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

 

 ޖަލ ސާ ވަނަސ  ތިރީއަށ  ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސ ( ހޯމަ) 2021  ަބރ ނޮވެނ   15

 

 

  :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 :

 ، ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   4  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ސަލާމ ަގއި   23ށ  ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީ  ޖަލ ސާއަމި ވަގ ތ   

 . ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   ވެސ ކޮރަނ ޓީނ ަގއި އެއ  

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   .3/38/ 2021އޖ/ ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގނ ދަ ކ ރިއަށ   ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ަގިއވާ    96ނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  

މަ ލަފާކ ރާވަނަ އަހަރަ  2022ތީނ ،  ޮގތ ެގ  ބަހ ސ   ށ   ބަޖެޓ ެގ  ފަހ    .ދައ ލަތ ެގ  ބަހ ސަށ  އެނ މެ    މިއަދަކީ ބަޖެޓ  

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ބަ ބަޖެޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ބ ދަ  މިދިޔަ  ފަހ ހ ދ ވަސ .  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވަދ   ސ ެގ  ކަނޑައެޅިނ .  ކަމަށ   ސ  

އެޅީ ބަޖެޓ  ިމއަދ  ެވސ  ކަނޑަ  ،ދ ަވސ   ޅެއ  ދިގ ވީމަ ައޅ ަގނޑ މެނ  ހޯމަކޮލިސ ޓ  ތަނ   ެގރި މެނ ބަރ ނ އިއ ޒަތ ތެ

މިއަ ކަމަށ .  ފަހ  ބަހ ސ ކ ރާނެ  ބަހ ސ ެގ  ބަޖެޓ   ވާހަކަފ ޅ   ދަކީ  މިއަދ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދައ ކަވަނ  ދ ވަސ . 

ތަޅ މ ަގނ ފައެދިަވޑަިއެގ މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނިމޭނެ. ިއވާ  ބަހ ސ   ބަޖެޓ   މިައދ   ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ނ ތިއ ބަވާ  އި 

  ، ނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވަނ ޏާ މިައދ  ވަޑައިެގނ  ޗެމ ބަރ ަގއިވައެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ނ ފ ޅ ކ ރައ 

ޑަރ ނ  އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ ެގ  ދެއ ކެވެނ ދެނ . އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ލީތަޅ މ ަގއި ަމޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ  ވާހަކަފ ޅ 

އ ނޫގފާރ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ .  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  އެޮގތަށ  އަނ ަގވާލަދެއ ވ  

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކ ރިއަށ     .الم على رسول هللاالة والس  الحمد هلل والص    .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވަ ވަނަ އަހަރަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓ   2022އޮތ    ފ ރަތަމަ ވެސ  އަޅ ަގނޑ   އިލާއިެގ ބަހ ސ ަގއި  ރ  

 އޮތ   އ އ ސާއެ ހިމެނ ެގ ބޮޑ   މެނ ބަރެއ . އަޅ ަގނޑ  ޕާޓީެގ  ނިސ ބަތ ާވ    އަޅ ަގނޑަކީ ސަރ ކާރ   ،ނ  ބޭނ ނ ވަނީލަދަނ ނަވާ

އިއ ޒަތ ތެރިކާސަރ  އެހެނ ނަމަވެސ   އޮތީ.  މި  ރާއ ޖޭަގިއ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ،    ރެއ   މި   އަދި 

  ،ނ ވީމާހެޮގތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ . އެ  ތަނަށ  ފޮނ ވާފައި މި ތިބެނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަނ ދޫބ ނ ތަކެއ ެގ  ނ  މި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ 

މެދ  ބަލަނ ޖެހޭނެ.    ދައ ކާިއރ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ލޮލ ނ  މި ބަޖެޓާ  ހަކައަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  މިފަދަ ބޮޑ  ކަމެއ ެގ ވާ

ނެ ނ ޖެހޭރާ ދޭތެރޭަގއި ވާހަކަދެއ ކ ނ  އެއީ ކ ޓާމި ބަޖެ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ިވސ ނ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ،  ސާސ ނ ހ ރައ ޔިތ ނ ެގ އި

 ލޮލަކ ނ ނެއ  ވެސ   ެގނ ވާނީކީ ސަރ ކާރ  ހަމައެކަނި ބަލާނ ކެނ . ހ ރިހާ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެ ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދެ  ކަމެއ 

ިވސ ނ މަކ ނ ނެއ     ،ނޫނ  ނޫނ ވެސަރ ކާރ ެގ  ނަ  ސ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ވަޒީރ   އެ   ނެއ ޒަރިއ ޔާތަކ ނ ނ ވަތަ  ނޫނ .  ެވސ  

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓާ    37ތ ަގނޑަކަށ   ާގ،  36.9ތ  އަހަރަށ  ކަނޑަައޅާފައިވާ  އަށ  އޮބަލާއިރ ަގއި ކ ރި   ނ ވިސ ނ މ 

ވަރަށ  ރަނަގޅ     ،ހ ރި. ހަމަ އެޮގތަށ  ވަރަށ  އ އ މީދީ  ދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވާ ބަެއއ  ކަނ ކަނ  ެވސ  އެބަ

ފާހަަގކޮށ ލަނ .   ހ ރިކަނ   ވެސ   ކަނ ބޮޑ ވ ކަނ ތައ ތަކެއ   އިތަނ ފ ރަތަމަ  ފައ ޓާނަނ   ރަީއސ . އ  ކ ނ   ޒަތ ތެރި 

މައި އ ފެދ ނ   ސަރ ކާރ   ނިޒާމ   ސިަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ސިޔާސަތެއ   ެއއ   ތެރެއިނ   ޔާސަތ ތަކ ެގ 

އ  ލީމާ މިތާ ތިއ ބެވި އިދިކޮޅ  ބައެ އިހަމަކ ރ ނ . މި ވާހަކަ ފަހަރެއ ަގއި ދަނ ނަވަ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ފ ރިނ ރ ކ ހަރ ދަނާ

މެނ ެގ ސަރ ކާރަށ   ފައި ޮއެވެގނ  ައޅ ަގނޑ ވިވަފާނެ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  މާ ރަނަގޅަށ  އެކަނ  ކ ރެއ  އ ނ  ހީކ ރަމެނ ބަރ 

ލ ަގއި ހ ރެ އަޅ ަގނޑ   ހާމެއ  ނެތ  ލާމަރ ކަޒ ކ ރާކަށ  ކ ރެވިފައެއ . އެ  ކަސ   ވެނ ކ ރެިވެގނ  ފާޑ ކިޔަނީއޭ. ޭއރަކ  ެއއ 
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  3ސިލ ތަކ ަގއި ތިބީ  ނ ެގނައިރ ަގއި އޭރ  ރާއ ޖޭަގއި ކައ ނަށ  ިއޞ ލާޙ  ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫއަޅ ަގނޑ މެނ   ،ލަނ ދަނ ނަވާ

ކަނކައ ނ  ކައ ނ ސިލަކ   އޭރ   އަޑަ ސިލަރ ނ .  އޭރ   ނެތ .  ޖެނެރަލަކ   ހ ރި ސެކ ރެޓަރީ  ކައ ނ ސިލ ތައ  ތޮއެޅިފައި  ޅ  

ކ ރާ ކޮމިޓީތައ  ވަރަށ  މަދ  ރަށެއ ަގއި ނޫނީ ނެތ .  ތ ކައ އެކ ލެވޭ ޮގތ  ތަފާތ . އޭރ  ައނ ހެނ ނ ެގ ތަރައ ޤީއަށ  މަސަ 

ޖޫރައެއ  ކަނޑައެޅިފައެއ  ނެތ .  އ ށ   ދަމ ސާރައެއ  ދޭކަށެއ  ނ ޖެހޭ. އޭރަކ  އެނ މެ    ،އަދި ތިއ ބަސ  ެއއ ެވސ  އ ޖޫރައެއ  

ާގނޫއަޅ ަގނޑ  ދައ ލަތ   .ބަދަލ ެގނައިނ   ށ ނަމެނ   ހާލަތ ަގިއ  އާމ ދަނީއެ  ބަެގއ ލަތ ދަ  ެގ،ެގ  % ޓ ޖެ    5ެގ 

ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ދޭ ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ     . ތަކ ެގ ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓ ެގ ޮގތ ގައި ކައ ނ ސިލ އ ޞަކ ރަނ ޖެހޭނޭޚާ

ދަނ ނަވާ ހ ރިހާމިއަދ   ހަމަ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ރާއ ޖޭެގ  ހ ށަހެޅ ނ ފަހ ނ   ބަޖެޓ   މި  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި   ލަނ  

ވަނީ   ކައ ނ ސިލަރ ނ ެގ އަދަދ   މިސާލަކަށ  ؛ޝަކ ާވކ ރޭ މިހާރަށ  ެގނެވިފައިވާ ބަދަލ ތައ ނ  އެބަ  ހެކައ ނ ސިލ ތަކ ނ 

 ވަނީ ބޮޑ ކ ރެވިފަ. ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ނ  ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ. ރައިތ ރ ކ ރެވިފަ. ކައ ނ ސިލަރ ނ ެގ މ ސާ

ބ ލޮކ    5ޅިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނޑަެއޅި % އަނ ހެނ ނ ެގ ކޮމިޓީތަކަށ  އ ޖޫރައެއ  ވަނީ އަލަށ  ކަނޑައެ 

ކަނޑަެއޅޭ    އިނ 5މި %   ،ޮގތަކީ   ގ ރާނ ޓ ނ  މި ޖެހެނީ މި ހ ރިހާ ކަމަކަށ  ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، މި ވާ

ވެސ    ޓ  ޚަރަދ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ހަމައެކަނި ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ ރިކަރަނ އަނެއ ހާ ރ ފިލިބި  ާގތ ަގނޑަކަށ  ދޮޅ 

ދެކޮޅ ނ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި މ ސާރަ ދީފައި ކައ ނ ސިލ ެގ ބިލ ތައ  ދެއ ކޭވަރ  ވެސ  ނ ޭވ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  

ދޫކ ރަނ   5މި %  ، ލަނ ގޮވާ ދަށ ކޮށ   އެނ މެ  ކަނޑައަޅާ  ހޭ އަދަދ ޖެއަކީ  ޮއތަސ ފަކަމ ަގއި  މިހާރ    ،އި  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ،  ތަކ ެގ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ  ވެސ ކައ ނ ސިލ   ޔާއ ށ  ޕަސަނ ޓ ނ  ނޫނިޓ ެގ އަށ ވަރަކަބަޖެ

  ، އެނ މެ އަސާސީ ކަނ ކަމ ެގ ޚަރަދ  ވެސ  ދެކޮޅެއ  ނ ޖެއ ސޭނެ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަޞައ ވ ރ ކ ރިނ  

 ތެރެއިނ  ކ ދިކ ދި މަޝ ރޫޢ  ހިނ ާގލެވޭވަރ   ެގލިބޭ ހިލޭ އެހީ  ެގ ތަރައ ޤީެގ ކ ޑަމިނ ނ  ދައ ލަތ ނ ށ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ރަ

މި އަދަދ ތައ    .ނ  އެބަޖެހޭލަކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ކަނޑައަޅާ މިނ ވަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާ  ނ ޖެހޭނެވާ

ތީެވ  ނެަގއިދާނކަމ ަގިއ ވާނަމަ، ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ރާއ ޖޭަގއި ހިނ ަގނ  ދަތިވެެގނ  ހި  ނޫނ ހޭ. އެހެނ އިތ ރ ކޮށ ދޭނ  އެބަޖެ

އީސ ، އަޅ ަގނޑަކީ  އަޅ ަގނޑަށ  ބޮޑަށ  މި ވާހަކަދެއ ކެނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަ ؛ނަނ . ދެވަނަ ކަމަކަށ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލާ

އ ޞަކޮށ   ވާތީ، ޚާ  ެގ ތެރެއިނ  ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއާއި އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މީހަކަށ ކ މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަ

ތަނ ކޮޅެއ  އަޅ ަގނޑަށ   ވާހަކަ  ދާއިރާެގ  ދެ  ކަނ ކަނ ިގ  މި  ތިމާވެށީެގ  ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެއ ކޭނެ.    ނައިނ  

ތިމާވެ މަޖިލީހ ނ   މި  އަލަށ   ޓަކައި  އެކ ލަ އި  ޓާށ ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ކޮމިޓީއެއ   ބެހޭ  ޗޭނ ޖާ  އެ  ލައި އިވަ ކ ލައިމެޓ   ެގނ  

މަޖިލީހ ނ ެގދާއިރާ މި  ކަނ ކަނ   ރާއ ޖޭަގއި      އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަލަހައ ޓަމ ނ .  ދަނީ  ކ ލައިމެ  ފ ރަތަމަމި   ޓ  ފަހަރަށ  

ެއ   ާގނޫނަކަށ  ބަދަލ ވެފަ.  ނީ ކޮށ  ވަގ ދީސ މިހާރ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ތަ  ،ކޮށ ނޫނެއ ، ބިލެއ  ފާސ ނ ސީ ާގޖެއެމަރ

އެބަ އަމާޒ ތަކެއ   ާގނޫނ ނ   ެގނ ދަނ ޖެހޭ  ކ ރިއަށ   ދައ ލަތ   ޒިނ މާތަކެއ ،  ދައ ލަތަށ   ސ ނ ަގޑި،  ހ ރި  ކެއ   ތަަވކި 
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މަތިކ ރެވިފަ.   ކަމާ ބެހޭ މިނިސ ޓ ރީތަކާ  ،ދައ ލަތަށ ހ ރި    ެއބަވަކި ޚާއ ޞަ ބާވަތ ތަކ ެގ މަސައ ކަތ ތަކެއ     ިއވާއެޅިފަ ކަނޑަ

ޒިނ މާތައ  ކ ރ ،  އެ  ކަނ ކަނ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ވާސިލ ވ މަށ   އަާމޒ ތަކަށ   ފަމައެ  ބޭނ ނ ވާ  އެކަށީެގނ ާވ  އިށ   ސާ 

ދައ ލަތ ެގ ހި  މިނ ވަރަށ   ބަޖެޓ ަގއި  ޮގމެނިފައިމި  ާގނޫނީ  ސަރ ތ ނެތ މަކީ  ޚާކާނ   ނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ   އެއ ޞަކޮށ   ރ ެގ 

ތަކާ މި އަދަދ   ،ކަމ ަގއި ފާހަަގވާތީވެ   ތިވާނެ ކަމެއ ދަމިނިސ ޓ ރީެގ ބޮލ ަގއި އެޅިފަިއވާ ޒިނ މާ އ ފ ލަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   

ެއއާެއކީަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ނ ނަވަނ . ހަމަދަ  ކަމ ގައި  ލަނ ޖެހޭވިސ ނާެމނ  އަދި  ދޭތެރޭަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ 

ިއއ ޒަތ  ރައީސ ލ ޖ މ ތެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދާދި ހޫރި  ވެސ   ވަޑަ  ރިއ ޔާ  ކޮޕަށ   ވިދާއި ފަހ ނ   އެ  ތިމާވެށި   ،ޅ ވީ ެގނ  

ލިހި ޓަކައި  ފަމާޔަތ ކ ރ މަށ   ވެދާނޭހ ބޭ  ފ ރ ޞަތ   ފ ރ ޞަތަށ  މި  އެހެ  އަޅ ަގނޑ ވީނ .  ފަހ   މާ،  ލިބޭ  މެނ ނަށ  މި 

ޖެހޭ އެކަށީެގނ ވާ ޢަމަލ ތަކެއ  ކ ރަނ . ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ވާހަކަ ދަނ ނަާވއިރ  ވެސ     ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

ތިމާވެޖޭރާއ   ،ަގކޮށ ލަނ ހަފާ މިހާތަނަށ   އަޅަނ ޖެހިށި  ަގއި  ދެކޮޅަށ   ބަދަލ ތަކާ  އަނ ނަ  މޫސ މަށ   ހޭ މާޔަތ ކ ރ މަށ ، 

 ފައި އޮތ  ބަޖެޓެއ  އަދި މި މަޖިލީހަކަށ  ނާދޭ. އެކަނ  އެނިގޅިފިޔަވަޅ ތައ  އެޅ މަށ  މިއަށ ވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއ  ކަނޑައެ

.  ރަނ ކ އ ކަތ ސަވެސ  ބޮޑަށ  ދިމާކ ރެވޭތޯ މަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޢަމަލާއި ބަހާ ވީހާ  މެނ  އެބަހ ރެ އަދިވެސ  އަޅ ަގނޑ 

ރައީސ   ބޮޑ ވަމ ނ ދާދަލަތ ެގ  ދައ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ ޔ ދިރަނި  ވިސ ނާމެަމކީ  ސީރިޔަސ ކޮށ   ވަރަށ    ހޭ ލަނ ޖެނ  

އެބަ ފާސ ކޮށ ފައި  މަޖިލީހ ނ   މި  އިނ ތައ   އޮ  ކަމެއ .  ާގނޫނ ެގ  އެ  ާގނޫނެއ .  ޒިނ މާވ މ ެގ  ޚަރަދަށ   ދައ ލަތ ެގ  ވޭ 

ލަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ރަނަގޅ  ހެޔޮ ވިސ ނާ  ނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސީރިޔަސ ކަމާ ެއކީގައިޔ ދިއިދާފަހަނައަޅަ

ދާކަނ .    ރެެވމ ނ  ދަށ ކ ރެވެމ ނ ެގ ޑެފިސިޓ ެގ މިނ ވަރ  ދަށ ކ ތ ދައ ލަ  ،ނ ލަެވސ  ފާހަަގކޮށ   ބަދަލެއ  ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  

އަށ  އޮތ  އަހަރަށ   ަގއި ކ ރިޚަރަދާ އެއ ވަރެއ   ރަނ ޓ އި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރިކައާމެނ ނަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަޅ ަގނޑ އަދި  

ބަޖެ ހިފެހެއ ޓިފައިލަފާކ ރާ  މިނ ވަރަށ  ނ ވާކަޓ ަގިއ  އަނ ދާޒާކ ރެއ ވި  ސަރ ކާރ ނ   އަދި  ރާއ ޖޭެގ    .  ރަނަގޅަށ   ވ ރެ 

ަވޒީރ ެގ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަނ ކަމ ނ   ބައެއ   މިކަހަލަ  ކ ރިއަށ ދާކަނ .  ސިނާޢަތ ތައ   ބަެއއ   އަދި  ފަތ ރ ވެރިކަމާއި 

ރަނަގޅ އަނ ދާޒާތަ އަޅ ަގނޑަ  އ   ފާ  ށ ކަމ ަގއި  އެބަހެއެ.  ަގކޮށ ލެވޭހަވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޭ ޖެ  ނ ނަމަވެސ ، 

މައ ޗަށ މެނ އަޅ ަގނޑ  ދަރީ  ،ެގ  އެޅެމ ނ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މި  މައ ޗަށ   ދަރަނީެގ ނިސ ބަތ މ ނ އެޅެނ ެގ  ދަރަނީެގ    ،ދާ 

،  އިސ ރާފ ެގ ޮގތ ަގއިސ   ވެދިއަ ތަނަކ ނ  ބޮޑ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ހޯދަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ ހޭދައިެގ    ތައ އިނ ސައ ތަ އެ

ޮގތ ަގއި ހޭދަވެެގނ ދާ  އިސ ރާފ ެގ  ހިފަހައ ޓަނ ވީކީ    ،ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ހަމައެކަނި  ފައިސާ  ބައިވަރ   ެގއ ލިެގނ ދާ 

އެ ިއސ ރާފ ތައ     ،އ  ދެނެަގނެތަނ  ހ ރިހާ ދާއިރާއަކ ނ  ކ ރެވޭ އިސ ރާފ ހެނޫނ . އެހެނި  ނެއ އާސަނ ދަިއެގ ތެރެައކ ނ 

ހ ރިހާ  ؛ލަނ . އިއ ޒ ތ ތެރި ރައީސ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ެވސ  ދަނ ނަވާމ ކަ  ހޭ ޖެހިފަނ ެމނ  އަމާޒ މަދ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ 

ހ ރި ކަނ ކަމ ެގ ވާހަކަ އެބަ ފާހަަގކ ރައ ވާ.  ލާއިރ ަގއި އެ ދާއިރާެއއ ަގއި  އިދީ ނިނ މަ  ސ  ބަޖެޓ ެގ ސ ޕީޗ ވެބޭފ ޅ ނ   

ރައީޒައިއ   ދާއިރާެގ    އަޅ ަގނޑ  ؛ސ ތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެއީ  ފޭބ ނ   ނ ދައ ކާ  ވާހަކަ  ދާިއރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވެސ  
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ބޭއިނ ސާފަކަށ     ނ ނަށ ރައ ޔިތ  އަޅ ަގނޑ  ވެެވވޭ  އަހަރަކ   ކޮނ މެ  ބަޖެދާނެ.  ވެސ   ދާއިރާަގއި  ށ   ރާބަރަބަަގއި  ޓ ެގ 

. މާކ ރަތ   ނ ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  ފައ ޓާނަނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގިއ ހިމެނޭ މާކ ރަތ   ހިމެނެމ ނ  އަނ ނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ

ބަޖެ  މި  ބޮޑ ކ ރ ނ   ފޮބަނދަރ   ނ ހިމެނޭ  ޓ   އަދިއަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ކ ޔަހަރެއ   ނީނ ނަނ .  މިތާކ   ައޅ ަގނޑ  

ރަތ ެގ ބަނދަރ  ބޮޑ ކޮށ ދިނ ނ .  ކ މާ ،ވަޑައިެގނ  ެވވަޑައިެގނ ނެވި އެނ މެ ބޮޑ  ވަޢ ދަކީ   މާކ ރަތަށ  ޔާއ ރިރައީސ ލ ޖ މ ހޫ

މާކ ރަތަކީ.   ރަށެއ   ިގނަ  އ ޅަނދ   ވަރަށ   ނިސ ބަތ ނ   ޚާއަތޮޅ ެގ  ކ ރާ   އ ޞަކޮށ އަދި  ނ ކ މެ  އ ޅަނދ ތަކ ަގއި  އެ 

 ؛އަހަރ  ވެސ    2މަވެސ ، މިދިޔަ  ނަމާކ ރަތަކީ. އެހެނ މަސައ ކަތ ނ  ދިރިއ ޅޭ ވަރަށ  ިގނަ ރައ ޔިތެއ  ހިމެނޭ ރަށެއ   

  ެގީވއިރ ަގިއ ވެސ  އަދި މާކ ރަތ    އަހަރ   2ހެދި ދިމާވި ހާލަތ ނ ނޭ. މިދިޔަ    ވިޑާ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބ ނެިވދާނެ ކޮ

،  ރ  މަރާމާތ ކ ރ މ ެގވ ރެ މާ ކ ދި ރަށ ރަށ ަގއި ބަނދަ  ކ ރަތަށ ތަނ  ނ ފެނި މި ވަނީ. މާ  ހޭބަނދަރ ަގއި ޢަމަލީ ސިފަެއއ  ޖެ

ކ ރިއަށ  މަޝ ރޫޢ ތައ   ބޮޑ ކ ރ މ ެގ  ކަމެއ   ބަނދަރ   އަސާސީ  ވަރަށ   މިއީ  ދަނ ނަވާ  ީވމާ  ެގނ ދޭ.  ލަނ  އަޅ ަގނޑ  

ެގ ދާއިރާެގ މާކ ރަތ ަގިއ  އަހަރ  އަޅ ަގނޑ   2މާކ ރަތ  ބަނދަރ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދިޔަ    ،ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީރ ނ ނަށ 

އަހަރ  ވެސ    2އ  މިދިޔަ  ތައި ެވސ  އަދި ހ ޅ ދ އ ފާރ ަގއި ެވސ  ހިމަނާފައި ހ ރި މަޝ ރޫޢ ސ  އަދި އ ނޫގފާރ ގަ ވެ

ހަމަ އެޮގތަށ  ރާއ ޖެއަށ   !އަށ  ެގނ ޮގސ ދެއ ވާށޭ  ހ ރި މަޝ ރޫޢ ތައ  ބާރަށ  ކ ރިށިނ ފެ، އ ތަޝ ރޫޢ މަހިމަނާފައި ހ ރި  

ރައީ ިއއ ޒަތ ތެރި  ަމއ ސަލަިއަގިއ  ިގރ މ ެގ  ދިމާވަމ ނ ދާ  ދާއިރާެގ  މި  އަޅ ަގނޑަެގ  މިއެސ ،  ރަށެއ   ކ ނ  ޔަ އ ވެސ  

ޚިލާފަށ . ހ ޅ ދ އ ފާރ  އެބަ    ޚިލާފަށ . އ ނޫގފާރ  އެބަ ިގރާ އާދަޔާ   . މާކ ރަތ  އެބަ ިގރާ އާދަޔާ ވޭނ    އިސ ތިސ ނާެއއ 

ޔަ އަހަރ އ ސ ރެ  މިދިމިހާރ   ، ޖެޓ ކ ރެވިފަިއވާތާތ ކ ރ ނ  ބަޔަމާހިޚިލާފަށ . މީެގތެރެއިނ  ހ ޅ ދ އ ފާރ  ިގރ ނ     ިގރާ އާދަޔާ

 ނ  ތ ކ ރ ޔަމާހިމަޝ ރޫޢެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ާމކ ރަތ  ިގރ ނ     އ ކ  ޢަމަލީ މަސައ ކަތެއ  ނ ފެށޭ. އަޔަ ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އޮތީ. އަދި

އި އެބަވޭ. އެކަމަށ   ވާފައ މާޔަތ ކ ރ ނ  ހިމަނ ހިބަވޭ. އ ނޫގފާރ  ިގރ ނ   އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނ އ ވާފައި އެ

ނ  ިމ  ރައީސ ، ސަރ ކާރ   ތ ތެރިލަނ  ިއއ ޒަދަނ ނަވަނ . ހަމަ ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ  އި އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ޓަކަ

ފަދަ ކަނ ކަނ     ތަޢ ލީމާ ދާއިރާ،  އަސާސީ ކަނ ކަނ ފަދަ   އެބަ ދެއ ވާ ޞިއ ޙީ ދާއިރާއ  އިސ ކަމެޞައ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ޚާ

އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަސ ކޫލަށ  ބޭނ ނ ވާ ޖާަގިއެގ ދަތިކަނ     ގައިރަތ މަށ  ޓަކައި. މާކ އ ކ ރިއަށ  ެގނ ދި 

ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ  2މިދިޔަ   ޙަޤީޤަތަކަށ އި އަހަރ   އަދިވެސ   ކަނ ކަނ   ހިތާމަވަމ ނ   ވާ  ފާހަަގކޮށ ލަމ ނ  ޔާނ ދާކަނ   އެކ  

ވ މަށ  ދަނ ނަވަނ . ހަމަ އެއާއެކީަގއި އ ނޫގފާރ  އިއ ޒަތ ތެރި އެޑިއ ކޭޝަނ  ިމނިސ ޓަރަށ  އެ ކަނ ކަނ  ައަވސ ކޮށ ދެއ  

ޕަސ  ހޯލ ެގ މަސައ ކަތ  ާގތ ަގނޑަކަށ   އ ފާރ  މަލ ޓިޕާނަށ  ބޭނ ނ ވާ ކ ލާސ ރޫމ . ހ ޅ ދ އެތަ  ،ޕަސ  ހޯލ ސ ކޫލ ެގ މަލ ޓިޕާ

ޓ ަގއި  ޖެމަސައ ކަތ  ިމދިޔަ އަހަރ އ ސ ރެ ބައެތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ ކ ލާސ ރޫމ ެގ    ހެނ ނަމަވެސ ،އ ސަ. އެ ނިމ މަކާ ހިސާބަށ  ޮގ

ނ ދާތީވެ މި މަޝ ރޫޢ ތައ  އަވަސ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  ައޅ ަގނޑ   ފަ ފެށިެގނ ސިޢަމަލީ    ެގވާ މަޝ ރޫޢެއ . އަދިވެސ  އޭ ހިމެނިފައި

ރަޙައ ދަށ  ސަ  އ ޅޭ މާލޭ  ހިޔާވަހިކަމ ެގ މައ ސަލައަކީ ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިބޯ ؛ތ ތެރި ރަީއސ ޒަދަނ ނަވަނ . އިއ  
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އަހަރ  ފާއިތ ެވެގނ  ހިނަގއ ޖެ.    20ފާރ ަގިއ ޯގތި ނ ދެވޭތާ މިހާރ  ބަރާބަރ   ޫގ އ ނެގއޮތ  ކަެމއ  ނޫނ . ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ

ހެކ ޓަރ ެގ ރަށެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތ ެގ    39 އެ ރަށ ނ  ޯގތި ނ ދެވޭތާ.  ޖެދ ަވސ ވެއ    ިގނަރެވ   އަހަރަށ   20

ބޭނ މަށ    ެގދައ ލަތ ެގ އެކި މ އައ ސަސާތަކ   ވީމާ  ށ ރަވެރިކަނ ކ ރާ    އަތޮޅ  ؛އ  ކާރ ެގ އެކި މ ައއ ސަސާތަބޭނ މަށ  ސަރ 

  ށ ާގތ ަގނޑަކަށ  އެ ރަށ ެގ ދެބަިއކ ޅަ ެއއ ބައި ބިމެއ ހާ ބިނ  ަވނީ ނެިގފަ. އެ ސަބަބަށ  ޓަކަިއ އ ނޫގފާރ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަ

ދަތި އެބަކަބިމ ެގ  އިނ ތިހާއަށ   އެހެ  ނ   އަޅ ަގނޑ މެއޮތ .  އ ނޫގފާރ  ނ ނ ެވެގނ   ވަޢ ދެއ   ސަރ ކާރ ެގ  ބިެގެގ  ނ   

މިކަނ    އަހަރ  ފާއިތ ެވެގނ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ،  2ހިއ ކ ނ . ބަޖެޓ ަގއި މިކަނ  ހިމަނައިެގނ  އ ޅޭތާ  ބިނ   ނ ،  ނ ބޮޑ ކޮށ ދި

 މ  ނ ހިނ  އެއީ ވަރަށ  މ ޔ ބިެގނ ދިއ  ލިއ ލެހަސ   ވެއ ނޫގފާރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ބޯހިޔާވަހިކަަމށ  ކޮނ މެ  ،ވެސ  ޙަޤީޤަތަކަށ ވެ 

ޑަކަށ   ނ ށ  އޮތ  އަހަރ  ވެސ  ައނެއ ކާެވސ  ވަރަށ  އ އ މީދީ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ާގތ ަގކަމ ަގއި ދަނ ނަވަމ ނ ، ކ ރިއަ  ކަމެއ 

ސ  ނ  ވެ ކަމި  ؛ރި ރައީސ ތެއ ޒަތ އި ވޭ.  ލިއަނަށ ވ ރެ ިގނަ ފަިއސާ ހައ ނ ސިނ ގ ލޯނ  ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅ އ ވާފައި ބި  ދޮޅ 

އަޅ ަގނޑ    ރަށ   ، ނ ލަނ ނަވާދަހަމަ  އެކި  ވިލަރެސ ކ ރާއިރ ަގއި  މިކަނ   ހިނ ާގއިރ ަގއި  ބޯރަމިކަނ   ކަމ ެގ  ހިހިޔާވަށ ެގ 

 ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ވޭއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ހީ  ރަށ ަގއި ޯގތި ދެވ ނީމާށ ރަމައ ސަލަތަކާއި ހާލަތ  ވަރަށ  ތަފާތ . ބައެއ   

 ނ އިވެެގނ ދާއިރ  ޭއެގތެރެ   ބާރަ ވިއ ސަކަށ  އަހަރ އ ލ ވީޭއ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޯގތި ދޫކޮށ ފައި އޮނ ނަތާ ދިހަހަ  ލަމައ ސަ

މާލޭެގ   ؛ނ ކަނ ކ ރެވޭ. އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަށ ރަށ ެގ ބޯހިޔާވަހި ވަރަކަށ  ޕަސަނ ޓ  ޭގަގިއ އިމާރާތ   10

ވ ރެ    އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އިނޭގތޯ،  ކަނ މި ދެނ ނެވި މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހި  ،އިތ ރ ނ 

ހިޔާވަހިކަމ ަގއި މާލެ ސަރަޙައ ދ . ހަމަ ތަށ  އެނ މެ ބޮޑ ވެފައި ޮއތ  މައ ސަލައަކީ ބޯވަގ   ވެސ  އަދި މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި މި

ަމޝ ރޫޢ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ހިނ ާގ  އަތޮޅ ތެރޭަގއި  ޓަކައިއެާއއެކީަގއި  ބައި  ތަކަށ   މިހާ  ފައިސާ ސަރ ކާރ ނ   ވަރ  

ލާމަގަ އެކަށަައޅ އ ާވއިރ  ބޮޑަށ   ީވހާވެސ   ޮގތ ަގއި  ހޭދަކ ރެވޭ  ފަިއސާ  އެ  ބޭނ ނ ރ އި  ނިޒާމ ެގ    ،ހިއ ޕަވާފައި ކަޒީ 

ކޮބައިތޯކ ެގ  ތަކައ ނ ސިލ  ނީޑަކީ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ޮއތ   ރަށެއ ަގއި  އެ  އެއ ޮގތަށ   ބޭނ ނ ވަނީ  ،ވިސ ނ މާ   ، ބިނ ތޯ 

ޭއެގ ފައިދާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ނަމަވާ  ދެނެަގނެެގނ  އެ ފައިސާ ހޭދަކ ރެވިއ ޖެ ކަމ ަގއި  އިމާރާތ ކ ރަނ ތޯ ބޭނ ނ ވަނީ

މީދީ ވަރަށ  ިގނަ  އ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރީ އ   ؛ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކ ރާނެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަމެއ  ނޫނ  ކަމ ަގއި    ވާނެނ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ފާހަަގކޮށ ލާފައި ނޫނީ މި ތަނ ނ  ފޭބ ނ  އެއީ ކ ރަ  މެއ ެގ ވާހަކަކަނ ކަ

މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ  ރާއ ޖޭެގ ޞިއ ޙީ ދާއިރާ ވަރަށ  ބޮޑެތި އިނ ިގލާބީ ބަދަލ ތަކެއ   ؛ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

. ހަމައެކަނި އިނ ސާނީ ވަސީލަތ  ާގއިމ ކ ރަނ  ެވސ  ތަކެއ ، ހަރަކާތ ތަކެއ  ހިމަނައިފަެގނ ވާނެ އަދަދ ތަކެއ ، ސިޔާސަތ 

  200ޑޮކ ޓަރ ނ  ެގނައ ނ .    އ  އަ  160ތެރެއިނ   ދާއިރާެގ ަވޒީފާ އ ފެއ ދ މަށ . އޭެގ  ޞިއ ޙީ  700އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  

ނ ސާނީ ވަސީލަތ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ކ ރާ  އެކަނި އިހަމަ ؛ނަރ ހ ނ  ެގނައ ނ . އަދި ޞިއ ހީ ދާއިރާެގ ފަނ ނީއ   އަ

މި ހޭދަ  ދަތި އިބޮޑ   ކޮިވޑ ެގ  މިދިޔަ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވާލަނ   ައޅ ަގނޑ   ވެސ   އެކަމަކ   ފެނޭ.  އެބަ  ނ  
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ހާލަތ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކަ  ،ހާލަތ ަގއި ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  ޞިއ ޙީ ދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކައި  އި ޞިއ ޙީ ދާއިރާެގ 

އ ނޫގފާރ   ހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިސާލެއ   ފ ރިހަމަ  މަސައ ކަތ ތަކ ެގ  ރީ  ޓަރޝަ  ،ހޮސ ޕިޓަލ   ެގކ ރެއ ވި 

އެ    ،ހޮސ ޕިޓަލަކަށ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެއ ވި މަސައ ކަތ . އެ ތަނ ެގ ޚިދ މަތ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ  ހޯދި މިނ ވަރ 

ކަނ  ފާހަަގކ ރ މާ ސީލަތ ތައ ، އަލަށ  ާގއިމ ކ ރެވ ނ  ޚިދ މަތ ތަކަކީ އޭެގ މިސާލެއ . އެތަނ ަގއި އަލަށ  ާގއިމ ކ ރެވ ނ  ވަ

ޞިއ ޙީ   ،އެކީަގއި އަނ ނަ އަހަރ  އަދި އެއަށ  ވ ރެ އިތ ރ  ހަރ ފަތަކަށ  ެގނ ދިއ މަށ  ޓަކައި މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި މި ނިޒާމ 

އި މަނ ފާ ފ ރިހަމަ  ޔާ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭެގ ލާބަދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކައި ހިމަނާފައިވާ ކަނ ކަމަކީ  

ދެނ  ރާއ ޖޭަގއި މިހާތަނަށ  ނ ހިނ ޭގ ވަރަށ  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ ޢ މ ރާނީ  ؛ ޓީޗަރ ނ   އ އަ  400.  މޭޮގތ ަގއި ކ ރ ވާނެ ކަނ ކަ

ޓީޗަރ ނ  އިތ ރ ކ ރ ނ     400ރ މަށ  ޓަކައި،  ޓީޗަރ ނ  އިތ ރ ކ   ށ  އެ ދާއިރާއަ  ޮގސ  އަނ ނަ އަހަރ ޝ ރޫޢ ތައ  ހިނ ގަވަމ ނ  މަ

އެނ މެ ދަށ ކޮށ  ދެވޭ އ ޖޫރަ   ،ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ މ ވައ ޒަފ ނ  ހިމެނޭ ޮގތަށ   ،ހިމަނައިފައިވޭ. ޓީޗަރ ނ  ހިމޭނޭ ޮގތަށ 

 މި ބަޖެޓ   އަނ ނަ އަހަރަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ   ،. އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީމި ވަނީ އަލަށ  ކަނޑައެޅިފަ

ހޯދައިަގނެވޭނެ  އަމާޒ ފޮތ ަގއި   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ިގނަ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދިރިއ ޅ މެއ   ފާަގތި  ފަދައިނ   ހިފާފައިާވ 

ފ ލ ހ ނ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  ރެކ ރޫޓ ކޮށ  200 ؛އަހަރެއ .  އަލަށ   ހ ރިހާ   ،ފ ލ ހ ނ   ރާއ ޖޭެގ 

ފ ލ ހ ނ ެގ   އަމާޒ ރަށެއ ަގއި  ޓަކައި  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   ޖ މ ލަކޮށ   ފައިވާ ހިފާޚިދ ަމތ   ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ައޅ ަގނޑ   ކަނ  

ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  ެގނ ވާނެ   މި ބަޖެޓ ަގއި ެވސ  އެބަ ހ އ ޓޭ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑެތި   ،ދަނ ނަވާނީ  ަގނޑ ޅ އަ

ސަރ ކާރ ނ  ލަފާކ ރާ    ،އެ ކަނ ކަނ  ސަރ ކާރ ެގ ތަސައ ވ ރާ ެއއ ޮގތަށ   .ީމދީ ކަނ ތައ ތަކެއ އ ވަރަށ  އ ފާވެރި، ވަރަށ  އ  

ަމ  ނަވާ  ޮގއ ސި ކަމ ަގއިއެ ކަނ ކަނ  ހިނ ިގެގނ ؛ ޮގތާ ެއއ ޮގތަށ  އަދި ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ އެނ މެ ހެޔޮ ޮގތ ަގިއ ޭއެގ ބޭނ ނ 

 ، . އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ  ދަނ ނަވާނީ ބަދަލ ތަކެއ  ެގނ ވާނެ ކަނ ކަމޭޔޮރާއ ޖެއަށ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ ހެ

އަޅ ަގނޑ މެނ    ެވސ އެބަ  އަދިވެސ   މިއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  މި    ،ޖެހޭ  ެއކީަގއި  ކ ޑަކ ރ މާ  މިނ ވަރ   ދަރަނީެގ 

ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އަމިއ ލަ ޭގަގއި ތިބެެގނ ، އަިމއ ލަ   ،ނ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަ

ރަށ ަގއި ތިބެެގނ ، އަމިއ ލަ ދޯނީަގިއ، އަމިއ ލަ ރަށ ަގއި ހ ރި ވަސީލަތ ތައ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  އ ފައ ދާ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ   

ވެސ  ފަހިވާނ  އެބަ ޖެހޭ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަދި  ރަނަގޅ  އިނ ތިޒާމ ތަކެއ   ނ ތެރެއި މަތިކ ރ މަށ  ޓަކައި މީެގ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ނާޡިމ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ދަނެގތީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނާޡިމ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

މޯލ ޑިވ ސ  ނޭޝަނަލ  ޕާޓީެގ ފަރާތ ނ  މި ބަޖެޓަށ  ބަހ ސ ކ ރަނ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ   !` އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ

ބަހާލައިެގނ  ބަޔަކަށ   ތިނ   ވަނީ  ހ ރި  އެ   !އާދެ  .ޚިޔާލ ކޮށ ފައި  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ޮގތ ނ   އިޤ ތިޞާދީ  ފ ރަތަމަ  ޮގތ ނ  

މި ބަޖެޓ ަގިއ  ؛އިޖ ތިމާއީ ކަނ ކަނ   ރިޔާޟ هللا އެއާއެކީަގއި އޮނަރަބަލ  ޢަބ ދ ހަމަ  ައޅ ަގނޑ  ބަލަިއލާނަނ .    ކަށ ކަނ ތައ ތަ

ހ ރި   މީަގއި  އ ޝާމ   އޮނަރަބަލ   އަދި  ދައ ކަވާނެ.  ވާހަކަ  ޮގތ ނ   ބެހޭ  ކަނ ކަމާ  ޮގތ ނ  ހ ރި  ބެހޭ  ބަޔާ  ޝަރ ޢީ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ    36.9ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  ؛ ވާހަކަދައ ކަވާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބަޖެޓ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ ތަފާތ  ކަނ ތައ ތައ     މެނ ރަށ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އޮތ  ބަޖެޓެއ . ައޅ ަގނޑ ވަ

ޖެހޭ އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާަގއި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ 

ދާއިރާއަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ވަރަށ     ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ ، ދަނެގތީއަޅ ަގނޑ  ަގ  !ބަލައިލާނަނ . އާދެ

އިރ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  ތަފާތ ކ ރ ނ ތަކެއ  އަހަރަށ  ބަލާ  3ކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . ވޭތ ވެދިޔަ  ބޮޑ  އިހ މާލ ތަކެއ  ވެފައި ޮއތ 

ދާއިރާއާ ހ ރި   އި އަޅ ަގނޑ ެގ  ދާއިރާއާ  ފާއެހެނ   ައޅ ަގނޑ   ދާއިރާގަ ކަނ   އަޅ ަގނޑ   އޮތ ހަަގކ ރަނ .  ރަށަށ     5  އި 

  މި ބަޖެޓަށ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ހަމަ  ނެތ އަހަރ  މާ ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވިފައި  3އިރ  މިދިޔަ  ބަލައިލާ

ތަށ  ހިމެނިފައި އޮތ  މާ ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރެވޭ ޮގ  މި ދާއިރާައށ   އިރ  ވެސ  އެހެނ  ދާއިރާތަކާ ޚިލާފަށ ބަލައިލާ

ދިގ ރަށަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ިއރ އެއ  ރަށަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލާ   !ކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. އާދެބަޖެޓެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަ

އިރ ަގއި މި ނަމަވެސ ، މި ރަށ ެގ ހާލަތަށ  ބަލައިލާއެހެނ ނިސ ބަތ ނ  ރިސޯޓަކަށ  ވ ރެ ިގނައިނ  އާމ ދަނީ ލިބޭ ރަށެއ .  

އިރ  ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރ މަށ  ލާ ލައިކަނ  ވަނީ ނ ކ ރެވި. ބަނދަރަށ  ބަނެތ . އަދިވެސ  އެ   ެއއ ށ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާރަ

އަޅ ަގނޑ  ފޯރަމ ތަކ ަގއި  ެއކި  ތަފާތ   މެނ ބަރ ނ    މެނ ޓަކައި  ކައ ނ ސިލ   ފަހ ނ   ވަރަށ   ވާހަކަދައ ކަމ ނ .  ދަނީ  މި 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއާ މިބައ ދަ  އިއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅ ވެދެއ ވި  އަދަދެއ ެގ  ލ ކ ރެއ ވި.  ިގނަ  ދެއ ވާނަމޭ.  އިތ ރ ކޮށ   ކަނ  

ލިބޭ ރަށެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަނދަރ ެގ ހާލަތ  މި ބަޖެޓަށ   ފަތ ރ ވެރިނ  އަނ ނަ ރަށެއ . ިގނަ އަދަދަކަށ  އާމ ދަނީ  

ހިމެނިފައި ބަޖެޓ ަގއި  ދަރަޖައިަގިއ.  ދަށ   ވަރަށ   ކ ޑަ  އޮތީ  ވަރަށ   މިވަނީ  އެއަދަދެއ .  ކަމަކަށ   ކަނ   ކ ރެވޭނެ  ޮގތަށ  

ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި ރަށ ިގރ މ ެގ މައ ސަލަައކީ އެ ރަށަށ  ދިމާވެފައިވާ ަވރަށ  ބޮޑ  މައ ސަލައެއ . ެއ  

ދަނެގތީަގއި މިހާތަނަށ  ެއއ ވެސ     އިރ ދަނެގއ ޗަށ  ބަލައިލާ ަގއި  ކަމަކަށ  ހައ ލެއ  މި ބަޖެޓަކ ނ  ނ ފެނޭ. ހަމަ އެާއއެކީ 

އިރ  މިސ ކިތެއ  އެޅ ނ   އަހަރަށ  ބަލާ  3ކަމެއ  ހިނާގފައި އޮތ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ވޭތ ވެދިޔަ  

ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ހަމަ އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ    މަކަށ ފިޔަވަިއ އެހެނ  ކަެމއ  ދަނެގއ ޗަށ  ކ ރެވިފައިާވ ކަ

 އެކ  އަޅ ަގނޑ   ޔާކަނ  ހިތާމަޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހިނާގފައިނ ވާ   ބޮޑ   އިރ  މިހާތަނަށ  ސަރ ކާރ ނ  އެއ ވެސ ލާލައިއޮމަދޫއަށ  ބަ

ތަފާތ ކ ރ މެއ  ނެތި ކޮނ މެ ރަށަކަށ  ވެސ  އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ    ،ފާހަަގކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ  
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މަށ . މި ބަޖެޓ ަގއި ކޮނ މެވެސ  ސިފައެއ ަގއި ރަށ ިގރ މ ެގ މައ ސަލައަށ  ހައ ލެއ   ދެއ ވ މާލ ކަނ   މަށ  ސަނ ކަނ ކަނ  ކޮށ ދި

ކަނ  ކ ރެވޭނެ އަދަދެއ  ނޫނ .  . އެހެނ ނަމަެވސ ، އެ ފައިސާެގ އަދަދަކީ އެ ހޯދ މަށ  ޓަކައި އެބަ އޮތ  ބަެއއ  ހިމަނ އ ވާފަ

  ެއއ    އެނ މެ ބޮޑަށ  އ ދަނގޫވެފައިވާއެ ރަށ ެގ މަސ ވެރިނ ނަށ   ،ށ  ވެފައިހަމަ އެއާއެކީަގއި އެ ރަށަކީ މަސ ވެރި ރަށަކަ

އަހަރ  މި ދަނީ   3ދިޔަ  މިހާރ  ބަނދަރ ެގ މައ ސަލަ. މި މައ ސަލަ ބަޖެޓ ަގއި ޖަހައިދިނ މަށ  އެދި ވޭތ ވެ  ،މައ ސަލައަކީ 

  ަގނޑ  ޅ އ  ނ ފެނޭ. އެހެނ ކަމ ނ ، އައެދެމ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ައދިވެސ  މި ކަަމކަށ  ޢަމަލީ ސިފައެއ  އަނ ނަ ތަނެ

ސަރ ކާރ ނ  އިހ މާލ ކޮށ ފައިވާ ދާއިރާެއކޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ދާއިރާއަށ     މި  މި ދާއިރާައކީ ވަރަށ  ބޮޑަށ   ،ހިތ  އޮތީދަނ ނަވާ

  ގެ ކަނ ކަނ  ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި މި ފަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި މިއަށ  ވ ރެ އިތ ރަށ  ކަނ ކަނ  ހިމެނ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ 

މި ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތަކ ެގ    ،ވެސ  ދިއ ދޫއަކީ ވެސ  އާބާދީ ކ ޑަ ނަމަ ؛ރަށ ެގ  އެޮގތަށ   ޮގތ ަގއި ދެކެނ . ހަމަ އެ

ކަމ ަގއި ވިޔަސ     މީހ ނ  އާބާދީ މަދ    ،ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ ެގ ތެރެއިނ ތެރެއިނ  ޖަޒީރާވަނ ތަ ރާއ ޖެ ތަރައ ޤީ

ެގނ ނަނ   ތަރައ ޤީ  ރަށަށ   ދިޔަ  މި  ވޭތ ވެ  މައ ސަލައަކީ  ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ރަށ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   3ޖެހޭ.    އަހަރ  

ކަމަކަށ    އޮތ   އައިސ ފައި  ހައ ލެއ   ވަރެއ ެގ  އެއ ވެސ   ރަށަށ   މި  އަދިެވސ   މައ ސަލައެއ .  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ 

އިތ ރަށ   ވ ރެ  ިމއަށ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  ޮގވާލަނ   އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ   އެހެނ ވީާމ،  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއ   އަޅ ަގނޑަކަށ  

ހިމަނ އ  ކަނ ކަނ   ދާއިރާެގ  ބައެއ    ،ވައިއަޅ ަގނޑ ެގ  ދިރިއ ޅޭ  ރާއ ޖޭަގއި  މި  ެވސ   ރައ ޔިތ ނ ނަކީ  ދާއިރާެގ  ކަނ  މި 

ބަހައ ޓަވައިެގނ  މި ކަނ ކަނ  ކޮށ ދެއ ވ މަށ . އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  މިހާރ  ހަނދ މަފ ޅ 

 ދާއިރާ ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ތަފާތ ކ ރެވިފަިއކަނ  އަޅ ަގނޑ   . އަދި މި ބަޖެޓ ަގއި މި މި ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އިހ މާލ ކ ރެވިފަ

އާދެ ޮގވާލަނ .  ސަރ ކާރަށ   އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ ކ ރަނ   ކަނ ކަނ   މި  އެހެނ ކަމ ނ ،    ، އަޅ ަގނޑ މެނ   !ފާހަަގކ ރަނ . 

ދެ ވޭތ ވެދިޔަ  އަީއ  މި  ފަރާތ ނ   ޕާޓީެގ  ނޭޝަނަލ   ހަފ ތާމޯލ ޑިވ ސ   ކަނ   ެގތިނ   އެކި  ރާއ ޖޭެގ  ކޮޅ ތަކ ަގިއ  ތެރޭ 

ޮގތ ނ  ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި މ ހިނ މ  ކަނ ކަމަށ  ދިޔ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ   . އެ ރައ ޔިތ ނ ެގ ހާލ  ބެލ މަށ  ޓަކައި ޒިޔާރަތ ކޮށ ފަ

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގވި މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  ދަނ ނަވައިލާނަނ .    ަގއިބައެއ  ދާއިރާތަކަށ  ކ ރެވ ނ  ޒިޔާރަތ ތަކ 

ތަރައ ޤީކ ރަމ ނ  ސަރ ކާރ ނ    ،ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސިޓީއެއ  ޮގތަށ  އަބަދ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެކެމ ނ  އަނ ނައެ

ހިމެނޭ  އަނ ނަ   ޮގތ ަގއި  ހާލަތަށ   ކ ޅ ދ އ ފ ށީެގސިޓީެއއ   ކ ޅ ދ އ ފ ށީލާލައިބަ  ބޮޑެތި    އިރ   ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

އެ ހ ރި.  އެބަ  ަމއ ސަލައެއ  ޮގތ ނ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ   އޮތ   ދިމާވެފައި  މަސ ވެރިނ ނަށ   ށ ަގއި ރައެ  ޮގތ ަގއި    ެގ 

 ޮގތެއ ަގއި ބަނދަރ ަގއި އަިއސ  ލިބެނ  ނެތ މ ެގ މައ ސަލައަކީ އެ ރަށ ެގ  ޞައ ޚާއައިސ ޕ ލާނ ޓެއ  ނެތ މ ެގ ަމއ ސަލަ.  

ވަރަށ  ިގނަ އަދަދަކަށ  ކަިއރި     ރަށަކީރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  އޮތ  މައ ސަލައެއ . ހަމަ އެއާއެކީަގއި އެ

ޚިދ މަތ  ރަށަކަށ   ރަށ ރަށ ނ  ޞިއ ޙީ  އަނ ނަ  މީހ ނ   ޓަކައި  ރަށ   ހޯދ މަށ   ެއ  އެކީަގއި  ޚިދ މަތ ެގ    ެގވ މާ  ޞިއ ޙީ 

އެތާޞަ އ ޚާއަދި    ،މައ ސަލައަކީ  ޮގތެއ ަގއި  ބޮޑެތި    އޮތ ދިމާވެފައި  އި  ހޮސ ޕިޓަލ ަގ  ނެގ  ވަރަށ   މައ ސަލަތަކަކީ 
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ރީ ހޮސ ޕިޓަލެއ  ބިނާކޮށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ޓަރޝަ  .އ . ވަރަށ  ބޮޑެތި ޝަކ ވާތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބ ނ މައ ސަލަތަ

ަގއި އެ ތަނ   އެކަށޭނެ ޮގތ   އެނ މެ  އިރ ަގއިލާއަހަރަށ  ބަލައި  3ވޭތ ވެދިޔަ    ،އޮތ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ހިމެނިފައި  މ މަށ   ނ ނި

މި ޕާޓީެގ ފަރާތ ނ    ، އ  ނ ކ ރެވޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ ކަމަކަށ  ަގބޫލެ   ނ ިގފަިއވާތަރައ ޤީކޮށ  ހި

ކަނ  އަވަސ ކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ާގތ ނ  ޚިދ މަތ ދިނ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ . ހަމަ އެާއއެކީަގއި އެ ރަށ ެގ މަގ ެގ  މި

މީެގ ތިރީހަކަށ  ސާޅީހަކަށ  އަހަރ  ކ ރިނ  މާލޭަގއި    އި. އިރ ަގއި ވަރަށ  ދަށ  ދަރަޖަިއަގހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލި 

ޮގތާ އެއ  ފެނ ވަރެއ ަގއި އެ ރަށ ަގއި އޮތީ. ސިޓީެއއ ެގ ޮގތ ަގިއ އޮތީ ނަނ . ކަނ  އެއ ވެސ     ދިޔަމީހ ނ  ދިރިއ ޅެމ ނ 

މެނ  ދިޔައިނ  ހއ.  ވަރަކަށ  ވެފައި އޮތ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ފާހަަގެއއ  ނ ކ ރެވޭ. ހަމަ އެާއއެކީ ައޅ ަގނޑ 

ތ  ރަށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ. ރަށ ެގ ތަރައ ޤީއަށ   ދިއ ދޫއަށ . ހަމަ ދިއ ދޫއަކީ ެވސ  މިހާރ  ހަމަ ވަރަށ  ހާލ ަގއި އޮ

ކަނ  އަޅ ަގނޑ   މާ ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވޭ ކަމަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ތިބީ ވަރަށ  ނިކަމެތިކޮށ 

ފެނ ބޮޑ ވެ ފާ ރަށ ަގއި  ނޫޅެވޭ  ،ހަަގކ ރަނ .  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކަނ ކަރަށ ެގ  އެ  ހަމަ ބޮޑ ވެފަ  ވަނީއ ނދަގޫ   މ ެގވަރަށ    .

