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 ( ، ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ ރައީސ  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ ވަނަސ ޅީ ޔާތެ ދައ ރ ެގ ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސ ( ބ ދަ) 2021  ަބރ ނޮވެނ   24

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1

 

  :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 :

މަހ ނ     1443ދ ވަސ .    ބ ދަވީ    2021ނޮވެނ ބަރ     24  އީމި ރަބީޢ ލ އާޚިރ   އަހަރ ެގ  ދ ވަސ .    19ވަނަ  ވަނަ 

ށ  ޖަލ ސާއަަވގ ތ   ވަނަ ޖަލ ސާަގިއ. މި  43ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ    2021ތިބީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިށީނދެ މި

މިނިސ ޓަރަށ  ވަރަށ   ޑިޔ ކޭޝަނ .  އެމިނިސ ޓަރ އޮފ     ނާއި އަދިބަރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ   27ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީ  

 ބޮޑަށ  މަރ ޙަބާ!

 

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

  .43/ 3/ 2021އޖ/  ކީއައެޖެނ ޑާ މިއަދ ެގ 

 

 ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ ނ  .  4

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ ނ .  -4މ  އެޖެނ ޑާ ައއިޓަ

ވަނަ  2021އަށ ، ތިނ  ޖަލ ސާެގ ޔައ މިއ ޔާ. އެއީ   35/ 2021/3އިނ  ފެށިެގނ    33/ 3/ 2021ޔައ މިއ ޔާ ނަނ ބަރ     -4.1

ދައ ރ ެގ   ތިނ ވަނަ  ފެށިެގނ     33އަހަރ ެގ  ޖަލ ސާއިނ   މި   35ވަނަ  ޔައ މިއ ޔާތައ .  ހ ރި  ނިޔަލަށ   ޖަލ ސާެގ  ވަނަ 

ވަނަ މާއ ދާަގިއވާ ޮގތ ެގ    218މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ    ިވފަ.މަޖިލީހ ެގ ވެބ ސައިޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރެ ވަނީ    އ ޔައ މިއ ޔާތަ

 . އ ރިޔާސަތ ނ  ަގބޫލ ކ ރާ ޔައ މިއ ޔާތަމި ޔައ މިއ ޔާތަކަކީ މަތީނ ، 

 

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރަފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ . 

ނޫނ  ނަނ ބަރ  ާގހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ،    ޢަލީ ރިޟާދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ދޫ  ލަނ މިސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ ،    -5.1

އަ)  2013/6 ވިޔަފާރީެގކ ދި  ފަނ ތީެގ  މެދ   އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ    ދި  ފ ރަާގނޫނ (އަށ   ކިޔ ނ .   ބިލ ެގ  ނޫނ   ާގތަމަ 

 . ބިލ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ    ދި މެދ  ފަނ ތީެގ ވިޔަފާރީެގކ ދި އަ) 6/ 2013ނަނ ބަރ  

 

 ނ ގާ އެނ ގ ނ  . ރިޔާސަތ ނ  އަ 6

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައއިޓަމ    އެނ ގ ނ .ރި  -6އެޖެނ ޑާ  އަނ ާގ  ދާއިރާެގ    ޔާސަތ ނ   ކ ށެއ   މެނ ބަރައިއ ޒަތ ތެރި  މ ލަކ   ބޮޑ   ވަރަށ   ށ  

ރަށ  ކިޔ އ ވ ނ  ކ ށަކީ،  އެބަ އޮތ  އަޅ ަގނޑަށ  ސިޓީއެއ  ފޮނ އ ަވވާފަ. މެނ ބަޖެ ކަމަށ  ވިދާޅ ވެ، މެނ ބަރ   ކިޔ އ ިވއ 

ޅ ެވވ ނީ.  ޒ ޭވއެއ ެގ ޮގތ ަގއި ވިދާޓަށ  އޮނ ނަނ ވީ ކޯއެއީ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ަގއި ކޯޒ ޭވއެއ  އެއީ ނާލާފ ށިނ  ކޮޅ ފ ށ ؛ ކޯޒ ވޭ

ވި ޮގތަކީ، މ ލަކާ ނާލާފ ށ ޓާ ދޭތެރެ. މ އ ޔާިއ ނާލާފ ށ ޓާ. ެގނ ނެ އިވިދާޅ ވާނ  ބޭނ ނ ެވވަޑަ   ަގއި އޮނ ނަނ ީވ،ޙަޤީޤަތ ދެނ   

. ށ ޓާއި ނާލާފ ށ ޓާ ދެމެދ ަގއި ވެސ  އެއީ ފަނ ސާހަކަށ  ކިލޯމީޓަރ ! މާ ބޮޑަށ  ޯގސ  އެ ވީ. މިހާރ  ކޮޅ ފ އާދެ! މާފ ކ ރައ ވާ

އަ އެއީ،  ދޭތެރޭަގިއ  ނާލާފ ށ ޓާ  މިތ ފޯރާ މ އ ޔާއި  ާވަވރ ެގ  ހީވަނީ  ވަރ ެގ،  އަޅ ަގނޑަށ   އެހެނ ވީމާ،  ކަމެއ .  ނ ވަރ ެގ 

މީެގ އަސ ލަށ  ބަލާއިރ ަގއި ެއއީ  ޮއޅިވަޑަިއަގތ  ނަމަވެސ ،  އެޮގތަށ   ށ  ބަެއއ  ރަށ ރަށ ެގ ނަނ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ

ތާޔާ  ފާހަަގކ ރި ނ ކ   ތ ނ ، އަދި އަޅ ަގނޑ  މިކ ށެއ  ކަމަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ހި

ވެފައި  ަގއި ޔައ ިމއ ޔާ ފެނ ނަނ  އޮނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ، މި ދެ ޔައ މިއ ޔާ ެއއ ވީމާ މީެގ ައސ ލ  ޔައ މިއ ޔާ ފާހަގަ އެކ  
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  ނ ޓ  އޮފ  ފޮރިނ  އޮސ ޓ ރޭލިާއެގ ޑިޕާޓ މައަދި  މޯލ ޑިވ ސ     ޑީ.ޕީ..އެނ އޮނ ނާނީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއާއި ޔޫ

އެހީތެރިކަމާއެފެއާ ޓ ރޭޑ ެގ  އެނ ޑ   އެބަ    ޒ   ސީރީސ ެގ  ޭގ  ހިނ  އެކ ަގިއ  ޕާލަމެނ ޓ   ޕ ރެކ ޓިސ   ެއއީ  ޕ ރޮގ ރާމެއ . 

  ، . މި ޕ ރޮގ ރާމ ެގ މަޤ ޞަދަކީ ސީރީސ  ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގ މަށ  ވަނީ ހަމަޖެހިފަޕާލަމެނ ޓ   ޕ ރޮގ ރާމެއ . ޕ ރެކ ޓިސ   

ހިތ ވަރ ދީ ބައިެވރިވ މަށ   ހަރަކާތ ތަކ ަގއި  ސިޔާސީ  އަނ ހެނ ނ   ސިޔާސީ   ، ޒ ވާނ ނ ނާިއ  މަސައ ކަތަށ   ކ ރިމަގ ަގިއ   

ބާރ އެޅ ނ . އެޮގތ ނ  ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޑިސެ  ،ކ ރިމަތިލ މަށ   ބޭއ ވ މަށ   ޕ ރޮގ ރާމ    ބަރ ނ ޒ ވާނ ނ ނަށ  އަމާޒ ކ ރެވޭ 

އިނ ނަވަނިކޮށ  މިކަނ   ފާހަަގކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދެމެދ ަގިއ. ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ     ވަނަ ދ ވަހާ  9ވަނަ ދ ވަހާއި    5މަހ ެގ  

ވަނަ ދ ވަހާިއ    12ބަރ   ނ ޑިސެ  ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ބޭއ ވ މަށ   އ ފަލެއ . އަނ ހެނ ނ ނަށ  ހިނ ޭގ ޕ ރޮގ ރާމ   ނ ކަމީލިބ 

އަހަރާ ދެމެދ ެގ   25ައހަރާއި    16މ ރ ނ   އ   ،ޒ ވާނ ނ ނަށ  ހިނ ޭގ ޕ ރޮގ ރާމ ަގއި ބައިވެރިވާނީ  ދެމެދ .  ވަނަ ދ ވަހ15ާ

މ ރ ނ   ބަިއވެރިވާނީ އ ަގއި  ޕ ރޮގ ރާމ   އިތިއ ބެވި. އަނ ހެނ ނ ނަށ  ހިނ ޭގ  އެބަދިވެހި ޒ ވާނ ނ . މަޖިލީހ ަގއި އޭެގ ބޭފ ޅ ނ   

ވަނަ    29މަހ ެގ    ބަރ ނ މަތީެގ އަނ ހެނ ނ . މި ޕ ރޮގ ރާމ ަގއި ބައިެވރިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވަނީ މި ނޮވެ  އަހަރ ނ   25

 .ނީ ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އޮފީހ ަގއި. ޕ ރޮގ ރާމ ަގއި ބަިއވެރިވ މަށ  އެދިލައ ވާ ބޭފ ޅ ނ  އެދިލައ ވާ ލާފައިދ ވަހާ ހަމައަށ  ހ ޅ ވަ

ކ ރެޭވ  އެކަމަށ  ޕޯޓަލ އާިއ އަދި އޮނ ލައިނ ކޮށ  ރަޖިސ ޓަރވަނީ އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިާވ ޮގތ ަގިއ ެއ ބޭފ ޅ ނ   

ވެސ     ދ ވަހ  ނިނ މ މަށ  އަޅ ަގނޑ   މި ދައ ރ  ހޯމަ ؛. ައޅ ަގނޑ  އިތ ރަށ  ދަނ ނަަވއިލަނ  ބޭނ ނ ޮގތ  ހަމަޖައ ސާފަ

ހޯމަ މާނަައކީ  ޭއެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދެިމެގނ   މަސައ ކަތ ކ ރާނަނ .  ހަމައަށ .   ހިނަގއިދާނެ އަނ ާގރަ   ދ ވަސ   ދ ވަހާ 

ހިނ ގަ  މަސައ ކަތ   ހ ރި  ހިނ ަގނ   ތާވަލެއ   އިއަޅ ަގނޑ މެނ   ެގނ ގ ޅެނ .  ،  ނިނ މ މަށ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ   އެޖެނ ޑާއެއ  

ބޮޑ     ށ ތ ެގ ބިލަކީ ވަރައަމަދަނީ ިއޖ ރާ ؛ތ ެގ ބިލ އަެގ ތެރޭަގއި މަދަނީ އިޖ ރާނިނ މ މަށ  އަމާޒ ހިފާފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކ  

ތަނ ނ  ނިނ މާފައިވާ   މި ؛ބޮޑެތި ބައެއ     ،މަސ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނާއި  ،ފ ލ ހ ނ ެގ ާގނޫނާއި  ،ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނާއި  .ބިލެއ 

ތ ެގ ާގނޫނަކީ.  އަފަދަ ާގނޫނެއ  މަދަނީ އިޖ ރާ  ބާވަތ ެގ ބޮޑެތި ާގނޫނ ތައ   މި  ،އިއެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑެޅ މ ެގ ާގނޫނާ

ބޮޑ  މަސައ ކަތެއ .    ،މާއ ދާ ހިމެނޭ. އެއީ ވަރަށ  ފ ރިހަމަ  އަށ ޑިހަ،  ހަހަތ ދިސަތޭކަ    ތިނ   ، އޭަގއި އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޮގތެއ ނ އަޅ ަގނޑ  އ   ނިނ މިދާނެ މީދ ކ ރަނ  މި ދައ ރ  ނިމ މ ެގ ކ ރީަގއި ިމ ބިލާ ގ ޅޭ 

އިޞ ލާޙ  ާގނޫނަށ   ކާމަރ ކަޒީ  ކަނޑ ކަމަށ .  ގ ޅިެގނ   ެއއ ަގމ     ެގނައ މާ  އަދި  ާގނޫނަށާއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ 

އަދި މާލިއ ޔަތ ެގ ާގނޫނަށ  ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙ ތައ  ވެސ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ދައ ރ    ،ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނަށާއި 

ެއއީ ެއއ  ؛ އެއަށ  ޮގތެއ  ނިނ މޭނެ. ޖިނ ސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނަށ  ެގނެވޭ ދެ ިއޞ ލާޙެއ   ،ހައިއަ  ޓަށ ނިމ މ ެގ ކ ރީަގއި ވޯ

އ ކަތ  ވެސ  ނިނ މޭނެ. ޖިނ ސީ ކ ށ ެގ ާގނޫނ ެގ މަސަ  ،ެގނެސ   ލެވިެގނ އިގ ޅ ވަރިޕޯޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  

އ  ޭއަގއި ހިމެނިފައި އެބަވޭ.  ގ ޅޭ ވާހަކަތަކެ  ެއއ މެދ  އިމާރާތާ  ބިލެއ  އެބަ ވޭ. ،  އެބަ ވޭ   ާގނޫނެއ އެއ މެދ  އިމާރާތ ެގ  

އ ވާލ މ ެގ    ،މޯލ ޑި ވ ސ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  އޮތޯރިޓީ އ ވާލ މ ެގ ާގނޫނ   ،ބޮޑ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހިނަގއިދިޔަ ކަމެއ  ެއއީ
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 އަދި އެހެނ  ވ ޒާރާތަކަށ   ށާއިޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  އޮތޯރިޓީ އ ވާލ މާ ގ ޅިެގނ  އެ އޮތޯރިޓީެގ މަސައ ކަތ ތައ  ކައ ނ ސިލ ތަކަ   .ލ ބި

ަގރާޖ     ، ޮގތެއ ަގއި އެނ މެނަށ  ވެސ  ފާހަަގވަނީ  އ ޞަ . ދެނ  ޭއަގއި ެއކަަމކ  ޚާބެހިެގނ ޮގސ ފަ  ،މިހާރ  ވަނީ ބަދަލ ކޮށ 

އެކ ަގއި   ނިިމެގނ  މިދާ ކަނ ކަމާ  ެގއޮތޯރިޓީ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ   ސިޓީެގ ަމއ ސަލަ. ަގރާޖ  ސިޓީ

އަދި މިައދ ެގ އަމާޒަކީ ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ     .ހ ރިހާ މަސައ ކަތ  ނިނ މ ނ   ޙައ ލ ެވެގނ  އެބަ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަާމޒަކީ މި

ނ ބަރ ނ  އެދިވަޑަިއެގނ ފައި  އިއ ޒަތ ތެރި މެ   17ވޯޓަށ  އެހ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ  ނިނ މ ނ  އަދި މިއަދ  ބަޖެޓަށ   

 އެ ފ ރ ޞަތ  ައރ ވާނަނ .   އެބަ ތިއ ބެވި ބަޖެޓ ގައި ބަހ ސ ަގއި ވާހަކަދެއ ކެވ މަށ . އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ

 

 . ސ ވާލ  7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ    .ސ ވާލ   ، އަށ   7އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެނ ޑަ ނަނ ބަރ   

ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    ކ ރައ ވާ ސ ވާލ . މަޑ އ ވަރީ  ިއޝަތ  ޢަލީއާޢާކޭޝަނ  ޑރ.  ޔ ރ އޮފ  އެޑިމިނިސ ޓަ  ،ޝަރީފ 

 މެނ ބަރ .  

 

 މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ސ ވާލަކީ ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ހި  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ކޫލ   މަޑ އ ަވރީ  ފެށިެގނ   ކ ރީކޮޅ ނ   ނ ަގމ ނ ދަނީ މިއަހަރ  

ތާރީޚެއ ަގއިތޯ ކޮނ   ލިބޭނީ  ޕ ރިނ ސިޕަލަކ   ސ ކޫލަށ   އެ  ނެތިއޭ.  ޕ ރިނ ސިޕަލަ ؟ޕ ރިނ ސިޕަލަކ   ސ ކޫލަށ    ކ އެ 

  ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ނ ލިބޭ ރަށ ރަށ  ނ ވަތަ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ހަރ ލ ނ  ދަތި ރަށ ރަށާ ؟ ނ ލިބިެގނ އ ޅޭ ސަބަބ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ ބައިތޯމެދ  ރާއ ވަވާ ޮގތަކީ ކޮ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ 

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ސ ކޫލ  މަޑ އ ވަރީ  މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނެތި    ގައިޝ ކ ރިއ ޔާ  ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  

.  ކ ރެއ ވީއެ ބޭފ ޅާ ރިޒައިނ   .ޕ ރިނ ސިލެއ  ހ ނ ނެވިޮއަގސ ޓ ނ  ފަށައިެގނ  އިނޭގތޯ. އެކޮޅ ަގިއ ދާއިމީ    15ކ ރިއަށ ދަނީ  
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މި  15ރިޒައިނ ކ ރެއ ވީ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އޭެގފަހ ނ   އެ  ޮއަގސ ޓ ަގއި.  ޕ ރިނ ސިޕަލެ  ދަނީ  ހަމަޖެއ ސ މ ެގ ރަށަށ   އ  

ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  ހޯދަނ . މި  ކ ރިނ     ޮއަގސ ޓ ަގއި ފ ރަތަމަ ައޅ ަގނޑ މެނ  އިޢ ލާނެއ   18ކ ރަމ ނ . ެއޮގތ ނ     މަސައ ކަތ 

 ؛އަޅ ަގނޑ މެނ    މަހ   ބަރ ނ ހަމަވާ ބޭފ ޅެއ  އިޖާބައެއ  ނ ދެއ ވާ. ދެނ  ހަމަ އަނެއ ކާވެސ  ސެޕ ޓެ   އިޢ ލާނަކަށ  ޝަރ ތ 

ހަމަވާ އެއ ވެސ     ބަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެވަނަ އިޢ ލާނެއ  ކ ރިނ . އެ އިޢ ލާނަކަށ  ވެސ  ޝަރ ތ ނ ސެޕ ޓެ  8އެއީ  

 ޝަރ ތ   ބަރ  ތިނ ވަނަ ފަހަރަށ  އިޢ ލާނ ކޮށ ެގނ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ދެނ  އޮކ ޓޫބޭފ ޅެއ  އިޖާބައެއ  ނ ދެއ ވާ.  

ވަނީ އެޕ ލަިއކ ރި ބޭފ ޅާައކީ    ވަނީ. ދެނ  މިހާރ  ލަސ ތަކެއ  މިޕ ރޮސެސ  ނިމިފައި   އިނ ޓަރވިއ   ލިބި،  ހަމަވާ ބޭފ ޅެއ 

ބޭފ ޅެއ .   ހ ނ ނެވި  ބޭފ ޅާ  މެލޭޝިއާަގއި  ވަޑައިގަ އެ  މާލެ  މިއަދ   ނޫނީ  ވަޑައިަގތ މަށ ފަހ    ނ ނަވާނެ.ިއއ ޔެ 

 ށ  ވިދާޅ ވީތެރޭަގއި ަވޒިފާ ހަމަޖައ ސާފައި ސ ކޫލަށ  ފޮނ ވޭނެ. ދެނ  ދެވަނަ ސ ވާލަކަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނ ނަ ހަފ ތާ

ދަނ ނަވައިލީސަބަބ  މި  އަޅ ަގނޑ   އެ ސަބަބ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  .  .  އިޖާބަނ ދެއ ވާތީ   ޝަރ ތ އިޢ ލާނަށ   ބޭފ ޅ ނ   ހަމަވާ 

ޕ ރިނ ސިޕަލ އ ލަސ ތަކެ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރަށ ތަކަށ   ބައެއ   ވަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެނ     ނ   ދެނ   ދަތިވޭ.   ހޯދަނ  

ޖަވާބަ ބޭފ ޅ ނ   ޝަރ ތ ހަމާ  ކ ރައ ވާ  ެގސިސ ޓަމ   ނ ދެއ ވީމާއިޢ ލާނަށ   ޕ ރިނ ސިޕަލ ކަނ   ތިއ ބެވި  ހިތ ވާ  ތެރޭަގއި 

ށ  އެކަެމއ   ކަަވޑަިއެގނ ދެއ ވ މަށ  އެދި. ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަމަޑ އ ވަރީއަށ     އ ކިނ  ރ.ވެސ  ވާހަކަދެ  ބޭފ ޅ ނ ނާ

އަނ ނަ   ،ވަރަށ  ައވަހަށ   ،. އެހެނ ވީމާ ބޭފ ޅެއ  ލިބިފަ  ަވނީ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ މިހާރ  މި  ،ކާމިޔާބެއ  ނ ވި. ނަަމވެސ 

 ވެސ  ހަމަ ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،ނެ. ދެނ  ޕ ލޭނަށ  ބަލާއިރ ތެރޭަގއި ބޭފ ޅެއ  ހަމަޖެއ ސޭ  ެގހަފ ތާ

ެގ ެއއ  މައ ސަލަ  އޭ  ދެނ     ދ ވަސ ވަރ  ނ ލިބޭކަނ .   ޤާބިލ  ބޭފ ޅ ނ  މި  ،ޅ  ރަނަގހިނ ަގނ   ސ ކޫލ ތައ   އީ،  މި  އ ކަމެ

  މި ވެސ   ައޅ ަގނޑަށ    ؛ ިގނަ ބޭފ ޅ ނ ށ ވަރަ  ، ހަމައެއީ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ެގ މ ސާރަ ކ ޑަވ ނ . އެނިގވޑަިއަގނ ނަވާނެ

ޕަލ  ކޯސ  ހައ ދަވާފައި ތިއ ބެވި ބޭފ ޅ ނ  މަޖިލީހ ަގިއ  ޕ ރިނ ސި  ނ ވަތަ ސ ޓަރ ކޯސ   ހެޑ މާތަނ ނ  ވެސ  އެބަ ފެނޭ  

ކ ރިމަތިލައ ވާ  ،ބަވާ ތިއ  ެގއ ލ މ ެގ  އެހެނ ވީމާ   .ކައ ނ ސިލ ތަކަށ   ބޭފ ޅ ނ   މިފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ސ ކޫލ ތަކ ނ    ،

ސ ޓ ރީނ  ޕ ލޭނ ތަކެއ  އޮވޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިކަމަށ  ތައ ޔާރ ވ މ ެގ ޮގތ ނ  ެވސ  މިނިހަމަ  ވަރަށ  ބޮޑަށ     ފ ރ ޞަތ 

ިމދިޔަ އަހަރ    ،ކޮށ ފައި ވަނީ. ފ ރަތަމަ ކަަމކަށ  ތެރޭަގިއ ހަމަޖައ ސަަވއިދެއ ވި ރަށ ނ  ބޭރ    ެގރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

،  މާނާޔަތެއ  އެ ބޭފ ޅަކަށ  ދެއ ވާ ޮގތަށ . އެހެނ ވީއިއ ޞަ  ޚާ  ،ކަމ ަގއި ެވއ ޖެއ ޔާ   ރަށަކަށ  ޕ ރިނ ސިޕަލެއ   ވަޑަިއަގނ ނަވާ

ރ ފިޔާެގ    3000އެ ބޭފ ޅާައށ  އިތ ރަށ     ،ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ ބޭފ ޅަކ  ދާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދިެގނ  އެހެނ  ރަށަކަށ   މިހާރ 

 ނ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  އެބަ ެގނ ދަނ . އެނ މެައޅ ަގނޑ މެނ  ޓ ރޭ  ،އެލަވަނ ސެއ  ލިބޭނެ. ދެނ  ދެވަނަ ކަމަކީ

ޕ ރިނ ސިޕަ ބޭރ ނ   ރާއ ޖެއިނ   މިލ ފަހ ނ   ފޮނ ވާފައި  ތަމ ރީނ ކ ރަނ   އަހަރ   2011އޮތީ    ނ     ، ނަަމވެސ   .ވަނަ 

ޕ ލޭނ ކ ރި   ސަރ ކާރ ނ   ޕ ރިނ ސިޕަލ ކަނ    2020އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ސ ކޮލަރޝިޕ ތަކެއ   މެލޭޝިއާއަށ   އަހަރ   ވަނަ 

ސައ ކަތ ކ ރިނ  ފޮނ ވޭތޯ.  ކިޔަވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދިނ މަށ . ދެނ  މިދިޔަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  މަ
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  ،މެލޭޝިާއެގ ބޯޑަރ ކ ލޯޒ ވ މާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިދިޔަ އަހަރަކ  ނ އެއ  ފޮނ ވ ނ . ނަމަވެސ    ،ނަމަވެސ 

 މީހ ނ  ހޯދ މ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ވަނީ  ،ކ ރެވިބޭފ ޅ ނ  ފޮނ ވ މަށ  ޓަކައި އިޢ ލާނ   20މިހާރ  މިއަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

  ލ ގެ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ ނ . އެއީ ޑިގ ރީ ލެވަ  20ކޮނ މެ އަހަރަކ     ،ސަރ ކާރ ެގ ޕ ލޭނަކީ  އެޮގތ ނ  މި  ފެށިފަ.

ކޯހެ އަހަރ   އ ޓީޗިނ   އެއ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތިބި  އެޑިހައ ދަވާފަިއ  މެނޭޖ މެކޭޔ  ދ ވަހ ެގ  ސ ކޫލ  ޝަނަލ   ނ ވަތަ  ނ ޓ  

އަހަރ    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ެއއ   ،ނ  ހަމަޖެއ ސ ނ . އެޮގތ ނ ލީޑަރޝިޕ ެގ މާސ ޓަރސ  ކޯސ  ހެދ މަށ ފަހ  ޕ ރިނ ސިޕަލ  

ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ލިބޭނެ. ދެނ  ތިނ ވަނަ ކަމަކަށ  އ   އަ   ،ބޭފ ޅ ނ   20ޤާބިލ     ،ބޭފ ޅ ނ    20ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ  

ކަމަކީ ކ ރާ  ބޭފ ޅ ނ  މިހާރ  ސިސ ޓަމ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ލީޑ ކ ރައ ވާ  ތިއ ބެިވ  ޓި ؛ަގއި  ލީޑިނ   ފެށިެގނ  ެއީއ  ޗަރ ނ  

ކާމިޔާބ ކަމާ ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   އެޮގތ ނ   ދިނ ނ .  ތަމ ރީނ ތައ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތިއ ބެވި  އެއ     މައ ޗަށ   ހިނ ާގ  އެއ ކޮށ  

  ނ ޕ ރޮގ ރާމ ެގ ދަށ ނ  ވަރަށ  ިގނަ ސ ކޫލ ތަކެއ ެގ އެސ .އެމ .ޓީސ ކޫލ  ފެހިކ ރ މ ެގ ޕ ރޮގ ރާމ . މި    އެއީ  ޕ ރޮގ ރާމ 

އަދި    ،. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ލީޑަރޝިޕ  ރަނަގޅ ރ މާއި ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ ރެވިފަމިހާރ  ވަނީ ތަމ ރީނ ކ 

ޕ ރޮގ ރާމ   ސ ކޫލ  ިމ  ވެސ   ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ފެނ ވަރ   އޭގެ ތ ރޫ  ދަރިވަރ ނ ެގ  އަދި  މަސައ ކަތ ކ ރެވޭ.  އިތ ރ ނ   ކޮށ  

ދަތ ރ ތަކެ ހޯދ މ ެގ  ހަމަ  ،އ ތަޖ ރިބާ  ތަޖ ރިބާ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  އެ  ވަޑަިއެގނ   ސ ކޫލ ތަކަށ   ރަނަގޅ     

 އ ޔާ. ޝ ކ ރިމިކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ވެސ  ކ ރިއަށ  ެއބަ ދޭ.  ،ސ ކޫލ ތަކ ެގ ތަޖ ރިބާ ލިބިއެ ކޮށ  އަދި  ސާއ ހި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ަވޒީރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލ   ގ ޅިެގނ  ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލ  ؛ކ ރާ  ފ ރަތަމަ  ކ ރ މ ެގ    ޭއެގ 

ައރ ވަނީފ  މި  އަޅ ަގނޑ   ވިދާޅ    ރީމަޑ އ ވަ  ،ރ ޞަތ   ވަޒީރ   މެނ ބަރަށ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މިހާރ    ،އ ޖެ ވެދާއިރާެގ 

ޕ ރިނ ސިޕަލަކަށ    ،މި މަޖިލީހ ނ  މެނ ބަރެއ  އ ނިވެ  ،ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  ވަނީ ލިބިފައޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެކެނީ އެއީ 

 އ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ . ނޫނ  ކަމަށ . މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އި  ބަދަލ ވަނީ

 

 މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަދަރ ސީ ތަޢ ލީމ ެގ ޤައ މީ މަނ ހަޖ ަގއި ވޮކޭޝަނަލ    އ އަ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

  ، ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ؟މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  އެ މަސައ ކަތ  ފ ޅާކ ރ މަށ  ެގނ ގ ޅ އ ވާ އ ސޫލަކީ ކޮބައިތޯ  ،ހިމެނިފައިވާނެ  ސ ޓ ރީމ 

އިމ ކ ރ މ ެގ  ާގނ  މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ފެތ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ނާއި ވަސީލަތ ތައ   ކޭޝަޔ ރާއ ޖޭަގއި އިނ ކ ލޫސިވ  ެއޑި 

  ؟މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިއ މ ަގއި ެގނ ގ ޅ އ ވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި  ވަޒީރ .  

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

  އެޑިޔ ކޭޝަނ ވޮކޭޝަނަލ     ،ތ ތެރި މެނ ބަރ . ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަ

ދިޔަ  މި  ކ ރެވިެގނ ޛ ޮއަގސ ޓ ަގިއ ތަނ ފީ  10  ،ފ ޅާކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ގ ޅޭ ވިސ ނ ނ . އެނިގަވޑާިއަގނ ނަވާނެ

ލާޒިމ ތަޢ ލީމ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތެރެއިނ   ާގނޫނ ެގ  ތަޢ ލީމ ވޭ،  ެގ  މަސައ ކަތ ތެރިކަމ  ރަސ މީ  ތެރެއަށ     ެގެގ 

އޮތ  ވަކި މ އ ދަތެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަމަށ     އި އެބަާގނޫނ ަގ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި  އެކަނ ވީމާ،  އެހެނ ތަޢ ލީމ  ހިމަނަނ .  

. ދަނީ، ެއ މަސައ ކަތ ތައ  މިހާރ  ކ ރެވެމ ނ އެއަށ  ބޭނ ނ ވާ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރ މަށ . އެހެނ ވީމާ  ،އިދ ތައ  ހެދ މާއިަގވާ 

  ހ ރީ ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ   ފަ. ިމހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ  މިއިލާއ  އެކ ލަވައަޅ ަގނޑ މެނ  ވާނީ ކޮނ ސެޕ ޓ  ޕޭޕަރެ

ކަމ ެގ ތަޢ ލީމ   ފައ ނ ޑޭޝަނ ނ  ފަށައިެގނ  މަސައ ކަތ ތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގއި ؛ފައ ނ ޑޭޝަނ ނ  ފަށައިެގނ   ށ ކީ ސ ޓޭޖަ  ،ޮގތަށ 

ތެރެއަށ  ެގނައ މަށ . ދެނ  އެހެނ ވީމާ، އެކަަމށ  ޓަކަިއ ވާނ ޖެހޭ ވަރަށ  ިގނަ ތައ ޔާރީތައ  އެބަވޭ. އަދި    ެގކަރިކިއ ލަމ  

އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ ތަރައ ޤީކ ރަނ     އ ަގއިސަރަޙައ ދެ   5މ ހޫރިއ ޔާ  ރައީސ ލ ޖ   ،އޭެގއިތ ރ ނ   ކަނ ކަނ   ތަޢ ލީމީ 

އެޮގތ ނ ވާނިނ މަ އޮތީ.  މަސައ ކަތ ތައ     2  ، ފައި  ޏ.ފެށިއ ޖެ.  މިހާރ   ސަރަޙައ ދެއ ަގއި  ޏ.  ފ ވައ މ ލަކ ެގ  އެއީ   ،

މި  ޢަ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީެގ  ހދ.  އިއީ.ސީއާ އޭ. ސ ކޫލ ގައި.  ގާ ދެ  ފީފ އ ދީނ   ސެނ ޓަރ  ވޮކޭޝަނަލ   އިމ ކ ރ މަށ  ތަނ ަގއި 

އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިހާރ   މަސައ ކަތ   ހޯދ މ ެގ  ތަކެތި  ކ ރިއަށ   ެގބޭނ ނ ވާ  މި  ދެވަނަ    މިނިސ ޓ ރީނ   ދެނ   ެގނ ދަނީ. 

ކަމަށ  ޓަކައި ވެސ   މި   .ކޭޝަނ  ފ ޅާކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ ކަނ ތައ ތައ ޔ އިނ ކ ލޫސިވ  އެޑި   ، ސ ވާލަކަށ  ކ ރެއ ވީ

ކޭޝަނ  ޕޮލިސީ މ ރާޖާކ ރީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ޔ އެއ ޮގތަށ  އިނ ކ ލޫސިވ  ެއޑި  ނާ ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫ

 ؛ކަމަކަށ  ޚާއ ޞަކ ރެވިފަިއވާ  ނ ކ ޅެދ ނ ތެރި  ،ހަބ  ސ ކޫލެއ  ގާއިމ ކ ރަނ . މި ހަބ  ސ ކޫލ ތަކަކީ   9  ،ނީމި ވިސ ނަ

ޕ ލަސ     ،އެހެނ ވީމާ، އެ ސ ކޫލަކ ނ  ލިބޭނެ އެކ ސ ޕަޓީޒ ކޮނ މެ ސ ކޫލެއ  ޚާއ ޞަކ ރެިވފައިވާނީ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރި ކަމަކަށ .  

ެގނ ދޭ. އޭެގއިތ ރ ނ  ދ ރ ަގިއ    ކ ރިއަށ  އެބަ    ތ ތައ ވަސީލަތ ތައ . އެހެނ ވީމާ، ެއ ސ ކޫލ ތައ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ ަމސައ ކަ

ވަނަ އަހަރ ނ    2019ކޭޝަނަށ  މީހ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ ތައ   ޔ  އިނ ކ ލޫސިވ  އެޑި  ށ ހ ނ ނަ ކ ދި ރަށ ތަކަ

ހަމައެކަނި މ ދައ ރިސ ނ ނެއ  ނޫނ   ،ނ ދޭ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސަމާލ ކަނ ދެނ ެގ ފެށިެގނ  ކ ރިއަށ  އެބަ

ތަމ ރީނ ތައ  ދިނ މަށ  ވެސ  ބެލެނިވެރިނ ނަށ  ވެސ . ބެލެނިވެރިނ ނަށ  ެއ ކ ދިނ ނާ އެއ ކޮށ  އ ޅެނ    ؛ތަމ ރީނ ކ ރަނ 

ކ ރެވެމ ނ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ     ކެއ  އ  ެގނ ދެވޭ. ދެނ  ބޭނ ނ ވާ ވަސީލަތ ތައ  ހޯދ މ ަގއި ވެސ  ހަމަ މަސައ ކަތ ތަތަމ ރީނ ތަކެ
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މީހ ނ    ،އި ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެ ބޭނ ނ ވާ ވަސީލަތ ތަކާ  "ޝާމިލ  ވެށި"ކ ރިނ  ދަނ ނަވާލި މޮޑެލ  ސ ކޫލ ތަކ ަގއި  

 ކ ރިއަށ ދޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އެބަ އެ ކަނ ކަނ  ވެސ  މިހާރ   އި،ތަމ ރީނ ކ ރ މާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ގ ޅިެގނ  ކ ރާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ .   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަނީ

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

 

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

ތަޢ ލީމީ   ،ރާއ ޖޭނ  ބޭރ ނ  މީހ ނ  ރެކ ރޫޓ ކ ރ މ ަގއި  ،އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ދާއިރާއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ައޑ ިއވޭ ފެނ ވަރ  ނެތ  މީހ ނ  ެގނެވޭ ވާހަކަ. އޭެގ ސަބަބ ނ  ވަރަށ  ިގނަ ަވގ ތ   

އެބަ އަސަރ ކ ރޭ. އެހެނ ީވމާ، މީހ ނ  ރެކ ރޫޓ ކ ރ މ ެގ  ވެސ  ީމެގނ     ށ އަދި ދަރިވަރ ނ ެގ ތަޢ ލީމަ  ،ފައިސާ ެގއ ލި،. ެގއ ލި

އަދި ދިެވހިނ  މި ދާއިރާއަށ  ބޮޑަށ   ؟ ޕ ރޮސެސ  ރަނަގޅ ކ ރެއ ވ މަށ  މިނިސ ޓަރ ކ ރައ ވާ މަސައ ކަތ ޕ ޅަކީ ކޮބައިތޯ

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ތޯސިޔާސަތ  އޮތީ ކިހިނެއ ނެރ މަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ  ބޭރ ނ  ެގނ ނަ މ ދައ ރިސ ނ ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ެގނަ ؛ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ބަދަލ ތަކެއ   ފ ރަތަމަ ވެސ  އެ އ ސޫލަށ   ހަވާލ ވެފައި  އީ.  ައޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާ 

އެ    ައޅ ަގނޑ މެނ   ،. ނަމަވެސ ވެސ  ރާއ ޖެއަށ  އާދޭ  ސ ސީ ގ ރޭޑ  ޓީޗަރ   ،ކ ރީަގއި އ ސޫލ  ލިޔެވިފައި ޮއތ  ޮގތ ނ 

ތަރ ތީބ ކ ރ މަށ  އެ ކަނ ކަނ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރަނަގޅ  ޓީޗަރ ނ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށ   ،ތަކެއ  ެގނައިނ އ ސޫލ ތަކަށ  ބަދަލ 

ބަދަލ ެގނެވި އ ސޫލަށ   ެއ  އެހެނ ވީމާ،  ހޮވ މ ެގ    ، ޓަކައި.  ބަދަލ ތަކެއ     ށ އ ސޫލައެޖެނ ސީތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެވސ  

ނޑ މެނ ނަށ  އިނ ޓަވިއ  ޕ ރޮސެސ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ފޮނ ވަނީ ހަމަ ސ ކޫލ ތަކ ެގ އިނ . ދެނ  ައސ ލ  އަޅ ގަ ެގނަ

ވެސ ނ ޕ ރިނ ސިޕަލ  އޭރ ނ   ޓީޗަރ ނ .  ލީޑިނ ގ  ކޮވިޑ   ؛ނާއި  ދެނ   މ ދައ ރިސ ނ .  ދާއިރާެގ  އެ  ތެރޭަގއި    ެގައދި 

ވަދެ ހަމަ  ޕ ރޮސެސ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ވެސ   އ   އިނ ޓަވިބައެއ     .ޖެހ ނީ އޮނ ލައިނ ކޮށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިކަނ  ެގނ ދަނ 
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ޓީޗަރަކ  އެ  ދަނީ.  ކިހިނެއ ތޯ  ޮގތަކަށ   ބަލައިލަނ   ސ ވާލ   އ ވަނީދެޖަވާބ   ތޯކޮނ ކަހަލަ  ކ ރާ  ތަކަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޕ ރޮސެސެ ސ ކ ރީނިނ ގ  ހޮވެ  ެގއ  އެހެނ ވީމާ،  މ ދައ ރިސ ނ   ލީޑިނ ގ  ތެރެއިނ   ވެސ   އަިއއ ސަ  މިކޮޅަށ   ދެނ   ނީ. 

މަސ  ތެރޭަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     3ފ ރަތަމަ    އީއެވަރަށ  ބޮޑަށ  ބައ ލަވާނެ ެއ ޓީޗަރ ނ ެގ ފެނ ވަރ  ހ ރިތޯ.    ސ ޓީޗަރ

ލަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ދިމާވާ މައ ސަލައެއ   ހަމަ އަނބ ރާ ފޮނ ވާ  ، ނަމަ  އެ ޤާބިލ ކަނ  ނެތ  ކަމަށ  ފާހަގަވާ

ނެތ ނ . ދެނ  އެކަމަށ  ޓަކައި ެވސ   ޝައ ޤ އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ  އަދި މި ދާއިރާއަށ     ،ޤާބިލ  މ ދައ ރިސ ނ  ނ ލިބ ނ   ،މިއީ

  ބޮޑ ކ ރ މަށ  މި   އަނ ނަ އަހަރ  މ ދައ ރިސ ނ ެގ މ ސާރަ  ،ކ ރެވޭ. އޭެގ ެއއ  ކަނ ތައ  ެއއީ   މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަހަމަ  

އ  ވަނީ   ހިމަނާފަ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ   މީދ ކ ރަނީ އޭެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރަނަގޅ   ނ ހަމަ މިހާރ  ބަޖެޓ ަގިއ 

ކ ރާ މ ދައ ރިސ ނ  ތަމ ރީނ   ،ކ ދިނ  މި ދާއިރާއަށ  ލިބޭނެ ކަމަށ . ދެނ  މ ދައ ރިސ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި 

ގ ޅިެގނ  ދާއިރާތަކަ  ތަނ ތަނާ  ބޭނ ނ ވާ  މިހާރަށ   މިހާރ ނ   ތަމ ރީނ ކ ރ މ ެގ    ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މ ދައ ރިސ ނ  

އޮތީ  މި ެގނ ދެވޭ. ދެނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މ ދައ ރިސ ނ ެގ ދަތިކަނ   ވެސ  އެބަ ކ ރިއަށ   ތައ މަސައ ކަތ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕ ރައިމަރީ ޓީޗަރ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ މަށ  ޓަކައި   ޕ ރައިމަރީއާ. ދެނ   ، ާމއ ދާތަކާއި  ެގސެކަނ ޑ ރީ   ، ޤ ރ އާނާއި

ދީެގނ އިހ ޅ ވަަގއި ސ ކޮލަރޝިޕެއ  ވެސ   2019 ޚަރަދެއ   ހ ރިހާ  ެއއީ  ހިލޭ   ، އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ  .ލިނ .  މިހަރ  

ވެސ  ޮގތަށ     ނޑ މެނ  ދޭއ  އަޅ ަގމާލޭަގއި ހ ރ ނ  ހިލޭ އަދި އިތ ރ  އެލަވަނ ސެ   .މި އޮތީޮގތަށ     ހެދޭޑިގ ރީ  ކ ދިނ ނަށ   

ކ ދިނ ނެއ  ނ ލިބ ނ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވާ އެނ މެ   ކަށ ލީމަ ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނައިހ ޅ ވަ  ތަކެއ ސ ކޮލަރޝިޕ 

.  ވޭެގނ ދެ  ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީއާ ގ ޅިެގނ  އެބަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރިއަށ ޚާއ ޞަކޮށ     ، ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މަކީ. ނަމަވެސ 

އަދި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ  ޓީޗަރ ނ ެގ ކޮލިޓީ ރަނަގޅ ކ ރ މަށާއި  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނ ސިނ ެގ ތެރެއިނ   ލައިސެ ރ ޓީޗަ އޭެގއިތ ރ ނ 

 .  އެ ސ ޓޭނ ޑަޑ ތައ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ެވސ  މިހާރ  އެބަ ކ ރިއަށ ެގނ ދެވޭ. ތެނ ކިޔޫ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ .ޙަސަ އިކ ރާމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

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

އަދި  ؟ ާއދެ! ދިވެހި ޓީޗަރ ނ ެގ އަދަދަކީ މިހާރ  ކިހާވަރެއ ތޯ  !ރަީއސ . މަރ ޙަބާ މިނިސ ޓަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

ގ ޅ ނ ހ ރި   އަޅ ަގނޑ  ކ ރަނ  އ ޅ ނ  ސ ވާލާ  ،ދެނ  ކ ރީަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ؟ ބޭރ  ޓީޗަރ ނ ެގ އަދަދަކީ ކިހާަވރެއ ތޯ

ޑ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ދިވެހި ޓީޗަރ ނ  އ ފެއ ދ މަށ  ޓާެގޓެ   ،ތަމ ރީނ ކ ރ މަށ ވަނީ. ދިވެހި ޓީޗަރ ނ     ކ ރައ ވާފައި އެ ސ ވާލެއ   

ޓީޗަރ ނ ެގ އަދަދ ،  ދިވެހި    ،އާދެ! ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ؟ އާދެ! މި ދެ ސ ވާލ  އިނޭގތޯ. ނޯޓިސ ކ ރެިވއ ޖެތޯ؟ އެބަ ކ ރެވޭތޯ
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ނ  އިތ ރ ވެެގނ ދާ ޮގތަށ  ބަލާއިރ ަގއި ދިވެހި  ޓީޗަރ   ބޭރ  ޓީޗަރ ނ ެގ އަދަދ  މި ަވގ ތ . އަދި ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނ ގައި

 ؟ ދޭތޯ މިހާރ  ކ ރެވެމ ނ  އެބަހަމަ ޑ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ޓީޗަރ ނ  ސީދާ ބިނާކ ރ މަށ  ޓާެގޓެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާއިޝަ މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

މިހާރ  ސިސ ޓަމ ަގއި ތިއ ބެވި   ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ފ ރަތަމަ ސ ވާލ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ރސ ެގ މަޤާމ ަގއި ތިއ ބެވި މ ދައ ރިސ ނ .  ޓީޗަރސ . ޓީޗަ  ނ ޓ . ެއއީ ޕަރމަނ5807ަ  ،ދިވެހި މ ދައ ރިސ ނ ެގ އަދަދަކީ 

  683ކަމ ެގ ވަޒީފާަގއި. ދެނ  ރިލީފ  ޓީޗަރ ނ ެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހި  ބޭފ ޅ ނ  އެބަ ތިއ ބެވި މ ދައ ރިސ   1708ދެނ  ބޭރ   

ވެ، އެ މަޤާމ ތަކ ގައި ތިއ ބެިވ  ނ ލިބޭތީ ސ ކ ރައ ވާ. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޓ ރެއިނ ޑ  ޓީޗަރ ބޭފ ޅ ނ  އެބަ މަސައ ކަތ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ދެނ   ޓީޗަރސ .  އޮތ   ރިލީފ   ހަދާފައިވާނީ  10ކ ރިއަށ   ޕ ރޮޖެކ ޝަނެއ   މ ދައ ރިސ ނ    .އަހަރަށ  

ބޭނ ނ ވާނެ ަވރަކަށ   މިވެނި  ހެދީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޕ ރޮޖެކ ޝަނ   މި  މާއ ދާތަކަށ   ހަޔަރ    ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ވެސ  ހިއ ސާކ ރެވިފަިއވަނީ. ދެނ     އިސ ޓިޓިއ ޝަނ ތަކާ  ރ ޓ ރެއިނިނ ގ ވެސ  އަދި ޓީޗަ  އާ މިނިސ ޓ ރީ ކޭޝަނ ޔ  އެޑި

އެ ތަނ ތަނާ ގ ޅިެގނ  ކ ދިނ  ހޯދ މ ެގ   އިނާހ ރި އަދަދ ތަކަށ  މ ދައ ރިސ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ އަދި އޭަގއި  

 މަސައ ކަތ ތަކެއ  ެވސ  ކ ރިައށ  އެބަދޭ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޚައިތަމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައ ޗަނ ޮގޅީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 އަޙ މަދ  ޚައިތަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މައ ޗަނ ޮގޅީ

ައއިސ  މި ދެކެވެމ ނ ދަނީ އަރަބިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ފަހަކަށ   !ރަީއސ . މަރ ޙަބާ ަވޒީރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

އަދި މިހާރ     ،ެގއ ލ ނ ތަކެއ  ލިބެމ ނ  އައިސ    ވަރަށ  ބޮޑ  ށ   އަރަބިއ ޔާ ސ ކޫލ ެގ ސ ޓ ރަކ ޗަރަ ؛ވަރަށ  ބޮޑެތި  ސ ކޫލަށ 

ދެވަނަ  ؟ އ ލަކީހަމިކަމަށ  ކޮބައިތޯއޭ އޮތ     ،ކ ދިނ  އެތަނަށ  ފޮނ ވަނ  ޖެހިލ ނ ވާ ވާހަކަ. ސ ވާލަކީ ނ  ކިޔަވާ ޕޭރަނ ޓ 

ނަށ  ކޮބައިތޯއޭ ކަމ ަގއި ވެއ ޖެއ ޔާ ސ ޕެޝަލ  ނީޑ ސ އަށ  މި ބޭނ ނ ވާ ކ ދިނ   ތެރޭަގއި ޚާއ ޞަކޮށ  ބަލާއަތޮޅ   ،ސ ވާލަކީ 

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ޮގތަކީ   ޑީލ ކ ރައ ވާ މާކައެހެނ ނޫނީ ކޮބައިތޯ އެ؟ އ ލަކީހައޮތ  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ނ : ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ގ ޅޭ    އަރަބިއ ޔާ ސ ކޫލާ  ،ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއ ޔާ 

ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ     ،ސ ވާލެއ . އަރަބިއ ޔާ ސ ކޫލ ެގ ކަނ ތައ ތަކާ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވެސ 

ޖަނަވަރީަގއި. އެހެނ ވީމާ، އަދި އެހާ    2013ވަނީ    ކޫލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ހ ޅ ވިފައި މިއަރަބިއ ޔާ ސ   ކަނ ބޮޑ ވޭ އިނޭގތޯ.

ކަށ . ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފ ރަތަމަ ވެސ  އަރަބިއ ޔާ ސ ކޫލ ަގއި ބޮޑެތި  ދ ވަސ ތަކެއ  ނ ވޭ އެ ބިލ ޑިނ ަގ  ިގނަ

ފާހަގަވ ާމ ގ ޅިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ެއ  ނ  ހަމަ  ަގއި. ދެ  2020ޑިސެނ ބަރ     ، ވަނީ  ރެނދ ތަކެއ  ހ ރިކަނ  ފާހަަގެވފައި މި

މިނިސ ޓ ރީއާ ގ ޅިެގނ  އެ   ޕ ލޭނިނ   އިތަނަށ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނަށ  ިއނ ޖިނިއަރ ނ ެގ ބަޔަކ  ފޮނ ވިނ . ދެނ  އެ މީހ ނ ނާ

ޓ ަގއި މަިއަގނޑ   ރިޕޯޓެއ  ހިއ ސާކޮށ ފަިއވަނީ. ރިޕޯ  ލ  އިނ ސ ޕެކ ޝަނެއ  ހައ ދަވާފައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނާއަޝ ބޭފ ޅ ނ  ވި

ޮއތީ ފާހަަގކ ރައ ވާފައި  އިނ ސ ޕެކ ޝަނަވަވިޝ   ،ކަމަކަށ   ސ ކޫލ ަގއި  ކ ލ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   އަދި  ހ ރި ނ  

ވަރަށ    ހެދ މަކީ  ެއސެސ މެނ ޓެއ   ސ ޓ ރަކ ޗަރަލ   ެއތާނެގ  އެހެނ ވީމާ،  ނޭނޭގނޭ.  އަނ ދާޒާކ ރާކަށ   ޑެމޭޖަސ ތަކެއ  

ހަދާނެ ބަޔަކ  ހޯދ މަށ .  އެސެސ ެމނ ޓ   ސ ޓ ރަކ ޗަރަލ     ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ  ފެށިކަމެކޭ. އެހެނ ވީމާ  މ ހިނ މ 

ބިލ ޑިނ ެގ މިކަހަލަ  އަދި  ދަތި  ވަރަށ   ރާއ ޖެއިނ   ހޯދަނ . ދެނ   ބަޔަކ   ހަދާނެ  އެސެސ މެނ ޓެއ   އ ެގ ސ ޓ ރަކ ޗަރަލ  

ލިބިއ ޖެ.   ބަޔަކ   މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފަނަމަވެސ ،  ޓާފަ. ދެނ  އެ ރިޕޯޓ ަގއި އ ލިބިެގނ  އެ މަސައ ކަތ  ވަނީ 

ނެތ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ވަރަށ  ކ ލޯޒ ލީ މޮނިޓަރކ ރަމ ނ    ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ަގއި އަދިއެއ  ދަރިވަރ ނ ނަކަށ  ެގއ ލ މެއ 

ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ  ވެސ  ދަރިަވރ ނ ނަށ  ނ ރައ ކާާވކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ އެނޭގ ހާލަ  ކިރިޔާ  .ދަނީ  މި

މި   ،ެގނ ދާނެ. ދެނ  އެކަނ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ދެވަނަ ކަމަކީ  ށ ތަނ ނ  ކ ދިނ  ނެރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަ

އެސެސ މަނ ޓަށ  އެނޭގނެ  ސ ޓ ރަކ ޗަރަލ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެ  މިހާރަށ    ނ މިހާރ   ،ފަހ   ބޭނ ނ ވާ   ވެސ   ތަނަށ  

އަނ ނަ ސ ކޫލ  ބަނ ދަނ  އެ ަމރާމާތ ތައ  ކ ރެވޭ ސ ޕީޑ ަގއި    މި  ،ނޑ މެނ  މިހާރ  ޕ ލޭނ ކޮށ ފައި އޮތީމަރާމާތ ތައ . އަޅ ަގ

ސ ޓ ރަ ދެނ   ހެދ ނ .  އެސެސ މަނ ޓ   ބޭރަށ   ސ ޓ ރަކ ޗަރަލ   ރާއ ޖޭނ   ކަނ ތައ ތައ   ބައެއ   އެސެސ މަނ ޓ ެގ  ކ ޗަރަލ  

ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ދެނެަގތ މަށ . ދެނ  އެހެނ ވީމާ، ެއކަމަށ  މި   އިކޮނ ކ ރީޓ ެގ ސ ޓ ރެނ ތާ   ،ފޮނ ވަިއެގނ  ެވސ  ބަލަނ ޖެހޭ

ވަނީ. ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ   މަހެއ  ނަާގނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަވާލ ކ ރި ކޮމ ޕެނީނ  ވިދާޅ ވެފައި   ދެ

ފ ރަތަމައިރާވަ ދެނ   ެގނ ދަނ .  މަރާމާތ ތައ   ބޮޑެތި  ދިމާކޮށ   ބަނ ދ ތެރެއާ  މިހިރީ  މިހާރަށ   ލާފައި  މިހާރ ނ   އެއ ކަލަ   
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ެގނ ދާނީ މަރާމާތ ތައ   އެއަށ ފަހ ބޭނ ނ ވާ  ބިލ ޑިނ ަގ  ،.  ެގނ ދާނީ.   ށ މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ބޭނ ނ ވާ 

އ ލަކީ ހަޝަލ  ނީޑ ސ  ކ ދިނ ނަށ  އޮތ  ސ ޕެ ،އޮތ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ ސޮރީ! އަދި ދެަވނަ ސ ވާލެއ  އެބަޝ ކ ރިއ ޔާ. 

  ، ވެސ  ބަިއވެރިކޮށ ެގނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރަނީ ޝާމިލ  ވެށީެގ ތެރޭަގއި ެއ ކ ދިނ   ،އ ލެއ  ނޫނ ހަ؟ އިހޭކޮބަ

ޮގތ ނ ހ ރިހާ ކ ދިނ  ޝާމިލ ކޮށ ެގނ  ކިޔަަވއި އެ  ؛ދޭނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ   ދިނ މަށ . އެހެނ ވީމާ، އެ ކ ދިނ ނަށ  ތަޢ ލީމީ 

ވެސ     ކ ރަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ   ޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ިގނަ ަމސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަޚިދ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  އަ

ފަދައިނ  ކަމަކީ  ،ދެނ ނެވި  ދެވަނަ  ކަނ ތައ .  އެއ   ޭއެގ  މިއީ  ގާއިމ ކ ރ ނ   ސ ކޫލ ތަކ ަގއި   ،ހަބ  ސ ކޫލ ތައ    ؛ކ ދި 

ދެ  ،މިކަހަލަ ބައެއ  ޓީޗަރސ އަކީ ޓީޗަރ  ހ ރި.  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާ ހަާވލ ވިއިރ  ކޮނ މެ ސ ކޫލެއ ަގއި އެއ  ސެނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ     (ހ ... )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަސެނ ޓިވ އ  ހައ ދަާވފައި ތިބި ބޭބޭފ ޅ ނ . ރަނަގޅ  ޓ ރެއިނ ޑ   އެ ޓ ރެއިނިނ ހަފ ތާެގ  

އެ ކ ދިނ ނާ ެއއ ކޮށ  އ ޅެނ . އެ ކ ދިނ ނަށ     ،ސ ކޫލ ެގ މ ދައ ރިސ ނ ނަށ  އިތ ރ  ތަމ ރީނ ތަކެއ  ދޭނ   ،ކ ރީ ތ ަގސ 

ިއނ  ފަށައިެގނ  ހަމަ ކ ރިއަށ  އެބަދޭ. ދެނ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ     2019ކިޔަވައިދޭނ . އެހެނ ވީާމ، އެކަހަލަ ތަމ ރީނ ތަކެއ   

މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ.    ެގބެލެނިވެރިނ ނަށ  ވެސ  މިފަދަ ތަމ ރީނ ތަކެއ  ދިނ މ   ، ކ ރިނ ވެސ  ދެނ ނެވި ފަދައިނ  

އަތޮޅ ަގއި   ަގާއއި ޏ. ސެނ ޓަރ. އެީއ ކ ޅ ދ އ ފ ށީ  2އަޅ ަގނޑ މެނ  ގާއިމ ކ ރިނ  ބޮޑ     ހެނ  އިއެކ އެކީަގދެނ  ހަމަ އެއާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޮޑަށ  ފޯކަސ  މިހާރ  މި އޮތީ. އަށ   ދާއިރާ  2ހަދާތީ ހަމަ އެ  ދެނ  މިހާރ  މޮޑެލ  ސ ކޫލ     .އަނެއ ކާވެސ 

ވެސ    ޕ ލަސ  ވަސީލަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ  މިހާރ    ،ޒ ބޭނ ނ ވާ އެކ ސ ޕަޓީ  ށ އެކަމަކ  ވެސ  ހަމަ ހ ރިހާ ސ ކޫލ ތަކަ

 ކ ރިއަށ ދަނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  . ނިޔާޒ  ޢަލީ މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާލޭހ ޅ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢަލީ ނިޔާޒ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   މާލޭހ ޅ 

ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލަކަށ   ެގއަޅ ަގނޑ   !ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފ ރަތަމަ  މަހ     ،ދެ ސ ވާލެއ .  މިދިޔަ 

ވަނަ   2018ެއއީ   ؛ޮގތަށ  ހ ޅ ވި ޕ ރީ ސ ކޫލ   ހ ޅ ވިެގނ ދިޔަ ހ ޅ މާލޭަގއި އަލަށ  ހ ޅ ވި އަދި ސަރ ކާރ ނ  މ ޅިނ  ހިނ ާގ

ތަނ ަގއި    ހަދިޔާކޮށ ފަިއވާ ސ ކޫލެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެނ މެ ފ ރަތަމަ މަސައ ކަތަކަށ  އެއަހަރ  އަމިއ ލަ ފަރާތަކ ނ   

ނ ެގ މައި ކެމ ޕޭނ  ޖަަގހަ ހިނ ގ ނ . އަދި އެތަނަށ  ެއޗ .ޑީ.ސީެގ ބަޖެޓ ނ  ޚަރަދ ކޮށ ފައި  ކ ރެިވެގނ ދިޔަީއ ރައީސ  ޔާމީ 

 ؛ތަނ  ހިނ ގ މަށ   ސަރ ކާރ ނ  އެ  ،. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަައކީތަނ  ެވސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނޭ. އެ ވާހަކަެއއ  ނޫނ   އޮތ 

ކ ރ މަށ ފަހ  އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކަށ  އިޢ ލާނ   ،ތިނ  ފަހަރެއ ެގ މަތީނ   ،ފަހަރެއ ެގ މަތީނ   ކ ރިނ  ދެ  ؛މ ޅިނ  ހިނ ގ މަށ 
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ބަދަލ ކޮށ  ހިނ ގ މަށ   ،އެ ސިޔާސަތ   ޕ ރީ ސ ކޫލެއ   ހަމައެކަނި  އެނިގފައި ؛ސަރ ކާރ ނ   ޮގތ ނ     އަޅ ަގނޑަށ   އޮތ  

؟ ވާތީ، ކޮބައިތޯ އެ ސިޔާސަތ ެގ ބޭނ މަކީ ހަމައެކަނި ޕ ރީ ސ ކޫލެއ  މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި ވެސ  ހިނ ަގނީ ިމ ސ ކޫލ  ކަމަށ 

  ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ   ވަރަށ  ިގނަ މީހ ނ  އާބާދ ވަމ ނ  އެބަ  އިދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ   ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ 

  15ސަތޭކައެއ ހާ ޔ ނިޓަށ  މީހ ނ  ހިނގައ ޖެ. އަދި ޑިސެނ ބަރ ެގ ނިޔަލަށ     ހަތ ަގނޑަކަށ   ވެސ  ާގތ    ޮގތ ަގއި މިހާރ 

މީހ ނ    ސ ކޫލ  އެ  ސަތޭކަެއއ ހާ  އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  ސ ކޫލެއ   ފިޔަވަހީަގއި  ދެވަނަ  އާބާދ ވާނެ.  ޮގސ   ޔ ނިޓ ތަކަށ  

ނައ މ ެގ ވިސ ނ ނ ފ ޅެއ  އ ލެއ  ެގހައެއ ވެސ  ކަހަލަ  އެޅެނ ދެނ  ވެސ  ފ ރަތަމަ ފިޔަވަހީަގއި ހ ރި ސ ކޫލ ތައ  މެދ ެވރިކޮށ   

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ އެބައޮތ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލަކީ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ކޫލ ެގ    ،ފ ރަތަމަ  ޕ ރީ  ޤާސިމ  

އެ ވިދާޅ ވީ.    ކަނ ތައ . މ ޙައ މަދ  ޤާސިމ  ޕ ރީ ސ ކޫލަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަދިޔާއަކަށ  ލިބ ނ  ސ ކޫލެއ . ތެދ ފ ޅެއ 

ސ ކޫ އެ  ކަނ ތައ ތަކެއ   އެހެނ   ލިބ މަށ ފަހ   މިނިސ ޓ ރީއަށ   ސ ކޫލ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެ  ދެނ   ކ ރެވިެގނ ދިޔަ.  ލ ަގއި 

ކ ރިނ   މަސައ ކަތ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަވާލ ވެ  އެ   ،ސަރ ކާރާ  ޕާޓީައކާ  އެ   ޕ ރައިވެޓ   ނަމަވެސ ،  ހަވާލ ކ ރެވޭތޯ.  ތަނ  

އައ މާ  ެގޕ ރޮސެސ  ކޮިވޑ   އ ޅެނިކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހެލ ތ    ތެރޭަގއި  ޓަކައި  ހ ޅ ވ މަށ   ކ ލިނިކ   ފ ލޫ  ގ ޅިެގނ  

ފެށ މާމި ބަދަލ ވާނ   މީހ ނ   ފ ލެޓަށ   ހިޔާ  މިހާރ   ދެނ   ދޫކ ރީ.  ސ ކޫލ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ގ ޅިެގނ     ނިސ ޓ ރީއަށ  

ވެސ     ހ ޅ މާލޭެގ ކޮނ މެހެނ   ކ ދިނ ނަށ   ސ ކޫލ   ޕ ރީ  ޚާއ ޞަކޮށ   ދިމާވޭ.  އެބަ  މައ ސަލަ  ސ ޕޭސ ެގ  ސ ކޫލ ތަކ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ސ ކޫލ   މި  ނިނ މީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ބޭނ ނ ވޭ.  އެބަ  ސ ކޫލެއ   އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާ  އަިމއ ލައަށޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ނ ނަ    ،ނެހިނ ާގނީ  ެވސ    3ހ ޅ މާލޭަގއި  ސ ކޫލ ަގއި  ޕ ރީ 

ކ ރިއަށ  ސ ޓޭޖ   ަގސ   ފައ ނ ޑޭޝަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ސ ޓޭޖ  ތ ެގނ ދާނެ.  ފައ ނ ޑޭޝަނ   ކ ރީ 

ކަށ   ތަދެނ  ހ ރި ޖާަގތައ  އެހެނ  ގ ރޭޑ   ،ފޭސ އައ ޓ ކޮށ ލާފައި މ ޙައ މަދ  ޤާސިމ  ޕ ރީ ސ ކޫލަށ  އެ ކ ދިނ  ބަދަލ ކޮށ ފައި

ހ ސ ކ ރ މަށ . އެހެނ ވީމާ، އެކަހަލަ ވިސ ނ މެއ ެގ ތެރެއިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މ ޙައ މަދ  ޤާސިމ  ޕ ރީ ސ ކޫލ  ސަރ ކާރ ނ   

ލާޙ އ ދީނ  ޞަވެސ     މަސައ ކަތެއ  އެބަ ކ ރިއަށ ދޭ. މިހާރ   އެކީަގއި ސ ކޫލ ތައ  ބިނާކ ރ މ ެގހިނ ަގނ  ނިނ މީ. ދެނ  މިއާއެކ  

ފަ  މަސައ ކަތ   ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނާއ ސ ކޫލ ެގ  އަމީނ   އެބަދޭ.  ކ ރިއަށ   އަދި    އެ  ޓަިއެގނ   ހަވާލ ކ ރެވިފަިއވަނީ.  ތަނ  
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ެގ އ ސޫލ ނ  ވެސ  ސ ކޫލެއ  ބިނާކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ  ފައިނޭނ ސިނ  ސީއާ ހަވާލ ކ ރެިވެގނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  .ސީ.އާރ 

ވެސ    އިޢ ލާނ   އަށ ވަނީ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ފައިނޭނ ސިނ   ހާރ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ކަށ ސ ކޫލަ  2ކ ރިއަށ ދޭ. އަދި އިތ ރ   

 ؟މި ސ ކޫލ  އެޅެނ ދެނ  އެ ކ ދިނ ނަށ  ތަޢ ލީމ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ   ،ކ ރެވިފަ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ މަކީ ކޮބައިތޯ

ސ ކޫލ ތަކ ގަ  ހ ރަވީ    އިމިހާރ   ދެނ   ވައ ދާނެ.  ކ ދިނ   ސ ކޫލ ތަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވަރަށ   ހ ރި  ސ ކޫލަކީ ޖާަގ 

މ ނ  ފަށައިެގނ  ހ ރަވީ ސ ކޫލ  ދެ ދަނ ފަޅީެގ  އެއ  ދަނ ފަޅީެގ ސ ކޫލެއ . ނަަމވެސ ، އަނ ނަ ޓާ  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

ސަތޭކަ ކ ދިނ ެގ ޖާަގެއއ  އަނެއ ކާވެސ  ހ ޅ މާލެއިނ     15ސ ކޫލަކަށ  ބަދަލ ވާނެ. އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

ދާ ކ ދިނ ނަށ  ހަމަ މިނީ ބަސ  ބާއ ަވއިެގނ     މާލޭ ސ ކޫލ ތަކ ނ  އެކޮޅަށ   ،ޑ މެނ ެގ ވިސ ނ މަކީ ލިބޭނެ. ދެނ  އަޅ ަގނ 

 އިނ  ސ ކޫލ ތައ  ހ ޅ ވެނ ދެނ  އެ ކ ދިނ  މިހާރ  އ ޅޭ ސ ކޫލަށ  އައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދިނ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޛަރީޢާބަހ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތިއ ބެިވ  ަގިއ ހަމަވާނެ. ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަިއެގނ   9:40ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ ެގ ަގޑި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ  ،އަރ ވަނީހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ނަކަށ  ފ ރ ޞަތެއ  ލިބިވަޑައެއ ނ ަގނ ނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  

 ށ . ދ ލ ޙަކީމަޢަބ  ޣަނީޢަބ ދ ލ   މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ކީމ ޢަބ ދ ލ ޣަނީ ޢަބ ދ ލ ޙަ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ

ރައީސ ،   ިއއ ޒަތ ތެރި  މިޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލަކީ،  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިނިސ ޓަރ.  ކިހާ   މަރ ޙަބާ  ދިވެހި  ަވގ ތ  

ަވގ ތ  ެގނ ގ ޅ އ ާވ    އަދި ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ލިބ މ ެގ ދަތިކަނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ؟ތިބިތޯ   ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ނެއ  އެބަ

 . ދެނ  އަދި؟ ޕ ލޭނަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގނޑަށ     ހެނ .އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ަވޒީރ  ވަރަށ  ތަފ ސީލ ކޮށ  ޖަާވބ ދެއ ަވއިފި  ށ ތި ސ ވާލަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

އޮތ    ދެވަނަ ސ ވާލެއ  އެބަ  ނެ.ވެސ . ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ެގ އަދަދ  އަޅ ަގނޑަށ  އަދި ނޭނޭގ. ވަޒީރ  ދެއ ވާ  އެނޭގ އަދަދ 

 ؟ދެއ ތޯ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ކީމ ޢަބ ދ ލ ޣަނީ ޢަބ ދ ލ ޙަ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ
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އަދި ކ ރެނ ދޫެގ  ؟ކ ތޯ ފެށޭނީނައެހެނ ވީާމ، ކިހާތަެގ މަސައ ކަތ  ނ ފެށިފައިވަނީ.  ގ ކ ލާސ ރޫމ ެގ ބިލ ޑިނ   8ފ ށީެގ  އޮޅ ވެލި

 .ކ ރިއ ޔާޝ  ؟މާ، ކިހާތަނަކ ތޯ ފެށޭނީދަނީ ހ އ ޓިފައި އޮނ ނަތާ. އެހެނ ވީ  މި  މަސ ވެެގނ   10ޕަސ  ހޯލ  މިހާރ   މަލ ޓިޕާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

  މެނ ބަރ . ފ ރަތަމަ ސ ވާލަށ ، މިހާރ  ސިސ ޓަމ ަގއި އެބައިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ޓ ރިއޭޓ  ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ވެސ   ކ އެކ ސ ޕެ  ،ބޭރ    20ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ . ދެނ  އަދި    165ޕަރމަނަނ ޓ     ތިއ ބެވި ދިވެހި

ތިއ ބެވި. ެއީއ ދިވެހި ބޭފ ޅ ނ  އިނޭގތޯ.   ބޭފ ޅ ނ  އެބަ  28ެގ ޮގތ ަގއި  ސ ހެޑ   އ ބެވި. ދެނ  އެކ ޓިނ ގ ސ ކޫލ ތި  އެބަ

 ޖަވާބ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދީފިނ . ދެވަނަ ސ ވާލަކަށ   ދެނ  ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ހޯދަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ މަސައ ކަތ ެގ

އޮޅ ވެލިފ ށީ މަސައ ކަތ ބ   ދެ  އިކ ލާސ ރޫމާ  8  ެގކ ރެއ ވީ  އިމާރާތ ެގ  ބޯޑަށ    ؛ރި  ޓެނ ޑަރ  އިޢ ލާނ ކ ރަނ   މިހާރ  

ފަިއ  ވިދާޅ ވެ  ަގއި. ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  1ފޮނ ވ ނީ ނޮވެނ ބަރ    ؛ކަމަށ  ލަފާކ ރެވެނީ  އިޢ ލާނ ކ ރެޭވނެ  .ފޮނ ވިފައިވަނީ

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ މޭ.ވާނަކަނ ތައ  ނިނ މައިދެއ  އެ ޑިސެނ ބަރ ެގ ކ ރިނ  ޓެނ ޑަރކޮށ   ،އޮތީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

 ަވޒީރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  

ެގ ައއ  އިމާރާތެއ  އެބަހ ރި އެޅިފަ.  އިފ ތިތާޙ   ތ ލ ނައިފަރ  މަދަރ ސަ  !ރ ބާ ަވޒީޙަމަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ތަނަކަށ  ކަރަނ ޓެއ    ނ ލިބޭ. އެ  އ ތަނަށ  ފަރ ނީޗަރެ  ވެސ  އެ  ދިޔައިރ ވެެގނ   އަހަރ   އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާރ  ދޮޅ 

  ޓީޗަރ ނ  ހަމަނ ވާ   ސެނ ؟ ގ ޅައި ކ ދިނ  ވެއ ދޭނީ ކިހާތާކ ތޯ   ތަނަށ  ފަރ ނީޗަރާއި ކަރަނ ޓާ  . އެވޭނ   ލެޭވވަރެއ ގ ޅާ

ޕޭރަ ޓީކަމަށ   މަދަރ ސަތ ލ ސެފާހަަގކ ރޭ.    ރ ނ ޗަ ނ ޓ ނ  އަދި  ހަމަކ ރެވޭނީ ކޮނ އިރަކ ތޯ  ނ  ޓީޗަރ ނ   ؟ އިފ ތިތާޙަށ  

މަސައ ކަތ ނ ކ ރޭ މިހާރ   ވެސ   މެޝިނ   އެތާފޮޓޯކޮޕީ  މެޝިނަރީނ.  ހަމަ ޒ ެގ  ކަނ ކަމަށ       މި  އެއ ކޮށ .  ހަލާކ ވެފައި 

؟ ސ ކޫލ ތަކަށ  ދޭނ  ަގސ ތ ކ ރައ ވަނ ތޯ  މި ކަނ ތައ ތައ  ނ ކ ރެވޭ. މި ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ފަިއސާ  ،ފައިސާ ނ ލިބޭތީ

ނެޔ ޑެޕި ނަިއފަރ ަގއި  ޕ ރިނ ސިޕަލެއ   މަދަރ ސަތ ލ   ،ތިޓީ  ނެތި ފ ތިތާޙ އި  ނައިފަރ   މި  ަގއި  ޒަމާނ ވެ    .ދަނީ  ވަރަށ  
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ތަނ ަގއި ތަޢ ލީމ    ިގނަ ކ ދިނ  އެ  ވ ރެ  ކ ދިނ ނަށ   1000ޓީ ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  ނައިފަރަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ . އެއީ  ޔ ޑެޕި

އެކައ ނ ޓިނ ގ ޓީޗަރެއ  ؟ ކިހާތާކ ތޯދެވޭނީ  ޓީޗަރ ނ  ހަމަކޮށ ؟ ޓީ ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  ލިބޭނީ ކިހާތާކ ތޯޔ ކ ރޭ. ޑެޕިލ ހާސި

އެބަ ޑިސެނ ބަރ ަގއި  ހައ ދަވަނީ  ެއކަމަކ   އޮތ   ނެތ .  ތި  ކިހިނެއ ތޯ  ކޮނ ދ ވަހަކ ތޯ ؟އެގ ޒާމ .    ، ދެއ ވާނީ  ޓީޗަރެއ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ޗަރެއ އެކައ ނ ޓ  ޓީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ .  އިއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

ރައީސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ރަތަމަ ޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބިލ ޑިނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފަރ ަގކަމަކީ،   ޗަރ ނީށ  

ވަރަށ  ލަސ ތަކެއ  މެދ ވެރިވި.  ހަމަ  ެގނައ މ ަގއި    ޗަރ ނީގ ޅިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފަރ   ކޮވިޑާ ؟ ހަމަކ ރެވޭނީ ކިހާތާކ ތޯ

މ ދައ ރިސ ނ ެގ    ދެނ ފޮނ ވޭނެ.    ޗަރ ނީތެރޭަގއި އިފ ތިތާޙ  ސ ކޫލަށ  ފަރ ެގ  ރެއ ވީތީ ިމ އަނ ނަ ހަފ ތާކ އިރާދަ   ،ނަމަވެސ 

ނޫނ  މާދަމާ   ވަގ ތ ެގ ހާލަތެއ   . ހަމަ މިހާރ  މިވެސ  އ ޅޭ ކަމެއ   ނ އޯވަރ ެއއީ އަބަދ ޓާ  ސ ޓާފ   ހަމަ ؛ދަތިކަނ 

ފާދެއ ވަފާނެ ނ ވަތަ މާލެއަށ  ވަޑަިއެގނ ފާނެ ނ ވަތަ އެހެނ  ރަށަކަށ  ވަޑަިއަގނ ނަވަފާނެ.  އ އޮނ ނާނީކީ. މ ދައ ރިސެއ  އިސ ތި

ކިތައ    . އެހެނ ވީމާ، މިހާރ  ނެތީކީނޫނ  އައީ  ސ ޓެޓިސ ޓިކ ސ  ހިފައިެގނ ނެއ ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ  އޭެގ    އެހެނ ވީމާ، މި

  ، ޝެއަރކޮށ ލާނަނ   އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލާފައި ެއމ .ޕީއާ  ލާކަށެއ  ނޭނޭގ. އެކަމަކ އިކަމެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ދަނ ނަވަ  ޓީޗަރ ނ 

ކޮނ ދ ވަހަކ ނ  ިގނަމ ދައ ރިސެއ   ދެނ  ؟އ ޔަނ ކ ރެވޭނީޢަރިސ ނ   މ ދައ   ތޯއަދި  އެހާ  ހ ސ ވެފައި  މަާގމ   ދ ވަހަކ     ެގ 

  ،ނޯނ ނާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ވީހާވެސ  ައވަހަކަށ  މ ދައ ރިސެއ  ލެވޭތޯ މަސައ ކަތ ކ ރަނ . ދެނ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލަކީ 

ނެތިރިސ މ ދައ  ކިޔަަވއިދެނީ  ކިހިނެއ ހޭ  ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ؟އަޅ ަގނޑ މެނ   އެރޭނ ޖ މަނ ޓ ތަކެއ   އޯލ ޓަރނޭޓިވ  

  ކޮށ  އޮނ ލައިނ ކޮށ ރިޔަަވެއއ  ނ ތިބޭނެ. އެހެނ  ސ ކޫލެއ  މެދ ވެކިމަޖައ ސަނ . މ ދައ ރިސެއ  ނެތިެގނ  ދަރިވަރ ނ  ނ ހަ

ފި ެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތަކާނަމަވެސ   މެޝިނ ެގ  ފޮޓޯކޮޕީ  ދެނ   ފޯރ ކޮށ ދޭނަނ .  ެއއ ޗެހި    ލާވަޅ ތައ  

ނ ނާނީ. ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ   ބަޖެޓ  ކޮނ މެ ސ ލޫލަކަށ  ކަނޑައެޅިފައި އޮއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނ ާގފައި އޮތިއ ޔާ ހަމަ

ބަޖެޓ  ހަމަ  އެހެނ ވީމާ،  ެއކަނ .  އެކަނ ެގ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  ދޭނެ.   ތެރެއިނ   ޕ ރިނ ސިޕަލަށ   ހ އ ދަ  ކ ރ މ ެގ 

 އ ޅެނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.    އި ކީއ ވެތޯ ނ ލިބިެގނ އާ ދ ވަހެއ ވެއ ޖެތޯ  ކަނ ތައ . ކިހާ އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލާނަނ  ތި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ެގމަނަފ ށީ  ،. ނޫނ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ކ ރައ ވަނީ ފަހ  ސ ވާލ   ވަޒީރ . ކެލާ ދާއިރާގެ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

ފަހ ަގިއ  ށ ސ ވާލ ކ ރެއ ވ މަ  . ކެލާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ސ ވާލ   މެނ ބަރ  ކ ރައ ވާނީ ފަހ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި

ެގމަނަފ ށީ އަރ ވާނަނ   އެއ ކޮށ ލައ ވާފަިއ    އަޅ ަގނޑ   ސ ވާލ   ދެ  އެ  ފ ރ ޞަތ .  މެނ ބަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ 

ނ ދާނެ. ކެލާ ދާއިރާެގ   އ  އިތ ރ ެވެގނެއ ނެތަ  ހާ ބޮޑ  ހިތ ނ  ަވގ ތ  އެޑ އަޅ ަގނ   ،ނަމަ  މިނިސ ޓަރ  ޖަވާބ ދެއ ަވއިފި

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  ކެލާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

ބަޖެޓ  ދ ވަސ ވަރ ވީމަ އަޅ ަގނޑ  މި    އީމި  ؛މަރ ޙަބާ މިނިސ ޓަރ . ައޅ ަގނޑ މެނ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

ހ ަގއި އެއަށ ފަދެނ   ލާނ .    ތެރެައށ ެގ  ދަނ ނަވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސ ކޫލެއ  އަޅަނ  ފ ރަތަމަ މި ޖެހެނީ ރިޔާސީ ވަޢ ދ 

ބަޖެ އާދޭސ ކޮށ ެގނ   ދ ވަހަކ   އެތައ   ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ަވޒީރެއ   މިސާލަކަށ   އެތައ   އެއަށ ފަހ   ހިމަނަނ .  ޓ  

ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ފަށަނ . އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފިއ ލަދޫ ސ ކޫލ ަގއި މިހާރ  އަޅަނ ޖެހޭ    ،ނ ކައެކައިރިއަށ  އެބަ ދާނ ޖެހޭ  

 އެއ ޗެއ . ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ހިމެނޭ  ،ތެރޭަގިއ ވެސ  ހިމެނޭ އެއ ޗެއ    މިއީ ރިޔާސީ ވަޢ ދ ެގ ؟ކިހާހިސާބެއ ގައިތޯ އޮތީ  ހޯލ 

އަހަރ   ދެނ  މި  ،ދެ  އަހަރ   ޖަވާބ ދެއ ވާނެ  ތިނ   ސ ވާލަށ   މި  އެހެނ ވީމާ،  ނ ފެށި.   އ ނ މީދ ކ ރަނ .   ކަމަށ   ދަނީ 

 ޝ ކ ރ އ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ އިދޫ ދާކާށިއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ެގމަނަފ ށީ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ތަނ ނ     ދެނ މެ ހ ޅ މާލޭަގއި އަލަށ  ތަރައ ޤީވި  ، މި ނެީގ  ބެހޭ ަމއ ސަލަެއއ    އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ެއހެނ ވީމާ، ވަޒީރ   ާގޑިޔަލެއ ަގއި ދަމާފަ.  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ    ؛އައިރ ަގއި އެތާނެގ ކ ދިނ  ދިޔައީ 

ކ ރައ ވާ މަސައ ކަތަށ . މިއީ ވަރަށ  ބޮޑ  ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ . ތިޔައީ މި ރާއ ޖޭަގއި އަ އެނ މެ   ޅ ަގނޑ ވަޒީރ  ތި 

ކަނ  މ  މިނިސ ޓަރ އިޓީ ޕ ރަޔ  ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރ ކަމ ަގއި ޑެޕި  ެގދަރ ކ ރާ އެއ  ވަޒީރ . އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ  ޤަ

 . هلل  الحمدوދޭނަނ  ޮގނޑިއަށ .  ވެސ އި ހޮވަ  .الم عليكم الس  و ކަމަނާއަށ  ދޭނަނ .
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ެގމަނަފ ށީ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަޢީދ  ެގމަނަފ ށީ

އަތޮޅ ެގ ދެވަނައަށ  އެނ މެ އާބާދީ    ހ ވަދޫ  ،ސ ކޫލަކީ  . ެގމަނަފ ށިބާ މިނިސ ޓަރ ޙަމަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ނ ނަތާ.  ކަނ ތައ  ހަމަނ ޖެހި އޮ  ވަރަށ  ދ ވަސ ެވއ ޖެ ޕ ރިނ ސިޕަލ   ،ފައިށ  ވެދަރިވަރ ނ  ކިޔަަވމ ނ ދާ ސ ކޫލަ  ،ބޮޑ  ސ ކޫލ 

ކަނޑ ހ ޅ ދޫ ސ ކޫލ   ؟ ސ ކޫލަށ  ފަރ ނީޗަރ  ލިބެނީ ކޮނ ދ ަވހ ނ ތޯ  އަދި މި ސަރ ކާރ ނ  އަލަށ  ފަށައިެގނ  ނިނ މާފަިއވާ

އެއ  ދަނ ފަޅިއަށ  ކިޔަަވއިދިނ މަށ  އ ނދަޫގތަކެއ     ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ށ  ެގނ ޮގއ ސިޮގތ ނ  ކ ރިއަތ   މިހާރ  ޑިޒައިނ  އޮ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ޑިޒައިނަށ  ެގނ ނަ ބަދަލ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ މިހާރ   ،ވެދާނެ. އެހެނ ވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދެ މެނ ބަރ ނ ެގ ސ ވާލ  އެބަވޭ.  ،އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

އަނ ނަ    ހޯލ ފިއ ލަދޫެގ  ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ދެ މެނ ބަރ ނ . ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އިޢ ލޭނ ެގ  ހަފ ތާ ދެނ ތެރޭަގއި  މަސައ ކަތ    ކ ރެވޭނެ.  ިއނިސ ޕެކ ޝަނ   އިނިސ ޕެކ ޝަނ    ؛ެގމަނަފ ށީެގ  އިމާރާތ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަޖައ ސާފައި  މަސައ ކަތ   ކ ރ މަށ   ދ ވަހ   އާދީއ ތަ  ޑިސެނ ބަރ     މިއަނ ނަ  ފަރ ނީޗަރ   ދެނ   ވަނީ. 

 އަޑެއ  ނީވ ނ . ތަނ ކޮޅެއ  ައޑ މަޑ .  އ  ހ  ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑަކަށެ މެދ ތެރޭަގއި ެއކޮޅަށ  ފޮނ ވޭނެ. ފަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ެގމަނަފ ށި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަޢީދ 

ހ ޅ ދޫ ސ ކޫލ ެގ މިހާރ   ޑ ކަނ ތައ . އަދި ކަނ  ެގެގމަނަފ ށި ސ ކޫލ ެގ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ނާނެ  ެގ އިތ ރަށ  އަދި އޮ ފަހ  ސ ވާލ 

ެއއ  ދަނ ފަޅިއަށ  ކިޔަވައިދިނ ނ  އ ނދަގޫވާނެ.   ،ވާނަމަ  ކަމ ަގއި  ެގނ ޮގއ ސި ޮގތަށ  މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ތ  ޑިޒައިނ  އޮ

 ؟ނާފައި އޮތީޕަސ  ހޯލ ެގ ކަނ ތައ  ކިހިނެއ ތޯ ބަދަލ ކ ރަނ  ވިސ އެހެނ ވީމާ، މަލ ޓިޕާ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ.

ވަރަށ  ކަނ ތައ   އެކަމަކ   ޮގއ ސަދިގ ލަިއެގނ   ޕ ރިނ ސިޕަލ ެގ  އިޢ ލ ނ   އޮތީ.  އެބަ މިހާރ   ޕ ރޮސެސ   އެ  ކ ރެވިފައި 

އިނޭގތޯ.   އަޅ ަގނޑ މެކ ރިއަށ ދޭ  ސ ކޫލަށ   ެގމަނަފ ށީ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ައވަހަށ   ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  ނ ވަރަށ   ނަށ  

ކަށ   ޔަކޮށ ފައި ބަ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިޢ ލާނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ދިމާިވ މައ ސަލަައކީ  އިނ  ކަނޑ ހ ޅ ދޫަގދެހަމަޖެއ ސޭނ .  

ޗޭނ ޖަ ސ ކޯޕ   ފަހ ނ   އެހެނ ވީ  ށ ކައެޯވޑ ކ ރި  ޗޭނ ޖ އެދ ނީ.  ސ ކޯޕ   އެ  ޖެޓ   ބައޭރ     ،ވީ އ ނދަޫގ  ެގނ ނަނ   މާ، 

ޗޭނ ޖ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގ ޑިޒައިނ   މިހާރ  ކަނޑ ހ ޅ ދޫ  ،ކ ރެވިފައި އޮތީމަ. ނަމަވެސ ޑ  ކަށ  ެއވޯޔަވެފައި ބައެލޮކޭޓ  

އަޅ ަގނ މަސައ ކަތ ކ ރަނ .  ވިދާޅ ަވނީ  މެނ ެގޑ އެބަ  ޮގއ ސައި  އެކޮޅަށ     ވެސ    ބަދަލ ނ ކ ރިޔަސ   ،އިނ ޖިނިއަރސ  

ދި ކަމަށ . އަ  ެގނ ދެވިދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ ވިދާޅ ވާ ޮގތަށ  ޑިޒައިނަށ  ބަދަލެއ  ނ ެގނެސ  ކ ރިއަށ 

ކައ ނ ސިލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  މިހާރ  އިތ ރ  ބިމެއ  ދީފަިއވަނީ. އެހެނ ވީމާ، އެާއއެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނަށ  މިހާރ  ެއ  

 . ޔޫެގނ ދެވޭނެ. ތެނ ކި  ހ ރި ޑިޒައިނ ަގއި ކ ރިއަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރިހަމައަށ    ހ ރިހާ ސ ވާލަށ   ވިބަރ ނ  ކ ރެއ  މެނ   ،ރ  ަވޒީރ . ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ވަރަށ  ބޮޑަށ   

ބަހ ސ ެގޖަވާބ ދެއ ވި  ބަޖެޓ   އެނބ ރެނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ައދި  މާ ؛.  ފ ކ ރައ ވާ! 

ފައިވާ ސ ވާލެއ . އަދި  ޅާލިޔ މ ނ  ހ ށަހަ  ށ ވޭ އިތ ރ  ސ ވާލެއ . ެއއީ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ހެލ ތަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެބަ

 ، ނ މ  އަރިހ ނ  އެދޭނަނ ޢާ  ވަނީ އެ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ  ލިޔ މ ނ  ދެއ ވާފަ. އަޅ ަގނޑ  އަމީނ   މިނިސ ޓަރ އޮފ  ހެލ ތ 

هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ  ،ސ ވާލ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީ ؛އި އަދިސ ވާލާ

  ހޯއ ދެވ މަށ  ކ ރައ ވާފައިވާ ސ ވާލ .  ލިޔ މ ނ  ޖަވާބ   ނިސ ޓަރ އޮފ  ހެލ ތ  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދ  ނަސީމާޝަފީޤަށ . މި

 ސ ވާލ .  ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 
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އ  ނެތި ނ  އ ފ ލާނެ އެނ ބިއ ލާނ ސެހ ފޮއ ދޫަގއި ބަލިމީ  ނ.  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ދ ވަސ  އަހަރެއ ހާ  އެދޭތާ  މިނިސ ޓ ރީަގިއ  ތިޔަ  މިކަމާ ވެއ ޖޭ  އެކަމަށ   އަދި  އެކި   ގ ޅޭ   .  ނ  މަތީ  ފަހަރ   ޮގތ ނ  

ތައ  ވަނީ އެކި ތާރީޚ އިސ  ބޭފ ޅ ނ  މިނިސ ޓ ރީެގ   ހެލ ތ  ، ކަމަށ  ވިދާޅ ވެ ލިބޭނެލާނ ސ  ސ ވާލ ދެނ ނެވ މ ނ  އެނ ބިއ 

އެހެނަސ  ހަމަޖެހިފައި،  ދެއ ވާފަ.  މިކަނ   ކީއ ވެތޯމިހާތަނަށ   ފޮނ އ ވ މ ަގއި    ބިއ ލާނ ސ  މ އެ ؟ނ ވަނީ  ރަށ ތަކަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ވާނީ ކޮނ  ތާރީޚަކ ނ ތޯ ފޮއ ދޫއަށ  އެނ ބިއ ލާނ ސ  ލިބޭވަރ ؟ ޢަމަލ ކ ރައ ވަނީ ކޮނ  އ ސޫލަކ ނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ މ . ޢާ އަމީނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވ ނ އިއ ވެ  މޭޒ ނ  އިދާރީ

ރަށެއ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވަނީ    96  އަތޮޅ ތެރޭަގއި ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ ދޭ ތަނ ތަނ ެގ ތެރެއިނ  އެމ ބިއ ލާނ ސ ެގ ޚިދ މަތ  ނ ދެވޭ

  ،ަގއި ވަނީ ެއއ ބަސ ވ މެއ ަގއި ސޮއިކ ރެވި  2021ޖޫނ     10  ލ ތާއި އެސ .ޓީ.އޯއެކ . އަދި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެފާހަަގކޮށ ފައޭ

ބިއ ލާނ ސ  ރާއ ޖެ ެގނ ނަނ ޖެހެއެވެ. އެހެނ ކަމ ނ ، މި މ އެ  96  ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއިމަސ   6މި އެސ ބަސ ވ މ ެގ ދަށ ނ   

  ޓޫބަރ  ކ އޮ  13  ، ބިއ ލާނ ސ  މިހާރ  ރާއ ޖެ ެގނެވިމ އެ  20ބިއ ލާނ ސ ެގ ތެރެއިނ   މ އެ  96އ ބަސ ވ މ ެގ ދަށ ނ  ހޯދޭ  އެ

އެމ ބިއ ލާނ ސ  ނޮވެނ ބަރ    20އެމ ބިއ ލާނ ސ ެގ ތެރެއިނ  އިތ ރ     76ރަށަކަށ  ފޮނ ވިފަެއވެ. ބާކީ އޮތ     20ވަނީ    2021

އެމ ބިއ ލާނ ސ  ޑިސ ޓ ރިބިއ ޓ ކ ރަނ     20ކަމަށ  އެސ .ޓީ.ޯއއިނ  ވަނީ ވިދާޅ ވެފަެއވެ. އަދި މި    ެގ ނިޔަލަށ  ލިބޭނެ  2021

ފޮއ ދޫއަށ  ޑިސެނ ބަރ    ނ.،  އ ދޫ ހިމެނިފައިވާ ވާހަކަެވސ  ދަނ ނަވަމެވެ. އެހެނ ކަމ ނ ފޮ  ަގއި ނ.ކަނޑައަޅާފަިއވާ ލިސ ޓ 

 ކަމަށ  ލަފާކ ރެވެެއވެ.  ެގ ނިޔަލަށ  އެމ ބިއ ލާނ ސ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ 2021

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  . މ ނ ޢާ އަމީނ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 . ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އެދިވަޑަިއެގނ ފަިއވާށ ބަޖެޓަ ބަ  ގ ޅޭ  ބަޖެޓާ  ،   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ޮގތ ނ   ތިއ ބެިވ  އެދިަވޑަިއެގނ ފައި  ބަިއވެރިވ މަށ   ހ ސ ަގިއ 

ަވގ ތ  ތަޅ މ ަގިއ އިނ ނެވީ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ތެރެއިނ  މި

ވ މ ެގ ކ ރީަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ    ފ ރ ޞަތ އެރ ށ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ 

ކ ރީ ؛ބޭނ ނ  ދެނ ނެވިނ   އަޅ ަގނޑ   މި  ،ދ ވަހަކ   އަދާކ ރ މަށ   ބަޖެޓ ނ     ދަރަނި  ރ ފިޔާ   2.9ފަހަރ ެގ  ބިލިއަނ  

 ،ވަނަ ސަފ ހާަގއި އޮތީ   246ފޮތ ެގ    ރ ފިޔާ. އެއީ ބަޖެޓ   ބިލިައނ   7.1  ،ޮގތަކީ  ޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހެއޭ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރަނަގޅ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަދި ބަޖެޓ  ރިޕޯޓ ެގ   5.77  ،ވަނަ ސަފ ހާަގއި ވަނީ  85ފޮތ ެގ    ނ  ރ ފިޔާ. އަދި ބަޖެޓ ބިލިއަ  7.11

ނ ޖެހޭ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މި ފަިއސާއަކީ ކ ރީަގއި ނަާގފައިވާ ދަރަނި އަދާކ ރ މަށ  ދައ ކާ  7.1ވަނީ    ވަނަ ސަފ ހާަގއި މި  24

.  19.1ނ  މި ޖެހެނީ %އަދާކ ރ މަށ  ދައ ކާ  . ދަރަނ19ިޓ ެގ ޚަރަދ ެގ %ފައިސާ. މީެގ އަދަދ  އެއީ ޖ މ ލަ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެ

 ސަނީފަށ .هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ

 

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

އެނ މެ ފ ރަތަމަ   ،އަޅ ަގނޑަށ  ބަޖެޓ  ބަހ ސަށ  ވާހަކަދައ ކަނ  ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގއި ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކީމ . އަދި ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި އެކި    ބެހޭ  ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓ ެގ ދަރަނ ޏާއި އަރަނ ޏާ

ެގ ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  އަލިނާޅ ވާ ހ ރި ބަެއއ     2022. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ފާހަަގކ ރީމ    އިރާތަކަށ  ބަލައިދާ

ނެތީމާ މިއަދ  ލެވިފައިއިދަނ ނަވަ  ށ ޑަގ ޅ ނ ހ ރި ވާހަކަތައ  އަޅ ަގނ  ހ ރި. ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއާ  ދިމަދިމާ އެބަ

ޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ހ ރި މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ މައ ޗަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބޭ ަވގ ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ޚާއ ޞަކޮށ ލާނީ އަ 

 ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ ކ ރީަގިއ  ށ ެގ ބަޖެޓަ  2020  ،އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ފެށ މ ެގ ކ ރީަގއި  ާމ،އެހެނ ވީ ޓަކައި.  ށ ބަލައިލ މަ

ދަނ ވަރ     ރޭެގ  ،ތ ނ ެގ ނަމ ގައިއި ލޮބ ވެތި ރައ ޔިައޅ ަގނޑާއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ އެނ މެހަ  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ޝައިހާ  3:50 ނިޔާެވެގނ ދިޔަ  ހޮސ ޕިޓަލ ަގއި  އަމ ރީތާ  ކޮޗިނ ެގ  މާެގ  ަގއި  ނިޢ މަ هللا  ތ ފ ރާނައަށ   ، ތ މަތިވެރި 

އެދ ނ  ރާއ ޖޭެގ ފޮރިނ   ، ޢާއިލާެގ ފަރާތ ނ  އެދޭއި ދެއ ވަ  ޢާއިލާއަށ  ކެއ ތެރިކަނ    އި،ސ ވަރ ޭގެގ މަތިވެރި ނިއ މަތ ދެއ ވަ 

ދެއ ވ މަށ  އެދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވަނ .   ޢާއިލާއަށ  އެހީތެރިކަނ  ؛މިނިސ ޓ ރީނ  މި ވަގ ތ  ކައިރިނ  ބައ ލަވައިދެއ ވި 

ދަނ ނަވަނ .   މަތ  ޝައިހާއަށ  ދެއ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ  އެދި ދ ޢާޢ ތިވެރި ސ ވަރ ޭގެގ ދާޢިމީ ނިއަދި އެ ަމއ ޔިތާެގ މައ ޗަށ  މަ

މި ބަޖެޓަށ    އަޅ ަގނޑ ؛ ދެއ ވ ނ  އެދި ދ ޢާ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ! ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޢާއިލާއަށ  ކެއ ތެރިކަނ 

މީދީ ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ނ ޖެޓަކީ މިއީ ވަރަށ  އ ެގ ބ2022ަ  ،ވާހަކަދައ ކައިލާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ

ދެކެނީ ނ އ ދެކެނ .   އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ބަޖެޓެއ ެގ  ކަނ ތައ ތައ     ،މީދީ  ބަެއއ   ވާހަކަދެއ ކި  ކ ރީަގިއ  ައޅ ަގނޑ  

ކަނ ތައ ތަކ ެގ އެދ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިމަނާލަނ   ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޚާއ ޞަކޮށ     ،ތެރޭަގއި   ދޫކޮށ ލ މަށ ފަހ ަގއި 
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ވިޔަސ   ގެ އަޅ ަގނޑ  ކަމ ަގއި  ނޫނ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ދާއިރާ  ދާއިރާއެއ     ގެ އަޅ ަގނޑ މެނ   ،އަޅ ަގނޑ   އަތޮޅ ެގ  ހ ވަދޫ 

ރަތަފަނ ދޫެގ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ  އެދ ނ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  އެ ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިފައިވާކަނ  އަޅ ަގނޑ     ،ކަމަށ ވާ

އެނ މެހަފާހަަގކ ރަނ  ރަތަފަނ ދޫެގ  ޭއެގތެރޭަގއި  ހާދިސާ    އި.  އ ދައެރ މ ެގ  ރަތަފަނ ދޫއަށ   އެދެމ ނ ދިޔަ،  ރައ ޔިތ ނ  

ޖެހި، ބަޖެޓ ަގއި ެއކަނ  ހިމެނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ހިމާޔަތ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ  ބަޖެޓ ގައިށ ހ އ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި ޮގނޑ ދޮ

ރަތަފަނ ދޫަގއި އެހެރަ   މެ،ދަނ ނަވާ ކަމެއ . ެއާއއެކ    ޚާއ ޞަ ޝ ކ ރެއ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ވަރަށ 

ކ ރި ލީޑަރޝިޕ ަގއި  ށ އަމަޝ ރޫޢ ތައ   މިއަދ ެގ  ރަތަފަނ ދޫަގިއ  ޓަކަިއ  ލީޑަރޝިޕ ނ    ؛ެގނ ދިޔ މަށ   ތިބި  ހޮވިފައި 

މަސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވާނެއިތ ރަށ    ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ަގއި  ކަނ ކަނ   ހަމަ  ކަމަށ   އެ  އަޅ ަގނޑ   އެއާއެކ   ވެސ     މެ، ދެކެނ . 

ބަޖެޓ ަގއި ފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކ ނ  ތިނަދޫަގއި ހިމެނޭ މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލައިލާއިރ ، ޞިއ ޙީ ނިޒާމ ެގ  

 ޚިދ މަތ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . މިއާއެކ  މި ބަޖެޓ ނ 

ކިހާ މިނ ވަރެއ ތޯ ެވސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަނ  އެބަ    އި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހާސިލ ވީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ގަ 

މާރާތ   އިމާރާތ ކ ރަމ ނ ދާ ދެ  އި ދެ ފަރާތ ަގއި    ލ ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ހޮސ ޕިޓަ  ލ ޖެހޭ. އޭެގތެރޭަގއި ތިނަދޫެގ ހޮސ ޕިޓަ

ލިބޭނެ ޮގތަށ  އިނ ތިޒާމ ކ ރެވ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭ    ހ ގައި، ޚިދ މަތ ވެސ  ައވަހަށ  ނިނ މ މަށ ފަވީހާ

ރަނަގޅ    ؛ވެފައި އޮތީ ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ ެގ މައ ސަލަ. ދޭނެ  ކަމެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އެނ ެމ ބޮޑ  މައ ސަލައަކަށ  މިއަދ 

ހ ވަދޫ އަތޮޅ ަގއި  ތާނެ ޑޮކ ޓަރ ނ  ރާއ ޖޭަގއި ނެތ ކަނ .  ޚިދ މަތ ތައ  ދޭނެ ރަނަގޅ  ފަރާތ ތައ  ނ ލިބޭކަނ . އަދި ހޭނައ 

ވަނ ދެނ  ހޭނައ ތާނެ ޑޮކ ޓަރެއ  ނެތިފައި ހ ރިކަނ . ިމ ޚިދ މަތ ތައ  ރަނަގޅ ކ ރަނ     ެއއ  މަސ ދ ވަސ ވެސ  މި ދޭތެރެއިނ   

ނ ޖެހޭނެ. އެއާެއކ  އަޅ ަގނޑ   ެއދ މ ަގއި މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެކަނ  ހާސިލ ކޮށ ދެެއ އެދޭ   . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދޭ

ވެސ   ތިނަދޫަގިއ އަޅަނ ޖެހޭ ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ މަސައ ކަތ  ވީހާ   ،ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޢ ދެއ  ކަމަށ ވާ  ،އެދެނީ

މީދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިެގނ ދިޔ ނ . ނ މ ެގ އ ކަެގނ ދެވޭނެ  ށ އަކ ރި   އަވަހަކަށ  ފެށި، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި މަސައ ކަތ 

ތަޢ ލީމީ    މި ވަޢ ދ  ތިނަދޫަގއި ފ އ ދަވަިއދެއ ވާނެ ކަމަށ . ެއއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ،ޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގނ ކ ރަނީއަ

ދާއިރާ. މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނޭ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާތަކ ެގ ތެރެއިނ  ތިނަދޫއަށ  ވެސ  އެހެނ  ދާއިރާތަކ ަގއި ލިބެމ ނ  އަނ ނަ  

ލިބެ މިއަދ   އެޚިދ މަތ ތައ   ދޭ.  އެބަ  ދަނީ   ވީމާ،ނ ހެމ ނ   ެވސ   ދަރިވަރ ނ   ތިނަދޫެގ  ފ ރ ޞަތ   ތަޢ ލީމ ެގ  މަތީ 

މާރާތ ެގ މަސައ ކަތ .  އިތިނަދޫެގ ދަނާލ ަގއި ހަދަނ ޖެހޭ ތިނ     ،ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނީ 

ހިނދ ަގިއ،   ވާ  ލީމ  ހާސިލ ކ ރަމ ނ ދާ ތަނަކަށ މަތީ ތަޢ   ،އެއީ ތިނަދޫައކީ ިގނަ އަދަދެއ ެގ ދަރިވަރ ނ  ކިޔަވަމ ނ ދާ

މާރާތ ތައ  ޤައ ީމ  އިފ ޅާކ ރ މަށ  ޓަކައި ދަނާލ ަގއި އަޅަނ ޖެހޭ ތިނ     ،ތިނަދޫަގއި މަތީ ތަޢ ލީމ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި 

ލިބިެގނ ދާނެ   ނަފާ  ެގނ ދިޔ ަމކީ އެއީ މ ޅި އަތޮޅަށ  މީެގނ  މަނ ފާއާއި  ށ އަމިކަނ  ކ ރިވެސ  އަަވހަށ   ޔ ނިވަރސިޓީނ  ވީހާ

ދެކެނ .   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ކ ރިއެރ މެއ   އިތ ރ   ލިބިެގނ ދާނެ  ތަޢ ލީމަށ   އަތޮޅ ެގ  ހ ވަދޫ  މ ޅި  ޚާއ ޞަކޮށ   ކަމެއ . 
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އެނ މެ ފ ޅާ ދާއިރާއެއ ަގއި    އި ހޮވަދޫ އަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑ  މަސ ވެރިކަމ ގަ   ،މަސ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ 

ހ ވަދޫ އަތޮޅ ަގއި މިކަނ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ .    ،އަތޮޅ . މިާއެއކ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ  އަާމޒ ވެފައި ހ ރީމަސައ ކަތ ކ ރާ  

ތިނަދޫަގއި އަޅަނ ޖެހޭ ކޯލ ޑ  ސ ޓޯރޭޖ ެގ މަސައ ކަތ  މިފ ކޯ    ،އޭެގތެރޭަގިއ ކޫއ ޑޫ ފިޝަރީޒ  ކޮމ ޕެނީ ތަރައ ޤީކ ރ ާމއި

މަސައ ކަތ   މި  ައވަހަކަށ   ވީހާ  އެދޭ   ށ އަކ ރި   މެދ ވެރިކޮށ   އަޅ ަގނޑ   އެާއއެކ ެގނ ދިޔ މަކީ  ތިނަދޫ   މެ، އެދ މެއ . 

މިހާރ  ހޮވިފަިއ އޮތ  ތިނަދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  ތިނަދޫެގ ތަރައ ޤީެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ަގއި އަވަސ  ފިޔަވަޅ ތަކެއ    ؛ކައ ނ ސިލ ނ 

ައޅ ަގނޑ     ،އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އެހެނ  މި ދަނ ނަވަނީ  ކަމަށ   އަޅަނ ޖެހޭ ޮގތަށ   ބައެއ    ،ނަމަ  ދަނ ނަވާމިސާލެއ ެގ 

 ، ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ކައ ނ ސިލ ެގ ބައެއ  ކަނ ތައ  ހ ނ ނަ ޮގތ ނ  ލަސ ވަމ ނ  އެބަ ދޭ. އެ އަޅ ަގނޑ  މި މިސާލ  މި ނަަގނީ

 ެއއ  އަހަރ  ދިޔައިރ ަގއި ބިނ  ހަވާލ ނ ކ ރެިވެގނ  ެއ މަސައ ކަތ    ، ތިނަދޫަގއި އައ ޓ ޑޯ ޖިމެއ  ހެދ މަށ  ޓަކައި ހަވާލ ކ ރެވި

މި ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖެހިފައި ހ ރި    ،އެހެނ ވެ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ އ ފާވާ ކަމަކީ  .އޮތީމަ  އިފަނ ކ ރެވި

ެގއ ލ ނ ަވމ ނ ދާ މައ ސަލައަކީ ތިނަދޫައށ  އ ދައަރަިއ، ތިނަދޫއަށ     ،ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  އެނ ެމ ބޮޑަށ  ތިނަދޫއަށ  

ތެރެއަށ  އަރަ  ،ލޮނ ަގނޑ  އަިއސ  މިކަމ ެގ ސަބަބ ނ   ތިނަދޫެގ  ތިނަދޫގެ   އ ލެއ ހަމ ނ ދާ މައ ސަލަ.  ހޯދ މަށ  ޓަކައި 

ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. މިހާރ  ވަނީ ތިނަދޫ ކައ ނ ސިލަށ   ެގ   މި ބަޖެޓ ތީބޭރ  ތޮށިލ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  އޮ  ެގޖެޓީ

ވީމާ، ތިނަދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  ވީހާ ައވަހަކަށ   ނ ވިފަ. އެހެނ މި މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެހ ނ ތައ  އެޕ ރޫވ ކ ރ މަށ  ފޮ

ޮގތ  ހައ ދަވައިދެއ ވ މަކީ ތިނަދޫ   މި މަސައ ކަތ  ފެށޭނެ  ނ މި ކ ރެހ ނ ތައ  އެޕ ރޫވ ކ ރ ަމށ ފަހ ަގއި އަނބ ރާ ސަރ ކާރ  

މަސައ ކަތ  މެނ ޓ  ޖެހ މ ެގ  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ފަރާތ ެގ ރިވެޓ    ،އެދ މެއ . ެއއާެއކ ކައ ނ ސިލ ެގ ފަރާތ ނ  އަޅ ަގނޑ  އެދޭ

ނ ވިފަ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. މި ވެސ  ވަނީ ތިނަދޫ ކައ ނ ސިލާ ހަމައަށ  ފޮ  ގެ  މި ބެޖެޓ ތީއޮ

މީދީ ބަޖެޓެކޭ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ   ،ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފެނ ނަ ބަޖެޓަކީ  ،ދަނ ނަވާނީ

މި ސަރ ކާރ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނެސ ދޭނޭ   ،އާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ޚާއ ޞަކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލެވެނީކ ރެވޭނޭ ބަޖެޓެކޭ. މި   ކަނ ކަނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވެފައި ހ ރި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ޚިދ މަތ . މި އަސާސީ ޚިދ މަތ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  

ެގ ސަރ ކާރޭ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ޙ މ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިމ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ނިމ މަކަށ  ެގނ ނާނެ ސަރ ކާރަކީ އިބ ރާހީ

 .. ކަމާ އެކީގައި.ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ތި ފެށި މަސައ ކަތ  ކާމިޔާބ  ،ހަމަ ނިހާޔަތަށ  ޝ ކ ރ ވެރިަވނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

ހ ތާއޭ ބ ނީާމ މި މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި   ؛މި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެއ ކި ވާހަކަ  ިއއ ޔެަގއި؛ ވެސ  ނިޒާމާ ބެހޭމި

 . ކަމަށ  ަވޒީރާ ދިމާލަށ   ކ އ ތާއަށ  ައޅ ަގނޑ  ގޮވީ  ،ބަސ  އެ ބޭފ ޅާއަށ  ނޭނގ މަކީހ ަވދޫ   ؛ެވއ ޖެޅ މެނ ބަރަކ  ވިދާ

.  މި ދެކެވެނީެއއީ ެއކިެއކި ލޭނ ގ އޭޖ ނ  މިތާ ވާހަކަ    މ ެގ މައ ސަލަެއއ .އެހެނ ވީމާ، އެއީ މި މަޖިލީހ ަގއި ތަރ ޖަމާކ ރ 

ބަސ އެއީ   ޖަރ މަނ   ބަސ ،  އިޓަލީ  ލޭނ ގ އޭޖެއ .  ަވކި  ވެސ   ބަހަކީ  ނޭ   ،ހ ވަދޫ  ތިމަނ ނާހަމަ  ހ ރިހާ   ؛ނޭގއިރަށ  

 ނޫސ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ގައި... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިޒާމީ  ؛އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ()ވަގ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ..  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

އަށ  ބަދަލ ވެފައި ""ހާ  "ޕާ"ނ   ސިނ ހަޅަ ބަހ ނ  ޕ ތާ، ހ ވަދޫ ބަހ  ؛ހ ތާއަކީ ހ ވަދޫ ބަހ ނ   އިނޭގތޯ.   ނ ނ ކ ތާ ބަލައިަގނ ފި

އޮޅިވަޑައިަގ މެނ ބަރ ނ ނަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ބައެއ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ   އެކަނ   ދެނ   ވަނީ.  ދިޔައީހެނ .    ެގނ ވައި ނ ނަ އެ 

އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ބާވަތ ެގ މޭރ މަކ ނ  ަވޒީރ  ބޭފ ޅަކާ މ ޢާމަލާތ ކޮށ   ؛ޔައ މިއ ޔާަގއި ވެސ 

ޝައ ކ ކަވާހަ ހިތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  އާދެ!    އ ފެދޭނ ދައ ކަވާނެކަމީ  މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ނޫނ .  ކަމެއ  

   !ެގނ ދަވާ ށ  އައިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރި

 

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

ޮގތަށ  ހ ތާއަކީ ހ ވަދޫ ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދާ ފިރިހެނ ނ ނަށ     ،ލޯބިނ   ،އަތޮޅ ެގ ބަހ ނ  ލޯބިނ   އާދެ! ޖާބިރ  އެ ވިދާޅ ވި 

ބަހެއ     ހ ތާއޭ ކިޔާފަ. އެހެނ ވީމާ، ޖާބިރ  އެ ވިދާޅ ވީ ެއއ ވެސ  ޮގތަކަށ  ޯގސ   ،ބަހެއ . ލޯބިނ  ގޮވައިލާއިރ  ޮގވައިލާނީ

ބަޖެޓ ނ    ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނީމެ،  ކަމަށ  ެގނެސ ދިނީ. އެއާެއކ ސަމާލ ނޫނ . އަޅ ަގނޑ  އެކަނ  ހަމަ އެނ މެނ ެގ  

އެނ މެ ބޮޑ  އެއ ޗަކަށ  މިއަދ  ބަޖެޓ ނ     ،މ ޅި ހ ވަދޫ އަތޮޅަށ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތ ަގއި  ،ވެސ  ފާހަަގކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި

ނ . މި ބަޖެޓ ަގއި ޚަރަދ ތަކަށ  ބަލާއިރ   އިޤ ތިޞާދެއ  ބިނާކ ރ ނ ކަ  ،ހ ވަދޫ އަތޮޅަށާއި މ ޅި ރާއ ޖެައށ  ބޭނ ނ ވެފައި އޮތީ

މ ޅި ހ ވަދޫ އަތޮޅަށ  ވެސ  މިއަދ  ޮއތ  އެނ މެ ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދީ   ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ

ކާ ގ ޅިެގނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ެއއަރޕޯޓެއ  އެޅިެގނ ދިޔ ނ . އެއީ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމަ  އިނަފަޔަކަށ  ވާނީ، ހ ވަދޫ އަތޮޅ ަގ

ހިނ ަގމ ނ ދާ   ަވރަކަށ  ރިސޯޓ ެއާގރަ   އިކީ ހ ވަދޫ އަތޮޅ ގަ ރިޒަމަރިޒަމ  ތަރައ ޤީވެެގނ ނެއ  ނ ދާނެ. މިއަދ  ޓޫނޫނިއ ޔާ ޓޫ

 އަތޮޅ ަގއި އިތ ރ ކ ރިއެރ ނ ތައ  ހޯދެޭވނީ ޤައ މަށ ... އަތޮޅަކަށ  ވާތީެވ، މި
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  . ނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ ފ   އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ިމ ފ ރ ޞަތ އާދެ!  ތ ތެރި މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަ

އަނެއ ކާ އަޅ ަގނޑ   ކ ރީަގިއ  ޖެހޭއެރ ވ މ ެގ  އެބަ  ޚަރަދަކަށ    ،ވެސ  ސާފ ކޮށ ދޭނ   ޚިދ މަތ ެގ  ދަރަނީެގ   ؛ދަރަނ ޏާއި 

ވަނަ 2020،  7.11ވަނަ ައހަރ  އެއީ    2021ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ.    5.7  ،އަދާކ ރ މ ެގ ޚަރަދެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ބަޖެޓ ަގިއވާ އަދަދަކީ 

  !ނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާފ ކ ރައ ވާބިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ފ   5.7  ،، މި އަނ ނަ އަހަރ  އެއީ 7.2އަހަރ   

 ށ . ހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .އަހޯރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެބަ އިނ ނެވި ޭއެގ ކ ރި

 

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

 ،ށ ފައިވާ ބ ރަ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  ކޮ  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ 

ދެއ ިވ ކަމަށ  ޓަކައި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .    އަދި މި ރިޕޯޓަށ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

ދެބަސ ވާ ެއއ ބަސ ވެެގނ    ،ޑިމޮކ ރަސީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބެނީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ އަޑ އަހަމ ؛ އ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އި

އެކަނ  އެހެނ  އޮތަސ ، ޤައ މެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެބަސ ނ ވެވޭނެ ހާލަތ ތަކާިއ  ؛ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މިއީ ޤައ ެމއ    ؛މައިެގ ހާލަތ ، އާނ މ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ހާލަތ ، ކާރިސާެގ ަވގ ތ ތަކ ެގ ހާލަތ ކަނ ކަނ  ވެސ  ހ ރޭ. ހަނގ ރާ 

  ތައ . ރައ ޔިތެއ  ވަގ ތ ޖެހޭ  ނ ޤައ މ  އިސ ކ ރާ   އީދެބަސ ވާނ ޖެހޭ ހާލަތ ތަކެއ  ނޫނ . މިދެމިއޮތ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ   

ނެތި ޑިމޮކ ރަސީެއއ  ވެސ  ނޯނ ނާނެ. އަދި ޑިމޮކ ރަސީެއއ     ނެތި ޤައ މެއ  ނޯނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޤައ މެއ 

ވެސ  ނެތި މަލ ޓިޕާޓީ ސިސ ޓަމެއ  ވެސ  ނޯނ ނާނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އ ޅެނީ ޤައ މ  ސަލާމަތ ކ ރަނ . ބަލީެގ 

ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ  މަސައ   ނ މަޑ ކަމ ެގ ދަނޑިވަޅ ތަކަކީ ސިޔާސީ ވިސ ނ ނ  އިސ ކޮށ ، ސިޔާސީ މަނ ފާ ހޯދަބަލި  ،ހާލަތަކީ

ފައިސާ    ،ހާލަތެއ  ނޫނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަ މަނ ޒަރ ތަކ ނ  ސާފ ވާ ޙަޤީޤަތަކީ  ،ވަގ ތެއ 

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ    ،އެ ކ ރަނީ  ނަަގނ ޖެހ ނަސ ، އެކަނ  ވެސ  މި ސަރ ކާރ ނ   ޗާޕ ކ ރަނ ޖެހ ނަސ ، އިތ ރަށ  ދަރަނި

އިނ ފ ލޭޝަނ     ،ވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނިކަމެތި ކަމެއ  އަޔަނ ދޭނ ކަނ . ބަނގ ރޫޓ ވެދާނެ ކަމަށ  ބ ނެޙައ ޤ ަގއިކަނ . ދި

ޮގތަށ     މިހާރ  ދ ނިޔެ އޮތ   ، މި ދަނޑިވަޅ ަގިއ، މި ހާލަތ ަގއި  ، ދައ ކާ ވާހަކަތަކަކީ  މައ ޗަށ  ހިނަގއިދާނެ ކަމަށ  ބ ނެ

އ ކާ ާވހަކަތަކެއ  ކަމަށ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ދަތި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބަލާއިރ ަގއި ޤައ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހެޔޮއެދިެގނ  ދަ

ބޭނ ކ ެގ    ދަނީ އާދައިެގ ހާލަތެއ  ނޫނ . ވޯލ ޑ   މި ދެކެނީ އާދައިެގ ކަެމއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަޖ ރިބާކ ރަމ ނ  މި  ،އެއީ 

ބަލިމަޑ ކަމ ެގ ސަބަބ ނ  ފަސ ދޮޅަސ     މި  ،ބޭނ ކ ެގ ރަީއސ  ވިދާޅ ވަނީ  އެނ މެ ފަހ ެގ ރިޕޯޓ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި، ވޯލ ޑ 

ދ ވާލަކަށ  އާމ ދަނީެގ ޮގތ ަގއި ދެ ޑޮލަރ    ،ނ ނަވަނީވަޓީއަށ  ވެއ ޓީފައިވާ ކަމަށ . މި ދަމިލިއަނ  މީހ ނ  އެކ ސ ޓ ރީމ  ޕަ

އަނެއ  ދ ވަހަކ    ،މާދަމާއަކ  ، މި ހާލަތ  މިއަދަކ   ނ ލިބޭ މީހ ނ ެގ އަދަދ  ފަސ ދޮޅަސ  މިލިއަނަށ  އަރަިއެގނ ދިޔަ ވާހަކަ. 
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ބޭނ ކ ނ  ލަފާކ ރާ ޮގތ ަގިއ މަދ ެވެގނ    ސ  ތަޖ ރިބާކާރ ނ ނަކަށ  ފެނިވަޑައެއ ނ ަގނ ނަވާ. ވޯލ ޑ  ރަނަގޅ ވާނެ ތަނެއ  ވެ

ބަޖެޓ ެގ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރެވޭނީ  ؛ ހާލަތ  މ ޅިނ  ރަނަގޅ ވ މަށ  ދިހަ އަހަރ ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތެއ  ނަާގނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކ އ ލި  ވެސ   އިތ ރ ކ ރެވޭނީ  އާމ ދަނީ  ދ ރާލަ ޔައަދި  އެއީ  ނޫނ .  ކަނ ކަނ    ިއެގނ ވިސ ނަ  އިކަށ   ެއކ   ރޭވ ނ ތެރިކަމާ 

ދަރަނީެގ ވާހަކަ ެއކިެއކި    ،ލޯނ ނަާގ ވާހަކަާއއި   ،ެގނ ޮގސ ެގނ  ހާސިލ ކ ރެވޭނެ ކަމެއ . ބަޖެޓ  ބޮޑ  ވާހަކަާއއި  ށ އަކ ރި

 ނިިމެގނ  ރިޕޯޓ  ހ ށަހެޅިއިރ ަގިއ  ފަރާތ ތަކ ނ  ދައ ކަމ ނ ދިޔައިރ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  އިނިނ  އަޑ އަހަނ . ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ 

ކަމަކީ ބ ނެއެއ   ،ހައިރާނ ވީ  ކަމެއ   ައއިޓަމެއ   ކޮނ   އ ނިކ ރަނ ވީ  ފަހ  ބަޖެޓ ނ   އެނ މެ  ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  ނ ދެވ ނ . 

އެހީ، ވާހަކަައކަށ  ވެސ  ވާދަވެރި ޕާޓީތަކަށ  ނިސ ބަތ ެވވަޑަިއަގނ ނަވާ މެނ ބަރ ނ  ވިދާޅ ވަމ ނ  ެގނ ދެވި އަޑ  އަޅ ަގނޑ   

ޙަޤީޤަތ ަގއި އެކަނ  ވާނީ !  މަގ ތައ  ހައ ދަަވއިދެއ ވައ ޗޭ   !ކަނ ތައ  ނިނ މަވައިދެއ ވައ ޗޭ   ެގއަޅ ަގނޑ ެގ ރަށ ެގ ނަރ ދަމާ

އ ލިަގމ ެގ ބަނދަރ  ލަސ ކ ރާކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ެއއ ބަހެއ     ،ވެސ  އެހެނ . ައޅ ަގނޑ ެގ އަމިއ ލަ ދާއިރާއަށ  ބަލާއިރ ަގއި

ސ ވެފަ. ތ ރާކ ނ ެގ މިސ ކިތާއި ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ ފަބޮޑަށ  ވެސ   ދަނޑ  އޮތީ މާޒ ވާނ ނ ެގ ފ ޓ ބޯޅަނ ވެވޭނެ. އެ ރަށ ެގ 

ބޮޑަށ  ވެސ  އޮތީ ލަސ ވެފަ.    އެ ރަށ ެގ ކ ލާސ ރޫމ ތަކ ެގ މަސައ ކަތ  މާލަސ ކ ރެވޭނެ ަމސައ ކަތެއ  ނޫނ .  މަސައ ކަތަކީ  

 މަެގއ  ނެތ . ިމ ކަނ ކަނ  މިހެނ  ހ ރިއިރ ަގއި ށ ދެޭވނެ އެއ ެވސ އަކ ރި  އިހޯރަފ ށީެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހޮސ ޕިޓަލާ ނ ލަ

މަސައ ކަތެއ   އ ނިކ ރާނެ  އައިޓަެމއ ،  އ ނިކ ރާނެ  ތަނެއ ،  އ ނިކ ރާނެ  ނ ފެނޭ.   ބަޖެޓ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  

ެގ  ައޅ ަގނޑ  ވިސ ނާލިއިރ  ބަޖެޓ  ؛ ސަރ ކާރަކަށ  ވެސ  ނ ފެނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ވެސ  ނ ފެނޭ

ދ ރ  މ ސ ތަޤ ބަލަށ    ، ވިސ ނ ނ  އޮތީ މިހާރ ނ  މިހާރަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހާސިލ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކޮށ ދިނ ާމ އެކ 

އިޤ ތިޞާދީ    ،ނ . މިޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދެ ކަމެއ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ . ފ ރަތަމަ ކަމަކީއިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ޤައ މ  އާރާސ ތ ކ ރ 

މ އ ދަތަކަ ދިގ   ެއކަމަށ  ދ ވެލި  ތަރައ ޤީކ ރ ނ .  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ  ނިޒާމާއި  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ށ  

އިނ ސާނީ ވަސީލަތ     ،ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ  ބަޖެޓ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  ސަމާލ ކަމެއ  ދީފައި އޮތ 

ތަޢ ލީމ    ،މަނ ޓ ތައ . ބަޖެޓ  ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ބަލާލިއރ ަގއިތަރައ ޤީކ ރ ނ . މިއީ ދިގ  މ އ ދަތ ެގ ައގ ހ ރި އިނ ެވސ ޓ 

ވޮކޭޝަނަލ  ތަޢ ލީމ     ،ދިނ މަށާއި ތަޢ ލީމ ެގ ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  އަދި ވަޒީފާތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ހ ނަރ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ 

ރަތަމަ ޑިގ ރީައށ  ހިލޭ ކިޔެވ މަށ  ސަތޭކަ  ފ ޅާކ ރ މަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ވަރަށ  ރަނަގޅ  އަދަދ ތައ  ހިމަނާފައި އެބަ އޮތ . ފ 

ފަނ ސާސ  ނ ވަ މިލިއަނ  އެބަ އޮތ . އިތ ރ  ސ ކޮލަޝިޕ ތަކާއި ތަމ ރީނ ތަކަށ  ދ އިސައ ތަ އަށ  މިލިއަނ  އެބަ އޮތ . 

އި ސ ޓޫޑެނ ޓ  ލޯނ  ސ ކީމަށ  ދ އިސައ ތަ ސާޅީސ  މިލިއަނ  ެއބަ އޮތ . އަދި ސ ކޫލ  ދަރިަވރ ނ ނަށ  ދޭ އެހީެގ ޮގތ ގަ 

މީހ ނ  ބިނާކ ރ މަށ   ،  ދިވެހި ދަރިނ  ކ ރިއެރ ވ މަށ ،  މިވަރަށ  ތަޢ ލީމަށ   .އޮތ   ހަތ ދިހަ މިލިއަނ  އެބަ  އިތ ރ  ސަތޭކަ

މިހެނ  ކ ރަނ    މި ކަނ ކަނ  ؛ތ ތެރި ރައީސ  ޒަކ ރި ސަރ ކާރެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނާކަށެއ  ނެތ . އިއ  އިނ ވެސ ޓ  

ކީއ ެވެގނ ތޯ ޖެހެނީ  އަޅ ަގނޑ ޤަ؟ މި  ހިފަހައ ޓަނ   ފައިސާ  ބޭރ   ލިބޭ  އެބައ މަށ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ޖެހޭ.   މެނ  
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މީހ ނ ެގ އަދަދ  އިނ ތިހާއަށ     ލަށ  ބަލާއިރ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ބޭރ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ މާޙައ 

ައޅ ަގނޑ  ބޭރ މެނ   ިގނަކަނ   އ ޅޭ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  އ މ ރ ފ ރަ  ތެރެިއނ   ނ ެގހ މީ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ.  ެގ އި މަސައ ކަތ  

ބަބ ނ  އެތައ  ފައިސާތަކެއ  ބޭރ ވެެގނ  އެބަދޭ. މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ސަބިދޭސީނ  ނިސ ބަތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ. ރާއ ޖެއަށ  ޭއެގ  

ބަބ ނ   ސަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ  މަބައި ބިލިއަނ  ޑޮލަރ     އަހަރަކ ،  އަހަރަކ  ބައި ބިލިއަނ  ޑޮލަރ ،  އިރ ލާހިސާބ ތަކަށ  ބަ

ހާސ    ލައ ކަ ފަސ ދޮޅަސ  ެއއ   ެއއ   އ ޅޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ދޭ. ރާއ ޖޭަގއި އެބަ  ޖެއިނ  ބޭރ ވެެގނ  ެއބައ ދިވެހިރާ

މެނ ެގ  ަގނޑ ެގ މީހ ނ . އެކަމަކ  އަޅ  މަސައ ކަތ  އ މ ރ ފ ރައި   ،މީހ ނ ނަކީ  80އޭެގތެރެއިނ  %  ސައ ތަ ދެ ބިދޭސީނ .އިދ 

މަސައ ކަތ ކ ރާ ކޮނ މެ    ،ކީއަ. އޭެގ މާނަ 50ެގ ނިސ ބަތަކީ %އ ކަތ ކ ރާ އ މ ރ ފ ރައި ސައިރ ަގއި މަވެހި އާބާދީއަށ  ބަލާދި

އެބަ  1.4ދިވެހި   ރާއ ޖޭަގއި  ަވގ ތ   މި  މަސައ ކަތ ތެރިޔަކ   ބޭރ ެގ  އަ  މީހ ނ ނަށ   އިއ  ހ އ ޓޭ.  ެއއަށ ވ ރެ  ތ ތެރި  ޒަދި 

 ރޭޓެއ ަގއި ބިދޭސީނ ެގ އާބާދީ އިތ ރ ާވ  ތީވ ރެ މަ  ބާދީ އިތ ރ ވާ ރޭޓަށ އާއ  ކަމަކީ، ދިވެހި  ނެރައީސ ، ކަނ ބޮޑ ވާ އަ

.  30ނީ %ޅެމީހ ނ  ރާއ ޖޭަގއި އ    ބޭރ   ،މެނ  ބަލާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ށ ވަނަ އަހަރަ  2019  ،ރޭޓ  ރާއ ޖޭަގއި މަތި. މިހާރ 

ވަސ ކޮޅެއ  ފަހ ނ  ދ  ދޭ. އަދި އޭެގ    އަށ  އެބަ މައ ޗަށ   41އަނ ނައިރ ަގިއ ބިދޭސީނ ެގ ނިސ ބަތ  %  2050އެކަމަކ   

؟ މެނ  ކަނ ބޮޑ ާވނ ޖެހޭ ކަމެއ . ކީއ ވެެގނ ތޯ ނ ދާނެ. މިއީ އަޅ ަގނޑ އި އ ޅެމ ޤައ މ ަގ  ހަކ  މިމީ  ށ  ބޭރ ކަނ މެ ދިވެއ ސަކޮ

ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ދޭ ސަބ ސިޑީތައ  މިހިރީ  ރިދިވެހިނ ނަށ  އަގ ތައ  ތިިއ،  ކ ރ މަށ  ޓަކަހެޔޮ  ނ ެގ ދިރިއ ޅ ނ  އަގ ދިވެހީ

ހ ޅ ަގޮގތެއ    އާނ މ  އެނ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ  އިވައި  ެއއ ެވސ  ލެވިފަ.  ބަލާއިރ ަގއި  ހިސާބ ތަކަށ   ފެނ ނަ  މެނ ނަށ  

އި އ ޅޭ ބޭރ  މީހ ނ ެގ ނިސ ބަތ  އިތ ރ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ   އ ޖޭަގއަދި ރާ  ،ނ ބ ބަސަެގ ޑީސިޓާެގޓ ކ ރ ެމއ  ނެތި ދެވޭ ސަބ 

 ިގނަ  ރެވ   އަށ   600އެބަ މަދ ވެެގނ ދޭ    ނ ބ ދިވެހި ކޮނ މެ ރައ ޔިތަކަށ  ބޮލަކަށ  ޖެހޭ ނިސ ބަތ  ބިދޭސީނ ެގ ސަބަ

މަސައ ކަތ ކ ރާ   ނ ތ ސ  ނިސ ބަވެ ަގއި އަދި ޖޭރާއ  ؛ޒަތ ތެރި ރައީސ އ  ސ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އިވި   މެނ މިއީ އަޅ ަގނޑ ޔާ.  ރ ފި

ެމނ ނަށ  ފެނ ނަ ހިސާބ ތަކަށ  ތިބި. އަޅ ަގނޑ   ެގ މީހ ނ ެގ ތެރޭަގއި މަސައ ކަތަށ  ނ ނިކ ނ ނަ މީހ ނ  އެބައ މ ރ ފ ރައި

 ށ އަދި ވަޒީފާއަށ  ޝައ ޤ ވެރިކަެމއ  ނެތ  މީހ ނ  ވެސ  ވަރަ  ،ނ ކ ރ މެއ  ނެތިރީނ ނ ެގ ތެރޭަގއި ތަމ ވާބަލާއިރ ަގއި ޒ 

. ރަފ ކ ރަނީ. މ ދައ ރިސ ނ ެގ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރަނީމި ތަޢާ  މައ ސަލައަށ  ޙައ ލ  ހޯދައިދިނ މަށ  މިނިމަމ  ވޭޖ  ިގނަ. މި  

އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ  އިތ ރ ކ ރެވ ނ  މި ދެނ ނެިވ    ،ސަތ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި ސިޔާ

 ؛ސ ތ މަށ  އިތ ރަށ  ޝައ ޤ ވެރިކަނ  ބޮޑ ެވެގނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީނ  މަސައ ކަތަށ  ނ ކ ބައިތަކ ެގ ސަބަބ ނ  ދިވެހީ

ޮގތ ނ    ތިޞާދ  ފަތ ރ ވެރިކަމަށ  ބަރޯސާވެެގނ  ެގ އިޤ އަޅ ަގނޑ މެނ   ، ބޭނ ނ ވޭނ ނ ނަވާލަދައަޅ ަގނޑ  ނިނ މާލ މ ެގ 

މެނ ނަށ  ނެޭގނެ  ށ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ އިތ ރަ  އޮެވެގނ  ދެނ  އިތ ރަށ  ކ ރިައށ  ދެވޭކަށ  ނެތ . ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ރޮނގ ނ 

އަހަރ     50އަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ޮގތ ަގިއ ބަލަިއެގނ     34ޕީެގ % .ޖީ.ޑީ ؛ތ ތެރި ރައީސ ތ . ިއއ ޒަނެޓެކ ހެއ  ވެސ   

އެ  އަޅ ަގނޑ  ހޭދަކޮށ ފިނ .  އަޅ ަގނޑ ހާފ ސަމެނ   ެގނ ނަނ ޖެ  ނިމ މަކަށ   އެބަ  އިހަވަނ ދިއ ޕޮޅ ެގ ހޭމެނ    .
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ލެވަނ މަޓ ރާނ ޝިޕ  ސީރިޔަސ   ވަރަށ   މިހާރަށ   މިހާރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއީ  ބަނދަރ   ިވސ ނަނ ވެއ ޖެ ލެޓ   އ ަގިއ 

ެގ އާބާދީ މެނ  އެބަ އ ފައ ދަނ ޖެހޭ. އެނޫނ  ޮގތަކަށ  ދެނެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ލޭނާރެއ  އަޅ ަގނޑ   އ ެގ އަ ދ ތިޞާކަމެއ . އިޤ 

ޮގތަށ  ބަލާއިރ ަގިއ    މަސައ ކަތ  މީހ ނ  ހިމެނޭ  އިއަދި އާބާދީަގ  އި،ތާ މ ނ ދާ ޮގތާއި، އާބާދީ މ ސ ކ ޅިވަމ ނ ދާ ޮގވައިތ ރ 

ނެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. ެއހެނ ވީމާ، ނިނ މާލ މ ެގ ޮގތ ނ  އިތިޞާދ  ސަސ ޓެޤ ރާއ ޖޭެގ އިދެކޭޮގތ ަގއި ދެނ  ިމ ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ 

ބޭނ ނ ވޭ  ،އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ތެރެއިނ  ބަޖެޓެއ    ؛ދަނ ނަވާލަނ   އެ    ،ތަނ ފީޛ ކޮށ   ،އ ފަނ ކޮށ ނެތ މ ެގ 

އެ އޮނ ނަނީ  ގ ޅިފައި  ހާސިލ ކ ރ ނ   ކާމިޔާބ   މައ ޗަށ . އެ  ރެއ ަގއި  އި ކަނ ކަމ ެގ  ކ ޅަދާނަކަމ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އޮނ ނަ 

  މި ބަޖެޓ  ފ ރިހަމަޔަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  ތަނ ފީޛ ކ ރާނެ ކަމަށ . ދ ވަހަކ  ނ ެވއ ޓޭ  ،އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ  ވެސ  ނ ކ ރަނ 

ފ ނ  އި  ފަދަ  ރާއ ޖޭެގ  އޮއ ވާޤ ވަޅ ަގނޑަކަށ   ެވއ ޓިފަިއ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ   ، ތިޞާދ   ހިނ މަތާއި  ެގ  ޔާ ދިވެހިނ ެގ 

  ،މީދަކީ ނ މި ދަނީ އެ ައޑިަގނޑ ނ  އަރަިއަގނ ނަމ ނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާައކީ، އަޅ ަގނޑ ެގ އ  މެނ މިނ ނަތ ނ  އަޅ ަގނޑ 

އ ކަތ ަގިއ  ޔާބ ވ ނ . އަދި މި މަސަ މިމެނ  މި ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތ  ކާަގނޑ މަށ  ތެދ  ނިޔަތ ަގއި ައޅ ވ ދިވެހިރާއ ޖެ ކ ރިއެރ 

 ތ ތެރި ރައީސ . ޒަ ބަރަކާތ  ލެއ ވ ނ . ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ هللا މާތ  

 

 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  ފ ނަދޫ 

 ރ . ތ ތެރި މެނ ބަޒަމ ޙައ މަދ  ޝާހިދަށ . ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝާހިދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

 ށ  އެނ މެޑަޔައިރ ަގއި އަޅ ަގނދި ވާހަކަދެކެވެމ ނ ބަޖެޓ  ރިޕޯޓަށ   އިބަޖެޓ  ބަހ ސ ގަ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

ފާހަަގކ ރެވެމ ނ ދިޔައީ  ބަޖެ  ، ބޮޑަށ   ބޮޑ   ދަރަނި  ބަޖެޓަކީ  މި  ފަރާތ ތަކ ނ   ވާދަވެރި  ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޓެއ ެގ 

ށ  ބޭނ ނ ވާ ފަިއސާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާތަކާއި ރަށ ތަކަށ  ކ ރަނ  ހ ރި މަސައ ކަތ ތަކަ  !ފާހަަގކ ރައ ވާކަނ . ތެދެއ މެ

 ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޔަސ .  ވި އ ެގ ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ  ހަދަިއެގނ   ޓެއެީއ ދަރަނި ބަޖެ  ،ޖެހޭ   އެބަނ ދަހޯއަޅ ަގނޑ މެނ   

އިނ    2013ވީ  އަހަރ . މި ދެނ ނެ  5ތިޞާދ ަގއި ވެސ  ފާަގތި  ރަކީ ދ ނިޔޭެގ އިޤ ހައަ  5މިދިޔަ    ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

  ،ނ ނަށ  ވެރިކަނ  ލިބިެގނ  އަިއއިރ  ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި އެނ މެ ތަދ މެއިނ  އަޅ ަގނޑ  2018ފަށ    ޚިލާއާއަށ . އެ  2018

  ، ތެރޭަގއި  ެގެގ ރަޙ މަތ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ވެރިކަނ  މި ދައ ރ هللاވެސ   ބަލިމަޑ  ދ ވަސ ވަރާ މި އޮތީ ދިމާވެފަ. އެ

ބަޖެޓ   ؛ރައީސ   ތ ތެރިޒަސީބ . އިއ  ވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ ނަދި  ،މަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރަނ  ލިބ ނ  އެއީބަލިމި ދެނ ނެވި  

 ެގއަހަރ   5މިދިޔަ    .ޖެހޭ  މެދ  ބަހ ސ ކ ރެވޭއިރ  ކ ޑަކޮށ  ވިސ ނާލަނ  ެއބަ  ަގނޑ  ސަބަބާއިދަރަނިވެރިވާނ ޖެހ ނ  މަ
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އިޤ ރޭަގއި  ތެ ދިވެހިދ ނިޔޭެގ  ދ ވަސ ަވރ   ވަރ ަގދަ  އެނ މެ  ފައިސާތަކަ  ރާއ ޖެއަށ ތިޞާދ ެގ  ޮގތާ  ށ ލިބ ނ   މެދ .   ވީ 

  ، ނ އ ކ ބިނ  ހި ،އޭރ  ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ފ ނަދޫަގިއ އެއަރޕޯޓެއ  އެޅ މ ެގ މަސައ ކަތ ކ ރެވ ނ   ؛ތ ތެރި ރައީސ  ޒައިއ  

ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަނ  ކ ރެވ ނ . އަދި    !ލ  ދަނޑެއ  އެޅ ނ . ތެދެއ މެފ ޓ ސަ  ،ނ ޅ ސ ކޫލެއ  އެ  ،އެއަރޕޯޓެއ  އެޅ ނ  

 އ ކ މަށ  ކ ރެވ ނ ހިއަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ބިނ     5މި ދެނ ނެވި މި    !ލައ ވާއިމަ ބައ ލަވަތައެޅ ނ . ފ ރަ  މަގ ތަކ ަގއި ތާރ  ެވސ 

ޮގތެއ    ށ  ވީތެރޭަގއި ެއކަމަށ  ކަނޑައެޅ ނ  ފައިސާއަެގ  ައހަރ   5 ފައިސާ ދައ ކަނ ޖެހ ނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ . އެ  ށ ޚަރަދަ

ތަނަަވސ    ދެނ ނެވި  މި  ލި   5ނޭނެގ.  ތެރޭަގއި  ފައިއަހަރ ެގ  ވީބ ނ   ނޭނިގ  ސާއަށ   މި   ،ޮގތެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ސާ  އިފަ އ ކަނ  ވެސ   ހިބިނ     ،ކަނ  ހިއ  ؛ށ  ވެސ  ފައިސާޓަމި ހޯދާ ފައިސާއިނ ނޭ އެ އެއަރޕޯބަލިމަޑ ކަމ ެގ ތެރޭަގިއ  

އެއަރޕޯނ އ ކަދަ ފަށައިޅ އެ   ޓ ޖެހ ނީ.  އޭރ   މަސައ ކަތ   ނިމ ނ އިރ  ނ އަޅ ަގނޑ މެ  މ ެގ  ވެރިކަމ ަގއި  މި  ެއ    ،ަގއި ެގ 

ަގއި  ތެރޭ  ެގއަހަރ   5ށ  ފައިސާ ދައ ކަނ ޖެހ ނީ ވެސ  ހަމަ ޚ ދ  މި ސަރ ކާރ ނ . އޭރ  އެ ލިބ ނ  ތަނަވަސ   އެއަރޕޯޓަ

  .އިމާރާތެއ   އޭރ ަގއި ފ ނަދޫަގިއ އެޅ ނ  ސ ކޫލ   !ވިސ ނަވާ  ،ރި ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެ؟ ލިބ ނ  ފައިސާއަށ  ވީ ކިހިނެއ ތޯ

ބޭނ ނ ނ ކ ރެޭވވަރ ީވއިރ  ވެސ  އެ ފައިސާ    ،އި ައޅަ  ރަދ ގައިޑ  ޚަެގ ދެގ ނަ ބޮރާތ އިމާ  މި އަޅާ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ޭއރ ަގއި ކ ރެވ ނ  ަމއިަގނޑ     ަގއި ނޫގދޫ ާމއ  ؛އީސ  ރަވެސ  ދައ ކަނ ޖެހ ނީ ހަމަ ޚ ދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި

. އެހެނ  ެއއ ވެސ  ކަމެއ  އެ ރަށަށ  ކ ރެވިފައެއ   އިތ ރ ކ ރެވ ނ ޅެއ   ނ ކޮ ކ ޑަ ތަށ   ބަނދަރަ  ެއ ރަށ   ، ތީއޮބޮޑ  ކަމަކަށ   

މި ދެނ ނެވި   ،ވިޔަސ  ނ . އެހެރީދ ވެފައި ހ ރަޚަ  ނ  އެއ ޗެއ ދެވ ސާރައިެގ ޮގތ ަގއި  މ   ،ހެނ ވިމި ދެނ ނެ  ނެތ . ދެނ 

ވެސ    ހިނިގ ޚަރަދ   އެއަށ   ؛ތެރޭަގއި މި ދެނ ނެވި ބަނދަރަށ  އެ ެގނެވ ނ  ކ ޑަކ ޑަ ބަދަލ   ެގއަހަރ    5ތަނަވަސ   

ފ ޓ ސަލ  ދަނޑެއ     ަގއިޅަިއމަގ  ؛ޅައިމަގ   ،ހ ނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ . ހަމައެކަނި މި ދެނ ނެވީ އެ ރަށަށ  ކ ރީޖެދައ ކަނ 

  ،ރާއިދިޔައީ. ެއއަށ  ހިނިގ ޚަދަފީވެ ހަލާކ ވެ  އިަގއި ބަހައ ޓަ ރީ ތި އެއ ކައިކެޔަ ތަދިކަތ  ފެށިފައި ޮއތީ. ެގނ އ  އެޅ މ ެގ މަސަ

 ައޅަނ  ކ ރި ޚަރަދ  ވެސ  ދައ ކަނ ޖެހ ނީ މި ސަރ ކާރަށ . އޭރ  ޅަިއމަގ ަގއި ހަދަނ  ފެށިފައި ހ ރި އ ދަނޑެ   އ  އަ އަލ ނ 

ނ   މީރައީސ  ޔާ  !ކާރަށ . އެނ މެ ރަނަގޅ ސަރ މި  ނ ޖެހ ނީ  އިނ ޖީނ ެގ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތަށ  ެވސ  ފައިސާ ދައ ކަ 

އެއ  ނެތ . ދަނ ނަވަނ   ލައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މައ ސަ  ،ސ  ޔަެގނ  ތިއ ބެވިއ ލަވައި ބަ  ކ ރެއ ވި ކަނ ކަމ ެގ ޮގތ ަގއި ެއ ބޭފ ޅ ނ 

މި ސަރ ކާރަށ     ކީއ ވެތޯޭއ ައޅ ަގނޑ މެނ ؟ އޭރ  އެ ކަނ ކަމަށ  ކަނޑައެޅ ނ  ފަިއސާތައ  ކޮނ ތާކަށ ތޯއޭ ވަނީ  ، އ ޅެނީ  މި

ސަބަބަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ބަޖެޓ ތައ     މިއީ މައިަގނޑ   ، މަތ  ބ އ ދި އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭލާސަ؟ އެ ފައިސާ ދައ ކަނ ޖެހ ނީ

ިއސާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މީަގއި ހިމަނަނ ޖެހ ނީ. ހަމަ އެއާއެކ ަގއި  ފަ   ެގދަރަނިވާނ ޖެހޭ. ދަރަނި ދެއ ކ މަށ  އިނ ތިހާ ބޮޑ  އަދަދ 

ސަލީމ އިއ ޒަ މެނ ބަރ   ފާ  ތ ތެރި  ބޭފ ޅ   ،ހަަގކ ރެއ ވިހެނ އެ  ސ ވާލ ކ ރައ ވާ އެނ   އެ  ތިމަނ ނާ  ،ބަ  މެނ ގެ ކީއ ވެތޯ 

ނ  ކ އ  ދިމާލަނ  މިހާރ  މި އޮތީ އެތަނ ފ ނަދޫ ހިއ ކިހިއ ކީ  !ވާލަތ ތެރި ރައީސ ، ބައ ޒައިއ  ؟ ވީނ ރަށ ތަކ ަގއި މިހެނ 

ރިވެޓ މަނ ޓ  ފަށާފަ.  އަނެއ ފަށަނ ޖެހިފަ  ޖަހަނ   އ ތަިގރަނ   އަލ ނ   ބޭކާ.  އެ  ހިއ ކަނ ޖެހިފަ.  ޅ ނ ނަށ   ފ  
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އިއ ޒަޑަ އެނިގވަ ފ ރިފައިކަނ ތ އިނ ަގނ ނަވައޭ  އޮތީ  ބިނ   ރަށ ެގ  އެ  ހިއ ކިއިރ ަގއި  އެތަނ   ރައީސ ،   ރަށ  އިތ   ،ތެރި 

ައޅ ަގނޑ ނ ހިއ ކަ އަނެއ ކާ  އިތ މެޖެހޭކަނ .  ކ ރަނ ޖެނ   ޚަރަދެއ   ދަރަނިރ   މިއީ  އެ  މަވާ  ހެނީ.  ސަބަބަކީ.  ިއަގނޑ  

ކަމެއ . މަތީަގއި   ދިޔައިރ ަގއި އަދި އޮތީ ފެނ  ހޮޅި ނޭޅި ގ  ހަދަމ ނ އޭރ ަގއި މަ ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެނގިވަޑައިނ ަގނ ނަވައޭ 

އ ކާ އެކަނ  ކ ރަނ ޖެހިފަިއ މި އޮތީ. މިއީ ދަރަނިވެރިާވ  ނެހޭނެ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އަޖެނަަގނ އި  ޑަ ކަނ  އަލ ނ   އެޅީމާތާރ 

މިއަދ     ،މަހީނަތ ަގއި ކ ރިޮގ  ޅ  ވީ ރަނގަ އެ ބޭފ ޅ ނ  އެވެސ  ކ ރަނ   ،ަގނޑ  ސަބަބަކީ. މި ކަނ ކަނ  މިހެނ  ނ ކޮށ މައި

  ހެއ ވާ   އަދި މީަގއި އެނ މެ ؛ރި ރައީސ  ތެތ ނ ޖެހޭނެ. އިއ ޒަޓެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ވާކަށ  ޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަރަނި ބަޖެމި ބަޖެ

  ، ޔ އ ަވއޭއެޮގތަށ  ކ ރައ ވާފައި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ އެކ ޓިވިސ ޓ ނ  ލައ ވާ އެބަ ކި  ކަމަކީ، މިއިނ  ކޮނ މެ ކަމެއ  އެ ބޭފ ޅ ނ 

އިއ ޔެ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    !ވާނެ ދެއ ތޯ ނ މި ބަޖެޓ ެގ ދަރަނީެގ ވާހަކަ. އަޅެ ގ ދޯގ ދޯ ގޮވ މ ަގއި ވެސ  ހައ ދެއ  އޮނ ނަ

ފެނ މާ ސަޢީދ ެގ ނަމ ނ   ނިޅ ނ ނަށ  އެ ބޭފ ޅާ އެނގިވަޑައިަގނ ނަވާނީ ފިފ ިގނަ ބޭ  ،ދ ޢީފެނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަ

. އެހެނ ވީމާ، ފިނިފެނ މާ  ތާބަިއވަރ  ސަޢީދ  އެބަ އ ޅ އ ވާ މި ؛އަޅ ަގނޑ  މ ޚާޠަބ ކ ރިއ ޔާ ކަނ ނޭނެގ. އެއީ ސަޢީދ 

ަގިއ އެ ބޭފ ޅާއޭ އޭރ  ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރަކަށ  ހ ނ ނެވީ މިތާ. ރައީސ  ޔާމީނ ެގ  ެގ ވާހަކަ ވިދާޅ ވިއިރ  ނީދަރަ ސަޢީދ 

 ނާޖާިއޒ   ށ ޔަކަބައެތައ     ،ތިޞާދ  ރޫޅަމ ނ އޮތ  ބޮޑ  އިޤ އެ  ރ ަގއި  އޭ  ، ފިނިފެނ މަލ ނ  ވެދ ނ  އަރ ވަމ ނ އަތ ޕ ޅަށ 

ެގނެސ  ތަނ ފީޛ ކ ރ މ ެގ   ށ އަފ ރިހަމަ ޖެޓ  މިހާ  ބައަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި    ،ތ  ހިނ ަގމ ނ ނާފައިދާތައ  ދެމ ނ ، އެ ބޮޑ  ޚިޔާ 

ހަމަތާމަސައ ކަ ދިޔަިއރ އަ  ވިދާ  ށ   ވާހަކަތައ   އެ  ބޭފ ޅ ނ   ޙަޤީޤަތ ގައި  ވަމ ނ ޅ މި  ވެދާނ   ހަމަ   ސ  

އަޅ ަގނޑ     ކަމާ ވަޑައިނ ަގނ ނަވާލަދ ފ ޅ ަގތ  ރަީއސ ލަމެދ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވެސ     މީހެއ ެގ ؛ދ ަގނޭ.  ޮގތެއ   ިވއ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ ނ ހ ނ ނަ ކަމަށ   އަމ   މެނ ވާނެ  އަދި  ޕާދެކެނީ.  ސިޔާސީ  ޮގތ ގައިދ ނ   ބޭފ ޅ   ޓީއެއ ެގ   ނ އެ 

ވެސ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ތެރެއިނ    މަފ ޅ ަގއި ބަހައ ޓަވަނ ވާނެ. މިހާރ ކ ރައ ވާއިރ  ެއކަނ  މާ ބޮޑަށ  ހަނދ މަސައ ކަތ ޕ ޅ 

ތަނ ަގިއ ތިއ ބެވޭނީ މަދ  ބޭފ ޅަކަށ .    ސަލާމަތ ނ  މި  ، ހިނ ަގަވއިފިއ ޔާއ ރަނަގޅ  ތަޙ ޤީޤެ  ،ނ ީގމަ ޔަހައަޅ ަގނޑަށ   

އަޅ ަގނޑަށ     ،ަގއި މިހާރ  ނ ކ ނ ނަަވނ  އެ އ ޅ އ ވާތ  ޔާސީ ކެނ ޑިޑޭޓެއ ެގ ޮގރިެގ  އެ ބޭފ ޅ ނ   ،އިަގނ ނަވާނެޑަ އެނިގވަ

އެކަމަކ  އެ ބޭފ ޅާއަކީ ވެސ  އެތައ    ؛ކަމަށ  އެނ މެ  ަގއި ެވސ  އާދަމ  ޝަރީފ ރޭ އޭެގތެ  ،ލޫމާތ  ބޮޑަށ  މި ލިބެނީޢ މަ

އަތ  ދަތ ދޮޅިއަށ   ތައ ޔާރ ެވވަނ އ ވަލަ އިަމއ ސަވަބައެއ ެގ  ހ ނ   ބޭފ ޅެއ .  ޑައިެގނ   ބަިއވަރ    ނ ނ ތަ  މިނެިވ  އެތައ  

ނެ ހަމަ އ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭމިއިނ  ބޭފ ޅަކަށ  ިމއިނ  ކަމެ !ބައ ލަވާލެއ ިވ ބޭފ ޅެއ . ދެނ  ވިދާޅ ވެއިމެނ ބަރ ނ ނެއ  އ އ ކަވަ 

އިސާ  ފަމި ދެނ ނެވި ޚަރާބ ކ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ     ނ ެއ ބޭފ ޅ   ،އ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ؟އެއ ވެސ  ޮގތެއ  އޮނ ނާނެތޯ

ނ .  ެގއ  ކ ރަނ ވެ ތަތ ކަވި ތަނަވަސ  އަހަރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ނ ކ ރައ ވާ ހ ރި މަސައ މި ދެނ ނެ  ެއކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ   ދެއ ކ މާ

ނ ނ ާވ   ރަށަކަށ  ބޭނ ނާނެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި، ކޮނ މެއޮަގއި މިހާރ   ޓ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެ
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އެނ މެ އަސާސީ ހ ރިހާ ކަމެއ  ހިމެނިފަ. މި ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ   

 އ ޔާ.  ނ . ޝ ކ ރިށ  ތާއީދ ކ ރައަމި ބަޖެޓަށ  ފ ރިހަމަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަތ ތެއިއ ޒަޝ ކ ރިއ ޔާ  ކ ރި  އެބަ  ފާހަަގ  ޚަ  ،އ ވާ ރަ ރ ނ   ޮގރަބަޖެޓ ެގ  ގ ޅޭ  .  ނ ތ ދާ 

ޔާ. މި އަދަދ  ޚަރަދ ކ ރަނ  މި  އަނ  ރ ފިލިބި  5.77އެއީ    ، އަކީ  15.6ބަޖެޓ ެގ ޚަރަދ ެގ %   ،އިަގނ ނަވާ އެބަ ޑަ އެނިގވަ

މިލިއަނ  ޑޮލަރ .    375ތަކަށ  އަނބ ރާ ފައިސާ ދެއ ކ މަށ . އެއީ  ލޯނ ވާ  ނަާގފައި ދ ަގއި  އާ ދެމ2018ެއާއި    2013ޖެހެނީ  

ދާއިރާެގ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފަށ . ވިލ ފ ށީ   ވިލ ފ ށީ  އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ހަކަދެއ ކެވ ނ ވާ ޢަފީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ތާނަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދެކެިވެގނ    އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ެގ ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގއި މިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ތަރައ ޤީވަމ ނ  އަނ ނަ ޤައ މެއ ަގިއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހަކަ.  ބަޖެޓ ެގ ދަރަނި ބޮޑ  ވާމި  ެގ  ނ މި ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެ

ކ ރެވޭނެ ޖ މި ދަރަނި މެނޭ  ،ލަނ ޖެހޭ ވިސ ނާ  މެނ  އެބައަޅ ަގނޑ ދަރަނި ބަޖެޓެއ  އަބަދ ވެސ  އޮނ ނަނީ. ނަމަވެސ ،  

ޏަކާިއ އިނ  ނެޭގ ދަރަނ އެތެރެޮގތަކަށ . ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ނެެގނީ ދެ   ދަރަނި މި  ނަށ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެމނ ށ ޮގތ ތަކަ

ދަރަނ ޏެ  ރ ނ ބޭ ދަރަނިނަާގ  އެތެރޭެގ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ބަލާއިރ ަގއި  ިމޮގތަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ    ޚާއ ޞަ   ،އ .  ޮގތެއ ަގއި 

އެ ފަިއސާ    އި،ހިނގަ ހަމަ ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގއި  ،  އޯވަރޑ ރޯކޮށ ެގނ  މި ނަާގ ދަރަނ ޏަކީ  ނ  ނޭނ ސ  ފަނ ޑ އިޕަބ ލިކ  ފަ

މެ ކަނ ތައ   އެ  އަދި  ދަރަނ ޏެއ   އޭ ޖ ނޭދައ ރ ވާނެ  އެީއ.  ދަރަނ ޏެއ   ބޭރ ެގ  ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަދަލ ަގިއ  ެގ 

އެ ދަރަނި ދެއ ކ މަށ     ،ޏަކީނ ކ ނ  ނަާގ ދަރަ ތަބޭރ ެގ އެޖެނ ސީ  ،ނ ކ ތަކ ނ ބޭރ ެގ ބޭ  ،ތަކ ނ ބޭރ ެގ ޤައ މ   ،ކ ނ ތަފަރާތ 

ވެފައި ވަޢ ދާ ވާ އަޅ ަގނޑ މެނ   ދައ ކަނ   އި  ދަރަނި  އެ  ެއއ ޮގތަށ   ކަމެއ .  ޖެެއއ ބަސ ވ މާ  ޚާއ ޞަހޭ  ޮގތެއ ަގއި   އަދި 

ދަރަނި    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގހޭ.   ބަލަނ ޖެނ ރ ަގއި މި ނެެގނީ ކޮނ  ދިާމލަކ ނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެއިއަޅ ަގނޑ މެނ  ެއ ދަރަނި ނަގާ 

ދ  މ ޅި  އަޮގތެއ ަގއި މި  ޚާއ ޞަ ؛ދަރަނި އަދާކ ރ މަށ  ދަތި ދ ވަސ ތަކަކާ ދިމާެވެގނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމެއ  ބޮޑ ވެެގނ   

ވާ ހީނަރ ކަމާ އައިސ ފައި މި  ށ   ދަތިޞާޔޭެގ އިޤ ނިކާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅި ދ މިދ ނިޔެއަށ  ދިމާވެފަިއވާ ޕެނ ޑަ 

ރީޝެޑިއ ލ ކ ރަމ ނ  ދަރަނި  ދަރަނި   ގ ޅިެގނ   ފަރާތަކ ނ   ނ ދޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފ ރ ޞަތެއ   މިފަދަ  ދާއިރ ަގއި 

ދަނ ނަވާލަނ ޖެހެނީނަގައިފި އަޅ ަގނޑ   މިނިވަނ ކަނ    ،އ ޔާ  ސިޔާދަތާއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ސަބަބ ނ ނޭ  ދަރަނީެގ  އެ 

ޤައ މ ތައ  ބައެއ   ހ ރި  ދަރަނި  މިފަދަ  ބަލާއިރ ަގއި  ޤައ މ ތަކަށ   ދ ނިޔޭެގ  މިއަދ     ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ެގއ ލިެގނ ދަނީ. 
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.  ހަމ ބަނ ތޮޓާ ޕޯޓ  މިއަދ  އޮތީ އެ މީހ ނ ނަށ  ެގއ ލިފަ ރީލަނ ކާެގސ  ؛ކަމ ަގއިވާ ސ ރީލަނ ކާ  ޤައ މ އެއ   ޓެރި  އ އަވަ 

. ޖެހޭނެދީފައި މިހާރ  އެ އޮތީ. ހަމ ބަނ ތޮޓާ އެއަރޕޯޓ  ވެސ  ދޭނ   .އަހަރަށ  ދަރަނިދިނ  ފަރާތަށ  ދޭނ  މަޖ ބޫރ ވެފަ 99

ދިގ    ާގއިމ ކޮށ ފަިއވާ ކޮނ ވެނ ޝަނ  ހޯލ  ވެސ  ދޭނ ޖެހިދާނެ. މި  ދީ އޭެގ ބާރ ވެރިކަނ  ެއ    މ އ ދަތަކަށ އަދި އެތާ 

ރައ ޔިތ ނ  ނ ވަތަ  ސަރ ކާރ   ބީވެެގނ ދާ  ެގޤައ މ ެގ  މިއީދިޔ އަތ ނ   ެގއ ލ ނ    ނ   މިނިވަނ ކަނ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

  އި،  ޚިލާފަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ާގތ ގ ޅ މެއ  ބާއ ވަ އާއެ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާދަތ  ބީެވެގނ ދިޔ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ފ ރަތަމައަ އެނ މެ  ދ ވަހ   ބޮޑ ވާ  ކަމެއ   ފަރާތަކީ    އެހީތެރި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދިއ ކޮށ ލާ  އަތެއ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ދަނ ނަވާ ޮގތަށ  ކަމެއ  ބޮޑ ވާ ދ ވަހ  ވެސ ، އަނެއ ކާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ފަރާތަކ ނ  ދަރަނ ޏެއ  

ރީޝެޑިއ ލ ކޮށ  ދަރަނި  އެ  ނަާގއިރ  ނަގައިފިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދަރަނި  ބޭރ ެގ  އެހެނ ވީމާ،  ފަރާތ ތަކެއ .   ަގއި ދޭނެ 

ދ ނިޔޭެގ  ،  . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާދަތ  ެގއ ލެނ ޖެހޭ ެއއ  ސަބަބަކަށ  ވޭޖެހޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިވސ ނަނ 

އ ަގއި ލެޓިނ  އެެމރިކާާއއި ސައ ތ  އެމެރިކާެގ  . ޚާއ ޞަ ޮގތެ ެގއ ލިފައެ ޮގތަށ     ބައެއ  ޤައ މ ތައ  އެބައޮތ  ސިޔާދަތ 

 ؛ފަދަ ބޭރ ެގ ދަރަނިތަކާ ހެދި. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ދިޔަ މިއެ ސިޔާދަތ  ެގއ ލިެގނ    ޤައ މ ތައ  މީެގ ދ ަވސ ކޮޅެއ  ކ ރިނ 

ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބޭރ ެގ ދަރަނި ެވސ  ހަމަ ރަނަގޅަށ  މެނޭޖ ކ ރަނ ޖެހޭ. ނޫނިއ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެތެރޭެގ ދަރަނި ވެސ 

އާދެ އަނ ނާނެ.  ެގއ ލ ނ ެވެގނ   ދެކެވިއ ޖެ   ! އިޤ ތިޞާދަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ،މިތާނަގއި  ސަބަބ ނ   ބަޖެޓ ެގ  މި 

އިނ ފ ލޭޝަނ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ ވާހަކަ. އިނ ފ ލޭޝަނ  ރޭޓ  ބޮޑ ެވެގނ ދާނެ ވާހަކަ. އަދި އިނ ފ ލޭޝަނަކީ ވެސ  އެއ   

އަނ ނައިރ ަގިއ  އި  ބަލަ  ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓަށ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތަރައ ޤީއަށ    އިރ ަގއިނިސ ބަތަކ ނ  ބަލާ

ތެރޭަގއި ދައ ރ ާވ ފައިސާެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކެޓ ަގއި ނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިމަތިވާ ކަމެއ . ބާޒަރ ަގއި ނ ވަތަ މާ

ކަމ ަގިއ    ނެިގ  ޑ ރޯކޮށ ެގނ ރއެީއ އަދި މި ޮގތަށ  ޯއވަ   ،ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާމަނީ ސަޕ ލައި އިތ ރ ވެއ  ؛އަދަދ  އިތ ރ ވެއ ޖެ

ެގނައި   ،ވިޔަސ   ފަިއސާ  އެ  ޮގތަކ ނ   އެހެނ   ވިޔަސ    އަދި  ރޭޓ     ،ކަމ ަގއި  އިނ ފ ލޭޝަނ   ތެރޭަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

މެނ  ޖެހޭނެ ޮގތ ތަކެއ   ދާނެ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ެއކަމަކ  އިނ ފ ލޭޝަނ  ރޭޓ  މެނޭޖ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ   އޮނ ނާނެ. މައ ޗަށ 

ޑ މެނ ެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ނ ވަތަ ނއަޅ ަގ  މާވ ރެ ބޮޑ ެވެގނ  ދިޔައި  . އާދެ، އިނ ފ ލޭޝަނ  ރޭޓ  ވަކި ވަރަކަށ މަނ ނ ނި

އިރ ަގއި  ބަޖެޓެއ  ހ ށަހެޅިެގނ ދާ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިރިއ ޅ މަށ  އޭެގ ސަބަބ ނ  ނޭދެވޭ އަސަރ ކ ރަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ބޮޑަށ     ، ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ  ރައ ޔިތ ނ   ރަށ ރަށ ެގ  ަވކިަވކި  ރައ ޔިތ ނ ،  ދާއިރާތަކ ެގ  ވަކިވަކި  ޮގތެއ ަގއި  ޚާއ ޞަ 

މީހ ނ ނަށ  އޮތ  އެއ ޗަކީ. އާދެ  ،ބޭނ ނ ވަނީ ބަޖެޓ ަގއި އެ  މި  ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ   !ކޮބައިތޯ  މި އޮތީ  އާނ މ   މެނ  

 ބަޖެޓ ަގިއ  މިމ ރާނީ ތަރައ ޤީ ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ބޮޑެތި އަދަދ ތަކެއ   ޢ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ ، އަދި  މ ތަޢ ލީމަށ ، ޞިއ ޙީ ނިޒާ

އެ ބަޖެޓ ަގއި ދެނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ  ނޫނީ ރަށެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ނޫނީ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ    !. އާދެހިމަނާފަ

ނީ އެ ދާއިރާއަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ލިބިފަިއ  ނޫ  ،ތޯ ޚާއ ޞަކޮށ  އެ ދާއިރާައކަށ  އޮތ  ފ ރ ޞަތަކީއިކޮބަ  ،ބަލަނ  ބޭނ ނ ވާނީ
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އާދެ ކޮބައިތޯ.  ެއއ ޗަކީ  ވިލ ފ ށީ  ! އޮތ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  ދ ވަހ   ވާހަކަދެއ ކި  ކ ރިނ   ތަކަށ  ރަށ ދާއިރާެގ    އަޅ ަގނޑ  

ަވގ ތ  ައޅ ަގނޑަށ  ލިބިފަިއ އޮތ  ޮގތ ނ   ނ   އެ ދ ވަހ  ވާހަކަދައ ކަ  އަޅ ަގނޑ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކަނ ތައ ތައ  ދަނ ނަވާލަނ 

ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި   3ދާއިރާެގ    ފ ށީނ ލެވ ނީ. ނަމަެވސ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ  ވިލ އިދަނ ނަވަ

ޮގތ ނ   މި  !ޗެއ ތޯ. އާދެއ އެޅިފައި ޮއތީ ކޯެއ ރަށ ރަށަށ  ކަނޑަޗެއ ތޯ.  އ  ކޯ  އޮތީބަޖެޓ ަގއި އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   

މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ެއ    2.6ވަނީ. މި ބަޖެޓ ަގިއ    ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ފެށިފައި ؛ތ. ބ ރ ނި

 ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  ވެސ    2019  ،ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ ކަނ ބޮޑ ިވ ކަމަކީ   ކަމަށ  ކަނޑަައޅާފައި އެބަ ޮއތ . ބ ރ ނީ

ބ ރ ނީެގ ިގރާ ސަރަޙައ ދ  ހިމާޔަތ ކ ރ ނ .   ،ކަމަކީއެއ   މަސައ ކަތ  ނ ފެށިފައި އޮތ     ،އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި

ެގ  2020ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ ،  2019؛ ވަނަ އަހަރ   19،  ަގއި ކޮނ މެ އަހަރަކ  ބަޖެޓ   !ޮގނޑ ދޮށ  ހިމާޔަތ ކ ރ ނ . ާއދެ

އޮތީ.   ވެސ  ކަނޑަެއޅިފައި އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއ މަސައ ކަތ  ހިނަގއިނ ަގނެެގ ބަޖެޓ ަގއި 2021ބަޖެޓ ަގއި ވެސ ،  

ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ ބޮޑަށ  ކަނ ބޮޑ ވި ކަނ . އަޅ ަގނޑ   ދޮށ  ދަނީ އެއ  ދ ވަހ ނ  އަނެއ  ދ ވަހަށ  ިގރަމ ނ . މި  ޮގނޑ 

ފާހަަގކ ރަނ  މޮބިލައިޒ ކ ރެވި  ،އ ފަލާއެކ   މަސައ ކަތ   އެ  މަސައ    ،މިހާރ   އާދެއެ  ފެށިއ ޖެ.  ރަށ ަގއި  އެ  މި   !ކަތ  

ކ ލާސ ރޫމ ެގ އިމާރާތެއ ެގ މަސައ ކަތ     6  އި. އެ ރަށ ެގ ސ ކޫލ ަގމަސައ ކަތަށ  ވެސ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އޮތ  ކަނޑައެޅިފަ

ަގއި އެ ދަނީ. އެ މަސައ ކަތ  ވެސ  މިހާރ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ނިމ މަކާ ހިސާބަށ  ެގނ ނަނ ޖެހިފައި އޮތީ. މި ބަޖެޓ ކ ރިއަށ 

. ހަމަ އެ ޮގތަށ  ސ ކޫލ ެގ ވަށާފާރ  ރޭނ ނ ، ބަނދަރ   އެބަ އޮތ  ކަނޑަެއޅިފަނ ވަ ލައ ކަ ހަތ ދިހަ ހާސ     ވެސ   ކަމަށ 

މޯލ ޑިވ ސ    އަދި  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ކ ލީނ އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ ނ ،  ފޮރ   ،އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ   ައއިލެނ ޑ   އައ ޓަރ  ޕ ރިޕެއަރިނ ގ 

ވެސ  މި ބަޖެޓ ަގިއ މި ރަށަށ  ކަނޑައެޅިފަިއާވ    އީމި  ،ނޭޖ ކ ރ ނ ކ ރާ ޒާތ ެގ ކ ނި މެނާފަ  ،ސަސ ޓެއިނަބަލ  އެނަރޖީ

ެގ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ   100ދަނޑ ެގ މަސައ ކަތ  ނިނ މ ނ ،  ފ ޓ ބޯޅަ  ށިއިރ  ވިލ ފ ޓަށ  ބަލައިލާށ ވިލ ފ   !. އާދެތައ ކަނ ތައ 

ވިލ ފ ށީ  މަސައ ކަތ  އިޖ ތިމާ  ނިނ މ ނ ،  ފެށ ނ ،  އިމާރާތ   މަރ ކަޒ   ޢީހޮސ ޕިޓަލ   ޮގނޑ ދޮށ     ޕ ރީޓެނ ޑެރިނ ަގިއ، 

ބ ރި އިމާރާތ ެގ  މޫދަށ  އެރޭ ސަރަޙައ ދ  ހެދ ނ ، ހިނަވެާގ ހެދ ނ  ޕ ރީޓެނ ޑަރ ގައި، ސ ކޫލ ެގ ދެއަދި ހިމާޔަތ ކ ރ މާއި 

؛ . ހަމަ މި ރަށ ަގއި ވެސ މަސައ ކަތ  ނިނ މ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ ޕ ރީޓެނ ޑަރކ ރ މަށ  ޓަކައި އެބަ އޮތ  ހިމަނާފަ

ސެނިޓޭޝަނ    ،މި ރަށ ަގއި ވެސ  ޕ ރޮވިޝަނ  ފޮރ ވޯޓަރ ސަޕ ލައި  !އާދެ؟ ވަރ  ދެއ ވިދާނެތޯޅ ަގނޑަށ  އެއ  މިނެޓ އަ

ސަސ ޓެއިނަބަލ  އެނަރޖީ   ފޮރ  ޕ ރިޕެައރިނ ގ އައ ޓަރ އައިލެނ ޑ   .ތ އެނ ޑ  ވޭސ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އެބަ އޮ

ނާކ ރަނިވި ޒާތ ެގ ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ވެސ  އެބަ އޮތ . ދެނ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ެއބަ އޮތ . ފަމަނ ޓ   ޑިވެލޮޕ 

އެ ރަށ ަގއި ފ ޓ ސަލ    !އާދެ ؛ދަނޑ ފ ޓ ބޯޅަ  ތ. މަޑިފ ށި. މަޑިފ ށީ ؛ވަނަ ރަށ   3މި ދާއިރާެގ    ،އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލާނީ

ތ ނ ، ެއ  . ޭއެގ ބަދަލ ަގިއ އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިމަރާމާތ ކ ރަނ  ވެފައޮތީ  ވެސ   ދަނޑެއ  އެބަ އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ  

ބޭނ ނ ވޭ ޚާއ ޞަކޮށ   ޒ ވާނ ނ   މަސައ ކަތ     ރަށ ެގ  އެ  މިހާރ   ފެށ ނ .  މަސައ ކަތ   ދަނޑެއ ެގ  ބޮޑ   ރަށ ަގއި  އެ 



1220 ބަރ ނޮވެނ  42           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  34ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

34 

 

ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ   ޮއތ .  ބަޖެޓ ަގއި އެއަށ  ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި އެބަ  . އަދި މި  ފެށިފައޮތީ    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ

 ނ  ލައ ކަ ސަތާރަ ހާސ  ތި. އެއީ  އޮތީ. ދެނ  އޭެގ ރިޓެނ ޝަނ  ބައި މިހާރ  މި އޮތީ ހިމަނާފަ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ނިމިފައި

  ، ކ ރަނ  އ ޅެ  މަސައ ކަތ ެއ  ވަރަށ  ިގނަ ދ ވަހ  މި ތާނަގއި    އީމި ؛ސ  އިމާރާތ ރ ފިޔާ. ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ެގ އޮފީ

އެ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ ތަނެއ ަގިއ   ،ނ ދިނީޮގތަކަށ  ވެސ  މި މަސައ ކަތ  އެ ތާނަގއި ކ ރިޔަެގ ކައ ނ ސިލ ނ  ހަމަ އެއ  ކ ރީ

އޮފީ އެހެނ ނަމަވެސ އެ  ތަނެއ ަގއި.  އެހެނ   ބޭނ ނ ވަނީ  ރައ ޔިތ ނ   ރަށ ެގ  ބޭނ ނ ެވެގނ .  އަޅަނ   ކައ ނ ސިލ    ،ސ  

އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މިހާރ    ޮއތީ. ކ ރިއަށ  ނ ޮގސ  މާ ހެދި އެ މަސައ ކަތ ކަމެނ ބަރ ނ  ބޭނ ނ ވަނީ އެހެނ  ތަނެއ ަގއި. އެ

ައޅ ަގނޑ  މި ނިނ މާލަނީ   ،ކަމަށ  ެއއ ބާރ ލ ނ ދީ މި އިމާރާތ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ފެށިެގނ ދާނެ. އަދިއޮތ  ކައ ނ ސިލ ނ  މި

އެ ރަށ ެގ    !އާދެތ .  އިނޭގތޯ. މަޑިފ ށީެގ ވޮލީ ކޯޓ  ވެސ  އެބަ އޮތ . އަދި ފެނ ެގ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރ ނ  ވެސ  އެބަ އޮ

ރަށ ަގިއ ާގއިމ ކޮށ ެގނ . ހަމަ އަނެއ  ދެ ރަށެކޭ    އެމަގ ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިައށ  ެގނ ދެވެނ  އަނ ނަނީ ފެނ ެގ ނިޒާމ   

އެނ ވަ ކ ލީނ   ައއިލެނ ޑ   ރަ ޔައެއ ޮގތަށ   އައ ޓަރ  ޮއތ .  އެބަ  ޕ ރޮގ ރާމ   އެނަރޖީ ފޮރ  ނ މަނ ޓ   ސަސ ޓެއިނަބަލ  

ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  އެބަ    މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ރަށ  ފެނ ވަރ ަގއި  ކ ނި   ޒާތ ެގ  ފަނާކ ރަނިވި އެބަ އޮތ .    ރޮޖެކ ޓ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ 

ހަލ ވިކަާމ    ތައ ތ މި މަސައ ކަ  ،އ ނ މީދ ކ ރަނީ  މި  ދާއިރާއަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކަނ ތައ ތައ . އަޅ ަގނޑ   އީ މިމި   !އޮތ . އާދެ

ވިލ ފ ށި ެއއަރޕޯޓ ެގ    ،ވަނަ އަހަރ  ކ ރިއަށ ދާނެ ކަމަށ . އަދި ހަމަ އެާއއެކ  އަޅ ަގނޑ  އ ނ މީދ ކ ރަނ   2022އެކ   

ކައ ނ ސިލ ެގ މެނ ބަރ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާާއ    ެގނ ދާނެ ކަމަށ . ވިލ ފ ށީވަނަ އަހަރ  ފެށި  2022މަސައ ކަތ  ވެސ   

އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާނެ   ،އި ރައީސ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޔަީގނ ކަމެއ  ދެއ ވާފައި އޮތީބައ ދަލ ކ ރި ބައ ދަލ ވ މ ަގ

 ކަމަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 .ށ ނާޒިލަ އިބ ރާހީމ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނާޒިލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ނ  ނިނ މި ޓީވަނަ އަހަރަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ކޮމި  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އެއ   ޓީ  ހިމެނޭ ކޮމިވެސ   ައޅ ަގނޑ  ؛ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ   

މެނ ޑޭޝަނެއ  ރިކޮ  10  ،ނ  ަވރަށ  ބޮޑަށ  ފާހަަގކޮށ ފައި އެބަ އޮތ ޓީޓީެގ ނިނ މ ނ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކޮމިޓީއަކީ. ކޮމިއެ ކޮމި

ހިމަނާފަ  ޓީކޮމި ރިކޮ .  ރިޕޯޓ ަގއި  ރަނަގޅ   ެވސ   ކޮމިވަރަށ   ހިސާބަށ  މެނ ޑޭޝަނ ތަކެއ   ތަޅ މާ  ނިނ މާފައި  ޓީނ  
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ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ    ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ   2022 ؛ެގނެސ ދެއ ވާފައި އެ އޮތީ. 

 ބަޖެޓެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ  ޑަކ  ރެ  ވ   އަިއއިރ  މީެގ ކ ރީ އަހަރ ެގ ނ ވަތަ މި ހިނަގމ ނ ދާ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ    ،ސަރ ކާރ ނ  ެގނެސ ދެއ ވާފައި މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ

  ކަ އަބަދ ކަމ ެގ ވާހައަދާކ ރ މަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފަިއސާެގ އަދަދ  ބޮޑ ެވެގނ ދާ ވާހަކަ. އެ  ބަޖެޓ ަގއި މި އޮނ ނަ ދަރަނި

ދަރަނި ރީސ ޓ ރަކ ޗަރކ ރެވޭނެ   ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ދެއ ކެނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި

އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ     ވަރަކަށ ތޯއޭ މަސައ ކަތ ކ ރަނީ. އެީއއޭ އެނ މެ ބޮޑ  ކަމަކަށ  މިހާރ ޮގތެއ  ސަރ ކާރ ނ  ހޯދަނ  ކިހާ

ދ ވަސ ކޮޅެ  ނާޒ ކ   ކ ރަނ ޖެހޭ  މިހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ   އ ަގިއ  ދެނީ އެނ މެ  ދަރަނި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަމަކީ.  އެއ  

ބަލައިލާއިރ  އަޅ ަގނޑ   ޤައ މަކ ނ ތޯ  ޤައ މ   ،ކޮނ ކޮނ   އަަވއ ޓެރި  ޖަޕާނ  އާިއނ ޑި ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޗައިނާ،  އަދި   

ބޮޑ  ެއއ ޗެއ  ނޫނ ހެނ  އަޅ ަގނޑަށ     އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  މާ  ވިޔަސ  މި ޤައ މ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ދޭ ލާރިކޮޅ  އެއީ

ރީސ  ެއ  ބ ނެެގނ ހީވަނީ.  ނޫނ   ރީސ ޓ ރަކ ޗަރނ ކ ރެވޭ  އެ   ޓ ރަކ ޗަރކ ރަނ   ވާހަކަެއއ   ައދަދ ތަކެއ ެގ  ބޮޑެތި  ވަރ ެގ 

ޗައިނާއަށ    މި ދައ ކަނީ.  ބަޔަކަށ  ދޭނ ވީމާ ވަރަކަށ     15އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެ  ބިލިއަނ  ޑޮލަރ   ެއއ ޗަކަށ   އެ  ބޮޑ   ސ  

ައޅ ަގނޑ  އެހެނ ވީމާ،  ހީަވނީ.  އަޅ ަގނޑަށ   ެއ    މެނ ނ ވާނެހެނ   ވާހަކަ.  ެއއ ޗެއ ެގ  ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށ   ދައ ކަނީ  މި 

ކަމާ ދޭތެރޭ  ކަނ  ކޮށ ދޭނެއެ   އ ޅެފިއ ޔާ ކަމާރިސ ޓ ރަކ ޗަރކޮށ ދޭނ  ދައ ލަތަކ ނ  އެދިެގނ ، ސަރ ކާރަކ ނ  އެދިެގނ  އެ 

ދަރަނި ވެސ  ނަަގނ ޖެހޭ. މަސައ ކަތ ތައ ، އިޤ ތިޞާދީ   ؛ެއއ ވެސ  ޝައ ކެއ  ނެތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހަމަ    ށ އަޅ ަގނޑަ

ޖެހޭ. މިީއ ެވސ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަކެއ . ނެޭގ ދަރަނިނ  ވެސ     އ  ވެސ  ހިނ ަގނ  ހަރަކާތ ތަ

މަސައ ކަތ ތަ ކ ރެވެކެ ކިހާ ވަރަކަށ ތޯ އިޤ ތިޞާދީ  ލިބޭނެ ކަނ ތައ ތަކެއ     ،ނީއ   ައލ ނ  އަނބ ރާ ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ރައ ޔިތ ނ  ކ ރާ ސ ވާލެއ  ،ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލ  ،ވަރަކަށ ތޯ ކ ރެވެނީކިހާ

ބޮޑ  އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ކ ރެވޭ  ނެޭގ ދަރަނިނ  ތިލަފ ށިނ  މާލެއާ ދޭތެރޭ ބ ރިޖެއ  އެޅ ނ  ެއއީ ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ   

ދަރަނިނ  އައ ޑޫ ހަމަ އިޤ ތިޅ  އަތޮ  ކަމެއ  އެީއ. ނެޭގ  ެއއީ ވެސ   ބ ރިޖަކީ ވެސ   ެއޅޭ  ހަރަކާތެއ ، ަގއި  ބޮޑ   ޞާދީ 

އަތޮޅ ެގ ބ ރިޖ ނ  ވެސ    ައއ ޑޫ  ،ކ ރައ ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ  ޔަީގނ ނ  ވެސ  ަގބޫލ ފ ޅ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށާއި އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    އަތޮޅ    މަނ ފާތަކެއ  ލިބޭނެކަނ . އެއީ އައ ޑޫ  ،ދީ ހަރަކާތ ތަކެއ  ހިނާގނެއިޤ ތިޞާ

ނ   އެހެނ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ޭއެގ މަނ ފާ ލިބޭނެ ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ އިތ ރ ވަނ ޏާ. ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ

ަގނ  ބަޖެޓ  މި ލިބެނީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ލޯނެއ  ނެިގޔަސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަރ ކާރ  ހިނ 

ފައިސާ ލިބެނީ، އިއ ޒަތ ތެރި މި  ،  އެ ވަނ ނަނީ ދައ ލަތ ެގ އާމ ދަނީެގ ތެރެއަށ . ވަދެފަިއ ެއއިނ  ސަރ ކާރ  ހިނ ަގނ  ބަޖެޓ 

ެއ ކ ރެހ ނ ތައ     އި، ެއއ  ހަދަޒ އި ފީސިބިލިޓީ ސ ޓަޑީ އަތޮޅ ަގއި ެއޅޭ ބ ރިޖ ަގ  ައއ ޑޫ   ،ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ 

. ޚާއ ޞަ ބަޖެޓ ެގ ކަނ  ެވސ  ކ ރަނ  މާ ބޮޑަށ  ެވސ  ލަސ ވެއ ޖޭއެއ ޗެހި ބަލައި އެ  އެއަށ  ދާނެ ޚަރަދާ   އި،ކ ރަހަ
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  އަތޮޅ ަގއި އެޅޭ ބ ރިޖ ެގ ފީސިބިލިޓީ ސ ޓަޑީ  ވަނަ އަހަރ ަގއި ައއ ޑޫ  2022ކ ރިައށ  އޮތ     ެވސ   ތެރެއިނ  ވިޔަސ 

ިއއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވަނ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ދަނ ނަވަނ . ސަރ ކާރަށ  އާދޭސ ހަދައިދިނ މަށ  އެދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އާދޭސ 

ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ    2022ޓަރެއ  ގާއިމ ކ ރ މަށ  ކ ރިއަށ  އޮތ   އަތޮޅ  ހިތަދޫަގއި އިސ ލާމިކ  ސެނ   ައއ ޑޫ ؛ރައީސ 

ޮގތަށ  ފޮތ ަގއި ޖެހިފައި ޮއނ ނަ، ފޮތ ަގއި ލިޔެވިފައި ޮއނ ނަ އެއ ޗަ ފޮތ ަގއި އެބަ އޮތ  ޖެހިފަ  އި ނ ހައ ދަވަ   ކަށ . މި 

ރ  ޢަމަލީ ސިފައެއ   ަވނަ އަހަ  2022  ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ   ށ އިސ ލާމިކ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ނ ވަތަ މިނިސ ޓަރަ

މި ކަމަށ  ެގނެސ ދެއ ވާށޭ. ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ރާއ ޖޭެގ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އަދި ިމ މަޖިލީހ ެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   

  އަދި  ައތޮޅ  ރައ ޔިތ ނ  ވެސ   މި ހ ނ ނެވީ. ހަމަ އެާއއެކީަގއި މ ޅި ައއ ޑޫ  ، އެދިއެދިވެސ  މި ކަމަށ  ހަމަ އެދިއެދި

 އަތޮޅ ަގއި ޚާއ ޞަކޮށ  ހިތަދޫަގއި މި  ތ ނ  ޚާއ ޞަކޮށ  މި ކަމަށ  އެބަ އެދޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އައ ޑޫހިތަދޫ ރައ ޔި

ނެތ . މ ޅިނ  ވެސ  އާނ މ     ވެސ   މިނ  ވީ ތަނަށ  އަދި ސަރ ކާރ ނ  ނޫނީ ދައ ލަތ ނ  އިމާރާތ ކޮށ ފައި ހ ރި މިސ ކިތެއ ހާ  

ޮގތ ޮގތަށ  އަޅައިދެއ ވާފައި ހ ރި މިސ ކިތ ތަކާ އެއ ޗެހި ހ ރީ. ޔާރައ ޔިތ ނ ، އާނ މ  ފަރާތ ތަކ ނ  ހިލޭ އެހީަގ އި އެކި 

ސެނ ޓަރެއ     ސެނ ޓަރެއ ެގ ވާހަކަ. ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި މި ޮއތީ. އިސ ލާމިކ   އިސ ލާމިކ   ،އެހެނ ވެ، ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ

، ޤ ރ އާނާ ބެހޭ މަރ ކަޒެއ  ެވސ   ިވޔަސ އޮފީސ     ެގއައ މ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއ އިމާރާތ ެގ ތެރޭަގިއ ޒަކާތ  ފަނ ޑ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ބަޖެޓ ެގ    ލެވޭނެއިހިނ ަގ  ކަނ ތައ ތަކެއ ކިތަނ މެ  ެއ ކަހަލަ    ވެސ   ނޫނ ވިޔަސ ، އަދި އެ

މެ ބޮޑަށ  މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކާ ބެހޭ ފަރާތ ތަކ ނ  ދެއ ވި މަޢ ލޫމާތ  ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑަށ  އެނ   އަށ ޓީދިރާސާކ ރާ ކޮމި

  ެގ.ސީެގ މައ ސަލަ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެޭވނީ ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރ ޭއ.ސީ.ސީނ  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ   ،ފާހަަގކ ރެވ ނ  ެއއ  ކަމަކީ

 ؛ކަމ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ  ދެނ ނެވ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ޔާ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނައިދީފި  3.9ބަޖެޓ ަގއި  

  ،ވަނަ އަހަރ   2022،  . ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ވެސ  އޭ.ސީ.ސީއަށ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ  3.9މިހާރ  މި އޮތީ އެ  

ހިނަގމ ނ  މިީއ.    5ދާ  މި  ކަނ ތައ ތައ   ވަޢ ދ ވި  ކ ރަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ތެރޭަގއި  އެނ މެ   މިއަހަރ ެގ  ކަނ ތައ ތަކަށ  

ދޭތެރޭ   ކަމާވަނަ އަހަރ   2022  ،އެނ މެ ރަނަގޅަށ  މި ކަނ ތައ ތައ  ބެލިެގނ ދާނެ އެއ  އަހަރަކީ  ؛ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ 

ރައީސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ޔަީގނ ކ ރަނ   ހަމަ  ތާއީދ އަޅ ަގނޑ   ފ ރިހަމައަށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަދި ކ ރަނ .  ބަޖެޓަށ  

ކޮށ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ޞަޚާއ   ،ާއއި ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ވަޒީރ ނ އ ޔާރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި

އިޤ ތި އެހަދީ  ޞާދެއ ވާ  ޔަ   ރަކާތ ެގ  ދެއ ވާ  އެ  ނ ކަމާ ީގބޭފ ޅާ  ޝ ކ ރ   ދޭތެރޭ  ފަށ ފަށ ނ   ދަނ ނަވަނ .   ބޭފ ޅާއަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ވަގ ތަށ .
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 { އަށ  11:09އިނ   10:34 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

`. އިނ ޓަރވަލ ެގ ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  އަޅ ަގނޑ  ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ  މި ފަށަނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ހ ށަހަޅާފައި ކޮމިޓީނ   ބަޖެޓ   ެގނ ދަނީ  މި  ބަހ ސ .  ކ ރިއަށ   ރިޕޯޓ ެގ  ރިޕޯޓަށ   ވާ  މި  ބޭފ ޅ ނ    31މިހާރ  

އިތ ރ ނ  ެއއ ވެސ   ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަިއެގނ ފަިއ އެބަތިބި. ދެނ  މީެގ  15ދައ ކަަވއިފި.  ވާހަކަފ ޅ 

ބޭނ ނ ފ ޅ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަަވނ   ފ ރ ޞަތަށ   މެނ ބަރަކ   ކ ރ11:30ި  ،ނަމަ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތަށ  ެގ  ނ  

ކ ރެވޭނެ ވާހަކަ ވެސ  ދަނ ނަަވނ . އަދި މިއަދ  މި ބަހ ސ  ަގއި ފ ރ ޞަތ  ބަނ ދ   11:30އެދިަވޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ވަނ .  

އިއ ޒަތ ތެރި   އ ބެވިދައ ކަވަނ  ތިއެހޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ، ވާހަކަފ ޅ   ވެސ  ވޯޓަށ    ފާސ ކ ރ މަށ ބަޖެޓ  އިނިނ މަ

  އިނގަ މިތާ  ،ނެތި  ފ ޅ ދައ ކަނ ވަނ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ވާހަކައަރ ވާފައި ވޯޓަށ  އަހާނީ.  ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފ ރ ޞަތ 

ތި ަގޑި ނެ ހ ސ  ނިނ މާފައި ދެނ  ވޯޓަށ  ދަނ ނަވާބަހ ސ  ނިނ މާ ހިސާބަށ  ގޮއ ސިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ހިސާބ ނ  ބަ

މަހިނބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ    ،އަރ ވަނީ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދަނ ނަވާނަނ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި

 . ރިޤ ޠާ އެހެނ ވީމާ،  !އޯކޭށ . ޤަޠާރި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޤ ޠާމަހިނބަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  

ކޮމިޓީނ    ބަޖެޓ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނިނ މަ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބަޖެޓ   ދައ ލަތ ެގ  އަހަރ ެގ  ތަނަށ     މި   އިވަނަ 

މި  ،ހ ށަހަޅާފައިވަނީ މިނިސ ޓަރ   އިތ ރަށ   ފިނޭނ ސ   ބަޖެޓަށ ވ ރެ  ހ ށަހެޅި  އިއ ޒަތ ތެރި    ،ތަނަށ   އިތ ރަށ .  ދަރަނި 

ކޮށ  މިތާަގއި ތިއ ބެވި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ބަޖެޓ ެގ ޞަޚާއ    ،މަރ ޙަލާތަކ ަގއިދިޔަ    އެ  އިބަޖެޓ ެގ ހ ށަހަޅަ  ؛ރައީސ 

ނ ވަތަ ެއީއ    ،ެއ ވާހަކަތަކަށ  އެއީ ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ   އި، ނަ ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކަިގ  ބެހޭ ޮގތ ނ  ވަރަށ   ހ ރި މައ ސަލަތަކާ

ވަރަށ ބަދަލ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ކަމަށ   ކަނ ތައ ތައ   ކަނ   ކ ރަނ ޖެހޭ  މިިގނަ  ކޮމިޓީނ   ބަޖެޓ   ހ އ ޓާ  އެ   ތައ ތަކެއ   ވަނީ 

 ؛ކޮިމޓީނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ފައިވީ ޮގތަކަށ  ބަޖެޓ  ފާސ ކޮށ  ނިނ މާހަމަ ހިތ ޕ ޅާ  ިއ،ވާހަކަތަކަށ  އަޅާ ވެސ  ނ ލަ

ހ ރި   އިއެމ .ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށ  ައއ މަށ ފަހ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާގަ އ  ނޫނ ،  ޓެޖެމި ބަ ؛އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  މި ބަޖެޓ 

ބ ވާނ ވެެގނ   ޚާމެނ ބަރ ނ  އިނ ތި  65ތަނަށ     އޮތީ މި   މި ؛ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދައ ކާލަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަނ ތައ ތަކާ

އިލާ، ބޯހިޔާވަހިކަނ  ޢާފަޚ ރ ވެރި    ،އޮނ ނަނީ  ފޮތ ަގއި މި  ެގ އެއ    19-އެޖެނ ޑާ.  19-ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފޮނ ވި އެޖެނ ޑާ
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ރަކ ރަނ .  ކަށަވަރ  މަހި ؛އީސ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ،  ދާއިރާެގ  ހިމެނޭ   ގައިބަދޫއަޅ ަގނޑ ެގ 

ތަނަށ  ހ ށަހެޅި، މި ރައ ޔިތ ނ ެގ    އެއ ހާ މީހ ނ ެގ ބޮޑ  ޕެޓިޝަނެއ  މިހަތ  ސަތޭކަރައ ޔިތ ނ ތަކެއ  ޝަކ ާވެއއ ެގ ޮގތ ަގއި  

މި މަޖިލީހަށ .   ފާސ ކޮށ ލީމާ  އޭތި  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަ  ތަނ ނ   މިނިމ ނީ.  އަދި  ވެސ   ވަޑަިއެގނ ނެިވ    ށ   ތަނަށ  

ދެވޭނެ  ަވނީ ޯގތި ނ ދޭތާ. ޯގތި  ހަކަށ  އަހަރ ސާޅީބަދޫއަކީ  ައޅަެއއ  ނ ލާ. ަމހި  ނ ކަމަކާކަ  ހައ ސިނ ގ މިނިސ ޓަރ  ވެސ  މި

 ؛ތަކެއ ބޮޑެތި އެޖެނ ޑާ ؛ހާލަތ ަގިއ އޮތ  ތަނެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ބ ރ ދޫއަކީ ވެސ  ހަމަ އެނކ ޮގތެއ  ވެސ  ނެތ . 

  ތަކެއ  ބެލެހެއ ޓެމ ނ ދާ ރައ ޔިތ ނ   އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަކީ މި ދިވެހި ދައ ލަތ ަގ  .އިލާޢާފަޚ ރ ވެރި  

އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރިނ . ނިޒާީމ   ؛ނިޒާމީ މައ ސަލަިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   ؛ބ ރ ދޫއަކީ ރާއ ޖޭގ ނކ  ؟ނޫނ ތޯ

ލާ ކޮނ މެ އިނިޒާމީ ަމއ ސަލަެއކޭ ޮގވަ  އީބަހައ ޓާފައި އަތ ނަާގފައި އެ ޒާމީ މައ ސަލައަކަށ . ހަމަ ހ ރެމައ ސަލަ ވާނ ވާނީ ނި 

ކޮށ  އިދިކޮޅަށ  ިމ ޞަ ޚާއ  ،ަވނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓަށ  ނިޒާމީ މައ ސަލަ ދޭ ކަމަށ   ފަހަރަކ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވަގ ތ  ބޭކާރ   ވަގ ތ ަގއި  ކ ޑަކ ޑަ  ރައީސ އިދ އ ވަ   އެތަކެއ   ލިބޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ރ ނ    ލެވެނީ.  ކަނ ތައ   އެޮގތަށ  

 އަޅ ަގނޑ  އެދެނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ؛ދާ ވަގ ތ    ނިޒާމީ ނ ކ ތާަގއި އެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

ދާ   ނިޒާީމ މައ ސަލަ ނަަގިއެގނ  އެ  މިނެޓ  ލިބިވަޑައިަގނ ނަާވނެ. އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ   7ލަ  ޖ މ   ށ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ

  !ހަަގކޮށ ދެއ ވާނިޒާމީ މައ ސަލަ ފާ ،ނ ދާނެ. ިއނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ވަގ ތެއ  ކެނޑިެގނ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ބެހޭ   ބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޯގއ ޗާމަހި  ،ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ  ައޅ ަގނޑ  މި ނެީގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށ ތަކަށ  ބިމ ެގ ހ ރިހާ    ،ކޮށ ގ ކަޒީ ނިޒާމ  ފާސ ކޮށ ، ތަސ ދީޮގތ ނ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާތީ. މިހާރ  ލާމަރ 

ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ނ  ޯގތި ކަނޑާފައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ބެހޭ ކަމެއ  ނޫނ . އެ  ބާރެއ  ދޫކޮށ ފައި އޮތީ. މިހާރ  އެއީ ސަރ ކާރާ

ވެެގނ  އަޅ ަގނޑ  ނިޒާީމ  މިކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ނ ވީމާ،  . އެހެޮއތީ ާގނޫނ ނ  ކަށަވަރ ކޮށ ދީފަ  ޯގތި ދެވޭނެކަނ  މިހާރ  އެ

 މައ ސަލަ ނެީގ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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މެނ ބަރ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޙ މަދ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ރިއަށ     ރިޤ ޠާމަހިނބަދޫ  ވާހަކަފ ޅ  

 ވާ! ެގނ ދަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޤ ޠާބަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  މަހި

  ބ ރ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ  އެރަށަށ  ވަޒަނ ވެރިވ ަމކީ އެ ނއދ. ކ  ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ    މަކީ އެވަޒަނ ވެރިެވެގނ  ތިބ   ނަގއިބަދޫ ރައ ޔިތ ނ  އެތާއދ. މަހިރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކ ށެއ  ނޫނ .  

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،އޮތ . ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ބ ނާނެ  ކ ށެއ  ނޫނ . މި ދައ ލަތ ެގ ޤާނޫނ އަސާސީެއއ  ފާސ ކޮށ ފައި ެއބަ

  ކ ޑަ ރަށެއ ަގއި މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭތީ ބ ރ ދޫ ކ ޑަ ނދޭ ޚިދ މަތ ތައ  ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބެނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އެއީ ވަކި ކ 

ބައެއ    ؛ކަމ ެގ ޚިދ މަތަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެ މީހ ނ ނަށ  ނ ލިބެނ ޖެހޭ ޚިދ މަތެއ  ނޫނ  މި ހ ނ ނަނީކީ ބޯހިޔާވަހި

ަގބޫލ   ؛ދާއިރާތައ  ބައެއ     ،ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ   އެކަމަކ   ދޭނ ޖެހޭނެ.  ޚިދ މަތ   ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރަށ ރަށ ެގ  އެހެނ  

އަދި    ،ހައ ސ  ައޅާނެ ބިނ  ހިއ ކާފައި އި، އަދި ނ ވީތާކަށ  ކައިރީަގިއ ެގސ ޓ ފަނިމި  އިއ ކަ ރަށ ރަށ ަގއި އެ ރަށ ެގ ބިނ  ހި 

ޕިކ ނިކ  މީހ ނ ނަށ   ެގސ ޓ ހައ ސ   މަހި  އެ  ހިއ ކާއިރ   ބިނ   ކ ނބ ރ ދޫދާނެ  ތަނެއ  ެގ  ބަދޫ،  ދިރިއ ޅޭނެ  ރައ ޔިތ ނ  

  ހަމަ.  ރައ ޔިތ ނ   ޮއތީ ދިވެހި  ހެދިއޭ. މި  ކޮވިޑާ  ވަނީ. ހަމަ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ . ދެނ  ބ ނަނ ވީ  އަހަރ   50،  40ނެތިެގނ   

އޮތީ   އެ މީހ ނ ނަށ  ލިބިދޭނ ޖެހޭ ޙައ ޤ ތައ  ލިބެނ ޖެހޭނެ. މި  ނ ،ައސާސީ ޙައ ޤ ތަކާއި މިނިވަނ ކަ  އިޤާނޫނ އަސާސީގަ 

އ ޒަތ ތެރި  އިލާ، ބޯހިޔާވަހިކަނ . އި ޢާ. ފަޚ ރ ވެރި  19-ެއޖެނ ޑާމެނ ބަރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެއ ކި ވަޢ ދ .    65  ،ތިބޭފ ޅ ނ 

އަދި އެމ .ޑީ.ޕީއަށ     އަޅ ަގނޑަށ  ގ ޅި އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ނ   ،ބ ވީމާޚާމި މަޖިލީހަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ރ ަގއި އިނ ތި ؛ރައީސ 

ެގ  ބ ޚާލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިއެއީ  ؛މިހާރ  ސަރ ކާރ  ،ނިސ ބަތ ވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވެސ . ގ ޅާފައި ދެނ ނެވި 

އދ.ކ ރިނ .   ދަށ ނ   ވަޢ ދެއ ެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އެބަ  މިހާރ   ޔ ނިޓ .  ހަ ދިލިބެއޭ    އަތޮޅަށ   ހައ ސިނ ގ  ހާސ   ވަރަކަށ  

  ، ބ ނީމަ ބ ނީ ؟ކޮނ އިރަކ ނ ހޭ ތީތި އަޅަނީ  ،އެހެނ ވީމާ، އެ ބަހާނެ ޮގތެއ  ހިނާގބަލާށޭ ހޯދަނ . އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ 

ބަދޫއަށ  ކިތައ  ޔ ނިޓ ތަ  އެހެނ ވީމާ، މަހި  .މިހާރ އޮތޭ    ެއބަމިހާރ  ސަރ ކާރ ނ  ހައ ސިނ ގ މިނިސ ޓަރީނ  ފޮނ ވާފައި  

ތިބޭފ ޅ ނ  ބަހާނެ ރަނަގޅ    ، އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ  ؛ހަނ ޏާމީދޫއަށ  ކިތައ  ؟ކ ނބ ރ ދޫއަށ  ކިތައ  ޔ ނިޓ ތަ ؟ބޭނ މީ

ބަހާލި ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ     ، ކޮބައިތޯ ؟ށޭ. އެނ މެ ރަނަގޅީ އާބާދީެގ ނިސ ބަތ ނ  ބެހީަމއޭ. ކޮބައިތޯ މިހާރ ޮގތަކަށ  ބަހާ

 ،އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކޮށ ލީމަ ބ ނީ  ވާހަކަތައ  ދައ ކާފައި  ދެނ  އެ ؟ހާސ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  ރަށ ރަށ ގައި  20  ކޮބައިތޯ

 މިނިސ ޓަރ  އެ ޖަވާބ   ތިރިކ ރާނަމޭ ޮގވާލި  އިލެޓ ތައ  ތަޅަފ  މިތާަގއި  ކޮށ ލަނީއޭ. މިތަނަށ  ވަޑައިެގނ  އިއ ޔެ  އެއީ ޕ ލޭނ 

ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ   ؛ރވޭކ ރާކަށ ރައ ޔިތ ނ  އިތ ރަށ  ސަ  ކޮށ ލީޭއ. ދިވެހިރވޭ. އެއީ ތިމަނ ނަމެނ  ސަނީދި

ކަމ ެގ  ކޮށ  ބޯހިޔާވަހިޞަކ ނބ ރ ދޫ ޚާއ   ،ބަދޫނޭގ. އެހެނ ވީމާ، މަހިމި ރަށ ރަށ ެގ ހާލަތ  އެނޭގ މި ރަށ ރަށ ަގއި.  އެ
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ބަދޫއަށ  ަވޑަިއެގނ  ވިދާޅ ވެފަިއ  މަހިވަނީ. އދ.     ވަޢ ދެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ވަޢ ދ ވެފައިރިޔާސީ  ވަޢ ދ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

އެބައޮތ    އިނ ތި  ،އޮތ   ވަޢ ދ   މަޖިލީހ ެގ  ދ ވަސ ވަރ ޚާރައ ޔިތ ނ ެގ  މިއަދ ެގ    ެގބ   ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ،  ތެރޭަގއި. 

ކަމ ެގ މައ ސަލަ  އި ކ ނބ ރ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ބޯހިޔާވަހިބަދޫއާމަހި،  ބަދޫއަށ  ވަޑަިއެގނ  ވިދާޅ ވި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ މަހި

ފާހަަގކޮށ ފައިހައ ލ  ބަޖެޓ ަގއި  މި  މައ ސަލަ  އެ  އެހެނ ވީމާ،  ކަމަށ .  ހައ ލ   ކޮށ ދޭނެ  މައ ސަލަ  އެ  ކ ރ މަށ  ނެތ . 

އެ  ނ ކ ރާތީ  މި  މަސައ ކަތ ތަކެއ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސ    ވާހަކަ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އދ.   ؛ހަނ ޏާމީދޫއދ.   ؛ދަނ ނަވާލީ. 

ނ ،  ވެސ  ސަރ ކާރ   އިެއރަށ ަގ ؛ތަރައ ޤީވަމ ނ  އަނ ނަ ތަނެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނ ހަނ ޏާމީދޫއަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ 

އޮތ . ހަވާލ ވާނެ   ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއިނ  ފަށަިއެގނ  ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ނިިމފައި އެބަޞަޚާއ 

ޚިދ މަތެއ  ނ ލިބޭ. އެކަމަކ     .ތަރައ ޤީކޮށ  ނިމިފަހަވާލ ވާނެ ބައެއ  ނެތ . ޚިދ ަމތ  ނ ލިބޭ.    ، ނަކަތޯސ ޓެލ ކޯތޯ، ފެ ؛ބައެއ 

  ދިމާކޮށ  ހޮޅިތަކެއ . އެ ހޮޅިތައ  އެބަ  ބާޚާއީ ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިޔަކ ނބ ރ ދޫއަށ  ެގނ ދި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ހިޔާ  ބަނދަރ ަގއި  އެތާ  ހޮޅިތަކޮށ ލާފަހ ރި  އެބަ.  ެއއ ެވސ    އިފެނާހ ރި.    ކެއ   ނ ކ ރޭ  އެތާ  އަޅަނ ެވެގނ .  ނަރ ދަމާ 

  އި،ތިބި ސެކިއ ރިޓީނ  ނަާގފަ   ދިމާކޮށ  އެ ހޮޅި ބަލަހައ ޓަނ  އެބަ  ބާޚާމަސައ ކަތެއ . މިދިޔަ ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތި

މީހަކަށ    ދީފަ  10ކޮނ މެ  ރ ފިޔާ  އެހާސ   އަޅ ަގނޑ   ލާރި  .  ކަނ ތަލިބޭ   މީހ ނ ނަށ   އެކަަމކ  ތީ  ނ ވަމޭ.  ބޮޑެއ   އ  

ޚަރަދ  އެ  ކަނ ނޭނެގ  އެމ .ޑަބ ލިޔ .އެސ .ސީ ؟ކ ރަނީކޮނ ތާކ ނ ތޯ  ބަލަހައ ޓަނ    އެތާ   ކ ރަނީ.ޚަރަދ ނ   ހޮޅިތައ   ހ ރި 

ތާކަށ   ވި ނ އަދި.  ބަހައ ޓާފަދީފައި  ހާސ  ރ ފިޔާ    10ދީފައި    ިއލާތަކ ނ  ކ ދިނ ތަކަކަށ  މ ސާރަ ޢާދިމާކޮށ  ބޮޑެތި    ބާޚާއިނ ތި

ވެސ  އެ ހޮޅި ބަލަހައ ޓާނެ ކ ދިނ  އިތ ރ ވެއ ޖެ.  ބަށ  ޓަކައި އަނެއ ކާޚާހ ނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ޤައ މީ މަޖިލީހ ެގ އިނ ތިފަ  އެނ މެ

ިއއ ޒަތ ތެރި  ؟ހިސާބ  ރަނަގޅަށ  ޖަހަނީ ެއއ ގެ ދެނ  ކިހިނެއ  ނަރ ދަމާ ؟މިއީ ކޮނ  ބޭކާރ  ޚަރަދެއ  ދައ ލަތ ނ  ކ ރާކަށ 

އެހެނ  ރަށ ރަށ ެގ   ،ެއކަނ ޏެއ  ނޫނ   ގައިކ ނބ ރ ދޫ  މިއީ  .ފަވަނީ ހޮޅި ބަލަހައ ޓަނ  ސެކިއ ރިޓީނ  ނަގާ   އަހަރ  2 ؛ރައީސ 

 ވެެގނ ، އެދޭނ   އިލާތަކ ެގ ކ ދިނ ނަށ  މ ސާރަޢާހައ ޓާފައި ބޮޑެތި  ދިމާކޮށ  ބަ  ބ ތަކާޚާސިޔާސީ ޮގތ ނ  އިނ ތި ؛ވެސ 

ދިޔަ ލޯކަލ  މި  ނ ކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީޞަޤައ މީ ަމޖިލިސ  ވެސ  އަދި ޚާއ   ެގއެމ .ޑީ.ޕީ   އިޭއރ ަގ  ،ނ ެވެގނ ހޯދަމީހ ނ ެގ ވޯޓ 

ކޮށ ފައިޚާއިނ ތި  ކައ ނ ސިލ  ތެރޭަގއި  ކަނ ތައ ތައ   ބ ެގ  ހަމަ މަސައ ކަ  .ހ ރި  ބަޖެޓ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ނ ހިނާގ.  ތެއ  

އޮތީ ހަމަ ވަޢ ދެއ ެގ ޮގތ ަގއި ފޮތ ަގިއ. ިއއ ޒަތ ތެރި   ފޭދިެގނ ދަނީ ފައިސާތަކެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބޯހިޔާވަހިކަނ  މި

ބޭ ؛ރައީސ  ކަމަށ ރައ ޔިތ ނ   ކޮށ ދޭ  ކަނ ތައ ތައ   އިނ ތި  ނ ނ ވާ  ކައ ނ ސިލ   ލޯކަލ   ރައ ޔިތ ނ   ޚާވަނ ޏާ  ބެއ ަގއި 

ދޭނ ވީ   ބ ކޮށ ފައިޚާއިނ ތި ބަޖެޓ   ކައ ނ ސިލަރ ނ ނަށ   ފާހަަގކ ރެނޫނ ތޯ.  ތިބޭ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި    ، އ ވިދެނ މެއަކ  

ބާރ   އޮނ ނާނޭ ހ ރިހާ  މޮހޮނަށ  އޮޑި ؟ކޯއ ޗެއ   .ތަކެއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ބާރެއ ،  ދީފަ  ހ ރިހާ  ބާރ ތައ   .  ދިނ ހެނ  އޮތީ 

ބަދޫަގިއ، ކޯއ ޗެއ ތޯ މަހި ؟އިެއ ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ަގ  ،ކޯއ ޗެއ ތޯ އޮތީ ހަނ ޏާމީދޫަގއި ޓ ަގިއ  ޖެބަ  އެއ ވެސ  ބާރެއ  ނެތ .

ޮއތީ ކ ނބ ރ ދޫަގއި  ހ ރިހާލަ  ދަނ ނަވާބަ ؟ކޯއ ޗެއ ތޯ  މިނިސ ޓަރީނ   ފިނޭނ ސ   ރައީސ .  ބަޖެޓެއ    ިއއ ޒަތ ތެރި 
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ނ ދެވޭ ވަރަށ  އެހެރީ ބަޖެޓ  ދެޭވކަނ . މިސ ކިތ ެގ މަސައ ކަތ  މީހާ މ ސާރަކިރިޔާ މ ސާރަހަމައެކަނި ކިރިޔަ،  ލާފައި އިކަނޑަ

ދާނީ. ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ކަލޭމެނ ނޭ ދެނ  ބަނދަރ  ހަ  !ރައ ޔިތ ނ ނޭ  ؛ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ   ،ދެނ  ހަމަ ބ ނަނ ވީ.  ދީފަ

ތައ  ހިނާގނީ ކައ ނ ސިލަރ ނ ނޭ. އެހެނ ވީމާ، ކައ ނ ސިލަރ ނ  މިލިައނ  ރ ފިޔާެގ ތިރީެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ   5  ،ވޭވިދާޅ  ހަމަ  ވެސ   

ކަމެއ  މިވެނި  ކައ ނ ސިލަރ ނ   ހަދާށޭ.  ނ ދީ  ށޭ. ކ ރާ  މަގ ތައ   ބަޖެޓެއ   ކ ރެވޭނީ  ކޮނ ކަެމއ    ؟ފައިކައ ނ ސިލަރ ނ  

ދިމާކޮށ  ދެއ ކި ބޮޑ     ޚާބާބ ެގ ވާހަކަައކީ ެވސ  ހަމަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިނ ތިޚާއިނ ތި  ެގއެހެނ ވީމާ، ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  

ތިމަނ ނަމެނ  ދޭނަމޭ.  ބަޖެޓ   ތިމަނ ނަމެނ   ތަރައ ޤީ  ދެނ    ދަޅައެއ .  ދެނ   އެރަށ ތައ   ރައ ޔިތ ނ ނޭ.    ކ ރާނީ  ރަށ ެގ 

ވަނަ އަހަރ  ފާސ ކޮށ ފަިއ    2022ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ    ؛އަޅ ަގނޑ  މި ނިނ މާލަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؛އިއ ޒަތެރި ރައީސ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ދަރަނި ހިފައިެގނ  ނ ތެދ ވެޭވވަރ ެގ ބަޖެޓެއ .   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އޮތީ ބޮޑ  ދަރަނި ބަޖެޓެއ .    މި

ޑ ެގ ޒަމީރ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރޭ މި ބަޖެޓ  މިޮގތަށ  ފާސ ކ ރާކަށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ނެތިނ  މީަގއި ބަިއވެރިާވކަށ . އަޅ ަގނ 

ވޯޓ  މިއަށ   ަގސ އަޅ ަގނޑ   ވެސ   މިތެދޭކަށ   ެއއީ  ނ ކ ރަނ .  ޗާޕ ކޮށ ފައި    އ   ފައިސާ  ރ ފިޔާ   4ކިޔަނީ  ބިލިއަނ  

އަހަރ ނ    50ލަނީ    ައނެއ ކާ މި  ،ތެރަޭގއި ދައ ކާނަމޭ ކިޔާފައިެގ  އަހަރ   1މި    ،ތިމަނ ނަމެނ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ތެރޭ

ޗާޕ ކޮށ    ؟ޖަހަނީ މިއީ ކޮނ  ވައ ތަރެއ ެގ ހިސާބެއ  މި ؟ޖަހަނީދައ ކާ ލޯނެއ ެގ ޮގތ ަގއި. މިީއ ކޮނ  ވައ ތަރެއ ެގ ހިސާބ 

މިއަށ  ކިޔާ   ؛ހަރ ނ  ދައ ކާ ޮގތަށ އަ  50  ،ތެރޭަގއި ދައ ކާނަމޭ ކިޔާފައި ެގ  އަހަރ   1ކ ރި ފަިއސާ  ބަހައ ޓާފައި އެ ޗާޕ  

ދަނީ   މި  އެއ .އައި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާނާޅ ވަނ   ދަރިނ ެގ، ދަރިނ ެގ ބޮލ ަގއި ދަރަނި  އެއ ޗެއ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ.  

ދީފައި ވެރިކަނ  އެހެނ  ފާއ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ައވަހަށ  އިސ ތި  ؛ޤައ މ  ފ ނޑާލ މަށ  ޓަކައި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ކ ރ ނ . ވަރަށ ހަވާލ  ޔަކާބަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، ލާނަނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އިފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! އަދިވެސ  ެއއ 

ދައ ކަވާފައި ތިބި މެނ ބަރ ނ ނާއި އަދި  ވާހަކަފ ޅ   އީއެ ؛ެގ ކ ރިނ  ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ 11:30

ެގ  11:30ނ ފ ޅ ވާ މެނ ބަރ ނ   ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ އިތ ރ ނ  ފ ރ ޞަތ  ބޭނ   އިފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑައިެގނ  މިހާރ  ލިސ ޓ ަގ

  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިކ ރިނ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ . މިއަދ  ބަޖެޓ ެގ ވޯޓ  އޮނ ނާނެ.  

 ށ . ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނައަރ ވަނީ 

 

 ވ ނ : ތޮއ ޑޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޝިޔާނ  ވާހަކަދެއ ކެ
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ވަނަ އަހަރަށ  ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ  ހ ށަހެޅި ބަޖެޓ ، ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ    2022`. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

  ކ ރަމ ނ ދާއިރ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ބަޖެޓ  ރިޕޯޓާ ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ބަހ ސ  

ހިސާބަށ  ފޮނ ވާފައި   ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  މި ރިޕޯޓ  ދިރާސާކޮށ  ތަޅ މާ  ،ށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ  ގ ޅޭ

އަދި އިތ ރަށ  ދާއިރާތަކަށ    ،އޮތީ ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށޭ. ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަނ  ބެއ ލެވ މަށ ފަހ   މި

މ ރާނީ ިގނަ ކަނ ކަނ  ބަޖެޓ ަގިއ ހިމެނިެގނ  ޢ ޅ ނ ހ ރި  ގ    ޮގތެއ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނާޞައ  ޚާ  ؛ބޭނ ނ ވާ ިގނަ ކަނ ކަނ 

މެނ ބަރ ނ ނަށ    އިއިއ ޒަތ ތެރި އެނ މެހައޮތީ. އެކަމަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރާއި އަދި ކޮމިޓީެގ    އަިއއ ސަ މި

ވަނަ    2018އަޅ ަގނޑ މެނ     ، ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަކީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަާވލަނ .  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަޒީރާ ރާއ ޖެ މެނިފެސ ޓޯެއއ    ރީ.ބ  ކާމިޔާބ ކ ޚާއެ އިނ ތި  އިބަށ  ކ ރިމަތިލަޚާއަހަރ ެގ ރިޔާސީ އިނ ތި

ފ އ ދ މަށ   އި،ހަދަ ަވޢ ދ ތައ   ީވ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތެރެއިނ   މެނިފެސ ޓޯެގ  ައއި  ޓަކައި    ެއ  ޖެހިެގނ   ވަނަ    19ައދި 

ތިބީ ިގނަ    އަިއއ ސަ މި  ެގނ ބ ވެޚާެގ ދަށ ނ  މެނ ބަރ ނ  މި މަޖިލީހަށ  އިނ ތ19ި-އެޖެނ ޑާމަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   

  އެ ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރ މަކީ ސަރ ކާރ ގެ ވަޢ ދ ތަކެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެވެގނ .  

  ނެއ ދިމާވީކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ށަކ ނ   ފަރާތ ނ  މެދ ނ ކެނޑި ކ ރަމ ނ  އަނ ނާނެ ކަމެއ . ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ

ދ ވަހ   އަހަރ   2  ދިޔައީ  އިނ  ައރައިަގތ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިލަމީ ވަބާއެއ . އެ ޢާއެއީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި  ނޫނ .  

ެގ ހެޔޮ ރަޙ މަތާއި އިރާދަފ ޅ ނ   هللا  ،. އެހެނ ނަމަވެސ ެގނ ދެމ ނ  ެގނ ދިޔަ ިގނަ ޚިދ މަތ ތަކެއ  މަޑ ޖެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   

ދިވެހިރާއ ޖެއަށ     ،ވަނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިސާދ  ރަނަގޅ ވެ   2022

  މީދ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެބަ ނ ކަމ ެގ ފޮނި އ މިސ ރާބަކަށ  ދާނެ  އ ޖެ އަމި ރާއ   ،ޒިޔާރަތ ކ ރާ ފަތ ރ ވެރިނ  އިތ ރ ވެ

 ؛ކ ރެވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވަރ ބޮޑަށ  އެބަ ތަސައ    އެ ކަނ ކަނ  ަވރަށ   ނަށ ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   އޮތ . މި ބަޖެޓާ

ހިނ ާގ    މެ ބާރ  މިނ ަގއި ޕ ރޮޖެކ ޓ އެނ   ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އެނ މެ ިގނަ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ކަނ ކަަމށ  ބަލާއިރ ަގއި

އ  ހިނ ާގފައިާވ  ެއއ ވެސ  މަޝ ރޫޢެ  އިވޭތިވެދިޔަ ސަރ ކާރ ގަ  ؛އިނ  ޒަމާނަކ މިވާނެ ތޮއ ޑޫ ދާއިރާ.    އެއ  ދާއިރާއަށ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ދާއިރާއަކީ.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ނޫނ   މިހާ،  ދާއިރާެއއ   ސަރ ކާރ ނ   ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   މި  އައިއިރ ަގއި  ހިސާބަށ  

އަހަރ ެގ ދައ ރ  ނިމޭއިރ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    5މި    ،ނ ވާ ކަމަކީީގއަޅ ަގނޑަށ  ޔަ ނ ހިނާގ އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ  ނެތ .  

ހަތަރ  މަޝ ރޫޢ  ތިނ   ހަތަރ  މަޝ ރޫޢ  ނ ހިނާގ އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ  މި ރާއ ޖޭަގއި ނޯނ ނާނެކަނ .  ތިނ  ؛އ މަޝ ރޫޢެ

ރަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިކަނ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނޯނ ނާނެ  ރާއ ޖޭަގއި  މި  ވެސ   ރަށެއ   އެނ މެ  ށ ރަށ ެގ  ނ ހިނާގ 

. އެ ލޯނ ެގ  ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ލޯނ  ނަަގ  !ތެދެއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ ދަތ ރ ތަކ ނ  އެބަ ސާފ ކޮށ  ފެނޭ.    ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

  ފަިއދާ ރަށ ރަށ ނ  ފެނ ނަނ  އެބަ ތަކ ެގ  ބޭނ ކ ނ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށ  ދީފައިވާ ލޯނ   މ ފައިދާ އެބަ ކ ރޭ. އިނ ޑިާއެގ އެގ ޒި

 ގައި ދަނީ މ ޅި ރާއ ޖޭ  ކ ރެވި މިކ ޅޭ ވަސީލަތ ތައ  ގާއިމ  އާއި އަދި ކ ޅިަވރ ނަރ ދަމާ  އިފެނާ  އީސ .ހ ރި އިއ ޒަތ ތެރި ރަ
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އަހަރ ެގ    5ައސާސީ ކަނ ކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ހ ރިހާ ވަސީލަތެއ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި  މ ޅި ރާއ ޖޭެގއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

ބޮޑަށ      ޮގތެއ ަގއި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ވަރަށ ޞަކާރަށ ، ޚާއ ވަމ ނ . އެކަމަށ  ޓަކައި ސަރ އިމ ާގތެރޭަގއި މި ދަނީ  

ރައީސ ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .   ިގނަ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާަގއި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ބަލާއިރ   ރިޕޯޓަށ   ކޮމިޓީެގ  ބަޖެޓ   މި 

ރަށ ަގއި ވެސ  ހަމަ   3  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި  22އެކީަގއި  އެއާ  ކަނ ތައ ތަކެއ  މިހާރ  ވެސ  ކ ރެވެމ ނ ދަނީ. ހަމަ

ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .   . އެކަނ  ކޮށ ދިނީތީ ސަރ ކާރަށ  އަދި ވަޒީރ ނ ނަށ  ވަރަށ  ހ ރި ކަނ ކަނ  ހިމެނިފަ  އިތ ރަށ  އެބަ

ޮގތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ     ޞައެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ަގބޫލ ކ ރޭ. ޚާއ   ހަމަ

ވަނަ   2018އ ޔާ އެ ވަޢ ދެއ  ފ އ ދާނެކަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެމ .ޑީ.ޕީނ  ވަޢ ދެއ  ވެއ ޖެ ، ެގ ރައ ޔިތ ނ  ަގބޫލ ކ ރޭދާއިރާ

ކ ރަމ ނ އަހަ ިމހާރ   އައިސ   ވެރިކަމަށ   ވަޢ ދ ތައ   މި  ރ   ވީ  ހަމަ  ވެސ   މަސައ ކަތަކީ  މަސައ ކަތ .    ދާ  ފ އ ދ މ ެގ 

ސ   ހައ . ެގސ ޓ ވަނަ އަހަރ  ވެސ  އެމ .ޑީ.ޕީނ  ވެރިކަމަށ  ައއިސ  ޭއރ ަގއި ވީ ވަޢ ދ ތައ  ރަނ ނ  ރަނަށ  ފ އ ދ2008ި

ދޭނ ފެށީ.    ޚާއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  އެލަވަނ ސ   ،އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަނ  ތަޢާރަފ ކ ރި  ،ތަޢާރަފ ކ ރި

އެނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ ކަނޑަައޅާނެ ކަމަށ .    ،ވަޢ ދ ވީ . މި ވެރިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަނ ސޫރަށ  ސަލާނ ޖެހ ނ  ނިމ ނީފޮނ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ޖެނ އަރީ   2022މ ނ .  ވަދަނީ ތަނ ފީޛ    ނ  އެކަ އެ  ،އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މިހާރ  އެ ބިލ  ފާސ ވެ ާގނޫނަކަށ ވެ

ހިސާބ ނ   އެ   ވޭޖ މަމ މި ރާއ ޖޭަގއި މިނި  .ނ  ލާޒިމ ވީއިނ  ފެށިެގނ  އެކަނ  އެ ލާޒިމ ވީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނަކ   1

ކަނޑައެޅި އޮތީ  އެ  އ ޖޫރަ  ކ ޑަ  އެނ ެމ  ކަނޑަެއޅިފަ.  އޮތީ  ސަރ ކާރ ނ ކަނ ،  އެ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ކ ރާނީ  އެކަނ   ފަ. 

ރާއ  މި  ކ ރަނ   އެމ .ޑީ.ޕީނ ކަނ   ކަމެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގބޫލ ކ ރާނެ.  މިހާރ   ރައ ޔިތ ނ   އ ޔާ  ނިކ މެއ ޖެޖޭެގ 

ެއކަނ  ކ ރާނެކަނ  އެމ .ޑީރާއި ޕީެގ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އަދި އެހެނ   .ދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އެމ .ޑީ.ޕީނ  

ސައިހޮޓާތަކަށ    ،ދޭވަރަކަށ  މިހެނ  ރަށ ރަށަށ  ދަތ ރ ކޮށ ޕާޓީތަކ ެގ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ 

ރައ ޔިތ  ރައީސ .    އ ކިވާހަކަދެ   ނ ނާވަދެ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ފެނޭ  އެބަ  މިކަނ   ފެށިެގނ     2022ހެދޭތީ  އަހަރ ނ   ވަނަ 

ށ  އެބަ  ެގނ ދާނެ. މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑަނިަގއި ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މަޝ ރޫޢ ތައ  ފެއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރާއ ޖޭެގ ރަށ ރަށ 

ިއއ  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ  ފަހަރެއ ަގއި  ފެނޭ.  ފެނޭ.  އެބަ  ސާފ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނ ފެނިދާނެ.  މެނ ބަރަށ   ޒަތ ތެރި 

އެބަ އޮތ     ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ގައި  22ނ  އެބަ ފެނޭ.  ތަާގ  ޅ ަގނޑ  ދާއިރާަގއި ވެސ  ހިނ އަ

މަޝ ރޫޢ  ކާމިޔާބ ކަމާބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  މަޝ ރޫޢ   އެ  ރާއ ޖޭަގ  .  މ ޅި  ނިމި،  މަޝ ރޫޢާއެކީަގއި  މި  އެކީަގިއ   އި 

އ ލެއ  އަނ ނާނެ. އެކަނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  ހަކަމަށ  ބޮޑ   ހިޔާވަހިބޯ

ދީެގނ     ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ޚާއ ޞަ އިސ ކަެމއ ނ  އެބަ ޖެހޭ.  ވެކ ރެތ ަގއި ޗައިނާއިނ  ނަާގފައިާވ ލޯނ  ރިސ ޓ ރަކ ޗަރ ޮގ

އެ ލޯނ  ދެއ ކ ނ     ،ވާހަކަދެކެވި މި ކަނ ކަމަށ  އެބަ ޮގތެއ  ހޯދެނ ޖެހޭ. އެ ޮގތ  ނެތ  ކަމަށ  ވާނަމަ   ސަރ ކާރާޗައިނާ

ހަމަގައިމ  ފަސ ކ ރަނ  ވާނީތާ.  ޮގތެއ   ދަނީ ވަރަށ     ަގނޑ މެނ ނަށ ޅ  ވެސ  އިނ ޑިއާެގ އެހީތެރިކަނ  އަ  ޖެހޭ. ދެނ ވާނެ 
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އިކައިރި ޓަކައި  އެކަމަށ   ލިބެމ ނ .  ނަމ ަގިއ  ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެނ މެހައި  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ސަރ ކާރަށ   ނ ޑިާއެގ 

ޑިއާ ސަރ ކާރ ެގ އިނ ؛ ދަނ ނަވާލަނ . ފެނާއި ނަރ ދަމާއާއި އަދި ކ ޅިވަރ ކ ޅޭ ވަސީލަތ ތައ  އިނ ޑިާއެގ ެއހީގައި  ޝ ކ ރ 

ކ ރާ މަސައ ކަތަކީ. އަޅ ަގނޑ މެނ     ނޑ މެނ  މިދަނީ ބާރ  ސ ޕީޑެއ ަގއި ކ ރިއަށ . އެީއ ައޅ ަގ  އެހީަގއި މި ސަރ ކާރ ނ  މި

ތިބީ ނިކ މެ އިއ ޒަތ ތެރި    ކައި އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނ ބަރ ނ  މިޓައ ދ މަށ  ޓަކައި. އެކަނ  ކ ރ މަށ   ފ   އައީ ވަޢ ދެއ ވެ، އެ ވަޢ ދ 

އ ޖޭަގިއ  ރާދިވެހި  ،ކަމަކީ  ެއއ ހަަގވާ  ފާދެނ  އަޅ ަގނޑަށ     އެނ މެ ބޮޑަށ   މި ބަޖެޓ ނ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ރައީސ .

ޮގތެއ ަގއި ބޭހ ެގ ވިޔަފާރީަގއި މި އޮތ  ނާޖާއިޒ     ޚަރަދަށ  ކޮނ ޓ ރޯލެއ  ައއ ނ . ޚާއ ޞަ  ބޭކާރ   އާސަނ ދައަށ  މި ކ ރާ 

މ ސާރައަށ     ެގޓީޗަރ ނ    ،ނަރ ހ ނ ނާއި  ،ޓަރ ނ ނާއިކ އެހެނ މެ ޑޮ   ކަނ ކަމަށ  ނިމ މެއ  އެބަ އާދޭ. އަދި ހަމަެގނެގ މ ފައިދާ

ދޭ ފައިސާއިނ  އޭެގ    ެގ ޮގތ ަގއި މިއެހެނ މެ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓ   ހަމަވަރަށ  ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ  އެބައާދޭ.  

  ކަނ ކަނ   އެކީަގިއ މި  ެގނ  ރަށ ރަށ ަގިއ ޙިކ މަތ ތެރިކަމާވެރ ތީބ  ތަރޭވިެގނ ،  އެނ މެ އެދެޭވ ޮގތ ަގިއ ޕ ލޭނ ކ ރެިވެގނ ،  

  ހާރ  އިނ ތިޚާބ ވެފައި މި  ،ރާނެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ނ  އެބަ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ ރަށ ރަށ  ބަދަލ ކ   ،ކޮށ 

އަޅ ަގނޑ މެނ     މި ދައ ލަތެއ   ފެޑަރަލ   ކޮށ ދެއ ވާނެ.  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   މަސައ ކަތ   ެއ  ކައ ނ ސިލަރ ނ   ތިބި 

ކ ރާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި    އެ ަމސައ ކަތ ތަކ ނ    ކައ ނ ސިލ ވެސ   ވާއިރަށ  ފެޑަރަލ  ނިޒާމެއ ެގ ތެރެއިނ  މިހާރ ވެނ  ގާއިމ ކ ރެ 

މިކަނ  ދާނ ިވ ޮގތ    ، ރައީސ . އެީއ ައޅ ަގނޑ  ޝައ ކ ކ ރާ ކަމެއ  ނޫނ . ކައ ނ ސިލަރ ނ ނަށ  މިކަނ  ކ ރަނ ީވ ޮގތ 

 ވިޔަފާރިތައ   ފަނ ތީެގ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެނޭގނެ. ހަމަ އެހެނ މެ އެސ .އެމ .އީ ބޭނ ކ ެގ ތެރެއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މެދ 

ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކައި ިމ  ކ މާއި މަސ ވެރިކަނ  ދަނޑ ވެރިކަ ާއއިހައ ސ ެގ ިވޔަފާރިޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގއި ެގސ ޓ  ިއ،ކ ރިއަރ ވަ

ކ ރާނެ.  ދާޭއެގ ފައި  ،އެ ރާއ ޖޭެގ ޒ ާވނ ނ ނަށ  ދޫކ ރާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނަނ .ބަޖެޓ ނ  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ 

ޮގތެއ ަގއި ހޯމ  ސ ޓޭ މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ފެތ ރިެގނ ދާނެ.    ގ ޅޭ ިގނަ ކަނ ކަނ ، ޚާއ ޞަ  ރިޒަމާހަދާނެ. ޓޫ  ެގސ ޓ ހައ ސ 

ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޝ ކ ރ  ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނެ ވާހަ  ،ދަނ ނަވާލަނ   އެކަމަށ  ޓަކައި  މި   ވެސ  ކައަދި އަޅ ަގނޑ  

 ތަށ .ދަނ ނަވާލަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޒިޔާދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒިޔާދ  ޙ ސައިނ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދައ ކަ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރިޕޯޓަށ   ކޮމިޓީ  ބަޖެޓ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  އަހަރ ެގ  ރ   އިލާއިވަނަ 

ވާހަކަދެއ ކި ބަޖެޓަށ   ދާއިރާ  ،ނ ފާހަަގކޮށ ލި  އިރ އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ ެގ  ބަހ ސ ކ ރާއިރ ަގއި  ރިޕޯޓަށ   ހ ރި   ަގއިމި 



1220 ބަރ ނޮވެނ  42           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  34ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

45 

 

އަލިއަޅ ވަ  އެހެނ ނަމަވެއިކަނ ކަމަށ   ވާލާނަމޭ.  ރިޕޯޓަށ   ބަޖެޓ ެގ  އިއ ޔެ  ދާދިާގތ ކޮށ     ކަދެއ ކ މާހަސ ،   ފަހ ނ  

މި މިކޮޅަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ިމނިސ ޓަރ   ހާޒިރ ވެވަ  ެވ، ހާޒިރ   ެގނައި  ވާހަކައާޑައި މަޖިލީހަށ   ދެއ ކެވި  ގ ޅިެގނ     ެގނ  

ޮގތ ަގއި މި އޮތީ ކަމެއ   ބަޖެޓ ަގއި އެނ މެ ިގނަ މެނ ބަރ ނ  މިކަމާ ކަނ ބޮޑ ވާ އެއ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހިތައ އެރީ ެގ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ   ؟ ނ ތޯރަދަރަނި. ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ދަރަނ ޏަކީ ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭ ކަމެއ . ދަރަނި ނަަގނީ ކީއ ކ 

 މި   ނ  ދައ ކަމ ނ ވާދަވެރި  ެގަގނޑ މެނ  ޅ  އަ  ،ކަނ ކަމާއި  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ ކަމެއ . މި ބަޖެޓ ަގއި މިހާތަނަށ  ޖެހިފައި ހ ރި

ކިޔާލީމަ ެއބަ އެނޭގ އަދި ިމވަރ  ދަރަނި ކ ޑަކަނ . މި ބަޖެޓ  ކ ޑަކަނ . ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ ެގ ކ ރިނ   އަޅާ   ދާ ވާހަކައާެގނ 

 ެވއ ޖޭ  އަހަރ   40ކ ރެއ ވީ    އެ   މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގ  ،ދަވެރި ވާެގ  މެނ ަގނޑ އަޅ    ވާހަކަދެއ ކި

ޯގތި  ބޯ   މަހިބަދޫަގއި  ނ ލިބޭތާ  ހިޔާވަނ ދޭތާ.  ހަ  40ހިކަމެއ   ވަޒީރަކާ   މައަހަރ .  އަޅ ަގނޑ ެގ    ިއއ ޔެ  ސ ވާލ ކ ރި 

. މީދޫ ބަނދަރ  ޔައޭޖަހާ ޮގތ  ކަމަކ ނ ދެއޭ. ވަރަށ  ދޯދިހިލަ  ، ބަނދަރ ަގއި ބޮޑ ހިލަމަޑ އ ވަރީަގިއ ބޮޑ  ؛ވާދަވެރިއެއ  

ކޮނ  މެނ  ؟ހެއ ޔޭދ ވަހަކ ނ   ހަދާނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ސ ވާލަކީ ނައިފަރ   ނައިފަރ ެގ    ،ބަރ ެގ    90%ނަރ ދަމާ 

  ނައިފަރ ަގއި ނަރ ދަމާއެއ    ، ޔަސ  އެނޭގ ކަމަކީވިޮގތެއ  . ކޮނ މ75ެ%ވަޒީރ  ވިދާޅ ވީ    . 85%ފަހ ނ   ،  ފ ރަތަމައިނ ނ 

ފިޔޯރީަގިއ    ެގފ ޅާއެ ބޭ  ،ޖެހިެގނ  ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ވަރަށ  އަސަރާެއކ  ވިދާޅ ވީ  ނެތ ކަނ . އެއާ

 .ފެނ ނ ނޭ. ރަތަފަނ ދޫަގއި ސާފ  ބޯފެނެއ  ނެތޭ. ނަރ ދަމާ ނިޒާމެއ  ނެތޭ. މިއަދ  އެ ވާހަކަ އެ ދައ ކަވަނީ  ފެނ ވަރަނީ ލޮނ 

ލަތ  ދ ނިޔޭަގއި މިައދ  ޏޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ދެކެފީމ  އިޤ ތިޞާދީ ހާނ ދަރަ  ،މި ބަޖެޓ  ބޮޑޭ  ،ޅ ވަނީދާވިއަނެއ ކޮޅ ނ  އެ  

ސ ނާލަނ ޖެހޭ  ވިދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  އިތ ރަށ     އޮތ  ޮގތ . ަގބޫލ ކ ރިޔަސ ، ނ ކ ރިޔަސ  ދ ނިޔެ ބަނ ދ . ދަރަނ ޏާ

ސަބަބަކީ ޤައ   މިއަދ   ،އެއ   ބައެއ   ދަނީ  ޔޫރޮޕ ަގއި  ކ ރިނ  ވެސ   މީެގ  ލޮކ ޑައ ނަކީ  މި  ލޮކ ޑައ ނ ކ ރަމ ނ .  މ ތައ  

ހަނދާނ  އެބަ    ނޑ މެނ  މި ހާލަތ ަގއި ތިބޭއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ޅ ަގއަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނ ނަ އެއ ޗެއ  ނޫނ . މިއަދ  އަ

މަޖިލީހ ަގ  ،ހ ރި އިކޮނޮ  ،އިމި  އޭރ ެގ  ތަޅ މ ަގއި  ދ ވަމި  އެ  ޮގތ ަގިއ  ވިދާޅ ވި  މިނިސ ޓަރ   ދ ނިޔޭެގ  މިކ   ސ ވަރަކީ 

ރަނަގޅ  ރައީސ   އިއ ޖޭގަ ރާއަދި    އިޤ ތިޞާދ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދ ަވސ ވަރެއ .  އޮތ   ދ ށީމ    ؛ފައިސާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ލީ. ެގނ ގ ޅޭ ފައިސާ، ވޮލެޓ ަގއި ެގނ ގ ޅޭ ފައިސާ ސ ތ ލި ޯގނީަގިއ އެ ދ ވަސ ވަރ  އ ފ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  އާނ މ ކޮށ   

ފައިސާ އޮތީމަ. ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ހ ރި އޭރ ަގިއ ކ ރެވިފަ. ހަމައެކަނި އެނ މެ   މަ. އެއީ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވީ

ހ ރި   އެބަ  އިވެނ ޓަށ   ހަމަގައިމ   66ދ ވަހެއ ެގ  މިއީ  ޚަރަދ ކޮށ ފަ.  ރ ފިޔާ  ދާއިރާެގ   މިލިއަނ   ފަރެސ މާތޮޑާ  ވެސ  

ެގ ކ ޅިވަރަށ  50ހަމައެކަނި މިނިވަނ    ؛އިދ ވަހެއ ގަ   ެއނ މެ  ވަރެއ .  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސާފ  ބޯފެނާިއ ނަރ ދަމާ ލިބޭނެ

ވަނަ އަހަރ ެގ   2016މިލިއަނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހަދައިެގނ  ދައ ކާ ވާހަކަެއއ  ނޫނ . މިއީ   19ަގލޮޅ  ދަނޑ  ދިއ ލާލަނ   

ރިޕޯޓ ަގއި   ޮއޑިޓ   މިނިސ ޓ ރީެގ  ހޯމ   ރިޕޯޓ ަގިއ،  ކ ލަބޮ  ހ ރިއޮޑިޓ   މި ސަރަޙައ ދ ަގއި    18  ލަނ ދިއ ލާ  ކިވާހަކަ. 

މި ބ ނާ އިޤ ތިޞާދ     ،ަގއި   2018ލައިފިނ  ބަޖެޓ  ފޮތ .  އިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ  ؛މިލިއަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ ދ ަވސ ވަރ  
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 ،ވީމަ ނޫނ ތޯއިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ގ ޅ ނީ.  ޅ ެގ ބަދަލ ަގއި ޯގނީަގއި އަ ފަިއސާ ވޮލެޓ   ،އެނ މެ ރަނަގޅ އިރ 

  ހަމަ މި ޤައ މ ގައި ؟ދިރިއ ޅ ނ  ބަދަލ ކ ރީށ   ޔަކަބ ރީެގ ެގ  18މިނިސ ޓަރެއ ތޯ ނިނ މާފައި    ހޯމ   ކޮނ   ،އިކޮނ  ޤައ މެއ ގަ 

ނާ ޮގތަށ   އާއި ބަނ ޑެލިނ  ގ ލާފައި ބޮނޑި އިނ  ވެސ  ހ އ ޓަ ނ  . އޭރ ަގއި ފައިސާ އެބަ ހ ރި. ވަކިވަކިނ  ފައިސާ ގ ނޫނ ތޯ

ވަރަށ   ؟. މި ފައިސާ ބެހީ ކިހިނެއ ތޯއޮތޭދާޅ ވާ ޮގތ ަގއި ިމތާ ފައިސާ އެބަ  ެއ ބޭފ ޅ ނ  ވި  އޮތ .އޮތީ. ެއވަރަށ  ފައިސާ  

،  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ   !ތެދެނ މެ  އޭ.ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ތަރައ ޤީަގއި އަތ ލެވެ  ، އަޑ ިއވޭނެއިިގނައިނ  މި މަޖިލީހ ަގ

ކ ރ ވެރިކަމާއެކ  ަގބޫލ ކ ރަނ . އެކަމަކ  ކ ރިނބީ  އަޑިނ  ޝ   ހިތ ެގކަނ ކަނ     ޅ ރައީސ  ޔާމީނ  ކޮށ ދެއ ވާފައި ހ ރި ރަނަގ

. އަނ ނަނ ޖެހޭ ދ ރިމިނ  ބޮޑ  ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ.  މި ބ ނަނީ  މީހާ އެ ތަރައ ޤީަގއި އަތ ލަނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ  ވާހަކަ

 ރ ފިޔާ. ފިޔޯރީެގ ލައ ކަ  6ަވއިކަރަދޫެގ ބަޖެޓަކީ  ރ ެގ  ވަނަ އަހަ  2018  ،ހެއ ޔޭ  ރ ވައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙައ ޤ ވާ މިނ 

މިނިވަނ     6ބަޖެޓަކީ   ދ ވަހ ،  އެއ ކަލަ  ރ ފިޔާ.  ދިއ ލާލަނ   50ލައ ކަ  ދަނޑ   ސައ ނ ޑ     ،ެގ  ކ އ ޔަށ   ހަމައެކަނި 

  އީއެ  ،ކ ރި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ. މި ބެހި ޮގތ  ރަނަގޅ ތޯ، ނޫނ ތޯިމލިއަނ  ޚަރަދ   18ސިސ ޓަމެއ  ެގނ ނަނ   

ތ ތަކ ެގ އަކީ. އެހެނ ވީމާ، މި ދަރަނި ނަގައިެގނ  ވެސ  މިކަނ  ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. އަސާސީ ޚިދ މައަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކާ ވާހަކަ 

ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ ބ ރިޖ  އަޅާ ވާހަކައެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ 

އަޅ ަގނ މިއަދ   ބޭނ ނ ވެއޭ.  އެބަ  ޚިދ މަތ   އ  އަސާސީ  ދަނ ނަވަނީފަޑ   މި  ނ   ،ލާއެކ   ދ ވަހަކ   ވަރަށ  ހިނާގމިއިނ  

ކ ރި އެތައ  ނަގމ ނ  އެބަދޭ. މީެގ ކ ރިނ  ނ ވާނެ ކަމަށ  ަގބޫލ ހި  ބަޖެޓ ތައ ވެސ     ރާަގއި ހަމަގައިމ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއި

އިރ ަގއި މިކަނ ކަނ  މެ ރަނަގޅ ޞާދ ެގ އެނ ކ ރީަގިއ މި ބ ނާ އިޤ ތިދަނ . މީެގ  ކަމެއ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަމ ނ  އެބަ

ހެނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ދައ ކާ ޖެ ށ ދޭނ  މި  ެމނ ނަށ  މިއަދ  ދަރަނި ނަަގިއެގނ  މިކަނ  ކޮނ ކޮށ  އޮތީތީވެ، އަޅ ަގނޑ 

 ، ކަމާއި  ފެނ ނ   ފިޔޯރީ މީހ ނ  ފެނ ވަރަނީ ލޮނ   ،ލިޔަސ  އެނޭގނެއިވާހަކަެއއ  ނޫނ . އިއ ޔެެގ މަޖިލިސ  ރެކޯޑިނ ގ ބަލަ

މިއަދ  އެ ވިދާޅ ވީ މަހިބަދޫަގއި ވެސ  ނެތޭ   ،ކަމާއި  ނައިފަރ  ނަރ ދަމާ ނ ނިމޭ  ،ކަމާއި  ަގއި ނަރ ދަމާއެއ  ނެތ ރަތަފަނ ދޫ

ފައިސާ އޮތ . ދ ނިޔޭެގ އިޤ ތިޞާދ  އޮތީ ރަނަގޅަށ . މިކަމ ެގ    ނ ،ލަނ  ފ ރ ޞަތ  ލިބ ށ ބޯހިޔާވަހިކަމެއ . މިކަނ ކަނ  ކޮ 

  ، ކަމަކީ   އިޚ ލާޞ ތެރި ހެޔޮ ނިޔަތެއ  ނެތީ. މީެގ އަނެއ   ، ހ ރި ފަރާތަކީ  އޭރާ  ބޭނ ނ  ހަމައެކަނި ނެތީ މި ވެރިކަމާއި

ތަކ ރާރ ކޮށ  އެއ  ބޮޑ ވާނެ.  ނެއ ލައިދޫ  ބަނދަރ   ދާއިރާަގިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރަނ ޖެހ ނ .  ހެދިކަމެއ   ބަނދަރެއ     .ަގއި 

  50މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ދީފައި ހެދި ބަނދަރެއ . މިއަދ  ހަދާފައި އެ އޮތީ    34ނިމ ނީ.    އަހަރ ނ   6.  ަގއި ހ ޅ ވީ  2016

އަހަރ     2އަށ  ބަދަލ ކޮށ ފައި އެ އޮތީ.    900ރ   ފޫޓ ެގ ބަނދަރ  މިހާ  400  އިމިލިއަނަށ  އޭެގ ދެ ބަނދަރ . ކ ރީގަ 

ނަމަ،   ނ ޖެހ ނ އަހަރ  ދ ވަހ ނ  ހެދި ބަނދަރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ހަދަނ   6ނިމެނީ. މި ބ ނާ    އި މިހާރ  އެ އޮތ ތެރޭަގ

އަޅ ަގ  50މި   ހަމަ  ދެވ ނީސ .  ރަށަކަށ   އެހެނ   ކޮނ މެވެސ   ކ ރިމިލިއަނ   ދާއިރާ  ބަނދަރެއ  ނނޑ ެގ  އޮތ    ،ބީަގއި 

ދެނ  ބަނދަރެއ    ،ކަށ  ކަމެއ  ކޮށ ލާ ނިޔަތ ަގއި ަގއި އޮނ ނާނެ ޖަހާފައި މަރާމާތަށ . މިއީ ކަމަ  17ަގއި ހ ޅ ވީ.  2016
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ރ  ަގއި ޖަހާނީ. ނެއ ލައިދޫ ބަނދަ  2017ނ ކ ރެވޭތީތާ  ޮގތ . ބޭނ ނ   ހަދާފައޭ ބ ނަނ ވެެގނ  ހެދީމަ ވާހެދީއޭ. ތި އޮތީ  

ަގިއ    2021އީ  މި ؛މިލިއަނ  ރ ފިޔާ  34ޖެހ ނީ އެ ބަނދަރ  ބޭނ ނ ނ ކ ރެވ ނީމަ.  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއ ކޮށ  މި ބަދަލ ކ ރަނ 

. ހަމަ އެހެނ  އަޅ ަގނޑ  ދ ށިނ  ކޯޒ ޭވއެއ   މިއީ  ަގއި ހ ޅ ވި ބަނދަރެއ   2016އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ.  

ނަމަވެސ     މިލިައނ  ރ ފިޔާ. ވަކި ރ ފިޔާއަށ  އޭތި ހަދާފައި އެޅި  36ދޭތެރޭަގިއ އަޅާފަ. އެެވސ     އާދޫމަޑަވެލި، ހޯދެއ 

ހޯޑެއ ދޫއަށ     ،މިއަދ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ މަޑަެވއ ޔަށ  ކޯޒ ވޭެއއ   ،ފައި އޮތ  ކޯޒ ޭވެގ އިތ ރ ނ ތަނެއ ަގއި ހަދާ   ތިލަހިކޭވަރ 

ކޯޒ ވޭެއއ . އެ އަޅާފައި އޮތ  ޮގތ ނ  ދެ ރަށ ނ  ކަނޑައިެގނ ދިޔަ ބައި ބޮޑ ކަމ ނ . މި ކަހަލަ ބޭކާރ  ޚަރަދ  ކޮށ ފަިއ 

ގައިެގނ  ެވސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދަރަނި ނަ މިކަނ  ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ.  ނ އަޅ ަގނޑ މެ  ،އޮތަތީވެ 

ޑަކ ރަނ   ކ ވެސ  ބަޖެޓ  ކ ޑަކ ރަނ ، ދަރަނި    މެނ އެބަ ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ، އެބަ ލިބެނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ   އަސާސީ ޚިދ މަތ 

  މީގެ  އޭވެސ  ފެނެހާލަތ  ދަށޭ. އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ވަރަށ  އިޤ ތިޞާދީ ؟އެދ ނިނ  ރައ ޔިތ ނ  ކައިރިނ . ކިހިނެއ ހޭ ހަދާނީ

 ނޭ ހެޔޮނ ވާ  .ޖެހޭކަށ  ނޫނ   އެނެގއޭ. އެހެނ ވީމާ، ިމއަދ  އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ފަހަތަށ   ،ދި ޮގތ މި ފައިސާއަށ  ހެ  ކ ރީަގއި

ލަނ  މި ބަޖެޓ ަގއި ށ ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ދެވަނަ ފަހަރ  އިތ ރ  ކަމެއ  ކޮ  ،މިކަނ  ކޮށ ދޭށޭ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭތީވެ

ޅ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވާދަވެރިނ  ވެސ  ބަޖެޓ  ބޮޑޭ، ދަރަނި ދ ނ . މަޖިލީހ ެގ ތައެދ ނީ. ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެ

ބަނދަރ  އަދި ކ ޑަތަނ ކޮޅެއ    މަޑ އ ވަރީ   ޖަހާލަދޭށޭޔޮނ ވާނޭހެ  ،މި ދެއ ކޭނެ ޮގތެއ  ނެތޭ. ކޮމިޓީަގއި ވިދާޅ ވަނީ  ،ބޮޑޭ

މި ސަބަބާއޭކޮށ ލަނ ޖެހެޅ ރަނަގ އަޅ ަގނޑަށ   .  ޖަހަނީ.  މި  މަޑ އ ވަރީ  ހ ރެ    ނ  ކަބޭނ ނ ވާ   ވެސ   ރައ ޔިތ ނ   އެނޭގ 

 ނ  އެކަނ  ކޮށ ދޭނެ.ރ ދޭނ ޖެހޭކަނ . މި ސަރ ކާރީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ޚިދ މަތ ޔޯއަސާސީ ޚިދ މަތ . އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ ފި

 ނީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . މި ލައެ ޔަީގނ ކަމާެއކ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޝަހީމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  ހެނ ވޭރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަހީމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެނ ވޭރ 

ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސަރ ކާރ   2022  `.  އަހަރަށ   މި   ނ ވަނަ  ދިރާސާކޮށ ،  ބަޖެޓ   ލަފާކ ރާ 

ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . މި ށ  ފ  ޓަނޑ  މި ރިޕޯޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . އަޅ ަގ  އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި

ވާ އ ނދަޫގ ދަތި    މި  ސައިއ މި ދ ނިޔެއަށ  އަ   ،ސަބަބަކީެއއ   ނޑ  ތާއީދ ކ ރި މައިަގނޑ  އެނ މެ ބޮޑ   ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގ

ހާލ ަގއި ވެސ  މި ިއއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ ދާއިރާތަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ބޭފ ޅ ނ ެގ ދާއިރާތަކ ަގއި ހިމަނައިދެއ ވ މަށ  އެދިފަިއވާ  

ސ   ޑީަގއި ވެފަހ  ގަ   މަށ  ޓަކައި މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގިއ މި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  އެނ މެދިނ ނައިވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަނ  ހިމަ
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ޔިތ ނ ެގ  އ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހިމަނ އ ާވދެއ ވާފަިއާވކަނ . ެއއީ އޯާގތެރި ސަރ ކާރެއ ަގިއ ރަ  36  ،ސަރ ކާރ ަގއި އެދ ނ  ފައިސާ 

މަނ ދޫބ ނ  ދަތި ،  އިއަޑ އަހަ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކަމަށ   މ ހިނ މ   ކޮނ މެހެނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ވެސ   ހާލަތ ަގއި  އ ނދަޫގ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ތ  އޯާގތެރި މިސާލެއ ެގ ޮގ  ،ލ ދިނ މ ެގ ލާމަސީރ ަގއި އެދޭ ކަނ ކަނ  ކޮށ ސަރ ކާ

ރ ފިޔާ    ލައ ކަ   5ހާސ  ރ ފިޔާ. ކޮނޑޭއަށ     ލައ ކަ ފަނ ސާސ    ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ނޫމަރާއަށ  ތިނ  2016 ؛ރައީސ 

  250ށ   ޖަބ ރި  ގ ޅޭ  މާލެާއއި ހ ޅ މާލެއާ ؟ރީހާސ  ރ ފިޔާ. ކޮނ ކަމެއ ތޯ ކ   ލައ ކަ ފަނ ސާސ   ތިނަދޫއަށ  ހަތ   އަދި ގދ.

ރ ކޮށ ލާފައި މަތީަގއި ތާރ ައޅަނ  ވަެއއ    އިހަމައެކަނި ހައިވޭއަށ . އެއީ އެތާނަގިއ ވެލިކޮޅެއ  އަޅަ   ޔާ އެޅީމިލިއަނ  ރ ފި

މާލޭަގއި އަޅާފަިއ ހ ރި ނ ވެސ  އެނޭގ. ހ ޅ އަދަދ     ދ ކ ރިއަޅަނ  ފޮތ ަގިއ ޖަހާފައި ޚަރަ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ބ ރިޖ    250

ޙަޤީޤަތ .    އީވ ރެ ބަލިކަށި. މި   ފައ ނ ޑޭޝަނަށ   ތަނ ތަނ ެގ  ބ ރީގެ   14ބ ރީެގ ޓަވަރ ތަކ ެގ ފައ ނ ޑޭޝަނ  އެތާ ހ ރި    15

 ޖަހާފައިބ ރީެގ އިާމރާތ ެގ ބިމ  އަޑިއަށ     25  ރަހެއެ  ،ސިވިލ  އިނ ޖިނިއަރ ނ  ޮގސ  ބެލިޔަސ   ނ ،މިއަދ  ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ 

އިއ ޒަތ ތެރި    ވ ރެ  ބ ރީެގ އިމާރާތަށ   14އެތާ މިހާރ  އަޅާފައި ހ ރި    ،ރީޓ ެގ އަދަދ  މާ ބޮޑ  ތަނ ނ  ވެސ  ކ ޑަހ ރި ކޮނ ކ 

އަދި ރައ ޔިތ ނ ެގ ފައިސާ ނަހަމަ  ،ވައ ކަނ ކ ރ މާއި   ރައީސ . ނޫނ  ކަމެއ  ނިމިދިޔަ  ނ   ޔ ޮގތ ަގއި ކެ   ޚިޔާނާތ ވ މާއި 

ބ ރީެގ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ދެ ޓަވަރ  ައޅަނ  ނިނ މީ. އެއ  ޓަވަރ     15ސ .  އީސަރ ކާރ ަގއި ކޮށ ފަެއއ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަ

ވީ ކަމެއ  ނެތ  ިއއ ޒަތ ތެރި    އެތާނަގއި. ރައ ޔިތަކަށ   ބައ ލަަވިއަގނެެގނ ރ ަގއި އަމިއ ލަފ ޅ  ބިމެއ   ދ ތަނ ކޮޅެއ     އެޅީ

ވާހަކަދަ  ތާއީދ ކޮށ   ބަޖެޓަށ   މި  ައޅ ަގނޑ   ސަބަބަކީރައީސ .  ކ ރަނ   ރ ކާސަރ    ،އ ކަނ ޖެހޭ  ކަނ ކަނ   ނ  

ގ ރިޓީ ކޮމިޝަނަށާިއ އަދި ކ ރިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވި ބަެއއ  އޮފީސ   ނެޝަނަލ  އިނ ޓެ  ނިނ މަވާފައިާވއިރ ަގއި

އަޅ  ޚަރަދ   އިމާރާތ ތަކ ެގ  ސަރ ކާރ ނ    އަދިވެސ ަގނޑަށ   ހިނ ގ މ ެގ  އަހަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި  ކ ރިއަށ   ދަނ ނަވާނީ  ހަމަ 

މިލިއަނ  އަލަށ  ފަށާ    254  ،ކަމަކީ  ކ ޑަކ ރައ ވާނެ ކަމަށ . މި ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ރަނަގޅ  އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ 

ކ ލާސ ރޫމ ތައ     އިލ ތަކ ގަ ދ ކ ރ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މާފައިވާކަނ . އަލަށ  ސ ކޫދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ޚާއ ޞަ ފެރީ ނިޒާމަށ  ޚަރަ

ިއ ޚަރަދ ކޮށ ދެއ ވަނ  މި ބަޖެޓ ަގއި ނިނ ަމވާފަިއާވ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކަ  206ކަހަލަ ޚަރަދ ތަކަށ   އެޅ މާއި އެ

ނ  ރ ފިޔާ ދިނ މަށ   އަމިލި  1768އަށ  ބަޖެޓ ެގ ޮގތ ަގއި  ޕ ލޭނިނ   ނިނ މ ނ . އަދި ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ 

  ، މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހިމަނ އ ވާފައިވާ ަމއ ސަލަ. އަދި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޞިއ ޙީ ޚިދ މަތ ެގ ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށާއި

 ބޭރ ނ  އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗ  ހިނ ގ މަށ  އަދި ޭއެގ  އި،ދެއ ވަ އިނ  ރ ފިޔާ ހިމަނ އ ވައަމިލި  227ހެލ ތ  މިނިސ ޓ ރީެގ ބަޖެޓ ަގިއ  

ނ   އަމިލި  291އަދި ހ ޅ މާލެ ހޮސ ޕިޓަލ  ހިނ ގ މަށ     ،ނ  ރ ފިޔާ ސަރ ކާރ ނ  ޚަރަދ ކ ރެއ ވ މަށ  ނިނ މ މާއިއަމިލި  1093

ނ  އަމިލި  970ކަމާިއ، ައދި އަތޮޅ ތެރޭެގ ރީޖަނަލ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ     ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރަނ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މަވާފައިވާ

މިީއ ޯއާގތެރިކަމ ެގ ލާމަސީލ  މިސާލެއ .    ،ވާތީ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ  ފޮތ ަގިއ ޚަރަދ ކޮށ ދެއ ވ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މަވާފައި

މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ޚިދ މަތ  ީވމާ    ވަކި ތަނެއ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ވަކި ބަޔަކަށ  ވަކި ކަނ ތައ ތަކެއ    ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަކީ
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ނ ކ ރަނ . މި ސަރ ކާރ ނ  އެޮގތަށ  ދެކެވަޑައިނ ަގނ ނަާވކަނ  އަޅ ަގނޑަށ     ނޑ  ެވސ  ަގބޫލެއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގ  ލިބ ނީ

،  އިނ  ރ ފިޔާ މި ބަޖެޓ ަގއި ޖައ ސަވަ އަމިލި   540  ،ވަރަށ  ސާފ . ކަރަނ ޓ ެގ އަގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލ ިއކޮށ ދިނ މ ެގ ޮގތ ނ 

މާލޭަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ ހ ރިހާ   ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައ ޔިތ ނ ނަށާއި ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި އަތޮޅ ތެރޭަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ ލޮބ ވެތި  

  އަދިނ އަމިލި  477ނ . ޭއެގތެރޭަގއި ސ ޓެލ ކޯއަށ  އަމިލި  540އަތޮޅެއ ެގ، ހ ރިހާ ރަށެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލ އިދިނ މަށ   

އ ވަނ  ނިނ މަވާފަ.  ނ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ދެއަމިލި  477ފެނަކަައށ     ،ނ  އަމިލި  63ސ ޓެލ ކޯއަށ   ؛ ފަސ ދޮޅަސ   ފެނަކައަށ 

އަދި ވަރަށ  ިގނަ    ،މި ތިބީ ިގނަ ބައެއ ެގ ަވޒީފާ ެގއ ލިމި ވަގ ތ   މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ    ؛ކާޑ ެގ އަގ  

 ހ ރީ  މ ެގ ކ ރިނ ޔ ދިބައެއ ެގ މ ސާރަތައ  ހ ރީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިނިމަމ  ވޭޖ  ކަނޑައެޅިެގނ  އެ މައ ޗަށ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ 

ނ  ރ ފިޔާ އަމިލި  283ށ ކޮށ . އެހެނ ކަމ ނ ، ކާޑ ެގ ައގ  އަތ ފޯރާފަށަށ  ެގނައ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  އެސ .ޓީ.އޯއަށ   ވަރަށ  ދަ

މިއީ ސަރ ކާރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޓަކައި ކޮށ ދެއ ވާ އޯާގތެރި ކަނ ކަމޭ.   ،ދޭނ  ނިނ މަވާފައިވާތީ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . މ ޅި ރާއ ޖެއަކީ އެއ ކޮޅ ނ  އަނެއ  ކޮޅަށ   މިކަމަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ  އިބ ރާހީމ  މ 

، ޑީސަލ ،  ރާއ ޖޭެގ އެއ ތަނ ނ  އަނެއ  ތަނަށ  ދަތ ރ ކ ރ މ ަގއި ތެޔޮ   ،ކަނޑ މަގ ނ  ދަތ ރ ކ ރަނ ޖެހޭ ޤައ މަކަށ  ވާއިރ ަގއި

ނ  ރ ފިޔާ  އަމިލި  341.ޓީ.އޯއަށ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި  ޔޮކ ރ މަށ  ޓަކައި އެސ ހެ  ތެލ ެގ ައގ   ،ޕެޓ ރޯލ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭތީ

ނ ލާއިރ ަގިއ  އިފަހ  މ ޅި ދ ނިޔެ ބޯޑަރ ތަކަށ  ހ ޅ ވަ   ވިޑަށ ކޮ ،  ދިނ މަށ  މީަގއި ނިނ މަވާފަިއާވ މައ ސަލަ. ދިވެހިރާއ ޖެ

ކ ރ މާއި ރަށ  ޕ ރޮމޯޓ ރިޒަމ  އިތ އަދި ރާއ ޖޭެގ ޓޫ  ،ޤައ މ ެގ ތެރޭަގއި ރާއ ޖޭެގ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވި  3އެނ މެ ފ ރަތަމަ ހ ޅ ވި  

  124މ ޅި ދ ނިޔެ ރާއ ޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިނ ނަށ  މަޤ ބޫލ  ތަނަކަށ  ހެދ މަށ    ؛މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ރާއ ޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިނ ނަށ 

ހިމަނ އ ވަ ރ ފިޔާ  ސަރ ކާރ ނ   އި މިލިޔަނ   ކަނ ކަމަށ   ތަޢ ލީމ ެގ  މަތީ  މައ ސަލަ.  ރ ފިޔާ  އަމިލި  703ދެއ ވާފަިއވާ  ނ  

ެއޑި  ،އިނިނ މަ  ޚަރަދ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ކ ރިއެރ ވ މަށ   ތަޢ ލީމ   ރާއ ޖޭެގ  މ ޅި  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ޔ  އަދި    3100ކޭޝަނ  

  ،އަދި ޔ ނިވަރސިޓީތައ  ހިނ ގ ނ  ހަރ ދަނާކ ރ މާއި  ،ކަމާއި  ނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށ ދެއ ަވނ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މަވާފަިއވާއަމިލި

ރީއަށ  ހިލޭ ތަޢ ލީމ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  ރަތަމަ ޑިގ ފ   ،ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ނ  ތަޢ ލީމ  ހިލޭ ފޯރ ކޮށ ދިނ މާއި

ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށ    ޚާއ އަމިލި  210ދެ  އަޅ ަގނޑ   މީެގތެރޭަގިއ  ޚަރަދ ކޮށ ދެއ ވާފައިާވކަނ .  ޮގތެއ ަގިއ    ޞަނ  

ޤައ މީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ،   ައދި  ހިމެނޭކަމާއި  ޔ ނިވަރސިޓީ  ހިމެނިެގނ ދާކަނ .  އިސ ލާމިކ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޔ ނިވަރސިޓީ 

 ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވަގ ތ ކޮޅ  ހަމަވީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ 

ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅ ވަނީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މީހަކ   ާގތ   ހެޔޮފ ޅޭ،    ،އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ  ޚިހާދަ  ވަރަށ   ތާނ ކ ރ މ ެގ 

އަ ރސެމިނަ ކ ރިއަށ .  ދެޭއ  އެބަ  އަހައިފިނ އެއ   ދެނ     ، ވިދާޅ ވެއ ޖެ  ދެނ ؟ ހެއ ޔޭ  ކޮނ ތާކ   ،ޅ ަގނޑ   ހ ޅ މާލޭަގއޭ. 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ނިކަމެތި  އެތައ   އ ފާވެފަ.  ވަރަށ   ހ ރީ  އަސ ލ   ެވސ   ހަފ ލާއެއ   ޚިއަޅ ަގނޑ   ބޮޑ   ތާނ ކ ރ މ ެގ 

މިލިޔަނ  ރ ފިޔާ އެ   2.5އެޗ .ޑީ.ސީނ     ،ނ ނަނީނިމިެގނ ޮގސ  އެ ކަނ ކަނ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  މި އޮ

ދިވެހި    ހ ރިހާ  ،މެޑަމ  ޚިތާނީ ކޭމ ޕ  ހ ޅ މާލެ"ނީ  އޮނ ނަކަމަށ . އެކަމަކ  ނަނ  ޖަހާފައި    ޚިތާނީ ޕ ރޮގ ރާމަށ  ޚަރަދ ކ ރި

. ދެނ  އަދި ހ ޅ މާލޭެގ މިސ ކިތެއ  މެޑަމ  ނަމ ަގއި ބިނާކ ރި ޚަބަރ  ވެސ  ލިބ ނ . އޮޑިޓ   "ރައ ޔިތ ނ  ވަޑައިަގނ ނަވާ

  !ލާއިެއވެސ  މޯލ ޑިވ ސ  ޭގސ  ލިމިޓެޑ ނ . ދެނ  އެޗ .ޑީ.ސީެގ ދަރަނި ބޮޑ ވާނެވަރ  ވިސ ނަ   ،ރިޕޯޓ  ބަލައިލީމަ އެނެގނީ 

ޚަރަދ ަގއި. ނަނ  މި ވަނީ މެޑަމ  ފާތ މަ ކޮށ ދޭ ކަމެއ ެގ   ގެ ޖެހިފައި މި އޮނ ނަނީ އެޗ .ޑީ.ސީ ބަޖެޓ ގައި މި ކަނ ތައ ތައ   

އިއ ޒަތ ތެރި    ޮގތ ަގއި. ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ޤައ މ ެގ ދަރަނިތައ  ބޮޑ ެވެގނ  މި އ ޅެނީ މިކަހަލަ ކަނ ތައ  ކޮށ ފައި ހ ރީމަ.

މި ؛ރައީސ  ވާހަކ2022ަދައ ކަނީ    އަޅ ަގނޑ   ބަޖެޓ ެގ  މިެގ  ފަދައިނ   ގައިތަނ   .  ފާހަަގކ ރި  އެ  ބޭފ ޅ ނ     ،ިގނަ 

ރަށ ފ ށ ތަކަށ  ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބަޖެޓަކީ  މި  ކ ލަ ؛ޙަޤީޤަތ ަގއި  ަވކި  ރަށެއ ،  ބެލ މެއ ޔަވަކި  ނެތި،   ކަށ  

ތަކަށ   ރިކ އަރމަނ ޓ ބޭސިކ     އަސާސީއެނ މެހައި ރަށ ރަށަށ     ،ނެތި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެހައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ތަފާތ ކ ރ މެއ 

ބަޖެޓެއ ަގއި   ވެސ   ތާރީޚ ަގއި  ޒަމާނެއ ެގ  މިއިނ   ޒަމާނ ަގިއ،  މިއިނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ   ިގނަގ ނަ  ތަރައ ޤީެގ  އަދި 

ނ ވާހާ ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ . އަދި އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  މިހާރ  އެ ދަނީ ހިނަގމ ނ . ލިޔެފައި

އެމ .ޑީ.ޕީައކީ އަބަދ ވެސ    ؛އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމެއ ަގއި   ،ޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކާ ވާހަކައަކީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމނ މިއީ އަ

ކެރިެގނ  މިފަދަ ޕެނ ޑަމިކ ަގއި ވެސ  މަސައ ކަތ ކ ރާނެ ބައެއ ކަނ  މިއަދ    ،ވާ ވަޢ ދ ތައ  ފ އ ދ މ ަގއި ފަހަތަށ ނ ޖެހޭނެ

ޖ މ ލަ   ެގެގ ބަޖެޓ  2022ލާއިރ ަގއި  ގައިހިނ   މި ބަޖެޓަށ  ނަޒަރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ.

ނ  ރ ފިޔާ އަބިލި  24  ށ ނ . އަދި އަނ ނަ އަހަރ  ދައ ލަތައަބިލި  36.9ދިވެހި ރ ފިޔާެގ އަދަދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔަނީ  

 ނ  ރ ފިޔާ. އެހެނ ކަމ ނ ، ޑެފިސިޓ  އެބަ އަބިލި  34.3ލިބޭނެ ކަމަށ  ވެސ  އެބަ އޮތ  ލަފާކޮށ ފަ. އަދި ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި 

މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށ  އެނ މެ ބޮޑ  އ ފާވެރިކަމެއ    ؛ނ  ރ ފިޔާ. ހަމަ އެާއއެކ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ އަބިލި  9.7ވޭ  

ސެކ ޓަރަ  ،ލިބިެގނ ދަނީ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ ޕަބ ލިކ   ޕަބ ލިކ   ޕީ.އެސ .ައއިޞަޚާއ   ،ށ ،  ެގ  ރަށ ފ ށ  ؛.ޕީކޮށ  

ދަތިކަނ   ހިމަނާފަ.    ވޭއެބަނ  ރ ފިޔާ  އަބިލި  6.2ތަރައ ޤީއަށ    ލަފާފ ރ މ ެގ  ބޭނ ނ ،  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަދި އެާއއެއ ކޮށ  

ޮއތ   ހަ އެބަ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އަބިލި   1.7އ ލ ކ ރ މަށ  ވެސ   ހެދިެގނ ދާއިރ ަގއި ޤައ މ ަގ ؛ނ  ރ ފިޔާ.  ިއ  ބަޖެޓެއ  

ދަރަނީެގ ވާހަކަ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ    !ނަ ހާލަތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ރިޢާޔަތ ކ ރަނ . ރަނަގޅ އެއިރެއ ަގއި އޮނ 

އެބަ ދައ ކާ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ދަރަނި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ބޮޑ ވެެގނ  މި ދަނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭ 



1220 ބަރ ނޮވެނ  42           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  34ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

51 

 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިމިދިޔަ  ހަމަ ރަނަގޅަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސާފ ކޮށ ދޭނ .  ލަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ އެ ވާހަކައިބަލަ

ވެސ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ިއޤ ތިޞާދ  ހަމަޖެހިފައި އޮތ  ދ ވަސ ވަރ . އެހެނ ނަމަވެސ ،   އިެއއީ ިމ ދ ނިޔޭގަ  ؛ވެރިކަމ ަގއި

 އިތ ރަށ  ޚަރަދ ކޮށ ފަ.  ތީނ  އޮއަ މިލި  56  ،ތ ހަތަރ  ޕ ރޮޖެކ ޓ . އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗ  އިމާރާހިނ ީގ ޖ މ ލަ ދެތިނ   އިއެ ވެރިކަމ ގަ 

ނ  ޑޮލަރ  އެނ މެ އިމާރާތަކަށ . އިތ ރަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ އަމިލި  56އެހެރީ ފެނ ނަނ .    ކ ނ ރައީސ  އޮފީހ ެގ ޑާޓާބޭސ ތަ 

ޔާއެއ   ނ  ރ ފިއަވ ރެ އިތ ރަށ  އެހެރީ ޚަރަދ ކޮށ ފަ. އެކަހަލަ އެތައ  ސަތޭކަ މިލި  ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދަށ  ؛ވ ރެ  ޚަރަދަށ 

އެޅީ އަޅ ަގނޑ ެމނ   ފ ލެޓ ތައ   ހިޔާ  ދެނ   ޚަރަދ ކޮށ ފަ.  ވެސ   ބ ރިޖަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރަނަގޅ އެބަހ ރި  ވަރަށ     ! . 

އެ މަޝ ރޫޢަރަނަގޅ  މަޝ ރޫޢެ އެހެނ ނަމަވެސ ،  މި ކަނ ކަމަށ  ނެިގ  އ .  ބޮޑ .  ޚަރަދ  އިނ ތިހާއަށ   ދިޔަ  ށ  ެވސ  

ައޅ ަގނޑ މެ  ،ލޯނ ތައ  ލޯނ ތައ   މިއަދ   އެ  ެއއ ވެސ   ދައ ކަނ މި  ނ   ހ ރި  ކޮށ ފައި  ސަރ ކާރ ނ .  މި  ޖެހެނީ 

ލޯނ     ،ކެޕިޓަލ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓެއ  ިވޔަސ  އަދި އެހެނ ކަހަލަ އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓެއ  ިވޔަސ   އީއެ   ،އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަކ ނ  

ދެއ ކޭނެ ެއއ ެވސ    ހ ރި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަކ ނ  އެ ލޯނ  ކޮށ ފައި ނެތ . އަނެއ ކާ ކޮށ ފައި ހ ރި ެއއ ެވސ  ކަމެއ  ާގނަނ 

. ނ ޖެހެނީ މި ސަރ ކާރ ވަސީލަތެއ  ނެތ . އެ އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓ ެގ އެމައ ނ ޓ ެގ އިތ ރަށ  އިނ ޓ ރަސ ޓ  ލޯނ  ވެސ  ދައ ކަނ 

  ށ  މަނިކ ފާނ  ހިނ ާގފައި ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަ   ކާރ ނ  އެރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ   ،އެހެނ ވީމާ، ދަރަނި ބޮޑ ވެެގނ  މި އ ޅެނީ

ދައ ކަނީ މި ސަރ ކާރ ނ . ިމއީ އަސ ލ  ޙަޤީޤީ އިޝޫއަކީ.    ހ ރި އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ މި   ކޮށ ފައި

   ެއ ދ ވަހ  ކޮށ ފައި ރަނަގޅ  އިޤ ތިޞާދީ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ   ،ތިޞާދީ މާ ބޮޑ  މާހިރަކަށ ެވ ހ ރެޤ އެހެނ ނަމަވެސ ، އި

މި ދ ނިޔޭެގ   ؛ެއީއ މި ރާއ ޖޭެގ  ،ލަތެއ  ނ ޖެހ ނީސ . އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ބ ނިހެނ ހާމިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި    ،ނަމަ  ހ ރި

ބޭފ ޅ ނ    ތި  ހިސާބ ތައ   ދ ވަސ ވަރ .  ކ ރިއަރަމ ނ ދިޔަ  އިޤ ތިޞާދ   ދ ނިޔޭެގ  ބާރަށ   އެނ މެ  ެވސ   ތާރީޚ ަގއި 

ފަރމ ތައ . ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ވެސ  ހަމަ ހެސ ކިޔާފައި ކ ރިއަރަމ ނ . ދެނ     ނ ފަިއނޭނ ސިދ ނިޔޭެގ    ލައ ވާއިބައ ލަވަ 

ހ ރެ މާހިރެއ   އިޤ ތިޞާދީ  ކީއ ެވެގނ ތޯ  ލޯނ ނަަގނ   ،އެހެނ ވީއިރ   ކަމަކަށ   ކޮނ މެ  ޖެހޭނީ  ކޮބައިތޯ   ؟ައޅ ަގނޑ މެނ  

މިއިނ  ކޮނ މެ   ،މިސ ކިތަކާއި   ،ކޭމ ޕަކާއި  ނީތާޚިނ .  އެހެރީ ފެނ ނަ؟ ކޮނ ތާކަށ ތޯ އެޅީ ؟ދައ ލަތަށ  ލިބ ނ ހާ ލާރިތައ 

ނ ނަނީ މެޑަމ ެގ ނަމ ަގިއ. ެއކަމަކ  ޚަރަދ ކ ރަނީ ދައ ލަތ ެގ ކޮނ ެމެވސ  ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ . މިކަހަލަ ސ  މި އޮޔަކަމެއ  ކ ރި 

ދަރަނި ޖެހ ނީ  މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ރީމަ  ކޮށ ފައި  ރައީ  ކަނ ތައ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެއާެއކ    ހަމ ؛ސ ދައ ކަނ . 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާ މިއަދ    ؛އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅ  ައދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާ

ނޫނ . އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ވަފެނީ   ދާ ތަރައ ޤީއަކީ މިއިނ  ޒަމާނަކ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ށ  ތަރައ ޤީއެއ    މި  ދެކެމ ނ 

  ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ  މިކަހަލަ ވާހަކައެއ  ށ   ކައަޅ ަގނޑ މެނ ނަފެނ ނަސ   ހ ވަފެނ ނ     ،ތ ނ  ވެސ  ނަޒަރިއ ޔާ

ދިޔައި ބަނދަރ ހަދަނ   ހިަމނ ދޫއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މަލާމާތ .  ކ ރަނީ  ރައ ޔިތ ނ   ތިޔަ    މާދެއ ކީމަ  ވިދާޅ ވި،  ވެސ  

ދ ވަ ލައ ކަ  ބަނދަރަވާހަކަދައ ކާތާ  ހިމަނ ދޫެގ  މިއަދ   މި ސަރ ކާރ ނ   ެއކަމަކ   ވެއ ޖޭ.  ހެދި  ކީސ   ފ ރަތަމަ  އެނ މެ   
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 ނ ެއޮގތ  ؛ބަނދަރ . އެނ މެ ޗާލ  އެއ  ބަނދަރ . މިއަދ  ހިމަނ ދޫެގ ބަނދަރ  އެ އޮތީ ނިމިފަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 އޮތ   ނދަރ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަަގއި ބަޖެޓ ަގއި މާޅޮހ  ބ2022ަ ؛މާޅޮސ ލާއިރ ަގިއ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ

ޖެހިފަ. އަދި އެ މަސައ ކަތ  އެ ދަނީ މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ  ޖެހިެގނ  ކ ރިއަށ . ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ، 

ޑ  ފ ޓ ބޯޅަދަނޑ ،   ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިފަ. މާޅޮސ  ބޮއޮތ   ޕަސ  ހޯލ  ެވސ  އެބަޕާކ ލާސ ރޫމ  އަދި މަލ ޓި  4  ެގއެ ރަށ ެގ ސ ކޫލ  

  ކޮށ  ޒ ވާނ ނ ެގ މަރ ކަޒ  އެބަ ޞަ ޒ ވާނ ނ ނަށ  ޚާއ  ލ ބަޖެޓ ަގއި ޖެހިފަ. މާޅޮސ  ޒ ވާނ ނ ެގ މަރ ކަޒ އޮތ  އެވެސ  އެބަ

. އަދި އެ ރަށ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ެވސ  މިހާރ  އެ ދަނީ ކ ރިއަށ . ެއއާެއއ ކޮށ   ފަޖެހި  އިގަ އޮތ  ބަޖެޓ 

ށ   ޝަނަމާޅޮހ ެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  ެއކ ސ ޓެނ   ވަނީ އއ.  ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   ގައިޙަލާފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ، ކޮމިޓީ މަރ 

ދޫ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ސަރ ކާރަކީ ެއއ ވެސ  ރަށެއ   ރިއއ.ފެ  ،ޖެހިފަ. އެއާއެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ 

ނ  މިއަދ  މި ދޫެގ ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރ ރިފެ  ދަނީ އއ.  ތަފާތ ނ ކ ރާނެ ސަރ ކާރެއ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހާމަވެެގނ  މި

މަރ ޙަލާަގ ކޮމިޓީ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ  އި  ވަނީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޖެހިފަ.  ދަނ ނަވާނީ  ؛ބަޖެޓ ަގިއ   ،އެހެނ ކަމ ނ ، 

  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އެތައ  ދ ވަހެއ   ،ދާ ތަރައ ޤީއަކީ މިއަދ  އަނ ނަމ ނ   ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖޭެގ ރަށ ފ ށަ

ކ ލަޖެހެމ ނ . އެހެނ ވީމާ، މި މަނ ޒަރ  ފެނ ނަނ    ކ ަގއި މީދ ތައ  މިއަދ  ެއ ދަނީ އެ ހ ވަފެނ ތަނ ކ ރަމ ނ ދިޔަ އ   ނ ދެނ ވަ

 ލަމާ ބަ  ވާަގދައ ކާނެ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ހިނ   އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ  ވަރަށ  ިގނަ ވާހަކަތައ   ފެށީމާ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ

ނިމިދިޔަ   ބަލަނ .  އޮޅ ނ ފިލ ވާފައިއަހަ  3ހިސާބ ކިތާބ   މަޢ ލޫމާތ   މައ ޗަށ     ރ ދ ވަހ ަގއި  ހިސާބ ތަކ ެގ  ހ ރި  ލިބިފައި 

ހަމައެކަނި    އިއަހަރ ގަ   3ނިމިދިޔަ   ؛ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަނ ކަނ  ސާފ ވާނެ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދެއ ކީމާ

އ  މިހާރ   މަޝ ރޫޢެ 62ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަދި ިއތ ރ  އިއ    މަޝ ރޫޢ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަ ހިނާގ 56 ެގފެނާއި ނަރ ދަމާ

ހަމައެކަނި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހިލަނ  ހިނާގ ބަނދަރ .   އި،ހަވާލ ކޮށ ފަ  ކ ނ ފ ނިތަކާ  އެކި  ވަނީ

ކާ ހަވާލ ކ ރެވިފަ.  ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  އަނެއ ކާ މިހާރ  ެއ ވަނީ ބަޔަ   39ނިމިފަ.    އިބަނދަރ  މިހާރ  މި ވަނީ ހަދަ  25

ބޭނ ނ ، ކަރަނ ޓ ެގ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ެއޅ މާއި އަދި ކަރަނ ޓ ެގ މައ ސަލަ   ؛ހަމަ އެއާއެކ   އ ލ ކ ރ މަށ  ހައިނ ޖީނ ެގތައ  

އިތ ރަށ  ސ ޓެލ ކޯއިނ  ވެސ   މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  އެބަ ދޭ. އޭގެ   ެގއިނ ޖީނ ޭގ  22ޓަކައި ހަމައެކަނި ފެނަކައިނ  ވެސ   

މަޝ ރޫޢ  ވަނީ މިހާރ  މި   378ރކ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މ ެގ  މަސައ ކަތ ތައ  އެބަ ދޭ ކ ރިއަށ . ނެޓ ވޯ  ެގއެތައ  އިނ ޖީނ ގޭ 

އެ ދަނީ    ކިލޯމީޓަރ ެގ ަމގ ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ  135 ؛ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މާފައި، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މަގ ތައ  ހެދ މ ެގ

މަގ ހެދ މ ގެ  ކ ރިއަށ .  ކޯޒ ޭވެގ  މަޝ ރޫޢ  ވެ  12ކޯޒ ޭވެގ    އަދި  ބާރަށ   ަމގ ހެދ ނ ،  ދޭ.  އެބަ    އ  މަޝ ރޫޢެ  10ސ  

ތަކ ަގއި.  ޖ އ  އެބަ ޭވ އެހެނިހެނ  ސ ޓޭމަޝ ރޫޢެ   25އިތ ރަށ  ަމގ ހެދ ނ  ކޯޒ ޭވެގ  ކ ރެވިފައި އެބަ ވޭ. އަދި ޭއެގކޮނ ޓ ރެކ ޓ 

ނދަރ ހެދ ނ  ވެސ  މި އޮތީ ރެކޯޑެއ .  މަގ ހެދ ނ  ވެސ  މި އޮތީ ރެކޯޑެއ . ފެނާއި ނަރ ދަމާ ހެދ މ ަގއި މި އޮތީ ރެކޯޑެއ . ބަ

ލަދެއ  އަސ ލ    ؟ދައ ކަނީ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އިނ ޖީނ ެގތައ  ހެދ މ ނ  ވެސ  ރެކޯޑެއ . ދެނ  ކޮނ  ވާހަކައެއ ތޯ މި
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މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކަމެއ  ނ ކ ރެއޭ ެއ ބޭފ ޅ ނ  ބ ނާތީ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ،    ،ނަމަ  ކަމަށ  ވަނީ  އިނ ސާނާެގ ހ ރި

ނޫނޭ ވާ ސާބަހޭ. ނޫނޭ ވާ ސާބަހޭ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަނ ކަނ  އޮޅ ވާލަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ހާދަހާ މަސައ ކަތެއ  އެބަ ކ ރައ ަވއޭ.  

ރީ. އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ކޮށ ފައި ހ ރި ކަނ ތައ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  ހިއެހެނ ނަމަވެސ ، ފެނ ނަނ  ހ ރި ޙަޤީޤަތ  މި 

މި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ    ، ޑާޓާބޭސ ތަކ ނ  ވެސ ، ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީެގ ޑާޓާބޭސ ތަކ ނ  ވެސ   އެބަ ހ ރި ރައީސ  އޮފީހ ެގ

  ، ފިތާލީމާ   ކަކ ނ އެބަ އޮތ  ފެނ ނަނ . މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ނަކީ ކަނ ކަނ  ނޭނޭގަވރ  ބައެއ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ކ ލި

ޖަހަ ޫގގ ލ ަގއި  އެ  އިލީމާއަޅ ަގނޑ މެނ   ޑާޓާބޭސ ތަކެއ   ހ ރިހާ  ވާހަކަދައ ކާއިރ ަގިއ  މި  އެހެނ ވީމާ،  އެނޭގ.  ބަ 

ަވރަކަށ  ވާހަކަދެއ ކިޔަސ  އެ ކަމެއ  ނ ކ ރެވޭނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި    ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަނ ކަނ  އޮޅ ާވލަނ  މި ޒަމާނ ަގއި ކިތަނ މެ

   ..ރައީސ . ދެނ  އެ ވިދާޅ ވަނީ ވަޢ ދ ެގ ވާހަކަ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވގ ތ ހަމަވެއ ޖެ. ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ 

ވާ ވަޢ ދ  ފ އ ދަނީ މި ސަރ ކާރ ނ ނޭ.    ،އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ  ބ ނަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ބަ މިއީމި  ކ ރިއަށ   ،ޖެޓ   ވެސ   ޤައ މ ތަކ ަގއި  ެއހެނ   ޮގތ ަގިއ    ެގނ ދާ  ދ ނިޔޭެގ  ބަޖެޓެއ ެގ  ފައިނޭނ ޝަލ   ޮގތަށ  

އިނ ކަމ  ލިބޭ  ވެރިކަމ ަގއި  ވ ނީއިތ ރ ކ ރެ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ނިޒާމ    .ފ ރަތަމަ  ޓެކ ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ޖެއ ސީ ދެގ ނަ  އިނ ކަމ   ލިބޭ  ސަރ ކާރ ނ ގާއިމ ކޮށ ފައި  މި  އަނެއ ކާ  ސަރ ކާރ ނ     ،.  މި  ހިއ ސާވާ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިނިމަމ  ވޭޖ  ާގއިމ ކ ރީ. ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ތައ  ިމ    .އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ކަމ  ޓެކ ސ  ގާއިމ ކ ރީ

ކޮނ މެ   ؟ފިޔާ ކާކަށ ތޯ ލިބ ނީރ   10000ބެޔަސ  ނ ބެޔަސ  ލިބ ނ    ؛ކ ރަނީ. ދެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެރިކަމ ެގ ވަޢ ދ ތައ  

  ، ލިބ ނ  ފ ލެޓެއ  ނެތ . ރިސޯޓ ތަކ ެގ ހިއ ސާ ވީ   ޏަށ އަލަތ  ކަިއެވނ  ؟ދިނީކާކަށ ތޯ    ޔާ ރ ފި  8000ދަނޑ ވެރިައކަށ   

ިމއީ ތިޔަ ބޭފ ޅ ނ ެގ ސަރ ކާރޭ.    ،އޮތ  ތަނެއ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ރައ ޔިތ ނ ގެ މިއީ   ދިވެހި  ސަރ ކާރ ނ   މި  ސަރ ކާރޭ.  ރަށ ފ ށ ޞަޚާއ   ،ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކ ރާ ކޮށ   މި  ތަރައ ޤީއަށ   ެގ 

ފަހަރ  ބ ނަނ    ހަމަ ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ  ެއއ  ؛ކ ރެވ ނ  ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރެއ  ނެތޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މަސައ ކަތ 

ޮގސ     އެއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބާރަށ  ކ ރިއަށ   ށޭ. ރައ ޔިތ ނ ނާބޭނ ނ ވަނީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ ބާރަށ  ކ ރިއަށ ދާ

 އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަޢ ދ ތައ ... 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 އިބ ރާހީމ  ޝަރީފަށ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ   ކެލާ

މިއީ    ،ވަނަ އަހަރަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓ ެގ ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  2022  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ ނ ވަރަށ  އ  ބަޖެޓެކޭ. ރާއ ޖޭެގ  ބާކީކ ރ މެއ  ؛މީދީ  ެއއ ވެސ     ހަމަ އެއ ވެސ  ރައ ޔިތެއ   ނެތި، 

ބާކީކ ރ ެމއ  ައއ ޑޫ  ،ނެތި  ރަށެއ   ފެށިެގނ   ޕޮއިނ ޓ ނ   އ ތ ރ   އެނ މެ  އ ތ ރ ،  ދެކ ނ    ތ ރާކ ނ ެގ  އެނ މެ  އަތޮޅ ެގ 

ޙީ ދާއިރާައށ   ޞިއ  ؛އިރ ަމއ ޗަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އިވަނީ ފެތ ރިފައޭ. ހަމަ ެއޮގތަށ  ހ ޅަނގާ   ޕޮއިނ ޓަށ  ތަރައ ޤީ

ކަނޑައެޅިފަިއވޭ.    ،މި ބަޖެޓ ަގއި އެކ ލެވި ޝަރީ ފެނ ވަރ ެގ ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ   ރ ބޮޑެތި ޓަ  ،ނަމަވެސ    ލިއިބަލަ

ނ ދޭ މި މީދ  އައ ވަމ ނ ވަރަށ  އ   ،މީދީ ކ ލަވަރ ތަކެއ ނ އެއ ޮގތަށ  ތަޢ ލީމީ ދާއިރާއަށ  ބެލިޔަސ  ވަރަށ  އ އަދި ހަމަ މިއާ

މި ހިނަގމ ނ ދާ އަހަރަކީ ވެސ    ނަށ މެނ ައޅ ަގނޑ ވޭތިވެދިޔަ އަހަރަކީ އަދި  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ލ މ ނ .އިބަޖެޓަށ  ބަލަ

ވަނީ   ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދަށ ވެފަ. އަޅ ަގނޑ މެނ   ތިޞާދ  ހާލަތ ނ  ޤައ މ ެގ އިޤ ޞަދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި ކޮިވޑ ެގ ޚާއ 

ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑ  އަދަދެއ ެގ ދަރަނި   ކޮށ  ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ ނ ޞަވަރަށ  ބޮޑަށ  ދަރަނ ޏަށ  ފައިސާ ނަަގނ ޖެހިފަ. ޚާއ 

ޖެހޭ. ދަރަނި ނަަގިއެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދަރަނި ނަަގނ  އެބަ  !ޅ ަގނޑ މެނ  ނަާގފަ. ރަނަގޅ އަ

ތިޞާދީ މާހިރ ނ  އިޤ   ތިޞާދ ތަކ ަގއި ވެސ  މި ކަނ  ހ ރީ މި ޮގތަށ .މ ހ ތާދ ތައ  ފ އ ދަނީ. ދ ނިޔޭަގއި އެނ މެ ބޮޑެތި އިޤ 

ހޭ ޖެ  އިތ ރ ކޮށ  އެބަ  ،ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ގ ނ  ައވަސ ކޮށ   ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ތިޞާދ  ދަށ ވެއ ޖެބ ނާ ޮގތ ަގއި އިޤ 

ތިޞާދ   އިޤ   ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނ ވަތަ ވާހާ ިގނަ ބަޔަކަށ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ނ  ލިބޭ މަނ ފާއާއި ނަފާ ފޯރަނ . އޭރ ނ 

ނެތި  އ   ތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ރިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  މެދ ކެނޑ މެޮގމި ؛ ކ ރިއަށ ދާނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނަމަވެސ  ހިނަގމ ނ ދިޔަ  މ ަވއ ޒަ   ،ަގދައަށ   ކ ނ ފ ނިތަކަރިސޯޓ ތަކ ެގ  އެހެނިހެނ   ިގނަ    ށ ފ ނ ނާއި  ެގއ ލ ނ ވާތީވެ 

  އިނ ކަމ  ސަޕޯޓ  އެލަވަނ ސ    ކަށ ތަތ  އެ ފަރާސަރ ކާރ ނ   ހީވ މަށ މ ވައ ޒަފ ނ ތަކެއ  ަވކިކ ރެވިެގނ ދިޔަ. މި ފަރާތ ތަކަށ  އެ

 ފަރާތަކަށ  އިނ ކަމ  ސަޕޯޓ  އެލަވަނ ސ  ސަރ ކާރ ނ   ފަނ ސާސ  ނ ވަ ހާސ  ހަތަރ  ސަތޭކަާގތ ަގނޑަކަށ     ،ދިނ . އެޮގތ ނ 

ަގއި ކ ދިކ ދި  ހެޔޮކ ރ މަށ . ޙަޤީޤަތ    ދެމ ނ  ކަރަނ ޓ ެގ ައގ ޒ  ވެސ  ދަނީ ތެލަށ  ސަބ ސިޑީ  ދީފައިވޭ. ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ 

ދަނީ ެގނ   ހަމަޖައ ސަމ ނ ލިބޭ ެއއ ޗަކ ނ  ދެކޮޅެއ  ނ ޖެހޭ. މި ރަށ ރަށ އެ ރަށ ރަށ ެގ ކަރަނ ޓ ދިނ މ ަގއި  ، ރަށ ރަށ ގައި

ދަކ ރަނިވި ހަކަތަ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  މި ރަށ ރަށަށ  ޢާވަނީ އި  ސަބ ސިޑީ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ . އަދި ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ 

ކ ޑަކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ ކޮށ ފަ. މި އަގ  ކ ޑަކ ރާ ފައިސާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޚަރަދ ކ ރަނީ ތަރައ ޤީއަށ . އިއ ޒަތ ތެރި    އަގ 
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ވަރަށ  ިގނަ މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   ،  ކެލާ ދާއިރާަގއި ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ    ،އަޅ ަގނޑ  ހިމެނޭ ދާއިރާަގއި؛ ރައީސ 

ހަމަެއކަނި ބ ލޮކ  ގ ރާނ ޓ ެގ ޮގތ ަގިއ ރަށ ރަށ ެގ ކައ ނ ސިލ ތައ     ،މެނިފައިވޭ. އެޮގތ ނ ބަޖެޓ ަގިއ ހި  ެގވަނަ އަހަރ   2022

މިލިއަނ   4މިލިއަނ . ވަށަފަށަށ   6.4މި ބަޖެޓ ނ . ފިއ ލަދޫއަށ   މިލިއަނ  ހަމަޖެހިފައިވޭ 8ކެލާއަށ   ،ހިނ ގ މަށ  ޓަކައި

ިއޚ  އިތ ރަށ  ބަޖެޓ  ވަކިކޮށ ެގނ  ހިނ ާގ ސ ކޫލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކެލާ ޝަ ރ ފިޔާ ހަމަޖެހިފައިވޭ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ . މީެގ

އިތ ރަށ  މ ޅި  ޖެހިފައިވޭ. މީެގބަޖެޓެއ  ހަމަ  ެގމިލިއަނ  ރ ފިޔާ  10މި ސ ކޫލަށ  ވެސ     ،އިބ ރާހީމ  ސ ކޫލ  ހިމެނޭތީވެ

ބަލަ ކ ލިނިކ   ،ލާއިރ އިދާއިރާެގ ޞިއ ޙަތަށ   ޮއނ ނަނީ  މި  ބަޖެޓ ަގއި  ނ މ ޅި  މަރ ކަޒ ތައ     ވަތަތައ   ރަށ ެގ ޞިއ ޙީ 

ކީ  އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލަ  ،މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ހެލ ތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހިނ ގ ނ  މި އޮނ ނަނީ

ހިމެނޭ،    ތެރޭަގއިވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  މިލިއަނަށ    90ވާތީވެ    ބަޖެޓ  ވަކިކޮށ ެގނ  ހިނ ާގ ތަނަކަށ 

ރަށ ރަށ ެގ    ،ޙަޤީޤަތ ަގއި އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދެނީ މި ބަޖެޓ  ވަކިކޮށ   ، ހިމެނިފައިވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ބަޖެ މި  މަރ ކަޒ ތަކަށ   ޖެހެނީ ޞިއ ޙީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފަހަރަށ   ިގނަ  ހަދައިދެއ ވ ނ . އޭރ ނ   ޮގތ   ލިބޭނެ  ޓ  

މަރ ކަޒ ތަކ  މިޞިއ ޙީ  ދަނ ނަވަނ    ޖެހެނީ  ނ   އޮފީހ ަގއި  އަތޮޅ   މި  ،އަބަދ ވެސ   ނ ކ ރޭ،  ނ ކ ރޭ.  އެކަމެއ   ކަެމއ  

؛ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކޮށ ދޭނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ނ  މި ކަނ ތައ ތައ   

ކެލާަގއި، ކެލައަކީ ދާއިރާެގ ެއނ މެ ބޮޑ  ރަށ . އެނ މެ އާބާދީ ބޮޑ  ރަށ . ކެލާަގއި ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   

  ! . ރަނަގޅ ޕީގައިބަޖެޓ  ކ ޑައޭ ޕީ.އެސ .ައއި.  ނިސ ބަތ ނ   ،ފާނެއިހިނ ގ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވޭ. ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ދަނ ނަވަ

އެކަމަކ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީަގއި ނ ޖެހި ހިނ ާގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ . މިސާލަކަށ  ކެލާ ޕޮލިސ  

އަދި ހަމަ ެއއާެއކ  ކެލާެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ     ،އޮލިމ ޕިކ  ސައިޒ ެގ ފ ޓ ބޯޅަދަނޑެއ  އެޅ ނ   އި ކެލާަގ  ،ސ ޓޭޝަނ  އެޅ ނ  

ތެރޭަގއި    ،ތަރައ ޤީކ ރ ނ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ  ބަޖެޓ ަގއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަނ ތައ ތަކަކީ  ނޫނ . މި  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ   ހިމެނޭ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ފެނިދާނެ.  ކަމަށ   ކ ޑަ  ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީ  ހިނާގ    ،އެހެނ ވީމާ،  ކެލާަގއި  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ  

ފަިއާވ  ޅާއަހަރަށ  އަ  77  ،ފ ރި  އަހަރ   76ޔިތ ނ ެގ ސ ކޫލެއ  ހިނ ާގތާ  ނ ވާނޭ. ކެލާއަކީ ރައ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  މަދެއ 

އަނ ނަ އަހަރ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ސ ކޫލަށ  މި  ،ވާތީވެ  ، ހ ރަސ ކޮށ ފައިވާ ސ ކޫލަކަށ ޑައިމަނ ޑ  ޖ ބ ލީ ފާހަަގކޮށ ފައިވާ 

ހިމެނޭ  ކ ލާސ    8އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ   އަނ ނަ  3ރޫމ   މި  އިމާރާތެއ   ހިމެނިފައިވޭ.   ބ ރި  އަލަށ   ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ 

ދެނ  ހ ރި ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަކީ މި ައހަރ  ވެސ  ކ ރެވެމ ނ  ކ ރިއަށ ދާ ކަނ ތައ ތައ . އިއ ޒަތ ތެރި ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ވާނީ؛ ރައީސ  ެވސ   ފިއ ލަދޫަގއި  އެޑި؛ ހަމަ  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ވިދާޅ ވި  ޔ  މިހާރ   ިމނިސ ޓަރ     ނ ޮގތ ކޭޝަނ  

ހިމަނަ އިމާރާތ   ކ ލާސ ރޫމ   ސ ކޫލ ެގ  އިޢ ލާނ ކ ރެިވެގނ ދާނެ.   އިފިއ ލަދޫެގ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ތެރޭަގއި  ހަފ ތާެގ  މި 

ދަނީ ކ ރިއަށ . ކ ރިއަށ  އޮތ  މަދ    މިހާރ  އެ ދަނީ ނިމެމ ނ . ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެ  ނަށ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  އަޅ ަގނޑ ެމނ 

ނިޭމނެ. ތެރޭަގއި  އެ  ދ ވަސ ކޮޅެއ ެގ  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި  ެވސ   މަރ ކަޒ ެގ    ވަށަފަރ ަގއި  ޞިއ ޙީ  ކ ރިއަށ .  ދަނީ 
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ހައި ސ ޕީޑ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ؛ މި ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ވެސ  ދަތ ރ ފަތ ރ   އ ކޮށ ބައި ނިމެނީ. ހަމަ އެާއއެ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނ 

ކ ރެިވެގނ   މަސައ ކަތ   އެޅ މ ެގ  ެގމަތަ  ބޭނ ނ ވާ  ދެނ  ނިޒާމަށ   އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މ ެގ   ؛އެހެނިހެނ   ދާނެ.  ކަރަނ ޓ ެގ 

 އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މާއި ޖެނެރޭޓަރ   ގެ ދަމ ނ ދާ ކަނ ތައ ތައ . ފެނަކައިނ  އަބަދ ެވސ  އިނ ޖީނ   ކަނ ތައ ތަކަކީ އަބަދ ވެސ  ކ ރިއަށ 

ދެނ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރަމ ނ ދޭ.  ޚިދ މަތ ތައ   ދޭ  ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މާއި  ދާއިރާއަށ    ތަޢ ލީމީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  

ހެޑ އިބަލަ ެވސ   ސ ކޫލ ަގއި  ވަށަފަރ   އަދި  ވެސ   ސ ކޫލ ަގއި  ފިއ ލަދޫ  އެހެނ ނަމަވެސ ލާއިރ   ނެތ .    ، މާސ ޓަރެއ  

ބެހޭ ތަފ   ހެޑ މާސ ޓަރާ  ވަރަށ   މިއަދ   ެއޑިޮގތ ނ   ވާހަކަދައ ކައިފި.  ޔ ސީލ ކޮށ   މަޖިލީހ ަގއި  މި  މިނިސ ޓަރ   ކޭޝަނ  

ކަނ ތައ  ވެސ  ހަމަ ވަރަށ  އަވަހަށ  ހަމަޖެހިެގނ ދާނެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ .   އެހެނ ވީމާ، އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މި

 . يكم الم عل والس  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 އާދަމ  ޝަރީފަށ .

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އާދަމ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީ

 ރަހީނ ކ ރ ނ  ވެސ  ދިއަ  އި،ފޭރ މާ  ،ވައ ކަމާއި   މޤައ މ ެގ އިޖ ތިމާޢީ ފޭރާނ  ހަލާކ ވެޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ހަނދާނަށ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ދަނޑިަވޅ ަގއި  މި  މީހަކ     ،އާދޭ  ިގނަވަމ ނ ދާ  ސިފައިނ ެގ  ވެސ   ހަފ ތާަގިއ  ނިމިެގނ ދިޔަ 

ރައ ކާތެރިކަމ ެގ ކަނ ފ ޅެއ  ެވސ    އި ރަހީނ ކ ރީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރާއ ޖޭެގ އާނ މ  ފަރ ދ ނ ނަށ  އެއ ވެސ  ސަލާމަތާ

ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  ނެތ ހ ސާސ ަގނޑ  ހިތ ނ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  އިނޯނ ނާނެ މިނ ވަރ  އަޅ   އަދި    ، ކ ރެވިެގނ ދާނެ. 

ތެރެއިނ  ިގނަ ބަޔަކ  މަސ ތ ވާތަކެއ ޗަށ  އަދި ޭއެގ  ،އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމެއ  ވެސ  ނެތ  އެތައ  ބަޔަކ  މަގ މަތިވ މާ ެއކީަގއި

ވަޔ ހ ށަހެޅިެގނ ދި މި  މިއަދ   ޤައ މ ަގއި  މި  ސަބަބ ނ   ިމނ ވަރ މ ެގ  އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަމ ެގ  ފަރާތ ނ    ،ނީ  ޒ ވާނ ނ ެގ 

މިނ ވަރ  ފިކ ރާ  ލިބެނ ޖެހޭ  ހަރ ކަށި  ކ ޑަވެފަ.  ބޮޑަށ   ަގބޫލ ނ ކ ރާ  އި،ވަރަށ   ދީނެއ   ަވކި  ެއއާެއކީަގއި  އަދި    ،ހަމަ 

އިތ  ވެސ   ނ ރައ ކާތެރިކަނ   ޓެރަރިޒަމ ެގ  އެކ ަގއި  ިގނަވ މާ  މީހ ނ   ފ ރައ ސާރަކ ރާ  ދާކަނ  ރ ވަމ ނ   އިސ ލާމ ދީނަށ  

ކެޕިޓަލ  އިނ ކަމ  އެނ މެ މަތީ   ރއަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ މިހާތަނަށ  މި ސަރަޙައ ދ ަގއި ޕަ

ޮގތެއ  ސަރ ކާރަށ  ބި  6އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިއ ޔެ މި ޖެހ ނީ    ، ާވއިރ   އެއ  ޤައ މަށ  ލިއަނ ވަރ  ފައިސާ ޗާޕ ކ ރާނެ 

ވިކ ރާ   ،ތިޞާދީ މިސ ރާބ  މި ހ ރީ ލޭނ ދޭނަށ ރާއ ޖޭެގ އިޤ   ،އިނ  އަނ ަގއިދެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ހަދައިދޭނ . މި

ެގނ ދަނ  ކަމަށ . މިހެނ  މި ވަނީ ރާއ ޖޭަގިއ  ދަރަނި ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށ   ،ފޮތ ނ  ވިކ ރާަގއި ޖަހައިެގނ  މ ޅި ބަޖެޓ 
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ހ ރި    ،ެގނ . ބަޖެޓަށ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ ތިޞާދީ ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތެއ  ނެތިއިޤ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ހ ށަހެޅިނ .  ަމއ ސަލަތައ   ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކ ެގ  އެނ މެ   ،ބޮޑެތި  ކޮމިޓީތަކ ަގއި  ބަޖެޓ   ކަނ ކަމަށ   އެ 

އެކަށީެގނ ވާ ޮގތެއ ަގއި މަޝ ވަރާކ ރެވިފައި އޮތ  ތަނެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނ ނ . ރާއ ޖޭަގއި މިއަދ  ހ ރި ބޮޑެތި 

އެ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނާ އެއ ޮގތަށ  ޕ ރިނ ސިޕަލ ސ     އިލައި، ޤައ މީ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނެއ  އެކ ލަވައ ލ ކ ރެވޭނީ ހަމައ ސަލަތައ   

ފިސ ކަލ     ނ  ރަނަގޅަށ  ބަޖެޓެއ  ތައ ޔާރ ކ ރެިވެގނ . ޒިނ މާދާރ  ޮގތެއ ަގއި އެއ ޮގތ ވާ ޮގތ ެގ މަތީއާއޮފ  ގ ޑ  ބަޖެޓިނ 

ިއ ކ ރާ ޚަރަދ  ކޮނ މެވެސ  ަވރަކަށ  އަޅާކިޔާލެިވެގނ ، އަދި  ލިބޭ އާމ ދަނީއާ ؛ކ ރާ ޚަރަދ   އިލިބޭ ޚަރަދާ ؛ޑިސިޕ ލިނ 

 މި ށ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަ  ،ލ މ ަގިއ ވީހާ ިގނަ ބަޔަކ  ޝާމިލ ކޮށ ެގނ . އެހެނ ނަމަެވސ އިމަސައ ކަތ ތައ  ބަޖެޓ  އެކ ލަވަ 

ާއ  ސިޕަލ ސ  އޮފ  ގ ޑ  ބަޖެޓިނ ލިއިރަކ  ެއ ކަނ ކަމެއ  ފެނިެގނެއ  ނ ދިޔަ. ެއހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ ޕ ރިނ އިބަޖެޓ  އެކ ލަވަ 

ޮއތ  ބަޖެޓެއ  ނޫނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ހާމަވެެގނ ދޭ. އެ ކަނ ކަނ   އެއ ޮގތަށ  ތައ ޔާރ ކޮށ ފަިއ 

ނ  ތިޞާދީ ޮގތ އިޤ   ދަނީ ރާއ ޖޭަގއި ފިސ ކަލ  ޕޮލިސީެއއ  މި ސަރ ކާރ ނ  ނ ެގނ ގ ޅޭތީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ  އެ

އަހަރ  ވެސ  ދަރަނި ބޮޑ  ބަޖެޓ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ    3ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ވޭތ ވެދިޔަ    ،ބޭސ  މި ބޯނ ޖެހެނީބޯނ ޖެހޭ ހިތި

ބަޖެޓ ނ  ނިކ ނ ނަނ ޖެހޭ ރަނަގޅ  ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ޮގތަކާ    ،އަދި އެ ކަނ ކަނ  ކ ރިއިރ    މި ތަނަށ  ެގނެސ  ފާސ ކޮށ 

  އިކިޔަޑެނ ޓ ، ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ  ޚަރަދާއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީއާ އަޅާޕ ރޫ ސ ކަލީފި އިދޭތެރޭަގއި ނ ވިސ ނަ 

ރަނަގޅަށ  މިނ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތި މި ކަނ ކަނ  ކ ރަ އިއ ޒަތ ތެރި    މ ެގ ސަބަބ ނ .ޔ  ނ  ދިމ އަދި ނިކ ނ ނަ ނަތީޖާ 

ކ ރަނ ޖެހޭ    ،ސ  ވާހަކަތައ  އިވެމ ނ ދޭައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ ެގ ތެރެއިނ  ެވސ  އޭެގ ކ ރިނ  ވެ ؛ ރައީސ 

ހަާވލ ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ ތައ  ނ ކ ރެވި ހ ނ ނަ ވާހަކަ. އަދި ެއ ކަނ ކަމާ ގ ޅިެގނ  ފިޔަވަޅެއ     ،މަސައ ކަތ ތައ  ނ ކ ރެވި 

ހާލ ަގއި  ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ   މެނޭޖ ނ ކ ރެވިެގނ   ޮގނޑ   ކ ނި  މިއަދ  ވެސ   މީދޫަގއި  އަތޮޅ   ވާހަކަ. ރ.  ނާޅާ    ވެސ  

ކ ރަމ ނ ދާ ބަޖެޓ ދީެގނ  މަސައ ކަތ   ،އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ   ކަމ ެގ ބިރ  މިއަދ  އެތާ ެއބަދިރިއ ޅެނީ. ބަލިމަޑ ކަނ  ފެތ ރިދާނެ

ބޮޑ  ކަމެއ  ފެނ ނާކަށ    އެޅޭ ފިޔަވަޅަކާ ދޭތެރޭަގއި މި މަޖިލީހަކ ނ  ވެސ  ކ ރެވޭ މާ  ،ތަނ ތަނ ަގއި އެ ނަތީޖާ ނ ނެރެވޭއިރ  

ކަނ ކަމަކީ މި  ރައީސ   ނެތ .  އެކައ ނ ޓެބިލިޓީއާ  ،ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަނ ތައ ތައ .  ޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ސީ    އިކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭ 

ކަމަށ  ތަނ ފީޛ ކ ރާ  ބަޖެޓެއ   ޮގތަކަށ   ނެތ   ނ ނިކ ނ ނާނެ.    ރަނަގޅަށ   ނަތީޖާއެއ   ރަނަގޅ   ެއއަކ ނ   ވެއ ޖެއ ޔާ 

ދ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ ތައ  ޚަރަ؛ ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  ފައިދާއެއ  ނ ކ ރާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި ކަނ ކަމ ެގ ތެރެއިނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޭއެގ    އި، ޮގތެއ ަގއި ދަތ ރ ފަތ ރާޞަޖެހޭ. ޚާއ   ވ ރެ ކ ޑަކ ރަނ  އެބަ   މިހާރަށ 

ނ ނެރެވޭ   ނ ޖެހޭ. ނަތީޖާއެހެނ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ކ ރެވޭ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރަ  އިޒާތ ަގއި ސީދާ މަނ ފާ ލިބޭނެ ކަނ ކަނ  ފިޔަވަ 

މަރ  ކޮމިޝަނާއި އެސެޓ  ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނ  ފަދަ ކޮމިޝަނ ތަކަށ  ކ ރެވޭ ޚަރަދަކީ ބޭކާރ    ؛ރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ތައ 

އެބަ  މިއަދ   ރާއ ޖޭަގއި  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނެރެވޭނެ.   ޚަރަދ ތައ   ނަތީޖާ  ާގިއމ ކ ރެވިފައި  މ އައ ސަސާތައ   ހ ރި 
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ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ހެދ މަށ ފަހ   އެކައ ނ ޓަބަލ ،  ތަނަށ  އެ ތަނ ތަނ ެގ ޒިނ މާ އަދާކ ރ މަށ  ފ ރ ޞަތ ދީއެހެނ ވީމާ، އެ ތަނ 

އެހެނ ނަމަވެސ  ކަމެއ .  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރެވިެގނ ދާނެ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އ ވާލ މަކީ  ތަނ ތަނ   ދެނ ނެވި  މިއިނ    ،މި 

ެއކަށީ މިހާރ   ރާއ ޖޭަގއި  ނ ކ ރެެވނީ  ކަެމއ   ޕޮލިސީއެއ   އެއ ވެސ   ރަނަގޅ   ފިސ ކަލ   ޮގތެއ ަގއި  ެގނ ވާ 

ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަރޯސާ މި ވަނީ    ނެތީމަ ކަމަށ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އެބަލެވިފައިއިއެކ ލަވަ

ެގނ ނަވާ ޚިޔާލަށ   އެކަމަކ   އާމ ދަނީއަށ .  ލިބޭ  ނ ރައ ކާތެ  ! ޓޫރިޒަމ ނ   ޓެރަރިޒަމ ެގ  ނަމަވެސ   ހަމަލާއެއ   މާދަމާ  ރި 

؟ ވާނަމަ ދެނ ، ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަދާނީ  ކޮށ  ރިސޯޓަކަށ  އަމާޒ ކޮށ ފި ކަމަށ ޞަ ޚާއ    ،އެއ ވެސ  ދިމާައކ ނ 

  ، ހ ރެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ނަމަވެސ   ސިފަިއކ ރަނ  މި ޖެހެނީ މި ސަބަބާރދ  ޑަިއވަތިޞާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިޤ 

ވެސ    ކަނ ކަމެއ  ރަނަގޅަކަށެއ  ފެނ ނަމަކ ނ  ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހައ ތަހާ  ޓަކ ނ  އެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ  މި ބަޖެ 

ދަރަނި ބޮޑ ކޮށ  މި ކަނ ކަނ  ކ ރެވިެގނ ދާ ތަނ . ކޮިވޑ ެގ މިދިޔަ ދ ވަސ ތަކާ އެކީަގއި ވެސ    ؛މި ފެނ ނަނީ ބޮޑ  ޚަރަދެއ 

  އި ައޅ ަގނޑ  ކ ރީގަ   ،ރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަނޑަށ  ނ ޖެހި ތިބި އެނ މެ ބޮޑ  ސަބަބަކީ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  މި ފަހަރަކ  އެކަމަކަށ  އިސ ކަނ ދީފައެއ   ނ   ބަޖެޓަކ   ، ބަޖެޓ ަގއި ބަހ ސ ަގިއ ވެސ  ދެނ ނެވި ފަދައިނ 

 ރާއ ޖޭަގއި މިއަދ  މިނިމަމ  ނަމަ ވަރަށ  ރަނަގޅ . ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ަވގ ތ ކޮޅެއ  ލިބޭނެ؛ ނެތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވަޒީފާތައ  ެގއ ލިދާނެކަމ ެގ   އޮތ .  ކަމ ެގ ބިރ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަވޭޖެއ  ކަނޑައެޅ ނ އިރ  ދިވެހިނ ެގ ވަޒީފާތައ  ެގއ ލިދާނެ

ކަނ   މިަވޒީފާ ނ ގެއ ލޭނެކަނ  ކަށަވަރ ކ ރ ަމށ  ޓަކައި ނިޒާެމއ  ާގއިމ ކ ރެވިފަެއއ  ނެތ . މިހެނ  ؛ކަނ  އެ  ،ބިރ  އޮތ އިރ 

އޮތ . ހަމަ   އެބަ  ރާއ ޖޭެގ ދިވެހިނ ެގ ަވޒީފާތައ  ެގއ ލިދާނެކަމ ެގ ބިރ  އިނ ތިހާއަށ   ،ވާ ބޭރ ެގ މީހ ނ ތަކެއ  ެގނެސ އ  އޮ

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފަ ީގފަ  ،އެާއއެކީަގއި  އަދާލަތ  ީގރ ނ ެގ  އިޖ ތިމާޢީ  ރާއ ޖޭަގއި  ބޮޑ ވަމ ނ ދާއިރ   އިތ ރަށ   ރ ކަނ  

  ،ވާނަމަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އޮތ . މި ކަނ ކަނ  މި ޮގތަށ  ގޮއ ސި ކަމަށ   ބިރ  ވެސ  މިއަދ  އެބަކަމ ެގ  ެގއ ލިދާނެ

މި ބަޖެޓ ެގ ސަބަބ ނ  އިތ ރަށ     ،ވާނަމަ  ތިޞާދީ ރަނަގޅ  ނިޒާމެއ  ގާއިމ ނ ކ ރެވި މިހެނ  ގޮއ ސި ކަމަށ އިޤ   ،އިޖ ތިމާޢީ

މި ބަޖެޓ    .ނެތީމަނ މާލަމ ނ  ވެސ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ  ވަގ ތ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނި؛ ލިބޭނީ ެގއ ލ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތަނ ފީޛ ކ ރ މެކޭ   ޮގތަށ   އެއ ލަ ،މި  އެއ ވެސ   އިކަނޑަށ   ލެއ ގ މެކޭ  ތަނަކަށ   ޮގސ   ޮގތަށ   ޮއޔާދާ  ބޮނބިަގނޑެއ   ލާ 

 ތަފާތެއ  ނޯނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ...

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވގ ތ  ހަމަވެއ ޖެ.  !ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އާދަމ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީ
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އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓ    ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ވިސ ނަނ ޖެހޭ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އާދެ! އެހެނ ވީމާ

ކޮށ ފި    ވަނ ދެނ  ިމހާ ބޮޑެތި ޚަރަދ ތައ   އަހަރ   3މެނ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ހަމައަށ  ފޯރ ކޮށ ދޭއިރ   ައޅ ަގނޑ   އިލައިއެކ ލަވަ

ެއ ބޮނބިަގނޑ  ލައ ާގނީ ކޮނ ތަނަކަށ  ކަެމއ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނޭގނެ. ،  ވާނަމަ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކަމަށ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ވާނީ  ނެރެވޭނެ. މީެގ ނަތީޖާައކަށ   ނަތީޖާއެއ  މި ބަޖެޓަކ ނ  ނ ެއއ  

ށ   ވ ނ . އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓަށ  މި އޮތ  ޮގތަ  ކ ރިއަށ  އޮތ  ެއތައ  ޖީލަކަށ  ދަރަނި އ ފ ލާ ބަޖެޓަކަށ   ،ކަށ ވެ ޔަބ ރަ

ޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ނ  ވޯޓ ދިނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ެވސ  ވިސ ނަނ ޖެހޭނެ. ވަރަށ  ބޮ

 ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިސ މާޢީލ  އަޙ މަދ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަޙ މަދ  ިއސ މާޢީލ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދ ވާފަރ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ، ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ިމ ބަޖެޓަކީ މިއީ ފާަގތި ދިރިއ ޅ މަކަށ  އަމާޒ  ހިފާފައި އޮތ   ؛ ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަޅ ަގނޑ 

ތަނ ގައި މި  ބަޖެޓެއ .  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ ދާއިރ އ ނ މީދީ  ބޭފ ޅ ނ   ިގނަ  ވަރަށ   ޮގތ ަގިއ  ،  ބަޖެޓ   ،  ބަޖެޓެއ ެގ  ދަރަނި 

އަހަރ ަގއި ވެސ  މި މަޖިލީހަށ    ދިހަބާރަމި ފާއިތ ވެދިޔަ    ،ެގނ ދަވާ. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ   ފާހަަގކ ރަމ ނ  އެބަ

އަރަނި    ،އަޅ ަގނޑަށ  ެއކަމަކ  މި ބަޖެޓ  ފެނ ނަނީ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހ ރިހާ ބަޖެޓަކީ ވެސ  ދަރަނި ބަޖެޓ   ހ ށަހެޅި

ދެނ މެ ވާހަކަދެއ ކި މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ    ،ހ ރި މަނ ފާ  ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި. މި ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅަށ  ކޮށ ފައި

ބިލިއަނ    42ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ދައ ރ ަގއި ާގތ ަގނޑަކަށ   ަގޅަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ.  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ވަރަށ  ރަނ

ދަރަ  އަށ ޔާރ ފި ޚަރަދ  ކ ރެވިފައި  އިޤައ މ   މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ވެސ .    150ރަނަގޅ     ،ނެތޭދިޔައިރ ަގއި ރ. އަތޮޅަށ  

ޮގއިޤ   ،ެގ މި ޚާއ ޞަ ޙާލަތ ަގއި ކޮވިޑ   ؛ބިލިއަނ   34އަދ   އެކަމަކ  މި   34ލަތ ަގއި ވެސ   ހާތ ނ  މި ދަތި  ތިޞާދީ 

އެބަ ހިނ ާގ. މ ޅި    މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ   247ވެސ   ެއއ ކޮށ  ރ. އަތޮޅ  ދ ވާފަރަށ  ެއކަނި  ބިލިއަނ ެގ ދަރަނ ޏާ

  ޖެކ ޓ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮ  2. އޭެގތެރެއިނ   ހިނ ގ މަށ  މި ަވނީ ހަމަޖެހިފަ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ   1.7އަތޮޅ ަގއި  

ރ. އަތޮޅ ަގއި ބަރާބަރ    ޓ މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕ ރޮޖެކ   800. ހަމަެއއާެއކ  މިހާރ   ާވލ ކ ރެވިފަހަ މިހާރ  އެ ވަނީ ހިނ ަގނ   

މި   ިއ،ކ ރި މަސައ ކަތާ  ،އިނެިގ ދަރަނ ޏާސ ޕީޑ ަގއި ހިނަގމ ނ  އެ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، މި ހ ރިހާ ކަނ ކަމަށ  ބަލާފައި  

މިދިޔަ ތިނ  އަހަރ  މި ވަނީ   .މީދީ ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ގައިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނީ މި އ ހ ރިހާ ޮގތ ޮގތަށ  ބަލާއިރ 

ޮގސ  މި ހ އ ޓެނީ އަޅ ަގނޑ މެނ     ޓ މި ބަޖެ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ފަރ. އަތޮޅަށ  އިނ ިގލާބީ ބަދަލެއ  ެގނެސ ދެއ ވާ
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އަބަދ  އެނ މެ ކ ޑަ  ތާ  ،ައޅ ަގނޑ މެނ  ސިފަކ ރަމ ނ  މި ދަނީ  އިހިސާބ ަގއި. މިީއ އަރަނި ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ގަ   އާއާނ މ  މީހާ

އ ޖޫރާަގއި އެނ މެ ބ ރަ މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަށ  ބަދަލ ތަކެއ  މި ބަޖެޓ ނ  އެބަ ެގނެސ ދޭ. މ ސާރައިެގ ކ ރިއެރ ނ  އެބަ  

އަދި    .ެގނެސ ދޭ ސ ކޫލ ތަކ ަގއި  ހޮސ ޕިޓަލ ތަޞި ރަށ ރަށ ެގ  އަދި  މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި  އަދަދ  އ ޙީ  މ ވައ ޒަފ ނ ެގ  ކ ެގ 

. މި ކަމަށ  ޓަކައި ވެސ    އެކ ަގއިޔާއެ ތަނ ތަނ ަގއި ތިބި މ ވައ ޒަފ ނ ެގ މ ސާރަ  ބޮޑ ތަނ ނ  މި ބަޖެޓ ނ  އިތ ރ ކޮށ ދޭ

ކ ރީަގއި ިމ    އަޅ ަގނޑ  މީެގ ދޮޅ  އަހަރ ؛ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ބަޖެޓ ެގ އ އ މީދ  އެބަ ފެނޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދިނ މާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކ މ ެގ  ާގނޫނ ނ  ހ އ ދައ ދައަށ ،  ޭއެގ ހ  ޑީ ފެސިލިޓީއަށ  ވާހަކަދެއ ކިއިރ ަގިއ،  .ަގއި އޯމަޖިލީހ 

ޑީ ފެސިލިޓީއަށ  ހ އ ދަދެމ ނ  .ޖެހޭ. އެ ދ ވަހ  އޯ  ތެރެއިނ  މި މަޖިލީހ ެގ ބަހ ސަށ  ނަޒަރ  ހިނ ާގލަނ  މިއަދ  އެބަ

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ހ އ ދަިއނ  މި ދެވެނީ ޖެހިެގނ  އޮތ    4.2ނި މި  ހަމަެއކަ،  ެގ ިގނަ މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރެއ ވީހ މަޖިލީ

އޮތ  ޖެހިެގނ   ެއއާ  މ ސާރަާއއި  މަހ ެގ  އަނެއ   ޭއެގ  މ ސާރައޭ.  ކާޑާ   މަހ ެގ  ޚިދ މަތ     އި،ބޭހާ  އި، މަހ ެގ  އަސާސީ 

އަދި   އިޙ މަތ ފ ޅާެގ ރަهللاމާތ  !ިމއަދ  ބައ ލަވާ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ނ ތޯއޭފޯރ ކޮށ ދޭނ  ދެނ  ފައިސާ ހޯދާނީ ކޮނ ތާކ 

ޙިކ މަތ ތެރި ސަރ ކާރ ެގ  ހިސާބަކީ  ކަމާއަދ ެގ  އާދެވ ނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ިމއަދ   ދަތިނ  ކޮިވޑ ،  އެކ   މި  ެގ 

ޙިކ މަތ ތެރި ައޅ ަގނޑ މެނ  ަމސަކަ  އަރަިއަގތ މަށ   މިއަދ   ހިސާބަކަށ .  ހެޔޮ  ކ ރެއ ވީތީވެ  ސަރ ކާރ ނ   މި  ތ ތަކެއ  

ކޮވިބަހ ސ ކ ރަމ ނ ދާ ރާއ ޖެއަށ   މި  އި  ޑ  އިރ ަގިއ  ިގނަހ ައއިކަމ ެގ  ވެސ   ނ ކ ރެވޭ  ސާސ   ތަނ     ބޭފ ޅ ނ ނަށ  

ނ  ބަހ ސ ކ ރެއ ވި ިގނަ ބޭފ ޅ ނ  ިގނަ ޢިލ މީ ޮގތ  އި،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. ދަރަނި ބޮޑ ކަމަށ  ފާހަަގކ ރައ ވަ 

ލިއަނ  ރ ފިޔާެގ މިމިލިއަނ   ،ކޮމިޓީެގ މަރ ޙަލާަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނީ   ވަގ ތ  ބަޖެޓ   ވެސ  އެނ މެ ފަހ 

  މީދީ ބަޖެޓަކަށ  ނ ވޭތޯ. ދާއިރާަގއި އެބަ ހ ރި އަސާސީ ކަނ ތައ ތައ  ފ ރިހަމަނ ވެ. މި ބަޖެޓ  އ މި ފޮތަށ  އެރ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ެއކ ަގިއ    ކަކާތަމި ދައ ރ ެގ ބަޖެޓ   ،މި ހަތަރ  އަހަރ   ،ކ ަގއި މި ތިނ  އަހަރ އެ  ިމ ބަޖެޓާ  ،އަޅ ަގނޑ  މި ސިފަކ ރަނީ

ނަރ ދަމާ ކޮމ ޕ ލީޓ ވެެގނ     ޖެހ ނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ނިމ މެއ  އެބަ ެގނެސ ދޭ. ފެނާއިއަސާސީ ޚިދ މަތަށ  ދިވެހިނ  ސަލާނ ޖަހާ

ދ މ ެގ ޒަމާނ  އ ހެދަޅަދައ ކަިއެގނ  ރައ ޔިތ ނ  ގ ނބޯ  ެގހޯދާކަށ  އަސާސީ ޚިދ މަތ ޓ ސިޔާސީ ބޭފ ޅ ނ  ވޯ  އެބަ ދޭ. ދެނ 

އިއ ޒަތ ތެރި  އެކ ަގއި ނިމ މަކަށ  އެބަ އާދޭ.    ެގ ދައ ރާޙ ރަީއސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލި  އެކ ަގއި  ތަކާމި ބަޖެޓ 

އ މި؛ ރައީސ  ބަޖެޓ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ބޮޑ .  ވަރަށ   ދ ވާފަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މީދ   އަހަރ ަގއި  ދެ  މިދިޔަ  ނ  

 ، އެކ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ކަނ ތައ . އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާ  3އ އ މީދ ކ ރަމ ނ  އައި ކަނ ކަމ ެގ ތެރެއިނ  މިއަދ  ފ ރިހަމަނ ވެ އޮތީ  

ރަށ ރަށަށ  ބަރޯސާވ ނ   ެއހެނ     ،ލާ. ޭއެގތެރެއިނ  ފ ރަތަމަ ކަމަކީއިއެ ތިނ  ކަމަށ  ވެސ  މި ބަޖެޓ ަގއި އެބަ އަލިައޅ ވަ 

ލަތ ތައ  އެބަ  ސީއ ޙީ ނިޒާމެއ  ވަޞި އެކަށޭނަ   ށ އ ޙީ ނިޒާެމއ  ދ ވާފަރ ަގއި އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. ދ ވާފަރ ެގ އާބާދީއަޞި ކ ޑަ 

ވަ އެ  ބަޖެޓ ސީބޭނ ނ ވޭ.  އަލަށ   ވަނީ  މި  ިމއަދ   ބަޖެޓ ަގއި  މި  ޓަކައި  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ   ހަމައެާއއެކ   ކ ރެވިފަލަތ    .

ކ ޅިވަރ ކ ޅެލާނެ ޒ ވަނ ނ ެގ މަރ ކަޒެއ  އެބަ   އިމ ނިފޫހިފިލ ވަ ؛ކ ޅިވަރ   ، ