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 (هللاއީވާ ޢަބ ދ  ރައީސ ނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ ވަނަސ  ތިރީތ ސަ ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސ ( ބ ދަ) 2021  ަބރ ނޮވެނ   10

 

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސ   .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، ކ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރައެއ     އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ސަލާމ ގައި  22ށ  ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީ  ޖަލ ސާއަމި ވަގ ތ   

  .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   އެއ ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅެއ ަގއި  ، ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   ވެސ ކޮރަނ ޓީނ ަގއި އެއ  

 

 ނ  ދ ވަހ ގެ އެޖެނ ޑާ އިޢ ލާނ ކ ރ   .3

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

   .3/37/ 2021އޖ/ ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ

 

 ނ  ސ ކ ރ  ޔައ މިއ ޔާ ފާ .  4

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފާސ ކ ރ ނ .  ނަނ ބަރ     ޔައ މިއ ޔާ  ފެށިެގނ     2021/3/27ޔައ މިއ ޔާ  ޖަލ ސާ  3/29/ 2021އިނ   ތިނ   ެއީއ  އަށ ،   .

ޔައ މިއ ޔާތައ .  ނިޔަލަށ  ހ ރި  ެގ  ޖަލ ސާވަނަ    29ވަނަ ޖަލ ސާއިނ  ފެށިެގނ     27ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ  2021

ޔައ މިއ ޔާތަކަށ    އިމަޖިލީހ ެގ  މި  މެނ ބަރަކ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެއ ވެސ   ޝާއިޢ ކ ރ މަށ ފަހ   ޞ ލާޙެއ  ވެބ ސައިޓ ަގއި 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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  ކަކީ ރިޔާސަތ ނ  ށ ނ  މި ޔައ މިއ ޔާތަވަނަ މާއ ދާެގ ދަ  218ގަވާއިދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިނ ވާތީ، ރައ ޔިތ ނ ެގ  

 .  ޔާތަކެއ  ކަމ ަގއި އިޢ ލާނ ކ ރަނ ނަ ޔައ މިއ ބަލައިަގނ 

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  .  6

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ވަނަ    2022  ެގނ ދާ މަސައ ކަތ . ެއއީ،މި ހަފ ތާަގއި މި ކ ރިއަށ   ،ނީމަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދާ  ނޑ މެނ އަޅ ަގމިއަދ   

މާލީ ވަޒީރ  ވަޑަިއަގނ ނަވާނެ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ބަހ ސ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ .   ؛ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ   ެގއަހަރ 

. އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  ބަހ ސ ެގ މަރ ޙަލާ  މާލީ ވަޒީރ  ވަޑައިަގނ ނަާވނެ  އިރ ހާ އެ  9:15ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ .  

 ފަހ މީ.ޔާޒ  އިމ ތި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ރ  ދާއިރާެގމާފަނ ނ  އ ތ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދާނަނ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފަހ މީ އިމ ތިޔާޒ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަނ ނ 

އަނ ނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ   ެގނ ދަނީ މިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރިއަށ 

 ހިސާބަކީ  ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މިއަދ ެގ މި ހާލަތ ަގއި ެއއ ވެސ  ބަޖެޓެއ ެގ ވާހަކަދައ ކަނ  ފަށަނ ޖެހޭ

  ހިސާބ ނ . އެއ ވެސ  އިސ ތިސ ނާއެއ  ޔާކޮިވޑ ނ  ދިނ  ެގއ ލ މ ެގ ވާހަކަ  ،ވެސ  އަދި ނިނ މަނ ޖެހޭ ހިސާބަކީ ވެސ  

ވެސ  އަދި ކޮނ މެ    ކޮނ މެ މަޖިލީހެއ ަގއި  .ވެސ  މިކަނ  އޮތީ މިޮގތަށ   މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ހަމަ ކޮނ މެ ޤައ މެއ ގައި  ،ނެތި

ޮގތ ތަކެއ  ކަނޑައެޅޭކަށ  ނެތ     ،ހާލަތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ެގނ  މެނ ވީ ކަނ ތައ ތަކެއ  ނިނ މިވެސ  މި    އިމޭޒެއ ެގ ކައިރީަގ

ކ ރެޭވކަށ  އޮނ ނާނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ   ވަކި   މި ބަޖެޓ ަގިއވާ އ ނިކަނ ތަކާ ؛ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި   ،ެވސ  ދެނ ނެވި ފަދައިނ   އަދި ހަމަ ކ ރިނ   ،އިފިސިޓާޑެ  އި،ވާ ދަރަނ ޏާ  ބަޖެޓ ަގއި މި  ،އިދަރަނ ޏާ  ،ނ ދެކެނ 

  ، އޮތ  އަހަރަށ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ  ވަޢ ދ ވެަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ކަނ ތައ   އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިއަށ  މި  ،ކޮވިޑ ެގ ހާލަތާއި

 ނެތ   ނ ރެވެކ ވަކި   މާމި ކަނ ކަ؛ ބޭނ ނ ވާ އަސާސީ ކަނ ކަނ   ރ މަށ އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ  ބަދަލ ކ 

ވަރަށ  ރަނަގޅ  ެއއ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ    ؛ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ހިފާކަނ  އަޅ ަގނޑަށ   ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށ  އެބަ އަމާޒ   ،ަގއި އަމާޒ  ހިފާފައިވާކަނ  ދަރަނި ކ ޑަކޮށ މި ބަޖެޓ   ،ބޭނ ނ ވަނީ

  މަޖިލީހ ަގއި ތިބޭއިރ    ރައ ޔިތ ނ  ތަމ ސީލ ކ ރާ މެނ ބަރ ނ ެގ ޮގތ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެނ  މާލޭެގ  ވޭ.ވެސ  އެބަ ފާހަަގކ ރެ 

އެހެނ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މާލޭެގ މެނ ބަރ ނ     ، އެނ މެ ފ ރަތަމަ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

އެނ މެ   ،ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަެއއ  ދައ ކާ ކަމަށ  ވަނީ ނަމަ  ލޭެގ ކަނ ކަމާ ގ ޅޭ މާ  ، ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ  
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މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ     ،ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ އެނ މެ ބޮޑ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފާހަަގކ ރަނީ

ކަނ ތައ  ފާހަަގކ ރައ ވާ  ބޯހިޔާވަ ؛މި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މާލޭެގ  މި  ހިކަމ ގަ އެއީ  އިއ ޒަތ ތެރި  އި  ވާހަކަ.  ދަތިކަމ ެގ  އޮތ  

މާލޭެގ  ؛ރައީސ  މިހާތަނަށ   ސަރ ކާރ ތަކ ނ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ރަނަގޅ   ިގނަ  ކިތަނ މެ 

  ، ދަތިކަމާއި  ، އ ނދަގ ލާއިބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  އޮތ   މި   މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ ނަމަވެސ ،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ކޮށ ދެވިފައިވީ  

  ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއ  ފަނޑ ކޮށ ލާނެ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ އިސ ކަމެއ    ހިނދަކ  ދެނ   ހާހާސ ކަނ  މިހެނ  އޮތ 

ދީެގނ  މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ޙައ ލ  ހޯދަިއދިނ މަކީ ކޮނ މެހެނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ވެސ   

ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ    ލާޒިމ   އ  ކ ރ ނ ައޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވެސ  ވަޢ ދެއ . ކޮނ މެހެނެ  ،އ ވަޢ ދެ

މަސައ ކަތ ކ ރ މ ަގިއ    ނ ކަމި މި  އެނ ެމނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބާރ އަޅަނ .  އެބަ  އެނ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަަވސ ކ ރ މަށ  

އެމ .ދެމި ހ ރިހާ  މާލޭެގ  ހަމަ  ރައީސ  ތިބޭނެ.  އިއ ޒަތ ތެރި  މަަގށ .  މި  މަސައ ކަތ ކ ރަނީ  މި  މެނ ބަރ ނ    ؛ޑީ.ޕީެގ 

ކެނޑިނޭޅި ޮގތަށ   މިދެނ ނެވި  އެ    އަޅ ަގނޑ މެނ   މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ެގ    ،މ ނ ދޭމަސައ ކަތ ކ ރަމާލޭެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

އ ދަލ ވ ނ ތަކ ަގއި މި ކަމަށ  ޙައ ލ   ބޭއ ވޭ މަޝ ވަރާ ބަ  ތެރޭަގއި ވެސ  ކޮމިޓީތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަދި ސަރ ކާރާ އެކ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރައ ވަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަވާ.    ހޯދ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކެނޑިނޭޅި ހަމަ ކޮނ މެ މެނ ބަރަކ  އެ މަސައ ކަތ 

ނިނ މަވާފައިވޭ.  ގ ރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައ ދ ަގއި ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  ެއޅ މަށ  ސަރ ކާރ ނ     ،ފ ލެޓ   ސ ހާ  އެާގރަފާހަަގކ ރެވޭ  

  ، ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ އެއ ހާ  ހާ  ހަތަރ މި މަސ  ނިމޭ ހިސާބ ަގއި ނޫނިއ ޔާ މި މަހ ެގ ތެރޭަގއި    ،އަދި މި ފެށޭ މަހ ގައި

 ށ މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަޖެޓ  ކަނޑައެޅިފަިއާވކަމީ އަޅ ަގނޑަ  ، ކަމަށ ފ ލެޓ  އެޅ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މަވާފައިވޭ. އަދި މި

  ބަޔާނ ކ ރާތީ ކަނ   މި ބަޖެޓ ނ  މި.  އޮތ  މިކަމަށ  ކަނޑައަޅ އ ވާފަ  ނ  އެބައަމިލި  ސަތޭކަ  ހަ ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ލިބޭ ކަމެއ .  

އަދި ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ބޮޑަށ   ؛އަޅ ަގނޑަށ  އ ފާވެރިކަމެއ  ެއބަ ލިބޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މިހާރ ވެސ  ސަރ ކާރ ނ     ،ހ ރި   ޙަޤީޤަތ ަގއި ޯގތި ލިބ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ  އެބަ  ، ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވަނީމާލޭެގ

ދ އިސައ ތަ   އެއ  ފަޅ ނ   ގ ޅީ  ،އިޢ ލާނ ކ ރައ ވާފަިއވޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހާސ   މާލޭެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިރިއ ޅޭ    ،ޯގތި 

ކަމަށ  ހޯދައިހެހާ  ފަސ   އަދި  .ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެއ ވާނެ  ޯގތި އިތ ރަށ  މި ސަރަޙައ ދ ނ   ހިއ ކ މާ   ،އ ހާ  ބިނ  ވެސ  

ވިދާޅ ވޭ  އިއެކ ަގ އެބަ  ސަރ ކާރ ނ   ކަމަށ   ފޯރ ކޮށ ދޭނެ  މަޝ ވަރާ    .ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެކިެއކި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މާލޭެގ  ނަށ   ޮގތ ަގއި މިީއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނ ކަނ  އެބަ ދެއ ވާ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ީގބައ ދަލ ވ ނ ތަކ ަގއި އެ ޔަ

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ލިބިެގނ ދާނެ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ     ތަނ ގައިކ ރިއަށ  އޮތ     ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ހިތ ހަމަޖެހ މެއ 

މި ކަމަށ  ވަރަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ  ދެއ ަވއިެގނ  މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބޯހިޔާވަހިކަމަށ     ،ވެސ  ޮގވާލަނ  ބޭނ ނ ވޭ   މިއަދ 

  މި   އިމާލޭަގ  ވައިދެއ ވީމާއ ލެއ  ައވަސ  ފ ރ ޞަތެއ ަގއި ހޯދަހަމިއ ޔަތ ކަމެއ  ދެއ ަވިއެގނ   އ  ސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  އަހަ

އޮތ  އެހެނ  ހ ރިހާ އިޖ ތިމާޢީ މައ ސަލަތަކަށ  ވެސ  ބޮޑ  ޙައ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ޭއެގ ސަބަބ ނ  ކަމަށ  
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ބަޖެޓ ަގއިާވ އާމ ދަނީާއިއ ހިލޭ ލިބޭ އެހީެގ ވާހަކަިއެގ   ؛އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ މި ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ޮގތ ަގިއ    ެގއޮތ  ޖަހާފައި އަދަދެއ . އެއީ އާމ ދަނީ  ނ  ރ ފިޔާ މިޮގތ ނ  އެބައަބިލި  24.3  އިއަދަދ  ޖަހާފައިާވއިރ ގަ ަގއި  ތެރޭ

ޚަރަދ ެގ  ރިކަރަނ ޓ   އަދި ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭނެ އަދަދ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ    ،ލިބޭނޭ އަދަދ 

ިމއީ ރަނަގޅ  ފާލެއ ެގ    ،ާގތ ަގނޑަކަށ  ެއއ  މިނ ވަރަކަށ  ާވތީވެ  ޚަރަދާ  ނ  ހ ރިހޭދަކ ރަ  ދައ ލަތ ނ   ،ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ 

ސަރ ކާރ ނ    ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބޭނ ނ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއހެނ ކަމ ނ   ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ 

ޓާެގޓ  ބޮޑަށ   ކ ރެ  ،ހިއ ޕަވަނ ވަރަށ   ހާސިލ ކ ރ މަށ   ކަމެއ އާމ ދަނީ  ހ ރިހާ  ހ ރި    .ކ ރެއ ވ މަށ   މަސައ ކަތެއ   ، ވެނ  

މި ބާރ އެޅ ސަރ ކާރ ނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ބޭނ ނ ތެރިއ ވ ކަމަށ   ވަރަށ   ޖެހިފައި  މަކީ  އަދަދ   މި  މިޮގތަށ    ،ވާތީވެ ކަމެއ . 

މި ކަމަށ  ވަރަށ     ،ދެކޭތީވެ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ވާތީވެ މިޮގތ ަގއި ހިފެހެއ ޓ މަކީ ކޮނ މެހެނ ޖައ ސަވާފައި

ބާރ އެޅ ނ  ޚަރަދ ކ ރެވޭއިރ ަގއި  .ބޮޑަށ   މެނ ވީ  އަދި  ސަމާލ ވެެގނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ކަމަށ   މި  ސަރ ކާރ ނ     ،ވެސ  

ވެސ     މިދިޔަ އަހަރ ގައި  ،ޮގތަކީ  ވާނެއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ހީނަމަނ ކ ރެއ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނ . އެހެނ ނޫނ ޚަރަދ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، ރެވެނިއ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭނޭ ކަމަށ  ބެލި އެއ ޗެއ     ނ .ޖެޓ ަގއި ހަމަ އަދަދ ތަކެއ  ޖެހިއަޅ ަގނޑ މެނ  ބަ

 ؛ދަރަނި ވެސ  ބޮޑ ވަމ ނ  ޮގސ ފައިވަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،އަނެއ ކާވެސ  ބަޖެޓ  ދިޔައީ ބޮޑ ވަމ ނ   ،ލިބިފައިނ ވާތީވެ 

 އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ؛ވެސ  ކޮށ ލެިވދާނެ ވަރަށ  މ ހިނ މ މި ކަނ ކަނ  މިޮގތަށ  ކ ރ މ ަގިއ ހަމަ އިތ ރަށ   

ފާހަަގނ ކ ރެވޭ ކަނ ކަނ   މާ  އަދި ފަހަރ ގައިކަމަށ     ބޮޑަކަށ   ެވދާނެ  ސަރ ކާރ ނ    ،އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދައ ލަތ ނ   ،ވެސ  

ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ކ ރެވޭ  ެއކ ަގއި  ފަރާތ ތަކާ  ޮގތ ަގއި އެކިއެކި  ޚަރ ދަނާ  އެީއ  ފ ރިހަ  ،ތައ   އެކ ލަވަ ވަރަށ   ލެޭވ  އިމައަށ  

ޖެހޭ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ެގ ބަލިކަށިކަމ ނ  ޮގސ  ސަރ ކާރ ނ  ދައ ލަތ ނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ    ތަކަކަށ  ވާނ  އެބަ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ 

މިކަމ ަގިއ    ،ސަރ ކާރ  ދަރާ ހިސާބަށ  އެބަ ދާހެނ  ހީވާތީވެ  ،ދައ ލަތ އެހެނ  ޮގސ  ވެސ     ،ދިނ މ ނ ދޭނ ޖެހޭ ބަދަލ  

ފ ރިހަމަ ޮގތެއ ަގިއ    ،ރ ދަނާ ޮގތެއ ަގއިހަކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ހެދ މ ަގއި    .ހޭނެ ކަމަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ ފަރ ވާތެރިވާނ ޖެ

ބަދަލ ނަގައިދެޭވއިރ ަގކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ކ ރެއ ވ ނ .  މި ކަނ ކަނ   ޮގތަކަށ   ބާަގނޑ ތައ  ނ ހ ނ ނަ  ހެއ ދެވ ނ   ބޮޑެތި    އިތައ  

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .   ތަކަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭނެނ  ޮގތެއ  އެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ނަގައިދެޭވނެ ޮގތ  ނޫބަދަލ   އަދަދ ތަކ ނ   

  އިެއކ ގަ   ކާމިޔާބ ވާނެ ޮގތަކަށ  ަވރަށ  ފަރ ވާތެރިކަމާ  ށ ދައ ލަތަ  ،ެވސ  ސަރ ކާރ ނ    ދާ މައ ސަލަތަކ ަގއި  ށ އާބިޓ ރޭޝަނަ

ޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ައދި ދައ ލަތ ނ  ެގއ ލިފައިވާ  ކ ރެއ ވ މަކީ ކޮނ މެހެނެއ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަ  މި މަސައ ކަތ 

ަމއ ސަލަިއެގ  އެމ .ެއމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ    ،ކަމަށ  މަޝ ހޫރ   ނ ލިބިވާ އަދި ބޮޑ  ޚިޔާނާތ   ،ނޫނިއ ޔާ ދައ ލަތައ  ލިބެނ ޖެހި

ބަޖެޓެއ ެގ ވާހަކަ  ނ ވާނެ  ނައ ތާލަިއެގނ ފައިސާެގ ވާހަކަ ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަނދާނ   ނަނ ޖެހޭޚިޔާނާތ ނ  ދައ ލަތައ  ވަނ 

މ ޅި ދައ ލަތ  ވަރަށ  ބޮޑ  މަސައ ކަތެއ  އެބަ    އިދައ ކާއިރ . މި ފައިސާ ހޯދ މަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މ ޅި ސަރ ކާރާ

ސަރ ކާރ ެގ ދެނ  ބާކީ އޮތ  ދ ަވސ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ    ،ކ ޑަ ދ ވަސ ކޮޅ ެގ ތެރޭަގއި   އޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި.  ކ ރަނ ޖެހޭ



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

5 

 

އަނެއ ކާވެސ  އެކަނ   ،  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ ވެސ  ދަނ ނަވަމ ނ ދާ ފަދައިނ    ކަމަށ  ވަނީ ނަމަ،ފިމި މަސައ ކަތ  ނ ކޮށ 

ވަރަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ  ދެއ ަވިއެގނ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނ ަގއި މި މި ކަމަށ   ނ ބެލޭނެ ޮގތ  ވެދާނެ. އެހެނ ވީމާ،  

 ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ އަލ ނ  އަނބ ރާ ލިބޭނެ  ށ އ ލަތަދަ  ިއ،މި ޚިޔާނާތ ެގ މައ ސަލަތައ  ބަލަ  ،ކ ރެއ ވ މަކީ  މަސައ ކަތ 

 ށ ދައ ލަތަ  ،ވެސ  ސަރ ކާރަށ  އިކަމެއ . ހަމަ އެޮގތަށ  ވެނ ޓިލޭޓަރ ެގ މައ ސަލަިއަގ  ޮގތ  ހޯއ ދެވ މަކީ ވަރަށ  ބޭނ ނ ތެރި

ދަޢ ވާތައ  ކ ރަނ ޖެހޭ    އީވެސ  ޖިނާ  އިފައިސާ ހޯދ މ ެގ މ ހިނ މ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި އެ މައ ސަލަިއަގ  ލިބެނ ޖެހޭ

ެވސ  މި ބާަވތ ެގ ޚިޔާނާތ ެގ ަމއ ސަލަތައ     ކ ރިއަށ  އޮތ  ތާނަގއި   ،މެދ  އެ ދަޢ ވާތައ  ކ ރެިވެގނ  މެނ ވީ  ފަރާތ ތަކާ

ހަވާލ ެވެގނ  ތިއ ބަާވ ބޭބޭފ ޅ ނ  ފަރ ވާތެރިކަމެއ    މެދ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ކަނ ކަމާ  ެގއ ލިދާ ފައިސާތަކާށ ނޫނިއ ޔާ ދައ ލަތަ

މި ބާވަތ ެގ މައ ސަލަތައ  ބެލ މަކީ ކޮނ މެހެނެއ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ   ޮގތ ނ   މ ެގކަމަށ  ސަމާލ ކަނ  ދިނ އެ   ،ނެތީނޯވެދާ

ދެކެނ  އަޅ ަގނޑ   ފާސ ކޮށ ފައި  .  ޮގތ ަގއި  ވާނޭ  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ ޙައ ޤ ނ     ،ާގނޫނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އަދި    އިސަރ ކާރާ   ،އެ ފައިސާ ވެސ  އަތ ލެވޭނެ ާގނޫނެއ   ، ދަޢ ވާކޮށ އީމެދ ަގއި ޖިނާ  މ އ ސަނދިކަނ  ހޯދާ ފަރާތ ތަކާ 

މި ާގނޫނ   ؛ފަސޭހަކޮށ ދިނ މ ެގ ޮގތ ަގިއ މި ާގނޫނ    ،ޮގތ ަގއި ބެހޭ މ ައއ ސަސާތަކަށ  ފަހިކޮށ ދިނ މ ެގ    ދައ ލަތ ެގ ކަމާ

 ކ ރެވެނ   ށ ދައ ލަތަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރަށ   ވެސ   ފާސ ކ ރި ފަހ ނ  ދ ވަސ ތަކެއ  ވެދާނެ. އެހެނ ވީމާ، މި ކަމ ގައި

އާމ ދަނީ ހޯދ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ،ހ ރި ފައިސާ  ސަރ ކާރަށ  ލިބެނ   ،ކޮށ ެގނ   ހ ރި މަސައ ކަތ 

ކ ނ  ވަރަށ  ޖެނ ސީސ ތައ  ހިނ ގެވ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮމިޓީތަދެކެނ . އަދި ސަރ ކާރ ެގ ެއކިއެކި މ އައ ސަސާތަކާއި އޭ

މިސާލަކަށ  އެއ  ބާވަތެއ ެގ މައ ސަލަތައ     އިބައ ދަލ ކ ރެވޭއިރ ގަ   .އެކިއެކި މ ައއ ސަސާތަކާ   ،ިގނައިނ  ބައ ދަލ ކޮށ  ހަދަނ 

ޮގތ ތައ  އަނ ނަ  ކަނޑައަޅާއިރ ަގ  ޑ ޕ ލިކޭޓ ެވެގނ   ބަޖެޓ   އެހެނ ވީމާ،  ފެނޭ.  އެބަ  ޖ ވެނައިލ  މި  ިއ،ވެސ   ސާލަކަށ  

  އިވަކި ކަމެއ  ކ ރ މަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ އަދަދ  ކ ޑަ ކަމަށ  ފަހަރ ަގ  ،ޓ މެނ ޓަށ  ކަނޑަެއޅިފަިއވާޑިޕާ  ،ޔ ނިޓަށ   ޖަސ ޓިސ 

އަދި   .ބެހޭ ޑިޕާޓ މެނ ޓަށ  ކަނޑައެޅިފައި އޮނ ނަ އަދަދ  ކ ޑަވެދާނެ  އޮނ ނަ އެކަމާ  އިއަދި ޕޮލިސ ަގ.  ފާހަަގކ ރެވިދާނެ

އެ ސީދާ  ހަމަ  ވެސ   ކޮމިޝަނަށ   ރައިޓ ސ   ޓަހިއ މަނ   ވެދާނެ.  ކަމަށ   ކަމަށ   ކ ޑަ  ފައިސާ  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  ކައި 

ފ ރާޅެއ ެގ    އާދޭ. އެހެނ ވީމާ، ެއއ   ހަމަ ރަނަގޅ  ބޮޑ  އަދަދެއ  އެބަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ހ ރިހާ ފައިސާެއއ  ެއއ ކޮށ ލީމާ

ކަހަލަ މިކަނ  ކ ރެވޭނެ  ޮއެވެގނ     ،ޮގތަކަށ    ދަށ ނ   ކ ޑަމިނ ނ  ކޯޑިނޭޝަނެއ   ެއއ އެނ މެ  އެނ މެނ ފަިއސާ   ކަމަކަށ  

ައޅ ަގނޑަށ    ،ނަމަ  އެއ  މ ވައ ޒަފ ނ ތަކެއ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ިމކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ވެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނީ  ،ވެެގނ  ބޭނ ނ ކޮށ  

  އަދި ނ ފ ދިެގނ  އ ޅޭ ކަމަށ  ހީވާ ބަެއއ  ކަނ ކަމަށ  ވެސ  ޙައ ލ  ކޮނ މެ  ،ޑ ޕ ލިކޭޓ ެވެގނ  ކ ރާ ކަނ ތައ ތައ  ހީވަނީ  

ޕީއަށ   .ޕީ.އެސ .އައި ؛ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ ފާހަަގކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަށ  ލިބިެގނ  ހިނަގއިދާނެވެސ  ވަރަ

ނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއއީ ރަނަގޅ  އަދަދެއ .  އަބިލި  6.3ވަނީ    އަހަރަށ  ބަޖެޓ ކޮށ ފައި މި  ވަނަ  2022

މީެގތެރޭަގއި ވަރަށ  ިގނަ އަދަދަކަށ  ވަރަށ  ކ ދިކ ދި  ،  ަގކޮށ ލެވޭވަގ ތ  ވެސ  ފާހަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި
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ކަނޑައަޅ އ ވަ ެގ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ޕ ރޮޖެކ ޓ  ލިޔ އ ވާފައި އެ  އިޮގތ ަގއި  ލައ ކަ   މިސާލަކަށ  އެނ މެ ދެ  .ހ ރި  ބަބަޖެޓ ަގއި 

ފާ އަޅ ަގނޑަށ   ލިޔ އ ވާފަިއވާކަނ   މިހެނ   ޮގތ ަގއި  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ  ެއއީ  ވެސ   ބަނދަރ    .ހަަގކ ރެވޭރ ފިޔާ  ކ ދިކ ދި 

ބަޖެޓ ެގ އަދަދ  އެބަ ބޮޑ ވޭ. އެހެނ ވީމާ،    އެޮގތަށ  ލިޔ ނީމާ  ބަޖެޓ ަގއި  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ގައި  ،އީ އެ  ހަދާލ މ ެގ ކަނ ކަނ 

 ހ ރި މަސައ ކަތ  ނިނ މެވ މ ެގ ކަނ ކަނ  ކ ރެއ ވ މަށ    ނ ނިމި  ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އެނ ެމ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށ  ވެދާނެ

ޓައިޒ ކ ރ ަމކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ގެ އޮރަބަޖެޓ  ޕ ރި ؛ޓަިއޒ ކ ރ ނ އޮރަޕ ރި  ބަޖެޓ  އެޮގތަށ  ކަނޑައެޅ އ ވ ނ .  ޓަކައި އެ

މިކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ލިބޭ އެއ    ،ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ 

ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އާނ މ  ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ     ، ސަރ ކާރ ނ  ވެފައިާވ ވަޢ ދ  ފ އ ދެވ މަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ،ކަމަކީ

ރަނަގޅ ކޮށ   ، ރަނަގޅ ކޮށ  ހާލަތ   ދިރިއ ޅ މ ެގ  ފެނާިއ    ، ރަށ ރަށ ެގ  ޓަކައި  ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ މަށ   ޙައ ޤ ތައ   އަސާސީ 

މިއީ ވަޢ ދަކަށ   ނަރ ދަމާ  ކަނ ކަ  ، ވާތީވެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިދެނ ނެިވ މި  ބަޖެޓ ެގ  މި  ހިފައިފަިއާވކަނ   ފޯކަސ   މަށ  

ފެނ ނާތީ  އިޕީަގ.ޕީ.އެސ .ައއި އަދަދ ނ   ވެސ .    ،ޖަހާފަިއާވ  ކަމަށ   ެއއީ  ވެދާނެ  ބޭނ މަކަށ   ޖެހ މ ެގ  އަދަދ   ކ ދިކ ދި 

އަމާޒ   މި  ވަޢ ދ  ؛އެހެނ ވީމާ،  ވެަވޑައިެގނ ފަިއވާ  ދިރިއ ޅ މ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ރަށ ތަ  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސަރ ކާރ ނ   ކ ެގ 

ޓަކައި ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   މިކަމ ނ    ތ ވަޢ ދ ެވވަޑައިގަ   ކ ރަނ   ފެނ ވަރ   ހިފާފައިވާކަނ   އަމާޒ   ފ އ ދ މ ެގ  ވަޢ ދ ތައ  

އިއ ޒަތ   ،ދޭހަވާތީވެ ލިބެނީ.  ހިތ ހަމަޖެހ މެއ   ެއކަމ ނ   ރައީސ އަޅ ަގނޑަށ   އަބަދ  ؛ތެރި  ދަރަނ ޏަކީ  ވެސ     ބަޖެޓ ެގ 

ބޮޑ    ހަމައެކަނި ދަރަނީެގ  ،ވީނަމަެވސ  ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވާ ކަެމއ . ދަރަނި ބޮޑ ކޮށ  އޮތ  ކަމ ގައި  މެނ  އެނ މެނ އަޅ ަގނޑ 

މިނ ވަރަށ  ބަލައިލައިެގނ  އެކަނި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މ ޅިނ  ފަރ ޖައ ސާލެވޭކަށ  ވެސ  ނޯނ ނާ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . 

ވާނ ޖެހޭ ކަމަކަށ   މ ހިނ މ   ދެކޭޮގތ ަގއި  ނީއެނ މެ  ލެވަލެ   ،އަޅ ަގނޑ   ބޭއ ވ ނ   އިއ ގަ ސަސ ޓޭނަބަލ   ދަރަނި  އެ  .  އެ 

ދަރަނި ބޮޑޭ އެހެނ  ބ ނެ ނިނ މާލ މަށ     .ވާނީ  އެ މަަގށ  ކ ރެއ ވ ނ  ކަނ ނޭނެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  ކަމަކަށ   ،މަސައ ކަތ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އަމާޒ  ހިފަނ ޖެހޭނީ މި މަސައ ކަތ  މިޮގތަށ  ކ ރ މަށ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . މިހެނ  މިދަނ ނަވާ   ،ވ ރެ

ނަށ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަމަ  ހާއަށ  ބަލައިލާ ކަމަށ  ވަނީފ ވަނަ ސަ   212ސަބަބަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ބަޖެޓ  ފޮތ ެގ  

ދަރަނި އޮތީ    .މެދ ވެރިވ މ ެގ ކ ރީެގ ހާލަތެއ ެގ ވާހަކަ  ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ   ެއއީ  2019  ،ަގއި އިނޭގތޯ  2019  ،ފާހަަގކ ރެވޭ 

ަގއި ކަމަށ  އެބަ    150ަގއި ޮއތީ %  2020ަގއި ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވެނީ.    80ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  %

ފޮތ ެގ    ފާހަަގކ ރެވޭ ބަޖެޓ   ޮގތަށ   ސަ  212މިދެނ ނެވި  ބަލައިލާ  ފ ވަނަ  އެހެނ ނަމަވެސ    ކަމަށ  ހާއަށ     ވަނީނަމަ. 

ރައީސ ،   ބަލައިލާ    2023އަދި    2022،  2021އިއ ޒަތ ތެރި  އިތ ރ ވާ   ،ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށ އަށ   ދަރަނި  މިފެނ ނަނީ 

ބޮޑަށ  ިމއަނ ނަ   ވ ރެ  ރަނީެގ މިނ ވަރަށ  ބަލަިއލ މަށ ދަނ ނަވާ ހަމައެކަނި ދަ  ތަނ . އެީއ ައޅ ަގނޑ  މި  މިނ ވަރ  ކ ޑަވާ

ދިމާވަނީ މި  މިހެނ   ފާހަަގކ ރެވެނީ.  ައޅ ަގނޑަށ   ޮގތ ަގިއ  ކަމެއ ެގ  މ ހިނ މ   ބަލައިލ މަކީ  އިޤ ތިޞާދީ   ،ބަދަލ ތަކަށ  

އެހެނ ވީ ދެކެނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަށ   ކ ރެވޭތީ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިތ ރ   ދައ ލަތ ނ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ    ،މާ، 
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، ބާރަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދ ވެލި ނ ހ އ ޓި އެއ ވާނަކަށ     ،ޖެހޭ  މިއ ޔަތ ކަމެއ  ދެއ ވަނ  އެބައ އަހަ  ސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ 

ކަމެއ ގެ   މ ހިފ މަކީ މ ހިނ ކަތެއ  ސަރ ކާރ ނ  އަާމޒ ރަށ  ކ ރިއަށ ދާ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ރިހާ މަސައ ބާ،  ބާރަށ 

އަޅ ަގނޑ  އިއ    ޮގތ ަގއި  ރައީސ ޒަދެކެނ .  އެމ .ޑީ ؛ތ ތެރި  ސަރ ކާރެއ .އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކޮނ މެ  ހަމަ  ެގ  ރީ ކ  ؛ޕީެގ 

މިއަ އަދި  ެގނ ނަނީދ ސަރ ކާރ   މި  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ވެސ   ސަރ ކާރ ަގއި  ޤައ ިމއ ޔަތ   ޙަ  ،ެގ  ޤައ މެއ ެގ  ޤީޤަތ ަގއި 

ނ   ލަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ސަރ ކާރެއ  އޮނ ނަ ވަގ ތަކަށ  އަ  ނ  މި ކ ރަނީ. ހަމަެއކަނިއ  ައޅ ަގނޑ މެތެ ސައ ކަމަބަދަލ ކ ރ މ ެގ  

 މިސާލަކަށ    ،ކ ަގއިއެ   ޤައ މިއ ޔަތެއ  ބިނާކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ބޮޑެތި ޮގނ ޖެހ ނ ތަކަކާ  ،ނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކެއ ެގ ބަދަލ ަގއި ބޭ

ފަހ ނ  ައއި އިނ ތިޚާބ ަގއި  އޭެގ  އަދި  ،ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ  ބަޣާވާތ ނ  ަވއ ޓާލ މ ެގ ޮގނ ޖެހ މާއި  2012

  ، ެގ ނ ރައ ކާ ދަތި ހާލަތާއި ކޮިވޑ  އޮތ   ދިާމވެފައި މި ވަގ ތ ގައި  އަދި މި  ،ނ ލިބޭ ޮގތ  ހެދ މާއިެގނ  ވެ ތައ  މެދ ވެރި ކޯޓ 

ތ ަގއި  ކަތ  ޙަޤީޤައ  ތ  ބިނާކ ރ މ ެގ މަސަޔަނ  ެވސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނ ނެވި ޤައ މިއ  އިމި ހ ރިހާ ޮގނ ޖެހ މެއ ެގ ތެރެ 

ތަޢާރަފ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ނިޒާމ   ޓެކ ސ ެގ  މިސާލަކަށ ،  ކ ރަނީ.  ބިނާކ ރ މ ގަ   .ކ ރިނ މި  އާސަނ ދަ    އި،ޤައ މިއ ޔަތެއ  

ެގ  ރ  އަހަ  65ެއކަނިވެރި މައިނ ނަށާއި،  .  ނ ނަށ  ލިބޭނެ ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ގާއިމ ކ ރިނ ހ ޔ ނިވަރސަލީ ހ ރިހާ މީ

އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ   ،އިނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ  ހ ނ ނަ ފަރާތ ތަކަށާ  އަދި  ، ފ ޅ ނ ނާއިއ މ ރ ފ ރައިެގ ބޭބޭ

ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ    މިހާރ ވެސ   . ނ ދަނ ެގރަމ ނ  އެބަ  ކ .  ވާނެއިނ  ކޮށ ފަ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެ

ނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދިކޮށ ފައިވާނެ. ސ ކޫލ ތަކަށ  ހެނދ ނ ެގ ނާސ ތާ  މެނ  ކަނޑައަޅާފައި ތަޢާރަފ ތ  އަޅ ަގނޑ ސަސިޔާ

ނެ ޮގތ  ބޭފަނ ސ ރ  ހިލޭ ލިތ ފޮތ ތެރި ވަޒީރ  އަދި ސަރ ކާރ .  ޒަމަރ ޙަބާ އިއ   ، ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ށ ވާނީ ފަށާފަ. ވަރަ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ޤަ ؛ވެސ   ބިނާކ ރ މ ގެ މިއ ހަމަ  ރައީސ އ މަސަ  އ ޔަތެއ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ތެރެއިނ   އާދައިެގ   .ކަތ ެގ 

  ފިއ ޔާ އިވައ  ސިކ ނ ތ ކޮޅެއ  ދެ   .އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފާ ފެނ ނާނީލަީމެގ ހެޔޮ،  މިއީ ޤައ މިއ ޔަތ .  ކަނ ތައ ތަކެއ  ނޫނ 

ނ  މި ހަދައިދިނީ. މިއީކީ ސަރ ކާރ   ެގއަށ  ކިޔެޭވނެ ޮގތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ގ ރީވަރަށ  ރަނަގޅ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހިލޭ ޑި

އެ އޮނ ނަ ކަނ ތައ ތަކ ެގ    ނީމާކަނ  ނ ލިބ ޔާވަހިރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޯހިެގ  މާލޭ  ،ނ ހެސ  ދެނ ނެވިވެނ   ރިކ އަޅ ަގނޑ މެނ   

ވާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަަގެއއ  ނ ެއއ އަށ  ކިޔެޭވއިރ ަގިއ ވެސ  އެކަނ  ވެސ  ފާގ ރީ ހިލޭ ޑި  . ތެރެއިނ  ފަނޑ ވާ ކަނ ތައ ތައ 

ދ ވަހަކ  އިހަށ   އެކ ަގއި އެތައ  މަހެއ ެގ ކަނ ކަނ  އެބަ ލިބިެގނ ދޭ. މިނިމަމ  ވޭޖ   ޔާވިހެއ މ ނ  ހަމަ މ ސާރަ ؛ސ ރައީ

ސ  އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ވެ ސަރ ކާރ ނ  މި ކަނޑައަޅައިދިނީ. ވަރަށ  ބޮށަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   

ިއއ ޒަތ ތެރިނ ެގ ވަރައީސ  ވެސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެ ބޮޑަށ  ހަމަ ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ  މިކަމ ަގއި.    ޒީރ ނ ނަށ  ވަރަށ  

ޮއތ  ؛ރައީސ  ކ ރިއަށ   ވެސ     އަދި  ބެނެފިޓ   އަނ އެމ ޕ ލޯއިމަނ ޓ   އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ތާނަގއި 

  އި މި ޕ ރޮޖެކ ޓާ ؛ޓ ރޮޖެކ ޕ މޮކ ރަސީެގ ޑި ،ވާނީ ކަނޑައަޅާނަނ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ަމއި ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ 

ސ  ވެރިކަމަކަށ   ވެއަބަދ   ނ އި ބިނާކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެމ .ޑީ.ޕީަގއ  ޙަޤީޤަތ  މިއ ޔަތެ އ ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މާ. އެހެނ ވީމާ، ޤަ
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 ށ ކ ރެއ ިވއ ޔާ ރައ ޔިތ ނ ނަދަލިބިއ ޖެއ ޔާ އިރާ ށ  ޖާަގނަމެނ ައޅ ަގނޑ  އަިއއ ސިއ ޔާ ކ ރަނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރަނީ. ެއކަމަށ   

އިރާދަކ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވަގ ތެއ   ހިނ ދެމިލާނެ  ވަރައ ވި ރެ ފ ރިހަމަ  ހޯދައިދޭނަނ .  ދެއ ިވ  ށ  އ ޔާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ    

  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ރ ޞަތަށ ފ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަވޒީރަށ . ަވޒީރަށ  ޖ މ ލަ    ،އަރ ވަނީމި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ      45މާލީ 

އ ވ މ ެގ  ދެވާބ ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާތަކަށ  ޖަދ ވަހ     2  ޔަހ ސ ަގއި ވޭތ ެވދިބަ. އެީއ މެނ ބަރ ނ   މިނެޓ  ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާ

މިނެޓ  ބަހާލައިެގނ    45އެ    ،ނ ނަމަެވސ ، ަވޒީރާ މަޝ ވަރާކ ރ މަށ ފަހ  އަޅ ަގނޑ  މި ަގސ ތ ކ ރަނީހެމިނެޓ  އެީއ. އެ  45

ވަޒީރަށ     ކ ރިއަށ  ވާހަކަފ ޅ   ،މިނެޓ   15ެގނ ދަނ .  މެނ ބަރަކ   ަވޒީރަށ   އެހެނ   ައނެއ ކާ  މިނެޓ    15ދެއ ކެވީމާ 

 ތަށ . ވަޒީރ .ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އިބ ރާހީމ  އަމީރ 

ލ ނ ނާއި  ެއކަލާނެގ ރަސޫލާއަށ  ޞަލަވާތ  ކިޔަވަނ . ިމ ޞަލަވާތ ަގއި ެއކަލޭެގފާނ ެގ ޢާ  ،އަށ  ޙަމ ދ ކ ރަނ `. هللا 

ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އަޅ ަގނޑަށ   ؛ މެނ ބަރ ނ ިއއ ޒަތ ތެރި  ،  ސ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީޙާބީނ  ޝާމިލ ކ ރަނ .  ޞަމިތ ރ   

މިދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި   ،ަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީހަރ ޞަތ ަގއި ފާމި ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވީތީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ 

ލެވޭތޯ އިކަނ ތައ ތަކަށ  ކ ޑަކޮށ  އަލިައޅ ވަ މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ބަޖެޓ  ބަހ ސ ަގއި ފާހަަގކ ރައ ވާފައިވާ  

ފާއަޅ ަގނޑ    ފަހ މީ  އިމ ތިޔާޒ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަކަށ   ފ ރަތަމަ  ފަދައިނ މަސައ ކަތ ކ ރާނަނ .    ،ހަަގކ ރެއ ވި 

.  ށ  ވަރަށ  ފަހި އަހަރަކަށ  ެވެގނ ދިޔައީދަތިޞާއ ޖޭެގ އިޤ ވަނަ ައހަރަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ރާ 2019 ؛އަޅ ަގނޑ މެނ 

މިލިއަނ  ޓޫރިސ ޓ ނ    1.78ށ  ޒިޔާރަތ ކ ރި ާގތ ަގނޑަކަށ   އަފަތ ރ ވެރިނ  ރާއ ޖެ  ،ށ ތިޞާދައޭރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ 

ވަނަ 2020ދިޔަ. އަދި ެއއަށ  ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެނ   އިކ ރިއަރަ  5.7ތިޞާދ  ާގތ ަގނޑަކަށ  % އ ޖޭެގ އިޤ ރާ  ،ޒިޔާރަތ ކޮށ  

އިނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބަޖެޓ ޝައަހަރ   ފާސ ކޮށ   ،ލ   ާގތ ތ އޮ  ފައިމަޖިލީހ ނ   ބަޖެޓަކީ  މިލިއަނ     1.9ނޑަކަށ   ަގ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ހ ށަހެޅި  އޭރ   އަދި    ، ކ ރިއަރައި އިނ   7ތިޞާދ  %ެގ އިޤ އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެ ައއިސ  

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީ ބަޖެޓެއ . އެއީ ރާއ ޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި    10.2  ށ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓަކީ ވެސ  ާގތ ަގނޑަކަ

ހަރ ެގ ކޮިވޑާ  ވަނަ އަ  2020.  ސަރ ކާރަކ ނ  ހ ށަހެޅި އެނ މެ ބޮޑ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮގ ރާމ   ،ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ 

ކ ޑަކޮށ   ޚަރަދ ތައ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ޕީ.ެއސ .އައި  ،އެއ ކޮށ   ވެސ   ރާމ ރޮގ ޕ   ޕީ.އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ތައ  

ެއއ ކޮށ  ދައ ލަތަށ  އާއ  ކ ޑަކ ރަނ . އަދި އެ ތަރަދ ޚަައޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    އިހ އ ޓާލަ
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އަހަރ    ކ އެކަމަ  .ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ އާމ ދަނީ  29.9ރ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ހަވަނަ އަ  2020  ، ނ އަނ ދާޒާކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ލި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ާގތ ަގބ ނިމ ނ އިރ   ރ ފި  14ޑަކަށ   ނނީ  ެއއ ކޮބިލިއަނ   ކޮވިޑާ  އާމ ދަނީ.  މިހާރ  ޔާެގ  މ ޅި  ށ  

ައނ ދާ  2022އަދި    2021  ،2020 އަޅ ަގނޑ މެނ   ާގތ ަގނޑަކައަށ  ވެސ   އާމ ދަނީެގ    40ބިލިއަނ ،    36  ށ ޒާކ ރި 

ކޮށ ފައި ހާތަނަށ  މެނޭޖ މި  އޮތީ. ެއއާެއއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަރަނި ނަގައިެގނ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ އާމ ދަނީ ެގއ ލިފައި މި

އޮތ   މި ކ ރިއަށ   ބޭނ ނ ވޭ  ފާހަަގކ ރަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އޭަގއި  ައޅ ަގނޑ   އޮތީ.  ހަމަމެތާނަގއި  ފިސ ކަލ    ނ  

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަރަނި    ތަކެއ  ނަގައިެގނ  ދަރަނި ސަސ ޓެިއނަބަލ  ޕާތަކަށ  ެގނ ނަނ  އެބަކޮނ ސޮލިޑޭޝަނ  މެޝަރ

ކ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިނެީގ  ރަނަގޅ   ތެރޭަގއި.  އަހަރ ޤ ރަިއސިސ އެއ ެގ  ޔިއަރެއއ ަގ  ،ތިޞާދީ  ތިޞާދ  އިޤ   އިނޯމަލ  

ދަނޑިަވޅެއ ަގއެއ   ކ  މިރިއަރަމ ނ ދާ  ނަާގފައި  ދަރަނި  ިގނައިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރައިސިސ އަކަށ   ނޫނ     އޮތީ. 

މެނޭޖ  ނަގައިެގނ   ދަރަނި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ޓަކައި  އެޑ ރެސ ކ ރ މަށ   މިހާރ   ތަކަނ ތައ އެ  ކ ރ މަށ   ކ ރީ.  ކެއ  

އެބަ ެގނ ނަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޕާތަކަށ   ސަސ ޓެއިނަބަލ   ފަދައިނ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި.  ޖެހޭ  މިހާރ     ،ފާހަަގކ ރި 

ަގއި.    80ނ އިރ  ދައ ލަތ ެގ ެގރެނ ޓީ ދަރަނި ހިމަނައިެގނ  ާގތ ަގނޑަކަށ  % މ ވަނަ ައހަރ  ނި  2019އަޅ ަގނޑ މެނ   

އަ  2020 ާގތ ަގނޑަކަވަނަ  ނިމ ނ ިއރ   %ށ ހަރ   އަޅ ަގނޑ މެ  150  ސ ޓ ރެޓެޖީަގއި  ނ ަގއި.  ފިސ ކަލ   ހާރ  މިެގ 

އަ  2023އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ވާނެއިހިމަނާފަ ނިސ ބަތ ނ   ވަނަ  އ ދެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ  ޤައ މީ  ދަރަނި  އަށ     105%ހަރ  

 ދަރަނި މަށ . އަދި  ރ އަށ  ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  ތިރިކ   5ޕ ރައިމަރީ ޑެފިސިޓ  ައޅ ަގނޑ މެނ  %  އަދި  ،ކ ރ މަށ ތިރި

ޓ ރެޖެ ޑައ ނ ވޯރޑ   ޭއެގކ ރިއަށ ދިއ ައޅ ަގނޑ މެނ     ެއޮގތަށ   ިއ،އެއ ަގރީކ ޓަނެގ ނ   ހަމަ ނ .  އަޅ ަގނޑ   އިތ ރ ނ  

ބޭނ ނ ވޭ މެނ   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   ދ ވައިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރީ  ފާހަގަކ ރި  ވެސ ބަރ ނ   ބަޓ ބަޖެ  ސ ތަކ ަގއި    ، ސ ަގއި ހ  

  ތިޞާދ  މި ވަނީައޅ ަގނޑ މެނ  ދ ނިޔޭެގ އިޤ   ، ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ނ  ައރައިަގނެ  19- ވިޑ އިނ ފ ލޭޝަނ ެގ ވާހަކަތައ . ކޮ 

ކަށ  ޔަ ތިޞާދ ތައ  ކ އ ލިއ ޓިފައި ހ ރި އިޤ ހ   އަހަރ   ވަނަ  2020ދޭ.    ހާރ  އެބަމި ބާރ  ސ ޕީޑެއ ަގއި ކ ރިއަރަމ ނ   ށ ވަރަ

ތ ރ ވަމ ނ ދާ ޑިމާނ ޑާ ެއއ ވަރަށ  ދ ނިޔޭެގ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގިއ ކ ރިއަރާ ެއބަދޭ. މިއާއެކ  އި  ،ހ ރިހާ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވި 

ޗެ ސަ ހިފަހަޕ ލައި  މަތި   ،ނ ލެވިއިއ ޓަ އިނަށ   އަގ   ކޮމޮޑިޓީސ ެގ  ވަނީ  އެބަމ   ،ވެމި  ހޯދ މަށ   ވޭ.    ދަތިތަކެއ   ދާ 

ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ަގއި ައގ ތަކަށ     ،ވެފައި  ޓ ކ ރަނ ޖެހޭ ޤައ މަކަށ ޕޯކީ ރާއ ޖެއަށ  ބޭނ ނ ވާ ިގނަ މ ދާ އިމ އަދިވެހިރާއ ޖެ

  ، ކީއަ ނައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެވސ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ. މާ  އަނ ނަ ބަދަލ  ރާއ ޖޭެގ އިމ ޕޯޓަށާއި މ ދަލ ެގ އަަގށ  އަނ ނާނެކަނ 

މަތިތ އޮތ ކަނ . ދެނ  އޮ   އިމ ޕޯޓެޑ  އިނ ފ ލޭޝަނ ެގ ރިސ ކ  އެބަ ައގ ތައ   ބާޒާރ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ    ވެފައިވާ  ސ ވާލަކީ، 

ނ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ތަޖ ރިބާކާރ   ، ލައިލާއިރ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކިއެކި ރިޕޯޓ ތައ  ބަ؟ ކަމެއ ތޯ  މަތިވ މަކީ ދާއިމީ ނ ވަތަ ވަގ ތީ

ނ  މި ޑ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  މަނިޓަރީ ފަނ   .ތެރޭަގއި  ެގައހަރ   މި  ،ވަނަ އަހަރ   2021ޕ ރެޝަރެއ . އެީއ    މިއީ ަވގ ތީ

 އަހަރ  ދ ނިޔޭެގ އިނ ފ ލޭޝަނ  އަސ ލ  ދަށ ވާނެ ނަވަ  2022ސ  ދައ ކަނީ  ވެމަހ  ނެރ ނ  އަނ ދާޒާއިނ     ރ ބައޮކ ޓޫ
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މި މަތި  ެގރ ހައަ  ކަމަށ .  ދަށ ވާތެރޭަގިއ  އަހަރ   މިއަނ ނަ  ކަމަވެފައި  ައއިށ ނެ  ކޮމޮ .  ޕ ރައިސ   .އެމ .އެފ ެގ  ޑިޓީ 

ަގއި ހ ރި    46އަހަރ  ތެރޭަގއި %  ވަނަ އަހަރ  ކޮމޮޑިޓީ ޕ ރަިއސ  އިނ ފ ލޭޝަނ  މި  2021  ، ފޯކާސ ޓ ަގއިާވ ޮގތ ނ 

އ މަރ ބާސ ކެޓަށ . އާނ މ  ސިއި. ދެވަނަ ކަމަކަށ  ބަލަނ ވީ ކޮނ  ގަ  1.2ވަނަ އަހަރ ަގއި ހ ނ ނާނީ %  2022  ،ނަމަވެސ 

ޭގބީސީައކ ނ  މ ދަލަށ  ކ ރާ   ނަމަ،  ވާމަތި  ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ަގއި ައގ   ،އިޭގބީސީައކ ނ  ޚަރަދ ކ ރެވޭ މ ދަލާއި، ޚިދ މަތަށާ

މަތ ކ ރާ ނ ނަށ  ޚިދ ދަނީ ރައ ޔިތ    ހައިސިއ ޔަތ ނ  މިެގއ ހޭދަ އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ. ނަމަެވސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ދައ ލަތެ

އެ ބާސ ކެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެކިއެކި ސަރވިސ ތަކ ނ . މިޮގތ ނ     ،ދ  ކ ޑަކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ ޚަރަ

ހ ރި. އިނ ޓަރނެޓ ެގ ައގ  އެބަ ދަށ ޭވ. އަދި    ަމށ  ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ތަކެއ  ކ ރެވިފަިއ އެބަރ އިނ ޓަރނެޓ ެގ ައގ  ހެޔޮކ 

  ، ކީއަހ ރި. މާނަ  ވަނަ އަހަރ ަގއި ދައ ލަތ ނ  ފިޔަވަޅ ތަކެއ  އެޅ މަށ  ރާވާފައި އެބަ  2022 ޓަކަިއ  ށ ބޭހ ެގ އަގ  ތިރިކ ރ މަ

އިނ ފ ލޭޝަނ  މާ މަތިނ ވެ    ނ ސިއ މަރ ބާސ ކެޓ ގެ ކޮ  ،ޖ މ ލަކޮށ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ ވެސ  އަނ ދާޒާކ ރާ ޮގތަށ 

ގ ޅިެގނ  ހ ރި މައ ސަލަތަކެއ     ޝ ރޫޢ ތަކާމަ  ވަނަ އަހަރ ަގއި ހިފެހެއ ޓޭނެ ކަމަށ . ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ   2022

އޭަގއި ހ ރޭ.  ަގބޫލ ކ ރަނ ،  ވޭ  ފާހަަގކޮށ ފައި  ހަމަ  އެއ ބައި  ،ައޅ ަގނޑ   މަޝ ރޫޢ ތައ     އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހަރ  

ވަނަ އަހަރ     2020ހ ރި މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ޕ ރޮގ ރެސ  ލަސ ވެފަ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    ހަވާލ ކ ރެޭވއިރ  އެބަ

ދަތިތަކެއ  ކ ރިމަތިވި. ރާއ ޖޭެގ ަވރަށ  ިގނަ ރަށ ތައ  ވެސ     ޑާ އެއ ކޮށ  ވެސ  ހަމަ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނަށ  ވެސ ކޮވި

ޮގތަށ  ލޮކ ޑައ ނ ެގ ހާލަތަކަށ  ެވސ  ދިޔަ. އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެކިއެކި މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށަށ  ނޭރޭ

ޮގތަށ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ،ފާހަަގކ ރާ  ަގސ ތ ކ ރަނީ  މިހާރ    2022  ފޯކަސ ކޮށ ެގނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަހަރ   ވަނަ 

ަވގ ތަށ    ލ ނ . އެއީ މިވެސ  އަވަހަކަށ  ހަމަ ޮގސ  ހަމަ ނިނ މާތައ  ވީހާއަޅ ަގނޑ މެނ  ެއވޯޑ ކޮށ ފައި ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ،ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކަކީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަޒީރ . މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ރާޢީ. 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ މ ޙައ މަދ  ރާޢީ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގމަކ ނ ދޫ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށ  ތާއީދ ކ ރަނ .    `. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ކޮނ މެހެނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި އަލަށ  ފަށާ މާ ބަިއަވރ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  ހ ރީތީކީ    ،އަޅ ަގނޑ  މި ތާއީދ  މި ކ ރަނީކީ

ޚާއ ޞަކޮށ   ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކި ވާހަކަތަކެއ    މީގައި  ،ނޫނ  އިނޭގތޯ. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓަށ  ތާއީދ ކ ރަނީ

އެ ކަނ ކަނ  މި ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިވާތީވެ.    ،ަގއި ހިމެނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވާހަކަތަކެއ  އިނޭގތޯ  19-އެޖެނ ޑާ
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،   ބޮޑ ކ ރ ނ އެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ، ޓީޗަރ ނ ެގ މ ސާރަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކިނ  ވާހަކަތަކެއ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ބަޖެޓ ނ މިހެ މި  ކަނ ތައ ތައ   އެ  ދެއ ކިނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކަތަކެއ   ބައިވަރ   ވަރަށ   މިކަހަލަ  ތެރޭަގއި    ެގޮގސ  

  ،ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވާ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިހިރަ ކަނ ތައ ތަކަކީ   ،ނ ކ ރެވޭ ކަމަކީީގހިމެނިފައިވަނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ޔަ

 މ ސާރަ ބޮޑ ވެެގނ  އަނ ނައިރ ، މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  އ ޖޫރަ ލިބިެގނ ދާއިރ ، ހެލ ތ  ސެކ ޓަރ  ެވސ  ޓީޗަރ ނ ެގ  ގައިމ 

ކަނ ތައ ތަކ ެގ   މި  ނެތަސ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ   ިގނަ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ  ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވަރ ަގދަެވެގނ ދާއިރ ، 

ސަޕޯޓ ކ ރަމ ނ  މި ެގނ ދަނީ އިނޭގތޯ.  ހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ިމއަށ   ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާިއރާެގ މީހ ނ  ހިމެނޭނެ. އެ

ނޫނ  ވެސ   މ ހިނ މެއ   އަޅ ަގނޑަކަށ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ     ،ދެނ   ބައިވަރ   މާ  ތަނ ފީޛ ނ ކ ރެވޭ  ޖަހައިެގނ   ބަޖެޓ ެގ 

މ ހިނ މ   އަޅ ަގނޑަށ   ވެސ .  ދާއިރާ  ،ކަމަކީ  ހ ނ ނާކަށެއ   އަހަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެ  ޖަހާ ަގއި  ބަޖެޓ ަގއި  ޖަހާ،  ރަކ  

ޮގތ ަގއި މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  މި ހ ށަހަޅާ ބަޖެޓ ތަކ ަގިއ އެ ކަނ ކަނ     ނ . އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަޔ ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޛ ެވެގނ ދި

ތަނ ފީޛ ކ ރެވެ ދަނީ  ހ އ ޓަސ   ދާއިރާަގމ ލަސ ވ މެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ ތައ ތަކެއ    އި ނ .  ިގނަ  ހަމަ  ވެސ  

ޚާއ ޞަކޮށ  ލޯނ    ،ދަރަނީެގ ވާހަކަ  ،ތަނ ަގއި އިނޭގތޯ  ނ  އެބަދޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ  މިތަނ ފީޛ ކ ރެވެމ 

އެކަނ  ވަރަށ    ދަރަނި ބޮޑ ވާ ވާހަކަ ވެސ  ދައ ކާ.  ދައ ލަތ ެގ  ބޭފ ޅ ނ  އެބަ ދައ ކާ. އަދި  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ  ނަާގ ވާހަކަ 

ބޮޑ ސިނ ާގ ލޯނ ތަކެއ  ނަަގިއެގނ  ބ ރިޖެއ  އަޅައިފި.    ،ކ ރާނަނ ޕީ.ޕީ.އެމ ނ  ިއނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގ  ސާފ ކޮށ  ކ ރީ

ެއޅި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ެއއ ެވސ  ތަފ ސީލެއ  ނެތ . ބޮޑ ސިނ ާގ ހޮސ ޕިޓަލެއ  ވެސ   ޮގތ ެގ  އެއަށ  ފަިއސާ ދައ ކާނެ 

ޚާއ ޞަކޮށ     ،މިތާ ތިބި  ،ސަރ ކާރ ނ ލޯނެއ  ނަަގިއެގނ  ޕީ.ޕީ.އެމ   ށ  އެ ކަނ ކަމ ނ  ވީ ފައިދާެއއ  ނެތ  އިނޭގތޯ.  ދާއިރާއަ

ހިނީގ ކޮނ ކަމެއ ތޯ  ރަށ ރަށ ަގއި  މި ލޯނ ތައ  ނަަގިއެގނ   މެނ ބަރ ނ ެގ ރ ހ މާ އެއ ކޮށ   ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ  މަކ ނ ދޫ ؟ ތިބި 

ހޭދަކޮށ ލާފަ. އެކަމަކ  މިއަދ  އެހެނ ތޯދާއިރާއަ ލާރިއެއ  ވެސ  ނެތ   ލޯ  ެއއިނ   ަވޒީރ ނ  އެބަ  ؟ ށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މިނިސ ޓަރ    ރިކަވަރކ ރާނީ.  އެ  ކިހިނެއ ކަނ   ވާނޭވިދާޅ ވޭ  މިޮގތަށ   މިކަނ   ޓޫރިޒަމ ނ   ދެއ ވާ  އެބަ  . އަނ ދާޒާެއއ  

އޮ އެނިގފައި  އޮތ ތ  އަޅ ަގނޑަށ   ކ ރިއަށ   ޮގތ ނ   އެީއ      ހ ޅ ވިެގނ .  ދާނެ  ރިސޯޓ   ިވއ ސަކަށ   ވެސ   ތަނ ަގއި 

އިތ ރ ނ  ދައ ލަތަށ  ލާރި ހޯދަނ  ބަރޯސާވާ ކަނ ތަކަކީ. އަދި ޭއގެ   ،ށ  ބަރޯސާވާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފެށ ނީއ ސ ރެ ެވސ  އެކަމަކަ

ހ ރި ވަރަށ  ތަފ ސީލ ކޮށ  ޖަހާފައި އެކި ކަނ ކަމަށ  ހ ރި ކަނ ތައ ތައ . ހަމަ އެޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ     ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި އެބަ

ކ ރަނ ، ބަޖެޓ  އިތ ރ ކ ރަނ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ލާމަރ ކަޒީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ ކީ  ،ައޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ ކީ  ،ފާހަަގކ ރަނ 

ބޮޑ ކ ރަނ . މި ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ    ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ދޭ ގ ރާނ ޓ   ،މިތާ ދެއ ކި ވާހަކައެއ  އިނޭގތޯ

 ،ބަ ޮގވަމ ނ ދޭތަނ ަގއި އަނެއ ކޮޅ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މެނ ބަރ ނ  އެ  ދެއ ކި ވާހަކަ. އެހެނ ވީމާ، މިހާރ  މި

  ، ކަމެއ   އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ މިއީ ކިހިނެއ  ؟ެއކަނ  ކ ރެވޭނެހޭ ؟ެއކަނ  ކޮށ ފިނ ހޭ ؟ކޮބައިހޭ ކަލޭމެނ  ބ ނި ވަޢ ދ ތައ 

ކަމެއ . ކ ރީމަ ކަމަކ ނ ދޭ. ކ ރެވޭނީ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނަިއެގނ . އެހެނ ވީާމ، މި ހ ރިހާ   ކޮނ ޮގތަކ ނ  ވާހަކަދައ ކާ ބަެއއ 
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ލާފައި މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަމ ނ  މި ެގނ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ އިލިައޅ ވަ ކަމަކަށ  އަ

ވައ ކަނ ނ ކޮށ  ކަމެއ     ،މި ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  ކަމަކ ނ ދާނެ  ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ ، ޚާއ ޞަކޮށ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ ނަށ 

ހ ކޮށ ފިއ ޔާ ކ ރަލާފައި  މި.  އެހެނ ވީމާ،  ކަމެއ .  ބޭފ ޅ ނ ނަށ    ރި  އެ  ކަމެއ   ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ތަނ ަގއި 

  އި ލޯނ ތަކާ  މީެގތެރެއަށ  ަވއ ކަނ  ނ ހިމެނޭތީވެ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ   ،ކަމ ނ ޮގސ ެގނ  އެ އ ޅެނީ

މެ ވަރަކަށ  ލޯނ  ނެިގޔަސ  ދެއ ކޭނެ ޮގތ  ހޯދާފަިއ  ކިތަނ   ، އަޅ ަގނޑަކަށ  ަމއ ސަލަެއއ  ނޫނ  ؛ކަނ ތައ ތައ  ނަަގިއެގނ 

  ، އެމ .ޑީ.ޕީނ  ދެއ ކި ވާހަކަ  އަހަރ  ނިމިެގނ ދާއިރ  އެނ މެ ބޮޑެތި  5. މި  ރައ ޔިތ ނ ެގ އަސާސީ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރެވެނ ޏާ

ެގ ވާހަކަދައ ކަނ  އެ ތަނ . އެހެނ ވީމާ، މި ދަރަނީ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޢ ދ ތައ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ ފެނޭ ފ ދިެގނ ދާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ށިނ    !ޮގތ  ބަލައިލާ  ތެރޭަގއި ކަނ ތައ  ވީ  ެގބޭފ ޅ ނ  މިއަދ  ރަނަގޅެއ  ނޫނ  އިނޭގތޯ. ދެނ  ކޮވިޑ  

 ، އަޅ ަގނޑ  މި އ ޅޭ އެސ .އޯ.އީެގ ެއމ .ޑީނ ނަށ  ގ ޅާލީމަ ވިދާޅ ވީ   ، ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ . އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  ސާފ 

 ދައ ލަތަށ  ނ ލިބޭ ބަިއވަރ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި އެބަ   އި،މި ެއއ ޗެހި އަދިވެސ  ހަމަ ނ ދައ ކަ  ، ބިލ ކަރަނ ޓ ، ފެނ 

ކޮވިޑ  މިތާ  ދ ށިނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   އެކަމަކ   ނ ޖެހޭ. ެގ  ހ އ ޓޭ.  ކާބޯތަކެއ ޗަކަށ   ޮގތ .  ވެެގނ ދިޔަ  ކަނ ތައ   ތެރޭަގއި 

ކަނޑާލި  ،ކަރަނ ޓ  ބިލެއ   ނ ދެކެނ   ފެނ   ައޅ ަގނޑ   ސަޕޯޓ     ތަނެއ   އިނ ކަމ   އެޮގތަށ   ހަަމ  މީހަކ .  އެއ ވެސ  

ދިޔައީ   މ އ ދަތ ތައ   ލޯނ ތަކ ެގ  ހ ރި  ދޫކޮށ ފައި  ދޫކ ރަމ ނ ދިޔައީ.  ލޯނ ތައ   ލ އި  މިޮގތަށ   ހަމަ  ދެވެމ ނ ދިޔައީ. 

ހ ނ ނާކަށ ނ ޖެހޭ މީހަކ   ނ ލިބިެގނ ނެއ   ކާބޯތަކެތި  ނ ލިބިެގނ ނެއ ،  ކާނ   މަގ މަތީަގއި  ޖެނ ޑަރ އިތ ރ ކ ރަމ ނ .   .

. މި ކޮިވޑ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ެގނ ދިޔަ. ެގނ ޮގސ  ބަހައ ޓާފައި ެއ ބޭފ ޅ ނ  ބެލ މ ެގ ދަށަށ  ލީ

ތެރޭަގއި   ގެ އަދިެވސ  އެ އ ޅެނީ ޮގތެއ  ނ ހޯދިެގނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ކޮިވޑ   ކަށ ޓެރި ޤައ މ ތައ އަވަ 

އ ނދަގ ލ ަގއި ވެސ  މެނޭޖ ކޮށ ފި. ނ  ޤައ މ ަގިއ ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  މެނޭޖ ކޮށ ފި. ވަރަށ  ދަތިވެސ  ައޅ ަގނޑ މެ

ބަިއވަރ  ކަނ ތައ ތައ  ނ ހ އ ޓި  ހިނަގމ ނ ދިޔަ  ރަށ ރަށ ަގިއ  ރަށެއ ަގއި ވެސ  ކޮނ ެމވެސ     ،ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ   ކޮނ މެ 

!  ލާނައިނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނެ ކަނ ތައ ތައ . ދެނ  ހެލ ތ  ސެކ ޓަރަށ  ވިސ ކަމެއ  ހިނަގމ ނ ދިޔައީ. އެހެނ ވީމާ، މިއީ އަޅ ަގ

ފާހަަގކ ރެއ ވި  ިއއ ޔެ  ޒިޔާދ   އެމ .ޕީ  ައަވއ ޓެރި  މިބޮޑ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ  ހޮސ ޕިޓަލެއ   އެޅި   ސިނ ާގ  އިރ   ތަނ ަގއި 

އެމ .އާރ .އައި ހަދަނ  އަނ ނަ މީހ ނ ެގ    ގައި  ކޮށ  ހދ.ޞައ ޚާ  ؛އިކ އިޕ މަނ ޓެއ  ނެތ . ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބޮޑ  ތިލަދ ނ މަތި

މާލެ   މިހާރ  ވެސ   ބޭނ ނ  ބޭފ ޅަކަށ  ؛ޓަށ  މިއަދ  އެމ .އާރ .ައިއ މެޝިނެއ  ހ ރީމަށ . ެއކަމަކ  ކ ޅ ދ އ ފ އަދަދ  ނޭނޭގ

އާދެވޭނެ. ެއކަމަކ  ިގނަ ބޭފ ޅ ނ  ފ ރައިެގނ  އެ ދަނީ. ޮގސ  ބަހައ ޓާފައި އެ ކޮޅ ނ  އެ ކަނ ތައ  ކ ރަނީ. އެހެނ ވީާމ،  

ވެެގނ  މި ދައ ކަނީ. ހަމަ އެ ޕ ރޮމޯޓ ކ ރަނ   ތިބެެގނ   ނ ލެވ ނ  ސަރ ކާރެއ ެގ ވާހަކަ މި ބޭފ ޅ ނ މި ވަރ ެގ ކަމެއ  ކޮށ 

ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ބާރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ ޅ އަ   ،ޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  މ ހިނ މ  ކަނ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއިޮގތަށ  ދެނ  އަޅ ަގނ

އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯ ތެރޭަގއި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  ފަސ ޖެހިފައި   ،މިދިޔަ ދ ަވސ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި   ދެއ ކި ވާހަކައަކީ
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  ، ވަމ ނ  އަނ ނަ ތަނ . ޓީޗަރ ނ ެގ މ ސާރަ ފެނޭ އެ ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޛ  ހ ރި ވާހަކަ. ެއކަމަކ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ

މި ސަރ ކާރ ހަމަ  ދިޔަ  މި  ކަނ ތައ ތައ ،  މަސ ވެރިނ ެގ  އ ޖޫރަ،  ކ ޑަ  އެނ މެ  ޮގސ   ބެނާތަކާިއ    އިގަ ޮގތަށ   ބަިއވަރ  

،   ޮގތ ނ  އެނ މެތ ނިގފައި އޮނ ބެޔަސ  ލިބޭނެ ވާހަކަ ވެސ  ބ ނި. އަޅ ަގނޑަށ  އެ  ފޮތިތަކާއި އޭތިމީތި ދެމި. ބެޔަސ 

ޕީ.ޕީ.އެމ  ޝިޔާމ  ރައ ޓެހި ދޯނ ޏަކަށ . ،  ރ ފިޔާ. އަޑ އިިވފައިވާ ޮގތ ނ  ެއއީ  ދިހަ ހާސ އެނ މެ ދޯނ ޏަކަށ  ލިބ ނީ    އެނ މެ،

މި ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި މި ބ ނާ ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަމ ނ     ެގއިތ ރ  މީހަކަށ  ނ ލިބޭ. އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

  ، ނ  އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ކަނ ތައ . ައޅ ަގނޑ  މި ކަނ ތައ  މި ފާހަަގކ ރަނީ އިނޭގތޯނަދިޔައީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާ

ވަރަށ  ބައިަވރ     ،ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ސަރ ކާރ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ޓާސ ކެއ  ނަަގއިެގނ  އ ޅ ނީ ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ ރީ

ދިޔަ  ކަނޑައެޅިެގނ ދިޔައީ އެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ  ިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިއ ޔެ މި ފެނިެގނ ތެރޭަގޮގނ ޖެހ ނ ތަކާ ެއއ ކޮށ . ޭއެގ

ބަހާއި ސާބަސ   މަސައ ކަތަށ  ހަމަ އައ ސަރިވިކ ރެއ   އިސ މާޢީލ   ފައ ޔާޟ ކަމަށ  ޓަކައި މިނިސ ޓަރ   ތަނ . އަޅ ަގނޑ  އެ 

ބާ ދަނ ނަވަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ   ޙަޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ވެސ  މަރ ދެނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިނޭގތޯ. ރާއ ޖޭެގ ރަީއސ ލ 

މީެގ އޭެގހަމަ  ހ ރި.  އެބަ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ފާހަަގކޮށ ލާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ތެރެއިނ   ައޅ ަގނޑ   ކަނ   ،ތެރޭަގިއ    ކަނ  ބަެއއ  

ތަކެއ  ވެސ  އެބަ ހ ރި. ދެނ   ށ  އެ ކަނ ތައ ތަކެއ  ނ ދޭ. ސަބަބ ކަލަސ ވަމ ނ  އެބަ ދޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ހިތ ހަމަޖެހޭ ވަރަ

ބައެއ  މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ހިތ ހަމަނ ޖެހ ނ  ފާހަަގކ ރި. އަޅ ަގނޑަށ  މިއަދ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  މެނ ބަރ ނ ،  މި ތަނ ަގއި  

ހ ނ ނަވާތީ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލަނ . ބައެއ  ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ަގއި އަދަދ ެގ މައ ސަލަ  

މި ތަނ ަގިއ  ނޭގ ޒ ވާނ ނ  ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ވެސ  އެބަ ތިބި. އަޅ ަގނޑ   ތަނ ދޮރ  އެ  ،ތ ނ  . މިއަދ  ރައ ޔިއިނޭގތޯ

ފައި އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވަރަށ   ބަލާ   ބަލާ.  މިއަދ   އެ ބޭފ ޅ ނ ތައ  ނ ކިޔަސ   ރމި ފިަގ  ،ބަޖެޓ ަގއި ހ ރެފައި މި އެއ ޗެހިތައ 

 ލައ ކަ ރ ފިޔާ. އެހެނ ވީމާ، އެ ކަނ ތައ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ މި ދެ  ،އ ނދަޫގ ަގބޫލ ކ ރަނ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ޮގތަށ 

  ،މިއަދ   އިރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  އަދި ެއއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރާނެޔަތ ކ ރަނ  ދެނ  އަނ ނަ ފޮތ  އަނ ނަޢާރި

ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަށ   ނ . އެޖަސ ޓ މަނ ޓ  އަނ ނަކަށ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ނިމޭނެ ކަމަ  ދެ ލައ ކަ ރ ފިޔާއިނ 

  ،ސަރ ކާރ ެގ ެއސ .އޯ.އީތަކ ނ  ،ވަމ ނ  ދާނ  އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ މި ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ  ފާހަަގކ ރާ ކަމަކީވ ރެ ތަރ ތީބ 

ޑ ކ ރަމ ނ   މިއަށ  ވ ރެ މާ ރަނަގޅަށ  މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރެވެނ  އެބަ ޖެހޭ. އެވޯ ؛ކޮށ  މި ހިނ ާގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ ޞައ ޚާ

ދޭ ދެވޭ    ،އެބަ  ެއބަ  ވެސ   ކޮނ ޓ އެ  ފައިސާ  ހަވާލ ކ ރެވެ  ރާކ ޓަރެތަނ ތަނ ނ .  ސަބ   އެކަމަކ   ނީ.  މަސައ ކަތެއ  

ސަރ ކާރ ނ     ،ސަރ ކާރަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަށ  ދިނ މަށ  ފަހ  އެ މައ ސަލަތައ  މި ނ ކ ނ ނަނީ. ޭއެގ ބަދ ނާމ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  

 ނޫނީ މިނިސ ޓ ރީނ  ލާރި ނ ދޭ ވާހަކަ ރައ ޔިތ ނ  ދައ ކަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ  ނޫނީ ސަރ ކާރ ެގ އެސ .އޯ.ީއއަކ ނ ނ ދެނީ،    ލާރި

ސަބ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަށ  ދޭ ފަރާތ ތައ  ނ ވަތަ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ނަާގ ފަރާތ ތައ  ދ ވަސ ތަކަކަށ  ނ ެއއ  ނިނ މާ.   ،އެެއއ  ނޫނ 

ކ ރަނ   ނ ޓ ހަރ ދަނާ މެކޭނިޒަމެއ  އިމ ޕ ލިމެެގއ ލ ނ  މި ވަނީ. އެހެނ ވީމާ، ވަރަށ     އޭެގ  އޭެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 
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ހަ މަސ ދ ވަހ ނ  ނިނ މަނ  ދޭ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭކ ރެވޭނެ ޮގތ .  ބާޠިލ   ތައ ދެވޭ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ އެބަ ޖެހޭ  

ސާއަށ  ޑިމާނ ޑ ކ ރަނީ  ފައި  އަނެއ ކާ ވެސ  ެއއ ކަލަ ބޭފ ޅ ނ   ،ބަހައ ޓާފައި  ނ ނިމިެގނ  ދިގ ލައިެގނ  ޮގސ   ތައ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ައނެއ ކާ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ެގނ ދެވެނީ.  ދެނ     ކޮނ މެވެސ  ޮގތަކ ނ  ފައިސާ ހަވާލ ކ ރީމަ  ނޫނިއ ޔާ  ،އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދައ ލަތ ނ 

ކަމެއ . ދެނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރަނ   މިއީ ؛ށ  އެވޯޑ ނ ކ ރަނ ރ ނ ނަބިލ ކަނ  ނ ހ ނ ނަ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަޤާއެހެނ ވީމާ،   ޖެހޭ 

  އ  ފާހަަގކ ރަނީކީ ފާޑ ކިޔ މ ެގ ނިޔަތެއ ަގއެ   މިއަޅ ަގނޑ  ެއއ ވެސ  ވަރަކަށ  މި ވާހަކަ  ، މީަގއި ފާހަަގކޮށ ލާނަނ އަޅ ަގނޑ 

އިރ  މި ހ ރިހާ ކ ރަމ ނ ދާބަޖެޓ  ޔ ޓިލައިޒ   ،އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  ފާހަަގިވ ކަމެއ    ، ށ ލަނ ނޫނ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ

  ކ ަގއި ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ ތައ ނދަޫގއެނ މެ ދަތިމިދިޔަ   ؛ދ ވަހަކ  ެވސ 

އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވަޒީރ ނ  ތިބޭ ވ ޒާރާތައ ،    ،ކަނ  މި ފާހަަގކޮށ ލަނީ. އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނީައޅ ަގނޑ  މި  ވީމަ  ކަމެއ 

ބޮޑ     ނީވ ޒާރާތައ ، އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ލިބޭ ބަޖެޓ  ކޮނ މެވެސ  މިނ ވަރަކަށ  ނޫކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ަވޒީރ ނ  ތިބޭ  ޞައ ޚާ

  ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ތަސައ ވަރެއ   ،ޔ ޓިލަިއޒ ކ ރަމ ނ  އެބަ ެގނ ދޭ އިނޭގތޯ. ސަބަބ  ވަރަށ  ސާފ . ސަބަބަކީމިނ ވަރަކަށ  ވެސ   

އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ  ހ ނ ނާނީ.  ވިސ ނ ނ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  އެމެނިފެސ   ،ނޭގނެއެ  ބޭފ ޅ ނ ޓޯ  އެ  އެހެނ ވީމާ،   ،ނޭގނެ. 

މިނިސ ޓ ރީތަކ ނ ހަމަ  ކޮށ   ޞައ ޚާ ތިބި  މިނިސ ޓަރ ނ   މިނިސ ޓަރ ނ ،  އެމ .ޑީ.ޕީ  ވަރަށ     އެ  ދައ ރ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  އެ 

 ވިވަރަށ  ބައިވަރ  ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  ދިމާ ؛ފައ ޔާޟ ިމނިސ ޓަރ     ،ފ ރިހަމައަށ  އަދާކ ރައ ާވ. އަޅ ަގނޑ  ޭއެގ ހެއ ކެއ  މިއީ

އެކަަމކ   ، އިނޭގތޯ ތަނ ތަނ ނ .  އެކި  ތެރެއިނ ނާއި  ބޮޑ     މަޖިލިސ   އެނ މެ  އެއ ކޮށ  ވެސ   ޮގނ ޖެހ މާ  އެ  ބޭފ ޅާ  އެ 

ހ ރި،  ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ  ދިޔައީ. އެހެނ ވީމާ، މި ބ ނަނީ މިމިނިމަމ  އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅިެގނ   .ހަވާލ ވީ  އ ޓާސ ކެ

ނެޓ  އަގ ހެޔޮކ ރާ ވާހަކަ ިމތާ ދެއ ކި. އެ ކަެމއ  ނ އެއ   ރއިނ ޓަ  ،ދިޔަމެނ ނަށ  ފެނިެގނ ހަމަ އޭެގ ހެއ ކެއ  އަޅ ަގނޑ  

މާލީ ަވޒީރ  ވެސ     ،ޔާ އ ޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއ  ކޮށ ދިނ . އަޅ ަގނޑަށ  ހީވާ ޮގތ ނ  ެވއ ޖެވި. ސަރ ކާރ  ތެރެއިނ  ކޮށ ދޭނ 

  މިނިސ ޓަރަކ  ކޮށ ދިނިނ . އެކަމަކ  ނ ވި. ހަމަ އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ މިތާ އެބަ އިނ ނެވި. ކޮށ ދޭނ 

މިއަދ   ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ   ތައ . ހަމަ އެތައ ޖެހޭ ކަނ ފިކ ރ ކ ރަނ   އިނެޓ  ައގ ހެޔޮވީ. މިއީ ރައ ޔިތ ނ  ވިސ ނަ ރއިނ ޓަ  ،އައީ 

ކަނ .  ކާރ  ތެރެއިނ  އިސ ކަނ ނ ދޭދ ފ ޅ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ޢ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަ  ،ހިތާމަކ ރަނ  އިނޭގތޯ

ކޮށ  ކޯލިޝަނ ނ  އައިސ  ތިބި ވަޒީރ ނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ރައީސ ެގ ޞައ ޚާ   ،ޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ ކަނ ތައ ތައ އެ

ަވޒީރ ޢ ވަ އިނޭގތޯ  މ ހިނ މ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެކަމަކ   ނ ދޭ.  ވަ  ،ދ ފ ޅަށ  އިސ ކަެމއ   ދ ފ ޅ .  ޢ ރައީސ ެގ 

  އޭ.އަސ ލ  މިއަދ  ހޯމ  ިމނިސ ޓަރަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަޒީރަކ  ހ ނ ނެވި ނަމަ  ،އަރާވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ  އެހެނ 

އަޅަިއ    ،ކަށަވަރ ޔަީގނ  ސެނ ޓަރ   ބ ނި  އަޅަނ   ޮގވާލަނ   މިހާރ   ނޭކ ރެނ ދޫެގ  އަދި  އަޅ ަގނޑ   އޮނ ނާނީ.  ނިމިފައި 

އަށ  ވެސ ، މި ޕ ރޮޖެކ ޓ   ސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ  ، ޕަށ  ޝިރމިނިސ ޓަރ ނ ނަށ  ވެސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ލީޑަ

ވެސ  ައވަހަކަށ  ފ ރިހަމަކ ރަނ . މިއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ަވޒީރަކ  ހ ނ ނަ މިނިސ ޓ ރީއަށ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ވީހާ
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ފައި އެ ތަނަށ  މީހ ނ ތަކެއ  ލެއ  އަޅާމީދ ކ ރާ ކަެމއ  މިއީ. މިއީކީ ޖައ މީދެއ  އިނޭގތޯ. އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އ އ އ 

އެއަށ  ނޫނ .  އޮތ   ލާކަށ   ހަމަޖެހިފައި  ެގނ ދަނ   ޕ ލޭނ ކ ރެވިެގނ   ބޮޑަށ   މާ  އިނޭގތޯ،  ޕ ލޭނ ކ ރެވި  ބޮޑަށ   މާ  ވ ރެ 

ވެސ     ތަށ ޮގކަނ  އެ އެ  ،ޕ ރޮޖެކ ޓެއ . ޭއެގ އެއ ވެސ  ަމސައ ކަތެއ  ކ ރަމ ނ  ނ ދޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ިއނޭގތޯ

  ،ތިބި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީއެބަ  ހ އ ޓަކަސ  ހިނ ގ ނ ތެރި ނޫނ  ވަޒީރ ނ     ހ ނަރެއ   ،ދާނެ. އަދި ޢިލ މެއ  ހ ރެފައި

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ކަށަވަރ ހަމަ ޔަީގނ   ށ އަކީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަ هللاޢަބ ދ   ޢިމ ރާނ   ޝައިޚ އ  ކަމަށ   އޭެގ ވަޒީރެ 

ކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެފައި ހ ނ ނަ ޞައ ޚާޮގތަށ  ދ ލެއ  ނ ކޮށ ލާނެ.  މި ކަނ ތައ  މި  ،ވަޒީރެއ  ނަމަ

އަޅ ަގނޑ މެނ   ޢ ވަ ކަނ ތައ ނަަގނ ދާ  2024ދ ފ ޅ ތަކަކީ  މ ހިނ މ   އެނ މެ  ޝައ ކެއ  އ ތައިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ެގ. 

އިނޭގތޯ ނެތ   ވެސ   މިނ ވަރެއ   ކަނ ތައ ތަ   ،ޒައ ރެއ ެގ  ކަނ ތައ ތަ ؛ނ ކ ރެވި  ކެއ މި  ރަށެއ ެގ    ، އ އަސާސީ  ހ ރިހާ 

އިރަށ   ބަހައ ޓާފައި ނ ކ ރެވި ހ ރި ހ ރިހާ ކަެމއ  މި ސަރ ކާރ  ނިމެނ ވާކަހަލަ ޮގސ މި  ،ނަރ ދަމާ، މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    .ދ ފ ޅ ތައ ޢ ކޮށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޞައ  ޚާ  ،ޖެހޭ ކަމަކީިއސ ކަނ ދޭނ   އިިއ ހ ނ ނާނީ. މީަގކ ރެވިފަ

ދިނީ. އެހެނ ވީމާ، މިއަކީ ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވޯޓ   ެގނ ކަށަވަރ ކޮށ  ކަމަށ  ޔަީގނ އެއެބަ ޖެހޭ ނިނ މަނ . ރައ ޔިތ ނ   

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާަގއި ވެސ  ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ    ،ނ ނަޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާ އެ މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތައ . ހަމަ  

. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ށ އަޅ ަގނޑ  ޑިމާނ ޑެއ  ވެސ  ނ ކ ރަނ  މާ ބައިވަރ  ކަނ ތައ ތަކަ.  ތެރޭަގއި ހިމެނިފައެބަ ހ ރި މީެގ

ރަީއސ  މައ މޫނ ެގ ދައ ރ ނ  ފެށިެގނ  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާ އެއ ޗެހި   ،ޮގތ ަގއި އަބަދ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފަލ ސަފާއަކީ 

ކޮނ މެ    ،ތަނ ފީޛ ކ ރާކަށ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑަކީ ބަލަމ ނ ދާ މީހެއ   އިޭއަގ ؛އަބަދ ވެސ  އަނެއ  އަހަރަށ  ޮގސ ، ޮގސ ، ޮގސ 

އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    50އެހެނ ވީމާ، މިދިޔަ    .ކަނ  އެބަ ހިނާގތޯއެ  .ޗެއ ތޯއ އަހަރަކ  ބަޖެޓ ެގ ޮގތ ަގއި ޖަހަނީ ކޯ

ނ ދެކޭ  ރައ ޔިތ ނ   އިނޭގތޯ ދާއިރާެގ  ހ ރި  އެބަ  ކަނ ތައ ތައ   ދާއިރާ   ،ަވރ ެގ  ކޮށ ފައިއެ  ހ ރި  އަށ   އަޅ ަގނޑ  އެބަ   .

ދާއިރާ  ،ނ ބ ނަނ  އަހާ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވެސ   މެނ ބަރ ނ   ބަެއއ   ތަނ ަގއި   ތި  ހޭނ ެވެގނ   ކަމެއ ކޮނ   !ޢީރާ  ،މި 

.  އިނޭގތޯ  ައޅ ަގނޑ  ކަމެއ  ނ ވެެގނެއ  ނޫޅެމޭ. ވަރަށ  ސާފ  ؟ތި ކަނ ތައ ތައ  ތި ކ ރަނީ  އި ހަޅޭއ ލަވަ  ވަރަކަށ ހާދަ

ވެެގނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބ ނާ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ އިތ ރަށ   އަޅ ަގނޑ  މި އ ޅެނީ އަދިވެސ   

 ؛ހަމަ ވަރަށ   ވެސ   އިނ ނެވީމަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ތަނ ަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ   ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތައ . ދެ

އެދ މެއ  އެ   .މިއަކީ  މަޝ ވަރާކ ރިނ .  ބޭފ ޅ ނ ނާ  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  ބަޖެޓ ެގ  ރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ  

މ ހިނ މ  ވިދާޅ ވީ   ،ވީބޭފ ޅ ނ ނަށ   ބޭފ ޅ ނ   ނޭކ ރެނ ދޫ ރަޞައ ޚާ   ،އެ  އޮތިމަނ ނަމެނ    ؛އ ޔިތ ނ  ކޮށ   ނ ނަ ޖަހާފައި 

އިނޭގތޯ   . އެ ވަރ  ވެސ  ކޮށ ލާކަށ  ނޭނގ ނޭރަނަގޅ ކޮށ ފަ  މިހާރ   ނ ނާނީައޅ ަގނޑ މެނ  އޮ  ރކަރެކ ޝަނަލ  ސެނ ޓަ

މިނިސ ޓަރަ ރަނަގޅ ކޮށ ފިނ ށ ހޯމ   އެކަމަކ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އޮ  ބަޖެޓ މިހާރ   ،  ނ ޖަހަނ   ޖަލ    ..  ނ ނާނީ ފޮތ ަގއި 

ސެނ ޓަކަރެ މި  ރކ ޝަނަލ   އެހެނ ވީާމ،  އިނޭގތޯ.  އޮވެ   !ދެއ ވާށޭދާޅ ވެވިކަމ ަގއި  ޖަހާފައި  ބަޖެޓެއ   ބޮޑ     އޭ ވަރަށ  
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މި ފަހަރ    ، ކަނޑައެޅިފައި އެ ރަށަށ  ކޮނ މެ އަހަރަކ  ވެސ . އެނ މެ ފ ރަތަމަ ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ވެސ  ތޭވީހަކަށ  މިލިއަނ 

ޮގތަށ ވެސ  އަށާރަ    ތެރެއިނ އޭެގ  ކޮމ ޕޯނަނ ޓ   ޖަލ ގެ ޖެހިފައި އެބަ ހ އ ޓޭ. އެކަަމކ  އެއ ކަލަ    ވަރަކަށ  މިލިއަނ . މި 

އޮ  ވަކިކޮށ ލީމާ ލައ ކަމި  ތިނ   ތިމަނ ނަމެނ ނަނީ  ފަހަރ   މި  އެހެނ ވީމާ،  އަސ ލ .  ރ ފިޔާއޭ  ޑިޒާވޭ. ނ ވަރަކަށ   ނަށ  

ލާަގއި  ޙަޓީ މަރ މިކޮ  ،ކަށަވަރ ދިނ ނ . އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ   ނޭކ ރެނ ދޫެގ ބަނދަރ  އަޕ ގ ރޭޑ ކޮށ ލަޤޭއ ޙަނަށ   ނ ތިމަނ ނަމެ

އަނ ނާނެ ރަނަގޅ ވެެގނ   ކަނ ތައ   އެމި  އ ފާވެރި  .  އެ  ލިބޭނެ.   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ    ޚަބަރ   އަދި  އަޅ ަގނޑ  

. އަޅ ަގނޑަކަށ  ހަމަ ކ ޑަ  ޓީ މަރ ޙަލާ ނިމ ނީމަކޮމި  ެގޅ ވައިލާނަނ  ބަޖެޓ އަހ ރި ވަކި ކަނ ތައ ތަކަށ  އަލި   އިދާއިރާގަ 

 އިމި ފަސ  އަހަރ  ނިމޭއިރ  ރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީގަ   ،ވެސ  ޒައ ރެއ ެގ މިނ ވަރ  ެވސ  ހަމަ ޝައ ކެއ  ވެސ  ނެތ  އިނޭގތޯ

މި ހ ރި ކަނ ތައ ތައ     ،ސީ ބޭނ ނ ތަކާއިއަދި އަސާ  ކާއިދ ތަޢ  ވިދާޅ ވެފައި ހ ރި ވަ  ޞާލިޙ   މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ ރައީސ   

ޕީ.ޕީ.އެމ    ،ނ ޖެހޭނެ. އެއީ މި ބ ނާހެނ . ދެނ  އަނ ނަ ސަރ ކާރަކ ނ ނެއ  މާ ބޮޑެތި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރާކަށ ހ ނ ނާނީ ނިމިފަ

ރ ކާރ ނ   މިނިސ ޓަރ  ވެސ  އަދި ސަ ؛މި ތަނ ަގއި ދަރަނީެގ ވާހަކަ   ،ޖެހޭނެ އިނޭގތޯސަރ ކާރެއ  މިއަދ  ލަދ ަގނ ނަނ 

އަޅ ަގނޑ  ދ ށިނ   ،ޔާ ހަމަ ނަަގނ ވީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ށިނ އ  އޮެވއ ޖެ  ކަމ ެގ ެގރެނ ޓީވެސ  ދަރަނި ނަަގނ ީވ. ފ އ ދޭނެ

ދިޔަ  އިކޮނޮމީ މާ ބޮޑަށ  ބޫސ ޓ ެވެގނ ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރާއ ޖެއަށ  ދިމާވި ކަނ ތައ . ެއކަމަކ  އޭެގ  ެގނ ސ ނާމީ އައިސ  

މި ކަނ ތައ  ކ ރެވޭނެއޭ.    ނަށ ތިމަނ ނަމެނ   ،، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ަވޒީރ ނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ މާދ ށިނ . އެހެނ ވީތަނ  އަޅ ަގނޑ   

ެވސ  ޙަޤީޤަތ  ަގބޫލ ކ ރަނ .   އަޅ ަގނޑ . އެހެނ ވީމާ،  އެބަ ދެއ ކޭ  ނ . ހަދާނެ ހިސާބ  އަދަދ ޮގތަށ  ކ ރެވޭނޭކަނ  މިމި

މި ތަނ ަގއި އ ޅޭ    ،ޖެހޭނެ މިއަދ . މިއަދ  ވާހަކަދައ ކާކަށ  ނެތ ޙަޤީޤަތ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ެވސ   ބޭފ ޅ ނ މިތާ ތިބި އެހެނ   

ފެނާއި ނަރ ދަމާ ނ ނިމިެގނ  މި ތަނަށ  ެގނެސ     ،އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލ  ނ ނިމިެގނ   .ޕީ.ޕީ.އެމ  މެނ ބަރ ނ 

ކީއ ވެެގނ ތޯ    ،ތެރި ރައީސ . އެބަ ސ ވާލ ކ ރޭމިނެޓެއ  އިނޭގތޯ، ިއއ ޒަތ   އެބަ ކ ރަނ .  ެގ ަވޒީރ ނ ނާ ސ ވާލ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ދެނ  މިއަދ  އައިސ  ؟ ކަނ  ނ ކ ރީ ކީއ ެވެގނ ތޯއެ؟ ކަނ  ނ ކ ރީއިރ  އެމި ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރި  ،ަވއ ކަނ ތަކާއި   ،ތަކާއިލޯނ 

ބޭނ މެއ  ވާހަކަދެއ ކ ނ   މި  އެކަ  ނެތ .  ބަހައ ޓާފައި  ދައ ކާނެ.  ވާހަކަ  މޮޅެތި  ވަރަށ   ދ ރ ވެފައި  ތަނަށ   މަކ   މި 

 ؛ކޮނ މެ ރަށަކ    މ ނ  އެ ދަނީ.އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެސ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ނިމެ  ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރަކ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ެމނ ބަރ ނ ެގ މެދ ަގއި މައ ސަލަ  ؛ ވަކި ޕީ.ޕީ.އެމ  މެނ ބަރެއ  ހ ރެެގނ ، އެހެނ  ދާއިރާެއއ ެގ މެނ ބަރެއ 

ޝަކ ާވެއއ  ވެސ  ނެތ . ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ    ެގެގނ ދޭ ކ ރިއަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަކ   ވެސ  ޖެހޭ ކަމެއ  ެއއީ. އެކަމަ

ޖެހޭ އެއ  ކަމެއ  އެބަ އޮތ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ  ކ ރޭ. އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ދިމާލ ަގއި އެ

ެވސ  އިއ ޔެ  ބޭފ ޅ ނ   އެ  އިނޭގތޯ.  އ ދާސ ތައ   ހ ރި  ފާހަަގކ ރެއ ވިމެނ ބަރ ނ ެގ  ބޭފ ޅ ނ   ިގނަ  ވަރަށ     ، 

ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ ނ  ތ ތަކެއ  އެބަ ހ އ ޓޭ. އެހެނ ވީާމ، މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ކ ރިއަށ  މި ދައ ރ ަގއި ފާޑިސ ކ ރިމިނޭޝަނ . ތަ

ރި ބޮޑަށ   ކަނ   ،ޔަތ ކޮށ ޢާވަރަށ   މި  ޮގތަކަށ   ނ ެގއ ލޭނެ  ޔަ  ޮގއ ސިޔާ  ކަނ ބެލެނ ސ     ، ކަށަވަރ  ނ  ީގައޅ ަގނޑަށ  
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އަދި ދާއިރާތަކ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މެދ ަގިއ    ،ރައ ޔިތ ނ  ވެސ    ރާއ ޖޭެގ  އަދި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ 

ހިތާބ ހިތ ހަމަވެސ    ހަމަ  ބޮޑަށ    އިޖެހ މެއ  ނޯނ ނާނެކަނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ހަމަ ވަރަށ   ބަޖެޓަށ   ރޫހ ނ  މި 

ރަީއސ     ،ނިނ މާފައި ދާއިރ   އަހަރ   5  ެގއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައީސ  އިރާދަކ ރެވި   ،ސަޕޯޓ ކ ރަނ . ައޅ ަގނޑ ެގ އ އ މީދަކީ

މިކަހަލަ ވަރަށ  ިގނަ   ިއ،މ ރާނީ ތަރައ ޤީއާޢ  ވަޢ ދ ތަކާއި އަދި ރާއ ޖޭަގއި ކ ރަނ  މިހިރަ  ެގ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

 ކަނ ތައ  ހ ނ ނާނީ ކޮމ ޕ ލީޓ ެވފައޭ އިނޭގތޯ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ނަޞީރަށ   ދާއިރާެގ  މ ލަކ ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިބ ރާހީމ   މެނ ބަރ   އަނެއ ކާވެސ     އިއ ޒަތ ތެރި  ފަހ  

 އަރ ވާނަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރަށ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

 

 މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނަޞީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ  މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ަގިއ    2022!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ކ ރެވެމ ނ ދާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ކޮނ މެވެސ  ެއއ ޗެއ  ހާމަކޮށ ލ މަށ  ޓަކައި މި ފ ރ ޞަތ  ހޯދީ. 