އިރ ަގއި ދިއ ދޫަގއި މާ ލާލައިށ  ބަތަކަޢ އެާއއެކީަގއި ކައިރި އެހެނ  ރަށ ރަށ ަގއި ހިނަގމ ނ  އަނ ނަ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫ

ނ ހިނާގކަނ  ބޮޑ    ކަނ ކަނ   އޮތ .  އެބަ  ޖެހިފައި  ބަޖެޓ ަގއި  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއ   ކަމަކަށ   ކ ރެވޭ  މަސައ ކަތެއ  

ޮގތ ނ  އޭެގ ެއއ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ބަނދަރަށ  ދިމާވެފައި އޮތ  މައ ސަލަައކީ ެވސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެެވނީ. އެ

ޮގތ ގަ  މައ ސަލައެއ ެގ  ބޮޑ   ވަރަށ   ސިޓީއަށ   މިހާރ   ައއ ޑޫ  ެއއާެއކީަގއި  ހަމަ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އި 

އެއ ވެސ  ކަމެއ  ފާހަަގެއއ  ނ ކ ރެޭވ. އޮތ   ނަނ  ޮއތީ. ކަނ  ވެފައި    ށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި ޒިޔާރަތ ަގއި ސިޓީެއއ ެގ ޮގތަ

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ   އ ަގިއެގ މައ ސަލަ. އެއ ވެސ  ފަރާތަކ ނ   ރަށ ެގ ކަރަނ ޓ ެގ ވި   ،އޭެގ އެއ  ކަމެއ ެގ 

ކަނ  މި އޮތީ. ފެނަކައަކ ނ  މި ކަމަކާ ހަާވލެއ  ނ ވޭ. ސަރ ކާރަކ ނ  މި  ޒިނ މާ ނ ނަާގ އޮތ  ަމއ ސަލައެއ  ޮގތ ަގއި މި

މި ދަނީ.   ހ ނ ެގ ތަފާތ  ެއއ ޗެހި ހަލާކ ަވމ ނ ދާ މައ ސަލަމީކަމަކާ ހަވާލެއ  ނ ވޭ. އަބަދ  ކަރަނ ޓ  ކެނޑިކެނޑި އެ  

މި ަވގ ތ  އައ ޑޫ ސިޓީއަށ  ކަރަނ ޓ ެގ ިވއ ަގައށ  ދާއިމީ ހައ ލެއ  ެގނައ މަށ     ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ  

ޒިނ މާ ފަރާތަކ ނ   އެއ   ކޮނ މެވެސ   ޮގތަކީނަނ ަގަވިއެގނ   ޓަކައި  އެއ   ބަޖެޓ ަގިއ    ،މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ .  ސަރ ކާރ ެގ 

ކަނ  އޮތ  ޮގތ ނ   މި މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކޮށ ެގނ  ކ ރ ނ . މިހާރ  އެ  ނ  ކ ރ ނ . ައނެއ  ޮގތަކީ ފެނަކައާޖަހައިެގނ  މި ކަ

ބެލެނިވެރިެއއ  ނެތި ތިބޭ  ،ހަވާލ ވާނެ  ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ކަނ އަނދިރީަގއި  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ނ ކައެ  . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބެމ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ    ،ނ ނ ދާ އަނެއ  ކަމެއ ެގ 

އ  ދިމާވަނީ.  މައ ސަލަ. ހޮސ ޕިޓަލަކީ ބޮޑ  ހޮސ ޕިޓަލެއ . ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ އިނ ސާނީ ވަސީލަތ  ހޯދ މ ަގއި މައ ސަލަތަ

ޖެހޭ.  އެބަ ދޭނ  އެ ތަނަށ  ފ ރ ޞަތ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އޮތ  ވަރަށ  އެ ތަނަށ  އިނ ސާނީ ވަސީލަތ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ

ކަމ ެގ ހައ ލެއ  ނޫނ . އެ ކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ވަސީލަތ ތަކާިއ  އެ ތަނަށ  ރަނަގޅ  މެނޭޖ މަނ ޓަށ  ބޭފ ޅަކ  ލ މަކީ އަދި އެ
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  އެކަށީެގނ ވާ  ނ އެ ތަނ   ،އަދި ެއ ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ އިނ ސާނީ ވަސީލަތ  ލިބޭނެ ޮގތ  ހަދަިއެގނ  މެނ ވީ  ިއ،އާލަތ ތަކާ

ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ހަމަ އެއާއެކީަގިއ އެ ތަނ ެގ  ެއއ ޞިއ ޙީ ފަރ ވާ އައ ޑޫ ސިޓީެގ    ،ދެވޭނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  

މަގ ެގ ހާލަތަކީ ެވސ  ކަނ ބޮޑ ވާނ  ޖެހޭ ހާލަތެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެތާނަގއި ހޭދަކ ރި ދެ ދ ވަހެއ ހާ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ  

އ ޅ ނީ ޗަކަސ ބިމ ެގ ތެރޭަގއި. މީެގ ތިރީސ     ކާރ ގައި  . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެތާ ހިނާގފައިދިމާވީ މޫސ ނ  ޯގސ  ދ ވަސ ަވރަކާ

ކ ޑައިރ  އ ޅ ނ  ހާލަށ  ވ ރެ ވެސ  ހާލަތ ަގއި އައ ޑޫ ސިޓީ    ނަށ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ސާޅީސ  އަހަރ  ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މަށ    ،ހިނ ޭގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ައވަސ ކޮށ   ،ރައ ޔިތ ނ  ތިބީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ 

ޖެހޭ ކަމެއ  ނޫނ . ހަމަ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ . ނަމެއ ަގއި ބަޔަކާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ  ކަނ ކަނ  ކ ރ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ 

ރަނަގޅެކޭ   ވަކި  ހަމަ  ެވސ   ހާލަތ   މި ސިޓީެގ  ދިޔައިނ .  ެވސ   ފ ވައ މ ލަކ  ސިޓީއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެާއއެކީަގއި 

ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ކަެމއ ެގ ޮގތ ަގއި،    އ އެ  ނެވޭކަށ  ނެތ . އެނ މެ ައސާސީ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އެ ރަށ ގައިދެނ 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މައ ސަލަ. އެ ރަށ ެގ ނަރ ދަމާެގ މައ ސަލައަކީ ހައ ލެއ  ނ ލިބިފައިވާ މައ ސަލަެއއ .    ،ވެސ  މި ދެކެނީ

އެތެރެައށ     ެގއިރ  ކާރ  އިލާ ަގއި ރަށ ެގ މަގ ތައ  ހ ރީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކާރެއ ަގއި ދ އ ވަނ ކެރޭ ހާލ ދ ވާ ވަހ ނ  ނޯއ ދަމާލަނ 

ހަރ ކޮށ ފައި ހ ރި އެކި ކަހަލަ ސިސ ޓަމ ެގ ނަޖިހ ެގ ވަސ ަގނޑ  އެ ދަނީ ވަދެެގނ . ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަގ ތަކ ަގއި  

ކ ރިމަ އ ނދަޫގތައ   ތަފާތ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރަށ ެގ  ވޭތ ވެދިޔަ  ވާތިސަބަބ ނ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  ބަލާއިރ     3ކަނ   އަހަރަށ  

. ައޅ ަގނޑ  އެތާނަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ފެނަކަިއެގ މ ވައ ޒަފ ނ ނާ ބައ ދަލ ކޮށ  ފަނ ެގނެވިވަނީ ހައ ލ  ކަނ   އަދިވެސ  މި

ކަމ ެގ  ކަމެއ  ކ ރަނީ. ދ ވަހަކ  ވެސ  އެ ފިލ ވިނ . އަބަދ ވެސ  ޕަނ ޕ  އަނ ނަނީ. އޭތި ހަރ ކ ރަނީ. މިވެނި  މަޢ ލޫމާތ  އޮޅ ނ 

ފ ަވއ މ ލަކ  ސިޓީެގ ނަރ ދަމާއަށ  ދިމާވެފައިވާ    ،ޢަމަލީ ސިފައެއ  އަނ ނަ ތަނެއ  ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ 

ހައ ލ ކޮށ  މިހާރަށ   މިހާރ ނ   ޮގތަކަށ   ،މައ ސަލަ  ލ އިފަސޭހަވާނެ  އަދި    ހަމަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހަމަ ހަދައިދިނ މަށ . 

  ،ތެރޭަގއި   ެގއޮތ  މައ ސަލައެއ . ޗަކަސ ަގނޑ   ހަމަ  ހެދ މ ެގ މައ ސަލައަކީ ެވސ އެާއއެކީަގއި އެ ރަށ ަގއި ވެސ  މަގ 

މަނ ޒަރ  ދ ވާ  މީހ ނ   ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ     ، ފެނ ަގނޑ   ބެލ މަކީ  މަނ ޒަރ   ކެތ ކ ރެވޭނެ  މިހާރ   ހިނ ާގ 

ދާނެ. ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ަގއި މައ ސަލަތަކެއ   ޖެހި ބޮޑ ކޮށ  ޖެހިދާނެ. ބޮޑ  ބަޖެޓެއ   މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . ބަޖެޓ ަގިއ ކިތަނ މެ

ފަދަ  އޮތީ އެހަމަ  ވެސ     ދިމާވެެގނ  މި ދަނީ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަނިމާދޫއަށ  ވެސ  ދިޔައިނ . ހަނިމާދޫ

އެހެނ ނަ ަމޝ ރޫޢެއ .  އޮތ   ފެށިފައި  ަމޝ ރޫޢަކީ  މަގ ހެދ މ ެގ  ނާދޭ. ހާލެއ ަގިއ.  ތަނެއ   ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭ  މަވެސ ، 

ޮގތަށ ރައ ޔި  ،ކަނ  ކ ރޭތޯ ބަލައި މަސައ ކަތ  ހަާވލ ކ ރ މަކީ އެއީ  ނިމ މެއ  ނޫނ . އެ  ކ ނ ފ ނ ޏަކާ އެ    ތ ނ ެގ އެދޭ 

އިރ  ލިަގބޫލ ކ ރަނ . ާއދެ މި ދަތ ރ  ނިނ މާ   ހޭ ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ ޖެކ ރޭތޯ ބެލ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ކަނ   ކަނ 

ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ ކ ރަނ  ތިބޭ ފަރާތ ނ    ، ދިޔައީ ކިތަނ މެ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ޖެހި ކަމ ަގއި ިވޔަސ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގެވެގނ  

. މައިަގނޑ  ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަގަވެެގނ   މަށ ކަނ  ނ ކ ރާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެ ކަނ  ނ ކ ރެވޭނެ ކަކަނ އެ  



1220 ބަރ ނޮވެނ  15           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  83ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

12 

 

ކަނ   ޖެހ މ ނ  އެ އަދަދެއ  ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ  ވ ރެ ބޮޑ  ޚަރަދެއ  ކ ރަނ ބަޖެޓ ަގއި ބޮޑ    ، ދިޔައީ

ފިޔަވަޅ   ފަހަތަށ   ސަރ ކާރ ނ   ރައީސ   އަޅާކ ރ މ ަގއި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވިސ ނާލަނ ؛ ތަނ .  ކަމަކީައޅ ަގނޑ މެނ     ، ޖެހޭ 

ފ ޅާނ   ބިނ ާގ  އިޤ ތިޞާދީ  ފ ޅާކ ރ ނ .  ބިނ ާގ  ނ ހިނ ޭގނެ. އިޤ ތިޞާދީ  ދައ ލަތެއ   މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ   ކޮށެއ  

ތ   ޢަ އެއ  ސިނާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަރޯސާވަނީ ހަމައެކަނި މައިަގނޑ  ދެ ކަމަކަށ . އެއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއނ މެ މ ހިނ މ 

އަރާ ކޮނ މެ ފަހަރަކ  ނ ޅ ތަށ  ލޮޢަ ދެ ސިނާ  ތ . މިޢަތާއި އަދި މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަކަމ ަގިއވާ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މި ދަނީ ފ ނޑިެގނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކަނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވިެގނ  ހިނގައ ޖެ  

  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެ މ ހިނ މ    ،ރާއ ޖެއަށ ، ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ފާހަގަވެެގނ  ދިޔައީ

ވެ،  މަޑ  ތަށ  ދިމާިވ ހީނަރ ކަމާ އެކީަގިއ ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ ދ ވެލި  ޢަކަމ ަގއިާވ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ތ ޢައެއ  ސިނާ

އިޤ ތި ފަހަތަށ ޞާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ދަރަނިވެރިވ މާ  ދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ކަމ ނ   ޖެހި  ދާނ ޖެހ ނ ކަނ .   ،ާގތަށ  

އެކަނ  ހަރ ދަނާކޮށ ެގނ     ،ވަނަ ސިނާޢަތ  ކަމ ގައިވާ މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ  އިތ ރަށ  ފ ޅާކޮށ ދެދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އޮތ   

 ހަމަކ ރެވިދާނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ.  ނަގޅަށ  ސަސ ޓެއިނ  ދ  ރަޞާމެނ ވީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތި 

ިއމ ޕޯޓ އެއާ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ އެކީަގއި  މިނ ވަރ   މަދ ކޮށ  ؛ކ ރާ  މިނ ވަރ   އެތެރެކ ރާ   ، ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  

މެނ ވީ އިތ ރ ކޮށ ެގނ   ފ ދ ނ ތެރިކަނ   އިޤ ތިދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ހަލ އިޞާ  ކަމަކަށ   ކޮށ   ދ   ކ ރިއަށ ދާނެ 

މި ފެނިެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއ   މަދ     ،ދަނީ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ހަމައެކަނި 

ބަރޯސާވެ އަޅ ަގނޑ މެނ   މައ ޗަށ   އ ޅޭއެ   ،އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ނެއ ޓިެގނ   މިހެނ     އިނ   ތަނ . 

 ކާމިޔާބ  ދ ވެއ ޔެއ ަގއި ރާއ ޖެ ށ އ ޔާ ދ ވަހަކ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަެވއ ޖެ  ނ ެގ ކަނ ކަނ  ހ ރެއ ޖެ ކަމ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ؛ލާއިރ ަގއިއިެގނ ދެވިދާނެ ކަމަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. އާދެ! މި ބަޖެޓަށ  ބަލަ

 ހޭދަކ ރ މ ެގ ނިސ ބަތަށ  ެވސ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ނަޒަރ  ހިނ ާގލަނ  ލާއިރ ަގއި ދައ ލަތ ެގއިބަޖެޓަށ  ބަލަ

އެއ   އެބަ އާދެ!  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޖެހޭ.  ައޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  އ ފެދިެގނ   ،ކަމެއ ެގ  މަޤާމ ތައ   އާދެ!  ޔ ދިސިޔާސީ  ނ . 

  1039ލާއިރ ަގިއ  އިވަނަ އަހަރަށ  ބަލަ  2022ސިޔާސީ މަޤާމ  އ ފެދިފައިވޭ.    689ލާިއރ ަގިއ  ލައިވަނަ އަހަރަށ  ބ2019ަ

މިޮގތަށ    ؛ދިޔަކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ސިޔާސީ ަމޤާމ  އިތ ރ ެވެގނ   42 ،ޭއެގ މާނަައކީސިޔާސީ މަޤާމ  އ ފެދިއ ޖެ.  

އަޅ ަގ ކ  ލާއިރ ަގއި  އިބަލަނޑ މެނ   ބޮޑ ވ މ ނ   މަރ ކަޒާއި  ތަޢ ލީމީ  ހޮސ ޕިޓަލާއިއަތޮޅ   އ ނޫގފާރ ޅ ދ އ ފ ށީެގ  ރ.   ، 

ާގތ ަގނޑަކަށ    ޚަރަދ   ހިނާގ  ހިނ ގ މަށ   ރ ފިޔާއަށ   439ހޮސ ޕިޓަލ   މިދެނ ނެވި    ،ވާއިރ ަގއި  މިލިއަނ   ޚަރަދަކީ  މި 

ޖެހޭ ސިޔާސީ މަޤާމ ތައ    އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ،ވ ރެ ކ ޑަ ޚަރަދެއ . އެހެނ ކަމ ނ   ސިޔާސީ މަޤާމ ތަކަށ  ހިނާގ ޚަރަދަށ 

ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަަމށ   އެހެނިހެނ   ބޮޑ މަދ ކޮށ ،  ހޭދަ  ކޮމ ޕެ  މިދަނ ނަވާލި  އަޅ ަގނޑ   ޚަރަދ   ރިކ ރަނ .  އެ  ޝަނަކީ 

ހޮސ ޕިޓަލެއ     2ހ ރިހާ އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތަކާއި،    ،ފެއ ދި ނަމަ ވާނަމަ، ސިޔާސީ މަޤާމ  ނޫ  ނ ކ ރެވ ނ  ކަމ ަގއި
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ސަލާމަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޚަރަދ   ދާ  ކަނ ކަނ .  ހިނ ގ މަށ   ފާހަަގކޮށ ލަނ  އެއާ  ހަމަ ކ ރެވިދާނެ  އަޅ ަގނޑ   އެކީަގއި 

މި  ،ބޭނ ނ  ހިނަގމ ނ   ކ ނ ފ ނިތައ   ބައެއ   ހ ރި  ދަ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މިއީ އ ދަނީ  ދީެގނ .  ފައިސާ  ބަޖެޓ ނ   ލަތ ެގ 

އެ   ތިބެނ ޖެހޭނީ  މިކަނ  ކ ރަނ ވާނެ ޮގތެއ  ނޫނ . ކ ނ ފ ނިތައ  ކޮޅަށ  ހ ނ ނަނ ޖެހޭނީ، ކޮޅަށ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ދައ ލަތ ނ  ދަނީ    ޚިލާފަށ  ބައެއ  ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނަގމ ނ  މި  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީެގ މައ ޗަށ  ބަލައިެގނ . ެއއާ

ތަނ    ބޮޑ    ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ވަރަށ  އެ ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނ ގ މަށ  ފައިސާ ދީެގނ . މިހެނ 

އާދެ!   ވަރަށ އެއާ   ހަމަކ ޑަކ ރަމ ނ ދޭ.  ބޭނ ނ   އެކީަގިއ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ ެގ    ، ބޮޑ  

ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ހިއ ސާ ވިއ ކައިެގނ  ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިާވކަނ . އާދެ! މި ބަޖެޓ ެގ  

މިލިއަނ     778  ،ލާނީ. އެހެނ ނަމަވެސ އިެގ ހިއ ސާެއއ ތޯ ިވއ ކަ ނެތ  ކޮނ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ   އ ސީލެއ ަގއި ލިޔެފައެއެއ ވެސ  ތަފ 

ރ ފިޔާ ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ހިއ ސާ ވިއ ކަިއެގނ  ހޯދ މަށ  ލިޔެފަިއވޭ. މިީއ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ  އިއ ޒަތ ތެރި  

އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ިވއ ކަނ ާވނީ  ހިއ ސާެއއ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  ެއއ ވެސ   ރަ  ރައީސ .  އެނިގެގނ .  ކަނ ކަނ   ނަގޅަށ  

ބައ ލަވަ  ހާލ .    !ލައ ވާ އިއަޅ ަގނޑ މެނ   އ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ިވއ ކާލަިއެގނ   މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ހިއ ސާ  ދިރާގ ެގ 

ެއކަނ ކަނ ޗެއަ ައެގއ ަގިއ  ބޭނ ނ   ނަމެއ ަގއި.  ހ ނ ނަނ ޖެހެނީ  މީހަކ   ހ ނ ނަނ     ގެ ޓެލެކޮމިއ ނިކޭޝަނ    ރޕާސަނަކަށ  

ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  މިކަމ ަގިއ    ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށ   ދެމ ނ  އެ  ލާތީ ޚިދ މަތ ޞަނ ވަތަ މ ވާ  ޚިދ މަތ 

އޮތ . އަދި މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހާމަކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި    އެބަ

ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ     އީއޮތ . މި  ކަ މީަގއި ލިޔެފައި އެބަމިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ހިލޭ އެހީ ހޯދ މ ެގ ވާހަ 150 ؛ރައީސ 

ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ . ޤައ މ ތަކ ނ  ހިލޭ އެހީ ހޯދ މަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ.  

ބަޖެޓެއ ެގ    ނ  އޮތ ބަޖެޓަކީ ކަނ ބޮޑ ވ ލަ ޮގތެއ ަގއި މި  ޖ މ   ،ކީ ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީއާދެ! ަވގ ތ  ހަމަވ މާއެ

ބެހޭ   ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި މިކަމާ  ،ކ ރަނ މެދ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ   ޮގތ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރި ކަނ ކަމާ

މަޝ ވަރާ އެއ ޮގތ ނ   އަދިވެސ   ކަމަށ .  އަނ ނާނެ  ބަދަލ ތަކެއ   އެދެވޭ  ކަނ ކަމަށ   މި  ދެއ ިވ    ކ ރ މަށ ފަހ ަގއި  ފަހަރ  

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ . ވަރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރިޔާޟ .  هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ރިޔާޟ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 
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ބެހޭ ޮގތ ނ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ     ބަޖެޓާ  ެގަވނަ އަހަރ   2022`. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ!  

ބަޖެޓާ މި  ނިސ ބަތ ކޮށ   އަތޮޅަށ   ތ.  އަދި  ދާއިރާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ބޭނ ނ ވަނީ  އެއ ޗެއ     ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޮގތ ނ   ބެހޭ 

އޮނ ނަ    އިައބަދ ވެސ  ެއއިރެއ ގަ   ،މީެގ ކ ރިނ  ވެސ   ، ެއކަނ ޏެއ  ނޫނ މި ބަޖެޓ  ؛ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދަނ ނަވާލ 

އަސ ލ ަގ ެގނ ދަނީ  ހ ށަހަޅަމ ނ   ބަޖެޓަކަށ   އިސަރ ކާރަކ ނ   އަޅ ަގނޑ    ޙަޤީޤީ  ބަޖެޓެއ ކަނ   ސިޔާސީ  ބޮޑަށ   ވ ރެ 

އާނ މ ކޮށ  އެކަނ  ކ ރާނެ ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ތިމަރަފ ށީެގ ހޮސ ޕިޓަލެއ ެގ ވާހަކަ އޮތ .    2019ފާހަަގކޮށ ލަނ .  

ބިނ  ކަނޑާފައި ބިނ  ހަވާލ ކ ރި. އޭެގ ފަހ ނ  މިހާރ ، މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  އަދި މިއަހަރ  ވެސ   ،ކ ރެވިކަމަށ  އިޢ ލާނ 

ޖެހޭ ސަރ ކާރ ނ  ސާފ ކޮށ  ތިމަރަފ ށީެގ   މިއަށ ވާ ޮގތެއ ، ވާނެ ޮގތެއ  އެބަ  .ވަނީ ެގއ ލިފަ  މި ހޮސ ޕިޓަލ  މިމިހާރ   

ދޫކޮށ ފަނ .  ހިއ ސާކޮށ ދެއ ވަ   ނ ނާރައ ޔިތ  ބިނ   އެޅ މަށ   ހޮސ ޕިޓަލެއ   ސަރަޙައ ދެއ   ބޮޑ   ރަށ ެގ  ތިބީ  . ރައ ޔިތ ނ  

 ،ތިމަރަފ ށީަގއި ހޮސ ޕިޓަލެއ  އަޅާނެތޯ ނ ވަތަ ނޫނ ތޯ ؛ވާނ ވީ ޮގތާިއ، އަދި ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ   އެހެނ ވީމާ، އެ ބިމަށ 

އަހަރ  ވެސ  ތިމަރަފ ށީެގ   3ވޭތ ވެދިޔަ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރަނ .  ަގބޫލ   ނޑ އެ ޖަވާބ  ދެއ ވަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގ

ފަހ ނ  ކ ރެއ ވި ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި ވެސ  އެ    އޮތ . ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ދާދި  ކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ކޮށ ފައިޮގނޑ ދޮށ  ހިމާޔަތ 

ބައ ލަވަ އެއިސަރަޙައ ދ   ވެސ   މިނިސ ޓަރ   ޕ ލޭނިނ ގ  އޮތ   ދަތ ރ ފ ޅ ަގ  ލެއ ވި.  ތިމަރަފ ށީަގިއ  ަވޑަިއެގނ ނެވި.  އި 

ރައ ކާތެރިއެއަ ޖައ ސަ އެ   ކަމާރޕޯޓ   ބޯޓ   އޮޕަރޭޝަނ   އި،ކ ަގއި  ޮގނޑ ދޮށ     ސ އެ  ތިމަރަފ ށީެގ  ެވސ   ހިނ ޭގނީ 

  ކަމ ެގ ބިރ  އެބަ ކ ރެވިެގނ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާ ރަށ  ދެބަިއެވެގނ  ހިނގައިދާނެިގރާ ސަރަޙައ ދ  ރައ ކާ  ،ކ ރެިވެގނ ހިމާޔަތ 

ކަމ ަގއި    ފައި އޮތ ހަވާލ ކ ރާނެ ކަމ ަގއި ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވެ  ރަގއި ބަޔަކާމި އަހަރ ެގ ފަހ  ކ އާޓަ އޮތ .  

އެކ    ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވ މާހިސާބަށ  ވެސ  ކ ރިއަށ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ެގ މަސައ ކަތ  މިއަދާ، ވިޔަސ  

ބަ ައހަރ ެގ  މިއަނ ނަ  އަދި  ވިޔަސ ފާހަަގކޮށ   ކަމ ަގއި  އޮތ   ހިމަނާފައި  މިކަނ   ހިނ ާގނެކަނ ،    ،ޖެޓ ަގއި  މިކަނ  

ޔަ ޛ ތަނ ފީ ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ީގވާނެކަނ   ވެސ   ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މި  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސ ނ ވާނ ޖެހޭކަނ   ތ.  ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

އަހަރަކ  ެވސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާ ކޮނ މެ ކޮނ މެ  ބިދޫެގ ކޯޒ ވޭައކީ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޢ ދެއ .  ނވޭމަނ ޑޫ އަދި ކި

ހެދޭނީ ކޯޒ ވޭ  މި  އަދިވެސ   އަދަދެއ .  ޕ ލޭނިނ ގ    ،ވެސ   ެވސ   ކޮބައިކަނ   ވިސ ނ މަކީ  ޭއެގ  ނ ވަތަ  ހަދާނީ 

. މިއަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  ކ ރައ ވާނެ ކަމަށ  ވިދާޅ ވަނީ  ނ ވޭ. އެކަނ  އ   ހިއ ސާކޮށ ފައެ   ރައ ޔިތ ނ ނާ  އަކ ނ މިނިސ ޓ ރީ

ފަހ ނ  ރައީސ  ކ ރެއ ވި ދަތ ރ ފ ޅ ަގއި ވެސ     އޮތ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ހަމަ ދާދި  އ އ މީދ  އެބަ  މީެގ  ވެސ 

ބޮޑ  އ އ މީދެއ  ިމ ކޯޒ ޭވއަކީ. އަދި ރައީސ ެގ    ބިދޫެގ އަދި ވޭމަނ ޑޫެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ ނ ކިހިއ ސާކޮށ ފައިޭވ.    ރައީސާ

އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި    ހ ރި ޮގތ  މި   ދޭތެރޭަގއި ވިސ ނ ނ   ، ސަރ ކާރ ނ  މިކަމާވަޢ ދެއ  ވެސ  މެ. އެހެނ ވީމާ 

ކ ރަނ  ވިސ ނާފަިއ    ،ކ ރެވޭނެ ކަެމއ  ކަމަށ ޛ ގައިމ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަކަށ  މިއީ ތަނ ފީޖަހާފައި އޮތ  ފިަގރއަކ ނ  ހަމަ

ތ. އަތޮޅ ަގއި  ؛ނ ނަވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޮތ  ކަމެއ ކަނ  ފާހަަގނ ާވކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަ
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ހިރިލަނ ދޫަގއި   .ިގނަ  ދާ މީހ ނ  ވަރަށ ށ   މަސ ވެރިކަނ . މަހަ  ،އޮތީ  އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ސިނާޢަތެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި

  ިގނަ  ނ ވަނ ޏާ ގ ރައިދޫަގއި ެވސ  މަސ ވެރި  ލާ ކަމ ަގއި އި އ ޅޭ. މ ޅި އަތޮޅަށ  ބަލަ   ވޭމަނ ޑޫަގިއ ވެސ  ެއބަ،  ވެސ 

ތ. އަތޮޅ  ފ ނައ ޑޫ. ފ ނައ ޑޫަގއި   ،އޮތ  އަތޮޅެއ  ތ. އަތޮޅަކީ. މަސ ެވރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށ  ދޫކޮށ ފަިއ އޮތ  ރަށެއ  އެބަ

އެތައ    ތާ ވާމިހާރ  އެ މަސައ ކަތ  ހ އ ޓިފައި  ،އެ މަސައ ކަތ  ބޮޑ  އިނ ވެސ ޓެއ  ކ ރެިވެގނ  ފަށާފައިވާ ަމސައ ކަތެއ 

ކ ރެިވެގނ  ިވއ ކާލ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ހިނަގމ ނ  އެބަދޭ.  ރަށ  ބޭނ ކ ނ  އިޢ ލާނ   އެ ިއ،  ަގރަށ  ބޭނ ކަށ  ނަ   ދ ވަހެއ . އެ

ރަށ ަގިއ    ައވަހަށ  މި  އިދޭތެރޭަގއި ކޮނ ެމވެސ  ޮގތެއ  ނިނ މަވަ  ށާރަ  ބޮޑ  އ އ މީދެއ  ސަރ ކާރ ނ  މި  މަސ ވެރިނ ެގ ވަރަށ 

މި ވާހަކަ ވާނީ    ށ ކީ. މި މައ ސަލައިަގއި ވެސ  ރައީސަދިޔ މަމަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  ަގނެެވނޭ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެހިެގނ 

ފަހ ނ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި    އަޅ ަގނޑަށ  އެނ މެ  .. ފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓަރަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާދަނ ނަވާފަ

ތ. އަތޮޅ ެގ    ،ކ ރަނީދ ބެހޭ ޮގތ ނ  އިކޮނޮމިކ  ކައ ނ ސިލ ަގިއ މަޝ ވަރާތަކެއ  އެބަ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  އ އ މީ  މިކަމާ

ދޭތެރޭަގއި  އޮތ  އެކަމާ ވިދާޅ ވެފައި އެބަ ރައީސ ސިލ ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ  މި ސަރ ކާރ ނ . ހާމަސ ވެރިނ ެގ އެ އ އ މީދ  

ދަށ   ޞާއިޤ ތި ؛ދެއ ވާނެ ކަމަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިައވަސ  ހައ ލެއ  ހޯއ ދަވަ  އިސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިވސ ނަ

ކ ރާ މީހ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ެގ ައގ ،  މަސައ ކަތ    ގައިތަނ ތަނ   ދިވެއ ސެއ  އ ފެއ ދ މަށ  ޓަކައި އެ  ފ ދ ނ ތެރިރާނެ  ފައިދާކ 

ލިބޭނީ މި ސިނާޢަތ  ރަނަގޅ ހަމަ ހަމަ ވަރަށ  އާދޭހާ  ،ވާތީ  ކ ރެވިެގނ  ކަމ ގައިއަގ   އެކ  ސަރ ކާރ ަގިއ    ައޅ ަގނޑ  

ރައީސ ެގ ވަޢ ދެއ  ތ.   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ދެއ ވ މަށ .  އިއަވަހަށ  ފައ ޓަވަ   ސ ފ ނައ ޑޫަގއި މި ޮއޕަރޭޝަނ   ،ދަނ ނަވަނ 

ފަހަރ  ބިޑަށ  ލައިފި.    ކ ރައ ވާނެ ކަމަށ . އެއ ރިސޯޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ތަރައ ޤީކޮށ ދެއ ވ މ ެގ މަސައ ކަތ   އަތޮޅ  ކަނިމީދޫ

ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިރަށަށ  ކޮނ މެ ނ ދިޔ ދިޔަ ބިޑ ަގއި މިރަށ  ހިމެނިެގނ ވަނަ ފަހަރަށ  ހ ޅ ވިެގނ ދެ   މަކީ އަޅ ަގނޑ  

އެކަމާ އޮެވެގނ   ޝައ ޤ ވެރިކަނ   ބަެއއ ެގ  ކ ރެިވެގނ   ވެސ   މަޝ ވަރާތައ   ޚާއ ޞަކޮށ   ޔ ދިބެހޭ  އަދި  އަތޮޅ ެގ  ނ . 

ޅ  ކަނިމީދޫއަކީ.  ތިމަރަފ ށި އަދި ވޭމަނ ޑޫ ދޭތެރޭެގ މެދ ަގއި އޮނ ނަ ރަށެއ  ތ. އަތޮ ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ

ކަނިމީދޫ   ،ވަރަށ  ބޮޑ  އ އ މީދެއ  އެއީ   ރަށ ެގ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ   2ބޮޑ  ރަށެއ . މި  

ސަރ ކާރ ނ  އެކަނ  ކ ރައ ވާނެ    ،ކ ރަނ  ނ . އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ޔ ދިތަނ  ފެނިެގނ   ރިސޯޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ތަރައ ޤީެވެގނ ދާ

  ރޕޯޓ  ހަދާފައިފ ލައިޓ  މި ޖެއ ސެނީ. ރަށ ަގއި ެއއަ  2ހަފ ތާައކ     ރޕޯޓ  ތިމަރަފ ށީެގ އެއަ ؛ތ ތެރި ރައީސ ިއއ ޒަކަމަށ .  

ސިނ ާގ ބިމެއ  . ތަނ  ހީވަނީ މަރ ވެފައި އޮތ  ތަނެނ ހެނ . އެއ ވެސ  ދިރ މެއ  ނެތ . ބޮޑ ހ ރި ކެފޭ ވެސ  ހ ރީ ބަނ ދ ވެފަ

ދީ ނަފާ  ޞާކ ރިނ . މިތަނ ތަނ ނ  އިޤ ތި  ެގއ  ދ ވަހެއ ، މީެގ އެތައ  ދ ވަހެއ  އެތަ  އޮތ   ފައި ތިމަރަފ ށީަގއި އެބަކާހިނ 

ޕ ލޭނެއ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ . ތިމަރަފ ށީެގ އެތައ  ބަޔަކ  ރަނަގޅ  ތަޢ ލީމ ، ރަނަގޅ     ،ވިސ ނ މެއ   ،ނެރެވޭނެ ޮގތ ތަކެއ 

  . މި ަވނީ މާލެއަށ  ހިޖ ރަކޮށ ފަ  މި  އަދި އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  ކ ރާނެ މަސައ ކަތެއ  ނެތ މ ނ  އެތައ  ބަޔަކ   ،އ ޙަތ ޞި

އެ  ބިނ ތައ   ހ ރި  ހިއ ކާފައި  ވެސ   މިހާރ   ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ހ އ ޓޭނީ  އިޤ ތިކަނ ކަނ   ނަފާ  ޞާއިނ   ދީ 
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ކަނ ކަމ ަގއި ސަރ ކާރާއި އަދި ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރތަކަށ  ވެސ     ފިކ ރެއ  ެގނެިވެގނ . އަދި މި  ،ނެރެވޭނެ ވިސ ނ މެއ 

ބާރ  ސ ޕީޑ ަގިއ ައވަހަށ  ކަނ ކަނ  ކ ރެިވެގނ . ައވަހަށ    އި، ކާރ ނ  ދެއ ވަނ ޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރ ލ ނ  ދެއ ވަ ސަރ 

ރޕޯޓ ެގ  ތިމަރަފ ށީެގ އެއަ  ،ނިނ މައިެގނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ސަރ ކާރަށ  އިލ ތިމާސ ކ ރަނ  

ދަށ  ޭއެގ ޞާއިޤ ތިއަދި ކ ރާނެ ޮގތަށ ،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭެގ ފައިދާ   ،ށ ކޮށ ައވަސ ، ރަނަގޅަ  ސ ހާލަތ ، މި އޮޕަރޭޝަނ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޖޫނިއަރ   2019 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދެއ ވ ނ .އިކ ރާނެ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ހަމަޖައ ސަވަފައިދާ

.  ވެސ  ެގއ ލިފަޖ ެގ ކަނ ތައ  ވެސ  ވަނީ އަނެއ ކާ ފަހ ނ  އެ ކޮލެކޮލެޖެއ ެގ ވާހަކަ ތިމަރަފ ށީަގިއ ހިމަނ އ ވާފައި އޮތ . އޭެގ

ތ. އަތޮޅަކީ ވަރަށ  ިގނަ    އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީެގ ވިސ ނ މެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ .  މިހާރ  ހަޔަރ

 ފ ރ ޞަތ ަގއި  ތިބިކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި  އެތައ  ބަޔަކ  ޚާއ ޞަކޮށ  ތިމަރަފ ށީަގއި އެބަ  ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތެއ  ނެތ  ؛ޒ ވާނ ނ 

ތަޖ ރިބާ ތަޢ ލީމ ،  ހ ނަރ ެގ  އެކިއެކި  އެބަ   ފާހަަގކ ރަނ .  ބަޔަކ   އެތައ   ބޭނ ނ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯދަނ   ،  ެގތިބި. 

ހަޔަރ އަދި  ޕޮލިޓެކ ނިކާއި  ކައ ނ ސިލ ނ   ހ ނަރ    އާމިނިސ ޓ ރީެއޑިޔ ކޭޝަނ     ތިމަރަފ ށީެގ  މަޝ ވަރާކ ރެވިެގނ  

ޕ ރޮގ ރާމ  އެކިއެކި  ވެސ   ހިނ ގ މަ  ދަސ ކޮށ ދޭ  ދީެގނ   އިމާރާތ   ހިލޭ  ތިބީ  ކައ ނ ސިލ ނ   ކަށ   ކ ރެވޭނެ  ނ އެ  ކަނ  

ބެހޭ ޮގތ ނ     އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ބަޖެޓާދިނ ަމށ .  އިއިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސަ

އެޑިޔ ކޭޝަނަށ  ބޭނ ނ ވާ ތިމަރަފ ށީަގއި ހ ނަރ  ދަސ ކޮށ ދޭ ޕޮލިޓެކ ނިކ ެގ ބ ރާނ ޗެއ     ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި ހަޔަރބަހ ސ 

ދޭތެރޭަގިއ    ނ ގ އިނ ސ ޓިޓިއ ޓެއ  ހެދ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ބަޖެޓާދޭނެ ތަނެއ ، ޓ ރެއިނި އަދި ޚިދ މަތ   ، ނ ވަތަ އޮފީހެއ  ނަމަވެސ 

 ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ެއކަނ  ހިމެނޭ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ކޮށ ދެއ ވ ަމކީ ައޅ ަގނޑ ެގ ެއދ މެއ .    އި،އިތ ރަށ  ބަހ ސ ކ ރައ ވަ 

ބަލަ ބަޖެޓަށ   ޕ ރޮޓެކ ޝަނައިމ ޅި  ސޯޝަލ   ރައ ކާތެރިކަމަ  ، ށ ލާއިރ ަގިއ  އަހަރަށ   2019  ށ އިޖ ތިމާޢީ  ވ ރެ   ވަނަ 

ކ ރާ    ށ އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަނ  ބޭނ ނ ާވ ސ ވާލެއ  މިނިސ ޓަރާ،  އަޅ ަގނޑ  ކޮށ ލަދަށ .    8.3ވަނަ އަހަރ  2022%

ޖަލ ތަކާިއ ކަރެކ ޝަނ ސ އަށ  ދާ ޚަރަދ  ކޮނ މެ އަހަރަކ  އިތ ރ ވަމ ނ  މި ދަނީ ؟ ޚަރަދ  ކ ޑަވާނ ވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

ކ ރެވޭ ކަމަށ  ނ  ރަނަގޅ  އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫ؟ ނ ެގ އަދަދ  ިގނަވާނެތީތޯޖަލ ތަކަށ  ލާ މީހ 

ައޅ ަގނޑ    އަދި  އެހެނ ވީމާ،  ކަމަށ .  ކ ޑަކ ރެވޭނެ  މިނ ވަރ   އަރައިަގތ މ ެގ  ކ ށ ކ ށަށ   ޮގތ ަގއި ަގބޫލ ވަނ ޏާ  ކ ރާ 

ށ  ެގނ ވާ ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ  ސޯޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނަށ  ހަމަޖެހޭ ކަމ ަގއި ވާނަމަ، މިހާރ  އެ މިނިސ ޓ ރީ ޚާއ ޞަކޮއެކަށީ 

ެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  ސޯޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  އެ ވ ޒާރާ ހިނ ގ މާ ހަވާލ ވެ ހ ނ ނެވި ބޭފ ޅަކީ

އެ މ ރާލިކަމާ  ަވރަށ   އިސ ނަނ ަގަވިއެގނ   ބަޖެޓ  ވަރަށ   ެއކަށީެގނ ވާ  އެހެނ ވީމާ،  ބޭފ ޅެއ .  މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާނެ  ކ  

 ޖެހޭ ނ ާވ ބަޖެޓ  ދޭނ ޖެހޭނެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ ެގމަށ  އެކަށީ އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަ ؛ނ  ވެސ  ެގދެއ ަވއި

 ބެހޭ ޮގތ ނ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި  ތަކަށ  ބަލާއިރ . އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓާޤައ މ ެގ ހާލަތ  ހ ރި ޮގތ   މިއަދ 

ޕ ރޮޓެކ ޝަނަށ ވަރާކ ރެވެމ ނ ދާއިރ ަގއި  މަޝ  ފ ރ ޞަތ   ސޯޝަލ   މި  އިތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭކަނ   ފާހަަގކ ރަނ . ގައިއަދަދ    
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ދޭ    ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   ،ބޭނ ނ ވާ ސ ވާލެއ    ސާފ ކޮށ ލަނ   ރީނ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ތެރޭަގއި އެބަ ހ ރި ކައ ނ ސިލަރ ނ ނާިއ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހަމަޖައ ސާފައި އެބަވޭ. ޭއެގ  1.5ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި  

މ ސާރަ ރަށ ރަށ ެގ   .މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  އެ  ހަމަޖައ ސާފައި  ކަނ ކަނ   މ ސާރަިއެގ  މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  ކައ ނ ސިލަރ ނ ނާއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ރަށ ެގ   ؟ފައިސާއެއ  ހ ނ ނާނެތޯ  ދޭނ  ކިހާތަރައ ޤީއަށ  ނ ވަތަ ެއ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ 

ވަނީ.    ރ ވަދެވޭ ހަމައެކަނި މ ސާރަ ކިރިޔާ    ނ ލާއިރ ަގއި އެ ލިބޭ ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓ އިވާހަކަދައ ކަ   މަޝ ވަރާކޮށ   ކައ ނ ސިލާ

އަޅ ަގނޑ     ކަމަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބަޖެޓ ެގ ޑިސ ކަޝަނ ސ ަގއި އިތ ރަށ  ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ   އީއެހެނ ވީމާ، މި

ރަށ    118އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އެބަ ހ ރި ފާހަަގކޮށ ފައި   ؛އީސ  ރަ  ދެކެނ . އިއ ޒަތ ތެރި

ސަރ ކާރ ެގ   ކޮބައިތޯ  ހެދިފައެއ .  ނެތ   ވެސ   އައިއިރ ަގއި  މިހާހިސާބަށ   ރަށ   ހ ރި  ދޫކޮށ ފަިއ  ޮގތ ަގއި  ރިސޯޓ ެގ 

ކޮށ ދެއ ވަނ    ނ ރ ކާކ ރ ަމށ  ސަރ ލ މީއަށ ، އިޤ ތިޞާދަށ  ނަފާވާ ޮގތަށ  އޮޕަރޭޝަނަށ  އިކޮނޮރަ  118ސިޔާސަތަކީ މި  

މި  ނެ ކަނ ކަނ   ދާނ ވެެގަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ިމއީ ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައ  ިއތ ރ އަޅ  ؟ތޯ ޮގތަކީ ކޮބައި  ވިސ ނ ނ  ހ ރި

ނ ވީމާ، މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި  ހެޏާ. އެރަށ ރަށ  ތަރައ ޤީކ ރެިވެގނ  ަމސައ ކަތ ކ ރެވޭ ކަމަށ  ވަނ 

މިހާރ  ރަށ ރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ރި  ރަށ ރަށ  ޑިސ ޓ   ،ނ ހެދި  ހ ރި  ފާހަަގކޮށ ފައި  ޮގތ ަގއި  ރަށ ރަށ ެގ  ރެސ ޓ  

ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭއޮޕަރޭޝަނަލ  މެކޭނިޒަމ   ފައިނޭނ ސިނ ގ  ޮގތ ތަކަށ   ދެކެނ .    ކަމ ގައި  ނެކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ  

ވިޔަފާރީެގ ކަނ ކަނ  ކ ރަނ     ، ބައ ދަލ ވާ އެތައ  ދިވެހި ރައ ޔިތެއ  އެބަ ތިބި މި    އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ، ދާނ  ބޭނ ނ ވާބޭނ ނ ވާ. އެކަށީެގނ ވާ ލޯނ  ނ ލިބިެގނ ، މިހާރ  ހ ރި ބޭނ ކ ތަކ ނ  އެ ފ ރ ޞަތ ތައ  ނ ލިބިެގނ  ކ ރިއަށ 

އ ނދަޫގކަނ    ދިވެއ ސަކަށ   ފ ދ ނ ތެރި ހާލ   އ ޅެނ ޖެހޭ  ހޯދަނ   ލޯނެއ   ތިބި.  ެއބަ  ރައ ޔިތެއ   ކިތަނ މެ  ބޭނ ނ ވާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ ކޮނ މެ  ؟ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތެއ  އެބަ އޮތ ތޯ.  ތިބިބަޔަކ  އެބަ    ވާ އެތައ ފާހަަގކޮށ ފައި 

ޑ . ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިދާވާ ބޭނ ކ ތަކެއ . އިނ ޓ ރެސ ޓ  ރޭޓ  އެހާ ބޮއ  ބިލިއަނ ނ  ފައެތަ  ލާިއރ އިބޭނ ކެއ ެގ ހިސާބެއ  ބަލަ

އިނ ތިޒާމެއ   ކ ރެވޭނެ  ކަނ ކަނ   ވިޔަފާރީެގ  މީހ ނ ެގ  ެއ  އިނ ޓ ރެސ ޓެއ ަގއި  ވި  ،ކ ޑަ  ފަށާ  ފާރިތަކަށ  ޔައަލަށ  

ޔަފާރިވެރިނ ނަށ ، ދިވެހި ޒ ވާނ ނ ނަކީ ހިނ ނަކީ ވިފަސޭހަކަމާއެކ  އެ ކަނ ކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކެއ  އެބަ ފަހިވާނ ޖެހޭ. ދިވެ

ވާނ  އެޖެހޭނެވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ   އެހެނ ވީމާ،    .  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ލިބެނ ޖެހޭނެ  ފ ރ ޞަތ ތައ  

އިޤ ތިޞާދީ  ރަނަގޅ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޓަ  ދާއިރާ  މަސައ ކަތ ކަހަރ ދަނާކ ރ މަށ   އިތ ރަށ   ކައި  މ ަގއި ކ ރަނ ޖެހޭ 

ރާއ ޖޭެގ ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ހިދިވެެގ ކ ރިނ   ައޅ ަގނޑ  ނިނ މާލ މ  ؛އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނ ، ބޭނ ނ ވާ ބޭނ ނ . މާލެއަށ  އަނ ނަ އެތައ  ބަޔަކ  އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ  ނ ލިބިެގނަވާލަނ   އެއ ޗެއ  ދަނ ައޅ ަގނޑ   ވެސ   

ދާ ވާހަކަ   ައކަށ ލިބޭ އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ  އެތައ  މަހެއ ެގ ކިއޫ ؛ތިބި. އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓެއ  ނ ލިބޭތާސަރޖަރީ ނ ހެދިފައި އެބަ  

ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ    އެކި ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  އެކި ލީޑަރޝިޕ ެގ ދަށ ަގިއ މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި  ލިބޭ.އެބަ  
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ވާނ ޖެހޭ. ފަސޭހަކަމާއެކ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ  ޒާމ  ޮގތ ަގއި އެބަ އިނ ތި ެގސަރވިސ ެއއ   ނެޝަނަލ  ހެލ ތ 

ައވަހަށ  އެ ޚިދ މަތ  ލިބެނ ޖެހޭނެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ދެކެނ . ސަރޖަރީއެއ   އަދި  ފަސޭހަކަމާެއކ    ؛ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ  

މީހާ ހ ނ ނަ  ބޭނ ނ ވެފައި  މީހާ ؛ހަދަނ   ކަނ ތައ ތައ   އި  އެ  މީހާެގ  އެ  ވެސ     ޮގތާ  ހ ނ ނާނެމޯޝަނަލީ  ދޭތެރޭަގއި 

ެވސ  އެތައ  ބަިއވަރ    އ ލެއ  ނޫނ . ިމއަދ ހައެތައ  މަހެއ  މަޑ ކ ރަނ ޖެހ މަކީ ެއއީ އޮތ     ! އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ވިސ ނަވާ

ހ ރި   ޒ އިޝޫ  ކައ ނ ސިލަރ ނ ެގ ޚިދ މަތ  ބޭނ ނ ވާ. މެނ ޓަލ  ހެލ ތ   ، އެކިެއކި ސައިކޮލަޖިސ ޓ ނ ގެ ބިމީހަކ  އެބަ ތި

ޞިއ ޙީ   ،ސޯޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، މި ޤައ މ ަގއި. އެހެނ ވީމާ،ތައ  ބަިއވަރ  ބަޔަކ  އެބަ ތިބި އެ

ނާކ ރަނ ޖެހޭ މީހ ނ  އ ފައ ދައިެގނ  ބި  ،ޚިދ މަތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހޭދަ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފައ ދަނ ޖެހޭ މީހ ނ 

ތެރި  ތ ރަނަގޅ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. މިއަދ  މި އޮތީ ރާއ ޖޭެގ ޞިއ ޚީ ޚިދ މަތ  ކ ރައިސިސ އެއ ަގިއ ިއއ ޒަވެސ  މި ޚިދ މަތ   

އާދޭސ ތައ ، މީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ އި،ރ ނ  ވިސ ނަވަ އެހެނ ވީމާ، މިކަނ  ރަނަގޅަށ ، ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ސަރ ކާ .ރައީސ 

ކަމ ަގިއ   ވާނ ޖެހޭމަތ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ ޮގތ ތަކަކަށ  ކަނ ތައ ތައ   ނ ޖެހޭ ޮގތަށ  ޞިއ ޙީ ޚިދ ކައިރިއަށ  ސަލާނ ޖަހަނ 

 ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަމ ނ ، ދެއ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ ތެރި އިއ ޒަތ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ަވނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އެއ ޗެއ    2022ކ ރިއަށ  އޮތ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ،`

މ ަގއި މިނިސ ޓަރ ޖެޓ  ތައ ޔާރ ކ ރ ބަދަނ ނަވާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ދެއ ވި ކަމަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަދި  

ނ  ކޮށ ފަިއވާ ބ ރަ މަސައ ކަތ  ފާހަަގކޮށ  އޮފ  ފައިނޭނ ސ  ކ ރައ ވާފަިއާވ މަސައ ކަތ ޕ ޅަށާއި އަދި މިނިސ ޓ ރީެގ މ ވައ ޒަފ 

ދަނީ ރާއ ޖޭެގ    ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ މ ނ  މި 2022 ؛އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ސާފ .   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެކަނ   ހިސާބ ތަކ ނ   ދަނޑިވަޅ ަގއި.  ލޮޅ ނ އެރި  ބޮޑ   އެނ މެ  ައއި  އިޤ ތިޞާދަށ  

ދ ވަހ  އެކަނި މަސ   9ެގ ފ ރަތަމަ  2020ެއކ ަގއި  ޔާ  ވަބާ  ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ކ ރިމަތިވި ކޮވިޑ އަ

ދިޔަކަނ  ހިސާބ ތަކ ނ  އެބަ އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އާމ ދަނީއާއި   ދަށަށ އަށ     33% ވެސ  ރާއ ޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ  

އަޅ ަގނޑ މެ  35%އެހީ   ދިޔަކަނ   ހިސާބ ތަކ ނ   ދަށަށ   ރަނަގޅަށ   ނ ނަށ   އޮވަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި އެބަ  ފެނ ނަނ .  ތ  

ބާައކަށ  ކޮލަމެއ  އޮނ ނާނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތެއ   ވަ  ލަމީޢާެއއ ެވސ  ޤައ މެއ ެގ ބަޖެޓ  އަނ ދާޒާަގއި   ؛ރައީސ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ޮގތަކީ  ،ނ ބ ނޭ.  އަނ ދާޒާކޮށ ފައި  ،ކަނ ވި  ކ ރިނ   ކ ރިނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  ނެތ    
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. އެކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހ ނ   މ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިމަތިލާނ ޖެހ   ތ  ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމަކާކޮށ ފައި ނެ  ހީވެސ 

  ެގ ޚަރަދ ތަކަށ ބޮނޑި ައޅ ަގނޑ މެނ  ކޮިވޑ   4000  ،ޑި ބަނދެފި ނަމަނމިލިައނ  ރ ފިޔާއިނ  ބޮ  1ޚަރަދަށ  ބަލާއިރ ަގއި  

ސަރ ކާރަކަށ   ހޭހަމައެކަނި   އެއ ވެސ   އެހެނ   ކ ރިނ   މީެގ  އަދި  ނޫނ .  ކަމެއ   އޮތ   ބަޖެޓ ކޮށ ފައި  އެީއ  ދަކޮށ ފިނ . 

ގ ޅިެގނ  ވަރަށ  ސާފ .    ބ ރަެއއ  ވެސ  ނޫނ . ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ  ެއކަމާ  ،އ ފ ލަނ ޖެހ ނ  ތަކ ލީފެއ  ެވސ  ނޫނ 

ވިޔަސ  ސަރ ކާރ ނ   ކަމަށ   ރަނި ނަަގއިެގނ  ވިޔަސ  އަދި ކޮނ މެ ޮގތަކ ނ   ދަ  ،ދަރަނި ނަަގނ ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  

އެ  ،ނިނ މީ ަވގ ތަށ ،  ވަގ ތ ނ   ކަމެއ   ކޮނ މެ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ދަތިވިޔަނ ދިނ މަށ   އެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހިނދަށ     ހިނދ ނ  

ނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ައޅ ަގ  ،ދަރަނ ޏާއި ެއހީ ހޯދައިެގނ  ކ ރި ކަމަކީ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މަށ ދިޔ ެގނ ރަމ ނ   ކ 

ދިނީ. ލޯނ  ދެއ ކ ނ  ފަސ ކޮށ ދިނީ. އަދި އިތ ރ     ކަރަނ ޓ  ބިލ ނ  ޑިސ ކައ ނ ޓ ދިނީ. ވަޒީފާ ެގއ ލ ނ  މީހ ނ ނަށ  އާމ ދަނީ

ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިނީ. ރިސޯޓ ތަކ ެގ ކ ލި ފަސ ކޮށ ދިނީ. އަދި ސިވިލ  ސަރވަނ ޓ ނ ެގ   ފަސޭހަތަކާއެކ  އިތ ރ  ލޯނ 

ޖެހ ނަކ ޑަނ ކޮމ ސާރަ   ކާބޯތަކެއ ޗަށ   ހިފެހެއ ޓީ.  ައޅ ަގނޑ މެނ   ނ ކަނޑާށ   ކަރަނ ޓެއ   ކ ރީ.  މަސައ ކަތ ތައ     ! ނ ދީ 

ށ  ދައ ޗެއ ނ ވޭ. މި ހ ރިހާ ކަެމއ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ  ެގނ ދިޔައީ ކަބޭސ  ފަރ ާވއަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  !ފެނެއ  ނ ކަނޑާ

ެގ ބަލިމަޑ ކަނ   ޑ  ދާއިރާެގ ހާލަތ  އޮތ  ޮގތ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނގ ނީ ކޮވި  އެކ ަގއި. ޞިއ ޙީ  ނ ހަނ  ފ ރިހަމަކަމާ

ކ ރިމަތިވ މާ ކަރަނ ޓީނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކީއ ކ ރަނ ތޯއެކ ގައި.  ވެނ ޓިލޭޓަރ   ނެތ .  ތަނެއ   ާގއަށ   ރޯ ؟ކ ރާނެ 

ޖެހ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނެތ .  ރާއ ޖޭަގއި  ވެސ   ވަސީލަތެއ   ފ ރަތަމަޓެސ ޓ ކ ރެވޭނެ  އިނ ޑިާއއަށ    ނީ  ސާމ ޕަލ ތައ  

ވަނަ އަހަރ ނ    1983ދަނ ނަ ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސ ޓަކީ    މިހާރ  މި  ނ ވަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ފޮ

ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  މި ކ ރެވ ނ   ފެށިެގނ  ދ ނިޔެ ދަނ ނަ ޓެސ ޓެއ . ރާއ ޖޭަގއި ެއކަނ  ވެސ  ކ ރެވޭނެ ަމެގއ  ނެތ .  

ހިނަގއ ޖެ. އި  އެތައ  ގ ނައެއ  ކ ރިއަރަ  ދ ތަކ ެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ފެނ ނަނީ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ . ޞިއ ޙީ ދާއިރާޚަރަ

ޓެރި  އ ެގ ހާލަތ ނ  އަރައިަގތ މަށ  އެތައ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރ މަށ ފަހ ، އަވަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮވިޑަށ  ޚަރަދ ކޮށ ، ކޮިވޑ  

ެގ ހާލަތ ަގއި ރާއ ޖެ ޢަމަލ ކ ރި ޮގތ   . ކޮިވޑ  ގ ޅިެގނ  އެހީތެރިވެދީފި  ެގ ހާލަތާޑ ނ  ކޮވި ޤައ މ ތަކަށ  ވެސ  ރާއ ޖެއިބައެއ   

ދެއ ކެވި   އިކ ރ މ ަގއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިސ ނަނ ަގވަ މެނޭޖ   ކޮިވޑ  ؛ބަލަިއެގނ ފި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އިނ ދ ނިޔެ

ައވަދިނ ވެ އޮތީ ކޮނ    އިއަރަނީ މި ހާލަތ ަގއި ދަރަށ އިނ  ފާހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަޔެވެސ  ދ ނި   ނަމޫނާ ހަމަގައިމ 

ސ ތާނ ެގ ބަޖެޓ  ފޫބެއ ދ މަށ  ޕާކި  ،ބަރ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި ޚަބަރ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ށިނ ހ ސ ވި އޮކ ޓޫ  ؟ބާަވއޭ  ޤައ މެއ 

  ކ ރަމ ނ  އެ އިނ  މަސައ ކަތ  އ ސައިދިނ  ވާހަކަ. ސ ރީލަނ ކާ ެގ އެހީ ހަމަޖަބިލިއަނ  ޑޮލަރ   3ރަބިއ ޔާ އިނ   ޢަ  ދީޢޫސަ

ބޭނ ކ ނ  އެކަނި   ވޯލ ޑ ށ   އަމިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ލޯނ  އެހީ ހޯދޭތޯ. ބަނ ގ ލަދޭޝ   500ވާހަކަދައ ކަިއެގނ     އާދަނީ އިނ ޑިއާ 

ހޯދައިެގނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހ ނީ  ބިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ލޯނ  އެހީ ހޯދަނ ޖެހ ނ . މިފަދަ ކިތަނ މެ މިސާލ ތަކެއ . ދަރަނި 1

ެއކަނ   ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ ނެތ .  ފައިސާެއއ   އެތައ   ހ ނ ނަނ ޖެހޭ  ޮގތ ަގިއ  އާމ ދަނީެގ  ޚަޒާނާަގއި  ބަދަލ ވިއިރ   ސަރ ކާރ  
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ަގިއ ނ ައގ   ؟އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފަޅ ތަކާއި ރަށ ތައ  ނ ައގ ަގއި އޮތީ ވިއ ކާފަ. އަދި ކޮބައިތޯ ؟އެހެނ  ދިމާވީ ކީއ ވެެގނ ތޯ

ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ލިބޭ. އެކަނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  މި  ތަވިއ ކި ތަނ 

ރ ެގ އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚާއ ޞަ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ ނ  ފެނ ނަ ޮގތ ަގއި މި  ހަވަނަ އަ  2016އޮތީ ރިޕޯޓ ތަކ ނ  ފެނ ނަނ .  

މިލިއަނ    65.01ނ  ސަބަބ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ެއބަ އެނޭގ. މާލިއ ޔަތ ަގިއ ހ ނ ނަނ ޖެހޭ  ސަރ ކާރަށ  ލޯނ  ނަަގނ ޖެހ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މާލިއ ޔަތަކ  ނެތ . ޭއެގ ނަތީޖާއަކީ އެ ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ކަނ ކަނ  ކ ރަނ ޖެހ ނީ    1.2ޑޮލަރ  ނ ވަތަ  

އޮތީ ަގނެފަ. ދަރަނި އަދާކ ރީ     ސަިއޑ  ބޮނ ޑ މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ސަނީ  250ނަގައިެގނ . ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވިއިރ   ލޯނ 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީ މި ދަތި ހާލ ގައި، މި އ ނދަގ ލ ެގ ތެރޭަގއި މި   198ތެރެއިނ   ޭއެގ ؟ކޮނ ބަޔަކ ތޯ

ެގ ލޯނ ގެ  ފ ލެޓ ދަނީ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ތައ ޔާރ ވަމ ނ . ހިޔާ    ސަރ ކާރ ނ . ބާކީ ބައި ދެއ ކ ަމށ  ޓަކައި މިހާރ  އެ

ގެ  މިހާތަނަށ  ހިޔާ ފ ލެޓ   ؛ވަރަށ  މަޝ ހޫރ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހިޔާ ފ ލެޓ ެގ ވާހަކަ  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  އަޑ އަހަނ .  

ދަނީ މި    ެގ ފައިސާ ދައ ކަމ ނ  މިބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދައ ކައިފި. ހިޔާ ފ ލެޓ    1.2ރެސ ޓަށ  ެއކަނި މި ސަރ ކާރ ނ   ޓ އިނ 

އެ އޮތީ އަޅާފަ. އެ ލޯނ  ވެސ  އޮތީ މި    ހޮސ ޕިޓަލ ނަގައިެގނ  ދަރ މަަވނ ތަ  ނ މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ލޯ  140ސަރ ކާރ ނ .  

