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

 

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

 ދ ވަސ (  އަނ ގާރަ) 2021 ަބރ ނޮވެނ   9

 

 

  :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 :

ިއއ ޒަތ ތެރި    ދެތިއ ބެީވ    ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ސަލާމ ަގއި   22ށ  ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީ  ޖަލ ސާއަމި ވަގ ތ   

   .ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   ެއއ ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅެއ ަގިއ  ،  ނެތ   ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ    ވެސ  ކޮރަނ ޓީނ ަގއި ެއއ   ،ނ މެނ ބަރ 

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   .3/36/ 2021އޖ/ ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ

 

 ޔާސަތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  ރި .  4

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ    ،  ެގނ ދަނީކ ރިއަށ    ސައ ކަތ މި މަ  ިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ިމއަދ ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ ެގ ޮގތ ަގ

މަތީނ ،    96ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ޮގތ ެގ  ބަޖެޓ ެގ    2022ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ަގިއވާ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ  އަހަރަށ   ވަނަ 

ކޮމިޓީ   ، ެއއަށ ފަހ މިނެޓ   15  ކަށ  ލިބިވަޑައިަގނ ނަާވނީ ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ ގައިއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަމެ  ކޮނ ބަހ ސ .  

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާނެ. ބަޖެޓ     މިނެޓ    7އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކަށ     އައ މަށ ފަހ  ކޮނ މެ   އަލ ނ  އަނބ ރާ ތަޅ މަށ ރިޕޯޓ 

،  މިނެޓ  15ސަށ  ނ ނަވާނެ. ފ ރަތަމަ ބަޖެޓ  ބަހ ލިބިވަޑައިނ ަގފ ރ ޞަތެއ   ނަވަބަހ ސ ަގއި އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ، ދެ

އިއ ޒަތ ތެރި އ ޔެ ވެސ  ދެނ ނެވިހެނ ، އަދި  އަޅ ަގނޑ  އިލިބިވަޑައިަގނ ނަވާނެ.    މިނެޓ   7ރިޕޯޓަށ   ކޮމިޓީ    އެއަށ ފަހ 

މި ނ   ނަވަފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަިއަގެގ ކ ރިނ   12މެނ ދ ރ   ިމއަދ     ނަށ  މެސެޖ  ވެސ  ކޮށ ފަިއވާނެ،މެނ ބަރ ނ ހ ރިހާ  

ވެސ ، މާދަމާ ވެސ ، އަދި މާދަމާ    އަދ  ވެސ ، މި ރޭ، މިނަށ  އަނ ދާޒާކ ރަނ  އެނޭގނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރަށ   .  އެދެނީ

ކ ރިއަށ  ބަހ ސ   ބަޖެޓ   ހަމައަށ  ވެސ   ެގނ ދާނީ  ެގނ ދަނ ޖެހޭތޯ  ރެޔާ  ކ ރިއަށ   ޖަލ ސާ  އަޅ ަގނޑ   ނޫނ ތޯ.  ނ ވަތަ   

. ަވޑަިއެގނ   ވާ ނަމަތިއ ބަަވޑަިއެގނ   ނ  ތަޅ މ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އ ކަވަނ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާފަިއވާވާހަކަފ ޅ ދަ

ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ     . މިއަދ  ބަހ ސ  ކ ރިއަށ ދާ މިނ ވަރ ލަނ ޖަލ ސާ ހ އ ޓާނ ޏާ އަޅ ަގނޑަށ  ޖެހޭނީ  ނެތ  ކަމަށ  ވަ

  އެނޭގނީ.އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  އަހަނ  ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރަނ  ޯވޓަށ  ައހަނ ޏާ 

 

 މި ހ ރި މަސައ ކަތ  ނ ނި .  5

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނަށ  މެނ ބަރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި  އެދިވަޑަިއަގނ ނަާވ    ވަނ އ ކަ ަވިއލަނީ މިއަދ  ބަޖެޓަށ  ވާހަކަފ ޅ ދައަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ 

ބ ދަ ދ ވަހ ެގ   ؛ތަށ  ޓަކައިމަޢ ލޫމާ ެގ  މެނ ބަރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި    ށ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑަިއެގނ ނެވ މަ

 މެދ   ދެއ ކެވި ވާހަކަފ ޅ ތަކާ  މެނ ބަރ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި    ދ ނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ ވަޑައިަގނ ނަވާނެހެނދ ނ ، މާދަމާ ހެނ

ވިދާޅ ވާނ  އެއ ޗެއ   ހެނދ ނ     ވަޒީރ   ަވޑަިއަގނ ނަވާނެ.ޖަހާއި  9މާދަމާ  ވަޒީރ   ތަޅ މަށ   ޝަހީމ  هللا ޢަބ ދ   ރ  

 . މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޙަކީމ ، ކަނޑިތީމ  ދާިއރާެގޢަބ ދ ލ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަހީމ  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ هللا ޢަބ ދ ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   

ހެނދ ނ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޖެހ ނީ.  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ފަށަނ   ބަޖެޓަށ    2022ހެނދ ނާ  ލަފާކ ރާ  އަހަރަށ   ވަނަ 

ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގިއ  ދިޔައީ.    2020  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   މި  ދޫކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަހަރ   ވަނަ 

ބަލަ އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގއިދިޔައިރ ަގއި  ދާއިރާެގ ލަނ ޖެހޭ  ކަނޑިތީމ   ދާއިރާ،  ކަނޑިތީމ   ތަމ ސީލ ކ ރާ    ނޑ  

މަސައ ކަތ ެގ  ވ2021ަ އޭެގ  ކިހާވަރަކަށ   ކަނ ކަނ   ހ ރި  ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  ފެށިފަިއވޭތޯ.  ޢަނަ  މަސައ ކަތ   މަލީ 

ލިބިެގނ ދިޔަތޯ. އެއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަ ބަޖެޓ ނ   އ އ މީދެއ  އެ  ކިހާވަރެއ ެގ  ވަނަ 2022ނެއ ކާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތަނ ަގއި ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި ހަމަ މި މޭރ މ ނ  އަޅ ަގނޑ  މީެގ އަހަރެއ   
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ދިޔައީ.   އަޅ ަގނޑ މެނ   އ އ މީދ ަގއި  ފޮނި  ވަރަށ   ވާހަކަދައ ކާފައި  ބަޖެޓަކަށ   ޮގތަށ   މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރިނ  

 އެއ ކޮށ  މިތާ ހ ރެެގނ  ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ.  ޔާ، ނަތީޖާއަކަށ ީވ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ހިތާމައެހެނ ނަމަވެސ 

ބަޖެޓ ަގއި  2021  ،ޤީޤަތަކީޙަ އަހަރ ެގ  ިއހ މާލ ވެެގނ ދިޔަވަނަ  ކަނ ކަމަށ   ހ ރި  ދާއިރާއަށ   އެއީ ކަނޑިތީމ     ،ދިޔ ނ  

ހަރ ކަށި ނ ހަނ   މިއަދ   ކ އި  އަޅ ަގނޑ   އަސ ލ   ބާރާތ ނ   މިއީ  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ     . ޤީޤަތަކީޙަށ ވެރިކ ރާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށ  ދާނ ޖެހޭ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ސަބަބ  ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ވަރަށ   

ނ ެވޭވ އ ޔިތ ނ ނަށ  ޖަވާބ ދާރީސާފ ކޮށ  އެނިގެގނ  އެބަ ދޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ރަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ    އަދި  އަތ ޖަވާބ ދާރީވާނ ބަޔަކ   ބައެއ ެގ  މިއަދ  ނ ޖެހޭ  ނަތީޖާ  ދޫކޮށ ލ މ ެގ  ކަނ ކަނ   މިފަދަ  މައ ޗަށ  

ޤީޤަތަކީ އަދި މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ޙަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ދަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ރާއ ޖޭެގ ސިޔާސީ

ރައ ޔިތ ނ ނާ އެނ މެ ާގތ ނ  ަމސައ ކަތ ކ ރާ ސިޔާސީ ބަޔަކީ އަދި ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ ލޯބިާވ   ،ލަކީ ެވސ ސޫއ ބޫލ ކ ރާ  ަގ

ބަޔަކީ މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ . މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ބާރެއ  ނެތ  ޮގތަށ  ކަނ ކަނ   

ދަނީ މި  ފެނެިގނ   މިއަދ   ނަތީޖާ  ބަހ ސ ކޮށ   .އޮތ މ ެގ  ަގދަައށ   ވަރަށ   ތަނ ަގއި  މި  މިއަދ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  އެދޭ ކަނ ކަނ  ބަޖެޓ ަގއި ޖަހައިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ     ،ރައ ޔިތ ނ ެގ އެދ މ ެގ މަތީނ 

އައިއިރ  ހަމައަށ   މިއަދާ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އައީ.  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ   އަޅ ަގނޑ   ތަނ ފީޛ ކ ރޭތޯ  ބަޖެޓަށ   މި  ަގއި 

ދާއިރ ަގއި ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޛ ނ ވެ، އަދި ެއކަމ ެގ    ވާހަކަދައ ކަމ ނ 

ދިޔަޢަ ނ ފެށި  މަސައ ކަތ   ރަީއސ މަލީ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޙައ ޤ  ؛ ދިޔ މަކީ  އަސާސީ  އ ޅެނީ އަސާސީ،  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ިމއަދ  މި ތަނ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   ޑ މެނ ނަށ  ކަށަވަރ ނ ކ ރެވިެގނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ މިއަދ ެގ މައ ސަލައަކީ.  އަޅ ަގނ 

ނީ  އ ޅެހ ރެެގނ  މި ވާހަކަ ދައ ކަނ ޖެހޭ އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  މައ ސަލަައކީ ެއއީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި  

އަޅ ަގނޑ ެމނ  ނަރ ދަމާ  ދާ  ެގފެނާއި  މިއަދ  ކަނޑިތީމ   ހޯދައިނ ދެވިެގނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އިރާެގ 

އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ދާއިރާތަކ ަގއި އިނ ތިހާއަށ  ކަނ ކަނ  އެބަ  ،ބާރާއި ނ ފޫޒ  ތިބި ބޭފ ޅ ނ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ

ސާސީ ޙައ ޤ  ކަށަވަރ ނ ވާ ދާއިރާތަކ ަގިއ  މިފަދަ ކަނ ކަނ  ކ ރަމ ދާއިރ ަގއި އަ  ،ކ ރޭ. އެނ މެ ކ ޑަމިނ ނ  މަގ ަގއި ތާރ އަޅައި

އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ އަސާސީ ޙައ ޤ ތައ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ ، މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ މިނިސ ޓަރ ނ   

އ ކަނ  މަސައ ކަތ ނ ކ ރާކަމީ ިމއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިތާމަކ ރާ ކަެމއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަދަ

މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ  ައއިއިރ ަގއި މިދިޔަ ބަޖެޓ ަގއި މި ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޛ ނ ވެެގނ  އެތައ    ،މި ޖެހ ނީ

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ޑަމިނ ނ   އެނ މެ  އާދޭސ ކ ރިނ .  އަޅ ަގނޑ   މަތީނ   ފޯނ ކ ރީމާ   ، ފަހަރެއ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އި  މިނިސ ޓަރ ނ   ފޯނ ނ ނަަގފޯނ ނ ނަާގ  ވާހަކައަކީ   އި ނޭގތޯ.  ދަނ ނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   އެީއ  ތިބީ.  މީތި    ،ފިލައިެގނ  

ސަބަބަކީ ޔަ   . ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭ  ޮގތަކަށ   ީގއަޅ ަގނޑަށ   މިފަދަ  ނިޒާމެއ ަގއި  ބަރ ލަމާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ  
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ވާއިރ ަގއި، ިމ    އ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހަށ ނ ޖެހޭނެ. ރައ ޔިތ ނ ނާ އެނ މެ ާގތ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ބަޔަކީ މި އި މަލ ކ ރާކަށ ޢަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ކަނ ކަނ   އިނ ތިހާއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ ރެެގނ   ބާރ ތައ   ެއ  މަޖިލީހ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި 

ބޮޑ     މި ބަޖެޓަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ދައ ކާނެ މާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  ކ ރެިވެގނ ދާނެ

މި ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ   ،ބަލާއިރ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ  މިއަށ ެއއ  ނެތ . މި ބަޖެޓ ަގއި މިހާރ  ހ ރި ކަނ ކަމ ނ  ވާހަކަ

މި    ،ލާސ ތެރި ކަެމއ  އޮތ  ކަމަށ  ވާނަމަޚ މި ސަރ ކާރ ނ  ކާނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ ދޭތެރޭަގއި އި  ،ޙައ ޤ ތައ 

ނ  އެބަ ޖެހޭ. މި ބަޖެޓަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ތިނ  އަހަރ  ޖަހައިެގނ  ވެސ  ހަމަ ެއކައ ޗެއ   އިތ ރ ކ ރަ  ބަޖެޓަށ  އަދި ެއއ ޗެހި

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފަހަރ  ވެސ  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ެއއ ޗެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓަށ    .ތަކ ރާރ ކޮށ  މި އަނ ނަނީ

ކަނ  ައޅ ަގނޑ  އ  ކަށަވަރ ނ ވާނެތ ނ ެގ އަސާސީ ޙައ ޤ ތަ ދާއިރާެގ ރައ ޔި  ެގއިތ ރ ކ ރެވިެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޙައ ޤ ަގއި ؛ ަގބޫލ ކ ރަނ .  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދާިއރާެގ  ައޅ ަގނޑ   ދެއ ކީ  މި  ވާހަކަ  މި    އަޅ ަގނޑ  

އަދި ޚާއ ޞަކޮށ     ،ަގއިމި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާަގއި މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ ދާއިރ   .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ހ ރި ކަނ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި    އިކަނޑިތީމ  ދާއިރާގަ   ، ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ   ނަށ މި މަޖިލީހ ަގއި ކޮމިޓީަގިއ ތިއ ބަވާ ބޭފ ޅ ނ 

ކަނ ކަނ    ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދާއިރާެގ  މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ   އަޅ ަގނޑާ  ބޭފ ޅ ނ   ޓަކައި އެ  ހިމެނ މަށ   ބަޖެޓ ަގއި  މި 

އިއ ޒަތ ތެރި   ؛އެދ މެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ

އަޅ ަގ  ،ރައީސ  ވާހަކަމިއަދ   މި  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ   ބަެއއ     ނޑ   ދާއިރާަގއި  ކަނޑިތީމ   ވެސ   ދައ ކަމ ނ ދާއިރ ަގއި 

ސަރ ކާރަށ    ޓަކައި  އެކަމަށ   ހިނަގމ ނ ދޭ.  އެބަ  އެހެނ ނަމަވެސ  އަޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތ ތައ    ، ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . 

ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޙައ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނ ނަވާ ވާހަކަައކީ   ޤ ތައ  ކަށަވަރ ނ ވާ ވާހަކަ. ކ ރާމަިއަގނޑ  

ރަނަގޅ  ކަމެއ  އަބަދ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަނަގޅޭ ބ ނާނަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ޯގސ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ޯގހޭ    ،ކަމެއ 

ބ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަކަށ  ވެސ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަކި ބަޔާކާ ދިމާލަށ  އިނިގލިދިއ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ   މި ބ ނަނީ. އެއ 

އަޅ ަގނޑ     ،ތަކާ ދޭތެރޭގައި. އެހެނ ވީމާ، މިއަދ  ވެސ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާަގއި ހިނަގމ ނ ދާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ވާހަކަެއއ  ނޫނ 

ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އެހެނ ވީމާ،  ތެރިކަމާ އެކ   ޞ ލާޚ އެކަމަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތ ަގއި އި

ކަނ ކަ ހ ރި  ހިމަނަނ ދެނ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  މި  އި،  ބަޖެޓ އަދި  ޓަކައި   ގައި  ތަނ ފީޛ ކޮށ ދިނ މަށ   ހިމެނ މަށ ފަހ ަގއި 

މަސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވ ނ  އެއީ ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ . ެއކަނ  ނ ކ ރާ ކަމަށ  ވާނަމަ، އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ   

 އ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދ ކޮށ ެގނ  ކ ރިޔަށ ދާނ . ދެއ ވި ފ ރ ސަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއީޖެހޭނީ ބަރ ލަމާނީއަށ  ތާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ދ ރަޝީދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ   ފަނ ނ  މެދ  ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާޝ ކ ރިއ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝީދ ރަދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  މެދ  މަރަދޫ 

ސަތޭކައަށ    ފަސ   ! ާމފ ކ ރައ ވާތި ؛ތަކަށ  ބަލައިލާއިރ ، ާގތ ަގނޑަކަށ ސަފ ހާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ބަޖެޓ ެގ  

ސީލ ކޮށ  ބަޖެޓ  ވެސ  އޮތީ. ދެނ  އިއ ޔެ ވާހަކަދެއ ކި އިދިކޮޅ   ެގ ބަޖެޓެއ  ބަޖެޓަކީ. ވަރަށ  ތަފ ސަފ ހާިގނަ    ވ ރެ

ތަކ ރާރ ކޮށ    ވެސ   ބިލި  ،ބ ނަމ ނ ދިޔައީފަރާތ ތަކ ނ   ފަނ ސަީވސ   ބަޖެޓ   ކ ޑަކ ރާށޭ.  ތިރިކ ރާށޭ.  އަބަޖެޓ   ނަށ  

ބަޖެޓ ނ  ކ ޑަކ ރެވޭނީ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެހެނ ނަމަވެސ  ބ ނަނ ޖެހޭނީ ޒިނ މާދާރ ކޮށ .  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެ 

ނަ ނަމަ އެ ތަނެއ  ފާހަަގކޮށ ފައި  ތ  ޖަދ ވަލެއ  އޮނ ވަތަ  ،ނަނ ބަރ  ބ ނެފައި  ސަފ ހާކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ެގ  ކޮނ ތަނެއ 

 ދެނ  މި މަރ ޙަލާ ނިނ މިެގނ  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ    .މިއީ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ެގ ފ ރަތަމަ މަރ ޙަލާ  .ބ ނަނ ޖެހޭނެ

ނ  ެއއ ވެސ   މަސައ ކަތ  ފެށެނ  ވެސ  އޮތީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީއަށ  ވެސ  ެއކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ 

ކަނޑަމ ނ   ތައ  ކަނޑަމ ނ ސަފ ހާޒިނ މާދާރ  ޮގތެއ  ނޫނ . ބަޖެޓ ެގ    އީއެ  ،ނ ކޮށ  ބަޖެޓ  ކ ޑަކ ރާށޭ ބ ނީމާ  އިޝާރާތެއ  

އެވަރ     ،ޮގސ ، އެއ  ަގނޑަށ  ވެސ  ހެދިދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ

ކި ވާނީ  ބަޖެޓަށ   ތަފ ކ ރާއިރ ަގއި  ހ ރީ  ބަޖެޓ ަގއި  ބަލާއިރ ހިނެއ ތޯ.  ރައީސ    ސީލ ތަކަށ   އިޖ ތިމާޢީ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި 

ތަނެއ ތޯ ނ  ކޮނ އި. މިމި އޮތީނ  ރ ފިޔާ  އަބިލި  3.1ލަ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ޖ މ   2022ރައ ކާތެރިކަނ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށ   

ނ  ކަނޑައެއ  ނ ލެވޭނެ. އ މ ރ ނ  އަބިލި  1.2  ،ކަމަށ  ދޭ އެހީނ ތެރިނ  ބަލިވެ ނ ކ ޅެދ އިމި  !ހިނާގ ކަނޑަމާ؟ ކަނޑާނީ

އ މ ރ ނ  ދ ވަސ ީވ  ނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައެއ ނ ލެވޭނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އަބިލި  1.4  ،ދ ވަސ ވީ ފަރާތ ތަކަށ  ކ ރާ ޚަރަދ 

  120މަހެއ ެގ މައ ޗަށ   އެ ތިބީ.    ނ ދޮށީ އ މ ރ ެގ މީހ އަހަރ ނ  މަތީެގ    65ނަވާރަ ހާހަށ  ވ ރެ ިގނަ  ؛ އ ފަރާތ ތަ

 އ މ ރ ެގ  ށީޖެހޭ. މިއީ ދޮ، ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭށ  ޚަރަދ ކ ރަނ ބިލިއަނ  އަހަރަކަ  1.4  ރޭ.ކ ރަދ ޚަޔާ  މިލިއަނަށ  ވ ރެ ިގނަ ރ ފި 

ެގ އެއ ވެސ   ދޮށީ އ މ ރ ؟ ނޑ މެނ  ހަދާނީއ ނ ލެވޭނެ. މި ކަނޑައިލައިފިއ ޔާ ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގޕެނ ޝަނ . މިއެއ  ކަނޑައެ 

ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ  އަނ ނަ  ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ     2008ޔާސަތެއ .  ސިއެމ .ޑީ.ޕީެގ  މިީއ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ަވޢ ދެއ ،  ؛ ފަރާތެއ 

ފަރާ އ މ ރ ެގ  ދޮށީ  ޢާއިލީޚިދ މަތ ތަކަށ     އ ނ ލެވޭނެ. ކަނޑައެ  މިތ ތަކަށ .  އެހީއެއ   ކ ޑަކ ދިނ ނާިއ  އޮތީ،    285ދޮނ  

ޭއެގތެރެއި ހަމަ  ޮގތަށ   ނ  މިލިއަނ ،  ހިމެނޭ  3.1  ،ދޭ  އެބަ  ތެރޭަގިއ  ެއެވސ   ބިލިއަނ   އަދި   އ ނ ލެވޭނެ.ކަނޑައެ. 

މިލިއަނ     283ހެޔޮކ ރ މަށ  ދޭ ސަބ ސިޑީޒ ،    އަގ   ހަނޑޫ، ހަކ ރ ، ފ ށ ؛ ޑ  ، ކާިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   މީގެއިތ ރ ނ 

މިލިއަނ     540ހެޔޮކ ރ މަށ  ދޭ ސަބ ސިޑީޒ ،  ގ   ކަރަނ ޓ  އަ   އ ނ ލެވޭނެ. ކަނޑައެ ެއވެސ   ރ ފިޔާއާ ހަމައަށ  އެބަ ހިމެނޭ.  

ހާރ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  އިދާރީ  މި. މިއީ މިއަށ  ޮގތެއ  ހެދިދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިއަށ  ޮގތެއ  ހެދިދާނެ؛ ރ ފިޔާ

ޑ މެނ  ނ ޖެހޭ. ެއނ މެ ފަހ ނ  އަޅ ަގނކަރަނ ޓަށ  ރާއ ޖެ ބަދަލ ކ ރަލާމަރ ކަޒީ   ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ ރާތައ  ހިނ ަގނީ.  ދާއި

ދިޔައީ ޤައ ީމ ކ ރަމ ނ ވަރަށ  ިގނަ ފަރާތ ތަކ ނ  ޝަލ ވާ؛ އ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޝަކ ާވއެރަސ ދޫއަށ  ކ ރި ދަތ ރ ަގއި  
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ނ  ގ ރިޑަކަށ  ލ ކޯއިއަށ  ވާ މިނ ވަރ ނ  ދެނ  އިތ ރަތަކަށ  ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  ސ ޓެ  30ކ ރީާމ %ށ  ގ ރިޑ  ޅަރާއިދާރާެގ ފ 

ރަށ   ކ ރަނ ޖެހޭ. އިޔާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ،  ލާމަރ ކަޒ  ވީމާ، ިމ އަގ  ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި ރަށ  ގ ރިޑ   ޅަެއއ ނ ދެއޭ. އެހެނ ގ 

ެއއިނ    އިޔާދަކ ރަނިވި ހަކަތަ  އަދި ރަށ ނ  އ ފައ ދާކ ރަނ ޖެހޭ.  ލާމަރ ކަޒ ގ ރިޑ    ނ ވަތަ ސޯލާ ޕެނަލ ތައ  ބަހައ ޓައި 

  540ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ. އެ ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ. ެއއީ  ނެ ޮގތ  ލިމިޓެއ  ނެތ  ިމނ ވަރަށ  ފ ޅާގ ރިޑަށ  ގ ޅޭ  ރަނ ޓ ،ފައ ދާ ކައ 

ކ ޑަކ ރެވިެގނ ދާނެ.  . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަނ ނަ އަހަރަށ   މި ވަގ ތ ނ  މި ވަގ ތަކަށ  ނޫނ  ؛ބަލ ގައިޤ . މ ސ ތަމިލިއަނ 

އޮ މި  ކ ދެނ   އ ފައ ދާ  ކަރަނ ޓ   ވިއ  ތީ  އެސ .ޓީ.އޯއިނ   ައގ ނ ފ ނިތަކަށ   ތެޔޮ  ހެޔޮކ ރ ކާ  ައގ   މަށ ،    ކަރަނ ޓ ެގ 

ސަބ ސިޑީ ދޭ  ޮގތ ނ   މިތިރިކ ރ މ ެގ  ދޭކަށ     ކަރަނ ޓ   ޒ .  ސަބ ސިޑީޒ   ހެޔޮކ ރާކަށ ނ ޖެހޭ    ށ . ެއސ .ޓީ.އޯއަައގ  

ޮގތެޔޮ އެތެރެނ ކޮށ އެސ .ޓީ.އޯއިނ    ތެއ  ހަދައިދީފިއ ޔާ ފައިދާ  ، ސ ޓެލ ކޯއިނ  ސީދާ ފެނަކައަށ  ތެޔޮ އެތެރެކ ރެވޭނެ 

ނ ވަތަ  އެސ .ޓީ.ޯއއަލާފައި   ދޭ،  ލާފައެސ .ޓީ.ޯއއިނ   ށ   އެއިފައިދާ  ބޮޑ  ފ .އެސ .އެމަ  ޚަރަދ   ހިނ ާގ  މި  ދީެގނ   ށ  

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މީެގ ސަބަބ ނ  ކަރަނ ޓ  ައގ  ބޮޑ ވަނީ. މިއަށ  ބަދަލެއ  ެގނެިވދާނެ.  އ  ނ ހިނ ޭގނެކަނ ތައ ތަކެ 

ދާއިރާ ތަޢ ލީމީ  އޮތީމީގެއިތ ރ ނ   މި  ިމވެ  1.4  ،ބަޖެޓ ަގއި   އަށ   އޮތ .  އެބަ  ކަނޑަައޅާފައި  ރ ފިޔާ  ސ   ބިލިއަނ  

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ އޮތ . މި ކިހިނެއތޯ   3.1ރީ، ސާނަވީ ތަޢ ލީމަށ   ެގތެރެިއނ  ފަށާ ޕ ރައިމަމީ  ކަނޑަެއއ ނ ލެވޭނެ.

މ ޕ ،  ެވސ  ހެދިދާނޭ. އަދި ބަޖެޓ  ސ ޓޭނަވަނީ، ކަނޑަމ ނ ކަނޑަމ ނ  ޮގސ  އެއ  ސަފ ހާއަށ   ވީމާ، މިދަނ އެހެނ ؟ ކަނޑާނީ

 ކޮށ  ބ ނީމާ ބަޖެޓ  . އެހެނ ނަމަވެސ ، ކަނޑަނ ާވ ެއއ ޗެއ  ތަފ ސީލ ދާނޭމ ޕ  ސަިއޒަށ  ވެސ  ކ ޑަކ ރެވިރެވެނިއ  ސ ޓޭ

ދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވާހަކަދެއ ކިއިރ  ެއއ ވެސ  ޮގތަކަށ  އިއ ޔެ ެވސ  އި  އެހެނ ނަމަވެސ ،ނީ.  ކޮމިޓީއަށ  ެއކަމެއ  ކ ރެވޭ

ބަ ބަޖެޓަށ   އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  ބައ ލަވާފަެއއ   ތަނެއ  ބަޖެޓަށ   އެ  ފާހަަގކ ރެއ ވީމަ  ތަނެއ   ކ ޑަކ ރަނ ވާ  އ ލަވާފައި 

އިޞ ލާޙ ކ ރަނ އިތ   ނ ވަތަ  ކ ޑަކ ރެވޭނީ އިތ ރ  ؛ ރަށ   ތަނެއ   ކ ރެވޭނީ.ކަމަށ   ކ ރަނ   ބޮޑ   ެވސ   އެކަނ     ވަނ ޏާ 

 ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ޓިވެޓ  އިނ ސ ޓިޓިއ ޝަނ ؛ ޓޭޓ  އޮފ  ދި އާޓ  ޢ ތަކަށ  ކަމަށ  ބ ނެ ސ ބޮޑެތި ަމޝ ރޫ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ހިމަ  19.5މަޝ ރޫޢަށ    ބަޖެޓ ަގއި  ރ ފިޔާ  ކަނޑަައޅާފަިއ  މިލިއަނ   ބަޖެޓެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  މިޮގތ ނ   އެބަވޭ.  ނާފައި 

ފ ަވއ މ ލަކަށ ؛ ފ ވައ މ ލައ   އޮތ .  އެބަ  ރަީއސ   މިއީ؛ ފ ަވއ މ ލަކަށ   ބޮޑ ކ ރަނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓ   ިމ  ިމ  ޖެހޭ. 

ައޅ މިލިއަނަ  23އިނ   19.5 ބޮޑ ކ ރަނ   މާފ ކ ރައ ވާތި!  ށ   ކެނދިކ ޅ ދޫަގާއއި،  ދިއ ދޫަގާއއި،  މިއީ  ހ ށަހަޅަނ .  ަގނޑ  

ނ ވަތަ ޮވކޭޝަނަލ  ކޯސ ތައ     ޓިވެޓ  އިނ ސ ޓިޓިއ ޝަނ ަގިއ  ފ ވައ މ ލަކާއި، ކ ޅ ދ އ ފ ށ ޓާިއ އަދި އެހެނިހެނ  ތަނ ތަނ 

ށ   ތަކ ނ ، ދަސ ކޫލ ކަށ  ވާނެ.  މަނ ޓަނ ވެސ ޓ އިރެވޭ  ރާއ ޖެައށ  ކ މަނ ޓެއ .  މިީއ އިނ ެވސ ޓ   ހިނ ގ މަށ  ހ ރި ފައިސާ.

ަގއި މިހާރ  ވެސ   ރާއ ޖޭމިީއ ދިވެހި؛ ތ  ފ ރ ޞަތަކަށ  ގ ރޭޑ ތަކ ނ  އަމިއ ލައަށ  ކިޔަވާހިތ ނ ެވެގނ  ަވކިާވ ކ ދިނ ނަށ  އޮ

  ކިޔަވަނ  ބޭނ ނ ނ ވެެގނ  ހ ނަރެއ  ދަސ ކ ރަނީ. އެ ކ ދިނ  ފިލާވަޅ  ަވއި ނ ވަތަ  ވާނ ނ  މަގ މަތީަގއި ނ ކިޔަިގނަވަމ ނ ދާ ޒ  

ެއ ދަސ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވޭ.  ހ ނަރެއ  ދަސ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވޭ. މަސައ ކަތެއ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  .  ވޭދަސ ކ ރާކަށ  ބޭނ މެއ  ނ 
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ތެރެމަސައ ކަތ   ވިޔަފާރިެއއ ެގ  އަމިއ ލަ  މަސައ ކަތެއ ،  އަމިއ ލަ  ބޭ  އިނ   ފަރާތ   . ނ ނ ވޭފަށަނ   އޮތ  ކަށ   ތައެފަދަ 

މިލިއަނ    23  ދ ދައަ  މި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ.  19.5އޮތީ    މި އަދަދ  މާ ކ ޑަ. މީަގއި މިފ ރ ޞަތެއ . އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ   

ޓިވެޓ ެގ   އިތ  ރ ފިޔާއަށ   ހިނ ގ މަށ   ކޯސ ތައ   ޖަހަނ ޮވކޭޝަނަލ   ދެނ   ޖެރަށ   ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ހޭ 

ޖ މ ލަ ސަރަޙައ ދ ަގއި    ،ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓަކާއި  4000  ނ އިތ ރ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ފަހި ދިރިއ ޅ ނ  ކޯޕަރޭޝަނ މީެގ

ީމެގ ސަބަބ ނ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  އިނ ތިހާއަށ    ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓެއ . މިއީ  11000އޮތ     އެބަތާނަގއި    ކ ރިއަށ  އޮތ 

  ބޭ އެއ ޗަކާއި ލި  ،. އެއީ ެއއ ވެސ  ބަޖެޓ ެގ ސިޔާސަތަކަށ  ވާނ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ވޭޖެެވއ ބޮޑ 

ނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ަގިއ   ؛ވަރަށ  ހޭދަކ ރަނ ނ އ ލަތަށ  ނ ލިބޭ މިވެސ  ލާނ ޖެހޭ. ދަ  އިނަސ  ވަރަކަށ  މިވެއަޅާ ކޮނ މެ   ޔާހޭދަ

އ  ހިނ ަގނ  ތަވެސ  ދައ ލަތަށ  ނ ލިބޭ މިނ ވަރަށ  ވޯޓ ނ  ބަލިވީމަ ވެސ  ަވޢ ދ ވަނީ. ވޯޓ ނ  ބަލިވީމަ ެވސ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ކީ ބޭރ  ދައ ލަތ ތަކ ނ  ދަރަނ ޏަށ   ޔައަދި އެ ހޭދަ  ،ވ ރެ ބޮޑަށ  ހޭދަކ ރަނ ވީމާ  ލިބޭ މިނ ވަރަށ   . އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތަށ ށީފެ

ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ވިއ ކަމ ނ ދިޔައީ ސޮވ ރިނ ގ  އެސެޓ ތައ  ރަހ ނ ކޮށ ފައި މަގ މަތި  ދައ ލަތ ެގ އަދި  ،ނަަގިއެގނ 

.  ސ  ިވއ ކި ސޮވ ރިނ ގ ެގރެނ ޓީ. ެއ ދަރަޖައަށ  ޤައ މ  ޮގއ ސަ އޮތީވެަމގ މަތީ ބާޒާރ ނ   ،  ނ މާލޭ މަގ މަތި  .ެގރެނ ޓީ

އަރ ވަ  ދަރަނި  ތިބެ އިއެވަރަށ   މި  ދެނ   ރައީސ   ،ގޮވަނީ  ލާފައި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ފ އ ދައޭ.  ބޭފ ޅ ނ  ؛ވަޢ ދެއ   ެގ އެ 

ވިދާޅ ވި ޖަާވބ ދެމ ނ   ސ ވާލަކަށ   ކ ރެއ ވި  ހާޒިރ ވެ  ަވޒީރަކ   މިކޮޅަށ   ތެރެއިނ   ވަޢ ދ ެގ  ވީ  ބެޔަސ     ،ވެރިކަމ ަގއި 

ތެރޭަގއި    ެގހަރ  އަ  5ވީ    އ . އެއި އޮތީ. ެއއީ ވަޢ ދެ ފަރ ފިޔާ ދީ  10000ކަށ   ނ ޏަެގ ތެރެއިނ  އެނ މެ ދޯމ  ނ ބެޔަސ  ސ ކީ

ދޯނ ޏަދީ އެނ މެ  ނ ބެޔަސ   ބެޔަސ   އޮތީ  އެފައި  އެކަށ .  އާދެ!  ދޯނ ޏަކަށ .  ރައ ޓެއ ސެއ ެގ  ރިޔާސަތ ނ   ވެސ   ެވސ  

ހަނދާނ ވޭ.  ސ ވާލ ކ ރި އެ    އެ  ،ނ  ސ ވާލ ކ ރެއ ވީ ތ ރިޔާސަ  ،އަޅ ަގނޑ   ރައ ޓެއ ސަކަށ ތޯ    ،ދިނީ  10000ކާކަށ ތޯ 

އެހެއެހެ  ،ނޫނ  ؟ވެސ  ނޫނ .  ގޮ ނެއ   އެފަދަ  ފާނ ނަމަވެސ ،  ވަޢ ހަތަކަށ   އެހެނ ވީމާ،  ބެޔަސ  ަގކ ރެއ ވީ.  އެީއ    ދ  

ހަމަ އެނ މެ ދޯނ ޏަކަށ . ޮގވާނ ކ ރިޔަސ    ޔަ ވެރިކަމ ަގއި އެ ވަޢ ދ ފާއިތ ވީ އަހަރ ތަކ ަގއި ނ ވަތަ ނިމިދި ؛ނ ބެޔަސ 

ދޭ މިހާތަނަކަށ . ނ ކ ރިޔަސ   އަދި  ވާހަކަެއއ   ލިބ ނ   ފައިސާ  އެ  ނ ބ ނޭ  ދަނޑ ވެރިޔަކ   އެއ ވެސ   ވަޢ ދ ވި.  ނ  

ނ ކ ރި  ރައީސ ނޑ  ދަރ ފިޔާ    8000ޔަސ   ގޮވާނ ކ ރިޔަސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ވަޢ ދ ވި.  ދޭނ   ވާހަކަ. އަދި   ؛ވެރިޔަކަށ    އެ 

ވަނަ   2008ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ވެރިކަމަށ  އަނ ނަނ     ޕީފ އ ދާނެ. އެމ .ޑީ.  ވަޢ ދ   ،ޕީނ  ވަޢ ދ ވެ.އެހެނ ވީމާ، ވަޢ ދ  އެމ .ޑީ

އޭ އެކ ލަވަ އަހަރ ަގއި  ތަޢާއި ރ ަގއި  ނިޒާމެއ   ޓެކ ސ   ތެރެއިނ   ސިޔާސަތ ެގ  އާރަފ ކ ރެވ ނ ލި  އެއީ  ބަޖެޓަށ   .  މ ދަނީ 

ޔާސަތ ެގ ތެރެއިނ  ޑައިވިނ ގ  ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ސިޔާސަތެއ . ލޯކަލ  ޓޫރިޒަމ ެގ ސި  އިތ ރ ނ ތެއ . ޭއގެ ސަހޯދ މ ެގ ސިޔާ

ވެސ  މީރާއަށ     ޭއެގތެރެއިނ  ޓެކ ސ  އިނ ތިހާއަށ  ލިބެމ ނ ދިޔައީ. މިހާރ  ، އ  އެޅި، ވޯޓަރ ސ ޕޯޓ ސ ތައ  އެޅިތަސ ކޫލ 

  ، ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ސިޔާސަތ ނ  ވަޒީފާތައ  ވެސ  އިތ ރ ވީ ވިހެނ   ނެމި ދެނ ިގނަ ފައިސާއަކީ، ިގނަ ރެވެނިއ އަކީ    ވަނ ނަ

އ  މިީއ  ސ ވާލެ ކ ރާ  ނ ނަމަވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކާ  ތިޞާދ  ވެސ  ރަނަގޅ ީވ. އެހެއިޤ 
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އިނ     2008  ،މިހާހިސާބަށ  އާދެވ ނ އިރ ަގއި   ،ދެއ ވަނ ޖެހޭނެ. މިހާހިސާބަށ  އަިއއިރ ަގއިއިނޭގތޯ. ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ޖަާވބ 

އާދެވ ނ އިރ ަގއި  ވާނެމިހާހިސާބަށ   ފައިދާއެއ   ބަޖެޓަށ   އެއ ވެސ     ،   އިތ ރ ވާނެ  ފައިސާ  ޔާސަތެއ   ސި ބަޖެޓަށ  

ނެތ . ބަޖެޓަށ  އެނ މެ ލޯ ލާރިއެއ  ވެސ  އިތ ރ ވާނެ   ދި މިހާތަނަކަށ އަ ؟ށ  ފަރާތ ތަކަޅ  ކ ރެވިފަިއވޭތޯ އިދިކޮރަފ ތަޢާ

ެގ ތެރެއިނ   ތ އެމ .ޑީ.ޕީެގ އެ ސިޔާސަ  ،ނަމަވެސ ހެނ ތ . އެނެއ   ރެވިފައެކ ސިޔާސަތެއ  ޕީ.ޕީ.އެމަށ  މިހާތަނަށ  ތަޢާރަފ 

އިތ ދައ  ފައިސާ  ރައ ޔިތ އަރ ވާނެ  ލަތަށ   ޖީބަށ ދި  ވަ  ، ނ ެގ  ޑޮލަރ   ޖީބަށ   ރަށ   ސިޔާނ ސީދާ  އޮތީ ސަނާނެ  ތެއ  

ޔަވައި  ނެގ ނ  ފި  ޮގތެއ  ނ ބަލާ. ދަރަނި  މި ފައިސާ ލިބޭނެ  ކޮށ ފަ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، މި ދެނ ނެވިހެނ  ރަފ ޕީނ  ތަޢާ.އެމ .ޑީ

ކޯއ ޗެއ  ކަނޑާ   ؟ސ އިފަރާތ ތަކ ނ  ކޮށ ފަ. ދެނ  ކޮނ  ވާހަކަެއއ ތޯ ދައ ކަނ ވީ މިތާނަގއި އަ    ކަމެއ  ނެތޭ އިދިކޮޅ ރ އިތ 

ދައ ކަނީ މި  ލީ ؟ވާހަކަތޯ  މައިނޯރިޓީ  އިދިކޮޅ   ވެސ   ވިދާޅ ވީ އިއ ޔެ  ކ ޑަކ   25  ،ޑަރ   ބަޖެޓ     25ށޭ.  ރާބިލިައނަށ  

ޞިއ ޙަތަކަށ     އިމާލީއ ޔާ ދޮށީ އ މ ރ ެގ ޕެނ ޝަނެއ  ނ ދެވޭނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ތަޢ ފި ނަށ  ބަޖެޓ  ކ ޑަކޮށ ބިލިއަ

އިތ ރ ނ  ދައ ލަތ ެގ މ ސާރަތަކާއި އެހެނިހެނ  ެއއ . މި ނ ކެނޑޭނެ. އަދި މީގެ ސާއ  ނ ހ ނ ނާނެ. ނ ހ ނ ނާނެ ފައިފައިސާއެ 

ތ  ހިނ ގ މަށ  ލަދައ   ،ބިލިއަނ   22ދަކ ރާ  ޒަފ ނ ނަށ  އެ ހޭއ  ރ  މ ވަސަރ ކާ  ،ރާ ފައިސާ ކ ދަހޭ ؛ ފައިސާ ރާހޭދަތަކަށ  ކ 

ވޭނެ. އެ ކަނޑާލައިފިއ ޔާ ދައ ލަތެއ  ނ ހިނ ޭގނެ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ލެކަނޑައެއ  ނ   ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  22ޓަކައި  

ޅި  މ  ބީ.  ތި  މި  ހާލަތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ   ެގކޮވިޑ    އީމި ؟މިއީ ކޮނ  ހާލަތެއ ތޯ  ،ސ ނާލަނ ވީ ވި

ދިމާނ ވާ މ ސީބާ  ދ ނިޔެއަށ   ބަލިމަޑ ކަމެއ ެގ  ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެތެ ފަދަ  ތެރޭަގއި  މި  އ ެގ  އަހަރ   ތިނ   ފާއިތ ީވ  ބީ. 

ރ ފި  3އަޅ ަގނޑ މެނ    ފޯޔާބިލިއަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭރ ނ   ބަޖެޓ ެގ  އިތ ރަށ   ހާލަތެއ ަގިއ    ވަކި  އެއީ  ރ ކޮށ ދިނިނ . 

 ؛ތިޞާދ ދިވެސ  މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރެވިދާނެ. ެއއީ ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަށ  އިޤ އަ  ،ފައިސާ ވެސ   ރ ކޮށ ދިނ  ފައިސާެއއ . އެފޯ

ދ  އިނ ތިހާއަށ  ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނަނީ. އިތ ރ  ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  އެޅެމ ނ  އަނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ،  ޞާތިދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ 

ނޫ  37  ،ބަޖެޓ   ެގފަހަރ   މި ؛ބަޖެޓ  ބޮޑެއ   ބަޖެޓ   މި ސިޔާސަތ ތައ ބިލިއަނ ެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަރަނ ޓ ެގ   ؛ނ . 

 .ތ ރ ކޮށ ލަނ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އި  ،ތ  އަދި ތަޢ ލީމ ެގ ސިޔާސަތ  ައޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވިހެނ  އެއީ ސަސިޔާ

ެއޮގތަށ  އެ   އަދި  ދިރާސާކ ރާއިރ ަގއި  ކޮމިޓީނ   ބަޖެޓ   ރިޢާކަހަމަ  ހ ށަނ ޔަތ ކޮށ ދިމަށ   އަޅ ަގނޑ   ެއދި  ހަޅަނ . މަށ  

ރައީސ   ލާމަރ ކަ ރާދިެވހި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ރާއ ޖެއެއ ޖެއަކީ  ލާމަރ ކަ ޒީ  ހިނ ަގނީ.  އ .  ދިވެހިރާއ ޖެ  އ ސޫލ ނ   ޒީ 

ވާ މި  މަރ ކަ  ކޮނ މެ  ،ޮގތަކީ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އަނެއ ކާވެސ   ބަދަލ ވީމަ  ވެރިކަނ   ބަޔަކ   ފަހަރަކ   ެއއ   ޒ ކ ރަނީ. 

  ،މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ ހިމެނޭއ ވ ޒީ ނިޒާމ  ވަރ ަގދަކ ރެކ ރަނީ. ލާމަރ ކަ އަނެއ  ބަޔަކ  މަރ ކަޒ   ،ލާމަރ ކަޒ ކ ރަނީ

 ނ ަގއި ވެސ  ނ ހިމެނޭ ބިމާއި، ފަޅާއި، ފަރ  ސަރަޙައ ދ ޞ ޞާ ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ އިޚ ތި  5% ެގ ބަޖެޓ ެގ  މ ޅި ދައ ލަތ 

ޮގ %ކ ލީެގ  ލިބޭ  އިޚ ތި   40ތ ަގއި  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ  މިއީ  ދޫކ ރ ނ .  ނ ހިމެނޭ ޞ ޞާކައ ނ ސިލަށ   ވެސ   ަގއި 

ލ ތައ  ހިނ ގ މަށ .  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކައ ނ ސި  1.5. މިއީ  5ރެއިނ  %ތެ ފައިސާ ބަޖެޓ ެގ  ނަސަރަޙައ ދަކ ނ  ދައ ލަތަށ  ވަނ 
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އ ކަތެއ  ނެތ .  ނެ މަސަނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއި މި ފައިސާއެއ  ނ ދޭ. ކައ ނ ސިލ ތައ  އޮތީ ހ އ ޓިފަ. ރަށ ރަށ ަގއި ކ ރެވޭ

ށ   ޑަޓ ނ  އަޅ ަގނމި ބަޖެ  ނ  ފިޔަވައި ިއތ ރ  ކަމެއ  ނ ކ ރޭ. އެހެނ ވީާމ،ލެއ ޕ   އިނި ހ ޅ ވަކައ  ހަމައެތަރަށ  ކައ ނ ސިލ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އެބަ ދައ ކަނ ޖެހޭ    .ފެނ ނަނީ ހަމަ ކ ރިއެރ ނ 

އ  ނ ދައ ކާ. ިއއ ޔެ އަޅ ަގނޑ   އެކަ ތަކަށ  ވެސ  ބަޖެޓަކަށ  ވާހަށ  ވާހަކަ. ެއއ ޮގޓަށ  ބަޖެޮގތަ  މ ވާހ ފަ  ،ތަށ ޮގ  ދޭހަވާ

  ތަނަކީ   އިނީ ައޑ އަހަނ . ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކައިެގނ  ބަޖެޓ ނ  އ ނިކ ރަނ ޖެހޭ ތަނަކީ ކޮބައިކަނ  ައދި އިތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭ

  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ޔާ ރެވޭނީ. ޝ ކ ރިއ ޅީމާ އެކަެމއ  ކ ކޮބައިކަނ  ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ެގ ތެރޭަގިއ ހ ށަހެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާޝ ކ ރިއ ޔާ  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ   ؛ގައ ދޫ ދާއިރާ  ... 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ރަޝީދ .

 

 : ހަކަދެއ ކެވ ނ ވާ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ރަޝީދ ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ 

ވަނަ   2022  ،ނ ާވ ޮގތ ެގ މަތީއިޔާނ ކޮށ ފަ ބަަވނަ މާއ ދާަގއި    96ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ؛ރަީއސ އިއ ޒަތ ތެރި  އ ވި ކަމަށ  ޓަކަިއ ސަރ ކާރަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ .  ެގ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ  

  ކަ މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  ދެއ ކި ވާހަ  ،މެދ  އެއ ޗެއ  ބ ނ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ޖެހެނީ  ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓާ  2022

އެ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި    ،ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާ ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކާއި   2021ތަކ ރާރ ކ ރަނ . އާދެ!  

ބަޔާ އިޤ ނ ކޮށ ފަ ތަކ ރާރ ކޮށ   ލައިާވ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ަގއި  ކަނ ކަނ   ސިނ ދަފާތ ކ ރ މ ެގ  ހ ރިކަނ  ތިޞާދީ  ސ ތަކެއ  

ެއ   ،ފައި އޮނ ނަ އަދަދެއ ެގ ޮގތ ަގއި އޮވެ ފާސ ކ ރ މާއި ހާރ ދާހެއ ަގއި ޖަކަ ޓަކީބަޖެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ފާހަަގކ ރެވޭ.

 ށ މަކ ރާ ކަސ ނަ އަހަރ  ެވސ  ބަޖެޓ  ފާނ މެދ  ވިސ ނާނ ލަިއ ވިދިެގނ  އަ  ޮގތާ  ނ ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ  ތަނ ފީޛ ކ ރެވ 

ރާނެ މަނ ފާއެއ  އޮތ  ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑެއ  ނ ދެކެނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޓަކ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޖެވާނަމަ، މި ފާސ ކ ރާ ބަ

ފާމިދިޔަ   ބަޖެޓ   ކޮވިސ އަހަރ   އަިއ.އެމ 19- ޑ ކ ރީ  ތިބެެގނ .  ތެރޭަގއި  ނ ރައ ކަލ ެގ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  ފަދަ   .އެފ ެގ 

ބަޔާނ ޢިއ ޖަމ  ދިރާސާތަކ ަގއި  ޮގތ ގައިކ ޔާތަކ ެގ  ދ ނިޔެ  ރާ  ބަލިމަޑ ކަމެއ ަގއި  ކަށ  ދ ވަސ ކޮޅަ  ،މަށ ފަހ އޮތ   މިފަދަ 

ތަދ މަޑ ކައިޤ  ކަމެތިޞާދީ  ވެދާނެ  ކ ރިމަތިވ މަކީ  އަދި  މެއ   އަހަރަށ     2020މ .އެފ ނ   އެއައި. އ .  ކ ރި  އަނ ދާޒާވަނަ 

ވާތީ،    ކަމަށ   4.3ޓަކީ %ވަނަ ައހަރަށ  ލަފާކ ރި އިނ ފ ލޭޝަނ  ރޭ  2021  ،ވެފައި  ކަމަށ   3އިނ ފ ލޭޝަނ ެގ ރޭޓަކީ %

ރެއ   ބޮޑ ވ މ ެގ އަނ ދާޒާ މަތިވާނެ އަހަ  ވަނަ ައހަރަކީ ވެސ  ދ ނިޔޭެގ ބާޒާރ ަގއި ތަކެތީެގ ައގ   2022ރިއަށ  އޮތ   ކ 

ައގ  ވެސ  ދ ނިޔޭެގ ބާޒާ  ، އަގ  އ ފ ލެމ ނ ދާއިރ  ެގކަމަށ  ބެލެވޭ. މިހާރ ވެސ  ތެލ  ޭގހ ެގ  ަގއި ބޮޑ ވެއ ޖެ.  ރ  ކައ ކާ 
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ތިވާނެ  މަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރިގެ އ ޖޭރާ  ؛ތިޞާދ ރާއ ޖޭެގ އިޤ   ،ކީޓަކ ރި ބަޖެށ  ލަފާރަވަނަ ައހަ  2022އެހެނ ކަމ ނ ،  

އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ    އ ފ ލ މާިއ،  ައގ   ޚާ   ،ާމއިޔ ދި  ށަށ ދަތަކެތީެގ  މިއަދި  ދަރަނި ނަހާރ   އ ޞަކޮށ   ލޯނ ެގ  ާގފަިއވާ 

ތިޞާދީ އަދި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިޤ   ،ތިވެ ދައަދާކ ރ މާިއ، ވިޔަފާރިއަށ  ބޭނ ނ ވާ ޑޮލަރ ެގ ސަބަބ ނ  ބޭރ  ފައިސާ އިތ ރަށ   

ތަރައ ޤީެގ   ؛ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ގައިމ ކަ  ޓެއ ނ ޖެހޭނެ ބަޖެއިޖ ތިމާޢީ އެހީތެރިކަމެއ  ފޯރ ކޮށ ދޭ

އ  ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ބަލަިއެގނ .  ހަރެއ ަގއި ެއ މަޝ ރޫޢެމަޝ ރޫޢ ތައ  ބަޖެޓ ކ ރަނ ޖެހޭނީ އެ އަނ ދާޒާކ ރާ އަ

މަޝ ރޫޢ ތައ  ބަޖެޓ ަގިއ  ެގ  ސ  ހިމަނާފައިވާ ޕީ.އެސ .އައި.ޕީހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެ ނަމަވެސ ، މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓާއި މިއަ

ހި  ،ޖަހާފައިވަނީ ޚަރަދ އެފަދަ މަޝ ރޫޢ ތަކަށ   ބަހާލައި   3ދަދ   އަެގ  ތަކ  ނާގނެ  ވަނަ އަހަރަށ     2022ެގނ .  އަހަރަށ  

  ، ލިއަނ  ރ ފިޔާވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެއއ  މި  2022  ، ކ ލާސ ރޫމ  އަޅަނ  ހިމަނާފައިވާއިރ   6ޖެޓ ަގއި  ބަލަފާކ ރާ  

ިމފަދަ ކ ލާސ ރޫމެއ  އެޅ މަށ    ،ށ  އޮތ އިރ އަވަނަ އަހަރާ ހަމަ 2024ބާކީ   ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާ 2ހަރ ަގއި  ވަނަ އަ 2023

އިރާެއއ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އެ  ތ  ދާމިފަދަ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އޮ ؛އެ ދާއިރާެއއ ެގ ރައ ޔިތ ނ   ،އަހަރ  ހޭދަވާނެ ކަމަށ  ބަލާއިރ   3

ޝައ ކ   ނެކަމާހިނާގއ   މަޝ ރޫޢެ ދެނ ނެމެދ   މި  މިހެނ ވެ  މި  ،ވީއ ފައ ދާނެ.  ޓެނ ޑަރކ ރެވޭ  ބާވަތ ެގ   އާނ މ ކޮށ  

ާވއިރ ،    ނެ ކަމަށ ވޭމަސައ ކަތެއ  ނިނ މާލެ  އި މިލިއަނާ ދެމެދ ަގ  12މިލިއަނާއި   9 ؛މަހާ  12މަހާއި    9މަސައ ކަތަކީ  

  ހަށ  ދ ވައަހަރ   3  ،އެހެނ ކަމ ނ .  އ ަގއިތެ ޮގ  މ ނ އާ   ތެރޭަގއި މިފަދަ މަސައ ކަތ  ނިނ މާެގހ  ވަދ   360ހާއި  ވަދ    180

ލާއިރ  މިއީ ކ ރެވޭނެ ކަމެއ  ކަމަށ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ނެއ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި  އި ބަހަކ ލާސ ރޫމ   6މިފަދަ  

 މ ޅި ބަޖެޓ ަގއި ެގ ދާިއރާތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ މަޝ ރޫޢ ތައ  ކ ޑަ ައގ ތަކެއ ަގއިނ  އަޅ ަގނޑ މެ ؛ރައީސ 

މެނ ބަރ ނ ެގ ދާއިރާތަކަށ  ކަނޑަެއޅ ނ    ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭ  ،ނީ އެ އަހަރެއ ެގ ތެރޭަގއި ޓެނ ޑަރކ ރެވެ  ،ސ ޓ ކ ރެވ ނަސ  ލި

ބަޖެ އެ  ތެރެއިނ   އަގ ތަކ ެގ  އެޖެމަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ  ދާއިރާެއއ ެގ   ،ކޮށ ސ ޓ ޓ   މެނ ބަރެއ ެގ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ވަގ ތަކަށ   އެ 

ޓ ަގއި ބަދ ވެސ  އޮނ ނާނީ ބަޖެެގ ބަެއއ  ދާއިރާތަކަށ  މަޝ ރޫޢ ތައ  އަނ އަޅ ަގނޑ މެ  ،މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ހަމައެކަނި ާވނަމަ

ފާސ ކޮށ  ޖަހައި  ފަރާތ ޕ ރޮ  ، އަދަދެއ   ދިރާސާކ ރާ  ބަޖެޓ   އެހެނ ކަމ ނ ،  ނ ހިނާގ.  އަޅ ަގނޑ   ތަޖެކ ޓ   ކަށ  

ޕ ރޮޖެކ ޓ ބަޖެ  ،އިލ ތިމާސ ކ ރަނީ ހިމެނޭ  ކަަގިއ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ   ހިނާގނެ  ތެރޭަގއި  އަހަރެއ ެގ  ެއ  ށ  މަޓ ތަކަކީ 

ކަމަކ     ރެވ ނެއ ައދި ޓެނ ޑަރކ   ،ކަމަކ    ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  ޖެހިެއއ އި  ބަޖެޓ ގަ  ؛ށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މަކަނޑައަޅައިދެއ ވ 

މަޝ ރޫ މައެ  އެ  ހިނާގނީ  މަތީއ ޝ ރޫޢެޢ   ޮގތެއ ެގ  އެކަށީެގނ ވާ  މެނޭޖ   ިމޮގތ ނ   ،ކޮށ ނ   ައއ ޑޫ    ،ބެލެހެއ ޓިެގނ . 

އ ކަތެއ .  ސަތެރޭަގއި ނ ނިމިފައި އޮތ  މަ  ެގއަހަރ    11ަގއި އަޅަމ ނ ދާ ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތަކީ ވޭތ ެވދިޔަ  ސިޓީެގ ހިތަދޫ

 މެކޮނ ތ ަގއި  ލަކަށ  އަދިވެސ  ވަނީ ނަރ ދަމާެގ ހޮޅި ނ ގ ޅި. މި ހާެގޔައަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އެތައ   

. ނޭމޭހަށ  ނިވަރަށ  އަ ، ވަނޭމޭ ހަށ  ނިވަވަރަށ  އަ  ،ވާނެޅ ރާެގ ވަޒީރާ ސ ވާލ ކ ރ މ ނ  ިވދާބެހޭ ވ ޒާ   ވެސ  ކަމާ  ފަހަރަކ 

. ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަފައި އޮތ  ވާހަފ ނ ޏަކާ ހަވާލ ކ ރެވިރެގިއ ލޭޓ ކޮށ  ބަލަހައ ޓަނ  ކ ނ އޮތީ    މިހާރ    ،ފަހ ނ  ވިދާޅ ވީ   އެނ މެ
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 ޓ  އެއަރޕޯ  !ދޭއަޙ މަދ  ރަޝީ  ،ކ ރެނ  އެބަ އަހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދިމާވީމާ   ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނާއަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ރައީސ 

މާ، ައޅ ަގނޑ  މި އެހެނ ވީެއއަރޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތެއ  ނ ފެށެއޭ.   ؟ބައިހޭ ެއއަރޕޯޓ ަގއި ހިމެނިފަ. ކޮބަޖެޓ   އޮތޭ  އެބަ

 ތަނެއ  ނ ފެނެއޭ. ހިއ ކާފައި އޮތ  ބިމެއ  ނ ފެނެއޭ. ކާއޮތޭ. ބިނ  ހިއ   އ ކަނ  އެބަހިބިނ     ،ދައ ކަނީ. ކޮބައިހޭވާހަކަ

ޓ ަގިއ ވެސ  ހިތަދޫަގއި އަލަށ   ެވސ  މި ބަޖެ  ، އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއަދ  މާވީއެހެނ 

 ،ފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިފަދަ މަޝ ރޫޢ ތައ  ނ ނިމޭތީޔާ ބަޖެޓ ކ ރެވި ރ ފިހާމިލިއަނެއ   3ޮއތ     ޙައ ދަށ  އެބައާބާދ ވާ ސަރަ

އައ ޑޫ ސިޓީއަކީ މާލެ ފިޔަަވއި ރާއ ޖޭެގ  ؛މާޔޫސ ވެ ކަނ ބޮޑ ވެފަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އެ ތިބެނީ  އެ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ   

އައ ޑޫ ސިޓީެގ   ،ނެއ  ސ ކޫލ  ނިނ މާއިރ ނ ހާސ  ކ ދި  ށ  އެތައ ޗައ ެގ މައ  ރެހަސަރަޙައ ދ . އަ  ،އާބާދީ އެނ މެ ބޮޑ  ސިޓީ

ޔޭެގ މިނ ަގނޑ ތަކަށ  ބެލިޔަސ  ވަރަށ  މަތީ ވަނަތައ   އަދި ދ ނިއ ޖޭެގ މިނ ަގނޑ ތަކަށ  ބެލިޔަސ   ސ ކޫލ ތަކަކީ ވެސ  ރާ 

ސ  މިކަނ  ފާހަަގވާނެ.  ޔަކަމ ަގިއ ވި  ބެލި  މިޮގތ ނ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ އޭ ލެެވލ  އިމ ތިހާނަށ   ދާ ސ ކޫލ ތަކެއ .ނ ހޯދަމ 

ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ޒ ވާނ ނ  ފަދައިނ  އައ ޑޫ ސިޓީެގ އެތައ  ޒ ވާނ ނ ނެއ  އެ ވަނީ ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ހާލަތ ަގއި  ތައ  ިވޔަފާރިެއއ  އެ ދަނީ ބަނގ ރޫޓ ވަމ ނ . މިތިޞާދީ ކ ރިއެރ ނ  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ  ސިޓީެގ އެނ ލިބިފަ. އިޤ 

ނ ޖެހޭ ކަމަށ   ދައި، ޒ ވާނ ނ ެގ ވަޒީފާތަކަށ  އޮތ  ފ ރ ޞަތަކަށ  ހަށާ ތިޞާދ ެގ ކ ރިއެރ މަމިފަދަ ބަޖެޓ ތަކަކީ ރާއ ޖޭެގ ިއޤ 

އެކަނި މި ސަރ ކާރ ެގ  މައިތ ރ ކ ރ ަމކީ ހަ  ޓޫރިސ ޓ  ބެޑ    އިއައ ޑޫ ސިޓީގަ  ؛ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އ ޑޫ ސިޓީ  އަ   ،ނ  މެނ ވީ ވެެގބެޑ  އިތ ރ    ކަމެއ . ޓޫރިސ ޓ   ރެވ ނ ކ ށ  ވެސ  ނ ރަނޫނ . މިދިޔަ ސަރ ކާ  އ  ެވސ ދެވަޢ 

ޮގތ ަގއި ހިަގޮގތ   ނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެައރޕޯޓ  ފ ރިހަމަަގމ ެގ އި ށ   ކަާގނެ ކަމަނއި އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓެއ ެގ 

އަ ނ ދެކެނ .  ައޅ ަގނޑެއ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ވެސ   ިވޔަފާރިތަކާއި  ކ ރިއެރ މަކީ  ސިނާޢަތ އ ޑޫަގއި  ެއ    ،ައއ ޑޫ ސިޓީެގ 

އެ ސަރަޙައ ދ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ ހެޔޮ ނަފާއެއ . އަދި ެއ ސަރަޙައ ދ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ    ،ސަރަޙައ ދ ެގ ވިޔަފާރިތަކާއި

ޕޯޓ  އެ ވަނީ  ރއައ ޑޫެގ ަގމ ެގ އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އެއަ  ،ކަނ  ވެސ  ޔަީގނ . ނަމަެވސ އިތ ރ ވާނެ ކަމެއ ޖީބަށ  ފައިސާ  

ޕޯޓާ ގ ޅިފައިވާ މަޝ ރޫޢ ތައ   ރ ވާމީ ޕޯޓ  ވެސ  އެ ވަނީ ހަމަ އެ ހާލަތ ަގއި. އެއަގ  އަ. އައ ޑޫ ސިޓީެގ ބަިއނަލ ފަޅ ވެފަ

ެއ ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިެގނ  ފަސ ދޮޅަހަކަށ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ    ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ކޮނ މެ އަހަރަކ   ،ތިބެ  އިނ ހިނ ަގ

ޚަރަދ ކ ރ މަރއެއަ އަދި ރއެއަކ ނ   ޕޯޓަށ   ނ ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑެއ   ވެސ   ކަމަކަށ   އިތ ރ ވާނެ  ފ ލައިޓ ތަކެއ   ޕޯޓަށ  

ކ ރާނީ ައސަރ   ހެޔޮ  ޭއެގ  އެއަޕޯޓާރެއއަ  އިޤ ތިޞާދަށ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ    އިިވޔަފާރިތަކާއިފަިއވާ  ފަ ގ ޅިޕޯޓާ  ރިއ 

ތަށ  އަހ ލ ވެރިވެފަިއާވ  ޢައެ މަަގށ  ކަނ ކަނ  ބައ ޓަނ ކޮށ ެގނ . ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ  ، ކ ރިއަރ ަވއިެގނ   ތައ ތ ޢަސިނާ

ހާލަތާ ގ ޅިެގނ     ގެ ކޮިވޑ   ަވނީތެރެއިނ  ދެ ރިސޯޓ  މިއަދ  ވެސ  ެއ  އައ ޑޫ ސިޓީަގިއ މި އޮނ ނަނީ ތިނ  ރިސޯޓ . ޭއެގ

ސ  ޝަނ ގ ރިއ ލާ  ކޮނ މެ ައެގއ ަގއި ވެ  ،އިރ  އެއ  އޮނ ނަ ތަނަކަށ ވާސާ ހިއ . ޝަނ ގ ރިއ ލާައކީ ދައ ލަތ ެގ  ބަނ ދ ކ ރެވިފަ

ސިޓީެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ . ހަމަ    ހ ޅ ަވއިދެއ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  އައ ޑޫ  ، ޖެހޭނެ ކަާމއިރިސޯޓ  ހ ޅ ވެނ 
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ަގިއ މ ޅި ައއ ޑޫ ސިޓީއާިއ  ޤ އ  ޙައެނ މެ އިނ ވެސ ޓަރެއ ެގ    . އޮތ    ވަނަ ރިސޯޓ  ބަނ ދ ކ ރެވިފައިދެ   އަކީހެރެތެރެ  ،އެހެނ މެ

އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، އެ ރިސޯޓ  ހ ޅ ވޭނެ  ެވސ   މ ޅި މި ރާއ ޖެ ޤ ރ ބާނ ކ ރެިވދާނެ ކަމަކަށ   

އެ   ،ެގނެސ ެގނ  ވެސ  އައ ޑޫ ސިޓީެގ ރައ ޔިތ ނ ނާއި އިދެއ ވަނ  އެބަ ޖެހޭ. އަދި ާގނޫނަށ  ބަދަލ ވަ ދައ ޮގތެއ  ވެސ  ހަ

ޖެހޭ ކަމަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  ސަރަޙައ ދ ެގ ޒ ވާނ ނ ނާއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި މި މަސައ ކަތ  ކ ރެވެނ 

ރައީސ   އެދ މަކީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ތަކެދ ނިޔޭ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރިމަތިވެފަިއާވ  އިޤ ތިޞާދަށ   ައގ   ތީެގ    ، އ ފ ލ މާއިެގ 

ިމ   ،އިނ ފ ލޭޝަނ  އަސަރ  ރާއ ޖޭެގ ވިޔަފާރިތަކަށާއި މަސައ ކަތެއ  ނެތިފައިވާ ޒ ވާނ  ޖީލަކަށ  ކ ރިމަތިވ މ ެގ ކ ރިނ 

ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ ސިޔާސަތ ގެ   ތައ ސަރ ކާރ ެގ ވައ ދެއ  ކަމަށ ވާ ވަޒީފާ ނެތ  ފަރާތ ތަކަށ  ަވޒީފާއެއ  ލިބެނ ދެނ  އިނާޔަތ 

ބަޖެޓ ގައި މި  ހިމަނައިދަށ ނ   ނ ލިބި  ،  ވަޒީފާ  މި    ފައިޒ ވާނ ނ ނަށާއި  ޮގތެއ   ލިބޭނެ  އިނާޔަތެއ   ފަރާތ ތަކަށ   ތިބި 

ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ެގ އައ ޑޫ ަގމ ެގ    ަގއި ވަނަ އަހަރ    2022މި ބަޖެޓ     ،ދެއ ވ ނ . ައޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައި

އެއަ ވީހާރއިނ ޓަނޭޝަނަލ   މަޝ ރޫޢ ތައ   ފައ ޕޯޓ ެގ  އަވަހަށ   ބައިނަލ އަޓަަވއިވެސ   ސިޓީެގ  ައއ ޑޫ  ވާމީ ގ  ދެއ ވ ނ . 

ހިއ ކ މ ެގ ަމޝ ރޫޢ  ވީހާސީ ބިނ   ައއ ޑޫ ސިޓީެގ ނ ފެށިފައިވާ  ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢާއި އަދި  ައވަހަކަށ   ޕޯޓ ެގ  ވެސ  

ދަ މިއަދ ނ  މިއަދަށ  ސ ޓޭ ހ އ ގ މަށ  ޓަކައި ހޯމ  ތ  ހިނ ޢަދެއ ވ ނ . އަދި އައ ޑޫ ސިޓީެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާފައ ޓަަވއި

ދެއ ވ ނ . ައއ ޑޫ  އަދި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ލިބޭނެ ޮގތ  ހައ ދަވައި އިވެސ  ައއ ޑޫ ސިޓީެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ

އައ ޑޫ ސިޓީެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭނެ ކަމެއ     ،ބަނ ދ ކޮށ ފައި އޮތ  ރިސޯޓ  ހ ޅ ވަިއެގނ  މެނ ވީ   އިސިޓީގަ 

ކަ ހިތަދޫގައިއޮތ   ސިޓީެގ  ައއ ޑޫ  ނ ދެކެނ .  ައޅ ަގނޑެއ   ބޯހިޔާވަހިކަނ     ތަދޫ ހިކޮށ   ޞަ އ ޚާ  ، މަކަށ   ައވަށ ަގއި 

ވަކި ސަރަޙައ ދެއ ެގ ބަޔަކަށ  ނޫނ  ެއ އެކަނި  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ފ ލެޓ ެގ ނިޒާމެއ  ގާއިމ ކ ރެވެނ  ެއބަ ޖެހޭ. ހަމަ

އަށ  ވ ރެ   1200ފ ލެޓަށ     32ލާނ ކ ރެވ ނ   ޢ  ސިޓީަގއި އެނ މެ ފަހ ނ  އިއައ ޑޫ،  ނީ. މީެގ ހެއ ކެއ ޖެހޭކަނ  އޮނ ނަނ 

ޓީއަށ  ވެސ   ިގނަ ފަރާތ ތަކ ނ  ކ ރިމަތިލިކަނ . އެހެނ ކަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސ  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމި

 ؛ޓަނ ކޮށ ދެއ ވ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ައއ ޑޫ ސިޓީަގއި މި ފަދަ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ފެށޭނެ ޮގތަކަށ  ބަޖެޓ  ބައ   ،ޮގަވއިލަނ 

މ ަގއި ވިޔަސ  އަދި އެ ދާއިރާތައ  އެތެރޭެގ  ކަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާތަކ ެގ ކިތަނ މެ ބޮޑެތި މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ހިނިގ

ފަހިކަމެއ   އިޤ ތިޞާދަށ    މެނ ވީއޭެގ  ހިނަގމ ނ ދާ  ކ ެގދާއިރާތަ  ،ލިބިެގނ   ދާއިރާތަކ ެގމަޝ ރޫޢ ތައ   އެ    އިރ  ވެސ  

މަގ ތަކާއި ދާއިރާތަކ ެގ  ނ ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑެއ   ކަމަކަށ   ލިބޭނެ  މަނ ފާ  ފ ލެޓ ތަކާއި    ،ބަނދަރ ތަކާއި  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

އަދި   ،އެ ދާއިރާެގ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  އިސ ކަނ  ލިބިެގނ  މެނ ވީ  ،އެހެނިހެނ  ސިމެނ ތީެގ ބިނާތައ  ކ ރެވ ނ  ކަމަކ 

ޞާދ  ކ ރިއަރާނެ ކަމަކަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑެއ   ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގނ  ނޫނީ އިޤ ތިވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  އޭަގއި ބަިއވެރި

މާލޭގައި މި ހިނާގ ހިޔާ މަޝ ރޫޢ ެގ ސަބަބ ނ  މާލޭެގ މަސައ ކަތ ތެރިނ  އެ ވަނީ   !ނ ދެކެނ . މިސާލަކަށ  ބަލަމާ ހިނާގ

ކަމ ަގއި ޝާމިލ ވެފަ  24 އެ  ހާޑ ެވއަަގޑިއިރަށ   ފިހާރަތަކާއިފަރ   ، ވިޔަފާރިތަކާއި  ރ.  ވިއ ކާ  ހިފަިއެގނ ގ ޅޭ   ،ނީޗަރ  
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ިމ    ،. އެހެނ ކަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީކަށ  އ ފ ލިފަޔައެތައ  ގ ނަ އެ ވަނީ  ފިހާރަތަކ ެގ ސޭލ ސ     އ ކާވިސާމާނ   

ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭ  މަޝ ރޫޢ ތައ   ހ ރި  އިސ ކަނ ދެބަޖެޓ ަގއި  ވެސ   މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ   ދާއިރާެގ  އެހެނިހެނ     ، ވިއިރ  

 ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނ ޝ ރޫޢ ތަކ ކޮށ  ދައ ލަތ ެގ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ސީދާ ޮގތ ަގއި ހަވާލ ެވެގނ  ހިނ ާގ ބޮޑެތި މަޞައ ޚާ

ލިބި ފ ރ ޞަތ   ބައ ޓަނ ެވެގނ   ،ވަޒީފާެގ  ޮގތަކަށ   ޝާމިލ ވެވޭނެ  އޭަގއި  ފަރާތ ތަކަށ   ވިޔަފާރިކ ރާ  ދިޔ ނ .  ދާއިރާެގ 

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ    2022  ،ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ  ެގ ވާހަކަަގނޑ އަޅ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ެގ  އެ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިާވ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަކީ އެ އަހަރ   ،ޮގތެއ ަގއި ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ  ކަމަށ  ވިޔަސ   ބަޖެޓަކީ މައިަގނޑ 

ދައ ލަތ ެގ    ވަނަ އަހަރަކީ  2022.  ނ ޓ ަގއި އަދަދ  ޖެއ ސެވ ބަޖެޮގތަކަށ     ވާޭގނެ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ކަނ  ކަށަވަރ  ހިނ   ތެރޭގައި

 .ތ ނ  ސަލާމަތ ކޮށ ދެއ ވ މަށ އިރ  ބޭރ  ފައިސާެގ ދަތިކަމ ނ  ރައ ޔިޖެހޭ އަހަރަކަށ ވާހޭދައެއ  ކ ރަނ   ދަރަނި އަދާކ ރަނ  ބޮޑ 

މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިވާނެ ޮގތަކަށ  އަދި ރާއ ޖޭެގ އެހެނިހެނ  ސަރަޙައ ދ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ޓޫރިޒަާއއި  އައ ޑޫ ސިޓީ

އައ ޑޫ ސިޓީެގ ރިސޯޓ ތައ  ިމހާރ ނ  މިހާރަށ  ހ ޅ ވެނ  އެބަ  ؛ދިޔ ނ . ބަނ ދ ކ ރެވިފައިވާ ރިސޯޓ  ެވެގނ ކަނ ކަނ  ބައ ޓަނ 

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  އައ ޑޫ  2022ޖެހޭ  އަހަރ   އެއަ  ވަނަ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ   ަގމ ެގ  ހަރަކާތ ތައ   ރސިޓީ  ޕޯޓ ެގ 

އަދި   ،ވަނަ އަހަރ  ފެށި އަދި ނ ހިނ ިގ  2021ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައިފައިވާ މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި    ،އިތ ރ ކޮށ ދެއ ވ މަށާއި 

ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ  ނ ފެށި ހ ރި ހ ރިހާ މަޝ ރޫޢ ތައ  ވަގ ތ ނ  ަވގ ތަށ  ފައ ޓައިދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ޮގވައިލަނ . އަ

ޕޯޓ ެގ ވާހަކަ ކަލޭމެނ  އެބަ ދައ ކައޭ.  ރއެއަ  !ައޙ މަދ  ރަޝީދޭ  ،ބ ނަނީމި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައިރިނ     ރައ ޔިތ ނ ނާ ދިމާވީމާ

ޕޯޓަށ  ކ ރިއެރ މެއ   ރމަސައ ކަތ ކ ރާ ތަނެއ  ނ ފެނެއޭ. ެއއަ  އިގަ ޕޯޓ ރއެއަ؟ ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތޭ. ކޮނ އިރަކ ހޭ ފެށެނީ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ    ބަޖެޓ ަގިއ ޖެހ މަކ ނ  ތި ކަމެއ  ނ ފ ދޭ. އެހެނ ެވެގނ  ؟ނެއ ހޭނާދެއޭ. ކިހި

  ށ  ލިބޭނެ ޮގތަކަވަނަ އަހަރަށ  ބަޖެޓ ަގިއ ހިމަނައިެގނ  ވަޒީފާ ނ ލިބި ތިބި ފަރާތ ތަކަށ  އިނާޔަތެއ    2022މި ދައ ކަނީ.  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޖައ ސައިކަނ  ހަމަމި ބަޖެޓ ަގިއ ހިމަނައިެގނ  އެ   ؛ދެއ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ . 

އަޅ ަގނޑ     ،ކަމަށާއި   މި ބަޖެޓ  ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި ރަނަގޅ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިނ މާލަމ ނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ   ިއލާނަކަމަށ  ހީކޮށ  ނިނ މަށ ލެވ ނ  މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ ކަނ ތައ  ފާހަަގކޮ

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  އަޙ މަދ  ޒާހިރ ނ މެ ިއއ ޒަތ ތެރި ގައ ދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޒާހިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ގައ ދޫ
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ލާނަނ . އިވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެގ ޚިޔާލ  ދަނ ނަވަ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

  ނ ނަނީ. ޑެފިސިޓ  ށ  މި އޮކަމަނ ބިލިއަނ  އި  24.3ބިލިއަނ  ޚަރަދ ކ ރަނ  އޮތ  ބަޖެޓެއ . ބޮޑ  ބަޖެޓެއ .    36.9  !އާދެ

، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ޯއވާރޯލ  ހަމަ ބަޖެޓ  އެހެނ  އަހަރ ތަކެކޭ ވެސ  ެއއ ޮގތަށ  ވަރަށ   އެހާ ބޮޑ 

، ސޯޝަލ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ ، އިކޮނޮމިކ   ގތަކަކަށ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވޭ. ހައ ސިނ ރރީތި، ވަރަށ  ޗާލ . ހަމަ ހ ރިހާ ސެކ ޓަ

ކ ރެވިފަިއވޭ. ސ ވާލަކީ  ތަކަށ  ބަޖެޓ ރހ ރިހާ ސެކ ޓަ .ނެ ކަެމއ  ނެތ ޮގސ  ކިޔާމިހެނ  ރ،ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ، ހެލ ތ  ސެކ ޓަ 

ބަ ރަނަގޅަސ ،  ކިތަނ މެ  ބަޖެޓ   ރައީސ ،  ެއގ ޒެކިއ ޓ ކ ރެވެއިއ ޒަތ ތެރި  ރީއ ޗަސ ،  ކިތަނ މެ  ކިހާޖެޓ   ވަރަކަށ ތޯ ނީ 

ދިޔ ނ ،  ެގނ ވެރަނަގޅަށ  އެގ ޒެކިއ ޓ  ބަޖެޓ  ރަނަގޅ ވ ަމކީ އެ ބަޖެޓ    ؛އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ބަޖެޓ 

ދަނީ ރީތި ބަޖެޓެއ  ެވސ  ހ ށަހެޅިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ  ރަނަގޅ ވެެގނ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކިތަނ މެ ރަނަގޅ 

ކިހާ  ބަޖެޓ   ެއގ ޒެކިއ ޓ ކ ރެިވެގނ އެ  އެކައ ނ ވަރަކަށ ތޯ  ކިހާބިލިޓީ  ޓެދަނީ.  ބަޖެޓަށ   ެގނެިވެގނ ެއ  ދަނީ. ވަރަކަށ ތޯ 

  ،ރަނަގޅ ެވެގނ   ބަޖެޓެއ   މި ތިނ  ކަނ ތައ  ވީމާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ވަރަކަށ ތޯ ހިމެނެނީޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ސީ ކިހާ

އޮތީފ ރިހަމަވެެގނ  ދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އެގ ޒެކިއ ޓ ކ ރ މާިއ    ،ދަނީ، 

ސ ޕޭރެނ ސީއާ މި ތިނ  ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ މިއަށ  ވ ރެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރަށ  ރަނަގޅަށ  ާއއި ޓ ރާނ ބިލިޓީއެކައ ނ ޓެ

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އަހަރ   ؛މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހެއޭ،  ދެ  ހ ރިހާ   ،މިދިޔަ  ދެނ   އަޅ ަގނޑ  

މިކާ ހެދި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ެވސ  ވަރަށ  ދަތި ހާލ ަގއި އ ޅ ނީ ޕެނ ޑެޤައ މ ތަކެކޭ ވެސ  ެއއ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއީ  ދޭތެރޭަގއި ެވސ .  ށ  އެއ ޗެއ  މާ ބޮޑ  ކިޔޭކަށ  ނެތ  ެއގ ޒެކިއ ޓ ކ ރ މާ  ކަމި ދެ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަ

ވާނ  މިއީ  ޮގތަކީޙަޤީޤަތަކީ.  ރައީސ .    ޖެހޭ  ޕެނ ޑެެއހެނ ނަމަވެސ ިއއ ޒަތ ތެރި  ވަރަށ     މިކ ، ސަރ ކާރ ނ   މެނޭޖ ކ ރީ 

ަވރަކަށ  ރަނަގޅަށ  ކަނ ތައ ތައ  މެނޭޖ ކ ރ މ ަގއި ހަމަ ފ ދޭ  މިކ  ރަނަގޅަށ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ސަރ ކާރ ނ  ޕެނ ޑެ

ރެޑިޓ  ސަރ ކާރަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  އެ ކ   ެގނ ދެވިފަިއވާ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަެވސ 

މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ     ،އެކަނ ޏެއ  ދޭކަށ  ބޭނ މެއ  ނޫނ . ނެތ  ދެވޭކަށ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެއީ ސަބަބަކީ

ފ ދޭ ޕެނ ވެސ   ކ ރި  ަމސައ ކަތެއ   ބ ރަ  ފޯ  ަގއިމިކ  ޑެވަރަކަށ   އެހީތެރިކަނ   އަދި ސަރ ކާރަށ   ޓަކައި.  ރ ކޮށ ދިނ މަށ  

ހިފެއެކައ ނ ޓެ ޓަކައި ބިލިޓީ  ބ ރަ  ،ހެއ ޓ މަށ   ވަރަށ   ޓަކައި  ހިފެހެއ ޓ މަށ   ބޮޑެތި    ،ޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ސީ  ވަރަށ  

ދިޔަ. އެހެނ ވީމާ، ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މަޖިލީހ ެގ ޒިނ މާ މި މަޖިލީހ ނ  ވަރަށ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  މި މަޖިލީހ ނ  ކ ރެިވެގނ 

ޓީ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވަރަށ  ބ ރަ މަސައ ކަތ ތައ  ކޮމިދެކެނީ. މި މަޖިލީހ ެގ  ޑ ނރަނަގޅަށ  އަދާކ ރި ކަމަށ  އަޅ ަގ

ދެވ ނ .  ސަރ ކާރަށ   ޚިޔާލ ތަކެއ   ބަިއވަރ   އެތައ   އެކ ލެވި،  ރިޕޯޓެއ   ބަިއވަރ   ެއތައ   ކ ރެވ ނ .  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި 

 ވެސ  ދިނ . އޭެގ ނަތީޖާއަކަށ   ތެރޭަގއި. އެ ކަނ ކަމަށ  ސަރ ކާރ ނ  އިޖާބަ  ެގމިކ ދިޔަ ޕެނ ޑެރިކޮމެނ ޑޭޝަނ ތަކެއ  ދެިވެގނ  

ދިޔ ނ . ެއހެނ ވީމާ، މި މަޖިލީހަށ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ރަނަގޅަށ  މެނޭޖ ވެެގނ   މިކ ޕެނ ޑެ  ،ދިޔައީވެެގނ 
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 ޝ ކ ރ  މި ޤ އ ޙަ މެނޭޖ ކ ރ މ ަގިއ އެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދެއ ވީތީ. އެ    މިކ ޕެނ ޑެ  ،ފ ރ ޞަތ ަގއި ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަނ 

ރައީސ ެގ ޙިކ މަތ ތެރި   ހ ެގވެެގނ ވޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަޖިލީޤ އ ޙަޖިލީހަށ   މަ

 ،އަޅ ަގނޑ ެގ މައ ސަލައަކީ  ؛މިނ ނެތ  މަސައ ކަތ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ނޭގ   ޮގތާ ދޭތެރޭގައެއ  ނޫނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިދިޔަ ދެ އަހަރ ަގއި ައޅ ަގނޑަށ  އެތ އި އޮފަބަޖެޓ  އެކ ލަަވއިލާ

ެގނ  ޕެނ ޑެމިކ  ެއގ ޒެކިއ ޓ ކ ރ މ ަގއި  ބަޖެޓ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވެސ .  ބޮޑ ،  ގ ޅ ކަނ   ވަރަށ   ޑިސ ކ ރިމިނޭޝަނ   އ ވި 

މައ  ބޮޑ   ވަރަށ   ައޅ ަގނޑ ެގ  އެއީ  ރައީސ .  ތަފާތ ކ ރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި  ލެވަ ؛ސަލައެއ .  އެކި  ދާއިރާތައ   ލ ަގިއ  އެކި 

ވަރަށ  ދޯހަޅި ސިޔާސަތެއ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވަރަށ  ޯގސ ،   ެގނ ގ ޅ ނ  އެއީ ިމ ސަރ ކާރ ނ  ެގނ ގ ޅޭ  ށ ތަފާތ ކޮ

ނ ތަކާއި ނ ކ ރެވޭނެ  ަގއި ކ ރެވޭ ކަމިކ  ނޭގ ޕެނ ޑެިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑަށ  ެވސ  އެ  ވިޔާނ ދާ ސިޔާސަތެއ 

އިރ  ހަމަހަމަކަމާ އެއ ކޮށ   ކަނ  ކ ރަމ ނ ދާއެ  ަގނޑަށ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއކަމަކ  ކ ރެޭވ މިނ   ކަނ ކަނ ތަކާ ހ ނ ނާނެ

ތ ނ ނަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ހ ރިހާ ރައ ޔި  ހަމަހަމަކަމާ އެއ ކޮށ  ކ ރެވ ނީމާކ ރެވޭ މިނ ަގނޑަކަށ  ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަށ   

ެއކ  ދަނ ނަވަނ ، އިއ ޒަތ ތެރި  ޔާ  ހިތާމަ.  ކީދިޔައީ ކަނ  ެވެގނ ނޫނ  އެ   އޭެގ މަނ ފާ ކ ރާނީ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ނެއ 

އެއީ މިދިޔަ ދެ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ޝަކ ވާއަކީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ.  ؛ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ބަޖެޓ  އެގ ޒެކިއ ޓ ކ ރ މ ަގއި ެގނ ގ ޅ ނ  ޑިސ ކ ރިމިނޭޝަނަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ މައ ސަލަ.  އ ސަލައަކީއަޅ ަގނޑ ެގ މަ

ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ     ެގމި ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ކޮށ   ޞައ ޚާލާނަނ .  އިވެސ   ހ ރި  ދާއިރާަގއި  ހ ރި ބައެއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޮގތ ނ   ބެހޭ  ތަކާ 

ތަކާއި އަޅ ަގނޑ ެގ އ ފެދޭ ސ ވާލ ތަކާއި ައޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވާދޫަގިއ  ސ ޑިސ ކ ރިޕަނ ސީ

ތަރ  ކ ލާސ ރޫމާއި މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލ   ހަތަރ  ކ ލާސ ރޫމަކާއި މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލެއ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަތ  އޮ  އެބަ

އަކީ  ރ ކޭޝަނ  ސެކ ޓަޔ  . ވާދޫެގ އެޑިތ ވެސ  އޮ  ގައި، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އޭެގ ކ ރީ އަހަރ ތ މިދިޔަ އަހަރ ަގއި ވެސ  އޮ

ޝަނަށ  ކޭ ޔ ވާދޫައކީ ެއޑި ،އަޅ ަގނޑ  މިތާަގއި ތިނ  އަހަރ  ވެއ ޖެ އެ ވާހަކަ ދައ ކާތާ. ވާދޫ ދަނ ނަކަލޭފާނ ެގ ހިސާބ ނ 

އަޅ ަގނޑ   ދިޔައީ. ެއކަމަކ  އެތާެގ ސ ކޫލ ެގ ހާލަތ ެގ ވާހަކަ  ދަނ ނަވަމ ނ   ައޅ ަގނޑ   ކޭޝަނ ެގ މަރ ކަޒޭޔ އެޑި  ،މ ހިނ މ 

މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ     ނެތީމަ  އިއިރ  ކަމެއ  ވެފަ ދިޔައީ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، ތިނ  އަހަރ  ވީ މިތާަގއި ދަނ ނަވަމ ނ 

އި ޖެހެނީ،  އެމި  އަޅ ަގނޑަށ   ރައީސ .  ޕެނ ޑެއ ޒަތ ތެރި  ކަނ . ހިނގައިދާނެ  ކ ރެވިނ ކަނ ކަނ     ވީމަ  މިކ ނޭގ 

ވާނ  ކަމެއ   ކޮނ ެމވެސ   އަހަރ އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދެ  ެއ  ވާދޫއަށ   ހިތާމައަކީ  ެގޖެހޭ  ވެސ .  ނ ވެދިޔަކަނ .    ،ތެރޭަގއި 

މިދިޔަ އަހަރ    ؛އަހަރ  ފަހ ކޮޅ ަގިއ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މި  އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ފެއ ޓިެގނ  އެބަ ދޭ

  ތީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި އަހަރ  އޮމިލިއަނ  ބަޖެޓ ވެފަ  1.8އި މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލަށ   ށާކ ލާސ ރޫމަ  ތަރ ހަ  އަށ  ވާދޫ ތ އޮ

މި މަސައ ކަތެއ  ނ ނިމޭ،   މި ވަނީ. ބަލައިލިއިރ  މި ވަރަކ ނ ނެއ   މިލިއަނ . އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ބަލައިލިނ  ކިހިނެއ ތޯ  1.3
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އަޅ ަގނޑ ެގ އ ފެދޭ ސ ވާލ ތަކެއ  އެބަ އ ޅޭ.    .ތަކެއ  އެބަ އ ޅޭއިޝޫ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ީވމާ، މި ބަޖެޓ ގައި

  އިއ ޒަތ ތެރި  އަދިވެސ  ނ ފެއ ޓޭފެނާއި ނަރ ދަމާ އަދިވެސ   ،ދެނ  ވާދޫެގ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  އަސާސީ ޚިދ މަތ  ކަމަށ ވާ

ސޮއިކ ރެިވެގނ  ޖަނަވަރީަގއި  އަހަރ   މި  ނ ފެއ ޓޭ. ައދިވެސ ނަމަވެސ ،  އެހެނ   .ދިޔަރައީސ .    އަދިވެސ  

ވަ ވަޢ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހަދައިދިނ މަކީ.  މަގ   ވާދޫަގއި  ފެނާއި  ޢ ދެއ   ނެތ   ފ އ ދޭކަށ   ދ  

ތެރޭަގއި މި   ެގމި ދެ އަހަރ   ، މީދ ކ ރަނ އ ރ  ދެނ  ޮއތީ. އަޅ ަގނޑ  އ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެ އަހަ  ނަރ ދަމާ ނާޅައެއ 

ވާހަކަ    އަޅ ަގނޑ  ކ ރާ  މީދ އ  ކަމ ެގ އ އެނ މެ ފަހ  އަހަރ ަގއި މަގ  ހެދިެގނ ދާނެ  ،އަނ ނަ އަހަރ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެޅި

ބަޖެޓ ަގއި އެބަ ހ ރި ވަރަށ  ބަިއވަރ  ކަނ ތައ ތައ .   ؛އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރައީސ  ދިޔައ އ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ހާލ ަގއި  އަހަރ   މިދިޔަ  ބަޖެޓ   މި  އަހަރ   ޔަީމދ ކ ރަނ   އަނ ނަ  މި  ބަޖެޓ  ސ ،  މި 

އަދި   ؛އިއަޅ ަގނޑ  ަގއ ދޫަގ  . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މީދ ކ ރަނ އ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ  އެގ ޒެކިއ ޓ ވެެގނ  ރަނަގޅަށ   

ތަނެއ  ިގނަ  ކަނ ތައ ތައ   އާސާރީ  ވަރަށ   އެތާގަ   ވާދޫއަކީ  އެހެނ ވީާމ،  ރައީސ .  ހެރިޓޭ  އިއިއ ޒަތ ތެރި   ޖ ހ ރި 

  މި ކަނ ކަމަށ  ކޮނ މެ  މީދ ކ ރަނ އ ނެ ކަމަށ  އ ރައ ކާތެރިކ ރ މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ  ހެރިޓޭޖ  މިނިސ ޓ ރީަގއި ކ ރެވިފައި ވާ

މި ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ހަމަ ވަރަށ  ޒަމާނ ވެއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިވެސ  ޢަމަލީ މަސައ ކަތެއ  ނ ފެށޭތީވެ   .ވެސ  ވަރެއ ެގ

ތެރެއިނ  މި   މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ  ،މިނިސ ޓ ރީއަށ  ހަނދާނ ކޮށ ދެއ ވަނ   އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ހެރިޓޭޖ 

ކާރަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ަގއ ދޫެގ މަގ  ހެދިެގނ  އެބަދޭ. މި ސަރ  ؛މަސައ ކަތ  ފައ ޓަަވއިދެއ ވ މަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ  މަގ ހެދިެގނ ދާތީ.    ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ .

