވަރާތަކެއް ްހަމަ ްވެސް ްކުރިއަށް ްމަރުޙަލާ ްފޮނުވުމުގެ ްކޮޅަށް ްމި ްކުރިއަށް،ްބަޖެޓު މަރުޙަލާގެ

ނޑަށްްްވެސްްއިތުރުްފުރުޞަތުތަކެއްްލިބިގެން،ްހަމަް ޕާޓީތަކުގެްބޭފުޅުންނަށްްހަމަްފުރުޞަތުތަކެއްްލިބުނުްކަމަށްްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތްކުރައްވާފައިް ްފަހު ްއެންމެ ްބަޖެޓުގެ ްއިން ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއެކަމަކު ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމަ

ނޑައިގެންްމަޖިލީހާްހިސާބަށްްބަޖެޓުްއައިއިރުްތަފާ ނޑަންޖެހޭްވަރަށްްކަ ތުްމަޝްރޫޢުތަކެއްްއުނިވެފައިްނިންމެވިއިރު،ްކަ

ްހަމަހަމަް ްނުވަތަ ްފުރުޞަތެއް ްހަމަހަމަ ްމަސައްކަތްކުރެއްވީ ްޕާޓީތަކުން ްތެރޭގައި ްކޮމިޓީގެ ްގުޅިގެން ްއެއާ ްހުރި. އެބަ

ްޓޮޕިކަކަށްް ްއެހެން ްއިތުރު ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްއެގޮތުން ްހިމެނުމަށް. ްމަޝްރޫޢުތައް ްޓަކައި ްގާތްކުރުމަށް ް ފުރުޞަތަކާ

ްދާއި ްނުގޮސް، ްދާއިރާގެ ްއިނގުރައިދޫ ްދާއިރާ، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ. ްދައްކާލަން ްއެއް ްވާހަކަ ްބެހޭ ރަށުގ5ްްެރާއާ

ް ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްސުވާލުކުރަްމިރައްޔިތުންނަކީ ނޑާ ްއަޅުގަ ްއަދި ްސަމާލުކަންދެއްވައި، ްބޭފުޅުންނަށްކަމަށް ްއްވާ

ްއެ ްދަންނަވާލަްވާތީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތުގައި ްކުރުބޭފުޅުންގެ ްވަރަށް ްހަމަ ްބޭނުންވޭ ްހަމަްް،ގޮތަކަށްްން ނޑަށް އަޅުގަ

ްހުންނާނޭ ްކުރެވިފައި ްޤަބޫލުކުރާްް.މަސައްކަތްތަކެއް ނޑު ްފެންވަރެއްގައިްްއަޅުގަ ްޤައުމީ ްއެމް.ޕީއަކަށް ްއެއްވެސް ގޮތުގައި

ްކަމަށް ްދާއިރާްމަސައްކަތްކުރާ ްއެ ްފުރުްްއެއްގެްވަންޏާ ްހިމަނާނެ ްމަޝްރޫޢެއް ްނޯންހުރިހާ ްޤައުމީްޞަތެއް ނާނޭ.

ްކަމަށްްވިސްނުމުގައިް ްއެކަށީގެންވާްްވިސްނާ ްއެންމެ ްވީވަރަކުން ްހަމަ ްްވަންޏާ ްދާއިރާތަކުގެ ްއެކި ވިސްނުންްމިންވަރަކަށް

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުން ްކުރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެގޮތުން ްއަންނާނީ. ްހިމެނިގެން ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ބަހައްޓައިގެން

ްތަރައްޤީގެް ްވަރަށް ްއެްހިތްހަމަޖެހޭ ްހިމެނިފައި ްނިންމުމެއްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްނިންމަވާ ްދެން ްހުރި. ްއެްްބަ ނިންމަވާނީ
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ްބަލާއިރު ްއަށް ްރަސްމާދޫ ްބޭފުޅުން. ްތިއްބަވާ ްހޯލާއިް،ްދާއިރާގައި ްސްކޫލް ްނިޒާމުްދަްރަސްމާދޫގެ ްނަރުދަމާގެ ްއަދި ްނޑާ

ް ްދެން ްއޮންނާނެ. ްހިމެނިފައި ްބަމިހާރު ްމިސްކިތާއި ްބަލާއިރު ްއަށް ްމަސައްކަތެއްްއިންނަމާދޫ ްބޯޅަދަނޑުގެ ނދަރާއި

ްބަނދަ ްއިނގުރައިދޫގެ ްއޮންނާނެ. ްމަޝްރޫޢުހިމެނިފައި ްއެ ްއޮންނާނެްްރުގެ ްނަރުދަމާްހިމެނިފައި ްފެނާއި ްއަހަރު ްމިދިޔަ .

ްނެތީމަނިޒާމު ްކުރެވިފައި ްމަސައްކަތެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްއޮތަސް ްހިމެނިފައި ްމިހާރުްް،ގެ ްމަސައްކަތް ނަރުދަމާގެ

ކިނޮޅަހަށްްޙަޤީޤަތުގައިްބަޖެޓުްއެލޮކޭޝަނެއްްފެންނަންްއޭރުްނެތީ.ްއެކަމަކުްހިމަނަންްހުށަހެޅިފައިްއޮންނާނެ.ްްބަޖެޓުގައިް

ް ނޑަށް ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއަޅުގަ ްްފާހަގަކުރެވުނު، ްތެރެއިން ްމަަސއްކަތުގެ ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ކިނޮޅަހުގެްހަވާލުކޮށްގެން

ް ްމަސައްކަތް ްމަސައްކަތްބަނދަރުގެ ްބަޖެޓުްްމިްްނިންމުމުގެ ްއޮންނާނެްއަހަރު ްހިމެނިފައި ްތެރޭގައި ްް.ގެ ްއެއަށް ޖެހޭްއަދި

ް ްވެސް ްފައިސާ ްމިހާރު ްއޮންނާނެ. ނޑައެޅިފައި ްކަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްފައިނަށް ްއޮތީފައިނަކީ، ނޑައެޅިފައި އަދިްް،ކަ

ނޑައެޅިފައިްއޮތީްބޮްތެރެއިންްއެންމެްމަޝްރޫޢެއް.ްއަދިްއެންމެްްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ފައިނަށް.ްއެއީ،ްފައިނުގެްޑުްއަދަދެއްްކަ

މަށްްފައިނުގެްބަނދަރުގެްމަސައްކަތްކޮށް،ްނިންމުްހުއްޓިފައިްއޮތުމާްއެކު،ްމަސައްކަތްްފެށިފައިްމަސައްކަތް،ްބަނދަރުގެް

ނޑުްމިލިޔަންްކަނޑައެޅިފައިްއޮންނާނެ.ްވަރަށްްކުރުްގޮތަކަށްްއަޅުގަނޑ15ްު ގެްދާއިރާގެްވާހަކަްމިްފާހަގަކޮށްލީ.ްއަޅުގަ

ްއިް ްދަންނަވާލަންދެން ްމަސައްކަތްްތުރަށް ްބަޖެޓުގެ ްފެންވަރެްބޭނުންވަނީ ްފަންނީ ްކިތަންމެ ްމަސައްކަތެއްްކުރާއިރު އްގެ

ްދިޔަ ްތަޖުރިބާްކަމުގައިކުރަމުން ްމީގެ ްދަންނަވާލަންްްތަކެއްވިޔަސް،ްދެން ްއަޅުގަނޑު ްހުރީމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރީގައި ވެސް

ްއެކުބޭ ްބަޖެޓު ްގޮތުގައި ްފަންނީ ްކިތަންމެ ްކަމުގައިލަވައިނުންވަނީ ްވިޔަސްްލެވުނު ނޑައެޅިގެންްއެކުލަވައި، ްކަ ލެވޭއިރު

ްބަޖެޓު ްއަންނާނެ ްޙަޤީޤަތުގައިްނިމިގެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެކުލަވައިލެވިއްޖެ ްބަޖެޓު ްރިޢާޔަތްނުކޮށް، ްއަދަދަށް ގެ

ްވިސްނުން ްތަފާތު ްވިސްނުންތަކާއި ނޑާކެނޑުމުގައިްސިޔާސީ ްކަ ްއެ ނޑާއިރު،ްދެން ނޑަންޖެހޭނެ.ްކަ ްއައިސްގެންްކަ ތައް

ްފަހަރުގެް ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއޮވޭ. ްއައިއްސަ ްބަދަލުތަކެއް ްހަމަނުޖެހޭ ްވަރަށް ްއަންނައިރު ނޑިގެން ކެ

ްވަރަށްް ނޑުއްވިއިރު، ްކެ ނޑުއްވަންޖެހިގެން ްކަ ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ްފަހުން ްއެންމެ ްވެސް ްހުށަހެޅުއްވިއިރު ބަޖެޓު

ްވެ ްމިނިސްޓްރީތަކުން ްއަދިްގިނަ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ. ްވެސް ްމުއައްސަސާތަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއަދި ްހިތްހަމަނުޖެހޭ. ސް

ނޑިފައިްއެބަްހުރި.ްކެނޑިގެން،ްއަދިް ްކެ ނޑައެޅިގެންްދާއިރާތަކުގެްމެންބަރުންްވެސްްހިތްހަމަނުޖެހޭްގޮތަކަށްްބަޖެޓު ކަ

ްހައްލުް ްއެކަން ްދެން ްވެސް. ްއޮތީ ްހުށަހެޅިފައި ްކޮޅަށް ްމި ްބަޖެޓެއް ްވަރެއްގެްބޮޑު ްކޮންމެވެސް ްޓަކައި ކުރުމަށް

ްކޮންމެހެންް ްމުއައްސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްބައެއް ްއޮންނާނެ. ްކުރައްވާފައި ްބޭފުޅުން ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު މަސައްކަތްތަކެއް

ްވެސްް ްމަސައްކަތްތަކެއް ްވެސް ްހަމަޖައްސަވަން ްބަދަލުކޮށްގެން، ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގެ ްދާއިރާތަކުގެ ްއެ ްބައިތައް ބޭނުންވާ

ކުރެވުނު.ްތަފާތުްމިނިސްޓްރީތަކުގެްޕްރޮގްރާމުތަކަށްްބަލާއިރު،ްޖުމްލަްގޮތެއްގައިްދެންނެވޭނީްއަގުްބޮޑުްމަޝްރޫޢުތަކެއްް

ްހިންގަންް ްކޮންމެހެން ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްބޮޑު ްއަގު ްއަދި ްހުރެފައި، ްމިހެން ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްބޮޑު ްއަގު ްގިނައޭ. ވަރަށް

ްހުރި ްރަށަކަށް ްތިބޭްކަމަށްްބޭނުންވާއިރު،ްހުރިހާ ްވިސްނުމުގައި ްވަންޏާ،ްއެ ްކަމަށް ްއަމާޒުކުރާ ްހިންގަން ްމަޝްރޫޢެއް ހާ

ްރާއްޖޭގައިް ްދެން ްމިއީ ްނުދާނެ. ްކުރިއަކަށް ްގޮތެއްގައި ްއެކަށީގެންވާ ްމަސައްކަތެއް ްރަށެއްގެ ްއެއްވެސް ްރާއްޖޭގެ ވަންޏާ
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ްނުވަތަް ްދައުލަތް ްއަދި ްވެސް، ްދިވެހިން ްހުރިހާ ްހަމަ ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްބޭފުޅުންްްކޮންމެ ްތިއްބަވާ ްހިންގަވަން ސަރުކާރު

ްއާމްދަނީއަކުންް ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރައްވަން ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ވެސް،

ްއަދިް ްގެންދެވޭނެ. ްނުވެސް ްއެއް ްތަރައްޤީ ްހުރިހާ ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމިންވަރަކުން ްލިބޭ ްޚަރަދުކުރަން ްނުވަތަ

ތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްއެންމެްއެކަށީގެންވާްފެންވަރަކަށްްއަސްލުްފުރިހަމަްގޮތުގައިްނުވެސްްގެންދެވޭނެ.ްމިސާލަކަށްް

ނަރުދަމާްނުވަތަްބަނދަރުގެްމަޝްރޫޢުތައްްގެންދާްކަމަށްްވަންޏާްކޮންމެްރަށަކަށްްވަރަށްްބޮޑުްމަޝްރޫޢެއްްކަނޑައަޅާް

ްބޭނުންް ްއެކަމަށް ްދެން ްވަންޏާ ްމިްކަމަށް ްދާނީ. ްފަސްޖެހެމުން ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްދާނެ ްއަސްލު ްރަށްރަށް ްއެހެން ވާ

ްވާހަކަް ނޑުމެންްކޮމްޕްރޮމައިޒަކަށްްދާންްއެބަްޖެހޭ.ްއާބާދީްތަރައްޤީްއެއްފަސްކުރުމުގެްމައުޟޫޢުގެ ވިސްނުމުގައިްއަޅުގަ

ރެވޭނެްހަމައެކަނިްމަޖިލީހަކުން.ްނުވަތަްވަރަށްްގިނައިންްދެކެވޭ.ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިްކަމެއްްހައްލެއްްނުކު

ްޖެހޭނީް ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްމިކަން ްސަރުކާރަކުން. ްހަމައެކަނި ްނުވަތަ ްމިނިސްޓްރީއަކުން. ްފިނޭންސް ހަމައެކަނި

ްފިނޭންސްް ްއެއީ ްކޮށްގެން. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްގޮސްގެން، ްބަހުސަކަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްދުރާލައި ްމަސައްކަތް ބަޖެޓުގެ

ޓްރީްބަޖެޓުްމިްކޮޅަށްްއައުމުގެްކުރިއަށްްބަޖެޓުްތައްޔާރުކުރުމުގެްމަރުޙަލާގައިްހަމަްބަހުސްތަކެއްްހިންގައިގެން،ްމިނިސް

އެްމަރުޙަލާގެްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރެވިގެން،ްދެންްއެްއަލީގައިްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީންްބަޖެޓުްތައްޔާރުކުރައްވާްކަހަލަް

ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދެވިއްޖެ ްނިންމާލަމުންްްނިޒާމަކަށް ްމަސައްކަތްކުރެވޭނެ. ްރަނގަޅަށް ްމިއަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްގޮތަށްް ްދޭ ްފަހިކަން ްވެސް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ްތަރައްޤީ ްއާއި ްއާބާދީ ްދަންނަވާނީ ނޑު އަޅުގަ

ްމަސައްކަތްތަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްބާރުވެރިކުރުވަން ްމަސައްކަތްތަކަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްޖެހޭ.ްކައުންސިލްތަކުގެ ްއެބަ ްކުރަން ކެއް

ްހުރިް ްއެބަ ްވެސް ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުގެ ްއޮތް ނޑައެޅިފައި ްކަ ްއަހަރަށް ްއަންނަ ްއަށް ްމިނިސްޓްީރ ްފިނޭންސް މިހާރު

ްއެް ްކައުންސިލުތަކުން ްސިޓީ ްކައުންސިލުތަކާއި ްއަތޮޅު ްކައުންސިލުތަކާއި ްރަށު ްމިދަންނަވާ ފުރުޞަތުތަކެއް.

ްއަދާ ްޒިންމާ ްޤާނޫނީ ްމަސައްކަތްތަކެއްްކައުންސިލުތަކުގެ ްއިތުރުކުރުމަށް ްފުދުންތެރިކަން ްއިޤްތިޞާދީ ްޓަކައި، ކުރުމަށް

ކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްއަންނަްއަހަރުގެްތެރޭގައިްވަރަށްްބޮޑުްމަސައްކަތްތަކެއްްމިްރޮނގުންް

ދާހުގައިްއޮތްކަމުގައިްވިޔަސް،ްތަންފީޒީްމަރުޙަލާްކުރެއްވޭނެ.ްމިްކަމަށްްއަމާޒުކުރުންްވަރަށްްމުހިއްމު.ްދެންްބަޖެޓުްކަރު

ްކުރިއެރުމެއްް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްހޭދައިގެ ްމި ްކަހަލަ، ްއެއްވެސް ްބަޖެޓުގެ ްނޫނީ ްތަންފީޛުކުރެވިއްޖެއްޔާ ްގޮސްގެން، އަށް

ނޑުްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް ްނުލިބޭނެްކަމަށްްދަންނަވަމުން،ްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީ

ވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްދިރާސާކޮށްފައ2113ްްިޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ްލިބިފަ ްއަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްރިޕޯޓު ްފޮނުވި ްބަޖެޓަށްްކޮމިޓީން ްމި .

ް ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހެޅި ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެނ16.9ްްްބަލައިލާއިރު ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ. ބިލިޔަން
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ްއެއްވަރަށްް ްއާމްދަނީއާ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއެއީ ްޓަކައި. ްކުޑަކުރުމަށް ްވީހާވެސް ްބަޖެޓު ްމި ްބެލީ ްފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ނޑުމެންނަށްްޚަރަދުކުރެވޭނެްބަޖެޓެ ނޑުމެންްގިނަގުނަްމަސައްކަތްކުރިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ އްްކަނޑައެޅުމަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްކާމިޔާބުވެްނިންމުނީް ބިލިޔަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްފާސްކުރުމަށް.14.5ްްއެކަންްކާމިޔާބުނުވެ،ްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްކަންތައްތަ ްއެކި ްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއަށް ްވިދާޅުވަމުންދިޔައީްކޮންމެްއެހެންނަމަވެސް އްްއިތުރުވެ،ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްީރން

ނޑުމެންްބަޖެޓުންްގެނެޔަސްްތިމަންނަމެންނަކަށްްނެތޭްބަޖެޓުންްއެންމެްތަންކޮޅެއްްވެސްްކުޑަކުރެވޭކަށް.ް ބަދަލެއްްއަޅުގަ

ް ްބޭނުންވަނީ ްކުޑަކުރެވޭކަށް.ްތިމަންނަމެން ްޚަރަދެއް ްއެއްވެސް ްރުފ16.9ްިއަދި ްގުޅިގެންްބިލިޔަން ްބަޖެޓެކޭ.ްއެކަމާ ޔާގެ

ްފަހުންް ްއެންމެ ްހުށަހެޅުމުން، ްހުށަހެޅުންތަކެއް ްއެކި ްމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ްބޭފުޅުން ްގިނަ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްނިންމުނީ ނޑުމެންނަށް ްވިދާޅުވ15.3ްްީއަޅުގަ ްއިން ްފިނޭންސް ްފަހުން ްފާސްކުރުމަށް. ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ބިލިޔަން

ް ްފްލޯރްއަށްްބިލިޔ1ްްަތިމަންނަމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްބަޖެޓުން.ްއެހެންނަމަވެސް ްމިހާރުގެ ްއުނިކުރާނަމޭ ްރުފިޔާ ން

ް ްއަކީ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓްގެ ްއަޅުގަނޑުމެނ15.3ްްްހުށަހެޅިފައިވާ ްދިޔައިރު ްދިރާސާކުރަމުން ްބަޖެޓު ްމިއީ ްރުފިޔާ. ބިލިޔަން

ނޑުްދާއިރާތަކުގެްގިނަގުނަްކަންތައްތަކާްދޭތެރޭްއަޅުގަނޑުމެންްވިސް ނޑުްވެސްްފުރަތަމަްއަޅުގަ ނާލިން.ްއެގޮތުންްއަޅުގަ

ްމަރުކަޒުް ްދެ ްމަރުކަޒުތައް، ްޒުވާނުންގެ ްޒުވާނުންނަށް ްހުޅުމީދޫގެ ްދާއިރާގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކޮށްލަން

ްތަރަ ނޑު ްބޯޅަދަ ްއޭގެއިތުރަށް ްއަދި ްހިމެނިފައިވާނެ. ްހުށަހަޅައިގެން ްއަޅުގަނޑު ްފައިސާ އްޤީކުރުމަށްްތަރައްޤީކުރުމަށް

ނޑުމެންްހުށަހަޅާފައިވާް ލައިޓުޖެހުމާްއަދިވެސްްއެނޫންްކަންތައްތަކަށްްފައިސާްހިމަނާފައިވާނެ.ްއަދިްމިްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަ

ް ްދަށުން ްމިހާރ2112ްްުއިޞްލާޙެއްގެ ްވެސް ްފައިސާ ނޑަށްްބޭނުންވާ ނޑުގެ،ްފުޓްސެލްްދަ ްހިމެނިފައިވާްދަ ްއަހަރު ވަނަ

ްފާސްވެއްޖެް ްއިޞްލާޙު ްވާނީ ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް. ްހިމެނޭ ްބަޖެޓ2113ްްުއްޔާ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާއިރުްވިސްނާލަންޖެހޭްކަންތައްތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއެމް.އެމް.އޭްއިންްއަޅުގަނޑުމެންނަށްް

ް ްވަނީ ްއެކަށ14.5ްޭލަފާދީފައި ްއެންމެ ްބަޖެޓަކީ ްރުފިޔާގެ ްކަމުގައިްބިލިޔަން ްބޮޑުވެއްޖެ ްބަޖެޓް ްއެއަށްވުރެ ްބެޖެޓެކޭ. ނަ

ްމަޢުލޫމާތުް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްވެއްޓިގެންދާނޭ. ްއަގު ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްކުރިމަތީގައި ްފަރާތްތަކުގެ ްމާލީ ވާނަމަ،ްދުނިޔޭގެ

އިންްވިދާޅުވިްގޮތަށްްްލިބޭްގޮތުންްމިްދައުލަތްްބަނގުރޫޓުވުމުގެްފުރުޞަތުްވެސްްއެބަްއޮތް.ްއެހެންކަމުން،ްއެމް.އެމް.އޭް

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރަނީ.ްއަޅުގަނޑަށްްހަމަގައިމުްވެސްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްއަޅުގަ ބިލިޔަނ14.5ްްްއަޅުގަ

ްހިސާބުގައިް ްމެއި ްއެޕްރީލް، ްއަދި ްކަމަށް. ްގެންދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެޓު ްމި ްއިތުރަށް ްވުރެ ްއަށް ރުފިޔާ

ްކަމުް ްދެންްމުސާރަދެވޭނެ ްއަޅުގަނޑު ްބަޖެޓުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެނތް. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްޔަޤީންކަމެއް ގެ

އެންމެްކަންބޮޑުވާްކަމަކަށްްފެނިގެންދިޔައީްމިއަހަރުްދައުލަތަށް،ްމިްހިނގާްއަހަރުްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްހޯދުމުގެްގޮތުންް

ވާްފައިސާްހޯދުމުގެްގޮތުން،ްޓީބިލުްވިއްކައިގެންްފައިސާްހޯދާފައިވާްނުވަތަްދައުލަތަށްްބޭނުންވާ،ްޚަރަދުކުރުމަށްްބޭނުންް

ް ްބެލިއިރު ްބަޖެޓު ްލިބުމުން. ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަފްސީލު ްއަހަރ2112ްްުގޮތުގެ ވަނަ

ް ްވަނީ ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްދ727ްަރައްޔިތުންގެ ްވިއްކައިގެން ްޓީބިލު ްރުފިޔާއޭ ްއާމްދަނީްމިލިޔަން އުލަތަށް
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ްމަޢުލޫމާތުް ްލިބުނު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްދިޔައިރު ްދިރާސާކުރަމުން ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަޖެޓް ްއެހެންނަމަވެސް ހޯދަންޖެހޭނީ.

ބިލިޔަންްރުފިޔާގެްޓީބިލުްވަނީްވިއްކާފަ.ްމިހާރުވެސްްދައުލަތުންްވިއްކާފައިްހުރިްޖުމްލަްޓީބިލުގެްއަދަދަކ5.3ްްީބެލިއިރުް

ްޤާނޫނުއަސާސީއާްްބިލިޔަނ5.3ްް ްޢަމަލެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްހަމަ ްސީދާ ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ރުފިޔާ.

ް ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްޢަމަލެއް. ްޚިލާފަށ2112ްްްޚިލާފު ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމިނިސްޓަ ނޑުމެންްފިނޭންސް ްޢަމަލެއް.ްއަޅުގަ ްވީްކަމެއްތޯ.ްވިއްކާފައިވާ ްކިހިނެތްވެގެން ްއަރިހުންްސާފުކުރިން،ްމިއީ ރު

ްހުން ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭނީ. ްބަލައިލާށޭ ްތިމަންނަ ްނޭނގެއޭ. ްތިމަންނައަށް ނަވާްވިދާޅުވީ

މިނިސްޓަރުކަމަކަށްްްބިލިއަންްރުފިޔާްޓީބިލުްވިއްކިއިރުްއެނގިވަޑައިނުގަންނަވަންޏާްފިނޭންސ7.3ްްބޭފުޅަކަށްްދައުލަތުންް

ކުފޫްހަމަްއެއްްނުވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެްބޭފުޅާްޖެހޭނީްއިސްތިޢުފާދީފައިްމިހާރުްވަޑައިގަންނަވަން.ްދެންްވިދާޅުވީް

%ް ްހުންނާނީ ްވިއްކާފައި ްތިމަންނަ ް%6ޓީބިލު ްހުރީ ްމަޢުލޫމާތެއްގައި ްހުރިހާ ްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ އަށ7ްްްގައޭ.

.ްއެކަމާްސުވާލުކުރީމަްވިދާޅުވީްތިމަންނަްޖެހޭނީްއެމް.އެމް.އޭގ7ްެރެސްޓުްރޭޓުގައިްޓީބިލުްވިއްކާފަ.ް%ވުރެްގިނަްއިންޓް

ގައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްފިނޭންސ6ްްގަވަރުނަރާްވާހަކަދައްކައިގެންްތިވީްގޮތެއްްބަލާށޯ.ްތިމަންނަމެންްނިންމާފައިްއޮންނާނީް%

ްމިނިސްޓަ ްމިްވާނުވާްނޭނގި،ްފިނޭންސް ްފުނިޑގެންދާއިރު،ްމިނިސްޓަރަށް ްމިްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދު ްހުރެގެން ރުކަމުގައި

ްޤަބޫލުކުރާނެް ްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްދިވެހި ްތަހައްމަލުކުރަންޖެހެނީ ްއުނދަގޫ ްމީގެ ހަލާކުވެގެންދާއިރު

ްޤަބޫލުް ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްއަދި ްނޫން. ްނޫން.ްއުސޫލެއް ްއުސޫލެއް ކުރެވޭ

ްބަޖެޓުގައިް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްހުރި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްކަންބޮޑުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގައި އެހެންވީމާ،

ްއެއްް ްކަންބޮޑުވި ްފާޅުކުރަންޖެހޭ،ްއެންމެ ްކަންބޮޑުވުން ްއެންމެ ްބަލަމުންދިޔައިރު ްބަޖެޓު ްމުއްސަސާތަކުގެ ްއެކި ސަރުކާރު

ް ްވާޖިބުްސަބަބަކަށް ްޤާނޫނީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހުރޭ ްއެބަ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުގެ ްމިނިސްޓްރީ ްޑިފެންސް ފެނިގެންދިޔައީ

މިލިއަންްރުފިޔާގެްއަދަދެއްްޖަހާފަ.ްމިއީްކީއްކުރަނ411ްްްއާއ311ްްިއަދާކުރުމަށާްއަދިްއެްނޫންްކަންތައްތައްްކުރުމަށްް

ްއަދަދުތަކެއްތޯ ްހުރި ްޖަހާފައި ްހުރި،ްކީއްކުރަން ްކޮމިޓީންްްޖަހާފައި ްނުލިބުނު.ްބަޖެޓު ްތަފްޞީލެއް ްމީގެ ްއުޅެގެން ބަލަން

ްމިނިސްޓްރީގައިް ްޑިފެންސް ްކަންތައްތަކަށް ްނޫން ްއެ ްއަދިވެސް ްހަތިޔާރާ ްއެއީ ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްގިނަ ވެސް

ްޚާް ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފައިސާއޭ. އްޞަކޮށްްހިމެނިފައިވާ

ނޑުްދަންނަވާލަންް އެމް.ޑީ.ޕީގެްހުރިހާްލޮބުވެތިްމެންބަރުންނާއިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްއަޅުގަ

ް ްމި ްގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ްތެރެއިން ްމިނިސްޓްރީގެ ްޑިފެންސް ނޑަށް ްއަޅުގަ 311ްބޭނުންވޭ. މިލިއަނ411ްްް،

ްހިމެް ްއެބަ ްތެރޭގައި ްއެްރުފިޔާގެ ްހިމެނިފަ. ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްއެތައް ނޑައެޅިގެން ްކަ ްހިންގުމަށް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްވަކި ނޭ

ްފަންޑުކުރުން.ް ްކަމަށް ްއެ ްމަސައްކަތްކޮށް، ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ްއުފެއްދުމަށް ްލީޑަރޝިޕެއް ްއާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ

ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްރައީސް، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޭގެއިތުރަށް ްބޭފުޅާްްއަދި ްއެ ްނޫނީ ްއަވަހާރަކޮށްލުމަށް ނަޝީދު

ްވަކިް ްބަޖެޓުކުރެވިގެން، ްތެރޭގައި ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ްހިންގުމަށް ްޕްރޮގްރާމެއް ްވަކި ްޖަލަށްލުމަށް ހައްޔަރުކޮށް،
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ވަރަށްްްޕްރޮގްރާމެއްގެްގޮތުގައިްހިނގަމުންްއެބަްދޭ.ްމިއީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުންނާއިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމަޖިލިސްްމެންބަރުން

ްމިް ްގޮތަށް ްއޮޕަރޭޓުކުރާ ްމާފިއާ ްސިއްރުން ްގޮތަށް ްނޭނގޭ ްވާނޫވާ ްއެއް.ްމިފަދަ ްއިޝޫ ްދޭންޖެހޭ ްސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަ

ްޤަބޫލުކުރެވޭނެްއުސޫލެއްްނޫން.ްއަދިްމިކަހަލަް ނޑަށް ްލައިގެންްހިންގުމުމަކީްއަޅުގަ ބަޖެޓުްތެރޭގައިްއެކިްޕްރޮގްރާމުތައް

ްވެސްް ްވޯޓުދިނުމަކީ ްވިޔަސް،ްްބަޖެޓަކަށް ްވިއްކަން ްހަތިޔާރު ްނޫން.ްބަޖެޓުގައި ްބަޖެޓެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްޟަމީރު ނޑު އަޅުގަ

ްވިޔަސްް ްގަންނަންކަމުގައި ްތެޔޮ ްވިޔަސް، ްކަމުގައި ްވިއްކަން ްތެޔޮ ްވިޔަސް، ްކަމުގައި ްގަންނަން ހަތިޔާރު

ނޑުމެންނަށްްއޭގެްތަފްޞީލުްއެނގެންޖެހޭނެ.ްދައުލަތުގެްސިއްރުްހިފަހައްޓަންޏާް އެްހިފެހެއްޓުމުގެްޤާބިލުކަންްމިްއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްއޭގެްމަޢުލޫމާތުް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންްގައިގައިްހުރިްކަމަށްްއަޅުގަ

ްސަބަބަކީް ްއެއް ްކަންބޮޑުވާ ްއެންމެ ްކަންބޮޑުވާ، ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ވެސް

ްފިރިންނަށާ،ްއަ ްއެކަނިވެރި ްމައިންނަށާއި ްއެކަނިވެރި ްބޭފުޅުންނަށާއި ްދޮށީ ްއުމުރުން ްސަރުކާރުގައި ނޑުމެން ޅުގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ނޑައެޅިފައިވޭ. ްކަ ްބަޖެޓުގައި ްފައިސާދިނުމަށް ްކުދިންނަށް ްޔަތީމު ްނިކަމެތި ްއުޅުއްވާ އެކަނިވެރިކޮށް

ް ްއައިއިރު ްބަޖެޓު ްއ1ްެމިއަހަރު ްރުފިޔާ ްއެއީްްބިލިއަން ްވިދާޅުވަނީ ްސަރުކާރުން ްވަނީ. ްއުނިކޮށްފައި އަދަދުން

ްގެންނަްބަދަލެއްގެްސަބަބުންްސަލާމަތްވާް ްރުފިޔާއޭ.ްކިހިނެއްތ1ްްޯތިމަންނަމެންގެްސަބްސިޑީްދޭްއުސޫލަށް 1ްބިލިއަން

ްފަރާތް ްއެ ްނިންމާފައިވާ ްސަރުކާރުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަލާމަތްވަނީ ްސަލާމަތްވަނީ. ްރުފިޔާ ްދޭންްބިލިއަން ތަކަށް

ް ނޑާލަނީ. ްކަ ްހުއްޓާލަނީ. ްސަބްސިޑީތައް ނޑައެޅިފައިވާ ނޑުގ1ްްެކަ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްވޯޓެއްް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްއުނިވެގެންދާ ްފައިދާ ްއެ ްފައިދާކުރަމުންދޭ. ްމީގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކިތަންމެ ދާއިރާގެ

ނޑުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީްހުރިހާްމެންބަރުންްއަރިހުންްއެދެނީްމިްނުދެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެ ހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްއަސަރުކުރާނެް ްރަނގަޅު ްއިޤްތިޞާދަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް. ްރަނގަޅަށް ްދޭތެރޭގައި ބަޖެޓާ

ްއަސަރު ްނުރަނގަޅު ްއިޤްތިޞާދަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްބަޖެޓަކީ ްމި ްނޫން. ނޑަކަށްްބަޖެޓެއް ްއަޅުގަ ްވާތީ، ްބަޖެޓަކަށް ކުރާނެ

 ޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްއަޅުގަނޑުްމިްބަޖެޓު.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްްދެއްކެވުން:ވާހަކަދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުް

ދުންތައްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެއްބައިވަންތަކަމުގެްދުވަހުގެްހެޔޮއެ. السالم عليكن`.ް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިސްކުރަން. ްއުޚުތުންނަށް ްއަޚުންނާއި ްދިވެހި ްދައުލަތުގ2113ްްެއެންމެހައި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްސަބަބުް ްއެއް ްނުވެދިޔަ ްބަޖެޓުކަމުގައި ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްތެރެއިން ްބަޖެޓުތަކުގެ ްހުށަހެޅުނު ްފަހަކަށްއައިސް ްމި ބަޖެޓަކީ

ްފާހަގަކު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީްކަމުގައި ނޑު ްވީމަ.ްއެހެންނުވިނަމަ،ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްމި ްބޮޑުްބަޖެޓަކަށް ްދަރަނި ރެވެނީ

ްލިބެމުންދާް ްޤައުމަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމުގަ. ްނުހުންނާނެ ްމެނުވީ ްމީހަކު ްމަދު ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްމެދު ްބަޖެޓާ މި

ސްނުންްކުރިއަށްްނެރެގެންްމެނުވީ،ްޤައުމުގެްދަރަނިްއާމްދަނީއަކަށްްބަލައިގެންްޤައުމުގެްޚަރަދުބަރަދުްހަމަޖެއްސުމުގެްވި
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ްއާމްދަނީް ްޤައުމަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރެވޭ. ްއެއް ްފާހަގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްގޮތެއް ްއެހެން ްއެއްވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ

ޅުތަކުގައިްމިްޤައުމުްއެންމެްބޮޑަށްްލިއްބައިދޭްސިނާޢަތްތައްްކުރިއެރުމަށްްޓަކައިްމާކެޓުްހޯދުމަށް،ްދުނިޔޭގެްއެކިްކަންކޮް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްނުހަނު ްކުރުމަކީ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއެއް ްހޭދަ ްބޮޑު ްވަރަށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް

ްކަމުގައިްވާތީ.ްއަދިް ްކަމެއް ްލިބޭނެ ްދުޅަހެޔޮކަމެއް ްއިޤްތިޞާދަށް ްޤައުމުގެ ްމިްކަމުގެްސަބަބުން ފާހަގަކުރަން.ްސަބަބަކީ

ގެްގޮތުންްމުޅިްޤައުމަށްްކުރާްފައިދާްއެތައްްމިލިއަނަކުންްގުނައިލެވޭނެްކަމަކަށްްވާތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްނަތީޖާްއެއް

އަހަރުންްއަނެއްްއަހަރަށްްއިތުރުވެ،ްފުނިޖެހި،ްނުކުރެވ1ްްިރަށްރަށުގައިްތަރައްޤީގެްގޮތުންްކުރަންްހުންނަްކަންތައްތައްް

ކަމަށްްއިސްކަންނުދެވި،ްބޭކާރުްކަންކަމަށްްއިސްކަންދެވޭތީ.ްއާދެ!ްމިްނުރަނގަޅުްދިގުދެމިގެންދަނީްއިސްކަންދޭންވީްކަންް

ްފުރިހަމަވެގެންނުދާނެްކަމީްްއާދަްބަދަލުކޮށްގެންްނޫނީްރަށްރަށަށްްބޭނުންވެފައިވާްއަސާސީްކަންް ްތަރުތީބުން ްވެސް ތައްތައް

ްޢިއްޒަތް ްދަންނަވަން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްނެތް ްވެވެން ްބަޖެޓެއްްދެބަހެއް ްހަމަހަމަ ްތިލަފަތް ްރައީސް. ތެރި

ްމިނިވަންް ްމިސާލަކަށް ްފާހަގަކުރަން. ްޖެހޭކަން ްއެބަ ްރަނގަޅުކުރަން ްކަންކަން ްއެ ްދެނެގަނެ، ްސަބަބުތައް އެކަށަނޭޅޭ

ްމިނިސްޓަރުންގެް ްއަދަދު، ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްއަދަދު، ްމެންބަރުންގެ ްކަނޑައެޅޭ ްނޫނީ ްއިންތިޚާބުކުރެވޭ މުއައްސަސާތަކަށް

ދަދު،ްކައުންސިލަރުންގެްއަދަދު،ްސިޔާސީްއެކިްމަޤާމުތަކުގެްއަދަދު،ްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކުގެްއަދަދު،ްއަތޮޅުތަކުގެްއަ

ްމަދުކުރަންް ްމިންވަރަށް ްފުދިލާ ްކޮންމެހެން ްއަދަދު ްރަށްރަށުގެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްއަދަދު،ްހަމައެހެންމެ އަދަދު،ްރަށްތަކުގެ

ްހޯ ްހައްލުތައް ްމިފަދަ ްޖެހޭ. ްޢިއްޒަތްތެރިްއެބަ ްނުލެވޭނެ. ްއެއް ްހަމަނޭވަ ްނުޖެހޭނެ. ްދެކޮޅެއް ްދުވަހަކު ްމެނުވީ ދައިގެން

ްދުވާފަރުް ްޝުކުރުވެރިވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިންވަރަށް ްކަނޑައަޅިއްވާފައިވާ ްދުވާފަރަށް ްބަޖެޓުގައި ްމި ރައީސް.

ްލިބިގެން ްބަޖެޓުން ްމި ްހިތްހަމަޖެހުން ްއަންނާނެކަމުގެ ްއާދިރުމެއް ްކުރަންްރައްޔިތުންނަށް ްއަދިވެސް ްފާހަގަކުރަން. ދާކަން

ްކަމެއްް އަހަރުގެްބަޖެޓުންްހާސިލުނުވާނެްކަމީްހުރިހ1ްްާހުރިްކިތަންމެްކަމެއްްއެބަްހުރި.ްނަމަވެސްްއެއްފަހަރާްހުރިހާ

ްގިނަް ްހިނގަމުންދިޔަ ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްވެސް ްމެންބަރުން

ްމިންނެތްް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްމުޤައްރިރާއި ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއިނީމު. ްތަނުގައި ްއެ ްއަޅުގަނޑު ވަގުތުތަކުގައި

ްނިންމާފައިވާް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްމި ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެ ްތަޢުރީފުކޮށް، މަސައްކަތްޕުޅަށް

ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްމަތިން ްނިންމާލަމުން،ްްގޮތުގެ ްވާހަކަކޮޅު ްދަންނަވަން.ްއަޅުގަނޑުގެ ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު އަޅުގަ

ްދުވާފަރުް ްއަދި ްނަމުގައި ްއަމިއްލަ ްއަޅުގަނޑުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެހީތެރިވެދެއްވި ްކަމުގައި ްމި ނޑަށް އަޅުގަ

ްރައްޔިތުންގެްނަމުގައިްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްދޫްދާއިރާގެވައިކަރަް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްތަފާތ2113ްްު`. ްބޭފުޅުން ްތަފާތު ްބަޖެޓުގައި ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ބިލިއަނ15.3ްްްވާހަކަފުޅުްވިދާޅުވެއްޖެްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުން.ްއަޅުގަނޑުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީް
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ްކަމެކޭ.ްރުފި ްބަލައިގަނެވޭ ްއެކު ްއުފަލާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުޑަކުރުމަކީ ްކުޑަކުރެވުނު ްބަޖެޓު ްމި ޔާއަށް

ް ްއަދ14.5ްްިއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ްއެމް.އެމް.އޭ ްތިރިކޮށްދޭށޭ، ްނުވަތަ ްގެނެސްދޭށޭ ްބަޖެޓު ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްވި ްވެސް ްއޮޑިޓަރްޖެނަރަލް ްއަދި ްވެސް ްނާކާމިޔާބުްއައި.އެމް.އެފުން ްއެކަން ްމަސައްކަތްކޮށް، ްވިދާޅުވުމަށް ދާޅުވެފައިވާ

ްހިތާމަކުރަންޖެހޭްސަބަބެއް.ްއެހެންް ނޑަށްްހިތާމަކުރަންޖެހޭްސަބަބެއް.ްއަޅުގަނޑުމެންްއެންމެންްވެސް ްއަޅުގަ ްއެއީ ވީތީ

ްއަޅު ްދާއިރުގައި ްބޮޑުވެގެން ްއަށް ްބޮޑުވެގެން،ްއިންތިހާ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްދަންނަވާލީ ްގޮތެއްްމި ްކޮންމެވެސް ގަނޑުމެން

ްރަށަކަށްް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްވެސް، ްދާއިރާތަކަކަށް ްހުރިހާ ްއެއް. ްވާހަކަ ްވެސް.ްރަނގަޅު ްކުޑަކުރެވޭނެ ްދަރަނި ހޯދަންޖެހޭ

ްކަންތައްތައްް ްބައިވަރު ްވަރަށް ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްބޭނުންވެފަ.ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހުރީ ްވެސް ްކަންކަން ވެސް

މީހުންގެްބޮލުގައިްއެޅިފައިްއޮތ77ްްްހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްއަޅުގަނޑުމެންްބޭނުން.ްއެ

ްއެއްޗަކުންް ްލިބޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ްވެސް. ްސަލާމަތްކުރުމަކީ ްދަރަނިން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއެކޭ ްޒިންމާ ްބޮޑު ވަރަށް

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްވަރަށްްބޮޑުްބާރެއްްއަޅަންޖެހޭކަންްއަޅުގަނޑުްހޭދަކުރާްބަޔަކަށްްހެދުމަށް،ްނުވަތަްވުމަށްްއަޅު ގަ

ފާހަގަކުރަން.ްއެއީްޤާނޫނީްގޮތުން،ްޤާނޫނުއަސާސީންްއަޅުގަނޑުމެންގެްލާޒިމްކުރާްވެސްްކަމެއް.ްމިްހުރިހާްވާހަކަްއެއްް

ނޑުމެންްކޮންމެްމީހަކުްވެސްްހަމަްތެދުވެްމިްދައްކަނީްހަމަް ނޑުމެންގެްްދައްކާފައިްވެސްްއަޅުގަ އެއްްވާހަކަްއެއް.ްއަޅުގަ

ދާއިރާްއަށްްމިވެނިްކަމެއް،ްއެވެނިްކަމެއްްބޭނުންވެއޭ.ްއަދިްމިއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްއަށްްވެސްްހަމަް

ތަކެއްްކަންތައްތަކެއްްއެބަްހުރި.ްއެްއަށްްހަމަްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުވެރިވަން.ްހަމަްއޭގެއިތުރުންްވަރަށްްގިނަްކަންތައް

ްދާއިރާގެް ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެގޮތުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ބޭނުންވެފައި

ް ްމި ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްއިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ްއަށް ްމަކުނުދޫ ްމަކުނުދޫ. ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުގެ 3ްވާހަކަދައްކާއިރު

ްނުވެފައަހަރެ ްތެރޭގައި ްްއިްއްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ. ްކަމެއް ްމިްްމިއޮތް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްްވާހަކަ ްކޮންމެހެން ދަންނަވާލަނީ

ްނޫންް ްވެސް ްދަންނަވާކަށް ްއެއްޗެއް ްއިންވެސްޓްމަންޓުް.ސަރުކާރަށް ްޔޫރަޕިއަން ްްއެއީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ 3ްބޭންކުން

ްލިބުނުއި ްފައިސާ ްރަށަކަށް ްހިމެނިގެންދިޔަ. ްމަކުނުދޫ ްއަހ2119ްަރުގައި ްވެސްްވަނަ ްޖަހާފައި ްފައިސާ ްއެ ްބަޖެޓުގެ ރުގެ

ްއެހެންނަމަވެސް ްނުވެްއޮތް. ްއެކަން ްދިޔައީ. ްފެށިގެންްهللاއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތް ްއެ ްމިހާރު ްރަޙުމަތްފުޅުން ގެ

ްއެބަ ްްމަޑުމަޑުން ްއިރާދާފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ްއެކުްްވަނ2113ްަދޭ. ްހަލުވިކަމާ ްބާރަށް ްވަރަށް ްމަސައްކަތް ްއެ އަހަރު

ގެްއުއްމީދުްއަޅުގަނޑުްއެބަްކުރަމު.ްއެްބަޖެޓުގައިްއެްފައިސާްޖަހާފައިވެސްްއެބަްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަދުގެްނިމޭނެކަމުް

ސަރުކާރަށްްޝުކުރުްވެސްްދަންނަވަން.ްހަމައެއާއެކުްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްފައްޓަވައިދެއްވެވިްމިސްކިތެއްްބިނާކުރުމަށް.ް

ްޝުކުރުދަންނަވަންް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޢަމަލީްއެކަމަށް ްއޭގެ ްހަމަ ްއަހަރުގެ ްމި ްވެސް ްމިސްކިތް ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ .

ްއެބަްއޮތް.ްހަމަްޝަކުވާްއެއްގެް ްއެކަންްވެސްްނިމޭނެކަމުގެްއުއްމީދުްވެސް ްކުރިއަށްްގޮސް ްވަރަށްްބާރަށް މަސައްކަތް

ސަރުކާރުންްއެްއެމް.ޑީ.ޕީްންޗުްކުރަމުންްދިޔަްލޯގޮތުންްދެންްދަންނަވާލަންްއޮތީްމަކުނުދޫގެްޞިއްޙީްމަރުކަޒުގައިްބޭނުން

ް ްގެންގޮސް ްބޭނުންކުރޭ. ްއެބަ ްއެކަނިމައިްްދޫނުމަކުކުޅުދުއްފުށީގެ ްއެކަހެރިކޮށް ްވާއިރުގައިްއަކީ ްރަށަކަށް ްއޮންނަ އެކަނި
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ްޞިއްޙީ ންވަރަށް ްއަޅުގަ ްބޭނުންގޮތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިމަރޖެންސީތަކުގައި ްދިމާވާ ްއޮންނަްޑުމެންނަށް ކޮށްލަން

ްލޯ ްގެންހަމައެކަނި ްވަރަށްްންޗު ްދެވޭ ްފުރަފުރައިގެން ްއިރުއިރުކޮޅާ ްއެއީ ްދަތިވޭ. ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ދިޔައިމަ

ނޑުގަދަވެއްޖެއްޔާ،ްވިއްސާރަވެއްޖެއްޔާްވަރަށްްދަތިްހާލުގައިްމަކުނުދޫގެްރައްޔިތުންް ވުރެންްދުރުގައިްއޮންނަްރަށެއް.ްކަ

ްވެ ްލޯންޗު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެންޖެހެނީ. ނޑުްއެކަމާ ްއަޅުގަ ްވެސް ްސަރުކާރުގައި ްމި ްގެނެސްދޭށޭ ްއަނބުރާ ސް

ދަންނަވައިފިން.ްއަޅުގަނޑަށްްޔަޤީންކަމެއްްދެއްވާފައިްއޮތީ.ްއެކަމަކުްއަދިވެސްްއެކަމެއްްނުވޭ.ްދެންްޢަބްދުލްޣަފޫރުްއެބަް

ްޝުކުރުދަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްބޮޑަށް ްއެހެންވީމާ،ްްވަރަށް ްފޮނުއްވައިދެއްވާނަމޭ. ްއޭތި ްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވޭ ްއެ ންނަވަން.

ްފެންް ްރަށުގެ ްއެ ްދެން ްދެއްވީތީވެ. ްސިގްނަލެއް ްފެހި ްއެހީތެރިވެދެއްވާނެކަމުގެ ްކަމުގައި ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ވެސް

ްދައްކާލަންޖެހޭ.ްމިް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްވާހަކަ ްއޮތީ.ްއެ ްގާއިމުކުރަންޖެހިފައި ްނިޒާމެއް ްފެނުގެ ްހަމަ ތަޣައްޔަރުވެގެން

ްވާހަކައެއް ްއަޅުގަނޑުްްހުރިހާ ްހަމަ ްވެސް ްކުޑަކުރަންޖެހެއޭ ްބެޖެޓު ްހަމަ ްދައްކަނީ ްމި ނޑު ްރައީސް،ްއަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަް ްނުވާ ްއާއި ްވާހަކަ ްވާ ްކަންކަން ްމި ްދެން ްބުނަމުން. ްވެސް ްއެކޭ ްޒިންމާ ްއެންމެންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބުނަމުން.

ްއަް ްބޭނުންވޭ،ްހަމަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށްްދެކެވޭއިރުގައި ްވައިކަރަދޫ ްކަމުގައިވާ ްރަށް ްމައި ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ޅުގަ

ްޖެހޭނެ.ް ްވެސް ްދައްކަން ްމެ. ްވެސް ްޖެހޭނެ ްދެކެވެން ްދެކެވޭ. ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްއެ ްވާހަކަ ްނުވާ ކަމެއް

ް ްކަމަهللاއެހެންނަމަވެސް ްފާސްވެގެންްހިނގައްޖެ ްގޮތަށް ްމިއޮތް ްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓު ްވެއްޖެއްޔާ،ްގެްއިރާދަފުޅުކުރިއްޔާ ށް

ކްލާސްރޫމެއްްއެބަްއެޅޭ.ްކޯޓ9ްްުމިްބަޖެޓުްބުނާްގޮތުންްވެއްޖެއްޔާްއެްރަށުގެްވެސްްބަނދަރުގެްމަސައްކަތްްއެބަްފެށޭ.ް

ްއަނެއްކާވެސްް ްޖެހިފަ. ްއެބަހުރި ްބަޖެޓުގައި ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްކަންތައްތަކެއް ްއެހެންވީމާ، ްކުރެވޭ. ްއެބަ އިމާރާތެއް

ްފާހަް ްހަމަ ނޑު ްބޭފުޅުންްއަޅުގަ ްތިބި ްއެއްކޮށް ްސަރުކާރާ ްމިއަދުގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްވެސް ްމެންބަރުން ގަކުރަން،ްހުރިހާ

ްކަމެއްް ްދާއިރާތަކަކަށް ްތިމަންނަމެންގެ ްއެއްޗެކޭ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްބަޖެޓަކީ ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްދެން ފިޔަވައި

.ްދެންްއެއްްހިމެނޭްގޮތަށްްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުްއޮތީްހަމަޖެހިފަްްނެތޭ.ްއެއީްދެންްއިތުރުފުޅެއް.ްމިއީްހަމަްހުރިހާްދާއިރާ

ްދާއިރާގައިްއެންމެްއުފާކޮށްލަން ނޑުގެ ްހަމަްއުފާވާްް،އަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބައްސައިްއަކީްދައުލަތުގެްބަޖެޓާްނުްްވާހަކައެއް

ނޑުގެްދާއިރާގައިްހިމެނޭްނޭކުރަންދޫްއަށްް ފަްސްސަތޭކަްކަންނޭނގެް،ްމީހުންގ711ްެއިސްލާމިކުްމިނިސްޓްރީންްއަޅުގަ

ނޑުްޖެހޭނީްފޮތްްބަލައިލަން.ްޖާގައިގެްމީހުންގެްދެންްމިސްކިތެއްްއިނގޭތޯ.ްފަސްްސަތޭކަްނުވަތަްހަތްްސަތޭކަ. ްއަޅުގަ

އެކަމަށްްް.ދީްފަންޑުގެްއެހީގައިްއެބަްކޮށްދެއްވާްނިސްޓްރީންްސަޢޫނުބައްސާްއިސްލާމިކުްމިްމިސްކިތެއްްދައުލަތުގެްބަޖެޓާް

ް ނޑު ްޝުކުރުއަޅުގަ ްވަރަށް ްމިނިސްޓަރަށް ްރާއްޖޭގެްއިސްލާމިކު ްމަސައްކަތްޕުޅުން ްބުރަ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ދަންނަވަން.

ްހަމަޖެހޭ.ްދެންް ްއެބަ ްއިންތިޒާމު ްއަޅައިދެވޭ.ްއެ ްއެބަ ްމިސްކިތްތަކެއް ްނުބައްސައި ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްތަނެއްގައި އެތައް

ވެސްްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާްއެބަްގާއިމުކުރެވޭްކަމަށްްމިްބަޖެޓުްއެބަްްކްލާސްރޫމެއ4ްްހަމަްއެގޮތަށްްނޭކުރަންދޫގައިްހަމަް

ްކަމަށްް ްވޯޓުދެއްވާނެ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްބަޖެޓަށް ްމި ްއަދި ްކަމުގައި ްފާސްވާނެ ްބަޖެޓު ފުރުޞަތުދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްވާހަކަފު ްދެކޮޅަށް ްބަޖެޓާ ްމި ްއަޑުއަހަމު، ްއެބަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއެބަްއަޅުގަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ޅުދައްކަވާ
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ްއޮތް.ް ްއެބަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއުއްމީދު ްފާސްވާނެކަމުގެ ްބަޖެޓު ްމި ްއިރާދަފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް އުޅޭ.

ްގިނަް ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައްކަންޖެހޭނީކީ. ްނޫން ްއެކަންޏެއް ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްބ.ްްރަށްރަށުގައި ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑު ްހަމަ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްމީހުން ްހާލުގައި ްދަތި ވަރަށް

ްހާލުގައިްއުޅޭްކުޑަކުޑަް ްދަތި ްރައްޔިތުންނަކީްވަރަށް ްފެހެންދޫ.ްފެހެންދޫ ްއެއީ ްދާއިރާގައިްހިމެނޭްރަށެއް ްތުޅާދޫ އަތޮޅުގެ

ްހާލުގަް ްދަތި ްވަރަށް ްކަންނޭނގެ. ްވީމަ ްއެއް ްކަންތައްތައްްއާބާދީ ްބަދަލުކުރުމުގެ ްއަށް ްގޮއިދޫ ްމީހުން ްބައެއް.ްއެ ްއުޅޭ އި

ްއަޚް،ްމުޙައްމަދުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރަން ްއުފަލާއެކު ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް.ްހަމަ ްހަމަޖައްސަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި އެބަ

ްއެް ްގެތަކެއް. ްމަދުވޭ ްއެބަ ްނޮޅިވަރަންފަރުގައި ްދާއިރާގެ ްނޮޅިވަރަމު ްދާއިރާ ްްނަޝީދުގެ ްބަދަލުވި ރަށުގ3ްްެރަށަށް

ް ްދިޔަ. ްރަށަށް ްއެ ްރަށް ްއެއް ްވެސް ްއިން ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްޓަކައ3ްްިރައްޔިތުން. ްދިރިއުޅުމަށް ްރައްޔިތުން ރަށުގެ

މީހުންްވެސްްވަރަށްްއުފަލުންްމިްތިބީ.3ްްގެތަކެއްްއެބަްއެޅޭ.ްމިްބަޖެޓުގައިްއެކަންްހިމަނާފައިްއޮތީތީްއަޅުގަނޑުމެންް

ްއިރާދަކުރެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފާސްކުރާނަން.3ްްވިއްޔާ ްއެކަން ްދީގެން ްއަށް ްފުރިހަމަ ްހަމަ ްބަޖެޓަށް ްމި ްވޯޓު މީހުންގެ

ްވެސް.ް ްއެކަނި ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްކަމަށް. ްވޯޓުދެއްވާނެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއުއްމީދުކުރަން ނޑު އަޅުގަ

ްދައްކާފަް ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމި ްރައީސް. ްއެންމެންްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްއިށީންނަން ނޑު ްއަޅުގަ އި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްހޯދަން ްގޮތްގޮތް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްކުޑަކޮށް،ްއާމްދަނީ ްވީހާވެސް ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްމަސައްކަތްކޮށްގެން ވެސް

ތަކުލީފެއްްނުދީއޭްކުރަންވާނީ.ްއާމްދަނީްއިތުރުކުރެވޭނެްގޮތްގޮތްްހޯދާއިރުގައިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމާްބޮޑުްބުރައެއް،ް

ްރެޖީމެް ްޓެކްސް ްއުފާކުރަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރެއްްއޮތްއިރުގައި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަނޑުްއަޅުގަ އްްޢާއްމުކުރެއްވި.ްއެއަށް

ްވެސްް ްއޭރުގައި ްބާރުކަމުން ްގެންނެވިލެއް ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފަށްފަށުން ްވަރަށް އެހެންވީމާ،

ނ ްބޭނުންވާްއަޅުގަ ްޓަކައި ްދިރިއުޅުމަށް ްއިންސާނުން ްމިސާލަކަށް ްނުކުރާށޭ. ްއެކަން ްއެހާބާރަށް ްވާހަކަދެއްކިން. ްއެ ޑު

ްޗޯކޭް ްނުލެވޭނޭ. ްއެއް ްނޭވާ ްނުކުރެވޭނޭ. ް،އޮތްބެއް ްޖެހީމަ ްއަގަޔަށް ްޕްރެޝަރުގައި ްހައި ްވެސް ްވައި ްވަޔަކީ. އެއްޗެކޭ

ނޑު... ްވާނީ.ްއެްދުވަހުްވެސްްއަޅުގަ

ް

ްގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދިއްދޫްދާއިރާް

ްމެދުގައިް ްބަޖެޓާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްދައުލަތުގެ ްހަޔާތުގައި ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރައް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެއްޗެއް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާއިރު ްއެއްޗެއް ނޑު ޔިތުންގެްއަޅުގަ

ްވޯޓުދިނުމަކީް ްފާސްކުރުމަށް ްނުވަތަ ްފާސްކޮށްދިނުމަށް، ްބަޖެޓެއް ްދައުލަތުގެ ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ

ްހިންގާް ްދައުލަތް ްއެ ްއަޚްލާގާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެއީ ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެކޭ. ްކުރާހިތްވާ ްވަރަށް ނޑު އަޅުގަ

ްއެ ްއަދި ްސަރުކާރާ ްހަމަހަމަކަމުގެްފަރާތްތަކުން ްއަދި ނޑާ ްމިންގަ ްއަޚްލާޤީ ްވެސް ްފަރާތްތަކުގެ ްތިއްބެވި ކަންކުރައްވަން

ްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބަޖެޓަކީްސިޔާސީް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްބަލައި ްމައްޗަށް އުސޫލުގެ
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ނޑުްމާނަކުރަންްބޭނުންވަނީ.ްއަދިްއަޅުގަނ ޑުްދެކެނީްވެސްްމިއީްސިޔާސީްބަޖެޓެއްގެްގޮތުގަ.ްބަޖެޓެއްގެްގޮތުގައިްއަޅުގަ

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްދަށްވިްކަމުގައިްވީނަމަވެސްްއަދިވެސްްބަޖެޓުްމިްއޮތީްދަރަނ15.3ްްިބިލިއަންްރުފިޔާްއިނ16.9ްްް

ްދައް ްވާހަކަ ްރަށުގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހއ.އަތޮޅުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުގަ. ކާލުމަކީްބަޖެޓެއްގެ

ް ްނޫން.ްޤަނޫނުއަސާސީގަ ްހުރިހ75ްްާނެތްކަމެއް ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްދެކެން ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމަށް. ްލިބެންޖެހޭނެ ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިއްދޫގެ ްހަމަ ްޙައްޤެއް ްފަދަ ްލިބޭ ްވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ްމަރު ްތަޢުލީމީ ްއަތޮޅު ްހއ. ްރައީސް. ްތަނުގެ ްއެ ްތަނެއް. ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ބުރ3ްްިކަޒަކީ

ހާސ95ްްްކްލާސްރޫމުްހެދުމަށްްހަމައެކަނިްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްމިްއޮތީްރިޓެންޑެންސްްފައިސާ.ްއެއ12ްްީއިމާރާތުގެް

ްއިމާރާތްކޮށްްނިމިފައިްވާއިރު ްޕޮލިސްްސްޓޭޝަނަށްްވެސްް،ްރުފިޔާ.ްހަމައެއާއެކުގައިްޕޮލިސްްސްޓޭޝަންްވެސް ނުވަތަ

މިްއޮތީްރިޓެންޑެންސްްފައިސާ.ްދެްލައްލަްވިހިްހާސްްރުފިޔާްމިްބަޖެޓުގަ.ްދެންްމިްފައިސާތައްްމިްގޮތަށްްހިމެނުނީމަް

ްއެއްވެސްް ްބަޖެޓުގައި ްއެކޭ ްހިމެނިފައިވަނީ ްމަސައްކަތްތައް ް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދިއްދޫގެ ްނުވަތަ ްމަސައްކަތަކަށް ދިއްދޫގެ

ްއެއްްބޭފުޅަް ްދިމާވެފައިވާ ްމިހާރު ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިއްދޫގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާޅުވެގެންނުވާނެ. ކު

ްހާލަތްތައްް ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްޓަކައި.ްއަދި ްމައްސަލަ،ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްގިރަމުންދާ ްދެކުނުގެްސަރަހައްދު ްއަކީ މައްސަލަ

ްރަނގަޅުކުރުމަ ްއެކަން ްއަޅުގަނޑުމެންްދިމާވެފައިވާއިރު ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްމިންވަރެއް ްކޮންމެވެސް ްބަޖެޓުން ްމި ްޓަކައި ށް

ްއޮތީްއެްސަރަހައްދުގައިްވެސްްކުރިންް ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްފެންނަން ްމިއަދު ްތިބީމު.ްއެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން

ްދުއިސައް ްގޮތުގައި ްފައިސާގެ ްރިޓެންޑެންސް ްމަސައއްކަތްތަކުގެ ްހުރި ްރުފިޔާްކުރެވިފައި ްހާސް ްތިން ްފަސްދޮޅަސް ތަ

ްދިއްދޫގައިް ްތެރެއިން ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްބަޖެޓުން ްމި ްހަމައެކަނި ްއާދެ! ްއޮތްކަން. ްހިމަނައިލާފައި ހަމައެކަނި

ްކުޅިވަރުގެް ްޒުވާނުންނަށް ްދިއްދޫގެ ްއެއީ ްކަމެއް. ްއެންމެ ްހަމަ ްވަނީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްގޮތަށް ްކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް

ްއާބާދީގެްމަރު ްރުފިޔާ ްލައްކަ ްހަ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްނުދެކެން ނޑެއް ްރުފިޔާ.ްއަޅުގަ ްލައްކަ ްހަ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ކަޒެއް

ްބަޖެޓުް ްއެހެންކަމުން ްކަމަކަށް. ްގޮތް ްއިންސާފުވެރި ްއެންމެ ްއެއީ ްޢާއްމުކުރުމަކީ ްއަށް ްދިއްދޫ ްބެއްޔަސް ނިސްބަތުން

ނޑުްޝައްކުގެްނަޒަރަކުންްދެކޭްްދިރާސާކުރެއްވިްފަރާތްތަކުންްމިކަންްއެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށްްކުރެވުނުކަމާްމެދުްއަޅުގަ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްވާހަކަ ްމަގުހެދުމުގެ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްހަމަމިއާއެކުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ވާހަކަ

ްއުސޫލުން. ްކޮންޓްރެކްޓަރްފައިނޭންސްގެ ްވަނީ ްހިމަނާފައި ްއެކަން ްއަޅުގަނޑ1.7ްްުްއެހެންނަމަވެސް ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަމުގައި ްޔަޤީންކަމެއް ްއުއްމީދެއް، ްއެއްވެސް ްކަމުގެ ްކުރެވޭނެ ްގޮތަށް ްމި ްމިކަން ދެކޭގޮތުގައި

ްނުކޮށްދިނުމުންް ްކަމެއް ްއަށް ްދިއްދޫ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްހިމަނާފައިވާ، ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެގޮތަށްްއަ ްއެކަން ްރައްޔިތުން ްދިއްދޫ ްވިސްނައިވަޑައިގަންނަވާށޭ. ްބޭފުޅުން ްތި ްވެސް، ްދަންނަވާނީްސަރުކާރަށް ނޑު ޅުގަ

ްދައުލަތުގެް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނާނީ. ްރަނގަޅާށޭ ްއެކަން ްއޭރުން ްދެކިވަޑައިގަންނަވައްޗޭ. ބަލައިގަންނާނެކަމުގައި

ްފައިސާްނުދެވޭްނަމަ،ްދައުލަ ްތަރައްޤީްއަށްްމަސައްކަތްނުކުރެވޭްނަމަ،ްބަޖެޓުން ްދިއްދޫގެ ރުގެްބަޖެޓުންްރައްޔިތުންނަށް
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ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިއްދޫގެ ްހިނދަށް ްމި ްހިނދުން ްމި ްފައިސާ ްހުރި ްފްރީޒްކޮށްފައި ްއެކައުންޓުގައި ްރައްޔިތުންގެ ދިއްދޫގެ

ް ްހަމައެއާއެކުގައި ްއަދި ް ްއިލްތިމާސްކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްފަހުގައ2114ްްިދޫކޮށްދިނުމަށް ްއަށް ްސުނާމީ ްއަހަރު ވަނަ

ްވީހިނދު،ް ްހުށަހެޅިފައި ްސަރުކާރަށް ްރިޕޯޓަކުން ްއެކްސްޕާޓުންގެ ްބޭރުގެ ްކަމަށް ްތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ްފެން ްބިމުގެ ދިއްދޫގެ

މާްޔޫ.އެސްްއެއިޑުގެްފަރާތުންްއެްމަސައްކަތްކުރުމަށްްޓަކައިްއެްމަސައްކަތްތައްްކުރަމުންްދިޔައިރުްމިްސަރުކާރުންްއެކަ

ްއެް ްނުވަތަ ްހީނަރުވެފައިވާކަން. ްމަސައްކަތް ްއެ ްނަމަވެސް ްސަބަބުން ްއެއްބާރުލުންނުލިބުމުގެ ްމިންގަނޑެއްގެ ކޮންމެވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއެކަމާ ްވާތީ ްހީނަރުވެފައި ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއޭގެ މަސައްކަތް

ްހޮސްޕިޓަލް ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްހޮސްޕިޓަލުގައިްރައީސް. ްއެ ްމިއަދު ްހޯދަމުންދާއިރު ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްޚިދުމަތް ގެ

ްއޮތްްމައްސަލަްއެއް.ްއެހެންކަމުންް ްކުރިމަތިވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނެތުމުގެ ޑޮކްޓަރުން

ްތަރައްޤީއަށާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހީތެރިވުމަށާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްމިއަދު ްއެހީތެރިކަން ްރައްޔިތުންނަށް އި

ްހއ.ް ްކޮށް، ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްނިކަމެތިވާ ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރުން، ްއައި ްގޮތުގައި ްސަރުކާރެއްގެ ްގެނައި ޓަކައި

ްގޮތަށްް ްއުނދަގޫވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަތޮޅުގެ ްހއ. ްބޭނުންކުރާ ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްއަތޮޅު ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށާ ްދިއްދޫގެ

ްޑޮކްޓަރުންނާއިް ްގޮތަށް ްއިންތިޒާމުކުރެވޭނެ ްއެކަންކަން ްހުއްޓާލައި، ްމިހިނދުން ްކަންކަން ްއެ ްކުރާތީ ކަންކަން

ްއެކުް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވާހަކަ ްއެދޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިންތިޒާމުކޮށްދިނުމަށް ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ފެސިލިޓީސްތައް

ްވާހަކަްއަކީްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްހއ.ްއަތޮޅުގެްތަޢު 2117ްލީމީްމަރުކަޒުގެްސުކޫލުގެްހޯލެއްްނެތްކަމުގެ

ވަނަްއަހަރުންްފެށިގެންްވެސްްދައްކަމުންްއަންނަްވާހަކަްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމައަކީްމިދިޔަްދުވަސްތަކުގައިްހުރިހާް

ްރައްޔިތުން ްމިއަދު ްދީފައިކަން.ްއަދި ްބީރުކަންފަތެއް ްއޮތީ ްއެކަމަށް ްވެސް ްއެދިގެންްސަރުކާރަކުން ްއަށް ްލާބަ ްހެވާއި ނަށް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތްކަން. ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއެކަން ްވެސް ްސަރުކާރުން ްސުކޫލުގައ612ްްިއައި ްއެ ކުދިން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވަން. ްއެކު ްހިތާމައާ ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަ ްނެތް ްއަޅާލެވިފައި ްކަމަށް ްއެ ްވެސް ކިޔަވަމުންދާއިރުގައި

ްހަމަް ްއެންމެްްރައީސް. ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުގައި ްއެހީގެ ްހިލޭ ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ މިއާއެކުގައި

ްއަޕްގްރޭޑުކުރުމުގެް ްހޮސްޕިޓަލް ްމެމޯރިއަލް ްއިންދިރާގާނދީ ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު. ްލިބެމުންދާ ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ބޮޑަށް

ލިއަނުގެްލޯނެއްްއިންޑިޔާގެްސަރުކާރުންްނަގައިގެން.ްނުވަތަްހިލޭްމ282ްިމަސައްކަތްްމިްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިްމިްވަނީް

ްއޮތްް ްވާން ްއެއީ ްކަމަކީ ްއެ ްޔަޤީން، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވަނީ. ްމި ްފާހަގަކުރެވިފައި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްދަށުން ްލޯނުގެ އެހީގެ

ްމަ ްލިބޭނެ ްއެހީތެރިކަމެއް ްހިލޭ ްފަރާތްތަކުން ްބޭރުގެ ްސަރުކާރަކަށް ްމި ްއެއީ ްނޫންކަން. ްހަމައަށްްކަމެއް ްމިއަދާ ގުތަކެއް

ނޑުމެންނަށްްފެންނާކަށެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުންގެްފައިސާްއިންްނުވަތަްބޭންކުްއޮފްް އައިއިރުްވެސްްއަޅުގަ

ްދިޔައީ.ް ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްދިޔަ ްބޭނުންކުރެވިގެން ްނަހަމަގޮތުގައި ްފައިސާ ްހުރި މޯލްޑިވްސްގައި

ރައީސް.ްހަމަމިއާއެކުގައިްހިލޭްއެހީްލޯނުގެްދަށުންްޕޮލިސްްއެކަޑަމީްއެއްްއެޅުމަށްްއިންޑިޔާްސަރުކާރުން،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް ްދެންނެވި ްކުރިން ނޑު ްއޮތީ.127ްްއަޅުގަ ްޚަރަދުކުރަން ްހޮސްޕިޓަލަށް ްމެމޯރިއަލް ްއިންދިރާގާނދީ ްރުފިޔާ 282ްމިލިއަން
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އެއްްއެޅުމަށްްއިންޑިއާްސަރުކާރުންްހިލޭްއެހީގެްގޮތުގައިްލިބޭނެްްމިލިއަންްރުފިޔާްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްޕޮލިސްްއެކަޑަމީ

ްހޯއްދަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުް ްފައިސާ ްމި ްރައީސް.ްކޮންތާކުންތޯ ްވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކޮށްފައި ްބަޖެޓުގައި ކަމަށް

ް ްވާހަކަދެއްކޭ ްމި ނޑުމެން ްދައުލަތުގ2112ްްެއަޅުގަ ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ްޤަބޫލުކުރާްްވަނަ ނޑު ްއަޅުގަ ބަޖެޓަކީ

ގޮތުގައިްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާހުރި،ްލާބްއެއްްހުރިްބަޖެޓެއްްކަމުގައިްއަޅުގަނޑެއްްނުދެކެން.ްއެހެންކަމުންްމިްބަޖެޓުންް

ްއެކަންކަް ްއަދި ްނުދެކެން. ްއަޅުގަނޑެއް ްގޮތުގައި ްއުއްމީދީކަމެއްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތަކަކީ ްރާވާފައިވާ ންްކުރަން

ްއަދިް ްކޮމިޓީއަށާ ްމާލިއްޔަތު ްސުވާލުއުފައްދަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްކަމަކަށް ކުރެއްވޭނެ

ް ްބޭނުން، ްސުވާލުކުރަން ްއަޅުގަނޑު ްއަށް ްކޮމިޓީ 2112ްްބަޖެޓު ްއިތުރަށް ްބަޖެޓަށްވުރެ ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ 4ްވަނަ

ްފައިސާ ްއެ ްޚަރަދުކުރެއްވީ، ްރުފިޔާ ްހޯއްދެވީ،ްއެްްބިލިއަން ްކިހިނެއްކަން ްފައިސާ ްއެ ްއާއި ްކޮންތާކަށްތޯ ޚަރަދުކުރެއްވީ

ނޑުްދެކެން.ް ފައިސާްއަށްްވީްގޮތެއްްސާފުކޮށްދެއްވުމަކީްއެްކޮމިޓީތަކުގެްމެންބަރުންގެްމަސްއޫލިއްޔަތެއްްކަމުގައިްއަޅުގަ

ްދަންނަވާ ްވެސް ްކުޑަކަމާއެކުގައި ްވަގުތުގެ ްރައީސް.ްނިންމާލަމުން ްއަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ލަން

ްޓަކައިް ްހިންގެވުމަށް ްރަށްރަށް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްމާސްޓަރްޕްލޭނުގައި ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްއޮންނަން މާސްޓަރްޕްލޭނެއް

ްޕްލޭނާް ްއެ ްވިއަސް ްއައިކަމުގައި ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްނިންމެވުމަށް ްނިންމާފައިވާ ްރައްޔިތުން ްފަރާތްތަކުން އެފަދަ

ްކަމެއްްއެކަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމަޖެއްސުމަކީ ްނިޒާމު ްއުސޫލާއި ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްގޮތެއްގައި ށީގެންވާ

ްކަމުގައިްދެކެން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއެދިްޝުކުރިއްޔާ.ްވެލިދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ރިޔާސަތަށް

ދަންނަވަން.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ް`.ްމިހާރުްއަޅުގަނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމަޑުއްވަރީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީްއަށް.

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރުްވިސާމުމަޑުއްވަރީްދާއިރާގެްމެންބަ

ްޢިއް ްކޮމިޓީގެްޝުކުރިއްޔާ ްބަޖެޓު ްހަމަ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްވާހަކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީގެ ްރައީސް.ްބަޖެޓު ޒަތްތެރި

ކަންތައްްދިޔަްގޮތާްބެހޭްގޮތުންްކުޑަްއެއްޗެއްްދަންނަވާލަންްބޭނުން،ްކޮމިޓީގެްމެންބަރަކަށްްވުމާްވެސްްއެކީގަ.ްބަޖެޓުް

ްމެން ްގިނަ ްވަރަށް ްޚިޔާލުތަފާތު ްވަރަށް ްވަރަށްްކޮމިޓީގައި ްމެންބަރުންގެ ްވީނަމަވެސް، ްކޮމިޓީއަކަށް ްހިމެނޭ ބަރުން

ްނައިބުް ްމުޤައްރިރާއި ްކޮމިޓީގެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްދިޔައީ. ްމަސައްކަތް ްއެކީ ްއެއްބައިވަންތަކަމާ ްވަރަށް އެކުވެރިކަމާއި

ްނެ ްވަރުބަލިކަމެއް ްއަދި ްއެއްގޮތްކުރުމަށާ ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާލު ްމެންބަރުންގެ ްމެންބަރުންނަށްްމުޤައްރިރު ތި،

ްވަރަށްް ްމަސައކަތްކުރުމަށް ްގޮތަކަށް ްގެނެވޭނެ ްތެރެއަށް ްރިޕޯޓުގެ ްޚިޔާލުތައް ްބޭނުންފުޅު ްމެންބަރުން ްއެ ފުރުޞަތުދީގެން
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ބުރަްމަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްދީފައިްވާތީ،ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްއަލްފާޟިލްްޤާސިމުްއިބްރާހީމު،ްމާމިގިލީްދާއިރާގެް

ނޑުްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްއަށް މެންބަރަށާއިްނައިބުްމުޤައްރިރުްބިލެތްދޫްދާއިރާގެ

ްހުރިހާް ްއެހެން ްހިމެނުނު ްކޮމިޓީގައި ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްއަދި ްބޭނުންވޭ. ްޝުކުރުދަންނަވާލަން ްފުރުޞަތުގައި ްމި ހަމަ

ްއެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވާލަން. ްވެސް ްމިއަދުްްމެންބަރުންނަށް ްތަޢުރީފުކުރަން. ްވެސް ްމަސައްކަތަށް ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްއަންނަްއަހަރަށްް ނޑުމެންނަށްްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތްްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓުގައިްމިހާރުްއަޅުގަ އަޅުގަ

ް ްއޮތީ ްއެއްބަސްވެވިފ15.3ްަމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ .ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާލަންްބިލިއަންގެްބަޖެޓެއްގެްގޮތުގައި

ްއޮތީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަހަރަށްްވެސް ްއަންނަ ްބަލައިލާއިރުގައި ްކުރިމަގަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ބޭނުންވަނީ

ފުދޭވަރެއްގެްބޮޑުްބަޖެޓެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބަޖެޓަކީްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢަށްްއެންމެްއިސްކަންދެވިފައިްއޮތްްބަޖެޓެކޭް

ނޑަށްްނުދެންނެވޭނެ.ްއެއީކީްކޮންމެހެންްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓެއްްވެސްްނޫން.ްވޭތުވެދިޔަްދެތިންްއަހަރެއްގެްތެރޭގައިްއަޅުގަ

ްބޮޑުވާއިރުް ްބޮޑުްތަނުން ްވަރަށް ްޚަރަދުްސަރުކާރުގެ ްރިކަރަންޓު ްދައްކަން.ްއެއީ ްމިްގޮތަށް ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ވެސް

އަދަދެއްްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްބަޖެޓުގައިްޖެހިފައިްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެންކަމުންްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަކަށްްވަރަށްްކުޑަް

ްބަލައިފިއްޔާް ްނިސްބަތަށް ްތަރައްޤީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަހަރަށް ްއަނެއް ްއަހަރުން ްއެއް ްދެކޭގޮތުގައި ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންްތަރައްޤީވުމުގެްފުރުޞަތުްކުޑަވަމުންްމިްދަނީ.ްއެއީްކޮންމެްއަހަރަކު ވެސްްޕީ.އެސް.އައި.ޕީްއަށްްއޮންނަްްއަޅުގަ

ްއަށްް ްތަރައްޤީ ްއޮވެގެން ްސަރުކާރެއް ްހަޤީޤަތުގައި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުޑަވާ ްނިސްބަތުން ްޕަސެންޓޭޖުގެ ްބަޖެޓުގެ އަދަދު

ްޚަރަދަށްް ްރިކަރަންޓު ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްފެންނަނީ. ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްމަދުވާ ްމަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ

ނޑުއްވައިލެއްވިްޖަހާފަ އިްހުރިްފުދޭވަރެއްގެްބޮޑުްބައެއްްކަނޑުއްވައިލައްވާފައިްކޮމިޓީންްމިްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްކަ

ްއަނެއްކާް ްތެރެއަށް ްޕްރޮޖެކްޓު ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްއަނެއްކާވެސް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްއުއްމީދުކުރީ ްއަޅުގަނޑު ބައި

ް ްބަޖެޓު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. 16.9ްްވަދެގެންދާނެ ްއަދ15.3ްްިބިލިއަނުން ްތެރޭގައި، ްކުޑަކުރުމުގެ ބިލިއަނަށް

ނޑުްމިދެންނެވިްގޮތަކަށްްނޫންްއެކަންްވެފައިްއޮތީކީ.ްއަޅުގަނޑުްއުފާކުރަންްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްތެރޭގައިް ކޮންމެހެންްއަޅުގަ

ބަްއޮތް.ްމިހާރުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްމަސައްކަތުގެްތެރޭގައިްއަޅުގަނޑުގެްދާއިރާްއަށްްފުދޭވަރެއްގެްކުރިއެރުމެއްްލިބިފައިްއެް

ރިޕޯޓުގައިްއަލުންްއެކުލަވައިލެވުނުްގޮތުގައިްމީދޫގެްނަރުދަމާްއާއިްމަޑުއްވަރީގެްނަރުދަމާްހިމެނިގެންްގޮއްސަްއެބަްއޮތް.ް

ގެންްހަމައެއާއެކުްމީދޫްކުނިްނައްތާލުމުގެްފައިސާްއާއިްމަޑުއްވަރީްގިރާްސަރަހައްދުްގިރުންްހުއްޓުވުމަށްްފައިސާްހިމެނި

ްލިބޭ.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެކޭގޮތުގައި ްއަޅުގަނޑު ްމިއީ ގޮއްސަވޭ.