މަސައ ކަތެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ނެކ ރެވިދާމިލިއަނަށ     80އެއީ    ،ސަރ ކާރ ެގ ބޮލ ަގއި ެއޅިފަ. ތަޖ ރިބާކާރ ނ  ބ ނަނީ

ދަރަނި ވެސ   އެތެރެއިނ   ރައީސ   ،ފެނ ނަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދަރަނި.  ވެސ   ބަދަލ ިވއިރ     !ބައ ލަވާ  ބޭރ ނ   ސަރ ކާރ  

  321.6. އެ ފައިސާ ދެއ ކީ މި ސަރ ކާރ ނ . އާސަނ ދައިނ   ރިމިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހ   39.5މަސ ވެރިނ ނަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  

މިލިއަނ    321.6ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ެގ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  ދައ ކަނ  އޮތ . ެއ    އަނ  ރ ފިޔާ ރާއ ޖޭެގ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށާއިމިލި

ނަާގފަިއ ހ ރި   ، ކޮށ  އޭެގ ކ ރެޓިޑ  ލިބިަގނ ނައިރ   ބޮޑ  އަގ ަގއި ކަނ ކަނ   އިނަަގރ ފިޔާ ދެއ ކީ މި ސަރ ކާރ ނ . ލޯނ 

މި ވާރ ތަވީ  ތަކ ލީފ   ލޯނ ތަކެއ ެގ  ބަޖެޓ ަގިއ ހ ރިހާ  ހ ށަހެޅި  ސަރ ކާރ ނ   އެހެނ ވެެގނ ،  ސަރ ކާރަށ .  މި  އަދ ެގ 

ވެރިކަނ  ބަދަލ ވިއިރ ަގިއ  ؛ތައ  ދައ ކަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ނިބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ެއ އޮތީ މިފަދަ ދަރަ  3ށ  ކަާގތ ަގނޑަ

އ މެއ ެގ ޮގތ ަގިއ އޮތީ ލިޔެވިފަ. ކޮރަޕ ޝަނ   މަލާތ  ހިނ ާގ ޤަޢާައޑިނޭނޭގ ފައިސާެގ މ   ،ކީދ ނިޔޭެގ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ރާއ ޖެއަ 

ނަ ޮގތަށ . ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައ   ނ ށ  ފެފ   ރަނީ ދެއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކަނ ކަނ  މި ކ އޮތީ އަތ ނ ފޯރާ ހިސާބ ަގއި. މި

އިނ   ނ ޑެކ ސ ނ . ސީ.ޕީ.ައއި އިނަރީ އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  ފެނ ހެހާމަކ ރަމ ނ . އެ  ،ކޮނ މެ މަހަކ  އެ ދަނީ އާނ މ ކ ރަމ ނ 

ދަނީ ސާފ ވަމ ނ .   ދަނީ ފެނ ނަމ ނ . އެކަނ  އެ  ނަތީޖާ އެ  ހެޔޮރާ މަސައ ކަތ ެގ  ކ ކޮރަޕ ޝަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  މި  

ދ ނިޔޭެގ    2020  ! ބައ ލަވާ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޮއތީ  ބަލާއިރ  ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ރޮނގ ނ  ރާއ ޖެ  ޤައ މ ެގ    180އަށ  

ކ   55ތެރެއިނ    އަހަރާދަރަޖަިއެގ  ކ ރީ  ޭއެގ  މިއީ   ރިއެރ ނ   ނަތީޖާއަކީ.  ހޯދާ  ސަރ ކާރ ނ   މިއީ  ހޯދާފަ.  ބަލާއިރ  

މެނޭޖ  ފައިސާ  ކޮިވޑާ   މި  ކ ރަމ ނ ސަރ ކާރ ނ   ޮގތަކީ.  އ ފެދޭ   ދާ  ދެނ   ދަށ ވެފަިއވަނިކޮށ   އެހާ  އާމ ދަނީ  ގ ޅިެގނ  

މި ތަނ ަގއި މި ބަހ ސ ަގިއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ތޯއެހެނ  ޚަރަދ ތައ  ނ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޑ ކޮށ ލާނީ  ،ސ ވާލަކީ 
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މިއީ މ ޅިނ  އަލަށ  އާބާދ ވި ޤައ މެއ ެގ ޮގތ ަގއި.   ،ނީދައ ކަވާ ބޭފ ޅ ނ  ާވހަކަފ ޅ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ިވސ ނެވާހަކަފ ޅ 

 ފެށި ބައެއ ެގ ޮގތ ަގއި.  މ ޅިނ  އަލަށ  ފާޚަނާކ ރަނ  ފެށި ބައެއ ެގ ޮގތ ަގއި. މ ޅިނ  އަލަށ  މިސ ކިތަށ  ނަމާދަށ  ދާނ 

ީވ ޤައ ެމއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ތާރީޚ  ދިރާސާކ ރާ ފަރާތ ތަކ ނ  ބ ނާ ޮގތ ަގިއ   އަހަރ   2000މިއީ    ، އެހެނެއ  ނޫނ 

ވެއ ޖެ. މިއަދ  ރާއ ޖޭަގއި މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށެއ ަގއި ަވގ ތީ މިސ ކިތ ަގއި ނަމާދ ކ ރެއޭ    އަހަރ   868ރާއ ޖެ އިސ ލާމ ވިތާ  

ތާހިރ ވ މަށ     ނ ލ ނ  އެއީ އަޑ އަހަނ  ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށ  ނ ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކ ަގއި ަގއިބޮބ ނ މ 

މީހާ ޑޮކ ޓަރަށ  . ބަލިައޑ އަހަނ  ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށ  ނ ވާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،އެއީނ   ނަޖިސ  ފެނ  ބޭނ ނ ކ ރެއޭ ބ ނ  

ނ ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ެގނ ދަނީ ވީލ  ބަރޯަގއި ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަލަނ  ފަސޭހަ މަނ ޒަރަކަށ 

ފަށައިފި.    1954 ހ ށަހަޅަނ   ބަޖެޓ   މަޖިލީހަށ   މި  ފެށިެގނ   އަހަރ ނ   ރައީސ ވަނަ    101ރާއ ޖޭަގއި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

އ ސަލަތައ  ހ ރި ޮގތަށ  އެ ހ ރީ. އެ ހ ރިހާ ކަމެއ  ލިސ ޓ  މަމަކ   ކަބޭފ ޅ ނ  ވެރިކަނ ކ ރައ ވައިފި. އެ   90ދައ ރެއ ަގއި  

ވިދާޅ  ހިތަހައ ދަވަިއެގނ   އަޅ ަގނޑ   ކީއ ވެބާަވއޭ  މީަގއި  އިހ މާލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެގނ ދަވާއިރ ަގއި  އަރަނީ  ށ ވަމ ނ  

ނި ނަގައިެގނ  ކަނ ކަނ  ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ  ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރ ނ   ނެގ މާއި ދަރަލޯނ  ؟ފާހަަގކ ރެިވެގނ ނ ދަނީ

މަޖިލީހަށ  އަރަނި ބަޖެޓެއ    ހަމައަށ  މި  އަދާ އިނ  ފެށިެގނ  މި  2012ރަނަގޅ  ކަެމއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ޙަޤީޤަތަކީ  

އ ނދަޫގ  ެގ މި ދަތިއ  ނެތ . އެހެނ ވީާމ، ކޮިވޑ ހ ށަހަޅާފައި ނ ވެސ  ނެތ . އަދި ބެލެނ ސ  ބަޖެޓެއ  ވެސ  ހ ށަހަޅާފައެ

ހާލަތ ަގއި ދަރަނި ނަަގއިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ކަނ  ކ ރަނ  ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ހައިރާނ ވާނ ޖެހޭ 

ތެލ ެގ އަގ  ހެޔޮ    ،ަގއި ޞާދ  ރަނަގޅ  ދ ަވސ ވަރެއ  ދިޔައީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިކަމެއ  ނޫނ . ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ  ހިނަގމ ނ 

އިރާދަކ ރައ ަވއި މ ސީބާތެއ   ފަދަ  މިދެކޭ  ދ ނިޔެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގއަހަރ   5  އެ  ނ ެގދ ވަސ ވަރެއ ަގއި.  ނަށ  ތެރޭަގއި 

ކ ރަމ ނ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ކަނ ކަނ   ލޯނ  އޮއ ސަމ ނ ބޮޑެތި ލޯނ   ދިޔައީ ފެނިފައެއ  ނެތ .  ދިޔައީ ކޮނ   ނަަގއިެގނ . އެ 

ބޮޑ ކ ރަނ ،  ؟ނަކަށ ތޯތަނ ތަ ހިއ ކަނ ، ވެލާނާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ހ ޅ މާލެ  ސަރަޙައ ދަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  މާލެ 

ރައ ޤީކ ރ މ ެގ  މާލެ ސަރަޙައ ދ  ތަ  .ނ ހަދަހޮސ ޕިޓަލެއ  އަޅަނ ، މާލޭެގ ރިނ ގ  ރޯޑ     ިއތ ރ އިނ ވެެގނ     އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗާ

 ؟ލިބ ނ ތޯއ ލެއ   ހަމާލޭެގ ބޯހިޔާވަހިކަމަށ    ؟ޔިތ ނ ނަށ ވީ ކޮނ  ފައިދާއެއ ތޯއ ލެ ރަކަނ ކަމ ނ  މާ  ކ ރިވިސ ނ މ ަގއި  

ރަނަގޅ ެވެގނ ދިޔަތޯ ދިރިއ ޅ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައީސ   ؟މާލޭެގ  ލޯނ ތައ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑެތި  ހާލެއ ަގއި  އެއ ވެސ  

ޞަދަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ހާލަތ  ރަނަގޅ ކ ރ ެމއ  ނޫނ . ޭއަގއި ފޮރ ވިފައިާވ  މަޤ   ގެ ނަަގިއެގނ  މި ކ ރި ކަނ ކަމ  

މާލެއަށ   މީހ ނ   ރަށ ތަކ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ފަޅ ކ ރ ނ .  ރަށ ތައ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ރަީއސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ސިއ ރަކީ 

ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ އެނޭގ ދިރާސާތަކ ނ . ކަނ  އަ މާލެއަށ  ތޮއ ޖެއ ސ ނ . ެއކަނ   ،ޝައ ޤ ވެރިކ ރ ވ ނ  

މަދ ވަމ ނ  މީހ ނ   ރަށ ތަކ ނ   އަތޮޅ ތަކ ނ ،  ބައ ލަވާރާއ ޖޭެގ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގސ     2030  !މަދ ވަމ ނ  

ތ ނިވަމ  ދަނީ  އެ  އާބާދީތައ   މާނައަކީ  ނެެގޓިވ ކޮށ .  ހ ރީ  ގ ރޯތ   ރަށ ތަކ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ނެތެމ ނ  އަނ ނައިރ ަގއި    . ނ ، 
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ރަށ ތައ  އެ ދަނީ ފަޅ ވަމ ނ . ސިޔާސަތ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަ ނަތީޖާ މި ހ ނ ނަނީ. މި ޕ ލޭނ ެގ ދަށ ނ   

ކަނ ކަނ  ކ ރާ ބަޔަކަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ވަގ ތީ މިސ ކިތ ަގއި މީހ ނ  ނަމާދ ކ ރ ނ  އެއީ މައ ސަލައަކަށ  ނ ވާނެ.  

ެއއީ މީހ ނ   ؟ބޮޑ ކޮށ  އެ ތަނ ތާަގއި ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  އަޅަނ ީވ ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ނޫނ ތޯ. އަގ   ތ  ރަށެއ އެއީ ފަޅ ވާނ  އޮ

ެގނދަބ ޅި އިނ ޖީނ ެގތައ  ޒަމާނީ ފެނ ވަރަށ    އި ނޫނ ތޯ. ެއ ތަނ ތަނ ަގއި ސ ކޫލ  މަދަރ ސާތައ  ައޅަ  ބަދަލ ވާނެ ރަށެއ 

ަގބޫލެއ  ކަމަކަށ   އޮނ ނާނެ  ސަބަބެއ   ައޅ ަގނޑ މެނ    ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭ  ތެރެއިނ .  ސިޔާސަތ ތަކެއ ެގ  އެފަދަ  ނ ކ ރެވޭ 

ސާފ ކޮށ    ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ރިޕޯޓ ތަކ ނ   އަދި  އެނޭގ  ވެސ   ިގނައިނ     ،އެނޭގއެބަ  އެނ މެނ ނަށ   އެނ މެ 

ޙަތ  ހޯދ މަށ ކަނ . ރަނަގޅ  ޞިއ   އިހޯދ މަށ  ކަމަށ . ރަނަގޅ  ތަޢ ލީމާ  ރާއ ޖެތެރެއިނ  މާލެއަށ  މީހ ނ  ހިޖ ރަކ ރަނީ ވަޒީފާ

އެ ތަނ ތަނ  ދޫކޮށ  ރަނަގޅ     ،ައސާސީ ޚިދ މަތެއ  ލިބޭނެ ޮގތ  ނެތ މ ނ  ދެނ  އިނ ސާނީ ޠަބީޢަތ   ،ރަށ ރަށ  ވީރާނާވެ 

ދާ   ދެނ ނެވީ. ފަޅ ވަމ ނ   ބަޖެޓ  ބޮޑ ވާނ  ދިމާވާ މަިއަގނޑ  ސަބަބ  މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ތަނ ތަނަށ  ހިޖ ރަކ ރ ނ .  

ބަނަވެފައިވާ ރަށ ފ ށ ެގ އ ދަރެހ ނ  އ ޖާލާކަނ     ،ނާއ އ މީދ  އ އ މީދަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށާއި  ،ބާދ ކ ރ މަށާއިރަށ ތައ  އަލ ނ  އަ

ދެނ ނެވިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ށަހަޅަނީ.  މި  ބަޖެޓެއ   ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދިވެހިރާއ ޖެ   ،ެގނ ނަނ   ފަތިހަކަށ   ރަށ ވެހި 

އިރ އަރާނެ ސިފަކ ރ   އަލ ނ   މަނ ޒަރ   ެއ  ރައީސ  ކަމަށ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހެޅީ.  ބަޖެޓެއ   ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ     މަށ  

ވީަވރަކީ ވެރިކަމަކ ނ   ކ ރިހާ  މި  ތާނަގއި  މިދިޔަހާ  ދިރިއ ޅޭ    ،ބައ ލަވާ!  މީހ ނ   ތެރެއިނ     189ރާއ ޖޭެގ  ރަށ ެގ 

ރަށ ެގ ތެރެއިނ .    189  ެގ ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ . މިދެނ ނެވީރަށ    69ެގ ފެނާއި،  ރަށ   42އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނިނ މ ނީ  

ގާއިމ ކ ރާނެ ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ރަށެއ ެގ  ހ ރިހާ  ހ ރި  ހަމައެކަނި ށ ކަމަ  ބާކީ  ކެރިވަޑައިެގނ ނެވި  ވަޢ ދ ވާނ    

މަނިކ ފާނ  ކ ރެއ ވ މަށ  ޓަކައި އަނ ނަ   އެކަނ  އެ ؟ކީ ރާއ ޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި މިއަދ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ނޫނ ތޯރައީސަ

ނ  ރ ފިޔާ ފެނ ެގ އަމިލި  131ނ  ރ ފިޔާ ނަރ ދަމާއަށ  އަދި  އަމިލި  968ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެ އޮތީ ިއތ ރަށ  ބޭނ ނ ވާ  އަހަރ 

  ،ކ ރާ އަގ ބޮޑ  ނިޒާމަށ  ހިމަނާފަ. އެތައ  ރަށެއ ަގއި އެ ހ ރީ މިސ ކިތ ތައ  ބިނާކ ރަނ ޖެހިފަ. ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ  ހޯދ މަށ 

ނ  އެ އޮތީ ހިމަނާފަ.  އަމިލި  60އަޅަނ     ޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ރ ރަށ ަގއި ޓަ  4ދިނ މަށ   އ ނދަޫގ ދަތ ރ ތަކަށ  ލ އި ހޯދައިދަތި

އެ ތަނ ތަނ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  އަދި އެތައ     ، ހާލަތ  ރަނަގޅ ކޮށ  ެގރަށ ަގއި ހ ރި ޞިއ ޙީ ަމރ ކަޒ ތަކ    60

ނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ. ަގމ ަގއި  އަމިލި  448ރަށެއ ެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކ ެގ ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ެއ އޮތީ  

  ކެނ ސަރަށ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރަށ  މި ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ  މަގ ފަހިވާނެ  ،ކެނ ސަރ  ހޮސ ޕިޓަލެއ  ގާއިމ ކޮށ 

ކޮނ އިރަކ ނ ތޯ ކ ރާނީ  ދެނ   ކަނ ކަނ   މި  ހިމަނާފަ.  އޮތީ  އެ  ބަޖެޓ ަގއި  ދެނ  ؟ޮގތަށ   އަހަރ ތޯ،  އަނ ނަ   ައނ ނަ 

މިއިނ    ؛ނޫނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ނޫނީ މި ކަނ ކަނ  އަދި އެއަށ ވ ރެ ވެސ  ފަސ ކޮށ ލާފައި ބާއ ވާނީތޯ،  ދައ ރަކ ނ ތޯ

ނޫނ .   ކަމެއ   އޮތ   ފަސ ކ ރެެވނ   ކަމަކީ  މ ހިނ މ   އެއ ވެސ   ބަޖެޓ ނ  މ ޢ ިމ  ދެނ   އިތ ރ ނ   މަސައ ކަތ ެގ  ރާނީ 

ާގތެރި ސަރ ކާރެއ ެގ ސިފަތައ . ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަޢ ދ ތައ . ދިވެހިނ ެގ އަގ  އޯ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ
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ތިރިކ ރ މަށާއި، ނިކަމެތިނ ނަށ  އެހީވ މަށާއި، އާސަނ ދައިނ  ބޭސ ކޮށ ދިނ މަށާއި، ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ާވ މީހ ނ ނަށ  

އެހީތެރިވ  ބަފައިނ ނަށ   މައިނ ނާއި  ެއކަނިވެރި  އަގ  އެހީތެރިވ މަށާިއ،  ކާބޯތަކެތީެގ  ހިމަނާފަ.  އޮތީ  އެ  ބަޖެޓ ަގއި    މަށ  

އޯާގތެރި    ،ހެޔޮކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ. މިދެނ ނެވީ  ހެޔޮކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި އެ ޮއތީ ހިމަނާފަ. ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ އަގ 

އިއ ޒަތ ތެރި ވާހަކަ.    ނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި އޮތ އަ ބިލި  2..2ކ ރ މަށ   ޛ ސަރ ކާރެއ ެގ ސިޔާސަތ ތައ  ތަނ ފީ

ކ އ ލި ؛ރައީސ  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރެވޭނީ  ދ ރާލަޔަ ބަޖެޓ ެގ  ނޫނ .  ވެސ   އ ނިކޮށ ެގނެއ   އައިޓަމަކ ނ   ކ އ ލި  ނޫނ .   އި ކަށ  

ރައީސ    އިވިސ ނަ އިއ ޒަތ ތެރި  ރާަވިއެގނ .  އ ޅ މަށ  ؛ކަނ ކަނ   އ ނިކ ރަނ   ދެކޭޮގތ ަގިއ    ބަޖެޓ ނ   އަޅ ަގނޑ   ވ ރެ 

ތ ރ ކ ރ މަށ  ވިސ ނ ނ . އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރެވޭނެ ޮގތ ތައ  ހޯދ ނ . ބައެއ  ކަނ ކަނ  މިހާރ  ކ ރާ އާމ ދަނީ އި  ،ބ އ ދިވެރީ

އިސ ރާފ  ހ އ ޓ ަވިއެގނ ، ކޮރަޕ ޝަނަށ  މިހާރ  ވެސ  އިތ ރަށ  ހ ރި    ،ޮގތ  ނޫނ  ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކަށ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ 

މަށ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމާއި އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރައކީ ވަރަށ  ދޮރ ތައ  ބަނ ދ ކޮށ ެގނ . އިޤ ތިޞާދީ ދ ވެލި ރަނަގޅ ކ ރ 

ަވސީލަތ ތައ    އިނ ސާނީ  އިތ ރ ކ ރެވޭނީ  އާމ ދަނީ  ޮއތ .  އެބަ  ބަޖެޓ ަގއި  ކަނ ކަނ   އެ  ކަނ ކަނ .  މ ހިނ މ  

އެނޭގ.   އެބަ  ސަރ ކާރަށ   މި  ރައީސ ތަރައ ޤީކޮށ ެގނ ކަނ   ފެނ ވަރ   ތަޢ ލީމ ެގ  ދިނ މަށާއި  ތަޢ ލީމ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި   

ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  އަދި ަވޒީފާއަށ  ބޭނ ނ ވާ ހ ނަރ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ވޮކޭޝަނަލ  ޓ ރޭނިނ ގ ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި  

ރީއަށ  ހިލޭ ކިޔަަވއިދިނ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ . ނާސ ތާ ޕ ރޮގ ރާމަށ  ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ .  އެބަ އޮތ . ފ ރަތަމަ ޑިގ 

ޤައ މަށ   ؛ނ  ރ ފިޔާ އެބަ އޮތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އަބިލި  4ޮގތެއ ަގއި ތަޢ ލީމަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި     ޖ މ ލަޮގސ މިހެނ 

ވ ރެ ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ    ވަރަށ   ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  މިހާރ  އޮތ އި ލިބޭ ފައިސާ ޤައ މ ަގިއ ހިފަހައ ޓަ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ޒ ވާނ ނ  ހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ވެސ  އެބަ ހ ރި.  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެ ދިވެއ ސަކ  ކ ރަނ ޖެ

ފެނ ނަ ތަފާސ ހިސާބ ތަކ ނ   ޖެހޭ.  އެބަ  ާގތ ަގނޑަކަށ     އިތ ރ ވާނ   ހާހެއ ހާޮގތ ަގއި  އަދިވެސ     ތިރީސ   ޒ ވާނ ނ  

ނ ކޮށ  ރާއ ޖޭަގިއ އެބަ ތިބި. މީެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ޭވ މަސައ ކަތ ކ ރާ ނިސ ބަތ ެގ އަނ ހެނ ނ     މަސައ ކަތެއ  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނިނ މާލަނ ވީ ދެއ ތޯ.   ؛ މަދ ކަނ . އެ ކަނ ކަނ  އެހެނ ވާ ސަބަބ ރާއ ޖޭަގއި އެހެނ ވީމާ،   ؛އާދެ! 

ޮގތ ނ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލ މަކަށ     އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  މިހާހިސާބ ނ  ހަމަ ކ ރ ކޮށ ލަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއާ ގ ޅޭ

ޮގތ ނ     ވެސ ، ބަޖެޓ  ކޮމިޓީއާ އަޅ ަގނޑ  މަޝ ވަރާކ ރާނަނ . ދާއިރާއާ ގ ޅޭނ ލިބ ނ . އެހެނ ނަމަ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ވަގ ތެއ 

ައޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ ައދި   ؛ހ ރި ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާނަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ބަޖެޓ ަގއި ރަނަގޅ ކ ރަނ 

ފ އ ދާނެ    ވ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ވަޢ ދ ބަރަކާތ ލެއ  هللا ޔަީގނ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރާ މަސައ ކަތ ތަކ ަގއި މާތ 

ފ އ ދާނެ ޮގތ ތައ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދައ ކާނެ ބަެއއ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކަިއ    ވަޢ ދ ވާ ބައެއ . އަދި ވަޢ ދ   ،ބައެއ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބޮޑަށ    މެވަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރ ނ ނަށ    މި  ކ ރިއަށ ނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ދަނީ 

މިނެޓ  ވެސ    1މިނެޓ . އަދި އިތ ރ     1މިނެޓ . އަދި އިތ ރ     1މިނެޓ  ެއރ ވ މަށ ފަހ  އަދި އިތ ރ     15ކަނޑައެޅިފަިއވާ  

 7. ައދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި ބާކީ  އެރ ވ މަށ ފަހ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ޖ މ ލަ ނިނ މާލެއ ވ މަށ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަމ ނ 

 هللا. މިނެޓ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

 

 ކަދެއ ކެވ ނ : ވާހަهللا  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ނ ނޮޅިވަރަ

ކަމެއ . މިދިޔަ   ކަމެއ  ނޫނީ ހަޖޫޖަހާނީ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ މި ބަޖެޓަށ  ސަނާކިޔާނީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ދެނ ނެވިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓަށ   ހ ށަހެޅި  ސަރ ކާރ ނ   މަގ   ،އަހަރ   ދާއިރާެގ  ވ ރެ   ހެދ މަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޚިދ މަތ ތަކޭ. ނަމަވެސ ، މި އަހަރ ެގ  މިދިޔަ އަހަރަށ  ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތަކާއި އަސާސީ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މ ހިނ މީ

ކަމ ަގިއާވ    ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ދެ ރަށ ެގ އެނ މެ އަސާސީ ޚިދ މަތ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގއި  އި ބަޖެޓާ ހަމައަށ  އަ

ިއ  ނ ނ  ދެ މަސ  ތެރޭަގއަނ ނ ، ތިނ  މިލިއަފަރ ވާއަށ  ދެ މިލިަގއި ބޭހެއ  ވެސ  ނެތ . އެނ މެ މީހެއ ެގ ބޭސ އިފިހާރަބޭސ 

އޭެގ އެއ ވެސ  ކަމެއ  މި ބަޖެޓަކ   ؟ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ   5000ޚަރަދ ކ ރާއިރ  ކޮބައިތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގއި މިތިބަ  

  9.9  އޮތ   ފެށި ެގތަކަކަށ  އެބަ  އަހަރ  ކ ރިނ  ައޅަނ   7ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ަގޭއ ކިޔާފައި މީެގ  

ެގ އެތައ  އަހަރެއ  ކ ރިނ  އެ ެގތައ  ނިނ މާނެ ހ ރިހާ ސާމާނެއ  ެގނ ޮގއ ސަ ހ ރި ެގތަކަކަށ   މީނ  ރ ފިޔާ ޖަހާފަ.  އަމިލި

ހައ ސިނ ގ އ ނިޓ  ނިމިފަިއ    60ޖެހޭ ސަބަބެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  އެއ ެވސ  ހާލެއ ަގއި ނ ވިސ ނޭ.  ނ  ޚަރަދ ކ ރަނ އަމިލި  9.9

ޔ ނިޓ ތަކަށ     ،ހ ރިއިރ  ހައ ސިނ ގ  ހ ރި  ބަޖެޓ ގައިއަލިމި  1.9ނިމިފައި  ޖަހާފައި  ރ ފިޔާ  މީހ ނ   ؛ނ   ނިމިފައި 

 އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮތ   ސެއ ެގ ވާހަކަ ބަޖެޓ ަގއި އެބައ ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ ތަކަކަށ . ހޮސ ލިޓަލ ެގ ެވއަރހަ

ނޮޅިވަރަ ހޮސ ޕިޓަލ ނ ދާއިރާަގއި  ޖަހާފަ.  ގ ޅީމަ  ެގފަރަށ   ހޮސ ޕިޓަލ   އ ފ ށީކ ޅ ދ    ،ނޭނޭގ  މެނޭޖަރަށ    ެގރީޖަލ  

ވެައރހައ ސެ ކޮނ   މިއީ  ތަނެއ   އ މެނޭޖަރަކަށ   އަޅާ  ކީއ ކ ރަނ   މަރ ކަޒ     ކަެމއ .  ޞިއ ޙީ  ނޮޅިަވރަނ ފަރ   ކަެމއ . 

 މިކަނ  ޖަހާފަ. ހެލ ތ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  އޮތ   . އެކަމަކ  ބަޖެޓ ަގއި އެބަކަމެއ   މީހ ނ ނަކަށ  ނޭނޭގ މިއީ އަޅާ ތަނެއ 

ހެލ ތ  މިނިސ ޓ ރީެގ ދަށ ނ  ހިނ ާގ ތަނެއ  ނޫނޭ. ވަކި ބޯޑެއ ެގ ދަށ ނ   ކީ  ހޮސ ޕިޓަލަ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީ   ،މަ މި ބ ނަނީގ ޅީ

އެހެނ ެވއ ޖެއ ޔާ ތަނެކޭ.  ވެައރހައ ސެ  ،ހިނ ާގ  މި  ބަޖެޓަށ   ސާފ ކ ރަނ   ިމއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތެއ   ައއި  އ  

ހަދަނ ، މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  އޮތ  މަގ  ހަދަނ  ބަޖެޓ ަގިއ ޑ މެނ  ރަށ ަގއި މަގ ބޭނ ނ ވެއޭ މިނިސ ޓަރ ެގ އަރިހ ނ . އަޅ ަގނ

 3ހެދ މ ެގ ޙައ ޤަކީ  ޖަހާފަ. އޭެގ ކ ރީ އަހަރ  ެވސ  މަގ  ހަދަނ  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައި އެބަ އޮތ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ މަގ 

އި ހ ރި ހ އިަގސ ތައ  ވެސ  ނ ނެޭގނެ ފ ރަތަމަ  ފަރ  މަގ ތަކ ގަ ނ ނޮޅިފަރަ  ށ ލައ ކަ ރ ފިޔާއަ  3އެ   ؟ލައ ކަ ރ ފިޔާތޯއޭ
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ދެނ     ،ކަމަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ކަމަކަށ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ވީ ކަނ ތައ ތައ  ފިޔަވަހި ފިޔަަވއ ސަށ  ބަހާލަިއެގނ  ކަމަށ  ވާ

ޅ ަގނޑ މެނ  ރަށިގެ ހ ރި ރަށ ތަކަށ  މިހާރ  އަރައިެގނ ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބެނ ޖެހެނީ ތަރައ ޤީެގ މާ ފަހަތ ަގއި. އަ 

ނ  އަޅާފައި މި އަނ ނަ ޝަމި އަހަރަށ  ހ ރި ކަމަކީ ސަހަރާެގ ޕައ ނ ޑޭ  ،ކ ނިކޮށި ާގއިމ ކ ރ މާއި ދެނ  ހ ރި ކަނ ތައ ތަކާއި

ފާރ  ރާނާފައި، ދެނ  އަނ ނަ އަހަރ  ތިނ  ފޫޓަށ  ރާނާފައި، ދެނ  އަނ ނަ އަހަރ  ހަތަރ     ެގއަހަރ  ދެ ފޫޓަށ  ސަހަރާ

މިެއއ  ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގއި ވެސ  ބޭނ ނ ވާ ކަަމކީ.   ؟މިއީތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙައ ޤ ވާ މިނ ވަރަކީ  ފޫޓަށ .

ޭއ.ޓީ.އެމަ ަމގ ތަކ ަގއި ތާރ އަޅަމ ނ ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ ައސާސީ ޚިދ މަތ ކަމ ަގއި  ކ ނ   އެހެނ  ރަށ ރަށ ަގއި 

ކ ޅ  ދާނ ޖެހެނީ  މި  ނަަގނ   ވެއ ޖެއ ޔާ  ށ ދ އ ފ ފައިސާ  ހަނިމާދޫއަށ   ހަނިމާދޫއަށ .  ނޫނީ  ޓަށ  ށ ކ ޅ ދ އ ފ   ،750ޓަށ  

ޭއ.ޓީ.އެމ   900ވެއ ޖެއ ޔާ   ދީެގނ   އޭ.ޓީ.އެމެ ރ ފިޔާ  ރަށ ަގިއ  ދެ  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފައިސާނަަގނ .  އ  ނ  

،  މިދިޔަ ސަރ ކާރ  ފެށ ނީއ ސ ރެ އާދޭސ ކ ރާތާ ބަހައ ޓަނ ެވެގނ  ސަރ ކާރ ަގއި އާދޭސ ކ ރާތާ، މި ސަރ ކާރ  ފެށ ނީއ ސ ރެ،  

ހި ބަހައ ޓާއިރ   ވ ރެ ާމ ކ ދި އާބާދީތަކ ަގއި އޭ.ޓީ.އެމ ތަކާއި ެއއ ޗެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ؟އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެ ޙައ ޤ  ނެތީތޯ

ަގނޑ މެނ  އަމިއ ލަ  އަޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނެތޭ އެ ޙައ ޤެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރަށ  އެކި ޮގތ ޮގތ ނ  ދަނ ނަވަިއފީމޭ

ޭއ.ޓީ.އެމ    މިކަނ  ޚަރަދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފެނ ވަރެއ ގައި.  ބ ނި  ބޭފ ޅ ނ   ތި  އަޅައިދީފާނަމޭ  އިމާރާތ   ބަހައ ޓާ 

ނ ނ  ފައިދާވާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ . އަބިލި  ،ކޮށ ދޭށޭ. ސަރ ކާރ  ހިއ ސާވާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ބީ.އެމ .އެލ ައކީ. ރައ ޔިތ ނ  ފެލަމ ނ ދާ

އަޅ ަގނޑ މެނ   ކީއ ވެތޯ އާބާދީައކާއި    2700އޭ  އާބާދީައކަށ  އޭ.ޓީ.އެމެ  2000މީހ ނ ެގ  މި މީހ ނ ެގ  އ  ނ ބެހެއ ޓިެގނ  

އ ޅެނީ. އެވަރ  ވެސ  މީަގއި ނެތޭ. އެ ޙައ ޤ ތައ  މީަގިއ ނެތޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިމަނާފަ. އެއީ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ 

ފެނާއި ނަރ ދަާމެގ   ؟ދެނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ވީ މިއަށ  ސަނާކިޔަނ ހޭ  ތައ  ނެތިެއ ކަނ ތައ   ،ކަނ ތައ ތައ  ކަމަށ  ވާއިރ  

ހަތަރ  އަހަރ ނ ތޯއޭ ތިނ   ފަ.އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިނ  ހިނަގމ ނ ދާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ  ފައިސާ ހަމަޖައ ސާ ؛ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ 

ނިނ މަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ތައ ތައ   ބަޖެޓ   ހަމަ ؛މި  ޮގއ ސަތޯޭއ    ،ކ ރަމ ނ   ،ރަމ ނ ކ އެތިކޮޅ ކޮޅ ނ   ކ ރަމ ނ  

ނ .  އަމިލި  2.9އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ ަގއި ީމަގއި މި އޮތީ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރަނ    ؟ނިނ މަނ ޖެހެނީ 

ކ ލާސ ރޫމެއ    5. ށ ރ ފިޔާއަ 178000ޕައ ނ ޑޭޝަނ  ނޭޅޭނެ  ވަށާފާރ ެގ ؟ހޭއ ރ ފިޔާ. ކިހިނެ 178000 ،ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ 

އޮތީ  ހަ މި  ކ ލަކޮޅެއ ލަ   300000ދަނ   އެތާ  ހަމަ  އަދިެވސ   ހަަމ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހެއ ޔޭ    އި،ރ ފިޔާ.  ެއވަރަށ  

ޙައ ޤ ތަކަކީ އަސާސީ  މިތިބަ   ؟އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދާއިރާަގއި  މި  5000އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެވސ   ޙައ ޤ   ނ   އިީމހ ނ ެގ 

ނ  ވެސ  ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާއަށ  މިދިޔަ ބަޖެޓަކަށ  ފާޑ ކީ  ނ ީގހަމަ ޔަ  ނ .ފ ރިހަމަކޮށ ދޭނެ ބަޖެޓެއ  ކަމަށ  އ އ މީދ ކ ރި

ިވޑ ެގ ދަތި ހާލަތ ަގއި ލާފައި ެވސ  ކޮއިހ ރި ކަނ ތައ  ކަނޑަ  ބަޖެޓަކަށ  ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެދ ނިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ެއއަށ ވ ރެ މާ ބޮޑ     ،މަނ ކޮށ ނ  ކަެމއ  ފ ރިހައިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ައސާސީ ކަނ ތައ ތައ  ފ ރިހަމަކޮށ ދޭނ . އެ

ެއއ  ދާއިރާަގއި ނަޖިސ  ފެނ ނ    .އެކަމަކ  ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނެތޭ  ،ބަޖެޓ  ފޮތެއ  މާ ފ ރިހަމައަށ  ހަދާފައި
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ިއ  ނޫނޭ. ެއއ  އަތޮޅެއ ަގއި އެއ  ދާއިރާެއއ ަގ  ފެނ ވަރާއިރ  އަނެއ  ދާއިރާ ީމހ ނ  ތާރ ަގއި ދ އ ވީމަ ެއއީ ތަރައ ޤީެއއ 

ނަޖިސ  ފެނ ނ  މި ފެނ ވަރަނީ. އެއ  ދާއިރާެއއ ަގއި ފާޚާނާކ ރަނ  މި ދާނ ޖެހެނީ އަތިރިއަށ . އަނެއ  ދާއިރާަގއި ތާރ މަތީަގިއ  

. ހަމަހަމަކަމާއެކ   އަކީމިެއއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ ތަރައ ޤީ ؛ދ އ ވާފައި އަމިއ ލަ ރަށަށ  ެއއަރޕޯޓަށ  އަިއއ ސަ

ނިސ ބަތ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛އަޅ ަގނޑ  ހދއަށ   މިތާ  ވަކިވަކި    6  މެނ ބަރ ނ ތަކެއ ެގ  ވަކިވަކި  ތިބިއިރ   މެނ ބަރ ނ  

ކަމެއ  ހ ރިހާ  އެ  ފ އ ދަނ   މިތިބަ  .ކ ރަމ ނ ދާއިރ  ހދ  ބޭނ ނ ތަކެއ   އާބާދީ  27000ަގއި  ވަކި    ެގމީހ ނ ެގ  ތެރެއިނ  

 ސަނާކިޔަނ ޖެހޭ ހާލަތ ަގއި ސަރ ކާރަށ  ސަނާ  . ައޅ ަގނޑ މެނ ކަނ ނޭނެގ ކ ރަނ ވީ  ބާކީވާ އ ސޫލަކ ނ  ނޫނ ރަށ ތަކެއ   

މާނައަކީ އޭެގ  ޖަހާނަނ .  ވެސ   ހަޖޫ  ހާލަތ ތަކ ަގއި  ހަޖޫޖަހަނ ޖެހޭ  ކިޔާނަނ .  ޙައ ޤ ތަކަށ     ،ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ކަނ ތައ   ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ދާއިރާައށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހަޖޫއަކ ނ   ކިޔާ  އަޅ ަގނޑ   ނޫނ .   އަރަިއަގނ ނަނ ޖެހޭނެއެކޭ 

އެީއ އެ ސަރ ކާރ  ިވޔަސ ، މި ސަރ ކާރ  ވިޔަސ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ    ،ނ ކޮށ ދިނ މަކީ އެީއ ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެއ  ނޫނ 

އެ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،މި މަޤާމ ަގއި މި ހ ރީ. މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި ހ ރީ އެހެނ  މީހެއ . އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ

  ށ  ރ ފިޔާއަ  150000ރ ފިޔާ.    150000  އޮތީ  ޑަކ ދިނ ެގ ޕާކެއ  ތަރައ ޤީކ ރަނ  މީަގއި މިކ ރެވެނ ޖެހޭނެ. ނޮޅިވަރަމ ަގިއ ކ 

ކަނ ނޭނެގ   އެތާ ހަދަނ ޖެހޭނީ ހަތަރ  ފޫޓ  މަސ ޓޭނ ކެއ  ނޫނ   ؛އެތާ ސީސޯއެއ  ނ ބޭނ ދޭނެ. ެއތާނަގއި ކ ޑަކ ޑަ މަސ  

  ނ  ކ ރާނެ ކަެމއ އިލައ ކަ ރ ފިޔާ. އެ  9ދަނ   ޕަސ  ހޯލ  ހަޕާޕަ ސ ކޫލ ެގ މަލ ޓި  .ނީނ ނަރ ފިޔާ ޖަހާފައި މި އޮ  150000

މި  ؟ޕަސ  ހޯލެއ  ެއޅޭނެހޭޕާރ ފިޔާއިނ  އެތާ މަލ ޓި  900000 ނަށ  އެއަޅ ަގނޑ މެނ   !ދަނ ނަަވބަލަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އަހަރ ނ  ފެށިެގނ   ޕަސ  ހޯލެއ  އަޅާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  މިދިޔަ ޕާކ ދިނ  ކިޔަވާ ސ ކޫލެއ ަގއި މަލ ޓި  300،  200ކިޔަނީ 

އެތާ ކ ޑަ ބ ރިޖެއ  ހަދަނ  ސަރ ކާރ ަގއި    ،ޖެހިޖެހިހެނ  ހ ރި ދެ ތަނ  ؛ވެސ  އެ ސ ކޫލ ަގއި ހަދަމ ނ ދާ ދެ އިމާރާތ 

  . އެކަމަކ  މާލެ ސަރަޙައ ދ ަގއި ކަެމއ  އެދެވ ނ ވަރެއ  ނޭނެގ. އެތަނ  އިތ ރ ކޮށ ލަދެވޭނެ ޮގތެއ  ސަރ ކާރަކަށ  ނ ފެނ ނ 

މިތާ   ނޫނީ  ދާއިރާގަ ކ ރަނ   މެނ ބަރެއ ެގ  ފަސޭހައިނ    ކަމެއ    އިބަސ ވިކޭ  ވަރަށ   ވެސ   ބަޖެޓަށ   ވެއ ޖެއ ޔާ  ކ ރަނ  

. ވަކި  ވާނެއިތ ރ ކ ރެވޭ. ފެށ ނީއ ސ ރެ ދާއިމީކޮށ  މަޖިލިސ ތެރެ އޮނ ނަނީ ވަކި ބަޔަކ  ހިޞާރ ކޮށ ފައޭ ބ ނ ޏަސ  ރަނަގޅ 

ތަނ ތާނގައި. ެއ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތައ    ބަޖެޓ  ކޮމިޓީަގދަ ބައެއ  ޒ ނޫނ . އަބަދ  ެވސ  ތިބޭނީ ނ ފޫ  މި ދައ ރަކ 

އާދޭސ ކ ރަނ  ކައިރީަގއި  މެނ ބަރ ނ   އެ  ވީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަނ ނަނީ.  މި  އިސ ކަނ ދީެގނ   ބަޖެޓަށ     ، ކަނ ނޭނެގ 

ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ައސާސީ  ކަނ ނޭނެގ އަ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މީތި ހިމަނައިދީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަނ  ކޮށ ދީ. މިއެއ  ނޫނ 

 ކ ނ . އެއަ 372000ކ ލާސ ރޫމ ތަކެއ  ހަދަނ     ެގސ ކޫލ   ،އޮނ ނަނީ  ޙައ ޤ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިމނ ވަރަކީ. ދެނ  މީަގއި މި

ދަނ ފަޅިއަށ  ކިޔަަވއިދޭ   އަހަރ  ވެސ  ނ ނިމޭ. މ ޅި ރާއ ޖޭެގ އެއ   އެ ކަނ ތައ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކަށ  އަނެއ ކާ މި

އ ލ ނ ކޮށ  ައނެއ  ދާއިރާއަށ  ކަނ ތައ ތައ   ހަ  ެއއ  ދާއިރާެއއ ަގއި ހ ރި ކަނ ތައ ތައ   ،މަސައ ކަތ ކ ރާއިރ ސ ކޫލ ތަކަކަށ   

ވަނަ    2030ދަނ ފަޅިއަށ  ކިޔަވަނ  އާދެވޭނީ    އެ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރާކަމަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެއ   !ނ ކ ރާށޭ
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ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ.    ނޑ މެނ ނަށ  މީަގއި މި އޮތ  ޮގތަށ  ކ ރިއަށ ދާވަނަ އަހަރ  ކަނ ނޭނެގ އަޅ ަގ  2040އަހަރ  ނޫނީ  

ޮގތަށ  ރ ހ ނ ދީެގނ  ހަމަ ތިބެނ ވީތޯއޭ ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ހަމަ އަދިވެސ  މި ބަޖެޓަށ  ހަމަ މި  ،އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ 

 ؟އަހަރ  ވެސ   5، ދެނ  އޮނ ނަ  އަހަރ  ވެސ    5ބަސ  ބ ނެެގނ  ހަމަ ކ ރިއަށ  ިމ އޮތ   ލާހާ ބަޖެޓަކަށ  އާނ އިހ ށަހަޅަ

މިދިޔަ   ،ނަމަ  ކިޔަިއެގނ  ލިބޭނެައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ތަރައ ޤީއެއ  ނ ލިބޭނެ. ސަރ ކާރަށ  ސަނާ  ،ވެއ ޖެއ ޔާ ކަމަށ އެހެނ 

ޮގތަށ  ވޯޓ ދިނީމޭ. އެކަަމކ     ދެ ދައ ރ ަގއި ބަޖެޓަށ  ސަނާކީމޭ. މިދިޔަ ދެ ދައ ރ ަގއި ބަޖެޓަށ  ސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ ވި

ކ  ނެތޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޯވޓ ދޭނ ޖެހޭ އެއ ެވސ  ސަބަބެއ . މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވޯޓ ދީފިއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ  މިއަ

  މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދީފިއ ޔާ. ެއހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއ  ، އެއ ފަދައޭޖެހ މެކޭ  ދާއިރާ މީހ ނ  ކަނ ފަތ މަތީގައި ތަފާލެއ 

ނ ޑޭޝަނ  އަޅާފައި ދެނ  އަނ ނަ އަހަރ  ޕައ   އ ވާ ވޯޓ ދޭކަށ . ެއއީ ަވށާފާރ  ރާނަނ ނޫނޭ މި ބަޖެޓ  މި އޮތ  ޮގތަށ  އޮ

ވަށާފާރ    ،މެނ  ބޭނ ނ ވަނީއެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ ތަރައ ޤީެއއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  ؛ދެނ  އަނ ނަ  ،ރާނާފައި  ދެ ފޫޓަށ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  އަތޮޅ ެގ އެއ ބައި    ،ބިލިއަނ ެގ ބަޖެޓެއ  އޮތ އިރ    37ރާނާ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ އެއ  އަހަރ ނ  ރޭނެނ .  ވެސ   

ިމލިއަނ . އާބާދީެގ ނިސ ބަތ ނ     2، އަނެއ  ބައި ތަނ ތަނަށ   94މިލިއަނ ، ައނެއ  ބައި ތަނ ތަނަށ     98ތަނ ތަނަށ   

ދެ ރަށެއ ަގއި އެނ މެ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާިއރާއަކީ ހދ. ަގއި އާބާދީެގ ނިސ ބަތަށ  ބަލައިފި ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ބަލާއިރ 

ޓަކީ ެއއ  ރަށެއ ަގއި. ދެނ  އޮތީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ. ށ . ކ ޅ ދ އ ފ އިކ ޅ ދ އ ފ ށި ފިޔަވަ   ،ބޮޑ  އާބާދީެއއ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ  

ަވނަ އާބާދީ. ނޮޅިވަރަނ ފަރަކީ   3ެގ ދެަވނަ އާބާދީ. ހަނިމާދޫއަކީ  ރަމަކީ ހދ. ނޮޅިވަރަމ ަގއި، ނޮޅިވަ  އިހަނިމާދޫ ފިޔަވަ

ނޫނ  ކަނ ތައ ކ ރަނީކީ. ތަރައ ޤީައށ  ބަލާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ެއއ ހަތަރ ވަނަ އާބާދީ. އެކަމަކ  ާއބާދީއަކަށ  ވިސ ނާފަ

ކ ޅ ދ  އޮތީ  މި  އަނެއ ކޮޅ ަގއި  އެއަރޕޯޓ .  ހަނިމާދޫ  އޮތީ  މި  މި އެއ ކޮޅ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެއަރޕޯޓ .  އ ފ ށީ 

ހާސިލ ވަނީ ކޮނ ކަމެއ ތޯއޭ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ ؟ ކަނ ކަމ ނ   އެއަރޕޯޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަނިމާދޫ  ރަށ ަގއި   ެގކ ރެވިދާނެ. 

ހަނިމާދޫ   ؟ހ ރި. އެކަމަކ  މި ހ ރިހާ ކަމެއ  ތަރައ ޤީކ ރަނ  ކޮނ ކަމެއ ތޯއޭ މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި ހ ރީ  ރިޒަމ  އެބަޓޫ

އަޅައިެގނ  ައޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވަނީކީ ނޫނ . އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ފަސޭހަ އަޅ ަގނޑ  ހަނިމާދޫއަށ  ދާއިރ  މަގ ތަކ ަގއި ތާރ  

ދާއިރ  ނަޖިސ  ފެނ ނ  ފެނ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަކަށ   ތާރ މަގ ތަކ ަގއި ދ އ ވާލަނ . ެއކަމަކ  ދެނ  ޖެހިެގނ  އޮތ  ރަށަށ 

  ،ހަމަހަމަކަމާއެކ  ަވކި ބަޔަކ  ހިތ ރ އ ސ މަށ  ޓަކައި   މާ، އެ ކަނ ތައ ތައ  އެޮގތަށ  ނ ވ މަށ  ޓަކައި. އެހެނ ވީއޭނ ވެ   ކެތެއ 

ނ  ނ ކ ރާށޭ.  އިަވކި ބަެއއ ެގ ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މަށ  ޓަކައި މި ކަނ ތައ ތައ  މި  ،ވަކި ބަޔަކަށ  ކަނ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި 

މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަށ  ނިސ ބަތ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މި   ،ވަކިވަކި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ނިސ ބަތ ކޮށެއ  ނޫނ 

ދަނ ނަވަނީ. އެހެނ ވެއ ޖެ ކަަމށ  ވެއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ހަމަ ބޭނ މޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގއި މިހާރ  ވެސ  

  ،ފ ތާަގއި އެތައ  ބަޔަކ  ގ ޅާފައި ބ ނިބޭހެއ . މިދިޔަ ހަ  3ނ ނ  ވެސ  އެތާ ހ ރި ފާމަސީއަކ ނ ނެއ  ނ ލިބޭނެ  ީގހަމަ ޔަ

ތަރައ ޤީތޯއޭ މިއީ  ދެނ ،  ނ ލިބ ނޭ.  ކ ޅ ދ އ ފ  ؟ބޭސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭސ    700ޓަށ ތޯއޭ  ށ އަނެއ ކާ  ދީެގނ   ރ ފިޔާ 
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ސަރ ކާރ ނ  ހިނ ާގ ފާމަސީެއއ . ކީއ ވެހޭ އެ ފާމަސީއަށ  ބޭސ     ،ހ ރި ނަމެއ ަގއި  ފާމަސީެއއ  އެބަ؟ ދާނ ވީ  ަގނ ނަނ 

ެއ    ،ވީމަ މި ސަރ ކާރ ނ  ބޭސ  ނ ލަނީހެއ ޔޭ އެއ  ކަމަކަށ . އަނެއ  ކަމަކީ   ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރި ކަމެއ ؟ ނ ވީނ ލެވެ

ފައިސާ ދައ ރ ކ ރަނ  ؟ ދާނ  މަޖ ބޫރ ކ ރަނީހޭ  ޓަށ  ވަކި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރަނ  އެ ތަނަށ ށ ފާމަސީ ހ ރި، ނޫނީ ކ ޅ ދ އ ފ 

ތިމަނ ނަމެނ     ، މީހާއަށ  ހިތ ހަމަޖެހ މެއ  ނެތޭ. އަބަދ ވެސ  މި ބ ނަނީ  ރައ ޔިތ   ،ޖެއ ޔާއެހެނ ވެއ ؟ ހެއ ޔޭ  މަޖ ބޫރ ކ ރަނީ

ކ ރީ ސަރ ކާރ  ވެސ  އަޔަސ ،  ކ ރީ    ،މި ސަރ ކާރ  ވެސ   ،ކޮނ މެ ސަރ ކާރެއ   އޭެގ  ކ ރީ ސަރ ކާރ  ވެސ ،  އޭެގ 

ކ ރަނ ށޭ. ާގތ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރ މެއ   ތިމަނ ނަމެނ  ބޭނ ނ ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ނާ ާގތ ނ  މަސައ ކަތ   ،ސަރ ކާރ  ވެސ  މި ބ ނަނީ

އަނެއ  ދ ވަހ    ސިޓީއަށ  ބޭސ  ނަަގނ ޮގއ ސަ އެ ތަނ ނ  ބޭސ  ނ ލިބ ނީމާނޫނ  ކަނ ނޭނެގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރޭަގނޑ  ބޭސ 

  އަޅ ަގނޑ މެނ   .ަގނެެގނ  އަިއއ ސަ ދަރިއަށ  ބޭސ ދޭނ  ޖެހ ނީމަ  ދީެގނ  ބޭސ    800،  700ޓަށ  ޮގސ ެގނ   ށ ކ ޅ ދ އ ފ 

ރ ފިޔާ    700ރ ފިޔާ ނަަގނ     100ޓަށ  ނޫނީ ހަނިމާދޫއަށ  ޮގސ  އެ  ށ ރ ފިޔާ ނަަގނ ވީމަ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޅ ދ އ ފ   100

ޚަރަދ ކ ރަނ ވީމަ ެއއީ ތަރައ ޤީއެއ  ނޫނ  ކަނ ނޭނެގ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ޖީނ ގެއިނ  ކަރަނ ޓ  ބަރާބަރަށ  ކެނޑެމ ނ ދާތާ 

ވަނަ އަހަރ  ޮއކ ޓޫބަރ     2019  ،ޮގސ  އަހަރެއ ވެެގނ  ދިޔައިރ  ހަތ  މަސ  ވެެގނ    ،ހަ މަސ ޮގއ ސަ،  ހަތަރ  މަސ ވެެގނ ތިނ 

ޯވޓ ެގ ޖަނަރޭޓަރެއ ެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    600  ،ބ ނި އިނ ޖީނ   ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބެނ 

ލާފައި ހ ރި ެއއ ޗެއ . އެެއއ   އި ލާކ ވެެގނ  އެއ ލަ ވޯޓ ެގ ބޭނ ނ ކޮށ ފައި ހ ރި ޖަނަރޭޓަރެއ . ތަނެއ ަގއި ހަ  300ލިބ ނީ  

. އަޅ ަގނޑ  ހ ރި ބައ ދަލ ވ މެއ ަގއި ޭއރ ެގ އެނަރޖީ މިނިސ ޓަރާއި  ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ޙައ ޤ ވާ މިނ ވަރަކީ

ނެ ކަމަށ  ވިދާޅ ވި.  ފަރަށ  ޖަނަރޭޓަރެއ  އަރ ަވއިދޭނ ފެނަކަ އެމ .ޑީއާ ދެ މީހ ނ  އޮކ ޓޫބަރ  މަސ  ތެރޭަގިއ ނޮޅިވަރަ

ޓޫރިޒަމ     ،މިއަދާ ހަމައަށ  ައއިއިރ  ެވސ  އެ ޖަނަރޭޓަރެއ  އަދިެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ލިބޭ. ޓޫރިޒަަމށ  ފައ ކާވަމ ނ ދާ

ެވސ  އެ ދަނީ ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ .    ހައ ސެއ  މިހާރ ެގސ ޓ   3ފަރ  ހިމެނޭނެ.  ނ ތަރައ ޤީވަމ ނ ދާ ރަށ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ނޮޅިވަރަ

ެގސ ޓ ނ  އަނ ނައިރ    ނަށ ައޅ ަގނޑ ެމނ   ،ދަނީ. އެހެނ ވެއ ޖެއ  ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ތ ރަށ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރެެވމ ނ  އެއި

ކޮނ ފައިސާެއއ ހޭ ؟ ކަރަނ ޓ  ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ކެނޑޭ ކަމަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮނ  ކ ރިއެރ މެއ ހޭ ލިބޭނީ

ެއީއ   ؟ކަރަނ ޓ  ކެނޑެމ ނ ދާ ތަނެއ ަގއި  ހޯދަނ  ކޯއ ޗެއ ހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިއ ކާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ މީހ ނ  އަތ ނ 

އެ ހޯމ  ސ ޓޭަގއި އޭތި  ؟އެ ހެއ ޔޭ ބޭނ ނ ވާ ޓޫރިޒަމ   ؟ހެއ ޔޭ  ހެއ ޔޭ ރަށ ފ ށ ެގ ޓޫރިޒަަމކީ. އެ ކަރަނ ޓ  ކެނޑެނީ 

ޓ ރެނ ޑެއ  ހެއ ޔޭ އެ ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ. ެއޮގތަށ  ކަމަށ     އީ އެ  ؟ނ ނަނ ޖެހޭނެ ހެއ ޔޭ ރަށ ފ ށ ަގއި ކަރަނ ޓ  ކެނޑެނ އޮ

އެތާ    ،ވެއ ޖެއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ  ެއައކަށ  ޝަކ ާވއެއ  ނ ކ ރަނ . ެއއ  ރަށ ަގއި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ތައ ޔާރ ކ ރަމ ނ ދާއިރ  

ސަރ ކާރ ނ  ؟ ނ ނަމ ނ ދާނ ވީ ހެއ ޔޭ. އަނެއ ކާވެސ  އެ ތަނ  ކޮނ ދާނ ވީކީއ ވެހޭ ނަރ ދަމާއާއި ފެނާ ދޭތި އެއ ކޮށ  ކ ރެވެމ ނ 

؟ ކޮނ މެ ސަރ ކާރެއ  އަނ ނައިރ  ެއ ސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ ާވ މެނިފެސ ޓޯއެއ ހޭ ހަދަނ ވީ ؛ބަޖެޓ  ހަދާއިރ  ކީއ ވެހޭ ތަރައ ޤީެގ

އަހަރަށ  ހިނާގށޭ އެއ  ކަނ ތައ ތަކެއ     25އަހަރަށ  ނޫނީ    20ިވސ ނަނ .    އިޖެހޭ ކަނ ނޭނެގ ދ ރާލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ
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ކ ރަނ . އެ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރީަމ މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާކަށ  ބޭނ މެއ  ނ ވޭ. މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރީމަ މި އަނ ނަ ސަރ ކާރ ނ  

ހ ރޭ އެ ސަރ ކާރ    ތަނބ ޖަހާފައި ހ އ ޓިފައި އެބަ  ،ނ ވޭ ކަނ ތައ ތައ . ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  މ ޑިޖަހާފައި  ކ ރާކަށ  ބޭނ މެއ 

ކަމެއ  ނޫނޭ. އެކަަމކ  އެ ޕ ލޭނަކީ އެ ރަށެއ ެގ އެ  ތ   ީއ ތިމަނ ނަމެނ ެގ ޕ ލޭނ ަގއި އޮމި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ . އެ  ކ ރީމަ

އެ    ،ކަމަށ ވާނަމަވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ  ކޮށ ފައި ހ ރި ކަމެއ  ކަނ ނޭނެގ. އެހެނ   ދާއިރާެއއ ެގ ބަޔަކަށ  ބޭނ ނ ެވެގނ  ކޮނ މެ

ދެނ  އަނ ނަ ސަރ ކާރ ނ  ނ ކ ރާ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ، މި ސަރ ކާރ  ކ ރީމަ ނ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރީމަ މި ސަރ ކާރ ނ  ނ ކ ރާ

މި ކޮނ ފައިދާެއއ އިރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހެދީމަ؟ ކ ރާނީ  ހޭނ   ވޭސ ޓ ވެެގނ ދޭ  އެހެނ   ރ ފިޔާއެއ   ކިހާ  ެއ   ؟ހޭދައ ލަތ ނ  

ހަރ  އަ  7މީެގ    ،މި ބަޖެޓ ަގއި ެވސ  މި ބ ނަނީ؟ އޮތ ތޯ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ެއއ ވެސ  ވަރަކަށ  މީަގއި ވިސ ނާފައި އެބަ

ެގތަކަކަށ    އަހަރެއ     9ކ ރީެގ  މީެގ އެތައ   ކޮށ ފަ. ކ ރިއިރ  އެ ކަނ ތައ ތަކަކީ  ކަނ ތައ ތައ   މިހިރީ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ 

ހަނދާނ  އެބަ ؛ކ ރިނ  ތަނަށ   އަޅ ަގނޑ   އެ  ހިފައިެގނ   މ ދަލެއ   ހ ރިހާ  އެސ .ޓީ.އޯއިނ   ނަމަށ     ހ ރި  މީހާެގ  ދިޔަ 

ކާކަށ  ކޮނ  މަނ ފާއެއ   މިލިއަނ  ޖަހާފައި މިއީ    9. އެކަމަކ  އަނެއ ކާވެސ   ހ ރި  ދަނ ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ  އެބަ

އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ބޭނ މޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާ ރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ؟ ކަނ  ކޮށ ފައި މި އޮނ ނަނީހޯދައިދޭނ ތޯއޭ މި

އެހެނ  މީހ ނ ނަށ  ހ ރި އަސާސީ ޙައ ޤ ތައ .    އޭނ ވެތަނ ތަނާ އެއ ވަރަށ  ތަރައ ޤީެވެގނ ދާނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ބޭނ 

ހިނަގ އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަށ ަގއި  ނަަގނ .  އިއަޅ ަގނޑ މެނ   ރ ފިޔާ  އޭ.ޓީ.އެމ ނ   ޮގއ ސަ  ސަިއކަލ ަގއި  ޮގއ ސަ  ލާފައި 

  ، އ ގައިޑިނ ީގއެ   ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ަގިއ ހ ނ ނަ ފާމަސީނ  ބޭސ  ަގނ ނަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ މެއ  ނޫނޭ ލޯނ ޗެއ ގައި

ކ ޅ ދ އ ފ ށިނ  ފައިސާ ނަާގކަށ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާެގ ޙައ ޤެއ     ،ފެރީަގއި ޮގސ ެގނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށިނ  ބޭސ ަގނެެގނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓަކަށ  ވޯޓެއ  ނ ދޭނަމޭ. ،  ކަމަށ ވެއ ޖެއ ޔާ. އެހެނ އޭނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިަވރަކ ނ ނެއ  ނ ފ ދެ

އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ވެސ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ހާސިލ ވާ ބަޖެޓަކަށ  މި ބަޖެޓ  ނ ވާ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

މީހ ނ ެގ ޙައ ޤ ަގއި ިމއަށ  ވޯޓ ދޭނ ޖެހޭ އެއ ވެސ  ސަބަބެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އެއީ ައޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ  ެގ  ދާއިރާ

ފަރާއި ނޮޅިވަރަމ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ނިނ މާށޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ވަރަ ކަމެއ . ނޮޅި  ދެކޮޅ ވ ނ   ، ކަމެއ    ސަރ ކާރާ އެއ ކޮޅ ވ ނ 

ވޯޓ ދޭނ ޖެހޭތޯ ސަނާކިޔަނ ޖެހޭތޯ؟ މިއަށ   މިއަށ   ސަނާ  ، ވެއ ޖެއ ޔާ އެހެނ ކަމަށ ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ   ކިޔާނަމޭ. އަޅ ަގނޑ  

 ޮގތަށ  އޮތ  ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ނ ނ  ެވސ  މިހާރ  މި އޮތ ީގނަނ . ހަމަ ޔަ ވޯޓ ދޭނ ޖެހޭ ކަމަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ  ވޯޓ ދޭ

އަޅ ަގނޑެއ  މި ބަޖެޓަކަށ  ޯވޓެއ  ނ ދޭނަމޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރާ ދެކޮޅ ވ ެމއ  ނޫނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   ޖަހާއިރ . 11ނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ  ދެނ ، އަޅ ަގނޑ މެޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  
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30 

 

 { އަށ  11:06އިނ   10:30 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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

 ހެނ ވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ލަޠީފ .ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަޠީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ވޭރ 

ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ނ  ލަފާކ ރި ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ    2022؛ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދިރާސާކޮށ ލިއިރ  ބަޖެޓ ނ  ފާހަަގކ ރެވޭ ބައެއ  މ ހިނ މ  ނ ކ ތާތައ  ދަނ ނަވާލ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށ  މި އެދ ނީ.  