 ،ދެނ ނެވިނ   ަގނޑ  ރައީސ  އަރިހ ވެސ  ައޅ   ަގނޑ ެގ އެބަ އ ޅޭ. މިދިޔަ އަހަރ އެހެނ ނަމަވެސ ، ކ ޑަކ ޑަ ިއޝޫއެއ  އަޅ  

ތެރެއަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއކަމެއ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ނެތ  ވެފަެއއ .    ެގވަނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ މަެގއ  އިތ ރ ކޮށ ދެއ    4

ދެއ ވާފައި އޮތީ  . ވިދާޅ ވެނ ހަތަރ  މަގ  އިތ ރ ކޮށ ދޭ   އެ  ،ނ ނާނެ އެދިފައި މި އަހަރ  ވެސ  އަނެއ ކާވެސ  އަޅ ަގނޑ  އޮ

  ޔަީގނ ކަމާއެކ  އެނޭގކަށ  ނެތ  އިތ ރ ވެފައި ކަމެއ ، ނެތ  ކަމެއ    ކަށ އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑައެކަނ  ކޮށ ދެއ ވާނަމޭ.  

ތެރެއިނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ     ެގރަނ  އެކަނ ެވފައި އޮތ  ކަމަށ  އޮނ ނާނީ މި ބަޖެޓ މީދ ކ އ . އ  އޮތީކީ

ވެސ  ހަމަ ފެށ ނީއ ސ ރެ ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ   އީ  މި  ؛ތެރި ރައީސ ބަނދަރ  މަރާމާތާއި ނެރ  ހެދ ނ . އިއ ޒަތ   ،ޖެހިލާނަނ 

އެ ނެރ ެގ މައ ސަލަ. އެ ނެރ ެގ ސަބަބ ނ  ބަނދަރ ެގ އެއ ފަޅި އެއ ޮގތަކަށ  ެވސ    ،ގައ ދޫ ރައ ޔިތ ނ  ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ 

ށ  ޖާަގ ނ ލިބި، އެ މައ ސަލަ ނ ކ ރެިވ، ދޯނިފަހަރައެހެނ ވީމާ، ބަނދަރ ެގ ސ ޕޭސ  ޔ ޓިލަިއޒ ދަނީ.    ނ ކ ރެވި އެބޭނ ނ 

ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ  އަސ ލަމ    މަސ ވެރިނ ެގ ފަރާތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަނ ނަމ ނ ދާ

އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ    ނ ނެވިއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިެވސ  އެކަމަކަށ  ޙައ ލެއ ާގތ ަގއި ދެ ނާދޭ. މި އަނ ނަ 

މީދެއ .  އ ޚާއ ޞަކޮށ  މަސ ވެރިނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ  މީދެއ .  އ  ދިޔ މަކީ ގައ ދޫ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ  ނ  ވެެގނ މިކަ
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މިލިއަނ . އަޅ ަގނޑ     7.8  ،އިތ ރ ެވފައި އެބަ އޮތ  ަގއ ދޫަގއި ބިނ  ހިއ ކ ނ . ބިނ ހިއ ކ ނ  އެބަ ޮއތ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މީދ   އ ދެއ ވާނެކަމ ެގ އ އިބާރ އަޅަމިކަނ  ކ ރަނ     އިކަނ  ބަޖެޓ ކޮށ ދެއ ވަ ފ ރ ޞަތ ަގއި މިރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  މި  

އަދާކ ރަނ . އަދި އަޅ ަގނޑ     މި ބަޖެޓ ަގއި މިކަނ  އިތ ރ ކޮށ ދެއ ވީތީ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ޝ ކ ރ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރަނ .  

ކަމަށ ވާ  ،މީދ ކ ރަނ އ އ  މިނިސ ޓަރެއ   ދާއިރާެގ  އެހީތެރިކަނ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ  މިކަމަށ   އަމީރ   މިނިސ ޓަރ   ފިނޭނ ސ  

މީދެއ . އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ ވެސ  އ ައޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ  ދިޔ މަކީ ިމކަނ  ެވެގނ  ވައިވީހާވެސ  ބޮޑަކަށ  ފޯރ ކޮށ ދެއ  

 ހ ރި. ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި  ވެފައި އެބަ  ކަނ ކަނ  ؛މީދެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ ވަރަށ  ބޮޑ  އ 

އެހެނ ނަމަވެސ ،  އެނ ވެ ނ ދަނ ނަވަނ .  އަޅ ަގނޑެއ   އިނ ސާނ ނ ކޭ  ބޭނ ނ ވާ.   ،ހަމަ  ހ ރި  އެބަ  ކަނ ކަނ   ބައިވަރ  

އިތ ރ ެވެގނ ދާނެ  ޮގތަށ އެކަށީެގނ ވާ   ޝަކ ވާ  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ނ ލިބޭ  ރައީސ .   ،އެކަނ ކަނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ިގނަވާނެ 

ކައ ނ ސިލ ެގ ިއދާރީ ބަޖެޓަށ . މިދިޔަ އަހަރ     ،އަޅ ަގނޑ  ދެނ  ޖެހިލާނަނ  ކައ ނ ސިލ ެގ ބަޖެޓަށ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ިމ  ؛މިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    5 ލިބ ނީ  ގައ ދޫ ކައ ނ ސިލ  ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ގައ ދޫއަށ 

ަގއ ދޫ ކަހަލަ ރަށެއ ަގިއ   ،މިލިއަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނަނ   9ކ ރެިވފައި   ބަޖެޓ  ތ އޮ  އަހަރ  އެބަ 

 9  ތީމަވެސ ، އޮކަށ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެހެނ ނަރަވަފަނަރަކައ ނ ސިލ  ހިނ ަގނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ  

ވަރަކަށ  އަށ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ވާދޫ ކައ ނ ސިލަށ  އެޓ ލީސ ޓ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ    6  ތީމިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ވާދޫ ކައ ނ ސިލ ަގއި އޮ

މި   ،ވެސ    ވެސ  ހިނ ީގ. މިއަނ ނަ އަހަރ  އ ނދަގ ލ ަގއި މިދިޔަ އަހަރ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  ދަތި

ވެސ  ހިނ ާގނެކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެބަ އޮތ    ދަނީ. މިއަނ ނަ އަހަރ   ަގމ ނ  މި ވެސ  ހިނ  އަހަރ 

ރަނަގޅ  ފަސޭހަ ޮގތ ޮގތ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  އާމ ދަނީ އިތ ރ ކ ރާނެ ޮގތ ، ވަސީލަތ  އެބަ ހ ރި 

ދެއ ވާ ދާއިރާތަކަށ ، ކައ ނ ސިލ ތަކަށ .  އިބޭނެ ޮގތ  ައވަހަށ  ހައ ދަވަ ދާއިރާތަކ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ެއ ވަސީލަތ ތައ  ލި

ފޯރ ކޮށ ދޭ ބަޖެޓަކަށ .   ،ދޭ  ނ ޖެހޭނެ ދައ ލަތ ނ  އެ ޑިޕެނ ޑ ވާކަށ   100% ކައިނ ސިލ ެގ އާމ ދަނީ އިތ ރ ވާނެ.    ލިބ ނީމާ

އަ އޭރ ނ   ދ ަވސ   ހިނ ޭގނެ  ކައ ނ ސިލ ތައ   ލިބިެގނ   އާމ ދަނީ  އިނ ދާއިރާއަށ   ޚާއ ޞަކޮށ   ނާނެ  އ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

ިއއ ޒަތ ތެރި  ގައ ދޫ ަގނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫ  ،ގައ ދޫ ކައިރީަގއި އެ އޮތ   ،ލާނަނ އިވަނައަޅ ަގނޑ  ދަނ  ރިއ ޔާެގ ވަޢ ދެއ  

އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ، ވީހާވެސ   !  ރައީސ . އެ ވަޢ ދ  ވީހާވެސ  އަވަހަކަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ފ އ ދަަވއިދެއ ވާށޭ

ފ އ ދަވަ އަވަހަ ހާސ   ! ދެއ ވާށޭއިކަށ   ިމ  ކައ ނ ސިލ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ޅޭކަށ ކަނ ަގނޑ ަގއި  އޭރ ނ   ނ ޖެހޭނެ. 

އެގ ރޯ   ނ ދަނ ނަވަނ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ  ކައ ނ ސިލަށ   ޚިދ މަތ   ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ 

 ކ ކ ރަނ  އަނ ނާށޭ. އެކަމަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ މަސައ ކަތ ނ ކ ރާށެކޭ.  އެތާނަގއި އަިއސ  މަސައ ކަތ  ،ކ ނ ފ ނ ޏަށ 

ކައ  ކަަގނ    ދޭށޭ.  ކައ ނ ސިލާއ ނ ސިލަށ   އައިއ ސަ  ކ އ ޔަށ   އެގ ރި  ނ ސިލަށ   އަތ ނ   ކައ ނ ސިލ   ހަދައިެގނ   މެނ ޓ  

ބަޖެޓ  ކިތަނ މެހާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނަގއި އެ ކ ރާ މަސައ ކަތެއ  ކ ރައ ވާށޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ތާނަަގިއެގނ  އެ
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ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަނަގޅ .  އެގ ޒެކިއ ޓ   ؛ވެސ   ބަޖެޓ   ކިހާ ކ ރެ އެކަމަކ   ދަނ ނަވާހެނ   މި  އަޅ ަގނޑ   ވޭނީ 

ެގނ ޮގސ ެގނ އެކައ ނ ޓަބިލިޓީ  ،އ ޓ ކ ރ ާމއިކި އެގ ޒެ ރަނަގޅަށ   ޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ސީ  ބަޖެޓަ  ،އާއި   ށ ރަނަގޅ  

  ކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ  މިޓަކަނ  ކ ރ މަށ   ތެރި ރައީސ . މިތ ވަނީ ިއއ ޒަ  ރެވ ނީމަ ބަޖެޓ  ރަނަގޅ  މިކ އެގ ޒެކިއ ޓ 

އިނ ސާނ ނ  މި ބޭނ ނ ވަނީ. ެއ ، ރަނަގޅ   ރަނަގޅ  އިނ ސާނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިޚ ލާޞ ތެރި، ތެދ ވެރި  ،ވަނީ

 ކައި. ނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަޅެނެތިެގނ  މި އ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ކެލާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ބިލިއަނ  ދިވެހި ރ ފިޔާ.   37ވަނަ އަހަރ ެގ ލަފާކ ރާ ބަޖެޓަކީ    2022ތެރި ރަީއސ . ސަރ ކާރ ނ   ތ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަ

 ؛ެއއ ވަރ ެގ ައދަދެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    މިއީ ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ވެސ  ާގތ ަގނޑަކަށ  މި މަޖިލީހަށ  ފޮނ ވ ނ  ބަޖެޓާ

މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިމެނޭ ވަރަށ  މ ހިނ މ     އެހެނިހެނ   ،ތަކާއި މިއީ ސަރ ކާރ ެގ ވަރަށ  ިގނަ ވަޢ ދ ތަކާއި އަދި އިތ ރ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ނދަޫގ، ދަތި  މާވެފައިާވ މިފަދަ ބަނަ، އ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ދި ؛އަދި ވަރަށ  ފ ރިހަމަ ބަޖެޓެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ިމ    އިރާއ ޖޭަގޙަޤީޤަތ ަގއި ދ ނިޔެ ފަޚ ރ ވެރިވާ ފަދަ މިސާލެއ .    ،ދ ވަސ ވަރ ަގއި ވެސ  ރާއ ޖެިއނ  މި ދައ ކާ މިސާލަކީ 

ދަތިތަކާއެ އިިވެގނ   ކ ހ ރިހާ  ިއއ ޔެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވޭޖ   ،ދިޔައީ ވެސ   މިނިމަމ   ފަހަރަށ   ފ ރަތަމަ   ރާއ ޖޭަގއި 

ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ައޑ .  ތަނ ،  އެހެނ  ؛ކަނޑައެޅިެގނ ދިޔަ  އަނ ނަ    ދ ނިޔޭެގ  އ މ ތައ   ޤަތަރައ ޤީވަމ ނ  

އިޤ ތިޞާދ ތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޮޑެތި  ހ ރި  ރެ  ވ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ، ވ ރެ  ކަނޑަައޅާފައި  ޤައ މ ތަކ ނ   ތަނަވަސ  

ވޭޖަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިނިމަމ   ވޭޖ   ެގވ ރެ  މިނިމަމ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ    މި  މަތިކަމ ަގއި 

  ބަޖެޓ  ބަހ ސ ކ ރެވޭ މ ހިނ މ    ނ ވަތަ  ރެވޭއިރ މި ބަޖެޓ  ފާސ ކ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ފަލާއެކ  ބަލަިއަގނ ނަނ ، ދެކެނ .

އިޤ ތިޞާދާ ރާއ ޖޭެގ  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރާއ ޖޭެގ    ގައިދޭތެރޭ  ދ ވަސ ވަރ ަގއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވިސ ނާލަނ . 

މި މީހ ނ   ހަރަކާތ ތެރިާވ  ދ ވަހަކަށ   އިޤ ތިޞާދ ަގއި  ދ ވަހެއ   ދ ވަހަ  ،ވ ރެ   ދަނީ  ދ ަވސ ވަމ ނ  ނ ވަތަ   ށ ކަދ ވަހެއ  

ތަޢާރަފ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ.    އ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ ތަިވޔަފާރި  އިނ ނ ތަކާމ ސ ކ ޅިވަމ ނ . އައ  ޚިޔާލ ތަކާއި ައއ  ވިސ 

ިމޮގތަށ  މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރެވޭނީ ސަރ ކާރ ނ  މިކަމަށ  ހިތ ވަރ ދީެގނ . އައ  ިވޔަފާރިތަކާިއ ައއ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ދ  ރަނަގޅެއ  ޞާއިޤ ތި  ެގ ނޫނިއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ  އެބަ ޖެހޭ އ ފައ ދަނ . މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރެވިެގނ 

  ވަރަށ  ބޮޑ  ބަެއއ  މި  ވަނީ، އިޤ ތިޞާދ ެގ  އައިސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިއޤ ތިޞާދ  މިނ ކ ރެވޭނެ. އަނެއ ކާ މި ފަހަކަށ 
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ސީދާ   ވަނީ މީހ ނ   ބޭރ   ިވޔަފާރިތަކަކީ  ިގނަ  ދޫކޮށ ލެވިފަ.  އަތ މައ ޗަށ   މީހ ނ ެގ  ނ ސީދާ  ބޭރ   ތ ނ  ޮގ  ޮގތ ނ ނާއި 

ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިވެހިނ   ހަރަކާތ ތެރިވަމ ނ  އަނ ނަ ިވޔަފާރިތައ . އެހެނ ވީމާ، މި ވިޔަފާރިތައ  ބަދަލ ކ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޒ ވާނ  ޖީލ  އެބަ ޖެހޭ ވިޔަފާރިއަށ    ،މި ވިޔަފާރިތަކަށ  ނިކ ނ ނަނ . ދިވެހިނ  އެބަ ޖެހޭ  ،އެބަ ޖެހޭ

ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ރާއ ޖޭެގ ސިޔާސަތ  ބައ ޓަނ ކ ރަނ . ެއ ފަރާތ ތަކަށ  އިނ ސެނ ޓިވ   ނ ވަތަ    ،ތަމ ރީނ ކ ރަނ 

ދެވެނ ޖެހޭ. އެ ފަރާތ ތަކަށ  ޮގތ ތައ  ފަހިކޮށ ދޭނ  އެބަ ޖެހޭ. ކ ދި އެބަ  ދެވެނ  އެބަ ޖެހޭ. އެ ފަރާތ ތަކަށ  ތަމ ރީނ   

ނ  އިތ ރ ެވެގނ ވިޔަފާރި  ވިޔަފާރިތައ   ފަށައިަގނ ނަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނެއ ވަތަ  މ ސ ތަޤ ބަލ   ޤައ މ ެގ  މި   ނޫނިއ ޔާ 

ކިތަނ މެ ރަނަގޅަށ     ، ރާއ ޖޭަގއި ަވރަށ  ިގނައިނ  ދިމާާވ މައ ސަލައެއ  ؛އ ޖާލާއެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރިތައ  ފ ނޑިެގނ ދާ ތަނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ދ ވަސ ކޮޅަކ ނ  ޕާޓ ނަރ ނ  ވަކިެވ، އެ ވިޔަފާ  ،ރިެއއ  ިވޔަސ ހިނަގމ ނ ދާ ވިޔާފާ

  ޔެއާ ދ ނިމި  އިލާަގއި ހ ނ ނަ އިސ  މީހާ  ޢާ އިލީ ވިޔަފާރިތައ  ެވސ ،  ޢާ  އ ކޮށ އެާއއެ  ފެނ ނަނީ ވަރަށ  ިގނައިނ . ހަމަ

ރާއ ޖޭެގ   ؛ތައ ބޮޑެތި ިއނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ނޑިެގނ ދަނީ.  ފ މ ނ  ދަރީނ ެގ ައތ މައ ޗަށ  ދިޔ މ ނ  މި ވިޔަފާރިތައ   ކިޔ އަލ ވަދާޢ 

ރާއ ޖޭަގއި ރަނަގޅ    ،ހ ރީ. އެހެނ ކަމ ނ   ތައ  ވެސ  ހަމަ މިޮގތަށ  ޮގއ ސަ ނ  އެނ މެ ބޮޑެތި ިއނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތ ނިސ ބަ

ެގނ ނަނ ޖެހޭ.   އެބަ  ވަނ ނަނ ޖެހޭ. މިކަމަށ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ   އެބަ   ކޯޕަރޭޓިވ  ަގވަރނަނ ސ  އ ސޫލ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށ  ދިއ މަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މަގ ފަހިކޮށ ދޭނ ޖެހޭ.    ކ ެގތަިވޔަފާރި  ރާއ ޖޭަގއި ހިނަގމ ނ ދާ ވިޔަފާރިތައ  އެ

 ނ ށ  ކ ރިއަށ  ދާތަކ ރ މ ނ  އެ ވިޔަފާރިތައ  އެޮގހަވާލ ވެފައި ހ ނ ނަ މީހާ ވަކިވ މ ނ  ނ ވަތަ މި ދ ނިޔެ ދޫ  އެ ވިޔަފާރިއާ

އައިސ  ރާއ ޖޭަގއި ދިމާާވ  މި ފަހަކަށ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އެބަ ޖެހޭނ   ވެދޭ ޚިދ މަތ ތައ  ތަފާތެއ  ނެތި ކ ރެއެބަ ޖެހޭ.  

މައ ސަލަައކީ އެއ   ބޮޑ   ވިޔަފާރި  ،އެނ މެ  ހިމާޔަތ ތަމ ދަލާއި  ޑ ރަގ  ނ .  ވ ނ ކ ރެއ   ރާއ ޖޭެގ  ކަނ ތައ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ެގ 

އަތ ލ ނ   ޮގތ ަގއި    ނަހަމަމ ދާ    ފިހާރަތަކާއިމާލޭަގއި ެވސ  އަދި ރަށ ރަށ ަގއި ވެސ     ،ބޮޑ ެވެގނ ނޭ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

މި    .އެއ ޗެހި ނެގ ނ  ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ހިމެނިެގނ ދޭަވއ ކަމ ެގ ޮގތ ަގއި    އ ކޮށ އަދި ހަމަ އެއާއެ   ،ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ 

ކ ރ މަށ   ރަނަގޅ   ނ ކ ރެިވެގނ . ޕޮލިސިރަނަގޅ    ނ ކ ރެވޭނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޕޮލިސިރޯލ ޓ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮނ 

ޕޮލިސ     ދަނ ނަވާނީ،  އަޅ ަގނޑ  ހިމެނޭ ކޮމިއ ނިޓީ  މެނިފެސ ޓޯަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  

  ތައ  ކަނ ތައ   ނ ވަތަ ސިޓީ ޕޮލިސ  އ ފެއ ދ މަކީ އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ މިހާރ  ވިސ ނަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ ހެނ . މިޮގތަށ  މި

  ޚިދ މަތ  ދިނ މަކީ އ ނދަޫގ ކަމަކަށ   ެގކައިރިނ  ޕޮލިސިނ   ރައ ޔިތ ނ ނާ  ،ގ ޅިެގނ   ޔިތ ނ ނާކ ރެިވެގނ  ނޫނިއ ޔާ ރައ 

ރ  މި އޮތީ ެއ ދ ވަސ  މިހާ  ،އިލ ތިމާސ ކ ރަނ ަގިއ ވެސ  އަދި ސިޓީތަކ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ   ރަށ ރަށ  އެހެނ ވީމާ،  ވާނެ.  

ދީ ކަނ ތައ ތައ   ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .  މެދ  ވިސ ނަނ   ޖެހެއޭ ސަރ ކާރ ނ  މިކަމާ  އަިއއ ސަޭއ. އެބަ

ފޮނ ވަނ  ނ ވަތަ   ށ މި އޮތީ މާލެ ކައިރިއަށ  ޖަމާވެފައި، ފ ނިޖެހިފަ. މި ހަރަކާތ ތައ  އެބަ ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ އެކި ސަރަޙައ ދަ

ރާއ ޖޭެގ އ ތ ރަކީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީތ  ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ . ެއޮގޒ ޑީސެނ ޓ ރަލައި 
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ލ  އޮތ  ސަރަޙައ ދެކޭ.  އެހެނ ނަމަވެސ ، ވަރަށ  ޕޮޓެނ ޝަ ؛ނ ހިނާގ  ކެއ  ިގނަ އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތަ  އަދި މިހާތަނަށ  މާ

ފައި  ،އެހެނ ކަމ ނ  އޮތ   ލިބެނ   ކަމެއ ތ ރ ަގިއ  މ ހިނ މ   ވަރަށ   އެއީ  ނެގ ނ   ދެކެނ .  އ ދާތައ   އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގިއ   

އ ތ ރ ެގ ަމއި ދޮރާށި ކަމ ަގިއވާ ހަނިމާދޫ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ .   ،ތ ނ  އ ތ ރ ެގ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ތަނަކީ މިޮގ

އަށ  ފަސ ޖެހ ނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ޤީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތަރައ   ، އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ެއއަރޕޯޓ  ލަސ ވަމ ނ  ދިޔ މަކީ

ވޭތ ވެދިޔަ    !ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓ  ލަސ ނ ވެ އަވަހަށ  ފަށައިެގނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދާށޭ  ،އަދި  ދަނ ނަވަނ ، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ 

މަސައ ކަތ   ހ ރިހާ ތަރައ ޤީކ ރަނ   އެއަރޕޯޓ   ހަނިމާދޫ  ވެސ   މިހާތަނަކަށ  ސަރ ކާރަކ ނ   އަދި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކ ރި. 

މި އެއަރޕޯޓ  އަވަސ ކ ރަނ     ،ދިޔައީދެމ ނ   ނ ވޭ. މި ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެތައ  ތާރީޚެއ   ފެށިފައެއ 

ބަނދަރަކީ ވެސ  ހަމަ އެޮގތަށ     ޝިޕ މަނ ޓ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ޮގވާލަނ . ރާއ ޖޭެގ އ ތ ރ ަގއި ހަދާ ޓ ރާނ 

ބަ ޖެހޭ. ކާރ ނ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދާ ކަމެއ . މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ  އެރ ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އަދި މި ސަ

ހަމަ އާނ މ  ޮގތެއ ަގއި ރާއ ޖޭެގ އ ތ ރ ަގއި މަސ  ،  އ ތ ރ ެގ މަސ ވެރިކަމަކީ މޫސ މީ މަސ ވެރިކަމެއ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ 

އަނ ނައިރ  މަސ ތައ  އައ ނ  ހަމައަށ  އަނ ނަނ . މި   އަތޮޅާ  ބާނާ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އ ތ ރ ނ  ބާނާ މަސ  މި ޖެހެނީ ޅ.

. އެހެނ ވީމާ، މަށ ހިސާބަށ  ދަތ ރ ކ ރ   އި ނ ވަތަ އިތ ރ  ތެޔޮ ޚަރަދ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ މިފަހަރަށ  ހަލާކ ވެފަ  ނ ނަނީ ިގނަހ 

މަސ  ޖެހޭ  އެބަ  ކާރ ޚާނެއ ނިފި އ ތ ރ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި ފެސިލިޓީއެއ   ފިނިކ ރާ  މަސ   ނ ވަތަ  ކ ރާ  ޖެހޭ.  އެބަ  ހަދަނ  

 ޓ ެއއި  ،. ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ  ނިސ ބަތ ވާ ދާއިރާއަކީ ޑިގ ރީ ޗެނަލ   ޓ ަގއި މި އޮނ ނަނީ އެއިރާއ ޖޭެގ އ ތ ރ  ؛ރައީސ 

ޑިގ ރީ ޗެނަލ ެގ މެދ ަގއި އޮނ ނަ ދާއިރާއެއ . މި ދާއިރާަގިއ އެބަ ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ މި ސަރަޙައ ދ ނ  ދަތ ރ ކ ރާ ސ ޕަރ 

މިޔޮޓ  މެރީނާއެއ   ޔޮޓ   މިހެނ ކަމ ނ ،  ހަދަނ .  މަރ ކަޒެއ   ޖައ ސާނެ  ޕަސެނ ޖަރލައިނ   ަގނޑ ަގިއ  ހިސާބ    ފަހަރާއި 

ކެލާ    ،އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޔޮޓ  މެރީނާއެއ  ތަރައ ޤީކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . މިޮގތ ނ 

ވަދެެގނ   ކަނޑ ޮއޅިނ   އ ޕަރ   ދަ ރަށ  ފަސޭހަ  ވަފަޅަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ ވަރަށ  ފަސޭހަ، ވަރަށ  ރަނަގޅ  ތަނެއ .  

ޞާދީ  ެއހެނ ވީމާ، މިފަދަ އިޤ ތި  . އޮނ ނަ ސަރަޙައ ދަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ތަނެއ    ށ ކަނޑ އޮޅިނ  ނިކ މެެގނ ދާ ޮގތަ  ބާނާފ ށި

މި ބަޖެޓަކީ  ؛މި ބަޖެޓަށ  ފައިސާ ހޯދ މަށ  ޓަކައި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ަގނޑ މެނ  ހިނ ަގނ  އެބަ ޖެހޭހަރަކާތ ތައ  އަޅ  

އަޅ ަގނޑ  ނިސ ބަތ ވާ ދާއިރާައށ  ވަރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  އެކ ލެވިެގނ ވާ ބަޖެޓެއ . އެކަމަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ  ހަަމ 

ހިތާމަ އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޝ ކ ރ ދަނ ނަަވނ .  ރަށ ރަށަށ  އެކ   ޔާ  ސަރ ކާރަށ   ބައެއ   ފާހަގަކޮށ ލަނ ، 

އެ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނޭ ހަރަކާތ ތައ    ،ކ ރީަގއި ވެސ  އެހެނ  މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވި ފަދައިނ ؛ ނޑައެޅިފަިއވާ ބަޖެޓ ކަ

ނ ހިނ ޭގކަނ .   ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   އެ  ނ ވަތަ  ހ ރިހާ   ިގނަ ނ ހިނ ާގކަނ   ހިމެނޭ  ބަޖެޓ ަގއި  ދާއިރާތަކ ނ   ބައެއ   ފަހަރަށ  

އިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގިއ ެވސ  ހަމަ ެއޮގތަށ ، ބަެއއ  ރަށ ރަށ ަގއި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހިމެނިެގނ  ކ ރިައށ ދާ

 ފަހަރ  ތިނ ހަތަރ  އަހަރ   ދެކޭޮގތ ަގއި ހަމަ އެއ  މަޑ ޖެހިފައި އެބަ ހ ރި. މިޮގތަށ  މަޑ ޖެހ މަކީ އަޅ ަގނޑ     ،އެބަ ދޭ
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ވަރެއ ެގ އަދަދެއ  ޖެހިެގނ    ކޮނ މެވެސ  ޖެކ ޓެއ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހި،  ވަނ ދެނ  ނ ވަތަ ހަތަރ ފަސ  އަހަރ  ވަނ ދެނ  އެއ  ޕ ރޮ

ޖެއ ސަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  ަގއި  ފަހަރަށ  އަދި ބަޖެޓ   މި ކ ރިއަށ ދަނީ. އެހެނ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ިގނަ

ކަނ ތައ ތަކަށ  ސަމާލ ކަނ ދެއ ވ މަކީ    ނ ހިނ ޭގ. ވީމާ، ިމޮގތަށ  ނ ާވނެ ޮގތަކަށ  މި ބަޖެޓ ެގ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ވެސ  މި

ައޅ ަގނޑ  ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ    ؛ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދޭ ކަމެއ  

މެނ   ދޭމެ. އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ކަމ ަގިއވާ ކެލާެގ ވަރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  އެބަ ހ ރި. ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހަމަ ކ ރިއަށ   ރަށ 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  ޕ ލޭނ ކޮށ ފައި   ،ރިޒަމ  ފެށިެގނ ދާއިރ ކެލާ ދާއިރާަގިއ ނ ވަތަ ކެލާަގއި ޓޫ  ،އެދެނީ

ރިޒަަމކީ ރަށ ެގ ޓޫ  ، ވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ ޓަރމިނަލެއ  އަޅަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ބަލާއިރ އޮތީ

ސިނާޢަ ދަނ ނަވަނ .   ތ މައިަގނޑ   ކ ޑަކަމ ަގއި  ވަރަށ   ިގމަތަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެ  ކ ރިއަށ ދާއިރ   ބަލައިެގނ   ކަމަށ  

 ؛ރިސ ޓ ނ ނަށ ޓޫ  ، ިގމަތަ ރަނަގޅ  ފެނ ަވރެއ ަގއި  ތެރެއިނ  ނަމަވެސ ެގ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ    ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ  

އިއ ޒަތ ތެރި  ފަދަ ތަނަކަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ހެދޭތޯ މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ މަށ .    ރިސ ޓ ނ ނާއި މެހެމާނ ނ ނަށ  މަޑ ކޮށ ލެވޭއަނ ނަ ޓޫ

. ހަމަ އެކަށީެގނ ާވ  ނިނ ހަމަ އެޮގތަށ  ކެލާެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދިޔަ އަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެ ؛ރައީސ 

ވަނަ ދ ވަހާ   10މަހ ެގ    ބަރ ނ ވެއަދަދެއ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދި މިއަދ  ނޮ

ފަހަރ    އަނެއ ކާ އަނެއ   ،ެގނ ޮގސ މިނިސ ޓ ރީއަށ   ފަހަރ     ކ ރެވި، އަނެއ  ެއއ ފަހަރ  ޓެނ ޑަރ ؛ވެސ    ހަމައަށ  ދިޔައިރ 

މި  ،ޑިޒައިނ ކ ރެވި  ޮގތަކަށ   ޮގތެއ     ެއކަހަލަ  ކ ރިއަށ ދާނެ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   މި  ހަމަ  އަދިވެސ   އެހެނ ވީމާ،  ދަނީ. 

ފަހަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރެއިނ    މިހެނ  މިޮގތަށ  ވ މ ނ  ިގނަ ؛ ނ ފެނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ެއީއ   ؟ކޮނ އިރަކ ނ ތޯ މި މަސައ ކަތ  ދަނީ ، ިގނަ މެނ ބަރ ނ ނަށ  މި ޖެހެނީ ވަޒީރ  ހާޒިރ ކޮށ ފައި ަވޒީރާ ސ ވާލ ކ ރަނ 

 ؛ޮގތަށ  ހަމަހަމަ ޮގތެއ ަގއި   ވީމާ، މި މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ ދާނެ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއދޭ ޮގތެއ  ނޫނ . އެހެނ 

 ،ވެސ  އެނޭގ ބައެއ  ދާއިރާތަކ ނ  ހަމަ ރާސ ލާފައި ހަމަ އެ ދަނީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ނިމެމ ނ   އަޅ ަގނޑ  މިހެނ  ދަނ ނަވާއިރ  

އެކ  އެ ރަށ ަގއި   ކ ޓ ތައ  ފެށ މާޕ ރޮޖެ  ނ އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ  ،ނަމަ  މިސާލަކަށ  ދަނ ނަވާފަހ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ .    ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ 

ނ  މި ދަނީ. އެހެނ  ރަށ ރަށ ަގއި އިެގލާފައި އެހެނ  ރަށަކަށ  ފައިބައިހ ރި ހ ރިހާ މަސައ ކަތެއ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ ނިނ މަ  ކ ރަނ 

 ؛ރިހާއެމ .ޓީ.ސީ.ސީެގ ދަށ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  އެބަ ހ އ ޓޭ އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ، ެއޮގތަށ  ހ   ކ  އެކަމަވެސ   

ރަށެއ ގައި  ރާއ ޖޭެގ ރަށަކަ ؛ހިމެނޭ  ހ ރިހާ  ހ ރިހާ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ހިމެނިފައިވާ  އަޅ ަގނޑ     ށ ބަޖެޓ ަގއި  އެއ ޮގތަށ  

ލަދޫއަކީ ވެސ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ  ރަށެއ . ފިއ  ؛ފިއ ލަދޫ  ށ އ ކޮެގނ ޮގސ ދޭށޭ. ހަމަ އެއާއެ  ދަނ ނަވާނީ ކ ރިއަށ 

ކ ރަނ ެވެގނ     މަސައ ކަތެއ ޞަ އިޤ ތިޞާދީ ޚާއ   ،ޞަގ ޅިފައިވާ ދައ ޕަރ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޚާއ   އާލަދޫފިއ   ،ލަދޫއަކީފިއ 

ތަޢާރަފ ކ ރ ނ  ހޯމ   ސެކަނ ޑ   ފަހަރަށ   ފ ރަތަމަ  ރާއ ޖޭަގއި  ރަށެއ .  ޕ ލޭނ ކ ރަމ ނ ދިޔަ  ސަރ ކާރ ނ    އަޅ ަގނޑ މެނ  

ތަނ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ    ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެވސ  މި  2021  އަހަރ ެގ  މި  ،ދައ ޕަރ ަގއި ހިމެނިެގނ ދިޔަ. މި ބަޖެޓ ގައި
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ހިމަނާފައިވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ މި ސަރ ކާރަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ އަޑ ައހާ ސަރ ކާރެކޭ. ސަރ ކާރ ނ   

ތަކަށ  ެއ  ޮގ  ތ ނ  ބޭނ ނ ވާރައ ޔި  ،ނަމަވެސ    ކިތަނ މެ މ ހިނ މ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ކިތަނ މެ ރަނަގޅަށ  ޕ ލޭނ ކ ރެވިފައި އޮތ 

ނިނ މަވަ ކޮށ ދޭނ  ސަރ ކާރ ނ   އެދ މ ގެ   އި،ކަނ ތައ ތައ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފިއ ލަދޫެގ  ފިއ ލަދޫ  ،މަތީނ   އަލ ނ   ެގ  އަލ ނ  

ތެރިކަމާެއކ  ޞ މި ރަށ  ހަވާލ ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ވަރަށ  އިޚ ލާ  ފިއ ލަދޫއާ  އި،ތެރެއަށ  ހިަމނަ  ގެ ޚ ތިޞާޞ އި

ެއކ    ތެރިކަމާޞ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  އިޚ ލާ  ،ތެކޭ. ެއކަމަށ  ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  މި ސަރ ކާރަށ ކ ރެވ ނ  މަސައ ކަ

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މ ހިނ މ  ކެލާ  މިދެނ ނެވީ  ؛ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ވަރަށ   ެވސ   ފިއ ލަދޫަގއި  އަދި  ވެސ   ަގއި 

އަހަރ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ     2022މިދިޔަ    ،ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  އެބަ ހ ރި. މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެނ 

 އ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  ވަށަފަރ ަގއި ވެސ  ރަށ ަގއި އެނ މެ މ ހިނ މ  އެ،  ވަށަފަރަކީ ؛ނިނ މަވައިދެއ ވ މަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ފެނާ މަސައ ކަތ ކަމ ަގިއވާ  ނަރ ދަމާެގ  އ އ މީދ ކ ރަނީ   އި  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   މަސައ ކަތ   މި  ދޭ.  އެބަ  ކ ރިއަށ  

ކަމަށ .    5ރިޔާސީ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނިމިެގނ ދާނެ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ކ ރިނ   ނިމ މ ެގ  ޖ މ ލަކޮށ   އަހަރ   އަޅ ަގނޑ  

ވަރަ  ،ނަމަ  ދަނ ނަވާ ބަޖެޓަކީ  ދެނ ނެވިހެނ މި  ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓެއ .  ފ ރިހަމަ  ދ ނިޔޭެގ    ،ށ   އަދި  ރާއ ޖޭެގ 

ނަމަވެސ   ދަނޑިވަޅެއ ަގއި  ދަތި  މިހައި  ޙިކ މަތ   ،އިޤ ތިޞާދ   ދ ރ ވިސ ނ މާއި  ސަރ ކާރ ެގ  ބަޖެޓެއ    ޢަމަލ ނ މިފަދަ 

މަޖެހ ނ  ލިބޭނެ ބަޖެޓެއ . އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ހިތ ހަ  ،ތަނަަވސ ކަމާއި،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ފާވެރިކަާމއި  ،ކަަމކީ  ެގނެސ ދެއ ވި

އަހަރަކީ  2022 ކޮ   ،ވަނަ  ވަބާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ދިމާވި  މި  ސަލާމަތ ވެ ވިޑ ނ   އިޤ ތިޞާދ     ،އިނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

  .ރެ ފެހި މާދަމާއެއ ވ   ރަނަގޅ ވ މަށ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ލިބޭނެ ފ ރ ޞަތެކޭ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ދިވެހި ޤައ މަށ  ިމއަދަށ 

 ވެރިކަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . މި ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ  ހ ރިހާ އެނ މެނ ނަށ  އ ފާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޤާސިމ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޤާސިމ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ 

ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ނ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ  މި މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިދެއ ވި    2022  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ޓެއ .  ނ ެގ ބަޖެއަބިލި  37ބަޖެޓަކީ  މި   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .

އޮތީ    ތަނަށ  ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި  ނ . ނަމަވެސ ، މިއަ ބިލި  24އޮތީ    އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރައ ވާފައި މި

އިނ  ވެސ  އެބަ ފެނޭ ވަރަށ  ނ ތަނަވަސ ކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ެގ ބަޖެޓެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި މަޖިލީހ ެގ ފ ލޯ ނ  އަބިލި  37

ވަރަށ  ބޮޑަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އިނ  މި ފެނ ނަ ނ ތަނަވަސ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާތަކަށ   މަޖިލީހ ެގ ފ ލޯ ؛ރައީސ 
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ޕެނ ޑަމިކ ެގ ހާލަތ ަގއި    ،ނަމަވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ހާލަތ ަގއި ެވސ ތަރައ ޤީ ެގނ ނަނ  ބޭނ ނ ވެފަިއ ތިބީމަ.  

  497ޕ ރޮޖެކ ޓ  ނިނ މާފަ. އަދި ކ ރިއަށ ދާ މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި    671  ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  އެބަ އޮތ  މިހާހިސާބަށ 

ނިމ ނީމާ މަޝ ރޫޢެ މަޝ ރޫޢ ތައ   މި  ކ ރިއަށ ދޭ.  އެބަ  ރައީސ    1161  އ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރިއަށ ދާނެ.   ؛މަޝ ރޫޢ  

ކ2020ޮ ހާލަތެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ޕެނ ޑަމިކ  ރާއ ޖެއަށ  ވެސ  ވެރިވެަގތ . ބޮޑ   ެގިވޑ ވަނަ އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ ަގއި 

ދިމާވީ ވެސ   ރަށަކަށ   ހ އ ޓ މަކަށ ހ ރިހާ  އިޤ ތިޞާދ   ޚާއ ސަކޮށ   ހ އ ޓ މ ެގ  .  އެ  ރާއ ޖޭެގ    އަިއ.  ވެސ   ތެރޭަގއި 

ފޯސ ާއ ގ ޅިެގނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ އަސާސީ ބޭނ ނ ތައ  ފ އ ދައިދިނ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އަދި ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  ޓާސ ކ 

އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  މި ވަގ ތ  ވެސ .   ސައ ކަތ ތަކަކީ ވަރަށ  ބ ރަ މަސައ ކަތެއ އެ ކ ރެއ ވި މަ

އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ    2އެއީ ެގއ ލިެގނ ދަނީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި    ެއއ  އަހަރ ެގ އާމ ދަނީ ނ ލިބި ދިޔައީމާ ؛ރައީސ 

 ،ލާއިރ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ ހ ރި. މިދެނ ނެވިހެނ އިޖެޓަށ  ބަލަވަނަ އަހަރ ެގ ބަ  2022ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ.  

 ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  ދާއިރާތަކަށ ، އަތޮޅ ތަކަށ ، ރަށ ރަށަށ ،  ނަށ  ބަޖެޓ  މަތިކ ރަނ  މި ޖެހެނީއަބިލި   37

  ، ތަފާތެއ  ައޔަސ   ނ ެގއަވަރަކަށ  ބިލި  13ރަށ   ކޮށ ދެއ ވަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަކެއ  ހަމަ ކޮށ ދޭނ  ބޭނ ނ ާވތީވެ އިތ 

މި  ކ ރިއަށ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި  ދާއިރާތަކަށ   ިގނަ    ެގނ ދަނ   ވަރަށ   މި އޮތީ.  ހިނ ަގނ   ދާއިރާތަކ ަގއި  މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  

ތަޢ ލީމީ ދާއިރާގެ  ؛ތަޢ ލީމީ ދާއިރާ  ،އިރ އިލާބަޖެޓ ަގއި އޮތ ކަނ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ. ބަޖެޓ ެގ މ ހިނ މ  ކަނ ކަމަށ  ބަލަ

އ ޖޭެގ ރާޮގތ ނ     ކަނ ކަނ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަހައ ިމއ ޔަތ ކަެމއ  ދެވިފައި އެބަ އޮތ . ލާމަރ ކަޒީ

ކޮޅ ތަކ ަގިއ  ކައ ނ ސިލ ތައ  ބާރ ވެރިކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ . އަދި ބޯހިޔާވަހިކަނ  ރާއ ޖޭެގ އެކި ކަނ 

މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ދީފަ. އަދި ހަމަ   ވަރަށ  އަހައ ިމއ ޔަތ ކަެމއ   ،ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  

ދ ޅަހެޔޮ ޞިއ ޙަތަކަށ  ޒ ވާނ ނ ެގ ކ ޅިވަރ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ެވސ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ  ވަރަށ  މ ހިނ މ ކޮށ  

ޮގތ ނ  ހިނ ގ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   އަދި ރާއ ޖޭެގ ދާއިރާތައ ، ރަށ ތައ ، އަތޮޅ ތައ  ލާމަރ ކަޒީށ ފަ.  ކަނ ތައ ތަކެއ  ކޮ

ކ ރިއަށ  ވިލަރެސ ކަނ   އިޤ ތިޞާދީ  ބަޖެޓަށ   މި  ޖެހޭ  އެބަ  ވެސ   ިވސ ނާއިރ   ވަގ ތ    ޮގތ ނ   ލާމަރ ކަޒީ  ،ެގނ ދަނ  

ެއކި އަތޮޅ ތަކަށ  މި ބޭނ ނ ވަނީ އެކި ޮގތ ޮގތަށ    ،ދަނ ނަވަނީވިލަރެސ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ. މިހެނ  މި

ޙަޤީޤަތ ަގިއ ވަރަށ  ބޮޑެތި ތަޖ ރިބާތަކެއ     ،ިވޑ ެގ ބަލިމަޑ ކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  މި ލިބ ނީއިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރ ވަނ . ކޮ 

މާލެއާ ވަރަށ  ކައިރި    ،ޑ ެގ ައތޮޅަކީއަޅ ަގނ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެިވެގނ  ހިނގައ ޖެ. މިސާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަތޮޅ  

ކާބޯތަކެތި ވެސ  އަދި ޞިއ ޙީ ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ   އ ވިޑ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެވެފަިއވާ އަތޮޅެއ . ކޮ  އަތޮޅަކަށ 

.  ނ ޖެހ ނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރަށަށ  ނޫނިއ ޔާ އަތޮޅަށ  ޑިޕެނ ޑ ެވެގނ  ތިބޭކަށ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

އަތޮޅ  ވަރަށ    ރިޒަމ  ތަޢާރަފ ކ ރ މާ ގ ޅިެގނ  ވ.ވަނަ އަހަރ  ރައީސ  ނަޝީދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ލޯކަލ  ޓޫ  2008އޭރ ަގއި  

ޓޫ ލޯކަލ   ޮއތީބާރަށ   ޓޫ ؛ރިޒަމަށ   އޮތީލޯކަލ   ފެށިފަިއ  ކަމަކަށ     ރިޒަމ   އެއ ވެސ   އެހެނ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި 



1220 ބަރ  ނޮވެނ  9           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  63ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

24 

 

ރިޒަމ  ތަޢާރަފ ވ މާ ޑ މެނ  ނ ޖެހ ނ  ކަނ ކަމ ަގއި ވިސ ނާކަށ . ލޯކަލ  ޓޫައޅ ަގނ   ސ  ކަމަކާވެ އެއ    އެހެނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ 

ދިޔަ.   އައީ ވަރަށ  ބޮޑ  ބަދަލެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޖޯކ ޖަހަމ ނ   ގ ޅިެގނ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަށ 

ކިރަކައިރިނ     ތާވަޅ ަގނޑ  އަިއސ   ހިފައިެގނ   މަސ   ބާނާ  ހަމައިފަތިހ   ވާހަކަ.  ލާފައި  ދެވޭނެ  ރަށަށ   ދ ވަހ   އެ   

 ވޭޖަހާއިރ  އޮ   7ދ ނ   ހެނއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ަގއިއަތޮޅ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ހަމަ އެކަނ  އޮތީ އެޮގތަށ  އޭރ ަގިއ ވ. 

  ރ ފިޔާ. ސ ޕީޑ ަގއި.  300ދޮޅ ގަޑިއިރ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޚަރަދ ަވނީ    ލޯނ ޗ  މާލެ އަނ ނަނ . މާލެ އަނ ނަނ  ނަަގނީ

މިދަނ ނަވަނީ ހައ ދާފައި،    ،މިހެނ   ެއޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ   ތިބެފަިއ  ރަށ ަގއި  ދައ ކާލަނ   ޑޮކ ޓަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އޭރ ަގިއ 

ނ ނަ  ޖަހާއިރ  އޮ  11ޖަހާއިރ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދައ ކާލާފައި    10ޖަހާއިރ  ނޫނީ    9އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ  ހައ ދަިއެގނ  އައިސ   

މެނ ދ  ރަށަށ  ގޮސ   ރަށ ނ  އިރާދަކ ރައ ަވިއެގނ . ނަމަވެސ   ލޯނ ޗ ނ  އެނބ ރި  ެއީއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ރ  ކަނީ 

ވ. ރައީސ   އޭރ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ .  އ ޅ ނ   މީހ ނ   ެގނ ދަނ ވެއ ޖެއ ޔާ  ؛އަތޮޅ   ޕިއ ޒާ  ބޭނ ނ ވަނީ   މާލެއިނ  

އިއ ޒަތ ތެރި    ދިޔައީ. ނަމަވެސ   މ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ ަގއި ޕިއ ޒާ ހިފައިެގނ  ދަނީ. ތަރ ކާރީ، މޭވާ ފ ރެޝ ކޮށ  ކަ

ހެދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ތަކ ލީފ ތަކެއ  ދިމާވި. އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ވިސ ނާ ތިބީ  ވިޑ ެގ ޕެނ ޑަމިކާރައީސ ، ކޮ 

.  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޞިއ ޙީ ދާިއރާއަށ . ނ ވިސ ނާ ތިބ މ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޞިއ ޙީ ދާއިރާ އޮތީ ތަރައ ޤީނ ވެ

ޮގތެއ  އިނ ތިޒާމ ވެފަިއ    ނެކ ނ  އެ ފަރ ވާ ލިބޭޔައަތޮޅ ތެރެ  އ އެހެނ ވީމާ، ބަލިމަޑ ކަމެއ  ދިމާވީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެ 

ިގނަ ހިސާބ ތަކަށ     އަތޮޅަށ . ރާއ ޖެޭގ ވަރަށ   އޭރަކ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕެނ ޑަމިކ ެގ ތެރޭަގއި ދަތ ރ ކ ރަނ ޖެހ ނ  ލ.

ދިޔަީއ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މާލެ ލޮކ ޑައ ނ ވ މާ ގ ޅިެގނ  އެކަނ  ެއޮގތަށ  ެވެގނ   ރަނ ޖެހ ނ ދައ ކަނ  ދަތ ރ ކ   ޑޮކ ޓަރަށ 

ދަނޑ  ހައ ދާނެ   ،ށ  ވާތީވެމިދެނ ނެވިހެނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ރަށ ރަށަކީ ކ ދި ރަށ ރަށަ  ؛ދެނ  ހަމަ މިއާއެކ  ކާބޯތަކެތި

ތޮޅ ަގއި ވެސ  ިގނަ. އެނ މެ ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މަކަށ  މިހާރ   އަ  ފަޅ ރަށ ތަކެއ  ވ.ނަމަވެސ ، އ ދެއ  ލިބިފަެއއ  ނެތ . ޙަސަރަ

ލިއިރ  އިއަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ އަތޮޅ ަގއި ހ ރި ފަޅ ރަށ ތައ  މިކަހަލަ ކަެމއ  ދިމާެވެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ  ، އޮތީ  ވެފައި މި

ވަރ ވާއަށ  ރިސޯޓ  ހިނ ާގ މީހ ނ ނަށ ،   ތ  ރަށ ނ އަގ ަގއި. އެނ މެ ކައިރީަގއި އޮ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ލާފައިއިހ ރީ ވިއ ކަ

ރ ފިޔާތޯ ބޭނ މީ ނޫނިއ ޔާ އަތޮޅެއ ެގ    30000ދައ ލަތަށ   ؛ ހާސ  ރ ފިޔާއަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދައ ލަތަށ  ތިރީސ 

މި މ ހ ތާދ ތަކަށ   ދެނ ނެވި  މި  މ ހ ހާލަތ   ކަހަލަރައ ޔިތ ނ ެގ  ފ އ ދަނ   ދިމާވީމާ  ކަނ ކަނ   ތައ   މިކަހަލަ  ތާދ ތަކަށ ތޯ 

؛ ލާނަނ  ބޯހިޔާވަހިކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އިމިއީ އަޅ ަގނޑ  އ ފައ ދާ ސ ވާލ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަ؟ ބޭނ ނ ކ ރަނ ވީ

 ބަ އޮތ ށ  ަވރަށ  މ ހިނ މ ކޮށ  އެވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ބޯހިޔާވަހިކަމަ  2022މި  ،ލާއިރ  ެވސ އިބޯހިޔާވަހިކަމަށ  ބަލަ

ވ ާމއެކ  މިހާރ  ހަމަ ހ ރިހާ ރަށެއ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ޑަވެސ  ވ. އަތޮޅ ެގ ރަށ ތައ  ކ    . ބޯހިޔާވަހިކަމަށ  ބަލާިއރ ބަލާފަ

އަށ  ވ ރެ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ޭވ މިހާރ  700  ،ދެޭވކަށެއ  ނެތ . މ ޅި އަތޮޅަށ  ބަލާއިރ   އިތ ރަށ  ޯގތި   ،ފ ރިފައި

އަދަދައަ ބޭނ ނ ވާ  ރަށަކަށ   އެ  ބޮޑ ކޮށ ެގނެއ   ރަށެއ   އެއ ެވސ   ހޯދަނ .  ޯގތި  ބޯހިޔާވަހިކަމަށ   ރަށ ެގ   ،ށ ތޮޅ ނ   އެ 
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ދެވޭ ޯގތި  ރަށަކ ނ ނެއ   އެ  އަދަދަކަށ   ބޭނ ނ ވާ  މިހާރަކ   ނެރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނެތ   ޖާަގއެއ   އެހެނ ވީމާ، ވަރެއ ެގ   .

މިހެނ  މ ހިނ މ ވެފައި   ،ަގއި ބިނ ތައ  ހިއ ކަމ ނ  ނޫނީ ފަޅ  ހިއ ކަމ ނ ދާއިރ ބޯހިޔާވަހިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ ވިސ ނ މ 

އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ .   އިކަނ  ވެސ  ކ ރ މަކީ ީމަގހ ރި ދާއިރާތަކަށ  ވިސ ނަިއެގނ  މި

އ  ބޭނ ނ ޖެހިފައި އޮތ  ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  ވ. ައތޮޅަށ  އިތ ރ  ބިމެ  ،މިާއއެކ  ހަމަ ވ. ައތޮޅ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ،އެހެނ ވެ

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރަނ .  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ވަރަށ   ކައ ނ ސިލ ؛ މި  ބާރ ދިނ މަށ   ހިނ ަގނ   ލާމަރ ކަޒ ކޮށ   ތައ  

ކަމަށ     ވަނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ާގނޫނ  ފާސ ކ ރ ާމ ގ ޅިެގނ  ސަރ ކާރ ނ  ެވސ  އެ  19  ިއ،މ ހިނ މ  ކަމަށ  ވިސ ނަ

ކަނ  ތާއީދ ކ ރައ ަވއިެގނ   ބޮޑަށ   ބާރ ވެރިކަނ ކަނ   ވަރަށ   އެބަދޭ.  މިނިވަނ ކޮށ    ؛މިނިވަނ ކަނ   ،ކ ރައ ވަމ ނ  

ތައ   ކައ ނ ސިލ   ،ޮގސ  ކަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ ތަކެއ  ހަމަޖެހިެގނ ތަތައ  ވެސ  ހިނ ޭގނީ ކައ ނ ސިލ ކައ ނ ސިލ 

ވާނެ ކަނ ކަނ  ކ ރެިވެގނ . ޮގތަށ  މަގ ފަހި  ތަކަށ  ެއ ކައ ނ ސިލަކ ނ  އާމ ދަނީ ހޯދޭސިލ މިނިވަނ ކަމާއެކީ ހިނ ޭގނީ އެ ކައ ނ 

ފަރ ތަކާ  ރާއ ޖޭެގ  ެއސެޓަކީ  ހަމައެކަނި  އޮތ   ޖ މ ފަޅ   އިރާއ ޖޭަގއި  ދެނ ،  ބ ނާރަށ ތައ .  ައޅ ަގނޑ ެގ    ،ނަމަ  ލަކޮށ  

ކަެމއ  ކ ރަނ  ތަނ ކޮޅެއ  އ ެގ ބިނ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  އެއެ ރަށެ   ، ދާއިރާަގއި އަދި އަތޮޅ ަގއި ެވސ  ރަށ ރަށ  ކ ޑަވ މާ ގ ޅިެގނ 

ރަށ ރަށ  ތަކަށ  ވެސ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތ  ހޯދ މަށ  ފަޅ ދަތިވެފައި އޮތީ. ޖާަގިއެގ ދަތިކަނ  ނ ފިލާ. އެހެނ ވެ ކައ ނ ސިލ 

އެ   އެބަ ހަވާލ ކޮށ ެގނ   ކައ ނ ސިލާ  އަތޮޅ   ކައ ނ ސިލ އިޖެހޭ  މަނ ފާ  ޮގތ ނ   ލިބޭނެ  މައި   އި،ހަދަ  ތަކަށ   ދައ ލަތ ެގ 

މިސާލަކަށ    ،ކ ރާ ބާރ  އޭރ ނ  ކ ޑަވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ައޅ ަގނޑ  ކ ރިނ   ދެނ ނެވިހެނ ބަޖެޓަށ   

ޖާގައިެގ ކ ޑަކަމ ނ  ރަށ ެގ    ، މާލެއާ ކިތަނ މެ ކައިރީަގއި އޮތ  ނަމަވެސ  ރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިމިކަހަލަ ޕެނ ޑަމިކެއ  އައި

 ކީ . މިކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކަމިކަހަލަ ކާނ ބޯނ  ބޭނ ނ ވާ ބައެއ  ކަނ ކަމަށ  ދަތިވެފަ  ،މޭވާ  ،ނޑ މެނ ނަށ  އޮތީ ތަރ ކާރީއަޅ ަގ

ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ކަނ   ތަކ ނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވިދާނެ ކަނ ތަކާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ  އެ ކައ ނ ސިލ ކައ ނ ސިލ   ެގވެސ  ރަށ ރަށ  

އެ ތަނަކަށ    ،ކަމ ަގއި އެކި ދާއިރާތައ ، އެކި އަތޮޅ ތައ ، ެއކި ރަށ ރަށ  ތަފާތ ވީމާަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ވެ މި ކަނ ކަނ 

ކަނ  ކ ރ ނ  އެއީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  ވިސ ނައިެގނ  އެ

 ހާ ވިޔަފާރީަގއި ހ ރިހާ ރަށެއ ، ވ. އަތޮޅ ެގ ހ ރި  ހައ ސ ވ. އަތޮޅަކީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެނ ނެވިހެނ  ެގސ ޓ ؛ ރައީސ 

ވ ރެ މ ޅި އަތޮޅ ެގ   ރަށ ތައ . އާދަިއެގ ރިސޯޓެއ ެގ ބެޑ  ކެޕޭސިޓީއަށ ހައ ސ  ިވޔަފާރީަގއި މިހާރ  އޮތ   ެގސ ޓ ެއއީ  ރަށެއ   

ެގ ނީ ޔޫރަޕ ވ. އަތޮޅަށ  ވެސ  އަނ ނަ؛ ބެޑ  ކެޕޭސިޓީ ބޮޑ ވެފައި އޮތީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ެގހައ ސ މިހާރ  ެގސ ޓ 

ރިސ ޓ ނ  އަނ ނަނީ ޔޫރަޕ ނ . އެ އަނ ނަނީ ރާއ ޖޭެގ ޮގނޑ ދޮށ ތަކ ަގިއ  ރިސ ޓ ނ . ރިސޯޓ ތަކަށ  އަނ ނަހެނ  ހަމަ ޓޫޓޫ

މި ބޭނ ނ ތަކ ަގއި ައނ ނަނީ. ރާއ ޖެއަށ  އަނ ނަ   އި،ސ ނޯކ ލިނ ގ ހަދާލައި،  ޑައިވިނ ކޮށ ލަ   ިއ،މޫދަށ  އެރިލަ  އި،ތިބެލަ

ރިޒަމ  ވެސ  ވ.  މަސ ެވރިކަމ ެގ ޓޫ  ، އިތ ރަށ  ވ. ައތޮޅަށ  އާދޭ އިނޭގތޯހ ނ . އަދި މީެގރިސ ޓ ނ ނަކީ ޭއެގ މީ ިގނަ ޓޫ

ރަށ ރަށ  ކ ޑަވ މާ ގ ޅިެގނ     ، އަތޮޅ ަގއި އޮވޭ. ދަނ ނަވަނ  ިމ އ ޅޭ ވާހަކަައކީ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށ  މި ދަނ ނަވަނީ
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  ވެސ  ޕިކ ނިކ    ރިޒަމ  ހިނ ަގނ  ައދި ރައ ޔިތ ނ ހާ ރަށެއ ެގ ޓޫވ. އަތޮޅ ެގ ހ ރި  ،ދަތިކަމ ެގ ވާހަކަ. ެއހެނ ވެ  ޖާަގިއެގ

ރިޒަމ  ފ ޅާކ ރެވޭނެ ޮގތަކީ ެވސ  މި މެނ  ބޭނ ނ ވެފައި މި އޮތީ. އިތ ރަށ  ލޯކަލ  ޓޫދާނެ ރަށެއ  މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ 

ތެރޭހައި އ ފެދިެގނ . އެހެނ ވެ ެއއީ ެވސ  ދާއިރާައށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  އައިލެނ ޑެއ  އަތޮޅ   ކ ދެނ ނެވިހެނ  ޕިކ ނި

އަޅ ަގނޑ ެގ އަތޮޅ ަގއި އަތޮޅ     ،އ ޙީ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ  ޞި؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ ޖެހޭ

ާގއިމ  ެއބަހޮސ ޕިޓަލެއ   ބަޖެޓެއ އޮތ   ކ ރަނ   ރަނަގޅ   ބަޖެޓ   ރަނަގޅަށ   މަރ ކަޒެއ   އ ޙީ  ޞި  އިކެޔޮދޫގަ   .ކ ރެވިފަ، 

އ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރާ ވެސ   ކ ރެވި މަޝ ރޫޢ ތަބަޖެޓ ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރެވިފަ ބަޖެޓ އޮތ    ކ ރ މަށ  ވެސ  އެބަގާއިމ 

ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަށ  ވެސ  ހަމަ  ؛އ  ތަކޮވިޑ ެގ ކ ރިނ  ހަވާލ ކ ރެވ ނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ހަވާލ ކ ރެވޭ. ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

ޮގސ  ލަސ ވެފައި އޮތީ. ދިމާެވެގނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަށ  ެވސ  ހަމަ މަސައ ކަތ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސ ލޯެވެގނ   އި.އަ   ކޮވިޑ  

ތައ  މިހާރ  އެބަދޭ ކ ރިއަށ .  ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހަވާލ ކ ރެވ ނ     ނ ނާެގ ކ ރިނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  ދަކ ރައ ވަިއެގނ  ކޮވިޑ  ނަމަވެސ  އިރާ

ކ ރަމ ނ ދާ  ކެޔޮދޫަގއި ގާއިމ   ، ޒ ވާނ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ަގއި  ،އެކ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީޔާ  އެކަމަކ  ެވސ  ހިތާމަ

ާގތ ަގނޑަކަށ    ؛މިހާރ  ސަބ  ބޭސ  ހަލާކ ވ މ ގެ   .ނިމިފަ  އި. ސަބ  ބޭސ  ހަދަފަދަނޑ ެގ މަސައ ކަތ  ޮއތީ ހ އ ޓިބޯޅަފ ޓ 

ހި ބަނދަރ  ދަނީ. ޓާފ ތަކާ އެއ ޗެވެއ ޖެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ސަބ  ބޭސ  ހަލާކ ވެެގނ   ސަބ  ބޭސ  ހެދިތާ މިހާރ  އަހަރެއ 

ަގިއ ެއ މ ދާ ެގނ ނަ ނޫނިއ ޔާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ   ލާފައި އޮތީ. ައޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ބޮޑަށ  ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ  އިމައ ޗަށ  އަޅަ 

ހި  ރަށ ރަށ ެގ ޮގނޑ ދޮށަށ  އެ ެއއ ޗެ  ޔާ ބޮޑ  ކ އ ޔެއ  ދައ ކަނ ޖެހިދާނެތީއ މާލޭ ސަރަޙައ ދ ނ  ތަނެއ ަގއި ބަހައ ޓަނ ވެއ ޖެ 

 ކ ލި ކައ ނ ސިލަށ   އ ސަށ ދަރ މަތީަގއި އެހެރަ ެއއ ޗެބަނ  ،. ައޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ  ކައ ނ ސިލަށ  ހެނ ލާފައި ބަހައ ޓަނީއިއަޅަ

އެއ ޗެއ .  .ލިބެނ ޖެހޭނޭ ލިބެނ ޖެހޭނެ  ކ ލި   އެއީ  ބެހެއ ޓިޔަސ     އެހެނ  ؛ގ ދަނ ެގ  ނަާގނެ.  ތަނެއ ަގއި  ކ ލި  ގ ދަނ ެގ 

މަސައ ކަތ ަގއި އ ޅެނ . ކައ ނ ސިލަށ  އެހެނ  ހ ނ ނަ އެއ ޗެހީެގ ކ ލި ލިބޭނެ އެބަ ޖެހޭ އެ  އެހެނ ވީމާ، ކައ ނ ސިލ ނ   

ކައ  ތި   ނ ސިލ ޮގތަކަށ   ހަމަިވކަނ   ވަގ ތ   ައޅ ަގނޑ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އެދެނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ  

 އަނ ަގވަނީ. އިރާދަކ ރައ ވަިއެގނ  އަދި ރިޕޯޓަށ  ވެސ  ެއއ ޗެއ  ބ ނެވޭތޯ ބަލާނަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޖަހާއިރ .   11އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  

 

 { އަށ  11:04އިނ   10:30 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ވަނަ   2022  ،ހެނދ ނ  ވެސ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ ދިޔަ  ސައ ކަތ  މި ފަށަނީޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނ ފަޅީަގއި މައަ`.  

ވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ  ިމ  ދިަވޑަިއެގނ ފައި އެ  ދައ ކަވަނ އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . ވާހަކަފ ޅ 

 ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޔޫނ ސ  ޢަލީ. ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ ،  ގ ތ  ވަޑަިއެގނ ވަ

 

 ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޔޫނ ސ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ކޮވިޑ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އިޤ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ސަބަބ ނ   މި ެގ  ހީނަރ ވެފައިވާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ތިޞާދ  

އ ނދަޫގ ަވގ ތ  ެވސ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެމ ނ ދިޔަ އެއ ވެސ  އަސާސީ ޚިދ މަތެއ  އަދި ތަރައ ޤީެގ ދަތި

ވ މ ނ  ެގނ ދެވީތީ ޓަތިޞާދ  ހަމަމަގ ަގިއ ހިފަހައ އިޤ ރާއ ޖޭެގ    ،ެގނ ދަވަމ ނ   ރިއަށ ނ ލާ ކ އި އެއ ވެސ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހ އ ޓަ 

 މިނިސ ޓަރ  އިބ ރާހީމ  އަމީރަށ  ިމ  ޓަކައި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށާއި ފިނޭނ ސ   ކަމަށ އެ

އ ޙަތެއ   ޞިރ ކާރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދ ޅަހެޔޮ  ސަ؛ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވަގ ތ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައެޅިފަިއާވކަމީ އަޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  އ ފަލާއެކ  ފާހަަގކ ރާ    4.6ހޯއ ދަވައިދެއ ވ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި  

އި ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ   ޚިދ މަތ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކަ  ބިލިައނ  ރ ފިޔާެގ ތެރޭަގއި ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ  4ކަމެއ . މި ދެނ ނެވި  

އިތ ރ ނ  މި ބަޖެޓ ގެ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ތަރައ ޤީކ ރ ނ  ހިމެނޭ. މީެގ  އި،ބޭނ ނ ވާ ސާމާނ  ހޯދ މާ

 ެގނ ދާ މަސައ ކަތ  މެދ ނ ކެނޑި ކ ރިއަށ   އާ ދެކޮޅަށ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ 19-އ ޙީ ދާއިރާެގ ތެރެއިނ  ކޮިވޑ ޞިތެރެއިނ   

ެގ ބިރ ވެރިކަނ  ތަޙައ މަލ ކ ރަމ ނ ދާ އެތައ   19-ކޮވިޑ    ޓަކައި މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިެގނ  ކ ރިއަށ ެގނ ދާކަމީެގނ ދިއ މަށ   

  ެގއާ ދެކޮޅަށ  މި ބަޖެޓ 19- ޑ  ކޮވި  ،އިތ ރ ނ ބަޔަކަށ  އޮތ  ހެޔޮ ޚަބަރެއ  ކަމ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މީެގ

އެ ކ ދިނ ނަށ     އި،ހޯދ މާއ މ ރ ފ ރާެގ ކ ދިނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ވެކ ސިނ     ނގ ހަ  ،ތެރެއިނ  މި ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ ެގ ތެރޭަގއި 

ފަހިވެެގނ  މަގ   ދެވޭނެ  އިތ ރ ނ ޔ ދިވެކ ސިނ    ގާއިމ   ،މ ެގ  ހިސާބ ތަކ ަގިއ  އެކި  ކޮިވޑ  ކ ރެވިރާއ ޖޭެގ    ފަިއވާ 

މެދ ފެސިލިޓީ ޚިދ މަތ   މިހާރ  ތަކ ެގ  ދެމ ނ ދާކަނ   އ ފަލާ  ނ ކެނޑި  އަޅ ަގނޑ   ފާ  ވެސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަަގކ ރަނ .  ެއކ  

ދެޭވ  ؛ ރައީސ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ޞިރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފެނ ވަރ   ޚިދ މަތ ތަކ ެގ  ފަސ     2022އ ޙީ  ރާއ ޖޭެގ  ބަޖެޓ ަގއި 

ޓަ ތަރައ ޤީކ ރ މާސަރަޙައ ދެއ ަގިއ  ހޮސ ޕިޓަލ   ފަސ   ހޮސ ޕިޓަލެއ     އި،ރޝަރީ  ޚާއ ޞަ  ފަރ ވާދޭ  ކެނ ސަރަށ   އަދި 

ފަ  ،ކ ރ ާމއިގާއިމ  އަޕ ގ ރޭޑ  ޞިސ ދޮޅަށ   ރާއ ޖޭެގ  މަރ ކަޒެއ   މެދ އ ޙީ  ސަރ ކާރ ނ   މަސައ ކަތ   ނ ކެނޑި ކ ރ މ ެގ 

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ .  ފާހަަގކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ބަޖެޓ ނ   މި  ރައ ކާތެރިކަ ؛ކ ރިއަށ ެގނ ދާކަމީ    މ ެގއިޖ ތިމާޢީ 

އާސަނ ދަ ނިޒާމ ެގ    ،އ  ކ ރަމ ނ  އަނ ނަނީތެރެއިނ  މި ސަރ ކާރ ނ  އެއ  ކަމަކަށ  އެނ މެ ބޮޑ  ހޭދައެެގ  އޮނިަގނޑ  

ކަށަވަރ ކޮށ ދިނ މަށ ޞިތެރެއިނ    ޚިދ މަތ   ސަރ ކާރ ނ   އ ޙީ  މިޮގތ ނ   ބަޖެޓ ަގއި  2022.  ރ ފިޔާ    631ެގ  މިލިއަނ  
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ހިމަނާފައިވޭ މީހ ނ ނާ  ޚާއ ޞަ  އި،މެތިނ ނާނިކަ  .އާސަނ ދައަށ   ބޭނ ނ ވާ  އެހެނިހެށ   ފަރާތ ތަކަ  އިއެހީއަށ   ނ  އަދި 

ބަޖެޓ ަގއި  ފަރާތ ތަކަށ    އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    363މި  ހިމަނާފައިވޭ.  ދާއިރާއަށ   ؛ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  ެގ  2022ތަޢ ލީމީ 

ބަޖެޓ ެގ %  4.1ބަޖެޓ ނ    މ ޅި  މިއީ  ކަނޑަައޅާފަިއވޭ.  ރ ފިޔާ  ފާ  11ބިލިއަނ   އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ކޮށ ލަނ .  ހަަގކަނ  

  949.2ައދި މަތީ ތަޢ ލީމަށ     ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ   3.1ރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢ ލީމަށ   އިތ ރ ނ  ފަށާ ތަޢ ލީމާއި ޕ ރައިމަެގމީ

ކަމެއ .   ހާމަވެެގނ ދާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަހައ މިއ ޔަތ   ދެއ ވާ  ތަޢ ލީމަށ   ސަރ ކާރ ނ   ހިމަނާފައިވާކަމީ  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ ޮގތ ނ  މި މަޖިލީހ ނ   ވަނަ އަހަރ    2019؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ތިޞާޞ ަގިއ  ތަކ ެގ އިޚ ކައ ނ ސިލ   5ނ  މަދ ވެެގނ  %  ގ ޅިެގނ  އެ އަހަރަކަށ  ފާސ ކ ރާ އާމ ދަނީޙާލާޞ ެގނެވ ނ  އި

ތަކަށ   ކައ ނ ސިލ   40ށ  ލިބޭ އާމ ދަނީެގ % ކ ލީެގ ޮގތ ަގިއ ސަރ ކާރަސަރަޙައ ދ ެގ  ފަރ ތަކ ެގ  ިއ،  ޅާފަ  ،ހިމެނޭ ބިމާއި

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓާ    2022ިމ ދެނ ނެވި ބަދަލާ ގ ޅިެގނ     ،ދޫކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރައ ވާފައިވާތީ 

ކައ ނ ސިލ   1.5ގ ޅިެގނ    ރ ފިޔާ  ކައ ނ ސިލ ބިލިއަނ   ފައިސާއިނ   ލިބޭ  މި  ހަމަޖެހިފައިވޭ.  ދިނ މަށ     ތަކ ނ ތަކަށ  

ކަމާ ނެވޭފެނ ވަރ  ރަނަގޅ  ޚިދ މަތެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދެ  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މިހާރ  ދެމ ނ ދާ ޚިދ މަތަށ  ވ ރެ ރަނަގޅ 

  ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  މިދެނ ނެވި ހ ރިހާ ކަމަކަށ  ބަލާއިރ ؛ މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ  ނ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އަށ  މި ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ  ނ ހަނ  ިގނަގ ނަ ފައިދާކ ރާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ރާއ ޖެމ ޅި   ، ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  2022

ހިމެނިފައިވާީގޔަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   ިގނަ  ތަރައ ޤީެގ  ރަށ ެގ  ތިނ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ވެސ   ނ .  ކަނ  

ރަޙ މަތާއެކ  ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ ޔޮ  ހެެގ  هللا  ،ެގނ ދާއިރ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އަދި މި ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަނ  ތަނ ފީޛ ވެ

ކަމާ މެދ  އަޅ ަގނޑ   ތިނ  ރަށަށ  މި ަވގ ތ  އެނ ެމ ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވެފަިއ ހ ރި ިގނަގ ނަ ކަނ ތަކަށ  ހައ ލ  ލިބިެގނ ދާނެ

 . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ޝައ ކެއ  ނ ކ ރަނ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ރިޔާސަތ ނ  

 . ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ދ  ކ ރިއަށ  ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ  މިއަ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    .`

ވަރަށ  ބޮޑަށ   ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ .  ސަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީކަމަށ  ޓަކައި   ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  މި ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވި

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ހ ށަހެޅިފައިވާއިރ ަގއި    37ވަނަ އަހަރ    2022؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

. އެޮގތ ނ  ބަލާއިރ ަގއި ވޭތ ވެދިޔަ  ޅ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ ހ ރި ފާހަގަވެފަމި ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ރަނަގ
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އަހަރ    ކޮިވޑ ކޮވިޑ  ދެ  ވަގ ތ ަގއި  ދަތިއ ނދަޫގ  މި  އޭރ   ެގ  ސަރ ކާރ ނ   ޓަކައި  އަޅަނ ޖެހ ނ    ަގއިމެނޭޖ ކ ރ މަށ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ   މި ބަޖެޓ ނ     ފިޔަވަޅ ތަކ ނ  އަރަިއަގތ މަށ  ޓަކައި ކޮނ މެހެނ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ މ ހިނ މ  ކަނ ކަނ 

ހާސިލ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓ ނ   މި  އޮތ .  ޔައެބަ  ފ ރިހަމަ  ކަމ ެގ  ނ ކަނ  ީގކ ރެވޭނެ 

ވެސ    މ ޅި ދ ނިޔެ،  މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ ވެސ   ެގ ހާލަތ ގައިކޮިވޑ  ؛ ށ  އެބަ އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މެނ ނައަޅ ަގނޑ 

ތ ނ  ބަނޑަށ ނ ޖެހި ޮގތެއ ަގިއ ރައ ޔި  ޞަ. ޚާއ ފަޚ ރ ވެރިވާ ފަދަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ވަނީ ކޮށ ފަ

.  ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ ހަމަޖައ ސައިދެއ ވާފަ  އިނ ތިޒާމ ތައ   މ ެގބޭސ ފަރ ވާ ކ ރ ،  އ ޅެވޭނެ ޮގތާއިކައިބޮއި 

 ،ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަދި އެ މަސައ ކަތ  ސަރ ކާރަށ  ކ ރެވ ނީ   ށ ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަ  އެކަމަށ  ޓަކައި މިއަދ 

  ،ވެސ  ފާރަވެރިވެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ގައިތެރެއިނ  ވަރަށ  ބ ރަކޮށ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރ މ    ހ ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީ

އެ   ،ވާތީވެ   ޮގތ ަގއި ތިބެ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކަށ   ެގޒިނ މާދާރ ެވ ތިބީމަ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ   އެކަމާ

އޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ ދިޔައީ  ރ ަގއި  މަސައ ކަތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވޭޖ  ؛ކ ރަމ ނ .  ައޅ ަގނޑ މެނ    ،ެއއީ  މިނިމަނ  

ވާހަކަ   ނ .ޑީ.ޕީއެމ  އަނ ނަ  ދައ ކަމ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ވޭ  މ މިނިމަ  އ .އެއަބަދ ވެސ   މި  އެމ .ޑީ.ޕީނ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ޖަކީ 

މިދެނ ނެވި ޮގތަށ   މި ރާއ ޖޭަގއި ދެނ     ށ އަދި ތާ އަބަދަ  ،ބޮޑ  ގ ވަރަށ  އަ   ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެގނެސ ދިނ  ަވރަށ  އަގ ހ ރި

އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަނ     ،ކަމ ަގއި ިވޔަސ  މިދިޔަ އ ސޫލ ނ ކަނ   ހެނިހެނ  ކަނ ވިޔަސ  އަދި އެ  ަގއިޓެކ ސ ެގ ނިޒާމ  ކަމ 

ޙައ ޤ  މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ  އަދި  މ ވައ ޒަފ ނ ނާއި  ޮގތ ނ   ޕާޓީނ   ހި  ތައ ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ  މި  ޓަކައި  މާޔަތ ކ ރ މަށ  

ވޭޖާ މިނިމަމ   އަސާސ .  އެއ   މ ހިއ މ   އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެ  ވަކާލާތ ކ ރި  ޚާއ ޞަ  ،ނ އެކީަގއި  ޮގތެއ ަގިއ    ެއނ މެނ  

ކ ރިނ  މި    . އަޅ ަގނޑ މެނ  މީެގތިބީ ަވރަށ  ބޮޑަށ  ހިތ ހަމަޖެހިފަ  ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ ޒ ވާނ ނ  މިއަދ  މި

ޮގތ ަގއި    ެގސަރވިސ  ޗާޖަކީ ލާޒިމ ކ ރާ ެއއ ޗެއ    ،ެގނެސ ޞ ލާޙ ތަކެއ   ބެހޭ ާގނޫނަށ  ބޮޑެތި އި  މަޖިލީހ ނ  ވާނީ ވަޒީފާއާ

 ؛ވެސ  ދަނީ ލިބެމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  މިއަދ ނާޔަތ ތަކެއ   އިވަރަށ  ިގނަ  ެއއާެއކީަގއި    .ކަނޑައަޅާފަ

  ޚާއ ޞަ   ،ފާހަަގެވެގނ  އެބަދޭ  ލާއިރ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އިއަލިއަޅ ވަ   މި ބަޖެޓަށ 

  އަދި ޑޮލަރަށ  ޖެހިފައި މި ،  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ޑަކ ރާ އިތ ރ  ހޭދަތައ     ދައ ލަތ ނ   ، ޮގތެއ ަގިއ އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  ޓަކައި

ރ  އޮތ  ކަނ ތައ ތަކ ނ  އަރަިއަގތ މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އިތ 

ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ޓެކ ސ ތަ ބަލާއިރ ގައި ؛އެބަ  ވަނަ އަހަރ    2019  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެޮގތ ނ  

ބާވަތ ތަކެއ   ިގނަ  މޭާވެގ  ދިެވހިރާއ ޖޭަގއި ހައ ދާ ތަރ ކާރީާއއި    ،ފާހަަގެވެގނ  އެބަ ދޭ ކަސ ޓަމ ެގ ތަފާސ ހިސާބ ތަކ ނ 

ނޫނީ    އިމ ޕޯޓ  ޑިއ ޓީ ބޮޑ ކޮށ ެގނ   ،ނޫނީ  ނ . ެއކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަދ ކ ރެވިެގނ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ނ  އިމ ޕޯޓ ކ ރާކަ

ރާއ ޖޭަގއި ކިތަނ މެ ފ ޅާކޮށ    ނެޓ ެގ ފަރާތ ނ  މި   ނެ. އެގ ރޯ މި ރާއ ޖޭެގ ދަނޑ ވެރިނ  ހައ ދާ ތަކެއ ޗަށ  ހަމައަެގއ  ނ ލިބޭ 

  ،ޙަޤީޤީ ނަފާ ދަނޑ ވެރިނ ނަށ  ލިބިެގނ ދާނީ  ،ޙަޤީޤީ ފައިދާއޭެގ    މ ަގއި ވިޔަސ ކަ  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރި
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 އަށ މިދެނ ނެވި ޮގތަށ  ރާއ ޖޭަގއި ހައ ދާ ތަރ ކާރީއާއި ޭމވާ ރާއ ޖޭެގ މާކެޓ ަގއި ިވއ ކޭނެ ޮގތެއ  ޮއވެެގނ . ބޭރ  ފައިސާ 

ޮގތަށ  މިހޭދަކ ރާ ހަމަ   . އެހެނ ކަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނ ކ ރެިވެގނ   ކަނ ކަނ   ހޭދަކ ރ ނ  ދަށ ވެެގނ ދާނީ މިދެނ ނެވި 

ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ މިދެނ ނެވި ޮގތަށ  ރާއ ޖޭަގއި ހައ ދާ ތަރ ކާރީާއއި   ބޮޑ ކ ރާ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ އިތ ރަށ  ޑިއ ޓީ

ބާވަތ ތަ ޑިއ ޓީމޭވާެގ  ރައީސ ނ މަށ ބޮޑ ކޮށ ދި  ކ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ައހަރ ެގ   2022 ؛.  ބަލާއިރ ަގއި   ބަޖެޓަށ ވަނަ 

ނ   ނިޒާމަށ  ސަރ ކާރ ޙީދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޞިއ   ،ދަނީ  މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގެވެގނ  މިނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެ މ ހި

ޚާއ ޞަ ބަދަލ .  ހެޔޮ  ެގނ ނަ  އެޖެނ ޑާ  މި  އަދި  މެނިސ ފެސ ޓޯއާއި  ރާއ ޖޭ  ޖަޒީރާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ެގ 19-ޮގތެއ ަގއި 

ރަށ ަގއި ތިބެެގނ     ،ރަށ ަގިއ ތިބެެގނ  ބޭސ ފަރ ާވ ކ ރެވޭނެ ިއނ ތިޒާމ  ؛މެނ  ދެއ ކި ވާހަކަތައ  މެނިފެސ ޓޯަގއި އަޅ ަގނޑ 

ަމކީ ައޅ ަގނޑ މެނ   ޔ ދިކަނ ކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތ  ފަހިވެެގނ   އިނ ތިޒާމ ، މާލެއަށ  ބަރޯސާނ ވެ މި ހާސިލ ކ ރެވޭނެ  ތަޢ ލީމ   

އެމ .ޑީ.ޕީެގ ިމ    ،ތެރޭގައި  ެގއ ިވއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފަސ  އަހަރ . އިރާދަކ ރެއަބަދ ވެސ  ދައ ކަމ ނ ދިޔަ ވާހަކަ

އަހަރ  ފަސ   މި  މި  ެގސަރ ކާރ ެގ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  އަނ ނަ  ތެރޭަގއި  ޙައ ލ   ފެނ ނަމ ނ ދޭ.    ތަނ   ކަނ ކަމަށ   އެބަ 

ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  އެބަ  ނ މިލިއަ  39  މިއަނ ނަ  ހޮސ ޕިޓަލ   ރ ފިޔާ  ބަޖެޓ ަގއި. ތަރައ ޤީކ ރ   ތައ އޮތ   ޖަހާފައި  މަށ  

  . ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކާމިޔާބ ކ ރެވޭނެ  ކަނ ކަނ  ކ ރިއަށ  ޮގސ ފި  ށ  މިމި ކަނ ތައ ތަކަކީ ރަނަގޅަ  ،ނ  ީގއަޅ ަގނޑަށ  ޔަ

ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ  ޙައ ލެއ     ނިޒާމ ަގއި މިޙީޮގތެއ ަގއި ރަށ ރަށ ގައި ޞިއ  ޚައ ޞަ  ،ބޭސ ފަރ ވާެގ މިހިރަ ކަނ ތައ ތައ 

ރަށ ރަށ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދާނެ. ހަމަ އެއާއެކީަގިއ    އ މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެޢ   ،އައިސ  

ވަރަށ     ވ ރެ އާ މ ަވއ ޒަފ ނ  އެބަ އިތ ރ ކ ރޭ. މިއީ  އަށ   700 ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޙީޞިއ 

ހެލ ތ  ސެނ ޓަރ ތަކާިއ    އި ވެސ  ިގނަ ރަށ ރަށ ަގ  ރަނަގޅ  ކަމެއ  ކަމަށ  ައޅ ަގނޑަށ  އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. އެީއ މިހާރ 

 ދަތިތަކަށ  ހައ ލެއ  . ޚިދ މަތ  ދިނ މ ަގއި ހ ރިއޮތ  އައިސ ފަ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ ދަތިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަ 

ނިމ މަ  މި  ،އައިސ   ކަމެއ   ކަށ ކަނ ކަމަށ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  ެގއަނ ނާނެ  އަޅ ަގނޑަށ   އިތ ރ     ޮގތ ަގއި  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ 

ތެރޭަގއި   ެގއިތ ރަށ  މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ    ވ ރެ ިގނަ ނަރ ހ ނ   އަށ   200ވ ރެ ިގނަ ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި    އަށ 160

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ެގއ ވެސ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  ކަމެ  އި އިތ ރަށ  މ ވައ ޒަފ ނ  ނެގ މަށ  ޓަކައި. މިއީއެބަހ ރި ހިމެނިފަ

  ، ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ެގމ  ކަމެއ ނ ބޭނ ނ ވޭ. އެނ މެ މ ހި  ރަނ ފާހަަގކ 

ެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ ާގނޫނަށ  ވަނަ މަޖިލީހ ެގ ފަރާތ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭ  19އަޅ ަގނޑ މެނ   

އަދި މާލީ ބާރ ވެރިކަމ ެގ ފައިދާ މިއަދ   ،ޔަ ބާރާއި އިޚ ތިޔާރާއިދިކީަގއި ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ލިބިެގނ އެ   ެގނައި ބޮޑ  ބަދަލާ

ށ  މި މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރަމ ނ  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަމ ނ  އެބަ ދޭ. ިގނަ ކައ ނ ސިލ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ރަނަގޅަ

ރަނަގޅަށ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ     ށ  ރަށ ަގއި ވަރަ  ޮގތެއ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނިސ ބަތ ވާ ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ ތިނ   ެގނ ދޭ. ޚާއ ޞަ 

ކ ނި   ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދިމާވެފައި އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ޮގނ ޖެހ މަކީ  ވަގ ތ  އެ  މި މަސައ ކަތ  ކ ރަމ ނ  އެބަ ދޭ. މި
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 ެވސ  ހ ރި ކަނ ކަމ ަގއި އިތ ރަށ  ބޭނ ނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ . އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ   ޖ ކ ރ މާއި އަދި އެހެނ މެނޭ

ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އެނ މެ ަގދައަށ  އެނ މެ ބާރ  ސ ޕީޑެއ ަގއި    ،އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ތިނ  ރަށަކީ  ،ފަދައިނ 

ފަތ ރ ވެރިނ  އަިއސ  މި ދައ ކާ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ    ށ ދާ އެއ  ދާއިރާ. މި ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކަމިހާރ  ހިނ ަގމ ނ ވިޔަފާރި  

ރައީސ   ެގއޭ   ،ޕަސަނ ޓެއ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޕަސަނ ޓެއ   ކޮނ މެވެސ   ރަށ ރަށަށ   ، ނިސ ބަތ ނ   ރަށ ރަށ ގެ   ،މި   މި 

ޮގތ ަގއި އަނ ނަ ފަރާތ ތަކ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ރިޕީޓަރ ނ ެގ  ، ފަތ ރ ވެރިނ .  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ލިބ މަކީ ބޭނ ނ ތެރިކަމެއ   

ރަށ   ؟ރަޙައ ދ   ޙައ ލ ނ ވަނީސަކީއ ެވެގނ ތޯއޭ ިގރާ  ؟ކީއ ެވެގނ ތޯއޭ ކ ނީެގ މައ ސަލަ ޙައ ލ ނ ަވނީ ،ކ ރާ ޝަކ ާވއަކީ 

ހައ ސ   ެގސ ޓ  ؛ރަށަށ ށ ޮގތެއ ަގއި ެގސ ޓ ހައ ސ  ހިނ ާގ ރަ  އ ޞަޚާ   ،ބޭއ ވ މަށ  ޓަކައި ިމދެނ ނެވި ޮގތ ނ   ށ ކޮރީތި

ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ވަކި ޕަސަނ ޓެއ     ،ހިނ ާގ ރަށ ރަށަށ  މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ 

ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ    މި މަސައ ކަތ   ކޮމިޓީނ   ހަމަޖައ ސައިދެއ ވ ނ . ބަޖެޓ   އިނ ތިޒާމ  ެގލިބޭނެ ޮގތެއ  

ތ  ލަހާކޮވިޑ ެގ ދަތި    ، ފެނިެގނ ދިޔައީ  އެާއއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހަމަ ؛އ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި   ބޮޑަށ  އ އ މީދ ކ ރަނ .