ވެސ  ފެނ ނާނެ. ދަރަނި ބޮޑ ވެެގނ    ޚިދ މަތ ކ ރަނ  ފެށީމާ ބަޖެޓ ނ  ވެސ  ދަރަނި  ނ ރ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ސަރ ކާ 

އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަނ .   ،ބަޔަކަށ  ކަނ ބޮޑ ާވއިރ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކޮށ ދެމ ނ ދާ ކަނ ތައ ތަކެއ  ފާހަަގނ ކ ރާތީ   އެއ 

މިހާ ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  މިހާތަނަށ   ތާރީޚ ަގއި  ޚިދ މަތ ތަކެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބޮޑެތި  އެނ މެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ، ތަނަށ  

ޞާލިޙ  މ ޙައ މަދ   ިއބ ރާހީމ   ރައީސ   ސަރ ކާރަކީ  ހިނ ާގ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ   ސަރ ކާރ . ތަރައ ޤީެގ  މި  ސަރ ކާރ .  ގެ 

ބަލައިލާއިރ    2022  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓަށ   އަހަރ ެގ  ހި  ،ވަނަ  ނަޒަރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާއިރާއިނ   ނ ާގލަމާ ޞިއ ޙީ 

ބަޖެޓ ަގއި    !ހިނ ގަވާ މި  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ޚިދ މަތ ތައ   ޚަރަދ ކ ރ މަށ     3.9ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ  

ފާއިތ ވި    ކަށ މަރ ކަޒ ތަ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދ ޅަހެޔޮ ޞިއ ޙަތަށ  ޓަކައި ޞިއ ޙީ ؛ނިނ މާފައިވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އި ބޮޑ ކަމ ނ ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ކަނ ކަނ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި   ، ހ މާލ ވެފަިއވާލެއ   ިމ    ،އެ  އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓ ަގއި  މި 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ތަނ ތަނ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ނ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފަިއވޭ. މިކަމ ެގ   3.9ދެނ ނެވި  

އަދި   އި،ނަށ  އެ ތަނ ތަނ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާނެ ފ ރ ޞަތ  ލިބ މާމ ވައ ޒަފ ނ   700ސަބަބ ނ  ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  އަލަށ   

ކަމެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެކި    ނަރ ހ ނ  އިތ ރ ެވެގނ ދާކަމީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފާކ ރާ   200ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި    160އޭެގއިތ ރަށ   

ނ  ނެެގހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި ދައ ލަތ ނ   އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޞިއ ޙީ ދ ޅަހެޔޮކަ  ،ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކޮށ  

ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަށ    ؛ސާބަސ  ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އިކ ރާ މަސައ ކަތ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  އައ ސަރިބަހާ   މި
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ެއއ  ރަށ ނ  އަނެއ  ރަށަށ  ދެވޭނެ ރަނަގޅ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯރކެއ    ،ބަލައިލާއިރ  ސަރ ކާރ ެގ އެއ  ވަޢ ދ  އެއީ

މިާގ މަސައ ކަތ   މި  އ ތ ރ ަގއި  ޮގތ ަގއި    އިމ ކޮށ ދިނ ނ .  ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑަށ   ފެށިފަ.  ާގތ ަގނޑަކަށ   ވަނީ 

މިނެޓ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ ރަށަކަށ  ވެސ  ދެވޭނެ   20މިނެޓ ަގިއ،    20ދެކ ނ ނ  ދެނ  ފެށިެގނ  އަނ ނާނީ. ިގނަވެެގނ   

ރައ ޔިތ ނ ެގ ކ ރިއެރ މާއި ފ ދ ނ ތެރިކަނ    ؛ނިނ މާފަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވަނީ ގާއިމ ކ ރަނ   ނިޒާމެއ  ސަރ ކާރ ނ  މި

ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ ަގިއ    އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ަވސީލަތ ތަކަކީ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ވަސީލަތ . މިކަނ 

ހިމަނާފައި  2.4 ރ ފިޔާ  އ ފާކ ރާ ބިލިއަނ   އަޅ ަގނޑ   ބ ރިޖ ނ  މެއ .  ކަ  ވާކަމީ  އެޅިފަިއވާ  ދޭތެރޭ  ހ ޅ މާލެާއ  މާލެާއއި 

އެއީ ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހެޔޮކޮށ   އަދިވެސ   ޚިދ މަތ ތައ   ބަހ ެގ  ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ     ،ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މަށ  

 169މަށ  ޓަކައި  ފ ރ މ ެގ ދަތިތައ  ޙައ ލ ކޮށ ދިނ ލަފާ ؛ޮގތ ަގއި ވެސ  ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ެގއެދ މެއ  އެދޭ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އައ މ ނ   ސަރ ކާރ   މި  ހިމެނިފައިވޭ.  ބަޖެޓ ަގިއ  މި  މަޝ ރޫޢެއ   ހެދ މ ެގ  ބަނދަރ   ރަށެއ ަގއި 

ބަނދަރ  ހެދިފައި   ކަނ ދިޔައީ ރާއ ޖޭެގ ކިތައ  ރަށ ަގއި ދިޔައީ ނ ވަތަ ރާއ ޖޭެގ ލޮބ ވެތި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނިގެގނ އެނިގެގނ 

އޮތީ. ކިތައ  ރަށ ަގއިކަނ  ނަރ ދަމާ އެޅިފައި އޮތީ. އަދި ކިތައ  ރަށ ަގިއކަނ  މިވެނި އަދަދަކަށ  ސ ކޫލ  ހ ރީ. ިއއ ޒަތ ތެރި  

ނ ކޮށ  އޮތ  މި   ވެސ  ކަމެއ  ެއއ  ،ސަރ ކާރަށ  ފ ރަތަމަ މި ޖެހ ނީ ކ ރީަގިއ ކެނޑި ހ ރިހާ ފޮނ ޏެއ  ބަލާފައި ؛ރައީސ 

ކޮށ ދޭނ . އަދި ެއހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ާގއިމ   ،ދެނ ނެވި ބަނދަރ ތަކާއި، މި ދެނ ނެވި ސ ކޫލ ތަކާއި

ެވސ  ވަރެއ ެގ ދަރަނ ޏެއ  ފެނ ނާނެ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަނ ކަނ  ކޮށ ދޭކަމީ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ     އެހެނ ވީމާ، ބަޖެޓ ނ  ކޮނ މެ

ރަނަގޅ     ، ެގދޮރ ވެރިކަނ  މިއީ؛ ެއކ ަގއި ިވޔަސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ދެނ ނެވި ދަރަނިތަކާ  މި  ،ފާކ ރާ ކަމެއ  ނ ހަނ  އ 

ލާއިރ  ފަހި ދިރިއ ޅ ނ   އިމި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަ.  ތައ ކަނ ެއއ   ބޯހިޔާވަހިކަމެއ  ކޮނ މެ ރައ ޔިތަކ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާނެ  

ވަނީ   ޓީ މިހާރ  މިއިހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އިކ    4000ކޯޕަރޭޝަނ  ލިމިޓެޑ  މެދ ވެރިކޮށ   

ާގއި  11000އަދި  .  ތައ ޔާރ ވެފަ ސަރަޙައ ދ ަގއި  މި  ޓަކައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޔ ނިޓ   ހަމަ  މ ހައ ސިނ ގ  ެވެގނ ދާނެ. 

ނ ވަތަ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާނެ ެގދޮރ    ،އިތ ރަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއކިއެކި ރަށ ރަށ ަގއި ހައ ސިނ ގ އެޅ މަށ  ޓަކައި އޭގެ 

 ވަނަ އަހަރ ަގއި އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ ވަރަށ   2022  ، މީކަބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމެނިފައިވާ  1.5ބިނާކ ރ މަށ  ޓަކައި  

ކ ރަނ .  ދ ބަޖެޓ ެގ ބޭނ ނ  ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީރައ ޔިތ ނ ނަށ     އަދި އެ   ،ބޮޑ  އ ފަލެއ  

ވިއ ކާ ފިހާރަތަކާއި އަދި ބޭސ  އެތެރެކ ރާ  ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ބޭސ  އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަނ  ާގިއމ 

ޮގތަށ   ހާބޭނ ނ   ،ފަރާތ ތަކަށ  ރަނަގޅ  ރެިގއ ލޭޝަނެއ  އ ފެއ ދި    ބޮޑ  އަގ ަގއި ބޭސ  ،  އަެގއ ަގއި ބޭސ  ނ ިވއ ކޭނެ 

ގާއިމ ނ ވިއ ކޭނެ   މެކޭނިޒަމެއ   ރަނަގޅ   ކަނ ތައ ތަކެއ  ޮގތަށ   މިކަމ ަގއި  ެވސ   ބޭސ ފަރ ވާއަށ   ޓަކައި  ކ ރ މަށ  

ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ، ިމއީޒ ކަރަނ ޓ ެގ ސަބ ސިޑީ  އ ކޮށ އެކ  ފާހަަގކ ރަނ . ހަމަ އެާއއެ  ހިމެނިފައިވާކަނ  ައޅ ަގނޑ  އ ފަލާ

 ކަމީ އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާ ދެއ ވާފަިއވާއި ހިމަނަޒ މި ސަބ ސިޑީ  ސަރ ކާރ ނ   ހެޔޮއަގ ަގއި ކަރަނ ޓ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި މި
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  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަރަނ ޓ  އަގ    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދިވެހި  341.5ެގ ޮގތ ަގއި  ޒ އެކ  ފާހަަގކ ރާ ކަމެއ . މިޮގތ ނ  ސަބ ސިޑީ

  540ެގ  ޒ ކ ރ މަށ  ދޭ ސަބ ސިޑީހެޔޮ  ނ ޓ ެގ ައގ އިތ ރަށ  ކަރައަދި ީމެގހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވޭ. 

ބަޖެޓ ގައި ބަލަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވޭ.    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި  ހާލަތަށ   ތަޢ ލީމީ  ދާއިރާެގ    ، ލާއިރ ަގއިއިއަޅ ަގނޑ ެގ 

ހަމަ މެއ .  ރޫމ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދާކަމީ ައޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަކ ލާސ   5މިހާރ  ކޮޅ ފ ށީަގއި މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލަކާއި،  

މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  ޓަކަިއ  ވަނީ ބާރ  ސ ޕީޑ ަގިއ  އިތ ރަށ  ކޮޅ ފ ށީެގ ޮގނޑ ދޮށ  ހިމާޔަތ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މިހާރ  މިއޭގެ 

މަށ  ބޮޑަށ  ކަނ ބޮޑ ވި ެއއ  މައ ސަލަ. ެއކަ  ިގރާ ސަރަޙައ ދަކީ އެ ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ  ތައ ޔާރ ތަކެއ  ވަމ ނ . ކޮޅ ފ ށީެގ

އަހަރ ޙަ މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  މިކަމަށ  ސޮއިކ ރެވިެގ  އ ލެއ   ފެށިެގނ ދާނެ.    ،ތެރޭަގއި    ެއއ ކޮށ  އެއާ   ހަމަމަސައ ކަތ  

ެގ އެޅެމ ނ ދާކަީމ އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމެއ .    100މި  ެގ އެޅެމ ނ  އެބަދޭ.    100އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، މ. ކޮޅ ފ ށީަގއި  

ވެވަޑައިެގނ ނެިވ ވަޢ ދ ެގ ތެރެއިނ  އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފ އ ދައިދެއ ވަމ ނ ދާ    ލިޙ ޞާދ   މިއީ ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަ

އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ެގ    ،މި މަސައ ކަތ ތަކ ެގ ސ ޕީޑ  ކ ޑަކޮށ  ލަސ ވާތީ ބޮޑ  އެއ  މަސައ ކަތ .    އެނ މެ

ޭގެގ    100ވާހަކަދެކެިވެގނ  ވީހާ ައވަހަކަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިދެނ ނެވި    ރާކަމަށ  ެގނ ނަނ . އަދި އެ ކޮނ ޓެކ ޓަސަމާލ 

  ރަށ    ޚިދ މަތ  ލިބޭނޭ ޮގތަށ  އެކަނ  ކޮށ ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނ . އަދި ފެނ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  ޓަކައި މިހާރ  އެ

ައދި އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ ތައ     ،ދިމާެވފައިވާ ޖާަގިއެގ ދަތިކަމާއިއ ޙީ މަރ ކަޒަށ   ޞިއިތ ރ ނ   ޭއގެ .  ވަނީ ތައ ޔާރ ވެފަ

ތަނަށ    އެ  އ ކޮށ އެ  ކ ރެވޭ ބަޔާއ ޙީ މަރ ކަޒަށ  އިތ ރ ޞިއަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ހިމެނިފައިވޭ.    މި

ކ ނީެގ   ފެނޭ.  ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަބަޖެޓ   ދާނެ ކަމަށ  މިެވެގނ ލަތ ތައ  ާގއިމ ސީފ ނ ނާއި ވަ ބޭނ ނ ވާނެ މ ވައ ޒަ

އެބަ ޙަ މައ ސަލައަށ    ތެރެއިނ   ބަޖެޓ ެގ  މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށ   ކަމަށ   ެގނެޭވނެ  ރައީސ    އ ލެއ   އިއ ޒަތ ތެރި   ؛ފެނޭ. 

ެއއ މީެގ ކަނ ބޮޑ ވާ  އެނ މެ  ރައ ޔިތ ނ   ސަމާލ   އިތ ރަށ   ރައީސ ެގ  ައޅ ަގނޑ   ވެސ   ޮގތ ަގއި  ކަމަށ   ކަމެއ ެގ 

އެމ  މެޝިނަކާއި އަދި ޒ ވާނ ނ  ކ ޅޭނެ  .ޓީ.ކޮޅ ފ ށީެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭ  ،ރެވިފަިއވާނެކ ދެއ ވާފައި އަދި ލިސ ޓ  ެގނެސ 

. އެހެނ ވީމާ، އެކަނ   ކ ރެވިފަވާނީ ލިސ ޓ    ކަނ ތައ   2ކޮށ ދިނ މަށ . މި  ދަނޑެއ  ާގއިމ ބޯޅަ ރަނަގޅ  ފެނ ވަރެއ ެގ ފ ޓ 

ނާލާފ ށީަގިއ  ؛ ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ެއއ  ރަށ  ކަމ ަގިއވާ ނާލާފ ށި ؛ޒަތ ތެރި ރަީއސ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ 

ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ހިމަނާފައިވޭ. އަދި ނާލާފ ށީަގިއ  އައ ޓ ޑޯ ޖިމ ެގ މަސައ ކަތ  ފ ރިހަމަ

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ    2022ޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަެމއ .  ކަމީ އަނެއ ޙީ މަރ ކަޒެއ  އެޅިެގނ ދާޞި  އ އ ޙީ މަރ ކަޒެއ ، އަ ޞި

އަދި ރައީސ  ެވވަޑައިެގނ ނެވި ވަޢ ދ ެގ ތެރެިއނ  އިއ ޒަތެރި ރައީސ ، މ.  އޮތ .    އަޅ ަގނޑަށ  އެތަނ  ފެނ ނަނ  އެބަ

ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ     ފެނޭ.  ށ  އެބަޑަތެރެއިނ  އަޅ ަގނލެވޭ ކޯޒ ވޭެގ މަސައ ކަތ  މި ބަޖެޓ ެގ  އިކޮޅ ފ ށީ ގ ޅަ  ޓާއިށ ފ ނާލާ

ޓަކީ  ށ މި ކޯޒ ޭވެގ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާއިރ ަގއި ނާލާފ   ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ   ،ބޮޑަށ  އެދެނ 

ނ  ެއީއ ޔ ދިއަދި ހިކިެގނ   ،އެ ރަށ  ބޮޑ ވެެގނ    އ ކޮށ އެ  ބިނ  ފ ރި، ބިނ  ނެތ  ރަށަކަށ  ވެފައި، މި ކޯޒ ވޭެގ މަސައ ކަތާ
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ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  އ ލ ޙަސ ކޫލަށ  ދިމާވެފަިއވާ ޖާަގިއެގ ދަތިކަނ     ނާލާފ ށީކ ރަނ .  އެދ މެއ  ކަމ ަގއި ފާހަަގއަޅ ަގނޑ  އެދޭ

ބާރ  ސ ޕީޑ ަގިއ ޮގސ ކ ރެވިފަލާނ ޢ ބ ރި ސ ކޫލެއ  އި  2ވަނީ    މިހާރ  މި މަސައ ކަތ  ެވސ   އަހަރ ަގއި   ،.  އަނ ނަ 

ކި ނިމިެގނ ދަރިވަރ ނ ނަށ   މަސައ ކަތ   ސ ކޫލ ެގ  މި  ޮގތަކަށ   ެއއީޔ ދިޔެވޭނޭ  އެދޭ  ،ނ   ކަމ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   އެދ ެމއ  

 ،ޒ ާވނ ނ ނަށ  އެފ .އޭ.އެމ ެގ ފަރާތ ނ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރެއ ެގ ދަނޑެއ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި   އަދި ނާލާފ ށީދަނ ނަވަނ .  

ކ ރެވިފަިއވާތީ ެއކަނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ލާނ ޢ ކޮށ  ޔޫތ  މިނިސ ޓަރީ މެދ ވެރިވެ އެކަނ  އިޞަޚާއ 

ބޮޑ ކޮށ  ؛ރައީސ  ބަނދަރ   މ ލަކ ެގ  ބަޖެޓ ގައި  ،މ.  މި  ހެދ މަށ   ބަޖެޓ ގައި    2022  ،ނެރ ފަިއކަށި  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ތަކަކަށ  ބެހިެގނ  މި މަސައ ކަތ  ފޭސ ރެވެމ ނ .  ކ އިތ ރ ނ  ިގރާ ސަރަޙައ ދ  މިހާރ  ދަނީ ހިމާޔަތ އަދި އޭގެ ހިމެނިފައިވޭ.  

ދިޔ ނ   ޖެހިެގނ  އަނ ނަ އަހަރެއ ަގިއ ވެސ  މި މަސައ ކަތ  ކޮނ ޓިނިއ ވާ ޮގތަށ  ކ ރިއަށ ދެނ   އަނ ނަ އަހަރ  ވެސ  އަދި  

އެދޭ އަޅ ަގނޑ   ނިމ މަކާޞި އެދ ެމއ .  އެއީ  ާގތ ަގނޑަކަށ   އެކ ޓެނ ޝަނ   މަރ ކަޒ ެގ  .  އ ޖެާގތ ވެ  އ ޙީ 

އ ޙީ  ޞިދިރިއ ޅެމ ނ ދާ އެއ  ރަށ . ރަށ ެގ    މ. މ ލަކަކީ މ. އަތޮޅ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  އާބާދީ  ،އިަގނ ނަވާނެއެނިގވަޑަ 

ދިނ މަށ  ޓަކައި ައދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި އަހަރ ެގ އ ލ ކޮށ ޙަޖާަގިއެގ ދަތިކަނ     ހާލަތ  ހ ރި ޮގތ ނ  ރަށ ެގ ެއ މަރ ކަޒ ެގ

އިތ ރަށ   އަދި އޭގެ ދަނ ނަވަނ .    ވި ކަމަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ނ ހަނ  ޝ ކ ރ ތެރޭަގއި މަސައ ކަތ  ފައ ޓަވަިއދެއ 

ވަރަކަށ    15މިއީ   ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދާދި އިހަކަށ ދ ވަހ  ަވނީ ސޮއިކ ރެވިފަ  ،ޒ ވާނ ނ ެގ މަރ ކަޒ  ތަރައ ޤީކ ރ ނ 

އޮތ     ނ ޮގސ މ ލަކ ަގއި އެޅިފައި، އެހެނ ނަމަވެސ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ އަހަރ  ވަނ ދެނ  ޒ ވާނ ނ ެގ މަރ ކަޒެއ  މ.  

ޒ ވާނ ނ ނަށ  ޓަކައި މިފަދަ   އި، މި ސަރ ކާރ ނ  ޒ ވާނ ނ ެގ ައޑ  އައ ސަވަ   ،އެއ  މަސައ ކަތ . އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމަކީ

  ،ބޮޑ  އެއ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އެއީ   އެނ މެ  އަދި ރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިނ ެގމަގ  ހިފާފައިވާކަނ .  އެ  މ މަށ  ޓަކައި  ނ މަރ ކަޒެއ  ނި

އަގ  ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި ފ ރަތަމަ ކ ރަނ ޖެހޭ  މަހަށ  ހަމަ  ،ބާނާ މަސ ކޮޅ  ނ ކިރޭ މައ ސަލަ. އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ 

  ކ ރާނޭ މ. މ ލަކ ަގއި މަސ  ރައ ކާ  ،ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރ ނ . އެޮގތ ނ   ެއކަނ   ،ކަމަކީ

. އެތާެގ ަވނީ މަސައ ކަތ  ފެށިފަ  އަހަރ   ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މިނާއެއ  ނ ވަތަ މަސ  ރައ ކާކ ރާނެ ފެކ ޓަރީެއއ  ގާއިމ  ޚާކާރ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،   ؛އެ މަސައ ކަތ ެގ ތެރޭަގއި   ،ާއއި ހަވާލ ކ ރެވިވަނީ އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ   ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ 

އ އ މީދަކީ   އެދޭ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ިއލ ތިމާސައަދި  އަޅ ަގނޑ   އަދި ސަރ ކާރ ަގއި  މަސައ ކަތ    ،ކީއެދ މަކީ،  މި 

ފަށަ އަވަހަކަށ   ފެށޭ  އި،  ވީހާވެސ   މި  މަސ ވެރިނ ނަށ   ނިމިޮގސ   ޚިދ މަތ    2022އަދި  ތަނ ެގ  މި  ައހަރ ަގއި  ވަނަ 

ވޭ.    ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި އެބައ ޙަެގނ ދިއ ނ . ކ ނީެގ މައ ސަލަ  ލިބޭނޭހެނ  މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ 

އިތ ރަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި އަދި އޭގެ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވޭ.  ގާއިމ    މ. މ ލަކ ަގއި ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނެއ 

 ؛މެޝިނެއ   .ޓީ.އެމ ދަނޑަކާިއ އަދި އޭބޯޅަޒ ވާނ ނ ނަށ  ރަނަގޅ  ފ ޓ   ،ރައީސ ، ހަމަ ކ ރިނ  ވެސ  ދެނ ނެވި ފަދައިނ 

. އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި ކ ރެވިފަލިސ ޓ   އިށ  ދަނ ނަވަކޮށ ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ ވަނީ ރައީސައޭ.ޓީ.އެމ  މ. މ ލަކ ަގއި ގާއިމ  
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ބަލަ މި ބަޖެޓަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެހެނ  އަތޮޅ ތަކެކޭ ވެސ  އެއ ފަދައިނ ، އެހެނ     އިކަނ ކަމަށ  

ެއއ ފަދައިނ ރަށ ތަ ޮގތ ަގިއ    ، ކެކޭ ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ފާވެރިކަމާިއ، ތާޒާކަމާިއ، އާރޯކަނ  ެގނެސ ދޭނެ ބަޖެޓެއ ެގ 

ދެކެނީ. ފ ރިހަމައަށ    އަޅ ަގނޑ   ވަރަށ   ވަނީ  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ޮގތެއ ަގއި  ޖ މ ލަ  ދާއިރާތަކަށ   ދެނ ނެވި  މި  ައޅ ަގނޑ  

ވާކަނ   ޓަކައި، އަރަނިކ ރ ަމށ  ޓަކައި ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ވެސ  ހިމަނާފައިެގނެސ ދީފަ. އަދި ބަޖެޓ  އަރަނިކ ރ މަށ   

  އި، ވޭ ރަށ ތަކ ަގއި ާގއިމ ކ ރާ ރިސޯޓ ތަކާ އިލެ އަލަށ  ހ ޅ ވަ  ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މިޮގތ ނ  އަލަށ  ހ ޅ ވޭ ރިސޯޓ ތަކާއި 

ދައ ލަތަށ  ރަނަގޢ އަދި އެހެނިހެނ    ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   މ ރާނީ މަސައ ކަތ ތަކ ނ  ދިވެހި  ޅ  އާމ ދަނީއެއ  

ަވޒީފާއަށ     ،ކަމަކީ   އިތ ރަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އެނ މެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފާކ ރާ ެއއ . އަދި ޭއެގއ އ މީދ ކ ރަނ 

ނ ނަށ  ތަޢާރަފ ކ ރެވިފަ.  ވަނީ ދާދި އިހަކަށ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެ  ދާއިރ  އެ ވަޒީފާެގ މ ސާރަ ކަށަވަރ ވ ނ . މިނިމަމ  ވޭޖަސ  މި

އޭނައަށ  ލިބޭނީ ކިހާވަރެއ ކަނ  ކަށަވަރ ވާނެ ނިޒާމެއ  މި ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ    ،ވަޒީފާއަށ  ދާ ކ އ ޖާއަށ  ނ ވަތަ އެ މީހާއަށ  

ވަނަ އަހަރ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ    2018ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ     ެގނެސ ދީފަ. މިއީ އެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކަށ  ކ ރަނ  ނ ކެރ ނ  

ެވރިކަމާސަރ ކާރެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކޮށ ފި. ޔ ދިދިޔަ  ކ ރިއަށ   ،ހަވާލ ވެ    ފައިދާތަކެއ   ިގނަގ ނަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މ ަގއި 

ފަނ ސޫރ  ހިލޭ ލިބިއ ޖެ. ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަކ ނ  ރާއ ޖެ ގ ޅިެގނ ދިޔަ. އަދި ޞިއ ޙީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  ފޮތ 

އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާނެ    ، ސަނ ދަ ގާއިމ ކ ރެވ ނ . ެއކަނިވެރި މައިނ ނަށ  އަޅާލެވ ނ . ދ ވަސ ވީ އިސ  ރަށ ވެހިނ ނަށ އާ

މި ދެނ ނެވި ކަނ ކަމ ެގ އިތ ރަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި    ،އިތ ރަށ  އެލަވަނ ސ ތައ  ާގއިމ ކ ރެވިެގނ ދިޔަ. އަދި މީެގ

އާއި އެނ ސ ޕާެގ ޚިދ މަތަށ  އަދި ައޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި އާސަނ ދަ  އި،ިއ އިސ  ރަށ ވެހިނ ނާރައީސ ، ެއކަނިވެރި މައިނ ނާ

އެއ ކޮށ  ފާހަަގކ ރަނ .    ވާކަނ  އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާބޮޑ  އަދަދެއ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި  ،ބޮޑ  އަދަދެއ 

  ،ޖެއަށ  މި ދިމާވި ކޮިވޑ ެގ ނ ރައ ކަލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަރައިަގނެ އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދިވެހިރާއ 

  تعالى و هللا سبحانهމަގ ތައ     އިއަދި ދިވެހި ދައ ލަތ ނ  މި ކަނޑައެޅި ބަޖެޓ  އަރަނި ބަޖެޓަކަށ  ބަދަލ ވެެގނ ދާނޭ އެނ މެހަ

ފާަގތި އަހަރެއ  ކަމ ަގއި ލެހެއ ޓެވ ނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  އޮތ  އަހަރަކީ އ ފާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިއަށ   ިއ،މިނ ވަރ ކޮށ ދެއ ވަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އާދެ!  ؛ޅ ވާނ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަޒީރ ، ިމ ވަގ ތ  އެއ ޗެއ  ވިދާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އިބ ރާހީމ  އަމީރ  
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ބޭނ ނ ވާ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ  ެމނ ބަރ ނ . އަޅ ަގނޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   ، ކަމަކީ  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ހ ރި. ރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކަށ     ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ޙައ ލ  ހޯދަނ ޖެހޭ ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ެއބަ  އިރާއ ޖޭގަ 

ވަރަށ  ިގނަ ަމއ ސަލަތައ     ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ކޮނ މެ ދާިއރާއަކަށ  ބެލި  ،ކ ަގއި ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއކިެއކި ދަތ ރ ތަ

މިއީ  އެބަ އިދާރާތައ   ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  ރަށ ތަކ ަގއި  ިގނަ  ރާއ ޖޭެގ  ހ ރި    30ީމެގ    ،ހ ރި.  ހަދާފައި  ކ ރިނ   އަހަރ  

ކޯޓ ތައ  ވެއ ޓެނީ.  ބޮލަށ   އެތަނ   އިމާރާތ ތަކަ ؛އިދާރާތަކެއ .  ބަލައިލާއިރ ކޯޓ ތަކ ެގ  ކޮނ މެ    ، ށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ތަޢ ލީމީ   ؛ކޭޝަނ  ޔ ރަށެއ ަގއި އައ  ކޯޓ ތަކެއ  ައޅަނ ޖެހިފައި މި އޮތީ. ކޯޓ ތައ  ެއހާ ކ ޑަ. ކޯޓ ތައ  ބޮލަށ  ވެއ ޓެނީ. އެޑި

ވޭ. ސ ކޫލ ތަކ ެގ  ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލާއިރ  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ިގނަ ރަށ ތަކ ެގ ސ ކޫލ ތައ  ހަމައެއ   ށ ދާއިރާއަ

  ، ޕަސ  ހޯލ  އެބަ އަޅަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  ބަލައިލާއިރ ނ ޭވ. މަލ ޓިޕާ  ކ ލާސ ރޫމ ތަކެއ  ހަމަެއއ 

މަރ ކަޒ ތައ    މިތާ  2021ރާއ ޖޭެގ ޞިއ ޙީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަހަރ   ވާހަކަ  ވަނަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ    ތިބެ  ދައ ކާއިރ  

ހިސާބ  އެބަލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ   މަރ ކަޒ ތައ   ޞިއ ޙީ  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  މި  ތަރައ ޤީކ ރަނ .   ަގއި  ޖެހޭ 

ބަލައިލާއިރ  ހާލަތަށ   މިހާތަނަށ   ރަށ ތަކ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ރަށަކަށ    17  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ވަނ ދެއ   އަހަރ  

ޮގއ ސަ އެ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ ޖެހޭ   ށ ފަިއެގނ ނ ސ ތައ  އިނ ޖީނ  ސ ޓާޓ ކ ރަނ  ކޮެއމ ބިއ ލާ  ،ނ ސެއ  ނ ފޮނ ވިއެމ ބިއ ލާ

  ، ހާލަތ ަގއި މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ޙައ ލ  ހޯދަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ިގނަ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީ. މި ބަޖެޓަކީ

މި ހ ށަހަޅާފައި   ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަށ  ޓަކައި ެގނ ދަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ،  ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަށ  ޓަކައި 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ،އޮތ  ބަޖެޓަކީ މި ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތަކަށ  ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ ޙައ ލެއ  ހޯދައިދޭނެ ބަޖެޓެއ . މިސާލަކަށ 

އިނ  ފެށިެގނ    2019މިހާރ    ؛ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރަށ ތަކ ަގއި ކ ލާސ ރޫމ ތައ   ،ކަމ ަގއި ިވޔަސ   ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ބެލި

މި މަލ ޓިޕާދަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއޅ މާއިނީ  ހޯލ ތައ   ެއޅ މާ  ،ޕަސ   ކ ރެވެމ ނ .   އި، ކ ލާސ ރޫމ ތައ   މަސައ ކަތ ތައ   މި 

ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރެވެމ ނ     5  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައެކަނި ހެލ ތ  ދާއިރާއަށ  ބެލި

ފާހަަގކޮ އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  އޭެގއިތ ރ ނ   އަދި  ސެނ ޓަރ    60  ،ށ ފަިއވާނެއެބަދޭ.  ހެލ ތ   ރަށ ަގއި 

ކ ރަނ ޖެހޭ.   ރަށ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ  60ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި    ،އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މާއި 

ހޯދަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ   ،ޙަޤީޤަތަކީ ެއއ ފަހަރާ ޙައ ލ   ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތަކެއ   މި    ، ނަމަ  ރާައޅ ަގނޑ މެނ  

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ  ނޫނ . އެއަށ ވ ރެ ބޮޑ  އެބަވޭ. ެއކަމަކ  މިހާރ    37އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ބަޖެޓަކީ  

ޮގތ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ށަހެޅޭނެ   އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  ހ ރި  އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މީ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމާ

ޅ ަގނޑ މެނ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތީ، މި މައ ސަލަތަކަށ  ޙައ ލ  ހޯދ މަށ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަޖެޓ  ސަރ ކާރ ނ  އަ

ބޭނ ނ ވޭ ވާހަކަ  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   ދަރަނީެގ  ދެކެވޭ  ބޭނ ނ ވޭއެބަ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ ލަނ   ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   މިހާތަނަށ     ،. 

އެކިއ މި ދަރަނި  ހ ރިސަރ ކާރ ތަކ ނ   ވާހަ   ލޭޓ ވެފައި  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކަ 
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ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ކިޔައިދޭނ  ބޭނ ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އާނ މ ކޮށ     ،މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ 

ކޯޑ ކ ރަނީ. ހަމައެކަނި  ރެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވީމާރސ  ޕަޑިސ   ،ރސ ޑ ވެޕަކޯޑ ކ ރަނީ ދަރަނި ޑިސ ދަރަނި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ރެ

ރސ ޑަށ   ޕަޓ  އައ ޓ ސ ޓޭނ ޑިނ ގ އެނ ޑ  ޑިސ ޑެ  ،ޓ ވެފައި ޓޯޓަލ  ދައ ލަތ ެގ ޖ މ ލަ ދަރަނިލޭއަޅ ަގނޑ މެނ  ޑެޓ  ެއކިއ މި

ަމއ މޫނ ެގ ސަރ ކާރ ނ     ،ބަލައިލާއިރ  ޓ  އައ ޓ ސ ޓޭނ ޑިނ ގ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ޑެނ   އަހަރ ެގ އެ ސަރ ކާރ   30ރައީސ  

ބިލިއަނ     6.2ދެވޭނީ ާގތ ަގނޑަކަށ     އި ޮގތ ނ  ބަލަ  އެ ދައ ރަށ  ސީދާ  ،މ ޅި ޖ މ ލަ ދަރަނި ؛ރސ ޑ  ޕަސ އެނ ޑ  ޑި 

ެގ  2012  ފެށިެގނ   އިނ   2008  ބިލިއަނަށ . ރައީސ  ނަޝީދ ެގ  6.2  ،ރ ފިޔާެގ ދަރަނި ރައީސ  ަމއ މޫނ ެގ ސަރ ކާރ ނ 

  ނ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ  6.2ދ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ރައީސ  ަވޙީ 11.3ސަރ ކާރަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . ކަލ ތަކެއ  އެބަ ހެދޭ. ޗާޓ ތަކެއ  އެބަ ހެދޭ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މީތި ކ ލިއަރއެކި ޮގތ ޮގތ ނ  ެއކިެއކި އާޓި 

ރެކޯޑ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޖ މ ލަކޮށ   ސަރ ކާރ ނ   ޔާމީނ ެގ  ހ ރި ރައީސ   އެބަ  ރައީސ     ،ކ ރެވިފައި  ޔާމީނ ެގ  ސީދާ 

ނިސ ބަތ ވާ   އިނޭގތޯ.    39.6ސަރ ކާރަށ   ދަރަނި  ރ ފިޔާެގ  ރ ފި  39.6ބިލިއަނ   ސީދާ  ބިލިއަނ   އެއީ  ދަރަނި.  ޔާެގ 

  ، އިތ ރ ނ  ސޮވ ރިނ ގ ެގރެނ ޓީ ޑެޓ . މި ސަރ ކާރ ނ  އި ައދި އޭެގޓާޑެަގވަރނމަނ ޓ   ޑައިރެކ ޓ  ސަރ ކާރ ެގ ސެނ ޓ ރަލ   

އިނޭގތޯ މިހާތަނަށ   އިޤ ތިޞާދީ   އ އ ޖޭަގއެރާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ނާނ ނަވަރ ެގ  ެވސ   ތާރީޚ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ނޫނ ، 

ނީ  ކޮށ ފައިވަކ ރައިސިސ އެއ ެގ ތެރޭަގއި މިހާތަނަށ  ހަމަ ސީދާ މި ސަރ ކާރަށ  ނިސ ބަތ ވާ ދަރަނި އަޅ ަގނޑ މެނ  ރެކޯޑ 

ހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ގެ  ސ  އިބ ރާ. ރައީބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  39.6ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި    34

ވާނެ  ދީފައި   ށ އަފިޔާެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .އެމ .އޭބިލިއަނ  ރ    34ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މި    34މި ސަރ ކާރ ަގއި  

މިލިއަނ  ޑޮލަރ .    250ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ  މެނ ޓ  ފެސިލިޓީއެއ . އޭެގ އެގ ރިވޮޕ ކަރަނ ސީ ސ   ެއއ ސޮވ ރިނ ގ ެގރެނ ޓީ

އެ  އެމ .އެމ .އޭ  މާނައަކީ  250އިނ   ޭއެގ  ދައ ކާނެ.  ކ ރިނ   ނިމ މ ެގ  އަހަރ   މި  ޑޮލަރ   ބިލިއަނ    34  މި  ،ިމލިއަނ  

އިތ ރ ނ  ހިނާގ  ނ ދާނެ. އަދި އޭެގޔާ އިތ ރަށ  މަދ ވެެގދިވެހި ރ ފި  ވާ   ޑޮލަރަށ މިލިއަނ   250ރ ފިޔާއިނ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

  އ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސީދާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އަދި ޑިސ ޕަރސ ވެެގނެ   ،ލާއިރ  ވެސ އިސީދާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ިވ އަދަދަށ  ބަލަ  !ލަމާއިބަލަ

ބިލިއަނ     58.9  ،ބިލިައނ  ރ ފިޔާ  58.9ލާއިރ  ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި  އިކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އެމައ ނ ޓަށ  ބަލަ  ،ނޫނ 

ކަނި ސައިނ ޑ  ލޯނ  އެގ ރިމެނ ޓ  އެހަމަ ؛މި ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ސައިނ ޑ  ލޯނ  ެއގ ރިމެނ ޓ ސ ތަކަށ ރ ފިޔާ.  

ބިލިއަނ     58.9ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި    51.1ލާއިރ   އިއަދަދަށ  ބަލަވާ  ކޮށ ފައިކޮނ ޓ ރެކ ޓ 

ފަސ  އަހަރ ެގ  ނޑ  ހިތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކ ލިއަރ. ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ  ބިލިއަނ . ައޅ ަގ  51.1ރ ފިޔާ. މި ސަރ ކާރ ަގއި  

  ލ ކޮށ  އިޤ ތިޞާދ  މަމ ޅި ދ ނިޔޭެގ ެވސ  އަދި ރާއ ޖޭެގ ތާރިޚ ަގިއ ވެސ  އެނ މެ ރަނަގޅ ، ެއނ މެ ނޯ،  ސަރ ކާރަކީ

ވޭ އިނޭގތޯ. އެއ ވެސ  ކ ރަިއސިސ ެއއ   ނ   ކ ޗ އޭޓެއ ލަެއއ  ދައ ރ . އެކަމަކ  ޮއއިލ  ޕ ރައިސަސ  ފ   ކ ރިއަރަމ ނ ދިޔަ

ތައ ،  ކައ ނ ސިލ   ައޅ ަގނޑ މެނ  ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ެއބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  މި ފާހަަގކ ރީ  ،ވީ  ނައިސ  ކޮނ ކަމެއ ތޯ



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

24 

 

އިތ ރ ނ   ނ ސ . އެ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އޭެގދާއިރާ، އެމ ބިއ ލާ  ތ ލ ކޭޝަނ  ދާއިރާ، ހެޔ ކޯޓ ތައ ، އެޑި 

ހަށ  މި ެގނ ނަ.  ބޭ  ،ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މެކ ސިމަމ  ރީޓެއިލ  ޕ ރައިސ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރައ ވައިފި

ވަނަ އަހަރ     2018ބޭނ ކ ނ     ލާއިރ  ރާއ ޖޭެގ އަގ ތައ  ހ ރި ޮގތ . ވޯލ ޑ އިއަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ  މީަގ

ހެލ ތ  ޮގތ ނ   ސ ޕެނ ޑިނ ގ   ސެކ ޓަރ  ތައ ޔާރ ކޮށ ފައިވާ  ފާހަަގކޮށ ފަިއވާ  ޤައ   ، ރިިވއ ަގއި  މ ތަކާިއ  ސަރަޙައ ދ ެގ 

ބޭހ އަޅާ ރާއ ޖޭެގ  އެވ ރެޖ ބަލާއިރ   ހ ރީ  އަގ ތައ   ާގތ ެގ  މަތިގ   75.9ނޑަކަށ   ަގކޮށ   އިނޭގތޯ.  ނަ  ގ ނަ    75.9ކޮށ  

މާ ބޮޑަށ  ައގ  މަތިކޮށ  މި ހ ރީ. އެހެނ ވީމާ، މި ކަނ ތައ ތައ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ     ދެކޭޮގތ ަގއި  މަތިކޮށ . އަޅ ަގނޑ  

ހ  އިތ ރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ށަހެޅީ. އޭގެ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މެކ ސިމަމ  ރީޓެއިލ  ޕ ރައިޒެއ  މި 

ލ ނ . އިހ ރިހާ ރަށަކ ނ  ހ ރިހާ ރަށެއ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަކ ނ  ގ ޅ ވަ ެގ  ރާއ ޖޭ ؛ނިޒާމަކީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ވަޢ ދެއ 

ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަކ ނ     އ  ތަވަނަ އަހަރ  ނިމޭއިރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށ   2023އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  

ހޯދަިއދެއިގ ޅަ ޙައ ލެއ   ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެެވސ   ެއއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  އޭގެ ލެވޭނެ.  ރާއ ޖޭެގ ނ .  އިތ ރ ނ  

ފާހަަގކ ރައ ަވއިފިިއއ ޒަތ ތެރި  އެކިއެކި   ހައ ސިނ   އިާމލޭަގ  ،މެނ ބަރ ނ   ސޯޝަލ   ހ ރި  މައ ސަލައަށ   މި  ެގ 

ތެރޭަގއި  އެޑ ރެސ ކ ރ މަށ  އަހަރ ެގ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ސަރ ކާރ ނ   ޓަކައި  ޔ ނިޓ   4000  ެގ  ހައ ސިނ ގ 

ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ ެގ    11000ޖ މ ލަ    .ަގއި ވެސ  ފާހަަގކ ރި ފަދައިނ ޗ  މަސައ ކަތ ތައ  ފެށޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓ  ސ ޕީ

ތެރޭގައި އަހަރ ެގ  މިއަނ ނަ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ޭއެގ  މަސައ ކަތ ތައ   އަމާޒަކީ.  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެއއީ  އިތ ރ ނ  ފެށ ނ  

  ކޭނިނ ގ ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ ކ ރިއަށ ދޭ. ފެލިވަރ   މަސ ވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ 

އަޕ ގ ރޭޑ  ތަރައ ޤީކ ރ ާމއި  ، ކ ރ މާއި ފެސިލިޓީ  ތަރައ ޤީކ ރ ާމއި  ، އިތ ރަށ   ރާއ ޖޭެގ  ، ކޫއ ޑޫ  ެއކިެއކި   އަދި 

ނިނ މާލަމ ނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ކ ރިއަށ ދޭ.  އެބަ  މަސައ ކަތ   އެޅ މ ެގ  އަިއސ ޕ ލާނ ޓ ތައ   ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި 

ބޭނ ނ ވޭ ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި ؛ފާހަަގކޮށ ލަނ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެކިއެކި  އަދި  ޤަތަކީ ވެސ   ޙަޤީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  

ތައ   ޕ ރޮޖެކ ޓ   އެއެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ލަސ ވެއ ޖެ.    ވަނަ އަހަރ ަގއި ކޮވިޑާ   2020

ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ   ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަމާޒ . ެއކަމަކ   2022ޮގސ  ނިނ މާލ މަކީ    ަގއިހަމަ ބާރ  ސ ޕީޑ 

ބޭނ ނ  ކޮލިޓީ   ؛ފާހަަގކޮށ ލަނ   ކަނ ތައ ތަކަކީ  ނިނ މާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ސަރ ކާރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ 

 އަނެއ ކާ އެ ކަނ ތައ ތައ  އަލ ނ  އަހަރ  ފަހ ނ   1ކޮށ ފައި ޭއެގ    ވާނެ. ައޅ ަގނޑ މެނ  އެ ކަނ ތައ ތައ   މަސައ ކަތ ތަކަކަށ 

 7000އިނޭގތޯ.    ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ނިނ މީ  7000  !ނ ޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށ  ބަލާކ ރާކަށ ރީޑޫ

މީހ ނ  ވަދެ އަނެއ ކާ އެ ތަނ ތަނ  ތަޅާލަނ ޖެހ ނީ. މީހ ނ  އެ   ،ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  ޭއެގ ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މާފައި

ފައި އޭެގ އެކިއެކި ކަނ ތައ ތައ  ކޮށ ެގނ ،  އިލާއަސ ލ  ދިރިއ ޅ މަށ  ޓަކަިއ ެއ ތަނ ތަނ  ތަޅާލަނ ޖެހ ނީ. ތަޅަތާނަގއި  

ކ ރި. އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަރ ދަމާެގ ަމސައ ކަތ   ރަށ ެގ ފެނާއި  14ރ ނ   ކ ރީެގ ސަރ ކާ  ެގބަދަލ ކޮށ ެގނ  އެ ތަނަށ  ވަނީ. ރާއ ޖޭ
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ފެ ރަށެއ ަގއި  ހަވާލ ވިއިރ    ނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާމިހާރ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ 

ރަށ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ކ ރެވ ނީ އިނޭގތޯ.    29ރާއ ޖޭެގ އެ އޮތ  ދިގ  ތާރީޚ ަގއި ވެސ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

ފައި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ިގނަ ރަށ ރަށ ަގއި  ރަށ ަގިއ މަސައ ކަތ ކޮށ   14ވަނަ އަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ.    2021

ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   މި ޖެހެނީ. މާލޭެގ މަގ ތައ  ހެދި، މާލޭެގ މަގ ޑޫކ ރަނ   ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  އަލ ނ  ރީ

ަގިއ  ހެނީ. މަޑަވެލި، ހޯޑެއ ދޫ ޖެމި    ނަށ ރީޑޫކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ އަލ ނ   އަނެއ ކާ މި ޖެހެނީ އަނެއ ކާ މާލޭެގ މަގ ތައ   

މިޮގތަށ   ،  ަގނޑ  ޮގވާލަނ ޅ އަނެއ ކާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޖެހެނީ އެ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، އަ  ،ކޯޒ ވޭެއއ  ހެދި

ރީ ހިކަމާ ބެހޭ މ އައ ސަސާތަކ ނ  ބަލަނ . އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއީ މާލިއ ޔަތަށ  މިހ ރި މައ ސަލަތައ  ރާއ ޖޭެގ ހަމަ  

ކަމާއެކ  ނޫނ  އެ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރެިވފައި ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ  ރާއ ޖޭެގ ޒިނ މާދާރ ރީ  ހިދެކޭ ޮގތ ަގއި މިއަސ ލ  ައޅ ަގނޑ   

 ިމ މައ ސަލަތައ  ބަލަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ،މ އައ ސަސާތަކަށ  ޮގވާލަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޝިފާޢ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ އިހަވަނ ދޫވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝިފާޢ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަނ ދޫ

އާދެ!   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހަށ     2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ބަޖެޓ   ލަފާކ ރާ  ސަރ ކާރ ނ   ދިވެހި  އަހަރަށ   ވަނަ 

ވެސ  ވަރަކަށ    މި ބަޖެޓ  ފެނިެގނ ދާ ޮގތ  ކޮނ މެ  ށ ހ ށަހެޅި، އެ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ  މަރ ޙަލާ ކ ރިއަށ ދާއިރ  އަޅ ަގނޑަ

ރައީ  އިއ ޒަތ ތެރި  އެދ ނީ.  ފ ރ ޞަތަކަށ   ނިޔަތ ަގއި  ހިއ ސާކޮށ ލ މ ެގ  މަޖިލީހ ަގއި  ފެނ ނަނީ ؛ސ މި   ،އަޅ ަގނޑަށ  

ހާސ ކަނ މަތީަގިއ ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ ، ދިވެހި ޒ ވާނ ނ ނަށ ، ދިވެހި   ،ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކީ ިމއ2022ީ

އާރޯކަމާއި ކ ރިއެރ މ ެގ ަމގ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފަހިވެ، ކޮށިެގނ ދާ ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި.    ،މީދާއިއ ފ ނ ނަށ  އ ޠީޖިނ ސ ނ ލަ

ރައީސ   ދި 2022 ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އަނ ނައިރ ަގއި  ބަޖެޓ   އަހަރ ެގ  ޖިނ ސ ނ ލަވަނަ  އެތައ   ތިބީ ޠީވެހި  އެ  ފ ނ ނެއ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ    2022ދާނެ މިސ ރާބެއ ، މަެގއ  ނ ފެނިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި    ށ އަދިމާ  ދިރިއ ޅ މަކާ

ފިރިހެނ  ބޭފ ޅާ    މ ނ ދާރިސޯޓ ަގއި ަވޒީފާ އަދާކ ރަ  ،ނ ދާ އަނ ހެނ  ކަނބަލާއިކައ ނ ސިލ  އިދާރާަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރަމ 

ހަޔާތަކާ ޒަވާޖީ  އ އަ ދިމާ  ވެސ   ދިޔ މ ެގ  އާވެ އ ށ   ވަރަށ   ވޭޖ   ެގނ މީދ   މިނިމަމ   ކައ ނ ސިލ   އެބަދޭ.  ސަބަބ ނ   ެގ 

ރިސޯޓ ނ  ލިބޭ އެއ ޗެއ    ، ޔަީގނ ކަމާއި އި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ައނ ހެނ  ކަނބަލ ެގ މ ސާރަ ބޮޑ ެވެގނ ދާނެކަމ ެގއިދާރާގަ 

ޮއތ މ ނ އިތ ރ ވާނެ ޔަީގނ ކަނ   އެ  އަދިމާ  ކަިއވެނ ޏަކާ  ،ކަމ ެގ  މިހާރ   ދިޔ މަށ   އިއ ޒަތ ތެރި    ބީ ތިށ   މިސ ރާބ ޖަހާފަ. 

ަގއަށ   ރާއ ޖޭެގ އެކި ރަށ ރަށ ަގއި ބިމ ެގ ޖާ،  އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  މި ފެނ ނަނީ  ނަވަ  2022މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ؛ރައީސ 
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  މި ބަޖެޓ ަގއި   ،ކ ރިމަތިވެފައި އޮތ  ދައ ޗަށ  ޙައ ލެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ ކ ރެވި، އަމިއ ލަ ރަށ ެގ ބިނ  ހިއ ކޭތީވެ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ ނ    1.5ރާއ ޖެތެރޭެގ ރަށ ރަށ ެގ ބޯހިޔާވަހިކަމަށ     ،އެާއއެކ  ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ   އޮތީމަ. ހަމަ

ލިބި، ދިރިއ ޅ މެއ  އާރާސ ތ ކ ރ މ ެގ ދަތިކަމެއ     އެ ތަނ ނ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ   ،ހިއ ކި  ރަށ ަގއި ބިނ   އޮތީމާބަޖެޓ ކޮށ ފައި  

ށ  މިސ ރާބ ޖަހާފަ. އަދިމާ  އެ ތިބީ މިހާރ  ދިރިއ ޅ ަމކާ  ެއއ ކޮށ  އ ޅެވޭނެކަމ ެގ ޔަީގނ ކަނ  އޮތީމާ  ނެތި، އ ފާވެރިކަމާ

ކ   ރ ފެރީ ނެޓ ވޯ  އ ތ ރ ަގިއ ާގއިމ ކ ރެވޭ ހައި ސ ޕީޑ    ،ޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނ  މި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ނ ވެ    ިގނަ ދ ވަސ ތަކެއ   ރިސޯޓ ަގއި ޖައ ސާތީ ނައިޓަށ  ރަށަށ  ދެވޭނެ މަގ  އޮތީ ބޮޑ ކޮށ  ހ ޅ ވިފަ. ކައިވެނ ޏަށ  މާ

އޮތ . ރަށ  ހޮސ ޕިޓަލ ނ     ބަސ ޕިޓަލ  އެވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ރަށ  ހޮ  2022  ،އަނބިމީހާ ބަލިވެއިނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  

ލި ރައީސ ބޭފަރ ވާ  އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތ .  އެބަ  ޔަީގނ ކަނ   ބޮޑެތި   2022 ؛ނެކަމ ެގ  ރަށ ެގ  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ރިކަނ   ލާއިރ ަގއި އ ފާވެއިމަގ ތަކ ަގއި ތާރ ެއޅެނ  އެބަ ޮއތ . މާބަނޑ  އަނބިމީހާ ގޮވަިއެގނ  ރަށ ެގ މަގ ތަކ ަގއި ބ ރ ޖަހަ

އިތ ރ ނ  ރާއ ޖޭެގ  ޭއގެ  ؛ ލިބިެގނ ދާނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ  އެ ދެ ޒ ވާނ ނ ނަށ  އެބަ އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ށ ހިތަ

މާވާ ކޮނ މެ ކަމެއ ަގއި މާލެ ދާނ   ސ ޕިޓަލ ެގ ސަބަބ ނ  ދިހޮ  ތަރައ ޤީކ ރެވޭ  ފެނ ވަރަށ   ސަރަޙައ ދ ަގއި ޓަރޝަރީ  ފަސ 

ނ ، ރައ ޔިތ ނ  ރަށ   ސަރ ކާރ   އ ކަލަނ ޖެހޭނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ  އެބަ އޮތ . އެ ނ  ހޯދަނ  ދ އ ވަިއަގނ ނަޓިކެޓ   

ގާއިމ ކ ރެވޭ ހައި ސ ޕީޑ ލ މ ެގ މަޤ އިބަނ ދ ނ  ފިލ ވަ އެ ނިޒާމ ެގ   ،ކ ެގ ނިޒާމ  ފައ ކާވީމާ ރފެރީ ނެޓ ވޯ  ޞަދ ަގއި 

އެކ  ފަރ ވާ ހޯދޭނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ     ހޮސ ޕިޓަލ ނ  ފަސޭހަކަމާތެރެއިނ  ޮގސ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގިއ ހ ނ ނަ ޓަރޝަރީ  

ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ    ކ  ާގިއމ ކ ރެވ ނީމާރފެރީ ނެޓ ވޯ  ހައި ސ ޕީޑ   ،ށ ކޮއެބަ އޮތ . ހަމަ އެއާއެއ  

މަނ ޓ   ޓ ކަނ  އެބަ އޮތ . ހޮސ ޕިޓަލ ނ  އެޕޮއިނ ހ ނ ނަ ދަރިފ ޅ  ގޮވަިއެގނ  ރަށ ަގއި ދިރިއ ޅެވޭނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގނ 

ދ ވަހ  ހެނދ ނ     ލިބ ނީމާ ދަރިފ ރނެޓ ވޯ  ހައި ސ ޕީޑ އެ  ޮގއ ސަ، އެ  ތެރަޕީތަކެއ  އެ ޅަކ ަގިއ  ހ ރިހާ  ބޭނ ނ ވާ  ށ  

އެޕިހޮސ  ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ   ލިބިަގނެވޭނެކަމ ެގ  ހ ރި  ޓަކ ނ   ކ އ ޖަކ   އޮތ . ކޮނ މެ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރި  އެއީ ޢާ ބަ   ،އިލާ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ    2022އިލާެއއ  ނޫނ ކަނ  މި  ޢާ މާލެއަށ  ހިޖ ރަކ ރަނ ޖެހޭނެ  

ހާލަތާ ހިސާބަކ ނ   ހ ރި  މީހާ  ރައ ޔިތ   އެ  މީހާައށ   ރައ ޔިތ   ބ ނެދޭ.  ފަރ ާވ،    ގ ޅޭ  އެބަ  ބޭނ ނ ވާ ޞިއ ޙީ  ޮގތ ނ  

މި ބަޖެޓަކީ މިއީ ދިވެހި ރައ ޔިތ     ،ކޮށ ދިނ ނ  އެއީކަށަވަރ ކޮށ ދޭރިހަމައަށ  މި ބަޖެޓ ނ   ނ  ފ އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަ

ދިވެހިރާއ ޖެ މި އޮތީ  ،ރ  އިއިއަ ަގނޑ މެނ  ަވނަ އަހަރަށ  އަޅ  2022 ؛ނ މަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ބ މީހާެގ ބަޖެޓޭ ބ ނާ

ދެނ މެ މިނިސ ޓަރ   ހަމަ  ފިނޭނ ސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ ވެސ   ވެސ   މައ ސަލަތަކ    ،  ތެރޭަގއި.  ބޮޑެތި  ެގ 

ހާސ ކަނ  މަތީަގއި. ޙައ ލ ކ ރަނ  ހ ރި އެތައ  ބައިވަރ  މައ ސަލަތަކެއ  އެބަ ހ ރި.  ބޯ  ،ދަނީ   ދިވެހިނ  ދިރިއ ޅެމ ނ  މި

އ  ބަޖެޓ ނ  ޙައ ލ ކ ރެވޭނެ އެ  ، އެ މައ ސަލަތަކަކީ ެއއ ފަހަރާ ެއއ  ދ ވަހ ނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ވ ރެ ވެސ     މީދ ކ ރި ވަރަށ އ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިވެހިނ  އ   ،ދަނީ  މައ ސަލަތަކެއ  ނޫނ ކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ފެނިެގނ  މި
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މ ޅި   ؛އ ލ ތަކެއ  ލިބިެގނ ދާ މަނ ޒަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޙަ ؛ވަނަ އަހެރ ެގ ބަޖެޓ ނ  ފެނިެގނ ދާ 2022ބޮޑ  ޙައ ލެއ  

ކ ރި އެނ މެ ބޮޑ  ކާރިސާއިނ  އަރަިއަގނ ނަނ  ދާއިރ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ނ  މިހާތަނަށ  ތަޙައ މަލ   ދ ނިޔެ

ަވޒިފާ މި    400އި ވިޔަސ   ކަމ ގަ   ލިއިހަމަެއކަނި ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ބަލަ   ،ދައ ކ ަވއިދޭ އެނ މެ އ ފާވެރި ެއއ  މަނ ޒަރަކީ 

ނ  އިނ ތިހާއަށ  އެބަ އޮތ . އެކަމ ެގ ޝަކ ވާ އެބަ އޮތ .  ކަޓީޗަރ ނ ެގ ދަތި  އިތަކ ގަ ބަޖެޓ ނ  އެބަ އ ފައ ދާ. މިއަދ  ސ ކޫލ 

ރަށ ރަށ  ސ ކޫލ ތަކ ެގ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ނާއި ކިޔަަވއިދޭ  ،  އެކަމަށ  ފ ރިހަމަ ޙައ ލެއ  ލިބިެގނ ދާކަނ  މި ބަޖެޓ ނ  ޔަީގނ ވާތީ

 ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަމާ   ވާތަކަށ  ޙައ ލެއ  ހޯދައިދެވޭނެކަމ ެގނ ެގ ޝަކ ބެލެނިވެރި  .އިއ ފަލާއި ހިތ ހަމަޖެހ މ ަގ  ޓީޗަރ ނ  ތިބީ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ވަޒީފާ މި    700ކަމ ަގއި ިވޔަސ     ލިއިޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  އެކަނި ބަލަ   ، އިތ ރ ނ އެކ ަގއި. ޭއެގ

ނޫނީ   ،ރ ސ ބަޖެޓ ނ  އެބަ އ ފައ ދާ. މިއަދ  ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒަށ  ވަނ ނަިއރ  ރިސެޕ ޝަނ ަގއި ރިސެޕ ޝަނިސ ޓަކަށ  ނަ

އެބަ އޮތ .    ތ  މީހާއަށ އިނ މަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ޙައ ލ  ހޯދައިދޭނެކަމ ެގ ޔަީގނ ކަނ  މިއަދ  ދިވެހި ރައ ޔިރ  އިނ ނަނ ޖެހޭޓަޑޮކ 

ެއކ ލަވަ  ބަޖެޓެއ   ރައ ޔިތ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނާއިލައިއެއީ  ބަޖެޓެއ   އެ  އ ފާ  ،  ދާއިރ ަގއި  ބޭނ ނ ވާނެ ފާޅ ހަމައަށ   ކ ރަނ  

  ، ނ  އެއީ ޖެހޭ ހާލަތ  ބަދަލ ކޮށ ދޭނެ ބަޖެޓަކަށ  ެއ ބަޖެޓ ވ   މި  އ ޔިތ ނ  ޚިދ މަތ  ހޯދަނ  މިހާރ  އ ޅެނ ކަނ ކަމަކީ. ރަ 

  ،މާނައަކީ ؛ވ ރެ ނަރ ހ ނ   ައށ   200ވ ރެ ިގނަ ޑޮކ ޓަރ ނ ،    އަށ   160.  ކީމީދައ ދޭތެރޭ ކ ރާނެ އ   ތ  މީހާ ބަޖެޓަކާރައ ޔި

ރާއ ޖޭެގ  ވެރި އޮނިަގނޑ   ފަރ ވާެގ  ޞިއ ޙީ  ނިޒާމ ،  ޞިއ ޙީ  އޮތ   މި  ބަރޯސާކ ރ ވާފައި  ޚާއ ޞަކޮށ   މާލެއަށ   ރަށ  

ކ ރެވޭ  މި އިތ ރ  ،ޔަީގނ އަތޮޅ ތަކަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފެތ ރިެގނ ދާ މަނ ޒަރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑަށ  

ރ ނ ނާއި ނަރ ހ ނ ެގ ބޮޑ  ބައެއ  ދާނީ އަތޮޅ ތެރޭެގ ޞިއ ޙީ ނިޒާމ ެގ ތެރެައށ ކަނ . އަތޮޅ ތެރޭެގ ޞިއ ޙީ  ޑޮކ ޓަ  160

ަގއި  ވެސ  ރަށ ރަށ   އެކ . މިއަދ   ދާނެކަނ  މި ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި ނަރ ހ ނ ެގ އެހީތެރިކަމާ  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ ޚިދ މަތ ތައ  ފ ޅާވެެގނ 

އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ނިސ ބަތ ވާ އިހަވަނ ދޫައކީ   ،މިސާލަކަށ  ބަލަނީ ނަމަ ؛ސ ބޮޑެތި އާބާދީތަކ ނ  ވެ  ،އޮތ  ޝަކ ާވއަކީ 

ކ ޓަރ ނ ެގ ޚިދ މަތ  ނ ލިބ މ ެގ ޝަކ ވާ އިނ ތިހާއަށ  އެބަ  ޑޮ ވެސ  ބޮޑ  އާބާދީެއއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ސ ޕެޝަލިސ ޓ   

ޔިތ ނ  ދެކޭ. މި ބަޖެޓ ނ  އ ހޭ ކަމަށ  ރަނިމ މަކަށ  ެގނ ނަނ ޖެ  ދިޔ ނ އޮތ . ދިމާވާ ކޮނ މެ ކަމެއ ަގިއ ފ ރައިެގނ  ދާނ ޖެހޭ

އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ     ނަ ވަ 2022ދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ރާއެކަނ  އި ،މީދ  ެގނެސ ދެނީ، މި ބަޖެޓ ނ  ކަށަވަރ ކޮށ ދެނީއ އ 

މަމ   ެއކ  މިނި  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ އެތައ  ސަތޭކަ ވަޒީފާއަކާ ؛އ ލ ކޮށ ދޭނެކަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހަ  އިފޫބައ ދަ

ަމސައ ކަތ ތެރި  ،ައއީމާ  ވޭޖ  ތެރޭަގއި  އިޤ ތިޞާދ ެގ  އަދަދ     މެދ ވެރިކޮށ   ނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ފައިސާެގ  ރޯލ ކ ރެވޭ 

ކ ރެޭވ  މަށ  ޓަކައި ދޭނ ޖެހޭ ޙަޤީޤީ ފެނަކީ. އެ އިނ ޖެކ ޓ  ވ އިނ ތިހާއަށ  އިތ ރ ކ ރެިވެގނ  ެއބަދޭ. އެއީ އިޤ ތިޞާދެއ  ކ ރިެއރ 

ރަށ  ތެރެއިނ   އަމިއ ލަފައިސާެގ  ލިފިހާރަތަކަށ   ކަނ މަތީ    ،ވިޔަފާރިތައ    ރަށ ެގ  ވިޔަފާރިވެރިނ ެގ  ކ ރިއެރ ނ   އެ  ބި، 

ވާދަވެރި  އ އ  ހިތ ހަމަޖެހ މަކީ.  ބޮޑ   އެނ މެ  ލިބޭ  ބަޖެޓ ނ   ައޅ ަގނޑަށ   އިތ ރ ެވެގނ ދާކަނ   ތަނަކ ނ   އެތައ   މީދ ތައ  

ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ   އ ފެދ މަކީ  ރަށ ރަށ ަގއި  ފާހަަގކ ރި    ވިޔަފާރިތައ   ޕ ރައިވެޓ     400،  700މި  އިތ ރ ނ   ަވޒީފާެގ 
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އިލާތަކެއ  ޢާއެތައ  ބަިއވަރ  ަވޒީފާތަކެއ  އ ފެދިެގނ ދާނ  މެދ ވެރިވާނެ ސަބަބެއ . ޭއެގ ސަބަބ ނ  ފ ދ ނ ތެރި  ނ ރ ޓަސެކ 

  ، ޤީޤަތ ަގއި ވެރިކަމެއ  ައއިސ ފަ. ބޮޑ ތަނ ނ  ދޮރ  ހ ޅ ވިފަ. އެއީ ޙަރާއ ޖޭަގއި ދިރިއ ޅ މަށ  އެ އޮތީ ބޮޑ ކޮށ  މަގ ކޮށި

 ހިރަ މި  ،ތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ކަމަކީ. އެޮގތ ނ  އެ ވެރިކަެމއ ެގ ފަރާތ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަނ ކަމަކީ. ރައ ޔި

ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރާއ   ،އޮތ  ބަޖެޓަކީ  ހ ށަހެޅިފައި މި  ،ިގނަ ކަނ ކަމަށ  ބަލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  މި ފާހަަގކ ރެވެނީ 

ޮގތ ަގއި.ޔާ ލާބަ  ،އެރ މާއި ކ ރި ޭއެގނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހާސިލ ކ ރެވޭ ބަޖެޓެއ ެގ  ަވކިަވކި  ޞަވަކިނ  ޚާއ   އި މަނ ފާ  ކޮށ  

ތި ޙައ ލ ތައ  ޑެމި ބަޖެޓ ނ  މިއިނ  ޒަމާނެއ ަގއި އެ ދާއިރާތަކަށ  ހޯދައިދެިވފައި ނެތ  ބޮ  ،ކަމަށ  ވަނ ޏާ   ދާއިރާތަކަށ  ބަލާ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިވެހި  އެ ޚިދ މަތ ތައ  ހޯދަނ  ތިބޭ އާނ މ     ،އެބަ ހޯދައިދެވޭ. އެ ޙައ ލ ތަކ ެގ އާޚިރ  ނަތީޖާއަކަށ  ެވެގނ ދާނީ

ޔަ  ހާސ ކަމެއ  ޚިދ މަތ   އެ  ލިބ ނ .  ޚިދ މަތ   އެ  ވެެގނ ދާނީ.  ޔ ނ ވެެގނ ދިީގނެތި  މަނ ފާއަކަށ   ޙަޤީޤީ  އޭެގ  ެއއީ  ނ . 

މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ އެތައ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  އަތޮޅ ތެރޭަގއި    ،މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ؛ ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި

ދާ މަނ ޒަރ . ވަށާޖެހޭ ތަރައ ޤީއެއ  މި ބަޖެޓ ނ   ާގިއމ ކ ރެވިެގނ ހ ޅ ވިެގނ ދާ މަނ ޒަރ . ޖޫނިއަރ ކޮލެޖ ތައ  އަތޮޅ ތެރޭަގއި  

ޓަކައި ކައިރި ރަށ ރަށ ެގ ޒ ވާނ ނ ،    ނ  ދިއ މަށ އަރ ކޮލެޖ ތަކަށ  ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރަމިދަނ ނަާވ ޖޫނި،  ތަނ ކޮޅަކީނަ  ފެނ 

ކ ރެވޭ  ާގއިމ ަގިއ ސަރ ކާރ ނ  މި  އި ވކ . އަސ ލ  ޙަޤީޤީ މާނައެއ ކަލަ ހައި ސ ޕީޑ  ފެރީ ނެޓ ރޯ   ،ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ކ ރާނީ

  ތަރައ ޤީެގ ވިސ ނ މާ  ބަޖެޓ ެގކޮށ ދޭ ވަށާޖެހޭ މި  އެބަ    މަތީ ތަޢ ލީމ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެކަނ  ކަށަވަރ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ބަލަ  ކ ރ  ؛އެއ ކޮށ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާއިރާއަށ   ނ   އަބިލި  4.6ލަނ .  އިޮގތަކަށ  ހިނާގ ޞިއ ޙީ 

%  ؛ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ެގ  މި   12ާގތ ަގނޑަކަށ   ބަޖެޓ ަގއި  ޭއެގތެރޭގަ   މި  ކަނޑައެޅިފަ.  ދާއިރާއަށ   ޞިއ ޙީ  ިއ  އޮތީ 

މިއީ މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ  ޞިއ ޙީ  ކ ރޭ.  އެބަ    ނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ އަބިލި  3.9ސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ ޚިދ މަތ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ހޮ

ނިޒާމ ަގއި ހ ރި މައ ސަލަތަކާ ދޭތެރޭަގއި އެ ކ ރާ ޝަކ ވާއަށ  ޙައ ލ  ހޯދައިދޭނެ އަދަދ . ހަމައެކަނި ޞިއ ޙީ ދާއިރާެއއ   

ދާއިރާއަކީ ރަ  ،ނޫނ   ،ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ  މިއީބޮޑ  ދާއިރާއެއ . މި ޝަކ ވާތަކަކީ    އ ޔިތ ނ ެގ ތެރޭަގއި ޝަކ ވާތަޢ ލީމީ 

އައި   ،އިއ ޔެައކ  އ ފެދިެގނ   ވޭތ ވެދިޔަ  އ ިމއަދަކ   ނޫނ .  ޝަކ ވާތަކެއ   ހ ރި  ޝަކ    30ސަ  މިވާއަހަރ ެގ  އޮތީ    

ސަރ ކާރާ ޒިނ މާދާރ ކ ރެވިފަ. ހަވާލ ކ ރެވިފަ.  އޮތީ މި    އެކިއ މިލޭޓ ވެފަ. އެއ ވެފަ. މި ޝަކ ވާތައ  ޙައ ލ ކ ރަނ  މިއަދ  މި

ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ނ ،    ، އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާ ބޮޑ ކޮށ  މި ޝަކ ވާތައ  މި ސަރ ކާރާ ހަމައަށ  ައއ މ ެގ އަސ ލަކީ 

އެހެނ ނަމަވެސ  އިހ މާލ ތައ .  ބޮޑެތި  ވެފަިއވާ  މައ ޗަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ސަރ ކާރ ތަކ ނ   މި   ،ވެނީފާހަަގކ ރެ   ނިމިދިޔަ 

ށ  ދަތ ރ ކ ރާ މަނ ޒަރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަކަނ . އަސަރ ކާރ ނ  އެ އިހ މާލ ެގ ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ޙައ ލާ ދިމާ

އެކ ލަވަ ޙައ ލ އިބަޖެޓ   މައ ސަލަތަކަށ   ިމހިރަ  އެކ ލަވަ  ލާއިރ ަގއި  ބަޖެޓ   ވިސ ނ މ ަގއި    އޮނ ނަކަނ    ލާފައިއިހޯދ މ ެގ 

އެ ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޚާއ އަބިލި  4.1ބަ  ދާއިރާއަށ   ތަޢ ލީމީ  ރ ފިޔާ  އޮތ އިރ ަގއި ޞަނ     ، ކ ރެވިފައި 

ހޯދައިދިނ ނ  އެއީ މި ބަޖެޓ ނ     ދިމާވެފައި ހ ރި ޖާގައިެގ ދަތިކަމަށ  ޙައ ލ   މި ވަގ ތ   އިއ ަގމީެގތެރެއިނ  ިގނަ ސ ކޫލ ތަކެ 
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  ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ؛އ މަޝ ރޫޢެ  177 ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ  ރަށެއ ެގ  141  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަ މަނ ޒަރ .

ރަށެއ ެގ ތަޢ ލީމީ    141. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ބަޖެޓ ނ   187މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށ ެގ އަދަދަކީ  

ެވސ . އަޅ ަގނޑ މެނ     މ މިއީ މިއަދަކ  ިއއ ޔެއަކ  އ ފެދިފައި އޮތ  ޤައ މެއ  ނޫނ  ހަމަގައި ؛މަޝ ރޫޢ   177ދާއިރާެގ  

އަޅ ަގނޑ   ައހަރ ެގ ވެރިކަމެއ     15ފަހ ނ  ވެސ   އަހަރެއ ަގއި ވެރިކަނ ކ ރި ވާހަކަ ެވސ . އޭެގ  30ަގދަ    ،ހަނދާނ ވޭ

އ ލ ކ ރަނ ޖެހިފައި ހ ރި  ހައިރ ަގއި  އިނިމިެގނ  ހިނގައ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ސަރ ކާރާ ހަމައަށ  އަ ޮގތ ނ     ހަނދާނ ވާ

ވާކަނ  މިއީ އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  މި ކަނ ކަމަށ  ރިފ ލެކ ޓ   2022ރީ. މި  ހިއ  މިބޮޑެތި މައ ސަލަތަ

އ އ މީދ ކ ރި އެހެނ ނަމަވެސ ،  މިނ    ރައ ޔިތ ނ   ނޫނ .  ފެނިެގނ ދާކަނ   ެއއަށ ވަރެއ   ކަނ ކަނ   މި  ރަނަގޅަށ   މާ  ވ ރެ 

ދެނ މެ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ   ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  ،އ  ބޮޑ ވެ މި ސަރ ކާރ  ދަރަނި ނަާގލެ  ،ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކިއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ  ސަރ ކާރ ތަކ ެގ ދަރަނ ޏާ ބެހޭ

ޗ ނ  ރޭޓ ކ ރިއިރ   ފިޮގތ ނ  މިދިޔަ މަހ  ރާއ ޖެ    ހަނދާނ ވާ  ، ނޫނީ ބަޖެޓ  ބޮޑ ެވެގނ  ބަޔަކ  މީހ ނ  ޝަކ ވާކ ރާއިރ ަގއި

ބީ ޕ ލަސ  ޕ ލަސ "އަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި  "  ،. "ސީ ަމއިނަސ "ަގއި ޮއވެވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ޖަވާބ ދީފައޭކަމަށ   އެ އޮތީ  

ޕ ރޮމޯޓ ވެެގނ ދި ބ ނެދޭޔ ޤައ މ   އެބަ  ސާދާކޮށ   ަވރަށ   ކަނ ބޮ  ،ނ   ހ ރީ  ނިސ ބަތ   ދަރަނީެގ  ޤައ މ ެގ  ޑ ވާނ ޖެހޭ  މި 

މެނޭޖ ކ ރެވޭނެކަނ .  ދަރަނި  ޤައ މަށ   މި  އަޅާބަލާއިރ ަގއި  ކ ރިއެރ މާ  އިޤ ތިޞާދީ  ޤައ މ ެގ  ނޫނ ކަނ .  ހިސާބެއ ަގއި 

ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ބޮޑެތި އަދަދ ތަކ ނ   ރައީސ   މިދިޔަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނި  ،އިތ ރ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭއޭގެ 

ނިސ ބަތ ވާ   ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމައަށ ، ހަމަަގއިމ  އޭެގ ެއއ ވެސ  މަނ ފާއެއ  ރައ ޔިތަކާ ، މ ަގއި ވިޔަސ  ކަ ދަރަނި ނެިގ

ެމއ  ލޮލަށ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ . ރަށ  އެބަ އޮތ . ިމއިނ  ރަށެއ ަގއި އެއިނ  ދަރަނ ޏެއ  ނަަގިއެގނ  ކ ރެވ ނ  ކަ  3ދާއިރާެގ  

ކަނ ކަނ  ކ ރާ މަނ ޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ   އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ސަރ ކާރ ނ  ދަރަނ ޏަށ  ފައިސާ ހޯދި

ނަރ ދަމާ   ފެނާއި  މާރަނ ދޫެގ  ނަަގިއެގނ   ފައިސާ  ދަރަނ ޏަށ   ފެނޭ.  އެބަ  މަނ ޒަރ   ނިޒާމ   ރަށ ރަށ ަގއި  ގާއިމ ކ ރެވޭ 

މޮޅަދޫެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރަނ  ތައ ޔާރ ވެފައި އޮތ  މަނ ޒަރ  އެބަ ފެނޭ.  ނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑ މެ

  ، އިހަވަނ ދޫަގއި ހޮސ ޕިޓަލ  އަޅަނ  ދަރަނ ޏަށ  ފައިސާ ނަަގިއެގނ  ތައ ޔާރ ވާ މަނ ޒަރ  އެބަ ފެނޭ. ރައ ޔިތ ނ  ބ ނަނީ

ހޯދާށޭ ދައ  ކޮށ ދޭށޭ. ފައިސާ  މެނޭޖ ކ ރާށޭ ދައ ލަތ ނ .  މި ކަނ ކަނ   ކޮށ ދޭށޭ.  ނަމަހެނ އެލަތ ނ .  މި ކަނ ކަނ   ވެސ ، 

ހެއ ޔޭ ިމ    ނެތ   ،ރައ ޔިތ ނ  މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭަގއި އަދިވެސ  ދެކެނީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައިރީ އަދިވެސ  ބ ނަމ ނ ދަނީ

 ؟ލ  އިދާރާ ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާލަދެވޭކަށ ހެއ ޔޭ މި ރަށ  ކައ ނ ސި  ނެތ ؟ އިތ ރ ކޮށ ދެވޭކަށ   ރަށ ެގ ދަނޑ ެގ ލައިޓ  ސިސ ޓަމ 

ބަޖެޓ ނ    ގެ ވަނަ އަހަރ   2022ރައ ޔިތ ނ  އެދެނީ ކަނ ކަނ  ކޮށ ދިނ މަށ . ރައ ޔިތ ނ  ތިބީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ހާލ ގައި.  

ތިޞާދީ  އަޅ ަގނޑަށ  ބަޖެޓ ނ  ވެސ  އެބަ ފެނޭ އިޤ   ،ރާނީ ތަރައ ޤީެގ ިއތ ރ ނ ޢ މ އ އ މީދ  އެބަ ލިބޭ. ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ  

ފަހ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތައ     ވިޑަށ ތަރައ ޤީއަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ކަނ ތައ ތަކެއ  ރޭވިފައި އެބަ ހ ރި. ވަކިނ  ޚާއ ސަކޮށ  ކޮ 
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ޑިމާނ ޑ   ،ހ ޅ ވިެގނ ދާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ    ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  މިއާއެކ   މިއީ.  ޤައ މަކީ  އެއ   އަނ ނާނެ  ބޮޑަށ   އެނ މެ 

ފަތ ރ ވެރިނ  ޚާއ އެއަރޕޯޓ ތަކާއި  ވަކިނ   ޖެހޭ.  އެބަ  ތަރައ ޤީކ ރަނ   ވަސީލަތ ތައ   އެހެނ   ޚިދ މަތ ދޭނެ  ކޮށ  ޞަނަށ  

އެދެނ  މިނިސ ޓަރ   ،އަޅ ަގނޑ   އެއަރޕޯޓ     ،އިއ ޒަތ ތެރި  ިއނ ޓަރނޭޝަނަލ   ހަނިމާދޫ  ޓަކައި  ތަރައ ޤީއަށ   އ ތ ރ ެގ 

ށ  ކަޑަބަލ ކޮށ ދޭނެ މަޝ ރޫޢަސ ޕީޑ   ތިޞާދީ ދ ވެލި  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓަކީ މ ހިނ މ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ . މި ޤައ މ ެގ އިޤ 

ދީެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި    އެ މަޝ ރޫޢ  ވެެގނ ދާނެ. އެކަމަށ  ޚާއ ސަ އަހައ މިއ ޔަތ ކަަމކާއި ސަމާލ ކަމެއ 

 ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިާވ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ . އެާއއެކ  މިމަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ މަކީ  ެގނ ޮގސ  ނިނ މާލެވޭތޯ  

ޞިއ ޙީ އަދި ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ ިގނަ މަސައ ކަތ ތައ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި ެގނ ޮގސ  ނިނ މާލަދެވޭތޯ މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ މަކީ  

މި   ؛އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މި ބަޖެޓ ެގ މަޝ ރޫޢ   ،ލާނީއިކަމ ަގއި ދަނ ނަވަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  ނިނ މަ  އެދ މެއ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ

ޔޮ ދިރިއ ޅ މަކަށ ، ދ ޅަހެޔޮ އާބާދީއަކަށ   ޅަހެދ   ،މިސ ރާބ  ވަރަށ  ސީދާ ސާދާކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފެނ ނަކަމާއި  ބަޖެޓ ެގ

ބަޖެޓ  މި ފެނ ނާތީސ މި  ހ ށަހަޅ އ ަވއިދެއ ވި  ،ރާބ ކ ރާކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓ   ކަމަށ  ޓަކަިއ    އެކަމަށ  ޓަކައި 

ކޮށ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  ޞަަވކިނ  ޚާއ   ،ނިސ ޓަރަށާއިދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިއ ޒަތ ތެރި ފިނޭނ ސ  މި

ިއއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ފ ރ ޞަތަށ   ދެއ ވި  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ނ .  ފަށ ފަށ ނ   ނަމ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

 ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޖަހާއިރ . އިއ ޒަތ ތެރި   11ެގނ ދާނީ    މެނ  ދެނ  ކ ރިއަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ ވަރަށ  ބޮޑަށ   

ކަމަށ  ވިދާޅ ެވއ ޖެ.   ނެއ ވާމަޑ ކޮށ ލަ  ،ވަރަށ  ރަނަގޅ ވާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ   ،މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވެނ ޏާ  ވަޒީރަށ  އެހާއިރ 

މެނ ބަރ ނ  ތަޅ މ ަގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ލިސ ޓ ަގއި މެނ ބަރ ނ   އަދި  ޯއޑަރަކ ނ   ތިއ ބެވި  މަޑ ކޮށ ލައ ަވއިެގނ   އި 

ދެމ ނ  ެގނ ދެވޭނީ. ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ  ަވކިަވކިނ  އަޅ ަގނޑަށ   ފ ރ ޞަތ   ޯއޑަރަކ ނ  އަޅ ަގނޑ   ވާ  އެދިަވޑަިއެގނ ފައި 

އ ަގއޭ ޖެހޭނީ. އެހެނ ވީާމ،  ވެނި ަގޑިެއއ ަގއޭ ޖެހޭނީ، މިވެނި ަގޑިއެ  މި  ،ވަރަށ  އ ނދަޫގ ދަނ ނަވަނ   މެސެޖ ކ ރަނ ވީމާ

ވަރަށ  ބައ ލަވަ  އަޅ ަގނޑަށ   ލިސ ޓ   އަމިއ ލައަށ   ޗެމ ބަރ ަގިއ  އިލަ ރަނަގޅ   އަނ ދާޒާކޮށ ލައ ަވއިެގނ   އ ަވިއެގނ  

ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ     ވެސ  ވަރަށ  އ ނދަގޫވާނެނ   މޭޒ   އ ިވއ ޔާ. އަޅ ަގނޑަށ  ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ  ނ ވަތަ އިދާރީދެމަޑ ކޮށ ލަ

ިމވެނި ަގޑިެއއ ަގއޭ ޖެހޭނީ. އެއީ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަާވ   ،ނ  ބޭރ ަގއި ތިއ ބަވަނިކޮށ  އަނ ަގނ ވަކި

މަޑ ކ ރެއ ވ މަށ  ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގޑި ކަނޑައެޅޭނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގއި މަޑ ކ ރައ ވާނމިތާ  ،ދިގ މިނަށާއި

 ރ . ޖަހާއި  11މަސައ ކަތ  ފަށާނީ 
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 { އަށ  11:00އިނ   10:29 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ނ ދިޔަ  ގެ   ެގނ ދަނީ ކ ރިނ ވެސ  ކ ރިއަށ   މި  ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނ ފަޅީަގިއ މަސައ ކަތ 

 . އަޙ މަދ  ޠާރިޤ  އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ަމހިބަދޫ ދާއިރާެގދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ 

ކޮށ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  މި  ޞަ ޚާއ   ،ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ   2022  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އިއ ޔެެގ ަވގ ތެއ ަގއި މި  ،ލެވޭނީ އިދަނ ނަވަ ށ ޮގތ ނ  ވާހަކަތައ  ފަށާއިރ  އަޅ ަގނޑަ މަޖިލީހަށ  ފޮނ ވާފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ

ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަަވމ ނ  އާދައިއ ޒަތ ތެރި    މަޖިލީހ ަގއި  ރޮޒައިނާ  ދެއ ކި   ،މ މެނ ބަރ   ނިސ ބަތ ކޮށ   ޔާމީނަށ   ރައީސ  

  އެނ މެ ފަހ ނ  ނިމިދިޔަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގިއ، ޚާއ ޞަކޮށ  އެ ވެރިކަމ ެގނ .  ނައިލާ ވާހަކައަށ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަ 

ާގނޫނ ތަކާ ފާސ ކ ރި  ބޭނ ނ ވެެގނ   ސަރ ކާރ ނ   ބޭނ ނ ެވެގނ ،  ސަރ ކާރ ނ   އަދިވެސ   ޤާނޫނ އަސާސީއަށ     އިތެރޭަގއި 

ޯވޓ ތަކ ަގއި މިދެނ ނެވި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގިއ    ނެިގބައެއ  މީހ ނ  ބޭރ ކ ރ މާއި އެތެރެކ ރ މަށ   

ނ ވާނީ.  ދާވެެގނ ތޯ ސާފ ކޮށ ފައި ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ެގކޮޅ ެގ ވާހަކަދައ ކަނ   އ   ޚިލާފަށ  ވޯޓ ދިނީ ކިހިނެ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވިޕ ތަކާ

ށ  ދާނ ވާނީ. ލަދ ހަޔާތ ެގ ހަމަ ކަނ ފ ޅެއ  ވެސ  ނެތީ. ލަދ ހަޔާތ ެގ ކަނ ފ ޅެއ  ވެސ  ނެތީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ   އެޮގތަ

މަޖިލިސ   މި ތެރެއިނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ތިބި އެމ .ޑީ.ޕީެގ  މިތާނެގ  ތިބީ.  މެނ ބަރ    ،ތެރޭަގއި  ިއއ ޒަތ ތެރި 

  އި ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ  އެބަ އޮތ . މިއަދ  އެސެޓ  ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާރޮޒައިނާ އާދަމަށ  ވޯޓ ލެވ ނ  ޮގތ ތައ  އަ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ ހަމަ ދ ނިޔޭަގއި އަނަގއިނ  ވާހަކަދެއ ކޭ ހާލަތ ަގިއ.    ،މިތަނ ނ  ނެރޭ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ނަނ  ނެތަސ 

ިއ ަގއި ހިފައިއަނގަ   ެގދައ ކަނ ޏާ ައޅ ަގނޑ މެނ    ވާހަކަާގެގ ނަ  ފައި، ވާހަކަދައ ކާ  ،އެހެނ ވީމާ، އިތ ރަށ  ރައީސ  ޔާމީނޭ

އިއ ޒަތ ތެރި    ފަހ   އަށ ދަމާވަރަކަށ  ދެނ  އިތ ރަށ  ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހޭނީ. އޭރަށ  ާވނީ ފަޟީޙަތ . އެހެނ ވީމާ، އެ ވާހަކަ

އި އެމެރިކާެގ ކޮނ ގ ރެސ އަށ  އެތާނެގ  މަސ  ތެރޭގަ   ބަރ ނ ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެ   2007  ،ބަޖެޓ ެގ ވާހަކަދައ ކާިއރ   ،ރައީސ 

ޮގތ ނ .   ެގ ކ ރައިސިސ އާ ބެހ2008ޭ  ،އެކައ ނ ޓ ސ  ކޮމިޓީައށ  އިނ ޒާރ  ނ ވަތަ އިނ ޑިކޭޝަނ ސ ތަކެއ  ލިބ ނ   ޕަބ ލިކ 

 އެމެރިކާެގ ސަރ ކާރަށ  އޭރ ަގއި ހ ރި  ،ހ ރި މަޢ ލޫމާތެއ   ސަރ ކާރަށ  ލިބިފައި   ،ނަމަވެސ ، ސަރ ކާރ ެގ މަޢ ލޫމާތ ތައ 

އައިސ    ފަހ ނ   ނޭޅ ނ . ފިޔަަވޅެއ ނޭޅ ނ . އެނ މެ  ފިޔަވަޅެއ ކަށ   ޔައެއިނ ފޮމޭޝަނ ސ ތަކަށ  ބަލާއިރ  އެ މީހ ނ ނަށ   

ނ  އަނ ާގފައި  ތެރޭަގިއ އައި.އެމ .އެފ   ރެގޓަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަހަމަ ކ އާ  2008އަދި ޭއެގ ކ ރިނ     ،ވަނަ އަހަރ   2008
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 ބަރ ނ ސެޕ ޓެ؟ ތޯ ވީއ ކަމަށ . ކިހިނެ ކަމަށ . ނ ޮގސ  ހިފެހެއ ޓިދާނެ ނ ދާނެ ނަށ ޝައޮތ  އެމެރިކާެގ އިޤ ތިޞާދ  ރެސި

އަހަރ ީވ ލޭމަނ  ބ ރަދަރސ  ހޯލ ޑިނ ގ ސ     197ވަނަ ދ ވަހ     13މަހ ެގ    ބަރ ނ ވަނަ އަހަރ ެގ ސެޕ ޓެ  2008މަހ ،  

އިޤ ތިޞާދ ެގ   އެމެރިކާެގ  ެއީއ  ވަރ    4ބަނގ ރޫޓ ެވެގނ ދިޔައީ.  އެނ މެ  ބޭނ ކ .  އިނ   ަގދަ ވަނައަށ   ވެސ ޓ މަނ ޓ  

ެގ އިޤ ތިޞާދީ ކ ރައިސިސ ަގިއ  2008ެއއީ ދ ނިޔޭެގ  .  އީއެކ  އިޤ ތިޞާދ  ހަމަ ރަނަގޅަށ  ސައިޒ ެވެގނ ދިޔަ  ބަނގ ރޫޓ ވ މާ

ޔޫ.އެސ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ ، ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  އިޤ ތިޞާދަށ  ދިމާވި އެނ މެ ބޮޑ  ހާދިސާ.  ؛ދިމާވި އެނ މެ ބޮޑ 

ތާކަށ  މ ޅި  ނ ވި  އަދި،  އެމެރިކާެގ އިޤ ތިޞާދ ރެސިޝަނަކަށ .    ޕ ވަނަ އަހަރ  އެއ ކޮށ  ދިޔައީ ޑީ  2008ފަހ ނ   އޭެގ

އިޤ ތިޞާދަ ފިލ ޓަ ؟ވީ  ތޯއ ކިހިނެ  ވެސ    ށ ދ ނިޔޭެގ  ރަނަގޅަށ   ރަނަގޅަށ   ވ ނީނ ކ ރެ  ނަނ ބަރ ތައ   ނަނ ބަރ ތައ    .