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ،ްމިދިޔަްއަހަރުގެ،ް ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައ2112ްްިމިހެންްދަންނަވައިލާއިރުްވެސްްއަޅުގަ

ްގިރާްސަރަހައްދު ްމަޑުއްވަރީ ްއެްވެސް ްގޮއްސަވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނިގެން ްފައިސާ ްބަޖެޓުގައި ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ގެ

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުވޭ.ްމިއީ ްއެއް ްކުރެވިފަ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްވަރަކަށް ްއެއްވެސް މަސައްކަތް

ްކަންތައްތަ ްހުރި ްޖެހިފައި ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްއަހަރު ްއޮތް ްކުރިއަށް ްވަރަށްްއަދި ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްހިނގަމުންދާނެ އް
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ްވެސްް ްއަހަރަށް ްމި ްދާއިރުގައި ްތަންފީޛުކުރަމުން ްބަޖެޓު ްސަރުކާރަކުން ްފާހަގަކޮށްލަން.ްޙަޤީޤަތުގައި ްވާހަކަ އުއްމީދުކުރާ

ނޑަކަް ްގާތްގަ ްބަޖެޓު ްނިމޭއިރުގައި ްއަހަރެއް ްކޮންމެ ްހުންނަނީ. ްމި ްކޮށްފައި ްޚަރަދެއް ްފުދޭވަރެއްގެ ްއެކީހެންްބަޖެޓުން ށް

ްއެއީް ްދިޔައިމަ ްނުހިގާ ްމަޝޫްރޢުތައް ްތަރައްޤީގެ ްބޮޑެތި ްހުންނަ ްއެ ްއޮންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްނިމިފައި ޚަރަދުކޮށް

ރަށްރަށަށްްލިބޭްވަރަށްްބޮޑުްނިކަމެތިކަމެކޭްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީ.ްބަޖެޓުގައިްޖަހާފައިްއޮތްްކަމެއްްނުކުރާންވެއްޖެއްޔާް

ްސަ ްމި ްމަސައްކަތް،ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުރި ްކޮމިޓީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނާނެ. ްކަންކަން ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް ރުކާރަށް

ްސަރުކާރަކުންް ްކޮންމެ ްބޭނުމިއްޔާމު ްކުރަން ްއެ ްނުލިބޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްފުރުޞަތެއް ްބުނާކަށް ްމިހެންވީއޭ އެހެންވީއޭ

ްއުއްމީދުކުރަ ްކުރައްވާ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑު ްއެކަންކަން ްޖަހާފައިްވެސް ްޚާއްޞަކޮށް ްއަށް، ްދާއިރާ ްއަޅުގަނޑުމެން ން

ހުރިްކަންތައްތަކަކީްއެއީްއަސާސީްކަންތައްތަކެއްްކަމަށްްވާއިރުްއަންނަްއަހަރުްތެރޭގައިްހިނގަމުންދާނެްކަމަށް.ްޖުމްލަް

ްއުއްމީދު ްއަޅުގަނޑު ްބަލައިލާއިރުގައި ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްހިމަނާފައި ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްފައިސާްގޮތެއްގައި ކުރަން،

ނެތިގެންްތާށިވެގެންްއުޅޭްހިސާބަކަށްްއާދެވިއްޖެްނަމަވެސްްއަސާސީްކަންކަމަށްްހުރިްފައިސާްއުނިނުކުރައްވާނެްކަމަށް.ް

ވަނަްއަހަރުްހިނގަމުންދާނެްކަމަށް.ްްބައެއްްރަށްރަށަށްްއެބަްހުރ2113ްްިއަދިްއަސާސީްކަންތައްތަކުގެްޕްރޮޖެކްޓުތައްް

ް ްއާއި ްނަރުދަމާ ްހިމެނިފަ.ްހަމަ ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްކަންތައްތަކަށް ްއަސާސީ ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްނައްތާލުން، ްކުނި ބޯފެނާއި

ްހިމެނިގެންް ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްވެސް ްކަންކަމަށް ްނޫން ްކަންކަން ްއަސާސީ ްއެހާ ްއެބަހުރި ްރަށްރަށަށް ްބައެއް އެހެންނަމަވެސް

ްއެއްވެސް ްވީ ްރަޢުޔަކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްއެއްވެސްްްގޮއްސަ. ްރަށަކަށް ްއެއްވެސް ްހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއޭގެތެރޭގައިް ްވެސް ްޕްރޮޖެކްޓު ްކަންކަމުގެ ްކަހަލަ ްނޫން ްއަސާސީ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ނޑައިނުލުމަށް. ްކަ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ްމަޝްވަރާކުރެވިފަ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޕްރޮޖެކްޓަތަކަކީ ްއިތުރު ްވަނީ. ްމި ްގޮއްސަ ްމިހާރު ްހުރިހާްހިމެނިގެން އި

ްޕްރޮޖެކްޓުތައްް ްއެހެންވީމާ، ްޕްރޮޖެކްޓުތައް. ްހުރި ްއިތުރުކޮށްފައި ްއެއްބަސްވެވަޑައިގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ޕާޓީތަކުގެ

ް ްބަޖެޓު ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްމިހިރީ.ްއަޅުގަ ްގޮއްސަ ްދިޔައިރ2113ްްުއިތުރުވެގެން ްހުށަހެޅިގެން ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމެންް ްވަރަށްގިނަ ްހަމަ ްއަށްްވެސް ްރާއްޖެ ްމުޅި ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި ްފާހަގަކުރެއްވި،ްބަޖެޓުގައި ްވެސް ްމިތާނގައި ބަރުން

ްވާހަކަް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުްވެސްްހަމަ ްހުރީ.ްއަޅުގަ ބަހާލެވިފައިްވާއިރުގައިްއެހާްހަމަހަމަްއުސޫލަކޫންްނޫނޭްބަހައިލެވިފައި

ކުރުމުގެްސިޔާސަތެއްްކަމަށްްވިދާޅުވެފައިްވީނަމަވެސް،ްއެއްްމިއީ.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްސަރުކާރުގެްސިޔާސަތަކީްއެއްފަސް

ްފާހަގަކޮށްލަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކުޑަކަން ްހުރިލެއް ްސަމާލުކަންދީފައި ްވެސް ްރަށްރަށަށް ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ްއެއްފަސްކުރެވޭ ހަމަ

ްނިކަ ްވަރަށް ްހަމަ ްބަޖެޓުގައި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްމަޑުއްވަރީ ްމީދޫ، ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ްހަމަ ްމީދޫ،ްމިގޮތުން މެތިކޮށް

ްއަނެއްކާވެސްް ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްހުށަހެޅުއްވިއިރު. ްސަރުކާރުން ްހުރީ ްޖައްސަވާފައި ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއަށް މަޑުއްވަރީ

ް ްބަޖެޓުގައި، ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްބޭނުންވޭ ްވެސ2112ްްްފާހަގަކޮށްލަން ްފާސްކުރިއިރުގައި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ކަރަންޓުގެްސަބްސިޑީްދެއްވާއިރުގައިްހުރިހާްއެންމެންނަށްްސަބްސިޑީގެްކަންތައްްްހިމެނިގެންދިޔަްރިކޮމެންޑޭޝަނެއްްއެއީް

ްކަރަންޓުް ްއިން ްއިންޖީނުގެ ްރައްޔިތުން ްވެސް ްދިންއިރުގައި ްސަބްސިޑީ ްމިއަހަރު ްއެހެންނަމަވެސް ދެވިގެންދިޔުން.
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ނޑުްދެކޭގޮތުގައި ވަރަށްްބޮޑުްބޭއިންސާފެއް.ްމިއަންނަްްބޭނުންކުރިްފަރާތްތަކަށްްސަބްސިޑީްނުލިބިްމިްވަނީ.ްމިއީްއަޅުގަ

ްގިނަް ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްރަނގަޅުވެގެން ްކަންކަން ްއެ އަހަރު

ްއެކަންް ްކައިރީގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްއެކިއެކި ްބޭފުޅުން ްއެކިއެކި ްސަރުކާރުގެ ްވާހަކަދައްކައި، ްމި ްއަޅުގަނޑު ފަހަރު

ްއަނެއްކާްރަނ ްމިއަހަރު ްހަމަ ްއޮތީ. ްމި ްހަމަނުޖެހި ްއެހެންނަމަވެސް ްއުއްމީދުދެއްވި. ްވަރަށް ްވިދާޅުވެ ްކަމަށް ގަޅުކުރާނެ

ނޑުްބަޖެޓުގައިްރިކޮމެންޑޭޝަނެއް މިްހިމަނަނީްއުއްމީދުގަ.ްމިްއަންނަްއަހަރުްްބަޖެޓުްފާސްކުރާއިރުްހަމަްއެގޮތަށްްއަޅުގަ

ްރަނގަޅު ްމިކަންތައް ްކުޑަމިނުން ްބޮޑެތިްއެންމެ ްވަރަށް ްބަލައިލާއިރު ްލޯނުތަކަށް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްކަމަށް. ވެގެންދާނެ

%ް ްމިހާރު ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްނަމަވެސް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްނަގަން ްލޯނު ްރޭޓުގައި ްނޫނ7ްްްއިންޓްރެސްޓު ްބޮޑު އަށްވުރެ

ްހަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާފައިވާކަން ްފާސްކުރަން ްލޯނުތައް ްހުރި ްއެކަނި ްމިއަދަކީްއަދަދުތަކަށް ްބޭނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން މަ

ނޑުމެންގެ...  އަޅުގަ

ް

ްްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާް

ް ްރައީސް. ްވަރަށ2113ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްރަނގަޅަށް ްމާމިނގިލީްްވެސް ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްގޮތެއްގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްދަންނަވަމުން، ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްމުޤައްރިރު، ްނައިބު ްއިބްރާހީމަށާއި ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްހިމެނިް ްކޮމިޓީގައި ްއަދި ްޝުކުރު. ްއަށް ްޙަމްޒާ ްއަޅުގަނޑުްއަޙްމަދު ްޝުކުރުއަދާކުރަމުން ްމެންބަރުންނަށް ވަޑައިގަންނަވާ

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ްސަބަބު ްކުޑަކުރި ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ހަމަ

ް ްޖުމްލަ ްދަރަނި، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުޑަކުރީ ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެނގެންޖެހޭ. ްއެބަ ްބޮޑުވެގެންްރައްޔިތުންނަށް ދަރަނި

އަށްްޖުމްލަްދަރަނިްއުފުލޭތީވެ.ްއެްމައްސަލައިގައ82ްްިގޮސްްއެންމެްފަހުންްޤައުމީްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެްނިސްބަތުގެް%

ްކަންބޮޑުވުންް ްއެކަމުގެ ްވެސް ްމުއައްސަސާތަކުން ްއެހެނިހެން ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްކަންބޮޑުވާތީވެ. ނޑުމެން އަޅުގަ

ްމައްް ްއެ ްފެނިފައިނުވާތީވެ،ްފާޅުކޮށްފައިވާތީވެ. ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ްފަސޭހަގޮތެއް ްހޯދޭނެ ްހައްލެއް ްލުއި ްއަށް ސަލަ

ނޑުމެންނަށްްމަޖްބޫރުްއެބަްވޭްދައުލަތުގެްޖުމްލަްޑެފިސިޓު،ްޖުމްލަްދަރަނިްކުޑަކުރުމުގެްގޮތުންްކޮންމެްއަހަރަކުް އަޅުގަ

ް ްގޮތަކަށްްބާއްވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބިލިޔަންްރުފިޔާްއަށްވުރ2ްްެއެްވާްޑެފިސިޓުްއެންމެްކުޑަމިނުން މަތިނުވާނެ

ްދަނީް ްމި ްވިސްނަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްބަޖެޓަށް ްވިސްނުމެއް ްތަރައްޤީގެ ހަމައެއާއެއްކޮށް،

ްމަޝްރޫޢުތަކޭް ްތަރައްޤީގެ ްކުރަންޖެހޭނީ ްނަގައިގެން ްފައިސާ ްދަރަންޏަށް ްނޫނިއްޔާ ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްޑެފިސިޓުކުރަން

ްވެސްް ްހެދުމަކީ ްގޮތް ްހިނގާނެ ްޓަކައޭ، ްހިންގުމަށް ްގޮތުގައި ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެ ހިންގަން.

ްއަޅުގަނޑަށްް ްމަޢުލޫމާތުތަކުން ްސާފުކުރި ްމަސައްކަތްކުރިއިރުގައި ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކޭ. ްޒިންމާ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްޢި ްޚަބަރަކީ ްހައިރާންކުރަވަނިވި ްއެންމެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީްލިބިނު ްބައެއް ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްރައީސް، އްޒަތްތެރި
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ްއަދަދުތަކަކީް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްއެއަށް ްއަދި ްކަމަށާ ްޕްރޮގްރާމުތަކެއް ްހިމެނިފައިވާ ްނަމެއްގައި ްހަމައެކަނި ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ

ްކަމަ ްއަދަދުތަކެއް ްކުޑަ ްއަށްވުރެ ްފައިސާ ްލިބޭނެ ްހިންގުމަށް ްމަޝްރޫޢު ްއެ ްވިދާޅުވެފައިވާްސީދާ ްމިނިސްޓަރު ްސީދާ ށް

ްމިް ްކަންބޮޑުވާން ްމިހެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް، ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްމިއީ ްއިނގޭތޯ. ވިދާޅުވުން

ްކުޑަްޚަރަދަކާްއަދިް ްދާނެްއެންމެ ްކަމެއްްފަށާއިރުގައިްއެްކަމަކަށް ްއޮންނަނީ ްޤަބޫލުކޮށްގެންްމި ނޑުމެން ޖެހެނީ،ްއަޅުގަ

ްއެދިފައިްއަ ްހުށަހަޅަން ްބަޖެޓު ްގޮތަށް ްއެނގޭނެ ްއެއްކޮށް ްޖުމްލަ ްޚަރަދު ްބޭނުންވާނެ ްނިންމަންވެގެން ނޑުމެން ޅުގަ

ްޚާއްޞަް ްޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ްބައެއް ްތެރެއިން ްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ްބެޖެޓުގައި ްހުށަހެޅި ްއެކަމަކު، ވަނިކޮށް.

ްމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްސަބަބުންްގޮތެއްގައި ްއެދިވަޑައިގަތުމުގެ ްތެރެއިން، ްއެދިވަޑައިގަތުމުގެ ންބަރުންގެ

ްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްޕްރޮގްރާމުތަކެއް.ްކަންނުވެ،ް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާްބައެއްްޕްރޮގްރާމުތަކަކީްސީދާްކަންނުވެްނަންވާްގޮތަށް

ން.ްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުވާލަންތޯއޭްމިްއުޅެނީ.ްނަންވާްގޮތަށްްމިްޕްރޮގްރާމުތައްްހުށަހެޅީމާްމިްއުޅެނީްކާކަށްތޯއޭްއޮޅުވާލަް

ްމިް ްމަސައްކަތް ްދައްކަންތޯއޭ ްއޮޅުވާލައިގެން ްއެގޮތަށް ްވާހަކަ ްއެ ްހެދޭނޭ. ްނަރުދަމާ ްތިމަންނަމެންނަށް ްފިޔޯރީގައި ގދ.

ްބޭފުޅުް ްހުރިހާ ްނުހިނގާނެކަން ްމާޙައުލުގައި ްމި ްމިއަދުގެ ްމިއަދަކު ްއެކަމެއް ްއެގޮތަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްވެސްްކުރަނީ. ން

ްދަންނަވަނީްނަރުދަމާހެދުމަށްްޓަކައިް ނޑުްމި މިލިޔަންްރުފިޔާ،2ްްމިލިޔަންްރުފިޔާ،ްއަދ1.5ްްިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ް ްއެޅުމުގ3ްްެއަދި ްއެޅޭނެ، ްއެއް ްނަރުދަމާ ްގޮތުގައި ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްހުރިހުރުންތަކަކީ ްޖަހާފައި ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ް ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްކިހިނެއްތޯއޭްމަސައްކަތް ްކޮޅުން ްފައިސާ ްއެ ްފައިސާކޮޅެކޭ. ްކުޑަ ްއަށްވުރެ ްލާރި ްބޭނުންވާ ވެސް

ްފަށައިގަންނާނަމޭ.ް ްމަސައްކަތް ްނަރުދަމާގެ ްތިމަންނަމެން ްބުނަނީ ްމި ްއެކަމަކު ްފަށައިގަންނާނީ. ްމަސައްކަތް ނަރުދަމާގެ

ް ްޕްރޮސެސްއަކަށް ްބިޑިން ްތެރެއިން ްއޮފީސް 1.5ްްސަރުކާރުގެ ްރުފިޔާ ްޤަބޫލެއްްމިލިޔަން ނޑެއް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ދާނެ

ްކަމެއްް ްއެކްސްޕެކްޓުކުރާ ްއަބަދުވެސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްމަސައްކަތް ްޢަމަލީ ނުކުރަން.

%ް ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްމަސައްކަތް ްޢަމަލީ ްކަމެއްގެ ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ފައިސ21ްްާއެއީ،

ް%ހިމެނިފައިވާންޖެހޭނެ ްއެކަމަކު، ްއޮންނާނ21ްްޭކަން. ްތިމަންނަ ްބުނަނީ ްމި ްހިމަނައިގެން ްދަށުން ްއަށްވުރެ ފައިސާ

ްފެނާއިް ްއޮންނާނޭ ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމެންބަރުކަމުގައި ްތިމަންނަގެ ްފޮތުގައި، ްބަޖެޓު ްހުރިއިރުގައި މެންބަރުކަމުގައި

ްކަނޑައަޅަް ްމިވެނިވަރެއް ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްޚިދުމަތް ްނަރުދަމާގެ ްވާހަކަދައްކައިގެން ްއެ ްއިންތިޚާބ2114ްުއިދީފަ. ގެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްމި ްތަނަވަސްކޮށްދީފައި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްބައެއް ްތައްޔާރުވާ ކާމިޔާބުކުރަންވެގެން

ރުގައިްވަރަށްްމިއީްއަޅުގަނޑުމެންްކަންބޮޑުވާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްސިޔާސީްވިސްނުމަށްްއެބަްޖެހޭްމިްބަޖެޓުްހަދާއި

ްނޫނިއްޔާް ްގެނެސްގެން ްގެންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޕްލޭން ްތަރައްޤީގެ ްވިސްނުން، ްޤައުމީ ްއެއްކިބާކުރަން. ބޮޑަށް

ްވެސްް ްތަންފީޒެއް ްބަޖެޓު ްއެއްގޮތަކަށް ްވިސްނުމާ ްޤައުމުގެ ްސީދާ ްގޮތަކަށް، ްބޭނުންވާ ްއަސްލު ނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަ

ް ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްނުކުރެވޭނެ. ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން

ްބަޖެޓުް ްމައްސަލައިގައި ްދަށްވަމުންދާ ްފައިދާ ްކުންފުނިތަކުގެ ްއެއީ ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ރައީސް،
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ްކުންފުނިތަކުގަ ްދަތިވެފަ. ްއަރުވަން ްއެއް ްލަފަ ްރަނގަޅު ްސަރުކާރަށް ްވަނީ ްއަށް ްބޯޑުްކޮމިޓީ ްގިނަ ްތިއްބެވި ްމިހާރު އި

ްބަހާލެވިފައިވާް ްގޮތަކަށް ްވަކި ްގޮތަށް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެހެނިހެން ްއަދި ޑިރެކްޓަރުންނާ

ްމެދުގައިް ްކެޕޭބިލިޓީއާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނެތް ްލީއިރުގައި ްމެންބަރުން ްއެ ްއެތަނަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެކަމަކު މެންބަރުން.

ރެވޭނެްގޮތަކަށް.ްނޫނިއްޔާމުްއެއްކަލަްއެްބޭފުޅުންްކެޕޭބިލިޓީްޗެކުކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްނެތްްއެްސުވާލުކު

ްކުންފުތަކަކާް ްސަރުކާރުގެ ްއެބަްކުރަން ްރިކޮމެންޑު ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްލެވިފައެއް.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރަށް ްމީހުން ތަނަށް

ްކުންފުނިތަކާް ްބައިވެރިވާ ްސަރުކާރު ްސަރުކާރުގެްއަދި ްބޯޑަށް ްތަންތަނުގެ ްސަރުކާރުގެ ްހިންގާ ްއުސޫލުން ްވިޔަފާރި އި

ފަރާތުންްމީގެްފަހުންްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭްފަރާތްތައްްޢައްޔަންކުރަންވާނީްކެޕިޓަލްްމާކެޓުްއޮތޯރިޓީ،ްއިންސްޓިޓިއުޓުްއޮފްް

ް ްހިންގާ ްއިން ް)އައި.ސީ.ޑީ.އެސް( ްސެކްރެޓީސް ްއެންޑު ްޑައިރެކްޓަރސް ްކޯސްްކޯޕަރޭޓު ްޓްރެއިނިން ޑައިރެކްޓަރު

ްއަދިް ްކުންފުނިތަކާ ްބައިވެރިވާ ްސަރުކާރު ްކުންފިނިތަކަކާއި ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ ްއަދި ްފަރާތްތައް. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ްފަރާތްތަކުގެް ް ްޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބޯޑަށް ްތަންތަނުގެ ްސަރުކާރުގެ ްހިންގާ ްއުސޫލުން ވިޔަފާރި

ޖޫންގެްނިޔަލަށްްއެްބޭފުޅުންނަށްްފުރުޞަތުްދިނުމަށްފަހުގައިްއ31ްްެމިދެންނެވިްކޯސްްފުރިހަމަކުރުމަށްްޓަކައިްތެރެއިންް

ްސަރުކާރަށްް ްއަޅުގަނޑު ްމިއީ ްވަކިކުރުން. ްމަޤާމުތަކުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްފުރިހަމަނުކުރައްވައިފި ކޯސް

ގޮތަށްްމިްގޮވާލަންްމިްޖެހޭްސަބަބަކީ،ްކުންފުނިތަކުގެްފައިދާްދަށްވަމުންްގޮވައިލާްގޮވައިލުމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމި

ްއެއްް ްފައިސާ ްބައިވަރު ްހަވާލުކޮށް،ްއެތައް ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއެސެޓުތައް ްބޮޑެތި ްއެސެޓުތައް،ްދައުލަތުގެ ްބޮޑެތި ްދަނީ މި

ްބޭނުންނުކޮށްފާ ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްފައިސާ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަގުތެއްގައި ްއެއާއެއްކޮށް،ްދީފައިވާ ްހަމަ ްދެން، ނެތީވެ.

ނޑުމެންނަށްްއެބަްހީވޭ.ްއެއީް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަނޑުމެންގެްމަނިޓަރީްސިޔާސަތުްތާށިވެދާނެކަމުގެްބިރުްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްވާހަކަ. ްބޮޑު ްބަޖެޓު ްފާޅުކުރަމުންދަނީ ްއަބަދުވެސް ްއިން ްއެމް.އެމް.އޭ ްއަބަދުވެސް ްބޮޑުކަމުން ބަޖެޓުގެ

ްއަދިްމަނި ނޑައަޅަން. ްކަ ްގޮތްތަކެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްޓަކައި ްތާށިނުވުމަށް ްސިޔާސަތު ޓަރީ

ހަމައެއާއެއްކޮށް،ްއަޅުގަނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއިސްލާމިކުްފައިނޭސިންގެްއުސޫލުތައްްމިްރާއްޖޭގައިްޤާއިމުވެފައިްއޮންނާނެް

ް ްކަންތައްތައް ްއެ ްގޮތަކަށް ނޑަށްްގޮތަކަށް،ްދެމެހެއްޓެނިވި ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ ކުރުން.ްއެގޮތުންްްބަލާއިރުގައި

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްއާއި ްއެމް.އެމް.އޭ ްއާއި ްސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ްއާއި ްއެމް.އެމް.އޭ ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްފާހަގަކުރެވޭ ހަމަ

ްހިންގާްފަރާތްތައްްގުޅިގެން،ްސުކޫކު،ްނު ވަތަްއިސްލާމިކުްފައިނޭންޝަލްްފިނޭންސާއިްއިސްލާމިކުްބޭންކުގެްއުސޫލުތައް

ްޑެފިސިޓަށްް ްބަޖެޓު ްތަޢާރުފުކޮށްގެން، ްއިންސްޓްރޫމަންޓްސް ްފައިނޭންޝަލް ްއިސްލާމިކު ްނުވަތަ ބޮންޑު

ްފައިނޭންސްކުރުމަށްްޓަކައިްމިހިރަްޓްރެޜަރީްބިލުތައްްގަނެވޭނެްގޮތެއްްހަދަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްއްކެވުން:ރަޝާދުްވާހަކަދެްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާޒިމު
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ްވަރަޙްމަތުް ވަބަރަކާތުޙޫ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްهللاް`.ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޓްރެޜަރީން ްއޮފް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްލަފާކުރާ،2113ްްމިނިސްޓްރީ ްއަހަރު ވަނަ

ްބަް ްދިރާސާކުރައްވައި ްބަޖެޓު ްފުރުޞަތުގައިްދައުލަތުގެ ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީން ޖެޓު

ނޑުވެސްްކޮންމެވެސްްއެއްޗެއްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނެކޭް އަޅުގަ

ނޑުގެްދާއިރާގެްވާހަ ނޑުްވެސްްއެންމެްއަވަސްވެގަންނާނީްއަޅުގަ ކަްމިްފުރުޞަތުގައިްދައްކައިލެވޭތޯ.ްއެއްފަދައިންްއަޅުގަ

ް ްމަސައްކަތަކީ ްފެނުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްތުޅާދޫގެ ްބ.ްއަތޮޅު ްރައީސް ްފޮތުގައ2112ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްމ2112ްްިލިޔެވި، ްގުޅިގެން ްބަދަލުވުމާ ްސަރުކާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތްތަކެއް. ްއޮތް ްގޮތަށް ްފަށާ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެންނަށ2112ްްްކަތްތައްްމަސައް ވަނަްއަހަރުްނިމެންކައިރިވެފައިްވާއިރުްވެސްްްފެށުމުގެްކޮޅެއް،ްމެދެއްްއަދިްއަޅުގަ

ްތުޅާދޫގެް ްބ.ްއަތޮޅުގެ ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަކުގެ ްބައެއް ްހުރި ްދާއިރާގައި ްރައީސް.ްތުޅާދޫ ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ފެންނާކަށް

ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައ2113ްްިރުން.ްސާފުްބޯފެނުގެްނިޒާމެއްްޤާއިމުކުރުމަށްްނަރުދަމާްއާއިްފެނުގެްނިޒާމެއްްޤާއިމުކުް

ްގޮއިދޫް ްބ. ްއެފަދައިން ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަން. ްއެކު ްއުފަލާ ްއަޅުގަނޑު ްވާކަން ްހިމެނިފައި ވެސް

2113ްމާރާތްއެޅުމުގެްމަސައްކަތްްވެސްްސްކޫލުްއެއްްދަންފަޅިއަށްްހިންގާްސްކޫލަށްްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅަންޖެހޭްއިް

ްއެފަދައިންް ްހަމަ ްވޭ. ްއެބަ ްލިޔެވިފައި ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ް ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްކަމަށް ްކުރެވޭނެ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްވެސް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްކުރ2113ްްިގޮއިދޫގެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްފޮތުގައި ްބަޖެޓު ްމިހާރު ްކަމަށް ްފެށޭނެ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުްދަންނަވާލަން.ްއެހެންނަމަވެސްްވަރަށްްހިތާމަޔާްއެކުްއަޅުގަނޑުްމަސަ އްކަތުގެްތެރެއިންްހިމެނިފައިވާްވާހަކަްއަޅުގަ

ްއެް ްވެސް ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވައިކަރަދޫ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ްދާއިރާ ްތުޅާދޫ ްފަދައިން، ްނޫން.ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެއް ްގޮއިދޫ ްބ.އަތޮޅު ްއާއި ްތުޅާދޫ ްބ.އަތޮޅު ްހަމައެކަނި ްހިމެނެނީ ގައި

ްހިތާމަޔާް ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް. ްރަށް ްދެ ްއިތުރު ްކިޔާ ްފުޅަދޫ ްއާއި ްފެހެންދޫ ްއަތޮޅު ްބ. ްހިމެނޭ ްއެބަ ްދާއިރާގައި ތުޅާދޫ

ް ްދޭތެރެއިން ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްދެ ްމި ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނިވަންކަމެއްްއެއްކޮށް ްވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް

ްފުރުޞަތުް ްދަތުރުކުރުމުގެ ްރަށަށް ްއަނެއް ްރަށުން ްއެއް ްސަލާމަތްވެގެން ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްބަންދުން ްރަށު ލިބުނު.

ވެސްްލިބިފައިވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަޔާްއެކުްމިއަދުްފާހަގަކުރަންޖެހެނީްއެްފުރުޞަތުްމިްދެްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްް

ްހަމަްމި ްވެސް ްއަކީ ްފެހެންދޫ ްއަތޮޅު ްބ. ްމާފުކުރައްވާތި! ްގޮއިދޫއާ ްބ.އަތޮޅު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެއްލިފައިވާކަން. އަދު

ްތިބިް ްރަށްރަށުގައި ްއެހެން ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްތިބި ްރަށްރަށުގައި ްއެ ްރަށެއް. ްދިރިއުޅެމުންދާ އިންސާނުން

ްޙައްޤުތަކާއި ްއަސާސީ ްލިބިގެންވާ ްކަމަށްްްރައްޔިތުންނަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްފުރުޞަތުތަކެއް ްހުރިހާ މިނިވަންކަމުގެ

ްބަންދުވެފައިް ްރަށުބަންދުގައި ްރައްޔިތުން ްރަށުގެ ްދެ ްދެންނެވި ްމި ްހިތާމަޔަކީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ނޑު އަޅުގަ

އަހަރުްނިމުމަކާްހަމައަށްްވަނ2112ްްަވަނަްއަހަރުްފެށިގެން،2111ްްތިބިކަން.ްއާދެ!ްގޮއިދޫގެްބަނދަރުގެްމަސައްކަތަކީް

ްކުރުމަށްް ްސަރުކާރުން ްއޭރު ްތެރެއިން ްމަސައްކަތުގެ ްބަނދަރުގެ ްގޮއިދޫ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތެއް. ގޮއްސަވާ
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ްނަމަވެސްް ްމަސައްކަތް. ްފުންކުރުމުގެ ްނެރު ްފެހެންދޫގެ ްފުންކުރުމާއި ްނެރު ްފުޅަދޫގެ ްމަސައްކަތަކީ ްއެއް ރާވާފައިވާ

ްގުޅި ްބަދަލުވުމާ ްއެކު،ްސަރުކާރު ްހިތާމަޔާ ް ްނުވި. ްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ްގޮތެއް ްމަސައްކަތްކުރެވޭ ްމި ގެން

ްނެތް.ް ްފުރުޞަތެއް ްދިއުމުގެ ްފުރައިގެން ްރަށުން ްތިބްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގައި ްމި ްސަބަބުން ްމީގެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

ްއަންނަް ްމި ްފުރެން ްވިޔަސް ްދިމާވިކަމުގައި ްމީހަކަށް ްބަލިހާލު ްކިތަންމެ ްވަކިވަރަކަށްްރަށުން ްބޮޑުވެގެން. ްދިޔަވަރު ނީ

ްއެހެންކަމުން،ް ްވުމުން. ްދަތުރުކުރެވޭވަރު ްވެސް ްތަންތަނުން ްތިލަ ްހުރި ްފަޅުގައި ްދޯނިފަހަރު ްބޮޑުވީމާ ދިޔަވަރު

މާބަނޑުމީހާްބަނޑުގައިްރިއްސިއެއްްކަމަކުްޖެހިގެންްއޮތްްގޮއިދޫްއަށް،ްއާދެ!ްޞިއްޙީްމަރުކަޒަށްްގެންދިއުމަށްްޓަކައިް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްވެސް ްނެތް. ްރައްޔިތުންނަކަށް ްރަށު ްދެ ްމި ްގޮތެއް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްނޫން ްތިބުން ްކެތްކޮށްލައިގެން ހަމަ

ނޑުްދަންނަވާނީްމިހާްކުޑަކުޑަކަމެއްްމިްދެްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްްމިްސަރުކާރުންް ރައީސް،ްމިްސަބަބުތަކާްހުރެްއަޅުގަ

ނޑުްހޮވާފައިްކޮށްލަދިނުމަށްްއިންކާރުކުރަމުންދާހާްހިނދަ ކު،ްއަޅުގަނޑަކަށްްމިްބަޖެޓަކަށްްވޯޓެއްްނުދެވޭނޭ.ްއެއީްއަޅުގަ

ރަށުގެްރައްޔިތުން.4ްްމިްވަނީްބ.ްއަތޮޅުްތުޅާދޫްދާއިރާްއިން.ްތުޅާދޫްއާއިްގޮއިދޫްއާއިްފުޅަދޫްއާއިްފެހެންދޫއާ،ްމިް

ް ްމި ނޑަކީ ްމަޖިލީހުގައ4ްިއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޓަކައި ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްމީހެއްގެްްރަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ްގޮތްތަކެއްް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްރަށުގެ ްދެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ހައިސިއްޔަތުން

ހަމަޖައްސައިދެވެންޖެހޭނޭްމިްސަރުކާރުގެްްތެރެއިން.ްއެްގޮތްތަކެއްްހަމަނުޖެހޭހާްހިނދަކުްއަޅުގަނޑަކަށްްމިްބަޖެޓަކަށްް

ް ްނުދެވޭނޭ. ްވޯޓެއް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްރައީސް. ްތަފާތ2113ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްބަޖެޓަކީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްއާދެ! ްބަޖެޓެއް. ްއިވެމުންދިޔަ ްއަޑުތައް ްތަފާތު ްދިމަދިމާލުން، ްތަފާތު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ގޮތްގޮތުން

ްޖެ ްސަރުކާރަށް ްކުޑަކުރަނީ ްބަޖެޓު ްމި ްއަޑަކީ ްއެއް ްބުނަމުންދިޔަްއިވެމުންދިޔަ ްސަރުކާރުން ްކަމަށް އްސުންކުރަން

ްކޮްން ްކޮންގޮތަކުން، ްކުޑަކުރީ ްބަޖެޓު ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލައިލަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ބަސްތަކުގެ

ްމިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނެދޭން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްްވިސްނުމެއްގައި،ްކޮންފިކުރެއްގައިތޯ

ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުް ްބަޖެޓު ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްބުރަވެވަޑައިނުގަންނަވާ ްފަރާތަކަށް ްއެއްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ބަޖެޓާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްފަރާތަކަށް ްއެއް ްމިގޮތުން ްހިއްސާކޮށްލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަތައް ްބައެއް ްހިއްސާކޮށްފައިވާ މީޑިޔާއާ

ްދާ ް ްއިޤްތިޞާދީ ްއާދެ! ްކުރީގެްބަލައިގަންނާނީ ްކަމަށްވާ ްފަރާތް ްއެއް ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ްރާއްޖޭގައި ްއިން އިރާ

ްމިްބަޖެޓުް ްބަޖެޓުްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްމި ްބޭފުޅާ ްޢަބްދުއްޝަކޫރު.ްމި ްޑިރެކްޓަރްޢާތިފު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެްމެނޭޖިން

ްދަ ް ްއިތުރަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްނަމަ، ްާފސްކޮށްފި ްބަޖެޓެއް ްމިފަދަ ރަނިވެރިވެގެންދާނެކަމުގެްކަމުނުދާކަމަށާއި

ްފާހަގަކޮށްލާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްފަރާތް ްއަނެއް ްއެފަދައިން ްްހަމަ ްދެއްވާފައިވޭ. ްސިފަސިފައިގައި ްއެކި އިންޒާރުތައް

މަޤާމުގެްހައިސިއްޔަތުންްމިްބަޖެޓުްދިރާސާކުރެއްވިްއެއްްފަރާތްްކަމަށްވާްމޯލްޑިވްސްްމަނިޓަރީްއޮތީރިޓީގެްގަވަރުނަރު.ް

ްތަފާތުްއާދެ!ް ްމީޑިޔާގައި ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ްބަޖެޓު ްމި ްވާހަކަފުޅުތައް.ްޑރ.ްފަޒީލްްނަޖީބު ްނަޖީބުގެ ޑރ.ްފަޒީލް

ްބަޖެޓުް ްދަންނަވައިލުމުން ްނަޖީބަށް ްޑރ.ްފަޒީލް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިއްސާކުރެއްވި.ްއަދި ވާހަކަތަކެއް
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ފްސީލުކޮށްްމިްބަޖެޓާްބެހޭްގޮތުންްވަރަށްްގިނަްވާހަކަތަކެއްްދައްކަވައިދެއްވި.ްކޮމީޓީްއަށްްވަޑައިގެންްއިތުރަށްްވަރަށްްތަ

ް ްއަދަދަކީ ްއައިޑިއަލް ްއެންމެ ްގޮތުގައި ްއެދިވަޑައިގަންނަވާ ްނަޖީބު ްފަޒީލް ްޑރ. ްރައީސް. 14.5ްޢިއްޒަތްތެރި .14.5ް

ްއެކަށީގެންް ްއެންމެ ްފާސްކުރަން ްރާއްޖެއަށް ްމިވަގުތު ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ްފަޒީލްްބިލިޔަން ްޑރ. ްއެހެންނަމަވެސް، ވަނީ.

ް ްގެންދިޔައީ ްވިދާޅުވަމުން ްއެހެންނަމަވެސ15ްްްނަޖީބު ްކަމަށް. ްނެތް ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަމަކު ްއެރިއެއް ްބަޖެޓު ބިލިޔަނަށް

ްދެންް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްބޮޑު ްމާ ްފަށަށްވުރެ ްއަތްފޯރާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޮޑުވެގެންދާ އެއަށްވުރެ

ްއަށްްއެ ްދަރަޖަ ްމި ްއިޢުލާންކުރާށޭ. ްގޮތުގައި ްޤައުމެއް ްދަރަނިވެރި ްޖެހޭނީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްފަހުން ންމެ

ް ްއަދި ްސަރުކާރުން 16.9ްްއިންޒާރުދެމުންދަނިކޮށް ްވެސ17.1ްްނުވަތަ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްބަޖެޓެއް ގައި

ް ްއެ ްހައިސިއްޔަތުން ްމަންދޫބުންގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއެންމެްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްލަދިނުމަކީ ްފަސޭހައިން ްއެހާ ބަޖެޓު

ްވާހަކަދެއްކިއިރުގައިް ްކުޑަކުރުމުގެ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެކެން. ްއަޅުގަނޑު ްކަމަކަށް ްގޮތެއް ރަނގަޅު

ްކޮމިޓީގައިް ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްކޮންބައިތަކަކުންތޯ ްކުޑަކުރީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްދިނުމަށްް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވީ، ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ މަސައްކަތްކުރި

ްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްރޭވިފައިވާް ހަމަޖެހިފައިވާްއެއްވެސްްޚިދުމަތަކުން،ްއެއްވެސްްމިންވަރެއްްއުނިނުކުރުމަށް.ްރާއްޖޭގެ

ްޕްރޮޖެކްޓަކުން،ްއެއްވެސް މިންވަރެއްްއުނިނުކުރުމަށް.ްހަމައެކަނިްއުނިކުރަމުންްދިޔައީްކޯއްޗެއްތޯ.ްހަމައެކަނިްްއެއްވެސް

ްބަޖެޓުންް ްދައުލަތުގެ ްއެއްޗެއް ްއެއްވެސް ްނޫން ްމި ްޚަރަދުތައް. ްބޭކާރު ްކުރަމުންދާ ްސަރުކާރުން އުނިކުރެވިގެންދިޔައީ

ނޑަށްްދަންނަވަންޖެހެނީްއުނިކޮށްފައިްނޯންނާނެ.ްއުނިކުރެވިފަްއެއްްނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްސަ ބަބުތަކަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްޚަރަދުތައްް ްބޭކާރު ްކުރަމުންދާ ްސަރުކާރުން ްޓަކައި. ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކޮބައިތޯއޭ ްޚަބަރެއް ްއުފާވެރި މިއަށްވުރެ

ްޚިދުމަ ްހުރިހާ ްދޭންހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްއުނިކޮށްފައި، ްމިންވަރެއް ްޚަރަދުތަކުން ްއެ ްޓަކައި ތަކަށްްހުއްޓުވުމަށް

ްދިވެހިް ްއުފާވެރިކަމެއް ްވަކިން ްމިއަށްވުރެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުރުމުން ްބަޖެޓުގައި ްއަދަދުތަކެއް ްހުރިހާ ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

ްކޮމިޓީންް ްބަޖެޓު ްދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްއެހެންވީމާ،ްމި ްނުގެނެސްދެވޭނެ. ރައްޔިތުންނަކަށް

ް ްކުޑަކުރައްވާފައި ްލަފަޔާއިްބަޖެޓު ްފަރާތްތަކުގެ ްލަފާހޯދަންޖެހޭ ްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު،ްއަދި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްވަނީ އެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަމޭ.ްހަމަގައިމުްވެސްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިްތިއްބެވި،ްބަޖެޓުް އިރުޝާދުގެްމަތިންްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއުފަލާް ްވަރަށް ްއެކަން ްމެންބަރުން ްތިއްބެވި ްޢިއްޒަތްތެރިްްކޮމިޓީގައި ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުގަނޑު ްފާހަގަކުރަނެކަން އެކު

ނޑުމެންނަށްްމިްދޭތެރެއިންްފެނުނުްމިހާރުްރައީސަކަށްްހުންނެވިްމީހާ.. ް.ރައީސްްބޭކާރުްޚަރަދުގެްވާހަކަދައްކާއިރުްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުް

ްޢިއްޒަތް ްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސް. ްފޮނުވ2113ްްިތެރި ްއިން ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްބަޖެޓު ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްދަންނަވާލެވޭތޯް ްނުކުތާތައް ްބައެއް ްފާހަގަކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްކަންބޮޑުވާ، ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދު ރިޕޯޓާ
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ްބަޖެޓު ްމި ްބުނާކަށް ްނެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ނޑު ްބަނގުރޫޓުވާނެްްއަޅުގަ ްޤައުމު ްމި ްނަމަ، ފާސްކޮށްފި

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދަންނަވާކަށް. ްނެތިން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްދަރާނެ ްދެރުމަކުން ްބޮޑު ްވަރަށް ްނުވަތަ ވާހަކަ

ނޑުމެންްމިް އެންމެންނަށްްވެސްްއެނގެންްއޮތްްވާހަކަްއެއް،ްއެނގެންްއޮތްްކަމެއް.ްއަޅުގަނޑުްނެތީމިްމިްބަޖެޓުްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑުްފާސް ްގޮތަކަށޭ ްމަގުފަހިވާނެ ްފަސޭހަވާނެ ްފަރާތަކަށް ްވާދަކުރާ ްއިންތިޚާބަކަށް ްރިޔާސީ ްހަމައެކަނި ކުރަނީ

ްމިް ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްބޭފުޅުން، ްތަފާތު ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތީމު. ދަންނަވާކަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްއަޑުއަހަން. ްވިދާޅުވަމުންދާ ްދުޅަހެޔޮްވާހަކަ ްނުވަތަ ްއިޤްތިޞާދީ ްއިޖުތިމާޢީ ްބަޖެޓަކީ ްމި ްރައީސް. ރި

ްޒުވާނުންނަށްް ްޚާއްޞަކޮށް، ްވަކިން ްއަދި ްތަޢުލީމެއް، ްރަނގަޅު ްނިޒާމެއް، ްއެއްފަސްކުރެވޭނޭ ްނުވަތަ ރައްޔިތުންތަކެއް

ްފަހަރެ ްފޯކަސް ްހައްލުކުރުމަށް ްމައްސަލަތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކިތަންމެ،ްއަމާޒުކޮށްގެން ްވެސް އްގައި

ްއަޅުގަނޑަށްް ްބަޖެޓެޖޭ ްއޮތް ްއަލިއަޅުވައިލާފައި ްނަމަވެސް ްކުޑަކޮށް ްކިތަންމެ ްނެތިން ްބޭނުމެއް ްދަންނަވާކަށް ނޑު އަޅުގަ

ްދަނީް ްމި ްފާހަގަވެގެން ްބޮޑަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުން ްރައީސް.ްމި ްދަތި.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްވަރަށް ްދަންނަވާލަން ހަމަ

ްއި ްކުރިން ްބައެއްްހަމަ ްހަމައެކަނި ްގޮތަށް. ްބަޖެޓެއް ްއެކުލެވިގެންވާ ްހުވަފެންތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްގޮތަްށ ޝާރާތްކުރި

ރަށްރަށުގައިްބައެއްްއަތޮޅުތަކުގެްނަންްއެކަނިްގެނެއްސައިްވަރަށްްކުޑަްއަދަދެއް،ްމިސާލަކަށްްބަނދަރެއްްތަރައްޤީކުރަންް

ްއެން ްކަހަލަ ްބައެއް ްނިންމަން ްބަނދަރުހަދައި ްއަދަދުތަކެއްްނުވަތަ ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްމަސައްކަތްކޮށްލަން ވަޔަރމަންޓު

ްއިންތިޚާބަށްް ްރިޔާސީ ްހަމައެކަނި ްމިއީ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްތެރެއިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްފެނޭ. ްއެބަ ްތަން ޖަހާފައިވާ

ނޑުމެން ްވިދާޅުވަމުންދާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުގަ ްއޮތްްބަޖެޓެކޭ ްހަދާފައި ްކަންތައްތައްްްފޯކަސްކޮށްގެން ްބަޖެޓުގެ މި

ްވެސްް ްސަރުކާރަށް ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިސްނާލަން. ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްޖެހޭ ްއެބަ ކުރާއިރުގައި

ްނަމަވެސް،ް ްގަޔާނުވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރުފަހަރު ްބައެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްނަމަވެސް ްކަންބޮޑުވި ނޑުމެން ްހުށަހެޅިފައިްްއަޅުގަ ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްނަގަން.ްއަޅުގަ ްޑިސިޝަންތަކެއް ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްމައްޗަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމައްޗަށް، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދޭ ްއެބަ ްފެންނަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބަޖެޓުން އޮތް

ްފާސްކުރުމަށް ްގެނެސް ްވުޖޫދަށް ްނުވަތަ ްފާސްކުރުމަށް ްޤާނޫނެއް ްއޮތް ްމަންޒަރުްްފާސްނުވެ ބާރުއަޅަމުންދާ

ނޑުމެންްމިް ނޑުމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެްކަންތައްތައް.ްއަޅުގަ ްމިްބަޖެޓުންްފެންނަންްއޮތްކަމީްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްހުށަހަޅަން.ް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބަދަލުގެނެއްސަ ްޤާނޫނަށް ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ބަޖެޓު

ްއަޅުގަނޑުމެންގެްްމިސާލަކަށް ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބޮޑުކުރުމަށް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްދަންނަވާލަފާނަން ހަމަ

ްމުޅިންް ްދެކޮޅުހެދެން ްމިކަމާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްބޮޑުކުރުމަށް ްޓެކްސް އެއަރޕޯޓް

ދޭްމިްނުލާްނެތޭްމިްބަޖެޓުްފާސްކޮށްގެންްއަޅުގަނޑުމެންްރައްޔިތުންނާްނެތްްއެއްްސަބަބަކީްސަރުކާރުންްއެބަްބުނަމުން

ްފާސްކުރަން.ް ްބަޖެޓު ްމި ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްފޯރުކޮށްދެވޭކަށް. ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ހިސާބަށް

ް ްމި ްފާސްކުރާކަށް، ްޤާނޫނެއް ްމަޖުބޫރުކުރުވައިގެންނުވާނެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްފާސްކުރުމާްއެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު
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ްއޮތްވަރުން،ްސަރުކާރުންް ްމިހާރު ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްދަނީ ްމި ްސިފަވެގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް އެއްކޮނެއް.

%ް ްއޮތް ްއެބަ ް%15ހުށަހަޅާފައި ްއޮތީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފްލޯރ12ްް. ްމިހާރު ްކުޑަކުރުމަށްފަހު އަށް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްގެނެއްސަ. ްހިނގައްޖެްްއަށް ްފެނިގެން ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްއިތުރު ޔަޤީން

ްއެއަރޕޯޓުް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިދެންނެވިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެއްކޮށް ްވެސް. ްބޮޑުކުރަން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ްމަޖިލީ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއޮތްއޮތުން ްވާހަކަ ްބޮޑުކުރާ ްޢިއްޒަތްތެރިްޓެކްސް ްހުރިހާ ހުގެ

ްބަޖެޓާް ްމި ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮށްލަމުން، ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައްކަން ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވެސް މެންބަރުން

ނޑުގެްހަމަްކޮންސާރންްހިތަށްއެރީްމިްފުރުޞަތުގައިް ނޑައެޅިގެންްހަމަްދެކޮޅުހަދާކަށްްނެތިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ ކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްދަންނަވާލަންޖެހޭނޭް ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެދެން، ްއެއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއާއެކު .

ްމިހާރަށްވުރެް ްޒުވާނުންނަށް ްނުވަތަ ްހައްލުކުރުމަށް، ްކަންތައްތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްހުރި ްއެބަ ްމެންބަރުން ްބައެއް މަޖިލީހުގެ

ްހުށަހަް ްއިޞްލާޙުތައް ްބައެއް ްހުޅުވާލުމަށް ްވެސްްފުރުޞަތުތައް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމިފަދަ ޅާފަ.

ނޑުްއުއްމީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ްވޯޓުދެއްވާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެއްކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްހައިރާންވެއްޖެ، ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްއަރިހުގައިްް`. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ އަދި

ދެންނެވިން،ްފުރަތަމަްދިވެހިރާއްޖޭގެްބަޖެޓެއްްއަދިްތައްޔާރެއްްނުވެއޭ.ްއަދިްބަޖެޓުްތައްޔާރުކުރުމުގައިްއެްމަނިކުފާނުގެް

ްއެ ްއަލުން ްބަޖެޓެއް ްއެއްގޮތަށް ްވިސްނުމާ ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްއަދި ްބަޖެޓެއްްތަޖުރިބާއާ ކުލަވައިލައްވަން.

އެކުލަވައިލުމުގައިްދުނިޔޭގެްއެހެންްޤައުމުތަކުގައިްވެސްްޢަމަލުކުރާްއުސޫލުތަކާްއެއްގޮތްވާްގޮތުގެްމަތިންްއަޅުގަނޑުމެންް

ްމިސާލެއްގެް ްވަސީލަތްތައް، ްޤައުމެއްގައި ްކުޑަ ްދިވެހިރާއްޖެކަހަލަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތައްޔާރުކުރަންވާނީ. ބަޖެޓެއް

ްރަށެއްް ްބިންބޮޑު ްނުލާހިކު ްއަތޮޅުގައި ްމާލެ ްމިއީ ްކާށިދޫ، ްގާފަރާއި ްތަމްސީލުކުރާ ްއެއް ްދާއިރާ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ގޮތުން

ކާށިދޫްއަކީ.ްއެއްފަސްކުރުމުގެްޕްރޮގްރާމުގެްދަށުންްކޮންކޮންްކަންތައްތަކެއްތޯްއެްރަށުގައިްކުރެވޭނީްބަލައި،ްދިރާސާކޮށްް

ްވިސް ްއަޅުގަނޑުމެން ްމައްޗަށް ްވަކިްއޭގެ ްގޮތުން ްހުންނަ ްއާދަކާދަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ނަންޖެހޭނީ.

ނޑުްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްދެންނެވިން،ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ބައެއް،ްވަކިްކަންތައްތަކުގައިްއިސްކޮށްްމިްތިއްބަވަނީ.ްއަޅުގަ

ްއަލިއަް ްބަޖެޓުގައި ްމަނިކުފާނު ްކަންތައްތަކަށް ްބައެއް ްހުރި ްބަޖެޓުްދާއިރާގައި ްދިޔައީ ްކަންވެގެން ްދެން ޅުވާލަދެއްވައްޗޭ.

ްއެއް.ް ްހަމަޖެހިފަ ްގޮތަކަށް ްގެންދާ ްކުރިއަށް ްނެތް ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްއާ ްއެއްވެސް އައިއިރުގައި

ްއާ ްއާމްދަނީ ްކޯއްޗެއްތޯ؟ްލިބޭ ްހާސިލުކުރެވެނީ ްބަޖެޓުން ްމި ްބަލައިލާއިރުގައި ްއަށް ްރާއްޖެ ްޚަރަދާ،ްއެހެންވީމާ،ްމުޅި އި

ނޑުމެންްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްއިދާރީްދާއިރާތައްްކަނޑައަޅައި،ްއޭގެް މިއީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްއަޅުގަ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްހުށަހެޅެންޖެހޭނެ. ްބަޖެޓެއް ްވެސް ްދާއިރާތަކުން ްއިދާރީ ްއެ ްގެންދަނީ. ްމި ްއޮވެގެން ްޤާނޫނެއް މައްޗަށް
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ްތަރަ ްއަތޮޅުގެ ްބައިްބޭނުންވާ، ްއެ ްބަޖެޓުގައި ްއެ ްއައިއިރުގައި ްބަޖެޓެއް ްކޯއްޗެއްތޯ؟ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްދާއިރާގެ ްއާއި އްޤީ

މުޅިންްއިގްނޯކޮށްފައިްބަޖެޓުްހަދައިްމިްއައީ.ްއެހެންވީމާ،ްމާލޭގައިްމިްހުންނަްއޮފީސްތަކާއިްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާް

ްއިންތިް ްއަދި ްކޮސްޓު ްރިކަރަންޓު ްސަރުކާރުގެ ްއެއާއެކު ްޙަސަންްއަދި ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޓަކައި ްކާމިޔާބުކުރުމަށް ޚާބުތައް

ްސަޕްލައިް ްއައިއިރުގައި،ްރިސޯޓެއްގެ ްތަނަށް ްމި ްހިފައިގެން ްބަޖެޓު ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާހާ މަނިކު

ް ްއެއަށް ްބަލައިގެން ްކަމަށް ްބަޖެޓު ްއެއީ ްދެން ްއެއްގޮތް. ްއެއެކޭ ްތ2113ްަލިސްޓެކޭ ްމި ްއަހަރު ރައްޤީވެފައިވާ،ްމިްވަނަ

ްކޯއްޗެކޭތޯް ްވޯޓުދިނީމާ ްމިއަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްތިބި ްކުރިއަރާފައި ްތިބި، ްދިވެހިން ްއޮތް ކުރިއަރާފައި

ނޑުމެންްއަދިްއެއްގޮތަކަށްވެސްްކުރިއަކަށްްނުދެއޭ.ް ނޑުމެންްމިްބުނެވެނީްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށްްމިްބުނެވެނީ.ްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންްމިްދަނީް ފަހަތަށޭ.ްފަހަރުގައިްފައިސާްނެތުމުގެްސަބަބުންްކަންކަންްއަޅުގަނޑުމެންގެްތެރޭގައިްދަތިވެފައިްއަޅުގަ

ްއެބަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބެންހުރިްވަސީލަތްތައް ްލާރި ްޤައުމު ްޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ްހުރި ްޤައުމުގައި ހުރެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް

ް ްތިބި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްކަށަވަރުކުރަން. ްދެނެގަނެ، ްބަޖެޓު،ްއެްޖެހޭ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާހާ ްމުޤައްރިރު މެންބަރުންނާއި

ބޭފުޅާްބޭނުންފުޅުވާްބޭބޭފުޅުންނަށްްނުވަތަްދާއިރާތަކަކަށްްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްކަންކަންްނިންމަވާްގޮތަކަށްްމިްބަޖެޓުްމިް

ްޝައް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއައުމަކީ ްއައި ްނިންމިގެން ްމަސައްކަތްްތަނަށް ްމި ކެއްނުކުރަން

ްކޮމިޓީް ްނޫން،ްބަޖެޓު ްތަހުޒީބުކޮށްނެއް ްމާ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރެވެންވާނެ ްގޮތަކަށް ްތަހުޒީބު މިއަށްތުރެ

ްކައުންސިލަރުންނާއިް ްހިނގަމުންދާއިރުގައި ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްރާއްޖެ ްއައީކީ. ްމި ްޑްރާފްޓުކޮށްގެން ްބަޖެޓު އިން

ްއެއްްކައުންސިލު ްދާއިރާ ްއެ ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްއާއި ްމަޝްވަރާ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބޭފުޅުންނާ، ްހަވާލުވެތިބި ްހިންގުމާ ތައް

ް ްތިއްބެވިހެން، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޓަކައި 77ްްތަރައްޤީކުރުމަށް ްހަމަ ްތިބިހެން، ްއަޅުގަނޑުމެން 77ްދާއިރާގައި

ްވެ ްގިނައިން ްއެއަށްވުރެ ްނުވަތަ ްތަމްސީލުކުރާ ްތިއްބެވިްދާއިރާ ްއެބަ ްކަންކޮޅުތަކުގައި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ސް

ްގެނައިް ްބޭފުޅުން ްއެ ްމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްކައުންސިލަރުންނާ ްއަތޮޅު ްކައުންސިލު. ްއަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި

ްޓަކަް ްހޯދުމަށް ްވޯޓު ްބަޖެޓަށް ްމި ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްމުޙައްމަދުްބަޖެޓު އި

ްވަކިް ްމީހުންނަށް ްއެބައި ްޓަކައި ްގެރެންޓީކުރުމަށް ްވޯޓު ްބައެއްގެ ްވަކި ްއިން ްކޮމިޓީ ްނުވަތަ ްމަނިކު ްޙަސަން ވަޙީދު

އެދިފައިްހުރިްކަންތައްތަކަކީްވެސ51ްްްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްްމީގެްޖަހާފައިްހުއްޓަސްްދަންނަވަންތޯ.ްމިްބަޖެޓުްތެރެއިންް%

ތަކެއްްނޫން.ްއެއީކީްވާނެްކަންތައްތަކެއްްނޫން.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްގަލަންްއޮތީމަ،ްލިޔެވިދާނެ.ްއެއީްއެޗީވްވާނެްކަންތައްް

ްއެް ްއާޚިރުގައި ްނަންބަރަކީ ްއެކަމު ްނަންބަރުޖެހޭނެ. ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްޖެހިދާނެ. ްނަންބަރުތައް ްހުރީމަ ކޮމްޕިއުޓަރ

ްނޫން. ްއެއްޗެއްސެއް ްވޯރކުކުރާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސްްްމައްޗަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ

ްމިނިސްޓަރަކަށްް ްފައިނޭންސް ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްއޮނަރަބަލް ްއޭރުގައި ްހަމަ ްވްެސްއުޅުނިން. ްކުރިން ްނޫނަސް މިފަހަރު

ްއައީ. ްބޮޑުކުރަމުން ްބަޖެޓު ްޤައުމުގެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްގޮތަށް ްއޮތް ްހާލަތު ްއޭރުގެ ްޤައުމުގެ ްވެސް. މިއަދުްްހުންނެވީ

ްއުފާކުރަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްފަހަތަށް. ްއަބަދުވެސް ްޤައުމު. ްތަން ްދާ ްފަހަތަށް ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް އަޅުގަ
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ްވޯޓުނާޅަންް ްނޫން ްދަތިކުރާކަށެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންނުވާތީވެ. ްވޯޓުއަޅަން ްބަޖެޓަށް ްމި ްއިން ްޕާޓީ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްވެސް. ްނިންމަނީކީ ްނުވަތަ ްއަނެއްކޮޅުންްނިންމީކީ. ްދެން ްބަޖެޓެއް، ްނެތީމާ. ްބަޖެޓެއް ްމިތާ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ

ްފައިސާކޮޅުް ްމަދު ްހުރި ްއަތުގައި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދީފި ްބަޖެޓު ްސަރުކާރަކަށް ްއޮންނަ ްނުލައި ްއިންތިޚާބަކާ އައިސް

ނޑުމެން.ްމިއީްވިސްނަން ނޑުމެން.ްމާދަމާްހިފައިގެންްއެްވެރިންްފިލައިފިއްޔާްކިހިނެއްތޯްހަދާނީްއަޅުގަ ޖެހޭްކަމެއްްއަޅުގަ

އެްމީހުންްފިލައިފިއްޔާްކާކުތޯްމީގެްޒިންމާއުފުލާނީ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްއަޅުގަނޑުމެންްއިންތިޚާބުކޮށްގެންްއައިސްް

ް ްތިބީ. ްމި 77ްްމިތާ ްތިބި ްއައިސް ްއިންތިޚާބުކޮށްގެން ްއެހެންވީމާ،77ްްމީހުންނަކީ ްތިބީ. ްމި ްމިތާ ބޭފުޅުން

ނޑުމެ ްގެންގުޅެންޖެހޭްއަޅުގަ ްކުރުމުގައި ްކަންކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތް ްއެބަ ްވާޖިބެއް ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްއެއް ްޒިންމާ ންގެ

ނޑުްއެއްގޮތަކަށްވެސްްފަޚުރުވެރިްއެއްްނުވޭްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުގެްމައްޗަކަށެއް،ް ނޑުްއުސޫލުތަކެއް.ްއަޅުގަ މައިގަ

ްތިބިްމެންބަރުންގެްމައް ނޑުްފަޚުރުވެރިްއެއްްނުވޭ.ްއެއީްއެއްޗަކަށްްއަދިްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެ ޗަށް.ްއެއްގޮތަކަށްވެސްްއަޅުގަ

ްއެް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްބުނީމާ ްވޯޓުއަޅާށޭ ްއަށް ްމި ްކަލޭނޭ ްއޭ! ްދިއްކޮށްލާފައި، ްތަނަށް ްމި ްއައިސް ްހަދައިގެން އެއްޗެއް

ްވާހަކަދެ ްއެ ްއިންްދުވަސްކޮޅުގައި ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ނޑު ްނުވެވޭ.ްއަޅުގަ ްއެއްވެސްްއެއްބަހެއް ްދެއްކި ނޑު ްއަޅުގަ އްކިން.

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަދި ްވެސް. ްއެއް ްއެޑްރެސްކޮށްފަ ްނެތް ްވާހަކަތަކަށް ްއެ ްއަދި ްވެސް. ްއެއް ްވިސްނާފަ ްނެތް ްއެއް ވާހަކަ

ް ްނުވަތަ ްކަންނޭނގެ، ްސްޕީކަރު ްދެވަނަ ްހުށަހެޅީމާ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްބަޖެޓު ްމި ްފުރަތަމަ ވަނ3ްްަމަޖިލީހުގައި

ްކަންނޭް ްދެއްކިން.ްސްޕީކަރު ްޗެމްބަރުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގައި، ްވާހަކަ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްމަޖިލީހުގައި ނޑަކީ ްއަޅުގަ ނގެ.

ްބުނިންް ްއަޅުގަނޑު ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްރާއްޖޭގެ ްއެއް. ްވިސްނާފަ ްނެތް ްވާހަކައަކަށް ްއެއްވެސް ްދެއްކި ނޑު އަޅުގަ

ްތަރައްޤީކު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަންތަނަށޭ ްއެ ްބަހާލެވިފައޭ. ްރަށްރަށަށްްސިޓީތަކަކަށް ްހުރި ްބިންތައް ްބޮޑެތި ރަންޖެހޭނީ.

ްމަސައްކަތްކުރަން،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކިތަންމެ ްރަށްރަށުގައި ްކުދި ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. ްއަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކޮށްގެންނޭ

ްވާހަކަް ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްވިސްނޭ. ްއެބަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހާލު ްދަތި ްތިބި ްރައްޔިތުން ްގާފަރުގެ ްއަށް، ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ

ްގޮސްް ްއުދައަރައިގެން ްއުދައަރާއިރު، ްއަދި ްއެއް. ްއެޑްރެސްކޮށްފަ ްނެތް ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްއޭގެ ްދަނީ. ްމި ކިޔައިދެމުން

ްދަތިހާލުގަ.ް ނޑުބިންތައްްއެހެރީްހަލާކުވެފަ.ްރައްޔިތުންނަށްްއެްތިބީްނުލާހިކު މީހުންްތިބީްނުލާހިކުްދަތީގަ.ްކާށިދޫގެްދަ

ނޑުްއެްބަޔަކުްތަމްސީލުކުރަންްމިްތަނަށްްލާފައިްހުރިްތިބީމަ،ްއެއަށްްއެއްވެސްކަމެއްްއެ ޑްރެސްނުކޮށްްކިހިނެއްތޯްއަޅުގަ

ްވޯޓުދޭކަށް.ް ްބަޖެޓަށް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްޤަބޫލުފުޅުނުވާނެކަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްޔަޤީން ނޑަށް ްވޯޓުދޭނީ.ްއަޅުގަ ްމިއަށް މެންބަރު

ބަޖެޓުްއަޅުގަނޑުމެންްދުރުގައިްބާއްވާފައިްއެބަްޖެހޭްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޖޭގެްފުރަތަމަްފަހަރަށްްމި

ްރައްޔިތުންނަށްް ްހަދަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެއް ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ މި

ްކަން ްއެްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްގޮތަށް،ްއަދި ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްހެދުމުގެްބޭނުމަކީ ްބަޖެޓެއް ްބަޖެޓުގައިްޓަކައި ްއެ ކަން

ްބޭފުޅުންކޮޅެއްްބޭނުންވާތީވެ،ްބަޖެޓެއްް ްބޭފުޅަކުްބޭނުންވާތީވެ،ްވަކި ނޑިްބޭނުންވާތީވެ،ްވަކި ްގޮ ނޑުމެން ހުރުން.ްއަޅުގަ

ހަދައިގެންްއެްބަޖެޓުގެްނަތީޖާްއެއްްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްްނުނެރެވޭނެ.ްދުނިޔޭގެްލެންޑުކުރާްފަރާތްތަކާއިްބޭންކުތަކުންނާް
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ްއަޅުް ްނޫން.ްއަދި ްބޭނުންކަމެއް ްއެއީކީ ްއިސްރާފުކުރުން ްހޯދައިގެން ްއެހީ ްޤައުމުތަކުން ްއަވައްޓެރި ްކައިރި ގަނޑުމެންނާ

ްފައިސާކޮޅުް ްމަދު ްލިބޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮންނަންޖެހޭ ްތެރޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އިސްރާފުކުރުމަކީ

ނޑުމެން... ނޑުމެންގެްތަރައްޤީއަށާއިްއަޅުގަ ްއަޅުގަ

ް

 ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްއަމީންްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއުނގޫފާރު

ްރައްޔިތުންގެް ްރައްޔިތުން، ްދިވެހި ްރައްޔިތުން، ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްމެންބަރުން.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ!ްالسالم عليكنމަޖިލީހުގެ ްބ2113ްްަ. ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ްކަ ްއިން ްފިނިސްޓްރީ ޖެޓާްއަށް

ްހިސާބަށްް ްމިހާ ްއަދި ްގޮތް ްހިތްހަމަޖެހޭ ްއެންމެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުގަނޑުމެން މެދު

ްބަޖެޓުް ްމަސައްކަތުން ްކުރެއްވި ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމިހާތަނަށް ްއެގޮތުން ްނުވެފަ. ްއޮތީ ްމި ްވެސް އައިއިރު

ރުމުގެްބޭނުމަށްްޓަކައިްކުރެވޭްމަސައްކަތެއްގެްގޮތުންްއެންމެްރަނގަޅުްކަމެއްްކުޑަކުރައްވާފައިވާްގޮތްްއެއީްއިޤްތިޞާދުކު

ްޓަކައި،ްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްއިންްޤައުމުް ްޤައުމެއްްހިންގުމަށް ްދަންނަވަން.ްދެންްއެހެންނަމަވެސް ނޑު ކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެކުލަވައި ްއޮންނައިރުގައި،ްއެ ްއެކުލަވައިލާފައި ްބަޖެޓެއް ްޓަކައި ްކޮންމެހެންްހިންގުމަށް ްވަގުތަށް ްއެ ްއޮންނަނީ ްއެ ލާފައި

ްއެގޮތަށްް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ނޑައަޅުއްވާފައި ްކަ ްމިންވަރު ްއެކަށީގެންވާ ްކަންކަމަށް ްމުހިއްމު ބޭނުންވާ

ްހިނގާް ްދަށުން ްއޭގެ ްވެރިކަމެއް. ްސިސްޓަމުގެ ްމަލްޓިޕާޓީ ްއޮތީ ްމި ްޤައުމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ދެކެން.

ްބަޔަކުްވެރި ްއެއް ްވީތީވެ، ްކަމަށް ްދުވަހެއް ްހިންގުމުގެ ްޤައުމު ްބެހިގެން ްބައިބަޔަށް ްގްރޫޕުހެދިގެން ްއެހެންވީމާ، ކަމެއް.

ްބޭނުންވާް ްހާސިލުކުރަން ްލާފައި ްތެރެއިން ްވާދަވެރިކަމުގެ ްއޮންނާނެ.ްއެ ްވާދަވެރިކަމެއް ްއޮންނަ ްދޭތެރޭގައި ްބަޔަކާ އަނެއް

ް ްއޮވޭ. ްއެބަ ްވެސް ނޑުދަނޑިތަކެއް ްހުންނާނެ.ްލަ ްކޮށްފައި ްބަޖެޓަށް ްވެސް ްއަސަރު ްއެކަންކަމުގެ އެހެންވީމާ،

ް ްމަސައްކަތުން ްކުޅަ ްމިހާތަނަށް ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު 15.3ްްއެހެންނަމަވެސް ްތިރިކޮށް،16.9ްްބިލިއަނަށް ބިލިއަން

ދިްހަމައެހެންމެ،ްއަދިވެސްްކުޑަކުރައްވައިފި.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްއިޤްތިޞާދުކުރުމަށްްޓަކައިްކުރެވުނުްރަނގަޅުްކަމެއް.ްއަ

ބިލިއަނަށ14.5ްްްބިލިއަނުނ15.3ްްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގިނަްއަދަދެއްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޚިޔާލުފުޅުްހުރީް

ްކުޑަކުރެވޭނީްވެސްް ްއެއްޗެއް ްރަނގަޅުްވިދާޅުވުމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެންމެ ްއެއީ ްވިދާޅުވާވިދާޅުވުން ްކަމަށް ތިރިކުރަން

ްމުހިއްމުްކޮން ްވަރަށް ްއެއީ ްމިންވަރަކީ ްއޮންނާނެ. ްމިންވަރެއް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްކުޑަކުރަން ްމިންވަރަކަށް. މެވެސް

ްކަންކަންް ްއެއްޗެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހަމަ ްއެއީ ްވެސް ްސްޕީޑަކީ ްއެކުގައި ްމިންވަރާ ްއެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި އެއްޗެއް.

ްސްޕީޑުގަ ްމިންވަރާއި ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްއަޅުގަނޑުމެންްކުރަން ްއެންމެ ްއޭގެން ްކުރީމަ ްކަންކަން ްދުވެލީގައި ްއެ އި،

ްއަދަދެއްގެް ްގިނަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިއަދު ްހާސިލުވެގެންދާނީ. ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްއޭގެ ނޑި ނޑުދަ ްލަ ްބޭނުންވާ ހާސިލުކުރަން

ް ްކުޑަކުރެއްވުމަށް، ްއަދިވެސް ްމެންބަރުން ްގޮވ14.5ްަޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްތިރިކުރެއްވުމަށް އިލާގޮވައިލެއްވުމަކަށްްއަށް

ްބޭފުޅުންގެްސިޔާސަތުް ްއެއީްއެ ްގޮވައިލާގޮވައިލެއްވުން ްއެ ްނުކުރަން.ްސަބަބަކީްއެްބޭފުޅުންްމިއަދު ްތާއީދެއް ނޑު އަޅުގަ
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ްއަދިް ްދަންނަވަން. ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމުގައި ްގޮވައިލާގޮވައިލެއްވުމެއް ްތެރެއިން އާދަކާދައިގެ

ްމަޖި ްވެރިކަންްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމެންބަރުންނަށާއި ްޢިއްޒަތްތެރި ލީހުގެ

ްވާހަކައާް ްދައްކާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަނެއް ްއާއި ްވާހަކަ ްއޯގާވެރިކަމުގެ ްނިކުންނެވިއިރުގައި ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ހޯއްދެވުމަށް

ްއޭތި ްދެއްކެވި. ްވާހަކަތަކެއް ްއެތައްއެތައް ްވެރިކަންްްއެކަހަލަ ްހަމައެހެންމެ ްބޮޑުވެފަ. ްމިނަށްވުރެ ްއޮތީ އެ

ްމަރާމާތުކުރުމާއިް ްމައިގަނޑު ްއެގޮތުން ްފެއްޓެވީ. ްކުރައްވަން ްކަންތައްތައް ްބޮޑުކޮށް، ްމިނަށްވުރެ ލިބިލެއްވުމަށްފަހުގައި

ބޮޑަށްްގިނަވެފައިްއޮތުމުގެްްހިންގުމުގެްކަންތައްތައްްވަރަށްްބޮޑަށްްކުޑަވެފައިްއޮވެފައި،ްއަލަށްްފަށާްކަންތައްތައްްވަރަށް

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްގޮތުން ްއެއްގެ ްސަރުކާރ4ްްުނަތީޖާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮވެފައި، ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަނެއްހާ

ްދައުލަތުގެްްނިމިގެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދިޔައިދިޔުން ްއަރައިގެން ްބިލިޔަނަށް ްހަތާވީހަކަށް ްސައްބީހަކަށް، ދިޔައިރު

ް ްއަރައިގެންދާންޖެހޭްގޮތ31ްްްމިހާްހިސާބަށްްބޮޑުވެގެން،ްއަނެއްކާްއަންނަްއަހަރާްހަމައަށްްދަރަނި ވަރަކަށްްބިލިޔަނަށް

ް ްމާކުރަތަށް ްހުޅުދުއްފާރަށާއި ްއުނގޫފާރަށާއި ްސަބަބު. ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްމައިގަނޑު ްއަސްލު ވަނ2113ްްަދިމާވުމުގެ

ްހު ްކަންތައްތަކެއް ްބަޖެޓުގައި ްލަފާކުރާ ްކޮމިޓީންްއަހަރަށް ްބަޖެޓު ްއެގޮތުން ްކަމެއް. ްޝުކުރުވެރިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ރުން

ްމިންވަރެއްް ްފައިސާގެ ްނިޒާމަށް ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްހުޅުދުއްފާރުގެ ްމަސައްކަތުގައި ްކުރެއްވި މިހާތަނަށް

ް ްއޮތްއޮތުން، ްޓ2.5ްަރެކޮމެންޑުކުރައްވާފައި ްއެކަމަށް ްއޮތްއޮތުން ްރެކޮމެންޑުކުރައްވާފައި ްއަޅުގަނޑުްމިލިޔަން ކައި

ނޑާއިްނަރުދަމާގެްނިޒާމަށްްޓަކައިްވެސްް މިލިޔަނާްއަދ2.5ްްިޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމާކުރަތުގެްބޯޅަދަ

ނޑަށްްޓަކައިް ނޑުްބަޖެޓުްކޮމިޓީްއަށ1.5ްްްބޯޅަދަ މިލިޔަންްރެކޮމެންޑުކުރައްވާފައިްއޮތްއޮތުންްއެކަންކަމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްބަޖެޓުްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖުމްލަކޮށް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްނަމުގައި ްދާއިރާގެ ްނަމުގަޔާއި ްއަޅުގަނޑުގެ އެކު

ކޮމިޓީއަށާއިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހާްއަދިްދިވެހިްސަރުކާރަށް،ްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަށްްދަންނަވަންްއޮތްްވާހަކަްއަކީްމިް

ްހާސިލުކު ްމިންވަރު ްބޭނުންވާ ްއެ ްއެއިރަކު ްނޫނޭ.ްދަންނަވާހެން ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެއީ ްހެދުން ްބަޖެޓު ްޓަކައި ރުމަށް

ްތަންކޮޅުް ްއެ ްއޮތީތީވެ ްގޮއްސަ ްއަރައިގެން ްހިސާބަށް ްމިހާ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު

ްއަދި ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްޕާޓީތަކާ ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްއެއީ ްހަނދާންބެހެއްޓެވުން ްއެކަން ފިނޭންސްްްހަނދާންބެހެއްޓުން،

ްދިވެހިް ްޒިންމާްއެއްްކަމުގައިްހަނދާންކޮށްްއަރުވަމުން،ްދުވަހުގެްތަހުނިޔާްއެންމެހައި ްވަރަށްްބޮޑު ްވެސް މިނިސްޓަރުގެ

ްް.عليكنްمالسالوރައްޔިތުންނަށްްރައްދުކުރަމުންްވަކިވެލަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު

ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްالعالمينްربްالحمدهلل. ްوصحبهްآلهްوعلىްهحودްسيدناްعلىްوالسالمްالصالة.

ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުްފައިނަލްްމަރުޙަލ2113ްްާޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް،ްعليكنްسالملا.ްأجمعين

ްކަން ްވެސް ްއަށް ްދާއިރާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތްއިރު ްއައިއްސަ ްއެގޮތުންްއަށް ްފާހަގަކުރަން. ްހިމެނިފައިވާކަން ތައްތަކެއް
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ް ްޓަކައި ްޖެހުމަށް ްރިވެޓްމަންޓެއް ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްރާޅުއެރުން ްއަށް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްރަށަށް، ްދެ 28ްފަރެސްމާތޮޑާގެ

ްއަދި ްމަސައްކަތާ ްސްކޫލުގެ ްރަށުގެ ްއެ ްއެހެންމެ ްއޮތް.ްހަމަ ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްރުފިޔާ ކައުންސިލުގެްްމިލިޔަން

ް ްއޮތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަހަރުްބަޖެޓުގައި ްފައިސާްހިމެނިފައިްއެބަ 28ްއިދާރާްބޮޑުކުރުމުގެްމަސައްކަތަށްްވެސް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭްއެއްްކަމަކީްމިދިޔަްއަހަރުްޑެންމާކުްސަރުކާރުންް މިލިޔަންްރުފިޔާްހިމެނިފައިްއޮތްއިރުގައިްއަޅުގަ

ްޑ1.8ްޮ ްއަދިްމިލިޔަން ްމިނިސްޓަރު ްހައުސިން ްއޭރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްދިން. ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްސަރަހައްދު ްއެ ލަރު

ްޕްރޮޖެކްޓުގައިް ްއެ ްކުންފުންޏަކަށް ްހިއްސާވާ ްމިނިސްޓަރު ްހައުސިން ްއޭރު ްގޮތުން ްއޮތް ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައި ނޑަށް އަޅުގަ

މިލިޔަންްރުފިޔާްއ16ްްެންްޑޮލަރުްވަނީްނަންގަވާފަ.ްއެއީްމިލިޔ1ްްަކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތައްްސާރވޭކުރުމުގެްނަމުގައިް

ްމަސައްކަތްް ްއެ ްއޮތީ ްއެ ްމިއަދު ްސަރުކާރުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއައީ. ްމަސައްކަތްނުކުރެވި ްއަކީ ްނަންގަވާފަ.ްނަތީޖާ ވަނީ

ރައީސް،ްހަމަްއެހެންމެްމިލިޔަންްރުފިޔާްބަޖެޓުގައިްހިމަނައިދެއްވާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރ28ްްިމިއަންނަްއަހަރުްކުރުމަށްްޓަކައިް

ްފިއޯރީގައިް ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމަނުއްވާފައި ްބަޖެޓުގައި ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްނަރުދަމާ ފިއޮރީގެ

ްރަތަފަންދޫގައިް ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް. ްއެބަ ްހިމަނުއްވާފައި ްވެސް ްމަސައްކަތް މިސްކިތެއްގެ

ްގޮތު ްމަސައްކަތްްޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ްހިމެނިގެން ްބަޖެޓުގައި ްމިއަހަރުގެ ްމިސްކިތަކީ ްއެ ްމިސްކިތެއް. ްއޮތީ ްހިމަނާފައި ގައި

ްއޮތްް ްނުދެވިފައި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްހުރެ ްސަބަބުތަކާ ްތަފާތު ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޝްރޫޢެއް. ްއޮތް ފެށިފައި

ްހިތާމަކު ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެއާއެކު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރަހައްދުްމަސައްކަތެއް. ްގިރާ ްރަތަފަންދޫގެ ރަން

ްއުއްމީދުކުރަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނިފައި ްފައިސާ ްވަރަކަށް ްއެއްވެސް ްޓަކައި ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ްތެރެއި ްބަޖެޓުގެ ްކޮންޓިންޖެންސީ ްއަހަރުގެ ްބައްލަވައިދެއްވައި،ްމި ްކަންތައްތައް ްއެ ްފަރާތުން ްމިނިސްޓްރީގެ ންްހައުސިން

ްރައްޔިތުންނަށްް ްރަށުގެ ްއެ ްހިމާޔަތްކޮށްދެއްވައި، ްސަރަހައްދު ްގިރާ ްރަތަފަންދޫގެ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްމިއަންނަ ނަމަވެސް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްރައްޔިތުން ްއެ ްއުދާހުން ްނުތަނަވަސްކަމާއި ލިބިފައިވާ

ްގި ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްބޭނުންވޭ.ްރައީސް، ްވެސް ްހިމަނަން ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭނުންވޭ. ްކަންތައްތަކަށް ނަ

ނޑައެޅޭް ްކަ ްއަދަދަކަށް ްވަކި ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވޭ. ްވެސް ްކުރުވަން ްކަންތައްތައް ްގިނަ ވަރަށް

ވިްހުރުމުން،ްއެްކަންތައްތައްްއެންމެްފުރިހަމަްއަހަރުްތެރޭގައިްބައެއްްކަންތައްތައްްނުކުރ3ްެބަޖެޓަކަށްްވެފައި،ްމިދިޔަް

ނޑުމެންް ްނޫން.ްއަޅުގަ ްކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުރުމަކީްއަދިްކުރުމަކީްވެސްްވާނެްކަމެއް ްމިްއަންނަްއަހަރުްބަޖެޓުން އަށް

ްޚިދު ްއުސޫލަކުން ްއެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްތަނުގައިްސަރުކާރުން ްއޮތް ްކުރިއަށް މަތްދިނުމަށްްއުއްމީދުކުރަނީ

ް ްދަށުން ްސިޔާސަތުގެ ްވެސ2114ްްްގެންގުޅުއްވާ ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއިތުރު ްއަހަރު ވަނަ

ބިލިޔަންްރުފިޔާްކުޑަކުރަންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީން،ްބަޖެޓ1.6ްްުކުރެވިގެންދާނެްކަމަށް.ްހަމަްއެހެންމެްމިްއަހަރުްބަޖެޓުންް

ންމަވާފައިވާްނިންމުމަށްްއަޅުގަނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއަދިްއެްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްވެސްްއަދިްދިރާސާކުރެއްވިްކޮމިޓީންްނި

ްބަޖެޓުގައިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެކީގައި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްވެސް ްމުޤައްރިރަށް ނައިބު
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ް ްއަށްވުރެ ްއާމްދަނީ ްލަފާކުރާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފާސްކުރުމަށ2ްްްލިބޭނެ ްމިހާރު ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ނޑުމެންނަށްްލިބޭްހިތްހަމަޖެހުމެއްްއެބަްއޮތް.ްއެއީްމިްމަޖިލީހުންްޓެކްސް،ްބައެއްް މަސައްކަތްކުރަމުންްދާއިރުގައިްއަޅުގަ

ް ްއެ ްވިދާޅުވުން.ްނޫނީ ްވާހަކަ ްމަސައްކަތްކުރައްވާ ްޓަކައި ްނަގައިދިނުމަށް ްޓެކްސް ްކޮމިޓީންްކަންތައްތަކުން ކަންތައްތަކަށް

ރުހުންދީފައިްވާތީ.ްހަމައެއާއެކީގައިްމާލެްބައިނަލްއަޤްވާމީްބަނދަރުްދިވެހިްސަރުކާރަށްްމިހާރުްލިބިފައިްއޮތުމުން،ްއެއީް

ް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްދަރަނި ނޑުމެންގެ 2113ްްއަޅުގަ ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްތެރޭގައި ްއަހަރު 1ްވަނަ

ް ްމިްބިލިޔަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެނަމަ ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްލިބިގެންދާނެ ރުފިޔާ

ް 1.6ްްދަރަނި ްނޫނީ ްރުފިޔާ، 2ްްބިލިޔަން ްދަރަނި ްރުފިޔާގެ ްޓެކްސ1ްްްބިލިޔަން ްކުޑަވެގެންދާނެ. ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ވަނަްއަހަރުްނިންމައިލެވޭނީްސާރޕްލަސްްބަޖެޓެއްްނޫނ2113ްްީްނެގިއްޖެްނަމަ،ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރައްވާނެ ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްގޮތުގަ. ްބަޖެޓެއްގެ ްހަމަހަމަ ތިލަފަތް

ްދޭތެރޭގަ ްފަރާތްތަކާ ްޓެކްސްނުދައްކާ ްއިތުރުކުރުމަށާއި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްއަށް ްރާއްޖެ ްހަރުކަށިްއުއްމީދުކުރަން. އި

ްޓެކްސްް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުއްމީދުކުރަން. ްވެސް ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރައްވާނެ ްހޯދުމަށް ްޓެކްސް ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި

ްޓްރެޜަރީް ްނުވަތަ ްލޯނު ްނަގަންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްސަބަބުން ްތިބުމުގެ ްޓެކްސްނުދައްކާ ްފަރާތްތަކުން ްނުދައްކާ ބަރާބަރަށް

ދަންޖެހޭްފައިސާްއިތުރުވެގެންދޭ.ްއެްކަންތައްތައްްހުއްޓުވުމަށްްޓަކައިްޓެކްސްްދައްކާްފަރާތްތަކުންްބޮންޑުްވިއްކައިގެންްހޯް

ޓެކްސްްބަރާބަރަށްްދެއްކޭތޯްއާއިްއަދިްޓެކްސްްދައްކަންޖެހޭްފަރާތްތަކުންްޓެކްސްނުދައްކާްތިބޭްފަރާތްތަކާްމެދުްހަރުކަށިް

ްމަސައްކަ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްޓަކައި ްރައީސް.ްފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ތްކުރައްވާނެ

ްއޮތޯރިޓީންް ްރެވެނިއު ްއިންލެންޑު ްއަދި ްއެންގިޔަސް ްކިތަންމެވަރަކަށް ްސަރުކާރުން ްވެސް ްވާހަކަދައްކާއިރު ްމި މިހެން

ްފަ ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްއަމުރުކުރިޔަސް ްކޯޓުތަކުން ްއަމުރުކުރިޔަސް، ްވަރަކަށް ްނުދައްކާކަންްކިތަންމެ އިސާ

ްހަރުކަށިް ްއަޅުއްވާވަރަށްވުރެ ްމިހާރު ްދޭތެރޭ ްފަރާތްތަކާ ްއެފަދަ ްފާހަގަކުރެވެންޖެހޭ.ްއެހެންކަމާއެކީގައި ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައިގެންްވިޔަސްްއަދިްއެފަދަްފަރާތްތަކާްދޭތެރޭގައިްއެޅެންްއޮތްްއެންމެްހަރުކަށިްފިޔަވަޅެއްްއަޅުއްވައިގެންް

ްލިބެންޖެހޭްއެންމެްވިޔަ ްޓެކްސް،ްނޫނީްދިވެހިްދައުލަތަށް ްދައުލަތަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްހޯދައި،ްދިވެހިްދައުލަތުގެ ސް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮވާލަން. ްސަރުކާރަށް ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ްގޮތަކަށް ްވަންނާނެ ްދައުލަތަށް އާމްދަނީ

ނޑުމެންް ނޑުމެންްއުއްމީދެއްްއޮތްްވަނަްއަހަރުްތެރޭގައިްރ2111ްާއަޅުގަ އްޖޭގެްއިމްޕޯޓްްޑިޔުޓީްކުޑަކުރިއިރުގައިްއަޅުގަ

ްމަސައްކަތްކުރާް ްއެއްގައި ްއިންޑަސްޓްރީ ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްއަގުހެޔޮވެގެންދާނެ މުދަލުން

ޖެހޭްތަކެތީގެްއަގުްނިސްބަތުންްކޮންސްޓްރަކްޝަންްއިންޑަސްޓްރީްނުވަތަްގެދޮރުްއިމާރާތްކުރުމުގެްދާއިރާްއަށްްގެންނަން

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ް% އިންްޑިޔުޓީްނަގާއިރުގައިްވެސްްރައްޔިތުންނަށްްއެއިނ1ްްްބާޒާރުގައިްހެޔޮވެގެންނުދިޔަކަންްއަޅުގަ

ނޑައަޅަންްމިްމަޖިލީހަށްްއައިއްސިއްޔާް ްލުޔެއްްނުލިބޭ.ްއެހެންކަމާއެކީގައިްމިްއަންނަްއަހަރުްއެްއައިޓަމުތަކުންްޑިޔުޓީްކަ

ްނަތީޖާް ްމަސައްކަތުގެ ްކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ްތާއީދުކުރާނަން. ްޑިއުޓީނަގަން ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނޑު އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށްްކުރިންްނުފެނުނީމަ.ްއަދިްކުޑަްތަންކޮޅެއްްއަގުްބޮޑުވެގެންްދިޔަްނަމަވެސް،ްދައުލަތަށްްލިބޭްޓެކްސްް އަޅުގަ

ްރައް ްދިވެހި ްޑިއުޓީން ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްމަގުފަހިވެގެންދާނެތީްއާއި ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއެތައް ްދޭްނޖެހޭ ޔިތުންނަށް

ްއަގުް ްމަސައްކަތުގެ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޑިޔުޓީނަގަން. ްއައިޓަމުތަކުން ްއެ ްތާއީދުކުރަނީ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު މިއަދު

ްކޮންމެވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްސަބަބުން ްއެކަމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫނީްްބޮޑުވެގެންދާނެ. ްއެއް، ްމަންފާ ވަރެއްގެ

ްމަޖިލީހުންް ްބަޖެޓު ްއަހަރު ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިގެންދާނެ. ްއެއް ްމަންފާ ރަނގަޅު

ްތަންފީޛުކުރުމަށްް ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްވުޒާރާތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްމަސައްކަތްތައް ްމި ްއަދި ފާސްކޮށްދެއްވައި

ްމިއަންނަްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވު ްޚިލާފަށް ްއަހަރާ ްތިންހަތަރު ްމިދިޔަ ްޚާއްޞަކޮށް ްޚިލާފަށް، ްއަހަރުތަކާ ްމިދިޔަ ްއަދި ން.