  .ކަނ ޚިލާފަށ  ިގނަ ފަތ ރ ވެރިނ  މި ރާއ ޖެައށ  ޒިޔާރަތ ކ ރަނ  ފެށި  ނިމި ރާއ ޖެ ހ ޅ ވާލި ހިސާބ ނ  ފެށިެގނ  އާދަޔާ

އަވަހަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވ ރެ     ބާރ މިނަށ ޒާކ ރިވަނަ އަހަރ  އަނ ދާ  2020  ،ވ ރެ  ަވރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނ ދާޒާކ ރި

  ،މަހ ެގ ނިޔަލަށ  އެއ  މިލިއަނ  ޓޫރިސ ޓ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ރާއ ޖެއަށ  އަތ ވެއ ޖެ. މިދިޔަ އޮަގސ ޓ   ފަތ ރ ވެރިނ  މި

ލަތެއ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔެ  ެގ ހާމިކ   ވަރަށ  ރަނަގޅ  ކާމިޔާބީއެއ . މިފަދަ ދަތި ޕެނ ޑެރާއ ޖެއަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ ފި. މިއީ  މި

ޮގތެއ ަގިއ މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށ ރަށާއި    އ ޞަޚާ   ،ރ ވެރިނ  އައިސ  ބަނ ދ ވެފައި ޮއއ ވާ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  މިހާ ިގނަ ފަތ 

  ލިބ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ . ށ    ޮގތަށ  ރަށ ރަށަމިދެނ ނެވި  ،ތިބ މަކީވެސ  ތަނ ތަނ ަގިއ ފަތ ރ ވެރިނ  ތިބި  އަދި އެހެނ 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އިއ ޒަތ ތެރި  ށ   ވެސ  ލިބިެގނ ދިޔަ ވަރަށ  ބޮޑ ކ ރިއެރ މެއ  ކަމަ ޓަށ އަދި މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެ

ވަރަށ  ރަނަގޅަށ     ،ެވެގނ  އެބަ ދޭފާހަަގމެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ   ތަޢ ލީމީ ނިޒާމަށ  ބަލާއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؛ ރައީސ 

ެއއ   މި ތަނ ފީ  ރާއ ޖޭަގއި  ސިޔާސަތ   ކިޔަވައިދިނ މ ެގ  ކ ރައ ވަނ ޖެހޭ  ޛ ދަނ ފަޅިއަށ   ޓަކައި  މ ރާނީ  ޢ ކ ރ މަށ  

އަޅ ަގނޑަށ  ޔަ އެބަ ކ ރިއަށ ދޭ.  ބާރ މިނ ަގއި  މިދެނ ނެވި   ،ކަށަވަރ ނ ީގމަސައ ކަތ ތައ   ކ ރީަގއި  ނިމ މ ެގ  މި ދައ ރ  

ޮގސ  މަގ ނ    ފައ ކާކޮށ   އެއ އި  ދިެވހިރާއ ޖޭަގ  ،ކަނ ކަނ   ހަމަ  ސިޔާސަތ   ކިޔަަވއިދިނ މ ެގ  ރީތިކޮށ     ،ދަނ ފަޅިއަށ  

  މިދެނ ނެވި ޮގތަށ  އާސަނ ދައާއި އަދި  ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ަގއިހިނަގމ ނ ދާނެ. އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  ބަލާއިރ 

އާދޭ. މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނ މެ    އ ލެއ  އެބަހައެބަ ވަރަށ  ބޮޑަށ     ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ ކަނ ކަމ ަގއި    ސ އެހެނ ވެ

އޮތ ހާ ދ ވަހ     އާސަނ ދައަށ  މި  ،އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ފެނ ނަ އެއ  ކަމަކީ،  ނިޒާމ ނ   ޙީޑަށ  ޞިއ ބޮ

ވާ  ޚަރަދ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ އ  ބޭކާރ  ބޮޑ     ދިޔަކ ރަމ ނ ބޭހަށ     .ރ  ޚަރަދ ދިޔަ ބޭކާކ ރަމ ނ 

ެއއީ ވަރަށ  މ ހި ރ ފިޔާެގ ރޭޓ ނ     40  ،ރ ފިޔާ  30މ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕެނަޑޯލ  ގ ޅައެއ   ނ ފިޔަވަޅ ތައ . 
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އެއީ. މިކަނ    ޚަރަދެއ   ދާ  ފައިސާއިނ    އެއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޓެކ ސ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އާސަނ ދައަށ  ޗާޖ ކ ރީމާ

ޮގތަށ   ެގ  ކ ރެވޭނެ ކަެމއ  ޮގތެއ ަގއިެއއީ ދެމެހެއ ޓެނިިވ  ،މި ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި  ،ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި

  ނ ވޭ. މ  ފިޔަވަޅެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ޓަކައި އެޅ އ ވި ފިޔަވަޅަކީ ވަރަށ  މ ހިރ މަށ   މިކަނ  ބައ ޓަނ ކ 

ަގިއ  އ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އެނ މެ ބާރ މިނެ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ؛ތ ތެރި ރައީސ  އިއ ޒަ

ދާއިރާ އެއ   ހިނަގމ ނ ދާ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ     މަސައ ކަތ ތައ   އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ދާއިރާައކީ.  ތޮއ ޑޫ 

ދާއިރާެގ ތިނ  އެއ ޮގތަ  ނ ކަމާީގދެއ ވި ޔަޑަށ   ކ ފާނ  އަޅ ަގނމަނި  ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އެފަށ ފަށ ނ  ޝ   ށ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ނިކ ފާނަށ  މަތައ  ހިނ ަގވައިދެއ ވި ކަމަށ  ޓަކައި އެ  ޓ ލަތ ަގއި ވެސ  ބާރ މިނ ަގއި ޕ ރޮޖެކ ހާރަށ ަގއި މި ކޮވިޑ ެގ ދަތި  

 ،ރޭވިފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ވެސ  ހ ރިށ   ފަށ ފަށ ނ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަދި ކ ރިއަ

މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި    ޖާަގިއެގ ބޮޑ  ތަނަވަސ  ރަށެއ . ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ޮގތ ނ   ،ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ތޮއ ޑޫައކީ ބިނ 

ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ސަރ ކާރ ެގ  ކަށ   ެގ ދަނޑ ެވރިކަނ  އެހެނ  މޮޑެލައެއ  ރަށ . މި ރަށ އެނ މެ ނަނ  މަޝ ހޫރ     ވެސ 

އަދި   ،ިވޔަސ ގ ރީނ ހައ ސ ަގއި    މިދެނ ނެވި ޮގތަށ   ،ނ ީގޔަ   ޑަށ ފަރާތ ނ  މިހާރ  އެބަ ެގނ ގ ޅޭ ޕ ލޭނ ތަކެއ . އަޅ ަގނ

ނަމޫދާ ރަށަކަށ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ރަށ     ދޭއ ރައ ކާތެރި ޮގތ ަގއި ކާބޯތަކެތި އ ފެ  ،ވެސ  ޮގތ ޮގތ ނ  ވިޔަސ  އެހެނ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މ ގެ ލ ވެެގނ ދާނެކަބަދަ ސިގ ނަލ   ބޮޑަށ   ލިބިފަ  ވަނީ  ފެހި  ވަރަށ   ސަރ ކާރަށ   ޓަކަިއ  ެއކަމަށ    .

މާޔަތ ކ ރ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ިމ ހި ރަޙައ ދ   ސަިގރާ    ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ތޮއ ޑޫެގ ؛ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެކީަގއި މިދެނ ނެވި   މާޔަތ ކ ރ މާހިރަޙައ ދ   ސަިގރާ    . އަޅ ަގނޑ  ެއދެނީމެނިފަވަނީ ހި  އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި މި 

ދަނީ ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި ކ ރިއަށ .    ބޯޅަދަނޑ ެގ މަސައ ކަތ  އެފ ޓ ެގ  ރަށ    އެއ ލ ވެެގނ ދާނެ.  ހަ   އ ކަނ ތައ ތަ ޮގތަށ  ހ ރި  

އެއާެއކީަގއި    ކ ރ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ކ ރިއަށ ދާނެ. ހަމަހަރ   ބޯޅަދަނޑ ެގ ލައިޓ  ސިސ ޓަމ މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ފ ޓ 

މަޝ ހޫރ   ،އެޅި  ޓާފ  ކ ޅ ނ ތެރިނ ފ ޓ   ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ބޯޅަށ   ދޮރެއ   އ ފެދޭނެ  ކ ޅ ނ ތެރިނ   އިތ ރ  

 އ ފެދޭނެ އާ ޒ ވާނ  ޖީލެއ   ، ތަކެއ ރަނަގޅ  ދަނޑެއ ަގިއ ރަނަގޅ  ކ ޅ ނ ތެރިނ   .ދަނީ  މި ެގނ   ހ ޅ ވި   އިރާދަކ ރެއ ވީތީ

ައޅ ަގނޑ މެނ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ރާއ ޖޭެގ ރަ   ެގތޮއ ޑޫ   މަގ   މި  ެއވަރ އ ފަސ ަގނޑ ނ   ދައ ކައިދޭނަނ .  ެގ  ޔިތ ނ ނަށ  

ޒ ވާނ ނ  ހ ރި  ފ ޓ   ،ހިތ ވަރ   ހ ރި  ހިތ ވަރ   ހަމަ  އެ  ހ ނަރ ވެރިނ ބޯޅަ  އެަވރ ެގ  ތިބި.  ެއބަ    ަގއި އެއާއެކީ   ރަށ ަގއި 

ރަށ ެގ ސ ކޫލ ެގ    އެ  ،ހިނިގ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި   ނ މެނ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ައޅ ަގނޑ   ،ރައީސ  ތ ތެރި  އިއ ޒަ

ޭއެގ   ، ޕަސ  ހޯލ  ހ ޅ ވިމާއި ަމލ ޓިޕާރޫކ ލާސ   . ބާރަދެވެނ  ފަށާފަވަނީ  ޚިދ މަތ     ،ވަނީ ނިމިއެ  މަސައ ކަތ  މިހާރ   

ކ ރަމ ނ . ތަޢ ލީމީ ދާއިރާަގއި ރަށ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ މ ަވއ ޒަފ ނ ނާިއ  ދަނީ  ރަޙައ ދ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ސަމ ޅި  ޚިދ މަތ   

ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ   އަބަދ ވެސ   އެާއއެކީަގިއ އެނ މެ ބޮޑަށ     ވަރ ނ ނަށ  އޭެގ ޚިދ މަތ ތައ  އެ ދަނީ ލިބެމ ނ . ހަމަދަރި  އަދި

އެއީ ދަ ވާހަކަ  އެއ   ލަފާފ ރ މ ެގ  ފ ރ މ ެގ  ލަފާ  ،އ ކަމ ނ ދިޔަ  ިގނަހަދަތިކަނ   ދަތިކަނ .  ޓަކައި  ގ ނަ  އ ލ ކ ރ މަށ  
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ކ ރިއަށ .    ،ދަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ވ ރެ ެވސ  އިތ ރަށ  މިހާރ  އެ   ވަރަށ    އ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވިމަސައ ކަތ ތަކެއ  ރަ 

ބޭނ ނ ވިރައ ޔި އެ  ވަރަށ    ތ ނ   އިތ ރަށ   ރައީސ   ވ ރެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހެއ ކަކީ  ކ ރިއަށ ދާނެކަމ ެގ    ، ކަނ ކަނ  

އ ޑޫ  ނ ނަށ  ރީތި ބަނދަރަކާއި އަދި ދެކ ނ  ފަރާތ ަގިއ ޖެޓީއެއ  އެޅިެގނ ދާނެ. އެއީ ދެ  މޫސ ަގއި ވެސ  ތޮއަޅ ަގނޑ މެ

ރަސ ދޫއަށ   ެގ  ދާއިރާ   އެާއއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ   އ ލ ެވެގނ ދާނެ. ހަމަހަފ ރ މ ެގ ދަތިކަނ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ  ތ ނ ނަށ  ލަފާރައ ޔި

ނދަރ  ރައ ކާތެރި ބަނދަރަކަށ  ހެދ މަށ  ބަބޮޑ  މައ ސަލައެއ .    ށ  އ ސަލައަކީ ވަރަބަލައިލާއިރ ަގއި ރަސ ދޫެގ ބަނދަރ ެގ މަ

. ހަމަ އެއާއެކީަގިއ  ވަނީ ހިމެނިފަރަށ ެގ ބޭރ  ތޮށިލ މ ެގ މަޝ ރޫޢެއ  މިހާރ     އެ   ބަޖެޓ ގައިއަނ ނަ އަހަރ ެގ  ޓަކައި މި

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ ދާނެ. ބޭރ ެގ    ތެރޭގައި  ެގއަހަރ ވެސ  މިއަނ ނަ    އިާމރާތ ެގ މަޝ ރޫޢ   އ އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ އަ 

.  މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ވަނީ ދެއ ވާފަ  ކަމ ެގއެހީަގއި މި މަޝ ރޫޢ  ކ ރިއަށ ދާނެ ފަނ ޑެއ ެގ

މަސައ ކަތ .   މ ގެ އެޅ ޓާފ     ނީ. މިހާރ  ކ ރިއަށ  ދަ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ވަނީ ނިމިފަބޭސ ެގ    ބޯޅަދަނޑ ެގ ސަބ ރަށ ެގ ފ ޓ   އެ

ފ ރ ޞަތ   ކ ޅެލ މ ެގ  ވެސ   ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ަގއި  ރަސ ދޫެގ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  އަނ ނަ  މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ 

  އެ   ، ކަމަށ  ވާތީވެ  އެާއއެކީަގިއ ރަސ ދޫައކީ އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  ހިމެނޭ ރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިެގނ ދާނެ. ހަމަ

 ެގެއކަނ  ކ ރިއަށ ދާނެ. މިހާރ  ޓެނ ޑަރ  ،މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިވެސ   ތ   ލ ެގ މަސައ ކަރަށ ެގ ސ ކޫ

އ ކ ޅަހަށ   ޮގސ ފައިކަނ   އެހިސާބ ަގއި    ވާލ ކ ރ މާހަ  ރަކާކޮނ ޓ ރެކ ޓަ  ،ނިމި  މަސައ ކަތ  ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ވަނީ. 

ބިނ    އަހަރ ަގއި  އަނ ނަ  މި  އ ކ ޅަހަކީ  ކަނ ތައ ތަކަށ   ބަލާއިރ ަގއި  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ރަށެއ .  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިއ ކ މަށ  

އިތ ރ  ކަނ ތައ ތައ  މި ރަށ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިެގނ ދާނެ. މި    އެކީަގއި އަދި  ބިނ  ހިއ ކ މާ  ބަލާއިރ ަގއި ވެސ 

އ ކ ޅަހ ެގ    ،. އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީއޮތ  ހިމެނިފަ  އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އ ކ ޅަހ ެގ ަމގ ހެދ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  އެބަ

ދިމާވެފައި  މައ ސަލައަށ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މަގ ެގ  ރަށ   އ ޞަޚާ   ،ވާ  ދ ވަސ ތަކ ަގއި  ވިއ ސާރަާވ  ތެރޭަގިއ ޮގތެއ ަގއި 

ޒަތ ތެރި  އ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށ ލަމ ނ  އިއ  ހަދަޫގތަކަށ   ނއ ދަތި  ދިމާވާ އ ޅ މ ަގއި  ވެ ހިނާގބިނާގ

  ޮގތ ަގއި ފެނިެގނ  މި  ެގވަނަ އަހަރަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ފާަގތި އަހަރެއ   2022  ،ރައީސ  ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ

މި ރާއ ޖޭެގ  2022ދަނީ.   އަހަރ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ދެގ ނަވެ   ވަނަ  ދިރިއ ޅޭ   ،ފަތ ރ ވެރިކަނ   މީހ ނ   މި ރާއ ޖޭަގއި 

 ެއކީަގއި މި  މިކަނ ކަމާ  ،ސ ޓޭެގ ިވޔަފާރި އިތ ރަށ  ފ ޅާވެހޯމ   ،ރި އިތ ރަށ  ފ ޅާވެ ރަށ ރަށ ަގއި ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ވިޔަފާ

އޭގެ   ރާއ ޖެއަށ  ދެގ ނަެވެގނ ދާނެ.  ފަތ ރ ވެރިނ   ފެނިެގނ ދާނެ.    ޒިޔާރަތ ކ ރާ  ބަޖެޓ ނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފައިދާ 

އ ާގނީ ކަނ ތައ ތައ   ހިނ ާގ ނޭވެސ   ޮގތ ނ   ނ  ޮގތ  ތެރެިއނ  އަދި އެހެ  ެގސަރ ކާރ    ،ބޫކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގއަޅ ަގނޑ މެނ   

ހ އ ޓ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރ މަށ  އަދި އެކަމަށ  ފާރަވެރިވާ ބަެއއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިބޭނެކަނ .  

އ ވަރަށ  ސަރ ކާރ  ރަނަގޅަށ   އެ  އެ މަޝ ރޫޢ ތަކާ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ކާރ ެގ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތައ  ބާރަށ  ހިނިގސަރ 

ކ ރާނެކަމ ގެ  މަސައ ކަތެއ   ހ ރިހާ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ެއކަމަށ   ޒިނ މާެއއ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވެސ   ބެލ މަކީ  ހިނާގތޯ 



1220 ބަރ  ނޮވެނ  9           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  63ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

34 

 

މިއަދ ީގޔަ ކ ރާނެކަ  ނ ކަނ   ެއކަނ   އަދި  ދެނ .  އަޅ ަގނޑ   ފަރާތ ތަކާއި   ނ ވެސ   އިސ   ސަރ ކާރ ެގ    ،ިމ 

އެނޭގނެ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރަނީ ކޮނ     ވެސ   ަމނިކ ފާނަށ އެ  ަވޑަިއަގނ ނަވާނެ.  އެނިގ  ެވސ  އަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

ނަމޫނާކޮށ    ،ކާރަކީ ރީތިކޮށ  މި ސަރ    ،ެގނ ޮގސ    ަގއިމިކަނ  ބާރ  ސ ޕީޑ   ،ކަށޑަވަރ  ނ ީގމަސައ ކަތެއ ކަނ . ައޅ ަގނޑަށ  ޔަ

އިނ  ވެސ  ދައ ކައިދޭނެކަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ  ވަނަ މަޖިލީހ ެގ ތެރެ  19ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ެގ  ހިނާގ ސަރ ކާރެއ 

ފަހަރ  އަޅ ަގނޑަށ  ިމ ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވީތީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ    ވާހަކަ ނިނ މާލަމ ނ  އަދިވެސ  އެއ 

އި ިމ  އެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ތިނ  ރަށ ގަ   ނ ކަމާީގދެއ ވި ޔަ ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑަށ     ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ހަމަ

ކަމަށ      ވާކ ނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ގައިދެއ  ޔަ ދަތި ވަގ ތ ތަކ ަގއި ވެސ  ތަފާތ ކ ރ މެއ  ނެތި ތިނ  ރަށ ަގއި ވެސ  އެއ ހަމަ

ފަރާތ ތަކަށ  ިއސ   ސަރ ކާރ ެގ  އަދ ެގ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ   އ ޞަޚާ  ،ޓަކައި  ވަރަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ    ޮގތެއ ަގއި 

ހަމަ ދާއިރާއަށ   އެއާެއކީގަ   ދަނ ނަވާލަނ .  އަޅ ަގނޑ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މަޖިލީހ ެގ  މި  ޚާއ ޞަ  އެ  އި  ބަހައ ޓަވާ 

ޮގތ ނ  ދާއިރާަގއި މިހާރ ވެސ  ހިނ ަގމ ނ  ެގނ ދަވާ އަދި ެގ ބޭރ ނ  އެކި ޮގތ  ބަޖެޓ ަގއި ނ ހިމަނާ ބަޖެޓ  ؛ސަމާލ ކަނ 

ެވސ  ރަ  ށ ކ ރިއަ މ ޙައ މަދ ހިނ ގަވަނ  ރާއ ަވވާފައިވާ ކަނ ތައ ތަކަށ  ޓަކައި  ދާއިރާެގ    އީސ   ނަޝީދަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ލަނ .ށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވާޑަލޮބ ވެތި ރައ ޔިތ ނ ެގ ނަމ ަގިއ ވަރަށ  ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ ދީދީ. 

 

 ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ ދީދީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ަގއި ފާހަަގކޮށ ފަިއ ބަޖެޓ  ؛ދައ ލަތ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓ ވަނަ އަހަރަށ     2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ!  

ބަޖެޓެއ މިއީ    ،ވަނީ  މި ހ ށަހަޅާފައިވާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ހޯދައިދިނ މަށ   ދިރިއ ޅ މެއ   އާދެ!   ޮގތ ަގއި.ެގ  ފާަގތި 

ނަމަ ދެކޭޮގތ ނ   ބަޖެޓ ަގއި  ،  އަޅ ަގނޑ   މި   ހިމެނޭ މި  ކޮނ މެހެނ   އަދަދ ތަކެއ    އަދަދ ތަކަކީ  ހ ރިހާ  އަހަރ   އަނ ނަ 

  ފާސ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ތަކެއ  ތަނ ފީޛ ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  ދެކިެގނ   ރައ ޔިތ ނ ނާ ހަމަައށ  މި ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ތަނ ފީޛ ވެ

ބަޖެޓ ެގބަޖެޓެ ަގއި މި އޮތ  ހާލަތަށ  ބަލާއިރ ަގއި ބައެއ  ކަނ ކަނ  ނ ވެދާނެ. ެއއީ އަދިވެސ  މި ޤައ މ   އ  ނޫނ . މި 

  24.3  އެ ؛ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  24.3އެކ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާކ ރާ    ހިލޭ އެހީއާ ؛ދަނީކ ރާ ޖ މ ލަ އާމ    އަނ ދާޒާ މި

ނ ނަނީ ހިލޭ އެހީެގ ޮގތ ަގިއ ލިބޭ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަކީ ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ. ދެނ  މި އޮ  21ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ތެރެއިނ   

  އ  އަދި އެ ކަނ ތައ ތަ  އި،ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ ލިބިެގނ  އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކާ  3ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ. އެހެނ ވީމާ، އެ    3

ިގެގނެއ   ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކެއ  ހިނ   ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ  ،ނަމަ   ވެސ  ބޮޑަށ  ހިނ ޭގނީ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ނ 
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މިޕީ.އެސ .ައއި.ޕީއަ  .ނ ދާނެ ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި    ށ   ސަރ ކާރ ނ   %   6.2ވަނީ  ބަޖެޓ ެގ  ެއއީ  ރ ފިޔާ.    17.1ބިލިއަނ  

މި ފައިސާތައ   ،  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  6.2އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެނ މެ މި ދެނ ނެވި ސ ޕެނ ޑިނ ގ ބަޖެޓ ަގއި މި ހިމެނޭ  

މި ބަޖެޓ ގައި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީ  މެނ ވީ  މިފާހަ  ލިބިެގނ   ހ ރިހާ އައިޓަމ ސ ތަކެއ  ރަނ ނ    ަގކޮށ ފައި  ވާ 

  ، އަކ ރ ނ  އަކ ރަށ  ތަނ ފީޛ ކ ރެިވެގނ ދާނެ ކަމަކަށ  ައޅ ަގނޑެއ  ނ ދެކެނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މީަގއި މި އަހަރ ގައި  ،ރަނަށ 

.އެސ .ައއި.ޕީެގ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޕީ  8.4ވަނަ އަހަރަށ  ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރިނ     2021

ކ ރަނީ މި އަހަރ  ނިމޭއިރަށ    އަނ ދާޒާ މި  ޮގތ ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިފަހަރ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ  އައިއިރ ަގއި ދައ ލަތ ނ 

ވެސ  މިޮގތަށ  މި    ވަނަ އަހަރ   2022ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ،    5.2އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭނީ  

ވެ ދެކިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތައ   މިެގނ ދާނެ ކަމަށ   ބޭނ ނ ވާ   ފާސ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ކ ރަނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  

ލޯނ  ދެއ ކ މ ަގއި  އި މި ބަޖެޓ ަގ  ،ކަމަކީ  އަނެއ  ެއޮގތ ނ    ؛ކ ރީަގއި ހިނ ާގފަިއވާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކ ަގއި  ،އެބަ ހިމެނޭ 

 ، ތިބިއަދި އިތ ރަށ  އެމ .އޭ.ސީ.އެލ  ފަދަ ތަނ ތަނ ނ  ނަާގފައި    ިއ،ހ ޅ މާލޭަގއި ހަދާފައި އެހެރަ ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ ސ ތަކާ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރެވޭނެ   2.9މި ލޯނ ތައ  ދައ ލަތ ނ  ދެއ ކ މަށ  ޓަކައި    އި،ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ނަާގފައި ތިބި ލޯނ ތަކާ

 ؛ދަރަނި  . އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ 13.6% ކަމަށ  އަނ ދާޒާކޮށ ފަިއވޭ. ެއީއ ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީއަށ  ބަލާިއރ ަގއި ެއއީ  

ވަނަ އަހަރަށ     2022  ނ ދައ ލަތ ކ ރިނ  ކޮށ ފައި ހ ރި މަސައ ކަތ ތަކ ެގ ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދައ ކަނ   

ދައ ކާ ފައިސާ. އެހެނ ވީމާ،    ދަރަނ ޏަށ  އަނބ ރާ   ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ   ކީއަ  13.6%އަނ ދާޒާކ ރާ ބަޖެޓ ެގ  

އޮ ޚަރަދ ކ ރަނ   އަހަރ ަގއި  އަނ ނަ  މި  ދަރަނިނ   ލިބޭ  ބާކީ  ބާކީ    ،ނ ނާނީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދައ ކާފައި  ލޯނ  

  ، ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނީެގ  ކަެމއ    ނ ނާނެ އަދަދ . އަޅ ަގނޑ  ދެވަނައެއީ ލޯނ  ކަނޑާފައި ބާކީ އޮ  ،87ނ ނާނީ %އޮ

. ތ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ެގ ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި އޮ 86.5ވަނަ އަހަރ    2020 ހެނ ވީމާ،އެ   .ދައ ލަތ ެގ ދަރަނީެގ ހާލަތ 

ވަނަ އަހަރަށ  އަނ ދާޒާކޮށ ފަ. އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީާއ    2022ބިލިއަނަށ  މައ ޗަށ  ދާނެ ކަމަށ     100.29ވަނީ    އެ އަދަދ  މި

ޕަސަނ ޓޭޖ    ދަރަނީެގ  އޮ  2020އަޅާބަލާއިރ ަގއި  އަހަރ   %ތީވަނަ  ެއ  150.3  އަނ ދާޒާކ ރެވެނީ ަގއި.  ޕަސަނ ޓ  

އަށ  ދަށ ވާނެ   117.7%ގ ޅިެގނ  ދައ ލަތ ެގ ދަރަނީެގ ޕަސަނ ޓޭޖ     ޖީ.ޑީ.ޕީ މައ ޗަށ  ދިއ މާ  ، ކ ޑަެވެގނ ދާނެ ކަމަށ 

މި އަނ ދާޒާކޮށ ފައި  ޑެފިސިޓ  ވަނީ.    ކަމަށ   ދައ ލަތ ެގ  އިތ ރަށ   ޑެފިސިޓ އޯވަ  ،އަދި  އަހަރ    2020  ރޯލ   ވަނަ 

އަށ .    11.1ވަނީ ދަށ ެވެގނ ދާނެ ކަމަށ  %  ވަނަ އަހަރަށ  އަނ ދާޒާކޮށ ފައި މި  2022. އެ ޕަސަނ ޓ   ަގއި 23.5 %ހ ރީ

ދެކޭޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ   ދަރަނ    ،ނަމަ  އެހެނ ވީމާ،  އިތ ރަށ   ޏާއިބަޖެޓ ެގ  އަހަރ ތަކާ   އަދި  ކ ރީ  ހާލަތ   ޑެފިސިޓ ެގ 

މި ބަޖެޓަކީ މިއީ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ .   ،ނަމަ  ދެކޭޮގތ ނ އަޅާބަލާއިރ ަގއި ރަނަގޅ ވެެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   

ކަލ  ރެސ ޕޮނ ސިބިލިޓީ އެކ ޓާ ސ ތަނ . ދައ ލަތ ެގ ފި  މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރަނި މި ފެނިެގނ ދަނީ ކ ޑަެވެގނ ދާ

މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ތަކެއ   ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި ކ ޑަކ ރ  ވަނީ ވީހާވެސ  ބޮޑަކަށ   އެއ ޮގތަށ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  މި
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ކ ރެވޭނެ ޚަރަދާ އެއ ޗެހިތައ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ     އިދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއާ  ،އި މިހާރ  ލިބޭ އާމ ދަނީއާ  ށ ދައ ލަތަ  ،ކޮށ 

ދާއިރާެގ    މި ބަޖެޓަކީ މިއީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެގވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ހެދިފައިވާ ބަޖެޓެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ     އިބަލާފަ

ހަމައަށ    ވަނަ އަހަރާ  2018ނ  ވެރިކަމަށ  އައ މަށ ފަހ   ވަނަ އަހަރ  ރައީސ  ޔާމީ  2013ލާއިރ ަގއި  އިކަނ ކަމަށ  ބަލަ

މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ . ެއއާ ތަފާތ ކޮށ    246ފ ވައ މ ލަކަށ  ޖ މ ލަ ޚަރަދ ކޮށ ފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނަރ ދަމާައކަށ   

ވަރަކަށ   ށ ފަހ  ފ ވައ މ ލަކ ެގ މަގ  ހެދ މަށ  ޓަކައި މިހާހިސާބަށ  އާދެވ ނ އިރ ަގއި ތިނ  ސަތޭކަ ސާޅީސ މި ސަރ ކާރ  އައ މަ

ޓަިއެގނ  އެބަދޭ ވަރަށ  ބާރަށ  ކ ރިއަށ . އ ފަ  ،ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތަށ  ވަނީމިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހަމައެކަނި ފ ވައ މ ލަކ  މަގ 

ިގނަ މަސައ ކަތ  މި   ވ ރެ މާ  ނ ެގ ެވރިކަމ ަގއި ވީ މަސައ ކަތަށ އީސ  ޔާމީރަ  ،ނަމަ  އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ނ 

 ބަޖެޓ  އޮތ  ވަނީ ފ ވައ މ ލަކަށ  ކޮށ ދީފަ. އަދި އިތ ރަށ  މިހާރ  އެބަ ކޮވިޑ ެގ މި ދަތި ހާލަތ ަގއި ެވސ  ސަރ ކާރ ނ  މި

އަދި ހިލޭ އެހީެގ   އި،ކައި އެއީ ލޯނ  އެހީއާޙައ ލެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަ  އަށ ފޮތ ަގއި ފ ވައ މ ލަކ ެގ ރަށ ިގރ މ ެގ މައ ސަލަ

އެއ ކޮށ  ހޭދަކޮށ ެގނ  ފ ވައ މ ލަކ ެގ    ދައ ލަތ ެގ ޓ ރަސ ޓ  ފަނ ޑ ނ ނާނާއި،  ދަށ ނ  ލިބޭ ފަނ ޑާއި އަދި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ 

  ވަނީ އެޯވޑ   ބިޑ  މިހާރ ވަނީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. އަދި އެ    އ ލެއ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި މިހާރ  މިހަ  ރަށ ިގރ މ ެގ މައ ސަލައަށ 

ވަނީ އެޯވޑ ކ ރެވިފަިއ ކަމަށ . އަދި އެގ ރީމެނ ޓ ެގ    އެ ބިޑ  މިހާރ   ،ދ ވަހ  މިނިސ ޓަރ ފާހަަގކ ރެއ ވި  ވެސ  ކ ރެވިފަ. ކ ރީ

ތެރޭަގއި މި   ެގކ ރިއަށ  މި އޮތ  އަހަރ   ،މަރ ޙަލާއާ ހަމައަށ  ޮގސ ފައި ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ

ފ ވައ މ ލަކ ެގ  އައިޓަމ    ކަމަށ .  މިހާރ  ފ ރިހަމަެވެގނ ދާނެ  މައ ސަލަެއއ .  ބޮޑ   ވަރަށ   މައ ސަލަައކީ  ރަށ ިގރ މ ެގ 

ޮގއ ސަ.  ވަނީ ތިރީހަކަށ  ފޫޓ  ިގރައިެގނ  ރަށާ ވަކިވެެގނ    ާގތ ަގނޑަކަށ  އިރ މަތީ ފަރާތ ނ  ާގތ ަގނޑަކަށ  މިހާރ  އެ

އިރާދަކ ރެއ ިވއ  މައ ސަލައަށ   މި  އޮތ   އެހެނ ވީމާ،  މި  ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     2022ޔާ  އަހަރ   އ ލެއ   ހަވަނަ 

އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއަ އެޑިޔ ކޭޝަނާއި  ފ ވައ މ ލަކ ެގ  ދެނ   އެއ ެވސ   ،ށ ލިބިެގނ ދާނެ.  ތަނ ތަނަށ     ކަމެއ   ތަޢ ލީމީ 

  ަގއި ނ ނައިރ ހ ސ ކޫލ     4  ވަނީ ފ ވައ މ ލަކ ގެ   ނ ނާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  މިއަހަރ  ކޮށ ފައެއ  ނޯ  5  ވޭތ ވެދިޔަ

  އ  އެ ތަނަށ  ބޭނ ނ ވާ ޚިދ މަތ ތައ  ފ ރިހަމަކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި އެތަ  އިސ ކޫލ ަގއި ވެސ  ބޭނ ނ ވާ އިމާރާތ ތަކާ  4އެ  

އިހަކަށ ދ ވަހ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ސަރ ކާރ ނ    ،ވަނީ ނިމި އަދި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  މިހާރ  އެ   ،މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވި

ހ ޅ ވަިއފި. އަދި އިތ ރަށ  މިހާރ  މި ލ ޓިޕާނިނ މި މަ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި  ހޯލެއ  ވެސ   އިތ ރަށ    ؛ދަނީ އަޅަނ ޖެހޭ  ޕަސ  

  ދަނީ އަޅަމ ނ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ނ   ެއއ ޗެހިތައ  ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ  މި  އިރޫމ ތަކާއަޅަނ ޖެހޭ ކ ލާސ 

މ ރާނީ ތަރައ ޤީއަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ޢ   ،ދަނ ޖެހޭ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރކޭޝަނ  ދާއިރާިއނ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ހަޔ އެޑި   ،ނަމަ

އަދި   ކ ރޭ.  އެބަ  އިސ ކަނ ދީެގނ   ސަރ ކާރ ނ   އެބަދޭ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ބަލާއިރ ަގއި  މަސައ ކަތ ތައ   ދާއިރާއަށ   ހެލ ތ  

 ތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ އަށ  އެއ ވެސ  ކަމެއ  ކޮށ ފަެއއ  ނެ  2018އިނ     2013،  ފ ވައ މ ލަކ ަގިއ މިހާހިސާބަށ 

ސިސ  ޚިދ މަތ  ދިނ މަށ  ޓަކައި ވެސ  ގ ޅިެގނ  ޑައިލި  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ޖާަގިއެގ ދަތިކަނ  ހ ރ މާ ؛ވަނީ ޖާަގއިގެ   ވެސ  މި
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ވަނީ ސަރ ކާރ ނ  ފޯރ ކޮށ ދީފަ. އަދި އިތ ރަށ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ހޮސ ޕިޓަލ    އެ ޚިދ މަތ  މިހާރ  މި   ،މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ 

ަވނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި   2022  ،މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއިމިލިއަނ  ރ ފިޔާ    10.6ތަރައ ޤީކ ރ މަށ     އޮތ   އެބަ

 ،ފަދައިނ    ފ ވައ މ ލަކަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވަޢ ދ ވެފަިއވާ  ،. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީއޮތ   ޖަހާފައި އެބަ

މި  . ޮގތަށ އޮތ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި މި  2022އެޅިެގނ ދާނެ ކަމަށ   ހޮސ ޕިޓަލ  ލިޓީޕެޝަސަބ ސ ފ ވައ މ ލަކ ަގއި 

ދެއ ާވނެ  އިހޮސ ޕިޓަލެއ  ޮގތަށ  ކަނޑަައޅަލިޓީ  ސަބ ސ ޕެޝަހޮސ ޕިޓަލަކީ ެއއީ    ެގހޮސ ޕިޓަލ  އެޅ މަށ ފަހ  ފ ވައ މ ލަކ 

ހިތާ އަޅ ަގނޑ   އެއ ކޮށ   ޔާމަކަމަށ .  ހިނދ ަގއި    މި  ބޭނ ނ ވޭހަމަ  އަދި    ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   އައިއިރ ަގއި  މިހާހިސާބަށ  

ނ  ކަނޑައަޅާފަެއއ  ނެތ . މިހާރ  މި  ކ ނ ނާނެ ކަމަށ  ޕޮލިސީ ލެވަލަހ ހޮސ ޕިޓަލެއ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި  ލިޓީ  ސަބ ސ ޕެޝަ

މީަގއި އަޅ ަގނޑަށ   ނ ނަނީ.  ޖަހާފައި މި އޮ  "މާރާތ އައ  އި  ެގފ ވައ މ ލަކ  ހޮސ ޕިޓަލ "  ،ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި މި އޮނ ނަނީ

ލެވަލ  ޕޮލިސީ  ބޭފ ޅ ނ ނާ  ސަރ ކާރ ެގ  އެކިއެކި  ވާހަކައިެއކ   ެގ  ދެކެވ ނ   އަދި މިހާހިސާބަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނ  

ށ  މި ަވގ ތ   ފ ވައ މ ލަކަ  ،ނަމަ  ދެކޭޮގތ ނ   މެނ އ ލެއ  ލިބިެގނ  ައއިއ ސަެއއ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ ހަމިހާހިސާބަށ  އެކަމަކަށ   

ފ ވައ މ ލަކ ެގ ޞިއ ޙީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ   ،ކަމަކީ  ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ އެނ މެ މ ހިނ މ 

  31  އޮތ   މި އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީނ  ފެށިެގނ  މި އަހަރ ެގ ޖ ލައިއާ ހަމައަށ  ވެސ  ފ ވައ މ ލަކ ނ  އެބަ،  ކަނ ކަނ . އެއީ 

  އެ ތަނ ނ  ސީޓީ ސ ކޭނ    ،ހ ނ  ެގނެއ ސަ. އެހެނ ވީާމ، އެ ޚިދ މަތ ތައ  އިތ ރަށ  ރަނަގޅ ކ ރެވި މީ  ގައިޗާޓަރ ފ ލައިޓ  

ަވގ ތަށ  ހަދަނ ޖެހޭ ޓެސ ޓ ތައ  ހެދޭ  ފަދަ މެޝިނ ތައ  ބަހައ ޓަިއެގނ    ، ނަމަ  ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ނ    ، ނަމަ  ަވގ ތ ނ  

އަދަދ ެގ ނިސ ބަތ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށ ވެެގނ ދާނެ. އަދި އިތ ރަށ     ޗާޓަރކޮށ ެގނ  ފ ލައިޓ ތަކ ަގިއ މާލެ ެގނ ނަނ ޖެހޭ މީހ ނ ެގ

މާލެ އެބަ   ބަޔަކ   ހަމަ އެތައ ވެސ   ޓިކެޓާ ެއއ ކޮށ     ނޯމަލ  ފ ލައިޓ ތަކ ގައި  ،ނޫނ   ޗާޓަރ ފ ލައިޓ  އެކަނ ޏެއ   ހަމަ

އާސަނ ދަ   ،ހިނދ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭއަދި ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މި   ؛ފޮނ ވޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ވެސ  

ކޮނ ެމވެސ     .ވެސ  ނޭޅޭނެ  އ ޗާޓަރ ފ ލައިޓެ   31މި    ،ޚިދ މަތަކީ ވެސ  އެމ .ޑީ.ޕީނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ  އެއ ޗެއ . ކ ރީަގިއ ނަމަ

ނ ަގއި އޮނ ނާނީ. މީހާ އޮތ  ހާލަތ ަގިއ އޮތ  ތަބަލި  ވެސ  ނ ވެ އޮނ ނާނީ. އެހެނ ވީމާ،  މީހަކަށ  އާދޭސ ކޮށ ެގނ  ެއކަނ  

ތަޢާރަފ ކ ރ މަށ ފަހ  އާސަނ ދަ މަޑ މަޑ ނ  ރީ ައއިއ ސަ އާސަނ ދަ  ެވރިކަމަށ    ކ ރަމ ނ ފޯމ އެހެނ ނަމަވެސ ، އެމ .ޑީ.ޕީ 

ބޭސ ފަރ ވާއަށ  މިހާރ     އަށ ،އާސަނ ދަ ޚިދ މަތ  އެބަދެވޭ. ފަރ ވާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަނ  ލިމިޓެޑ ކޮށ     ، ވަނީ  ޮގސ  މިހާރ  މި

ޚިދ މަތ  ދެވެނ  ހ ރި ހިސާބަކަށ    ،ނ ޖެހޭނެ. ބޭސ ފަރ ވާ ހޯދ މަށ  ޓަކައި ބޭސ ފަރ ވާއަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހާއަށ ސަލާނ ޖަހާކަށ 

ވަނީ އެ ސ ކީމ  ތަނ ފީޛ ކޮށ ފަ.    ދިނ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  މިއިހޯދަބޭނ ނ ވާ ފަރ ވާެއއ     އެ މީހާއަށ    ،އެ މީހާ ެގނ ޮގސ  

ފެއ ޓެވި މި ސ ކީމަކީ   ަގނޑ  ހަމަ މިކަމ ަގއި އިސ ނަނ ަގވަިއެގނ  ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ަގއި ރައީސ  ނަޝީދ އެހެނ ވީމާ، އަޅ  

ވަރަކަށ   ސަތޭކަ  ހަތ ކަމެއ . އެއީ ާގތ ަގނޑަކަށ     އާއި ލާބަ ލިބިެގނ ދާމިއީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ެއއިނ  މަނ ފަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލޮލަށ    ،އ ޗަށ  އާސަނ ދައަށ . އެ ޚަރަދ ކ ރާ އެއ ޗަކީ އެއީމިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ ޚަރަދ ކ ރޭ އަހަރެއ ެގ މަ
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ރައ ކާތެރިކަމަށ    ،ނ ފެނ ނަ އިޖ ތިމާޢީ  އަދި  ޚަރަދ ވެެގނ ދޭ.  މިކަމަށ   އެބަ  ދައ ލަތ ނ   ޚަރަދެއ   ބޮޑ ސިނ ާގ   އެކަމަކ  

 އީމި ހ ރިހާ އެއ ޗެހި ވެސ  މި  އި،ވަނ ސ ދިނ މާވަރަށ  ިގނަ ޚަރަދ ތައ  ކ ރެެވމ ނ  އެބަދޭ. އެކަނިވެރި މަިއނ ނަށ  އެލަ

އާިއ  އާސަނ ދަ  ؛ށ ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ. ާގތ ަގނޑަކަށ  މި ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތަކަ 3ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި އެއ ޗެއ . ެއައށ  އެބަދޭ 

ރައ ކާތެރިކަ އެލަވަނ ސާ   ،މާއި އިޖ ތިމާޢީ  ދޭ  މައިނ ނަށ   މީހ ނ ނަށ   އި،އެކަނިވެރި  ދ ވަސ ވީ  ރ  ސީނިއަ  ،އަދި 

ލާރިއާ ޕޭކ ރާ  އެއ ޗެ  ިއ،ސިޓިޒަނ ސ އަށ   ހ ރިހާ  އަދަދެއ މި  ބޮޑ ސިނ ާގ  ނެތަސ   ފެނ ނަނ   ލޮލަށ   ވެސ    . އ ސަކީ 

ބަޖެޓ ަގއި   ޕީ.ެއސ .ައިއ.ޕީ  ރ ފިޔާ  6އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރައ ކާތެރިކަމާތ އިއޮ  ބިލިއަނެއ ހާ  އިޖ ތިމާޢީ    އި ރ ަގއި 

ބަޖެޓ ެގ   ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ؛އ ހާ ރ ފިޔާ. އެއީ ާގތ ަގނޑަކަށ  ބަޖެޓ ެގބިލިއަނެ  3މި ކަނ ތައ ތަކަށ  އެބަދޭ    ،ބޭސ ފަރ ވާއަށ 

ދެކޭޮގތ ނ   ދެ އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ކަނ ކަމަށ .  މިފަދަ  ޚަރަދ ކ ރެވޭ  ެއބަ  ެއއ ބަިއވަރ   އަދި    ،ނަމަ  ބައިކ ޅަ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ ފ ވައ މ ލަކ ަގއި   ފ ވައ މ ލަކ ެގ  ނޫނ   އެކަނ ޏެއ   އިމާރާތެއ   ފ ވައ މ ލަކ ެގ   ައޅާ  ޚިދ މަތަކީ.  ލިބޭ 

އެކަނިވެރި   ހަމަ އިނ ޑަިއރެކ ޓ ކޮށ   ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެބަ ލިބޭ މި ޚިދ މަތ ތައ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓ ަގއި ނޫނ  ޮގތ ަގއި

އެލަވަނ ސާ ލިބޭ  ސިޓިޒަނ ސ   އި،މައިނ ނަށ   ފައިސާއާ  އަށ  ސީނިއަރ  ވެސ     އި،ލިބޭ  އެއ ޗެއ ސަކީ  ހ ރިހާ  މިީއ މި 

ރަށ ރަށަކަށ  ހ ރިހާ  ޮގތަށ   ތަމ ސީލ ވާ  ރާއ ޖެ  މ ޅި  އެއ ޗެހިތަކެއ .    ،ދައ ލަތ ނ   ލިބެމ ނ ދާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހ ރިހާ 

ދަނޑަކާއި އެހެނ ވީމާ،   ޓާފ   އަޅާ  ރަށެއ ަގއި  ތަނެ  ،ހަމަެއކަނި  ނޫނ   އ ގައިއެ  އެކަނ ޏެއ   އިމާރާތެއ   ކ ރެޭވ    އަޅާ 

ފަނ ސޫރ  ނ ލިބޭ  ދާނ  ފޮތ   މެނ  ހަނދާނ ހ ރޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑައިރ ަގއި ސ ކޫލަށ  މަސައ ކަތ ތަކަކީ. ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ 

. އެހެނ ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ސަ ވަނީ އެ ހާލަތ ނ  އަރައިެގނ ޮގ  ހަނދާނ . އެކަމަކ  މިހާރަކ  އެ ހާލަތެއ  ނެތ . މިހާރ  މި

ފެނ ނަނީ މި  ތަރައ ޤީ  ދެކޭޮގތ ނ   ،މި  އެކަ  އަޅ ަގނޑ   އިމާރާތ   އަނ ނަނ ޖެހޭނީ.  ނަމަ  ތަރައ ޤީ  ބަލައިެގނ ނޫނ   ނި 

ވަނީ    ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭ ފައިސާެގ މިނ ވަރ  މި  ،. ރައ ޔިތ ނ ެގ ައތ ނ  ދާ ލާރިވަނީ ތަރައ ޤީވެފަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބ ތައ  މި

ޚަރަދ ކ ރާކަށ  މިހާރ   ކަނ ކަމަށ   އަސާސީ  އެއީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ދަށ ވެފަ.  އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ބޭނ ނ ވަނީދެ  ނ ޖެހޭ.   ،ނ  

އ ލ  ލިބިެގނ ދާނެ. ހަތެރޭަގއި    ހ ެގފ ވައ މ ލަކ ަގއި މިހާރ  ދިމާވެފައިވާ ނަރ ދަމާެގ މައ ސަލައަށ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި މަ

ތެރޭަގއި އެކަަމށ  އެބަ ޚަރަދ ކ ރޭ. ެއކަނ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  އިރާދަކ ރެިވއ ޔާ    ެގމިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި އަހަރ   43ސަރ ކާރ ނ   

ފާހަަގކޮށ ލަނ ހައެކަމަށ    ައޅ ަގނޑ   އެކަމަކ   ލިބިެގނ ދާނެ.  މިހާހިސާބަށ    ،އ ލ   އަދި  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި   ކ ޅިވަރ ެގ 

ޮގތ ނ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ތަރައ ޤީ   ރ ަގއި ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ެއނ މެ އެކަށޭނަ ޮގތަކަށ  ކ ޅިވަރ ެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި އ މ ރާނީއިއައި 

ހަމަެގނެވިފައި ައޅ ަގނޑ   ވެސ   ެއއީ ނ ވާކަނ   ވަޢ ދެއ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ހިނދ ަގިއ  މި   

ސަތޭކަ ީމހ ނ ެގ އާބާދީއެއ  އ ޅޭއިރ ަގއި    3ހާސ     13އެއީ ފ ވައ މ ލަކަކީ ފަނަރަ ާގތ ަގނޑަކަށ    ؛ފ ވައ މ ލަކ ެގ ބަނދަރ 

އެއީ   ކ ޑަވާނެ.  ވަރަށ   ބަނދަރ   އާބާދީ    200ނޫނީ    400ފ ވައ މ ލަކ ެގ  އޮނ ނަވަރ ެގ  މީހ ނ ެގ  ރަށ ރަށ ަގއި  ތިބޭ 

ަވނަ    2020ބަނދަރެއ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ޮއނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ، ފ ަވއ މ ލަކ ެގ ބަނދަރ ެގ ޖާަގއިެގ ދަތިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑ .  
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ނ .  އަހަރ ަގއި ވެސ  ފ ވައ މ ލަކ ެގ ބަނދަރ ެގ މައ ސަލައަށ  ޙައ ލެއ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި ދިރާސާކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ލިޔެވ 

އޮތ . ެއކަމަކ  މިހާތަނަށ  އައިއިރ ަގއި   ވަނަ ައހަރ ަގއި ވެސ  އެބަ  2022ވެސ  ލިޔެވ ނ . އަދި    ވަނަ އަހަރ   2021

ވަނަ   2022  ،ޮގއ ސަެއއ . އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީށ  ނެތ  އެކަމ ެގ އެއ ވެސ  ކަހަލަ އަލިމަެގއ  ފެނިެގނ ކައަޅ ަގނޑަ

ސަރ ކާރ ނ  ކަނ ތައ ތަކަށ     ،އަހަރ ަގއި  މި  މިނިސ ޓ ރީނ   އިސ ނަނ ަގަވިއެގނ    އި،ޢާޔަތ ކ ރައ ވަ ރިޕ ލޭނިނ ގ 

  ށ ، ޙައ ލެއ  ހޯދައިދޭނެ ކަމަށ . ފ ވައ މ ލަކ ެގ މަސ ވެރިނ ނައެކަމަށ  ؛މިހާރ  ދިމާވާ ޮގނ ޖެހ ނ   ށ ފ ވައ މ ލަކ ެގ ބަނދަރަ

ފ ަވއ މ ލަކ ެގ މަސ ވެރިނ  މަހަށ  ޮގއ ސަ އަނ ނައިރ ަގއި އެ މަސ     ،އަޅ ަގނޑަށ  ލިބޭ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ޝަކ ވާައކީ

ެވސ     މައ ސަލަ. މިއީ ކިރޭނެ ޮގތެއ  ނެތިފައި މަސ ވެރިނ  ތިބޭ. ނެތިެގނ  މަސ  ަގނ ނާނެ ބޯޓެއ  ފ ަވއ މ ލަކ ަގއި ނޯވޭ 

  ވަނަ އަހަރ  ވީ ވަޢ ދެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި މިކަނ  ނެތ ކަނ    2018ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ    އިފ ވައ މ ލަކ ަގ

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ އަޅ ަގނޑަށ   ެއއީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ެއއ ކޮށ   ހިތާމައާ  އަޅ ަގނޑ   ފޮތ ަގއި    ،ވެސ   ބަޖެޓ ެގ ބަޖެޓ   މި 

ވަރަކަށ  މި ކަނ ތައ ތަކ ެގ ވާހަކަ  ޖެހޭއިރ ަގއި ވެސ  އަދި އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މެނ ބަރ ނ ނާ ކޮނ މެވެސ އަދަދ ތައ  

ފ ަވއ މ ލަކ ެގ    ،ނަމަ  މިކަހަލަ މައ ސަލަތައ  ޙައ ލ ެވެގނ ދާނެ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ނ   ،ދެކެިވެގނ  ދާނަމަ

އެބަ މިކަމަށ     މަސ ވެރިނ ނަށ   އ އ މީދ ކ ރަނީޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ލިބެނ .  ޙައ ލެއ   ކޮމިޓީ    ،ކޮނ މެވެސ  

އަދަދެއ    ބަޖެޓ ެގ  ޓަކައި  ހޯދައިދިނ މަށ   ޙައ ލެއ   ކޮނ މެވެސ   މިކަމަށ   މަސ ވެރިނ ނަށ   ފ ވައ މ ލަކ ަގއި  މަރ ޙަލާަގއި 

ހަމަ ވަރަޖެހިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ  ފާހަަގކ ރަނ ކ ރަނ . އަދި އަޅ ަގނޑ   ފ ވައ މ ލަކަށ     ،ށ  އ ފަލާއެކ  

މިސ ކިތ  ބިނާކ ރ ނ  މިހާރ     އި ވަޢ ދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ފ ަވއ މ ލަކ ގަ   ެގރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ، ވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި 

ރ އާނާ ބެހޭ ޤ   ފ ވައ މ ލަކ ގައިވަނީ އެވޯޑ ކ ރެވިފަ. އެޯވޑ ކޮށ ެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ދަނީ ކ ރިއަށ . އަދި އިތ ރަށ     މި

ޑަށ  ލައިެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ވެސ   މަރ ކަޒެއ  ެއޅ މަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވަނީ ވަޢ ދ ވެފަ. ެއ ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  ބި

ވަނީ    އެބަދޭ ކ ރިއަށ . އެހެނ ވީމާ، ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި ފ ަވއ މ ލަކަށ  ވެފައިާވ ިގނަ ވަޢ ދ ތަކެއ  މި

ވަނަ    2022މި    ،ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެވިފަ. އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީކ ަގއި ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާއަށ  އަފ ވައ މ ލަ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ފ ވައ މ ލަކަށ  ނ ކ ރެވޭ ޚަރަދ  އަހަރ  40ވަނަ އަހަރ  ނިމިެގނ ދާއިރ ަގއި މިދިޔަ   2023  ،އަހަރ  ނިމި

ރައ ޤީއަށ  ފ ވައ މ ލަކަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ  މ ރާނީ ތަޢ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ  އަހަރ   5މި  

ާގތ ަގނޑަކަށ    އަނ ދާޒާކ ރެވޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑަށ   ރ ފިޔާެގ    ،ނަމަ  ދެކޭޮގތ ނ އަޅ ަގނޑ   ލަފާކ ރެވޭ.  ބިލިއަނެއ ހާ 

ެގ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި މި  ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާެގ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރެގ ތަރައ ޤީ  އ ޔާއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ނޫނި

އ އ ީމދަކީެގ  އަހަރ   5 އަޅ ަގނޑ ެގ  އެހެނ ވީމާ،  ެވެގނ ދާނެ.  ފ ަވއ މ ލަކ ަގިއ  އަހަރ     2022  ،ތެރޭަގިއ  ވަނަ 

ލިޔެވިފައި މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ފޮތ ަގއި  ވަޢ ދ ތައ  ބަޖެޓ   އެ  ބޮޑަކަށ   އެނ މެ  ވީ  އައިޓަމ ތަކެއ   ިގނަ  ވާ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ނ .  ޔ އ ޔާ ވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތަކާ އެއ ޮގތަށ  މި ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޛ ެވެގނ ދިރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ފަލާޙ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  މާފަނ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ފަލާޙ މާފަނ ނ  

ިއއ ޒަތ ތެރި ބަޖެޓ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބަޖެޓ ެގ   2022 ؛ރައީސ .  ދައ ލަތ ެގ  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

  2ވާހަކަދައ ކަނ  ލިބޭ ފ ރ ޞަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވޭތ ވެދިތަ  

ހާލަތ ގައި ނިކަމެތި  ަވރަށ   ދިޔައީ  މި  އިޤ ތި  .އަހަރ ދ ވަސ   ދެނ މެރާއ ޖޭެގ  ހަމަ  ހަލާކ ވެެގނ ޮގސ  ޞާދ   ދެނ މެ 

  ސަރ ކާރ ގެ   ާއއި ރާއ ޖޭެގ މިއަދ ޮގސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ރައީސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާ   ކަށ ދާނެ ހާލަތައިފ ނޑ ފ ނޑ ވެެގނ  ހިނަގ

ވަނީ އިރާދަކ ރެއ ވީތީ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ     ދ ރ  ވިސ ނ މާއެކ  މިއަދ  މި

 ގެ ައޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދާއިރ ަގިއ ދ ނިޔޭ  ؛ރަނަގޅ ވަމ ނ ދާކަމ ެގ ފެހި ސިގ ނަލ  ލިބިފަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޮގތ ަގއި ދ ނިޔޭަގއި އެނ މެ ބާރަށ  ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނަ އިޤ ތިޞާދ ެގ ފަސ  ޤައ މ ެގ ޅާފައިވާ  މާލީ އިދާރާތަކ ނ  ކަނޑައަ 

ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  އ ފާކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިމެނޭކަމަށ  އެބަވޭ ކަނޑައަޅާފަ.  ތެރޭަގއި ރާއ ޖެ 

އ ޅ ނީކީ ކ ޑަކ ޑަ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވެެގނ  މި ؛ތެރި ރައީސ ވެސ  ޖަހަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އިއ ޒަތ   އެކަމާ އަތ ތިލަބަޑި

އިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކާ   .އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ނޫނ   ކަމެއ 

އަރަިއަގތ މަށ    ނ  އަރަިއަގތ މަށ  ޓަކައި.މަޖިލީހ ނ  ވަރަށ  ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެިވއ ޖެ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކޮވިޑ 

ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ .   ،މި މަޖިލީހ ނ  ކ ރި މަސައ ކަތާއި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރި މަސައ ކަތ  އެއީ 

ލިއަނ  ރ ފިޔާ ރާއ ޖޭެގ  ބި  4.6އިރ  މި ބަޖެޓ ަގއި  ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކާ  ބެހޭ  ޞިއ ޙަތާ  މެނ އަޅ ަގނޑ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަވޭ.  ކަނޑައެޅިފައި  ޚަރަދ ކ ރ މަށ   ހޮސ ޕިޓަ ؛ޞިއ ޙަތަށ   ރާއ ޖޭެގ  އެޅ މަށާއި ލ އެއީ  ތައ  

 ، ލ ވިއިރ  ހަވާ  މި ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި. އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަމާ  ،ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށާއި ލ ރާއ ޖޭަގއި އެކިއެކި ހޮސ ޕިޓަ

ވެރިކަމާއެމ .ޑީ ވެރިކަމާ  ،ހަވާލ ިވިއރ   .ޕީ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   އިބ ރާހީމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ރައީސ   ހަާވލ ވިއިރ ަގިއ 

މި ބަޖެޓ ަގިއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅާނެ ވާހަކަ.  ރީޝަރ އ ދެއ ަގއި ޓަޙަރާއ ޖޭެގ ފަސ  ސަރަ  ،މެނިފެސ ޓޯަގއި ވާނެ

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ   ވޭތ ވެދިޔަ ދެ އަހަރ  ؛ކ ރ މަށ  އެބަ ހިމެނިފަިއވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެކަނ 

 ،ރައ ޔިތ ނ    ފަރ ވާއަށ  ބޭނ ނ ވާސ ބޭމާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ތިބީ ލޮކ ޑައ ނ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅ ތެރޭަގއި ތިބި    ،ތިބީ

ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ޓަކައި ދަތ ރ ކޮށ ފަ. ސަރ ކާރ ނ    ެގނ  ދިޔައީ އަތޮޅ ތެރޭެގ އެހެނ  ރަށ ރަށަށ  ބޭސ ފަރ ވާއެ މީހ 

ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ  ލ އެ ހޮސ ޕިޓަ ؛ތަރައ ޤީކ ރ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ތައ ލ އެ ހޮސ ޕިޓަ  ،ކީކ ރެއ ވި މަސައ ކަތަ 
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  . ޮގސ ފައިާވކަނ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ދަނ ނަވަނ  ކެރޭލޯޑ  ކ ޑަވެެގނ  ތަކަށ   ލ ސަބަބ ނ  މިއަދ  މާލޭެގ ހޮސ ޕިޓަ

އެއ ކޮށ  މަސައ ކަތ ކ ރީމަ   ިވސ ނ ނ ތެރިކަމާއި ޙިކ މަތ ތެރިކަމާ  ނ ސަރ ކާރ   .ެއއީ ދ ރ  ވިސ ނ ނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޞިއ ޙަތ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލައިލާއިރ ަގިއ   ؛އީސ ނޑިެއއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަދަމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ހާސިލ ކ ރެވ ނ  ލަނޑ 

ރާއ ޖޭަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާނެ  ،ަވޒީފާައކީ  700. އެ  ވާނެ ވާހަކަަވޒީފާެއއ  އިތ ރ    700މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އެބަޭވ  

އެބަ މީސ މީހ ނ   ތިބި  ނ ލިބިފައި  ަވޒީފާ  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަތިބި.  ބައިވަރ   ހޮސ   މީހ ނ   ޕިޓަލ ަގިއ  ތިބި. 

ތިބި ވަޒީފާ ނ ލިބިފަ. އެހެނ ވީމާ، އެ މީސ މީހ ނ ނަށ  ހ ޅ ވިެގނ ދާނެ   ތިބި. ޑޮކ ޓަރ ނ  އެބަ  މަސައ ކަތ ކ ރާނެ މީހ ނ  އެބަ

ނަރ ހ ނ  ނަާގނެ ވާހަކަ މި   200ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި    160ށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.   ކަމަ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތެއ  

ވަނަ 2022  ،ޖެޓ ަގއި ބަތަޢ ލީމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލާއިރ ަގއި މި   ؛އެބަވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި  

 ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ؛ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައެޅިފަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   4.1އޮތ     ަގއި ތަޢ ލީމަށ  އެބައަހަރ ެގ ބަޖެޓ 

 ނަށ ކ ދިނ   ބޭނ ނ ވާ ެއއ ޗެއ . އެ   އިނ  ދޭނ ފަބަނ  އަބަދ ވެސ  ަމއިނ ތަޢ ލީމަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެ

އެމ .ޑީ.ޕީ   ރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެވޭތޯ  ކ ދިނ ނަށ   އެ  ތަޢ ލީމ   ބޭނ ނ ވާ 

ށ  ދެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތިފަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ހަވާލ ިވއިރ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ ކ ދިނ  ތިބި މަތީ ތަޢ ލީމަ  ވަނަ އަހަރ  ވެރިކަމ2018ާ

،  ޑީ.ޕީެގ ަވޢ ދެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ކަނ  އެ ކ ދިނ ނަށ  ހާސިލ ކޮށ ދިނީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ނ . އެޕ އެ  ؛ރައީސ 

ޒަތ ތެރި އިއ    ިގނަ ރ ފިޔާ ކަނޑައެޅިފައި އެބަވޭ.  ވ ރެ   މިލިއަނަށ   600މިއަދ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިލޭ ޑިގ ރީއަށ  ކިޔެވ މަށ     މިއީ.

ވާހަކަދައ ކަމ ނ  ؛ރައީސ  މިތާނަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އެޑިޔަދި  އިހަކަށ ދ ވަހ   މިނިސ ޓަރާޔ އިރ ަގިއ   ކޭޝަނ  

 ޓަކައި ރާއ ޖޭެގ ެއކި  ށ ރާއ ޖޭަގއި ތަޢ ލީމ  ކ ރިއެރ ވ މަ  ، ވިޅ  ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޔ  ސ ވާލ ކ ރެވ ނ އިރ ަގިއ ެއޑި

  ޕަސ  ހޯލ ެގ މަސައ ކަތ މަލ ޓިޕާ  64ެގ މަސައ ކަތ ކ ރެިވެގނ ދާ ވާހަކަ.  ިގނަ ކ ލާސ ރޫމ    ވ ރެ  ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގިއ ހާހަކަށ 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަ.  މި ؛ ކ ރެވެމ ނ ދާ  ތަޢ ލީމަށ   ރާއ ޖޭަގއި  ނ ކ ރާވަރަށ   ސަރ ކާރަކ ނ   ޒަމާނަކ   މިއިނ  

ޚަރަދ ކ ރޭ  އެބަ  ރައީސ އިއ    ސަރ ކާރ ނ   އަޅ    .ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ އެީއ  ކަމެއ .  ފަޚ ރ ވެރިާވނ ޖެހޭ  މެނ  ަގނޑ މެނ  

ިމއަދަކ  މާދަމައަކ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  މީެގ ނަތީޖާ ނ ފެނިދާނެ. ހަމަގައިމ  ؛ ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވަނ ޏާ   ކަމަށ   ެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ނިޔޭަގއި ތިބިތަޢ ލީމަށ  ކ ރި ޚަރަދ    އަހަރ  ފަހ ނ  މިއަދ   5ވެސ  މީެގ  

އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ނ ފެނި ކ ރެވޭ ތަރައ ޤީެގ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނަށ  ެވސ  ފެނ ނާނެ. އެީއ އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ނ ފެނ ނަ

ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެކަނ   އިއ    އެީއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިައދ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ   .ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   މަސައ ކަތެއ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެބަދޭ.  ފ ރިހަމަވެެގނ   ބެޖެޓ ނ   އެއ ޗެއ .   ؛މި  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ރާއ ޖެއަށ   މި  ދަތ ރ ފަތ ރަކީ 

 % ދިރިއ ޅެނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ރާއ ޖޭަގއި  %   1އަޅ ަގނޑ މެނ   އަނެއ   ހިމެނިފައިވަނީ.    ގައ99ިބިމ ަގއި.  ކަނޑ  

ވަނަ އަހަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި    2008ގ ޅާލ މަކީ    ތ ރ ެގ ނިޒާމަކ ނ  މި ރާއ ޖެއަޅ ަގނޑ މެނ  ދަތ ރ ފަ
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 ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަނ  ބަދަލ ކ ރ މަށ ފަހ   ،ނ  ބަދަލ ކ ރ މަށ ފަހ ކ ބަޣާވާތަ   ،ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ   ހިމެނިފައި އޮތ 

 ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަމަށ  ައއިސ  ރާއ ޖެވެދިޔަީއ. އަނެއ ކާމި ކަނ ތައ  ެވސ  ދިޔަީއ ފަނ ފ ލ ނ  ޮގސ  ެއކަނ  ނ 

އަޅ ަގނޑ     ،ވިެގނ  ނޫނިއ ޔާ މި ރާއ ޖެއަށ  ތަރައ ޤީ ނ ލިބޭނެކަނ  ހަމައެކަނި ަގބޫލ ކ ރާ ޕާޓީއަކީ ދަތ ރ ފަތ ރ ނ  ގ ޅާލެ

ކ ރ ަމށ  ޓަކަިއ ފ ދޭވަރެއ ެގ ބޮޑ     . ެއހެނ ވީމާ، ެއ ކަނ ކަނ  (އެމ .ޑީ.ޕީ)ދެކޭޮގތ ަގއި މޯލ ޑިިވއަނ  ޑިޮމކ ރެޓިކ  ޕާޓީ  

ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އެބަވޭ    ،ބިލިައނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައެޅިފަިއ އެބަވޭ  2.4އޮތ  ކަނޑައެޅިފަ.    އެއ ޗެއ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ 

ޓަކައި. ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ނިޒާމ   ރައީސ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ކ ރިނ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  މީެގ  ރައ ކާތެރިކަމަކީ  އިޖ ތިމާޢީ 

ޖަހަނ  އާދޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ޭގ ކައިރިއަށ  ސަލާ  ގެ ނަށ  ހަމަ މީހަކ  ބަލިވާއިރަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ނ ަގނޑ މެއަޅ 

ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާނެ  ރާއ ޖޭ  ،އ ކާތެރިކަމަކީ އެއީ ރަ  ޭވ އޭރ  އެހެނ ީވމާ. އެކަމަކ ، ިމއަދ  އިޖ ތިާމޢީ  ވެސ   ދެރަ

ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕާޓީ.  ،  ކަމަށ  ހަމަ ދަނެެގނ  ނ ކ ތީ  ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަމެއ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ކަމަށ   ކަމެއ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނ އެމ .ޑީ.ޕީ ރާއ ޖޭެގ  ވާހަކަދައ ކައި    ނ ކ މެ  ޓަކަިއ  ހޯދައިދިނ މަށ   ރައ ކާތެރިކަނ   ެއ   ،އިޖ ތިމާޢީ 

ތަޢާރަފ ވެެގނ  ތެރެއަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެމ .ޑީ.ޕީ މަސައ ކަތ   ނަޝީދ   ެގދިޔައީ  ރައީސ   މިއަދ  ،  ސަރ ކާރ ނ . 

މި ބަޖެޓ ަގއި  ؛ިގ ސަރ ކާރ ަގިއ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލިހ ެގ ރައީސ ެގ ޒަޢާމަތ ަގއި ހިނ 

 ދ ވަސ ީވ  ކަނ ކަަމށ . އެއީ އ މ ރ ނ   ެއކި ކަހަލަ  ،ބިލިައނ  ރ ފިޔާ އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ   3.1އެބަ ހިމެނިފައިވޭ  

 އެކަނިވެރި މައިނ ނަށ  ކަމ ަގިއ ވިޔަސ ، ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ  ހ ނ ނަ ކ ދިނ ނަށ  ކަމ ގައި  ،މީހ ނ ނަށ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  

ކަމ ަގއި   މީސ މީހ ނ ނަށ   ބޭނ ނ ވާ  ފަރ ާވއަށ   ޞިއ ޙީ  އަދި  އެބަވޭ.    ިވޔަސ ވިޔަސ   ކަނޑައެޅިފައި  ކަނ ކަނ   މި 

  ހ ރި. މާލޭެގ  ވީމާ މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އެބަ  ޑ  މާލޭެގ މެނ ބަރެއ އަޅ ަގނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަނ ބޮ އެއ   ބޮޑ   ދިމާވެފައިއެނ މެ  ބޯހިޔާިވކަމަށ   ވެސ   ޑ ވ ަމކީ  މީހަކ   ކޮނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކަ.  ދަތިކަމ ެގ  ާވ 

ދަތިކޮށ  އ ޅޭ ވާހަކަ. ކ ޑަ   .އ ޅޭ ވާހަކަ  ޔާވަހިކަނ  ނެތިެގނ ކަށ  ވަދެލައިފިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައިރީ ދައ ކާނީ ބޯހި ޔަ ެގ

  މި ނޮވެނ ބަރ  ފަހ ކޮޅ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  އެނިގފަިއވާ ،  މި ނޮވެނ ބަރ ަގއި  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ހަކަ.ވާޅޭ  އ ޖާަގެއއ ަގއި  

ވަނަ އަހަރ     2022ޮގތ ަގއި    އެބަދޭ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ނ ިވެގޔ ނިޓެއ ަގއި ސޮިއކ ރެ  ގ ހައ ސިނ    4000ޮގތ ަގއި  

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ޚާއ ޞަކޮށ  މި   ދެވިފައި ހ ނ ނަނ ވާނެ  ،ނިމޭއިރ ަގއި މި ތަނ ތަނ  އެގ ރީމެނ ޓ ކ ރެވިފައި

ޮގތަށ     ދާއިރ ގައިެގނ ނޮވެނ ބަރ  މަސ  ނިމި ހައ ސިނ ގ   11000ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާ ކަނޑައަޅ އ ވާފައިވާ 

ޯގއ ޗޭ    ،ކ ރެވިެގނ ދާނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭާގއި ވަރަށ  ިގނަ ބޭފ ޅ ނ  ދައ ކާ ވާހަކަެއއ   ސައ ކަތ ޔ ނިޓެއ ެގ މަ

މާލޭެގ    ،ބޭނ ނ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ެވސ  ހަމަ ވަރަށ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ  އެކަމަށ . މާލޭ އޭރިއާއިނ  ޯގތި ދިނ މަކީ އެއީ

ނޫނ     ނޭޅި ކ ރާ މަސައ ކަތެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ނ ކ ރާތީއެއ މިތާ ތިބި ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ހަމަ ކެނޑި

އެކަނ  ނ ވެެގނ  އ ޅެނީކީ. ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އެބަ މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ. އަޅ ަގނޑަށ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ދެއ ވާފަިއާވ  
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އޭރި  ،ޔަީގނ ކަމަކީ  މާލެ  ވާހަކަ.އާ ގ ރޭޓަރ  ލިބޭނެ  ޯގތި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މާލޭެގ  އަޅ ަގނޑ     އިނ   ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ 

ލިބޭނެ  2022މީދ ކ ރަނީ  އ އ  ޯގތި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މާލޭެގ  ނިމޭއިރ ަގއި  އަހަރ   ރައީސ .   ،ކަމަށ   ވަނަ  ިއއ ޒަތ ތެރި 

ރަީއސ  ބަލަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ   ހިނ ަގވާ އިއަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރޭަގިއ ވޭތ   ،ލަާމ  އަހަރ ދ ވެހ ެގ  ފަސ   ވެދިޔަ 

ނޫނޭ. އެީއ    ރ ދަމާއާއި ފެނ ެގ ނިޒާމަކީ އެއީ ތަރައ ޤީއެއ ނަ  ،ވިދާޅ ަވމ ނ  އަބަދ ވެސ  ެގނ ދަވާސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާ  ރައީ

ފެށީ ހަމަ ރައީސ  އިބ ރާހީމ     އަސާސީ ޚިދ މަތެކޭ. ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަމެކޭ. އެކަނ  ދަނެެގނ  މިހާތަނަށ  އެ މަސައ ކަތ ކ ރަނ 

ރައީސ     ، ވޭތ ވެދިޔަ ފަސ  އަހަރ  ؛ަގއި. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ސަރ ކާރ ަގިއ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ    ެގމ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

ފެނ ެގ ނިޒާމ . ިއއ ޒަތ ތެރި    14ނަރ ދަމާ،    14ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ފަސ  އަހަރ ަގއި އެޅ ނީ    ،މީނ ެގ ފަސ  އަހަރ ަގއި ޔާ

ެގ  ވެދިޔަ ފަސ  އަހަރ  ވޭތ    ހާލަތ ަގއި އޮތީ. ެއއީ   ެގމީެގތެރެއިނ  ހަ އެތި މިހާރ  ބޭނ ނ ނ ކ ރެވިެގނ  މަރާމާތ  ؛ރައީސ 

ރައީސ    ނ ކ ރެވ   ތެރޭގައި ިއއ ޒަތ ތެރި  ބާރ ލާފައި ؛ކަމަކީ.  އަޑަށ   ވަރަށ   ވިދާޅ ވޭ  އެބަ  ބޭފ ޅ ނ     ޕީ .އެމ .ޑީ  ،މި 

އެމ .ޑީ.ޕީ   ،ލާ   ޮގތަށ  އެކި ގ ރޫޕ  ގ ރޫޕަށ  އެބަ  ފެނ ނަޗާޓ  ކ ރަހާފައި އަޅ ަގނޑ ެމނަށ   ޗާޓ  ހަދާފައި ބާސަރ ކާރ ަގއި ބާ

ރައީސ  ޔާމީނ ެގ   ؟ދަނ ނަވާލަނ ތޯ ؛މިހާވަރޭ ކިޔާފަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،މިހާވަރޭ  ، ރ ެގ ދަރަނި ބޮޑ ިވއ ޔޭ ސަރ ކާ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި. ިއއ ޒަތ ތެރި    3.6ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ރައީސ  ޔާމީނ  ނެނ ެގވީ  ވެރިކަމ ަގއި ފަސ  އަހަރ 

ސ ވާލ އ ފެދޭ   ށ ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑަ  14ލަތ  ހ ރިވަރ .  ހާނީ ނަރ ދަމާެގ  ޔައިދިއަޅ ަގނޑ  ދެނ މެ މި ކި ؛ރައީސ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޑ ިއވޭ ބ ރިޖެއ ެގ ވާހަކަ.   ؟ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދަރަނި ނަގައިެގނ  ކޮނ ކަމެއ ތޯއޭ ކ ރީ  30.6  ،ސަބަބަކީ

ވާހަކަ. ެއއ  ބިލ ޑިނ ގ    ޅިހޮސ ޕިޓަލެއ  އެ  ތަމަވަނ މާފަނ ނ ކޮޅ ަގއި ދަރ   ،އެއ  ލޭނ  މަދ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަޑ ިއވޭ

ޑ ކ ރެއ ީވ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީަގއި އޮނ ނާނެ އެ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރެއ ވި ބިޑ . ބި   މި މަޖިލީހ ެގ ؛މަދ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޑ  އޮނ ނާނެ މިތާނަގއި. ބ ނެފައި އޮތ  ބި  މޭތަނ  އަޅައިދޭނަ  މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ  އެ  53ޗައިނާެގ ތިނ  ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ .  

ކަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ޔަލިއަނ  ޑޮލަރަށ  ސިނ ަގޕޫރ  ބަމި  140އެހެނ  އޮއ ާވ   ؛ކ ރެހ ނ  އޮނ ނާނެ މިތާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

. ކޮބައިކަމެއ  އޭެގ ޙިކ މަތ ތެރި ޢަމަލަކީ. އެހެނ ވީމާ، މިއީ ެއއ ކަމެއ  ހެއ ދެީވކީ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ ކިހިނެއ ދިނީ.  

މި    ،2021  ،ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ ަގއި  2020 ؛ފ ޅ ނ  ކަނ ކަނ  ކ ރައ ާވފައި ހ ރި ޮގތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އެ ބޭ

ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ސަރ ކާރ ަގއި ދަރަނީެގ    ަގިއ،ރ ަގއި އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ  އިއަހަރ ެގ މެދ ތެރެއަށ  އައި 

އޮތީ   ނަާގފައި  އި  26ޮގތ ަގއި  ރ ފިޔާ.  ރައީސ ބިލިއަނ   ބޯޑ ނ  ؛އ ޒަތ ތެރި  ބޯޑ ނ   ؛ޓެނ ޑަރ  ޓެނ ޑަރ  ހަމައެކަނި 

ތަކ ަގއި ދެ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ މަސައ ކަތ  ވަނީ ހަވާލ ކޮށ ފަ. ރާއ ޖޭެގ އެކި ކަނ ކޮޅ   27.6އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ަގއި  

ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ    ވ ރެ ހަ ސަތޭކައަށ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޭއެގތެރެއިނ   ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ  އެބަ ހިނަގމ ނ ދޭ ވ ރެ ހާހަށ 

  ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވިދާޅ ވަނީ، އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ވިދާޅ ވަނީ  މިހާތަނަށ  ނިމިފައިވަނީ

އެމަނިކ 2023 ފެނާފާ،  ދައ ރ  ނިމެނ ވާއިރަށ  ރާއ ޖޭަގއި  މި  ެއއ ވެސ  އިނ ެގ  ނަމޭ.  ރަށެއ  ނ ބައ ވާ   ނަރ ދަމާ ނޭޅޭ 
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ޮގތ ަގއި މިހާރ  ބިޑ ކ ރެވި ސޮއިނ ކ ރެިވވަނީ   މިހާރ  ނ ފެށި ހ ރެދާނެ ރަށ ތަކެއ . އަޅ ަގނޑަށ  އެނިގފަިއވާ  !ރަނަގޅ 

ނަށ  މި  ނ އަޅ ަގނޑ މެ  ތެރެއިނ  ލާފައި  މި ބަޖެޓ ެގ  ،ފެނާޢި ނަރ ދަމާެގ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ރަށ   25

 މަށ . ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  މި ބަޖެޓ ނ  ހައ ލ ވެެގނ ދާނެކަ  ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަވެެގނ ދާނެ

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މަށ ކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަސަނ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަނ ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަ

ރައީސ .  އާދެ!   ިއއ ޒަތ ތެރި  މި  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަިއއ ސަ  މަޖިލީހަށ   ބަޖެޓ   ައހަރ ެގ  ބަޖެޓަށ     ވަނަ  އެ  ވަނީ. 

ތ ަގއި މި ބަޖެޓަކީ  ޮގ  އެދިފައި އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާވަނީ ފ ރ ޞަތަށ     އަޅ ަގނޑ  ވެސ  މި

ވިސ ނާ ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   ޚިދ މަތ ތަކެއ   ރިޢާޔަތ ކޮށ     ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހާލަތަށ   ފ ރިހަމައަށ   ވަރަށ   ސަރ ކާރަކ ނ  

ޝަނަލ  ނޭ  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  2.4އ ޤީކ ރ މަށ   ރާ ތަރައިތައ ޔާރ ކޮށ ފައިވާ ބަޖެޓެއ . މި ބެޖެޓ ަގއި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ެގ ދާ

  4000  ،ކަނ ކަމަށ   ެގހައ ސިނ   ،ބިލިއަނ   3.1އަދި އިޖ ތިމާޢީ ކަނ ކަމަށ   ަގއި ާވކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .  ބަޖެޓ 

 ޔ ނިޓ  އެޅިެގނ ދާނެ  ގ ހައ ސިނ   11000ޔ ނިޓ  ހައ ސިނ ގ މިހާރ  ައޅަމ ނ ދާ އަދި ޖ މ ލަ މި ދައ ރ  ނިމޭއިރ ަގއި  

ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ. ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ     ގ ޅ ވަިއ ައޅ ަގނޑަށ  ލިބިފައި  އަދި ބަޖެޓާ   ،ކަމަށ  ބަޖެޓ ނ 

ވޭ.  4.6ބަލާއިރ ަގއި   ބަޖެޓ ަގއި  މި  ދާއިރާއަށ   ޞިއ ޙީ  ސަރަ  ބިލިއަނ   ޓަޙަފަސ   ހޮސ ޕިޓަލ  ޝަރއ ދެއ ަގއި  ރީ 

ރީ ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރެވިެގނ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރަކަށ   ޝަ ރ، އާދެ! މި ޓަވޭ. އޭެގތެރެއިނ   ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ގައި

އަނ ނާނެ. އަޅ ަގނޑ   ލިބިެގނ   ފަސޭހަތަކެއ  ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ  ހޯދ މ ަގއި    މ ނ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑެތިޔ ދި

ގ ޅިެގނ     މިއ ޔަތ ކަނ . ައދި މި ޚިދ މަތ ތަކާއ އ ޙީ ޚިދ މަތަށ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ދޭ އަހަޮގތ ަގއި ިމއީ ޞި  ަގބޫލ ކ ރާ

ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭ ނ ވަތަ މާލެއަށ  އައިސ  ިމ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މިހާރ  މާލެއަށ  އައިސ  މި    ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 

ޚަރަދާއި   ބޮޑ   ސަލާމަތ ކ ރެވޭނެކ ރަނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ   ިގނަ  ޖ މ ލަ   ތަކ ލީފ ތަކ ނ   އަދި  ޮގތެއ ަގއި    ކަަމށ . 

އަނ ނާނެ ބަދަލެއ   ހެޔޮ  ވެސ   ހޭދައަށ   ކ ރަމ ނ ދާ ޞިއ ޙީ  މިހާރ   އަހަރ ެގ  ކަ  ސަރ ކާރ ނ   އަނ ނަ  މި  އަދި  މަށ . 

ޑޮކ ޓަރަކާިއ    160ވޭ. އޭެގތެރެއިނ     ވެސ މަށ   ކަ  އިތ ރ ކ ރެިވެގނ ދާނެ  އިރާއަށ އ ޙީ ދާމ ަވއ ޒަފ ނ  ޞި  700ބަޖެޓ ަގއި  

އަދިވެސ  އެހެނިހެނ  ސަޕޯޓ  ސ ޓާފ ނ  އޭެގތެރޭަގއި ޭވ.   ،ޮގތަށ . ދެނ  އެހެނިހެނ  އިދާރީ  ނަރ ހ ނ  ޝާމިލ ވާ  200

ކ ރ މަކީ، ޤައ މަށ  ވަރަށ   ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާ  ބިލިއަނ  ފ ރިޔާ. އާދެ!  4.1ކޭޝަނ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ ަގއި  ޔ  އެޑި

ކަމެއ .   މ ހިނ މ   ހަރ ދަނާވެސ   ނިޒާމ   ތަޢ ލީމީ  ރަނަގޅ  އެއީ  ނޫނީ  ލިބިެގނ   ދަރިނ ނަށ   ދިވެހި  ތަޢ ލީމ   ކ ރެވި، 



1220 ބަރ  ނޮވެނ  9           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  63ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

45 

 

ބިނާ ޤައ މ   ެއއ ޤައ މެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފެނ ވަރާއި ނ ކ ރެވޭނެ.  ތަރައ ޤީެގ  ެވސ   ވިސ ނާއިރ ަގއި    ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  

މި ވަނީ ވަރަށ   ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތަރައ ޤީވެފަިއވާ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ރިއެރ ނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ 

އެޮގތ ނ  ގ ޅިފަ  ސިކ ނޑިއާ ތެރެއިނ .  ތަޢ ލީމ ެގ  ކ ރެވެނީ  މި  ތަރައ ޤީ  އެ ސިކ ނޑި  ދިވެހި ރަ  .  ތަޢ ލީމެއ   ނަގޅ  

ސަތޭކަ ޓީޗަރ ނ  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ   ގ ޅ ވަިއެގނ  ހަތަރ   މަކީ، ަވރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . އަދި މި ބަޖެޓާޔ ދިދަރިނ ނަށ  ލިބިެގނ 

ވެސ     ކ ރެވޭނެ ވާހަކަސަތޭކަ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިލޭ ޑިގ ރީއަށ  ކިޔެވ މަށ  ޚަރަދ   އިތ ރ ނ  ހައޮތ . އަދި ޭއެގ  ވާހަކަ އެބަ

ސަރ ކާރ ނ މިއީ  އޮތ .    އެބަ މިއަދ ެގ  ޙައ ޤ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހޭދަ  ބޮޑެތި  މ ޙައ މަދ    ،ވަރަށ   އިބ ރާހީމ   ރައީސ  

ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދަވާ ކަނ ކަނ . ައދި ހަމަ އެއާއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ، މިހެނ  ޞާލިޙ 

ޤީޤަތ ަގިއ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ިވސ ނ ނ . އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ނ ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވިސ ނ މ ެގ  ޙަ  ،ކޮށ ފައިާވ ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކަކީ

ދ ވަސ ވީ މީހ ނ ނަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ  ފެށީ. އެކަނިވެރި މައިނ ނަށ  އެހީތެރިކަނ   ތެރެއިނ  އާސަނ ދަ ެގނެވ ނީ. 

  އ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބަށ  ލ ިއވާނެ އެތައި  އ ޔިތ ނ ނަށ  ޭއގަ ޮގސ  ވަރަށ  ިގނަ ޚިދ މަތ ތައ  ރަ ފޯރ ކޮށ ދޭނ  ފެށީ. އެހެނ 

އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވިސ ނ މ ެގ ތެރެއިނ  ކޮށ ދެމ ނ  ޮގސ ފަިއވާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އަދި ހަމަ   ކަމެއ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ނ  

ެގ ވިސ ނ މެއ . އަދި ރަށ ތައ   ބޭނ ނ ، ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މ ެގ ވިސ ނ މަކީ ވެސ  އެމ .ޑީ.ޕީ  ކޮށ ލަނ އަޅ ަގނޑ  ެއާއއެކ  ފާހަގަ 

ލާމަރ ކަޒ   ލާމަރ ކަޒ އެޮގތ ނ   ހަމަ  ބަޖެޓެއ   ރަނަގޅ   ކައ ނ ސިލ ކ ރެިވ،  ބަޖެޓ ގައިވޭ.  ކ ރެވިފަިއވާ  މި  ތަކަށ  

އޭެގ5% ބަޖެޓ ެގ   ައދި  ެއޮގތ ނ .  މެނޭޖ ެގ  ާގތ ނ   ރަށ ތައ   ތަރައ ޤީކ ރެވިެގނ ތެރެއިނ   ރަށ ތައ   ވެސ   ކ ރެވި،  ދާނީ 

ބަޖެޓާޒ ލާމަރ ކަ މި  ޮގތ ނ   އިޤ ތިޞާދީ  ފާހަަގކ ރަނ .  ައޅ ަގނޑ   ތެރެއިނ ކަނ   ނިޒާެމއ ެގ  ދޭތެރޭ   ކ ރެވިފަިއވާ 

މަސައ ކަތ ތެރިނ ނާިއ    ބިލިއަނަކީ  3.5ތެރެއިނ   ބިލިއަނ . އޭެގ  8ލާއިރ  ބަޖެޓ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ކަނ ކަމަށ  އެބަވޭ  އިވިސ ނަ

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަިއ ދޮރާށި ތަރައ ޤީެވެގނ  އައ މަކީ  ؛ ރައ ޤީތަކަށ . ެއއަރޕޯޓ އަދި އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  ިއޖ ތިމާޢީ ތަ

  ރާއ ޖެއަށ  ޓޫރިސ ޓ ނ  ެގނައ ނ  އިތ ރ ކ ރެޭވކަށ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ތަރައ ޤީވެެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

އާދެ! ދެނ  ދެވޭ އަދަދެއ  އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މި ބަޖެޓ ަގއި އެއަރޕޯޓ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  އެ  ނެތ . އެޮގތ ނ 

ދާއިރާެގ   ،ދިއ ަގރ  ދާއިރާއަށ  ނަޒަރެއ  ހިނ ާގލަނ  ބޭނ ނ . ދިއ ަގރ  ދާއިރާަގއި   ،ދާިއރާއަށ   ެގއަޅ ަގނޑ ، ައޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ    ކ ރެވެމ ނ ދާކަނ   ވެސ   މިހާރ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   ރަނަގޅ   އިބ ރާހީމ  ތަރައ ޤީއަށ   ރައީސ   ފާހަަގކ ރަނ . 

ެގނ ދަވާކަނ     އ ވި ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މަށ  ޓަކައި އެލެވެ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  މަނިކ ފާނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރައ ވަމ ނ  

ނ  ކ ރަމ ، ވަރަށ  ާގތ ނ  މަސައ ކަތ އި ޅައައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އެ ަމސައ ކަތ ތައ  ކ ރ އ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ބާރ  

އެއީ ދިއ ަގރ ެގ ބިނ  ހިއ ކ މާއި، ވަށާ   ؛ތެރެއިނ  ިމހާހިސާބަށ  އައިއިރ  ދިއ ަގރަށ  ވެފަިއވާ ވަޢ ދ މި ެގނ ދަނީ. ޭއެގ

ކަނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އަދި  ، މަސައ ކަތ  ބާރަށ  ކ ރިއަށ ދާއިލ މ ެގ ވަޢ ދ  ފ އ ދ މަށ  މަސައ ކަތ  ފަށަތޮށި

ދިއ ަގރ ެގ ރަ  ކަެމއ އެކަމަކީ،  ބަލައިަގނ ނަ  އިހ ތިރާމާއެކ   ވަރަށ   އަދި  ކައ ޔިތ ނ   ފާހަަގކ ރަނ .  ައޅ ަގނޑ   ނ  ވެސ  
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  ތައ އަދި އިމާރާތެއ  އެޅ މ ެގ ކަނ   ،ފާރާއި ވަށާ  ށ ބޮޑ ކ ރ މަ  ހަމައެއާެއކ  މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ދިއ ަގރ ެގ ސ ކޫލ 

ދިއ ަގރ ެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  ބޮޑ ކ ރ މަށ     ަގއިޙީ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ ޞިއ ވެސ  ހިމަނާފައިވާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .  

ޮގތެއ ަގއި ދިއ ަގރ     ޖ މ ލަ  ، ވާކަނ  ފާހަަގކ ރެޭވ. ކ ޅިވަރ ަގއި އިތ ރ  ކަމެއ  ސީދާ ނެތ  ކަމ ަގިއ ިވޔަސ   ބަޖެޓ ގައި

އެތާޔ ދިބޮޑ ެވެގނ  އެޅިެގނ ދާކަބޯޅަފ ޓ   ނަގއި މ ނ   ކޯޓެއ   ވޮލީ  އަދި  އެޅޭނެކަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ  ދަނޑެއ   ެއއީ  ނ  

އެކ ަގއި ިމވަގ ތ  މ. އަތޮޅަށ  ނ ހަނ  މ ހިނ މ  މަސައ ކަތެއ  ކަމ ަގއިާވ،  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ . އަދި ހަމަ އެއާ 

މ. އެއަރޕޯޓ  މ ލީަގއި ެއޅެމ ނ ދާކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މިކަނ  ވ މ ނ  މ. އަތޮޅ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ހެޔޮ  

 ނ ކ ރަނ . މ ލީެގ ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރ މަކީ ވެސ ، ފެށ ނީއ ސ ރެ  އ ލެއ  އަނ ނާނެކަމާ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެ ބަދަ

ކަމެއ . އެ މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  މިހާރ  ވަނީ   ވާ  ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހެމ ނ  އަނ ނަ ކަމެއ . އަދި އެ މަސައ ކަތ  ނ ފެށި

ޭވވަށ ގަ   ،. އަދި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ހިސާބ ގައި  ބަޔަކ  ހޯދ މާ  ،ކ ރެވި އިޢ ލާނ    އިމި ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ 

އެކ  ބަލައިަގނ ނަ ކަމެއ  ކަމ ަގިއ    ހަމަ އިހ ތިރާމާ. އެ ކަމަކީ ވޭވަށ  ރައ ޔިތ ނ   ، ބަނދަރ  ނިނ މާފައިބަނދަރެއ  ހަދަ

  ިއގެ ވާ ފެނަކައިނ  ފެނަކަ   ނ ފ ނ ޏެއ  ކަަމށ އިތ ރ ނ  މި ސަރ ކާރ ެގ ކ ޭއގެ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ވޭވަށ ަގއި  

ވެސ     އަދި މަޑ އ ވަރި  ،. އަދި ޭވވަށާިއ މ ލި. އަދި ކޯޓ  އިމާރާތެއ  އެޅ މަށ  ވެސ  ވަނީ ނިނ މާފައިމާރާތެއ  ވަނީ އަޅާފަ

ރަށ ތަކެއ .  ޒ ވާނ ނ  ަވރަށ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރެއ ަގއި ކ ޅެމ ނ  އަނ ނަ    ހިމެނޭ ޮގތަށ  މި ރަށ ރަށަކީ، ކ ޅިވަރ   އިއޭގަ 

މީެއއ  ވެސ  ހިނ ަގމ ނ  އަނ ނަ ރަށެއ . ކ ޅިވަރ  ޑަދިއ ަގރަކީ ެވސ  އެކެ   ،އަދި ހަމަ ެއޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ބޯޅައަކީ ފ ޓ ؛ ބޯޅަ ދިރ ވ މަށ ޑަމީ ހިނަގމ ނ ދޭ. މިއީ ފ ޓ މި ދެ ރަށ ަގއި ވެސ  ކ ޅިވަރ  އެކެ  ،ޑަީމއެއ  ދިއ ަގރާއި މ ލިއެކެ

ގ ޅިފަިއވާ ކ ޅިވަރެއ . މި ކ ޅިވަރ  ދިރ ވ މަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ދިއ ަގރާއި މ ލިނ    ެގ ލެޔާއަޅ ަގނޑ މެނ 

މި ދެ   ، ކ ރަމ ނ  ެގނ ދޭ. މި ދެ ރަށ ަގިއ މި މަސައ ކަތަށ  ެއއ ބާރ ލ ނ  ދެވިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ތެރޭަގއި ވެސ  އެނ މެ ރަނަގޅ   ެއކ ަގއި އަތޮޅ ނ . އަދި ހަމަ އެއާޔ މ ދިނ ދަނޑ  އެޅިެގ  ބޮޑ ބޯޅަ  ރަށ ަގއި ވެސ  ފ ޓ 

މަޑ އ ަވރީެގ ޒ ވާނ ނ  ވެސ  ވަރަށ    ؛ައދި މަޑ އ ވަރި ވެސ    ،ކ ޅޭ ެއއ  ރަށ  ކަމ ގައިވާ ވޭވަށ  ޅަބޯފެނ ވަރަކަށ  ފ ޓ 

އ  ފ ޓ މީދ ކ ރަމ ނ އ ބޮޑަށ   އަޅައިބޯޅަދަނީ  ރަށ ަގިއ  އެ  އެޮގތަށ ދަނޑެއ   ހަމަ  ިމ    ،ދިނ މަށ .  ައޅ ަގނޑ   ޭވވަށަކީ 

މަކީ  ޔ ދިކ ޅޭ ރަށ . އެ ރަށ ަގއި ވެސ  ބޮޑ  ދަނޑެއ  އެޅިެގނ ޅަބޯދެނ ނެވިހެނ  އަތޮޅ ަގއި ެވސ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ފ ޓ 

ިމ   ؛ށެއ ަގއި ވެސ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ޖ މ ލަކޮށ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަ

ލެޔާ  ކ ޅިވަރަކީ ވާއިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަަމށ   ކ ޅިވަރެއ   ރަނަގޅ   ގ ޅިފަިއވާ  ވެސ   ރަށެއ ަގއި  ހ ރިހާ  ރާއ ޖޭެގ   ،

މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އަދި ރަތ މަނ ދޫއަށ  ޔ ދިދަނޑ ތަކެއ  އެޅިެގނ ބޯޅަފެނ ވަރ ެގ ފ ޓ 

ކ ޅޭ ޒ ވާނ ނ ތަކެއ  ބިލ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  ކ ޅިވަރ ޤާރަތ މަނ ދޫަގއި އާބާދީ މަދ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، ވަރަށ     ،އިރ ބަލައިލާ

ޮގތ ނ ، ފ ޓ ސަލ   ކ ޅޭ އަދަދަކަށ  ޒ ވާނ ނ  ނޫޅޭ. އެ ބޯޅައެ ރަށ ަގިއ ފ ޓ ؛ އ ޅޭ ރަށެއ  ެއއީ. އެ ރަށ ަގއި ވެސ  ފ ޓ ސަލ 
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އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޒ ވާނ ނ ެގ  މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ .  ޔ ދިކޯޓެއ  އެޅިެގނ   ދަނޑަކާއި ވޮލީ

ތެރިކަމާއެކ  ިމއަދ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  އެދެނ  ބޭނ ނ .  ޞ  މި އެދ ނ ތައ  ފ އ ދައިދެއ ވ ަމށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އިޚ ލާ

ބޭނ ނ   ،މަޑ އ ވަރީ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ ަގއި   އިޭއަގ  ،ޒ ވާނ ނ މަޑ އ ވަރީެގ    ޚާއ ޞަކޮށ   މި  ނަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

 ތަކ ރާރ ކޮށ  ބައ ދަލ ކޮށ   . އޭނަ އަޅ ަގނޑާ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އަތޮޅ ތެރެއަށ  ވެސ  މަޝ ހޫރ  ތޮޓީ

ރައީސ ، މަމ ދޫޙ  ވެސ  ެގ  . އަދި ވޭވަށ  ކައ ނ ސިލ  ދަނޑެއ  ައޅައިދިނ މަށ  ވަނީ ެއދިފަބޯޅަމަޑ އ ވަރީަގއި ބޮޑ  ފ ޓ 

ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ   . މި ސަރ ކާރ  މެދ ވެރިކޮށ  އެކަނ  ކޮށ ދިނ މަށ  ބާރ އަޅައިދަނޑެއ  އަޅައިދިނ މަށ  އެދިފަބޯޅަފ ޓ   ވަނީ

މަކީ އަޅ ަގނޑ ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ   ޔ ދިޒ ވާނ ނ ެގ މި އެދ ނ ތައ  ފ ދިެގނ އެހެނ ވީާމ،  ކައިރީ ވަނީ އެދިފަ.  