ކ ރީމަދިމާނ ކ ރެވ ނީ  ހިސާބ  ލިބެނ   .  ަމޢ ލޫމާތ   ބައިަގއި  ސަރ ކާރަށ ހ ރި  ނ ވަތަ  ޕަބ ލިކަށ   އޮނ ނަ   ،ތައ   އެ 

ރާއ ޖޭެގ   ؟ތޯ މިހާރ  މި ވަނީއ ކިހިނެ  މަނ ވަތަ ލިބިފައި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ެގ ބޭނ ނ ނ ހިފ ނީ  މަަގވަރމަނ ޓަށ  ނ ލިބ ނީ

އިޤ ތިޞާދަ  އިއިޤ ތިޞާދާ ހީނަރ ކަމ ގެ   ހަލަބޮލިކަމ ެގ  އައި   މިށ   ދ ނިޔޭެގ  ކޮ   ތެރޭަގިއ،  އަ ތެރޭަގިއ  އިސ   ވިޑ  

ހިސާބ ތައ    އާއަދިވެސ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މ ެގ މާލީ ވަޒީރާ  އިރ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މަށ  ލައ ވާލި 

ެގ  ވިޑ  އެނ މެ ހޫނ ެވެގނ ދިޔަ އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ ކޮ   ،މިދިޔަ ައހަރ ގައި  ،ޖެހީ އެނ މެ ރަނަގޅަކަށ  ނޫނ . ފ ރަތަމަ ވިދާޅ ވީ

އަދިވެސ    ؟ވީ  ތޯއ ނ ހިފެހެއ ޓޭ ހިސާބަށ  ހިނގައިދާނޭ. ކިހިނެއައިސ ެގނ  ރާއ ޖެ ހަމަ    އ  ބޫމެ  ށ ތެރޭަގއި އިޤ ތިޞާދަ

ވާނ .  ބެކ ނ ލާ. އެކަމަކ  ިމ އަނ ނަނީ ބައ ނ ސ   ެއއ މި ކިޔާ އިޤ ތިޞާދީ ބޫމެއ  ދިވެހިރާއ ޖެއަކަށ  ލައ ވަ ؛އިޤ ތިޞާދީ

ބަރ  ނަނ ބަރ  ނ ބައި ވާހަކަ، ނަނ  ؛ޤ ތިޞާދ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ ވަތަ ބައ ނ ސ ވާނ  މި ދަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އި

އެމެރިކާެގ    ،ޮގތަށ   ދިވެހިރާއ ޖެ ވެސ  ހަމަ މިދެނ ނެވިޤައ މ ތަކ ނ  ނަަގނ ޖެހޭ ކޮސ ޓ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑ .    ޖެހީމާ  ނ ބައިކޮށ 

ހ ރި    އި ވެސ  ރާއ ޖެއަށ  ލިބެނ ވަނަ ައހަރ  ކ ރައިސިސ ަގއި އެ އަިއ ޮގތަށ  މި ކ ރައިސިސ ަގ  2008ތިޞާދަށ   ޤ އި

ޮގތ ަގިއ    ވަރަށ  ިގނަ ޚަރަދ ތަކެއ  ބޭކާރ ކަހަލަ    ހަމަ މި ދެނ ނެވި  ،ކަމަށ  ވަނ ޏާ  މަޢ ލޫމާތ ތައ  ރަނަގޅަށ  ނ ނަގައިފި

. ކ ރިމަގ  ބިނާކ ރަނ  މި އެނެގނީ މީެގ ކ ރިނ  ހިނާގފައި ހ ރި ނަނ ބަރ ތަކަށ  ބަލައިެގނ  ؛ކ ރިމަގ ދ އ ވާލަނ ޖެހިދާނެ.  

 ، ޤައ މ ތަކަށ  ދިމާވާނީ  ތާނަގއި މިހެނޭ  އޮތ   އެ ނަނ ބަރ ތަކަށ  ބަލައިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ހިސާބ ތަކެއ  ހަދަނީ ކ ރިއަށ 

ރާއ ޖެއަށ  ފަތ ރ ވެރިނ    ؛ނ ވަތަ މިހެނޭ މި ހާދިސާތައ  މެނޭޖ ކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވާނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ރިޒަމ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގިއ ލިބޭ އަދަދ   ޓޫ  ،ނ ނ  ަމއ ޗަށ  ހިނގައ ޖެ. މީރާއަށ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި އަމިލި  1އައި އަދަދ   

މީރާއަށ  ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީެގ ޮގތ ަގއި  ؟ ތޯ މި ވަނީއ ކިހިނެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ  ؟ނީވަތޯ މި  އ ނ ވޭ. ކިހިނެ  ރެއ އިތ 

ނަނ ބަރ    ؟ވަނީ  ތޯއ ރިސ ޓ ނ  ހިޓ ކޮށ ފި. ނ ލިބޭ ފައިސާއެއ . ކިހިނެނ  ޓޫއަމިލި  1  ށ އަލިބޭ އަދަދ  އިތ ރެއ ނ ވޭ. ރާއ ޖެ

ލައ ކަެއއ ހާ މީހ ނ    3ހިސާބ .    ވޭއަޅ ަގނޑަށ  ސާފ   ؛ލައ ކައެއ ހާ މީހ ނ   3ނ   ނ ބައީ. ނަނ ބަރ  ނ ބައީ. އިނ ޑިާއއި

ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކ ަގއި. ެއ    ިއ،މިތަނަށ  ކަރަނ ޓީނ ެގ ޮގތ ަގިއ ެގނައީ. އެ މީހ ނ  ނިދާފައިވަނީ ޭގޭގެގ އެނދ ތަނ މަތީަގ
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ޓެކ ސެ  ގ ރީނ   މީހ ނ ެގ  އެ  ނ ލިބޭ.  ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީއެއ   ނ ލިބޭމީހ ނ ެގ  ކޮނ ތަނެއ ަގއިއ   ނިދީ  މީހ ނ   ެއ   ؟. 

ރިސ ޓ ނ  ނ  ޓޫއަމިލި  1ރޭޝަނ  ޕޯޓަލ ނ  ބަލަިއެގނ   އޮޑިދޯނިފަހަރ ަގއި ވެސ  ނިދާފަ. އެ ނަނ ބަރ  ހަމައެކަނި އިމިގ 

  ދައ ކަނީ މިހެނ . މީރާއަށ  ފައިސާެއއ  ނ ލިބޭ. ރާއ ޖެއަށ   ހިސާބ ތައ  މި   ހިޓ ކޮށ ފައި އެ ނަނ ބަރ  މިނިސ ޓަރ  ޖެހީމާ

ޓޫއަމިލި  1 ވަނީނ   މި  ކޮނ ތާކަށ ތޯ  އައިއ ސި.  ކޮ ؟ރިސ ޓ ނ   އިތ ރ   ވެސ   ނައިޓ ސ   ކ ރިއަށ ބެޓ   ވ ރެ.    ވިޑ ެގ 

ފައިސާެއއ  ނެތ  ދައ ލަތަކ . ފައިސާެއއ  ނ ވެސ  ވަދޭ ދައ ލަތަކަށ . ނަނ ބަރ  ނ ބައީ. ހިސާބ  ނ ބައީ. ހިސާބ  ނ ބައީ. 

ކަމަށ  ނޫހ ަގއި    މިއަދ ެގ ޖަލ ސާަގއި ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަމ ނ  ވިދާޅ ވި  ނިސ ޓަރ ހިސާބ  ދިމާނ ކ ރެވެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި މި

އޮތ  އިނ ފ   މި  ،އެބަ  އަހަރ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭއަނ ނަ  މައ ޗަށ   އ ޅެނީ    ނ ދާނެ  ަގއިލޭޝަނ   މި  ތިމަނ ނަމެނ   ކަމަށ . 

މައ ޗަށ   ޕ ރައިސ   ކޮނ ސިއ މަރ  ރާއ ޖޭެގ  އެހެނ ވީމާ،  އަގ ހެޔޮކ ރާށޭ.  ނ ދާނެއިނ ޓަރނެޓ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި ކަ    މަށ . 

ނޮމިސ ޓ "  އިކޮ" އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހަށ  އައ މ ެގ ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއ  ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބ ނ  ފޮތެއ .   ؛ރައީސ 

އިނ ޑިކޭޓަރސ ތައ . ފައިނޭނ ޝަލ  އިނ ޑިކޭޓަރސ  އޮފ  އިކޮނޮމީ. އެމެރިކާެގ    ،ަގިއ މި އޮތީސަފ ހާވަނަ    80މި ފޮތ ެގ  

ަގބޫލ ކ ރެވެނީއިނ ފ  ކަމަށ   ހ ނ ނާނެ  ނިމޭއިރ   އަހަރ   މި  ރޭޓ   % ަގއި 6%  ،ލޭޝަނ   ކ އާޓަރަގއި  މިދިޔަ   .6.7  .

؟ ކިހިނެއ  ހިސާބ  ދިމާކ ރަނީ؟ ކިހިނެއ  ހިސާބ  ދިމާކ ރަނީ  .އ1ޭދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ބ ނަނީ ރާއ ޖޭެގ އިނ ފ ލޭޝަނަކީ %

ބީ.ެއޗ .އެާމއި ވަގ ތ   ނަާގބަލަ  ،ރެޑ ޭވވާއި   ،މި  ހިސާބ ތައ   ރަނަގޅަށ   ސ ޓޯރ   މ ދަލ ނ    !ލިލީ  ެގނ ނަ  މީހ ނ   އެ 

ޑ ވެފަ. ޗައިނާަގިއ  ފޯނިއާަގއި ބަނދަރ ަގއި ޕޯޓ ، އެ ޕޯޓ  ެއއ ކޮށ  ލޯކެލެ؟ ކިހާވަރެއ ެގ ޕަސެނ ޓެއ ތޯ އިތ ރ ވަމ ނ ދަނީ

  ރެއ  ފޫޓ ެގ ކޮނ ޓެއިނަ  40އ  ނ ލިބޭ. ކޮނ ޓެއިނަރެއ  ނ ލިބޭ. މިދިޔަ މަހ ަގއި މެލޭޝިއާިއނ   ކޮނ ޓެއިނަރެ   ،ޕޯޓ  ލޯޑ ވެފައި 

. މ ޅި ޕޯޓ ، މ ޅި ޕޯޓ ަގއި ދ ނިޔޭަގއި ޑިސ ރަޕ ޓ ވެފަ. ހ އ ޓިފަ. ދެނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ލިބިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ޅ ނީ

  ، ބީ.އެޗ .އެމާއި   ،ލިލީ ސ ޓޯރާއި  ޑޮލަރަށ  އަރައިެގނ  ދިޔައިމާ  7000ޑޮލަރަށ  ެގނ ނަ ކޮނ ޓެއިނަރ މިއަދ     3000  ކ ރިނ 

ޯގހެއ . އެއީ ނ ބަެއއ . އެހެނ ވީމާ،    މަކީރެޑ  ވޭވ ނ  އެ މީހ ނ ެގ މ ދަލ ެގ ައގ  ބޮޑ ނ ކ ރާނެ ކަމަށ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވ 

؛ ތިޞާދ  ދާނީ ދަށަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ   . ނަނ ބަރ  ނ ބައިެވއ ޖެއ ޔާނ ކ ރާށޭމި ދެނ ނެވީ ނަނ ބަރ  ނ ބައި

ޮގތ ަގއި  ،  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފޮތ  އަިއއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނ  ބިލިއަނ     4.6އިނ ޑިާއއިނ  ހިލޭ އެހީެގ 

 150ތެރެއިނ   އޭެގ  ،ހަޅަމ ނ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވިހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ގައި. އޭެގ ތެރޭަގއި އެ ދ ވަހ  ބަޖެޓ  ހ ށަ ؛ރ ފިޔާ

ވަނަ އަހަރ  އިނ ޑިާއއިނ  ނަާގފަިއާވ    2019މީެގ ކ ރިނ     ، މިލިއަނ  ޑޮލަރަކީ  150މިލިއަނ  ޑޮލަރަކީ ހިލޭ އެހީއޭ. އަނެއ   

ދޭނަމޭ. އެހެނ ވީމާ، ޭއތި މާފ ކޮށ   ،. އިނ ޑިާއއިނ  ވިދާޅ ވެފައޭ އޮތީމިލިއަނ  ޑޮލަރޭ  150ޕަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  ވޮކަރަނ ސީ ސ 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި އިނ ޑިާއއިނ  ލިބޭނެ ކަމަށ . ހިސާބ    300މި އަހަރ  މިދިޔަ އަހަރ ަގއި ބަޖެޓަށ   

ބޮޑ  ޤައ މަކ ނ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ކޯއ ޗެއ ތޯ މި ދިމާވީ 73؟ ލާއިރ  ކިހިނެއ ތޯއިފޮތ  މިއަދ  ބަލަ

އިޤ   ،ޢީފ ކަނ ޟައ ޖޭެގ  ދިވެހިރާ ހީނަރ ކަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ނ ވަތަ    މ ެގތިޞާދ ެގ  މިނިސ ޓަރަށ   ނެީގ.  އެޑ ވާނ ޓޭޖ  
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ހިލޭ އެހީެއއ     ެގމިލިއަނ  ޑޮލަރ   300އެކ  ދަނ ނަވަނ  ނ ކެރެނީ. އިނ ޑިާއއަކ ނ     ސަރ ކާރަށ  އެ ޤައ މާ އޮތ  ގ ޅ މާ

މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ހިލޭ އެހީާއއި ބޮޑ     300  -1ދަނ ނަވާލަނީ.    ނ ވެސ  ދިނ . އިނ ޑިއާއިނ  ކ ރި ކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ  މި

މީހ ނ ެގ  އެ  ކަނ ތައ ތައ .  މ ހިނ މ   ބޮޑ   އެނ މެ  ކ ރީ  އިނ ޑިާއއިނ   އަޅ ވާފައި  ބޮލ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ލޯނެއ  

 އިނ ޑިާއއަކ ނ  އަޅަެއއ ނ ލާނެ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ހ ރިހާ މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ކޮށ  ނިނ މައިފި. ކ ރިއަށ  އޮތ  ދެ އަހަރ ގައި

އަޅަެއއ ނ ލާނެ. އަޅާލަނ ޖެހޭ ސަބަބެއ  ނެތ . އެ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވި ހ ރިހާ    ،ދެނ ނެވީމި  މި ސަރ ކާރަކަށ . އަޅ ަގނޑ   

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ؛ފީ އަހަރަށ  ސޮއިކޮށ ފި. ހައިޑ ރޯޮގ  15  ،އެއ ބަސ ވ މެއ ަގިއ ސޮިއކޮށ ފި. އ ތ ރ  ތިލަފަޅ ެގ އެއ ބަސ ވ ނ 

ރަނާއިކަނޑ  ހ ރި  އެތާނަގއި  މަޢ ދަނާ  ހ ރި  ސަރަޙައ ދ ަގިއ  ކ ރަހަނ    ިއ،ޭގހާ  ،ެގ  ޗާޓ   އެއ ޗެއ ެގ  ހ ރިހާ  ހ ރި 

އަޅ ަގނޑ    ؛އިނ ޑިާއއިނ . ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ   އަހަރަށ  ސޮިއކޮށ ފި އައ ޑޫަގއި  25މީ  ޑަޕޮލިސ  ެއކެ އިނ ޑިާއއަށ  ދީފި.  

އެއަރޕޯޓ  މި އޮތީ ތަރައ ޤީކ ރާ    ،ދޫ ކ އ ޖެއ  ކައިރީަގއި އަހާލީމަ ބ ނީއެހަކަށ  ދ ވަހަކ  ހަނިމާދޫއަށ  ދިޔައިނ . ހަނިމާ

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ފ ލައިޓ    .އަހަރ   12  ،އަހަރ ނ  ހަދާ ނިމިފައި އޮތ  އެއަރޕޯޓެއ  ތަރައ ޤީކ ރަނ   12ޮގތަކަށެއ  ނޫނޭ.  

ތަރައ ޤީކ  އެއަރޕޯޓެއ   އޮތ   ައހަރ   12  ރަނ ޖައ ސަޖައ ސާ  ެއއ   ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ   ތެރޭަގއި   ،އަހަރ .  ދެ އަހަރ  

ނިނ މާނެ. އެ މީހ ނ  ެއ ތިބީ އެ ތަނ    !އިނ ޑިާއއިނ  ނިނ މާނެ. މިހާރ  ވެސ  އެ މީހ ނ ނަށ  ެއ ތަނ  ހިނ ަގނ ދީބަލަ

އެހެނ ވީމާ،    ތިބި ބައެއ  އެއީ.ތަނަށ  ފައިބަނ . އެތާ ފައިބަނ  ައއިސ   އެ  ނ  އައިއ ސައެއ  ނޫނ . އެ މީހ ނ  އެ ތިބީ  ދަހަ

ސަރ ކާރ ނ    ،ބ ނެ  މޭމިލިއަނ  ޑޮލަރ  މިދިޔަ އަހަރާ އޭެގ ކ ރީ އަހަރ  ދޭނަ  150އިނ ޑިާއއިނ     ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ 

ތިބިހާ ތިބި މީހެއ  ާވވައ ދާފަިއ އެ މީހ ނ  ސޮއިކ ރަނ ޖެހޭ ހ ރިހާ   އި،ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާ  ާއއިރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

ކ  ެއގ ރިމެނ ޓ ތަކ ަގއި އޮތީ ސޮިއކޮށ ފަ. އެ މީހ ނ  އަޅާލަނ ޖެހޭ އެއ ެވސ  ސަބަބެއ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ދެ އަހަރ  ސ ޓ ރެޓެޖި

 ،މިނިސ ޓަރަށ   ނޯނ ނާނެ. އެއ ވެސ  ސަބަބެއ  ނޯނ ނާނެ ދިވެހިރާއ ޖެއަކަށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ

ނަނ ބަރ ތައ  ނ ބައިކޮށ ެގނ  ނަނ ބަރ ތައ  ދިމާނ ވާ ޮގތަށ     ،މެނ ބަރ ނ ނަށ   މި ސަރ ކާރަށ  ނިސ ބަތ ވާ  ،އަދި މި ބަޖެޓ 

  49  ، ހަލާކ ކޮށ ލ މަށ  މި ދަނީ. ދިވެހި ޤައ މ  ބޮޑ  ދަރަނ ޏެއ ަގއި  އިހަދައިެގނ  ޤައ މ  ބޮޑ  ދަރަނ ޏެއ ަގއި ބޮލ އަޅ ވަ 

ރ ފިޔާ   އިބ ރާއަހަރ   5ބިލިއަނ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ތެރޭަގއި.  ޞާލިޙ ދ ަވހ ެގ  މ ޙައ މަދ     ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ،ހީމ  

ދަރިނ ެގދަރިނ ެގ ބޮލ ަގއި ދަރަނި އަޅ ވާ މީހަކަށ  ނ ވާނަމޭ.   ، ތިމަނ ނައަކީ ؛ެއއ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ދައ ކަމ ނ ދިޔަ ވާހަކަ

އަހަރ    5ނީ ، މި ހިޓ ކ ރަބިލިއަނ  10ބިލިއަނ  ދަރަނ ޏަށ .  10ކޮނ މެ އަހަރަކ  ؟ ކިހިނެއ ތޯ މި ވަނީ؟ ވީ ކިހިނެއ ތޯ

ވ ރެ މައ ޗަށ  ދަރަނި އަރަިއެގނ  ދިޔައީ. ކިހިނެއ ތޯ    ށ އ140ަވ ރެ މަތީަގއި. ޖީ.ޑީ.ޕީެގ %   ބިލިއަނަށ   100ނިމޭއިރ   

ހިފައިެގނ  ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިނ  މި ދަރަނި ހިފައިެގނ  ތެދ ވާނީ ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިނ  މި ދަރަނި 

ހަމަ ޕޮލިސީ މޭކަރ ނ  ؟ ދެނ   ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ  ،ޔަނީ. ކޮނ ތާކ ނ ބިލިއަނ  މި ކި 100؟ ތެދ ވާނީ

  ، ނާސ ތާ ޕ ރޮގ ރާމޭ  .ވެެގނ   ވީހާ ވަޢ ދެއ   ، ކިޔާފައި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ކަމަށ  އަނ ނަނީވެސ  ވާނޭ  އަށ ތިމަނ ނަ
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ތަނ ނ  ހަމަ   ވަޢ ދ ވަނީ. ވަޢ ދ ެވެގނ  މި  އިކިޔަ ތަނ މަތި ފޮނ ވާނަމޭ  އަދި ފޮށި  އިދޮށަށ  ބޭސ ފ ޅިއާޭގ  ނ ވިތާކަށ  ވިހޭ

ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި   ؛ތިޞާދ އިޤ   ،ދަރަނި މައ ޗަށ  ދަރަނި. ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ަގއި   ބ ރ ވާލަނީ ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ.  އިއަޗާތަޅަ 

ފިޔާ. އޭެގ  ބިލިއަނ  ރ  28، 28؟ ކ ޑަކ ރެވ ނ ތޯ  ކ ޑަކ ރަނ ެވެގނ . ޚަރަދ   ތިޞާދ  މެނޭޖ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ޚަރަދ އިޤ 

. ކިހިނެއ ތޯ ވެސ  ޚަރަދ ކ ރީ  އިރ  ވެސ . ކޮވިޑ  އައިމާ ކޮވިޑ  ނެތ   ބިލިައނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރީ  28ކ ރީ އަހަރ  ވެސ   

ލާފައި އިލާފައި ކަރަނ ޓީނ  ފެސިލިޓީތަކަށ  މީހ ނ  ހަދައިރިސޯޓ ތައ  ކ އ ޔަށ  ނަާގލީ. ކ އ ޔަށ  ނަަގ؟ ހިސާބ  ހެދީ  އެ މީހ ނ 

ޔައިރ  އެ ތަނ ތަނަށ  އެނ މެ  ށ  ދި އަ. ދެނ ، ކޭޓަރިނ ނީބަރަށ  ރިސޯޓ  އޯނަރ ނ ނަށ  ފައިސާ ދިބަރާ  ،އެ މީހ ނ ނަށ 

ކޭޓަރިނ   ފައިސާ  އެ  ހޯދާ    އަޑިނ ައށ   ފަހ ނ   ފައިސާ  ފޮނ ވަިއެގނ   ޭގނ ގ ތައ   މައ ސަލައިަގއި  ފައިސާެގ  ނަަގނ ޖެހޭ 

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   .އ  ދިޔަ ޮގތަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނޫނ ތޯ ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ޚަރަދ ތައީ  . މި އީދިޔަ  ހިސާބަށ 

ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ފަސޭހައިނ  މިނިސ ޓަރ  ެވސ  އަދި މިތާ ތިބި މެނ ބަރ ނ  ވެސ  

މައިކެއ     ،އެއ  ލިބޭއިރަށ ދައ ކާ. ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެސ  ހަމަ ޕ ރެސ   ބޮނ ޑެއ  ިވއ ކި ވާހަކަ  ތެރޭަގއި ސަނީ ސައިޑ 

ނެގނ ޖެހޭ. ވީ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެބަ އެ  ލިބޭއިރަށ  ތިމަނ ނަމެނ  ސަނީ ސައިޑ  ބޮނ ޑ  ދައ ކަނ ެވެގނ ނޭ މިހެނ މިހެނ 

އެމ .ޑީ.ޕީާއ    .ިމލިއަނ  ޔޫ.އެސ  ޑޮލަރ ެގ ބޮނ ޑ  ނަާގފައި އޮތީ 250 ؛ސަނީ ސަިއޑ  ބޮނ ޑ  ދެ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ހާސ 

ޖީ.އެމ .އާރަށ  ެއއަރޕޯޓ  ދޫކޮށ ލަިއެގނ  ޭއެގ    ގައިފ ކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީއާ ހެދި. ރައީސ  ނަޝީދ ެގ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭހެދި. ސާ

މިލިއަނ     320މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ދައ ކަނ ޖެހ ނ .    320ސިނ ަގޕޯރ އާބިޓ ރޭޝަނ ނ     ،ރޭޝަނ ނ ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި އާބިޓ 

ދައ ކަނ  ވެ  ޖެހ ނ .ޑޮލަރ   ޔާމީނ ެގ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  ރަީއސ   އިނ ޑިއާ  ދަށ ނ ވަނ ،  އިނ ޑިާއެގ  ތެރޭަގއި  ރިކަމ ެގ 

  320ތިޞާދ ެގ ތެރެއިނ   ރާއ ޖޭެގ އިޤ ؟ މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ދެއ ކީ. ކިހިނެއ ތޯ ހަދަނ ޖެހ ނީ  320ނ ވެެގނ  އެ  ނ ވާދަށ 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ ަގިއ ނަަގނ ޖެހ ނީ.   250އެ މެނޭޖ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަނީ ސައިޑ  ބޮނ ޑ     ޖެހި،މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ނަަގނ 

މިއަދ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އެނ މެ ފަހ ނ  ަގއި.   7%؟ ދޮެގއ  ނޫނ ތޯަގއި.  7%؟ ނަާގފައި އޮތީ ކިހާވަރެއ ތޯ

  މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ސ ކޫކ    500 ވާހަކަދެއ ކ މާ ދޭތެރޭަގއި  ބަޖެޓ ަގއި އޮތ  ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓ 

ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ   ބޮނ ޑ  ވިއ ކާފައި އެބަ ހަދަިއެގނ   ،އޮތ . އެ   ވެހިކަލެއ  ނ ަވތަ  ޞަޚާއ   ،އެސ .ޕީ.ވީ 

އަޅ ވާޞަޚާއ  ދަރަނި  ދަނީ  މި  ހަދައިެގނ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ   ކިހިނެއ ތޯށޭ  ރައީސ ؟ ވީ  .  އަހަރ ެގ  މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ދިޔަ 

ވަނަ ދ ވަހާ ދޭތެރޭަގއި މި ދެނ ނެވި ކ ނ ފ ނި، މޯލ ޑިވ ސ     10އިނ  ފެށިެގނ  މިއަދ  ނޮވެނ ބަރ  މަހ ެގ    17ނޮވެނ ބަރ   

އެ ކ ނ ފ ނީެގ ދަށަށ  ދަރ މަަވނ ތަ ހޮސ ޕިޓަލ  ރަހ ނ ކޮށ ފި.   އިސ ކޫކ  އިޝ އަރެނ ސ  ލިމިޓެޑ  ކިޔާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ހަދަ

ވެލާނާޭގ ބިލ ޑިނ ގ ބަދަލ ކޮށ ފި.   ،އެ ކ ނ ފ ނީެގ ދަށަށ   !ެވއ ޖެއ ޔާ މިނިސ ޓަރ  ފާހަަގކ ރާތި  ދޮގެއ  ؛އެ ކ ނ ފ ނީެގ ދަށަށ 

އަމީނިއ ޔާ ސ ކޫލ  ބަދަލ ކޮށ ފި. އެ   ،ިއސ ކަނ ދަރ  ސ ކޫލ  ބަދަލ ކޮށ ފި. އެ ކ ނ ފ ނީެގ ދަށަށ   ،އެ ކ ނ ފ ނީެގ ދަށަށ 

ދަށަށ  ތާ   ،ކ ނ ފ ނީެގ  އެ  ބަދަލ ކޮށ ފި.  މިއޮލިމ ޕަސ   އެއ ކޮށ   ބިމާ  އެތާނެގ  މިލ ކ ވެރިކަާމއި  ހ ރިހާ  ނެގ  ދެނ ނެވި 
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ސ ެގ ލިމިޓެޑ ެގ ދަށަށ  ބަދަލ ކޮށ ފަ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މި ނ އިމާރާތެއ  ވަނީ މި ދެނ ނެވި މޯލ ޑިވ ސ  ސ ކޫކ  އިޝ އަރެ 

ސަނީ  ؟ ިއނ ޓަރެސ ޓ  ރޭޓ ަގއި  މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ދަރަނި ނަާގފަ. ކިހާވަރެއ ެގ  500  އިދެނ ނެވި ބިނ ތައ  ރަހ ނ ކޮށ ފަ 

ދައ ކަނ ވެެގނ .  މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ތެރެއިނ     300ޖެހ ނ   އެއީ ޖީ.އެމ .އާރަށ  ދައ ކަނ   .ނަާގފައި އޮތީ  7%   ސައިޑ  ބޮނ ޑ 

  . ކޮމ ޕައ ނ ޑ  އިނ ޓަރެސ ޓ  ސަނީ ސައިޑ  ބޮނ ޑ 7ކިހާވަރެއ  ސަނީ ސައިޑ  ބޮނ ޑަށ  ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި % 

، މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ނަާގފައި  ކޮމ ޕައ ނ ޑ  އިނ ޓަރެސ ޓ  މި ސަރ ކާރ ނ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ނަާގފައި އޮތ   ،ނޫނ 

ބީ.އެމ .އެލ ނ  ؟ ދިމާވޭތޯ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 10.5މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ކޮމ ޕައ ނ ޑ  އިނ ޓަރެސ ޓަކީ %  500  އޮތ 

ނިމޭނެ. އޭެގ އިނ ޓަރެސ ޓ  ދެއ ކޭނީ.    ލޯނ  ވެސ  ދ ވަހަކ  ވެސ  ދައ ކާ ނ ެއއ   ބޮލ ؟ އިތޯލޯނާ ތަފާތަކީ ކޮބަ  ދޫކ ރާ ބޮލ 

މިނެޓ ެގ    7އަޅ ަގނޑަށ  އަދި ފ ރ ޞަތ  ލިބޭ ބަޖެޓ ެގ    .ދަނީ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިނ މާލަނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދަނ ނަވާލަނ .  އަޅ    ،ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކާނެ ކަމަށ   ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާާއ ބެހޭ

ކ ރިއަށ     ،ކަމަށ  އަނ ނަ މީހަކީރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ   ،ދާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ވ މާ ދިމާލަށ 

ކ ރިމަތިލާ  5އޮނ ނަ   ވެރިކަމަށ   ނަަގ  އަހަރަށ   ދަރަނިތަކެއ   ރާއ ޖޭެގ  މީ  އި ހިތ ނ   އަނ ނަ  ޓަކައި    ހަކަށ ތަޅާލ މަށ  

 ނެތ  ދިވެހިރާއ ޖެ ސަލާމަތ ވާކަށ . ދ ވަހަކ  ެވސ  ދިެވހިރާއ ޖެ ސަލާމަތ ވާކަށ  ނެތ . ވެއ ޖެއ ޔާ ދ ވަހަކ  ެވސ  ދެނ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ    މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ ޗެއ     އަރ ވަނީމި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވަޒީރ   މާލީ  އިއ ޒަތ ތެރި 

 ވިދާޅ ވ މަށ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ިއއ ޒަތ ތެރި  އާދެ!   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޙަޤީޤަތަކީ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދައ ކައިފި.  ވާހަކަތަކެއ   ިގނަ  ވަރަށ     ، ެމނ ބަރ  

 ؛ޖެހޭ ރަނަގޅ  އަދަދ ތައ  ބަޖެޓ ކޮށ ެގނ  ރަނަގޅ  ޒިނ މާދާރ ކަމާއެކ   ައސ ލ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ޚާއ  ނަނ ބަރޞައަދި  ވާހަކަދައ ކާއިރ   މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އިކޮށ   ބަލާފައި  ނ ޑިޕެނ ޑެނ ޓ   ތަކަށ  

ވާހަކަ  ،ތަކ ނ އިނ ސ ޓިޓިއ ޝަނ  ފަރާތ ތަކ ނ  ދައ ކާ  ޒިނ މާދާރ   ބޭރ ެގ  މެނ ބަރ ނ  ޞަ ޚާއ   ،އަދި  ކޮށ  އިއ ޒަތ ތެރި 

މި  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  ޒިނ މާދާރ ކަމާއެކ  އެ ވާހަކަތައ  ދެއ ކ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ކ ރީަގއި ެވސ 

ހަމަ އޭެގ ކ ރީަގިއ ވެސ  ފިސ ކަލ  ސ ޓ ރެޓެޖީ    ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  އ ފާވޭ  ؛ަގިއ ވެސ  ެއކިއެކި ސަރ ކާރ ެގ ކ ރީ 

 ހިވެސ  ހެދޭ. ދައ ލަތ ެގ މާލީ ރިސ ކ ތައ  ވެސ  ހެދޭ. މި މަޖިލީހަށ  ވެސ  ކ ރީަގއި ެވސ  ފޮނ ވާ. އެކަަމކ  އެ ެއއ ޗެ
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އިއ ޒަތ ހ ވާފައި  ރ ފޮ އިނޭގތޯ  ޕަބ ލިޝ ނ ކ ރޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ނަނީ.  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ  މެނ ބަރ .  ތެރި 

ވަނަ އަހަރ  ައއިއ ސަ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ޓ ކޮށ  މަސައ ކަތ ކޮށ ފައި ހ ނ ނާނީ. އެ ކަނ ތައ ތައ  ދ ނިޔޭެގ  2019

ައއި.އެމ .އެފ ޢަޖަމާ،  އ ޔާޢިޖަމ  ތަނ ތަނ ނ     ،ތ ތަކ ނ   ވަނަ   2014ޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރޭ. އަ  ފާހަަގ އެބަވޯލ ޑ  ބޭނ ކ  

ޕަބ ލިކ  ފ ރަތަމައަށ   ެއނ މެ  ރާއ ޖޭަގއި  ފަހ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ     އަހަރ ެގ  ހެދ ނީ.  އެސެސ މެނ ޓެއ   އެކ ސ ޕެނ ޑިޗަރ 

ެގޕ ސ ތަކަކީ   ،ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ    އިއަމިއ ލައަށ  ބަލަނ  ބޭނ ނ ވީ ކޮބައިތޯ ރިސ ކ ތަކަކީ. އެ ރިސ ކ ތައ  ބަލަ 

ބަ ޕެފައި ލަކޮބައިތޯ  ފަހ ނ ،    2014އެސެސ މެނ ޓެއ     ރ، އަޅ ަގނޑ ެމނ   ފަހ    ވަނަ އަހަރަށ   2014ވަނަ އަހަރ ެގ 

މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވ ނ .    ނަށ ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   2020އެ މަސައ ކަތ  ކ ރެވ ނ . އާދެ! ެއއީ    ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ނަގޅ  އަދަދ ތައ  ޖަހަިއެގނ  ރަނަގޅަށ  އިނޭގތޯ. އިއ ޒަތ ތެރި ކ ރަނީ ހަމަ ރައެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަސައ ކަތ 

ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީެގ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތަކީ އަސ ލ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ނ ބައި ނަނ ބަރ ތަކެއ  ތި   ،މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި

މިސާލަކަށ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަލަ   2018ފެނިވަޑަިއަގތީ.  ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީއަށ   ައހަރ   ާގތ ަގނޑަކަށ   ލާއިއި ވަނަ    3.6ރ  

  1.8  ، ވަނަ އަހަރަކީ  2020ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    3.7  ލާއިރ އިވަނަ އަހަރަށ  ބަލަ  2019އަޅ ަގނޑ ެމނ     ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.

ކޮިވޑާ ރ ފިޔާ  އަހަރަކީ   2021ެއއ ކޮށ .    ބިލިއަނ   މި    ،ވަނަ  އަހަރ ެގ ސެޕ ޓެ  2021މިހާރ   އިނޭގތޯ.  ނ ވަނަ  ބަރ  

ސެޕ ޓެ ބަލަބަރ   ނ ހަމައެކަނި  މިއީ  އިމަހަށ   ޖ މ   3.6ޓޯޓަލ ކޮށ     ،ބިލިއަނ   3.6ލާއިރ   ރ ފިޔާ  ލަ  ބިލިއަނ  

ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ އެހެނ  ނ ބަިއ އަދަދ ތަކެއ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިފައި މި އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، އަދަދ ތަކަކީ 

 ،ނ  ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފާހަަގކޮށ ފިނ ތި ފެނ ނީ. ދެނ ، މިހާރ  އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރި

ޖެހޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ، ޮގތ . ޙަޤީޤަތަކީ ތ ލޭޓ ވެފައި އޮއެކިއެކި ސަރ ކާރ ނ ތަކ ނ  އެކިއ މި  ދަރަނިތައ 

 ޒިނ މާދާރ ކަމާ  ،ެއއީ  ދެއ ކީމަމި ވާހަކަތައ  ރަނަގޅަށ  ކިޔައިދޭނ . ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅ ާވލ މަށ  ޓަކައި އެ ވާހަކަތައ   

މި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިހާތަނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ     އެކ  ކ ރެވޭ ކަމެއ  ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . 

ލާއިރ  ދައ ލަތ ެގ ދަރަނިތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިސ އަށ  ބަލަރޑިސ ޕަ  ސ ޓޭނ ޑިނ ގ އެނ ޑ  ޑެޓ ދަރަނި ނަާގފައި ޑެޓ  ައއ ޓ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވެބ ސަިއޓ ަގއި    !ޝާޢިއ ކ ރަމ ނ . ބައ ލަވާއަނ ނަނީ ހަމަ ބަރާބަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އަނ ނަނީ  މި  

ދ ވަހަކ  ކޮނ މެ  ހަމަ  ޝާ ؛ހ ނ ނާނެ  އަނ ނަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޕީރިއަޑިކަލީ  ސަރ ކާރ ނ  ިއޢ ހަމަ  މި  ކ ރަމ ނ . 

ދަރަނި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އައ ޓ   ާގތ ަގނޑަކަށ   ޑިސ ޕަ  ސ ޓޭނ ޑިނ ގ ޑެޓ   އެއީ  ރއެނ ޑ   ރ ފިޔާ    34ސ ޑ   ބިލިއަނ  

ކަރަނ ސީ   ނ ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ރިނ  ެވސ  ފާހަަގކ ރި  34އެ    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.  34އިނޭގތޯ.  

ެގރެނ ޓީއެއ   ،ސ ވޮޕ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ސޮވ ރިނ އޮދީފައި    އެމ .އެމ .ޭއއަށ   އެ    އ ެގރެނ ޓީއެ   ހ ނ ނާނޭ  ދީފަ. 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ދައ ކާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި    250ެގރެނ ޓީކޮށ ފައިނ  އަދަދ  އެމ .އެމ .ޭއއިނ  މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިނ   

ށ  އެ މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ކަނޑާލީމަ ާގތ ަގނޑަކަ  250ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ     34  ،މެނ ބަރަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަގަވެެގނ ދާނެ
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 5މިހާރ  ރައީސ  ޔާމީނ ެގ    ، ތިނ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ . ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި   2.8  ،ތިރިވެެގނ  އެ ދިޔައީ

ެއއީ އަދި ޑެޓ     39.6  އޮތ   އަހަރ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ދަރަނި ރެކޯޑ ވެފައި އެބަ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ  

ތަކ ެގ ވެލިއ އަށ   ހަމައެކަނި ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   !ލަމާއިސ . ހަމައެކަނި ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަރޑ  ޑިސ ޕައައ ޓ ސ ޓޭނ ޑިނ ގ އެނ 

ސ  މި ސަރ ކާރ ނ  މިހާތަނަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓެޑ  ޔަލިއިސ ، ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ސ ތަކ ެގ ވެލިއ އަށ  ެއކަނި ބަލަޔަލިއިއެކަނި ބަލަ

ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގިއ    ، ެގ ސަރ ކާރ ަގއިރައީސ  ޔާމީނ   ބިލިއަނ  އިނޭގތޯ.   51ވާނީ    ދަރަނީެގ އެަމއ ނ ޓ 

ެވސ   58.9 ހާލަތ ަގއި  މި  އަދިެވސ   އެހެނ ވީމާ،  ެވސ   ،ބިލިއަނ .  ހާލަތ ަގއި  މިހާރ ،  ؛ކޮވިޑ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ  

ނިޔޭގެ ރާއ ޖޭެގ އެކަނ ޏެއ  ނޫނ . މ ޅި ދ   ،ނެގނ ޖެހޭ އިނޭގތޯކަމާެއކ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  އެބަ އެޒިނ މާދާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

ތިޞާދީ އަދި ފައިނޭނ ޝަލ  ކ ރައިސިސ   މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ދިގ  ތާރީޚ ަގއި ވެސ  ދިމާވި ެއނ މެ ބޮޑ  އިޤ  ؛ތިޞާދ އިޤ 

ތިޞާދ ަގއި ފަތ ރ ވެރިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ހާލަތަށ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ   ވަނަ އަހަރ .  2020ދިމާވީ  

ސަރ ކާރަކ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނާ    ، ކަށ  މި ދެވ ނީޔަހަމަ  ރ ަގއި އޭރ  ހ ރި އަދަދ ތަކާ ެއއ ވަނަ އަހަ  2019އަނ ނަ އަދަދ ތައ   

ރާއ ޖޭަގިއ  ؟ ވެކ ސިނޭޓ ނ ކ ރެވި ތިބީ  ،އެކީަގއި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރެވ ނީމަ. ކިތައ  ޤައ މ ގައިތޯ ވެކ ސިނޭޝަނ  ހ ރެމެ

 ވެކ ސިނޭޓ ކ ރެވިފައި ހ ރި ޤައ މ ތައ . ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ   ،މި އޮތީ ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކާ އަޅާބަލާއިރ 

ހާލަތަށ  މި އައީ. ައޅ ަގނޑ މެނ    ައޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭަގއި މި  ،އިނޭގތޯ   ނ ސ  ދެވ ނީމާއޭރ  އިނ ކަމ  ސ ޕޯޓ  އެލަވަ

އެ ދެވ ނީމާއޭރ   ލޯނ ތައ   މެދ ެވރިކޮށ   އަޅ ަގނޑ   ،ިއނޭގތޯ  ސ .ޑީ.އެފ .ސީ  އޭރ   މިއަދ   އައީ.  ހާލަތަށ   މި  މެނ  

ހާލަތަށ  މި    އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  މި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ޑެޓ  މޮރިޓޯރިައމ  ދީފައި ވިޔަފާރިތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެހީވީމާ

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ    ،ަވނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   2020  ،އައީ އިނޭގތޯ. ރައީސ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ 

ތިޞާދ  ދަށަށ  ވަނަ އަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ  2020  ،ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ   އި ޕ ރެސ ގަ   ދ  ޞާލިޙ މ ޙައ މަ

ވާނެ    ދިޔަ ޤައ މަށ   ތިޞާދ  ދަށަށ ަގއި. މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވެސ  އެނ މެ ބޮޑަށ ، އެނ މެ ބޮޑަށ  އިޤ   32.6%ދިޔައީ  

ތިޞާދ  ކ ރިއަރާނެ އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ،  ނ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ އި  33% ކަށ   ވަނަ އަހަރ ، ިމ އަހަރ  ާގތ ަގނޑަ  2021ރާއ ޖެ.  

ތިޞާދ  އެބަ އަރާކ ރިއަށ  އިނޭގތޯ. ެއއީ ސަރ ކާރަކ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ެއއ ކޮށ   ހަމަ ވީ ޝޭޕެއ ެގ ޮގތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ އިޤ 

ބޭނ  ެއކިެއކި  ސިޔާސީ  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަތީޖާ.  މަސައ ކަތެއ ެގ  ކަނ ކަނ   ކ ރެވ ނ   ެއ  ޓަކައި  ަގބޫލ ނ ކ ރި  މަށ  

އެ ކަނ ތައ ތައ  އަސ ލ     ،ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ އިނޭގތޯ. ޭއެގ އިތ ރ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލާނަނ   ،ކަމ ަގިއ ިވޔަސ 

ޓަކައި   ދަރިނ ެގ ދަރިނ ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ރީއެ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރީ އިނޭގތޯ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ޚަރަދ     37ވަނަ އަހަރ ަގއި ޮއތ    2020 ؛ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ   37އިނޭގތޯ.  

 ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ިއތ ރ  ދެނ  ކ ރަނ  މި ޖެހ ނީ  ،ބިލިއަނަށ  ކ ޑަކޮށ ފައި  26ބިލިައނަށ  އިނޭގތޯ.    26އިނ   37ކ ޑަކ ރިނ   

ޓަކަިއ    ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެހީވ މަށ  ؛ނ  ފާހަަގކ ރި އިކޮނޮމިކ  އެނ ޑ  ސޯޝަލ  އިމ ޕ ކެޓ  ކަނ ތައ ތައ އަޅ ަގނޑ  ކ ރި
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ރާއ ޖޭެގ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ދަރަނި ނަަގިއެގނ  ވެސ    ؟އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ ޖެހ ނީ. އެނިގލައ ވާތޯ

 ..އާރ  ޓެސ ޓެއ  ނެހެދެއޭ އިނޭގތޯ. ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސ ޓެއ  ނެހެދޭރާއ ޖޭެގ އޭރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކޮވިޑާ ދިމާިވއިރ  ޕީ.ސީ

 ޖެހ ނީ އިނ ޑިއާއަށާއި ތަިއލެނ ޑަށޭ އިނޭގތޯ. މިހާރ  ރާއ ޖޭަގއި ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސ ޓ ސާމ ޕަލ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފޮނ ވަނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރަށ     ،ށ ފައިބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  ކ ޑަކޮ  26ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ     37. އެހެނ ވީާމ،  އެބަ ހެދޭ

އިތ ރ ކ ރ މަށާހެލ ތ  ކެޕޭސިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެނ     އިކެއަރ  ޓަކައި  އެހީވ މަށ   ފަރ ދ ނ ނަށ   އާނ މ   ވިޔަފާރިތަކަށާއި  އަދި 

ިއ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރެވިފަ   29ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ،    30ކ ރަނ ޖެހ ނ . އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

ބަލަނ  ހިނާގ  މިސާލަކަށ   !އޮތީ.  ކ ޑަކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ ތަނ ނ   ވަރަށ   ެއ  ؟ ކިހިނެއ ތޯ  ،ނަމަ  ޚަރަދ  

ސަރ ކާރަކ ނ  ވިސ ނަިއެގނ  ރަނަގޅ  ޕޮލިސީސ ތަކާ އެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ އިނ ޓަވެނ ޝަނ ސ     ،އިނ ޓަވެނ ޝަނ ސ  

ދަރިނ ނަށ   ،ނަމަ  ނެހެދި ދަރިނ ެގ  ބޭއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރެވެނީ  ެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޓަކަިއ  އިނޭގތޯ.   އިނ ސާފޭ 

ތިޞާދ  ކ ރިެއއ  ނާރާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  . ރާއ ޖޭެގ އިޤ އަހަރ  ތާށިވެފަ   15އަހަރ     10  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިބެނ ޖެހޭނީ

ތިބޭނީތޯ  15  ،އަހަރ    10ތާށިވެފައި   ޕޮ  ،އަހަރ   ފިސ ކަލ   ސިކ ލިކަލ   ކައ ނ ޓަރ    ، ލިސީެއއ  އެހެނ ނޫނިއ ޔާ 

  ، ތިޞާދީ ކ ރައިސިސ އިނ  އަރައިަގނެމި އިޤ   އެކ ސ ޓެނ ޝަނަރީ ފިސ ކަލ  ޕޮލިސީއެއ  ހިނ ަގއިެގނ  ވީހާެވސ  އަވަހަކަށ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  އިނޭގތޯ. އެހެނ ީވމާ،    ،ޤައ މ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  ިއތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރާނީތޯ

ހ ރި މައ ސަލަތަކ ެގ ހައ ލ ތަކެއ  އިނޭގތޯ.  ރާއ ޖޭެގ މިހާތަނަށ     ،ނ  ެއބަ ފާހަަގވޭ އިނޭގތޯއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓ 

ނ ލައ ވާ ވާހަކަދެއ ކ ނ  އެއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  އިއެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ޒިނ މާދާރ ކަމާއެކ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅ ވަ 

 ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝާހިދ .

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝާހިދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ... ى رسول هللاعلم ال د هلل ألّصالة والسّ مألح، ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . `

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި    ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ،  

އެހެނ  އިއ ޒަތ ތެރި    ،މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ  ފ ރ ޞަތ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 
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ދާއިރާެގ ތ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ   މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ  ފ ރ ޞަ

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ ، މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝާހިދ  ވާ

ހ ށަހެޅިފައި   ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ   2022.  ى رسول هللاعلم  ال ألّصالة والسّ   ،د هللمألح  ،م هللابس 

ލާފަިއ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ކ ރިއަށ  އިއިރ ަގއި ނަނ ބަރ ތަކާ މެދ  އެ ދެކެވ ނ  ވާހަކަިއަގއި ކ ޑަކ ޑަ ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވައޮތ 

ނަނ ބަރ ތަކ ަގއި އޮތ  އެއ ޗެއ  އެނގ ނ    އި،އ  ފަހ މ ވ މާ. ނަނ ބަރ ތައ  ފެނ މާ ނަނ ބަރ ތަނ  ރަނަގޅ  ކަނ ނޭނެގޔ ދި

ަގިއ  2018،  2017އޮތީ އެ ބައެއ ެގ ބ އ ދީެގ ސަލާމަތ ކަނ  ހ ރި މިނ ވަރެއ ެގ މައ ޗަށ . ައޅ ަގނޑ  ހަނ ދާނ  އެބަހ ރި  

ކ ެމއ   ހ އ ޗަށ   ެއއ ވެސ  ސަބަބަކާ ހ ރެ އެ މީހެއ ެގ މަ   ،ަގއި އެބަ ޮއތ ޣ ލާޞ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ާގނޫނަށ  ެގނެވ ނ  އި

ވެރި  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  މީހަކަށ   ހ ރި  ނ ވެވޭނޭޔައައިސ ފައި  ެގނެވ ނ އިރ  ކަށ   ބަދަލ   ާގނޫނަށ   އެ  އޭރ    ަގއި . 

ކަމެއ . ވަކި މީހަކަށ    އެ މަޅީަގިއ ޖެހޭނީ އެ ބޭފ ޅ ނ   ،ވެސ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  އެނިގަވޑަެއއ ނ ަގނ ނަވާއެއ ޮގތަކަށ  

ނިނ މ ނ  އާޚިރ ަގއި ޮގސ   ރައީސ  ނަޝީދަށ  އެ އަދަބ  ދޭނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ނިނ މި  އި،ފަހާ ކޯޓެއ  ޮގތަށ  ހަދަ  އިހަދަ

ނޭނޭގ  އަދަދ ތައ     ،ޒާތީވެ   ، ބ އ ދީެގ ހަމަ ެގއ ލި   ،ޅ ނ ެގ ލޮލަށ . ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅެނީ އެއީ ހެރ ނީ ހަމަ އެ ބޭފ 

ވަނަ އަހަރ ެގ މ ޅި ބަޖެޓަށ  ނަޒަރ  ހިނ ާގއިރ ަގިއ މި ބަޖެޓ ަގއި    2022ވީމާ ވާ ޮގތޭ އެއީ. އާދެ!  ހިސާބަށ  ޚަރާބ 

ދ ނިޔޭެގ    ިއ،މަޑ ކަމާަގއި ރާއ ޖެައށާއި މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި ބޮޑ  ބަލ2021ި،  2020  ، ެގ ފަހ ކޮޅ ނ  ފެށިެގނ 2019

ލެފައި  އި ދިމާވި ބޮޑ  ހީނަރ ކަނ  ފޫބެއ ދ މަށ  ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެކ ލަވަތިޞާދަށ ތިޞާދަށާއި ރާއ ޖޭެގ އިޤ އިޤ 

ހ ރި.   އަހަރަކީ  2021،  2020އެބަ  ދަތި  ،ވަނަ  ވަރަށ   އަހަރ ތަކެއ .   އަޅ ަގނޑ މެނ   އ ޅެނ ޖެހ ނ   ހާލ ަގއި 

އާދެވ މ ަގއި  ހާލަތަށ   މި  މިއަދ ެގ  އިބ ރާހީމ     ައއ މ ަގއި  ،އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޞާލިޙ ރައީސ   ދ ރ  ެގމ ޙައ މަދ    

ބ ރަ މަސައ ކަތ ޕ ޅާއި ވިސ ނ ނ ފ ޅާ ކ ރެއ ިވ  ަވޒީރ ނ   މަޖިލީހ ނ  ސަރ ކާރަށާއި  ،އި    ، އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ެއކ ެއކީަގއި ކ ރެވ ނ  ބ ރަ މަސައ ކަތ ނ  މިއަދާ   ޢިއ ޔާތަކަށާދ ނިޔޭެގ ެއކިެއކި ޖަމ  ،ސަރ ކާރ ެގ ެއކިެއކި އިދާރާތަކަށާއި

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ހަމަ އޮތީ.  މި  ާއދެވިފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރިއަށ   އެ އަށ   ދާނީ  ދެނ   އަނެއ ދ ވަހަށ   އ ދ ވަހ ނ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި   2021،  2020ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ  އިމ ޅި ބަޖެޓަށ  ބަލަރަނަގޅ ވަމ ނ .  

ެއކި ޮގތ ޮގތަށ  ހެދިޔަސ  އެ ކަނ ކަނ     އި، އަދަދ ކޮށ  ޖަހަ  ، އ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ލިޔެމި ދެނ ނެވިހެނ  ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަމެ

އެނގ ނީ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ނެތ ކަނ   ޖަހަ  ، ވާނ   ބަޖެޓ ތައ   ނިމ ނީމާނިމި  އިެއ  ވެސ   އަހަރ   . ޮގސ  

،  2020އ  ެގއ ލިދިޔަ. މިދިޔަ  ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ަގިއ ރާއ ޖޭެގ އެތައ  ބަެއއ ެގ ަވޒީފާތަމި ދިޔަ ކޮވިޑ    ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ
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ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ     ،މާއިނ ދިނ ތިޞާދ  ފ ނޑ ނަރާއ ޖޭެގ އިޤ   ،ބަޖެޓ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ބެލީވަނަ އަހަރ ެގ    2021

ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކަކަށ .  ނ ދީ ފަރ ވާއަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ބަލިމަޑ ކަނ  ބޮޑ ވިޔަ  އި،ނ ދިނ މާނިކަމެތި ހާލ ަގއި ޖެހ ނަ

ރަޙ މަތ ފ ޅާهللاކަނ   އެ ހެޔޮ  ޤައ މ ތަކ ެގ    ެގ  އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ  ކ ރި.  ފ ރިހަމައަށ   ވަރަށ   ސަރ ކާރ ނ   މި  އެކ ަގއި 

ތިޞާދަށ  ައއި ހީނަރ  ރާއ ޖެއަށ  މި ދިމާވި ހާލަތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ އިޤ   ،ތިޞާދަށ  އެ ހާލަތ ަގއި އައި ހީނަރ ކަމާއި އިޤ 

  ،ެގނ ދިޔަ ސިޔާސަތ ތައ  އެ ޮގތަށ  ެގނ ޮގސ  ތަނ ފީޛ ކޮށ  ނިމ ނ ކަމީ  ކާރ ނ ސަރ   ،ކަމަށ  ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

  ، . އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެދައ ކަނ  މި ފ ރ ޞަތ  ލިބެނ ޖެހ ނ  މައިަގނޑ  ސަބަބޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  މިތާ ތިބެ ވާހަކަ

ބޮޑެތި   ވ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފެނ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކައިރިނ   ވ ރެ   ،ތިޞާދ ތައ އިޤ ދާދި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ޤައ މ ތަ ޖެހިެގނ ދިޔަ.    ،އ ބޮޑެތި  ހާލ ަގއި  ާމ  ޤައ މ ތައ   ބޮޑެތި  ޮގތ ނ   ބަޖެޓަށ     2022އާބާދީެގ  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ފަހަރ ަގއި މާ ިގނަ އާ ކަނ ތައ ތަކެއ     ،ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވިދާޅ ވި   ،ދިޔައިރ   ތައ ޔާރ ވަމ ނ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ހ ރި ކަނ ކަނ  ނިނ މ މޭ  2021، 2020. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޓ ަގއި ދާއިރާތަކަށ  ނ ޖެހިދާނޭބަޖެ

 އެކަނ  އެހެނ ވ މަކ ނ    .އެނ މެ ރަނަގޅޭ  !އާދޭހޭ  ،ތިމަނ މަނިކ ފާނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  އަމާޒ ފ ޅަކީ. އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމ ެގ ޮގތ ަގިއ   ؛ނެތޭ. ރައީސ  ވިދާޅ ވިއަޅ ަގނޑ ެގ މާ ބޮޑ  މައ ސަލަތަކެއ   

ދެއ ވާނަމޭ. އެ ޮގތ  ވެސ  އެނ މެ ރަނަގޅ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ އިސަރ ކާރަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ ކަނ ކަނ  ހިމެނޭތޯ ބައ ލަވަ

  ،ލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ އެދޭ ކަނ ކަމެއ  ނެތ ފޮތ  އައިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ  ބަޖެޓ   ،ވެސ  އެއ ބަސ ވެ  ށ އެ ޮގތަ

ނެތ . ކަނ ކަމެއ   ބޭނ ނ ވާ  ބޮޑަށ   އެނ މެ  ނެތ .    އެނ މެ  ކަނ ކަެމއ   ބައެއ   ެއދޭ  ރައ ޔިތ ނ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ނ ކަނ   މިއަދ  އަދި ެއ ކަ  ،ނ  ީގދިޔަ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ޔަ  އެ  އިހ ށަހަޅ އ ވަ   ،ލެވިއިއެކ ލަވަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ 

ނިމ މަކާ ާގތަށ     ނޫނީ  ،މަޝ ރޫޢ ތައ  ނިމ މަކާ ހަމައަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެށިފައި ހ ރި ިގނަ  ،އެ ޮގތަށ  ނ ވިޔަސ  

އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  އަދަދެއ  ،  އޮތ  ޮގތ ނ  ެގނެވޭނެ. މިސާލަކަށ  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ބަލާިއރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ 

  ތަޢ ލީމީ މ ޅި ދާއިރާަގއި   ،ތަޢ ލީމީ ދާއިރާައށ . ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ބަލާިއރ   ،ވާނެ   އަށ ކަނޑައެޅިފައި އޮތ  ެއއ  ދާިއރާ

  ނާސ ތާ ޕ ރޮގ ރާމ    ސ ކޫލ  ކ ދިނ ނަށ  ދެވ ނ   ،ެއކ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހ އ ޓާލަނ ޖެހ ނ   ަމޑ ކަމާަގއި އައި ބަލ2021ި،  2020

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތަޢ ލީމަށ  ދެވޭ އެނ މެ ބޮޑ  އެހީތެރިކަނ  ކަމ ަގއި    ،ރެވ ނ  އެއީއަލ ނ  ފެށޭ އެބަ. އެކަނ  އެހެނ  ކ 

އެއާއެކ   ކަމ ެގ ފައިދާ ލިބިެގނ ދާނެ. ހަމަ. ރާއ ޖެ މި އޮތ  ޮގތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ ކ ދިނ ތަކަކަށ  މިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

އިނ ފ ރާސ  އޮތ   އެބަ  ކަނޑައަޅ އ ވާފައި  އަދަދެއ   ބޮޑ   އެހެނ   ވަރަށ   ބޭނ ނ ވާ  ސ ކޫލ ތަކަށ   އަދި  ޓ ރަކ ޗަރއަށ . 

ބޭނ ނ ވާ ކޮނ ކ ރީޓ  އެނ މެ އެކަށީެގނ ާވ  ޓީޗަރ ނ  ހޯދ މަށ . ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އިތ ރ   ؛ވަސީލަތ ތައ  

  ތައ ނެވި ކަނ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މި ދެނ   ،ކ ރިއަށ  މި އޮތ  ައހަރ  ނޭޅ ނަސ   ،މިނ ވަރަށ  އަދި މި އަހަރ  ނޭޅ ނަސ 

ރައ ޔިތ ނަށ    ،ނ ވާ ބަދަލ ތައ  މި އަހަރ  ެގނެވޭ ޮގތަށ  ވ މީމިދިޔަ ދެ އަހަރ  ެގނެވިފައި  ،ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  އެކަށޭނަ
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މިދިޔަ ބަޖެޓ ަގއި ށ.    ،ޮގތ ނ މި ބަޖެޓ ނ  ލިބޭ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެ

މި ފެށޭ އަހަރ ެގ    ،ރޫމ ެގ އިމާރާތ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ދާދި ައވަހަށ  ހަވާލ ކ ރެވިކ ލާސ   15ހަމަޖެހ ނ   ފ ނަދޫަގއި އަޅަނ   

ނ ކ ރަނ . ެއއާެއކ  ީގވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ޔަ  އޭެގ ޚިދ މަތ  ދެވޭވަރ   ،ބަޖެޓާއެކ  އެ އިމާރާތ  ނިމ މަކާ ހަމައަށ  ޮގސ 

މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި މި އޮތ  އަދަދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ކަށަވަރ ކޮށ ދޭ. އެ ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ އެހެނިހެނ  ވަސީލަތ ތައ   

ސ ކޫލ ަގއި މިދިޔަ ދެ އަހަރ  ޖެހ ނ  ބަޖެޓަށ     ،ހަމަ އެހެނ  އެހެނ މެ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  ނިސ ބަތ ވާ މާއ ނޫގދޫ

މަސައ ކަތ    ، ރ  އެ އޮތީ ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވިމިހާ  ،ކޮވިޑާ ހ ރެ އެނ މެ އެކަށީެގނ ާވ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ވިޔަސ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  އިތ ރަށ  ބޭނ ނ ވާ   2022 ،އެ ދަނީ ކ ރިއަށ . އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ 

 ، އިރ ނ ނަށާދ މަތ ތައ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިވައެ ތަނ ެގ ޚި  ،އެ މަސައ ކަތ  ނިމ މަކާ ހަމައަށ  ެގނެވި  ،ފައިސާ ހޯދި

އެ   ،އޮތީ  ލަކޮށ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިކަމ ނ  ތަސައ ލީއެއ  ލިބިެގނ ދާނެ. ދެނ ޖ މ ބެލެނިވެރިނ ނަށާއި ޓީޗަރ ނ ނަށ   

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ޅައިމަގ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ދާދި ައވަހަށ  ފެށި،  ދާއިރާެގ އެނ މެ ކ ޑަ ރަށ 

މިދިޔަ ކޮވިޑ ެގ    ،ކަނ  ނިމޭނެ. އެނގިވަޑަިއަގނ ނަވާނެރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ  މި  ފެށިވެސ     ބަޖެޓާއެކ  އެ މަޝ ރޫޢ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ   ިގނަ  ރާއ ޖޭެގ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާޞި ހާލަތ ަގއި  އަތޮޅ   ހ ރި  އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ބެލެހެއ ޓި  ކަނ ކަނ     ިއ، އ ޙީ 

ހ ރި   މަރ ކަޒ ތަޞިރަށ ރަށ ަގއި  ރައީސ ކ ނ އ ޙީ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަރޯސާވެ ؛ .  ރާއ ޖޭެގ    ،މާލެއަށ   ޮގތެއ   ނޫނ   މާލެ 

ެގ ރަޙ މަތ ފ ޅ ނ  هللاެގ ދަތި ހާލަތ  ދިމާވީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކޮވިޑ އ ރައ ޔިތ ނަށ  ނެތި އޮ

އެ މީހ ނ ެގ    ،ތ ނ އ ޙީ ދާއިރާއަށ  ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކާއެކ  ވަރަށ  ިގނަ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިޞި  ،ެގނެވ ނ  ސަރ ކާރ ނ  އޭރ   

  ، އ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކ ނ . އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގޞިކަނ  ފ އ ދީ އަތޮޅ ތަކ ަގއި ހ ރި އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ނ ނާއި އ ޙީ ކަނ ޞި

އިތ ރަށ  ެއ ތަނ ެގ  އޭގެ   އި،ފެސިލިޓީެގ ޚިދ މަތ  އެތައ  ރައ ޔިތަކ  ހޯދަ  ކ ރެވ ނ  ކޮވިޑ ށ. އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ަގއި ާގިއމ 

ނ. އަތޮޅ ެގ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ  ވެސ  ފަރ ވާ ހޯދަނ  ށ. އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  ައއި.    ، ފ ޅާކ ރެވ މ ނ   ޚިދ މަތ ތައ 

ިގނަ   ،ނ  ކަށަވަރ ކަމާެއކ  ދަނ ނަވަނ  އެނޭގީގއަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަ  ިމއިނ  ޒަމާނަކ  އެ ހޮސ ޕިޓަލ ނ  ދެވިފައިނ ވާ 

ޖާަގިއެގ    ،މިއަދ  އެ ތަނަށ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވާ އެއ  ކަމަކީޚިދ މަތ ތަކެއ  މިއަދ  އެ ތަނ ނ  ލިބެނ  އެބަ ހ ރި.  

މި ދެނ ނެވި ދަތިތަކާއެކ  ެވސ  އެކަނ  ނ ކ ރެވި ޮއވެމެ   ، ދަތިކަނ  ހައ ލ ކ ރ ނ . އެކަމަށ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ކ ރެވި 

ެއ    ،ނ . އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މަސައ ކަތ  އެ ދަނީ ފެށެމ   އޭެގ  ،ެއކ ސ ޓެނ ޝަނ   ،މި އަހަރ  މިހާރ  އެ އޮތީ ސޮއިކ ރެވި

މިހާރަށ  ޚިދ މަތ ތައ   ފ ޅާވެދާނެ    ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  އިތ ރަށ   އަދި  ހަމަމިވ ރެ  ބަދަލާއެކ .  ކ ޑަ  ެގނެވޭ  އެހެނ މެ    

ހޮސ ޕިޓަލެއ     އ އަ  ،ފ ނަދޫއަކީއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮނ ނާނެ އަނ ނަައހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި    އެކ ސ ޓެނ ޝަނާ

، .  ށ  .ހޮސ ޕިޓަލެއ  ފ ނަދޫަގއި ތަރައ ޤީކ ރަނ . އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ   އ އަ  ،ކަމ ނ   ބޭނ ނ ވާ އާބާދީ ބޮޑ  ރަށެއ 

ެގ އަދި ދެނ ވެސ  ހ ރި އަތޮޅ ތަކ ނ  އެ ތަނަށ  ޚިދ މަތ  ހޯދަނ  އާދެވޭނެ. ޚާއ ޞަކޮށ  ފ ނަދޫެގ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ  ެއ  .ނ
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ިގނަ ޚިދ މަތ ތަކެއ     ،ހޮސ ޕިޓަލަކަށ  ބަދަލ ވެ  އ އަ  ،ށ. އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ   ،ކަމ ަގއި އެ ދެކޭ  ޑ  އ އ މީދ ބޭފ ޅ ނ ެގ ބޮ

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އަނ ނަ އަހަރ  ފ ނަދޫަގއި ހިނ ޭގ އެނ މެ  هللا އޭރަށ  ހަމަޖެހިެގނ ދާނެ.    އެ ރަށ ނ  ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ 

  ޒަމާނ އ ސ ރެ އަތޮޅ ތަކ ަގއި  ، ނ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކަނ  ވެެގނ ދާނެ. އެ ކަބޮޑ  އެއ  މަޝ ރޫޢަކަށ  އެ 

 ހ ރި ތަނ ތަނ . ހަމައެކަނި ނަމެއ ަގއި. މާ ބޮޑ   މާ ބޮޑ  އަޅާލ މެއ  ނެތި  މަރ ކަޒ ތަކަކީ  އ ޙީޞިރަށ ތަކ ަގއި ހ ރި    ،ހ ރި

ެގ ހާލަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކ  ޕެނ ޑެ  މިދިޔަ  . އެހެނ ނަމަވެސ ،މެނޫނ އެކަށޭނަ ޚިދ މަތ ތަކެއ  ެވސ  ދެވޭ ތަނެއ  ނ މެ

އެ ތަނ ތަނަކީ އެއީ ރަށ ރަށަށ  ކޮނ މެހެނ  މ ހިނ މ  ތަނ ތަނ ކަނ . މި ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ    ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެނިގެގނ ދިޔަ 

ކަށ  ޚިދ މަތ ތައ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރަށ ތަކެއ ަގއި ހ ރި ހެލ ތ  ސެނ ޓަރ ތަ  2022ފޮނ ވާފައި މި އޮތ   

ހޯދައިދޭނ  އަދަދ ތައ  ހިމަނާފައި އެބަ އޮތ . އެ    ކަނ ފަސޭހަ  ،ޓ ރެއިނ ކ ރެވި   ، މ ވައ ޒަފ ނ  ިއތ ރ ކ ރެވި  ،އިތ ރ ކ ރެވި

ލާއިރ ަގިއ  އިމަރ ކަޒަށ  ޖާަގ އިތ ރ ކ ރ ނ  ހިމެނިފައި އެބަ އޮތ . ބަޖެޓ  ފޮތަށ  މިއަދ  ބަލަ  އ ޙީޞި  ެގޮގތ ނ  ށ. ޅައިަމގ  

މާއ ނޫގދޫެގ  ،ވިދާޅ ވި  މިނިސ ޓަރ  ،ސ ، ައޅ ަގނޑަށ  ސަރ ކާރ ނ  ވިޔައެހެނ  .ނޫގދޫ ހިމެނިފައިނެތިދާނެފަހަރ ަގއި މާއ 

  ،ަވގ ތ  ނެތަސ   ދާނެ ކަމަށ . މިެއޮގތަށ     އެކަނ . އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކޮށ ެގނ  މިހިރީ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނ  ވެސ  އޮނ ނާނޭ

ެއޮގތަށ    އެކަނ   އެދެނ   ހި،  ެގނ ޮގސ އަޅ ަގނޑ   މިހާރ މަެއކަނ   ރައ ޔިތ ނ   އެއީ   ޙީ ވެސ  ޞިއ   ނ އ ވައިދެއ ވަނ . 

ހޯދ މ ެގޚިދ މަ ބޮ  ތ   ވަރަށ   ެއކަމަށ   އ ޙަތަ  ޑަށ  ދަތިކަނ   ދަނީ.  ސަރ ކާރ ނ  ހަމަލ ކ ރައ ވަމ ނ   ހޯދައިދޭނ   އ ލެއ  

މި    ،ބަލާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނ ކަމަށ  އެހެނިހެނ  ކަޙީ ނ ކ ރަނ . ޞިއ ީގރާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  ޔަ މަސައ ކަތ ކ 

.  މަށ  ދާއިރާއަށ  އިތ ރ ކ ރ ޙީ ނަރ ހ ނ  ޞިއ   ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި  ، މ ަވއ ޒަފ ނ ނާއި  ިގނަ  ވ ރެށ  އަ  700އޮތ     ބަޖެޓ ަގއި އެބަ

 ޚިދ މަތ  ހޯދ މ ގެ ޙީމަލ ކ ރާ ޞިއ ޙައ އަދ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މި ތަމި  ،ނ ކ ރަނ ީގއެހެނ  އެކަނ  ވ މ ނ  އަޅ ަގނޑ  ޔަ 

އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ ބޮޑަށ   ؛ލިބިެގނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ދަތިކަމ ނ  އަރިަގތ މަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ލ އިފަސޭހަތަކެ

ކަމަކަށ    ބޮޑަށ   އޮތީ،  އަޅަިއަގނ ނަ  އެނ މެ  ކަމަަގއަޅ ަގނޑ   ދަތި  އޮތީބޫލ ކ ރަނ   ބަޖެޓަށ     ، ކަށ   ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ 

ާގނޫނ ނ  ލާޒިމ ކ ރާ    ޒީަމރ ކަލާ  ،ސާފ ކޮށ  އެނޭގ،  ވެސ  ެއނޭގ  ށ ޑައަޅ ަގނ  .ޓ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  މި ދެވޭ ގ ރާނ 

ކައ ނ ސިލ ތަކަށ . އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތ  ޮގތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ދަތިކަމެއ  ކ ރިމަތިވޭ    ހަމަތައ ކަނ . މިހާރ  އެލ ތަކާއި  އ ސޫ

އާބާދީެގ ޮގތ ނ  ބޮޑެތި    ،އެހެނ ިވޔަސ   އ .ތަކަށ  މި ލިބެނީ ވަރަށ  ކ ޑަ މިނ ވަރެށ އާބާދީެގ ޮގތ ނ  ކ ދި ރަ ؛ރައީސ 

ަމސައ ކ ރާ އިދާރާތަކ ަގއި  ކައ ނ ސިލ   ރަށ ރަށ ަގއި  ކ ދި  އެ  ރަށ ތަކާއި  ހަމަހަމަކޮށ .  ދާދި  ތިބެނީ  މި   މ ވައ ޒަފ ނ  

  ފަހ ނ  ޅައިމަގ  ކައ ނ ސިލާ  އަޅ ަގނޑ  ދާދި  ،ނަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތައ  ވެސ  ހަމަ ދާދި އެއ ވަރެއ . މިސާލަކަށ ތަނ ތަ

ގ ރާނ ށ ޓ ެގ ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވަނީ  މި  ބޭފ ޅ ނަށ   އެ  ރ ފިޔާ.  މިލިއަނ   3.8  ޮގތ ަގއި  ބައ ދަލ ކ ރިނ .  ވަރަކަށ  

ލައ ކައެއ ހާ ރ ފިޔާ.   . ބާކީ މި އޮނ ނަނީ ތިނ ށ ނާޔަތ ތަކައިފިޔާ މ ސާރައާއި  މިލިއަނ  ރ   3.5މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  ޚަރަދ ވޭ  

އިތ ރަށ  އޮތ   ޭއެގ  ނ ވޭ.ަގނ ނަވަރ  ޝަނަރީޒ ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ ސ ޓޭ ދ ވަހަށ  އެލައ ކަ ރ ފިޔާއިނ  އެއ  އަހަރ  ތިނ އެ 
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އެއިނ  ެއއ ެވސ  ކަމެއ    ؟ދާނެ ޮގތެއ  ހޯދާނީހޯފައިސާެއއ    ،ޮގތަކަށ  ކިހިނެއ ތޯ އިނ ެވސ ޓެއ  ކ ރާނީ އެއ ޗަކ ނ  ނޫނ 

ބިލ    ކަރަނ ޓ   ،ވެދާއިރ ހ ސ   ޖެޓ ވަރަކަށ  ސ ޓޭޝަނަރީޒ  ަގނެެގނ  ބަ  ނެތ . އެ ފައިސާކޮޅަށ  ކޮނ މެވެސ ކަށ   ކ ރެވޭ

އިތ ރ     ނ ދެއ ކިެގނ  ފެނަކައިނ  ނޯޓިސ  ފޮނ ވާ. ރަށ ަގިއ މިހާތަނަށ  ކ ރެވިފައި ހ ރި ކަނ ކަމ ނ  ކައ ނ ސިލަށ  ލިބޭ 

ލަތަކަށ  ރައ ޔިތ ނ  ވެއ ޓޭ. ައޅ ަގނޑ  އެދެނ   ހާދަޫގ  ނއ ވަރަށ  ދަތި  މާއެއ ވެސ  އާމ ދަނީއެއ  ނެތ . އެހެނ  އެކަނ  ވީ

  ، ހޯއ ދަަވއިދެއ ވައި   ޮގތެއ   މިކަމަށ   ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ   ،ވިސ ނަަވއި  ވެސ  މިކަމަށ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ 

ރަނަގ މިއަށ ވ ރެ  މިކަނ     ޮގތެއ   ޅ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   މިހެނ   ދައ ކަަވއިދެއ ވ ނ .  މަެގއ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތ އިރ   ވާނެ 

އޮނ ނަނީ   . ބިނ  މިއޮފީސ ތަކ ެގ އިމާރާތ ތަކ ެގ ފ ރާޅ ތައ  މި އޮނ ނަނީ ހިލޭ ދެވިފަ ؟އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާތޯ   ،ރައީސ 

ވަގ ތަށ     އ ލެއ  ހޯއ ދަވަިއދެއ ވ ނ  އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ވާހަކަ ދަނ ނަވަމ ނ  މި ހަ. މިކަމަށ  އެކަށޭނަ ރަނަގޅ   ހިލޭ ދެވިފަ

ވާހަކަތަކާިއެގނ  ކ ރިއަށ ދިއ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ބާކީ  މިނެޓ ަގއި    7އަޅ ަގނޑަށ  ލިބޭ  ތަނ ަގއި    އޮތ   ވަކިވެލަނ . ދެނ  ކ ރިއަށ 

 އ ޔާ.  ދެއ ވާނެ ކަމަށ  އ އ މީދ ކ ރަނ . ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ފީފ  ޢަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފީފ ޢަވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  

އާދެ!   ރަިއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހަޅ އ ާވފައިވާ  ދައ ލަތ ނ   ައހަރަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި    ވަނަ 

 ؛އަމާޒ  ހިފާފައިވާ ޮގތަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ފާަގތި ދިރ އ ޅ މަކަށ  މި ބަޖެޓ  ވަނީ    މިމިނިސ ޓަރ ފާހަަގކ ރައ ވާފައި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލާއިރ ަގއި  ކަނ ތަބަޖެޓަށ   ބޭނ ނ ވާ  ދިރިއ ޅ މަކަށ   ފާަގތި  އެބަ   ހިމެނިފައި  ބަޖެޓ ަގއި  އޮތ ތޯ    އ ތައ  

އ ދ ަގއި އެނ މެ ޙަރަސަކޮށ  ާމލޭ  ޚާއ ޞަ  ،އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ބޮޑަށ ޖެހޭ.    އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަނ  އެބަ 

ެގނައ ނ . އެކަމަށ  މީަގއި އެޑ ރެސ ކ ރެވިފައި އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ   އ ލ ހަ  މަށ ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކަކީ ެގދޮރ ެގ ދަތިކަ  ޑަށ ބޮ

އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ހަރަޙައ ދ ތަކަށ  ވެސ  ެގދޮރ ެގ ދަތިކަނ   ސަރާއ ޖޭެގ އެހެނ   ދި  އެކ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އަ  ހަމަ އ ފަލާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛  ރ ފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަނ  ހަމަ އ ފަލާއެކ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބިލިއަނ   1.5މި ބަޖެޓ ަގއި  

އަާމޒ  ދިރިއ ޅ މަކަށ   ކަމަކީފާަގތި  އެއ   ވިސ ނަނ ޖެހޭ  ބޮޑަށ   ެއނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ހިފާއިރ ަގއި 

ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ ެގ    ތަޢ ލީމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދައިދިނ މަށ   ޅ ނަގރަ  ދަރިނ ނަށ  ރަނަގޅ  ތަޢ ލީމެއ  ހޯދައިދިނ ނ . އާދެ!

  ،ބޫލ ކ ރަނ ަގެއކ     ލާެގނެސ ފަިއވާކަނ  އަޅ ަގނޑ  އ ފައ   ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ިމ ބަޖެޓ ަގިއ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެ   އިތެރޭަގ

ތެރެއިނ  ފަށާ  ބިލިައނ  ރ ފިޔާ. މީެގ  4.1  ،ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކީ  2022އަދި ފާހަަގކ ރަނ . އާދެ! ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ   
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 ؛. އަޅ ަގނޑ  ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ަވނީ ހިމަނ އ ވާފަ 3.1ތަޢ ލީމަށ  ީވ ރީ އަދި ސާނަޕ ރައިމަ

ލީމ  ހާސިލ ކ ރާ  މިއ ޔަތ ެގ ތެރޭަގއި ފ ރަތަމަ ޑިގ ރީއަށ  ތަޢ އ  ހައަދެއ ވާ ޚާއ ޞަ  މި  ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ  މަތީ ތަޢ ލީމަށ   

  ،. ހަމަ އެާއއެކ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ލައ ވާފައިއޮތީ ހ ޅ ވަ  ފަރާތ ތަކަށ  ހިލޭ ރާއ ޖޭަގއި ކިޔެވޭނެ ފ ރ ޞަތ  މި

ދަސ ކ ރަނ  ބޭރ ެގ   ޚާއ ޞަކޮށ  ޑޮކ ޓަރ ކަނ  ؛ނ އ ޅޭ މަތީ ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރަ  ރ ނ  އެބަރާއ ޖޭެގ ވަރަށ  ިގނަ ދަރިވަ

ކ ދިނ ެގ މައިނ ބަފައިނ ެގ    އެ   ،އައި ޚަރަދ   މީހ ނ  އަމިއ ލަައށ  ކ ރަމ ނ   ޖެހިެގނ  އެ  ލަތާ ހާކޮވިޑ .  ޤައ މ ތަކ ަގއި

ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ ޔ ޖެހޭ. މިކަމަށ  ހަޔަރ އެޑި  އެބަ  ނ ލަތ ނ  ވިސ ނަފަރާތ ނ  މިއަދ  ކ ރެވޭކަށ  ނެތ . މިކަމަށ  ދައ 

ެއ ބޭފ ޅ ނ   ؛ތަޢ ލީމީ  ެއއީ  ެއ ކ ދިނ  ެއ ތިބީ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ށ  މިކަމަޖެހޭ.    ކަމެއ  ދޭނ  އެބަމިއ ޔަތ އ ހަޚާއ ޞަ އަ

ޖެހިއ ޖެއ ޔާ  ހ އ ޓާލަނ ނ   ސިލ ކ ރ ހާތަޢ ލީމ     ކ ދިނ   މިައދ  އެ  .ެއއ ބައި ނިނ މާފަ  ބައިކ ޅަ  ެގ ދެހ ފޮލޯކ ރަމ ނ ެގނ ދާ ކޯ

ފިނޭނ ސ   ،  ، މިކަމަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ ެގއ ލ މެއ . އެހެނ ވީމާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މަށ  ލިބިެގނ ދާ ބޮޑ   އެީއ  

މިހެނ  ތިބި    ،ކަނ ތައ  ބައ ލަވައިދެއ ަވއި  ޮގތެއ ަގއި މި  ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ޚާއ ޞަ ޔ އަދި ހަޔަރ އެޑި   ،މިނިސ ޓަރ 

ޚާއ ޞަ ނ ވަތަ    ކ ދިނ ނަށ   ޮގތ ަގިއ  ދަށ ނ ރސ ކޮލަ އިނާޔަތެއ ެގ  ސ ކީމ ެގ  ތަޢ ލީމ  ކ ދި  އެ   ޝިޕ   މަތީ  ނ ނަށ  

ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ  ކަމ ަގިއ ދަނ ނަވަނ .  ނ   އަޅ ަގނޑ  މިކަމ   ، މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލެއ ވ ނ  ެއއީކ ރ ހާސިލ 

. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަލާމަތ ނ  ޅ އ ވާފައޮތ  ހ ށަހަ  ބިލިއަނ  އެބަ  3.1  ށ ކަމައިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ލަތ  ހާތިޞާދީ  ލަތ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ހާތިޞާދީ  ނޑ މެނ ެގ އިޤ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޅ ަގ  ތިބެެގނ 

ނ ލިބޭނެ.    ކަށ ކ ރެވިެގނ  ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އެދޭ ޚަރަދ ތައ  ކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާެއއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަރަނަގޅ 

އެ ދާއިރާއަށ  ،  ެވސ  އެ ބޭފ ޅެއ ެގ ދާއިރާަގއި ހ ރި ކަނ ތައ ތައ    ތ ތެރި މެނ ބަރަކ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެ އިއ ޒަ  ޅ !ރަނަގ

މިއިނ  ކޮނ މެ ކަމަކީ ޚަރަދެއ ކަނ . މި   ،ޖެހޭ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ވާހަކަ ދައ ކާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ  އެބަ

  ދަނީ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބައާމ   . ފަިއސާ  ޚަރަދ ތައ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވޭ

ޖެހޭ. އަދި މިއަދ  މިތާނަގއި    އާމ ދަނީ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަނ  އެބަޖެހޭ ހޯދަނ .  

ިއ ފަތ ރ ވެރިނ ެގ އަދަދ   ވަނަ އަހަރ  ރާއ ޖެއަށ  އަ  2021  ،ފާހަަގކ ރެއ ވި   ކ ދެއ ކެިވ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަވާހަކަފ ޅ 

ކޮިވޑ ެގ    .އ ަގއިލަތެހާއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ ވަރަށ  ނާޒ ކ     ،ޖެހޭ  . އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ  އެބައިތ ރ ެވއ ޖޭ

 ށ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަ  ެގނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެނ   އިތަކ ގަ ލަތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރިސޯޓ ހާ  އ ެގމިކެ ބޮޑ  ޕެނ ޑެޙީޞިއ 

ަގއި ވިއ ކި ރޭޓަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ    2019ނަށ  ެގނައ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ   ތަ  ޓޫރިސ ޓ ނ  މިމެނ   އަޅ ަގނޑ 

ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ    .ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ މަދ ވެެގނ  ހިނގައިދާނެ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޓޫރިޒަމ މިއަދަކ  ނ ވިއ ކޭނެ. އެހެނ ވީމާ 

ތާނަގިއ    އޮތ   ޞާދ  ކ ރިއަށ ތި ޤ އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ނޑ މެނ  ވިސ ނަނ  މި ޖެހެނީަގޅ ، އަލިބޭވަރ  މަދ ވާނެ. އެހެނ ވީމާ 

ބަޖެޓ   ،ރަނަގޅ ކޮށ  ކޮބައިތޯ.    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ ތައ ތަކަކީ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެވސ   އަރަނިކ ރ ވަނ  
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ވިދާޅ ވޭ  ިގނައިނ   ވަރަށ   މިނިސ ޓަރ   އާދެ!   ވާހަކަ.  ކ ރާސިނ ދަފާތ ދ   ތިޞާއިޤ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ،އިއ ޒަތ ތެރި 

  އ  ައއި ވާހަކަތަކެ  ދައ ކަމ ނ   ިގނަ މީެގކ ރީަގއި ވެސ  ހަމަ ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކ ނ  ހަމަ   ކ ރާ ވާހަކަ. ަވރަށ ޑަިއވަރސިފައި 

  ގެ ައޅ ަގނޑ މެނ ؟ އ ޅޭ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ  ކ ރަނ  ކ ރަނ  މިޑަިއވަރސިފައި  ،މިއީ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ފެނ ނަ ކަމަކީ

ބޮޑ އިޤ  އެނ މެ  ެއއ   ސާއ ހި  ތިޞާދ ެގ  ހަމަ  ދާއިރާައކީ  ޓޫރިޒަމ   އަދި  ދާއިރާަގއި.  ޓޫރިޒަމ   އޮނ ނަނީ  މި  ެއއ  

ކ ރ މަކީ އެނޫނ  އެހެނ  ޮގތ ތަކެއ  ހޯދ ނ . އެހެނ  ދިމާލަކ ނ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ   އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ . ޑަިއވަރސިފައި

އޮތ     މި ިއއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހަށ  ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އެބަ   ،ނަށ ހޯދ ނ . އާދެ! މިތަ

  އިމ ކ ރަނ  ނ ވަތަ ތަރައ ޤީކ ރެވޭނެާގބަނދަރެއ     ޓ އެ ދާއިރާަގއި ޓ ރާނ ޝިޕ މެނ   ،ހިސާބ ަގއިއީ އެސަލަެއއ . އެމައ 

 މައ ސަލަ. ާއދެ! މިއީ އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ނެތ  ކަމެއ . އެީއ  ޮގތެއ  ހަދައިދިނ މަށ  ސަރ ކާރަށ  ޮގަވއިލާފަިއވާ

ޖެހޭ   ކ ރ ަމށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޑަިއވަރސިފައި  ތިޞާދ އ ޅޭ ވާހަކަައކީ. ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިއޤ   ދަނ ނަވަނ  މިއަޅ ަގނޑ   

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ   !  ތޯމާހިނަގ  ނ  ބަލަމާތަޢާރ ފ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ މެ  ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރެއަ  އ ކަނ ތައ ތަކެ   އ އަ

ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ ވާހަކަ އެކި ދިމަދިމާލ ަގއި އެބަ ދެއ ކޭ. އަދި    ފަޚ ރ ވެރިކަާމއެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދ ނިޔޭަގއި 

އި އެބަ ބަލަިއަގނޭ.  ޮގތ ަގ  ެގއިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ ނަމޫނާ އިނ ޑަސ ޓ ރީެއއ    ރިސ ޓ މި ޓޫެގ  ދ ނިޔޭެގ އެކި  ޤައ މ ތަކ ނ  ރާއ ޖޭ

އަޅ ަގނޑަށ   އެއީ  އާދެ!   ؛ކަނ ތައ  ކ ރ މަށ  ވަރަށ  ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ،މި އިނ ޑަސ ޓ ރީ ފ ރަތަމަ އ ފެއ ދ މަށ 

ނާ  ހީވާ ރައީސ   ހެދި    ައޅ ަގނޑ   ހެނ .ވެރިކަމ ަގއި  ެގރ ޞި ޮގތ ަގއި  މިތާނަގއި  ޔޫ.އެނ އިނ   ޮގތ ަގއި  އަހާފަިއވާ 

ރިޕޯޓ   ،ރިޕޯޓެއ ަގއި ވަނީއެ  ފާހަަގކޮށ ފައި  ެއއ ވެސ     ،ަގިއ  ޓޫހާދިެވހިރާއ ޖެއަކީ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ  ލެއ ަގއި  ރިޒަމ  

ދ ވަހ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ    އެ   ،އ ޅޭ  ވާހަކައަކީ   ކަމަށ . އާދެ! ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި  ތަރައ ޤީކ ރެވޭނެ ތަނެއ  ނޫނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ކަމަށ   ތަރައ ޤީނ ކ ރެވޭނެ  ތިބިބޫލ ގަ މިތާނަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ     މިއަދ   ،ނަމަ  ކޮށ ެގނ  

  ، ކަމ ަގއި ވިޔަސ   އެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. އެދ ވަހ  ެއ ރިޕޯޓ ަގއި ެއހެނ  ބ ނިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މި އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  ތަރައ ޤީ 

އި މ ޙައ މަދ  ނަސީމާއަޅ ަގނޑ މެނ  ތެރޭަގއި މި ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  މިކަމ ެގ ބާނީކަމ ަގިއވާ އަޙ މަދ   

އެއ  އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީ  ނ މި ރާއ ޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  މިކަމ   ،އޮތީ  މަނިކ  ކ ރެއ ވި މަސައ ކަތ ނ  މިމަރ ޢ 

.  މ ކޮށ ފައިގާ އޮތީ މި ރާއ ޖޭަގއި    . މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  މަޝ ހޫރ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  މިއިމ ކޮށ ފަގާ ހޯދައިދޭ އިނ ޑަސ ޓ ރީ  

ބަނދަރެއ  ހއ. އަތޮޅ ަގއި ނޫނިއ ޔާ ގދ.    މެނ ޓ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ޓ ރާނ ޝިޕ   ، އ ޅޭ ވާހަކައަކީ  މި  ނަވަނ ދަނ 

 ނ ކ ރެވޭނެ.  އެކަމެއ    ކަށ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަ  ވެސ   ދ ވަހަކ   ، ބޫލ ކޮށ ފިއ ޔާަގކަމަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ނެ  އަތޮޅ ަގއި ނެހެދޭ

ބަލަނ ވީ މިކަނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ   ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯ  ބޮޑ ކ ރެވޭނީޑަ  ކ ރެވޭނީ.  ފަށައިަގނެެގނ   ލާރި    އ އެ  .ޮގތަކަށ  

ރައ ކާކޮށ   ، ރައ ކާކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ލާރިެއއ   ރައ ކާކ ރާ  ދެވަނަ  ފަހަށ   އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގނ  

އެހެނ ވީ އިތ ރ ކ ރެވޭނީ.  ވެސ   ބަލަނ ޖެހޭމާއަދަދ ތައ   އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެނ     ،ދާއިރާތަކަށ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ،، 
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  .ދ ވަހ ނ  އަނެއ  ދ ވަހަށ   ދަނީ ެއއ   ނ ނ ވާ ފައިސާ އިތ ރ ވަމ ނ  މިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެއަށ  އެކިއެކި ކަނ ތައ ތަކަށ  ބޭ

ނ ވަތަ    ކަށ ޞާދ  ތަފާތ  ޮގތ ތަކަތިޤ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި އި  ،އޮތީ  ، އެ ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހޯދެނ  މިއެހެނ ވީމާ

ތިޞާދ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިައށ  ެގނ ދެވިެގނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  އެކި ދިމަދިމާލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިޤ   ،ކޮށ ިއވަރސިފައި ޑަ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.   37އޮތީ    ލަ ޚަރަދަށ  މި ބަޖެޓ ެގ ޖ މ   ، އާދެ! ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި ؛ ރައީސ 

ޚަރަދ އާ ޤައ މެއ ަގއި  އަނ ނަ  ތަރައ ޤީވަމ ނ   އާމ ދަނީއަށ ބަޖެޓ ަގއި   ؛ދެ!  އިރތ ރ ވެެގނ ދޭ.    ލިބޭ  ޚަރަދ   ވ ރެ 

  ،ޖެހޭ. އެހެނ ނަމަވެސ   ަގނޑ މެނ  ޮގތ ތަކެއ  ހޯދަނ  އެބަކ ރ މަށ  ައޅ  ފައިނޭނ ސ   ވާ ބައިއެ އިތ ރ    ،އެހެނ ނަމަވެސ 

،  ދ ވަހަށ  ބޮޑ ެވެގނ ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ދ ވަހ ނ  އަނެއ   އ އެބަދ  މި ދަރަނި  އަ  ،އ ޅޭ ވާހަކަައކީ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި

،  ތިޞާދ  ފ ނޑިެގނ ދާނެ ދ ވަހެއ  ވެސ  އަނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަރަނީެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ 

ލަ  މ ޅި ޖ މ  ؛.  މިއަދ  އެކިއ މ ލޭޓެޑ  މި  ދަރަނި ވީވަރަކ ނ  ކ ޑަކ ރ ނ   ،ޖެހޭ ވިސ ނަނ   އެޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

އަދަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ޑަކ ރެވޭނީ    ، މިބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ. އެހެނ ވީމާ  107އ ޅޭ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރަނި އެބަ

އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހަމަ އެނ މެ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ އިތ ރ ކޮށ ެގނ . އަޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ 

ބޭނ ނ ވަނީ ބާރ އަޅަނ   ފައިސާއިޤ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ، ބޮޑަށ   ވަނ ނަ  އާމ ދަނީ  ،  ތިޞާދަށ   ލިބޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ވެސ  ަވރަށ  ފަސޭހަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ . އަޅ ަގނޑަށ   ތަކެއ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ޮގތ 

 ވެސ  ހަމަ ޒިނ މާދާރ ކަމާ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ،  ކަމެއ  ކޮށ ދޭށޭ ބ ނަނ . ނަމަވެސ   ެއވެނި  ،އިރާަގއި މިވެނި ކަމެއ  ކޮށ ދޭށޭދާ

ވިސ ނަނ ޖެހޭނެ ލިބޭ    ،އެކ   ރާއ ޖެއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރެވޭނީ  ކަނ ތައ ތައ   އާމ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

 މީހ ނ  ކައިރިައށ  ޮގސ  ލޯނެއ  ވެސ  ނ ނެޭގނެ. އަބަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ ކަނ . އަބަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ކައިރީ މީހ ނ   އަިމއ ލަ  ަގއި  ޮގސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނޫނ .  ކަމެއ   ވާނެ  އެއީައކީ  ނޭދެވޭނެ.  ވެސ   އެހީއަކަށ   ހިލޭ 

  ޓ ރޯލ ކ ރާ އެއ ޗަކަށ  ވާނ  އެބަ ތިޞާދަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ   ފައިމައ ޗަށ  ތެދ ވަނ  އެބަ

.  ތިޞާދ  ފ ނޑިެގނ ދާނެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ   ،މަށ  ވަނ ޏާކަ   ޖެހޭ. މިނޫނ  ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަމާޒ  ހިފައިފި

ިމއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިނކ ނޑީަގއި މިއަދ  ބަހައ ޓަނ ޖެހޭ  .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވާނީ ވަރަށ  ދަތި ދ ވަސ ވަރަކާ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    24އޮތީ    އާދެ ދައ ލަތަށ  ލިބޭނެ ކަމަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި އަނ ދާޒާކޮށ ފައި މި؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ކީ.ކަމަ

  ،  ާގތ ަގނޑަކަށ  އެބަޮގތ ނ  ދައ ލަތަށ  ލިބޭނެ އާމ ދަނީ. އެހެނ ވީމާމިއީ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ނ ނާއި އަދި ޓެކ ސ  ނޫނ  ޮގތ 

ވެސ  ހަމަ ޑެފިސިޓ  އ ސ ރެ  މޫނ  އިރ އ ރަނަގޅ ! ރަީއސ  މަ  ،ޓެއ . ައޅ ަގނޑ މެނ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޑެފިސި  8އ ޅޭ  

އަނ ނަނީ.   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ ވަމ ނ އެ  ބަޖެޓ ަގއި  މިދެނ ނެވީޑެފިސިޓ   ައޅ ަގނޑ     ކ ރީަގއި މީެގދެނ މެ    ،ޮގސ  

 ގެ ނޫނ  ބަޖެޓެއ   ކ ރީަގިއ ޑެފިސިޓ ެގއޭ  މިއަދ .  އޮތީ  މި  އަރަިއެގނ  ޮގސ ފައި   ށ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަ  107މިދެނ ނެވި  

ޮޮތ ނ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  ނާޞިރ  ދ ވަސ ވަރ ަގއި ެގނ ދިޔައީ. އެއީ ތަފާތ  ދ ވަސ ވަރެއ .   ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ހީާވގ 
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ސ ޕީޑ  ވެސ  ދަށ .    ،ވަމ ނ  އައި މިނ ވަރ  ވެސ   ތަރައ ޤީ  އިއޭރ ގަ   .ތަފާތ  ޮގތަކަށ   އެ މަނިކ ފާނ ެގ ވިސ ނ ނ ހ ރީ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ   ،އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  ތަރައ ޤީެގ ސ ޕީޑ  ހަލ ިވކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

ވަނ ޏާ   ކަމަށ   ިގނަާވ  ޚަރަދ ތައ   ެއ  ިގނަވޭ.  އެބަ  އިތ ރ ކ ރަ ޚަރަދ ތައ   އާމ ދަނީ  ލިބޭ   ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ތާނަގއި ވެސ     އޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަޖ ބޫރ ވޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ކ ރިއަށ 

ދަނ ނަވާ  2023އަދި   މިނިސ ޓަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ެވސ   ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި  ބަޖެޓ   އަހަރ ެގ  ލަނ  ވަނަ 

 ؟ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަކީ  ވިސ ނަވާކޮބައިތޯ ކ ރަނ    ؛ކ ރ މަށ  ތި ވިސ ނަވާ ޮގތ ތަކެއ ތ ފާސިނ ދިތި ވިދާޅ ާވ އިޤ ތިޞާދ     ،ބޭނ ނ 

  ނ  ކޮށ ލަދެއ ވ މި ބަޖެޓ ަގއި ފާހަގަ   އ އެ ކަނ ތައ ތަ؟ ިގނަ ހަރަކާތ ތަކަކީއިޤ ތިޞާދީ  ބޭނ ނ ާވ  ކޮބައިތޯ ާގއިމ ކ ރަނ   

މި އޮތ  ދ ވަސ ވަރ ަގއި ވެސ  މި ކަނ ތައ ތަކަށ     ،ކަމ ަގިއ ވިޔަސ    އަދި މި ބަޖެޓ ަގއި މިހާރ  ނެތ   އިރ .އ ވާދެނ  ހ ށަހަޅ 

ފޯކަސ ކ ރައ ަވއިެގނ  ކަނ ތައ ތަކަށ   މި  ލިބޭނެ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވިސ ނަަވިއެގނ   އާމ ދަނީ  އިތ ރ   އިޤ ތިޞާދަށ  

އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރަށ  އިލ ތިމާސ ކ ރަނ .   ނ ކ ރެއ ވ ަމށ ޮގތ ތަކަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ބައ ޓަ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ދެނ    24މިހާރ     ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އޮތީ  ކަމަށ ނެ  އާދެ! ދައ ލަތަށ  ލިބޭ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޖެހޭ ބަލަނ .    ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަނޫނީ ފައިނޭނ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ ޮގތ   ،އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނ  މި ޖެހޭ ރ ފިޔާ

ބިލިައނ  ރ ފިޔާ. ދެނ  މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ލިބޭ ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގިއ    2.3ލިބޭ    ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި އެބަ  އޭެގތެރޭަގއި  

  ށ ޔާ ދަރަނ ޏަނޫނިއ   ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ދެނ  ިއތ ރ  ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނ  މި ޖެހެނީ ދަރަނ ޏަށ  ނަގައިެގނ    598

އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބޭނ ކަކަށ  ޮގސ  ލޯނެއ     ،ދަރަނ ޏެއ  ނެގ ނ  އެއީ   ،ސ  ޔައަޅ ަގނޑ މެނ  ބޮނ ޑ  ވިއ ކި  ،ނެގ ނ  ެއއީ

ވެސ   ޭވ. ެއ ކޮސ ޓަކީ  އޮ  ސ . އެކަަމކ  ދަރަނ ޏަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފައިސާ ނަާގިއރ ަގިއ ޭއެގ ކޮސ ޓެއ  ވެސ  ެއބަޔަނެިގ

ކ ރ ނ   ައނ ނަ ބ ރަދަރެއ . އެހެނ ވީމާ، މި ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ވީހާވެސ  ކ ޑަ  އަނެއ ކާ އިތ ރަށ  ބަޖެޓަށ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ނ ައޅ ަގނޑ މެނ  ތަރައ ޤީވަމ ނ  އަނ ނަ ޤައ މަކ   ،މ ހިނ މ . ނަމަވެސ ، ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސ  އެއ ބަސ 

ޙީ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޖެހޭ ޚަރަދ ތަކެއ  ެވސ  ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޞިއ   އެބަ

ރަނަގޅ ކ ރަނ  ދާއިރާ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   އެބަ  ތަޢ ލީމީ  މ ހިނ މ  ؛ހަރަކާތ ތައ އިޤ ތިޞާދީ    ެގޖެހޭ.  ކަމަކީ   އެނ މެ 

ހޭ ހަރ ދަނާކ ރަނ .  ޖެ  ޖެހޭ އިތ ރ ކ ރަނ . އެ އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތައ  އެބަ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތައ   

ހ ރިހާ އެނ މެނ   ެގމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަކަށ . އެއީ އެނ މެ ފަސޭހައިނ    ރާއ ޖޭެގ  އެނ މެ  ވެސ  ވިސ ނަނީ ހަމަ 

ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ    ޓޫރިޒަމ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ޓޫރިޒަމ . ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާމ ދަނީ ލިބެނ  އޮތ  ދިމާ

އެކ  ކ ރިއަށ ެގނ ދެވެނ  އޮތީ ވެސ  އެތާނަގިއ    ޓޫރިޒަމ ެގ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފަސޭހަކަމާ  ދިމާލަކަށ  ެގނ ދަނ .