ްއަޅުގަނޑުމެންް ްހައްދަވައިދެއްވައި، ްސަރުކާރުން ްކަމަށް ްއަހަރެއް ްނަތީޖާނެރެވޭ ްމަސައްކަތްކުރެވޭ، އަހަރަކީ

ްސަލާމަތްކޮށްދެއް ްހިތްދަތިކަމުން ްވޭނާއި ްލިބިފައިވާ ްޝުކުރިއްޔާ،ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން. ވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގައްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމު

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާކުރާްބަޖެޓުގެްއެންމ2113ްްެޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ްއަޅުގަް ްމަރުޙަލާގައި ްއާދެ!ްފަހު ްއެދުނީ. ްފުރުޞަތަކަށް ްއަޅުގަނޑު ްބޭނުންވާތީވެ ްދަންނަވާލަން ްއެއްޗެއް ްވެސް ނޑަށް

2113ްް ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްމ15.3ްްިވަނަ ްދާއިރުގައި ްކަނޑައެޅިގެން ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްފު ްމި ްވާހަކަ ނޑަށްްނުވިސްނޭ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްއަސްލީ ްރައީސް،ްބަޖަޓަކީ ރުޞަތުގައިްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ރަށެއްގައިްޓޫރިސްޓުްރިސޯޓ14ްްުއެންމެްފުރަތަމަްކަމަކީްމީގައިްއެބަްއޮތްްބަޖެޓަށްްފައިސާްހޯދުމަށްްޓަކައިްބުނެފައިް

ް 14ްްހަދަން ްވާހަކަ. ްދޫކުރާ ްހިތަށްއ14ްަރަށެއް ްއަޅުގަނޑު ްބާވައޭ ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްތަންތަނުން ްއެ ްދޫކުރީމާ ރަނީ.ްރަށް

ްއެއްޗެއްް ްއެއްވެސް ްނެހެދިފައި، ްތަންތަން ްއެ ްނުލިބިގެން ްފައިސާ ްނެހެދިފައި، ްއެ ްދޫކުރެވިފައި، ްރަށް ްކިތައް މިހާރު

ް ްއެހެންވީމާ، ްބާވައޭ. ްއޮތް ްއެބަ ްރަށް ްކިތައް ްފައިސ14ްްާނުލިބިފައި ްސަރުކާރަށް ްއެއީ ްދޫކުރުމަކުން ްއަދި ރަށެއް

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްވާހަކަްލިބެންޖެހޭ ްއެ ްޤަބޫލުނުކުރާތީވެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ްމިް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްހުވަފެނީ ްއާދެ! ްދަންނަވާލީ. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު އަޅުގަ

ރުޙަލާގައިްއަޅުގަނޑުްއެްވާހަކަްބަޖެޓްްއައިއިރުގައިްގައްދޫްބަނދަރުގެްދެވަނަްފޭހެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިޓީގެްމަ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްމީގައި ްއައިރުގައި ްއައިއްސަ. ްޖެހިގެން ްއޮތް ްއެބަ 2113ްްދެންނެވީމަ ްއޮންނަނީ ްމި ްއަހަރަށް 2.5ްވަނަ

ް ްރުފިޔާ. ްއެތާނގައ2.5ްްިމިލިއަން ްފަށަން ްމަސައްކަތް ްފޭހުގެ ްދެވަނަ ްބަނދަރުގެ ްގައްދޫ ްއަކީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްބާވައޭް ނޑުްސަތަރިދެމުން ްއަޅުގަ ްބާވައޭ ްބެހެއްޓުން ްއުނދުންގަނޑެއް ްކައްކައިލާނެ ްއުނދުންޖަހައިގެން ްނުވަތަ .

ްބާވައޭ،ް ްވެސ2.5ްްްހިތަށްއަރާ.ްކޮންކަމެއް ްފަށަން ްމަސައްކަތެއް ްރުފިޔާގެ ްމިލިއަން ްވިއްސަކަށް ްއިން ްރުފިޔާ މިލިއަން
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ްބަޖެޓ2.5ްު ްހަމައެއާއެކުގައި ްދެން ްކުރެވޭނީ. ްއިން ްރުފިޔާ ްްމިލިއަން ްގައްދޫގައި ްއޮތް މީހުންގ914ްްެއައިއިރުގައި

1.9ްމިލިއަންްރުފިޔާ.1.9ްްމިސްކިތެއްްއަޅަންްނިންމާފައި،ްއެްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިްއޮތްއިރުގައިްއޭގައިްމިްއޮންނަނީް

ް ްޖަހައިލެވޭނީ ްހަމަ ްގޮތުން ްހީވާ ްއަޅުގަނޑަށް ްމިސްކިތެއްގައި ްއެވަރުގެ ްއިން ްރުފިޔާ 4ްްމިލިއަން ތަނބު.4ްްކަނުގައި

ްމަލާމާތްކުރަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެންޖެހޭނީ. ްދަމައިގެން ްސަތަރި ްމަތީގައި ޖަހާލައިގެން

ްއޮންނަް ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ްފަންޑު ްސަޢޫދީ ްވާދޫގައި ްވާދޫ. ްރަށަކީ ްބަނދަރުގެްއަނެއް ްވާދޫ ްނިމިގެންދިޔައިރުގައި ްހެދި ްބަނދަރެއް ްއެހީގައި ގެ

ް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޮންމ51ްްެބޮޑުކުރަން ްދަނީ.ްވަންނަ ްއެ ްނިންމައިލާފައި ްތޮށިލައި ްބޭރުގައި ްނުކޮނެ،ްފުންނުކޮށް ފޫޓު

ްފު ްމި ނޑު ްފަރަށް.ްބަނދަރުތެރެއިން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްއަރަނީ ްމި ްއެތެރެއިން ްޓަކައިްއެއްޗެއް ްމިްކަމަށް ރުޞަތުގައި

ްހުރީ.ް ްމިނިސްޓަރުގެ ްހައުސިން ްދެކެވިއްޖެ.ްބީރުކަންފަތެއް ްއެއް ްވާހަކަ ްފަހަރު،ްއެތައް ްއެތަކެއް ްމިނިސްޓަރާ ހައުސިން

ްމާލެް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްވާދޫގެ ްގޮވާލަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްވާދޫގެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،

ް ްހައުސިންްވަޑައިގަންނަވާށޭ. ްނުވަތަ ްހަވާލުވާންވީއޭ. ްމިނިސްޓްރީއާ ްހައުސިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަޑައިގެން މާލެ

ްލޯބިވާް ްހެޔޮއެދޭ، ްރައްޔިތުންނަށް ްވިދާޅުވާ ްތިޔަ ްމީ ްބުނާ، ްތިޔަ ްމީ ްމުޒާހަރާކުރަން. ްދާންވީ ްދަށަށް މިނިސްޓްރީގެ

ްގޮތް.ްމިއީްމިްސަރުކާރުންްކުރިްމަސައްް ކަތެއްްވެސްްނޫނޭ.ްއަދިްމިދިޔަްސަރުކާރުންްސަރުކާރުގައިްކަންތައްތައްްހުރި

ްކަމެއް.ް ްކޮށްދިން ްފަންޑުން ްސަޢޫދީ ްއެހީގައި ްފަންޑުގެ ްސަޢޫދީ ްކަމަކީ ްމި ްކަމަކީ. ްމި ްނޫން ްކަމެއް ްކުރި ވެސް

ްބައެއް.ްފެރީްނިޒާމުް ްކައިގެންބޮއިގެންްއުޅޭ ނޑުގޮވާންކޮށްގެން ްދަ ްރައްޔިތުންނަކީ ްވާދޫ ްއެހެންމެ ްހަމަ އެހެންވީމާ،ްދެން

ނެތުމުގެްސަބަބުންްމިއަދުްއެްމީހުންްއެްދަނީްބަނޑަށްޖެހިގެން.ްއެްމީހުންްހައްދާްއެއްޗެހިްއަތޮޅުގެްއެހެންްރަށްރަށަށްް

ްއެއްް ްވާހަކަ ްއެތައް ްތަނެއްގައި، ްއެތައް ްޓަކައި ްމިކަމަށް ްނެތް. ްބޭފުޅުންނަކަށެއް ްއެ ްވަސީލަތެއް ްއެއްވެސް ގެންދެވޭނެ

ްކޮންކަމެ ްއެހެންވީމާ، ްއެއީްދެކެވިއްޖެ. ްދެކެވެނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްބާވައޭ ްއެދިގެން ްހެވެއް ްކޮން ްރައްޔިތުންނަށް އް،

ްމިތާނގައިް ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުގެ ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ްކޮންމެހެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމަކު ްސުވާލަކީ. ނޑުގެ އަޅުގަ

ްދާް ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްވާހަކަދެއްކަމުން ްބަޖެޓަށް ްއެއީ ްބޮޑަކަށް. ްމާ ްވެސް ްކުރަންްދައްކާކަށް ްކަންތަކާއި ްނުވެހުރި އިރާގައި

ނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭނީ.ްއަޅުގަނޑުމެންްދައްކަންްއެބަްޖެހޭްމިްބަޖެޓުް ހުރިްކަންތަކުގެްވާހަކަްއެކަންޏެއްްނޫންްއަޅުގަ

ްނަތީޖާް ްނުކުންނާނެ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްފާސްކޮށްގެން ްގޮތަކާއި ްވެދާނެ ްފާސްކޮށްގެން ްގޮތާއި ްވާނެ ްދެން ފާސްކުރީމާ

ްވާހަކަދައްކާތީވެްއެ ްދާއިރާގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. އްގެ

ްމާް ްވާހަކަ ްއެ ްކޮންމެހެން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއަލިއަޅުވާލީ. ްހަމަ ްއަށް ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްހަ ްނެތިން. ްގެންދާކަށް ްކުރިއަށް ްވާހަކަ ްވިއްސާރައިގެްފުޅާކޮށް ްނޮވެމްބަރުގެ ްއޮކްޓޯބަރ، ްމިދިޔަ ްވިއްސާރައިގައި، މަ

ސަބަބުންްމުޅިްވާދޫގައިްފެންބޮޑުވެްމުޅިްވާދޫގެްރައްޔިތުންނަށްްބޮޑެތިްގެއްލުންްލިބި،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޚާއްޞަް

ް ްދަށުން ްއިނާޔަތެއްގެ ްޚާއްޞަ ްޚަރަދުކ11ްޮބަޖެޓަކުން، ްއަށް ްވިއްސާރަ ްރުފިޔާ ްލިބުނުްމިލިއަން ްގެއްލުން ށް،
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ްނުލިބިގެންްމިް ްއެއްވެސް ްރުފިޔާ ްބައި ްއެންމެ ްވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެކަމަކު ްވިދާޅުވުމަށްްފަހުގައި ްދޭން ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުގެްވާހަކަްއަކީްބަޖެޓެއްްފޮތެއްގައިް ދަނީ.ްއަދިވެސްްނުލިބޭްބައިްރުފިޔާްއެއްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެހެންްއަޅުގަ

ްކުރެވޭް،ްޗާޕުކޮށްގެން ްކަމެއް ްއެ ްނެތޭ. ްބޭނުމެއް ްހެދުމުގެ ްދަޅަދައްކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްލިޔެގެން ނޑެއްގައި ކަރުދާސްގަ

ްދަޅައަކަށްް ްމި ްގޮވާލަނީ ްސަރުކާރަށް ްމި ްއަޅުގަނޑު ްކުރާށޭ. ްއެކަމެއް ްގޮތަކަށް ްއޮތް ްކުރެވެން ްއެކަމެއް ވަރަށް،

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުހެއްލޭނަމޭ. ްކޮންމެހެން ނޑުމެން ްބިމެއްްއަޅުގަ ްގައްދޫގައި ްހިމަނައިދޭށޭ. ްމި ްގޮތަކަށް ްވާނެ ކަން

ްފަހަރުް ްދެ ްހިނގައްޖެ، ްދުވަސް ްއަހަރު ްދެ ްނިންމައި، ްޖަހަން ްރިވެޓުފަތި ްޕްރޮޓެކްޝަން ްޝޯ ްއެތާނގެ ހިއްކައި،

ސްްނެތް.ްމިްފަހަރުްއައިއިރުްއެްވާހަކަްނުވެްހިނގައްޖެްމިްތަނުންްބަޖެޓުްފާސްވެގެން،ްއެްބަޖެޓުްފޮތުގައިްލިޔެވިގެން

ްމާނައަކީ ްމީގެ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްނުވެސް ްވާހަކަ ްއެ ްއައިއިރު ްފަހަރު ްނުވާނޭ.ްްމިްްމި ްއެކަމެއް ްވެސް ފަހަރު

ްއަޅުގަްއެހެންނަމަވެސް ްލާހިކު ްނުކޮށެއް ްއެކަން ްވާހަކައަކީ ްއެއްވެސްްނޑުގެ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްނޫނޭ ްކަމެއް ްކުޅަދާނެ

ް ްއަށް ްގައްދޫ ްކީއްްމިނިސްޓަރަކަށް ްވާއިރުގައިްއަރާކަށް. ްރަށްރަށުގައި ްއެހެން ްނުވާންވީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ވެގެންތޯ

ްގައްދޫއާއަ ްވާންޖެހޭނޭ. ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއެްޅުގަ ްއިހުމާލުްދޭތެރެގައި ްސަރުކާރަށްްްވާންވީމީހުން ްމި ނޑު އަޅުގަ

ްނުވިޔަސްްތާއީދުނުކުރާތީތޯއޭ؟ ްއިހުމާލުވިޔަސް ްނުކުރާނަން ނޑު ްސަރުކާއަޅުް،އަޅުގަ ްމި ްއެހެންގަނޑު ނޫންްރަކަށް.

،ްހިތާނަންރަށްްއަޅުގަނޑުްހުރުމަތްތެރިކޮށްއެްއިންތިޚާބީްސަރުކާް،ދިވެހިރާއްޖޭގެްކޮންމެްއިންތިޚާބީްސަރުކާރެއްްއޮތަސް

ްސަރުްއިހުތިރާމުް ްއެ ްއިންތިޚާބުކުރާނަން. ްބޯލަބާނަން. ްކާރަކަށް ްސަރުކާރަކަްސަރުކާރެއްނުވެ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ށްްއޮވެގެން

ސަރުކާރަކަށްްވިޔަސްްއަދިްނުްސަރުކާރަކަށްްވިޔަސް،ްއަންނިްނުގަންނާނަން.ްއެއީްމައުމޫން.ްކިޔަމަނެއްްބޮލެއްްނުލަބާނަ

ް ްވިޔަސް ްސަރުކާރަކަށް ްއަތުވެއްޖެްއެހެން ްސަރުކާރެއް ްއިންތިޚާބުވެގެން ްސަރުކާރަކަށް ްއެ ްއަޅުގަނޑު ބޯލަބާނަން.ްއްޔާ

ފެށިގެންްްއިންޖީނުގެްއެޅީއްސުރެ،ްޖީނުގޭގެްއެއްވެސްްކުށެއްްނެތްދުވަހުްގައްދޫްއިންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދާދިްއިހަކަށްް

ް...ކުރަމުންްއައިްމުވައްޒަފުންމަސައްކަތްްްއެްތަނުގައިމިއަދާްހަމައަށްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމިް ްފުރުޞަތު ްއަޅުގަނޑު ްމިހާރު ްއިނގޭތޯ. ްހަމަވީ ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. އަރުވަނީްްޢިއްޒަތްތެރި

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަް`. ްމަޖިލީހަށް ްދައުލަތުގެްރައްޔިތުންގެ ހެޅުނު

ްދިރާސާކޮށް ްވާހަކަދެއްކުމަށްްް،ބަޖެޓު ްފަރާތްތަކާ ްތަފާތު ނޑުބައްދަލުްް،ފަހުގައިއަދި ްއަޅުގަ ްފަހުގައި ްބޭއްވުމަށް ންްމެވުން

ނޑުްވަރަށ15.3ްްްް،ތުންގެްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓުްކޮމިޓީންްމިްހުށަހެޅުއްވިްބެޖެޓަށްޔިރައް ބިލިޔަންްރުފިޔާގެްބަޖެޓަށްްއަޅުގަ
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ްފުްްއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ތާ ްމާމިގިލީްހަމަްމި ްކޮމިޓީންްއަދިްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު ރުޞަތުގައިްބަޖެޓު

ްބޭފުޅާގެްއަރިހުގައިްމަސައްކަތްކުރެއްވިްއެންމެހައިްްއަދިްއެްޤާސިމުްއިބްރާހީމާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޑޮކްޓަރު

ނޑުްވަރަށްް 16.9ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބަޖެޓުް.ްދަންނަވަންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީގައިްޝުކުރުބޭފުޅުންނަށްްއަޅުގަ

ްރުފިޔާް ްކުޑ15.3ްަްއިންްްބިލިޔަން ްއަށް ްރުފިޔާ ްއަޅުގަނޑުމެންބިލިޔަން ްހާލެއްގައި ްއެއްވެސް ްރައްޔިތުންްްވުމަކީ ދިވެހި

ްމައްސަލަްކަންބޮޑުވާން ްސަބަބަކީްޖެހޭނޭ ްނޫން. ނޑުމެންްއެއް ްކޮންމެްް،އަޅުގަ ްއިތުރުކުރާ ްދަރަނި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ބޮލުގައިްޖީލުގެްއަކީްއަޅުގަނޑުމެންގެްކުރިއަށްްއަންނަންްއޮތްްްކޮންމެްލާރިް،އަކީްކޮންމެްމިލިޔަންްރުފިޔާް،ންޏަކީދަރަ

ް ްދަރަންޏެއް. ްއެއްްއަޅުވާ ްފައިސާ ްހުރި ްޚަރަދުކުރަން ްކުރިމަގުގައި ްއެއް، ްފައިސާ ްނުލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ްއަޅުވައިގެން ްބޮލުގައި ްދަރީންގެ ނޑުމެންގެ ްކަމަށްްއަޅުގަ ްބޮޑުކުރުން ްމިވާތީްދަރަނި ްމިހެން ދަންނަވާލަނީްް.ްއަޅުގަނޑު

ް ްރުފިޔ15.3ްްާމިއީ ްތެރޭގައިބިލިޔަން ްއެއްވެސްްގެ ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްސަރުކާރުން ް،އަދި

ްދިނުމަށް ްޚިދުމަތެއް ްހިމަނާފައިވާްރައްޔިތުންނަށް ްއަް،ޓަކައި ްތަރައްޤީ ްފައިސާްރައްޔިތުންގެ ްއެއްވެސް ްހިމަނާފައިވާ ްށް

ްއުނިކޮށްފައިްްލާރިއެއްްއެންމެް،އެއް ްފާވެސް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް.ނުވާކަން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަގަކުރަން.

ވަރަކަށްްްބެހޭްގޮތުންްކޮންމެވެސްްއާްބޭފުޅެއްގެްދާއިރާްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވެސްްއެް،ކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސް

ްހިމެނިޝާރާތްއި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްނުހިމެނިކުރައްވާތީވެ ްކަންތައްތަކާއި ވާްފައިވާ

ް ްމުހިއްކަންތައްތައް ްކަމެއްދަންނަވާލުމަކީ ްްމު ްރައީސް.ކަމުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފާވާްްޤަބޫލުކުރަން. ްއެންމެ ނޑު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެްދާއިރާގެް ވެސްްމިްބަޖެޓުގައިްްއަދިްގުރައިދޫގެްކަންތައްތަކުގައިްތިމަރަފުށި،ްގާދުއްފުށިް،ްރަށ3ްްކަމަކީްއަޅުގަ

ްމި ްއެއަރޕޯޓުގެކޮންމެވެސް ްހިމެނިފައިވާކަން.ްއާދެ!ްތިމަރަފުށީގެ ްހަލުވިކަމާްންވަރެއް ްވަރަށް ްހަމަ އެކީގައިްްމަސައްކަތް

ނޑުމެންްވަރަށްްހިތްހަމަޖެހުންްފާހަގަްދާކަމީްމި ސައްކަތްްބައެއްްކުރާްކަމެއް.ްބަޖެޓުގައިްއެއަރޕޯޓުގެްމަކަމުގައިްއަޅުގަ

ްނެތްް ްމަސައްކަތްްކަމުގައިހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގެ ްކުރަމުންދާކޮންް،ވިޔަސް ްބަޖެޓުން ްހަމަްޓެންޖެންސީ ްއަޅުގަނޑު ކަމީ

ްކަމެއްް ްފަްް.އުފާކުރާ ްއެންމެހައިމީގެ ްކޮޅުމަޑުލުގެ ްމުޅި ްވާްްއިދާ ްލިބޭނެ ްދަންނަވަންރައްޔިތުންނަށް ްމިްހަކަ ްހަމަ .

ް ްމަރުކަޒު ްޒުވާނުންގެ ްތިމަރަފުށީގެ ްްރުމަށްމަރާމާތުކުފުރުޞަތުގައި ްހިމަނާފައިވާްް..1ޓަކައި ްރުފިޔާ އަދިްް.ކަންްމިލިޔަން

ްގާދިއްފުށީގެ ްތ.އަތޮޅުގެ ްކަންބޮޑުްްހަމައެއާއެކީގައި ްއްެނމެ ްބަޖެޓުގައިްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތް ްމިސްކިތުގެ ވެފައިވާ

ްއިސްްގައިހިމެނިފައިްނެތްކަމުް ްމިންނަތްވިޔަސް ްއައްޝައިޚުްޝަހީމުގެ ްމިނިސްޓްރީގެްމިނިސްޓަރު މަސައްކަތުންްްލާމިކު

އެްް،ކުރެއްވުމެއްްނެތިއަދިްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްބުރަް،ްއެއްވެސްްދަރަންޏެއްްނެންގެވުމެއްްނެތިް،ފައިސާްހޯއްދަވައިގެން

ްހޯއް ްއިްފައިސާ ްމިސްކިތް ްގާދިއްފުށީ ްނިންމަވައިކޮށްްމާރާތްދަވައިގެން ްމަގުމަތީގައިްްދެއްވަން ްފެށުމުގެ ްމަސައްކަތް އަދި

ްމިނިސްޓަރަށް ްއިސްލާމިކު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްމިނިް،ވާތީ ްއިސްލާމިކު ްމަސައްކަތްކުރައްވާްއަދި ްއަރިހުގައި ސްޓަރު

ްޝުކުރުވެރިކަމާްއެންމެހައި ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރުދަންނަވައި،ްފަރާތްތަކަށް ްތެރިކަމާްއިޚްލާޞްްއެކީގައި

ްމިނސްޓަ ްހީވާގި ްއެކަހަލަ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްވެސް ްމަރުޙަބާ ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެރިްއެކީގައި ރުން.
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ްހަމަމިއާ ްމުޅިްރައީސް، ްއަތޮޅުގައި ްއަޅުގަޑުމެން ްގުރައިދޫގައި ްގުރައިދޫގައި، ްހިމެނޭ ްދާއިރާގައި ްއަޅުގަނޑުގެ އެކީގައި

ނޑަކަްްރާއްޖޭގައިް ްގާތްގަ ްޕްރޮޖެކްޓުްށްވެސް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއެހިންގޭ ްތެރެއިން ްޕްރޮޖެކްޓު،ތަކުގެ ްްއް ބިންހިއްކުމުގެްއެއީ

ް ްމ51ްިޕްރޮޖެކްޓަށް ްޕްރޮޖެކްޓެއް ްރުފިޔާގެ ްއަހަރުގައިްމިލިޔަން ްމިްްމިް،އަންނަ ްނުވަތަ ްފަހުކޮޅުގައި ްތެރޭގައި ްއަހަރު

ްފެށޭނެްއަންނަ ްހިސާބުގައި ްފެށޭ ްއަހަރު ްއަދި ްއުއްމީދު ްހައުސިންފެށޭކަމުގެ ްއިޝާރާތް ްކަމުގެ މިނިސްޓްރީންްްނެ

ްމި ްދީފައިވޭ.ްއެކަމަށް ނޑަށް ްްއަޅުގަ ްއަހ2113ްްައަހަރު ްވަނަ ްއެލޮކޭޓ12ްުރު ްރުފިޔާ ްއެބަމިލިޔަން ްްކުރެވިފައި 2ްއޮތް

ޑުވެފައިވާްނަށްްއެންމެްކަންބޮްއަތޮޅުްގުރައިދޫގައިްރައްޔިތުންްްމިއާއެކީގައިްތ.ދުވަހުގެްޕްރޮޖެކްޓެއްގެްގޮތުގަ.ްހަމައަހަރުް

ްއިމާރާތް ްވެސްްކުކޯޓު ްމަސައްކަތައް ްއިޝާރާތްކުރުމުގެ ްކަމުގެ ްއެބަްރެވޭނެ ްމިގޮތުންްްކުރެވިފައި ދައުލަތުގެްމިްްވޭ.ްހަމަ

ްރައްޔި ްރަށްތަކެއްގެ ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓުގައި ްތަފާތު ްބޭނުންވެފައިވާ ްބިނާކުރުމަށްތުންނަށް މިްްވަސީލަތްތައް

ްފާހަގަކޮށްްހިމެނިފައިވާކަންްްފުރުޞަތުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުގައި ްސަރުް،މި ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްދިވެހި ްހަމަ ކާރަށް

ްރައީސް. ްމިްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްއަޅުގަނޑަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ްފުރުޞަތުގައި ްމި

ް ްބަޖެޓަށް ްހުށަހެޅުނު ްއަޑުއަހައިްތަނަށް ްއިޞްލާޙުތައް ްއަްހުށަހެޅުނު ްހިތަށްއަރަލާފައި ނޑުމެންގެްޅުގަނޑު ްއަޅުގަ ނީ

ްްރައްޔިތުން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނާމަޖިލީރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާއޭ؟ދޭތެރޭްހުގެ ްކޮންގޮތަކަށް ްދެކޭނީ ްގައި

ްމި ްމިހެން ނޑު ްވާހަކަްއަޅުގަ ްބޮޑުވާ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްތެދުވެވަޑައިގެން ްވެސް ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ އިްއާްދަންނަވާލަނީ

ްކަމަކު ްވާހަކަބަޖެޓު ްހަމައެއާްނުދާ ްދައްކާއިރުގައި ްވާހަކަ ްނެތް ްހިމަނާފައި ްއެއްޗެއް ްދާއިރާއަކަށް ްމިވެނި އެކީގައިްއާއި

ްމިލިޔަނުންމި 711ްްް،ލިޔަނުން ްބަޖެޓ51ްްުްމިލިޔަނުން،111ްމިލިޔަނުން، ްމި ްހުށަހަޅައި، ްއިޞްލާޙު މިލިޔަނުން

ްބޮޑުް ްހުށަހެޅަމުްކުރުމަށްއިތުރަށް ްއަޅުގަނޑުމެންގެްޓަކައި ްސަބަބަކީ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމާ ންދާކަމީ

ްފައިސާ ްނެތް ްްއަތުގައި ްއެއް ްޓަކައި ްސިފައިގަްޚަރަދުކުރުމަށް ްވަރަށްްްމިްއިއިޞްލާޙުތަކެއްގެ ްހުށަހެޅުމަކީ ތަނަށް

ްކުޑަްޒިންމާދާރު ްއަޖާްކަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުގަނޑު ްގޮތުގައި ްއިބުވެގެންދިޔަްކަމެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރިް،

ްސަތޭކަް ްފަސް ްރުްމެންބަރަކު ްސަބްސިޑީޒެްމިލިޔަން ްބަޔަކަށް ްމިވެނި ްއިޞްލާޙުްފިޔާ ްކިޔާފައި ްދޭށޭ ްގޮތުގައި ްއްގެ

ްއެއްގޮތަކަށް ްއެއީ ްހުރިްހުށަހެޅީމާ. ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ވެސް

ނ ްބަޖެޓުގައިްހިމަނައިގެންްމިންވަރުންްއަޅުގަ ްއެހާްބޮޑުްދަރަންޏެއް ނޑުމެންގެ ްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ޑުމެންނަށްްކުރެވޭނެ

ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަޅުވާކަށް ްބޮލުގައި ްދަރިންގެ ނޑުމެންގެ ޤަބޫލުނުވާނެކަންްްއަޅުގަ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަޤީން. ނޑަށް ްހިންގުމަށްްްއަޅުގަ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

ްވާހަކަް ްކަންތައްތަކުގެ ްއުނި ްބައެއް ްހުރި ްބަޖެޓުގައި ްތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރުގައި ްއެ ްހަދައި، ްޤާނޫނެއް ނޑުމެން އަޅުގަ

ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑު ްމާ ްމިހާރު ްބަޖެޓަށް ްމި ްއެނގޭ ނޑަށް ްބޭނުންވޭ.ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ނުގެނެވޭނެ.ްްވެސް

ްބޭނުންފުޅުް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޓަކައި ްބާރުވެރިކުރުވުމަށް ްދާއިރާތަކަށް ްއިދާރީ ްވަސީލަތްތައްްއެހެންނަމަވެސް ވާ

ްްހޯދައިދިނުމަށް ްއަޅުގަނޑުްޓަކައި ްސަރުކާރަށް ްގޮވާލަނީ،ްދިވެހި ނޑު ްހިމެނިފައިވޭ.ްއަޅުގަ ްއަދަދެއް ްކުޑަ ްބަޖެޓުގައި މި
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ްއޮތްް ްކުރިއަށް ްއަދި ްްގޮވާލަން ްއިންތިޚާބ2113ްުއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހުގައި، ްއިންތިޚާބު ގެ

ް ްކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހުގައި ްއިދާރީްދާއިރާތަކަށް ްވަސީލަތްތައް ްފިހާރަްހޯދައިއިތުރަށް ްއަތޮޅުތަކުގެ ްމާލޭގައި ްގޮތުން ދިނުމުގެ

ްމަ ްހޯދައިދިނުމަށް ްދާއިރާތަކަށް ްއިދާރީ ނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރާސައްކަތްއަޅުގަ ނޑު ްއަޅުގަ އަތޮޅުތަކުގެްްގޮތުގައިްކުރާނަން.

ްމިންނެތް ްކޮށްފައިްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތެްމަސައްކަތުން ްވިޔަސްްހުރި ްކަމުގައި ްހުރި ްމާލޭގައި ްފިހާރަ ްއަތޮޅުތަކުގެ އް

ްރައްޔިތުން ްއަތޮޅުތަކުގެ ްލިބެންޖެހޭނީ ްފައިދާ ްހުރިހާ ްލިބޭ ްއޭގެން ްކުއްޔާއި ްލިބޭ ނޑުމެންްއޭގެއިން ްއަޅުގަ ްއޭރުން ނަށް.

ނޑުމެންްއަތޮޅުތަކުގައިްބައެއްްހަމަްތަރައްޤީގެްވަސީލަތްތައްް އަތޮޅުތަކުގައިްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްނުހިމަނާްވެސްްއަޅުގަ

ްއިތުރުކުރުމުގެް ްފުއްދުންތެރިކަން ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ގާއިމުކޮށް،

ްކަތްތަކެއްްކުރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި...މަސައް

ް

ްދެއްކެވުން:ވާހަކަހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުް

ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކޮންމެްއަހަރެއްްވެސްްނިމިގެންދާއިރުްރައްޔިތުންްމިްތިބެނީްއެްއަހަރެއްގައިްލިބުނުް

ްއަހަރެއް ްއެ ްއަދި ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްލިބިދޭނެްމިންވަރު ްރައްޔިތުންނަށް ްއަހަރަކު ްއަންނަ ްދެން ްޓެކްސްދައްކައިގެން ގައި

ްޖަރީމާް ްމައްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދުގެ ްނަމަވެސް ްތިބެނީ. ްމި ްއުއްމީދުގައި ްފޮނި ްތަރައްޤީގެ ްޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ

ްއެއްް ްރައްޔިތުން ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްބަޖެޓެއް.ްހިންގައި، ްނާއުއްމީދުކޮށްލާނެ ކޮށް

ްގިނަް ްވަރަށް ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަޑު، ްވިދާޅުވާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިވޭ ްއެބަ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ނޑަށް އަޅުގަ

ްކަންތައްތަކެއްް ްއެ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްއެކަމަކު ްކަމަށް. ްހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް

ްދައްކާލަންޖެހޭްވަރަށްްގިނަްސަބަބުތަކެއްްތަ ނޑުްމިްވާހަކަ ންފީޛުކުރެވިގެންދާނެްކަމަކަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ްމިް ްބެލެހެއްޓުމަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްކަރަންޓު، ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްފުވައްމުލަކުގެ ްއަދި ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްހުރި. އެބަ

މުވައްޒަފުންނަކީްޙަޤީޤަތުގައިްރައްޔިތުންނަށްްބުރަްމަސައްކަތްތަކެއްްކޮށްދޭ،ްއަދިްްއޮންނަްއެސް.ޔޫ.އެލް.ްއެްކުންފުނީގެ

މަސައްކަތުގެްދާއިރާްއަށްްބަލާއިރުްއެއީްކޮންމެްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްވިޔަސް،ްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެްބުރަްމަސައްކަތެއްް

ގުމަތީގައިްއަވީގައިްއުޅޭްމީހުން.ްއެްމީހުންނަށްްމިއަދުްކޮށްދޭްބަޔަކީްޙަޤީޤަތުގައިްއެްމަސައްކަތުގެްދާއިރާގައިްއުޅޭ،ްމަ

ްއެތާގެް ްއަދި ްއެސެޓުތަކާ ްއެތާގެ ްދަށަށް ްކުންފުނީގެ ްއެ ްހަދައި، ްކުންފުންޏެއް ްފެނަކަ ްފާޑެއްގެ ްހާލަކީ ްއޮތް ޖެހިފައި

ްކަް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއޮތަސް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްގޮތަކީ ްވާ ްބަދަލުކުރާއިރުގައި ްނޫން.ްމީހުން މެއް

ްޕާޓީއަކަށްް ްވަކި ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްވާއިރުގައި،ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްސިޓީ ްއެ ްތިއްބެވީ އެތާނގައި

ްއެއީް ްގޮތް ްވަޒީފާދޭ ްބަޔަކަށް ްވަކި ްވަކިކުރުމަށްފަހު، ްއިން ްވަޒީފާ ްބަޔަކު ްއެއްގެ ްކުލަ ްވަކި ްނޫނީ ނިސްބަތްވާ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްއުސޫލެ އްްނޫން.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްވަޒީފާްފެނަކަްކުންފުނީގެްދަށަށްްބަދަލުވެގެންދާއިރުގައިްއެްއަޅުގަ

ްޝަކުވާް ްކުޑަވެގެންދާކަމުގެ ްމުސާރަ ްއެ ްއަދި ނޑި، ްކެ ްއިނާޔަތްތައް ްއާއި ްމުސާރަ ްމުވައްޒަފުންގެ ްތިބި ކުންފުނީގައި
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ްއަް ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދޭ. ްއެބަ ްމަޖިލީހަށްްލިބެމުން ްމި ްއެއާއެކު ްދަންނަވަން، ްހަމަ ދި

ް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްއަޅަން ްދެކުނަށް ްއެއް، ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުނު ްތެރެއިނ1511ްްްއިހަކަށްދުވަހަކު ްޔުނިޓުގެ ހައުސިން

ް ްހުޅުމާލެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްބަދަލުކުރުން.ްއަޅުގަ ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްއަށް،21ްްބައެއް ްނެގީމ31ްްަބުރި ްއަށް ްބުރި

ނޑުްހިތަށްއަރަނީ.ްއެއީްތަރައްޤީކުރެވޭނެް ރާއްޖެްތަރައްޤީވީްކަމަށްްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްވެސްްޤަބޫލުކުރެވެނީތޯއޭްއަޅުގަ

ގޮތެއްްނޫން.ްރާއްޖޭގެްއެހެނިހެންްސަރަހައްދުތައްްތަރައްޤީކޮށްގެން،ްއެްސަރަހައްދުތަކުގައިްފްލެޓުތައްްވެސްްއަޅައިގެންް

ް ްގޮތަށް ްގޮތްްވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ްލިބޭނެ ްފަރުވާ ްޞިއްޙީ ްސްކޫލާއި ްފެންވަރުގެ ްރަނގަޅު ްސްކޫލްތަކަށް ްހަމައެއާއެކު އަދި

ްއެއްޗެއްް ްހުރިހާ ްރަށްތަކަށް ްހުރި ްކައިރީގައި ްމާލެ ްއަށްްނޫނީ ްތަރައްޤީވެގެންދާނީ.ްމާލެ ްރާއްޖެ ހަމަޖެއްސިގެން.ްއޭރުން

ނޑުގެްއަޚް،ްްފުނިޖެހުމަކުންްމިްކަމެއްްހައްލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިް ނޑުްމަސައްކަތްކުރިންްއަޅުގަ ރައީސް.ްއަޅުގަ

އަދިްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްއިންނެވިްއައްޑޫްއަށްްނިސްބަތްވާްމެންބަރު،ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްް

ްހޮސްޕިޓަލަށްްްހިނގަމުންްްލަބީބާްއެކު.ްއަދިްއެހެނިހެންްއައްޑޫްމެންބަރުންނާްއެކުްމަސައްކަތްކުރިންްއައްޑޫގައިްމިހާރުް ދާ

ްނުވި.ް ްގޮތެއް ްހިމެނޭ ްބަޖެޓަކު ްމި ްނުވި. ްގޮތެއް ްކުރެވޭ ްއެކަމެއް ްއެކަމަކު ްހިމެނޭތޯ. ްއެއްޗެއް ްބަޖެޓުގައި ްމި ވެސް

ްހަމައެއާއެކުް ްއަދި ްނެތޭ. ްތާއީދުކުރެވޭކަށް ްއަޅުގަނޑަކަށް ްބަޖެޓަކަށް ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑު އެހެންކަމުން

ް ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްއަށ2112ްްްބަޖެޓުން ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ްއެް ްތަންފީޛުނުކޮށް، ްބަޖެޓުތައް ްހުރި ނޑައަޅާފައި ްކަ ްއަދި ްޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ްހުރި ްހިންގަން ްނޫނިއްޔާ ތަރައްޤީކުރުމަށް

ް ްތަކުރާރުކޮށް ްހިމަނާފ2113ްައެއްޗެހި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްޝައްކު ްއަޅުގަނޑަށް ްތަން. ްހުރި ވަނ2113ްްައި

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް.ްއެހެންކަމުން ްހިނގައިދާނެ ްކަންތައް ްމި ްވެސް ްބަޖެޓަށ2112ްްްއަހަރުގައި ްލަފާކުރި ްއަހަރަށް ވަނަ

ްވޯޓު ްއަހަރަކު ްމި ްތަންފީޛުކުރާކަށް ްކަންތައް ްހިމެނުނު ްބަޖެޓުގައި ްއެ ްއޮންނާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްފާސްކޮށްފައި ދޭކަށްްވޯޓުދީ

ްދޭނަން.ް ްނުވެސް ްވޯޓު ްބަޖެޓަކަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަން، ްޤަބޫލެއް ްއަޅުގަނޑު ްކަމުން ްނުޖެހޭނެ.ްއެހެން ނޑު އަޅުގަ

ްވާނީްދައްކާފަ.ް ްއަޅުގަނޑު ްދުވަހު ްފުރަތަމަ ްބަހުސްގެ ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކަ ްކައުންސިލުގެ ްހަމައެއާއެކުްސިޓީ އަދި

ްހަ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްކައުންސިލު ްއުސޫލެއްްސިޓީ ްލާމަރުކަޒީ ްހަދައި، ްޤާނޫނެއް ްލާމަރުކަޒީ ނޑައިލާފަ. ްކަ ތަރެސްފައި

ްކައުންސިލުތަކަށްް ްއެ ްޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު، ްކައުންސިލުތަކެއް ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްބާރުތަކެއް ްރައްޔިތުންނަށް ޤާއިމުކޮށް،

ްކައު ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދެން ްނެގުމަށްފަހު، ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްދޭނީ.ްލިބިގެންވާ ްކޮންޚިދުމަތެއްތޯ ންސިލުތަކުން

ްމިް ްމިހާރު ްއަޑު، ްވިދާޅުވި ްހާޒިރުވެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމޭޔަރު ްސިޓީގެ ްއައްޑޫ ްއަޑުއެހިން، ްކަންފަތުން ނޑު އަޅުގަ

ްގޮސްް ްއޮފީހަށް ްވާނެވަރަކީ ްތިމަންނަމެންނަށް ްލިބުނީމާ ްއަދަދު ްއޮތް ްމި ްދޭން ްކައުންސިލަށް ްހިމަނާފައި ބަޖެޓުގައި

ްރައްޔިތުންނަށްްއޮފީހުގަް ްކަމަކީ. ްކުރެވޭނެ ްތިމަންނަމެންނަށް ްއޭ ްއެއީ ްއަންނަން. ްގަޑިޖެހުނީމަ ްތިބެފައި ްއެތާ ްތިބެ، އި

ްއައްޑޫް ްހިމަނާފައި، ްބަހުސްގައި ްކުރީގައި ްވާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމައެއާއެކު ްބަޖެޓަކުން. ްމި ްނެތޭ ްޚިދުމަތެއް ކޮށްދެވޭނެ

އްޔާްއިކުއެޓޯރިއަލްްސެންޓަރަކީްއެއީްބޮޑުްޚަރަދެއްްދައުލަތުންްކޮށްގެންްސިޓީގެްހާލަތުގެްވާހަކަ.ްއެއީްދަރުބާރުގެްނޫނިް
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ްވަރަށްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނީ.ްއެކަމާ ްއެ ްހަލާކުވެގެން ްތަން ްނުބެލެހެއްޓި،ްއެ ްތަން ްއައްޑޫގަ.ްއެ ްތަނެއް ްހުރި އަޅާފައި

ލަކަށްްއެްތަންްބަދަލުކުރާްގޮތެއްްނުވި.ްކަންބޮޑުވޭ.ްހައުސިންްމިނިސްޓްރީގެްބެލުމުގެްދަށުގައިްއެްތަންްހުރީ.ްކައުންސި

ްބޭފުޅާް ްއެ ްވާހަކަދެއްކިން. ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމުއްޠަލިބާ ްކަމަށްވާ ްބޭފުޅެއް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހައުސިން ްމިއަދު ނޑު އަޅުގަ

ްއެކަމަށްް ްނޫނިއްޔާ ްހުއްދަ، ްއެ ްއޮފީހުން ްރައީސް ްނަމަވެސް ްގޮތަށޭ. ްކުރާ ްއެކަން ްތިބީ ްމި ްތިމަންނަމެން ވިދާޅުވީ

ހިވާްގޮތެއްްއަދިްނުވެގެންނޭ.ްއެހެންްކަމުންްއަޅުގަނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްގޮވާލަން،ްއައްޑޫްސިޓީްކައުންސިލަށްްމަގުފަ

އެތަންްހަވާލުކުރުމަށް.ްއަދިްއެތަންްބެލެހެއްޓޭނެްއިންތިޒާމުހަމަޖެއްސުމަށް.ްއެތާނގެްފާޚަނާތައްްބެދި،ްއަދިްވިނަފަޅާފައިް

ްއެތާގެ ްމިހާރު ްޖަންގައްޔެއްހެން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްްބޮޑު ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްވެސް ބޭރުތެރެ

ްބޮޑު ްވަރަށް ްވާހަކަދައްކައިފިން. ްރޯޑުގެ ްލިންކު ްސިޓީގެ ްއައްޑޫ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ޚަރަދެއްްްޤަބޫލުކުރެވޭ

ްތަކު ްވާހަކަ ްދާ ްހަލާކުވެގެން ްމަގު ްއެ ްއެއީ. ްމަގެއް ްއޮތް ްއަޅާފައި ްވެސްްކޮށްގެން ްމެންބަރުން ްކައުންސިލް ރާރުކޮށް

ްނެތް.ް ްއެއް ްލިބިފަ ްހައްލެއް ްއެއަށް ްއައިއިރުގައި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްވެސް ްއެއަކަށް ްދައްކާފަ.ްނަމަވެސް ްވަނީ ކޮމިޓީގައި

ނޑުގެް ްއަޅުގަ ްހިމަނާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްކޮމިޓީން ްވަރެއް ްކޮންމެވެސް ްއެކު ްއާދޭހާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަށް ްނަރުދަމާ ްފެނާއި

ްމިް ްހުޅުމީދޫ. ްކޮބައިހޭ ްފޭދޫ. ްކޮބައިހޭ ްމަރަދޫ. ްކޮބައިހޭ ްނަރުދަމާއަޅަންޖެހެނީ. ްފެނާއި ްއެކަނިހޭ ްހިތަދޫގައި ސުވާލަކީ

ހުރިހާްތަނެއްގައިްފެނާއިްނަރުދަމާްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއެްތަންތަނަށްްބަޖެޓުކުރެވިފައިްނެތް.ްހިތަދޫްއަށްްބަޖެޓުްމިްއަހަރުް

ް ްއޮތީ ްއ8ްިމި ްރުފިޔާ ްޚަރަދެއްްމިލިއަން ްކުރެވޭނެ ްވެސް ްމިއީ ްމަސައްކަތުން.ްނަމަވެސް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ތުރުކޮށްފައި

ް ްއޮތް ްމި ްއިތުރުކުރުމަށް ްކްލާސްރޫމުތައް ްސްކޫލްގެ ްނޫރާނީ ްއަދި ްޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ މިލިއަނ2ްްްކަމަށް

ްޤަބޫލުނުކު ްއަޅުގަނޑަށް ްކަމަށް ްޚަރަދެއް ްކުރެވޭނެ ްމިއީ ްވެސް ްއަކީ ްވޯޓުނުދޭނެްރުފިޔާ ްބަޖެޓަށް ްމި ްއަޅުގަނޑު ރެވޭތީ

ނޑުް ނޑުގެްވާހަކަްނިންމައިލާނީްމިއަށްވުރެްނާއުއްމީދީްބަޖެޓެއްްއަޅުގަ ވާހަކަްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ

ް.وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوްމިްމަޖިލީހަށްްއައިްފަހުންްއަޅުގަނޑުްނުދެކޭްވާހަކަްރައްޔިތުންނަށްްދަންނަވަމުން.