ގ ދަނެއ . އެކަނ  ވެސ     ދެ ކ ލާސ ރޫމ ެގ އިމާރާތަކާއި  ބޭނ ނ ވޭ  ށ އިތ ރ ނ  މަޑ އ ވަރީަގއި ސ ކޫލަމީެގ  ،އ . އަޅ ަގނޑ  ކަމެ

މީެގޔ ދިވެެގނ  އާދެ!  ފާހަަގކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއ   މ ހިނ މ   ބޭނ ނ   ަމކީ  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ  އިތ ރ ނ  

ކ ރިނ  ވާހަކަދެއ ކެވި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި   ؛ެގނ ދާ ވާހަކަ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވާދަވެރިނ  ިމ ދައ ކަމ ނ 

ވަނީ    ބިލިައނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި މި  30.6އަށ  ރައީސ  ޔާީމނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި    2018ިއނ     2014ޮގތަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  

ެއއ  ނޫނ . އޮޅ ވާލ ނ ތަކެއ  އަބަދ ވެސ    އެ ބޭފ ޅ ނ  ދައ ކަވަމ ނ  ެގނ ދަވާ މަނ ޒަރަކީ  . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެއިތ ރ ކ ރެވިފަ

ބިލިއަނ    26.2ހަމައަށ  ައއިއިރ     އިނ  މިއަދާ  2019ބޭފ ޅ ނ  ެގނ ގ ޅ އ ވާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ .    ބޭފ ޅ ނ  އަބަދ ވެސ  އެ  އެ

ވަނީ   މި  ސަރ ކާރ ނ   މި  ޭއެގހޭދަކ ރެވިފަރ ފިޔާ  ބޯ  27.6ތެރެިއނ   .  ޓެނ ޑަރ  ނެޝަނަލ   އެއީ  ޑ ނ   ބިލިއަނ  

ޮގތަށ   ވަރަށ  ސާފ  އިނޭގތޯ. ދެ ފ ށ  ފެނ ނަ  އެހެނ ވީމާ،  ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ  އެވޯޑ ކ ރެވިފައިވާ އަދަދ .  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

  ސަތޭކަ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ަގއި    މިކަނ  މި ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވެނީ މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ . އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވަނީ، އެ

  އިތ ރަށ  އެ   ،ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރާއިރ ދ އިސައ ތަ  ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރާތީވެ. އެ  ރ ދ އިސައ ތަ  ކ ރަނ ޖެހޭ ތަނަށ   ރ ފިޔާ ޚަރަދ 

ިމ ސަރ ކާރ ނ  ކޮނ މެ މަހަކ  ވެސ ، ހިސާބ ތައ  އެ ދަނީ  .  ކ ރެވޭ ސަތޭކަ ރ ފިޔާއަށ  ދެނ  ވާ ޮގތެއ  ނޭނޭގރަދ ޚަ

ސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ ދާކަނ   ތެރިކަމާެއކ  މަޞ ސ ވާލެއ  އޮތިއ ޔާ ކ ރެޭވނެ. އިޚ ލާ  .ދެ ފ ށ  ފެނ ނަ ޮގތަށ   ،ދައ ކަމ ނ 

ަގޑި ވެސ  ނިމ މާ ލިބިފައިވާ  ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑަށ   ކ ރ ކޮށ ލާނަނ . ދެއ ިވ  ަގއި  އެކ   ފާހަަގކ ރަނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  

 ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަރަށ  ބޮޑަށ  މާފަށ  އެދެނ .   ، ދާިއރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  ބިލެތ ދޫ

އެހެނ ނަމަވެސ ،  އެރ ވ ނީ.  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިނ ނަވަނިކޮށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެހެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކަށ  ފ ރ ޞަތ 

 މިހާރ  އައ ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމ . 
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 އައ ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެއ 2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ލިބޭ  ހިތ ހަމަޖެހ މެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  ބަލަިއލާއިރ   ބަޖެޓަށ   ކަމަކީ،    ެގ 

ބޮޑ  ޚަރަދ  އިޖ ތިމާޢީ މައ ސަލަތައ     ވަރ ެގއިޖ ތިމާޢީ ދާއިރާއަށ  އޮތ  ބަޖެޓ ެގ ބޮޑ ކަމ ނ . މިހާތަނަށ  ސަރ ކާރަކ ނ  ނ ކ ރާ 

އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ ކަެމއ .    ކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިާވކަނ  މިއީ އ ފަލާހައ ލ ކ ރ މަށާއި މީހ ނ  ބިނާ

ޚަރަދ ކ ރެވޭއިރ   4.1 ދާއިރާއަށ   ތަޢ ލީމީ  ރ ފިޔާ  ޮގތ ަގއި    ބިލިއަނ   ކަމެއ ެގ  ހަމައެކަނި    ، ފާހަަގކ ރެވެނީމި  ތަފާތ  

ޮއތީ. އެތަށ  ބައިވަރ  ދަރިވަރ ނ ތަކަކަށ  މަތީ ތަޢ ލީމ  ހިލޭ   އިމާރާތ ތައ  ކ ރ މަކަށ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ  ިވސ ނިފައި މި

ސ ޓޭޓ  އޕފ   އެކީަގއި  ތެރޭަގއި ހިމެނިެގނ ދާކަނ . އަދި ހަމަ އެއާ ކަނ ތައ ތަކާއި ލޯނ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  މީެގ  ދިނ މ ެގ

އާޓ ،   އިނ ސ ޓިޓިއ ޝަނެދި  މ ހިނ މ ވެފައިވާ  ޓިވެޓ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިއީ  ަމސައ ކަތ   ާގއިމ ކ ރ މ ެގ  އ  

ލެވެލ  ހަދާ   ށ  ކިޔަވާ ކ ދިނ ނެއ  ނޫނ . އަދި އޯލެވެލަ  އޭ ލެވެލ  ހަދާފައި ނިނ މާ ހ ރިހާ ކ ދިނ ނަކީ  މަސައ ކަތެއ . އޯ

ގ ޅިެގނ  ދޭ ބީޓެކ  ފަދަ   އިތ ރަށ  މަސައ ކަތ ތަކާ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ  މިކ ހ ރިހާ ކ ދިނ ެގ ތެރޭަގއި ވެސ  ހަމައެކަނި އެކެޑަ

 ؛ކަނ  މިއީ ފެނ ނަނ  އޮތ  ޙަޤީޤަތެއ . ޒ ވާނ ނ ޖެހޭކ ރަނ އިނ ވެސ ޓ  އިތ ރަށ   ކަނ ކަމަށ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެބަ  

ދަސ ވެފައި  މަސައ ކަތ ތަކެއ     މީހ ނ ނަކީ  އެ  ަގއިށ  ދޫކޮށ ލާއިރ އަހަރ  ފ ރިެގނ  ޒ ވާނ ނ  މ ޖ ތަމަޢަ  18އަޅ ަގނޑ މެނ   

މީހ ނ ެގ ހ ރި ހ ނަރެއ  އިތ ރަށ  ތަރައ ޤީވެފައި ތިބޭ ބަޔަކަށ  ހެދ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  މި  ކ ރާ ޚަރަދަކީ   އެ، ތިބޭ

ކ ރާ    މިފަދަ ކަނ ކަމަށ  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ރާއ ޖޭެގ މ ސ ތަޤ ބަލަށ  ކ ރެވޭ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ޚަރަދެކޭ.  

ކ ރާ   މ ސ ތަޤ ބަލަށ   މިއީ  ވިޔަސ ،  ކަމ ަގއި  ނ ހ ރި  ފެނ ނަނ   ކޮނ ކ ރީޓ ނ   ފަހަރެއ ަގއި  ނިމިެގނ ދާއިރ ަގއި  ޚަރަދ  

ހަމަ   އަޅ ަގނޑަށ   އަދި  ކަނ ތައ .  ބަލަިއަގނ ނަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ަގިއ  ކޮނ މެ    ، ނ ީގޔައިނ ވެސ ޓ މަނ ޓެއ ެގ 

ދޭ ކަމައިނ ބަފައިނ ނަ މި  ކަމަށ   މި  ސަރ ކާރ ނ   އެހެނ ވީމާ،  ތަޢ ލީމ .  ދަރިނ ެގ  ކަމަކީ  އެއ   މ ހިނ މ ވާ  އެނ މެ  ށ  

ޕޯނަނ ޓެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ބަޖެޓ ަގއި  މ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކޮމިއ ޔަތ އ އަހަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރެވޭއިރ  އަބިލި  3.9 ދާއިރާއަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި  ޙީ އ ޞިމެކޭ.  ފާހަަގެވެގނ ދާ ކަ

ެއ    އި،ފަސ  ސަރަޙައ ދ ަގއި ބިނާކ ރެިވެގނ  މި ދާ ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާ  ،މި ފާހަަގކ ރެވޭ އެނ މެ މ ހިނ މ  ކަމަކީ

ޑޮކ ޓަރ ނ ނަކާއި ދ އިސައ ތަ ނަރ ހ ނ    160ދާ ޚަރަދ . އެޮގތ ނ     މި  ތަނ ތަނ ނ ދޭ ޚިދ މަތ ތައ  ފ ޅާކ ރ މަށ  ކ ރެިވެގނ 

މާލެއަށ    ރަށ ރަށ ނ   އެކި  ހަޤީޤަތ ަގއި ވެސ   ވޭ.  ފާހަަގކ ރެވިފައި އެބަ  ބަޖެޓ ަގއި  މި   ޙީއ ޞިވެސ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  

ލ ަގއި ރަށ ރަށ ނ  އަނ ނަ މީހ ނ  އައިސ  އެބަ  ޚިދ މަތ  ހޯދަނ  އައިއ ސަ ވަރަށ  ބޮޑެތި ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  ވަރަށ  ދަތި ހާ

ސަރ ކާރ  ނިމިެގނ ދިޔައިރ ަގއި   ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ފަސ  އަހަރ ެގ  ،ދިޔައީއ ޅެނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފާހަގަވެެގނ 

ނ ވޭ. އެކަމަކ     ޤީޤަތަކ ޙަ ދާއިރާ ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ެއއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރެވިފައި  ޙީއ ޞިމި ރަށ ރަށ ަގއި  
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އައި.ޖީ.އެމ .އެޗ ަގއި   ހަމަ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގިއ  މިއަދ   އައ ޑޫަގއާއި  މިހާރ   މިހިރީ  ހޮސ ޕިޓަލ ތައ   ލިބޭ  ޚިދ މަތ ތައ   ލިބޭ 

ެގނ  ށ ދަނީ. ކޮވިޑ ެގ ހާލަތާ ހެދިއައިމ ކ ރެވިފަ. އަދި އެ ތަނ ތަނަށ  ޑޮކ ޓަރ ނ  ހޯދ މ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ވެސ  ހަމަ ކ ރި ާގ

ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ތަނ ތަނ ނ  ވެސ  ޑޮކ ޓަރ ނ  ެގނައ މ ަގިއ ދަތިތަކެއ  ހ ރީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދަށ  އަދި  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ލިބ ނ  ކަމ ަގިއ ވިޔަސ ، ސަރ ކާރަށ  ދެވެނ  އޮތ  ހ ރިހާ އެއ ބާރ ލ މެއ     ސ މެޑިކަލ  ޕަރސަނަލ 

ނ ކަނ  ފެނ ނަނ  ހ ރިކަނ  މިއީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަެމއ . އިޖ ތިމާޢީ ދީ، ބަޖެޓ ނ  މި ކަ  މި ކަނ ކަމ ަގއި

އިމ ކ ރ މަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި ބަޖެޓ ަގއި ބޮޑ  އަދަދެއ  މި ކަނ ކަމަށ  ލެވިފައި އެބަ ހ ރި. އޭެގތެރޭަގއި ާގރައ ކާތެރިކަނ   

ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަމަށ   އެހީއާއި  ބަލިވ މާއި  ދ   ،ދޭ  ޚަރަދާއިއ މ ރ ނ   ކ ރާ  ފަރާތ ތަކަށ   އިލީ  ޢާކ ޑަކ ދީނ ނާއި    ،ަވސ ވީ 

 ފަރާތ ތަކަށ   ޚާއ ޞަ ެއހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ  ،ެއކަނިވެރި މައިނ ނާއި  ،ނިކަމެތިނ ނާއި   ،އާސަނ ދައާއި  ،ޚިދ މަތަށ  ކ ރާ ޚަރަދާއި

ހާ ކަމެއ  ހިމެނިެގނ  މި ހ ރި  ،ކާޑ ެގ ސަބ ސިޑީއާއި   ،ސަބ ސިޑީާއއި  ގެ ޓ ރާސ ޕޯޓ   ،ކަރަނ ޓ  ސަބ ސިޑީާއއި  ،ދޭ އިނާޔަތާއި

ކަމަކަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގިއ  ެއހެނ   ޮގއ ސަ އެބަ ވޭ. އިތ ރ  މ ހިނ މ  ކަމެއ  ދީެގނ  ކ ރެވޭ  

ބޭނ ނ  ކ ރެޭވ ޑ ރަގ  ؛ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޓަކައި  ެގނައ މަށ   މ ޖ ތަމަޢަށ   އަނބ ރާ  ފަރާތ ތައ   ޖެހިފައިާވ  ވަބާަގއި  ެގ 

އެ  ޑ ރަގ މަސައ ކަތ ތައ .  ސެނ ޓަރ  ރީހެބ   ގެ ޮގތ ނ   ވެލ ނަސ   ބަޖެޓ ަގއި  ގާ   ތައ ސެނ ޓަރ ތަކާިއ  މި  އިމ ކ ރ މަށ  

އ ލ ކ ރ މަށ  ހަ މައ ސަލަތައ   ެގަވނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  ޑ ރަގ   2011ފާހަަގކ ރެވިފައިާވކަނ  މިއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ .  

ވާކަނ   ހިސާބަށ  އައިއ ސަ  ނ  ހ ރި ތަނ ތަނ  ނ ހެދި މިހާާގނޫނ ަގިއ ހަދަ އެ  ޮގސ ، ރަސ މީކޮށ  ާގނޫނެއ  ފާސ ކ ރެވިެގނ  

ކަމެއ  ނ ދެވި އޮތ  ކަމެއ  ކަމަށ  މިއ ޔަތ އ އެކަމަށ  އެވަރ ެގ އަހަފަހ ނ  އައި ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ޭއެގ  އިކ ރީގަ މިއީ މީެގ

 ާގނޫނ  ތަނ ފިޛ ކ ރ މަށ  މަލ ކ ރަނ  އެޢަދަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ާގނޫނާ އެއ ޮގތަށ     އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގެވެގނ  މި

ކ ރ މަށ  މިހާރ ެގ ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދޭ. މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ    ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ 

  މި މަސައ ކަތަށ  ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ    މިއީ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ވެސ  މި ކަނ ކަނ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވާކަނ   ،ވެސ 

މިއ ޔަތ ކަނ  ފާހަަގެވެގނ ދާ ކަމެއ . ގ ރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި ެއާގރަ ހާސ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އެޅ މަށ   އ ދޭ އަހަ

ެގދޮރ ވެ  ،ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވާއިރ   މިއަބިލި  1.5ރިކަމަށ   އަތޮޅ ތެރޭެގ  އަޅ ަގނޑަށ     ނ   އެހެނ ވީމާ،  ކަނޑައެޅިފަ.  ވަނީ 

މި ބަޖެޓަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މ ސ ތަޤ ބަލަށ  ޓަކައި އެތައ  ހާސ  މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެކ ލެިވެގނ ާވ   ،ބޫލ ކ ރެވެނީަގ

ގެއަށ  ެގނ ދަނ ޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދ ތައ . އާމ ލި  ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި. މި ބަޖެޓ ަގއި ނެތ  އެއ ޗަކީ ކަޅ  ކޮތަޅަކަށ  އަޅަިއެގނ 

ބަޖެޓ ަގއި ސީދާ އަދަދެއ ެގ ޮގތ ަގއި ފެނ ނަނ  ނެތ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ     ެގމިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިދިޔަ ފަސ  އަހަރ 

ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ  ނ ނ  އެނެގނ  ހ ރި ކަނ ތައ ތައ . މި ތަނ ީގކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޔަ ހިނަގއިެގނ ދިޔަ ކަނ ތައ ތައ   ވެސ 

މި    ،ލީމާއިދައ ކަވަމ ނ  ލޯނ ެގ ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށ  ދަނ ނަވާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ  ބަލަބޭފ ޅ ނ  ވާހަކަފ ޅ 

ހ ރި. ފަސ  އަހަރ  ފެނ ނަނ  އެބަ  ދެނ މެަގއި ވެސ  ނަާގ ލޯނ ތަކ ނ  ކ ރެވޭ ކަނ ތައ ތައ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ   ދ ވަހ ނ  
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އެ ލޯނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާއަށ     ،ރި މެނ ބަރަކ  ެއ ފާހަަގކ ރެއ ިވ އަދަދ ތަކަށ  ލޯނ  ޕީ.ޕީ.އެމ ނ  ނެިގއިރ  އިއ ޒަތ ތެ

ކ ރި ހަމަ އެއ ވެސ  ފައިދާެއއ  ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . މި ވެރިކަމ ެގ ތިނ  އަހަރ  އަދި ނިމ މަކަށ  

މީހ ނ     ެގމިއަދ  މީދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫއަށ  ޮގސ  ފައިބަނ  އޮތ  ބަނދަރަކީ ޕީ.ޕީ.އެމ   ނާނ ނައިރ ަގއި ކޮވިޑާ ެއކ  ެވސ 

ވެރިކަނ ކޮށ  ނިނ މާފައި ފޭބިިއރ  އޮތ  ބަނދަރެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ވާހަކަ ފަސ  އަހަރ  ވަނ ދެކަށ  ޔާމީނ ެގ  

ސ ، ެއކަމަކ  މި ވެރިކަމ ެގ ފ ރަތަމަ އަހަރ ެގ  ވެރިކަމ ަގއި ދައ ކަދައ ކާ ތިބިއިރ  ވެސ  ެއއ ެވސ  އަޅާލ ެމއ  ނެތި ޮގ

މިހާރ  އެހެރީ ބަނދަރ ތައ  ނިމިފައިކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ދެ ރަށ ެގ    ،ތެރޭަގއި ބަނދަރ  ބަޖެޓ ކ ރެިވެގނ  ހެދި

ނީ ކ ރެވިފަ. ިގރާ  ވަ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އެ  .ދަނީ  ށ  އެއަކ ރި  ވަނީ އަޅާފަ. އިތ ރ  މަގ ތައ  ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ   ބޮޑ  މަގ  އެ

މީދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައ ދ  ހިމާޔަތ ކ ރ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  މިހާރ  ެވސ  އެ ދަނީ ކ ރެވެމ ނ . އަދި  ؛ސަރަޙައ ދ 

އެކީަގިއ   ކ ނ ފ ނ ޏަކާ  އެ  ނ ތަނ   އެޖަޕާނ ެގ  މިހާރ   މަސައ ކަތ   އެ  ލިބިެގނ   ވެސ     ފަނ ޑ   ބޭފ ޅ ނ ނާ  އެ  ވަނީ 

ހަމަ މީދޫއާ ޖެހޭ ހިސާބ ނ   ޕީ.އެމ ނ  ކ ރި މަސައ ކަތަކީ ހ ޅ ދޫެގ ިގރާ ސަރަޙައ ދ  ހިމާޔަތ ކޮށ ފައި،  ހަވާލ ކ ރެވިފަ. ޕީ.

ވާ، އެ މީހ ނ  އ  މީދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދަނޑ ތަކަށ  ލޮނ ފެނ  ވަނ ނަ ހިސާބަށ  ގޮއ ސަ އޮ  ިއ، ފައިލާއެ މަސައ ކަތ  ހ އ ޓަ

ައޅ ަގނޑ  މި ތާނަގއި އިދިކޮޅ  މެނ ބަރެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ރީތީވެ.    ،އީ ނ ކޮށ  ދިޔަ  އާދޭސ ކޮށ ކޮށ  ތިއ ބާ ެއއ ެވސ  ކަމެއ 

ރިޒަމ  ޒޯނ  އެ އޮތ  ނ ދޭ. މި ސަރ ކާރ ނ  މީދެޫގ ޓޫ  ެއފަދަ މަނ ޒަރ ތަކެއ  ފެނިެގނެއ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   

   ހޮސ ޕިޓަލަކަށ  ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެ ތަނ   ،މާރާތ ތައ  މިހާރ  ނިމިއިތަރައ ޤީކ ރަނީ. ހ ޅ މީދޫ ހެލ ތ  ސެނ ޓަރ ެގ ައއ   

ތާ ޓ ރެކެއ  އެބަ އޮތ . ފ ޓ ސަލ  ދަނޑ   ރޫމ  އެހެރީ ހެދިފަ. ފަށ  އެބަ ދޭ. ސ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާެގ ބާރަ ކ ލާސ އަކ ރި

ޑިޒައިނ ކ ރެވި ކޮމ ޕ ލެކ ސ   އިނ ޑޯ ސ ޕޯޓ ސ   ހެދިެގނ ދަނީ.  އޮތ   އޮތީ.    ،އެ  އެ  މިހާރ   ހިސާބ ަގއި  އިޢ ލާނ ކ ރ މާ 

ވަނީ   އިނ ޖީނ ެގ އަޅަނ  އެ އޮތީ ބިމެއ  ކަނޑަެއޅިފަ. އެ ތަނ ަގއި އިނ ޖީނ ެގ އެޅ މަށ  މީހ ނ  ހޯދ މަށ  މިހާރ  އެ

ެގނ ޮގސ     ށ އަޢ ލާނ ކ ރެވިފަ. ައއ  ދެ އިނ ޖީނ  އެ އޮތީ އެ ތަނަށ  ެގނ ޮގއ ސަ. މިސ ކިތ  ބިނާކ ރ މ ެގ މައ ސަލަ ކ ރިއި

ލ  ޓެނ ޑަރިނ ގ ޕ ރޮސެސ ެގ ތެރޭަގއި. މަރަދޫފޭދޫެގ ފ ޓ ސަ  ޑިޒައިނ ކ ރެިވ، މިހާރ  އެ ޮއތީ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީެގ

އެ އޮތީ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފަ. އިރ ޝާދިއ ޔާ    ފަތާ ޓ ރެކ ަވނީ.    ޓ  އިޢ ލާނ ކ ރެވިފައިއޮތީ ނިމިފަ. އިނ ޑޯ ވޮލީ ކޯ  ދަނޑ  އެ

ށ  އެބަ ދޭ. ދެކ ނ ެގ  އަރޫމާއި އެޑ މިނ  ބިލ ޑިނ ގތަކާއި ލެބ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ފެށިެގނ  ކ ރިސ ކޫލ ެގ ސައ ވީސ  ކ ލާސ 

ައއ  އިނ ޖީނ ެގއެއ   އި   އޮތީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. މަރަދޫފޭދޫަގއެ  ނ އިމ ކ ރަ ގާ އާޓ ސ  އެނ ޑ  ކަލ ޗަރ ސެނ ޓަރ މަރަދޫފޭދޫަގއި  

މ ެގ މަސައ ކަތ  އެ އޮތީ ފެށިފަ. ދެ ރަށ ަގއި ވެސ  ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެ އޮތީ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ. ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ އެޅ 

ކޮނ ކަމެއ ތޯ ކޮށ ދެވ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލޯނ ނަަގިއެގނ   އަހަރ   ކޮށ ދެވ ނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ؟ ފަސ   ދާއިރާއަށ   ެގ 

މަސައ ކަތ ކޮށ  ފ ލ ކޮށ     ބަޖެޓ ަގިއ ޖަހާ ކޮނ މެ އެއ ޗެއ  އެ ައހަރަކ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ؟ ކޮނ ކަމެއ ތޯ

ރ   ނ ނަ ކޮމ ޕޯނަނ ޓ  އެކީަގއި ބަޖެޓ  ފޮތ ނ  ފެނ ނަނ  ނ ހ ރެދާނެ. ިގނަ ފަހަރ  މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރާއިނިމިެގނ  އެ އޮ
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އަނެއ    މަސައ ކަތ  ނިމ ނީމާދައ ކާފައި    ބަެއއ  ފައިސާ  އި،ފަ ދައ ކާފައި މަސައ ކަތ ެގ ޕ ރޮގ ރެސ  ބަލާ  އެއ ބައި ފައިސާ

މިސ ކިތެއ .   އޮތ   ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  ދިޔަ  މި  ވެސ   މިސ ކިތަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދައ ކަނީ.  މި  ފައިސާ  ބައި 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ރޮސެސ އާ ހަމައަށ  މި ދިޔައީ. ހަނދާނ ކ ރަނ ޖެހޭ އެއ ޗަކީ އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދި ކިރިޔާ ޓެނ ޑަރިނ  ޕ 

ތެރޭަގިއ    ެގނ ވަތަ ތިނ  އަހަރ   ގައިދ ތަކެއ ކަނ . ފ ރަތަމަ ދެ އަހަރ  ތެރޭޢ ދ ވަހަށ  ވީ ވަދ ތަކަކީ ފަސ  އަހަރ ޢ ވީ ވަ

ރެއ ވިއ ޔާ މި ފަސ  އަހަރ ެގ ވެރިކަނ   އިރާދަކ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ރިހާ ކަމެއ  ނިމިފައި ހ ނ ނާކަށ 

ފޮތ ަގިއ އޮތ  ެއއ ޗެއ ެގ    ބަޖެޓ   ، ދ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ފެނިެގނ ދާނެ ކަމަށ ޢ ނިމިެގނ ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ވީ ވަ

ެއކަނ ކަނ  ނިމިެގނ ނ ދާނެ ޮއތ . އަޅ ަގނޑ  ީގކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަ ޮގތ ަގއި އެކަނި  ެގ ދާއިރާެގ  ނ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ 

ދައ ކާލެވ ނ އިރ  މިއީ ހަމަ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ތަނެއ ަގއި ވެސ  ހިނަގމ ނ ދާ    ކަނ ކަނ  ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަމ ެގ ވާހަކަ

ފާހަަގކޮށ ލަނ .   ައޅ ަގނޑ   ވަދެވަޑައިެގނ  މަސައ ކަތ ތައ ކަނ   ބޭފ ޅ ނ   ތި  އެކައ ނ ޓަށ   ޓ ވިޓަރ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީެގ 

ލި ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، ރ. ކިނޮޅަސ  ބަނދަރ   އިދެ ދ ވަހ  އެކަނި ބަލަ  ،ޭއެގ ކ ރިނ  ދ ވަހާ  އިއާ އިއ ޔެ  !އ ވާލައިބައ ލަވަ 

، ބ. ހިތާދޫ ބަނދަރ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ  ކ ރ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ޮގނޑ ދޮށ  ހިމާޔަތ   ެގ، ށ. މިލަނ ދޫޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ޕ ރޮޖެޕ ރޮޖެކ ޓ  ހިމާޔަތ ކ ރ މ ެގ  ޮގނޑ ދޮށ   ކ ރެނ ދޫ  ޅ.  ޕ ރޮޖެކ ޓ ކ ޓ ،  ހެދ މ ެގ  މަގ   އ ނޫގފާރ   ރ.  މ.  ،   ،

އައިލަނ ޑެއ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ    ، ކ ޑަިގރީަގއި ޕިކ ނިކ ފައ ނ ޑޭޝަނ  އެޅ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ެގއެއަރޕޯޓ ެގ ފަޔަރ ބިލ ޑިނ ގ  

ރަށަޕ ރޮޖެކ ޓ  ބޮޑ  އެކ ސ ކަޭވޓަރ  ތަރައ ޤީކ ރަނ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީެގ އެނ މެ    ، ވި ވާހަކައެރ   ށ ، ރަސ މާދޫ ބަނދަރ  

ބަިއަވރ   މިޮގތަށ މި ތަނ ތަނ ަގއި  އެކި  ރާއ ޖޭެގ  ޮގސ   އަޅ ަގނޑ  ޮގތަށ   ކ ރެވެމ ނ ދާކަނ   ެއއ ފަހަރާ  މަސައ ކަތ ތައ  

މިހާ ވެސ  ނެތ . ލަފާފ ރޭނެ  ނަރ ދަމާ އަދި  އިހިސާބަށ  އައިއިރ  ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފޭނާފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . ރާއ ޖެ 

ވެސ  ނެތ . ިމ  ތ . އެއ  ރަށ ނ  އަނެއ  ރަށަށ  ދާނެ ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމެއ  އަދި ެވސ  ނެޮގތެއ  އަދި

ސަރ ކާރ ނ  ލޯނ ނަަގިއެގނ  މި ކ ރާ ކަނ ތައ ތައ  މިހިރީ ފެނ ނަނ . މިއީ އާނ މ  ޮގތެއ ަގއި ލިބެނ ޖެހޭ ޚިދ މަތ ތަކާއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަނަގޅ ނ ކޮށ   ޚިދ މަތ ތަކާ  އިޤ އަސާސީ  ކ ރިހަތިޞާދީ  ެގ  ބޮޑެތި   ށ އަރަކާތ ތައ   ވަރަށ   ެގނ ދިޔ މަށ  

ބޭނ ނ ކ ރާނެ ސާފ ފެނ    ،ދަތިތަކާ އެބަ ދިމާވޭ. ެގސ ޓ ހައ ސ ތައ  ހިނ ަގނ  ބަލައިލާއިރ ަގއި ރަށ ަގއި ސާފ  ބޯފެނާއި

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެހެނ ވީމާ،  ދޭ.  އެބަ  ވެެގނ   ޮގނ ޖެހ މަކަށ   ބޮޑ   ވަރަށ   އެއީ  ރަކާތ ތައ  ހަތިޞާދީ  އިޤ   ނެތ މަކީ 

ވެފައި   ނަރ ދަމާއަކީ ކޮނ މެހެނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކަށ   އިބިނާކ ރަނ ކ ރާ މަސައ ކަތ ެގ ތެރޭަގއި ފެނާ

ެގ ތެރޭަގއި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ދެއ  މި ފަސ  އަހަރ ޢ އެ ކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ މި ސަރ ކާރ ެގ ވަމި އޮތީ.  

ނަރ ދަމާ   ފެނާއި  ކ ރާ ާގރަށެއ ަގއި  މ ސ ތަޤ ބަލަށ   ކ ރަނީ  މި  ލޯނ ނަގައިެގނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   އިމ ކ ރަނ . 

މިލި  ސަތޭކަ  ތެރެއިނ   ލޯނ ެގ  އެ  ރ ފިޔާއެއ އައިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ .  ޞާލިޙ   ރައީސ   ނ   މ ޙައ މަދ   ެގ އިބ ރާހީމ  

ެގ ެގކޮޅަށ   ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   .ޑައެއ ނ ަގނ ނަވާނެއެކައ ނ ޓ ަގއި ހ އ ޓަެއއ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  ފެނިވަ
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ކަޅ  ކޮތަޅަށ  ލަިއެގނ  ލާރިެގނ ދާ މަނ ޒަރެއ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  ފެނިވަޑަެއއ ނ ަގނ ނަވާނެ. އެހެނ ވީމާ، މި ވާހަކަތައ  މި 

ނ  މި ކ ރަނ  އ ޅޭ މަސައ ކަތަކީ އަޅ ަގނޑެއ   ލޯނ ެގ ާވހަކަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅޭ ޮގތަށ  ދައ ކަިއެގ  ،ޮގތަށ  ދައ ކަިއެގނ 

  ބޫލެއ ނ ކ ރަނ  ރައ ޔިތ ނ  ބަލައިަގނ ނާނެ މަސައ ކަތަކަށ  ާވނެ ކަމަކަށ . ސޯޝަލ  ހައ ސިނ ގ ހެދީއޭ ކިޔާފައި ހާވާފައި ަގ

  ، ސޯޝަލ  ހައ ސިނ ގ ހަދަނ ވެެގނ  ނެިގ ފައިސާާއއިވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނ  މި ޮއތީ.  ހ ރި ހަޑި

ފ ލީ ފަރނިޝ ކޮށ ެގނ  އެކީަގިއ    ،ތަނ  އިތ ރަށ  ހަދާނެ  ދެ  ؛ޤީޤަތ ަގއި ޭއެގ ދެ ގ ނަޙަ އެ ނެިގ ފައިސާެގ އަދަދަކީ  

ށ  އައިސ  މި ތަނަ  ،ކޮމ ޕ ލީޓ ކ ރަނ  ނަާގނެ ޚަރަދ  ނަާގފައި، މިއަދ  ހަތަރ  ފާރާ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހަވާލ ކ ރީމާ

؟ ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ބޭފ ޅ ނ  ތަށިމ ށި ަގނެދޭށޭ ކިޔަިއެގނ  ވާހަކަދެއ ކީމާ ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭ. ތަށިމ ށި ނ ޖެހި ހ ރީ ކީއ ވެެގނ ތޯ

  މިއަށ  ވ ރެ  ،މާ އަގ ހެޔޮކޮށ    މި ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ  އައ މަށ ފަހ  ތަނ ތަނ  ހަދަނ  ހަވާލ ކ ރީ މިއަށ  ވ ރެ

ބަޔަކ  ހިނ ާގފަިއ  ތަށިމ ށި ނ ޖެހިެގނ  މި އ ޅެނީ ކޮނ ؟ ތި ތަނ ތަނ . އެހެނ ވީާމ، ކޮނ ތާކަށ ތޯ މި ފައިސާ ަވނީމާ ބޮޑެ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިސާދޭށޭ  މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަނ ޖެހޭ ކަމަކީ. މި ތަނ ަގއި ތަށިމ ށިޖަހަނ   ؟ ހ ރި ވައ ކަަމކާ ހެދިތޯ

މާރާތެއ  ހަދާފަ. އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ   އިފަނަރަ ބ ރީެގ   ފައިސާއިނ  އެހެރީ އަތިރިމަތީަގއި  ބ ނާއިރ ، ތަށިމ ށި ޖަހަނ ވީ

ނޫނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ    ތަށިމ ށި ަގނެދޭށޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ . ެއޔެއ  އިލާފަކައިމާރާތ  ވިއ  އިއެ ފަނަރަ ބ ރީެގ  ،ސަރ ކާރަށ 

 ނ ޓ ެގ އެހީ ބަިއވަރ  ލިބ ނ އިރ ަގއި ވެސ  ކީއ ެވެގނ ގ ރާ  ، ދެނ  ދައ ކާ އަނެއ  ވާހަކައަކީ  ؟ކ ރަނ ވެފައި އޮތ  ކަމަކީ

ވަނަ   2020އަރަނީ  ހަމަ މި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ނޭނެގނީތޯއޭ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ ؟ ކަނ ތައ  ލޯނ ނ ނަާގ ނ ކ ރެވ ނީ  ހެއ ޔޭ މި

ެއއ ވެސ  އާމ ދަނީެއއ  ލިބ ނ  އަހަރެއ  ނޫނ ކަނ . އެކަމަކ  އެ ހާލަތ ަގއި ތި ބެެގނ  ވެސ   އަހަރަކީ ވެސ  ދައ ލަތަށ  

  . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަރ ކާރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ ދިނ  ޚިދ މަތ ތައ  ލޮލަށ  ފެނ ނަ މީހަކަށ  ވިއ ޔާ ފެނ ނަނ  ހ ނ ނާނީ

ރިސޯޓ ތަކާިއ އެހެނ  ިވޔަފާރިތައ  ބަނގ ރޫޓ ނ ެވ ހިފެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި އެ ތަނ ތަނަށ    ،ވަޒީފާ ނެތ  މީހ ނ ނާއި މ ސާރަދިނ 

 ނަށ  ޮގތ  ހެދ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ސެނ ޓަރ ތައ  ހަދައި، ބައ ޔަށ  ބޭސ ކ ރާނެ    ރިހާ ދިމާލެއ ަގއި ކޮވިޑ ދިނ . ހ   ފައިސާ

ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި. އެހެނ ވީމާ އެއ ވެސ  ފައިސާެއއ  ނ ވަނ ނައިރ ަގިއ    ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ  ހެދިެގނ ދިޔައީ ހަމަ މި

މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ހިފަހައ ޓާނެ ވަރަކަށ . ދެނ  ގ ރާނ ޓ  އެހީ ވެސ  ގ ރާނ ޓ  އެހީެއއ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކަށ  ނ ލިބޭ 

ދެނ  ހ ރިހާ   ،ލިބ ނީ ވެސ  ހަމަ މި ސަރ ކާރ  އޮތީތީ އިނޭގތޯ. ރައީސ  ޔާީމނ  ހ ނ ނަވައިެގނ  ކޮމަނ ވެލ ތ ނ  ކެނޑިެގނ 

އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ     ކަމެއ  ނ ވީސ .  ހ ރިހާ ތަނަކާއި ކަނޑި ހަނގ ރާމަ ކޮށ ކޮށ  ހ ރެެގނ ނެއ  ިމކަނ 

ލޯނ  ނަާގފައި އޮތަކަސ  ވެސ  އެީއކީ މައ ސަލައެއ     .ޤީޤަތ ަގއި މި ބަޖެޓ  ވެސ  މި އޮތީ ރަނަގޅަށޭޙަ  ،ބޭނ ނ ވާ ވާހަކައަކީ

ނޭ. ނޫނޭ. ތި ބޭފ ޅ ނ  ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތައ  ވެސ  ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދިޔައީ ދައ ކަމ ނ 

 ށ  އޮތ އަޞާދ  ރަނަގޅަށ  ބިނާކ ރ މަށ  ެއޅޭ ފިޔަވަޅ ތަކާއި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ  ކ ރި ތިއެހެނ ވީމާ، އިޤ 

 ޏާ . ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ނ ދެއ ކޭނެހެނ  ހީވަނ ލޯނ ތައ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެއ ކޭނޭ  .ތަނަކ  އޭެގ ެގއ ލ މެއ  ނ ދައ ކާނޭ
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ބޮޑ  މައ ސަލަެއއ  ނޫނ  އަނެއ ހެނ . ނިނ މާލަމ ނ  އަޅ ަގނޑ    ލ ނ ވީމާ ނިމ ނީ. އެއީކީ މާތި ބޭފ ޅ ނ  ސަރ ކާރާ ހަވާ

ބޭނ ނ ވަނީ ރަނަގޅަށ     ،ދަނ ނަވާލަނ   ކަނ ތައ ތައ   މި  ިވޔަސ ،  ކަމ ަގއި  ހ ރި  ކަނ ތައ ތަކެއ   ބަިއވަރ   ބަޖެޓ ަގއި 

މި ޚިދ މަތ ތައ ދޭނ  ތިބޭ މީހ ނ  ފަރ ވާތެރިކަމާ އެކީަގިއ    ،ކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ޚިދ މަތ ތައ  ލިބޭނީނ ޓ އިމ ޕ ލިމެ

މީހާއާ ފ ރަތަމަ ދިމާވާ މީހާ.    ރައ ޔިތ   ،ކޮށ ެގނ ނޭ. ހޮސ ޕިޓަލަށ  ގ ޅައިލާއިރ ަގއި ފޯނ ނަާގ މީހާ އެއީ  އެ މަސައ ކަތ 

ެގނ  އެބަދޭ. އޭ.އީ.ެއޗ ަގއި  އޭނަ ދޭ ޚިދ މަތ ެގ ސަބަބ ނ  މ ޅި ހޮސ ޕިޓަލ ެގ އަގ ެވއ ޓި  ،އޭނަެގ ވާހަކަ ހ ނ ނަ ޮގތ ނ ނާއި

ކަހަލަ ކޮމިއ ނިކޭޝަނ ެގ މައ ސަލަތައ . އެހެނ ވީމާ، މި  ،ަވނީ  ޮގސ ފައި މިޖެހޭ ވެސ  އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކަށ  ެވެގނ 

ނ   ކަމަށ  ކަމޭހިތައިެގރަނަގޅަށ   ސަރވިސ ދޭނ  ތިބޭ ފަރާތ ތަކ ނ  ހ ރިހާ އެނ މެނ  އެކީަގއި    ،އ ލ ކ ރެވޭނީހަކަނ ތައ ތައ   

 މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫ

ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ރިމައ ޗަށ     2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެމި ދިވެހިރާއ ޖެ ވަރަށ  ނާޒ ކ  ދަނޑިވަޅެއ ަގއި ޮއތ  ވަގ ތެއ ަގއި. އެ  ،އައީ  މި

ތިޞާދ  ހ އ ޓިެގނ ދިޔަ.  މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ވެސ  މި ދިމާވި ބަލިމަޑ ކަމާ އެކީަގއި މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ   ރާއ ޖޭެގ އިތ ރަށ 

ތިޞާދ  ވެސ  އެއ ކޮށ ހެނ  ހ އ ޓިެގނ ދިޔަ.  މި ނާޒ ކ  އިޤ   ،ތިޞާދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މ ެގ އިޤ 

ރަނަގޅ   ސަރ ކާރ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  އެކީަގއިއެހެނ ނަމަވެސ ،  ވިސ ނ މަކާ  އެކީަގއި    ،  ހިތ ވަރާ  މަޖިލީހ ެގ  މި 

ރިޒަމ  މި ވަނީ ިއޔާދަވާނ  ފަށާފަ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޯޑަރ  ހ ޅ ވި، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޓޫއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  

ނ ނ ވާ ކަނ ކަނ  ހިމަނައިެގނ .  ބަޖެޓ  ހަދަނީ އެ ދައ ލަތެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ބޭ  އިދައ ލަތެއ ގަ ؛ ރައީސ 

އަދި ޤައ މެއ ެގ އަމާނ ކަމާިއ އޮމާނ ކަާމ    އިތާޙަލަޞ މަޙަެއ ދައ ލަތެއ ެގ ސ ލ   ، ޚާއ ޞަކޮށ  ބަޖެޓ ެގ މ ހިނ މ  ކަމަކީ

އަޅ ަގނޑަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ؛ އެކީަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިރިއ ޅެވޭނެ ޮގތަކަށ  އެ ބަޖެޓ  އަމާޒ ެވެގނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  

ބަ ފެނޭ އެކަހަލަ މަނ ޒަރެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނ މެ ބ ރަ ބޮޑ ވާނެ އެ

ކޮނ މެ ރައ ޔިތަކ     ،ނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެއެ؛ ކަނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  މި ބަޖެޓ  ހަދާފައިވާ ތަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ެގ ެވސ  މީހާ   ޔިތ މީހާ ވެސ  ބޭސ ފަރ ވާ ބަލިވީމާ ކ ރަނ ޖެހޭ. އެނ މެ ނިކަމެތި ރައ ޔިތ އެނ މެ ނިކަމެތި ރައ    ،ވެސ 

ައޅ ަގނ ދަރީނ  ބޭނ ނ ވޭ.  ދޭނ   އެބަ  ތަޢ ލީމެއ   ރަނަގޅ   އެނ މެ  ބޮޑަށ  ޑަނަށ   ވަރަށ   ފެނ ނަނީ  ބަޖެޓ ނ   މި  ށ  
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އިޖ ތިމާޢީ   ، ތަނ . ެއޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ   ފައިވާއ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ  އަމާޒ ކ ރެވި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަ 

އެ ސަރ ކާރ ނ  ރައީސ  ނަޝީދ  އެޅ އ ވި މ ހިނ މ     ،ވަނަ ައހަރ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ  އ ފެދި  2008  .ރައ ކާތެރިކަނ 

. ހަމަ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ދެވަނަ ސަރ ކާރ ަގިއ  މަކީބިނ ާގތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ  އެއ  އަސާސ  އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަ

ށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ޙަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިވެސ  އެކަނ  ދަމަހައ ޓަމ ނ ދާތީ އަ

އިޖ ތިމާ ބޭނ ނ .  ވަދަނ ނަވަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރައ ކާތެރިކަމަކީ  މ ހިޢީ  ެއޮގ  މ ނ ރަށ   އިޖ ތިމާޢީ   ،ތ ނ ކަމެއ . 

  އެ  ،ވޭ. ެއޮގތ ނ   ޔާ ކަނޑައަޅާފައި އެބަބިލިއަނ  ރ ފި  3.1ޓ ަގއި ޖ މ ލަ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެ  2022ރައ ކާތެރިކަމަށ   

ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ     1.2ެގ ޮގތ ަގއި  ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަމަށ  ދޭ އެހީ  ބަލިވ މާއި  ،ޔާ ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އޮތ އިރ ބިލިއަނ  ރ ފި  3.1

އޮތ .   އެބަ  ޔާ ކަނޑައަޅާފައި ރ ފިނ ބިލިއަ  1.4  ،އޮތ . އ މ ރ ނ  ދ ވަސ ވީ ފަރާތ ތަކަށ  ކ ރާ ޚަރަދ   މަނާފައި އެބަހި

އިތ ރ ނ  ދިެވހިރާއ ޖޭަގއި މިހާރ  އެނ މެ އޮތ . އަދި އޭެގ  ބަ އަނ  ރ ފިޔާ އެލިމި  285ދ މަތަށ   ޚިއިލީ  ޢާކ ޑަކ ދިނ ނާއި  

އެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަ  މ ހިނ މ   ޮގތ ަގއި  ައއި  2008މެއ ެގ  އ ފެދިެގނ   އަހަރ   އާސަނ ދައަކީ   ؛ސަނ ދައާ  ވަނަ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލިމަޑ ކަމާޚާއ ޞަކޮށ   މި  ބޮ  ެގ  ވަރަށ   ވަގ ތ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ށ   ޑައެކީަގއި  ދަތިވެެގނ ދިޔަ  އަތ މަތި 

އ ޔާ ދިެވއ ސަކ  ބަލިވީމާ އެ މީހާއަށ  އާސަނ ދައިެގ މ ހިނ މ ކަނ . މިއަދ  އިރާދަކ ރެއ ވި   ،ކ ރެވ ނ ަގށ  ފާހަނައަޅ ަގނޑ މެނ 

އެ މަގ ނ  މި ސަރ   ނެތި ބޭސ ކ ރެވޭނެ މަގ  މި  އ ހ މެރި  ެގބޮލ  ކާރ  ވެސ  އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ޅ ވިފަ. ހަމަ 

އޮތ  ާއސަނ ދައަށ .    ޖެޓ ކޮށ ފައި އެބަބަރ ފިޔާ  މިލިއަނ     731ތ ނ   ނިނ މާފަ. އެޮގ  އ  ކ ރ މަށ ޑ  ހޭދައެވަނީ ވަރަށ  ބޮމި

ފަހަރ     އ ނަށ  ބައެނ ޖެޓ ނ  އެބަ ފެނޭ އަޅ ަގނޑ މެބަމި    ށ  ނޑަރ ނ  އަދި ައޅ ަގއިތ ކަމެއ . އޭގެ   މ ނ މިއީ ވަރަށ  މ ހި

؟ ރެ އަގ ހެޔޮކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި ލިބެނީ ކީއ ެވެގނ ތޯވ    ނ  ޤައ މ ތަކަށ ފ ށ  އެހެ  ހަކ ރ ،  އެބަ ހިތަށ އަރާ ހަނޑޫ،

އަޅ ަގނޑ މެނ    ނޫނ .  އެއ ޗެއ   އ ފައ ދާ  އެހެނ ނަމަވެއިމ ޕޯޓ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއ ޗެއ .  ައވަ ކ ރާ  ކައިރި  ޓެރި އ ސ ، 

ޤައ މ ތަކަށ ފަ އ   ،ޤައ މ ތަކ ަގއި އ ފައ ދާ  ހަނޑޫ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެއަ  އ ދާ  ައގ  ށ ވ ރެ ވެސ    ވ ރެ 

އޮތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތ ަގއި ފޮރ ިވފަ. މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އެބަހަހެޔޮކޮށ  އެބަ ލިބޭ. ެއއީ ސަބަބ ތަކެއ  ޮއވޭ ފަ

ހެޔޮކ ރ މަށ    ޑޫ، ހަކ ރ ، ފ ށ  އަގ ނސ  އެބަދޭ. ކާޑާއި ހަޑީ ސަރ ކާރ ނ  ސަބ ސި  ޓަކައި  ކ ރ މަށ ޔޮހެ  ައގ   ޔޮތެ  ކާޑާއި

 ެގ ޚިދ މަތާއި ބަހ ރަޙައ ދ ަގއި  ސަމާލޭ  ،  . އަދި މި ސަރަޙައ ދ ގައިތ އޮ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައެޅިފައި އެބަ  283ޓަކައި  

އޮތ  ކަނޑައެޅިފަ. އަދި    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  204ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި  ނ ތ ކޮށ  ރައ ޔިޔޮ ފެރީެގ ނިޒާމ  އަގ ހެ

ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި ކަރަނ ޓ ެގ ައގ  ތިރިކ ރ މަށ  ދެޭވ    ނިތަކަށ  އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ވިއ ކާ ތެޔޮ އަގ ކަރަނ ޓ  އ ފައ ދާ ކ ނ ފ 

ނ ނަށ  މިއީ އޯާގތެރި ސަރ ކާރަކ ނ  ރައ ޔިތ  ؛ތެރި ރައީސ އޮތ . ިއއ ޒަތ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  341ެގ ޮގތ ަގއި  ސަބ ސިޑީ

ބަޖެޓ    އަޅ ަގނޑ މެނ   މިޮގތަށ   ޮގތ .  ހަދާ  ބަޖެޓ   ހަދާއިރ ަގިއ  ހަ  2008ބަޖެޓ   އަހަރ   ބަޖެޓ    ނ ދަވަނަ  ފެށި 

މިކ ަގއި ޑެނ ޕެރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި ދިމާވި    ،ދަމަހައ ޓަމ ނ ދާތީވެސ   މި ސަރ ކާރ  އައިސ   ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ 
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 ؛ވަނީ ކ ރެވިފަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވެސ  މާ ބޮޑ  އ ނދަޫގތަކަކާއި ތަކ ލީފެއ  ނެތި މ ހިނ މ  އަސާސީ ކަނ ތައ ތަކެއ  މި

އިލާެއއ ެގ ދަރިނ ނަށ  ޢާޢ ލީމ  އެ  އިލާއެއ  ެވސ  އެނ ެމ ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވާނީ ތަޢާކޮނ މެ    ،ކޮނ މެ ދެމަފިރިއަކ  ވެސ 

ހަމަ ނަމެއ  މި ކިޔާލަނީ ރަށެއ . ކޮނ ެމވެސ  ރާއ ޖެތެރޭ   އަޅ ަގނޑ   މީެގ ކ ރީގައި  ،ޑައިަގނ ނަވާނެ ވަދިނ ނ . އެނގި 

ނިކަމެތި   ވަރަށ   ރަށެއ ަގއި  ލިބިފައިޢާހިސާބ ަގނޑ   ދަރިފ ޅެއ   އިލާއަކަށ   ކ   ؛ހ ރި  ލެވެލ ެގ  އ އެ  އޯ  ބައިވެރިވި  ޖާ 

މަނ މައާ  5އިމ ތިހާނ ަގއި   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހޯދި.  ބައ ޕައާ އޭ  ކ އި  ިއ  އެ  ކިޔެޭވކަށ އ ނިކަމެތިކަމ ނ   ނެތ .   ޖާައކަށ  

ޅ  ވާހަކަ އެނ މެނ  ދައ ކާ. ހަމަ އެ ވަޒީރ ެގ މޮރަށ   ވަރާއ ޖޭަގއި ހ ނ ނަ ވަރަށ  ބޮޑ  އެޓޯލ ސ  މިނިސ ޓަރެއ ެގ ދަރިނ   

  ށ  ވަޒީރ ެގ ދަރިފ ޅ  ޔޫ.ކޭއަރައީސ ، ރިސޯޓ  އޯނަރ ނ  އެ   ރިކީ ިއއ ޒަތ ތެތަޮގ  ހާ ކ ދިނ  ވެސ  ހާދަ މޮޅޭ. އެ ވާރިހ 

ަވނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެއ ކަލަ ރަށ ފ ށ ަގއި ހ ރި ނިކަމެތި  ކ އ ޖާ މޮޅ   އެ  ނީމާޔަަވއިދިކި ދެނީ.  ަވއިޔަ ފޮނ ވަިއެގނ  ކި

ށ  ހަމަ އޮތީ އަށ  ދެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތ . އޭނައޭނަޔަކައެތިނ ނެއ  ނޫނ  ބާރަ އެތިނ  އޭ ޕ ލަސ  ހޯދިޔަސ   މީހާެގ ދަރި ހަ

.  ތި ފިހާރައެއ ަގއި ސޭޓަކަށ  އިނ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ސަރ ކާރ ނ  އެކަމަށ  ނިމ ނ  ެގނެއ ސި ފޮ

މަތީ ތަޢ ލީމަށ  ޓަކަިއ   ،ކ ރެވޭަގމިދަނީ ފ ރަތަމަ ޑިގ ރީއަށ  ހިލޭ ކިޔަަވއިދެމ ނ . އަދި އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

ތ  ހ ށަހަޅާފަ. މިއީ އއ ޒަތ ތެރި އޮ ނ ޓ  ލޯނ  ސ ކީމެއ  އެބަސ ޓޫޑެ، އޮތ  އ  އެބަލޯނ  ސ ކީމެ ެގމިލިއަނ  ރ ފިޔާ 600

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ނީކަމެއ . މި ކަނ ކަނ  ކޮށ ެގނ  ނޫ  މ  މ ހިނ ށ   ވަރަ  ރައީސ ، ޙަޤީޤަތ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީއަށ  އެޅޭ

ޔަަވއިެގނ  ައއިސ  އޭނާެގ  އޭނަ ކި  ، ޔޫ.ކޭއަށ  ޮގސ އ ޖާތަރައ ޤީެވެގނެއ  ނ ދާނެ. އެއ ކަލަ ރަށ ަގއި އޭ ޕ ލަސ  ހޯދި ކ 

ސާސ  ވެސ  ނ ކ ރެވޭނެ  ހ އި  ޑޮކ ޓަރަކަށ  ހ ނ ނައިރ  އެ ލިބޭ އ ފާވެރިކަެމއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ  ދެނ   ރަށ ަގއި އޭނާ

ނ  ައއިސ  އޭނާ ެއ  ެވެގ  ޑޮކ ޓަރަކަށ   ށ  ފެނ ނަނީ މި ބަޖެޓ ނ  އޭނާެގ ރަށ ަގއި އޭނާއެކަނ  ކ ރީމަ ނޫނިއ ޔާ. ައޅ ަގނޑަ

ޚި ދިވެހިރަށަށ   މިއީ  ފ ރިހަމަކަމަކީ.  ބަޖެޓ ެގ  މި  މިއީ  މަނ ޒަރ .  ހ ނ ނަ  ރައ ޔިތ ނ ރާދ މަތ ދޭނ   ވަރަށ   ނައ ޖޭެގ  ށ  

ވާކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޒ  ައމާށ ށ  ބޮޑަރަރ  މީހާައށ  މި ބަޖެޓ  ވަީގމެ ފައެނ  ؛ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މ ނ މ ހި

އ ޖޭެގ  ހިރާ ދިވެ  ،ކ ރެވޭފާހަަގށ   ޑައިތ ރަށ  އަޅ ަގނއޭގެ  ؛ކ ރެވެނީ މިކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކާ ހެދި. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ަގފާހަ

އ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމެ  ނ ދާއާއި ކަނ ކަނ  އަނ ނަމ އ ސ ރެ ވެސ  މީހ ނ ެގ ޝަކ ވާ ވެސ  ފެށ ނީއ ޙީ ނިޒާމަކީ އަބަދ  ޞި

ސ  މިއަދ   ވަނ  ައއި ދ ކިެގއ  ނޯނ ނަ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ  ނޫނ  ޮގތެޔ އަށ  ދިބޭސ ކ ރަނ  ހަމައެކަނި އިނ ޑިއާ

  4.6ަގނޑ  ބަލައިލާއިރ ަގއި ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ   ށ  އަޅ ޓަމި ބަޖެ ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޖެހޭ  ށ  ދޫކޮށ ލަނ  އެބައަމާޒީ

ށ   ރަދޭ ޚިދ މަތ  އިތ   ަގއިތަކ ތެރޭަގއި ހޮސ ޕިޓަލ  އޮތީ ސަރ ކާރ ނ  ކަނޑަައޅާފަ. އޭެގ  ޔާ ޚަރަދ ކ ރަނ  މިބިލިއަނ  ރ ފި

ޓަކައި   އެބަ  3.9ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ޚަރަދ ކޮށ ފައި  ރ ފިޔާ  އާލާތ ތަކާއި  ޭއެގ  އަދި  ތ .އޮ  ބިލިއަނ     ެއކިެއކި ިއތ ރަށ  

ޓަކައި  އިކ އިޕ މަނ ޓ  ހޯދ މަށ   ެއބަ  246  ރ ފިޔާ  ހަމަ   މިލިއަނ   އަދި  އަޅ ަގ  އޮތ .  ނޑ މެނ   އެއާެއކ އެކީގައިހެނ  

  .ދ ނިޔޭަގއި ެވސ ،  ރާއ ޖޭަގއި ވެސ    މި  ،ދިވެސ އަ  ނިިމެގނެއ  ނ ދޭ  ވަސ ވަރ ދ  ެގ  ޑ  ވިކޮ  ،ނ ވާނެނައ ތާލައިެގނ ހަނދާނ 
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އ ޖޭަގއި ވެސ  މި ރާ  ވަމ ނ  އެބަދޭ. އަދި މިމ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  މިކަމ ެގ ހާލަތ  ޯގސ އ އަދި ދ ނިޔޭަގއި ބަެއއ  ޤަ

  ، މި ގ ރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާއިނ  ވެސ  މިއަދ  ވެސ    ަގިއ ވެސ ،އާ ވެސ  މި އޭރި  ކީ ނޫނ . މިހާރ އައިއ ސަ އޮތީ ނިމ މަކަށ   

އ ޖޭަގއި ވެސ  މިކަނ  ތަނ  އެބަ ފެނޭ. އަދި މ ޅި ރާ  ވ ވާޓިދެނ  އޮނ ނަ ދ ވަހަކ  ވެސ  އަދިވެސ  ހަމަ ޕޮޒި،  އިއ ޔެ ވެސ  

ެގ ބަޖެޓ ެގ ރާ އިދާއ ޙީ  ށ  ޓަކައި ޞި މަޑަށ  ޚަރަދ ކ ރ ވި  ނެތި ކޮމެދ ކެނޑ މެއ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   މާއޮތ . އެހެނ ވީ  އެބަ

އޮތ . އަދި    ސ ކޮށ  ކޮވިޑަށ  ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ކަނޑައަޅާފައި އެބައަޔާ ހަމަ މިޮގތަށ  ކޮނ ޓިނ ފިމިލިއަނ  ރ   183ތެރޭަގއި  

 އެ ކ ދިނ ނަށ  ވެކ ސިނ  ބޭނ ނ ވާނެތީ ެވެގނ ދިޔަހާ އަވަހަކަށ ހިފަދެވޭނެ މަގ ހަގ  އ މ ރ ފ ރާތަކ ެގ ކ ދިނ ނަށ  ވެކ ސިނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    އޮތ .  ެއޅިފައި އެބަޑަ ެވކ ސިނ  ހޯދ މަށ  ެވސ  މި ބަޖެޓ ަގއި ކަނރ އަދި އިތ   ،އެ ެވކ ސިނ  ހޯދ މާއި

  ޙީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ކ ރަނ ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ އ ރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ރަށ ަގއި ޞިއިތ ޭއެގ ؛ރައީސ 

ބޮޑ .ރަވަ މ ހިނ މ   ށ   އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  އެއީ  ހާލަތ ތަކ ަގިއ    ،މަސައ ކަތ ތަކެއ .  ކޮވިޑ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ބަލިމީހ ނ  ދައ ކަނ  އޯ.ޕީ.ޑީއަށ  ދިޔަ މިނ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ،  ަގނޑ މެނ ެގ ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  މީހ ނ އަޅ 

ހ ނ  މީ  90000އަތޮޅ  ަގމަށ     ހ ރި. ލ.  ދައ ކާފައި އެބަ  ަގއިކަ މީހ ނ  އޯ.ޕީ.ޑީލައ   ެއއ އ ނޫގފާރ ަގއި    ބަލާއިރ  ރ.

ދާ މީހ ނ ނަށ     އެ ތަނ ތަނަށ   ،އެހެނ ވީމާ ؛ހ ރި. މިއީ ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އޯ.ޕީ.ޑީއަށ  ދައ ކާފައި އެބަ

ހަމަ  އ ޔަށ ބަ ފެނ ވަރ ަގއި  ރަނަގޅ   އިނ ތިޒާމ ތައ   ލިބޭނެ  ސަރ ކާރ ނ ފަރ ވާ  ޓަކަިއ   5ނީ  ވަ  މި  ޖެއ ސ މަށ  

ބަޖެޓަރޝަ  ގައިސަރަޙައ ދެއ   މި  ތަރައ ޤީކ ރަނ   ފެނ ވަރ ެގ ހޮސ ޕިޓަލ   މިދިޔަ  ރީ  ހިމަނާފަ.  ވެސ    އަހަރ   3ޓ ަގއި 

ރައީސ   ވަސީލަތ ތަކާއި ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ޅާކޮށ ފަ.  ަވނީ  އެމ .އާރ .އަ  ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަާވނެ ؛ޚިދ މަތ ތައ   ިއ  ކ ރީަގއި 

  ސ ޕިޓަލ ތަކ ަގއި އެބަރ  ރާއ ޖޭެގ އެކިއެކި ރީޖަނަލ  ހޮހާމި  މެޝިނެއ  ވެސ  ހ ނ ނަނީ މާލޭަގއި އެކަނި. އެހެނ ނަމަވެސ ،

ޭއގެ ހ  އަދި  ނ ަވތަ  ރަށެއ ަގއި    60އިތ ރަށ   ރި.  މަރ ކަ ހޮސ ޕިޓަލ   އަޕ ގ ރޭޑ ޒ ޞިއ ޙީ  އެބަ ކ   އަ  ރ ނ   ދި  ހ ރި. 

މި ބައ ޔަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ ކެނ ސަރ  ބަލި  ،ައިއސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިގނަވެފަިއވާ ބައ ޔެއ މިހާރަކަށ ޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަ

ރަށ   ކ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، މި ސަރ ކާރ ެގ ވަނ  ނޫނ  ޮގތެއ  މީެގ ކ ރިއަޔ ދިޖެއިނ  ބޭރަށ   ސ  ރާއ ޔަވި އ ތެހަމަ ކޮނ މެޮގ

ހޮސ ޕިޓަލެއ     އ އަ އަށ   ފަރ ވާ  ރ ގެ އ ޖޭަގއި ހެދ ނ . އެޮގތ ނ  ކެނ ސައ  ރާކެނ ސަރ  ހޮސ ޕިޓަލެ،  ވެފައި އޮތީ  ޑ  އަމާޒަކަށ ބޮ

އެއ    އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެ ބޮޑ ެގ މީތ . އަދިއޮ  އެބަ  ަގމ ަގއި ތަރައ ޤީކ ރ ނ  ިމ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި  ލ.

  ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި އެކަށީެގނ ވާ   އިކާ ސ ޕިޓަލ ތަހޮ  ،ތެރެއިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  އަނ ނަ ެއއ  ޝަކ ާވއަކީއަތޮޅ   ،ޝަކ ާވއަކީ 

މ  ވާހަކަވަވަރަށ   ނ ތިބޭ  ނ ތި،  އ ޒަފ ނ   ާވހަކަބޭޑޮކ ޓަރ ނ   ނ   ،  ޙަޤީޤަތެއ .  ތިނަރ ހ ނ   ބޮޑ   ވަރަށ   ވާހަކަ.  ބޭ 

ިއ ވެސ  ހަމަ ދިޔައިރ ަގަގޑިއިރަށ  ބަދަލ ވެެގނ   24ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ     ،ސ ޕިޓަލ ތައ  ެގ ބައެއ  ރަށ ރަށ ެގ ހޮނ އަޅ ަގނޑ މެ

ޓ ނ   މި ބަޖެ ؛ތި ދަތިތަކެއ  ހ ރި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޑޮކ ޓަރ ނ  ތިބީމާ ވަރަށ  ބޮޑެ  ހ ނ ނާއިރ އެ ތިބި އަދަދަކަށ  ނަ

  ނ  ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  މި ވ ރެ ިގނަ މ ަވއ ޒަފ   ފ ނ ނަށ ޒައ  މ ވަ   700  ފާހަަގކ ރެޭވ އެއަށ  ޙައ ލެއ .  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ
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ރެ ިގނަ ވ   އަށ   200  ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި  160އޮތ . އޭެގތެރޭަގއި    ނ މާފަ. ބަޖެޓ ަގއި އެ ޖާަގ އެބަތަށ  ނިޮގ  އޮތީ ނަާގ

އ ލަތ ނ  އޯާގތެރި ބަޖެޓެއ   ދަރީ  މިހި ؛އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ވަޒީފާެގ ޖާަގ މީަގއި ހިމަނާފައި އެބަ  ،ނަރ ހ ނ ެގ ޖާަގ

ތިޞާދ   ޤ ރަށ  ބޮޑަށ  ރާއ ޖޭެގ އިވަމި ފެނ ނަނީ މި ބަޖެޓ ނ     ަގއި ހިމަނަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ހަދާއިރ 

 ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަިއވާ   އަސާސީ ކަނ ތައ ތަކެއ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ޓަކައިމ ތ އިރ ަގއި ވެސ  ވަރަށ  މ ހިނ ހީނަރ ވެފައި އޮ

ލ  ސަރވަނ ޓ ނ ގެ ވިސި   ،ޒަމާނ އ ސ ރެ ައޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަމ ނ  އައި ވާހަކަެއއ   ތަނ . އަދި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،

ެއކަށީެގނ ވާ އަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ބަޖެޓ ނ      ނ ލިބޭ ވާހަކަ.ށ ހަމަ މ ސާރަ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަ  ،ގ މ ސާރައިެގ ވާހަކަ. 

އ ޞަކޮށ   ޚާ  ،ހަރަކީމިައނ ނަ އަ  އ ވިއ ޔާއޮތ . އިރާދަކ ރެ  ލާފައި އެބަ އިދާއިރާއެއ ަގއި ެއކަމަށ  އަލިއަޅ ވަ  ފ ޅާ  ވަރަށ 

މ ަވއ ޒަފ ނ ނާ ސަރވިސ ެގ  ޓީ އި  ސިވިލ   ބޮޑ ެވެގނ ދާއިތ ރަށ   މ ސާރަ  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ނެޗަރ ނ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑ    .

ރ ނ ެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރ މަކީ  ޗަ ޓީ.  ޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ އ ޔާއަށ  ވަރަށ  ބޮ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި

މ ވަރަ ޓީކަމެ  ހިނ މ  ށ   މިދަނޑިވަޅ ަގއި  އެޗައ .  ބޮޑ ކ ރަނ   މ ސާރަ  ނިނ މެވި  ރ ނ ެގ  މި  ވ ނިނ މެމަނިކ ފާނ   މަކީ 

މ ހިެގދިވެހިރާއ ޖޭ ވަރަށ   އެޅި  ތަޢ ލީމަށ   އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެނ   ފިޔަވަޅެއ .  ޓީ   ،މ   ވަރަށ  ޗަކ ރީަގއި  ރ ނ ނަކީ 

އަދާކ   ،ޤަދަރ ވެރި ވަޒީފާެއއ   މ ހިނ މ   އެހެނ ނަމަވެސ ،ވަރަށ   ބައެއ .  ައއި  އަޅ ގނަޑ މެނ ނަކަށެއ   އަމި  ރަމ ނ   ދ  

ކ ދިނ ނެއ  މިހާރ     ވާނ  އެ  އޭ ލެވެލ  ނިނ މާފައި ނ ކ ނ ނަ ކ ދިނ  ޓީޗަރ ނ ނަށ ،  އޯ ލެވެލ  ؛ނ ރ ނ ނަށ  ވާނެ ކ ދިޗަޓީ

ވ ރެ ލިބޭ ހ ތ ރ  ނަނ  މާ ބޮޑ .    ށ ނ ވޭ. ލިބޭ ނަމަކަ  ކ ރާ މަސައ ކަތަކާ ދިމައެއ   ބޭނ މެއ  ނ ވޭ. ެއއީ ލިބޭ މ ސާރައާއި

އަނެއ ކާެވސ  ކ ރީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ     ، ރ ނ ެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކޮށ ޗައ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ޓީ ނެއޮތ  ޒަމާ  އެހެނ ވެފައި 

 ވަރަށ  ށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ ނ  މަދަކ ރ ޔާބ ރާ އިނޮގތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަ  ޤަދަރ  ހ ރި  ،ޮގތ   ރ ނ ނާ ދޭތެރޭަގއި ދެކ ނ ޗަޓީ

އެބަ  ފ ޅާ ޭއެގއޮތ    ދާއިރާެއއ ަގިއ  ސިވި.  ޓަކައި  އިތ ރަށ   ެގނ ގ ޅ މަށ   ެއއ ހަމަެއއ ަގއި  މ ސާރަ  ސަރވަނ ޓ ނ ެގ  ލ  

ޭއެގޓ މަސައ ކަތ  މި ބަޖެ ކަމެއ     މިއީ ވަރަށ  އ ނދަގޫ ؛ މެނ  އެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ޅ ަގނޑ އިތ ރަށ  އަނ  އެބަ ފެނޭ. 

ކ ޑަ   އެނ މެ  ިމއީސަރ ކާރަކަށ   ކަނޑައެޅ ނ .  ނޫ  ެގއެމ .ޑީ.ޕީ  އ ޖޫރަ  ނ ވެސަރ ކާރަކަށ   ކ ނީ  ކަެމއ .  ސ   ރެވޭނެ 

ރަށ  ބޮޑ  މަސައ ކަތަކާ  ވަލީހ ގެ  ކާރ ނ  މި މަޖިއެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ .  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  މި ކ ރީ

މިނިސ ޓ ރީއަކީ    ކ ރި މަސައ ކަތެއ  ނޫނ . އިކޮނޮމިކ ނިސ ޓ ރީނ މި ކ ރެވ ނީ. ހަމައެކަނި އިކޮނޮމިކ  މި އެކީގައި މިކަނ 

ނ ެގ އަތ ޕ ޅަށ   ފާކ މަނި  އެނ   ޢ ލާނ ކ ރަަގާވއިދެއ  ހަދާފައި ެއކަނ  އި  ސައ ކަތ ެގ ބައެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ މަވެސ  މި  

ރައީސާއެ އިއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ  މި  ކ ރީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަސައ ކަތ   މި  މަޖިލީމިެއކީަގިއ    ރ ވީ.  މެނ ބަރ ނ     ހ ެގ 

މިނިމަމ     ،ނ ނ ވާލަނ  ބޭނަނ ނަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ރ ބަނ . އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މަޖިލިސ  މެނ ެގތިބެހޭލާ

ިއ އެއ ބާރ ލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެއ ވީތީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ   ރާނ ެގ ވެސ  ހިތ ވަ މަސައ ކަތ ކ ރ މ ަގއި ެއ ބޭފ ޅ ެގވޭޖ 

އެނ މެ   ،ހެދި  މިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ މިނިމަމ  ވޭޖާ  500  ،ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މެނ ބަރ ނ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ ޝ ކ ރިއ ޔާ  
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ތ .  އޮ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި އެބަ  500  .އޮތ   ހެދި އަނ ނާނެ ބަދަލަށ  މިއަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ފައި އެބަ  އ ޖޫރައާ  ކ ޑަ

ތިޞާދ  ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކައި  އެ ޤައ ެމއ ެގ އިޤ   ަގއިޒާމަކީ ކޮނ މެ ޤައ ެމއ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މ ހިނ  ކަނ އެނ މެ  އެނިގަވޑައި   ތައ މ   ދަތ ރ ކ ރ ނ .  ތަނަށ   އަނެއ   އަހަރ     2008  ،ނެވާ ނަނ ަގެއއ ތަނ ނ   ވަނަ 

.  ނ  އައިމ ފަރާތ ތަކ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ވާހަކަދައ ކަވަރި  ވާދަ  ،ދިކޮޅ  ފަރާތ ތައ މި މަސައ ކަތ  ފެށީމާ އި  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ދ ރ  ނ ފެނ ނަނީ. އޭރ ަގިއ ދެއ ކި   ކީެއއ  މައ ސަލަެއއ  ވެސ  ނޫނ . އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކަށ  އޭރ ަގއި އެ ވިސ ނ މާއިއެއީ 

ދ  މ ޅި  އަމި  ،އޮތީތީ  ނ ނ މެނ ެގ އެ ިވސ ޑ ަގނކިހިނެއ ތޯ މ ޅި ރާއ ޖެ ގ ޅ ަވއިލާނީ. ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައޅ 

ގ ޅ ަވއިލ ނ  ލިވާޅ ގ ވަނަ އަހަރ  މި    2008  ،ގ ޅ ަވއިލ ނ ގ ޅިފަ. މި ސަރ ކާރ  އެ ދަނީ މި ގ ޅ ވަިއލި  އޮތީ  އ ޖެ މިރާ

ހައިސ ޕީޑ  ޓަކައި  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ   ފެ  އިތ ރަށ   ދަނީ  އެ  މިހާރ   ހއ.ަގއި  ގާއިމ ކ ރ މަށ .  ނިޒާމ   ށިެގނ .  ފެރީެގ 

ނ  އެބަ ފެނޭ  ށ  މިއިޑައޮތީ ނިނ މާފަ. އަޅ ަގނ  ރ ކާރ ނ  ކ ރަނ  މިސައ ެގ ބޮޑ  ޚަރަދެއ   ރެސ  ފ ދޭވަދަތ ރ ފަތ ރަށ  ވެ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ާގ މިހާރ   ހ ށަހެޅިފަ.   2.4ތ ަގނޑަކަށ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  މި  ވަނީ  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ  

ތ  ބަލާފަ. އިއ ޒަތ ތެރި އޮ  ސައ ކަތ ތަކަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަތިޞާދީ މައޭެގތެރޭަގއި ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ 

ބިލިއަނަށ     9ފިސިޓ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޑެެވެގނ ދާއިރ ަގއި  ސ ބިލިއަނ  ބަޖެޓެއ  ފާ 36.9 ؛ެގ ބަޖެޓ ނ އަޅ ަގނޑ މެ ؛ރައީސ 

ކަ އ ފާވާއަރާ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޙަޤީޤަތަކީމަށ   ބޮޑ    ،ނ ޖެހޭ 

ބިލިއަނ  އެބަ   24މ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި  ބިލިއަނ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާ  24ޓ  ޚަރަދަކީ  ެގ ރިކަރަނ ނ އަޅ ަގނޑ މެ

ނަށ  ލިބޭ މެނ  ރިކަރަނ ޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ ޚަރަދާއި، އަޅ ަގނޑ ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  .ރިއެރ މެއ   ވަރަށ  ބޮޑ  ކ   ލިބޭ. އެއީ

ދާ   ޑެފިސިޓ ެވެގނ  މި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ޓ ަވނީ ކީއ ވެތޯފިސިޑެދެނ  ސ ވާލަކީ،    ގެ  ދިމާވާތީ. އަޅ ަގނޑ  އެއ ޗަކާ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ރާ ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  އެބަސަބަބަކީ،  ތަރައ ޤީއަށ   ތެރޭަގއި    އ ޖޭެގ  ތަރައ ޤީެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހ ރި. 

ެގނ  މި މާލޭަގއި މީހ ނ  ރީތި ފެނ ނ  ފެނ ވަރައި ؛ތ ތެރި ރައީސ ޒަރި. އިއ  ހ   މ  އަސާސީ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަނ ވަރަށ  މ ހި

ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ . ޖެހޭ. އެ   ވެސ  ރީތި ފެނ ނ  ފެނ ވަރައިެގނ  އ ޅެނ  އެބަ  އަލީ މީހާފީޅެނ ޏާ ހަމަ  އ 

  ،އ ަގއި އެނ މެ ބޮޑަށ  ހިއ ސާކ ރާ ެއއ  ބަޔަކީކަމެ  މެެގ ކޮނ ނ ތިޞާދަށ  ހިއ ސާކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ 

މީ އެ  ރައ ޔިތ ނ .  އަތޮޅ ތެރޭެގ  ފެނ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ނި  ތިބެނ ޏާ  ހ ނ   މައ ސަލައެއ .   ،ފެނ ވަރައިެގނ   އެއީ 

  .  މިއީއ ޞަކޮށ  ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ ލިޔެފައި އޮތ  އެއ ޗެއ އަދި ޚާ  ،ސަރ ކާރ ެގ އަާމޒަކަށ ވީ  ެގމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވީއެހެނ 

މަޖ ބޫ ޚިދ މަތ ތައ   ސަރ ކާރ ެގ  ރ  އަސާސީ  މި  އެހެނ ވީމާ،  ނޫނ .  ކަމެއ   ތިބެވޭނެ  ލޯމަރާލަިއެގނ   ެއއީ  ދޭނ .  ވާނެ 

އިތ ރަށ   ފާޚާނާކޮށ ލެވޭނެ ޮގތެއ  ހޯދ ނ . ޭއެގ  މި ދައ ރ  ނިމެނ ވާއިރަށ  ކޮނ މެ ރަށެއ ަގިއ ރީތި ފެނާއި  ،ވީ   އަމާޒަކަށ 

ރަނ ޓ  ބޭނ ނ ވޭ. އެހެނ ވީމާ،  ކަ އޭތި ހިނ ަގނ  ބޭނ ނ ވޭ ޖަނަރޭޓަރެއ .    ދިޔައިމާ  ފައިެގ ނިޒާމ  އަޅާފެނ   މާއިފާޚާނާެގ ނިޒާ

 މި  އިނ ޖީނ ެގތައ  އަޅަމ ނ   އ  އަ   ަގއިއ  ރަށެއ ތަ އެ  60ނީ  ވަ  އެ ކަރަނ ޓ ެގ ވިއ ަގ ވަރ ަގދަކ ރ މަށ  ޓަކައި މިއަދ  މި
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ނ ވެފައި އޮތީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ީގނޫނ . އަނގައިނ  ކަރަނ ޓ  ޔަ  ނެއ ީގކަރަނ ޓެއ  ޔަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދަނީ. މީެގ ކ ރީަގއި  

އ ޖޭެގ  ރާ  މ ޅި  އެކީަގއި އަދި  ެގ އެޅ މާޖަނަރޭޓަރ   60ދަނީ ކަރަނ ޓ ެގ    ނެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިީގކަރަނ ޓެއ  ޔަ

   ކޭބަލ  އަޅާފައިެގ10ކަކީ  ވޯނެޓ ކ ރީަގއި ހ ރި   ؛ރަމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ކ  ބަދަލ ރއި ކޭބަލ  ނެޓ ވޯ ަގއ ށެހ ރިހާ ރަ

ދަނީ    މި  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވޭޓ ަގއި ރޯ އެއަރކޯނ  ލާއިރަށ  މ ޅި ރަށ ެގ ކަރަނ   4ހ ރީމާ  

ެގ  އަޅ ަގނޑ   ،ރަށ ތަކެއ ަގއި އަޅަމ ނ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ   އ ޖޭެގ ހ ރިހާމ ޅި ރާ  ހަމަ މާލޭަގއި ހ ރިވަރ ެގ ކަރަނ ޓ 

ިއއ    މ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަނ ދަނޑިަވޅ  ވަރަށ  މ ހި  ދާއިރާަގއި ވެސ  މި ަވގ ތ ކޮޅެއ    ؛ތ ތެރި ރައީސ ޒަހ ރި.  ކ ޑަ 

ޔަށ  ބަލައިލާިއރ ަގއި ެވސ  މިއިނ  ދ ވަހަކ  ވެސ  ފީއަލީަގއި ބަޖެޓ ަގިއ  އ އ ިވއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ . ައޅ ަގނޑ  ފީއަ ދެ

ޕ ލާނ ޓ  ައއިސ   އޮތ .  ޒެއ  އެބައޮތ . ޞިއ ޙީ މަރ ކަ   ެގ ނިޒާމ  އެބަހ ރި. ފެނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހިމެނިފައި އެބަމެނޭވަރަށ   ނ ހި

އޮތ .    ޅ ނ  އެބަކ  އެއޮތ . އިނ ޖީނ ޭގަގއި ކޭބަލ  ނެޓ ވޯ  ތ . ބިނ  ހިއ ކ ނ  އެބައޮ  އޮތ . އިނ ޑޯ ވޮލީ ކޯޓެއ  އެބަ  އެބަ

އަޅ ަގނޑ    ؛ ރައީސ  ތ ތެރިއެކީގައި. ިއއ ޒަ  ެއއަރޕޯޓާ  އޮތ   އ ކ ނ  އެބައޮތ . މަޫގދޫަގއި ބިނ  ހި  ޖިމެއ  އެބަ  އައ ޓ ޑޯ

އެއަރޕޯޓާ ެއކީަގއި އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މަޫގދޫެގ  ބިނ  ހިއ ކިެގނ ދާނެ. ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމާއި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   

ސިލ ެގ  އޮތ . ކައ ނ   ފެނ  އެބަ  ދޫަގއިތ ލެއޮތ . ބި   ބޮޑ  ދަނޑެއ  އެބަޅަދޭ. ފ ޓ ބޯ  ބަނަގމ ނ . އެކަނ  އެހިހާރ  ދަނީ  މި

ޕަސ  ހޯލެއ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަ ހިނާގ.  ކަތ  ހިނަގމ ނ  އެބަދޭ. މަލ ޓިޕާއ އޮތ . ނަރ ދަމާެގ މަސަ  އ  އެބައެ އިދާރާ  އ އަ

ޖެ.  ފައި ހަވާލ ކ ރެވިއ މާނ ނިިއ  އޮފީސ  އިމާރާތ  އަޅަ   އ އާ އިނ ޖީނ ޭގެގ މަސައ ކަތ  ެއބަ ހިނާގ. ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ެގ އަ

ސަރަޙައ ދ    އިރާޔަމާހިިގރާ  އެބަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ދަތ ކ ރ ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކ ރީަގއި  ނޭގ  އެ  ޑިސެނ ބަރ ެގ 

  ތެރެއަކ ނ ނެއ  ނޫނ . އެއީ   ގެ ބަޖެޓ   ދަނޑ  އޮތީކީޅަތ . އެ ފ ޓ ބޯއޮ  ފ ޓ ބޯޅަ ދަނޑެއ  އެބަ  އ ޓެނ ޑަރކ ރާނެކަނ . އަ 

އިތ ރަށ  ޕޮލިސ  އެމ ނ  އެކަނ  އެބަ ކ ރޭ. އަދި އޭގެ . މާ، އެފ .އޭޑަކީ. އެހެނ ވީދަނފ ޓ ބޯޅަ  ،ދަނޑ ތަކެއ   އިނ  ދޭއާ ކޮރެ

ޔާ ބިލިއަނ  ރ ފި   4އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ތަޢ ލީމަށ    ؛އޮތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކ ރ ނ  އެބަ މ  ސ ޓޭޝަނެއ  ގާއި

ނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ސ ކޫލަށ  އޮތ  ބަޖެޓ  ވަރަށ  އަޅ ަގ ،ނ  ބޭނ ނ ވޭލަ އެކީަގއި ދަނ ނަވާޔާތާމައޮތ އިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހި

ބިލެތ ދޫަގިއ  ވެސ  ަމޫގދޫަގާއއި، ފީއަލީަގއާއި،    މިހާރ   ،ލަނީ. އަޅ ަގނޑ  ވާނީ ހ ށަހަޅާފައިނިނ މާ  މިކ ޑަ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ   

މ ަގިއ   ކަނ އ ޓ އަދި ނ ފެ  މިއަހަރ   ތައ ޕަސ  ހޯލެއ ެގ ކަނ ޕަސ  ހޯލެއ ެގ ކަނ ތައ . މަލ ޓިޕާމަލ ޓިޕާ  ސައިނ ސ  ލެބަކާއި

ސަޔަވި ދެ  މި  ލެބާއިނ އިސ   އި ޚާ   ،ސ   އަލިނ   ލައިބ ރަރީ  ތ އ ތ   އިސ މާޢީލ   ަމޫގދޫަގިއ    ކީދަކޮށ ދިނ މަޔާއ ޞަކޮށ  

ލައިބ ރަރީއަކީ މަޫގދޫ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ     ތ ތ އ   ލ ޢީިއސ މާއަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އެދޭ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޭނ ނ ވޭ  

އެ އެކީަގއި  ނެގ މާ  އަތޮޅ ވެރިކަނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މަޫގދޫ  ފަޚ ރެއ .  ފޭރިެގނ ފަކަބޮޑ   ވަނީ  މިކަނ  ނ   އެހެނ ވީމާ،   .