 ، އަޅ ަގނޑ  ނިސ ބަތ ާވ އަތޮޅ    ،ާގއިމ ކޮށ ެގނ . ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވައިލާނަނ   ކެއ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރެގ ކަނ ތައ ތަ

ހ ރި އިޢ ލާނ ކޮށ ފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއ ރަށ ތައ  އިޢ ލާނ ކ ރެވިފަިއ    ޓޫރިޒަމ  ދާއިރާއަށ  ރަށ ތަކެއ  އެބައަތޮޅ ަގއި    ތ.
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ވާތީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،    ތަނ  ކަމަށ   އެނ މެ ކައިރީ އެއަތޮޅ ެގ ހ ޅަނގ  ބިތ ަގއި. ެއއީ ތިމަރަފ ށީ އެއަރޕޯޓ     މި އޮތީ ތ.

ދޭތެރޭަގއި. އެހެނ ވީމާ،    ރީތި ރަށ ތައ  އެބަހ ރި އިރ މަތީ ބިތ ަގއި. ޚާއ ޞަކޮށ  ވިލ ފ ށ ޓާއި ބ ރ ނ ޏާ  އެއަށ ވ ރެ މާ

  މަސައ ކަތ  ފެށޭނީ   ވިލ ފ ށީެގ ެއއަރޕޯޓ ެގވިލ ފ ށީެގ އެއަރޕޯޓ ،    ،އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރަށ  ދަނ ނަވާލަނ 

ާގއިމ ކ ރެވިެގނ   ؟ކޮނ އިރަކ ތޯ އެތާނަގއި  ެއއަރޕޯޓ   އެތާނަގނޫ  އެ  ކ ރި   އިނީ  ހަރަކާތ ތަކެއ   ކަށ   ޔައިޤ ތިޞާދީ 

އާމ ދަނީ އިތ ރ ވެެގނ  މީހ ނ  ދޭނ ޖެހޭ  މީހ ނ ނަށ  ލިބޭ    ، ެގނ ދެިވެގނ   ނ ެގނ ދެވޭނެ. އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތައ  ކ ރިއަށ 

ށ  އ އ މީދ ކ ރަނ .  އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ  ވިސ ނަވާނެ ކަމަށ  ވަރަށ  ބޮޑަ  ށ ކޭނީ. އެހެނ ވީމާ، މިކަމަޓެކ ސ  ވެސ  ދެއ  

ރައީސ  އަޅ ަގނޑ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ނިނ މާލ މ ެގއާދެ!  ވާހަކަކޮޅ   ބަޖެޓ ަގިއ    މި  މި  ދާއިރާއަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރިނ  

ރައ ޔިތ  ދާއިރާެގ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ ރި  ދަނ ނަވާކަނޑައެޅިފައި  ބޭނ ނ   އަޅ ަގނޑ   ޓަކަިއ  އެހެނ ވީމާ،  ލަނ ނަށ   ނ . 

 ވިލ ފ ށީ  ،މީަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަކީ   !އަޅ ަގނޑަށ  އެ ފ ރ ޞަތ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ ީމދ ކ ރަނ . އާދެ

ހިނަގމ ނ ދަނީ.   މ ެގ މަޝ ރޫޢ ބ ރ ނީެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ   ،މިހާރ  މި އޮތީ ؛ދާއިރާެގ ބ ރ ނި  ވިލ ފ ށީ  !ދާއިރާ. އާދެ

ދެނ  އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ  ދެނ  ފަހ ނ  ލިބޭ ވަގ ތެއ ަގއި މި ވާހަކަ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  އާދެ!   ؛އަޅ ަގނޑ 

 ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ނަލާއިރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދަނ ނަވައިލާނަނ . މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ ެގ ާވހަކަކޮޅ  ނިނ މަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ދީފައި   15ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފ ރ ޞަތ   ދެތިނ   އިތ ރ   އަދި  ހަމަވ މ ނ   ިމނެޓ  

  .މ ޙައ މަދ  ސިޔާމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މީދޫނިނ މާލަނީ.  މި ޙަޤީޤަތ ަގއި ފ ރ ޞަތ  ެއއ ކޮށ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މީދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސިޔާމ  މ ޙައ މަދ 

الر   هللا  الر  بسم  عليكم الس      ،حيم حمن  هللا الم  ބަޖެޓަކީ    2022އާދެ!    ،وبركاته  ورحمة  ދައ ލަތ ެގ  ައހަރ ެގ  ވަނަ 

ދެކޭޮގތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ     36.9ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    36  ،ފަދައިނ އެނިގލައ ވާނެ  

ކ ރޭ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ޚިދ މަތ ތަކާ އެއ ޗެހި ރަނަގޅަށ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި.    ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޑިމާނ ޑ  އެބަ

  ، ކަމަކީ  ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސ ، ެއ ސަރ ކާރަކ ނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ   އެހެނ ވީމާ، ކޮނ މެ ސަރ ކާރެއ  އޮތ 

ތަރައ ޤީއަށ  ނޫނިއ ޔާ ހިތ ހަމަޖެހ މަށ   ،ފޯރ މާއިރިޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކެރާއ  ކަމަށ  މ އ ސަނދި  ،ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކާ މިހާރ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ   ބަޖެޓަކީ  މި  ކ ރަމ ނ ދާނެ. އެޮގތ ނ    ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  

ދެކޮޅ ޖެއ ސ ނ  ބަޖެޓ ނ .   ،ކަަމކީ  އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ   ،އަޅާބަލާއިރ ަގއި އެހާ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ެވސ  ނޫނ . އެނިގލައ ާވނެ

ސ ޓ  ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ވިސ ނަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފޯކާ ކ ރެވެނ ޖެހޭ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ސ މަށ ބަޖެޓ ނ  ދެކޮޅ ޖެއ 
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ވަނަ އަހަރަކީ ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ކިހާ    2022ކ ރިއަށ  އޮތ     !އާދެ ؛ތަނ ަގއި   އޮތ   އެބަ ވިސ ނަނ ޖެހޭ. ކ ރިއަށ 

ވިސ ނާ  ،ރަނަގޅ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަށ   އަހަރެއ   ވެދާނެ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ރަނަގޅ   މިޮގތަށ   ލަކިހާ  ނ ޖެހޭ. 

ތ ތެރި ރައީސ . އެނިގލައ ވާނެ  ވެސ  އެބައޮތ  ިއއ ޒަ  ހިތާމަކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ   ލާއިރ ަގއި  އިވިސ ނަ

އެއ  މި ބަ  ބޮޑ   ޖީ.ޑީ.ޕީެގ  ،އ ޖޭެގ ސައ ތައިނ  ސައ ތަ ޑޮލަރ  އިނ ކަމަކަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ  މި އޮނ ނަނީރާ  ،ފަދައިނ 

ކަމީ އެއ ވެސ   ތަނ  ހަލާކ ވެެގނ ދާނެ  މި  ،ނަމަ  އޮނ ނަނީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ ތެރެއިނ . ފަތ ރ ެވރިކަމެއ  ނެތ 

ެމއ  ނޫނ .  ކަ  ކަމީ ޝައ ކެތ  އޮތ ކަެމއ  ނޫނ . ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ނ ކ ރެވޭނެ   ކެތ  އޮތ ޝައ 

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ    އޮތީ  މި  ރާއ ޖޭަގއި  ެއއަރޕޯޓާއި  4ެއއަރޕޯޓ ،    3މިހާރ   ައއ ޑޫ  ެއއީ  ހަނިމާދޫ   ،ެއއަރޕޯޓ . 

  ޭއގެ   ،ެވސ   ިއއ ޔެ  ،ވެސ   އަރޕޯޓ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ މާލެ އެއަރޕޯޓާިއ އަދި ފަހ ނ  މާފަރ  އެ  ،އެއަރޕޯޓާއި

ފ ލައިޓ ތަކާއި ޑ   ،ކ ރީަގއި ވެސ  އެނިގލައ ވާނެ ފަދައިނ  ސިނ ަގޕޫރ ނ  އަނ ނަ ފ ލައިޓ ތަކާއި އަދި   ،ބާއީނ  އަނ ނަ 

ބ ނ  ރާއ ޖެއަށ   ެގނ ދޭ. އޭެގ ސަބަ  ަގޑިއިރ ، އެއ  ަގޑިއިރ  އ ދ ހެމ ނ  އެބަ  ޔޫރަޕ ނ  އަނ ނަ ފ ލައިޓ ތައ  މަތީަގއި ދެ

ާއއި ކ ގަ ހައ ސ ތަ އަނ ނަ ޓޫރިސ ޓ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑެތި ދަތިތައ  ކ ރިމަތި އެބަ ލާނ ޖެހޭ. އެ މީހ ނ  ރާއ ޖޭަގއި އެކި ެގސ ޓ 

ކޮށ ދޭ  އ ކަތ ރިސޯޓ ތަކަށ  ނ ޮގސ  މާލޭަގއި އެބަ ތިބެނ ޖެހޭ. އޭެގ ސަބަބ ނ  އޮޕަރޭޓަރ ނ ނާއި އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަސަ

އެބަ ޖައ ސާ. އެނިގލައ ވާތޯބޭރ  ބޮޑެތި މައ ސަލަ  ތެރޭަގިއ   ެގޮއތ  ޑިސެނ ބަރ   ކ ރިއަށ  ؟ެގ އެޖެނ ޓ ނ ތައ  ވަރަށ  

ބ ނާ  ެގއެއަރލައިނ  އެނބ ރެމ ނ ދާނ ޖެހޭނެ    މީހ ނ   މަތީަގއި  ެއީއ    3  އިގަޑިއިރާ   4ޮގތ ނ   ދޭތެރޭަގއި.  ަގޑިއިރާ 

އެއަރލައިނަށ  ލިބޭ ެގއ ލ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ ެވެގނ ދާނެ. އަދި    ، ޖެއ ޔާއެފަދަ ހާލަތ ަގއި ވެއ ދާހާވަރ .    ނ މިތަނ   ށ ސިނ ަގޕޫރަ

ހަމަ ނެތެިގނ  ހިނގައިދާނެ. އަޅ ަގނޑ     ސ ޖެއާ ދޭތެރޭަގއި އޮނ ނަ ކޮނ ފިޑެނ ޓިކެޓ ތަކ ެގ ައގ  ބޮޑ ެވެގނ ދާނެ. އަދި ރާއ 

މާފަރ    ،އެއ ކޮށ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނަނ   ވަރަށ  އިލ ތިމާސ ކޮށ  ވަރަށ  ހިތ ހަމަޖެހ މާ  ހަމަ   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއަށ 

ކ ރިައށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   އެހެނ ނޫނީ  ހައ ދަވާށޭ.  ހަބަކަށ   ދެވަނަ  ެއއީ  ރާއ ޖޭެގ    އޮތ   އެއަރޕޯޓ   ތަނ ަގއި 

ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެއ ކޮށ  ދަނ ނަވަނ .    ނ ދާނެކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގނ ކަމާށ  އަރައިެގނ ފަތ ރ ވެރިކަމެއ  ކ ރިއަ

ވެސ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި އ ޅޭ މީހ ނ . ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ އިނ ޑަސ ޓ ރީނ     ތެރެއިނ  ިގނަ މީހ ނ ނަކީ މިހާރ 

ކ ރާ ޑޮލަރެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކ ސ ޗޭނ ޖ   ،ނަމަ  ދިވެހި ދައ ލަތަށ  ިގނަ އަދަދެއ ެގ ފައިސާތައ  ވެސ  ލިބެނީ. ެއ ނެތ 

 ؛ކ ރަނ . ރާއ ޖޭަގއި ދެވަނަ ެއއަރޕޯޓެއ    ނ ދާނެ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހަމަ ބޭނ ނ ވޭ މިކަނ ލިބިެގނ ވެސ   

ވެސ  ހެދިފައި   މާފަރ  ެއއަރޕޯޓ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރަކަށ  ހަމަ މިހާރ    ،އާދެ! ސ ލޮޓ ތައ  ެއއަރޕޯޓަށ  ވެއ ދ މަށ  ޓަކައި

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ     ެގނ ޮގސ ެގނ  އެކަނ   ައވަހަކަށ  ކ ރިއަށ   ކަތ ތައ  ވީހާެވސ އ ހ ރި މަސަ  އެ އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، ނ ނިމި

ކަމެއ  ކަމ ަގިއ ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ރާއ ޖޭެގ ޞިއ ޙީ ކަނ ތައ ތައ  އަދިވެސ  އެނިގލައ ވާނެ   ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ

އޮތީ ދަރަޖައެއ ގައި.  ،ފަދައިނ   ނިކަެމތި  ރާ  ވަރަށ   ބައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރަނަގޅ   ރަނަގޅ  އ ޖެއިނ   ނޫނިއ ޔާ    ، އ ޔެއ  
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ވަނ ޏާ ކަމަށ   ވެއ ޖެ  މީހަކ   ބައ ޔެއ ަގއި  ދިޔައިމާ  ާމލޭ  ،ނ ރައ ކާތެރި  ހޮސ ޕިޓަނއިނ ދިރާާގ  ،ހޮސ ޕިޓަލަށ   ލަށ   ދީ 

ސަބަބ ނ  ދިޔައިމާ ނ ވަތަ އެހެނ  ހޮސ ޕިޓަލަކަށ  ދިޔައިމާ ދެނީ ނ ރަނަގޅ  ބޭސ ތަކެއ . ނ ރަނަގޅ  ބޭސ ތަކެއ  ދިނ މ ެގ  

ވަރަށ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ   ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ   ިގނަ މީހ ނ ނަށ  ފ ރާނަ ވެސ  ދޫކޮށ ލަނ  އެބަ  ވަރަށ 

ތެރޭަގއި ޑޮކ ޓަރ ނ  މަށ  ޓަކައި ކ ރެވޭނީ ކޮނ ކަމެއ ތޯ. ާއދެ! އޭެގއެއ ޗެއ . ޞިއ ޙީ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިއެރ 

ޓ ރޭ މ ހިނ މ ނ ކ ރ މަރަނަގޅަށ   ަވރަށ   ނަރ ހ ނ ނާއި  ކީ  އަދި  ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އަދި   ، ކަމެއ  

އަށ  ނޫނިއ ޔާ ސިނ ަގޕޫރަށ    މިތަނަށ  ެގނައ ނ  ވަރަށ  މ ހިނ މ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ޑ ބާއީ ޒ މެޝިނަރީ

 ހާ ލާރިތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރަމ ނ ނ ކޮކަށ  ޮގސ  މި ހ ރިމެލޭޝިޔާއަށ  ނޫނިއ ޔާ ބެ  ނޫނިއ ޔާ

އިމާރާތ ތައ  ވަރަށ     ،ބަލާއިރ   ނ ހ ރި. ދ ނިޔޭެގ ފެނ ވަރ   ރަނަގޅ . ވަރަށ  ސަޅި ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  އެބަދާނ  މި ޖެހެނީ.  

ހަމަ ޒީރޯ. އަޅ ަގނޑަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .    ،ޚިދ ަމތ ތައ  ލިބޭ ެއއ ޗެހި ހަމަ ޒީރޯ އިނޭގތޯ   ،ރީތި. އެހެނ ނަމަވެސ 

  އިމާ ހޮސ ޕިޓަލަށ  ދިޔާ  ،ެއ މީހ ނ ެގ ޝަކ ވާައކީ ؛މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ތެރެއިނ  ިގނަ ބަޔަކ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އާ   ،ދިމާވެއ ޖެ

ވެ،  ވާ ތިމަނ ނަމެނ  ބަލި އިތ ރޭ ވަނީ. ބަލި ފަސޭހައެއ  ނޫނޭ ވަނީކީ. ނ ބައި ބޭސ ތަކެއ  ދިނ މ ެގ ސަބަބ ނ  މީހ ނ   

 ށ  ވެސ  ރާއ ޖެޭގ ކަނ ތައ ތައ  އެބަދޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ ކައެކަހަލަ ހާލަތަ  ،ލޮލަށ  ނ ފެނި  މީހ ނ ނަށ  

މަށ . ހަމަ އެޮގތަށ  ޔ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށ  ެގނ ދި  އ ޙީ ނިޒާމ  މިއަށ ވ ރެ ރަނަގޅ  ފ ރިހަމަ ޞިރާއ ޖޭެގ    ،ބޮޑަށ  އެދެނ 

ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ގައިލާއިރ އިމ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ބަލަ  ، ނޭ ފަދައިނ އެނިގލައ ވާ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ 

ރާއ ޖެއަކީ މިހާރ  ެވސ  އެނ ެމ ިގނައިނ  ނިސ ބަތ ނ  ބަލާިއރ ، ޕޮޕިއ ލޭޝަނަށ  ބަލާއިރ  އެނ މެ ިގނަ ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި،  

ާމސ ޓަ އަދި  ހޯލ ޑަރ ނ   އެހެނ ވީމާ،    ސ ރޕީ.އެޗ .ޑީ  ޤައ މަކީ.  މި  ޤައ ެމއ   އަނ ނަ  އ ޅެމ ނ   ހޯލ ޑަރ ނ   ޑިގ ރީސ  

ތަ މިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރަނަގޅ   ޢ ލީމަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ޚަރަދ   އެޑިޔ ކޭޝަނ   ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރަނ ޖެހޭ. 

ރައ ޔިތ ނ ނާ ދޭތެރޭަގއި އޮނ ނަނ ޖެހޭ ރަނަގޅ    ،ޮގތަކީ  ވާ  ފަހަރ  މި  ބަެއއ  ؛ރީަގއި ހ ނ ނަވާ މިނިސ ޓަރ މިނިސ ޓ 

އެ ނޯވޭ.  ވާ  އޯާގތެރިކަމެއ   މަޤާ  ،ޮގތަކީ  ކަަމނާއަށ   އެހެނ   ކ ރީގަ ތަނ ކޮޅެއ   ީމެގ  ކަނ ނޭނެގ.    އިމެއ ަގއި  ހ ރީ 

ވީމާ ަވގ ތެއ  ވީމާ، ކައ ނ ސިލަރ ނ  ައިއސ  ބައ ދަލ ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ތެރެއިނ  ރައ ޔިތ ނ  ބައ ދަލ ކ ރަނ 

ހ ނ ނަ   ަގއިކަމ ކަމަށ  ނޫނިއ ޔާ އަދި ވަޒީރ  ރައީސ   ،ނޯވޭ. މިއީ ވަރަށ  ދެރަ ކަމެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ޖެހޭނެ

ވަޒީރަކ   ،ވަނ ޏާ  ކަމަށ  ރަށ ރަށ ަގިއ   އެ  ބައެއ   އަދި  ބައ ދަލ ކ ރަނ .  ކައ ނ ސިލަރ ނ ނާ  ރަށ ރަށ ެގ  ޖެހޭ 

ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ނަށ  ޓަކައި ފޮނ ވާފައި ހ ރީ ޕޮލިޓިކަލ  ެއކ ޓިވިސ ޓ ނ . އޭެގ ސަބަބ ނ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ތެރެއިނ  

. އ ޅޭ. ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ މީދޫ. ހ ރީ އެކ ޓިވިސ ޓެއ  ފޮނ ވާފަ  ހިެގނ  އެބަހަމަނ ޖެތ ިގނަ މީހ ނ  ހި  ވަރަށ 

ކަމަށ އެއ ޮގތަކަށ   ތަޢ ލީމީ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރާ  ީމެގ  ދެއ ތޯ  ަވނ ޏާ  ވެސ   މީހ ނ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ  ކޮލިފައިޑ  

ފޮނ ވައިދޭ ރަށ ތަކަށ   ކޮލިފައި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރަނަގޅ   އެބަނ .  ޓީޗަރ ނ   އެކ ޓިވިސ ޓަކަށ     ޑ   ފޮނ ވައިދޭނ .  ޖެހޭ 
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ފޮނ ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ   މީހަކ   އ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ،  މަގ މަތީަގއި  އަދި  ޮގތަކ ނ   ސިޔާސީ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  

އޭެގ  ވެސ   ފައިދާއެއ    ނ ލިބޭނެ.  ފައިދާެއއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ   ޮގތަކ ނ   އެހެނ   އަދި  ސަބަބ ނ  ނ ލިބޭނެ. 

ހި ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަމަށ    އި،ހަމަނ ޖެހ މާތ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހިނަގއިދާނެ  ޯގހަށ   ޯގހ ނ   ކަނ ތައ ތައ   މީހ ނ ެގ  އެބައި 

 މި   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވަނ  ؛އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . އެހެނ ވީމާ، ހ ރިހާ ވަޒީރ ނ ނަކީ ެވސ 

ނ ސ  މިނިސ ޓަރަކީ ވަރަށ  މޮޅ  ބޭފ ޅެއ  އިނޭގތޯ. ހަމަ ވަރަށ  މޮޅ  ބޭފ ޅެއ  އެީއ.  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފިނޭ  އިނ ނެވީ

ވ ރެ ރަނަގޅ  ބޭފ ޅަކ  ަވޑަެއއ  ވެސ  ނ ަގނ ނަވާ އިނޭގތޯ.    އަޅ ަގނޑ ެގ ހަޔާތ ަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  މިއަށ 

ކިހިނެއ ކަނ  ެވސ . އެހެނ ވީާމ، މި ފިނޭނ ސ    ތަނ ަގއި ކަނ ތައ  ެގނ ދަވާނީ   އެ ބޭފ ޅާއަށ  އެނިގލައ ވާ ކ ރިއަށ  އޮތ  

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެގއ ލ މެއ  ނ ވޭނެ. އެނިގލައ ވާތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ަގއި ހ އ ޓާނމިނިސ ޓަރ  މިތާ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ؟އޮތ ތޯ  ދިޔައިރ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ެއއ ވެސ  ލޯނެއ  ނ ދެއ ކި ެއބަބޮޑަށ  ހީނަރ ވެެގނ   ދ  އެނ މެޞާއިޤ ތި

އެ މަނިކ ފާނ ެގ ރޭވ ނ ތަކ ނ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރި   ،ކަމ ނ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ ެގ ކ ޅަދާނަ  ރީެގފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ   ،ކ ޅަދާނަ

މި ލޯނ ތަކެއ   އެހެނ ނަމަވެސ   ހ ރިހާ  ދައ ކަވާފަ.  ޤައ މ ތަކަށ   އެކި  އިނ ޑިާއއަށާއި  ޗައިނާއަށާއި،  ބައ ލަާވ    ،ވަނީ 

އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ބޮޑެތި ބިނ ތައ  ލޯނ     !ބައ ލަވާ ޕާކިސ ތާނ   !ސިލޯނ   ޓެރި ޤައ މ ތައ . ބައ ލަވާއ ވަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަ 

 ، ނ ވޭ. އެނިގލައ ވާނެެއކަހަލަ ކަމެއ  ދިމައެއ  އިރާއ ޖޭގަ  .ވަނީ އެ ބިނ ތައ  ނަާގފަ ނ ދެވިެގނ  މިދިނ  މީހ ނ ނަށ  ލޯނ 

  ރީނ  އެ ކ ރައ ަވމ ނ  ެގނ ދެވީ. އެހެނ ވީމާ، ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ށ  މެނޭޖ ވެސ  ަވރަށ  ރަނަގޅަ  ތައ ކޮވިޑ ެގ ކަނ ތައ 

މި ބަޖެޓަކީ އަޅ ަގނޑ  ސައ ތައިނ  ސައ ތަ ތާއީދ ކ ރާ ބަޖެޓެއ . ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ އެނ މެނ   ؛ތައ ކ ރައ ވާ ކަނ ތައ 

ދާއިރާެގ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ވަނީ  ބޮޑަށ  ތާއީދ ކ ރޭ. އެއީ ސަބަބަކަށ   ވެސ  މި ބަޖެޓަށ  ވަރަށ 

ދޫއަށ  ބެލިޔަސ ، ބަނޑިދޫއަށ   ބ ނލައ ވާފަ. މީދޫއަށ  ބެލިޔަސ ، ރިއިމީަގއި އެކ ލަވަ   އެބަހ ރި ހަމަ ވަރަށ ިގނަ ކަނ ތައ 

އަދި ހ ޅ ދެއ ޔަށ  ބެލިޔަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރ މާއި އަދި ކ ރަނ ޖެހޭ ހ ރިހާ ކަމެއ  ވެސ    ،ބެލިޔަސ 

ވަރަށ ބަޖެ އިލ ތިމާ  ޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެބަހ ރި.  ޖެއ ސެވިފައި  މިނިސ ޓަރ ކީ  ސަިގނައިނ   ފިނޭނ ސ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި 

ޑިދޫއަށ   ހ ޅ ދެއ ޔާއި އަދި ބަނ  ،އާއިދޫބ ނރި  ،އާއި މީދޫ  ،ކ ރައ ވާފަިއވާބަޖެޓ   ތަނ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރިއަށ  އޮތ 

ކ ރައ ވާފައިވާ ބަޖެޓ ަގއި ޖައ ސަވާފައިާވ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަ ފެށ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އެދޭ ކަމެއ .  ތަނ ތަނަށ  ބަޖެޓ  މި

ބޮޑަށ     ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ެއކަނ  ނ ވެ އޮތީމާ ވަރަށ    އެ   ، އެއީ މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  ބަޖެޓ ަގިއ ބަެއއ  ކަނ ތައ  ޖައ ސަވާފައި

ދެރަވޭ  އެ ފިބޭފ ޅ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ީވމާ،  އަރިހ .  މިނިސ ޓަރ ެގ  އޮތ   ،ދަނ ނަަވނ   ނޭނ ސ   ތަނ ަގިއ    ކ ރިއަށ  

މި ެގނ ދެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރިއަށ   ވަރަށ ވ ކަނ ތައ ތައ   އަޅ ަގނޑ ެގ  އެނިގލައ ވާނެ  މަކީ  ކަމެކޭ.  ެއދޭ    ، ބޮޑަށ  

މަތ ފ ޅާއި ެގ ރަޙ هللا  ،މަވެސ ވަނ ދެނ  ެގަވޅެއ  ނ ދީ އޮތ  ރަށެއ . އެހެނ ނަ  އަހަރ   25އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ މީދޫއަކީ  

ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ     ނ ކ ރެވި. އެހެނ ވީާމ، އެއޮތީ އަދިެވސ  ބޭނ ނ   ވާިގފ ޅ ނ  އެ ރަށ ެގ ބިނ  ހިއ ކ މަށ ފަހ  ބިނ  އެ
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ބޮޑަށ  އެދޭ    ރައ ޔިތ ނ  ވަރަށ   ެގތަނ ަގއި ކ ރިއަށ  ރޯހައ ސ ތަކެއ  އެޅ ަމކީ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި ކ ރިއަށ  އޮތ 

ެގވަޅެއ  ދޭނެ އެއ ވެސ     ށ ކަޔަ ކ ރި ؛ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިތ ރ   ތަނ ނ  ެގވަޅ  ދީފި ކަމަށ   އ . އެކަމެ

ކ ނީ ވެސ . އެހެނ ވީމާ، އެކަނ  ކޮށ ދެއ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އެދޭ  އ ހި  ތަނެއ  ވެސ  ނެތ . އެހާ ކ ޑަކ ޑަ ތަނ ތަނ  މި

ހަމަ އަދި  އެދިފައިވާ  އ ކޮށ އެއާއެ  ކަމެއ .  ރަށ ރަށ ނ   ހ ށަހެޅިފައިވާ  ،އެކި  ބަޖެޓަށ    ؛ކަނ ތައ ތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ހެދޭ.    ދަނޑ ތައ  ވެސ  އެބަމިހާރ  ފ ޓ ބޯޅަ  ނަށ ައޅ ަގނޑ މެނ   ،އޭެގތެރޭަގއި ހަމަ ހ ރިހާ ރަށެއ  ވެސ  ހިމެނޭ ފަދައިނ 

ހެދޭ. އެހެނ ވީމާ،    އެބަ. އަދި ބޮޑެތި ދަނޑ ތައ  ެވސ  ޒ ވާނ ނ ނަށ  ޓަކައި  ހެދޭ  ލ  ދަނޑ ތައ  ެވސ  އެބައަދި ފ ޓ ސަ

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ބޮޑަށ     ހަމަ މިކަނ  ކ ރެވޭނެތީ  ،ޮއތީ  ޖައ ސަވާފައި މި  ބަޖެޓ ަގއި މިކަނ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ   

  ، ެއއ ވެސ  ޝައ ކެއ  ވެސ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ ބޮޑަށ  އެދޭ އެއ  ކަމަކީ  ޔަީގނ ކ ރަނީ. އަދި އެކަމާ

  އޮތ . ރާއ ޖޭަގިއ ފަތ ރ ވެރިކަނ  ވެސ  އެބަ   ރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިކަނ  އެބަ ؟ރީތޯޓ އޮތީ ކިތައ  ިއނ ޑަސ    މިރާއ ޖޭަގއި

އޮތ . ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ     ނެ ވަރަށ  ބަިއވަރ  ވިޔަފާރި އެބަ އޮތ  ތަނ ަގއި އިތ ރަށ  ކ ރެވޭ  އޮތ . ރާއ ޖޭަގއި އަދި ކ ރިއަށ 

  ށ އ ފާވެރިކަނ . އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޭތި ވަރަ  ،އި ފާަގތިކަމާ  ،ކ ރިއެރ ާމއި  ،އަބަދ ވެސ  އެދެނީ

 ،ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަނަގޅަށ  އެބަ ދައ ކައިދޭ

އަދި   ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެބަހ ރި  މީެގތެރޭަގއި  ކަނ ތައ ތައ   ރައީސ    ބައެއ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިނޭގތޯ.   ؛ހ ރި 

އެބަ  ވަގ ތ   އެހެނ ނޫނ ތޯ  އަޅ ަގނޑަށ   ދާ ؟އޮތ   މީދޫ  އިނޭގތޯ  ިގނަ  ވަރަށ   އެކި  އިރާ އާދެ!  ހ ރި  ރަށ ރަށ ަގއި  ެގ 

ައއިސ ދާނެ ަވގ ތ   ިގނަ  ތަނ ކޮޅެއ   އަޅ ަގނޑަށ   ކިޔާލ މަކީ  މިހެނ   ަވކިވަކިނ   އެހެނ ވީމާ،  ކަެމއ .    ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ . 

ޖައ ސަވާފަިއ    މީަގއި ބަޖެޓ ގައި  ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އަރިހ ނ 

  ، ެގނ ދިއ މަށ  ެއއ ވެސ  ލަހެއ ފަހެއ  ނެތި. އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ  ކ ރިއަށ   އ ހަމަ ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަ  ރަ ހަތަރ  ރަށ ެގމިހި

މެދ ވެރިކ ރެއ ވ ނ .    هللا تبارك وتعالىފަހި މާދަމާއެއ     މިއަށ ވ ރެ  ،ކ ރި  ރާއ ޖޭެގ އެނ މެހައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިއަށ ވ ރެ

ައޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާައކީ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ތި ހ ށަހެޅ އ ވި ބަޖެޓ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،އެދ މަކީއަދި އަޅ ަގނޑ ެގ  

 . وبركاته هللا حمةالم عليكم ورالس  و ނ . ޔ ށ  ކ ރިއަށ ެގނ ދިޮގތަ ހ ރި އި ލާބައެނ މެ ފައިދާއާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރަށ .  އަރ ވަނީ މި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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ލެޭވތޯ  އިއަޅ ަގނޑ  އަލިައޅ ވަ   މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާތަކަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  އާދެ!  

ޙަޤީޤަތ ަގއި   ؛ފާހަަގކ ރެއ ވި ކަނ ތައ ތައ    ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ   ފ ށީ ބަލާނަނ . އޭެގތެރޭަގއި ވިލ 

އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިތ ރަށ    ވެސ   އިޤ ތިޞާދ   ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރިއަ  ޖެހޭ  ރ ވަނ . ސިނ ދަފާތ ކޮށ  

ރާއ ޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ެގ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކޮިވޑ  ހާލަތ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގެވެގނ  ދިޔައީ 

ފ ޑ  ސެކިއ ރިޓީއާއި އަދި އެހެނިހެނ   ،ޖެހޭކަނ . ޚާއ ޞަކޮށ  އިތ ރ ނ  ރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ސިނާޢަތ ތައ  ކ ރިއަރ ވަނ  އެބަ

މިއ ޔަތ ކަނ  ދޭނ . އޭެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  އ ޖެހޭކަނ  އަހަ   ޑ މެނ  އެބަކަނ ތައ ތަކަށ  އަޅ ަގނ

ެގނ ދެވޭ. މީަގއި ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ  ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކައި ހަމަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ ކ ރިއަށ 

ޙަޤީޤަތަކީ ދަނޑ ވެރިކަ  ،ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  އަދި  ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެވސ   ކ ރިއަރ ަވިއެގނ   ސިނާޢަތ   މ ެގ 

ޕޯޓ  ސަބ ސ ޓިޓިއ ޝަނަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރާއ ޖޭެގ  މ އި  ،ކަމ ަގއި ިވޔަސ   ލަތަކަށ  ނ ދެވ ނ ހާއެކ ސ ޕޯޓ ކ ރެވޭ  

  ކ ރެވޭ. ެއގ ރޯ ނެޓ   ބަމަގ ނ  ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެ  ކަމަށ . އެ  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ  ކ ރިއެރ ވިދާނެ

އި އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ސެނ ޓ ރަލ  ޕ ރޮސެސިނ  އާއ ދ ތަކ ަގއި ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ފާމިނ ޙަެގ ެއކި ސަރަށ  ރާއ ޖޭ މެދ ވެރިކޮ

އެބަދޭ. އަދި    ތަކެއ  ހެދި ެއ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރިއަށ މެދ ވެރިކޮށ  ރިޒޯޓ ތަކަިއ އަދި އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތަށ  ެއގ ރީމެނ ޓ 

ސިނާޢަތަކީއޭގެ  އެއ   މ ހިނ މ   އެނ މެ  ދެނ   ރާއ ޖޭެގ  ސިނާ  އިތ ރ ނ   މަސ ވެރިކަނ    ،ވާތީ  ތަށ ޢަމަސ ވެރިކަމ ެގ 

މަސ ވެރި ރާއ ޖޭެގ  މިހާރ   ކ ރެވޭ.  މަސައ ކަތ ތަކެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ދަނީ ކަކ ރިއެރ ވ މަށ   ސިނާޢަތ   މ ެގ 

ރޯ އަޅ ަގ  ،މެޓީރިއަލ ސ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މި ޙަޤީޤަތ ަގއި  މެޓީރިއަލ ސ   ރޯ  ިގނަ  ވަރަކަށ   އެއ ވެސ   ހަމަ  ނޑ މެނ  

ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ހޯދޭ އެ  ރާއ ޖޭެގ  ، ބޭރ ކ ރެވެނީ ވެލިއ  އެޑިޝަނެއ  ނެތި ބޭރަށ . ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަާމޒަކީ

ޓޫނާރޯ ޗިލ ޑ   ފ ރެޝ   ެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މެޓީރިއަލ ސ   އަޅ ަގނރާއ ޖޭަގއި  އެޑ ކޮށ   ވެލިއ   ޑ މެނ ނަށ  ނަށ  

އިތ ރަށ    ކ ރ ނ . އެޮގތ ނ  ފެލިވަރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ކޭނިނ ގ ފެސިލިޓީ  އެކ ސ ޕޯޓ ކ ރެވޭނެ ަމަގށ  މަސައ ކަތ ތައ 

މިހާރ   ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ އެ    ކ ރެވޭ.  ފެށިެގނ  އެބަދޭ. ކޫއ ޑޫަގއި  ވެސ  އެ މަސައ ކަތ  

އިތ ރ ނ  ރާއ ޖެަގއި  ކ ރެވޭ. އަދި އޭގެ   އ ޑޫެގ ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ  އެބައިތ ރަށ  ކޫ  ؛މަސައ ކަތ 

  އީ ކ ރެވޭ. މި   ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަރ  އެކިއެކި ރަށ ތަކ ަގއި ސ ޓޯރޭޖ  ކެޕޭސިޓީ އިތ   ފާހަަގކ ރެވޭ

އިތ ރ ނ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ސައ ކަތ ތައ . އަދި އޭގެ ކ ރާ މަ  ޑަިއވަރސިފަިއކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކަމެއ  ބޭނ ނ ވާ  ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ސަރ ކާރ ނ   ކޮިވޑ   ، މި  ޚާއ ޞަކޮށ     އެއ ކޮށ   އ19ާ-ޑިޖިޓައިޒޭޝަނަކީ. 

  ނ މ ކަނ . ރާއ ޖޭެގ ޕ ރައިވެޓ ށ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރ މ ެގ މ ހިޑިޖިޓަލ  ސެކ ޓަރަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަގަވެެގނ  މި ދިޔައީ

ކ ރަނ . އަދި   އިތ ރ  ފައިބަރ ކޭބަލ  އަޅައިެގނ  އެ މަސައ ކަތ   ،ރސ  ެވސ  އެބަ މަސައ ކަތ ކ ރޭސެކ ޓަރެގ އޮޕަރޭޓަ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ . އެޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ިއތ ރ  ފައިބަރ ކޭބަލ  ބޭރ ެގ    ،ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  
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  ކަނެކ ޓ ކ ރެިވއ ޖެއ ޔާ ރާއ ޖޭަގއި މިހާރ ެގ އިނ ޓަރނެޓ  ނަށ   އެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ގ ސ ޕޮޓ ސ ތަކާނ ޑިނ އެކިއެކި ލޭ

ދަށަށ   ޕަރައިޒަސ   ބޮޑ ތަކ ނ   ވަރަށ   ޑިޖި  ވެސ   އިތ ރ   ރާއ ޖެއަށ   އަދި  އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓ ޓަދާނެ.  އެ   ،ތަކެއ  ލ  

އަނ ނާނެ ހާބަރައކީ  ފަރމ ސ ތައ   ޓ ރާނ ޝިޕ މަނ ޓ   ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށ   ިއކޮނޮމިކ    ،ކަަމށ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ 

  15  ،އަހަރ   10ީމެގ ާގތ ަގނޑަކަށ   ،މިނިސ ޓަރ  ވެސ  ކ ރީެގ ެއކިއެކި ޕ ރެސ ތަކ ަގއި ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ިވ ފަދައިނ 

އޮނ ނަނ ޖެ ކޮށ ފައި  އަސ ލ   ކ ރިނ   މަސައ ކަތ އަހަރ   ހާބަރެގ  ޓ ރާނ ޝިޕ މަނ ޓ   ކަމެއ .  ސަރ ކާރ ނ   ؛ހޭ  މި 

އެބަ އިޢ ލާނ ކޮށ ެގނ  ވެސ     މަސައ ކަތ ތަކެއ   ހޯދ މ ަގއި  އިނ ވެސ ޓަރ  އަދި  ދަށ ނ   ޕީ.ޕީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރޭ. 

އެބަ  ކ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަސައ ކަތ   އެ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިކ ރެވޭ.  ައސ ލ  ރެވޭނެ.  ހާރ  

ވަރަށ  ިގނަ   ގ . އަޅ ަގނޑ ެމނ  ނޭބަރިނ ވަނީ   ކޮނ ޕެޓިޓިވ  އެޑ ވާނ ޓޭޖ  ެގއ ލިފައި މިށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ވެސ  ައޅ ަގނޑ    ކ ރެވޭތީވެ. އެކަމަކ   އެ މަސައ ކަތ   ،ޤައ މ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑެތި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ސ ތައ  ކޮށ ފައި

  ، ޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލާނަނ އިތ ރ ނ  އަ ކީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަެމއ . ދެނ  އޭގެ  ކަނ ތަކަދެކޭޮގތ ަގއި އެ

ވަނަ އަހަރ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ނ    2020ނަށ   ެއއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ޑާކޮވި   ، އަޅ ަގނޑ  އަސ ލ  ބޭނ ނ ވޭ

  ، އޭރ    ކި މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަމ ނ  ދިޔައިނ އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރި ޮގތ . އަޅ ަގނޑ  އެކިއެ

  ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑާ  2020ނީ. އެކަމަކ ، ކެއ  ކ ރެވ މަސައ ކަތ ތަ އެއ ކޮނޭ މީދީ ބަޖެޓަކާއ ވަނަ އަހަރ  ވަރަށ  އ   2020

 އެނިގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދާނެކަނ   އެއ ކޮށ  ފެބ ރ ވަރީ މަހ  ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށަށ  

ށ   އެނަމީ ނަނ ބަރ ވަނ އަ  . ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އޭރ  ެވެގނ ދިޔަ ހަމަ ހ ރިހާ އެނ މެނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ނ ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރި

 ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދިޔަކ ރަނ ޖެހ ނީމަ. އެއާއެއ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ  އެ ޚަރަދ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކޮނ ޓ ރޯލ   ،ވެެގނ ދިޔަ 

އޭރ    ކޮވިޑާ  2020ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރީކޮޅ   އަހަރ   އަނ ސަރޓެ  ވަނަ  އޮތީމަެއއ ކޮށ   ރޭޓިނ ގ    ނިޓީސ  

ރޭޑ ކ ރި. އޭރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ެއކަމަށ  ެއއ ބަސ ވިނ . ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތަކ ނ  ެވސ  ރާއ ޖެ ޑައ ނ ގ އޭޖެނ ސީ

ތަކ ނ  ރާއ ޖެ  އޭރ  އިނީޝިއަލީ ރޭޓިނ ގ އޭޖެނ ސީ  ،ެގ ކަނ ތައ ތައ  ބަދަލ ވެެގނ ދާނެ ޮގތ  ނޭނޭގތީވ19ެ- ޑ ވެސ  ކޮވި

އެއަކާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އޭރ    ޑައ ނ ގ ރޭޑ ކ ރީމާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއކަމަކ ،  ނ ކ ރަނ .  ެއޮގތަކަށ   ދެނ    ކޮނ ޓެސ ޓެއ  

ފެނިެގނ ދިޔައީ ާމކެސެކަނ ޑަރީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރާއ ޖޭގަ ޓ   ސެކިއ ރިޓީެގ    ޓ ރޭޑ ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ ގެ   އިަގިއ 

ދިޔައީ ވަރަށ  ބޮޑަށ     ތަނ . އެއާެއއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ   ދިޔަ  ޕަރފޯމަނ ސ  ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށަށ 

ާވހަކަދައ ކައިެގނ  އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނާ  ސެކަނ   ،ބޭރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޕަރފޯމަނ ސ   ޑަ ކިހިނަކ ނ ތޯ  މާކެޓ ެގ  ރީ 

ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  ކޮވިޑ ެގ އަނ ސަރޓެއިނިޓީސ     ،ތަކ ނ  ދެއ ކި ދެ ވާހަކަައކީރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ. އޭރ  ރޭޓިނ ގ އެޖެނ ސީ

ށ  ވަރަށ  ބޮޑޭ. އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖެ ކަހަލަ ކ ޑަ ޤައ މަކަށ  އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށ  ބަރޯސާވާ ޤައ މަކަ

  250ސައިޑ  ބޮނ ޑ ެގ    ދައ ކަނ ޖެހޭ ސަނީވަނަ އަހަރ ަގއި    2022ހ އ ޓޭ. އަދި އެއާެއއ ކޮށ     އޭަގއި ރިސ ކ ތަކެއ  އެބަ
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ނ ކަެމއ  ނެތޭ. ީގވަނަ އަހަރ ެގ ކ ރައިސިސ އާ ެއއ ކޮށ  ދެއ ކޭނެކަމ ެގ ޔަ   2020  އަދި ޚާއ ޞަކޮށ   ،މިލިއަނ  ޑޮލަރ 

ަގއި  15ވަނަ އަހަރ  ޖ ލައި    2020ކަމަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެޑ ރެސ ކ ރ މަށ .    ދެއަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރީ އެ  

އިތ ރ ވަމ ނ ދާ ޓޫރިސ ޓ ނ   ފެނިެގނ ދިޔައީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެއ ކޮށ   ހ ޅ ވ މާ  އެއާެއއ ކޮށ     އެއަރޕޯޓ   އަދި  ތަނ . 

ޓީ މެނޭޖ މަނ ޓ  އެކ ސަރސައިޒެއ  ހިނ ިގނ . ލައިބިލި ރާއ ޖޭެގ ޑިބިއ  ސ ކޫކ  އިޝ އަރެނ ސ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  މި  190މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ތެރެއިނ   250ވަނަ އަހަރ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  2022ހިނ ާގފައި އަޅ ަގނޑ މެނ   

ސެކަނ ޑަ  އެާއއެއ ކޮށ   ޕަރފޯމަނ ސ   ދެއ ކީ.  މާކެޓ ެގ  އޭރ  % ރީ  ހ ރީ.    25ރަނަގޅ ެވެގނ ދިޔަ.  އިނ ޓ ރަސ ޓ   ަގއި 

ާގތ ަގނޑަކަށ ސެކަނ ޑަ ރަނަގޅ ކ ރެިވެގނ ދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޕަރފޯމަނ ސ   މާކެޓ   އަށ     91  އަށ ،  90  ރީ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރަނަގޅ ކ ރެވިެގނ ދިޔަ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މާކެޓަށ  ގޮއ ސަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސ ކޫކ  އިޝޫކ ރީ.  

މިލިއަނ    500  ،މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ޓޯޓަލ  ސ ކޫކ  އިޝޫކޮށ ެގނ  ފަިއސާ ހޯދިޔަސ   500މި ސަރ ކާރ ނ     ،ޤީޤަތަކީޙަ

ާގތ ަގނޑަކަށ    ައޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ކ ރީ ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  ނަާގފައި ހ ރި   200ޑޮލަރ ެގ ތެރެއިނ   މިލިއަނ  ޑޮލަރ  

ކ ރީ   ރ  ދެއ ކ މަށ  ޓަކައި. އެހެނ ވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ މިލިއަނ  ޑޮލަ  250ވަނަ އަހަރ  ދައ ކަނ ޖެހޭ    2022

އެކ ސަ ހިނ ިގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ދެއ ކ މަށ   ދަރަނި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ެގ  ބޭފ ޅ ނ   ތި  މިހާރ   ސަިއޒެއ . 

ބަލަސެކަނ ޑަ ޕަރފޯަމނ ސ   މާކެޓ ެގ  ފެނިަވޑަިއަގނ ނަވާނެއިރީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ލައިފިއ ޔާ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ަގިއ    100، 

ޓ ރޭޑ ކ ރެވެނީ ޕ ރީމިއަމެއ ަގިއ. އެހެނ ވީމާ، ދެނ  އެއ ބައި އިއ ޒަތ ތެރި    އެހެނ ނޫނިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސެކިއ ރިޓީ

ފާހަަގކ ރެއ ވި  %  ،މެނ ބަރ ނ   %   7ކ ރީަގިއ  ާގތ ަގނޑަކަށ   މިހާރ   ތެދެއ   9.85ޭއ  ެއީއ  މެނ ެގ  އަޅ ަގނޑ   !އޭ. 

ކ ރިނ    އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެކަަމކ   ކ ރިނ .  ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ ރިހާ  ކ ރަނ ޖެހ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ސަރ ކާރ ނ  

ަގއި ހ ރި ެއއ ޗެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ތައ  ކޮށ ެގނ     25ހ ރިހާ މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ެގނ  ކ ރީަގއި %   ،ފާހަަގކ ރިހެނ 

  ، އާ އެޑިޝަނަލ 9.875ާއިއ %7އަހަރަށ  ބަލައިލާއިރ  %   5އަށ  ވިއ ކާލެވ ނީ.    9.875ސަ %ކ ޑަކޮށ ެގނ  ޮގއ   ،ކ ޑަކޮށ  

ތެރޭަގއި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޭރ  ނަަގނ ޖެހ ނ    ެގއަހަރ   5މިލިައނ  ޑޮލަރސ     7އެޑ ވެެގނ  މި ދަނީ  

އަޅ ަގނޑ  އަދި  ނެިގނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރިސ ކ   ެއ  އިނޭގތޯ.  ެއއީ  ޔަރިސ ކެއ   އެބަީގމެނ ނަށ   ތި   ،އޮތ    ނ ކަނ  

ވެސ  ފިސ ކަލ     ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަދި  ވެސ   ސ ޓޭޓ މަނ ޓ ނ   ރިސ ކ   ފިސ ކަލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ކޮބައިތޯ ފިސ ކަލ  ރިސ ކ ތަކަކީ. ރީފައިނޭނ ސ     ،ޖީަގއި ވެސ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ބ ނަނ ސ ޓ ރެޓެ

އިނ ޓ ރަ ރިސ ކާރިސ ކާިއ،  ރޭޓ   އެއ ޗެއ     އި،ސ ޓ   ހ ރިހާ  ނެތިނ .  ފޮރ ވާކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއ ޗެއ   ހ ރިހާ  އެ 

ޖީައކީ ފާހަގަވާނެ. ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެކަނ  ފާހަަގވާނެ. އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސ ޓ ރެޓެ

އިނ   ފިޗ  ރޭޓިނ    ،ކޮށ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބި ހާލަތަކީކޮބައިތޯ އެ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، އެާއެއއ 

ނ  ރާއ ޖެ ބީ މަިއނަސ  ސ ޓޭބަލ  އައ ޓ ލ ކަށ  ެގނައީ. އެހެނ ވީމާ، އޭރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކި ވާހަކައިެގ  ލ  ސީޓ ރިޕ 
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މާ، އެ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތ  މިއަދ  އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ދިޔައީ. އެހެނ ވީ

ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލާނަނ . ހަމަ ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަދިވެސ   

ރަށ  ނ ަގނެެވއޭ. އަދިވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ވަނ ރައ ކާތެރި ހާލަތަކ ނ  އަރައެއ ެގ ކޮވިޑ ެގ  19-އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮިވޑ 

އަދި ިވޔަފާރިތަކާ ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކ ނ   ؛ހ ރިހާ  ެގޖެހޭ. ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑަށ  ވިޖިލަނ ޓ ވާނ  އެބަ

ޕ ރޮޖެކ ޓ  ކ ރިއަށ ެގނ ދާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި ސަރ ކާރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަވެސ .  ޖެހޭ ފިސ ކަލ    ތަކ ަގއި ވެސ  

ވަނަ އަހަރ ަގއި ެވސ    2020ހ ރި. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ނަަގނ . ރިސ ކ ތަކެއ  އެބަތަކެއ   ކޮނ ސޮލިޑޭޝަނ  މެޝަރ

މެނޭޖ  ރިސ ކ ތައ   އެ  ޔައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފަދަިއނ   އެބަ ީގކ ރެވ ނ     ،އޮތ    ނ ކަނ  

ޮއތ  މަ ައދި އެއ  ނ ކ ތާ ައޅ ަގނޑ  ކ ރެވޭނެކަނ . ހަތާނަގއި ވެސ  ރިސ ކ ތައ  މެނޭޖ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިއަށ  

ފާހަަގކ ރޭ މެނ ބަރ ނ  އެބަ  ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި  ވެދާނެ.   ، ފާހަަގކޮށ ލާނަނ .  މަދ  ވާހަކަ.  ހ ރި އަދަދ ތައ   ބަޖެޓ ަގއި 

ކެއ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ފާހަަގކ ރި ހ ރިހާ ރަށެއ ަގިއ ހ ރި ހ ރިހާ މައ ސަލަތަ؛ ހ ރިހާ  ،އެކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބޭނ މަކީ

ވެސ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކަށ   ވީހާ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ   ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  އެއ ފަހަރާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ކ ރެވ ނ   2022

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ކަމ ަގިއ ވިޔަސ   އެޑ ރެސ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ ނ . އަދި ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި އަދަދ ތައ  މަދ ވި

ކޮށ ެގނ  ެއ  ެއވޯޑ    ، އ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭ މިނ ވަރަކ ނ  އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ޓެނ ޑަރކޮށ ެގނ އިނ ޓެނ ޝަނަކީ ހަމަ ދަ

މެދ  ބޭއ ވ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ    ނ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނާީގމަސައ ކަތ ކ ރ ނ . އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އެ ޔަ 

ރ ޞަތ  ދެއ ވީތީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާައކީ އަޅ ަގނޑަށ  މި ފ   ބޮޑަށ  އެދެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ޢަލަިއކ މ .   މިނ ވަރ ކ ރެއ ވ ނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ަވއ ސަލާމ هللا ހަމަ ރާއ ޖެއަށ  ހަމަ ފާަގތި ދ ވަސ ތަކެއ  މާތ   

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަޢީދ .ދާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަޒީރ . ެގމަނަފ ށީ

 

 :ހަކަދެއ ކެވ ނ ވާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަޢީދ  ެގމަނަފ ށީ

ދިރިއ ޅ މަކަށ    ފާަގތި  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެސ   ނަމ ނ   ބަޖެޓ ެގ  ބަޖެޓ . 

ަގިއ    2019  ،ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ  މި ތިބެނީ. ޙަޤީޤަތަކީ  ކަށ މިއަނ ނަ އަހަރ  ވެެގނ ދާނީ ފަާގތި އަހަރަ

މ ަގިއ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ޔ ކ ރަމ ނ ދިޔަ ރަނަގޅ  މިސ ރާބަށ  ެގނ ދިނޭޖ ދިމާވި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ދިެވހިރާއ ޖެ މެ

ވަނަ އަހަރަށ  ފާަގތި    2022ަގނޑ މެނ ނަށ   އަދި އަދ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ކ ރެއ ވި ބ ރަ މަސައ ކަތ ނ  މިއަދ  އަޅ 

ބަޖެޓެއ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގނ  މި ދިޔައީ. އެކަަމށ  ޓަކައި ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  
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އޮތ .    ބަބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އެ  4.1ދަނ ނަވަނ . ބަޖެޓ ެގ ތަފ ސީލަށ  ބަލާއިރ ަގއި ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ   

 ؛ތަޢ ލީމީ ދާއިރާގައި  ،ވ ރެ ިގނަ ޓީޗަރ ނ  ނެގ ނ  މި ދާއިރާަގއި އެބަ ހިމެނޭ. އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ އ ފާވަނީ  އަށ 400

ވެސ  މަސައ ކަތ ކ ރެވެމ ނ  އެބަ ެގނ ދޭ   ރަށ ަގއި ވެސ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިެގނ  މިހާރ    4ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ    ެގމަނަފ ށީ

ކ ރިއަށ  ރޭިވެގނ  ފެށިެގނ   އިެވސ  މިއަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓާ އަދި ނ ފެށި ހ ރި ރަށ ތައ    ދާނ   މިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި 

ތަޢ ލީމ  މަތީ  އޮތ ކަނ .  ލޯނަށ     ެގބަޖެޓ ކ ރެވިފައި  ސ ޓޫޑެނ ޓ   ހިނ ާގ  ސަރ ކާރ ނ   ބަލާއިރ ަގއި    600ސިޔާސަތަށ  

އެބަ ރ ފިޔާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތ އޮ  މިލިއަނ   މިކަމ ނ   ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ.  ދަނީ  މި  ތަޢ ލީމ    ،ދޭހަވެެގނ   މިއަދ  

ކ ދިނ ނަށ  ދަތި    ، ހާސިލ ކ ރަމ ނ ދާ  މި  ފ ރ ޞަތ   ކިޔަވަިއދިނ މ ެގ  ހިލޭ  ސަރ ކާރ ނ   ފެނ ވަރަށ   ޑިގ ރީ  މާދަމާއަށ  

ޯއާގތެރިކަނ  އޮތ ކަނ . މާލެ ސަރަޙައ ދާ   ،ލ ަގއި ވެސ  ހ އ ޓ ެމއ  ނެތި ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ މަށ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ ހާ

ބިލިއަނ    1.5އޮތ . ހަމަ އެާއއެކ ަގއި އަތޮޅ ތެރޭަގއި    ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އެޅ މަށ  އެބަ  11000ަގއި ރާއ ޖޭަގއި  އެކީ 

އޮތ . މި ބަޖެޓ ަގއި އެނ މެ ބޮޑ  ކަމެއ ެގ   ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އެބަ  ، ދ ވަހަށ  ރޭވިއަހަރ   3ރ ފިޔާެގ މަޝ ރޫޢ  ކ ރިއަށ  ޮއތ   

  އިއިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  ކ ރެވޭ ޚަރަދ . އ މ ރ ނ  ދ ވަސ ވީ މީހ ނ ނާ  ،ތީއި އޮޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވިފަ

. އަދި އޭެގތެރެއިނ   އޮތ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ެއބަ  3.1އަދި އާސަނ ދަިއެގ ޚިދ މަތ ނ  ބޭސ ފަރ ވާެގ ލިބިަގނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ   

ދ ނިޔެާއއި ރާއ ޖެއަށ  ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ   731  އޮތ   އާސަނ ދައަށ  ޚާއ ޞަކޮށ ފައި އެބަ

އ ނދަގ ލ ަގއި ވެސ   ބަލިމަޑ ކަމެއ . މި ދަތި  އ ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ދ ނިޔެ ހ އ ޓ ާވލި ހާދިސާއެ  ،އަކީ 19- ކ ރިމަތިވި ކޮވިޑ 

ވެސ     ކ ރެވެމ ނ ދިޔަ ބ ރަ މަސައ ކަތެއ ެގ ސަބަބ ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނެއ ކާ

ނިޔޭެގ  ކ ރިއަރަިއެގނ ދާ މަނ ޒަރ  ފެނިެގނ  މި ދަނީ. ރާއ ޖެއަށ  އަނ ނަ ޓޫރިސ ޓ ނ  އިތ ރ ެވެގނ  މި ދަނީ. އަދި ދ 

ފާަގތި  މާ  މިއަށ ވ ރެ  އަހަރ   އަނ ނަ  މި  މިނ ވަރަކ ނ   އަނ ނަ  ރަނަގޅ ވަމ ނ   ހާލަތ   ކޮިވޑ ެގ  ޤައ މ ތަކ ެގ  އެހެނ  

މި   ެގައޅ ަގނޑ މެނ ؛ ދިރިއ ޅ މަކަށ  ދިވެހިނ  ވެސ  ދާނެ ކަމަށ  އެއ ވެސ  ޝައ ކެއ  ނ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ެގ  ތ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހެލ   4.6ެގ ދާއިރާއަކީ. މި ބަޖެޓ ަގއި  ހެލ ތ   ،ދާއިރާ ެއއ   ދޭ  ސަރ ކާރ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ިއސ ކަނ 

ަގޑިއިރަށ    24  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާަގއި ވެސ  ހިމެނޭ ދެ ރަށެއ  މިހާރ  ވަނީ  .ކަނޑަައޅާފަ  އޮތ   ދާއިރާއަށ  އެބަ

.  އޮތ   ކ ރެވިފައި އެބަ ށ  ިމ ބަޖެޓ ަގިއ ބަޖެޓ ވ ރެ ިގނަ މ ވައ ޒަފ ނ  ދާިއރާއަށ  ނެގ މަ  އަށ  ސަތޭކަ  ހަތ   .ބަދަލ ކޮށ ފަ

ދާއިރާެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ މަށ  ލިބޭ ޞިއ ޙީ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ފ ށ ަގއި ތިބެެގނ   

ހޭދަ ކ ޑަެވެގނ ދާނެކަމ ެގ ނިޝާނެއ . އަޅ ަގނޑ ތ ހި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރާ  މި އަހަރ ވަރެއ . އަދި އެކަމަށ    ،މެނ  

އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   މަހ ެގ އަަގށ  ެގނައި ބަދަލ ނ  މަސ ވެރިނ  ތިބީ ހިތ ހަމަޖެހިފައެއ  ނޫނ .  

މަސ ވެރިނ  ހިތ ހަމަޖެހިފައި ނެތ     ނ އަދި އެހާ ތަފ ސީލ ކޮށ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ . މަހ ެގ އަަގށ  މި ެގނައި ބަދަލ އެކަމެއ   

ނޑ ެމނ  މިއަދ  މިތާ ހ ރެ އެނ މެ އ ފާވާ ކަމަކީ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ  ދެއ ވަދޫ ބަނދަރ  މިހާރ   އަޅ ަގ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ  
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ޮގތަކ ނ     ބަނދަރ  ފ ރިެގނ  މި ދިޔައީ، ކޮނ މެެވސ   ެގއަހަރ  ދެއ ަވދޫ  އަދ ، މި. މިއޮތީ މަސ ދޯނިތަކ ނ  ފ ރިފަ  އެ

ދޯނިތައ  އިތ ރ ވެ،  މި ދަތި ހާލ ަގއި މަސ   އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  ރައ ޔިތ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .

ކ އ ލި  ެގދެއ ވަދޫ  ދިޔައީޔަބަނދަރ   އެ  ތޮއ ޖެހިެގނ   ހީކ ރި    ،ކަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ޚިލާފަށ .    ޮގތާޙަޤީޤަތ ަގއި 

މި ައހަރ  ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ވަދޫެގ ބަނދަރ  މަޝ ރޫޢ    ،މިދިޔަ އަހަރ ަގއި ެވސ   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ 

ދެއ ވަދޫ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ވަރަށ  އަދި  ހިމަނަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ދެއ ވަދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  ވެސ ،  

ދެ ކަމެއ ،  އެދޭ  ބަޖެޓ  ބޮޑަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޖެހ ނ .  ބަޖެޓ ަގއި  ބޮޑ ކ ރ މަށ   ބަނދަރ   މަސައ ކަތ     ެގއ ަވދޫ 

ދޭ. އެހެނ ކަމ ނ ، މި އެއ ނ   ެވސ  ދެއ ވަދޫ ބަނދަރ ެގ ދަތިކަނ  އެހާ ބޮޑ ެވެގނ  އިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިޔަ

 އެކ ސ ޓިނ ޝަނ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ވަދޫ ބަނދަރ ެގމި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  ދެ ؛އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި

ކ އ ލި  އ ހިމަނާފައެ ހަމަ  ނަމަވެސ ،  މަސައ ކަތ  ޔަނެތ .  ހ ރި  ކ ރެވެނ   ހޯދަނ   ހައ ލ   އ ނދަގ ލ ނ   ދިމާވި  މި  ކަށ  

؛ ސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ ގ ޅިެގނ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ތެރޭަގއި ކ ރެވޭތޯ މަސައ ކަތ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާނަނ .    ސަރ ކާރާ

ކ ރ ނ  އެީއ  ލ  ެއައރޕޯޓެއ  ޑިވެލޮޕ ރނޭޝަނައިނ ޓަ  އި އަތޮޅ ަގ  ހ ވަދޫ  ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ  ބަހ ސ ަގއި ކ ރިއަށ ދާއިރ 

އަތޮޅ  ޓޫރިޒަމ  ކ ރިއަށ ދާ ނިސ ބަތަށ     ެގ ރައ ޔިތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ހ ވަދޫއަތޮޅ    ހ ވަދޫ

 އޮތ ނ  އަތޮޅ ަގއި    އެނ މެ ބޮޑ  އަތޮޅަށ  ވެފައި، އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓެއ  ހ ވަދޫ  އި އޮތ ބަލާއިރ ، އަދި ރާއ ޖޭގަ 

މ ހިނ މ  ކަމެއ .    ،އެއީ  މި ފަސ  އަހަރ މިކޮނ މެހެނ   ކ ރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ   ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދ ވަސ  ތެރޭަގއި 

އެނ މެހަޔ ދިހަމަޖެހިެގނ  ހ ަވދޫެގ  އެއީ  ބޭނ ނ ވާ    އި ނ   މިކަނ   ކަެމއ .  ރައ ޔިތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ީވމާ، 

 އިނ ާވނެ. ދާއިރާަގއި ހ ރި މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލާއިރ ، ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ެވސ  ފެނާވެސ  ދޫކޮށ ެގނ އެއ ޮގތަކަށ  

ކ ރެޭވ  ވޯޑ  އެ   ،އެ ރަށ ަގއި ވެސ  ޓެނ ޑަރ މަރ ޙަލާގައި  .އެނ މެ ރަށެއ  ފިޔަަވއި  ނަރ ދަމާެގ މަޝ ރޫޢ ތައ  އެބަ ހިނާގ

ފެނާ ޕ ރޮޖެކ ޓ   އިހިސާބ ަގއި  އޮތީ   ނަރ ދަމާެގ  މަޝ ރޫޢ ތައ   ދާއިރާެގ  ތަޢ ލީމީ  ވެސ   ރަށ ަގއި  ހަތަރ   އޮތީ. 

މަގ ކ ރެވިފަޓެނ ޑަރ ެގމަނަފ ށީެގ  އަދި  އެބަދޭ.  ކ ރިއަށ   ރަށ ރަށ ަގިއ  ބައެއ   ވެސ   މިހާރ   އަދި  ވެސ   .  ހެދ ނ  

 ؛ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   ަގއިސ  އެބަ ހިމެނޭ. ބަޖެޓަށ  ބަލާއިރ ކ ރ ނ  ވެ . އަދި ބޭރ  ތޮށި މަރާމާތ އޮތ   ކ ރެވިފައި އެބަބަޖެޓ 

މ ެގ  ވ މި އަހަރ  ކ ރިއަށ  ނ ެގނ ދެ   ،އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެވސ   ނަމި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  މި އަނ 

ހިރަ ހ ރިހާ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  މި ސަބަބ ނ  ހިމެނިފައި އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ، ބަޖެޓ ަގިއ މި

ކ ރިއަށ  ފެށިެގނ   އަހަރ ަގއި  ހިނާގ  ޔ ދިއަނ ނަ  މި  ވާތީ،  ރަށަކަށ   ިގރަމ ނ ދާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދެއ ވަދޫއަކީ  އަދި  ނ . 

ބަޖެޓ  ހޯދަނ   ހައ ލެއ   ސަރަޙައ ދަށ   ިގރާ  ދެއ ވަދޫެގ  ވެސ   ވެސ  ،  ކ ރެވިފައިއަހަރ ަގއި  އަހަރަށ   އަނ ނަ  މި  އަދި 

ެއކަނ  މި އަހަރ  ވެސ  ފެށިެގނ ބަޖެޓ ަގ  ެގ ނ  އެއީ ކޮނ މެހެނ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ޔ ދިއި ވެސ  އެކަނ  ހިމެނިފައިވާތީ، 

ރައީސ  ޮގތ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދެކެނ .  ައޅ ަގނޑ   ކަމަކީ، ؛ ަގއި  އަނ ނަ  މި  ކ ރަމ ނ   ބޮޑަށ   އެނ މެ  ސަރ ކާރ ނ   މި 
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ފ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ބޮޑ  ހޭދަެއއ   ޞާއިނ  ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ޢަދ ލ ފ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ . މިޞާއިނ ޢަދ ލ 

އެބަ  8.2.  އޮތ   އެބަ ރ ފިޔާ  ދަނ ނަވާނީ  .ކ ރެވިފަބަޖެޓ   އޮތ   މިލިއަނ   އަޅ ަގނޑ   ފ ެގ  ޞާއިނ ޢަދ ލ   ،އެހެނ ވީމާ، 

އޮތޭ.    ތަނ  ދެވިފައި އެބަދާއިރާާއއި، އިޤ ތިޞާދީ ދާިއރާއާއި މި ހ ރިހާ ދާއިރާައކަށ  ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި ފ ރިހަމަައށ 

އޮތީ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އަހަރ  މި އައި ހީނަރ ކަމަށ  ބަލާފައި މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ނަނ  ދެވިފައި މި

ޮގތ ަގއި   އަހަރެއ ެގ  ފާަގތި  ކަނޑައެޅިެގނ   2022ވެސ   އަހަރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ޔ ދިވަނަ  ދ ޢާއަކީ،  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނ . 

ފާަގތި އަހަރެއ  ކަމ ަގިއ ލެއ ވ ނ .    މި އަނ ނަ އަހަރަކީ  ިއ، ެގނ  މި ކ ރާ ަމސައ ކަތ ަގިއ ބަރަކާތ ލައ ވައެނ މެނ  ގ ޅި 

   ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  މެދ ކަނޑަ ފައި ދެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ ލާއިވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ަގއި.  1:10

 

 { އަށ  13:12އިނ   12:29 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

  هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގނ ދަނީ މި  ކ ރިއަށ   ދަނ ފަޅީަގއި މަސައ ކަތ   އެއީ  ހެނދ ނ  ކ ރިއަށ    ،މި  ބަހ ސ .    ށ  ވަނަ އަހަރަ  2022ެގނ ދިޔަ 

 ނ  ޒަރީރ . ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ 

ވަރަށ   ބިޔަ.   ،ބަޖެޓ  ފޮތ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ފ ރަތަމަ ފެނ މ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ހައިރާނ ވި. ވަރަށ  ބޮޑ   2022`.  

އ  ކަށ  ފަހ  ޗެޕ ޓަރެއެއ ، ޗެޕ ޓަރަސަފ ހާފަހ   އަކަށ ސަފ ހާ  ،ފަހ  ަގނޑެއ   ަގނޑަކަށ   ލާފައި އިއަޅ ަގނޑ  ފޮތ  ހ ޅ ވަ

ހ ރި ފިަގރސ ތައ  ެވސ     ަގއިޖެހ ނ  ސަބަބެއ  އެނިގއ ޖެ. މީނ ވާބިޔަ   ،ލ މ ނ ، ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ފޮތ  މިހާ ބޮޑ އިބަލަ

ފަރާތ ތަކ ނ   އިދިކޮޅ   ވެެގނ  ބައެއ   ހ ރި. ެއހެނ ކަމ ނ ، މި ފޮތ  ބޮޑ   އެބަ  ވަރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ހަމަ ހެޔޮވަރަށ  ބޮޑ .  

ދ ވަހ  އަހަރ   ތިރީސ ސާޅީސ ލިއިރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނިމިދިޔަ  އިލީ. ބަލައިބަލަ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ  މި ފޮތ  މި  ،ކ ރާތީޝަކ ވާ 

ޕ ރޮޖެކ ޓ  ިގނަ  ނ ހިނ ާގހާ  ރައީސ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި  ޖެހ ނީ  މި  ބޮޑ ވާނ   ފޮތ   ބަޖެޓ   އޮތީ.    ، ޖަހާފައި 

އަޅ ަގނޑ     ، ެގ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނަޒަރ  ހިނ ާގލިއިރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 2022ެވެގނ .  ޤަތ ަގއި އެހެނ ޙަޤީ
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އަދި    ،ކޮިވޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  މި ދިމާވި ެއނ މެ ބޮޑ  ތަދ މަޑ ކަނ   ،ފ ރަތަމަ ބެޖެޓަށ  ޖެހިލ މ ެގ ކ ރިނ 

ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހ އ ޓިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއ ަގއި މި   ޅި އިޤ ތިޞާދ ، މ   ެގޤައ މ އެ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ނ  މ ޅި  

މެނޭޖ  ޮގތ ރާއ ޖެ  މަގ މަތިނ ވެ   ،ކ ރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ނ ފ ނޑި    ،މި  އިޤ ތިޞާދ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

.  ނޫނ  ކަމެއ  އޮތ މިއީ ޝައ ކެއ  ވެސ   ސަލާމަތ  މި ވެވ ނީ، މި ސަރ ކާރ ނ  އެޅި ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ .

ނ ވާ ބަޔަކަށ  ނ ފެނ ނާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ަގބޫލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ކ ރިޔަސ ،  އެހެނ ނަމަވެސ ، ކިތަނ މެ ރަނަގޅަށ  ކަމެއ  މެނޭޖ 

ބޮޑ  ލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެނ މެ  އިޖެޓަށ  ނަޒަރ  ހިނ ަގއަޅ ަގނޑ  ދެނ  ޖެހިލާނަނ  ބަޖެޓަށ . ބަ؛ ރައީސ 

އޮތ .   އ ފާވެރިކަެމއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިެގނ ދަނީ ޞިއ ޙީ ދާިއރާއަށ . ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  ަވރަށ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  އެބަ

އަދި ،  ބިލިއަނ   3.9ކ ރ މަށ   . ެއޮގތ ނ ، ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ ޚިދ މަތ  ރަނަގޅ އޮތ  ކަނޑައަޅާފަ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  4.6

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭަގއި    246މަނ ޓ  ހޯދ މަށ   އާލާތ ތަކާިއ ިއކ އިޕ 

މިއަދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އަޅާފަިއ ހ ރި ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ަގއި ެވސ  މިއަދ  ދިމާވާ އެނ މެ ބޮޑ  

ވެއ ޖެއ ޔާ  ޚާއ ޞަ ޑޮކ ޓަރަކަށ  ދައ ކަނ    ރ ނ  ނ ލިބ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ޑޮކ ޓަ  ،ކަމަކީ، އިކ އިޕ މަނ ޓ ސ  ނެތ ނ އެއ  ދަތި

ޖެހޭ މަޑ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، ިމ   މަސ ، ދެ މަސ  އެބަ   ސަތޭކަ، ސަތޭކަ މީހ ނ ެގ ފަހަތ ަގިއ އެއ    ސަތޭކަ، ތިނ   ހަތަރ 

ފާ އެއާެއކ   ހަމަ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ހައ ލ ވާނެ  މައ ސަލަ  އެ  ބޭނ ނ ބަޖެޓ ނ   ފަސ     ،ހަަގކޮށ ލަނ  

ފާހަަގކ ރި ޝަރީ ފެނ ވަރަށ  ހޮސ ޕިޓަލ ތައ . އަދި މި ދާއިރާއަށ  ައޅ ަގނޑ  ކ ރިނ   ރސަރަޙައ ދެއ ަގިއ އެބަ އަޅާ ޓަ 

އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ދައ ޗަކީ، މ ވައ ޒަފ ނ ެގ ދަތިކަނ . އެޮގތ ނ ، ހަތ  ސަތޭކައަށ  ވ ރެ ިގނަ މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ    ،ފަދައިނ 

ބަޖެޓ އެބައޮ އޭެގކ ރެވިފަތ   ހިމެނޭ. ދެނ     ، ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި  160ތެރޭަގއި  .  ިގނަ ނަރ ހ ނ  އެބަ  ވ ރެ  ދ އިސައ ތައަށ  

އޮތ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  4.1ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  2022ލީމީ ދާއިރާއަށ . ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ވެސ   ޢ ތަ  އަޅ ަގނޑ  ޖެހިލާނީ

މ ކަނޑައަޅާފަ މިއީ  ބަޖެޓ ެގ  .  ދައ ލަތ ެގ  ލޯނ  ީމގެ   .11%ޅި  ސ ޓޫޑަނ ޓ   ހިނ ާގ  ސަރ ކާރ   ހިމެނޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި 

ކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  ހިނ ާގ އެކިއެކި  އިތ ރ ސ ކިލ    ،ދިވެހި ވޯކ ޝޮޕ   ،ސ ކީމާއި އަދި އެހެނިހެނ  ސ ކޯލަރޝިޕ ެގ އިތ ރަށ 

މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޖ މ ލަ، ހަ ސަތޭކަ   . އެޮގތ ނ ވެސ  މި ޚަރަދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ  އ ރަކާތ ތަހަ

ޕ ރޮގ ރާމ  ޑިގ ރީ  ހިލޭ  އެބައޮތ   ރ ފިޔާ  ހ ށަހެޅިފަމިލިއަނ   މިއީ،  ތަކަށ   ދޭ .  ސަރ ކާރ ނ   އަދ ެގ  ތަޢ ލީމަށ  

އިނޭގ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ކަމެއ .  ހާމަވެެގނ ދާ  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ސަރ ކާރަށ .  އަހައ މިއ ޔަތ ކަނ   ތޯ 

ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  2022އިޖ ތިމާޢީ ދާއިރާައށ  ވެސ    ؛އިޖ ތިމާޢީ ދާއިރާއަށ   ،ހަމައެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

  ވެސ  އެބަ  އިޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  މި ބަޖެޓ ަގ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މިޮގތ ނ   3.1އޮތ     އެބަ

ެއއީ ކަރަނ ޓ  ސަބ ސިޑީއަށ ހ ރި ކޮނ މެވެސ  ވަ   341.5ދޭ    ފޯރ ކޮށ ދޭ ތެލަށ  ވެސ  އެބަނ   އެސ .ޓީ.އޯއި  ،ރަކަށ . 

މިލިއަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި   540  ވެސ ހެޔޮކ ރ މަށ  ދޭ ސަބ ސިޑީއަށ     ލިއަނ . އަދި އެޮގތ ނ  ކަރަނ ޓ  އަގ މި
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އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ެގ    ބައެއ  ؟ނ ތޯ ބ އ ދިވެރީއަބަދ  މިޮގތަށ  މިކަނ  ކ ރ ައޅ ަގނޑ މެނ  ދީެގނ     ޒ ސަބ ސިޑީ

ޖެހޭ ކަނ ކަނ    ނ ޖެހޭނެ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޓަިއޒ ކޮށ ެގނ  ދައ ލަތ ނ  އަބަދ  ލާރި އަޅަނ ކ ނ ފ ނިތައ  ޕ ރަިއވެ

ޕ ރައިވެމެނޭޖ  މިހާރ  ވެސ   ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ނ ފ ނިކ ރަނ .  ހިނ ާގ  ހަމަ  ޓަިއޒ ކ ރެިވެގނ   ދައ ލަތަށ   ތަކ ނ  

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ތަނ ތަނ .  ފައިދާވާ  އަބަދ   ރަނަގޅ   ބަޖެޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވެސ     ޖެހޭ 

ހަމަ އެއާއެކ  އަޚ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ  ދޭތެރޭ ވިސ ނާލަނ .  ދަރަނިވެރިެވެގނ ދާއިރ ، ކޮނ ެމވެސ  ވަރަކަށ  މިކަމާ  

މިއަދ  އެނ މެ ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ޝަކ ވާައކީ،  ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

، ގ ރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައ ދަށ  ފަހި ދިރިއ ޅ ނ   މާލެ ސަރަޙައ ދަށ   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ   ެގދޮރ ެގ ދަތިކަނ . ެއޮގތ ނ 

އެބަ  މެދ ވެރިކޮށ   ހައ ސިއަ  ކޯޕަރޭޝަނ   ޔ ނިޓ .    ހަތަރ  ؛ގނ ޅާ  ހައ ސިނ ގ  މަޝ ރޫޢ  އެއާ ސަތޭކަ  މި  އެއ ކޮށ  

ކ ރޭ މި ސަރަޙައ ދ ަގއި. އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ  ނިމިެގނ ދާއިރ  ޖ މ ލަ އެާގރަ ހާސ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އެބަ ތަރައ ޤީ

ބޯހިޔާވަހިކަމަށ   ދި  ޮގތ ަގއި މިއަދ  ެއޮގތ ނ  އަތޮޅ   އ ލެ މިކަމ ނ  ރަނަގޅ  ހައ މާވެފަިއވާ  ތެރޭަގިއ  ލިބިެގނ ދާނެ. އަދި 

ބަޖެޓެއ   ؛ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   1.5ކ ރޭ  ތިނ  އަހަރަށ  އެބަ ޚަރަދ   ށ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ެގދޮރ ވެރިކަމަ

ފ ޅ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ހަދަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ތަކެއ  ދިނ މަށ  ޓަކައި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރެއިނ  ވަރަށ  ިގނަ ބޭ

ރަނަގޅޭ. މި ބަޖެޓ ެގ އަދަދ ތައ  ބޮޑޭ.  ،  ދަދ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑޭ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ބ ނަނީއައެބަ ބ ނޭ މި ބަޖެޓ ެގ  

ޙަޤީޤަތ ަގއި ބޮޑ ީވ، ނިމިދިޔަ އަހަރ ތަކ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ ، ޚާއ ޞަކޮށ  ރަށ ފ ށ ެގ ތަރައ ޤީއަށ  ؟ ބޮޑ ވީ ކީއ ވެެގނ ހެއ ޔޭ

އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ،ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި ކިރިޔާ ފެނިެގނ  މި ދިޔައީ އ ފައެ މާ ބޮޑ  ކަމެއ  ކޮށ 

ރަށ ފ ށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    އެއ ކޮށ   ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙ ތަކާ  ފ ރަތަމަ ވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނަށ 

ރަކާތ ތައ  ހަރ މަށ  ފަހ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަށ ރަށ ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ައދި އިޤ ތިޞާދީ  ކ އ  ޢައ ޔަނ ތަބާރ ލިބިެގނ  ކައ ނ ސިލ 

މިނިވަނ ކަމާއެކ  ހިނ ގ މ ެގ ދޮރ  ހ ޅ ވިެގނ  މި ދިޔައީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކަނ  ދިމާކ ރި ޮގތ ނ  ވެރިކަނ  ބަޣާވާތަކ ނ  

ދިމާވީ އަދި ކ ރިއަށ  ވ ރެ މާ ހިތ ދަތިކޮށ .    ށ ަގނޑ މެނ ނަވެސ  ައޅ ލާފައި ދެނ  ެއރި ވެރިކަމ ނ  އަނެއ ކާ އިވެރިކަނ  ވައ ޓަ 

މި ބަޖެޓ ަގއި ޖ މ ލަ ؛ އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  އަނެއ ކާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނީ ބާރަށ  ކ ރިއަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބިލިއަނ . ބަޖެޓ ެގ ޑެފިސިޓ    24.3ބިލިއަނ . ލިބޭ އާމ ދަނީ    34ބިލިައނ . ޖ މ ލަ ޚަރަދަށ  އެބަދޭ    36.9  އޮތ   ދަދ  އެބައަ

ލިބޭ އާމ ދަނީއާއި    ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ގައި  ަގއިބިލިއަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ  ރިޢާޔަތ ކ ރާއިރ   9.7  ވަނީ  މި

 ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ   ،. އަޅ ަގނޑ  ެއއ ެވސ  ވަރަކަށ  ޝައ ކެއ  ނ ކ ރަނ އަދި ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ އާމ ދަނީ

ވަރަށ  ކޮނ މެ ވެދާނެ ކަމަކަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ އާމ ދަނީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޖަހާއާމ ދަނީ މަދ 

ނ ވާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑަށ  ފަހަރަކ  ނ ލިބޭތީ އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ އާމ ދަނީ މަދ 

ވަނަ  2021އަޅ ަގނޑ މެނ   ފާކ ރި ވަރަށ  ވ ރެ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ  އެބަދޭ ރަނަގޅ ވަމ ނ .  ައޅ ަގނޑ  ލަ  ،ލަފާލ ރެވެނީ



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

63 

 

ިގނަެވެގނ  އެއ  މިލިއަނ  ފަތ ރ ވެރިނ   ަގއި  ވަނަ އަހަރ    2021އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ލަފާކ ރީ، ރާއ ޖެއަށ  

. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ   ޖެހި. އެކަމެއ  ނ ާވނޭރި. ވަރަށ  ޖޯކ ކ ެގނައ މަށ . އޭރ  އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވަރަށ  މަލާމާތ 

.  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިމިދިޔަ އޮކ ޓޫބަރ  މަސ  ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  ޤައ މަށ  ވަނީ އެއ  މިލިއަނ  ފަތ ރ ވެރިނ  ޒިޔާރަތ ކޮށ ފަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ  މިއަދ   ކ ރިނ     ،ޓާެގޓަކީ   އަދި  ނިމ މ ެގ  އަހަރ   ފަތ ރ ވެރިނ .  އަމިލި  1.3ނ ވަތަ    1.2މި  ނ  

ބޭނ ނ   ހަމައެއާ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ލަފާކ ރެވޭ   2022ެއއ ކޮށ   އެބަ  ބަޖެޓ ނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަހަރ     ،ވަނަ 

ކ ރެވޭ   ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ހާލަތަށ    ރާއ ޖޭެގ  ،އަނ ދާޒާ  އޮތ   ކ ރީަގއި  ކޮިވޑ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ފަތ ރ ވެރިކަނ  

ނ  އަބިލި  1.8ނ ވަތަ    1.6ބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އެކަނ  ެއޮގތަށ  ކ ރެވިދާނެ އިނޭގތޯ. ެއއީ  ަގރ ޖޫޢަވާނެ ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ   

  ެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކަނ  ވާނެ.  އ ޔާ. އިރާދަކ ރެއ ވި ވަނަ އަހަރ   2022ފަތ ރ ވެރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޓާެގޓަކީ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެ މިއަދ  ވަނީ ދ ނިޔެއަށ  ހ ޅ ވައިލެވިފަ. މި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައެކަނި މެނޭޖ ކ ރީ  

މ ތައ   ަވނީ އެޓ ލާނ ޓިކ  ކަނޑ  ހ ރަސ ކޮށ ، ދ ނިޔޭެގ ޤައ   ރާއ ޖޭެގ އެތެރޭެގ އިނ ތިޒާމ ތަކެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކަށ   ެގ ރައީސަހ ކަށ ، ާއނ މ  މަޖިލީެގ ރަީއސަހ ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ބޮޑ  މަޖިލީވެސ  ފަތަހަކޮށ ފަ. މިއަދ  ނިއ ޔޯކ ަގއި  

  ހ ނ ނެވީ ދިެވއ ސެއ . މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ިމ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދި

މިއަދ  މި ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މ  މ ޅި ދ ނިޔެ ބަލައިެގނ ފި ކަމަށ . ދެނ     ،. މީެގނ  މި ދައ ކ ަވއިދެނީވަރަށ  ބޮޑ  ކާމިޔާބީެއއ 

ކޮނ މެ ހިތ ނ ތަނަވަސ   މިކަމާ  ފަރާތ ތަކ ނ   އިދިކޮޅ   ވަރަކަށ   އެީއކީ  ެވެގނ   ވެސ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޅޭނެ 

ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑެއ  ނ ދެކެނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،    ެގކަމެއ    ކޮނ މެހެނ  ޖަވާބ ދާރީވާނ ޖެހޭ  އެކަމާ ބޮޑަށ     އަޅ ަގނޑ މެނ  މާ

ދައ ކާއިރ ަގއި    ބަޖެޓ ެގ ވާހަކަ  ،އެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޤީޤަތ ތައ  މިއީ. ހަމައެއާޙަފެނ ނަނ  ހ ރި  

ބޮޑަށ    މާ  ، ެގ ދާއިރާައކީއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ޮއވޭ ފަސ  ރަށ . މީެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ޗާޓަށ  ވެސ  އަރާ ދާއިރާތަކެއ  ނޫނ . އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ވެރިކަމާ ެއއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާ ެވސ  ޗާޓަށ   

ޑިލީ ފޮހެވިެގނ . ޝިފ ޓ   ދިޔަ  އެއ ކޮށ   ހަމަ  އަނެއ ކާ  ޗާޓ ނ   ވެރިކަމ ަގއި  ޖެހ ނ   ދެނ   ޭއެގފަހ ނ   އަދި  .  ޓ އެރި. 