ޑ ެގ ޕެނ ޑަމިކ ނ  ރާއ ޖެ ވެއ ޓިފައި  މި ބަޖެޓަކީ ކޮވި   ،އެނ މެ ފާހަަގކ ރެވޭ އެއ  ކަމަކީ މި ބަޖެޓ ަގއި ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތިޞާދީ ދ ވެލި މި އޮތ  ހާލަތ ނ  އަރައިަގތ މަށ  ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަނ  ރޭިވފައި އޮތ  ބަޖެޓެއ . ހަމަ އެާއއެކީަގއި އިޤ 

ެގނ ގ ޅެ  ބެލެނ ސެއ   ޭއެގ  ޓަކައި  މަޝ ރޫ  ،ހަލ އިކ ރ މަށ   ބައިވަރ   އޮތ ޢ އެތައ   ރާވާފައި  ހިނ ގ މަށ   ެވސ    ތަކެއ  

ެގނ ގ ޅެފަިއާވކަނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  މި ބަޖެޓ ެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ    އެ ބެލެނ ސ   ،ބަޖެޓެއ . އެހެނ ކަމ ނ 

ދައ ލަތ ެގ    ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ މި ބަޖެޓ ނ  ފާހަަގކ ރެވޭ މ ހިނ މ  އަނެއ  ކަމަކީ 36.9؛ ކަނ ތައ ކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އި ވަރަށ  ިގނަ ފިޔަވަޅ  އަޅާފައި ހ ރިކަނ . ދައ ލަތ  ހިނ ގ މ ަގއި ހިނާގނެ ޚަރަދަށ  ވިސ ނާފަިއ  ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކަ 

ކަނ  އެީއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ ކަމެއ . ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އެއ ޗަކ ނ  ދައ ލަތ ެގ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ  ހަމަޖައ ސަނ  ހ ރި

ބަޖެޓ ނ  ފާހަަގކ ރެވޭ. ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާނޭ   ެއ ތަސައ ވަރ  ެގނ ގ ޅެފަިއ އޮތ ކަނ  މި  ، ވިސ ނާފައި

އަދި އެ ކަނ ކަމަށ  ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރާނެ ޮގތ ތައ  މި ބަޖެޓ ަގިއ ވަނީ    އިއެތައ  ކަނ ތައ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ަގިއ ހިމަނަ

ޮގތ ޮގތ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ. އަދި ހިލޭ    ބިލިއަނ . އެީއ ޓެކ ސާއި އެހެނިހެނ   21.3ފާހަަގކޮށ ފަ. ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ  

  ، ކ ޑަ އަދަދެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނ ދެކެނ . އެހެނ ނަމަވެސ   ،ބިލިއަނ . އެއީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   2.9އެހީެގ ޮގތ ަގއި  

ދަނ ނަވަނ ޖެހޭއެއާ  އެއީ  ،އެކީަގިއ  ބެލ މަކީ  ހޯދޭނެ  ާއމ ދަނީ  ޮގތ ޮގތ   އިތ ރ    ސަރ ކާރ ނ   ،ދައ ލަތ ނ   ، އަދިވެސ  

 ؛އޮތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  9ޑެފިސިޓ     ،ހަމަ އެާއއެކީަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެކޭ.

 ،ތައ  ހިނ ާގ ކަމަށ  ވަނ ޏާ. އެހެނ ނަމަވެސ ޢ ޑެފިސިޓ  ބޮޑ ވެެގނ ދޭ ޤައ މ ެގ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫ  ،ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކީ

މަ އެ  ޑެފިސިޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެއ  ނެތ .  ދޫކޮށ ލެވޭކަށ   ކިޔާފައި  ބޮޑ ވާތީޭއ  ޑެފިސިޓ   ސައ ކަތ ނ ކޮށ  

ހޯދ ނ .  ޮގތ ޮގތ   ހޯދ ނ . އިތ ރ   ޮގތ ޮގތ   ހޯދޭނެ އެހެނ   ފައިނޭނ ސ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމަކީ އާމ ދަނީ 
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މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިނ ަގނ ޏާ އިއ ޒަތ ތެރި  ތަރައ ޤީެގ    ނ .އިތ ރ ނ  ވެސ  އަދި ޮގތ ޮގތ  ހޯދ މިހާރ ވެސ  އެބަހ ރި ޮގތ ޮގތ . އޭގެ 

ތިޞާދީ ދ ވެލި ހަލ އިކ ރ މަށ  ޓަކައި ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އިޤ ؛ ބޮޑ ވާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޑެފިސިޓ     ،ރައީސ 

ހ ރޭ. ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަށ  އެ ވިޔަފާރިތައ  ވަރ ަގދަކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ    މ ހިނ މ  އަދި އިތ ރ  ކަނ ކަނ  އެބަ

ޖެހޭ. ސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ކ ރާ   ޞަތ ތައ  ފަހިކޮށ ދޭނ  އެބަކޮށ ދޭނ ޖެހޭ. އެ ފ ރ   ކޮށ ދެނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ 

ޚާއ ސަކޮށ    ،ޖެހޭ. އަމިއ ލަ ވިޔަފާރިތަކަށ  އެ ފ ރ ޞަތ ތައ  ހ ޅ ވާލަދީެގނ   ވ ރެ މަދ ކ ރަނ  އެބަ  ވިޔަފާރި މިހާރަށ 

   ެއ ަވޅ ޖެހެމ ނ ދާއ ލަ ިވޔަފާރިތައަމިއ   ކަމ ނ ،ކޮިވޑ ެގ މި ހާލަތ ަގއި ދިމާވެފައި އޮތ  މި ނިކަމެތި  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ނ  އަރަިއަގތ ަމށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ެގ ބޮޑ  ބަޔަކީ އަމިއ ލަ ކ ނ ފ ނިތަކަށ   އިއެ ؛ވަޅ ޖެހ ނ 

އ ެގ ޮގތ ނ  ތެރޭަގއި މިސާލެ އޭގެ ؛ ވ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކޮށ  ދިވެހި ކ ނ ފ ނިތަކަށ ޞަ އަދި ޚާއ 

ދަނ ނަވާނަނ  މަސައ ކަތ ތައ   ،އަޅ ަގނޑ   އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ  މަސައ ކަތ ތައ   ،ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ހެދ މ ެގ    ، ބަނދަރ  

ޙަޤީޤަތ ަގއި އަމިއ ލަ    ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ މަސައ ކަތ  އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި ވިޔަފާރިއާިއ ރީޓެއިލ  އެކިއެކި މަސައ ކަތ ކ ރ މަކީ

ދޫކޮ ހ ރި ކަނ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ   ކ ރެވެނ   ޮގތ ަގއި  ކަނ ށ ލަިއެގނ   ޕީ.ެއސ .އައި.ޕީެގ  އޮތ އިރ   6.  ެއ    ، ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ 

ކ ނ ފ ނިތަކަށ މަޝ ރޫޢ ހިނ ާގ   އަމިއ ލަ  ވެސ   ބޭނ ނ ތެރި  ،ތައ   ވ މަކީ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި    ދިެވހި  ކަމެއ . 

ޓޫރިޒަމ ެގ ސި  ކޮވިޑަށ   ،ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ؛ ރައީސ  ޓޫރިސ ޓ ނ  ޢަނާ ފަހ   ކ ރިނ   ހިނ ދެމިލައިފި. ކޮވިޑ ެގ  އަލ ނ   ތ  

ވަނަ    2022މިހާރ  އެހެރީ އަނ ނަނ  ފަށާފަ. އަނ ދާޒާއަކީ    ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އަނ ނަމ ނ ދިޔަ މިނ ވަރާ

ނ . މިއީ އ ފާވެރި ޚަބަރެއ .  ައއ    ދެމެދ ެގ އަދަދަކަށ  ޓޫރިސ ޓ ނ  ރާއ ޖެ  މިލިއަނާ  1.8މިލިއަނާއި    1.5އަހަރ  ނިމޭއިރ   

ރައީސ  އިޤ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  އެއާެއކ   ހަލ އިހަމަ  ދ ވެލި  އެހެނ  ސިނާތިޞާދީ  ތަރައ ޤީކ ރ މަކީ  ޢަކ ރ މަށ   ތ ތައ  ވެސ  

އެއީ  ބަރޯސާވ ނ   އޮތ   ބަރޯސާވެފައި  ޓޫރިޒަމަށ   ހަމައެކަނި  ކަމެއ .  ކަމަށ     ،މ ހިނ މ   ނޫނ   ޮގތ   ރަނަގޅ   އެނ މެ 

ކަމަށ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރާކަނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ   މި ކޮވިޑ ެގ ދ ވަސ ވަރ  ވަނީ ފާހަަގކ ރެވިފަ. އަދި އެނަށ   ނ އަޅ ަގނޑ މެ

ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަކަ ނ ދައ ކާ    ،ފަހ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ފާހަަގކ ރަނ . ބަޖެޓ ެގ ޯއވަރޯލ ކޮށ  މި ދެނ ނެވި ވާހަކަތަކަށ 

ކޮށ  މާލެއަށ ، މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވެފައި އޮތ  އެނ މެ ޞަކާނެ ޮގތެއ  ނެތ . ޚާއ އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓ ެގ ވާހަކަ ދައ 

؛ ބޮޑ  ދަތިކަމަކީ އަދި އެނ މެ ބޮޑ  ހިތ ދަތި ކަމަކީ ވެސ  ދިރިއ ޅޭނެ ތަނެއ  ނެތި ދިރިއ ޅެނ ޖެހ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކަމ ެގ ވާހަކަ މަހ ެގ ތެރޭަގއި ފެށޭނެ  ޔާ މި ޑިސެނ ބަރ ފ ލެޓ ެގ މަސައ ކަތ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ    4000  ،އެހެނ ނަމަވެސ 

އިޢ ލާނ ކ ރައ ވާފަ. ވަނީ  މިހާރ     ސަރ ކާރ ނ   ެއއާެއކީަގިއ  ހަމަ  މާލޭ    1500އަދި  މަސައ ކަތ   ޔ ނިޓ ެގ  ހައ ސިނ ގ 

ފ ލެޓ  އެޅ މަށ  ފ ރޭމ ވޯކ  ެއގ ރިމެނ ޓެއ ަގއި ވަނީ ސޮއިކ ރެވިފަ.    2000ދޭ. އަދި އިތ ރ     ސަރަޙައ ދ ަގއި ކ ރެވެމ ނ  އެބަ

ިއތ ރ ނ  މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ށިެގނ ދާނެ. މީެގއެ މަސައ ކަތ ތައ  ެވސ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ދާދި ައވަހަށ  ިއސާހިތަކ  ފެ

ޯގތި މ ހިނ މ ވެފައިވާ މިނ ވަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މާލޭެގ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެ ފާހަަގކ ރި ފަދައިނ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ   
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ވެފައިވާ މިނ ވަރ   ފާހަަގކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ދާިއރާަގއި ވެސ  އަދި މާލޭެގ އެހެނ  ދާއިރާތަކ ަގއި ވެސ  ޯގއ ޗަށ  ބޭނ ނ 

އ ހާ ޯގތި  ފަސ  ހާހެއަކަފޫޓ ެގ ާގތ ަގނޑަކަށ     1000އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަކަށ  ވެސ  ޮއޅިފަިއވާ މިނ ވަރެއ  ނޫނ .  

ވާހަކަ    ކަމ ެގއިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  މި އޮތ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އަދި ޭއެގ ޖެހިެގނ  އަނ ނަ އަހަރާ ެއކީަގއި ދޫކ ރެވޭނެ

ކަނ  ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ  އ ކާވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ލިބޭ ވާހަކައެއ . އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އެ އެއީ އަނެ 

  ، ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މައ ސަލަ ނިމިެގނ ދާއިރ  މާލޭެގ މި އޮތ  ތޮއ ޖެހ މާއި  ،ޯގތީެގ ަމއ ސަލަ  . މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ ކޮށ ދޭނެ

ކަމ ެގ ދަތިކަމ ެގ ތެރެއިނ  ބޮޑ  ބަެއއ  ފިލަިއެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަދި މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޯހިޔާވަހި

އޮތ    މި ދެނ ނެވި ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ  ެވސ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  އެބަ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނިމެނ ާވިއރަށ  އެ ފ ލެޓ ތަކަށ  ޙައ ޤ     އިއަޅަ މިއަދަށ  ވެސ  ކ ރެވެނ . ފ ލެޓ   ސަރ ކާރ ނ  މި ަވގ ތ  ވެސ  މިއަދ ނ 

ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ .   ،ނ ކަނ  ލިބިދިނ މަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ީގއެ މީހ ނ ނަށ  އެ ޔަ  ،މީހ ނ ނަކީ ކޮބައިކަނ  ދެނެަގނެ

އެ ހ ރިހާ    އި، އެ މީހ ނ ެގ ޝަރ ތ ތަކަކީ ކޮބައިކަމާ   ،އަދި ެއ ލިބޭނީ ކޮނ  ތަނ ތަނަކ ނ  ކަމާއި  އި،ފ ލެޓ  ލިބޭނެކަމާ

އެ ކަނ ކަނ  އެީއ މިހާރ  ވެސ  ފަށަނ ޖެހިފައި އޮތ  ކަެމއ . އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ    ،ކ ރެވިކަމެއ  ކަނޑަެއޅި އިޢ ލާނ 

ވީހާވެސ  ައވަހަކަށ  އެ ކަނ ކޮށ     ،ދޭ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީކަނ  އެބަ ކ ރަމ ނ ލިބިފައި އޮތ  ޮގތ ނ  މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ނ  އެ

އި ރަީއސ ނިނ މ މަށ .  ސަރ ކާރަކީ  ؛ އ ޒަތ ތެރި  މި  އިސ ކަނ ދޭ އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ވަރަށ   މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ   ަވޒީފާާއއި 

ޙައ ޤ ތަކާިއ   މީހ ނ ެގ  އަދާކ ރާ  ަވޒީފާ  ވެސ   ސިޔަސަތަކީ  އެއ   މައިަގނޑ   ެއނ މެ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ސަރ ކާރެއ . 

ނާރާނޭ ޮގތަށ  އެ ކަނ ކަނ  ެއކީަގއި ިވޔަފާރިތަކަށ  ވެސ  ލޮޅ ނ މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ ޙައ ޤ ތައ  ހިމާޔަތ ކޮށ ދިނ ނ . ހަމަ އެއާ

ަވޒީފާތައ  އ ފެއ ދ މަށ    އ އަ  ، މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ކަމަކީ ވެސ    ނ .ޔ ބައ ޓަނ ެވެގނ ދި

ޑޮކ ޓަރ ނ     100ނަރ ހ ނ ،    200ޓީޗަރ ނ ،   400 ؛ކޮށ  ޓީޗަރ ނ ޞަދީފަިއ އޮތ ނ . ވަކިނ  ޚާއ   ބޮޑ  ސަމާލ ކަމެއ 

އޮތ  ހިމެނިފައި  ތެރޭަގއި  ބަޖެޓ ެގ  މި  ަވޒީފާ ކައ ފެއ ދ މަށ   ހާހެއ ހާ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ކަެމއ .  ފާހަަގކ ރެވޭ  އެއީ  ނ  

  ،ކަމާ އަޅ ަގނޑ  ގ ޅ ވަނ މި؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އ ފެދިެގނ ދާނެ. މި ވަޒީފާތައ  އ ފެދިެގނ ދާނީ އަތޮޅ ތަކ ެގ ތެރޭގައި

ރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  މ ޅި ރާއ ޖެ ހިނ ގ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  އަދި އެމ .ޑީ.ޕީނ  ިއސ ކަނ ދޭ މިނ ވަރ . މި ދެނ ނެވި ވަޒީފާތައ   ލަމަ

ދިޔައިމާ  ތައ  ރަށ ރަށ ަގއި ހިނަގމ ނ މަޝ ރޫޢ ދިޔައިާމ އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ރަށ ރަށ ަގއި އ ފެދިެގނ 

ބޮޑ  މަޝ ރޫޢެއ  ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަށ  ހިނ ޭގނެ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އ ޖޫރައިެގ    ތ ަގއި ެއއީ ވަރަށ އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގ

ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ     މިހާރ  އެ  ވޭޖ   މިނިމަމ   ،ޮގތ ަގއި ދެވޭނެ އެނ މެ ކ ޑަ އަދަދ 

ފެއ ޓެވި މަސައ ކަތ  އެހާ   ހޫރިއ ޔާއަށ . ރައީސ  ނަޝީދ  އޭރ ދަނ ނަވަނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ 

ރަީއސ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި ެގނ ޮގސ ދެއ ވި ކަމަށ  ޓަކައި. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި މި ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  

  ކަނޑައަޅ އ ވާފަ.   ވޭޖ   މަމ މިއަދ  މި ވަނީ މިނި   އިއެ މަސައ ކަތ  ޙަޤީޤަތަކަށ  ހައ ދަވަ   އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  
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ފައ ޔާ  މިނިސ ޓަރ  މަޖިލީހ ެގޟ އިކޮނޮމިކ   މި  އަދި  އިސ މާޢީލ   ާގނޫނ    ؛  މެނ ބަރ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ެއ    އިލައިއެކ ލަވަ ނަމ ަގއި  ޕާޓީެގ  ނިސ ބަތ ވާ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށ   ަވރަށ   ޓަކައި  ކަމަށ   ކޮށ ދެއ ވި  މަސައ ކަތ   އެ 

ލާމަރ ކަޒީ ރާއ ޖެއެއ  ބިނާކ ރ މަކީ  ؛ މަރ ޙަބާ ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އިރ  ދަނ ނަވަމެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  ޝ ކ 

އަޅ ަގނޑަށ     ނ ތަކ އެމ .ޑީ.ޕީެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  އަސާސ . މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ 

  އިޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާ  ިމ ރާއ ޖެ ލާމަރ ކަޒ ކ ރަނ ކަނ . އޮތީ ަގއިސަރ ކާރ ެގ ތަސައ ވަރ   ،ސާފ ކޮށ  އެނޭގ ކަމަކީ

މާލޭަގއި   ،މާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނާނެފެށީ  އެ ތަނ ތަނ  އ ފެދިެގނ  އަނ ނަނ   .ސ ކޫލ ތައ  އެހެރީ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ

 ވަނަ އަހަރ  ެއކަނި  2022ތަނ . ރަށ ރަށ ެގ ބޯހިޔާވަހިކަމަށ  މި އަނ ނަ    މި އޮތ  ތޮއ ޖެހ މަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ލ އި ލިބިެގނ ދާ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    1.5ތެރޭަގިއ    ެގއޮތ  ތިނ  އަހަރ    ށ . އަދި ކ ރިއަކޮށ ފަވަނީ ބަޖެޓ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެ  400ވެސ   

ބޯހިޔާވަހިކަ ރަށ ރަށ ެގ  ހަމައެކަނި  ބަޖެޓ އެއީ  ވަނީ  ރައީސ  ކޮށ ފަމަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނައި  ؛.  ާގނޫނަށ   މަޖިލީހ ނ  

އެވ ރެޖ  މިލިއަބަދަލާއެކ   ހަތަރ   ކައ ނ ސިލަކަށ   ރަށެއ ެގ  އެބަކޮށ   މިހާރ   ރ ފިޔާ  އެނ މެ    ނެއ ހާ  މީެގކ ރިނ   ޖެހޭ. 

ޞާދީ މިނިވަނ ކަނ  ވަނީ ތިއިތ ރ ނ  އިޤ ތަކަށ  ވެސ  ލިބެނީ ދެ މިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ. މީެގރަނަގޅަށ  ލިބޭ ކައ ނ ސިލ 

ހޯދައިދެވިފަ މިހާރ   ހ ޅ ވާލ މ ެގ  ާގނޫނ ނ   ރަށ   ވިޔަފާރިތަކަށ   ކައ ނ ސިލ .  މިހާރ ބާރ   ލިބިދީފަ  ތަކަށ   ވަނީ  . އެ 

ހ ރި އެބަ  ކަނ ކަނ   ބައެއ   ރަނަގޅ ކޮށ ލަނ   އިތ ރަށ   ރައީސ  ؛އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބަޖެޓ ަގިއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އަދިވެސ  

އެ   .ހިމެނިފައި އެބަ ހ ރި ބައެއ  ރަށ ރަށ ެގ މަގ ހެދ ނ  ކަހަލަ ކަނ ކަނ  ސަރ ކާރ  މިނިސ ޓ ރީތަކ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ

؛ ތަކ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ހިމަނައިދިނ މަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީ އެ ރަށ ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ކަނ ކަނ   

ކ ރ މަށ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ   ކ ރ މ ެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ކަމަކީ އިތ ބާރ ހިފޭ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމެއ  ާގިއމ ލާމަރ ކަޒ 

ހި ނެޓ ވޯކެއ ަގއި  ފ ޅާ  ޕ ރޮގ ރާމ ހިތ ހަމަޖެހޭ  ކަނެކ ޓިވިޓީ  ޕ ލޭނ ކޮށ ފަިއވާ  އެއ ަގމާނ ަގނ   ވަިއެގ   އިކަނޑާ   އި. 

އަދި ެއ ކަމަށ    ،ލ މ ެގ މަސައ ކަތ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ ދާކަނ  ވެސ  ެއބަ އެނގޭ އިދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމެއ  އެކ ލަވަ

އަޅ ަގނޑ   ޒާމ ެގ ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި  ކަނ  ެވސ  ފާހަަގކ ރަނ . ހަމަ ެއއާއެކީަގިއ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިކޮށ ފައި އޮތ  ބަޖެޓ 

ކ ރ މ ެގ ވިސ ނ ނ  މި ބަޖެޓަށ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ާގއިމ   ޕަބ ލިކ   މާލޭގައި  ،އ ޔަތ ނ  ދަނ ނަވަނ ޖެހޭޒިއި ހަމާލޭެގ މެނ ބަރެއ ެގ  

އ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަޢ ދެ  ،އެއީ  ނ ކ ރ ޖެހޭ. ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  މާލޭަގއި ސ ކޫލ  ބަސ  ތަޢާރަފ   ެގނ ނަނ  އެބަ

މަސ ތ ވާތަކެތީެގ ވަބާއިނ  ؛ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޔ  ދިކަނ  އަވަހަށ  ެވެގނ މެ. އެ

ދިވެހި ޒ ވާނ  ޖީލ  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޚާއ ޞަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ. މަސ ތ ވާތަކެތީެގ ވަބާއިނ  މިއަދ  ޒ ވާނ  

ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށ   ކ ރިއަށ  އޮތ  ޖީލ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަލާމަތ   ،ެގނ  ނޫނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޖީލ  ސަލާމަތ ކޮށ 

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތަށ  ބޮޑ  ބަދަލެއ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ކަމަށ  މި

  117. ޭއެގތެރެއިނ   ކޮށ ފަމިލިއަނ  ރ ފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓ   129ޓަށ   އެ އިދާރާެގ ބަޖެ  ،އެޖެނ ސީައށ   ލ  ޑ ރަގ ނެޝަނަ
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ކަނ  ވެސ  އެނޭގ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޕ ރިވެނ ޝަނަށާއި އަދި ފަރ ވާދިނ މަށ  ކަނޑައަޅާފައި އޮތ  ބަޖެޓ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެއީ  

އިނ ސާނީ ވަސީލަތ     ،ރި މިނ ަވރ ނ ރާއ ޖޭެގ ަވސީލަތ ތައ  ހ   ،އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މެނ ނަށ  މިހާރ  ބޭނ ނ ވެފަިއވާ މިނ ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   ،ދިވެހީނ ނަށ  ؛ކަމަކަށ ކަމެއ   ހ ރި މިނ ވަރ ނ  ެއއީ ކ ރެވިދާނެ  

ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކަށ  ދޫކޮށ ލައިެގނ   ެއއީ    ،ެއއީ ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ؛ އެ ފަރ ވާ ދެވިދާނެ ކަމަކަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޮގތ ަގިއ އެ  ިއއ ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކ ނ  ކ ރާ ކަެމއ ެގ  ޒަތ ތެރި  ކަނ  ސިޔާސަތަށ  ެގނ ނަ ބަދަލެއ ެގ ތެރެިއނ  ެގނައ ނ . 

ކ ރަނ  ނޭނޭގ ކަނ ކަނ  އަދި ކ ރަނ  އ ނދަޫގ ކަނ ކަނ  ކ ރަނީ   ،ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރަނ  ދަތި ކަނ ކަނ ؛ ރައީސ 

. އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ އެހީއަކީ ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކ ނ  މި ތަނ ަގއި ރީހެބ  އާެއކީއަބަދ ވެސ  ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކ ެގ އެހީ

ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ޓެއ  ެގނެސ ެގނ  އޭނަެގ އެހީ ހޯދަ ވާހަކަެއއ ރއެކ ސ ޕަ  .ކަސެނ ޓަރ ތައ  ހިނ ގ މ ެގ ވާހަ 

ިމއީ ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެޭވ  ކޮށ ފިއަޅ ަގނޑަށ   ައވަހަށ   ނ ވެއ ޖެ    ޖީލ  ކަމަށ   އޮތ   ކ ރިއަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ޔާ 

ބެހޭ ހ ރިހާ   ދައ ލަތ ެގ ކަމާ  ،ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނ  ައޅ ؛ ނ ވާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އަތ ލަިއަގތ މަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށ 

ކަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ތަެއލޮކޭޝަނ   ފަރާތ ތަކ ނ  މި ދެނ ނެވި ކަނ ކަމ ަގއި މަޝ ވަރާކ ރ މަށ ފަހ  ައދި މި ބަޖެޓަށ  ވެސ  ބަޖެޓ 

  ކަމެއ . ހަމަ  ނޑ  އެދޭބަދަލ ތައ  ެގނެސ ެގނ  ވެސ  މި އަނ ނަ އަހަރަށ  ވެސ  މި ކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ވ މަކީ އަޅ ަގ

ޖަޒީރާވަނ ތަކަމ ެގ ޙަޤީޤީ ފައިދާ އެނ މެ ބޮޑަށ  ލިބޭނެ އެއ  ވިޔަފާރިައކީ  ޮގ  ތިޞާދީއެާއއެކީަގއި އިޤ  ތ ނ  މި ރާއ ޖެ 

ކަމާ ގ ޅޭ ަގާވއިދ  ައވަހަށ  ެއބަ ހަދަނ ޖެހޭ. އެ ގަވާއިދ   އެ ؛ ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ހޯމ ސ ޓޭ ިވޔަފާރި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެކީަގއި ފ ޅާ ދާއިރާެއއ ަގިއ މަޝ ވަރާ    ހޯމ ސ ޓޭ ވިޔަފާރި ހިނ ާގނެ ޮގތ ެގ ތަސައ ވަރ  ެގނ ގ ޅޭ ފަރާތ ތަކާހަދާއިރ   

 ށ  ރިޒަމ  މިނިސ ޓަރ  މަޝ ވަރާކ ރައ ާވކަނ  ެވސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރަ ޓޫ  ،އެބަ ކ ރަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށ  އެނގޭ 

ހޭ. ޚާއ ޞަކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީަގއި އެބަ ތިއ ބެވި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ކ ރަނ ޖެ  ދާއިރާއެއ ަގއި އެ މަޝ ވަރާ  ވ ރެ މާ ފ ޅާ

ބޭފ ޅ ނ ެގ އެހީތެރިކަނ     މި ތަސައ ވަރ  ެގނ ގ ޅޭ އެތައ  ބަިއވަރ  ފަނ ނީ އަދި ތަޖ ރިބާކާރ  ބޭފ ޅ ނ . އެ  އިވިސ ނ މާ

ދާއިރާެއއ ަގއި ފ ޅާކޮށ ެގނ    ޅާހޯމ ސ ޓޭެގ ވިޔަފާރި ފ    ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ  ،ހޯއ ދަވަިއެގނ  މި ަގވާއިދ  ހެދ މަށ ފަހ 

ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ނ  މަނ ފާއިއެ މި ވަގ ތަށ  ކޮނ މެހެނ  ބޭނ ނ ތެރި  ދައ ކާ    ހޯމ ސ ޓޭެގ ވާހަކަ؛ ހޯދ މަކީ 

،  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ެއއީ ލާދީނީ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ   ،ފަހަރ ފަހަރ  ބައެއ  އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވިދާޅ ވޭ 

ހައ ސ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީމާ ެވސ  އެ ވާހަކަ އެނ މެ ފ ރަތަމަ ބާރަށ  ވިދާޅ ވި  ހަނދ މަފ ޅަށ  ެގނ ނަވާ ެގސ ޓ  

ެގސ ޓ  ތިއ ބެވީ  މިހާރ   އެފަރާތ ތައ   ނ ލިބިެގނ   ބިނ   އަދި  ހައ ދަވަިއެގނ .  ޖައ ސަވާ.  ހައ ސ   ވެސ   މައ ސަލަ  ކަާމ 

ކަމ ެގ  ހައ ސ  ހިނ ޭގނެ ޮގތ  ނެތިެގނ  އެެގސ ޓ ކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދަވަނީ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ކ ވާތަކ ރާރ ކޮށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ޝަ 

ަވޑަިއަގނ ނަާވ  ވެސ  މި ިއއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  މި ކަމާ ދެކޮޅ ވެ  ނ  މިހާރ ީގޝަކ ވާ. އަޅ ަގނޑަށ  ޔަ

ހަމަ ދޮނ    ؛ މީހ ނ ކޮޓަރިނ  ދެ ކޮޓަރި ިއޝ ތިހާރ ކޮށ ެގނ  ދޮނ އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ރަށ ަގއި ހ ރި ެގއިނ  ހަތަރ   ،ބޭފ ޅ ނ 



1220 ބަރ ނޮވެނ  15           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  83ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

35 

 

މީހ ނ  ެގނެސ ެގނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ކޮޓަރިއަށ  ލައިެގނ  އަދި ވިޔަފާރިކ ރާތަނ  ބަލަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިބޭނަނ  ދ ނިޔޭަގއި 

ނިޒާމެއ  ރަނަގޅ   ޓާނެ ޮގތ ެގ  ކ ރާ ިއނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ބަލަހައ ސަރ ކާރ ނ  ގާއިމ ؛ ތިބިއ ޔާ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  

ިގނަ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއެބަ ގާއިމ   ވަސީލަތ ތައ    ،މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ އެކިއެކި އިމާރާތ ތައ ޢ   ، ކ ރަނ ޖެހޭ. ވަރަށ  

ޚާއ ޞަކޮށ  ކ ޅިވަރ ެގ އެތައ     ،ސަރ ކާރ ނ  ތަރައ ޤީކ ރަމ ނ  އެބަ ެގނ ދޭ. ވަރަށ  ރަނަގޅ  ކަމެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ލަތ ތަކެއ  މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި ތަރައ ޤީކ ރަމ ނ  ެއބަ ެގނ ދޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޭއަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެހޭ ކަމެއ   ސީވަރ  ވަ ބައި

ކ ރަނ ޖެހޭ. ާގނޫނ ެގ ތެރެއިނ  ކ ޅިވަރ ެގ  ތަރައ ޤީކ ރާ ވަސީލަތ ތައ  ބަލަހައ ޓާނެ ރަނަގޅ  ނިޒާމެއ  އެބަ ާގއިމ   ،އެއީ 

ކ ޅިވަރާ ބެހޭ ؛  ޮގތ ތައ  އެބަ ހ ރި. ސ ޕޯޓ ސ  ކޯޕަރޭޝަނެއ  އެބަ އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވަސީލަތ ތައ  ބަލަހައ ޓާނެ

ސ ޕޯޓ ސ    ،ސ ޕޯޓ ސ  ކޯޕަރޭޝަނަށ  ބާރ ތަކެއ  ލިބިދީފަިއ އެބަ އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނ   ާގނޫނ ަގއި

ޮގތަކަށ    ކ ރެވޭނެ  ކޯޕަރޭޝަނަށ   ެއ  މަސައ ކަތ   ކަނ ކަނ  ކޯޕަރޭޝަނ ެގ  އެ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ   ސިޔާސަތ   ސަރ ކާރ ެގ 

ކޯޕަރޭޝަނާ އެކީަގއި ެއ މަސައ ކަތ ކޮށ  މި ދަނ ނަވާ    އިތަކާކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  އެ ކޯޕަރޭޝަނަށ  ހޯދައިދިނ ނ . ކައ ނ ސިލ 

އ އ މީދ ކ ރަނ     ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ   ތެރެއިނ  ހޯދައިދޭނ  އެބަކ ޅިވަރ ެގ ވަސީލަތ ތައ  ބެލެހެއ ޓޭނެ ރަނަގޅ  ނިޒާމެއ  މީގެ 

ނައިބ  ވެސ  މިހާރ  އޮތ  ާގނޫނ  އިތ ރަށ  ދިރާސާކ ރެއ ވ މަށ ފަހ  ސ ޕޯޓ ސ    ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވެސ  އަދި ބަނ ޑާރަ

ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ޭއެގތެރެއިނ  ކޮށ ދޭނެ ޮގތެއ  ހޯދ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި    ،ށ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ ކޯޕަރޭޝަނަ

ވާހަކަދައ ކަ ކ ޅި؛ ރައީސ  ަވސީލަތ ތަކ ެގ  ރައީސ  އިނިނ މަ  އިވަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ހަނދާނަށ     ، ލާއިރ  

. ރާއ ޖެ ބަލައިެގނ ފަމިހާރ   ވަނީ    އ . ކ ލައިމެޓ ެގ ޗެމ ޕިައނ ެގ ޮގތ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔެދިވެހިރާއ ޖެއަކީ ކ ލައިމެޓ ެގ ޗެމ ޕިއަނެ

އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރާ ކޮނ މެ ކަމެއ  އެއީ ނަމޫނާ ޮގތެއ ަގއި ދެއ ކޭނެ   ،ރި ރައީސ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

  ، ސ ޓެލ ކޯ ؛ކ ނ ފ ނިތައ   ގެ ޮގތަކަށ  މި ދެނ ނެވި ކ ލައިެމޓ ެގ ކަނ ކަމ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރަނ . ޚާއ ޞަކޮށ  ސަރ ކާރ 

 ެގއެ މޭރ މ ނ  ކަނ ކަނ  ކ ރާނެ ތަނ ތަނ   ،ށ ތައ  ެއއީ އެ ބައ ޓަމަޕ ރޮގ ރާމ   އިމަޝ ރޫޢ ތަކާފެނަކަ ފަދަ ތަނ ތަނ ނ  ރާވާ  

ޮގތ ަގއި އެބަ ވާނ ޖެހޭ. އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތަިއެގނ  ކަނ ތައ  ފ ޅާކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  އެ ިވޔަފާރިތަކަށ   

އެބަ ދޭނ   ބައ ޓަނ   އިނ ސެނ ޓިވ ސ   ކަނ ކަނ   އެނ މެހަިއ  ތަރައ ޤީެގ  ޤައ މ ެގ  ވިސ ނ މަކ ނ   އީޖާދީ    މަށ  ކ ރ ޖެހޭ. 

ޖ މ  ދޭނ ޖެހޭ.  ސަމާލ ކަމެއ   ޚާއ ޞަ  ރަީއސ ސަރ ކާރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވަނ ޏާ  ކޮިވޑ   ،ލަކޮށ   ބަޖެޓަކީ  ެގ  މި 

އިސ ކަމެއ  ޓަކައި  އަރަިއަގތ މަށ   ބައިވަރ     ޕެނ ޑަމިކ ނ   އެތައ   ތަރައ ޤީެގ  ޤައ މ ެގ  ހަމައެާއއެކ   ބަޖެޓެއ .  ދީފައިވާ 

 ހިމެނިފައި އޮތ  ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ކަނ ކަމެއ  

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 މަދ  ޝިޔާމ .ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ 
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 ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ 

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި    2022.  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ،  ދެނ ނެވީ ކޮނ މެ ބޭފ ޅެކޭ މި ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކޮނ މެ ބޭފ ޅަކ  ވެސ    ،ޖެހެނީ  ވަރަށ  ހިތާމަވެރި ވާހަކަ ދައ ކަނ  މި

؛ ތިޞާދ  ހީނަރ ވީ ކޮވިޑާ ހ ރެއޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދައ ލަތ ެގ އިޤ   ،ސަރ ކާރަށ  ނިސ ބަތ ވާ މެނ ބަރ ނ  މި ވިދާޅ ވަނީ

މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  އިބ ރާހީމ   ވަޑަިއަގތީ    ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ނޮވެ  2018ވެރިކަމަށ   އަހަރ ެގ  މަހ ެގ  ނ ވަނަ  ބަރ  

  . ޢިއ ޔާތަކ ނ  ނެރެފައި ހ ރި ރިޕޯޓ  ވަނަ އަހަރ  ދ ނިޔޭެގ މާލީ ޖަމ   2019ނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނ   ވަނަ ދ ވަހ . އަޅ ަގ17

ނ ވެސ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކޮވިޑޭ ކިޔާ އެއ ޗެއ  އަނ ނަކަނ  ނ ވެސ     ޑ ވަނަ އަހަރ ، އޭރ  ައދި ކޮވި  2019

ތިޞާދ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  މެ ދަށަށ  ޮގސ ފައި ހ ރި އިޤ ވަނަ އަހަރ  ދ ނިޔޭެގ އެނ   2019ޭއރ .    އެނޭގ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެހެރީ ވޯލ ޑ ދިވެހިރާއ ޖެ އޮތ   ދެނ ޕޯޓ ބޭނ ކ ެގ ރި  ކަނ   ފެނ ނަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ތަކ ނ  

ޭއ ވިދާޅ ާވއިރ ަގއި ކޮވިޑ ަގިއ  ކޮނ މެ ބޭފ ޅަކ  މި ތަނަށ  ވަޑަިއެގނ  ކޮިވޑާ ހ ރެއޭ މި ހާލަތ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ދިމާވީ

  ރައީސ . އެހެނ ނަމަވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެނ މެ ިގނަ ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި ފައިސާ ލިބިެގނ ދިޔައީ މި ކ ޑަކ ޑަ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  ވެސ  އަދިެވސ  ދައ ލަތަކ ނ  މާސ ކެއ ހާ   2022މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމނ     ،ހިތާމައަކީ

، ފާކ ރާ ބަޖެޓަކީ މިއީ ވަނަ އަހަރަށ  ލަ  2022ރައ ޔިތަކަށ  ދިއ ކޮށ ލީކީ ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ހިސާބ  ވެސ  ދިވެހި

ބަޖެޓަކީ   ދެ ބ ރި ؛ވ ރެ ދެ ގ ނަ ބޮޑ ، ެއހެނ ވެެގނ  ައޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓަށ  ކިޔަނީ  ކޮށ  މި ެގނ ނަ ބަޖެޓަށ އާނ މ   ދެނ 

 ދެ ބ ރި ދަރަނި ބަޖެޓެއ  މިއީ...  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .ބަޖެޓެއ  ދަރަނި

 

 ނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ނ ( ލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެ)ވި 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

މެނ ބަރ    އަޙ   !މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވާއިއ ޒަތ ތެރި  ޙަސަނ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ނިޒާމީ   ،މަދ އިނގ ރައިދޫ 

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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މިއިނި ނޫނ   ވެސ   ނަާގކަށ   ނ ކ ތާއެއ   ނިޒާމީ  ހ ރަސ އަޅާކަ  ،ކީ އ ޔައަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތަށ   ބޭފ ޅާެގ  ނެތިނ . އެ  ށ  

  ގެ ދ ނިޔޭެގ އެއ ވެސ  ޤައ މެއ  ނެތ  މި ނޫނިއ ޔާ ކޮވިޑ    ، ަގނޑެއ  ދިއ ނ ކޮށ ލައޭ ވިދާޅ ވީމާއެހެނ ނަމަވެސ ، މާސ ކ  

 ..ރައ ޔިތ ނ . ސ ޓަރ ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ދިވެހި ފަިއވ ހާލަތ ަގއި 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

މި  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ތިއީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  މެނ ބަރ   ޖަލ ސާގަ އިއ ޒަތ ތެރި  ބެހޭ    އިވަގ ތ   ނިޒާމާ  ހިނަގމ ނ ދާ  ކަނ ތައ  

 ! ެގނ ދަވާ  މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ 

 

 މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ   ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ   2022  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ 

ދެ ބ ރި    ،ގ ނަވެފައޭ. އެހެނ ެވެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީ  ހިސާބަށ  އަިއއިރ  މި އޮތީ ދަރަނި ދެ ބ ރިވެފައޭ، ދެ

ބަޖެޓެއ  ދަރަނި  ބަޖެޓެއ ،  ސ ޓޯރީ  ޓޫ  އޮތީ.  މި  އައިސ ފަިއ  ހިސާބަށ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނާ  ބަޖެޓެކޭ  ވިނ  ޓ   . ދަރަނި 

  ކަރަނ ޓ  އެކައ ނ ޓ  ޑަބަލ  ޑިޖިޓ ނ  ޑެފިސިޓ . ބަޖެޓ    ،ޑެފިސިޓެއ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ  މި އ ޅެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ގ ނަކ ރީމަ   އިޑެފިސިޓ ވަނީ. މިހާރ ވެސ  އެއ ކޮށ  ކަނޑަ ނޫނ     9.7ޑަބަލ  ޑިޖިޓ ނ  ޑެފިސިޓ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ބިލިއަނ . ާއމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި މި ލިބެނީ    36.9ޚަރަދ  މި ދަނީ    ،ކަށ  އެނޭގނެހިސާބ ޖަހަނ  އެނޭގ މީހަ  ،އެނޭގނެ

ޑެފިސިޓ ވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ނ  އެބަވެސ  މި ބަޖެޓ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މިހާރ   12.6ބިލިއަނ . އެހެނ ވީމާ،    24.3

ވަނަ    2021ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ     35މިހެނ  މި ދަނ ނަވާ ސަބަބަކީ    އަޅ ަގނޑ   ! ބައ ލަވާ ؛އަދަދ ތައ  ނ ޖަހަނީ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ޭއެގތެރެއިނ     6.3ހ ސ ކ ރަމ ނ  އައީ. ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީައށ  ކަނޑައަޅާފައި އޮތ   އަހަރ ަގއި ހ ސ ކ ރަމ ނ 

ބިލިއަނ    6.3ތައ  ހިނ ގ މަށ ޓަކައި   ޕ ރޮޖެކ ޓ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ މި ދަނ ނަވަނީ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކަށ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ

ނ ކ ރޭ ވެސ  ޚަރަދ   50ވަރެއ  ޚަރަދ ކ ރެވ ނީ. %  ރ ފިޔާ ޖަހާފައި އޮނ ނާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ދެ ބިލިއަނ  ކޮނ މެވެސ 

 އަނެއ ކާ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ނ(އާ ޚިލާފަށ   96އެހެނ ނަމަެވސ ، މި ބަޖެޓާ އެކީަގއި ޤާނޫނ އަސާސީެގ    .ެގޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ    2އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އިވެނީ ސަޕ ލިމެނ ޓަރީ އަނެއ ކާ    މި ބަޖެޓާ  ،ޚަރަދ ކޮށ ފައި

އެރީ  37ެގނައީ.   އެރ2021ީބިލިއަނަށ     37ޚަރަދ ތައ     .ބިލިއަނަށ   ހ ރި   .ަގއި  ރަށ ރަށަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ، 

ތަކަށ    ރަށ ރަށ ެގ ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ނ ކ ރޭބިލިއަނ  ޚަރަދ   3ބިލިއަނ ެގ ތެރެިއނ     6  ،ވެވެސ  ެއޗީވ ނ    50ތައ  % ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ރިކަރަނ ޓ    ،. މި އޮތ  ހާލަތ ަގއި ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވާނ ވާ ނޭނޭގ ސަރ ކާރެއ  މިއީ

އާމ ދަނީ ހޯދަނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި    ،ތ ތެރި ރައީސ ޚަރަދ  އިނ ތިހާއަށ  އިތ ރ  މި ކ ރީ. މި ބަޖެޓ ަގއި މި ހ ރީ އިއ ޒަ
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އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީއެއ  މި ލިބެނީ. ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ެއނ މެ ބޮޑ  އަދަދެއ  މި އޮތީ ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  އިއ ޒަތ ތެރި 

ރާއ ޖެއަށ  އައި  މި އަހަރ  ދިވެހި  އި ވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާއ ޖެައށ  އަިއ ފަތ ރ ވެރިނ ނާ 2019 ؛ރައީސ . ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ 

އަޅާ  ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީއިކިޔަ ފަތ ރ ވެރިނ ނާ  ފެނ ނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިތ ރ ވާ   ،ލާިއރ   ވަރަކަށ   ފަތ ރ ވެރިނ  

ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ އެބަ ދަށ ވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ފައިސާ ަވނ ނަ ތަނެއ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކަށ  ނޭނޭގ އިއ ޒަތ ތެރި 

އ ެގ ވާހަކަ ކޮތަޅ  ޓެކ ސެ  ؛ބިލިައނ  ރ ފިޔާ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   2.7ެއއީ  .  11 ޮގތ ަގއި ިމ އޮތީ % ސ . ބީ.ޕީ.ޓީެގރައީ

އާމ  ައޑ ިއވޭ.  މިއެބަ  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ހ ރި  އެބަ  ކަނ ތައ ތައ   ރީތި  ވަރަށ   ހޯދަނ   ހ ށަހަޅާފަ  ދަނީ  . ފަހަރ  

ކެއ  ނޫނ . ލިބޭނެ އަދަދ ތަކެއ  ނޫނ . އަނ ރިއަލިސ ޓިކ  ބަޖެޓެއ  ިމ ެއއ ެވސ  ކަމަކީ ވާނެ ކަނ ތަެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ، އޭ

  47ކަނ ކަމަކީ އަނ ރިއަލިސ ޓިކ  ކަނ ތައ ތައ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ،ބަޖެޓަކީ. އާމ ދަނީ ހޯދަނ  ޖަހާފައި ހ ރި އަދަދަކީ

  . ޖެހޭ. މި އަހަރ  ވެސ  މި ދިޔައީ  އެބައިރ ަގއި ެއއާ ގ ޅޭ ާގނޫނ ތައ  ެގނ ނަނ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކޮތަޅ ނ  ހޯދަނ  އޮތ 

މިއީ އަހަރެއ ތޯ  ހަދަނ ޖެހޭ  ހޯދަނ   އާމ ދަނީ  ާގނޫނ   ާގނޫނ ތައ    ބަރ އޮކ ޓޫއަޅ ަގނޑ މެނ    ؟ކިތައ   އެ  ގ ނާއިރ ަގއި 

  ޮގތ ގައި  ވަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޓެކ ސ  ނޫނ   ވަނަ މަޖިލިސ  ތަފާތ ކަމ ނ  އެހެނ   19.  އަދިވެސ  އެހެރީ ފ ނިޖެހިފަ

މިލިއަނެއ  ހޯދަނ .   727ލަ  އާމ ދަނީ ހޯދަނ  އަލަށ  ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި ކަނ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އޮތީ ޖ މ 

މިލިއަނެއ  އެބަ    300ހިމެނޭ. ބިނ  ިވއ ކަިއެގނ     ތެރޭަގއި އެބައޭެގތެރެއިނ  ކ ރިނ  ދަނ ނަާވހެނ  ކޮތަޅ  ޓެކ ސ  އޭެގ

ރިއަލ   އ ސޫލ އ ޅޭ.  އަ   231ނ   އެސ ޓޭޓ   އ ޅޭ.  އެބަ  ހޯދަނ   ތަރައ ޤީކ ރަނ  ސޯރި  12ޓ ،  ސޯރި  އ މިލިއަނެއ   ޓެއ  

ޓ ތަކަށ  ެއއ ވެސ  ތަރ ހީބެއ  ނ ލިބ ނޭ އިއ ޒަތ ތެރި  ސޯމި އަހަރ  ވެސ  ހ ޅ ވާލި ރި  .ލާ ވާހަކަ އަނެއ ކާވެސ  އިހ ޅ ވަ

ލާ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ.  އިޓ ތަކެއ  ހ ޅ ވަސޯރިޓަކައި  ރައީސ . އަނެއ ކާވެސ  އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ 

 ރިކަރަނ ޓ   .ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނަނާ ހ ވަފެނ  މި ދައ ކަނީ  .ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނަނާ ހ ވަފެނ  މި ދައ ކަނީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އާމ ދަނީޚަ ނ ހޯދި  ނ ލައި ؛ރަދ   އެހީ  ޚަރަދ     ހިލޭ  ރިކަރަނ ޓ   ޚަރަދ   ކ ރާ  ދައ ލަތަށ   މި  އާމ ދަނީނ   ލިބޭ 

ކ ރަނ     ކޮނ ކަމެއ ؟ ކ ރާ ސަރ ކާރެއ ތޯ މިއީއ ހިލޭ އެހީނ ލައި. ކީ  ރައީސ ވެސ  ނ ލިބޭ އިއ ޒަތ ތެރި    85ފ އ ދާނ ލެވޭ. %

ބަޖެޓ ެގ   ގައިތާމިދިޔަ ހަފ ؟ ހ ރީ ކޮނ  އާމ ދަނީއެއ  ހޯދަނ  އެނޭގ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރެއ ތޯ  ؟ އެނޭގ ސަރ ކާރެއ ތޯ މިއީ

ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   . އެހެނ ތައ  ދެއ ވި ރދިޔައިރ  މިތާަގއި އިނ ނަަވއިެގނ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  ފިަގ  ބަހ ސ  ކ ރިއަށ 

ވެސ  އެބަ އޮތ    ހިލޭ އެހީ ؛ެއއ  މިއަދ  ދިމާނ ވާކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރ އެ ދެއ ވާ ެއއ ވެސ  ފިަގ  ،އެނޭގ ެއއ ޗަކީ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ،    2.2މި ހިނާގ އަހަރ  ވެސ    ؛ކަމަށ . މިދިޔަ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބޭނެ  2.9

ނިކަނ     ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށ  ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގއި   5.2ވަނަ އަހަރ     2020ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    1.1ލިބ ނީ  

ހ ވަފެ ތިމަނ ނަމެނ ނާ  ނ ނަނާ  އޮތީ  އިނ ޑިއާ  އެބަ  ،އެކީަގއޭ   ދެއ ކި.  ޑޮލަރ .    އިނ ޑިއާއިނ   ވަރަކަށ   މިވެނި  ދެޭއ 

ނ ނ  ވެސ  މިހާރ  ީގޔަ؟ މިލިއަނ  ޑޮލަރ   300ބ ނި    ކޮބައިތޯ އިނ ޑިއާއިނ  ދޭނ ؟ އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޯޗެއ ތޯ ލިބ ނީ
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ވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ،    ނ  ޑޮލަރ  ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ގައިމިލިއަ  300ފަނ ސާހަކާ އެއ ކޮށ ެގނ     ސަތޭކަ  އިފަނ ސާހަކާ  ސަތޭކަ

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އިނ ޑިއާ ސަރ ކާރ ނ  ދިނ  ތަނ . އިނ ޑިއާ ސަރ ކާރ ނ    75އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ އެނ މެ  

ކޮބައިތޯ    މިލިއަނ .  952ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ލިބ ނީ    5.2ވަނަ އަހަރ  މި އޮތީ    2020

 ؟އ ޅެނީ  ވެެގނ  މިކޮނ  ބައިލެޓ ރަލ  ރިލޭޝަނ ޝިޕެއ ތޯ ނޫނީ ގ ޅ މެއ ތޯ ވަރ ަގދަ  ؟ވަރ ަގދަވެފައި  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިލޭ އެހީެގ    2.9 ،ޮއތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެބަ   އަހަރަށ މިވެސ  ނ ދޭ. އަނެއ ކާ   ދޭނ  ބ ނާ އެތިކޮޅ 

ފައި ބަޖެޓ ސާޮގތ ަގއި  ހޯދައިެގނ   ފޫ  ެގ  ނިނ މާފަ  ،ބެއ ދ މާއިދަރަނި  މިހިރީ  ޓަކައި  ކ ރ މަށ   ކަމެއ   ހ ރިހާ  .  މި 

ތީ. އިނ ޑިއާ  އޮ  އި މިދަށ ވެފަ  ެގދޭނެ ސަރ ކާރެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ. އިނ ޑިއާ  އެހީ  ހިލޭ  ،އެހެނ ނަމަވެސ 

 ! ކ ރައ ވާތިފ ނާއިރ ަގއި އިނ ޑިއާައށ  ދަރައިފި، މާގ އަހަރ     ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ތިނ   1.6ދަނީ.    ބ ނިހާ ޮގތެއ  ހަދަމ ނ  މި

ލައިފި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އިތެރޭަގއި ދަރ ވަ   ެގބިލިއަނ  ޑޮލަރ  ތިނ  އަހަރ   1.6އެއ  ޤައ މަކަށ     .ބިލިއަނ  ޑޮލަރ   1.6

ެގރެނ ޓީާއއި އެއ ޗެހި ދީފައި ނަާގ ލޯނ ތަކ ނ     ގ އެހެނ  ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ސޮވެރިނ   ؟ޗެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނީއ  ކޯ

ިއ  ސަރ ކާރ ަގެގ  ރައީސ  ޔާމީނ   ،. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއިށޭކ ރާ ކަނ ތައ ތައ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެހެރީ ފެނ ނާ 

އ ޅެނީ މި   . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަތ ލެވޭ ތަރައ ޤީ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ެގނެސ ފަ  ،އެހެރީ ޓެނ ޖިބަލ ލޯނ  ނަަގިއެގނ   

ނަަގިއެގނ   ލޯނ ނ  އެހެރީ  . އަޅ ަގނޑ މެލާފައިއޮތީ ކަނޑަ   މި ހ ރިހާ ލޯނ ތަކެއ  ނަަގއިެގނ  ވެސ  އާސަނ  އެ  ނ ރ ސަރ ކާ

ރައީސ   ބ ރިޖ  އިއ ޒަތ ތެރި  ލޯނ   .އަޅާފައި  ެއހެރީ  ރ ފިޔާެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ބިލިއަނ   އެއ     ސިނ ގާ ބޮޑ   ނަގައިެގނ  

ބ ރީެގ ހަސ ފަތާލެއ    25ނަަގއިެގނ  އެހެރީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ލޯނ   އެެއއަރޕޯޓ ަގއި  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   

  ތަނ  ވެެގނ  މި  ތަނ  އެޅިފައި ހ ރީތީވެ ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ވެއ ދޭނެ މަގެއ ެގ ޮގތ ަގއި އެ  މިއަދ  އެ  .ފައަޅާ  އެހެރީ

ބިލިއަނ  ޑޮލަރ ަގއި ތާށިވެެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ އެ ފައިސާ   1.6ިއއ ޒަތ ތެ ރަީއސ . ކޮބައިތޯ    ޮގސ ފައި  އޮތީ

ވެސ   ތަނެއ   ލިބިެގ  ،ވަނ ނަ  ފައިސާ  އަޅ ަގނޑ މެެއ  ވެސ   ކަެމއ   ކ ރި  އެހެނ ނަމަވެސ ނ   ނ ފެނޭ.    ، ނ ނަކަށ  

އ ަގއި ސޮއިކ ރެިވެގނ  ތަކެދިރި ެއގ ރިމެނ ޓ ނނޭނޭގ އައަޑި  ،ނޭނޭގފެނޭ ޮގތ   އެހެނ ނަމަވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ

ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިއ ޖެ އަތަނ     މި ޤައ މ ެގ މިނިވަނ ކަނ  ނަާގލި  ،ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ގެ   ،ދެނދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ބަ

އ ލ ކޮށ ދޭނެ ހައ ލ ކ ރާނެ،  ހަކަނ ތައ     މި ބަޖެޓ ނ  މި  .މި ހ ނ ނަނީތައ   މިއީ ބިރ ވެރި ކަނ ތައ .  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ތެރެއިނ  އަޑިައށ ދާމީެގ  ،ށ  ނ ފެނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ކައެއ ވެސ  ެއއ ވެސ  މަެގއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ނަަގއިެގނ  މިއަދ  ދިވެހި ލަތ ެގ ނާޖާއިޒ  ފައިދާހާމި ސަރ ކާރ ނ  ެގނައި    ،ލަތ ހާއޮތ     ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މ  

އަޅ ވެރިކ ރަމ ނ ދާ  ރައީސ .    ރައ ޔިތ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިނ ޞާފ ވެރިކަެމއ   ނެތ   މިތާކ   ފެނ ނަނީ.  މި  ތަނ  

ތައ  ހިނ ގ މ ެގ ނަމ ަގއި  ދަނ ނަވާހެނ  މި ބަޖެޓަށ  ބޭނ ނ ވާ ޕ ރޮޖެކ ޓ މި ބަޖެޓ ަގއި މި ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނީ

  ، އިކ ރެޑިޓ  ލައިނާ   .ހ ސ  ދަރަނި އެކި ނަނ ނަމ ގައި ؛ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ނަަގިއެގނ  ެއކި ނަނ ނަމ ގައި  1.6ޤައ މަކ ނ   
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އެކި  ،  ލޯނާއި  ،ޕާއި ސ ވޮކަރަނ ސީ   ނަގައި  ނަނ ނަމ ގައިމިހެނ ޮގސ   ދަރަނި  ދަރަނީަގހ   ، ހ ސ   ޖެހިެގނ     އިސ  

  އައ ޑޫ   ،ކައ ދޫ ދިނީ  ،ތިލަފަޅ  ދިނީއަތޮޅ  އ ތ ރ   ލެމޭ  ،ޅ. މާފިލާފ ށި ދިނީ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހދ. ހަނިމާދޫ ދިނީ

މާރިޔާ   ޑިފެނ ސ  މިނިސ ޓަރ   .އަތޮޅ  ދިނީ. އެ މީހ ނ ެގ ސިފައިނ  މިތާނަގއި ތިބި ކަމަށ  އެ އޮތީ މާރިޔާ ވިދާޅ ވެފަ

މި   .. މަޤާމަކަށ  ކ ފޫހަމައެއ  ނ ވޭފާދެއ ވަނ ޖެހޭއ އިސ ތި  ،އެހެނ ެވެގނ  އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ  ރީ.އެހެ  ވިދާޅ ވެފައި

މި ވަޒީރ   ބަޖެޓ   ހ ށަހެޅ އ ިވ  ކ ފޫ  ،ތަނަށ   މިނިސ ޓަރ   ރައީސ ފިނޭނ ސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރެއ .   ؛ހަމަނ ވާ 

މިދެނ ނެވީކ ފޫ މިހާރ ޚިލާފަ  ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ،ހަމަނ ވެއޭ  މި  މަޖިލީހާ  ޚަރަދ ކޮށ ފައިވެސ     ށ   ެގނައީ. ހިސާބަށ    

ރައީސ އި ވިދާޅ ވި ؛އ ޒަތ ތެރި  ހ ނ ނަވައިެގނ   މިތާނަގއި  މިނިސ ޓަރ   ކ ރީެގ    .އަދަދ ތަކެއ   ،އަދަދ ތަކެއ   ފިނޭނ ސ  

  11.3ބިލިއަނ  ދަރަނި އ ފެއ ދިއޭ. ރައީސ  ނަޝީދ     6.2މޫނ   އ ރައީސ  މަ  ،ހިސާބ ނ  ފެއ ޓެީވ. ވިދާޅ ވި   ރައިސ ނ ނާ

ބިލިއަނ  ދަރަނި   39.6  ޔާމީނ   ބިލިއަނ  ދަރަނި އ ފެއ ދިއޭ. ރައީސ   6.2ބިލިއަނ  ދަރަނި އ ފެއ ދިއޭ. ރައީސ  ވަޙީދ   

 ، ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ިއބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ޞާލިޙ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ   އ ފެއ ދިއޭ. ތިނ   

ިއއ ޒަތ ތެރި  ؛ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި އ ފެއ ދިއޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  34.  އޭބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި އ ފެއ ދި 34

ބަޖެޓ ަގ  ރައީސ ، ހ ށަހަޅާފައި އޮތ   މި  އެބަމިހާރ   ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށ    12.6އޮތ     އި  ދަރަނި ،  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ 

ޔަ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ .  އަދަދ     2022ނ ކ ރަނ   ީގއ ފެދޭނެ  އެ  ތިރިއެއ   ބިލިއަނަކަށ   15ނިމޭއިރ ަގއި  ނ ވާނެ.    ވ ރެ 

އިތ ރ ކ ރީ   މި  ޅ ަގނޑ ބަޖެޓަށ  އަނެއ ކާ އަ  ވަނަ އަހަރ ެގ  2023.  15  އަށ   34އެހެނ ވެެގނ  އަޅ ަގނޑ  މި ިއތ ރ ކޮށ ލީ  

ެގ  ބިލިއަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައީސ  ޔާމީނ   64އަށ  އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ ކ ރީމަ    34  ބިލިއަނ   30  ބިލިއަނ .  15

ދަރަނ ޏަށ   ފަސ  އ ފެއ ދި  ކ ރީ  . އިތ ރ   90%  ވ ރެ  އަހަރ ަގއި  ކ ރީ ؟ކޮނ ކަމެއ ތޯ  އަޅ ަގނޑ    ؟ކޮނ ކަމެއ ތޯ  މިއީ 

، އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ލަކީ. އެހެނ ވީމާދާ ސ ވާއ އ ފަ

  ސ  ނ ޑާ  ތަކ ނަގއި ކަެގ މެނ ބަރ ނ  ފައިަގއި ިގގ ނިައޅަިއެގނ  މިތާއެމ .ޑީ.ޕީ   65މިތާނަގއި މި ތިއ ބެވި    އި،ޞާލިޙާ

ެއވެސ   ،ކ ރަނ ވީ ކަިއެގނ   ރައީސ ސ   ނ ޑާ  ތަކ ކަ  .ލައ ޑޫ  އިއ ޒަތ ތެރި  އޭރ ނ  .  ކ ރަނ ވީ  ކަމަކީ.  ކ ރަނ ވީ  ެއީއ 

ތަނ  ބަލަނ  ފަސޭހަވާނެ.   ނަށާ   .ވެސ   ނ ނ ީގޔަ   ،ތަނ ކޮޅެއ  ބަލަނ  ފަސޭހަވާނެ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

އައީ ލާމަރ ކަޒީ    އަޅ ަގނޑ  މި  .ރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކަށ  ނިކަމެތިކޮށ  އޮތީދިވެހި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  ދާއިރާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އިފ މާ ؛ކޮމިޓީ ކޮމިޓީަގއި  ބަޖެޓ   އެލ .ޖީ.އޭދެފަނކ ރައ ވާތި!  ޮއތޯރިޓީ)  .  ަގވަރމެނ ޓ   ބައ ދަލ ވ މަށ ފަހ  (ލޯކަލ   ެގ 

 ެގމިއީ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ،  . އެކަަމކ ނ ޓ  އޮތޯރިޓީެގ ޝަކ ވާތައ  ފ ނިޖެހިފައައީ. ލޯކަލ  ަގވަރމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ސާފ ކޮށ ލާނެ  ވެސ  ނެތ . ކައ ނ ސިލ ތައ  ފޮޅާ  ޗެމ ޕިއަނ ނ . ކައ ނ ސިލ ތަކ ަގއި މިއަދ  މަސައ ކަތ  މީހަކ  ނަާގނެ ބަޖެޓ 

ފޮޅާ  .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .މީހާއަށ  ދޭނެ މ ސާރައެއ  ނެތ  މީހާއަށ  ވެސ  މ ސާރައެއ  ނެމިސ ކިތ   ތ .  ސާފ ކ ރާނެ 

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  ެގނެސ ފައި ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓެއ ެގ ވާހަކަދައ ކައި ރައ ޔިތ ނ ެގ ލޮލ ަގއި އަނދ ނ އެޅ ވީ.   ؟ކިހިނެއ  މި ހެދީ
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މިނިސ ޓ ރީތަކ ނ     އިމީެގ ކ ރިނ  މިނިސ ޓ ރީތަކ ނ  ދެމ ނ ދިޔަ މ ސާރަތަކާ؟ ދެނީ ކިހިނެއ ތޯ   މިޓ އެކަމަކ ، ބ ލޮކ  ގ ރާނ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ފައިސާެއއ     އޭތައ ތައ  މިައދ  ކައ ނ ސިލ  ބޮލަށ  ޖެހީ. ޖަހާފައި ފައިސާ ނ ދެކ ރަމ ނ ދިޔަ ކަނ 

މީހާއަށ  އޭނ ދެ އ ޅޭ  ދ ވަނީ. މިސ ކިތ ަގއި  ފަހަތ ނ   މިހާރ  ކައ ނ ސިލ ެގ ރައީސ ެގ  ނ ދިނީމަ  މީހ ނ ނަށ  މ ސާރަ   .