މި ބަޖެޓ   ލާނަނ . އަދިވެސ  އެއ ފަހަރ  މި ސަރ ކާރ ނ   އިބަދަލ ކޮށ ދިނ މަށ  ޮގވާލަމ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މަ

ަގއި ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަމާޒ ކޮށ  ހަދާފައި އޮތ   އިރ ަގއި ވިސ ނ ނ ތެރިކަމާ އެކީވި އ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހަމައަށ  ފޮނ  
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ކޮށ   ޞައ ޚާ  ،މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށާއި އަދި ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ހ ރިހާ ވެރިނ ނަށާއި  ،ބަޖެޓަކަށ  ވާތީ

 ށާއި މި މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  އަޅ ަގނޑ  ފަށ ފަށ ނ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ . މިރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަ

ިމ   ،ެގ ރައީސަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ އެކީަގއި މި މަސައ ކަތ  ކ ރަމ ނ  ެގނ ދަވާ ބޭފ ޅެއ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ ހ މަޖިލީ

 އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެ ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި...   ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ރ ފިޔާ ހޯދ މަށ  ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގއި މަސައ ކަތ  ފަށާއިރ    1:30ަގއި.    1:30ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ވޯޓަ އަހަނ   ށ އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކަފ ޅ އެބަ  މިއަދ   އެއީ  އިއ ޒަތ ތެރި ޖެހޭ.  ހ ރިހާ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ  ދެއ ކެވ މަށ  

ަގޑި ިއތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި. ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނ މ ަގިއ    ެގނިމެނ ދެނ  ޖަލ ސާ  އި ދައ ކާވަމެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ 

މެވެސ  ހެނ ވީމާ، ކޮނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަޖެޓ  ބަހ ސ ކ ރ މަށ  ދެނ  ބާކީ އޮނ ނާނީ މާދަމާ އެކަނި. އެ  !ބަހައ ޓަވާތި

ދެއ ކެވެނ  މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ   ، ދެއ ވ ނ  ެއދެނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީ ވަރަކަށ  ަވގ ތ  ބަހާލައިެގނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ 

ެއދެމޭ. އެހެނ ނޫނީ މާދަމާއޮތ  ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވެސ  މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ    އަށ  ދެއ ކެވ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  

 ގައި.   1:30ދާނެ. ދެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަހ ސ  ނ ނިމިއަޅ 

 

 { އަށ  13:36އިނ   12:42 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޗެކ   ކާޑ ކޮޅ ތައ   މެނ ބަރ ނ   އެދެނ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓ ެގ    2022ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ލަފާކ ރާ  އަހަރަށ   ވަނަ 

މިއަދ    ފ ރ ޞަތ ވާހަކަފ ޅ  ބަހ ސ ަގއި  މެނ ބަރ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  އެދިވަޑަިއަގނ ނަާވ    އިއަރ ވަދެއ ކެވ މަށ  

ޮގތަކަށ    ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ  މެނ ބަރ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެދ   އިތ ރ ކ ރ މާ  ވަގ ތ   ޖަލ ސާެގ  މިއަދ ެގ  ނިމެނ ދެނ  

 ނ . ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 23    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 21    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    21     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  11      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  . 21؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 23؛ ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ   

އަދަދ  އަދަދ . 21؛ މެނ ބަރ ނ ެގ  ބޭނ ނ ވާ  މެނ ބަރ ނ   ، އެހެނ ކަމ ނ   ފާސ ެވއ ޖެ.. 11؛ ފާސ ވ މަށ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

 ނ ވައ ކަ މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެިއނ  މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ ދައެދިވަޑައިެގނ ފަިއވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެއ ކެވ މަށ   މިއަދ  ޖ މ ލަކޮށ  ވާހަކަފ ޅ 

ވާހަކަފ ޅ  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރިއަށ   އިދައ ކަވަ އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ  ޖަލ ސާ  މަޖިލީހ ެގ  ަގލޮޅ   ދާނެ.  ނިމެނ ދެނ  

 . ބަރ  މީކާއީލ  އަޙ މަދ  ނަސީމ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ބަރ  މީކާއީލ  އަޙ މަދ  ނަސީމ ނ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ

ކޮނ މެ އަހަރެއ ެގ ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަކީ ވަރަށ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ ެގ ވަރަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އ  ލިބޭނެއ ިގނަ  ބޯހިޔާަވހިކަނ   ބަޖެޓެއ .  އޮނ ނަ  ގ ޅިފަިއ  އ މީދ ތަކަކާ  އިތ ރަށ  އ ކަމ ެގ  ނިޒާމ   ޞިއ ޙީ  މީދ ، 

ފަނޑިޔާރ ެގ ހިނ ގ ނ  ައވަސ ވެ،  ،  މީދ އ ކަމ ެގ އ ަމތީ ތަޢ ލީމަށ  އިތ ރ  ދޮރ ތަކެއ  ހ ޅ ވޭނެ  ،މީދ އ އ  ކަމ ެގ  ވާނެހަރ ދަނާ

މަސ ތ ވާތަކެތީެގ ވަބާަގއި ޖެހިފައި ތިބި އެތައ  ޖީލ ތަކެއ   ،  މީދ އ މ ެގ އ  ކަައވަސ ވެ އިނ ސާފ  ައރައި ހަމަކ ރާނެ  ވެހަލ ވި

ވީއ ލޭނެ ވަބާއިނ   ކޮނ މެވެސ އެ  އ  ކަމ ެގ  ރައީސ އ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބަނދަރާއި ؛މީދެއ .  ރަށ ެގ  ރަށ ެގ    ،މަޭގ  އޭނާެގ 

މީދ . އަދި  އ ކަމ ެގ އ  ޕޯޓާ ވެސ  އެޅޭނެރދެނ  ހ ރި ރަށ ެގ އެއަ  ،މީނާެގ ރަށ ެގ ބިނ  ހިއ ކ މާއި   ،މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލާއި

  ، ވެސ  ހިމާޔަތ ކޮށ    ކަނޑާއި ފަޅ   ނިމިެގނ  އަދި އެާއއެކ  ވެސ  އެ ރަށ ރަށ ެގ ކަނޑޫފާތަކާއި  އިހަމަ އެ ބިނ  ހިއ ކަ
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ިއއ ޒަތ ތެރި  ؛މީދ ތަކެއ އ މީދ . މި ހ ރިހާ އ  އ މ ެގ ެވސ  އ ކަ ކޮށ ދެވޭނެ ނ ނާއި ދަރިނ ެގ ދަރިނ ނަށ  އެ ތަރިކަ ރައ ދ ދަރީ

 ބަޖެޓަކީ  ގ ޅިފަިއވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި  މީދ ތަކެއ  މި ބަޖެޓާއ ރައީސ ، ވަރަށ  ިގނަ ބައެއ ެގ ވަރަށ  ތަފާތ  އ 

މި ވާ    ،ެގ ފޮތެއ  ނޫނ . މިއީ ވަރަށ  ބޮޑ  އަމާނާތެއ . އަދި މި ބަޖެޓ ަގއި މި ވާ ކަނ ކަނ ސަފ ހާ   536ހަމަ އެކަނި  

ައޅ ަގނޑ މެނ   މީދ ތައ  އ އ  ހެދ މަކީ  ޙަޤީޤަތަކަށ   ދަށ ނ   ސިޔާސަތ ތަކެއ ެގ  ތަރައ ޤީެގ  ތ ނ ެގ  ރައ ޔި  ،ދެމެހެއ ޓެނިވި 

ވާ މެނ ބަރ ނ ެގ  ރައީސ  މަޖިލީހ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  މާލޭ   މާލެ ؛ޖިބެއ .  މެނ ބަރެއ ެގ    ތަމ ސީލ ކ ރާ  ދާއިރާއެއ ެގ 

ދިމާވި ޮގތ ނ  ކަމަނާ މިއަދ  ކަނ   ،އިރ  ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިހެނ  ދަނ ނަވާ  ހަމަ  ހައިސިއ ޔަތ ނ ، އަޅ ަގނޑ 

ވެސ  ހިމެނޭ ޮގތަށ   އެހެނ ކަމ ނ ، ކަމަނާ .ރޫމ ވެަވޑަިއެގނ  މި ބަހ ސ ނ  މަޙ ތި ޖެހެނީ ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެއިނ ނަވަނ  

އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މި ދަނ ނަވާލަނީ. މާލެ ތަމ ސީލ ކ ރާ މާލޭެގ މެނ ބަރެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  މި ބަޖެޓ ނ   

ފަހި މާލޭެގ ވަނަ އަހަރ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ނ  ވެށި  2008މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،މީދަކީ އ ބޮޑ  އ   ކ ރެވޭ އެނ މެ

މާލެއާއި ވިލިނިގއ ޔާިއ   ؛މީދ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އ ކަމ ެގ އ ޯގތި ކަނޑާފައި ދެވޭނެ   ، ދަށ ނ  ދެވ ނ  ގޯއ ޗަށ  ފަހ 

ގ ޅ ވަ  ތިލަފ ށި  ގ ރޭޓައިގ ޅީފަޅާއި  އ    ރލެވޭ  މި  ޕ ރޮޖެކ ޓ ނ   ކަނެކ ޓިިވޓީ  މި އ މާލެ  އަދި  ލިބޭ.  އަޅ ަގނޑަށ   މީދ  

  1000ސީދާ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ދޫފ ޅ ނ  މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،މެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބެނީމީދަށ  އިތ ރ  ޔަީގނ ކައ އ 

ތެރޭަގއި މާލޭެގ    ެގޯގތި ކ ރިއަށ  އޮތ  ދެ އަހަރ   5000    އަކަފޫޓަށ  ވ ރެ މަދ ނޫނ   ސ ، ެއއ  ހާއަކަފޫޓަށ  ވ ރެ މަދ ނޫނ 

މި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކަމަށ  ވިދާޅ ވެފަިއވާ ވިދާޅ ވ ނ  ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ޔަީގނ ކ ރާ ކަެމއ .    ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެއ ވާނެ

ފޫޓ ެގ ކޮޓަރިތަކ ަގއި ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ   9ފޫޓ     8ދަރިނ ނާއެކ  ަމިއނ ބަފައިނ     ،އިލާއަށ ޢާ  5000ދާނީ  ޯގތި ވެެގނ   5000

ފ ރ ޞަތަކަށ ޢާ ލިބޭނެ  ފ ރ ޞަތެއ   ހިނ ދެމިލާނެ  ރައީސ   .އިލާތަކަށ   މާލޭެގ    5000މި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ޯގއ ޗަކީ 

ލިބޭ އ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރައީސ  ީމދެއ .  އ ނެ  ހަމަ    ، ބަޖެޓަކީ  އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  އަދަދ ތަކަކީ  ބަޖެޓ ަގިއވާ 

ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެއަށ  ފާރަވެރިވ މަކީ މި މަޖިލީހ ެގ ޒިނ ާމއެއ . އެ  ،ޙަޤީޤަތަކަށ  ހެދ މަކީ  އ އަދަދ ތަކެއ . އެ އަދަދ ތަ

ދ ތަކާ ެއކ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ބައެއ  ކަނ ކަނ  މީއ މި އ  ؛ ޖެހޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ކ ރަނ 

އެބަ ހ ރި. ކަނ ބޮޑ ވާ ބަެއއ  ކަނ ކަނ  އެބަ ހ ރި. ދައ ލަތެއ ެގ ސިފަިއަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އިސ ކަނ ދޭ ތަރ ތީބ ތަކެއ   

މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ  ޢ   ޖެހޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ،ނ މ ރާނީ ތަރައ ޤީ ކ ރިއަށ  ދާޢ  ؛ހ ނ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނ ވާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ނައ ތާލައިެގނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަނދާނ ފަރ ދާެގ ފަހަތ ަގިއވާ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙަޤީޤީ އ ފާވެރިކަނ  މަތީ 

އިސ ކަނ  ؛ރައީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއީ  ޞިއ ޙަތ   ނަފ ސާނީ  ދައ ލަތެދޭނެދިވެހިނ ެގ  ކަމެއ .  ސިފަިއަގއި  ޖެހޭ  އ ެގ 

ތަނ  އަޅ ަގނޑަށ    ކ ޑަވަމ ނ  ދާމިއ ޔަތ ކަނ  ކ ޑަވަމ ނ އ ދައ ލަތ ެގ މި ނިޒާމ ެގ ތެރެިއނ  ނަފ ސާނީ ބައ ޔަށ  ދެވޭ އަހަ

ނަފ ސާނީ    ނަފ ސާނީ ބައ ޔަށ  ފަރ ވާ ހޯދ ނ  ެވސ " ؛ކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ފެނ ނާތީ އަޅ ަގނޑ  އެ 

 . ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ައއިސ ފަިއވޭ  ،މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ؛ދިޔަ އަހަރ  ހެޑ ލައިނެއ . އެތައ  ބަޔަކ ބައ ޔަކަށ " ިމއީ މި
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ާގއިމ ކ ރެވިފަިއ އެބަ ވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޓަދާދި ފަހ ނ  އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗ ަގއި މެނ ޓަލ  ހެލ ތަށ  ހާއ ސަ ސެނ  ރެއ  

 ؛ކ ރަނ  ނޭނޭގ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އަދަދ   އިއި ތިބި މީހ ނ ެގ އަދަދ  ގ ނަގަ އެތާެގ ެވސ  ތެރަޕިސ ޓަކަށ  ދައ ކަނ  ކިއޫ 

ެވސ  ތެރަޕިސ ޓެއ  ލޮލ ކޮޅަށ  ެވސ  ނ ފެނ ނާނެ އެތައ  ޕޭޝަނ ޓ ނ ނެއ  މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ    ށ ކ ރިއަށ  އޮތ  ހަތަރ  މަހަ

ިމވެނި އިލާެގ އިހ މާލ ނ  އެވެނިޢާ ެގ ޚަބަރެއ .  ދ ކ ޑަކ އ ޖަކ  ރަހީނ ކޮށ ފި" މިއަ" ؛އ ޅެމ ނ  އެބަ ދޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މީެގނ  ކޮނ މެ   !ކަމެއ  ވެއ ޖެ. މި ނޫނ  ޚަބަރެއ  ނީވޭ ހަފ ތާއެއ  މަދ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ވިސ ނަވާ

ކޮނ މެ  ؛ރައީސ    . އިއ ޒަތ ތެރިޯވކ ޑ  ކޮނ މެވެސ  ކޭސ  ވޯކަރަކާ  ރޕެއިޑ ، ޯއވަ  ރކޭސެއ  ހަވާލ ވެ މި ވަނީ ައނ ޑަ

ޯވކަރެއ  ިމ  އެތައ  ހާލަތ ތަކ ަގއި ކޮނ މެ ކޭސ   ،ނ ވާނޭނަަގއިެގނ   ނޫނިއ ޔާކޭސ  ޯވކަރަކަށ  ނިސ ބަތ ނ  ދިހަ ކޭސ   

ކޭސ  ނަަގިއެގނ . އާޚިރ ަގއި ޯގސ  ވަނީ އޭނާ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިޒާމެއ ެގ   40ނ ވަތަ    35ތިބެނީ  

އަދި އިސ ކަނ  މި ދޭ ތަރ ތީބ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ،ކަނ  ކ ރަމ ނ  މި އަނ ނަ ތަރ ތީބ ނ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ 

ދަނީ އިހ މާލ ެގ އިތ ރ  ކޭސ  ވޯކަރާ ހަވާލ ކ ރެވ މ ނ  އޭނާެގ ދިރިއ ޅ މަށ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ އިތ ރ ވެެގނ   ،އެ ކ ޑަކ އ ޖާ

އިރ   ދިރާސާކ ރާމި  . މިއަދ  ބަޖެޓާ މެދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަހ ސ ކޮށ   ޖެހޭނެކަމ ެގ ޒިނ މާ ައޅ ަގނޑ މެނ  ނަަގނ ބޮޅެއ . އެ

އިޖ ތިމާއީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  މ ޅި ބަޖެޓ ގެ  ؛ޖެހޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މި ކަނ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ައހަމިއ ޔަތ ކަނ  ދޭނ 

ލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއަށ  ވ ރެ ބޮޑ  އަދަދެއ   . އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ  ަގބ11ޫ%މިހާރ  މި އޮތ  ކަމަށ  ފާހަގަވަނީ އެނ މެ  

މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި ގ ރައިދޫ   ؛ޖެހޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިޖ ތިމާއީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަނޑަެއޅެނ 

ވަނަ 2019ދަލ ނ ވޭ   އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ެގ މަރ ކަޒ ެގ ސ ޓާފ ނ ެގ ޔ ނިފޯމ  ބަޞައ ޚާސ ޕެޝަލ  ނީޑ ސ  މަރ ކަޒ ،  

  އި ލަ އެ މީހ ނ ނަށ  އަޅާ  ،ނ ޓ ލައިނ  ވޯކަރ ނ . އެ މީހ ނ ނަކީ ކޮނ މެ ދ ވަހަކ މެއަހަރ ނ  ފެށިެގނ . އެ މީހ ނ ނަކީ ފ ރޮ

މީހ ނ ނަށ  އެ  ދޭނ    އެ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މީހ ނ   ތިބޭ  ނ ކ މެ  ސަފަށ   ކ ރީ  އެނ މެ  ދިނ މަށ   ޚިދ މަތ ތައ   ޖެހޭ 

މިލިއަނ    8.8މިނިސ ޓ ރީނ  އިއ ޔެ ފާހަަގކޮށ ފައި އެބަ ވޭ   ރޖެހޭ. ޖެނ ޑަބަޖެޓ ނ  ރަނގަޅ  ޮގތެއ  ވާނ  މީހ ނ ނަށ  މި 

  ، ރ ފިޔާ އިތ ރަށ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަށ  ހަމައެކަނި އެ މީހ ނ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ ކަނ ކަނ  ހަމަޖެއ ސ މަށ . އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ  

މި ބަޖެޓ     ،ފަހ ނ ދިނ މަށ . އޭެގމިނިސ ޓ ރީއަށ  ހަމަޖައ ސައި  ރ ޖެނ ޑައެނ މެ ލޯ ލާރިއެއ  ވެސ  މަދ ނ ކޮށ  މި ބަޖެޓ 

ރަނަގޅ  ޮގތެއ     އެއީކީ  އ ޅ ނ   ނ ކ ރަނ ދީ ދެނ  އަނ ނަ ހެޑ ލައިނ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޑީލ އެ މީހ ނ ނަށ  ހަމަޖައ ސައި

ރެވެނ  އަނ ނަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާމ ދަނީެގ ކ އިޖ ތިމާއީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  ެވސ  ޚަރަދ ؛ ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޖެހޭ. ދާދި ފަހ ނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ޮގތ ަގއި އެއ ޗެއ  ލިބިެގނ . ާއމ ދަނީ އިތ ރ ކ ރާނެ ޮގތ ތަކާ މެދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ  

ވާ  މަވެސ  ތަޢާރަފ ކ ރެވިފައި . އިނ ކަމ  ޓެކ ސ  އެހެނ ނަ ތަޢާރަފ ކ ރެވިފަ  ރާއ ޖެއަށ  މި ވަނީ  ޒައާމަތ ަގއި އިނ ކަމ  ޓެކ ސ 

ިވސ ނަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   އިތ ރަށ   ރައީސ  ޮގތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޓެކ ސޭޝަނ ެގ   ؛ޖެހޭ.  ޕ ރޮގ ރެސިވ  

ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކާ  ތައ  ބަދަލ ވާނ ޓެކ ސ  ބ ރެކ ޓ މިހިރަ  ނިޒާމަކ  މިހާރ   
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ކަނޑައެޅިފައި ބަލާޅާއަ މިހާރ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ހަމަހަމައިރ   އެނ މެ  ބ ރެކެޓ ތަކަކީ  ޓެކ ސ   އިނ ސާފ ވެރި   ،ވާ  އެނ މެ 

މިލިއަނ     2.4އަހަރަކ    ؛ޮގތަކަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއއ ޗެއ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑެއ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އިރ ަގިއ  މިލިއަނ ނ  މައ ޗަށ  ހޯދާ ބޮޑ  ރިސޯޓ  އޯނަރާ އަޅައި ފަރަގ ކ ރާ  50ާއއި  ތީެގ ިވޔަފާރިވެރިޔާރ ފިޔާ ލިބޭ މެދ  ފަނ 

ެގ  އަޅ ަގނޑ  ގައިމ  ވެސ   ހަމައެއީ ހަމަެއއ  ކަމަކަށ     ،ވާ ނަމަށ ކަމަ  15%އެ ދެ މީހ ނ  ވެސ  ދައ ކަނ ޖެހޭ އަދަދަކީ  

ނ   ޑ ނ  ޓެކ ސ  ނެެގނ  އެބަ ޖެހޭ. ޑިވިޑެނ ޑ ޑިިވޑެނ ؛ ނ ކ ރެވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ަގބޫލެއ   މި ކޮށި ވިސ ނ މަކަށ   

ކޮށިެގނ   ނެގ މާޓެކ ސ  މަެގއ   އިތ ރ   އާމ ދަނީއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ަގބޫލ ކ ރަނ .  އެކ   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ދާނެ 

ރައީސ މީެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ވިސ ނާލަނ އިތ ރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަކީ،  އަނެއ   އަދިވެސ    2021  ،ޖެހޭ  އަހަރ     ވަނަ 

ތިބީ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ނާނ ނާަގމި  ފަހަރ   އެއ   ޕެނ ޑެމިކ ނ    ،ވަބާއެއ ަގއި ބޮޑ     ވަރ ެގރ ނަކ   މި  ޕެނ ޑެމިކެއ ަގއި. 

ބަޖެޓ ނ   ފިލާަވޅެއ  ހާސިލ ކ ރަނ  އެބަ ޖެ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެވެސ  ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއ  މި  ހޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، 

މ ޅި  ފިލާވަޅ   މި  އަދިެވސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމަކީ  އެއ   ފާހަަގވާ  ކ ނ  ޔައަޅ ަގނޑަށ  

ރީ  ހިކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަދިެވސ  ބޮޑަށ  ވިސ ނ ނ  މިކަނ . އެ ނ ވާއިހާސިލ ކ ރެވިފަ

ހެނދ ނ   އަނެ މ ވައ ޒަފ ނ   ހ ރިހާ  ވެސ   މެނ ދ ރ   އި  8އ ކާ  އެނ މެނ   އ  2ނ   ހ ރިހާ  ނެރެެގނ   ަވޒީފާއަށ   ށ  

ެގނ ދިއ މ ެގ ވިސ ނ ނ ތަނ އެއ  ކ ރިއަށ   ަވޒީފާއަށ  ނެރެ މަސައ ކަތ ތައ   ފާހަަގކ ރަނ . ވޯކ   ކޮށ ެގނ   ައޅ ަގނޑ   ކަނ  

ޖެހޭ ެއއ ޗެއ  ނޫނ ، ިއއ ޒަތ ތެރި މ އ ދަތެއ ަގއި ކޭސ ތައ  މަތިވީާމ އޮނ ނަނ އެކަނި ވަކި  ފ ރޮމ  ހޯމ  މޮޑެލ  އެީއ ހަމަ

އެ ސިސ ޓަމެއ  ރައީސ .  ތަނ ފީޛ ކ ރާނެ  ޮގތަކަށ   ދެމެހެއ ޓެނިވި  ެވސ   ތާަގއި  އޮތ   ކ ރިއަށ   ައޅ ަގނޑ ެމނ   ކަނ  

ވިސ ަގއި ވެސ   ރ ދެކެނ . މ ޅި ސިވިލ  ސައަޅ ަގނޑ     ށ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމަމ ގާއިމ ކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނ މަކީ  

އަދި ފ ލެކ ސިބަލ    ،އަދި އެހެނ  މ އައ ސަސާތަކ ަގއި ވެސ  ޯވކ  ފ ރޮމ  ހޯމ  މޮޑެލަށ  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ހޯދައި

ދިޔ މަކީ ެގނ ފިރިހެނ  މީހާއަށ  ވެސ  ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ނ  ހަމަޖެހި  ،ދަރިމަިއވާ އަނ ހެނ  މީހާއަށ  ވެސ    ޮގތަކަށ 

އޮނ ނަނ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ރަީއސ އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ .  ބަޖެޓ ނ   ؛ޖެހޭނެ  މި  ޖ މ ލަކޮށ   މ ޅި 

ޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ނޙަޤީޤަތަކަށ  ހެދޭނީ ައޅ ަގއެހެނ ނަމަވެސ   މީދ ތައ   އ މީދެއ  ލިބޭ. މި އ އ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވާޖިބ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދާކޮށ ެގނ .    ،ެގ ދައ ރ  އެނ މެ ފ ޅާ ޮގތަކަށ  ބޭނ ނ ކޮށ ތ ނ ެގ މަޖިލީހ މި ރައ ޔި

 ެވެގނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓަށ  ފާރަވެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ފިރ ޝާނ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ބަރ  ޙ ސައިނ  ފިރ ޝާނ ނ ދާއިރާެގ މެ މަޑަވެލީ

ވާ    ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކޮށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ނ  ހ ށަހަޅާފައި މި  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ލާނަނ . އިރައީސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ފެނ ނަ އެއ  ަމއ ސަލަެއއ  ދަނ ނަވަ ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ  އިއ ޒަތ ތެރި  

ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކޮނ މެ ބަޖެޓަކ ނ  ވެސ  ފެނ ނަނީ މައިަގނޑ  އެއ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޕީ.އެސ .ައއި އެއީ  ކަނ ކަނ    .ޕީމައ ސަލަ.  އެދޭ  ރައ ޔިތ ނ   އެ  މިނ ވަރަށ   ބޭނ ނ ވާ  ރައ ޔިތ ނ   އެ  ޕ ރޮގ ރާމ ަގއި 

މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހިމެނިފައި ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މައ ސަލަ.  ދާއިރާތަކ ެގ    ނ ވާ  ރާއ ޖޭެގ  ތަކ ރާރ ކޮށ  

އެދެމ ނ  ޕީ.އެސ .ައއި  ،ދަނީ ެގނ   ރައ ޔިތ ނ   ދެނ ނެވި  ޕ ރޮގ ރާމ މި  ހިމެނ މަށ .  .ޕީ  ކަނ ކަނ   ދާއިރާތަކ ެގ  އެ  ަގއި 

ރައީސ  ދެނ ނެވީމާ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  މިހެނ   ވެދާނެ.    އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ޯގސ   އަޅ ަގނޑ   ފަހަރެއ ަގއި 

އެއ ވެސ     ،މި ސަރ ކާރަކަށ  ނޫނ  ؛އެއީ ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރަކަށ   ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ 

ކަެމއ  ނ ކ ރެޭވނެ. ިގނަ ކަނ ކަނ  ހިމެނ މަށ   ވަރަށ  އެއެއ    އެކ ސ ޕެކ ޓޭޝަނާ   ،ށ ސަރ ކާރަކަށ  ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ މިނ ވަރަ

އަދިެވސ    ،ިއޖ ތިމާޢީ މަރ ކަޒާއި  ،ދަނޑާއިބޯޅައަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެދޭ. ތިނ  ރަށ ނ  ވެސ  އެދޭ. ފ ޓ 

ސ ، އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   އެހެނ ނަމަވެ ؛ިގނަ ކަނ ކަނ  ހިމެނ މަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ  އެދޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ   ނޫނ އެ

ބޭނ ނ  މ ހިނ މ     ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   ރަށ ތަކަށ   މ ހިނ މ ،  ދާއިރާއަށ   ބަޖެޓ ަގއި  ދާއިރާެގ  ކަނ ކަނ   ިގނަ  އަޅ ަގނޑ  

ބަޖެޓ ެގ ވާހަކަ   ؛ހިމެނިފައިވޭ. އެ ކަމަށ  ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  މި ސަރ ކާރަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޖެހޭ. ިގނަ ޕާޓީ  ނ  ވިސ ނާލަނ ދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެ  މިސ ރާބާ  ދާ  މިކާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ރާއ ޖެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ 

ަވކިފާޅ ކ ރ   އެކ ލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއ ަގިއ ޚިޔާލ  ކ ރެވި،  މ ެގ މިނިވަނ ކަމާއި އިނ ސާނީ ޙައ ޤ ތަކާިއ އަދި ބާރ ތައ  

ތައ ، ޤައ މ ތައ  ދަނީ ބާރަށ  ކ ރިއަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ސ ލ ޙަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތ  ހިނ ޭގ މ ޖ ތަމަޢ 

ހިސާބ ަގއި ހ އ ޓިފަ.    ތިބީ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ؟އ ޅޭ މައ ސަލަައކީ ކޮބައިތޯ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވެެގނ  މި ؛ރައީސ 

ދަނ ނަވަނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޑިމޮކ ރަ،  އަޅ ަގނޑ   ދަތ ރާއިސީއަށ   ވެރިކަމާ   2008  ،ކ ރި  އެމ .ޑީ.ޕީ  އަހަރ     ވަނަ 

ަގނޑ މެނ  މިއަދ   އަޅ   ؟ހަމައަށ  އިތ ރ  ކޮނ  ބަދަލެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެގނެވ ނީ  ހަވާލ ވި ހިސާބ ނ  ފެށިެގނ  ިމއަދާ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެބަ ހ ރި. ވެސ   ވިސ ނ ނ  މިއަދ   ވެސ   ހަމަ އޭރ ެގ   ؛ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ދެމި މި  ވެސ  ކ ރި މަސައ ކަތ ަގއި މިއަދ   އޭރ    ،ހަމަ އެ މަސައ ކަތ ަގއި ތިބީ. ބޮޑ  ބަޖެޓ     ވެސ  

އިތ ރ ކ ރީ ބޮޑ ތަނ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ .   ލަތަށ  އާމ ދަނީ ހ ށަހަޅަނ  ފެށީ އަޅ ަގނޑ މެނ . އާމ ދަނީ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ ، ދައ 

އ  ހިނ ަގނ  ތަބަޖެޓ ކޮށ ެގނ  އެކި މަޝ ރޫޢ   ެއއ ކޮށ  ރަށ ރަށ ަގިއ ިގނަ އަދަދަކަށ  ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީ ޕ ރޮގ ރާމ ހަމަ އެއާ

ެއއ ޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ    މި ޕާޓީނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ވިސ ނ މާއި އެ ފިކ ރާ  ެގފެށީ އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޔ ނިޓަރީ ދައ ލަތެއ ެގ   ؛ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ ތާށިވެފައޭ. ރިޔާސީ ނިޒާމެއ އަދިވެސ  ހަަމ އެހިސާބ   ،ދަނ ނަވަނީ  މި
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  ރީ ދައ ލަތޭ ޓަޔ ނިަގއި  ޤާނޫނ ައސާސީރިޔާސީ ނިޒާެމއ ަގއި ޖެހި ތާށިވެފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ރަ އަިމއ ލަފ ޅަށ އީލިޔެެގނ   އެއ ކ ރައ ވަނ ،  ބާރ ތައ   މައ މޫނ   އ ޅެ  އެއ ކ ރައ ވަނ   ސ   ހިފަހައ ޓަވަނ   ހެދ ނ  ، 

ދާ ނިޒާމެއ     މާ ބޮޑ  ރަސ ކަމަކަށ   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ެގނެސ ދެނީ އެއަށ ވ ރެ މާ ޝާހީ  ނ ޤާނޫނ އަސާސީ

މިއީ.  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ   

އަޅ ަގނޑ  ެވސ  އެ ޕާޓީއަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ އެމ .ޑީ.ޕީ އ ފެދ ނ  އަސާސަކީ ކޮބައިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ޮގތަށ  ބާރ ތައ  އޭެގ ޙަޤީޤީ    ާގތަށ  ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ  ހަމައަށ ، ރައ ޔިތ ނ ނާ  ކ ރަނ ޖެހޭ. ރައ ޔިތ ނ ނާމިއަދ  ހަނދާނ 

ައދި ހަމަ އެހެނ މެ ާގނޫނ ތައ     ،  ޮގތަކަށ  ދިވެހި ދައ ލަތާއި ދިވެހި ވެރިކަމ ެގ ހިނ ގ މ ެގ ނިޒާމ މާނައިަގިއ ެގނެވޭނެ

ދިވެހިނ ނަށ  އޭެގ ބޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިތަނ މެ ރަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އަތ ރާލެވެނ ޖެހޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ 

ޙައ ޤ   ނ ނަށ   ދިވެހި  ،ބޭރ ނ  ކ ރި ކަމ ަގއި ިވޔަސ އޭެގ  ސައ ކަތ   ކިތަނ މެ ވަރަކަށ  އެ މަ  ،އެނބ ރ ނަކަސ   ވަރަކަށ 

ލިބޭނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ، ދިވެހި ދައ ލަތަށ  ޙައ ޤ  އިތ ރ  މަނ ފާއެއ މަނ ފާއެއ 

 ؛ތިބެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އެހިސާބ ަގއި ތާށިވެފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ،ހަމަ ކ ރިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިހެނ 

ކަތ  ކ ރ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ. ކ ރި މަސައ   ވެސ   ަގއި  2008މިއަދ     ،އިޞ ލާޙީ ބަދަލ ތަކ ެގ އާރޯކަނ  ނ ލިބި

ަގއި ހަމަ އެހިސާބ ަގއި  މަތީ  ގެ ާގނޫނ ތަކ ނ  އަދި އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބިދޭނ ޖެހޭ އެތައ  ޙައ ޤެއ  

މިއީ ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ ކަމެއ . މިއީ ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ ކަމެއ .   ؛ނބ ރި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އެއެނބ ރި

އާދޭސ  އިނޭގތޯ ؛ދެނ ނެވ ނ އާދޭސ ކ ރ ނ ،  ޙައ ޤ ތަކަށ   އަސާސީ  މިވެސ   ރައީސ    .އަދި  އަސާސީ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

އާދޭސ  އާދޭސ ކ ރ ނ ،  ބަޔާނ ކ ރާ  ދެނ ޙައ ޤ ތަކަށ   ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ޖެހޭ.  އެބަ  ހ އ ޓ ވަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ނެވ ނ  

  ، ފެހި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި   އި،މިހާރ  މި އޮތ  ޤާނޫނ އަސާސީގަ  ؟ކަނ  ކ ރެވޭތޯމި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،ސ ވާލަކީ ؛ނ މިނ ވަރ 

އާދޭސ ކ ރ ނ  މިނ ވަރ ނ   ބަޔާނ ކ ރާ  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  މިނ ވަރައާދޭސ   ،މި  އެދޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ށ  ދެނ ނެވ ނ  

ކެއ  ބަޔަކ  ބާރ ައޅާ ތަވަނ  އެެއއ ކޮށ  ހ އ ޓ   މިީއ ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ލަދ ވެތިކަމާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ؟ހ އ ޓ ވޭތޯ

ދެނ ނެވ ނ ، ސ ކ ރ ނ ، އާދޭސ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ. ތަހ ޒީބީ ޤައ މ ތަކ ަގއި މިކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  އާދޭ 

މިކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ނ ހަނ  ބާރ އަޅާ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ މި ދަނ ނަވަނީ.   ،ވަޒީރ  ކައިރިއަށ  ދިޔ ނ ، އެމ .ޑީ ކައިރިއަށ  ދިޔ ނ 

އެކަނ   ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  މިނ ވަރަކ ނ   އޮތ   މި  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  މި  އެހެނ ނަމަވެސ ، 

  މ  ހަވާލ ކ ރީމާމަޤާ  އިއަޅަވަކި ކަމަކަށ  އެއ ބަސ ވެ ޯވޓ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ އ ޓ ވޭނެ ތަނެއ .  އަ

  ،މެނ ބަރ  ކައިރީަގއި އާދޭސ ކ ރަނީ. މެނ ބަރ   ،ވެސ  ރައ ޔިތ ނ  ކައިނ ސިލަރ  ކައިރީަގއި އާދޭސ ކ ރަނީ. ކައ ނ ސިލަރ 

ިމއީ   ؛ހިއ ސާާވ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ އެމ .ޑީ ާގތ ަގއި އާދޭސ ކ ރަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދައ ލަތ ެގ ވަޒީރ  ނ ވަތަ ދައ ލަތ 

ިއތ  މީެގ  ނިޒާމެއ ަގއި  މިކަނ ރަރިޔާސީ  ޮގތެއ   ކަށ   ޮގތެއ ،  އާދޭސ ކ ރ މ ެގ    ،ކ ރާނެ  ހިނ ާގނެ  އިތ ރަށ   ފަލ ސަފާ 
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އިއ ޒަތ ތެރި    ،ނޫނ  ؟އޮނ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ ތޯ  އީ. އެނެ ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ވިސ ނޭ އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ އިނ ތިޒާމ ކ ރާ

ރައީސ . މިކަނ  ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ. މިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ. ރައ ޔިތ ނ  އާދޭސ ކ ރާ، މެނ ބަރ  އާދޭސ ކ ރާ، 

 ؛ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ ޖެހޭނެ. އެއީ އޮެވެގނ ވާނެ ކަމެއ  ނޫނ . އިއ  ވެއ ޖެއިނ  ފޮހެރާފާ މި  ކައ ނ ސިލަރ  އާދޭސ ކ ރާ ފަލ ސަ

އިނ ތިޒަމާކަށ  މި މަޖިލިސ   ނެ  އ ލެއ  ހޯދޭހަރާކޮށ   މަޝ ވަ ؛މަޝ ވަރާެގ އ ސޫލ   ،ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކެކ ޅ މަށ  ިއޖާބަދީ

އ ޅޭ ވާހަކަައކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މިއަށ ވ ރެ    ސ  ހަމައެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނ ނ . ދަނ ނަވަނ  މިވެނ ކ ޅެދޭނެ އެއ  

ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ޅ މ ެގ ޙަޤީޤީ ބޭނ މެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ     ކަނ ނަނ ސ  ެގނ ޮގސ  މިއަށ ވ ރެ ދ ރ ނ  މިދ ރަށ  ަގވަރ

ބަރ ލަމާނީ ސިޔާސަތެއ ެގ ތެރެއިނ ، ބަރ ލަމާނީ   ،އެހެނ  އެކަނ  ނ ކޮށ  ؛މިއަދަކ  ނ ވިސ ނެއޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބަޖެޓ ކ ރެވި ތެރެއިނ   ރަނަގ  ،އ ސޫލެއ ެގ  މާ  އެކަނ   އެކަނ   ކީއ ވެތޯ  އޮތ .  އެބަ  ހިނ ެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޅަށ  

ސ ވާލ ކޮށ ލަނ     ކ ރާރ ކޮށ  ދިވެހި ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ ، ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނާހަމަ ތަ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ   ؟ނ ވީނ ކ ރާ

ކ ރީަގއި ކަމެއ  ނިނ މަިއެގނ     ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މާޮގ  ަވކި ؟ކީއ ވެތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  ނ ކ ރާނ ވީއަދި    ،ބޭނ ނ 

ބަދަލ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބަދަލ ނ ވާނ ީވ ސަބަބެއ  ނޫނ   ބައ ލަވާ  ތިބ މަކީ ކަމެއ   ެއއީ.  ނ ވާނ ވީ ސަބަބެއ  ނޫނ  

 ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ   ،އ ލެއ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. ދިވެހިނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭހަޖ މ ލަ    ނަށ ދިވެހިނ   !އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އ  ހިނ ަގނ . ވަޒީރ  އެކައ ނ ޓަބަލ ވާނ   ޓެހާ ޕ ރޮޖެކ ށ ފައި ހ ރި ހ ރިބަޖެޓ ކޮ  ެއ ދާއިރާަގއިއެބަ ބޭނ ނ ވޭ    ށ ރާތަކަދާއި

އެ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ    ،އަދި ހަމަ އެހެނ މެ އެ ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ ؛އެ މީހ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ޭވ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ތައ  ހިމަނަނ  ވެސ . ޓ ދޭ މިނ ވަރަށ  ބަޖެޓ ަގއި ކަނ ކަނ  ހިމަނަނ  ވެސ . ޕ ރޮޖެކ ރަނ  ވެސ . އެމިނ ވަރަށ  ބަޖެޓ ކ 

ދާއިރާއެއ ެގ    ރައ ޔިތ ނ ެގ މަނ ދޫބ ނ ެގ މަޝ ވަރާެގ މަތީނ  އެ ރަށެއ ަގއި ނ ވަތަ އެ  ،ތ ނ  ެއދޭޔިހަމަ އެޮގތަށ  އެ ރައ 

އ ލ  ހަތ ނ  ބޭނ ނ ވޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ޖ މ ލަ  ެގ ކަނ ކަނ  ހިނަގނ . ހަމަ އެޮގތަށ  އެ ރައ ޔިނ ވަތަ އެ އަތޮޅެއ  

 ؟ކީއ ެވެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  ނ ކ ރާނ ވީ  ،އަނ ނަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   އަށ ހާވެސ  އަވަހަކަށ  މި ރާއ ޖެ ވީ

ވެރިކަމ ެގ ހިނ ގ މ ެގ   ؛ރަީއސ އިއ ޒަތ ތެރި    މި ރާއ ޖެ ބަދަލ ވާނ  އެބަ ޖެހޭ. ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމަކަށ  ބަދަލ ވާނ  އެބަ ޖެހޭ.

އަނެއ ކާ   ބަދަލ ކޮށ ފައި  ބަރ ލަމާނީއަށ   ޤައ މެއ ަގއިތޯ  ކޮނ   ދ ނިޔޭެގ  ބަދަލ ވާނ ޖެހޭ.  ނިޒާމަކަށ   ބަރ ލަމާނީ  ނިޒާމ  

  ަގއިމ  ރަނަގޅ ވީމަތާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ަގއިމ  ރަނަގޅ ވީމަތާ. ލައ ކަ ޤައ މ ަގއި މިކަނ  އެބަ  ؟ރިޔާސީއަށ  ބަދަލ ވީ

ޮގތަށ  ކަނ ކަނ     ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ ަގއި ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ،  ކ ރޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

ރައ ޔިތ ނ    މަޖިލީހަށ   އ ޔަނ ޢަބަ  އެކ ރ މަށ   އޮނ ނަ  އެ  ނިޒާމ ަގއި  އެ  މަޖިލީހަށ  ނ ވަތަ  ިމ  ަވޒީރ ނ  ވެސ .  ކ ރޭ 

ނެ މީހާއޭ އިއ ޒަތ ތެރި  ރާަގއި ަވޒީރ ކަނ ކ ތ ނ ެގ ސީދާ ވޯޓަކ ނ . އެ ީމހާއަކީ އެ ކެބިނެޓ  ކ ރަނީ ރައ ޔިއ ޔަނ ޢަމެނ ބަރ ނ   

ޮގތެއ  ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ   މާ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަކި ؛ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ދަނ ނަވަނ  ސަެއއީ    ،ތަކ ރާރ ކޮށ   ބަދަލ ނ ވާނ ވީ  ބައ ލަވާއަޅ ަގނޑ މެނ   ނިކަނ   ނޫނ .  ސ  ވެ  މިހާރ   !ބަބެއ  
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ބާއ ވާ. ބައ ދަލ ވ ނ  ވެސ     ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ، ނ  ބޭރ ނ  މަޝ ވަރާާއއިކޯޑ ކަމެއ . ރެ  މި ކ ރަނީ ެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

ޚިޔާލ     އި،އެއ ވ ނ ތައ  ބާއ ވަ   އިހިނ ަގ  ދަލ ވ ނ  ބާއ ވާ. އެކި ބައ ދަލ ވ ނ ތައ ، އެކި މަޝ ވަރާތައ އ ވަޒީރ ނ  ެވސ  ބަ

ނ  ބޭރ ނ  އެކަނ  މި ކ ރަނީ. ރެކޯޑ ނ  ބޭރ ނ   ކޯޑ ތަފާތަކީ ރެ  ކ ކޮށ ެގނ  މި ކ ރަނީ އެކަނ . ެއކަމަ  އެތައ  ކަެމއ   އި،ހޯދަ

ތަފާތަކީ    ޙަޤީޤީ ކ ލައެއ ނ ޖެހޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބަރ ލަމާނީެގ  އިޭއަގ  ،ޮގތަކީ   ރަނީ. އެހެނ  ކ ރީމަ ވާއެކަނ  މި ކ 

ޮގތަށ  އެކަނ  ބަދަލ ވާތީ. އެހެނ ެވ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ   އި ޖެހިެގނ  ރައ ޔިތ ނ  އެދޭރަސ މީ ާގނޫނީ ކ ލަ އޭގަ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަދަލ ވާނ ވީ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   އޭރ ނ    ؛ބަރ ލަމާނީއަކަށޭ  ނިޒާމ   ރަނަގޅަށ   މި  ަގދައަށ  ހަމަ 

ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ ޅ  ނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ދެނ ނެވިނ  އައަޅ ަގ ؛ތިބ ނ ހިނގައިަގނ ނާނެ. އަޅ ަގނޑ ެމނ  ހ އ ޓިފައި މި ތިބޭ

ށ  ކ ރިއަށ  ޖެހިލާނެ. ރަތިބ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނެވި، ރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީެގ ދ ވެލި އިތ ރަށ  ބާތިބޭމި  ހ އ ޓިފައޭ. އެ ހ އ ޓިފައި  

ތ ނ  އެދޭ ހ ރިހާ ކަމެއ  ދާއިރާެގ ރައ ޔި  ،އަޅ ަގނޑ  ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މަޑަވެލި   ،ބޭނ ނ   . އަދި އެދޭ މިނ ވަރ  ތަނ ފީޛ  ވެސ  ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ ނެބަޖެޓ ަގއި ނ ހިމެނޭ

ރަށ ގައި ތިނ   ތަފާ  2022  ދާއިރާެގ  އެއ ވެސ   ކަނ ކަނ   ހިމެނިފައިވާ  ބަޖެޓ ަގިއ  ލަފާކ ރި  ނެތި ތ އަށ   ކ ރ މެއ  

އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނެއ ކާވެސ  އިތ ރ  ކ ރިއެރ މެއ  ލިބިެގނ ދާނެ.   !ތަނ ފީޛ ކޮށ ދެއ ވާށޭ  !ވާށޭތަނ ފީޛ ކޮށ ދެއ 

ރައީސ   ކ ރިނ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ނިނ މާލ މ ެގ  ބޭނ ނ އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވާލަނ   ނަޑެއ ލާެގ  ؛ައދި  ހޯޑެއ ދޫ،  މަޑަވެލި، 

  ރ ނ  ދޭ ގ ރާނ ޓ  ކާސަރ ގ ރާނ ޓ ،  އެ ރަށ ރަށ ެގ    ،އެދިފައިާވ ކަމެއ ރައ ޔިތ ނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ   

އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށ ލާނަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ    މ ނ . އެކަނ  ކޮށ ދެއ ވ ނ  އެދި ދަނ ނަވާލަ ނ އިތ ރަށ  ބޮޑ ކޮށ ދެއ ވ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ ނ  ތެރެއިނ     ވަޑަިއެގނ  ތިއ ބެވި އިއ ޒަތ ތެރި  ށ ތަނަ  މި  ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 .މ ޙައ މަދ  ޖަމ ޝީދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީ  ،ދައ ކަވަނ ޅ ފ ރަތަމަ ވާހަކަފ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މ ޙައ މަދ  ޖަމ ޝީދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި

َ   ٱْلَحْمد   ،بسم هللا ރަީއސ .    .لَِلّٰ ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓ     2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ކަނޑައަޅާ  ދައ ލަތ ނ   ދިވެހި  އަހަރަށ   ވަނަ 

މީދ . މިީއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި އެނ މެހައި ރައ ޔިތ ނ ެގ އ   ،އެނިގލައ ވާނެ ފަދައިނ   !ބަހ ސަށ  މަރ ޙަބާ

ކަމެއ .     ބޮޑ ެވެގނ ވާ ބޮޑ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ރައ ދ ކޮށ ދިނ ަމކީ  ނ އޮތ  ވަރަށ  ބޮޑ  އަމާނާތެއ . މި އަމާނާތ  ދިވެހި ދައ ލަތ 

ރައ ޔިތ ނ   އެނ މެހައި  ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ  ދެކ ނަށ   އ ތ ރ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކ ރަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ބަހ ސ   އެކަމ ެގ 
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އަތ ރަ ައޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަށ   ދައ ލަތ ެގ އިޝާމިލ ވާ  ހޯދަނީ  ފައިސާ  ބަޖެޓަށ   ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ބަޖެޓެއ .  ލާފަިއވާ 

ފައިސާ   ،އާމ ދަނީނ  ލިބޭ  ޮގތ ަގއި  އެހީެގ  ތަ ހިލޭ  ޮގތ    ،ނ ކެތި އާއި  ލޯނ ެގ  ކަނ ކަމ ެގ  އަދި  މި  ތަކެތިނ .  ހޯދާ  ަގިއ 

އ ފ ލަ ޒިނ މާތައ   އެހެނ   އި އެނ މެހައި  ރައ ޔިތ ނ .  ދިވެހި  އެނ މެހަިއ    ވީކަމަށ ބަލަހައ ޓަނީ  ދިވެހި  ބަޖެޓ   ހިނދ ަގިއ 

ބަޖެޓ ނ  ސަރ ކާރ ެގ    ަގިއ،ލާއިރ އިމި ބަޖެޓަށ  ބަލަ.  ތައ ކަނ   ނ މެ މ ހިނ މ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާވާ ޮގތަށ  ހޭދަކ ރ މަކީ އެ

  ، ނެ ފަދައިނ ވާލިބޭ ހިތ ހަމަޖެހ މެއ ، އ ފަލެއ . އެނިގލައ    ،ކަމަކީ   ޚަރަދ  ޚަލާސ ކ ރެވޭޓ ނ ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ ރިކަރަ

  ބައ ދަލ ކ ރިކ  މ ޅި ދ ނިޔެ  އެ   ރ ވަރީ މަސ  ނިމެމ ނ ދަނިކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖެއާކ ރީކޮޅ  ނ ވަތަ ފެބ   ގެ ވަނަ އަހަރ   2020

ރ ނ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިވެހި ސަރ ކާ   ،ނަމަވެސ   ދ ނިޔެ އެއ ކޮށ .  ބީލަމީ ބަލިމަޑ ކަމެއ ެގ ތެރޭަގިއ އަދިވެސ  މި ތިޢާ

  އެކ  ދަނ ނަވަނ .   ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ހިނ ގ ނ  ހަރ ދަނާކޮށ ، އެކަށީެގނ ވާ ަވރަށ  ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދޭ ކަމ ަގއި އ ފަލާ

ދ ވަސ ތަކަކަށ ފަހ  އިއ ޔެަގއި އެމެރިކާެގ  ނޭޅި.    ކަށ ޔަހަމަވަނީ  ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ދައ ލަތ ތައ  އަދިވެސ   ،  އެނިގލައ ވާނެ

ހ ޅ ވާލީ.   ެވސ   ހ ޅ ވަ   ،ނަމަެވސ ބޯޑަރ   ކ ރީއ ސ ރެ  ވަރަށ   ބޯޑަރ  އެނިގލައ ވާނެއިދިވެހިރާއ ޖޭެގ   27  ،ލެވިއ ޖެ. 

ރޯާގ ބަލިމަޑ ކަމ ނ  ސަލާމަތ ވ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އެޅި   ،ޖ ލައިއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޯޑަރ ބަނ ދ ކ ރީ  25ނ   ޗ މާރި

ނަމަވެސ  ޮގތ ަގއި.  މަޖިލީހ ެގ    ، ފިޔަވަޅެއ ެގ  އެއ ބާރ ލ މި  ފ ރިހަމަ  ރިޔާސަތ ނ  ޞަ ޚާއ   ،މާއެކ  ވަރަށ   ކޮށ  

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ ހ ޅ ވާލ މަށ  ކ ރި ަމސައ ކަތ ނ  ވަރަށ  އަވަހަށ     .އިސ ނަނ ަގވަިއެގނ ނޭ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

ކަމ ަގއިވާ    ހޯދ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ވާ އެނ މެ ބޮޑ  ވަސީލަތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާމ ދަނީ   ،ލެވިއިދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ ހ ޅ ވަ 

ރިޒަމ  . މިއަދ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫޖެހ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ   ރިޒަމ  ނ ވަތަ ފަތ ރ ވެރިކަނ  އޭެގ މެކ ހަށ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ

ައއިއ ސި ފަތ ރ ވެރިނ   މިނ ވަރަށ   ބޭނ ނ ވި  ހާސިލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  އ ޖާލާކޮށ .  ވެސ   ވަރަށ    ފެނ ނަނީ 

ވަނަ    2022ވަނަ އަހަރ ެގ،    22ނ  ވަނީ ފާހަަގކޮށ ފަ. އެހެނ ކަމ ނ ، ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ  ރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީކަމ ަގއި ޓޫ

ފައިސާ ބަޖެޓަށ   ެއއ  ވަސީލަތ   އަހަރ ެގ  ބޭނ ނ ވާ  ޓަކައި  ފ ރިހަމަވެފައި   ހޯދ މަށ   އަދި   ވަނީ  ދަނ ނަވަނ .  ކަމ ަގއި 

ފައިސާ ބަޖެޓަށ   މި  މަސ ވެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދިވެހި  ޓަކައި  މަސައ ކަތަހޯދ މަށ   ކ ރާ  މީހ ނ   އެ  ދިވެހި   ށ ނ ، 

ދީފަ. މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  ަގތ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އަނ ނަނީ   ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ ވަރަށ  ފ ރިހަމަ އެއ ބާރ ލ މެއ 

. ޮގތ ނ  މިކަމަށ  އެހީތެރިވަމ ނ   ޮގތ ނ ނާއި އަދި އަިމއ ލަ ކ ނ ފ ނިތައ  ހިއ ސާވާ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ  ހިއ ސާވާ

ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ ،  ޞަކަމ ަގއި ދެކެނ . ޚާއ    އެހެނ ކަމ ނ ، ސަރ ކާރ ެގ މި ނިނ މ މަކީ ވަރަށ  ފ ރިހަމަ ނިނ މ މެއ 

އ ފައ ދަ  ކ ނ ފ ނި  ެއގ ރޯ  ޓަކަިއ  ތަރައ ޤީކ ރ ަމށ   ވަނީ   އި،ދަނޑ ވެރިކަނ   ިމއަދ   މަސައ ކަތ ނ   ކ ނ ފ ނީެގ  އެ 

އަދި އިތ ރ  ރަށ ތައ  ދަނޑ ވެރިކަމަށ  ނެރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ  ފަށާފަ.   ،ދަނޑ ވެރިނ ނަށ  އިތ ރ  ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ލިބި

އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ކަނ ތައ . ދަނޑ ވެރިކަނ  އާލާކޮށ   ؛މިއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއެރ މަށ  ޓަކައި މ ހިނ މ 

އ . ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ މި މަސައ ކަތ  ވަރަށ   ދިރ ވ މަކީ ޒަމާނ އ ސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވެ ނ ފ ދިފައިވާ ކަމެ 
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  ، ޖަހާފަ. އެނިގލައ ވާނެ ފަދައިނ   ، އެ ކ ނ ފ ނީެގ މަސައ ކަތ  މެކ ހަށ އިފ ރިހަމައަށ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ނ ފ ނ ޏެއ  އ ފައ ދަ

ހަރ ަގިއ  ައހަރ ަގއި އަދި މި އަ ފައިބިެއކ . ކާ ފަށަިއެގނ  މި އ ޅެނީ އ އ މީދ ތަކަ 2021 އިނިނ މަ 2020އަޅ ަގނޑ މެނ  

ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހި ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ނ ނިމި އެބަ ހ ރި. އެކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ ވަރަށ   

އ އ މީދަކާ އަޅ ަގނޑ މެނ     އައ   އެއ   19އެއ ކޮށ .  ހިތ ހަމަޖެހޭ  އެނ މެ  ކ ޅަ  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ   ، ކަމަކީ  ވަނަ 

ޮގތެއ ަގއި މ ދާ ހޯދައިދިނ ނ .   ިވޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ލ އިފަސޭހަ  ،ފ ކޮށ ދިނ މާއިނ  ޑިއ ޓީ މާއ ދ ތަކަށ  ބޭލޭ މ ދަލ ޙަސަރަ

އ ދ   ޙަޮގތ ަގިއ މާލެ ސަރަ  ސިޓީައކީ ނ ވަތަ ެއ ސަރަޙައ ދަކީ ޓެކ ސ  ފައިސާގެ   ކ ޅ ދ އ ފ ށި  ،އެނިގލައ ވާނެ ފަދައިނ 

ދ . އެހެނ ކަމ ނ ، މި ބަޖެޓ ނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި ސިޓީއަށ  އ ޙައެނ މެ ިގނަ ފައިސާ ދައ ކާ ިވޔަފާރިވެރިނ  އ ޅޭ ސަރަ  އިފިޔަވަ

މ ދާ އ ފ އ ލ މާއި،   ،ފޭބ މާއި  އިއާނ މ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ އަރަ  ،މަތިއ ތ ރަށ  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ   ،އ ދަށ ޙަނ ވަތަ އެ ސަރަ

 ،ފަސޭހަވާނެ ޮގތަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ހާސިލ ކ ރަނ ވާ މިނ ވަރ  ހާސިލ ވ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ . ނަމަވެސ ެގނ ދިއ މަށ  ލ އި  އިބާލަ

ކ ޅ ދ އ ފ ށި ސިޓީެގ ބަނދަރ ެގ ދެވަނަ ފިޔަވަހި އަދިވެސ  ނ ނިމޭކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އަދި ވިޔަފާރި ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  

އެ ބަނދަރަކީ    ،އެކަނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރަނ . ނަމަވެސ   ،ކަމ ަގއި ފެނ ނާތީ  ހާސިލ ވާނެ  ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މި

އ އ މީދ ކ ރަނ . އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ،ކަމ ަގިއ ދެކެނ   ބާލަނ  ފަސޭހަ ޮގތަކަށ  އ ފެދޭނެ ބަނދަރެއ   އިމ ދާ އަރ ވަ 

ބޭ މަގ ތައ   ހެދި،  ަމގ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  ފ ރިހަމައަށ  އެކަމަށ   އެނ މެ  ެވެގނ ނޫނީ  ފަސޭހަޮގތަކަށ   ނ ވަތަ  ނ ނ ކ ރެިވެގނ  

އ އ މީދަކީނ ކަމ ަގއި    ހާސިލ ނ ވާނެ އަޅ ަގނޑ   ކަނ ތައ ތައ     2022  ،ދެކެނ .  ދެނ ނެވި  މި  ބަޖެޓ ނ   އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ފަސޭހަެވެގނ ދި  ފަސޭހަ    ތިޔާިގ  ،ފަދަިއނ   އެނިގލައ ވާނެނ .  ޔ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނެތ ޙަބާޒާރަކާިއ  ތާކ     ކީމެއ  

ނިޒާމ   ޞިއ ޙީ  ޓަކައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ސަރ ކާރ ނ   ދިވެހި  އެހެނ ކަމ ނ ،  އޮނ ނަނީ.  ވަޒަނ ވެރިނ ވާނ  

ކ ޅ ދ އ ފ ށި އައ  ހޮސ ޕިޓަލ    ، ތިބީ ނ ހަނ  ބޭނ ނ ވެފަ. ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބ ެގ ތެރޭަގއި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ބޮޑ  ޔަ  .ނ އަޑ އެހި  މެނ އަޅ ަގނޑ  ވަނަ އަހަރ  އެ   2022  ،ނ ކަމަކީީގައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މާލީ ވަޒީރ  ދިނ  އެނ މެ 

ނ ކަނ . މިއީ ނ ހަނ  އ ފާކ ރާ ކަމެއ . މިއީ ނ ހަނ  ހިތ ހަމަޖެހޭ ކަމެއ . ީގހޮސ ޕިޓަލ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭނެކަމ ެގ ޔަ

 5އަނ ނަ    މި ަވގ ތ  ރަނަގޅ ވަމ ނ   އިދ ނިޔޭަގ  ،ރ  ވިދާޅ ވީ މި މަޖިލީހ ަގއި ބަޖެޓ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިދެއ ވަމ ނ  މާލީ ވަޒީ

 މެނ  ބަޖެޓަށ  ކ ރިެއއ ކޮށ  ައޅ ަގނޑ   ކަމަށ . މިއީ އ ފާވެރި ޚަބަރާ  ހިމެނޭ  އިޤ ތިޞާދ ތެރޭަގއި ދިވެހި  ެގ  އިޤ ތިޞާދ 

ނ  ޮގތަކަށ   ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނީ އިއ ޔެ ފެނ   ،ދައިނ ފަ  ވ ރެ ބޮޑ ވި. އެނިގލައ ވާނެ  އ އ މީދ  އިހ ނަށ 

ފާަގތިކޮށ . އެހެނ ކަމ ނ ، ސަރ ކާރ ނ  މި މަަގށ     ،ވ ރެ ތިޔާިގ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މާދަމާ ދެކެނ  ބޭނ ނ ވަނީ މިއަދަށ 

ރާނީ ތަރައ ޤީެގ  ޢ މ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ކަމ ަގއި ދެކެނ .    ދިއ މަށ  ޓަކަިއ ކ ރާ މަސައ ކަތ ތަކަކީ ރަނަގޅ  މަސައ ކަތެއ  

ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  މި ބަޖެޓ ނ  ލިބޭނެ ކަމަށ  ފާހަަގކ ރަނ .   ވަނަ އަހަރ  ނ ލިބި  2021އަހަރާިއ    ވަނަ  2020ޮގތ ަގއި  

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބ ނ .   އ ވަނަ އަހަރެ  2022  ،ވ ރެ ތިޔާގި   އަހަރަށ   މިއަހަރާއި    ފައިބި  ،އަޅ ަގނޑ ެގ އ އ މީދަކީ 
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އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    މަސައ ކަތ ަގިއ  އ ފާދެ  ހިތ ހަމަޖެހ ނ މި  މިއަދަށ   ފާަގތިކަނ   އ ވ ނ .  މާދަމާ   ލެއ ވ ނ .  ވ ރެ 

 އ ފާވެރިވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޙ ސިނ  ޙަމީދ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޙަމީދ  ސިނ ޢަބ ދ ލ މ ޙ  ރ މެނ ބަ ދާއިރާެގ ނިލަނ ދޫ

މަތީނ    ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(ަގިއވާ ޮގތ ެގ  96ދިވެހި ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ބަޖެޓ ަގިއ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ     ،ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ފޮތ ގައި  2022

 އި ނ . އާމ ދަނީއާ އަބިލި  34ކަމަށ  ލަފާކޮށ ފައިވަނީ    ޮގތ ަގިއ ދާނެ  ނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ . ޚަރަދ ެގއަބިލި  36.925އޮތީ  

ޮގތ ަގިއ    ހިލޭ އެހީެގ  އިއާނ  ރ ފިޔާ. އާމ ދަނީއަބިލި  24.3ކަމަށ  އަނ ދާޒާކޮށ ފައި ވަނީ    ތ ަގއި ލިބޭނެޮގ  ހިލޭ އެހީެގ

ނ  ރ ފިޔާައކީ  އަބިލި   6ނ  ރ ފިޔާައކީ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި ވަނ ނަ ފަިއސާ.  އަބިލި   15.4ޮގތ ެގ ތެރޭަގއި    އެހީެގލިބޭ،  

  ޮގތ ަގއި ލިބޭ ފައިސާ  ނ  ރ ފިޔާއަކީ ހިލޭ އެހީެގއަބިލި  2.9ޓެކ ސ  ނޫނ  އެހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  ވަނ ނަ ފައިސާ. އާދެ!  

އިޤ ތިޞާދީ އަދި    ،ތ . ބަޖެޓ  ބައިކ ރެވިފަިއވާ ޮގތ ތަކަށ  ބަލާއިރ ކަމަށ  ބަޖެޓ  ފޮތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނ  އެބަ އޮ

 4ނ  ރ ފިޔާ. ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ   އަބިލި  4.6ނ  ރ ފިޔާ ހިމެނިފައިވޭ. ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ   އަބިލި  8ސިނާޢީ ކ ރިއެރ މަށ   

ނ . ެގދޮރ  އަބިލި  3ޢީ ރައ ކާތެރިކަނ   ނ . އިޖ ތިމާއަބިލި  3ފާއި ައމަނ އަމާނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓ މަށ  ޞާނ . އަދ ލ އިނ އަބިލި

 ؛ނ . މިއީ ފާހަަގކޮށ ލީ މައިަގނޑ  ބައިތައ . އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަގަ އަބިލި  2.4އިމާރާތ ކ ރ މާއި ޖަމާޢަތ ެގ ފައިދާއަށ   

ޅިފަިއވާ ބަޖެޓ  ކަނޑައެ  ށ އާއި ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަވަރަށ  މ ހިނ މ  ދެ ދާއިރާއެއ ެގ ޮގތ ަގއި ތަޢ ލީމީ ދާއިރާ  ،ދެ ދާއިރާއެއ  

 ފާހަަގކ ރެވޭ. އެޮގތ ނ  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާަގއި ހިމެނިފައިވޭ  ށ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަ  މިދިޔަ އަހަރ ތަކާ އަޅާބަލާއިރ  ތަފާތ ކޮށ  ބޮޑ 

ނ  ރ ފިޔާ. މަތީ  އަބިލި  3.1ނަވީ ތަޢ ލީމަށ   ސާނ  ރ ފިޔާެގ ތެރެއިނ  ޕ ރައިމަރީ އަދި  އަބިލި  4.1ނ  ރ ފިޔާ.  އަބިލި  4.1

ނަީވ ތަޢ ލީމަށ  ކ ރާ ޚަރަދ ެގ ބޮޑ  އިނ ސައ ތައަކީ އިނ ސާނީ  ސާނ  ރ ފިޔާ. ޕ ރައިމަރީ އަދި  އަބިލި  949.2މަށ   ތަޢ ލީ

ޭއެގތެރެއިނ   އިމ ގާ ވަސީލަތ ތައ    ޚަރަދ .  މިދެނ ނެވި އަބިލި  2.1ކ ރ މަށ ކ ރާ  ރ ފިޔާ  ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ.    ނ   ކަމަށ  

އ   މަޝ ރޫޢެ  177ރަށެއ ަގއި    141 ނެގ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފަިއވޭ.  ވަރަކަށ  ޓީޗަރ ނ   400ވަނަ އަހަރ ަގއި  2022

އާދެ! ޞިއ ޙީ   ކަނ ތައ ތައ .  ބަެއއ   ހިމެނިފައިާވ  ަމއިަގނޑ ކޮށ   ދާއިރާއަށ   ތަޢ ލީމީ  ެއީއ  ހަމަޖެހިފައިވޭ.  ހިނ ގ މަށ  

ނ  ރ ފިޔާ. އާލާތ ތަކާިއ  އަބިލި  3.9ތަކަށ  ނ  ރ ފިޔާެގ ތެރެއިނ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ ޚިދ މަތ އަ ބިލި  4.6ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ   

  5  ،ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައިވޭ. ފާހަަގކ ރެވޭ ަމޝ ރޫޢ ތަކަށ  ބަލާއިރ   ނ  ރ ފިޔާއަމިލި  246އިކ އިޕ މަނ ޓ ތައ  ހޯދ މަށ   
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އ ެގ ހޮސ ޕިޓަލ  ރަށެ  60ޝަރީ ފެނ ވަރ ެގ ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވޭ.  ރސަރަޙައ ދެއ ަގއި ޓަ

ވ ރެ ިގނަ މ ަވއ ޒަފ ނ  ނެގ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި   ށ އ700ަަގިއ  2022މަރ ކަޒ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ ނ  ހިމެނިފައިވޭ.    ނ ވަތަ ޞިއ ޙީ 

މ ހިނ މ  ވ ރެ ިގނަ ނަރ ހ ނ  ނެގ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ިމދެނ ނެވި ދާއިރާަގއި    ށ އ200ަޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި    160ހިމެނިފައިވޭ.  

ފާހަަގކ ރެވޭ ކަނ ތައ ތަކ ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަލާއިރ   ޮގތ ތަކަށ   ލިބޭނެ  އާމ ދަނީ  ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭ.  ޮގތ ަގއި  ިމ    ، 

ބަދަލ ކޮ ހާލަތަކަށ   އާނ މ   ައއ   ހާލަތ ނ   އާމ ދަނީތައ     އަހަރަށ    2ފާއިތ ވެދިޔަ    ،ވެެގނ ދާިއރ ވިޑ ެގ  މިހާރ   ވ ރެ 

ކ ރިނ  ނ ލިބޭ އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ވ ރެ  ޮގތ ނ  ކ ރިައށ އިތ ރ ެވެގނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އެ

ތެރޭަގިއ  ެގ  ވަނަ އަހަރ   2021  ،ލާއިރ އިބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާ ބައެއ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލަ  ، ފާހަަގކ ރާ ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ 

ަގިއ  2022ހަމަޖެހިފައިާވ ކޯޓާ ފީ ޖަނަވަރީ    ނަަގނ   ެގ އަތ ނ ތަނ ފީޛ ކ ރ މަށ  ކ ރިނ  ރާވާފައިވާ ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ 

  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އަދި ބޭރަށ    ނަަގނ  ފެށ މ ެގ ސަބަބ ނ  އިތ ރ  އާމ ދަނީތަކެއ  ދައ ލަތަށ  ވަދެެގނ ދާނެ

ވަނަ   2022ބެހޭ ާގނޫނަށ  ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙ  ތަނ ފީޛ ކ ރ ނ  ވެސ     ާއއި ފީނެގ މާފ ރާ ފަސިނ ޖަރ ނ ެގ އަތ ނ  ޓެކ ސ 

ކަމަށ    އޭެގތެރެއިނ  ވެސ  ބޮޑ  އަދަދެއ  ދައ ލަތަށ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ  ،އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީަގއި ފެށ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާތީ

އޭގެ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  މިއަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަެމއ ެގ  ައއ   ައހަރ ތެރޭަގއި ރިއަލ އެސ ޓޭޓ    2022  ،އޮތީ   އިތ ރ ނ   ވަނަ 

 . އެހެނ ވީމާ، ޭއެގތެރެއިނ  ތަފާތ  ާއމ ދަނީއެއ  ނޫނީ އިތ ރ  އާމ ދަނީއެއ  ދައ ލަތަށ  ވަދެެގނ ދާނެރިޒަމ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ ޓޫ

 އާމ ދަނީތައ  އިތ ރ ެވެގނ ދާނެކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނ . އައ  ރިސޯޓ ތައ  ހ ޅ ވިެގނ  އޭެގތެރެއިނ  ވެސ  ހަމަ  

ބަޖެޓަށ  ދައ ލަތ ެގ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކަމަށ   ބޮޑަށ   ަވރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކަދައ ކާއިރ    

ކަނ ތައ ތަ  ދާއިރާ  އ ދާއިރާެގ  ހިމެނޭ  އަޅ ަގނޑ   އެޮގތ ނ   ދެ   ؛ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ.  ހިމެނޭ  ދާއިރާ  ނިލަނ ދޫ  އާދެ! 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލެވޭތޯ    ޮގތ ނ    އާއި ނިލަނ ދޫއަށ  ހިމެނިފައިވާ ބައެއ  މަޝ ރޫޢ ތަކާ ބެހޭރަށ ކަމ ަގިއވާ ދަރަނބޫދޫ

ބަލާނަނ . ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ހ ރި ދެ ރަށ ަގއި ވެސ  ފާހަަގކ ރެވިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ  

  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   .ބައެއ  މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ މީެގތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

ނ ބަލާ މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި ހ ނ ނަކަނ   ފަހަރ     ޮގތ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ރަށަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ބައެއ 

  ، ހިމަނާއިރ އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އެ ރަށަށ  ދިމާވެފައި ހ ނ ނަ ދަތިތަކަށ  ކިހާވަރަކަށ ތޯ ބަލަނީ ބަޖެޓ ަގއި ެއއ ޗެއ   

ދަރަނބޫދޫެގ ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ     ، ތަނ ަގއި. ދަރަނބޫދޫއަށ  ބަލާއިރ   އެީއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  މި

ޮގތ ަގއި. ފެނާ ނަރ ދަމާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި   ވަނަ އަހަރ  ައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  3ހިނަގމ ނ ދާތާ މިހާރ  މިއީ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިނާގ ކަމަކަށ  އަދި ޢަމަލީ މަސައ ކަތެއ   ،   އެއ ވެސ  ކަހަލަ މަސައ ކަތެއ ވީ. އަދި  އަހަރ   2އޮނ ނަތާ  

ޑ  ހަލާކ ވެފައި އޮނ ނަތާ ނެއ ދަ ،ދަރަނބޫދޫަގއި ފ ޓ ސަލ  ދަނޑެއ  ހެދިފައި އޮތަސ ހިނާގ ކަމަކަށ  ފެނ ނާކަށ  ނެތ . 

ވަޑަިއެގނ ނެވި ދަތ ރެއ ަގިއ    ސ ޓަރ އޮފ  ޔޫތ  އެނ ޑ  ސ ޕޯޓ ސ  ެއ ރަށަށ  މިނި  ެގވެއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ މެނ   އެތަކެއ  ދ ވަހެއ 
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ރައ ޔިތ ނ  ނޫނީ ޒ ވާނ ނ  މިނިސ ޓަރާ ބައ ދަލ ކޮށ  އެ ވާހަކަތައ  ފާހަަގކ ރެއ ވި. މިނިސ ޓަރ ވިދާޅ ިވ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

ނ ދެނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަނީ ދާ  އ ލެއ  ެގނެސ ދޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިވެސ ، އަދިއަދަށ ހައެކަމަށ   

ޮގތ  ނ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ ބަޖެޓ  މަރ ޙަލާ، ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ ނިމިެގނ ދާއިރ ،   އ ލެއ  ލިބޭހަމި ދަނޑަށ   

އ   މަރާމާތ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތަ   ސ  ނިމިެގނ ދާއިރ  ނ ވަތަ އެނ މެ ފަހ ނ  ބަޖެޓ  ފާސ ވެެގނ ދާއިރ  މި ދަނޑ ހ ބަޖެޓ  ބަ

ދަރަނބޫދޫއަށ   ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އ އ މީދ ކ ރަނ .    ތެރޭަގއި ހިމަނ އ ަވއިދެއ ވ މަށ . އަދި ހިމެނޭނެ  މި ބަޖެޓ ެގ

ރަށ ިގރ މ ެގ މައ ސަލަ.    ،މި ރާއ ޖޭެގ ވަރަށ  ިގނަ ސަރަޙައ ދަށ  ވެސ  ދިމާވާ މައ ސަލައެއ  ؛ދިމާވާ އެއ  މައ ސަލަެއއ 

ީމހ ނ  ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައ ދާ ހަމަ ވަރަށ  ކައިރި ހިސާބ ަގިއ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ދަރަނބޫދޫ ެގ ބައެއ  ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ  

މީހ ނ ނަށ   60ާގތ ަގނޑަކަށ    ދިރިއ ޅޭ  ސަރަޙައ ދ ަގއި  އެ  ިގރައިެގނ ޮގސ   ހަމައަށ   ލަތެއ  ހާނ ރައ ކާތެރި    ފޫޓާ 

މި ބަޖެޓ  ފާސ ެވެގނ ދާއިރ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ     އި،ލަވަ ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީެގ ތެރެއިނ  ބައ މިކަނ     ،ކ ރިމަތިވެފަިއވާތީ

މަގ ފަހިވެެގނ ދި ތެރެއިނ   ބަޖެޓ ެގ  މި  ޮގތަކަށ   ކަހަލަ  ލިބޭނެ  ޙައ ލެއ   ެއކަމަށ   އ އ މީދ ކ ރަނ   އަދި  ޔ ބޮޑަށ   ނ . 

   ރާއ ޖޭެގޙަޤީޤަތ ަގއި މި؛ އޮތ  ސަރ ކާރ   ޮގތ ަގއި ދަރަނބޫދޫއަކީ ެވސ  މިހާރ  މި  ދަރަނބޫދޫެގ ޒ ވާނ ނ  ަގބޫލ ކ ރާ

އަޅ ަގނޑ   ސިސ ޓަމެޓިކ  ާގނޫނަކީ  މެނ ނ ވަތަ  ލާމަރ ކަޒީ  އ ޅޭ  ކައިރިނ     ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ،ފާސ ކޮށ ެގނ   ފަސޭހައިނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެޮގތަށ  ކޮނ މެ ރަށަކ ނ  އަދި އާބާދީ   ،ާވިއރ   ފަދަ ޮގތަކަށ  ފާސ ކޮށ ފަިއވާ ާގނޫނަކަށ   ލިބޭ  ޚިދ މަތ 

ޖޭެގ ހ ރިހާ ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ  އެ ރަށ ރަށ ނ  އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޚިދ މަތ ތައ   ރާއ ،  ކަމ ަގއި ިވޔަސ   މަދ ވި

ދަރަނބޫދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  އެ ޚިދ މަތ ތަކާއި   ،ވާތީ  ކަމ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރ ނ ހ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރާ   ލިބެނ 

ކ ރަނ . އެހެނ ކަމ ނ ، ދަރަނބޫދޫ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ އިޖ ތިމާޢީ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   އެ ފަސޭހަތައ  ލިބެނ ޖެހޭނެ

  މަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ ޔ މަރ ކަޒެއ ެގ ޚިދ މަތ  ނޫނީ ިއޖ ތިމާޢީ މަރ ކަޒެއ  އެ ރަށ ަގއި ގާއިމ ވެެގނ ދި

ވަކަމެއ    ވެސ   ޕޯސ ޓ   ހެލ ތ   ދަރަނބޫދޫ  އެއާއެކ   ހަމަ  ދަނ ނަާވލަނ .  ހަމަ  ޮގތަށ    ؛ށާ ކަމ ަގއި  ޕޯސ ޓެއ   ހެލ ތ  

ނ ނަތާ ހަމަ ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަމަ ފެށ ނީއ ސ ރެ މި ހ ސަރަޙައ ދ  ވެސ  ަވކިނ ވެ    ،މ ަގއި ވިޔަސ   ކަހ ރިއިމާރާތެއ  އެތާ  

 ؛ވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ އަދަދަކ ނ  ކ ރެވެނ  ހ ނ ނަ ކަނ ތައ ތައ   ،ނ ނަނީ ހަމަ އެޮގތަށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދެނ ހ 

  ރަށ  ކ ޑަކ ޑަ ބަޖެޓަކ ނ  ކ ރެވެނ  ހ ނ ނަ ކަނ ތައ ތައ . އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓ  ފާސ ެވެގނ ދާއިރ  ހެލ ތ  ޕޯސ ޓ ެގވަ

ރޭނިެގނ  ކަމެއ ޔ ދިވަށާފާރ   އެދޭ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ޓަކައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހަމަ  ދާއިރާެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގިއ    މަކީ 

ދާއިރާަގއި އޮތީ  ދެނ   ބަޖެޓ ަގއި ދަނ ނަވާލަނ .  ކަނ ތައ ތައ   ބައެއ   ނިލަނ ދޫަގއި  ނިލަނ ދޫ.  ރަށ ،  އަނެއ   ހިމެނޭ   

ހިތާމަ  ހ ރި  ފާހަަގކ ރެވިފައި ހަމަ  މި ޔާ  ނަމަެވސ  އަޅ ަގނޑ   ކަެމއ  އެބަ އޮތ .  ބޭނ ނ ާވ އެއ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   އެކ  

 ކަމެއ ، ހަމަ ެއއ ވެސ  ކަމެއ  ބަޖެޓ ކ ރެިވެގނ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ިމ ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިެގނ  އެއ ވެސ   5މި   ؛ވ ޖޫދ   ސަރ ކާރ 

ކ ރެވެމ ނ ެގ  އަހަރ   3މި   ނިލަނ ދޫަގއި  ބަޖެޓ ކ ރެިވެގނ   ކ ރެވިފައިތެރޭަގއި  ނ ކ ރެވޭކަނ   ނ ދާކަނ .  ނ ވަތަ  ނެތ ކަނ  
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ނ މެ އަހަރަކ  އެކ  ފާހަަގކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ނޫނީ ބަޖެޓ ަގިއ ހަމަ ކޮޔާ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަ

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ     3ހ ރޭ. އެޮގތ ނ  މި ފާއިތ ވެދިޔަ    ވެސ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ހިމެނިފައި

އަހަރ  އޮތ . މިދިޔަ   3ފާހަަގކ ރާނަނ . ފެމިލީ އެނ ޑ  ޗިލ ޑ ރެނ  ސަރވިސ  ސެނ ޓަރެއ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ ބަޖެޓ ަގއި  

  ދާނ ދެނ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށިފަެއއ   ހަމަ ބޮޑ ކޮށ  ބަޖެޓ  ެވސ  ހ ރި. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިއަދަށ   . އޮތ   އަހަރ  ވެސ  

ވަނީ.    އަހަރ   3ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އޮނ ނަތާ    ،ނެތ . މިސ ކިތެއ  އިމާރާތ ކ ރ ނ  ނޫނީ މިސ ކިތެއ  އެތާަގއި ބިނާކ ރ ނ 

ފެށިފައެއ  ނެތ . ނިލަނ ދޫެގ ިގރާ   ވެސ    ހަމައަށ  ދިޔައިރ   ދާ އަދި މިއަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ޢަމަލީ އެއ ެވސ  މަސައ ކަތެއ 

އަހަރ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެއ ވެސ  ަމސައ ކަތެއ  ިގރާ ސަރަޙައ ދާ    ސަރަޙައ ދ ެގ ވާހަކަ ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައި އޮތ  މިދިޔަ

ނ ވޭ.    ބެހޭ ފެށިފައެއ   ިމހާތަނަކަށ   އަދި  ވެސ   ާގއިމ ޮގތ ނ   ނެޓ ޯވކ   ކ ރީކޮޅ ަގިއ 2018 ؛ކ ރ ނ ފެނ ެގ  ެގ 

އަލ ނ  އެގ ރިމެނ ޓ  ހަމަ އެ   ،ކޮށ ވަނަ އަހަރ  މި އެގ ރިމެނ ޓ  ބާޠިލ   2019  .ކ ރެވިފަިއވާ މަސައ ކަތެއ  އެގ ރީމެނ ޓ 

ސ  ނިނ މާލެވޭ ކ ރެވެމ ނ ދަނީ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، މި މަސައ ކަތ  ވެސ  އަދިވެ   އެއ ކޮށ  ކ ރެވި މިހާރ  މަސައ ކަތ   ފަރާތާ

ތަރައ ޤީކ ރ ނ  ހޮސ ޕިޓަލ   އަތޮޅ   ނ ވޭ.  ާގއިމ  ؛ޮގތެއ   ފޭސ ތަކަށ  ނިލަނ ދޫަގއި  ހޮސ ޕިޓަލަކީ  އަތޮޅ   ކ ރެވިފަިއވާ 

އެއ  ބ ރި    ،ނިމި  ބަހާލައިެގނ  ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ ފެށި މަސައ ކަތެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ފޭސ  އެކެއ ެގ މަސައ ކަތ 

ެވސ  ެއއ ެވސ     އހަރ   3އެހެނ ނަމަވެސ ، ބާކީ ހ ރި މަސައ ކަތ  ފާއިތ ވެދިޔަ   ؛ކޮށ  ކޮމ ޕ ލީޓ ކ ރެވިއެއ  ބ ރި ެއއ   ،ނިމި

ވެސ  ޚިދ މަތ ދެމ ނ ދާއިރ     މަސައ ކަތެއ  އިތ ރަށ  ކ ރެވިފައިނ ވާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އެ ތަނ ަގއި މިހާރ 

ވެސ  ހ ރި އިމާރާތެއ     އެއ އަދި ޭއސީ   ،އި ހ ރި އިމާރާތެއ  ނޫނ އެ ތަނަކީ ފަނ ކާއެއ  ވެސ  ހަރ ކ ރެވޭ ޮގތަށ  ހަދާފަ

ސ ޓޭނ ޑ  ފަނ ކާ ނ ވަތަ ބަހައ ޓާ ފަނ ކާ ެގނ ޮގސ  ބަހައ ޓަިއެގނ  އެ ތަނ ެގ މ ަވއ ޒަފ ނ  ެވސ     ،ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ބަލި އަޅ ަގނއަދި  އެހެނ ވީމާ،  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ ދަނީ.  ޚިދ މަތ ތައ   ެއ  ވެސ   އ އ މީދ ކ ރަނީމީހ ނ ނަށ   އަހަރ ެގ   ، ޑ   މި 

ވަނަ  2022  ،އަހަރ ަގއި  ބަޖެޓ ަގއި އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ  ތަރައ ޤީކ ރ ނ  ހިމެނިފައި އެބަ އޮތ . އެހެނ ވީމާ، ކ ރިއަށ  ިމ އޮތ 

އޮތ     އަހަރ ަގއި އެތަނ ނ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  ފެނިެގނ ދާނެ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އެބަ

  ، ފ  އެޅިފައި އޮތ  ދަނޑެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ދަނޑަކީ މިހާރ  ހަމަ ޓާބޯޅަނިލަނ ދޫެގ ފ ޓ ފާރ  ރޭނ ނ .  ދަނޑ  ވަށާބޯޅަފ ޓ 

ރޮސ ޓަމެ ތަނ ަގިއ  އެ  ފާހަަގނ ކ ރެވެނީ  މި  ޮގތ ަގއި  ދަނޑެއ ެގ  ިމ   ؛އ  ރަސ މީ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ 

ކަމަށ ދަނޑ ަގިއ ރަސ މީ ސިފަެއއ   ކ ޅޭ  މ ބާރާތެއ   ލިބިެގނ  ނޫނީ   ،ާވނަމަ  ަގއި  މި މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ފ ޓ  މި  ސިފައެއ ަގިއ  ކ ރެިވެގނ ބޯޅަރަސ މީ  ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ބޭނ ނ   އަޅ ަގނޑ   ދަނޑ ެގ  ކަމަށ .  ނ ދާނެ 

 ނ . ވޮލީ ކޯޓެއ ެގ މަސައ ކަތ  ނިލަނ ދޫެގއިރ  މި ކަމަށ  އަލިމަެގއ  ފެނ ެގނ ދާލާ ނިމިޙަމަރ   ެގބަޖެޓ   ،ކ ރަނީއ އ މީދ 

  ވެެގނ ދިޔައީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ބަޖެޓ  މަޖިލީހަށ  ހ ށަހެޅ ނ    ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިފައި އޮނ ނަތާ ާގތ ަގނޑަކަށ  އަހަރެއ 

ެގނ ދިޔަ. އެއ ކޮށ  ސޮއިކ ރެވި   އެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރާ އި  މިނިސ ޓ ރީއާއި  ަގފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިހަކަށ ދ ވަހ  އެގ ރީމެނ ޓ  
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މީރ ކަނ  ލިބޭނެ ކަމަށ . ވަނަ އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މީެގ ފޮނި  2022އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ  

ވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ ބަނދަރެއ     . ނިލަނ ދޫެގ ބަނަދަރަކީ ވަރަށ  އ ނދަޫގ ބަނަދަރެއ  ؛ހ ރި މަސައ ކަތ    ބަނދަރ ަގއި ނ ނިމި

ނި  އެހެނ ވީމާ،  ރަށެއ .  ފަށައޮތ   ސަރ ކާރ ނ   ފާއިތ ވެދިޔަ  މަސައ ކަތ   ހެދ މ ެގ  ބަނދަރެއ   ފޭސ ތަކަށ    އިލަނ ދޫެގ 

ދ ވަސ  ވަރަށ   އޮނ ނަތާ  ނިމިފައި  މަސައ ކަތ   ެއކެއ ެގ  ފޭސ   ފެށީ.  ވެސ   މަސައ ކަތ   އެ  ެވއ ޖެ.   ބަހާލައިެގނ  

ސ ޓަރ މި ތަނަށ  ވަޑަިއަގނ ނަ ކޮނ މެ  ޮގތ ނ  މިނި ވަނީ. ައޅ ަގނޑ  މި ކަމާ ބެހޭ ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަތަރ ވަރަކަށ  އަހަރ 

  އި ލަ  ެއއ ަގމ  ތޮށި  ،ެގ ަމސައ ކަތ  1ނިލަނ ދޫެގ ފޭސ     .ކ ރަނ   ދ ވަހަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ހަމަ އެއ  ސ ވާލެއ 

  ޓެއ  ހެދ މ ެގ ށ ކަހަލަ މަސައ ކަތެއ  ނ ނިމި އަދި ބޭރ ތޮ  ، ވަށަިއެގނ  ދެކޮޅ ނ  އެއ ެވސ ވަނީ ނިމިފައޭ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ޮގތަށ   އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށ  އެ ؛ސަބަބ ނ  ބަނދަރަށ  ވެލިއެޅި ބަނދަރ  ިގރަމ ނ ދާ ވާހަކަ. މިނިސ ޓަރ  ޖަވާބ ގައި

ވަނީ ނިމިފައޭ.   ކ ރެވ ނ  ޮގތަށ  ެއ މަސައ ކަތ ދީފައި އޮތ . ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ސ ވާލ ކ ރާތީ ލިޔ މަކ ނ  ައޅ ަގނޑަށ  ޖަވާބެއ 

ތަކ  ސ ވާލ ަގއި  ހަމަ  އަހަނީއަޅ ަގނޑ   މި  ކ ރިއަށ   ،ރާރ ކޮށ   ބަހާލަިއެގނ   ފޭސ ތަކަށ   ެގނ ދިއ މަށ    ބަނދަރަކީ 

ވެސ     މި ބަނދަރ ެގ ވާހަކަ  ، އެހެނ ނަމަވެސ   ؛އެހެނ ވީމާ، ބަނދަރ ެގ ބާކީހ ރި މަސައ ކަތ ތައ .  ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރެކޭ

އ އ މީދ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  ެވސ   ވާހަކަ  ޙަޤީޤަތ ގައި  ،ބަޖެޓ ަގއި  ބަނދަރ ެގ  މަރ ޙަލާ   ބަޖެޓ   މި 

ދެނ  ކަމަށ .  ފެނ ނާނެ  ސިފަެއއ ަގއި  ކޮނ މެވެސ   ނިމިެގނ ދާއިރ   މަރ ޙަލާ  ކޮމިޓީ  ނޫނީ  ނިލަނ ދޫެގ   ނިމިެގދާއިރ  

ާގއިމ   ވަނަ  2002ނަރ ދަމާއަކީ   އޮނ ނަތާ އަހަރ   މައ ސަލަޖެހިފައި  ނަރ ދަމާަގިއ  މި  ނަރ ދަމާއެއ .  ކ ރެވިފައިވާ 

 ވަނީ. ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އަދި މިއަދ  ވެސ  ނިލަނ ދޫެގ މަގ ތަކަށ  ބަލާލައިފި   ވަރަކަށ  އަހަރ   7ަގނޑަކަށ   ާގތ 

ވެސ  ފެނ ނަނ  އޮނ ނާނެ    ނިލަނ ދޫެގ މަގ ތަކ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ  ނަޖިސ  ފެނ ތައ  މިހާރ   ،ނަމަކަމަށ  ވާ

އަސާސީ ޙައ ޤ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ހަމައަށ     ، . ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީނ ދޭއެއ ވެސ  ވަރަކަށ  މިކަމަށ  ހައ ލެއ  ލިބިެގނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނެއ ކާ މި ބަޖެޓ ަގއި ެވސ  އެބަ އޮތ  އެތަކެއ  ރަށެއ ެގ   ،ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ 

އޮތ    އިފެނާރައ ޔިތ ނ ނަށ    ހައ ލ ކ ރަނ   ވާހަކަ  އޮނ ނަ  ،އިރ ނަރ ދަމާެގ  ދ ވަހެއ މައ ސަލަޖެހިފައި  އެތައ   އިރ   ވީ  ތާ 

އަދި މި ކަމާ ގ ޅ ނ ހ ރި ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ އެމ .ޑީނ ނާ   އި،ގޮތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ މިނިސ ޓަރ ނ ނާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަމާ ބެހޭ

. އެހެނ ވެެގނ  ައޅ ަގނޑ  ޮގސ ފައަދި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއާ ހަމައަށ  ވެސ  މި ވާހަކަތައ  ހ ނ ނާނީ ެގނ ިއ،  ވާހަކަދައ ކަ

ބަޖެޓ ތައ  ތައ ޔާރ ކ ރާއިރ  އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވެފައި ހ ނ ނަ އަސާސީ މައ ސަލަތަކާ    ،ކ ރަނީފާހަަގމި  

ހ ރި މިނިސ ޓ ރީތަކ ނ  މި ކަނ ކަނ    ކަމާ ގ ޅ ނ ނޫނީ އެ؟ ތައ ޔާރ ކ ރާއިރ  ބައ ލަވަނީ   ބެހޭ ޮގތ ނ  ކިހާވަރަކަށ ތޯ ބަޖެޓ 

  ، މި  ނަރ ދަމާެގ މައ ސަލަޖެހި  ނެތީމާކަނ  ހިމެނިފައިނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެެއހެ؟ ހާވަރަކަށ ތޯ ފާހަަގކ ރަނީކި

މި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ަވގ ތ ނިލަނ ދޫެގ  މި  ފޯރާފައިވަނީ.  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދަތިތައ   އެކި    ކަމ ެގ  ނިލަނ ދޫެގ  ވެސ  

ހަމަ މަތީަގއި ހ ނ ނާތީ އަޅ ަގނޑ  އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލީ.    ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ  މި ނަޖިސ  ފެނ ތައ  އެކި ދިމަދިމާލ ނ 
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ކޮނ މެވެސ  ސިފައެއ ަގއި މި ކަމަށ  ހައ ލެއ     ،ވަރަށ  ިގނައިނ  ޖެހޭ މައ ސަލައެއ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ

ތ  ފަނ ޑ ެގ އެހީަގއި ހަދަނ  ފަށާފައި އެާއެއކ  ނިލަނ ދޫެގ ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  ސަރަޙައ ދ ަގއި ކ ވޭނ . އަދި ހަމަޔ ލިބިެގނ ދި

ކ ލާސ ރޫމ ތަކެއ  ދ ވަސ  ؛ހ ނ ނަ  ިގނަ  ވަރަށ   ހ ނ ނަތާ  ޮގސ ފައި  ހިސާބަކަށ   ަވކި  ެވސ   މަސައ ކަތ   ެވއ ޖެ.    ެއ 

  ނ ،ނ . އަދި ހަމަ އެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނަޔ ިމ ކަމަށ  ވެސ  ހައ ލެއ  ލިބިެގނ ދި  ،އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ

އ   ތަައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  މި ކިޔަނީ ޚިދ މަތ   ،ނޑ ެގ އަޚ  ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރިހެނ އަޅ ަގ

ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑ  އަދަދެއ  މި ބަޖެޓ ަގއި    ށ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަ  .ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބިެގނ ދާ ވާހަކަ  އިޮގތ ގަ   ފަސޭހަ

ހ ރި މިނިސ ޓަރ  ވެސ  ވަރަށ  ފަހ ނ  ޓީ.ވީ    ކަމާ ގ ޅ ނ މި  ، ެގ މިނިސ ޓަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ކަނޑައެޅިފައި އޮތ އިރ 

  30ެއއަރޕޯޓ ތަކަށ     ،ރާއ ޖޭެގ މިހާރ  އެއަރޕޯޓ  ހ ރި ހ ރިހާ ރަށ ރަށަކ ނ   އޮތ ،ޕ ރޮގ ރާމެއ ަގއި ވިދާޅ ވެފައި އެބަ  

ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ިއ ދެވޭނެތެރޭ ދ އ ވާފަެގ  މިނިޓ   30ތެރޭ ދެވޭނެ ކަމަށ . އެނ މެ ލަސ ެވެގނ  ވެސ   ެގ  މިނިޓ 

އެ ެއއަރޕޯޓެއ    ؟ ދެވެނީތެރޭ  ޓ ެގމިނެ  30ނ  ފ ރައިެގނ  ކޮނ  އެައރޕޯޓަކަށ ތޯއޭ  އަހާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ފ. ނިލަނ ދޫ

  ،ތެރޭ ދެވޭނެ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ   ގެ ަގޑިއިރ  ެއއ ެވސ  ެއއަރޕޯޓެއ  ބައި ނޯނ ނާނޭ.  ބަލާށޭދައ ކަ

އަތޮޅ ެގ އެއަރޕޯޓ ެގ ވާހަކަ ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއ  .  ެގ ކ ރިނ  ތިނ  އަހަރެއ ެގ ތެރޭަގއި ނިލަނ ދޫ އެއަރޕޯޓ ެގ ާވހަކަ ނޫނީ ފމީ

. އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ ފަހ ނ  އެ ވަނީ ބަޖެޓ ނ  އ ނިކ ރެވިފަ  އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ސަރ ކާރ  ައއި

މަ .  ފ އެއަރޕޯޓ ެގ  ބަޖެއަތޮޅ ެގ  ޮގތަކަށ   ފެށިެގނ ދާނެ  ައވަހަށ   ތަނ ަގއި  އޮތ   ކ ރިއަށ   އެ    ޓ ެގޝ ރޫޢ   ތެރެއިނ  

ފޮނި އޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލިބޭނެމަޝ ރޫޢ   އެދެނ   މީރ ކަނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   މި   ،ކަމަށ .  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ހަމަ ވަރށ     ނަމަ،ވާ  ކަމަށ   ދަދ ތަކަށ  ބަލައިފިބަޖެޓަކީ މި ފޮތ ަގއި ހ ރި އަ  ،ވާނަމަ  ކަމ ގައި  ލަކޮށ  ބަލާބަޖެޓ ަގއި ޖ މ 

ބަޖެޓެ ޮގތަކީއ  ރަނަގޅ   ބޭނ ނ ވާ  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޖަހާފައި  ، .  ބަޖެޓ ަގިއ  ހ ރި    ޙަޤީޤަތ ަގިއ 

  ޮގތ ނ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށާ ބެހޭ  ،ރަނީއަޅ ަގނޑ މެނ  އ އ މީދ ކ ކަނ ތައ ތަކަށ  ޢަމަލީ ސިފައެއ  ލިބ ނ . އެހެނ ވީމާ،  

 ، ކަނ ތައ ތަކަށ  ޢަމަލީ ސިފައެއ  އައ ނ ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އި  ޖަހާފަވެސ  ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާަގއި  

ތެރޭ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކެއ   ެގ  އަހަރ   3  .ނަމަ  ައހަރ  މި ދިޔައީ ާގތ ަގނޑަކަށ  ބ ނާ  3އެއިނ  ކަމެއ  ވ ނ . އެީއ  

އަޅ ަގނޑ  ެއކަނ  މި ފާހަަގކ ރަނީ. އެހެނ ވީމާ،    ެއއ ވެސ  ކަމަކަށ  ޢަމަލީ ސިފަެއއ  ނައިމާ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހިމަނާފަ

ެގ  ކޮިވޑ  ؛ެގ ހާލަތ  ވެސ  އަދި އިތ ރަށ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ ކ ރިއަށ  މި އޮތ  އަހަރަކީ މި ކޮިވޑ   ،އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ

. އެހެނ ވީމާ، ކޮވިޑަކީ  ިއ މަޝ ރޫޢ ތައ  އެބަ ހ ރި ހިނ ާގފަމި ހާލަތ ަގއި ވެސ  ރާއ ޖޭެގ ހަމަ ވަރަށ  ިގނަ ރަށ ރަށ ގަ 

ނިލަނ ދޫއަށ  އަނ ނަނ ޖެހޭ އެއ ޗެއ  ނޫނ . ރާއ ޖޭެގ ވަރަށ   .  ފ  އަތޮޅަށ  ނޫނީ.  ހަމައެކަނި ނިލަނ ދެ އަތޮޅ  ނޫނީ ފ

 ހާލަތ ަގއި  ެގކޮވިޑ    ،ނ ނ ވަނީ. އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  ބޭހ ރި ހިނ ާގފަ  ިގނަ ރަށ ރަށ ަގއި މަޝ ރޫޢ ތައ  އެބަ

ނ ކ ރަނ ޏާ ލާމަރ ކަޒީ  ވެސ   ވަނީ  މި  ޚިދ މަތ   އެއ ޗެއ    ެގއެ  ލިބެނ ޖެހޭ  އެނ މެނ ނަށ   ހ ރިހާ   ެގތެރެިއނ   ޮގތ ަގއި. 
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އެހެނ  ތަނ ތާ ވެސ    ،ފަސޭހަތަކެއ  ލިބެނ ޖެހެނީ ވަކި ރައ ޔިތަކަށ  ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 ، މ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  އެ އޮނ ނަ ނިސ ބަތަކ ނ  އެ ކަނ ކަނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ . އެހެނ ކަ  ،ވާނަމަ  ރާ ކަމަށ ކ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ ފަދައިނ   ،އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރި  މި  ތަކ ރާރ ކޮށ   ވެސ   ކ ރިނ   އަހަރަކީ  ،ހަމަ  އޮތ   މި    ، ކ ރިއަށ  

ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވާ ޮގތަށ  މަޝ ރޫޢ ތަކަށ     ،ހިމެނިފައިވާ ޮގތަށ އި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ަގއި ެވސ  ހަމަ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގ

 ޢަމަލީ ސިފަ އަނ ނާނެ އަހަރެއ  ކަމ ަގއި. އެ އ އ މީދ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވަކިވެލާނަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ޙ ސައިނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއ ކ ނ :   ޙ ސައިނ މެނ ބަރ  ޢަލީކެނ ދޫ ދާއިރާެގ 

 ޮގތ ނ   ވަނަ އަހަރަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ ގ ޅޭ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ   

 ޙަޤީޤީ ބަޖެޓ  ފޮތަށ  ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ ކ ރިނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ބައެއ  ކަނ ކަނ  ހ ރީމާ  ،ނ ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ ކ ރި

ކޮނ މެ ބަޖެޓަކަށ  ވެސ  ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ   އެީއ  ޅ ަގނޑ  އެ ކަނ ކަނ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ .  ހަވާސާަގއި އަ

ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހެދޭ ކޮނ މެ ބަޖެޓެއ  ފަހ ަވނަ އަހަރ ެގ    2014  ،ފާހަަގކ ރާ ކަނ ތައ . މީެގތެރެިއނ  ފ ރަތަމަ ކަމަކީ

ޒިނ މާވާނ ޖެހޭ ފައިނޭނ ސ ެގ މައ ޗަށ     ،ދައ ލަތ ނ  އޭެގ މައ ޗަށ   ނ  ކަމަށ ހެދެނ ޖެހޭނީ ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނެއ  ޮއެވެގ

ެގ ކ ރީކޮޅ ަގއި ހެދިފައިާވ  2014  .ވަނަ އަހަރ  ހެދިފައިވާ ާގނޫނެއ  އެއީ   2014ޒިނ މާވާނ ޖެހޭ ާގނޫނ ަގއި އެބަ ބަޔާނ ކ ރޭ.  