ިއފި. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރަޗާޓަށ  އަ  އަށ ނަމަވެސ ، މި ވެރިކަމާ އެއ ކޮށ  އަނެއ ކާ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާއެހެނ 

ދޭ  ސާޅީސ  އަހަރ  ނ ހިނ ާގހާ ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  އެބަދިޔަ ތިރީސ ނިމިލާއިރ ަގިއ،  އިދާއިރާެގ ފަސ  ރަށަށ  ނަޒަރ  ހިނ ަގ

ދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  މިތާ ވާހަކަދައ ކަނ  ހ ނ ނައިރ  ވެސ  ތިނ  ރަށެއ ެގ ފެނާއި  ހިނ ަގމ ނ . އެހެރީ ފެނ ނަނ . މިއަ

ސ ތައ  އެ ދަނީ ހަދަމ ނ . މިސ ކިތ ތައ  ވެސ  އެ ދަނީ ައޅަމ ނ . ބޭ  ދަނޑ ތަކ ެގ ސަބ ނަރ ދަމާ އެ ދަނީ އަޅަމ ނ . ބޯޅަ

ވެސ  ހަމަ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޑ ވ ނ ތަކެއ . ައދިެވސ  އެބަ ހ ރި އިނޭގތޯ ކަނ ބޮއެހެނ ނަމަވެސ ، އަދި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ، ރަށ ރަށަށ  ބޭނ ނ ވާ ބަިއވަރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ެއބަ ހ ރި. އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ދާއިރާތަކ ެގ  

އ ަގއި އޮތ   ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ބަލާއިރ ، ވަރަށ  ރަނަގޅ  ޕ ރައިމ  ލޮކޭޝަނެޚާއ ޞަކޮށ  ފެރިދޫ. ފެރިދޫއަކީ މިއަދ  އިޤ 
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ރަށެއ . ވަރަށ  ރީތި ބީޗަކާއި ަވރަށ  ރީތި މޫދެއ  އެބަ އޮތ . ެއހެނ ވީމާ، ވަރަށ  ބައިވަރ  ެގސ ޓ ނ  ނ ވަތަ އިނ ވެސ ޓަރ ނ ،  

ކ ރަމ ނ .    ތައ ދަނީ ޝައ ޤ ވެރިކަނ  ފާޅ ކ ރަމ ނ  އަދި ދަނީ އިނ ވެސ ޓ ޚާއ ޞަކޮށ  ެގސ ޓ  ވިޔަފާރިައށ  އެ ރަށާ ދޭތެރޭ  

ކޮމިޓީެގ   ،ކ ޑައީ އިނޭގތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެނ   މަވެސ ، އެ ރަށ ެގ ބަނދަރ  މިއަދ  މާއެހެނ ނަ

ތެރޭގައި ޖެހިެގނ ދާނެ ޮގތަކަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ . ހަމަގައިމ  ެވސ   ެގ  މަރ ޙަލާަގއި ވެސ  ފެރިދޫެގ ބަނދަރ  މިހާރ  ބަޖެޓ 

ފެރިދޫއަށ  މިސ ކިތެއ  ވެސ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ.   ، އެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ކ ރާނަނ . ހަމައެއާ  އަޅ ަގނޑ  އެ މަސައ ކަތ 

  ފ ރާޅ ނ  ފަިއބާ  އެ ރަށ ެގ މިސ ކިތ  ހ ރީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ވީރާނާވެފަ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބާވެފަ. ވާރޭވެހޭއިރ ަގިއ ވާރޭ ވެސ 

ހިމަނ ދޫއަށ  ނަޒަރ  ހިނ ަގއިލާއިރ ަގިއ، ހިމަނ ދޫ ވެސ     އެއ ކޮށ އެއާ  އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ެއބަ މަޢ ލޫމާތ ދޭ. ހަމަކަމަށ   

ވެސ     ދަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިގރަމ ނ . އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓ ަގއި ހިަމނ ދޫ ިގރާ ސަރަޙައ ދ  ޖެހިެގނ ދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ 

މަތިވެރީެގ ޒ ވާނ ނ ނަކީ  ؛މީދެއ . ެއއާ އެއ ކޮށ  މަތިވެރިއ އަދި ހިމަނ ދޫ ރައ ޔިތ ނ  ެވސ  ކ ރަމ ނ ދާ ވަރަށ  ބޮޑ  އ 

ޝައ ޤ ވެރިކަނ  ކ ޅިވަރަށ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ބަޖެޓ ަގއި   އަބަދ ވެސ   މި  މަރ ކަޒ   ޒ ވާނ ނ ެގ  ރަށ ެގ  އެ  ބައެއ .  ދޭ 

ދަނޑެއ  ވެސ . މިާއއެކ   ބޮޑ  ފ ޓ ބޯޅަ  ށ ކޮއ އެ ެއއާ  ޖެހިެގނ ދިޔ މަކީ މަތިވެރީެގ ރައ ޔިތ ނ  ނ ހަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަެމއ . ހަމަ

މި ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާއަށ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވަޑަިއެގނ    ،ހަމަ ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ ެއއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ތެރިކަާމ  ޞ ލާޚ ހަމަޖައ ސަަވއިދެއ ވި ކަމަށ  ޓަކަިއ ސަރ ކާރަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިމި ބަޖެޓ ަގއި  މަތިވެރީެގ ބިނ  ހިއ ކ ނ   

ރައީސ އެއ ކޮށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ ކޮށ   އޮތީ  ހަމައެއާ  މާޅޮސ .    ،ދެނ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ެވއ ޖެ. ައޅ ަގނޑ   ވަރަށ  ދ ވަސ  ެވއ ޖެ، ވަރަށ  ބާށ   އ ޙީ މަރ ކަޒަޞިަވރަށ  ދ ވަސ ީވ   ؛އ ޙީ މަރ ކަޒ ޞިމާޅޮހ ެގ  

 ލ މަށ . ހަމަ ެގ ެއކ ސ ޓެނ ޝަނ  އަދި ލެބޯޓ ރީާއ އެއ ކޮށ  ޖަހާޒ އ ޙީ މަރ ކަ ޞިަގއި މާޅޮހ ެގ  އެދެނ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ 

ކޮނ މެހެނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޖަހައިދޭނ .    ާމރާތ  ވެސ ، މިއިއެއ ކޮށ  މާޅޮހ  ކޯޓ ެގ  އެއާ 

އިދިކޮޅ     މެ ބޮޑަށ  މިއަދ  މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ގައިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބޮލ ަގއި އެނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  .އާދޭހޭ ބަޖެޓ  ބޮޑޭ  ،މި ދަނ ނަވަނީ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވާހަކަދައ ކަނީ ަވރަށ  ދަރަނި ބޮޑޭ، ހާދަ ބަޖެޓ  ބޮޑޭ. އަޅ ަގނޑ 

ައޅ ަގނޑ މެނ    މާ!ތޯ ހިނާގށޭ ބަލައިލަތިޔަ ވާހަކަ މ ޅިނ  ޯގހެއ  ނޫނޭ. އެކަަމކ  ބޮޑ ވީ ކީއ ެވެގނ   .ދަރަނި ވެސ  ބޮޑޭ

ނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފ ރަތަމަ  އަބިލި  6.2މޫނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ެއބަ އޮތ   އ ދަރަނ ޏަށ  ޖެހިލާއިރ ަގއި ރަީއސ  މަ

.  ނ އަބިލި  39.6ވެރިކަމ ަގއި  ެގ  ނ ، ޔާމީނ އަބިލި  6.2ނ ، ވަޙީދ  ވެރިކަމ ަގއި  އަބިލި  11.3ވެރިކަމ ަގއި    ެގއެމ .ޑީ.ޕީ

ވެރިކަމަކީ ހަމަ އެކައ ޗެއ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ހެނ ކ ރިޔަސ  އަނެއ ވަޙީދ ބޭ ދެނ  ވެރިކަނ   ، ދެނ ށ ލަ ވަޙީދަޖ މ 

ތިޞާދ    ދ ނިޔޭެގ އިޤ އިލީނ  ރ ފިޔާ ދަރަނ ޏަށ  މި ޤައ މ  ދަރ ވައަބިލި  45.8ލަ  ޖ މ ؟ ނ ތޯއެކަނ  އެނޭގ އެހެނ ނޫ

ރިޒަމ  އޮތީ ޭއރ  އެނ މެ އ ސ މިނ ގައި. ިމ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޓޫ ،ަގނޑ މެނ ނަށ ކ ރިއަރާފަިއ އޮތ  ދ ވަސ ވަރެއ ގައި. އަޅ  

.  ލަ ހިނީގ ދެތިނ ހަތަރ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ޤައ މަށ  ފަތ ރ ވެރިނ  ދިޔައީ ހަބޭހަށ  އަނ ނަމ ނ . ދެނ  އެފަދަ ހާލަތެއ ަގއި މ ޅި ޖ މ 
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ހިނ ީގ ލޯނ ނަަގިއެގނ . ދަރަނި ކީއ ެވެގނ ތޯ ޖެކ ޓެއ   ޖެކ ޓެއ  މި ހިނ ީގ ލޯނ ނަަގއިެގނ . ެއ ހ ރިހާ ޕ ރޮއެ ހ ރިހާ ޕ ރޮ

ދިޔައިރ ަގއި މިހާ ބޮޑ  އެއ ޗެއ   ކ ރިއަށ   ތިޞާދ  އެނ މެ ރަނަގޅ  ދ ވެލީަގއި ބާރަށ   އިޤ   ގެ ދ ނިޔޭ   ،ތިޞާދ ޤައ މ ެގ އިޤ 

ރައީސ     ،ނަވަނީއަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ ވާހަކަައކީ. އަބަދ ެވސ  މި ދަނ   ، މިއީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ނަަގނ  މި ޖެހ ނީ

ކޮިވޑ ެގ    ،އ ނދަޫގ ދަނޑިވަޅ ަގއި ވެސ  ރީ ފެނ ނަނ . މި ދަތިތިޞާދީ މާހިރެއ  ނޫނޭ. ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  މިހިނަކީ އިޤ ޔާމީ

ދ ނިޔެ ހާލަތ ަގއި  ވަނ ދެނ     މި  އަހަރ   ދެ  ބޯޑަާގތ ަގނޑަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އިހަކަށ   ރބަނ ދ ވީ.  މި އަދި  ދ ވަހ  

ތައ  މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަށ ފ ޅ ަގިއ  ދ  މި ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއިނ  ޒަމާނަކ  ނ ހިނ ާގހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ހ ޅ ވ ނީ. މިއަ

،  މި ސަރ ކާރ ަގިއ. އެހެނ ވީމާ، މެނޭޖ ކ ރ ނ  ގައިއަނ ބިލި 34ހިނ ަގމ ނ ދާއިރ ަގއި އަދި މި ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި މި އޮތީ 

ކާނެ ކަެމއ  ނެތ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއ ބޭފ ޅ ނ  ކޮށ ފައި ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ   ދަރަނި ބޮޑ ެވެގނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ވާހަކަދައ  

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފެނ ނަނ .  ހ ރީ  ސާފ ކޮށ   އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ  ، ވަރަށ   ހިނ ަގމ ނ ދާ  ؛ހަމައެކަނި  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ 

އެއަރޕޯޓ ތަކަށ    މިހާރ   ،ޓ ތައ  ެވސ އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  އެއަރޕޯ  ،ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަޒަރ  ހިނ ާގލިޔަސ 

އެބަ ައޅާ ދެ އެއަރޕޯޓ . އަދި ެއ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ހަވާލ ކ ރެވިފަިއޭވ އަދި އިތ ރަށ  އެއ  ެއއަރޕޯޓ . ެއއާެއއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   

ރަމ ނ . ވެސ  އެ ދަނީ ކ   ތިރީސ  ހަތަރ  ރަށެއ ަގިއ ހާބަރ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ؛ހާބަރ ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ،ބޭނ ނ 

ވެސ     އ  މިހާރ ޢެމަޝ ރޫޢ . ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ ސާދަ މަޝ ރޫ  8މަގ  ހެދ މ ެގ އެބަ ހިނާގ    .ތިރީސ  ހަތަރ  ރަށެއ ގައި

އޮކ ޓޫބަރ ެގ ނިޔަލަށ  އެބަ އޮތ  ނިނ މާފައި    21ނޮވެނ ބަރ ނ     2018އެބަ ހިނ ާގ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަޒަރ  ހިނ ަގއިލާއިރ   

ލަ ފަނ ސާސ  ތިނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  ެއ  ޖ މ  ؛، ނ ވަ ބިނ  ހިއ ކ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރ ތޭވީސ  ބަނދަ  ،އެއ  އެއަރޕޯޓ  

  5.4ޓޯޓަލ   .މި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ވެސ  ެގ ނިޔަލަށ 2021އޮކ ޓޫބަރ   21ިއނ  ފެށިެގނ   2018ބޭފ ޅ ނ  ނިނ މައިފި 

. އެހެނ ވީމާ، މި ސަރ ކާރ ނ  ކަނ ތައ ތައ  ވާލ ކޮށ ފައެމ .ޓީ.ސީ.ސީއަށ  ހަމަެއކަނި އެބަ އޮތ  ހަ  ނ  ރ ފިޔާ ޕ ރޮޖެކ ޓ އަބިލި

ކަމެއ ތޯ ތި  އެ ބޭފ ޅ ނ  އެބަ ބ ނޭ ކޮނ ؛ ކ ރަމ ނ ދާކަނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިއަދ  އެ ދަނީ ފެނ ނަމ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ 

މެނ ނަށ  މިއަދ  ެވސ   އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި އައީ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ އަޅާފައޭ. އަޅ ަގނޑ ؟ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރަނީ

ލަ އޮނަތިރީސ  ރަށ ަގއޭ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅިފައި އޮތީ. ޖ މ ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ހާމަވީ މަޢ ލޫމާތެ

ހާސ  އެތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މ ެގ މީހ ނ  އ ޅޭތާ  ؟ ކޮނ ތާކަށ ތޯ ަވނީ؟ ދެނ  ކޮބައިތޯ ދައ ލަތަށ  ލިބ ނ ހާ ލާރިތައ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ޖެހޭ  އެބަ  ސަރ ކާރ ނ   މި  މިއަދ   ދެކެފީމ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެރިކަމެއ   އެތައ   ެވއ ޖެ.  އަހަރެއ  

ބޭފ ޅ ނ ެގ    އިަގ70%  ޤައ މ ެގ އެ  ރަށެއ ަގއި.  އެތައ   ސަތޭކަ  ޖެހޭ  އެބަ  ހަދަނ   ބަނދަރ   އަޅަނ .  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި 

ކ ރެވ ނ     ،ކ ރި މަސައ ކަތަކާއި. އެހެނ ވީމާ،  ިވއ ޔާ އޮތީ މިހާރ  ހަލާކ ވެފަވެރިކަމ ަގއި ހަދާފައި ހ ރި ބަނދަރެއ ަގއި  

. ރަމަޟާނ   އެބަ އޮތ އެ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރި މަސައ ކަތ   !އެއީ ރަނަގޅ   .މަސައ ކަތެއ   ނެތ ފެނ ނަނ     އީއެ   މަސައ ކަތަކާ

  ކާޖަހައިެގނ  ރާއ ޖޭެގ ފަޅ ތަކާއި ރަށ ތަތަނ ެގ ތައ ަގނޑ މަހ ެގ އޮނަހިރި ރޭތަކ ަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ވަދެ، އެ  
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ދިނ  ޗެކ ތައ  އަިމއ ލަ   އެ ބޭފ ޅ ނ  ިވއ ކި. އެ ލާރިތައ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ އެކައ ނ ޓަށ  ެއޅީ. އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ ނަމ ގައި

ފ ރާލީ ފެނ ނަނ .  ތަ   އެ  .މީހ ނ ެގ އެކައ ނ ޓަށ  އަޅައިެގނ  އެކަނ   ހ ރި  އެނޭގ.    ނ ތަކ ސ ޓޭޓ މަނ ޓ   ބޭނ ކ  ނ  އެބަ 

 ، ެގ ބަޖެޓަކީ ޕ ރޮޑަކ ޓިވ 2022ލަކޮށ   ޖ މ   ،މ ނ  ބ ނާނީނިނ މާލަހަމަ  ައޅ ަގނޑ     ،އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ކަށ ރިކ އަރމަނ ޓ ތަ  ބޭސިކ   އިވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  ރަށ ފ ށ ެގ ތަރައ ޤީައށ  އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ މެހަ  ،ނަތީޖާ ނެރެވޭ

 ބޮޑަށ  ބަލައިލެވިފައިާވ ބަޖެޓެކޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ .  ވަރަށ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ! 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގނޑ  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަޝ ކ ރިއ ޔާ  މިއަދ   އެއީ  ޖެހޭ.  އެބަ  އަހަނ   ވޯޓަކަށ   ނ   މެނ  

ެގނ ދިޔ މަށ    ށ އަނިމެނ ދެނ  މިއަދ ެގ ޖަލ ސާ ކ ރި  އިއެދިަވޑަިއެގނ ފައި ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަ

މެނ ބަރ ނ  ކާޑ ކޮޅ ތައ  ޗެކ  )ނަާގ ވޯޓ .   އެދެނ .  ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( އިއ ޒަތ ތެރި  ވަނަ އަހަރަށ   2022ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  

ދައ ލަތ  މެނ ބަރ ނ ނަށ   ލަފާކ ރާ  ހ ރިހާ  އެދިވަޑަިއެގނ ފައިވާ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ   މިއަދ   ބަހ ސ ަގއި  ބަޖެޓ ެގ  ެގ 

ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަދައ ކަވައި ނިމެނ ދެނ  މިއަދ ެގ ޖަލ ސާެގ ަވގ ތ  ިއތ ރ ކ ރ މާ މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި  ؛ފ ރ ޞަތ އަރ ަވއި

 ޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ފެނިވަޑަިއަގނ ނަާވ ޮގތަކަށ  ވޯ  ،މެނ ބަރ ނ 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 23    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 22    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    22     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  12      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 
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 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދެއ ިވ . ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ 22ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ     . ފެނ ނ23ަތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ     ހާޒިރ ވެ

ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި  

ެއދިވަޑައިަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި   ،. ފާސ ެވއ ޖެ. އެހެނ ކަމ ނ 22އަދަދ    ޖަލ ސާ މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ   މިއަދ ެގ 

ކ ރި ޖަލ ސާ  ނިމެނ ދެނ   ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަަވިއ  ޖަލ ސާ  ށ އަމެނ ބަރ ނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އަޅ ަގނޑ     ެގނ ދާނަނ . 

ޖަހަނ ދެނ  ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ    6އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޖަހާއިރ  ނިނ މާލަނ  އެނ މެ ލަސ ވެެގނ .    6ަގސ ތ ކ ރަނީ މިއަދ   

މިތާނަގިއ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ތަޅ މ ަގއި މަޑ ކޮށ ލައ ަވއިފިއ ޔާ.  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަާވ  ެގނ ދެވޭނީ  

ނެތި ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ   މެނ ބަރަކ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ެއކަނިމަ  ،އެއ ވެސ   ކ ރިއަށ  އި އަޅ ަގނޑަށ   ޖަލ ސާ  އެކަނި އިނދެ 

އެދިވަޑަިއަގ ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ   އެހެނ ވީމާ،  އ ނދަޫގާވނެ.  ވަރަށ   މެނ ބަރ ނ   ނ ނަވާ ެގނ ދަނ    ، އިއ ޒަތ ތެރި 

ރޭ ވަނ ދެނ     މި  ،ރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ . މިއަދ މިތާ މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  ވައެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   

އަދި އިއ ޒަތ ތެރި    ،ާއއިރޭ ކ ރިއަށ  ެގނ ދާތީވެ  ރޭ ޤައ މީ ބޮޑ  ޖަލ ސާއެއ  މި  މި  ،ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވެނ  ނެތީ

ތަޅ މ ަގއި މަޑ ނ ކ ރައ ވާތީވެ، ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވެނ  ނޯނ ނަނީ. އެހެނ ީވމާ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ    މެނ ބަރ ނ 

ނަމަމަޑ ކޮށ ލަދެ އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ  ާވހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ   އެދެނ    މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތ ތެރި   ދާިއރާެގ ގ ރައިދޫ  .އ ވ ނ  

 .ރިޟާ އިބ ރާހީމ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޟާ ިއބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ގ ރައިދޫ

رح أل   ،حيم الرّ ّرحمن  ال  بسم هللا هلل  عأللّ   ،عالمين الّب  مد  ملهّم صّل  ألعو  ّمدحى  و لى  ޝ ކ ރިއ ޔާ    ،ين معجأبه  ح صه 

،  ވެޤާނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ނ  ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ އެއ ޗަކަށ  ވާތީ   އީއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ! ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  މި

. އާދެ! ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ މ ނ  ކޮނ މެ ރައ ޔިތަކ  ވެސ  ތަނަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަ  މިފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވަނީ މި ބަޖެޓ   

ނ ވަތަ ެއ ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ     ، ބަލައިލަނ  ބޭނ ނ ވާނީ އެ ރައ ޔިތަކަށ  ލިބެނ  އޮތީ ކޮނ ފަދަ ނ ވަތަ ކޮނ ކަހަލަ ފައިދާއެއ ތޯ 

އިމ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ   ަގހަމަ  އީދާ ކަމ ަގއި ވާނަމަ، އެ ބަޖެޓ ެގ ދަރަނި ބޮޑ ެވެގނ   އިބަލައިލާިއރ ަގ؟ ލިބެނީ ެގއ ލ މެއ ތޯ

  ، ބަޖެޓ ެގ ދަރަނި ކ ޑަެވެގނ ދާ ކަމ ަގއި ވެފައި ހަމަ އެާއއެކ ަގިއ  އޭެގ ނޭދެވޭ އަސަރ  ތަޙައ މަލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ .  

މެދ . އާދެ!    ބަޖެޓަކާރައ ޔިތ ނ  އ ފާކ ރާނެ އެަވނީ ނަމަ،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޭއެގ މަނ ފާތަކެއ  ހާސިލ ެވެގނ ދާ ކަމ ަގއި  

  ސ  މި ވެ  އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހަށ  ހޮވ ނ  ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށ ތަކ ެގ ވާހަކަ އަބަދ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

68 

 

ބަޖެޓ ަގއި ވެސ     އ ެގފަހަރެ  އިރާެގ ރަށ ތަކ ަގއި ކ ރަނ  ހ ރި ަމސައ ކަތ ތަކ ެގ ވާހަކަ ކޮނ މެއަނ ނަނީ ދައ ކަމ ނ . ދާ

ފާވާހަކަދައ ކަމ  ނިމިފަހަަގކޮށ ފައި ނ   ކޮށ   ވަނީ  މިހާރ   ކަނ ކަނ   ބަެއއ   އޭެގތެރެއިނ   އާދެ!  މި   .ވާނެ.  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ބައެއ  ކަނ ކަނ     ،ވަނީ އެ ކަނ ކަނ   ދެއ ކ މ ެގ ސަބަބ ނ  އެ  ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެ ވާހަކަ  އިމަޖިލީހ ަގ

ހަމައެއާއެކ ނިމިފަ ކަނ ތައ ތަ  ،.  ހ ރިއަދިެވސ   ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ކައ   ެއއީ  ބޭނ ނ ވޭ.  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ،  ނ  

އިނ ސާނ ނ ނަކީ އަބަދ ވެސ  ކަނ ކަމަށ  ބޭނ ނ ވެފައި ތިބި ބައެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަސައ ކަތަކީ ދ ވަހަކ  ވެސ  ނިމޭނެ 

ފަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ    ނޑ މެނ  މިެވސ  ކަނ ކަނ  ބޭނ ނ ވެފައި ތިބޭނީ. ހަމަ އެޮގތ ނ  ައޅ ަގ  މަސައ ކަތެއ  ނޫނ . އަބަދ 

 އަހަރ ެގ  ދާ  މި  ނިމެމ ނ   ، ދާމި ހިނަގމ ނ   ،ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ އެއ  ކަަމކީ  އިބަލައިލާއިރ ަގ

ކ ލާސ ރޫމެއ  އެޅ މަށ  ވަނީ   6ހިއ ކ މާއި ސ ކޫލ ެގ    ބިނ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ގ ޅީެގ    ބަޖެޓ ގައި

މިއިނ  ެއއ ވެސ     އިއަހަރ  ނިމިެގނ ދާއިރ ގަ   މި  ،ރ އިކީ މިއަދާ ހަމައަށ  އައި އަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ހިތާމަކ ރެވިފަބަޖެޓ 

  . އެކަނ  ފާހަަގކ ރެވިފައޮތ   ނެތ ކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަނެއ ކާެވސ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އެބަކަމެއ  ކ ރެވިފައި

 ؛މާރާތ ކ ރ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި  ކ ލާސ ރޫމ   6ސ ކޫލ ެގ    އަދި ގ ޅީ  އިހިއ ކ މާގ ޅީެގ ބިނ   އޮތ    ހިމަނ އ ވާފައި އެބަ

ފަދަިއނ  ރަށެއ ގ ޅި   ،އެނިގވަޑައިަގނ ނާވަނެ  ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށ   ނޫނ . .  އަކީ  ކ ޑައެއ   މިހާރ   ާއބާދީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، 

ނ ާވ އެތައ  ބަޔަކ  އެ ރަށ ަގިއ  ރީރ ނ  ވެސ  ރަޖިސ ޓަޭއެގއިތ   .އ ޅޭ   ާގތ ަގނޑަކަށ  ހާހަކަށ  ވ ރެނ  ިގނަ އާބާދީެއއ  އެބަ

ެގދޮރ ެގ ދަތިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެ    ،މިދަނ ނަވާހެނ  ބިމ ެގ ދަތިކަނ  އޮތ މ ެގ ސަބަބ ނ   އިގ ޅީގަ   ދިރިއ ޅެމ ނ  އެބަދޭ.

ިގނަ ޢާއިލާތައ     އެއ  ޢާިއލާއަށ  ވ ރެތެރޭަގއި    ެއއ ެގކޮޓަރިއ   އެ  ،އޭެގ ނަތީޖާައކަށ  ވަނީ  .ދަނީބޭފ ޅ ނ  ތަޙައ މަލ ކ ރަމ ނ 

ނ . އެހެނ ވީމާ،  ޔ ދިޖ ތިމާޢީ ޮގތ ނ  ނޭދެވޭ އަސަރ ތަކެއ  އެ ޢާއިލާތަކަށ  ކ ރަމ ނ އި  ،ދިރިއ ޅެނ  ޖެހ ނ . އޭެގ ނަތީޖާއަކީ

ފަހަރ ގެ   މި ؛އަޅ ަގނޑަށ  މި ބަޖެޓ ގައި  .ހިއ ކައިެގނ   ބިނ ގ ޅީެގ    ،މި ކަނ ކަމަށ  ޙައ ލެއ  އޮތީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މި  ހިމަނ އ ވާފައި  މަޝ ރޫޢެ  ބަޖެޓ ަގއި  ހިނަގމ ނ ދާ  ޮގތ ަގއިއ އޮނ ނަނީ  ތަނ .    ެގ  އޮތ   ައޅ ަގނޑ  ލިޔ އ ާވފައި 

ނ ވަތަ އީ.އަިއ.ޭއ    ،ބާއޭއެއީ ހިނަގމ ނ ދާ މަޝ ރޫޢަކަށ  ވެެގނ ދާނީ  ،އީ.ައއި.އޭ ހަދަނ  ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރ މ ނ އަރަނީ  ހިތަށ 

ބާއޭ ނ ވަތަ އެ ބަޔަކ  ހަވާލ ކ ރާ ހިސާބ ނ  ނޫނ   ނ ހިއ ކ މ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ބަޔަކާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ބި  ހަދާ ނިނ މާފައި

ެގ ޮގތ ަގއި މި ވެެގނ ދާނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިފަހަރ  އ ބާވައޭ ހިނަގމ ނ ދާ މަޝ ރޫޢެމަސައ ކަތ  ފެށީމަ ނޫނ ޢަމަލީ  

މި ފެނިެގނ   ައޅ ަގނޑަށ   ހިނަގމ ނ   ބަޖެޓ ަގއި  މަޝ ރޫޢެދަނީ  ބިނ ހިއ ކ ނ އ ދާ  ގ ޅީެގ  ޮގތ ަގއި  .  އޮތ ކަނ   ެގ 

ޮގތަށ    މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތ   އިިވޔަސ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ިމއަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފާސ ެވެގނ  އަނ ނައިރ ގަ ޮގތެއ ަގއި ކޮނ މެ

ވަނަ އަހަރ  ނިމ މ ގެ   2022ޢަމަލީ ސިފައެއ  މިއަށ   އަދި  އި،  މަޝ ރޫޢ  ވެސ  ހިމަނ އ ަވއިެގނ  ފާސ ކޮށ ދެއ ވަ   ދެ  އެ

  ެއކަނ  ކ ރ މަކަށ   ވެސ   މިހާރ  ހިނަގމ ނ  މިދާ އަހަރ ގައި  ،ނ . އަދި ހަމަ އެއާެއކ ަގއި މިހާރ  އޮތ ޔ ދިކ ރިނ  ނިމިެގނ 

ވެސ  ސަރ ކާރަށ  އެ ކަނ ތައ  ކ ރ މ ެގ    ވެސ  ހ ރަހެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، މިއަދ   ގައިވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   2021މިހާރ   
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ެއކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ީވ.  އެހެނ ވީާމ،  އޮތ .    އަދި ެއކަމ ެގ ފ ރ ޞަތ  ާގނޫނީ ޮގތ ނ  އެބަ،  އޮތ    ބައިޚ ތިޔާރ  އެ

ސ ކޫލެއ  ޢިމާރާތ ކ ރ މ ެގ    އި އެއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ، މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި މާފ ށީގަ   ހަމަ

ޭއެގ މަސައ ކަތެއ  ކ ރެވިފައެއ  ނެތ . ޢަމަލީ   އިއިރ ގަ އި. ެއހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދާ ހަމައަށ  އަލިޔ އ ވާފަ  ވާހަކަ އެބައޮތ 

  އި ވެސ  ސ ކޫލ ަގ  ގައިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ   މި  ،ލަނ  ބޭނ ނ ވޭމަސައ ކަތ  ފެށިފައެއ  ނެތ . ެއހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ  

އެދ މެއ .  މަކީ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ޔ  ދިވެސ  ތަނ ފީޛ ެވެގނ   . އެހެނ ވީމާ، އެކަނ އި މާފ ށީގަ އޮތ   އިމާރާތެއ  ހިމެނިފައި އެބަ   އ އަ

ރައީސ  ބަލައިލާއިރ ގަ ށ މާފ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ާގތ ަގނޑަކަށ   ށ މާފ އި  ޓަށ   މިހާރ   މިދެނ ނެވީ   ،އެނދ   ހާހެއ ހާ  ދެޓަކީ 

ރަށެއ  ހ ޅ ވިފަިއާވ  އަދިފަތ ރ ވެރިނ ނަށ   ސީޒަނ    .  އެއަށ   ެގމި  އަދި  އެ  ވ ރެ  ތެރޭަގއި  އެ    ރަށ ެގ  ވެސ  

  ހާހެއ ހާ   ދެވެސ     ތަކ ަގއި ލިބިެގނ ދާ އެނދ ެގ އަދަދ  ިގނަެވެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ، ާގތ ަގނޑަކަށ  އަބަދ ެގސ ޓ ހައ ސ 

ރަށަކީ ޖަލ ަގއި ަގއިދީނ ތަކެއ     އަދި އެ  ،މަތިވެފައި  ހާހ ނ   ދެރަށ ެގ އާބާދީ    ،ފަތ ރ ވެރިނ  އ ޅެމ ނ ދާ ރަށަކަށ  ވެފައި

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއއީ    ، ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ެގ    ،ތިބޭ ރަށަކަށ  ވާތީވެ

  އިލާއިރ ގަ އިހަދަތައ   ވެސ  މި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ކޮވިޑ  ޓެސ ޓ  ހެދ މަށ  ޓަކަިއ ކިއޫ  މިހާރ   ،މިހެނ  މިދަނ ނަވާލީ

. އަނެއ ކާ އިތ ރ ނ  އެ  ިގނަ ފަތ ރ ވެރިނ  އެބަ ތިބޭ ޓެސ ޓ  ނެހެދިފަ ސަތޭކައަށ  ވ ރެ އި ތިބޭ ކިއ ގަ  ރ ވެރިނ  އެބަފަތ 

މަރ ކަޒ  ސ   ވެ  މީހ ނ  މަޑ ކޮށ ލާނެ ތަނެއ  ާގއިމ ކ ރެވިފަެއއ . އެހެނ ވީމާ،ެގ  ޞިއ ޙީ  ެގ  އ  ހޮސ ޕިޓަލެ  ތެރޭަގއި ނެތ  

ޖެހޭ. އެތަނަށ  ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި    ބަދަލ ވާނ  އެބަ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ   ަގއި މާފ ށީެގ  ފެނ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ  

  ހާހެއ ހާ   ދެ  ،ޖެހޭ. އެއީ މިދަނ ނަވާހެނ   ތަނަށ  ލިބެނ  އެބަ  ވެސ  ރަނަގޅ  ވަސީލަތ ތައ  އެނޫނ ނަރ ހ ނ ނާއި އަދި އެ

 އަދި ޖަލަކީ  ،ދި ރަށ ެގ އާބާދީ އެހާ ިގނަވެފައިއަ  ،ފަތ ރ ވެރިނ  އަބަދ  ކަހަލަ ޮގތަކަށ  ޒިޔާރަތ ކ ރަމ ނ ދާ ރަށަކަށ  ވެފައި

ހ ރި ޖަލަކަށ  ވެފަިއ ބައިވަރ  ަގއިދީނ ތަކެއ  އެ ރަށ ަގއި ެގނ ގ ޅޭތީވެ. ަގއިދީނ  ވެސ  މާލެއަށ  ެގނައ މ ެގ  އި  މާފ ށީަގ

ެވސ   ށ   ދައ ލަތަ  އީވާ ނަމަ، އެހޮސ ޕިޓަލެއ ެގ ފެނ ަވރަށ  ެގނ ޮގއ ސި ކަމ ަގއިޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ     ފ ށީެގބަދަލ ަގއި މާ

ސަބަބަކީ ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށ   ކަމަށ   ކަމެއ   ކ ޑަެވެގނ ދާނެ  ެގނ ނަނ ،  ޚަރަދ   މާލެ  ެވސ    އ ޔާ ޖެހިޖެގައިދީނ  

ނ  ތިބެފައި މާފ ށީ  އިކަރެކ ޝަނ ސ  ސަރވިސަސ ެގ ފަރާތ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި މާފ ށީަގ  ޚަރަދ ތަކެއ   ށ ރައިތ 

ދައ ލަތައ  ޚަރަދ  ކ ޑަެވެގނ ދާނެ ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ     ،ހޮސ ޕިޓަލަށ  ެގނ ޮގއ ސި ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ،ނ ޮގއ ސަެގ  ހަމަ

މަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ   ޔ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ފެނ ވަރަށ  ެގނ ދިޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ   މާފ ށީެގ    ،ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެހެނ ވީމާ

ބަހ ސ ެގ ތެރޭަގއި ދައ ކާ ވާހަކަތަކެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދި މިއަދާ    ވެސ  ބަޖެޓ އަޅ ަގނޑ  މީެގކ ރިނ     އީމި.އެދެނ   

އޭެގ ބަޖެޓަށ  ޢަ  ހަމައަށ   މި  އޭގެއިތ ރ ނ   ބޭނ ނ ވޭ.  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހިތާމަޔާއެކ   އައިސ ފައިނ ާވކަނ   ސިފައެއ   މަލީ 

މާފ ށީގަ   ބަލައިލާއިރ  އިތ ރ ނ   ސ ކޫލ ެގ  މިހިެމނިފައި  އިބަޖެޓ ަގއި  ައޕ ގ ރޭޑ     ބަނދަރ   މަސައ ކަތ .  ވަނީ  ކ ރ މ ެގ 

އަޅ ަގނޑ  ދެނ މެ އިޝާރާތ ކ ރި ފަދައިނ    ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ  އި ީމަގ  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 
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އެރަިއވަލ    އިކ ރެވެމ ނ ދާއިރ ގަ ބަނދަރ  އަޕ ގ ރޭޑ   ،ޓަކީ ވަރަށ  ިގނަ އަދަދެއ ެގ ފަތ ރ ވެރިނ  އަނ ނަ ރަށަކަށ  ވާތީވެ ށ މާފ 

ދ މެއ . މިއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެަމކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ެއދޭޔ ދިޖެޓީއެއ  ހިމެނޭ ޮގތަކަށ  ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  ނިމިެގނ 

ަމޢ ލޫމާތ  ކަމަށ  ވާތީވެ ލިބޭ  މި އިއ ވަނީ. ރައ ޔިތ   ،ފަރާތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ   މިތާ  ައޅ ަގނޑ   ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ ބަސ  

ފަރާތ ނ     ،އެދެނީ ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތަކަށ   އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރެިވެގނ ދާނެ  ބަނދަރ   މާފ ށީެގ  އެކ ަގއި  ޖެޓީައކާ  އެރައިވަލ  

ދެއ ވ މަށ   އިެއޮގތަށ  ހިމަނަ  އިވެސ  އެޮގތަށ  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ނިނ މަާވއިރ ގަ   ކޮށ ދެއ ވ މަށ . އެހެނ ވީމާ، އެކަނ 

ދަނ ނަވާ ވާހަކަ  އެދޭ  މިދަނ ނަވާހެނ އަޅ ަގނޑ   މީގެއިތ ރ ނ   އާމ ދަނީއެއ   ،  ލަނ .  ބޮޑ   ވަރަށ   ބަޖެޓަށ   ދައ ލަތ ެގ 

ޮގތ ގަ   ފަތ ރ ވެރިނ ެގ ފަރާތ ނ   .ޓަކީށ ެގނެސ ދޭ ރަށެއ  މާފ  ޮގތ ަގއި ބައިވަރ   އާ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ  އި ބެޑ  ޓެކ ސ ެގ 

ބަޖެޓ ެގ   މ ޅި  ނަމަ،  ދަނ ނަވާ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ދައ ލަތ ެގ  މާފ ށީނ  ކީ  އަ  3ނޫނީ %   2% ފައިސާތަކެއ   ހަމަެއކަނި 

ކަމ ަގއި ެވސ  ދެނ ނެވ މަކ ނ  ދޮަގކަށ  ނ ވާނެކަނ  ކަށަވަރ . އެހެނ ވީމާ، އެ ރަށ ަގއި މިދަނ ނަވާހެނ    ެގނެސ ދޭ އެއ ޗެއ 

މާފ  ޒިޔާރަތ ކޮށ ށ ފަތ ރ ވެރިނ   ހިނގަ   ،ޓަށ   ތެރޭަގއި  މާފ ށީ  މީހ ނ   ތަނ ކޮޅެއ     އި ލާއިރ ގަ އިއެ  މީހ ނ ނަށ   އެ 

ޮގތަކަށ  މާހަމަ ާގއިމ ކ ރ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .  ޙަޖެހިލައިެގނ  އ ޅެވޭނެ ފަދަ  އ ލ  

ޗަކަވެފަ އޮނ ނަނީ  މަގ ތައ   ވާނަމަ،  ކަމ ަގއި  ވާރޭވެހިއ ޖެ  ދަތިއެޮގތ ނ   ހިނގ މަކީ  ފަތ ރ ވެރިނ ނަށ     .މަކަށ ވޭކަ. 

ކަމަކަށ  ވެފައި އޮނ ނަނީ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ އެހެނ    ހިނގ މަކީ ދަތިވެސ   ނަށ ހަމައެއާެއކ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ 

ޓަކީ މިދަނ ނަވާހެނ  ބަޖެޓ ގެ ށ މާފ   އި،އެތ ރ ނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ ގަ ރަށ ތަކ ަގއި ވެސ  ތާރ އެޅ ނ  ނ ވަތަ ާގ

  އި އެހާ ބޮޑ  އިނ ސައ ތަ ހިއ ސާކޮށ ދޭ ރަށަކަށ  ވާތީވެ، އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  ޓަކަ ؛މިހާ ބޮޑ  އިނ ސައ ތަެއއ  ހިއ ސާކޮށ ދޭ

އަޅ ަގނޑ     ، ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭތީވެ ކަމެއ . ހަމަ ރައ ޔިތ ނ   މާފ ށީެގ މަގ ތައ  ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ

؛ ގައިތެރޭ  ެގ މަޝ ރޫޢ ގ ރައިދޫެގ މިހާރ  ހިނގަމ ނ ދާ ؛މިކަނ  ވެސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  

ޞިއ ޙީ  ،  ކ ލާސ ރޫމެއ  ެއޅ މާއި  8ބަޖެޓ ަގިއ ސ ކޫލ ެގ    އޮތ    ތެރޭަގއި ހިމަނާފައި އެބަެގ  މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ އަހަރ 

މިއިނ  ެއއ ވެސ  ކަަމކީ އަދި މިހާތަނަށ  ފެށިފަިއ  .  ކ ރ ނ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  އަޕ ގ ރޭޑ ،  އިމާރާތެއ  ކ ރ މާއި  އ އަ   ގެ މަރ ކަޒ 

  ސ ކޫލ ެގ ކ ދިނ ެގ އަދަދ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .އެކ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭޔާއަޅ ަގނޑ  ހިތާމަ ކަނ އޮތ  ކަމެއ  ނޫނ 

ސަރ ކާރ ނ     ދޭ. އެހެނ ވީމާ، ެއޮގތަށ   ެއކ ަގއި ސ ކޫލ ެގ އިމާރާތ ެގ ދަތިކަނ  އިނ ތިހާައށ  ބޮޑ ވަމ ނ  އެބަ  ިގނަވ މާ

ކ ލާސ ރޫމ     8ިމހާރ  މި ނިމެމ ނ މިދާ އަހަރ ަގއި ބަޖެޓ ެގ    ،ަމށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީވެސ  ދެކެވަޑައިަގނ ނަވާތީ ކަ

މި ޖައ ސަވާފައި  އެހެ  އިތ ރަށ   އޭެގ  ަވނީ.  ފެށިފައިޢަނ ނަމަވެސ ،  ވެސ   ހަމައަށ   މިއަދާ  މަސައ ކަތ   ނ ވާކަނ   މަލީ 

ބޭނ ނ ވޭ.   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ާވހަކަދައ ކާ ހިތާމާއެކ   މަރ ކަޒ ެގ  ޚާއ ޞަ    އިރ ޞިއ ޙީ  ގ ރައިދޫއަކީ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި 

ބައިތިއ ބާ މީހ ނ ތަކެއ   ބޭނ ނ ވާ  ބަލަހައ ޓަމ ނ   އެހީއަށ   ރަށެއ .   ދައ ލަތ ނ   ހ ނ ނަ  މަރ ކަޒެއ   ެގނ ދާ 

ވަރަށ  ހާލ  ދެރަ މީހ ނ . އ މ ރ ެގ ޮގތ ނ  ވެސ  ވަރަށ  މައ ޗަށ     ތިބީ  ތަނ ަގއި އެ  އެ  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ފަދައިނ 
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  ޒ ަގއި އެބަ ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ާވ މީހ ނ ެގ މަރ ކަ  ގ ރައިދޫެގގޮއ ސަ ތިބި އެކި ތަފާތ  ބަލިތަކ ަގއި ތިބި މީހ ނ   

ެއކަނ    ؛ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  އިތ ރަށ  ޯގސ ވަމ ނ ދާ ހާލަތެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އިވަގ ތަކީ ެވސ  ގ ރައިދޫގަ   ތިބި. މި

  ، ކޮނ ޮގތަކ ނ   ،ކޮނ އިރަކ   . ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ެގ މަރ ކަޒ ަގއި އޮތ  މީހަކ  ޕޮޒިޓިވ ވީޚާއ ޞަ އެހީއަށ   ވެެގނ ދިޔައީ    ވެސ  މި

އެ މީހަކ  ބަލިވީމާ އެ މީހަކ  ޮގވަިއެގނ    ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ  ދަނ ނަވަނ  މި. ކަނ  ވެސ  ނޭނޭގ ކަމެއ  ކޮނ ދިމާލަކ ނ  އައި

ކޮށ ލެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތ .  ެއ މީހާ ކަރަނ ޓީނ   އިެގނެއ ސަ ގ ރައިދޫއަށ  ެގނ ދިއ މަށ ފަހ ަގ  .ައއި.ޖީ.އެމ .އެޗަށ   ،މި ެގނ ނަނީ

ކ   އެކަ   ،  ޮގސ  ރަނަގޅަށ  ބެލިއިރ ފަހ ނ   އެނ މެ  ،ނެތި  އެއ ވެސ  ކަެމއ   ހެދޭނެ ޮގތެއ  ނެތ . މިއިނ   އެ މީހާ ޓެސ ޓ 

ބެލިއިރ ަގ މި  އިނިޔާެވެގނ   ޕޮޒިޓިވ   މީނަ  ވަގ ތަށ   ވެފައޮތީ  އެ  ޗެކ ކ ރިއިރ   ސ ޓާފ ނ   ދެނ   އޮތީ    6.  ސ ޓާފ ނ  

އީ  މި  .ދަނީ  ެވެގނ  އެބަޔަކ  ޕޮޒިޓިވ  އެތައ     ،ހާލަތ  ޯގސ ވެ  ދަނީ ކޮވިޑ ެގ  މިހާރ  އެ  ށ މ ޅި ރަށ  ތެރެއަ .  ވެފަޕޮޒިޓިވ  

ދިމާެވެގނ  އ ޅޭ މައ ސަލަެއއ . ައޅ ަގނޑ    ،އަސ ލ  ދައ ލަތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅަށ  އަޅައިނ ލެވޭތީވެ 

ނ ާވ  އި ޕޮޒިޓިވ ކޮވިޑަށ  ޕޮޒިޓިވ ވި މީހ ނ ނާމީހ ނ ެގ ތެރޭަގއި  ބަލި ؟ވަނީ  ކިހިނެއ ހޭ މި  ،އެޗ .ޕީ.އޭއަށ  ގ ޅާފައި ދެނ ނެިވނ 

ޖާގައިެގ ދަތިކަނ  ޖާަގ ނެތީއޭ.  ،. އަޅ ަގނޑަށ  ެއޗ .ޕީ.އޭއިނ  ދެއ ވި ޖަވާބަކީމީހ ނ  އެބަ ތިއ ބޭ އެއ  ެގއަކަށ  ލާފަބަލި

އަދި    އިއެޗ .ޕީ.ޭއއިނ ނާއެ ކަނ ކަމަށ     އިކޮިވޑަށ  މިހާރ  ދެ  އަހަރ  ވެެގނ ދާއިރ ަގ ؛ވަރަށ  ބޮޑޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ޖެނ ޑަރ މިނިސ ޓ ރީނ  އެކަނ  ބަލަނ ޖެހޭނެ   ކަމަށ   ފަރާތ ތަކ ނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭނެބެހޭ    ކަމާ

ކ ރަނީ މިކަނ  މ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  އެ ފަރާތ ތަކ ނ  އަޅާނ ލ ،  އެހެނ ނަމަވެސ .  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

  އި ގ ރައިދޫަގ  އިހ މާލ  އޮތ ކަނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ  ެގޑަރ މިނިސ ޓ ރީދިޔައީ އެހެނ ީވމާ، ޖެނ މިޮގތަށ  ވެެގނ 

މީހ ނ ނަށ   ، ހަމަ އެ  ސ ޓާފ ނ  ވެސ  މި ޖެހެނީ  އިދިއ މ ަގއި. ދެނ  ހަމައެއާއެކ ަގކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  ޯގސ ވެެގނ   މިފަހަރ 

ވެފަިއ  ކޮިވޑަށ  ޕޮޒިޓިވ    އި ބަލަމ ނ ދާއިރ ަގއެއ ވެސ  ކަހަލަ ސެކިއ ރިޓީެއއ  ނެތ . އެ މީހ ނ  ހަމަ މި ޖެހެނީ ބަލިމީހ ނ 

ނެތި ޮގސ  އެތާ މަސައ ކަތ ކ ރަނ .    ވެސ  އެ މީހަކ  މި ޖެހެނީ އެއ ވެސ  ކަހަލަ ސެކިއ ރީޓީެއއ   އިއޮތ  މީހަކ  ބަލާއިރ ަގ

އެ މ ވައ ޒަފ    ،ވާނ ޖެހޭ ކަމ ަގއި ވާނަމަެއ މީހާ ކަރަނ ޓީނ   ،ހަމައެއާެއކ  މާލޭަގއި އެ މީހާ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައި ޮގސ  

ތެރޭަގިއ    ެގމަރ ކަޒ ،  ވެސ  ހޯދަނ . އެހެނ ނަމަވެސ   މި ޖެހެނީ އޭނާ އަމިއ ލައަށ  ކަރަނ ޓީނ  ވާނެ ތަނެއ   އަށ މީހާ

ދ ވަސ  ިވޔަސ  އެ    10ދ ވަސ  ިވޔަސ ، އަދި    14މަރ ކަޒ ނ  ެއ މީހާ  އެކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  އޮތ  ކަމ ަގިއ ވާނަމަ،  

ކޮވިޑ  ފެތ ރ ނ  ހ އ ޓިެގނ ދާނެ. ކ މެއ ޖެ ކަމ ަގއި ވާނަމަ، ދެނ  އޭނަެގ ޢާއިލާެގ ތެރޭަގއި  އޮނ ނަ މ އ ދަތ ނ  ކަރަނ ޓީނ ނ  ނި

 ޭގަގއި  ޕޮޒިޓިވ ވި މީހާ ޮގސ  އ ޅެނ ޖެހ ނީ އޭނަެގ ޭގަގިއ. އޭނަ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ، މިފަހަރ  މި ދިމާވި މައ ސަލައަކީ

ލި ފެތ ރިެގނ  އެ ދިޔައީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޖެނ ޑަރ  ބަޖެހ މ ެގ ސަބަބ ނ  އޭނަެގ މ ޅި ޢާއިލާއަށ   އ ޅެނ 

ޞިއ ޙީ  ބޭނ ނ ވޭ. ެއހެނ ވީމާ، ގ ރައިދޫެގ    ފާހަަގކޮށ ލަނ ވެފައި އޮތ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި  މިނިސ ޓ ރީނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އިހ މާލ 

ަގއި ހަމަ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ފެނ ވަރަށ  ގ ރައިދޫެގ މަރ ކަޒަކީ ވަރަށ  އަވަހަށ  ހަމަ ހަދަނ ޖެހޭ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒެއ . އެ ތަނ  
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އެބަ މަރ ކަޒ   މިދަނ ނަވާހެނ   ޞިއ ޙީ  އެއީ  އެހެނ ވީމާ،  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރަނ .  ބޭނ ނ ވާ    ،ޖެހޭ  އެހީއަށ   ޚާއ ޞަ  ެއީއ 

ދ ތަކަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަ  ގައިތިބ މ  ނ ަގއި ތިބޭތަ   އެއީ. އެ މީހ ނ  ެގނެސ  މިމީހ ނ ތައ  މި ެގނ ނަނީ ވަރަށ  ބަލި މީހ ނ 

ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ފެނ ވަރަށ  ައއިސ     ،ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރެވި  ޚަރަދ  ކ ޑަވެެގނ ދާނެ ގ ރައިދޫެގބަލާއިރ  ދައ ލަތ ެގ  

ތަނ    ކ ރެިވއ ޖެ ކަމ ަގއި ވާނަމަ، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑ ޞިއ ޙީ ނިޒާމ  ގާއިމ   ށ ރަނަގޅ  ފެނ ވަރަ

ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒަކީ  ގ ރައިދޫެގ    ،ލަނ  ބޭނ ނ ވޭދާނެކަނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ހަމަ އެއާއެކ ަގިއ ފާހަަގކޮށ ލ އިެވެގނ 

އެތަނ ަގއި މިހާރ     ،ކީއަަގޑިއިރ ެގ ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ  އަނ ނަ ތަނެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ހިތާމަ  24ވެސ     މިހާރ 

މިކަހަލަ ވަރަށ  ބައިވަރ  ޝަކ ވާތައ  ައޅ ަގނޑަށ    ،ޑޮކ ޓަރަކ  ނެތ މާއިބޭސ ކޮޅެއ  ނ ލިބ މާއި އަދި ެއތަނަށ  ދާއިރ   

މި  އެބަ އެހެނ ވީމާ،  ތަނަކަށ ަގޑިއި  24  އީ އާދޭ.  ޚިދ މަތ ދޭ  ޮގތ ަގިއ    އިވާއިރ ގަ   ރ   ރަނަގޅ   ޚިދ މަތ ތައ   މި 

ަގބޫލ ކ ރަނ . ހަމަ އެއާެއކ ަގއި މިދަނ ނަވާހެނ  ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ާވ ޚާއ   ،ފޯރ ކޮށ ލަދޭނ ޖެހޭނެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

މ ވައ ޒަފ ނ   މަރ ކަޒ ަގއިމީހ ނ ެގ   ބަލިމީހަ ؛ތިބޭ  މީހ ނ   އެ  މީހ ނ ނަށ   މި  ކ އެ  ައއިސ   ތަނ ަގއި   ޮގަވއިެގނ  

އެނ މެ    އިހ ރ މ ަގއި މީގަ އެ ހ ނ ނަ  ،ދ ވަސ  ވިޔަސ    15  ،ދ ވަސ  ވިޔަސ    10ހ ރ މ ަގއި  ހ ނ ނައައި.ޖީ.އެމ .ެއޗ ަގއި  

ދެނ  އެނބ ރި    ށ .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އެ މީހާ އަިމއ ލަ ޖީބ ނ  މި ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހެނީ ހ ރ މާއި ކެއ މަހެއ ވާ ތަނ ކޮޅަކީ  

ހަތަރ  މަސ  ފަހ ނ  އެ މީހާއަށ   އޭެގފަހ ނ  ތިނ   ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ކޮނ މެވެސ  ެއއ ޗެއ  ހ ށަހެޅީމާ  ޮގސ ،  ރަށަށ  ދިޔައިމާ

  އ  އ ސޫލެއ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . ދައ ލަތ ެގ މަސައ ކަތެ   ލާރި ލިބިދާނެ. އެހެނ ވީމާ، ިމއީ ހަމަޖެހޭ

ހެއ ޓ މ ެގ މަސައ ކަތ  އޭނަ ެއ ކ ރަނީ. އެހެނ ެވއ ޖެ ކަމ ަގިއ  ލެއޭނަ ެއ ކ ރަނީ. ދައ ލަތ ނ  ބަލަހައ ޓަނ ޖެހޭ ބަޔަކ  ބެ

  ، ކެއ މާއި   ،ބަލަހައ ޓާ މީހާެގ ހ ރ މާއިފެށިެގނ     ވާނަމަ، އެ ބަލި މީހާ ޮގަވއިެގނ  އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗަށ  ވަނ ނަ ހިސާބ ނ 

އޭނަވާ  ދޭނ   އޭނައަށ  ވަގ ތ ނ   ލިބެއައެލަވަނ ސެއ   ދ ވާލަކަށ   ލިބެނ ޖެހޭނެ.  އޭނަނ ށ   އެއ ޗެއ   އަތ ަމއ ޗަށ     ެގވާ 

އެހެނ ނޫނ  ޭއނައައޭނަ   ، ކަމ ަގއިވާނަމައަރަނ ޖެހޭނެ.  އެއީ.  ތަކ ލީފެއ   ބޮޑ   ވަރަށ   ލިބޭ  ކ ޑަ    ށ   ލިބޭ  އަމިއ ލައަށ  

އޭނަެގ   ބަމ ސާރަކޮޅ ނ   ބަލިމީހާ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ   ޖީބ ނ   އެއ ޮގތަކަށ ލައަިމއ ލަ  އެއީ  ހ ރ މަކީ  ހަމަޖެހޭ  ހައ ޓަނ   ެވސ  

ރަނ . އެހެނ ވީމާ، މިހިރަ ކަނ ތައ ތަކަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ   ކ އ ސޫލެއ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ  ނ  

ޮގތ ގައި ބެހޭ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަމާ  ތެރެއިނ   މި ވަމ އައ ސަސާތަކ ނ     ބަޖެޓ ެގ  ކަނ ތައ ތައ .  ބަލަނ ޖެހޭނެ  ބޮޑަށ   ރަށ  

ަގބޫލ ެގނ   ކަނ ތައ ތަކ ެގ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ލަނީ. އެހެނ ވީމާ، ެއ  އިރަނީ އެ ބޭފ ޅ ނ  ބަޖެޓ  މި އެކ ލަވަކ އަޅ ަގނޑ  

އި މަނ ފާ އޮނ ނަ ޮގތެއ ެގ  ޔާސ  ލާބަ ެގ ތެރެއިނ  މި ކަނ ކަނ  ހަމަޖެހިެގނ  އަނ ނައިރ ަގއި ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެޓ ބަޖެ

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ   ؛މަތިނ  މިކަނ  ދާނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮށ ލަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ތ ރ ވެރިކަމަށ  ބިނާވެެގނ ދަނީ ފަތިޞާދ   މ ޅި އިޤ އޮތ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    އަދި އެހެނ  ކަމެއ  އެބަ

 ެގ މި މެނ  ދެނ  މަސ ވެރިކަނ . ފަތ ރ ވެރިކަމަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ   .އި އެނ މެ ބޮޑ  ކަނ ތަކަށ ަގަގނޑ  ޮގތެއ  އިމަ
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އެނ މެ ިގނަ އަދަދަކަށ  ފަތ ރ ވެރިނ  އައި އަހަރ . އެކަަމކ  ިއއ ޒަތ ތެރި    ،އަހަރަކީ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރާނެ

މީގަ  މައ ސަލަރައީސ ،  ދިމާވާ  ޖަެގ  ފ ލައިޓ   ،އަކީއި  ފ ލައިޓ   މީހާ  އެ  އިތ ރަށ   ސައ ތެރޭަގިއ  ަގޑީެގ  އޮނ ނަ  ނ  

ކީއ ެވެގނ ތޯ  ،ަގޑިއެއ    ާގތ ަގނޑަކަށ  އޮނ ނަނ ޖެހޭ.  އެބަ  މަތީަގއި  ޖާަގ؟ ދޮޅ ަގޑިއެއ ހާއިރ    . ނ ލިބިެގނ ޓަރމިނަލ ނ  

ރާ ޮގތ ަގިއ ކ ރެިވެގނ ވާނެ ކަެމއ  ނޫނ . ކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ަގބޫލ  ނ ލިބިެގނ . އެހެނ ވީމާ، ެއއީ ައސ ލ އެއަރޕޯޓ ނ  ޖާަގ

އެ    ،ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެިއނ  ރަނަގޅ  ޙައ ލެއ  ހޯދައިދޭނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  ދެކޭތީވެއެހެނ ވީމާ، އެ ކަނ ކަމަށ  ެވސ  ދައ 

 ށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޑަ ބޮ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ވަރަށ  

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

 ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނާޒިލ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ކަދެއ ކެވ ނ ވާހަ ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނާޒިލ 

ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ     ވަނަ އަހަރަށ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  `.  

ވަނަ އަހަރ  ލަފާކ ރާ    2022ޒީރަށ  އަދި ަވޒީރ ެގ ޓީމަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ .  ވަކަމަށ  ޓަކައި މާލީ    ެގނެސ ދެއ ވި

ސަތޭކަ ފަނ ސަވީސ     ނ ވަބިލިައނ     ތިރީސ  ހަ  ،އޮތީ   ެގނެސ ދެއ ވާފައި މި  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ނާ ހިސާބަށ   ެގބަޖެޓެއ 

ރިކަރަނ ޓ     ެއއީ  67ޖެޓ ނ  %ބަޔާެގ ބަޖެޓެއ . މި  ސަތޭކަ ސައ ވީސ  ރ ފިސ   ހާސ  ފަ  ލައ ކަ ސައ ީވސ   މިލިއަނ  ހަތަރ 

ތ  ފާހަަގކޮށ ފަ.  އޮ  ޓަލ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި އެބަކެޕިައކީ އެީއ    33ަގކޮށ ފަ. އަދި % ހައޮތ  ފާ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި އެބަ

  67އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ  %  ،ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގިއ މ ސާރަ ދިނ މަށާއި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ނ   ނ އެކީަގއި ދައ ލަތަށ  ލިބެމ ނ  އައި އާމ ދަނީ ބޮޑ ތަ  އަހަރ ެގ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތާ  2އެ އޮތީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. ނިމިދިޔަ  

ތިޞާދ ެގ މައިނާރ ކަމ ަގއިާވ  އ ލަތަށ  އަނެއ ކާވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ  މިއަހަރ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީވެ ދަ  ،ކ ޑަވެފައި ޮއވެމެ

ނ  މ ވަމެނ ނާ ހިސާބަށ  ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅައިދެއ  ރ  ައޅ ަގނޑ ދޭ. މާލީ ަވޒީއާ  ބަޓޫރިޒަމާ ެއކީަގއި އާމ ދަނީ ިއތ ރ ވަމ ނ  އެ

ތެރޭަގިއ    ،ވިއ  ަގކ ރެހަފާ އަހަރ ތަކެއ ެގ  އޮތ   އަހަރ     2019ކ ރިއަށ   އަކޮ ވަނަ  އަޅ ަގނޑ އި ވިޑ   ހިސާބަށ   މެނ ެގ   

ތިޞާދ  އިޤ   ެގމ ޅި ދ ނިޔޭ  ، މި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ނ  އަރަިއަގނެ  ،ކަމަށ . އަދި ހަމައެހެނ މެ  ތިޞާދ  އެނބ ރި ދާނެއިޤ 

ތ ަގނޑަކަށ  ތިޞާދ  ާގޤ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އި  ،ރަނަގޅ ވަމ ނ  އަނ ނަ ދަނޑިވަޅެއ ަގއި ރާއ ޖެ ކަހަލަ ކ ޑަ ޤައ މަކަށ ވެ

ޮއެވެގނ  ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ވަނަފަސ  ފާހަަގކ ރެއ ވި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ނަކަިއަގއި  ތިޞާދ ެގ  ނ  ވެސ  މާލީ ވަޒީރ  

އަތޮޅާ    ައއ ޑޫ ،ެގ ދާއިރާ ހިމެނޭެގތެރެއިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  އޭ   ،އެނ މެ ބޮޑ ބަެއއ  ހިއ ސާކ ރާ ފަތ ރ ވެރިކަމަށ  ބަލާއިރ 

އޮތީ މިހާހިސާބަށ     މެނ ެގ ހިސާބ ަގނޑ  މިއަޅ ަގނޑ   ޮގތަކަށ   ތި ދެރަ ނިކަމެ  ވަރަށ   ،ބަލައިލާިއރ   ޑ އަޅ ަގނ  ހިސާބަށ 
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ިއއ    ޔާފައި އައ ޑޫޝަނ ގ ރިއ ލާ ރިސޯޓ  މޯލ ޑިވ ސ އޭ ކި  ،ރ  ބ ރޭނ ޑެއ ހޫވަރަށ  މަޝ  ؛ތ ތެރި ރައީސ  ޒައަިއއިރ . 

 ޑާ އެކީަގިއ ބަނ ދ ކ ރެވިއ ޖެ. މިހާރ  މިޝެނ ހާއީެގ ބޮޑ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ ރިސޯޓެއ  ކޮވި  ގެ އަތޮޅ  ވިލިނިގލީަގއި ޗައިނާ

ތ ާވ  ބައަތޮޅަށ  ނިސ   ޑޫއައ  ދަނީ. އެތަނެއ  ނ އެއ  ހ ޅ ވޭ.    ނ  ރާއ ޖެ އައިސ  ބަނ ޑ ނ ވަމ ނ  މިޓ ޓޫރިސ   ،ނީޅެއ 

ރާ އަނ ދައަިއނ މަތީ ދޫނިތައ  ނި  ،ެއއީއެއ  ނެތ . ވަނީ ެގއ ލ ނ . މިހާރ  އެ ރަށަކީ ދާށ  އެތަނަކ ނ  ވާ ފައިނަރައ ޔިތ ނ 

ިއއ   ރަށަކަށ  ކިހިޒަެވއ ޖެ  ދާނ ޖެހެނީ  ހާލަތަށ   މި  ރައީސ .  ކޮނ     ، ތޯއ ވީނެތ ތެރި  ކ ރަނީ  މިކަމ ަގިއ  ސަރ ކާރ ނ  

އަކަށ  ބަދަލ ވެއ ޖެ.  ކާ ވާހަކަ އ ދަ   ނ މެ ދ ވަހަކ  ދެއިރަށ  ކޮކޮނ  ފިޔަވަޅެއ ތޯ ެއޅީ ރައ ޔިތ ނ   ،  ކަމެއ ތޯމަސައ ކަތެއ ތޯ، ކޮނ 

ނެއ  ނޫނ . ީގޭވނެ ކަމެއ  ވެސ  ޔަދެނެއ  ވެސ  ނޫނ . ކޮށ ީގއ  ެވސ . އަދި ވާނެ ކަމެއ  ވެސ  ޔަކަމެ  ވާކަމެއ  ނެތ  ެއއ 

 ތަނެކޯ  ެގއ  ޑ  މ އ ސަނ ޖެރ ެގ ބޮޕޫހިެގނ  އޮތ  ރަށަށ  ބަލާއިރ  ސިނ ަގޖެ  . ދެނ ތިބީ  އެ ހާލަތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ކަށ   ޑަތ  އަޅ ަގނލަރިސޯޓެއ  ެއއީ. އެ ރަށ ެގ ހާރިސޯޓޭ ކިޔާ  ހެރެތެރެ ނޫނީ ކެނެރީފ     .ޔަިއެގނ  އަޑ ިއވެމ ނ  އައީކި

ބޮޑަކަށ  އެހާ  އެ  ،ނޭނެގ  ވެސ   އެބައެހާ ؛ނޭގހެނެއ ސަރ ކާރަށ   ދެނ   ތަނެއ އޮ   ހިސާބ ަގއި.  ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށ     ، ތ  

އ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ހ ޅ ވި ތަނެ  ލ ގައިހާ  އެ  ،ކާކ  ތަނެއ ކަނ  ވެސ  ނޭނޭގ،  ތ ނެކިޔާ އެއ ވެސ  ބ ރޭނ ޑެއ     ހެރައިސ މައިލާ

އައ ޑޫ ؛ރައީސ  އަދި  ވެސ   މީހ ނ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ސެލިއ ޓ ކ ރަނ   ހަމަ  ވެސ  އަތޮ   ައޅ ަގނޑ   މީހ ނ    ޅ  

އެ ބޭފ ޅާ މި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި   ،މޫސާ ދައ ޔާނ  ؛ނ  ހަވާލ ވެ ހ ރި ބޭފ ޅާނ ަގެއ ރަށ  ހި  ،ޖެހޭ  ސެލިއ ޓ ކ ރަނ  އެބަ

އ ޒަތ ތެރި  ޓަކ  މިހާރ  ދަނީ އިއަތޮޅަށ  ޓޫރިސ    އ ކަތ ނ  އައ ޑޫމަސަ ރަށ ަގއި ކ ރަމ ނ  އައި  ވެސ  އެ ރަށ  ހ އ ޓާނ ލައި އެ  

ނެތޯ އެނ މެ ރޫމެއ    .ނ ނަ ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއ . ފ ލ ކޮށޯ އޮތީހ  ރޫމ     130ނ .  ލިރައީސ . ިއއ ޔެަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ގ ޅާ

އެ  ކީއ ވެތޯއޭ  ރިސޯޓ އ ވެސ .  ބ ރޭނ ޑެޑ   ނ ހ ޅ ވިށ ތަކަކަލަ  އ ޅެނީ  ކީއ ވެތޯ ؟ެގނ   ނ ެގނެވެނީ  މިއީ   ؟ެގސ ޓ ނ  

ބޭ ލިދާއިރާއަށ   ،  ިމއީ އަތޮޅަށ  ލިބިފައި އޮތ  ނިކަމެތިކަމެއ   .ޖެހޭ ސ ވާލ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ މެނ  ކ ރައަޅ ަގނޑ 

ޓެއ   ހަރަކ  ބޮޑ  ބަޖެއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބަޖެޓ  ބޮޑ . ކޮނ މެ އައި  މެއ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބަށ  ލިބޭ ނިކަމެތިކަ،  ނިކަމެތިކަމެއ 

ިގނަ   ަގއި ދައ ކާނެ މާމ މިކަ ؟ތ ތެރި ރަީއސ ޒައެބަ ފާސ ކ ރެވޭ. ކީއ ވެތޯއޭ މިކަހަލަ ކަނ ކަމަށ  ޚަރަދ ނ ކ ރެވެނ ވީ ިއއ 

ކެވޭ. ދެ ތަކ ަގއި ައއ ޑޫެގ ބ ރިޖ ެގ ވާހަކަ ވެސ   މ ސ  ޕ ލެޓ ފޯވެ ނ މެ ދ ވަހަކ  ކޮމި ވާހަކަ ދައ ކާ     ނެތ . ހަމައ ހަކައެ ވާ

ަގނ . ހިނ ޭގ ޮގތ ތަކެއ  ނ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތަކެއ  ހިތިޞާދ ެގ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. އެ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ބޭނ ނ ވަނީ އިޤ ޤ އި

 ހަދަނ   ޑީޒ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ބ ރިޖ ެގ ފީސިބިލިޓީ ސ ޓަ  ބ ރިޖ ެގ ާވހަކަ ވެސ  ދައ ކަނީ. މި ،. އެހެނ ވެނ ހޯދަ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   އ  ޖަހައިދޭށޭ ބ ނީމަޅެރިކޮލާ މިހެނ     މެނ  ދެނ  ހަމައެވަރ  ވެސ  ނ ވި 

އެއީ ވެސ  ސ ވާލެއ . ހަމަ ޯވޓެއ  އަނ ނައިރަށ  ވަރަށ  ބާރ ލާފައި ފަށައިަގނ ނާނީ ެވސ    ؟ތިބެނ ވީތޯއޭ  ދައ ކާލަދައ ކާލާ

ިގނަ ހިސާބެއ . އެހެނ ވީާމ، ބޯ،  ީއ ރައ ޔިތ ނ  ތަނ ކޮޅެއ  ިގނައިނ  ބޯިގނަ ރަށެއ ނ . އެސ  ައއ ޑޫވެނިނ މާލާނީ  ،  އައ ޑޫނ 

އި ެއތަނ  ހިނ ަގނ  ހަވާލ ވެ ހ ރި ެގ މެނޭޖ މަނ ޓަށާ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިސ ަމއިލާހެރާތައ އެޮގތަށ  އެ ދަނީ އެ ކަނ ތައ  
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، ޓ ތައ  ދަނީއިޅަށ  ފ ލަތޮއަޑޫ  އަދ  އައ މި  ސައ ކަތ ނ ރާ މަކ   ރ  ދަނ ނަވަނ . އެ ބޭފ ޅާކ ބޭފ ޅާއަށ  ހަމަ ފަށ ފަށ ނ  ޝ  

ދަނީ.   ފިހާރަ  ދިޔައިމާ  ލައިޓ ފ ެގސ ޓ ނ   ކަނ މަތީ  ެގނ ދެވޭ  އަެއއ ކަލަ  މާލެއިނ   ވެސ   ތަރ ކާރީކޮޅ   ބޭނ ނ ވާ  ށ  

ވިފައި އޮތީމަ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތަކެއ  ރިސޯޓ ތަކެއ  ހ ޅ  މި ދަނ ނަވަނީ އިޤ   ހެނ ެވ އަޅ ަގނޑ އެރި ރައީސ .  ތެއިއ ޒަތ 

ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭގައި. މިހާރ    24  ، ދ ވާލެއ ެގ މައ ޗަށ   އަށެތި ޖެއ ސި  ،އ  ިގނަވާނެ. ކ ރީަގއި ދިޔަ ތަމާލެއިނ  ދާ ފ ލައިޓ 

. އެކަހަލަ ޮގތަކަށ  ޭއ މި ބ ނީބަ  ،ވީމަ ަގއި ޖައ ސާފައި ދާ ެއއ ޗެއ ޖައ ސަނީ ދޭތި ނޫނީ ދޭއ ޗާ ބައި. ެއއީ ފ ަވއ މ ލަކ  

  ،މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވި   ޓ  ހ ށަހަޅައިދެމ ނ  ފިނޭނ ސ މެނ  ބަޖެޅ  ވެސ  ނ ެގނ ދެވޭ މިހާރ . އަޅ ަގނޑ ކޮރީދަނީ. ތަރ ކާ  މި

ވަނަ އަހަރ    2019ސ ވެރިކަމ ނ ނޭ.  ތިޞާދ  ހިފަހައ ޓާލަދިނީ މަމި ކޮވިޑ ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި ެވސ  މ ޅި ރާއ ޖޭެގ އިޤ 

ރޭނެ ކިމަސ ކޮޅ     ،ައގ  ހޯދައިދޭނަމޭދެއ ކި ވާހަކަެއއ  ހަމަ  ބާރ ލާފައި  މެނ  މަޖިލީހަށ  އަނ ނަނ ވެެގނ  ވަރަށ އަޅ ަގނޑ 

ހަދައިދޭނަމޭ އިތ ރ ކޮށ ދޭނަމޭ  ،ޮގތެއ   ސ ޓޯރޭޖ   ،ސ ޓޯރޭޖ   ދެކ ނ ަގއި  ހ   ،ބޮޑ ާވނޭ  އ ތ ރާިއ  ވާހަކަ މި  އެއ   ރިހާ 

ކޮށ  ދެއ ކިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ .  ޅާ ވާހަކަ ވަރަށ  ފ   މިޓީަގއި މިތިޞާދީ ކޮވެސ  ހިމެނޭ އިޤ   ެގނ  ައއިސ  އަޅ ަގނޑ  ދައ ކައި 

އަގ  ލިބ މަކީ އެީއ ދ ވަހ ނ  ދ ވަހަށ  ލިބޭ  ނަށ  ހަމަނ މެއަޅ ަގނޑ   ،ސ ޓޯރޭޖ ތައ  ބޮޑ ވެށ   ނިމިދާއިރަ   އަހަރ   ވަނަ  2021

ރަށ  ލިޔެެގނ  އަކ ރ ނ  ައކ   މި ވާހަކަ ވެސ  ހަމަ  ،މަސ ކޮޅ  ކިރާލެވޭނޭނަ  ިއެގނ  އަނ ލަ ބާ  ،އަގ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނޭ

. އ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިކިނ . ވީކަމެއ  ހަމަ އެއ ކަމެއ  ެވސ  ނެތ   އ ދެ  މެނ  މި ވާހަކަތަކެއ  ޖެހިެގނ  ައއިސ  ައޅ ަގނޑ ޑޭޓ 

ދީ ޢޫއެއީ ސަ ؛ފައިނޭނ ސާ އެއ ޗެހި  ވީ  ށ ިވޑާ އެކީަގއި ވެސ  ސ ޓޯރޭޖ ތަކަކޮ  ،މެނ  މި ދަނ ނަވަނީޑޭ އަޅ ަގނޑ ވިކޮ

މެނ ނާ ހިސާބަށ  އައި. އެކަމަކ  ސ ޓޯރޭޖެއ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ   ސ  ލިބ ނ  ވާހަކަވިޔަ ނ   ކ އ  ބަޖެޓަނެއަ  ،ބަޖެޓ ނ  ވިޔަސ 

މަސ ވެރިނ    ؟ލާފައި ހަމަ އަތ ޖަހާފައި ތިބެނ ވީތޯއޭށ މެނ  ދައ ކާފައި ހަމަ ބަޖެޓ  ފާސ ކޮބޮޑެއ  ނ ޭވ. މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ 

ނިސ ޓަރާ މި. އަޅ ަގނޑ  ފިޝަރީޒ   ލީވާހަކަ ވެސ  މި ދަނ ނަވައި  ހަމަ އެ  ެވ އަޅ ަގނޑ ނ ކ ރާ ސ ވާލެއ  ެއއީ. އެހެ

ވާހަކަދައ ކައިފިނ  މިނިސ ޓ    ،ވަކިނ   ރައީސ .  ކޮވި  ސ ވެރިކަމަށ މަރީނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެކީަގއި ނޫނީ  އަިއ    ،ޑާ  މި 

ކޮނ ކަމެއ ތޯޭއ    ،ރާއ ޖޭަގއި ވެފައި އޮތ އިރ   ބަލިމަޑ ކަމ ނ  ވެސ  އަރަިއަގނ ނަނ  މަސ ވެރިކަނ  އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ކަމަކަށ 

  ަވރަށ  ރަނަގޅ  ޕ ލޭނެއ  އެބަ  ،މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވީ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮށ ދޭނ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކަނޑައަޅާފައި ޮއތީ

ކަަމކީ އެއ   ފާހަަގކ ރެއ ވި  މިނިސ ޓަރ   ބޮޑަށ   އެނ މެ  އެމަސ ،  އޮތޭ.  ބޭނ މޭ.  އަޅަނ   އިތ ރަށ   އީ ކަނދ ފަތިތަކެއ  

އަށ  ވެސ  ކަނދ ފަތިތަކެއ  އަޅަނ  ބޭނ މޭ.  ކަނދ ފަތިތައ  ވެސ  އިތ ރަށ  އަޅަނ  ބޭނ މޭ. އަދި ސ ޕޯޓ ސ  ފިޝިނ އެނ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ ަގއި ެއ ފައިސާ ހިމަނައިދީެގނ ނޭ އެކަނ  ކ ރެވޭނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވެ އަޅ ަގނޑ   

އަ ވެސ   މިނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ   އިތ ރ   ހަމަ  މިކަމަށ   ވެސ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެހެނ   ތިއ ބެވި  ކޮމިޓީަގއި  ބަޖެޓ   ދި 

ދަނ ނަވާ އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ެގނެސ ދެއ ވ މަށ   އޮތ ސަމާލ ކަމެއ   ހާލަތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެއީ  ބޭނ ނ .  ޮގތ .   ލަނ  

ށ   މަސ ވެރިކަމަ  ،ނަށ  އޮތ  އެއ  ކަމަކީއެކަމ ނ  އަރަިއަގނެވެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،އަނެއ ކާވެސ  ބަލިމަޑ ކަމެއ  ދިމާވާއިރަށ 
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ައޅ ަގނޑ  ެއ ވާހަކަ މި ދަނ ނަަވއިލީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ     ،ވާކަމަށ  ވަރަށ  ިގނަ ބޭފ ޅ ނ  ފާހަަގކ ރާތީވެ 

ކ ނ   ނޫނީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަކީ ހިތަދޫ ތިނ  ދާއިރާ ހިމެނޭ ޮގތަށ  އޮނ ނަ ހިތަދޫ ދެ ؛ހަމަ މިއާއެކީަގއި ދާއިރާަގއި

އަޅ ަގނޑ  މި ނިމިދިޔަ މި ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދ ތަކ ެގ ތެރެިއނ  ނިމިދިޔަ އަހަރ ތަކ ަގިއ    ، ވީކަމ ަގިއ ިވޔަސ   ދާއިރާއަށ 

އިއ ޒަތ ތެރި   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާއަށ  ކ ރެވިފައި އޮތީ ކޮނ ކޮނ  ކަމެއ ތޯ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ބަލައިލަނ  ބޭނ ނ 

 ހެދ ނ . މަޭގ ބ ނީމާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ަމގ   ،އ ޔިތ ނ  އެދިއެދި ތިބި ެއއ  ކަމަކީރައީސ . އެނ މެ ބޮޑ  ކަަމކަށ  ރަ

އެއީ ހަތަރ  ފ ރޮޅ ލީ އެއ ޗެއ  ވެއ ޖެއ ޔާ ދެ ފ ރޮޅ  އޮނ ނާނީ    ،ަމގ މަތީަގއި ދ އ ވާފައި ދާއިރ   ،ވަޑައިެގނ ނެވީމަ އެނޭގނީ

އަށ  ދިޔަ ދަތ ރ ަގިއ، ދާއިރާއަށ  ދިޔަ ދަތ ރ ަގއި އައ ޑޫކޮނ މެވެސ  ވަޅ ަގނޑަކަށ  ެވއ ޓިފަ. އަޅ ަގނޑ  އެނ މެފަހ ނ   

ދެ ވަޅ ަގނޑ  ދޭތެރޭަގިއ ތާށިވީ މަގ  މެދ ަގއި. ވެލި   .އަޅ ަގނޑ  ދ އ ވާފައި ދިޔަ ކާރ  މަގ  މެދ ަގއި ތާށިީވ، ހ އ ޓ ނީ

ހަދަނީޭއ    ، ހަދަނީއޭ،  ނީއޭލ ަގއި ަމގ ތައ  އޮތީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަގ  ހަދަހާިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ    މަެގއ ަގއި 

ވެއ ޖެ. އަދިއަކ  ވެސ  ެއކަމެއ  ނ ހިނާގ. ހިތަދޫއަކީ އާބާދީެގ ޮގތ ނ  މާލެ ފިޔަވައި އެނ މެ   ހަތަރ  އަހަރ ކިޔާތާ ތިނ 

ޓެއ . ިމ ށ ބަނދަރެއ  ނޯވޭ. ޮއނ ނަނީ އެއ ަގމ  ތޮ ؛ބޮޑ  ެއއ  އަތޮޅ ، އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  ރަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަދާ ހިސާބަށ     މީހާ. އަދި  ކަ ނިމިދިޔަ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެއ ކީމާ އަޅ ަގނޑ  މިއީ އެނ މެ ޯގސ  ތޮށީެގ ވާހަ

އ ލެއ  ނ ލިބޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށިއ ޖެ. ެއކަމަކ  ކ ރިއަށ ދާނީ ކިހިނެއ   ހަވެސ  މިކަމަށ   

ކ ރ މ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  އޮތީ ކ ނި މެނޭޖ   ަގއި މިހާރ  އޮތީލ ހާކަމެއ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ބަޔަކަށ  ވެސ  ނޭނޭގ  

ވަނަ އަހަރ  ފެށެނީ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  ައއި    2022މަހ ަގއި ސޮއިކ ރެިވއ ޖެ. މިއީ    ވަނަ އަހަރ  ޑިސެނ ބަރ   2019ވާހަކަ.  

 ؛މެއ  ނ ހިނާގ. ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ ވާހަކަެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ސޯޝަލ  މީޑިއާަގިއ. އަދިައކ  ެއއ ވެސ  ކަ

މި ވާހަކަ ދައ ކާތާ ވަރަށ  ޒަމާނ ވެއ ޖެ. ހަވާލ ކ ރެވ ނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ. ހަމަ މި ވާހަކަ ދައ ކަނ  ފަށާއިރަށ  ދެތިނ  

ނަށ  ތަ  އެ ؛ލ ަގއި ެއކަނ  ވެސ  އޮތީ. ކަރަނ ޓ ެގ ވާހަކަ ހާ ޭގެގ ގ ޅައިލާނެ. ޖެހިެގނ  އަނ ނަ ދ ވަހ  ހ އ ޓާލަފާނެ. އެ  

މާދަމާއިނ  ފެށިެގނ  ވެސ  ކަޅ  އަނދިރީަގއި   ؛ޖެހިލާއިރަށ  އެތާ މެނޭޖަރ  ހަމަ ފިތ ކަނޑައިެގނ ދާ ކަހަލަ ބިރ ވެރި ވާހަކަ

ނެޓ ވޯރކ  ެއ   ،އޮވެދާނެ ކަމަށ  ބ ނަމ ނ  އެ އަނ ނަނީ. އެއީ ހައި ވޯލ ޓޭޖ  ކޭބަލ  ވިޔަސ ، ލޯ ވޯލ ޓޭޖ  ކޭބަލ  ވިޔަސ 

ވެފަިއ ކަމަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ަވނީ. ތަޢ ލީމަށ  ބަލާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ ެގ  އޮތީ ހަލާކ ެވ ސ ނ ނާފަތި

ކ ލާސ ރޫމ ެގ ވާހަކަ ސ ކޫލ ނ  ދައ ކާތާ ވަރަށ  ޒަމާނ ވެއ ޖެ.    18ދާއިރާއަކީ އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  ސ ކޫލ  ހ ނ ނަ އެއ  ދާއިރާ.  

 ފައ ނ ޑޭޝަނ  އަޅަނ  ފަށައިފި. އަދި ނޭނެގ އިތ ރ  ާގބަރިއެއ  ޖެހ ނ    ދ ވަހ ނަސީބ  ރަނަގޅޭ ވެސ  ބ ނެިވދާނެ. އިހަކަށ 

ހ ރި. ހޮސ ޕިޓަލަށ  ބޭނ ނ ވާ   ރީ ހޮސ ޕިޓަލެއ  އެބަޝަރޓަ  ؛ހިސާބ ަގއި އޮތީ. ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ ެގ ވާހަކަ   ކަމެއ . އެ

ފިނޭނ ސ     ،ވިޔަސ ޑޮކ ޓަރަކ  ބޭނ ނ ހ ރި. އެކަަމކ  މީހ ނ ނެއ  ނެތ  ލިބޭކަށެއ . ހޮސ ޕިޓަލަށ  ބޭނ ނ ވާ    ވަސީލަތ ތައ  އެބަ

 ހ ރި ބޭފ ޅާއަށ  އެކަމެއ  ނ ކ ރެވޭ   ހިނ ަގނ  ހަވާލ ވެ  ލ ލ ަގއި ހޮސ ޕިޓަހާމިނިސ ޓަރަށ  އާދޭސ ކޮށ ެގނ  އެކަނ  ކ ރަނ ޖެހޭ  
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ތ ތެރި  ޮގތ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަލައިލަނ  ބޭނ ނ  އިއ ޒަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ވެސ  ހާލަތ  އޮތ 

 އަތޮޅ  ހިތަދޫަގއި ނޫނީ އައ ޑޫ  ހ ރޭ އައ ޑޫ  . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ  ހަނދާނ ރައީސ ، ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަކަ

  ރ ނ  ނިނ މާފައި އޮއ ވާއޭރ ެގ ސަރ ކާ  ،ފ ލެޓ  އަޅަނ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މާފައި އޮއ ވާ  1100އަތޮޅ  އެކީަގއި ެއއ ކޮށ   

އަދި    ،ފ ލެޓ  ހިފައިެގނ  ައއިސ  ހ ޅ މާލެ ވިޔަސ    700ެގ ސަރ ކާރ ނ  އެތަނ ނ   މީނ ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ނ ، ރައީސ  ޔާ

ތަނ ނ  ހިތަދޫަގއި އެނ މެ ބާކީ ހ ރި އެނ މެ   ފ ލެޓ . އެ  400ނިމިެގނ  ލިބ ނީ އެނ މެ    އި އެހެނ  ތަނަކ  ވިޔަސ  ައޅަ

މި ބަޖެޓ ަގިއ    .ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ތ ވަރ ނީޑ  އެތާނަގއި އޮފަރާތ ނ . މިއީ    1284ފ ލެޓަށ  ކ ރިަމތިލި    36ފަހަށ  ހ ރި  

ދޮރ  އިމާރާތ ކ ރ މަށ  ނޫނީ ބޯހިޔާވަހިކަނ  ހޯދައިދިނ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ . އަޅ ަގނޑ   ެގބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    1.5އޮތ     އެބަ

އ  ހިމެނޭ ޮގތަށ  ބައެ   އަތޮޅަށ  އަދި ހިތަދޫ އޭެގތެރޭަގއި ބޮޑ   އަތޮޅ  ހިތަދޫއަށ ، ޚާއ ޞަކޮށ  އައ ޑޫ  ައއ ޑޫ  މީދ ކ ރަނ އ އ 

އ ލ  ހޯދައިދިނ މަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ކ ރެވެނ  އޮތ  ހ ރިހާ  ޙަެއކަމަށ     ،ވެސ  ެގދޮރ ެގ ދަތިކަނ  ލިބިފައިވާ މިނ ވަރ  ބަލައި

މަސައ ކަތެއ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ދެއ ވާތޯ އަޅ ަގނޑ  އެ ވާހަކަ ހަމަ ފަށ ފަށ ނ  ތި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީަގިއ  

   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  ވެސ  އަދި ހައ ސިނ ގ މިނިސ ޓަރަށ  ވެސ  އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ  ވެސ  އަދި

އަހަރ   19ފަހ ނ  ބިނ  ދޫކ ރިތާ  އަމިއ ލައަށ  ެގެއއ  އަޅަނ  ބަލާ މީހަކަށ . އެނ މެ ބިމެއ  ނ ލިބޭ .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރަށ ތެރޭަގިއ    ކަށ ދ ވަހ  ައތ ލައިަގތ  ވާހަކަ ެއއީ ވަރަށ  ބޮޑ  ވާހަކައައޮތ  ބިނ ކޮޅ  ވެސ  އިހަކަށ ފ ރި ހިނގައ ޖެ. ލިބިފައި  

އަތޮޅ ެގ ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ ވާހަކައަކީ    މ ޅި އައ ޑޫ  .ލ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހާ އޮތ   އޮތީ. މިއީ ެގދޮރ ެގ ވާހަކަ ވެސ   ވެފައި

އެކީަގއި އޭރ  ައޅ ަގނޑ މެނ     ަވނަ އަހަރ  މި މަޖިލިސ  ައއ މާ   2019  .ވެއ ޖެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިހާރ  ބޮޑ  ޗޯކަކަށ 

ރާއ ޖޭެގ   ،ގޮއ ސަ ހައ ސިނ  މިނިސ ޓަރާ ކ ރި ބައ ދަލ ވ މެއ ަގއި މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވީ   މެނ ބަރ ނ   7އަތޮޅ     އައ ޑޫ

ހިއ ކެއ  އޮތ  ތަނޭ ހިއ ކާނީ.  އަތޮޅ ެގ ރަށ ރަށ ަގއި    އަތޮޅ  ބިމޭ. އައ ޑޫ  ޑޫ އެނ މެ ފ ރަތަމަ ބިމެއ  ހިއ ކަނ ޏާ ހިއ ކާނީ އައ 

ސިނ ާގ ފ ނ  ކަނޑެއ  ހިއ ކައިފި. ޖެހިެގނ  އައި  ބޮޑ   އޮތ   މާލެ އަތޮޅ  މިތާ  ،އެ ވާހަކަދެއ ކިތާ މާ ިގނަ ދ ވަހެއ  ނ ވެ

 ތެރޭަގއި. އަހަރ  ެވސ  ނިމިެގނ  ހިގައ ޖެ. އަނެއ ކާވެސ  އައ ޑޫ ައތޮޅ  ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ ބައި ައިއއ ސި މީެގއަހަރ  އަނެއ ކާ 

ޓަރ   ކ ކަމ ެގ ޔަީގނ ކަމެއ  ނެތ . ކޮނ ޓ ރެމި ކަމެއ  ވެސ  ވާނެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   . ދަނީމި އަހަރ  ވެސ  މި ނިމި

ރަނ ޏާ އޮނ ނަ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިނ  އަނެއ ކާ ހަ  ރކ ހަޔަ ކ . އާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަ ހ ށަހެޅި އަގ  ބޮޑ ެވެގނ  އެ ކަމެއ  ނ ވާނޭ

ބޮޑ  އަރަތަކަށ  ވެފައި މި އޮނ ނަނީ. އެއ ެވސ  ކަމެއ  ވަނީެއއ  ނޫނ . ހަމަ . މިއީ ދެނ  މިހާރ  ދ ވަސ  ބޭނ ނ ވާނޭމަސ 

ވާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ     އ ޔާތެރިކަމާ އެކީަގއި ކޮށ ދޭނ  އ ޅެފިޞ ލާޚ އިކޮށ ދޭނ   ކޮށ ދޭނ  ތިބި ބަޔަކ   

ނ ކ ރެވޭ ވާހަކަ ވެސ  މި    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ތަނ ތާ ކ ރެވޭ ތަނ . ނ ކ ރެވޭތީ   އެއީކަނ .  ދެކެނީ މިމި  

ނޫނީ   ،ެގނ  ޓޭ ކިޔައިށ ޓޭ ނޫނީ ދެކ ނ ެގ ދޮރާށ ޕޯޓަކީ އައ ޑޫެގ މައި ދޮރާރދެކެވެނީ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ަގމ ެގ ެއއަ

ފޮނި ވާހަކަތަކެއ  އެބަ ދެކެވޭ.  ނަށ   ޓެކޭ ކިޔަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ށ ހިތަދޫ ތެރޭަގއި އޮތ  ބޮޑ  ބަނދަރަކީ ެއއީ ވެސ  ދޮރާ
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ކ ނ  ފައިދާއެއ  ރައ ޔިތ  މީހާައށ  ލިބޭ ހިސާބަކަށ  ނާދޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ   ޔައެ   ،އެއ  ކަމެއ  ވެސ  ވެ 

 ،ެގ އަރިހ ނ  ވެސ ބޭފ ޅ ނ   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އަރިހ ނ  ވެސ  އަދި އެހެނިހެނ  ވަޒީރ  އެދެނ   ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ގައި

ަގމ ެގ  އައ ޑޫ ވެސ   އަތޮޅ ެގ  ކ   ފ ލަިއޓ ތަކަށ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތި  ފ ރިހަމަކޮށ ދޭނ   ހ ރިހާ ހ ރި    ރެވެނ ވަސީލަތ ތައ  

 ރައީސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި !މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ދެއ ވާށޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ނިހާދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނިހާދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅިވަނަ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ފާޅ ކ ރެވި  ޚިޔާލ ތައ   ފާޅ ކ ރެވި،  ޝ ޢޫރ ތައ   މެނ ބަރ ނ ެގ  މަޖިލިސ   ދަނީ    ، އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ބަޖެޓަށ   މި 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކާ ހަމައަށ  މި އައީ   2022ައޅ ަގނޑ މެނ    ؛މެނ ޑޭޝަނ ސ  ދެވެމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރިކޮ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޮޑ     ، އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އެއ ކޮށ  ހ އ ޓި  ،ޅ  އަހަރ  ވަނ ދެނ  މ ޅި ދ ނިޔެ ހ އ ޓިފައި ދޮ

މެނޭޖ ކ ރަނ  ޤައ މ   ޕ ރިނ ޓ ކޮށ ެގނ   ފަިއސާ  ނ ވަތަ  ދިއ މަށ  ދަރަނީަގއި  ހާލަތަކަށ   ރައީސ  ޖެހޭ  އިއ ޒަތ ތެރި   ؛ފަހ . 

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ށަހަޅާފައި މި   ؛ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ެގ ދަރަނި ބޮޑ  ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭނެ    27.3  ،ވަނަ އަހަރަށ  މި ލަފާކ ރަނީ  2022އޮތ  ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   

ޖެހިދާނެ  އަނ  ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޚަރަދ ކ ރަނ ބިލި  36.9  ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައިެގނ  މި އ ޅެނީ

ހޯދަނ  އެބަ  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ   ނ ަވ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަލާއިރ ަގއި  އަދަދަށ   މި  ރައީސ  ކަމަށ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ؛ޖެހޭ. 

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ އަޅ ަގނޑަށ   ވިސ ނާލީާމ  އަމިއ ލައަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަސ ލ   ބިލިއަނެއ   ، ބަޖެޓ ަގއި  ނޫނޭ   ނ ވަ 

ހޯދަނ  މިނ ވަރައަޅ ަގނޑ މެނ   އޮތ   ފ ނޑިފައި  އިޤ ތިޞާދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދ ނިޔޭަގއި ،  ބަލާފައި  ށ ޖެހޭނީ.  މ ޅި 

ފަދަ އޮތ  ހާލަތެއ ަގއި މި  ަގއިނ ދެވޭ ހިސާބ  އެއ  ޤައ މ ނ  އަނެއ  ޤައ މަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ   ،އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑި

ހ ށަހެޅި މަޖިލީހަށ   މި  އެ  ،ބަޖެޓެއ   އަދި  ބާރ އަޅަނ   ޓަކައި  ތަނ ފީޛ ކ ރ މަށ   މެނިފެސ ޓޯ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މިީއ  ޔ ދިދަ ބަޖެޓެއ  އަސ ލ ަގއި ވެސ  ހ ށަހެޅިެގނ ފައެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި މި

މިހެނ  މި   އަޅ ަގނޑ ބ ޖެހިެގނ  ކ ރެވިފަިއވާ ކަމެކޭ.  ހިސާ  ،އަދި ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ޕ ލޭނ ކ ރެވި  ،ވަރަށ  ހިތ ވަރ ަގދަ

މިހާރ  ކޮވިޑަށ  ފަހ  ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވަމ ނ    ،ނ ވަ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހޯދ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަދަ  ،ދެނ ނެވީ

އެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނޫނ .  އަދަދެއ   ބޮޑ   އެއީކީ  ބަލާފައި  މިސ ރާބަށ   ކ ރެވޭނެއަނ ނަ  އަދި ކަނ   ހޯދޭނެ.   ،
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ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކާމިޔާބ ކ ރެވޭނެ.  ކަނ   މި    އަޅ ަގނޑ    ބަޖެޓ   މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ތަނ ފީޛ ކ އިބަލަ މެނިފެސ ޓޯ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތީ  މި  ކައިރީ    ރ ނ .ލިއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި 

ކަނ  ައޅ ަގނޑ  ތ  ބަޖެޓެއ ލެވިފަިއ އޮއިޔާބ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ެއކ ލަވަ ދިޔަ ކަނ ތައ ތައ  ކާމި އެދެމ ނ 

މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑިފައި އޮތ  ހާލަތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭނީ   ؛ަގބޫލ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ދެނ ނެވި މާތ   މި  މ . ހެދީވަނަ އަހަރަށ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ހެދީ  2021ވަނަ އަހަރާއި    2020އަޅ ަގނޑ މެނ   ؟ ކަމެއ ތޯކޮނ 

ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ކަނ ތައ ތައ     ، ޖަޒީރާ ރާއ ޖެ މެނިފެސ ޓޯ ތަނ ފީޛ ކޮށ ދިއަ  19-ދ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެޖެނ ޑާޤ ޞަމަ

 ،ކަމަކީ    އޮތ ނޑ މެނ ނަށ  ނޭނިގކޮށ ދޭނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ދ ވަހ  މެނިފެސ ޓޯތައ  ތައ ޔާރ ކ ރަމ ނ  ދިޔައިރ ަގއި ައޅ ަގ

ެއހެނ ކަމ ނ   19-ކޮވިޑ   ހ އ ޓޭނެކަނ .  ޤައ މ   އަިއސ   ބައ ޔެއ   ބަޖެ  ،ކިޔާ  ލިޔ ނީޓ އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ ކޮށ   . މ ަގއި 

ފަށަނ  ހަވާލ ކ ރީ  ،ކަނ ތައ ތައ   މީސ މީހ ނ ނާ  ޓަކައި    މ .ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ދިނ މަށ   ބަޖެޓ   ބޮޑ   ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  

ލިޔ ނިއަޅ ަގނ  މާރިނ ޑ މެނ   ެއހެނ ނަމަވެސ ،  ހ އ ޓި.  ޤައ މ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އައިސ   ފެށިެގނ   މަހ ނ     ،ޗ  

ހާލަތަށ  ދިޔައިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަސައ ކަތ   ބަޖެޓ ނ  ކ ރަނ މާ  ނ ކ ރެވޭ  ހ ރި މަސައ ކަތ ތަކަށ    ،ޖެހޭދެނ   ރާވާފައި 

ޙަޤީޤަތ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  މިއީ  އަނ ނާނެ.  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ     ،ތާށިތަކެއ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ .    ކ ލޮބ އިއ ޒަތ ތެރި 

ނ ދެވ ނ .  ފައިސާެއއ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތިބިއިރ ަގއި  ޖަހައިެގނ   ފައިސާ  ައދަދ ނ   ބޮޑ   ޮގތ ަގއި  ގ ރާނ ޓ ެގ 

ޯވޑ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ތައ ޔާރ ވަމ ނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ޖަހައިެގނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  އެ   ބޮޑެތިައކ ރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ަގއި ބޮޑ  

ެއވޯޑ ނ ކ ރެވެނީސ    ،ޮގސ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ިގނަ  ެއވޯޑ ކ ރެވި،  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ޕ ލޭނ ކ ރެވެމ ނ  އަިއ ހިސާބ ނ  ބައެއ  

  މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިގނަ މަސައ ކަތ ތައ  ހ އ ޓާލ   ،ޤައ މ  ހ އ ޓ މަކަށ  އައި. އެ ހިސާބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަޖ ބޫރ ވީ

އެހެނިހެނ  ވިޔަފާރިތަކަށ  އެހީތެރިކަނ     ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކ ދި ވިޔަފާރިތަކާއި  ،އިނ ނާފަހ  ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މަސައ ކަތ ތެރީ

އެހެނިހެނ  ސާމާނ ، ބޭސ ފަރ ވާެގ ސާމާނ    ،ތެލާއި  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ އަސާސީ ކާބޯތަކެއ ޗާއި  .ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ 

ކަނ   އެއަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ  ތައ ޔާރ ެވ، މ ޅި ސަރ ކާރާިއ ދައ ލަތ  އެކީަގިއ މަސައ ކަތ ކ ރީ    ރާއ ޖެއަށ  އެތެރެކ ރަނ .