މިއީތޯ ،  މިއީތޯ  ؟ނޫނ ތޯ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ   ވަނީ. ރީއ ޗެއ މިހާރ  ކައ ނ ސިލ  މެނ ބަރ ނ ެގ ފަހަތ ނ  ދ   މަނ ދިނީމ ސާރަ

ނިޒާމަކީ ެގނައި  ާގނޫނ ނ   ާގނޫނ  ؟އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގނައި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ާގނޫނަށ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ 

ދައ ލަތ   79ާގނޫނ ެގ    ލާމަރ ކަޒީ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ދިވެހި  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  އޮނ ނާނީ  މާއ ދާަގއި  ެގ  ވަނަ 

ާގނޫނ ެގ    5%އާމ ދަނީެގ   ލާމަރ ކަޒީ  ދޭނ .    ،ވަނަ މާއ ދާަގއި އޮނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   79ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  

އި ނ   ެގސ  ޞާތިޚ ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  ބިނ ތަކާއިތެރޭަގއި  އާމ ދަނީެގ    ކ ލީެގ  ށ ފަޅ ތަކަ  ހިމެނޭ  ލިބޭ    40% ޮގތ ަގއި 

ބ ލޮ ގ ރާނ ޓ މިދެނ ނެވި  ކައ   40%އިތ ރ ނ   ެގ  ކ   ލިބ ނީބަހަނ   ކައ ނ ސިލަކަށ ތޯ  ކޮނ   ކޮބައިތޯ  ؟ނ ސިލ ތަކަށ . 

ޗެމ ޕިައނ ނ   ލާމަރ ކަޒީ ރައީސ  ؟ނިޒާމ ެގ  ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ.؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ނިޒާމ   ނިޒާމ   ވެސ     ވެރިކަމ ެގ 

  ކަމަށ  ވަނ ޏާ   ޖެހޭ. ދާ  ހިސާބަށ  ދާނ  އެބަ  ެއކަމަކ ، ެވރިކަމ ެގ ނިޒާމ  ބަދަލ ކ ރަނ  ރައ ޔިތ ނ ނާ  ކ ރެވިދާނެ.ބަދަލ 

ހޮޓެލ  ޖެނ އިނ . ދ ވާލަކަށ  ހަ    ވީފ ރަތަމަ ނިކ ނ ނަނ ޖެހޭނީ ހޮޓެލ  ޖެނ އިނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ފ ރަތަމަ ނިކ ނ ނަނ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ ާގތަކ  ެއއެއ    ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މާނީެގ ވާހަކަދެއ ކީމަބަރ ލަ ފައި،ހާސ  ޑޮލަރ  ދީެގނ  އެތާނަގިއ ހ ރެ

ދާިއރާނެނ ހިނާގ އަޅ ަގނޑ ެގ  ހާސ   ؛ .  ދާއިރާއެއ ފަސ   އެބަ  . ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރަށ ަގިއ  ފަސ  އ ޅޭ    އެ  ހާސ   ހަ 

ލިއަނ   މި  6ިމއަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮތީ   ؛މިލިއަނ  ރ ފިޔާ 6 ؛ެއއ ހާ މީހ ނ  އެބަ ދިރިއ ޅޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ސަތޭކަ

ފަހ ނ  ކ ރެއ ިވ    ލަނ ކާއަށ  އެނ މެ  ރައީސ . ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ރ ފިޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  

ޞާލިޙ    8ދަތ ރަށ    މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ   ރައީސ މ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ރ ފިޔާ.  ކ ރެއ ވި   މިލިއަނ   އިހަށ ދ ވަހ   ޑ ބާއީއަށ  

މިއީތޯ އޯާގތެރި  ؟ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މިއީތޯ، މިއީތޯ ޙައ ޤ ވާ މިނ ވަރަކީ  6ޔާ. ނައިފަރަށ   މިލިއަނ  ރ ފި  14ދަތ ރަށ   

  1.4ކ ރަމ ނ  އައީ އާސަނ ދައަށ .  ކ ރަމ ނ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މިހާތަނަށ  ޚަރަދ   1.4ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ؟ ސަރ ކާރަކީ

ރ ފިޔާ   މިބިލިއަނ   ފެނ ނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓ ަގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،   ދެ  ؛މިލިއަނ   730  އި އަހަރ ެގ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަނޑާލީ.  އެ ؛ބައިކ ޅައެއ ބައި  ބޭނ ނ ާވ    ަމގ މަތީަގިއ  ބޭސ ފަރ ވާއަށ   ބަލިތަކ ަގިއ  ބޮޑޭތި  ތިބީ 

އިލާތަކަށ  ތިނ އިރ  ކާނ ނ ލިބިެގނ  ޢާނިކަމެތި    .ސަލާނ ޖަހަނީ   .ސަލާނ ޖަހަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ގައިފަރާތ ތައ  މަގ މަތީ

އޯާގތެރިކަމެއ ެގ    ބ ރިކޮށ ލީ މި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  ކޮނ   އިކަނޑަ   ދައ ކާ ތިއ ބާ ައނެއ ކާ ެއ ބަޖެޓ ކަވާހަކަ ދައ   އެ

ދައ ކަނ  އޮނ ނާނީ ޮގތަކީ ؟ވާހަކަތޯ މި ސަރ ކާރ ނ   ހެދި  މި  ބަދަލ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ެގ    ،އޭެގ 

 މ  އާނ .  އޮތީ  ެގނެސ ފަ  ފަހަރ  މި  ަގއި ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަޖެޓެއ  މި  23މިއީ   ؛މ ަވއ ޒަފ ނ   4824އ ސޫލ ނ  ައއިސ   

ފަހަރ ަގއި ނިޒާމ    .އޮތީ  ައވަސ ކޮށ ލާފައި މި  މާ  ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،ނީ މިހެނާތައ  ހ ނ ޮގތެއ ަގއި އިލެކ ޝަނ  ބަޖެޓ  
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 . އޮތީ ފޮނ ވާފަ  މި   މި ބަޖެޓ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ  ފާނެތީ ކަނ ނޭނެގއިބަދަލ ކ ރ މ ެގ ވޯޓެއ  ނަގަ 

ބައިެގ ބަދަލ ަގއި އިތ ރ     އެ ؟ބިލިއަނ . ކޮބައިތޯ އާސަނ ދައިނ  ކެނޑި ބައި  1.1މީހ ނ ނަށ  އެބަ ޚަރަދ ކ ރޭ    4824

  1045ޒަތ ތެރި ރައީސ  އިއ   ؛އަނެއ ކާ ސިޔާސީ މަޤާމ ތައ   .ބިލިއަނ   1.1ބަޔަކ  ސިޔާސީ ޮގތ ނ  ނަަގނ  ބޭނ ނ ވެެގނ   

ޚަރަ ކ ރޭ  މަޤާމަށ   އެބަ  ރައ ޔިތ ނ   407ދ   ކޮބައިތޯ  ރ ފިޔާ.  މި  ؟މިލިއަނ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނިނ މާލަނީ  މި 

ލާފަިއ  ެގއ ލ ަވއިއޮތީ ހީލަތ ތެރި ޮގތަކަށ     ލަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ،  ދާއިރާެގ މަޤާމާއި  ދާއިރާެގ ޝަރަފާއި މިނިނ މާ

 ލެވީމަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ދާއިރާެގ... ބަޖެޓަށ  ބެއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވަރަށ  ހީލަތ ތެރި ޮގތަކަށ 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިނެޓ   15ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކޮނ މެ މެނ ބަރަކަށ  ވެސ  ލިބިަގނ ނަވާނީ  

 . ށ މި  އަރ ވަނީ ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙިސާނ  ޙ ސައިނަ

 

 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙިސާނ  ޙ ސައިނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. އާދެ! ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފާަގތި ދިއ ޅ މަށ  ފަހިކ ރ މަށ  ޓަކައި  ސަރ ކާރ ނ  ިމ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ނ .  ީގއ އ މީދ ތަކެއ  ެގނެސ ދޭނެ ބަޖެޓެއ ކަނ  ޔަ  އ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަ  ،އޮތ  ބަޖެޓަކީ  މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅާފައި މި

ޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހ ނ  އަމާޒ ހިފާފައި މިހިރީ އެ  އާދެ! ސަރ ކާރ ނ  ވެރިކަމަށ  އައީ ިގނަ ވަޢ ދ ތަކެއ  ެވެގނ . އަ

ދ މަށ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ތައ .  އ  ކޮށ ދެނީ އެ ވަޢ ދ ތައ  ފ ލ ތަމ ސީ   ދައިދިނ މަށ .  ސަރ ކާރ ެގ މި ބަޖެޓ އ ތައ  ފ ވަޢ ދ 

މ ރާނީ ނ ވަތަ  ޢ ކީ ހަމައެކަނި  ޖެހޭ. ތަރައ ޤީއަބަދަލ ކ ރަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ  އެބަ ؛ އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އިނ ސާނާއަށ  އަނ ނަ ކ ރިއެރ މެއ     ،ކަމ ަގއި ބ ނ މަކީ ރަނަގޅ  ވިސ ނ މެއ  ނޫނ . ތަރައ ޤީއަކީ މީހާއަށ   އަތ ލެވޭ ތަރައ ޤީ

އަޅ ަގނޑ މެނ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ބޫލ ަގކަމަށ   ބަދަލ ތަކެއ ކަނ   އަނ ނަ  ވިސ ނ މަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރަނ ޖެހޭ. 

ފެނޭބޫލ ކ ރަަގ އެބަ  ބަޖެޓ ނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހޭދަ  ސަރ ކާރ ނ ކ ރާ  ދާއިރާއަށ   ތަޢ ލީމީ  ޭއެގ   ، ނ ޖެހޭ.  އަދި 

ތަރައ ޤީކަނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ     ،ނަތީޖާއަކީ ހަމަަގއިނ ސާނާެގ ސިނކ ނޑިއަށ  އަނ ނަ   .ކީޔަބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ 

ތަރައ ޤީއަކީ  ޢ މ ރާނީ  ނ ދަނ ނަވަނ   ހާލެއ ަގިއ  ެއއ ވެސ   ައޅ ަގނޑ   ޢ މ ރާނީ އާދެ!  ނޫނެކޭ.  އެއ ޗެއ   ބޭނ ނ ތެރި   

މި   ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ޚ ދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮބަިއކަނ   ޕ ރައޮރިޓީައކީ  ޚަރަދ ކ ރާއިރ   ފައިސާ  ތަރައ ޤީއަށ  

ެގ ބަޖެޓ ނ  އާދެ! ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީައކީ ދައ ލަތ ؛  ބަޖެޓ ެގޕީައިއ.ޕީ.އެސ .  މާއަށ މި އޮތީ ފެނާއި ނަރ ދަ  15.2ބަޖެޓ ަގއި % 

ނަރ ދަމާއަށ  ޚަރަދ ކ ރާ ފެނާއި    15ތަފ ސީލ . % ހ ނ ނަ ފައިސާެގ    ރަދ ކ ރަނ ޢ މ ރާނީ ތަރައ ޤީއަށ  ޚަސަރ ކާރ ނ   

ފަިއ  ދ ކ ރާނެ ކަމަށ  ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ލިޔެލ ކ ރެވޭ. އަދި ޚަރަކަމަށ ، ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ަގބޫ 
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ދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ވެފައި އޮތ  އިހ މާލ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނާ މެދ .  ވޭތ ވެަގއި މި ފެނ ނަނީ،  ތ އެއިނ  ޙަޤީޤަ  .އެބަ އޮތ 

ސ  ފެނ ނ  ފެނ ވަރަިއެގނ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބ ަގއި ވެސ  ވީ ެއއ  ވަޢ ދ  އެއީ، ނަޖި

ހ ރިކަނ  އަދި    ހިފާފައިއ ޅެނ ޖެހ ނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރާ ހަމަ މިނ ވަރ  ނޫނ ކަނ . އެ ބަދަލ ކ ރަނ  މިސ ރާބ 

  15ެގ %.ޕީ .އައިޭގ ޕީ.އެސ އެބަ ެއނ  އެ ވަޢ ފ  ފ އ ދަނ  ސަރ ކާރ ނ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރާކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ނ ވަތަ ޚަރަދ ކ ރާ ޮގތަށ  ހަމަޖެހިފައި އޮތ މ ނ . އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި    އެ ރަށ ރަށ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާއަށ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭތީ

ޖެއ  އެޅިފައި އެބަ އޮތ  ކަނޑައަޅާފަ. ތެދެއ ! ބ ރި  27.9ބަޖެޓ ެގ %ރ މ ެގ ދަތިކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  މި  ލަފާފ ؛ ރައީސ 

ޖެހޭ. ޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ހައ ލ ކ ރަނ ެގ ލަފާފ ރ މ ެގ ދަތިކަނ  އަރަށ ރަށ ޅ މާލެއާިއ މާލެއާ ދެމެދ . ނަމަވެސ ،  ހ   އެބަ އޮތ  

 ށ  މަދެއ ރަށ ރަ  ދަރި މަރ ވެފައި ހ ރި  ނ ފ ރިެގނ  ބަނޑަށ   ރަށ  އެބަ ހ ރި މާބަނޑ މީހާ ހޮސ ޕިޓަލަށ  ދާނ ކ ދި ރަށ 

އެ ރަށ ރަށ ެގ ބަނދަރ     ،ހ ރި. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާެއކ  ފާހަަގކ ރަނ   ދާއިރާަގއި ެވސ  އެބަ  ެގނޫނ . ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ 

އަނ ނަނ ވީ ތަރައ ޤީއަކީ އަދި މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި ެގނ ނަ ތަރައ ޤީއަކީ    އ ކަތ  ނިމެނީކަނ . އެއީމަސަ   ،ހެދިެގނ ދާކަނ 

އިޤ  އާދެ!  ައޅ ަގނޑ މެނ ވެސ   ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ   ޮގތ ނ   އަރައިަގނ ހާކޮވިޑ ެގ  ،  ހޯދަމ ނ ދާއިރ   ތިޞާދީ  ނަނ   ލަތ ނ  

. މި ބަޖެޓ ނ  ވެސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިރާސާތަކ ނ   ހ ރި  ކޮށ ފައި އެބަ  ސަރ ކާރަކ ނ  ބޮޑެތި މަސައ ކަތ ތަކެއ 

ކޮވިޑ ެގ   ޮގތ ަގއި  ސެކ ޓަރަލަތ ނ   ހާއެނޭގ  ޓޫރިޒަމ   ތެރޭަގއި  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  ެއޅޭ  މި  ބޮޑެތި  އަރައިަގނ ނަނ   ށ  

ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ     އަށ  ޮގއ ސި.އޮކިއ ޕެނ ސީ  100ތައ  ފ ރިއ ޖެ. ާގތ ަގނޑަކަށ  %ރިސޯޓ   .ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ައއިސ ފި

 އާދެ! ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ަވޒީފާއޮތ .    ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ކ ރެޭވ އެއ  މަސައ ކަތ  އެބަކަމަކ  އަޅ  ލައިފި. އެފ ރާ

ށ  ދެނެަގނެވިފައެއ  ނެތ . ތެދެއ މެ! ަގއި ރަނަގޅަލަތ ހާލ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މި ކޮވިޑ ެގ  ހާއަދާކ ރާ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  

މ ވައ ޒަފ ނ ެގ މ ސާރައަށ    ރިސޯޓ   .ހޭދަތަކެއ  ރަނަގޅ  ސިޔާސަތެއ ެގ ދަށ ނ  ކޮށ ފިނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ނ  ބޮޑ   

ގ ޅިެގނ  އޭރ  ަވޒީފާއިނ  ަވކިކޮށ     ކ ރަނ . ނަމަވެސ  އޮކިއ ޕެނ ސީއަށ  ައއި ބަދަލ ތަކާ ސަޕޯޓ   ، އަިއ އ ނިކަމަށ  ބަދަލ ދޭނ 

ލާފައި އަނބ ރާ ރަށަށ . އެ އިވަނީ ފޮނ ވަ   މ ވައ ޒަފ ނ ތަކެއ   ނ ވަތަ ދާއިމީކޮށ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  ނަމަވެސ  ިގނަ އަދަދެއ ެގ

އޮކޮއ ޕެނ ސީަގއި    95%   ،އޮކިއ ޕެނ ސީަގއި  90ތަކ ެގ %ރިސޯޓ   . ތިބި  މީހ ނ  ރަށ ަގއި މަޑ ކޮށ ލަިއެގނ  އަދިވެސ  އެބަ

ހެނދ ނ     ،ކ އ ޖާ  ލައިެގނ . ރޭަގނޑ  ޑިއ ޓީ އަދާކ ރަނ  ނ ކ ނ ނަ  30%  ،ލައިެގނ    40އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ %

ވަނީ. ހެނދ ނ  ޑިއ ޓީއަށ  ނ ކ ނ ނަ   މެނ ދ ރ  ޑިއ ޓީ އަދާކޮށ ފަިއ ހަވީރ  ކިރިޔާ ބ ރޭކެއ  ލިބޭވަރ  ،ޑިއ ޓީ އަދާކޮށ ފައި 

ރީ ފ ރޭމ ވޯރކ  ހަރ ދަނާކ ރަނ  އިތ ރ   ދަނ ވަރ  ކިރިޔާ ކޮޓަރިއަށ  ދެވެނީ ނިދާލަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރެިގލޭޓަ  ،ކ އ ޖާ

އ  ކ ރަނ ޖެހޭ. މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ ޙައ ޤ ަގއި ައޅ ަގނަޑ  ވާހަކަދައ ކަނ  ފަސ ޖެހިެގނ ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ   މަސައ ކަތ ތަކެ 

 މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ   ،ލިބިދޭނ ޖެހޭ ޙައ ޤ ތައ މި    ތިޞާދަށ  މި އަނ ނަ ކ ރިއެރ މާއެކ  ިއނ ސާނ ނ ނަށ އެބަ މި ބަޖެޓ ނ  އިޤ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ   ހިތ ނ   ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ   ކަށަވަރ ކ ރަނ އެބަ    ވެސ ލިބިދޭނ ޖެހޭ  ޙައ ޤ ތައ  ލިބިދޭތޯ  
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އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މި މައ ސަލަައކީ. އާދެ!  ބަލަނ ޖެހޭ މައ ސަލަެއއ   މި  ؛ދީެގނ   ައޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެނ ނެވިހެނ  

ހިފާފައި އޮތ  ބަޖެޓެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  ބައ ޓަނ   އި، ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދަނ  އަމާޒ ކޮށ ފަ  ބަޖެޓަކީ

ފާހަަގކ ރެޭވ. އަދި ސަރ ކާރ ނ    ކަނ މ ހިނ މ  ވަޢ ދެއ   ނ  އެއީރީ އިޞ ލާޙ ކ ރ އަވެފައި އޮތ  ވަޢ ދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ޖ ޑީޝި

އިތ ރ ކޮށ ފަިއވާކަނ     33ކޮށ ފައިވާ ހޭދަ %  އަށ ރީއަހަމައަށ  އައިއިރ  ޖ ޑީޝި  ވަނަ އަހަރ ނ  ފަށަިއެގނ  މި އަހަރާ  2018

  ،އ  ރީއަށ  މި ެގނެވޭ ބަދަލ ތައަޝިކަމެއ . ޖ ޑީ  ފާހަަގކ ރަނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ

ރީއަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭތީ. އާދެ!  އަޝި މި ބަޖެޓ  ސަޕޯޓ  ސަރ ކާރ ނ  ޖ ޑީ  ، ެގނެޭވ އިޞ ލާޙ ތައ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ މި ެގނެވެނީ

ކޮނ ޕޯނަނ ޓ   ހިމެނިފަ  ެގޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ  މިފަހަރ   ކޯޓ ތައ   ފާހަަގކ ރަނ .   އިތެރޭަގއި  ނެތ ކަނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އައ  

ސަބަބ     ދިމާވާ   ވާނ   އެޮގތަށ   ! ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިޞ ލާޙ ކ ރެވިދާނެ ކަެމއ . އާދެއަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އެއީ އަ  ،ނަމަވެސ 

ރީއަކީ  އަޝި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ިގނަ އަހަރ ތަކެއ  ވެއ ޖެ ޖ ޑީ  ،ސަބަބަކީކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި  

މ އައ ސަސާއެއ    ެގއޮފީހެއ  ނ ވަތަ  ޙަޤީޤަ  ެގޮގތ ަގއި  ފެނ ނަތާ.  ޖ ޑީ ޮގތ ަގއި  ނޫނ . އަޝިތ ަގއި  އިދާރާއެއ   ރީައކީ 

މ ަގއި ވެސ  އަދި  އިލ އ . ޚިދ މަތެއ  ދޭ ސެކ ޓަރއެއ . ބަޖެޓ  ެއކ ލަވަ އެރީައކީ ސެކ ޓަރ އަޝި މ އައ ސަސާއެއ  ނޫނ . ޖ ޑީ 

ނ ނަށ   މ  ރައ ޔިތ ނ ރީ ސެކ ޓަރެއއ  ޮގތަށ . އާއަޝިއަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދެކެނ ޖެހޭ ޖ ޑީވެސ   ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ަގއި  

އެކ ލަވަ އަޝިޖ ޑީ  ބައެއ ޚިދ މަތ ދޭ   ބަޖެޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ިވސ ނ މާއެކ   އެ  އެހެނ ވީމާ،   ، ނަމަ  ލަމ ނ ދާއިރީއަކީ. 

އ ނިކަމެއ   ސ   ދިޔައީއައި އ ނިކަނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފޫބެއ ދިެގނ ރީނ   އަޝިޕީ.އެސ .އައި.ޕީއަށ  ޖ ޑީޙަޤީޤަތ ަގއި  

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ   މަރ ޙަލާަގއި.  އިލ ތިމާސ ކ ރަނ   އެ  ކޮމިޓީައށ   ބަޖެޓ   އެކ ލަވައަޝި ޖ ޑީ،  ވެސ   ބަޖެޓ    އިލައިރީެގ 

ެގނ ގ ޅ އ ވަ ވިސ ނ ނ   އެ  ރައީސ އިފާސ ކ ރާއިރ   އިއ ޒަތ ތެރި  އާދެ!  ދާއިރާއަށ ތަޢ ލީ ؛ދެއ ވ މަށ .  އިޖ ތިމާޢީ   ، މީ 

ތަނ ަގއި ެވސ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި.    ދާއިރާއަށ  ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ނ  އަނ ނާނެކަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މި

ފައި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ބަޖެޓަށ  ބަލައިލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  މި ދެނ ނެވި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނި

ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މެއ     ،ޅަދޫއާއި ފެހެނ ދޫެގ ލަފާފ ރ މ ެގ މައ ސަލަ ޙައ ލ ވެެގނ ދާއިރ ފ    !ހ ރިކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އާދެ

  ފާއިތ ވި ދެ އަހަރ    ،ޅަދޫއާއި ފެހެނ ދޫެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ބަޖެޓ  މިދިޔަފ އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އެއީ  އޮތަތީ  

ނ ވާކަނ  ެއއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މެއ . ެއއާެއއ ކޮށ   ކ ރެވި މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރެވިފައިއިޢ ލާނ   ވެސ އަދި  ،ވެސ  ހިމެނި

ބޭނ ނ ވާ   ސ ކޫލަށ   ގޮއިދޫ  ޢ ގޮއިދޫ  ފާހަަގކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ނެތ ކަނ   ބަޖެޓ   ބޭނ ނ ވާ  ތަރައ ޤީއަށ   މ ރާނީ 

ހ ރި ައދިވެސ  ވަގ ތީ މިސ ކިތ ަގިއ    ނ ބޮޑ ވ ެމއ  މިީއ. ބައެއ  ރަށ ރަށ  އެބަރައ ޔިތ ނ ެގ ޮގއިދޫ ސ ކޫލ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ކަ

އަޅ ަގނޑ  ނަމާދ ކ ރަނ  ރަށ ރަށ .  ހ ރި  ެއބަ  ެގޖެހިފައި  ރަށެއ   ެއކަހަލަ  ވެސ   ދާއިމީ އޮތ   ދާއިރާަގއި  ފެހެނ ދޫއަކީ   .

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ   !އާދެަގއި އެދެނ . މިސ ކިތެއ  ނެތ  ރަށެއ . އެކަމަށ  ޙައ ލެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ 

ވެސ    އިޢ ލާނ ކ ރައ ާވފަ. މިދިޔަ ދެ އަހަރ   އި،ތ ޅާދޫަގއި ހޮސ ޕިޓަލެއ  ބިނާކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ  ވަނީ ވަޢ ދ ެވވަޑައިެގނ ފަ 
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ރިފ ލެކ ޓ ވެފައި  ޢަމަލީ ވަޢ ދ   އެ  ބަޖެޓ ަގއި  އ އ މީޮގތ ނ   އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ދ ކ ރަނީ  ނެތ ކަނ  

ވާނެ ބަދަލ ތަކެއ  ލިބިެގނ ދާނެކަނ .    ތ ޅާދޫ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ތ ޅާދޫ ރައ ޔިތ ނ ެގ މި ހ ވަފެނ  ޙަޤީޤަތަކަށ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ތި ދިރިއ ޅ މަކަށ  މަގ ފަހިކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ަގފާ  ،ވެސ  ދެނ ނެވިނ   އަޅ ަގނޑ  ފަށަމ ނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   !އާދެ

ފ ރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ،ލާފައި ިމ އޮތ  ބަޖެޓަކީ ވަރަށ  ވެސ  ރަނަގޅ އިކ ލަވަ އެ  ސަރ ކާރ ނ 

ހ ރި. ތިމާވެށި ރައ ކާތެރިކ ރަނ  ސަރ ކާރ ނ  ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއ  މި ބަޖެޓ ގައި    ހާސިލ ވާ މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ

ނާޒ ކ   މާލ ކަމަށ  ދިވެހިރާއ ޖެ ައއިއ ސަ މި އޮނ ނަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ދ ނިޔޭެގ ސަ

ދ ރަތީ ރީތިކަނ  ދަމަހައ ޓަނ  ވެސ  އަދި މި ނާޒ ކ  ތިމާވެށި ހިމާޔަތ ކ ރަނ   ގ . މި  މ ނ ދ ރަތީ ރީތިކަގ ތިމާވެށ ޓާއި އަދި  

ބަޖެޓ ެގ ޚަރަދ ތަކެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ކަމަށ  މިވަނީ މި  14.9ޕީ.އެސ .އައި.ޕީެގ %  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ، ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދެއ   !ކަެމއ . އާދެ  އެކ  ފާހަަގކ ރާ  މިއީ އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާކޮމިޓ ކޮށ ފަ.  

ބ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   ބޯހިޔާވަހިކަނ   ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ .  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ބޯހިޔާވަހިކަނ   ރަ ވަޢ ދެއ  

މ ެގ ޝަކ ާވ  ޔ ނ ލިބި ިގނަ އަހަރ ތަކެއ  ެވެގނ ދި  ނ ކ ރަނ . މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޯހިޔާވަހިކަ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ

އެާއއެ   އެބަ ފާހަަގކ ރަނ .    އ ކޮށ އޮތ .  އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ   އެބަ  މައ ސަލަ ވެސ   ދޫނ ކ ރ މ ެގ  ޯގތިެގދޮރ   ރަށ ރަށ ެގ 

ފަށާފައިވާ ރަށ ރަށ ަގއި ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އެޅ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަކީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ     ނަމަވެސ ، ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ 

، އެ ޯގތި ދޫކ ރ މަށ ފަހ  ލިބޭ ފަރާތ ނ   އިތަކެއ . ޯގތި ދޫކ ރީމާއެއ ކޮށ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ މަޝ ރޫޢ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފަލާ

ެގ މާލީ ތަނަވަސ ކަމެއ  ނ ހ ރޭ.  ދެވ މ ވެސ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެގެއއ  ައޅައިެގނ  އެ ެގއަށ  ވަ  އަހަރ  ވާއިރ    15އަހަރ ،    10

ބަދަލ ކޮށ  ިވސ ނ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  ރަ  ،މިހާރ   އަޅަިއެގނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ   ހައ ސިނ ގ  ހައ ސިނ ގ މިޮގތަށ   ށ ރަށ ަގއި 

ލ އިފަސޭހަކަ ބޮޑ   ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފެށ މ ނ   ދޫކ ރަނ   ތާހިރ  ލިބިެގނ    މެއ ޔ ނިޓ ސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޮގއ ސި. 

މަގ ފަހިވެެގނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ފ ރ ޞަތ   ބަދަލ ވ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދިރިއ ޅ މަކަށ   ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ގޮއ ސި. 

ވަރަށ  ބޮޑަށ  ރިފ ލެކ ޓ ެވެގނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .  އެކަނ   ކަމެއ . އަދި މި ބަޖެޓ ނ  ވެސ     ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ

ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލިހެނ  ތ ޅާދޫ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ހ ވަފެނެއ   ކ ރިނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    !އާދެ   ،ވެސ  

ވަޢ ދާއ އ މީދެއ    އެޅިެގނ ދިއެއ ޮގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ހޮސ ޕިޓަލެއ   ތ ޅާދޫަގިއ  ބަޖެޓ ނ   ޔ ތަށ   މި  ނ . 

އެބަ ސާފ ކޮށ   ވަރަށ   ސިޔާސަތ   ސަރ ކާރ ެގ  ހޮސ ޕިޓަލ ތައ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޓަރޝަރީ  ފެނ ނަނ .  އޮތ  

ހިވެެގނ ދާނެ.  މ ނ  އަތޮޅ ތަކ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލ އިފަސޭހަކަާމ ެއއ ކޮށ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަޔ ބިނާވެެގނ ދި

ކ ރިމަތިވެފައި އޮތ  ބ ރަ ލ އިެވެގނ ދާނެކަނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގ.  ެއއާެއއ ކޮށ  މާލޭެގ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ     !އާދެ

ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިނ މާލަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ މީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އައީ. މިދިޔަ   ހަމައަށ  މި   ކަނ  މިއަދ  މި ބަޖެޓާއިއ ނދަޫގ ދ ވަސ ވަރަކާ ކ ރިމަތިލާފަޅ ަގނޑ މެނ  ދަތިވެސ  އެނޭގ އަ
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މި    ،މި އަހަރ  ބަޖެޓ   ،ބަޖެޓާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ދައ ކަމ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ   ،އަހަރ  ބަޖެޓ ގައި

އ ތަކަކީ ާވނެ ކަނ ތައ ތައ  ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ ނ ވާނޭ.  ފާސ ކ ރާ ހ ރިހާ ކަނ ތަ  ނ ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ   2021

ކޮވިޑ ެގ  ދިމާިވ    އަށ މ ޅި ދ ނިޔެ  ،ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ އެއ  ޙަޤީޤަތަކީ 

ބަލިމަޑ ކަމެ ދިާމިވ  ވެސ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑެތިބަލިމަޑ ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހެދި  އެކަމާ    އ . 

ކ ރިމަތިލާނ ޖެހ ނ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ގަ   .މައ ސަލަތަކަކާ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ކ ރިމަތިލާނ ޖެހ ނ   ެވސ   ލަސ ކަމަކާ  . އިއަދި 

ބަދަލާ އަިއ  ެއ  މަސައ ކަތަށ   މިއަ  އެހެނ ކަމ ނ   އ އ މީދ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ލަސ މިނ   ައއި  އެ  އަހަރ  ގ ޅިެގނ   ނ ނަ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ   !ދަކ ރެވޭނެ ކަމަށ . އާދެޢާނ ވަތަ އެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނބ ރާ އި  ،ކެޗަޕ ކ ރެޭވނެ ކަމަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  .މަޙ މޫދ  ޖީހާނ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހިނ ނަވަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މަޙ މޫދ  ޖީހާނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހިނ ނަވަރ 

ރައީސ . ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މިހާތަނަށ  ދައ ކަވާފަިއވާ ވާހަކަތަކަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  އާދެ!  

ައޅ ަގނޑ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވޯޓ ދޭނ ވީ ކީއ ެވެގނ ތޯ  ،ސ ވާލަކީރިޢާޔަތ ކ ރާއިރ  އ ފެދޭ  

އަދި މި ބަޖެޓަކީ ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރ ަގއި ދައ ލަތ ެގ    ،މި ބަޖެޓ  ބަލައިަގނ ނަނ   ،ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރަނ   ،މި ބަޖެޓަށ 

ބަޖެ ހިނާގނެ  ބިނާެވެގނ   މައ ޗަށ   އޭެގ  މަޝ ރޫޢ ތައ   އަޅ ަގނޑ   ހ ރިހާ  ވޯޓ   ޓަކައި  ކަނޑައެޅ ަމށ   ޮގތ ަގއި  ޓ ެގ 

 ،ނ ކޮށ  ވެސ  ދޭނެ ފ ރަތަމަ ސަބަބަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއއ ެވސ  ރަށެއ  އިސ ތިސ ނާ  ގައިމ ހަމަ

ރާއ ޖޭެގ   ރައީސ   187އެއީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހަޅާފައިވާތީ.  ޚަރަދ ކ ރ މަށ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  ގ ޅިެގނ   ކޮވި ؛ރަށަށ   ޑާިއ 

އ  ނ ހިނ ގ ނ  ހ ރިހާ މަޝ ރޫޢެ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ނ ކ ރެވ ނ ؛ ވަނަ އަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ  ނިނ މ2020ި

ސާފ .  ވަރަށ   ނިޔަތ   ސަރ ކާރ ެގ  ހިމަނާފައިވޭ.  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ބާކީނ ކޮށ   ދާއިރާެއއ   އެއ ވެސ   އަނބ ރާ  އަލ ނ  

ވެފައިވާ ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މަށ  އަނެއ ކާވެސ     ،އެ ސަބަބ ނ  އަރަިއަގނެ  ،ޖެހ ނ  ސަބަބ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަހަތަށ  ޖެހެނ  

  ަގއިމ ެއކ  މި ބަޖެޓަިއެގނ  ކ ރިމަތިލ ނ . އެހެނ ކަމ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަކާއައ  ހިތ ވަރަ 

ވޯޓ ދޭނީ ރައ ޔިތަކަށ    .ވެސ   ކޮނ މެ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ހ ރިހާ ކޮ  ، އެއީ  ދިރިއ ޅޭ  ކަނ ކޮޅެއ ަގއި  ކޮނ މެ  ރަށެއ ެގ  ނ މެ 

ކޮިވޑ ެގ   އަދި  ފަރ މާކޮށ ފައިވާތީ.  ބަޖެޓ   މި  ޮގތަށ   މަނ ފާވާނެ  ަގއި  ތ ަގސ އަރަިއަގތ މަށ   އަނދަވަޅ ނ   ފަރާތ ތަކަށ  

  ،ކ ނ  ިގނަ ފަރާތ ތަދަރަނީެގ ވާހަކަ ވަރަށ ؛ އެކ  ހިމަނާފަިއވާތީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނިޔަތާ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ހެޔޮ 
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އަޅ ަގނޑ  މި ދަރަނި މިޮގތަށ  ފެނ ނަނ    ؛އިދިކޮޅ  މެނ ބަރ ނ  އެކިއެކި ޮގތ ޮގތަށ  އެބަ ދައ ކަވާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަލ  ސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ފި  ،ފ ކޮށ  ފެނ ނަނ  އޮތަތީވެދަރަނި ސާ  ،މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނެ ސަބަބަކީ  އޮތ  ނަމަވެސ 

އ ަގއި މި އަހަރ  މި އޮތީ ޖީ ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  އަލަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބަޖެޓ  ފޮތެލ  ސ ޓ ރެޓެސ ކައި އަދި ފިރިޕޯޓާރިސ ކ   

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހާމަކަނ  ބޮޑ  ޮގތެއ ަގއި ފެނ ނާނެ ޮގތަށ  ހ ށަހަޅާފައި އިއ ޒަތ ތެރި  އި  ހިމަނަ

ވަނީ. ލިބޭ   ލާފައިއިވެސ  އޮޅ ވަ   ނ ކަނ  ހިނާގފައިވާ ޮގތެއ  ނޫނ . ދަރަނިވެސ  މީެގކ ރީަގއި ކަ  ގައިމ ރައީސ . މިއީ ހަމަ

ފޮރ ވަިއެގނ    ،ފާ. މިއީ ޮއޅ ވައިލަިއެގނ އިވެސ  ވަނީ ފޮރ ވަ  އެ ޚަރަދ ކ ރާ ޮގތ އަދި ލާފަ. ަވއިއާމ ދަނީ ވެސ  ވަނީ އޮޅ 

ޮގތެއ ަގއި  ހިނާގ ހާމަކަނ ބޮޑ   ސަރ ކާރ ނ   ނޫނ .  ޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ސީއާ  ،ކަމެއ   ކ ރިއަށ ެގނ ދާ އެ   ފ ރިހަމަ  ކ  

  ގައިމ ވާތީެވ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ރިސ ކ ތަކަށ ކަލ   ސ އަދި ފި  ، ވާތީވެ   ޖީއަށ ޓެކަލ  ސ ޓ ރެސ އަދި ފި  ،ވާތީ  މަޝ ރޫޢ ތަކަށ 

ކީއ ކަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ދަރަނި    ވެސ  މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނ  ިމ ނިނ މަނީ. އަދި މި ދަރަނި ނަަގިއެގނ  ކ ރީ 

ވާ ބަޖެޓަށ  ތާއީދ ކ ރަނީ.  ވެސ  މި ބަޖެޓަށ ، ހ ށަހަޅާފައި  ަގިއމ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ކީއ ކަނ  ފެނ ނަނ  އޮތީމާ  ެގނ  ކ ރީއި ނަަގ

ޚަރަދާއި ދައ ލަތ ެގ  ގަވާއިދ ނ އަ   ،އެއީ  ދަރަނި  ދިޔައީ   ރަނ ޏާއި  އެ  ހަފ ތާއަކ   ކޮނ މެ  ދ ވަސ ތަކ ަގއި  ވޭތ ވެދިޔަ 

މިއަދ  އެކ  ޖ މ ލަ ކޮށ ފައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސާފ ކޮށ  ފެނ ނާނެހެނ  ދެނ     ،އައިސ   . އާނ މ ކ ރަމ ނ އާނ މ ކ ރަމ ނ 

އެކ  ހ ށަހަޅާފަިއވާތީ.    އެކ  ދަރަނިނ  އަރައިަގތ މަށ  ރާވާފަިއވާ ޮގތާ  ޖީއަކ  ރާވާފައިވާ ޮގތާރެޓެކަލ  ސ ޓ ސ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ފި

ރައީސ   ކަނ ތައ ތަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރި  ނަަގިއެގނ   ނަަގދަރަނި  ދަރަނި  ައޅ ަގނޑ މެނ   ފެނ ނަނ .  އޮތީ  އެ  ިއެގނ  އ  

  އި،ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ އެނދ ނ ތައ  ފ ރ ނަނ ދީ އަވަހަށ  ބޯޑަރ  ހ ޅ ވ މަށ  މަސައ ކަތ  ފަށަ  ،ރައ ޔިތ ނ  ބަނޑަނ ޖެހ ނަނ ދީ

ސ ކޫލ ތަކަށ     ،މަސ  ބޭރ ކ ރ ނ  ައވަހަށ  ފެށޭނެ މަގ ތައ  ހ ޅ ވާލަދީ  ،ޓޫރިޒަމ ެގ ސިނާޢަތ  އަނެއ ކާ އަނބ ރާ ވ ޖޫދ ކޮށ 

ދެ އަނބ ރާ  ރައީސ . ސީދާ  ޭވނެކ ޑަކ ދިނ ނަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަދައިދެނީ  މި  ކަނ ތައ    ޮގތ   ކ ރި  ނަަގިއެގނ   ދަރަނި 

  ،ދައ ކަނ  ރާވާފަިއވާ ޮގތަށ އަދި    ،އެކ  ިމ ދަރަނި ދެއ ކޭނެކަމ ެގ  އިތ ބާރާ   ،އޮތ . އެހެނ ކަމ ނ   ސާފ ކޮށ  ފެނ ނަނ  އެބަ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ   26؛ ޑ  ވޯޓ ދޭނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އިތ ބާރ ކ ރާތީ މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނ   އަށ ޖީ ރާވާފަިއވާ ސ ޓ ރެޓެ

އޮތ . އަދި ހަމަ އެހެނ މެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފިނޭނ ސ ެގ ލިޔެކިޔ ނ ތަކ ނ  ފެނ ނަނ    ދަރަނި މި ބަޖެޓ ނ  ފެނ ނަނ  އެބަ

ވަނަ  2014ވޭ. މިއީ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ޓެނ ޑަރކޮށ ފައި  27.7ެއކަނި    ނ އޮތ  ނޭޝަނަލ  ޓެނ ޑަރ ބޯޑ   އެބަ

ގ ނަ ބޮޑ     4ހަމައަށ  ހިސާބ ތަކަށ  ބަލާއިރ     ަވނަ އަހަރާ  2018ވަނަ އަހަރ ނ  ފަށައިެގނ ޮގސ    2014 ؛ނ އަހަރ 

ދ ނިޔޭެގ ސީ.ޕީ.އައި އިނ ޑެކ ސ އިނ  މިދިޔަ    ، އަދަދެއ . އަދި މި ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ސަރ ކާރ ނ  މިޮގތަށ  ހިނ ާގއިރ 

ރާއ ޖެ ފަހަތަށ  ޖައ ސަ  55ވަނީ    އަހަރ   އިތ ބާރާއި  ޤައ މ   މި  ވޯޓ ދޭނ    ކ ރިައރާފަ.  ބަޖެޓަށ   މި  އަޅ ަގނޑ   އެކ  

  ގައިމ ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރ ަގއި ެވސ  އަދި ކ ރިއަށ  އޮތ  ދ ަވސ ތަކ ަގއި ވެސ  ހަމަ ؛ނިނ މަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އަދިވެސ  މ ޅި ދ ނިޔެ    ،ޅ ަގނޑ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ބިރަކީވެސ  ރައ ޔިތ ނ  ތަމ ސީލ ކ ރާ މެނ ބަރެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  އަ
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އަރަިއަގނެވިފައި ނ ރައ ކާތެރިކަމ ނ   މާދަމާ ކޮވިޑ ެގ  ކަމަކ ނ   ނ ވާތީ.  ދިމާވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޢަމަލ ކ ރެވޭ    ،ވެސ  

އ  ވ ޖޫދ ވ މ ެގ ބިރ  ހޭދަކ ރި އަނދިރި ދ ވަސ ތަ  މި ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ؛ޮގތަކ ނ  މި އަނދަވަޅަށ 

އެނ މެ ފ ރަތަމައިނ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ައވަސ ެވަގތީ މި ބަޖެޓ ަގއި ކޮވިޑ ނ  ރައ ކާތެރިވ މަށާިއ    ،އޮތ . އެހެނ ކަމ ނ   އެބަ

އާދެ ދެނެަގތ މަށ .  ޮގތ   ބަޖެޓ ކޮށ ފައިވާ  މެނޭޖ ކ ރ މަށ   ދަރަނި   !ކޮވިޑ   ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަލައިލާއިރ   އެއަށ  

ޓަކައި  މާ ؛ދައ ކަނ  މެނޭޖ ކ ރ މަށ   ކޮިވޑ   ޚާއ ޞަ    183ފ ކ ރައ ވާތި!  ހިމަނާފަިއވޭ.  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ފ ރައިެގ ދަށ  އ މ ރ ައހަރ ނ     12މި ބަޖެޓ ަގއި    ،ޮގތެއ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ

ހަގ  އ މ ރ ފ ރަިއެގ ކ ދިނ ނަށ  ވެކ ސިނ ދިނ މަށ    ،ފ ރައިެގ ކ ދިނ ނަށ ރ ނ  ދަށ ެގ އ މ ރ އަހަ  12އެއީ    ،ކ ދިނ ނަށ 

ކ ދިނ ނަށ  ވެކ ސިނ     80އަހަރ ނ  މަތީެގ %  12ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ     މިހާރ  ؛ތައ ޔާރ ވެފަިއވާކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކަމެއ    އެނ މެ އ އ މީދީ އެއ   ނ ނަނޑަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ފެ ވެސ  ައޅ ގަ   ގައިމ ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރ ަގއި ހަމަޖަހައިފީމ .  

ެވސ  ހަގ  އ މ ރ ފ ރައިެގ ކ ދިނ ނަށ  ވެކ ސިނ ދިނ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ތައ ޔާރ ވ މަށ     މިއަށ ވ ރެ  ،ޮގތ ަގއި މި ފެނ ނަނީ

ހަރ ެގ ކ ދިނ ނަށ   އަ  12އަހަރާިއ    6އޮސ ޓ ރޭލިާއަގއި    ، ކަމަށ  ބަޖެޓ ކޮށ ފަިއާވކަނ . އިއ ޔެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އެ

ނ   ތަނ  މި ބަޖެޓ   މި މިސ ރާބަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ،ވެސ  މި ދިމާލަށ  ރާއ ޖެ ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަހަނ  ފަށައިފި.ވެކ ސިނ 

ެވސ  މިކަމަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވޯޓ  ލިބޭނޭ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި   ، މިއީ ހަމަގައިމ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ފެނ ނަނ  އޮތީމާ 

އިޖ ތިމާޢީ ސެކ ޓަރަރަޓަސޯޝަލ  ސެކ  ؛އިޖ ތިމާޢީ ؛ރައީސ  ނ ވަތަ  ޖެނ ޑަރށ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ބަލައިލާއިރ    ، ށ  

ެމނ  މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނ ީވ  މ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ލ ފެމިލީ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ސަރވިސަސ ެގ ބަޖެޓަށ  އެކަނި ބަލައި

އޮތީ މިހާތަކަށ    އަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ  މި  ވަނަ   2022ސަބަބ  ސާފ ެވެގނ ދޭ. އިޖ ތިާމޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ   

އެއީ   ބަޖެޓ .  ބޮޑ   އެނ މެ  ބަޖެޓެއ .    217ކ ރެވ ނ   ރ ފިޔާެގ  ައހަރ     2018މިލިއަނ   ރ ފިޔާ   107ވަނަ  މިލިއަނ  

މިލިއަނ     139ވަނަ އަހަރ  އަދި ކޮިވޑ ެގ މި ދަތި އަހަރ ަގއި ވެސ     2020މިލިައނ  ރ ފިޔާ.    132އަހަރ     ވަނ2019ަ

ތީ ބަޖެޓ ކޮށ ފަ. އޮ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި  217މި އަހަރ     ، ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ކ ރ މަށ ފަހ   199ވަނަ އަހަރ     2021ރ ފިޔާ.  

އެހެނ ކަމ ނ ، އަދި މީަގއި އަޅ ަގނޑ     .އ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި   ،ދެގ ނަ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ   ވ ރެ  ވަނަ އަހަރަށ   2018މިއީ  

ވަނަ   2018ވަނީ    ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓ  ވެސ  މި  ،ނޫނ   ހަމައެކަނި ރިކަރެނ ޓ  ޚަރަދެއ   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ

ރ ފިޔާއިނ   މި  2.2  އިއަހަރ ގަ  ރ ފިޔާއަށ މި  12ލިއަނ   ބަޖެޓ ކޮށ ފައި ؛ލިއަނ   އަހަރަށ   އޮތ   މިކ ރިއަށ   ވަނީ    

ވެސ  ދެގ ނަ ބޮޑ     ނ ވ ރެ  ލިއަނ  ރ ފިޔާ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރ ެގ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓަށ މި  12ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓަށ   

ހިތ ވަރ ދޭ  ބަޖެޓެއ  މި ކ ރާ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ    ، ނ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ކަމ ނ ، އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  

އަޅ ަގނ ހަމަތާއީދ ކ ރަނ   ހައިސިއ ޔަތ ނ   މެނ ބަރެއ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ވެސ     ޑ   ހަމަގައިމ   ވެސ   ޔަީގނ ނ  

 މީދީ ެއއ އ ެވސ  ފެނ ނަނ  އޮތ  އެނ މެ އ    ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަގައިމ  ؛ބޭނ ނ ވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  
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އަދި ނިނ މާފައިވާ ނިނ މ ނ ތައ . ،  ިއވާ ރޭވ ނ ތަކާއިކ ޑަކ ރަނ  ރާވާފަސ ފަރ ވާެގ ޚަރަދ   ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ނ  ބޭ  ،ކަމަކީ

ެއއީ މެކ ސިމަމ  ރީޓެއިލ  ޕ ރައިޒ  ބޭހަށ  ކަނޑައެޅ މަށ  މި   ؛ިވއ ކޭނެ އެނ ެމ މަތީ އަގ  ކަނޑައެޅ މަށ ޑޮކ ޓަރީ ބޭސ 

ވ މަށ   ނެގ ނ  ހ އ ޓ  ރިނ  ނާޖާއިޒ  ފައިދާއަދި އެކަމަށ  ފަިއސާ ހިމަނާފައިވޭ. ބޭހ ެގ ިވޔަފާ،  ބަޖެޓ ަގއި ަގސ ތ ކޮށ ފަިއވޭ 

ކޮނ މެ މީހަކަށ    ނެ،އަދި ބޭހަކީ ހ ރިހާ އެނ މެނަށ  އެފޯޑ ކ ރެވޭ  ،ޓަކައި އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބަށ  ލ އިކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި

ދަތިކަމަކާ  ހެދ މަ  ވެސ   އެއ ޗަކަށ   ަގނެވޭނެ  ބަލައިަގނެވޭނެ  ފަރާށ ނ ލައި  ވިޔަފާރިކ ރާ  ބޭހ ެގ  ޓަކައި  ތ ތަކަށ    

ހ ޅ ވާލ މަށ  މި ބަޖެޓ ގައި ިވޔަފާރި   ހ ށަހަޅާފައިވޭ. މިީއ އަޅ ަގނޑ   އެކ ސ ކ ލޫސިވިޓީ ދިނ ނ  ނިނ މ މަކަށ  ެގނެސ  

ކަމ ަގއި ވިޔަސ  މަސ ތ ވާތަކެތީެގ    މ ޖ ތަމަޢ ެގ ހ ރިހާ ދިމާލަކަށ  ބަލައިލި ؛ނ ހަނ  ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރައ ޔިތ ނ    ؛ޮގތ ަގއި އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލަ. މި ބަޖެޓ ަގއި މަސ ތ ވާތަކެތީެގ މައ ސަލައިނ    ނެތ   ކެއ މައ ސަލައަކީ ޝައ 

ތިނ  ކަމެއ  ހިމަނާފައިވޭ. ފ ރަތަމަ   ،ެގ ވަބާއިނ  ރައ ޔިތ ނ  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަލަށ  ދެ ކަެމއ ތީމަސ ތ ވާތަކެ

އަދި އެނ .ޑީ.ޭއެގ ފަރާތ ނ  ހ ޅ މާލޭަގއި   ،ޓަރެއ  ގާއިމ ކ ރ މާއިހިތަދޫަގއި ޑ ރަގ  ރީހެބިލިޓޭޝަނ  ސެނ   ކަމަކަށ  ސ.

