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 ( ދ ސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީ، ރައީރައީސ  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

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

 ދ ވަސ ( ހޯމަ) 2021  ަބރ ނޮވެނ   22

 

  :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 :

ވަނަ ދ ަވސ . މިއީ    17ަވނަ އަހަރ ެގ ރަބީޢ ލ އާޚިރ  މަހ ނ     1443ވަސ .  ވީ ހޯމަ ދ   2021ނޮވެނ ބަރ     22އަދަކީ  މި

ވަނަ    41ެގ  ވަނަ ދައ ރ ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނ   2021މެނ  އިށީނދެ މިތިބީ  ވަނަ ދ ަވސ . އަޅ ަގނޑ   9ރަ ނަކަތ ނ   ނޮ

އިއ ޒަތ ތެރި  އެއ     ސަލާމ ގައި  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   30ށ  ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގނ  ތިއ ބެވީ  ޖަލ ސާއަ ަވގ ތ     ޖަލ ސާަގއި. މި

  .ނެތ  ކ މެނ ބަރަިއއ ޒަތ ތެރި    ެއއ ވެސ ކ ، ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅެއ ަގއިމެނ ބަރަ

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  .41/ 3/ 2021އޖ/  އަކީއެޖެނ ޑާ ެގ މިއަދ 

 

 ހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީ .  4

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ޖެހޭ ބިލ .  މަޖިލީހަށ  ތަޢާރަފ ކ ރަނ  -4 ނަނ ބަރ  އެޖެނ ޑާ

ޅ އ ވާފައިާވ،  ޝަހީމ  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ހ ށަހަهللا  ޢަބ ދ މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ ، ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ    -4.1

ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ .  ެގ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ދިވެހިރާއ ޖެެގ ފަނޑިޔާރ ނ )   13/ 2010ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

 .ެގ ާގނޫނ (އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ދިވެހިރާއ ޖެެގ ފަނޑިޔާރ ނ )  13/ 2010ާގނޫނ  ނަނ ބަރ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  .  5

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

  ޅޭ ޮގތ ނ  ރިޕޯޓާ ގ    މަޖިލީހ ެގ މަސައ ކަތ ަގއި މި ހަފ ތާަގއި ހިމެނިފައިވަނީ ބަޖެޓ ، ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ

އެބަޭވ، ާގނޫނ    އެކ ަގއި އެއާ ހަމަ   ،ނިނ މެވ ނ . ެއއަށ ފަހ ަގއި ޮގތެއ    އަދި  ނ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މާއިމެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  

 )ބ(ަގިއ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި  32، އެއީ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  7/ 2013ނަނ ބަރ   

ރ ކާރ ނ  އެދޭކަމ ނ ، ެއކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ   ، ސަށ ފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާިއ ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ދައ ލަތ ނ ބަޔާނ ކޮ

ނިނ މި   ރިޕޯކޮމިޓީނ   ބަހ ސ ކ ރ ނ .    ށ ޓަޮގތ ެގ  ޮގތ ނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރިމަޖިލީހ ަގއި  ގ ޅޭ  ބަޖެޓާ  ނ  

ކި ތަފ ސީލ ކޮށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑަށ   މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ   ނ ކ ތާތައ   ބަޖެޓ ަގއި   ޔައިދެއ ވި.ފާހަަގކ ރައ ވާފަިއވާ 

ކަނ ބޮޑ ވ މަކަށ  ވަނީ، ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހޭދައިެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ .    ނ  ފާހަަގކ ރައ ވާމެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

ނ މެނ  ެވސ   ދަރަނީެގ މިނ ވަރ  އެބަ ފާހަަގކ ރޭ. ާއދެ! އެއީ އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ   އެކިއެކި ފަރާތ ތަކ 

އެނ މެ ބޮޑ  ސަމާލ ކަމެއ  ދޭނ  މި ޖެހެނީ ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ     ނީެގ ައދަދ  ބޮޑ ވާކަނ .، ދަރަކަމެއ    ކަނ ބޮޑ ވާ

ހިމަނާފައިވާ މިނ ވަރާިއ، ައދި އެ ފައިސާ ދެއ ކ މަށ  ފ ރޮޅޭ ަވގ ތ ތަކ ަގއި ދައ ލަތ ެގ    މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި 

މި ދެ ކަނ ތައ . ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީެގ ހިސާބަށ  ބަލާއިރ ަގއި   ؛އި އެ މިނ ވަރަށ  ފައިސާ ހ ރ މަށ ަގ، ސަރ ކާރ  ޚަޒާނާަގއި

  2.9ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދެވީ  ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ  ައޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ ޮގތ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

އަހަރ  ޚަރަދ ވާނެ ކަމަށ . އެ   މ އ ދަތ ތަކ ަގއި ެއ    2.9ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި އަނ ނަ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދެއ ކ މަށ  ޖެހޭ 

ފެނޭ.   ކަމ ެގ އަނ ދާޒާއެއ  މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަރީަގއި ފަިއސާ ބެހެއ ޓ ނ ، ހ ނ ނާނެޜަމިނ ވަރަށ  ޓ ރެ

މިދިޔަ އަހަރ    ،ައޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ ޮގތ ަގއި އެ މިނ ވަރަށ  އެ ފައިސާ ހ ނ ނާނެ. ބަޖެޓ  ބަޔާނ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ހެނ ވީމާ،އެ

ލަ އަޅ ަގނޑަށ   ތެރޭަގއި  ޚަރަދ ތަކ ެގ  ހ ރި  އަހަރ ކ ރެވިފައި  އަނ ނަ  މި  ޮގތ ަގއި  ދަރަނި   ފާކ ރެވޭ    ، އަދާކ ރަނ ޖެހޭ 

ކަނ  ބަޖެޓ  ރިޕޯޓ ނ  ވެސ  އެބަ ފާހަަގވޭ. އެހެނ ވީމާ،  ބައި ވަނީ މި އަހަރ  އަދާކޮށ ފަ. އެހެނ ވީމާ، އެ  ބޮނ ޑެއ ެގ ެއއ 

ހަަގވޭ. މަޖިލީހ ނ  ދަރަނ ޏާ  މި އަނ ނަ އަހަރ ަގއި އެ ޚަރަދ  ހިނާގނެ ޮގތ  ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އ ނިވެފަިއވާ ތަނ  ެވސ  ފާ



1220 ބަރ ނޮވެނ  22           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  14ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

3 

 

 ،ވަނީ ފާސ ކޮށ ފަ. މަޖިލީހ ނ  ދެކެނީ  ކޮށ ފަ. އަދި ރިޕޯޓެއ  މި މަޖިލީހ ނ    ޮގތ ނ  ވަނީ ވަރަށ  ފ ނ  ދިރާސާއެއ   ގ ޅޭ

ބިލިއަނ   2.9 ، މިދަރަނި ރީސ ޓ ރަކ ޗަރކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަށ . ހަމަ ކަށަވަރ ނ  ެވސ  މަޖިލީހ ެގ ރިޕޯޓ ަގއި ބ ނެފައި އޮތީ

މި އަހަރ    ބިލިއަނާއި  2.9  އީ ދައ ކާ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ކަނ  ހިނ ގ ނ  އެއީ ބޭނ ނ ތެރި ކަމެކޭ. އެރ ފިޔާ ނ 

ވަނަ    2023ަވނަ އަހަރ . އަދި    2022  ،މި ދެނ ނެވީ މި އަނ ނަ އަހަރ  ދައ ކަނ ޖެހޭ މިނ ވަރ ދައ ކަނ ޖެހޭ މިނ ވަރ .  

އެއަށ ވ ރެ އިތ  މިނ ވަރ   ދެ އަހަރ  ނ ދައ ކަ އަހަރ  ދައ ކަނ ޖެހޭ  މި  ފަިއސާ  އެ  ގ ރޭސ    އި ރ ވޭ.  ޕީރިއަޑެއ     އިތ ރ  

  އި،އަދަދަށ  އ ނިކަމެއ  ެގނައ މާ ލަ  ކަޓެއ  ނ ވަތަ ޖ މ   ހެއަރ  ،ނަމަ  އަދި ޑެޓ  ރިސ ޓ ރަކ ޗަރިނ ެގ ބަހ ރ ަވއިނ   ،ހޯދ މާއި

ރިހަމަ ދަރަނި ރީސ ޓ ރަކ ޗަރކ ރ މ ެގ  ފ   އަދި އިނ ޓަރެސ ޓ  ރޭޓަށ  ެވސ  ކ ޑަ ބަދަލެއ  ެގނައ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ .

ެއއ ެވސ     ،ކީޔަދައ ލަތަށ  ދިމާވާނެ އެނ މެ ބޮޑ  ބ ރަ  ކ ރ މަށ  ސަރ ކާރަށ  ވަނީ މި މަޖިލީހ ނ  ލަފާދީފަ. މި  މަސައ ކަތެއ 

ދި ދަރަނި ދަރަނިތައ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ ވެފައި މި ވަނީ. އަ  ޝައ ކެއ  ނެތ  ޮގތ ަގއި ދަރަނި އަނބ ރާ ދައ ކާނ ޖެހ ނ . މި

ނަާގފަިއވާ މަސައ ކަތ ތަކ ނ  އެ ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއ ކ މ ެގ ފައިސާއެއ  ނ ލިބޭ. އެހެނ ީވމާ، އެހެނ  އާމ ދަނީ ވަރަށ   

ތަނ  އިތ ރ ވެެގނ  ނޫނީ ދަރަނި ފ ރިހަމައަށ  އަނބ ރާ ދައ ކަނ  އ ނދަގޫވާނެ. އެފަދަ ބޮޑ  ބަދަލެއ  އާމ ދަނީއަށ    ބޮޑ 

ފޮލާއެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދެކެވޭނީ.    ޮގތ ނ  ދެކޭއިރ ަގއި ޚިޔާލީ  ތިޞާދީ ނ ވަތަ މާލީވެސ  އެއީ އިޤ އަނ ނާނެ ކަމަށ  ދެކ ނ   

 ؛ބަޖެޓ  ބަހ ސ ަގއި ތި ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާތައ   ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މި ބަޖެޓ ގައި  ޮގތ ނ   އެހެނ ވީމާ، ދަރަނ ޏާ ގ ޅޭ

ޮގތ ނ  މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރައ ވާއިރ ަގއި މި ނ ކ ތާތައ   ޕޯޓާ ގ ޅޭއަދި އެހެނ ވީމާ، ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރި

 އިތ ރަށ  ފާހަަގކ ރައ ވާނެކަމީ އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގވާ ކަމެއ .  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  6

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ނަނ ބަރ    އެޖެނ ޑާ  އެނބ ރެނީ  މިއީ  ނަނ ބަރ   އަ  6.2އަޅ ަގނޑ   ާގނޫނ   އެއީ  ޚަރަދަށ  )  7/ 2013ށ .  ދައ ލަތ ެގ 

ާގނޫނ  މާއ   32ެގ  ( ޒިނ މާވ މ ެގ  )ހ(ވަނަ  ހަމަތަކ ނ    ،ދާެގ  އ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ  ަގއި  )ބ(  އަދި  )ރ( 

އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ ހ އ ދަިއެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ   

ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ   ،ދެއ ވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅ އ ަވއި  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނާޝިޒ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނާޝިޒ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ
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ާގނޫނ  ނަނ ބަރ  ،  އާދެ! އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަރ ޙަބާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

)ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ    ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  32ެގ  (ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ )  2013/7

ހ އ ދައިެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ިމ ހަމަތައ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ    އިއ ސޫލ ތަކާ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ނ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ    ، މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  ނިނ ިމ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ިމ މައ ސަލައަކީ

މާ ކައަދި މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސާ މަޝ ވަރާކ ރެއ ވ މަށ ފަހ  މި  ނަރ އޮފީހާއި މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރ 

ވަނީ މި   ޮގތ ނ  ކޮމިޓީނ  ޮގތެއ  ނިނ މެވ މަށ  އެދި ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވި މައ ސަލަެއއ . މި މައ ސަލައިަގއި ކޮމިޓީނ   ގ ޅޭ

ހ ރި ކޮނ ސަ  3ދެނ ނެވި   ފަރާތ ެގ  އެ  ބައ ދަލ ކޮށ ،  އެރފަރާތާ ވެސ   ައޑ އަހާފަ. އަދި  ގ ޅޭނ ސ ތައ   ޮގތ ނ     ކަމާ 

ދެ    ،ވަނީ  މައިަގނޑ  ޮގތެއ ަގިއ ފާހަަގކ ރެވިފައި  އިނ ތެރެ. މީގެ އިވޭކ ރައ ވާފަ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ސ ވާލ  ވެސ 

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި އިތ ރ  އާމ ދަނީ    2022ދައ ލަތ ެގ    ،ކަމެއ . ެއއ  ކަމަކަށ 

ހޯދ މަށ  ކޮނ މެހެނ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ   އެ   ، މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  727ލަ  ވާ ޖ މ   ހޯދ މަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ކަނ ތައ ތަކަށ 

  އެ ފަރާތ ތަކ ަގއި   ނޫނީ އެ އަދަދ  އެއ ކޮށ  ހޯދ މ ގައި  ،މަސައ ކަތ  އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ ނ  ފެށިެގނ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  

ކަނ ބޮޑ ވ ނ . ފާހަަގކ ރެިވފައި  ދެނ   ހ ރި  ޮގތެއ ަގއި  މަިއަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަމެއ ެގ  ބޭނ ކ    ޕަބ ލިކ   ،ވަނީ  ދެވަނަ 

އެކަމ ނ  އަނެއ ކާވެސ  ޤައ މ ެގ މަނީ ސަޕ ލަިއައށ  އިތ ރ  ފައިސާ ނެރ މ ގެ   ނ ،އެކައ ނ ޓ ެގ ޯއ.ޑީ ފެސިލިޓީ ިއތ ރ ކ ރ މ 

ކަމާ ގ ޅިެގނ  އިނ ފ ލޭޝަނަށ  އަނ ނާނެ  ށ  އޮނ ނަ ޕ ރެޝަރ އިތ ރ ެވެގނ ދާނެކަމ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ . އެ ސަބަބ ނ  ޑޮލަރަ

ލާަގއި ވަނީ މަޝ ވަރާކ ރެވިފަ. ެއއަށ ފަހ  ޙަކޮމިޓީެގ މަރ   ކަނ ތައ ތަކަށ  ފ ޅާ ދާއިރާއެއ ަގއި  3އެހެނ ވީމާ، މި    ޕ ރެޝަރ.

ެއކ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މިނިނ މ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހިއ ސާކޮށ ލާނަނ .    ހ ށަހެޅ އ ވި ހ ށަހެޅ މާ  ކޮމިޓީެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ 

)ރ( އަދި )ބ( ަގއި    ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  32ެގ  (ތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ ދައ ލަ)  7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

މ އ ދަތ   ހ އ ދަިއެގ  ދީފައިވާ  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ   ހަމަތަކ ނ   އ ސޫލ ތަކާިއ  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ 

ަގއި ބޭއ ވ ނ    2021ނޮެވނ ބަރ   17ށ ފަހ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ކޮމިޓީެގ މެނ ބަރ ނ ެގ މެދ ަގއި މަޝ ވަރާކ ރ މަ

ކޮމިޓީެގ   ބައ ދަލ ވ މ ަގއި    43މާލިއ ޔަތ   ކޮމިޓީެގ  ަވގ ތ   އެ  ނިނ މ މަށ   ޮގތަށ   ތިރީަގިއާވ  ބައ ދަލ ވ މ ަގއި  ވަނަ 

ލަތ ެގ ދައ )  7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     -1ލަބިއ ޔަތ ނ  ވަނީ ފާސ ކ ރެވިފައޭ.  ޣ ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ  އަ

އާިއ )ބ( ަގިއ ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތަކަށ   )ރ(  ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  32ެގ  (ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ 

ވަނަ ދ ަވހާ ހަމައަށ  އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަށ .   31ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ  މަހ ެގ    2023ޢަމަލ ކ ރ ނ  ފަސ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ   

ޯއވަރޑ ރޯކ ރެވިފަިއ    ނ ބޭނ ކ  އެކައ ނ ޓ   ވަނަ ދ ވަހ ެގ ނިޔަލަށ  ޕަބ ލިކ   31ނ ބަރ  މަހ ެގ  ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެ   2021  -2

ިއޝޫކޮށ ފައިާވ   ސަރ ކާރަށ   އޮތޯރިޓީނ   މަނިޓަރީ  މޯލ ޑިވ ސ   ސެކިއ ރަޓައިޒ ކޮށ   މިނ ވަރ   އަހަރ ެގ    50ހ ނ ނަ 

ވަނަ 2022  -3ކަމ ަގިއ ކަނޑައެޅ ނ .    2.5ރޭޓަކީ %އަދި މި ބޮނ ޑ ެގ ކޫޕަނ     ،އެމޮޓަިއޒިނ ގ ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މާއި
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ވަނަ ދ ވަހާ ހަމައަށ    31ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ  މަހ ެގ    2023އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ މަހ ެގ އެއ ަވނަ ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ   

ވަނަ  2022އަދި    ، އިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅ މަށާބި  2.5  ،ބޭނ ކ  ޯއވަރޑ ރޯކ ރެޭވނެ އެނ މެ މަތީ ލިމިޓަކީ  ޕަބ ލިކ 

ކޮނ މެ ދ ވަހަކަށ     ޯއވަރޑ ރޯކ ރެވިފައި ހ ނ ނަ  ނ ބޭނ ކ   އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ މަހ ެގ ެއއ ވަނަ ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ  ޕަބ ލިކ 

ެގ ރޭޓ ނ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީނ  އިނ ޓަރެސ ޓ  ޗާޖ ކ ރާ 0.1އަހަރަކަށ  % އޯވަރޑ ރޯކ ރެވިފަިއވާ ބެލެނ ސ ނ 

ނިނ މައިދެއ ވ މަށ   ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  މި ރިޕޯޓާ މެދ  ޮގތެއ     ށ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަ  ،ވީމާއ ސ މަށ .  ޮގތަށ  ހަމަޖެ

ެގ ދަށ ނ  މި ރިޕޯޓ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މަށ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ރ(  112ޓަކައި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

 އ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހ ށަހަޅަނ . ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މި   އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ   ކަށ ފަހ (ޅަ )ވަގ ތ ކޮޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  އާދެ!  

ިއއ ޒަތ ތެރި ހ ޅ ވާލައިފިނ .  ަވގ ތ   ބަހ ސ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ؛ރިޕޯޓ ެގ  އަރ ވަނީ  ާއދެ!  މި  ފ ރ ޞަތ   ކާށިދޫ   ،ފ ރަތަމަ 

 .ޖާބިރަށ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ هللا ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ކަދެއ ކެވ ނ : ވާހަ ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

حبس .جيـم الرَ   ـطاني الش    نم  اهللب  أَعـوذ  ަމރ ޙަބާ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ެގ ރައީސ . ައޅ ަގނޑ   .م يح ن الر  مم هللا الر 

 .. ވާ ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  މިއީ ބަޖެޓެއ  ކަމަކަށ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  މިހާރ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ދަނީއަޅ ަގނޑ މެނ   މި  ދައ ލަތ ެގ  )  7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  

)ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާިއ ހަމަތަކ ނ    ، ވަނަ ާމއ ދާެގ )ހ(  32ެގ  (ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ 

ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި   އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ ހ އ ދަިއެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ

 . ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ . ދަރަނި އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަށ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

މި  މި ދެއ ކ ނީ.    ނަށ ެވސ . އެއ  ވާހަކަެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ   ،ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ ދިވެހި ބަހ ނ  ރައީސ   އެ

ރާއ ޖޭެގ ކަނ ކަމ ަގއި ބަޖެޓަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  އެއ ޗެއ . ބަޖެޓ  އޮެވެގނ  ދެއ ތޯ މިކަހަލަ ކަނ ތައ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   
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ގާއިމ ކ ރަނ ޖެހޭ   މަތަސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކާއި ރާއ ޖޭެގ މި މަޖިލީހ ނ  ފ ރަ  ،ކ ރަނ ޖެހެނީ. މިހާރ  މި ހ ށަހެޅި ރިޕޯޓަކީ

ألحمد  އިރ   އޮޕަރޭޓ ވަމ ނ . މައ މޫނ  ހ ނ ނައިނ   ދައ ލަތ  މި ދަނީ ޓެކ ސ  ޕޭޔަރ ނ ެގ ފަިއސާ  ކެއ . ތ ތަ އަބައެއ  އިޖ ރާ

  ގެ . މައ މޫނ  ބާކީ އެތިކޮޅެއ  އޮތިއ ޔާ ދެއ ވާ  އިމައ މޫނ  ކައިފަދެއ ވާ އިނޭގތޯ. ނ އެއ  ނަނ ަގވާ އެކައ ޗެއ  ެވސ .    ،هلل

ެގ އަނ ޑަރ   ޮއވޭ. ދައ ލަތ  . މިހާރ  ނ އެއ  ދެއ ާވ. ދެއ ވާނެ އެއ ޗެއ  ެވސ  ނ ެވސ ދަރިނ  ކައިފަިއ ބާކީ ހ ރިއ ޔާ ދެއ ވާ

ޢަލީ ހާޝިމަށ    ،އޮޕަރޭޓެއ  ނ ވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  ނ ކ ބޭސެނ ޓ ރަލ     ،އޮޕަރޭޓ ވެފައި   ބަޖެޓ 

ކ ރ މ ަގިއ  ެއކައ ނ ޓެބިލިޓީ ،ދެނ  އޮތީ މި މަޖިލިސ ؟ މި ދައ ކަނީ ތޯވާހަކަެއއ   އެކަނ  ކ ރާކަށ  ނޭނޭގކަނ . ދެނ ، ކޮނ 

ވެފައި، މިހާރ  މި ހ ށަހެޅ ނ  ރިޕޯޓ ގައި އ ވެސ  އޮޕޮޒިޝަނ ެގ ބަރެއ  ނެތ  މަޖިލީހެއ ަގއި ޤައ މ ެގ ކަނ ތައ  ތަރ ތީބ އެ

ކ ރަނ  ރައީސ  ނ ކ ރާ ނިޒާމެއ  ގާއިމ  ޖެހޭ. ވައ ކަނ   ބަޖެޓެއ  އޮނ ނަނ  އެބަ  ސައ ޙަ  އިރާއ ޖޭަގ؟ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ  ެގމީ

  އެނ މެ ބޮޑ  އަތޮޅ   .އަތޮޅ ނ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ  މި އައީ ދެނ މެ ހ ވަދޫ ކ ރައ ވާ މަސައ ކަތަށ  އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑަކީ  ައޅ ަގނޑ  ެގނ ދިޔައީ.    ،ރިޒަމ  އެ ތަނަށ  ެގނ ދިޔައީ ައޅ ަގނޑ  ސީދާއެއީ. މަސ ވެރިނ  ޤ ރ ބާނ ކޮށ ފައި ޓޫ

އެ ލާރި މަސައ ކަތ ނ ކ ރާ  ؟ ވީ  ކ ރީމާ ކިހިނެއ ތޯަގނޑ މެނ  ިއނ ވެސ ޓ  މީހެއ . އަޅ  އައ ޑޫ  ،ފަޚ ރ ވެރި ހ ވަދޫ މީހެއ  

ަގނ   މީހ ނ ނަށ  މަސ   ަގނ ނަނ ،  ވެސ   މަހެއ   މަސ ވެރިނ ނަށ   ނ ެގނެދީފައި  މަސ   ވަގ ތ   ބ ނި  ދިޔައީ.   ނަނ  

 ނ ޖެހޭނެ. ހ ވަދޫ ދޭކަށ   އަތޮޅ ނ  ލިބޭ ލާރި އެހެނ  އަތޮޅ ތަކަށ   . ހ ވަދޫކ ރީ  މަސ ވެރިނ ނާ ދޭތެރޭ ޣަރީބ ކޮށ  ކަނ ތައ 

ވާހަކަެއއ  ނޫނ  އަޅ ަގނޑ  މި ކިޔަނީ. ަގމާ ހަމައަށ    ޓާ ހަމައަށ  ބ ރިޖ  އަޅާށ ޮގސ  ެގމަނަފ ިގލިނ  ފެށިެގނ ނ އަތޮޅ  ވިލި

ނޭޅެނ ވީ ކީއ ވެެގނ ތޯ  ދައ ކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ކަނ ތައ ؟ ބ ރިޖ އަޅާ  ހ ރިހާ  ބޭނ ކ    ،ކޮށ ެގނ   މިކަހަލަ   ެގ  ސެނ ޓ ރަލ  

އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ، އަދި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ     ނ  އަރިހ ަގއި ެވސ  މި ރިޕޯޓ ެގ ތެރެއިަގވަރ ނަރ 

ބޭނ ނ  ދަނ ނަވާލަނ   ކަނ ތަކަށ  ؛ވެސ   ނޭނޭގ  ތިމަނ ނާމެނ ނަށ   ވެސ   އެކ ސ ޕާޓ ނ   އެކަމަށ   އެހެނ ޏާ    ެގބޭރ ެގ 

މި ރާއ ޖޭަގއި އިނ ޝ އަރެނ ސާ ބެހޭ ާގނޫނެއ   ؛ައޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނީ. މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  އިނ ޝ އަރެނ ސ   އޮޕީނިއަނޭ

ޓ ރެވެލ  އެޖެނ ޓ ނ ނާ    ،އިއިރ ަގއި ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓ އަރ އޮޕަރޭޓަރ ނ ނާނެތ   އ ނެތ . ާގނޫނެ

ލެނ ޑ ކޮށ ެގނ  ބޭރ ނ     ގެ ކ ތަކ ނ  ކ ރަނީ ބޭމި  އޮޕަރޭޓ ނ ކިނ  ސެކ ޓަރ ަގއި ފައިނޭނ ޝަލ  ނިޒާމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭ

ރީކޮށ ފަިއ ނެތ  ފަރާތަކ ނ  ރާއ ޖޭަގއި  ދިެވހިރާއ ޖޭަގއި ރަޖިސ ޓަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ ނ  އެބަ ބ ނޭ

 އި ކޮށަނީ މިތާެގ ދެ ކ ނ ފ ނ ޏަކާސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ ނ  މޮނޮޕޮލީ  ،ކަމަށ  ވަނ ޏާ  . ެއހެނ ވެއ ޖެނ ކ ރެވޭނޭއިނ ޝ އަރެނ ސ 

ގ  މީހ ނ ނާ  ބަރ ލަމާނީ  އެ  ފަހަރ .  މި  ހިފާނެ  ޗޯރ ނ   ޗޯރ .  ޗޯރ ،  ޗޯރ   ޗޯރ ކަނ ،  ކ ރަނީ.   އެ  ވައ ކަނ   ޅިެގނ  

އަޅ ަގނޑ   ޗޯރ ނ   ،ނިޒާމެއ ަގއި  ކޮމިޓީނ   ދައ ލާލ   މިނިސ ޓަރަށ   މާތ އަތ   ެގޕ ރައިމ   އިރާދަފ ޅާهللاކަނޑާނަނ .  ިއ  ެގ 

. ކޮނ ޓ ރޯލ   ޓެކ ސ ޕޭޔަރ ނ ެގ ފަިއސާއިނ  މި ކ ރަނީ ވައ ކަނ   .ނ ވާނެއެކީަގއި މި ރާއ ޖޭަގއި ަވއ ކަނ ކޮށ ެގނ   މިނ ވަރ ފ ޅާ
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ކޮނ ޓ ރޯލަކީ ކޮބައިތޯ  ނެތ .  އެއ ޗެއ   ބޭނ ނ ވަނީ؟ އެއ ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮނ ޓ ރޯލެއ ތޯ  އެކައ ނ ޓެބިލިޓީ  ؟ ކޮނ  

 ހިނާގ...މަތިނ  އެމ .ޑި.ޕީެގ ެމޖޯރިޓީ މި އޮތީ. މި ސަރ ކާރ  ނ  ރެވ ައށ  80% ؟ކޮނ ތާކ ތޯ އޮނ ނާނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    ،އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ . އަޅ ަގނޑ 

 އިބ ރާހީމ  ޝަރީފަށ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ސަސ ޕެނ ޑ ކ ރ މަށ  )ބ(    ،)ރ(  ،ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  32ެގ  7/ 2013ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  އެ އޮތ  ޮގތަށ     މިޓީނ  އެކަނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މިމާލިއ ޔަތ  ކޮ  ، އަދިހިނދ    ސަރ ކާރ ނ  އެދިފަިއވީ

  ޕަބ ލިކ    .ދެއ ކިދާނެ  ދަރަނީެގ ވާހަކަ؛ ފާސ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ . އެ ކަމަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޯއވަރޑ ރޯބޭ އެކައ ނ ޓ   ދައ ކަނ ކ   ވެސ   ވާހަކަ  ނޫނ ކަމ ެގ  ކަމެއ   ރަނަގޅ   ލައ ކަ  ކ ރ މަކީ  ިގނައިނ   ލައ ކަ  ނ ވީ. 

ދައ ލަތަށ    ،ޤައ މެއ  އާނ މ  ހާލަތެއ ަގއި އޮނ ނައިރ   !ތެދެއ ؛ ދިގ ކޮށ  ވާހަކަދެއ ކިދާނެ ކަެމއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ނ ާވ  ތިޞާދ ެގ ހާލަތ  އެކަށީެގޤައ މ ެގ އިޤ    ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭ ޚިދ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭ ވަރަށ  ާއމ ދަނީ ލިބޭއިރ 

ހިނަގމ ނ ދާ ވަގ ތެއ   މި ކަނ ކަމަކީ ކ ރ ނ  ރަނަގޅ   ޮގތަކަށ   ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ސަރ ކާރެއ ެގ  ކަނ ަގއި 

ެވއ ޓޭޤައ މ ެގ އިޤ   ،މައ ޗަށ  ވާޖިބ ެވެގނ ވަނީ  ފ ނ  ވަޅ ަގނޑަކަށ    ކޮޅަށ    އިތިޞާދ  ނަަގއެ އިޤ   ،ހިނދ   ތިޞާދ  

ތިޞާދ  ނ ދީ ހިނާގނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރ ނ . އިޤ ނަރީ ހ އ ޓ ތިޞާދީ މެޝިނަޖެހ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ . ިއޤ 

މ ޅި ދ ނިޔެ   ، ދ ނިޔޭަގއިއ ނދަޫގ ފިޔަވަޅ ތައ  އެޅ ނ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީޓަކައި ައޅަނ ޖެހޭ ދަތި  ރިބައ ނ ޑ ކ ރ މަށ 

  ަގއި ތިޞާދ  މ ޅި ދ ނިޔޭ ކަމ ެގ ސަބަބ ނ  އިޤ ޕެނ ޑަމިކެއ ެގ ތެރޭަގއޭ. މި   ،ތިޞާދީ ކާރިސާެއއ ެގ ތެރޭަގއޭމި އޮތީ އިޤ 

ޮގތ ނ  ާވ ޤައ މެއ ަގއި މި ކ ރިމަތިވި ދަތި ހާލަތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ  ރިޒަމަށ  ޑިޕެނ ޑ  އަދި ރާއ ޖެ ފަދަ ޓޫ  ،ވެއ ޓ މ ެގ 

ޮގތ ަގިއ    ކ ރ މަށ  މި މަޖިލީހ ނ  ދެއ ވި ހ އ ދަ ހެޔޮޯއވަރޑ ރާފ ޓ   ނ އެކައ ނ ޓ   އަދި ޕަބ ލިކ   ،ތިޞާދ  މެނޭޖ ކޮށ އިޤ 

ސަރ ކާރ ެގ ބަނޑަށ ނ ޖެހި ސަލާމަތ ކޮށ ދިނ  ކަމަށ  ޓަކައި    ،ވަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ވެއ ޓި   ށ ެގނ  ރައ ޔިތ ނ  ފ ނ ބޭނ ނ ކޮ

 ؛ޚާއ ޞަކޮށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާައށ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ކަމާ ބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ 

ރ މަށ   އ ޙަތ  ސަލާމަތ ކ ޞިރައ ޔިތ ނ ެގ އާނ މ     އި،ތ ކޮށ  ރައ ކާތެރިކ ރ މާރައ ޔިތ ނ  ދިރިއ ޅ މަށ  ކ ރާ ަމސައ ކަތ  ހިމާޔަ

ދަތި ބޮޑ   އަޅަނ ހ ރި  އެނ މެ  ވަގ ތ   މި  އޮތ   މައ ޗަށ   ސަރ ކާރެއ ެގ  އެޅ މަކީ  ފިޔަަވޅ ތައ   އެވާޖިބ އ ނދަޫގ  ކަނ  . 

ށ ދިނ ަމކީ މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ާވ ވަސީލަތ ތައ  ފޯރ ކޮސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ ދޭ. އެ
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ކަމެއ  މަޖިލީ  ،ކޮށ ދޭނ ޖެހޭނެ  ރައީސ ހ މި  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާޖިބެއ .  ޙައ ޤ ަގއި  ؛ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ 

  100ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި    !ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ތައ  ހިމާޔަތ ކ ރަނ  ތިބި މީހ ނ . ތެދ ފ ޅެއ   ،ވަކާލާތ ކ ރަނ  ތިބި މީހ ނ 

މި ސަރ ކާރ ެގ އެކަނި އޮތ   ؛ދ ވަހ ެގ ދަރަނިއަހަރ   40ދަރަނި    ޑ އ މިލޭޓެއެކި   .ބިލިއަނަށ  ވ ރެ މައ ޗަށ  ހިނގައ ޖެ

ޮގތެއ ތޯ ހަމަ އެއީ އެނ މެ ރަނަގޅ   ބަހ ރ ަވއިނ     ބައެއ   ،ޮގތަށ  އިތ ރ ކ ރީމާފައިސާ މި  ،ނޫނ ؟ ދަރަނ ޏެއ  ނޫނ . 

ވާނެ.  ވާނޭ،  ބޮޑ    ައގ   ެގތަކެތީ  .ދާނެދާނޭ،  ޑޮލަރ ެގ މައ ޗަށ     .ދާނެ  ،ދާނޭޗަށ   ކ ރީމާ އިނ ފ ލޭޝަނ  ލެެވލ  މައ ޗާޕ 

  . ތިޞާދ ެގ މެޝިނަރީ ނ ހ އ ޓ ވޭނެމ ޅި ޤައ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބަނޑަކަށ  ނ ޖެއ ސޭނެ. ޤައ މ ެގ އިޤ   ،އެކަނ  އެހެނ  އޮތަސ 

ހ އ ޓ ވަެއއ  ދިނ ނ   މ ސާރަތައ   ދޭ  މ ަވއ ޒަފ ނ ނަށ   ރާއ ޖެއަ ނ ސަރ ކާރ ެގ  އަދި  ކާބޯތަކެއ ޗާލެވޭނެ.  ބޭނ ނ ވާ    ިއ، ށ  

ބޭހާިއ،ރައ ޔިތ  ތަކެއ ޗާިއ،  ބޭނ ނ ވާ  ބޭނ މަށ   އެއ ޗެ  އި،ތެލާ  ނ ެގ ޟަރޫރީ  މިީއ  ހިމި  ނ ހ އ ޓ ވޭނެ.  އެތެރެކ ރ ނ    

ދެމި ައޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ަގއި  ލާ ޤައ މެއ ެގ  ޓަކައި  ބޭނ ނ ޒިމ   އޮތ މަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކަނ ތައ  ކަމެއ .  ޟަރޫރީ  ވާ 

އޮތ މ ެގ ބޭނ މެއ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައ ޔިތ ނ ެގ    އ ރަކ ނ  ސަރ ކާރެ ފަހިކޮށ ނ ދީ ނ ތިބެވޭނެ. އޭ  ،ފޯރ ކޮށ ދީ

މި ދެނ ނެވި ސަބަބ ތަކަށ  ޓަކައި    ،މަޖިލީހެއ  އޮތ މ ެގ ބޭނ މެއ  ވެސ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

އަޅާ ފިޔަވަޅ ތައ   މ ސާރައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ނެ.އަޅަނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރައ ޔިތ ނަށ    ، ނ ދީރާއ ޖޭެގ  ސަރ ކާރ ނ  

ނ ކ ރެވޭނެ.  ތިޞާދީ މެޝިނަރީ ހ އ ޓ މަކަށ  ެގނައ މަށ  މަސައ ކަތ ޤައ މ ެގ އިޤ   ،ޚިދ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ނ ދީ  ނ ޖެހޭފޯރ ކޮށ ދޭ

އެ ނޫނ .  ކަެމއ   ކ ރެވޭނެ  ޮގތ ގަ އެއީ  ސަރ ކާރެއ ެގ  ތިބެވޭ  އިޮގތ ނ   ހީވަނީތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަމަށ   ނެ 

 ،ނޫނ ؟ ދެޭވނެ ކަމަށ  ހީވަނީތޯ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ ޮގތ ަގއި ހިނާގފައި ެގއަށ ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

މި ވަގ ތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ    ،. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިނޭގތޯ  ނ ވާނެ  

މާލިއ ޔަތ    ޮގތަށ ދިރާސާކޮށ   އޮތ   ނިނ މާފައި  ނަނ ބަރ     ،ކޮމިޓީނ   )ހ(32ެގ  7/ 2013ާގނޫނ   )ބ(   ،)ރ(  ،ެގ 

ބިލިއަނ  ޑިސެނ ބަރ  މަހާ ހަމައަށ  އޭެގ   4.4ވެފަިއވާ  އެކައ ނ ޓ ނ  ޯއވަރޑ ރާފ ޓ   އަދި މިހާރ  ޕަބ ލިކ   ،ކޮށ ސަސ ޕެނ ޑ 

؛ އަދި ކ ރިައށ  އޮތ  އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ   ،ކ ރ މަށާއިސިކ ރަޓައިޒ    އަހަރ ެގ ބޮނ ޑަކަށ  އެމަޓައިޒ ކޮށ   50ބާކީ އޮތ  ވަރެއ   

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ     2.5އަލ ނ  އިތ ރަށ     ނ އެކައ ނ ޓ   ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ ެގ ނިޔަލަށ  ޕަބ ލިކ   2022  މިދެނ ނެވީ

ވާފައިވާ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅ އ ދިނ ަމށ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ     0.1ޭއެގ އިނ ޓ ރެސ ޓަށ  %  ،ކ ރ މަށާއި އޯވަރޑ ރާފ ޓ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ  އެ ހ ށަހެޅ ނ  ފާސ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ   ،ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކައާއި 

 ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ނައިފަރ   ،އަރ ވަނީމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ . އަޅ ަގނޑ 

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ނައިފަރ ށ . ޙ މަދ  ޝިޔާމައަ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޙ މަދ  ޝިޔާމ އަ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ތ   އޮފައިސާ ޗާޕ ކ ރަނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި  އަނެއ ކާވެސ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ނ ވަނަ ފަހަރަށ  ފައިސާ ޗާޕ ކ ރަނ  މި ފިނ . ތިކަރ ދާހާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މީެގ ކ ރިނ  ވެސ  ާވހަކަދައ ކައި

ޝަނ  ަގއި ސަސ ޕެނ   2022އެޕ ރީލ     26  .ރި ރައީސ އިނޭގތޯ، އިއ ޒަތ ތެ  އ ސަ ތީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ  ެގނެއޮ

 މާލިއ ޔަތ  ާގނޫނާަވނަ އަހަރ     2021އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ، މި ބަޖެޓ   ؛ ޓާ އެކީަގއިބަޖެ  ހެނ ނަމަވެސ ،ހަމަވަނީ. އެ

ބަށ  ެގނެއ ސި  މި ހިސާ  ކޮށ ފައިޚިލާފަށ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ޚަރަދ   ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ލާފަށ ، ދިވެހި ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ޚި

އަނެއ ކާ  ކީަގއި  ބަޖެޓާ އެފި.  ހ ށަހަޅައި  ޕ ލިމެނ ޓަރީ ބަޖެޓެއ  ވެސ ސަކީަގއި  ޕ ލިމެނ ޓަރީ ބަޖެޓެއ  ވެސ . ބަޖެޓާ އެސަ

ހާ ޮގތަކަށ ،  ނ ެގ ފައިސާ ބޭނ ނ މިއީ ދިވެހި ރައ ޔިތ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރަނ  ެވސ  މި އޮތީ ހ ށަހަޅާފަ.  

ރިހާ ޮގތަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ، ޗާޕ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. ދިރާސާއިނ  ދެ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ ޕަބ ލިކ  އެކައ ނ ޓ ސ   ހިތ ހ 

ވަނަ އަހަރ  އިތ ރަށ  އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ    2022،  މަކީެގ ޗެއަރ، މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ ޗެއަރމަނ  ވިދާޅ ވީ. ެއއ  ކަކޮމިޓީ

ކަމާ އެކީަގިއ ަމސައ ކަތ ކ ރާ ވާހަކަ. އެއ ވެސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހޯދަނ  އިތ ރަށ  ހަރ ދަނާ  723،  އޮތ  އަދަދ ނިނ މާފައި

ވިދާޅ ވި އަލީަގއި  ވިދާޅ ވީ ދިރާސާއެއ ެގ  މި  ދެވަނަައށ   ނޫނ .  ބާރ     ،ވިދާޅ ވ މެއ   އެބަ  ޑޮލަރަށ   ޗާޕ ކ ރީމާ  ފައިސާ 

ބޮޑ ެވއޭ  ،ބޮޑ ެވއޭ އަގ  އެބަ  ހ ރެ،  .  ތަކެތީެގ  ެއނިގރައ ޔިތ ނ އެނިގ  ފަހަރަކ    ެގ ބަނޑަށ ޖައ ސަނީ  ހ ރެ. ކޮނ މެ 

ފ ރަތަމަ މި ޖެހެނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    !ބަލަ  ،ަމރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ވިދާޅ ވާނެ  ފައިސާ ޗާޕ ކ ރަނ  ެގނައިމާ

ނޫނ ހޭ ބަނޑަށ ކާނ ދޭކަށ   ޤައ މ   ޗާމ ޖެހ   .  ފައިސާ  އެހެނ ވީމާ،  ނޫނ ހެއ ޔޭ.  ސަލާމަތ ކ ރާކަށ   . ޕ ކ ރަނ ޖެހޭނޭނ  

މިހާރ  ބޭނ ނ ވަނީ ފައިސާ   .މިހާރ  ކޮމ ޕިއ ޓަރެއ  ވެސ  ބޭނ މެއ  ނ ވޭ  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބެހެއ ޓީމާ ޤައ މ  ހިނާގނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   ޗާޕ ކ ރާ މެޝިނެއ  ރައީސ  ޮއފީހ ަގއި ބަހައ ޓަނ . އެތާ ފ ރާޅ މަތީ

ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ވ މޭ ނޫނީ    .އޮތީ ދެ ޮގތޭ  ،ރައީސ . މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ  މި ވިދާޅ ވަނީއިއ ޒަތ ތެރި    ،ބަލަނީ

؟ ަގނ  ޕޮއިނ ޓ ަގެއއ  ނޫނ ތޯ މި ބައިތިއ ބަނީ؟ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރ މޭ. ރައ ޔިތ ނ  ަގނ  ޕޮއިނ ޓަކަށ  ނޫނ ތޯ ިމ ޖައ ސަނީ

. އޮތީ އެނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ވަނީ އޮތީ އެނ މެ ޮގތެއ ހެނ ފައިސާ ޗާޕ ކ ރ މޭ ނޫނީ ބަނގ ރޫޓ ވ މޭ. އަޅ ަގނޑަށ  ހީ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ާގނޫނީ ،  ރައ ޔިތ ނ  ނިކ މެ މިހާރ  މިހިރަ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އަޛ ލ ކ ރ ނ . އަޛ ލ ކ ރ ނ    .ޮގތެއ 

 މެނ ކަށ  ސަލާމަތެއ  ނެތ . ައޅ ަގނޑ ނޫނ  ޮގތެއ  ރައ ޔިތ ނ ނައިމ ެގ ތެރެއިނ  މީނާ ބާލަނ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ

  ަގއި ނެތ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޤައ މ ެގ ދަރަނި މިހާރ  ޢ ޟޫއ  ވާހަކައެއ  މި މަ  އިތ ރަކަށ  ދައ ކާނެ  ،އިތ ރަކަށ  ދައ ކާނެ 
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ބިލިއަނ ނ .   ކަޑައ ތ ކޮށ ފި،  އ ފެއ ދ ނ ތެރި  100ބިލިއަނ ނ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަޑައ ތ ކޮށ ފި  ކަމ ެގ  ބިލިއަނ ނ  

ވޯލ ޑ  ބޭނ ކ ެގ    ،ބަނގ ރޫޓ ވެފައި އޮތ  ޤައ މެއ ެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނީ. އައި.އެމ .އެފ ނިސ ބަތ ނ  މިއީ  

އިއ ޒަތ ތެރި  ހިތ ހ ރިހާ ޮގތެއ  މި ހަދަނީ    ،އިރ ޝާދ ތަކަށ  ބޯލަނބަނީކީ ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ބޭނ ނ ހާ ޮގތެއ 

؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ލާފައި ތ ނ ނަށ  ެއއ ޗެއ  ދޭނ ވީމާ އޭތި ކަނޑަރައ ޔި  .ފަހަރ   މި  ށ  ބައ ލަވާ އާސަނ ދައަ  ރައީސ .

ފަިއސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ  ވެސ  ބޭނ ނ    ،. ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީަގއ2022ިސިޔާސީ ޮގތ ނ  އެބަ އ ފައ ދާ    މަޤާމ   1043

ކޮށ ލާނެ ޮގތެއ  ނޯވޭ. މި މީހ ނ  ޗެއ  ދިއ ތ ފޮފައިސާ  ، ރައ ޔިތަކަށ ރައ ޔިތ  މީހާއަށ   ، ބަޔަކަށ  ފައިސާތައ  ބަހަނީއޭ

  ،ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވާ ާގނޫނ ަގއި މި އޮނ ނަނީިމ އޮނ ނަނީ،  ފައިސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ    ؛ކަހަލަ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  ެއއ ެވސ 

ރައީސ  ސަސ ޕެނ ޑ  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަ.  ޚަރަދ ނ ކ ރެވޭނެ  ނޫނީ  އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓަށ   ކެޕިޓަލ   ވެސ   ؛ ކޮށ ެގނ  

އާމ ދަނީ   ،ހަމަ ރިކަރަނ ޓަށ  ޚަރަދ ކ ރަނީ. އަތ ލެވޭ ތަރައ ޤީއަކަށ    ،އިެގނ  މި ކ ރާ ކަމަކީ ނަގަ ޗާޕ ކޮށ ކޮށ ެގނ  ލޯނ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މި ދަނީ  އިތ ރ ކ ރާކަށ  އެއ ވެސ  ފަިއސާއެއ  ޚަރަދެއ  ނ ކ ރޭ. ޤައ މ  މި ދަނީ ދ ވަހެއ  ދ ވަހަކަށ   

ހިސާބަކ ނ ކަނ   ވާލ ވެފައި މި ޤައ މ  ނަަގނ ޖެހޭނީ ކިހާއަޑިއަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނޭގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަމާ ހަ

މި   ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   ،ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  އޮތ  ވާހަކަައކ2023ީ

ޤައ މ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ޤައ މ ެގ ދެނ  އަނ ނަނ  އޮތ  ޖީލ ތަކަށ  މި    ، ކަމަށ މި ޤައ މ ެގ ރައ ކާތެރި  ، ޤައ މ ެގ ސަލާމަތަށ 

ބޭނ ނ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ    ހަވާލ ކ ރަނ   ިއބ ރާހީމ   ނިކ މެ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ރައ ޔިތ ނ   ޤައ މ ެގ  ވަނ ޏާ    ކަމަށ  

 ޖެހޭ ާގނޫނީ އިމ ެގ ތެރެއިނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ .   މަޤާމ ނ  ވަކިކ ރަނ  އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީ އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އި 

 މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ އަށ . އިހަަވނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ .

 

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

ލަތ ަގއި އަމިއ ލަ ވިޔަފާރިތައ   ެގ ނ ރައ ކާތެރި ހ19ާ-ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ދިމާވި ކޮވިޑ  

ވަގ ތ   ،ހ އ ޓި ދިޔަ  ދަށަށ   އިނ ތިހާއަށ   އާމ ދަނީ  ފަރ ދ ނ ެގ  އެ  ،އަމިއ ލަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޤައ މ ެގ  ކަނ   މި 

ައޅ ަގނޑަށ  ނ ދީ  އިހ ސާސ ިވޔަ ޮގތ ަގއި  ފިޔަަވޅެއ ެގ  އެއ   ހަރ ދަނާ  އެނ މެ  އެޅި  ސަރ ކާރ ނ   ޓަކައި  ބޭއ ވ މަށ  

ހޯދަ  އެކައ ނ ޓ   ޕަބ ލިކ   ، ފާހަަގކ ރެވެނީ މަޖިލީހ ނ   މި  ހ އ ދައެއ   އާމ ދަނީއަށ     އި،ޯއވަރޑ ރާފ ޓ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ރައީސ  ކ ރިޔައަސަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހިފެހެއ ޓ ނ .  އެ ؛ ނ ދީ  ފައިސާ  ހޯދައެ  ދިވެހި   ހާހަށ   22  އިޮގތަށ   ިގނަ  ވ ރެ 
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ދިވެހިރާއ ޖޭ ދިނ .  އިނ ކަމ  ސަޕޯޓ  ސަރ ކާރ ނ   ރައ ޔިތަކ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  އެއ ޗަކަށ   އެއ ވެސ   އަސާސީ  ެގ 

ތެޔޮޖެހ ނަ ިވޔަސ .  ކަމ ަގއި  ބާވަތ ތައ   ކާޑ ެގ  ހިފެހެއ ޓި.  ިވޔަސ     ،ޑީސަލ   ،ނ ދީ  ކަމ ަގއި  ބޭހ ެގ ޕެޓ ރޯލ   އަދި 

އިހ ސާސ ނ ާވ    މިކެއ ެގ ތެރޭަގއި އޮތ ކަމ ެގޑައެއ ވެސ  ރައ ޔިތަކަށ  މި ދ ނިޔެ ބޮޑ  ޕެނ   ،ބާވަތ ތައ  ކަމ ގއި ވިޔަސ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސީ ވާދަވެރިނ  ކިތަނ މެ ވަރަށ   ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ރަށ  އެ ކަނ ކަނ  ސަރ ކާރ ނ  މެނޭޖ ކ ރިވަ

.  ޕ ކ ރާކަށ  ނޫނ ފައިސާ ޗާނީކީ އަހަރަކ  އެއ  ފަހަރ   މިކަނ  އޮޅ ަވއެއ ނ ލެވޭނެ. މި އ ޅެސ   ސައ ކަތ ކ ރިޔަމައޮޅ ވާލަނ   

އ ދަތ  މި އިތ ރ ކ ރަނީ. ެގ މ ހ އ ދައި ށ  ސަރ ކާރ ނ  ނަާގފައި އޮތ   ކ ރ މައޯވަރޑ ރާފ ޓ   ނ ެއކައ ނ ޓ   ޕަބ ލިކ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  

ވަރަށ  ސާފ ކޮށ     އެ ހ އ ދައިެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ  ކ ރަނ  އެ އ ޅޭ ކަނ ތައ ނ  ޮއޅ ވާލަނ  މަސައ ކަތ ނ ކ ރޭ!  އެކަ

މެނ  ވެހިރާއ ޖެ ސަވަިއވ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ ނީ ވިދާޅ ވަމ ނ . ދިނ ބަރ ނ  އެ ދަމެ  ިއއ ޒަތ ތެރިލީހ ެގ  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖި

ޑަމިކ ނ  އަރައިަގނެެގނ ދާއިރ ަގއި ހޯދޭނެ  ޕެނ މި    ތ ނ ނަށ  ފާަގތި މ ސ ތަޤ ބަލެއ  މާދަމާއަށ . ދިވެހި ރައ ޔިޖެހޭއެބަ  

ކޮށަމ ނ .   ދަނީ  އެ  އިޤ  ވެހިރާއ ޖޭދިމަެގއ  ސަރ ކާރ ނ   ހިފަހައ ޓަމ ނ ތިޞާދ   ެގ  ދަނީ  އެ  ހަރ ދަނާ    ހީނަރ ވިޔަނ ދީ 

މާ ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  ހެދިހެނ  ސާ ބޭނ ނ ވީ ސަރ ކާރަކ ނ  ފައިތެދެއ ! މި   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ތެރޭގައި

ކޮކަސ ޓަ އެތެރެވާ  ވަަގކަށ މަށ   އެމ   ނ ޓޭނަރ  ކޮނ ޓޭނަރ  ފައިސާ  ނަަގިއެގނ ނަާގ.  ނ ނަާގ.  ވަަގކަށ   ނ   .އެމ .އޭއަށ  

އެއީ ިމ ސަރ ކާރާއި ކ ރީެގ    .ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ެގނ ޮގއ ސަ ފަޅ ރަށ ރަށ ަގިއ ައމިއ ލަ ދަބަސ ތަކަކަށ  ލޯޑެއ  ނ ކ ރޭ  

ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ  ރޯމާދ ވާލ  ވައ ކަނ ކ ރީ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވައ ކަމ ެގ ސަރ ކާރާ ހ ރި ބޮޑ  މައިަގނޑ  ތަފާތަކީ.  