އެ ނިނ މައިކ ރ މަށ .  އެކ   ކާމިޔާބ ކަމާ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ  އަނެއ ކާ   ،ކަނ   އާރާސ ތ ކ ރ މަށ   ޤައ މ   މ ޅި  މިއަދ   ވެސ  

މ ޅި ދ ނިޔެއަށ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ،  ކޮިވޑ ެގ ދޮޅ  އަހަރ ދ ވަހަކީ ؛ދައ ލަތ  އެކީަގއި މި އޮތީ ނ ކ މެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވަބާެއއ  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ   .ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ހާލަތަކީ  ބިރ ވެރިކަމ ެގ  ތިބީ  ައޅ ަގނޑ މެނ  

މީޑި ވިދާޅ ެވވ ނ އާމިނިސ ޓަރަށ   އިނ ދަނ   ،ަގއި  މޭވާ  އިނ ދަނ ،  ތަރ ކާރީ  ޤައ މ ތަކ ގެ ޭގދޮށ ަގއި  ބޮޑެތި  ދ ނިޔޭެގ   . 

ތިބީ  ވާހަކައެއ  ނޭނގ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ ވަހ  ދައ ކާނެ  ެއ  ވެރިނ ނަށ   ބިރ ވެރިކަެމއ ަގއި.  އެ  ރައީސ ނ ނަށ ،  ފަދަ 

މިއަދ  އަރައިަގނ ނަނ  މި އަނ ނަނީ. އަނ ނައިރ ަގއި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ  އޮތ  ހާލަތަކ ނ 

،  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ  ،ކ ރިއަށ  އޮތ  މ ސ ތަޤ ބަލ   އި،ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ  ރަނަގޅަށ  ހަދަ ތީ އަނެއ ކާ އޮ



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

80 

 

.  ފަޑަވެކ   ަގއި އެދިފަިއވާ ކަނ ތައ ތައ  ފ ރިހަމަކ ރަނ  ބަޖެޓ    19-އަދި އެޖެނ ޑާ  ،ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ސަރ ކާރ ަގިއ އެދިފައި

ބަދަލ ކޮށ ލ މަށ  ޓަކައި    ހަމަެއކަނި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ދިވެހިރާއ ޖެ  މ ޅި  ބަލާއިރ ަގއި  މި ދެނ ނެވި ކަނ ތައ ތަކަށ  

މަތީ ތަޢ ލީމަށ  އަދި ރަށ ަގިއ ނ ވަތަ ދާއިރާަގއި ތިބެެގނ     ިއ، ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ރަނަގޅ  ނިޒާމަކ ނ  ދިވެހިރާއ ޖެ ގ ޅައިލ މާ

  ، ލެބޯރެޓަރީތައ  އެޅ ާމއި  ،މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލ ތަކާއި  ،ސ ކޫލ ތަކާއިރަނަގޅަށ  ކިޔެވޭނެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  

މިސ ކިތ ތަކާއި  ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގިއ  ެއކި  ރާއ ޖޭެގ  ޓަކައި  ފެތ ރ މަށ   ރަނަގޅަށ   އިސ ލާމ ދީނ   އިސ ލާމީ   ،ރާއ ޖޭަގއި 

ބިނާކ ރ މާ ފ ޅާކޮށ   ިއ،މަރ ކަޒ ތައ   ދާއިރާ  މާލެ  ،ޞިއ ޙީ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދާއިރާއިނ   ނައިސ  ޞިއ ޙީ  ހަމައަށ   އާ 

ތައ  ާގއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  ނޫނިއ ޔާ ެއ ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ތިބެެގނ  ކ ރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ   ،ބޭސ ފަރ ވާ ދާއިރާަގއި ތިބެެގނ  

ތަނ ތަނަށ  ޚިދ މަތ ދެވޭ ތެރެއިނ  ފަސ ދޮޅަސ  ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒެއ  ެއއީ ޒަމާނީ ފެނ ވަރ ެގ ީމގެ  ،ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  އެޅ ާމއި

މިހެނ  ދަނ ނަވާއިރ ަގިއ   ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މި ވަނީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ  މިހާރ   ރ ނ  ފަދަ ިގނަ ކަނ ތައ ތައ ބަދަލ ކ 

ކ ރެވިފައި ހ ރި މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  މަދެއ  ނޫނ . އެ މަޝ ރޫޢ ތައ   ިމ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ހަވާލ   ެގވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ބަޖެޓ ކ ރެިވެގނ   . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނ ނަވާ ިގނަގ ނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  މ ޅި ރާއ ޖެއަށ   މިއަދ  ވެސ  ދަނީ ހިނަގމ ނ 

. މިހާރ  ފެށިފައިވާ މަސައ ކަތ  ނިމ މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ  މި ވަނީ ޖާަގ ތަނ މިނަށ  ހ ޅ ވާފައަދި    ،ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށި

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މި ދެނ ނެވި ހ ރިހާ އިޤ ތިޞާދީ   ،ތ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީއަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  މަސައ ކަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ފަހ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަާމެގ ޚިދ މަތ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ . ކ ރ މަށ ތަކެއ   މަސައ ކަތ 

ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަވެެގނ  އަނ ނާނެ.  ހ ށަހެޅިފައި މި އޮތ  ބަޖެޓ ނ  އަ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ މި އަހަރ  މިހާރ 

ހަމައެކަނި   އިރ ަގއިއިލާއައ ޑޫ ސިޓީެގ ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލަ ؛އަޅ ަގނޑ  ނިސ ބަތ ވާ އައ ޑޫ ސިޓީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

  ، ކ ރެވިއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ ަގއި ސ ކޫލ  އިމާރާތ  މަރާމާތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޮޑ  ބަޖެޓެއ   ؛ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ 

މިހާރ  އެ ވަނީ އެ ތަނ ެގ   ، އިދަނޑ  ޒަމާނީ ފެނ ވަރ ެގ ޓާފެއ  އަޅަ . ފޭދޫ ފ ޓ ބޯޅައެ މަސައ ކަތ  އެ ވަނީ ބިޑ ކ ރެވިފަ

 . ައއ ޓ ޑޯ ވޮލީބިޑ ކ ރެވިފަ  ށ . އެ ތަނ ެގ ލައިޓިނ  ސިސ ޓަމަނ ވަތަ ސިޑިބަރީެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ބިޑ ކ ރެވިފަ  މ ރޮސ ޓ ރޮ

ކޮ ބިޑ ކ ރެވި  ބަޖެޓ  ހަވާލ ކ ރެވިފަ  ރާނ ޓ ރެކ ޓަކޯޓެއ   ކައ ނ ސިލާ  ޓަކައި  އެޅ މަށ   ހޯލެއ   މަލ ޓިޕާޕަސ   އިނ ޑޯ   .

އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛އ ނދަޫގވާ ެއއ  ކަނ ތައ  ށ އެނ މެ ބޮޑަ ނަށ ފޭދޫ ރައ ޔިތ ނ  . އައ ޑޫހަވާލ ކ ރެވި ބިޑ ކ ރ މަށ  އެނ ިގފަ

ނ ވަތަ ޗަސ ބިަމށ  ވެލިއެޅ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ެގ    ނ މަދިރި ފެކ ޓަރީ ބަނ ދ ކ ރ   ،ހ ރިހާ އިނ ތިޚާބެއ ަގއި ވެސ  ދައ ކަމ ނ ދާ

  ތައ ސައ ކަތ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ނަރ ދަމާއާއި ފެނ ެގ މަވަނީ ސިޓީ ކައ ނ ސިލާ ހަވާލ ކ ރެވިފައެ މަސައ ކަތ  

  އ ސަ. އެ ވަނީ ނިމ މަކާ ާގތަށ  ޮގ  ،ފެށިމިހާރ   ، ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ  ޭގެގއަށ  ގ ޅައިދިނ މ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ   އިނިނ މަ

  6ފެނ ބޮޑ ވ ނ . މި ސަރ ކާރ ނ     ވާރޭވެހ ނީމާ  ،ފޭދޫަގއި ދެނ  އެނ މެ ބޮޑ ވާ އެއ  ކަަމކީ  ައއ ޑޫ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

. އަދި އަނ ނަ އަހަރަށ  މަސައ ކަތ  އެ ވަނީ ނިނ މާފަ  ެގ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ފަހ  ފޭދޫަގއި ފެނ ހިނ ދާ ނިޒާމ ލިއަނ  ރ ފިޔާމި
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ބަނދަރާ  ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ލިޔެވިފަ  ނ އަކ ރ ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ ަގއި މިހާރ  މި ވަނީ ފޭދޫަގއި ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރ މަށ   

ހަމައެކަނި އައ ޑޫ ބަލާއިރ ަގއި ހަމައަށ  ދިޔައިރ ަގއި  ހަތ  ބަނދަރ ެގ   ، ސިޓީއަށ   މި ވަގ ތ  ވެސ   އައ ޑޫ ސިޓީަގއި 

މަރަދޫ  މަރަދޫ ބަނދަރ ،  އެއީ  ކ ރިއަށ ދޭ.  އެބަ  ހ މަސައ ކަތ   ހިތަދޫ ބަނދަރ ،  މީދޫ ފޭދޫ ބަނދަރ ،  ޅ ދޫ ބަނދަރ ، 

ހ ޅ މީދޫ މަސ ފެކ ޓަރީ ބަނދަރ  މި ކިޔާ އިނ ޓަނޭޝަނަލ   ،ބަނދަރ ،  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޢަމަލީ އަދި  ޕޯޓ ެގ ބަނދަރ .   

ކަނ ތައ ތައ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ ،  މިހާރ ެގ  މަސައ ކަތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަވާލ ކ ރަނީ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ޒަމާނ ަގއި  މި 

ކޮނ ޓ ރެޓަޖެޓ ކ ރ މަށ ބަ އެޕ ރޫވަލ  ރސަ  .ރާފަހ ަގއި  ީއ.އައި.އޭ،  ޑިޒައިނ ،  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ ،  ވޭ،  މިހެނ   ؛އަދި 

މަސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ  ނ ވަތަ އީ.އައި.ޭއެގ މަސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ     ެގލ ކ ރެވ ނީމާ، ސަރވޭ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހަވާ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ،މަސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ   ނ ވަތަ އެޕ ރޫވަލ ެގ މަސައ ކަތ  ނ ވަތަ ޑިޒައިނިނ ެގ

ތަނެއ  ނ ފެނ ނާނެ. މިހެނ  މި ދެނ ނެވީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ނ ދާދާއިރާަގއި ޢަމަލީ ޮގތ ނ  އެ މަސައ ކަތެއ  ހިނަގމ 

ިގނަ ބަނދަރ ތަކ ެގ މަސައ ކަތ  އެ ދަނީ ކ ރެވެމ ނ . މ ޅި އައ ޑޫެގ ހ ރިހާ މަެގއ ަގިއ    އެ މަސައ ކަތ  އެބަ ހިނާގ. 

ަގއި މިހާރ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  އެޕ ރޫވަލ  ލިބ މަށ ފަހ   ،ޑިޒައިނިނ ގ ސ ޓޭޖ  ނިމި  ެގތާރ އެޅ މަށ  ހަވާލ ކ ރެވ ނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ކާސ ޓިނ ގ ޔާޑ ތަކ ަގއި ވަނީ ފެށިފަ. ހަނ ކެޑާެގ ތެރެއިނ  އޮތ  މަގ    ،ވެފަ. ކާސ ޓިނ ގ މަސައ ކަތ  ވަނީ މޮބިލައިޒ    އެ

ބިޔަ    ،ވަނީ ފެށިފަ. އެއީ މަގ ތައ  ހެދ މ ެގ ބޮޑ   ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  އެ

ޓެއ . މީެގއިތ ރ ނ  ހަަމއެކަނި އަޅ ަގނޑ މެނ  ލިސ ޓަކަށ  ނ ވަތަ ލިސ ޓެއ  ބަލައިލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕ ރޮޖެކ 

އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑެތި ޑިލޭތަކެއ     ކޮވިޑާ ؛ދިގ ކޮށ  މި ލިސ ޓ  ކިޔައިލެިވދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އ ނދަ ލަސ ވި.  ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ ރިއައި.  ހ ރި.   ،ޫގ  ދަތިތަކެއ   މޫވ ކ ރ މ ަގއި  ތަނަށ   އަނެއ   އެއ ތަނ ނ   މީހ ނ  

މިހ އ ދަ މިހާރ   ލ ޔަށ ފަހ   ކޮިވޑ ެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ތިބެނ ޖެހ ނ .  ފެށެމ ނ .   ނ ލިބިެގނ   މަސައ ކަތ   ބާރަށ   ދަނީ 

ބެލިއިރ ަގ ޮގސ   އަޅ ަގނޑ   ދިޔައިމ .  ސިޓީއަށ   ައއ ޑޫ  އިހަށ ދ ވަހ   އެ އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   އެއަރޕޯޓ ަގއި  ައއ ޑޫ  އި 

ތަނ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވެމ ނ ދާ   އެ  ،ތެރޭަގއި ހިނަގމ ނ ދާ މަސައ ކަތ   ެގޓާިމނަލ  ؛ހިނަގމ ނ ދާ މަސައ ކަތ 

މި ޑިސެނ ބަރ ެގ ނިޔަލަށ  މިހާރ  އެ   ،މަސައ ކަތ  ފެނި އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ހަމަ އަނ ތަރީސ ވި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ތަނަކީ އެއީ ޒަމާނީ ފެނ ވަރ ެގ   ،ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތ  ނިމި  މެނޭޖ މަނ ޓ ނ   ނެގއެތާ  ،ބޭފ ޅ ނ 

 ެއ ތަނ ނ  ޚިދ މަތ  ދެވިެގނ ދާނެ މަނ ޒަރ  ފެނިެގނ ދިޔ ނ . އެ ޔަީގނ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ  ،ބޮޑ  ޓާމިނަލަކަށ  ބަދަލ ވެ

ެއއަރޕޯޓ ެގ މި ދެނ ނެވި މަސައ ކަތ ެގ އިތ ރަށ   ؛މ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޮތ . އެއީ އަޅ ަގނޑ  އެ ަމސައ ކަތ  ދ ށީ

އިނ ޑިއާ ހިނ ގ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ރާވަިއެގނ   އެހީަގއި  ބޭނ ކ ެގ  ޑިޒައިނިނ ގ އެގ ޒިމ   ޕ ރޮޖެކ ޓ   މަސައ ކަތ ކ ރާ  މަށ  

އަނ  ެވސ   މަސައ ކަތ   އެ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ  ހިސާބ ަގއި.  ބިޑ ކ ރ މާ  ފެބ ރ ވަރީ  ސ ޓޭޖ ަގއި  ޖަނަވަރީ،  އަހަރ ެގ  ނަ 

މި ދެނ ނެވީ ެއއަރޕޯޓާއި އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ؛އެހާތާނަގއި ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 
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ހިނަގ ސިޓީަގިއ  ބަލައިލާއިރ ގައިމ އައ ޑޫ  ކަނ ތައ ތަކަށ   އެހެނިހެނ   އަޅ ަގނޑ     ، ނ ދާ  ލިސ ޓެއ   ކ ޑަ  ހަމައެކަނި 

ކަމެއ     ލާނަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، މަޢ ލޫމާތަށ  ޓަކައި. ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެއ ވެސ ކިޔައި

ވެފައި    އެތައ  އަހަރެއ   ،ބާކީކޮށ ލާފައި އޮނ ނަތާ އެތައ  ޒަާމނެއ   ،ެއކަހެރިކޮށ   ،އައ ޑޫ ސިޓީައކީ ބާކީވެ   ،ނ ވެއޭ. ނޫނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިކ މެ ިމ  ،އެމ .ޑީ.ޕީެގ މި ސަރ ކާރ ނ  ،ޓަކަިއ ައޅ ަގނޑ މެނ އޮތ  ސިޓީއެއ . މި ސިޓީެގ ތަރައ ޤީއަށ  

މި ބަދަލ ަގއި  ެގނެވޭ  މި  ތެރޭަގއި  މަސައ ކަތ ެގ  ވެފަ  ފެށި  ކަނ ތައ ތަކެއ   ގ ނަ  އެތައ   ވެސ   ަވނީ  ބަޖެޓ ަގއި  މި   .

މަސައ ކަތ  ،  ެއވޯޑ ކ ރެވި  ކ ޓ ތައ  މި ޕ ރޮޖެ  ،. މި ފައިސާ ހިމެނިވަނީ ހިމެނިފަ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި  600މަދ ވެެގނ   

ފެށިެގނ  ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ަގއި ހިނަގމ ނ ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ލިބެނީ އ ފާވެރިކަނ . 

  ައއ ޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލ  ވޭސ ޓ    ،ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  މި ފެނ ނަ ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލާއިރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

. ވަނީ ައއ ޑޫއާ ހަމައަށ  އަނ ނަނ  ފަށާފަ  މިހާރ  އެޒ މެނޭޖ މަނ ޓ  ފެސިލިޓީ ާގއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ާވ މެޝިނަރީ

  ދަނީ ތައ ޔާރ ވަމ ނ . ސ.  ފަހ  އެ ތަނ ަގއި ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ އެ   ސައިޓ  ކ ލިއަރެނ ސަށ 

ބ ރީެގ އިމާރާތ ެގ މަސައ ކަތ  ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ.    3ލާސ ރޫމ   ކ   18  ރަފ އ ދީނ  ސ ކޫލ ގެ ޝަހިތަދޫ  

ސ ކޫލ ެގ   ބަނދަރ ތަކ ަގ  12އިރ ޝާދިއ ޔާ  ވިޔަފާރި  އެބަދޭ.  ކ ރިއަށ   މަސައ ކަތ   ޢަމަލީ    އި ކ ލާސ ރޫމ ެގ 

ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ     ގެއ ސާ ޖަނަވާރ  ކަރަނ ޓީނ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތަށ  ބޭނ ނ ވާ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހިނ ގ މަށ އި ަގސ ަގހާ

އިއ ޒަތ ތެރި  ،  ކ ޑަކ ދިނ ެގ ޕާކަށ  ބޭނ ނ ވާ ސާމާނ ކ ރ މ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  މިނިސ ޓ ރީނ  ެގނ ދަނީ ހިނ ަގމ ނ .  

  ވަނީ އައ ޑޫ ސިޓީ ކައ ނ ސިލާ  އައ ޓ ޑޯ ޖިމ  މިހާރ    އަދި  ރައީސ ، ފޭދޫ ދާއިރާ ކ ޑަކ ދިނ ެގ ޕާކަށ  ބޭނ ނ ވާ ސާމާނ 

ކ ރ ނ  ދަނޑ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަދޭ. ސ. ހިތަދޫ ވޮލީ ކޯޓ  ތަރައ ޤީބޯޅަ. ސ. ހިތަދޫ ފ ޓ ކ ރެވިފަހަވާލ 

ަގއި ސ ކޫލަކަށ  އައ ޑޫ ސިޓީ  ، ވަނީ. މިހެނ ޮގސ  ބަލާއިރ ގައި  ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ  ކީ ލިސ ޓ ަގއި ެވސ  ހިމެނިފައި އެ

ދައ ލަތ ނ  މި  ެވސ   ސ ކޫލެއ   އެނ މެ  ނ ހިނ ާގ  ،ނަނ ކިޔާ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ސަރ ކާރަކ ނ   ޖާަގއިެގ    ،މި  ސ ކޫލ ެގ  އެ 

މަލ ޓިޕާ ނ ވަތަ  ލެބޯޓ ރީއެއ   ނ ވަތަ  ޓަކައި  ހޯދައިދިނ މަށ   ހައ ލ   އަޅަ މައ ސަލައަށ   ހޯލެއ   ޓަކަިއ  އިޕަސ   ދިނ މަށ  

  މިހެނ  ލިސ ޓ  ކިޔާނ ވެއ ޖެ ކަމ ަގއި މަ ެއނ މެ ސ ކޫލެއ  ެވސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނެތ .  ނ ހިނ ާގ ހަޕ ރޮޖެކ ޓެއ   

އަޅ ަގނޑ މެނ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ސަރ ކާރާ ؛އ ޔާ މި ލިސ ޓ  ކިތަނ މެހާ ވެސ  ދިގ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވެއ ޖެ 

އެ މެނިފެސ ޓޯ ސަރ ކާރ ނ  ބަލައިަގތީ.  ވާލ ކ ރި އެއ ޗެއ .  ައއ ޑޫ ސިޓީެގ ެމނިފެސ ޓޯ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަ  ،ހަވާލ ކ ރީމ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދާ ފައިސާ    ،ނ ވެހަމައަށ  އައިއިރ  ބަޖެޓ   އެ މެނިފެސ ޓޯަގއި ހިމެނޭ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  

ައދި އައ ޑޫ ސިޓީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ާއއި  ހައ ސ  އޮތީ ައއ ޑޫ ސިޓީެގ ޕަވަރ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި  2އޮތ  ހަމައެކަނި    ނ ލިބި

އި  ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ވެސ  ދައ ލަތ ނ  މީހ ނ  ހޯދަ  2މި  ހޯދ ނ .  ބަޖެޓ     ކަމަށ  ހައ ލ  ހޯދައިދިނ މ ެގ މަސައ ކަތަށ ބޯހިޔާވަހި

  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ހައ ސ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ަގއި ސޮއި ވެސ  ކ ރެވ ނ .  ޕަވަރ  ،އިވާހަކަދައ ކަ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނާ
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  ، . އެހެނ ނަމަވެސ ެއކ  ެއ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ވަނީ ފަހަތަށ  ޖެހިފަ  ެއކީަގއި ދިމާިވ މައ ސަލައަކާ  ނަސީބ  ދެރަ ކަމ ނ  ކޮވިޑާ 

ހިނ ގ މަށ    ޕ ރޮޖެކ ޓ   2މިއަދ  ދައ ލަތ ނ  އެ ދަނީ އެ    ،އާރާސ ތ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށި   ވެސ އެއަށ ފަހ  އަނެއ ކާ 

  ،ނަމަ  ައޅ ަގނޑަށ  ެއނ މެ ފަހަށ  ލިބ ނ  މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި ދަނ ނަވާކ ރަމ ނ .   މަސައ ކަތ ޓަކައި ފައިސާ ހޯދ މ ެގ

މި   ައވަހަށ   ބަޔަކާ  އި ޕ ރޮޖެކ ޓ ަގ  2ވަރަށ   ސޮިއކ ރެވޭނެ.    ވެސ   ރައީސ އެކީަގއި  މިހެނ  މިހެނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

ހެދީ   އ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި އައ ޑޫ ސިޓީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރީ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫނެކަދައ ކާއިރ ަގއި ބަޖެޓ ެގ  ވާހަ

ސިޓީެއއ ެގ ޮގތ ަގއި   ،އައ ޑޫ ސިޓީ  ިމއީ  ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ ލާމަރ ކަޒ ؛ ކ ޑައިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ކ ރަނ .  ލާމަރ ކަޒ 

 ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި އޮނ ނަނީ މ ޅި މާލޭ   ، ނ ސިލަށ ސިޓީ ކައ ކ ރި މީހެއ .  ހެދ މަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ަގދަައށ  ވަކާލާތ  

އޮނ ނަނީ. އޮނ ނައިރ ަގއި މ ޅި   . ރަށ ތަކަކަށ  ބެހިފައި މިދާއިރާތަކަކަށ  ބެހިފަވަރަށ  ތަފާތ .    އާސިޓީއާިއ ައއ ޑޫ ސިޓީ 

ފޭދޫ ދާއިރާއަށ ،  މަރަދޫ  ހަވާލ ކ ރެވ ނީމާ ފޭދޫ ދާއިރާއަށ ، މަރަދޫއަށ ،  ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ެގ ބަޖެޓ  ސިޓީ ކައ ނ ސިލާ 

މީދޫއަށ  އަދި  އެބަ  ހ ޅ ދޫއަށ   ދަތިކަނ   ވަރަށ   ކ ރ މ ަގއި  ކަނ ތައ ތައ   ތެރެއިނ   ބަޖެޓ ެގ  އެހެނ ކަމ ނ    މި    ، ހ ރި. 

މިއަދ    ނިނ މަ  ،އެދެނީއަޅ ަގނޑ   ފާސ ކޮށ   ބަޖެޓ   މި  މަޖިލީހ ނ   ބަޖެޓ    އި،މި  މިނިސ ޓަރީނ   ފިނޭނ ސ   އަދި 

އެ ދާއިރާެއއ ެގ ކައ ނ ސިލަރ ނ ، އެ ދާއިރާެގ އަވަށ    ،ކ ރެވިފައި ހ ނ ނަ ބަޖެޓ ައކަށ  އެލޮކޭޓ ނިނ މާއިރ ަގއި އެ ދާއިރާ

ޚަރަދ  ކ ރެވޭނެ ކަހަލަ އިނ ތިޒާމެއ ެގ ތެރެއިނ   ނ ސ   ނަކ ދިކ ދި ރިޕެއަރިނ ގ މެއިނ ޓެ  ، އޮފީހ ެގ ެއސ .ޖީ މެދ ވެރިކޮށ 

ނ ނަ ބޮއ ކެއ  އެދީމާ  ހ ސެނ ޓަރ ަގއި    އޮތ  ހާލަތަކީ ޔޫތ   ދ  މި މިއަ ؛މި ބަޖެޓ  ފާސ ކޮށ ދިނ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

. ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ  އެކަނ   ސެނ ޓަރ ނ  އަވަށ  އޮފީހަށ  ލިޔަނީ. އަވަށ  އޮފީހ ނ  ސިޓީ ކައ ނ ސިލަށ  ލިޔަނީ  ޔޫތ 

ޮގތަށ   ،ކ ރ ނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އާދޭހަކީ  ބަޖެޓ ެގ ކޮނ ޓ ރޯލ  ކޮނ މެވެސ     މިދެނ ނެވި  އަވަށ  އޮފީސ ތަކަށ  

 ދެއ ވ ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އިވަރެއ ެގ ލިމިޓެއ ެގ ތެރެއިނ  ނަމަވެސ  ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޟާނ ބަރ  ޢަލީ ރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޟާމިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ރި

ސީލީ  ބަޖެޓ ެގ ތަފ   ،ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ  އަިއއިރ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ަގނޑ ަގިއ ފ ރަތަމަ ބޭރ    .އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ވަރަށ  ރީތިަގނޑ   ކޮށ  ބަޖެޓ  ފޮތ ، ބަޖެޓ  ފޮތ ެގ ބޭރ  ޞަ ބަޖެޓެއ  އަދި ޚާއ 

އަޅ ަގނޑަށ  މި ބަޖެޓ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ެއއ ކޮޅ ނ  އަނެއ ކޮޅަށ     .2022ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަކަށ     އޮތީ  ވެސ  ލިޔެފައި މި

ތަކާއި، އެ މަނ ޒަރ ތަކާއި ަގނޑ ަގއި އޮތ  ބަހ ރ ަވއާިއ އަދި ކ ރެހ މ ަގއި އޮތ  ތަސ ވީރ ބަޖެޓ ެގ ބޭރ   ،ކިޔާލީމަ ފެނ ނީ
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ތަނ . ބަޖެޓ ނ    ވަރަށ  ރީތިކޮށ  ދިމާވާތަނ .    ހަމަ ވަރަށ  ރީތިކޮށ  ދިމާވާ  ބަޖެޓ ެގ އެތެރޭަގއި ލިޔެފައި އޮތ  ެއއ ޗަކާ

  ދިޔަ ކޮވިޑ ެގ މި ނާޒ ކ ވަނަ އަހަރ  ދިމާެވެގނ  2019  ،ދިޔަދިމާވެެގނ މ ޅި ދ ނިޔެއަށ     ،ބޮޑ  ޙަޤީޤަތަކީ  ފެނ ނަ އެނ މެ

ހާލަތ ަގއި ހާލަތ ަގއި   ، އ ނދަޫގ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  ބޮޑ   ހީނަރ ކަމ ެގ    ،މި  އިޤ ތިސާދީ  ދިމާވި  މި  ދ ނިޔެއަށ   މ ޅި  އަދި 

ޚާއ ޞަކޮށ    ،ތަކ ަގއިއެ ހާލަތ ަގއި ވެސ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ހިތ ވަރ ކޮށ ފައި، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ އ އ މީދ   ،ހާލަތ ގައި

އ އ މީދ ތަކ ަގއި   ހ ރި   އި ދިނ މ ެގ ނިޔަތ ، އެ ނިޔަތ  އޮތ ކަނ  ބަޖެޓ  ފޮތ ެގ އެތެރޭަގއިޤީ ކ ލަޖައ ސަ ޙަޤީތަރައ ޤީެގ 

ވަނަ    2022ބިލިއަނަށ ވ ރެ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ކ ރިއަށ  އޮތ     36އޮތ .    ސާފ ވާނ  އެބަަގނޑ ތަކ ނ  ވަރަށ  ތަފ ސީލ ކޮށ   

ކެރ މީ  ހ ށަހަޅަނ   ދަނ ނަވާނީ   އަހަރަށ   ހ ރި  ،އަޅ ަގނޑ   ހިތ ވަރ   ބޭނ ނ ތައ  ސަރ ކާރ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަނ . 

ރައ ޔިތ ނ ެގ ތަރައ ޤީެގ އ އ މީދ ތަކ ެގ   ،ދިނ މ ގައިއިއެނ މެ ކ ޑަމިނ ނ  އަސާސީ ބޭނ ނ ތައ  ފ އ ދަ  ،ދިނ މ ަގއި އިފ އ ދަ

އެކީަގއި މ ޅި    ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި މި ދަތި ހާލަތާހ ރިކަނ .    ދިނ މ ަގއި މި ސަރ ކާރ ެގ ހިތ ވަރ  އެބައިޙަޤީޤީ ކ ލަޖައ ސަ

ދިޔައީދ  ހާލަތ   މާލީ  ފ ނޑެމ ނ .    ،ނިޔޭެގ  ދިޔައީ  ނިޒާމ   ދިވެހިރާއ ޖެައކީމާލީ  ޤައ މަކީ   ،ޚާއ ޞަކޮށ   މި 

ދިޔަ. ދައ ލަތަށ  މ ޅި ފަތ ރ ވެރިކަނ  ެއކީަގިއ ހ އ ޓިެގނ   ،ވާތީވެ   ބަރޯސާވެފައި އޮނ ނަ ޤައ މަކަށ   99ފަތ ރ ވެރިކަމަށ  %

އެ ހާލަތ ނ  އަރައިަގތ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރި  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ޙަޤީޤަތަކީޔަ. ދިއެކައ ޗަކަށ  ހ އ ޓިެގނ ލިބޭ އާމ ދަނީ އެކީ

  އޮތ  އަހަރަށ  އަދި މި   ދަނީ ކ ރިއަށ   އިރާދަކ ރެއ ވީތީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  މިهللا   .ބ ރަ މަސައ ކަތ ެގ ނަތީޖާ

ބަޔާ އޮތ   ބާކީ  އާރާސ ތ ވެ   އަހަރ ެގ  އަލ ނ   ފަތ ރ ވެރިކަނ   އަދަދ   ދިވެހިރާއ   ،އެކީަގއި  އަނ ނަ  ފަތ ރ ވެރިނ   ޖެއަށ  

އ ނދަޫގ ހާލަތ ަގިއ ދަތި  ކޮވިޑ ެގ މިދަނީ.    ކަމ ެގ އ އ މީދ  ފެނިެގނ  މިދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔަތަށ  ދިރ ނ  ލިބޭނެ  ،އިތ ރ ވެ 

ިއސ ކ ރީ   ސަރ ކާރ ނ   ދިވެހި   ކަމާތެރިޞ ިއޚ ލާަގިއ،  އެކީ   ކެތ ތެރިކަމާ  ، ެއކީަގއި  ކަމާކ މަތ ތެރިޙިވެސ     އެކީ 

އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ނ ދީވިޔަނ ދީ، މަގ މަތިދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ބަނޑަށ ޖެހ ނަނ .  ކ ރ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ 

ހ އ ޓ ނަ މަސައ ކަތ   ކ ރަމ ނ ދިޔަ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަ  ، މަސައ ކަތ ތައ   ،ނ ދީރަށ ތަކ ެގ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ތަރައ ޤީެގ  އެއ ވެސ   އ  

މިއަދަށ  ހ އ ޓ ނަ ހިތ ވަރ ކޮށ ފައި  ެވސ   ހޯދައިެގނ   ޮގތަކ ނ   އޮތ   ލިބެނ   ފައިސާ  ޮގތަކަށ ،  އޮތ   ލިބެނ   ލާރި  ނ ދީ 

ތެރި  ޞ އިޚ ލާ  ކޮށ ދިނ މ ެގެއ ހާލަތ ނ  ރައ ޔިތ ނ  ސަލާމަތ   ، ކ ރާތީވެޓަކައި، މާދަމާއަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އ އ މީދ 

ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އަތ ސަރިބަހާއި ސާބަސ     .ތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރި މަސައ ކަތ ނިޔަ

ކަމެއ .   ދަނ ނަވަނ ޖެހޭ  ސަރ ކާރަށ   ރަީއސ މި  ައޅަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ބިހެއ   ރަށ ގެ އި ކ ކ ޅެއ   މ ޅި  ދަނ ޏާ  ލާފައި 

ލާފައި  އިއަޅަދެ ހާހ ނ  ބިސ   ،  އަޑ ަގދަވާނެ. ެއކަމަކ  ވެލަެއއ  ހާހ ނ ކޮށ ލާފައި ދާނީ. ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނިގލާވަރ  

މ ޅި ޤައ މ ެގ ެއއ ކޮޅ ނ  އަނެއ ކޮޅ ނ     ،ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ނ  ކ ޑަކ ޑަ ކަމެއ  ކޮށ ލީމާހަމަ ކ ކ ރާ ވެސ  ނ ލާ.    ،ދިޔަޔަސ 

ބޮކިހަވާ ބެރ   ދ ަވސ އަހަރ   1ދިއ ލާފައި  އަރ ވާފައި،  ފ މ ނީމާތާ  ދ އ މާރިވާނ ދެނ   ވަރަށ   ޅަފިލި  ކަެމއ ެގ    އެއީ  ބޮޑ  

  ، އެހެނ ނަމަވެސ ފޮޓޯ. ފަހަރެއ ަގއި އެ މިއަދ  ތަނ ކޮޅެއ  މަދ ވެދާނެ.    ،ނ ވަތަ ދެއ ކޭ. އެީއ މަނ ޒަރ ޮގތ ަގއި ފެނޭ.  



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

85 

 

ށިެގނ  ހއ. ތ ރާކ ނ ނ  ފެ،  މަލ  ިގނަ ސަރ ކާރެކޭ. ޙަޤީޤަތަކީޢަމިއީ ބަސ މަދ  ސަރ ކާރެކޭ.    ،ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ބ ނަނީ

ދޭތެރޭަގއި މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ހަމަ އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ ، ހަމަ އެނ މެ ރަށެއ    އާއަތޮޅ  ހިތަދޫ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައއ ޑޫ

މަތީަގއި،    ވެސ  މިއަދ  ނެތޭ މި ކޮވިޑ ެގ ދަތި ހާލަތ ަގއި ވެސ  ފަތިސ  ނަމާދ ނ  ފައިބާއިރ  ހައިމާކ  ދަތ ަގނޑ  ހިލަތައ 

ކ ރާ އަޑ  ނީޭވ ހަމަ އެނ މެ ރަށެއ  ެވސ  މަސައ ކަތ  ތައ މަތީަގއި ހައިމާކ  ދަތ ަގނޑ   ަގިއ، މަގ ތައ ޮގނޑ ދޮށ ތައ  މަތީ 

މާނައަކީ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  މިއިނ  ޒަމާނަކ ނެތޭ.  ހާލަތާ  ، ތަރައ ޤީެގ  ދަތި  އެކ ަގއި ެވސ    ދ ވަހަކ  ނ ފެނ ނަވަރަށ  މި 

އިޚ ލާ ެއއީ  ހިތ ވަރ .  އެއީ  ހިނ ަގއޭ.  އެބަ  ފޮތ ގެ ޞ  ސަރ ކާރ ނ   ބަޖެޓ   ދެނ ނެވީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ތެރިކަނ . 

އ އ މީދ  ކ ރާ  ސަރ ކާރ ނ   މި  ދިރިއ ޅ މަކަށ   ފާަގތި  އޮތ   އެމ .ޑީ.ޕީ  ، ބޭރ ަގއި  އ އ މީދ ޚާއ ޞަކޮށ   ކ ރާ   ؛ނ  

 ،ކ ރާ އ އ މީދ   މަށ  އެެގ އޮތ  ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ 19-ބ ެގ ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މަށ ، ެއޖެނ ޑާޚާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރިޔާސީ އިނ ތި 

  ތަކ ނ  ރީތިކޮށ  ސާފ ކޮށ  ފެނ ނަނ  އެބަ ފ ހާިގނަ ސަކ ރާ މަސައ ކަތ ، އެ ހިތ ވަރ  ބޭރ ަގޑ ނ ނާއި އެތެރޭެގ ހ ރި    އެ

ބަިއވަރ     ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކަކީ ނިޭމނެ ކަމެއ  ނޫނ . ތަރައ ޤީެގ ެއތައ  ކަެމއ ، އެތައ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އޮތޭ. 

އަހަރ    2އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާައކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ކ ރިއަށ  ދިޔަ  ހ ރޭ.    ތަކެއ  އަބަދ ެވސ  ކ ރަނ މަސައ ކަތ 

ބަލަ  2ނ ވަތަ   މާއިދައ ރ   އެހެނ ނަމަވެސ   ލިޔަސ   ނޫނ .  ދާއިރާެއއ   އޮތ   ހިނާގފައި  ކަނ ތައ ތަކެއ   މިއަދ    ،ިގނަ 

ސަރ ކާރާ މި  އަޅ ަގނޑ މެ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީވެ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެކީަގއި  ިގނަގ ނަ  މަސައ ކަތ ނ   ކ ރެވ ނ   މި  ނ ނަށ  

ދާއިރާގަ   ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ އަޅ ަގ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރެވެމ ނ ދާކަނ   ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ވެސ   ޭއެގކ ރިއަށ   ނޑ   އަދި 

އެބައިއ ޒަތ  ބަލައިލަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ ،  ކަނ ނޭނެގ  ތެރި  ބޭނ މަކީ،  ޖެހޭ  ކ ރ މ ެގ  މަސައ ކަތެއ   ، ސިޔާސީ 

ކީއ ކ ރަނ ތޯ ނ ކ ނ ނަނީ  ކ ރަނ   މަސައ ކަތެއ   ހ އ ޓަސ   ؟ ސިޔާސީ  ރަށެއ ަގއި  އަދި  ކ ރަނ   މަސައ ކަތެއ   ސިޔާސީ 

 ނެމ އ ތިކ ރާނަމެ އ އ މީދެއ ަގއި. އަމިއ ލަ ބަނޑ ފ ރާކޮނ މެ ބޭފ ޅަކ  ވިޔަސ  މި ނިކ ނ ނަނީ އެނ   ،އަޅ ަގނޑ  ވިޔަސ 

އާއި  ތިމާ  ،ތިމާ ދިރިއ ޅޭ ވަޠަނަށ  ނ ވަތަ ރަށަށ  ފާަގތި މ ސ ތަޤ ބަލެއ  ހޯދައިދިނ މަށާއި  ،މާލީ ތަނަވަސ ކަނ  ހޯދ މަށާއި

. މި ނިޔަތ  ނޫނ  އެހެނ  އެއ ވެސ   އިލާއަށ  ނ ވަތަ ތިމާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މ ޅި ޤައ މަށ  އ ޖާލާކަނ  ހޯދައިދިނ މަށ ޢާތިމާެގ  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އަޅ ަގނޑަކަށ  ފާހަަގެއއ   ނ ކ ރެޭވ އޮނ ނާނެ ކަަމކަށ    ނިޔަތެއ  ސިޔާސީ މަސައ ކަތ ކ ރ މ ަގިއ 

  ވެސ . އަދި އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ ކަމަކަށ  ވެސ . އޮނ ނަނ ޖެހޭ ސަބަބެއ  ެވސ  ނެތ . އޮތިއ ޔާ އެއީ އެހެނ  ނިޔަތެއ  ކަމަށ 

ނ ަވތަ ހަމަ ސީދާ ކަނޑައެޅިެގނ     ،ވެދާނެ  ނ ވަތަ ހަސަދަވެރިކަމަކަށ   ،ެވދާނެ ފަހަރެއ ގައި  ބަކަށ ޞައ ޢަ. ޒާތީ ތަވާނީ

ަގބޫލ ނ ކ ރަނ  ކަމަށ   ،އެނިގހ ރެމެ ވެދާނެ. ދެނ  އެފަދަ ބޭފ ޅ ނ ނާ ދޭތެރޭ ކިޔާ އެހެނ  ނަމެއ     އެނިގހ ރެމެ ހަމަ 

ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތ ތަކ ެގ    2008ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އޮވެދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލަނ  ބޭނ 

ކ ރ ކ ރ ކޮށ    ކަނ ތައ ތައ   ވަށާޖައ ސަމ ނ ދިޔަ  ކަވަރ ކޮށ ދެމ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ޮގތަށ .  ޚ ތެރެއިނ   ލާސާއެއ  

ބޭސ ފަރ ވާެގ   ،ހިސާބ ނ    ދަނ ފަޅިއަށ  ކިޔެވޭނެ ޮގތަކާއެއ   ،ފަނ ސޫރާ ހިސާބ ނ މިސާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަމާބަހީ ފޮތ  
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ސިޓީޖެހ ނ  ނ ވަތަ ސަލާނ ޖެހ މ ެގ އެ ނިޒާމ  ނައ ތާލ މަށ  ޓަކައި ކ ރި މަސައ ކަތ  މިއަދ  އާސަނ ދަައކަށ  ބަދަލ ވެފަިއ  

ެގނަިއ ެއއ  ރަށ ނ  އަނެއ  ރަށަށ  ބަދަލ ؟ ކަމެއ ތޯ  އޮތީ. ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަކީ ކިހާ މ ހިނ މ  ކ ރަނ . ކޮނ ބަެއއ  

ެއކަނިވެރި    ،ޮގތ   އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި އެކަނިވެރި މައިނ ނަށ  އެލަަވނ ސެއ  ނ ވަތަ މާލީ އެހީތެރިކަމެއ  ލިބޭނެ؟ ކަމެއ ތޯ

 އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި އ މ ރ ނ  ދ ވަސ ވީ މީހ ނ ނަށ  އެލަވަނ ސެއ  ލިބޭނެ  ،ޮގތ   ބައ ޕައިނ ނަށ  އެލަވަނ ސެއ  ލިބޭނެ

ތަޢ ލީމަށ  ކިޔެވޭނެ  ،ޮގތ  ލިބޭނެ  މަތީ  ައެގއ ަގއި ކަރަނ ޓ   ެއއ   ހަމަ އެއާެއކީަގއި  އަޅ ަގނޑ    ؛ޮގތެއ   ޮގތެއ  އަދި 

ވަނަ އަހަރ  ވެރިކަނ     2008ވަނަ އަހަރ  ނ ވަތަ    2009ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ ރަތަމަ މަޖިލީހަށ  އައިިއރ     ހަނދާނ  އެބަ

ރަށ ރަ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޔ ނިޓަކަށ   ބަދަލ ވިއިރ ަގއި  ކަރަނ ޓ   މ ޙައ މަދ     10ށ ަގއި  ރައީސ   ދައ ކަމ ނ ދިޔައީ.  ރ ފިޔާ 

ވިދާޅ ވީ ވެރިކަމ ަގއި  އިނ ތިޒާމެއ     ،ނަޝީދ ެގ  ލިބޭނެ  އަެގއ ަގއި  ެއއ   އެހެނ ވީާމ،  ޙައ ޤެކޭ.  އަސާސީ  ކަރަނ ޓަކީ 

މި މަޖިލީހަށ  ަގރާރ    ،ބޭފ ޅ ނ   ތިބިމިއަދ  އިދިކޮޅ ަގއި    ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ފެށީމާ  ހޯދަނ ޖެހޭނޭ. އެ

މަސައ ކަތ  ހ އ ޓ ވަނ   ެވސ   މަސައ ކަތ ތައ   ެއ  ޮގސ ެގނ   ކޯޓަށ   އަދި  އެާއއެކީަގިއ  ލައިެގނ   ހަމަ  އަދި  ކ ރި. 

ތެއ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަ  ކީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ފެނ ނަ އަނެއ  ޙަޤީޤަތަ

އެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަެއއ  ދެވޭނެ އިނ ތިޒާމ  ކ ރިއަށ  ޮއތ  އަހަރ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ އެކަނ  އެކަށައެޅިެގނ  އެބަދޭ    ،މިއީ

ވަޒީފާެގ ިގނަ ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ،ކަމެއ   އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ެއއަށ ވ ރެ މާ މ ހިނ މ 

މި ބަޖެޓާ އެކީަގއި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ރާއ ޖެއަށ  ލިބޭނެކަމ ެގ ރާއ ޖޭެގ ކަނ ކޮޅ ތަކަށ . އަދި    ،ފާހަަގކ ރެިވެގނ  އެބަދޭ 

ަވޒީފާ ނެތ    ،ހަމަ އެއާެއކީަގއި މި ބަޖެޓ ނ  ފާހަަގކ ރެިވެގނ  އެބަދޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ަވޒީފާ ނެތ  ފަރާތ ތަކަށ 

ފަރާތ ތަކަށ ،  ފަރާތ ތައ  ހޯދައިެގނ  އެ  ފަރާތ ތައ   ބަޖެޓ ނ  އެ  މި  ޮގތެއ   ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ  މާލީ އެހީތެރިކަމެއ    ެވސ  

ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ކަމަށ .  ޮއތ   އ އ މީދ   ދ ރ     ،ހޯދައިދެވޭނެކަމ ެގ  ޮގތެއ ަގއި  ޖ މ ލަ  ބަޖެޓަކި  ިމ 

ބެލި ބެލިޔަމ ސ ތަޤ ބަލަށ   މ ސ ތަޤ ބަލަށ   ކައިރި  އަދި  އަޅ ަގނ ޔަސ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ފާަގތި ސ   ޑ މެނ ނަށ  

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ    ؛ވެެގނ ދާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މ ސ ތަޤ ބަލެއ  ެގނެސ ދޭނެ އ ޖޫލާ ބަޖެޓަކަށ 

ބޭނ ނ   ،ރަށ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ   ބޭނ ނ   މިއަދ   ،މިލަނ ދޫަގއި  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ   ،ެވސ   އ އ މީދ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ  

ކަމަށ    މި  ކަމަށ ކޮމިޓީަގއި  އެބަ  18މިލަނ ދޫެގ   ؛އެޑ ރެސ ކޮށ ދެއ ވާނެ  ބިނ   ޗަކަ  ހެކ ޓަރ ެގ  ހަމަ   ، ބިނ އޮތ  

ޗަކަ ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ  ބަނދަރ ެގ  އެއ ޮގތަކަށ ވެސ   ނ ވަތަ  ޮގތެއ   ހިއ ކޭނެ  ބިނ   މި  ެއދ ނިނ   އަޅ ަގނޑ   ބިނ . 

ބަޖެޓ  މަރ ޙަލާަގއި ނ ވަތަ ކޮމިޓީ   ،މީދ ކ ރަނީއެކ ސ ޓެނ ޝަނެއ  ޖައ ސަވާދެއ ވާނެ ޮގތެއ  ހޯދައިދެއ ވާށޭ. ައޅ ަގނޑ  އ އ 

  މިއަށ  ޙައ ލެއ  ހޯދައިދެއ ވާނެ ކަމަށ . މިލަނ ދޫަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ައއި  އިމަރ ޙަލާަގއި މި ކަމަށ  އެޑ ރެސ ކޮށ ދެއ ވަ

ފަސ   ހަތަރ ެގ ސަރ ކާރާ ެއކީަގިއ ާގތ ަގނޑަކަށ ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   ،ފަހ ނ   މި ސަރ ކާރ  އައި  ،ފަހ ނ 

ދާދި އަދި  ެއބަދޭ.  މަސައ ކަތ   ދަނޑ ެގ  އެބަދޭ.  ހެދެމ ނ   މަގ ތައ   އެބަދޭ.  ހިނަގމ ނ   ފަހަކ ނ     ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  
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ވޮލީ ހަވާލ ކ ރެިވއ ޖެ.  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ  ހޯދ މަށ   ޙައ ލެއ   މައ ސަލައަށ   ރަށ ިގރ މ ެގ  ކޯޓެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބޯޅަ 

ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ  އެބަހަވާލ ކ ރެިވއ ޖެ. އެހެނ ނަ އޮތ . މިލަނ ދޫ ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ     ސ  އަދި ވަރަށ  

ނ . މި ބަޖެޓ ެގއި ބޭރ ެގ އެހީތެރިކަާމ  ޔ މިލަނ ދޫަގއި ހ ރި ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  ހޮސ ޕިޓަލަކަށ  ބަދަލ ވެެގނ ދި  ،އ އ މީދަކީ 

  އި މިހާރ  އެ ފަނ ޑ ގަ   ،ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތ  ޮގތ ނ  ވެއ ޖެއ ޔާލޯނ ެގ އެހީތެރިކަމާ އެކީަގއި ައޅ ަގނޑަށ  މަޢ   ،އެކީަގއި 

ސޮއިކ ރެވި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ވިދާޅ ވަނީ   ،ވެސ   މިނިސ ޓ ރީނ   އޮތީ.  ޮގސ ފަިއ  ހަމަޖެހިެގނ   ވެސ     ،ފައިސާ 

ޞި މިލަނ ދޫ  ހަވާލ ކ ރެިވެގނ ދާނޭ.  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ  ކ ރީަގއި  ނިމ މ ެގ  އަހަރ   މި  މަރ ކަޒ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އ ޙީ 

ދެކ މ ެގ އ އ މީދ  އެއީ ދ ވަހެއ   ބަދަލ ވެެގނ ދާނެ  ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ   ،ހޮސ ޕިޓަލަކަށ   މިލަނ ދޫ ރައ ޔިތ ނ  އަބަދ ވެސ  

މި ބަޖެޓާ އެކީަގއި    ،އ އ މީދެއ . ައޅ ަގނޑ ެގ އ އ ީމދ  ވަރަށ  އ ފާވެރި. އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ައޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ

ބޭނ ނ ވޭ ކަމަށ  ޙައ ލ   އެ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ .  މިލަނ ދޫެގ ކ ޑަކ ދިނ ެގ   ،ލިބިެގނ ދާނެ 

ހަވާލ ނ ކ ރެވި އޮތީ.   އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ  ޕާކެއ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރީެގ ައހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެބަ

  އެ ޕާކ    އި،ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ ހަވާލ ކޮށ ދެއ ވަ އަވަހަކަށ     މިނިސ ޓ ރީނ  ވީހާ  ޔޫތ   ،އެ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

އެ ކ ޑަކ ދިނ  ހަމަ ބޭނ ނ   ؛ހާހަށ ވ ރެ ިގނަ ކ ޑަކ ދިނ  އ ޅޭ ރަށެއ  ެއއީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެއ    .ވަރަށ  މ ހިނ މ 

ހަދާނެ ޕާކެއ  އޮނ ނަނ . ެއއީ ވަރަށ    އިލަސަކަރާތ ޖަހާ  އި،މަނ މަމެނ ނާ އެކީަގއި ދ ވެލަ   ިއ،ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ނ ކ މެ ކ ޅެލަ

އެ ޕާކ  ވ ޖޫދަށ     އިބޮޑ  އ އ މީދެއ . ައޅ ަގނޑ  ެއދެނީ ޔޫތ  މިނިސ ޓ ރީނ  މި ކަމަށ  ވީހާއަވަހަކަށ  ެއޑ ރެސ ކޮށ ދެއ ވަ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއީ  ހޯދައިދެއ ވ ނ .  ޮގތެއ   ެގނެވޭނެ  ވ ޖޫދަށ   ޕާކ   ކ ޑަކ ދިނ ެގ  މިލަނ ދޫެގ  ޮގތެއ   ކ ރާ  ެގނެވޭނެ   

އ އ މީދެއ . ހަމަ އެާއއެކީަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރަކީ މިލަނ ދޫެގ ސ ކޫލަށ   

މިލަނ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބެލެނިވެރިނ ެގ ވެސ     ،އަހަރ  ފ ރޭ އަހަރ . މިލަނ ދޫ ސ ކޫލ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ އ މީދެއ    75

ވ މަކީ. އަދި ހަމަ އެާއެއކީަގއި ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ނ    އެ އަހަރ  ކ ލަަގދަކޮށ  ފާހަަގކ ރެވޭނެ ޮގތެއ ވަރަށ  ބޮޑ  އ އ މީދެއ   

ކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީއާ  ޔ  ސ  އެ ސ ކޫލ ަގއި ހ ރީ ހަމައެކަނި އޮނިަގނޑެއ . އަޅ ަގނޑ  އެޑިޔަމިލަނ ދޫެގ ސ ކޫލެއ  ާގއިމ ކ ރި 

ބޭނ ނ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ސ ކޫލ ނ   ެއ  އެ ވޭ  ވާހަކަދެއ ކިނ .  ތަނ ެގ  ވޯކ ވޭތައ ،  ެއ  އެތާނެގ  އަދި  ހޯލަކާިއ  ސެމ ބ ލީ 

 ،ފަރ ނީޗަރަކީ ަވރަށ  ޒަމާނ ވެ ބާވެފައި ހ ރި  ،ެގ ޮގނޑިއަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި އެ ތަނ   ، ބިނާގވެ އ ޅެވޭނެ ޮގތެއ ހިނާގ

މި  ހަމަ   އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ.  ކ ރިއަށ   ،ނީރަދ ކ މީއ އ  އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ   އަހަރ    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އޮތ   މި 

ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ ެގ  ކީ އ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ . މިއާއެހައެކަމަށ   

މި    ،ރެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީެއއ ަވރަށ  ނ ވަތަ އެއަށ ވ   ތަކާމީދ އ ފީަވކ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އ  ؛ދާއިރާެގ ފީަވއ 

އިރާދަކ  މަސައ ކަތ ތައ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފީވަކ   އެބަސަރ ކާރ ނ   ކޮށ ދެމ ނ   ކައިރިނ   ވަރަށ   ފީވަކ ގެ   ރެއ ިވއ ޔާ  ދެއޭ. 

ކ ރިއަށ     ކައިރީަގއި އޮތީ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި ފީވަކ ެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ބާރަށ   ބަނދަރ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ނިމ މަކާ
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  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  މި އޮތ  ދެ ދ ވަހ ގެ هللا ބައި ނިމިއ ޖެ. ފީވަކ ެގ ބޯފެނ     ވ ރެ ބޮޑ    އަށ   80% ޮގސ   

އަހަރ    މިދިޔަ  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ފެށިެގނ ދާނެ.  މަސައ ކަތ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  މަސައ ކަތ   ޢަމަލީ  ތެރޭަގއި 

 .ބަދަލ ކ ރ މ ެގ އިނ ތިޒާމ   ަގއިވަށާފާރ  ައއ  ބިމ    ޕޯސ  ހޯލާއިޕާތީ ފީވަކ ަގއި މަލ ޓިމެނ  ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ ަގިއ އޮއަޅ ަގނޑ 

މަހ ެގ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މި ޑިސެނ ބަރ    ،ވާހަކަދައ ކާލިނ . ވިދާޅ ވީ  ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރާޔ  ނ  އެޑިފަހ   އަޅ ަގނޑ  ދާދި

ދާ ކޮނ މެ ފަހަރަކ    ަގނޑ  ފީވަކަށ . ހަމަ އެއާެއކީަގއި ައޅ ތެރޭަގއި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ެއ މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރާނަމޭ

ލެވޭނެ ޮގތެއ  ބަނދަރ  ނިމިެގނ ދާއިރ ަގިއ ފީވަކ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މޫދަށ  އެރެ  ،ފީވަކ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އާދޭހެއ  

ރައީސަށ ،   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ .  ބޭނ ނ ވާ  ރައީސ  އަޅ ަގނޑ   އޮނ ނަނ   ވާހަކަ   ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    އެ 

އ ލެއ  ހޯދަވައިދެއ ވާނެ ކަމަށ  ވިދާޅ ވި.  ހަ ހަަމ އެާއއެކީަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އެކަމަށ   .  އަރިސ ކ ރިނ އަޅ ަގނޑ   

އެރި  2022  ރެއ ިވއ ޔާއިރާދަކ  މޫދަށ   ރައ ޔިތ ނ   ފީވަކ   ފޮތ ަގއި  ބަޖެޓ   އަހަރ ެގ  ތަނެއ  އިލަވަނަ  އެކަމަށ     ،އ ޅޭނެ 

 ރފ ެގ ޓަތައ  އެބަ ފެނޭ. ހަމަ އެާއއެކީަގއި ފީވަކ  ސަފ ހާ ފޮތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއ  މަށ  ބަޖެޓ ނ އ ލެއ  ހޯދައިދިހަ

މަސައ ކަތ  ބާރަށ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ. ހަމަ ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ    ބޭސ ެގ  ސަބ    ދަނޑ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ

ދ ކ ރަނ  މީއ އ  ލިބިެގނ ދާނެ. އަދި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އ  އ ލެހަ  އ ޔާ ފީވަކ ެގ ކ ނިކޮށީެގ މައ ސަލައަށ  ެވސ ޮގތ ނ  ެވއ ޖެ

  އި ފެނަކައިެގ މަސައ ކަތ ތައ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ފެނަކަިއެގ އައ  އޮފީހ ެގ އިމާރާތާ  މި ފެށިެގނ  އަނ ނަ އަހަރ  ފީވަކ ެގ

ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ . ލައ ކަ ިގނަ މަސައ ކަތ  އިއ ޒަތ ތެރި    އ ލެއ  ހައިނ ޖީނ ގެއަށ  ދާއިމީ  ރައ ޔިތ ނ  އަޅާފައި ހ ރި    މިހާރ 

ރައީސ ، ކ ރަނ  އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކަހަލަ ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއ ަގއި ތަފ ސީލ ކޮށ  މި ހ ރިހާ މަސައ ކަތަށ  

ޚާއ ޞަކޮށ  ފީވަކ ެގ    ،ޔިތ ނ ނ ާވނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  އަދި ބޭނ ނ ވޭ ފީަވކ  ރައ    ދިޔ މަކީ ފަސޭހަކަމަކަށ 

ައއ ޓ  ޑޯ ޖިމެއ    ،ޚާއ ޞަކޮށ  ހަމަ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ވަރަށ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ    ދޮށީ އ މ ރ ފ ރައިެގ ބޭފ ޅ ނ ނާއި އަދި

އ ލެއ   ހަވެސ  ކޮނ މެވެސ     އަށ  އެ   ،މީދ ކ ރަނ އ ވާނ . ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި އެކަނ  ނެތަސ  އަޅ ަގނޑ  އ    ފީކަށ  ލިބޭނެ ޮގތެއ 

އަހޯ ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެާއއެކީަގިއ  ހަަމ  ކަމަށ .  ބޯޅަދަނޑ ޅ  ދަވައިދެއ ވާނެ  ނަރ ދޫެގ  ދާއިރާެގ  هللا   ،ަގނޑ ެގ 

ލ  ދަނޑަކީ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ބާރަށ  ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ނިމިއ ޖެ. މިހާރ  ފ ޓ ސަ  އިދަނޑ  އަޅަ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ޓަރފ 

އ ފާކ ރޭ. ހަމަ ބޮޑަށ   ށ ެގ ޒ ވާނ ނ  ަވރަށ   އ  ކ ޅެވެމ ނ ދާ ދަނޑެއ . އެ ރަވެސ ، ކޮނ މެ ހަފ ތާއަކ  ވެސ  އެތައ  މެޗެ 

އެާއއެކީަގއި ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ ޞާލިޙަށ ، މި ސަރ ކާރަށ  ހަމަ އެކަމަށ  ޓަކައި ޝ ކ ރ  ވެސ  ދަނ ނަވަނ .  

އޮފީހާ ފެނަކަ  ނަރ ދޫެގ  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ބަދަލ ކ   އިއަދި  އިނ ޖީނ ެގ  އިނ ޖީނ ގެ އައ   ބާ  ހ ރި  ކ ރީަގއި  ރެވިއ ޖެ. 

އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ހިސާބ ތަކަށާއި އަދި އަލަށ  އާބާދ ވާ ސަރަޙައ ދ ތަކަށ  ކޭބަލ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ   ،ބަދަލ ކ ރެވި

މަސައ ކަ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  އިނ ޖީނ ެގއަށ   ައއ   އެތ މަސައ ކަތ ،  އަހަ  އަނ ނަ  މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ހެލ ތ  ބަދޭ.    ރ  

 ފީވަކ  ހެލ ތ    .ރެއ ވިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އައ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގިއ އެބަ އޮތ ތ  އިރާދަކ ކަސައ ނ ޓަރ ެގ މަސެ
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 ބަދަލ ވެެގނ ދާނެ ދެ ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ  ބަހާލެވިެގނ . އަދި ހަމަ މިދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ފީވަކ ެގ ހެލ ތ ސެނ ޓަރ   

ވަށާފާރެއ     އ ަގއި ވެފައި ހ ރި ހެލ ތ  ސެނ ޓަރެ  ދ ަވސ   އެތައ  އަހަރެއ   30ެވސ  ރޭނިެގނ ދިޔަ.  ފާރ   ސެނ ޓަރ ެގ ވަށާ

 ޔާ ހެލ ތ އ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ވަށާފާރ  ެވސ  ރޭނިއ ޖެ. ކ ރިއަށ  މި އޮތ  އަހަރަކީ އިރާދަކ ރެއ ވި  ށ މި ސަރ ކާރަ  ،ނެތި

ަގނޑ މެނ  ޅ އެކީަގއި. ހަމަ އެާއއެކީަގއި މިދިޔަ އަހަރ  އަ  ނ  ލިބިެގނ ދާނެ އަހަރެއ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނާދިރ ސެނ ޓަރަށ   

މ މ ެގ ކ ރިނ   މި އަހަރ  ނި  ، މީދ ކ ރަނީ އ އި އެބަ އޮތ  ފީވަކ ެގ ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ . އަޅ ަގނޑ  އ ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ ގަ 

ވ މަށ  ނިކ މެ ެގނ ދާނެ ކަމަށ . އެާއއެކީަގއި ވަދެކ ރެވި ހަވާލ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ،  އެ ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  ކޮނ މެވެސ  ބަޔަކާ

ައޅ ަގނޑ     ،ސ  ކ ރަނީ ނިމ މެއ  އަނ ނާނެ ކަމަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީލ ބޫަގނޑ  ަގއަޅ   ށ އ ނދަޫގ ހާލަތަމިހާރ  އޮތ  ދަތި

ފީވަކޭ   ގައިދެނ މެ  ށ އަޅ ަގނޑަ ؛ނަރ ދޫެގ  ،މި ނިނ މާލަނީ. ނިނ މާލ މ ެގ ކ ރިނ  ހަމަ އެއާއެކީ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ

ޓެނ ޝަނ  ވެސ   ސ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ެގ އެކ   ދެނ ނެވ ނީ ޯގހަކ ނ . ނަރ ދޫެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ެގ ވާހަކަ. އަދި ފީވަކ ެގ

އަ ފޮތ ނ   ބަޖެޓ   މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ޕާކެއ   ކ ޑަކ ދިނ ެގ  ނަރ ދޫެގ  އޮތ .  ހަމަ  ޅ އެބަ  ފެނޭ.  އެބަ  ަގނޑ މެނ ނަށ  

އ ޔާ  ރެއ ވި ތައ  އިރާދަކ ސަރ ކާރ ނ  ެގނ ނަ ހައި ސ ޕީޑ  ފެރީގެ ހަބ ، މި  އެާއއެކީަގއި މ ޅި ބޮޑ  ތިލަދ ނ މައ ޗަށ  އަނ ނަ

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ    ،އޮތ  ކަމެއ   ފެރީ ޓަރމިނަލ ތައ  އެ ރަށ ރަށ ަގއި އެޅިެގނ ދާނެ. ައޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގނ ކޮށ ލެވި

އިރާދަކ  ބަޖެޓ ނ   މި  ކ ނިމިލަނ ދޫަގއި  ކ ނި  ، ކޮށ ޓަށ ރެއ ިވއ ޔާ  އޮތ   ދާއިމީ  މިހާރ   ލިބިެގނ ދާނެ ހަކޮށ ޓަށ   އ ލެއ  

ހަމަ  ހޯދޭނެ. އަދި  ހަކަތައަށ  ދިއ މަށ  ޓަކައި އެއ   އިނ ތިޒާމ    އެއާެއކީަގއި ރެނިއ ބަލ  އެނަރޖީއަށ ، އިޔާދަކ ރަނިވި 

ވ ރެ ިގނަ ސޯލާ ޕެނަލ  ނ ވަތަ ިއޔާދަކ ރަނިިވ ހަކަތަިއެގ ބޮޑ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މިލަނ ދޫަގިއ    ށ ޓަމެގަވޯ

އައ ޓ     ،ކަށ  ވެސ ވަިގެގނ  އެބަދޭ. ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ފީނަރ ދޫަގއި ވެސ  ހިނ   ހިނ ިގެގނ ދާނެ. ހަމަ އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

މީދީ ބަޖެޓެކޭ.  އ މި ބަޖެޓަކީ އ   ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ؛ޑޯ ޖިމެއ  އެބަ ބޭނ ނ ވެއޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ަގބޫލ  އަޅ ަގނޑ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކ ރަނ   އިތ ރަށ   ދެނ ނެވި  މި  މަރ ޙަލާއަޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީ  ިއ  ަގކ ރަނީ 

އ ލ   ހައ ޔާ މި ކަނ ތައ ތަކަށ   ވި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިރާދަކ ރެއ  އެ ކަނ ތައ ތަކަށ   ،  އި އެޑ ރެސ ކޮށ ދެއ ވަ

އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ،  އެނ މެ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ގައި  މި  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ،ހޯދަވައިދެއ ވާނެ ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީ 

މަޖިލީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ ނާހ ހ ރިހާ  ބަރަކާތ ލައ ވަ  އިެގ  މަސައ ކަތ ަގއި  ކ ރާ  ގ ޅިެގނ   ސަރ ކާރ   ،  އި މި 

ބޮޑަށ   އަޅ ަގނޑ  މިނ ވަރ ކ ރެއ ވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަރަށ   މާދަމާއެއ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި  ފާަގތި  މާ  މެނ ނަށ  އަދަށ ވ ރެ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .މ ޢިއ ޒ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާގެ  އ ތ ރ  ހެނ ވޭރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މ ޢިއ ޒ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެނ ވޭރ 

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކޮށ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ     2022ރި ރަީއސ .  ތެޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ 

 ެގ ވަޢ ދެއ  ކަމ ަގއިވާ މިނިމަމ  ވޭޖ 19އެޖެނ ޑާ  ،ކަމަކީ ވެސ  ތާއީދ ކ ރަނ . މި ބަޖެޓަށ  ބަލާއިރ  ފާހަަގކޮށ ލެވޭ ެއއ  

ފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާކަނ . އަދި މިއީ ވަރަށ   މިލިއަނ  ރ   500ކ ރ މަށ   ވަޢ ދ  ފ އ ދ މަށ  ޓަކައި މ ސާރަތައ  ހަމަހަމަ

ފެށ ނ     ހ ގައިމަޖިލީ  ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  ބަހ ސ   2022ރަނަގޅ  ނިނ މ މެއ  ކަމ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި  

ތ ަގިއ  ެގ ޮގނިމ މެއ  ެގނެސ ، މިއަދ ެގ ސަރ ކާރަށ  މިނިމަމ  ވޭޖ   ށ ދ ވަހ  މިނިމަމ  ވޭޖަށ  ދިވެހިނ  ކ ރި ދިގ  އިނ ތިޒާރަ

މިނިމަމ     ވަރަށ  ރަނަގޅ  ނިނ މ މެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . އަދި  ،ކަނޑައެޅި އަދަދ ތައ  އާނ މ ކޮށ ފައިވ ނ  ެއއީ

ކަނޑަެއޅ އ ވީތީ ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ   ވޭޖ 

ރައީސ  މ ޙައ ަމދ  ނަޝީދަށ  ވެސ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަދި މިކަމ ަގއި  ،  ސ ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ރައީސ އީމަޖިލީހ ެގ ރަ

ބ ރަކޮށ  މަސައ ކަތ ަގއި އ ޅ އ ވި ޓ ރޭޑ  މިނިސ ޓަރ ފައ ޔާޟ  އިސ މާޢީލަށ  ވެސ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަދި އެޖެނ ޑާ 

ދެއ ވާނެކަމ ެގ ޔަީގނ ކަނ  އިތ ރ ެވއ ޖެ ކަމ ަގއި ެވސ  ދަނ ނަވަނ . ަގއި ވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތައ  ފ ރިހަމައަށ  ފ އ ދަވައި  19

ވ ރެ    މިލިއަނަށ   350ކާބޯތަކެތީެގ ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ކޮނ މެ އަހަރަކ  ސަރ ކާރ ނ     ،ލާިއރ އިމި ބަޖެޓަށ  އިތ ރަށ  ބަލަ

ކާޑ ެގ ސަބ ސިޑީ އެނ މެ   ،ިއރ ސަބ ސިޑީ ދެވޭ އ ސޫލަށ  ބަލާ  ހ ނ ނަށ މީ  ،ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  ވާއިރ  ިގނަ  

ބޮޑެތި    ސަބ ސިޑީ،  އާމ ދަނީ މަދ ނ  ލިބޭ ޭގބީސީތަކ ަގިއ ދިރިއ ޅޭ ފަރާތ ތައ  ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސ   ، ޙައ ޤ ވާ ފަރާތ ތަކަކީ

ކާބޯތަކެތީވިޔަފާރި ބޭނ ނ ކ ރ މ ނ   ދާއިރާއަށ   ފަތ ރ ވެރި  ޮގތ ަގިއ    ެގތަކާއި  މިނ ވަރ  ޚަސަބ ސިޑީެގ  ރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ 

މިހެނ  މިކަނ    ،އެހެނީއ ލ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .  ހަމިއަދ     ދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ އިތ ރ ެވެގނ ދާ

އިނ  ޚަރަދ ކ ރަނީ އެސ .ޓީ.އޯ   199.9%ށ  ބޮޑ ެވެގނ ދާ ތަނ  ފެނ ނާތީވެ. ކާބޯތަކެތީެގ  ދިމާވ މ ނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ިއތ ރަ

ސަބ ސިޑީ ދެވޭނެ ކާޑ ެގ ބާވަތ ތަކަކީ ޞިއ ޙަތަށ  ެއނ މެ ފައިދާ ހ ރި ކާނާތަކ ެގ   ،ވާިއރ   ބާވަތ ތަކަށ   ކާޑ ެގވިއ ކާ  

  ހެޔޮކޮށ  ލިބޭ ކާޑ ެގ ބާވަތ ތައ  ބޭނ ނ ކ ރަނ  އާމ ދަނީ މަދ ނ  ައގ ެގ ޮގތ ނ     ،ވާއިރ   ނ ހިމެނޭ ބާވަތ ތަކަށ ތެރޭަގއި  

މަޖ ބޫރ ވެެގނ ދާޢާލިބޭ   ބަދަލ ަގިއ  އިލާތަކަށ   ސަބ ސިޑީެގ  އިނ ޑައިރެކ ޓ   މިދެވޭ  މިހާރ   ޓަކައި  ކ ޑަކ ރ މަށ   ދިޔ ނ  

ފައިދާތައ ޙަޞި ފ ރ ޞަތެއ ށ   އަަވސ   އ ސޫލެއ   ރަނަގޅ   ދެވޭނެ  ޑައިރެކ ޓ  ސަބ ސިޑީ  ބާވަތ ތަކަށ   ކާނާެގ   ގެ ހ ރި 

ެއއ  ބިނާކ ރެެވއ ޖެ  ދ ޅަހެޔޮ އާބާދީ  ،ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ. މިހެނ  މި ދެނ ނެވީޅ ތެރޭަގއި ގާއިމ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަ

އާނ މ  ފަރ ދ ނ ެގ ޞިއ ޙީ ދާއިރާތަކަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ  ކ ޑަެވ، ދ ޅަހެޔޮ އާބާދީެއއ ެގ   ،ޞިއ ޙަތަށ  ކ ރާ ޚަރަދާއި  ،ނަމަ

ެގ ތެރޭަގިއ ދައ ލަތ ެގ  ވަނަ އަހަރ   2022ށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ.  ފ އ ދ ނ ތެރިކަނ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަ   ސަބަބ ނ 

ެއފިޝެނ ސީތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ފިޔަވަޅ ތަކެއ  އެޅ މަށ   އިނ ދިނ މ ަގިއ ހ ރި    އިނ ޑައިރެކ ޓ  ސަބ ސިޑީނ  ދޭ  ބަޖެޓ 
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މިލިއަނ    617ހެދ މަށ    ބިނ  ހިއ ކ މާއި މަގ ރާވާފަިއވ މަކީ ރަނަގޅ  ނިނ މ މެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . މި ބަޖެޓ ގައި

  އ ކޭ ބިނ ތައ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭނެ ހިދައ ލަތ ެގ ޓެކ ސ  ފައިސާއިނ  މިޮގތަށ     ،މަނާފައިވާކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ނަމަވެސ ރ ފިޔާ ހި

ޯގތި ނ ދެިވ،    ޅ މަށ  ބަނ ޑާރައ  މާލެ ސަރަޙައ ދ ަގއި ހިއ ކޭ ބިނ ތަކ ަގިއ ދިރި  ،އ ސޫލެއ  ނެތ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . މިޮގތ ނ 

ނ  ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި ހަމަ ޓެކ ސ ެގ ފައިސާއިނ  ހިއ ކޭ ބިނ ތައ  ދިރިއ ޅ މަށ  ބަނ ޑާރަ  ހެއެ   ،ބޮޑ ކޮށ  ަގނ ނަނ ޖެހިގ   އަ

ދަނ ނަވަނ .   ެވސ   ކަމ ަގއި  ނޫނ   ޮގތ   ރަނަގޅ   އެނ މެ  އޮތ މަކީ  ހަމަެއއ   ދެވޭނެ  ބޮޑެތި  ޯގތި  މަގ ހެދ މަށ   އަދި 

ދިޔ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ދިެގނ ކ ރެިވެގނ  މަގ ތައ  ހެޕ ލޭނެއ   ރަނަގޅ     ،ތ އިރ ދ ކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ފެނ ނަނ  އޮޚަރަ

އަށ  ނ ވަތަ  ހައ ސިނ    ،ފަިއ ހ ރި އެހެނ  ކަނ ކަމަށ  ބަލާއިރ ށ އިތ ރ ނ  ބަޖެޓ ކޮކަމ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . މީެގ

ސަރަޙައ ދަށ    މާލެ  އެ  11ެގދޮރ ވެރިކ ރ މަށ   ޔ ނިޓ   ހައ ސިނ ގ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ހާސ   ހަމަޖެހިފައިވާކަނ   ޅ މަށ  

ސިނ ގ ޔ ނިޓ ކަނ  އެޅިެގނ ދާނެ ހައ   ެގނ ޚާއ ޞަކޮށ    އ ޔިތ ނ ނަށ ރަ   ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓަކީ މާލޭހާސ     4ތެރެއިނ   މީެގ

މިލިއަނ    731ވަނަ އަހަރ  އާސަނ ދަ ސ ކީމަށ     2022އަޅ ަގނޑަށ  ހައ ސިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިޭވ.  

  އަގ ޚިދ މަތ ެގ  ފެރީެގ ނިޒާމ     މާލޭެގ ބަހ ެގ ޚިދ މަތ ެގ އަާގއި  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ސަބ ސިޑީއަށ   ،ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ކޮށ ފައިވާއިރ  

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ކޮށ ފައިާވކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ހިލޭ ފ ރަތަމަ ޑިގ ރީއަށ  ކިޔެވ މ ެގ    204ކައި  ޓަމަށ   ކ ރ މަށ  ކ ރ ހެޔޮ

މިލިއަނ     600އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޖ މ ލަ    ކަށ ތަކޭޝަނ  ލޯނ  ސ ކީމ ނ  ސ ކޮލަރޝިޕ ޔ  ޕ ރޮގ ރާމަށ  ހަޔަރ ެއޑި

 ަގއި ެވސ  ކ ރަނ  ނިނ މާފައިވާ ހެލ ތ  ލަނ . އެނ މެ ބޮޑ  ހޭދައެއ  މި ބަޖެޓ ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ކޮށ ފަިއވާކަނ  ެވސ  ފާހަަގކޮށ 

ދާއިރާއިނ     މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވޭ. ޞިއ ޙީ  4.7ސެކ ޓަރ، ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  

ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ހިނ ޭގ މަޝ ރޫޢ ކަނ    ފަސ  ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ   ،ކީފާހަަގކޮށ ލެވޭ ެއއ  މަޝ ރޫޢަ

 އަނ ނަނ ޖެހޭ އައ މަށ  އ ޙީ ޚިދ މަތ  ހޯދ މަށ   ޔިތ ނ  މާލެއަށ  ޞިފާހަަގކޮށ ލަނ . މި މަޝ ރޫޢ ވެެގނ ދާނީ އަތޮޅ ތެރޭެގ ރައ  

އިމާރާތ ކ ރެވޭ   ަގމ ަގއި އަލަށ  އިތ ރ ނ  ލ.ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . މީގެ   ކަނ  ެވސ ޔަކަށ ވަރަށ  ބޮޑ  ލ    ލިބިެގނ ދާނެ

އ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ކެނ ސަރ  ބައ ޔަކީ މި ވަގ ތ  މި ބަލީަގއި ފަރ ާވ   މަޝ ރޫޢެމ ކެނ ސަރ ހޮސ ޕިޓަލަކީ ވެސ  މ ހިނ 

ދޭނ  ފެށިއ ޖެ މިފަދަ ހޮސ ޕިޓަލެއ  ރާއ ޖޭަގއި އިމާރާތ ކ ރެވި، ޚިދ މަތ   ، ހޯދަމ ނ ދާ ފަރާތ ތައ  ިގނަ ބައ ޔެއ  ކަމަށ  ވާއިރ 

ބިލިއަނ     37މަގ ފަހިވެެގނ ދާނެ.    ފަރ ވާ ލިބޭނެރާއ ޖެއިނ     ކަށ ދާ ފަރާތ ތަ  މި ބަލީަގއި ފަރ ވާ ހޯދަނ  ބޭރަށ   ،ނަމަ

ތަރ ތީބ ވެފައިާވ   ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ބަހާލެވިެގނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ެވސ   ދާއިރާތަކެއ ަގއި  ހ ރިހާ  ބަޖެޓަކީ  މި  ރ ފިޔާެގ 

ަގއި މ ޅ މެދ  ހިތ ހަމަނ ޖެހ ނ  ހ ރިކަނ  މި ތަ  ދެނ  ހ ރި ދާިއރާތައ  ބަޖެޓާ  އިދާއިރާތަކެއ  ފިޔަވަމަދ     ،ވާއިރ    ބަޖެޓަކަށ 

އިނ ތިޚާބީ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ   އެ ދާއިރާއެއ ެގ  ، ވާނ  މި ޖެހެނީ  ކަނ މިފާހަގަކ ރެވޭ. މިހެނ   ވާހަކަތަކ ނ     މެނ ބަރ ނ 

ނ ވާތީ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ދިފައިޮގތ ަގއި ހޯ  ަގއި އެނ މެ ފ ރިހަމަލ މ އިރައ ޔިތ ނ ެގ މަނ ދޫބ ނ ެގ ޚިޔާލ  ބަޖެޓ  އެކ ލަވަ 

ދިމާނ ވާނެ ޮގތެއ     ނ ދަނ ނަވަނ . މިފަދަ ކަނ ކަމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމ ަގއި ދިމާވާނެ ކަނ ކަނ . މި ކަނ ކަމަށ ، މިފަދަ ކަނ ކަ
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ބަރ ލަމާނީ   ، ަގނޑަށ  ބެލެވެނީަގއި އަޅ  އ ލެއ  ކަމ ހައަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭނީ އެހެނ  ވިސ ނ މަކަށ  ދާނ . މީެގ    ،ބޭނ ނ  ނަމަ

އަ  ކަމ ަގއި  ވިސ ނ ނ   ކ ރަނ   ކަނ ކަނ   ތެރެއިނ   ނިޒާމ ޅ އ ސޫލ ތަކ ެގ  ބަރ ލަމާނީ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.   އެނ މެ   ެގަގނޑަށ  

ކަމެއ   ހަދާ މަޖިލީހަށ  ފ ރިހަމައަށ  ޖަވާބ ދާރީވާނ ޖެހޭކަނ . ރިޔާސީ ވެރިވަޒީރ ނ  ާގނޫނ   ، ފާހަަގކޮށ ލެވޭ ެއއ  ސިފަައކީ

  އ ޖެ. ކ ރެވި މި ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ރަނަގޅަށ  ތަޖ ރިބާ  ،ާގތ ެވެގނ ދާއިރ   ރަމ ނ ދާތާ މިހާތަނަށ  ބައި ަގރ ނާއަޅ ަގނޑ މެނ  ކ 

ތެރޭަގއި   ނިޒާމ ެގ  ފެނ ނާރާއ ޖެއަށ   ދިވެހިމި  އޮތީ  މި  ތަރައ ޤީ  ކ ރިއެރ މާިއ  ދަރީނ ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނ .  ލިބ ނ  

 ތެރި ރައީސ . ޔާ އިއ ޒަތ އ ވަގ ތަކީ މިއީ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ޝ ކ ރި   ބަދަލަކަށ  ދާނ ވީޒާމީދަރީނ ނަށ  ޓަކައި ނި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ވަޙީދ هللا މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދިއ ދޫ ދާއިރާެގވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ވަޙީދ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދިއ ދޫ

ޖޭަގއި ވެސ   އ ހަމައަށ  ައއި ަވގ ތަކީ ރާ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ެގ ބަޖެޓ 2021،  2020ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ވަނަ އަހަރ    2022.  ދިޔައީމި    ޮގތ ަގިއ ފެނިެގނ   ގެ އ ނދަޫގ ވަގ ތެއ އަދި ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ދިމާލެއ ަގިއ ވެސ  ދަތި

ހިނަގިއަގތ މ ެގ   އަލ ނ   ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ .  ގައިމީދ ތަކެއ  ލިބިެގނ ދާ ވަގ ތެއ  އ އ  އައީ  ހަމައަށ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ

ޑ މެނ ނަށ  ވޭތ ވެދިޔަ ައޅ ަގނ ؛މި ބަޖެޓ  އެބަ ދިމާވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވަގ ތާމަސައ ކަތ  ހިނަގިއަގތ މަށ  ފެށ ނ   

ކަނ   ތެރޭަގއި  އެކަނ ކަނ     މާވިދި  ކަނ މ އ ދަތ ެގ  ހ ރިހާ ލ އ ހަޮގތ ނ   ގ ޅ ނ ހ ރި  ސަރ ކާރާއި  ޓަކައި  ކ ރ މަށ  

ފެނިެގނ  ތެރެއިނ   މެނޭޖ މ އައ ސަސާތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހާލަތ   މި  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ޓަކައި  ދިޔައީ  ކ ރ މަށ  

ކ ރެިވެގނ  ހ ޅ ވި،  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ބޯޑަރ   ރާއ ޖޭެގ  ދައ ކާއިރ ަގއި  ވާހަކަ  މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނ .  ދިޔަ 

މަށ  ޓަކައި ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ   ކަރާއ ޖޭެގ މަސައ ކަތ ތައ  އަލ ނ  ތަރ ތީބ ވެެގނ ދާ ތަނ  އެބަ ފެނޭ. އެހެނ ވީމާ، މި

އަޅ ަގނޑ މެނ   ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގއި އަލ ނ   އަ   ،މީދަކީއ ަގނޑ ެގ އ  ޅ އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ . އަ

 ؛ދިޔ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ހިނ ަގނ  ހަމަޖައ ސާފައި ހ ރި މަޝ ރޫޢ ތައ  ކ ރިައށ  ެގނ ދެވޭނެ ަމގ ފަހިެވެގނ   އިރާވަ

މެދ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ     ޮގތާ  ކ ރެވެމ ނ ދާ  އަހަރތ ެގ ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ   ނަވަ  2021

ެގ މަސައ ކަތ   2021ހާލަތ  އެހާ ރަނަގޅ  ނޫނ  ހާލަތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ     އެބަ އޮތ . ޙަޤީޤަތ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ

ޝ ރޫޢ ތައ  ަގއި ހ ރި މަވަނަ އަހަރ   21  ،ޓ ގައިޖެމި ބަ  ، ަގިއ އެ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެދޭ ރ ދަނީ. ދާއި  ކ ރިއަށ  މި

ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ( ަގއިާވ    96ޤާނޫނ ައސާސީެގ   ؛ތަނ ފީޛ ކ ރެވެމ ނ ދާނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެކ ގައި  ކަމާހަމަހަމަ

ޙަޤީޤަ  ޮގތ ެގ ހ ށަހެޅެނީ.  ބަޖެޓ   ހަމަހަމަކަމާތ މަތީނ   ކަނ ކަނ   ހ ނ ނަ  ބަޖެޓ ަގއި  އެ  ވެސ   އެކ ަގިއ    ަގއި 
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ނ އަސާސީެގ މި މާއ ދާެގ ތެރެއިނ  މި ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅިެގނ  މި އަނ ނަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޤާނޫ  ، ތަނ ފީޛ ކ ރެވެނ ޖެހޭ ސަބަބަކީ

ިމ ބަޖެޓަކީ ރައ ޔިތ ނ  އިތ ބާރ ކ ރާ ބަޖެޓަކަށ  އެބަ ހަދަނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި    މެދ  އ ފެދ މަށ  ޓަކައި.  މި ބަޖެޓާ   އިތ ބާރެއ 

ލާއިރ ަގއި ލިބޭނެކަމަށ  އަނ ނަ އަހަރ  އަނ ދާޒާކ ރަނީ އިބަލަ  ށ  ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީައށ  މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ބަޖެޓަ ؛ރައީސ 

އިރ ަގއި އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވިސ ނ ނ ތަކެއ ެގ  އިމިހާހިސާބަށ  އަ  ،ފެނިެގނ ދަނީމި  ނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަބިލި   24

ބަ އާމ ދަނީއަށ   ރާއ ޖޭެގ  މި  ެގނައިތެރެއިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނ2008ަތަނ .    ދަލ ތަކެއ   ނިޒާމެއ  ށ ަގއި  ޓެކ ސ    

 .ފަފާސ ކ ރެވިވަނީ  ވަނަ މަޖިލީހ ނ     19އިނ ކަމ  ޓެކ ސ   ބޭނ ނ ވާ  ތަޢާރަފ ވެެގނ ދިޔަ. އެ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ޓަކައި  

ވަރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ    ،ށ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ އެ މަސައ ކަތ  އެބަ ހިނާގ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ބޭނ ނ ާވ  އިޤ ތިޞާދަށ   ކ ރަނ ޖެހޭކަނ .  އެބަ  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ޓަކައި  ކ ރިއެރ ވ މަށ   އިޤ ތިޞާދ   ފާހަަގކޮށ ފި 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ިގނަ ކަނ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ފި.ވަސީލަތ ތަކާއި އަދި އިޤ ތިޞާދ  އިތ ރަށ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އެތައ   

ޓޫ  ފައިލިބި ރާއ ޖޭެގ  އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަދ .  ވަސީލަތ ތައ   އިނ ޑަސ ޓ ރީހ ރި  އާމ ދަނީ    ނ ރިޒަމ   ލިބެމ ނ ދާ 

މަސައ ކަތ  ޓަކައި  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ .  ކ ރ ނ .  އިތ ރ ކ ރ މަށ   އިތ ރ ކ ރަނ   އާމ ދަނީ  ލިބޭ  ސިނާޢަތ ނ   މަސ ވެރިކަމ ެގ 

އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރ ނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ 

  އި ކަނ ކަމަކީ މިހާރ  ވެސ  އިޤ ތިޞާދ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަނ . އިޤ ތިޞާދ ެގ އިތ ރ  ހަރަކާތ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ރާއ ޖޭަގ

ދެކެވ ނ .   އެކި ސަރ ކާރ ތަކ ނ  އެކިެއކި ވާހަކަތައ ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި ހ ރީ ކޮނ  ފ ރ ޞަތ ތަކެއ ތޯ އެބަ ބަލަނ ޖެހޭ. އެކި

ފާހަަގއެއ   ކަެމއ   އައ   ހޯދޭނެ  އާމ ދަނީ  ބޭނ ނ ވާ  އިޤ ތިޞާދަށ   އަހަރ    2008ނ ވި.    އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވަނަ 

މަނ ފާށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތަޢާރަފ ެވެގނ ދިޔަ. ރާއ ޖޭެގ ކ ދިބޮޑ   ކ ރާ   ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ވިޔަފާރި 

މަސައ ކަތަކަށ މަސައ ކަތަކަށ ވި ލިބޭ  އާމ ދަނީއެއ   ރަނަގޅ   އާމ ދަނީއަށ   ދައ ލަތ ެގ  އަނބ ރާ    .  އަލ ނ   ވެެގނ ދިޔަ. 

ެއފަދަ މަސައ ކަތެއ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހިފަ. މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރާއ ޖޭަގއި    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އޮތީ

ފަރާތ ތައ  އެބަ ހޯދަނ ޖެހޭ. އައ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ  ރާއ ޖެއަށ  އެބަ ލިބެނ ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، ކ ރަނ  ބޭރ ެގ  އިނ ވެސ ޓ  

ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރަށ    ެގމިހާރ ވ ރެ ބޮޑަށ  މިހާރ  އެބަ ކ ރެވެނ ޖެހޭ.    މި މަސައ ކަތ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ  ކ ރިވަރަށ 

މިފަދަ ކަނ ކަމަށ    ،ސ ޔައ ނދަޫގ ަވގ ތެއ ެގ ތެރެއިނ  ވިޑ މެނ  ދަތިމި ވަގ ތަކީ އަޅ ަގނ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  އޮތީ

މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ ަވގ ތ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރ  ހ ރި ސިނާޢަތ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ކޮނ މެ އަހަރަކ  ެވސ   

ވެމ ނ  ވެސ  އެބަ ދޭ. ެއއާެއކ ަގއި ޭއެގ ބަޖެޓ ަގއި އަދަދ ތަކެއ  ކަނޑަެއޅިެގނ ދޭ. ެއ މަސައ ކަތ  އަހަރ ނ  އަހަރަށ  ކ ރެ

ރިޒަމަށ  ދޫކ ރެވިފައި ހ ރި ރަށ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  އެބަ  ނަތީޖާ ވެސ  ފެނ ނަމ ނ  އެބަ ދޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޓޫ

އ ލ ކ ރ މަށ   ހަހ އ ޓ ނ   ވަރަކަށ  ރަށ  އަދިވެސ  ހ އ ޓިފައި އޮނ ނަކަނ . ާގނޫނީ އޮނިަގނޑ  ތެރެއިނ  ެއ ހ އ ޓޭ  70ފާހަަގވޭ  

ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. ައލ ނ  އަނބ ރާ އެ ރަށ ތައ    ރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވެސ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ ޓަކައި ެވސ  ޓޫ
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ވެލާނާ އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތަކީ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛މާކެޓަށ  ނެރެވޭނެ ޮގތެއ  އެބަ ހޯދަނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  6000ކަތެއ . އެ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަލަހައ ޓައިެގނ  ނ ތިބެވޭނެ. މިއަދ  އެވ ރެޖ ކޮށ   ހަލ ވިކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ 

ވާ ަވގ ތ ތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި    ރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެ އަނ ނައިރ ަގއި އަނ ނަ ފ ލައިޓ ތައ  ެއައރޕޯޓ ަގާއއި އަދި ނ ޖެއ ސިޓޫ

ވަގ ތ ތަކެއ ށ އިޤ ތިޞާދަ ެގއ ލ ނ ެވެގނ ދާނެ  ޓަރމިނަލ ެގ   ހިނަގމ ނ ދާ  އެއަރޕޯޓ ެގ  ވެލާނާ  އެހެނ ީވމާ،   .

އަދި ގ ޅ ނ ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ  ައވަސ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓ ނ  މަސައ ކަތ  އެބަ  ،  މަސައ ކަތ ތަކާއި

ފޮތ ނ  ކިޔަ ބަޖެޓ   މި  ލަފާކ ރެވެނީއިކ ރަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށ   ެއ މަސައ   ،ލާއިރ ަގިއ   ކަތ  ލަސ ެވެގނ ދާނެއަދިވެސ  

ތިބެވޭކަށެކަމަށ .   ދޫކޮށ ލައިެގނ   މިކަނ   އެޮގތަށ   ރައީސ   އ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ނެތ . 

ތިލަދ ނ މައ ޗަށ  ބަލާއިރ ަގިއ    ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ ދެގ ނަކ ރ މަށ  ޓަކައި ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ހިނ ަގނ  އެބަ ޖެހޭ. ބޮޑ 

ރިސ ޓ  ރިސޯޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދެ ރަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ، ޓޫ ؛ބޮޑ  އަތޮޅެއ  ރޕޯޓ  ތަރައ ޤީާވނ  އެބަ ޖެހޭ.  ހަނިމާދޫ އެއަ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ     ،ވެސ  އ އ މީދެއ  އޮތީ   އޮތީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތަކެއ  ނެތ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ޑަ

މި ސަރ ކާރ ނ  ެއ   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީމ ނ .  ޔ ދިއިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ފ ރިހަމަ އެއަރޕޯޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ތަރައ ޤީެވެގނ 

ކ ރާ އެބަ  އަވަސ ކ ރަނ     މަސައ ކަތ   ސ ޕީޑ   ދާ  މަސައ ކަތ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމަށ . 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ދައ ރ ަގއި  މި  ޖެހޭ.  ފ ރިހަމަކ ރެވިެގނ އެ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ  އެބަ  ނޫނީ   އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތ  

ބޮޑ ކ ރިއަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެހެނ ވީމާ،  ނ ފެނޭ.  ކަމަކަށ   ގ ޅޭ  ދާނެ  ތަރައ ޤީއާ  ބޮޑ    ،ތިލަދ ނ މަތީެގ    އަދި 

މަޝ ރޫޢެ ރަނަގޅ   ގ ޅޭ  އިޤ ތިޞާދާ  މިކަނ   ތިލަދ ނ މަތީެގ  އެހެނ ވީމާ،  ހިމެނޭ.  މަޝ ރޫޢ   ިމ  ޮގތ ަގއި  އ ެގ 

އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތަކަށ  އެކަނ  ނިނ މޭތޯ އެބަ ބަލަނ ޖެހޭ.    އަވަސ ކ ރެިވެގނ  އެ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މަނ ފާކ ރެޭވނެ

ގ ޅި ؛ރައީސ  އާމ ދަނީއާ  އިނ ތިހާއަށ    ެގނ ދައ ލަތ ެގ  ޚަރަދ   ދައ ލަތ ެގ  ޚަރަދ .  ދައ ލަތ ެގ  އަނ ނަނީ  މި  އެއަށ ފަހ  

. ރާއ ޖޭެގ  އ ދެއ ކޭކަށެ   ބޮޑ ވާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   އަހަރ ނ  އަހަރަށ  ބޮޑ ވަމ ނ  މި ދަނީ. މިއަދ  ނެތ  މި ޚަރަދ 

ނަ ކަނ ކަނ  ނ ވެ ހ ރީ. އެ ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިއަދ ެގ  ރަށ ރަށ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ިގނަގ 

ސަރ ކާރ ނ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ ކ ރޭ. ައސާސީ ަވރަށ  ިގނަ ޚިދ މަތ ތަކެއ  ނ ލިބި އޮތީ. ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ   

ހ ނ ނަ ކަނ ކަނ  އެއ     ަގއިެއއ އެ ދާއިރާ  ، އަދި ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ  ،ބަ ބޭނ ނ ވޭ ވެސ  މިއަދ  އެ

އަހަރ ނ  ކޮށ  ނިނ މާލަނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ނދަޫގ މަސައ ކަތެއ . ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތެއ   

އަދި ސ ކޫލ ތަކ ެގ މަސައ ކަތެއ  ވެސ  ނ ނިމޭ. އިއ ޒަތ ތެރި  ވެސ  ނ ނިމޭ. ބަނދަރ ތަކ ެގ މަސައ ކަތެއ  ެވސ  ނ ނިމޭ.  