ާގއިމ ކ ރ މާއި މި މަޖިލީހަށ ،    އިތ ރ ނ  ވެސ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތ ެގ ފަރާތ ނ އަދި މީގެ   ،ވެލ ނަސ  ސެނ ޓަރެއ  

އި ފައިސާ ހިމަނާފައިވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރ މަށ  ޓަކަޛ ޕޮއިނ ޓ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  ތަނ ފީ  12އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހަށ  ހ ށަހެޅި  

ޮގތ ަގއި މި   މި ތިނ  ކަމަށ ވ ރެނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނ މެ ފާހަަގކ ރެވޭ އަދި އެނ މެ ތާއީދ ކ ރެވޭ ކަމެއ ެގ ؛ރައީސ 

 ؛ޓޭޝަނ  ޕ ރޮގ ރާމަށ  ފައިސާ ލާފައިާވކަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކޮމިއ ނިޓީ ބޭސ ޑ  ރީހެބިލި  ،ބަޖެޓ ނ  ފެނިެގނ ދަނީ

  ،މާލެ ައއިސ  މާލޭަގއި ބިކަެވެގނ   ،ެގނ ދިއ މަށ  ޓަކައި  ާގތ ނ  ފަރ ވާެގ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ    ށ އެއީ ރައ ޔިތ ނ ނަ

އެ މީހ ނ ނަށ     ،އ ޅ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނެސ ޒ ާވނ ނ  އ ޅެނ ޖެހޭކާނޭ ބޯނޭ އެއ ޗެއ  ނެތިެގނ     ،ނިދާނެ ތަނެއ  ނެތިެގނ 

 ރ ާވ ސީދާ އެެގ ވަބާަގއި ނ ވަތަ ޝިކާރައިަގއި ޖެހިފަިއވާ ފަރާތ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަމަސ ތ ވާތަކެތީ  ، ބޭނ ނ ވާ ފަރ ވާ

ހަމަޖެއ ސ މަށ  ޮގތ   ލިބޭނޭ  ާގތ ނ   އެނ މެ  ރަށ ނ   އ ޅޭ  ބޭ ؛މީހަކ   ކޮމިއ ނިޓީ  އެއީ  ރީހެބިލިއާދެ!  ޝަނ   ޓޭސ ޑ  

ނޑ  ެއކަމަށ  ތާއީދ ކ ރާ ކަމެއ .  ަގ، އަޅ  ރައީސ  ރަށ ަގއި ހިނ ގ މަށ  ފައިސާ ލާފަިއވާކަމީ އިއ ޒަތ ތެރިށ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ރަ

  ،ލާއިރ އިއިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  ނަޒަރ  މަތިމަތިނ  ހިނ ަގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަދި ސަރ ކާރަށ  މަރ ޙަބާކިޔާ ކަމެއ .

ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަ ފަރާތ ތަކަށ     ނ  ބަލިވ މާއި  އ މ ރ ނ     1.2ހ ނ ނަ  ރ ފިޔާ.  މީހ ދ ބިލިއަނ   ބޭނ ނ ވާ   ނަށ ނ ވަސ ވީ 

  3.1ިމލިއަނ  ރ ފިޔާ. ޖ މ ލަ    285ލީ ޚިދ މަށ ތަކަށ   އިޢާބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ކ ޑަކ ދިނ ނާއި    1.4ކަނ ކަމަށ  ހޭދަކ ރ މަށ   

ކަނޑައަޅާފަިއވޭ ދާއިރާއަށ   މި  ރ ފިޔާ  ރައީސ   ބިލިއަނ   އާ  .ިއއ ޒަތ ތެރި  މިީއ  ޚަރަދ ކ ރަނ  ސައަދި  ނ ދައަށ  

ނ ލަ  731ބަޖެޓ ކޮށ ފައިާވ    ،ިއވާ ަގސ ތ ކޮށ ފަ ރ ފިޔާ  ރައީސ   އިމިލިއަނ   ެއކަނިވެރި    . ިއއ ޒަތ ތެރި  ނިކަމެތިނ ނާއި 

އެީއ ތެލ ެގ އަގ  ތިރިކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކަިއ    ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ކަރަނ ޓ ެގ ައގ  ތިރިކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި  373މައިނ ނަށ   

  283.4ޑ ެގ ސަބ ސިޑީއަށ  ެވސ   އިތ ރ ނ  ކާލިއަނ  ރ ފިޔާ. މީެގމި  341.5މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ސަބ ސިޑީތަކަށ     540



1220 ބަރ ނޮވެނ  15           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  83ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

50 

 

  204ގ ޅ ވާލ މަށ  ޓަކައި    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިރިއ ޅ ނ ތައ  ެއކަކ  އަނެކަކާ  ނ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަދި ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހިމަނާފައިޭވ  ރ ފިޔާ  ރައ    ،އެހެނ ކަމ ނ   .މިލިއަނ   ބަޖެޓ ަގއި  އިޖ ތިމާޢީ  މި  ޓަކަިއ  ކާތެރިކަމަށ  

ތަނ ފީ ފ ރިހަމައަށ   ސިޔާސަތ ތައ   ސަރ ކާރ ެގ  އަދަދ ތަކަކީ  ނިޔަތ ަގިއ  ޛ ތަނ ފީ  ، ކ ރެވޭނެޛ ހިމަނާފައިވާ  ކ ރ މ ެގ 

އަދަދ ތަކެއ  ބަޖެޓ ކ ރ ނ ތަކެއ   ހިމަނާފައިވާ  ބަޖެޓ ކޮށ ފައިވާ  ރައީސ   ކަމަށ   އަދި  އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ     ،ވާތީވެ 

،  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  ؛ވެސ  މި ބަޖެޓަށ  ތާއީދ ކޮށ  އަދި މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ގައިމ ހަމަ

ހިނ ނަވަރ  ދާއިރާއަށ  ސަރ ކާރ ނ  ބަޖެޓ ކޮށ ފައިވާ އެނ މެ ބޮޑ    ހާތަނަށ މިމިއީ    ،ރާއަށ  ބަލައިލާއިރ އިހިނ ނަވަރ  ދާ

ތަކ ެގ  ޢ ެގނ ދާ މަޝ ރޫ  ކ ރިއަށ   ރ  ވެސ މިހާ  .އެކ   މަޝ ރޫޢަކާ  6އެއީ އަލަށ  ފަށާ    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ.  45.9އަދަދ . އެއީ  

އަދި ފަނާވަނިިވ ކ ނި    ،އިތ ރ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އައ  ކައ ނ ސިލ  އިދާރާއަކާިއ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ  ގާއިމ ކ ރ މާއި

ޓަކައި ޓ ރީޓ މަ  ،ނައ ތާލ މަށ   ބަޔޯ  ނައ ތާލ މަށ   ފެނ ވަރ ަގއި  ބަޖެޓ ަގިއ  ރަށ   މި  ގާއިމ ކ ރ މަށ   ސިސ ޓަމެއ   ނ ޓ  

އިތ ރ ނ   މީެގ  އަދި  ،އިރ ޮގތެއ ަގއި މިހާރ  ކ ރިއަށ ދާ މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ބަލައިލާ  ޖ މ ލަ ؛ހިމަނާފައިވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ެއކ     ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކާ ެގދޮރ ެގ ދަތިކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އަތޮޅ ތެރޭަގިއ ހިނ ގ މަށ  ރާވާފަިއވާ  ޯގތި  ސ ވެ

ެއކ  މި ބެޖެޓ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނިެގނ ދަނީ މިއީ ހިނ ނަވަރ  ދާއިރާަގއި މިހާރ  ހ ރި އިޖ ތިމާޢީ    އަދި ެގނ ގ ޅ އ ވާ ސިޔާސަތާ

އިއ ޒަތ ތެރި   ކަމަށ .  ހ ށަހަޅާފައިާވ ބަޖެޓެއ   ޮގތަށ   އަދި އިޤ ތިޞާދީ ހ ރިހާ މައ ސަލައެއ  ހައ ލ ކ ރ މަށ ، ހައ ލ ކ ރެވޭނޭ

އޮފ  ފިނޭނ ސާއި އަދި މި ބަޖެޓ ަގިއ    ހިނ ނަވަރ  ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ނަމ ަގއި މިނިސ ޓ ރީ  ،އެހެނ ކަމ ނ  ؛ރައީސ 

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  އަޅ ަގނޑ   ފަރާތ ތަކަށ   ހ ރިހާ  ކ  ؛މަސައ ކަތ ކ ރެއ ވި  ރިނ  ނިނ މާލ މ ެގ 

ގ ޅިެގނ  ައދި އެއ  ވާހަކަ ދަނ ނަވާލަނ    ޮގތ ނ  ދެކެވޭ ވާހަކައާ  ޮގތ ނ  އަދި ދަރަނ ޏާއި ގ ޅޭ  ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓާ

ަގނެެގނ   200ރ ފިޔާއަށ  ލިބޭ އެއ ޗެއ     100ބޭނ ނ ވޭ.     20ޮގތަށ  އެނ މެ    އެެވސ  އިނ ޓަރެސ ޓ އަރާ  ،ރ ފިޔާއަށ  

ސަރ ކާރ ނ  ޢަމަލ ކޮށ ފައިވާ  މީެގ ކ ރީ  ށ  ޢަމަލ ކ ރ މަކީ ޯގހެއ . އެއީ މީެގ ކ ރިނ   ޮގތަ  ބިސީއަށ  އޭެގ ފައިދާވާނޭޭގ

އިޤ ތިޞާދީ    ،އެހެނ  ޢަމަލ ކ މ ެގ ސަބަބ ނ  ރާއ ޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެނ މެ މަތީަގއި އޮތ އިރ   ؛ޮގތަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެ ސަރ ކާރ  ނިމި  ،  ދިެވހިރާއ ޖެ  އަހަރ ަގއި  5ހެޔޮ  މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ ވެސ  ތެލ ެގ ައގ  އެނ މެ    ،ނެތި  އެއ ވެސ  ލޮޅ ެމއ 

މ ޅި ޖ މ ލަ ހިނ ގ ނީ    .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވ ަގއި ސަރޕ ލަސ އެއ  ނެތ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރިޒާ   ،މި ސަރ ކާރ ނ  ހަވާލ ވިއިރ 

 ؛ރަނީ. ދައ ލަތ ެގމަރާމާތ ކ ެއ  ނަރ ދަމާ އަނެއ ކާ މި ސަރ ކާރ ނ     6ނަރ ދަމާެގ މަޝ ރޫޢ . އޭެގތެރެއިނ     14އެނ މެ  

ދައ ލަތ  މަސ ވެރިނ ނަށ     ،މ ޅި  ދަރާފަ.  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މިވަނީ  ދައ ލަތ   ސ ކޫލ ތައ    39މ ޅި  ދަރާފަ.  މިލިއަނ ނ  

ެވއ ޓެނީ. ޕެނަޑޯލ ަގނޑެއ ހާ ހިސާބ  ވެސ  ިގނަ ތަނ ތާކ  ނެތ .    ވީރާނާވެފަ. ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ބަލިމީހ ނ ެގ ބޯމައ ޗަށ  

މިފަދަ ޮގތެއ ަގއި ދައ ލަތ  ނ ވަތަ   ؛ކަނދ ފަތީަގއި ދަތ ރ ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރައ ތަކ ެގ ދެމެދ ަގއި  

ސ  އަޅ ަގނޑެއ  ބަލަެއއ ނ ަގނ ނަނ .  ވެ  ހަަމގައިމ   އ ހަވާލ މ ރ މަށ ފަހ  މިއަދ  މިތާ މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެ  ޤައ މ  ބަޔަކާ
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ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ައޅ ަގނޑ  ެއދެނީ ؛ނާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އަދި ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނެއ  ެވސ  ބަލައެއ ނ ަގނ 

ައރައިަގނެ އަނދަވަޅ ނ   ކޮވިޑ ެގ  ެއކިެއކި   ،މި  ރާވާފަިއވާ  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ސަރ ކާރ ނ   މި  އަހަރ ަގއި  އޮތ   ކ ރިއަށ  

 .هللا م ورحمةعليك  المالس  وނ . ޔ ހިނ ގ މ ެގ ސަބަބ ނ  އޭެގ ފ ރިހަމަ މަނ ފާ ލިބެިގނ ދި ރޫޢ ތައ މަޝ 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝާމ .އ އަޙ މަދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ވިލިމާލޭޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  އ ޝާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ވިލިމާލޭ

ދާއިރ ަގިއ    ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ   2022އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރަނ     ،ޖެހޭ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަނ  އެބަ

ެގ  ަގވަރނަނ ސ  އަދި ފިސ ކަލ  ޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ސީއަށ  ބަޖެޓ  ޕ ރޮސެސ   ކަށ  ގ ޑ މި ޖެހެނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ. ެއއ  ކަމަ

ތިނ  ބާރ  ވަކިވެފަިއ    ،ވާތީ. ދެވަނަ ކަމަކަށ   މަކަށ ކަ  ތެރޭަގިއ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރެއ  އޮތ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ 

 ފައިސާއިނ  ކ ރެވޭ ޚަރަދާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އޮނ ނަ ނިޒާމެއ ަގިއ ސަރ ކާރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށ  ޓަކައި ރައ ޔިތ ނ ެގ

ޤައ މ  ދާނ ޖެހޭ މިސ ރާބާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ    ،ކަމަކަށ   އިތ ރ ނ  އެނ މެ މ ހިނ މ  މަނ ދޫބ ނ ެގ ބަހެއ  އޮނ ނަނ ޖެހޭތީ. އޭެގ

ހ ެގ މެނ ބަރ ނ ގެ އެކަނ  އެޮގތަށ  ކ ރެވޭނީ މި މަޖިލީ  ،ބ ނ މަކީ މި މަޖިލީހ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކަށ  ވެސ  ވާއިރ ބަސ 

ވާތީ. މިފަދަ ސަބަބ ތަކަށ  ޓަކަިއ ދ ނިޔޭެގ ކ ރިއަރާފަިއވާ ހ ރިހާ    ބަހެއ  ވެސ  ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރ މ ަގއި އޮތ މ ނ  ކަމަށ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަދި  ޮއނ ނަނީ.  މި  ޮގތަށ   އެއ ޗެއ   ފާސ ކ ރަނ ޖެހޭ  ޕާލިމަނ ޓ ނ   ބަޖެޓަކީ  ވެސ   ޤައ މެއ ަގއި 

ވެސ  ކަމަށ   ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ފާސ ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ބަޖެޓ   މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ެވސ   ާގނޫނ ތަކ ަގއި  ައދި   

ނ  ބަޖެޓ ެގ ބަޔާނ ކޮށ ފައި އޮނ ނަނީ މި ސަބަބ ތަކަށ  ޓަކަިއ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ާގނޫނ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ނޫނ ތޯ އެއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ކަނ ކަނ  ކ ރިއަށ ދޭތޯ ނ ވަތަ  ހަމަ ސ ވާލ ކޮށ ލަނ ޖެހޭ  ނ  

ކޮނ މެ މާލީ އަހަރެއ  ފެށ މ ގެ   ،އޮވޭ  ވަނަ މާއ ދާަގއި ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި އެބަ  96ދެކެނ . ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ހިނާގނޭ ދައ ލަތ ނ   އަހަރަކަށ   ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަ  ކ ރިނ  އެ  ދައ ލަތަށ   ޚަރަދާއި،  ލަފާކ ރާ  އާމ ދަނީެގ  ކަމަށ   ފާކ ރާ 

އިތ ރ ނ  މި މާއ ދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއ  ހިސާބ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅައި ފާސ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . ޭއެގ

އޮނ ނަނީ ހ އ ދަ  ،މި  މަޖިލީހ ނ   މެނ ވީރައ ޔިތ ނ ެގ  ބަޖެޓ ަގިއާވ    ،ލިބިެގނ   ފާސ ކޮށ ފައިވާ  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

 ، ނަމަ  . އަދި ބަޖެޓ ަގއި ަވކި ކަމަކަށ  ޚަރަދެއ  ކ ރ މަށ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނ ވާނޭވ ރެ ޚަރަދ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ   މިނ ވަރަށ 

ވަނަ މާއ ދަަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި މި އޮނ ނަނީ.   96ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،އެ ޚަރަދެއ  ކ ރަނ ވާނީ އެ ކަމަކަށ  އެކަނި ކަމަށ 

ބަލާއިރ  ފޮތަށ   ބަޖެޓ   މި  ޤާނޫނ ައސާސީެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ސަރ ކާރ ނ    96  ޮގތަށ   މާއ ދާަގިއވާ  ވަނަ 
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ވަނަ އަހަރަށ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ ަގިއ    2021މެދ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ޖާަގ އެބަ ލިބިދޭ.    ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާކަމާ

  8.20ލަފާކ ރެވެނީ  އަހަރ  ނިމޭއިރ  ޚަރަދ ވާނެ ކަމަށ     މި   ،ބިލިއަނ  ކަނޑައަޅާފަިއާވއިރ   11.79ކެޕިޓަލ  ޚަރަދަށ   

ވަނަ އަހަރ    2021އިތ ރ ނ   އޮތ . ކެޕިޓަލ  ޚަރަދ  މި އޮތީ ރިވައިސ ކޮށ ފަ. ޭއގެ   ބިލިއަނ  ކަމަށ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި އެބަ

  ،ބިލިއަނ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައި އޮތ އިރ    21.64މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ ަގއި ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި  

ބިލިއަނ  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި ހިނާގނެ ކަމަށ  މިހާރ     24.29ބިލިއަނ  އިތ ރަށ     3ވ ރެ    މޭއިރ  އެއަށ އަހަރ  ނި

އެބަ ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ފޮތ ަގއި  ބަޖެޓ   ފާސ ނ ކޮށ     މި  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އޮތ . 

ާއ ޚިލާފަށ  ަވނަ މާއ ދާެގ )ނ(  90ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ޑަށ  ބަދަލ ކ ރ މަކީމިފަދައިނ  ބަޖެޓ  އެއ  ފަނ ޑ ނ  އަނެއ  ފަނ 

  ، މިލިއަނ  ފާސ ކޮށ ފައިާވއިރ   8.4ަވނަ އަހަރ  މި މަޖިލީހ ނ     2021ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާ ކަމެއ . ޕީ.ެއސ .އައި.ޕީެގ ޮގތ ަގއި  

ވިދާނެ ކަމަކަށ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ   ބިލިއަނަށ  ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ ބަޖެޓ  ރިވަިއސ ކ ރެ   5.2މި މަޖިލީހަށ  ހ ށަނާޅާ  

ަގއި ސަފ ހާވަނަ    72މި ބަޖެޓ  ފޮތ ެގ    ،ވ ރެ ވެސ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  އޮތީ   ނ ކ ރަނ . މި ކަނ ކަމަށ 

ލަތ ެގ  ވަނަ އަހަރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި ދައ   2021  ،މިވާ ވާހަކަތަކ ނ . މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ލިޔެފައި މި އޮތީ

ނަމަވެސ  ނެތ   ހިމެނިފައި  ބަޖެޓ ަގިއ  ފާސ ކ ރި  މިނ ވަރަށާއި،  ތަނ ފީޛ ވެފަިއވާ  މިހާތަނަށ   އަހަރ ެގ   ސަނީ  ،ބަޖެޓ  

ސައިޑ  ބޮނ ޑ ެގ ތެރެއިނ  އަނބ ރާ ދައ ކާފަިއވާ މިނ ވަރަށ  ބަލައި ބަޖެޓ  ވަނީ ރިަވއިސ ކޮށ ފައޭ. ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި  

ޚަރަދ ކ ރި   ކަމަކަށ   މިޮގތ ނ   ނެތ   ައހަރަށ     2021ވާހަކަ.  ފާސ ކޮށ ފަިއ    34.9ވަނަ  ބަޖެޓެއ   ރ ފިޔާެގ  މިލިއަނ  

 ؛ކަމަށޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ 37ަވގ ތ  އަނ ދާޒާކ ރެވެނީ އަހަރ ެގ ނިޔަލަށ  ހިނާގނީ   ވީނަމަވެސ  މި

އޮތީ  މި  ފޮތ ަގިއ  ބަޖެޓ   ދެނ   ހިމަނާފައި  ވާހަކަތައ   ކަނ ކަމަ  ،މި  ބަލައި  މި  ބަޖެޓ     2021ށ   އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރަށ  ބަޖެޓ  ސަޕ ލިމެނ ޓ ކ ރާ   2021އެކ  ހ ށަހަޅާފައި ކަމަށ . މި ހިނާގ    ސަޕ ލިމެނ ޓ ކ ރ މަށ  ވާނީ މި ބަޖެޓާ

ަގކ ރަނ . ނެތ ކަނ  ފާހަސަޕ ލިމެނ ޓ ކ ރާނެ ޮގތެއ ެގ ތަފ ސީލެއ  ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހިމަނާފައި  ،ވާހަކަ ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވއިރ 

ނ ކ ރަނ  ަގބޫލެއ   އަޅ ަގނޑ   ޚާއ ޞަކޮށ   މިޮގތަށ     2022  ،ވަކިނ   ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ލަފާކ ރާ  އަހަރަށ   ވަނަ 

ވަނަ ައހަރ ެގ ބަޖެޓ  ސަޕ ލިމެނ ޓ ކ ރެވިދާނެ ކަމަކަށ . ސަޕ ލިމެނ ޓ ރީ ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ޮގތ     2021ހިމަނާލައިެގނ   

ާގނޫނާ ޚިލާފަށ  ެއ    ، ެއހެނިހެނ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއާވއިރ ަގއި މާލިއ ޔަތ  ާގނޫނ ަގއި އަދި

ވަނަ އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ    2021ދާ    ކަނ ކަނ  ކ ރެވިެގނ ވާނެ ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . ހިނަގމ ނ  މި

މަކީ ސަރ ކާރ ނ  ޔ ދިބިލިއަނ  ރ ފިޔާއެއ  ޚަރަދ ކ ރަމ ނ ދާ  ބަޖެޓ  ސަޕ ލިމެނ ޓ ކޮށ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައިނ ވާ އެތައ 

މަޖިލީހ ނ    މި  ަގބޫލ ކ ރަނ .  ައޅ ަގނޑ   ވެސ   ކަމެއ ކަނ   ކ ރަމ ނ ދާ  ޚިލާފަށ   ާގނޫނ ތަކާ  އަދި  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި 

މި    ،ތ ަގއި މި ކަމަކީފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ  ނޫނ  ބަޖެޓަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ މަކީ ާގނޫނާ ޚިލާފ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގ

އަޅަނ ޖެހޭ  ބަލައި ފިޔަވަޅ  ކޮށ ޮގތެއ ަގއި ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ވަރަށ  ސީރިޔަސ  މަޖިލީހ ނ  އަދި ވަކިނ  ޚާއ ޞަ
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ދޫކޮށ ލައިފި މަޖިލީހ ނ   މި  ައޅާނ ލައި  މިފަދަ ކަނ ކަމާ  މަޖިލީހ ނ  ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރަނ ވާނެ ކަމަށ     ،ނަމަ  ކަމެއ .  މި 

ވާ މަޤ ޞަދ  ހާސިލ ވާނެ ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ.   ވަނަ ާމއ ދާަގއި ލިޔެފަިއ މި  96ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ަވނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށ  ބަލާއިރ ަގިއ މި ބަޖެޓަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    2020 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ވެސ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ   އަޅާބަލާއިރ ަގއި މާ ބޮޑަށ   ލިބޭ އާމ ދަނީއާ

ބެލ މެއ  ބޮޑ ކ ރަ  އެއ ޗަކަށ   ޚަރަދ ތައ   މިފަދައިނ   ދިމ ނެތި  ޮގތެއ ަގއި  ޔ ނ   އެއ ވެސ   ދ ރ އަށ   ކ ރިމަކީ  އޮތ     މި 

ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރެވޭނެ   ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ.ޅ ށ  އަކަޖެހޭނެ ކަމެއ  ކަމަދެކޮޅ ވެސ   މ ސ ތަޤ ބަލަށ  ބަލާއިރ   

އިތ ރ ވެެގނ   އިނ ތިހާއަށ   މަޤާމ ތައ   ފެނޭ. ސިޔާސީ  މިހާރ  ވެސ   ބަޖެޓ ނ   މި  ކަނ ތައ ތައ   ޮގސ ފަިއާވއިރ   ބައިވަރ  

އޮތ . ކަނ  މިހެނ    ސަތޭކަ މިލިއަނަށ  ވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއ  ބަޖެޓ ކޮށ ފައި އެބަ   ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މަޤާމ ތަކަށ  ހަތަރ 

އ ސަސާތަކ ނ  ކިތަނ މެ ވަރަކަށ  އަމިނިވަނ  މ    ،ބަޖެޓ  ކޮމިޓީަގިއ އިއ ޔެ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވީ  ގައިއިރ  އޮތ 

އ ސަސާތަކަށ  ެއކަށީެގނ ވާ  އަމިނިވަނ  މ ؛ ކ ރެވެނ  ނެތ  ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިތ ރ   އެދ ނ  ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ 

މ ެގ ޔ އ ސަސާތަކޭ ކިއަތަނ ތަނަށ  މިނިވަނ  މ   ވަނ ކަމެއ  ނ ދޭ ނަމަ، އެބަޖެޓ  ނ ދީ، އަދި އެ ފަރާތ ތަކަށ  މާލީ މިނި

ނ ކ ރެއޭ.  ތިބޭފ ޅ ނ  ޒިނ މާ އަދާ  ،މާނައެއ  ނެތ . މާދަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭ.ސީ.ސީެގ މެނ ބަރ ނ  މިތަނަށ  ހާޒިރ ކޮށ  ބ ނާނެ

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ    ،ޒަތ ތެރި ރައީސ އިއ   ޖެހޭ ބައެކޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ތިބޭފ ޅ ނ ނަކީ މަޤާމ ނ  ވަކިކ ރަނ 

އަދާކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ މިނ ވަރަށ  އަދާކ ރެވޭނީ ޒިނ މާއަދާކ ރެވޭނެ މަގ  ފަހިކޮށ ދިނީމަ. ޒިނ މާއަދާކ ރެވޭނީ ޒިނ މާޒިނ މާ

ފަހ ،    ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށ ބަޖެޓ ނ  ކ ރެވޭ ސިޔާސީ ކަނ ކަމ ެގ  ،ސަރ ކާރ ނ  އެ ފަރާތ ތަކަށ  ބަޖެޓ  ދީެގނ . އެހެނ ކަމ ނ 

ގ ޑ  ަގވަރަނ ސަށ  ބޭނ ނ ވާ މިފަދަ ކަނ ކަމަށ  ބަޖެޓ  އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   

 މާލީ މިނިވަނ ކަނ   ތަކަށ  ވެސ  އަމިއ ލަ ބާރ ަގއި ކަނ ކަނ  ކ ރެވޭނީަގބޫލ ކ ރަނ . ހަމަ އެފަދައިނ  ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ 

މައި ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  މި ެގނ ގ ޅޭ ހިފެހެއ ޓ ނ ތައ  ދޫކޮށ ލަނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .    ،ދީެގނ  ކަމަށ  ވާއިރ 

ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސ  މި ޖެހެނީ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީެގ ހ އ ދައެއ   ތަކ ނ  މ ވައ ޒަފެއ  ނަަގނ މިހާރ  ކައ ނ ސިލ 

އޭެގ ޙަޤީޤީ މާނައިަގއި    ،ހަމައެކަނި ނަމެއ ަގއި ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ބާރ ތައ  ދޫކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި   ،ހޯދަނ . އެހެނ ކަމ ނ 

މި ބަޖެޓ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެ ފަރާތ ތަކަށ  މިނިވަނ ކަނ  ދޭނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  

ކ ރ މަށ   އޮތ  ވިލިމާލޭަގއި މަސ  މާރ ކޭޓެއ  އިމާރާތ   އެއ  ކަމަކަށ  އެބަ  ،ރ ދާއިރާއަށ  ކަނޑައަޅާފައި ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ބަލާއި

ދ ވަހ ެގ ބަޖެޓ ަގއި  ވަރަކަށ  އަހަރ މި ކަމަކީ ވޭތ ވެދިޔަ ފަސ  ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވަރަކަށ  ލައ ކަ ރ ފިޔާ ހިމަނާފަފަސ 

މާރ ކޭޓެއ  އެޅ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ވިލިމާލޭަގއި މަސ ރ   ވަނަ އަހަ  2018ވެސ  ހިމެނެމ ނ  ައއި ކަެމއ . އެނ މެ ފ ރަތަމަ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި    2019ކ ރީ. އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ވެސ  ެއކަމެއ  ނ ވި.  ޓަކައި ތިނ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހ ރި.    1.5. ޖެހިެގނ  ައއި އަހަރ   ޖެހިދެ މިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ  އެކަމަށ  ތަނ ކޮޅެއ  ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށ ލާފައި  
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އަނ ދާޒާ އަހަރަށ   އަނ ނަ  މި  ވިލިމާލޭގަ އަނެއ ކާ  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ތިނ     އިކ ރާ  ޓަކައި  އެޅ މަށ   ާމރ ކޭޓ   މަސ  

އަދަދ ތަކެއ    ؛މިލިއަނ  ކ ޑަކޮށ ފައި  ރ ފިޔާައށ   ލައ ކަ  ފަސ   ބަޖެޓ   އޮތ   ޖަހާފައި  ކ ރިނ   ައހަރ   ތިނ   ދެ  މީެގ 

ެއއ ވެސ  ކ ރިއެރ ެމއ  ނ ލިބޭ. އޮތީ. އަދި މި ހާތަނަށ  ފަސ  އަހަރ  ވެެގނ   ކަނޑައަޅާފައި މި ދިޔައިރ  މި ކަމ ަގއި 

ވަރަކަށ  ފައިސާ ހިމަނަމ ނ  އަނ ނަތާ ވެސ  ފަސ   ޓަކައި ބަޖެޓ ގައި  ވިލިމާލޭަގިއ ކ ޑަކ ދިނ ެގ ޕާކެއ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ 

ބަޖެޓ ަގއި    ެގ، މި އަހަރ  ަގއި އިރ  ފަސ  ލައ ކަ ރ ރިޔާ އޮތ   ަގއި އަހަރ  ެވއ ޖެ. އެނ މެ ފ ރަތަަމ މިކަނ  ބަޖެޓ ަގިއ ޖެހިއިރ 

އެއ  ލައ ކަ ހަތ ދިހަ ހާސ    ވޭ ކ ރެއަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ  އޮތީ އެއ  ލައ ކަ ހަތ ދިހަ ހާސ  ރ ފިޔާ. ހަމަ ބ އ ދި  އެކަމަށ  މި

ކަނ  ކ ރެވިދާނެ ކަމަށ . ހެޔޮ ނިޔަތެއ ަގއި ކަނ ކަނ  ކޮށ ދޭނ  ބޭނ ނ ވާ ނަމަ، އެކަމަށ  އެކަށީެގނ ވާ ބަޖެޓ   އެ ރ ފިޔާއަކަށ   

ަގބޫލ ކ ރަނީ.   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   މަސ ދޭނ ޖެހޭނެ  ރައ ޔިވިލިމާލޭަގއި  ދާއިރާެގ  ދަތިކަނ   ނެތ މ ެގ  ތ ނ ނަށ  މާރ ކޭޓެއ  

 ކޮށ ދިނ މަކީެގ ބަޖެޓަށ  އިތ ރ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ  ލޭކަމަށ  އެކަށީެގނ ވާ ބަޖެޓެއ  މާއެ  ،އޮތ . އެހެނ ކަމ ނ   އިނ ތިހާއަށ  އެބަ

ވިލިމާލެއަކީ އެތަކެއ  ބައިވަރ  ކ ޑަކ ދިނ ތަކެއ  ދިރިއ ޅޭ ރަށަކަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ .  

ކ ދިނ ެގ  ޑަށަކީ ެއއީ. ވިލިމާލޭަގއި ކ  ައވަ  އޭރިާއަގއި އޮތ   ، ކ ޑަކ ދިނ ެގ ޕާކެއ  ނެތ  ހަމައެކަނި ގ ރޭޓަރ މާލޭަގއި ރ  ވާއި

އ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޕާކެއ  ހެދ މަށ  ޓަކައި އެކަށީެގނ ވާ ބަޖެޓެއ  މާލެ ސިޓީ ކައ ނ ސިލަށ  ދެ

އެކަނި ނަމަކަށ  ކަނ ކަނ  ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ހެޔޮ ނިޔަތެއ ަގއި މި ކަނ ކަނ  ކޮށ ދޭނ  ހަމަ؛ އެދ މެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.  ނ ތައ ތަކަށ  އެކަށީެގނ ވާ ބަޖެޓެއ  ދެއ ވަނ  ނ ނ ވާ ކަމ ަގއި ވަނީ ނަމަ، މި ފަދަ ކަބޭ

މި ހ ރީމާ  މިހެނ   ަގބޫލ ކ ރެވެނީ   ކަނ ކަނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑަށ   ެއކ   އިނ ސާފ ވެރިކަމާ  ހަމަހަމަކަމާއި  މިއީ   ،

ރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ   ކަނ ކަނ  ކޮށ ދިނ މަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއ  ނޫނ ކަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ  ބަޖެޓ  ދި

މައ ސަލައި ރިޢާޔަތ ކޮށ ދެއ ވަ ހޯއ ދަަވއި ،  ހައ ލެއ   އަޅ ަގނޑ  ތަކަށ   ކަމަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  އ އ   ދެއ ވާނެ  މީދ ކ ރަނ . 

އެކީަގއި    ކަމާހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ހަމަހަމަ  ަގއިކޮށ ެގނ  މީތި އަނ ނައިރ ސ  ކޮމިޓީނ  ރިވައި  މީދަކީ، ބަޖެޓ އ އ 

 ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ޔ ދި ވެެގނ ސ  ކޮށ ދެވޭނެ ޮގތަކަށ  ބި ބަޖެޓ  ރިވައިޚިދ މަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މާަވށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދޭތެރޭަގއި ވަރަށ  ިގނަ ޮގތ ޮގތަށ     އޮތ  ބަޖެޓާ  އަށ  ދައ ލަތ ނ  ފޮނ ވާފައި މި  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ރައީސ ވިސ ނައިފި   ސާފ ވެެގނ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެނިގ  މެނ ބަރ ނ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ިގނަ  ފަރ ވާވަރަށ   ކ ޑަ،  ދަނީ 
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މަސައ ކަތ ޒިނ މާދާރ  ބަޖެޓ ެގ  ހައިރާނ ވީ  އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި.  ބަޖެޓެއ ެގ  ނެތ   ދިޔައިރ     ކަމެއ  

  ދ ނިޔޭެގ އެކި ކަނ ކޮޅ ަގއި ދަތ ރ ކ ރައ ަވމ ނ  ެގނ ދެވި ދ ވަސ ވަރަކާ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  މި  މިފަދަ   ،ދިމާވިކަނ .  ޚާއ ޞަކޮށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

ހާލަތ ދިވެދަނޑިވަޅެއ ަގއި   މާލީ  ވެސ   ޤައ މެއ ަގއި  ކޮނ މެ  އަދި  ފ ނ   ތަސަ  ގެ ހިރާއ ޖޭެގ  ވަރަށ   ދެނެަގނެ،  އ ަވރ  

އޮތ  ރޭވިފައި  ބަޖެޓ   ދައ ލަތ ެގ  ޮގތަކަށ   ކ ޑަ  ޒިނ މާދާރ ކަނ   މިހާ  ވަގ ތެއ ަގއި  ދެއ ވަނ ޖެހޭ  އޮތ ނ   ވިސ ނ މެއ  

ޭވ ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ  މިކަނ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ ދޭހައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވިސ ނޭތީ. ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ 

 ފިސ ކަލ   ޓ ިއވެލ އޭ"  ،ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ ބ ނޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ނ ފަނ ޑ   ރައީސ . އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ަމނިޓަރީ

ނ  ކަނ ކަނ   ވަރަކ ނ  ދަރަނި ކ ޑަކޮށ ެގފައިސާ ހ ރި  އި މި އޮތީ،ރާއ ޖޭެގ މައ ޗަށ  ލާޒިމ ކޮށ ފަ  ޓީސ "އޮރިޕ ރި  ފޯ  ޕޭސ ސ 

ރާއ ޖޭެގ ކަނ ޓ ރީ ރިޕޯޓ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ ގެ   ،ދެނ ނެވިއިރ  އަޅ ަގނޑަށ  ެއނޭގކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ  

ބައިނަލ އަ އޮތ ކަނ .  ހިފަހައ ޓާފައި  މ ގ  ނ ފޫޒ ނ   މާލީ  މެނ ބަރ   އަވާމީ  ލިބެނ ޖެހޭ  އެބަ  މިނިވަނ ކަނ   އ ސަސާތަކަށ  

ހިފައި ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވާނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ ވާހަކަެއއ  ދެއ ކ މަށ . އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެ   ބަޔާނ ކޮށ  އެޤައ މ ތަކ ެގ މާލީ ހާލަތ 

ރިޖެކ ޝަނެ ޤައ މަކ ނ   މެނ ބަރ   ޮގތ ނ ،  ވަނ ޏާހ ނ ނަ  ކަމަށ   ައއިއ ސި  ރިޕޯޓެއ     ،އ   ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެވެސ  

ބަޖެޓ  ައއިއިރ .   ،އޮތީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ރާއ ޖެ މިަވގ ތ    ކ ރ މ ަގއި ހ އ ޓ މެއ  އާދޭ. އެ ހާލަތ ަގއި މިއިޢ ޝާ

، ޔޫ.އެސ .ޭއއިނ  ދ ނިޔޭެގ މިަވގ ތ ެގ ބޮޑެތި ވެރިނ  އެބަ ބ ނޭ ވަރަށ  އާދައިެގ ޕެކ ، ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ ، އ20ޭޖީ

އިއ ޒަތ   ވާހަކަެއއ . ވާހަކައެއ   ވިސ ނަނ ޖެހޭ  ޤައ މ ތަކ ނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   އިކޮނޮމިކ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ރައީސ .  ތެރި 

ަގދަ ދެ ޤައ މ  ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ބާރ  ؛ޕިނ ރިކަވަރީ ރިމައިނ ޑ ސ  ފ ރެޖައިލ  އެނ ޑ  ޑިފިކަލ ޓ . ޖޯ ބައިޑަނ ، ޝީ ޖިމ 

ކަނޑ ަގއި އޮތ  ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މެއ . ދ ނިޔޭެގ  މި ވާހަކަ އެބަ ބ ނޭ. ސަބަބެއ  ނެތިއެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކީ އިނ ޑިއާ

މ ދާ އ ފައ ދާ ޮގތާއި، އެ މ ދާ ައނެއ  ބައ ރަކަށ  ެގނ ދިއ މ ަގއި   ،އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަާމއި  ،ސަޕ ލައި ޗެިއނ   ،އ  ޗެއިނ ވެލި

 ގ ނަެއއ  ައގ  ބޮޑ ެވެގނ ދާ ާވހަކަ. މިއީ މިއަދ ެގ ޙަޤީޤަތ . އ  ފ ރައިޓ  އެއ ޗެހި އެތަ  ކޮނ ޓެއިނަރ،  ހ ރި ދަތިތަކ ެގ ވާހަކަ 

އިނ ތިހާއަ އަގ   ރައީސ  ތަކެތީެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދ ވަސ ވަރެއ ަގއި  ބޮޑ ެވެގނ ދާ  އަނ ނަނީ  ،ށ   ހަނދާނަށ     ،ައޅ ަގނޑ ެގ 

ރަށ  ހަމަޖެހިވަޑަިއެގނ  އިނ ނަަވއިެގނ   ަގއި ޕ ރެޒިޑެނ ޝަލ  ކ މެޕޭނ ަގއި ވ2018ަ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

އަޖައިބ ެވއޭ ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަފ ޅެއ .  ޔާމީ  ،ދެއ ކެވި  ވަޒީފާ ރައީސ   ސިޔާސީ  ފަސ ދޮޅަސ   ސަތޭކަ  ހަތަރ   ނ  

ސަބަބަކީ، ސިވިލ  ސަރިވސ ަގއި އެބަ    އޭ.ވިސ ނާ ވެސ  ނޭނެގއ ފައ ދަަވިއެގނ  އ ޅޭ ސަބަބެއ . އަޅ ަގނޑަށ  ވިސ ނާ 

އޭރ    ރައީސ  ޞާލިޙ ހައ ދަވަިއެގނ  ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ .    ތިއ ބެިވއޭ ޓެކ ނިކަލ  ބޭފ ޅ ނ . ޑިގ ރީ، މާސ ޓަރސ ، ޕީ.ެއޗ .ޑީ

ށ   ކީއ ެވެގނ ތޯއޭ ސިޔާސީ ެއކ ޓިވިޒަމަ؟ ބޭފ ޅ ނ ެގ ބޭނ ނ  މި ޤައ މަށ  ކީއ ެވެގނ ތޯއޭ ނ ހިއ ޕެވެނީ  އެ  ،މި ވިދާޅ ވަނީ 

 އޭރ  ކަނ ބޮޑ ވީ ހަތަރ   ގައި ފަހ ނ  މިއަދ  ބަޖެޓ  އައިިއރ ރ ވެރިކަނ  ހޯދި ޮގތަކަށ  ހޯއ ދަވައިފި. ތިނ  އަހަ؟ ދެނީޖާަގ



1220 ބަރ ނޮވެނ  15           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  83ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

56 

 

ފަސ ދޮޅަހެއ ހާ   ބާރަސަތޭކަ  ިމއަދ   އ ފައ ދަިއެގނ .  ވަޒީފާ  އެ  ސިޔާސީ  ހ ރަސ ކޮށ   ދިޔައީ ސިޔާސީ   ސަތޭކަ  އޮތ  

؟ ކޮބައިތޯ މާސ ޓަރސ ؟ ކޮބައިތޯ ޑިގ ރީސ ؟ ކޮބައިތޯ ސިިވލ  ސަރވިސ  ؟މިއަދ   ވަޒީފާތައ . ކޮބައިތޯ ރައީސ  ޞާލިޙ 

ދައ ލަތ ަގއި ިމއަދ  ؟  ބޮޑަށ  ޖެހިވަޑައިަގތީތޯމަނިކ ފާނ ެގ ަގއިަގއި މާ  ވެރިކަމ ެގ ލައ ޒަތ  އެ؟ ކޮބައިތޯ ޕީ.އެޗ .ޑީސ 

  އާ 2023ދިޔައިރ  މިއަދ  ދިވެހިރާއ ޖެ  ބިލިއަނަށ  އަރައިެގނ   49.8  ،ެގ ދަރަނި ެއކަނި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރައީސ  ޞާލިޙ  

އެތަ  ދާއިރ ، ސަތޭކަ  ދަރަނިވެރިވެރިވެެގނ އ ހަމައަށ   ބިލިއަނެއ   ރަީއސ . %  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރިކަރަނ ޓ     ައކީ  68ދަނީ 

  ދޭށޭ ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  ތިމަނ ނަމެނ ެގ ސ ޕޭސ   ،އެ ބ ނަނީނ   ޚަރަދ . އެހެނ ވެެގނ  އައި.އެމ .އެފ   ،ޕެނ ޑިޗަރއެކ ސސ 

ބައެއ  ކަހަލަ ރިކޮމެނ ޑޭޝަނ ސ ތައ  ދޭނ . އެ ދިނ މ ަގއި ހ ރަހަކަށ  ރާއ ޖޭެގ މާލީ ވަޒީރ  ވ މަކީ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  

ކަށ  މިއަދ  ރަނަގޅަކަށ  ެގ ަގވަރނަރަކަޒީ ބޭނ ކ  ޑަިއަގނ ނަވަނ ޖެހޭ. ރާއ ޖޭެގ މަރ މަނިކ ފާނ  ދ ރަށ  ޖެހިވަ  ޮގތ ަގއި އެ

މަނިކ ފާނާއި އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދެއ ކިނ  އިއ ޔެ ެވސ . ކަނ ބޮޑ ނ ތައ     ވިދާޅ ެވޭވނެ އެއ ޗެއ  ނެތ . އެ  ގައިމި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ

އަހަރ   އެބަ މިދިޔަ  އަހަރ ، ؛ހ ރި.  ޗާޕ    ނިމިދާ  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ   ހަތަރ   އަހަރ   ޗާޕ މި  ފައިސާެގ  ކޮށ ފި.  ކ ރި 

  . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނ ކ ރަމ ނ  ދިޔައިރ  ވެސ  މި ވާހަކަ ދެއ ކިޗާޕ    .އެކައ ނ ޓެބިލިޓީެއއ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޖެހެއޭ. ބައ ލަވާ! މި ފަހަރ ެގ    ނިދިނ  ހޭލަނ  އެބަ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދައ ކާިއރ  އަޅ ަގނޑ  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ޮގވާލަނީ

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވިހަ  ،ބަޖެޓ ަގއި  ފޮނ ވާ  ހ އ ޓ ވަނ ރާއ ޖެއިނ   ވިހަ ؛ޭގސ   ފޮނ ވާ  ހ އ ޓ ވަނ  ރާއ ޖެއިނ   ޭގސ  

މަތިނ  ނ   . ރާއ ޖެ މިއީ ދ ނިޔޭެގ މެޕ ތ އޮ  މިލިައނ  ރ ފިޔާ އެބަ  17އެއ ކ ރީމަ   2022އާިއ  2021  އޮތ  ބަޖެޓ ަގއި އެބަ

؟ ޭގހެއ ތޯ ފޮނ ވަނީކ ރީމަ ކިރިޔާ ފެނ ނަވަރ  ތަނެއ . ރާއ ޖެއިނ  ކޮނ  ވިހަޒޫމ ކ ރާ ހިސާބަކަށ   ލީމަ ވަރަށ  ާގތ އިބަލަ

އެމ .ޑީ.ޕީެގ ބައެއ    ަގއިމީހ ނ ެގ ކ ލައިމެޓ  ހަނގ ރާމައިަގއި ކާމިޔާބެއ  ނ ހޯދިެގނ  އ ޅޭއިރ   ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ބާރ ތަކަށ  އެ

 ހަމަ ައތ ޖެހ ނ ހާ ބަޔަކ  ޮގަވއިެގނ   މޯޝަނަށ  ޓަކައިބޭފ ޅ ނ ެގ އަިމއ ލަ ޕ ރޮ  ބޭފ ޅ ނ ެގ އަމިއ ލަ ޖާހާއި، އެ  އެ  ،ވެރިނ 

؟ އ ޅެނީ  ޭގހެއ  ރާއ ޖެއިނ  ދާތީތޯ މިކޮނ  ވިހަ  ވެެގނ  އ ޅެނީ.ެވެގނ  މާ ބޮޑާށ  ތިމާވެށި ދ ނިޔޭަގއި ދަތ ރ ކ ރަނ  ބޭރ   

ތަދޫ ހިމެނޭ ދާއިރާއަށ  ާމވަށ ، ކ ނަހަނ ދޫ، ހި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  ެވސ ؛ އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިނ  އެއ  ދާއިރާއަށ 

ޭގސ  ފޮނ ވ ނ  ހ އ ޓ ވަނ  ދިވެހިރާއ ޖެ  ބައ ތިތައ  ޖެހ ނީސ . ވިހަގައިމ  ވެސ  މަގ ހަމަ  ،ވެސ  މި ފައިސާކޮޅ  ދިނ  ނަމަ

އޮތީ އިނ ޑިއާ.    ިމތާ ކައިރި މި ؛ވަރެއ  ނ ވެެއއ  ނޫނ ތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޗަިއނާ، ޔޫ.އެސ .އޭ، އިނ ޑިއާއަދި އ ޅޭ 

 އ ވާނޫނ ތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާމ ދަނީ ހޯދަނ  ތިބޭފ ޅ ނ  ތި ކ ރަވީޭގސ  ހ އ ޓ ވަނ  ހ ނ  މައ ޗަށ  ފޮނ ވާ ވިހައެމީ

ޓެކ ސ   ،ކަމަކީ ކޮތަޅ ނ   ނަާގފއި  ކޮތަޅ   ޮއނ ނަ  ޖީބ ަގއި  ޕ ލާސ ޓިކ  މީހ ނ ެގ  ޓެކ ސ   ނަަގނީ.   47ނަަގނ   ކޮތަޅ ނ  

މިހާހިސާބަށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ،އަޅ ަގނޑ  އަނ ތަރީސ ވޭ؟ ީވދަނ ވީ  ،އަދިވެސ  އިރާލަނ ވީރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ތޯ    .މިލިއަނ  ރ ފިޔާ

ޯއާގތެރި ސަރ ކާރ . އޯާގތެރި ސަރ ކާރ ެގ ކަނ ތައ  ހ ރި    ،އ ފާވެރި   ،ހަމަޖެހޭ ؛. ތާހިރ  ދިރިއ ޅ ނ މާކަނ ތައ ތައ  ދިޔައި

ެއއ  އ ފައ ދައިފި. މިއީ ހަތަރ  ސަތޭކަ ސިޔާސީ   ސިޔާސީ ވަޒީފާއ  ހާސ  އެތަ  ޮގތ  ައޅ ަގނޑ  ދެނ މެ މި ދެނ ނެވީ. ެއއ 
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އަތޮޅ ެގ ހޭދަ މާލެއަށ    18ކަނ ތައ  ހ ރި ޮގތަކީ،   ؛ވަޒީފާ ބޮޑ ވެެގނ  އެ ވާހަކަ ދެއ ކި ބޭފ ޅ ނ . ޖަޒީރާ ދިރިއ ޅ ނ 

ރ ނ  ެގނ ދަވާފައި ަގނޑ ވަރަށ  ބަެއއ  މެނ ބަ  ެގރަީއސ  ޞާލިޙ   އެކަނި ތި ކ ރައ ވަނީ. ބައެއ  ެމނ ބަރ ނ  ކަނ ތައ  ބޮޑ ވީމާ

ހާސ  ކައިރިނ   މާލެ  އެ ؛ނ ވާށޭވިދާޅ ވަނީ،  ހިއ ކާނަމޭ.  ފަޅ   ތިނ   އިތ ރ   އަދި  ކައިރިނ   މަނިކ ފާނ    މާލެ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    .އަހަރ  އޮތީ  އ ޅެނީ. ބާކީ ދޮޅ އަހަރ  އޮތީ. ބާކީ ދޮޅ   ަގއި ކަނ  މ2021ިހަނދ މަފ ޅ ކ ރައ ވަނ ވާނެ  

އ ވިއ ޔާ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ނިނ މާނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނަތީޖާއެއ   ނަނ  އިރާދަކ ރެެގ ވެރިކަނ  ނިނ މާރައީސ  ޞާލިޙ 

ނ ނެރެވޭ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދަރަނި ސަތޭކަ ބިލިއަނަށ  އަރަިއެގނ  ދިޔައީ. އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ަގއި އޮނ ނަ ކޮތަޅ ނ   

 ފައިސާެއއ   އ ޭގސ  ހ އ ޓ ވަނ  ކަމަށ  ބ ނެ، އެތަެގ ވިހަމިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ދަމަިއަގނ ނަނީ. ރާއ ޖޭ 47

ރައީސ ޚަރަދ  އިއ ޒަތ ތެރި  ބަލައިލީމާ  ؛ ކ ރަނީ.  ޖ މ ލަކޮށ   ހިސާބ   ހ ނ ނައަޅ ަގނޑ   ޚާއ ޞަ ؛ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ  

ނ  ރ ފިޔާ ދަށ ކޮށ ލާފަިއ  ލާތަކަށ  ހޭދަކ ރާ ހޭދަ ފަނ ސާސ  މިލިއަޢާއިބޭފ ޅ ނ ނާިއ،    ،ކ ދިނ ނާއިއެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ތ އ ތ 

ދ ބާއީަގއި އޮތ     ،ެއކަނި  ، ެއކ ސ ޕޯއަށ ފަނ ސާސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދަށ ކޮށ ލިއިރ ، އެކ ސ ޕޯއަށ   އޮތީ.  މި ބަޖެޓ ަގއި މި 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ފައ ދަނ އެކ ސ ޕޯއަށ  އެކަނި ސަރ ކާރ ެގ ދ އިސައ ތަ އެތައ  ބަޔަކ  ޮގއ ސި. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކާރެއ  ނޫ

ބޮޑ . އަތ ޖެހ ނ ހާ ބަޔަކ     ފައ ދަނ . އިނ ޑަސ ޓ ރިއަލ  ޤައ މެއ  ނޫނ  މިީއކީ މާފައ ދަނ ، ޓ ރަކ ޓަރެއ  ނޫލޮރީއެއ  ނޫ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޔޫ.އެސ .ޭއއަށ  ވިހި  އެތާ  ދ ވަހަށ  ހިފާފައި  ިއެގނ  ދ ބާއީއަށ . ތިނ ހަތަރ  އެޕާޓ މަނ ޓ  ހަ މަސ ޮގވަ 

ފޮރިނ  މިނިސ ޓަރެއ  ނެތ . ފޮރިނ  މިނިސ ޓ ރީެގ ޚަރަދ  އިނ ތިހާއަށ  މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ ،    .ހޭދަކޮށ ފިމިލިއަނާ ާގތަށ   

ެގ ޑިމާނ ޑާ އެއ ވަރަކަށ   މިނިސ ޓަރ  އެ ވިދާޅ ވަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހެލ ތ   ށޭ ހެލ ތ ދޭ   މި އަހަރ  ވެސ . މި ފައިސާ

މިނިސ ޓަރ  ެގނެސ  މިތާ   ހެލ ތ   ،ކޮށ ފައެއ . މިހާރ  ވެސ  ޗެލެނ ޖ ކޮށ ފައި މި ދަނ ނަވަނީފަހަރަކ  ސ ޕެނ ޑ   ނެތ  މި

ނެތ . ކޮބައިތޯ   ،ނޫނ ؟ ެވސ  މީެގނ  ފައިސާދީފައި އެބަ ހ ރިތޯވާވަރަށ  ާގތަށ   މަނިކ ފާނ  ހިތ ޕ ޅާ  !ބަހައ ޓާފައި ައއ ސަވާ

  ، ވާމީ ދ ނިޔޭެގ ވެރިނ ނާއި ގ އެހެނ ވީމާ، މިހާ ޒިނ މާދާރ ކަނ  ކ ޑަ ޮގތަކަށ  މިހާ ބޮޑަށ  ބައިނަލ އަ ؟ ދައ ލަތ ެގ ވެރިނ 

ސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ ، ކަރ ދާސ   ާވ، މިހާ ޒިނ މާދާރ  ކ ޑަ ޮގތަކަށ  ފައި އ މ އައ ސަސާތަކާއި އެޖެނ ސީސ ތަކ ނ  ޮގަވޮގވާ އޮ 

ކ ރެވޭނެ ޮގތަށ  ވެރިކަނ ދަރަނި ސަތޭކަ ބިލިއަނަށ  އަރ ވާފަިއ މި އޮތީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި  ހ ރީމާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ ،

އޮފީހަކާ ދިނީމަ. ވަށައިެގނ  ސެކިއ ރިޓީނ  ތިބޭނެ. ދެނ  މަޖިލިސ     ،ކަރ ދާހާއި  ،ޕ ރިނ ޓަރަކާއި  ކޮނ މެ މީހަކަށ  ވެސ 

އެނ މެ ދިހަ މިލިއަނ  ޑޮލަރ ،   ،މަސ ވެރިކަމަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ނޫނ ތޯއ ޖެއ ޔާ ފަސ  އަހަރ  އޮެވވޭނެ އެހެނ ވެ އޮ

އެނ މެ ދިހަ    .ދަށ  އަދަދެއ   ދަށ  އަދަދެއ  މިއީ. މިދިޔަ އަހަރަށ  ވ ރެ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިދިޔަ އަހަރަށ  ވ ރެ

މަސ ވެރިކަަމށ  ޑޮލަރ   އިޤ   މިލިއަނ   ނޫ  ކޮބައިތޯ  އޮތ އިރ ަގއި  ިއޤ ؟ ތިޞާދ ޖަހާފައި  ކޮބައިތޯނޫ  މިހާރ  ؟ ތިޞާދ  

  ، ދ އ ވަނީ  ،ކަނޑ  ވަށައިެގނ  މަސ ވެރިނ  ދ އ ވަނީ  ،ނެތ . އަޅ ަގނޑ  ކ ރީ ދ ވަހެއ ަގއި ވެސ  ދެނ ނެވިނ   އ ހަނދާނެ

މީހ ނ ނެއ  ނެތ . ދަށ ނ  ބޮކިޖަހާފައި އެމެއ   އ  ނެތ . މަސާޖ ކ ރާ ޝޯ ޕ ލެޓ ފޯމެއ  ނ ފެނޭ. އެއަކ  ައއިސެއޮފ ދ އ ވަނީ 
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ތިބޭނޭ ކޮނޑަށ  ތަދ އެރީމާ، ތަދ ފިލ ވައިލާ މީހ ނ . ދަށ ނ  ބޮކިޖަހާފައި    އިދ . އޭަގޢ ވީހާ ވަ  އީނޫނ . މި  އ ޔަކީއަރަނި

ކ . ވެލިއ  އެޑިޝަނ  ހަނދާނެއ  ނެތ . ދިހަ މިލިއަނ  އަދަނެތ  މި  އ ރީ މަތީނ  ހަނދާނެފެކ ޓައަރާނޭ. ޭގދަށ  މަސ   އެނ 

ދެނ  ؟ ނ  ކ ރިއެރ ވޭނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އިއަދި ދަށ ކޮށ . ކޮނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ ތޯ މި ޑޮލަރ ، މިދިޔަ އަހަރަށ  ވ ރެ

ސިނާ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ  ފަތ ރ ވެރިކަނ .  މިތ ަގއި  ޢައޮތީ  ޕެނ ޑަމިކ ަގއި  ޮގތަކީ،  ހ ރި  ދ ވަހެއ    ކަނ ތައ   ހ ރިހާ  އޮތ  

ފަތ ރ ވެރިނ     ރާއ ޖޭަގއި ބޯޑަރ  ހ ޅ ިވެގނ   ، ނިގަވޑަިއެގނ ނ ަގތޭވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިނިސ ޓަރަށ  އެ  ދިޔައިރ 

ބައިނަލ އަ  ދޭނ ޖެހޭނީ  ސަމާލ ކަމެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  އަވަހަށ   އެނ މެ  މަސައ ކަތ ކ ރާއިރ ަގއި  ެއއަރޕޯޓ  ގ އަނ ނަނ   ވާމީ 

އަމިއ ލައަށ     .ނިމިފަ  އިތާނަގިއ، ހަދަ  ރަނ ވޭ އޮތީ އޮތ   ،. ދެ އަހަރާއި ބަިއވެެގނ ދިޔައީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ނ ކަނ ހ ޅ ވަ

ހ ޅ ވަނ ވީ ތިމަނ ނަ  ކަހަލަ  އެބ ނާ  ޓަރމިނަލ   ޕ ލޭނ   ސީ  ރެޑީވެފައި ހެނޫނ ހޭ،  ހ ޅ ނ ވަނ   އޮތީ.    ،ރީ  އެ  އޭޕ ރަނ  

އިނިގރޭސިވިލާތ ނ  ީމހަކ  ެގނެއ ސަ، ފަސ  ލައ ކަ   ؛ފަސ  ލައ ކަ ރ ފިޔާ  ވާއ  މި ހ ރިހާ ކަމެއ  އޮ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މާިގރި ެގސ ޓ ހައ ސ ަގިއ ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ ެގ ނަމ ަގިއ  ފ ރެނ ޑ     ، އޭނަެގ ާގލ އިދީފަ  ރ ފިޔާ މަހަކ  އޭނަެގ މ ސާރައަށ 

ޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީ އޭނަ  ވީމާ އެ ބ ނީ އޭނަ ކަމަކ ނ ދެއޭ. އަ   އެއ  އަހަރ   އިއޭނައަށ  އަދި މ ސާރަދީފަ  އިބަހައ ޓާފަ

އ ޔަތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީ އޭނަ ކަމަކ ނ ދެއޭ. އެކަމަކ  ސިކަމަކ ނ ދެއޭ. ޒިނ މާދާރ ކ ރ ަވނ  ތިބި ފަރާތ ތަކ ެގ ހައި

ނ   އިލާެގ ބޭފ ޅ ނ  ރިޕޯޓ ކ ރަނ  ވެސ  ތިއ ބެވީ. އެއަރޕޯޓ ޢާެގ  ، ރަީއސ  ޞާލިޙ ނ ޮގތ ދޫނ ކ ރައ ވަ  ހަމަ ރައީސ  ޞާލިޙ 

އިލާެގ ބޭފ ޅ ނ . ޢާއެ ކަރ ދާސ ކޮޅ  ހިއ ޕަަވއިެގނ  ރައީސ ެގ މޭޒ ކޮޅ  ދޮށަށ  ދަނީ ވެސ     ރައީސ  އޮފީހަށ  ރިޕޯޓ ކ ރެއ ީވމާ

ދީފައި ސީ.އީ.ޯއ    އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީ ކޮނ ޮގތަކ ނ ތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއތާ ބަހައ ޓާފައި ހ ރި ހަތ ދިހަ ހާސ  ރ ފިޔާ

، އޭނަ ފައިދީފައި މަހަކ  އޭނަ ބަހައ ޓާ  އިނިގރޭސިވިލާތ ެގ މީހަކަށ ސ  ލައ ކަ ރ ފިޔާެގ މ ސާރަ  ފަ  ،އޭނަ ވަކިކޮށ ފައި

ެވެގނ ދިޔަީއ ިއއ ޒަތ ތެރި    ދ ަވސ ފ ރެނ ޑ  މާިގރި ެގސ ޓ ހައ ސ ަގއި ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓަކަށ  ބަހައ ޓާފައި، އެއ  އަހަރ   ާގލ 

؟ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ   . ކޮބައިތޯފަ ެއ ފޮނ ވީ ކަމަކ ނ ދެއޭ ކިޔާދ ވަހ  އޭނަ ވަކިކޮށ ލާފައިިއއ ޔެ، ދާދި މިދާކަށ ރައީސ .  