ައޅ ަގނޑ    ؛ކޮނ މެ ސަރ ކާރަކ ނ  ވެސ    ،ޖެހޭ ކަމަކީާގނޫނެއ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ފ ރަތަމަ ކ ރަނ 

، އޭެގފަހ ނ   . އެހެނ ވީމާަގއި ރައީސ  ޔާމީނ  ވަޑަިއަގނ ނަާވފައި ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނ  ހައ ދަވާނ2013ޭހީކޮށ ެގނ  ހ ރީ   

ަގިއވާ ކަނ ތައ ތައ   ލ މަށ ފަހ ަގއި އެ ޕ ލޭނ އިއަނ ނަ ކޮނ މެ ބަޖެޓެއ  ވެސ  އަނ ނާނީ ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނ  އެކ ލަވަ 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ،  ނީއޮނ ނަލ މަށ  ހަމަޖެހިފައި މި  އިޓަކައޭ. މި ދެނ ނެވި ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނ  އެކ ލަވަ   ތަނ ފީޛ ކ ރ މަށ 

ޕާޓީތަކާ ސިޔާސީ  ހ ރިހާ  އޮނ ނަ  އިރެއ ަގއި  ޕާޓީއާ   ިއ،އެ  ވެރިކަނ ކ ރާ  ޕާޓީތަކާ   އިއެީއ  ސިޔާސީ    އި، އިދިކޮޅ  

ކައ ނ ސި  އި،އެނ .ޖީ.އޯތަކާ  ކަެމއ    އި،ތަކާލ ރަށ   އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ެއކީގައި.  ބައިވެރ ވ މާ  ފަރާތެއ ެގ  ހ ރިހާ  މި 

ނިމިެގނ ދިޔައީ  ޮގތަކަށ އެ  .ނ ހިނިގ އަހަރ   ނަ  ،ފަސ   ޕ ލޭނެއ   ތަރައ ޤީެގ  ދެނ އިޤައ މީ  އަޅ ަގނޑ މެނ    . 

ވަނ ދެނ    އަހަރ   25މަޖިލީހ ަގއި  ެގ  ތ ނ ކ ރީ މި ރައ ޔިއ ޔަނ ޢަކަމ ެގ މަޤާމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

ބައިނ  ފެނ ނަނ ޖެހޭ ހ ރިހާ  މަނެއ ެގ ކި  ސ ޓޭޓ ސ   ،ވެސ  ހީކޮށ ެގނ  ހ ރީ  މިތާ އިނ ނެވި ބޭފ ޅެއ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ 

ދާނެ ލެިވެގނ އިޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނެއ  ެއކ ލަވަ   ،ކަެމއ  ެއއީ  ސިފައެއ  ފެނ ނާނެ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، ޭއެގތެރެއިނ  ެއއ 
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ވަނަ އަހަރ ެގ   2014އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔާ ޒާތ ެގ ނ ވަތަ    ،ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކޮށ ެގނ  ހ ރީ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ލެވިފައެއ  ނެތ .  އިފަދަ ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނެއ  އަދި މިއަދާ ހިސާބަށ  ވެސ  އެކ ލަވަ   ާގނޫނ ަގއި ބަޔާނ ކ ރާ  މިދަނ ނަވާ

ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ     ގެ އެހެނ ވީމާ، ެއޑ ހެކ ކޮށ  ހަމަ އެ ފަހަރަކ  ދެނ  އަނ ނަ އަހަރަކަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެއ 

ނެތިނ  ދަނ ނަވާކަށ   އެހެނ ނަމަވެސ  ކޮ  ،ކޮނ މެހެނ   ކަމެކޭ.  ބޭކާރ   ބ ނާ ،  ނ މެހެނ   ރަށަކ ނ   އެ  ިއރެއ ަގއި  އެ 

ވެސ  ބަެއއ  ފަހަރަށ  ބ ނާ   އޮނ ނަ ައވަށަކ ނ ެއ    ނޫނިއ ޔާ  ،އެ ކައ ނ ސިލަކ ނ  ބ ނާ ކަނ ތައ ތަކެއ   ،ކަނ ތައ ތަކެއ 

އެހެނ ވީމާ، އަވަށަކ ނ  ބ ނާ ކަނ ތައ ތައ     .ބަނދަރ  ެވސ  އަޅަނ ޖެހިފަ  3ބައެއ  ރަށ ރަށ ަގއި އެބަ ހ ރި   ؛ކަނ ތައ ތަކެއ 

ބ ނާ ކަނ ތައ ތައ  ވެސ    އެ މެނ ބަރަކ   ،ފަހަރަށ  މެނ ބަރަކ  ހަމަ ވިދާޅ ވީމާ  ޖެހޭ. އެހެނ ވިާމ، ބަެއއ ވެސ  ކޮށ ލަނ 

  3މިއަދާ ހިސާބަށ   ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ އ ސޫލ ނ  ވަރަށ  އެޑ ހޮކ ކޮށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކަނ ތައ ތައ  މި އަނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ،  

މިހާ ބޯ ބަޖެޓެއ    ،ނ ލެވިއިޙަޤީޤަތ ަގއި މި ދެނ ނެވި ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނ  އެކ ލަވަެވސ   އަހަރ  ވެެގނ  އަިއއިރ ަގއި  

ޮގތެއ ަގއި    ލަރީ ކޮނ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ބާވައޭ. ޖ މ ހިޙަޤީޤަތ ަގއި ީމަގިއ މި  ،އަރަނީލެވ ނީމާ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އިއެކ ލަވަ

ދަރަނީެގ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ  ،ބޮޑ ކޮށ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ  ފެނ ނަނީ،  ޑަށ  ފެނ ނަނީމިއިނ  އަޅ ަގނ 

އެހެނ  ޮގތަކަށ  ކ ރާނީ އެކަނ   ؟ އ ތޯނެކ ރާނީ ކިހިކަނ   އެ  ވާހަކަ. އެނ މެ ަގދައަށ  ދެކެެވނީ ވެސ  ދަރަނީެގ ވާހަކަ. ދެނ 

ދ ނިޔެއަށ     ،. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގެއއީ ދެނ  އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ ؟ޮގތަކަށ  ކ ރެވިދާނެތޯ  އެކަނ  އެހެނ  ؟ކިހިނެއ ތޯ

ދެ   ،ލަމީ ަވބާެގ ސަބަބ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަރަިއަގނެވެނ  އޮތީޢާ  މި ދިމާވިނ ވަތަ  ެގ ހާލަތ ަގިއ  މި ދިމާވީ ކޮިވޑ  

ނެެގނ  އޮތ  ޮގތަކަށ     ،ޮގތަކީ  އަނެއ   .ޮގތަކީ ހަމަ އެތެރެއަށ  ޖެހިލާފައި ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކޮށ ލާފައި ތިބ ނ   މަެގއ . ެއއ 

ައޅ ަގނޑ  ފަހ ނ  މިދެނ ނެވި   ، ތާކ ނ  ލޯނ  ނަަގއިެގނ  ކަނ ކަނ  ކ ރެވޭތޯ ބެލ ނ . ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މެވީ  ނެެގނ  އޮތ  

ހާލެއ ަގއި    އި،ނެެގނ  އޮތ  ތާކ ނ  ލޯނ  ނަަގިއެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދަތިކަމެއ  ނ ޖައ ސަ   ،ނެެގނ  އޮތ  ޮގތަކަށ    ޮގތ . އެއީ

ެއއީ ވެނ ޓިލޭޓަރ ެގ  .  ކަނ  ކ ރައ ވައިފިއޭޮގތެއ ަގއި އެ   ލަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ޖ މ ނ ޖައ ސާ ރައ ޔިތ ނ  ބޭތިއ ބ ނ . އަ

ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ވާނަމަ  ކަމަށ   އ ނިކ ރައ ަވއިފި  އެ  ލަޖ މ   ،ކަނ ތައ ތައ   ރަނަގޅަށ   ޮގތެއ ަގިއ  ވަރަށ   ކަނ  

އެނ މެ ރަނަގޅަށ  އަރައިަގނ ނަ ެއއ  ޤައ މ ެގ  ހާލަތ ނ     ކޮިވޑ   އިއެކީަގއި ދ ނިޔޭގަ   ެގ ރަޙ މަތާهللاމެނޭޖ ކ ރައ ަވއިފިއޭ.  

ނ ވަތަ ދ ނިޔޭެގ މި ޮއތ  ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ އެނ މެ ރަނަގޅަށ  މި ހާލަތ ނ  އަރައިަގނ ނަ ެއއ  ޤައ މ ެގ    ތެރޭގައި

ހިމެނިފަ ވަނީ  ިމ  ދިވެހިރާއ ޖެ  އެބަޖެހޭތެރޭަގއި  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އިރ ަގއި ނ ނައަރަިއަގ  ،. 

ޓޫ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ފެނޭ  އެބަ  ރަނަގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަނ ނަޅ ރިޒަމ   ފެނޭ.  އެ ތަނ     ެވެގނ   ހިސާބަށ  ބަ  މިއަދާ 

މިނ ވަރަށ   ،ބެލިއިރ ަގއި ނާނ ނަ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ވެސ   ޒަމާނަކ   މިއިނ   އަިއއިރ ަގއި  އަދަދަކަށ    ،މިހާހިސާބަށ  

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބ ނަނީ   ،ނަމަވެސ ، އާނ މ ކޮށ  މަގ މަތިނ  ފެނ ނަ މީހާރިސ ޓ ނ  އެބަ އާދޭ. އެހެނ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ޓޫ

  ، ޑޮލަރެއ  ނ ލިބެއޭ. އެހެނ ވީމާ މި ވަނީ ކިހިނެއ  ކަމެއ  ނޭނޭގ ޙަޤީޤަތ ަގއި. އެނޭގ ެއއ ޗަކީ  .ޓޭށ ޑޮލަރ  ވަރަށ  ތާ
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ކ ރެވިެގނ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގިއ  ބަޖެޓ   ޤައ މަށ ؛ ކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ށ  ހައ ލެއ  ނ ލިބޭކަރައ ޔިތ ނ ެގ މައ ސަލަތަ

އެރި  ތިމާެގ ހިތަށ   ،އެ ދ ވަހަކ  ތިމާެގ ހިތަށ  އައި މީހަކަށ   ، އިރަކ ބަހާލ މަކީ ވަރަށ  ފަސޭހަ ކަމެއ . ހަމަ އެލިބޭ އެއ ޗެއ   

 އެނ މެ މ ހިނ މ   ބަޔަކަށ  ބަހާލ މަކީ އެއީ ދާދި ފަސޭހައިނ  ކޮށ ލެިވދާނެ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓެއ ެގ  ،ޮގތަކަށ 

ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ     ތިޞާދެއ ެގ ތެރެއަށ  ަވނ މަށ ވަށާޖެހޭ އިޤ   ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި   ބޭނ މަކަށ  ވާނ ޖެހޭނީ

ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ    ެއއ ޗަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ.  ޚަރަދ ކ ރާ  ޙަޤީޤަތެއ  އެއީ ަގކ ރަނ  ނ ވަތަ  ދ ނިޔެ   ،ބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ 

ކަމ ެގ ހެކި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަށަިއެގނ  ބަލާލި ކޮނ މެ ރަށަކ ނ  ފެނ ނަމ ނ  އެ ދަނީ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ދާކަނ . މިހޫނ ވަމ ނ 

ނ ވާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ދެނ ނެވ މަކީ ެއއީ ހަމަ ދޮަގކަށ  ނ ކ ރާ ހަމަ އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ  ނެތޭިގރ މ ެގ އަސަރ 

ދ ނިޔެ ހޫނ ވާކަނ  އެބަ އެނޭގ.    ،އެނޭގ  ދަނީ ިގރަމ ނ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ  އެހެނ ވީމާ، ހ ރިހާ ރަށެއ  ެވސ  މި

ބަޖެޓ ނ  އެކަށީެގނ ާވ   ؟ކަމެއ ތޯމި ކަމ ނ  ސަލާމަތ ވ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބަޖެޓ ނ  މި ކ ރަނީ ކޮނ   ،އެހެނ ނަމަވެސ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ   ؛ ާވހަކައެއ  ރަނަގޅ ؟ ށ  ކ ރެވޭތޯައޅ ަގނޑ މެނ ނަޖީއަށ   ރބަލ  އެނަމިނ ވަރެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިނިއ 

ކާބަނ  އެމިޝަނ  ނ ވަތަ ކާބަނ  ޖައ ވަށ  އެހާ ިގނައިނ  ދޫކ ރާ ބަޔަކަށ  ނ ވެދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ   

އަޅ ަގނޑ މެނ     ، ާވއިރ ަގއި  ވަނަ އަހަރަށ  ކާބަނ  ނިއ ޓ ރަލ  ޤައ ަމކަށ  ވާނ  ކަމަށ    2030  ،މިހާރ  ނިނ މާފައި މި އޮތީ

ކަމެއ   ކޮނ މެ  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ިވސ ނަނ ޖެހޭ  ެވސ   ؛އެބަ  ހޭދައެއ   ކޮނ މެ  ކ ރާ  ބަޖެޓ ނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ވަޒަނ ކ ރަނ     ،އި ކިރަ  އި،މި ދެނ ނެވި ތިާމވެށީެގ ލެނ ސ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ  ،ދެނ ނެވި ލެނ ސ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ހ ސ  ތަނ ކޮޅެއ     ހަމަ ރަށެއ  އޮނ ނައިރ ަގއި ފަޅ ަގއި؛ ވާހަކަައކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޖެހޭ. ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅޭ    އެބަ

ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެކޮޅެއ  ނ ޖެހޭ. ދ ނިޔޭެގ މީހ ނ     އޮތ  ކޮނ މެ ފަޅެއ  ހިއ ކާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިމާވެށީެގ ވާހަކަ ދެއ ކީމާ

ތިާމވެ މަލާމާތ ކ ރޭ. ރާއ ޖޭަގއި އ ޅޭ  ހިނ ާގ ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މީހ ނ  ެވސ  މި ސަރ ކާރ ނ   ލޯބިކ ރާ ބައެއ   ޓަށ  

ދިމާނ ވާތީ އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ، ދިމާނ ވާ ސަބަބ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ތަކަށ  މަލާމާތ  އެބަ ކ ރޭ. ެއއީކ ޓ ޕ ރޮޖެ

ޯގތި ވެސ     .ނ ވަނީޯގތި ވެސ  ައޅަނ  ބޭނ   ،އެބަ އެނޭގ. ރައ ޔިތ ނ  ހަމަ ބޭނ ނ ވަނީ ފަޅ  ވެސ  ހިއ ކަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ބޭނ ނ ވަނީ ފަ  .ހޯދަނ   އޮނ ނަ  ހިއ ކަ   ޅ ހަމަޖެހިެގނ   އެއ ކޮށ   ހަަމ  ެއއީ،  އިވެސ   ބޭނ ނ ވަނީ.  އެއ ކޮށ ލަނ   ލާފައި 

އަހަރ    30  ކ ރިއަށ  އޮތ   ، . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނޭނެގނީލަ ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނ  ނެތީވާނ ާވއެއ  ނޭނިގ އެއ ކަ

މެނ ނަކަށ  ނޭނެގނީ. އެހެނ ވީމާ، ކޮނ މެ ކަނ  އަޅ ަގނޑ ކޮނ ދިމާލަކަށ    ،ނ ކަނ  ިމސ ރާބަކަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނ ވީ ކޮ

ކ ދަ މާލެއެއ  ހެދޭތޯ  މިނީ  ެގމާލޭ  ށ .ރަށަކ ނ  ވެސ  މި ބަލަނީ މާލެއަ މާލެއަށ  ވީ ޮގތ  ވާނ . އެީއ    ނ ވަތަ  ،ނޫނީ 

މަނ ޒިލ  ކަަމށ ޞަމަޤ ތަރައ ޤީެގ  އެއީ  ތަރައ ޤީއަކީ  ނ ވަތަ  އެހެނ ނަމަވެސ   ،ދ   ހަދައިެގނ .  ކަމަށ   މަނ ޒިލެއ     އެއީ 

ޮގތ ަގއި މި ދަނ ނަވާ ތަރައ ޤީައކީ މަނ ޒިލެއ  ނޫނ ، އެީއ    ،ޒަތ ތެރި ރައީސ އިއ   ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

އެ ޕ ރޮސެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ލޔާލ ަގއި ކ ލަޖެހޭ ޮގތ ޚިޔާލެއ . އެހެނ ވީމާ، އެ  ޚިއެއީ    ،އެއީ ޕ ރޮސެސ އެއ    ،ދަތ ރެއ 
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އެތަކެއ  ބިލިއަނ ނ ،   ؛ވާހަކަައކީ ބޮޑ  ދަރަނި ބަޖެޓެއ  ؛ބަޖެޓެއ  ޑ   ބޮ  ، އ ޅޭ ވާހަކައަކީ  ދަނ ނަވަނ  މި  މ ހިނ މ .  މާ

  ، އިރ ަގއި މި ބަޖެޓ ނ  ޚަރަދ ކ ރެވޭ ޮގތ  ެއއީބިލިއަނ ެގ ބަޖެޓެއ  އޮތ  37ބިލިއަނާ ާގތ ކ ރާ ނ ވަތަ  40ާގތ ަގނޑަކަށ  

ބޭނ ނ   ބަލަނ   ހ ކަމެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާއިރާަގިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިސާލަކަށ ،  އަޅ ަގނޑ   ރަށ ރަށ ެގ  .  ވަކިވަކި  ރި 

ފަށައިފިއ ޔާ އެއީ    ވާހަކަދައ ކަނ   ބޭނ ނ ވާނެހެނ .  ވަގ ތ   ިގނަ  ވަރަށ   ހީވަނި  އޮތ .    6ައޅ ަގނޑަށ   އެބަ  ރަށ  

ތަނެއ  އިއ ޒަތ ތެރި    ދެއ ކެވޭ ވާހަކައަކަށ  މާ ބޮޑ  ބަދަލެއ  އައި  ގައިއެހެނ ނަމަވެސ ، މި ޚަރަދ ކ ރެވޭ ޮގތާ މެދ  ރަށ ތެރޭ

 25މިލިއަނަށޭ އަޅަނީ.    8އެއ ކަލަ ހަމަ ދެ މިލިއަނަށ  އެޅޭ އިމާރާތ     ،ވެސ  މީހ ނ  ބ ނަނީ  ފެނޭ. މިހާރ ނ   ،ރައީސ 

އެީއ  ؟ ކޮނ ކަމެއ ތޯ ިމ ވަނީ؟ ކަެމއ ތޯ ބަދަލ ވީމިލިއަނަށޭ އަޅަނީ. އެހެނ ވީމާ ކޮނ   50މިލިއަނަށ  އެޅޭ ނަރ ދަމާ ހަަމ  

އީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވާ މީހ ނ  ކ ރާ ސ ވާލެއ  އެ ކަމާ ކަނ ބޮޑ  މި  .ހަމަ ރައ ޔިތ ނ  ކ ރާ ސ ވާލެއ 

އަހަރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގިއ    25  އެއ ކަލަ  ކަމެއ  އެބަ ޮއތ . އެއީ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެނ ނެވި ޮގތަށ   އެބަ އެނޭގ ެއއ 

ވިނ ދާ  ެގނ އިނ ނ ަވއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ   އިރައ ޔިތ ނ ެގ  ބޭފ ޅަކ   އެނޭގ  އިނ ޝ ޢޫރ   ކ ރެވ ނީމާހެނ  ތިޚާބ ކަމަށ  

އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  ވެސ     ހަމަގައިމ  ަވކި ރަށަކަށ  ނ ބައ ލަވައި  އި،  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ވަކި ޕާޓީއަކަށ  ނ ބައ ލަވަ 

ޖެހޭ. އެއީ ކ ރީަގއި   ފޯރ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަޒަނ ކ ރަނ  އެބަ

މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ  މިކަމަކަށ  އެއ ބާރ ލ މެއ     ،ކޮނ މެ ސަރ ކާރެއ ަގއި އަބަދ ވެސ  ދައ ކާ ވާހަކަެއއ  އެއީ ައއި  ވިއ ޔާ  

އެ  ވާހަކަ    އޭ.ިމވެނި ވާހަކަެއއ  ނ ދައ ކަނީ  ،އޭއެވެނި ވާހަކަެއއ  ދައ ކަނީ   ،ެއވެނި ކަެމއ   ،ވެނި ނ ކ ރިއޭ މި،  ނ ދެއޭ

ވެސ  ައސާސީ    ހ ރިހާ ރަށެއ ގެ   ،ކަށ  ަވކި ރަށަކަށ  ބެލ މެއ  ނެތި ޔަ، ަވކި ކ ލަމިހާރ  އެ ައޑ  ކެނޑިއ ޖެ. ެއހެނ ވީމާ

ނަރ ދަމާ އެޅ މަށ  ަގއި  ެވސ  ހ ރި ހ ރިހާ ރަށެއ   ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގފާހަަގކޮށ ލާނަނ . އަ  މެނ އަޅ ަގނޑ  ؛ދ މަތ ތައ ޚި

  ވެސ    ދަރަވަނ ދޫަގއާއި އަދި ކަމަދޫަގއި ،  ކެނ ދޫަގއާއި  ؛އަދި ިގނަ ރަށ ރަށ ަގއި .ނީ ޕ ލޭނ ކ ރެވިެގނ ދަ  މިޓަކައި މިހާރ   

މ ގައިވާ ކިހާދޫެގ ބަނދަރާއި ދޮނ ފަނ ގެ ކަނެހެދި ތިނ  ރަށ ބަނދަރ   އެ މަސައ ކަތ  ދަނީ ކ ރެވެމ ނ . އަދި އޭެގ ކ ރީަގއި  

އެ ާގތ ަގނޑަކަށ   ކ ޑަރިކިލ    .ކައިރިޮގސ ފަ  ނިމ މަކާ  ޮއތީ  ބަނދަރ   ދަނީ  ައދި  އެ  ވެސ   މަސައ ކަތ   ބަނދަރ ެގ  ެގ 

ކ ރާ ޝަކ ާވއަކީ ވެސ   މީހ ނ   ރަށެއ ެގ  ކޮނ މެ  މިއިނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދ ވަހެއ    ، ކ ރެވެމ ނ .  ހާދަ  ތިމަނ ނަމެނ  

ކ ރެވޭލެއ  މިކަނ     ނީ.ވާ  ޒަާމނެކޭ. ކޮނ  ދ ވަހަކ ނ ބާއޭ ިމކަނ   ފެނ  ބޮލަށ  އަޅަިއެގނ  ތިބޭތާ. ހާދައ ޖެއޭ ނަޖިސ ވެ

  . އިނޭގތޯ  ވޭއޮ   އެއ ކޮޅ ނ  ލަސ ާވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އެބަ،  ލަސ ވެެގނ  މި ތިބެނީ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭ ެއއ    .ހަމަ  މިނ ވަރަކ ނ ކަނ  ކ ރެވޭނީ. އެއީ    އެއީ އެކަނ  ކ ރެވޭ 

 ޖެހޭ. ދަރަނި އެބަ ނަަގނ ެވސ     ދަރަނި  އިެގނ .ނަަގ  ދަރަނިބޮޑ އަގ ަގއި  ކަނ ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ    ،ކަމެއ . އަނެއ  ކޮޅަކީ

 ބަޖެޓ   ،ބޮޑ ވެެގނ   ، ދެނ  އޮތީ ޚަރަދ ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ  ދައ ކާނެ ޮގތ ތަކެއ  ވެސ  ހޯދަނ  އެބަ  ވެސ  އެބަ ބޮޑ ވޭ. ދަރަނި

ޓަކައި ހޯދ މަށ   އާމ ދަނީ  ދައ ލަތަށ   ދިވެހި  ނ ވަތަ  ޓަކައި  ދެއ ކ މަށ   ދަރަނި  ބަޖެޓ ނ    ބޮޑ ެވެގނ ދާއިރ ަގއި    މި 
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  ،އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ؟ ކަމެއ  ތަޢާރ ފ ކ ރެޭވތޯ  އ އަ   ،އ ކަމެއ ތޯ ނ ވަތަ އިތ ރ  ކަމެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވެނީ ކޮނ 

 ވަނަ އަހަރ  ނ ވަތަ މި  2020  ،ައޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ ޮގތ ނ  ،  ކަމެއ  ތަޢާރ ފ ކ ރެވޭ ަމނ ޒަރެއ . އެހެނ ނަމަވެސ   އ އަ

 ހިށ  ދިވެޑެލަެއގ ރޯ ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ހަދައިެގނ  ހަމަ ާގތ ަގނޑަކަށ  މިފ ކޯެގ މޮ  ، އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ ފެށ ނ  ކަެމއ  ެއއީ

ށ   އިނ  ދިވެހި ދައ ލަތަެވސ  އެ  ކީ ނ ވަތަ މިފ ކޯައކީ ދ ވަހަކ  ދަނޑ ވެރިނ ެގ އަތ ނ  ތަކެތި ަގނ ނަނ  ފެށ ނ . މިފ ކޯ މޮޑެލަ

ފޮނ ާވ    އަބަދ ވެސ  އޮނ ނަނީ ؛އެމ .ޑީނ ނަށ   ،މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަށ އި  ނޫނ . އެ ކ ނ ފ ނީގަ   ފައިދާވި ކ ނ ފ ނ ޏެއ 

އަބަދ ވެސ  ެގއ ލ މ ަގއި ހިނ ާގ ކ ނ ފ ނ ޏެއ   ނ ވަތަ    . ރިޖެޓ ެވެގނ  އ ކާލަނ ޖެހިފައިެގ ބޮޑ  އަދަދެއ  ރިޖެކ ޓ ވެފަމަހ 

ވ ރެ ބޮޑެތި މަސ ބާނާ ބަޔަކަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއިނ  ފައިދާ   ވަރަކަށ   އަދި ވަކި  ،ވަނީ ވަކިވަރަކަށ    މި  . އެއިނ  ފައިދާމިއީ

މަސ  އެބަ ަގނެވޭ. ދިވެހި ދާމިފ ކޯއަށ  ގޮ   ،އ ޅޭ ވާހަކަައކީ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    .ވަނީ  މި

ތަރެއ ެގ ބާވަތެއ ެގ ނ ވަތަ ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ  އ ރ ކޮށ ދެވޭ. ައދި ވަކި ވަ ފޯމީހ ނ ނަށ  އެހީތެރިކަނ     ދައ ލަތ ނ  އެބަ އެ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ    ،ނ ނަނީއަޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  މި އޮ  ، އެބަ ަގނެވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ    ށ ދައ ލަތަ  ބާވަތ ތަކެއ  ވެސ 

ފަރ މަސ  ބާނާ މީހ ނ ނާއި ،  މަސ ވެރިނ ެގ ތެރޭަގއި ވެސ  ހިމެނޭ އެނ މެ ިގނަ މަސ ވެރިނ ނަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މީހ ނ ނޭ  ރާޮގނޑި ކޮނ ޮގތެއ ތޯބާނާ  އޮތީ  މީހ ނ ނަށ   އެ  ކޮ ؟.  އޮތީ  މީހ ނ ނަށ   ބާނާ  ކަނ ނެލި  ؟ ޮގތެއ ތޯނ ނ ވަތަ 

އަނ ނަނީ މި  ތަފާތ ކ ރ ނ   މި  ޮގދާކަޅ ބިލަ ؟ކީެއއ ެވެގނ ތޯއޭ  ނ ވަތަ  ަގނެިވފައިމަސ   ފަރ މަސ  ރާޮގނޑިާއއި    ،މަސ  

ދާއިރާަގއި    މެނ ެގޖެހެނީ އަޅ ަގނޑ މިހެނ  މި ދަނ ނަވަނ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟އޭ ދައ ލަތަށ  ނ ަގނެވެނީކީއ ވެެގނ ތޯ 

މީހ ނ . ކ ރާ  އަދި ބައެއ  އެހެނ  ރަށ ެގ މީހ ނ ނަކީ ވެސ  ފަރ މަހ ެގ މަސ ވެރިކަނ   ،ކ ޑަރިކިލ  ،ވެސ  ކެނ ދޫ  ހަމަގައިމ 

ނީ. އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި އެ މީހ ނ ނަކީ ރާޮގނޑީެގ  އެ މީހ ނ  އ ޅެ ޙަޤީޤަތ ގައި  ލ ގައިހާލަތ ަގއި ވަރަށ   ހާ  މި ކޮވިޑ ެގ

ަގއި ޖެހ ނީކީ ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ރަށ ރަށ ެގ  ލ ހާހަމައެކަނި މި    ،އެނގޭ   ރާ ބައެއ . އަޅ ަގނޑަށ ކ މަސ ވެރިކަނ 

ރާޮގނޑި ނ ވިއ ކިެގނ  ތިބިއިރ ަގއި ދައ ލަތަކ ނ ނެއ  އެ ރާޮގނޑިެއއ     ،ނޫނ ކަނ . ރާޮގނޑި ބޭނި މީހ ނ ޏެއ   މީހ ނ  އެކަނ 

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ެވސ     15ަގއި  ބާޒާރ ؛ ނ ަގނެވ ނ .  ނެތ އިރ   ޮގތެއ   ިވއ ކޭނެ  އެ  ދަށ ެވެގނ   އަގ   ރ ފިޔާައށ  

ނެތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ    ތެއ ދައ ލަތަށ  އެ ރާޮގނޑިކޮޅ  ަގނެލެވޭނެ ހަމަ ެއއ ވެސ  ޮގ

ސަބ ސިޑީެގ    ، ނ  ޮގދާ ަގނ ނަނ ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އެބަ ޚަރަދ ކ ރާކަ  މިލިއަނަށ   1500ެވސ     ދައ ލަތ ނ  ކޮނ މެ އަހަރަކ 

  ، . އެކަަމކ ، މަސ ވެރިނ ެގ ތެރޭަގއިޮގތ ނ  މަސ ވެރިކަމަށ  އެބަ ޚަރަދ ކ ރޭތ ޮގޮގތ ަގއި. މިފ ކޯއަށާއި އަދި ެއހެނިހެނ   

މީހ ނ  ބާނާ  ރާޮގނޑި  ކީއ ވެެގނ ތޯއޭ  ތެރޭަގއި  ޑެފިނިޝަނ ެގ  ނ ހިމެނެނީ    ،މަސ ވެރިނ ެގ  މީހ ނ   ބާނާ  ފަރ މަސ  

 ؟ބައެއ ތޯއެ މީހ ނ ނަކީ ދެނ  ކޮނ  ؟އޭދާ ސ ވާލެއ . އެއީ މަސ ވެރިނ ނަށ  ނ ވަނީތޯއ މިއީ އަޅ ަގނޑ  އ ފަ ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ

ދޭތެރޭަގިއ   ހ ރިހާ ބާވަތެއ ެގ މަސ ވެރިނ ނާ  ،ދޭތެރޭގައި  . މަސ ވެރިނ ނާ، ެއއ ޮގތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރެވެނ ޖެހޭނީއެހެނ ވީމާ

އ ލެއ  ހޯދައިދޭނ   ހަމިއަށ   .  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކަމ ަގއި   ށ  ޮގތަ  ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭނީ އެއ 
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ެގ ދޯނި ހަދައިެގނ  ބޮޑެތި ކަނ ނެއ ޏާިއ  ފޫޓ   ސަތޭކައެބަ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި އ ޅޭ ބަޔަކީ ބޮޑެތި  

 ؛އެ މިހ ނ    ،ނެއ  ނޫނ . ކ ދިކ ދި ދޯނިފަހަރ ވަރ ެގ މީހ ނ މަސ  ނޫނިއ ޔާ ޮގދާ ބޭނޭވަރ ެގ ފެނ ނޫނިއ ޔާ ބޮޑެތި ކަޅ ބިލަ

  މާ އަޅ ަގނޑ  މިހެނ  މިހިސާބަށ  ދިޔައި ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ހާލ ަގއި ޖެހިފައިވާ މީހ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ެގ ނ  ފަރާތ ލެވ ނ . ދެ ދޯނި އަނ ދާލެވ ވަނަ އަހަރ  ކެނ ދޫަގިއ ދެ ދޯނ ޏެއ  އަނ ދާ  2015، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިލާނަނ 

ފަނ ތީެގ ވިޔަފާރިތަކަށ     ކ ދި އަދި މެދ   ،އިލާއަކ ނ  އެ މީހ ނ  ދޯނ ޏެއ  ބަނ މަށ  ޓަކައި ލޯނެއ  ހޯދަނ ޢާ  ެއއ  ؛އެއ  ބަޔަކ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    ވ ރެ ިގނަ ދ ވަސ   އަހަރަށ   ދޭ ލޯނެއ  ހޯދަނ  އިކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ ރީަގއި އެދިެގނ އ ޅޭތާ ތިނ  ވެއ ޖެ. 

ޖަރީއަ؛ ރައީސ  ހިނ ިގ  ބަޔަކ   ކ ށަކ ނ  ނޫނޭ.  މީހ ނ ެގ  ޮގތެއ  ނ ވޭ. އެ  ލިބޭ  އެއ ެގ ސަބަބ ނ  ދޯނ ޏެއ  މާދިވެސ  

ނ ދެވ ނީމާ އަޅ ަގނޑ   އިވީއިރ  އެހީތެރިކަެމއ  ފޯރ ކޮށ ލަ އަހަރ  ލ ަގއި ޖެހިފައިވާ މީހ ނ ނަށ  ތިނ ހާ މާއަދަިއެގނ  ދިޔައި

ހިތަށ އަރަނީ މިހާ    ،މި  ކީއ ކ ރަނ ހޭ  މިއަސ ލ   ހަދައިެގނ   ބަޖެޓެއ   ރައީސ ؟ އ ޅެނީ  ބޮޑ   އިސ ލާމީ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

އަނިޔާ    ،ލ ަގއި ޖެހިފައިވާ މީހ ނ ނަށ ހާ  ،މ  ކަމަކީނ އިސ ލާމީ ދައ ލަތަކ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ އެނ މެ މ ހި  އ  މިއީ.ދައިލަތެ

ހަމަ ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ .  އެހީތެރިކަނ   މީހ ނ ނަށ   ފާހަަގލިބިފައިވާ  ައޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ މިއާއެކ   މިކަނ    ،ކޮށ ލަނ   މިޮގތަށ  

އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ  ކަނ   ،އެކީަގއި   ކ ރާއިރ ަގއި  ތެރެއިނ   ޕ ރޮސެސ ެގ  އޮނ ނަ  މި  މީހ ނ ނަށ   ރަނަގޅަށ    ހ ރި ކ ރާ 

ބޮޑ ކަނ  އިނ ތިހާއަށ   ރައީސ   ޮގނ ޖެހ ނ ތައ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ .  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   މިއަދ    ؛ވެސ  

އެބަ ސިފަކ ރޭއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މީހ ނ   ބައެއ   ބަދަލ ވީކޮނ   ،  ކަމެއ ހ2008ޭ ؟ކަެމއ ހޭ  ކޮނ   ފަހ ނ   ބަދަލ ވީެގ   ؟ 

އެސ .ޓީ.ޯއަގއި ވެސ     ހ ރިޖެހިެގނ   ހާރައިނ   ނ  ހ ރި ފިއަދި ސިޓީއ ރަ ދެއޭ.  ވިއ ކަނީ   ބިލ ކ ރީަގއި ވެސ  ދައ ލަތ ނ  ޓީ

އެހެނ ވީމާ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވިއ ކަނީއޭ.  ބޮޑ   ،  ވިޔަފާރިކ ރާ  ހިފައިެގނ   ކ ނ ފ ނި  ދެ  ތިރީސ   މާސިނ ާގ  މިއީ  ދައ ލަތަކީ 

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ހޮވާފައި    ތޯސީ.ީއެއއ  ރ  ބޮޑ  ވިޔަފާރިކ ރާ ސ ޕަ  ކޮނ ގ ލަމެރޭޓެއ ތޯ ނ ވަތަ

ހ ނ ނަނީ އ ފައަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ   ؟މި  ިއއ ޒަތ އ މިއަދ   ސ ވާލެއ .  ރައީސ ދާ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ    ؛ތެރި  ބަޖެޓެއ  

އެ މިސ ރާބަށ    .ނ ކ ރާ ދިމާލަށ   ވިޔަފާރި  ކ ރާ  މ  ރައ ޔިތ ނ އާނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިޖ ރަކ ރަނ ވީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ދައ ލަތ ނ   

ދާނ ވީ.   ދައ ލަތ ނ  ވަނީއާނ އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރެއަށ     ،ޮގތަކީ  ވާ  މި   މާމ  ރައ ޔިތ ނ  ކ ރާ އެނ މެ ކ ދި ވިޔަފާރީެގ 

މިސާލަކަށ   ؛ވާދަކ ރަނީ. ރަށ ރަށ ަގއި ހަދައިެގނ  ތިބި  މ  ރައ ޔިތ  މީހާއާއާނ ސިނ ާގ ދައ ލަތަކ ނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބޮޑ 

ދަރަވަނ ދޫަގއި ޑިސ ޕެނ ސަރީ ނ ވަތަ ބޭސ ފިހާރަ ހަދައިެގނ     ،ކެނ ދޫަގއި  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނަނ 

ކ ދިކ ދި   ކިހިނެއ ތޯ  ރަނ  ދިމާކ ރީމާވާދަކ   އެ މީހ ނ ނާ   ،އެއީ އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ނ ކ މެ  ޑ ނީ.ނތިބި މީހ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ފ 

ކޮށ ޓާ  ތ ދަނޫނިއ ޔާ    ޕޭޕަރ  ިވއ ކަނ  ފެށީމާއެސ .ޓީ.އޯއިނ  ޓީޝޫ؟ ވާދަކ ރާނީ  ބޮޑެތި ދައ ލަތ ެގ ިވޔަފާރިތަކާ  ،މީހ ނ 

ފެށީމާލޮއި ވިއ ކަނ   ެއސ .އާނ ކިހިނެއ ތޯ    ށި  ރައ ޔިތ ނ   ރައީސ  ؟ވާދަކ ރާނީ  ޓީ.ޯއއާމ   ދައ ލަތެއ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި 

ކަނ ތައ ތައ  ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ  ނ ކ ރެވޭ  އާދަިއެގ މީހާއަށ    ؛އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަދަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނ ކ ރެވޭ ކަނ ތައ ތައ 
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މަތިނ  އެނ މެނ ެގ  ކޮށ ދޭ ،  އެކ ަގއި  ޓަކައި  ކިޔާ    ނ .އެނ މެނ ނަށ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއއީ   ،ބޭސ ފަރ ވާއާއި އެއީ 

ދެނ  އޮނ ނާނީ ސެކިއ ރިޓީއާއި   ؛ަގއި  ނިޒާމ  ޙީޞިއ ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ިމ ކިޔާ    ،ތަޢ ލީމާއިއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔާ  

ކޮށ ފައިާވ  މިހާތަނަށ  ވެރިކަނ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި    ،ފ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީސާއިނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ ސެނ ޓަރ ރައިޓ ކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ޕޮލިސީތަކާއި ކ ރެވޭ   އ ސީ ޕާޓީއެކޮނ މެ ސިޔާ

  ، ކ ދިކ ދި ވިޔަފާރިތައ  ކ ރިއަރަިއެގނ   ،ތެރެއަށ  ނ ވަދެ  ެގކަނ ތައ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ  މިދެނ ނެވި ޮގތަށ  ދައ ލަތ ނ  ވިޔަފާރީ

ނިޒާމަކަ ޓެކ ސ   ރަނަގޅަށ   ކަލެ   ، ހިޖ ރަކޮށ ެގނ ށ   ދައ ލަތަކީ  އިނ ޞާފ ވެރިކަމާ ކ ޓ ޓެކ ސ   ރަނަގޅަށ   އެ    ކޮށ ެގނ  

  . ރަނަގޅ  މިސ ރާބަކަށ  ޤައ މެއ  ބަދަލެއ  ނ ކ ރެވޭނެ  ،ވެެގނ  ނޫނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އެކީަގއި ޚަރަދ ކ ރާ ބަޔަކަށ 

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ސަނީފ . هللا ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަޔ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބަދ 

 

 ސަނީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ބަޖެޓ   2022  ،ނިމި  ެގ ބަޖެޓ 2021ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ!  

 ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   ބެހޭ  ދަނީ ތައ ޔާރ ވަމ ނ . އެ ބަޖެޓާ  ފާސ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  މި  ެގ ބަޖެޓ 2022

  ،ފައިދާއާއި  އެ ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭނެ  ،ވެސ  އެ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކާއި  ދަނީ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ 

އ ޔިތ ނ ނަށ   ޓ ެގ ކަނ ކަމ ެގ ތެރެއިނ  ރަތެރޭަގއި ބަޖެރައ ޔިތ ނ  އޭެގ،  އެ ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރާނެ މަނ ފާއާއި

ޙައ ޤ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ   ،މިނ ވަރ ތަކާއި  ލިބޭ  ލިބިދާނެ ކ ރިއެރ ނ ތައ   މި    ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ   މެނ ބަރ ނ  

ހ ރި   ދިރާސާކޮށ ބަޖެޓ ަގއި  ަމއ ޗަށ   ،ކަނ ކަނ   މި  ،ާވހަކަދައ ކައި  މިކަމ ެގ  ޮގތ ނ    ދަނީ މިއާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ބެހޭ 

ބަޖެޓ ެގ ފަހ ކޮޅ ަގިއ  ެގ  2020  ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގވަނީ ނޫނީ އަޅ ަގނޑ     ބޫލ ކ ރާހިތ ަގއަޅ ަގނޑ     ،މަޝ ވަރާކ ރަމ ނ . އެޮގތ ނ 

 ،އިނ  އަރައިނ ަގނެިވ އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ޅެނިކޮށ  ކަމ ެގ ތެރޭަގިއ އެ ކ ރިަމތިވެެގނ ދިޔަ ބަލިމަޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ނިޔެއާ 

މި ބ ނާ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ   ،ހޭދަކ ރަނ  މި ޖެހިެގނ ދިޔައީ  ށ ނަވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   21މ ޅި    ،ވަނަ އަހަރ   21

ޭއެގތެރެއިނ    މި ބަޖެޓ ަގިއ    ،އ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެ   37  ،ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރި ބަޖެޓ 2021ތެރޭގައޭ. 

އަތ ނ  ބީވެެގނ  ހިނގައ ޖެ.    ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ހިމެނި އެތައ  ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާއިރާތަކަށ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ރަށަށ 

ކަނ ކަނ  އެނ މެ   އެ  ޖެހ މ ެގ ސަބަބ ނ ކަނ ކަނ  އަނބ ރާ ޖަހަނ   ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  އެ  2022  ،ވީ  އޭެގ ނަތީޖާައކަށ 

ނަމަވެސ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ     ތައ ތައ  ފ ރިހަމަވީ ޭއެގތެރެއިނ  ބައެއ  ކަނ   ،ނ ވެޛ ކަނ ކަނ  ތަނ ފީ  އެ،  ފ ރިހަމައަށ ނ ވެ
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ގ ދ ރަތީ ޮގތ ނ  ދިމާވި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކަމަށ     ،ދިމާވި  ބ ނާ ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  މި  ،ފ ރިހަމަނ ވ މަކީ

އިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ެގ ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅ ނ 2022ރަނ ޖެހޭ. ެއޮގތ ނ   ކ ބޫލ ަގވެސ     މ ޅި ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ   ،ވެސ  ނ   އެނ މެ

ބަލާއިރ     ،ރައީސ  އަދަދަށ   ބަޖެޓ ެގ  ބަޖެޓަށ   ވަނަ  2021މި  ކަމަށ    ައހަރ ެގ  ބަޖެޓެއ   ކ ޑަ  ބަޖެޓަކީ  މި  ވ ރެ 

މި އެއީ  ފާހަަގކ ރެޭވ.  ހެއ ކަކީ   ޮގތ ނ    އެނޭގ  އިނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެއ   ނިޔަތ     ،މިކަމ ނ  ސާބިތ ވާ  ސަރ ކާރ ެގ 

 އެމ .ޑީ.ޕީ ؛ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ސަރ ކާރ  ބޮޑ  އިނ ތިޚާބަކާ   2023  ،މިަވނަ އަހަރ  ނި  2022ތެދ ވެރިކަނ . ެއއީ  

އެހެނ ނަމަވެސ ، ދައ ލަތ ެގ    ކ ރިމަތިލާނެ އަހަރެއ .   މި ހ ރިހާ ޕާޓީތައ  ވެސ  ބޮޑ  އިނ ތިޚާބަކާ  ،ޕީ.ޕީ.އެމ  ވެސ   ،ވެސ 

ެގ  2022ވ ރެ    މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ   ،ރި މިނ ވަރަކީެގ އިޚ ލާޞ ތެރިކަނ  ހ ޚަރަދ  ހަމަޖެއ ސ މަށ  ޓަކައި ދައ ލަތ 

ބަޖެޓާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ހާމަވެެގނ ދާ އެއ    ބަޖެޓ  ކ ޑަކަމ ނ  އެީއ މި ސަރ ކާރ ެގ އިޚ ލާޞ ތެރިކަނ  މި

ބަޖެޓ   ތައ ކަނ  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ  އެޮގތ ނ   އޮ  މިއީ.  އެބަތ  ކަނޑައެޅިފައި  ކަނ ތައ ތަކަ  އިރ ަގއި  ބަހާލެވިފައި  ހ ރި  ކަށ  

  4.2ފިސ ކަލ  ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސ މ ަގޔާިއ ޚާރިޖީ ކަނ ތައ ތަކަށ    ؛. އެއީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ތައ ބަޖެޓ ދައ ލަތ ެގ  

ރާއ ޖޭެގ ކަނ ކަނ   ބޭރ  ދ ނިޔޭަގިއ   ،އެބަ ހިމެނޭ  ބަޖެޓ ަގއި. މިއީ ރާއ ޖެ އިސ ތިހާރ ކ ރ މާއި  4.2%  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ

ރާއ ޖޭެގ އެކި ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި   ،ރާއ ޖޭެގ ބޭރ  ތަނ ތާނަގއި ހ ނ ނަ އެމ ބަސީތަކާއި   ، ށ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައިޮގތައެކި ޮގތ 

 އަދަދެއ  ތ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ެގ އެކި ދިމާލ މ ަގއި ރާއ ޖެއިނ  ކ ރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަމަށ  ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ހެދިފައި އޮ

% ބަޖެޓ ެގ  ހަމަ    4.2ކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ައޅ ަގނޑ ެއކ މެ،  އެއާައކީ.  ޮގތ ަގއި  ދަރަނީެގ    ،ބަލައިލާއިރ ަގއި  

މިސާލަކަށ  ބ ނަނ ޏާ   ؛މިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ފައި ހ ރި ބޮޑެތި ކަނ ތައ ތަކ ނ   ، ވޭތ ވެދިޔަ ތާނަގއި

 ، ެގ ލާރިބ ރިޖ   ،ކާރ ނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ލާރިޖީ.އެމ .އާރ ެގ ެއއަރޕޯޓ  އަތ ލައިަގތީމާ ެއއަށ  ބަދަލެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހި ސަރ 

ެގ ބޮޑ  ައގ ަގިއ އިނ ޓ ރެސ ޓާެއކ  ނަާގފައި އޮތ  ލޯނ ެގ ދަރަނީެގ ލާރީެގ  ހައ ސިނ  ޔ ނިޓ ހަތ  ހާސ   ފައި ހ ރި  އެޅި

 އަދަދެއ .  މިއީ ވަރަށ  ބޮޑ   .15.6%   ދައ ކަނ  އެބަ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެނ   ޓ ނ   މި ބަޖެ  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  

އަދަދެ ބޮޑ   ވަރަށ   ހޭދަކ ރަނ ޖެހ މަކީ  ،އ ބަޖެޓެއ ެގ  ބަޖެޓ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދަރަނ ޏެއ   ބޮޑ   އެހެނ ވީމާ،   .މިވަރ  

ތަނ ަގއި ދަރަނި ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ިގނަގ ނަ ކަނ ތައ ތަކެއ     އޮތ    ދިެވހިރާއ ޖޭަގިއ ކ ރިއަށ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   

ކ ރިއަށ     ،ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި ދައ ކަނ ޖެހޭ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  15%  އީ ދައ ލަތެއ ެގ  ބަޖެޓ ނ . އެއޭކ ރަނ  އެބަ ޖެހެ

ބޫލ  ަގއޮތ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދަރަނި ހިފެހެއ ޓ މެއ  ނެތ  މިނ ވަރަކަށ  ޮގސ ދާނެ ކަަމށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

އެހެނ ވީމާ ކ ރެވޭ.  ކ ޑަކ ރ އެބަ  ދަރަނި  އޭެގތެރެއިނ  ،  ހ ރި.  އެބަ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަގ ނަ  ކ ރެވިދާނެ  ޓަކައި  މަށ  

ސ ތައ  ހެދ މަށ  ޓަކައި ބޮޑ   ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ދަރަނި ކ ޑަކ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މާލޭެގ ެގތަކ ނ  އޮފީ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ނަާގފައި   ކ އ ޔަށ   އިމާރާތ ތަކ ެގ  މި  އަގ ަގއި  އިމާރާތ ތަކެއ  ހ ނ ނަ  އޮފީސ   ޚަރަދ ކޮށ ެގނ   ދައ ލަތ ނ   ބަދަލ ަގއި 

އިމާރާތަ  ،އެޅ މަށ ފަހ ަގއި  އޮފީސ   އޮފީސ ތަކާއި   ށ މި  އެނ މެހައި  ސަރ ކާރ ެގ  ހިނ ާގ  އެނ މެހަިއ   ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ 
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 ؛މާލޭގައި  ،ނ  ނ ކޮށ  އޮތީއިރ  މިކަ އިއަ  ހަމައަށ   ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ އޮފީސ ތައ  ބަދަލ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ . ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދާ

ތިނ  އޮފީހ ެގ    ،ވާހަކަދެކެވި  ބ ރިއަށ  ހަދާިއރ  ތިނ  އޮފީހެއ ެގ ވެރިނ ނާ  ދިހަނ ނަ ރައ ޔިތ  މީހާެގ ެގ  ހ މާލޭަގއި  ފ ރަ

ދ ަވސ  ތެރޭަގއި ެއ އިމާރާތ ނ   އަހަރ ދިހަ    ،މިމ ޅި ިއމާރާތ  ކ އ ޔަށ  ނެގ މ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ނި  ،ވާހަކަދެކެވި   ވެރިނ ނާ

ދައ ލަތ ެގ މަތީ މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ    .ވަނީ  އިދާ ޖެއ ސޭނެ ޮގތަށ  ބަެއއ  ކަނ ތައ ތައ  ކޮށ ފަިއ ހ ނ ނާތީ މިހެނ  މިފަ

ގ ޅިެގނ  މި ބާވަތ ެގ ކަނ ކަނ   ރައ ޔިތ  މީހ ނ ނާ ،ޮގތ ގައި ފައިސާ ބޭނ ނ ވާތީ ނަހަމަ ،މީހ ނ  ކޮރަޕ ޝަނ  ބޭނ ނ ވާތީ

ބަޔަކ  ކ އ ޔަށ      އެވޭރިޕޯޓެއ ަގއި ވެސ  ެއބަ އޮ  ކޮނ މެ އޮޑިޓ  ؛ޓ  ޅ ަގނޑ މެނ  އޮޑިނ ކޮށ  ދޫކޮށ ލ މ ެގ ސަބަބ ނ  އަ

ައަގށ   .އަގ ހޭ  ދޭނ ޖެ ޚަރަދ ކ ރާ  ހިނ ގ މަށ   އަދަދ   އޮފީސ   ދައ ކަނ ޖެހޭ  ޮގތ ަގއި  ކ ލީެގ  އެ   ،ވ ރެ  ބަޖެޓ ނ   މި 

ސީދާ    ،އ . މިކަނ  ކ ޑަރަނ  ކ ޑަކ ރެވެނ  އޮތީޖެހޭ ބޮޑަށ . މިއީ ދައ ލަތ ނ  ކ ޑަކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދެ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދޭނ  އެބަ

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ރާއ ޖެ ހިނ ގ މަށ    .ހެދިެގނ   ކަށ ބޭނ ނ ވާނެ އިާމރާތ ތަ  ،އޮފީސ  ހިނ ގ މ ެގ އިމާރާތ ތައ   ސަރ ކާރ ނ 

މިސާލަކަށ  ބ ނަނ ޏާ ރާއ ޖޭެގ    ،ެގނެސ ެގނ . ޭއެގތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ   އިޓަކައި ބައެއ  އިދާރީ ލ 

ފެނަކަިއެގ ހ ރިހާ ނޫނ .    ޚިދ މަތ ދޭ އިދާރާެއއ   ށ ފެނަކައަކީ މާލޭއަށ  އެއ ވެސ  ޮގތަކަ ؛އޮފީސ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ފެނަކަ

ނ ނާނެ ހ ނަކައިެގ އެއ ވެސ  ތަނެއ  ނ މެދ ރާއ ޖެ ތެރޭަގއި. ފެ،  ދެކ ނާއި  ،ބ ރާނ ޗ ތަކެއ  ހ ނ ނާނީ ރާއ ޖޭެގ އ ތ ރާއި 

ހ ވަދޫ އަތޮޅާއި    ،އަތޮޅާއި  ލ.  ،މާލެއަކ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ރާއ ޖޭެގ އެނ މެބޮޑ  އެއ  އަތޮޅ  ކަމަށ ވާ އައ ޑޫ އަތޮޅާއި

ވ ރެ ިގނަ މ ަވއ ޒަފ ނ     ަވރަށ   އައ ޑޫ އަތޮޅ ަގއި ތިބޭ  ،ރެ ިގނަ މ ވައ ޒަފ ނ ވ   ވަރަށ   ަގއި ތިބޭމި ތަނ ތާނ   އި،ގަ ހއ.ކެލާ

ޚިދ މަތ   އިެގފެނަކަ މައ ސަލަ. އަސާސީ  ެއއ   ދިމާވާ  ބޮޑ ވާނ   ޚަރަދ   ދައ ލަތ ެގ  މިއީ  ތިބޭކަމީ  އޮފީހ ަގއި  ދޭނ  މާލެ 

 ނަހަމަ ޮގތ ަގއި އެތައ  ބަޔަކަށ  ފައިސާތަކެއ  ބެހިެގނ  މި  ނިނ މ މ ަގއި އެ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރެއިނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިނ މާ

  ތައ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދޭ ޚިދ މަތ ދައ ލަތ ނ   ބަޖެޓ ނ   މި    ،މޮނިޓަރކ ރަނ ޖެހެނީ  އިދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ތައ ތައ  ބަލަ

  ،  ޮގތ ަގއި ހިފާ ކަމަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ ރަނަގޅ    ތެރޭަގއި ރައ ޔިތ  މީހާ ދައ ކާ ޓެކ ސ  ބޭނ ނ  އެނ މެއިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި. އޭެގ

މާލޭަގއި  ފ ރަ  ،ނ ނަނ ޖެހޭނީ ރާއ ޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނަށ  ބަދަލ ކ ރެވިފަ. މި މާލޭގައިހ މިއަދ  ފެނަކައިެގ ހެޑ  އޮފީސ   

ލ ނ   . ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫމާލޭަގިއ ހިނ ަގނ  އެ ތަނެއ  ނ ބައިނ ދާނެމ ަވއ ޒަފ ނ  ލަިއެގނ  ފ ރަ  ސަތޭކަ  ތިނ ،  ދ އިސައ ތަ 

ހަމަ އެއާެއކ މެ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބަޖެޓަށ  ލ އި ލިބިެގނ ދާނީ.  އެސ .ޓީ.އޯައކީ   ،މި ކަނ ތައ ތައ  ބަދަލ ކ ރީމާ 

ރާއ ޖޭެގ ފިއ ލ  އެތެރެކ ރާ ފަރާތ . ހަކަތައަކީ އެއާ ނ ލާ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އ ޅެވޭނެ ތަނެއ  ނޫނ . ދައ ލަތ ެގ އެނ މެ 

ދައ ލަތ ނ  ހަކަތައަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހޭދަ. ތެލަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހޭދަ. މި    ،ވެފައި އޮނ ނަނީ  ކަށ ޔައެނ މެ ބޮޑ  ބ ރަ ؛ބ ރައެއ 

ވިޔަސ   މ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވެސ  ބޭނ ނ ކ ރާ ހަކަތަައކަށ  ވީމާ، ކޮނ ެމޮގތެއ  ނ އާ  އި،ހޭދައަކީ ރާއ ޖޭެގ އިނ ޖީނ ެގތައ  ހިނ ގ މާ

މިކަނ  ރާ  ދައ ލަތ ނ   ގ ޅިެގނ   އެހެނ ވ މާ  ތެޔޮ  ކ ރަނ ޖެހޭ.  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ެއސ .ޓީ.ޯއއަކީ  އެތެރެކ ރާ  ބޭރ ނ   އ ޖޭެގ 

  ،ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ތެރެއިނ  ސަރ ކާރ  ހިއ ސާވާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މައި ކ ނ ފ ނި. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަށ  އިތ ރ  އެއ ޗެއ  
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ަގިއ  . ފިއ ލ  ސަޕ ލަިއއަކީ ޙަޤީޤަތ  އޮތ   އިތ ރ  ލޭޔަރެއ  ލ މަށ  ޓަކައި ފިއ ލ  ސަޕ ލައި ކިޔާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ  އ ފައ ދާފައި އެބަ

ދައ ލަތ ެގ މަތިކޮޅ  ބަރ ވެެގނ     ،ނެގ މަށ ފަހ   ތަކެއ އެތަކެއ  މ ވައ ޒަފ ނ ދައ ލަތަށ  ބ ރަވާ އިތ ރ  ބ ރަެއއ . ޭއެގ ސަބަބ ނ   

އިނ  ފިއ ލ  ސަޕ ލައި ދަނީ ދައ ލަތ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ އަދަދ  ިގނަވ މ ެގ ސަބަބ ނ . ެއއާެއކ  ކ ދިކ ދި ިވޔަފާރީެގ ތެރެއަށ     މި

އިނ   ފަނ ތީެގ ިވޔަފާރީެގ މ ޅި ނިޒާމ  އެއ ކޮށ  ފިއ ލ  ސަޕ ލައި  މެދ   ،މިއަދ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ކ ދި  ، ވަނ މ ެގ ސަބަބ ނ 

މަިއ ކ ނ ފ ނިނ   ؛އެސ .ޓީ.އޯ  ،މި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ލ ޔެއ  ލިބެނ  އޮތީ  ،ފ ނޑާލައިފި. މިކަމަށ  ޙައ ލެއ  ލިބެނ  އޮތީ

ތެޔޮ އެތެރެކ ރ މަށ ފަހ ަގއި ރީޓެއިލ ކޮށ  ިވޔަފާރިކ ރ މ ެގ ހ ރިހާ ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  ރާއ ޖޭެގ ހިނ ާގ ކ ދިކ ދި ިވޔަފާރިވެރިނ ެގ  

ބަދަލ ވެ މައ ޗަށ   މިއީ  ެގނ ދިޔައީއަތ   ވިސ ނ މަކީ.  ެއމ .ޑީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  މިއީ  މަ. 

ޮގތަކީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ބާރ ތައ  ލިބ މަށ ފަހ ަގއި ބަެއއ  ފަރާތ ތަކ ނ  އެ ބާރ ތައ     އެތ ރި  އި ކަނ ތައ  ރާވައަޅ ަގނޑ މެނ   

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ    ، އެއ  ހެއ ކެއ . ެއާއއެކ މެެއއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރާ  ،ކަމީދޫކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ނ ވާ

ދައ ލަތ ނ  އެ ކާޑ     ،މި ސަރ ކާރ  އަިއއިރ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކާޑ ެގ ައގ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ކޮށ   ،ަގބޫލ ކ ރާހިތ  އޮތީ

އާނ އާ ސަބަބ ނ   ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ  ހަމައަށ   ތަނ މ ނ ނާ  ބޮޑ   އެތައ   ކާޑަށ   ރައ ޔިތ ނ   އ ފ ލަނ ޖެހ ނ . މ   ކ ލީފެއ  

އެއީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބަށ    .ައގ  ބަދަލ ކޮށ ދިނިނ   ެގވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއ ކާޑ   ެގައޅ ަގނޑ މެނ    ،އެާއއެކ މެ

ެގ ޮގތ ަގިއ ލާރި ދެއ ކ މަށ ފަހ ަގިއ މިއަދ  ެއ  ލ ޔެއ  ދިނ މަށ  ޓަކައި. ެއއީ ދައ ލަތ ނ  މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެިއނ  ސަބ ސިޑީ

ނ  ވަޢ ދ ތަކެއ  ވީމ . ެއ  އެމ .ޑީ.ޕީ  ،ކ ރި ައގ  ކ ޑަކ ރެވިފައި މި އޮތީ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ ބޮޑ 

ރަނަގޅ  ހެޔޮ ައެގއ  ެގނައ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ   ނ ވަޢ ދ ތައ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ 

  ، ކ ރަމ ނ ދާ ދަތ ރ ތަކ ެގ ައގ  އިނ ތިހާއަށ  އ ފ ލި  ނ ޤައ މީ ެއއަރލައިނ   އިހިރާއ ޖޭގަ ދިވެ  ،ކަމަކީ  ފ ރަތަމަ ވެސ  ކ ރި

ކ ރި ފ ރަތަމަ  އެނ ެމ  ސަރ ކާރ ނ   ފެށީމާ،  ލިބެނ   ޝަކ ވާ  ހިފެހެއ ޓ ނ .    ، ކަމަކީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ައގ   ޓިކެޓ ތަކ ެގ 

ހަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭފ ޅ ނ   ބަެއއ   ނެތ ނމިއަދ   ވިޔަސ    ދާނ   ކ ރާ 2018  ،ކަމ ަގއި  އަތޮޅަށ   އައ ޑޫ  ކ ރިނ   ެގ 

ވ ރެ ކ ޑަކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ސަތޭކައަށ   ސޯޅަސަތޭކަ،    ފަނަރަހ ވަދޫ އަތޮޅަށ  ކ ރާ ދަތ ރެއ ަގއި    ،ދަތ ރެއ ަގއި

ޔައީ. ބާވީހަށ  ޓިކެޓެއ ެގ އަގ  ތިރިެވެގނ ދި  ޓިކެޓެއ  ނ ލިބޭ. އެހެނ ނަމަެވސ ، ދައ ލަތ ނ  ައގ  ކަނޑަެއޅ މާ ގ ޅިެގނ  ބާރަ

ެގ . މި ބަޖެޓ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ޚިދ މަތ  ދޭނ  ބޭނ ނ ވާ ެއއ  ސަބަބ   ،މިއީ ރައ ޔިތ ނ ނާ ކައިރިނ  

ޖެހޭ. މި ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ކ ރަނ ޖެހޭ. ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ  ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ހިމަނަނ 

އަ މިނިޒާމ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ފެރީ    ޅ ަގނޑ މެނ ނާ  މެދ ވެރިކޮށ   އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ  ދަނީ 

  ެގކ ދިކ ދި ވިޔަފާރިތަކ ެގ ތެރެއަށ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ  ،ނިޒާމެއ  ގާއިމ ކ ރަމ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

މ ނ ނަށ  ދޭ ފެރީ ޚިދ މަތާއި ނ  ތެރެއަށ  ވަނ ނ . އާ  ެގނެ. އެއީ ިވޔަފާރީނ ވާހަޔަރ ސ ޕީޑ  ބޯޓ  ވައ ދަިއެގނ   ،ފެރީ ނިޒާމ 

ހިނ ާގ އެތައ  ބަޔަކަށ  މީެގ ނެދެވޭ ައސަރ ތައ     ތައ ހަޔަރ ސ ޕީޑަށ  ބޯޓ  ދޫކޮށ ލ މ ނ  ރާއ ޖޭެގ ލޯނ ޗ  ސެކ ޝަނ 
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ނބައިެގނ  މި ސަތ ތަކަށ  ބޯލަދަނީ. މި ދޭތި ދިމާނ ވާ ޮގތަށ  މިކަނ  އެބަ ކ ރަނ ޖެހޭ. ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާ   ކ ރަމ ނ  މި

އެާއއެކ މެ ކ ރަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ބަނދަރ   ، ކަނ ތައ ތައ   ސަރަޙައ ދީ  ާގިއމ ކ ރަނ ޖެހޭ  ނިޒާމާ،  ތިނަދޫަގިއ    ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ 

އަޅ ަގނޑަށ    ،މި ބަޖެޓ  ތެރެއިނ  ފެނ ނަނ  ނެތ މަކީ ؛ނ ނަ ސަރަޙައ ދީ ބަނދަރ  ފެނ ނަނ  ނެތ  ކަމަށ ގ ޅިެގނ  އަ

ކަމެއ  ވިޔަސ  އެހެނ  ދިމާލަކ ނ  މިކަނ  ފ ރިހަމަވެެގނ    ކަމެއ . ފަހަރ ަގއި ބަޖެޓ ަގއި ނ ހިމެނޭ  އި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ހ ރިމީަގ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތަޢ ލީމީ   ،ބަލާއިރ   ށ ރާއ ޖޭެގ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަ  ،އައިސ ދާނެ. އެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  އޮތީ

މި ވެރިކަނ  ައއ މަށ ފަހ ަގިއ ކ ރިއެރ ނ  ހޯދައިފި. ެއއީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ    ލާބީ ބަދަލެއ  ިގއިނ    އަށ ދާއިރާ

ހ ޅ ވަ  ،ވީ ވަޢ ދަކީ  ތަޢ ލީމ ެގ ފ ރ ޞަތ   މި ވަޢ ދ   އިމަތީ  މ ޙައ މަދ   އޮތީދޭނެ ވާހަކަ.   ރަނ ނ  ރަނަށ  އިބ ރާހީމ  

ކަނ އިފ އ ދަވަ  ޞާލިޙ  އެތަކެއ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މިއަދ   ކިޔެދެއ ވާފަ.  ޑިގ ރީއަށ   ހިލޭ  ހަމަ ކޮޅ ތަކެއ ަގއި  ވެމ ނ ދާނެ. 

ދައ ލަތ ނ  ކަނޑައަޅާފައި ހ ރި މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ތެރެއިނ    ، އެޮގތ ނ  ތިނަދޫަގއި ވެސ  ކިޔަވަމ ނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ

އެއީ ތިނަދޫަގއި މިއަދ     .އަވަހަކަށ  ކޮށ ދިނ ަމށ   ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި ކަނޑައަޅާފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  ވީހާ  ގައިތިނަދޫ

ނިމިފައި ކޮވިޑާވަފެށިފައި  މަސައ ކަތ ތަކެއ .  މަދ   ހ ރި  ނީ  ހ އ ޓިފައި  މަސައ ކަތ ތައ   ތިނަދޫެގ  ހ ރ ނ  ގ ޅިެގނ  

ނިނ މައިދިނ ނ .   އަވަހަށ   މަސައ ކަތ ތައ   އެ  ކޯލ ޑ އަވަސ ކ ރ މަށ ފަހ ަގއި  ާގއިމ ކ ރަނ ޖެހޭ   ،އިސ ޓޯރޭޖާ  ތިނަދޫަގއި 

  ، ދަނޑ   ތ ޔޫތ  މިނިސ ޓ ރީނ  ތިނަދޫަގއި ައޅަނ  އޮ  .ކޮށ ދިނ ނ މި ކަނ ތައ  ފ ރިހަމަ  އި،ތިނަދޫަގއި ާގއިމ ކ ރަނ ޖެހޭ ޕޯޓާ

އޮތ ކަމީ އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވާ  ަގއި ހެދި ދަނޑ  މިއަދާ  2019 ކަނ  އެބަ ނިނ މަނ ޖެހޭ.  ކަމެއ . މި  ހަމައަށ  ނ ނިމި 

މަތިނަދޫަގއި   ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދާ  ޑ ރަގ ެގ  އެބަ  ސަތޭކަސ   ފަސ ތ ާވތަކެތީެގ  މަހ ަގއި    ޒ ވާނ ނ   މިދިޔަ  މިއީ  އ ޅޭ. 

ޒ ވާނ ނ  ެއނ މެ ފަހ ެގ މި ބޭނ ނ ކ ރާ    ސަތޭކަސ   ފައެއ  ރަށެއ ަގއި    ިއ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި ސަރވޭެއއ . ތިނަދޫަގ

ކަނ ބޮޑ  އޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭނ ނ ކ ރ މަކީ  ބާވަތ ތައ   އޮނ ނަމަސ ތ ވާތަކެތީެގ  ިމ   ވ ނ   އެހެނ ވީާމ،  ކަމެއ . 

ބަޖެޓ ަގއި ިމހިރަ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރެއިނ     ،ޖެހޭ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ޙައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ވީހާއަވަހަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

ޚާއ ޞަކޮށ    ؛ަގއި ތިނަދޫއަށ  މި އޮތ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 

ހޮސ ޕިޓަލާ ތެރެ   އި، ޓަރޝަރީ  ވަޢ ދ ތަކ ެގ  ހޮސ ޕިޓަލާ  އިނ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  އަތޮޅ ަގިއ    އި،ޓަރޝަރީ  ހ ވަދޫ 

އ ޔިތ ނ  މިއަދ   އަތޮޅ  މ ޅި ރަ  ދެއ ވާނެ ކަމަށ . ހ ވަދޫއިއަޅަނ ޖެހޭ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ  މި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ އ ވަ 

އަޅަނ ޖެހޭ  ތިނަދޫަގ  ގދ.  ،ބަލަމ ނ ދަނީ ހޮސ ޕިޓަލާއި  އި  އަތޮޅ ަގއި  ޓަރޝަރީ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އަޅަނ ޖެހޭ  ހ ވަދޫ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނަނ ޖެހޭ   ،އާ ކ ރިމަތިލާނ ޖެހޭއިރ 2023ަމއ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ރައ ޔިތ ނ     މީެގ؟ އެއަރޕޯޓ  ކޮބައިތޯ

ކަމެއ  ދެއ ވަިއެގނ  މި ކަނ ތައ ތައ  ބަލާނެ  ކަނ ތައ ތައ . އެހެނ ވީމާ، ސަރ ކާރ ނ  މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ 

ދާ    ފ އ ދަމ ނ  މިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ވަޢ ދ ތައ     ،ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

ައޅ ަގނޑަށ    !ދެއ ވާނެ ކަމަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާއިޮގތަށ  ތިނަދޫގައި، ތިނަދޫއަށ  ޓަކައި ކޮށ ފައި ހ ރި ވަޢ ދ ތައ  ވެސ  ފ އ ދަވަ
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ތިނަދޫއާ  ައޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ ަގއި  ލިބ ނ   އެދި  އިމި  ކ ރިއެރ މަށ   ދާއިރާެގ  ތިނަދޫ    ، ައޅ ަގނޑ ެގ  ޮގތ ތައ   ރަނަގޅ  

ދ ޢާ މެދ ވެރިވ މަށ   ހިފީ.  ދާއިރާއަށ   މި  ބޭނ ނ   ފ ރ ޞަތ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސ ކޮށ   ބަޖެޓަށ   ހާލ ަގއި  ދަނ ނަވާ 

 ސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދެނ    އި، ވެސ  ާގތ ކޮށ ފަ  ަގިއ ޢަޞ ރ  ނަމާދާ  3:30ކ ރަނީ  ތ  އަޅ ަގނޑ  ަގސ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

  . ވިސާމ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ަގމ މެދ ކަނޑާލ މަށ . އޮނ ނަ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ވިސާމ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ވަރަށ  ވެސ  އ އ މީދީ   2020އާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އިބ ރާހީމ    ވަކާލާތ ކ ރި ކަނ ތައ ތަކާއި އަދި އެމ .ޑީ.ޕީެގ މި ސަރ ކާރ ނ  ރައީސ   ނ އެމ .ޑީ.ޕީ،  ބަޖެޓެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކަމާ ދިެގނ ދާނެއ ވެރިކަމަށ  ވަޑައިަގތ މަށ  ޓަކައި ވަޢ ދ ވި އެތައ  ކަެމއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ބަޖެޓ ނ  ފ   މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެ  ޓަކައިއ   މެދ   ތަރައ ޤީއަށ   އަދި  ރައ ޔިތ ނ ނެއ     ނ ކ ރަނ .  އެތަކެއ   ދިރިއ ޅ އ ވާ  އަތޮޅ ތެރޭަގިއ 

މި   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ސަރ ކާރ ނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަެމއ   އެތަކެއ   ތިބި  ބަޖެޓ ނ    36.9އެދިއެދި  ރ ފިޔާެގ  ބިލިއަނ  

ޙީ ނިޒާމ   ޞިއ   !ނ ކ ރަނ . ިމއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި އ އ މީދީ ބަޖެޓެއ . އާދެއ   ކަމާ މެދ  ައޅ ަގނޑ  ޝައ ކެކ ރެިވެގނ ދާނެ

ކޮނ މެ ދިވެހި ރައ ޔިތަކަށ    އި،ސިޓީއަށ  ސަލާނ ޖެހ ނ  ނައ ތާލަބޭސ  ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަކީ އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ެގ އެއ  އަމާޒ .  

ބޭސ ފަރ ވާ ހިލޭ  ދަށ ނ   އާސަނ ދައިެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ ވެސ   ގާއިމ ކޮށ ދިނީ  ނިޒާމެއ   އާދެ  ،ކ ރެވޭނެ    !އެމ .ޑީ.ޕީނ . 

މިއަދ ެގ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ    !ޑ މެނ  މިއަދ  މި ތިބީ ވެރިކަމ ަގއި. އާދެއަނެއ ކާވެސ  އަޅ ަގނ

ލާބީ ބަދަލެއ  ެގނައ މަށ  އެބަ މަސައ ކަތ ކ ރޭ.  ިގޚާއ ޞަކޮށ  ސިޔާސަތ ތަކަކާ އެއ ކޮށ  ޞިއ ޙީ ދާިއރާއަށ  އިނ    ،ޞާލިޙ 

ވެރިކަނ   ރައ ޔިތ ނ   އަތޮޅ ތެރޭެގ  ރަޚާއ ޞަކޮށ   އޮތ    ،ށ ކ ރާ  މަޖ ބޫރ ވެފައި  ައއ ަމށ   ބޭސ ފަރ ާވއަށ   އޮތ ނ  ާމލެއަށ  

ތަކެއ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެކ ރޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މިކަމ ނ  އަތޮޅ ތެރޭެގ    ނިމ މަކަށ  ެގނ ނަނ  ވަރަށ  ބޮޑ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ

ރ ކާރ ނ  ވިސ ނ މަކ  އަދި ސިޔާސަތަކ   ނ ކ ރަނ . މިއަދ ެގ ސައ   ކަމާ މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެކ ރަމ ނ ދާނެފައިދާތަކެއ   

ބ ރީެގ ބޮޑ  ހޮސ ޕިޓަލެއ  އަޅާކަށ . ޭއެގ    25ނ ވަތަ    އި ބ ރީެގ ބޮޑ  ޓަވަރެއ  އަޅަ  25ކ ރާ މާލޭަގއި  ވެސ  ނެތ  ވެރިކަނ 

ހ ރީ   ގައިބަދަލ  ިވސ ނ މ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    25އެ    ،މިއަދ ެގ  ބަދަލ ަގއި  އިމާރާތ ެގ  އެއ     5ބ ރީެގ 

ލެވަލ ސަރަޙަ ޓަރޝަރީ  ކ ރެވިއ ޖެ  ހޮސ ޕިޓަލ   5ެގ  އ ދެއ ަގއި  މިޮގތަށ   މިކަނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި   ،ނަމަ  ާގިއމ ކ ރަނ . 

އޮތ ނ  ނިމ މަކަށ  މަޖ ބޫރ ވެފައި އޮތ  ރައ ޔިތ ނ  ބޭސ ފަރ ާވއަށ  މާލެ އައ މަށ  މި ަވގ ތ ަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ އަތޮޅ ތެރޭަގއި 
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ނޫނ . އާދެ! ަވކި ސިޔާސަތ ތަކެއ ެގ   އ  ދ ވަހަކ ނ  ދެ ދ ަވހަކ ނ  ކ ރެވޭނެ ކަމެއ މިއީ އެހެނ ނަމަެވސ ، އެ .  ނެެގނ ނާ

ހަމައަށ     ހޮސ ޕިޓަލ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  މިއަދާ  5ެގ  ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ޓަރޝަރީ ލެވަލ    5ދަށ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  

ނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލާެއކ  ފާހަަގކ ރަނ . މި ބަޖެޓ ަގއި  ވާކަ އަިއއިރ  އެތަކެއ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ރެވިފައި 

ބޮޑ  އަދަދެއ    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމަނާފައި އެބަވޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާ  ސާޅީސ ސަތޭކަ    ހަހާސ     ހަތަރ ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ   

ެގ ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  މި ޓަރޝަރީ ލެވަލ މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ     ،ޞިއ ޙީ ދާއިރާއަށ  ހިމެނ މަކީ

ޓަރޝަރީ   5  ،އިމާރާތ ެގ ބަދަލ ަގއި ބ ރީެގ އެއ     25ސަރ ކާރ ނ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ  ދޭކަމ ެގ ހެއ ކެއ . ޙަޤީޤަތ ަގއި  

ނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ޞިއ ޙީ  ވެސ  ރައީސ  ޔާމީ  ހޮސ ޕިޓަލ  އެޅ މަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރ މ ނ  ހަމަ ޔަީގނ ނ 

ޮގތާއި  ެގނ ގ ޅ އ ވާ  ސިޔާސަތ ތައ   ޮގތ ެގ   ،ދާއިރާެގ  ެގނ ގ ޅ އ ވާ  ސިޔާސަތ ތައ   ދާއިރާެގ  ސަރ ކާރ ނ  ޞިއ ޙީ  މި 

ހަ ވެސ   ތަފާތ ކަނ   މިކަމ ނ   ބަޖެޓ ގައިމައެކަނި  މި  އެޮގތ ނ   ާއދެ!  އެބަދޭ.  އަހަރ ެގ މި   2020  ، ހާމަވެެގނ   ވަނަ 

ަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ     އާދެ! ޓަރޝަރީ ފެނ ވަރަށ  ލ. ؛ަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ައއ  އިމާރާތ   ބަޖެޓ ަގއި ލ. 

 ވަނަ އަހަރ ަގއި ލ.  2020  އ ޔާ އޮތ . އިރާދަކ ރެއ ވި   ރެވިފަިއ އެބަެގނ ދިއ މ ެގ ޮގތ ނ  އައ  އިާމރާތ  އެޅ މަށ  ބަޖެޓ ކ 

އިބ ރާހީމ     ނ ކ ރަނ . އަދި ރައީސ އ   ކަމާ މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ އައ  އިމާރާތ  ފެށިެގނ ދާނެ

އިނ    މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ދާއިރާއަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ެގނެސ ބަދަލ ތަކެއ   ލާބީ  ިގދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޞިއ ޙީ  އަތޮޅ ތެރޭެގ 

ނ ކ ރަނ . އާދެ!  އ   ކަމާ މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެ ލިބިދޭނެ ޮގތަށ  މިކަނ  ބައ ޓަނ ެވެގނ ދާނެ  ތަކެއ އެތަކެއ  ލ އިފަސޭހަ

ހޮސ ޕިޓަލ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   ލ.  ކެނ ސަރ   އިބ ރާހީމ   ރަީއސ   ނިނ މެވީ  އެޅ މަށ   އާދެެގަގމ ަގއި   ! ސަރ ކާރ ނ . 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ އޮތ  އެނ މެ ބިނ ބޮޑ  ެއއ     ،ތެރޭަގއި އޮތ   މެދ ރާއ ޖެ  ،މާލޭަގއި ެއޅ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސ ޕިޓަލެއ ހ ޅ 

ހ ޅ މާލެ    ،ަގމ ަގިއ އެޅ މަށ  ނިނ މ މަކީ  ރަށެއ  ކަމ ަގއިވާ ލ. މާލެ އަދި  ތަރައ ޤީކ ރާނީ  ހަމައެކަނި  މި ސަރ ކާރ ނ  

ފަނ ސާސ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެވސ  ކެނ ސަރ  ހޮސ ޕިޓަލ  ގާއިމ ކ ރ މަށ     2021ނޫނ ކަނ  ރަމ ޒ ކޮށ ދޭ ހެއ ކެއ .  

ޕ ރޮޖެކ ޓ   މިލިއަނ  ރ ފި  ތިނ  ިމ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހާލ ަގިއ  ދަތި  މި  ކޮިވޑ ެގ  ހިމެނ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބަޖެޓ ަގއި  ޔާ 

  ެގ ތެރޭަގއި ިއނ ޑިާއެގ ޚާއ ޞަ ޓީމެއ  ލ. ކ ރިމަތިވި. އެހެނ ނަމަެވސ ، މި އަހަރ   ކާލަސ ތަކަ  އ މަށ ެގނ ދި   ކ ރިއަށ 

ވަޑަިއެގނ  ކޮށ   !އާދެ ؛ަގމަށ   ދިރާސާތައ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  އެޅ މަށ   ހޮސ ޕިޓަލ   ބޭފ ޅ ނ    ،ކެނ ސަރ   އެ  އަދި 

 2022  ،ވަނީ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފަ. އަނ ނަ އަހަރ ެގ  ނިނ މަނ ޖެހޭ ފައިނަލ  ރިޕޯޓ  މި މަހ ެގ ތެރޭަގއި ނިނ މާނެ ކަމަށ 

ގާއިމ ކ ރ މަށ     ވަނަ ހޮސ ޕިޓަލ   ކެނ ސަރ   ބަޖެޓ ަގއި  ތިނ   އަހަރ ެގ  ބަޖެޓ ަގއި ފަނ ސާސ   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަދި    އިމ ަގއި ކަމަށ  ހައ ދ ނ މަތީެގ އެނ މެހަަގ  .މަކީ ކެނ ސަރ  ހޮސ ޕިޓަލ  އަޅާނީ ހަމަ ލޔ ދިހިމެނިެގނ 

އެނ މެހަ ރާއ ޖޭެގ  ހާމަވެެގނ   އިމި  އާދެރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހެއ ކެއ .  އިރާދަކ ރެއ ވި   2022  !ދާނެކަމ ެގ  އަހަރ     އ ޔާ ަވނަ 

އ ދ ަގިއ އެކަނި ބޮޑެތި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ސަރަޙަ  މި ސަރ ކާރ ނ  މާލެ  އި،ކެނ ސަރ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފަށަ
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އިރާދަކ ރެއ ވި  ހާމަވެެގނ ދާނެ.  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ނ ެގނ ދާކަނ   މިކަނ ކ ރިއަށ   އަތޮޅ ތެރޭެގ  އ ޔާ  މ ޅި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ެވ 

މިކަމަށ  ޓަކަިއ   ،ލާބީ ބަދަލެއ  ވެެގނ  އަނ ނާނެ. ެއހެނ ކަމ ނ ިގޔިތ ނ ނަށ  އަދި އަތޮޅ ތެރޭެގ ތަރައ ޤީއަށ  ބޮޑ  އިނ ރައ 

ޙައ މަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ނަމ ަގއި އަދ ެގ ސަރ ކާރަށާއި ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ   އިއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ އެނ މެހަ

ަގިއ  ަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ   ައނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި ލ.  !ޞާލީޙަށ  ވަރަށ  ޚާއ ޞަ ޝ ކ ރެއ  ދަނ ނަވަނ . އާދެ

، ވޭ. ެއޮގތ ނ  ަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ މެނ ޓަލ  ސަރވިސ  ޔ ނިޓ  ގާއިމ ކ ރ ނ    ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ެއބަ  5އަލަށ  ފަށާ  

އަދި ަގނ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ   ،މެޑިކަލ  ސ ޓޯރެއ  ާގއިމ ކ ރ ނ   ،ހައ ސ    ކަލ  ސ ޓޯރަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ މެޑި

ަގނ     ،ާމއިސީ.އާރ  ލެބެއ  ގާއިމ ކ ރ .އ  ގާއިމ ކ ރ ނ . ަގނ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ޕީހައ ސެ މެޑިކަލ  ސ ޓޯރ  ވެއަރ

ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ވޯޓަރ ސ ޓޯރޭޖ ެގ އެކ ސ ޓެނ ޝަނ  ހިމެނޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކަނ ކަމ ނ  އެތަކެއ  ލ އިފަސޭހަތަކެއ  

ނ ކ ރަނ .    މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ   ތިބި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ލިބިެގނ ދާނެކަމާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނާއި ައދި ޚިދ މަތ ދޭނ 

މިލިއަނ    425.3ރަށެއ ެގ ބަނދަރ  ހެދ މަށ     169މ ެގ ދަތިކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  އާދެ! މި ބަޖެޓ ަގއި ލަފާފ ރ  

ެއއ  ރަށަކީ  69ރ ފިޔާ ހިމަނާފައި އެބަވޭ. މި   ެއޮގތ ނ   ލ.  ،ރަށ ެގ ތެރޭަގއި  ތ ނޑީ ބަނދަރ    މ ެގލ. ަގ  ، ަގނ . 

ފަިއވަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ މަސައ ކަތ ެގ  ހަވާލ ކޮށ   ވަނަ ދ ވަހ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީއާ  25މަހ ެގ    ަގސ ޓ މަރާމާތ ކ ރ މަށ  އޮ

ފަހ ނ  ހައ ސިނ ގ މިނިސ ޓަރ  މި މަޖިލީހަށ     ނ ވޭ. އެނ މެ  ފަެއއ ރ  ފެށިއިހަމައަށ  އައި  މަލީ މަސައ ކަތ  އަދި މިއަދާޢަ

ރިޕޯޓ ތައ   އެ މަސައ ކަތ ކ ރ ަމށ  ކ ރަނ ޖެހޭ އެނ މެ ފަހ ެގ މަސައ ކަތ  އަދި    ،ވަޑައިެގނ ނެވި ދ ވަހ  ވިދާޅ ެވފައިވަނީ

ނ ވެ ތ ނޑީ ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ     ލަސ ތަކެއ   ،ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ  އަނ ނަނީ ކ ރަމ ނ ނޭ. އެހެނ ކަމ ނ 

ިގރ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށަށ  ރަށ   ،ފެށިެގނ ދާނެ. އަދި ހަމަ މިއާެއއ ކޮށ  ލ. ަގމަކީ ބޮޑ  ރަށެއ . ބޮޑ  ރަށެއ  ނަަމވެސ 

ރޯޑ      ލިނ ކ ގ ަގމ  މ ކ ރިމަ  ލ.  ،އ ދާއިޙައަށ  އެބަ ކ ރިމަތިވޭ. އެޮގތ ނ  ަގމ  ހަވިއ ތަ ހިމެހޭ ސަރަމައ ސަލަ އިނ ތިހާ

ިގރަމ ނ . މި ބަޖެޓ ަގއި   އ ދ  އަނ ނަނީޙަސަރަ   ހިމެނޭޗ ބީ   ނ ރިވެރިޖެހިެގނ     ތ ނޑީ ބަނދަރާ  ،އ ދާއިޙަހިމެނޭ ސަރަ

ައވަށ ނ    އެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ައވަށ   ތ ނޑީ  ސަރަޙަޤީޤަތ ަގއި  ހިމެނިހިއ ދ   ޙަިގރާ  ބަޖެޓ ަގއި  މި    ،މާޔަތ ކ ރ މަށ  

އިރާދަކ ރެއ ވި  ފާހަަގކޮށ ލަނ މަސައ ކަތ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެވިެގނ ދާނެ.  ބަ  ،އ ޔާ  ލ.މި  ޕޮލިސ    ޖެޓ ަގއި  ަގމ ެގ 

ދ ެގ ސަރ ކާރ ނ   ަގއި މިއަހ ރި މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި އެބަވޭ. ޙަޤީޤަތ   އެކޮމަޑޭޝަނ  ޔ ނިޓ ެގ ނ ނިމި

ހިނ  އ ސޫލ ނ   ލާމަރ ކަޒީ  ޚިދ މަތ   ޮގތ ނ   ގ ފ ލ ހ ނ ެގ  ބަހަޙަ ސަރަ  6މ ެގ  ޚިދ މަތ   ފ ލ ހ ނ ެގ    ، ލެވިއިއ ދަކަށ  

އެތަކެއ     މަސައ ކަތެއ   ހ ރިތާ  ނ ނިމި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޔ ނިޓެއ   ެއކޮމަޑޭޝަނ   ބޮޑ   މިފަދަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކ ރަމ ނ ދާއިރ  

ތޮޅާިއ  އަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މ ޅި ލ.  ބަޖެޓ ަގއި ިމކަނ  ހިމަނައިެގނ  މިކަނ  ނިނ މ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަކީ  ،ދ ވަހެއ  ފަހ ނ 

މެދ  ައޅ ަގނޑ    ކަމާ  އ ދ ަގއި ޚިދ މަތ ދެމ ނ  އަނ ނަ ފ ލ ހ ނ ނަށ  އެތަކެއ  ލ އިފަސޭހަތަކެއ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަމެއ ޙަ އެ ސަރަ

މީހ ނ ެގ ޖާަގއިެގ    500ަގއި  ޑިއަމ  ތަރައ ޤީކ ރ މާއި މަތިމަރަދޫ އަވަށ  ނ ކ ރަނ . އަދި ލ.ަގމ ެގ ޒޯނ  ސ ޓޭ   ޝައ ކެއ 
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ރ  ވަނީ ނިނ މާފަ. ޒޯނ  ސ ޓޭޑިއަމ ަގއި  އިހަމައަށ  އައި  މިސ ކިތެއ  އިމާރާތ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  މި ސަރ ކާރ ނ  މިައދާ

ކައިރީަގއި    ަގމ  ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ އާދެ!   ؛މީހ ނ ެގ ޖާަގިއެގ މިސ ކިތ   500  ،މިއަދ  ޒ ވާނ ނ  ކ ޅެމ ނ  އަނ ނައިރ 

ަގނ     ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ލ.  2020  ،ހ ޅ ވ މަށ  ތައ ޔާރ ެވފަ. އެޮގތ ނ   ވަނީ  ރ  އެާގއިމ ކ ރި މިސ ކިތ  މިހާ

ފ ޓ ސަ އަވަށ ެގ  ގާއިމ ކ ރ ާމއިމަތިމަރަދޫ  ދަނޑ   ސ ޕޯޓ   ،ލ   އިނ ޑޯ  ާގއިމ ކ ރ ނ   ކޮނ ޕ ލެކ ސެ  ސ ަގމ ަގއި  އ  

ގ ޅ ނ ހ ރި މި ދެ ޕ ރޮޖެކ ޓ  އަނ ނަ އަހަރ     ޔޫތ  މިނިސ ޓ ރީއާ  ،ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަނ . އެޮގތ ނ ފައިވާހިމަނާ

 ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މަކީ  ެގނ ކ ރަނ . ާއދެ! ރާއ ޖޭ  މެދ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝައ ކެއ   ފެށިެގނ ދާނެކަމާ

ވަނީ  ހަވާލ ކޮށ ފައި  ަގމ ެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ބަޔަކާ  ހިލޭ އެހީެގ ދަށ ނ  ލ.ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދެއ . އިނ ޑިާއެގ  

ަގމ ެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ  ގ ޅިެގނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ލ. ވަނަ ދ ވަހ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮިވޑާ 17މާރިޗ  މަހ ެގ  

ެއއ ކޮށ  ެއ    ަގމ  ކައ ނ ސިލާ  ޑިާއެގ އެ ކ ނ ފ ނިނ  ލ.ވަގ ތ  ިއނ   ނ ވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި  މަސައ ކަތ  ފެށިފައެއ 

ވަނަ އަހަރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ފެށިެގނ ދާއިރ  ިމ    2022  ،މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  ވާނ ޖެހޭ އެނ މެ ފަހ ެގ ތައ ޔާރީތައ  ފެށި

  ދިމަކީ މ ނ ޑޫ އަަގ  ގ ޅިެގނ  ލ.  އެހެނ މެ ސ ނާމީ ކާރިސާއާ  . އަދި ހަމަމަސައ ކަތ ެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެ

އަހަރ    12ަގމ ަގއި ދިރިއ ޅެމ ނ ދާތާ    ކަލައިދޫެގ ރައ ޔިތ ނ  ދިރިއ ޅ ނ  ބަދަލ ކޮށ ފައިވާ ރަށެއ . މިއަދ  އެ ރައ ޔިތ ނ  ލ.