ެއޑި ؛ރައީސ  ފަހ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޔ ވަރަށ   ވާހަކަދެއ ކިިއރ ަގއި  މަޖިލީހ ަގއި  މި  މިނިސ ޓަރ   ކޭޝަނ  

.  ނ ކަކ ރަނ ޖެހޭކަމަށ . ސ ކޫލ  ކ ލާސ ރޫމ ތައ  އިތ ރ   ޕަސ  ހޯލ  އަޅަނ ޖެހޭޕާމަލ ޓި  އިކޮނ މެ ރަށެއ ގަ   ،ސާފ ވެެގނ ދިޔައީ

ފަރާތ ތަކަށ     އެ ؟ތަޢ ލީމީ ޖީލެއ  ބިނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ ކަެމއ ތޯ ކޮށ ފައި އޮތީ
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ނެތ . އެހެނ ވީާމ، ައލ ނ  އަނބ ރާ އެ މަސައ ކަތ     އ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ކިޔެޭވނެ މާޙައ ލެއ  ެވސ  ާގއިމ ކ ރެވިފައެ   ،ފަހި

ބޮޑ .  އަޅ ަގނޑ މެ އިނ ތިހާއަށ   ހޭދަ  ކ ރާ  ތަޢ ލީމަށ   ބަޖެޓ ނ   މި  ބަލާިއރ ަގިއ  ކ ރަނ   ދާއިރާތަކ ެގ  ނ   އެ  އަދި 

ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ މި ރާއ ޖޭެގ   އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއަށ  ކ ރެވޭ ޚަރަދ  ވެސ  ނ ލާހިކ  ބޮޑ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޚަރަދ 

 ؛ނެތީމަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދެވެނ   އެކ ަގއި މެނ ވީ ކ ރިއަށ   ތަޢ ލީމީ ޖީލަކާ  އިމ ސ ތަޤ ބަލަށ  ޓަކައި. މި ރާއ ޖޭގަ 

ހިނ ޭގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އެ  ހިނ ާގއިރ ަގއި  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ޚަރަދ    ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ  ދައ ލަތ ެގ  ވެސ   ސަބަބ ނ   ޮގތ ެގ 

ބޮޑ ވޭ. އަދި އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ވޭ. އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ލަސ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  އެބަ  

ެވސ    ސަބަބ ނ   ނ ލިބ މ ެގ  މަނ ފާ  ލިބެނ ޖެހޭ  ބައެއ ޚަނިނ މައިެގނ   ދޭ.  ެއބަ  ބޮޑ ވަމ ނ   ބަެއއ    ރަދ ތައ   ފަހަރ  

 ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކަިއ ކަނޑައެޅޭ ޮގތެއ ެގ ސަބަބ ނ  ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ވޭ. މި ބަޖެޓ ގައި

އަޅ ަގނޑަށ   ހ ރި.   ރާއ ޖޭެގ ހެލ ތ  ސެކ ޓަރ އިތ ރަށ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ަވރަށ  ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތައ  ޖެހިފައި އެބަ

އަތޮޅ ތެރޭެގ ހެލ ތ  ސެކ ޓަރއަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ    ،މި ސަރ ކާރ  އައ މަށ ފަހ ަގއި ހެލ ތ  ސެކ ޓަރއަށ   ،ފާހަަގެވެގނ ދިޔައީ 

ބައެއ  ހެލ ތ  މަސައ ކަތ ތަކަކީ ޭއެގ ސަބަބ ނ    ،މަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ިވސ ނަނ ޖެހޭތަނ . އެހެނ ނަ  ހޭދަކ ރަމ ނ ދާ

ގާއިމ ކ ރާއިރ ަގިއ  ށ ފާނެ މަސައ ކަތ ތަކެއ ތޯ. އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި ގާއިމ ކ ރަނ  އ ޅޭ ހޮސ ޕިޓަލ ތައ   ކޮ  ކޮނ ފަދަ އަސަރެއ 

ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ދި  ،އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ   މިއީމިއަދ   މައ ސަލަެއއ   މައ ސަލަާއއި  ،މާވާ  އެ    ،ޑޮކ ޓަރ ނ ެގ 

ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ަވސީލަތ ތައ  ނ ލިބޭ މައ ސަލަ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ބައިވަރ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކެއ  ެއއ   

މ ެގ ޔ ނ  ހިނގައިދިއެހެނ  މަަގކ ނ  މިކަ  އިކ ރާއިރ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ އޭަގލ ޚިޔާ  އަޅަނ އަހަރ ނ   

މިކަނ    ތަރ ތީބ ނ   މަސައ ކަތ ކ ރާއިރ ަގއި  މި  ިވސ ނަނ ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  އޮތޭ.  އެބަ  ފ ރ ޞަތ  

ކ ރެވޭތޯ. އަދި    ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ެއކަނ  ކ ޅަދާނަ މިނ ވަރަކަށ  ެއ މަސައ ކަތ ،  ރޭިވެގނ  މިކަނ  ހިނ ޭގތޯ  ،ކ ރެވޭތޯ

މީެގ ާގއިމ ކ ރަނ ޖެހޭ. އެާއއެކ ަގިއ  އެބަ  މަެގއ   ޚިދ މަތ ދެވޭނެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޮގތެއ ަގިއ  ދެމެހެއ ޓެނިވި  ސަބަބ ނ    

ނ ކ ރާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި    މަނ ފާއެއ ، ފައިދާއެއ   އ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އެ އިމާރާތަކ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށެ  ،އެހެނ ނޫނިއ ޔާ

ބޮ ؛ރައީސ  ވަރަށ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  ފެނޭ  ަމޝ ރޫޢ ތައ އަޅ ަގނޑަށ   ހިނ ާގ  އެހީަގިއ  ބޭރ ެގ  ފަނ ޑ ެގ   .ޑަށ   އޮފިޑ  

ޑ ެގ ތެރެއިނ ނާއި އަދި އެހެނިހެނ  ބޭރ ެގ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ހިނ ާގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ވަރަށ  ިގނަ. ގ ރީނ  ފަނ   ،ތެރެއިނ ނާއި

އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގވެެގނ ދަނީ މި މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިނާގލެއ  ަވރަށ  ބޮޑަށ  ލަސ ކަނ . މި ސަބަބ  އެބަ ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ. 

އެކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ އ ކަތ ކ ރަނ  އ ޅޭ ޮގތެއ ެގ ސަބަބ ނ  މިކަނ  ނ ވަނީ.  ޮގތ ަގއި މި މަސަ  ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ަގބޫލ ކ ރާ

 ށ  މ ވައ ޒަފ ނ ނެއ  ނ ތިބޭ. އެކަަމށ  ބޭނ ނ ވާ އިނ ޖިނިއަރ ނ ނެއ  ނ ތިބޭ. ހަމައެކަނި އެނ މެ ތަނަކ ނ  އެކަނ  މެނޭޖ ކ ރ މަ

ެއހީތަކ ނ  ޮގތ ަގިއ    މި ލިބޭ އައ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ފ ރިހަމަ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރެވެނީ. އެހެނ ވީާމ، ބޭރ ެގ 

އޮފިޑ  ފަނ ޑ ެގ ތެރެއިނ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ވާ މ ަވއ ޒަފ ނ ނާއި ވަސީލަތ  ހަމަކޮށ ދޭނ ޖެހޭ އެބަ.  
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ފައިވޭ. އެތައ  އަހަރެއ . އެ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި ކަނޑައެޅި   ، އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައިހަ ރާއ ޖޭެގ ކ ނީެގ މައ ސަލަ  

ނ ހިނާގ.   ދެ  ެއއ ޑ ކޮށ ،  ބި މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   ކޮށ ފައި،  ތިނ    ފަހަރ   ކޮށ ފައި،  ކ ރެވޭ.   ފަހަރ   އެބަ  ވެސ   ފަހަރ  

މިކަމަށ    ރަީއސ ހައެހެނ ވީމާ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ހޯދަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތެއ   ލިބިެގނ ދާނެ  މި ؛ އ ލެއ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ކަމ ަގއި ަވނ ޏާ މި ވާހަކަ ނެތެއ ނޫނ ތޯ    ހަމައަށ  ޭއެގ މަނ ފާ ނ ކ ރެވޭ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނާޑ ތައ  ލިބިެގނ ފަނ 

އަބަދ   ހިމެނޭކަށ .  ބޭނ މެއ ބަޖެޓ ަގއި  ތިބ މ ެގ  ހިމަނަިއެގނ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނ ތޯ.   ނެތެއ   އަބަދ  

އ ލެއ  ހޯދަނ . ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  އެބަ  ހައަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ  މިކަމަށ  ވެސ     ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ކީއ ވެެގނ ތޯ    ،ކޮބައިތޯ މައ ސަލައަކީ  ،ޖެހޭ ކީއ ވެެގނ ތޯ މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ނ ހިނަގނީ ބަލަނ . ކިހާ ދ ވަހެއ  އެބަ ވޭތޯ

ީމެގ މަނ ފާ ނ ލިބިެގނ  މި އ ޅެނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ    ޮގތ ަގއި    އެދެނ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ދިރާސާ އެނ މެ އެދެވޭ 

ކީއ ެވެގނ ތޯ ،  ދާއިރ ަގއި ބޭރ ެގ އެހީަގއި ހިނ ޭގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ަގއި ޙަޤީޤީ ސ ޓޭޓަސ އަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގނ ނަނ   ކ ރިއަށ 

ށ  ލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ މިއީ ވަރައިޖ މ ލަ ބަޖެޓަށ  ބަލަ ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެ ކަނ ކަނ  ކ ރިއަށ ނ ދަނީ.  

ތަފ ސީލީ ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގިއ. ޕ ރޮގ ރާމ  ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ. ޕ ރޮގ ރާމ  ބަޖެޓެއ  ހ ށަހެޅ މ ެގ 

ދާނ ޖެހޭނީ ވެެގނ   އެ   ، ބޭނ މަކަށ   ބެލެނ ޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތ   ހިނ ަގމ ނ ދާ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   ހ ރި  ޖެހިފައި  ބަޖެޓ ަގއި  އެ 

ނިމ މ ނ    ޕ ރޮގ ރާމ ެގ  ޕ ރޮގ ރާމ   އެ  ބެލެނ ޖެހޭ.  އެބަ  މަނ ފާއެއ ތޯ  ކޮނ   ހ ރީ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަދި  ދައ ލަތަށާއި 

މަސައ ކަތ ތައ  ދަނީ ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯ އެބަ ބެލެނ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ޕ ރޮގ ރާމ  ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ  ފޮނ ވ މަކ ނ  އަދި  

އެބަ ކ ރަނ ޖެހޭ. އިޤ ތިޞާދީ ކޮނ  މަނ ފާއެއ ތޯ އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ނ     ދެނ  ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ   ،ހ ރި  ނ ފ ދޭ. އެއާ ގ ޅ ނ 

  ކަމ ަގއި ވެއ ޖެއ ޔާ ޕ ރޮގ ރާމ  ބަޖެޓެއ  ވެސ  އަދި އެހެނ  ބަޖެޓެއ  ހ ށަހެޅި  އެހެނ ވީމާ، އެ ކަނ ކަނ  ނ ބެލޭ ؟ވާނ  އޮތީ

މި ބަޖެޓ ެގ ކ ރެޑިބިލިޓީ ހިފެހެއ ޓ މަށ    ؛ކަމ ަގިއ ިވޔަސ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމ ބަޖެޓ ެގ ބޭނ މެއ  ނ ފ ދޭނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ފާހަަގކ ރޭ ބަޖެޓ ަގއި  ހިމެނޭ    ، މަސައ ކަތ ކަނ   70%  ޓަކައި ވެސ  މަސައ ކަތ  އެބަ ކ ރަނ ޖެހޭ.  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީަގއި 

 ނ ފެނޭ.  ތަނެއ   ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިނ ޭގމަސައ ކަތ ކަނ  ކ ރެވެމ ނ ދަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ހަމަހަމަކޮށ   

ޮގތ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެޭވ  ަގބޫލ ކ ރޭ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ިގނަ    ،ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެބަ  މި ސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ  

ކ ރިނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަނޑައެޅިފަިއވާކަނ .  މަޝ ރޫޢ ތައ   ެއ  ވެސ   ބަޖެޓ ަގއި  އަދި  ހިނ ާގކަނ .  އެބަ  މަޝ ރޫޢ ތައ  

ކަެމއ  ހިނާގނެ ކަމަކަށ  ވެސ . އަދި  ރައ ޔިތ ނ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރޭ އެ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިޔަސ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިވެމ ނ ދަނީ

ބައެއ  ތަނ .    ޖެހޭ މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިނަގމ ނ ދާ  ފެނޭ ބަޖެޓ ގައި  ކ ރިއަށ ދާނެ ކަމަކަށ  ެވސ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ނަމަވެސ ، އެހެނ  ދާއިރާތަކ ގައި ބަޖެޓ ަގިއ ހ ރި ބަެއއ   އ  އެބަ ހިނާގ. އެހެނ ދާއިރާތަކަށ  ބަޖެޓ ކ ރި ހ ރިހާ މަޝ ރޫޢެ

 އެހެނ ނަމަވެސ  ހ ރިހާ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ފެށޭނެ ޮގތެއ  ވެސ  އަދި ބައެއ  މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ވާ   ،މަޝ ރޫޢ ތައ  ފެށިފައި

ވެސ  ސާފެއ ނ ވޭ.   ރައީސ ޮގތެއ   ދެމެހެއ ޓ މަށ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  އިތ ބާރ   ކ ރާ  ރައ ޔިތ ނ   ބަޖެޓ ެގ    ބަޖެޓަށ   ޓަކައި 
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މި  ކޯޑ ތަކ ނ  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭ.  ކ ރެވ ނ   ވެސ     ބަދަލ ކ ރެވޭ  ބަޖެޓ ނ   ހިނާގ  ކޯޑ ތައ   އަބިލި  4އަހަރ   ރ ފިޔާ  ނ  

އަހަރ ެގ    ،ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ   ޮގތަށ  އެކަނ  ކ ރެވޭ  ކަމަށ  އެބަ ފާހަަގވޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ކ ރެވިފައި އޮތ  

ފެށޭއިރ ަގއި   ޗ މާރި މަސައ ކަތ   ތައ ޔާރ ކ ރ މ ެގ  ބަޖެޓ   މި  ފެށިެގނ   އަނ ނައިރ ަގިއ    ،މަހ ނ   ހަމައަށ   ނޮވެމ ބަރާ 

ވޭ މަސައ ކަތ ނ   ޖެހޭނީ. އެފަދަ ޮގތަކަށ  ކޯޑ ތައ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ކ ރެ ރަނަގޅަށ  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރެިވެގނ  ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅެނ 

،  އިވަނަ އަހަރާ  2019އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ   ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި ބަޖެޓަށ  އޮނ ނަ އިތ ބާރ  ެގއ ލިެގނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވަނަ    20  އިވަނަ އަހަރާ  19ވަނަ އަހަރ  ދާއިރ ަގއި ރައ ޔިތ ނ  އިނ ތިހާއަށ  ކަނ ބޮޑ ވޭ.    21،  އިވަނަ އަހަރާ  20

ތެރޭ ހިމެނޭ  ެގ  ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  21އެހެނ ނަމަވެސ ،  އ  ނ ހިނ ޭގ.  ށ  އެއ ވެސ  މަޝ ރޫޢެއަހަރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަ

އ  މިހާރ  ވަނީ ހަވާލ ކ ރެވިފަ. އެ މަސައ ކަތ ތައ  ރަށ ަގއި އެބަ ހިނާގ. އެދެވޭ ޮގތެއ ަގިއ އެ މަސައ ކަތ ތައ   ޢެދެ މަޝ ރޫ

މެދ     ޝ ރޫޢ ތައ  އަދި ހަވާލެއ  ވެސ  ނ ކ ރެވޭ. އެ މަޝ ރޫޢ ތަކާކަށ ނ ދޭ. ދެނ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިފައި ހ ރި ިގނަ މަޔަކ ރި

ސާފެއ   ވާ ަގބޫލ ކ ރަނީ  ޮގތެއ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ައއ     ،ނ ވޭ.  ދިއ ދޫަގއި  ހިމެނޭ  ެއބަ  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ   މި 

ތަރައ ޤީކ ރ ނ . ދިއ ދޫެގ  ލ ަގއި އެ ހޮސ ޕިޓަލ   ޓަރޝަރީ ލެވަ  ،ހޮސ ޕިޓަލެއ  އެޅ ނ . ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޢ ދެއ  ެއއީ

މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެއކަނ  ހިމެނ މަށ  ޓަކައި   .ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ބިނ ހިއ ކ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދާނެ

މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ ފާހަަގކ ރޭ ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަކަށ  މި ބަޖެޓ     ،ކޮމިޓީއަށ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ެވސ  އ އ މީދ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ     ެގމަތީނ  މި ބަޖެޓ  ކ ރިއަށ ދިއ މަކީ އަޅ ަގނޑ    ފަހިވާނެ ކަމަށ . ެއޮގތ ެގ

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ނ (  )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ .   ވިލިނިގލީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ  ވިލިނިގލީ

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ  ސަރ ކާރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ    2022  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އާދެ!  

ރާއ ޖޭެގ  މި ބަޖެޓަކީ    ،އިރ މެދ  ވިސ ނާލި   މި ބަޖެޓާ  ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  މި ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ   ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ވާފަިއވާތީ

ވިޑ ެގ ދަތި ހާލަތ ނ  މ ޅި ދ ނިޔެ އަރައިަގތ މަށ   ކޮ   ،ކަމަށ ވާ  އަދި ދ ނިޔެ ފަހ ެގ ތާރީޚ ަގއި ދިމާވި އެނ މެ ބޮޑ  ކާރިސާ

  ިއ، ވިޑ  ވަބާަގއި ވަރަށ  ބޮޑެތި ތަކ ލީފ ތަކާފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ  ދިވެހިރާއ ޖެ ވެސ  މި ކޮ   ،މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ ވަގ ތ ަގއި 
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ާގތަށ    ައއ މާ  ހ އ ޓ މަކަށ   ާގތ ަގނޑަކަށ   އިޤ ތިޞާދ   ރާއ ޖޭެގ  ދަށ ވެ،  ބޮޑަށ   ަވރަށ   ހާލަތ   އާމ ދަނީެގ  ރާއ ޖޭެގ 

ރަނަގޅ  ކާމިޔާބ     ބ ރަ  ތެރޭަގއި ިމ ކ ރިެގ  ޮގސ ފަިއވާ ހާލަތ ނ  އަރަިއަގނެ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ފާއިތ ެވދިޔަ ދޮޅ  އަހަރ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފަސޭހަ ފާަގތި ދިރިއ ޅ މެއ     ،މަސައ ކަތ ނ  ކޮވިޑ ނ  އަރަިއަގނެ، މި އަނ ނަ އަހަރ  ޤައ މ  އާރާސ ތ ކޮށ 

މި ؛ ތައ  ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ދިރާސާކ ރިނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލާފައިާވ ޕ ރޮގ ރާމ އިހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި އެކ ލަވަ 

ބިލިއަނ     24.2އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި    ގައިދީ ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަނ . މި ބަޖެޓ މީއ ބަޖެޓަކީ އ 

އެބަ އަނ ދާޒާކ ރެވިފައި  ކަމަށ   ލިބޭނެ  ބިނާކޮށ .    ރ ފިޔާ  މައ ޗަށ   ސިނައިރިއޯތަކ ެގ  އެކި  އެއާއެކީަގިއ  އޮތ   ހަމަ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ރާއ ޖޭަގއި މި އަނ ނަ   36.9ައނ  ރ ފިޔާ.  ބިލި   36.9  ،ނ ނަނީޚަރަދ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  ބަލާފަިއ މި އޮ

މީެގ އެނ މެ  ،ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފާހަަގކ ރަނ   މ ނ ދާއިރ ވައަހަރ  ޚަރަދ ކ ރެއ ވ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ވިސ ނަ

ހިތ ހަމަޖެހ މަކީ  ،ބޮޑ  ބޮޑ   ލިބޭ އެނ މެ  މިނި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަލަށ   ތާރީޚ ަގއި    ، ވޭޖ  ކަނޑައެޅި  މަމ ރާއ ޖޭެގ 

ޝަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ސިމ ސާރައިެގ ފަރަގ ތައ  ނައ ތާލ މަށ  ޓަކައި އަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި ނެިގ ބ ރޯޑ  ޑި

 ނަށ ފ ނ ފ ނ ނަށ  ވެސ  އެ މ ވައ ޒައެނ މެ އާދައިެގ މ ަވއ ޒަ  ،ވޭޖ  ކަނޑައެޅި  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިނިމަމ    ،ފާހަަގކ ރަނ 

އެނިގލިބެނ ޖެހޭ   މ ސާރަ  ދަށ   ނެތިެގނ   ،އެނ މެ  ފަރަގ   މ ސާރައިެގ  ިގނަ ޔ ދިރާއ ޖޭެގ  ވަރަށ   ޒަމާނ އ ސ ރެ  މަކީ 

ކަނ   އެ   ،އަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި ކަނ  ޙަޤީޤަތަކަށ  ހަދައިދީ  ، ސިޔާސީ ލީޑަރ ނ  ދައ ކަމ ނ ދިޔަ ވާހަކަެއއ . އެހެނ ނަމަވެސ  

ނ  ފޫބެއ ދ މަށ  ޓަކައި ސާފ ސީދާކޮށ  ފެނ ނަނ  އޮތ  ޮގތަކަށ  އެ ޕ ލޭނ   ކަިމ ބަޖެޓ ަގއި އެ ،ތަނ ފީޛ ކ ރެއ ވ މަށ  ޓަކައި

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ؛ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރޭވިފައި އޮތ 

ތެރޭަގއި މިދިޔަ އަހަރ ނ  ނ ނ . އޭެގލަނ  ބޭމި ބަޖެޓ ަގއި ވިލިނިގލީ ދާއިރާައށ  ނަޒަރ  ހިނ ާގ  ،ލަނ  ބޭނ ނ އިދެނ  ބަލަ

  . ެގ ތެރެއިނ މަޝ ރޫޢ ފިޑ  ފަނ ޑ ެގ ލޯނ ެގ  އޮ  ،ކ ރިއަށ  އެބަދޭ  މަޝ ރޫޢ ފެށިެގނ  ކޮލަމާފ ށީެގ ބަނދަރ  ފ ނ ކ ރ މ ެގ  

ނ .  އެކ  ފާހަަގކ ރަ  ބަނދަރ ެގ މަޝ ރޫޢ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ބައެއ  މިހާރ  ނިމެމ ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ އ ފަލާ

ބަނދަރަކީ   ބޮޑަށ    1992ކޮލަމާފ ށީ  އެނ މެ  ރައ ޔިތ ނ   ރަށ ެގ  އެ  ހަމައަށ   މިއަދާ  ނ ހެދި  ފެށިެގނ   އަހަރ ނ   ވަނަ 

ލާަގއި އ ފެދިފައި އޮތ  ޚިޔާލ  ޙަ. މި ބަނދަރ ެގ ޑިޒައިނިނ ގ މަރ މީދީ ޕ ރޮޖެކ ޓ އ އިނ ތިޒާރ ކ ރަމ ނ ދިޔަ އެނ މެ ބޮޑ  އ 

 ކ ރިއަށ ދާއިރ  ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ފަރާތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހަމައަށ  އެބަ   މަޝ ރޫޢ   މިހާރ  ބަނދަރ    ،ތަފާތ ވ މެއ 

ތޮށި  ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . ކޮލަމާފ ށީ ބަނދަރ ެގ ބޭރ  ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އެ؛ އާދޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ަގދަނޫނ  ހިސާބެއ ަގިއ އެހާ މޫސ ނ  އަދި ެއނ މެ ަގ  ،ފައިވެ   އެީއ އިރ މަތީ ބަނދަރަކަށ  ދަ ދ ަވސ ވަރ  ެވސ  އެހާ 

އޮނ ނާތީވެޖިއޮގ ރޮ ބަނދަރ   ކޮލަމާފ ށީަގއި  އެކީަގިއ    ،ފިކަލީ  ފަސޭހަކަމާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތޮށި  ބޭރ   ބަނދަރ ެގ  މި 

ސޭހަ ނިޒާމަކަށ  ެއ  ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅ  ހިތ ފަފަހަރ  އެޅޭ ޮގތަށ  އެ ސަރަޙައ ދ  ބޭނ ނ އަދި ކ ދި އ ޅަނދ އި،  ފައިބަ އިއަރަ

ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އެހެނ ވީމާ،  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެދޭ  އެބަ  ރައ ޔިތ ނ   ޑިޒަިއނ ކ ރ މަށ   ތޮށި  ބޭރ   ބަނދަރ ެގ 
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ކަމަށ  ައވަސ  ޙައ ލެއ  ބަނދަރ ެގ ބޭރ  ތޮށީެގ މަސައ ކަތ  ފެށ މ ެގ ކ ރިނ   މި  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

މި ޑިޒަ މި ބަނދަރ  ނިމޭއިރ  އޮނ ނާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ނ   ޮގތަށ   އިނ  ރިަވއިސ ކޮށ ، ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ 

ިއ  ކޮލާ  .އޮތ   ކޮލަމާފ ށީެގ ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އެބަ؛ މީދ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ އ 

މަެގއ ަގއި ތާރ  އަޅައިެގނ  ޒަާމނީ ފެނ ވަރަށ  ކޮލަމާފ ށީަގއި   14ކޮލަމާފ ށީެގ    އިބިނ  ހިއ ކަ  ޓާ ދޭތެރޭގައިށ އަދި ކޮލަމާފ 

މަލ ޓިޕާޕަސ    . ކޮލަމާފ ށީެގ އަތޮޅ  މަދަރ ސާެގއޮތ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އެބަ މަޝ ރޫޢ ހެދ މ ެގ މަގ 

 މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ވެސ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ   ގ ހ ރި ލޭނ ޑ  ސ ކޭޕިނ   ކ ރަނ   އިމަދަރ ސާެގ ެއތެރޭަގ  ،ހޯލ  ބިނާކޮށ 

  އިހަވާލ ކ ރެވިފަ. ކޮލަމާފ ށީގަ   ރާކޮނ ޓ ރެކ ޓަ  ،. ކޮލަމާފ ށީެގ ވޮލީ ކޯޓ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ވަނީ ޓެނ ޑަރކ ރެވި އޮތ 

އަތޮޅަށ     ދޫހ ވަ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޮތ   ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނެއ  ާގއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައި އެބަ

ާގއިމ ކ ރެވިފަިއވާ އެނ މެ ކާމިޔާބ     100%ޓަކީ މި ވަގ ތ  ައސާސީ ޚިދ މަތ   ށ ނިސ ބަތ ވާ ރަށ ރަށ ެގ ތެރެިއނ  ކޮލަމާފ 

ދާއިރާެގ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ތަރައ ޤީެގ   އެއ  ރަށ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . ވިލިނިގލީ

ކަށ  ިއނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ެގނެވޭނެ  ޔަޓާއި އަދި ކެޕިޓަލ  ިވލިނިގއ ޔާ ެއއ  ހަމަށ މަށ  ޓަކައި ކޮލަމާފ ތަފާތ  ނައ ތާލ 

ވިލިނިގލި   ، ލާއިރ އިތަކަށ  ބަލަމަޝ ރޫޢ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ވިލިނިގލީެގ  

ވިލިނިގއ ޔާއި ކޫއ ޑޫ އަދި ކޫއ ޑޫއާއި މާމެނ ދޫ،   ،މީދަކީ އ ނ މެ ބޮޑ  އ އަދި ގއ. އަތޮޅ ެގ ވަރަށ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ އެ

ދެނ  ދާނ ދޫ  ނިލަނ ދޫއާއި  ނިލަނ ދޫ،  ގ ޅެނ މާމެނ ދޫއާއި  ހަމަ  ފަސ ކ ރެވެނ   ،ވެސ   ކަނެކ ޝަނ ނ   ؛އެއ   ބ ރިޖ  

 މަޝ ރޫޢ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ވިލިނިގލި ކޫއ ޑޫ ބ ރިޖ ެގ  އި، ވެސ  ައވަހަކަށ  ގ ޅާލަ ހ ރި ރަށ ތައ  ވީހާ  އެއ ފަސ ކ ރެވެނ 

ބޮޑ  އ ޔ ދިފެށިެގނ  އެނ މެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިއީ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިލިނިގލީއ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކޫއ ޑޫ    މީދ . 

؟ ޅަނ ވީއަކީއ ކ ރަނ ހޭ ވިލިނިގލި ކޫއ ޑޫ ކައިރީަގއި ބ ރިޖ   ،ފާނެއިއަރައަޅަނ  އެ ވިސ ނ ނ  ާގިއމ ކ ރީމާ ބަޔަކ  ހިތަށ ބ ރިޖ 

ބ ރިޖ  ސަރަޙައ ދ ތަކާ  އެހެނ   މާލެއާއި  ރައީސ ؟ އަޅަނ ވީކީއ ކ ރަނ ތޯ  ސިޔާސަތަށ  އިޤ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ތިޞާދީ 

ޮގތ ނ  ިގނަގ ނަ    ޮގތ ނ  އަދި އިޖ ތިމާޢީ  ތިޞާދީވެސ  އިޤ ިއ  ީމަގ  ،ލާއިރ އިނަޒަރ  ހިނ ަގ  އި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ވިސ ނަ 

ނެ. އަދި ދައ ލަތ ެގ ހިނގ މ ެގ ނިޒާމ ެގ ޚަރަދ  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ  އެތައ   ފައިދާތަކެއ  އެ ސަރަޙައ ދަށ  ކ ރެިވެގނ ދާ

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ޑަވެެގނ ދާނެ  މި   ގ ނަެއއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއަރޕޯޓަކާ.  ކަނެކ ޓ ކ ރަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

  ރަޙައ ދ ެގ ޓޫރިޒަމ ެގ އެނ މެ ވަރ ަގދަ އިނ ޑަސ ޓ ރީއާ. ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނެކ ޓ ކ ރަނީ އެ ސަޒ ކަނެކ ޓ ކ ރަނީ ފިޝަރީ

 .ެގ އާބާދީެއއ  ެއއ ފަސ ކޮށ ލ މ ެގ ވިސ ނ މެއ    15000ނ ަވތަ    12ރަށ ެގ    4. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނެކ ޓ ކ ރަނީ  ހަބަކާ

ޢ  މިއީ ބިނ ހިއ ކަިއެގނ  އެއ  ފަސ ކ ރ މެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ިމއީ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  މަޝ ރޫ

ވަނަ 2015ވިލިނިގލީ ބަނދަރ ެގ މަޝ ރޫޢ   ؛ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަދިވެސ  މި ބަނދަރ ެގ   ،އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  ކ ރިއަށ  ެއބަދޭ. މި ބަނދަރ  ކޮނ ނަމ ނ ކޮނ ނަމ ނ ދަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ 
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ރަނަގޅ    ވ ރެ މާށ ނ ކ ރެޭވ. ބަނދަރ ެގ މަޝ ރޫޢ  ނިމޭ ތަނެއ  ވެސ  ނ އެއ  ފެނޭ. މިއަމަޝ ރޫޢ  ނިމޭ ކަމަކަށ  ލަފައެއ 

އެހެނ ވީމާ،    ޮގސ  އަިމއ ލައަށ  ކޮނ ނަނ  ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .މި ބަނދަރ  ރައ ޔިތ ނ  ނ ކ މެ ފަކީރާ ހިފައިެގނ 

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ިމ ފ ރ ޞަތ ަގއި ސަރ ކާރ ަގިއ  ޔ ދިމި ބަނދަރ  ނިމިެގނ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ     މި ބަނދަރ 

ވަނަ އަހަރަށ     2022ެގ މަޝ ރޫޢެއ  މިހާރ  ވަނީ މި ފެށޭ  3އެދޭ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ . ިވލިނިގލީ ބަނދަރ ެގ ފޭސ   

ިއ،  ޓާއި ބޭރ  ތޮށީަގއި ހ ރި މައ ސަލަތަކާށ ތޮ  ވިލިނިގލީ ބަނދަރ ެގ ބޭރ   ،އެއީ އަކީ    3ފޭސ     ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފަ.

  ގެ އަދި ެއއ ަގމ  ތޮށީ  އި،ނެރ ެގ ފިޔަކަށިޖަހަ ، ފޯމެއ  ާގއިމ ކޮށ އަދި ބޭރ  ތޮށީަގިއ ކ ދި އ ޅަނދ ފަހަރ  އެޅޭޮގތަށ  ޕ ލެޓ 

، އަޅ ަގނޑ   މި ކަނ ކަނ  ހިމެނިެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ  ،ޓީޖެޓީ ތަރައ ޤީކ ރ ނ   ،ބަނދަރ  ފ ނ ކ ރ މާއި  ،ރިވެޓ މެނ ޓ ޖެހ މާއި

އ ކަތ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ  ނިނ މަިއދިނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ވީހާވެސ  އަވަހަކަށ  މި މަސަ  ،މީދަކީ އ އ 

ެގނ ާގނެ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި މި ޕ ރޮޖެކ ޓ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  ކ ރިއަށ    އި،ނ  ހ އ ޓ ވަ ޔ ދާދި  ނީަގއި މި ބަނދަރ ިގމަޑ   

  ވިލިނިގލީ ބިނ ހިއ ކީ ؛ނަރ ދަމާ  ވިލިނިގލީ ހިއ ކިބިމ ެގ؛ ީމދ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ކަމަށ   

ވަނަ އަހަރ  ހިއ ކި ބިމެއ . އަދިވެސ  މިއީ ހިއ ކި ބިމ ަގއި ނަރ ދަމާ އަޅައެއ  ނ ނިމޭ.   2008މިހާރ  މިއީ    ބިނ ހިއ ކިތާ

ފެނޭ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ  ،ނ ދެވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ މަތ  އަދިވެސ  ފޯރ ކޮށ މި ހިއ ކި ބިމަށ  ބޭނ ނ ވާ ައސާސީ ޚިދ 

  ، މަގ ތައ  ހަދާފައި ތާރ ައޅާފައި ލައިޓ  ޖަހާފައި ނަރ ދަމާ އަޅާފައި  ،ަގޑިއިރ  ނ ވަނީސ    24ބިނ  ހިއ ކާފައި އެ ހިއ ކިތާ  

ސަރަޙައ ދީ  ؛ ށ  އެބަފެނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބ ރިައށ  ޓަވަރ  ނަަގމ ނ ދާ ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  26،  25ފެނ  އަޅާފައި  

ތަރައ ޤީ ހަމަހަމަ އ ސޫލަކ ނ  ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ބިމެއ  ހިއ ކައިފިއ ޔާ އެ ބިމަށ  ބޭނ ނ ވާ އަސާސީ ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދޭށޭ.  

ހ ޅ މާލޭަގއި   ރައީސ .ނ ކ ރާށޭ ިއއ ޒަތ ތެރިތަފާތ ވީމަ    ވީމަ ނ ވަތަ އެހެނ  ރަށެއ   ވީމަ ނ ވަތަ އައ ޑޫ  އެއީ ވިލިނިގލި 

ވޭ ޮގތަށ  އެހެނ  ތަނ ތަނަށ  ވެސ  ދެގަޑިއިރ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރިހާ އަސާސީ ޚިދ މަތެއ     24ބިނ ހިއ ކާފައި އެ ތަނަށ   

ވަނަ އަހަރ  ހިއ ކާފައި އޮތ  ބިމެކޭ. އަދި ވެސ  މި ބިމ ަގއި ނަރ ދަމާއެއ  ނޭޅޭ. މި ތަނ ެގ    2008ކޮށ ދޭށޭ. މިއީ    ކަނ މި

އަހަރ  މި ވަނީ. އަދި ވެސ  އެ ތާނަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިރިއ ޅެވޭނެ ޮގތެއ     ބާރަތޭރަފައި އޮނ ނަތާ މިހާރ   ޯގތި ދޫކޮށ 

މީދ ކ ރަނ .  އ ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، މި ކަނ ކަމަށ  ވީހާވެސ  އަވަސ  ޙައ ލެއ  ެގނެވޭނެ ކަަމށ  އަޅ ަގނޑ  އ  

އޮތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ      ބިމ ަގއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ވެސ  އެބަ ހިއ ކިފެށޭ އަހަރ ަގއި    މި

ޓާފ އަޅަ މިހާރ   ކ ރިއަށ .  އެބަދޭ  މަޝ ރޫޢ   ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ  ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ   ވިލިނިގލީ  އަދި   އިގާއިމ ކ ރެވިފަ. 

ކަނ  ެވސ  މި  ައވަހަށ  އެޯވޑ ކ ރެވިެގނ ދާނެފެނ ސ ޖެހ މ ެގ މަސައ ކަތ  އަދި ލައިޓ ޖެހ މ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ވަރަށ 

ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . ިވލިނިގލީ ޭވސ ޓ  މެނޭޖ މެނ ޓ  ސެނ ޓަރ ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ވެސ  ހިމެނިފަިއ  

؛ ގއ. އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ މަޝ ރޫޢ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،. ދެނ ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީއޮތ   އެބަ

ހޮސ ޕިޓަލަކީ އަތޮޅ   ތަނެއ ،  ގއ.  އިހ މާލ ވެފަިއާވ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ވެސ   ސަރ ކާރަކ ނ   މި ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   ކަނ  
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ބ ރީެގ އިާމރާތ  ކޮވިޑ  ފެސިލިޓީއަކަށ     3މި ވަގ ތ  ހ ރި    އިފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . ގއ. އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ގަ 

  ، ނ  ތިބި އެތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އެތައ  ތަކ ލީފެއ  ހަވިބެޑ .    4  ލަމ ނ ދަނީ ޖ މ މިހާރ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ލިބެ  އި،ހަދަ

ދ ވާލ ދާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އާދޭސ ތަކެއ   ދެިއރ އެތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެބަދޭ ދެހަތަރ ދަމ   ލިބެމ ނ   ދަޅައަށ  

 ،ެއކި ރަށ ރަށަށ   ،ނ  ވިހަނ  އެކި އަތޮޅ ތަކަށ ނޫނ . ރައ ޔިތ   ހޭނައ ތާ ޑޮކ ޓަރަކ  ވެސ  ހ ރީކީ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ޖެހޭ ިއއ ޒަތ ތެރި    އެހާމެ ނިކަމެތި ހާލ ަގިއ އ ޅެނ  މި ޖެހެނީ. މި ކަނ ކަނ  އެބަ  .މާލެއަށ  ފ ރައިެގނ ދާނ  މި ޖެހެނީ

ތިބެނ ޖެހޭ    ވަނަ އަހަރ ގައި  2021ވީހާ ައވަހަކަށ  ފ ރިހަމަކ ރެވިެގނ ދާނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޒަމާނ ަގއި    ،ރައީސ 

އަތޮޅ ަގއި މި ވަގ ތ  މާބަނޑ  މީހ ނ    ނ ކ ރަނ . އަތޮޅ  ފެނ ވަރ ަގއި މ ޅި ހ ވަދޫ  ހާލަތެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ 

ވިއ ސާނެ އެއ ވެސ  ނިޒާމެއ  ނެތ . ހޭނައ ތާ ޑޮކ ޓަރަކ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއ   

ކަމަށ  ވީހާވެ ޮގވާލަނ .  އ ލ ހަމިނިސ ޓ ރީނ     ސ  އަވަހަކަށ  ހެލ ތ ނޫނ . މި  ެގނައ މަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި 

ކަނ   ކަނ  ނ ކ ރެވެނ ޏާ އެ މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކާ ހަވާލ ވެ ތިއ ބެވި ފަރާތ ތައ  އަވަހަށ  އެހެނ  ކަމަކާ އ ޅ އ ވަނ ވީ. މިއެ

ވާލ ވާނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ   މި މަސ އޫލިއ ޔަތ ތަކާ އެބަޖެހޭ ހަ  ކ ރެވޭނެ ބަޔަކ 

 . މި މަޝ ރޫޢ  ވެސ  ވިލިނިގލީއޮތ   ވިލިނިގލީ ާއ ހޮސ ޕިޓަލ  އެޅ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ހިމެނިފައި އެބަ  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ 

 ނ އަހަރ   5ތައ ޖަހާފައި  ތަނބ   ،މީދ ކ ރަނ . ބިނ ގާއަޅާފައިއ ދާ ޮގތަށ  ނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ    ބަނދަރ  މަޝ ރޫޢ  މި 

ިމ މަޝ ރޫޢ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފައ ޓާ ؛އަހަރ ނ   6 ޮގތަށ  މި ހޮސ ޕިޓަލ  ނޭޅިއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ   އެހެނ ވީމާ، 

މަޖެނ ސީކޮށ  ދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ގއ. އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  އި  ކ ރައިސިސ ައކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅި އަތޮޅ  ހެލ ތ 

  ވިހިތިރީސ  ެގނެޭވއިރ     އަށ މާލެ  .މެ މީހަކ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މާލެ ޗަރޓާކޮށ ެގނ  ެގނ ނަނ  މި ޖެހެނީވަނ ނަ ކޮނ 

އެ ޕޭޝަނ ޓ  އޮނ ނަނ  މި   ، ަގޑިއިރ  މި އޮނ ނަނީ ވެފަ. މާލޭެގ ކޮނ މެވެސ  ހޮސ ޕިޓަލަކ ނ  އިމަޖެނ ސީއަށ  ވައ ދާއިރ 

ޖެހޭ ތަރައ ޤީކ ރެވެނ .   ނިޒާމ  އެބަ  ޞިއ ޙީތެރޭަގއި  ަގނޑ ެމނ  އަތޮޅ ޖެހެނީ ކޯމާަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީާމ، އަޅ  

ލާޒިމ   ،ތަރައ ޤީކ ރަނ  މި އެީއ  އަތޮޅ   ގއ.  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ެއހެނ ވީމާ،  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ  

ޅ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ތަކ ލީފަކަށ  ނ ވާނެ  ގއ. ައތޮޅ ަގިއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފަސޭހަ ލޮކޭޝަނެއ ަގިއ އަތޮ   ،ބިނާކ ރާ ހޮސ ޕިޓަލ 

މީދ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަމަ އެއާއެކީަގއި ވިލިނިގލީ އ މަކީ ައޅ ަގނޑ ެގ އ ޔ ދިޮގތަށ  އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ  ތަރައ ޤީެވެގނ 

 ފެށިެގނ ދާނެ ެގ މަޝ ރޫޢ  ވެސ  ހަމަ މި އަނ ނަ އަހަރ 3ހެދ މ ެގ ފޭސ   . ވިލިނިގލީ މަގ އޮތ   އެބަ  3މަގ ހެދ މ ެގ ފޭސ   

މީދ ކ ރަނ . ވިލިނިގލީ އިނ ޖީނ ެގ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ވެސ  އެބަދޭ. މި މަޝ ރޫޢ  ވެސ  އ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ 

ލަސ ކޮށ   ސ ޕީޑ   އެހާމެ  އެހެނ ނަމަވެސ   ހަމަ  ކ ރިއަށ    ،ދަނީ.  ކޯޕަރޭޝަނ ނ   ފެނަކަ  މަސައ ކަތ   މަޝ ރޫޢ ެގ  މި 

  ކ ލާސ ރޫމ  އެޅެނ  ެއބަ   12،  ކ ލާސ ރޫމ   12ވިލިނިގލީ ސ ކޫލ ަގއި   ؛ތ ތެރި ރައީސ ެގނ ދާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަ

ަގއި އެ ސ ކޫލ ަގއި ިއމާރާތ ކޮށ ފައިވާ އިމާރާތ ތަކާ    1980ޖެހޭ. އަދިވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ސ ކޫލ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދަނީ  
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ސ ކޫލ ަގއި ބިނާކ ރެވެނ     ލާސ ރޫމ ެގ އިމާރާތެއ ކ   12ވީހާވެސ  ައަވހަށ     އި،އެކީަގއި. އެހެނ ވީމާ، އެ ތަނ ތަނ  ތަޅާލަ

ލާަގއި ވެސ   ޙަކޮމިޓީ މަރ   އިމާރާތ  ހިމަނައިދެއ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ެގކ ލާސ ރޫމ  12އެބަޖެހޭ. މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި މި  

  ، ގ ޅ ަވއިދޭ ސަރަޙައ ދ   ވިލިނިގލީެގ ހިއ ކިބިމާއި ރަށާ؛ އަރިހ ނ  އެދެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ެގއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ 

ރެއަށ   ތެަގއި ހިއ ކި ބިމެއ . ެއ ކޯޒ ވޭ އަދިވެސ  ިމ އޮތީ ނެހެދި. ފެނ ބޮޑ ާވ ކޮނ ެމ މޫސ މެއ ަގއި ރަށ   2008ިމއީ   ؛ކޯޒ ވޭ

ެގއ ލ ނ ތަކެއ  ެއތައ   ެގައކަށ   އެތައ   ެގއ ލ ނ ތަކެއ ވެ  ،ފެނ ވަދެ  މ ދަލަކަށ   ފ ރި    ޕަމ ޕ   ،އެތައ   ސ ޓޭޝަނ ތައ  

ވެސ     ބަނ ޑ ނ ވަމ ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، ކޯޒ ވޭ ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ މަޝ ރޫޢ 

މިއީ  މި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހަމަ  ވިލިނިގލީ  ފާހަަގކ ރަނ .  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ކަމ ަގއި  ކަމެއ   މ ހިނ މ   ވަރަށ   ވަގ ތަށ    

ފަޔަރ ސ ޓޭޝަނެއ  ގާއިމ ކ ރ މަކީ ވެސ  ހަމަ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ވިލިނިގއ ޔަކީ ތާރީޚީ  އެާއއެކީަގިއ ވިލިނިގލީެގ

އަދި ތެޔޮ ިގނަ އަދަދަކަށ     ، ވެސ  ހިނަގމ ނ ދާޮގތ ނ  ެވސ  އަލިފާނ ެގ އެތައ  ހާދިސާތަކެއ  ބަނދަރ  ސަރަޙައ ދ ަގއި  

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރަނ .  ރަށެއ ކަނ   ާގއިމ ކ ރެވިފަިއވާ  ސަރަޙައ ދ ަގއި  ބަނދަރ   ޓަކައި  ؛ ރައ ކާކ ރ މަށ  

ބަޖެޓ ެގ   ތ ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ލެވެލ ަގއި މިޢަމަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

ކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . ކޫއ ޑޫެގ ކެޕޭސިޓީ  ނ  ތ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ވެސ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އޮޢަތެރެއިނ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ 

ކޫއ ޑޫެގ    ،ޓަނަށ  ބަދަލ ވެ   6000ކޫއ ޑޫެގ ކެޕޭސިޓީ    ،އިތ ރ ކޮށ   ޖ ޓަނ ެގ ކޯލ ޑ  ސ ޓޯރޭ  4000އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  ؛ ޝ ރޫޢ  ހިމެނިފައިވާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ މަ

ބަލ ކ ކޮށ  އެ މަސ  ފިނިކޮށ  ަގނޑ ކޮށ ފަިއ  ،  ކޮށ  ހިއ ކާފައިބަލ ކ   ،ަގނެކޫއ ޑޫ ޒަމާނ އ ސ ރެ ދެނ  ހަމަ މަސ   ،ޮގވާލަނ 

ބޯޓ  ކެރިއަރ   ބޭރ ކ ރ ނ   ފަހަރަށ ބޮޑެތި  ބަނ ދ ކ ރަނ ތަ ؛ލާފައި  މަސ   ފެކ ޓ ރީތަކަށ   ފިނިކ ރާ   ،އިލެނ ޑ ެގ  މަސ  

 އެ   ،ދަޅަށ  އެޅި  ލިބޭ ތާޒާ މަސ   ކޫއ ޑޫނ ، ކޫއ ޑޫއަށ  ދ ވާލަކަށ   ،ގ ދަނަކަށ  ވެފައި ކޫއ ޑޫ މި އޮނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ

އަ ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އެހެނ ވީމާ،  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އެބަޖެހޭ  ޮގވާލަނ  ކޭނ ކ ރެވެނ   ހަމަ   އި ރާއ ޖޭަގ  ،ޅ ަގނޑ  

ޖެހޭ. އެއީ ކޫއ ޑޫ ސަރަޙައ ދ ަގިއ އެބަޖެހޭ ބޮޑެތި ކޭނިނ ގ    ތަށ  ިއނ ިގލާބެއ  ެގނ ނަނ  އެބަޢަމަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ

ކ ރޭ ަގނޑ ކޮށ ފަ. ިމ   ޓަނ ެގ މަސ  ެއކ ސ ޕޯޓ  އެބަ  40000ފެކ ޓ ރީތަކެއ  ާގއިމ ކ ރެވެނ . މިއީ އަހަރެއ ެގ މައ ޗަށ   

ައގ   ޖެހޭ މާކެޓ  ހޯދަނ ، ބޮޑ  ައގ  ހޯދަނ . މަސ ވެރިނ ނަށ  ހަމަ  ތައ  ދަޅަށ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ މަސ 

ޮގވާލަނ   ެއޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ؛ ހޯދައިދޭނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ކޫއ ޑޫއަށ  ލިބޭ މަހ ނ  ެއ    ، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި 

ާގއިމ ކޮށ ކ ރެވޭނެ ވަސީކޭނ   އިއ ދ ގަ ޙަސަރަ ލ އި  ،ލަތެއ   މަސ ވެރިނ ނަށ   ބޭރ ަގއި  ކޫއ ޑޫ  އިނ ތިޒާމ ގެ އަދި  ފަސޭހަ 

ފަހަރަށ  ޒަމާނީ ޓެކ ނޮލޮޖީ ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ލ އި ނ ކ ނ ނަ ތަރޑ  ޖެނެރޭޝަނ  ދޯނިތެރެއިނ  މަސ ވެރިކަމަށ   

ށ ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ޮގވާލަނ . މ އ ދަތ ނ  ދައ ކާ ޮގތަށ  ލ އި ލޯނ ެގ ފ ރ ޞަތެއ  ފަހިކޮ  ދިގ  ؛ލޯނ 
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މަސ ދޯނި އެއާއެކީަގއި  މަސ ދޯނިހަމަ  ހާލަތަށ   ނ ފ ރޭ  މަހަށ   ކަނ ކަމ ނ   ކ އ ލި  ދިމާވާ  ހާލަތ ތަކ ަގއި   ފަހަރަށ   ދާ 

 ފަހަރަށ  އަޅ ަގނޑ ... މަސ ދޯނި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 !ޖެ އިނޭގތޯ. ައވަހަށ  ނިނ މާލަދެއ ވާަވގ ތ  ހަމަވެއ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ  ވިލިނިގލީ

ކ ރެވޭ ކ އ ލި ފަނ ޑެއ  ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިނ   ޮގތަށ  އިނ ތިޒާމ   ފަހަރަށ  މަހަށ  ފ ރޭނެ އާދެ! ނިނ މައިލާނަނ . މަސ ދޯނި

ހެލ ތީ ލޭބަރ   ،ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކީަގއި މަސ ެވރިކަމ ެގ ފ ލީޓ   ކޮށ ދެވެނ  އެބައިނ ޑަސ ޓ ރީ ދެމެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި ގާއިމ 

ދޯނިފަހަރ ނ  މަހަށ  ދާނެ ޒ ވާނ   ތަރޑ  ޖެނެރޭޝަނ   މަސ ވެރި    .ދޭނ ޖެހޭއެބަ  ފޯސ އެއ  އ ފެއ ދ މަށ  ޓަކައި އިސ ކަނ   

  އަޅ ަގނޑ  ނިނ މާލ މ ެގ ކ ރިނ    ޖެހޭ ބިނާކ ރެވެނ . ހަމައެއާއެކީަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ސީ ފެއަރާޒ  ފ ލީޓެއ  އެބަ

ރިޒަމަށ  މިހާރ  އެނ މެ ކ ރިއަރަމ ނ ދާ ެއއ  އަތޮޅ .  ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއިނ  ހ ވަދ  އަތޮޅަކީ ލޯކަލ  ޓޫފަތ   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ 

 ... އެ ސަރަޙައ ދަށ އެހެނ ވީމާ، 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

ހާރ  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ. މި  ޓ މިނެ  15ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑަށ  ފ ރ ޞަތ  ދޭނ  މި އޮނ ނަނީ  

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ފަޟ ލ  ރަޝީދަށ .  ،ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ފަޟ ލ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ައހަރ ަގ  .` މި  ބަޖެޓެއ  ހ ށަހެޅިެގނ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ    36  އިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ! މި 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ  ހ ށަހެޅިފައި އެބަ އޮތ . މިދިޔަ އަހަރ ެގ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި    34  ޔަ އަހަރ އަދި މިދި  .ދިޔައީ

އަދި ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގިއ    ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  34އަދި މި އަހަރ ެގ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގިއ    ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  33.3

 ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ބަޖެޓ ެގ  24.8އަދި މި އަހަރ ަގއި ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި    ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  21އަހަރ ަގއި    މިދިޔަ

ިމ އަދަދަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ނަމަެވސ   15.5،  ޑެފިސިޓ ެގ ޮގތ ަގިއ މިދިޔަ ައހަރ  ފާހަަގކޮށ ފަިއވަނީ

ާގތ ަގނޑަކަށ     ،ބިލިއަނ   9.7. އަދި ިމ އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  ޗަށ  ދާނެ އަދަދެއ ފ ދޭވަރަކަށ  ަމއ ،  ކ ރެވޭއަނ ދާޒާ

ވަނަ ޕޭޖ ަގއި    143ފޮތ ެގ    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓ ެގ ޮގތ ަގއި ޖަހާފައިވޭ. އާދެ! ބަޖެޓ   10

ލާއިރ ަގިއ  އިލަ ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  ބަލަވަނަ އަހަރ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ޖ މ   2020،  2019،  2018އަޅ ަގނޑ   
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ށ   އ78.3ަ% ަގއި  2019އަދި    .ަގއ73.5ި% ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  އ ޅެނީ    ލަ ބަޖެޓ ވަނަ އަހަރ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ޖ މ   2018

ފައި އެބަ އ ފ ލިއިތ ރ ވެފައި ނޫނީ  އަށ  ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި  149ަގއި %2020މަތިވެފައިވޭ. އަދި  

އަދި    ،އޮތ . މިއީ ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭވަރ ެގ އަދަދެއ . މާހިރ ނ  އަދި ެއމ .އެމ .އޭެގ ފަރާތ ނ  ވެސ  ދަނ ނަވާފައިވާ ވާހަކައަކީ 

ަގއި ދަރަނީެގ ނިސ ބަތ  ހިފަހައ ޓަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އަދި 60ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  %  ، ފޮތ ތަކ ަގިއ އޮނ ނަ ވާހަކަައކީ

ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  %ރަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ޔާީމނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި  ބޭރ ެގ   ،ަގއި 12.6އީސ   ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  

. އެހެނ ވީމާ،  32ަގއި % 2020އަދި    14.7 % ަގއ2019ިއަދި    .ަގއ2018ިދީފައި ިމ ވަނީ. ެއއީ  ދަރަނިތަކަށ  ެގރެނ ޓީ

ކޮނ  މަސައ ކަތެއ ކަނ  ކ ރެވިފައި   ،ދީފައި އޮތީ  ތ ތަކަށ  ނޫނީ ލޯނ ތަކަށ ދައ ލަކޮނ  ސަރ ކާރަކ ނ ތޯ ެގރެނ ޓީ ބޭރ ެގ  

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ިމއަދ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ސާފ ެވެގނ  އެބަ ދޭ. ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ފަސ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި   އޮތީ

ަގއި ބ ރިޖާިއ  ސ  ޔާމީނ ެގ ފަސ  އަހަރ ެގ މަސައ ކަތ ތަކ ެގ ތެރޭތަރައ ޤީެގ މަސައ ކަތ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނޭ. ރައީ

ހިޔާ އަދި  މަސައ ކަތާއި   ،އެއަރޕޯޓާއި  އެތަކެއ   ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި  އެކިއެކި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،އަދި 

މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ މަސައ ކަތ ތައ   ޢ ބައިވަރ  މަސައ ކަތ ،    ، ެއހެނ ޮގސ  ކިޔާނެ ކަމެއ  ނެތ  ،ބިނ ހިއ ކ މާއި   ،ބަނދަރާއި

 ، ސައ ކަތ ތައ  ކޮށ ފައި އެބަ ހ ރި. މިއަދ  އަޅ ަގނޑަށ  މި ފ ލޯތެރެއިނ  އަޑ އިިވެގނ  މި ދަނީއަދި އާމ ދަނީ ލިބޭނެ މަ

  ތައ  ޓ ނ ހިނާގ ވާހަކަ، ޕ ރޮޖެކ   ތައ ކޮނ މެ މެނ ބަރެއ ެގ ވެސ  ބަޖެޓ ަގިއ ނޫނީ ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީަގިއ ޖަހާފައި ހ ރި ޕ ރޮޖެޓ 

ރ އިމަކަށ  ިމ ވަނީ. ހަމަ    ،  ވާހަކަ ެއކިއެކި ދިމަދިމާލ ެގ އާދޭހަކަށ  ހިނ ަގނ  ތަމ ރީނ ކޮށ ފައި ތިބި މ ވައ ޒަފ ނ  ނެތ 

ވެސ  އަދި އޭެގ ކ ރީ    ޮގތަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދިޔަ އަހަރ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާިއރާަގއި ެވސ  ކަނ  އޮތީ އެއެ

ތ ތައ  ފެލިދޫ، ފ ލިދޫ، ވަނަ އަހަރ ަގއި ވެސ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަ  2021،  2020،  2019އަހަރ ަގއި ވެސ   

އެއ  ކަމެއ     ،ހަރާނ   .ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ޖަހަިއެގނ  އަދަދ ތައ  ޖަހަިއެގނ  މި ތިބީ،  ރަށަށ  ޖަހައިެގނ   ތިނަދޫ މި ތިނ 

 ބ ނީ. މިދިޔަ އަހަރ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  މި އަހަރ ތެރޭ ފެށޭނޭ  !އެއ ކަމެއ  ެވސ  ނ ހިނާގ  !ވެސ  ނ ހިނާގ

މ ނ . ދެނ  މި އަހަރ  މި އޮތ  ދަނީ ނިމެ  ،ކ ރީ އަހަރ  ބ ނީ ތައ ޔާރ ވަމ ނ  މި އަނ ނަނީއޭ  . އޭގެ ެގ ހާލަތޭކޮވިޑ  ބ ނީ  

ދައ ކާނެ ވާހަކައެއ  ނެތ . ކ ރެވޭނެ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ވެސ  ނެތ  ބާކީ އޮތީ މަހެއ  ދެނ  ާގތ ަގނޑަކަށ . އެހެނ ވީމާ، ދެނ  

ނ  އަހަރަކ   މި  މަސައ ކަތެއ   ޖަހާފަޢަމަލީ  ބަޖެޓ ަގއި  އޮތީ  ނަނ އޮއި  ފެށޭނެ  އެ  އަހަރަށ   އަނ ނަ  މި   ،އަދަދެއ  

އޮކެރީ އަހަރ ަގއި  ފޯވަޑ ވެފައި  މި  ޮގތ ަގއި  ޕީ.އެސ .އައި.ޕީެގ  ައނ ނަނީ.  ފާހަަގެވެގނ   ޮގތ ަގއި  އަދަދެއ ެގ    6.2ނ ނަ 

ެގ ިވޔަފާރިތަކަށ  ފ ރ ޞަތ  ފަހިކ ރާކަށ   ފަނ ތީ  ެއސ .އެމ .އީސ ތަކަށ  ކ ދި އަދި މެދ .  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޖަހާފައި އެބަ އޮތ 

އިނ  މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިައށ  ެގނ ދާއިރ ަގއި އިނ ޑިާއެގ  ޢާރީޛަ އެހީެގ    ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ސަރ ކާރަކ ނ  ބޭނ މެއ  ނ ވޭ. ލޯނ 

  . ބާއެއ  ނެތ ެގ ތަޖ ރިވަރ ނ  ކަނ ކ ރަނ  އޮތީ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، ެއ ކ ނ ފ ނީެގ އެ ކ ނ ފ ނިތައ  މަސައ ކަތ ކ ރާ އ ސޫލ 

ކ ނ ފ ނ ޏަށ  އިނ ޑިާއެގ  ދެނީ  ލޯނ   އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދަނީ.  ކޮށ ފައި  ސަރވޭތަކެއ   ނ ފެށޭ.   .މަސައ ކަތ ތަކެއ  
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މަނ ފާއެއ  ނެތ .    ،ތަކ ނ  ލިބޭނެ އެއ ވެސ  ފައިދާއެއ  ނ ތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ފަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކ ދި އަދި މެދ 

. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާދި އިހަކަށ ދ ވަހ  މި ކ ނ ނެއ  ނެތ  ލިބޭކަށ ޔައި ދައ ރ ވާނެ ފައިސާއެއ  މި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެތެރޭގަ 

ތަނަށ     ދެވެނީ މިވަތ ޢ ހޯލ ޑިނ ގ ޓެކ ސ  ކަނޑާލައިފި. ބޭރ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ދަވިތ   ،އ  ކަނޑާލައިފިމަޖިލީހ ނ  ޓެކ ސެ

 ،ފަނ ތީެގ ވިޔަފާރިތައ  ކޮޅަށ ޖަހަނ ވީއޭ   ނ  މި ކިޔަނީ ކ ދި އަދި މެދ އައިސ  ރަނަގޅަށ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، ދެ

ާގތ ަގނޑަކަށ     ށ . މ ނިފޫހިފިލ ވ މައ ޔާހ ރި  ނ ކަނ ކަޮގތަށ   ނޫނ ތޯ މި  މި ކަނ ކަމެއ  ނ ވާނެ  .އިތ ރަށ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ދޭނ ވީއޭ

ރަނ  ޖަހާފައި އޮތ  އެއ ޗެއ ތޯ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އިރ ަގއި މިއީ ބިރަކާ ނ ލައި މަޖާކ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޖަހާފައި އޮތ   426

މިލިައނ  ރ ފިޔާ ޖަހާފައި މި އޮތީ.    281އ ފެދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދީނީ ޚިދ މަތ ތަކަށ ، މިސ ކިތ ތައ  ބިނާކ ރ މަށ   ސ ވާލ 

ނާ ބެހޭ މަރ ކަޒ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤ ރ އާ  އަދި  ،މިސ ކިތ ތައ   ،ދީނީ ޚިދ މަތ ތައ   ،މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މ ހިނ މީ

ނ  ބޭނ ނ ވޭ. އިސ ލާމިކ  ލައ ފައ ދާނޫނ ތޯ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލ  މެއ   ކޮޅަށ ޖެހ   އިހަލާކ ވެެގނ ދާއިރ  އެ ތަނ ތަނ  ނަަގ

ނ ކ ރަނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލ އ ފެދޭ. މި ހ ނ ނަނީ ބަޖެޓ ަގއި ޔަތ ޢާމި ކަނ ކަމަށ  ރި ؟ކޮބއިތޯ  މިނިސ ޓަރ

ދާއިރާތަކަށ  ބިލިއަނ ނ  ފައިސާ ޖަހާފައި    އ ޙީ ޚިދ މަތ ތަކާއި ޞިބޮޑ ވާނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ .  ނ ހަނ  ކަނ  އަދި ތަޢ ލީމީ 

ކ ރިއެރ ވ ަމކީ ވެސ  ހަމަ މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި ފ ރ ޞަތ ަގއި    ޚިދ މަތ ތައ   އެއާއެކީަގއި ދީނީ  އެބަ ހ ރި. ހަމަ

ެގ ވާހަކަ.  ަގއި މި ދ ވަސ ކޮޅ  ވަރަށ  ވަރ ަގދައަށ  އެބަ ދެއ ކޭ މިނިމަމ  ވޭޖ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . މިނިމަމ  ވޭޖ 

ނޫނީ ފާހަަގކ ރަމ ނ     ،ކ ރާ އަހަރެއ ެގ ޮގތ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގެވެގނ  އެބަދޭއަދި މި އަނ ނަ އަހަރަކީ މ ސާރަ އެއ ހަމަ

ހިސާބަކީ ތަފާތ ވާ  ިވސ ނ ނ   ައޅ ަގނޑ ެގ  ެގނ ދޭ.  އެއީ އެމ .ޑީ.ޕީ  ،އެބަ  އަނ ނަނ ވެެގނ   ވެރިކަމަށ   ވަނަ   2018،   

ރ ފިޔާ.    10000އަހަރ ަގއި ވެރިކަމަށ  އަނ ނަނ ވެެގނ  މިނިމަމ  ވޭޖެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅ އ ވަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ނިނ މެވީ  

ތަކެތީެގ    .ށ  ޮގސ ފިނިމިެގނ  މި ދިޔައީކީ. އެކަނ  ެއބަ އެނޭގ. އިނ ފ ލޭޝަނ ެގ ރޭޓ  މައ ޗައެކަމަކ  އެ އަދަދަކަށ  ނޫނ   

އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ދ ވެރިިވ ސަބަބަކީ ވެސ ޑޮލަރ ެގ އަގ  ބޮޑ ެވއ ޖެ. އެނ މެ ފ ރަތަމަ ޑޮލަރ ެގ ައގ  ބޮޑ ވާނ  މެ  .އަގ  ބޮޑ ެވއ ޖެ

އަށ  ފ ލޯޓިނ ގ ރޭޓެކޭ ކިޔާފަިއ  15.42ވާ  އ  ޑޮލަރ  ލިބެނ  އޮ  ަގއިއަށ  އޭރ  12.85ނ ކ ޅެދ ނ ތެރި ވެރިކަމެއ ެގ ސަބަބ ނ .  

ފިނޭނ ސ އޭރ  ބޭފ ޅަކ   ހ ނ ނެވި  ވެރިކަމ ަގއި  ލަފަ  ަގއި  ބަދަލ ކ ރެިވެގނ ދިޔަ.   ެއކީަގއި  ޔާ މިނިސ ޓަރ ެގ  ޮގތަށ   ެއ 

ރޭޓާ ކ ޅެނ .    ފ ލޭޓ އައި.އެމ .އެފ ނ  އަދި އެހެނ  ބޭނ ކ ތަކ ނ  ވެސ  އަބަދ ވެސ  ައބަދ ވެސ  އެދޭނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިނ 

ކަނ  ކ ރަނ . މި ވާހަކަ  ައޅ ެވތިވެފައި އޮނ ނާނީ. ލޯނ  ދޭ ފަރާތ ތަކ ނ  ބޭނ ނ ވާނީ އެ ޮގތަށ  އެއޭރ ނ ތާ އަޅ ަގނޑ މެނ   

  އަދި   ،ރޭޓަށ  ބަދަލ  އަނ ނާ ވާހަކައާއި   ޗޭނ ޖ ސ ވަނަ ޕޭޖ ަގއި ވެސ  ޖަހާފައި އެބަ އޮތ . ެއކ   144ފޮތ ެގ    މި ބަޖެޓ 

ކޮށ  ޖަހާފައި އެބަ އޮތ . އެކަަމކ  މި ސީލ ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ވަރަށ  ތަފ އ  މި  ތަކެނ ކ ރެވޭނެ ވާހަކައާ އެތައ  ވާހަކަރިނިއ 

ވާހަކައަކީ ނެތ   ފޮތ ަގއި  އަހަރަށ ،  ޖީ.ޑީ.ޕީ   ، ބަޖެޓ   ިމ  އިނޭގތޯ  އަހަރަށ   މި  ނިސ ބަތ ނ   އެބަ 2020ެގ  ަގއި 

ނި ހ ރީ ކިހާވރެއ ތޯ މި  މި އަހަރާިއ އަދި މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  ދައ ލަތ ެގ ދަރަ  ،ެއއ 149އޮތ  %
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ބަޖެޓ  ފޮތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، މިއީ ފޮރ ވި އަދަދެއ ތޯ ނޫނީ ައޅ ަގނޑަށ  ނ ފެނިެގނ  އ ޅޭ  

ޖެހޭ ބަޖެޓ    ނެގނ  އެބައަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހައިރާނ ވޭ އެބަ. އެހެނ ވީމާ، ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ  ދަރަނި އެ ؟އަދަދެއ ތޯ

އަ މި  ކަމަށ   ފޮތ ަގއި.  އެނެގނ ޖެހޭނެ  އަދަދ   ދަރަނީެގ  ލަފާކ ރާ  ވެސ   އަހަރ ަގއި  އަނ ނަ  މި  އަދި  ވެސ   ހަރ ަގއި 

ެގ ވާހަކަ. އެމ .ޑީ.ޕީނ  ވަޢ ދ ވީއިރ ަގިއ  މިނިމަމ  ވޭޖ   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވާހަކަދެއ ކީ

ޑޮލަރ  ލިބިެގނ  އަނ ނަނީ.   ރ ފިޔާއަށ  މަތިނ   18  ޑޮލަރ  ހ ރީކީެއއ .  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ޑޮލަރ  ހ ރި އަަގކ  ނޫނ  މިއަދ 

  ،ކިރ  ޕެކެޓ ެގ އަގ    .ރ ފިޔާއަށ   15ތަކެތީެގ ައގ ، ފަސ  ރ ފިޔާައށ  ދޭ ބިސ ކޯދ  ޕެކެޓ  މިއަދ  ބާޒާރ ަގއި ލިބެނީ  

ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ  އިތ ރ ެވެގނ    ،ބެއ ލެވީމަ ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެނޭގނެ  !ނޫޑ ލ ސ  ޕެކެޓ ެގ ައގ  ތި ބޭފ ޅ ނ  ބައ ލަވާ

ވަނ ޏާ ކަމ ަގއި  ދަނ ނަވާ  ދެނ   ތ ފޫނެ  ،އައީ ނިސ ބަތ ނ   އޮތީ.  މި  ފެނ ފ ރާފައި  ތިއ ބަާވ    ފަޔަކަށ   ރިސޯޓ ތަކ ަގއި 

.  މިއީ ހަމަ ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  މި ބޭފ ޅ ނ  ދެއ ވާ ލަނޑ   !ބާރަށ  އަތ ޖައ ސަވާ   ! މ ވައ ޒަފ ނ  ހަމަ ބާރަށ  އަތ ޖައ ސަވާ

މިހެނ . ރަނަގޅ  ހެޔޮ ނަތީޖާތަކެއ    ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  ނ ެގނެވޭނެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ    މިކޮނ މެ ފަހަރަކ  ވެސ  ހަދާނީ 

  15.4ބިލިއަނ  އަދި މި އަހަރ     9.8ެގ ޮގތ ަގއި މިދިޔަ އަހަރ   ޓެކ ހ  ؛އަބަދ ވެސ  ބ ނަމ ނ  މި އަނ ނަނީ. އާމ ދަނީ

ދެނ ، ކޮތަޅ ނ  ދެ ރ ފިޔާ، ކޮތަޅ ނ   ؛ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި  .ނޑ  ދެއ ކި ވާހަކަ މިއީ ދެނ މެ އަޅ ަގ  !ބިލިއަނ . ބައ ލަވާ

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ.   47  ،ނަާގ ވާހަކަ އެބަ އޮތ . ކޮތަޅ  ވިއ ކަިއެގނ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެ ރ ފިޔާ ނަަގިއެގނ ޓެކ ސ 

އަދި ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގިއ    ، ބިލިއަނ   6ހަރ   އަ  މި  ،ބިލިއަނ   5.8ހަމަ އެާއއެކ  ޓެކ ހ ނ  ނޫނ  ޮގތ ޮގތަށ  މިދިޔަ އަހަރ   

ދަތ ރ ކޮށ ެގނ     .ބިލިއަނ  ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ހޯދާ ވާހަކަ. ދެނ  ވީ ދަތ ރ ކ ރަނ   2.9އަދި މި އަހަރ     ، ބިލިއަނ   2.2

އޮތ  ދިވެހިރާއ ޖެ،  މި    ދ ރ ަގއި ހ ރި ޤައ މ ތަކަށ  ނާށިަގނޑ  ހިފައިެގނ   އި އެކިއެކިޓެރި ޤައ މ ތަކާއ މި ފައިސާ ހޯދޭތޯ އަވަ

ހޯދަނ . އެ    ނާށިަގނޑ  ހިފަިއެގނ  ދާނ ވީ ލާރި  ،، ދ ނިޔެއަށ  މަޝ ހޫރ  ވިޒިޓ  ޯމލ ޑިވ ސ  މި އޮތ  ރީތި ދިވެހިރާއ ޖެ

ޖޫރިމަނާެގ ޮގތ ަގއި މިދިޔަ އަހަރ    ،ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ބ ނަނީ  ހާލަތ ަގއި މި ޤައ މ  އޮތީ. ެއ ހާލަތ ަގއި މި އޮތީ. ދެނ 

ލިއަނ  ރ ފިޔާ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިދިޔަ އަހަރ  ޖޫރިމަނާެގ މި  43.9  ތީއޮއި  އަދަދ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ  ިގމެނ  ނެއަޅ ަގނޑ 

 .މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  169މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މިއަދާ ހަމައަށ . މިއަދާ ހަމައަށ     169ޮގތ ަގއި ނަާގފައި އެބަ އޮތ  ދައ ލަތ ނ   

ރ ފިޔާ ޖޫރިމަނާެގ ޮގތ ަގއި ޖައ ސަާވފައި އެބަ އޮތ . އެހެނ ވީމާ،    މިލިއަނ   62އަދި މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  

ދައ ކަނ ޖެހެނީ ރައ ޔިތ ނ  އާޚިރަތ ަގއި. ސަިއކަލ ނ  ނަާގ އަހަރީ ފީއާ ތަނެއ ެގ   އިޖޫރިމަނާ މި  ޕާކ ކ ރެވޭ  ސައިކަލ  

ަގނޑ މެނ ެގ އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޮގސ  ައޅ   އަރ ވަމ ނ މިހެނ ޮގސ  އެކިއެކި ޖޫރިމަނާތައ  އަރ ވަމ ނ   ިއ،ސަބަބ ނ  ނަާގ ފީއާ

، ސިޔާސީ މ ވައ ޒަފ ނ  އިތ ރ ވަމ ނ   ނަށ އަދި މ ވައ ޒަފ ނ   އިޮގތ ނ  ކ ރާ ހޭދައާ  ވަމ ނ . ދީނީޖީބ  ދަނީ ހަމަ ކ ޑަތަނ 

ސަރ ކާރެ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފާހަަގވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓ ނ   މި  ތަނ   ސިޔާސީ    700ަގިއ  އ  އަނ ނަ  ވަރަކަށ  

ކ ރެވޭ.  މ ވައ ޒަފ ނ  ތިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާ  1080މިއަނ ނަ އަހަރ  މި ސަރ ކާރ ަގއި ާގތ ަގނަޑަކަށ     ،ރ ނ  ތިބިއިމ ވައ ޒަފ 
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ކައިރިވާ  އިނ ތިޚާބ   ރިޔާސީ  އިތ ރ ވާނެއެހެނ ވީމާ،  މީހ ނ   މި  މަސައ ކަތެއ    .ވަރަކަށ   ނަތީޖާއެއ    ،ކ ރެވޭ    ،އެދެޭވ 

މި ޚިދ މަތެއ   ދެވޭ  އެހެނ ނަމަވެސ   ކ ނ ޔަރައ ޔިތ ނ ނަށ   އިތ ރ ވެެގނ     ،ނ ފެނ ނާނެ.  އަދަދ   މ ަވއ ޒަފ ނ ެގ  ސިޔާސީ 

  ، މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  231ލަފާކޮށ ފަިއ އެބަ އޮތ  ރިޒަމ ނ   ެއސ ޓޭޓ  ޓޫެއކީަގިއ އިނ ކަމ ެގ ޮގތ ަގއި ރިއަލ އެބަދޭ. ހަމަ މިއާ

އަދި އެހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  ވެސ  ފައިސާ    ،މިލިއަނ   148ރިޒަމަށ  ބިނ  ދޫކ ރ މ ނ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާ، ޓޫ  300ބިނ ވިއ ކ މ ނ   

ޮގތެއ ަގއި ދަނ ނަވާޮގތަކ ނ  ޖ މ   ހޯދާނެކަނ  ފާހަަގކޮށ ފައި އެބަ އޮތ . އެހެނ  ބަޖެޓ  ފޮތ ަގިއ  ،  ވަނ ޏާ  ަގއިކަމ    ލަ 

  ، ވ ރެ އަޅ ަގނޑ  ލަފާކ ރާ ޮގތ ަގއި އިނ ފ ލޭޝަނ  ރޭޓ  އިތ ރ ެވެގނ ދާނެ. ެއއީ  ފާހަަގކޮށ ފައި އޮތ  އިނ ފ ލޭޝަނ  ރޭޓަށ 

އަގ ތަކަށ  އަނ ނަ   ،އަށާއި އަދި އެހެނިހެނ  ކޮނ ޓެއިނަރ  ޚިދ މަތ ތަކަށ ޝިޕިނ   ،ދ ނިޔޭެގ ތެލ ެގ ައަގށ  އައި ބަދަލ ތަކާއި

އިތ ރ ވެެގނ     އިނ ފ ލޭޝަނ   ެގ ސަބަބ ނ  މީ   ،އަދި ޑޮލަރ  ލިބެމ ނ  އަނ ނަ ައގ ތަކަށ  ބަލާއިރ   ،ކ ެގ ސަބަބ ނ ބަދަލ ތަ

ހަމަ ލަފާކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   މަސ ވެރިނ ނަށ   މި  އަނ ނާނެ  ބަޖެޓ ަގއި   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ   163އާއެކީަގިއ  މި 

މަޖިލި  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އޮތ .  އެބަ  އަފާސ ކ ރައ ވާފައި  ފެށިެގނ   ފެކ ޓ ރީތަކާއިއި ސ   ޭގދޮށ   ޝޯ ފ އޮ  ،އިރ ަގއި 

ޮގތ ތަކާ   ،އިޕ ލެޓ ފޯމ ތަކާ ވިއ ކޭނެ  އައިސ   އޭގެ   އިމަސ ވެރިނ ނަށ   ނ ވިތާކަށ  ޒ ފެސިލިޓީ  ސ ޕާ  އިތ ރ ނ އަދި  އަދި   

. މި އެއ ވާހަކަ   އި ދެއ ކިފޯމ ތަކާ ހަމައަށ  އަނ ނާނެ ވާހަކަ ވަރަށ  ަގދައަށ  ވަރަށ  ބާރ ލާފަޓ މަސ ކިރާ ބޯޓ ތައ  އެ ޕ ލެ

 . ޕ ލެޓ ފޯމެއ  އަޅާ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މަސ ވެރިނ ެގ ބަޖެޓ   163ކަމެއ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ .  ބަޖެޓަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މި

އ  ިމ  ތަކެ ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  ދޭ ކަހަލަ ވާހަކަ ،އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ ، މަސ ވެރިނ ނަށ  އިތ ރ  އިނާޔަތ ތަކެއ   .ވާހަކަެއއ  ނެތ 

  4ާއއި  3ޑެފިސިޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ަގއި ާގތ ަގނޑަކަށ     . ބަޖެޓ ކ ނ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ފާހަަގެއއ  ނ ކ ރެވޭބަޖެޓަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އެދެވޭ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެދެވޭ  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާަގއި އ ޅ ނ އިރ ަގއި 

މި ހ ރި.  އެބަ  ެގނެވިފައި  ެއވ ރެޖ  ސަރ ތަރައ ޤީތަކެއ   ާގތ ަގނޑަކަށ   އަހަރަށ  ނިސ ބަތ ނ   ކާރ ެގ  ތިނ   މިދިޔަ  ކޮށ  

އ ޅެނީ    ަގއިބަލާއިރ  ޑެފިސިޓ    13މި  ރ ފިޔާެގ  ސަރ ކާރަކ ނ ތޯ ބިލިއަނ   ކޮނ   ނަަގނީ  މި  ދަރަނި  އެހެނ ވީމާ،   .

ހ ރި.    ކޮށ  މިއަދ  ފެނ ނަނ  އެބަދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ސާފ   ،ތައ  ނ ހިނ ެގނީ ކޮނ  ސަރ ކާރަކ ނ ތޯޓ ޕ ރޮޖެކ 

ހަމައެކަނި ހިނަގމ ނ  އަނ ނަނީ އެމ .ޓީ.ސީ.ސީއާ  ؛ހަމައެކަނި ހިނ ެގމ ނ  އަނ ނަނީ އަޅ ަގނޑ  އެއ ބަސ ވަނ  އެކަމަށ 

  ،. ނޫނީ އެމ .ޑަބ ލިއ .އެސ .ސީއާ ހަވާލ ކ ރެވޭބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  އެބަ ހިނާގކ ޓ ތައ .  ޕ ރޮޖެހަވާލ ކ ރެިވެގނ ދާ  

ބަނދަރ ެގ   އިހިއ ކ މާ  އެބަ ހިނާގ. ޚާއ ޞަކޮށ  ބިނ   ،ތަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭ ކަނ ތައ  މަދ ނ  ނަމަވެސ ސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނި

  ކޮޅަށ    އިސަރ ކާރ ަގއި އެ ކ ނ ފ ނިތައ  ނަގަ ަގއި  ނ ކަނ ތައ ތައ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެބަ ހިނާގ. އެއީ ރައީސ  ޔާމީ

ތައ  ތައ  އަދި މި ސަރ ކާރ ެގ ވެސ  އެ ފެސިލިޓީއިތ ރ ނ  އެހެނ  ފެސިލިޓީމަހާޖައ ރާފާ އަދި އޭގެ   .ދެއ ވާފައި އޮތީމައިޖަހަ

ކޮށ ެގނ  ކ ރިއަށ ެގނ ދާތީ އެ ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނަގމ ނ  އެ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ބޭރ  ކ ނ ފ ނީެގ ލޯނ ެގ އެހީަގިއ  ތަޢާރަފ 

އިރ ަގއި މީެގ އެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  އަދި  ވާހަކަ ޖައ ސަވާފައި އޮތ   ރަށ ެގ ފެނާ ނަރ ދަމާެގ  48މައިަގނޑ  ޮގތެއ ަގއި  
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އަޅ ަގނޑަކަށ  ެއއ ވެސ  ދިމާލެއ ަގއި މި ލޯނ ެގ އެހީަގއި ހިނާގފައި އޮތ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ފާހަަގެއއ  ނ ކ ރެވޭ.  

ރ ފިޔާ މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  ބިލިއަނ     6.2ވަނ ޏާމ ނ  ޕީ.އެސ .އައި.ޕީއަށ     ގައިކަމ    ލާއިއެހެނ ވީމާ، ދަނ ނަވަ

  ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެވސ  އަދި ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ، ައޅ ަގނޑަކަށ  ހަމަަގއިމ   ،ިވޔަސ   ޖައ ސަވާފައި އޮތ  ކަމ ަގއި 

. ދަނީނިިމެގނ   2021ކަމާ ދޭތެރޭގައި.  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ އ މީދެއ  ނެތ  މި މަސައ ކަތ ތައ  ހިނާގނެ

ވީ ބަޖެޓ ަގއި ޖަހަިއެގނ  އ ޅޭތާ.    އަހަރ   ކަށ  ނ ޖެހޭ. ތިނ އަ ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާ  އިފެނާ

ވެސ  ބޭނ ނ ވާނެ    މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ައދި ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެދޭ ޮގތެއ . އަބަދ ޔ މި މަސައ ކަތ ތައ  އެދެވޭ ޮގތަކަށ  ދި

ަގިއ ފަތ ރ ވެރިކަމަށ  ފ ރ ޞަތ  ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާިއރާ ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނައިރ  ރިޒަމ ހ ނ ނަނީ. ޓޫ   ކަނ ތައ ތައ  މި

،  އެހެނ ވީމާ  .، އަދި ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެދޭ ޮގތ ޮގތ   ވެސ  އެދޭ  އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ކަނ ކަނ  ބައ ޓަނ ވ މަކީ    ޮގތަށ   ފަހިވާ

  ށ  ފ ރ ޞަތ  މަސައ ކަތ ތަކަސިނާޢީ    ށ ،ފަތ ރ ވެރިކަމާއި އަދި ެއހެނިހެނ  ކަނ ކަމަ  ،ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަވެެގނ  ެމނ ވީ  މި

ެވސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ. ވ.    އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  ،ފަހިވ މަކީ ދަތިކަމެއ  ކަމ ަގއި ވާތީ

ށ   ޮގތެއ ަގއި ބަޖެޓ ަގިއ ހ ރި ކަނ ތައ ތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑަށ  ދެނ  އޮތ  އަޅ ަގނޑަ  ސީލ ތަފ    ެގތިނަދޫ  ،ފެލިދޫ، ފ ލިދޫ

ދަނ ނަވާ   ެގމިނެޓ   ހަތ   ލިބޭ ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ވާހަކަ  ފާހަަގކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ލަނ  

ޖ މ   .ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބަޖެޓާ  ލައަދި  ައޅ ަގނޑ    ބެހޭ  ޮގތެއ ަގއި  ކަނ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ     ޮގތ ނ  

އެއ ކޮށ  ފާހަަގކ ރާނެ   ދާއިރާެގ ބަޖެޓާ  ގ ތ ަގއި ދެނ  ހ ރި ކަނ ތައ ތައ ދެނ  އިނ ނަ އަޅ ަގނޑަށ  ލިބޭ ވަ   .ފާހަަގކޮށ ލީ

 އ ސަލާމ އަ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.    އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށ ލަނ .  ،ކަމަށ  ދަނ ނަވަމ ނ 

 ވަބަރާކާތ ހޫ.هللا ޢަލައިކ މ  ވަރަޙ މަތ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

.  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ 

 ަގއި.   4:05 ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ  ފަށާނީ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަލ ސާ
 

 { އަށ  16:07އިނ   15:36 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 هللا( މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދި މ ޅި މިއަދ   ާގރަ  އަނ   ،ހޯމަ  ،ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ  މި ދަނ ފަޅީަގިއ މަސައ ކަތ އަޅ ަގނޑ މެނ   

މަސައ ކަތ ކ ރިއަށ   ބަޖެޓ   2022އެއީ    .ެގނ ދިޔަ  ދައ ލަތ ެގ  ލަފާކ ރާ  އަހަރަށ   ދާއިރާެގ  ެގވަނަ  ގ ރައިދޫ  ބަހ ސ .   

 .މޫނ އ އ ސާނ  މަޣައިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  

 

 މޫނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އ އ ސާނ  މަމެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޣައިރާެގ ގ ރައިދޫ ދާތ. 

ރައީ  އިއ ޒަތ ތެރި  އަހަރަށ   2022ސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ވަނަ  އަހަރަށ    ވަނަ  2021އި  ބަޖެޓާ  އޮތ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައި 

ބަޖެޓާ   ދައ ލަތ ނ  މާބަޖެޓ  ،  ލާއިރ އިއަޅާކިޔަ  ހ ށަހެޅ އ ވި  ބަލާއިރ   އަސާސ ތަކަށ   ފާހަަގއެއ   ތަގ ފަރަތި  ބޮޑެ  ެގ  ކެއ  

  ، އަނ ނަނ  އޮތ  އަހަރ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރައ ވަނ  ނިނ މަވާ ޚަރަދ ތަކާއި،  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަކީ؛ ނ ކ ރެވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އިތ ރ ނ  މީގެ   ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ސީލ . އެހެނ ނަމަވެސ ދަވާނެ ޮގތ ތަކ ެގ ތަފ އެ ޚަރަދ ތައ  ކ ރެއ ވ މަށ  ފަިއސާ ހޯއ 

  ތިޞާދ ނ ޤ ހި އިދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާާވ ޮގތަށ  ދިވެ  ަގއި މެދ  ރާސ ތާ އަދި ދިގ  ރާސ ތާ   ،ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަކީ ކ ރ  

ހ ޅ ވަ  އިޤ އިފ ރ ޞަތ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  ލަިއެގނ   ހިފަނ   ޮގތ ނ   ލިބޭ  ތިޞާދީ  އަހަރަކ   ކޮނ މެ  ހާމަކޮށ ދޭނ   މިސ ރާބ  

އެހެނ ކަމ ނ  ރައީސ   ފ ރ ޞަތެއ .  ބައިނަލ އަ  ، ިއއ ޒަތ ތެރި  އަދި  ދިވެހި  ބަޖެޓަކީ  އިނ ވެސ ޓަރ ނ ގ  ދައ ލަތ ެގ    ، ވާމީ 

 ؛ރި ރައީސ  ބަލާނެ ެއއ  ހިސާބ ކިތާބ . ިއއ ޒަތ ތެ  އިއެނ މެ ކަނ ލަ  ތިޞާދ  އާރޯކޮށ ދޭނ  މަސައ ކަތ ކ ރާނެ ފަރާތ ތައ އިޤ 

ބިލިައނ  ރ ފިޔާެގ ބ ރަ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ . ކ ރައ ވަނ  ނިނ މަވާފައި    36.9އޮތީ    ވަނަ އަހަރަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި  2022

 ؛ރަީއސ   ދިމާނ ވާ ބަޖެޓެއ ، ޑެފިސިޓ  ބަޖެޓެއ . އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތ  ޚަރަދ ތަކާިއ ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާ އާމ ދަނީއާ

މ ހިލަތ ަގއި  ހާމި   އެނ މެ  މަޖިލީހ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަމާޒަކީނ  އަޅ ަގނޑ   ދޭނ ވާ  ކަމެއ   ކޮމިޓީ    ،މ  

އާމ ދަނީ ލިބޭނެ   ، އިތ ރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވާ މިނ ވަރ  ކ ޑަކ ރ މަށ . މީެގދަރަނ ޏަށ  ބަރޯސާ  ،މަރ ޙަލާަގއި ޚަރަދ ތައ  

ބަލަިއަގނެވޭ ހަމަތަކެއ ެގ މައ ޗަށ ކަނ  ކަށަވަރ ކ ރ ނ .   ،ބޫލ ކ ރެވޭަގވާފައި ހ ރީ  ކަމަށ  ކ ރައ ވާފައި ހ ރި އަނ ޒާޒާތައ  ކ ރައ  

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    24.3އޮތީ    އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި އަނ ނަ އަހަރ  ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރައ ވާފައި މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޓެކ ސ  ނޫނ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގިއ އާއި  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ   15.3އަނ ދާޒާކ ރައ ވާ  ހ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭނެ ކަމަށ   އެއީ  ޓެކ 

  113.1ލިބޭނެ ކަަމށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާ  ދައ ލަތ ެގ ހަރ މ ދާ ވިއ ކަވަިއެގނ     ، ާއއ6.4ި  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާ 

އިއ ޒަތ ތެރި    ޔާ.ރ ފި  ބިލިއަނ   2.9  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާ  ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭނެ ކަމަށ   ، އާއި ލިއަނ  ރ ފިޔާ މިމިލިއަނ   

  6.2ނ . އެއީ  ޓޫރިޒަމ   ،ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި ެއނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީެއއ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި އޮތީ ؛ރައީސ 

އިލަނ ޖެހޭ ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ   ބަލާއިރ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އިތ ރަށ  ބަލަ   އ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ހ ށަހަޅ އ ވާފައި ހ ރި ހިސާބ ތަ

ހ ރި. އެހެނ  މިދެނ ނެވީ އިއ ޒަތ ތެރި    ނ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ާވ އާމ ދަނީަގއި އެބަޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި ޓޫރިޒަމ 

އަހަރ     އަނ ނަ  ،ނ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާ އާމ ދަނީ ބަރޯސާކ ރައ ވާފައި އޮތީހ ެގ ޮގތ ަގއި ޓޫރިޒަމ ޓެކ   ،ރައީސ 
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  ވޯސ ޓ   ،ކޭސ   ވާތީ. ބެސ ޓ   ކަމަށ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ޒިޔާރަތ ކ ރާނެ ފަތ ރ ވެރިނ ެގ އަނ ދާޒީ އަދަދަށ  އެކަނި ނޫނ 

މޮޑެ ވިޔަސ  ކޭސ  ސިނާރިއޯތައ     ރޭޓ ކޭސ  އަދި  ހ ރި ކަމ ަގއި  ައއ މަށ    ،ދެއ ވާފައި  ފަތ ރ ވެރިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  

އެއަރޕޯޓ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ފީާއއި ޑިޕާޗަރ ޓެކ ސ  ނަަގނ     ، ވެސ  އެބަޮއވޭ. އެހެނީ  އެއ ބަ  ވާ ދަތ ރ ކ ރާ ފެނ ވަރަށ  ބަރޯސާ

އޮތީ ކ ލާހ ނ ނާއި  ،ހަމަޖެހިފައި  ބިޒ ނަސ   ކ ލާހ ނ ނާއި  ޖެޓ   ފަސ ޓ   ،އިކޮނޮމީ  ޕ ރައިވެޓ   އަދި  ަގއި  ކ ލާހ ނ ނާއި 

ިގނ ތިތަކ ނ  ތަފާތ  ނެތީމަ އިތ ރަށ  ބަލައިލަނ ޖެހޭ.  ސީލ  ދެއ ވާފައިއަދަދ ތަކ ެގ ތަފ   މިކ ރައ ަވިއެގނ .  ދަތ ރ ކ ރައ ވާ 

އިމ ޕޯޓ     ،އޮތީ  ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި ދެނ  އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭނެ ކަމަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މ ޅި   މިކ ޕެނ ޑެ  19- އޮތ  ޮގތަށ  ކޮވިޑ   ފޮތ ަގއި ފާހަަގކ ރައ ވާފައި  ރ ފިޔާ. މި ބަޖެޓ   ބިލިއަނ    3.2  ޑިއ ޓީނ . ެއއީ

އިޤ   ދިމާވ މ ނ ދ ނިޔެއަށ    ލޮޖިސ ޓިކަލ   ދ ނިޔޭެގ  ތެރެއިނ   ހީނަރ ކަމެއ ެގ  އަިއ  މަތިވެފަިއވާތީ   ކޯސ ތިޞާދަށ  

ބަޖެޓ ަގއި   ކަމަށ   ނ ލިބިދާނެ  އަހަރ   އަނ ނަ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ވޮލިއ މ   ިއމ ޕޯޓ   އޮތ   އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި 

. ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ ެވސ  އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ލިބިދާނެ ކަމަށ  ސަމާލ ވާނ ޖެހޭ ފައިސާ  މިއީ  ،ރައ ވާފަިއވާތީފާހަަގކ 

އޮތ . މި   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި އެބަ   2.9ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގިއ އަނ ނަ އަހަރ  ލިބޭނެ ކަމަށ   ؛ ރައީސ 

ވަނަ   2021އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަނ ވާނެ.  ހިނާގފައި އޮތ  ޮގތ   ކ ރިނ   ކަނ  މީެގ  ،ލަތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހާ

ބަޖެޓ  ޮގތ ަގއި    އަހަރ   ހިލޭއެހީެގ  އޮތ .    2.2ހ ށަހެޅ އ ވިއިރ   އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި  ކަމަށ   ލިބޭނެ  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ  

މިއަހަރ   އައޮކ ޓޫ  ެގއެހެނ ނަމަވެސ ،  މަސ   އޮތީބަރ   ލިބިފައި  ިގނ ތިނ   ިމ  ެއނ މެ  ިއއިރ   ރ ފިޔާ.    392  މިލިއަނ  

އިޤ  ދ ނިޔޭެގ  ރަީއސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އިޤ   ،ލަތަށާއިހާތިޞާދ ެގ  އެހެނ ކަމ ނ   ޤައ މ ތަކ ެގ  ދެއ ވާ  އެހީ  ތިޞާދީ  ހިލޭ 

އޮތ . ިއއ ޒަތ ތެރި    ލަތެއ  އެބަހާލަތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  މިއީ ނ ލިބިދާނެ ފައިސާއެއ  ކަމަށ  ބަލަނ ޖެހޭ  ހާ

އޮތ . މީެގ ބޮޑ    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި  6.4އަށ   ޓެކ ސ  ނޫނ  ޮގތ ަގއި އާމ ދަނީ ؛ރައީސ 

 ށ މާނައަކީ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަ  .ސިނާޢީ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ،ެއކިެއކި މަސައ ކަތ ތަކަށ   ،އޮތީ  މި ބައެއ  ބަރޯސާކ ރައ ވާފައި

ިވއ ކަވަިއެގނ  ބިނ   ދެއ ވަިއެގނ ނާއި   ، ނާއިދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކ އ ޔަށ   ހޯއ ދަާވ    ،ބިނ   ނަނ ަގަވއިެގނ   ފީ  އެކިއެކި  އަދި 

ހ ރި.    2021.  އިނ ފައިސާ އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި  ހ ށަހެޅ ނ ތަކެއ   މިކަހަލަ  ވެސ   ބަޖެޓ ަގިއ  ހ ށަހެޅ އ ވި  ައހަރ   ވަނަ 

ޓެލެކޮމިއ ނިކޭޝަނ     ،ޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއިމިލިއަނ  ރ ފި  300ބިނ  ވިއ ކަަވއިެގނ     ،ތެރޭަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އޭެގ

ސ ޕެކ ޓ ރަމ  ފ ރިކ އެނ ސީ  އަދި  ދޫކޮށ ެގނ   ލައިސަނ ސ   ކަމަށާއި   300ނ   އޮޕަރޭޓިނ   ލިބޭނެ  ރ ފިޔާ   ،މިލިައނ  

ޓޫރިޒަމ އެލ ރިއަ އެބަ  154ނ   ސ ޓޭޓ   އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި  ކަމަށ   ލިބޭނެ  ރ ފިޔާ  އެހެނ ނަމަވެސ ،    މިލިއަނ   އޮތ . 