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްތަހުނިޔާ ްއެދުމާއި ްހެޔޮ ްދުވަހިގެ ްއެއްބައިވަންތަކަމިގެ ްޤައުމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަރުމަހީށި

ްރައް ްލޮބުވެތި ްހުށިހައި ްދިވެހިރާއްދޭގެ ްމެންބަރުންނާއި ްމިްހުށިހައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރިސްކެރަން. ޔިތުންނަ

ްބަހުރުވަތެކެންް ްވަކި ްއިކި ްރަށޮތެކެއި، ްރަށްތަކެއި، ްވަކި ްއިކި ްތަފާތު ްބެހި، ްރަށްތެކަކަށް ްއިކި ްތަފާތު ދިވެހިރާއްދޭ

މިްބަޖެޓެއިްމިހިމެނޭްްވާހަކަދައްކާކަލްްޤައުމީްއެއްބައިވަންތަކަމިގެްދުވަހި،ްއަފުންްކުރިމައްތައްްހުށަހެޅީފޭްމިއޮތްްބަޖެޓު،

ްކުރިއެް ްމީގެ ްގޭތަން ްވެގެން ްއަދަދޮތެކަހަހަ ްޖަހާ ްޓަކައި ްރުއްސާލުމަށް ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރެން ްހަމައެކަނި އަދަދޮތެކަކީ

ްތިމާގެް ްމެންބަރުން ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހެއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހަމައެއާއެއްކޮހޮ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެނީ. ްފެނީފޭ އަފުންނަ

ްވެގެންްރަށޮ،ްތިމާ ްމިކަން ްފުރުސަތަކަހަ ްލެބީގެންއޭ ްވާހަކަދައްކަންނަ ްކޭފޭ ްވަޒަނައެ ްއަވަށޮ،ްތިމާގެ ްދާއިރާ،ްތިމާގެ ގެ
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ްބަޖެޓެއިް ްމި ްވާހަކާކީ ްބޭނުންވޭ ްމަ ްދަންނަވާލަންނަ ްޖުމްލަކޮހޮ ްގޮތެން ްބެހޭ ްބަޖެޓުއާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އެނީ.

ް ްދިރީވޭނާ ްމީހުން ްހުށިހައ196ްިދިވެހިރާއްދޭ ްބަޖެޓަކުން،ްްރަށިގެ ްއެއްވިއަސް ްފާހަގަކޯ ްބަޖެޓަކުން ްއެއްވެސް ކަމަށް

ްއަދަދެއްް ްބޮޑޮ ްކިތެންމި ްއަދި ްޖެހީފަހެނާސް ްއަދަދެއް ްކުދު ްކިތެންމި ްނިލެވެންނެން. ްނިންމައެއް ްއަހަރެކި އެއްވިއަސް

ްއެޖަހާްއަދަދަކުންްޚަރަދުވެ،ްހޭދަވެްއެކަމައްްއެއަހަރެކިް ްބަޖެޓެ ްއަހަރެކި ްއެ ްގެއުންްއެއީްޖެހީފަހެނާސް އެތެރެްނިމީގެން

ރައްޔިތުންްބޭނުންވޭްގޮތަކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްފުވައްމުލަކިްނަރުދަމަންތަނަހަްމިހިދެްއެތެއްްމިތެއުްއަހަރެއްްވެގެ.ް

ވަނަްއަހަރެންްފެށީގެންްމީްދަމާ،ްދަމާ،ްދަމާ،ްދަމާްދަމާ،ްދަމާ،ްދަމާ،ްހުސްނިވެގެންްމިްވޭނައީ.ްޢިއްޒަތްތެރ2113ްްި

ްއިންްރައީ ްއައި.ޑީ.ބީ ްއޮތް ްކުރިއެ ްއަދި ްވިއަސް ްފަންޑެން ްކުވޭތު ްއެހެންވީއްމާ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑެވެންނަޖެހޭ ްމީ ސް،

ްޖެހޭހެންް ްއެބަ ްހުސްކެރަންނަ ްދަމާ ްމީ ްސިފައެކި ްއެއް ްކޮންމިއަސް ްފެހެނާސް، ްބަޖެޓެން ްދައުލަތިގެ ްއަދި ފެހެނާސް

ްގޮ ްޤަބޫލުކެރާ ްމަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑޮްމަށަހީވެނީ. ްއެކަނިކެއަންނޫން. ްވީތީ ްރަށަހަ ްއަފުންގެ ްކޮންމެހެން ތެއި

ް ްދިވެހިރާއްދޭގެ ްރަށޮ،3ްްއާބާދީއަކަހަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއިސްކަމައ3ްްްވަނާށަ ްއިންސާފުވެރި ްއާބާދީ. ްބޮޑޮ ްއެންމެ ވަނާށަ

ްހުް ްދެމުން ްމި ްއެހެންވީމާ ްޤަބޫލުކެރަން. ްއަވަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަހަ ްޖެހެންނެން ްކުއޭތުްދިނެންނަ އްޓާލައި،

ްއެއީް ްކެރުމަކީ ްމިކަން ްފެހެނާސް ްބަޖެޓެން ްކޮންޓިންޖެންސީ ްވެނީފެހެނާ، ްކަމުގައި ްނިލިބުން ްލޯނު ްމިއަހަރޮ ފަންޑެން

ް ްތިބި ްއ12ްްެފުވައްމުލަކި ްބޭފުޅަކު ްހުންނަވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމި ްޤައުމުގެ ްއާދޭހަ ްއާދޭހަ.ްމި ްރައްޔިތުންގެ ހާސް

ްވަޒީ ްޤަބޫލުކެރަން.ްމަނިކުފާނެންގެ ްއަވަ ްކަމަހަ ްނިންމަންނެން ްއެކަން ްކޯގެން ްގޮތަކަހަ ްއޮތް ްވެންނަ ްމަޖިލީހެން ރުންގެ

އިލްތިމާސްކެރަން.ްއެހެންމާްއަދަދޮތެކަށްްމިއަހަރަހަްކުދުްއެތިކެޑަށްްލާފެއި،ްފަށާފެއި،ްމިއަހަރޮްކަނިމުޑިްއެޑާފޭ،ްދެންް

މަށްްކޯފޭްމިހެންްގޮހޮްއިނބިލީހުްކައިވެނިހާްމިކަހަލަްޕްރޮޖެކްޓުތެއްްއަހަރެކިްއެނެއްކަމަށްްކޯފޭްދެންްއަހަރެކިްއެނެއްކަ

ްއިކިވަކިް ްރަށެކި ްކޮންމެ ްބަޖެޓަހަ ްމި ްއެހެންމާ ްއޯތީ. ްފެނީފޭ ްމާޒީއެ ްގޭ ްވޭތުވެގެން ްމީގެ ްއަފުންނަ ްއޭތަން ވެގެން

ްމަހިތަް ްއެކަމެކި ްއެބޯތް. ްވާހަކާސް ްއަތެޅެތެކެއި ްހުށިހައި ްތިބި. ްއެބަ ްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެރިްރަށޮތެކެއި ްސުވާލަކީ ްއަރާ ހަ

ނޑައެޅީފޭް ްހަމަްކަ ްބަޖެޓެ ްއޭކަލް ްނިމީގެން ްއަހަރޮ ްފާސްވެގެތައެ.ްއެކަމެކި ްބަޖެޓު ްކިތެއް ްމިކަހަލަ ރައީސް،ްއަފުންނަށް

ްއެހެންވީއްމާް ްނިއޭ. ްމަންޒަރޭ ްފެނޭ ްރައްޔިތުންނަކާށް ްހަމަ ްމިކަމެއް ްއެހެންފެހެނާސް ްވާހަކަ. ްކެރާ ްމިކަން ްއޮވޭ ތިއަ

ްރައްޔިތުންގެްމިކަ ްފާސްވެންނެން. ްއަފުންނަށް ްބަޖެޓުތެކަސް ްކިތަންމެ ްކަރުދާސްތެކަސް،ްމިކަހަލަ ްބައިވަރޮ ްކިތަންމެ ހަލަ

ްޤަބޫލުކެރަންނެންނަ.ް ްރައްޔިތުން ްކަމަސް ްނިވެންނެން ްކަންތެތި ްއެއްފަހަރާ ްރަށެކި ްހުށިހެއި ްބަލައި، ްކޮބާތޯ އެދުމަކީ

ްއެ ްއަދަދެން ްއޮންނާ ްޖަހާފޭ ްހޭލުންތެރިްއެހެންފެހެނާސް ްވަޒަންކޯލެވިއޭވަރުގެ ްނިވެންނެންތޯ ްވެންނެންތޯ ކަން

ްފުވައްމުލަކިް ްޚާއްސަކޮހޮ ްއަތެޅެތެކެއި. ްބޮޑެތި ްޚާއްސަކޮހޮ ްއަކީ. ްދިވެހިރާއްދެ ްތަނެއް ްވޭނާ ރައްޔިތުންތެކަށް

ކަންކަންްވެމުންްއެންތޯ،ްރައްޔިތުންނަކީ.ްފުވައްމުލަކިްރައްޔިތުންްމިްބަޖެޓުްފާސްވެގެންްގޭއްމާްބަލަންނޭނަ.ްބަލާފޭްމިް

ް ްފުވައްމުލަކި ްވާހަކަދެއްކީކަލް ްއެޑާ ްފުލެޓުތެއު ްބަލަންނެންނަ. ްރައްޔިތުން ްފުވައްމުލަކި ްފޮޓ3ްްޯނިވެންތޯ މެންބަރުންގެ

ްކަނޑައެޅީފޭް ްފުވައްމުލަކަހަ ްއެހެންފަހެނާސް ްނެތް. ްއެއް ްރައީސް،ްމައްސަލަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓީވީހާ. ްއަރޮއަނީ ްއެ މިހިދެ



165 

 

ް 311ްްއޮއު ްފުވައްމުލަކި ްބޭރެވެންނަކަ ްޔުނިޓަކިސް ްއެއްކިމި ްޔުނިޓެން ްކިތެއްމ3ްްިހައުސިން ްނިވޭ. ްބޭނުން މެންބަރުން

ްފުވައްމުލަކިް ްގޮވާލަނީ، ްރައްޔިތުން ްފުވައްމުލަކި ްސަރުކާރަހަ ްދިވެހި ްހަމައެއާއެއްކޮހޮ ްއެޑޮއިއަސް. ްފޮޓޯ ވަރަކަހަ

ނޑައެޅޭްވަކިތަނެކިްމިްއެޑާގެންްނިވެންނެނައެ.ްއެް ތެއްްސަތޭކަްގެވަޑެކިްއެތީބީްގޭްނެއިޑީފޭްއައެ.ްމިްގެވަޑޮތެކެއިްގޭްކަ

އެޑާްދެންނަކޭއައެ.ްމާލޭްލިކަހަްގޮންގްރިޓުްޖަންގަލިއަކަހަްފުވައްމުލައްްވެންނަކާއްްބޭނުމައްްނުނައެ.ްއުޑުއާްވާހަކަދައްކާް

ްއޮތް ްލިބީފޭ ްމީހަކުށަ ްކޮއި ްވޭންނައީ. ްމި ްނުނައެ ްނަގަނަ ްއިމާރާތްތެއް ްގޮތައުްްހިސާބަހަ ްއެޑަންނެން ްގެއައު ބިންކެޑެއި

311ްގެވަޑި،211ްްހައުސިންގްޔުނިޓުްގިނެގޮހ211ްްޮހައުސިންްޔުނިޓު،ްނުންްފަހެނ311ްްާނެތީފެްއައެްމިްތީބީ.ްމިް

ްއަސްް ްމެންބަރު ްދާއިރައި ްދެކުނު ްފުވައްމުލަކި ްއޭ ްއެދޭއެދުމަކީ. ްރައްޔިތުން ްފުވައްމުލަކި ްމީ ްއެޑާދެންނަކޭއައެ ގެވަޑި

ްފުވައްމުލަކެންްވިދާ ްމިޅި ްއެއްތަކީ.ްއޭއައެ ްވިދާޅުވޭ ްއަސް ްމެންބަރު ްދާއިރައި ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކި ްއެއްތަކީ.ްއޭއައެ ޅުވޭ

މިްބެނާްއެއްތަކީ.ްއެހެންވީއްމާ،ްއޭތިްގިނެގޮހޮްހުޅުމާލެްއެޑަންނަްއަފޫްނިރުހެންނާ.ްއަދިްއޭތިްގިނެގޮހޮްއެހެންްތަނެކިް

މާ،ްބޮލްހިޔާވަހިކަމިގެްޟަރޫރަތްްއެންމެްބޮޑަހަްބޭނުންވެފޭްއޮއްތަނަކަހަްފުވައްމުލައްްއެޑަންނާސްްއަފޫްނިރުހެންނާ.ްއޭކު

ްވަސީލަތައުް ްލިބެންނެން ްއޯތީ.ްއާމްދަނީ ްމި ްނެތިފޭ ްގޮތައް ްއާބާދުވެންނެން ްގެވަޑޮތެއް ްފަޅު ްތިބި ްފުވައްމުލަކި ްވެނީ މި

ްވޭނައިކީއައްނޫ ްސަރުކާރަކުން ްކޯދެންނަކަ ްއެކަން ްމިތަނަހަްއޯތީކީއައްނޫން. ްއާހޮ ްރައްޔިތުން ްއެތަނިގެ ްއަދި ން.

ްކޮންޓްރެކްޓުް ްމަސައްކަތްކެރާންނާޔާ، ްގޮންގިރިޓު ްއަތެޅެތެކެއި ްއެހެން ްނުންފަހެނާ ްއާހޮ، އަރާންފުރާން

ްމިް ްދެކެޑެ ްކިރިޔާކިރިޔާ ްލާރިކެޑެން ްލިބޭ ްތިބެގެން ްމަސައްކަތްކެރަންނަ ްކަންތެތި ްރިސޯުޓތެކެއި މަސައްކަތްކެރަންނާޔާ،

ްފުވައްމުލަކިްޖެހެނީް ްއޯތީ. ްތާށިކަން ްގެދޮރޮގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަނިއެއްނުން ްރައްޔިތުންނަ ްމާލޭ ްއެހެންމާ .

ްއެއްކިމިް ްއެތެރެން ްޔުނިޓުތެކެއި ްހައުސިން ްއެއޮއް ްކަނޑައަޅާފޭ ްދެންނަޖެހޭ ްފުވައްމުލަކަހަ ްއެބޯއް. ރައްޔިތުންނާސް

ފުވައްމުލަކިްއެއޮއްްކުދުްބިންކެޑެްނަގާގެންްމިްތަނިްބޮޑޮމާސިންގާހިްްޔުނިޓަކިސްްއުނިކޯގެންްނިވެންނެން.ްއަދިްއެްއާހޮ

ްބޭނުންވެނީް ްރައްޔިތުން ްފުވައްމުލަކެ ްބޭނުންވެނީ. ްރައްޔިތުން ްފުވައްމުލަކި ްނުން ްއިމާރާތެއް ްވާހަކަދެކެވޭވަރޮގެ އުޑުއާ

ްވެރިކަް ްދިވެހިރާއްދޭގެ ްމިހިދެ ްގޮތެއް. ްއާބާދުވެންނެން ްގެވަޑޮތެއް ްއެތިބި ްމާދަހަްފަޅަހަ ްއަދި ްބޭފުޅާށާސް، ްހުންނެވި މި

ްރައްޔިތުންގެް ްފުވައްމުލަކި ްމިޅި ްދަންނަވަންނެނީ ްއިލްތިމާސްކޮހޮ ްމަ ްބޭފުޅާށާސް ްވަޑައިގަންނަވާ ވެރިކަމަހަ

ްގެވަޑަށްް ްސަތޭކަ ްއެތެއް ްތިބި ްއެ ްފަޅަހަ ްވެނީފެހެނާ ްއެޑާކަމުގައި ްޔުނިޓުތެކައް ްހައުސިން ްފުވައްމުލަކި ހައިސިއްޔަތެން

ދެންނަކޭ.ްއެތަންތަނިްގޭްއެޑާފޭްދެންނަކޭ.ްއެހެންމާްޖުމްލަހަކޮްދަންނަވާލަންނަްބޭނުންވެނީ،ްމިްބަޖެޓެއިްޖަހާފޭްއާބާދުކޯ

ްބަޖެޓުް ްމި ްވަޢުދަކައެ ްވެވިއޭ ްކޯދެއްނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްވެނީފަހެނާސް ްކަމުގައި ްތިބި ްގޮތަހަކަ ްކޮންމެ ްއަދަދޮތެއް ތިބި

ކާރެންްމިކަމަހަްފަރޮއާކުދުނިކޯްއެްރަށެންްތިމާށަްސިޔާސީްމާްބޮޑުްފާއިދާއުްފާސްވެގެންްގޭއްމާްއޭްސަރޮކާރަހަ.ްސަރޮް

ްއޮތްް ނޑައެޅީފޭ ްކަ ްއޮއްތަނަހަ ނޑައެޅީފޭ ްކަ ްބަދަލި، ްބަދަލްކޯލުމުގެ ްއޭތި ްދިމާކަހަ ްއެ ްކޭފޭ ްއޮތައެ ްއެއަތެޅެން އޮތައެ،

ްދެންނަކޭއެ.ްމިކަހަލަްސަރުކާރޮތެކަް ްދައްކާ ްނަތީޖާނެރެ ްކޯ،ްނިންމާ ްމަރޮވެްމިންވަރަހަ ްގޮއާ ްރައްޔިތުން ްނިފެނީގެނައެ އް

ްރައްޔިތުންނަް ްދިވެހިރާއްދޭގެ ްމިޅި ްއެއްފަހަރޮ ްއަދިއަސް ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަހަ ްވަރަހަ ްއެނީ. ްއެ އާދަހަކެރަމުން
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.ްއެއްބައިވަންތަކަމިްދުވަހިގެްހެޔޮއެދުންމާްތަހުނިޔާްމިޅިްފުވައްމުލަކިްރައްޔިތުންގެްފަރާތެންްއަރިސްކެރަން.ްޝުކުރިއްޔާް

ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.ް

ް

 ދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޙީއިންްވަްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުސަ

ްބަޖެޓަކީްދެކޮޅުނުޖެހ2113ްޭް!`.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ ްލަފާކުރާްދައުލަތުގެ ްއަހަރަށް ް،ވަނަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްބުނަމުންދަނީ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްހެޔޮނުވާވަރުގެ ްމިފާސްކުރަން ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގައިްްގެ

ްމި ްވެސް ްޕާޓީތަކުން ްހުރިހާ ނޑަކަށް ްމިްްގާތްގަ ްއިސްވެރިން ްބައެއް ްތިއްބެވި ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްވާހަކަދެކެވުނު.

ވަނީްމީކީްދަންނަްްވާހަކަދެއްކި.ްއަޅުގަނޑުްވެސްްހަމަްމިްވާހަކަދެއްކި.ްބައެއްްބޮޑެތިްވިޔަފާރިްކުންފުނިތަކުގެްވެރިންްމިް

އޮތްްބަޖެޓަކީްފާސްކުރަންްހެޔޮވާވަރުގެްްވަނަްއަހަރަށްްލަފާކޮށްްހުށަހަޅާފައިްމ2113ްިފާސްކުރާވަރުގެްބަޖެޓެއްްނޫނޭ.ް

ްއެއްޗަކާ ްޚަރަދުކުރާ ްއެއްޗަކާއި ްލިބޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްނޫނޭ. ްލޯނުތަކާްްއިބަޖެޓެއް ްހުރި ްނަގަން ނޑުމެން އަޅުގަ

ްނޫ ްބަޖެޓެއް ްއެބައަޅުވާކިޔޭވަރުގެ ްވިސްނާލަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންނޫނަސް ްްނޭ. ްއަހަރު ްމިދިޔަ އަށ2112ްްްޖެހޭ

ްމި ްހެދިން. ްއަޅުގަނޑުމެން ްވެސް ްބަޖެޓެއް ްވަރަށްްްލަފާކުރާ ްފާސްކުރި. ްރައްޔިތުންނަށްްްތަނުން ްކަންތައްތަކެއް ގިނަ

ްވަރަށް ްވަރަށްްކޮށްދިނުމަށް. ްއެޅުން. ްނަރުދަމާތަކެއް ްްގިނަ ްހެގިނަ ްވަރަށްމަށްްދުްފަރުތަކެއް ްރަށްރަށުގެްް. ގިނަ

ްއެންމެް ްވެގެންދިޔައީ. ްކޮންކަމެއްތޯ ްވެގެންދިޔައީ. ްމިހާތަނަށް ްކޮންކަމެއްތޯ ްއޮންނާނެ. ްއޭގައި ްވެސް ބިންހިއްކުން

ްއާސަންދަ ްއާސަންދަް،ކުޑަވެގެން ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް ބޭސްފަރުވާް، ްނަގަްްއަށް ްވެސް ްއެތިކޮޅު ްދިން ްއަށް ްއިްއާސަންދަ

ްއޮތްްއެއްވެސްްކަމެއްްކޮށްފައިްއޮތްްްވަނަްއަހަރުްބަޖެޓުންްކުރަނ2112ްްމީހަކަށްްމިދިޔަްއަހަރުްލަފާކުރިްހުސްކޮށްލީ.ް

ްއެބަނެތަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުގަނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭ، ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްސަރުކާރުްްއް ްމިއަދު ޖެހޭ

ްމި ްކަމެއްކޮށްދޭންވެގެންްްހިންގަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްއައިސްް،ވަޢުދެއްކޮށްްދަނީކީ ްވޯޓަކުން ްރައްޔިތުން ތިބިްްނުވަތަ

ްއެއެބަް ްނޫން. ްކޮންޓްރެކްޓުްއް ްޖަހައިގަނެްމީހުންނަކީ ްސަރުކާރެއް ްދުވަސްކޮޅަކަށް ްއައިސްްްއެހެންް،އުސޫލުން ބަޔަކު

ނޑައެޅިްހުރިހާްއަހަރަްންދެކަށްްމަޑުކޮށްގެންްތިބިްބަޔެއް.ްމިދިޔަްއަހަރުްބަޖެޓުްފާސްކޮށްްމިްނެގަްް،ނަގާނަމޭްބުނެ ށްްކަ

ްދިޔައީ.ްލާރި ްތާކަށް ްއެދިޔަ ްވެސް ްނެތް.ްކަމެއްްްކަމެއް ްބަޔަކަށްްްއެއް ްއެފަދަ ނޑުމެންވީ ްއަޅުގަ ްނެތް.ްއަނެއްކާ ވެފައި

ްދޭން.ް ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްއެއަށްވުރެ ްމިރައީސް ނޑު ްއަށެއްކަްްއަޅުގަ ްމީގެ ްމީހުންނެއް ްހިންގާ ްވެރިކަން ްމިހާރު ދަންނަވަނީ

ކުްނުތިބޭނެ.ްޒިންމާވާނެްމީހަކުްނުހުންނާނެ.ްމިހާރުގެްމިނިސްޓަރަކުްމިތާކުްނޫޅޭނެ.ްރައީސަކަށްްހުރިްމަސްްފަހުންްމިތާް

ްދިމާ ްވެސް ްފައިސާކޮޅެއްްކްޮނމެ ްގޮތަކުން ްކޮންމެވެސް ްއިތުރަށް ްކަމަކީްއަނެއްކާވެސް ްނޫޅޭނެ.ްކުރާ ްފެނޭތޯްލަްމީހާ ކުން

ްވެ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމަސައްކަތްްބެލުން. ްތޮށިޖެހުން. ްކޮމަންޑޫގެ ްލީން 2ްް،ފަށަންްސް

ްއެބަްޓަރުވޭސްކަްއެކް ްމިއޮތްްްވެސްްއަރުވާފައި ްގޮތެއްްނޭނގެ.ްއަނެއްކާ ްވީ ްއެބަްް.ްލާރިްއަށް ްއަހަރުްބަޖެޓުގައިްވެސް

ނޑަ ްއަޅުގަ ްކުރަންއުޅޭހެނެއޮތް. ްމިކަން ްހިއެއްނުވޭ ްމިއްކަށް ްބަޖެޓުގައި ނޑުް. ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ފޯކައިދޫްްއޮތީ
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ްވާހަކަ ްްމިލިއަން.ްމ21ްިް،ބަނދަރުހަދާ ްއަހަރަށް 2113ްްއަންނަ 2114ްްމިލިއަން.2ްްއަށް 2115ްމިލިއަން.2ްްއަށް

ކޮންމެްރަށެއްގެްވާހަކަްބުނެލާފައިްްއި،މަސައްކަތްކުރަނީ.ްމީްރައްޔިތުންނަށްްދަޅަދައްކަްްމިލިއަން.ްކިހިނެއްތޯްމ2ްިއަށްް

ްކުރާކަށްްވިސްނާ ްކަމެއް ްއެކަންްއެއެއްވެސް ނޑަށް ްއޮތްްބަޖެޓެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ްމިހާރުްފައި ްރަނގަޅަށްްވެސް. ނގޭްމާ

ްމި ްދައްކާވާހަކަްސަރުކާރުގެ ްމީހުންނަކީ ްއޮްއިްތިބި ްބައްގައި ްކުރާ ްކަމެއް ްނޫން.ްއެގޮތަށް ްބަޔެއް ްހުރި ްނޫން.ްއެޓަރެއް އް

ްއިގެންނުވާނޭްރައްޔިތުންްހަނާވަނީއޭ.ްއެކަމަކުްމިްޓެކްސްނަް،މިދިޔަްއަހަރުްސަރުކާރުްވައްޓާލަންްވާހަކަދެއްކިއިރުގައިްކީ

ނެގިްޓެކްސްތައްްއިތުރަށްްބޮޑުކޮށްފަ.ްއިތުރަށްްކަނޑާލިްޑިޔުޓީްވެސްްލާފަ.ްއަދިވެސްްއިތުރަށްްްއޮތީްއެްމިްއިްބަޖެޓުގަ

ް ްއެހަހޯދަން. ްއަޅުގަނޑަށް ްނޫން. ްފެންނަނީކީ ްކަމެއް ްކުރާ ްކަމެއް. ްކީއްްރާންކުރާ ްވެސް. ްނުކުރާނެކަން ކުރަންތޯްނގޭ

މީހުންނަށްްއަންގާފައިްްއުސޫލުންްސަރުކާރުްނަގައިގެންްތިބިްބަޔެއްްމީ.ްއެްކުރަންވީ.ްއަށެއްކަްމަސްދުވަހުްކޮންޓްރެކްޓު

ްމިް ްްއޮތީ ްއަހަރުމެން ްއަހަރު ްވަރަށްްްހަވާލުވީމަ،އަންނަ ްގެންދެވޭ ްހޯދާނަމޭ. ްނުވެސް ްފިލާށޭ. ްގޮސް ްދާތާކަށް ކަލޭމެން

ްއެް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެބަގެންދާށޭ. ްލާރިއެްކަން ްރައީސް. ްކުރާނީ ްކިހިނެއްތޯ ްކަމެއް ްއިންޑިޔާްްނގޭ. ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް އެއް

ގޮތަށްްްދަނީްދާް.ްމިހާރުްއެއޮތީްކިޔޫްްއެއްްދިމާވެގެންްއެްއިތުރުްޓެކްނިކަލްްމައްސަލަް،ސަރުކާރުންްވިސާގެްމައްސަލަ

ްޑޮކްޓަރް ްކޮބައިތޯ ްކޮބައިތޯ. ްއެކަމަކު ްހަމައަށް. ްސޯސަންމަގާ ްމައުމޫނުޞަގޮސް ްދުންޔާ ްކޮބައިތޯ ްއެއިންތާކަށްްމަދު. .

.ްކޮންމެްއޮތީްރައްޔިތުންގެްކިޔޫްްލާކަށްްބޭނުމެއްްނުވޭ.ްއެއިްއުޅެނީ.ްވާހަކަދައްކަްވާހަކަދައްކާލަންްނުކެރިގެންްމިް،ގޮސް

ވަރުގެްްކީ.ްމިތިބި.ްލާރިްބޭނުންވާްކަމެއްްނޫންްމީްދުވަސްްނުކައިްތިބިްމީހުންްއެތާްއެބ3،4ްަދުވަހަކުްސޯސަންމަގުް

ްމި ް ްއަޅުގަނޑުމެން ްވާހަކަ ްމިްސަރުކާރެއްގެ ްމިްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްބަޔެއްގެ ްމިްވަރުގެ ްބަޔަކަށްްްދައްކަނީ. ވަރުގެ

ނޑުމެން،ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންްހެޔޮނުވާނެްބިލިއަންްރުފިޔާްދޭންްމ15ްިއަނެއްކާް ނަށްްރައީސް.ްމިދިޔަްއަހަރުްއަޅުގަ

ްއެކު ްކަމަކީ ްކުރި ްޚަރަދުކުރިްއެނގިގެން ްޓީ.ވީތަކަށް ްބޭރުގެ ްސަލާމަތްވާން ްއެކަމުން ްކުރެވުނީތީ ްބަޣާވާތެއް ް.ރި

ދުްޙީއެއްްޚަރަދުކުރި.ްނުވިތާކަށްްކޮންމެވެސްްފިދާްވަްްރު،ްބޭރުގެްބޮޑެތިްޔަހޫދީްކުންފުނިތަކަށްްއެތައްްފައިސާހާއިޝްތި

ްދަރިް ްއަންހެން ްބޭފުޅެއްގެ ްހުންނެވި ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުދުދީނުގެްކިޔާ ްވެސް ްކޮންމެ ްޓީ.ވީތަކުގައި ކަނބަލެއް

ގޮތަކީްކިޔައިގެންްމިކަހަލަްވާހަކަދައްކަމުންްދިޔަ.ްމީްއެއްގޮތަކަށްވެސްްދޮގެއްްްމިއޭްއޮތްް،ބުދެއްްތިމަންނަްޤަބޫލުކުރަމޭ

ްވަ ްފިދާ ްގޮސް ްޔޫޓިއުބަށް ްއެބަްޙީްނޫން. ްވީޑިޔޯތައް ްމި ްޖަހާލިޔަސް ްމުްދު ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނަން. ްވެސްްޠައްހުރި ލިބަށް

ް ްބުދުދީނުގެ ްއަނެއްކާ ްކަމަކީ ްފެނުނު ްޤައުމެއް.ްދެން ްއިސްލާމީ ްބަލައިދެއްވާށޭ.ްމީ ްމިކަން ްދަންނަވަން އެއްްްފާދިރީބޮޑު

ްމިތާގަް ްވަންދެންދުވ3ްްަްއިގެނެސްގެން ްވައްދައިގެންްސް ްއަތްބެލުމުގެްް،ގަނޑުވަރަށް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްކިޔާ މީހުން

ްގެންޕްރޮޖެކްޓު ްރައީސްްތަކެއް ްވެސް. ްކަމަށް ްއެހެން ްވެދާނެ ްވެސް. ްމިް.ދިޔައޭ ނޑު ްމިހާރުްްއަޅުގަ ދަންނަވަނީ

ްފައިސާތަކެއްްމިްއިްސަރުކާރުގަ ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެޓެއް ްސަރުކާރުން ްބަްްތިބީކީ ްހެޔޮވާވަރުގެ ްނޫނޭ.ްއެދޭން އް

ްމި ނޑުމެން ްނުދީްއަޅުގަ ްމިވަރަށް ްބަޖެޓު ްކޮް، ްކަންތައްތަކަށް ްއެހެން ްއަށާއި ްކަންތައްތަކަށްްމުސާރަ ްބޭނުންވާ ންމެހެން

ްކޮންމެް ްގޮތުން ްފިލަްްވަގުތީ ްވިދާޅުވިހެން ްޖާބިރު ްހިނގައިދާނެ. ްހިފައިގެން ްބައިތިއްބަމާ. ްދީފައި ްވަރެއް ްމިްއިވެސް ްފާނެ
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ނގޭްމީކީްލީމަްއެބަްއެއިއޮންނަނީ.ްބަލަްހިފައިގެންްރައީސް.ްކޮންމެްރަށެއްްކޮންމެްވެސްްކަމެއްްކޮށްދޭންްބުނެފައިްމި

ްކަމެއްޙަ ްއެއްވެސް ްވިސްނާފަްޤީޤަތުގައި ްކޮށްދޭކަށް ްކަމެއް ްނޫންކަން.ްއެއްވެސް ްއެއްޗެއް ްއޮތް ްހަދާފައި ްއެއްްްކޮށްދޭން

ްހަދާނީ ްފަޅެއް ްކިހިނެއްތޯ ްްމިް.ނެތް. ްއަހަރު 2ްްއަންނަ ްއަހަރު ްއަންނަ ްދެން ްއަހަރ2ްްުމިލިއަން. ްއަނެއް މިލިއަން.

މީހުންްފިލައިގެންދާނީ.ްއެއީްމިްރޭވުމަކީ.ްރަނގަޅަށްްވިސްނައިފިްްލާފައިްއެްއިމީހުންްނުތިބޭނެ.ްކަޑަޖަހަްްމިލިއަނެއް.ްއެް

ރޕޯޓެއްްއޮތީްއެއަްޖެހޭްއިހަށްދުވަހުްއެްނގޭނެ.ްދެންްއަޅުގަނޑުމެންްއަދިްވިސްނަންްއެބަކޮންމެްބޭފުޅަކަށްްމިކަންްއެ

811ްލާރިހޯދަން.ްްސްްއަންނާނެްއަދިހުންްވެމީްގައިްތިބިްބަޔަކުްގަދަކަމުންްބޭރުކޮށްލާފަ.ްއެރޕޯޓުްއެއަްބޭރުކޮށްލާފަ.ްއެ

ްއެް ްހަދަނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްޑޮލަރު. ްއެްމިލިއަން ްނުޖެހޭނެ. ްކުރާކަށްނުޖެހޭނޭްމީހުންނަކަށް ްތިމަންނަމެން ްބުނެފި ،ްމީހުން

ްމާްށްއެކަމަ ްދަންނަވަންތޯްއެހެންވީމާ،ްފަހުންނޭ.ްްއަންނާނީ ނޑު ްނޫނޭ.ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްބެހޭ ރަތަމަްފުް.ތިމަންނަމެންނަކާ

ްގަ.ްއެްއޮތީްކިޔޫްދިވެހިްރައްޔިތުންްއެ.ްމީްބަޖެޓެއްްނޫން.ްލާރިްބޭނުންނުކޮށް،ްފައިސާްބޭނުންނުކޮށްްވާންްއޮތްްކަމެކޭް

ްއެ ްވަޒީރުންނާއި ްނުކައި. ްބަނޑަށް ްކީއްތޯްތިބެނީ ްސަފީރުންނާ ނޑުމެންގެްްއޭތިއްބެވި ްއަޅުގަ ްކޮބައިތޯއޭ ކުރައްވަނީ.

ްމައުމޫނު ްޑޮކްދުންޔާ ްކޮބައިތޯ .ް ްއެހެންވީމާޞަޓަރ ްސަފީރު. ްކޮބައިތޯ ްމަދު. ްފުރަތަމަް، ްބާއްވާފައި ްކަންތައް ބަޖެޓުގެ

ްމިް ްހެޔޮނުވާނެ ްރައީސް. ްބަލަންވީ ްކުރެވޭތޯ ްކަންތައްތައް ްކުދިކުދި ްރައްޔިތުންނަށްްްމިކަހަލަ ްމީ ްފާސްކުރާކަށް. ބަޖެޓު

ް،ްއިއޮޅުވާލަ ްރާވާފައި ްދޭންވެގެން ްބަޔަކަށް ްފައިސާތަކެއް ްއެްރައްޔިތުންގެ ްރޭވުމެއް. ްޒިންމާވާކަށްނުޖެހޭނެ.ްްއޮތް މީހުން

ްމީހުންނަކަށްްވެސްްނެތްްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްމިްއެ،ްރައީސް.ްބަޣާވާތެއްްކޮށްގެންްމިތާްމީހަކުްނުހުންނާނެްޒިންމާވާކަށް

ްދީންފެތުރުމާކަްްކުރާ ްގެނައުމާއި ްފާދިރީން ްބޭރުގެ ްމަކީ ްޔޫޓިއުބު، ްވަޙީދު ްފިދާ ްޔާޤީން ްހަމަ ނޑަށް ްހުރިހާްއަޅުގަ ގައި

ްްތަންތާނގައިްހުރިްވީޑިޔޯ،ްއެއީްބަލަންޖެހޭވަރުްކަމެއް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމިހާްހިސާބުންްއަޅުގަނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހުސްވަގުތުކޮޅެއްްއަރުވަން.ް

ްގައި.6:31ްނީްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްދާ

ް

ް]އަށ18:31ްްްއިނ18:15ްްްހުސްވަގުތުކޮޅު:ް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

`.ްއަޅުގަނޑުްއެންމެފުރަތަމަްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ް

ް
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ްދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިް

ވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީންްފޮނުވާފައިްއޮތ2113ްްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ް

ްހަމަް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއީކީ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްފާހަގަކޮށްލެވުނީ ްއަޅުގަނޑަށް ްބަލައިލާއިރު ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް

ްމެނިފެސްޓެއްގެް ްއުޅެނީ ްމި ްހަދައި ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްބަޖެޓެއް ްސެންސްމޭކުކުރާ ްއެއަކުން ޔަޤީނުންވެސް

ް ްބަދަލުކޮށް، ްވަޢުދުތަކަށް ްއެ ްހޯދައި، ްފިކުރު ްރައްޔިތުންގެ ްއެއީ ްބިނާކޮށް. ްވަޢުދުތައ5ްްްމައްޗަށް ްއެ ްތެރޭގައި އަހަރު

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިގޮތުން ްގޮތްތަކެއް. ްއޮންނަނީްފުއްދާނެ ްމި ްބިނާވެފައި ްމައިގަނޑު ްބޮޑު، ްއެންމެ ްމެނިފެސްޓޯގެ މެންގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއެކުލަވައިލާއިރު ްބަޖެޓެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްފަރަގުކުޑަކުރުން. ްމުއްސަނދިންގެ ފަގީރުންނާއި

ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިގޮތުން ްބިނާކުރަނީ. ްއެ ްއުސޫލުތަކަކަށް ްނުވަތަ ްމެތަޑެއް ްއޮތްްއެއަށް ްކޮށްފައި ހާތަނަށް

ްބަޖެޓުގެް ްއެ ްކަމަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްބެލި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކުލަވައިލާއިރު ްބަޖެޓެއް ްކުރީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަސައްކަތުގައި

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްމިގޮތުން ްގޮތްގޮތް. ްމަތިކުރެވޭނެ ްރެވެނިއު ްގޮތްގޮތް. ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ސަބަބުން

ްދިވެހި ްޕާޓީން ްހިންގި ްވެރިކަން 3ްްރާއްޖޭގެ ްތެރޭގައި 5ްްއަހަރު ްރެވެނިއ11ްްުބިލިއަނުން ްދައުލަތުގެ ބިލިއަނަށް

ްޕްރޮގުރާމަކަށްް ްރައްކާތެރި ްއިޖުތިމާޢީ ްއިތުރުކޮށްފައި، ްރެވެނިއު ްއިޖުތިމާޢީ ްއޭގެތެރޭގައި ްއަދި އިތުރުކޮށްފައިވާނެ.

ނޑުމެންްޚަރަދުކުރަންްފަށާފައިވާނެ.ްއަދިްއަޅުގަނޑު މެންގެްރާއްޖޭގެްރިކަރަންޓާއިްކެޕިޓަލްްޚަރަދުތަކުގެްނިސްބަތްްއަޅުގަ

%ް ްރިކަރަންޓު ްއެއީ ްހިފައި، ްއަމާޒަކަށް ް%61ްރަނގަޅު ްކެޕިޓަލް ްގޮތަކަށ41ްްވެއްޖެއްޔާ ްދަތުރުކުރެވޭނެ ްދިމާލަށް އާ

ްބޭނު ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްބައްޓަންކުރަންްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ.ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްނުކުތާގައިްދެތިންްއަޅުގަ ްމި ން

ްއެކުލަވައިލާއިރުް ްބަޖެޓެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެއީ ްޕްރޮގުރާމު ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްއޭގެތެރޭގައި ކަމެއް.

ްތިބުން.ްސަލާންޖެހަންް ްހެޔޮހާލުގައި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްވަނީ.ްއެއީ ްމަގުސަދަކަށް ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުްމިްފެންނަނިްއަޅުގަނޑުމެންގެްއިޖުތިމާޢީްނުޖެހުން.ްމިގޮ ތުންްމިްބަޖެޓާްހިސާބަށްްއައިއިރުްއަޅުގަ

ް ްއެލޮކޭޓުކުރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަބްސިޑައިޒްކުރަން ްތެރެއިން ްޕްރޮގުރާމުގެ ްރުފިޔާގ1.9ްްެރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލިއަން

ް 2112ްްޕްރޮގުރާމު، ްނިމުނުއިރު ްއަހަރު ްތިރ1.6ްިވަނަ ްއަށް ްއެއީ ްމ311ްްިކޮށްލާފަ. ްއަދި ްތިރިކޮށްލައިފި. މިލިއަން

މިލިއަނަށް.ްއެއީްދެްބައިކޮށްފައިްއެއްބައ911ްްިބަޖެޓުގައި،ްމިހާރުްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްބަޖެޓުގައިްއެްވިސްނަނީްއެންމެް

ްއިނިޝް ްއާ ްގެނައި ްސަރުކާރުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްއެއީ ްއާސަންދަ. ްއޮތީ ްމި ްދެން ޓިވެއްްތިރިކޮށްލަން.