އަނ ނަތާ    ،ވެެގނ ދިޔައިރ  ބޭރ ވަމ ނ   ނަޖިސ   ނިޒާމ ނ   ނަރ ދަމާެގ  ގާއިމ ކޮށ ފައިވާ  ސަރަހައ ދ ަގއި  އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

އަހަރަށ ދިހަ ޙަޤީޤަތ ގައި  ވ ރެ  ވަރަކަށ   ސަރ ކާރ ނ   ޞާލިޙ ެގ  މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ   ރައީސ   ެއ    ިގނަެވއ ޖެ. 

އެ ސަރަހައ ދ ެގ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މަށ  ،  އ ދ ަގއި ދިރ އ ޅ އ ވާ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާތައ  އަޑ ައހައިޙަސަރަ

އ ދ ގައި  ޙަ އި ދިރިއ ޅޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލ އިފަސޭހަކޮށ ދިނ މ ެގ ޮގތ ނ  އެ ސަރައ ދ ގަ ޙައަދި ެއ ސަރަ  .މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނި

މި ސަރ ކާރ ނ     ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާތައ  އަޑ އަހައި،  މިސ ކިތެއ  ާގއިމ ކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ޖެހ މަކީ

އ ދ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޙައ ކޮށ  އެ ސަރައެ  ެގނ ދާނެކަމ ެގ ހެއ ކެއ . ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކަނ ކަމާ  ކަނ ތައ  ކ ރިއަށ 

  4.1ބެޖެޓ ަގއި  ވަނަ އަހަރ  2022ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ   ،ލ އިފަސޭހަތަކެއ  ެވެގނ ދާނެ. ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ބަލައިލާއިރ 

ވަނަ އަހަރ    2022ަމޝ ރޫޢެއ     177ރަށެއ ަގިއ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާެގ    141ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމަނާފައި އެބަވޭ. ެއޮގތ ނ   

 ަގމ ަގއި ދެ މަޝ ރޫޢެއ  ހިނ ގ މަށ  ރާވާފައި އެބަވޭ. މި ދެ މަޝ ރޫޢަކީ ވެސ    ލ.  ،އެބަވޭ. ެއޮގތ ނ   ހިނ ގ މަށ  ރާވާފައި

ވެސ  މަސައ ކަތ  އަދި ނ ފެށި އޮތ  ދެ މަޝ ރޫޢ . ެއހެނ ނަމަވެސ ، މި ބަޖެޓ ަގިއ    އިދެ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ޖަހައާދެ!  

ވަގ ތ ަގއި މ ކ ރިަމގ    ނ ކ ރަނ . މި  މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ   ދާނެކަމާ  ޤީޤަތ ަގއި މިކަނ  ކ ރިއަށ ޙަ  ،މިކަނ  ހިމަނައި

ތެރޭަގއި ޢަމަލީ   އ ޔާ މި މަސ ވަނީ ހަވާލ ކ ރެވިފަ. އިރާދަކ ރެއ ވި   ސ ކޫލ ެގ އޮފީސ  އިމާރާތ ެގ ަމސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ބަޔަކާ

އިހަ ފަށާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   6ސ ކޫލ ެގ    ދޫއ މަސއ ކަތ   ވާހަކަ  މަސައ ކަތ ެގ  ިގނައިނ    ނަށ ކ ލާސ ރޫމ ެގ  ވަރަށ  

އ ޔާ ފެށިެގނ ދާނެ.  އެ މަސައ ކަތ  އިރާދަކ ރެއ ވި   ،ެގ ބަޖެޓ ަގއި މިކަނ  ހިމަނައިައނ ނަ އަހަރ   ދެއ ކިއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ،
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އެއ ކޮށ  މަސައ ކަތ     ަގއި ޚާއ ޞަ ޕ ލޭނަކާތ  ތިނ  އަހަރ އާދެ! ެގދޮރ ވެރިކ ރ ވ މ ެގ ޮގތ ނ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރިއަށ  އޮ 

އަތޮޅ ތެރޭަގއި ދިރ އ ޅ އ ާވ    ، ހިމަނާފައި އެބަވޭރ ފިޔާ  ބިލިއަނ     1.5ކ ރޭ. އެޮގތ ނ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ތިނ  އަހަރ ަގއި   އެބަ

ރ ވ މ ެގ ޮގތ ނ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ   އަތޮޅ ތެރޭަގިއ ެގދޮރ ވެރިކ   ޮގތ ނ   މ ެގނ ފަސޭހަ ޮގތ ތައ  ހޯދައިދިއިރައ ޔިތ ނ ނަޢ  ލ 

ބިނ  ބޮޑ  ރަށެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ  ޮގތ ނ . އާދެ! ލ.  ނ ވަތަ ފ ލެޓ  އިމާރާތ ކ ރ މ ގެ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ     ަގމަކީ 

ހިތި ތަޖ ރިބާތަކެއ  ކޮށ ފަިއވާ ރަށެއ . ރައީސ  ޔާމީނ ެގ   ، ކަމަށ  ވާނަމަ  ެގދޮރިވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލައިފިނ ވަތަ  

އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ    ،އަޅައި މަސައ ކަތ  ފަށާފައިަގމ ަގއި ބިނ ާގ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ލ.  ނިޓ ޔ   ގހައ ސިނ    200ރިކަމ ަގއި  ވެ

ބަދަލ ކ ރީ ރަށަކަށ   މިއަދާއެހެނ   އައި  .  އަދި  އިހަމައަށ   މަސައ ކަތެއ   ޔ ނިޓ ެގ  ހައ ސިނ ގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރ  

މި ދައ ރ ެގ ތެރޭަގިއ   ،މީދ ކ ރަނީއ އެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ  އ   އަނ  ރ ފިޔާއާލިމި 1.5ނ ވޭ. އެހެނ ނަމަެވސ ، މި  ފެށިފައެއ 

އ ޔާ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެފައިާވ  ކ ރެއ ވިނ . އިރާދަޔ ނިޓ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދިހައ ދ ނ މަތީ ަގމ ަގއި ހައ ސިނ ގ ޔ 

ޕ ރޮގ ރާމެއ     ގ ަގމ ަގއި ރަނަގޅ  ހައ ސިނ    ބޮޑ  ލ.  ނ ކ ރަނ . މި ބިނ   މެދ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ   ފ އ ދާނެކަމާ  މި ވަޢ ދ 

ަގމަށ  ދިރިއ ޅ ނ  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ   ނަށ  ލ.ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެކި ކަނ ކޮޅ ތަކ ނ  ދިރިއ ޅ ނ  ބަދަލ ކ ރަނ  ތިބި މީހ ނ   ،ފަށައި

ކޮށ ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ނ ޓަޮގތަށ  މިކަނ  ބައ މީދ ކ ރަނ . އެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ  ފަދަ ހައ ސިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ފަށާނެ

ދައ ކަނ  މިއަދ  ޖެހިފަިއ  ސަރ ކާރ ެގ އަރިހ ނ  ެވސ  ެއދެނ . އާދެ! ކޮނ ކ ރީޓ  ތަރައ ޤީެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ  ައބަދ  

 ،އަޅާ   ހަދާ، ކ ލާސ ރޫމ ތައ  އެބަ ހަދާ، މަގ ތަކ ަގއި ތާރ  އެބަ  ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ސަރ ކާރ ނ  ބަނދަރ  އެބަ  މި

އަޅާ. ކޮނ މެ    ލ  ދަނޑ ތައ  އެބަސަފ ޓ   ،ވާނ ނަށ  އަމާޒ ކޮށ ެގނ  އެތަކެއ  ކ ޅިވަރ ކ ޅޭނެ ވަސީލަތ ތައ  ގާއިމ ކޮށ  އަދި ޒ 

ރަށަކަށ  ކަހަލަ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ސަރ ކާރ ނ  ެއނ ބިއ ލާނ ސ  އެބަ ފޯރ ކޮށ ދޭ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ފެނާިއ ނަރ ދަމާ 

ރަށެއ ގަ  ހ ރިހާ  މަސައ ކަތ    އިދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ     ާގއިމ ކ ރ މ ެގ  ިއބ ރާހީމ   ރައީސ   އެބަދޭ.  ކ ރިއަށ  

ރަށ ަގއި ފެނާިއ ނަރ ދަމާ ާގއިމ ކޮށ ފައެއ  ނެތ . އެހެނ ނަމަވެސ ،   70ދިވެހިރާއ ޖޭެގ %   ، ވެރިކަމަށ  ވަޑައިެގނ ނެވިއިރ  

  ހަލަ ޮގތަކަށ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ަމސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ. މިއަދ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގިއ ކަ

ފެނާއެކާވީ ރަށ ަގިއ  ބަޔަކާއި ހަކަށ   ގާއިމ ކ ރ މަށ   ނިޒާމ   ނަރ ދަމާެގ  އިރާދަކ ރެވި  ހަވާލ ކ ރެވިފައެއ     އ ޔާ  ނ ވޭ. 

 ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ މި ވެރިކަނ  ނިމިެގނ ދާއިރ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ؛ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ވެރިކަނ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ    2022ިމއަދ     ،ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މަށ  ފެަވިއާވ ވަޢ ދ  ފ އ ދިެގނ ދާނެ. ައޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ

ވެރިކަމ  ޔާމީނ ެގ  ރައީސ   ކ ރެއ ވީ  ަގއިބަހ ސ ކ ރަމ ނ ދާއިރ   ޔާމީނ   ރައީސ   ކޮނ ކަެމއ ތޯއޭ    އަސާސީ  ؟ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަތޮޅ ތެރެއަށ  ތަރައ ޤީއެއ     ،އެތަކެއ  ޚިދ މަތ ތަކ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަތޮޅ ތެރޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މަޙ ރޫމ ކޮށ ފައި

ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  މި ބަޖެޓަށ  ބަހ ސ ކ ރާއިރ  އެބަ ފެނިެގނ ދޭ. އަސާސީ އެތައ  ޚިދ މަތ ތަކެއ ެގ ހޯދިފައި

މި އަޅ ަގނޑ މެނ   ދައ ކަނ ވާހަކަ  މި  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ  އަދ   ރަށ ރަށ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކ ޑަމިނ ނ   އެނ މެ  ޖެހެނީ. 
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  ށ ދިޔައިރ . އަދި ސ ކޫލ ތަކައަހަރ ެގ ދައ ރެއ  ނިމިެގނ   5ރައީސ  ޔާމީނ ެގ    ،އެނ ބިއ ލާނ ސ  ވެސ  ހަމަކ ރެވިފަެއއ  ނެތ 

ދިވެހިރާއ ޖޭ  މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   އެތަކެއ   ކ ރިއަށ ެގނ ދާއިރ  އަމާޒ ކޮށ ެގނ   ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި  އެކި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ   ،ެގ 

ޮގތ ނ  ާގއިމ ކޮށ ދިނ މ ެގ  ނިޒާމެއ   ތަޢ ލީމީ  ރަނަގޅ   ސ ކޫލ ތަކ   ،ދަރިވަރ ނ ނަށ   ރަށ ތަކ ަގއި    ގެ އަތޮޅ ތެރޭެގ 

  ރާތ އި ބޮޑ  ެއއ  އިމާމާލޭަގ  ، އިމާރާތ ތަކެއ  ގާއިމ ކޮށ ފައެއ  ނެތ . ރައީސ  ޔާމީނ  މަސައ ކަތ ކ ރެއ ވީ ޭއެގ ބަދަލ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  މަަގށ  މަސައ ކަތ ކ ރާތީ  މި  ޚިލާފަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ   ެއއާ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ . 

ކަށަވަށ ކ ރ މާއި ރައ ކާތެރިކަނ   އިޖ ތިމާޢީ  އާދެ!  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ހަމަ  ޮގތ ނ    ،މިކަނ   ހޯދ މ ެގ  ދިރިއ ޅ މެއ   ތާހިރ  

މަތ ތަކަށ   ދ ދަނީ ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި އަސާސީ ޚިސަރ ކާރ ނ   

މިފަދަ އަދި ކިތަނ މެ މަސައ ކަތ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭނެ. މިއަދ     ،ނަމަ  ނ ޖެހޭހޭދަކ ރަނ    މިހާ ބޮޑ  އަދަދެއ 

ހިލޭ   ،ކިޔެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށ ދީފަ. އެޮގތ ނ    ކ ދިނ ނަށ ލ ސ ކޫ  ހިލޭ  !އާދެ ؛ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ  އެ

ރާމެއ   ރޮގ ހޯދައިދިނ މ ެގ ޕ   ފަސޭހަ ލޯނ އިދި ދަރިވަރ ނ ނަށ  ލ އަ  ،ރާމެއ  ފަށައިރީއަށ  ކިޔެވ މ ެގ ޕ ރޮގ ފ ރަތަމަ ޑިގ 

އަހަރ   2022  ،ފަށައި ބަޖެޓ ަގއި  ވަނަ  އަހަރ ެގ    600ެގ  މި  އަދި  ފާހަަގކޮށ ލެވޭ.  ހިމަނާފައިވާކަނ   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ދ ތަކެއ  ކަނޑަައޅާފައި އެބަވޭ.  އި އަދި ކޮިމޝަނ ތަކަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަދައައ ސަސާތަކާބަޖެޓ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގިއ މިނިަވނ  މ 

ބައި  އަހަރާއި  ދެ  ސަރ ކާރަށ   ކަމެއ    ، ީވއިރ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހ ރިހާ  އެދ ނ   ކޮމިޝަނ ތަކ ނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

 ނ ކަމަށ  ައއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ައޅ ަގނޑ މެނ  ވެރި  ،އެބަ ކޮށ ދެވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ    ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކަމަށ  ވަޢ ދ ެވެގނ . ކޮިމޝަނ ތަކ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ ަމސައ ކަތ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   އ  ކަމެއ  ބަލާނެކޮށ ފައިހ ރި އެތަ

ސަރ ކާރ ނ  ހ ރިހާ   ،މި  އެދޭ  މަޖިލީހ ނ   ކޮ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ކ ރާށ ކަމެއ   ކަނ ތައ ތައ   ެއ  ވެސ     ތަނެއ    ދޭއިރ  

އެހެނ ކަމަށ ވާނަމަ ނ ފެނޭ.  ބައި ައޅ ަގނޑ މެ   ،އަޅ ަގނޑަކަށ   އަހަރާއި  ދެ  ސަރ ކާރަށ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ެގ   ވީއިރ  

  ޝަނ ތަކަށ  ދިނ މ ެގ މާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  އެ ކޮމި  ،ނަމަ  ކޮމިޝަނ ތަކ ނ  ރަނަގޅަށ  މަސައ ކަތ ނ ކ ރެވޭ

ަގނޑ މެނ  ފ އ ދ މަށ  އަޅ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ީވ ވަޢ ދ   ،ބޮޑ  މާނައެއ  ނެތ . ކޮމިޝަނ ތަކަށ  ބަދަލ ެގނެސ ެގނ  ނަަމވެސ 

 މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ  އެބަޖެހޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 هللا.އަޙ މަދ  ޢަބ ދ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ބާރަށ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاބާރަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢަބ ދ 
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 ،ވަނަ އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ެގ މަރ ޙަލާަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ިގނަ ކަނ ކަމަށ  ރަނަގޅ   ،  ވާ ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަކަށ  އަމާޒ ކޮށ ެގނ  ތައ ޔާރ ކޮށ ފައިވާ މި ބަޖެޓަކީ  މި  މި ބަޖެޓ ގައި

އަޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ ެވސ  ިގނަ   ؛ވިފައި އޮތ  ބަޖެޓެކޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އިލެ ކ ލަވަޮގތަށ  އެ  ހައ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނޭ

ބޭނ ނ ވާނެ ބޭނ   ، ކަނ ކަމަށ   ފ ދެނ   ކަނ ތައ ތައ   ިގނަ  ތެރެއިނ   ނ އަދި  ބަޖެޓ ެގ  މި  އެާއެއއ ކޮށ   ހަމަ  އަދި  ވާނެ. 

ބޭނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހާސިލ ކ ރަނ   ކަނ ތަކެއ   ހ ރިހާ  އެދޭ  ރައީސ އަޅ ަގނޑ މެނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓ ަގ ؛ނ ވޭ.  ިއ  މި 

ރައ ޔިތ ނ  ޝާމިލ ވާ ޮގތަށ  ހ ރި ިގނަ ކަނ ތައ ތަކަށ   ދިވެހި  ނޫނީ މ ޅި   ،އާނ މ ކޮށ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ  ޝާމިލ ވާ ޮގތަށ  

ަގނޑ   ދީފައި އޮތ ކަނ  އަޅ   ަމށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ސަމާލ ކަމެއ ކ ރިއެރ   އިހެލ ތ  ސެކ ޓަރ ެގ ތަރައ ޤީއާ   ،ބަލައިލާއިރ ގައި

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ ަގއި ޚާއ ޞަކ ރެވިފަިއވާކަމީ ސަރ ކާރ ނ     2.3ެއއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އެ ދާއިރާއަށ     އ ފަލާ

ިގނަގ ނަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޓަކަިއ  ކ ރިއެރ މަށ   ތަރައ ޤީާއއި  ދާއިރާެގ  އެ  އަދި  ޞިއ ޙަތަށާއި  މަސައ ކަތ ތަކެއ     ދ ޅަހެޔޮ 

އަދި އެހާމެ ިގނަ ރަނަގޅ    ،ހެލ ތ  ސެކ ޓަރަކީ ޮގނ ޖެހ ނ  ބޮޑ  ؛އ ކެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރައ ވަމ ނ ދާކަމ ެގ ހެ

ވަގ ތ  ޚިދ މަތ ދޭ ޞިއ ޙީ    ށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ބޭނ ނ ވެފަިއވާ ދާިއރާއެއ . އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ިގނަ ކަކަނ ތައ ތަކަ

ހައ މަރ ކަޒ ތަކ ގައި ދަތިކައ   ޖާަގިއެގ  މ ވައ ޒަފ ނ ނާއި  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ލ   ިގނަގ ނަ  ވަރަށ   ޓަކައި  ކ ރ މަށ  

ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކާއި ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ ކ ރިއެރ މާއި   ؛ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކ ރަނ ޖެހިފައިވާ

ފައިވާކަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނި  923  ،ތަރައ ޤީއަށ  އަދި ވަސީލަތ ތައ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި 

ރަށ ރަށ ެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ިގނަ ކަނ ތައ ތައ     ،ދަނ ނަވަނ ޖެހެނީ  މެދ  އ ފާކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ   އެކަމާ

ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑަކޮށ  ބަދަލެއ    ެއ އެބަ  ،ވ ނ ޓ ަގއި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިހާރ  ބެޖެ ެގނ ނަނ .    ޖެހެއޭ 

ދަނ ނަވާނަމަ  އ ެގމިސާލެ މަރ ކަޒަށ     ،ޮގތ ނ   ރަށ ރަށ ެގ ޞިއ ޙީ  ބަޖެޓ ަގއި  އޮނ ނަ  ދީފައި  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ   އަތޮޅ  

ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކަށ  ލިބޭނޭ ޮގތަށ  ބަޖެޓ   ނޫނީ އެ މިނ ވަރ     ،އެ ކަނ ކަނ   ،ކަނޑައެޅިފަިއވާ މިނ ވަރ  އެނގ މާއި

ބަެއއ  ރަށ ރަށ ނ  ެއ   ، ކަމ ަގއި ދެކެނ . އެހެނ ނޫނީެވއ ޖެއ ޔާ  ތެރި ކަމެއ ބޭނ ނ   ،ކަނޑައެޅިފައި އޮތ މަކީ އެީއ މ ހިނ މ 

ނޫނީ   ޝަކ ވާ  ދަތިތަކައަނ ނަ  ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެވެސ   މަސައ ކަތަށ   ފާހަަގކ ރަނ .   ކާކ ރަމ ނ ދާ  ކ ރިމަތިވަމ ނ ދާކަނ  

ނީ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  ރާޢ މ ނޫނީ އަތޮޅ ތެރޭެގ    ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  ރަށ ރަށ ެގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބަޖެޓ ގައި   މި  މިއަދ   މިނިސ ޓ ރީއަށ   ޚާއ ޞަކ ރެވިފަިއވާކަމީ  2.1އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  ރ ފިޔާ  ެއީއ    ،ބިލިއަނ  

ހެއ ކެއ .ޢ މ އަތޮޅ ތެރޭެގ   ވިސ ނާފަިއވާކަމ ެގ  ނޫނީ  ރޭވިފައިާވކަނ   ކ ރަނ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   ިގނަ  ތަރައ ޤީއަށ     ރާނީ 

އެކަމ ެގ ސަބަބ ނ  ރައ ޔިތ ނ  ކ ރިއެރ މާއި ތަރައ ޤީއަށ  ބޮޑެތި ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  އަނ ނާނެ. މިއަދ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ   

ނެތ  ނަރ ދަމާ  ދައ ކަނީ  ފެނ   ، މި  ނެތ ،  އަޅ ަގނޑ     ެގބަދަރ   އެހެނ ވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ވާހަކަތައ   މި  ނެތ ،  ނިޒާމ  

މިވަރ  ބަޖެޓެއ   ދަނ ނަވާނީ  ބޮޑ   ލިބިފައިވާއިރ ަގއިެގ  ދާއިރާއަށ   ވެސ     ،ޕ ލޭނިނ ގ  ބޭނ ނ ކ ރ މ ަގއި  ބަޖެޓ   އެ 
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އެކ  އެ މަސައ ކަތ  ހިނ ަގނ  ތިބި ފަރާތ ތަކ ނ    ވެއ ޖެއ ޔާ ޒިނ މާދާރ ކަމާ  ނޫނީ  ،ގ ޅޭ ފަރާތ ތަކ ނ   ކަމާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ 

ވޭނެ ޮގތެއ  ހަދަނ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަާވ ކަމާއިއެކ  މި ފައިސާ ބޭނ ނ ކ ރެމަޖެހެއޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ހަމަހަ  އެބަ

ގާއިމ ކ ރެވި  ،ވާހަކަައކީ ނިޒާމެއ   ހިނ ޭގނެ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   ޮގތަކަށ   ހަމަހަމަ  މެދ ަގއި  ކަމަށ    ،ދާއިރާތަކ ެގ  މި  އަދި 

ކަމެއ  މ ހިނ މ   ބޭނ ނ ތެރި  އެއީ  ދިނ މަކީ  ފާހަަގކ ރެވޭތީ  ސަމާލ ކަމެއ   އަޅ ަގނޑަށ   އަޅ ަގ  ،ކަމ ަގއި  ނޑ   ެއކަނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާތަކަށ  ބަޖެޓ  ކަނޑައެޅިފަިއވާިއރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދޭ   ؛ފާހަަގކޮށ ލަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނަތީޖާއާ ނެރެވޭ  ރައީސ    މިއީ  ،ބަޖެޓާއި  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ .  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ    ؛ވެސ  

 ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއ   ށ ސާތައ  އޭެގ އެނ މެ ިމނިވަނ ކަނ މަތީ ހިނ ގ މައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިނިވަނ  މ އައ ސަ 

ނޫނީ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކަށ    ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިފާޢީ ނިޒާމ  ވަރ ަގދަކ ރަނ ޖެހޭ  ،. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ އެބަ ކ ރެވޭ

 ވެސ  ދ ލަތ ނ  ެއކަމަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރައ ނ ޖެހޭ. އަދި ދައެކ  އެ ފަރާތ ތައ  ބާރ ވެރިކ ރ ވަ  ވަސީލަތ ތައ  ގާއިމ ކޮށ ދިނ މާ

ކ ރައިމ  ހިނ ޭގއިރ ަގިއ    ޮއަގނަިއޒ ޑ   ،ކަަމކީ  ކ ރަނ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ ެއއާެއއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭ އަނެއ 

ރިއެސ   ސީ؟ ދިމާވޭބާއޭ  ރެވޭ މިނ ވަރާހޭދަކ   އެ ކަނ ތައ ތައ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭ މަސައ ކަތާއި

ޮއގ ނަިއޒ  ނޫނީ  ކ ރައިމ    ޑ އެނ ޑ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ވެއ   ޔ ނިޓަށ   އެ  ދައ ލަތ ނ    90ޖެއ ޔާ  ރ ފިޔާ  ިމލިއަނެއ ހާ 

ޮއަގނައިޒ   ،ޚަރަދ ކ ރެވޭއިރ ަގއި  ، ވަނީ ކިހިނެއ ތޯ  ށ ކ ރައިމ ތައ  ހިނ ާގ މިނ ވަރަ  ޑ މި ދެނ ނެވި ސީރިއެސ  އެނ ޑ  

އޮތ  ނޫނީ  މަތިތޯރ ވަ  ދަށ ތޯ  ނޫނީ  އޮތީތޯ  ހޭދައެއ   ،ަގއި  މިފަދަ  ބޭނ ނ ވާ   ނޫނީ  ނެރެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮށ ެގނ  

ނެރެވޭތޯ އަޅ ަގނ؟ ނަތީޖާތައ   ފާސ ކ ރަމ ނ ދާއިރ   ބަޖެޓ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ    ޮގތ ަގއި   ަގބޫލ ކ ރާ  ޑ އެީއ 

ކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ޚަރަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ކ ރަމ . ކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ .

ނަތީޖާ ނެރެވޭތޯ   ،އެއ ޮގތަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ    ބަޖެޓާބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދެމ . ކަނ ކ ރަނ  ތިއ ބަވާ ފަރާތ ތަކ ނ   

ތ ަގއި މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  ވެސ  ބަލައިލަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އަދި ހަމަ ެއއާެއއ ކޮށ   ގޮ   މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ

ޅަހެޔޮ  ދ ރައ ޔިތ ނ ެގ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަމަށ  ދެކެނ .  މެދ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ    މި ކަނ ކަމާ  ،އިތ ރަށ  ފަރ ވާތެރިވެ 

ކ ރިއެރ މަށ ޞި ތަރައ ޤީއަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޞިއ ޙީއަ  ،އ ޙަތަށާއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހި  ޚާއ ޞަކޮށ   ނިޒާމ    ދި 

  . ޚަރަދ ކ ރައ ވާދައ ލަތ ނ  އެބަ    ވަރ ަގދަކ ރ މަށ  ޓަކައި ހިނ ޭގ ހެލ ތ  އިނ ޝ އަރެނ ސ  ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގިއ ބޮޑ  އަދަދެއ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ؛ ހޭދަކ ރައ ވާ!  ދިވެހި  ހ ރިހާ  މ ޅި  ޚިދ މަތ   ާއސަނ ދައިެގ  އަދި  އެނ ސ ފާ 

ދާއިރާ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ ސ ޕާއަށ   ދެނ ނެވި  ދާއިރާއަކީ، މި    ޚަރަދެއ  ކ ރާ  އެއ ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި އެނ މެ ބޮޑ   

މިއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ،  ަގއިޚަރަދ ކ ރާއިރ   އިއަހަރެއ ެގ މައ ޗަށ  ކަނޑައަޅަ ޖެޓ ނ   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ެގ ބަ  1.2

ޮގތަށ  މަނ ފާކ ރާ  އޭެގ  ސީދާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ފ ރިހަމައަށ    ،ޮގތ ަގއި  ދ ޅަހެޔޮކަމަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދައ ލަތ ނ  

އި ދަނ ނަވަނ . އަދި މިއާއެކ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މެދ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރައ ވާކަމ ެގ ހެއ ކެއ  ކަމ ގަ   ، އެކަމާއި ވިސ ނަ
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ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ   ނިޒާމ     ،ދަނ ނަވާލަނ   މި  ޮގތ ަގއި  ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފ ރިހަމަ  އެނ މެ  އޭެގ 

ސ ޕާ،  ޖެހޭ. ތަކ ރާރ ވ ނ  އެބަ ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ ވާހަކައަކީ، އެނ ކ ރެވޭނެ ޮގތ  އެބަ އޮނ ނަނ ބޭނ ނ 

 ހެލ ތ    ،އ ސަސާތަކ ަގއި ވެސ  އެބަ އޮވޭ އައަދި ބައެއ  އެހެނ  މ   ގައިތެރެއިނ  ޚިދ މަތ  ހޯދާއިރ   ެގނ ދަ ޚިދ މަތ ސައާ

 ؛ޚިދ މަތ  ތަކ ރާރ ވެ  ،ދެނ ނެވި ތަނ ނ  ޚިދ މަތ  ލިބިއެ ސ ކީމ ެގ ތެރެއިނ  ޚިދ މަތ  ލިބި، މި.  އިނ ޝ އަރެނ ސ  ސ ކީމ 

ފޯރ ކޮށ ދޭނ   ދެތަނަކ ނ   އެއީޖެނޫނީ  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ ވެެގނ ދާނެ   ،ހ ނީމާ  ބާރ   ބަޖެޓަށ   ބޮޑަށ   ތަނ ކޮޅެއ  

ވެދާނޭ ރައީސ ކަމަކަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިތ ރަށ .  ކަމެކޭ  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ވިސ ނާލ ނ   ހަމަ  އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ؛ . 

އަދި ތާޒާ ވިސ ނ ނ  ހ ރި ސިކ ނޑިތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެބަތިބި.    ނ މީހ   މ ރާލި  ،ނ ފަނ ނ ެވރި  ،ރާއ ޖޭަގއި ޒ ވާނ ނ 

އެބަތިބި.   ތެރޭަގއި  ޒ ވާނ ނ   ބިލ ޤާ  ތަޢ ލީމީ ރާއ ޖޭަގއި  ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފަރާތ ތަކަށ   ެއ  ދެވޭނެ އެބަތިބި. 

ދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަލަށ   ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަާގއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ ނ  ޖާަގވަސީލަތ ތައ   

ކަމެއ   ރައީސ    . އ ދާއިރާއެ  ،ވިސ ނަނ ޖެހޭ  އެ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޒ ވާނ ނ ނަށ   ރަނަގޅ   ބޭނ ނ ާވ   ހަރ ދަނާ  މީހ ނ  

އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓ  ފައިނޭނ ސ  ލިބޭނެ   ،މަސައ ކަތ ތަކާއިެގނ  ކ ރިއަށ  ދިއ މަށ  ޓަކަިއ އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  ޮގނ ޖެހ މަކީ

ަގއި ނެތ ނ . ދ ނިޔޭެގ ބަެއއ  އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސ  ެއކިެއކި ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ޮގތެއ  ރާއ ޖޭ 

އ ފެއ ދ ނ ތެރި  ވެސ   ޒ ވާނ ނ ނަށ   ދިވެހި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އޮވޭ.  އެބަ  ޮގތ   ލިބޭނެ  ފައިނޭނ ސ  

އިނ  ރަނަގޅ  ނަތީޖާ ނެރެ، ަވޒީފާތައ   ހިނ ގ މަށާއި، އަދި އެ އިވަ އ ފެއ ދ ނ ތެރި މަސައ ކަތ ތައ  ރާ  ،މަސައ ކަތ ތަކަށާއި

ކަމެއ .    ތަކަށ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ފައިނޭނ ސ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަހިވެފައި އޮތ މަކީ އެީއ ބޭނ ނ ތެރިއ ފެއ ދޭނެ ކަހަލަ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ެވެގނ ދާނީ އެއާ  މަސައ ކަތ ތައ  ރާއ ޖޭގައި  އ ވިޔަފާރިތަކާއި، އަ   އ އަ  ، އޭެގ ނަތީޖާއަކަށ   ެއ  ފެށޭނެ. އަދި ހަމަ  އެކ  

މިީއ   އިތ ރ ެވެގނ ދާނެ.  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ވަޒީފާ  އ ފެދޭ  ތެރެއިނ   ިވޔަފާރިތަކ ެގ  އެ  ނޫނީ  ތެރެއިނ   މަސައ ކަތ ެގ 

؛ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އޭރިއާެއއ ވ ރެ އިތ ރަށ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ    އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރަށ 

އެކ  ހިނ ާގނެ މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކެއ     ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މިނިވަނ ކަމާ  އިނޫނ އަސާސީނ  ކަނޑައަޅަ ޤާނޑ މެނ   އަޅ ަގ

ައޅ ަގނޑ މެނ އެބަ  ކަނޑައަޅާފައި   ިއނ ޓެ  ެގޮއވޭ.  ކޮމިޝަނެނެޝަނަލ   އެނ ޓިއޮ  އެބަ   އ ގ ރިޓީ  ކޮރަޕ ޝަނ  - ވޭ. 

އ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ސަސާތައަ ޓ ސ  ކޮމިޝަނ  ފަދަ މިނިވަނ  މ އެއާެއކ ، ހިއ މަނ  ރައިޮއވޭ. އަދި ހަމަ  ކޮމިޝަނެއ  އެބަ

ތަނ ތަނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެ އަހަރަކ    . މިހިނ ަގނ  ފަށާފަ  އިނޫނ އަސާސީެގ ދަށ ނ  ކަނޑައަޅަ ޤާ  އ މި ވަނީ އަ 

ވާލ ކ ރެވިފައި އެބަވޭ.  ހަޒިނ މާތަކެއ     ކެއ ،ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  އެކަށީެގނ ވާ ބޮޑ  ހޭދަެއއ  އެބަ ކ ރެވޭ. މަސައ ކަތ ތަ 

ނޫނ އަސާސީނ   ޤާކަމާެއކ  ނޫނީ މި  އެނ މެ ޒިނ މާދާރ   ،ވަގ ތ  ދަނ ނަވަނ  ތަނ ކޮޅެއ  ދަތި  އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑަށ  މި

ދ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ޞަދ  ނޫނީ ވިއ ޔާ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  މިތަނ ތަނ  އ ފެއ ދި މަޤ ޞަ ހާސިލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ މަޤ 

ދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔަތ ނ  ގެއ ލޭ ފައިސާ  ؟ ބާއޭދޭ  ނ ޖެހޭ ނޫނީ ކ ރެވެމ ނ ދާ މަސައ ކަތ  އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެބަކ ރަ
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އިރ  އޮތ   ބ ގައިޮގސ ، ެއއ ވެސ  މީހަކަށ  ބަހެއ  ނ ބ ނެވޭ ހިސާހޯދ މާއި، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިނ ސާނީ ޙައ ޤ ތައ  ެގއ ލިެގނ  

  ، ތެރޭަގއިދޭ  ގ ރިޓީއާމީހ ނ  ތ ހ މަތ ކ ރާ މ އައ ސަސާތަކާއި، ނޫނީ ެވއ ޖެއ ޔާ މީހ ނ ެގ އިނ ޓެ   ނިދާފައި އޮތ  ކަމަށ  ބައެއ 

ޓަކަިއ   ބެލ މަށ   ކަނ ތައ ތައ   ހިނާގ  ޯގސ ކޮށ   މ ައއ ސަސާތަކ ަގއި  ަވކިަވކި  ހިނާގ  ޯގސ ކޮށ   ވެއ ޖެއ ޔާ  ނޫނީ 

ައޅ ަގނޑ   ؟ ނެރެވޭބާއޭނަތީޖާ  ،ތ ަގއި އެ މަސައ ކަތ ކޮށ އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފައ ދާފައިާވ ކޮމިޝަނ ތަކ ނ  އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގ

ބަޖެޓ  ނ ދޭށެކޭ    ،ފަހަރެއ ަގއި ެވސ  މި ދަނ ނަވަނީ، ބަޖެޓ  ދިނ މާ ދެކޮޅ  ވާހަކަެއއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ާއ  ތާއި، ނެރެވޭ ނަތީޖާދާއި، މި މ އައ ސަސާތައ  ހިނަގމ ނ ދާ ޮގޞައ ފެއ ދި މަޤ   ،ވެސ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ހަމަ އެހެނ މެ މ ހިނ މ  ކަމެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ބޭނ ނ ތެރި ، ެއއީ ދިމާވޭތޯ ބެލ މަކީ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ބެލެހެއ ޓޭނެ ޮގތ    ،ވަސީލަތ ތައ  ާގއިމ ކޮށ ދީ  ށ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކަ ؛ ރައީސ 

ކ ރެޭވ  ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ ެގ އެތެރެއަށ  ނ ކިއ ސަރ ކޮށ  ނޫނީ ނަހަމަ ޮގތ ަގއި ވަނ ނަ ފަރާތ ތައ  ނޫނީ އެތެރެއިހަދަ

ވ ރެ ބޮޑަށ  ފާރަވެރިވެ ބެލޭނެ އިނ ތިޒާމ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ރާވަނ ޖެހޭ. އެކަނ ކަމަށ  ޓަކައި ހޭދަ  ތަކެތި މިއަށ 

ބެލި، އަދި އެފަދަ   އި،ކ ރެވޭ ތަކެތި ހޯދަމި ދެނ ނެވި ނަހަމަ ޮގތ ަގއި އެތެރެ   ،ވި ޮގތަށ ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭ. އަދި މި ދެނ ނެ

ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ހ ރިހާ   ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ؛ ކަނ ކަނ  ހ އ ޓ ވެނ  ވެސ  ޖެހޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އަޅ ަގނޑ   ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އޭ އެބަ ހ ޅ ވިފައިވެ ކ ރ މ ެގ ޖާަގ މިއަދ  ވަރަށ  ބޮޑަށ ކަނ ކަމަކަށ  ވެސ  މަސައ ކަތ  

މި ތަމ ސީލ ކ ރާ ދާއިރާަގއި ެވސ  މީެގ ކ ރިނ  މި މަޖިލީހ ަގއި ނޫނީ އެކިއެކި ފޯރަމ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  އަޑ އިވިފައި 

 އިތ ރ  މަސައ ކަތެއ   ހ ރީ އަދި މ ޅި ނޫސ ތަކ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިޔާފަިއވާ ވާހަކަައކީ، ތަރައ ޤީަގއި ކ ރަނ ޖެހޭ

މި ދައ ކަނ ޖެހެނީ އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަދާ ވާހަކަ  ،ނެތ ކަމ ެގ ވާހަކަ.  ފެނ ެގ   ،ބަނދަރ  

ާގއިމ ކ ރާ ވާހަކަ ާވހަކަ. ދެނ  މިހެނ   ،ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރާ ވާހަކަ  ،ޚިދ މަތ   ޮގސ  ހ ރި  މިސ ކިތ  އަޅާ 

  މަސައ ކަތ ތަކަށ  މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ؛ ބޭނ މެއ ެގ ވާހަކަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   އ އެތައ  އަސާސީ އަދި އެތަ

ހ ރި. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެއަށ  ވެސ  އަދި މ ޅި ދ ނިޔެއަށ     ކ ރެވިފައި އެބަދާއިރާަގއި ިގނަ ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަޖެޓ 

ނ ވަތަ   ހާދިސާ  ހިތާމަވެރި  ދިމާވި  ނ ރައ ކަލާވެސ   ފަދައިނ ،   ކޮވިޑ ެގ  އައި  މަޑ ޖެހ ނ   ކަނ ތައ ތަކަކަށ   ިގނަ  އެކ  

ދިމާވެެގނ    މަށ  ކަނ ކަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ   ހަމައެއާއެކ  ވެސ   ޙަޤީޤަތެއ .  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  އެއީ  ދިޔަކަނ  

ޖެހެމ ނ ދާއިރ  ކޮޅަށ   މިއަދ   ިއޤ ތިޞާދ   ރާއ ޖޭެގ  ހަމައެއާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިނ ވަރަށ  އަދި  ހ ރި  އިހ   ެއކ  

 ، ކަމ ެގ ޔަީގނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ލިބެމ ނ ދާއިރ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  އަނ ނާނެ

ެގ ތަނަަވސ  ރަޙ މަތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭެގ ކ ރިެއރ މަށ  ފާަގތި ދ ވަސ ތަކެއ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ތާނަގއި އަނ ނާނެ هللا

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ   ؛ ޝައ ކ ކ ރާ ކަެމއ  ނޫނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ކީ ެއއީކަމަ

ރާވަ ވަނީ  މި  ކަނ ކަމެއ   ިގނަ  ވެސ   ދާއިރާަގއި  ތަމ ސީލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ބައެއ    އިވެސ   އަދި  ފެށިފަ.  ހިނ ަގނ  
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ކަށ  މިއަދ   ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކަ؛ ފެށ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ކަނ ތައ ތައ  މި ހ ރީ ހަވާލ ކ ރެވި

ލިބޭ   މަޢ ލޫމާތ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނ ވަތަ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ ރަހަކީ،  ެއއ   ބޮޑ   އެނ މެ  ދިމާވެފައިވާ 

 ،ގ ޅިެގނ  ހަދަނ ޖެހޭ އީ.އައި.އޭ ހެދ މ ަގއި ހ ރި ދަތިކަނ   މި ކަނ ކަމާ  ނޫނީ ވިއ ޔާ  ،ޮގތ ަގއި ވަސީލަތ ތައ  ހޯދ މ ަގއި ހ ރި

ޮގނ ޖެ މަދ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  އަނ ނަ ލަސ ކަމ ެގ ވާހަކަ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނޫނީ  ފަރާތ ތައ   ހ ނ ތައ . އެކަނ ކަނ  ކ ރާ 

ނެތޭ.  ތިބެވޭކަށ   ަމޑ ކޮށ ެގނ   މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަނ ތައ ތަކަށ   މިފަދަ  ޙަޤީޤަތަކީ،  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ 

ދ ވަސ  ދާ ކަމަށ  ދެކެޭވ  ހަ މަސ އީ.ައއި.އޭ ހަދަނ  ފަސ   ، އިރ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭަގއި މިސާލަކަށ  ބަނދަރެއ  ހަދާ

 ؛ަގބޫލ ކ ރެވޭ ވަރަށ  ވ ރެ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ލަސ ތަކެއ  އަނ ނަ ،  ނަމަ ެއއީވާހަކަ ނޫނީ ެއއީ ޙަޤީޤަތ  ކަމ ަގއި ވާ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   އެހެނ ވީމާ،  ކަމެއ .  އަނ ނަ  ލަސ ތަކެއ   ނަތީޖާއަށ   ގ ނެރެވޭ  ކަނ ކަނ  ކަމާ  އަދި  ފަރާތ ތަކ ނ   ޅޭ 

ަވގ ތ ނ  ވަގ ތަށ  ކަނ ކަނ  ނިނ މޭނެ   ،ދީ  ހިނ ަގނ  ތިބޭ ފަރާތ ތަކ ނ  މި ދެނ ނެވި ކަނ ކަމަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ 

މަކީ  ވ ކ ރ  އެ ފަރާތ ތައ  ޒިނ މާދާރ   ،އެކަނ ކަނ  ނ ކ ރެޭވ ނަމަ  ،ޮގތަށ  އެފަދަ ކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ  ތަރ ތީބ ކ ރ މަކީ 

މ އ ދަތަކާއި   ، ބޭނ ނ ތެރި  އެއީ ެވސ   ކަމަކަށ   ކޮނ މެ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ވޭ.   ަވގ ތެއ   މ ހިނ މ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެފަދަ ކަނ ކަނ  ކ ރާ ފަރާތ ތައ  ވެސ     ،އެހެނ ވިމާ، މި ދެނ ނެވި ކަނ ކަނ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ 

އެބަ   ނޫނީ ޒިނ މާެއއ ެގ ޮގތ ަގއި އޮނ ނަނ   ،ވާލ ކ ރާ ފަރާތ ެގ ދައ ރެއ ެގ ޮގތ ަގއިކ ރ ވ މަކީ މަސައ ކަތ  ހަޒިނ މާދާރ 

މީދ  ބޮޑ  ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި  އ  މި ބަޖެޓ ނ  ވެސ  ިގނަގ ނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ހާސިލ ވ މ ެގ އ    ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީޖެހޭ.  

މަސައ ކަތ   ؛ ރައީސ  ހެދ މ ެގ  ޖިމ   ައއ ޓ ޑޯ  ދާއިރާަގއި  އަހަރ އ ސ ރެ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިދިޔަ  ރަށެއ ަގއި  ތިނ  

ެވއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިެވސ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ނ ދާކަނ  ދާއިރާެގ  ހަވާލ ކ ރެވިފައިވޭ. މިހާރ  ޒަމާނ ތަކެއ  

ކަނ ބޮޑ ވ މާ ެއބަ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ރައީސ    ރައ ޔިތ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރޭ.  ފެށ މަ؛ ެއކ   މިހާރ   ށ   ހަމައެއާެއކ  

ކަނ ތައ ތަކ ެގ    ަގބޫލ ކ ރަނ . އަދި އެ  އިނ ލަ  ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ފެށިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކަކާ

  މި ދެނ ނެވި ކަނ ތައ ތަކާ  ،ސ ޕީޑަށ  ހެޔޮ ބަދަލެއ  އަނ ނާނެ ކަމަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

  ، ެގ ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ ތައ  ފަށަިއަގނެިވެގނ ދާއިރ 2022ކ ރިމަތިވާއިރ  ނޫނީ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  2022އެކ   

އަލަށ  ފެށެނ    ،ޮގސ ފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކާއިއަދި ދިގ ލައިެގނ    ،މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  މަޑ ޖެހިފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކާއި

ފައިވާ ތާރީޚ ތަކަށ  ފެށ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ   ކަނޑައެޅި  ،ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ ަވގ ތ ތަކަށ 

މި ދެނ ނެވި ރިޔާސީ   ،ހަމައެާއއެކ  މި ދެނ ނެވި ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ބެހޭ ފަރާތ ތަކ ނ  ކ ރައ ާވނެ ކަމަށ .  ކަމާ

އެކަމ ެގ ނަތީޖާ އަދި   ،ވިއިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ ހާސިލ ކ ރެ  ގައިމިހާރ  މި ހިނަގމ ނ ދާ ރިޔާސީ ދައ ރ  ނިމޭއިރ    ،ދައ ރ ަގއި

  ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނ ކަނ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކަމަށ   ހެޔޮ ބަދަލ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފެނިެގނ ދާނެ

ކަނ ތައ ތަކާ މިފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަހ ސ ކ ރެވެމ ނ ދާއިރ   ނޫނީ  އެބަހ ރި   ަގއިމެދ   ކަނ ކަނ   ބައެއ   ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ 
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ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި   ،ބޫލ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ެވސ  އަޑ އަހަމ ނ  މި ދަނީކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގ

ިގނަ ކ ރައ ވަނ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މާފައިވާކަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ  ވެސ   ؛ ގ ނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  

ތިލަދ ނ މަތި ނަ  އަދި ؛ ނިސ ބަތ ވާ  ދަނ ނަވާ  ޮގތަކަށ   ބޮޑ އެހެނ   މިއަދ    މަ،  ޓަކައި  ތަރައ ޤީއަށ   ތިލަދ ނ މައ ޗަކީ، 

އަދި ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ  ކ ރެވެނ  އޮތ  ތަނެއ  ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ .    ، ިގނަގ ނަ ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  އޮތ  

ސަރަޙައ ދ ަގއި ދެނ ނެވީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިއަ  މި  ބަޔަކ   ިގނަ  ވަރަށ   ތިލަދ ނ މަތީަގއި  ޓޫރިޒަމ ެގ  ބޮޑ   ވެސ   ދ  

  އިނ  އަޅ ަގނޑ  ދެނަހ ރިނ . އެ ފަރާތ ތަކަށ  އޮތ  ޮގނ ޖެހ މަކީ، ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ ަގކަ މަސައ ކަތަށ  ތައ ޔާރ ވަމ ނ ދާ

ކަނ ކަނ     ނަމަ، އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ ެގ ޚިދ މަތ  އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ނ ލިބިެގނ  އެހ ރި ދަތިކަނ . ނޫނ 

 ވާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ޕ ލޭނ ކ ރައ ވާފައި؛ މަށ  ހ ރި ހ ރަސ ތަކ ެގ ވާހަކަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ތަރައ ޤީކ ރ 

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތ     ެއއ ކޮށ ޮގތަށ ، އަދި ެއއާ ނިނ މަނ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އ ދަތަށ  ހަނިމާދޫ 

ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބި، އަދި އ ތ ރ ަގިއ ޓޫރިޒަމ ެގ މަސައ ކަތާއި އަދި އެ އެއަރޕޯޓ ެގ ޚިދ ަމތ  އ ތ ރ ެގ ހ   ،ނިމި

އެހެނިހެނ  ވެސ  ސިނާޢީ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ  ތައ ޔާރ ަވމ ނ ދާ ފަރާތ ތަކަށ  މި ދެނ ނެވި ޚިދ މަތ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ  

އެއީ  އ    ،ލިބ މަކީ  މަސައ ކަތ އ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރަމ ނ ދާ  އެކަމަށ   ތާޢީދާއި މީދ .  ފ ރިހަމަ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ަގއި 

ކަނޑަެއޅިފަިއާވ   މި ދެނ ނެވި ެއއަރޕޯޓ ؛ ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ކަމަށ   ެއކ  ވާނެ  އެއ ބާރ ލ ނ  ސަރ ކާރާ

ސިނާޢީ  ވެސ   ިވޔަފާރިތަކާއި އަދި އެހެނިހެނ     ެގއަދި ެގސ ޓ ހައ ސ   ،ޓޫރިޒަމަށ  ކ ރިއެރ ނ  ލިބިަގއި ނިމި،  މ އ ދަތ 

ހ ރި    އަދި  ،ކަމާެއކ  އެ މަސައ ކަތ  ހިނ ޭގނެ ޮގތަށ  ކ ރަނ  ތިބި ފަރާތ ތަކަށ  މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  ކާމިޔާބ މަސައ ކަތ ތައ 

ކ ރެވިފަިއ އޮތ މަކީ ދެވޭނެ އިނ ތިޒާމ މާއެކ  ކ ރިއަށ އެ ަމސައ ކަތ ަގިއ ެއ ފަރާތ ތަކަށ  ފަސޭހަކަ  ،ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  ނެތި

އެހާމެ މ ހިނ މ  ކަ  ،ބޭނ ނ ތެރި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ިވ  ؛ މެއ  ކަމ ަގއި ދެކެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ހަމަ 

 ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޖަހާއިރ .   4ލާފައި ދެނ  މަސައ ކަތ  ފަށާނީ އިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވަގ ތ  މެދ ކަނޑަ
 

 { އަށ  16:00އިނ   15:30 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 
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ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ެގނ ދިޔަ ބަހ ސ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނ ފަޅީަގިއ މަސައ ކަތ  މި ފަށަނީ، ހަަމ ކ ރިނ  ކ ރިއަށ 

 ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނަސީމ . 

  

 ނ :ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއބ ރާހީމ  ނަސީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ  

 ވަނަ އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ  މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި ކޮވިޑ ެގ ހިތ ދަތި ދ ވަސ ތަކަކަށ   2019ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

މީދެއ  ލިބެމ ނ ދާ މި ވަގ ތ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔެިއނ  އެނ މެ ބާރަށ  ކ ރިއަރަމ ނ  އ ކަމ ެގ ކ ޑަކ ޑަ އ ނޭވާއެއ  ލެވިދާނެފަހ ، ހަމަ

 ނ  ެއކަމާ ނ ހަނ  އ ފާއިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއ ޖެ ހިމެނ މަކީ، ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހިތ ެގ އަޑީއަނ ނަ ފަސ   

ަވކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ަވގ ތ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފާޅ ކ ރާ ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ  މި 

ބަލިމަޑ ކަމ ނ  ކޮވިޑ ެގ  ބޭނ ނ ވަނީ،  މ ޅީ  ދަނ ނަވާލަނ   ދިވެހިރާއ ޖެ  ދ ނިޔެއާއި  ބަލަމ ޅި  ކަމަށ   ސަލާމަތ ވީ  ،  އިނ  

މީހާެގ އަމިއ ލަ ސަލާމަތާއި  ޚ ދ  ތިމާ   ،އެހެނ  މީހ ނ ނާއި  އެޗ .ޕީ.ޭއެގ އިރ ޝާދ ތަކަށ  ބެލ ެމއ  ނެތި  ޑަބ ލިއ .ެއޗ .އޯާއއި

އ ޅެނ  ފަށައިފި   އ ދ ތަކ ަގއި ަމގ ތައ  މަތީރައ ކާތެރިކަމ ެގ ެއއ ެވސ  ފިޔަވަޅަކާ ނ ލައި ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށ  އާނ މ  ސަރަޙަ

ކަމ ެގ ރަނަގބީލ ެގ  ވަރ ެގ ބޮޑ  އަނދަަވޅަކަށ  ވެއ ޓިދާނެެވސ  އަޑި ނ ފެނ ނައިޤ ތިޞާދ  އަނެއ ކާ  ެގނަމަ، ދިވެހިރާއ ޖޭ

ވާނ  ފަށައިފި.  ޖެހޭ މީހ ނ ެގ އަދަދ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ިގނަ ބަލި   ެގވެސ  ކޮވިޑ  އަނެއ ކާ ؟ އޭ އަޑ  ތިޔަބޭފ ޅ ނ ނަށ  ނީވޭތޯ

މި   ރަށެއ   މޮނިޓަރިނ އޮތ   ފަހަރަކ   ހ އ ޓި، ދަނީ  އިޤ ތިޞާދ   ރަށެއ ެގ  ކޮނ މެ  ލެވޭ  މޮނިޓަރިނ އަށ   ލަމ ނ .  އަށ  

ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ޢީދ . މި  ނ  އިނ ތިޒާރ އޮތީ ދިވެހީ  ރައ ޔިތ ނ  މި ދަނީ ނިކަމެތިަވމ ނ . ކ ރިއަށ  މި

ވަނަ އަހަރަށ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި   2022މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި    ،ނ ެވިވއ ޖެ ނަމަހިނ ނަށ  ބައިވެރިޢީދ ަގއި ފ ރިހަމައަށ  ދިވެ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެއއ  ނ ލިބޭނެ. އެހެނ ކަމ ނ ، އިހ މާލެއ ެގ ސަބަބ ނ  ކ ރިއަށ  އޮތ    15.3ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކޮށ ފައިވާ  

ދިެވހިނ ނަށާއި ދިވެހިރާއ ޖެއަ ެގއ ލ މެއ  ވެދާނެ އެނ މެހަފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސީޒަނ   ެގއ ލި، ދިވެހި އިޤ ތިޞާދަށ     އިށ  

ދ ރާލަ މެދ   ދާއިރާެގ ފިޔަވަޅ   އިިވސ ނަ  އިކަނ ކަމާ  ތ ލ ސ ދޫ  ޮގވާލަނ .  ސަރ ކާރަށ   ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ   ެއޅ މަށ  

ދަނ ނަވާލަނ  ކ ރ މަ ؛ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހިނ މަފ ށީަގއި  އަދި  ހ ރާ،  ތ ލ ސ ދޫ،  ދިއ ފ ށި،  ބަޖެޓ ަގއި  ހިމަނާފައިާވ  މި  ށ  

އިޚ ލާ މަޝ ރޫޢ ތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ތެރިކަމާޞ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ  ނަމަ،  ތަނ ފީޛ ކޮށ ދެއ ަވއިފި  ސަރ ކާރ ނ   ެއކ  

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  މި ހ ރީ ހަަމ    2022މައިަގނޑ  ޮގތެއ ަގއި  ދާއިރާއަށ  ބޮޑެތި ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  އަނ ނާނެ.  

އަހަރާއި  2020 މަޝ ރޫޢ ތައ   2021  ވަނަ  ހ ރި  ވެސ   އަހަރ   ނެތ .  ކަވަނަ  ތަފާތެއ   ބޮޑ   މާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ނ  

ޚާއ ޞަކޮށ  ތ ލ ސ ދޫަގއި. ިއއ ޒަތ ތެރި    ،ހ ރި  މަޝ ރޫޢ ތައ  ވެސ  އެބައ   އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮނ މެެވސ  ވަރަކަށ  އަ 

ނަާގ. ފ ރަތަމަ ޮގތަކީ، ރަނަގޅ  ކޭޝ ފ ލޯެއއ     މަިއަގނޑ  ޮގތެއ ަގިއ ޤައ މ ތަކ ނ  ދެ ޮގތަކަށ  ދަރަނި އެބަ؛ ރައީސ 

  ވަގ ތ  ސަލާމަތ ކޮށ  އަވަހަށ  ތަރައ ޤީެވ، ރަނަގޅ  އިޤ ތިޞާދެއ ެގ އޮިއވަރ  ޤައ މ ެގ ތެރޭނ ވާ ހާލަތ ތަކ ަގއި. ލިބިފައި
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ދެކޮޅ  ލިބޭ އާމ ދަނީނ   ޮގތަކީ،  ބިޔަ މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ނަާގ ލޯނ . ދެވަނަ  ނ ޖެހޭ ހާލަތ ތަކ ަގއި  އަނބ ރާލ މަށ  ޓަކައި 

ނަގަ  ިގނައިނ   ލޯނ ތައ   މި  ލޯނ .  ނަާގ  ފޫބައ ދަނ   ހިނ ަގނ   އ ޅެނީ  އިޚަރަދ   ބަރ ކޮށ   ދައ ލަތ ތަކ ގައި.    މަތި  އ ޅޭ 

ނޭގ. ނަމަެވސ   ލޯނ ނެގ މަކީ އެއ ވެސ  މައ ސަލަެއއ  ނޫނ ކަނ  އެބަ އެ  ށ ކެޕިޓަލ  އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓ ތަކަ  ،އެހެނ ކަމ ނ 

އާމ ދަނީައށ     ތައ ޚަރަދ   ރިކަރަނ ޓ  ނޫނ .  ބ އ ދިވެރިކަމެއ   ލޯނ ނެގ މަކީ  ޓަކައި  ރ ފިޔާ  އަބިލި  21.4ފޫބެއ ދ މަށ   ނ  

ބައިަވރ  އޮފީސ ތައ  އެ ހިނ ަގނީ ނ  ރ ފިޔާ. ދައ ލަތ ެގ އެތައ   އަބިލި  24.8ލިބޭއިރ ، ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދަށ  އެބަ ދޭ  

ކަމަށ . ހަމަ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ .  ނ ނ  އެބަ އޮތ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެ އަމިލިދައ ކައިެގނ .  އާނ މ ނ ެގ ތަނ ތަނަށ  ބޮޑެތި ކ ލި

އީ  އެ   ،އ  އަޅަނ  އެބަ އޮތ  ޖަހާފަ. އެހެނ ނަމަވެސ މި ބަޖެޓ ަގއި މީރާެގ އޮފީސ  ބިލ ޑިނ ެގ،  އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އެނޭގ

އ . ހަމައެކަނި  ެއއީ އެނ މެ ހަތަރ  ބ ރީެގ އޮފީސ  ބިލ ޑިނ ެގ  .އ  ނޫނ އަޅ ަގނޑ  މި މާނަކ ރާވަރ ެގ އޮފީސ  ބިލ ޑިނ ގެ 

ތަކެއ   ޮގތަށ  ބިލ ޑިނ ގ   ދައ ލަތ  ިގނަ އޮފީސ ތަކެއ  ހިނ ޭގ  ،މީރާެގ އޮފީސ ތައ  ހިނ ަގނ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ށ   އަާމރާތ ތައ  ހަދައިެގނ  ކ ރިއިވެލާނާެގ ފަދަ    ،ތަކަށ  ޮގސ ެގނ ޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ އަޅާ ވާހަކަ. ކީއ ތޯއޭ ވާނީ ކެޕި

ޚާއ ޞަ ޮގތަކަށ  އިނ ޝ ައރެނ ސ  ލިބޭ އެތައ  ސަތޭކަ   ،ދައ ލަތ ެގ އެކިެއކި މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި ވަކިވަކި  ؟ޮގއ ސިއ ޔާ

ޓ ަގއި ފެނ ނަނ  އެބަ ޮއތ . ހަމަ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ .  ބަޔަކަށ  އާސަނ ދައިނ  ވެސ  އިނ ޝ އަރެނ ސ  ލިބޭ ޮގތަށ  މި ބަޖެ

ބައި އާސަނ ދަިއެގ  އ ނިކޮށ ެގނ   މީސ މީހ ނ   މިފަދަ  ވާނީ  ލިޔެފިއ ޔާ  ކީއ ތޯއޭ  ފޮތ ަގއި  ހެޔޮ ؟މި   އ  އިނިގއ ޔެ   ،އެ 

. ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ެގ ލިސ ޓ ަގއި ބަެއއ  މީހ ނ  ޖަހާފައި އެބަ އޮތ   ،ބ ރިވެފައި ހ އ ޓަސ 

ޚަރަދ . ކީއ ތޯއޭ ވާނީ   ދޭ ފައިސާއިނ  އެ މީސ މީހ ނ ނަށ  ފައިސާ އެބަ ދޭ. ބޭކާރ  ރިކަރަނ ޓ   ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ނަށ 

ޚަރަދ ތަކެއ  މި   މިކަހަލަ އެތައ  ބަިއވަރ  ބޭކާރ  ރިކަރަނ ޓ  ؟މިފަދަ މީސ މީހ ނ  ބަލައި މި ލިސ ޓ ނ  އ ނިކޮށ ލައިފިއ ޔާ

ބަިއ ބައި  އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަނަގޅަށ  ދިރާސާކޮށ ފި ކަމ ަގއި ވަނީ ނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ  ފޮތ ނ  ފެނ ނާނ 

ނ ޖެހޭ. އެކަމަކ  ައނ ނަ އަހަރަށ  ވެސ  ސިޔާސީ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރެވިދާނެ. ލިބޭ އާމ ދަނީއަކ ނ  ދެކޮޅެއ   އ ނިކޮށ ، ރިކަރަނ ޓ 

ހެނ  ިގނަވަމ ނ ދާ މަނ ޒަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ނ  އެބަ ފެނޭ. ދެ  މަޤާމ ތައ  ހަމަ ފޮޅެމ ނ ދާ ބަރަބޯ މަލެއ 

ސ  ހަދައިެގނ  އަނ ނަ ރއަދި އިތ ރ  ެއއ  އަހަރ  ހޭދަކޮށ ެގނ  ބަރާބަރ  ތިނ  އަހަރ ނ  މާސ ޓަ  ިއ،އަހަރ ނ  ޑިގ ރީ ނިނ މަ

އ ަގއި ވާހަކަދައ ކާލަިއެގނ   ތިނ ވަނަ ދ ވަހ  ޕޯޑިއަމެދެ ދ ވަހ  މ ޒާހަރާކޮށ ލާފައި ބަރާބަރ     ،މާ މ ސާރަ ބޮޑޭ  މީހާއަށ  ވ ރެ

މަޤާމ . އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ ތިބި   ސިޔާސީ އެނ މެނ ނަކީ ނ ކިޔަވާ  ،އަނަގތަޅާލީމާ، ބަެއއ  މީހ ނ ނަށ  އެ ލިބޭ 

  ! ނ ލައ ވާތިއިއޮޅ ވަމީހ ނ ނެކޭ ނޫނ . އަދި ހަމައެކަނި އަނަގތެޅޭ މަޤާމ  ހޯދާ ބަެއކޭ ެވސ  ނޫނ . އެއ ޮގތަކަށ  ެވސ  މާނަ  

އަނ ނާނީ ވަޒީފާއަށ   މީހ ނ   ރަނަގޅ   ހ ރި  ތަޖ ރިބާ  ތަޢ ލީމާ  ކިހިނެއ ތޯއޭ    ، ރ ނ ނާއިއިނ ޖިނޭ  ،ޓީޗަރ ނ ނާއި؟ ދެނ  

. ިއއ ޒަތ ތެރި ޓެކ ނިކަލ  އެނ މެނ  އެ ތިބީ މާޔޫސ ވެފަ  ،ޮގސ  ކިޔާނެ ކަެމއ  ނެތ މިހެނ   ، ނަރ ހ ނ ނާއި  ،ޑޮކ ޓަރ ނ ނާއި 

ަވނަ އަހަރ  ދެ ހާސ  ޑޮލަރަށ  2019ލ  ކ ރަިއސިސ އަކާ ދިމާލަށ .  ރީ ފައިނޭނ ޝަެގ މިސ ރާބ  މިހިދ ނިޔޭ؛ ރައީސ 
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ވަނަ  2019އޭެގ ފ ރަިއޓ  ޗާޖ  މިއަދ  ެއ ހ ރީ ހަ ހާސ  ޑޮލަރ ަގއި.    ،އ  ރާއ ޖެ އެތެރެކ ރި ވިހި ފޫޓ ެގ ކޮނ ޓެއިނަރެ

މިއަދ  އެހެރީ އ ެގ ފ ރައިޓ  ޗާޖަކަށ   ފޫޓ ެގ ކޮނ ޓެއިނަރެ  އަހަރ  ތިނ  ހާސ  ޑޮލަރަށ  ރާއ ޖެއަށ  އެތެރެކ ރި ސާޅީސ  

ވިސ ނަނ  މިއީ  ޑޮލަރ .  ހާސ   އެދިހަ  މ ދާތައ   ފިހާރަތަކ ނ   ބަެއއ   ކަމެއ .  ހ ސ ވަމ ނ   ވެއ ޖެ  ފ ރައިޓ    ،ދަނީ 

ޮގތެއ  މި ވަގ ތ  އަނ ނާނެ    ނ ، އަނ ނަނ  އޮނ ނަ މ އ ދަތަށ  މ ދާ ޤައ މ ތަކ  ެގނ  ދަތ ރ ފަތ ރ  އ ނދަޫގވެ،  އ ނދަޫގވެެގނ  

ނެތ . ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ . ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި މި އޮތ ެގނ  ސެނ ޗަރީ ހަދަނީ. ހެޔޮނ ވާނެ މިކަމާ އަޅައިނ ލާ 

  36.9ނ  ރ ފިޔާ ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށ  މި ފޮތ ަގއި އެބަ ބ ނޭ.  އަބިލި  9.7ވަނަ އަހަރަށ  އެކަނި ވެސ   2022ތިބެނ .  

ތެރެއިނ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ  ނ  ރ ފިޔާ އޮތ އިރ ، ީމެގއަބިލި  12.1 ބަޖެޓ ަގިއ ކެޕިޓަލ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި  ނ  ރ ފިޔާެގ މިއަބިލި

  ޚިދ މަތ  ހޯދަނ  އަނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ  ވ ރެ ؛ ނ  ރ ފިޔާ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އަބިލި  6.2މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  އޮތީ އެނ މެ  

ފ ރިހަމަ ؟ ތިޞާދެއ  އ ފައ ދާނީކިހިނެއ ތޯއޭ އިޤ ؟ ހިނެއ ތޯއޭ ޤައ ެމއ  ހިނ ާގނީޚިދ މަތ  ދޭނ  ތިބި މީހ ނ  ިގނަކޮށ ެގނ  ކި

އަިމއ ލަ ވިޔަފާރިތައ     ،ދައ ލަތ ެގ ަވޒީފާތައ  މަދ ކޮށ   ،ތިޞާދެއ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި ޕ ރަިއވެޓ  ސެކ ޓަރ ބޮޑ ކޮށ އިޤ 

ތިޞާދ   ވަރަކަށ  ޤައ މ  އިޤ . އަމިއ ލަ ިވޔަފާރިތައ  ިގނަވީ އ  އެކ ލަވައިލާނ ޖެހޭއިތ ރ ކ ރ މަށ  ރަނަގޅ  ޕ ލޭނެ  މިހާރަށ  ވ ރެ

އާމ ދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ؛ ވަރ ަގދަވެ، ދައ ލަތަށ  ވަނ ނަ ފައިސާެގ އަދަދ  އިތ ރ ވަމ ނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ބެލެނ ސ  ހިފެހެއ ޓ މަށ    ެގތިޞާދ މ ޅި އިޤ   ،ދޭ އަހަނ މިއ ޔަތ ކަމ ެގ އިތ ރ ނ    ރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ކ ރިެއރ ވ މަށ ޓޫ

ދީެގނ     މަސ ވެރިކަމަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ   ،ޖެހޭ. އެޮގތ ނ ޓަކައި އެހެނ  ދާއިރާތަކަށ  ެވސ  އެ ސަމާލ ކަނ  އެބަ ދޭނ 

ފެކ ޓަ ޓަކަިއ  ބޭރ ކ ރަމަށ   މަސ   ެއޑ ކޮށ ،  ވެލިއ   ހަދަނ   މަހަށ   ދޫކޮށ  ރީތައ   ސެކ ޓަ  ،ރަށ ތަކެއ   ށ  ރަޕ ރަިއވެޓ  

އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  ބެލެވޭ. އަދި   ނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ާއމ ދަނީ މިހާރަށ  ވ ރެ  ހިތ ވަރ ދީެގނ  އެކަނ  ކ ރެވިއ ޖެ

ރ ކާރ ނ  އެބަ އެނ މެ އަވަހަކަށ  ރޭވ މާ ދޭތެރޭ ސަ  އަގ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ކަނ  ވީމަސ ވެރިނ ނަށ  ހަމަ  ،ހަމަ އެހެނ މެ

ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ނ ދެކި، ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެވސ    ވިސ ނަނ ޖެހޭ. ދަނޑ ވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި ހޮބީއަކަށ  ކ ރާ

ދަނޑ ވެރިކަމ ނ  ލިބޭ ނަފާ އެނ މެ ފ ރިހަމައަށ     އި،ޕ ލޭނ  ހަދައި ހިތ ވަރާއެކ  މަސައ ކަތ  ފަށަ  ،ވާނެ ކަމެއ  ކަމަށ  ދެކެ

  ، ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ބޮޑެތި ކ ނ ފ ނިތަކާ ހަވާލ ކޮށ   ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކ ސ ޕޯޓ ކ ރެވިދާނެ. ިމފަދަ ކަމެއ ހޯދ މަށ  ޓަކައި އަ

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދެކެނ .  ކަމަށ   ކަމެއ   މ ހިނ މ   ބެކ ކ ރ މަކީ  ދީެގނ  ސަރ ކާރ ނ   މީހ ނ ނަށ   އެބައި  ؛ ރަށ ތައ  

ކ ށ  މަޢ ލޫމާތ   ލިބިފަިއވާ  ނ    އަޅ ަގނޑަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ކަމ ަގއި  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   ވާނަމަ، 

ކޮނ ޓ ރަކ ޝަނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ ދިވެހި ދައ ލަތަށ   ތިނ ވަނައަށ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ޓެކ ސ  ދައ ކަމ ނ ދާ އިނ ޑަސ ޓ ރީ.  

ޕާ ބޮޑެތި  ބޭރ ެގ  ވީހިނދ ،  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކަށ   އަނ ނަ  ވަނ ނަމ ނ   ޓެކ ސ   އަދަދަކަށ   މި ިގނަ  މައ ޗަށ   ޓީތަކ ެގ 

ދިވެހި ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ޤާބިލ ކަނ  އިތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭ. މ ޅި އިނ ޑަސ ޓ ރީ   ،އިނ ޑ ސ ޓ ރީެގ ހ ނ ާގނ  ދޫކޮށ ލ މ ެގ ބަދަލ ަގއި 

އަތ ދިވެހީ އިޤ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އޭރ ނ   ރާވަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ޮގތ ތައ   ެގނެޭވނެ  ތަނ  މައ ޗަށ   ފާަގތިެވެގނ ދާ  ތިޞާދ  
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ވަނީ ދޫކޮށ ފަ. މި   ިގނަ ރަށ  ސަރ ކާރ ނ   ނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ. ރިސޯޓ  ހެދ މަށ  ޓަކައި ސަތޭކައަށ  ވ ރެއަޅ ަގ

އ ސޫލ ނ  ދިވެހި ކ ނ ފ ނިތަކަށ  މި ރަށ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރަނ    ރަށ  ޓަރނ ކީ  %50ިގނަ ރަށ ެގ ތެރެއިނ     ސަތޭކައަށ  ވ ރެ

ނަމަ،   ދައ ލަތަށ ލިބިއ ޖެ  ދިވެހި  އިޤ  ެއއީ  ދިވެހި  މަނ ފާއަކަށ ެވ،  ބޮޑ   ވަރަށ   ލިބޭނެ  ބޫސ   ެވެގނ ދާނެ. ޓ ތިޞާދ  

ވިއ ސަކަށ  ހާސ  ފަނަރަ  މނ ފީ ދިވެހީނ ނަށ  ވަޒީފާތައ  ލިބޭނެ. އެފަދަ ތަނަކަށ  ދިވެއ ސަކ  ދާއިރ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަ

މި އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ    އި،ކަމާ މެދ  ވިސ ނަމިފަދަ ކަނ   ،މ ސާރަ ެވސ  މަދެއ  ނ ވާނެ. އެހެނ ކަމ ނ   ރ ފިޔާއަށ  ވ ރެ

ކ ރިމަގ  ބަލަިއ، ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ  ކަމަށ   އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ   އޮތ   ކ ރިމަގ   ލިބޭނެ  އިއެ  ؛ވެސ   ނ  

މި  ދިވެހިރާއ ޖެ  ޮގވާލަނ .  އަޅ ަގނޑ   ތައ ޔާރ ވ މަށ   ސަރ ކާރ   ދިވެހި  ޓަކައި  ނެގ މަށ   ފ ރިހަމައަށ   އެނ މެ  މަނ ފާ 

ތަކ ނ .  ޖަހާފަ. ތަރައ ޤީ މި ފެނ ނަނީ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ވަނީ މެކ ހަށ   ނަނީ ތަރައ ޤީވަމ ނ . ތަރައ ޤީ މިއަނ 

ޕ ރޮޖެކ ޓ   ިއނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  ކ ރެވޭ  ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ވަގ ތ   ބަލާއިރ މި  ބޮޑ    ،ތަކަށ   ހާދަ 

ރީ. ކީއ ތޯއޭ ާވނީ ދިވެހި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ެގ  ހިމި  އިނީ ބޭރ ެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނަށ  ދެވިފަައރަޕަސެނ ޓެކޭ ައޅ ަގނޑ  ހިތަށ 

ތިޞާދަށ  ދެވަނައަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ  ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އެ ފައިސާ ހިފެހެއ ޓޭނެ ޮގތެއ  ހޯދައި  ،ޤާބިލ ކަނ  އިތ ރ ކޮށ 

އަޅ ަގނޑަށ     .ނ ޑަސ ޓ ރީ ބަދަލ ކޮށ ލ މ ެގ މަސައ ކަތ  ފަށައިފިއ ޔާއެނ މެ ިގނަ ފައިސާ ވަނ ނަ ިއނ ޑަސ ޓ ރީއަކަށ  މި އި

ާގތަށ  މި އިނ ޑަސ ޓ ރީނ  ވެސ  ދިވެހި ދައ ލަތަށ     ހަމަ އެވަރާ  ،ރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއާ އެއ ވަރަށ ޓޫ  ،ނ ީގހަމަ ޔަ

ށ  އޮތ ތާ  އަކ ރި   ،އި ވިސ ނަ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މި ކަނ ކަމާ މެދ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ   ، ޓެކ ސ  ހޯދޭނެ. އެހެނ ކަމ ނ 

ހަމަެއކަނި އޮތ  ފ ރ ޞަތަކީ، ހަމަެއކަނި  ؛ފިޔަވަޅ ތައ   އިތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ެއޅެނ ހ ރި އެނ މެހަދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ 

ނ  ށ  ރަށ ތައ  ދޫނ ކ ރެިވެގރިޒަމަރަށ ތައ  ތަރައ ޤީނ ކ ރެވ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، ޓޫ  ،ރިޒަމ  ކަމަށ  ބަލައިއޮތ  ޮގތަކީ ޓޫ

ދޫކޮށ ލައި،  އ ޅޭ ހިނ ގަވާއ ޅ ނ   ވިސ ނާލަމާ  ނިކަނ   ބައ ޓަނ ކ ރަނ .  ިވސ ނ ނ   ޮގތަކަށ   އެހެނ    !ކޮނ މެވެސ  

ރަށ  އެބަ އޮތ  ރިސޯޓ     111ކ   ރަށ  ރިސޯޓ  ހަދާފަ. އެކަމަ  164އޮނ  ޮއޕަރޭޝަނ ަގއި އޮތީ    ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އޮތީ

ޓަކަ ރަށ ދޫކޮށ ހެދ މަށ   އެބަ  ،އި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިކަމ ނ   އެހެނ ވީމާ،  ޓޫ  ނ ހެދިފަ.  ނަަގނ .  ފިލާވަޅެއ   ރިޒަމ  ޖެހޭ 

އ . ައޅ ަގނޑ މެނ  އެހެނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ  ވެސ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ނ ވަތަ  އ ޗެ އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކީ ެވސ  ނާޒ ކ  އެ

ދި ނޫނީ  ބޫސ ޓ ކޮށ ލައިެގނ   ރަނަގޅަށ   އިޤ ހަމަ  ސަސ ޓެއިނ ވެހި  ކ ރި  ،ޑ ތިޞާދ   ޮގތަކަށ   ށ ދާ  އަދެމެހެއ ޓެނިވި 

ފިޔަވަޅ ތައ     ިއ،ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ިމ ކަނ ކަމާ މެދ  ވިސ ނަ  ،މީދ ކ ރަނީއ މަނ ޒަރެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  އ  

ެވެގނ ދިޔ ނ .    ބޮޑ  ބާރަކަށ   ތ އި އޮތިޞާދީ ޮގތ ނ  މި ސަރަޙައ ދ ގަ ށ  އޮތ  ތާނަގިއ ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ އިޤ އަކ ރި   ،އި އަޅަ

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ! 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 . މ މ ތާޒ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ފ ވައ މ ލަކ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ވަރަށ  ބޮޑަށ   

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   މ މ ތާޒ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ފ ވައ މ ލަކ 

-ތިޞާދ  ކޮިވޑ ދިެވހިރާއ ޖޭެގ އިޤ   ،ވަނަ އަހަރަށ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހެޅި ބަޖެޓަކ2022ީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އަދި ބަޖެޓ ެގ އަމާޒަކީ    ،ެވފައި  ކަށ އޮތ  ބަޖެޓަ  ެގ ހަލާތާ ގ ޅިފައި އޮތ  ހާލަތ ނ  އަރައިެގނ  އަނ ނަ ވަގ ތާ ގ ޅިފައ19ި

ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ތިޞާދ  ފ ޅާކ ރ މާ އެކ ެގ ހާލަތ ނ  ކ ރީަގއި ޮއތ  ސައިޒަށ  އިޤ 19-ތިޞާދ  ކޮިވޑ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ 

އިތ ރ ނ  ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ  ފ ޅާކޮށ   އިތ ރަށ   ޚިދ މަތ ތައ   އިޖ ތިމާޢީ  އަދި  އަސާސީ  ރ ކާރ ނ  ސަ  ،ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ ދާ 

ނެތި ކ ރިޔަށ ެގނ ދިޔ ނ  ކަމަށ  ވާތީވެ، އަޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓަށ  ތާއީދ ކ ރާ    ފައ ޓާފައިވާ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތައ  ހ އ ޓ މެއ 

ެވސ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ލަކޮށ  ައޅ ަގނޑ  މި ބަޖެޓަށ  ތާއީދ ކ ރި ކަމ ަގއި ވީނަމަޖ މ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ .  