ބި ޖައ ސާފަ.ރައ ޔިތ ނ   ބ . އެއ ބަނޑަށ  ޖައ ސާފަ  ކަހާލ ަގއި  ލާފަ. އެކަމާ ނާނެ ނޫސ ވެރިޗެކޭ  ޖަލަށ   ހ ރިއ ޔާ  ޔަކ  

ޖަލަށ  ލާފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  މި ފިޔަވަޅ ތައ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ     އ ޖެއ ޔާހަކ  ހ ރެތިޖާޖ ކ ރާނެ ސިޔާސީ މީއިހ 

ތައ މިނަ ވެސ   ނޫސ ވެރިކަނ   ެގނ ދަވަނީ،  އެ  އަޅ އ ވަމ ނ   ޞާލިޙ   ހ ޅ ަވއިލާފަމ ޙައ މަދ   ވާހަކައެއ   ށ   ދައ ކާނެ   .

ިއއ ޒަތ ތެރި  އ ކަނ  ބައިތިއ ބާފަ.  އެއ  ދަ އެ ބަޔަކ  ދައ ކާނެ ވާހަކަ   ޖަލ ތަކަށ  ނ ލައި   ރާއ ޖޭެގދައ ކާނެ ސިޔާސީ ވެރިނ  މި

ވަޅ ތަކ ެގ ޙަޤީޤީ ނީ އެ އަޅާ ހަރ ދަނާ ފިޔަކ ރ ވެރިކަމާ ެއއ ކޮށ  ބަލައިަގނ ނަދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  އެ ކަނ ކަނ  ޝ ؛ ރައީސ 

ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ފަސ  ައހަރ ެގ ވެރިކަނ  ނިނ މާފައި  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ނ ފާ ރައ ޔިތ ނ ނާ ހަމައަށ  ފޯރާތީ.  ލާބަޔާއި މަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށެއ ަގއި އެ ނެިގ ދަރަނީެގ ވަހ މެއ  ވެސ   ދަރަނި ނަާގފަ.    ބިލިއަނ  އޮތީ މި ޤައ މަށ   59  ދިޔައިރ 

   މިއަދ  މިހާހިސާބަށ  އައިއިރ ަގއި ޙ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިނެތ . ވަހެއ  ވެސ  ނެތ ، ކ ލައެއ  ވެސ  ނެތ . ރައީސ  އިބ  

ބިލިއަނ .   51ރައީސ  ޔާމީނ  ނެިގ ދަރަނ ޏަށ  ވ ރެ އެތައ  ތަނެއ  ކ ޑަކޮށ  މި ޕެނ ޑަމިކ ެގ ތެރޭަގއި ދަރަނި ނެީގ  

އަރަމ އެހެނ ނަމަ މައ ޗަށ   ތަރައ ޤީ  ޢ މ ރާނީ  ރަށެއ ަގއި  ކޮނ މެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފެނޭވެސ ،  އެބަ  މަނ ޒަރ   .  ނ ދާ 

ޤައ މ ތައ    ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ވެރި އެބަވޭ އެ ކަނ ތައ ތަކަށ .ރައ ޔިތ ނ  އެ ވާހަކަތައ  އެބަ ދައ ކާ. ރައ ޔިތ ނ  ޝ ކ ރ  

  އޭރ ަގއި ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ  ތިބޭ ފަރާތ ތަކ ެގ  ،އެ ނަާގ ދަރަނ ޏަކީ ެއއީއެހެނ ނަމަވެސ ،  ހިނ ަގނީ ދަރަނި ނަަގއިެގނ .  



1220 ބަރ ނޮވެނ  22           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  14ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

12 

 

މ ރާނީ ތަރައ ޤީ ރާއ ޖޭެގ އ ތ ރ ނ   ޢ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ    ވެެގނ ނ ވާނެ. އެ ވާނ ވާނީ  ޖީބަށ  ވަނ ނަ އެއ ޗަކަށ 

މިހިރަ އަތ ރާލެވިފައި  ކަމަކަށ   ފަދަ  ތަކެއ ތ މ   ދެކ ނަށ   އ ފެދިެގނ ދާ  ރަށ ތަކ ަގ  .ރަށ ތަކ ަގއި  އެއެ  ތަރައ ޤީ   ިއ 

ނަގައިެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލާބަޔާއި މަނ ފާ  ދަރަނި  ެއީއ ދަރަނި ނަަގނ ޖެހޭ ޮގތަކީ. އެޮގތަށ     ،އަރަިއެގނ ދާ އެއ ޗަކަށ 

  ، ދެކޮޅެއ  ނަހަދާ. ރައ ޔިތ ނ  އަދިވެސ  ބ ނަމ ނ ދަނީ  .ރައ ޔިތ ނ  އިހ ތިޖާޖެއ  ނ ކ ރޭ  އެކަމަކާ  ހ ރި ކަނ ކަނ  ކ ރީމާ

ހ އ ޓޭ އެބަ  ކަމެއ   ެއތައ   އަސާސީ  ހ ރި  ފ ރިހަމަނ ވެ  ތިމަނ ނަމެނ ނަށ   ކޮ  !ރައީސޭ  ،އަދިވެސ   ށ ދެއ ވާށޭ.  ެއކަނ  

ކަނ ކަނ  ކ ރ މ ެގ   މި ސަރ ކާރ ަގއި އެ  ! ކޮށ ދެއ ވާށޭެވސ   ދަރަނި  ހޯދަިއެގނ   !ވެސ  ކޮށ ދެއ ވާށޭ  ނަގައިެގނ ލޯނ 

  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސީ ާވދަވެރިނ  ދައ ކާނެ ވާހަކަެއއ   ،މިއަދ  ޙަޤީޤަތަކީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .ހ ރި  ޤާބިލ ކަނ  އެބަ

ާވހަކަ ހ ސ ވީމާ  ނެތ . ނަމަ   ކޮށ  ދަނ ނަވަނީރީތި،  ޓެރި ޤައ މ ތަކާ އ ާގތ  އަވަ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ    ހަމައެކަނި ދައ ކާނެ 

މަގ މައ ޗަށ   ނޫނ   ލެޑ ނ  ނ ކ ރޭ.  އޮނ ނަހާ  ކަމެއ   ގޮވަނ   ވެސ   އެއ ޗަކީ  ނިކ މެ  އައ ޓ ކޮށ ފައި  ،  ވެސ   އިނ ޑިއާ 

އިތ ރ  ނެތ  އެއ ޗެއ  ކިޔާކަށ . ވަރަށ    !ިއނ ޑިއާ ައއ ޓ ކޮށ ފައި މަސ ތ ާވތަކެތި އެތެރެކ ރާށޭ  !އެތެރެކ ރާށޭ  މަސ ތ ވާތަކެތި

 ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބޮޑަށ  ޝ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތ   .ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  މިހާރ   މެނ ބަރ  އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  އަރ ވަނީ 

 އިބ ރާހީމ  ޝަރީފަށ . ކެލާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ނަނ ބަރ    ޚަރަދަ)   7/ 2013ާގނޫނ   ާގނޫނ   ށ ދައ ލަތ ެގ  )ހ(،  32ެގ  (ޒިނ މާވާ  މާއ ދާެގ  ަގއި  ބ(  )  (،ރ)  ވަނަ 

މި މަޖިލީހ ެގ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކ ރި ރިޕޯޓަށ    ށ ނާކ ރ މަސ ސ ތިއި  ކ ނ ހަމަތައ ސޫލ ތަކާއި  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ  

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވަނ .  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ޗާޕ  ؛އަޅ ަގނޑ     ، ކިޔަމ ނ ދާއިރ އަޅ ަގނޑ މެނ     ށޭކ ރާފައިސާ 

ކޮނ  ޤައ މެއ ތޯ  ؟ނ ކ ރަނީކޮނ  ޤައ މެއ ތޯ ފައިސާ ޗާޕ   ،ބަެއއ  މެނ ބަރ ނ  ކިޔަމ ނ ދާއިރ   ެގ ތެރެއިނ އަޅ ަގނޑ މެނ 

އެނ މެ އައި އެނ މެ    މިފަހ     ތިޞާދީ އަނދަވަޅަށ އިޤ   ،ފަހ   ދަތިތަކަށ   އަށ  ދިމާވިދެވަނަ ބޮޑ  ހަނގ ރާމައިަގއި ދ ނިޔެ

؟ ނ ކ ރަނީ ކޮނ  ޤައ މަކ ނ ތޯލ ކ ރަމ ނ ދާއިރ  ފައިސާ ޗާޕ މަޙައ ދަޫގ ދ ވަސ ތައ  ދ ނިޔެ ތަނއ  ދަތި   ،ބިރ ވެރި  ،ނ ރައ ކާތެރި

އިޤ  ބޮޑ   އެނ މެ  ޗާޕ ކިހާވަ ؛އެމެރިކާ  ،ޞާދ ތި ދ ނިޔޭެގ  ކިތައ    ؟ދަރަނިވެރިވީ  ބިލިއަނ ނ ތޯކިތައ    ؟ކ ރީރެއ ތޯ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެހެނ ވީމާ ؟ނ ތޯނ ޓ ރިލިނިއަ ކ ޑަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މި،  ރަ  ،  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ   އ ޔިތ ނ  ޤައ މ  

ެގނ ކަނ ބަނޑ ހައިހޫނ  މި  ސަރ ކާރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އޯވަރނެފިލ ވ މަށ   ދަށ ނ   ސިޔާސަތ ެގ  ކ ރ ަމކީ ރާފ ޓ ޑ ވި 
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ތައ   ފ ލައިޓ   ެގލަތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ ޤައ ީމ އެއަރލައިނ  ހާކޮވިޑ ެގ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަެމއ .   އަޅ ަގނޑ  ސަޕޯޓ ކ ރާ

  އަށ  ރާއ ޖެ  ،ބޭސ   ،މޭވާ  ،ތަރ ކާރީ ؛ނޫނޭ އިނޭގތޯ. ރާއ ޖެައށ  ބޭނ ނ ވާ ކާބޯތަކެތިއ   ިއެގނެގޮވަ  ދަތ ރ ކ ރީ ޕެސެނ ޖަރ ނ 

ކ ރީ. ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ    ނ ބޭނ ނ ވާ އެއ ޗެހި ެއތެރެކ ރ މަށ  ޤައ މީ އެއަރލަިއނ   ،އަސާސީ އެއ ޗެހި  ނ ވާކޮނ މެހެނ  ބޭނ 

ޗާޓަރ ކ ރީ ެއއަރލައިނ   ޗާޓަރ ކ ރީފ ލައިޓ  ؟ކިހިނެއ ތޯ  ދޮނ ނަނ ފައި؟ ތައ   އެތެރެކ ރަނ .    ވަގ    ،ސާ  ފައިސާ 

ފ ލައިޓ ނ .  ޗާޓަރ ކޮށ ެގނ     ، އިނޭގތޯމި ެގނައީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ެގނައީ ކާެއއ ޗެހި    ފަހަރ މި  ،އެހެނ ނަކ ނ ނެއ  ނޫނ 

ޗާޓަރ ކޮށ ެގނ  ފ ލައިޓ   ނެތ   ޤައ މެއ   ެއއ ވެސ   ހަތަރ ފަސ   ، ދ ނިޔޭެގ  އޮޕަރޭޓ ކޮށ ެގނ    ވަނ ދެނ   މަސ   ފ ލައިޓ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ އެ  ؛، ކީއެއ ެވެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ ެމއ . އެހެނ ވީމާ   ބޭނ ނ ވާ ކާއެއ ޗެހި ެގނައި  އަށ ރާއ ޖެ

އަޅ ަގނޑ މެނ  އިދާރަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަރަނި  ،ދަރަނިވެރިވިޔަސ  އޮނ ނަ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   

ސަލާމަތ ެގ  هللاމާތ  ކޮވިޑ ެގ    ވެވޭނެ.އިރާދަފ ޅ ނ   މިދަނީ  ސަލާމަތ ހާމިހާރ   ސަލާމަތ ވަމ ނ ދާއިރ    ަވމ ނ .ލަތ ނ  

އެބަ ވެސ   އަޅަނ .  ސަރ ކާރ ނ   ފިޔަވަޅ ތަކެއ   ހަރ ދަނާ  ވަރަށ   ހާކޮވިޑ ެގ    ޖެހޭ  ތިބީ  ކ ނ ފ ނިތައ     ިގނަލަތ ަގއި 

.  ތިބި ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދަރަނިވެފައިވާ ކ ނ ފ ނިތައ   ފ ނިތައ  އެބަނ ކ   ވެސ   . ހަމަ ެއޮގތ ނ  ސަރ ކާރ ެގބަނ ގ ރޫޓ ވެފަ

ސ ޓ ރަކ ޗަރކޮށ  ތިޞާދ  ރީޤައ މ  ިއޤ   .ޖެހޭ  ކ ރަނ  އެބަރީސ ޓ ރަކ ޗަރ  ،އެބަ ޖެހޭ  ރަނަގޅ ކ ރަނ   މި ކ ނ ފ ނިތައ 

ނ ފ ނިތަކަށ  ބަދަލ ކ ރަނ  ނ ވަތަ ބައެއ  ކ   ލިކ  ވިއ ކާ ޕަބ ސާ އ ހިކ ނ ފ ނިތައ  އެބަ ޖެހޭ ޕ ރަިއވެޓަިއޒ ކ ރަނ  ނ ވަތަ  

ތިޞާދ ެގ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ނޫ އިޤ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕާޓީގެ .  އެބަ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ކަނ ތައ   ކ ނ ފ ނިތައ  އ ވާލަނ  އެބަ ޖެހޭ. މި

އަށ  އަނ ނަ އި ރާއ ޖެފަހަރާއަނ ނަ އާގ ބޯޓ ، ރާއ ޖެއަށ   ޖެހޭ. ރާއ ޖެއަށ  އެތެރެވާ  ށ  ހިނ ަގނ  އެބަހަރަކާތ ތައ  ރަނަގޅަ

ފެސިލިޓީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަޖައ ސަނ  އެބަ ގ  ބަނ ކަރިނ   ،ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތެޔޮއެޅޭނެ ޮގތ ސ ޕަރ ޔޮޓ 

 ޚިދ މަތ ދޭ   ަގއިރާއ ޖޭ  ޤައ މ ތަކ ަގއި މި ޚިދ މަތ ދޭ އަަގށ ވ ރެ  ޓެރިއ ކައިރި އަވަ   ރާއ ޖެއާ ؛ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ހަ ހާސ  ޑޮލަރ  އެބަ ނަާގ. މިއީ ދ ނިޔޭެގ   ށ ކައިރިއަށ ދާ ބޯޓަ  ބޯޓ  ؛ޕައިލެޓ  ބޯޓެއ  ؛ތެރި  ރަީއސ އަގ ބޮޑ . ިއއ ޒަތ 

އަގ ބޮޑ  ޕައިލެޓ  ބޯޓ . އެކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ޚިދ މަތ ދެމ ނ ދާއިރ    ނިސ ބަތ ނ  އެނ މެ

ޗާޓަރ  ބޯޓ ތައ . ދ ވަހ ނ  ދ ވަހަށ    ކީިގނަ ާއގ ބޯޓ ފަހަރަ  ނ ކ ރެވޭ. ަގޑިއިރ  މަސައ ކަތެއ     ސައ ވީސ   ރާއ ޖޭެގ ޕޯޓ 

ރާއ ޖެއަށ     ،ަގޑިައކަށ  ޖައ ސަނ ޖެހޭ ބަނދަރަށ . އެހެނ ނަމަވެސ   ވަކި  ބޯޓ  ޖައ ސާހެނ  ހަމަވަގ ތ ނ  ަވގ ތަށ  މަތިނ ދާ

ވަނ ޏާ  ވަދެއ ޖެ ފެށިެގނ     ބ ރާސ ފަތި  ކަމަށ   ަގޑިއިރަށ   ނ ވަތަ  ހަމައަށ     ވަހާދ   ހ ކ ރ    ައއިސ ދ ވަހ ނ   އެތައ  

ޖެހޭ.   ަގޑިއިރ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ޕޯޓަކަށ  ވާނ  އެބަ  އ ވީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަ ބަނ ދ ވެެގނ  އެބަ ދޭ ޕޯޓ . ެއހެނ ވީމާ

  . ލިބެމ ނ ދާނީ  ލިބޭ އާމ ދަނީ  އައިސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި  އަގ ބޯޓ ފަހަރ މި  ފަހަރަށ     ިގނަ   ނަށ އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

އި  ހޭ ރާއ ޖޭަގޖެ  ލ އިދޭނ  އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ  ކަށ ކ ރޫނ  ޗޭނ ޖ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭ އ ސޫލ ތަ

ޮގތ ބަނ ކަރިނ  ކަނ ތައ     މި ފެސިލިޓީސ  ހަމަޖައ ސައި މި  ،ކަނ ތައ ތައ    ަގއި އެރާއ ޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ   ،ކ ރެވޭނެ 
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ޮގތ ނ    ކަނ ތައ ތައ  ހ ރިއަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   .  ާއގ ބޯޓ ފަހަރަށ ފަހަރަށާއި  ސ ޕަރ ޔޮޓ   ކ ރެވޭނެ ޮގތ  ހަމަޖައ ސަނ 

ޓ ރާނ ޝިޕ  ފަސ ކ ރަ   މެނ ޓ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ހެދ ނ   އެބަ  ނަމަވެސ   މ ނ ދިޔަބަނދަރެއ   ޖެހޭ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ދޭނ .  މި ޚިދ މަތ އިެގނ   ހަދައެހެނިހެނ  މެރީނާތަކާއި އެއ ޗެހި ހަދައިެގނ  ނ ވަތަ ބަނދަރ ތައ   

މަސ    ވާ ބޭނ ނ  ؛ތެރެއިނ  ހަަމއެކަނި އަނެއ ކާ މަސ    ޞާދ ެގތި ހަރަކާތ ތައ  ރަނަގޅ ވެެގނ ދާނީ. ނޫ އިޤ ތިޞާދީއިޤ 

ލ އިފަސޭހަކޮށ ދީ  ،ސ ޓޯކ ރ މާއި އަޅ ަގނޑ މެނ   މަހ ނ   ،މަސ ވެރިނ ނަށ   ނެރެނ .އެނ މެ   ޖެހޭ  އެ  ފައިދާ  ރަނަގޅ     

އާމ ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގތިޞާދ އިޤ  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ބަލައިލާއިރ    މި  ލިބިފަިއވަނީ  އެއ ބައެއ  ސ ޓެސ ޓިކ ސ އަށ  

  ތަރައ ޤީކ ރަނ   ދީެގނ ކަނ މިއ ޔަތ އ ، މަސ ވެރިކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަހައެހެނ ވީމާ  ނ .ލަތ ަގއި މަސ ވެރިކަމ ހާކޮވިޑ ެގ  

ޯއވަ ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ   އިޤ ލ ރޯއެބަޖެހޭ.  ޤައ މ ެގ  މި  އެބަ  ތިޞާދ ކޮށ   ޖެހޭ.   ރީސ ޓ ރަކ ޗަރކ ރަނ  

ބަލައިެގނ  މި މަސައ ކަތ  ށ   ފައިދާވާނެ ޮގތަ  ސަރ ކާރަށ   ،ޤައ މަށ   ށ މިއަށ ވ ރެ ފައިދާވާނެ ޮގތަކޮށ ފައި  ރަކ ޗަރ ޓ ސ 

 ރިއ ޔާ.  ޖެހޭ. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ އެބަ  ކ ރަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .   .ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މޫސާ

 

 ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މޫސާ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ދަޢ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނަށ  ެގނެވޭ އިސ ތިސ ނާތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . ހަމައެއާެއކ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ  

  ތ ތެރި ރައީސ .އިއ ޒަ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ    އެ ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މަށ  ވެސ ރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަ

ނޫނިއ ޔާ އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ސެނ ޓ ރަލ     ،ެގނ  ވެސ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ރިޒަރވ  ނަނ ަގަވއި  ޤައ މަކ ނ ދ ނިޔޭެގ  މިއަދ  ހ ރިހާ  

އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ނ    ޤައ މ ތައ   އެ  ހަމަ  ނަނ ަގވަިއެގނ   ފައިސާ  މިއީ  އެބޭނ ނ ކ ެގ  އ ޅޭ    ދަނީ.  ދިމާވެެގނ   ދ ނިޔެއަށ  

އ ޅޭ މައ ސަލައެއ  ނޫނ . އެހެނ ކަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ     އެކަނި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކަނި ދިމާެވެގނ ހަމަ  ،މައ ސަލަެއއ 

.  އިނ ފ ލޭޝަނ  އަނ ނާނޭ  ،ކަނ ކަނ  ހ ށަހެޅީ. ބައެއ  ފަރާތ ތަކ ނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ  ހަމަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ދިރާސާކޮށ ފައި މި

ލަތަށ  އިނ ފ ލޭޝަނ   ހާ  ށ  އެކަ އަދަށ  ބަލައިލީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  ރ ެގ މިވަނަ އަހަ  2016  ،އެކަމަކ  .  ރަނަގޅ  ވާހަކައެއ 

ލާރިއަށ .    40ރ ފިޔާ     8ކިލޯއެއ  ހ ރީ    ވަނަ ދ ވަހ  ހަނޑޫ   22ބަރ   ނ ނޮވެ  ެގވަނަ އަހަރ    2016އަނ ނަ ތަނެއ  ނ ފެނޭ.  

ރ ފިޔާއިނ   4ލާރިއަށ . މިއަދ  އެހެރީ  90ރ ފިޔާ  7ކިލޯެއއ  ހ ރީ  ލާރިއަށ . ފ ށ  10ރ ފިޔާ  8  ހ ރީ އ ކިލޯއެ ހަކ ރ 

ވަނަ  2016ހ ރީ  ގ   އަ އ ެގލޭެގ ޓިކެޓެދަށ ަގއި އެ އަގ ތައ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެތެރޭެގ އ ދ ހ ނ ތަކ ަގއި ހަނިމާދޫ މާ
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ޤީޤަތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަަމ  ޙަރ ފިޔާއަށ . މިއީ    2225  ހ ރީ  . މިއަދ އަށ ރ ފިޔާ  3100ބަރ ަގިއ  ނ އަހަރ ެގ ނޮވެ

 ރ ފިޔާ ނ ނަާގ ނެތ . ެއކަމަކ ، ިމއަދ   30ރާއ ޖެތެރޭެގ ެއއ ވެސ  ރަށެއ ަގއި ފެނ އިސ ކ ރަކ ނ     ،އެާއއެއ ކޮށ  ރާއ ޖޭަގއި 

އިއ ޒަތ ތެރި   ށ ވ ރެ ިމއަދ  ެއހެރީ ރަނަގޅަ  ދ ވަހަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތ ެގ ރިޒަރވ  އެ  ނ އެ ފައިސާެއއ  ނ ނަަގ

އޭ. ރައ ޔިތ ނ ެގ  އ  މިއަކ ނ ނެއ  ނާދެލޭޝަނެނ ނަވަނީ ތިޔަ ބ ނާވަރ ެގ އިނ ފ މި ދައަޅ ަގނޑ   ،  ރައީސ . އެހެނ ވީމާ 

ކަމެއ    ކ ރަނ ޖެހ ނ   އެަގޑި  އެޙައ ޤ ަގއި  ކ ރާނެ ޒި  ބިތި  ވާލ ވެހަ  ހިނ ގ މާ  ޤައ މެއ ެގ  ައކ   އެކަނ   ނ މާދާރ ވެރިނ  

ދާ ޮގތާ   މި  ތިޞާދ  މެނޭޖ ރަމ ނ ކ ރި ޮގތާއި އަދި މި ޤައ މ ެގ އިޤ ޖ ޑ  މެނޭއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކޮވި 

  އަދި ޕަބ ލިކ    .ރައިަގނެވޭނެމެނ ނަށ  މިކަމ ނ  އަދޭތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށ  ހިތ ހަމަޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ 

ޯއވަރޑ ރާފ ޓ   އެއެކައ ނ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނަތީޖާއަށ ކ ރ މަކ ނ ނެއ   ޯގސ   ނ ކ ނ ނާނެ  މިއަދަށ     އިނ   ވ ރެ 

 ރަށެއ ަގއި ެއބަ ފެނޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑަށ   ނ ކ ނ ނާނެ ރަނަގޅ  ނަތީޖާ މާ ރަނަގޅަށ   

އ   ތަ ދަނީ. ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ވެސ  ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ   ތައ  ހިނަގމ ނ  އެޓ ވެސ  ޕ ރޮޖެކ 

ދަޫގ ދަނޑިވަޅ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ   ނއ މި ދަތިކ ރިއަށ  އެ ދަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ   ބާރަށ   

ލާނ ޖެހޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކ ރިމަތި  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  މާ ދައ ޗާތަށ  ޖެހިއ ޖެއ ޔާ އާޚިރ ަގއި  ލާފަިއ ފަހައިހ އ ޓަ

ނެތިއ ޔާ ފައިސާ ހޯދައިެގނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭނެ. މިއިނ  އެއ ވެސ  ކަމެއ     ފައިސާ  ދާނ ޖެހޭނެ.  ޤައ މ  ބާރަށ  ކ ރިއަށ 

. ދައ ލަތ ެގ ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ   ރާކަށ  ނޫނ  މި ފައިސާ ހޯދަނީކީކ ރާކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ކ 

  ގ ނަިއަގއި  ވަނ ނާނެ ފައިސާ   ެގ  ދެ ލަތަށ  އޭދަނީ. އެ ފައިސާއަކީ ެއނބ ރި  ދައ   ލޯނ ނަގައިެގނ  ފައިސާ ހޯދަމ ނ  މި

ހ ށަހެޅ މަށ . ވަރަށ  ފައިވާ  ހ ށަހެޅިމި  ދ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ތާއީ  ،އެހެނ ީވމާ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ަގރ  ދާއިރާދިއ   ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށ .  އިކ ރާމ  ޙަސަނަ

 

 ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ   32ެގ  (ދައ ލަތ ެގ ޚަރަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ )  7/ 2013ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

މަޖިލީހ ނ     އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އ ސޫލ ތަކާިއ ހަމަތަކ މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ(، )ބ(ަގިއ  

ެވސ  ތާއީދ ކ ރަނ .    ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ   ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި  ިއތ ރ ކ ރ މާ  ތ ދީފައިވާ ހ އ ދަިއެގ މ އ ދަ
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މެނ ބަރ    އިއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  މަރަދޫ  ައޅ ަގނޑ   ޮގތަށ އަދި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޮގތަށ    ، ޝަރީފ   އޮތ   ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ 

ވެސ    މިއަދ   ،ރިޕޯޓަށ  ތާއީދ ކ ރާ މައިަގނޑ  ސަބަބަކީ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި  ފާސ ކ ރަނ 

ނ  ފާހަަގކ ރަނ . ދާކަ  ފެނ ނ  ފެނ ވަރަިއެގނ  ރައ ޔިތ ނ  ދިރިއ ޅެމ ނ   ރަށެއ ަގއި ނަޖިސ   3  ނޑ މެނ  ދާއިރާެގއަޅ ަގ

ތިބީ ރަނަގޅަށ  ގައިނ    ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އަދިވެސ  މި  3މި   ؛ށ އެޮގތ ނ  ރަތ މަނ ދޫ، މަޑ އ ަވރީ އަދި ވޭވަ

ވަގ ތ  ައސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  މި ރަށ ތަކަށ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަކީ މ ހިނ މ     ތާހިރ ނ ވެއޭ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ. އެހެނ ވީމާ، މި

  3  މިދާއިރާެގ    .އައީ ދާއިރާއަށ  ޮގއ ސަ   ތާ ބަނ ދ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މި ހަފ ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަ

. އަޅ ަގނޑ  އެ ރަށ ެގ  އެޮގތ ނ  ރަތ މަނ ދޫ ރައ ޔިތ ނ  ތިބީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކަނ ބޮޑ ވެފަ.  ރަށަށ  އަޅ ަގނޑ  ދިޔައިނ 

ފ ރަތަމައިނ ނ ޔ ބައ ދަލ ކ ރަނ  ދި  ކައ ނ ސިލާ މ ޚާ  މ ނ   އަޅ ަގނޑާ  ބޭފ ޅ ނ ޠަވެސ     ،  ދެނ ނެވީބ ކޮށ  ކައ ނ ސިލ ެގ 

އަދި    ،މިއަދ  މި ރަށަށ  އަރަނ  ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މެނ ބަރެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ 

ވެސ  ލަސ ވެއ ޖެ އެ ރަށ ެގ    މިހާރ ބޮޑަށ     ވެސ  ަގނ ނަނ . އަޅ ަގނޑަށ  މާ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ެގައޑިނ  އެކަނ  ބަލައި

އެޅ މ ގަ  ނަރ ދަމާ  ކަމެއ   އެ  އި.ފެނާއި  ކ ރަނ ޖެހިފައިާވ  މަސައ ކަތ ތަ   ،ކަމަކީ  ކ ރ މަށ   އެކަނ   ސަރ ކާރ ނ     އ  އަދި 

  ވަގ ތ  މައ ސަލަ  ކ ރަނ . މިއަހަރ  އިޢ ލާނ  ވެސ  ކ ރެވ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިކ ރަމ ނ ދާކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގ

  އި ރާއ ޖޭެގ މިކަނ  ބަލަމ ނ ދާ ކޯޓ ނ  ވީހާވެސ  ައވަހަށ  މި މައ ސަލަ ބަލަ  ،ނީ ކޯޓ ަގއި. ކޯޓ ނ  ައޅ ަގނޑ  އެދެނ ވަ

ވާ ތަކ ލީފ ނ  ސަލާމަތ ކޮށ ދިނ މަށ . އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ   މި ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވެފައި އި،ނިނ މަ ޮގތެއ 

ދާނެ ޮގތަކަށ    ތަޣައ ޔަރ ވަމ ނ ދާ ނަޖިސ  ރަށ ނ  ބޭރަށ   އެ ރަށ ެގ ބިަމށ   ،ލަިއެގނ ވެސ  ބޭނ ނ ވޭ ރީތި ފެނ ނ  ފެނ ވަރާ

ވެ ފަސ ަގނޑ   އެދެނ ރަށ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ކޮށ ދިނ މަށ   މިކަނ   އެހެނ ވީމާ،  ސަލާމަތ ކ ރަނ .  ޖ ޑީ  .ސ   ޝަރީަގިއ  އަދި 

މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ    އި ެވސ  ޖ ޑީޝަލ  ކޮިމޝަނ ަގމަޖިލީހ ެގ ތެރެއިނ     ،ސަމާލ ވެ   ށ މަސައ ކަތ ކ ރައ ާވ ބޭފ ޅ ނ  ިމ ކަމަ

ބޭފ ޅ ނ  މި ކަމަށ  ޮގތެއ  ައަވހަށ  ނިނ މަވައިދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ  އެދެނ . އާދެ! ައޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . 

އަދި    .ޑ ވ މެއ ޤައ މ ެގ ދަރަނި ބޮޑ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސ  ކަނ ބޮ  ،ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

ވެސ  ދަރަނި    ހައ ތަހާ  ވާ އަހަރެއ .މިހާހިސާބަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ ޮގތ ަގއި އެއ ވެސ  އަހަރެއ  ނެތ  ދަރަނި ކ ޑަވެފައި 

އެހެނ ނަމަވެސ ،  .  ކަމެއ   ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ ަގއި ިއތ ރަށ  ދަރަނި ބޮޑ ވ މަކީ ވެދާނޭ  ،ދަނީ. މި ހާލަތ ަގއި   ބޮޑ ވަމ ނ  މި

ައވަ ފަށަނ ޖެހޭ.  ވީހާވެސ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ވެސ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ކ ޑަކ ރަނ   ދަރަނި  ކ ޑަކ ރަނ  ދަހަކަށ   ރަނި 

ވިޔަސ  ވެސ  ކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަ  ،މަސައ ކަތ ކ ރި  ޚިދ މަތ ތައ   ެއ  އަސާސީ  ނ ކ ރެވޭނެ.  ކޮމ ޕ ރޮމައިޒެއ   ށ  

ޔިތ ނ  ބަނޑަކަށ  ނ ޖެއ ސޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިދިކޮޅ   އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދޭނ ޖެހޭނެ. ދިވެހި ރައ 

ވާހަކަދައ ކާއިރ  ައއ ޓ ކ ރ މަށ   އިނ ޑިއާ  އެހީތަކެއ    ،ފަރާތ ތަކ ނ   ިގނަގ ނަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިއަދ   ިއނ ޑިއާައކީ 

މި އަބަދ ވެސ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޤައ މ   އެ  ހާލަތ ަގއި  ބޮޑ ވާ  ކަމެއ   ޤައ މެއ .  އެހީތެރިވ މަށ  އޮނ   ވަމ ނ ދާ  ނަނީ 
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ކ ރާ މަސައ ކަތ ތައ  ައޅ ަގނޑ     ޖައ ސަނ  އެ   އިނ ޑިާއއާ  އި ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާޞަދަށ   ތައ ޔާރަށ . ސިޔާސީ މަޤ 

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެބަޖެހޭ ހެޔޮ   ،ކ ށ ވެރިކ ރަނ . ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޕޮލިޓިކ ސ  ނ ވަތަ ޕޮލިޓިޝަނ ނ ނަށ ވެ

 ފ ރ ޞަތަށ . ނަށ  ތެދ  ކިޔައިދޭނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވިރައ ޔިތ ނ  އިވިސ ނަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މި  މެނ ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  އަޅ ަގނޑ   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާ

ބަރ   ނ އަހަރ ެގ ޑިސެ  އެއީ މި ؛ވަނަ  31ބަރ  މަހ ެގ  ނ އަހަރ ެގ ޑިސެވަނަ    2021އެއީ   ؛ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ   4.4ދަނީ  

ބިލިއަނ     4.4އެމ .އެމ .ޭއިއނ  ނަާގފައިވާ    ،ދަރަނިވެރިވެފައި އޮތ   ،ޑ ރޯކ ރެވިފައިރވަނަ ދ ވަހ ެގ ނިޔަލަށ  އޯވަ  31މަހ ެގ  

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދައ ކާ  ައހަރ   50  ިއ،ލޯނަކަށ  އެއީ އަނބ ރާ އެ އަހަރ  ނ ދައ ކަ  މަށ ،ރ ފިޔާ ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކޮށ ދިނ 

އިނ ޓ ރެސ ޓަކީ %  ޭއެގ  އެީއ    2.5އަދި  ކަނ ތައ .  ފ ރަތަމަ އެއ   މިއީ  ބަދަލ ކ ރ ނ .  ފ ރަތަމަ  ބޮނ ޑަކަށ   ކަމ ަގިއވާ 

ޑިސެ ޕަބ ލިކ   31ބަރ ެގ  ނ މިއަހަރ ެގ  ނިޔަލަށ   ދ ވަހ ެގ  އޯވަ  ވަނަ  މިނ ވަރ  ރ އެކައ ނ ޓ ނ   ހ ނ ނަ  ޑ ރޯކޮށ ފައި 

އަހަރ ެގ އެމޮޓަިއޒިނ  ބޮނ ޑަކަށ     50ރަޓައިޒ ކޮށ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީނ  ސަރ ކާރަށ  އިޝޫކޮށ ފައިާވ  ސެކިއ 

  2.5  ، ދެވަނަ ކަމަކީކަމ ަގއި ކަނޑައެޅ ނ . އެއީ އެއ  ކަނ ތައ .    2.5އަދި މި ބޮނ ޑ ެގ ކޫޕަނ  ރޭޓަކީ %   ،ބަދަލ ކ ރ މާއި

 ވަނަ ދ ވަހާ ހަމައަށ  ޕަބ ލިކ   31ވަނަ ައހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ  މަހ ެގ    2023ޑ ރާފ ޓ  ލިމިޓެއ  މި  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޯއވަރ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަމ ަގއި ކަނޑަެއޅ ނ . އަދި    2.5އެނ މެ މަތީ ލިމިޓަކީ  ޑ ރޯކ ރެވޭނެ  ޯއވަރ  ބޭނ ކ 

ޑ ރޯކޮށ ފައި ހ ނ ނަ ކޮނ މެ ދ ވަހަކ   ރ އޯވަނ   އެކައ ނ ޓ ބޭނ ކ     ވަނަ ދ ަވހ ނ  ފެށިެގނ  ޕަބ ލިކ   1ޖަނަވަރީ މަހ ެގ  

ރަސ ޓ  ޗާޖ ކ ރާނެ  ލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީނ  އިނ ޓ ރޭޓ ނ  މޯެގ  0.1އަހަރަކަށ  %   ،ޑ ރޯކ ރެވިފައިވާ ބެލެނ ސ   އޯވަރ

ހަމަޖެއ ސ ނ .   އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާޮގތަށ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދެކެވެނީ    ،އެހެނ ީވމާ،  މި    7.9ޖ މ ލަކޮށ  

ޭއެގތެރެިއނ    ވާހަކަ.  ޮގތަށ   އަހަރ   50،  4.4ބިލިއަނ ެގ  ދައ ކާ  އަނބ ރާ  ތެރޭަގއި    2.5  އި،ކ ރ މާބަދަލ ދ ވަހ ެގ 

ނޫނ ކަނ .    4.4ކަނ .    2.5  ، ކަމަކީ  ނ  ފާހަަގވި އެއ އިވެސ  ޚަރަދ ކ ރ މަށ  މި އަނ ނަ އަހަރަށ  ލިބ މާ. މިއަނެއ ކާ 

  . ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

 

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

ެގ  ( ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ) 7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެއާދެ! 

އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އި ހަމަތަކ ނ   ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ އ ސޫލ ތަކާ   32

މ އ ދަތ  ހ އ ދަިއެގ  ދީފައިވާ  ގ ޅޭ   މަޖިލީހ ނ   ނިނ މި  އިތ ރ ކ ރ މާ  ދިރާސާކޮށ   އެއ ޗެއ     މައ ސަލަ  ރިޕޯޓަށ   ޮގތ ެގ 
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ފ ރ ޞަތ  ބަހ ސ     ދަނ ނަވާލ މ ެގ  މި  އާދެ!  ދަނ ނަވަނ .  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ރައީސަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެއ ވީތީ 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ށ  ތާއީދ ކ ރަނ .  ވަރައަޅ ަގނޑ  ވެސ    ؛ކަމެއ   ލެއ ވ މ ެގ ޮގތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވިދާޅ ވި ދެއިވަހ ޅ 

ޖެހޭ އާމ ދަނީ އިތ ރ ކ ރާނެ ޮގތ ތަކެއ  ހޯދަނ . ހަމަ އެއާެއކީަގއި ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މ ެގ ވިސ ނ ނ ތަކެއ     ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަ

އ ވެސ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ހާލަތަކީ އާދަިއެގ ހާލަތެއ  ނޫނ  ކަމަށ  ދެބަސ ވާ އެ   ވެސ  ެގނ ގ ޅެނ . އެހެނ ނަމަެވސ 

އ ނދަޫގ ހާލަތ ަގިއ ނ ކ ރަނ . މި ދަތި  ހަމަ ބ އ ދި ހ ރި އިނ ސާނަކ  މި ދ ނިޔޭަގއި އ ޅޭނެ ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ 

ޓަކައި ހިނ ގ މަށ   ފިޔަވަޅ ތައ     ،ޤައ މ   އަޅަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ދިނ މަށ   ޚިދ މަތ ތައ   އަސާސީ  ޤައ މ ެގ 

ޯއވަރ ޑ ރޯކ ރ ަމށ  ނ ވަތަ އިތ ރަށ  ފައިސާ  ؛އޮތ  ކަމެއ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ އަޅަނ ޖެހޭނެ. އެއީ ޝައ ކެ

ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރާ ޤައ މަކާ    އެކަނ   ،ނެގ ނ  ކަަމށ  ވިޔަސ ނ ވަތަ އިތ ރަށ  ލޯނ   ،ޗާޕ ކ ރ ނ  ކަމަށ  ވިޔަސ 

ލ ކަނ  ހ ރި ބައެއ ތޯ. ޤާބިނި އިތ ރަށ  ނެގ މ ެގ  ދަރަ  ،މެދ ަގއި ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ބައެއ  ނ ކ ތާތައ  ހ ރޭ. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ

މައ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިފަދަ  ޖަޒ ބާތީ ރޫހެއ ަގއި ނޫނ  ކަމަށ  ޟޫައޅ ަގނޑ މެނ   ޢ ތަކ ަގއި ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހޭނީ 

ަގބޫލ ކ ރަނ . އެނ މެ   ޖެހޭ. އެނ މެއަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެބަ ބަލަނ ރޭޓިނ ގ އެޖެނ ސީތަކ ެގ ރޭޓިނ  ފަހ ެގ    އަޅ ަގނޑ  

ބީ މައިނަސ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ    ނީވަ  ަގއި ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ދީފައިނ  ނެރ ނ  ރޭޓިނ  ފަހ ނ  ފިޗ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،އޮތ  ެއ ރިޕޯޓ ަގިއ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ކިޔައިދީފަ. މާނައަކީ  އެނޭގ. އަދި ބީ މައިނަސ ެގ މާނަ އެބަ

ވ ރެ   ބިލ ކަނ  ކ ރިއަށ ޤާ ރަނަގޅ ވަމ ނ ނޭ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކީ ދަރަނ ޏަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ  އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ  އަނ ނަނީ 

 ބޭނ ކ ނ  އެނ މެ  އެކީަގއި ވޯލ ޑ ބޮޑަށ  މިހާރ  އޮތ  ޤައ މެއ  ކަމަށ  ރޭޓިނ ގ އެޖެނ ސީތަކ ނ  ަގބޫލ ކ ރޭ. ހަމަ އެާއއެކ  

މައ ޗަށ  ކ ރިއަށ ދާ ކަމަށ  އެބަ ބ ނޭ.    11.1%ޤ ތިޞާދ   ފަހ ނ  ނެރ ނ  ރިޕޯޓ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އި

ޤައ މ ެގ ތެރޭަގިއ ދިވެހިރާއ ޖެ ހިމެނޭ ކަމަށ    5ރަނަގޅަށ  އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއަރާ    ކޮިވޑަށ ފަހ  އެނ މެ ؛ރަނަގޅަށ   އެނ މެ

ައއި.ެއމ .އެފ  އަދި  ބޭނ ކ ނ   ބ ނޭވޯލ ޑ   އެބަ  ވާހަ  .ނ   ދައ ކާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެާއއެކ ަގއި  ެއއީ  ހަމަ  ނޫނ .  ކަެއއ  

ދަރަނ ޏަކީ ވާރ ތަވަމ ނ  އަނ ނަ ެއއ ޗެއ ކަނ . މި    ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  ެއނޭގ

މި ދައ ކަމ ނ   ދަރަނިތައ   އެ  ބޮޑ .  ވަރަށ   ދަރަނިތައ   ވާރ ތަވި  ސަރ ކާރ ނ   ސަރ ކާރަށ   މި  ދަރަނިތައ    .ދަނީ  އެ 

ބޮޑ ވަމ ނ ދިރޭޓި   ،ނަތީޖާއަކީ  ދައ ކާކަމ ެގ އިތ ބާރ   އޮނ ނަ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   އެޖެނ ސީތަކ ނ   މާނައަކީ ޔ ނ ގ   ،ނ . 

އެކ  ފައިސާ ހޯދާ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ޒިނ މާދާރ ކަމާއެކ  ފަިއސާ މެނޭޖ ކ ރާ ބަެއކޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ޒިނ ާމދާރ ކަމާ

ބިލ ކަނ  ހ ރި ޤައ މެކޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަތަކެއ   ޤާކ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ހޯދާ ފައިސާ އަނބ ރާ ދެއ ބައެކޭ.  

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަތައ .  ބ ނާ  އިދާރާތަކ ނ   މާލީ  ބެހޭ  ކަމާ  ދ ނިޔޭެގ  މިއީ  މިޮގތަށ   ؛ނޫނ .  ވާހަކަތައ   މި 

ބޭނ ނ ވޭ ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   އެކީަގއި  ބަޖެޓ ގައި  ،ފާހަަގކޮށ ލ މާ  ނެެގޓިވ     އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހ ރި 

ބަލާއިރ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ   ނެެގޓިވ   ހ ރި  ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑަށ     ަގއިއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ .  ބޮޑަށ   އެނ މެ 
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ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ފާހަަގކ ރެވެނީ ހ ރި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ .  ޮގތ ނ   ގ ޅޭ  ވަނަ   2021ހ ށަހެޅިފައިވާ   ؛ހަކަތައާ 

ެގ  ފިއ ލ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި. ކަރަނ ޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ދޭ ސަބ ސިޑީ   ،މިލިައނ  ޑޮލަރ  އެބަ އޮތ    28  އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި 

. ދެ ވައ ތަރެއ ެގ ސަބ ސިޑީ ިއއ ޒަތ ތެރި  5% އޮތ . ެއއީ މ ޅި މ ޅި ޕީ.ެއސ .އައި.ޕީެގ    މިލިއަނ  ޑޮލަރ  އެބަ  28ޮގތ ަގއި  

އެބަދޭ. މި ދެ ސަބ ސިޑީއަކީ ވެސ  ނެެގޓިވ  ސަބ ސިޑީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ރައީސ ، ހަކަތައާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ   

ވަނަ އަހަރ  އެސ .ޓީ.ޯއއަށ     2018އަދި    2019. ފިއ ލ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި  ކީކަމަ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭ

ދޭ ސަބ ސިޑީއަކީ    އެސ .ޓީ.އޯއިނ  މި  ، ސަބ ސިޑީައކީމިލިއަނ  ޑޮލަރ . އެ    34ޮއތ  އަހަރަކ     އެވ ރެޖ ކޮށ  ދައ ކާފައި އެބަ

ދ ނިޔޭެގ ތެލ ެގ ބާޒާރ ަގއި    ، ދޭ ސަބ ސިޑީ. މާނަައކީ  ވިއ ކ މަށ އެއ  ައެގއ ަގިއ ހަކަތަ އ ފައ ދާ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ތެޔޮ  

ިވއ ކ މަށ  ޓަކައި  ނެތި ެއއ  އަެގއ ަގއި ފެނަކައަށ  ނ ވަތަ ސ ޓެލ ކޯއަށ  ތެޔޮ    ބެލ މެއ ތެލ ެގ ައަގށ  އަނ ނަ ބަދަލ ތަކަށ   

 ، ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި  މިލިއަނ  ޑޮލަރ  އެސ .ޓީ.އޯއަށ . ހަމަ އެާއއެކ ަގއި ކަރަނ ޓ  އަގ   34ދޭ އަހަރަކ     ސަރ ކާރ ނ  އެބަ

  ގެ ދޭ ސަބ ސިޑީއެއ . އިލެކ ޓ ރިޓީ ސަބ ސިޑީ  ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އެބަ  އަދި މީގެއިތ ރ ނ  ކަރަނ ޓ  އަގ 

މިލިއަނ  ޑޮލަރ    28ތ ެގ ސަބ ސިޑީ އެއ ކޮށ ލީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދައ ކަނ ޖެހޭ މި ދަނ ނަވާ ޮގތަށ   ޮގތ ަގއި. ދެ ބާވަ

އި ވެސ  ިވސ ނ ނ ތެރިކަމާ  ގައިމ މި ބަޖެޓ ނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ

ކ ރިއަށ  ކަނ ކަނ   އެކ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ   ޮގއ ސިެގނ   ރޭވ ނ ތެރިކަމާ  ކަމެއ .  ކ ޑަކ ރެވޭނެ  އަހަރަށ   އަހަރ ނ   ނަމަ 

  ، ހަލ ވިކ ރ މަށ  ޓަކައި   ،މަށ  ޓަކައިޔ ދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނބ ރި ދިޢާއަދިެވސ  އި  ،ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ 

ހިނ ެގ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ   ހަލ ވި  އެކަށީެގނ ވާ  ޓަކަިއ  ޕ ރޮމޯޓ ކ ރ މަށ   ނ ދާކައެކަނ   ވަރަށ   މ ނ   އަޅ ަގނޑ ެގ  އެއީ  ނ . 

މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރަނަގޅ ކ ރެވިއ ޖެ ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   މި ދަނ ނަވާ    ،ނަމަ  ސީރިއަސ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ . 

ެއ   ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓަށ  ހެޔޮ ބަދަލެއ  ެގނެވިދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ، ޚަރަދ  ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ކ ޑަކ ރެވި

 ޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ ވީ ިމ ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ނ ކ ތާ އަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީޝ ކ ރިއ ޔާ  ދެކ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ތިނަދޫ 

 . މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫށ .  ސަނީފަهللا މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަނީފ هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ވަނަ    23ެގ  (ާގނޫނ   ވ މ ެގދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާ )  7/ 2013ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ   ،ހަމަތަކ ެގ މަތީނ   އިބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާ  ގައި  މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ(
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ޮގތ ެގ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ    ދިރާސާކޮށ  ނިނ މިިއ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ކޮމިޓީނ  ބަލަ އިގެ ހ އ ދަ

ނެއ  ދެކޮޅެއ   ދިނ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ހ އ ދަ މިޮގތަށ  ދޭއިރ ަގއިއިބަލަވެސ  ހަމަ  

ވަނަ އަހަރ    2008ތެރޭަގއި  ހ ރި. ޭއެގ  ލަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބައިނ ހަދަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ

ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ. އޭރ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ    7އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަމާ ހަވާލ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަކީ  

.  މެ  ބިލިއަނެއ  ހޯދަނ ޖެހޭ  2ބިލިއަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އިތ ރަށ     5ދައ ލަތަށ  ލިބެމ ނ ދާ އާމ ދަނީއަކީ    ،ނީލިބެމ ނ ދަ

ބަދަލ ތައ  ެގނައި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓެކ ސ  ؛އެާއއެކ މެ  ގ ޅިެގނ   ފަހ ނ   ދާދި  އިނ ކަމ   ެއއަށ ވ ރެ    ، ފާސ ެވެގނ ދިއ މާ 

ނިޒާމ    ޓެކ ސ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފެށ މާ    2008ކ ރީަގއި  ތަޢާރަފ ކ ރަނ   ހަވާލ ެވެގނ   ވެރިކަމާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ަގއި 

ޮގތ ަގއި    2022ގ ޅިެގނ  މިއަދ    ބިލިއަނ     27ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރިއިރ ަގިއ ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއެއ ެގ 

އިތ ރ ކ ރެ  ދައ ލަތަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއ ޖެވިރ ފިޔާ  ވިސ ނަވާ  އި އަ  .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ިމ    !ބަދަލ   އެހެނ ނަމަވެސ ، 

ތަރައ ޤީެގ ބޮޑެތި    ، ބަޖެޓ ނ  މެނ ބަރ ނ  ބޭނ ނ ވަނީ މެނ ބަރ ނ ެގ ދާއިރާއަށ  ިއތ ރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާތީވެ

ނ ޖެހޭތީ އިތ ރ  ލާރިތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެކޮޅ   ނ މި ލިބޭ އާމ ދަނީ  ،ބިޔަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  ހިނ ަގނ  ބޭނ ނ ވާތީވެ

 ނ ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ އިތ ރަށ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ ދައ ލަތ   7ޖެހޭ. އެއާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ޖެޓަށ  އިތ ރ ކ ރަނ  އެބަބަ

އެބަ ނަަގނ   ދަރަނި  ހަމަޖެއ ސ މަށ   އެކަނ   ޓަކައި.  ކ ރ މަށ   ކަނ ތައ ތައ   އެދޭ  މެނ ބަރ ނ   ހ ރިހާ    އެކިއެކި  ޖެހޭ. 