އަވ2021ަ މިހާތަނަށ   މިއަހަރ   އަހަރ   ރ ފިޔާއެއ  އިނަ  އެނ މެ  ިގނ ތިނ   ތިނ   މި  ބަޖެޓަށ    ވެސ   އިރ   ދައ ލަތ ެގ 

ތައ  ކ އ ޔަށ   ޓޫރިޒަމ ެގ މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ރިސޯޓ   ،އިތ ރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލިބިފައިނ ވާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ. މީެގ

ކ ރައ ވާފަިއ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި  154ެގ ތެރެއިނ   ސ ޓ  ދީެގނ  އެކ ިއޒިޝަނ  ކޮ
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ލައ ކަ  ހަތ   އޮތީ އެނ މެ ރަށެއ  ވިއ ކަަވއިެގނ     އަހަރ  ލިބިފައި މިހާތަނަށ  މި  މި  ،މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮތ އިރ 

ނަމަ   ޓަރ ކޮނ ފިޑެނ ސ  ނ އ ފެއ ދިއ ޖެމެދ  އިނ ވެސ   ތިޞާދާދިވެހި އިޤ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޑޮލަރ . އެހެނ ކަމ ނ 

މިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  ވެސ   ؛މިފަދަ ފައިސާތައ  ނ ލިބިދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަމާލ ާވނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އޭެގ    24.8ެއީއ    . ދައ ލަތ ެގ ރިކަރަނ ޓ ެގ ޮގތ ގައި  ،އޮތީ  އެނ މެ ބޮޑ  ޚަރަދެއ  ކ ރަނ  ނިނ މަވާފައި މި

އޮތީ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދަށ     ވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއ  މި  އަނ ދާޒާކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި އަނ ނަ އަހަރ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ   ،މާނައަކީ

ށ   ދިނ މާިއ ައދި އެހެނ  ބިލ ތައ  ދެއ ކ މަދައ ލަތ ެގ މ ސާރަ  ، . ޭއެގ މާނަައކީއަނެއ ކާވެސ  ޚަރަދ ކ ރައ ވަނ  ނިނ މަވާފަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާވާ ؛ ނަަގިއެގނ  ދަރަނިވެރިވާނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ވެސ  މި ޖެހެނީ ޑެފިސިޓ ނ  ލޯނ   ކ ރާ ޚަރަދަށ 

 6.3އޮތީ އެނ މެ    ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ އިތ ރ ވާ ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ މަސައ ކަތ ތަކަށ  މި  ،މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތައ ޢ 

އިއ ޒަ ރ ފިޔާ.  ރައީސ ބިލިއަނ   ތަނ ފީ  ؛ތ ތެރި  ބަޖެޓ   މި  ކ ރަނ ޛ މި  ރ ފިޔާ   9.7އޮތީ    ހ ށަހަޅ އ ވާފައި  ބިލިއަނ  

ލަތަކީ އެހާ ހާސ ވާނ ޖެހޭ ކަމެއ  ނޫނ ކަނ  ހާޑެފިސިޓ ވާ ކޮނ މެ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޑެފިސިޓ ެވެގނ .  ،  ދަރަނިވެރިެވެގނ 

ޑެފިސިޓ ކޮށ ެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ދޫދ ތަކެއ ެގ ތެރޭަގއި ބަޖެޓ ހ ރި. ވަކި ޚ   އެބަ  އެނެގނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތާރީޚ ނ  ވެސ   

ވަނަ    2018ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ،    1.4ވަނަ އަހަރ    2014 ؛ފައިދާ ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރެވިދާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޭވ. މީެގ   އި އެބަބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޑެފިސިޓ ވެފަ  22.6ލަ  އަށ  ޖ މ   2018އިނ     2013ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    4.3އަހަރ   

މ ރާނީ  ޢ ފެނ ނަނ  މިހިރަ ބޮޑެތި    ،ތިޞާދީ ރިފޯމާއިއަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ެގނެވ ނ  އިޤ   2018ނ   އި  2013  ،މާނައަކީ

ދެނ  އޮތ  ދައ ރ ަގިއ    ނޭ.ކޮށ ެގނ އޮތީ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓ   ތަރައ ޤީާއއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެވ ނ  ބޮޑެތި ޚިދ މަތ ތައ  ކޮށ ފައި އެ

ވަނަ އަހަރ    2019 ؛ވާހަކަދައ ކަިއެގނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ލޭނ ތައ  ރާވަިއެގނ  އިނ ެވސ ޓަރ ނ ނާއަނބ ރާ ދައ ކާނެ ޕ 

ދާ ޮގތަށ  ނިމިއ ޖެ ކަމ ަގިއ    އަދި މި އަހަރ  މި  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  13.7ވަނަ އަހަރ     2020  ، ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  5.8

އަދި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އަނ ދާޒާކ ރައ ވާފައި    ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  13.1ަގއި    2021  ،ކ ރެވެނީވަނ ޏާ އަނ ދާޒާ

ނިވެރިވާނެ. ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދަރަ 42.3ަގއި އަހަރ  އަހަރ  4ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މި  9.7އ ޔާ އޮތ  ޮގތަށ  ކަނ  ހިނގައ ޖެ 

ިމވަރ  ބޮޑެތި ދަރަނި ނަަގިއެގނ  ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ ނ ރައ ކާ ފާހަަގކ ރާ ކޮނ މެ ދަނޑިވަޅެއ ަގިއ އެބަ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ދައ ލަތ ެގ  ރީއެކޭ  އަރިސެޝަނަކ ނ  އަރައިަގތ މަށ  ިއކޮނޮމީ ރިަވއިވ ކ ރ މަށ  ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ ިއކޮނޮމިކ  ތި  ،ވިދާޅ ވޭ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަމާލ ވާނ ޖެހޭ ވަރަށ  ިގނަ ނ ކ ތާތަކެއ     ، އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ރ ކ ރ މަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޚަރަދ  އިތ 

ކެ  ރިފަރކ ރައ ވާ  އެ  ކަމަކަށ   ފ ރަތަމަ  އެނ މެ  ާވހަކައަކީ އި  ތިއަރީގަ   މ އަނ ޒިއެބަހ ރި.  ޚަރަދ  ދައ ލަތ ެގ  ،ބ ނާ   

ލެއ ަގއި ދައ ލަތ ެގ  ހާދި އާމ ދަނީ އިތ ރ ވާ މަޝ ރޫޢ ތަކަށޭ. ެއއ ވެސ   އިތ ރ ކ ރަނ ވާނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިސާ ލިބޭ އަ

ސަޕ ލައި އޮފ  ަމނީ އިތ ރ ކޮށ ެގނ  ކަރަނ ސީ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ  ފޫބައ ދާކަށ  ނޫނ . ހަމައެހެނ މެ

ރިސ ކ ޑީ މަސަވެލ އޭޝަނ   ރިވައިވ ކ ރަނ   އިކޮނޮީމ  މ އ ދަތ ަގއި  ކ ރ   ަގބޫލ ކ ރާ  ކޮށ ފަިއ  ދ ނިޔެ  އ ކަތ ކ ރެވޭނީ 
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އިމ ޕޯޓ ކ ރާ    ،ކަރަނ ސީތައ  ހ ރި ބޮޑެތި ިއކޮނޮމީތަކަށ . ދިވެހިރާއ ޖެ ފަދަ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ބޭރ ނ  އިމ ޕޯޓ ކ ރަނ ޖެހޭ

ަގނެެގނ  ފައިސާ  ބޭރ   ދެއ ކ މަށ   ފައިސާ  ވި  ؛ތަކެއ ޗަށ   ރ ފިޔާ  ދިވެހި  މި ާމނައަކީ  އެކަނި.  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ކެނީ 

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ   މި  މިހެނ   އަބަދަކަށ   އަބަދ ެގ  ބަޔަކަށ   ތިބި  ވަރަށ     ، ހާލަތ ަގއި  މިއީ  ނ ކ ރެވޭނެ. 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ .  ބޭރ ނ ނާއި  ؛ސަމާލ ވާނ ޖެހޭ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ހޯދަނީ  މި  ފައިސާ  ބަޖެޓ   ޑެފިސިޓަށ  

ސެނ ޓ ރަލ     ،ކ ރަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޑެޓ . ޑޮމެސ ޓިކ  ޑެޓ  މި ޖެނެރޭޓ ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  އެތެރެއިނ . ެއއީ ޑޮމެސ ޓިކ 

ފަނ ޑ ތަކ ނ ނާއި،  ބޭނ ކ ނ ނާއި ފަދަ  ފަނ ޑ   ޕެނ ޝަނ   ޓ ރެޜަރީ   ،ބޭނ ކ ތަކ ނ   ފައިސާ  އަތ ނ   މީހ ނ ެގ  އަިމއ ލަ 

މިއަދ  މި   ،ވަނަ އަހަރ  2021 ؛ސ ބިލ ސ އާއި ބޮނ ޑ ސ  ވިއ ކަިއެގނ  ކ ރ  މ އ ދަތައ  ހޯދަިއެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ 

ރ ފިޔާަގިއ. މީެގ ާމނައަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    އަނ ބިލި  46  ހާލަތ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިނ ޓާނަލ  ޑޮމެސ ޓިކ  ޑެޓ  މިހިރީ

ކ ރަނ  އ    މަސައ ކަތ ތަ ކ ރަނ  ނޫނީ އަމިއ ލަދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އިޤ ތިޞާދީ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ  ނޫނީ އިނ ވެސ ޓ  

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މިހިރީ ދައ ލަތ ެގ ރިކަރަނ ޓ    46ހ ރި ފައިސާެގ ތެރެއިނ     ދޭނ   ވެސ  މީހ ނ ނަށ  ބޭނ ކ ތަކ ނ  ލޯނ 

ތެރެއިނ   ތަޅ    ،ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެއ ކިބާކ ރެވި މަނީެގ  މާނަައކީ ސަޕ ލައި އޮފ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    46އެޅ ވިފައޭ. 

މަލ ޓިޕ ލެޔަރ އިފެކ ޓެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނާނ ނާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި    މ ޒިއަނ ކެ. އެހެނ ކަމ ނ ، މިމިއަދ  މިހިރީ ބޭރ ގައޭ

  ނ ލިބޭ އާމ ދަނީައކ ނ  އަބަދ ެގ އަބަދަކަށ  ޚަރަދެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. ެއއީ ނަާގ ދަރަނި އެއީ ދައ ކަނ ޖެހޭ އެއ ޗަކަށ   ؛ރައީސ 

ކ ރިނ  ނަާގފައި ހ ރި ދަރަނިތައ  ކ ދި   ،އޮތ  ޮގތަކީ  ޖެހިފައި މިމި ހާލަތ ަގއި ކަނ  ކ ރަނ  ؛ވާތީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެ ދަރަނި އަނބ ރާ    ،ާމނައަކީ ؛އެ ދަރަނި ވިއ ކާލ މަށ  ޓަކައި   ،ލ ޓ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ އިނ ޓ ރެސ ޓ  ރޭޓ ަގއި ނ ދެއ ކި ޑިފޯ

ތަކ ރާރ ކޮށ    ،އެއަށ ވ ރެނ  ބޮޑ  އިނ ޓ ރެސ ޓ  ރޭޓެއ ަގއި. މިކަނ  ތަކ ރާރ ކޮށ   ނީ ދަރަނ ޏޭ ދެއ ކ މަށ  އަލ ނ  ނަަގނ ޖެހެ

 ދަރަނި  ،ފޫނ ބެއ ދޭ ކަމ ަގއި ވަނ ޏާއާމ ދަނީނ     ،މި އ ފެދޭ ެގޕ   އިސ ޓ  އޮފ  ފައިނޭނ ސިނ ަގކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  ކޮ

ބޮޑ ވަމ ނ  އިތ ރ    ބޮޑ ވަމ ނ .  ، ބޮޑ ވަމ ނ   ،ދާނީ  ފަރާތަކ ނ   ެއއ ވެސ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ޮގސ   ބޮޑ ވަމ ނ   ދަރަނި 

ލަތ ަގއި ދަރަނ ޏެއ  ނ ދޭ ހާލަތަކަށ  ދެވިދާނެ. އޭރ  އޮނ ނާނީ ބޭރ ނ  މ ދާ އެތެރެކ ރަނ  ބޭރ  ފައިސާ ަގނ ނަނ  ނ ލިބޭ ހާ

މިކަނ   ؛ ރިނ ގ ޑިފޯލ ޓަކަށ  ހިނަގއިދާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޭރ ނ  ސޮވ   . ިގއ ސަދިވެހި ރ ފިޔާެގ ައގ  ެވއ ޓިެގނ 

މިނ ަގނޑަކީ ެއއ   ކ ރާ  ޖ މ   ،މިނ ަގނޑ   މިނ ވަރ ޖީ.ޑީ.ޕީއަށ   ޖެހޭ  ދަރަނި  އަހަރ ެގ    2018ނިސ ބަތ .    ،ލަ  ވަނަ 

ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅ އ ވަމ ނ  މިނިސ ޓަރ   ަގއި.  50ބަތ  އޮތީ ާގތ ަގނޑަކަށ  % ވަނަ ދ ވަހ  މި ނިސ   17ބަރ  މަހ ެގ  ނ ނޮވެ

އަދި މީގެއިތ ރ ނ    ؛ރައީސ   ަގއި. އިއ ޒަތ ތެރި  122އޮފ  ފައިނޭނ ސ  ވިދާޅ ވި ޮގތ ަގއި މިއަދ  މި ނިސ ބަތ  އޮތީ %

ނ   އަބިލި  2.2ރަނ  ޖެހިެގނ   މިދިޔަ އަހަރ  ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ  ހ ސ ެވެގނ  ނޫނީ އިތ ރަށ  ދަރަނި ހޯދައިެގނ  ޚަރަދ ކ  

ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ  މި މަގ ނ  ހިނާގ ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޮތީ ހ ށަހަޅ އ ވާފަ ބަޖެޓ  ވެސ  މި  ރީރ ފިޔާެގ ސަޕ ލިމެނ ޓަ

  ތިޞާދ  އަލ ނ  ައނބ ރާ އިޔާދަނ ކ ރެވޭ ހިސާބަކަށ  ހިނގައިދާނެ. މި މިސ ރާބ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  އެބަ ދިވެހި އިޤ 
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ބަ ރައީސ ޖެހޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަދަލ ކ ރެވޭނީ  އެކަނ   ޑެފިސިޓ ތައ    ،ދަލ ކ ރަނ .  މި  ޚަރަދ ކ ޑަކޮށ ެގނ .  ދައ ލަތ ެގ 

ވަގ ތ     މި ؛އާމ ދަނީ އިތ ރ ވާ ކަހަލަ މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ކ ޑަކޮށ ެގނ  ޚަރަދ ކ ރާ ނަމަ

  އަދި ދިވެހި އިޤ ތިޞާދާ  ގ،ކަލ  ޑިސިޕ ލިނ  ސ ފައިނޭނ ޝަލ  ލިބަރަލައިޒޭޝަނ ، ފި،  ބޭނ ނ ވަނީ އިޤ ތިޞާދީ ރިފޯމ 

 އިނ ވެސ ޓަރ ނ ެގ ކޮނ ފިޑެނ ސ  އ ފައ ދަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  މެދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  . هللاޢަބ ދ   ޔަޢ ޤޫބ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޢަބ ދ  ޔަޢ ޤޫބ ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ފަށަމ ނ  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރ  ދައ ލަތ ެގ  ވެސ     ޝ ކ ރިއ ޔާ  މިނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ  

  އޮއ ވާ   ޅި ދ ނިޔެއ ނދަޫގ ހާލަތެއ ަގއި މ ދަތިދަނ ނަވަނ . އަދި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ވެސ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ .  

ނ ވެެގނ  އަނ ނަ ޤައ މ ތަކ ެގ  ބައ  ރިރަނަގޅަށ     އެނ މެ  ،ރަނަގޅ  އިކޮނޮމީެއއ   އެނ މެ ައވަހަށ  އެނ މެމ ޅި ދ ނިޔެއިނ   

މިއަށ ވ ރެ މާ ވަރ ަގދަ ިއކޮނޮމިކަލީ މާ   ،. އެހެނ ނަމަނޫނ   ނ ވީ ކަމެއ ގ ިއއ ތިފާ  ،ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއ ޖެ ހިމެނ މީ އެއީ

ނ ެވެގނ  އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތީސ .  އ ޤައ މ ތައ  އެ އިކޮނޮމީ ރިބަޚާއ ޞަކޮށ  ޔޫރަޕ ެގ ބޮޑެތި  ،  ވަރ ަގދަ މާ މ އ ސަނދި

ތަކ ނ  މިއަދ  ޢިލ މީ ޤާބިލ  މަސައ ކަ  ،ބ ރަ މަސައ ކަތަކ ނ   ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޔަކ  ކ ރި މިނ ނެތ  މަސައ ކަތަކ ނ 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށާއި އަދި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  ފަހަރ     އާދެވ ނީތީ އެ ކަަމށ  ޓަކައި އަދިެވސ  ެއއ   މިހިސާބަށ 

ޤައ މެއ  ބިނާކ ރ މަށ  ނޫނީ ޤައ މެއ ެގ ހަޔާތ ނ    ،ކ ރާނަނ ވެސ  ފާހަަގ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓ  ފަށަމ ނ 

ޓީޗަރ ނ  ކ ރާ    ،ޓީޗަރ ނ . ޓީޗަރ ނ ެގ ައގ ވަޒަނ ނ ކޮށ    ،ކ ރާ ފަރާތަކީ  ބޮޑ  ބިޔަ މަސައ ކަތ ބ ރަ  އެނ މެ  އެ ޤައ މެއ ެގ 

 ބިނާކ ރެިވދާނެ ކަމަކަށ  ނޫނީ ކ ރިއަށ   އ އެ ޤައ މެ  ،މަސައ ކަތަށ  ެއއިރެއ ަގއި އޮނ ނަ ސަރ ކާރަކ ނ  ެއއ ބާރ ލ ނ ނ ދީ

މި   ،ނ ކ ރަނ . އެހެނ ކަމ ނ   ވެސ  އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ    ކ ރެވޭނެ. ަގިއމ ދެވިދާނެ ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ަގބޫލެއ ނ 

  ، މީހ ނ  ބިނާކ ރ މ ެގ އިތ ރ ނ   އި،ނިވި މީހ ނ  އ ފެއ ދ މާރެވެބިނާކ    ،މި ސަރ ކާރ ެގ މައިަގނޑ  ެއއ  އަާމޒަކީ   ،ސަރ ކާރަކީ

  ، ރިސ ނ  ނޫނީ ޓީޗަރ ނ  ކަމަށ  ދެކިެގނ މ ދައ   ،ޤައ މ  ހިނ ަގނ  ތިބި ފަރާތ ތަކަކީ  ނ މެރަނަގޅަށ ޤައ މ  ޭއެގ މައ ޗަށ  އެ

ކ ރާ މަސައ ކަތަށ  ހެޔޮ ނ  ޚާއ ޞަކޮށ  އެ ފަރާތ ތަކ  ،އެކަނ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ  އެ ފަރާތ ތަކަށ  ހެޔޮ ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއ 

،  ރަނ އޮތ . ައދި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ   ރަނަގޅ  ބަދަލ ތަކެއ  ެގނ ނާނެކަނ  މި ބަޖެޓ ނ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ފެނ ނަނ  އެބަ

ޚާއ ޞަކޮށ  ކޮވިޑ ެގ   ؛ކ ރި ބ ރަ މަސައ ކަތ   ކަށ  ވެސ  އެމިއާއެކ އެކީަގއި ޞިއ ޙީ ދާއިރާަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ފަރާތ ތަ

ވަނަ    2022މި  ހަމަ  ވެސ     އެކަނ    ،އެ ބޮޑ  ޤ ރ ބާނީ ފާހަަގކޮށ ،  ބ ރަ  މިކ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރި ަމސައ ކަތ ތަކާއިޕެނ ޑެ
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އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރަށ    ؛އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކަނ  މި ބަޖެޓ ނ  ފެނ ނަނ  އެބައަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  ފެނިެގނ ދާނެ

އޭެގ،  އައީ  ެވެގނ .  ވަޢ ދ ތަކެއ   ިގނައިނ ިގނަ  ވަރަށ   ިގނަ   ،ތެރޭަގއި  މެދ ަގިއ  ؛ ވަރަށ   ޒ ވާނ ނ ެގ  ޚާއ ޞަކޮށ  

ނީ އެ ކަމަކަށ  ޓަކައި އިނ ތިޒާރ ކ ރަމ ނ   މަސައ ކަތ ކ ރާ ޒ ވާނ ނ ެގ މެދ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝަކ ާވކ ރަމ ނ  އައި ނޫ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ވީ ވަޢ ދ ެގ ތެރެއިނ  ެއ    އި،އައި ކަމެއ  މި ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނިެގނ  އެ ކަނ ތައ  ނިނ މައިދީފަ

ހެޔޮ  ަގއިވަޢ ދ  މިނިމަމިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   މި ތިބީ. އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޖަހާލެވޭ ހިސާބ ަގއި  ޖ ެގ  ވޭމ ފާހަަގ 

  މ ސާރައަށ  ވާހަކަ. އިހަށ ދ ވަހ  އެ އިޢ ލާނ ކ ރީ މިނިމަމ  ވޭޖ ެގ ކަނ ތައ . މިނިމަމ  ވޭޖާ ގ ޅިެގނ  ަމސައ ކަތ ތެރިނ ެގ  

ބަދަލ ތަކާ ހެޔޮ  މާ  ިއ، އަނ ނާނެ  މަސައ ކަތ ެގ  ބަދަލ ޙަމަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ  ހެޔޮ  އަނ ނާނެ  އަދި    އި، ތަކާއ ލަށ  

އަނ ނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ    ނެ ހެޔޮ ބަދަލ ތައ  ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާމަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ ސިކ ނޑިައށ  އަނ ނާ

 ނ  ކަމެއ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މިރ ކ ރަނ  ނ ކެ  ށ ފެނިެގނ ދާނެ. މިއަދ  މިއިނ  ޒަމާނަކ  މިއިނ  ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރަކަ

ކޮނ މެވެސ  ނ ފޫޒ ަގދަ    ކަށ ޚާއ ޞަކޮށ  ެއއިރެއ ަގއި އޮނ ނަ ސަރ ކާރެއ  ކޮނ މެވެސ  ފަރާތަ  ،ވެސ    ދައ ކަނީ. މިއީ ދ ވަހަކ 

އަނ ނަމ ނ    ،އަނ ނަމ ނ   ،އަނ ނަމ ނ   ،ހަމަ މިހިސާބަށ  އަނ ނަމ ނ   ،ަގނ ނަ ބިރެއ ެގ ސަބަބ ނ  ކ ރަނ  ނ ކެރިބަޔަކަށ   

ހަމައަ  ސަރ ކާރާ  މި  ސަރ ކާރަކީ  އައިސ   ދެއ ކީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ކަމެއ ެގ  ޮއތ   ައއިއ ސަ  ވާރ ތަވެެގނ   ށ  

ޚާއ ޞަކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ތަކަކީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހ ނ  ކަމެއ  ދޫކޮށ ނ ލާނެ   ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި

މިނިމަމ  ވޭޖ  ވީ ވަޢ ދާ  ؛ޔައީ. އެހެނ ވީމާ، މިނިމަމ  ވޭޖ  ދި  އެ ޔަީގނ ވެެގނ     ،ނ  މިއަދ  ކަށަވަރ ވެ ކަސަރ ކާރ ތަކެއ  

ބަޖެޓ ނ    މި  އިމ ޕ ލިމެނ ޓ ކ ރަނ   ހިމަނާފައިވީތީއެއ ޮގތަށ   ޓަކައި   ،ބަޖެޓ ަގއި  ކަމަށ   ނިނ މަވާފައިވީ  ެއކަނ   އަދި 

ދޫ އަތޮޅ  މީހެއ .  ހ ވަ  ،ސަރ ކާރަށ  އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑަކީ

މަސ ވެރި   އަޅ ަގނޑ މެނ ޢާއަޅ ަގނޑަކީ  މީހެއ .  ިގނަ    ، އިލާއެއ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  އެނ މެނ ނަކީ ވެސ  މަސ ވެރިނ .  ހ ވަދޫ 

ިގނަ ސަޕޯޓަރ ނ ނަކީ މަސ ވެރިނ . މަސ ވެރިނ ނާ މެދ  އަޅާލ މަކީ   ،ޚާއ ޞަކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަޕޯޓަރ ނ   ،ހިސާބެއ ަގއި

އެޖެނ  ވަޢ ދެއ . 19ޑާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވެފައިވާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ިއނ ތިޚާބ ަގއި  ރިޔާސީ  އަދި  ވެސ   ަގއި 

ދާއިމީ ޮގތެއ ަގއި ހެޔޮ ބަދަލެއ  ލިބޭނެ ޮގތަށ  މި ސަރ ކާރ ެގ   ،ދެމެހެއ ޓެނިވި  ،ރަނަގޅ  ؛މަސ ވެރިނ ނަށ  ހެޔޮ ބަދަލެއ 

ެއކަމަށ  އަދި  ޔަީގނ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ހ ރިކަނ   ހިފާފައި  މެދ     ،ޓަކައި  އަމާޒ   ކ ރާނެކަމާ  އެޮގތަށ   އެކަނ   އެކަނ  

މަސ ވެރިނ ނަށ   ؛މަސ ވެރިނ ނަށ  ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ  ިމ ބަޖެޓ ނ   ،ނ ކ ރާ ހާލ އ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެއ ވެސ  ޝައ ކެ 

  އ ފާކ ރާ ހޯދައިދިނ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގިއ ފައިސާތަކެއ  ހިމަނާފައިާވކަނ  އެީއ އަޅ ަގނޑ     ،ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ  ެގނައ މަށ 

 ، ވަނަ އަހަރަކީ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ މަސ ވެރިނ ނަށ   2022  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ،ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަނީ

، ރާއ ޖޭެގ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ސަޕޯޓ ކ ރާ ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  ؛އެ މަސ ވެރިނ   ،އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ 

އިލާތަކ ެގ ވާހަކަ. ެއ ފަރާތ ތަކަށ  ހެޔޮ ރަނަގޅ   ޢާާއއި މަސ ެވރިނ ެގ  ަމސ ވެރިނ ެގ ވާހަކަ   އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ
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އ މ ރ ނ  ސާޅީހ ނ  މައ ޗަށ  ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  މިހާރ   ބަދަލ ތަކެއ  އަނ ނާނެ އަހަރެއ  

ނޫނީ މިއީ  ،  އަބަދ ވެސ  މިހެނ  އިނ ތިޚާބެއ   ،ށީއ ސ ރެހ ނ ނަނ  ފެޮގއ ސި. ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ ެމ ކ ޑައިރ  ހަނދާނ 

ބޭރ ނ  ބަޔަކ  އައިސ ެގނ     ރަށ ނ މާލޭނ  ނޫނީ    ،ވެސ  ރަށަށ  ބަޔަކ   އިނ ތިޚާބެއ  ކަމެއ  ނޭނޭގ ހަނދާނ  ހ ނ ނައިރ 

ނޫނީ ބިނ     މިފަހަރ  މި ރަށ ަގިއ ބަނދަރ  ހަދާ ވާހަކަ.  ،ވެސ  އިޭވ ވާހަކައަކީ   އެހެނ  ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކާއިރ  އަބަދ 

މިކަހަލަ ކޮނ މެވެސ  ކަމެއ ެގ    ،ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒެއ   ،ނޫނީ ހޮސ ޕިޓަލެއ   ،ހިއ ކ މ ެގ ވާހަކަ. ނޫނީ ސ ކޫލ  އިމާރާތެއ 

ފެނާއި    . ފެނާއި ނަރ ދަމާ މިޒާތ ެގ އެއ ވެސ  ވާހަކައެއ   ،ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނީވޭ   ވާހަކަ. ދެނ  އޭރ  ގައިމ 

މި ސަރ ކާރ ނ  ހ ރިހާ    ،ކާރ ނ  އ ފަނ ކ ރި ވަޢ ދެއ . އެއީ އަސާސީ ޙައ ޤެއ . ެއކަމަކީނަރ ދަމާއަކީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ 

ތަފާތ ކ ރ މެއ  ެއއ ެވސ   އަޅަ  ރަށެއ ަގއި  އެއ ވެސ     ިއ،ނިނ މަ  އިނެތި  ރަށެއ ަގއި  ހ ރިހާ  ރަނަށ   ރަނ ނ   އެކަނ  

އެނޭގ. ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅޭ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނެތި ކޮށ ދޭނެ ނޫނީ ފ އ ދަވާނެ ވަޢ ދެއ   ތަފާތ ކ ރ މެއ 

މި ރަށ ެގ    ،އެނ މެ ކ ރީއ ސ ރެ ެވސ  ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކ ނ  ދައ ކަމ ނ  އަނ ނަ ވާހަކަައކީ  ،ކ ޑައިރ އ ސ ރެ  ،ވާހަކަައކީ

މަރ ކަޒާއި  ،ސ ކޫލާއި   ،މަާގއި   ،ބަނދަރާއި ސ ވާލަކީ  ،ޞިއ ޙީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވާހަކައޭ.  ބާވަތ ެގ  އަހަރ     5މި    ،މި 

ވެސ  ނ ދައ ކާނެ    އިމ ަގ ؟ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ދެނ  އިނ ތިޚާބ ތަކާ ދިމާކޮށ  ދައ ކާނީ ކޮނ  ވާހަކެއއ ތޯއޭނިމިެގނ ދާއިރ 

އިނ ޖީނ ޭގެގ ވާހަކަެއއ  ދައ ކާނެ ޖާަގއެއ  ނޯނ ނާނެ.   ،. ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަެއއ  ނ ދައ ކާނެ. ކަރަނ ޓ ފެނ ެގ ވާހަކައެއ 

ދަނީ ފ އ ދަމ ނ .   ރަށ ަގއި ހ ރި ކަރަނ ޓާ ގ ޅޭ ހ ރިހާ ކަމެއ  ކަހަލަ ޮގތަކަށ  އެވެސ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަމަ ިގނަ ރަށ   މިހާރ 

އިނ ތިޚާބަކަށ  ދާއިރ  ރައ ޔިތ ނ    ،ދެނ  އަނ ނަ ދައ ރަކަށ   ، ނިމޭއިރ   2023އ ލ  ހޯދަމ ނ . އެހެނ ވީމާ،  ހައެ ކަނ ކަމަށ   

ރަށ ރަށަށ  އެ  ދާއިރާތަކަށ   ،ދެނ   ތިމަނ ނަމެ   ،އެ  ތިމަނ ނަމެނ ނަށ އެ ސަރަޙައ ދ ތަކަށ   ނޫނީ  އ ފާވެރިކަނ    ،ނ ނަށ  

ވިސ ނާލަނ ވީ.   ދެނ   ފެށިެގނ   މިއަދ ނ   ކޮނ ކަމެއ ތޯ  ބޭނ ނ ވަނީ  ތިމަނ ނަމެނ   ތެރެއިނ   ބަޖެޓ ތަކ ެގ  އަހަރ ތަކެއ ެގ 

ޕަސ  ޕާނޫނީ ކޮނ މެވެސ  މަލ ޓި  މި ރަށ ެގ ސ ކޫލޭ  ،ވެސ  ސިކ ނޑީަގއި އޮނ ނަނީ މި ރަށ ެގ ބަނދަރޭ  މީެގކ ރީަގއި އަބަދ 

 ހަމައަށ  މި  ކަހަލަ ކޮނ މެވެސ . ހަމަ އެކައ ޗެއ  ސިކ ނޑީަގއި ޮއވެޮއވެ ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑައިރ އ ސ ރެ މިއަދާމި  ،ހޯލޭ

އިނ ތިޚާބަކަށ  އަނ ނަނ ވާއިރަށ   އަނ ނަ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނަށ  ދެނ     ،އައީ. އެހެނ ވީމާ، ދެނ  މި ދައ ރ  ނިމިެގނ ދާއިރ 

ިވސ ނަނ ވީމިހާރ އ ސ ރެރައ ޔިތ ނ    ދާއިރާއަށ   ،  ކޮނ    ،ރަށ ރަށަށ   ،ތިމަނ ނަމެނ   ބޭނ ނ ވާނީ  ދެނ   އަތޮޅ ތަކަށ  

އާނ މ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔާ  ވެސ  ނެއ ޓިއ ޖެ.    . ބަނދަރ ނ  ގައިމ އޭވަޢ ދެއ ތޯ ތިމަނ ނަމެނ  މިހާރ  ވިސ ނަނ ވީ

މޭއިރ  ނެއ ޓިެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ، އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އަހަރ  ނި  5މި    ،ތަކ ނ  ނެއ ޓިެގނ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކަމެއ  ެވސ  ނޫނ .    ެވސ  އެކަނ  އެހެނ  ވެދާނެ ކަމަކަށ  ހިތަށ އެރި  ކަމެއ . ދ ވަހަކ   އ ފާކ ރާ

އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި  ދެނ މެ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދެއ ކެވި  ކ ރިނ   އަދި ރިކަރަނ   ،ވ ރެ  ޚަރަދާއި  ޓ  

ލިބެ ައޅ ަގނޑެބަޖެޓަށ   ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރަނ  ނޫނީ   ހަނދާނެއ   އ ނ  އޮތ  އާމ ދަނީެގ ވާހަކަ.  އަދި އަޅ ަގނޑ   ނ ވޭ 
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ކ ރިނ  މެނ ބަރެއ ެގ  ބަލާ   މަޖިލީހ ެގ  އެހެނ   ބަޖެޓ   ފާހަގައެއ ވެސ   އަޅ ަގނޑަކަށ   ވެސ   މި   ،ނ ކ ރެވޭ   ބެލ މެއ ަގއި 

ހިނާގ ޚަރަދ  ނ ލާ ދެނ  ހ ރި ޚަރަދ ތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ     ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓަށ   ،ދ ރާއ ޖޭަގއި ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަ

ކ ރި ެއއ ވެސ  އަހަރެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނ ކޮށ  ބަޖެޓެއ  ތައ ޔާރ މި ދަނ ނަވަނީ. އެ ޚަރަދ  ކ ރަނ  ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓ 

ދައ ލަތަށ  ލިބޭ    ،ވަނަ އަހަރަށ  މި ޮއތ  ބަޖެޓަކީ  2022ޓަކީ،  މިހާރ  މި އޮތ  ބަޖެ  ،މިއަދ  އ ފާކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ވަރ ެގ  ނ ެވ ހިނ ާގ ނިނ މާލެވޭނެދަރަނިވެރި ؛ނިނ މާލެވޭނެ  އިއާމ ދަނީނ  ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ ރިކަރެނ ޓ  ޚަރަދެއ  ހިނ ގަ 

ދ   ޞާމ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތި ، ބޮޑ  ޚާއ ޞަކޮށ  ދ ނިޔެ ނ ދެކޭހާވަރ ެގ ތަދ  ،ބަޖެޓެއ ކަނ . އެހެނ ވީާމ، މިީއ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ނ   އިއަދިވެސ  އެ  ،ދީ އަނދަވަޅަކަށ  މ ޅި ދ ނިޔެ ވެއ ޓިފައި އޮއ ވާޞާެގ ބޮޑ  އިޤ ތ19ި-ކޮވިޑ   ؛ހަލާކ ކޮށ ލިވަރ ެގ ބޮޑ 

- ކޮވިޑ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާރ  ދިވެހިނ     ،ވަނަ އަހަރަށ  މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  ބަޖެޓަކީ   2022  ،އ ޅެނިކޮށ   ނ ވެސަލާމަތ 

މަތ19ީ ހަނދާނ ެގ  ތަނެއ   ނެތޭނ   އެއ ވެސ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ ،  ެއއ ވެސ   ދައ ލަތެއ ،  ެއއ ވެސ   ބަޖެޓެއ .  ވަރ ެގ 

ދަރަނިެއއ ކ ރިއަރަ އެއީ   ؛ނ ދާނެ  ނެިގޙަދަރަނ ޏަކީ  ސަރ ކާރަކ ނ   ކޮނ މެ  ވެސ   ނެގ މަކީ  ދަރަނި  ،ސ ޔަޤީޤަތ ަގިއ 

ދަރަނި ނެޭގނީ    ނޫނީކ ރިނ  ވެސ  ެއ ވާހަކަ ދެއ ކިނ . ދަރަނި ނަާގނީ،  މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  ތަނ ކޮޅެއ   

ދަރަނި ނަަގިއެގނ  އެ ދަރަނި    ،ވަނީ   . ދަރަނި ނެގ މަކީ މައ ސަލައެއ  ނޫނ . މައ ސަލައަކަށ  މިދަރަނި ދެއ ކޭވަރ ެގ ބަޔަކ 

ށ  ނޫނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނަފާވާ  ދަށ  ނޫނީ ޤައ މަޞާެއއީ އިޤ ތި ؛ކ ރާ ކަނ ކަނ   ނޫނީ އެ ދަރަނިނ   ،މެނޭޖ ކ ރާ ޮގތ 

 ތައ ވެރިކަނ  ހިނ ަގނ  ތިބޭ ފަރާތ   ، ެއ ދަރަނި ނަަގިއެގނ  އެ ލިބޭ ފައިސާ  ،ކަނ ކަނ  ކ ރީމާޮގތަށ  ނޫނ  ޮގތ ޮގތަށ   

ލީމަ  ޖީބަށ   އަމިއ ލަ  މި  ،ޖީބަށ ،  މައ ސަލައަކަށ   ދަރަނި  އެއީ  ސަރ ކާރ ނ   އެހެނ ވީމާ،  އެއ ވެސ   ވަނީ.  ނެގ މަކީ 

ނ ކ ރެވޭނެ ެއއ ެވސ  ތަނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލަެއއ  އޮތ  ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އަދި ދަރަނި މެނޭޖ މައ ސަ

ނ   އިވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  ވެސ  އަދި ެއއަށ ފަހ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ  އެއ ވެސ  ވަރަކަށ  އެ  2022

އ ފެދޭ މިނ ވަރަށ  ވެސ  މި ބަޖެޓ ނ  އެކަހަލަ ެއއ ވެސ  ކަމެއ     އ އ ކެ އ ފެދޭ ޖާަގއެއ  ވެސ ، ޝަ   އ އެކަހަލަ ޝައ ކެ

  އ ކޮށ  އެނ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑަކީ ވެސ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ެވސ  މެނ ބަރެއ . އަދި މިއާ ީގޔަހަމަ  ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ   ފެނ ނަނ 

މަރ ޙަލާ ވެސ  އޮތީ ކ ރިއަށ . އެފަދަ   ބަޖެޓ  މިއަށ ވ ރެ ބޮޑަށ  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މީެގފަހ ނ  ވެސ  މި

ޖާަގއެއ   ކަމ ަގ  ،އެއ ވެސ   އޮތ   ޖާަގެއއ   ެއއ ެވސ   އެކަހަލަ  ތެރޭަގއި  ދިރާސާކ ރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ވާއި އަދިވެސ  

ވެސ  އެފަދަ    އިއަހަރ ގަ   2ކ ރާނަނ . ފާއިތ ިވ  ކަނ ކަނ  އިޞ ލާޙ   އެ  އިކަނ ކަނ  ބަލަ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެ   ،ނަމަވެސ 

ބިލ  ބޭފ ޅެއ . ޤާނެތ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ފައިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަކީ އެފަދަ    އ ސ  ޖާަގއެއ  ލިބިފައެ އެއ ވެ

ށ   ކަހާލަތަށ  ދާނ ޖެހޭނެ އެއ ވެސ  ތަނެއ  އޮނ ނާނެ ކަމަ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އެ   2022  ،އ ޔާ އެހެނ ވެއ ޖެ 

ދަރަނި ނެގ ނ  އެީއ އެއ ވެސ  މައ ސަލަެއއ  އޮތ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ،  

 ނޫނ  މި  އ ކ ރީ ސަރ ކާރ ަގިއ ދަރަނި ނަަގއިެގނ  ަމއ ސަލައަކަށ  ެވެގނެ ؛ނ ކ ރަނ . މައ ސަލަައކީ ކ ރީ ސަރ ކާރ ަގއި
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އ ޅެނީ. މި   މައ ސަލައަކަށ  ެވެގނ  މި  ،އީކ ރި ކަނ ތައ  ކ ރި ޮގތ ނ  އެއ ޅެނީ. ކ ރީ ސަރ ކާރ ަގއި ދަރަނި ނަގައިެގނ   

ތައ  ކައ ނ ސިލ ނ  ހިނ ިގ ޕ ރޮޖެކ ޓ   އިކޮނޮމިކ  އެނ ޑ  ޔޫތ  ؛ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ    ،ސަރ ކާރ  މި ހިސާބަށ  އަިއއިރ  

މި   ހ ރި  ބަބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ހިނ ާގފައި އެ  28ވެސ     ށ ނޫނ  ހަމައެކަނި ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓަ

ބިލިއަނ     6.8ތެރޭަގއި. އެކަމަކ  އޭެގ ކ ރީ ސަރ ކާރ ަގއި މ ޅި އ މ ރ ަގއި ކ ރެވ ނީ    ެގއަހަރ    3ވީ    ސަރ ކާރ ނ  މި

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި،   ،ރކޮށ ލަނ ވީރައ ޔިތ ނ  މިއަދ  ކޮމ ޕެއަ ރ ފިޔާެގ ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ . އެހެނ ވީމާ، ދިވެހި

މަސަ ޓަކަިއ  ސަރ ކާރެއ ތޯ އ ކަތ ތަރައ ޤީއަށ   ކޮނ   ބަެއއ ތޯ  ،ކ ރަނީ  ސަރ ކާރ ނ   ؟ ކޮނ   ބިލިއަނ     6.8ކ ރީ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    28ހަމައަށ     އަހަރ . މިއަދާ  2  އޮތ   ހަމައަށ  އަދި އެބަ  މި ސަރ ކާރ ނ  މިއަދާ  އަށ ،ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ 

މަޝ ރޫޢ ތަޚަރަދ  ހިނ ިގ  ސަރ ކާރ ނ   ކ ރީ  ޓަކައި.  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެއއ ވެސ     ކާކޮށ ފި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވެސ   މެދ  

 ، ޝަކ ާވއެއ  ނެތ . ބ ރިޖ  ެވސ  އަޅަނ ީވ. ފ ލެޓ ތައ  ެވސ  އަޅަނ ީވ. ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ވެސ  ައޅަނ ވީ. މައ ސަލަައކީ

ކ ރީަމ  މިހ ރިހާ ކަނ ކަމެއ ެގ ތެރެއިނ  ޮގސ  ަވއ ކަނ   އި،ލެޓާހޮސ ޕިޓަލާއި، މިސ ކިތާއި، ފ   ،، ބ ރިޖާއިއިރ  ކ ރާ  ކަނ އެ

ބ ރިޖ ނ    ވަަގށ   ެއއ މައ ސަލައަކީ.  ހޮސ ޕިޓަލ  ލޭނ   ދަރ މަވަނ ތަ  ހޮސ ޕިޓަލ ،  އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗ     ނަަގއިފި. 

 ހ ރީ އެނ މެ ޓަވަރ  އެތާ ހ އ ޓާ ކ ރެހ މ ަގއި. އެކަމަކ  ނިމ ނ އިރ   2އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނ ، ަގއިމ  ވެސ  ފެނ ނ   

ލެޓ  އަޅަނ   ހިޔާ ފ   7000،  ލެޓ  އަޅަނ ހިޔާ ފ   7000ލެޓ ،  ފ ޓަވަރެއ . އަނެއ  ޓަވަރަށ  ވީ ޮގތެއ  ނޭނގ ނ . ހިޔާ  

  އި ގަ ނނިމ ނ އިރ  އެތާ  އިައޅަ  7000ލެޓ  މަދ ވީ. އަދި  ފ   1000ނ   އިލެޓ  އެޅޭނެ. އެފ   8000ކ ރި ފައިސާއިނ   ޚަރަދ 

އަޅަނ ޖެހޭ އިމާރާތެއ  ނަމަ ނެތ . ވަދެވޭނެ އެއ ެވސ  ޮގތެއ  ނެތ . ފ ރާޅ   އެއ ތ . ފަނ ކާޓެއ  ނެ ށ ދޮރެއ  ނެތ . ތަށިމ 

ނޯ   އިގަ ނއެތާ ވެސ   ބައިވަރ ފ ރާޅެއ   މިހާ  ސަރ ކާރ ނ   މައ ސަލަައކީ.  މިއީ  އެހެނ ވީމާ،  ސަރ ކާރ ނ   ؛ނ ނާނެ.  މި 

އިސާ އަނބ ރާލިއިރ ، މި ސަރ ކާރ ނ  އަނބ ރާލިއިރ  ޚާއ ޞަކޮށ  އެހާ ބައިވަރ  ފަިއސާ ޚަރަދ ކޮށ ެގނ ، އެހާ ބައިަވރ  ފަ

  ، ވެރިކަަމށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަިއއިރ   ،ސަރ ކާރެއ ކަނ  ދަލީލ ކ ރާ ރަމ ޒަކީ  ވެދ ރ   ސަރ ކާރ ނ  ަވއ ކަނ ނ ކ ރާނެ، ވައ ކަމާ

މިހާރ  އޮތީ ވަނަިއގައި. މިހާރ  އޮތީ،    124ޮއތީ ރާއ ޖޭެގ    ގައިސ  ކ ވަނަ އަހަރ  ރާއ ޖޭެގ ސީ.ޕީ.އައި އިނ ޑެ   2018

އެބ27ަ ލިބިފައި  އަހަރ   ިމ  ރާއ ޖެއަށ   އެހެނ    14  އޮތ    ވަނަިއަގއި.  ވާދަކ ރާ  ރާއ ޖެއާއި  ކ ރިއެރ މެއ .  ޕޮއިނ ޓ ެގ 

މި ރާއ ޖެ، މި   !ޕޮއިނ ޓ ެގ ކ ރިއެރ މެއ . އެހެނ ވީމާ، ވިސ ނާލާ  3  ތީ ބޮޑަށ  ެވސ  ލިބިފައި އޮ  ޤައ މ ތަކަށ  އެނ މެ

ސަރ ކާރ ގަ   ،އިސަރ ކާރ ގަ  ވައ ކަމާކޮ  އިމި  މި  ރަޕ ޝަނާިއ،  މިނ ވަރ   ހ ރި  ހިފާފައި  ދަލީލ ކޮށ ދެނީ. ދ ރަށ   އިނ  

ލަނ ދޫ، މާމެނ ދޫ  ނިނ  ފެށިެގނ   ދާނ ދޫ  ގއ.  ،އަތޮޅ  އ ތ ރ ބ ރި  ޚާއ ޞަކޮށ  ހ ވަދޫ  ،ައޅ ަގނޑ މެނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޮގތަށ  އޮތ  ރަށ ތަކެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ،   އ ިގއ ޔަކީ، މި ހ ރިހާ ރަށ ތަކަކީ ވަރަށ  ކައިރިކައިރީަގއި އެއ  ޗެއިނެ ނއަދި ވިލި

ރެޖ  އޮތ . އޭެގ ެއވ   ވަރެއ ެގ ކަނޑ އޮޅިއެއ  އެބަ  ކޮނ މެ ރަށެއ ެގ ދެމެދ ަގއި ކަހަލަ ޮގތަކަށ  ކޮނ މެވެސ ؛ އ މި ރަށ ތަ

އެމ .ޑީ.ޕީ   ؛އަދި ކ ރީ ސަރ ކާރ ެގ  ،ފޫޓ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ   ސަތޭކައެއ ހާ  ދ ރ މިނަކީ ވެސ  ބާރަ
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ހަމައަށ    ޮގސ  ވިލިނިގއ ޔާނ  ފެށިެގނ އ  އެއީ ދާނ ދޫޝަނެދ ެގ ވި ެގ އޭރ ެގ ރައީސ  ރައީސ  ނަޝ2008ީ  ރ ެގސަރ ކާ

މީދ ކ ރަނ  އަދި ދާނ ދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  ވެސ   އ ނ . އަޅ ަގނޑ  މި ނިނ މާލަނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ބ ރިޖަކ ނ  ގ ޅާލ 

 ަގރާރ ތަކެއ  ވެސ  ފާސ ކޮށ ފަ. އެ މީހ ނ ނަށ  އެކަނ  ކޮށ ދޭނ . އޮތ   ވެސ  އެބަ  ނިލަނ ދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  ވެސ  މިހާރ 

ވެސ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   ކޫއ ޑޫއާ ގ ޅާލ މަކީ   އިިގއ ޔާނވިލި   ،އަދި މި ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޢ ދެއ  

ނީ ވިލިނިގލިނ  ފެށިެގނ  މާމެނ ދޫއަށ  ިގއ ޔާ ެއއ ެވސ  ރަށެއ  ގ ޅާލަިއެގނ  އޭެގ އަސ ލ  މަނ ފާ ލިބޭނޮގތ ަގއި ވިލި

ތާނަގއި މި ރަށ ތައ  ބ ރިޖަކ ނ  ގ ޅާލަިއެގނ  ޭއެގ    މީދ ކ ރަނ  ކ ރިއަށ  އޮތ އ ގ ޅާލަިއެގނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ  

ށ   ކަމަށ . ވަރަށ  ބޮޑަ  ނަފާ ދިވެހި ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  އެ ސަރަހައ ދ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިސ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙަމީދ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިސ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙަމީދ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ލަފާކ ރާ    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ  ވަނަ އަހަރ ެގ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ   ،މި ދިމާާވ މައ ސަލަތަކަކީ  ،ރަީއސ   ފަހަރަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ދާއިރ ަގއި ިގނަ  މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ ށ   ބަޖެޓަ

ލެިވެގނ ދާއިރ ަގއި ަވކިވަކި  އިއ ޖޭެގ ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ  އެކ ލަވަ ދިވެހިރާ  ،ޮގތެއ ަގިއ ދިމާވާ ޝަކ ވާތަކަކީ   ފަރާތ ނ ، މައިަގނޑ 

ކ ރެިވެގނ ދާއިރ ަގއި އެ  ލޮޕ މަނ ޓަށ  ެއ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ކަނ ކަނ  ހިމެނ މ ަގއި ނޫނީ ތަރ ތީބ ރަށ ރަށ ެގ ޑިވެ

  ، ނަމަ  ދީެގނ  ބަޖެޓ ކ ރެިވެގނ  ދެވޭތ ބޭނ ނ ވާ ކަނ ކަމަށ  ފ ރ ޞަ  ،ކަނ ކަމަކީ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ާވ ކަނ ކަނ ތޯ ދެނެަގނެ 

. ށ  ފެނޭކަމަށ  އަޅ ަގނޑަ  ދައ ލަތަށ  ވަރަށ  ިގނަ ފައިދާތަކެއ  ކ ރާނެ  ވެސ   ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ވެސ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ނ 

ޮގތަށ    ބޮޑ ތަނ ނ  މި ދެނ ނެވި އ ސޫލަށ  ބަޖެޓ  ޑިސ ޓ ރިބިއ ޓ ެވެގނ ދާ ރ ެގ ބަޖެޓަށ  ބަލާއިރ ަގއި މާވަނަ އަހަ 2022

ޮގތ ަގއި މ ޅި ކެޕިޓަލ  ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީއަށ     އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ.  ނޫނ  މީކީ  ބަލާއިރ ަގއި ހަމަހަމަކަނ  އެހާ ކ ޑަ ބަޖެޓެއ  

ޑިސ ޓ ރި ޕަސެނ ޓޭޖ   އޮތ   ހަމަހަމަކަނ  ކަނޑައަޅާފައި  ރަށ ރަށ ެގ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އޮތ އިރ ަގއި  ބިއ ޓ ކޮށ ލާފަިއ 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ެވސ  މ ޅިއެކ     ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ެގ ނިސ ބަތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ

ޚަރަދ ކ ރަނ  ޕ ރޮޖެކ   ބަޖެޓ ނ   ހ ރި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ޓ ނިނ މާފައި  ބަލާއިރ ަގއި  ތެރެއިނ   ތަކަށ   ރަށ ެގ  ހަތަރ   ދާއިރާެގ 

ެގނ ދާ   ތެރޭަގިއ ފައިސާ ހިމަނާފަ. މީެގތެރޭަގއި މިހާރ  ކ ރަމ ނ   ެގއޮތ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ    އިސ ދޫއަށ  ވެސ  އެބަ 

އޮތ    ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އެބަ  7މީެގތެރެިއނ     އެބައޮތ . ތައ  ވެސ   ތައ  ވެސ  ހިމެނޭ. އަދި އަލަށ  ފަށާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ޕ ރޮޖެކ ޓ 
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މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ     ،އޮތ  ހަތ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ   ޑ މެނ ެގ އިސ ދޫަގއި ވެސ  އެބައަޅ ަގނ 

 އ ޅޭ. އަދި ދަނބިދޫަގއި ވެސ  ހަ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އެބަ   ހަ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އެބައ ޅޭ    އެބަހިމަނާފަ. އަދި ކަލައިދޫަގއި ެވސ   

މ ޅިނ  ައލަށ  ފަށާ ތިނ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ    ،. ީމެގތެރެއިނ  އިސ ދޫަގއި ހިމެނޭއ ޅޭ ފަސ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   އ ޅޭ. މާބައިދޫަގއި އެބަ

އަހަރ   އެބަ މި  އަދި  ޕ ރޮޖެކ ޓ އ ޅޭ.  ބައެއ   ކ ރިއަށ ދާ  ފެށިެގނ   އަހަރ   މިދިޔަ  ޖ މ ލަ   އަޅ ަގނޑ   ،އެކީަގއި   ތަކާ ، 

އ ޅޭ އިސ ދޫަގއި. ޔޫތ  ސެނ ޓަރ    ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އެބަތައ  މި ދަނ ނަވާލަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަލަށ  ފަށާ ތިނ  ޓ ޕ ރޮޖެކ 

ޕ ރޮޖެކ ޓެއ .  ފެށޭ  އަލަށ   މ ޅިނ   ިމއީ  ވެސ   މިސ ކިތަކީ  އިސ ދޫެގ  އަދި  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ .  ފަށާ  އަލަށ   މ ޅިނ   މިއީ 

 އަހަރ ެގ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މި އަނ ނަ  ،ހަމައެއާެއކީަގއި ފެނ ެގ ނިޒާަމކީ ވެސ  މ ޅިނ  އަލަށ  ފެށޭ ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ  ވީމާ

ހ ރި. ހަމަ މިއާއެކީަގއި ކަލައިދޫަގއި    އެބަ  ބަޖެޓަށ  ބަލާއިރ ަގއި ެއކަށީެގނ ވާ ރަނަގޅ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ހިމެނިެގނ ޮގއ ސަ

  ،ލެވިފައިހ ރި އައ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި   ށ މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަ ؛އަލަށ  ފެށޭ  ނަށ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ވަނީ މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. އެާއއެކީަގއި ކަލައިދޫެގ ހާބަރ    ލ ެގ ފައިސާ މިކަލައިދޫ ކައ ނ ސި

ދަތި  ،މިއީ ވަރަށ   ބަނދަރާިއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އިސ ދޫެގ  ދާިއރާަގއި.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމެއ   އޮނ ނަ  ޮގތަކަށ   އ ނދަޫގ 

ޮގތ ނ  ދިމާވާ އެކި ހާލަތ ތަކ ަގއި   މީމޫސ   ،ލަތ ތަކ ގައިހާކި  ެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެކަލައިދޫެގ ބަނދަރަކީ މި ދެ ރަށ 

ބޮޑަށ  ވީއިރ ަގއި   ވަރަށ   ބަނދަރަކަށ   ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭ  މިދިޔަ   ،ބަލަިއެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަނދަރ   އިސ ދޫެގ 

ބަޖެޓަ އަހަރ ެގ  ިމ  ނިނ މާލެވިފައި  މައިަގނޑ ކޮށ   ތެރެއިނ   ބަޖެޓ ެގ  ހަމައެ  މި  ށ އަހަރ ެގ  ފަހ ނ   ވަނީ  އެނ މެ  ކަނި 

ޕޭމަނ ޓ ެގ ވަރަށ  ކ ޑަކ   ހިމެނިފަ.ޑަދޫކޮށ ލަނ ޖެހޭ  އަދަދެއ   ޕ ރޮޖެކ ޓ     މި  ކޮނ ޕ ލީޓ ެވެގނ  ދިޔައިތީެވ    އެހެނ ވީމާ، 

ސަރ ކާރަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ   ،އަޅ ަގނޑ   އިސ ދޫެގ  ބޭނ ނ   ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ   މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ   އިބ ރާހީމ   ރަީއސ  

ތ މާިއ އަދި ޭއެގ  އޮތ އޮ  އިތެރޭަގިއ ހިމަނައިެގނ  ނިނ މައިދީފަ ެގ  ެގ ބަނދަރ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ފަރާތ ނ . އިސ ދޫ

އިމަ.  ޔަ ދިހ ރި ރަށަކަށ  ހައ ލ ލިބިެގނ   ޮގތ ނ  ބޮޑެތި އ ނދަޫގތަކެއ  ދ އ ވ މަށ ، މޫސ މީއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފ ރަ   ސަބަބ ނ 

ދަ  މި  ހަމަޖެހިެގނ   މ ޅިއެކ   ހައ ލ   މި  މި   ،ނީއެހެނ ނަމަވެސ ،  އަޅ ަގނޑ   ހެދިެގނ .  ެވސ   ބަނދަރ   ކަލައިދޫެގ 

ވެސ   އިސ ދޫެގ ބަނދަރ  ހަމަ އެއ ޮގތަކަށ  ވެފައި ބައެއ  މޫސ ނ ތަކ ަގއި    ޮގތ ނ  ބަދަލ އަނ ނަ ރަށަކަށ   ދެނ ނެވިހެނ  މޫސ މީ 

ޖެހިވަޑަިއަގނ ނަވަބޭނ ނ  މި  ބޭފ ޅ ނ   ެއ  ެއއާެއކީަގއި  ރައ ޔިތ ނ ނަކަށެއ .  ބަނދަރ  ކ ރެވިެގނ ނ ދާނެ  ކަލައިދޫެގ  ނީ 

ރާސ ތާއަކަށ  ފަޅ ތެރެއިނ  ދަތ ރ ކޮށ ފަިއ    ބޭނ ނ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  އެ ބަނދަރ  އޮތ  ޮގތ ނ  އެއީ ވަރަށ  ދ ރ 

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރަނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ތަނ ނ  އ ނދަފޫވެފަ.   ،މ ޅި ޗެނަލ  ވެސ  އޮތީ ފަސ ެއޅިދާނ ޖެހޭ ބަނދަރެއ  ވީމަ،  

ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަލައިދޫެގ    ހިމެނިެގނ ދިޔ މާ  ތެރޭަގއި މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ެގ  ވީމާ، މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ އެހެނ 

ދިޔައި ހިމެނިެގނ   ބަނދަރ   ކަލައިދޫެގ  ނަމ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އިސ ދޫ  އަދި  މި   މަރައ ޔިތ ނ ނާއި  އެކަމަށ  

ބޭނ ނ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ   އެއާރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   އިނޭގތޯ.  ބޭނ ނ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ައޅ ަގނޑ     ހަމަ   ،ެއކީަގއި 
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ޮގއ ސަ. އަދި ދަނބިދޫަގއި  ވަނީ ައއ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނިެގނ   އިތ ރ ނ  ފެނ ެގ ނިޒާމ  ެވސ  ކަލައިދޫަގިއ މިއޭގެ 

އ  ކަލަިއދޫއަށ  އަނ ނަ. އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކަލައިދޫ ކައ ނ ސިލ  ވެސ  މިއީ ައއ  ޕ ރޮޖެކ ޓެ  ؛ވެސ  އެބަ އ ޅޭ

ވަނަ އަހަރ    2022ލ  ދަނޑަކީ މ ޅިނ  އަލަށ  އެ ރަށަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަށާ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދަނބިދޫެގ ފ ޓ ސަ

ސެނ ޓަރ  ވެސ  ެއއާެއކީަގއި އެބަ އޮތ . ހަމަ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ވެސ  ދަނބިދޫަގިއ ވެސ    ވަނީ. އަދި ޔޫތ   ހަމަޖެހިފައި މި

އެބަ އޮތ  އަލަށ  ފަށާ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި. އަދި މިދިޔަ އަހަރ  ފަށާފައި ހ ރި 

އ  ެވސ  ހަމަ ކޮނ ޓިނިއ  ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމަނާފައި އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އެާއއެކީަގިއ ތަބައެއ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ތެރެއިނ    ެގލަނ  ވެސ  ކިނބިދޫަގއި އަލަށ  ފަށާ ޕ ރޮޖެކ ޓ އިެއކ ލަވަ   ސެނ ޓަރ  ،ވޭސ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ ެގ މަސައ ކަތ ތަކަށ 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ  މި އޮތީ މަިއބައިދޫ. މައިބައިދޫަގިއ ެވސ   ހިމެނިފައި އެބަ އޮތ  ހިލޭ ެއހީެގ ތެރެއިނ . ދެނ   

ޕ ރޮޓެކ ޝަނ ެގ މަސައ ކަތ ތ ތައ  ވެސ  މިއަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި ޮއތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާެއކީ    ޝޯ

 ކަމެއ . އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ  މ ޅިނ  އަލަށ  ފެށޭ  އީމި  ،ފ  ޓ ރެކެއ  ހެދ މަށ  ޓަކައިރފާހަަގކ ރަނ . ހަމަ އެއާއެކީަގިއ ސަ

ޓޫ ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަރާތ ނ   ޒ ވާނ ނ ެގ  ޚާއ ޞަކޮށ   ފެށިެގނ ދާއިރ ަގިއ  ފަރާތ ނ   މަސައ ކަތ ތައ   ރިޒަމ ެގ 

ޕޮއިނ ޓަކަށ    އެކަށޭނެ  މ އ ދަތެއ ަގިއ    ދ ރަތީގ މައިބައިދޫައކީ ވަރަށ   ދިގ   ވަރަށ   މިކަނ   ވެފަިއވާތީެވ،  ޮގތ ނ  ވެސ  

މި   ،އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ ވޭ ސަރ ކާރަށ   ދިޔ މާވާހަކަދެކެިވެގނ  ިއނ ތިޒާމ ވެެގނ   ކާރާސަރ 

  ކަށ  ކޮށ ދެއ ވީތީވެ ިއނޭގތޯ. ހަމަ މިއާއެކީަގއި މައިބައިދޫަގއި ައއިސ ޕ ލާނ ޓަތެރޭަގއި ހިމަނާ މިކަނ  ޕ ރޮގ ރާމ ފައިސާ މީެގ

އެކީަގއި އިނ ޑިއާ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ވަނީ ބޭރ ެގ ލޯނ ެގ އެހިތެރިކަމާކ ރެވިފައި ބަޖެޓ ވެސ   

ހިތ ނ  މައިބަދޫ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގއި ހަމައެކަނި މިހާރ  ފެނ ެގ ނިޒާމ  ނޫނީ ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ހަމަނ ޖެހި އޮތ   

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސެ އެހެނ ވީމާ،  އޮތީ.  މި  މައިބައިދޫގައި  ވ ރޭޖ ރަށަކަށ   ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  ވަނަ    22  ޕ ރޮޖެކ ޓ  

ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ އަސާސީ ޚިދ މަތަށ  ބޭނ ނ ާވ    މާއަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ތެރެއިނ  ހަމަޖެހިެގނ  ދިޔައި

ގާއިމ ކ ރެިވެގނ ދާނެ ޚިދ މަތެއ   ތެރެއިނ .  22  ހ ރިހާ  ބަޖެޓ ެގ  އަހަރ ެގ  ޮގތެއ ަގިއ   ވަނަ  މައިަގނޑ   އެހނ ީވމާ، 

ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  ކ ރިއެރ މެއ  މި އަހަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

އޮތ     ކ ރެވިފައިތައ  އެރޭނ ޖ ޓ ނީ ލިބިފަ. އަދި މިއާއެކީަގއި މި ޕ ރޮޖެކ ވަ  ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި

ތަކަށ  އަލަށ  ފަށާ ބައެއ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ބައެއ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ޮގތަށ  ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ 

ެވއ ޖެ ކަމަށ     އ އަލަށ  ފަށާ މަޝ ރޫޢެ  އ ޕ ރޮޖެކ ޓެ   ،އިއ ޒަތ ތެތި ރައީސ ، ވަރަށ  ިގނައިނ  ދިމާވާ ަމއ ސަލަެއއ  މިއީ

ނ ނަނީ ނިސ ބަތ ނ  ވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ ލާރިކޮޅެއ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. އެހެނ  މި ދިމާވަނީ އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ  މި އޮ  ،ވަނ ޏާ

ށ  ހަދާފައި ރަހ  ކ އާޓަފަ  ތައ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  އިނ ތިޒާމ ކ ރ މ ަގއި ފަހަރެއ ަގއި ެއނ މެޮގތ ަގއި އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ކ އޮ އެހާ  ކަނ ނޭނެގ  ވާތީ  ޕ ރޮގ ރާމަކަށ   އަޅ ަގނޑ   ނ ނަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އޮނ ނަނީ.  މި  ހިމެނިފައި  ލާރިކޮޅެއ   ޑަ 
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ބޭނ ނ ވަނީ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ދަނ ނަވާލަނ   ކަހަލަ  ހިނާގ  ޚަރަދެއ   ކ ދިކ ދި  އެ ަވރަށ   އަހަރެއ   ދެ  އަހަރ ،  ެވސ   ތަކަށ  

އި ޔާޖެކ ޓަކ ނ  ލިބިދޭނ ޖެހޭ ލާބައެ ޕ ރޮ  ނޫނީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ،ކޮށ ލީމަ އެ ޕ ރޮޖެކ ޓަކ ނ  ނިނ މަނ ދާ ޚަރަދ ޕ ރޮގ ރާމ 

 . އެހެނ ވީމާ، ބަޖެޓ ަގއި  ދެއޭ  އާއި ޚިދ މަތ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިނ މ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑެތި ހ ރަސ ތަކެއ  އެޅެމ ނ  އެބަމަނ ފާ

 ނ ހިނާގ  ޚިލާފ  ބޮޑ  ޚަރަދެއ   އާދަޔާ  ،ޕ ރޮގ ރާމ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާއިރ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  އެއީ   ކޮނ ޕޯނަނ ޓ ސ ތައ 

ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ،ކަހަލަ ކަހަލަ  ނ ހިނާގ  ވަގ ތެއ   ވަނ ޏާ  ނޫނީ  ކަމަށ   ކ އާޓަ  ،ވެއ ޖެ  ސެކަނ ޑ   ރަފ ރަތަމަ  ނ ވަތަ  ށ  

ކަލ  ޒިފި  ތެރެއިނ  ެއ މަސައ ކަތ  ނިނ މާލ ނ . މިޮގތަށ  މިކަނ  ކޮށ ލީމާ  ެގބަޖެޓ    ތެރޭގައި  ގެ ށ  ލަިއެގނ  އެ އަހަރ ރަކ އާޓަ

އ ވާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  މާ ބޮޑ  ތަނ ނ  ފަސޭހަވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނާތީވެ، އަޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރަ

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަނީ ކަމަށ     ޮގތެއ ަގއި މި ބަޖެޓާ  މި ވާހަކަ މި ދަނ ނަވާލީ. އެާއއެކީަގއި ޖ މ ލަ

ލިބިދާނެ ކަމަށ     ،ދަނީއަށ  ބަރޯސާވެފައި މި އޮތީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ލަފާކ ރާއާމ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ،  ވަނ ޏާ

އަހަރ ތަކާ ިމދިޔަ  މައ ޗަށ .  އާމ ދަނީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ  އަޅާ  ބަލާ  ެވސ   ބަޖެޓަކ ނ   މި  ެވސ   ބަލާއިރ ަގއި 

ކޮށ ފައި ޕީ.އެސ .އައި.ޕީއަށ  ޕ ރޮގ ރާމ   ޮގތ ނ  މާ ބޮޑ  ތަފާތ ތަކެއ  ފެނ ނާކަށެއ  ނެތ . ޖ މ ލަ  ޓ ރެޑިޝަނަލީ ނޫނީ ތާރީޚީ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަދި އެާއއެކީ ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  ދާނެ ކަމަށ  މ ޅި ބަޖެޓ ނ  ލަފާކޮށ ފައި މި   6.7  ،މި އޮތީ

 ،ވެސ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ބަލާނަމައަގއި  އަކީ ިމދިޔަ ހ ރިހާ ބަޖެޓެ  32ބިލިއަނަކީ، %   32ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    32  ،އޮތީ

ައކީ    32ެގ ޮގތ ަގއި ހިސާބ ކ ރެވިފަިއވާ އަދަދ ތައ . އަދި ބާކީ %ެއއީ ރިކަރަނ ޓ    67ޮގތެއ ަގއި ބަލާނަމަ %  ރެޖ އެވ 

ވަރ  ބަޖެޓ ެގ    32ކެޕިޓަލ  އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓަށ  މި ޮއނ ނަނީ %  ، ށ  ބަލާއިރ ަގއި ވެސ އަހަރަ 15މިދިޔަ ާގތ ަގނޑަކަށ  

ޅޭ ވާހަކަައކީ، ބަޖެތ ތައ  މިހެނ  އެކ ލެިވެގނ  އަނ ނައިރ ަގއި އެއ ވެސ   އ   ނަވަނ  މިތެރެއިނ  ހަމަޖެހިފަ. އެހެނ ވީމާ، ދަނ 

އިކޮނޮމިކ  ދަނ ނަވާ  މި  ެގނައ މ ގަ   އިރެއ ަގއި  ބަދަލެއ   ބޭފ ޅ ނ ގެ    އިއިނ ޑިކޭޓަރސ ތަކަށ   ރާވާ  ޕޮލިސީ  ފިސ ކަލ  

 5 ؛ސަތޭކަ ބިލިއަނ ސ   . އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަވިސ ނ ނ  ބަދަލ ވެެގނ  އަިއއ ސައެއ  ނ ެވއޭ. މިއީ ކޮނ ސިސ ޓަނ ޓ  ކަމެކޭ

ރިކަރަނ  ެވސ   ހަމަނ ވާއިރ ަގއި  ބަޖެޓ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އޮނ ނަ  ޓ ބިލިއަނ   ހަމަޖެހިފައި  ޮގތ ަގއި  ސ ެގ 

ށ  ދިޔައިރ ަގއި  އަބިލިއަނާ ހަމަ  36ޮގސ   އާ ދޭތެރޭަގއި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ  ބޮޑ ެވެގނ 67ާއއި % 60ޕަސަނ ޓޭޖަކީ %

ރި %ވެސ   އެޮގތަށ   ހަމަ  އިމ ޕ ރޫވ މަނ ޓ ސ   ހަމަ  ޓޯޓަލ    10ކަރަނ ސ   މ ޅި  ހަމަ  އައިސ   އިތ ރ ވަމ ނ   އަށ  

ސ  އެބަދޭ. އެހެނ ވީާމ، ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  ކ ރަނ  މި އޮނ ނަނީ ވަރަށ   ޓ ށ  ރިކަރަނ އަހަމަ  އ67ާބަޖެޓ ެގ %

ހިނ ގ  ސަރ ކާރ ެގ  އެހެނ ވީމާ،  ޚަރަދ ތަކެއ .  ރިކަރަނ ކ ޑަކ ޑަ  ކެޕިޓަލ ،  މިއަނ ނަ  ތެރެއިނ   މި ޓ މ ެގ  ޚަރަދަށ   ސ  

ސ ކޮށ  މި ެއޑ ވަމ ނ ދާ ޕަސަނ ޓޭޖަށ  އިތ ރ  ބަދަލ ތަކެއ  ެގނެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަކޮނ ޓިނ   ،އިތ ރ ވަމ ނ ދާ ޕަސަނ ޓޭޖ 

ިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތައ  މާ ބޮޑ ތަނ ނ  ވެސ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި އެާއއެކީަގ

،  ކަމ ަގއި ވީނަަމވެސ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ  ޓޫރިޒަމ  ސެކ ޓަރ ކިތަނ މެ ބާރަށ  ކ ރިއަރަިއެގނ  ދިޔަ
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ނެޓ  ޓޯޓަލ   މިހާރ      ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބަލާއިރ ަގިއ  ރޭޝިއޯއަށ   ޑެޓ   އެގެއިނ ސ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮމިއ ނިޓީނ  ފައިސާ ހޯދ މަށ    ، އި ހ ރީމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފައިސާ ހޯދ މ ގައިގަ 130%   ެގޖީ.ޑީ.ޕީ

ރިސެޝަނ ެގ ތެރޭަގއި ވަޒަނ ކ ރެިވެގނ  މި ދިޔައީ.  ވަރަށ  ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކ ރިަމތިލާނ ޖެހޭކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދިޔަ  

އޭެގ ފައިނޭނ ޝަލ  ކޮސ ޓ     ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ   ެގނ  އެކަނ  ކ ރިއަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެ ދިމާލަކ ނ  އަދި ފައިސާ ހޯދައި

ސ  ވަރަށ   އިކޮނޮީމއަށ  ޭއެގ ސަބަބ ނ  ކ ރާ އިމ ޕެކ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ ވަރަށ  ބޮޑ ކޮށ . އަދި ޑޮމެސ ޓިކ 

 ހިތ ވަރ ކޮށ ފި ސަރ ކާރާ މި ރިސެޝަނ ެގ ތެރޭަގއި ރައ ޔިތ ނ  ަވރަށ  ؛ބޮޑ ކޮށ  މި ފެނ ނަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ދައ ލަތ ނ  ވެސ   ،ކ ރ މަށ  ޓަކައި. އަދި ސަރ ކާރ ނ  ވެސ އެކީަގއި ދިރިއ ޅ ނ  މެނޭޖ 

ވެސ  އަދި ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑެތި އެހީތެރިކަނ  ދީފި. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ  

ރާއ ޖޭެގ އިކޮނޮމީައކީ ަވރަށ  ވޮލެޓައިލ  ިއކޮނޮމީއެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ތާއަބަދ  މިޮގތަކަށެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ޑެޓ   ދިވެހި

ނ ދެވޭނޭ އިތ ރ ކ ރަމަކ ނ ނެއ   މެނޭޖ އިތ ރ ކ ރަމ ނ   ޑެޓ   ސ ޓ ރެޓެ.  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރާނެ  ވެސ   ޖީއެއ  

ވަނަ  2019،  ށ  ދިޔައިމާއަހަމަ  އ130ާޮގސ  %ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޑެޓ ސ  އަރައިެގނ    ތެރޭަގިއ އެބަޖެހެއޭ އޮނ ނަނ  ިއނޭގތޯ.

% ހ ރީ  ޑެޓ ސ   ެއކ ސ ޓަރނަލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެގނެސ   62އަހަރ ަގއި  ެއ    ެގޖީ.ޑީ.ޕީ  ފައިަގއި  މިއަދ   އިނޭގތޯ. 

ރަނަގޅ  130އ ޅެނީ %  ޕަސަނ ޓޭޖ  އެނ މެ  ހަމައިގައި.  ކޮވިޑ    ! ާއ  މެނޭޖ ތެރޭަގ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  އި  ކ ރ މަށ  

އެތައ  ފައިސާތަކެއ  ހޯދަނ ޖެހ ނީ ރިކަރަނ  ރ މަށ  ޓަކައި އަދި ޑެޓ ސ  ދެއ ކ މަށ  ޓަކައި. ކ ސ  މެނޭޖ ޓ  ހޯދަނ ނ ޖެހޭ 

ކަށ  މިކަނ  ކ ރެވޭނީ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވީ ސަސ ޓެއިނަބަލ  މޮޑެލަ  ،ކަމ ަގިއ ިވޔަސ   އެހެނ ވީމާ، އެހެނ  ހޯދަނ ޖެހ ނ 

ތައ  ވެސ  ޑޮމެސ ޓިކ  މާކެޓަށ  ޓާެގޓ ކޮށ ެގނ  އެކަނ  ކ ރެިވެގނ ނޭ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ެގ ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ ޕ ރޮގ ރާމ ސަރ ކާރ 

އެބަ ވެސ   ިވޔަފާރިވެރިނ ނަށ   މާޙައ ލެއ    ވިޔަފާރިކ ރާ  ފަހި  ރަނަގޅ   ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ  ޖެހެއޭ 

ސަރ ކާ  ،ބިނާކޮށ ދެއ ވަނ  އިނޭގތޯ.  ޓަކައި  ރައީސ   ގާއިމ ކ ރ މަށ   އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ރ ނ  

ހަރަކަށ  ނޫނ .  ފަ  ފަހަރަށ  މި ދިމާވާ މައ ސަލައަކީ، ިގނަ  އެކ ސ ޓަރނަލ  ޑެޓ ސ  ނަަގިއެގނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރީމާ ިގނަ 

އެ ފައިސާ    ،ޓ ަމނ ޓ ތަކެއ  ހ ރީއަޅ ަގނޑ މެނ  އެޮގތަށ  ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  ބޮރޯކޮށ ފައި ހ ރި ހ ރިހާ އިނ ވެސ 

އެ ޤައ މ ތަކަށ .  ،  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޮރޯކ ރ މަށ ފަހ ަގއި އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނީ އެ ފަރާތ ތަކަށ 

ނ   ތިޞާދަށ  ނ ވަދެ ބޭރ ެވެގއެހެނ ވީމާ، އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ  ލިބޭ ހ ރިހާ ލާރިއެއ  ވެސ  އެއ ފަހަރާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ  

ޮގތެއ ަގއި   ެވެގނ  މި ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ޖ މ ލަ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމައެކަނި ބޮޑ  ޑެޓަކަށ   މި ދަނީ. ދިޔައިމާ

  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާކަމަށ  އަނ ނަ ފަރާތ ތަކަކ ނ  ވެސ  ވަޢ ދ ެވެގނ   ،ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީއަޅ ަގނޑ   

. އެފޯޑަބަލ   ޮގތ ަގއި ފ އ ދާ ކަމަކަށ  ވެެގނެއ  ނ ވާނޭ  ެގއެ ވަޢ ދ ތަކަކީ ލަގ ޒަރީ  ،އި ީވނަމަވެސ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިޔަކަމ ގަ 

ނަަގއިެގނ  ޑެޓ ސ ތައ   ބޮޑެތި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ީވމާ،  ވާނ ޖެހޭނެ.  އޭެގ    ކަމަކަށ   ކ ރާއިރ ަގއި  މަސައ ކަތ ތައ  
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ބެލީމާ ކޮބަިއތޯ  ޚަރަދަކީ  މި އެދެނ  އަޅ ަގނ  ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ   އިނ ޓ ރަސ ޓަށ     ،ނެގނީޑ މެނ ނަށ   ެއ ލޯނެއ ެގ  ޖ މ ލަ 

ޭއެގ 1.5ޮގތ ނ  %  ވެލިއ އެއ ެގ  އަރާވަރެއ . އެއ ވެސ  ހާލަތެއ ަގިއ ފޭސ  ެގ އިނ ޓ ރަސ ޓަކީ އޭެގ ވެލިއ ެއއ  ނޫނ . 

ނ  ވާ  އޭެގ ސަބަބ   ،ތިޞާދަށ ޖެހޭ. އަނެއ ކޮޅ ނ  އިޤ   ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ  ޚަރަދ ތަކަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  އެބަ

އެބަ ބަލަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ދިވެހި    ެގއ ލ ނ ތަކަށ   ނ ވަދެ،  ފައިސާެއއ   އެއ ވެސ   މާކެޓަށ   ޑޮމެސ ޓިކ   ޖެހޭ. 

  ދެނ  ދަރަނިވެރިވާ ހިސާބަށ   ،ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ކ ރާނެ ެއއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ނެތި ޚަރަދ ތަކާ ކ ރިމަތިލާނ ޖެހ ނީމާ

ޓަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އިނ ކަމ  ލިބ މ ަގއި ދަތިތަކެއ  ކ ރިމަތިެވެގނ ދޭ. އެހެނ ވީާމ، މިޮގތަށ   ދޭ އިނޭގތޯ. ދެނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެ

އެކ ލަވަ  ބަޖެޓ   އިބަޖެޓ ތައ   މި  ޮގތަކަށ   ކަހަލަ  ފަހިާވ  ވިޔަފާރިތަކަށ   ޑޮެމސ ޓިކ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ލެިވެގނ ދާއިރ ަގއި 

ތިޞާދ   ޤ ލެޓިލިޓީ މާ ވަރ ަގދަވާނެހެނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިމާކެޓ  ވޮ   އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ  ،ނަމަ  ދިޔަކ ރެިވެގނ އެރޭނ ޖ 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގ ވަރ ަގދަެވެގނ ދާނެހެނ .  މާ  އައިއިރ ަގިއ    އިވެސ   ނިމިެގނ   ރިސެޝަނެއ   ބޮޑ ސިނ ާގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ކ ރެވިފައި ވެސ  މި ރިސެޝަނ ނ  އަރައިަގތ މަށ  ޓަކައި ހަރ ދަނާ އެއ ވެސ  އ ސޫލ ތަކެއ  ގާއިމ    ަގއިބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ 

ދިޔައިރ   އޮތ  މަދ ވެެގނ   އެހާ  ލިކ އިޑިޓީ  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   އިތ ރ ކ ރަނ     ،ތަނެއ   އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  

ެއއ ވެސ  ނިޒާމެއ  ނެތ    އިބޭނ ކ ތަކ ަގ  ،މަސައ ކަތެއ  ކ ރާނެ ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  މީހަކަށ  ނ ލިބިެގނ  ހ ރިއިރ 

ެއއ ވެ  ނެތިެގނ އެކ ލަވައިލާފަެއއ .  ލިކ އިޑިޓީ  އެކ ލަވައިލާފަ.  ނެތ   ޕޮލިސީއެއ   ނެތިެގނ     ،ސ   މަސައ ކަތެއ   ކ ރާނެ 

ކ ނ ފ ނިތައ  ހ އ ޓާލަނ ޖެހިެގނ  ދިޔައިރ ަގއި ވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކ  އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ ިއނ  ހަމަ އައިޑީކާޑ  ދިއ ކޮށ ލާ  

އަތ ކ ރި ަގޑިއާިއ، ފޯނާއި، ފަރ ނީޗަރާ  ؟ ތޯ. ކޮނ  ކަމަކަށ ތޯހާސ  ރ ފިޔާ ވަގ ތ ނ  ދޭ އިނގޭ   ކޮނ މެ މީހަކަށ  ފަނ ސާސ 

ތިޞާދަކަށ  ކ ރާ ެއއ ވެސ  މަނ ފާއެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، ކޮނ ސިއ މަރ ބޭނ މަށ  ދޫކ ރާ ިއޤ   ަގނ ނަނ . ޭއެގ ސަބަބަކ ނ 

  ،ޑ ކޮށ  އެ ފައިސާ ދިނ ނަމައީެއ ަގޑީަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ  ފޯކަސ    ،ލޯނ ތައ  ހ އ ޓާލާފައި 

އިޤ  އެތަނ ނ މިއަދ   އެޅިފަ.  ހ ނ ނާނީ  ެގސ ޓ ހައ ސ   ެއއ ކަލަ  އަނ ނައިރ ަގއި  ކ ރިއަރައިެގނ   ނ ނާނީ އަ  ތިޞާދ  

އެހެނ ނަމަވެސ ،   ޑިސ ޓ ރިބިއ ޓ ވެެގނ ދާނީ.  އެ  ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ބަޖެޓަށ .  ލިބެމ ނ   މަނ ފާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ވެސ  މަނ ޒަރެއ  މިއިނ  އެއ ވެސ  ބަޖެޓަކ ނ  ެވސ  އަދި ސަރ ކާރ ެގ ޕޮލިސީެގ ތެރެއިނ  ވެސ  ފެނ ނަނ   މިކަހަލަ އެއ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައެކަނި ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  މި ހ ރިހާ ޚަރަދ ތަކެއ     ،އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ  ނެތިެގނ  ދިޔައިމާ

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ    ؟އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެކޮޅ ޖެހޭނެބާއޭ މާދަމާ  ،ނ  ކ ރީމާއަޅަިއެގނ  މިކަމި ހ ރިހާ ދަރަނީަގއި ބޯ   ،ކޮށ 

ކ ރަނ ޖެހޭ ސ ވާލެއ . އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އެނ މެ ރަނަގޅ ، ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ   

ަވގ ތާސިކ   ބޭ ހާލަތާއި  އެ  އެކަަމކ   ޓަކައި.  ގާއިމ ކ ރ މަށ   އިޤ ތިޞާދާ   ، ެއއީ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ    އަޅ ަގނޑ މެނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މ ހިނ މީކީ އެއ ވެސ   ކަނ ތައ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކ ރަނ ވާނެ ރައީސ .    ގ ޅ ނ ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  ވީމާ، އެ

ހާސ  ޔ ނިޓ  އަޅައިފިއ ޔާ އަނެކަކ     އަނެކަކ  ބ ރިޖެއ  ެއޅ މެއ  ނޫނ . އެކަކ  ހަތ ހާލަތެއ ަގިއ ެއކަކ  ބ ރިޖެއ  ެއޅީމާ،  
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މި ޤައ މ ެގ ؟ ކ ރާނީ ކިހިނެއ ތޯބާރަ ހާސ  ޔ ނިޓ  އެޅ މެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  އެ ފައިސާ މެނޭޖ 

އިޤ ތިޞާދީ ބާރ ވެރިކަނ  ދީެގނ  މިކަނ  ކ ރ ވާނީ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ ؟ ނ ވެ ެއކަނ  ކ ރ ވާނީ ކިހިނެއ ތޯއިޤ ތިޞާދ  ކޮލެޕ ސ 

އެހެނ ވީމާ، މިއަދ ެގ ހާލަތަކީ، ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އަމިއ ލަ ވިޔަފާރިވެރިޔަކ ، ިވޔަފާރިކ ރާ މީހަކަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ؟ ކިހިނެއ ތޯ

އ  އެސ ޓ މަނ ޓ  ލިބޭނެ ދިމާކ ރެވޭނެ ެއއ ވެސ  ކަހަލަ ކެޕިޓަލ  އިނ ވެ އޭނައަކަށ  އެ ކ ރާ މަސައ ކަތަކަށ  ކޮނ ޓ ރިބިއ ޓ 

ހަރ ދަނާ އިޤ ތިޞާދީ ޕޮލިސީތަކެއ     ،ނެތ  އިނޭގތޯ. ފައިސާ ލިބޭނެ ދިމާލެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، ދިެވހިރާއ ޖެއަށ  ރަނަގޅ  

ެގ ދައ ރ  އިތ ރަށ  ހަރ ދަނާ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ސެނ ޓަރަލ  ބޭނ ކ   .އަނ ނަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހަމަެއކަނި އޮނ ނަނ ޖެހޭނީ ފިސ ކަލ  ޕޮލިސީއެއ  ނޫނ . މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ވެސ  މި ތަނ ަގއި  ދެކެނީ

 ެވސ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  އެއ ޖެހޭނީ ޖ ޑިޝަރީކ ރަމ ނ ދާނ އޮނ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމައެކަނި ރިފޯމ 

އެކީ   ޖެހޭ ޒިނ މާދާރ ކަމާ  ތައ  ވެސ  އެބަކ ރަނ . މިތަނ ެގ ބޭނ ކ ޖެހޭ ރިފޯމ ފައިނޭނ ޝަލ  ސެކ ޓަރ ވެސ  އެބަ  ތަނ ެގ

މީހ ނ ނަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ޮގތ ަގިއ އެބޭފ ޅ ނ  ދެކެނ  އެބަ ޖެހޭ. އެ  ެގމަސައ ކަތ ތައ  ކ ރަނ . އިޤ ތިޞާދ ެގ ބަިއވެރިއެއ  

އެ ޮގތ ަގއި  ބައެއ ެގ  ކޮނ ޓ ރ ބިއ ޓ ކ ރާ  ދެކެނ ޖެހޭ.ޖީ.ޑީ.ޕީއަށ   މޯލ ޑިވ ސ   ބޭނ ކ   ބަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އޮފ   މި  އަކީ، 

ރައ ޔިތ ނ ެގ %   97ޑިޕޮސިޓ ަގއި % ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރާއ ޖޭެގ  މ ޅި  މީހ ނ .  ހިއ ސާކ ރަނީ   97ހިއ ސާކ ރާ  ޑިޕޮސިޓ  

ތ މަށ  އަރަިއަގ  ރިސިޝަނ ނ   ސ ޓ ރެޖިކަލީ ކޮނ  ދައ ރެއ ތޯ މި   ،އިނ . ކޮނ  ދައ ރެއ ތޯ އަދާކ ރީއޮފ  މޯލ ޑިވ ސ    ބޭނ ކ 

ކޮނ   ނޫނީ ސަރ ކާރާ؟ ޓަކައި ބޭނ ކާ  ،މ ޢާލަމަލާތ ތަކެއ ތޯ  އެކ   މ ޢާމަލާތެ  ނޫނީ ސެނ ޓ ރަލ   ކ ރީއެކ   މ ޅި ؟ އ ތޯ 

އެ ފައިސާ ހޯދައިެގނ  ނ ވަތަ  ދިމަދިމާއިނ     ހ ރި  ޓީދައ ލަތ ެގ ޑެފިސިޓ  ފޫބެއ ދ މަށ  ޓަކައި ޑޮމެސ ޓިކަލީ ހ ނ ނަ ލިކ އިޑި

ފައިސާކޮޅ     ކ ނ  ފޫބެދޭ ތަނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ. ފަހަރެއ ގައިޔަބޮނ ޑ  ވިއ ކަިއެގނ  ެއކަނ  ކ ރ މަކ ނ  މ ޅި

އެ  ނަމަވެސ ،  ދޭނ .  މ ސާރަ  ސަފަރލިބިދާނެ  ބިނާކ ރ ވަނިވި އިނ   ހަރ ދަނާ  ކ ރާ  ިވޔަފާރި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކ ރޭ 

 މާސައ ކަތެއ  ކ ރާ ީމހާއަށ  އެ ފައިސާ ނ ލިބ ނީމ ރާނީ މަޢ ކ ރާ ކަހަލަ  ރިބިއ ޓ ކ ރާ މީހ ނ . ޖީ.ޑީ.ޕީއަށ  ކޮނ ޓ މަސައ ކަތ 

ބޮޑޭ. އަދި އިޤ ތިޞާދ ެގ މާ  ޮގތ ަގިއ  ލިޓިވޮލެ  ދަތިކަނ   ދެކޭ  މާ ބޮޑޭ އިނޭގތޯ ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ޓީ 

ދ މަކަށ   ކ ރަނ ވީކީ ވަޢ ދ ތައ  އެނ ޓަޔަރލީ ފ އ ރިޢާޔަތ ، ހަމަެއކަނި  ަގއިދާއިރ ލެވިެގނ އިފިސ ކަލ  ޕޮލިސީ މިޮގތަށ  ެއކ ލަވަ

ނ  ވަޒީފާ އ ފެއ ދ މަކީ ވެސ   އެކީ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ    ބައެއ  ެއއީ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ އެމ ޕަވަރމެނ ޓާ  ނޫނ . އޭެގ

ނ ވާނެ. އެއީ ޯގހެއ . ެއއީ ޚަރަދެއ . އިނޭގތޯ. ެއއ ވެސ  ހާލަތެއ ަގިއ ސަރ ކާރަކީ އެނ މެ ިގނަ ަވޒީފާދޭ ފަރާތަކަށ  ެވެގނ 

ލާފައި ޕ ރަިއވެޓ   އިޕޮލިސީތައ  ހ ޅ ވަ   ،ލާފައިއިޕ ރަިއވެޓ  ސެކ ޓަރ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  ފ ރ ޞަތ ތައ  ހ ޅ ވައެހެނ ވީމާ،  

ތަނަވަސ ކޮށ ދީފައި  ޮގތ   ލިބޭނެ  ފައިސާ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ   ރެިގއ ލޭޓ   ،ސެކ ޓަރ  ސެކ ޓަރތައ   ކ ރެިވެގނ ،  އެ 

ކ ރެޭވނެ ތަނެއ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އެހެނ ވީމާ، ބަޖެޓ ތައ   ކ ރެވިެގނ  ނޫނީ ހަރ ދަނާ އިޤ ތިޞާދެއ  ބިނާއިނ ޖެކ ޓ 

ވެސ   އީ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވިހެނ  ހަމައެކަނި އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓަކަށ  ނޫނޭ. އެ   ަގއިލާއިރ އިއެކ ލަވަ



1220 ބަރ ނޮވެނ  10           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  73ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

125 

 

 އިތ ރަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ފޯކަލ ސ ނަމަވެސ ، މ ޅި އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެނ 

   މި ވާހަކަ ދަނ ނަވާލީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ،ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނާތީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި   އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ   މިއަދ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ  

ވަރަކަށ  މިނެޓަށ   ނެތީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދިހަ މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ  އެއ ެވސ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  މި ަވގ ތ  ވަޑައިެގނ 

ދިހަ މިނެޓަށ  ފަހ  އެ  ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ވަޑަިއަގނ ނަވާތޯ ބަލަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  އެއ ވެސ  އިއ    ލާނަނ އިމެދ ކަނޑަ

ނިނ މަ ޖަލ ސާ  މިއަދ ެގ  ނޫޅ އ ވަނ ޏާ،  ަވޑަިއެގނ   މެނ ބަރަކ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބަހ ސ   އިއެއ ވެސ   ބަޖެޓ ެގ  ދެނ   ލާފައި 

 ލާނަނ . އިވަގ ތ  ދިހަ މިނެޓަށ  މެދ ކަނޑަ ނަނ . މިެގނ ދާއަޅ ަގނޑ މެނ  އަނ ނަ ހޯމަ ދ ވަހ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިައށ 
 

 { އަށ  17:07އިނ   16:54 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 هللا( މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ
 

 ނިނ މ ނ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ލާނަނ . ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަށ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިއަދ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާހިސާބ ނ  ނިނ މަ 

ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަ  ދެނ   މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ  ބަހ ސ   ބަޖެޓ   ދެނ   ވާނީ، 

ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   އޮނ ނާނީ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ޖަލ ސާއެއ   މަޖިލީހ ެގ  ދެނ   ދ ވަހ .  ހޯމަ  އަނ ނަ    15ެގނ ދާނީ 
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