ް ްނެގިން ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުކޮށްފައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއަށް ްރައްކާތެރިކަމަށް. ްޞިއްޙީ 1.9ްރައްޔިތުންގެ

ް ްއެއީ ނޑަށ911ްްްބިލިއަނަށް. ްއަޅުގަ ްނިމުންއިރު ްއަހަރު ްމި ްޕްރޮގުރާމު ްއެ ްޕްރޮގުރާމެއް. ްވަރުގެ ްހިސާބުގެ މިލިއަނާ

ް ްގޮތުގައި ްއޮތް ްމ511ްިލައްކަ،5ްްއެނގިފައި ްނުވަތަ ްއ1.5ްްެލިއަނަށް ްބޭފުޅުން ްއެ ްބަޖެޓުން ްތިރިކޮށްފަ. ބިލިއަނަށް

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭނެް އުއްމީދުކުރަނީްއެވެސްްދެްބައިކޮށްފައިްއެއްބައިކޮށްލަން.ްމިއީކީްއެއްވެސްްހާލެއްގައިްއަޅުގަ

ްއަޅުގަނޑު ްއިތުރުކުރަން ްއާމްދަނީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްނޫން. ްމިްކަމެއް ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކުރި މެން
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ްރިސޯޓުތައް،ް ްޓޫރިޒަމްގެ ްއޮންނާނެ، ްހުށަހަޅާފައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިއިރު ްބަޣާވާތެއް ްކުރީކޮޅުގައި ްމިއަހަރު ރާއްޖޭގައި

ްއަށްް ްދާއިރާ ްއެ ްވާތީ، ްކަމަށް ްޓޫރިޒަމް ްއަކީ ްދާއިރާ ްއެއް ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްއެންމެބޮޑު ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެއީ

ްއޮތްް ްލިބިފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހުށަހަޅާފައިވާނެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްތެރޭގައި ްޓެކްސްތަކެއްގެ ްއިންޕޯސްކުރި ނޑުމެން އަޅުގަ

ް 51ްްމުއްދަތު ްމިސާލަކަށް ްމިހާރު ްއިތުރުކޮށްދޭ، ްއިތުރަށް ްއެ ްއިތުރުކޮށްދޭއިރު ްއިތުރުކޮށްދޭން. އަހަރ15ްްުއަހަރަށް

ް ްއޮތް ްދެން ްއޮތިއްޔާ ްއަހ31ްަލިބިފައި ްއަހަރަކަށް ްކޮންމެ ްއެއްކޮށ1ްްްރަށް ްފައިސާ ްއެ ްއަދި ްދައްކައިދޭން. ޑޮލަރުގެ

ް ްލިބޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެއްކީމާ ްވައްޓާލީ.311ްްދައްކަން. ްއެކަން ްބަޣާވާތްކޮށްފައި ްއެހެންނަމަވެސް، މިލިއަން.

ް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ 1ްްއަނެއްކާވެސް ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށް. ްދައްކާ ްޑޮލަރު ްބޮޑުްލައްކަ ްވަރަށް ްރެވެނިއު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްތަރައްޤީގެް ްއިޤްތިޞާދީ ްނުވަތަ ްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްއިކޮނޮމިކު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްކޮންމެއަކަސް ްއޮތީ. ްމި ްދަށްވެފައި ތަން

ނޑުމެންގެްގުރޯތްް%3ްމޮޑެލަކަށްްއަޅުގަނޑުމެންގެްބަޖެޓުްބައްޓަންކޮށްްނިންމައި،ް 7.1ްއަހަރުްމިްތަޖުރިބާކޮށް،ްއަޅުގަ

%ް ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއޮއްވާ ްނަގާފައި ްޑެފިސިޓ3.4ްްުހިސާބަށް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްވެއްޓިފަ. އަށް

%ް ްއޮތްއިރު، ްބުނެފައި ްކަމަށް ްތިރިކުރާނެ ްއަހަރު ްމި ްޑިޖިޓަށް ްސިންގަލް ނޑުމެން ްއަޅުގަނޑުމެނ9ްްްއަޅުގަ އަށް

%ް ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު ްއޮތްއިރު ްވެއ12ްްޕްރޮޑިކްޓުކޮށްފައި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއަށް ްބަޖެޓަކުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ޓިފަ.

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނޫން. ްބަޖެޓެއް ްހިފައިދޭ ްއަމާޒެއް ްއެއްވެސް ްތަރައްޤީގެ ްއަމާޒެއް، ްއެއްވެސް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްދާއިރާް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގޮތް. ްވާ ްމި ްއަށް ްދާއިރާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއެއީ ްއަށް. ްމާލެ ްކަމަކަށް ްފަހު އަށްްްބަލައިލާނަން

ްދުވަސްް ްކައުންސިލުގެ ްސިޓީ ްމާލޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްއެއް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ްކަމެއް ްދެތިން ބަލައިލާއިރު

ނޑުމެންގެްހައުސިންްޕްރޮގުރާމުްމިްއޮތީްއޮޅުންބޮޅުމެއްގެްތެރެއަށްްވެއްޓިފަ.ް ވަނ3ްްަދުއްވާލައިފި.ްއަނެއްްކަމަކީްއަޅުގަ

ްބިލަް ްލާމަރުކަޒު ްމުޅި ްދާއިރާްކަމަކަށް ްފަސްޖެހުމުން،ްއަޅުގަނޑުގެ ްކަންތައްތައް ްގޮތަކުން،ްލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ްއެހެދި ށް

އަށްްގޮސްްއެންމެްފަހުންްގޮސް،ްމިސާލަކަށްްހެންވޭރުްދެކުނުގެްހެންވޭރުްޕާކަށްްބަލައިލާއިރުްވެސްްއެްތަންްއެްއޮތީް

ް ްކައުންސިލާ ްސިޓީ ްމާލޭ ްސަރުކާރުން ްސެންޓްރަލް ްބިން ްއެ ްތަންްހުއްޓިފަ. ްއެ ްހުއްޓި، ްއެކަން ހަވާލުނުކުރެވޭތީ

ނޑުމެންގެް ްއަޅުގަ ްކަންކަން. ްހުރި ްވިސްނައިނުލާ ްހުރިއިރު ްބިނާކޮށްފައި ްބަޖެޓު ްމި ްމިހިރީ ްއެހެންވީމާ، ތަރައްޤީނުވެ.

ްވެސްް ްކަމެއް ްކަމެއް ްވާ ްކިހިނެއް ްއެއީ ްގޮތަކަށް ްއެއްވެސް ްހަމަ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްމި ްރޫޅާލީމާ ްޕްރޮގުރާމު

ނޭނގޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑަށްްސިފަްމިްކުރެވެނީްމިއީްބަޣީްބަޖެޓެއްްކަމަށް.ްއަދިްއަޅުގަނޑަށްްހަމަްލާހިކެއްްނޫންް

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްޖެހިލާފައި ްފަހަތަށް ްކުޑަކޮށް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވޯޓުދޭކަށް. ްބަޖެޓަށް 3ްމި

ްފައި ްބޭނުންވާ ްރިކަރަންޓަށް ްގޮސްްމަސްދުވަހަށް ްވިސްނުމަކަށް ްދާން. ްވިސްނުމަކަށް ްދެވަނަ ްއަދި ްދީފައި، ސާކޮޅު

ްމިް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަންކެރިދާނެ ްއެކު ްޔަޤީންކަމާ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، މަޑުކޮށްލަން.

ްވޯް ްބަޖެޓަށް ްމި ްނުކުރޭނޭ ްހަމަ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްޒިންމާވާކަށްނުކެރޭނޭ. ްމިްބަޖެޓަށް ްއަޅުގަނޑު ްދޭކަށް. ޓެއް
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މަސްދުވަހުގެްރިކަރަންޓުްމިްމީހުންނަށްްދީފައި،ްއަޅުގަނޑުމެންްދެވަނަްވިސްނުމަކަށްްދާންްވަގުތުކޮޅެއ3ްްްހުށަހަޅަނީް

ްހޯދުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިބްރާހީމުރަޝީދުްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއިސް

ްޝު .`ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓަށ2113ްްްކުރިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ވާހަކަދައްކައިލާނެްދެްވަނަްފުރުޞަތެއްްދެއްވިްކަމަށްްޓަކައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށްްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްއިޙްތިރާމާްއެކުް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަރަށ2113ްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްހުރިހާްްވަނަ ްރާއްޖޭގައި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ

އަތޮޅަކާއިްހުރިހާްރަށްރަށެއްގައިްހިންގޭްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަކަށްްޚަރަދުކުރެވޭްގޮތަށްްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްއޮތްކަންް

ްހި ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ްއެންމެންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެއީ ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ތްހަމަޖެހުމެއް.ްއެއީ

ްހަމަހަމަކުރުމުގެް ްއޮންނަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްާޤނޫނުއަސާސީގައި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްބޭފުޅުންް ްބައެއް ްއޮންނައިރުގައި ްކުރުން ްއެއީ.ްހަމަހަމަ ްއުސޫލެކޭ ްތަފާތު ްގޮތް ްމާނަކުރައްވާ ްބޭފުޅުން ްބައެއް އުސޫލަކީ

ްގޮތުް ްއެހެންވީމާ،ްދެކެވަޑައިގަންނަވާ ްއުސޫލު. ްހަމަހަމަ ްއެއީ ްބަހާލުން ްހަމައަށް ްރަށްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްބަޖެޓު ގައި

ް ްއިވިގެންދިޔަ.ްއެއީ ްމިއަދު ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއަޑުތައް ްގޮތުގެ ްވާ އަހަރ3ްްުކަންތައްތައް

ްވާ ްނުނިމިގެންދާ ްއޮންނަ ްފަށާފައި ްކަމެއް، ްކޮންމެވެސް ްޤަބޫލުކުރެވެނީްތެރެއިން ްއަޅުގަނޑަށް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ހަކަ.

ްމާސްޓަރް ްއެ ްވިޔަސް ްއޮތްކަމުގައި ްވެރިކަމެއް ްއެކުލަވައިލާ،ްކޮންމެ ްމާސްޓަރްޕްލޭނެއް ްތަރައްޤީކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެ

ްލާޒިމުކުރާ ްނަމަވެސް ްގަރާރަކުން ްކޮންމެވެސް ްނަމަވެސް، ްޤާނޫނަކުން ްކޮންމެވެސް ްޢަމަލުކުރުމުން ގޮތަކަށްްްޕްލޭނަށް

ްއެނގޭް ްއެންމެންނަށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްތަރައްޤީވެގެންދާނެ. ްރާއްޖެ ްގެންދިޔައިމަ ްކުރިއަށް ްއުސޫލުން ްއެ ްއެކަން ހަދާފައި

އަހަރެއްގެްދައުރަކުންްމިހާރުްޒަމާންްކުރިއަރަމުންދ11ްްާއަހަރެއްގެްދައުރަކުން،5ްްއެއްވެސްްވެރިކަމެއްގައި،ްއެއްވެސްް

ްކުރިއަރަ ނޑުމެންްވަރަށް،ްދުނިޔެ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްނުކުރެވޭނެކަން. ްއެއް ްތަރައްޤީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވަރަށް މުންދާ

ްމިއީ،ްދުނިޔޭގެް ްކަމެއް ްކުރެވިދާނެ ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކުލަވައިލަން.ްމިސާލަކަށް ްޕްލޭނެއް ްއެކަހަލަ އެބަޖެހޭ

ނޑުމެންްމިްޖެހެނީްބޮޑެތިްޤައުމުތަކުގައިްއެްޤައުމުގެްދެކޮޅުގައިްދެްހާބަރުް 211ްއޮތީމަ،ްހާބަރުހެދުނީ.ްއެކަމަކުްއަޅުގަ

ް ްސިޔާސަތާއ211ްްިރަށުގައި ްއެއްފަސްކުރުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ހާބަރުހަދަން.

ްއެއްފަސްކޮށް ްނަޒަރުގައި ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްވިސްނަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެދު ްސިޔާސަތާ ގެނެއް،ްއެއްތަންކުރުމުގެ

ްކުދިކުދިް ްމިއޮތް ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެއީ ްނޭރުވޭނެ. ްކުރިއަކަށް ްކަންތައްތަކެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އެއްތަންކޮށްގެނެއް

ޖަޒީރާތަކަކީްއެއްބަޔަކުްއަނެއްބަޔަކަށްްއެބައިްމީހުންގެްއަޚްލާޤާއިްވާހަކަދެއްކުމާއިްއުޅުމާ،ްހުރިހާްކަމެއްްވަރަށްްތަފާތުް

ލަްއަކީްކުއްލިއަކަށްްއަޅުގަނޑުމެންްގޮސްްތަނަކަށްްބަޔަކުްއަޅައިލީމާްމިްދިމާވާްމައްސަލަްއަކީްބައެއް.ްދިމާވާްމައްސަ

ްބަދަލުގައިް ްއޭގެ ްކުރިމަތިލާންޖެހޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންތަކެއް ްއެތައް ްއާދަތަކާއި ްއެތައް ްނުރަނގަޅު އިޖުތިމާޢީ
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ްރަނގަޅު.ްދެކޮ ްމާ ްއެއްފަސްކުރުން ްގޮތުން ްވިސްނޭ ނޑަށް ްއެއްފަސްކޮށްފިއްޔާ.ްހެދުންްއަޅުގަ ްހަދާފައި ްހާބަރު ްދެ ޅުގައި

ްވެސްް ްދިނީމަ ނޑި ްތަޅުދަ ްގެދޮރުހަދާފައި ްފަހަރު ްގިނަ ްއާދެވޭނެ. ްބަޔަކު ްއެ ްވަޒަނަށް ްބައެއްގެ ްއެ ްރަނގަޅު. މާ

ނޑުމެންގެްތެރެއިންްގިނަްޢިއްޒަތްތެރިްރައްޔިތުންނަށްްވަޑައިނުގެންނެވެނީ،ްއެއީްހަމަްވަޠަނަށާއިްރަް ށަށްްޖެހިފައިްއަޅުގަ

ހުންނަްލޯތްބެއްގެްސަބަބުން.ްއާދެ!ްމިްމޭރުމުންްއަޅުގަނޑުްމާްގިނަްވާހަކަތަކެއްްދައްކާކަށްްނެތީމު.ްއެއީްވަރަށްްގިނަް

ްގިނަް ްވަރަށް ްއެކްސްޕާޓުން ްމާހިރުން. ްއިޤްތިޞާދީ ްބޭފުޅުން. ްއެކަށީގެންވާ ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުގެްދާއިރާްއަށްްވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފިްމިްބަޖެ ޓަށް.ްއަޅުގަނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުއަދާކުރަންްމިްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަ

ްއެކުލެވިފައިވާކަން.ް ްމީގައި ްކަންތައްތަކެއް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަކުގެ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްރަށަކަށް ްކޮންމެ ވެސް

ްކަޅައިދޫ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިނިސްޓަރަށް ްމިސްކިތެއްްްއިސްލާމިކު ްއޭރިޔާގައި ްސުނާމީ އަވަށުގައި

ްއަޅުގަނޑުް ްމިނިސްޓަރަށް ްއެޑިޔުކޭޝަން ްއެފަދައިން ްހަމަ ްޓަކައި. ްކަމަށް ްއޮތް ްނިންމަވާފައި އަޅުއްވައިދެއްވަން

ްބުރިްއިމާރާތްްނިންމަވައިދެއްވުމަށްްޓަކައިްމީގައިްއޮތ2ްްްކްލާސްރޫމުގ8ްްެދަންނަވަން،ްއިސްދޫގެްސްކޫލުތެރޭގައިްހުރިް

ް ްނިންމަން ްބަނދަރު ްދަނބިދޫ ްބަނދަރާއި ްްމައިބައިދޫ ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ވަނ2113ްްަކަމަށް

ްފިނޭންސްް ްގޮތެއްގައި ްޖުމްލަ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމިނިސްޓަރަށް ްހައުސިން ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްހަމަޖެހިފައިވާތީވެ އަހަރު

ްރައީސުލްޖުމްހޫް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްމިނިސްޓަރަށާއި ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ރިއްޔާ

ްހިންގަވާށޭ.ް ްވާހަކަދައްކަމާ ްމާނައިގައި ްޙަޤީޤީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކުގައި ްތަރައްޤީގެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދަންނަވަނީ

ްހާސިލުކުރުމުގެ ްއެއް ްއެޖެންޑާ ްސިޔާސީ ްމަގުސަދަކަށް ްސިޔާސީ ްބޭނުމަކަށް، ްސިޔާސީ ނިޔަތުގައިްްއެއްވެސް

ްއެކުް ްތެދުވެރިކަމާ ްގޮތަށް، ްދައްކަންޖެހޭ ްމާނައިގައި ްޙަޤީޤީ ްނުދައްކަމާށޭ. ްވާހަކަ ްތަރައްޤީގެ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްހުރިް ްހަމަޖެހިފައި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއުއްމީދުކުރަން ްއަޅުގަނޑު ްހިންގަވާށޭ. ްދައްކަމާ ްވާހަކަ ްއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ް ްކަމަށް. ްވެގެންދާނެ ްބަޖެޓެއްްކަންތައްތައް ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްއެއީ ްދުވަހަކުން. ްއެ ްކުރާނީ ްއުފަލެއް ްޙަޤީޤީ ނޑު އަޅުގަ

ްއުއްމީދުކުރަންް ްވަރަށް ްއިތުބާރުކުރަން. ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮވޭ. ްހިމެނިފައި ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްރައްޔ2113ްިމިހާރު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަހަރު ްހަމަޖައްސަވާފައިވާްވަނަ ްކޮށްދެއްވަން ތުންނަށް

ްކޮށްދިނިއްޔާް ްކަންތައްތައް ްވަޢުދުނުވެ ްރަނގަޅު ްމާ ްއަޅުގަނޑަށް ްވިޔަސް، ްނެތްކަމުގައި ްވަޢުދުވެފައި ކަންތައްތައް

ނޑަށްްމާްރަނގަޅު.ްމާްގޯސްްވަޢުދުވެފައިްކަންތައްތައްްނުކޮށްދިނީމަ.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެހެންްވަޢުދުވުމަކީ އެއީްްއަޅުގަ

ކުރަންްވާޖިބުކަމެއްްނޫން.ްއިސްލާމީްޤައުމުގައިްއިސްލާމީްޝަރީޢަތެއްގައިްވެރިކަންކުރާއިރެއްގައިްރައްޔިތުންްކައިރީގައިް

ް ްމީހާ ްއެ ްވަޢުދުވާކަށްނުޖެހޭ. ްމީހާްްސުބުޚާނަހޫهللا ްއެ ްއެއްގޮތަށް ްހުވަޔާ ްމީހާގެ ްއެ ްތެދުވެރިވެފައި، ްއަށް ވަޠައާލާ

ްއެކަންތައް ްދެން ްއިސްލާމުން.ްޢަމަލުކުރީމާ ްނޫން ްމުޒާހަރާކޮށްގެނެއް ްނިކުމެ، ްމަގުމައްޗަށް ްއަދި ްރަނގަޅަށް. ްދާނީ ތައް

ްއަޚްލާޤާް ްމީހުންގެ ްއެ ްދީނުގައި، ްމީހުންގެ ްއެ ްޢިއްޒަތުގައި، ްމީހުންގެ ްއެ ްބައެއް. ްއަބުރުވެރި ްމާ އިސްލާމުންނަކީ

ްޙައް ްމީހުންގެ ްނިކުމެ،ްއެ ްމަގުމައްޗަށް ްމީހުން ްއުޅެންވީ.ްއެ ްއިންސާނުގެްއެއްގޮތަށް ްއެއީ ްހަޅޭއްލެވުމަކީ ްހޯދަން ޤުތައް
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ދަރަޖައިގައިްވަރަށްްދަށުކަމެއްްއެއީ.ްއެއަށްްޑިމޮކްރަސީއޭްކިޔާފައިްމިހާރުްމާްމޮޅުްކަމަކަށްްވެގެންްއެކަންްއުޅުނަކަސްް

ްބައިބައި ްއޮންނަނީ ްމި ްވެފައި ްއެކަން ްއެއީ ްއެއީކީ. ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްދީން ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ވުމަކަށް،ްއެއީ

ްއެއީކީ.ް ްނޫން ްކަމެއް ްބާރުއަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްވެގެން ްފަސާދައަކަށް ްފިތުނައަކަށް، އަރައިރުމަކަށް،

ްވަޢުދުތަކެއްް ްވިޔަސް ްއައިކަމުގައި ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްރައީސަކު ްކޮންމެ ްގޮވާލަން ްއަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ،

ފުޅުންގެްހުވަޔާްއެއްގޮތަށްްޢަމަލުކުރަމުންްޤައުމަށް،ްޤައުމީްރޫހުގައި،ްޤައުމީްވެވަޑައިނުގަތަސްްއެންމެްރަނގަޅޭ.ްތިްބޭް

ނޑުމެންް ޖޯޝުގައި،ްޤައުމުްތަރައްޤީކުރުމުގެްރޫހުގައިްމަސައްކަތްކުރަމުންްކުރިއަށްްގެންދަވާށޭ.ްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާްއަޅުގަ

ނޑުްއެދެންް هللاްވަނަްއަހަރަކީ.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތ2113ްްުއެންމެންނަށްްބާއްޖަވެރިްއަހަރެއްްކަމުގައިްއަޅުގަ

ްވަބަރަކާތުހޫ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހީމުްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުްހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތަކުރާރުކޮށްްވާހަކަ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްއެއް ްވާހަކަ ްގިނަ ްމާ ްދައްކާނެ ްއިތުރަށް ފުޅުދައްކަވާފަ.

ްއެއްްނެތިް ްއަމާޒެއް،ްކުލަ ްއެއްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތް ްބޭނުންވަނީްމިްހުށަހެޅިފައި ްދަންނަވާލަން ްމިއަދުްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްބަޖެޓަް ްއެފަދަ ްއަދި ްބަޖެޓެކޭ. ްއޮތް ްބަޖެޓަށްްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްގޮތް ްދެންވާނެ ްއަތްލުމުން، ްކުޅެން ކަށް

ވެފައޭ.ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްޢިއްޒަތްތެރިްއެްމެންބަރުންްމަސައްކަތްތަކެއްްކުރައްވާފައިްހުރިކަންްއަޅުގަނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ް

ްދަންނަވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްބަދަލުތަކުގެ ްބައެއް ްގެނެވުނު ްއެ ްއެއްްއެހެންނަމަވެސް ްނަތީޖާ ްއެހެންކަހަލަ ްވަރަށް ނީ

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްކުޑަކޮށްފައިްއެބަްއޮތް.15.3ްްބިލިއަންްރުފިޔާްއިނ16.9ްްްމިއިންްނިކުމެގެންްއެބަްއާދޭ.ްބަޖެޓުް

ް ނޑަކަށް ްމުވައްޒަފުންގ1.6ްްެގާތްގަ ްތެރޭގައި ްދާއިރާތަކުގެ ްމަދުކުރެއްވި ްއޮތް. ްއެބަ ްމަދުކޮށްފައި ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް%އި ްފައިސާގެ ްދޭ ްމަސައްކަތްކުރީމަ 51ްްތުރުގަޑީގެ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއެއީ ްއޮތް. ްއެބަ މިލިއަނ115ްްްއުނިކުރައްވާފައި

ްމުވައްޒަފަކަށްް ްއެއްވެސް ްސަރުކާރުގެ ްމުވައްޒަފަކަށް، ްއެއްވެސް ްތާއީދެއްނުކުރަން ްއެއްގޮތަކަށްވެސް ްއަޅުގަނޑު ރުފިޔާ.

ްއެލަވަންސެއް ްއިނާޔަތެއް، ްއެއް، ްމުސާރަ ްއޮތްްްދޭ ްއެބަ ްރަނގަޅު. ްދެން ްއުނިކުރާކަށެއް. ްއެއްޗެއް އެއްވެސް

%ް ްބަޖެޓުން ްއޮތް ްދަތުރުފަތުރަށް ްދަތުރުފަތުރުގެ،51ް913ްްމަދުކުރައްވާފައި ްމިއީ ްހިތުން ނޑު ްރުފިޔާ.ްއަޅުގަ މިލިއަން

ްއޮތްްބަޖެޓުން ްކަނޑައަޅާފައި ްކަމަށް ްމި ްޑިފެންސްްމިނިސްޓްރީގައި ްމާްރަނގަޅުވީސް ްއުނިކުރެއްވިްްމިއަށްވުރެ ްބައި އެ

%ް ްނިޒާމުން ްދަތުރުފަތުރުގެ ްބަޖެޓުގެ ްމުޅި ްކަނޑައެޅިގެން ްއެހެނ51ްްްނަމަ. ްނުރައްކާ ްވަރަށް ްމީގެން ކުޑަކުރީމާ،

ްހުށަހެޅިް ްއަކީ ްއާމްދަނީ ްއަށް. ްއާމްދަނީ ްއޮތީ ްބަދަލުގެންނަވާފައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްދެން ްނިކުމެގެންދާނެ. ްއެއް މައްސަލަ

ް ްކަމަށް.ްއަްބިލިއަނ11ްްބަޖެޓުގައި ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ްއޮތް ނޑައަޅުއްވާފައި ްކަ ްކަމަށް ްހޯދާނެ ްއަލަށް ްއޭގެއިތުރަށް 1.8ްދި

ް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްމުޅި ްއިން ްރުފިޔާ ްގެންނެވ12ްްިބިލިއަން ްއޮތްއިރުގައި ނޑައަޅުއްވާފައި ްކަ ްރުފިޔާ ބިލިއަން
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ްއިތު ްއަލަން ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްދެން ްބަދަލުތަކުގައި ްބައިން ްއަޅުގަނޑ1.5ްްުރުކުރި ްއެއީ ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ް ްއޮތް ްކަނޑައަޅާފައި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއިން ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްތެލުގެ ްޑިއުޓީ، ްއިމްޕޯޓު ްއިދިކޮޅުހެދި ްވެސް 251ްކުރިން

ްއޮް ނޑައަޅުއްވާފައި ްކަ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްޖީ.އެސް.ޓީނަގައިގެން ްޚިދުމަތުން ްމުއާސަލާތީ ްއާއި ްރުފިޔާ ްމިލިއަން 211ްތް

ްތާއީދެއްް ްދެކަމަކަށް ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްމިއަދު ްއިތުރުކޮށްގެން. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްޖީ.އެސް.ޓީނަގާކަށްް ްޚިދުމަތުން ްމުއާސަލާތީ ްނުކުރާނަން. ްތާއީދެއް ްއަޅުގަނޑުމެން ްޑިއުޓީނަގާކަށް ްތެލުގެ ނުކުރާނަމޭ.

ްނުކުރާނަ ްތާއީދެއް ނޑުމެން ްމިހާރުްއަޅުގަ ްގޮތުގައި ްއެއްގެ ްއާމްދަނީ ްހޯދާ ްއަލަން ްދައުލަތަށް ްއެހެންކަމުން ން.

ް ްއޮތް ްވަނ1.5ްްީރިވައިޒްކޮށްފައި ްމި ްމިހެންވީމަ ްދެން ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުލިބޭނެ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ް ނޑަކަށް ނޑީމަ،ްގާތްގަ ްކެ ްއިން ްއާމްދަނީ ްޚަރަދުތައް ްއޮތް ްމި 3ްްކިހިނެއްތޯ.ްމިހާރުވެސް ބިލިއަނ4ްްްބިލިއަން،ްނޫނީ

ރުފިޔާގެްޑެފިސިޓެއްްއެބަްވޭްމިްރިވައިޒްކުރިްބަޖެޓުގައިްވެސް.ްއެގޮތަށްްކަންްވާއިރުގައިްބަޖެޓުްކޮމިޓީްރިޕޯޓުގައިްމިް

ބިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްވުރެްއިތުރަށްްބަޖެޓުްޑެފިސިޓުްފައިނޭންސްކުރަންްލޯނުނަގައިގެންނުވާނޭ.ްމާނައަކ2ްްީވިދާޅުވަނީް

ްލޯނުްްދެން ްފައިނޭންސްކުރަން ްޑެފިސިޓު ްބަޖެޓު ްކިހިނެއްތޯ. ްހޯދަނީ ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްދެ ްއަނެއް އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްމ2ްްިނަގަން ްނައިގެންނުވާނޭ ްގިނައިން ްއެއަށްވުރެ ނޑައަޅާފަ. ްކަ ްސީލިންގެއް ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ތެއްްނެތް.ްދެންްއޮންނާނެްގޮތަކީްހަމައެކަނިްރިޒާވުންްފައިސާްބިލިއަންްރުފިޔާްހޯދާނެްގ2ްޮވިދާޅުވަނީ.ްދެންްއަނެއްް

ް ްގޮތަށް ްނެގޭ ްހުރީ ްވެސް ްމިއަދު ްދެކޮޅުޖެހ91ްްޭނެގުން.ްރިޒާވްގައި ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްޑޮލަރު.ްއަޅުގަ ްމިލިއަން ވަރަކަށް

ްއެޕްރީ ްމާރޗް، ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްގޮތަކީ ްއެއް ްވާނެ ްމީގައި ްދެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓުްތަނެއް. ލްހާތަނުގައި

ްފިނޭންސްް ްދެން ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްނުކުރެވުން. ްޚަރަދުތައް ްމުސާރަނުދެވުން. ްނުހިނގުން. ްބަޖެޓު ްއައުން. ހުއްޓުމަކަށް

ނޑުގެް ްހޯދުން.ްއަޅުގަ ްފައިސާ ްކުރެއްވިހެން ްޚިލާފަށް،ްމިއަހަރު ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްކަމަކީ ްކުރައްވަންޖެހޭނެ މިނިސްޓަރު

ްވާހަކަދެއް ްކުރިން ްވިދާޅުވި، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްވިއްކުމަށ2112ްްްކެވި ްޓީބިލު ްއަހަރު ވަނަ

ް ްވަނީ ްހުއްދަދީފައި ނޑުމެން 741ްްއަޅުގަ 721ްްނޫނީ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއޭގެއިތުރަށް ްއޭ.ްއެކަމަކު ްރުފިޔާ 4911ްމިލިއަން

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްރުފިޔާ ްއ4.9ްްޮމިލިއަން ްމި ްއިތުރަށް ްރުފިޔާ ްވެސްްބިލިއަން ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްޓީބިލުވިއްކާފަ. ތީ

ްނެތީމަ.ް ްފާހަގަކޮށްފައި ްމިކަން ްދިރާސާކުރިއިރު ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަކުގެ ްފެނުނު ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ކަންބޮޑުވަން،

ްއެް ްނަމަވެސް ްނެތް ްމިތާ ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން، ްސުވާލުކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ

ް ްއަހަރު ްމި ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްފާހަގަނުކުރެވުނީތޯ.ްމާލިއްޔަތު ްމިކަން ބިލިއަނ5.3ްްްބޭފުޅުންނަށް

ްނެތް.ްމިކަހަލަް ްރިޕޯޓަކު ްވެސް ްފާހަގަނުކުރެވުނީތޯ.ްހަމަގައިމު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްއޮތްކަން ްވިއްކާފައި ްޓީބިލު ރުފިޔާގެ

ްއެބަްއޮތްްއިނގޭ ްކަމެއް ްފާހަގަކޮށްލާނަންްއެސް.ބީ.އައިްއިންްއެތައް ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް،ްއޭގެއިތުރަށް ތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއޮތް 111ްްނަގާފައި ްތެރެއިން ްޑޮލަރުގެ 2113ްްމިލިއަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްދައްކަން ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ މިލިއަނ51ްްްވަނަ

ވެސްްނެތް.ްކޮންތާކުންްނެރެގެންތޯްދައްކަނީ.ްްޑޮލަރުްފެބްރުއަރީްމަހުްދައްކަންޖެހޭްއެއްޗެއް.ްމިްދައްކާނެްވާހަކަްއެއް
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ްއެންޑްް ްވޭޒް ްއެމް.އެމް.އޭގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއިނގޭތޯ. ްއެއް ްވާހަކަ ްމި ްނެތް ްރިޕޯޓަކު ްމި ްފާހަގަނުކުރެވުނީތޯ. މިކަން

އެއެއްްމިލިއަންްރުފިޔާްމިްއަންނަްއަހަރުްދައްކަންޖެހޭ.958ްްމީންސްްއެކައުންޓުންްނަގާފައިްއޮތްްދަރަނީގެްތެރެއިންް

ްމަސައްކަތްތައްް ްގިނަ ްވަރަށް ްރިޕޯޓުގަ. ްބަޖެޓު ްނެތް ްވެސް ްއެއް ްފާހަގަކޮށްފަ ްއެކަން ްނެތް ްބަޖެޓަކު ްނެތް. ވެސް

ްރިޕޯޓަކަށްް ްފޫބެއްދޭްރިޕޯޓެއްްނޫނޭ.ްއެހެންކަމުންްމި ްމިްރިޕޯޓަކީ ކުރައްވާފައިްހުރީ.ްނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީ

ނޑަކަށްްވޯޓުދޭކަށްްހަމަްނުކެ ްދާއިރާގައިްއަޅުގަ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލިޔަސްްއަޅުގަނޑުްފާހަގަކޮށްލާނަން ރޭނެ.ްއެހެން

ް ްމަރާމާތުކުރުމަށް ްމަރުކަޒު ްޒުވާނުންގެ ްއޮތީ ްހުށަހެޅިއިރު ްބަޖެޓު ްކޮމިޓ751ްްީކުރިން ްބަޖެޓު ްރުފިޔާ.ްއެކަމަކު މިލިއަން

ްޓަކައިް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްމަސައްކަތުން ްކުރެއްވި ްޖަހާފަ.ްްއިން ްއޮތް ްއެބަ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ދިހަވަރަކަށް

ްތަންފީޛުކުރެވޭނެް ްއެއީ ްޕްރޮގްރާމަކީ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޔަޤީން، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްއެއީ ދެން

ނޑުްމިހާރުވެސްްހަމަްވަރަށްްޔަޤީންކަމާްއެކުްމިްދަންނަވަނީްއެްތިންްބިލިއަންްރުފިޔާް އަކީްްޕްރޮގްރާމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްވެސްް ްވާހަކަދައްކަމުން ްދުވަހު ްއެ ްއަޅުގަނޑު ްދެން ްނޫން. ްއެއްޗެއް ްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްއަކީ އެއީ

ްކޮމިޓީގެް ްބަޖެޓު ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްބަނދަރުގެ ްކެޔޮދޫގެ ްދެންނެވިން. ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ްރައީސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަރާް ްއެ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްދެން ްހިމަނާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްވާހަކަ ްރުފިޔ5ްްާމާތުކުރުމުގެ މިލިއަން

ކަންނޭނގެްއޮތީްއެއީކީްހަމަގައިމުްވެސްްއެކަންްވާނެްވަރެއްްނޫން.ްދެންްޖެހޭނީްދެންްއަންނަްއަހަރަކުްއަޅުގަނޑުމެންް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭތެރޭގަ. ްމިއާ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރަން ނޑުްއަނެއްކާވެސް ްއަޅުގަ ްމީގެއިތުރުން .

ްޒިންމާް ްޤާނޫނީ ްއަށްްވަޑައިގެން ްކޮމިޓީ ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްމިނިވަންްމުއައްސަސާތައްްއިނގޭތޯ.ްއެ ފާހަގަކޮށްލަން

ްއަދާނުކުރެވޭނޭްތިމަންނަމެންނަންްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްއިންްދޫކޮށްފައިްއޮތްްމިްބަޖެޓަކުން.ް

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްނޮ

ްކަންބޮޑުވަނީް ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީ، ްދަންނަވަން ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ އާދެ!

ްފޫނުބެއްދިގެނ2113ްްް ްއިން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްފޫނުބެއްދިގެން، ްޚަރަދުތައް ްދައުލަތުގެ ްމެދުތެރެއިން ްއަހަރުގެ ވަނަ

ނޑުމެ ްއަދިްއަޅުގަ ްބޮންޑުތަކާ ްހުރި ްމެޗުއަރވާން ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްއައިސްދާނެތީވެ. ްހުއްޓުމަކަށް ްދައުލަތް ންނަށް

ް ްބަލައިލާއިރުގައި ްލޯނުތަކަށް ްދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަންނައިރ2113ްްުއަޅުގަ ްހަމައަށް ްތެރެއާ ްމެދު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްރައްް ްރައުސްމާލުގައި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ނޑުމެންގެ ނޑުމެންގެްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްއެއްޗެއް ްހުރި ްރިޒާވްގައި ްހުރި ކާކުރެވިފައި

ްދަށްވޭ.ް ްއެބަ ްވެސް ްވުރެ ްއެއްޗެއްސަށް ްހުރި ްމިލްކިއްޔާތުގައި ްފަރުދެއްގެ ްޢާއްމު ްގޮތުގައި ްއާމްދަނީގެ ްފަރުދެއްގެ ޢާއްމު

ްވ31ްާ ްދަށްވެގެންދާނެ ްރިޒާވް ްނެޝަނަލް ްޤައުމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވުރެ ްޑޮލަރަށް ްމިްމިލިއަން ނޑު ްއަޅުގަ ހަކަ

31ްްދަންނަވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްދިވެހި ްޑޮލަރަކީ ްލާރި.ްދިވެހިރާއްޖޭގ11ްްެމިލިއަން ްކާޑުްގަނެވޭހާ ދުވަހުގެ

ްޑޮލަރުން.11ްް ްމިލިއަން ްތިރީހަކަށް ްގާތްގަނޑަކަށް ްއިންތިޒާމުކޮށްލެވޭނީ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ދުވަހުގެ
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ނޑުމެންްވެއްޓިއްޖެއްޔާ،ްމިއަދުްއަޅުގަނޑުމެންްމީްސުނާމީްއަށްްފަހުގައިްއަށްވަނަްްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ހާލަތަކަށްްއަޅުގަ

ްކުރިމަތިވެއްޖެއްޔާް ްދެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތެއް ްއެފަދަ ްފާހަގަކުރަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންނޭނގެ އަހަރު

ް ްނެތޭ. ްގޮތެއް ްއަރައިގަނެވޭނެ ްހާލަތުން ްއެ ނޑުމެން ނޑުްއަޅުގަ ްއަޅުގަ ްވޯޓުލާއިރުގައި ްބަޖެޓަށް ްމި އެހެންވެގެން

ްދާއިރާގެް ްއަޅުގަނޑުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ކަންބޮޑުވޭ.

ްކަންތަ ްބައެއް ްމިކަހަލަ ްކްލާސްރޫމުތަކާ ްބަނދަރާއި ްނަރުދަމާއި ްކުމުންދޫގެ ްހިމެނިފަ. ްހުރި ްއެބަ އްތައްްކަންތައްތަކެއް

ހިމެނިފައިްއެބަްހުރި.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްނޮޅިވަރަންފަރުގެްނަރުދަމާްއާއިްމިކަހަލަްބައެއްްކަންތައްތައްްހިމެނިފައިްއެބަް

ހުރި.ްނޮޅިވަރަމުގެްނަރުދަމާްއާއިްއަރައިފޭބުމުގެްބައެއްްދަތިްކަމަށް،ްކަރަންޓާްމިކަހަލަްބައެއްްކަންތައްތައްްހިމެނިފައިް

ހަމަްއެހެންްކުރިނބީގެްބަނދަރުގެްމަސައްކަތްތަކާއިްކްލާސްރޫމުގެްކަންތައްތައްްވެސްްހިމެނިފައިްއެބަްްއެބަްހުރި.ްއަދި

ނޑަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭް ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެޓުނ2113ްްްހުރި.ްމިްކަންތައްތައްްހަމައެކަނިްހިމެނިފައިްހުއްޓަސްްއަޅުގަ

ް ްނުލިބޭ ްއެއީ ްކަމަކަށް. ްފޫބެއްދިދާނެ ްކަންކަން ްދައުލަތަށްްމި ްޚަރަދުކުރާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްދައުލަތުން ްއެއް، އާމްދަނީ

ްގޮތްތަކެއްް ްއާ ްމިއަދު ނޑިވަޅެއްގައި ްދަ ްއީޖާދުކުރަންވެފައިވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތްތައް ްއާ ްލިބޭނެ އާމްދަނީ

ްޓެކްސްކުރާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްއެކަނި ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްހުށަހެއްނާޅައިދެވޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއެއްްްއަޅުގަ ދާއިރާ

ްގޮތްގޮތްް ްއާ ްއިނޮވޭޓިވް، ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްޓެކްސްކުރެވެނީ. ްއޯވަރ ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްވެގެން ކަމުގައި

ްއަޅުގަނޑުމެންގެް ްކަންތައްތަކާއި ްއިތުރުވާނޭ ްވަޒީފާ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހޯދައިގެން، ްތެރެއަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްރަނގަޅުވާނެ ްފްލޯ ްކޭޝް ްމިއަދުްްޤައުމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުވިްސނާ. ނޑުމެންނެއް ްއަޅުގަ ްގޮތެއް ްކަހަލަ އެއްވެސް

ްތެރޭގައިް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވެސް ްގޮތުން ްއިންޖެކްޓުކުރެވޭ ްމަޝްރޫޢުތައް ްބައެއް ްތަރައްޤީގެ ްތެރެއަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްހިސާް ްއަތްނުފޯރާ ްއަގު ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ްއިތުރުވެގެންގޮސް، ްބަޖެޓުްއިންފްލޭޝަން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްދާނެ ބަށް

ްކަންބޮޑުވުމެއްް ްލީޑަރުގެ ްމެޖޯރިޓީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ްއަޅުގަނޑުމެން ްމީ ރޭވިފައިވާތީ

ް ްގާތްގަނޑަކަށް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްއިރުގައި ްވިއްކި ްޓީބިލު ްޓީބިލ5ްްުފާހަގަކުރައްވައިފި، ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ޔަްއަހަރުްވިއްކާފައިްއެބަްވެއޭ.ްމިްސުވާލުްއަޅުގަނޑުމެންްކުރީމުްބަޖެޓުްކޮމިޓީގަ.ްއެްސުވާލުްއަޅުގަނޑުމެންްވޭތުވެދި

ްއެް ްއަދިވެސް ްހިއްސާކުރީމު. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުވުން ްސުވާލުގެ ްއެ ްވެސް ްއަރިހުގައި ްމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ްއަް ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީގެ ްމަސައްކަތްތައްްމަނިކުފާނުގެ ްމި ްވެސް ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްޔަތު ޅުގަނޑުމެން

ްމެޗުއަރްވެސްް ްޓީބިލު ްމި ްވިއްކީމާ، ްޓީބިލު ްވިއްކިދާނެ. ްއަބަދުވެސް ްޓީބިލު ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްސަބަބަކީ ކުރާނަން.

ްމެޗުއަ ްޓީބިލު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްޖެހޭނެ. ްވެސް ްއަދާކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަނެއްކާ ްޓީބިލު ްއެ ރވާއިރުގައިްވާނެ.

ްފޫބައްދަންވެއްޖެއްޔާް ްމިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގަނެގެން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަނެއްކާ ްޓީބިލުގެ ްއެ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްރައީސް. ްހާލަތެއްގައިތޯ؟ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮން ްއޮންނާނީ ްޤައުމު ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދުވަސްކޮޅަކުން

ްފަރާތްް ްބޭރުގެ ްމުޅިްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްހުޅުވައިލާއިރުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓީބިލުވިއްކަން ތަކަށް
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ޤައުމުްބޭރުގެްއެންމެްމަހުޖަނެއްގެްބާރުގެްދަށުގައިްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭްހާލަތަށްްހިނގައިދާނެ.ްމީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤައުމުގެް

އިސްްމިތާްއެއަރޕޯޓެއްްހެދީމަކާްނޫންްދިވެހިންގެްސިލްމާއިްސިލްމާއިްސަލާމަތްްގެއްލޭްހާލަތަކީ.ްޖީ.އެމް.އާރުްމީހުންްއަް

ސަލާމަތްްގެއްލޭނީކީ.ްމާދަމާްދިވެހިންގެްޢާއްމުްފަރުދުންނަށްްމުސާރަްދެނީްބޭރުގެްފަރާތްތަކުންްއަޅުގަނޑުމެންްޓީބިލުް

ްޤައުމު ްމުޅި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމައްޗަށް ްމީހާގެ ްގަތް ްޓީބިލު ްއެއްކަލަ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ބަރޯސާވެގެންްްގަނެގެން

ް ްދަނީ. ްމި ްކުރިމަތިވަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތެއް ްއަޅުގަނޑުމެނ2113ްްްއޮންނަންޖެހޭ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ް%2113ްވިސްނައިލާއިރުގައި ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމިއަދ111ްްުވަނަ ްދަރާ. އެބަ

ްއުފެއް ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ް%އަޅުގަ ްނިސްބަތުން ްއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ްޤައުމީ ދަރާ.82ްްދުންތެރިކަމުގެ،

އެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަނޑުމެންގެްތެރެއިންްބައެއްްބޭބޭފުޅުންްޝައްކުގެްއިނގިލިްއަޅުގަނޑުމެންނާްމެދުްއެބަްދިއްކުރޭް

ްއަޅު ްމިއަދު ްދަންނަވަންތޯ. ްހިފީމަ. ްކުޑަކުރަން ްބަޖެޓު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުޑަކުރަންްކީއްވެގެންތޯ ްބަޖެޓު ނޑުމެން ގަ

ްޤައުމުް ްދިވެހި ްމާދަމާ ްހިތްވަރުހުރެގެން ްކުޑަކުރަން ްބަޖެޓު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ހިތްވަރުހުންނަންޖެހޭނެ.

ްރުފިޔާް ްއުޅޭ ްސަރކިޔުލޭޝަންގައި ްހިތްވަރުކޮށްގެން ްކުޑަކުރަން ްބަޖެޓު ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއަދު ސަލާމަތްކުރެވޭނެ.

ްމާ ްއޭރުން ްރުފިޔާްމަދުކުރެވޭނީ. ްއުޅޭ ްސަރކިޔުލޭޝަންގައި ްއަޅުގަނޑުމެން ްމިއަދު ްހެޔޮވާނީ. ްއަގު ްޑޮލަރުގެ ދަމާ

ްތެރެއިންް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިމްޕޯޓުކުރެވިގެން، ްއެއްޗެތި ްބޭކާރު ްތެރޭގައި ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްމާދަމާ މަދުކުރެވިގެން،

ްއޭ ްކުޑަކުރެވޭނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާވަރު ްބަރޯސާވެފައި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްއެކްސްޕޯޓަށް ްއަގު ްމުދަލުގެ ރުން

ްއަނގަޔާއިް ްގެނެވިގެން ްތަކެތި ްއަތްފޯރާފަށަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިން ްމުސާރަ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއޭރުން ތިރިކުރެވޭނީ.

ްނޫން.ް ްނިންމުންތަކެއް ްފަސޭހަ ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަހަރެއްގައި ްއިންތިޚާބީ ްނިންމުމަކީ ްމި ްދިމާކުރެވޭނީ. އަތާ

ްބަޔަކީް ްތިބި ްނިންމަން ްނިންމުންތައް ްއެ ްނަގަންވެއްޖެ. ްމީހަކު ްކޮންމެވެސް ްމިއަދު ްނިންމުންތައް ްމި އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއިޤްތިޞާދު ްމި ްއެނގޭތީވެ. ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްމީހުން. އެމް.ޑީ.ޕީ

ްގޮތްތަކެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްރަން ްވިދާޅުވާ ްއެ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނޑައެޅީމު. ްކަ 31ްއް

ްމިް ްތަންތާކު. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނެތް ްބަނދަރެއް ްނެތް، ްއެއް ްނަރުދަމާ ްނެތް، ްފެނެއް ްދިޔައިރުގައި ްނިމިގެން އަހަރު

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއިކޮނޮމިކުްހުރިހާ ގެނައި

މޮޑިޔުލެއް.ްޕްރައިވެޓްްޕާޓްނަރޝިޕްގެްއުސޫލުންްތަންތަންްތަރައްޤީކުރުވުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއުސޫލުްއުވާލައްވާފައިް

ްމިތާގައިް ްވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްކުރީ. ްކަންތައްތައް ްމި ްކިހިނެއްތޯ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ްކޮމިޓީ ް%މާލިއްޔަތު ްމުސާރަތައް ްޖުޑިޝަރީގެ ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްސިޔާސީ ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްތިއްބެވި 411ްގައި

ބޮޑުކުރީމާ،ްއޭގެްނޭދެވޭްއަސަރުްދިވެހިްއިޤްތިޞާދަށްްކުރާނޭ،ްކުރާނޭ،ްކުރާނޭްއަޅުގަނޑުމެންްބުނެބުނެްއޮއްވާްއެކަންް

ް ްއިޤްތިޞާދަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއަސަރު ްނޭދެވޭ ްފަރާތްތަކާއިްކުރުމުގެ ްސިޔާސީ ްދަންނަވަންތޯ. ްކުރަނީ. މި

ޖުޑީޝަރީގައިްތިއްބެވިްފަރާތްތަކަށްްމުސާރަތައްްހިއްލައިލީމަ،ްސިވިލްްސާރވަންޓުންނަކަށްްމިއަދަކުްއިއްޔެްއެްމީހުންގެް
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ްވެ ްނަތީޖާއަކަށް ްއިންފްލޭޝަންގެ ްއޭގެ ްއަދި ްނުގަނެވެޔޭ. ްމިއަދަކު ްމުދަލެއް ްގެންދިޔަ ްގެއަށް ްއިން ގެންދަނީްމުސާރަ

ްޖެހެނީް ްމި ްބެއަރކުރަން ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްއެ ްހިއްލަންޖެހުން. ްމުސާރަތައް ްސެކްޓަރގެ ޕްރައިވެޓް

އާދައިގެްދިވެހިްކޮންސިއުމަރ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީްމިއަދުްއަޅުގަނޑުމެންްސިޔާސީްވާދަވެރިކަންް

ްދޫކޮށްލާފައި،ްޤަ ނޑުމެން ްވިދާޅުވޭްއަޅުގަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްމެދުްވިސްނަންވެއްޖޭ.ްހުރިހާ ްމަޞްލަޙަތުގައިްމިްބަޖެޓާ އުމީ

ްމިއަދުް ްއެހެންވީމާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުޖެއްސޭ. ްދެކޮޅެއް ްއާމްދަނީއަކުން ްލިބޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްބޮޑޭ. ބަޖެޓު

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްއަޅުގަނޑުމެން ްބަދ3ްުހިނގާބަލާށޭ ްއަހަރު ްވޭތުވެދިޔަ ްބަދަލުގައި، 35ްނާމުކުރުމުގެ

ނޑުމެންގެްރާއްޖެްއަށްްކުރިމަތިވިްހުރިހާްމުސީބާތަކުންްމިްޤައުމުްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްއެންމެންް އަހަރުގައިްއަޅުގަ

ްބޭކާރުކޮށްލަ ްއަޅުގަނޑުމެން ްވަގުތު ްއައިއްސަ.ްމި ްއޮތީ ްމި ްވަގުތު ްމަސައްކަތްކުރަން.ްއެ ްއޮޅާލައިގެން އިފިއްޔާްއަތުކުރި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ، ްއެއް ްރާއްޖެ ްމި ްނޭރިޔަސް ްއެއް ްސުނާމީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަމާ

ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ

ްހިތާމަްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްދިވެހިންގެްގިނަްއާދެ!ްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްދިމާވިްސުނާމީގެ ްގުޅިގެން ވެރިްކާރިސާއާ

ްފުރާނަތަކަށްްސުވަރުގޭގެްނިޢުމަތަށްް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ނޑު ްވަނީ.ްއެހެންވީއިރުްއަޅުގަ ްފުރާނަްގެއްލިގެންގޮއްސަ ބައެއްގެ

ްގެދޮރުް ްއަދި ްގެއްލި، ްގެދޮރު ްކާރިސާގައި ްއެ ްގޮވާލަން، ްއަޅުގަނޑު ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްއަދި ްދުޢާކުރަން. އެދި

ލިބިފައިވާްފަރާތްތަކަށްްގެދޮރުްހޯދައިދިނުމަށްްގަދައަޅައިްމަސައްކަތްކުރުމަށް.ްއާދެ!ްމިްބަޖެޓުގެ،ްޚާއްޞަކޮށްްބަޖެޓުްނު

ްނުކުތާް ްބޭނުންވާްދެތިން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްގޮތުންްވާހަކަދެއްކޭއިރުގައިްއަޅުގަ ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްއެކުލަވައިލެވި،ްއެ ރިޕޯޓެއް

ްފުރަ ްއެގޮތުން ްއޮތް. ްއެބަ ްގިނަގުނަްއެއް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުގަނޑު ތަމަ

ްމުޤައްރިރު،ް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްމެންބަރުންނަށާ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކެއް

ްމަސައްކަ ްކޮށްދެއްވި ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއަޅުގަނޑުްމާމިގިލީ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ތްޕުޅަށް

ްނިކަންް ްމިންވަރު ްލިބޭ ްބަހުގައި، ްއޭނާގެ ްއުޅޭ ްބުނެ ްޅެންވެރިޔަކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ޝުކުރުދަންނަވާ

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުގަނޑު ްވާނޭ.ްއާދެ!ްމިގޮތުން ްނުވެސް ްބޭޒާރެއް ްމި ްއުޅޭނަމަހީ ްބަހާލައިގެން ދަނެގެން،ްވިބޭނުންތައް

ްދައުލަތްްބޭނުންް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތެއްގައި ްއެއް ްމުހިއްމު ްކުރެވުނު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ވަނީ

ް ްޚަރަދު ްކުރެވޭ ްއަދ2ްްިހިންގުމަށް ްކުރިއެރުމެއް. ްލިބުނު ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއީ ްވާކަން. ްއުނިކުރެވިފައި ބިލިޔަން

ްޤައުް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމީގެއިތުރުން ްކަންކަންްހަމައެއާއެކު ްޤައުމުގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްމަސައްކަތަށް، ްއުފެއްދުންތެރި މުގެ

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްއިތުރަށް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްކަންކަން ްބަޖެޓުގައ411ްްިއާރާސްތުކޮށް، ްމި ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ް ްއެއްޗަކަށް ްލިބޭ ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްހިތުން ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިއެރުމެއް. ްލިބުނު ްއެއީ ބަލައި،ްހިމެނިފައިވުމަކީ
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ްވެސްް ްއަހަރު ްމި ްބަލާއިރުގައި ްކަމެއް.ްމިގޮތުން ްއޮތް ްއެއީ ްކުޑަކުރަންްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްދަރަނިތައް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްބަޖެޓުން ނޑުމެން ްއަދ1ްްިއަޅުގަ ްދައްކަންޖެހޭ. ްގޮތުގައި ްއިންޓްރަސްޓުގެ ްދަރަނީގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ްޓަ ްދެއްކުމަށް ްއަނބުރާ ްދަރަނި ްދަރަނ1ްްިކައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ ބިލިޔަން

ްދަށަށްދާނެކަމީް ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ްހާލަތު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނަމަ ްބޮޑުވަމުންދާ ްއިންޓްރަސްޓު ބޮޑުވެ،

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުގަނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައިސިއްޔަތުންްޔަޤީންކަމެއް. ްމެންބަރެއްގެ ްއަތޮޅުގެ ފ.

ްއަބަދު ްއަޅުގަނޑު ްވެސް ްހުންނައިރު ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރުގެ ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ްމިއަދު ްދައްކަމުންދާްހުރެ، ވެސް

ނޑައެޅިގެންް ްކަ ްއޮތްކަމީ ްއަޅައިނުލެވި ްއަތޮޅަށް ްމި ްއަށް، ްދާއިރާ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް. ވާހަކަ

ނޑުމެ ްބިލެތްދޫްއަޅުގަ ްސަރުކާރުން ްބިލެތްދޫގައި ްބިލެތްދޫ. ްއަތޮޅު ްފ. ްޚާއްޞަކޮށް، ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްފެންނަން ންނަށް

ްއެް ްއަޅުއްވަންވެގެން ްއޮފީހެއް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްއިދާރާ ްކައުންސިލުގެ ްނުވަތަ ްއޮފީސް ްބިލެތްދޫގެ ްޓަކައި، ހިންގުމަށް

ްވެއް ްދުވަސް ްގިނަ ްވަރަށް ްއިންމުޑިޖެހިތާ ްވެސްްއޮފީހުގެ ްފަހަރު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޭޅޭ. ްއޮފީހެއް ްއެ ްއަދިވެސް ޖެ.

ްބަނދަރުް ްބިލެތްދޫގެ ްސަރުކާރުގައި ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްއާދެ! ްނެތް. ްއެއް ްވާހަކަ ްއެއްވެސް ްބެހޭ ްއެކަމާ ބަޖެޓުގައި

ްމި ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްމިއަދު ްމަސައްކަތްޕުޅު ްފެއްޓެވި ްއެ ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްފައްޓަވަފާއި ސަރުކާރުންްްކޮންނަން

ްނަޝީދަށްް ްރައީސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިމެނިފައިވޭ. ްބަޖެޓުގައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްދެކެން.ްވީއިރު ްއަޅުގަނޑު މަޖުބޫރުކަމަށް

ްޓަކައި.ްއާދެ!ްބިލެތްދޫގެް ްކަމަށް ްފައްޓަވައިދެއްވި ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްބިލެތްދޫގެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްޚާ ްނިޒާމު، ްއޭގެްނަރުދަމާގެ ްމިއަދު ްދަނީ ްޞިއްޙަތު ްރައްޔިތުންގެ ްރަށުގެ ްތަޣައްޔަރުވެ، ްބޯފެން ްރަށުގެ އްޞަކޮށް

ްމިއަދުް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްއޮތްކަމީ ްބޭނުންވެފައި ްނިޒާމެއް ްނަރުދަމާގެ ްރަށަށް ްވީއިރު ްއަސަރުކުރަމުން. ސަބަބުން

ްއެް ްއެއަށް ްބަޖެޓުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްއަްފެންނަން ްގެނެސްފައިނުވާކަން ްހައްލެއް ނޑުްއްވެސް ޅުގަ

ނޑުްްއެކުްހިތާމައާ ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްއެހެން. ްއޮތީ ްރަށުގައި ްއެ ްވެސް ްނިޒާމު ްބޯފެނުގެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ފާހަގަކުރަން.

ްސަރުކާރުންް ްހިންގުމަށް ްމަޝްޫރޢު ްހަތަރުފަސް ްރަށްރަށަށް ްބައެއް ްބަޖެޓުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްޖުމްލަކޮށް

ް ްމި ްއަށް، ްމަގޫދޫ ްއަދި ްފީއަލި ްބިލެތްދޫ، ްދާއިރާގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަމެއ3ްްްއަމާޒުކުރައްވާފައިވާއިރު، ްއެއްވެސް ރަށަށް

ްމަގޫދޫ.ް ްބޭނުން ްބަލައިލަން ްއަޅުގަނޑު ްމިގޮތުން ްއާދެ! ްކަންކަން. ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްނެތޭ، ްއަލަކަށް ހިމަނުއްވާފައި

ްބަނދަރެ ްބޭނުންވެފައިވާ ްއަށް ްމައުމޫނުްމަގޫދޫ ްވެއްޖެ.ްރައީސް ްދުވަސް ްގިނަ ްވެސް ްވަރަށް ްއޮންނަތާ ްމުހިއްމުކަން އްގެ

ް ްމި ްވަޙީދު، ްރައީސް ްނަޝީދު،ްއަދި ްރައީސް ްނެތި،ްރަށުގ3ްްެއަދި ްއަޅާލުމެއް ްއެއްވެސް ްރަށަށް ްމި ްވެސް ބޭފުޅުން

ްސަރު ނޑު ްއަޅުގަ ްވީއިރު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތްކަމީ ްފެއްޓިފައި ްކަމުގައިްބަނދަރެއް ްމި ްގޮވާލަން، ކާރަށް

ްމަގޫދޫގެް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްގެންގޮސްދެއްވުން. ްކުރިއަށް ްބައްލަވައި،ްއެކަން ްއޮތްތޯ ްކަމެއް ްއޮތް ްކުރެވެން ސަރުކާރުން

ްމިކަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްބަޖެޓުގައި ްކަމަށް ްއަޅުއްވައިދެއްވާނެ ްއުސޫލުން ްފައިނޭންސްގެ ްކޮންޓްރެކްޓަރ ނަރުދަމާ

ްކަމަށްްފާހަގަ ްކުރިމަތިލައްވާނެ ްކަމަށް ްމި ްކޮންޓްރެކްޓަރަކު ްކޮންމެވެސް ްގޮތުގައި ްއުއްމީދުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ކުރީމު.
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ްއަހަރުގެް ްމި ްމަސައްކަތް ްމިސްކިތުގެ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްމަގޫދޫގައި ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ް ްނިމިގެނ2113ްްްތެރޭގައި، ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްއެްވަނަ ްސަރުކާރުން ްއަދި ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ދާނެ

ްނިޒާމާއިް ްނަރުދަމާގެ ްވެސް ްރަށުގައި ްއެ ްއަދި ްއެދުމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނިންމަވައިދެއްވުމަކީ މަސައްކަތް

ްދަންނަވަންޖެހޭްކަމެއް.ްއަ ނޑުމެން ްއަށްްބޭނުންވެފައިްއޮތްކަމީްއަޅުގަ ދިްމިގޮތުންްމަގޫދޫގައިްބޯފެނުގެްނިޒާމުްއިންތިހާ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއަޅާލަމުންނުދާކަން ްސަރުކާރުން ްމިންވަރަށް ްއެކަށޭނަ ްވެސް ްހަސްފަތާލު ނޑުގެ ްހިސާބުގަ ްއެ ހިނގާ

ްފިއަލީގައިް ްފީއަލީ. ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްބޭނުންކުރަން. ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްފާހަގަކުރަން ްކަންކަން ްމި ްވީއިރު، ފާހަގަކުރަން.

ްމަސައް ްބަނދަރުގެ ްނަޝީދަށްްމިހާރު ްރައީސް ނޑު ްއަޅުގަ ްފައްޓަވައިދެއްވާފައިވާތީވެ ްނަޝީދު ްރައީސް ކަތް

ްނިމިގެންދިއުމަކީް ްމިކަން ްސަރުކާރުގައި ްވަޙީދުގެ ްރައީސް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުގަނޑު ްއަދި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ނޑުްއެދޭްކަމެއް.ްއަދިްހަމައެއާއެކުްއެްރަށުގެްނަރުދަމާްއާއިްބޯފެނުގެްނިޒާ މުްވެސްްރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީްވެސްްއަޅުގަ

ްކުރަންޖެހިފައިވާް ްކޮންމެހެން ްއެއީ ްވެސް ްކަންތައް ްކަރަންޓުގެ ްރަށުގެ ްއެ ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްކަމެއް. ްއެދޭ ނޑު އަޅުގަ

ްމުހިއްމުްކަންކަން.ްމިްކަންކަންްފާހަގަކުރުމަށްް ްވަރަށް ްއެދޭ ނޑުްސަރުކާރުން ްއަޅުގަ ކަމެއް.ްމިްކަންކަންްކޮށްދިނުމަކީ

ްގޮވާލަން،ްއަ ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްހަރުއަޑުން ްއަޅުގަނޑު ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްބޭނުންކުރަން. ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ޅުގަ

ްދަނެގެންް ްއަދިވެސް ްމިންވަރު ްލިބޭ ްބޭނުންކޮށް، ްފައިސާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރައްޔިތުންގެ ްކުޑަކޮށް، ްޚަރަދު ހިންގުމުގެ

ްހިނގާށޭ. ްގެންދަމާ ްޚަރަދުކުރަމުން ނޑުމެން ްމާދަމާްްއަޅުގަ ްފަހި ްއަދަށްވުރެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަކީ ްދުޢާ އަޅުގަނޑުގެ

ްބަޖެޓުް ްމި ްވަޙީދަށް ްޑޮކްޓަރ ްމިނިސްޓަރަށާއި ްފިނޭންސް ްއަކީ ްދުޢާ ްއަޅުގަނޑުގެ ްއުއްމީދުކުރަނީ، ނޑު ްއަޅުގަ އެއް.

ްމިންވަރު ްހެޔޮގޮތް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބަޖެޓުން ްމި ްމަގުދެއްކެވުން. ްރަނގަޅު ްޝުކުރިއްޔާ.ްހިންގުމުގައި ކުރުން.

ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

ްްކަދެއްކެވުން:ވާހަްމިރުްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްޔާ.ްއާދެ!ްމިއަދަކީްއަޅުގަނޑުމެންގެްމިްޤައުމަށްްވަރަށްްހިތާމަވެރިްދުވަހެއްްކުރިމަތިވިްދުވަހަކަށްްވާތީވެ،ްއެް

ް ްދުނިޔެ ްވެސް ްއަޅުގަނޑު ނޑުްދުވަހުގައި ްއަޅުގަ ްހިތާމައިގައި ްމި ްދަންނަވަން.ްއަދި ްތަޢުޒިޔާ ްފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ް ްއާދެ! ްހާލު. ްމަސައްކަތ2113ްްްބައިވެރިވާ ްކޮމިޓީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީގެ ްކަމެއް.ްނިންމުމަށްފަހު، ްޝުކުރުދަންނަވާ ްވެސް ނޑު

ނޑުް ްމައިގަ ްދިރާސާކުރެއްވިއިރުގައި ްބަޖެޓު ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެސް

ްބޮޑަށްް ްއަދި ްގިނައިން ްވާހަކަދެއްކެވިއިރުގައި ްބޭބޭފުޅުން ްއެކި ްވެސް ްތަޅުމުގައި ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއްގައި

ްފާހަކޮށްލަން،ްްއަމާޒުކުރެވިފައި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓެކޭ. ްހަދާފައިވާ ްނެތި، ްއަމާޒެއް ްއެއްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްއޮތީ މި

ނޑައެޅިގެންްތެދުްވާހަކަްއެކޭް ނޑުމެންނަށްްއެއީްދޮގުްވާހަކަްއެކޭްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާކަށްްނެތިން.ްއަދިްއެއީްކަ އަޅުގަ
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ްދަ ްމި ްއެހެން ްއެއީ ްނެތިން. ްދަންނަވާކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށްްވެސް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓު ްމި ްސަބަބަކީ ންނަވާ

ްޕްރޮގްރާމުގައިް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްއެކުލަވާލި ްކޮމިޓީން ްނިންމުމަށްފަހު ްދިރާސާކޮށް ްއަޅުގަނޑުމެން ްކޮމިޓީން ހުށަހެޅި،

ްގޮތާް ްހިމެނިފައިވާ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްޤީގެ ްބަޖެޓުގައި ްގޮތަކީ ްހިމެނިފައިވާ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްޤީގެ

އަޅައިބަލައިލާއިރުގައިްމާްބޮޑުްތަފާތުްތަކެއްްއޮތްްގޮތެއްްނޫން.ްހަމަްދާއިރާތަކަށް،ްރަށްތަކަށްްތަރައްޤީކުރުމަށްްޓަކައިް

ްކަންތައްތައް.ްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމ2ްްިލައްކައިން،1ްްމިލިއަނުން،1ްްހާހުން،51ްް ްހުރި ްއެބަ ްމިގޮތަށް ްއިން ލައްކަ

ްވާހަކަދެ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހުށަހަޅާފައިވާްތަނުގައި ްނެތި ްވިސްނުމެއް ްއެއްވެސް ްއެކުލަވާލިއިރުގައި ްބަޖެޓަކީ ްމި ކެވުނީ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމިއަދު ްހެދެންނެތްކަން ްބަޖެޓު ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމި ްދަންވާނީ ްއަޅުގަނޑު ބަޖެޓެކޭ.

ްއެހެންވީމާ ްހިނގައްޖޭ. ްސާބިތުންވެގެން ްމަސައްކަތުން ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހަރުް، ްމި ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްކަމަކަށްް ްހެދޭނެ ްބަޖެޓު ްއެ ްބަޔަކަށް ްއެއްވެސް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމި ްބަޖެޓަކީ ްފޮނުވާފައިވާ ްމިނިސްޓްރީން ފިނޭންސް

ްބަޖެޓުް ްސަރުކާރުން ްހުށަހެޅި، ްބަޖެޓު ްމި ްއަޅުގަނޑު ްއެހެންކަމުން ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު އަޅުގަ

ނޑުްހުށަހެޅީ.ްއެހެންނަމަވެސްްހުށަހެޅ16.9ްްިއަދަދުްހުށަހެޅިް ބިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްބަޖެޓުްބޮޑުކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްކޮމިޓީންް ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލައިނުގަތީތީވެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ހުށަހެޅުން

ްއުނިކު ްޚަރަދުން ްރިކަރަންޓު ްބައިތައް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެްއިތުރުކުރި ްއުނިކުރުމަށްފަހު ްޚަރަދުން ްރިކަރަންޓު ރުމަށްފަހު،

ނޑުްހުށަހެޅީ.ްއެހެންްމިްދެންނެވ16.9ްްިތެރެއިންްއިނުކުރުމަށްފަހުް ބިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްބަޖެޓުްއިތުރުކުރުމަށްްއަޅުގަ

ްއިޤްތިޞާދީ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސްނާފައި، ްނަޒަރުން ްޤައުމީ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްވިސްނާފައި،ްްކަމަކީ ނަޒަރުން

ްސަރުކާރުް ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަޑުއަހާފަ. ްވާހަކަތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްވެސް ނޑު އަޅުގަ

ްބޭފުޅުންް ްތެރޭގައިވާ ްކެބިނެޓުގެ ްއެ ްއޭގެތެރޭގައި، ްބޭބޭފުޅުން ްއިޤްތިޞާދީ ްވެސް ްކެބިނެޓަކީ ްއޮތް ްޓަކައި ހިންގުމަށް

ްތިބިްކެބިނެ ްފޮނުވާފައިވާްބަޖެޓަކީްތަކެއް ްމިްމަޖިލީހަށް ްހިތްއޮތީްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްކަމުންްއަޅުގަ ޓެއްކަން.ްއެހެން

ްނަފުސުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްބަޖެޓެއް ްފޮނުވާފައިވާ ްނެތި ްޚިޔާލެއް ްފިކުރެއް، ްވިސްނައިނުލާ ްވަރަކަށް އެއްވެސް

ްއެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދެން ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްއޮތްްހަމަގައިމު ްކުރިއަށް ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްވާހަކައަކަށް އް

ްބޮޑަށްް ްއެންމެ ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަކުގެ ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ްވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި

ްގިނައިން ްވަރަށް ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއެއްފަސްކުރުން. ްއާބާދީ ްކަމަކީ ްއެއް ްއަޑެއް.ްްފާހަގަކުރި އިވޭ

ްތާއަބަދުް ްމުއައްސަސާތަކުން ްއެކިއެކި ްސަރުކާރުންނާ، ްއަދި ްދޫތަކުންނާ ްލީޑަރުންގެ ްސިޔާސީ ްދޫތަކުންނާއި ސިޔާސީ

ްއެް ނޑު ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްއެއްފަސްކުރުމަށް ްއާބާދީ ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް. ްވާހަކަ ދައްކަމުންދާ

ްކުޑަް ްނިސްބަތްވާ ްމިްދާއިރާއަކަށް ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްއަކީ ްކުޑަހުވަދޫ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދާއިރާ. ހުވަދޫ

ފާހަގަކުރާްދުވަސް،ްސުނާމީްއަށްްފަހު،ްސުނާމީްއަށްްފަހުްދިވެހިރާއްޖޭގެްކަންކޮޅުތަކުގައިްރައްޔިތުންނަށްްދިމާވިްހާލުް

ް ްޓަކައި ްހިޖުރަކުރުމަށް ްރަށަށް ްއެ ްދެނެގަނެގެން، ްބޮޑަށް ްއެގޮތުންްއެންމެ ްރަށެކޭ. ްކީ ްއެއް ްމަރުޙަބާ ްބޮޑު އެންމެ
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އެހެންްކަމުންްމިްބަޖެޓުގައިްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްމިހާރުވެސްްވަނީްދެްރަށުގެްރައްޔިތުންްކުޑަހުވަދޫގައިްއާބާދާކުރެވިފަ.ް

ްވެސް ްލީޑަރުން ްބައެއް ްދިޔައީ ްފާހަގަކުރެވިގެން ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްމާްމިއަދު ްކަމަށް ްކަންބޮްއެ އްްޑުވުންތަކެްބޮޑު

ްބަޖެޓެއްްް،އޮވެގެން ްއެކުލެވިގެންވާ ްމުޅިން ްމަޝްރޫޢަށް ްތަރައްޤީގެ ްކުޑަހުވަދޫގެ ނޑުމެންގެ ްއެކިއެކިްްގެއަޅުގަ ގޮތުގައި

ނޑުްހިތާމަކުރާމޭްއެކަމާ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަނޑަކަށްް ބޭބޭފުޅުންްސިފަކުރެވެމުންދިޔަްތަން.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީްއަޅުގަ

ްއާބާ ްއެއްފަސްކުރުމަށްނުދެންނެވޭނެ ްދައްކާްްދީ ްނިޔަތުގައި ްއިޚްލާޞްތެރި ްޙަޤީޤީ ްވާހަކަތަކަކީ ްދައްކާ ްމި ޓަކައި

ނޑުްވެސްްދާއިރާކެވާހަކަތަް އެއްްތަމްސީލުކުރަމުންދާްރަށެއްްކަމަށްވާްކުޑަހުވަދޫގައިްއެކިްްކޭ.ްއެހެންްމިދެންނެވީްއަޅުގަ

ްއެއްފަސްކުރުމަށް ްސެްްއާބާދީ ްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްއާބަން ްރަށެއް.ްޓަކައި ްވިސްނާފައިވާ ްތަރައްޤީކުރަން ްގޮތުގައި ންޓަރެއްގެ

ްގޮންޖެހުންތަްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި ްމީގައި ްޝުކުރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްއަޅުގަނޑު ްމިއަދު ްގިނަްްކުރަންްއް ވަރަށް

ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްްއޮތް.ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްއެ ްއޮތީ ްވިސްނާފައި ްތަރައްޤީސަރުކާރުން ޓަކައިްްކުރުމަށްތަންތަން

ްގެންގުޅުއްވި ްއައިސްްް.ވިސްނުންފުޅުތަކެއް ްތަންތަނަށް ްމި ްމެންބަރުންތައް ްކައުންސިލް ްވާހަކަތައް ްދެއްކި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެ ްއަޑުއައްސަވާފައި ްވާހަކަތައް ްއެްްދެއްކި ްއެކަން ްހިތާމަޔާްކޮށްދެއްވާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްްއޮތީ ްމިއަދު ނޑު އެކުްްއަޅުގަ

ނޑުމެ މިދިޔަްދިގުްމުއްދަތުގައިްއެއްވެސްްވަރަކަށްްއަޅުގަނޑުމެންނަށްްް،ންްވެސްްއެއްވެސްްވަރަކަށްފާހަގަކުރަނީްއަޅުގަ

ްނުކު ްއިސްކަންކަންކަން ްދާއިރާތަކަށް ްހުރި ނޑުމެންްްދިނުމަށްރެވި ްއަޅުގަ ްގިނަްްޓަކައި ްވަރަށް ކޮމިޓީގައި

ނޑުްކޮމިޓީގައިްހިމެނިފައި،ްމަސައްކަތްތަކެއް ނޑުމެންްހަމަްމަސަކަތްތަކެއްްކުރިން.ްްނުވާްމެންބަރެއްްކަމަކުްއަޅުގަ އަޅުގަ

ް ްއެދެވޭ ްއެންމެ ްކަންކަން ްއެ ްއަޑުއައެހެންނަމަވެސް، ްތަނެއްްހައިގެންގޮތުގައި ްކުރެވިގެންދިޔަ ްކަންކަން ނުދެކެން.ްްއެ

މިނިސްޓްރީންްްއިރުގައިްހަމަްއެއްކަލަްފިނޭންސްއައިްގެންއިްއަދަދުތައްްޖަހަް،ލާފައިކޮންމެްޕާޓީއަކަށްްއަދަދުތަކެއްްބަހައި

ދައުލަތުގެްބަޖެޓުްހުށަހެޅިއިރުގައިްދާއިރާތަކަށްްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްހިމަނާފައިްހުރިްގޮތާްއެއްވެސްްތަފާތެއްްނެތް.ް

ނ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުގަނޑު ްވާހަކައެހެންވީމާ، ްދައްކާ ްމި ްކޮންމެވެސްޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަކުގައި

ްވިސްނާލަން ްފާހަގަކޮށްލާވަރަކަށް ްއަޅުގަނޑު ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ްދެން ްބޮޑު. ްބަޖެޓު ްމި ްއަޅުގަނޑުމެން ކައިްޓަްކުރުމަށްނީ

ްމަސައްކަތް ްއަޅުގަނޑު ްޓަކައި ްފާސްކުރުމަށް ްވަރަށް ްހުށަހެޅި ްބަޖެޓު ްރައްޔިތުންގެްނުވަތަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުރީ

ނޑުްހަނދާންވާްގޮތުގައިްމިހާރުބެްސްކޫލްްހިންގުމާޕްރީ،ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިވާްޤާނޫނެއްވޭ އެްްހޭްޤާނޫނެއް.ްއަޅުގަ

ްއެންމެހައިް ްހިންގުމުގެ ްޕްރީސްކޫލް ްލާޒިމްކުރާނެ ްކަްޤާނޫނުން ްދޭން. ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ އުންސިލްތަކަށްްޚަރަދުތައް

ްބަޖެޓު ްވިސްނާލަންޖެހޭްމިފަހަރު ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރިއިރުގައި ްޕްރީދީފައި ްއޮތީ ްކަް. ންސިލްތަކުގެްއުސްކޫލްތަކަށް

އެކަންްް،ކަންތައްްބެލެހެއްޓުން.ްއެކަމަކުްއެންމެްއެދެވޭްގޮތަކަށްްނޫންްމެންޑޭޓުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްކަމެއްްޕްރީސްކޫލުގެ

ނޑުމެންްނޑުްމިއަދުްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނައިފިކުރުްއަޅުގަްް.ކުރެވިފައިްއޮތީކީް ކުރަންޖެހޭްކަމެއްްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްމިސާލަ ްރައްޔިތުންގެްމިއަދު ްވިސްނަންޖެހޭ ްއަޅުގަނޑުމެން ްކަންބޮޑުވާއިރުގައި ްބޮޑުވެގެން ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ކަށް

ްހަދަންވީް ްގޮތްތަކެއް ްއިތުރުވާނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއާމްދަނީްމަޖިލީހުން .
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ްހެދުމަށްއިތުރު ްގޮތްތަކެއް ްދައުލަްކުރެވޭނެ ްމިހާރުވެސް ްބަޖެޓުގަްޓަކައި ްމީގައިްތުގެ ްއިތުރުކުރެވޭނެކަމަށް ްއާމްދަނީ އި

ްމިބަޔާން ްމެންބަރުން ްއިދިކޮޅުްްތަނުގައިްކޮށްފައިވާްކަންކަމަކީްގިނަ ްމިދިޔަ ްކަންތައްތައް.ްއަޅުގަނޑުްދަންނަވާނީ 3ްހަދާ

ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ ްރައްްއަހަރު ްމި ްއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމަޖިލީހުންްޔިތުްވެސް ންގެ

ްބިލު ްލަފާކުފާސްކުރެވޭ ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްތެރެއިން ްރިޢާޔަތްތަކުގެ ްމައްޗަށް ްއާމްދަނީގެ ްބަރާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ޖެޓެކޭ.ްކޮށްގެން

ްއަދި ްގޮތަކަށް ްމަޖިލީްްއެނޫން ްމި ްހަްއަޅުގަނޑުމެންގެ ްއެކަމަކުްހުގެ ްނާޅާ. ްހުށަހެއް ްބަޖެޓެއް ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ޔާތުގައި

ނޑުްދަންނަވާނީްްޅުގަނޑުމެންްމިްދައްކަނީްމިމިއަދުްއަް ކަންތައްތަކަކީްކުރެވޭނެްކަންތައްތަކެއްްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރެއް ްބަޔަކު ްހިންގާ ްސަރުކާރެއް ްވާނީ ްނިޔަތަކަށް ްއިޚްލާޞްތެރި ނޑުމެންގެ ްމިއަދަކުްްއަޅުގަ ޓަކައި

ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބުރިކޮށްލަްނޫނޭ ްބަޖެޓު ްމީގެންމި ްްޖެހޭނީކީ. ްވެސް ނޑުމެންންަށްކުރިން އަޅުގަ

ްއައިްއެޖަސްޓްމަންޓު ްކުރަމުން ްއެކަންތައް ްބޮޑަކަށްްް،ނަމަްްގެނެސްގެން ްއެހާ ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

ްނުޖެހުނީހޭްދައްކާް ްސަރުްކަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުގަނޑު ްޚިދުމަތް. ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިްދިނުމަށްކާރުން ްމި ތުންގެްޓަކައި

ްމި ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓު ްއެ ްބަޖެޓެކޭ. ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްރުފިޔާގ16.9ްްެޤައުމަށް ބިލިޔަން

ް ްއެހެންނޫންނަމަ ްހުރީމައޭ. ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްއެއީ ްހުށަހެޅީ ްބަޖ18ްެގޮތުގައި ްރުފިޔާގެ ްމަޖިލީހަށްްބިލިޔަން ްމި ޓެކޭ

ްއެހެންކަމުހުށަހެޅިގެން ްދަންދާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިދުމަތްން، ްރައްޔިތުންނަށް ްހުށަހެޅީްްދިނުމަށްނަވާނީ ްސަރުކާރުން ޓަކައި

ް ްބަޖެޓެކޭ. ްއިޚްލާޞްތެރި ްވަރަށް ްބަޖެޓުން ްއެއްގޮތަކަށްމި ްއެއީ ްމަޖިލީހުގެްއުނިކުރުމަކީ ްރައްޔިތުންގެ ނޑު ްއަޅުގަ ވެސް

މިއަދުްމިްމަޖިލީހުންްމިގޮތަށްްނިންމީތީްވެސްްްނަމަވެސްނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންމެންބަރެއްގެްހައިސިއްޔަތުންްތާއީދުކުރާ

ްކޮށްދިނުމަށް ްމިގޮތަށް ްމަސައްކަްމިކަން ްކުރައްވާ ްކެތްތެރިކަމާއެކު ްވަރަށް ްސަރުކާރުން ްހަމަްޓަކައި ްއަޅުގަނޑު ތްތަކަށް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްޝުކުރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއައިޓަމު 11ްއެޖެންޑާ ްްމިްްމިއަދުގައި ްދިރާސާކ2113ްުއޮތީ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ްހުށަހެޅުއްވިްވަނަ ްކޮމިޓީން ރާ

ތްތެރިްޖަލްސާްއަށްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްހުރިހާްޢިއްޒަް،ށްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑައިގެންނަތަރިޕޯޓުގެްބަހުސް.ްމިހާ

ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްއެޖެންްމެންބަރުންނަށް ްއެހެންކަމުން، ްނިމުނީ. ްއައިމި ްޑާ ްނިމުމަކަށ11ްްޓަމު ްދާއިރު 52ްމިއަދު

ްވާހަކަފުޅު ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްމި ްއެްދައްކަވާފައިްމެންބަރަކު ްފާހަގަކޮށްލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްވާކަން ްއައިޓަމު 11ްޖެންޑާ

ްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއައިޓަް ްއެޖެންޑާ ްމިްއަށ12ްްމު ނޑު ްްއަޅުގަ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ދުވަހުގ12.1ްްެދަނީ.

ްަކންކަ ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްއެހުމާ ްވޯޓަށް ްތެރެއިން ްއައިޓަމުމަސައްކަތުގެ ްއެހުން.ްމި ްވޯޓަށް ްމިއަދަކުްމަށް ްދަށުން ގެ

ްއްްނެތް.ްމަސައްކަތެް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

ްްއެޖެންޑާ ްމަސައްކަތެއްްްއިތުރ13ްްުއައިޓަމު ްއިތުރަށް ްމިއަދު ްދަށުން ްމަސައްކަތުގެ ްއެހެން ްމަސައްކަތް.ްއިތުރު އެހެން

ްއެޖެންޑާް ްގެންދާކަށް ްމިްްކުރިއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތް. ްކުރިންްއަކު ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ ްޖަލްސާްް،ރޭގެ މިއަދުގެ

ްކުރި ްއެބަްނިންމާލުމުގެ ްދަންނަވާލަން ްކޮމިޓީގައިްްން ްގަވާއިދު ްދެންނެވުމެއް. ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްރިޔާސަތުން އޮތް

ްއުހި ްމައްޗަންގޮޅީ ްމިލަންދޫްމެނިވަޑައިގަންނަވާ ްބަދަލުގައި ްދީދީގެ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތުރު

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޟާދާއިރާގެ ްޢަލީ ްްރު ްކޮމިޓީން ްކޮމިޓީގައިްއެ ްއިމްތިޔާޒު ްއަދި ހަމަޖެއްސެވުމަށް.

ްދާއި ްމިލަންދޫ ްއުހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ްމައްޗަންގޮޅީ ްބަދަލުގައި ްރިޟާގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެްރާގެ ތުރު

ްރީްގްރޫޕްގެްލީޑަރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްއެްކޮމިޓީްއަށްްހަމަޖެއްސެވުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްޕާލިމަންޓް

ް ްމަްފޮނުއްވާފައިސިޓީ ްރައްޔިތުންގެ ް)ވާތީ ްގަވާއިދުގެ ނޑުް)ނ(29ް-(2ޖިލީހުގެ ްއަޅުގަ ްއެކަން ްމަތިން ްގޮތުގެ ގައިވާ

ްްއިޢުލާންކުރަން.

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނިންމާލު ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްހެނދުނު ްމިއަދު ްކުރިން ްޖަލްސ9:11ާމުގެ ްފެށި ްމި ްގައި ްއެކިގެ ްމަތިންްްރިޔާސަތު ފަހަރު

ްކަމަށްބަލަހައްޓަވައި ްނަްޓަކަްދެއްވި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސްއި ްއަޙްމަދުްް،އިބު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދިއްގަރު

ް ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްމުޙައްނާޒިމަށާއި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްއަޅުގަނޑު އެކުްްމަދަށް

ްމިދަންޝުކުރު ްނިންމައިްނަވަން. ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލްސާހިސާބުން ްމާދަމާ ްމާދަމާްއެްލާނީ. ްއަދި ްއޮންނާނެ. އް

ްދެންނެވުމާ،ގ1:31ަ ްވޯޓަށް ްބަޖެޓަށް ްބިލުތަކާއަްއި ްއެހެން ްހުރި ްގޮއްސަ ްހަމައަށް ްވޯޓާ ްމިހާރު ްމާދަމާްްދި އަދި
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ްވޯއިރާދަކުރެް ްބިލުތައް ްހުރި ްގެންދެވެން ްއަށް ްހަމަ ްވޯޓާ ްއްވިއްޔާ ްވޯޓަށް ްބިލުތަކަކަށް ްދާ ްހަމައަށް ްވެސްްްދެންނެވުންްޓާ

ްއަްއ1:31ްި ްދަންނަވާލަމުން ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ްފެށިގެން ްމަޖިލީހުގެްން ނޑު ޅުގަ

ހެނދުނުްްވާްބުރާސްފަތިްދުވަހ2112ްުޑިސެމްބަރ27ްްުއެއްްއޮންނާނީްްލާނީ.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާޖަލްސާްނިންމައިް

 ްގައި.9:11

ް.ނިމުނީް މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 

 