 !ހ އ ޓާލާށޭކަމެއ     ރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ތިމަނ ނަމެނ ެގ ދާއިރާއަށ  ހ ރި ހ ރިހާމެނ ބަރ ނ  އެދެނ ވީ ދައ ލަތ ެގ ޚަ

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަމާ ހަވާލ ވެެގނ     2008. ދައ ލަތ  ހިނ ޭގވަރ ެގ ފަިއސާ މިއަދ  ދައ ލަތަށ   ދައ ލަތ  ހިނ ޭގނެ

ބަޖެޓ  ފަރ މާކޮށ ދެވިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދައ ލަތ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި އޮތީ  މަތީަގއި  އެ ޤާބިލ ކަނ   އިއެ ވިސ ނ މާ  ،އައިމާ

ދައ ލަތ ނ  ެއކިެއކި    ،އިތ ރ  އެއ ވެސ  ޮގތެއ  ނެތ   ނަށ ބަލިމަޑ ކަމެއ ެގ ހާލަތެއ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ   ،މިކަހަލަ ހާލަތެއ ަގއި 

ވެސ  ހ އ ޓ ވޭކަށ . ނެތަތީެވ    ކަނ ކަމަށ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހިފައި އޮތ  ހާލަތެއ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނެތ  ޤައ މ ެގ ތަރައ ޤީ

ޖެހޭ. އެއާއެކ މެ އަޅ ަގނޑ     ހ އ ދަތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދޭނ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަރަނި ނަގަނ ޖެހެނީ. އެހެނ ވީމާ، މި  

އޮތީ ވިދާޅ ވާއި   ،ފާހަަގކ ރަނ   ވިދާޅ ވޭ.  އެބަ  ބޭފ ޅ ނ  ވެސ   ހ ރިހާ  ކަމަށ   އަރާނެ  މައ ޗަށ   ރޭޓ   ރ  އިނ ފ ލޭޝަނ  

ގ ރާމ    500 ؛ސ ޓ  ދަޅެއ ެގއާ ހަމައަށ  އައިއިރ  ރާއ ޖޭަގއި ިވއ ކާ ކޯ 2009،  2008ޖެހޭ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ  އެބަ

ހ ރީ   ައގ   ދަޅެއ ެގ  ބައ ލަވަ   2018ރ ފިޔާއަށ .    55ކޯސ ޓ   ވެރިކަނ     !ލައ ވާއިއަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޣާވާތަކ ނ  

ބޮޑެތި   ެގނައި  ދައ ލަތަށ   ައގ   ނޑ ބަނަގވައ ޓާލ މަށ ފަހ ަގއި  ދަޅެއ ެގ  ކޯސ ޓ   ތެރޭަގއި  ރ ފިޔާއަށ     110ޑ ތަކ ެގ 

އެތައ     ،ހިނަގހިނާގ އޮތ  ދައ ލަތ  ހ އ ޓ މަކަށ  ެގނެއ ސަ  ؛އަރަިއެގނ ދިޔަ. ދެގ ނަ އަރަިއެގނ  ދިޔައީ. މިީއ ދައ ލަތ 

ެގނައިމާ  ަގނޑ ބަނޑެއ   ފެނ ނަމ މީެގ  ބޮޑ   ނަތީޖާތައ   ލިބޭނެ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިތެރެއިނ   އެއާއެކ ެމ    ނ   ދަނީ. 

އިނ ޑިާއއިނ  އެތަކެއ  ބޮޑ     ، އިނ ޑިއާ އައ ޓޭ ޮގވާއިރ ަގއިއިނ ޑިއާ ައއ ޓޭ.    ،ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ޮގވަމ ނ  މި
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ދޭ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    އެހީތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ހޯދާ. އެއާެއކ  މާލީ އެތަކެއ  ފައިދާތައ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ލިބެމ ނ  އެބަ

ޚަރަދ ކޮށ ެގނ .   މ ޅި ފައިސާ  އިނ ޑިއާިއނ   އެކީަގއި  އެހީތެރިކަމާ  އިނ ޑިއާެގ  ބަލަހައ ޓަމ ނ ދަނީ  ސަރަޙައ ދ  

ފަހަރ  ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރިއިރ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ    އަރަނީ މިއެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތަށ 

އިދިކޮޅ  މެނ ބަރ ނ    ،ޑިފެނ ސ ެގ އިސ  ބޭފ ޅ ނ  އައިއިރ ަގއި އިދިކޮޅ  ޕާޓީ ވެސ   އިވާހަކަދެއ ކ މަށ  ޑިފެނ ސ  މިނިސ ޓަރާ

އިނ ޑިާއ ައއ ޓ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ވާނެ    ،ވެސ  އެތާނަގއި ތިބެފަިއ ދިެވހިރާއ ޖޭަގިއ އިނ ޑިއާ ައއ ޓ  ގޮވަމ ނ ދާއިރ  

ދެކޮޅ ޖެހޭ ވާހަކަތަކެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ     އ ކާ ވާހަކައަކީއެއ ވެސ  ކަމެއ  ކޮށ ދީފައެއ  ނެތޭ. އެހެނ ވީމާ، ިމ ބޭފ ޅ ނ  މި ދަ

އޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށ     ،ރާއ ޖޭެގ ޑޯނިއާ ފ ލައިޓ  ހިނ ގ މަށ   އި،ނ ކ ރަނ . ެއއީ ރާއ ޖޭަގއި ޕައިލެޓ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ މާ  ަގބޫލެއ 

ތެއ ަގއި މި މަސައ ކަތ  ކ ރާ  ޓަކައި ލާރި ނެތ  ވާހަކަ ޑިފެނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވީމާ، ިއދިކޮޅ  މީހ ނ ނަކީ ހެޔޮލަފާ ޮގ

މި ފައިސާ އިތ ރ ކޮށ ދިނީސ . އިތ ރ   ،ނަމަ  ބައެއ  ބަޖެޓަށ   ކަމެއ  ެވސ     އެހެނ   ،ނ ކޮށ ދީޑިފެނ ސ  މިނިސ ޓ ރީެގ 

ނ ކޮށ  މި ކިޔަނީ އިނ ޑިއާ ައއ ޓޭ. މި ޤައ މ  ހ އ ޓ މަކަށ  ެގނައ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ބޮލަށ  ވައ ދަމ ނ ދާ އެކި ވާހަކަތައ   

އިތ ރަށ  ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި ނަާގ    ،ފ ލޯ ހަމަޖެއ ސ މަށ  ޓަކައި މި ނަާގ ބައިކޭޝ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ    .ނަނީމި ހ ނ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ ނ ނޭ  ކޮށ ދޭށޭ.  ހަމައަށ   ކަނ ކަމަށ   މިހިރަ  ދާއިރާތަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ތެރެއިނ   މީެގ  ނަށ ބައި 

ހަމައަށ  ނ ދޭ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ޑ މެނ ނަށ  ހިތ ހަމަޖެހިެގނ  އެ ވާހަކަ ދެއ ކޭނީ.  ދަރަނ ޏެއ  ނެިގ ކަމ ަގއި ވިޔަސ  އަޅ ަގނ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކަމެއ  ނ ކ ރެވޭނޭ. އެހެނ ވީމާ، ހަމަ މި ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގ މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  މިހާރ   ދާިއރާެގ    އަރ ވަނީނޑ   މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބާރަށ  

 .މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ  އަށ . هللاއަޙ މަދ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢަބ ދ 

އިއ ޒަތ ތެރި ާގނޫނ ެގ    ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޒިނ މާވ މ ެގ  ޚަރަދަށ   ދައ ލަތ ެގ  އަދި   32ރަީއސ .  )ރ(  )ހ(،  މާއ ދާެގ  ވަނަ 

ރިޕޯޓަށ  އަށ   )ބ( ނިނ މާފައިވާ  ކޮމިޓީނ   ގ ޅިެގނ   މައ ސަލައާ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  އެދި  ދިނ މަށ   އިސ ތިސ ނާއެއ  

  ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހެނީ  ؛ ރައީސ  އިރ ަގއި ރަނަގޅ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ވެސ  ފާހަަގކ ރެޭވ. އިއ ޒަތ ތެރިއިލާބަލަ

ކަމެއ  ިވޔަސ  އަދި އެހެނ  ާގނޫނަކަށ  ބަދަލ ެގނެސ     ނ ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ނ  ިއސ ތިސ ނާދީގެ 

އ ޖޭެގ  ދިވެހިރާ   ،ނޫނީ ެވއ ޖެއ ޔާ އަދި އެހެނ  ޮގތަކ ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ،ނ  ިއސ ތިސ ނާެއއ  ދީެގނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  އިއެ

ޚިދ މަތ ތަކާ ދޭނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދަތިތަކާ  އި،ލޮބ ވެތި  ދިމާވެދާނެ  ރައ ޔިތ ނަށ   އަދި    ިއ،އ ނދަޫގތަކާއި  އެ 
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އ ފ ލަނ ޖެހިދާނެ ތަކ ލީފ ތަކ ނ  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ކޮނ މެ މަސައ ކަތަކަށ  މި މަޖިލީހ ނ  އެއ ބާރ ލ ނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރައ ޔިތ ނ  ނިކަމެތި ހާލަތަކަށ  ވައ ޓާލައިެގނ  ނ ތިބެވޭނެ.   ؛އީސ ދޭނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަ

ކޮށ ލަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ނދަޫގ ދ ވަސ ތައ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ  އާމި ކ ރިމަތިވެެގނ ދިޔަ ދަތި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

އަދި މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  މި ދިމާވި ކޮިވޑ ެގ    ،ދ ކޮށ ެގނ ދ ަވސ  ރާއ ޖޭަގއި ވެސ  ބޯޑަރ  ބަނ   ވ ރެ ިގނަ  ދޮޅ  އަހަރަށ 

ދިމާވެފައި އޮތ  ދަތި ހާލ ަގއި ެވސ  މި ރާއ ޖެ މެނޭޖ ކ ރ މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ    އަށ ވަބާަގއި މ ޅި ދ ނިޔެ 

މަސައ ކަތ   ބ ރަ  އިދިކޮޅަސ   ،ކ ރައ ވަމ ނ ެގނ ދިޔަ  ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   ެއއީ  މަސައ ކަތ   ކާމިޔާބ   ެއއ ކޮޅަސ    ،އަދި 

ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ދ ނިޔެއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މ ޅި  ެއކަނ   އަދި  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނ ކަމެއ .  ފާހަަގކ ރޭ.   ؛ެވސ  އެބަ 

ސ  ކ ރާ ޔަސ  އަދި ެއހެނ  ފަރާތަކ ނ  ކ ރިޔަސަރ ކާރ ނ  ކ ރި ،ވާނަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ހެޔޮ ިވސ ނާ ބައެއ  ކަމ ގައި

އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ަގއި ނިނ މާ ނިނ މ ނ ތަކަކީ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއަށ  ތާއީދ ކޮށ ދީ  ،ރަނަގޅ  ކަނ ތައ ތަކަކީ އެއީ 

އަދި އެ ކަނ ކަނ     ،އެއަށ  ރަނަގޅަށ  ތާީއދ ކޮށ ދީ  ،ދެކޮޅ ަގއި ތިއ ބަސ   ،އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއ ކޮޅ ަގއި ތިއ ބަސ 

ނޫނީ ވެއ ޖެއ ޔާ    ،އ މަށ  ދިމާވެދާނެ ކޮނ މެ ނ ރައ ކަލެއ  . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤަނެކ ރ މަށ  މަގ ފަހިކޮށ ދޭ ކަނ ކަމަށ  ވާނ ޖެހޭ

ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި   މިއަދ  ެގއ ލ ނ ވެދާނެ ކަނ ތައ ތައ   ބޮޑެތި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މަށ  ނ ހަނ   އަދި ކ ރަނ     ،ވެސ  

މެދ މަސައ ކަތ  ހާލަތާ  ރާއ ޖޭެގ  މި  ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   ރައ ޔިތ ނ   ،ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގިއ  ރާއ ޖޭެގ  މެދ   މި  ހާލާ  ެގ 

ބޭނ ކ    ޕަބ ލިކ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި   ؛ނަޒަރ  ހިނ ަގނ ޖެހޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަ

ޑ ރޯކ ރ މ ނ  ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނަށ  މި ދެވޭ އިސ ތިސ ނާއާ ގ ޅިެގނ  ެއކައ ނ ޓ  ޯއވަރ  އެކައ ނ ޓ  ނޫނީ ވެއ ޖެއ ޔާ

ކޮށ ފައިާވ އަދަދ   ޑ ރޯޯއވަރެވސ     ކ ރިނ    ،މަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއލާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނިގެގނ ދަނީލިބޭ ެގއ ލ 

ޖެހ ނީމާ ދިމާވެދާނެ ޮގނ ޖެހ ނ ތައ . ދައ ކަނ   ކަށ  ނޭޅި އޮއ ވާޔަމިސާލަކަށ  އަދި ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ހަމަ  ،އެއ ފަހަރާ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ   ،އި ެއއ ބާރ ލ ނ ދޭނ  މި މަޖިލީހ ނ  ފަސ ޖެހ މަކީއ ލެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކަހައެ ޮގނ ޖެހ ނ ތަކަށ  

ރައީސ ޮގތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި  ފިޔަަވޅެއ .  އެޅޭ  ފަހަތަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޙައ ޤ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ؛  

ޙައ ޤ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއކަނ  ކޮށ ދިނ މަކީ ެއއީ އަދި ސަރ ކާރަށ  ެއއ ބާރ ލ ނ  ދިނ މަކީ އެީއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ 

ކޮވިޑ ެގ ހާލަތަށ ފަހ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނ   ؛މ ހިނ މ  ކަމެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެހެނ މެހަމަ  ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ތެރި އަދި  

 . ޤ ތިޞާދަށ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  އަނ ނަމ ނ މި ރާއ ޖޭަގިއ މި އަނ ނަނީ އިއެކ     ެގ ތަނަަވސ  ރަޙ މަތާهللاޤައ މ ތަކާ ޚިލާފަށ   

ހަމަ ރަނަގޅ ވަމ ނ .   ތީ މި އަނ ނަނީވެސ  އިރާދަކ ރެއ ވީ  ނަފާ   ރިޒަމ ނ  ލިބޭއަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ޓޫ

 ކޮނ މެ ކަމަކަށ  ވެސ  ވަގ ތ ކޮޅެއ  ނަާގ  ،ޙަޤީޤަތަކީ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެނ މެނ 

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ ކަނ .  ނަާގނެ  ވަގ ތ ކޮޅެއ   ހަމަ  ވެސ   މިއީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޗ ފި ؛ފަދައިނ   ރޭޓ ަގއި   

އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅަށ  މެނޭޖ ކ ރ މ ގައި ކ ރިއަށ  ެއޅ ނ   ،ރ ަގއި ބީ ަމއިނަސ  ލިބިފައި އޮތ މަކީ އެއީ މިހާހިސާބަށ  އައި
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ވީކަމީފިޔަވަޅަ  ކަމެއ   ކަށ   އޮތ   ވޯލ ޑ   ެއއީ ޝައ ކެއ   ައއި.އެމ .އެފާއި  އެއާއެއ ކޮށ   ހަމަ  ައދި  ފަދަ   ބޭނ ކ   ނޫނ . 

އަދި އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވަމ ނ    ،ދޭތެރޭަގއި ޕޮޒިޓިވ ކޮށ  ދެކެ  ތިޞާދާތަނ ތަނ ނ  ނެރެމ ނ ދާ ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި ރާއ ޖޭެގ އިޤ 

މެދ  އ ނ މީދީ ވާހަކަތަކެއ  ހާމަކ ރަމ ނ ދާކަނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ     ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދާ  ،ކަމަށ  ފާހަަގކޮށ    އަނ ނަ

ނެގ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ ޖެހޭ    ދަރަނި ؛ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ފާލެއ . ހެޔޮ ފާލެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ަގބޫލ ކ ރާ

ނ ޖެހޭ ޮގތަށ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ  އަނބ ރާ ދައ ކަ  މެއ  ކ ރިކަ  ބައެއ  ކަނ ކަނ  ހ ރޭ. ދަރަނި ނެގ މ ަގއި ނޫނީ އަދި އެހެނ 

ކީ ނަމެއ   ކޮނ މެ  ހޯދ މ ަގއި  ޙަޤީޤަތަކީ  އެއ ޗެއ   ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ިވޔަސ   ދެއ ކ މ ެގ    ،ކަމ ަގިއ  އެ 

ރައީސ ޤާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ނެތ ތޯ.  ހ ރިތޯ  އަދަދ    ؛ބިލ ކަނ   ނެޭގ  ދަރަނ ޏަށ   އިޤ ތިޞާދެއ ަގއި  އަނ ނަ  ރަނަގޅ ވަމ ނ  

ޮގތ ތައ  އަ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ  އެ މަަގށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރެވޭ  ،ަގނޑ ެމނ  ހޯދައިޅ  ދެއ ކޭނެ 

ޖެހ ނަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދޭ ޚިދ މަތ   އެހެނ  ޮގތަކަށ  ނަަގނ ނަަގނ ޖެހ ނަސ  އަދި  ށ އ ޤ ަގއި ދަރަނ ޏަޙަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ރައ ޔިތ ނ  ނިކަމެތިނ ކޮށ ،  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އެހެނ ވީމާ  ދިނ މަށ  ޓަކައި އެކަނ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ

ޖެހޭ ކަނ ކަމަށ  ބ ރޫނާރާނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ކ ރ މަށ  އަދި އެ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޙައ ޤ ަގއި ކ ރަނ   ،ދޭ ޚިދ މަތ ތައ  ހ އ ޓާނ ލައި

  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ައދި އެކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ    ޓަކައި ދޭނ ޖެހޭ އެއ ބާރ ލ މެއ  މި މަޖިލީހ ނ  ދޭނ ޖެހޭނެ

ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ލާނަނ . ވަރަށ   އިއެކ  ވާހަކަ ނިނ މަ  ކ ރަނ . އެހެނ ކަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  ފާހަަގކ ރ މާ  ވެސ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ދިއ ދޫ 

 ދިއ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ވަޙީދަށ .هللا ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ވަޙީދ هللا ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ދިއ ދޫ 

ވަނަ    32ެގ  (ާގނޫނ   މ ެގދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ ާމވ )  7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

)ހ( އިސ ތިސ ނާ،  މާއ ދާެގ  އަށ   )ބ(  އަދި  ވެސ    ގ ޅޭ  ދިނ މާ )ރ(  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށ .  ހ ށަހެޅިފަިއާވ  ޮގތ ނ  

ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލާއިރ ަގއި މިފަދަ   . މިކަނ އޭޖެހެ  ކ ރަނ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަނ   ،ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ

ވަގ ތ ަގއި ދިމާެވެގނ ދާ  ޤައ މ ަގއި  އެބަ  ،ކަނ ކަނ   ވެސ   ކަނ ކަނ   ވިސ ނަނ ޖެހޭ   . ހ ރި  ކ ރަނ ޖެހޭއިރ ަގއި 

ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށާއި ދ ނިޔޭެގ ހާލަތަށ    ،ބަލާއިރ   ކޮނ  ހިސާބެއ ަގއިތޯއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަނ  ފ ރަތަމަ މި އައީ  

ެގ ޮގތ ަގިއ  ނ ދިއ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތެއ  ެގ  ގ ޅިެގނ  ޤައ މ ެގ ކަނ ކަނ  ރަނަގޅަށ  ކ ރިއަށ    އައި ބަދަލާ
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އެއ ޮގތަށ  މަޖިލީހ ނ     ނ  ދިނ  މަޢ ލޫމާތާމިކަނ  ފ ރަތަމަ ހ ށަހެޅިެގނ  އައީ. އޭރ ަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީެގ ފަރާތ 

. ޭއެގ ފަހ ނ  ވެސ  ދެވަނަ ފަހަރަށ  އެ ހ އ ދަ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެވިެގނ ދިޔަ. މިއަދ  މިީއ  ދިޔައީއެ ހ އ ދަދެިވެގނ 

ށ  ވޭތ ވެދިޔަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ ؛ތިނ ވަނަ ފަހަރަށ  މި ހ އ ދަ އިތ ރ ކ މަށ  ހ ށަހެޅިެގނ ދާ ަވގ ތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ޭވ،ަގިއ ކަނ ކަނ  ެގނ ދިޔައީ ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯ އެބަ ބަލަނ ޖެހޭ. މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެބަ ސާފ އެކ  ޔާ  ތަނ ަގއި ދިނ  ހ އ ދަ

ހިނ  ކަނ ކަނ   ވެސ ޙަދިޔަީއ  ަގމ ނ އެ  ކޮިވޑ   ޤީޤަތ ަގއި  ހާލަތާރަނަގޅަށ ކަނ .  ދިމާިވ    ެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ގ ޅިެގނ  

ހާލަތ  މެނޭޖ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އެޅި ފިޔަވަޅ ތަކާިއ އަދި ކ ރަމ ނ ދިޔަ މަސައ ކަތ ެގ ސަބަބ ނ    އ ނދަޫގދަތި

މި ހާލަތަށ   މިއަދ ެގ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެ  އާދެވިފައި  ބޮޑެތި    އޮތީ.  އެނ މެ  ދިމާވި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދ ވަހ  

 މެދ  ،އަދި ކ ދި ސަޕޯޓަށ  ދެވިެގނ ދިޔަ. އ ލ ނ  ފަރާތ ތަކަށ  އިނ ކަމ  ގެ ފާވަޒީ  ،މައ ސަލަތައ  ހައ ލ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި

މާޔަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  އެހީތެރިކަމެއ  ސަރ ކާރ ނ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ ދިޔަ. އެހެނ ވީމާ، މިއަދ  ހިފަނ ތީެގ ވިޔަފާރިތައ   

ކ ރިނ  ދިނ  ހ އ ދައިެގ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ކ ރެވ ނީކ ރިމަތިލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގބޫލ   ކަމާއަޅ ަގނޑ މެނ  އަލ ނ  މި

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަނަގޅަށޭ.  ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އޮތީ  ބައ ޓަނ ކޮށ ފަިއ  ކަނ ކަނ   ސަރ ކާރ ނ    ؛ތެރޭަގިއ 

ހިނ މ  މ އި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ  ދޭ ލަފާތައ  ވެސ  އެީއ  އާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭއިރ ަގއި އެމ .އެމ .އޭ

  ޑަ ކ   ،އ ޅެނީކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކ ރަނ  މިމެދ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ވިސ ނަނ ޖެހޭ.    ލަފާތަކެއ . ެއ ލަފާތަކާ

އ  ވެސ  އެބަ ފާހަަގކ ރޭ. އެ ނަތީޖާތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   . މި ކަމ ނ  ނ ކ ނ ނާނެ ނަތީޖާތަނ ނޫ  ކަމެއ 

އެކައ ނ ޓ    ކ ހ ރި ޕަބ ލި  ނޫނ . މި ހާލަތ ަގއި ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ނ  ވެސ  ެއބަ  އެކަނި ކ ރިމަތިވާނެ ކަމެއ 

އަދި މާލީ ނިޒާމަށ     މ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ވެސ އ ޤަ  ، އެބަ ފާހަަގކ ރޭ  ކޮށ ފަ. އެާއއެކ ަގިއ އިޤ ތިޞާދީ މާހިރ ނ އޯވަރޑ ރޯ

ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އަނ ނާނެ.  ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މައ ސަލަތައ   އެ  މައ ސަލަތައ .  އަނ ނާނެ  އެ    ވެސ   ވެސ  

މައ ސަލަތަކެއ  ދިމާވާނެ  ޤައ މަކަށ   ެއއ   ހަމައެކަނި  އެއީ  ކ ރިމަތިެވެގނ ދާނެ.  އެހެނ ނަމަވެސ ،    މައ ސަލަތައ   ނޫނ . 

 ލަތާ ހާޤައ މ ެގ އަދި ދ ނިޔޭެގ    ،އެކ ަގއި   ިއޤ ތިޞާދީ ހާލަތާ  މިއަދ ެގ  ،ފާހަަގެވެގނ  މި ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ 

ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހައ ލ ކ ރ މަށ     ާއދޭ. އިޤ ތިޞާދީ  އެކ ަގއި ލަފާކ ރަނ  އ ނދަޫގ އެތައ  މައ ސަލަތަކެއ  އެބަ

 ވަރަށ  އ ނދަޫގ  ށ އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  މ ތަކ ެގ ހާލަތާމި ޤައ   ،ޓަކައި ކޮނ ކަމެއ ތޯ މިއަދ  ކ ރާނީ ބ ނާއިރ ަގއި 

ބައެއ     ،ކޮނ ކަެމއ ތޯއޭ ،  އެބަވޭ  ހާލަތ ަގއި  މި  ިމއަދ ެގ  އެއީ  ޢަމަލ ކ ރާނީ.  މިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮނ ޮގތެއ ތޯ 

އި  ތަކެއ  ނ ހ ޅ ވޭ. ދަތ ރ ފަތ ރ ގަ ރެވޭ. އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ެގ ބޯޑަރ ކ   ބޯޑަރ ތައ  ހ ޅ ވާލައިެގނ  މަސައ ކަތ  އެބަ  ޤައ މ ތަކ ެގ

ިމއިނ  ކޮނ މެ ކަމަކީ ވެސ  އިޤ ތިޞާދަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދަތިތަކެއ  އަނ ނާނެ ކަނ ކަނ .   އ ނދަޫގތައ  އެބަހ ރި. 

ެގ މި ދަތިތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޗޭނ   ޕ ލައިހ ރި. ސަ  ެގ ދަތިތަކެއ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނަށ  ތަކެތި ެގނައ މ ަގއި ލޮޖިސ ޓިކ  

 ައގ ތައ  އ ފ ލިެގނ ދާނެ ކަނ ކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީ ފަރާތ ނ  މި ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މ ަގއި ވެސ 
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ަގއި ދިމާެވެގނ ދާނެ މައ ސަލަތައ . އެހެނ ވީމާ، ެއ  އިއެނޭގ މި މައ ސަލަ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  އެބަ  ،އެބަ ފާހަަގކ ރޭ

ކ   ޓަކައި ކަނ ކަނ   ފިޔަަވޅ   ޑަކ ރ މަށ   މިއަޅާ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ސާފ ކ ރޭ.  އެބަ  ވެސ   ބަޖެޓ    ތައ   ފަހަރ ެގ 

ޮގތ ނ  މި އަނ ނަ މައ ސަލަތަކަށ  ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅ ތަކެއ    އިޤ ތިޞާދީ  ،ދިޔައިރ  ެވސ  އެބަ ފާހަގަވެެގނ ދޭހ ށަހެޅިެގނ 

ހާލަ ޤައ މ ެގ  މަސައ ކަތ ކ ރާތ އަޅަިއެގނ   ޓަކައި  މެނޭޖ ކ ރ މަށ   ރައީސ އިއ ޒަތ ތެ  ތަނ .    ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ؛ރި 

ނަށ  ނ ނ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެޔ ދިޮގތަށ  ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ ތައ  ބައ ޓަނ ކ ރެިވެގނ    ފެނ ނަށ  ދެ ފ   ،ޮގތަކީ   މިކަމ ަގއި އޮތ 

މިނ ވަރާއި ހ ރި  ދަރަނި  ޤައ މ ެގ  ފާހަަގޭވ.  އެބަ  ެއކަނ   ބަލައިލާއިރ ަގއި  ވ ޒާރާއަށ   މެނޭޖ ކ ރަމ ނ ދާ  ،މާލީ   ދަރަނި 

އެއާެއކ ަގއި  ،ޮގތާއި  ބައ ޓަނ ކ ރެިވެގނ ދާ  ހަމަ  ޚަރަދ ތައ   ކޮވިޑާ  ،ޮގތާއި   ދައ ލަތ ެގ  ޚަރަދ ތައ    އަދި  ގ ޅިެގނ  

ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބ ރަވެެގނ ދިޔަ ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ . ދެނ  އޮތީ މަޖިލީހަށ  އޮތ  ޒިނ މާއެއ . ެއއީ މިއަދ  އެ ޒިނ މާ އަދާކ ރަ

ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ    ެއ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވިއ ޖެ  ،ޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީޖެހޭ ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނ . އަ  އެބަ

ެއހާ އ ނދަޫގ ހާލަތަކަށ  ޤައ މ     އެކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ ޔާ  ރެވޭ ހ އ ދަކ . މި ދޫނޭެވެގނ ދާލަތ  ރަނަގޅ ހާޤައ މ ެގ  

މި ހ އ ދަދޭނ  އަޅ ަގނޑ     ދިނ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމނ . މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ނ ޮގސ  ސަލާމަތ ކ ރެިވެގނ ދާނޭ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ވެސ  ތާއީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި   ،އަރ ވަނީ އ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރި

 ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ ދީދީއަށ .

 

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

ވަނަ    32ެގ  (ާގނޫނ   މ ެގދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ ާމވ )  7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ބަޔާ ަގއި  )ބ(  އަދި  )ރ(  )ހ(،  އ ސޫލ ތަކާމާއ ދާެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ނ ކޮށ ފަިއވާ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ   ހަމަތަކ ނ   އި 

ހ  ދިރާސާ  ޅިފައިވާހެށަމަޖިލީހަށ   ނިނ މި މައ ސަލަ  ވާހަކަދައ ކަ   ކޮށ   ރިޕޯޓަށ   ފ ރަތަމަ މި  އިޮގތ ެގ  އެނ މެ  ލާއިރ ަގއި 

  ، ކަމަށ  މި ވިދާޅ ވަނީ  އިސ ތިސ ނާކޮށ ފަިއވާ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ނ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބ 

ަގއި ބަޔާނ ކ ރާ  (  1)ެގ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(  36  ނ ވ ނ . އާދެ!ނ  މ ޅިނ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރެވިފައިބަލިމަޑ ކަެގ  19-ކޮވިޑ  

ކަމ ަގިއ    ދިނ މަކީ އެއީ އޮނ ނަ ކަމެއ  މ ެގ ޖާަގއ އިސ ތިސ ނާކ ރެ  ގ ދ ރަތީ ކާރިސާއެއ  ައއިއ ސިއ ޔާ   ،ެވއ ޖެއ ޔާ  ޮގތ ނ 

އެކ  ؛މާލިއ ޔަތ  ރެސ ޕޮނ ސިބިލިޓީ  އެބަފިސ ކަލ   އޮނ ނަނީ  ޓ ަގއި  މި  ހާލަތަކަށ   ދެވަނަ  އިތ ރަށ   އަދި   ،ބ ނޭ. 

  އ ނދަގ ލާ ދަތި   ެގ19- ކޮިވޑ   އިޤ ތިޞާދަށ  ބޮޑ  ހީނަރ ކަެމއ  ކ ރިމަތިވެފަިއވ ނ . އެޮގތ ނ  ބަލާއިރ ަގއި އެނ މެ ފ ރަތަމަ
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  ،ަގއި  2021،  2020ނިމިެގނ     2019ހ ނ   ޮއތީ ބޮޑ  ގ ދ ރަތީ ކާރިސާެއއ  ދިމާވެފަ. ޭއެގފަ  އެހިސާބ ނ  މި ،ދިމާވެފައި

ވަނީ   މި ށ   ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅަކަށ  ހިނގައިަގނެެގނ  ޮގއ ސަެއއ  ނެތ . އިޤ ތިޞާދަ  ަގއި ވެސ ރ އަހަމި ދެ  

ވަނީ މިހާރ     މި ދެ ހާލަތ  ވެސ  މި  ،ނަމަ  ޮގތ ނ   އަިއއ ސަ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ވަރަށ  ބޮޑ  ހީނަރ ކަމެއ 

އެހެއަޅ ަގނޑ މެ ކ ރިމަތިވެފަ.  އިސ ތިސ ނާނަށ   މި  މިނިސ ޓ ރީނ ނ ވީމާ،  ފިނޭނ ސ   މި  ދިނ މަށ   ާވ    ހ ށަހަޅާފައި 

ސަބަބ  ދެ  ރަނަގޅ   އެއީ  ެވސ   ސަބަބަކީ  ދެ  އެ  އަޅ ަގނޑަށ   ބަލާއިރ ަގއި  ެއ    ސަބަބ ތަކަށ   ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ކަމަށ  

ވަނަ    2020އިޤ ތިޞާދ     ، ބަބ . އެޮގތ ނ  ބަލާއިރ ަގއިކަމަށ  އެ ބ ނާ ދެ ސަ  އިސ ތިސ ނާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދޭނ ޖެހޭނެ

ވިދިވިދިެގނ    ަގއިޓަރކ އާ  5ޓަރެގ ނިޔަލަށ   ވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ކ އާ  2021ނ  ފެށިެގނ   ޓަރ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ކ އާ

  އެބަ  ،ދާޒާކ ރެވޭަގިއ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނަށ  އެބަ އަނ   0%ރީ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  މިހި

ަގިއ    0 %ހިރީރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އޮތ  ހާލަތ . ރާއ ޖޭެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ މިނ ވަރ  މި  އެނޭގ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ 

  އި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ލިބޭނެ ފައިސާާއއި މި ދައ ލަތ ަގ  ރަގއިޓަކ އާ  5ވިދިވިދިެގނ   

ހަމައެކަނި މި ދިވެހިރާއ ޖެއަށ     . އަދި ިމއީއެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ  ހ ނ ނާނެ ފައިސާެގ މިނ ވަރ  

ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސ  ހަމަ ފެޑަރަލ  ރިޒަރވ ނ  ފައިސާ ޕ ރިނ ޓ    ނޫނ .  އ ޅޭ މައ ސަލައެއ    ދިމާވެެގނ  އެމެރިކާ ފަދަ 

ކ ރަ ކޮށ ފައިެގ  ކޮިވޑ   ދިޔަނ ޖެހިެގނ ވެސ   ދ ވަސ ވަރ ަގއި  އިނ ޑި  މި  އަދި  އެބަވޭ.  ހ ރިހާ   ،ބ ރެޒިލ   ،އާވެސ   މި 

ައއިސ ެގނ  މިހާރ  ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކަށ  ވެސ    19-ކޮވިޑ   ވަނީ  އ ނދަޫގ މިދަރަނީެގ   ؛ދަރަނީެގ މި ދަނ ތ ރަޤައ މ ތަކަށ   

ދ ނިޔެއަށ  ވެސ ދިމާ  ވަނީ  ދަތިކަނ  މި  މި އ ނދަގ ލާއި މ ޅި  ދ ވަސ ަގނޑަ  ވެފަ.  މި   ށ ދަރަނީެގ ނިސ ބަތ  މިވަނީ 

ބޮޑ ތަނ ނ  ވަރަށ   މައ ޗަށ ޔާކ ރި ؛ބަލާއިރ ަގއި  ބޮޑ ތަކ ނ   ވަރަށ   ައޅާބަލާއިރ ަގއި  ހ ރިހާ    .ޮގއ ސަ     އެހެނ ވީމާ، 

އެކައ ނ ޓ     ކ  ކ ރިމަތިވެފަ. ދެނ  ޕަބ ލިވަނީ  ތަށ  މިފަދަ ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  މިހާރ  މިއިސާެގ މާލިއ ޔަޤައ މ ތަކެއ ަގިއ ފަ

ކ ރ މަށ  ޓަކައި    ެއ ކަނ ތައ   ،ވަނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ ދަށ ކ ރ މަށ  ބަލާއިރ ަގއި  2021ާގނޫނ ެގ ލިމިޓަށ     އޯވަރޑ ރޯ

ަގކ ރި ޮގތ ނ   ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަ  ދ ވަހ ޝަނެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިނ   ޕ އެޮގތަށ  އެއ  އޮ ؟ކަނ ތައ  ކ ރާނީ  ކިހިނެއ ތޯ އެ

ދަށ ކ ރ ނ .  އަގ  ބައިނަލ  ހޯދަިއެގނ   ބާޒާރ ނ  އިތ ރަށ  ފައިސާ  މާލީ  ބައިނަލ އަ ވާމީ  ބަލާިއރ ަގއި  މާލީ  ގ އެޮގތަށ   ވާމީ 

ނީ. އޮނ ނަވެފައި މި    ކަމަކަށ   ބާޒާރ ަގއި ވެސ  ފަިއސާެއއ  ނެތ . އެ ތަނ ތަނ ނ  ވެސ  ފައިސާ ހޯދ މަކީ އެހާ ދަތި

ވަނަ  2022އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ  ނިނ މާފައި،    ،ހިނދ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ  ހަމަ މިއެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ   

 ފައިސާެގ  ތ ލިޔެފައި އޮ  އި ހަާވލ ކ ރާއިރ ަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ބޭރ ެގ ތަނ ތަނ ނ  ހޯދަނ މާފައަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ނިނ 

  ރޭަގިއ ހޯދ މަށ . އަދި އިތ ރަށ  ޕ ރައިވަޓައިޒޭޝަނަށ  ވެސ  އެބަ އޮނ ނަ ަވގ ތ ތަކ ެގ ތެ  ށ އައަދަދ ތައ  ރަނަގޅަށ  ހަމަ

ނ ނަ މ އ ދަތ ެގ  . އެހެނ ވީމާ، މި ފައިސާތައ  އެ އޮޖަހާފަ  މިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ   700 މިފަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެވސ   އޮތ 

  އަޅައިެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ޅ ވަގ ތ  ޮއއ ވާ އެ ކަނ ތައ ތަކަށ  ެއކަށޭނަ ފިޔަވަ ފ ލޯއަށ   ތެރޭަގއި މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  ކޭޝ 
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އަކީ މިއީ އަބަދ  މަނީ ޕ ރިނ ޓިނ ވެސ  ހަމަ    ހަމަ އަބަދ   ،ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނިއ ޔާ   ނ  އެބަކޮށ ެގނ  އެ ފައިސާތައ  ހޯދަ

ދެކިެގނ   އ ލ ހަ ރަނަގޅ   ،ކަމަށ   ެއއީ  ެވސ   މ އ ދަތ ަގ  އެީއކީ  ކ ރ   އެހެނ ވީމާ،  ނޫނ .  ފ ލޯތައ   ކޭޝ   އި ޮގތެއ  

ޕ ލޭނ ކޮށ ެގނ  ބަޖެޓ ަގިއ    ޔާލައިނ ޖެހޭ ފައިސާތައ  ކ ރިހޯދަ   އެ ކަނ ތައ ތަކަށ  ވެސ  ރަނަގޅަށ  ބަލަިއެގނ  ހަމަޖެއ ސ މަށ 

ފަހަރަކ  މިޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަޖެޓ     ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނީ ކޮނ މެ  ޮގތަށ  ެއ ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޛ ކ ރަނ  އެބަ   ލިޔާ

އަޅ ަގނޑަށ     ،މަކީ ެއއީޔ ދިމި ކަނ ތައ ތައ  ދިމާވެެގނ   ،ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ ތައ  ނ ކ ރެވިއައިސ ެގނ  ފާސ ކ ރަނ ޖެހޭއިރ ަގއި ކ 

 24އިރ ަގއި  ތ  ބިލިއަނެއ ހާ ރ ފިޔާ އޮ  21ވަނަ އަހަރ ަގއި ދައ ލަތަށ  ލިބޭނެ ކަމަށ     2022ތާއީދ ކ ރެޭވ ކަމެއ  ނޫނ .  

ތިޞާދ  މިނޫނ  ޮގތަކަށ  ބައ ޓަނ ކ ރެވޭނެ  ހެނ ވީމާ، އިޤ ނަނީ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ގައި. އެނ ވަރަކަށ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި އޮ 

ކެއ  ނެތިެގނ  އަނެއ ކާ  ތަމެނ ނަށ  ފައިސާ ދެނ  ހޯދޭނެ ޮގތ ައޅ ަގނޑ    ،ޖެހޭ ރާވަނ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާ  ޮގތ ތަކެއ  ވެސ  އެބަ

  މާ، ވީއެހެނ   ؛ިއސ ެގނ ބަބ ނ  އަނެއ ކާ އިނ ފ ލޭޝަނ  އަސަކ ރ މ ެގ  ސާ ޕ ރިނ ޓ މި ފައި  ،ކޮށ ެގނ ފައިސާ ޕ ރިނ ޓ އެ  

ޖެހޭ ކަނ ނޭނެގ   ނިޒާމެއ  ނޫނ  ކަނ ނޭނެގ. އެހެނ ީވމާ، އެބަ  މިއީކީ މިއީ އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރެވޭނެ

ކެއ   ތަނޫނ  ޮގތަކަށ  ދައ ލަތ ނ  ރާވައިެގނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނެ ޮގތ އެތައ   އ މި ކަނ ތަ  ،ނަމަ  ޮގތ ނ   އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

  މިދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށ  ބޮޑެތި ދަރަނިތައ  ވެސ  މި ވަނީ ނެިގފަ. އެ ދަރަނިތައ  ވެސ  އެބަދަނ . ދެނ   ހޯ

އޮ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަށ     ،ނަމަ  ޮގތ ނ ތ   ޖެހޭ ދައ ކަނ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ ެގ ހާލަތ  މިހާރ  މި 

އިސ ތިސ ނާ   ؛މި މ އ ދަތ   އިސ ތިސ ނާެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރ   ނ ދީ ވެސ  ކ ރެވޭނެ މާ ބޮޑ  ކަމެއ  ނެތ . ެއއީހ އ ދަ

ވަނަ އަހަރ ަގއި ދައ ލަތ  ނ ހިނ ިގދާނެ. ކ ރަނ ޖެހޭ އަސާސީ ކަނ ތައ ތައ  ނ ކ ރެވިދާނެ. އެހެނ ވީމާ،    2022ނ ދީފިއ ޔާ  

ެގނ ދާ  ކޮށ ެގނ  އެ ކ ރިއަށ މަނީ ޕ ރިނ ޓ   ،ެއކައ ނ ޓ  ޯއވަރޑ ރޯކޮށ ެގނ   ޕަބ ލިކ   ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ ވެސ 

އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ެގނ ދަނ   ފ ރ ޞަތަށ    ޮގތަށ   ދެއ ިވ  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   މަޖ ބޫރ ވެފައި  ވަނީ  މި  ދިނ ނ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަހަރ ެގ ނިޔަލަށ     ބިލިއަނ  އެއީ މި  4.4ހަަގކ ރައ ވާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އެބަ ފާ

މިދިޔަ ައހަރ  ޓ ރެޜަރީއަށ  އެ ފައިސާ    ،ެގ ނިޔަލަށ  އަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ   31ދެވިފަިއވާ ލިމިޓ . އެ ފަިއސާ ޑިސެނ ބަރ   

ެއ    ،ަގކ ރާ ނ ކ ތާއަކީއެމ .އެމ .އޭ މެދ ވެރިކޮށ  ދޫކ ރެވ ނީ. ޓ ރެޜަރީ ނ ވަތަ ފިނޭނ ސ ނ  މި ބަޖެޓ ަގއި މިއަދ  މި ފާހަ

ތިޞާދ   އަދި އިޤ   ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ަވގ ތ  އަނބ ރާ ދެއ ކޭކަށެއ  ނެތޭ. އާމ ދަނީ އެ މިނ ވަރަށ  ނ ލިބ ނ  ކަމަށ   4.4

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދައ ކާ ޮގތަށ  ބޮނ ޑަކަށ   އަހަރ   50ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    4.4އެ މިނ ވަރަށ  ކ ރިނޭރި ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، މި  

އަހަރ    މި  ،ފިނޭނ ސ ނ  އެދެނީ  އޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެކީގައ2.5ި. އެ ބޮނ ޑ ެގ އިނ ޓ ރަސ ޓ  ރޭޓަކީ، % ދެހެރޭޖައ ސައިހަމަ
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  2.5. އެހެނ ނަމަވެސ ، މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  މި ރިޕޯޓ ަގއި އެއ ބަސ ެވވަޑައިެގނ ފަިއވަނީ  ހެރޭބިލިއަނ  އިތ ރ ކޮށ ދެ  3.5

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ  އެބަ ކ ރޭ ލޯނ  އަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ . މި   2.9ނަ އަހަރ   ބިލިއަނ  އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަށ . މިއަނ 

އެ ޑޮލަރ  ލޯނ    ،ޑޮލަރ  ަގނެފައި   ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބޭނ ނ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާނީ  2.5ކ ރިމަތިވާ ސ ވާލަކީ، މި ދޫކ ރެވޭ  

މި ޗާޕ ކ ރި ރ ފިޔާ ދީފައި    ، ދަދެއ ެގ ޑޮލަރ ެއއީ ވަރަށ  ިގނަ އަ  ،އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ ؟ ނ ތޯއަނބ ރާ ދެއ ކ މަށ  ބޭނ ނ ކ ރަ

ޮގތަކީ، އެ ދަރަނި ރީސ ޓ ރަކ ޗަރކ ރަ ެއއ   ފައިސާ ޗާޕ   ހަރޭ.ަގނެވެނީ. މި މަޖިލީހ ނ  ލަފާދީފައި އޮތ   ެއއީ  ކ ރ ނ  

ދިނ މަށ   މ ސާރަ  ކ ރާ ބޭނ ނ  އެއީ ެއހެނ  ކަމެއ .  ،ފާހަަގކ ރާ ފަދައިނ   ކަނ ތައ . ކ ރ މަށ ފަހ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ 

ޭއެގ ެގއ ލ ނ     ، ޓެއ  ައޅަނ  ބޭނ ނ ކ ރި ނަމަވެސ ށ ޮގތެއ . ޭއެގ ެގއ ލ ނ  ކ ޑަ. އަދި ެއއ ަގމ  ތޮ  ބޭނ ނ ކ ރ ނ  އެީއ ލ އި 

ޑޮލަރ  ަގނެފަިއ، އެ ޑޮލަރ  ޗައިނާެގ ދަރަނި ދައ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދޭ ކަމަށ  ށ   އަކ ޑަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ފަިއސާ

މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައި  ވަނީ މި  ބ ރައެކޭ.  ެއއީ  ސ ޓ ރަކ ޗަވިއ ޔާ،  ދަރަނި ރީ  އެ  ބިލިއަނ    2.5.  ހަރޭކ ރަރަވނީ، 

ދާކ ރ މަށ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ބިލިއަނ  ނ ދެއ ވައ ޗޭ ޗައިނާެގ ދަރަނި އަ  2.5. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ  ހަރޭނަނ ގަވަ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރަށ .  ،އަރ ވަނީފ ރ ޞަތ 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އޮޑީަގއި ފަށައިެގނ  މި   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދ ވަހަކީ ހަމަ ކަނޑ  މަޑ  ދ ވަހެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަތ ރ 

ހިސާބ ނ  ކަނޑ  ަގދަެވއ ޖެ. ޮއޑިއަށ  ރާޅ  ބިނ ދަނ  ފަށައިފި. އޮޑި ދިޔަވާނ  ފަށައިފި. ެއ    ދަނީ. ކާށިދޫ ކަނޑ  މެދަކާ

  ނ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވެނ  ހ ރި ވަސީލަތ ތައ  ބޭނ ނ ބޭނ ނ   ،ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޮއޑީަގއި ހ ރި ވަސީލަތ ތައ 

ނ ޖެހޭ. ކަނޑ  މަޑ އިރ  ދ އ ވާފަިއ ދިޔައިރ   ޖައ ސާކަށ   ޕ ނ  ކަނޑ  ަމޑ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕަ؟ ފަރ ޖެއ ސިދާނެތޯ

މި  ަގދަވީ. އޮޑިއަށ  ރާޅ     މި  ކަށ ޔަނ ޖެހޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކަނޑ  ަގދަެވއ ޖެ. ހަމަ ނޭނިގ ހ އ ޓާ ކ އ ލިހިއ ކާކަށ ދިޔަ

ކ ރަނ . ބޭނ ނ ކ ރަނ  ހ ރި ޖެހޭ އޮޑި ސަލާމަތ ކ ރަނ  މަސައ ކަތ   ޅ ވެރިނ  އެބައޮޑީެގ ފަ  ، ބިނ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ އޮތ   

 ތައ  ވެސ  އެބަ ޕ ނ ވ ަގއި ބަހައ ޓާފަިއ ހ ރި ޕަރރިޒަ  ެގކ ރެވެނ . އަޅ ަގނޑ ެމނ ޖެހޭ ބޭނ ނ   ހ ރިހާ ވަސީލަތ ތައ  އެބަ

ކ ރެވޭކަށ  ނެތ . އާދެ!  ސަލާމަތ   ޑިއޮ  ށ  އެތަކ ނ  މިއަދ  އޮޑީެގ ދިޔަ ހިއ ކައިެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަޕ ނ ޖެހޭ ނަަގނ . އެ ޕަ

އެހެނ ެވ އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓަށ  ތާޢީދ ކ ރާ ވާހަކަ މި ބ ނަނީ. މިއީ މިއަދ  ޤައ މ ެގ ހާލަތ .  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަފ ަގިއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  މިއީ މި ސާސ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ ވާހަކަދައ ކާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރ ނ ަގއި މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި އެނ މެ ބޮޑ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ނ  ދިމާވި އެނ މެ ބޮޑ  ތަދ މަޑ ކަނ . ަގވަނަ    21

  ! ލައ ވާއިމިއަދ  ދ ނިޔޭެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ބަޖެޓ  ރަނަގޅަށ  ތިބޭފ ޅ ނ  ބައ ލަވަ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ

އަށ  އެރ ނ     75ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި  . ލަފާިގނަ ޤައ މ ތަކ ެގ ބަޖެޓ  ިމއަދ  ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފަ  67%   ،ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ގެ 
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ވެސ  އެކަށީެގނ ވޭ. މިއީ މި ޤައ މަށ  ދިމާވެެގނ  އ ޅޭ މައ ސަލައެއ  ނޫނ . ހ ރިހާ ޤައ މެއ ަގއި ބަޖެޓ  މިއަދ  ވަނީ 

އަދި ޢަރަބި ިގނަ    ،ތ  ވެސ ކައިރީަގއި އޮތ  ކ ވޭ ،  ޔާ ވެސ ޢަރަބިއ ޢޫދީ  ސައޮތ   . ތެލ ެގ މ އ ސަނދިކަނ   ވެފަޑެފިސިޓ 

ރަނި ބަޖެޓެއ . އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސ  ބަޖެޓަކީ މިއަދ  ދަ  ،ެގ ިގނަ ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސ ، ޔޫރަޕ 

ލަތ ަގއި ޖެހިއ ޖެ ހާކ ރަނ ނަަގިއެގނ  ނ ވަތަ ފައިސާ ޗާޕ ޯއވަރޑ ރާފ ޓ ތައ   ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ ނ  ނެެގނ  ހ ރި ޮގތަކަށ   

ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނީ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ  އެ  ބޭފ ޅ ނ     އެކަނ  ކޮށ ެގނ  މިއަދ  ެއކަނ  އެ ޤައ މ ތަކ ެގ ބަޖެޓ  ވެސ  އެ

ޚިދ މަތ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ އ ޓާލެވޭކަށ  ނެތ . މިއީ ޙަޤީޤަތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޤައ މެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި 

ދެނ  ދިޔައީމާ،  ލޯނ ހާލަތަށ   އިތ ރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފައިސާ   އިނ ނަަގ  ނ ވަތަ  ލޯނ ތައ   ހ ރި  ނަާގފައި  ނ ވަތަ 

ހ އ ޓާފަިއ  ކ ރަނ ޗާޕ  ޤައ މ   ނ ކޮށ ،  އެކަނ   ނ ކ ރެވޭނެ.  ؟ ބޭއ ޭވނެތޯނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގޖެހިއ ޖެއ ޔާ  އެކަމެއ  

  ގެ ކޭކަށ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ މެނ ބޭނ ކ ނ  ލޯނެއ  ނަާގފައި، އެ ލޯނ  ދެއ   ކ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިސާލަކަށ  ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަޖ ބޫރ ވޭ ދިމާވި ހާލަތ ަގއި އެއ ކޮށ  ބަނގ ރޫޓ ެވއ ޖެ. އަލ ނ  އެ ވިޔަފާރި ފެށ މަށ  ޓަކައި    އަށ ވިޔަފާރި

ޮގސ  ޑިއ ރޭޝަނ    ، ކ ރަނ އާދޭސ   ބޭނ ކަށ   ލޯނ ެގ  މި  އިނ ޓ ރަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިތ ރ ކޮށ ދޭށޭ.  ސ ޓ  މ އ ދަތ  

މަސައ ކަތ  ކ ޑަކޮ އެ  އެހެނ ވީމާ،  ކ ރަނީ.  މި  ދައ ލަތ ނ   ކ ރަނީ.  މި  ސަރ ކާރ ނ   މިއަދ   މަސައ ކަތ   އެ  ށ ދޭށޭ. 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  ޓަކަިއ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ވިސ ނާލަނ  އެބަ ޖެހޭަގއި  ކ ރެިވެގނ ދާއިރ  

އެ ؛ ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ    އެބަ ،ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ ؟ ނަގޅ ތޯޖަހާފައި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ  ހަމަ އެނ މެ ރަ

ޮގތ ނ  ހާލަތ  އޮތ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ޤައ މ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ެއ    ކަނ ތައ ތަކަކީ  ޮގތ ަގއި  އެނ މެ އެކަށީެގނ ވާ 

ޖެހޭ އެއ  ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ެއޮގތ ނ  ނަޒަރ  ހިނ ާގލަކަނ ތައ ތައ .    ދިދާނެޖަހާފައި ހ ރި އާމ ދަނީ ހަމަ ނ ހޯ

ޖެހެނީ މި  ވިސ ނަނ   ބޮޑަށ   އެނ މެ  އިތ ރ   ،މިއަދ   އާމ ދަނީ  ލިބޭ  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރަނ . 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ހިތާމަކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކީ، ކެޕިޓަލ  ިއނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ  މަދ ވ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މާ ިގނަ 

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ދައ ލަތ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ     ކ ރެޭވކަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަސޯސ ތަކެއ  ނެތ  ދައ ލަތަށ  ފައިސާ އިތ ރ  

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި ކ ޑަކ ރެޭވކަށ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ   އ ޕ ރައިވަޓައިޒ ކ ރަނ . މިކަނ  ނ ކޮށެ

ގެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ަވގ ތަށ   ޖެހޭ  ވަގ ތ ނ   ކ ނ ފ ނިތައ   ކަހަލަ  މިފ ކޯ  ވަމ ނ ދާ  ޖެހޭ   އެބަޑ މެނ   ނއަޅ ަގލ ނ  

ޕ ރައިވަޓައިޒ ކ ރަނ . ައޅ ަގނޑ މެނ  އެތަނަށ  ލާރި ައޅަނީ. އަބަދ  ެވސ  ައޅަނީ. ެއކަމަކ  ެއއ ެވސ  ސަރ ކާރަކ ނ  ެއ 

ށ  ފަހ  ދަރަނ ޏެއ  ދަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި  ތަނަކ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މަނ ފާެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ލިބޭ. ހަމަ ދަރަނ ޏަކަ

ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ލަފާކ ރި   ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޓޫރިޒަމ   ަގއިލާއިރ އިދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަޒަރ  ހިނ ަގ؛ ރައީސ 

ހިނ ާގލިއިރ  ނަޒަރ   ޓޫރިޒަމަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރިއަރަމ ނ .  ދަނީ  ޓޫރިޒަމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރާއ ޖެ   ގައިޮގތަށ  

ގ ޅިެގނ     ކޮިވޑ ެގ ހާލަތާ  70ޓޫރިޒަމ  % އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ތަނަށ  މި އަހަރ ެގ ނިޔަލަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލަފާކ ރެވޭ  މިހާ
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ދިއ މަށ  ރިކަަވރދަށަށ   އަހަރ  %ފަހ ަގއި  އަނ ނަ  އަދި  ކަމަށ .  އަހަރަށ  %  2023އަދި  ،  80ކ ރެވޭނެ    100ވަނަ 

އޮތީ ހަމަ ރަނަގޅ    އިޤ ތިޞާދ  މި  ،ވަނީ ނަމަކަމަށ ނ ކ ރޭ. އެހެލަފާއެބަ  އަނ ނާނެ ކަމަށ  ޕިޗ ނ     ށ ރމަނ ޓައަކ ރި

ހަމަ ކ ރިއަށ .  ދަނީ  މި  ބޭނ ނ   އ ކޮށ އާއެއެ  މަގ ަގއި  ދަރަނި  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ   ރާއ ޖޭެގ  އަހަރ   ވަނީ   މިދިޔަ 

ނެ  ށ  ދަށ ވާއަ  106.7. ނަމަވެސ ، މި އަހަރ  އެ އަދަދ  %އަށ  އިތ ރ ވެފަ  111.6އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ ނިސ ބަތ ނ  %

ލަފާ އެބަ  ޕިޗ ނ   އޭެގކ ރޭ.  ކަމަށ   އިޤ ތިޞާދ އަދި  ރާއ ޖޭެގ  މި  ނިސ ބަތ     ެގއިތ ރ ނ     29.4އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ 

ކަމަށ  އެހެނ   ވެސ   އިތ ރ ވާނެ  ލަފާކ ރޭ.  ނަމަކަމަށ ޕިޗ ނ   ދ ނިޔޭެގ   ،ވަނީ  ދަނީ  މި  އިޤ ތިޞާދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ފަ ވެސ ފައިނޭނ ޝަލ   ޮގތ ގައި  ރމ ތަކ ނ   ނަތީޖާ ލަފާކ ރާ  ފިޔަވަޅ ތަކ ނ   އެޅިފައިވާ  މިސ ރާބަކަށ .  ރަނަގޅ   ހަމަ   

ފަދަ ހާލަތ ަގއި މިކަނ  ކ ރ މަކީ  . މިހާމަކ ރަމ ނ   ނީބޭފ ޅ ނ ެގ ސ ޓެޓިސ ޓިކ ސ  މަޢ ލޫމާތ  މި ދަ  ފެނ ނަމ ނ ދާ ކަމަށ  އެ

ނޫނ .   ކަމެއ   ޯގސ   އެނ މެ  މ ޅިނ   ޮގތ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަމެއ އެ  އަޅ ަގނޑ   އެކ ރަނ ޖެހިއ ޖެ  ޖެހިއ ޖެ   ކ ރަނ   ، 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ    ،ހާލަތެއ ަގއި އެކަމެއ  ކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޤައ މ ެގ ިއޤ ތިޞާދ  ހިފަހައ ޓައިެގނ 

ޕަ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ފައިސާ  ެގނ ދެވޭނީޕ ނ ތެރޭަގއި  ކ ރިއަށ   ވިޔަފާރިތައ   ޤައ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    .ކޮށ ެގނ  

ޮގ އެއ ވެސ   ނެތިފައި، ސޯސެ އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަޖާ ތެއ   ގައިމަތީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ަގއި  ބައެއ ެގ  ތިބި  ނެތި  އ  

ޤައ މ ެގ    ،ނަަގިއެގނ   އަޅަިއެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮނ ނަނ ވީ ަވގ ތެއ  ނޫނ  މިީއކީ. މިއަދ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިސ ކ 

ކޮޅަށ  ޖެހ މަށ  ޓަކަިއ    އިޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ނަަގައޅ ަގނ  ،ކޮށ ެގނ  ނަމަވެސ  ޕ ނ އިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރޭަގއި ފައިސާ ޕަ

އެ ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ، ދީެގނ  ތަކަށ  އތ ރަށ  އެސ .ެއމ .އީ މެދ ވެރިކޮށ  ލޯނ ކ ދި އަދި މެދ  ފަނ ތީެގ ިވޔަފާރި  

ަވގ ތ ރޯލ   ކޮނމީަގއިއި ޖަހަނ ޖެހޭނެ  ކޮޅަށ   ރަނަގޅަށ   އިޤ ތިޞާދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އާދެ! ކޮށ ެގނ   ެއއ ކޮށ   އާއެ   . 

ބޭނ ނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ބަޖެޓަ  ،އަޅ ަގނޑ   އަހަރ    ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަނ ނަ  ހިނ ގާއިރ   ނަޒަރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ތެރޭަގިއ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ހޯދަނ . އޭެގ  13.4ކ ރ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ  ފައިނޭނ ސ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ   2.9ިއތ ރަށ   އ ކ މަށ  ބޭނ ނ ވާ. އަދި އޭގެ ޑެފިސިޓ  ދެ ފިޔާ ލޯނ  އަނބ ރާ  ބިލިއަނ  ރ   9.7އެބަ ހިމެނޭ  

ވަރަށ  ބޮޑ     ،ފަދައިނ    އ ވިޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ލޯނ  ދެއ ކ މަށ  ޓަކައި ހޯދަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ފާހަަގކ ރެ   އެބަ

 އަނބ ރާ...ނޑ މެނ  މި ޖެހެނީ އަޅ ަގއެއ ޗެއ   

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 އަރ ވާނަނ .  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނިނ މަވާލަދެއ ވާ! އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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ބިލިައނ  ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ލޯނ  އަނބ ރާ ދައ ކަނ ޖެހޭއިރ     2.9  ،ފަދައިނ   އ ވިފާހަަގކޮށ ލެ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނިމިދިޔަ ރައީސ  ޔާމީނ ގެ   ،ތަކަކީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފާހަަގކ ރާ ފަދައިނ މި ލޯނ  ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

ވެރިކަމ ަގއި ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ފައި ހ ރި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކ ނ  އެ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ   

ޖެހެނީ އެ ލާރި ދައ ކަނ . މިއީ    ނަށ  ލާރި ނ ލިބޭތި، މި ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ދައ ކާ ވަރަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

 ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ލޯނ ެގ އަދަދ ތައ  ބޮޑ ވެެގނ  އ ޅޭ ސަބަބަކީ. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  މިހާރ   މެނ ބަރ   އަޅ ަގނޑ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ  އަރ ވަނީ 

ށ . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ފ ރ ޞަތަށ  ފަހ ަގއި އިލ ޔާސ  ލަބީބަ

މެ ފަހ  ފ ރ ޞަތޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އިނގ ރަިއދޫ  މިއީ އެނ   ،ަގއި މީެގ ަވގ ތ  ހަމަވޭ. އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނ10:30ީ

އެބަ މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެދިވަޑައިެގނ ފައޮތ   ދާއިރާެގ  ފ ރ ޞަތަށ   ފަށަނ  11  .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހ ނ   ެގ 

ޞަތ  ަގސ ތ ކޮށ ފަިއ އޮތީ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ . ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ަގއި އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ފ ރ 

 ލިބޭ ޮގތަށ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މިކަނ  ކަނޑައެޅިެގނ  ދާނީ. ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ވަނަ    32)ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ ާމވ މ ެގ ާގނޫނ (ެގ    7/ 2013ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ   ލ ތަކާިއ ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާސޫމާއ ދާެގ )ހ(، )ރ(، )ބ(ަގިއ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އ  

ޮގތ ނ ، ަމޖިލީހ ެގ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކ ރ މަށ  ފަހ  ރިޕޯޓެއ    ރ މާ ގ ޅޭކ ދީފައިވާ ހ އ ދަިއެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ 

މި ރިޕޯޓަށ  ބަލާއިރ  މަިއަގނޑ  ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އޮތީ.    ފ ލޯއަށ  ފޮނ ވަފައި މި  ނިނ މާފައި

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޢ ތިރާޟެއ   އެއ  ދިނ މަށ .ޑީ ފެސިލިޓީ.ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ އޯ   4.4ދީފައި އޮތީ  މިދިޔަ ދެ އަހަރ  ހ އ ދަ

  4.4ކ ރ މަށ   ފ ލޯ މެނޭޖ ކޮވިޑ ެގ ތެރޭަގއި ކޭޝ ދިޔަ  ޚާއ ޞަކޮށ  މި  . ކ ރ މަށ ފ ލޯ މެނޭޖ ނެތ  ކަމަށ . ސަރ ކާރ ނ  ކޭޝ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބިލިއަނ  ހ ރިކަނ   ބޭނ ނ ކޮށ ފައި  ރަނގަޅަށ   ހަމަ  އޭެގ  ރ ފިޔާ  އިޤ ތިޞާދަށ   އަދި  ފާހަަގކ ރެޭވ.   

އިތ ރ ކޮށ ދޭނީތޯ  ؛ނޫނ ތޯ ،ރިކަނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރ  އިތ ރަށ  ެއއ  އަހަރ  ދޭނެތޯހ މަނ ފާ 

ވިސ ނާލަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އާމ ދަނީ  ނޫނ ތޯ  ދައ ލަތ ެގ  ބަލާއިރ   ވިސ ނާލަނ   ޑިސެނ ބަރ   2019ޖެހޭ.  އަހަރ    ވަނަ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ . އެއީ ކޮިވޑ  ައއ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮިވޑ ެގ    2020  ،މަހ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރީ

ބިލިއަނ     24އަކީ  ނޭނިގ ފާސ ކ ރި ބަޖެޓެއ . އެ ބަޖެޓ ަގއި ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ  އ އަނ ނާނެ ކަމެ  ލައި،ހާލަތަށ  ނ ބަ
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ބިލިއަނ ،    4. އެހެނ ވީމާ،  އޮތީ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަމަށ  މި  21އަކީ،  އ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ.  މި އަހަރ ެގ ދަތީރ ފިޔާ ކަމަށ  އޮ

އޮ  ނ ތި އެބަ  ތަފާތެއ   ރ ފިޔާެގ  އެހީއާއިވޭބިލިއަނ   ހިލޭ  ދެނ   ރެވެނިއ ަގއި.  ކަމަށ     2020  ،  ލިބޭނެ  އަހަރ   ވަނަ 

  4.6ބަލާއިރ  ާގތ ަގނޑަކަށ     ށ ރާ ހިލޭ އެހީއަކ ކ ރި ހިލޭ އެހީާއއި ިމ އަނ ނަ އަހަރ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އަނ ދާޒާއަނ ދާޒާ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ އަނެއ ކާ    4.4ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޝޯޓެއ  އެބަ އ ޅޭ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޮތީ    4.7ނ ވަތަ  

 އަށ  ނ  ރ ފިޔާ ބިލިއަ  4.42ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލާިއރ   ކޮށ ދިނ ނ . އެހެނ ވީމާ، ެއ ގ ރައ ނ ޑ އެއ  އަހަރަށ  ެއކ ސ ޓެނ ޑ  

ޑޮލަރަށ  އަިއ  ތެރޭަގއި    ެގކޮށ ދިނ މ ަގއި ެއއީ މައ ސަލައެއ  އޮތ  ކަމަކަށ  ނ ފެނޭ. މިދިޔަ ދެ އަހަރ އެއ  އަހަރ  އިތ ރ 

ިއހ ސާސ ބާރ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަނ ތައ   ހ ރިހާ  މި  ޭއަގމިނާއި،  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކޮނ ޓ ރޯލ ތަކެއ     އިކ ރެވޭ. 

ކ ރާ ދަށ ވެފައި ހ ރީ. އަދި ރާއ ޖެއިނ  ެއކ ސ ޕޯޓ   އިމ ޕޯޓ  ؛މ ދާތައ  ެގނައ ނ ކ ރ ނ  ހ އ ޓިފައި ހ ރީ.  އެބަހ ރި. ދަތ ރ ފަތ ރ 

މަ ޑޮލަރަށ  ކ ރި  ތީވިޔަފާރީެގ ޫމވ މަނ ޓ ތައ  ދަށ ވެފައި އޮ  އ  ބަނ ދ ވެފައި ހ ރީމަތަވަރ  ދަށ ވެފައި ހ ރީ. ދ ނިޔޭެގ މާކެޓ 

ސ ، ޤައ މ ތައ  ހ ޅ ވަމ ނ  މި ދަނީ. ދިވެހިނ  ދަތ ރ ކ ރަނ  މި ފަށަނީ. ވިޔަފާރިތައ  ބާރ  ކ ޑަވެފައި ހ ރީ. އެހެނ ނަމަވެ

އި ޕ ރިޖެކ ޓ ޢާއަލ ނ   ހައ ސިނ ގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ ވާނެ.  ބާރ   ކ ރާ  ޑޮލަރަށ   އަހަރ   އަނ ނަ  މި  ތަކާއި  ދަވާނ ީވ. 

ތެރެއިނ  ދައ ލަތ ަގއި މ ދާ ެގނ ނަނ  މީެގއެހެނ ވީމާ،  ތައ  ބޮޑަށ  މި ހިނ ަގނ  ފަށަނީ.  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

  ނަށ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި އަހަރ  ނިމޭއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   4.4  އެހެނ ވީމާ،  ަވރ  އިތ ރ ވާނެ.ހޯދަނ  ދ އ ވައިަގނ ނަ ޑޮލަރ   

އަޖހަރ ެގ ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ،   50ސެކިއ ރަޓަިއޒ ކޮށ ފައި    ،މިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތީ 

ާގތ ަގނޑަކަށ  މިއަދ  ބަލަނ ޏާ    އި  ބ ލެކ  މާކެޓ ަގމިހާރ  ޑޮލަރ ެގ އަށ  ޑޮލަރ  ހ ރީ.   17.80ހ ރި ރޭޓަށ  ބަލާއިރ  

ވިސ ނާލަނ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ     ޖެހޭ  އަނެއ ކާ  އިތ ރަށ     1އޮތ .  ފަށައިެގނ     2.5ޖެނ އަރީނ  

ައސ ލ    ،  ދިނ މަށ  ހ އ ދަ މި ދެނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސ ނ މަކީޑީ ފެސިލިޓީއެއ . ިމއަދ  އޯ  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދިނ މަށ 

އަޅ ަގޑ މެނ  ށ   ވަނަ އަހަރަ  2020ވަނަ އަހަރ ،    2019 އިތ ރަށ  އެވަރ  ނ ނަާގ. ެއއީ  ޖެހޭނޭކ ރެވެނ ސަރ ކާރަށ  މެނޭޖ 

ޑީ ފެސިލިޓީސ  .ލިައނ  ރ ފިޔާ އޯބި  4.4އިތ ރަށ   ވަނީ. ެއހެނ ވީމާ،  ވަރ  މަދ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  4.4ފާސ ކ ރި ބަޖެޓަށ  ވ ރެ  

ހެދި ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  އެ    ތަކާ މި ދަތި  ،ނަމަވެސ . އެހެނ ކ ރެވެނ ޖެހޭނޭވަރ ެގ ތެރޭަގއި މެނޭޖ ކ ރީމާ އެ ނ ޑ ޓެސ އެކ 

އިތ ރަށ    ހ ށަހަޅައިެގނ   ރިޕޯޓ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ދެނ   ރ ފިޔާ  2.5ބައ ލަވަނީ.  ފެސިލިޓީ. އޯ  ެގބިލިއަނ   އަށ   ޑީ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ    2.5ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ  އެބަހ ރި. އެއ  ކަމަކީ، އިތ ރަށ  ނަާގ    މީގައި  ކ ރާއިރ ދިނ މަށ  މަސައ ކަތ 

ރޭޓަކީ %އިނ ޓ ރަ ބޭނ ކ 0.1ސ ޓ   ސެނ ޓ ރަލ   އާނ މ ކޮށ   ހ ނ ނަ  .  ދީފަިއ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބަލާއިރ  ތަކ ނ   ރޭޓަކަށ  

އިނ ޓ ދޭތެރޭ  އ1.75ާ%ާއއި  1.5 މީަގރަަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ނ ނަނީ.  އާނ މ ކޮށ   އޮ  އިސ ޓ    0.1%  ނ ނަނީމި 

އޮ.އޯ އޮޑީކޮށ ފައި  ދ ވަހެއ ަގއި  އެ  އިނ ޓ ރަނ ނަ  ެއނ އަލ   އަދަދ ެގ  އެީއ  ނ ނަ  އެހެނ ވީމާ،  ޮގތ ަގއި.  ރޭޓެއ ެގ  ސ ޓ  

ލ މ ެގ ބޭނ މަކީ، ސެނ ޓ ރަލ    އ ސ ޓ  ރޭޓެސ ޓ  ރޭޓެއ  ނެތ ނ  ކަހަލަ ކަމެއ  އަސ ލ . އިނ ޓ ރެާގތ ަގނޑަކަށ  އިނ ޓ ރަ



1220 ބަރ ނޮވެނ  22           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  14ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

33 

 

އެއ ޗެއ ބޭނ ކ  ނަާގ  މަޖ ބޫރ ވެެގނ  ޑިސިޕ ލިނ   ނ   ކޮނ މެހެނ   ނޫނިއ ޔާ އެ  ،ކ ރަނ .  ނެތިެގނ   ޮގތެއ   ެއއ ވެސ   ނޫނ  

ޓ  ލ މ ެގ  ސ ޓ  ރޭނ ކ ރ މަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ކ ރ ނ  ައސ ލ  އިނ ޓ ރަޑީ.އޯ  ނ ސަރ ކާރ ނ  ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ  

ބޭނ މަކީ. ކޮނ މެހެނ  އެމ .އެމ .އޭއަށ  ފައިދާ ހޯދާކަށ  ނޫނ . އެހެނ ވެ އެ ޑިސިޕ ލިނ  ެގނ ނަނ  ތަނ ކޮޅެއ  އ ނދަޫގވާނެ.  

ކ ރ މ ަގިއ  ބޭނ ނ   ޑީ ފެސިލިޓީ. އޯ  ެގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ފައިސާއާ ފައިސާ ދޫކ ރ މ ގަ   އެމ .އެމ .ޭއއިނ ވީމާ،  އެހެނ 

ބޮޑަށ   ކ ރަނ ކޮނ މެހެނ  ؛ވީހާވެސ   އޮތީ   ދެނ   ވަގ ތ .  މި  އިލ ތިމާސ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ރ މަށ   ނޫނީ  ޖެހިެގނ  

މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަނ . ހިލޭ  ކ ރ މ ަގއި  ސަރ ކާރ ނ  ޑެފިސިޓ  ފައިނޭނ ސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހޯދ މ ެގ ބ ރަ   12  ށ ޔާއަފިލިއަނ  ރ ބި  9  ގެ ާއއި ޑިފިސިޓ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ  2.7އެހީއަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އެހީ  

ނ ވާނެ.  ނ  ލާރި ނަގައިެގނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާ އެ ފައިސާ ހޯދަނ  ޮގސ  ޑޮމެސ ޓިކ  މާކެޓ ޖެހޭމަސައ ކަތ  ކ ރަނ 

ބޭނ ކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސެނ ޓ ރަލ   އެއ ބަސ   6.9ނ   މިއަދ   މި  ދޭނ   ރ ފިޔާ  ޮގސ     ަވނީ.ބިލިއަނ   އަނެއ ކާ  ވާއިރ ، 

ބޭނ ކ ބިލ ޓީ ނަމ ަގއި  މޯލ ޑިވ ސ   ެގ  ފަނ ޑ ނ ނާއިއޮފ   ޕެނ ޝަނ   ތަނ ތަނ ނ   ،އިނ ނާއި  ފަނ ޑ   ،އެ  ނ ނަާގ   ނ އެ 

މާކެޓ  މައިލެޓ ރަލ އާއި ޓ ރަލ  ބައިލެ  ،ތެރެއިނ   ެގއިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ތެރެއިނ   ،އާިއ  އެޖެނ ސީތަކ ެގ  ؛ ފައިނޭނ ސ  

ރަީއސ  ރައީސ  ކ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި  ލިބިއ ޖެއ ޔާ  ވަގ ތ ކޮޅެއ   މިކަހަލަ   ،ޑަ  ފަނ ޑާއި  މަނިޓަރީ  ރަނަގޅ . 

މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަކަށ   ލިބޭނެ  ރޭޓެއ ަގއި  ކޮނ ވެނ ޝަނަލ   ފައިސާ  ޑޮމެސ ޓިކ   ތަނ ތަނ ނ   ކ ރަނ ޖެހޭނެ. 

ލިބޭނެ    ަގއި މާކެޓ  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ   ޖެހޭ  އެބަ  ފައސާ  މަސައ ކަތ ހ ރި  ކޮިވޑ ެގ ޮގތަކަށ   ވިޔަފާރިވެރިނ   ކޮށ ދޭނ . 

ެއ  މިހާރ  އަނެއ ކާ މާކެޓަށ  ނިކ މެ މަސައ ކަތ  ފަށައިެގނ     ،ހާލަތ ަގއި މިދިޔަ ދެ އަހަރ ަގއި ވަރަށ  ދަތިކޮށ  އ ޅެފައި 

އެ ދާއިރ   ފެސިލިޓީ  ދަނީ.  ބޭނ ކ ތަކ ނ   އެބަމީހ ނ ނަށ   ލިބެނ   ބޭނ ކ   ތައ   ލޯނ ތައ ޖެހޭ.  ލިބެނ ޖެހޭ.  ތަކ ނ   އެބަ   

ދަށ  ވެސ   ރޭޓ   އިނ ޓ ރެސ   ލިބެނ ޖެހޭ.  ދޫކ ރަނ ވާނ ލ އިތަކެއ   ފައިސާ  އެ  މީހ ނ ނަށ   އެ  އެހެނ ވީމާ،  ޖެހޭ.  ޖެހޭ. 

ހަ ބިލިއަނ    ،ޑިޓީަގއި މިހިރަ ފަސ  ބިލިއަނ ނ ވާނެ ތިމަނ ނަމެނ  އަތ ަގއި ެއކ ސެސ  ލިކ އިތަކ ނ   ވިސ ނަިއެގނ ބޭނ ކ 

ތިމަނ  ޓީރ ފިޔާ  ސަރ ކާރަށ   އިނ ޓ ރަވިއ ކަިއެގ  ބިލ ނަމެނ ނަށ   އެއިނ   ެއއީނ   ނަަގިއެގނ   ނ ނަމެނ ގެ ތިމަ  ސ ޓެއ  

ފައިސާ    ހެނ ވީމާ، އެއެނ ާވނެ.  އެ ަމަގށ  ވިސ ނ ނ  ބަހައ ޓާކަށ   ،މާ ެގރެނ ޓީ ފައިސާެއއ  ކަމަށ  ވާތީ   ޓަށ  އެއީޕ ރޮފި

ސެކ ޓަރަ ޕ ރިވެޓ   ރިޒަޖެހޭނީ  ޑިވަ  ފައި، ވ ކޮށ ރށ   ސެކ ޓަރ  ސެ ކ ލޮޕ  ޕ ރަިއެވޓ   ޕ ރަިއވެޓ     ގެ ކ ޓަރރ މަށ ، 

ތަކ ނ  ވެސ  ވިސ ނަނ ޖެހޭނެ. ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އެ ަމގ ަގއި  ކ ރ މަށ  ދޫކ ރ ވޭނެ ޮގތަކަށ  ބޭނ ކ މަސައ ކަތ ތައ  ފ ޅާ 

އެމ ޕަވަ ސެކ ޓަރ  ޕ ރަިއވެޓ   ކަމެއ .  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ބެހެއ ޓ މަކީ  ބޭނ މަކީ، ރ ވިސ ނ ނ   މ ހިނ މ   އެނ މެ  ކ ރ މ ެގ 

ޓެކ ސ  ބޭސ  އެބަ އިތ ރ ވޭ. އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ   .ވީމަ ަވޒީފާތައ  އިތ ރ ވޭ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ އެމ ޕަވރ 

، މާަވޒީފާތަކަށ  މީހ ނ  ލިބިެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީ  ،ވެެގނ ދާނެ. ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައ  ހ ޅ ވިއިތ ރ    ރެއިނ ެގ ތެވެސ  ެއޮގތ 

ސެކިއ ރިޓީ ސޯޝަލ   ޚަރަދ  ސަރ ކާރ ނ   ދަށ ވެެގނ ދާކ ރާއަށ   ބަލާއިރ   ވަރ   ކަމަކަށ   ހ ރިހާ  ިމ  އެހެނ ވީމާ،  ނެ. 
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އިނ   އެމ .އެމ .އޭ  ،ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެއ  މިހިރީ. އަޅ ަގނޑ  ނިނ މާލަމ ނ   

ވިސ ނ ނ ތެރިކަމާ ބައ ލަވަނ ޖެހޭނޭ  ވަރަށ   ނެގ މ ަގއި  ސަރ ކާރަށ   ދޫކ ރ މ ަގޔާއި  ފެސިލިޓީސ   އޯ.ޑީ  އަދި .  ެއކީ 

ައގ  ޑޮލަރ ެގ  ހަމަ  ،އެމ .އެމ .ޭއއިނ   ހަރ ދަނާޑޮލަރ ެގ  ކަނ ތައ ތައ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ހިފެހެއ ޓ މަށ     ، ެއކީ  ކަމާައގ  

ކަމެއ  މ ހިނ މ   ކ ރ މަކީ  ައވަހަށ   ެއކީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ    ވިސ ނ ނ ތެރިކަމާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މެނ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ވަގ ތަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ 

 

 { އަށ  11:02އިނ   10:33 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ މަޖިލީހ ެގ ނައިބ   ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ފެށި   ހެނދ ނ  މަސައ ކަތ   ، ެއއީ  6.21އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ    ،ށ  މި ެގނ ދަނީއަކ ރި   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ަވގ ތ  މަސައ ކަތ 

ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ(  32)ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ (ެގ    7/ 2013އެޖެނ ޑާ އަިއޓަމ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

އަދި )ބ(ަގިއ ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ ހ އ ދައިެގ  

. މި ަވގ ތ  މި ރިޕޯޓަށ   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މިތ   މ އ ދަ

އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ . އިއ ޒަތ ތެރި   ،ނީދައ ކަވަނ  އެދިވަޑަިއެގނ ފަިއވަފ ޅ ވާހަކަ

 މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ާގނޫނ (ެގ    7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ  ވަނަ 32)ދައ ލަތ ެގ 

 )ހ(، )ރ( އަދި )ބ(ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  މާއ ދާެގ

؛ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކ ރ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ދިރާސާކޮށ ، ކޮމިޓީނ  ނިނ މިދީފައިވާ ހ އ ދަިއެގ މ އ ދަތ  ިއތ ރ 

ތިޞާދ  ބައ ޓަނ ކޮށ ، ޤައ މަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ޤައ މަށ   އިޤ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކ ރާއިރ ަގއި ޤައ މ  

ވަ  ،ެގނެސ  މަނ ފާކ ރެވޭނޭ  ގާއިމ ކ ރ މާއި ސީއޭެގ  ސަލާމަތ ތެރިކަމާއި  ޤައ މަ  ،ލަތ ތައ   ފ ރިހަމަ  ފައިސާ  ެގނެވޭ  ށ  
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 އިކަމެއ . މި ކަމ ަގއި ސަރ ކާރާިއ މަޖިލީހާ މަސައ ކަތ ކ ރ ަމކީ އެނ މެހަ  ރައ ކާތެރިކަމާ އެކީ ބެލެހެއ ޓ މަކީ ބޭނ ނ ތެރި

އާނ މ  ހާލަތ ަގއި    އ ޔަކީއަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ކަނ  މި ކ ރަނި؛ ބޭނ ނ ތެރިކަމެއ  ކަމ ަގއި ދެކެނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އޮނ ނަ ވަގ ތ ތަކ ަގެއއ  ނޫނ . ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މެއ ަގއި ެވސ  މިކަނ  މިއަދ  ދަނީ މިޮގތަށ  ކ ރަމ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  

  ،ކ ރެޭވއިރ ަގއި މިހެނ  ހ ނ ނަ ކަނ ކަމ ަގއި ޚަރަދ ބަރަދ  ރަނަގޅަށ  ބެލެހެއ ޓި  ިމ ކަނ ކަނ   ،ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ނ ކ ތާއަކީ

ކ ރ މަކީ އެއީ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ކަނ އެނ މެ ފައިދާ ހ ނ ނަ ޮގތަށ  މި  ނަށ އި ރައ ޔިތ ނ ޤައ މާ

އިޤ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އިޤ ފާހަަގކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބިނާކ ރާއިރ ަގއި  ރަނަގޅ  ތިޞާދ   ހަރ ދަނާކޮށ ،  ތިޞާދ  

މި ހިނ ަގނ ޖެހޭކަނ   ދަށ ނ   ައޅ ަގނޑ    އޮތީ  ސިޔާސަތެއ ެގ  ފާހަަގކ ރެވިފަ.  ސާފ ކޮށ   ވަރަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ބޭނ ނ ވާ   ކ ނ ފ ނިތައ   ،ނ ކ ތާއަކީފާހަަގކޮށ ލަނ   ހ ރި  ހާލަތާ ؛ދައ ލަތ ަގއި  އަމިއ ލަ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  އެ  އެ  އިެގނ  

ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ހޯދަނ ޖެހޭކަމީ    ޮގސ ، ކ ނ ފ ނީެގ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގިއ ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ ޮގތ  އެ  ކ ނ ފ ނިތައ  ކ ރިއަރައި

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ .  ކަެމއ   އޮތ   ދަނ ނަވާލަނީ؛ އެއީ ޝައ ކެއ   މި  މިހެނ   ހަމަ    ފެށ ނީއ ސ ރެ  ،އަޅ ަގނޑ  

ެއކަނ  އަދަދ    ސަބ ސިޑަިއޒ ކޮށ ެގނ   ޖަހަނ ޖެހޭ  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   އޮނ ނަ  ޮގތަށ   ކ ރެވޭ 

  އަށ ދީެގނ  ެއކަނ  މި ކ ރ ވަނީ. ރާއ ޖޭެގ ދެވަނަހަމަ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ލާރި  ފެށ ނީއ ސ ރެ ؛ދާނެ. މިފ ކޯބޮޑ ެވެގނ 

އެ ކ ނ ފ ނިނ  އ ފައ ދާފަިއ   މަށ މަސ ވެރިކައެނ މެ ފ ޅާ ދާއިރާެއއ ަގއި ކ ރާ އެއ  ކަމަކީ މަސ ވެރިކަނ .   ަގއިތިޞާދ އިޤ 

އަހަރ  ކ ނ ފ ވެއ ޖެ.    އޮނ ނަތާ ސާޅީހަކަށ   ހާލަތާއެ  އަިމއ ލަ  ހޯދާފައިނިތައ   ޮގތ   ކ ރެވޭނެ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ،އިެގނ  

އަދި އެހެނ  ކަނ ކަމަށ  ހ ރިހާ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ވެސ  ވިސ ނ ނ ތެރިކަމާ އެކީަގއި ކ ނ ފ ނީެގ ރައ ސ ލ މާލ     އިމަސ ވެރިނ ނަށާ

ކ ެގ ޕޮލިސީަގއި ގާއިމ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. އިތ ރ ކޮށ ، ފައިސާ ދިވެހި ދައ ލަތ ނ  ނ ދީ ކ ރިއަރާނެ ޮގތެއ  އެ ކ ނ ފ ނިތަ

ވަނ ޏާ ކަމަށ   ދޭ  ބަޔަކ   މިޮގތަށ   ފަހަރަކ   ވިސ ނ މަކަށ     ،ކޮނ މެ  ވެސ   ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ   ތިބޭ  ކ ނ ފ ނިތަކ ަގއި  އެ 

ޏާ ކޮނ މެ އަހަރެއ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އެ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  މިޮގތަށ  ފައިސާ ދޭ ކަމަށ  ވަނ  ؛ނާނ ނާނެހެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީަވނީ

ބޮޑ  ިވސ ނ ނ ތެރިކަމެއ  ނ ހ ނ ނާނެ ފައިސާ ހޯދ މެއ ަގއެއ . އެހެނ ީވމާ، ދެނ  އަނ ނަ ދައ ރެއ ަގއި   ކ ނ ފ ނި ހިނ ގ މ ެގ މާ

މި ކަނ ކަނ     ،ލާސ ތެރިކަމާ ެއކީ ދަނ ނަވަނ ޚ ބަޖެޓ  އަނ ނައިރ ަގއި ވެސ  ާމލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރަށ  އަޅ ަގނޑ  އި

އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ ަގއި މިއަދ  މި ؛  ކ ނ ފ ނިތަކާ މަޝ ވަރާކ ރެއ ވ މަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ރަނަގޅ ކޮށ ދެއ ވ މަށ 

ވާހަކަ މިޮގތަށ  ދެކެވޭއިރ ަގއި ބައެއ  ބޭބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވެދާނެ، ފައިސާ ޗާޕ ކޮށ ެގނ  ޤައ މ  ހިނ ަގނީއޭ. އެ ހާލަތ  މިއަދ   

ނޑ މެނ  މީެގ ކ ރިނ  ނަާގފައި ހ ރި އެތައ  ބިލިއަނ  ޑޮލަރެއ ެގ، އެތައ   މެދ ވެރިވީ ައޅ ަގ  އޮތީ އައިސ . އެ ހާލަތ   މި

ެއ   އެ ކަނ ކަމަށ   މީެގ ކ ރިނ  ނަާގފައިވާތީ،  ދަރަނި  ބިލިއަނ  ފައިސާެއއ ެގ  މިލިއަނ ،  މިލިއަނ  ޑޮލަރެއ ެގ، އެތައ  

އ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކަނ ޖެހިެގނ  މި  މިއަދ  އެ ލޯނ ތަ  ،ނެތީތީ ފައިސާއިނ  ލިބިފައި ހ ރި ކަމެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެފައި

ނަާގ ލޯނ  އެނ މެ ހަރ ދަނާކަމާ    ،އ ޅެނީ. ލޯނ ނަަގނ  ވެސ  ޖެހޭ. ލޯނ ނ ނަގައެއ  ވެސ  ނ ެވސ  ހިނ ޭގނެ. އެހެނ ނަމަވެސ 
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 އެއީ  ކ ރ ނ   އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ލިބޭ ޮގތަކަށ  އެކަނ    ޤައ މަށ  ލާބަޔާިއ ަމނ ފާ  ،އެކީަގިއ އެނ މެ ފައިދާވާނެ ޮގތަކަށ 

އެބަ ހޯދަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ޮގތ   ދެއ ކޭނެ  މ އ ދަތ ަގިއ  އެ  ލޯނ ތައ   ނެޭގ  ެއ  އަދި  ކަެމއ .  ޖެހޭ.   ރަނަގޅ  

، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އި ތިޞާދ  އެހެނ  ޮގތ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  އެކ ަގއި ވިސ ނައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މ ެގ އިޤ  

އިތ ރ  ވަސީ ހޯދޭނެ  އާމ ދަނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޤައ މަށ   ޮގތެއ  ާގލަތ ތައ   އަރައިަގނެވޭނެ  ކަނ ކަމ ނ   މި  އިމ ކޮށ ެގނ ، 

އަދި މި ނެިގފަިއ  ، މި ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ތާީއދ ކޮށ ފައި؛ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނ  އެބަ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކަމ ނ  އެ ލޯނ ެގ މ އ ދަ  ،ނަަގނ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ އިތ ރަށ  އެ ލޯނަށ  ނ ދީ ؛ހ ރި

ބޮޑަށ    ވަރަށ   ފ ރ ޞަތަށ   ދެއ ވި  ދަނ ނަވަނ .  ޮގތ ަގއި  ބޭނ ނ ތެރިކަމެއ ެގ  ެވސ   ހޯދ މަކީ  ޮގތެއ   ސަލާމަތ ވެވޭނެ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ! ިއއ ޒަތ ތެރި 

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ، ބަޖެޓ     2022އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މި މަސައ ކަތ  މި ފަށަނީ    -{ 6.1} 

ދައ ކަވަނ  ެއދިވަޑައިަގނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ . ވާހަކަފ ޅ 

އެދިވަޑައި ފ ރ ޞަތަށ   މާފ ކ ރައ ވާތިމެނ ބަރ ނ   އެދެނ .  ކޮމިޓީ  !ެގނ ނެވ ނ   ކޮމިޓީެގ   ެގބަޖެޓ   ހ ށަހެޅ މަށ   ރިޕޯޓ  

 .ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނާޝިޒ  ،މ ޤައ ރިރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ނާޝިޒ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .   ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ނ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި  2022ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .    ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެނ މެ ފ ރަތަމަ   ،މި މަސައ ކަތ  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ނިނ މ މަށ  ދެވަނަ ޖަލ ސާަގއި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޮގތަކީ

  ނ ކޮމިޓީ  .އިސ ތިޝާރީ ލަފައެއ  ހޯދ މަށ އެމ .އެމ .އޭ )މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ( އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ  އޮފީހ ެގ  

އި ާގނޫނ ތަކ ެގ  ތަކާ އަދި އެއަށ ފަހ ، މިނިވަނ  މ ައއ ސަސާ  .ކޮމިޓީނ  އެ ދެ ފަރާތާ ބައ ދަލ ކ ރި  ،ރެވ މަށ ފަހ ކ   އެކަނ 

އަދި    ،ސާތަކ ެގ ތެރެއިނ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ  އޮފީސ އިވާ މ އައ ސަ ދަށ ނ  އ ފެދިފަ

އިތ ރ ނ   ފައިނޭނ ސ ެގ  އޮފ   ކޮމިޝަނ ،  ޖ ޑީ  ،މިނިސ ޓަރ  ސަރވިސ   ޖ ޑީޝަލ  ޝަލ   އޮފ   ޑިޕާޓ މަނ ޓ  

ކޮމިޝަނ ،  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  މޯކޮމިޝަނ ސިވިލ  ސަރވިސ   ،  އިލެކ ޝަނ ސ   އިނ ލެ،  ރެވެނިއ   ލ ޑިވ ސ   ނ ޑ  

 ލ ޑިވ ސ  ބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ ، މޯމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ އ ، ހިކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ - ނ ޓި، އެއޮތޯރިޓީ

ޝަނަލ  ، ނޭލ ޑިވ ސ  މީޑިއާ ކައ ނ ސިލ ، މޯރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލ ެގ އޮފީސ ، ޕ ބެހޭ ޓ ރައިބިއ ނަލ   ޒީފާއާ، ވަކޮމިޝަނ 
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ދިކ ސ  އެޕީލ  ޓ ރައިބިއ ނަލ ، ޓެނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރ އޮފީސ ގ ރިޓީ ކޮމިޝަނ ، އިއިނ ޓެ ޤައ މީ ،  ވެހިރާއ ޖޭެގ 

،  އޮތޯރިޓީ ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  މިލީ، ފެ ކަލ  ަގވަރމަނ ޓ  އޮތޯރިޓީ، ލޯ ވެހިރާއ ޖޭެގ އިސ ލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީ، ދިޔ ނިވަރސިޓީ 

މި ފަރާތ ތަކަށ    ،ނ ތިޤާލީ އިނ ސާފ ެގ އޮމ ބަޑ ސ ޕަރސަނ ެގ އޮފީސ ، އިއޮމ ބަޑ ސ ޕަރސަނ ެގ އޮފީސ  ލ ޑ ރަނ ސ   ޗި

ފަހ ، އަދި އެ ފަރާތ ނ  ފޮނ ވި   ލިޔ މ ނ  ބަޖެޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ހ ރި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ކޮމިޓީއާ ހިއ ސާކ ރ މަށ  ފޮނ ވ މަށ 

ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކާ ވެސ  ކޮމިޓީނ  ވަނީ ބައ ދަލ ކޮށ ފަ.    ބޮޑ ވ ނ  ހ ރިކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކާ އެކ ، އެ ފަރާތ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ކަނ 

ކޮިމޓީެގ   ބައ ދަލ ވ ނ ތަކަށ ފަހ   ބަެއއ     11އެ  ެގނ ނެވި  މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކޮމިޓީެގ  ބައ ދަލ ވ މ ަގއި  ވަނަ 

އަދި   ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ކަމ ަގއި  24.279ލަ އާމ ދަނީ ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ޖ މ  2022އިޞ ލާޙ ތަކާ އެކ   

ވަނަ    11ޮގތަށ  ކޮމިޓީެގ    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމެނޭ   727އޭެގތެރެަގއި އިތ ރ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި ހޯދަނ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  

އިއ ތިފާ މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  ބަިއވެރިވެލެއ ވި  ވޯޓ ަގއި  އަދި    ނ  ޤ ބައ ދަލ ވ މ ަގއި  ފާސ ކޮށ ފަ.  ވަނީ 

ަގިއ  2021ނޮވެނ ބަރ     18އިތ ރ ނ  އޮފީސ ތަކ ެގ ޑޮމެސ ޓިކ  ބަޖެޓ ެގ ޚަރަދަށ  ދައ ލަތ ނ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށ   މީެގ

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ    16.433418ވަނީ    ނ  ފާސ ކޮށ ފައިޤ ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީެގ އިއ ތިފާ  11ކޮމިޓީެގ  ބޭއ ވ ނ   

ބިލިއަނ     6.273އަށ  ލަފާކ ރާ އަދަދ     2022  ށ މަސެކ ޓަރ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ޕ ރޮގ ރާ  ރ މަށ . އަދި ޕަބ ލިކ އިތ ރ ކ 

 ނ ޤ ތިފާވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ިއއ   11ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  އިތ ރ ކ ރ މަށ     6.3304ރ ފިޔާއިނ   

ވަނީ އިތ ރ ކ ރެވިފަ.    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  57.422608.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮގ ރާމަށ   ވަނީ ފާސ ކޮށ ފަ. މި އިތ ރ ވ މާ އެކ  ޕީ

ވަނަ އަހަރަށ    2022؛ ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކާ ގ ޅިެގނ  މ ޅި ބަޖެޓަށ  އައިސ ފަިއވާ ބަދަލ   2022

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ    36.925424524މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ    ެގރައ ޔިތ ނ   މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ   ށ ލަފާކޮ

އަދި  ޔާއަށ  އިތ ރ ވި.  ބިލިައނ  ރ ފި  36.999280550  ދަދ އަލަ ބަޖެޓ ެގ  ޖ މ   ،ޞ ލާޙ ތަކާ ގ ޅިެގނ ބަޖެޓަށ  ެގނެވ ނ  އި

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ     9.748  ލ  ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓ ރއޯަވނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ ެގ އޯވަ  2022މި ބަދަލާ ގ ޅިެގނ   

 11.1%ލ  ބެލެނ ސ  ޑެފިސިޓ   ޯއވަރޯބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ  ިއތ ރ ވި. މި ބަދަލާ ގ ޅިެގނ ، ޖީ.ޑީ.ޕީެގ ނިސ ބަތ ނ     9.8219

އިތ ރ ވެފައ11.2ި%  އިނ  ފާހަަގކ ރަނ .  ވާ އަށ   ބަޖެޓ   2022ކަނ   ކަނޑަައޅާފަިއވާ  އޮފީސ ތަކަށ   އަހަރަށ     ވަނަ 

  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މަށ ފަހ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ިމނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސަށ  ހ ށަހަޅައިެގނ  މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރާ 

 މިހާރަށ   ެގނެސ ،  ނ  ހ އ ޓ މަކަށ ޔ ދިޮގތަށ ، ބަޖެޓަށ  ފައިސާ އިތ ރ ކޮށ ެގނ  ބަޖެޓ ަގއި ނ ހިމެނޭ ކަނ ކަނ  ކ ރަމ ނ ދާ

  ޒިނ މާދާރ ކ ރ ވަިއ، ބަޖެޓ ަގއި ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ރާވާފައިވާ   ރަދ ކ ރ މ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސ ތައ ޚަ  ނ ވ ރެ ބޮޑަށ  ބަޖެޓ 

ޚަރަދ  އިތ ރ ވާ މިނ ވަރ  ދެމެހެއ ޓެނިވި މިނ ަގނޑެއ ަގިއ  އިކ ރ މަށ  ބާރ އެޅ މަށާޛ ޮގތަށ  ބަޖެޓ  ތަނ ފީ ، ރިކަރަނ ޓ  

ޮގތ     ތ ރ ނ  ބަޖެޓ  ބައިކ ރެވޭދަދ ެގ އިއަލަ ބަޖެޓ ެގ  ، ޖ މ އި ޑަކ ރ މަށާހިފަހައ ޓައި، ބަޖެޓ ކ ރެވިފައިނ ވާ ޚަރަދ ތައ  ކ 

ޮގތަށ     ވާަގއި ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ   ނަ އަހަރ ވަ  2022ަގިއވާ    5-ރަށ  މި ރިޕޯޓ ެގ ޖަދ ވަލ ސެކ ޓަނ ވަތަ އެޕ ރޮޕ ރިއޭޝަނ   
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ެއ ަވގ ތ   ކޮމިޓީަގއި ވޯޓ ަގިއ    ، ވަނަ ބައ ދަލ ވ މ ގައި  11ަގއި ބޭއ ިވ ކޮމިޓީެގ  2021ނޮވެނ ބަރ    18ފާސ ކ ރ މަށ   

ނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރެވޭ  ވަ  2022  ދެނ ަވނީ ފާސ ކ ރެވިފަެއވެ.    ނ ޤ ތިއ ބެވި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ އިއ ތިފާ  ބައިވެރިވެ

ނ ޑޭޝަނ ސ ތައ  އަޅ ަގނޑ   ކޮމެ ނ  ފާސ ކ ރެވިފަިއވާ ރިޤ ިއއ ތިފާ  އިނ ޑޭޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި ކޮމިޓީނ  ހ ށަހަޅަބަޖެޓ ެގ ރެކޮމެ

ހިނ ގ މ ަގިއ    ސަނ ދަ ސ ކީމ ެގ ޚަރަދ ތައ  ދެމެހެއ ޓެނިވި މިނ ވަރަކަށ  ެގނެއ މަށާއި، މި ސ ކީމ އާ  -1ދަނ ނަވައިލާނަނ .  

އެފިޝެނ ސީ އިތ ރ ކޮށ ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޭއެގ އެނ މެ ފ ރިހަމަ ނަފާ ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ   ބޭނ ނ ވާ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކޮށ ،  

އެއ ޮގތަށ   އިކ ލަވައެ ޕ ލޭނާ  އެކ ޝަނ   ތަނ ފީ  2022ލާފަިއވާ  އަހަރ   ދެނ ނެވ މަށ ޛ ަވނަ  ޞިއ ޙީ  އަދި    ،ކ ރ މަށ  

ކޮނ  މެޑިކަލ   ތެރެއިނ   ޚަރަދ ެގ  އާސަނ ދައިެގ  ނ ވަތަ  ޚަރަދ   ޚަރަދ   ސި އިނ ޝ އަރެނ ސ ެގ  ކ ރާ  އ މަބަލ ސ އަށ  

އެނ މެ މަތިނ  ކަނޑައެޅޭ އަގ  ނ ވަތަ މެކ ސިމަމ  ރީޓެއިލ  ޕ ރައިޒ    ކަމަށ  ދަނ ނަވައި، އަދި ބޭހަށ   ކ ޑަކ ރ މަށ  ފެނ ނަ

މަސައ ކަތ    ކ ޑަކ ރ މ ެގ  ހޭދަ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ބޭހަށ   ތަނ ފީ  2022ކަނޑައަޅައި،  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  ކ ރ މަށާިއ،  ޛ ވަނަ 

  ކ ރ މަށ  ދެނ ނެވ މަށ  ފެނ ނަ ޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރ ނ  ފ ރ ޞަތ ނ ދިނ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ   ނަހަމަ  އާސަނ ދަ ސ ކީމ 

 މަށ ވ ނ ނެތަކ ަގއި ހ ރި އިނ އެފިޝެނ ސީތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ދެދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ދޭ އިނ ޑައިރެކ ޓ  ސަބ ސިޑީ  -2ކަމަށ .  

ނ ވަތަ އިނ އެފިޝެނ ސީތަކ ެގ   ޑެޑ  ވެއިޓ  ލޮސ އިނ އެފިޝެނ ސީތަކ ެގ ސަބަބ ނ  ކ ރިމަތިވާ  އަދި    އި،ފެނ ނަ ކަމަށާ

ބައިސަ ެގއ ލިެގނ ދާ  މ ޖ ތަމަޢަށ   މ ޅި  ކ ޑަކ ރ މަށ     ބަބ ނ   ޚަރަދ ތައ   އިސ ރާފ ވާ  ބަޖެޓ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ކ ޑަކޮށ ، 

ނޫނ ތަކަށ  ާގނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރި ފަހ ނ   ވަ  2021  -3މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސަށ  ދެނ ނެވ މަށ  ފެނ ނަ ކަމަށ .  

ޖ މ ލަ   ބަދަލ ތަކާއެކ   ކަމަށ    52.7ެގނެވ ނ   އިތ ރ ކޮށ ފަިއވާ  ބަޖެޓަށ   ތެރޭަގިއ  އަހަރ ެގ  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ައއ   ފާހަަގކ ރެވިފައި ޚަރަދ   ގާ ވާތީ،  އިތ ރ ވާ  ބަދަލ ތަކ ނ   ެގނެވޭ  މަރ ޙަލާަގިއ  ާގނޫނ ތަކ ނ   ޑ ރާފ ޓ ކ ރ މ ެގ  ނޫނ  

އައ    ނ ވަތަ  ޕޮލިސީއެއ   އައ   ނ ހިމެނޭ  ބަޖެޓ ަގއި  ފާސ ެވއ ޖެނޫނެާގދެނެަގތ މަށާއި،  ބަޖެޓ     އ   ފެށޭ  ދެނ   ނަމަ، 

ކ ރ މަށާއި، އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ބަޖެޓ ަގއި ނ ހިމެނޭ އައ  ބިލ  ޛ ނޫނ ތައ  ތަނ ފީާގސައިކަލ ެގ ތެރެއިނ  އެ ޕޮލިސީ ނ ވަތަ  

އ ލަތާ  ދަކަމަށ .    ނަމަ، ސަޕ ލިމެނ ޓަރީ ބަޖެޓަކާއެކ  ބިލ  ފާސ ކ ރ މ ެގ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސ މަށ  ފެނ ނަ  ފާސ ވެއ ޖެ

ތަކ ނ  ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާެގ  ނ ކ ހ ދެކޮޅަށ  ކ ރާ ދަޢ ވާތަކާ ގ ޅިެގނ  އަނ ނަ ކޯޓ   

ކ ޑަކ ރ މަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ތަކާ  ހިރާސ   ވެވޭ  ހޯދ މަށ   ޚިދ މަތ   މަޝ ރޫޢ ތަކަށާއި  ަމއ ސަލަތައ     ޓަކައި،  ގ ޅޭ 

މެދ  ދައ ލަތާއި    ނ ވަތަ މަޝ ރޫޢ ެގ ފެނ ވަރާ  ތައ ދޭ ޚިދ މަތ   ،މ އ ދަތާއި  ،ކ ޓ ެގ ސ ކޯޕާއި އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށާިއ، ޕ ރޮޖެ

ފަރާތާހަކޮނ ޓ ރެކ ޓ    ކޮނ   ވާލ ކ ރެވޭ  މަޝ ރޫޢ ތައ  ޓ ރެކ ޓ ަގއި  ދެމެދ   އަދި  އެއ ބަސ ވ މާއި،  ކ ރިނ   ސޮއިކ ރ މ ެގ 

ފެނ ނަ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ސަރ ކާރ ެގ އިދާރާތަކަށ  ދެނ ނެވ މަށ   ބަލައި މޮނިޓަރކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ   މިނ ވަރ     ހިނާގ 

)ޖީ.އާރ .ބީ(   2022ކަމަށ .   ބަޖެޓިނ ގ  ޖެނ ޑަރ ރެސ ޕޮނ ސިވ   ތެރޭަގއި  ފެށ މާއި، ވަނަ އަހަރ ެގ  ެގ މަސައ ކަތ ތައ  

ަގއި  ޖެނ ޑަރ ރެސ ޕޮނ ސިވ  ބަޖެޓ ތައ  ޕަިއލެޓ ކޮށ  ތައ ޔާރ ކ ރ މަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ   ނ ބައެއ  ދާއިރާތަކ 
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ކޮމިޓީނ  އިނ ތިޤާލީ އޮމ ބަޑ ސ ޕަރސަނ ެގ އޮފީހަށ  އިތ ރ ކ ރ މަށ   ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ    -6ކަމަށ .    ދެނ ނެވ މަށ  ފެނ ނަ

  ވާ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި ނޫނ (ާގ)އިނ ތިޤާލީ އިނ ސާފ ެގ    2020/28އެކ ، ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     މ ވައ ޒަފ ނ ެގ ބަޖެޓާ  ނިނ މާ

ޮގތަށ  ޢަމަލ ކ ރ މަށ    ށ  މަގ ފަހިވާމަތިކޮށ ފައިވާ މަސ އޫލިއ ޔަތ ތައ  އަދާކޮށ  ނިނ މ މަ  މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެ އޮފީހާ

ފެނ ނަ ދެނ ނެވ ަމށ   އޮފީހ ަގއި  އޮމ ބަޑ ސ ޕަރސަނ ެގ  ކޮމިޓީނ    -7ކަމަށ .    އިނ ތިޤާލީ  ދިރާސާކ ރާ  ބަޖެޓ  

އެނ ޓި ނިނ މ މަށ   މައ ސަލަ  ބަޖެޓާ-އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ  ނިނ މި  އިތ ރ ކ ރ މަށ   ކޮމިޝަނަށ   އެކ ،   ކޮރަޕ ޝަނ  

އަހަރ 2022 ތަޙ ވަނަ  މައ ސަލައިެގ  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ  ނިޔަލަށ   އެނ ޓިެގ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ   ނިނ މ މަށ   - ޤީޤ  

ކޮމިޝަނަކޮ ފެނ ނަ  ށ ރަޕ ޝަނ   ތެރެއިނ     2022  -8ށ .  ކަމަ  ދެނ ނެވ މަށ   ޚަރަދ ތަކ ެގ  ބަޖެޓ ެގ  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

ކަނޑަައޅާފައިވާ ބަޖެޓ ަގއި  މަރ ކަޒ ތަކަށ   ޞިއ ޙީ  ޮގތެއ   ސ ކޫލ ތަކާއި  ފެނ ނާނެ  ވަކިވަކިނ   ތަނ ތަނަށ   އެ  އަދަދ    

ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ބިލ ތައ    ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ   ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނ ގައި  -9ކަމަށ .    ހެދ މަށ  އެދެނ  ފެނ ނަ

)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައ    7/ 2010ނޫނ  ނަނ ބަރ   ގާ   -10އެކ  ހ ށަހެޅ މަށ  ދެނ ނެވ މަށ .    ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓާ

  ފިސ ކަލ އަޅާ  ނ  ކަނޑަވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ   79ެގ  ނޫނ (ާގލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ  ސޫލާމަރ ކަޒީ އ 

ތ ަގއި  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  އެ އަހަރަކަށ  ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ ަގއި އާމ ދަނީެގ ޮގ ފޯމިއ ލާ

ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓ  ދޭ އ ސޫލަށ  ބަދަލެއ  ެގނ ނަނ ޖެހޭތޯ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ާއއި  5%އަނ ދާޒާކ ރާ އާމ ދަނީނ  މަދ ެވެގނ  ލިބިދެޭވ  

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ލާމަރ ކަޒީ  ،ނަމަ މަޖިލީހ ެގ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކ ރ މަށ ފަހ ، އިޞ ލާޙެއ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ

ނިނ މ ނ ކޮމިޓީ ހ ށަހެޅ މަށ .  ފިނޭނ ސ  2022 ؛އަށ   އޮފ   މިނިސ ޓަރ  އަހަރަށ   މަޖިލީހަށ  ވަނަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ   

ޓަށ  ކޮމިޓީނ  ެގނައި އިޞ ލާޙ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ  ރ ފިޔާެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެބިލިއަނ     36.925424524ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  

  ، އަދަދަކީ  ބަޖެޓ ެގ  ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ޖ މ ލަ  2022އެކ     ރ ފިޔާއާމިލިައނ     73.856026  ،އިތ ރ ވި 

ަގިއވާ ބަޖެޓ  ބައިކ ރެވޭ  ވަނަ އަހަރަށ  ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓ   2022  ،ކަމަށ  ކަނޑައަޅައި   ރ ފިޔާބިލިއަނ     36.999280550

  އަދި އެ ބަޖެޓަށ  ކޮމިޓީނ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ ތަކާ  ، އެއ ޮގތަށ ޮގތ  ނ ވަތަ އެޕ ރޮޕ ރިއޭޝަނ  ސ ޓ ރަކ ޗަރާ

ކޮމިޓީެގ    2021ނޮވެނ ބަރ     18  ،އެކ  ބޭއ ވި  އިއ ތިފާޤ ނ   11ަގއި  މެނ ބަރ ނ ެގ  ހާޒިރ ިވ  ބައ ދަލ ވ މަށ    ވަނަ 

އަދި  ފާސ ކ ރެވިފަިއވޭ ފާސ ކޮށ ފައި  2021.  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަހަރަށ   ބިލިއަނ     34.922716599  ނީވަވަނަ 

  37.167687519ނީ  ފައި ވަކަމަށ  ލަފާކ ރެވި  ވަނަ އަހަރ  ނިމޭއިރ  ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  ހ ނ ނާނެ  2021  ،ރ ފިޔާއެެވ. ނަމަވެސ 

އޮފ     ރވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  މިނިސ ޓަ  2021ރިވަިއޒ ކ ރި ބަޖެޓ ަގއި  ވީމާ،  ރ ފިޔާަގެއވެ.  ބިލިއަނ   

ފޮނ އ ވާފައިވާ  ފިނޭނ ސ  ފާސ ކ ރ މަށ ރ ފިޔާެގ  ބިލިައނ     2.244970920ޖ މ ލަ  ނ   ނިނ މެވިއެވެ  ބަޖެޓ   .  ކޮމިޓީނ  

. ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ނ ، މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅަމެވެ  214ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ އެހެނ ވީމާ،  
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. ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެމެމެދ  ޮގތެއ  ނިނ މަވައިދެއ ވ މަށ  ެއދި ދަނ ނަވަ  ޮގތަކަށ  މި ރިޕޯޓާ   ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ  ށ އަދި  މަޖިލީހަ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރިޕޯޓަށ  ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މ ެގ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ ވާލަނީ މި ކޮމިޓީ 

 ؛. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާގެ  މަރަދޫ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ފ ރ ޞަތަށ .  

 . މިނެޓ  ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާނެ 7ބަޖެޓ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށ  ބަހ ސ ކ ރެއ ވ މަށ  ކޮނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކަށ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓަރ  ފަރާތ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި 

އިޞ ލާޙާ ެގނ ނެވި  ކޮމިޓީނ   ދިރާސާ  ބަޖެޓ   ބަޖެޓަށ   ވާހަކަ   ހ ށަހެޅ އ ވި  ފެނ ނަ  އަޅ ަގނޑަށ   ފާސ ކ ރ މަށ    ެއކ  

ދެއ ކިދާނެ. މެދ  ލައ ކަ ިގނަ ޮގތ ޮގތަށ  ވާހަކަ  ބަޖެޓާ ؛އެޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   .ދަނ ނަވަނ 

ޙަޤީޤަތަކީ ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  ފ ނ ވަޅ ަގނޑަކަށ     ،އެހެނ ނަމަވެސ ،  އޮތީ  ދަނޑިަވޅ ަގއި  މި  އިޤ ތިޞާދ   ދ ނިޔޭެގ 

ކޮނ މެ   މަސ ވެއ ޓިފައިކަނ .  މީހ ނ ެގ  ތިބި  ހަވާލ ވެ  ހިނ ގ މާ  ޤައ މެއ ެގ  އޫސަރ ކާރެއ   އެ  އަލ ނ   ވެސ   ލިއ ޔަތަކީ 

ޚިދ މަތ ތައ  މެދ ކެނޑ މެއ   ، އިޤ ތިޞާދ  އާރާސ ތ ކޮށ  ޮގތަކަށ     ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ނެތި ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ 

ށ   އ33ަވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މ ޅި އިޤ ތިޞާދ  % 2020 ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކަނ ކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ  ރޭވ ނ  

އަދި ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި އެތައ  ބިލިއަނަކަށ  އަރަިއެގނ ދިޔަ. ދައ ލަތ ނ     .ބޮޑ ކޮށ  ދަށ ވެެގނ  މަިއނަސ  ވެެގނ ދިޔަ   ވ ރެ

ލިބ ނ  އާމ ދަނީއަށ  ވ ރެޚަރަދ ކ ރަނ  ހަމައެހެނ މެ  ޖެހ ނީ  ައދަދެއ .  ބޮޑ   އަހަރ ެގ    2021ހިނާގ  މި    ،ދެގ ނަ  ވަނަ 

  ހާލަތަކީ ވެސ  ެއއީ. ސަރ ކާރ ނ  އެޅ އ ވި ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކަށ  ކ ރި އަސަރ ތަކާ 

ކ ރި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ދިރިއ ޅ މަށ     ،ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ   ،ބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑަށ  ދަނ ނަވަނ ޖެހެނީ އ ފަލާއެކ އަޅާ

މ ޝ ކިލާތަކާއި ބޮޑެތި  ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ވެސ   ދަނ ނަވާއިރ   މިހެނ   ކ ޑައޭ.  ކ ރިމަތިވިކަނ     ދަތިތަކާ  އަސަރ  

އެ ވޭނ    ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭ ވޭނާއި ދަތިނ  އަރައިަގތ މަށ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކ ނ  ނ ނެތޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަނދާނަ

މަސައ ކަތ ކ ރ މަ  މަޖިލީހ ެގކ ޑަކ ރ މަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ވެސ     ކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހައިސިއ ޔަތ ނ   މެނ ބަރ ނ ެގ 

ރަކާތ ތަކާއި ހައިޤ ތިޞާދީ    އި، ފައިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާ  ،އަދި ސަރ ކާރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާާއއި  ،ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ 

  ! ތެދ ފ ޅެއ  ؛ނެ ކަމެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހިނ ަގނ  ހަވާލ ވެ ތިއ ބެވި މަސ އޫލ ވެރިނ  ވެސ  ކ ރައ ވަނ ޖެހޭމެޝިނަރީ  

ރާއ ޖޭެގ   ،އެކަނ  ނ ކ ރި ނަމަ.  އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ  ހިނ ީގ  ޑ ރޯކޮށ ެގނ  މިދިޔަ ދެރޯއވަ  ނ ޕަބ ލިކ  އެކައ ނ ޓ 
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ޅ ތަކ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ ހާލަތ  ވެއ ޓޭނެ ވަޅ ަގނޑ ެގ ފ ނ މިނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ  ެގނ ނަނ  ވެސ  ދަތި. މިފަދަ ދަނޑިވަ

އިޤ ތިޞާދީ ބަހ ރ ވައިނ  ނަމަ، ލޫސ  މަނިޓަރީ   ެގނ ގ ޅޭނީ ވެސ   ،ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ނ  ެވސ  ެގނ ގ ޅެމ ނ  ައއީ

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އިޤ ތިޞާދ    ؛ސިޔާސަތެއ .  މަސައ ކަތ ކ ރާއިރ   އާރާސ ތ ކ ރ މަށ   ކަނ ކަނ   ރާއ ޖޭެގ  އަލ ނ  

ނޫނީ   ، ހޭދަކ ރ ނ ތައ ހޭދާކ ރާ  ޓަކައި  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ   އިޤ ތިޞާދ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަލ ނ އަލ ނ   ފ ޅާކޮށ ެގނ  

  . ނ ަގނެވޭނެކަށ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ  ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ދެނ  އަރައެއ ޔަ މެނ ޓ ތައ  އެތައ  ގ ނައިނ ވެސ ޓ ކ ރާއިނ ވެސ ޓ  

ޖެހޭ.   ތާ ދޭތެރޭަގއި ެވސ  ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަނ  އެބަސިޔާސަ  ނިޓަރީއެނ މެ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަ  ،މިހެނ ކަމ ނ 

ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ޅާވެެގނ ދާނެ    ،ސ ޓަބިލިޓީއަށ  ވިސ ނ މާެއކ   ޒ އެމ .އެމ .އޭ ހިނ ަގނ  ތިއ ބެިވ ބޭފ ޅ ނ  ޕ ރައި

ހަމަވާ ޮގތަކަށ   ސިޔާސަތ  ފައި  ނިޓަރީމަ  ،ސިޔާސަތާއި ފިސ ކަލ   ރާއ ޖޭެގ    ، ބައ ޓަނ ކޮށ ސިޔާސަތ ނިޓަރީ  ޮގތަކަށ  މަ

ދެނ ނެޭވކަށ     އެކޭކަނ ތައ ތައ  ކ ރ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އެކަނ  އެނ މެ އެދެވޭ ޮގތަކަށ  ކ ރެވެ 

ލައިސަނ ސ  ދޭއިރ     ނ ގ ބޭނ ކި؟ ލައިސަނ ސ  މި ދެނީ ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ނ ގ ރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކި ؛ނެތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  ތަނަަވސ ކޮށ ދޭނެ  ށ  ފަހި  ތަކ ނ  ހިނ ާގ ިވޔަފާރީެގ ހަރަކާތ ތަކަކީ ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަޖެހޭ އެ ބޭނ ކ   އެބަ

  އި ތަކ ނ  ލައިސަނ ސ  ހޯދަިއެގނ  އައިސ  ތަނ ކޮޅެއ  ކ ރީގަ ބަެއއ  ބޭނ ކ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ސިޔާސަތަކަށ  ވ ނ .  

އިނ ޓ ރަ ލޯނ ތަކ ެގ  ނަަގނަގަ ދިނ   ބޭނ ކ   އި، ސ ޓ   ޚަރަދ ތަކ  ެއ  މ ަވއ ޒަފ ނ   ބަލަހައ ޓަެގ  އ ޅޭ    ިއެގނ ބަރަދ ތަކަށ  

  އިމި ރާއ ޖޭގަ   އި،ބޭނ ކިނ ގ ސިޔާސަތ ތައ  ބަލަ  ، ވެސ  މަދެއ  ނޫނ . އަލ ނ ބަލ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި ޮގވާލަނީ  ކެއ ތަބޭނ ކ 

ބޭނ ކ  ހ ރި  ތެރެއިނ ތަކ އ ފެދިފައި  ހަރަކާތ ތަކަށ   ެގ  އިޤ ތިޞާދީ  ކ ރެވޭ ރާއ ޖޭ  ،ރާއ ޖޭެގ  ރާސ ތާއަށ   ދިގ   ެގ 

އިނ ެވސ ޓ  އަލ ނ އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ ތަކަށ   ޮގތ ތައ   ދީފައިވާ  ލަިއސަނ ސ   ފަރާތ ތަކ ެގ  އެމ .އެމ .ޭއއިނ   ނ ކ ރާ  ބަލ ނ  

ޢަމަލ ކ ރާ    ދޭތެރޭ  ކާތަސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ  ؛ދ ނިޔޭެގ އެހެނިހެނ  ބޭނ ކިނ ގ   ިއ،ދިރާސާކޮށ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައ  އަޅަ

ޑޮލަރަށ   ؛ޕެގ އޮތ     މި  އިރާއ ޖޭަގ  ،ދެވަނައަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދައ ކާ ވާހަކައަކީ   !ރެިގއ ލޭޓ ކ ރަނ  ފައ ޓަވާށޭ  ޮގތަށ 

އ  ނ ކ ރޭ. ޛެ ެއއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ތަނ ފީ  ޕެގ   އެ ޑޮލަރ   ،ކ  ދަނ ނަވަނ ޖެހެނީޔާ އެ. އެކަަމކ  ހިތާމައޮތީ  ކޮށ ފަިއ މިގ ޕެ

ވިއ ޔާ  ތަނ ފީޛ  ވަނީ  ކަމަށ   ޕެގ ނ ކ ރެވޭ  އޮތ މިހާރ   ދޫކޮށ ލ މަށ   ކޮށ ަގއި  ޮގވާލަނ އޮތ ނ   ދިވެހި    ،އަޅ ަގނޑ   އަދި 

  ގ  ކަނޑއެޅ ނ  އަ   އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ރޭޓ ެގ  އިސަޕ ލައި ހ ނ ނަ ޮގތަކަށ  ބަލަ  މާކެޓ ނ   ަވގ ތަކ   އެ  ،ފައިސާ ފ ލޯޓ ކޮށ 

  ވަނީ   ތަނަވަސ ެވެގނ ދާނެ. ޕެގ ކޮށ ެގނ  އ ޅޭ ކަމަށ ވ ރެ މާ ފަހި ފ ރ ޞަތ ތަކެއ     އޭރ ނ  މިހާރަށ   ނ ވީ.މާކެޓަށ  ދޫކޮށ ލަ

ރެިގއ ލޭޓ ކ ރެވެނ ވާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .    އަޅައި  އަޅަނ ޖެހޭ ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ވިއ ޔާ ޕެގ  ދެމެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި  

އޮނ ނަ ރޭޓ ަގއި އޮނ ނަ  ގ  ފ ލޯޓިނ ދ ނިޔޭެގ   ؛ނ ޮއނ ނަ ރޭޓ   ކ ދ ވަހަ  އެ  .ޝަލ  ބޭނ ނ ކ ތަކަށ  ދޫކޮށ ލީމަ ނިމ ނީކޮމާ

އެ ނ ކ ތާ    ،މާނަމަ. އެހެނ ވީކަމަށ  ވާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރާނީ އެ މާކެޓ  ރެގިއ ލޭޓ ކ ރެވޭ  އ ފައދާއެ  ޕެގ ެގ  ކަށ .ޮގތަ

ނ ކ ތާއަކީ  ދެވަނަ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ޓޫ  ،އަޅ ަގނޑ   ރާއ ޖޭެގ   އިމާރާތ ކ ރ މ ެގ  ބޭނ ކ ތަކ ނ   އިނ ޑަސ ޓ ރީއާއި  ރިޒަމ  
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ކީއ ެވެގނ ތޯ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއާއި ފަސ ޖެހ ނ .  ޚަރަދ ކ ރ މަށ   އެ   މޯޭގޖާ  ،ފަސ ޖެހޭ ސަބަބަކީ ؟ކަނ ކަމަށ   ޚިލާފ ވާވީމާ 

އިލ  ނ ވަތަ ޖެހޭ މާކެނ ޓަ  އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖޭަގއި ެއބަ  .އ ޑޭޓ ކ ރަނ  ދިމާވެފައި ހ ރި ހ ރަސ ތައ ލިކި،  ކ ރަނ ޛ ތަނ ފީ

ށ  ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކަނ ކަމަ  ، މިއިމ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާގާ   ކޯޓެއ   މިދެނ ނެވީ  .ިއމ ކ ރަނ ގާ ެވސ     ނ ކެއ ވިޔަފާރީެގ ބޭ

ޖެހޭ   ޖެހޭ. ބަޖެޓ ެގ ދ ވަހެއ ަގއި ދައ ކަނ  އެބަ  ފަރާތ ތަކ ނ  ފ ނ ކޮށ  ިވސ ނަނ  އެބަބެހޭ އެހެނ     އި ކަމާނާމަޖިލީހ ނ 

ކަނ ތައ ތަ   ބަޖެޓާ ވާހަކަގ ޅ ނ ހ ރި  އިޤ ކ ެގ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   އެއީ  ޮގތ ނ .  މިހިރަ  ދ ވެލި  ރާއ ޖޭެގ    ،ތިޞާދީ 

އިތިޞާދ އިޤ  ލިބޭ  ދައ ލަތަށ   ދެއ ކޭނީ  ދަރަނިތައ   ނަާގ  މި  ސަރ ކާރ ނ   އިތ ރ ކ ރެވެަގއި  އިނ ކަމ     .ނ ެގނ ކަމ  

ނެޓ  ވެއިޓ ތައ  ފ ޅާެވެގނ . އެހެނ ކަމ ނ ،  .  ޓެކ ސ  ނެޓ  ބޭސ  ފ ޅާެވެގނ   ،ތިޞާދީ ދާއިރާ ފ ޅާވެ އިޤ   ،ނީއިތ ރ ކ ރެވޭ

ނ . ގ ނެ ޓެކ ސ ޑެނ ޓ ނ   ޑިިވޑެނ   ،އަޅ ަގނޑ  ނިނ މަިއލާނަނ . ދ އ ވާލި ެއއ ކަނ  ؛ރާއ ޖެއިނ  ކ ރިނ  މި މަޖިލީހ ނ  ދ އ ވާލި

؛ ލަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޮގވާ   އެ ޓެކ ސ  އަނެއ ކާވެސ  އަލ ނ  މަޖިލީހ ނ  އެއާ ދޭތެރޭަގއި ވިސ ނ މަށ  އަޅ ަގނޑ 

  ޑ  ފިކ ސ    ،އިނ ކަމ  ޓެކ ސ  ވެސ  މިހާރ  އޮތ  ޮގތަށ  ،  ޓެކ ސ ޖެހޭ ބިޒ ނަސ  ޕ ރޮފިޓ     ެއބަ  އިތ ރަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ އޭގެ 

ޭގނެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖައ ސަނ .  ޓެކ ސ  ނެޕ ރޮގ ރެސިވ  ޮގތަކަށ  އެ    ،ދަލ ަގއި އޮތ މ ެގ ބަ  ް ލެވެލ   ޓޮޕ  އިގަ ރޭޓެއ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ    ،ދެއ ވާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިނެޓ ެއއ   އިމ ކ ރަނ .  ާގޓެކ ސ  ނިޒާމެއ  ރާއ ޖޭަގއި    ގ ރެސިޗ ޕ ރޮ

ޚަރަދަކީ ވެލިއ  ދައ ލަތ ނ  ކ ރެވޭނެ    ،ށ އިމ ކޮގާ އެފިސިއެނ ސީ    ،ނ . ސަރ ކާރަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ޮގަވއިލަނ ލަނިނ މާ

އެއ ޮގތަށ  ޢަމަލ ތައ    އެ މިނ ަގނޑ ތަކާ  ،ކަނޑަައޅައި   މިނ ަގނޑ ތައ އެ އ ސޫލ ތައ  ކަނޑަައޅަިއ،    ،ފޮރ މަނީ ކަމަށ 

  ،އި ޅަޑައަ ކަނ  އ އޭެގ އެނ މެ ފައިދާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރޭތޯ ބަލާނެ މިނ ަގނޑ ތަކެ  ނ ދައ ލަތ ނ  ކ ރެޭވ ޚަރަދ   ،ބަހައ ޓަަވއި

ކ ޑަކޮށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރަނިތައ  ވެސ  ކ ރިއަރަމ ނ ދާ މިނ ވަރ  ކ ޑަކ ރ ނ . ައޅ ަގނޑ    ނ  ޚަރަދ މަތީ އެ އ ސޫލ ެގ

ދަނ ނަވަނ  ކޮމިޓީނ   ،އ ފަލާއެކ   ދިރާސާކ ރާ  ބަޖެޓ   މަޖިލީހ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛ރައ ޔިތ ނ ެގ  އިނޭގތޯ  ނިނ މާލަނީ  މި 

 ެވސ    މ  ކަމަށ  ކޮނ މެ ދާއިރާއަކާނ އިރ ޝާދ ެގ ދަށ ނ  އެނ މެ މ ހިފަޔާއި  ނ ބަރ ނ ެގ ލަތިޔަ އިއ ޒަތ ތެރި މެ  .ރައީސ 

. އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ   ނާފަތެރޭަގއި ހިމަ  ެގޕ ރޮގ ރާމ  .ޕީ  އައިޕީ.އެސ . ވަނީ  މި  މަޖިލީހ ނ   ބެހޭ ބައެއ  ކަނ ކަނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ެގ މަދަރ ސާަގއި ސައިނ ސ  ލެބަކާއި އަދި އޭ.ވީ ރޫމަކާއި    ،އެކ  ފަހާަގކޮށ ލަނ   ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ

ކަެމއ  ނޫނ  ިއއ ޒަތ ތެރި    ވާ  ކ ނ ޔަ މިއީ ކ ރި  ނ .ޔ ދިަގިއ ހިމެނިެގނ ޓ އިމ ކ ރ މަށ  އަލަށ  ބަޖެގާ ޓަރ ލެބެއ   އ ކޮމ ޕި

ެއކ  ވެސ    ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއާ ކޮށ ، އެކ  މަޝ ވަރާ ރައީސ . އެހެނ ކަމ ނ ، މި ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮމިޓީއާ 

ށ  ވެސ   މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސަ  ،މެނ ބަރ ނ ނަށާއި  ރިކޮށ ެގނ  ލިބ ނ  ކަމަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީެގ ިއއ ޒަތ ތެ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިނ މަިއލާނަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ   ؛ވަރަށ  ޚާއ ޞަ ޝ ކ ރެއ  ދަނ ނަވަނ .  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ެގ  ލަތ ހާދީ  ޞާތިމިހާރ  އޮތ  އިޤ   އިމި ބަޖެޓަކީ ރާއ ޖޭަގއަދި    ،މި ބަޖެޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ   ،ނ މައިލާނީނި
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ހ ށަހެޅި ބަޖެޓެކޭ. ތިޞާދ  އަލ ނ  އާރާސ ތ ކޮށ  ބިނާކ ރ މަށ  އަމާޒ ކޮށ ެގނ   މައ ޗަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  ސަރ ކާރ ނ  ޤައ މ ެގ އިޤ 

 ޔާ.  ޝ ކ ރިއ  ކައިޓަ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ 

 

  ދާއިރާގެ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ނ ( )ވިލ ފ ށީ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ހ ޅ މާލޭެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒ 

ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ   ށ   ވަނަ އަހަރަ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ޝަނަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ ބައެއ   މ  އެއ  ރިކޮމެނ ޑޭނ ބަޖެޓ ަގއި އޮތ  މ ހި  ، އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ

ތަފ ސީލ ކޮށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ   އިމިނެޓ ގަ   15ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ     ބެހޭކަނ ކަނ  ދަނ ނަވައިލ މަށ  ޓަކައި. ބަޖެޓާ  

  -9.6.10  ،އޮތ    ތ ަގއި މިޮގ  ގެ ބަޖެޓ ެގ ރިކޮމެނ ޑޭޝަނެއ   ،އ ޗެއ  ބަޖެޓ  ބަހ ސ ަގއި ފާހަަގކޮށ ފަިއވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ  އެ

ާގނޫނ )   7/ 2010ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ހިނ ގ މ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ   އިދާރީ ދާއިރާތައ   ވަނަ   79ެގ  (ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ފިނޭނ ސ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ދަށ ނ   ބަޖެޓ ަގމާއ ދާެގ  ދައ ލަތ ެގ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   ފޮމިއ ލާ  ފިސ ކަލ   ކަނޑައަޅާ  ިއ  ނ  

މަދ ވެެގނ   އާމ ދަނީ  އަނ ދާޒާކ ރާ  ޮގތ ަގއި  އާމ ދަނީެގ  ބަޖެޓ ަގއި  ފާސ ކ ރާ  އަހަރަކަށ   އެ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  

ރައ   ގ ރާނ ޓ   ބޮލޮކ   ާއއ5ި%ލިބިދެވޭ   ެގނ ނަނ ޖެހޭތޯ  ބަދަލެއ   މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ދޭ އ ސޫލ   މަޖިލީހ ެގ  ޔިތ ނ ެގ 

ހ ށަހެޅ މަށ ލާމަރ ކަޒީ    ،ދިރާސާކ ރ މަށ ފަހ  ޮގތ ނ .  ކޮމިޓީއަށ   ގ ޅޭ  ރިކޮމެނ ޑޭޝަނަޅާ  ރައީސ   އޮތ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިދާރީދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ     ،އެއީ  މ  ބަދަލެއ ނ ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނައި މ ހި  2019

ެގނައި   ާގނޫނަށ   ދިރާސާތަކަކަށ ފަހ   .ވަނަ އިޞ ލާޙ އަށ ހިނ ގ މ ެގ  ިގނަ  ވަރަށ   އައީ  ިގނަ    ވަރަށ   ،އެ އިޞ ލާޙ  

 ކ ރަމ ނ ދިޔައިރ ަގއި. ޭއރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި މަޝ ވަރާއަދި ވަރަށ  ިގނަ މަޝ ވަރާތަކަށ ފަހ ،  ބަހ ސ ތަކަށ ފަހ 

ރާ  ކ ާގނޫނ ނ  ލާޒިމ ކ ރާ ކަނ ކަނ     ށ ކައ ނ ސިލ ތަކަ  ،ޮއތީ  ވެފައި  ކަށ ޔަޝަކ ވާ   އެއ  ކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  

ހިސާބަށ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ތަކ ނ  މިނ ވަރަށ  ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ފައިސާ ނެތ  ވާހަކަ. އެނ މެ މައ ޗަށ  ވެސ  އެހާ

ާގބިލި ހ ރީ  ރ ހާނެއ އަމިލި  600ތ ަގނޑަކަށ   ފައި  އެހެނ ނަމަވެސ ފި  ބަޖެޓ ނ .  ދައ ލަތ ެގ  ލާޒިމ ޔާ  ާގނޫނ ނ   ކ ރާ ، 

މަދ ވެެގނ   ވަމިނ  ކ ރ މަށ   ކަނ   ރ ފި  1ރަށ   ދިރާސާތަކ ނ   ބޭނ ނ ވާޔާ  ބިލިއަނެއ ހާ  އޭރ ެގ  ހިސާބ ތަކ ނ     ،ކަމަށ  

އޮތޯ ަގވަރނ މަނ ޓ   ލޯކަލ   އޭރ   އެހެނ ވީމާ،  ހ ރީ.  ކަމާފެނ ނަނ   ބޭފ ޅ ނ   އަދި  ބެ  ރިޓީެގ  ކޮމިޓީތަކ ަގއި  ހޭ 
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ރެ  ޚާއ ޞަކ ރާށޭ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެއަށ ވ   2.5ޓ ެގ %ޖެ ބަެގދައ ލަތ   ،ވަރާތަކ ަގއި ލަފާދެއ ވީ ޝ މަ

ނ  ާގނޫނަށ  ޖަހައިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެ  5އިތ ރ ކޮށ ފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  %  އެއ ބައި އަދި  ބައިކ ޅަ  ވެސ  ރަނަގޅ ކޮށ ފައި ދެ

ލޯކަލ  ަގވަރނ މަނ ޓ  އޮތޯރިޓީނ  މާލިއ ޔަތ  ނ   ދ ވަހ  އަޑ އެހިައޅ ަގނޑ  އިހަކަށ  ؛ސ ެގނައީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީއިޞ ލާޙ 

ޖެޓ  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ދެއ ކެވި  ބަ  !ކޮމިޓީއާ ެއއ ކޮށ  ބޭއ ވި ބައ ދަލ ވ މ ަގއި ދެއ ކެވި ބަެއއ  ވާހަކަތައ . ރަނަގޅ 

އޮތ މަކީ، އޮތ   ވަރަށ  އޮތ    ނ މާ އަދާނ ކ ރެވޭ ޒިނީ  . ެއހެނ ނަމަވެސ ، ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ާގނޫޅ ނަމަ ރަނަގ  ކަތަކެއ ވާހަ

ދެކ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ދެކ މެއ  މެދ  އެޮގތަށ  ދެކ ނ   ކަމަށ  ލޯކަލ  ަގވަރނ މަނ ޓ  އޮތޯރިޓީނ  ބަޖެޓާ

ދައ ލަ  1.5ނޫނ .   ރ ފިޔާ  އެބަ ބިލިއަނ   ޚާއ ޞަކޮށ ފައި  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   ބަޖެޓ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އޮވޭ.    ތ ެގ  އަދި 

ވަރަ  ނ ބ ނަނ ކައެއ ވެސ   ބަވެދިއިރ ަގއި  ހެާގނޫނ     އަދި  ،ށ   ެއއ ވެސ   އަދި  ައޅ ަގނޑ މެނ ހ ސ   ވެސ    ސެއ ަގއި 

ލައަށ   ނ ސިލ ތަކ ެގ ޚަރަދ  ހަމަޖައ ސަނ ވާނީ. އަިމއ އ ކަނ  ލިބޭ ފައިސާއިނ ނޭ  ބަޖެޓ ހަމައެކަނި ދައ ލަތ ެގ    ،ނ ބ ނަނ 

އޮތ .    މަލާތ ކ ރެވޭނެ ޮގތ  އެބަބިމާ ބެހޭ މ ޢާ  އޮތ .  އެބަ  އާމ ދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތ ތައ  ހޯދަނ ވާނެ. ކ ނ ފ ނިތައ  ހެދޭނެ ޮގތ 

ނަގޅ ކޮށ ދިނ މަށޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ. އިއ ޒަތ ތެރި ނ  ރަކަ އެ ކަނ ކަމަށ  ާގނޫނ ނ  ހ ރަސ އަޅާ ކަމަށ  ވާނަމަ، އެ ކަނ  

މާ ބެހޭ ާގނޫނަށ  ބަދަލ  އެބަ ެގނެވޭ.  ދައ ލަތ ެގ ބި  ،ޓާ އެއ ކޮށ  ނިމިެގނ ދާިއރ ަގއި އަހަރ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެ  މި ؛ރައީސ 

ސިލ ތަކ ެގ ާގނޫނީ ޒިނ މާ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަކީ ކައ ނ   1.5ހޭ ާގނޫނަށ  ބަދަލ  އެބަ ެގނެވޭ. އެހެނ ވީމާ،  އ ޔަތާ ބެމާލި

ައޅ ަގނޑ  ޮގތަކީ،    އެނ މެ ރަނަގޅ   ، ވެސ މަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ދަތި. އެހެނ ނަދަދެއ  ކަމައައަދާނ ކ ރެވޭނެ  

،  ޮގތަކީ   ޮގތަށ  އެނ މެ ރަނަގޅ ކިހަކަދެއ ެގނައިރ ަގއި ވާޒީ ާގނޫނަށ  ބަދަލ ވަނަ އަހަރ  ލާމަރ ކަ  2019އެނ މެ ފ ރަތަމަ  

ރަޙައ ދަކ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ އެ ސަރަޙައ ދަކަށ  ދިނ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  އެޮގތަށ  އެކަނ  ކޮށ ފި ކަމަށ   އެ ސަ

ވިދާނެ ކަމެއ ތޯ  ރެ ކ އެއީ  އި  ތ ަގ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަ  ނަނ  އެބަސ  ވިސ ވެ  ށ ތަދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ ބެހިފައި ހ ރި ޮގ  ،ވާނަމަ

ޮގތަށ  މި އޮނ ނަނީ    ބޭދައ ލަތަށ  އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީެއއ  ލި؛ ރި ރައީސ ހޭ. އިއ ޒަތ ތެޖެ  ބަލަނ  އެބައަޅ ަގނޑ މެނ   

ހަމަހަމަކޮށ    ޮގތަށ   ލޭނ ޑ  ރެނ ޓ . މިހާރ  މި އޮތ    ވަތަރަށ ތައ  ދޫކޮށ ެގނ  ޓޫރިޒަމ ެގ ސިނާޢަތ ނ  ނަާގ ޓެކ ސ  ނ ފަޅ 

އަތޮޅާިއ،    .ތިނ  އަތޮޅަށ . އއ  ލިބެނީ އެނ މެބަިއކ ޅަ ެއއ ބަިއ    އަތޮޅ ތަކަށ  ބަހައިފި ކަމަށ  ާވނަމަ، މި އާމ ދަނީެގ ދެ

ކ  .އދ އަތޮޅ   .އަތޮޅާއި،  ބައެއ   ނ އަތޮޅަށ .  ެއއިނ   އާމ ދަނީއެއ   ެއއ ެވސ   މިސާލަކަށ ، ލިތަކަކީ  އަތޮޅ ތައ .  ބޭ 

ހަރ  ެވސ   ވަނަ އަ  2019  ނ ޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބެލިއިރ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، އޭރ ަގއި ސަށ  ލިބެނީ ސ ނ  ޕަކަފ ވައ މ ލަ

ެވއިޓޭޖ  ަގއި  ސ ކަލ  ފޯމިއ ލާފިއިނ ނޭ.  ތެރެއ ެގ  އެމިއ ލާމިކަނ  ކ ރަނ ވާނީ ފިސ ކަލ  ފޯ  ،ނީވ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގބޫލ ކ ރެ

އަޅ ަގނޑ  ޮގތ   ބަލަނ ޖެހޭނީދޭނެ  ދެނ   ބަދަލ ކ ރަމެނ   އެއީ  އެއ ޗެ ނ .  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އ ޖެހޭ  ދެއ ކިދާނެ.  ވާހަކަތޯ 

އަށ . އާބާދީއަށ  އެނ މެ ބޮޑ  ވެއިޓޭޖެއ  ދެނީ. ދީދޭ އާބާ  ވެސ  ފިސ ކަލ  ފޯމިއ ލަރަގއި ެވއިޓޭޖ  އެބަ  މިހާރ މިސާލަކަށ ،  

ވެއާ ވެސ    އިޓޭޖ ބާދީއަށ   ސަބަބަކީ  ިގނަ.    ،ދޭ  ޚިދ މަތ ތައ   މ ނިސ ޕަލ   ދޭނ ޖެހޭ  ރަށެއ ަގއި  އެ  ބޮޑ ވީމާ  އާބާދީ 
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. ބަނދަރ ަގއި ޖަހާ ބައ ތިތައ  ިގނަ. އަދި އެއ ަގމ  . އ ފެދޭ ކ ނި ިގނަ. ބަނދަރ  ބޮޑ ނަިގކ ނިކަހަނ ޖެހޭ މަގ ތައ   

ދޭ ޖ ޓޭއިބޭރ  ތޮށިަގނޑ  ވެސ  ބޮޑ . އެހެނ ވީމާ، އާބާދީއަށ  ދޭ ނިސ ބަތ  ބޮޑ . އަދި ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  ވެ   ތޮށިަގނޑާއި 

ދޭ   ވެސ . އަދި ވެއިޓޭޖ  އޮނ ނަ ދ ރ މިނ ށާބަޖެޓ  ކަނޑަައޅާ ރަ  އި،އަތޮޅ ެގ ވެރިކަނ ކ ރާ ރަށާ   ،ޮއވޭ  ބައެއ  ޮގތ ަގއި އެބަ

ޔަ އަހަރ  ކައ ނ ސިލ ތައ  ހިނ ގ މ ަގިއ  ރާ މިނ ވަރ . މިދިތަކ ނ  ޕަރފޯމ ކ ލ އި އޮތ  ފާހަަގކޮށ ފައި ކައ ނ ސިބައެއ ެގ ޮގތ ގަ 

އ ޔަތ   ދޭނެ ޮގތާ ބެހޭ ޮގތ ނ  މާލިެވއިޓޭޖ   ދ ތަކަށ ދަމި އަ  އޮތ . އެހެނ ވީާމ،  ަވރ  ވެސ  އެބަނ އޮތ  މި  ނ  ކޮށ ފައިނ ކަކަ

  ޔާ ކ ރި  ،ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަކީ  1.5ތީ،  އޮނ   ނ ނަވާދައ ލެވ ނ  ރަނަގޅ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ޖ މ ލަކޮށ  އަޅ ަގނޑ   ބެނ   ޓީކޮމި

ކައ ނ ސިލ ތައ  ހިނ ގ މަށ  އެނ މެ ެއކަށޭނަ ޔަ ހ ރިހާ ބަޖެޓ ތަކާ އަޅާބަލާއިރ ަގއި ެވސ   ވޭތ ވެދި  ،މިދިޔަ  ،އިރ ަގއި ލާބަޅާއަ

ކޮށ   ޒާމ  ޕ ރޮމޯޓ ނިމެނ  މި  ައޅ ަގނޑ ޓެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަމޭ. އަދި އެކަނ   އެކަށީެގނ ވާ ބަޖެ  ،ބަޖެޓ  ނޫނަސ 

ބަޔަކ  މިއާ ތިބޭ  ކ ރިއަށ ދާނ   ދައ ލަ  ،ިއެގނ   ކައ ނ ސިލ ތައ   ތ  ހަމައެކަނި  ފައިސާއިނ   ލިބޭ  ބަޖެޓ ނ   ހިނ ގ މ ެގ  ެގ 

މ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ .  ކަ  ނ ކަމެއ  ނޫ  ކަމަށ  ދ ށ މަކީ ރަނަގޅ ޮގތ   ނ  އެީއ ހަމައެކަނި އޮތ   ކައެ  ،ނ  ނެރެނ ވިސ 

،  މަވާނަ  ބޭ ޮގތެއ  އޮނ ނަ ކަމަށ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  އާމ ދަނީ ނ ލި  ިއ،އެހެނ ނަމަވެސ ، އެހެނ  ާގނޫނ ތަކ ނ  ހ ރަސ އަޅަ

އިރާދަކ ރެއ ވި  ާގނޫނަކަށ   އަ އ އެ  އިޞ ލާޔާ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   ޙ  ޅ ަގނޑ މެނ   ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ެގނެސ ދޭނަނ . 

އ . އެނ މެ ރަނަގޅ  އަދަދެއ  ނޫނ . ށީެގނ ވާ މިނ ވަރެއ ޞަކޮށ ފައި އޮތ  މިނ ވަރަކީ އެކަ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ޚާއަހަރ މި

ދެނ  ،  މަވާނަ  ނ ނަމަވެސ ، އެހެނ  ހަދައިފި ކަމަށ ހަަގކ ރާ ޮގތ  މި ބ ނީ. އެހެއެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ  ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  ފާ

އަ  ނ ވަތަ  މާލިއ ޔާ  ލިތަޅ ތޮދައ ލަތ ެގ  ަވގ ތަށ   ކަށ   މި  އެހެނ ވީމާ،  އޮތީ.  އެ  ެވސ   ޮގތ   ބެހިެގނ ދާނެ  އާމ ދަނީ  ބޭ 

ދޭ   ެވއިޓޭޖ   ަގއިލާފޯމިއ   އ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ފިސ ކަލ ތެއެއ ެގ ތެރެިއނ  އެކަނ  ކ ރ މަކީ ރަނަގޅ  ޮގފިސ ކަލ  ފޯމިއ ލާ

އ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ޮގތެއ  ނިނ މަވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   މަޝ ވަރާކޮށ  މާލި  ށ ދާނެ އެއ ޗެއ . އެކަމައީ ބަދަލ ކ ރެވިއެނިސ ބަތ   

 ރ ޞަތަށ . ފ ދެއ ވި  ޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާމީދ ކ ރަނ . ވަރަށ  ބޮނ އ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޖާބިރ .هللا ދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ދެއ ކެވ ނ : ވާހަކަ ޖާބިރ هللا ދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ 

އާދޭ. ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ ެގ   އެބަ  ބަރ ލަމާނީ ފެޑ ރޭޝަނެއ ަގއި ތަފާތ ތަކެއ   އާދެ! މިހާރ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އޭ ރަނަގޅ  ޮގތ . އެކަަމކ  ތިމަނ ނާމެނ ނަށ  ފެނެ  ،ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވީ   ވި ހ ޅ މާލޭކ ރިނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 !ލަމާހިނާގއަތޮޅަށ  ބަ  ވަދޫހ މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ    ؟ސަބަބަކީ  ވީ. ކޮބައިތޯ ފެނިފައި ނ ކ ރާނ ކަމަކ ނ ދާނޭ  ހެދީމަ  ޮގތ ޮގތ   އެ
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  ، އަތޮޅ ަގއި ހ ރި ރަށ ތަކާއި   ނީ. ހ ވަދޫނަށ  މި ދެތަބޭ ހ ރިހާ ާއމ ދަނީއެއ  މިހާރ  ދެނ  އެހެނ  ތަނ އަތޮޅ ނ  ލި  ދޫވަހ 

އަތޮޅާއި،   ހ ވަދޫ ފެޑ ރޭޝަނެއ  ހެދީމަ ހ ވަދޫ.  ށ އައަތޮޅަކީ ޒަމާނ އ ސ ރެ ވެސ  ބަލައިލަމާހިނާގ އެއ  ފޯމިއ ލާ  ހ ވަދޫ

ނ ޓ  މަނ ނާނީ ޕާލަފެޑ ރޭޝަނ ެގ ދަށ ނ  އެތާނަގއި އޮވަދޫ  ނ ނާނީ. ބަރ ލަމާނީ ހ ެއއ ކޮށ  އޮމ ލަކާ  އަތޮޅާިއ، ފ ަވއ   އައ ޑޫ

ޕަރޭޓ ވާނީ. އޮ  ދަށ ނ ހ ނ ނާނެ. ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ފެޑ ރޭޝަނ ެގ    ކ ނ ނާނެ. ފެޑ ރަލ  ކޯޓ  ހ ނ ނާނެ. ފެޑ ރަލ  ބޭނ ހ 

، ރޭޓ ވަމ ނ ދާނެ. މި މާލެއަށ  ލާރި ދީޕައޮތަށ   ޮގ  ޅ ނ ެގނ  އ ރީަގއި ވެސ  ސ ވަދީބ  ކިޔައި ކ އޭރ ނ  ތިނ  އަތޮޅ  ވެސ   

ތިބެނ ޖެހޭނީ  ދީ  ،  ދީ  ،ދީ،  ދީ  ،ދީ،  ދީ  ލާރިރ ނ ނަށ   ީގދެނ  ތިބި ފައި  އާމާލެ  ،އިއާމާލެ  ، ދީ،  ދީ  ،ދީ،  ދީ  ،ދީ،  ދީ  ،ދީ

ރިނ  ސ ވެަގބޫލ ކ ރަނީ ވެސ  އެހެނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ހ ވަދޫ މަ  ވާނީ ެވސ  ެއޮގތަށ . ައޅ ަގނޑ  ބެނ ވެސ . ތި  ބަދ އަ

އެރާއ ޖޭެގ  ސެކ ރިފައިސ ކޮށ ފައި   ދިޔައީނަތަ  ޓޫރިޒަމ   އެހެނ ވީމާށ   ނ ލިބެނީ.  .  އާމ ދަނީ  މިހާރ   މަސ ވެރިކަމ ނ    ،

 ޖެޓ  އޮޕަރޭޓ ކ ރާބަ،  ރ ވާހަކަދައ ކާއިއަޅ ަގނޑ މެނ   ބެހޭ ޮގތ ނ   ވ ރެ ދަށ . ބަޖެޓާ    އަަގށ ރިކަނ  ަގނ ނަނ  ބ ނި  މަސ ވެ

ހަމަ  ވެސ  ސޮފ ޓ ެވއަރ    މިހާރ   .ޮގތަށ   އިރ ަގއި ވެސ  ބަޖެޓ  ހަމަ ހެދިަމއ މޫނ   .އ  ނ ވޭސ ޓޭނ ޑެ ޮގތެއ  ވެސ  އަނ ޑަ

ބަޖެޓެއ  ދިރާސާކޮށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިފިނ . މިއީ ބަޖެޓެއ  ނޫނޭ ބ ނެފިނ . މި    އ އެކައ ޗެއ . އަ

ޯވޓ   އަޅ ަގނޑަށ   އަޅ ަގނޑ ބަޖެޓަކަށ   ނެތ .  ާގފަރ  ެމނ ެގ  ދެވޭކަށ   ކާށިދޫއާއި  ހޯދައިެގނ   ރިސޯސ   ދާއިރާއިނ  

އެބަ ދާއިރާަގއި  އެ  ހިނ ާގށޭ.  ދާއިރާ  އެ  ދޭކަށ ނ ޖެހެހ   ކައ ނ ސިލ ނ   އެއ ޗެއ   ބަޖެޓ ނ   މީހ ނ ނަކަށ .    އޭއ ޓޭ.  އެ 

ާގފަރ  ފަޅ ތެރޭަގއި ރިސޯޓ  އަޅަނ  ރަީއސ  ވިދާޅ ވެފައި    ؟އ ޅެނީ  އެކަނ  ނ ކ ރެިވެގނ  މިތ  ޮގތަށ   އޮކީއ ވެެގނ ތޯ 

ތޯ އޮތީ ރިސޯޓ   ކީއ ެވެގނ ތޯ ކާށިދޫ ފަޅ ތެރޭަގއި ރަީއސ  ކޮމިޓ މަނ ޓ ދީފައި ނޫނ  ؟އ ޅެނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ  ނ ދީެގނ  މިހ އ ދަ

އެހެނ ީވމާ، ާގފަރާއި ކާށިދޫ މި އޮތީ   ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ ނ ކ ރީ  ނަމޭ.އެއަރޕޯޓ  ައޅާ ؟ތޯ އެކަނ  ނ ކ ރީެގނ އަޅާނަމޭ. ކީއ ވެ 

ެގ  ރަސީ ބިއ ރޯކ ސަރ ކާރ ެގ    ، ޑޮލަރ  ވަސ ދ ާވ ހިސާބ ގައި. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާއިނ  ކ ރަނ ވާ ކަނ ތައ ެގ  އަތޮޅ   މާލެ

ނޫނޭ. ވާނ  ހ ރި ކަނ ތައ  އިޢ ލާނ ކޮށ ފައި ވެބ ސައިޓ     އެއ 5%އ ޅެނީ. ދާއިރާއަކަށ  ބޭނ ނ ވަނީ     މިތެރެއިނ  ނ ވެެގނ ނޭ

އ ޅެނީ. އެމ .ޑީ.ޕީެގ    އެމ .ޑީ.ޕީ ައއ ޑާތަކެކޭ ހަދަިއެގނ  މި ؛ޮއޅ ނ ސ ވާލި މ ޅި އެތި  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމޭ ކިޔައިެގނ     ހަދާށޭ.

މި  ނ ޚާއިނ  ިމއީ.  ފެދައ ލަ  އީއޮޕަރޭޝަނެކޭ  ހަދައިެގނ .  ަވގ ތ   މި  ނޫނޭ  ޮގތެއ   ފައިދާހ ރި  ރޭޝަނ ތަކަށ  ޑ ތަށ  

 ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެނ  ނ ހިނާގނޭ  ސ ރަލ  ނިޒާމެކޭ މިތާ އޮނ ނަނ ޖެހޭނީ. ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމ  ނައިބަހާލައިެގނ ، ފެޑ 

ިއސ ތި ަގވަރ ނަރ   އެބައ އެމ .އެމ .އޭ  ނ ހިނ ޭގނެ  ފާދޭނ   އޭނާއަކަށ   ހިނ ިގދާނެ.   ޖެހޭ.  ޕިރަމިޑ   ތަނެއ .  އެ 

ެގނެއ ސަ  ހެނ ނަމަވެސ ،އެ ސިނިގރޭޓ   ބޮޑ ކޮށ   ޑިއ ޓީ  ސާފ ކޮށ   ވަރަށ   ވެސ   ހިނ ަގނީ  ތަނ ތަނ ނ    ،ޕިރަމިޑ  

ރ ފިޔާއަށ  ވިއ ކަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި   110ޓެއ   ށ ޖަރީމާއެއ  ނޫނ ތޯ. މިހާރ  ސިނިގރޭޓ  ފޮ  ވެސ  ހަމަ  ޑިއ ޓީކ ރަނ . ެއއީ

ކ ޅ ދ އ ފ އެ ؛ރައީސ  ނޫނ .  ޮގތެއ   ރަނަގޅ   ބޭނ ކަކަށ ށ ީއ  މިހާރ   ެގނެސ ،  ސިނިގރޭޓ   މީހ ނ    ޓަށ   އެ  ވ ރެ 

ޗައ ކަރ  ވައ ކަނ ކޮށ ެގނ ،  އެހެނ   ދައ ލަތ ނ   މި  މިމ އ ސަނދިވެއ ޖެ.  މައ ސަލަޖެހިެގނ   އ ޅޭތީ  އ ޅެނީ.    ޖަހައިެގނ  
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  ، އިހ ނ ނާމީލާށޭ މިފ ކޯ ނޫނިއ ޔާ ޕަބ ލިކަށ  ިވއ ކާށޭ. ތިާމެގ  އި ވަ ލާށޭ. ދެނ  މިފ ކޯ އ އިލީކ ވ ނ ތައ  ދ އ ވަ ބަޖެޓ ނ  ލީކ ވާ

ދީެގނެއ   ،އައ ލާދ ނ ނާއި  މިފ ކޯ  މީހ ނ ނަށ   ެގނ ގ ޅ ނ   ހިސާބ   ޭގަގއި  ވިޔަފާރިކ ރާށޭނ ވާނެއޭ.  ޓެކ ސ     !ޖަހައިެގނ  

މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނެ އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ     ،ނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހިތާމައަކީކ ރަެގ ފައިސާއިނ ނޭ މި އޮޕަރޭޓ ނ ޕޭޔަރ 

ދަރަނި  ފައިޮގތެއ  އޮނ ނާނީ. ކޮނ މެ ދިެވހި ރައ ޔިތަކަށ  މިހާރ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދަރާ އޭނާ ސައިކަލަށ    ،ހ ރި 

އެ    ،ދަރާފައި ހ ރި ދަރަނި، އޭނާ މީހަކާ އިނ ނަނ  ދަރާފައި ހ ރި ދަރަނި، އޭނާ އެސ .ޓީ.ޯއއަށ  ދަރާފައި ހ ރި ދަރަނި

.  އަދި މަސ ވެރިނ  ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތައ  ބާތިލ ާވވަރަށ  ދައ ލަތަށ  ލާރި ހ ނ ނަނ ޖެހޭނޭ   ،ނ ޏެއ  ބާތިލ ވާވަރަށ  ހާ ދަރަހ ރި

ދިނީ ދައ ލަތ ެގ    ނ ހ ނ ނަނީ. އެކަނ  މި އެނެގނީ ނޫމަޑިއަށ  ކީއ ެވެގނ ހޭ އެހާ ބައިވަރ  ލާރި  އޭދައ ލަތ ނ  ވައ ކަނ ކ ރާތީ 

އ  ައޅަނ ެވެގނ  ނޫމަޑިއަށ   ތަކެފ ލ ހ ނ ެގ އިމާރާތ ؟ ޑިނ  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ކިހާވަރެއ ތޯ ދިނީނޫމަ ؟އެކައ ނ ޓ  ޯއވަރޑ ރޯކޮށ ފަ

އަޅަިއެގނ ހޭ  ލާރި ކިހާވަރެއ   އެމ .ޑީ.ޕީއަށ   ައޅަިއެގނ ހޭ ؟ދިނީ  ކިހާވަރެއ   މީހ ނ ނަށ   ތިބި  ށ  ރަީއސަ ؟މިތާނަގއި 

ތިބި ؟ދީެގނ ހެއ ޔޭ  ކިހާވަރެއ  ދެނ   އަރބިޓ ރޭޝަނ ނ   ލާރި  ބަިއވަރ   އެހާ  ކ ނ ފ ނިތައ    މި ؛ކ ރިސ އަށ   ޤައ މ ެގ 

ލާފައި ތިބި މީހ ނ ނަށ  ބަދަލެއ  ވެސ  ނ ދޭ. ދެތިނ  ޕާޓީއަކަށ  ބަދަލ  ވެސ  ދިނީ. އެވެސ  ާގނޫނާއި  އިހޭއަރ ވަ އިރ   ޔާމީނ 

ބަޖެޓެއ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަނ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    .ނީނ ދޭއަޅ ަގނޑ  ޯވޓ ށ   ަގާވއިދާ ޚިލާފަށޭ. އެހެނ ެވެގނ ނޭ މި ބަޖެޓަ

  ، ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އަނ ނާނީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ ަގއި  ވެސ  އެނެގނ  އެބަ

 އެ ކަނ ތައ ތައ . . ވާނޭރޯލ ކ ރާނަމޭ  ކ ރެޑިޓ  ކާޑ ެގ  ބަރާބަރަށ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސީދާ ހަނ ޑ ރެޑ  ތައ ޒަނ ޑ  ޑޮލަރ 

ދ ނިޔޭަގއި   މ ޅި  އެސެޓ   ޑޮލަރ   ބިލިއަނ   މިއަދ   ނެތި.  ރ ފިޔާެއއ   އެއ ެވސ   ފެށީ  މަސައ ކަތ   އަޅ ަގނޑ   ބައ ލަވާ 

އެބައަޅަގ ޗައ ކަރ   ދިެވހިހ ރި.    ނޑ ެގ  ވައ ކަނ ކ ރަނިއ ޔޭ.  ލާރިެއއ .  ނެތޭ  މިހާރ ދައ ލަތ ަގިއ  ވެސ     ޖަހަނިއ ޔޭ. 

އި ދ ވާލޭ ވައ ކަނ ކ ރަނީ. އެހެނ ީވމައޭ، މިހާރ  ެއ އ ޅެނީ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމ  އައ މ ެގ ކ ރިނ   ޔާ ޔޭ. ރެވައ ކަނ ކ ރަނިއ  

  ކަމެއ  ވެސ  ނ ވާނެ. މި ސަރ ކާރ  ފެއިލ ވެއ ޖެ.   ދައ ލަތ ަގއި ދެނ  ހ ރި ލާރިކޮޅ  ހިފައިެގނ  ފިލަނ  އެ އ ޅެނީ. އެއ 

ކަށ  ވެސ  ތާއީދެއ  ނެތ . ތެރެއަށ  ޮގއ ސަ. ނެތ  ތާއީދެއ . މި މޮޑެލައަޅ ަގނޑ  މި ައއީ ރާއ ޖެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

إِلَْيِه َراِجعُونَ  . ރިޔާސީ ނިޒާމ  އަވަހާރަެވއ ޖެ َوإِنَّا   ِ މި އައީ. ދެނ  ނައިހެއ   إِنَّا ّلِِلَّ ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމ  އޮޕަރޭޝަނަށ    .

ލޮޕ މަނ ޓ  އަނ ނާނެ ިވސ ނ މެއ   ވީ. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ ޑިވަ  މިހެނ  މި  ނ ވާނެ. ެއއީ މިތަނ  ނ ހިނ ގ ނީމާ

ެއހެނ ތާވެސ  ނެތ . އެވަރ ެގ ބަޖެޓެއ  ޕ ރެޒެނ ޓ  ވާނީ. ތަނެއ ދޮރެއ    ކ ރަނ  ވެސ  ނޭނގ ނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

ތަރިކަ    ،އަޅަިއެގނ . ހަތަރ  މީހ ނ ނަށ  ޤައ މ  ބަހާލައިެގނ  ނޭނެގ ބަޔަކ  ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގިއ މި ތިބީ ބައިބަޔަށ  ބައި 

ނެޕޮޓިޒަމ  އެހާ މަތި. ހ ސ  ތިމާެގ މީހ ނ .  ؟ބަހާލައިެގނ  ދެނ  ކިހިނެއ  ރަނަގޅ  މީހަކ  ެވސ  އަނ ނާނީހެނ   އިލާބަހަ

ނައިބ  ރައީސ ެގ ކޮއ ކޮ ސެކ ރެޓަރީއަކަށ . ތަނ ކޮޅެއ  ބޮޑ ަވރެނ ނ  މިއީ. ދެނ  އޭނާެގ ޅިޔަނ ، މީނާެގ ޅިޔަނ ، މީނާެގ 

ލަދ ަގނޭ މިއަދ  ހ ނ ނަނ  ވެސ . މި މަޖިލީހ ަގއި  ރ ނ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ަގ  21އ ކަނ   ބޭބެ، މީނާ ކޮއ ކޮ، މީނާ، މި ވާހަކަދަ
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ޤާނޫނ އަސާސީ ކިޔަނ  ނޭނޭގ   !ޤާނޫނ އަސާސީ   ބައ ލަވާ؟ ނ . ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ލިޔެފައި އޮތީ ކީކޭތޯއ ލަދ ަގނ ނަނ ވެއ ޖެ

ކަނޑ ަގއި   ؟ރަނ  ކޮނ  ވާހަކަެއއ ތޯ ައޅ ަގނޑ  ދައ ކާނީބަޔަކ  ނ ތިބޭނެތާ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ  އިތ ރ ކ 

  އިލާނަނ .އަޅ ަގނޑ  އަހަ  ގައިފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އަމީރ  އަރިހ   ،ހ ރި ކިތައ  މަސ . އަނެއ  ޚަޒާނާެގ ވެރިޔާ  އެބަ

ދައ ރ ކ ރޭ ރާއ ޖޭަގއި  ސ ޓޮކެއ   ޔިއަރަގއި  ކިހާވަރެއ ެގ  އެވ ރި  ދަތ   އިކަޅ ބިލަމަހާ ؟ހެއ ޔޭ  އެއ ޗެއ .  މަހަކީ  ރ ކ ރާ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސ ޓޮކ ަގއި ހ ރި ލާރި އެއީ ކަނޑ ަގއި ހ ރި ޚަޒާނާ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަދަނ ޖެހޭ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

. އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ޖެހެއޭ އިނ ޑިއާއަށ  ހަރޭއަޅ ަގނޑ މެނ  ބިނ ތައ  ވިއ ކޭ ޮގތ  ހަދަ  ކ ރަނ ޓ ތަކާ އެއ ޗެހިތައ  ޑިވަލޮޕ ސޯރި

މިދަރައިެގނެެގނ  ނ ޖެހޭނޭޤަ    ކޮމ ޕ ރޮމަިއޒ ކ ރާކަށެއ   އަސ ކަރިއ ޔާ  މާރިޔާ  އ މ ެގ  އެގ ރީމަނ ޓ .  ދޭނ ޖެހޭ   .

ދޭނ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ފާއ ދޭނ ޖެހޭނީ އެހެނ ނޫނިއ ޔާ. މި މަޖިލީހ ަގިއ ކޮމިޓީތަކ ަގއި ތިބި މީހ ނ  ވެސ  ިއސ ތިފާއ އިސ ތި

ގޮވަިއެގނ . އަޅ   މީހ ނ   ބިރ ަގނޭ އިނޭގތޯ. އަސ ކަރ   ދާނަނ  ކޯޓަށ  ވެސ  އެ  މީހ ނ  ވަރަށ   ދާއިރާެގ  ަގނޑ މެނ ެގ 

 ،މެނ ނޑ ޤައ މ  ވިއ ކާލައިފި ިއނ ޑިއާއަށ . އިނ ޑިާއ ައއ ޓ . ނިކަނ  ބާރަށ  ައޅ ަގ  ނ ޓެއ  ހަދާފައި އެމ .ޑީ.ޕީނ  މިއެގ ރީމަ

. އިނ ޑިާއއިނ  މި މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރޭޖެހޭ އިނ ޑިއާ އައ ޓ .    އެބަ  މި މަޖިލީހ ަގއި ކިޔަނ   އިނ ޑިއާ އައ ޓ .

ތެރެއަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ބާރަށ    ،ޚާރިޖީ  ނިކަނ   އިނ ޑިއާ.  ވަދެއ ޖެ  ތެރެއަށ   ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ދާޚިލީ 

އަތޮޅ  މީހެއ . ވަރަށ  ވަޠަނީ   ޑޫައއ   އިއަތޮޅާ  ކ ރާކަށ . އަޅ ަގނޑަކީ ހ ވަދޫ  ނޫނ  އެކަނ   ވަދެއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ 

ހިނ ަގނ  ނޭނޭގތީވެ.    ،މީހެއ  އަޅ ަގނޑަކީ. މި ރާއ ޖެއިނ  އިނ ޑިއާ މީހ ނ  އަތ ނ  ލާރި ނަަގިއެގނ  ސަރ ކާރ  މި ހިނ ަގނީ

 ! ދޭށޭ  ކޮނ މެ މަސ ވެރިޔަކަށ  ލާރި  !ލަތ ތައ  ބޭނ ނ ކ ރާށޭސީޤައ މ ަގއި ހ ރި ވަ   ތިމާމެނ ނަށ  ހިނ ަގނ  ނޭނޭގތީވެ. މި

ވަަގށ  ނ ނަާގށޭ  އެ  ! ޓަިއޒ ކ ރާށޭެއސ .ޓީ.އޯ ޕ ރަިއވަ  !ޓަިއޒ ކ ރާށޭމިފ ކޯ ޕ ރައިވަ ދައ ލަތަށ     !ތަނ ތަނ ނ  ލިބޭ ލާރި 

އިއ ޒަތ ތެރި   ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ  ހިނ ާގށޭ ދައ ލަތ . މި މަޖިލީހ ނ  ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ  ެގނ ނާށޭ ހަމަ މިހާރ ނ  މިހާރަށ . 

ކ ރަނީ. ރައ ޔިތ ނ  މިއަދ  ޓެކ ސ  ދައ ކަނ ޖެހެނީ. އެހެނ ވީމާ، ވިޔަފާރިވެރިނ  ބ ރަ މަސައ ކަތ ޤައ މ ެގ ހ ރިހާ   ؛ރައީސ 

ފ ރަތަމަ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަކީ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ ެވެގނ   ަވގ ތަ  ،ދައ ލަތ ނ   ެގނ ނަނ ވީ.  ށ ަވގ ތ ނ   ބަރ ލަމާނީ ނިޒާމެއ    

ބައިބަހާލައިެގނ  ވަޒީފާަގއި ތިބި މީހ ނ  ކަނޑާލަނ ވީ މީހ ނ   ހ ރިހާ    ތިބަ ސިޔާސީ  މިހާރ  މި   ،ށ  ކ ރަނ ވީ ކަމަކީ އަދެވަނަ

ވިކިއ ޖެ. ހައިރާނ ވެއ ޖެ.    އިދޭނ ވީ. ރައ ޔިތ ނ  ދަރަ  ދޭނ ވީ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލާރި  . ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލާރިށ ވަގ ތ ނ  ަވގ ތަ

 އެއ ޗެއ  ރައ ޔިތ ނ  ދައ ކާކަށ   އެއ ވެސ   ،ހ ރިހާ ދަރަނި ކެނޑޭވަރަށ  ބޭނ ކ ނ  ނަާގފައި ހ ރި ލޯނެއ  ވެސ   ެގރައ ޔިތ ނ 

ަވގ ތަޖެހިެގނ  ަވގ ތ ނ   މާށ ނ ވާނެ.  އެއ ޗެއ   ހ ރިހާ  ކޮރޯނާ   ، ބަނ   މ ކޮށ ފައިއާނ ފޫޢަފ ކ ރާށޭ.    އެއީ  ކ ރިއަށ ދާށޭ. 

ނ ހެދި ހ ރި   !ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޮގތެއ  ހޯދައިދިނ މަކީ މި މަޖިލީހ ނ . ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޮގތެއ  ހޯދައިދޭށޭ  އެއީ ؛ ވައިރަސ  

 ..ތިމާ ބޭނ ނ ވާ. !ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ކަނ ތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރާށޭ !ތައ  ހަދާށޭރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ޝަފީޤ .هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ هللا ޢަބ ދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  

ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ނ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ ެގ މަސައ ކަތ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ކަތަށ   ދެ ކޮމިޓީ އެކ ލެިވެގނ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީއެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ކ ރައ ވާފަިއވާ މަސައ   ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީމާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީއާއި އިޤ 

ޮގސ  މިއަދ  މަޖިލީހަށ  އައިސ  މި މައ ޟޫޢ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ ވެރިަވނ . އާދެ! މި މަސައ ކަތ  ކ ރެވިެގނ  

މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހެޅ އ ވި    ،ވާހަކަދައ ކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ވެސ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ލަނ . އާދެ! ނ  ނިނ މަވާފައިވާ ޮގތަށ  ބަޖެޓ  ފާސ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވާކޮމިޓީ ،ހ ށަހެޅ އ ވ މެއ  

ަގއި  އެކީަގއި އަދި ބަެއއ  ެމނ ބަރ ނ  މަޖިލީހ ެގ ފ ލޯ  ކޮމިޓީަގއި ކ ރެވ ނ  މަޝ ަވރާތަކާ ؛ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ    36

ވަނީ ބަދަލ ތަކެއ    ބަދަލ ތަކެއ  އައިއ ސަ. އެ ކަނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  މިވަނީ    ގ ޅިެގނ  ބަޖެޓަށ  މި  ދެއ ކެވި ވާހަކަތަކާ

ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ ެއޮގތ ނ   އިތ ރ ެވެގނ   57ތަކަށ   ޕ ރޮގ ރާމ   އަިއއ ސަ.  ރ ފިޔާ  އެހެނ ވ ާމ މިލިއަނ   ވަނީ.  މި  ގޮއ ސަ 

ތަކ ެގ ވާހަކަދައ ކާއިރ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އިތ ރ ވެފައި މި ވަނީ. ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ ޕ ރޮގ ރާމ   73އެކީަގއި ބަޖެޓަށ  ޖ މ ލަ  

ފާހަަގކ ރިނ  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަދައ ކަމ ނ   ޕ ރޮ  ،ބަޖެޓަށ   އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ ދައ ލަތ ނ   ހިނ ގާއިރ    ، ޖެކ ޓ ތައ  

އަތޮޅ   ، ރަށ ރަށ ގައި ޮގތެއ ަގއި  މަޝ ރޫޢ ތައ     ތެރޭެގޚާއ ޞަ  އަދަދަކަށ   ިގނަ  ވަރަށ   ސަރ ކާރ ނ   މި  ރަށ ރަށ ަގިއ 

އެ އަޅ ަގނޑަށ   އެބަދޭ.  އަޅ ަގނޑ  ހިނ ގަވަމ ނ   ދާއިރާަގ  ނެގނީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކަނ ކަނ .   ައޅ ަގނޑ   އިދާއިރާެގ 

ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ނ ހިނަގއޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަނެއ     ަގއިވެލިދޫ  ،ދައ ކަމ ނ  ކ ރީ ދ ވަހ  ވެސ  ފާހަަގކ ރިނ ވާހަކަ

  3މި ސަރ ކާރަށ    ،ރ ދެ ރަށ ަގއި ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި ޮއތ  ޮގތަށ  އެ މަޝ ރޫޢ ތައ  ދަނީ ކ ރިއަށ . މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ބަލާއި

މީޑި  އަހަރ  ސޯޝަލ   މީޑިއާ ފ ރިެގނ   ރާއ ޖޭެގ  އަދި  އެ އާ ަގއި  މ އައ ސަސާތަކ ނ   ބެހޭ  ކަމާ  ސަރ ކާރ ެގ  ތަކ ނ ނާއި 

ތެރޭަގއި  އިނ  ޒަމާނެއ ަގއި އަތޮޅ މި ؛ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގވި ވަރަށ  ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ވާހަކަތައ  ދައ ކަމ ނ 

  ، ކ ރިނ އަޅ ަގނޑ  ފާހަގަ މަޝ ރޫޢ ތައ  މި ސަރ ކާރ ނ  އެބަ ެގނ ދޭ ކ ރިއަށ . ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ     ނ ހިނާގ ވަރަށ 

ދަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަށ  ބައެއ  މަޝ ރޫޢ ތައ  ހިނަގމ ނ ދާއިރ  އެއާ ގ ޅޭ އެހެނ  ަމޝ ރޫޢެއ  އެ ރަށ ަގއި ކ ރިައށ  ެގނ 

ނަމަ ނަމަ  ،ވަނީ  ބޭނ ނ ވާ  އޭއެ  ،ރައ ޔިތ ނ   ކަމެެގކަމެއ   ފަސޭހަވާނެ  ވެސ   ދައ ލަތަށ   ހިމަނާލ މަކީ  .  ކޭ ތެރޭަގއި 

ވެލިދޫަގއި    ،ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ   ެގޚަރަދ ކ ޑަވާނެ ކަެމކޭ. އަދި ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ހިތ ހަމަޖެހޭނެ ކަމެކޭ. މިސާލެއ  

އަށ . ވެލިދޫ ބަނދަރ  މި އޮތީ ވަރަށ   ތަނެއ  ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ   އެހެލާމިހާރ  އެވޯޑ ކ ރެވިފައި އޮތ  ޮއޑި

ތަނ  އެޯވޑ ކޮށ ފަިއ އޮތ     ެއހެލާވެލިދޫ ބަނދަރ  މަރާމާތ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އޮޑި   ،. އަޅ ަގނޑ  ދެއ ކިނ ބޮޑަށ  ހަލާކ ވެފަ

ދި ރައ ޔިތ ނ   އަ  ، ޔާ ދައ ލަތަށ  ފަސޭހަާވނެ ޮގތަކަށޭއ އެމ .ޓީ.ސީ.ސީއަށ  ހަވާލ ކޮށ ެގނ  އެ މަސައ ކަތ ކ ރާއިރ  ކ ރެވިއ ޖެ 
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ހިތ ހަމަޖެހޭނޭ ބޮޑަށ   ވަރަށ   ަގބޫލ ކ ރައ ވަވެސ   މިނިސ ޓަރ   ފިނޭނ ސ   ވާހަކަ  އެ  އިތ ރ ކ ރެއ ިވ    އި .  ބަޖެޓަށ  

ސ  މިނިސ ޓަރަށ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި އެ ކަނ  ހިމަނ އ ވާފައި އެބަ އޮތ . އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ  ފިނޭނ 

ދަނޑ   ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ޅޮހީެގ ފ ޓ ބޯޅަޙަލާަގިއ ބަޖެޓަށ  އިތ ރ  ބަދަލ ތައ  ެގނެވެމ ނ  މަރ ޓީކޮމި  ،ދެނ ނެވިނ 

ޓީ މަރ ޙަލާަގިއ މި ބަޖެޓ  ކޮމި. ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  ކަނ  ވެސ  މި އޮތީ ކ ރައ ވާފަބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާލަދިނ މަށ . އެ

ޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގއި އަދި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާ އެކީަގއި ބަޖެޓ     ،ސ ޓަރ ދިޔަ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ފިނޭނ ސ  މިނި

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެއ ކެވި ވާހަކަފ ޅ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބަލައިެގނ ފައޭ މި ވަނީ.   ،ކޮމެޓީަގއި ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ 

މިނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ   މެނ ބަރ ނ ނަށާއި  ކޮމެޓީެގ  އެ  ހަމަ  ޓަކައި  ބޮޑަށ  އެހެނ ކަމަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ    

އޭގެ  އިދާރާތަޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ .  ސަރ ކާރ ެގ  މ އައ ސަސާތަކާއި  މިނިވަނ   ހ ރި   ނ  ކ އިތ ރ ނ   ޮގތ ނ   ގ ޅޭ  ބަޖެޓާ 

ޓީެގ ފަރާތ ނ  ވާހަކަ މިކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ފާހަަގކ ރަނ  އެ ފ ރ ޞަތ  ދިނ . އަދި ބައެއ  މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކަށ  ކޮ

އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ މައ ސަލައާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ     ،ބައ ދަލ  ވެސ  ކ ރެއ ވި. އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ ވެސ  ދެއ ކެވި،  

އޭ.ސީ.ސީ   ؛އެ ވާހަކަ   ،އިނ ނަ މީހެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  މި ދަނ ނަވަނީ  އިޓީަގއަޅ ަގނޑ  މިނިވަނ  މ އައ ސަސާ ކޮމި

ަމއ ސަލަ އެ  ފަހަރެއ ަގިއ  ކޮނ މެ  އަނ ނާނެ   ،އިއ ެވެގނ ތޯއާ ކީލަސ ވަނީ    ހާޒިރ ކ ރެޭވ  ފަހަރެއ ަގއި  ކޮނ މެ  ހަމަ 

ތާށިކަނ  ބަޖެޓ ެގ  ދަތިކަނ ،  ވާހަކަތައ .  މި   ،މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  ކަމެއ ކޮމިކަހަލަ  ެއއ   ކ ރެވ ނ   މަރ ޙަލާަގއި    ، ޓީ 

އަޅ   ވަނީ.  މި  އިތ ރ ކޮށ ދީފައި  ފައިސާ  ވެސ   ކަަމށ   އެ  ޓަކައި  ބެލ މަށ   ަމއ ސަލަ  ަގނޑ   އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ 

ކޯޓަށ    ،ތަޙ ޤީޤ ެގ ހ ރިހާ މަރ ޙަލާއެއ  ނިމި  ،ވަނަ ައހަރ  އެ މައ ސަލަ ރަނަގޅަށ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވި  2022  ،އ ނ މީދ ކ ރަނީ

ގ ޅިފަިއވާ މައ ސަލައެއ . މި މައ ސަލަ އާދަޔާ ކާ  ފޮނ ވޭނެ ކަމަށ . މި މައ ސަލައަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މަ

ކޮމިޝަނެއ     ހ ރި ކަނ ތައ ތަކެއ  ބަލާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާ ގ ޅިފައި  ހަމަ  އެކީަގއިޮގއ ސަ ަވނީ. މިއާޚިލާފަށ  ލަސ ވެެގނ 

. އަޅ ަގނޑ   އެ އޮފީހ ނ  ވެސ  އެބަ އޮތ  ބަޖެޓ ނ  ލާރި އިތ ރ ކޮށ ދީފަ  .އޮމ ބަޑ ސ ޕަރސަނ ެގ އޮފީސ   ،ވެސ  އެބަ އޮތ 

ފެށޭ އަހަރ   ،އ ނ މީދ ކ ރަނީ މަސައ ކަތ  ވެސ   ހ ށަހަޅ އ ވަމ ނ    ެގއެ އޮފީހ ެގ  ބަޖެޓ   ކ ރިއަށ ދާނެ ކަމަށ .  ތެރޭަގއި 

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަދި    ،އ ޔިތ ނ ެގ ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަކަށ ވަނަ އަހަރަކީ ރަ  2022  ،ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވި 

އ ނ މީދ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   ދިރިއ ޅ މަކަށޭ.  ފާަގތި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ވަނީ  މި  އަމާޒ ކ ރެވިފައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ބަޖެޓ  

ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ވަނަ ައހަރ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ . ދެއ ވި ފ  2022އ ފާވެރިކަނ   ،ހިތ ހަމަޖެހ މާއި ،ފާަގތިކަމާއި 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މޫސާ ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ   މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މޫސާ ޢަބ ދ ލ ޣަފޫރ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ބިލިއަނ     36.9މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި ވަނީ   ؛ވަނަ އަހަރަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ އައ ސަސާތަކާއި ދައ ލަތ ެގ  .  ލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓަށ  މި ވަނީ އިތ ރ ކ ރެވިފަމި  73ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ .  

ތަނ ތަނަށ    އެތަނެއ ަގއި ކ ޑަކ ރެވިފައެއ  ނ ޭވ. ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރަށ  ވ ރެ ެވސ  ރަނަގޅަށ   އޮފީސ ތަކ ެގ ބަޖެޓ  އެއ ވެސ   

މި ބަޖެޓަކީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ދަތި ދ ވަސ ވަރެއ ަގިއ   ،ވާނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ބަޖެޓ  މި އަހަރ  ދެވިފައި

ވެސ   ޅިހ ށަހެ ދ ނިޔެ  މ ޅި  ބަޖެޓެއ .  ތަޙައ މަފައިވާ  ބަޖެޓެއ .  ލ ދަތިކަމެއ   ހ ށަހެޅިފައިާވ  ަގޑިއެއ ަގއި  ކ ރަމ ނ ދާ 

އަހަރ ތަކާ ވޭތ ވެދިޔަ  ބަޖެޓަކީ  ހ ށަހަޅާ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމނ   އެއ ޮގތަށ     ،ބަލާއިރ ަގއި   އެހެނ ނަމަވެސ ،  އަހަރ ތަކޭ  އެ 

ވަނަ   2022ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ     ،ައކީއެވ ރެޖ  ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ިމ ބަޖެޓ  ވެސ  ހ ށަހެޅިފައި ިމ ވަނީ. ޭއެގ މާނަ

. ދައ ލަތ ނ  ފާސ ކ ރާ ބަޖެޓަކީ މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ  ެއކ  ކ ރިއަށ ދާނޭ  އަހަރ  ވެސ  ހިފެހެއ ޓިފައި ކ ރިއެރ ނ ތަކަކާ

ތިޞާދ ެގ  އިޤ   ، ރަނަގޅ  ޮގތ ަގިއ ނެރެވި  ރ  ެއއީ. އެ ބަޖެޓ ަގއި ފާސ ކ ރާ ފައިސާ އިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރެއަށ ތަސައ ވ 

ދާނީ. ޤައ މީ  ތެރޭަގއި އެ ފަިއސާ ޚަރަދ ކ ރެވިެގނ  ދައ ލަތ ެގ ކ ރިއެރ ނ ތައ  އަނ ނަމ ނ ދާނީ. ޤައ މީ ކ ރިއެރ ނ  ކ ރިއަށ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓެއ    ނަށ ދާނީ. އެ އ ސޫލަށ  ބައ ޓަނ ކ ރެވިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ ނިސ ބަތ  ކ ރިއަށ 

ަގއި ތަޅ މ ަގއި މި އޮތީ. މި ބަޖެޓ ނ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އިތ ރަށ  ހަރ ދަނާ އެބަ ކ ރެވޭ. މި ބަޖެޓ ނ   މިއަދ  މި މަޖިލީހ 

ތި ދެމެހެއ ޓެނިވި ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށ  އެބަ  ނެރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  އިތ ރ  ބޮޑ ކ ރ މެއ  

ކ ރިއަށ  ބަރާބަރަށ  ެގނ ދެވޭނެ. ކާޑ ެގ އަގ  މިހާރ  ިމ ހ ރި އަގ ަގިއ ހިފެހެއ ޓޭނެ. ެގނ ދެވޭ. އާސަނ ދަ މިހާރެކޭ ެއއ ޮގތަށ   

މި ައގ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ  ހިފެހެއ ޓިެގނ ދާނެ. މި  ،ކަރަނ ޓާއި ފެނ ެގ އަގ    ،ތެލ ެގ ައގ 

ރި ކަމަކަށ   ައޅ ަގނޔަތ ކ ރާ ޢާހ ރިހާ  ހާލަތ ަގއި  މި  ބަޖެޓ   އިރ ަގއި  ރަނަގޅ   އެނ މެ  ހ ށަހެޅޭނެ  ޑ މެނ ނަށ  

އޮތ  ހާލަތ ަގއި  ދަތި  މި  އިޤ ތިޞާދ   ދ ނިޔޭެގ  އޮތީ.  މި  ހ ށަހެޅިފައި  މިއަދ   ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިރ ަގިއ 

. ދ ނިޔޭަގިއ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ އ ނ މީދ   ލިބެމ ނ ދިޔ މަކީ އަބަދ   ކަމ ެގ ފެހި ސިގ ނަލ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވަމ ނ ދާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ     ،އިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރޭަގއި ރާއ ޖެ މިއަދ  ހިމެނިފައިވާކަނ  އެއީ  5އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ކ ރިއަރަމ ނ ދާ  

ވަނަ އަހަރަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ވެސ  ތަރައ ޤީެގ އިތ ރ  މަޝ ރޫޢ ތަކެއ     2022ެއކ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ .    އ ފަލާ

ރަށެއ ަގއި ެވސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ  ހ ރި  އެއާެއކ   ހަރެއ . ހަމަފެށިެގނ ދާނެ އަ ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގިއ ހިމެނޭ 

ެވސ  ނ ހިނާގ ވަރަށ  މި ފެށޭ   ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  މި ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އެކަށައެޅިފަިއވޭ. ރާއ ޖޭަގއި ތަރައ ޤީަގއި ދ ވަހަކ 

ގ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގިއ ފައިސާ ެއކަށައެޅިފައިވޭ. ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ކ ރަނ   އަހަރ  ތެރޭަގއި ރާއ ޖޭަގއި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ 

މަގ ހެދ މާ މި ބަޖެޓ ަގއި ބޮޑ ކޮށ  މި އޮތީ    ،ބަނދަރާއި  ،ނަރ ދަމާާއއި  ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ފެނާއި  ،ހ ރި މަސައ ކަތ 
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މިއެކަށަެއޅިފަ ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ތަރައ ޤީ،  ބޭނ ނ ވާ  ރައ ޔިތ ނ   މިއީ  ރައ ޔިތ ނ   .  ނޫނިއ ޔާ  އެއ ކޮށ   ކަނ ކަމާ   

މިައދ ެގ މި ޤައ މ ެގ މި ހާލަތަށ    ،އިތ ރަށ  ކ ރިއަށ  ދެވޭނެ ަމގ ތަކެއ  ހޯދޭކަށ  ނެތ ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ކަމ ނ 

ދަނ ނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓެކޭ  ރަނަގޅ   ވަރަށ   އިތ   ،ހަމަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ސަބަބ ނ   މީެގ  ބަޖެޓަކީ.  ރ   މި 

ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ  ލިބިެގނ ދާނެ. ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ޓަކައި ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ނ  ކ ރެވިެގނ ދާނެ. 

އަހަރ ބ ރިޖ ެގ    ތިލަފ ށީ މިއަނ ނަ  ފެށިެގނ ދާނެ  އެއަރޕޯޓ ެގ    ެގމަސައ ކަތ   ހަނިމާދޫެގ  ެއއާެއއ ކޮށ   ހަމަ  ތެރޭގައި. 

އަދި  ފެށިެގނ ދާނެ.  މި  މަސައ ކަތ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   ިގނަ  ހ ރި  ކ ރަނ   މި    އައ ޑޫަގއި  ފެށިެގނ ދާނެ.  އަހަރ   އަނ ނަ 

ދިޔ މަކީ ރާއ ޖޭެގ  މަސައ ކަތ ތައ  އަވަހަށ  ފެށ މަކީ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އ ނ މީދ . މި މަސައ ކަތ ތައ  ައވަހަށ  ކ ރެިވެގނ 

އި މަސައ ކަތ ،  ބ ރަ  އެނ މެ  ކޮށ ދެޭވނެ  ޓަކައި  އިތ ރަށ  އިޤ ތިޞާދަށ   އިޤ ތިޞާދ   ރާއ ޖޭެގ  ރައީސ .  އ ޒަތ ތެރި 

ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ފައިސާ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެތައ  ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  މި ސަރ ކާރ ނ    ،ހަރ ދަނާކޮށ 

ނިޒާ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ދަނީ.  އެ  ފެނ ނަމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނަތީޖާ  ހެޔޮ  މީެގ  ެގނ ދަނީ.  މި  ރާއ ޖެ  ކ ރަމ ނ   މ ނ  

  ށ  ގ ޅާލ މަށ  ޓަކައި ހަިއސ ޕީޑ  ފެރީެގ ނިޒާމ  ފެށ މަށ  ޓަކައި މިހާރ  އެ ދަނީ ތައ ޔާރ ވަމ ނ . ހަމަ އެއާއެއ ކޮށ  ކަރަނ ޓަ

ިއއާދަކ ރަނިވި ކަރަނ ޓ ނ  ރާއ ޖޭެގ އިނ ޖީނ ެގތައ  ގ ޅާލ މަށ  ޓަކައި އެ މަސައ ކަތ     ، ރެވޭ ައގ  ހެޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައިޚަރަދ ކ 

ބަދަލ ކ ރެވިއ ޖެޔާ ެއީއ    އަށ   50% ކ ރެވެމ ނ  އެ ދަނީ. އިއާދަކ ރަނިވި ކަރަނ ޓ  މިހާރ  ބޭނ ނ ކ ރާ ކަރަނ ޓ ެގ  މިހާރ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ރާއ ޖޭެގ   2022 ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިތ ރަށ  ހޯދޭނެ ކާމިޔާބަކަށ  ވެެގނ ދާނެ. އެހެނ ކަމ ނ ، މި ބަޖެޓަކީ

ރަނަގޅަށ  ފަރ މާކ ރެވިފަިއާވ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ ،    ، ޓަކައި ބޭނ ނ ވާނެއިޤ ތިޞާދ  ހަމަ ރަނަގޅަށ  ހިނ ގ މަށ   

ހާސިލ ވ މަށ  ޓަކަިއ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ މަނ ޒިލ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ނ މީދ ތައ  ވަރަށ  ބޮޑ 

، އެއ   އިނ  ވެސ  އެއ  ބަހަކ ނ  ވާހަކަދައ ކަ ކ ރަނ ޖެހިފައިވާ މަސައ ކަތ  ެވސ  ހަމަ އެހާމެ ބޮޑ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ

ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރަނ ވީ. ދައ ލަތ ެގ ފައިސާއަކީ ތިމާެގ  ވިސ ނ މެއ ަގިއ، އެއ  ފިކ ރެއ ަގއި ރާއ ޖެ  

ޔިތ ނ ެގ ފައިސާ  ރައ   ،ތެރޭަގއި ހިނ ާގ ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ޢަމަލ ތަކާ އެއ ޗެހި ހ އ ޓ ވި ޭއެގ  ދެކި،  އަމިއ ލަ ފައިސާެގ ޮގތ ަގއި

ރައ ކާތެރިކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ އައ ސަސާތަކ ނ  ކ ރަނ ވީ. ޒިނ މާދާރ ކަމާ އެއ ކޮށ   

ދ  ހާސިލެއ ނ ވާނެ.  ޤ ޞަދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ޚަރަދ ކ ރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  ނޫނިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ާވ މަ

ޖެހޭ. ރާއ ޖޭަގއި ކޮރަޕ ޝަނ  މަދ ކ ރެވިެގނ  ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީ   ކޮރަޕ ޝަނ  މިހާރަށ  ވ ރެ މަދ ކ ރަނ  އެބަ   ރާއ ޖޭަގއި

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ ނ ވާ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  އިތ ރ ކ ރެވޭނީ. ކޮރަޕ ޝަނ  ރާއ ޖޭަގއި އެބަ ހިނާގ 

ދަނީ ރާއ ޖޭަގއި. މި ކަނ ކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި އިތ ރަށ   މި    މ ނ ކަމެއ  ނޫނ . ހަމަ ކޮރަޕ ޝަނ  ރަނަގޅަށ  ހިނަގ

ކޮމިޝަނަށާއި-އެނ ޓި ބަޖެޓ ަގއި    ،ކޮރަޕ ޝަނ   މި  ފައިސާ  ބޭނ ނ ވާ  މ އައ ސަސާތަކަށ   އެހެނ   ދައ ލަތ ެގ  އަދި 

ބޭނ ނ ވާ ނަތީޖާ ނެރެޭވ   ނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  ދައ ލަތ ެގ މ ައއ ސަސާތަކަކީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ އި ހ ރި. އެ  ކަނޑައެޅިފައި އެބަ
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ޚަރަދ ކ ރެވޭ    ،ޖެހޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރައ ޔިތ ނ ެގ ޓެކ ސ  ފައިސާއިނ   ޮގތ ަގއި ބަދަލ ެވެގނ ދާނެ އެބަ  ެގތަނ ތަނ 

ހޭ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަޖެޓ  ޖެ ފައިސާއިނ  ނެރެވޭ ނަތީޖާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދައ ކަނ  އެބަ 

ރައ ޔިތ ނ  ޚަރަދ ކ ރާ ފައިސާއާ ެއއ ވަރ ެގ އަެގއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބިެގނ ދާނީ،    ށ ބަޖެޓަ  ،ިއ ބޭނ ނ ކ ރެވި ހެޔޮ ޮގތ ަގ

މި ޤައ މ ެގ    ،ވަނަ އަހަރަކީ  2022  މާމި ބަޖެޓ  ފާސ ވެެގނ  ދިޔައި  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަކީ 

ހާސިއިތ ރ   ަގއި  އިޤ ތިޞާދ  ވެެގނ ކާމިޔާބ ތަކެއ   އަހަރަކަށ   އަހަރަކީ  2022ދިޔ ނ .  ލ ކ ރެވޭނެ  ރައ ޔިތ ނ    ،ވަނަ 

ވަނަ    2022ޮގތ ަގއި    ެގރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާކ ރަނިވި އަހަރެއ   ،އިޤ ތިޞާދީ ފ ދ ނ ތެރި  ،ރަނަގޅ   އ ނ މީދ ކ ރާ ފަދަ

 ، ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  އަހަރ  ެވެގނ ދިޔ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޙަސަނ  އިކ ރާމ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ވާ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ ނ ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެ

ލަިއ އިޓީނ  މި ވަނީ ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ކޮމި  2022  !އާދެޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ގ ޅިެގނ  މަސައ ކަތ  ވަރަށ   ޓީ ޓީއާިއ އަދި އިޤ ތިޞާދ  ކޮމިއަދި މާލިއ ޔަތ  ކޮމި  ؛ޓީ. ދެ ކޮމިފ ލޯއަށ  ފޮނ ވާފަ  ހ ެގމަޖިލީ

އެފ ރިހަމަ ފާހަަގކ ރަނ .  ކ ރައ ވާފަިއވާކަނ   އަޅ ަގނޑ  އަށ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   ކޮމެޓީެގ  މ ޤައ ރިރާއި  ކޮމެޓީެގ  ޮގތ ނ  

. މިހާރ   ފ ރަތަމައިނ ނ  ހ ށަހެޅި ބަޖެޓާ އަޅާބަލާއިރ  ެގނެވިފަ   ބަދަލެއ ޑަމިހާރ  މި ވަނީ ކ   !ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އާދެ

ވަނީ ބަޖެޓ  ބަދަލ ވެފަ  36.9  ގައިއެކ   ލާވާ ބަދަމިހާރ  ެގނެވިފައި؛ އަލަށ  މިލިއަނ ެގ ތަފާތެއ .   70.  މިލިައނަށ  މި 

މި އޮތ  ޮގތަށ  ފާސ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ   މިހާރ     މި ބަޖެޓ   !. އާދެވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ ބަދަލެއ  މި ވަނީ ެގނެވިފަ

 މިއަދާ ހަމައަށ  އައިއިރ ަގއި ވެސ  ެއއ  ދ ވަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ތާއީދ ކ ރަނ . އެާއއެކ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

އަނެއ  ދ ވަހަށ  ނ ވަތަ އެއ  ައހަރ ނ  އަނެއ  އަހަރަށ  ހަމަ ދަރަނި ބޮޑ ވަމ ނ ދާކަނ . މި ހާލަތ ަގއި އެއީ ވެދާނެ ކަމެއ .  

ރަނ ސަރ ކާރ ނ   ސަލާމަތ ވ މަށ   ހާލަތ ނ   ކޮވިޑ ެގ  މި  ެވސ   ބޮޑ ކޮށ ެގނ   ދަރަނި  ކަނ ތަކެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގޅ  

ނ ވެ ޤައ މ  މެނޭޖ ކޮށ ފަިއ  ފާހަަގކ ރަނ . އެ ޮގތ ނ  ެއއ ވެސ  ދިވެހި ރައ ޔިތަކަށ  އޭެގ އ ނދަގޫ ައޅ ަގނޑ   ކޮށ ފައިާވކަނ   

ވަރަށ  ިގނަ އަދަދެއ ެގ ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީ   ؛އެއާެއކ  ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ ކަނ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ހަމައޮތ 

 ެގ އަހަރ   3މި ނިމިދިޔަ    ަގއިއަހަރާ އަޅާބަލާއިރ   5މިދިޔަ  ޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ާގފައިާވކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .  ޕ ރޮ

ޚިދ މަތ ތައ     5އެ    ،ތެރޭަގއި  އަސާސީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަދަދަކަށ   ިގނަ  ނ ބައ ދަލ   ޮގތަށ     ެއކ ލެވޭޭއަގިއ  އަހަރާ 

މިީއ ވަރަށ  އަސާސީ ޚިދ މަތެއ .    ،ޮގތ ނ  ފެނާއި ނަރ ދަމާޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ާގފައިާވކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އެ
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ޚިދ މަތ  ނ ކެނޑި ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ . މިހިރަ ކަނ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ    ނެފޯރ ކޮށ ދެވޭ  ކަރަނ ޓ ެގ  ޮގތަށ  އަސާސީ 

. ރަށ ރަށ ަގއި ތިބި ރައ ޔިތ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މި ވަނީ ިގނަ ހޭދަތަކެއ  ކޮށ ފަ

ހަވާލ ެވފައިވާ ޒިނ މާތަކ ނ  ދަރަނ ޏާ   ނާޑ މެނ ދަރަނ ޏާ ދޭތެރޭގައެއ  އެހާ ބޮޑަކަށ  ނ ވިސ ނާ. އެހެނ ނަމަެވސ ، އަޅ ަގނ

ޮގތ ަގެއއ .    ެގދޭތެރޭ ވެސ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ވިސ ނަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ މި ދަރަނި އެހާ ބޮޑ  މައ ސަލަެއއ 

  ނ ނައިަގޮގތ ަގއި ބަލަ  ެގއިަގއި ޓޫރިޒަމ  މަނ ޒިލެއ ދަރަޖަ  މިއަދަކީ މި ޤައ މ  ދ ނިޔޭަގއި އެއ ވަނަ، ދެވަނަ، ތިނ ަވނަ  ،އެއީ 

ެއއަރޕޯޓ ޤައ މެއ  އަވަހަކަށ   ވީހާވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނ .  ކަެމއ   އ ނދަޫގ  ވެއ ދ މަކީ  އާމ ދަނީ  ޤައ މަށ   މި   ؛. 

ލ ކ ރެވޭނެ ޮގތ  ހެދިެގނ ދިޔ މަކީ  ޑ ނ ފަތ ރ ވެރިނ  ިގނައިނ  ހޭ  އި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ  ނިނ މަ

ވ ރެ    މިނ ަގނޑަށ   ދާ  ވަނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  އެ  2022ރާ ޮގތ ަގއި ނ ހަނ  މ ހިނ މ  ކަމެއ .  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ 

އަރައިަގތ މަށ    ވެސ  ދަރަނިނ   ިމ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ނިނ މާލ މަކީ  މަސައ ކަތ   އެއަރޕޯޓ ެގ  ބާރަށ  

މިއަދ ެގ ޓޫރިޒަމ    ިއ،ހައ ސ ތައ  ިގނަިއނ  އަޅަަގއި ެގސ ޓ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވިދާނެ ކަމެއ . އަދި ރާއ ޖޭެގ ރަށ ރަށ  

ހޯމ ސ ޓޭ އެބަ ތަޢާރަފ ކ ރައ ވާ. ހޯމ ސ ޓޭ    .މިނިސ ޓ ރީނ  ވަރަށ  ރަނަގޅ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ  އެބަ ެގނ ދަވާ

ސ ޓ ހައ ސ ތައ  ިގނައިނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭެގ މަނ ފާކ ރާނެ. އަދި ެގތަޢާރަފ ކ ރ މ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  

ނދަޫގތަކ ނ  އަރަިއަގތ މަށ  އަޅ ަގނޑ  މި އ އެޅޭނެ ޮގތ  ރަށ ރަށ ަގއި ހެދިެގނ ދިޔ މަކީ މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދީ  

  21.7ވަނަ އަހަރ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި    2022  ަގއިލާއިރ އިއާދެ! މި ބަޖެޓަށ  ބަލަމ ހިނ މ  ކަމެއ .  ތ ަގއި  ޮގ  ަގބޫލ ކ ރާ

އެކ ަގއި ލިބޭނެ ކަމަށ  އެބަ   ވިއ ކަިއެގނ ނާހަރ މ ދާ  އެއީ ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި އަދި ޓެކ ސ  ނޫނ  ޮގތ ަގއި   ؛ބިލިއަނ 

އެހީޖ މ މ ޅި  ބިލިއަނ .    21.7ދައ ކާ   ހިލޭ  ޮގތ ަގއި  އާމ ދަނީެގ  ދައ ކާ  އެކ    އާލަ  އެބަ    36.9ބިލިއަނ .    24.6ަގއި 

ބަލާއިރ ނަބިލިއަ ބަޖެޓެއ .    ަގއިށ   ޮގތަށ ޑެފިސިޓ   ދެނ ނެވި  އަޅ ަގނޑ   ެވސ   އަރައިަގތ ަމށ    ،ކ ރިނ   ދަރަނިނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ. މިއީ ރޮކެޓ  ސައިނ ސެއ  ނޫނ . ހަމަ ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ފެނ ނަނ  އޮތ  ކަމެއ . 

ޓޫ ޮގތަށ  ؛ރިޒަމ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ލިބޭނޭ  ޓެކ ސ   ފ ޅާކ ރަނ ވީ.  ބޮޑަށ   ޤައ މަކީ.  މި  ރަނ ވަޅެއ   ހަމަ  ިގނަ   ،ިމއީ 

ރިސ ޓ ނ . ވަރަށ  ކ ޑަ  މިލިައނ  ޓޫ  1.6ކ ރަނީ  އަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އަނ ދާޒާ  2022ރިސ ޓ ނ  އާދެވޭނެ ޮގތ  ހަދަނ ވީ.  ޓޫ

ިގނަ ކ ރެވޭތޯއަދަދެއ .   ރިސ ޓ  ހަމައަށ  ޓޫ  މިލިއަނާ  5 ބަލަނ ވީ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ވީހާވެސ  އަވަހަށ   އެ އަދަދ  

. އާދެ! ކ ރަނ ސަލާމަތ  ކަމެއ ހެނ  ވަރަށ  ފަސޭހަައޅ ަގނޑަށ  ހީަވނީ މިއީ  ،ވާނަމަ  އެރަިއވަލ  ޖައ ސާލެވިއ ޖެ ކަމ ގައި

ރަށ ެގ ތެރެއިނ    4ެގ މަސައ ކަތ  ނ ކ ރެވި އޮތ   ލާިއރ ަގއި ދާއިރާެގ މިހާރ  ފެނާއި ނަރ ދަމާއިދޭތެރޭ ވިސ ނަ  އާދާއިރާ

ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ .    ރަތ މަނ ދޫަގއި މި މަސައ ކަތ  ނ ފެށި އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށ .  ވަނީ ފެށިފަ  އ ަގއިރަށެ  3

އިނ   ވަނީ. މި  މަޑ ޖެހިފައި މިޮގސ ެގނ  އެ ަމއ ސަލަ    އ ހ ރެ ކޯޓަށ  ކޮނ މެވެސ  އެއ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރެ  ދިމާވި މައ ސަލަައކާ

ޖ ޑީޝަލ ސަލާމަތ  ދަނ ނަވަނ ސަ  ވ މަށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކޮމިޝަނަށ   ކޮށ ދިނ މަށ .  ،ރވިސ     ަމސައ ކަތ ތަކެއ  



1220 ބަރ ނޮވެނ  22           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  14ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

55 

 

. އެތައ  ރަށެއ ެގ  މިއީ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ   ވެއ ޖެ. ވަރަށ   މަސ    3މަޑ ޖެހިފައި މިހާރ  ކޯޓ  މަރ ޙަލާފައި އޮނ ނަތާ ވެސ   

ވ ރެ ޒިނ މާވާނ .   ޖެހޭ މިހާރަށ   . އެހެނ ވީމާ، ކޯޓ ަގއި ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  އެބަވަނީ ހ އ ޓިފަ  ރ ދަމާ މިފެނާއި ނަ

މި ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     އި ސަލާމަތ ކޮށ ދެއ ވަ  މ ނ އަދި ޒިނ މާދާރ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރައ ވަނ . ކ ރައ ަވއިެގނ  މިކަ

  ބޮޑަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ  އާދޭހާ  ދެއ ވ މަކީ ވަރަށ ، ވަރަށ އ ދަަވއިފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ  ލިބޭނޭ ޮގތ  ހަ

އިތ ރ ނ   ދެއ ވ މަށ . އާދެ! ީމެގމަޖިލީހ ަގއި ތިއ ބަވާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  މިކަމ ަގއި އ ޅެ   ޖޭ.އެސ .ސީގައި  ،އެކ  ދަނ ނަވަނ 

ރަށ  މ ހިނ މ  ބައެއ . ޒ ވާނ ނ ނަށ  ވަޒީފާތައ  މި ސިޔާސީ މާހައ ލ ަގއި ޒ ވާނ ނ ނަކީ ވަ  ެގައޅ ަގނޑ މެނ  ؛ޒ ވާނ ނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާަގިއ   ތައ  ލިބިެގނ  ދާނ ޖެހޭ. ލިބިެގނ ދާނ ޖެހޭ. ރަށ ަގއި ވެސ  އަދި ރަށާއި ާގތ ނ  ވެސ  ވަޒީފާ

މި މަޑިފ ށި  ކަމަށ ވާ  ރިސޯޓެއ   ހ އ ޓިފަ  އޮތ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަވަނީ  މެނޭޖ މަރާ.  މަޑިފ ށީެގ  މަޑިފ ށި އި  ނ ވަތަ  ނ ޓާއި 

ފަރާތާޑިވެލޮޕ  ހޮޓަ ؛ކ ރާ  އައިލެނ ޑ   ހ ޅ ލޭ  މައ ސަލައަކާ  ލާެއއީ  މި  ޖެހިފައިވާ  ހ އ ޓިފަ  ހ ރެ  މިހާރ  .  ވަނީ 

އެދެނ  ؛އިއާބިޓ ރޭޝަނ ގަ  ދެއ ވ ނ   ފ ރ ޞަތެއ   ކ ޑަ  ބޭފ ޅައިނޭގތޯ  ައޅ ަގނޑަށ   އެހެނ   މި.  ވެސ   ވަގ ތ     ކ  

 ނެތީމަ. ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދިފައި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

   !ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ވާ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ ނ ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެ

ރީ ވެސ  މީަގއި ބަިއވެރިވެެގނ   އި އަދި އިކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ އާ ރީ ރިޒަމ  މިނިސ ޓ ޖެހޭ އަވަހަށ  ޓޫ  މިކަނ  އެބައެހެނ ވީމާ،  

އެއ ހާ  ތިނ  ސަތޭކަ ފ ނ ެގ ަވޒީފާ.  ވައ ޒަެއއ ހާ މ ތޭކަތިނ  ސަމިއީ ާގތ ަގނޑަކަށ     .ހަދަނ   މި ރިސޯޓ  ފަށައިަގނެވޭނެ ޮގތެއ 

އެ ަވޒީފާ  މ ވައ ޒަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޮގތ ަގިއ،  ތަނަށ   މ ަވއ ޒަ  އަށ   300ފ ނ ެގ  ިގނަ  ކަމަށ   ވ ރެ  ނެިގެގނ ދާނެ  ފ ނ ެގ 

މި ރަށ  ރަށަށ  އަރައި ބަލައިފިނ . ވަރަށ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރަކަށ  ހަދާފައިވާ ރަށެއ .  ނޭގ. އަޅ ަގނޑ  އެއަޅ ަގނޑަށ  އެ

ބޮޑ  ެގއ ލ މެއ     މަކީ ދެރަ ކަމެއ . ކައިރީެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭ ވަރަށ ނ ޖެހ ނ ަގނެވި މިހެނ  މަޑ ޖެހިފައި އޮނ ނަފަށައި

އަޅ ަގނޑ    ؛ކ ރަނ . ދެނ  ޒ ވާނ ނ ެގ ވާހަކަމީދ ނ އެހެނ ވީމާ، އެކަނ  އެޮގތަށ  ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  އ މިއީ.  

ދެކެވ ނީވަޒީފާ މި  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ތަކ ެގ  އެޮގތ ނ   ޒ ވާނ ނ ނަށ .  ކަމެއ   މ ހިނ މ   ވަރަށ   ވެސ   ކ ޅިވަރަކީ   .

ބޮޑަށ    މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ވަރަށ ޔ ދިދަނޑ  އެޅިެގނ ބޯޅަބޮޑ  ފ ޓ   ަގއިދާއިރާަގއި މ ލި، ޭވވަށ  އަދި މަޑ އ ވަރީ 

ކޮނ މެހެނ   ހަމަ  ސަރ ކާރ ނ  ޒ ވާނ ނ ެގ ޯވޓ  ހޯދ މަށ   ޒ ވާނ ނ  އެދޭ ކަެމއ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ ެގ  

  މަކީ ވެސ  ވަރަށ  ޔ ދި ވޮލީ ކޯޓެއ  އެޅިެގނ   ކ ަގއި ރަތ މަނ ދޫަގއި ފ ޓ ސަލ  ދަނޑަކާއި. އަދި ހަމަ އެއާއެ ކަމެއ   ކ ރަނ ޖެހޭ
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ވަރަށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ކޮށ ދިނ މަށ   ކަނ ތައ ތައ   މި  އެހެނ ވީމާ،  ކަމެއ .  އެދޭ  ރައ ޔިތ ނ   އެދާއިރާެގ  ބޮޑަށ  

ސަރ ކާރ ގަ   ކަމާތެރިޞ އިޚ ލާ މިއަދ ެގ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ އި  އެކ   މިއަދ ެގ  ދާއިރާއަށ   މި  އެހެނ ނޫނިއ ޔާ  ޔާ  އެދެނ . 

ފާހަަގކ ރަނ .   ފ ދެމ ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަނ .   ރައ ޔިތ ނ  އެކަމާވެލައ ވާފަިއވާ ވަޢ ދ ތައ   ތިބިކަނ   އ ފަލ ނ  

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ކޮށ ދެއ ވަމ ނ  ެގނ ދަވާ ކަނ ތައ   ރައ ޔިތ ނ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވާ މިއަދ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ .  

 ،  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ މި ހާލަތަށ  ބަލާއިރ ަގއި ހަމަ ފ ރިހަމަ ބަޖެޓެއ ބަލައިަގނ ނަކަނ  ެވސ 

 . ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ނދަޫގ.. ،ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ . ރައ ޔިތ ނ ެގ އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ :ވާ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ ނ ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެ

ދެއ ިވ   ފާހަަގކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ބަޖެޓެއ ކަނ   ނިނ މާފައިވާ  ޮގތަށ   ެގނ ދެވޭނެ  ކަނ ކަނ   ކ ރިއަށ  

 ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ަގމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވިސާމ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ަގމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވިސާމ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ!   ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރ މަށ ފަހ    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ނ  

ިގނަ ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ     އާދެ! މި ބަޖެޓ ަގއި ވަރަށ ކ ރަނ .  ހ ށަހަޅާ ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ތާއީދ 

ސަރ ކާރ ނ  ވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތައ    ،ނ މެ ކަނޑަެއޅިފައި ެއބަވޭ. އަދި ހަމަ އެހެނ ަގދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ ރަށަކ  ެވސ  ހިނ 

އެކަމާ ެއކަމާ  ފ އ ދ މަށ   އަދި  މިނިސ ޓަރީތަކާއި،  ކަނޑައެޅިފަިއވާއިރ    ގ ޅ ނ ހ ރި  ބަޖެޓ   އިދާރާތަކަށ    ،ގ ޅ ނ ހ ރި 

އަހަރ 2020 ެއކ ަގިއ   ަގއިވަނަ  ގ ޅިެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ފ އ ދަނ   ވަޢ ދ ތައ   ވެފަިއވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ 

ގ ތ  ވަ  މި  ލިޙ ޞާޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ   ޖެހޭ.    ކ ރަނ  އެބަސައ ކަތ މަ

އެ ހ ނ ނެވީ  ޢަޒ މެއ ަގއި.    ވެސ   ވަރ ަގދަ  ވަރަށ   ފ އ ދ މަށ   ވަޢ ދ ތައ   ެވވަޑައިެގނ ނެވި  ވަޢ ދ ތައ   މަނިކ ފާނ   އެ 

ވަނަ   2020  ،ގ ޅ ނ ހ ރި ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ބޭފ ޅ ނ   މިނިސ ޓަރީތަކ ެގ ބޭފ ޅ ނ ، އެކަމާހ ރި    ގ ޅ ނ   ފ އ ދ މަށ  އެކަމާ
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މަސައ ކަތ  ފ އ ދޭނެނަމަ    ކޮށ ފިއަހަރ   ވަޢ ދ ތައ   ވެފަިއވާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ     ކަމާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މެދ  

ހ ރި ތަރައ ޤީެގ   ވަނަ އަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި  2020  ،ޝައ ކެއ  ނ ކ ރަނ . އެހެނ ކަމ ނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ހޭ ކަމެއ . މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަވޭބޮޑެތި މަޝ ރޫޢ ތައ  ފެށ ނ  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެހެނ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެ

އަދި ހަމަ އެހެނ މެ އަތޮޅ ތެރޭެގ  .  ކ ރެވިފަކ ރ މަށ  ބަޖެޓ  ތަރައ ޤީހޮސ ޕިޓަލ   5ށ   ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ޓަރޝަރީ ލެވެލަ  5

ކަނ ކަނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި    މިވޭ.  އެބަ   ފެށ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ވަކި އަދަދެއ  ކަނޑައެޅިފައި  ޕ ރޮގ ރާމ ހައ ސިނ ގ  ރަށ ތަކ ަގއި  

އެދެވޭ ބަދަލ ތަކެއ    ،ނަމަ  ބޮޑެތި ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފެށިއ ޖެ  މި   ތެރޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ އަތޮޅ   ،ފެށި

މިއަދާ ފެނިެގނ ދާނެ.  ައތޮޅ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  މ ޅި  ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަ  ވެސ   އަިއއިރ   ތަޢ   ،ތެރޭަގއި ހަމައަށ   ލީމީ އެީއ 

ތެރޭަގއި  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  އަތޮޅ   ،އަދި ފެނާއި ނަރ ދަމާއަށ  ބެލި ކަމ ަގއި ިވޔަސ   ،ދާއިރާއިނ  ބެލި ކަމ ަގއި ިވޔަސ 

ލ. ަގމ  ދާއިރާެގ ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ   ؛އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ  ،އެބަ ކ ރިއަށ  ެގނ ދޭ. ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ވަނަ  2020  ،ަމލީ މަސައ ކަތ  ފެށިފައި ނެތ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ ޢަމި އަހަރ ަގއި ެއކަނ ކަމ ެގ    ،ނަމަވެސ  އެހެނ   ،ކ ރެވިއެޯވޑ 

ކަނ ތައ ތަކ ެގ އަަމލީ މަސައ ކަތާިއެގނ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ަގއި ރައީސ     ކ ރާނީ އެބައ ދަލ   އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ

ކަށ  ބޮޑ  އެއ  މަޝ ރޫޢަ  ެއނ މެމ ނ . ެއޮގތ ނ   ކ ރަރ  ވެސ  ދަނީ މަސައ ކަތ ވެަވޑަިއެގނ ނެވި ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މަށ  މިހާ

އޮތީ ނިނ މާފައި  ެގނ ދަނ   ކ ރިއަށ   ަގމ ަގއި  ލ.  އަދި  އަތޮޅ ަގއި  މަސައ ކަތ .    ކެނ ސަރ    ،ލ.  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ 

މެދ  ައޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ  ނ ކ ރަނ .    ކަމާޖޫނ  ހިސާބ ަގއި ފެށިެގނ ދާނެ  ެގއިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އެ މަސައ ކަތ  އަނ ނަ އަހަރ 

  ކ ރާތީ އަދ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާައށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ އެޮގތަށ  އެކަނ  ކ ރ މަށ  އަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ  

ނޫނ   މ ައއ ސަސާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ނ ނާއި އަދި އެ  އާދެ! ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރި ކޮމިޓީއަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މިނިވަނ ދަނ ނަވަނ .  

  ބޭފ ޅ ނ  އެދ ނ  ޮގތަށ  އެ   އަދި އެކ ރި.  ބޭފ ޅ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  ހިއ ސާ  ވެސ  އިދާރާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ނ  ައއިސ  އެ

އަހަރ     3މިއަދ     ،ވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ އެބަ ގ ޅ ނ ހ ރި ކަނ ކަނ  ބެލ މަށ  ޓަކައި ފައިސާ ވެސ  ކަނޑައަޅާފައި  ބޭފ ޅ ނ ނާ

ބޭފ ޅ ނ ެގ ާގނޫނީ ޒިނ މާ އެނ ެމ ރަނަގޅަށ  އަދާކ ރެވ ނ ތޯ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ޭއ.ސީ.ސީއަށ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ ، ދިޔައިރ ވެެގނ 

ނ  އެދ ނ  ވެސ  އޭ.ސީ.ސީ. މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  އޭ.ސީ.ސީއަށ  އަނެއ ކާ ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލ 

  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިައށ    ެގނ އިމިހާރ  އޮތ  އޭ.ސީ.ސީއާ  ؛.ސީ.ސީއަށ  ެއކަނ  އޭ  ،ދިނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ވަރަށ  ފައިސާ

އަހަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ     3އ ފެދޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ   ސ ވާލ ހަމަ  ދާއިރ  އެކަނ  ކ ރެވޭނެތޯ ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ   

ނ  އެދ ނ  މިނ ވަރަށ  އަދި ނ  އަދި މިނިވަނ  މ ައއ ސަސާތަކ  ބަޖެޓ  ފާސ ކޮށ ފިނ . ކޮނ މެ ފަހަރަކ  ވެސ  އޭ.ސީ.ސީ

އެހެނ ވީމާ، މި ސަރ ކާރ  ެގނައ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  .  ވަނީ ކޮށ ދީފަ  ކަމެއ  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  މި  އެދ ނ 

ކޮށ  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ މައ ސަލަތައ  ބަލަނ ، ޞަޚާއ   ،ޙަޤީޤަތ ަގއި ވައ ކަމ ެގ މައ ސަލަތައ  ބަލަނ  ؛ވެފަިއވާ ވަޢ ދ 

 ތައ  އޮތީ މިއަދ  އޭ.ސީ.ސީއަށ . މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   އެކަމ ެގ ާގނޫނީ ޒިނ މާ މި  ،ޚިޔާނާތ ެގ މައ ސަލަތައ  ބަލަނ 
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  އިާގތ ނ  ބައ ލަވަ   މ އައ ސަސާ ކޮމިޓީނ  ެވސ  ވަރަށ   ބޭފ ޅ ނ  އެދ ނ  ކަނ ކަނ  މިނިވަނ   ފާސ ކ ރިއިރ  ވެސ  އަދި އެ

މަލީ މަސައ ކަތ  ނ ވަތަ އެކަމ ެގ ނަތީޖާއެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ޢައެކަމ ެގ    ،އިރ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ކޮށ ދެއ ވަމ ނ ދާ  އެކަނ ކަނ  އެ

އަޅ ަގނޑ     އ ފެނިފައެ މިއީ  އެހެނ ނަމަވެސ ހަމަ  ނ ވޭ.  ކަމެއ .  މިހިތާމަކ ރާ  ވެސ  ފަހަރ ެގ    ،  ވަކިނ     ،ބަޖެޓ ަގއި 

ށ  ވަކި އަދަދެއ  ލިބެނ ޖެހޭ ކަމަށ   އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާނާތ ެގ މައ ސަލަ ބެލ މައާދެ!   ؛ބޭފ ޅ ނ   ކޮށ  އެޞަޚާއ 

މި ފެށޭ އަހަރ ަގއި ެއ    ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ހަމަޖައ ސައިދީފަިއާވއިރ   ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ ެއކަނ  އެ   ،ބޭފ ޅ ނ  އެދ މ ނ   އެ

 މ އައ ސަސާ ކޮމިޓީނ  އޭ.ސީ.ސީަގއި   ކ ރަނ . އަދި މިހާރ  އޮތ  މިނިވަނ މީދ ނ މައ ސަލަ ބެލިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ 

ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ     އިއޭ.ސީ.ސީގަ   ،ވަނ ޏާ  އެކ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ޚިޔާނާތ ެގ މައ ސަލަ ނ ބެލޭ ކަމަށ    ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ ނާ

  ،އެހެނ ނޫނ ނަމަރާވަނ .    ޖެހޭ ޚިޔާނާތ ެގ މައ ސަލަ ބެލޭ ޮގތެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވަކިކޮށ ފައި ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެބަ

ނިމިެގނ ދާއިރ  މި ޚިޔާނާތ ެގ މައ ސަލަތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ެގއ ރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ށ  ހިެއއ ނ ވޭ މި ދަކައަޅ ަގނޑަ

ބެލޭނެހެނެއ . މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި މަޖިލީހ ނ   

އެ ބޭފ ޅ ނ   ،  އި ބޭފ ޅ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  އަޑ އަހަ  މިއ ޔަތ ކަނ  ހަމަަގިއމ  ވެސ  މި ބަޖެޓ  މަރ ޙަލާަގއި އެއ ދޭ އަހަ

ކަނ ތައ  ހަމަޖެއ ސ މ ނ  އެބަ ހާމަވެެގނ ދޭ. މީެގ ކ ރިނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ރައީސ  ޔާމީނ ެގ    އެދ ނ  ޮގތަށ  އެ

  މިނިވަނ    ޙަޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ފެނޭވެރިކަމ ަގއި ބަޖެޓ ެގ މަރ ޙަލާަގއި ކޮމިޓީެގ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ ދާއިރ   

އެކަމ ަގއި މަޖިލީހަށ  ައއިސ    ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ބޭފ ޅ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ހ ރި ޮގތަށ  އެ  އިދާރާތަކ ނ  އެ  ،މ އައ ސަސާތަކ ނ 

އޮތ ކަނ  ހ ޅ ވިފައި  ފ ރ ޞަތ   އެ  މިއަދ   މި  ، ވާހަކަދައ ކާކަށ .  ފަހިކޮ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެކަނ   ށ ދީފައިވާކަނ   މަޖިލީހ ނ  

ހާމަވެެގނ  އެބަ  އެހެނ ކަމ ނ މިކަމ ނ   މަރ  ؛މ އައ ސަސާތަކ ަގއި   މިނިވަނ   ،ދޭ.  ވެސ    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކޮމިޝަނ  

ަގއި މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެބަތިބި. ކޮނ މެ އަހަރަކ  ވެސ  ދައ ލަތ ނ  ބަޖެޓ  ވެސ  އެބަ  ކޮމިޝަނ ކޮށ ފައި އެބަވޭ.  ގާއިމ 

ވެ   ކަނޑައަޅާ  އ ސޫލ ނ އޭ.ސީ.ސީއަށ   ކަނޑައަޅާ  މިނިވަނ   ، ސ   އެހެނ   ވެސ    އަދި  ކޮމިޓީއަށ   މ ައއ ސަސާތަކ ެގ 

އެހެނ ީވމާ، އެ ބަޖެޓ   ކަނޑައަޅާ އ ސޫލ ނ .  ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ  ލިބ މާ  ކަނ ކަނ   މ އައ ސަސާތަކަށ   އެ އެ  މިނިވަނ     ކ  

 މިނިވަނ ޖެހޭ.  އެބަ  ކ ރަނ ފ ޅ ނ  މަސައ ކަތ ބޭ  ބޭފ ޅ ނ ެގ ާގނޫނީ ޒިނ މާ އަދާކ ރަނ  ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  އެ  އެ  ،ބޭފ ޅ ނ 

މީހަކަށ  ލިބޭ ފ ރ ޞަތެއ ެގ   ެއއީ ހަމައެކަނި ވަޒީފާެއއ  އަދާކ ރ މަށ  އެ   ނީމާކ ރެވ އ ޔަނ ޢަމ އައ ސަސާެގ މެނ ބަރަކަށ   

ޅ ނ ެގ ާގނޫނީ ބޭފ   ބޭފ ޅ ނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތައ  އަދި ޙަޤީޤަތ ަގއި އެ  އެ  ،މީހ ނ  ނ ދެކި  ޮގތ ަގއި އެ

 ބޭފ ޅ ނ ެގ ތެރެއިނ  އެ  އެ  ،ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނ ނަމައެބަ  ކ ރަނ ބޮޑަށ  މަސައ ކަތ    ބޭފ ޅ ނ  ވަރަށ   ޒިނ މާ އަދާކ ރަނ  އެ

ނ ނެރެވޭ ތިނ  އަހަރ  ވެެގނ ދިޔައިރ  ނަތީޖާއ ޅޭ މައ ސަލަތައ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބެލ މަށ ފަހ     ނ ބެލިެގނ  މި   ނަށ ބޭފ ޅ ނ 

 ދަލ ެގނ ނަނ  އެބަޖެހޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބަ ކަށ ކޮމިޝަނ ތަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޖަހާއިރ  އޮނ ނާނެ ވާހަކަ   1ހ ރި ކަނ ކަމ ަގއި ވޯޓަށ  އެހ ނ     މިއަދ  ވޯޓަށ  އަހަނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ މަޢ ލޫމާތަށ  ޓަކައި ދަނ ނަވަނ .  

 ިއރ . ޖަހާ 1އަރ ވަނީ. ޖަލ ސާ ދެނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ފަށާނީ  މި

 

 { އަށ  13:03އިނ   12:14 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 (  ޢަފީފ ނ ބަރ  ޙަސަނ  ދާއިރާެގ މެވިލ ފ ށީ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 . ވޯޓަށ  އެހ މަށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

`. މެނ ދ ރ ެގ ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ މަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އަހަނ   ކ ރިއަށ  މި ވޯޓަށ   މިއަދ   އެހ ނ .    ެގނ ދަނީ  ވޯޓަށ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ރަނަގބީލ    އިދާރީހ ރި  ވޯޓ ެގ  މޭޒ ނ  

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ސަމާލ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ    )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  އިޖައ ސަވަ 

ނަނ ބަރ     ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީބޭނ ނ .    1/ 2009ާގނޫނ  

 ނޮޅިވަރަމ    ،ެގނައ މ ެގ ބިލާއި އިޞ ލާޙ (އަށ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަނޑަެއޅ މާ ބެހޭ ާގނޫނ އ ރަ)

ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ )  2009/5  ،ިއވާހ ށަހަޅ އ ވާފަ  هللاޢަބ ދ   ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ެއއ ަގމ  

ތަކެއ   އ ވަނ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ބިލ ލަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރަމި ދެ ބި ؛ެގނައ މ ެގ ބިލ ށ  އިޞ ލާޙ  (އަާގނޫނ 

ވަނަ   97ެގ ަގާވއިދ ެގ  . ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ފަކޮމިޓީތަކ ނ  ަވނީ ނިނ މާ  އ ވިނޫނ  ކަމ ަގއި އެ ބިލ ތައ  ދިރާސާކ ރެ

މެދ  ވޯޓަށ  އެހ ނ .   މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރެއ ވ މާމަ އޮނ ނާނީ އެ ބިލ   ތަަމތީނ  އެނ މެ ފ ރަ  ( ަގއިާވ ޮގތ ެގތމާއ ދާެގ )

ކ ރެއ ވ މ ެގ މަރ ޙަލާ  ގ ދީސ މަތީނ  އެ ބިލ  ތަ   ޤާނޫނ އަސާސީަގއިާވ ޮގތ ެގ  ، އެ ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރައ ވައިފި ނަމަ

  ، ނ ނަވާ ނަމައެ ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރެއ ވ މަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިނ ަގ ،ނަމަވެސ ނެ. ފެށިެގނ ދާ

އެ ބިލ  އިތ ރަށ  ފ ރިހަމަކ ރެއ ވ މަށ    ،މަތީނ   ވަނަ މާއ ދާެގ )ގ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ  97ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

  އެ ބިލ  އެ   ، ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ މަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  އޮނ ނާނެ. މިޮގތ ނ  ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ މަށ  ފާސ ނ ވެއ ޖެ ނަމަރާއަނބ 

ޮގތ ނ     ގ ޅޭ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ މަޢ ލޫމާތަށ  ޓަކައި މި ދަނ ނަާވލީ މި ދެ ބިލާއެހެނ ވީމާ،  .  ވީލ ހިސާބ ނ  ބާތި
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އެދެނ .    ކަނ ތައ  ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   ކާޑ ކޮޅ ތައ   މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ޮގތ .  އޮތ   ކ ރެވެނ  

  ؛މި ައހަނީ ވޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިހަވަނ ދިއ ޕޮޅ ަގިއ    ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ ؛ ވޯޓ މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ

ޚިދ މަތ ގ ބޯޓ އާ ހ ށަހަޅާފަހަރަށ   އެދި  ތަނަވަސ ކޮށ ދިނ މަށ   މަގ   ަގރާރ   ދެވޭނެ  މެދ     ބަލައިަގތ މާމަޖިލީހ ނ   ފައިވާ 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ސަލީމ   އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 51    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 50    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 :  

    50     ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

 26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އާ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ ފަހަރަށ  ބޯޓ ގ އިހަަވނ ދިއ ޕޮޅ ަގއި 

މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ    ފައިވާ ަގރާރ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މާދެވޭނެ މަގ  ތަނަވަސ ކޮށ ދިނ މަށ  އެދި ހ ށަހަޅާޚިދ މަތ 

ފެނ ނަ . 51؛  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި .87؛ ނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެ  ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.
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އަދަދ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ވޯޓ ދެއ ވި  ވޯޓ ދޭނ   . 50؛ ކަމަށ   ޮގތަކަށ   ވަކި  ނެތ .  މެނ ބަރަކ   ވޯޓ ދެއ ވި  ކަމަށ   ނ ފެނ ނަ 

ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ާވ . 50؛ ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

މި . 26؛ އަދަދ  ފާސ ވެއ ޖެ.  އެހެނ ވީމާ،  ބަލައިަގތ މަށ   މަޖިލީހ ނ   ަގރާ  ަގރާރ   ފާސ ވ މާމި  ަގރާރ     ރ   މި  އެކ  

 ދިރާސާކ ރ މަށ  އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވިއ ޖެ ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވޯޓ  މިއަދ  ދެވަނަ  ޖެނ ޑަރ   ؛ެގ  އެނ ޑ   ރައިޓ ސ   ނިނ މާފައިވާހިއ ަމނ   ދިރާސާކޮށ   އ ޖޭަގިއ  ދިވެހިރާ  ،ކޮމިޓީނ  

 ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ދެނެަގތ މާ  ެގނައ މަށ  ކަނ ކަމަށ  ހ އ ޓ މެއ   އި، އެ ތ ކ ރ ނ ތަކާމެދ  ެގނ ގ ޅޭ ތަފާ  އަނ ހެނ ނ ނާ

ށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަާވ ޮގތަކަށ  މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މާ  ނ ޓަރީ އިނ ކ އަރީ ރިޕޯޓ މެލަގ ޅޭ ޕާ

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 هللا ަގލޮޅ  އތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އީވާ ޢަބ ދ   ނ ބަރ : ހ ށަހެޅ އ ވި މެ

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 51    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 50    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 :  

    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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މެދ  ެގނ ގ ޅޭ    އ ޖޭަގިއ އަނ ހެނ ނ ނާދިވެހިރާ   ،ހިއ މަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޑ  ޖެނ ޑަރ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މާފައިވާ

އެތ ކ ރ ނ ތަކާތަފާ ހ އ ޓ މެއ   އި،  ދެނެަގތ މާ  ެގނައ މަށ  ކަނ ކަމަށ   ކަނ ކަނ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޕާގ   ޓަކައި  ނ ޓަރީ މެލަޅޭ 

ރިޕޯޓ  ފާސ ކ ރ މާ  އިނ ކ އަރީ  ނަތީޖާ.  މަޖިލީހ ނ   ވޯޓ ެގ  ދެއ ވި  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޖ މ ލަ  މަޖިލީހ ެގ  މެދ    

. 50؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 51؛  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި. 87؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި ެމނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . 

ޖިލީހ ނ   ރިޕޯޓ  މައެހެނ ވީމާ، މި  . 26؛ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ ފާސ ވ . 50؛ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 ފާސ ވެއ ޖެ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރައ ޔިތ ނ ެގ  )  1/ 2009ނޫނ  ނަނ ބަރ   ާގ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ   ޙ އިޞ ލާ  ށ (އަާގނޫނ ބެހޭ    ކަނޑައެޅ މާތައ   އިރާބީ ދާމަޖިލީހ ެގ އިނ ތިޚާ

މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ     ފާސ ކ ރ މާ  ،މަތީނ   ވަނަ މާއ ދާެގ )ތ( ަގިއާވ ޮގތ ެގ  97

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި އޮތ  ޮގތަކަށ    ؛ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ދަނ ނަވާލަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

އެ ބިލ  ފާސ ކ ރ މަށ    ،އ ޔާ ދާނީ އިނޭގތޯ. ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަކަށ  ނޫނ  ވޯޓަށ  މި އެހެނީ. ވޯޓަށ  މި ައހަނީނޫނ  ފާސ ވެއ ޖެ

 ނީ ބިލ  ފާސ ކ ރަނ . ނ ޖެހެހަމަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގއި އޮނ ނަ ޮގތ ނ  އަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާތޯ.

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ސަލީމ   އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :ލަ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 51    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 04    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 36    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 06 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  
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    40     ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  21      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭސ ފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރައ ޔިތ ނ ެގ  )  1/ 2009ނޫނ  ނަނ ބަރ   ާގ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި   ރާެގދާއި  ހޯރަފ ށީ

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ   ޙ އިޞ ލާ  ށ (އަާގނޫނ ބެހޭ    ތައ  ކަނޑައެޅ މާއިރާބީ ދާމަޖިލީހ ެގ އިނ ތިޚާ

 ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ .   ދެއ ވިޓ މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވޯ  މަތީނ  ފާސ ކ ރ މާ  ވަނަ މާއ ދާެގ )ތ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ  97

މެ ޖ މ ލަ  އަދަދ މަޖިލީހ ެގ  ތި  .87؛ ނ ބަރ ނ ެގ  އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ވޯޓ ދެއ ިވ  . 51؛   ކަމަށ   ފެނ ނަ 

ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ  . 36؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި  . 4؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

؛ ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 40؛ ދަދ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަ. 6؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި  

 ބިލ  ފާހެއ ނ ވި. . އެހެނ ވީމާ، މި 21

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ    މި ބިލ  އަނބ ރާ މަޖިލީހަށ  ފޮނ ވ މާ   ،އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ވޯޓަށ  މި އަހަނީ

ޮގތަ ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއާވ    ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ފ ށީހޯރަ ؛ށ  ޯވޓ ދިނ ނ ކަފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ 

ނަނ ބަރ   ާގ އިނ ތިޚާ)  1/ 2009ނޫނ   މަޖިލީހ ެގ  ދާރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަނޑައެޅ މާއިރާބީ   ށ (އަ ާގނޫނ ބެހޭ    ތައ  

އިތ ރަށ   މަތީނ     ވަނަ މާއ ދާެގ )ގ( ަގއިވާ ޮގތ ެގ  97ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ   ޙ އިޞ ލާ

ފޮނ ވ މާ ކޮމިޓީއަށ   މ އައ ސަސާތަކ ެގ  މިނިވަނ   އަނބ ރާ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  މެދ     ފ ރިހަމަކ ރެއ ވ މަށ   އިއ ޒަތ ތެރި 

  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ސަލީމ   އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށި   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :
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 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 51    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 07    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 33    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 04 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    40     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  21      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

  ސ ނ ވޭފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރައ ޔިތ ނ ެގ  )  1/ 2009ނޫނ  ނަނ ބަރ   ާގ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ސަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި   ެގދާއިރާ ށީހޯރަފ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ެގނައ މ ެގ ބިލ   ޙ އިޞ ލާ  ށ (އަާގނޫނ ބެހޭ    ތައ  ކަނޑައެޅ މާއިރާބީ ދާމަޖިލީހ ެގ އިނ ތިޚާ

ޮގތ ެގ  97 ަގިއވާ  )ގ(  މާއ ދާެގ  މ އައ ސަސާތަކ ެގ    ވަނަ  މިނިވަނ   އަނބ ރާ  ފ ރިހަމަކ ރެއ ވ މަށ   އިތ ރަށ   މަތީނ  

 .87؛ ނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެ  މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ތަފ ސީލ .  ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ މާ

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި  . 7؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 51؛ ެގ ައދަދ  މެނ ބަރ ނ ބިހާޒިރ ވެ ތި

ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 33؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  ވޯޓ ަގިއ  . 4؛ ަވކި 

އަދަދ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ބޭނ ނ . 40؛ ބައިވެރިވި  ބިލ  އަނބ ރާ ކޮމިޓީއަށ  . 21؛ ާވ އަދަދ ފާސ ވ މަށ   މި  އެހެނ ވީމާ، 

 ލ ވީ ިމހިސާބ ނ .ޠިމި ބިލ  ބާ އެކ  ފޮނ ވ މަށ  ފާހެއ ނ ވި. ފާސ ނ ވ މާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  5/ 2009ރ   ނަނ ބަ  ނޫނ ާގ  ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ 

ވަނަ މާއ ދާެގ    97ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ    ބިލ   ެގނައ މ ެގޙ އިޞ ލާ  ށ (އަާގނޫނ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އެއ ަގމ )

 މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .   މަތީނ  ފާސ ކ ރ މާ  )ތ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :

 52    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 01    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 43    ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ނ ފެނ ނަ 

 03 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  23      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސ        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  5/ 2009ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ هللا ޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ 

ވަނަ މާއ ދާެގ    97ެގނައ މ ެގ ބިލ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ށ  އިޞ ލާޙ (އައެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )

ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ އ ވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ނ  ފާސ ކ ރ މާ މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެ)ތ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ނ ފެނ ނަ . 1؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 52؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ވެ ތި. 87؛ އަދަދ 

؛ ނ ެގ އަދަދ ނ ބަރ ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ޯވޓ ދެއ ވި މެ .43؛ ރ ނ ެގ އަދަދ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަ

 އެހެނ ވީމާ، މި ބިލ  ފާހެއ ނ ވި. . 23؛ ފާސ ވ ަމށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 44؛ ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  .3

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  5/ 2009ނަނ ބަރ     ާގނޫނ   ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ هللا ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

ވަނަ މާއ ދާެގ    97ެގނައ މ ެގ ބިލ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ށ  އިޞ ލާޙ (އަެގ ާގނޫނ އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ )

ިއތ ރަށ  ފ ރިހަމަކ ރެއ ވ މަށ  ައނބ ރާ ޤައ މީ ތަރައ ޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ ާމ    ،ނ )ގ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ

 ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ މެދ  އިއ 
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 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

  

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :

     މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

     ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

     ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  23      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސ        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  5/ 2009ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ هللا ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

ވަނަ މާއ ދާެގ    97ެގނައ މ ެގ ބިލ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ  ށ  އިޞ ލާޙ (އައެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )

ރިހަމަކ ރެއ ވ މަށ  ައނބ ރާ ޤައ މީ ތަރައ ޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ ާމ  ިއތ ރަށ  ފ   ،ނ )ގ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ޖ މ  މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ދެއ ވި  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އަދަދ މެދ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ތި. 87؛ ލަ   ބިހާޒިރ ވެ 

ރ ނ ެގ ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަ. 4؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 53؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

މެނ ބަރ  .40؛ އަދަދ  ވޯޓ ދެއ ވި  ކަމަށ   ބޭނ ނ ނ ވާ  ވޯޓ ދޭނ   ޮގތަކަށ   އަދަދ ަވކި  ބަިއވެރިިވ   .2؛ ނ ެގ  ވޯޓ ަގއި 

އަނބ ރާ ކޮިމޓީއަށ  ފޮނ ވަނ  ފާހެއ ނ ވި.  އެހެނ ވީާމ،  . 23؛ ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 44؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 ފާސ ނ ވ މާއެކ  މި ބިލ  މިހިސާބ ނ  ބާޠިލ ވީ. 

 

 ކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  ތަ . ކޮމިޓީ 6
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގނ ދަނީ މި  ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގނ ދަނީ ؛މިހާރ   ިމ  ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ   ކޮމިޓީެގ    ،އާދެ!  ބަޖެޓ  

 އަށ . هللاދާނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޔަޢ ޤޫބ  ޢަބ ދ   ،ވަނީރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ 

 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاޢަބ ދ  ޔަޢ ޤޫބ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދާނ ދޫ

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ   2022ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ބަޖެޓ ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ށ  ހޭދަކޮށ ، ބަޖެޓާ މެދ  އެކި ޮގތ ޮގތ ނ  މެނ ބަރ ނ  މިއައިއ ޒަތ ތެރި  ޓީެގ ހ ރިހާ  ކީ ފ ދޭވަރެއ ެގ ިގނަ ަވގ ތ  ކޮމިރިޕޯޓަ

މ އައ ސަސާތަކަށ  މިނިވަނ  ޞަކޮށ  މިނިވަނ   ހެނ  ފަރާތ ތަކާއި، އަދި ޚާއ ދިރާސާކޮށ ، އަދި ބަޖެޓާ ގ ޅ ނ  ހ ރި އެހެނި

ކޮށ  ކަނޑައެޅިފަިއވޭތޯ ބަލައި، އެ ފަރާތ ތަކާ މެދ  މަޝ ވަރާމެނ ޑޭޓ  ފ ރިހަމަކ ރެވޭ ވަރަށ  ބަޖެޓ   ކ ެގ  މ އައ ސަސާތަ 

ހ ށަހެވަރަކަށ   ފ ދޭ މަޖިލީހަށ   މި  ދިރާސާކ ރެިވެގނ   ަގބޫލ ކ ރަނ . ޅިފަރަނަގޅަށ   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ރިޕޯޓެއ   އިވާ 

ދ ކ ރާ ވާހަކަ ެވސ  ދަނ ނަވަނ .  ، އެ ރިޕޯޓަށ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީޓީނ  ކ ރި މަސައ ކަތ  ޓ  ކޮމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަޖެއެހެނ ވީ

ށ  ފާހަަގިވ ކަމަކީ، ބަޖެޓާ  ރިރ  ރިޕޯޓ  ހ ށަހަމ ނ ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ ، ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ 

 ބަޖެޓާމ ޅި ރިޕޯޓާއި، އަދި  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ  ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ ތަކާއި، އަދި    ެއއީ؛ ފާސ ކ ރ މެއ ގ ޅިެގނ  ފާސ ކ ރި ހ ރިހާ  

ހ ރިހާ  ފާސ ނ   ކޮމިޓީ  ގ ޅިެގނ  ކ ރީ ކ ރި  އިއ ތިފާޤ ނ ކަނ .    ފާސ ކ ރ މެއ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ  މ ޅި 

ެގ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ތިފާޤ ނ ކަނ . އެހެނ ވީމާ، އެިއނ  ދޭހަކޮށ ދެނީ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ އަޣ ލަބިއ ޔަތަކ ނ  ނޫނ ، އިއ  

ެގ މެނ ބަރ ނ ނާއި، ެއއ ވެސ  ޕާޓީއަކަށ  ނިސ ބަތ ނ ވާ މެނ ބަރ ނ ނާއި، ރި ޕާޓީތަކ  ވެވާދަ ިއ، ނޑ މެނ ނާކޮމިޓީަގިއ ައޅ ަގ

ނި އެމ .ޑީ.ޕީއަށ   ޕާޓީ މެނ ބަރ ނ ނާއި  ބަތ ވާ ސ އަދި  ހ ރިހާ  ބަޖެޓ  ،  ކޮމިޓީއެއ   އެކ ލަވައިލެވިފަިއވާ  ހިމެނިެގނ   ތަކެއ  

ނ . މާނައަކީ،   ިއއ ތިފާޤ ނ  ފާސ ވެެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރި މަސައ ކަތ  ނިމިެގނ  މި ދިޔައީބަޖެޓ  ކޮމިޓީކޮމިޓީއަކީ.  

ތިމަނ ނަ މި ބަޖެޓަށ  ތިމަނ ނަ ތާއީދެއ    އިދިކޮޅ  ނޫނީ ވާދަވެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ެވސ  ޯވޓާ ެއކ ަގއޭ. ދެނ  ވަކި މެނ ބަރެއ  

ބ ނެ ވާހަކަދައ ކާނެ ޖާަގެއއ  އޮތ  ކަމަކަށ   ޖެޓެކޭ  ނ ކ ރަމޭނ، ބަޖެޓަކީ ދަރަނި ބަޖެޓެކޭ، ނޫނީ ބަޖެޓަކީ މިވެނި ކަހަލަ ބަ

ތަކ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ ތެރެއިނ   ވެރި ޕާޓީ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވާދަަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ށ ނޑަކައަޅ ަގ

މަދ  ސަޢީދަކީ ވެސ  ބަޖެޓ   . މ ޙައ މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އ ޞަކޮށ  ކ ރީެގ އިކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރ ،  ޚާ

އަޙ މަދ  ޝިޔާމަކީ ވެސ     ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއަގނ ނަާވ މެނ ބަރެއ . އަދި

މެީގތެރެއިނ  އަދިވެސ  އިތ ރަށ     ،މި ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ހިމެނިެގނ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ މެނ ބަރެއ .  
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ހިމެނެިގނ   ޕީ.ޕީ މެނ ބަރ ނ   ކޮމިޓީައކީ.  ލާފައިއިއެކ ލަވަ.އެމ   ބަޖެޓ   ކޮމިޓީއެއ   ކޮމިޓީަގއި  ވާ  އެ  އެހެނ ވީމާ، 

ނ ނ ނ ެވ، ދެނ  ރިވާނ  ބޭޖެހޭ ަވގ ތ  ެއ މަސައ ކަތ ަގއި ބައިވެރިނ ވެ، ނޫނީ އެ މަސައ ކަތ ަގއި ބަިއވެމަސައ ކަތ ކ ރަނ 

ކަށ   ފާޑ ކިޔައި ވާހަކަދެއ ކ މަކީ އެީއ ެއއ ޮގތަ ތަނަށ  އަރައި ނޫނީ އެހެނ  ފޯރަމ ތަކ ަގއި ބަޖެޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ   އެހެނ  ތަނ 

ތ ހަމަނ ޖެހ މެއ  ބަޖެޓާ މެދ  ހި  ރެވޭ.ނޑަކަށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ވެސ  ޒިނ މާދާރ  ޮގތެއ ަގއި ކ ރެވޭ ކަެމއ  ކަމަކަށ  އަޅ ގަ 

ޔާރ  ޖެހޭ އެއ ވެސ  ބަދަލެއ  އޮތ  ނަމަ، އެކަނ  ކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ އިޚ ތިނ ވަތަ ބަޖެޓާ މެދ  ޚިޔާލެއ ، ނ ވަތަ ެގނ ނަނ 

ހ ރިހާ   މެނ ބަރ އެ  ެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ވީމާ،  އޮތީ.  ލިބިފައި  ފ ރ ޞަތ   ފަހި  ތެރެއިނ   ކޮމިޓީެގ  ބަޖެޓ   ނަށ  

ކަށ  ެވސ  ެއއ ޮގތަޖެޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ެއކަހަލަ ވާހަކަދެއ ކ މަކީ  ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ ބޭނ ނ ނ ކޮށ  އެހެނ  ތަނ ތާަގއި ޮގއ ސަ ބަ

ކ ރާ  ކަމެއ  ވެސ  ނޫނ . ައދި ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ ، އަދި އެ ޕާޓީއަށ  ސަޕޯޓ    ޒިނ މާދާރ ނޫނ .  ކަމެއ     ނެކ ރެވޭަގބޫލ 

އަޅ ަގނޑަށ  ީމެގ  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނޫނ .  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ނޫނީ ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއ  ވެސ     ނ  ވެސ   ޔިތ ރައ 

ށ  މި ތިނ   މ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރިނ ، ބަޖެޓާ ގ ޅިެގނ  ޚާއ ޞަކޮއ ކަަގއި ވާހަކަދަކ ރިނ  ވެސ  ބަޖެޓ  ބަހ ސ  

މާއި އަދި ކަނ ކަމަށ ، ޒަރޫރީ ކަނ ކަ އަނ ނަނީ ރާއ ޖޭެގ ރަށ ރަށ ެގ ޒަރޫރީ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ  މި

. ީމެގ ކ ރީަގއި ބަޔަކ  ނޫނީ ީމެގ ކ ރީެގ އެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ   އ ކަތޭމ ެގ މަސަމ ކ ރ އެާއ ގ ޅޭ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ާގއި

މި ނަމަ،  ކ ރި  ކަނ ކަނ   އަހައައެ  ތިނ   މި  ތެރޭަގއި  ދ   ނޫނ . ރ ެގ  މަސައ ކަތެއ   އެ  ކ ރަނ ޖެހޭނީ  މި ސަރ ކާރ ނ  

 މިފަދަ އެހެނިހެނ ތަކާއި   ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  ،  ނަރ ދަމާއާިއ، ކަރަނ ޓާއި، ބަނދަރާއި  ،މާނައަކީ، ރަށ ރަށ ަގއި ފެނާއި 

މި   ޖެހޭނީއ ކަތ ކ ރަނ ތައ  މީެގ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ  ނަމަ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މަސަމަތ ޒަރޫރީ ޚިދ 

އި  ވައ  ކ ރިއަރ  މަސައ ކަތ ތައިޤ ތިޞާދީ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  މާ ބާރ ވެރި، ޚާއ ޞަކޮށ   ބަޖެޓ ނ  އެއަށ ވ ރެ މާ ބޮޑެތި،  

، މި  ނ ޖެޓ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  މި ބަހެނ  ޚިދ ބާރ ވެރިކ ރ ވ މަށ ، އެ ކަނ ކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިނޭނ ސާއި އެހެނި

ޖޭެގ  ތަކ ނ  ރާއ ސަރ ކާރ ތިނ  އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޑައިވަރޓ ކޮށ ލެވ ނީސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މީެގ ކ ރީެގ  

ޑ ކަމ ނ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ މެދ  ވީ އިހ މާލެއ ެގ ބޮ ށ  ރާއ ޖޭެގ ރަށ ޚާއ ޞަކޮރައ ޔިތ ނ ނާ މެދ ،  

ޮއތީ މާ ކ ރީަގިއ، އެތައ  ހާސ  އަހަރެއ  ކ ރީަގއި ކ ރަނ ޖެހިޖެހިއައިސ  މި ކ ރަނ  ިމ    ފައި އޮތ  މަސައ ކަތެއ ފައި 

 ، މި ސަރ ކާރ ެގ ފަސ  އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ތެރޭަގއި ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ ތިނ  އަހަރ ެގ  އަަގރ ެގ  

ޢ ތައ  ނިމިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އަދި އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރި ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  މިފަދަ ބޮޑެތި ހ ރިހާ މަޝ ރޫ 

ރަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތ ަގއި  އ ޅެަގބޫލ ކ ރާ  ދިރިއ ޅ މެއ   ޖަޒީރާވަނ ތަ  މާ ށ ރަށ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަގ   ވޭނެ 

ފަސޭހައިނ  ވެސ  މި ފަސ  އަހަރ ، އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  މި ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސަތ ެގ ތެރޭަގިއ  

ވިލިނގިއ ޔާއި މާމެނ ދޫއާއި، ނިލަނ ދޫ ދެނ ނެވި ޮގތަށ   ބަ އޮތ . އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ، ކ ރިނ  ވެސ   ކ ރެވެނ  އެ

ެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ެގ އ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެ ރަށ ރަށ އަދި ދާނ ދޫ، މި ރަށ ތަކަކީ ނ ލާހިކ  ކައިރިކައިރީަގއި ހ ރި ރަށ ތަކެ
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 ނ  ބެލިބެލ މ ނ ޅ ަގނޑ މެމަކީ އަވެސ  އެދ މަކީ، މި ރަށ ރަށ  ގ ޅާލ ނ . އެ ރަށ ރަށ  ބ ރިޖަކ ނ  ގ ޅާލެވެނ  އެބަ އޮތ . ެއކަ

.  ނ ނގ ނ  ޮގތ ަގއި މާ ބޮޑ  ޚަރަދެއ  އޭެގ ޒާތ ަގއި ދާނެ ކަމެއ  ނޫނާ ދެއ ކި ވާހަކަތަކ ނ  އެ އެކަމ ެގ މާހިރ ނ އަދި

ެއ    ޓަށ ،ނީ މ ޅި ބަޖެހަމައެކަނީ ދާނީ އެ ވަގ ތ  އެ މަސައ ކަތަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ އެކަނި. އޭެގ މާނައަކީ، ދެނ  އަނ ނާ

ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ޚަރަދ ކ ރާ ފައިސާެގ  ؛ ހ ރި ދިމަދިމާލަށ  ޚަރަދ ކ ރާ  ކާ ގ ޅިފައިށ ތަރަށަށ  ނޫނީ އެ ރަ  4ދާއިރާެގ  

ޞިއ ޙީ ކަނ ކަމަށ  އަކީ،  ނަމެ އަހަރަކ  ސަލާމަތ ެވެގނ ދާނެ. މާ ފަހަށ  ކޮނ ، އޭގެ  އަދަދެއ  ކޮނ މެ އަހަރަކ ތެރެއިނ  ބޮޑ 

  ެގ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރ ވެސ  ެއއ  ރަށެއ ަގއި، ކޮނ ެމވެސ  ެއއ  ސަރަޙައ ދެއ ަގއިމެކޮނ   .ކ ރާކަށ ނ ޖެހޭނޭޕ ލިކޭޓ   ޑ ރަށަށ   4

ލިބޭނެ   ނިޒާމ   ގާއިމ ކ ރީމާ  ޞިއ ޙީ  ހ   4ވަސީލަތެއ   އާރިރަށ ެގ  ޞިއ އަކަށ   ބާދީހާ  ވަރަށ   ނިޒާމ   ބޭނ ނ ވާ  ޙީ 

ކަރަނ ޓ  ވެސ  ހަމަ އެ އ ސޫލ ނ . ޔައީ.  ދިއ  ހ އ ޓިެގނ މެ ރަށަކަށ  މި އަނ ނަ ޑ ޕ ލިކޭޝަނ ތަގާއިމ ކ ރެވ ނީޭއ. ކޮނ 

މިހެނ  ގޮއ ސަ ކޮނ މެ އަހަރެއ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ޚާއ ޞަކޮށ  ގ ޅޭ ކަނ ކަނ  ވެސ ،  ޢ ލީމާ  ކަރަނ ޓާ ގ ޅޭ ކަނ ކަނ  ވެސ ، ތަ

ބަ ހިމެނޭ. ހިމެނިފައި ށ  ބަޖެޓ ަގއި އެރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދަ  ރަނ ، ސައ ވީހަކަށ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާރ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ  މިހާ

ޑިހަވަރަކަށ  ޕަސަނ ޓ  ހިމެނިެގނ  މި ދަނީ  ، އަށ  ބޮޑ  އަދަދެއ ބަޖެޓ ެގކީ  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދައެބަ އޮތ . އެހެނ ވީމާ،  

ކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ެގ  ކ ރެޭވތޯ މަސައ ކަތ ކ ރ މަކީ، ބެލ މަ ކ ޑަރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ . އެހެނ ވީމާ،  ށ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދަ

މެ ސަރ ކާރެއ ަގއި ެވސ   ަގއި ކަމެއ  ކ ރަނ ޏާ ކޮނ ެގ ތެރޭނޑ ެގ ހިތ ނ ެގ ރަނަގޅ  ވިސ ނ މެއ  ައޅ ަގ ވެސ  ޒިނ މާެއއ .

އަޅ ަގނޑ     ކޭޝަނ ތައ  ނައ ތާލ މޭ.އިލާފައި ޚަރަދ ެގ ޮގތ ނ  ޑ ޕ ލި ރަށ ތައ  ގ ޅަޖެހޭ ކަމަކީ، މިފަދައިނ  ގ ޅާލެވޭކ ރަނ 

މި ކަމަކީ  ެގނ ދާނެ ކަމަށ .  ވެ ބ  ތެރޭަގއި އެ ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކާމިޔާއަހަރ ެގ  5އ ނ މީދ ކ ރަނީ ކ ރިއަށ  އޮތ   

ނޫނ  ކަމެއ   ބޮޑެތި    .ނ ވާނެވަރ ެގ  މާ  ޚަރަދ ެގ  މިއަށ ވ ރެ  މިއަށ ވ ރެ  އިނ ޮގކަނ ކަނ ،  ބޮޑެތި  ވެސ ޓ މަނ ޓ   ތ ނ  

ރަށ ރަށ ގައި ވަކި  އިާމރާތ ތަރައ ޤީ  ރަށ ރަށ ގައި،  ބަދަލ ަގިއ  ކ ރަމ ނ ،  ޭއެގ  ެއހެނ ވީމާ،  ދަނީ.  އެ  ކ ރަމ ނ  

ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ  ވެސ   ދައ ކ ރިއަށ  އޮތ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި އެ ރަށ ރަށަށ  ނޫނީ    ރަށ ، ނޫނީދ މާ ެއކ   ރިކަވިސ ނ ނ ތެ

 ވިސ ނ މ ަގއި ރަށ ރަށ  ކ ރިއެރ މ ެގތ ނ  އެ  ޤ ތިޞާދީ ޮގއާއި އި ޚަރަދ  ކ ޑަވާނޭ ޮގތަށ  އަދި އެ ރަށ ރަށ ެގ ތަރައ ޤީ 

ކަށ  ޝައ ކެއ   ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ހަަމ އެއ ވެސ  ވަރަ ކަނ ކަނ  ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  އެނ މެނ 

ށ  އޮތ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި  ރިއަކ  ނ ކ ރަނ  އެ މަގ ނ  މިކަނ  ނ ކ ރާނެ ކަމަކަށ . އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ވެސ  ޮގވާލަނީ،  

އިޤ ތިޞާދީ    ށިެގނ  ދާނ ދޫއާ ހަމައަށ  ގ ޅައިލާފައި އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ޚާއ ޞަކޮށ  ވިލިނިގލިނ  ފެ؛ މި ރަށ ރަށ 

 ޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. . ވަރަށ  ބޮނ ނ ކޮށ ދިކަތ ކ ރ މަށ  މަސައ  ޮގތ ނ  ބާރ ވެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .އިބ ރާހީމ  ނަޞީރ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މ ލަކ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ބ ރާހީމ  ނަޞީރ  މ ލަކ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އި

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ބަޖެޝ ކ ރިއ ޔާ  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީެގ  މ ޤައ އިއ ޒަތ ތެރި  ޓ   ކޮމިޓީެގ  ރ  ރިމަޖިލީހަށ  

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ައޅ ަގނޑ  ެއ ރިޕޯޓަށ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ .  ކަމީ އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާ ކަެމއ .  ށަހަޅައިދެއ ވި ހ 

ވަނީމި ބަޖެޓ ަގއި  ރައ ޔި  ދިވެހި  ކަނ ބޮޑ   ހ ރި  ެގނެސ ދޭނެ  ތ ނ ެގ  ހައ ލ   ކަނ ތައ ތަކެއ  ވ ނ ތަކަށ   ިގނަގ ނަ 

ފާހަަގކ ރެޭވ  ވާފަ.  ހިމަނައިދެއ  ރައީސ އަޅ ަގނޑަށ   ބޭނ ނ ވާިއއ ޒަތ ތެރި  މި  ރައ ޔިތ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ؛ ،  ޚާއ ޞަކޮށ  

ޔިތ ނ ނަށ  ޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  އެ ރައ  ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ައސާސީ ޚިދ މަތ ތަކެއ  މި ބަރައ ޔިތ ނ  ދިރިއ ޅ މަށ  ޓަކައި ާގނޫނ 

ެގ ނިޒާމ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ޢ ދ  ެއއީ، ފެނާއި ނަރ ދަމާވާކަނ . ސަރ ކާރ ެގ ެއއ  ވަބަޖެޓ ކ ރެވިފައި   ދިެގނ ދާ މިނ ވަރަށ ފ 

 ބޮޑ  ރަށެއ   ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ ރާއ ޖޭެގ ކ ޑަ ރަށެއ ، ެމދ  ރަށެއ  އަދިރަށެއ ަގއި ާގއިމ ކޮށ ދިނ ނ . މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ 

ެއތައ  ރަށެއ ަގއި މިދެނ ނެިވ  ނ ނެވި ވަޢ ދ  ވެސ  ފ ދިެގނ ދާ ތަނ . މިހާރ  ވެސ  ރާއ ޖޭެގއ  ނެތި މިދެތަފާތ ކ ރ މެ  

އ  ރައ ޔިތ ނ   އެ  ހިނަގމ ނ ދާކަމީ  މަސައ ކަތ   ފެނ ެގ  ކަމެއ .  ނަރ ދަމާއާއި  ރައީސ  ފާކ ރާ  ބަޖެޓ   ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި 

ބަޖެޓ ަގިއ ބަިއވަރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ހިމަނާފަިއވޭ. އާމ ދަނީ ފިސިޓ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  ޑެފިސިޓ ނ ވ މަށ  ޓަކައި ނ ވަތަ ޑެ

ޚާއ ޞަކޮށ     އިރ ،ލާނަނ  އެބަ އޮތ . ރަށ ރަށ ެގ ބަޖެޓަށ  ބަލައިފެނ   ނޭ ިގނަގ ނަ ޮގތ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑަށ ހޯދޭ

ބޭ ފަދަ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ލިބިެގނ  ަގއި ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ނ ލިކައ ނ ސިލ ތަކ ެގ ބަޖެޓަށ  ބަލާއިރ  މީެގ ކ ރީ

ވިސ ނައިެގނ  ދ ރަށ   ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   މިޮގތ ނ   ރަނއެބަދޭ.  ކ ރެވިެގނ ަގ،  ޕ ލޭނ ތަކެއ   މަސައ ކަތ ތަކެއ     ޅަށ  

ކަނ ބޮޑ ވ ނ   އ ޖެއ ޔާކ ރެވި  ހ ރި  އިތ ރަށ   ކަމަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހައ ލ ެގނެވޭނެ  މެދ ެވރިކޮށ   ކައ ނ ސިލ ތައ   ތަކަށ  

 އ ޔިތ ނ  ކައިބޮއި އ ޅ ނ ރަ އާނ މ ކޮށ   ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  މީެގ ކ ރިނ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ.  އަޅ ަގ

ދެވޭ ސަބ ސިޑީޒ ހަނޑޫ ފ ށަށ   ހަކ ރ ،  ފެނިެގއެ ސަބ ސި ؛ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓ ނ   މި  ވެސ   އެބަދޭ.  ޑީ  ނ  

ޑީޒ  ސަބ ސިއެ ތެލަށ  ވެސ     ސަލަ.ތެޔޮ އަގ  ބޮޑ ވެެގނ ދާ ަމއ ވާެއއ  އެީއ،  ކ   ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ އެއ  ޝަމަސ ވެރިނ 

ފަލާ އެއ ކޮށ  ފާހަަގކ ރަނ .  ލިބިެގނ ޮގސ  މަސ އ ޅަނދ ފަހަރަށ  އަޅާ ތެލަށ  ވެސ  ސަބ ސިޑީޒ  ލިބިެގނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  އ 

ޖޭެގ ޞިއ ޙީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ޞިއ ޙީ ނިޒާމަށ  ެގނެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއ ެގ ޮގތ ނ   ރާއ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ނިޒާމ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ެގ ޞިއ ޙީ ށ  އިތ ރ ކ ރެވި، މ ޅި ރާއ ޖޭ އަށ  ވ ރެ ިގނަ މ ވައ ޒަފ ނ  މިއަނ ނަ އަހަރަ  700

ެގ ވާހަކަ  ، ހަކ ރ ، ފ ށ ހަނޑޫނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  އެބަދޭ.   އަޅ ަގރަނަގޅ ކ ރެވޭނެކަމ ެގ ބޮޑ  އ އ މީދެއ  މި ބަޖެޓ ނ 

، ، ހަކ ރ  ރ ފިޔާަގއި ހަނޑޫ  7ރ ފިޔާ،    8ކ  ފާހަަގކ ރައ ވައިފި  އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރައިމީެގ ކ ރިނ     ،ނ ނެވީދެއަޅ ަގނޑ  މި

އ   ނެކޭ އެކޭ ދެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރާއ ޖެތެރެއެކޭ މާލެެއކޭ، އ ތ ރެ ކިލޯއެއ  ހ ރި ވާހަކަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  ފ ށ 

ނ  ސަރ ކާރަށ  ނ ހަ  ނޑ  މިއަދ ، ފ ށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭކަމީ އަޅ ަގ، ހަކ ރ ، ެއއ  އަެގއ ަގިއ ހަނޑޫހަމައެއ ަގއި

ދެނ މެ   ، ރައީސ އ ޒަތ ތެރި  އި   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަށ  ބަލައިލާއިރ ،  ޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ! ވަރަށ  ބޮ  .ކ ރ ވެރިވާ ކަމެއ ޝ 
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ޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ވެސ  އަދި  ރަށ  އަނެއ  ރަށާ ގ ޅިެގނ ދިޔ ނ  ެއއީ އި ރައ ވައިފި ެއއ   ކ  ފާހަަގކ އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރައި

ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ވެސ   ޮގތ ނ   މާއ ދީ  އަދި  ވެސ ،  ޮގތ ނ   ކަމެޢ މ ރާނީ  ކ ރާނެ  ފައިދާތަކެއ   އަޅ ަގއ ބޮޑެތި  ނޑ   . 

ބަޖެޓ  މި  މ އ ޔާއިަގއި  ފާހަަގކ ރަނ ،  ސަބަބ ނ   މ.  މިކަމ ެގ  ހިަމނާފައިވޭ.  ކޯޒ ޭވއެއ   ޮގތަށ   ގ ޅިެގނ ދާ  ނާލާފ ށި   

ނާލާފ ށީއ ޒަތ ތެރި  އި އިޤ އި  ަގރަީއސ ،  އިޤ ހ ރި  ނ ވަތަ  ަމސައ ކަތ ތައ   މ އ ޔަށ  ތިޞާދީ  ފ ދ ނ ތެރިކަނ   ތިޞާދީ 

އެބަދޭ.   ނާލާފ ށީހަމަ  ހިއ ސާކ ރެވިެގނ   ވަސީލަތ ތަކެއ   ިގނަ  ހ ރި  ބޭނ ނ ކ ރެވޭނެ  މ ލީަގއި  ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެގ 

މި ދެނ ނެވި ކޯޒ ވޭއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފ ދިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .   ، ޮގތަކަށ  މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ 

ށ  މި ދެނ ނެވި ކޯޒ ވޭެގ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާއިރ ަގއި ހާވެސ  ައަވހަކަވީ  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސަރ ކާރ ަގއި އެދެނ 

  ބިމ ެގ އެއ ވެސ  ވަރެއ  އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ  ،ވެފައި  ތޮއ ޖެހިފައި އޮތ  ރަށަކަށ   ،ޓަކީ ބިނ ފ ރިށ ނާލާފ 

ނ . ހަމަ އޭެގއިތ ރަށ   ޔ މި ކޯޒ ޭވއާ ގ ޅިެގނ  ނާލާފ ށީެގ ބިނ  ބޮޑ ކ ރެިވެގނ ދި  ، ވާތީ  ބިނ  އޮތ  ރަށަކަށ ފަދަ ޮގތަކަށ   

ރައީސ  ފާހަަގކ ރަނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މ ލަ  ، ރަށ ރަށ ގެ  ؛ައޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ާވ    އ ޚާއ ޞަކޮށ   ރައ ޔިތ ނ   ކޮޅ ފ ށީެގ  އަދި 

ހެނ   ކަމެއ ހ ރިހާ  ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ  ާގތ ަގނޑަކަށ    ؛އަދި ނާލާފ ށީެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާ  ،ިގނަގ ނަ ކަނ ތައ ތައ 

ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނ މަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭނެ   އ ަވއިފި،ަގއި ހިމެނިފަިއވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރަ މި ބަޖެޓ 

ނޑ މެނ ނަށ  އަޅ ަގ  .ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ލިބެނީ އ އ މީދެއ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީ   އ  ނެތޭ.އ ފަލެ

  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށ ވެ،  ތިޞާދ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދަށ ވެެގ ވަބާަގިއ ރާއ ޖޭެގ އިޤ  ކޮިވޑ ފާއިތ ެވެގނ  މި ދިޔަ ދެ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި

އަޅ ަގނޑ     ،ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  ކ ރިމަތިވި. އެހެނ ނަމަވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ބޮޑ   ޮގތ ނ  ރާއ ޖެއަށ  ނ ލާހިކ   ތިޞާދީއިޤ 

ކަމަކީ   ނިޒާމަކަށ ޞިރާއ ޖޭެގ  އ ފާކ ރާ  ޚިދ މަތަކަ  ،އ ޙީ  އަސާސީ  ދޭނ ޖެހޭ  މި   ،ދަތ ރ ފަތ ރަކަށ   ،ށ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  

އ ޙީ ޞި   އިފ ށ ެގ އަަގކަށ  އެއ ވެސ  ބަދަލެއ  ނައިސ  ރައ ޔިތ ނަށ  މި ދެނ ނެވި ކާބޯތަކެއ ޗާ  ،ހަކ ރ   ،ދެނ ނެވި ހަނޑޫ

އަދި ލޯނ  ނަނ ގަވަިއެގނ  ިއ  ވަނީ ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ . ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކ ެގ އެހީތެރިކަމާ   ފަރ ވާ ސަރ ކާރ ނ  ފޯރ ކޮށ ދީފައި

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ  ބޮޑ ތަނ ނ    2022. ެއހެނ ވީމާ،   ކަނ  ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ކޮށ ދެއ ވާފަވެސ  މި

ޮގތ ަގއި މ ޅި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ދެވޭ   .އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނީ މ ޅި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ދެވޭ ބަޖެޓެއ ެގ 

ާގތ ަގނޑަކަށ   ؛އ ތ ރ ނ  ފެށިެގނ  ދެކ ނާ ހަމައަށ  މަސައ ކަތެއ  ނ ހިނާގ އަތޮޅެއ   މިހާރ  ރާއ ޖޭެގ  .ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި

ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއިހެނ  މަސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ  އެބަދޭ.    ނޫނިއ ޔާ  ،ރަށ ަގއި  8  ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ރަށ  އޮތ   10އަތޮޅެއ ަގއި  

ވަނަ އަހަރަށ     2023ނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ ނ  އަދި  ވަ  2022ކޮނ މެވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރެވޭ. އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  

ފަށައިފި. ރާއ ޖެއަށ    މެނ ނަށ  އެ މަނ ޒަރ  ފެނ ނަނ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވާނެ. ައޅ ަގނޑ ޮގތ ަގއި ރާއ ޖޭެގ އިޤ   އަނ ދާޒާކ ރެވޭ

ތިޞާދ   މި ދެނ ނެވީ ރާއ ޖޭެގ އިޤ ؛ ހާހ ނ  މައ ޗަށ  އަރައިފި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ރިސ ޓ ނ ެގ އަދަދ  ހަތަރ އެތެރެވާ ޓޫ

މެނ ނަށ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ހެކިތައ  މި ފެނ ނަނީ. މީެގތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަލިަގދަހ ރި  ރަނަގޅ ވ މަށ   
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ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައި ހ ރި ކަނ ކަނ    ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މި ހ ނ ނެވި  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވިހެނ 

ޮގސ  މި ދެނ ނެވި ފ ދ ނ ތެރިކަނ  ޤައ މަށ  އިތ ރ ވެެގނ ދާއިރ ަގއި މި ކަނ ކަނ  ކ ރެިވެގނ ދާނެ. މިއީ ބަޔަކ   ނ ހިމެނިެގ

ދިރިއ ޅޭ ތަނެއ  ،  އެ ރައ ޔިތަކ  ދިރިއ ޅޭ ރަށެއ   ޑ ވާނ ޖެހޭ ކަމެއ  ނޫނ . ކޮނ މެ ރައ ޔިތަކ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާނެކަނ ބޮ

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ    ،ދިއ މަށ . އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ  ފަސޭހަ ވަސީލަތ ތަކާ ެއއ ކޮށ  ކ ރިއަށ    ،އެއ ކޮށ    ފަސޭހަކަމާ

މި ބަޖެޓ ެގ   ،އ ޞަކޮށ  މ ލަކ  ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތަކެއ  ޚާ  ،ައތޮޅ ަގއި .  ވަނަ އަހަރ ަގއި މ  2022

ހ ރިހާ ޖެހިފަިއވާ  ެގނެސ ދެއ ވަ   ތެރޭަގއި  ހައ ލެއ   އަވަސ   ަވރަށ   ސަރ ކާރ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ    އި،ކަނ ތައ ތަކަކަށ   އެ 

ކ ރިއަށ ދާނެ މަސައ ކަތ ތައ   މިނ ވަރަށ   އިތ ރ ކ ރެވޭނެ  ދ ޢާއަކީ ކަމަށ   ފ ދ ނ ތެރިކަނ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ވަނަ    2022  ،. 

ކަމ ަގއި ލެއ ވ ނ .    ތަނަވަސ  އަހަރެއ   ،ފާަގތިދިވެހި ސަރ ކާރަށ  އަދި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ފާ  ،ލަތަށ އަހަރަކީ ދިވެހި ދައ 

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 . އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ ޝ ކ ރިއ ޔާ އި 

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ވަނަ އަހަރ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ަގިއ    2008  ،ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރަމ ނ ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގވީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަނ   އެ ސިޔާސަތ  ފިޔަަވއި އެހެނ  އެއ ެވސ  ސިޔާސަތެއ  ނެތ   ،ތިޞާދީ ސިޔާސަތ ެގ ތެރެއިނ ލާފަިއވާ އިޤ އިއެކ ލަވަ

ެގ ދަށ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަޖެޓ ެގ  ލާފައިާވ ސިޔާސަތެއ . އެ ސިޔާސަތ އިއ  ހޯދ މަށ  އެކ ލަވައެ ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ

ެއއީ    . ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީކަނ   ،ޖީ.އެސ .ޓީައކީ  12ދިެވހި ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގިއ ލިބޭ %  ،ތެރެއިނ  ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ޖީ.އެސ .ޓީައކީ ވެސ   ނީއެއ ކަނ . ދެނ ، ހަމަ އޭެގިއތ ރ ނ   ކ ރި އާމ ދަރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ެވރިކަމ ަގިއ ތަޢާރަފ 

އާމ ދަނީއެއ ކަނ  ތަޢާރަފ ކ ރި  ވެރިކަމ ަގިއ  ނަޝީދ ެގ  ރައީސ   ނަޝީދ ެގ    .އެީއ  ރަީއސ   ެއއީ  ވެސ   ބީ.ޕީ.ޓީ  އަދި 

ެވރިކަމ ަގއި   ، ވެރިކަމ ަގއި ވެރިކަމ ަގއި   ،އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ތަޢާ  ،އަނެއ   ތަސައ ވަރ ަގއި  ކ ރި  ރަފ ެއ 

އާމ ދަނީއެއ  ހޯދާނެ ެއއ ެވސ   މިނ ވަރެއ ެގ  ެއއ ވެސ     ،ޮގތަކަށ   އާމ ދަނީއެއ ކަނ . ފާއިތ ިވ ވެރިކަމ ަގއި ނެތ ކަނ  ެއއ ެވސ 

ޭއެގތެރޭަގއި    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ   .. މި ސަރ ކާރ ަގއި އެބަ ހ ރި ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ ކ ރެވިފަސިޔާސަތެއ  ތަޢާރަފ 

ތެރެއިނ ނާ  އެސ ޓޭޓ ރިއަލ  ކަނ ކަނ    އިވިޔަފާރީެގ  ލިބޭނެ  އާމ ދަނީ  ތަފާތ   ހ ރި  އެބަ  ޮގތ ޮގތ ނ   އެހެނިހެނ   އަދި 

މާފ ކ ރައ ވާތި!   200 ؟ޚަރަދާ. ކޮނ ތާކ ނ ތޯ އާމ ދަނީ ލިބެނީިއ  . ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮނ ނަނީ އާމ ދަނީއާ ކ ރެވިފަތަޢާރަފ 
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ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  މިއަދާ ހަަމއަށ    2008  އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި  ، އެބަހ ރި  ިގނަ ރ ފިޔާ  ވ ރެ  ބިލިއަނަށ   200

ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީއަށ  ވައ ދައިދީފައި އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތ ނ . އެމ .ޑީ.ޕީ މެނ ބަރ ނ  ާމލޭެގ މަގ ތަކަށ  ނ ކ މެ ކ ރި  

ވެރިކަ  ،މަސައ ކަތ  ދަ  ނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ދިވެހި  ތެރެއިނ   ނިޒާމ ެގ  އެ  އަދި  ނިޒާަމކަށ   ލިބޭ ޑިމޮކ ރެޓިކ   އ ލަތަށ  

ެގ  ފެނ ނަ ނިޒާމެއ ެގ ތެރެއިނ  ހަރ ދަނާކޮށ  މި ދައ ލަތ  ހިނ ޭގނެ ނިޒާމަކަށ  އެމ .ޑީ.ޕީ   ފައިސާ ދެފ ށ   އިއާމ ދަނީއާ

ކޮށ ދީފައިާވ    . އަޅ ަގނޑ  ހިތ ެގ ައޑިނ  އެމ .ޑީ.ޕީ މެނ ބަރ ނ ކޮށ ފަތަކެއ   މެނ ބަރ ނ  އެބަ ހ ރި ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ 

ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކަިއ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނ ބަރ ނ ، ޚާއ ޞަކޮށ  ާއނ މ  މެނ ބަރ ނ  ކޮށ ދީފައިާވ  މި ޤައ މ  ކ  ؛މަސައ ކަތަށ 

ރައީސ  ނަޝީދ ، އަދި މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ނ     އ ކޮށ މަސައ ކަތަށ  އިނ ތިހާއަށ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަނ . އަދި ހަމަ އެާއއެ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ދައ ލަތ ެގ ؛ ތ ތެރި ރައީސ  ކ ރައ ވާ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ . އިއ ޒަ

ދިނ މަށ . މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކާއި އަދި ސަރ ކާރ ެގ  އެނ މެ ބޮޑ  ޚަރަދެއ  މި ދަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ބަޖެޓ ަގއި  

  ބިލިއަނަށ    24  މި ދެނ ނެވި އާމ ދަނީެގ ތެރެއިނ   ، އ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ދިނ މަށ  ޓަކައިރަ   އެކި އިދާރާތަކ ނ  ދިވެހި

މިހާރ  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ހޭދަކ ރަނ   ިގނަ ރ ފިޔާ  ޖަހާފައި އެބަ އޮތ . އެކަމަކ  ސ ވާލަކީ  ވ ރެ  ޚިދ މަތ ތައ     ،ވެސ   އެ 

ޮގތަށ  އެދޭ  ހިތ ސަރ ކާރ ނ   ފޯރ ކޮށ ދޭތޯ  ޮގތަށ   އެދޭ،  މ ައއ ސަސާތަކ ނ   ރައ ޔިތ ނ  ނ ކޮށ ދޭ؟ އެ  ޝަކ ވާ  ކަމ ެގ 

އަހަރ ަގިއ    ގައިޭއެގ ކ ރީ   ،މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  ؛އެކަނ  ހަމަ ފާހަަގކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަފާތ   .އިނ ތިހާއަށ  ކ ރަމ ނ ދޭ

ސިވިލ  ކޮނ މެ  ވެސ   ހާޒިރ ކ ރާ  ކޮމިޝަނ   އެދެނ   ސަރވިސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޝަކ ވާާއއި   ،ފަހަރަކ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

ފީޑ ބެކ  ވ ޒާރާައކ ނ  ؛ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  މ އައ ސަސާތަކ ނ   އެ  ރަށ    ރަށެއ ަގއި   ،ރައ ޔިތ ނ ެގ ޝަކ ވާ  ނަމަ 

މާލޭެގ   ރަށ ރަށ ެގ، އަދި  ސަރވިސ  މ ަވއ ޒަފ ނ  ތިއ ބަވާނެ. އަދި  ނ ، ކޮނ މެ ކައ ނ ސިލެއ ަގއި ވެސ  ސިވިލ ކައ ނ ސިލ 

ސިވިލ   ވެސ   ދޭ ސަރވިސ   އޮފީސ ތަކ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ެމދ ވެރިކޮށ   މ ަވއ ޒަފ ނ   އެ  ތިއ ބަވާނެ.  މ ވައ ޒަފ ނ    

 ކަނ ތައ . ރައ ޔިތަކ  ޚިދ މަތެއ  ހޯދަނ   އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ   ،ޚިދ މަތާ މެދ  ރައ ޔިތ ނ  ހިތ ހަމަޖެހޭތޯ ބެލ ނ  އެއީ

ތަކ ެގ ޝަކ ވާތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބ ނީމާ  މި ކަނ ތައ   ، ނ ޔ ދާއިރ  މ ވައ ޒަފަކ  ނެތ ނ ، ެއ މ ވައ ޒަފަކ  ކޮފީއަށ  ދި

ޔަ ؛ސަރ ކާރ ގެ  އެބަ  އެނޭގ  ،ނ ވޭީގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެބަ  ކ ރިއަށ   ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދ ވެލި  ދިއ މަށ    ސަރ ކާރ ެގ 

އެހެނ ކަމ ނ  ކ ރިމަތިާވކަނ .  އެދެނ    ސިވިލ   ،ހ ރަސ ތަކެއ   އަޅ ަގނޑ   ތަކ ރާރ ކޮށ    ،ސަރިވސ އަށ   ވެސ   މިފަހަރ  

އޮނ ނާނެފާ ފޮ  ،ހަަގކޮށ ފައި  އޮފީހެއ ަގއި  ކޮނ މެ  ބެލޭނެ  ޝަކ ވާ  ބަހައ ޓާށޭށ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޓެއ   އެ   .

ސަރވިސ  ކޮމިޝަނެއ  އޮނ ނަނީ ރަނަގޅަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ    ސިވިލ  ؛ޝަކ ވާތައ ، ފީޑ ބެކ  ބެލެހެއ ޓޭނެ ޮގތ ތަކެއ  

ޕ ރޮމޯޝަނ ދިނ ނ  މަސައ   ،މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ   އެހެނ ވީމާ،  އަދި  ފިޔަވަޅ އެޅ ނ .  މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ   ސިވިލ   ކަތ ނ ކ ރާ 

ސަރވިސ  ކޮމިޝަނެއ ެގ މ ހިނ މ ކަނ  ވަރަށ  ބޮޑ ކަނ     ސިިވލ ދައ ލަތ  ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި  ؛ ރވިސ  ކޮމިޝަނެއ ެގސަ

ބ ނ   ށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އޭެގ ސަބަޔަށ  ބ ރަވެފައި އޮނ ނަކަނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑަފަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ފަހަތ 
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.  ތެރެއިނ  ފާހަަގކ ރެވޭެގ  ކަނ   ވެސ  އެބަ އެނޭގ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  މި ބަޖެޓ ނީ ސަރ ކާރަށ އިނގިއ ޔެއ  މި ދިއ ކ ރަ   ހ ރިހާ

ފާހަަގ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ސިިވލ   ،ކ ރެވޭވެސ   ވެސ   ކައ ނ ސިލ ަގއި  ސިޓީ  މ ވައ ޒަފ ނ     މާލޭ  ސަރވިސ  

ބަޔަކ  ބޮޑެތި   އ ބާ ސިޔާސީ މަޤ ޞަދ ަގއި ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ ނ ެގ ޮގތ ަގއި އެތައ ތި  ތިއ ބަވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެހެނ 

ޭއެގ ބަދަލ ަގއ އެ   އިދީފައި ނަަގ  އ ޖޫރަ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ، ސިޔާސީ ަމސައ ކަތައ  ކ ރަމ ނ ދާ ކަމެއ . އެކަމަކ  

ކ ރަނ ވީ. ސިޔާސީ މަޤ ޞަދ ަގިއ  ޕ ރޮމޯޝަނ  ދީެގނ  ހަރ ދަނާ ، ސަރވިސ  މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  ދީެގނ   ފައިސާތައ  ސިވިލ 

ބޮޑ ވާކަނ ނ ކ ރަނ ކަނ ކަނ    އިސ ރާފ   ސަބަބ ނ   ޭއެގ  އެނޭގ.  އެބަ  ބަޖެޓ ނ   ދިއ ކ ރާ  ،  ވާކަނ   ސަރ ކާރަށ   އަދި 

  ، ދެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނީ؛ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ތައ  ވެސ  ިގނަވާކަނ އިނިގލި

ނާޅިނ ކަނ .   ނެޝަނަލ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ މިނާ ނާޅިއަކީ  ،އި މިހާރ  މި ބަލާ މިނ ަގނޑަކީމި ރާއ ޖޭަގ

އެކި ސަރަޙައ ދ ެގ ހެޕިނަސ  އިނ ޑެކ ސ     ނެޝަނަލ  ޖީ.ޑީ.ޕީ ނާޅީއަކ ނ  ނޫނ  މިނަނ ވީކީ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ

ތަފާސ ހިސާބ    ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ.  މިނ ވަރ   ދާއިރާތަކާހ ރި  ކޮމިޝަނ   ،  އިބަލަހައ ޓާ  ރައިޓ ސ   ހިއ މަނ   އަދި 

އަޅ ަގނޑ މެނ    މިނ ވަރ   ހ ރި  ރާއ ޖޭަގއި  މި  ިއނ ޑެކ ސ   ހެޕިނަސ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މެދ ވެރިެވެގނ  

ފައިސާައކީ ެވސ    ދައ ލަތ ެގ މި ކ ރާ މަސައ ކަތަކީ އަދި ހޯދާ ،ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ހ ރިހާ މަސައ ކަތަކީ 

މި ޤައ މ ެގ ކ ރިއެރ މަށ  ހޯދާ ފައިސާ. ކީއ ކ ރަނ  ހޯދާ ފައިސާެއއ ތޯ އެހެނ ނޫނިއ ޔާ  ،  ރައ ޔިތ ނ ެގ ހިތ ހަމަޖެހ މަށ 

ރައީސ  އެދެނ   ،އެހެނ ކަމ ނ  ؟އިއ ޒަތ ތެރި  އަނ ނަ  ،އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓެއ ަގިއ    ދެނ   އަނ ނަ  ދެނ    ބަޖެޓ މި  ފަހަރ  

ަވކިަވކި ރަށ ރަށ ެގ    ،ޖީ.ޑީ.ޕީ  އ  ނޫނ . އައިލެނ ޑ ޝަނަލެނެ ؛ޑ  ޖީ.ޑީ.ޕީ އިނޭގތޯ، އައިލެނ ޑ  ފޮނ ވާއިރ ަގއި ައއިލެނ 

މާފ ށީ ރައ ޔިތެއ ެގ ބޮލަކަށ     ،ޓަށ  އެބަޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ށ ވަނ ޏާ މާފ   ކަމަށ   ބަލައިފި  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ . އެހެނ 

އެއީ ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ޖެހޭ މިނ ވަރަށ    މާ ޖެހެއޭ. ޖެހ ނީ  ޑޮލަރ  އެބަ  70000  ،ޑޮލަރ    50000

ދައ ލަތ ެގ ؛ ެއނ މެ ބޮޑ  އަދަދެއ   ނ ، ޖީ.ޑީ.ޕީހ ރި. އެހެނ ވީމާ  ނ ޖެހޭ ރަށ ރަށ  ވެސ  އެބަ  ބައެއ  ރަށ ރަށ ގައި  އެ ދަނީ.

ބަޖެޓަށ  އެނ މެ ިގނަ އަދަދެއ ެގ ފައިސާ ކޮނ ޓ ރިބިއ ޓ ކ ރާ ރަށ ރަށަކީ ކޮބައިކަނ  ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭ. ދެނ  އަދި ދައ ލަތ ެގ 

އި ފައިސާ  ދައ ލަތަށ   ނ ވަތަ  ދެނެަގނެ ބަޖެޓަށ   ކޮބައިކަނ   ރަށ ރަށަކީ  އެބަ    ،ތ ރ ނ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަށ ރަށަށ   އެ 

ދާ އ ދޭނ ޖެހެނީ އެ ރަށ ރަށަށ . ނ ލިބޭ ރަށ ރަށަށ   ދޭނ ޖެހެނީ. އާމ ދަނީ އ ފަ  އާއެހީ  ބޭރ ެގ ހިލޭ  .ތައ ދޭނ ޖެހޭ ގ ރާނ ޓ 

ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓެއ     ބިލިއަނ ެގ  1.5  ،އަދި ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓެއ  ެވސ   ، ތައ ރަށ ރަށ ަގއި އެ އާމ ދަނީ

 ، ހަމަހަމައަށ   ،ލ ވެރިކޮށ ދިވެހި ދައ ލަތ  ހިނ ޭގނީ ޢަދ ،  . އެހެނ ވީމާފަހާނ  ޖައޮތ  އެހެނ  ދިމަދިމާލ ނ  ލިބޭ ފައިސާއި  އެބަ

ފައ ސަމ  ރައީސ    ރ ނ ނާީގނދިނ ނާއި  އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރެވިެގނ .  ކަނ ކަނ   އ ސޫލަކަށ   ބެހިެގނ ދާނެ   ؛ހަމަހަމައަށ  

 އަޅ ަގނޑަށ  ފ ރ ޞަތ  އަދި ދެއ ވ ނ  އެދެނ . 
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 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

 ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ ވާހަކަފ ޅ .  

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

  ސ ޓޭ ވިޔަފާރި. ހޯމ   ތިޞާދީ އާމ ދަނީ ހޯދޭނެ ޮގތ ތަކެއ . އެީއ ހޯމ ވެސ  ތަޢާރ ފ ކ ރެވޭ އިޤ ދެނ  އޮތީ އަލަށ  އަނެއ ކާ 

ވިޔަފާރީެގ   ފާތ   ، މަޤ ޞަދަކީ ސ ޓޭ  ފާތ ެގ  މައެމ .ޑީ.ޕީނ   އިނޭގތޯ.  ލާރިދިނ ނ   ގޯއ ޗަށ  ެގއަށ   ޖީބަށ   ތ ފާ  ،މަ  މަ 

ފާ ހޯދައިދިނ ނ .  ކިޔަވައިދޭނެތ  ލާރިކޮޅެއ   ދަރިއަށ   ފޮނ ވައިދޭނެފާތ   ،މަ  ބޭރަށ   ދަރިފ ޅ   މީހ ނ ެގ    ،މާ  އެ  ނ ވަތަ 

 އިގަ އާދަނ  ބޮއ ކ ރާ   ،ދީފައި  މަ ޯގއ ޗަށ  ލާރިެއއ  އި ފާތ ނ  އާރާސ ތ ކ ރެވޭނެ ޮގތަށ  ދ ރ ަގއި ހ ނ ނަ ރަށެއ ަގދިރިއ ޅ 

ހައ ސ  ހަދާކަށެއ   އ ޅެނީކީ އަނެއ ކާ ެގސ ޓ   ނ . މިޔ ދިގޮއ ސަ ހިބަރެއ  ބާނަނ  ދާއިރ ަގއި އެ ެގސ ޓ މީހާ ޮގަވއިެގނ 

ކ ރެޭވ  ސާއ ހިހ ރިހާ ކަމެއ     އެ  ،ފަތާއިާގއެ މީހ ނ ެގ ސަ   ،ދިރިއ ޅ މާއި  ސ ޓޭއަކީ އެ މީހ ނ ެގ ޭގތެރޭެގ  ނޫނ . ހޯމ 

ފަތ ރ ވެރިކަމެއ   އޮނ ނަ  ހޯމ ގައިދ ނިޔޭ  ޮގތަށ   ެގސ ޓ   .  ކިޔާފައި  އެޅީސ ޓޭއޭ  ހޯމ   މަ ހައ ސ   ސ ޓޭ    ކަމަކ ނ ދާނެ. 

ސ ޓޭެގ   ޖީބަށ . ހޯމ    ެގރައ ޔިތ ނ   ،އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތ  ؛ކިޔާފައި 

  ނޫނ . ހޯމ    ސ ޓޭެއއ   ެއ ހެދެނީކީ ހޯމ   ނީމާދި  ހަދަނ   އ ހައ ސެ ތި ބ ރިކޮށ ލާފައި ެއއ ބަިއ ެގސ ޓ މަ ޯގފާތ   ޮގތ ަގއި

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،ސ ޓޭއަކީ   ސ ޓޭއެއ  ނޫނ . އެ ހޯމ   އިނޭގތޯ. ފޭކ  ހޯމ   ސ ޓޭއެއ  ހަދަނ ޖެހޭނީ  ޖެނ އިނ  ހޯމ  ؛ސ ޓޭ

ގެ  މަފާތ   .މައަށ  ލާރިދިނ ނ ފާތ   ،މަ ގޯއ ޗަށ  ފާތ   ،ގެ ެގ  މަ މިދެނ ނެވިހެނ  ފާތ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތަކީ ؛ސިޔާސަތ 

  ،ދިނ ނ ނަަގނ ޑޮލަރ     50ފަތ ރ ވެރިމީހާ ޮގަވިއެގނ     ގައިއާދަނ  ހިބަރަށ  ދާއިރ   ހ ނ ނަ  ޯގއ ޗާ ޖެހިެގނ   ،ެގއާ  ޖެހިެގނ  

ޭގަގިއ   ެގއާދަނ  ؛ޖީބަށ  ލައިދިނ ނ . އަދި އެއާެއއ ކޮށ  ޖެހިެގނ  ހ ނ ނަ މީހާ  ެގޑޮލަރ  އާދަނ 50އެ ފަތ ރ ވެރިޔާ ދޭ  

އަދި   .އަތ ނ  ލިބ ނ   ެގއެ ފަތ ރ ެވރިޔާ  އެހީތެރިވެލަނ  އިތ ރ  ަމސައ ކަތ ކޮށ ދިނީމާ  އަށ ޭގަގިއ ހ ރި މީހާ  ެގމަނ ވަތަ ފާތ 

އަދި އޭެގއިތ ރ ނ     .ކ އ ޖާއަށ  ލާރިދިނ ނ ދާ  މާ އެ ރާޅާައޅަނ   ދިޔައި  ވަިއެގނ  ރާޅާއަޅަނ ކ އ ޖާ އޭނާ ގޮ   ަގއި އ ޅޭޭގދޮށ 

ސ ޓޭއަކީ    ެއއީ ހޯމ  ސ ޓޭައކީ. ހޯމ   .ސ ޕޯޓ ސ  ސެނ ޓަރެއ  ހަދާފައި ހ ރިއ ޔާ އެ ކ އ ޖާައށ  ފައިސާ ދިނ ނ ވޯޓަރ

ހޯމ ސ ޓޭއަކަށ  ވެެގނ ނ ވާނެ  .ވާނ ޖެހޭނެ  ޖެނ އިނ   ހޯމ ސ ޓޭއަކަށ   އެޮގތަށ   ފޭކ   މިހާރ   އެއީ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   

 ؛ކާއި ހ ރިހާ މަރިޔަނބަކަށ  ހ ރިހާ ޯގތިޔަމަފާތ ހ ރިހާ  ހ ރިހާ ރަށ ރަށެއ ަގއި ތިބޭ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،ކަނ ތައ  ކޮށ ފިއ ޔާ 

އެބަ ޮގސ   ހިސާބ ނ   ތ ރާކ ނ   ދިެވހިރާއ ޖޭަގއި  މިދަނ ނަވަނީ  ރަށ ރަށ   އަޅ ަގނޑ   އެކިއެކި  ފަރާއި ނ ރަނޮޅިވަ  .ހ ރި 

ރާއ ޖޭގައި  މި  ،އިޅިވަރަމާނޮ މި  ނެތ   ރަށެއ   ނ ދާ  އެމ .ޑީ.ޕީނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަށ ރަށަކީ  ތިބި  ނ ވަނ ނަ   .ތަނ ތާ 

އެ   ؛ތ ނ  ތިބީލ  އެނޭގ. ދިވެހި ރައ ޔިހާ، ދިެވހި ރައ ޔިތ ނ ެގ  ށީނ ނަ ޖޯއ ޔެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާނީނެތ .    ބަދިެގެއއ 

ވެސ   ލަތ ަގއި  ހާ  ތ  މި ބަލަނީ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  މިނެ ޮގލިބޭ  އ ސާއެ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބަށ  ފައި



1220 ބަރ ނޮވެނ  22           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  14ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

76 

 

.  ޒިރ ނ ާވކަނ . ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅ ވައިލާކަށ ހާވެސ  މިކޮޅަށ     އިއ ޔެ  ިއނ ޑިއާ ައއ ޓ  ޮގވާފައި  ވެނީރެ އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ 

ދައ ކައިފި.    އަށ ކޮމިޓީ  241ހިފައިެގނ  އަިއސ  ބަލަނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ  އެ ެއގ ރިމެނ ޓ     ،އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ގޮވީމާ

އިނ ޑިއާ ައއ ޓ  ގޮވަނީ. އެކަހަލަ ކަނ ތައ    ވެސ އެކަމަކ ، ދެއ ކިޔަސ  ބަލާކަށ  ވެސ  ނައި. ބަލަނ  ނައިސ  އަނެއ ކާ 

އިތ ރ  ކަމެއ  ނެތ ކަނ    ، ޚަރަދ ކ ރ ނ  ފިޔަަވއިބޭކާރ   ،އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ޚަރަދ ކ ރ ނ  ފިޔަަވއި   .ކޮށ ެގނ ނ ވާނެ

މ ޅި  ފައިނަާގދަރަނި  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ނަމ ގައި ،. ޚާއ ޞަކޮށ  ހ ރީބަޖެޓ  ދިރާސާއިނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ 

ކާރ ެގ ދަރަނިތައ   ކ ރީެގ ސަރ   .ނ ދައ ކަމ ނ ދާކަދަރަނި    ކޮށ ފައިކަނ . މި ސަރ ކާރ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  އަދަދެއ ގެ ދަރަނިޤައ މ   

ބޮޑ  އަދަދެއ ެގ ދަރަނިތައ . އަދި ޭއެގ ސަބަބ ނ     ނ ،އަޅ ަގނޑަށ  ބަޖެޓ ނ  ފާހަަގކ ރެވ   ،މި ސަރ ކާރ ނ  ދައ ކަމ ނ ދާކަނ 

ފާހަަގކ ރެވ ނ .   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބ ރޫއަރާފަިއވާކަނ   ޚިދ މަތަށ   ދޭނ ޖެހޭ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

  މިލިއަނަށ   ފަސ  ސަތޭކަލެޓެއ  ހަދަނ ެވެގނ   ހައ ނ ސިނ  ފ   ނ އެމ .ޕީ.އެލ  .އެމ .ޕީ.އެލ   ، މިސާލަކަށ  ؛ނ  އެސ .އޯ.އީތަކ 

ޚިދ މަތ ތަކަށ  ބ ރ އަރާފަިއ އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ޕޯޓ ެގިގނަ ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ  އެމ .ޕީ.އެލ ެގ    ވ ރެ

ެއއަރޕޯޓ ނ  ކ ރަމ ނ ދާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ     ނ ޕޯޓ ސ  ކޮމ ޕެނީއެއަރ  އ ކޮށ ެއއާއެ   . ހަމަފާހަަގކ ރެވެނީ

  ، ތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ޚާއ ޞަކޮށ  ވަިއެގ ދަ  ، ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި

ލޮޅ ނ އަރާފައި މަސައ ކަތ ތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެއަރޕޯޓ ެގ  ހ ރި  އީ  އެ  .އެނޭގ  ހ ރިކަނ   ކ ނ ފ ނީަގއި  ެއއަރޕޯޓ  

ނ ވަތަ ކަސ ޓަމ ަގއި ހ ނ ނަ އަދި  ފައިސާ  ނަ  ލެޓ  ައޅަނ  ޚަރަދ ކ ރީމަ. ފ ލެޓ  އަޅަނީކީ ކ ނ ފ ނީަގއި ހ ނ ފައިސާ ފ 

ޮގސ     ނޫނ . ކަސ ޓަމަކީ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ތަނެއ  ވެސ  ނޫނ . ކަސ ޓަމަކީ މ ައއ ސަސާއެއ . ކަސ ޓަމ ނ   ފައިސާައކ 

މާލޭަގ ބޭނ ކ ތަކ ަގއި  އިއާ މ ޅި  އާދޭސ ކ ރަނީ  ތަނ ތަނ ނ   ދިވެހި   ،ެއކި  ފ ލެޓ ައޅަނީ  ފ ލެޓ އަޅަނ .  މީހ ނ ނަށ   އެ 

ފ ލެޓަކީ ވަކި މ ވައ ޒަފެއ ެގ ެއއ ޗެއ  ނޫނ . ވަކި ޔ ނިފޯމ  ބޮޑީއެއ ެގ އެއ ޗެއ    ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ދޭނ ޖެހޭ އެއ ޗެއ . އަޅ ަގނޑ   ށ   ރައ ޔިތ  މީހާއަ  ،ޯގއ ޗަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ؛ނޫނ . ފ ލެޓަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ، އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ ެގ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. ދެނ  އޭގެ ހައ ސިނ ކައ ނ ސިލ     ،މި ދަނ ނަވަނީ

 ެގސ ޓ ހައ ސ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ނ ދާ  ވެސ   ރަށެއ ަގއި މިހާރ   133ހައ ސ  ސިޔާސަތ  ތަޢާރ ފ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ނ   ެގސ ޓ 

  އެ އާމ ދަނީ ހިފައިެގނ   ،ކަާމއި  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފާހަަގތިކަނ  ލިބިއ ޖެ  ތަނ ތަނ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީނ  ވަރަށ އެ  ،ކަމާއި

އެޕާޓ  ލަގ ޒަރީ  މާކެޓ އައިސ   ޭއެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނަާގކަނ   ހ ޅ މާލެއިނ   ވެސ     މަނ ޓ ތައ  

އެ ފާހަަގކ ރެވ ނ .  އަޅ ަގނޑަށ   ބޭނ ނ ވާކަނ    ފ ޅާވެއ ޖެކަނ   ހަދަނ   ހޯމ   ސެކަނ ޑ   މިހާރ   ރައ ޔިތ ނ   ރަށ ރަށ ެގ 

  ..އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ލަނިނ މަވާ ކޮޅ ވާހަކަ ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  

ނިނ މާލަނީ ނ . މި  ނަލާއިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ  މިހާރ ،  މި ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ   ،މި ބަޖެޓަކީ  ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    އެހެނ ވީމާ

ތެރޭަގިއ އެނ މެ ބާރަށ   ެގ  މި ކޮިވޑ   ވެސ   ތ ނ ެގ މަޖިލީހާއި މި ސަރ ކާރަކީ މ ޅި މި ދ ނިޔޭގައިއިނޭގތޯ. މި ރައ ޔި

އެހެނ  ޕާލަމެނ ޓ ތައ  ހ ޅ ވަނ  ފެށި.    ެގޕާލަމެނ ޓ  ނަމޫނާއަކަށ  ނަާގފައި މ ޅި ދ ނިޔޭ  ނ ޓ . މިހިނިގ ސަރ ކާރާއި ޕާލަމެ

 ެގނ ޮގސ ފައިާވކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އޮތީ  ސަރ ކާރ ނ  ނ ހ އ ޓި މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ   ،އަދި ހަމައާއެކ  

ބަޖެޓަކީ މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ަވނަ އަހަރ ެގ    2022އޮތ   ، މި ދައ ލަތ ެގ ކ ރިއަށ   ފެނ ނަނ . އެހެނ ވީމާ

ބަޖެޓެއ  ދ ޅަހެޔޮ  ކ ރާނެ  ފައިދާތަކެއ   ިއއ ޒަތ ތެެގ  ިގނަގ ނަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދެކެނ .  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ   ރި  ޮގތ ަގއި 

 އަޅ ަގނޑަށ  ތި ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ނިނ މ ނ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދ ވަހ ެގ   އަނ ާގރަވާ   2021ބަރ  ނ ނޮވެ 23ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 ޖަހާއިރ . 9ހެނދ ނ  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
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