ސަރ ކާރ  ހިއ ސާވާ އަދި    ،ބަޖެޓާ ގ ޅިެގނ  ހ ރި. ެއޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އޮތީ   ނ ތަކެއ  އެބަ ހ ރިކަނ ބޮޑ ވ 

ދިޔ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި  ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ސަރ ކާރ  ބަޖެޓ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ  އަހަރ ނ  އަހަރަށ  ބޮޑ ަވމ ނ ދާ

ސީ އަދި ބައެއ  އިޖ ތިމާޢީ ޚިދ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ  ބޭނ ނ ވާ އަސާ  ނ ސަރ ކާރ ؛ ރައީސ 

އެތައ  ސަތޭކަ    ،ނ  ރ ފިޔާއެއ އަހެޔޮކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި އެތައ  މިލި  ކ ނ ފ ނިތައ  މެދ ވެރިކޮށ  އެ ޚިދ މަތ ތަކ ެގ އަގ 

ފެނިެގނ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޚަރަދ ކ ރޭ.  އެބަ  ރ ފިޔާއެއ   ހަވާލ ރައ    ،މިލިޔަނ   ފޯރ ކޮށ ދޭނ   ކ ރެޭވ  ޔިތ ނ ނަށ  

؛ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ޮގތަށ  ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ނ ދެވޭ ތަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ޚިދ މަތ ތައ  އެނ މެ އެކަށީެގނ ވާ ޮގތަށ  

ނ  އައަދި ހިނ ގ މ ެގ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި އަހަރ ނ  އަހަރަށ  އެތައ  މިލި  ،އިސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ކެޕިޓަލ  އިނ ޖަކ ޝަނާ

މި    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދަނީ  .ސަރ ކާރ  ބަޖެޓ ނ  އެބަ ހޭދަކ ރޭ  ެއއ ނ  ރ ފިޔާއަތޭކަ ިމލިއެތައ  ސަ  ،ރ ފިޔާއެއ  

؛ ކ ރަނިވި ެއއ ެވސ  މަސައ ކަތެއ  ނ ކ ރެވިދާ ތަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އެކަށީެގނ ވާ ފައިދާ   ނ ދެނ ނެވި ކ ނ ފ ނިތަކ 

ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ބަޖެޓ ނ   ހިއ    ،ސަރ ކާރ   އަހަރ ނ   ސަރ ކާރ   ޚަރަދ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ   ައދި ސަރ ކާރ   ސާވާ 

ފެނިެގނ ދަނީ ސަބަބ ނ   ބޮޑ ވ މ ެގ  ބޭނ ނ ވާ    ،އަހަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަދި  މަޝ ރޫޢ ތަކަށާއި  އަސާސީ  ތަރައ ޤީެގ 

ޖާަގނ ދެވި އެކަށީެގނ ވާ  ބަޖެޓ ނ   ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   ޚިދ މަތ ތައ   ހަނިވަމ ނ   ،އެހެނިހެނ   އަޅ ަގނޑ ޖާަގ  ތަނ .    ގެ ދާ 

ޖެހޭ މަދ ކ ރަނ .   ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ މިއީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭ މިނ ވަރ  އެބަ

އިއ ޒަތ ތެރި    ،ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދ   ގައިސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ  މިހާރ  ބަޖެޓ  ؛އަޅ ަގނޑ  މީެގ މިސާލެއ  ދައ ކާލަފާނަނ 

ފޯރ ކޮށ ދޭ އަސާސީ   ނ ވެމ ކޯ ފަދަ ކ ނ ފ ނިތަކ   ،އެސ .ޓީ.ޯއ، ސ ޓެލ ކޯ، ފެނަކަ އަދި އެމ .ޑަބ ލިއ .ެއސ .ސީާއއި  .ސ ރައީ

ައގ   ،ޚިދ މަތ ތައ  ޚިދ މަތ ތައ   ބައެއ   ހިމަނާފައި އެބަ އޮތ     އާނ މ   ބަޖެޓ ަގިއ  ބޭނ މ ަގއި ސަރ ކާރ ނ   ހެޔޮކ ރ މ ެގ 

ސަރ ކާރ ެގ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަމައެހެނ މެ އެސ .އޯ.އީތަކ ެގ  ، ރ ފިޔާނ އަބިލި  1.3ނ  ރ ފިޔާ.  އަމިލި  1383.9
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އިނ ޖެކ ޝަނަ ކެޕިޓަލ   ޮގތ ނ    ށ ،ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  ޚަރަދ ެގ  ހިނ ގ މ ެގ  އަދި  ޮގތ ނ ނާއި  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ  ރައ ސ މާލ  

ނ ފ ނިތަކ ނ  މިހާވަރ ެގ ބޮޑ  ޚަރަދެއ   މި ކ   ،ނ  ރ ފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި އެބަ އޮތ . އަޅ ަގނޑަށ  ފެނިެގނ ދަނީއަބިލި  1.062

ނަތީޖާނ ނެރެވި އެކަށީެގނ ވާ  ވެސ   ކ ރާއިރ ަގއި  ޚިދ މަތ ތައ     ،ބަޖެޓ ނ   އެކަށީެގނ ވާ  ބޭނ ނ ާވ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

ތަކ ެގ  ތިޞާދ  މިފަދަ ކ ނ ފ ނިއަސ ލ  ހަޤީޤަތ ަގއި އިޤ   ،ފޯރ ކޮށ ނ ދެވިދާ ތަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިފަދަ ކ ނ ފ ނިތަކަކީ

އިޤ  ބަޖެޓަށ   ތިޞާދަށ ސަބަބ ނ   އަސަރ ،  ނޭދެވޭ  ބޮޑ ވަމ ނ .   ކ ރާ  ދ ވަހަށ   ދ ވަހ ނ   ދާނީ  އަސަރ   ނޭދެވޭ  ކ ރާ 

ކ ނ ފ ނިތަކެއ  އ ވާލަނ ޖެހޭ  ކ ނ ފ ނިތަކަކީ  މިފަދަ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ރައީސ   .އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެނ  

؟ ޖެޓަށ  ކ ރަނީ ކޮނ  ފައިދާއެއ ތޯއޭ. ެއއ ެވސ  ކަހަލަ ފައިދާއެއ  ލިބިެގނ ދޭތޯލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ބައިބަލަ

ވަނަ އަހަރ  ސަރ ކާރ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ލިބޭނެ ކަމަށ   2022ސަރ ކާރ  ހިއ ސާވާ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   އެޮގތ ނ  ބަލައިލާއިރ ަގއި  

ލަ ޚަރަދަކީ  ނ  ރ ފިޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޖ މ އަމިލި  1030ނ  ރ ފިޔާ.  އަބިލި  1.03ކީ  ޑަނ  ލަފާކ ރާ އާމ ދަނީއަކީ ޑިވިޑެ

ނ  ރ ފިޔާ  އަމިލި  1466  ެވސ ނަތީޖާއަކީ ސަރ ކާރ  ބަޖެޓ ނ  އަނެއ ކާ؟ ނ  ރ ފިޔާ. ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއަބިލި  2.496

އ ފ ލަނ ޖެހޭ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ  ބަޖެޓ ނ ، ސަރ ކާރ  ބަޖެޓަށ  ބ ރަ

ހ އ ޓަ ހަމަ  ވެސ   މިހާރަށ   މިހާރ ނ   ވެސ   ަވގ ތަށ   ވަގ ތ ނ   އަސ ލ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ    އި، ފަލާއިކ ނ ފ ނިތަކަކީ 

ކ ރެވޭ ޚަރަދ  އިތ ރަށ  ޑަިއވާޓ ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތަކެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ  މަނ ފާކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  މި ބަޖެޓ ނ   

ރ ކާރ ނ  ވިޔަފާރި އ ސޫލ ނ  ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނ ގ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ   އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ސަ

ޖެހޭ އަސާސީ ކޮނ މެހެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ   ،ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަމެއ  ނޫނ . ސަރ ކާރ ނ  ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނ ަގނ ޖެހޭނީ

އެހެ ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ  ޚިދ މަތެއ   އެހެނިހެނ   ދެކެނ ނ ވަތަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ޮގތ ަގއި  ނެތ   ހާލަތެއ   . ސަރ ކާރ ނ   ނ  

ތިޞާދަށާއި އަދި މ ޅި ޤައ މ ެގ ބަޖެޓަށ  ވެސ   ޤީޤަތ ަގއި ޭއެގ ނަޖީތާ އިޤ ޙަވިޔަފާރި ކ ނ ފ ނިތައ  ހިނ ގ ަމކީ އަސ ލ   

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ކަމެއ   ބޮޑ ެވެގނ ދާނެ  ބަލައިލާމިސާލަކަ ؛ ބާރ   އިނޭގތޯ  ށ     ، ނަމަ 

  ަގއި ނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ އަ ޒޯނ  އެކެއ ަގއި ދިނ މަށ  ފަނ ސާސ  މިލިއެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ޚިދ މަތ  ؛އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ

ދަތ ރ ފަތ ރ  އަގ   ،ކަނޑައަޅާފަިއވަނީ ޮގތ ަގއި  ހެޔޮކ ރ މަށ  ސަބ ސިޑީ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަދި  ނ   އަމިލި  254ެގ 

ހ ނ ނަ ހ ރިހާ ،  ހަދާ ހ ރިހާ މަަގކީ  .ނަހަދާއ   ، ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ަމެގިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ކަނޑައަޅާފަިއާވއިރ   ރ ފިޔާ

ހަމަ،  ފަޅަކީ ބިމަކީ  ހ ރިހާ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ހިއ ކާ  ނަތީޖާއަކީ    އަގ ަގއި  މަސައ ކަތ .  ކ ރާ  ނަަގިއެގނ   އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  

ިމ  ؟ކޮބައިތޯ ރަީއސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ނެރެޭވ  ނަތީޖާއެއ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  ވިޔަފާރި  ޮގތ ަގއި  ފައިދާއެއ ެގ  ިވޔަފާރި 

އ  ނ ވޭ ިއއ ޒަތ ތެރި އެމަފ ރިހަނިޔަތ  ވެސ     ކ ނ ފ ނިތަކަކަށ . ސަރ ކާރ ނ  ވިޔަފާރި ކ ނ ފ ނި ހެދ މ ެގ މަޤ ޞަދ ަގއި ކ ރާ

ރ ފި  20ރައީސ .   އަމިލިއަނެއ ހާ  އަނ ނަ  ޑިވިޑެނ ޔާ  ބަޖެޓަށ   އެމ .ޓީ.ސީ.ސީނ  ޑ  ހަރ ެގ  ކަމަށ   ލިބޭނެ  ޮގތ ަގއި  ެގ 

ބަލާއިރ މިއީ    ވަނީ.ލަފާކޮށ ފައި ޚަރަދާ  އެ  ،ކ ރާ  މިއީ  ބަލާއިރ   މަސައ ކަތާ  ކަހަލަކ ރާ  ކަހަލަ ،  އ ެވސ   އެއ ެވސ  
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އ ކަތަކީ  ސަ ަގިއ މި ކ ރާ މަލ  ދަެގ ބަސ . މީ ރައީ  ތެރިނ ދެކެނ  ިއއ ޒަތ   ށ  ައޅ ަގނޑ އ  ކަމަކަ ހަމަޖެހޭ އ ސޫލެ ނ އ ސޫލަކ 

ނ ެގ  ތ ރައ ޔިތައ .  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރެވޭނެ މަސައ ކަތ   އ ކަތ ތަކަކީސަ ވިޔަސ  ކ ރާ މަނ   އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ  ،ފ ނިތަކ ނ މި ކ ނ 

ކަތ ެގ  ތަކ ެގ މަސައ ފ ނިނ ކ އ . މި ތަ . އަމިއ ލަ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ކ ރެވޭނެ މަސައ ކަތ ނ ތައ ތައ ރެވޭނެ ކަކ ކ ނ ފ ނިތަކަށ   

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރެވޭނެ މަސައ ކަތ ެގ ތެރެއަށ  ސަރ ކާރ ެގ  ،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭ މަސައ ކަތ ެގ ތެރެއަށ   ތެރެއަށ ،

ަގއި އަޅ ަގނޑ   ކަމ    އ ތައ ތަނ ތިޞާދަށ  އޭެގ ނޭދެވޭ އަސަރ ކ ރާނެ ކަ  އިޤ ޅިަގއި މ ތ ޤަކީ އަސ ލ  ޙަޤީމަވަނ ކ ނ ފ ނިތައ   

ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސ     .ޯއއަށ  ބަލައިލާޓީިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ެއސ . ؛ދެކެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  އެސ .ޓީ.އޯ 

ސ  ާއގ ބޯޓ  ދ އ ވ މަށ   ޮގއ  ނެތ . ކަނ މަތީ ފިހާރައިނ  ިވއ ކާ ދަޅ ކާނާއިނ  ފެށިެގނ އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ނ ވިއ ކާނެ ެއއ ޗެ 

ކ  އެބަ  ކޮނ ކަމެއ ދަނ ދެނ   ވަނީރޭ.  ފޯރ ކޮއަގ ހެޔޮ  ،ކ ރާހަވާލ ސަރ ކާރ ނ   ؟ ތޯ  ހަވާލ ކ ރާ ށ ކޮށ   ޓަކައި  ދިނ މަށ  

 ؟ބަޖެޓަށ  ކޮބައިތޯ މިއިނ  ލިބޭ ފައިދާއަކީ؟ ތޯނ ޖެހޭ. ކޮނ ކަމެއ  ދޭނ  ސަރ ކާރ ނ  ޚަރަދ ކ ރަޒ ވެސ  ސަބ ސިޑީ ށ   ޑ ކޮޅަކާ

މިނޫނ     ދާނެނ މީެގ ސަބަބ ނ  ބަޖެޓަށ  ލ އި ލިބިެގ  ،ދަލ ެގނެެވނ ޖެހޭބަލ   ދެކޭޮގތ ަގއި މި ކަނ ތައ ތަކަކީ ައސ އަޅ ަގނޑ   

ނ ނ ވަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭ  ،ޔަކަށ  މި ތަރ ތީބ ވެެގނ ދާއިރ  ޮގ

ފެނަކައަދި    ،ފަދަ  ސ ޓެލ ކޯ އަދި  އަޅ ަގނޑ   ސ ޓެލ ކޯ  ކ ނ ފ ނިތަކަކީ  މިހާ  ފަދަ  މިހާރ ނ   ވެސ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ރަށ  

ސަބަޕ ރައިވަ މީެގ  ކ ނ ފ ނިތައ .  އެދެބ ޓައިޒ ކ ރެވެނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަސ ލ   ޚިދ މަނ   އ  ތެވޭ 

 ؛ސ  ދެޭވ ައގ ތައ  ވެސ  އެކަށީެގނ ވާ ައގ ތަކަށ  ދެވޭ ތަނެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ  ،ނ ދެވޭއިރ ަގއި 

.  ޖެއ ަގކާ ކ ނ ފ ނިތަކަކަށ  ބަދަލ ވެެގނ  ހިނއ ވި  ،ބަނދެއޮޑިދޯނިފަހަރ     ،ެގ ބައެއ  ކ ނ ފ ނިތަކަކީ މިައދ  ކާރ  އ ފައ ދާމީ

   ކ ނ ފ ނިތަކަކަށ  ކާ ވިއ އޮޑިދޯނިފަހަރ  ބަނދެ،  ކާރ   ،ވަރ  އިނޭގތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ ފާރި އ ސޫލަށ  ވަތ  މިޔަވި

ހިނގަ ބަދަލ  ޙަޤީޤަވެެގނ   މިީއ  ރައ ޔިތ އ ޖެ.  އ ފެނ ތ ަގިއ  ޓަކައި  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   ޚިދ މަތ   އަސާސީ  ދ ނ  އ ނަށ  

ކ ނ ފ ނިތައ  ިވޔަފާރިއަށ  ބަދަލ ވީވީނ ނ  ޮގސ  އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ކ ނ ފ ނިތައ  ވީހާވެސ  އަވަހަކަށ   

އެބަޕ ރައިވަ ފާހަަގކޮ  ޓައިޒ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ނެތި  ލަށ  ޖެހޭ.  މިސ ރާބެއ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ބޭނ ނ ވަނީ  ނ  

 ވެއ ޖެއ ޔާ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ނ  ޮގތ   ޅ ަގނޑ  ދަނ ނައަ  .އ  ނެތިމިސ ރާބެ  ،ޭގތޯ ނރާއ ޖޭަގއި ދެވެމ ނ ދާ ސަބ ސިޑީޒ ތައ  އި

ކޮށ ެގނ  ދެވޭ ެއއ ޗެއ   ބޭ މީހ ނ ނަށ  ޚާއ ޞަޑީޒ  ދެވެނީ ަވކި ވަރަކަށ ވ ރެ އާމ ދަނީ މަދ ނ  ލިސި ތަނެއ ަގއި ެވސ  ސަބ 

ހަމަ   އޮއިލާޅ ވަހ އެއީ.  ެއއ ކޮށ   ެއއ ޗެއ   ނ ފައި  އެއީނޫނަ  އެހެނ ނަމަތޯއިނޭގ  ކީނ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ،  ވެ 

ދަނީ އެނ މެނ ނަށ  ހަމަހަމަކަމާއެކ . އެ ވަރިހަމަ ރިސޯޓ    މި  ،އެއ  ނެތިހަމަ،  ބެއ  ނެތިރާއ ޖޭަގއި އެއ ވެސ  ކަހަލަ ތަރ ތީ

އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ މިސާލެއ   ތި މީހާއަށ  ިވޔަސ  ހަމަހަމަކޮށ  މި ދެނީ.  ދަިއެގ ނިކަމެއާއެނ މެ    ،ށ  ވިޔަސ  އޯނަރަކަ

ނ  ިވއ ކާ ކާޑ ެގ އ ކަފާނަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ިވއ ކާ ކާޑ ެގ ބާވަތަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި އެސ .ޓީ.އޯއިދަ

ހަނޑ ލ ެގ %  %  ،68.3ހަކ ރ ެގ % ،  48ތެރެއިނ   ިވޔަފާރިތަކާއި  50.4ފ ށ ެގ  ހިއ ސާކ ރަނީ  ކަމ ެގ  ރިފަތ ރ ވެ  މި 
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، ޖ މ ލަ 40ރިސޯޓ ތަކ ެގ    ،ވިޔަފާރިެވރި  އ  އިނޭގތޯ.ށ  ބޮޑ  މައ ސަލައެރަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއީ ވަދާއިރާއި

.  ނ ޓ ތަކ ސޯޔަފާރިތަކާއި ރިނީ ވިރައ ސާކ މި ހި   45ތ ަގނޑަކަށ  އެސ .ޓީ.އޯއިނ  ވިއ ކާ ކާޑ ެގ ބާވަތ ެގ ތެރެިއނ  %ާގ

ތ ަގއި ޤަޓ ތަކަށ . ސަބ ސިޑީޒ  މި ދެވެނީ ރިސޯޓ ތަކަށ  އިތ ރަށ  ފައިދާ ބޮޑ ކ ރ މަށ . ޙަޤީޒޯމި ދެވެނީ ރި  ސަބ ސިޑީޒ 

އަޅާނ ލައި ވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  އެކަމަށ   މަބޭނ ނ ވާ ބައެއ  ވެސ  ނޫނ . އެހެނ ނަ   ،އ  ވެސ  ނޫނ ބި ބައެތިއި  ހިފަނ ނ ޖެބޭ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ     އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  ނ ކޮށ  މި ތިބީ  .ދަނީ  މި  ދެިވެގނ ނ   ބ  ސަބަެގތިބ މ 

ރަނީ  ސަނ ޓެއ  މި ބޭނ ނ ކ ޕަތަށ . ރާއ ޖެ އިމ ޕޯޓ ކ ރާ ތެލ ެގ ބޮޑ   ރަށ  ބަލާއިރ  ތެލަށ ، ތެލ ަގއި ެވސ  ހަމަ އޮތީ އެޮގތ އި

ތިނ ނަށ   މެރަނ  ނިކަކ މި ައޅ ަގނޑ  ެވސ  ަގބޫލ  ؛ނީ ސަރ ކާރ ނ  ިވޔަފާރިއަށ . ިމ ވިޔަފާރިދެ ނ . ސަބ ސިޑީޒ   ރިސޯޓ ތަކ 

ހޭ އެއ ޗެއ  ނޫނ . ނ ޖެކީ ރިސޯޓ ތަކަށ  ލިބެނ ނަމަވެސ ، ެއއީހެޖެހޭ ސަބ ސިޑީޒ . އެނ އެކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ނަށ  ލިބެ

ނ . ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ކަނ ތައ ތައ  އޮތީ މިޮގތަކަށ   ބެނ ޖެހޭ އެއ ޗެއ  ނޫހ ނ ނަށ  ލިމީތަނަވަސ     ،ސަނދިނ ނަށ އ މ 

ޔާއެއ . ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނ ެގ އެތައ  މިލިައނ  ރ ފިދަނީ ރައ ޔިތ   ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ީމެގ ސަބަބ ނ  ބޭކާރ ވެެގނ  މި

ފައިސާ ސާއަ  ފޯރ ކޮށ ދޭ ހ ރި  ފޯރ ކޮށ ދޭނ   ޚިދ މަތ ތައ   ހިނ ަގނ ރައ    ،ސީ  މަޝ ރޫޢ ތައ   ތަރައ ޤީެގ  ހ ރި    ޔިތ ނ ެގ 

މި މ އ ސަނދި  ފައިސާ  އެހެނިހެނ   ރިސޯޓ ތަކަށާއި  މީހ ނ ނަށ     ، ދަނީ  ލިބިެގލ ތަނަވަސ   ސަބަބ ނ  ޔ ދިނ ިއ  މ ެގ 

ބަލައިލާނަނ ޒ  ސަބ ސިޑީ އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ަގއި  ކ ނ ފ ނިތަކަ  ،ެގ  އ ފައ ދާ  ށ   ކަރަނ ޓ  

ރ ފިޔާ. ިމއީ   341  ޒ ހެޔޮކ ރ މަށ  ކަރަނ ޓ  އަގ  ތިރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  ދޭ ސަބ ސިޑީ  ސ .ޓީ.އޯއިނ  ވިއ ކާ ތެޔޮ ައގ އެ

  ށ  ހެޔޮވާނ ޖެހޭނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކަރަނ ޓ  ސަރ ކާރަ  ކަރަނ ޓ  އަގ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ؛ލެއ ަގއިހާއެއ ވެސ   

،  ދަތިކަނ  ލިބިެގނ ވާ މީހާއަށ ،  އިތ ރަށ  ޚަރަދ ކޮށ  ނ ފ ދޭ މީހާއަށ ވާނ ޖެހޭނީ. ޭއެގފޯރ ކޮށ ދެވޭވަރަށ  ނޫނ ތޯ ައގ ހެޔޮ

. ކީތަކަކަށ  ނޫނ  ސަބ ސިޑީޒ  ދޭނ ޖެހޭނީރިސޯޓ ނ ކ ރެވޭ މީހާއަށ  ސަބ ސިޑީޒ  ދޭނ ވީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އެކަމަށ  އެފޯޑ 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދެވޭ ސަބ ސިޑީޒ ތަކަކީ    ،ނ ލަދޭނ ޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއި  މ އ ސަނދި މީހ ނ ނަކަށ  ނޫނ  ސަބ ސިޑީޒ 

ެއކަމަށ   އެކަމަށ  މީ،  ވާ ނ ެއކަށީެގނ   ޤާބިލ ،  ތިބި  ބޭނ ނ ޖެހިފައި  ސަބ ސިހ ެއކަމަށ   ދެވޭ  ވާނ .  ތަޒ ޑީ ނ ނަށ   ކަށ  

ިވޔަފާރި މ އ ސަނދިނ ނާއި،  ސަބ ސިޑީޒ ރިސޯޓ ތަކާިއ،  ޮގަވއި  އިސ ތިސ ނާކ ރަނ   ތަކ ނ   މިހާރ ނ   ލަނ އަޅ ަގނޑ    .

މ ެގ  ލ އެލައިނ ކޮށ  ރ ފިޔާ މިޮގތަށ   ހާބިލިއަނެއ   ،އޮތ   މިހާރަށ  ބަލައިލި ނަމަވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ފެނ ނަނ  އެބަ

ދެނ  އަޅ ަގނޑ    ؛ އެލަިއނ ކޮށ ލ މ ނ  ވެސ  ބަޖެޓ ނ  ސަލާމަތ ކ ރެވިެގނ ދާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޒ ސަބ ސިޑީ  ،ސަބަބ ނ 

ޓ ަގއި ހިމެނިފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ ބަޖެ  ،ނ ވަތަ ފ ވައ މ ލައ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ    ލަކ  ސިޓީމ  ނ ވަނީ ފ ވައ ނ ބަލައިލަނ  ބޭ

. ެއޮގތ ނ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ެގ ޮގތ ަގއި ފ ވައ މ ލަކ  ސިޓީއަށ   ކަށ ކަނ ތައ ތަކާއި އަދި ރޭވިފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތަ

މިދިޔަ   ؛އި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ މިދިޔަ އަހަރާޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހިމެނިފަ  27ތ   އޮ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ އެބަ  2022

ިމދިތެރ ެގ  އަހަ  2 މަސައ ކަތ ތަކަކީ  ބައެއ   ވެސ   ބަޖެެގ  އަހަރ   2  ޔަރޭަގއި  ފެށި  ހިޓ ތެރޭަގއި  ނިފައިާވ  މެަގއި 
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.  ހ ރީއެއ ކޮށ  ލަސ ވެފައި  ގ ޅިެގނ ނާ  ތަކާ  ތ ލައ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދިމާވި އެކި ސަބަބ ތަކާ ހ ރެ ކޮިވޑ ެގ ހާތައ ކަތ ސަމަ

އިތ ރަށ  މަސައ ކަތ     ށ ެގ މަރ ޙަލާަގާއއި އަދި ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ަގއި ސޮއިކޮމ ށ ފެ  ،ކަތ ތަކަކީއ މިހާރ  މީެގތެރެއިނ  ިގނަ މަސަ 

ކަކީ  ތައިތ ރ ނ  ބައެއ  މަސައ ކަތ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ . ޭއެގ  އ ޔާރ ވެފައި އޮތ ތަފެށ މަށ     .ލާއެއ ޙަދާ މަރ ނ މަށ  ތައ ޔާރ ވަމ ށ ފެ

ސ ޕިޓަލ ެގ އާ އިމާރާތ   ހޮ ދެ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ . ެއއީ  ނީނިފައިވަމެލަކ ަގއި އަލަށ  ހިމ ފ ވައ .  އ މިހާރ  ކ ރިއަށ ދާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަ

ަގިއ  ކ  ތަސަރ ކާރ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނ ކޮޅ ސައ ކަތ . ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ެގ މަމ އ  އެޅ އެޅ މާިއ، ސިނ ތެޓިކ  ޓ ރެކެ 

މިއިނ  ޒަމާނަކ  ނ ދެކޭހާ ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތައ  އެބަ ހިނ ާގ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ، ޝ ރޫޢ ތަކެއ މަތަރައ ޤީެގ އެތައ   

ަގިއ ރޭ ތެ  ެގއޮތ  އަހަރ   ށ  މިއަ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރިައޅ   ،ކޭތޮތ ަގއި ދެއަދި މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ   

ދިެވހިރާއ ޖެ މިހާތަނަށ  ނ ދެކޭވަރ ެގ ތަރައ ޤީއެއ  ެގނެސ ދޭނެ    ،ނިމިެގނ ދާނެ އަދި މި ދައ ރ ަގއި ެއއ ކޮށ  ފ ރިހަމަކޮށ 

ލަކ  ދެކ ނ  ފ ވައ މ   އިނ ތަކ ެގ ތެރެވެފައި ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ދައ ރަކަށ  ެވެގނ ދާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ފ ަވއ މ ލަކަށ  ދިމާ

އި ހ ރި  ފަކީ މިހާރ  ފެށިތަކަމިހާރ  ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ިގނަ މަސައ ކަތ   ؛އި ހ ރި ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ފަރ  ފަށާމިހާ  ަގއިރާދާއި

އިތ ރ ނ  އެނ މެ މ ހިނ މ  ެގމީ ޕަސ  ހޯލާއި އަދި  މަލ ޓިޕާ  ގެ ެގތެރޭަގިއ ކ ޅިވަރ  ދަނޑާިއ، ސ ކޫލ  އޭ މަސައ ކަތ ތަކެއ .  

މަސައ ކަތ  ފެށ މ ެގ   ،ރ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ަގއި ސޮއިކޮށ މިހާމިސ ކިތ   ހަދާކަމެއ ެގ ޮގތ ގައި ބަނދަރ  ސަރަޙައ ދ ަގއި   އެއ 

ެއ    .ކަށ ތަތ ކ ރ މ ެގ ކަނ ޔަމާހިިގރާ ސަރަޙައ ދ     ،ނ ބޮޑ ވ މެއ  އޮތީމަރ ޙަލާަގއި ވަނީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ކަ

ފ ވައ މ ލަކ ެގ    ،ލިބިފަ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީވަނީ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިނ ކަނ   ީގމ ެގ ޔަ ނެކަސައ ކަތ  ލަސ ތަކެއ ނ ެވ ފެށޭމަ

ތަރައ ޤީެވެގނ ދާިއރ  ެއއ ޮގތަށ   އެ ހޮސ ޕިޓަލަކީ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ގައިހޮސ ޕިޓަލ   ވަޢ ދާ   ސ ޕަރ ސ ޕެޝަލިޓީ ެގ 

އެއީ ފ ވައ މ ލަކ     ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ.  އެއާެއކ  ައޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ކަމެއ   އަދި ހަމަނ .  ޔ ހޮސ ޕިޓަލަކަށ  ވެެގނ ދި 

ކަނ ބޮ މަ ހ ރި  ޙަޤީޤަޑ ސ ވެރިނ ެގ  ސަރ ކާރ ތ ވ ނ ތަކެއ .  ހަވާަގއި  ހަވާލ ކ ރެވިލ ނ   ކަނ ތައ ތައ   އޮތ     އ ވި ރެ ކ ފައި 

ދޯދިޔާވެ ކ ރ ނ   ކަނ ތައ ތައ   ކަނ ތައ ތައ    ،މިނިސ ޓ ރީތަކ ނ   ކަނ ތައ ތައ ކ ނިސ ޓ ރީތަމި   ބަެއއ  ؛އަދި    ނ  

އ މ ލަކ   ސ ވެރިނ ނަށ ، ފ ވަ މަސ   ޮގނ  ތަނ ފީޛ ނ ކ ރެވ މ ެގ ސަބަބ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވާ ތަކ ލީފ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ެވެގ

ދިޔަތާ އެތައ  މަހެއ  ވެއ ޖެ.  ެގނ  ހ ރި އޮިއާވލި ކަނދ ފަތިތައ  ކަނޑައި   މަސ ވެރިނ ނަށ  ފ ވައ މ ލަކ  ކަނޑ ަގއި އަޅާފައި

އަދިވެސ  އެ ކަނ ތައ  ވެސ  ކ ރެވޭ ޮގތެއ  ނ ވޭ.    އަދިވެސ  އެދިއެދި ، ދ ވަހެއ  ވެއ ޖެ އިނޭގތޯވެސ ، އެތައ މައެހެނ ނަ

ޚަރަދަކާ ބޮޑ   މާ  ތަނ ފީޛ ކ   މިތިބަ ކަނ ތައ ތަކަކީ  ހަމައެކަނި  ކަނ ތައ ތައ ރ ނ ލައި  ބައެ   .މަށ  ކ ރެވޭ   އ  ސަރ ކާރ ެގ 

މިކަކ ނިސ ޓ ރީތަމި ދޯދިޔާވ މ ެގ  ހަެގ  ކަނ ތައ ތައ   އަލަ  ޑެމޭޖ   މީެގ  ދައ ނ ސަބަބ ނ   މ ޅި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ތަލަނަނީ  ށ . 

ދިވެހިރާއ ޖެ  ،ދ ޢާއަކީ ެއދިލެސ ތަޤ ބަމ ފާަގތި  ކ ރިއަށ ވ ރެ  ށ   އަފ ވައ މ ލަކާއި  ލެއ ވ ނ   ަވއ ސަލާމ ކ ރަޢާދ   އ    ނ . 

 ލައިކ މ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޢަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރ  ޙަސަނ  ައޙ މަދ .އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ކަދެއ ކެވ ނ ވާހަ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ 

ދިވެހި  ފޮނ އ ވައިދެއ ވީތީ  މަޖިލީހަށ      މިޓ ެގ ބަޖެވަނަ އަހަރ ެގ ދިެވހި ދައ ލަތ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ،އަހަރަކ  ެވސ  ދިވެހި ޤައ މ  އާރާސ ތ ކ ރ މަށ    ނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަަވނ . ކޮނ މެސަރ ކާރަށާއި ފި

ފަހަރ  އެކި ޮގތ ޮގތަށ  ބަޖެޓ  ހ ށަހެޅެމ ނ ދޭ.    ރ ކޮށ ދިނ މަށ  އެކި ސަރ ކާރ ތަކ ނ  އެކިދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ފޯ

  ތ ކ ރ މަށ  މޯލ ޑިވިއަނ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޔަމާހިއ   ތަ ނ ނަށ  ޤާނޫނ އަސާސީނ  ކަށަވަރ ކޮށ ދީފައިވާ ޙައ ޤ ތ ޤައ މ ަގއި ރައ ޔި  މި

މ  ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީއައ މަށ  ރައީސ   ނ . ިމައދ  މި ސަރ ކާރ ސ  އެކަމަށ  މަގ ފަހިކޮށ ދޭވެދ  ޕާޓީެގ މެނިފެސ ޓޯ އަބަ

ވަޢ ދ ފ ޅާއި ވެފައިާވ  ޞާލިޙ   މޯލ ޑިިވައނ     ، މ ޙައ މަދ   ޖަޒީރާ    މޮކ ރެޓިކ  ޑިއަދި  ނ ކ މެވަޑައިެގނ   ވެރިކަމަށ   ޕާޓީ 

 އ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެބަރާ  މިތަނ     ދާރަމ ނ ކ  މިއަދ  ހާސިލ އ ރިހާ އެއ ޗެ ހ އާއި މި  19މެނިފެސ ޓޯއާއި، އެޖެނ ޑާ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފެއި އާސަނ ދަ ؛ފެނޭ.  މަސައ ކަތ   ޑިމޮކ ރެޓިކ  ެގ  މޯލ ޑިވިއަނ   ވެރިކަމ ަގއި.    ށ ނީ  ހިލޭ ޕާޓީެގ 

ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ ނ ނ ވާ  އ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނާޔަތ ، ޚާ އިވެރި މައިނ ެގ  ނިފޮތ ފަނ ސ ރ ، ދޮށީ އ މ ރ ެގ ޕެނ ޝަނ ، އެކަ

ލާބެއ .  ިގފަދަ ބޮޑ  އިނ   ޚ  ނ ދެކޭމިެގނ  އެ ދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޔެަގއި ނިއ އި  ؛ނާޔަތ ، ހިލޭ ޑިގ ރީއަށ  ކިޔަވައިދިނ ނ އި

މަސަ  މޮކ ރެޓިކ ޑިމޯލ ޑިވިއަނ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އައީ  އ ފެދިެގނ   ހޯދައިދިއ ކަތ ތެރިނ ޕާޓީ  މިނ ވަރ   ޙައ ޤ   ނ މަށ   ނަށ  

އި ވެ ދ ވަޢ  އަދި  އ ެގނ .  ފ އ ދާފަ.  ވަނީ  އެ  ވަޢ ދ   އެ  ސަރ ކާރ ނ   މި  ފެ  19ޔެ  މަޖިލިސ   އަވަނަ  އިސ   ށިެގނ  

ފ ރަތަހ ވާކ ރ މަށ ފަހ  އެނ މެ  އެހެ  ބިލަކަށ   ނިނ މި  މަ  ބިލ .  ެއ  އ ނދަޫގތަކެއ  ވެނ ނަމަވާނީ  އޮތ     ،ސ ،  ދަތިތަކެއ  

އެ ޙިކ މަތ ތެރިކަމާ  ކެތ ތެރިކަމާއި  ވެސ   ރައ ޔިކީަގދަނޑިވަޅެއ ަގއި  ރާއ ޖޭެގ  މި ތ އި  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   އެކަނ     ނ ނަށ  

ކ ރެއ ިވ  އެ    ހ ެގ ރައީސ ލީ މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ  އަދި މި މަޖިމ ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ދެއ ވީތީ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީ

  އެކީަގއި މިއަދ ެގ އިކޮނޮމިކ   ށ  ފަށ ފަށ ނ  ދެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަދި ހަމަ އެ ހިތ ވަރާކަތ ޕ ޅަސައ މަ

ފައ ޔާ ލިޔާއިރ ަގއި ޟަމިނިސ ޓަރ  ކަނ ކަނ   ނޫސ ތަކ ަގއި  ބަެއއ   ދަނ ނަވަނ .  ޝ ކ ރ   ލެއ ަގިއ  ހާ  ެއއ ެވސ   ،ށ  

އޮވެ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ތެރޭަގއި  ބާރ ެގ  ހަތަރ ވަނަ  ޑިމޮކ ރަސީެއއ ެގ  އެހެނ ނަމަެވސ ،  އެއީކީ.  ނޫނ   ކަމެއ     ،މަނާކ ރާ 

ށ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ބަޔަކީ ނޫސ ވެރިކަމ ެގ  އައޭެގ ތަފ ސީލ ތައ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެއނ މެ ފ ރިހަމަ  އިމާކަނ ކަނ  ނިމިދިޔަ

އެނޭގ ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބޭފ ޅ ނ .  މަސައ ކަތ ކ ރައ ާވ  ބޭނ ނ ނ ވާނީ  ،ދާއިރާަގއި  އެއ ޗެއ   އިތ ރަށ    ؟ކާކ ތޯ 

ވިސ ނާލަ އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އެ  ،ނ ޖެހޭނެބޭނ ނ ވާނެ.  މަސައ ކަތ ކ ރެވިެގނ   އިނ ޑަސ ޓ ރީެއއ ަގއި   އެ 

  ،ނާޔަތެއ  ެވސ  ލިބިެގނ ދާނީ. ކަނ ކަނ  ހިމެނޭއިރ ަގއި ، އިލިބޭ މ ސާރައެއ  ވެސ   ނ އ ފެދިެގނ  ެއކަނ  ވީމަކަނ  ެއތަނ 
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ށ  ިގނަ ބައެއ ެގ އެހީތެރިކަާމ  ކަނ ކަނ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ  ކަހަލަ ރާއ ޖޭަގިއ ކަނ ކަނ  ނިމެމ ނ ދަނީ ވަރަ

  ހ ރި  އެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑަެއޅިފައިޤައ މ ތަކ ަގއި    ާއެގސައ ތ  އޭޝި   ،ލަނ  ބޭނ ނ އެކ ގައި. ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ 

ބައ ލަވަ އ ފެއ ދ މާ  ،އިދޭތެރެޖެއ ސ މާ  ! ބައ ލަވާށޭއިޤައ މ ތައ   ބަސ ތައ     އި،ފިތ ނަފަސާދަ  ކަނ ކަމަށ   ދޫކޮށ ލ މަކީ  މި 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކޮވިޑ ެގ މި އެއީ  ބޮޑ  އ ފަލެއ  ވެސ  ނޫނ     އަދި މާ  ،ޤައ މަށ  ލިބޭނެ ފައިދާއެއ  ވެސ  ނޫނ 

ރާއ ޖޭެގ ކަނ ކަނ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ފަިއ އޮތ  ފ ރިހަމަކަމ ެގ ނަތީޖާ މިއަދ  މާތ ރަސ ކަލާނެގ ހެޔޮ    ހާލަތ ަގއި މި

އެކީަގއި މި  ރަޙ މަތ ފ ޅާ  އެނ މެނ ނަށ     ފެނިެގނ   ވަކިކ ރި  ވަޒީފާއިނ   ކ ދިއިދަނީ.  ދެވ ނ .  ފަނ ތީެގ   މެދ   ،ނާޔަތ  

ކަށ  ޔަ އޭރ ަގިއ އަބަދ ވެސ  ކިޔަނީ ތިމަނ ނަެގ ދަރި  ،ރާއ ޖޭެގ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ   ވިޔަފާރިތަކަށ  އެހީ ފޯރ ކޮށ ދެވިއ ޖެ. މި

ދެނ  އަތ ަގއި ނ ހ ރޭ ތަނަކަށ  ފޮނ ވަިއެގނ  ކިޔެވޭނެ ހާލަތެއ .  ހިސާބަށ  ދާއިރަށ   ނެތޭ. ގ ރޭޑ  ފަހަކާ ކިޔަވައިދެވޭކަށ 

އ ޖޭެގ މ ސ ތަޤ ބަލ   ރާ  ޕާޓީނ . މި ޕާޓީ އަބަދ ވެސ  މި  އޮތީ މޯލ ޑިިވއަނ  ޑިމޮކ ރެޓިކ    އެ ހާލަތ  ބަދަލ ކޮށ ފައި މި

ހ ރި. މި   އ ތައ  ވެސ  އެބަހ ރި. އަަވސ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތަ  ބިނާކ ރަނީ. ވާހަކަެއއ  ދެއ ކިދާނެ. ލަސ ވެފައި ވެސ  އެބަ

ބޭފ ޅ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ހަވާލ ވެފަިއ ތިބޭ  ، ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ ވ ޒާރާތަކަށ  ހަމަޖައ ސާފައި އޮނ ނައިރ ަގއި

 ؛އީސ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަ  ކަމެއ   ަގއި ކ ރ މަކީ މ ހިނ މ އެ ޚިދ މަތ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ އެކީ 

ެއއީ   ،އ ޖޭެގ ރަށެއ ަގިއ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ނ ހިނާގ ހަމަ އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ  ނެތ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ނ ކިޔަނ ރާ  މިއަދ  މި

ބ ރިޖެކޭ ެވސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ިމއަދ  ތިބި   ެއއީ، ބ ރި އިމާރާތެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ކިޔަނ  25

  ،އޮވޭ  ބަނދަރ  އެބަ  ،ވޭ އޮ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެބަ  ރ ނ ަގއި އަނ ނަ ކޮނ މެ ބަޖެޓަކ ވަނަ ަގ  21ހާލަތަށ  ބަލާއިރ ަގއި  

އޮތީ ސަލާމަތ ނ ވެވިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ،    . މިއިނ  އެއ ެވސ  ކަމަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާހިސާބަށ  މި ތ އޮ  ސ ކޫލ  އެބަ

 ، ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  ާގއިމ ކޮށ ،  ތައ  ާގއިމ ކޮށ ސ ކޫލ ،  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކޮށ 

ކ ރަމ ނ . އެކަމަށ  ޓަކައި   ކަމެއ  މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ނ  އެ  ތެރޭަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވެފައިވާ ހ ރިހާއަތޮޅ  ދަނީ 

އ ޖޭެގ ޞިއ ޙީ  ފަހަރ  މި ސަރ ކާރ  ހިނ ގަވަނ  ތިބި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ފަށ ފަށ ނ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ރާ  އަދިވެސ  އެއ  

ލ  އެނޭގނީ އެ ރަށ ތަކަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ  އެ ރަށ ތަކ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ ާގތ ކޮށ   ހާއާދަިއެގ ރައ ޔިތ  ީމހާ އ ޅޭ    ،ނިޒާމ 

އެޅ މަށ   ލ ރީ ހޮސ ޕިޓަސަރަޙައ ދެއ ގައި ޓަރޝަ 5  ރާއ ޖޭެގ . މިނެމަސައ ކަތ ކ ރާ ބަޔަކަށ . އެނޫނ  ބަޔަކަށެއ  ނޭނޭގ

އަތޮޅ  އ ނޫގފާރ     ރ.،  އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފެނިެގނ  އެބަދޭ. ކ ޅ ދ އ ފ ށި  ހޭދަ އިރާދަފ ޅ ކ ރެއ ިވއ ޔާ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާ

ތަނ    ކަނ ކަނ  ފެނި މަސައ ކަތ ކ ރާ  މިހެނ ޮގސ  މި ؛އަތޮޅ ަގއި   އަތޮޅ ަގއި، ައއ ޑޫ  ޮގސ  ލ.  މިޮގތަށ   ލ ،ހޮސ ޕިޓަ

ފެނިެގނ ދާކަމީ މި  އެ ކަނ ކަނ  ނިނ މ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރާތަނ   ،ފެނި ަގބޫލ ކ ރާ    މިއަދ   ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  

ކަނ  މާލެ އަިއއ ސަ ވަރަށ  ިގނަ ދ ވަހ ނ  ޑޮކ ޓަރަށ  ދެއ ކޭ   ވެސ   އެނޭގ މިއަދ ވެސ   . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ޙަޤީޤަތެ

ޤައ މ ެގ ހާލަތ  އޮތ  ޮގތަކ ނ ނެއ    މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއިނ  އެއ ވެސ  ކަމަކީ
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ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އިރަށ  ކ ރެވޭނެ ކަނ ކަމެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ކެތ ތެރިވާނ ޮއއ ސޭ  އިރ   އިއަރައެއ  ފަހަރާ އިރ  

ބަޖެޓަށ    ،ކޮށ ަގތ މަށ  ބަޖެޓ  ދިރާސާޖެހޭނެ. މި ޤައ މ  މި އޮތ  ހާލަތ ނ  އަރައި ކ ރާ ކަނ ތައ ތަކަށ  ޝ ކ ރ ެވރިވާނ 

ރިޒަމާ ނ ލަިއ  ޓޫ  .ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އިތ ރ  އާމ ދަނީެއއ  ހޯދޭނީ ިއތ ރ  ވިސ ނ ނ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނެސ ެގނ 

ރިޒަމަކީ ހަމައެކަނި ރަށެއ ަގއި  ެއހެނ  ސިނާއަތ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ވިސ ނަނ . ޓޫ  ،ކ ރީތަރައ ޤީ  ޢަތ އެ ސިނާ

ތަކީ އެކި ޮގތ ޮގތ ނ  ދ ނިޔޭަގއި ހިނ ަގމ ނ ދާ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ   ޢައިފައި ޓޫރިޒަމ  ހިނ ގ މެއ  ނޫނ . އެ ސިނާރޫމ  އަޅަ

ބޭނ ނ   ،ޮގވާލަނ  ެގނ ދި ؛ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަތޮޅ ތަކަށ   ޖެހޭ.  ޔ ކ ރޫޒ ލައިނ   އެބަ  ިއޝ ތިހާރ ކ ރަނ   ސަރ ކާރ ނ   މަށ  

. މިއީ ރީތި  ށ ެގސ ޓ ނ  އެބަ ދަތ ރ ކ ރޭ ދ ނިޔެއަ  4000،  3000،  2000،  1500  އ ަގއިއެއިނ  ކޮނ މެ ކ ރޫޒ ލައިނެ

އައ ޑޫ އަތޮޅަށ  ވެސ  ައދި އެހެނ  އަތޮޅ ތަކަށ  ވެސ     ،ވަނ ޏާކ ރެވިއ ޖެ ކަމަށ   މަނ ޒިލެއ . މި މަނ ޒިލަށ  ެއ ތަޢާރަފ 

  ،ވާނެ. އެީއ ވޭތ ވެދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ަގއި ބަޖެޓ ަގއި ދަރަނި ބޮޑ  ؛އެތައ  ފައިދާތަކެއ  ކ ރަމ ނ  ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އަށ  ލޯނ  ނެިގފައި އެބަ ހ ރި. ރަނަގޅ . ލޯނެއ  ދިވެހި  10% އަށ ،  15%ފާއިތ ވި ހައެއ ކަ، އަށެއ ކަ ައހަރ  ތެރޭަގއި 

ނެޭގ މޯޭގޖ ކޮށ ފައި  ވާނ ރައ ޔިތ ނ   ކަމަކަށ   ކ ރެޭވ  ލޯނ ނ   އެ  ދެމެހެއ ޓެނިވިއިރ ަގއި  ެގ ޤައ މ    ،ހ ރިފައިދާ  ،ވާނީ 

ލާބަ   ެއއިނ   ވާނ ލިރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކަމަކަށ   ނަާގފައިބޭ  ލޯނެއ   ހަމަ  އޮތީ    !އާނ   ،ވާނެ.  ނެމި  ބ ނާ  ިގލޯނެއ   ފައޭ 

ނަަގިއެގނ  ރައީސ އ ސޫލަކ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ބިނާ   ؛ނ ވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިޤ ތިޞާދ   ކ ރަނީ މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މައ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  އަނ ނަ  ހާލަތ ނ ރާއ ޖެއަށ   މިއަދ ެގ  ޮގތެއ  ނޭނޭގ  ،ޗަށ .  އޮތ   ހާލަތ   ބަލި  އަދި މި  .  މާދަމާ 

ނަމަ ހިނ ަގއިފި  އެކީ  ވިސ ނ ނ ތެރިކަމާ  ކަނ ކަނ   ރާއ ޖޭަގއި  ކަހަލަ  ރައ ޔިތ ނ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

އިރާދަފ ޅ ތަނަވަސ ކަނ  އެ މަތީ  ދިރިއ ޅޭނެ.  މިއަދ ކ ރެއ ިވއ ޔާ  އޮތީ  ނިމެނ   ކ ރަނ ކަނ   މި  ހޭދަ  ކ ރާ  މި  ޖެހެނީ   

ބޭނ ނ އަނެއ ކާ  ދަނ ނަވާލަނ   ތަކ ރާރ ކޮށ   ނަރ ދަމާ  ،ވެސ   އައި  2021.  އަށ ފެނާއި  ައހަރ   އަދިވެސ   ވަނަ  އިރ ަގއި 

 މި   ެއޅޭކަށ  ނެތޭ  ެގސ ޓ ހައ ސ   ،އިރަށ  މި ބ ނަނީ މިތާ ފިހާރައެއ  ެއޅޭކަށ  ނެތޭރައ ޔިތ ނ ެގ ކައިރިއަށ  ޒިޔާރަތ ކ ރާ

ޕާޓީެގ ފަލ ސަފާެގ މައ ޗަށ  ރާއ ޖެ ބިނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ  ދީފައިވާ    ކ ޓިނެތީމަ. މޯލ ޑިިވއަނ  ޑިމޮކ ރެފައިކަނ ކަނ  ހިނާގ

ެގސ ޓ ހައ ސ ެގ ސިޔާސަތ  މ ޅި   ،ކ ރާނެ. ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީކ ރެއ ވިއ ޔާ ފ ރިހަމަމެނ ޑޭޓ  މި ޕާޓީނ  އިރާދަފ ޅ 

؟ ދާނެ ކަމަށ ިއމާރާތ  އެޅިެގނ   މާފ ށީަގއި ދިހަ ބ ރީ  ،އެބަ ޖެހެއޭ. ކާކ ތޯ މި ރާއ ޖޭަގިއ ިވސ ނާނީފަތ ރާލަނ     ަގއިރާއ ޖޭ

އެނ މެ    އެއީ   އިރ ަގއި އަދިއިރ ަގއި އެީއ ކަމ ދާ ކަމަކަށ  ނ ިވ. މިއިނ  ކޮނ މެ ކަމެއ  ފެއ ޓޭ ޓެކ ސ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރި 

  ، އިރ ގައިމަވެސ ، ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތައ  ތަރައ ޤީވެފައި ޮއތ  މިނ ވަރަށ  ބަލާދާނެ. އެހެނ ނަހިނަގއި ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ނ ވެ

ކަނ   އަރަިއ ޮގއ ސަ އޮތ އިރ ަގއި އެ ކަނ ކަމ ެގ މައ ޗަށ  ޤައ މ ތައ  ކ ރިފިކ ރ ކ ރާ   އިދ ނިޔޭަގއި އިނ ސާނ ނ  ިވސ ނަ

އެއިނ    ދާރ  ޮގތ  ނޫނ  ޮގތަށ  ބަހެއ  ދޫކޮށ ލީމާއިރ ަގއި އެނ މެ ޒިނ މާޖެހޭ. ބަހެއ  ދޫކޮށ ލާއަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ 

އެއީ ނަތީޖާ  ނޫނ   ،ލިބޭ  ނަތީޖާއެއ   ލިބޭ  ޤައ މަށ   ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ރައީސ   ،އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ    .އިއ ޒަތ ތެރި 
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ޅ ަގނޑ   ބައެއ  ފަހަރ  ލަސ ތަކެއ  ެވސ  ޭވ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަ ؛ބަޖެޓ ނ  ހާސިލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ލަނޑ ދަނޑިތައ 

ބަޖެޓ ަގއި އެ ލޮބ ވެތި    ެގއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާަގއި ފަސ  ރަށ  ހިމެނޭ ދާއިރާއެއ . މި ތިނ  ައހަރ   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

މެއ  ނެތި މި ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ދޭ ކަމަށ  ޓަކައި  މެދ ކެނޑ   ތައ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވެފަިއވާ ެއނ މެ އ ނދަޫގ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

 ފަށ ފަށ ނ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . މިހާރ  މި ބަޖެޓ ނ  އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާަގއި ސޮއިނ ކ ރެިވ  އަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

ރަސ ކަލާނެގ  ނާނީ ރަސ މާދޫ، އިނ ނަމާދޫ، އިނގ ރައިދޫ، ފައިނ ެގ ސ ކޫލ  ހަމައެކަނި. އެހެނ  ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  މާތ ނ އޮ

އެ  އެކީަގއި  ރަޙ މަތ ފ ޅާ  ސޮއިކ ރެވިހެހެޔޮ  ހަވާލ ކ ރެވިކޮނ ޓ ރެ   ،ރީ  ބާރަށ    ،ކ ޓަރ ނ ނަށ   ދަނީ  އެ  މަސައ ކަތ ތައ  

 ؛ދ ަވސ  ވެފައިާވ އިނ ނަމާދޫެގ ނަރ ދަމާތިނ  އަހަރ   ،ނ ހ އ ޓި ކ ރިއަށ . އަދި މި ދަނޑިވަޅ ަގިއ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

ބައ ދަލ ކޮށ ފިނ  މިނިސ ޓަރާ  ފަހަރަކ   އެތައ   ައވަސ ކޮ  ،އަޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތ   ނަރ ދަމާެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެ  އެ  ށ  

. ރާއ ޖޭެގ  ޚިދ މަތ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށ  މިނިސ ޓ ރީނ  ބައ ލަަވއި އެ މަސައ ކަތ  ނިނ މ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ވާނީ ދަނ ނަވާފަ

ިވޔަފާރިކ ރ ނ     ކ ގައިދައ ލަތ ަގއި ހ ނ ނަ ކ ނ ފ ނިތަ  ،އިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ  އެބަ ޖެހޭކަނ ކަނ  ކ ރަމ ނ ދާ

ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަމަދ ކޮ އެއީރށ ފައި  ދޫކޮށ ލ ނ   ވިޔަފާރިތައ   އަތ މައ ޗަށ   ކ ޑަެވެގނ   ،ެގ  ކަމަށ  ބަޖެޓ   ކަމެއ   ދާނެ 

ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާއިނ  ތައ ލީމ  ހާސިލ ކޮށ ފައި ހ ރި މީހެއ  ވެސ  ނޫނ .  ،  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ައޅ ަގނޑަކީ މާ ބޮޑ 

ކަނ ކޮޅ ތަކ   ދ ނިޔޭެގ  އ ޅ ނީމާއެހެނ ނަމަވެސ ،  ހޭކިލާ  ވަރަކަށ   ކޮނ މެެވސ   ކައިރީަގއި  އިނ ސާނ ނ   ދ ނިޔޭެގ   ަގއި 

ިއރ ަގއި މިހިރަ ކަހަލަ ކަނ ކަނ  ބ އ ދިއަށ  އަނ ނަ އެއ ޗެއ ެގ ަމއ ޗަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދައ ކަނީ. ެއއީ ކަނ ކަމަށ  ބަލާ

ނ ެގ ދެނ  އަނ ނަ ބަޖެޓަކާ ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޮގތ ެގ ަމއ ޗަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ތަސައ ވަރެއ ، އަޅ ަގނޑ މެމި

ކ ޑަކ ރެވޭ ދަރަނި  ވިސ ނަނ .  އާމ ދަނީ ޖެހޭ  ދައ ލަތ ެގ  އެއީ  ވިސ ނަނ .  ޖެހޭ  އެބަ  ވެސ   މައ ޗަށ   ޮގތެއ ެގ  ނެ 

ކަނ  އެނ ެމ  ދި އެއެީއ އަ   ހ ޅ ވ ނީމާޓ މާދަމާ ފަސ  ރިސޯ  ،ނ ވާނެ ދާނީ އޭރ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަިއެގނ އިތ ރ ެވެގނ 

  ށ  ބަޖެޓަ  ،ިމއަށ   ،ލިބޭ ރެވެނިއ   ށ ކަތަ ރިސޯޓ   ،ފައިސާ ލިބެނީ ކަމަކަށެއ . ބަޖެޓ ނ  ލިބޭ ފައިސާރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި  

އަބަދާ ނ ދެކެނ   އަޅ ަގނޑ   ވިސ ނަނ .  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މައ ޗަށ   ޮގތެއ ެގ  ކޮނ ެމ  އި  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ  އަބަދ  

މިހެނ  މި ދަނ ނަވާ  .  ކަށެއ  ވެސ ކަމަޖެހޭނެ  ކ ސ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި ދެކޮޅ އަހަރަކ  ބަޖެޓަށ  ޓެ

އޮނ ނަ ދަނޑިވަޅެއ ަގއި ރައ ޔިތ ނ    ، އެއ ޗަކީ ދަށ ވެފައި  ހާލަތ   ބޮޑ ކޮށ     ެގމިހާ އިޤ ތިޞާދީ  އަތ ނ  އަބަދ  ޓެކ ސ  

ވެރިނ ނަށ  ފަސޭހަ ވިޔަފާރި  ، ކ ރެިވެގނ ވިޔަފާރި  . ޖެހޭނެ. ދޫތަކެއ  ދޭނ ނ ވާނަަގިއެގނ  ޤައ މ  ބިނާކ ރ މަށ  ވިސ ނައިެގނ 

ކ ރެވިެގނ  ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ޮގތެއ ެގ ަމއ ޗަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. ޮގތ ތަކާ އެކީަގިއ ިވޔަފާރި

ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ބިނާކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ   ތަކ ރާރ ކޮށ  އެހެނ  ނަޒަރަކ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

ޕާޓ ނަ-ޕަބ ލިކ  ެގނެވި ރޕ ރައިވެޓ   ރާއ ޖެއަށ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ   ދަށ ނ   އަދާކ ރެވި  ،ޝިޕ ެގ  ވަޒީފާ  ތަނ ނ     ،ެއ 

ހޯދަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތެއ   ވަނ ނާނެ  ފަިއސާ  އެމ .އެމ .ޭއއަށ   ރާއ ޖޭެގ  ވ ޒާރާތަކަށ ،  ބަޖެޓ ރާއ ޖޭެގ  މި  ަގއި ޖެހޭ. 
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އޮތ     ،ޞިއ ޙަތާއި  ،ތަޢ ލީމާއި ކަނޑައަޅާފައި  އިނާޔަތ ދިނ މަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެނ މެހައި  ބޭނ ނ ޖެހިފައިވާ  ރާއ ޖޭެގ 

ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ބަޖެޓ ނ  ކަނޑައަޅައިފައި ހ ނ ނަ އަދަދ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއނ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

އ  އ ފައ ދާފައި  ޏެކ ނ ފ ނ   ޚަރަދ ކ ރެވެނީ. އާސަނ ދަ  އެއަށ   ެއއީ އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއިތޯ  ،ލެނ  އެބަ ޖެހޭ ބެތައ އަދަދ 

އ ފައ ދާފައި އެބަ އޮތ . ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެއިނ  އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި އެނ މެ ރަނަގޅަށ    އެބަ އޮތ . އެނ ސ ޕާ

ޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނ ނ  ެގނ ގ ޅެނ  އެބަ ޖެހޭ. ބޭރ ަގއި އިނ ނަ މީހަކ  ފޮނ ާވ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ ެގ މައ ޗަށ  އަ ކ ޑަ  ރަދ ޚަ

ލިޔ މަކަށ  ހަމައެކަނި ބަރޯސާެވެގނ  ެއއަށ  ފައިސާ ދައ ކާ އ ސޫލ  ވެސ  އެބަ ޖެހޭ ބަދަލ ާވނ . ބޭކާރ  އެތައ  ޚަރަދެއ   

އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ބަ ދޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދަތ ރ ކ ރާ މީހ ނ  ބ ނަމ ނ  އެ  އަށ އާ ޮގތ ެގ މައ ޗަށ  ހިނާގކަނ  އިނ ޑިއެ

ވަ  ރެއ ިވއ ޔާކ އިރާދަފ ޅ  ވެފަިއވާ  މާތ ޢ މި ސަރ ކާރ ނ   ނިމޭއިރަށ   އަހަރ   ފަސ   ރަޙ މަތ ފ ޅާ ދ   ހެޔޮ  ރަސ ކަލާނެގ 

ިއ ޔާޔިތ ނ ެގ ލާބަޖެހެނީ ރައ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ ެމނ  އަބަދ ވެސ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ އެކީަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ ކަނ  ފެނިެގނ 

ތަނ ފީޛ ެވެގނ ދާ މެނިފެސ ޓޯ  ޕާޓީެގ  މި  އިރާދަފ ޅ މަނ ފާއަށ .  މި އިރ ަގިއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރާއ ޖޭަގއި  މި  ކ ރެއ ިވއ ޔާ 

ލާބަ  ދާނެ  ލިބިެގނ   އިތ ރ ކ ރަނ  ޔާބަޖެޓ ނ   އެއ ޗެއ   ބަޖެޓަށ   އަދި  ފެނިެގނ ދޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަނ ފާ  އި 

ނިނ މ ނ  އިއ ޔެަގއި އެ ނިނ މި  ، ވާނެ އިރ  ެވސ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވަނ ވިދާޅ ވާނ ، ދާއިރާތަކ ނ ، ކައ ނ ސިލަރ ނ   އަތޮޅ ތަކ 

އިދާރާ  ،އެއީ  ކައ ނ ސިލ   ލާބަ   ،ނަސ ޅ ނޭ  އަދި  މ ޅިޔާއޭެގ  މަނ ފާ  ދޭ.   ިއ  އެބަ  ލިބިެގނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރާއ ޖޭެގ 

ޖެހޭ މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  އ ފާކ ރަނ   ،ދިޔ މަކީ އެއީއެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑައެޅިެގނ   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

އިރާދަފ ޅ  ލާބަފެކ ރެއ ިވއ ޔާ  ކަމެކޭ.  އޭެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހ ރިހާ  ލޮބ ވެތި  އަހަރ ަގއި  ލިޔާށޭ  މަނ ފާ  އަދި ދެ  ،  ބިއި 

ކ ރެއ ިވއ ޔާ އޭަގއި  އިރާދަފ ޅ ޮގތަކަށ   އެ ހ ރިހާ    ،ެއއަށ  ހިނާގ ކަނ ކަނ  ބަލައި  ،އަހަރ ނ  އެއ  އަހަރ  އޭތި ރިިވއ ކޮށ 

ވެސ   މ ވައ ޒަފ ނ   ރިސޯޓ   އޮތ .  އެބަ  ވެސ   ،ހިމެނިފައި  މ ވައ ޒަފ ނ   ފަނ ތީގެ   ،ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ   މެދ   ކ ދި 

އިލާތައ   ، ޢާއި މަނ ފާ ލިބިޔާރެއ ވިއ ޔާ މަސައ ކަތ ކ ރާ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭެގ ލާބަކ ފ ޅ  ވިޔަފާރިތަކަށ  ވެސ  އިރާދަ

ދާނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ  ލިބިެގނ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ހެޔޮ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ބަލައި ބޮޑ ކ ރ މ ެގ މަނ ފާ މި ބަޖެޓ ނ   

ވިސ ނ މެއ ަގއި އެއ     ހޯދ މަށ  އެއ އި މަނ ފާ  ޔާއ ޔިތ ނ ނަށ  ލާބައަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  އެކީ ރާއ ޖޭެގ ރަ  ،ދ ޢާއަކީ

ކ ރިއަށ  މާތ  ޮގތެއ ަގިއ  ތައ ފީޤ   ހެޔޮ  ދާއިރާهللا ދިޔ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ   އަދި  މިއަދ     ެގމިނ ވަރ ކ ރެއ ވ ނ .  އިނ ނަމާދޫ 

ެގ  هللاފާެއއ  ދެއ ވ ނ  އެދި މާތ ފަރާތ ތަކަށ  އަވަސ  ޝި  ށ  ލައިފި. އެ ރަށ ެގ ކޮވިޑ  ޖެހިފައިވާ ހ ރިހާއަމޮނިޓަރިނ 

 ޟ ރަތ ަގއި ދ ޢާ ދަނ ނަވަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޙަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .  ޒިޔާދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ  ވައިކަރަދޫޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޒިޔާދ  ޙ ސައިނ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ާވހަކަދައ ކާލަނ  ައޅ ަގނޑ  މިތާ    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    .`

ހ ށަހެޅި ކަމަށ  ޓަކަިއ ދިވެހި ރާއ ޖޭެގ  މީދީ ބަޖެޓެއ   އ ފަދަ އ މި  ،ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި   ،ހ ނ ނައިރ 

ޮގތ ަގިއ ެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށާއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދެނ ނެވ މަކީ އެނ ެމ ފ ރަތަމަ ކަމެއ 

ކ ރަނ ޅ އަ ކަމެއ .  ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ  ވެސ   އ   ،އަޅ ަގނޑ   ދިރިއ ޅ މަކަށ   ފާަގތި  ެއއ އ މިއީ  ކޮށ   މީދ ތަކަކާ 

ެއހެނ ނަމަވެސ ، އ  ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ިގނަ ކަނ ތައ ތަކަކީ އެތައ  ޒަމާނެއ     ،ަގއިމީ  ؛މީދ އ އައިސ ފައި އޮތ  ބަޖެޓެއ . 

އިރ  ހާސިލ ނ ވެ ހ ރި ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ  ީމދ ކ ރަމ ނ  އައިސ  މިއަދާ ހަމައަށ  އައި އ ވަނ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ 

އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ އަލ ނ  ތަކ ރާރ ވެފައި  ވަނަ    2021ހ ރި. ހަމަ އެހެނ ،  

 އަިއ  ށ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތަ،  އި ދިމާވި ކަމަކާ  އަށ ވެސ  އެބަ ހ ރި. ސަބަބެއ  ނެތިއެއ  ނޫނ . މ ޅި ދ ނިޔެ

ވެސ  އޭރ   މަކަށ  މި ޤައ މ  އޮނ ނާނެ ކަމަށ  މ ޅި ދ ނިޔެޤައ ރަށަކަށ ، ބޮޑަށ  ކ ރާނެ  އެނ މެ ބަދަލާއެކ  އޭެގ ައސަރ 

ތެދެއ މެ ބ ނަމ ނ .  މި  !އައީ  ފ ރަތަމަ  އެނ މެ  މަސައ ކަތ ނ   ޙިކ މަތ ތެރި  ސަރ ކާރ ެގ  ކަމ ނ  އެހެނ ނަމަވެސ ، 

އަޅ ަގނޑ މެ ޤައ ަމކަށ   އެއ   އައި  ތައ ޔާރ ކ ރެިވެގނ   ބަޖެޓެއ   މަަގށ   އަރަިއަގތ މ ެގ  ވީ. މި  ނ   ސަލާމަތ ވެިވެގނ  

ދިވެހި   ،ެގ ސަބަބ ނ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ލިބ ނ  ެގއ ލ މ ނ  އަރަިއަގނ19ެ- ކޮިވޑ   ،މީދ  މި ކ ރަނީއ އަޅ ަގނޑ މެނ  އ  

ދާނެ ކަމަށ . މި ބަޖެޓ ަގއި  މީދ ތައ  މި ބަޖެޓާއެކ  ފ ރިހަމަެވެގނ އ އ   ،ދ ތައ  މި ބަޖެޓާއެކ  ފ ރިހަމަެވެގނ ޢ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަ

 ރައ ކާތެރިކަމަށ  ވަރަށ  ޢީއެހެނ  މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ  އިޖ ތިމާ  ،އިރ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލައިލާފާހަަގކ ރެވޭ

އިތ ރ ނ  މ ޅި އަދި އޭގެ   ،ވެސ  މި ދިމާވި ބަލިމަޑ ކަމ ނ  އަރައިަގތ ަމށާއިބޮޑ  ބަޖެޓެއ  މީަގއި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތ . އެ

އ ލަކަށ  ެގނ ދިއ ަމށ  ޓަކައި ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ިމ  ޙަލަތ  މިހާރ  އޮތ  ހިސާބ ނ  އެހެނ  ރައ ކާތެރި މާ ހާޢީޤައ މ ެގ އިޖ ތިމާ

ވަރ ެގ ބަޖެޓެއ   މި ދިޔަ އަހަރެކޭ ެއއ ޮގތަށ . މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  އެބަ އޮތ  ހަމަ މި،  ކަމ ަގިއ ހިމަނާފައި މި އޮތީ 

މިއަދ  ވިސ ނާލަނ    މެނ އަޅ ަގނޑ އިރ   ހެނ ނަމަެވސ ، މި ބަޖެޓ  އޮނ ނަ. އަޅ ަގނޑ  އެ ރައ ކާތެރިކަމަށ  ހިމެނިފަޢީއިޖ ތިމާ

ހޯދަނ     ނ އާ ދިމާއި ހ ރިހާ މައ ސަލައެއ ެގ ހައ ލ  މާލެޢީމި ހ ރިހާ ރާއ ޖޭެގ އިޖ ތިމާ ؛އިޖ ތިމާީއ ކަނ ކަާމއި  ،އެބަ ޖެހޭ

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  ޖޭެގ ރިޕޯޓ ނ  ެވސ .ޖޭ.ޑީފަހ ނ   އެނ މެ    ކަނ ނ ވާނެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ޅެެގނ  

ައނ ނަ ކ ދިނ  މިއަދ   ށ ކ ށ ެގ ވެ ިގނަވާ  ޓަށ  ނ ކ މެެގނ   ރަށ ރަށ ނ   ހިތާމަކޮށ   ،ކަމަކީރާއ ޖެތެރޭ    ، އަޅ ަގނޑ މެނ  

ދޭތެރޭ ޓަކައި  ަގއިއެކަމާ  ރައ ކާތެރިކަމަށ   އިޖ ތިމާއީ  ކަމެއ .  ަމޖ ބޫރ ވެފައިާވ  ވިސ ނަނ   ހައިސިއ ޔަތ ނ     ޤައ މެއ ެގ 

ހ ރިހާ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މީެގ   ،އި ރާއ ޖެތެރޭެގ ރަށ ރަށަށ  ހ ރިހާ ރަށަކަށ ފަލާއިސަރ ކާރ ނ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  އެކ ލަވަ

ރީ. މިހާރ  ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ   ހިމީދ ކޮށ ެގނ  މިއ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ ނެ ޮގތަކަށ  މި ބަޖެޓ  ބެހިެގނ ކ ރާމަނ ފާ
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ބެލެހެއ ޓ މާއި  ކ ޑަކ   ،ކަމ ަގއި މި ކ ޑަކ ދިނ   އޮތ   އެބަ  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ކަނ ތަކ ަގިއ،  ބެލެހެއ ޓ މ ެގ  އިލާތަކަށ   ޢާ ދިނ  

ޓަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ރާއ ޖެ ތެރޭެގ ރަށ ރަށަށ  ެއ  ށ  އަމާނ  ވެ  ކ ޑަކ ދިނ   .ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ

  އެ ކަމަށ   ،މިހާރ  ވެސ  ެގނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ  މ ނ ށ  ބަދަލ ކ ރަދިރިއ ޅެވޭ ކަހަލަ ވެށިތަކަކަ  ،ކ ދިނ  އަމާނ 

 ، ޖެހޭ ސަބަބަކީޓަކަށ  ކ ޑަކ ދިނ  ބަދަލ ކ ރަނ ށ ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަމާނ  ވެ  ރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   ޓަކައި

ނ ގ ޅ މ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރާ ޚަރަދ ނ  މިއަދ  މާލޭަގިއ ޒަމާނ އ ސ ރެ ކ ޑަކޮށ ޓަކަށ  ކ ދިނ  ލައިެގނ  ެގ

 ބޭކާރ  ޚަރަދަކަށ  ކ ދިނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ލިބެނީ.  ،ބޭނ ނ ވާ ނަތީޖާއެއ  ނ ނެރެވޭ. އޭެގ ނަތީޖާައކަށ  ވަނީ

އެ   ބަޖެޓ ގައި ވެސ   ފައިސާއިނ   މިއައިޖަހާ  އެހެނ ވީމާ،  ނ ލިބޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނަތީޖާެއއ   ައޅ ަގނޑ   ނ   ދ  

ލިބިފައި އޮތ  ެގއ ލ މަށ     ފޭރާމަށ ޢީއިޖ ތިމާއީ ރައ ކާތެރިކ ރ މ ެގ ބަޖެޓ ނ  ރާއ ޖޭެގ އިޖ ތިމާ  ،ރީހިމީދ ކޮށ ެގނ  މިއ އ 

ކޮށ   ޞައ ޚާ ވަރަށ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ޖަހާފައި އެބަ އޮތ .    އަށ  ެވސ ލ ޔެއ  ލިބޭނެ ކަމަށ . ހަމަ އެހެނ ، ޞިއ ޙީ ދާއިރާ

އެ ކަމަށ  އޮތ މަކީ ައޅ ަގނޑ   އެ ިވސ ނ މ ަގއި ބަޖެޓ ކޮށ ފައި އޮތ    ،އިރާ ސަރަހައ ދ ތަކަށ  ބަހާލ މ ެގ ޮގތ ނ ޞިއ ޙީ ދާ

ެއ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ެގ ޚިދ މަތ    ، އެޅިރީ ހޮސ ޕިޓަލ ޝރޓަކައި އ ފާކ ރާ ކަމެއ . ރާއ ޖޭެގ ފަސ  ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ޓަ 

ަގިއ  ެގ ޮގތ ކަމެއ  އ   ބޭނ ނ ވާނެ އެ އެނ މެ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  މިއަދ     ،ލިބެނ  ހ ރ މަކީ އެއީނ   ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ހިސާބަކ 

ތެރޭަގއި ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގއި އަޅާ ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލަކީ   ެގޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ   5ހަމަ ެއހެނ  މި  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .  

އަށ   ތަރައ ޤީ   ެގދާއިރާ ކަމަށ  ވާތީ. ދާއިރާ   ވެސ   ވޭ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ހޮސ ޕިޓަލަކަށ 

ނީ.  ތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވ . ވަރަށ  އާދަިއެގ ކަެމއ ެގ ޮގވޭކ ރެ  ތަކެއ  ެއބަވެސ  ބޮޑ  ހޭދަ  މިހާރ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  އަޅ ގނޑ  ަގބޫލ 

ައޑ އެހިނ ޅ އަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ،ަގނޑ   ބަހ ސ ަގއި  އެނ މެ    ބަޖެޓ   ވާހަކަިއެގ  ދެއ ކި  ވާދަވެރިނ   ބޮޑ   ވާދަކ ރާ 

ނި އެބަ އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބަޖެޓ ަގއި ދަރަ  ،ަގނޑ  ެވސ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޅ  ބަޖެޓ ަގއި ދަރަނި ބޮޑ ވ ނ . އަ  މަކީކަނ ބޮޑ ވ 

ރަށ ަގއި ސާފ     167އަދިވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ހ ރި. އޭެގ މާނަެއއ  ނޫނ   ނި ބަޖެޓ ތަކ ަގއި ެވސ  ދަރަމީެގ ކ ރީެގ

ދަރަިއެގނ  ވެސ  މިއީ    ،. އޭެގ މާނަައކީކީބަބެއ  ނޫނ  އެއީނ ޖެހޭނެ ސަނިޒާމެއ  އޮނ ނަނ   ބޯފެނާއި ރަނަގޅ  ޞިއ ޙީ

ރ ނ  ދެއ ވާފައި އޮތ  ިއސ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ،  ކާމަށ  ސަރ ކަމެއ . މިކަކޮނ މެހެނ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރަނ ޖެހޭ  

އެކަމަށ  ވެސ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ައޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ އަޅ ަގނޑ  މި ހ ރީ ބަޖެޓ  ބަހ ސ ަގިއކަނ  ވާހަކަދައ ކަނ .  

ެވސ  ޝ ކ ރ ވެރިވާނ ޖެ  ޝ ކ ރ    ފަހަރެއ ަގިއ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނޫނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދާކ ރ މަކ   ކަނ ކަމ ަގއި  ހޭ 

ކ ޅ ދ އ ފ ށީޝ ކ ރ ވެރިވާ ހޮސ ޕިޓަލަ  ނ ޖެހޭނެ.  ބަޖެޓ ަގ  2021  ކީޓަރޝަރީ  އަހަރ   އޮތ   ވަނަ  މި އި  ހޮސ ޕިޓަލެއ . 

ވަރަށ  ބޮޑަށ  ގ ޅިފައި އޮތ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  މި ކ ރަނީ    މީދ ތަކާއ ހޮސ ޕިޓަލަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ 

  ހ ރި ޞިއ ޙީ ޔަީގނ ، އިތ ބާރ   .ކަމެއ  މިއީ ނ މަތީެގ ތަރައ ޤީއަށ . ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ އެއ ތިލަދ 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2021  މި  ،ދަނީ  ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ   ނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ މިއަދ . އަޅ ަގނ ދިޔ ނިޒާމެއ  ގާއިމ ކ ރެިވެގނ 
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އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރަމ ނ . ހަމަ އެޮގތަށ  ވައިރަކަރަދޫ    މަރ ކަޒ ތައ ެގ ރަށ ރަށ ެގ ޞިއ ޙީ  ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިެގނ  ެވސ  ރާއ ޖެތެރޭ

ދ ކޮށ ެގނ   މީއ ދަނީ ނިނ މަމ ނ . އަޅ ަގނޑ  އ   ، މިހާރ  އެ މަސައ ކަތ  އެއި ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޖަހަ

ވައިރަކަރަދޫެގ ޞިއ ޙީހިމި ނިމޭއިރ   އަހަރ   މި  ލިބި  24މަރ ކަޒ ނ     ރީ  ޚިދ މަތ   އެނ މެ    ،ަގޑިއިރ ެގ  ހ ރި  މިހާރ  

ސަރ ކާރ ނ   އޮތީ  ަގނޑަށ   ޅ ެގ ޔަީގނ ކަނ  އަ ައށ  ލިބޭނެކަމ ޑޮކ ޓަރެއ ެގ ބަދަލ ަގއި އިތ ރ  ޑޮކ ޓަރ ނ  ވެސ  ަވއިކަރަދޫ

 ލ ތަކަށ  ހޮސ ޕިޓަަގނޑ މެނ  ރަށ ރަށ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ފަރާތ ޅ އަ  ،ދެއ ވާފަ. ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލެއ  މ ހިނ މ ވާ އެއ  ސަބަބަކީ

. މާލޭެގ ބޮޑ   ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އެނޭގ ބަޖެޓަށ  ވެސ  ލ ިއވާނެ ޮގތެއ  އެބަ އޮތ   ،އ ޅޭ ސަބަބަކީ  މިމ ހިނ މ ވެެގނ   

ކ ރެވިދާނެ. ފަހަރެއ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ދަރަނި ކ ޑަ   އެއ  ހޮސ ޕިޓަލ  އަޅަިއެގނ  ެއނ މެނ  މާލެ އަނ ނަ ޮގތަށ  ހެދީމާ

އެހެނ ނަމަވެސ ، ރަށ ރަށ ނ  އެ އަނ ނަ މީހާެގ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ެއއ  ފެނ ނާނެ. އެ މީހ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ 

  އަހަރ   1ފަހ ނ     އެއ  ބެހެއ ޓިއި ކަެމއ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ . ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގއި އަދި އެމ .އާރ .އަ   ޚަރަދ . އޭެގ ެއއ 

މީހ ނ ނަކީ މި އެމ .އާރ .ައިއ    1000ވ ރެ ިގނަ މީހ ނ ެގ އެމ .އާރ .ައއި ހެދިއ ޖެ. މި    ށ އަ  1000. މިއަދ  މިހާތަނަށ   ވޭނ 

ތަނެއ  ކ އ ޔަށ  ހިފައިެގނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ހޭދައެއ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ ބައެއ .   ،މާލެ އައިސ   ،މެޝިނ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީަގއި ނެތ  ނަމަ

ކަމަކީ އ ފާކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެ  ،މިއަދ   ނައިސ   ސަރ ކާރ ނ   މާލެ  މި  ޮގތެއ   ހެދޭނެ  އެމ .އާރ .ައއި  ނ ނަށ  

ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ތަޢ ލީމީ   ެއއ މި ސަރ ކާރ ނ  އެނ މެ އިސ ކަމެއ ދޭ   ؛ހަމަޖައ ސަވައިދެއ ވާފައިވާތީ. ތަޢ ލީމަށ  ވެސ 

އޭެގ ހިމެނޭ.  މަރާމާތ ކ ރ ާމއިކަނ ކަނ   ސ ކޫލ ތައ   އިތ ރ ކ ރ މާއި  ،ތެރެިއނ   ޖާަގ  ޑިގ ރީއަށ  ހިލޭ  ،ސ ކޫލ ތަކ ެގ   

ޑިގ ރީަގއި    ،ކިޔަވައިދިނ މާއި ހިލޭ  ސ ކޮލަރޝިޕާއި  ވެސ   ފަހަރ   ހިމަނާ  600މި  ރ ފިޔާ  އޮތ . ފަމިލިއަނ   އެބަ  އި 

ކޭޝަނ  މިނިސ ޓ ރީނ  ޔ އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ރޭ ކަނ ބޮޑ ވ މެއ . މިހާރ  އެޑި،  ސ ކޫލ ތައ  އިމާރާތ ކ ރ މ ަގއި އެހެނ ނަމަވެސ 

ސިޔާސަތ ަގއި  ެގނ ގ ޅ އ ވާ  ކ ލާސ އެ  ދެ  ކ ލާސ ،  ެއއ   ސ ކޫލެއ ަގއި  ކޮނ މެ  ހެދ    ބަދަލ ގައިރޫމ   ެއކަމ ނ    ،މ ެގ 

ބޮޑ ވޭ ބ ރަ  ބަޖެޓަށ  ެވސ   ތެރޭަގިއ    ެގއަނެއ ކޮޅ ނ  އަބަދ ވެސ  ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  މަސައ ކަތ  ސ ކޫލ   .ދައ ލަތ ެގ 

އެކަނ  ކޮށ ެގނ     ނ ތަރ ތީބ ވޭނެ ޮގތަކަށ   ކޮޅެއ  ދ ރ  ވިސ ނ މެއ ަގއި އެކަނ  ކ ރެ ނ ހިނަގމ ނ ދާތީ އޭެގ ބަދަލ ަގިއ ތަ

ރި އެއ  ޮގތ . ދެނ  ހަމަ ސ ކޫލ ތަކަށ  އެނ މެ ފައިދާ ހ   ށ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޤައ މަށ  މި ވަގ ތަ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   އ ނ  އެއީ އަ

ފަ. އަޅ ަގނޑ   އަރައިަގތ މަށ  އެބަ އޮތ  މި ބަޖެޓ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ހިމަނާ  ތައ ތަކ ނ އިޤ ތިޞާދީ ކަނ   ،އެހެނ 

  ، ހިތ ވޭކ ރާލ  ބޫަގނޑ  ަގވާހަކަދައ ކާއިރ  އަޅ ބަހ ސަށ     ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ   2022މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ    ،މި ވަގ ތ 

ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނޭ މިއަދ   ޓޫއަޅ ަގނޑ މެނ   މި    ނެތޭ.  ތިބެވޭކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަރޯސާވެެގނ   އެކަނި  ރިޒަމަށ  

އެނ  ވެސ   ލިބެނީބަޖެޓ ަގއި  އާމ ދަނީެއއ   ބޮޑ   އެނޭގ.  ޓޫ  މެ  އެބަ  ވެސ   އަޅ ަގނޑަށ   ދާއިރާއިނ ކަނ   ރިޒަމ  

އެނ   ިމއަދ   ޙަޤީޤަތަކީ  މެއެހެނ ނަމަވެސ ،  ފެނ ނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަރޯސާެވެގނ   ޓޫ  ،ފަހ ނ   އެކަނި  ރިޒަމަށ  

މިކަނ  ކ ރެވެނ  ނެތ ކަނ . ރާއ ޖޭަގއި އެެގއޮވެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ ރިނ   އ ޅޭ ވަރަށ     ރާއ ޖޭަގއި އެބަ  ؛ވަރަށ    ބަ 
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ކ ރާ ޮގތ ަގއި އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރ ވަނ   ނޑ  ަގބޫލ  ހ ނަރ ވެރި، ފަނ ނ ވެރިނ . އަޅ ަގމަސައ ކަތ ތެރިނ . މަސައ ކަތ  ދަނ ނަ  

ކަމަށ  އެބަ އޮތ   ދަނޑ ވެރި  ،ބަ ކ ރަނ  އެައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ     ކަގއި ކ ރާއިރ އަލ ނ  ފަށައިެގނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މަސައ ކަތ 

ބަޖެޓ ގައި ކ ރިއަރ ވަ ދަނޑ ެވރި  ވެސ   މި  އެ   އިކަނ   ހަދައިެގނ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ   ހިމަނާފަ.  ބަޖެޓ ަގއި  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  

  އެބަ ފެނޭ.ތެރެއިނ     ެގކާބޯތަކެތި ަގނެވޭނެ ނިޒާމެއ  މި ބަޖެޓ   ،އ ފައ ދާ ތަކެތި  ،އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މ ދާ  ކ ނ ފ ނިނ 

ރާއ ޖޭަގއި މި އ ފައ ދާ    ،އޭ ހިތ  ހަމަވެކ ރާއ ދާނ ލާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  ފ  މިވަރ ނ  އަދި    ،ދ  މި ކ ރަނީ މީއ ނޑ  އ  ަގޅ އަ

ރަށ ރަށ ަގިއ  ެގ  ކ ރެވޭނެ ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އާދޭ މޫސ މީ ދަނޑ ވެރިކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ކާބޯތަކެތި ޕ ރޮސެސ  

ސީޒަނ ަގއި އެބަ ލިބޭ.  އ ޗެއ  ބަނބ ކެޔޮ، އަނބ  ކަހަލަ ތަކެތި. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނ ޖެހޭ އެހައ ދަނ ހެދޭ،    ށ އާނ މ ކޮ

 ެއއީ ނ ވާނެ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ؛އަނެއ  ސީޒަނަށ  ޕ ރޮސެސ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ   ،އެ އެއ ޗެހި އެ ސީޒަނ  ނިޭމއިރ 

ދެނެެގނ    ކަނ ިއސ ނަަގއިެގނ  ިމއީ މ ހިނ މ  ކަމެއ   އ ޅެފިއ ޔާ ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ނ  އެކަމާނޫނ  ކަމަށ . ެއކަމާ    ކަމެއ 

އެހެނ ތ ކަމަސައ  ހަމަ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ވެދާނެ  އެކަނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ؛މަސައ ކަތ ތެރިނ   ،ކޮށ ފިއ ޔާ 

ޅޭ ެގތަކަށ  ވެސ  ވަރަށ  ބައިވަރ  ފަރ ނީޗަރ  އެބަ ެގނޭ.  ސ ކޫލ ތަކަށާއި ސަރ ކާރ ެގ ޮއފިސ ތަކަށާއި އަދި މީހ ނ  ދިރިއ 

 މަ އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އެނޭގ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ނ  މި ތަކެތި ެގނައީ  ،ައޅ ަގނޑ  މި ދައ ކާ ވާހަކައަކީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތިބި މި  ރާއ ޖޭަގިއ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ލިބޭކަނ .  ހެޔޮޮގތ ގައި  އަގ ހެޔޮކޮށ   އަދި   ،ބޭނ ނ ހިފ މަށާއި  މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ 

ފައިސާ، ބޭރ  ފައިސާ ބޭރަށ  ދިޔ ނ  ހ އ ޓ ވ މ ެގ ޮގތ ނ  މިއީ ކ ރެވިދާނެ ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ     ލިބޭމި    އަށ ޖެރާއ 

ކަމ ަގއި ިވޔަސ  ެއއީ ވަރަށ  ބޮޑ     ބެލި  ށ ަގބޫލ ކ ރަނ . ހަމައެކަނި އޮފީސ ތަކަށާއި ސ ކޫލ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަރ ނީޗަރަ

ބިލ  މަސައ ކަތ ތެރިނ . ޤާ ވަރ ެގރާއ ޖޭަގއި އެބަ ތިބިކަނ  މިފަދަ ފަރ ނީޗަރ ތައ  ޖެހޭ ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ   .އަދަދެއ 

ދާ ފައިސާ ހ އ ޓި، އަނެއ ކޮޅ ނ  ޒ ވާނ ނ ތަކެއ   ރާއ ޖެިއނ  ބޭރަށ     ،ކ ރެިވއ ޖެ ނަމަ  ކަނ އ ވާ އެ ނ  ލައެ މަސައ ކަތ ތެރި

ަގބޫ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ކަމެއ   ނެރެވިދާނެ  މާޙައ ލަށ   މަސައ ކަތ ެގ  އަޅ ަގނޑ ލ އިތ ރަށ   ެއހެނ ވީމާ،  މި   މެނ ކ ރަނ . 

ރަށ ަގއި ތިބެެގނ  މި    ކ ރާ މީހ ނ ނަށ ނ  މަސައ ކަތ ވަޑާނ ކ ރާ މީހ ނ ނަށާއި އަދި މިފަދަ އެހެ  މި ބަޖެޓ ގައި  ،ވިސ ނަނީ

އިޤ  ހަމަޖައ ސާލ ނ .  ޮގތެއ   ބައިވެރިެވޭވނެ  ބިނާކ ރަމ ނ ދާއިރ މަސައ ކަތ ަގއި  އަލ ނ   ނ   އަލ   ،ތިޞާދ  

ަގބޫލ  އިތަރ ތީބ ކ ރަމ ނ ދާ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ  ފ ރ ޞަތ   ިމކަމަށ   ފާހަަގކ ރ ަގއި  އެކަނ   ރީ.  ކ ރާތީ 

ަގބޫލ ކ ރަނ   ،ހަމައެހެނ  ވެސ   ފެނ ނ   ، އަޅ ަގނޑ   ވަރަކަށ   ކޮނ މެވެސ   އަިއއިރ ަގިއ  ބަޖެޓ     ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އޮތ މަކީ މިއީ   2ރަށ ރަށަށ  ކަނޑައެޅިފައި ހ ރި ބަޖެޓ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ވަިއކަރަދޫެގ ބަޖެޓ ަގއި މި ފަހަރ   

ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީ    ،ގައިމިލިއަނ  ރ ފިޔާ އޮތީ ކީއ ވެތޯ ަވއިރަކަރަދޫ ބަޖެޓ   2ސ ވާލ ތަކެއ .  ަގނޑަށ  ވެސ  ކ ރިމަތިވި  އަޅ 

ތެދެއ  ؟ގައިބަޖެޓ  އޮތީ    !ެއއީ  ައހަރ   މި  ބަޖެޓ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރަނީ   2ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ  އަޅ ަގނޑ   ރ ފިޔާ.    ،މިލިއަނ  

ބަޖެޓ ަގއި ބޮޑ  އަދަދެއ  ޖެހ މަކީ މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ    ،ވެސ  ވަިއކަރަދޫ ެއހެނ  ރައ ޔިތ ނ  ަގބޫލ ކ ރޭ ިމއަދ   ހަމަގައިމ 
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އި ވެސ  ަގއ ފާކ ރާ ކަމެއ  ނޫނ . މި ސަރ ކާރ  އައިފަހ ނ  ބަޖެޓ  އަދިކިރިޔާ ތަނ ފީޛ ކ ރަނ  މި ފެށ ނީ. މި ދަތި ހާލ 

ރަށެއ  ނޯނ ނާނެ    ހަމަ އެނ މެ  ަގއިއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ  ،ަވިއކަރަދޫަގއި މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ  މއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އޮތ އިރ ަގިއ މި   2ަގިއ  ޕީ ހިނަގމ ނ ނ ދާ. ަވއިކަރަދޫ ޕީ.އެސ .އައި.  ޕ ރޮޖެކ ޓ   3އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  

ވަނަ    2016،  ަގއިވަނަ އަހަރ  ވަިއކަރަދޫ  2013  އަޅާ.  އެބަ   އެއ އަހަރ  ލޯނ  އެހީެގ ޮގތ ަގއި ވަިއކަރަދޫެގ ނަރ ދަމާ

މެ ބޮޑ   ވަނަ އަހަރ  ވައިކަރަދޫ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓ  އެއީ އެނ   2016އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    !ތިފ ކ ރައ ވާއަހަރ  މާ

އެ އަހަރ   އެ  އަހަރ .  އޮތ   އެއ   އޮތ     13ބަ  އެބަ  އަހަރ   އެ  ޖަހާފައި   7މިލިއަނ .  ނަރ ދަމާއަށ   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

މިލިއަނ     7ވަނަ އަހަރ ަގއި ޖެހި    16  ވަނަ އަހަރަކ  ވެސ  ނެތ .  18ވަނަ އަހަރަކ  ނެތ .    17ވަނަ އަހަރ .  2016

ީގނ ކަމެއ . ނަރ ދަމާ އާނ މ ކޮށ  އޮނ ނާނީ ޔަެއއ  ނެތ . ެއއީ  މާވެސ  ނަރ ދަ  ޮގތެއ  ނޭނެގ. ހަމަގައިމ   ރ ފިޔާއަށ  ވީ

ވެސ  އ ޅޭނެ.    ރ ހާމި  ބަޔަކ  އެ ރަށ ގައިލާ ތަނ  ފެނ ނާނެ  ވަޅ    އެކަމަކ ވަޅ ލާފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ވަޅ ލީމަ ނ ފެނިދާނެ.  

ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ފަލެއ  ޅ މި ދަނ ނަވަނީ. އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓ ަގއި ޖެހ މަކީ އަ   އަޅ ަގނޑ ކައަދި މި ނަރ ދަމާ ނެތ  ވާހަ

ނ  އެބަދޭ. ސ ކޫލ ެގ  މ ކ ރަރ  މަސައ ކަތ ހާވެސ  ވަިއކަރަދޫ މަސ  މާރ ކޭޓ  ހ އ ޓިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި  ނޫނ . މިހާރ  

ބަ އާދޭ އަމިއ ލަ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ވެސ . ޭއެގ ސަބަބ ނ  އައި ދަތިކަނ  އެ  ޞާދީ ޮގތ ނ  މިއިޤ ތިމަސައ ކަތ  ވެސ  ހ އ ޓިފަ.  

އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   ދ ވަސ ކޮށ ފައި  ިގނަ  ވަރަށ   އޮނ ނަތާ  ހ އ ޓިފައި  މަސައ ކަތ   ސ ކޫލ ެގ  ވަިއކަރަދޫ 

ދަނީ އެ މަސައ ކަތ  ފެށޭތޯ. އަދި އެއާއެކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  އެހެނ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ     ކ ރަމ ނ  މިމަސައ ކަތ 

ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ޖެހިފަ.   3  ތ ވެސ  ހިނަގމ ނ  އެބަދޭ. އަލަށ  ވެސ  އެބަ އޮ  ވަރަށ  ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތައ  މިހާރ   ެގދާއިރާ

ކ ރަމ ނ  އެ ދަނީ. ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނެއ   ކަތ އ  ަވއިކަރަދޫަގިއ ފެށޭތޯ މަސަޕޮލިހ ނ ެގ ޚިދ މަތ  މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރީގައި

ފެރީެގ ޚިދ މަތ     ގ ޅިެގނ  އ ތ ރ ަގިއ އެނ މެ ފ ރަތަމަ ސ ޕީޑ   . ސަރަޙައ ދީ ތަރައ ޤީއާެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  އެބަ އޮތ އެޅ މ 

  ،ފެރީ ފައ ޓާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ  މި ސަރ ކާރ ނ  މި ފައ ޓަނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަމެއ . ސ ޕީޑ 

ޓަރޝަރީ   ކ ޅ ދ އ ފ ށީ  ، ހަނިމާދޫ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓާއިމ ހިނ މީއެނ މެ  ށ   ސަރަޙައ ދީ ތަރައ ޤީއަށ  މި ަވގ ތަ

  ،  ތަނ  ނެތ  ނަމަ. މިއީ ދަތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ސަބަބ . ފެރީ އައ މަކ ނ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފ ދޭ. މި ދެހޮސ ޕިޓަލާ

އަޅ ަގނޑ    ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ސަބަބެއ  ނޯނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ، ފެރީއާއެކ  މި ކަނ ކަނ  ނިމ މަކީ

ކ ރިނބީ، ނެއ ލައިދޫަގއި ވެސ  ެއބަ ހ ރި. މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ    ،ތައ  ހަމަ އެހެނ ކަމެއ . އަލަށ  ފަށާ ޕ ރޮޖެކ ޓ   އެދޭ

ތަކ ެގ ތަފ ސީލަށ  އަޅ ަގނޑ  ކޮނ މެހެނ  ދާކަށ  ނެތ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވެސ  އެބަ ހ ރި. ޕ ރޮޖެކ ޓ   ކެއ ތަޓ ޕ ރޮޖެކ 

ޕ ރޮޖެކ ޓ   ކ ރިއަށ ދާ  ޕ ރޮޖެކ ނ ހ އ ޓި  ހ ރި  ހ އ ޓިފައި  ވަިއކަރަދޫަގއި  ހ ރި.  އެބަ  ވީޓ  ތައ   ފެށޭތޯ  ތައ   އަވަހަކަށ   ހާ 

މަސައ ކަތ  މިއަޅ ަގނޑ   ސަބަބ ދަނީ.    ކ ރަމ ނ   ލަސ ވާ  މެނ ބަރ ނ    ؛ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އިއ ޒަތ ތެރި  ިގނަ  ވަރަށ  

ހާރ  ލާމަރ ކަޒީ މި  ،ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ފެށިފައި، ނ ފެށި ލަސ ވަމ ނ ދާ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ،ފާހަަގކ ރެއ ވި
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ތައ  ރަށ ރަށަށ  ދޭ އ ސޫލަށ   ޓ  ޕ ރޮޖެކ ވ ރެ ދަށ     ިމލިއަނަށ   5ލާމަރ ކަޒީކޮށ  މި ޤައ މ  ހިނ ަގމ ނ ދާއިރ ަގިއ   ؛ާގނޫނ 

ހޯދ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ތައ   ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ވ ރެ ދަށ   މިލިއަނަށ   5ނ  އެޮގތަށ  ނިނ މާފަ.  ކަމިހާރ  މި އޮތީ ާގނޫނ ނ  ވެސ  އެ

  ނީ ކަމަށ މިހާރ  ެގނ ދާ އ ސޫލ ނ  ެގނ ދަ  ،ހިމެނިފައި އޮނ ނަކަނ ކ ރަނީ މާ ބ ރަކޮށ   އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ މިހާރ   މަސައ ކަތ   

މިލިއަނ ެގ    5ފަސޭހަތަކެއ  އެބަ ހ ރި.    ށ ރީތަކ ނ  އެކަމ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަޓ އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަެއއ  މިނިސ   .ވަނ ޏާ

  5ސ ، ރަށ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ަގއި އެ ތިބީ މިހާރ  މިފަދަ  ހަވާލ ކ ރީމަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ  އ  ރަށ  ކައ ނ ސިލާ ތަޓ ޕ ރޮޖެކ 

ބިލ  ކައ ނ ސިލަރ ނ . އަނެއ ކޮޅ ނ   ވަރ ެގ ޤާހިނ ޭގވެސ     ޓ ކ މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެ  10  ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާއެއ  ނޫނ 

ކައ ނ ސިލަ މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ  ވަރަށ  ޝައ ގ ވެރިކަމާއެކ   މަސައ ކަތާއިެގނ   ޒިނ މާދާރ    ހަމަަގއިމ    .ތަކެއ ރ ނ އެހާމެ 

ހަވާލ ކޮށ ެގނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދާ   ތައ  ރަށ ރަށާޖެކ ޓ ރޮމިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ދަށ ެގ ޕ   5.  ތިބީަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި  ޅ  ވެސ  އަ

ހަމަ އެހެނ  އަޅ ަގނޑ     .މާ އަވަހަށ  މިކަނ  ކ ރެވިދާނެ  ، ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މިއަށ ވ ރެ މާ ބާރ މިނ ގައިޅ އަ  ،ނަމަ

ފާހަަގކ ރެއ ވި ެވސ   މިނިސ ޓަރ  ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި  ބަޖެޓ   މި  ފ އ ދަޢ ވަ  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   މި   ނ ދ ތައ   ބޮޑަށ   ވަރަށ  

 އެއީ. އަޅ ަގނޑ   ނ ދ  ފ އ ދ ޢ ވަ  ،ބަޖެޓ ަގއި ބާރ އަޅާފައި އެބަ ޮއތ . ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަކަށ  ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ 

ެއމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ ފައިސާެގ    ،ދ  އެބަ އޮތ ޢ ދ  ފ އ ދ މ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ެއއ  ވަޢ ބަޖެޓ ެގ ވަ  ،ބަލަނީމި  

ދ . މިީއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ އ ދަނ ޖެހޭ ޢ ، މި ތަޙ ޤީޤ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާނެކަމ ެގ ވައިދިޔަ ޮގތެއ  ބަލައިކަނ ކަނ  ހިނަގ

ހަމަގައިމ ޢ ވަ ވަ  ދެއ .  ވީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއއީ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ   ދެއ .  ޢ ވެސ   އެނ ޓިހިމިއަޅ ަގނޑ   ކޮރަޕ ޝަނ  -ރީ 

ދި މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  އަ ، މިލިއަނ  ރ ފިޔާ 37ވަނަ އަހަރ   2021  ،މިލިއަނ  34ވަނަ އަހަރ   2020 ށ ނަކޮމިޝަ

ދ  ފ އ ދާއިރ ަގއި ޢ ވަ  ،އ ޅޭ ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  މި ؛މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ އޮތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   41

ައވަސ ކ ރ ަމށ    އަނ ނަ ސ ޕީޑަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  އެއ ޗެއ . މި ސ ޕީޑ   ރެވެމ ނ ، ަމސައ ކަތ  ކ ކަނ ކަނ  އަނ ނަ ސ ޕީޑ 

އަޅ   މަދ ކަމާިއ  ޓަކައި  މ ަވއ ޒަފ ނ ެގ  ފާހަަގކ ރައ ވާ  ބޭފ ޅ ނ   އެ  ިމއަދ   އޮތ .  އެބަ  ކަމެއ   ކ ރެވޭނެ  ަގނޑ މެނ ނަށ  

ެގނ ، ބަޖެޓ  ކ ޑަވެެގނ  މިކަނ   ދ އ ޒަފ ނ  މަމ ވަ  މިީއ އެ ދ ަވހެއ  ނޫނޭ  ،ބަޖެޓ ެގ ކ ޑަކަނ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  މި ކ ރަނީ

އެއީ ދެނ  ބަލައިަގނ ނަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވާފަހ ނ  އެކަނ  އެނގ ނީމާ  70ލަސ ވާކަނ  އެނެގނ .  

ައވަހަކަށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ މަށ  އެނ ޓި  ، ވެސ  އ ނދަޫގ ކަަމކަށ  ވާތީ  ށ  ވެސ   ކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނަ-އެކަނ  ވީހާ 

އެހެނ   ،ޮގވާލަމ ނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،އަދި  ހ ރި  ދާއިރާަގއި  ވީަވއިކަރަދޫ  ައވަހަކަށ ،  ވީހާ  ބާރ މިނެއ ަގިއ    ތައ   އެނ މެ 

އިސ ކަާމއި އަހައ މިއ ޔަތ  ކަމަށ  ޓަކައި    މީދާއި ައދި މި ސަރ ކާރ ނ  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށ  ދެއ ވާއ ެގނ ދެވޭނެކަމ ެގ އ 

ެގ  އަހަރ   5ހޫރިއ ޔާއަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަމ ނ ، މި ވަޢ ދ ތައ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ވެރިކަމ ެގ  އ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ރާދިވެހި

ކައި ދިވެހި ސަރ ކާރަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަމ ނ  އަޅ ަގނޑ   ޓަތެރޭަގއި ފ އ ދޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެކަމަށ   

 . ނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ނަލާއިނިނ މަ
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 ނިނ މ ނ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގނ ފައިވާ ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި  އ ކަވަނ  އެދިވަޑައި ދަވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިއަދ  ވާހަކަފ ޅ 

ވާ ބ ދަ ދ ވަހ    2021ނޮެވނ ބަރ     10ނިމ ނީ. ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ    އި ދައ ކަވަމެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ 

 ޖަހާއިރ .  9ހެނދ ނ  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
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