 މި   މިއަދ  މަތީނ ދާބޯޓ ތައ  ެއއަރޕޯޓ  މަތީަގއި އެނބ ރެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ކިހިނެއ ތޯ؟ ކޮބައިތޯ އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ 

މާކެޓަށ  ފައިސާ ހޯދަނ .    ލީތިވާ، ައނެއ ކާ ބާރަ އައ  ރިސޯޓ   އ ސަތޭކަ ެއާގރަ ރަށ  ނ ހެދި އޮ  ،ވާ އ ހާލަތ ަގއި އޮ 

ސ  އިތ ރ ެވެގނ  އ ޅެނީ،  ނަނ ބަރ؟ މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ  ރިސޯޓެއ  ސޭލ  އަޅ ވާލީ. ދެނ  ކޮނ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ވާހަކަެއއ ތޯ

އިސ ތިޤ ލާލާ  ެގޕެނ ޑަމިކ  މީހ ނ ެގ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ބޮޑ ވަނީ ޤައ މ ެގ  ސިޔާދަތާއި   އިތެރެއިނ  އިނ ޑިާއއިނ  އައި 

ނ  އިނ ޑިއާއަށ  ވިއ ކާލާތީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ބަެއއ ެގ އަޅ ވެތިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ބޮޑ  ބޯޓެއ ަގއި ކަފ ޖަހައިެގނ   މިނިވަނ ކަ

ކ ޑަ ފައ ތެޔޮލެއ  ނޫނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެބަ ހ ރި ރިސޯސަސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގ އެހެނ   

ވެެގނ ތޯ ިމ އޮތ  ބޮޑ  ބަޖެޓ   އ  ކީ ؟ އެނޭގ ދަރަނި ފިލ ވަނ . ކޮބައިތޯ މިއަދ  ބ ރިޖ ހިސާބަކަށ  ދާނ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   

ރިކާ ސަތޭކަ މިލިއަނ  އެމެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ކިޔަނ  ތަނބެއ  ނ ޖަހާނޭ. ފަސ  ؟ އަިއއިރ  ބ ރިޖ ެގ ވާހަކަނ ދެއ ކެނީ



1220 ބަރ ނޮވެނ  15           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  83ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

59 

 

އަޅ ަގނޑ  މި ނިނ މާލަނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ވާހަކައަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހަތ   ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ ބ ރިޖެ ެގޑޮލަރ 

 އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ މި ވަގ ތ  ކ ރ ކޮށ ލާނަނ . ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ! ދަނ ނަވަމ ނ   މިނެޓ  ފޯކަސ ކ ރާނެ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެ ެމނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފ ރ ޞަތަށ   ރި  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވަ  އިތ ރ   އަދި  މިހާރ   މިއީ  އާދެ! 

އެދިަވޑަިއެގނ ފައި އެބަ ތިއ ބެވި. ދެނ  މިއަދަކީ މި ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ެގ އެނ މެ ފަހ  ދ ަވސ . އެހެނ ވީމާ، ފ ރ ޞަތަށ  

ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ  ހިނަގމ ނ ދާ ވަގ ތ   ؛ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އަޅ  

މާލަމ ަގއި ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވ މަށ . ވަޑަިއެގނ ނެތިއ ޔާ ފ ރ ޞަތެއ  ނ ލިބޭނެ. ފ ރ ޞަތ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  ިމ  

އާދެ!  ވެސ  ދަނ ނަވާލަނ .  ލާނެ ވާހަކަ  އިތާނަގއި ނ އިނ ނަވައިފިއ ޔާ ދެނ  އިތ ރ  މެނ ބަރަކ  ނެތިއ ޔާ ބަހ ސ  ނިނ މަ

ޖަލ ސާ  މިނެޓ ެގ ހ ސ  ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތިރީސ   މެނ ބަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި 

 . އި ަގ1:10ކ ރިޔަށ ެގނ ދާނީ 

 

 { އަށ  13:18އިނ   12:36 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަހީމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެނ ވޭރ 

ކ ރި ދިވެހިރާއ ޖެައށ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަނޑައަޅ އ ވަ   ށ އަ`. ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސަރ ކާރ ނ   އަހަރަށ     އި އޮތ  

، މީަގއި ހ ރި ިގނަ ކަނ ކަަމކީ އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  އަޅ ަގނޑ  ަގސ ތ ކ ރީ  އިބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ބަލައިލަފޮނ އ ވި  

ފާހަަގކ ރެވޭތީ.  އަޅ ަގނޑަށ   ޮގތ ަގިއ  ކަނ ކަމ ެގ  ހ ރި  އިނ ތިހާައށ   މަނ ފާ  ލާބަޔާއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

މ ޅި ޕާޓީެގ   ،ަގއި ތަކ ދ ފ ޅ ޢ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ރިޔާސީ ވަ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ކެމ ޕޭ

މި ސަރ ކާރ ، އޯާގތެރި ސަރ ކާރަކަށ     ،ބ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަމ ނ  އައި ެއއ  ވާހަކަައކީޚާރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ އިނ ތި

ސަރ ކާރެއ ެގ ހ ރިހާ ސިފައެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދައ ކާނެ ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ   ވާނެ ކަމަށ . މި ސަރ ކާރ  ިމއީ ޯއާގތެރި  

ހިމަނ އ ވާފައި އެބަ އޮތ .  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  1278ށ  ތ ަގއި މި ފަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ސޯޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނަބޫލ ކ ރާ ޮގަގ

ބޫލ ކ ރަނ ޖެހެނީ ަގދެއ ވާނެ ސަރ ކާރެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ޯއާގތެރި ވެރިކަމެއ  ކޮށ 
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ީމެގތެރޭަގއި ވެލ ފެއަރެގ ޮގތ ަގިއ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؛ވެލ ފެއަރެގ ޮގތ ަގއި   އިޤީޤަތ ތަކ ެގ މައ ޗަށ  ބ ރަވެ. މީގަ ޙަމި  

  887މިލިއަނ ެގ ތެރޭަގއި    1287ެއކަނި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މިއީ ވެލ ފެއަރއަށ     887ދިނ މަށ  ހަމަޖެހިފައި އެބަ އޮތ ،  

ހެޔޮ ވެރިކަމެއ  ކ ރަނ  މިފަދަ ކޮވިޑ ެގ މިއީ  ؛ މިލިއަނ އަކީ ވެލ ފެއަރއަށ  ހިމެނިފައިވާ އަދަދ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި  ދަތި ފިލައިެގނ ނ ޮގސ ވާ  ދ ނިޔޭނ   މ ޅި  އަދި  ހާލަތ   ފައިސާ  އ ނދަޫގ  އަދަދަށ   މި  ބަޖެޓ ަގއި  ދަނޑިވަޅ ަގއި 

މިީއ    ،ބަޖެޓ ކ ރެވ ނީމާ ދަނ ނަވަނ .  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ފާލެއ   ހެޔޮ  ވަރަށ   ލިބިެގނ ދާނެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މިީއ 

ސަތޭކަ   ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ބަލައިަގނ ނަނ . ކަރަނ ޓ  އަގ ހެޔޮކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ފަސ ެގ  އޯާގތެރިކަމެއ  

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދިނ މަށ ،   477ތެރޭަގއި ފެނަކައަށ   ސާޅީސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނ އ ވާފައި އެބަ ޮއތ . އޭެގ

އ ޒަތ ތެރި ލޮބ ވެތި  މިލިައނ  ރ ފިޔާ ދިނ މަށ  މީަގއި ހިމަނ އ ވާފައި އެބަ އޮތ . އަތޮޅ ތެރޭެގ އި   63އަދި ސ ޓެލ ކޯއަށ   

؛ މ ެގ ލ ޔާއި މަނ ފާ ލިބިެގނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކަމާލޭަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިދިކޮޅ  ވާދަވެރިނ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދާއިރ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   

އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކަނ ކަނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ     ކަހަލަ ނެތ މާބޮޑ  ކަެމއ  މި  ށ ދެވިފައި ހ ރި މާކޮ

ެގ  ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އެސ .ޓީ.ޯއއަށ  ސަބ ސިޑީ   އަޅ ަގނޑ  އެކަމާ އ ފާވޭ. ކާޑ ެގ ައގ   ލިބޭތީ  ފ ރ ޞަތ 

އިއ ޒަތ ތެރި    ،ތިނ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދިނ މަށ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ބަޖެޓ ކ ރެިވފައި އެބަ އޮތ   ޮގތ ަގއި ދ އިސައ ތަ ައއ ޑިހަ

ރައީސ . ހަމަ އެހެނ މެ ރައ ޔިތ ނ  ދަތ ރ ފަތ ރ  އެއ  ތަނ ނ  އަނެއ  ތަނަށ  ކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އ ޅަނދ ފަހަރ  ދ އ ވ މަށ  

ެގ ޮގތ ަގއި އެސ .ޓީ.ޯއއަށ  ފަށަށ  ތިރިކ ރ މަށ  ތެލ ެގ ސަބ ސިޑީރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަތ ފޯރާ  ، ހެޔޮކ ރ މަށ   އަޅާ ތެލ ެގ ައގ 

ތިނ  ސަތޭކަ ސާޅީސ  އެއ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދިނ މަށ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހިމަނ އ ވާފަިއ އެބަ އޮތ . ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ  

ހަތަރ  ސަތޭކަ މޭލ  ހ ނ ނައިރ ަގިއ    ،ނ  ސަތޭކަ ކޮޅަށ  ތިކޮޅ ނ  ައނެއ ވަކި ޖަޒީރާ ރަށ ތަކެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއއ 

ތެލ ެގ ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ     ،ދަތ ރ ފަތ ރ ކޮށ  އ ޅ މ ެގ ޚަރަދަކީ އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ  ޚަރަދެއ . އެހެނ ކަމ ނ 

ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ  ެއކަމާ އ ފާކ   ،އެސ .ޓީ.ޯއއަށ  ދެއ ވަނ  ނިނ މަވާފައިވާތީތިނ  ސަތޭކަ ސާޅީސ  އެއ  މިލިއަނ   

ކޮވިޑަށ ؛ ރައީސ  ފަތ ރ ވެރިކަނ   ރާއ ޖެ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޕ ރޮމޯޓ ކ ރ މަށ ،  އިތ ރަށ   ތަރައ ޤީކ ރ މަށ ،  އިތ ރަށ   ފަހ  

ޓޫ މިލިއަނ   އެއ   މިހާރ   އައިސ ފަިއވާތީއާ  މާކެޓ ކ ރ މަށ   އަހަރ   މި  އިތ ރަށ     ،އެކ ަގއިވެސ   ރިސ ޓ ނ   އަދި 

ތޭކަ ސައ ވީސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚާއ ޞަ ބަޖެޓ ނ  ދެއ ވަނ  ސަރ ކާރ ނ  .އެމ .ޕީ.ާއރ .ސީއަށ  ސަޕ ރޮމޯޓ ކ ރ މަށ  އެމ 

މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހިމަނ އ ވާފައި އޮތީތީ، އަޅ ަގނޑ  އެކަމަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރަށ ، ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   އިނިނ މަވަ

ކަމެއ  ދެއ ާވ ެއއ   ލީމ ، އެއީ ސަރ ކާރ ނ  ެއނ މެ އިސ ޢ ތަ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ؛ ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ލީމަށ  ސަރ ކާރ ނ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ބަޖެޓ ކޮށ ދެއ ވާފައިާވ  ޢ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތަ  ކަނ 

ލީމަށ  ޢ ރ ދަނ ނަވާ ކަނ ކަނ . ތައަޅ ަގނޑ މެނ  ެއކަމަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރަށ ، ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ޝ ކ އަދަދ ތަކަކީ  
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ޓަކައި އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީެގ ބަޖެޓަށ  ތިނ  ހާސ  އެއ  ސަތޭކަ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމަނ އ ަވއިދެއ ވާފައި އެބަ ވޭ  

ހަމަޖައ ސަވައިދެއ ވާފައިވާ   3100އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ބަޖެޓަށ   އިރ ަގއި އަދި  މިލިއަނ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީެގ 

ބަޖެޓ   މި  ލީމަށ  ޓަކައި ހަޔަރ ެއޑިޔ ކޭޝަނ  ިމނިސ ޓ ރީއަށ  ހަތ  ސަތޭކަ ތިނ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  ޢ މީެގ ބޭރ ނ  މަތީ ތަ

ކެމ ޕޭނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތ .  އެބަ  ބަޖެޓ ކޮށ ދެއ ވާފައި  ސަރ ކާރ ނ   ކެމ ޕޭނ ަގއި  ؛ފޮތ ަގއި  ރިޔާސީ 

ވިދާޅ ވަ  ކ ރި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ނިސ ބަތ ވެ  ޕާޓީނ   މ ޅި  ޕާޓީނ ،  އަދި  ތެރޭަގއި  ވާހަކަފ ޅ ތަކ ެގ  މ ނ ެގނ ދެވި 

އެހެނ ވީމާ، މިީއ  ކަމަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ބ ނަމ ނ  ޮގސ ފައިވާނީ.    ލީމަށ  އިސ ކަނ ދޭނެޢ ކެމ ޕޭނ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ތަ

ވަ ބަޖެޓ ކ ރެޢ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފޮތ ަގއި  ބަޖެޓ   އެއ ޮގތަށ   ދެ ދާ  ޮގތ ަގއި.  ފައިސާެގ  ޚަރަދ ކ ރެިވެގނ ދާނެ  ިވ، 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ޖަހާފައި އެބަ އޮތ . ިއއ ޒަތ ތެރި    210ޔ ނިވަރސިޓީއެއ ެގ ބަޖެޓަށ   

މިއީ ހަމަ ސީދާ    ،ނ  ރ ފިޔާެއއީ ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީ އަދި އިސ ލާމިކ  ޔ ނިަވރސިޓީ. ދ އިސައ ތަ ދިހަ މިލިއަ؛ ރައީސ 

 ޮގތ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިކަމ ެގ ހެޔޮ ފައިދާކޮށ ެގނ ދާނެ ކަނ ކަނ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . ހެލ ތ 

އ ޙަތަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ  ދެއ ވާނެ ޞިމިނިސ ޓ ރީއަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދ ޅަހެޔޮކަާމއި  

ވިދާޅ ވަމ ނ   ވިދާޅ ވަމ ނ . އޭެގތެރެއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ،  ކަމަށ  ވަޑައިަގތީ  އ ޙީ ކަނ ކަމަށ   ޞިެގނ ދެވީ 

ތާވީސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އެބަ އޮތ . އަދި ހަދ އިސައ ތަ  މިނިސ ޓ ރީެގ ބަޖެޓަށ     ހެލ ތ 

ތާވީސ  މިލިއަނ ެގ ބޭރ ނ  އައި.ޖީ.އެމ .އެޗ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ  ހަދ އިސައ ތަ    ީމެގ ބޭރ ނ     ،އިތ ރ ނ މީެގ

ޚިދ މަތ ތަކަށ  އެއ  ހާސ  ނ ވަދިހަ    ،ވ މަށ  ތިއ ބަވާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ ބޭސ ފަރ ވާކ ރެއ   އިރަށ ރަށަކ ނ  ވަޑައިެގނ  ރާއ ޖޭަގ

 ؛އިތ ރ ނ  ހ ޅ މާލޭަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ ތިނ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ލިޔެިވފައި އެބަ އޮތ . އަދި މީެގ

ވާ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބޭސ ފަރ ވާެގ ކަނ ކަނ  ހިނ ގ މަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ކަނ ކޮޅ ތަކ ނ  ވަޑަިއެގނ  ހ ޅ މާލޭަގއި ދިރިއ ޅ އ  

ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހަމަޖެހިފައި، ލިޔެވިފައި އެބަ އޮތ . އަދިވެސ   މި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ    291ޓަކައި ހ ޅ މާލޭ ހޮސ ޕިޓަލަށ   

ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  ރީޖަނަލ   އަތޮޅ ތެރޭެގ  ބޭރ ނ   ރައ    ،މީެގ  ލޮބ ވެތި  ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގިއ  ރާއ ޖޭެގ  ދިރިއ ޅ އ ވާ  ޔިތ ނ  

ތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ނ ވަ ސަތޭކަ ހަތ ދިހަ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގިއ  ހެދިފައިވާ ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ  

ހިރާއ ޖޭެގ  ރާއ ޖޭެގ ސަރ ކާރ ނ  ދިވެ  ،ިމއީ ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އޯާގތެރިކަނ ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އެބަ އޮތ .  

ބޫލ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ަގމިއ ޔަތ ކަނ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އ  ކަމަށ  ދެއ ވާ ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަާމއި އަހަ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދ ޅަހެޔޮ

ެވސ  ؛ ރައީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވީނަމަެވސ ،  ކަމ ަގއި  ާވހަކަދެއ ކި  ކަނ ކަމ ެގ  ވަރަކަށ   ކިތަނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އެއ  ކަނ ކަނ  ހ ނ ނާނެ. ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  މި ހިނަގމ ނ ދާ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭނެ ބަ

ފަރާތ ތަކަށ   މިލިއަނ   247އޮތީ   ބޭނ ނ ވާ  އެހީއަށ   ފޮތ ަގއި    .ޚާއ ޞަ  ބަޖެޓ   އަހަރ ެގ  ރ ފިޔާ.    247މި  މިލިއަނ  

ދާއިރާެގ    ،މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   މިދިޔަ އަހަރަށ  ވ ރެމެނ ބަރ   މާވަށ   ޚާއ ޞަ އެހީއަށ     އަޙ މަދ  ސަޢީދ  ވިދާޅ ވީ 
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ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ .  އޮތ   ޖައ ސަވާފައި  ކ ޑަކޮށ   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ   ފަނ ސާސ   މީހ ނ ނަށ   އެީއ    ،ބޭނ ނ ވާ 

މިލިއަނ  ޖައ ސަވާފައި އޮވެފައި މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ     247ޓ ަގއި  . ިމ ނިމިދާ އަހަރ ެގ ބަޖެކަނޑައެޅިެގނ  އިތ ރ ފ ޅެކޭ

އެ ބޭފ ޅާ ިމ  ،ބޮޑ  ތަނ ނ  ވެސ  މަތީނ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ގައި އޮތ ކަނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ   މިލިއަނ  މާ  278ފޮތ ަގއި 

ެގ  ރާނ ސ ޕޯޓ ޓ ފ ޅެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  ކަމާ ގ ޅިެގނ  ހެއ ދެވީ އިތ ރ މަޖިލީހ ަގއި މި

ރާއ ޖޭެގ އެތެރޭެގ    ފަހަރ   ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  މިޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ޚިދ މަތެއ     އ އަ ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި  

ދަތ ރ ފަތ ރަށ  ބޮޑ  ހޭދައެއ   ކ ރަނ  ނިނ މާފައިވާކަނ  އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާެއކ  ފާހަަގކ ރަނ . މިއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތާރީޚ ަގިއ  

ކަކ ނ  މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖެ ގ ޅާލ މަށ  މަސައ ކަތ  ފެށޭ ފ ރަތަމަ ފަހަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ރީެގ ވޯނެޓ ފެރީެގ    ހައި ސ ޕީޑ 

އެހެނ ނަަމވެސ ، ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވ މާ   .މިކަމ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ ތައ  ފެށި  ،ަގއި މި ޚިޔާލ ތައ  ކޮށ   2008ސަރ ކާރ ނ   

ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ    . ނެތިކޮށ ފަ  އިހ އ ޓަ   ،ނ  ހ ރަސ އަޅައިގ ޅިެގނ  އެ ކަނ ކަނ  ވަނީ ދެނ  އައި ސަރ ކާރ ތަކ 

އ ޅަނދ ފަހަރ ަގއި    އ ކ ަގއި މ ޅިނ  އައެ  ވިސ ނ ނ ތަކަކާ  އ  އަ   ،ހިތ ވަރަކާއެކ    އ ވަނީ އަ   ޞާލިޙ ެގ މި ސަރ ކާރ ނ  މި

. މި މަސައ ކަތ ެގ   ނިނ މަވާފަޚާއ ޞަ ޑިޒައިނ ކ ރެިވެގނ  ތައ ޔާރ ކ ރެވޭ ޚާއ ޞަ އ ޅަނދ ތަކެއ ަގއި މި މަސައ ކަތ  ފަށަނ 

އަލަށ  ފަށާ މި ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ޚިދ މަތަށ   .  ދަތ ރަށ  ބޭލ މަށ  ތައ ޔާރ ވެފަ  އިއ ޅަނދ ފަހަރ  މިހާރ  ސީ ޓ ރެއިލ  ނިނ މަ

ރ މަށ  ކ ދަތ ރ ފަތ ރ   ،ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ރަށ  ބަނ ދ ނ  ވީއ ލި  ؛މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  254ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ   

އެބަ  254ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ    ހިމަނައިދެއ ވާފައި  ފޮތ ަގއި  ބަޖެޓ   މި  ރ ފިޔާ  އަލަށ  ސ ކޫލ ތަކ ަގއި    މިލިއަނ   ޮއތ . 

ފޮތ ަގއި    5އިމާރާތ ކ ރާ   ބަޖެޓ   މި  ޓަކައި  އިމާރާތ ކ ރ މަށ   ސަރ ކާރ ނ      206ކ ލާސ ރޫމ ތައ   ރ ފިޔާ  ިމލިއަނ  

އެބަ އަޅ ަގ  ހިމަނައިދެއ ވާފައި  ދަނ ނަވާނީއޮތ .  އަމިއ ލައަށ    ،ނޑ   ސަރ ކާރ ނ   އޯާގތެރިކަމާއި،    ؛ސަރ ކާރ ެގ 

އެޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އަިމއ ލައަށ  ބ ރިޖ  ފެނ ނަ ހިސާބ ަގއި ބިމެއ  ަގނެެގނ  ބިނ 

  206ކ ލާސ ރޫމ  ެއޅ މަށ     ަގއިތަކ  ނަވަނީ. ސ ކޫލ ކަނ ކަމ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި  ދަނ   ކޮށ ދެއ ވަނ  ޖައ ސަވާފައި ހ ރި 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމެނޭ.   18ހ ޅ މާލެއަށ     ،ތެރޭަގއި މާލެއޮތ . މީެގ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ޖައ ސަވާފައި އެބަ

އެކ   ޒާ ޚިދ މަތ  މެޝިނަރީޙީކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . ޞިއ    މިލިއަނ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަދަދ   206އެއީ މި  

އެބަ ޖައ ސަވާފައި  މި   261އޮތ     އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މަށ   އަޅ ަގނޑ   އަދި  ނޫނ .  އަދަދެއ   ކ ޑަ  މިއީ  ރ ފިޔާ.  މިލިއަނ  

  އިބަޖެޓ ެގ ކަނ ކަމާ ،މިއީ ބޮޑ  އަދަދެކޭ ވެސ  ނޫނ . މިއީ މިހާރ ެގ ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ގައި ރާއ ޖޭެގ ކަނ ކަނ  ،ދަނ ނަވަނީ

މިނ   ލިބޭ  ބަލާފައި ޞިއ ރާއ ޖެއަށ  އާމ ދަނީ  ޚިދ މަތ ެގ ދާއިރާ މެޝިނަރީއާޙީވަރަށ     261އެކ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މަށ      

ހިމަނ އ ވާފަ ރ ފިޔާ  މާލެމިލިއަނ   މީެގތެރޭަގއި  ހިމަނ އ ވާފައިާވކަނ     6.4ރަޙައ ދަށ   ސަހ ޅ މާލެ    ، .  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ފާހަަގކ ރަނީ އ ފަލާއެކ   އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަނ .  ބޯހިޔާވަހިކަާމއި   ،އަޅ ަގނޑ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ބަޖެޓަށ    މިނިސ ޓ ރީެގ  ހައ ސިނ ގ  ޓަކައި  ތަރައ ޤީއަށ   ހިމަނ އ ވާފައިވާތީ.    1768ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  
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ރައީސ   ހ ރެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރަކަށ ެވ  މާލޭެގ  ައޅ ަގނޑ   ކަމެއ .  އ ފާކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   ރައ   މިއީ  ޔިތ ނ ެގ  މާލޭެގ 

މާލޭެގ   ހިކޭނެތޯއާއި،  ބިނ   މާލޭެގ  ލިބޭނެތޯއާއި،  ބޯހިޔާވަހިކަނ   މާލޭެގ  ކިހާަވރެއ ތޯާއއި،  އޮތީ  ބޯހިޔާވަހިކަމަށ  

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ހައ ސިނ ގ    1768  ، އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަކީ  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޯގތިދޫކ ރެވޭނެތޯއާއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ    ؛އޮތޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޓ ކ ރެވިފައި އެބަބަޖެޓ ަގއި ބަޖެ  މިނިސ ޓ ރީެގ

  ފާހަަގކޮށ ލަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވާ ކަނ ކަނ  ވެސ     ،ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސ   ހިތ ހަމަޖެހޭ ކަނ ކަނ  ހ ރި 

އެއ   ؛އާމ ދަނީ މިހާ ނެތި  ، ެގ ބަޖެޓ  މިހާ ދަތިވެފައިދިވެހިރާއ ޖޭ  ،ކ ރަނ ލ އެކަމަކ  ހަމަ މިއާއެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

އާމ ދަނީއެއ  ނެތި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިނ  އެއ ެވސ  ޚިދ މަތެއ  ސަރ ކާރ ނ     ރެ އިތ ރަށ  ެއއ ެވސ ވ   އަހަރަށ 

ޕިޓަލ  ޚަރަދ ކ ރެވެނ  ކެއ ނިނ ކޮށ  ެގނ ޮގސ ފަިއވާ މި ދަނޑ ވަޅ ަގއި ބޮޑެތި ކެޕިޓަލ  ޚަރަދ  ކ ރެވެނ  ނ ހ ނ ނާނެކަނ .  

އަޅ ަގނޑ    ވެސ   ބޮޑ ެވެގނ ދާނެކަނ   ރިކަރަނ ޓ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ެއޮގތ ނ ަގނެތ މާއެކ   ބަެއއ     ،ބޫލ ކ ރަނ .  ސަރ ކާރ ެގ 

މިއީ   ؛ވ ޒާރާތަކ ެގ އިމާރާތ ެގ ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ބޮޑެތި އަދަދ ތައ  ހ ރިކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މި   ، އެކ  ސަރ ކާރ ެގ އިމާރާތ ތައ  އަޅައި  ވ  ރަނަގޅ ވ މާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރިޒާ  އި،މެނ  މިހާރ  ވިސ ނަ އަޅ ަގނޑ 

މިލިއަނ     7.7ބޫލ ކ ރަނ . މިޮގތ ނ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ަގޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ     ެގޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ  

މިލިއަނ  ޚަރަދ ވާ ކަމަށ     6.9ހަަގކ ރެވ ނ . އަދި އޭ.ސީ.ސީެގ އިމާރާތަށ   ރ ފިޔާ އަހަރަކ  ޚަރަދ ވާ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާ

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ   6.3ކޭޝަނ  )އެނ .ައއި.އީ(އަށ   ޔ އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވ ނ . ނޭޝަނަލ  އިނ ސ ޓިޓިއ ޓ  ޮއފ  އެޑި

ށ  އި، އަދި ޓެކ ސ  ޓ ރައިބިއ ނަލަމިލިއަނ  ކ ލީެގ ޮގތ ގަ   5.8ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ، އަދި ހިއ މަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނަށ   

އަށ   ސީމިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ، އަދި ޖޭ.އެސ .  4.7އަދި އެނ ސ ޕާއަށ     ،އެ ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ އަހަރަކ   5.5

  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ަގިއ ިއމާރާތ ތަކ ެގ ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ލަ  ސާޅީހަކަށ   ާގތ ަގނޑަށ  ޖ މ   ،މިލިއަނ   4ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ  

ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސ ،    މިހެނ  ޚަރަދ ވީ ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އޮތ .    ސަރ ކާރ ނ  ހޭދަވާ ކަމަށ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި އެބަ

  ، ފައިނިނ މާ  އިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  މިހާ ދަތި ދަނޑިވަޅެއ ަގއި ރާއ ޖެއަށ  އ ނދަގޫވާނެ ބޮޑެތި އިމާރާތ ތައ  ވަގ ތ ނ  ައޅަ

ޮގތ ަގއި ކ ލީެގ  ކަނ ކަނ   ކެޕިޓަލ   އެ  ބޮޑެތި  ޮގތަކަށ   ނޫނ   މިއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   މިހާރ   ބ ރަ އީ  ކ ރަނ    ސަރ ކާރަށ  

މ ސ ތަޤ ބަލ ގައި ދިގ   ަގބޫލ ކ ރަނ .  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  މި   ،ދަނޑިވަޅެއ   ޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާސ ތާަގއި    ދިގ  

ސަރ ކާރ ެގ ޞާލިޙ ެގ    ބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އި  އި،ކ ރަނ . އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ގަ ކަނ   ކަނ 

ވިދާޅ ވެ މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  މި ތަނ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށ  ފާޑ 

ވާހަކަާއއި  ފޮރިނ  ބޮޑ ވި  ބަޖެޓ   ފާޑ   ،މިނިސ ޓ ރީެގ  ޕޮލިސީއަށ   ފޮރިނ ގ  އަޅ ަގނޑ   ރާއ ޖޭެގ  ވިދާޅ ވެފަިއވާތީ 

ފޮރިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބަލައިަގނެފަިއވާޕޮލިސީއަކީ    ދަނ ނަވާލަނ ،  މިހާރ   ދ ނިޔެއިނ   އެނ މެ    ،މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޕޮލިސީ އެއ   ކައ ނ ސިލ ެގ    2018ެއއީ    .ކަމ ަގއި   ފަޚ ރ ވެރިވާނ ޖެހޭ  ނޭޝަނ  ސެކިއ ރިޓީ  ޔ ނައިޓެޑ   އަހަރ   ަވނަ 
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 3  ހައިެގ ސީޓެއ  ހޯދަނ ވެެގނ  މަރ ފަލިޖަަގިއ އޭޝިާއ ޕެސިފިކ  ގ ރޫޕ   2018ޖޫނ     8ދިވެހިރާއ ޖެ    އިަގއިލެކ ޝަނ  

.  ނ ވޯޓ   144ޓ  ނެީގ  ސީވޯޓ . އިނ ޑޮނޭޝިއާ ެއ    46މީހ ނ  ދަތ ރ ކޮށ  ލިބ ނީ    500ޑޮލަރ  ޚަރަދ ކޮށ   މިލިއަނ   

ރައީސ    ނ މިއީ މ ޅި ދ ނިޔެއި ؛އ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޯވޓ ނ . އި  143މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ކަނ  ހޯދީ    ދ.ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  އ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހިއ މަނ  ރައިޓ ސ ެގ  .  ޕޮލިސީ ބަލައިެގނ ފަިއވާ މިނ ވަރ   ސަރ ކާރ ެގ ފޮރިނ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ  

އިނ ޑެކ ސ އާ ދިވެހިރާއ ޖެ    އި، ކަނ ކަމާ ދިވެހިރާއ ޖެ  އިކޮރަޕ ޝަނ   މ މެނޭޖ ،  ރަނަގޅ ކަމ ނ   ދ ނިޔޭަގިއ ކ ރާލެއ   ޅި 

ރަނަގޅ .    ނ  އޮތިއ ޔާއަޅ ަގނޑަށ  އެނ މެ މިނެޓެއ  ދެއ ވެ ؛ދިވެހިރާއ ޖެ ބަލަިއެގނ ފަިއވާ މިނ ވަރ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވާހަކަދައ ކާއިރ ގަ  ބަޖެޓ ެގ  ދަނ ނަވާނީ  އިދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ހިނާގ   ،އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ައއ ޓ ެގ  އިނ ޑިއާ  ރާއ ޖެއަށ  

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބަޖެޓ ނ  ބޮޑ  ހޭދައެއ  ހިނގައިދާނެ ކަމެކޭ.    އި،ބޮޑ  ލޮޅ މެއ  އަރަވެހިރާއ ޖޭެގ ބަޖެޓަށ   އެއީ ދިކެމ ޕޭނަކީ  

ިއއ ޒަތ ތެރި އެއ ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ    ގައިޑ  ކޯސ ޓ ާގ  އިޕ ޓަރާދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އިނ ޑިއާ ސަރ ކާރ ނ  ދެއ ވާފަިއވާ ދެ ހެލިކޮ

އަދި ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ެވސ  އެއ ވެސ     ދަތ ރ ކޮށ  ނާޗަރަނ ީގ ކ ޅެފައެއ  ނ ާވނެ.މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރެއ   

އިނ ޑިއާ    ވެސ   އ ޅަނދ ަގއި  3ދަތ ރ ކޮށ ފަެއއ  ނެތ . މި    އިވަޑަިއެގނ ފައެއ  ނެތ . އަދި މިނިސ ޓަރ ނ  ވެސ  ޭއގަ ކަށ   ތާ

ފ ނ ެގ މ ސާރައަށ  ދަނ ދެނ  އިނ ޑިއާ ސަރ ކާރ ނ  ދެއ ވަިއެގނ   މ ަވއ ޒަ  މަރާމާތާއި  ށ  އަދިސަރ ކާރ ނ  ދެއ ވާ ހިލޭ ތެލަ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ނިސ ބަތ ވާ ދާއިރާތަކ ެގ ލޮބ ވެތި ރައ ޔިތ ނ  އެކިއެކި  .  ނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ވެސ  އ ފ ލަ  އޭަގއި

ރާނަ ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ެގނެވެނީ  ހަމައަށ  ފ   ކ ަގއި ޞިއ ޙީ ފަރ ވާއާޖެނ ސީތަރއިމައެކިއެކި    ނ  ހާލ ަގއި ޖެހ މ   ބަލި

އ ޅަނދ ތަކ ގައި ފޮނ ވާލަ  .މިފަދަ  އަނބ ރާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އެއ ޗެހި  އަޅ ަގނޑ މެނ     އިމިފަދަ  އިދިކޮޅަށ   މިާއ 

ދިވެހި ސަރ ކާރަށ  މި ބޮޑ  ބ ރަ ޖެހ ނ . ސަރ ކާރަށ  މިކަނ  ވާނެތޯއާއި ނ ވާނެތޯ    ،ކެމ ޕޭނ ކ ރ މ ެގ ނަތީޖާއަކަށ  ވާނީ

ކީ މިފަދަ ކަނ ކަނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އިލ ތިމާސަމިއީ  

ޮގތަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ނޭނިގ ނަމަވެސ  ނިކ މެ ވެފަިއވާ ވަގ ތ ަގއި އެފަދަ ނިޢ މަތ ތަކ ނ  މަހ ރޫމ ވާ ފަދަ ޮގތ  

 ރާކޮށ  ނ ހެދ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .ހަމަގ ތަކ ަގއި ެއޮގތަށ  މ ޒާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ށ .ހާރޫނަ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަނަދޫ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ހާރޫނ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ދެއ ވި ކަމަށ   ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ އ ވައ2022ިފާަގތި ދިރިއ ޅ ަމކަށ   .  ރައީސ `. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  

ބަޖެޓެއ   ހެޔޮ  ފާަގތި  ިމފަދަ  ޚާއ ޞަކޮށ   ަވކިނ   ދަނ ނަވަނ .  ޝ ކ ރ   މިނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ   އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި 
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ހިތ   ހ ރެ ހ ށަހެޅ އ ވ މ ެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ،  ވަރ   ޓަކައި  ކަމަށ   ފޮނ އ ަވއިދެއ ވި  މަޖިލީހަށ   މި  ބަޖެޓ   އެ 

ބަޖެޓާ ދައ ލަތ ެގ  ދަނ ނަަވނ .  ދ ނިޔެ  ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކަދައ ކާއިރ    މިއަދ    ޮގތ ނ  

މިތަޙައ މަލ  ދަތިކަމ ެގ  ދާ    ކ ރަމ ނ ދާ  ރައީސ ނައ ތާލައިެގނ ހަނދާނ ވާހަކަ  އިޤ ތިޞާދީ  އިއ ޒަތ ތެރި   ؛ނ ާވނެ. 

ޖެހެނީ މި  ފަށަނ   ވާހަކަ  ބަޖެޓ ެގ  މި  ބާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެވަނަ  މާއ ދާ  23  ހަމައިނ .  ބާޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ވަނަ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ ހަމައި  ޙައ ޤ ތަކާއަދި އިޖ ތިމާޢީ    އިޤ ތިޞާދީ އަހަރ    2008މި ޤާނޫނ އަސާސީއަކީ   ؛.  ވަނަ 

މި  ފަހަރަކ   ކޮނ މެ  އަނ ނަ  ވެރިކަމަށ   އެމ .ޑީ.ޕީ  އެހެނ ނަަމވެސ ،  ޤާނޫނ އަސާސީެއއ .  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ  ފާސ ކ ރެވި 

އަޅ ަގނޑ    ؛ޖެހެނީ މިދެނ ނެވި ބާބ ަގއި ހ ރި ޙައ ޤ ތައ  ކަށަވަރ ކޮށ ދޭނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެކަނިވެރި މައިނ ެގ    ،ދޮށީއ މ ރ ެގ އެލަަވނ ސ   ،އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  އާސަނ ދަ  ،ޅެނީއ   ފާހަަގކ ރަނ  މި

މިދެނ ނެވި އިޖ ތިމާޢީ   ،ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ  ހ ނ ނަ ފަރާތ ތަކ ެގ އެލަަވނ ސ   ،ނ ސ  ފޮތ ފަނ ސޫރ ެގ އެލަވަ  ،އެލަވަނ ސ  

ބަޖެޓ ަގިއ   މި  ރ ފިއަބިލި   3.1ރައ ކާތެރިކަމަށ   މިީއ  ނ   ކަމެއ .  އ ފާކ ރަނ ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ހިމަނާފައިވާކަމީ  ޔާ 

އޭެގއިތ ރ ނ  ހަމަ މިދެނ ނެވި  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އ .  ވަނަ މާއ ދާއިނ  ކަށަވަރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެ  23މިދެނ ނެވި  

ނ  އަބިލި   1.7މި ކަމަށ     .ނަރ ދަމާއާއި ސާފ ބޯފެނ   ،ކަމެއ  އެއީ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަށަވަރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  

ވެސ     މިދެނ ނެިވ މަސައ ކަތ  މިހާރ   އ ަގއިއޮތ . ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރަށ ތަކެ   ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގިއ ހިމަނާފައި އެބަ

ށ   ކަފަނ ސަވީހަ  ވާމިހާރ  މަސައ ކަތ  ހަވާލ ނ ކ ރެވި  ،ނޑ މެނ ނަށ  އެނިގފަިއވާ މަޢ ލޫމާތ ނ  ނަމަބަދޭ. އަޅ ަގއެ  އަށ ކ ރި

 ނަމ ނ .ބ ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  ސަރ ކާރ ނ  އެ ެގނ ދަނީ    ރަށ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ދާދި އަވަހަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނާ

ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަކައަކީ    .އެމ .ޑީ.ޕީއަކީ އަބަދ ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ތަކަށ  ަވކާލާތ ކ ރާ ބަެއއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ނ  ރ ފިޔާ  އަބިލި  1.5މި ބަޖެޓ ެގ ތަސައ ވ ރ ެގ ތެރެއިނ     .ވެސ  ކެނޑިނޭޅި ދައ ކަމ ނ ދާ ވާހަކަެއއ   އަބަދ އަޅ ަގނޑ މެނ   

މި  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވި.  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހެޅ އ ވަމ ނ   ބަޖެޓ   ޚާއ ޞަކ ރެިވފައިވާ ކަމަށ   ބޯހިޔާވަހިކަމަށ  

ޭއެގތެރެއިނ    އަޅ ަގނޑަށ   ކަމަކީ   އަނ ލިމި  600ބަޖެޓ ނ   މި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ެއބަ  ޚާއ ޞަކ ރެވިފަިއވާކަނ   ރ ފިޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ރަށ ަގއި ހިތ ހަމަޖެހިެގނ  އ ޅެޭވނެ ޮގތ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  .  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަމެއ 

ޝަރ ތ  ހަމަވެެގނ  ެގވަޅެއ     ކ  ލިބ ނީމާމީހަކާ އިނދެ ކ އ ޖަ   ،ޖެހޭ. މީެގކ ރިނ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ ޮގތަކީ  ހޯދައިދޭނ  އެބަ

ޖެހޭ ދައ ލަތ ެގ    ވަށާފާރެއ  ނ ހެދޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ . ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަވާއިރ ަގއި  އަހަރ    20  ަގއިދެނީ. އެ ެގވަޅ  

ެއ  ދީެގނ  އެ ޭގެގ ހަދައިެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އިދޭނ . ރާވައި ރާވަ  އިނ ތިޒާމެއ ވެސ     ފަރާތ ނ  މި ޭގެގ ހެދޭނެ ކޮނ މެ

ރައީސ ރަށ ރަށ ަގއި   ިއއ ޒަތ ތެރި  ހޯދައިދޭނ .  ޮގތ ތަކެއ   މިދެނ ނެިވ   ؛ދިރިއ ޅެވޭނެ  ދަށ ނ    23ހަމަ  މާއ ދާެގ  ވަނަ 

ޮގތ  ހަދައިދިނ މަކީ. މި ބަޖެޓ ަގިއ    މެދ ނ ކެނޑި ލިބޭނެކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ     ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަށަވަރ ކޮށ ދޭ ޙައ ޤެއ 

 ތެރޭެގ ރަށ ތަކަށ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ފެނަކައަށ ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  އަތޮޅ   ޮގތަށ  ކަރަނ ޓ ރ ފިޔާ މިދެނ ނެވި    މިލިއަނ   476
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ިއއ ޒަތ  ކަމެއ .  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ހިމަނާފައިވާކަމީ  ރައީސ ދޭނ   ދަނޑ ވެރިކަނ    ؛ތެރި  މަސ ވެރިކަާމއި 

ހިަމނާފައި  މިލިއަނ    95ތަރައ ޤީކ ރ މަށ    ބަޖެޓ ަގއި  މި  މި  ރ ފިޔާ  އެބަވޭ.  ހިމަނާފައިާވއިރ   މިލިައނ   95    ،ރ ފިޔާ 

ބާަވއޭ.  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ިމކަނ  ކޮށ ދޭނ  ރާވާފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަކީ ކޮބައި ؛އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ މިކަނ  ކޮށ ދޭނ 

  ނެ މީހ ނ  ވެސ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބިނ  ބޮޑެތި ރަށ ރަށ ނ  ދަނޑ ބިނ  ދެވިދާނެ. އެ ދަނޑ ތަކ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ

އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި .  އ ޅެނީ ދަނޑ ބިނ  ނ ވެސ  ލިބިެގނ   ތިބި. ދަނޑ ވެރިކަމަށ  ބޭނ ނ ާވ އެނ މެނަށ  މި

ޓޫ  އެދޭ ދަނޑ ވެރިކަނ   ޮގތަށ   ތެރެއިނ   މަސައ ކަތ ެގ  މިކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯދަނ   ޮގތެއ   އެހެނ   ނޫނ   ރިޒަމ  

ދަނޑ ވެރިކަނ  ކ ރެވޭނެ  ކަސ   ހަމަެއކަނި ބިމެއ  ދިނަ  ،ކަތ ކ ރާިއރ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭތަރައ ޤީކ ރަނ  މަސައ  

ެއއީ ޒިނ މާއެއ   ދައ ލަތެއ ެގ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ާވ   ،ކަމަކަށ .  މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  

ރަށ ރަށ ަގއި    ، ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ  ތެރެއިނ ރައ ޤީކޮށ ދިނ މ ެގ  ކޮށ ދިނ މަކީ. މި ދަނޑ ވެރިކަނ  ތަ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ބިލ ޑ 

އ  ލިބޭނެ މަގ  ފަހިކޮށ ދިނ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި  ހައ ސެއެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެނ މެ ކ ޑަ މިނ ވަރަކަށ  ގ ރީ  އިއެކީގަ   ދަނޑ ބިނ ތަކާ

.  އޮތ   ރ ފިޔާ ހިމަނާފައި އެބަ  މިލިއަނ   932.  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ ާވހަކަ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކާލަނ ޖެހޭނެ ؛ރައީސ 

 މަލ ޓިޕާޕަސ ދަނީ    ކ ރެވެމ ނ . ކޮނ މެ ރަށަކަށ  އެ ދަނީ އާ  ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި ވީރާނާވެފައި ހ ރި ސ ކޫލ ތައ  އެ  ރާއ ޖޭެގ

  ، ަވކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ އެއ  ކަމަކީ ؛ހޯލެއ  ދެމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރ ފިޔާ ހިމަނާފައި ވ ނ . މި ސަރ ކާރ  އަިއސ  ފަށައިދިނ  ހިލޭ ޑިގ ރީެގ    އަނ މިލި  600ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި  ޓޫޑެނ ޓ   ސ 

ވަރ ނ ެގ ކ ރިއެރ މަށ  ހަދަނ ޖެހޭ އެކިއެކި ތަމ ރީނ ތައ   އެ ދަރި،  ނަމަރާއ ޖެއިނ  ކިޔެވެނ  ނެތ  ކޯސ ތަކަށ  ނޫނ   ،އިތ ރ ނ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މ ސ ތަޤ ބަލަށ  އޮތ   ކަނޑައެޅިފައިވ މަކީ    އަނ މިލި  600ރެއިނ   ހެދ މަށ  ސ ޓޫޑެނ ޓ  ލޯނ ެގ ތެ

އަޅ ަގނޑ ެމނ  ޒ ވާނ ނ ެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ެގ   ؛ވަރަށ  ބޮޑ  އ އ މީދެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އޮތ . ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރަށ ތަކެއ ަގިއ    ފިޔާ ހިމަނާފައި އެބަރ އަނ   މިލި  211ކ ޅިވަރ ެގ ދާއިރާއަށ     .ތެރެއިނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ

ދަނީ އެޅެމ ނ . އައ ޓ ޑޯ ޖިމ ތައ    ދަނީ އެޅެމ ނ . ވޯލީކޯޓ ތައ  އެ  އެ  ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ތައ ޒ ވާނ ނ  އެނ މެ އެދެމ ނ ދިޔަ  

ނިމެމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    މިހާރ  އެ ކަނ  ނިނ މާލެވޭކަށ  މިވަރަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޒ ވާނ ނ ެގ ކަނ  ؛ދަނީ 

ައޅ ަގނޑ މެނ    .ށެއ ކ ޅޭ ބައެއ  ކަމަކަނ ކ ރަނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޒ ވާނ ނ ނަކީ ހަމައެކަނި ފ ޓ ބޯޅަ  ނެތ . އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ 

ޚާއ ޞަ ހ ނަރ ތަކެއ  ހ ރި ބައެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ރަށ ަގއި ވެސ   ،  ކޮނ މެ ކ އ ޖަކީ ވެސ   ކޮނ މެ ޒ ވާނަކީ ވެސ 

ކ ޅިވަރ    އިނ ޑޯ އެބައެކިއެކި  ފަހިކޮށ ދޭނ   އިނ ތިޒާމ ތައ   ނިނ މާލީމާ    ކ ޅެޭވނެ  ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ނ   ހަމައެކަނި  ޖެހޭ. 

ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . ބެޓ މިނ ޓަނ  ކ ޅެވެނ ޖެހޭނެ.  ޒ ވާނ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ޙައ ޤ  މިނ ވަރ  ދެވ ނީ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  

ރ  މިދެނ ނެވި އިތަނ ފީޛ ވެެގނ ދާ ބަޖެޓ     ަގބޫލ ކ ރަނީ މި  އަޅ ަގނޑ  ؛ ރައީސ ކ ޅެވެނ ޖެހޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި  ލ ބާސ ކެޓ ބޯ

މާލޭެގ    ، ދިމަދިމާއަށ  ފޯކަސ ކ ރެިވެގނ ދާނެ ކަމަށ . ހަމަމިއާއެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަ ވަރަށ  ހިތާމަވެރި މަނ ޒަރެއ 
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އ ޅޭ. ބަެއއ  ކ ދިނ ނާ   ޒ ވާނ ނ ނެއ  ޑަސ ބިނ ކޮތަޅ  ހޮަވއިެގނ  ކަިއެގނ  އެބަރ   މަގ މަތިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ެއތައ  ބަިއވަ

ެގ  މި ކ ދިނ ނަކީ މިއީ މަސ ތ ވާތަކެތިނ  ސަލާމަތ ވާނ  މަސައ ކަތ ކޮށ  ފަރ ވާ ޕ ރޮގ ރާމ   ،ވާހަކަދައ ކާލ މ ނ  އެނެގނީ

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ދިނ ކަނ .  ތިބި  ފާހަަގކ  ؛އިނ ތިޒާރ ަގއި  މިައޅ ަގނޑ   ބަޖެޓެއ    ރަނ   ބޮޑ   މިވަރ ެގ  އ ޅެނީ 

ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ދިނ ނާ  ،ފާސ ކ ރަނ   އެބަ  މި  ވިސ ނަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ދިނ   ދޭތެރޭ  އެ  ފަރ ވާ   ެގޖެހޭ. 

ކ ރަނ  އަދިވެސ  ިމ  ކ ރ ނ . ޔޫރިނ ގ ޓެސ ޓ އޮނ ނަނީ ޔޫރިނ ގ ޓެސ ޓ   ެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ބަޔަކަށ  މިޕ ރޮގ ރާމ 

އިނ ސ ޓަބޭނ ނ ކ  ޓެސ ޓ ރަނީ  ކީއ ވެެގނ އ ޔާއެހެނ ވެއ ޖެ  .ތަކެއ ކިޓ   ނ ޓ   ހިތަށ އަރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ބާވަޭއ  ، 

 ،ލަ ޮގތެއ ަގއި ހަމަ ކޮނ މެ ރަށެއ ގައި ފ ލ ހ ނ ެގ ޚިދ މަތ  ހ ރިއިރ ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ޖ މ  ތެރޭެގއަތޮޅ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  

ޒ ވާނ ނ ނަށ     އެ އެ  ކީއ ވެބާއޭ  ނ ކ ރެވެނ ވީ.  މިކަނ   ގ ޅިެގނ   ކައިރީަގއި  ޒ    އެބޭފ ޅ ނ ނާ  މައިނ ބަފައިނ   ވާނ ނ ެގ 

ދައ ކަނީ    މި ؛ނ ލެވެނ ީވ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިލޯބިާވ މީހ ނ  ކަިއރީަގއި ތިބެެގނ  މި ޔޫރިނ  ޓެސ ޓ  ހަދަ،  ނ ެގތިބެ

ސ ޓ  ހަަމ ތަނ ަގިއ ޔޫރިނ  ޓެ  ނ  ޖަމާކޮށ ެގނ  އެ ކ ދިނ  މިދިހާ ކ ށ  އެ ހ ރިއަ ނޫނ . މާލެއ ވާހަކައެ މެއ ެގ  ބޮޑ ކަ

 ޓެސ ޓ  އެދާނީ މި ދެނ ނެވި ޓެސ ޓ  ކިޓ ނ . ހަމަ  ޔަސ  ހަފަހަރ  ހެދިކަމ ަގއި ވި   އެއ   ކ ދ ވާލަ   ،ހ ވަހަފ ތާއަކ  އެއ  ދ  

އ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ  ލެވޭ ޮގތ  ވެ އިދާރާތައ  މެދ ވެރިކޮށ  ހަދަކިޓ  މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  ރަށ ރަށ ެގ ފ ލ ހ ނ ެގ އި

ކ ރަމ ނ ދާ ޚަރަދެއ .   ތެރެއިނ   ެގމި މައ ސަލައަށ  ވެސ  ޙައ ލ  ލިބޭނެހެނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ވެސ  ބަޖެޓ 

ތަފާތ ކޮށ ލަނ ހަމައެ ޚަރަދ ކ ރާ  ކަނި  ޖެހެނީ  އިއ    މި  ރައީސ  ޒަތަނ .  ބޭނ ނ ވޭ  އަޅ ަގނޑ ؛ ތ ތެރި  ، ފާހަަގކޮށ ލަނ  

،  ވަނަ ައހަރ ެގ ބަޖެޓ  ބަހ ސ ަގއި ެވސ  ފާހަަގކ ރި ކަމެއ  ެއއީ  2020ވަނަ އަހަރ  އަދި    2019އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ   

ސ  ވެނ ނ ވަނީ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ދާ ކޮނ ކ ރީޓ ކޮޅެއ  ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   ބޭ  ށ ރަށަށ ރަ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  އަތޮޅ ތެރޭ

ރަށެއ ަގިއ    ެއކަނ ޏަކ  ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވަނީ ކޮނ ކ ރީޓ ކޮޅ   ،ބޭނ ނ ވަނީ  ދަނ ނަވަނ 

ހޯލެއ   ޕާޓިމަލ  ކޮނ މެވެސ     11ޕަސ   ޭއެގތެރެއިނ   އަޅާއިރ   ދައ ލަތ ނ   ޚަރަދ ކޮށ ެގނ   ރ ފިޔާ  އެއ   ބަ ިމލިއަނ  

  ަގކ ރަމ ނ  ައއިހަހޭ. ކ ރިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާޖެ  ދައ ރ ވާނ  އެބައި  ަގމީެގ ތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ރަށ ެގ ިއކޮނޮ

ޕ ރޮޖެކ ޓ  މި  އެ ތަޮގތަށ   ބަހައިެގނ   ޕޯޝަނަށ   ެއކި  ކ ރެވޭވަރަށ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނަށ   ކ ދި  ތިބި  ރަށ ރަށ ަގއި  އ  

ތެރެއަށ     ެގެގ އިކޮނޮމީޖެހޭ. މިއިނ  ބައެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ރަށ   ށ  ދީެގނ  ވެސ  މިކަނ  ކ ރ ވަނ  އެބަނަބޭފ ޅ ނ 

ބަޖެޓ ެގ ލީކޭޖ ެގ    ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީއަޅ ަގނޑ   އަނެއ  ކަމަކަށ    ؛ރި ރައީސ ތެ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ   ވައ ދަނ  އެބަ

ޖެހޭ. ަވކިނ     ހޭ. ނ ހ އ ޓ ވ ނަސ  މަދ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ރާވަނ  އެބަޖެ  ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަނ  ހ އ ޓ ވަނ  އެބަ

ޮގތ ަގއި ބަލަިއަގނެ  ެގ  ތަޖ ރިބާއެއ    ،ދާ ތަޖ ރިބާ އެއީވާެގ ތެރެއިނ  މި ކ ރަމ ނ ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭސ ފަރ 

ެގނ   އި މަ ބާއ ވަނ އި.ޖީ.އެމ .ެއޗ ަގއި މަތާއެއ  ކ ރިނ  އަ ފ ހަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށ  މީެގ ދެ  ޞ ލާޙ ކ ރަނ  ކެއ  އިތަކަނ ތައ 

ސިޓީެއއ .  ދެއޭ ބޭސ   ތިމަނ ނާ މަނ މައަށ  ކޮނ މެ ދެ ދ ވަހަކ ނ  އެބަ  ،އ ސަކ  ގ ޅި. ގ ޅާފައި ވިދާޅ ވަނީޓެ އ ޅ ނ  ރައ 
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. ެއއ  ފ ޅި ނ ކަނޑާ 14 އިނޭ ެވސ  ތިމަނ ނާ ކަބަޑ ަގއި އެބަ ރ ކ ރާރ ެވއޭ. މިހާެއއ  ބޭހެއ  އެބަ ތަ ސިޓީަގއިއެ ބޭސ 

 މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މީހެއ ެގ ވާހަކަ.   އޮތ  ބަލިތާފ ޅިއޭ ކެނޑީ. މި ދަނ ނަވަނީ ދެ ހަފ ތާަގއި އެ

ެއބަ މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރަނީ.  މި  ތެރެއިނ     ސިސ ޓަމ  އެބިއ ސ   ހ އ ޓާލަނ . އާސަނ ދައިެގ ސިސ ޓަމ ެގ  ޖެހޭ 

ރ  ދީެގނ ކަނ . މި ދެނ ނެިވ  ހަފަ  އަކ ނ  އެ ޑޯޒ  ހަމަކ ރެވެނީ ކިތައ ޅި އެމ .އެލ  ފ   100  ޔާއިނޭގނެ ބޯ ބޭހެއ  ެވއ ޖެއ  

މިނ ަގނޑ ތަކެއ  ލާނ  އެބަ ފާހަަގކ ރަނ  އެބަމީެގ ؛ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ޮގތަށ   ހޭ  ޖެ  އިތ ރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޝަލައިޒ   ކ ރާ ޮގތ ނ  މާލެތެރޭަގއި ވަރަށ  ސ ޕެމ ެގ ޚިދ މަތ ެގ ވާހަކަ ެވސ . ބަެއއ  ބޭފ ޅ ނ  ފާހަަގކ ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ  

ޖަހަޖަހާ   ޚިދ މަތ ދޭ ކ ލިނިކަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިސާބ ލ ޑެނ ޓަ  ،މިސާލަކަށ  ދަނ ނަވާނަމަ ؛ ކ ލިނިކ ތަކެއ ދޭޚިދ މަތެއ   

ކަށ  ނަޅ ަގނޑ މެނ ޮގތެއ  ވެސ  އަ  ނ  ބެލޭނެ ހަމަ އެއ ހ މީ  150ނޫނީ    100ކ ނ   ކަޚިދ މަތ ދޭ ކ ލިނި  ޑެނ ޓަލ   ށ ކަދ ވަލާ

ލޫމާތ   ޢ ވި އަދަދ ތަކަށ  ބިލ ތަކަށ  ޕޭކ ރާ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަސ ، ާއސަނ ދައިނ  މި ދެނ ނެވެނޭނގ ނ . އެހެނ ނަމަ

ައޅ ަގނޑ  ތެރެއިނ   ކަނ ކަމަކީ ސިސ ޓަމެއ ެގ  މި  ލިބެމ ނ .  ޭއަގިއ  ދަނީ  ކަނ ތައ ތައ .  ރަނަގޅ ކ ރެވެނ ޖެހޭ  މެނ ނަށ  

ަގބޫލ ކ ރަނ . މިހާރ  އާސަނ ދައިެގ  ވެ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެ ރައ ޔިތެއ ެގ ފަރ ދީ ޒިނ މާ   ޮއތ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ސ  

ރަދެއ ކަނ ،  ނ  ކ ރަނީ ކޮނ  ޚައިކޮނ މެ މީހަކަށ  އެ މީހާެގ ނަމ ަގއި އާސަނ ދަ   ،ފަރާތ ނ  ފޯނ  އެޕ ލިކޭޝަނެއ  ހަދައި

ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއ  ބެލެނ     ، ނ ކަކޮނ  ބޭހެއ   ރެވިފައި ހ ރީއެ މީހާއަށ  ޕ ރިސ ކ ރައިބ ކ   ،އ ކަނ ލިބެނީ ކޮނ  ޚިދ މަތެ

އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަ ރައ ޔި  ،ހ ރި.  ކޮނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ   ޒިނ މާއެކޭ    ނ ގެ ތެއ ެގ 

ކޮށ ލަނ  ގަ ނ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހައިބަޖެޓ ެގ ތެރެ  ؛ނ ދިނ މަކީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބިއ ސ ކ ރިޔައެ  ަގއި މި ސިސ ޓަމ ނަމ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދޭ ސަބ ސިޑީެގ ވާހަކަ. މި ވާހަކަ ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ލީކޭޖ ެގ ޮގތ ަގއި އަނެއ  ކަމަކަށ    ،ނ ނ ވަނީބޭ

ށ  ނ ލިބޭ ކަ ދައ ލަތ ނ  ދޭ ސަބ ސިޑީއަކީ ވަކި ފެނ ވަރެއ ެގ ބަޔަޖެހޭ. ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބަދައ ކަނ  އެ

ޮގތެއ ަގއި ހ ރިހާ އެނ މެނ ނަށ    އޮތީ ޖ މ ލަ  އި މިގަ ޤައ މ   ، މިސ  ވެއެއ ޗެއ . ނިކަމެތިނ ނަށ  ދޭ އެއ ޗެއ . އެހެނ ނަމަ

ބައެއ  ސަލާމަތ ކ ރެވޭނެ.    ޖެޓ ނ  ބޮޑ އ ލ ކ ރެިވއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަހަސ   ވެލެވިފަ. މިކަނ   އިޮގތަށ  ހ ޅ ވަ  ލިބޭ

އ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަތޮޅ ތެރޭެގ  މި ބަޖެޓަކީ ވެސ  ހާލަތަށ  ވިސ ނާިއރ  ވަރަށ  އ އ މީދީ ބަޖެޓެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ެގ  މެނ ހޭ. އަޅ ަގނޑ ޖެ  ބަރިކަނ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ  އެރަށ ރަށ ަގއި އ ފެއ ދ ނ ތެ

  އ ކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ އ ޓާލަނ  އެބަ ދެަގއި އެ ޒ ވާނ ނ ނަށ   ކަމ  ެގ ވަޒީފާއ ލަތ ޒ ވާނ ނ ެގ ަވޒީފާައކީ ހަމައެކަނި ދަ

ސ  ފެށިެގނ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ  ލި މި މަޖި  ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަނ  އެރަކަނ  އިތ ރ ކ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރި  ޖެހޭ.

.  ފެކ ޓ ރީތަކެއ ެގ ވާހަކަ ދެއ ކީޭގދޮށ  މަސ  .ތ  ކ ރިއަރ ވާނެ ޮގތ ތަކެއ  ރޭވީކަމ ެގ ސިނާޢަރި މަސ ވެ  ، ތަކީކަކ ރި މަސައ  

ކ ރ ނބާ ދެއ ކިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއާެއކ   ކ އ ޅަަވއ ހަމަ  ެއއ ފަނި،  ވާހަކަ. ބަޗެހި  ފަނި  ފެކ ޓ ރީތަކެއ ެގ  ނ ދ ކ ރާ 

އ ޅެނީ ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓ ެގ ޮގތ ަގިއ    މި  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ   .ނ ފެނޭޓ ނ  އެ މަނ ޒަރެއ   ، މި ބަޖެސ ހެނ ނަމަވެއެ
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މި ދެނ ނެވި    ޖެހެއޭ. އިތ ރ ކޮށ ެގނ   ވ ރެ އެ ައދަދ  އިތ ރ ކ ރަނ  އެބަ  ނ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  މި ދޭ ލާރިއަށ މެއަޅ ަގނޑ 

ކ ރެވޭނެ  ތަކ ނ  ބިލ ޑ ކައ ނ ސިލ ކ ރެޭވނެ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  ތައ   ތިޞާދީ މަސައ ކަތ އެ ރަށަކާ ގ ޅޭ އިޤ    ،ލަހަކަ

ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޒ ވާނ ނ ނަށ  ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށ ދޭނ  އިޖެހޭ ރާވަނ . ޭއެގތެރެ  ޮގތ ތަކެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

އ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނ ނެވި ދާއިރާތަ  ،އ ަގއި ބަޖެޓަށ  ބަލައިލާއިރ ލެ ޤައ މީ ލެވަ ؛ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އެބަ

ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ     އ ަގއިތެޮގ  ލަ ށ  މި އޮތީ ޖ މ ނަޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނ ރިއަރ ވަނ  ނޫނީ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ ކ ރިއަރ ވަކ 

ފައިނޭނ ސިނ  އެއީ  ޮގނ ޖެހ މެއ .  އެނ މެ  ފާހަަގކ ރާ  ދަތިވެސ   ހ ރި ކަެގ  ރާއ ޖޭަގއި  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނ . 

ރެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވ   ވަރަށ   ޝަލ  ރޭޓ ަގިއ ލޯނ  ނަަގިއެގނ  ކ ރެވޭއެއ  ނޫނ . ކޮމާހަބޭނ ކ ތަކ ނ  ލޯނ  ހޯދ ނ  އެހާ ފަސޭ

  ޔަ ކޮށ  ނިމިދިއ ޞަ ވަކިނ  ޚާ  ، އ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  މި ؛މާކެޓ ތައ  އެގ ޒޯސ ޓ ވެފައި ހ ރީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

.  ކަފ ޝޯ ބޭނ ކެއ ެގ ވާހައޮ  ،ރަމ ނ ދިޔަ ކަމެއ  ެއއީހަަގކ ސަރ ކާރ ަގއި އޭރ ެގ ރައީސ  ދެއ ވާ ކޮނ މެ ސ ޕީޗެއ ަގއި ފާ

ތަނ    އ ޅެނީ އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ    ާވހަކަ. އަޅ ަގނޑަށ  އަދިވެސ  ިވސ ނަވިސ ނާ ނޭނިގެގނ  މިެގއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ބޭނ ކެއ  

ކީއ ވެބާއޭ   ؟ކީފ ޝޯ ބޭނ ކ  ހަދަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިކޮނޮީމއަށ  އޮތ  ެގއ ލ މަކޮބައިބާޭއ އެ އޮ؟ ނ ހެދީ ކީއ ވެބާއޭ

ނ ހަދާ ކަމެއ ހެނ .   ؟ނ ވީއަޅ ަގނޑ މެނ   ވިސ ނަނ ެވއ ޖެ  މިހާހިސާބ ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ިމއީ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ  

މަސ  ޭގދޮށ   ދެއ ކި  އޭރ   ވާހައަޅ ަގނޑ މެނ   ދެއ ކި  ، ކަ ފެކ ޓ ރީެގ  ޕ ލެޓ ފޯއޮ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މި  މ ފ ޝޯ  ވާހަކަ.  ެގ 

ެގނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދީނޭނ ސ ކޮށ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަށ  މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  ފައި  ،ނ ނަނީކަނ ކަނ  ވެސ  ކ ރެވެނ  މި އަ 

މެނ ެގ  އަޅ ަގނޑ ނ  ކ ރެވޭނެ ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާެމއ   ކަށ ރަށ ަގއި ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  ހެދެނ  އޮތީ ފައިނޭނ ސ ކޮށ ދީެގނ . އެ ރަ

 ޓ  ޮގތަށ  އިނ ެވސ ޓ މަނ ވިދެނ ނެ  މި  ، އ ޞަ އިސ ކަެމއ  ދީެގނ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޚާރައީސ .    ރިވަގ ތަކ  ނެތ  ިއއ ޒަތ ތެ  މި

  ެގ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަށ  ފައިނޭނ ސ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކެއ  އެބަ ނ ފ ޝޯ ބޭނ ކ  ެގނެސ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެބޭނ ކ  ނޫނީ އޮ

މާފަރ  އެއަރޕޯޓަކީ މާފަރ    ، ކަށ  ބަލައިލާއިރ  ދާއިރާެގ މި ހާލަތ ެގ ޖ މ ލަ ކަނ ތައ ތަ ؛ރަީއސ   އ ޒަތ ތެރިޖެހޭ ހޯދަނ . އި

ވިޔަފާރިކ ރާ ހ ރިހާ   އިއަތޮޅ ަގ  ނ.  ،އަތޮޅ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ެގ އ އ މީދެއ    ނ.  ،ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ އ މީދެއ ރައ ޔިތ ނ 

 ެއއަރޕޯޓ   އެ   ، އ ޅެނީ  އަހަރ  މި ވަނީ. ފާހަަގކ ރަނ  މި  3މި ވާހަކަ ދައ ކާތާ    ފަރާތ ތަކެއ ެގ އ އ މީދެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ 

 .އަޅ ަގނޑ ެމނ  އަޑ އެހިނ . ބިޑަށ  ހ ޅ ވާލި  އ ެގ ވާހަކަޝަނެނ  . އެކ ސ ޓެކަށ  ނ ދޭޔަށ  ކ ރިކަރަވަރަށ ވ ރެ އިތ   އެ އޮތ 

މިއަދ  ސާފ ކޮށ ދޭނ     އ ވެކަނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ކީ ށ ނ ދަނީ  އަނަމަވެސ ، ކ ރިނ  މިފަ. އެހެއިވެލ އޭޝަނ  ނި

އ ޅެނީ   މި  މިކަނ  ކ ރިއަށ  ނ ޮގސ ެގނ   ،ނަމަ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބިފަިއވާ މަޢ ލޫމާތ ނ  ؛ރި ރަީއސ ތެތ ޒަޖެހޭ. އިއ    އެބަ

  އަތޮޅ ނ  ދޭ  ލޮޕަރަށ  ދެ ރަށެއ  ނ.ޑިވެ  ، ނީނަކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  އެއަރޕޯޓ  ހަވާލ ކ ރަނ  ހެދި ެއއ ބަސ ވ މ ަގއި މި އޮނ 

ޖެހިއިރ  ވެސ   ަގއި ނަނ މ އެ އެއ ބަސ ވ   ،ަގއި. ެއއ  ރަށަކީމ ނ  ޖަހާފައި މި އޮނ ނަނީ އެއ ބަސ ވ ނަޮގތަށ . ދެ ރަށ ެގ 

އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެ ރަށ    ؛ވަރަކަށ  އަހަރ  މީހަކ  ވިޔަފާރިކ ރާ ރަށެއ . އަނެއ  ރަށ ެގ ނަނ  ޖަހާފައި ވޭތ ވެދިޔަ ދިހަ
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ބަ  6ދިޔައިރ ަގއި  ބޭނ ނ ވެެގނ  ދެ  އިތ ރ   އޮތީ  ތެރޭަގއި  ވި ޔަމަސ ދ ވަސ   އެހެއިކަ އ ކަށ   މިއަދ   ލާފަ.  ނ ނަމަވެސ ، 

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ވަރަށ  އަވަހަށ  މާފަރ  އެއަރޕޯޓ ެގ    ،އ ލެއ  ެގނެވިހަމީހ ނ ނާ ވާހަކަދައ ކަިއެގނ     ދައ ލަތ ނ  އެ ދެބައި

  ޮގތަށ  ރަށ  ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  ސަރ ކާރ ނ  ވިދާޅ ވަނީ. އެކަނ  ކ ރެވިއ ޖެ   ވާ  ެއއ ބަސ ވ މ ގައި  އިނ ވެސ ޓަރަށ  އެ

ތެރި  ތ އެ ެއއަރޕޯޓ  ވެސ  ތަރައ ޤީކ ރެިވެގނ ދާނެ. އިއ ޒަ  ،ޝަނ  ވަރަށ  އަވަހަށ  ފެށިއެ އެއަރޕޯޓ ެގ ެއކ ސ ޓެނ   ،ނަމަ

ހަމަެއކަނި ނ. ؛ރައީސ  އެއަރޕޯޓަކީ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   މ ޅި   މާފަރ   އެއީ  ނޫނ .  އެއަރޕޯޓެއ   އޮތ   ގ ޅ ނ   އަތޮޅާ 

މާލޭ  ރާ މިއަދ   ެއއަރޕޯޓެއ .  އޮތ   ގ ޅ ނ   އެއަރޕޯއިނ ޓަރނޭޝައ ޖެއާ  ރަނ ވޭ ޓަނަލ   ފ ލައިޓ ތަކ ނ   ައނ ނަ  ށ  

ޓ ެގ ައގ . ެއ ދަނީ ކެޓިމ ނ . އެ ބޮޑ ަވނީ  ރަަގއި ދަތ ރ ކ ޅ ަގޑިއިރ  މަތީދޮ  ،ކ ލިއަރނ ެވެގނ  އެ ދަނީ ަގޑިއެއ ެގއިރ  

މި ކަނ ކަނ  ވެސ  ޙައ ލ ކ ރެވޭނީ   ؛ސ އ  ަވގ ތެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ ތައެޓޫރިސ ޓ  މީހާެގ  އަނ ނަ  ޗ އ ޓީ ހޭދަކ ރަނ   

ނ   ތ މިއަދ  ލަނ ދޫަގއި ރައ ޔި؛ ތަރައ ޤީކ ރެވިެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅ ތެރޭަގއި ހ ރި އެއަރޕޯޓ ތައ 

ބޮޑަ ޚާ ؛ށ އެނ މެ  ޒ ވާވަކިނ   އެނ މެ އ ޞަކޮށ   ފ ޓ ބޯޅަ  ނ ނ ެގ  އޮތީ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ   ނ ލިބިެގނ . ބޮޑ   ދަނޑެއ  

ބަޖެ މި  ފ ޓ ބޯޅަޓ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ތެރެއިނ   ކަނ ބޮޑ ވަމ ނ ނދަެގ  ބެލެނިެވރިނ   މާފަރ ެގ  ލިބިެގނ ދާނެ.  ދަނީ   ޑ  

ހަމަނ ޖެހިެގނ . އިރާދަމަލ ޓިޕާ ހޯލެއ ެގ ކަނ ތައ   ދާޕަސ   ެއކަނ  ވެސ   ހަމަޖެހިެގނ ދާނެ. މި  ދިކ ރެއ ވިއ ޔާ  ައވަހަށ    

އެބަބަޖެ ހިމެނިފައި  އިއ ޒަތ ތެ  ޓ ަގއި  ރައީސ ޮއތ .  ރައ ޔިނަމަ  ؛ރި  ޝަކ ވާކ ރަނީ ދޫ  ބޮޑަށ   އެނ މެ  މިއަދ    ،ތ ނ  

ޓ ަގިއ  މި ބަޖެ ؛ރި ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެނ އިނ ދީެގވާ ވަޢ ދާ ެއއ ޮގތަށ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  ައޅައި ހޫރިއ ޔާ ވެފަރައީސ ލ ޖ މ 

ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ  މި ެގ ރައ ޔިތ ރާވި ދާއިރެއ ވިއ ޔާ މި ދެނ ނެ. އިރާދަކ ތ އޮ  މިލިއަނ  އެބަ  600ބޯހިޔާވަހިކަމަށ   

  ، ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިމިެގނ  އަނ ނައިރ ަގއި   ،ނ ކ ރަނީީގެގ ތެރެއިނ  ޙައ ލ  ލިބިެގނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ޔަބަޖެޓ 

ހަަގކ ރާ ނ  ޚާއ ޞަކޮށ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ދިރާސާ ރިޕޯޓ ަގއި މި ބަޖެޓ  އެގ ޒެކިއ ޓ ކ ރާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފާވަކި

 ީއސ .ރަކަނ ކަނ  ހިމަނ އ ވާނެ ކަމަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މިރ .  ޢާ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މިރ ޢާކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  

 ޖެޓ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ހ ށަހެޅި މިއަދ  ބަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ކަމެއ   ނ ސިއ ޔަތ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ެވސ  ހ ރި ކައިދާއިރ ަގއި މި ބަޖެޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ެގ ހަ

ލެވޭ ބަޖެޓެއ ެގ އެނ މެ ފ ރިހަމަކަނ  އައ މަކީ ވައިވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  އެކ ލަ  96ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،އ ޔާނިހާމަކޮށ ެގނ  ނޫ
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ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭ ކަމަކަށ  ފ ރިހަމަހ  ވާތީވެ އެ އި  އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ   ،  ދިއަށ  އ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ބ   ސާސ  އެނ މެ 

ައޅ ަގނޑ  މަސައ ކަތ ކ ރާނަ  ފެނ ނަށ   ސިކ ނޑިއަ ައޅ ަގނޑ ނ ޮގތަކަށ  މިކަނ  ކ ރެވޭތޯ   . އެނ މެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  

ަވނަ މާއ ދާަގިއ މި ބަޔާނ ކ ރާ    96ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ތަނ ފީޛ ކ ރަމ ނ ދާ ޮގތަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި   އ މިހާރ  މި ބަޖެޓ ތަ

މަފ  އެބަ މ މިކަ  ،މ ހޫބަޔާނ ކ ރ މ ެގ  ކިހާވަރަކަށ ތޯ  ލިބެނީ  ފޮނިމީރ ކަނ   މީެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނ  

ދައ ލަތ ެގ    ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ( ަގއި މި ބަޔާނ ކ ރަނީ  96  ،ނޑ  މި ދެނ ނެވި ކަމަކީލަނ ޖެހޭ. އެހެނ  އަޅ ގަ ވިސ ނާ

އާމ ދަނީއާއި ލަފާކ ރާ  ކަމަށ   ލިބޭނެ  މިނިސ ޓަރ   ފިނޭނ ސ   ބަޖެޓެއ    ބަޖެޓ   އާމ ދަނީެގ  ލަފާކ ރާ  ކަމަށ   ޚަރަދ ވާނެ 

ތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ އ ނިއިތ ރެއ   ރައ ޔި  ށ އެ ހ ށަހަޅާ ބަޖެޓަ  ،ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . )ށ( ަގއި މި ބ ނަނީ

 ، . ދެނ  ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  އެ ާމއ ދާެގ )ނ( ަގިއ މި ބަޔާނ ކ ރަނީ އަދި ނ ެގނެސ  ވެސ  ފާސ ކ ރެވިދާނޭވެސ  ެގނެވިދާނޭ

ވ ރެ    ނ ވަރަށ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ހ އ ދަ ލިބިެގނ  މެނ ވީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ ބަޖެޓ ަގިއވާ މި

އެ ޚަރަދެއ  ކ ރަނ ވާނީ    ،ނަމަ  . ައދި ބަޖެޓ ަގިއ ަވކި ކަަމކަށ  ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ކަނޑަައޅާފަިއވާނ ވާނޭޚަރަދ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ 

ދަނ ނަވާ މި  މިހެނ   އަޅ ަގނޑ   އެކަނ ޏޭ.  މަސައ ކަތ ަގިއ އެކަމަކަށ   ބަޖެޓ ެގ  މި  ޖެހ ނ  ސަބަބަކީ،  މި  މިއަދ   ލަނ  

ވަނަ ބަޖެޓ  މި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދައ ރ ، ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާ   13މިއީ    ،ނަމަ  ދާނ ވާ ޮގތ ނ އަޅ ަގނޑ  ހަނ

ޖެހޭ. ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ތަރައ ޤީއާިއ    ތަމ ސީލ ކ ރަމ ނ ދާ. ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ިގނަ އެއ ޗެހިތަކެއ  އެބަ

އިވަރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހި، އެ ތަނ ފީޛ ކ ރެވެމ ނ ދާ ތަނެއ  ކ ރިއެރ މަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ވަރަށ  ބަ

ކިޔާ ނަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަދަލ ކޮށ ލ ނ    ށ މިހާރ  ބަޖެޓަ  ، އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ކޮނ ެމވެސ     ،ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަދަލ ަގއިވަނަ މާއ ދާަގއި މި ބ ނާ ދައ   96ޤާނޫނ އަސާސީެގ މި ދެނ ނެވި    ،މިހާރ  މި އޮތީ

ޖެހިފައޭ. އެހެނ  މި ދެނ ނެވި ކަމަކީ، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  މި  އެހެނ  ނަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަށ  ބަޖެޓަށ  ކިޔަނ 

މި ކަމަށ އެކ ލެވިެގނ ވަނީ  މައ ޗަށ   ޮގތ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   ދެނ ނެވި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިތާނަގިއ  އެހެނ ވީމާ،    ވާތީވެ. 

ފ ރ ޞަތ  މި  ެއ  ެގނައ މަށ   ބަދަލ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ   ހ ރި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ތިބޭއިރ ަގއި  ތަމ ސީލ ކ ރަނ  

ހިތާމައަކީ މިއިނ   ެގނެވެމ ނ  ވެސ  އެބަދޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބަދަލ ތައ   ބަެއއ   މަރ ޙަލާަގއި  އޮނ ނަނީ. އަދި ކޮމިޓީ 

ބަދަލެ ެއއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އ އެއ ވެސ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނިމިެގނ ދާއިރ .  އަހަރ   ނ ދޭ  ތަނ ފީޛ ކ ރެވެމ ނ ނެއ   ނަކަށ  

އަހަރަށ  އަނެއ   އެބަ  އަހަރ ނ   އަދަދަށ   ފައިސާެގ  ޖަހާ  ބަދަލ   ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  އާދޭ  އެހެނ ވީމާ،  އަނ ނަމ ނ . 

މަޝ ރޫޢެ  ،ދަނ ނަވާނީ މަޝ ރޫޢ ެގއެއ ވެސ   އެއ ވެސ   ގ ޅޭ  އެކަމާ  ނ ފެށި   އ ،  މަސައ ކަތ   މިނ ވަރެއ ެގ  އެއ ެވސ  

ޚަރަދ ވާ ދެރަކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ބަޖެޓ ެގ  މިއީ ދެނ  ތަނ ކޮޅެއ   ފެނ ނަމ ނ  އެބަދޭ.  ތަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ހ ގައި ވަނަ މަޖިލީ 19އެހެނ  މިދެނ ނެވި ކަމަކީ، ކ ޑަހ ވަދޫަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  މި  އ .ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަމެ

ދަނީ ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ސަރަޙައ ދީ ބަނދަރެއ . ައދި އެީއ ރިޔާސީ ވަޢ ދެއ ެގ    އެނ މެ ބޮޑަށ  އެދެމ ނ  މިއަޅ ަގނޑ މެނ   
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ވަނަ  19ކަމަށ   މަނިކ ފާނ  ައޅ ަގނޑ  މެނ ބަރ   ޮގތ ނ  މިއަދ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެފަިއވާ ވަޢ ދެއ . އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  އެ

ވިދާޅ ވެ ވާހަކަދެއ ކެިވއިރ ަގއި ވެސ  ކަނޑަެއޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ކައިރީަގއި  މަރ ޙަބާ  އިފޯނ ނ  ގ ޅ އ ވަ މަޖިލީހަށ  ހޮވ ނީމާ  

ދ ވަހ  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައި މިހާރ  މި ބަޖެޓ  އައިއިރ  މި އަހަރ   3އެ ކަނ ކަނ  ކޮށ ދޭނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،    ،ވިދާޅ ވި 

  ، ކަހަލަ ކަނ ތައ  މިހެނ  ވަމ ނ ދަނީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ . އެހެނ ވީމާ، މިވަނީ އ ނިކ ރެވިފަ. ދެނ  ވާނ ީވ ޮގތެއ  ވެސ  ނޭނެގ

ޖަހައިެގނ     ަގއިނ ވޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  މި ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ަގއި ބަޖެޓ ެއއ އަޅ ަގނޑަކަށ  ހި

ެއާއއެއ ކޮށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ކަމެއ  ހާސިލ ކ ރ މ ެގ ފޮނިމީރ ކަނ  ރައ ޔިތ ނ  ހޯދަނ ޖެހޭނެ ކަމަކަށ . ދެނ  ހަމަ  

ތަނ     އަދި އެ ،ތަނ  ކަމަށ  ވެފައި   ކ ޑަހ ވަދޫއަކީ ިމއަދ  މެދ ރާއ ޖެތެރޭަގއި އެނ މެ ބޮޑަށ  ތަރައ ޤީވެފައިާވ ެއއ  ؛ބޮޑަށ 

ކ ނޑިއަށ   މަކީ އެ ސަރަޙައ ދ ެގ އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  ޮއތ  ވަރަށ  ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ  ކަމަށ  އެނ މެނ ެގ ސިޔ ދިތަރައ ޤީެވެގނ 

އެބަ ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   

އެފަދަ ޮގތ ޮގތަށ  އަމާޒ ކ ރެވޭ ތަނ ތަނ ަގއި އަހަރ ނ  އަހަރަށ  ޖަހާ ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ ކ ރަމ ނ  ،  ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅޭ ވާހަކަައކީ

ވާނަމަނ ދަނީ   އަމާޒ ކ ރާނީ  ،ކަމަށ   ދިމާލަކަށ   އެއ   ކިހިނެއ ތޯއޭ  މިސ ރާބ   ހޮސ ޕިޓަލ  ؟ރައ ޔިތ ނ ެގ   ؛އަތޮޅ  

އޮނ ނަނީ މި  ވެސ   ވާހަކަ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  މި  ބަޖެޓ ަގއި  އަ  ،ކަނޑައެޅިެގނ   ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  މިއީ   އ އަތޮޅ   އިމާރާތޭ. 

ވެއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިވެސ  މިކަމ ެގ ެއއ ވެސ     ދ ވަސ   ވ ރެ ިގނަ  އަހަރަށ   3އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާތާ  

އިވެނީ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ައޑ   ދައ ކާ  ވާހަކަ  ހޮސ ޕިޓަލެއ ެގ  ބޮޑ ސިނ ާގ  ނ ދޭ.  ފެށިެގނ ނެއ   މަސައ ކަތެއ   ޢަމަލީ 

ވަޅަށ  ކ ޑަހ ވަދޫަގއި  އެއ ކޮށ  މި ދަނ ނަވަނީ މި ދަނޑިވަޅަށ ، މި ދަނޑި  . އަޅ ަގނޑ  އާދޭހާފަ ކ ރެހ ނ ތަކަކާ އެއ ޗެހި ދައ ކާ

އާބާތ ރަތ އޮ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  އަތޮޅ   ޚިދ މަތ  އިފިލ ވައިލަ   އެތަނ ެގ  ާގއިމ ކޮށ ދީފައި  އިމާރާތެއ   އާ  އެތަނ ަގއި   ،

ވެސ   ރަނަގޅ ކޮށ ލަދެއ ވަ ކ ޑަހ ވަދޫއަށ   އަޅައިެގނ   ހޮސ ޕިޓަލ   ތަނ ތަނަށ   އެހެނ   މ ހިނ މ   ހޮސ ޕިޓަލ   ބައ ލަވާށޭ. 

ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ ަވގ ތ ަގއި އެތާނަގއި ހޮސ ޕިޓަލެއ  ެއޅ މ ެގ މަސައ ކަތ ކ ރެވިދާނެ.   ޑ  ހޮސ ޕިޓަލެއ  އެހޮސ ޕިޓަލެއ ، ބޮ

އެހެނ ވީމާ، މިހިރީ ދައ ލަތަށ  ފަސޭހަކަމާއެކ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ރ ހ ނ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއިނ   

ދިޔައިރ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  ދ ވަހ ެގ ބަޖެޓެއ  ނިމިެގނ އަހަރ   3ހެނ ވީމާ،  އެއ ވެސ  ކަެމއ  ެވެގނ ދާ ތަނެއ  ނ ފެނޭ. އެ

އ  އެނ މެ ޢެތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫ އިކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  މި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާގަ 

ަގނޑަށ  މަޖ ބޫރ ވެއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ މެދ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އ ފ ލަނ  އަޅ   ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ތަނ ފީޛ ކޮށ ފާނެކަމާ

ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ     ފަހ  ދެނ  އަނ ނާނީ ހަމަގައިމ   ބޭރ ކ ރަނ  މި ޖެހ ނީ މި ބަޖެޓަށ   މި ހިތާމަވެރި ބަސ  އަޅ ަގނޑ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  އެއީ މި ސަރ ކާރ ނ     23  ދެނ    ،ބަޖެޓ  ނިނ މ މަށ ފަހ ެގ  22ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭނެ އެނ މެ ބަޖެޓެއ . މި  

ެގ ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ ކ ރާނީ ދެނ  އަނ ނަ ސަރ ކާރަކ ނ . އެހެނ ވީމާ، މިހާރ   24ވެސ     ަގިއމ ހަމަދެނ   ތަނ ފީޛ ކ ރަނ .  

ކަމާ ދާނެތެރޭަގއި ނ ފެށި ހ ރި މަޝ ރޫޢ ތައ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށ ތަކ ަގިއ ފެށިެގނ   ެގއަހަރ    3މި    ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ 
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ަގއި އިރ  އިރ ަގއި މި ކަނ ކަމ ެގ ފައިސާ ޖަހާވެއ ޖެ. އަނެއ ކާ ބަޖެޓ ކ ރެވިެގނ  އަނ ނަމީދ އ މެދ  އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  ނާއ  

މާއެނބޫދޫ ބިނ  ހިއ ކ މަކީ   ަގއި އިރ  ދ. މާއެނބޫދޫއަށ  ބަލައިލާަގއި،  އިރ ވާ ބަނދަރ  އ ނިވެފައި   ކ ޑަހ ވަދޫ ސަރަޙައ ދީ

ޖަހަމ ނ  އައިސ  މި އަހަރ  އަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހަމ ނ    3ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވެފައިވާ ކަނ ތައ .    ެގމާއެނބޫދޫ

މަލާމާތެއ  ބަޔަކަށ  ނ ކ ރެވޭނެ. އެހެނ ވީމާ،    ލައ ކަ ރ ފިޔާ. މިައށ  ވ ރެ ހަޑި  2ނ ނަނީ އެނ މެ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި މި އޮ

  އި މިއީ އެހާ ރަނަގޅ  ޮގތެއ  ނޫނޭ. ކޮނ މެ ތަނެއ ަގ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަާވނީ  މި ކަހަލަ ޮގތ ޮގތަށ  މި ކަނ ކަނ  ކ ރީމަ

ޕ ރޮޖެކ ޓ  އިސ ކަނ ދޭ  އެނ މެ  ތަނެއ ަގއި  ެއ  އެ ވެސ   އަމާޒ ކޮށ ެގނ   ކ ރ ތަކަށ   މަ   މަށ .ކަނ    ؛ގ ހެދ މ ެގކ ޑަހ ވަދޫ 

ަމގ ހަދަ  ،ރަނަގޅ  ނިނ މާފައި އޮތ  ތަނެއ . މަގ ހެދ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ފ ރަތަމަ ފިޔަވަހީެގ މަސައ ކަތ     އިކ ޑަހ ވަދޫއަކީ 

ހޭ މަގ ތަކެއ  ޖެކ ޑަހ ވަދޫެގ ދެނ  ހ ރި މަގ ތަކަކީ ވެސ  ހަމަ ހަދަނ   .ފަނިނ މާ  އިަމގ ތަކެއ  ހަދަިގނަ  ބޮޑެތި    އިނިނ މަ

ަގބޫލ ކ  އަޅ ަގނޑ   އެ ކަމަށ   ޚަރަދ ކޮށ ެގނ   ރ ފިޔާެއއ   މިލިއަނ   އެތައ   ސަތޭކަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމަށ  ރަނ . 

ނޫނ ތޯޭއ   އިސ ކަނ ދިނ ނ   ކަމަކަށ   އެހެނ   ބޭނ ނ ވާ  ރައ ޔިތ ނ   ތަނ ަގިއ  އެ  ނ ވަތަ  ބަދަލ ަގއި  އިސ ކަނ ދިނ މ ެގ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިނ  މި    ،ދަނ ނަވާނީޖެހޭނެ ކަމަކީ. އެހެނ ވީމާ، މި ކަހަލަ ތަރ ތީބ ތައ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަނ 

ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރ މ ެގ މާ ބޮޑ  މާނައެއ   ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  މި  96ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި

ވަނަ މާއ ދާ    96  ޤާނޫނ އަސާސީގެ   ،ނަމަކަމަށ ވާބަދަލ ކ ރަނ . ނޫނ   އޭ ބަޖެޓ ެގ ނަނ  އެބަ ޖެހެ  އޭ. އޮތ  ކަމަކަށ  ނ ފެނެ

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ތެރެއިނ     ،ޖެހޭ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ އެބަ ބަދަލ ކ ރަނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ތިހާއަށ  ބޭނ ނ ވެފައިވާ ކަމެކޭ ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ސަރަޙައ ދީ ބަނދަރެއ  ހެދ ނ . އެ ކަނ  ގާއިމ ކޮށ ދެއ ވާށޭ 

އޮތީ ސަރ ކާރ  ވިސ ނާފައި  ލާނ   އޭތި  މިހާރ   ދެނ   އ ނިކޮށ ފައި  ބަޖެޓ ނ   ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   މިއަދ     ނ . 

ރައ ޔިކޮނ  ހައިސިއ ޔަތ ނ   މެނ ބަރ ެގ  ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ަވދޫ  ވެސ   ގައިމ   އަޅ ަގނޑ   ކަމެއ .  ނ ނަށ   ތ ދިމާލަކަށ  

ކަމާ ގ ޅޭ  ކަމެއ  ސާފ ވެފައެއ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ  އެ ށ  އެކަޅ ަގނޑ މެނ ނަދައ ލަތ ެގ ފަރާތަކ ނ ނެއ  އަ ކަށެއ ވަރައޮޅ ނ ފިލާ

ތަފާތ  ހައިސިއ ޔަތ ނ    ތަފާތ ޮގތ ނ   މެނ ބަރެއ ެގ  ކ ރަނ .  އެބަ  ވެސ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   މެސެޖ ތައ   އެތައ  

ައޅ ަގނޑަކަށ  ކޮނޑ އަޅަިއެގނ    ނ  ކޮށ ދިނީމަކަމަސ ޫއލިއ ޔަތ ތަކެއ  މި ދަނީ އަދާކ ރަމ ނ . މި  ހ ރިހާ  އަދާކ ރަނ  ޖެހޭ

އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ަގިއ  .  ޤީތަރައ   ެގނ ދެވޭނެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  ނޫނޭ އެތާނެގ

ހަަމ  ހިމެނޭ ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޛ ކޮށ ދިނ މަކީ ކ ޑަހ ަވދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރެއ ެގ ހަިއސިއ ޔަތ ނ  އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓ ަގއި  

ރެވޭ ވަރަށ ، ބޭނ ނ ކ ރަނ  ދަތިވާ ކ ޑަހ ވަދޫެގ ބަނދަރ  ވެސ  މިހާރ  ވަނީ ބޭނ ނ ނ ކ ؛ އެދޭ އިނ ތިހާއަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ 

. އެހެނ ވީމާ، ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރާ މަޝ ރޫޢ  ޖެހިފަވަރަށ  އ ޅަނދ ތައ  ިގނަވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ބަނދަރ  ވެސ  ބޮޑ ކ ރަނ 

 ނ  ކޮށ ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަކަވެސ  ކޮނ ެމވެސ  ޕ ލޭނެއ ެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަިއެގނ  ކޮނ މެެވސ  އެއ  އަހަރެއ ަގއި މި

  ިއ، ސިޓީ ކެމ ޕަސ ައކާރގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ޔ ނިވަައލަށ   އަދި އިތ ރަށ     އިވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ . ކ ޑަހ ވަދޫގަ 
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، ރަށ   ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަތޮޅ   އިާމރާތ  އެ ސަރަޙައ ދ ަގއި  އ ކ ރިނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި ހޮސ ޕިޓަލ ެގ އަ 

ކޯޓ  އިމާރާތ  ބަދަލ ކޮށ ދިނ މަކީ   ހ ރިއި  . އެހެނ ވީމާ، އެ ތަނ ގަ ވަނީ ައޅަނ  ފަށާފަ  މިހާރ  އެ  ކައ ނ ސިލ ެގ އިދާރާ

ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެކޭ. އޭރ ނ  އެ ސަރަޙައ ދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  އެލޮކޭޓ ކ ރެިވެގނ  އަތޮޅ ެގ    އަޅ ަގނޑ 

މަޝ ރޫޢ  ހިނ ިގދާނެ.    ެގ ޮގތަކަށ  އެ ތަނ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފަސޭހަކަމާ އެކ  ޚިދ މަތ  ލިބޭނެ   އިއެނ މެހަ

ތެރޭަގއި މި ކަނ ކަނ  ެގ  ައއ ސަވައި އަދިެވސ  ކ ރިއަށ  ބާކީ އޮތ  މި މ އ ދަތ އަޑ އެހެނ ވީމާ، މި ކަނ ކަނ  ސަރ ކާރ ނ   

  ،ވެސ  ައވަހަކަށ  ފެށިހާބިނ  ހިއ ކ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ވީ  ެގކޮށ ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ . މާއެނބޫދޫ

އިޖ ތިމާީއ މައ ސަލަތައ  އިނ ތިހާއަށ   ހަމަ  ދެއ ވާށޭ. މާއެނބޫދޫއަކީ ެވސ   އެ ބިމ ނ  ނަފާ ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ހައ ދަވައި

ޕޮލިސ  އިމާރާތަކާިއ ސ ކޫލ ެގ    ،ބޮޑ ވެފަިއވާ ރަށަކަށ  ވާތީވެ މިހާރ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިާވ މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ އިތ ރ ނ 

ވަރަށ    ހަމަ  މި ކަނ ކަނ  ހިމަނައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ   އި،ސ ރޫމ ެގ ދަތިކަނ  ހ ރީތީވެ ކ ލާސ ރޫމ  ހިމަނައިދިނ މާކ ލާ

ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ބޮޑ ވ މ ެގ ދަތިތަކާއި ވާރޭވެހޭ ކޮނ މެ ަވގ ތަކ  ކ ރިމަތިލާނ ފެނ   އި ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ . ާމއެނބޫދޫަގ

. މޭއ ލ  ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި ކޮމެޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ  މަސައ ކަތ ކ ރާނަކަމަށ  ވެސ  މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ހަ

ކަނ  ކޮށ ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކ ޑަހ ވަދޫ  ޔަތ ކޮށ ެގނ  މިޢާލާަގއި މި ދެނ ނެވި ކަނ ތައ ތަކަށ  ރިޙައަދި ކޮމެޓީ މަރ 

ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ ނ ކޮށ  ނަޒަރ  ؛ ކޭ. މި ދާއިރާެގދާއިރާެގ މެނ ބަރ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަސައ ކަތ  އަމާޒ ކ ރެވިފައި ިމ އޮނ ނަނީ އަރަނި  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ   ،ލާނަނ އިހިނ ަގ

 މެއި ަވގ ތ ތަކ ަގއި ކޮނ އަމާޒ ކ ރާ ވާހަކަ ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅަ  ހެދ މަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓަކަށ  ހެދ މަށ . އަރަނި ބަޖެޓަކަށ 

އެއ ޗެހިތަކެއ   ޖަހާފައި  ބަޖެޓ ަގއި  އިބާރާތ ތަކަކ ނ   ފޮނި  ވަރަށ   މިނިސ ޓަރ   ފިނޭނ ސ   ވެސ   ސަރ ކާރަކ ނ  

ހ ށަހެޅ ނ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ީމެގ ކ ރިނ  ފެނިެގނ  ހިނަގއ ޖެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ށަހަޅާ. ހަމަ މި ހ ށަހެޅި

މެނ ނަކީ އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ފ ދ ނ ތެރި ބަޔަކަށ  ހެދ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމައެކަނި ލިބިފައި އޮތ   އަޅ ަގނޑ 

ޓެކ ސ ެގ ނިޒާމ    ވަސީލަތަކީ ގ ދ ރަތީ މ އ ސަނދިކަނ . އެ މ އ ސަނދިކަމ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  މި އޮތީ

. މިއަދ  ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ ފައިސާ އެނ މެ ވެސ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ތަޢާރަފ ކ ރެވިފަ

ހެނ  ކަނ ކަމ ނ  ލިބޭ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެހެނިބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގިއ ލިބޭ 15.3 ؛އަދަދެއ    ބޮޑ 

ކޮޅެއ  ކ ޑަކޮށ . މިއީތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މ ެގ  ބިލިއަނ ެގ ތެރޭަގއި ތަނ   24ޖ މ ލަ އާމ ދަނީެގ    ،ފައިސާ މި އޮތީ

ައޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ .  ؟ ދޭ ތާވަލަކީއިކަމ ެގ ތަސައ ވަރ  ދައ ކައިޤ ތިޞާދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަރ ދަނާކ ރެވިެގނ ދާ

ވާހަކަައކީ އ ޅޭ  ދަނ ނަވަނ   މި  އަޅ ަގނޑ   ހޯދ އ   އަ  ، މިއަދ   ފަިއސާ  ބަޖެޓ ަގއި  މަށ  ކަނ ތައ ތަކަށ  

ވިއ ކ ނ  އެބަ  ދޫކޮށ  ބިނ   ރިއަލ އެސ ޓޭޓަށ  ބިނ   ؛ ބިނ   . ހ ރި ކަނ ތައ ތަކެއ   އެބަ  އި އިރ ަގއި ީމަގތަސައ ވަރ ކޮށ ފަިއވާ

އިރ ަގިއ  . މި ކަނ ކަނ  މިހެނ  ހ ރިއޮތ   ޕ ލާސ ޓިކ  ކޮތަޅ ެގ ވާހަކަ އެބަރިސޯޓ ތައ  ހެދ ނ  އެބަ އ ޅޭ.    އ އ ޅޭ. އަ 
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ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ގ ދ ރަތީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ތަ  ފޮނި އިބާރާތ ތަކ ެގ  ކ ނ  ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅާއިރ ަގއި 

ވެސ     ނ އެ ކަމ   ،މ އ ސަނދިކަނ  އޮތ  ތަނަކަށ  ވާތީެވ، ލޯނ ގ ލައިނ  ފިޝިނ ެގ ވާހަކަތަކެއ  ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނި

މެނިެގނ  ހިނގައ ޖެ. އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅޭ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހި

ައކީ ކަނޑ ެގ މ އ ސަނދިކަނ  އޮތ  ބައެކޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކަނޑ ެގ ބޭނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިމ ދިވެހިރާއ ޖެ  ، ވާހަކަައކީ

ެއކަމަކ     ،ކާ ދައ   ވާހަކަ  ރކަލ ޗަ އަރއެކ   ؛ތަފާތ  އެކި ވާހަކަތައ ؟ އެނ މެ ހެޔޮ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިފޭތޯއޭ

ނ ދޭ. ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތެއ  ނެތ . މި   އ ދ ވަހަކ  ެވސ  އެ ތަނެއ  ާގިއމ ކ ރެވިެގނެ 

ަގއިމ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ  އެކ   ނ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ   އިެގނ  އެ ކ ރެވި ާގއިމ   ރކަލ ޗައަރތަނ ަގއި އަދިއެއ  

 ށ ކޮނ މެވެސ  މ ޢާހަދާއެއ ަގއި ސޮއިކޮށ ފަިއ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ތަނ ަގިއ ހ ރި ކަނ ކަމަ  ،ނ ޏާނ ހެދޭ. ވަނީ ކަމަށ  ވަ

ރ ެގ މަސ ވެރިކަމ ނ  ޔަމި  ،ހ ރަސ އެޅޭ ޒާތ ެގ ކަނ ކަނ  މި ކ ރިމަތިވަނީ. އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ  މިއަދ  ވެސ  އެބަ ެއދޭ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއކި ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ރަނަގޅ     ،ރިކަމަކީރ ެގ މަސ ވެޔަވެސ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ވ ނ . މި

އަލ ނ  އަނބ ރާ    ،ނަފާ ހޯދަމ ނ  އައި ކަމެއ . ކީއ ވެތޯއޭ ދައ ލަތަށ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ކެރިެގނ  މި އ ޅެނީ

މަނ ފާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ހޯދޭނެ   މިޔަރ ެގ ަމސ ވެރިކަނ  ނ ވަތަ މިޔަރ ެގ  ،ރިވައިސ ކޮށ ފައި އެ މ ޢާހަދާ އިޞ ލާޙ ކޮށ ފައި 

ސޮއިކ ރަމ ނ   .ޮގތަކަށ  މ ޢާހަދާތަކ ަގއި  ބާވަތ ެގ  ކަނޑ މަސ   މި  ދެމި  ފަސ ރޮނގ   ޮގސ   ފަހ ނ  މީެގ  ކ ރަމ ނ  

ކެ  މަނައ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ބ ނީމަލޭނ   ކޮނ     އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރާނީދެނ   ނޭނެގ  ؟ ކަމެއ ތޯ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  

ކަ ހަމައަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތެއ .  ކ ރާނެ  ބޮޑ    ގައިމ ނ ތައ   އެނ މެ  އޮތ   ލިބިފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނަށ   މި  ވެސ  

ކަނޑ ެގ  ނ ވަތަ  މ އ ސަނދިކަނ   ގ ދ ރަތީ  ތަނ ަގއި  މި  އެހެނ ވީާމ،  މ އ ސަނދިކަނ .  ކަނޑ ެގ  މ އ ސަނދިކަމަކީ 

 ، ލޮނ ެގ ތެރެއިނ  ކަމަށ  ވާތީވެ   ،މަކީ ކަރ ކޮށ ދީފައިވާ  މ އ ސަނދިކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރޯދިބަރަކާތ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ފޯ

ނ  ކަމަށ ވި ހީނދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގބޫލެއ   އިއެހެނ  ޤައ މ ތަކަށ  ވ ރެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނަފާ ހޯދެނ  އޮތީ އެ

ބޮޑ ވ ނ  ހ ރި މިނ ވަރ  ބަލައިނ ލާ  އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ނ ކ ރަނ  ފާޑ ފާޑ ެގ މ ޢާހަދާތަކ ަގއި ސޮިއކ ރާ

ޮގސ  ހަމަަގއިމ  ވެސ  މި  ޖެހޭނެ ކަމަކަށ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ޮގތަށ  ކ ރަމ ނ ، ކ ރަމ ނ ، ކ ރަމ ނ ކަނ  ކ ރަނ އެ

  ޖެހިދާނެ. ބައެއ  މީހ ނ  ެގރިއަށ  އަޅ ކަނ ކ ރާތީވެ ައޅ ަގނޑ މެނ  އެ ކަނ ބޮޑ ވ މާ ކ ރިމަތިލާނ   ،ނ ޏާވަރ ނ  ދަނީ ކަމަށ  ވަ

ތިބެނ . އެހެނ ެވއ ޖެ   އިއަނެއ  ބަޔަކ  ވެޖިޓޭރިައނ  ބަޔަކަށ  ވާތީވެ ކަނޑ މަސ  ނ ކަތިބެނ .  އި  ެގރިމަސ  ނ ކަ   ވެއ ޖެ

ވަނ ޏާ އަޅ ަގ،  ކަމަށ   އިޤ ތިޞާދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރިއަރ ާވނީކިހިނެއ ތޯޭއ  އަޅ ަގނޑ   ؟ ނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ، 

ކަނ ތައ ތަކަށ  އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މަށ     އ  ތެރިކަެމއ  ނެތީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޞ އިޚ ލާ  ،ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅޭ ވާހަކަައކީ 

ނ ފެ ތަނެއ   ކ ރެވިެގނ ދާ  ެއކަމަކ   ހ އ ޓޭ.  އެބަ  ކަނ ތައ ތައ   ބަިއވަރ   ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނެއޭ. ޓަކައި 

، ެއކަމަކ  އެެއއ  ނ ފެނެއޭ. ހަމައެކަނި  ވާހަކަ   ގެ ައރކަލ ޗަރެއކ   ،ސިޔާސަތ ތަކެއ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކައޭ 



1220 ބަރ ނޮވެނ  15           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  83ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

76 

 

ފިލަނޑާެގ  ހ އި  ިމހާރ  ވެސ   ،ޓޫރިޒަމ ނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  ރަށ ތަކެއ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭ ތަނެއ  ނ ފެނޭ. ވަނީ ކަމަށ ވާ ނަމަ

ނައ ތާލ މ ެގ ވާހަކައޭ މި ދައ ކަނީ. އެހެނ  ނ ހައ ދަވާށޭ  އެ ތަނ    ؛ކ ރާ އެއ  ރަށ  މަސައ ކަތ  އެނ މެ ފ ޅާ ދާއިރާަގއި  

ދެނ ނެވި ނަފާ  ހ ރި މ އ ސަނދިކަނ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  މި  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ. ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

ތަނަވަސ ކޮށ ދޭށޭ މަގ ތައ   ހޯދޭނެ  އަޅ   !ވެސ   ބޮޑަށ   އެނ މެ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ ެގ  ދެނ   ޮގތ ަގިއ  ަގނޑ މެނ ނަށ  

ބޯހިޔާވަހިކަނ  ާގއިމ ކ ރ މަށ    ،ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަކަ. ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަކަައކީ ،ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފާހަަގކ ރެވެނީޅ އަ

ޖޭެގ ދިވެހިރާއ   ،. އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީއ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެ  1.5ޓަކައި މި ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ެއބަ  

ހިއ ކާފަ  ،ރަށ ތަކ ަގއި  ބިނ   ވެއ ޖެއޭ  ެއތައ  ބައިވަރ  ރަށ ތަކެއ ަގއި  ާގއިމ ކޮށ ދިނ މަށ  މިހާރ  ވެސ   ބޯހިޔާވަހިކަނ    .

ތަނ ަގއި   އެ  ދިނ މަކ ނ ނެއ   ޯގތި  ކަނޑާފައި  ބިނ   ތަނ ނ   އެ  ާގއިމެއ  އެ  ޓަކައި  ބޯހިޔާވަހިކަމެއ   ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  

ރައ ޔިތ ނ ނެނ ކ ރެވޭނޭ ނ ބ ނެ.  ދައ ލަތެއ އޭއ   ނޭދެޭއ  ރައ ޔިތ ނ ނެއ   ކޮށ ދޭ  ގައިކައިރީ   ެގ،  ކަނ ކަނ   މި ކަށ ހިލޭ   .

 ށ  ބޯހިޔާވަހިކަނ  ގާއިމ ކޮށ ދެިވއ ޖެ ކަމަ  ދެނ ނެވި ބިނ ތަކ ަގއި އިމާރާތ ކޮށ ފައި ދިގ  މ އ ދަތަށ  ފަިއސާ ދައ ކާ ޮގތަށ 

އެތައ     ނަމަވާ ކ ރާނެ  ދައ ކައިެގނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކ ބަޔަ ފައިސާ  ބޮޑ   .  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

  ދަނީ މ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ފަިއސާެގ ބޯހިޔާވަހިކަނ  އެނ މެ ކައިރިނ  މި ފޯރ ކޮށ ދެ  ، އަދަދަކަށ  ފައިސާ ހިމެނިފައި

ޓ  އެޅ މ ެގ ސިޔާސަތެއ   މި ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ވިހި ހާސ  ހައ ސިނ  ޔ ނިއަބަދ ވެސ  މާލެ ނ ވަތަ މާލެ ކައިރި ހިސާބަކަށ .  

އަތޮޅަށ  އޭެގ    .ދދާއިރާ،   އެ ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ  އެ ދާއިރާއަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ކ ޑަހ ވަދޫ  ކަނޑައަޅައި

ެގ ތެރެއިނ   ހައ ސިނ  ޔ ނިޓ   900  އެ  އަދި  ،ސ ދެއ ަވއިކަމ ެގ ތަސައ ވ ރެއ  ެގނެ ައޅަިއދޭނެ  ހައ ސިނ  ޔ ނިޓ   900

  ގ ތަރ  ސަތޭކަ ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ، މާއެނބޫދޫަގއި ެވސ  ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ  އަޅައިދިނ މަށ  ހައ ސިނ ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ހަ

އެއ ެވސ  ހިސާބަށ  އައިއިރ  ވެސ  އޭެގ ޢަމަލީ  ވަނީ. އެކަމަކ  މިހާމިނިސ ޓ ރީނ  ގައިމ  މަޝ ވަރާކޮށ  ލިސ ޓ ކ ރެވިފައި 

  !ދެއ ވާށޭސ ޓ  ލ އި ލޯނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ ޮގތ  ހައ ދަވައިއިނ ޓަރެ  ،. ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީތ މަސައ ކަތެއ  ނެ

އިނ ޓަރެސ ޓ  ލ ިއ    ،މި ދަނ ނަވަނީ  ށ ކޮއ  އެ  ތަކ ަގއި އިމާރާތ ކ ރާނެ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އާދޭހާމީހ ނ ެގ ެގ  ރައ ޔިތ ނ  އެ

ރައ ޔިތ ނ  ލައ ާވ   !ހަމަޖައ ސަިއދެއ ވާށޭލޯނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހޯދައިދެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއ  މި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ   

އަބަދ  ސަރ ކާރ ތަކ ަގއި ނ ަވތަ ދައ ލަތ ަގއި އާދޭސ ކ ރަނ  ނ ވަތަ ސަލާނ ޖަހާ ނިޒާމ  ނިމ މަކަށ  ެގނައ މަށ  ޓަކަިއ  

ޅ ަގނޑ މެނ  އަ  !ރެސ ޓ  ކ ޑަ ލޯނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭށޭރައ ޔިތ ނ  ފ ދ ނ ތެރިކަނ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އިނ ޓ 

ަގިއ ނަާގއިރ ަގިއ    1.5%ހަތަރ  ސަތޭކައިނ  ފަސ  ސަތޭކައިނ  މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ލޯނ   ،އެތައ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެއއ   

ެގ  1.5%އެ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމަނައިެގނ     ،ކަނ  ނ ކ ރެވެނީ ކަމަށ  ވަނ ޏާދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރި ބޭނ ކ ތަކ ނ  އެ

ނ ދެވެނ ވީ  ލާފައި  5%ތެރެއަށ    ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކީއ ވެެގނ ތޯއޭ  އިޚ ލާ ؟ ވެސ   ޮއވެއ ޖެ  ޞ އެހެނ ވީމާ  ނިޔަތެއ   ތެރި 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ވަނ ޏާ  މައ ސަލަތައ     މިހާރ   ކަމަށ   އިޖ ތިމާީއ  އޮތ   ހ ރި ހަ މި  މިހާރ   ދައ ލަތ ަގއި  އ ލ ކޮށ ދޭކަށ  
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ބައެއ   ނ ވާނެ. އިސ ރާފ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ . ދެނ މެ ވެސ   ލެއ  ކަނ  ކ ރާކަށެއ  އ ނދަގ ވަސީލަތ ތައ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  އެ

ދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާތައ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ދައ ކާ    ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ކ ލީެގ ވާހަކަދައ ކާއިރ  

ދ ވަހަކަށ    ދ ވަހެއ   އިތ ދަފައިސާ  ދަނީ  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރަކ   ކޮނ މެ  އިތ ރ ވަމ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނީ  މިއީ  ރ ވަމ ނ . 

ާގދޫކޮލ ނ  ބޭރ ވާ ފަިއސާ ނ ކ ޅެދޭކަނ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ފ ދ ނ ތެރި ޤައ މަކަށ  ހެދ މަށ  ޓަކަިއ  

ށ  ިމ  ކަނައަޅ ަގނޑ މެނ   އ ޔާދިވެހިރާއ ޖޭެގ ފ ދ ނ ތެރިކަނ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  ނޫނި   ،މަދ ކޮށ ފައި

 ސަލާމަތެއ  ނެތޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ަގއިޤައ މ 

 

 ނިނ މ ނ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބޮޑަށ    މެނ ބަރ .  ވަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓަށ   އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއވާ  ދައ ކަވަނ  

މެނ ބަރ ނ     70ނިމ ނީ. ޖ މ ލަ    އިދައ ކަވަ ތިއ ބެވި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ  ވަޑަިއެގނ   

މިނެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    12ގަޑިއިރާއި    16ވަނަ އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ . ޖ މ ލަ    2022  ،ދައ ކަަވއިފިފ ޅ ވާހަކަ

މިހާރ  ވެސ މި ބަހ ސ ަގއި ހޭދަކ ރެވިއ ޖެ. ބަޖެޓ  ކޮމި  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރަމ ނ . ރިޕޯޓ  އަނބ ރާ ތަޅ މަށ   ޓީނ  ދަނީ 

ޓީެގ  ބަޖެޓ  ކޮމި  ،ެވސ  ރިޕޯޓަށ ލަފާކ ރެވޭނީ އަނ ނަ ހަފ ތާަގިއ އަނ ނާނެ ކަމަށ . ރިޕޯޓ  ލިބ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ 

ފަށާނަނ .   ބަހ ސ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މެނ އޭރ ނ   ރިޕޯޓަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މިނެޓ    7ބަރަކަށ   ކޮނ މެ 

ޓީ ރިޕޯޓ ތަކ ެގ މަސައ ކަތާިއ  އެހެނިހެނ  ކޮމި ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. މާދަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އާނ މ  މަސައ ކަތ  ފަށާނެ.  

ދެނ   ޓެީގ ރިޕޯޓ  އަލ ނ  އަނބ ރާ ތަޅ މަށ  އަނ ނަނ ދެނ .  ބަޖެޓ  ކޮމި  ،ބިލ ތަކ ެގ މަސައ ކަތ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ފަށާނެ

 .ވާ އަނ ާގރަ ދ ވަހ  ހެނދ ނ  2021  ބަރ ނ ނޮވެ 16ެގ ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ މަޖިލީހ 
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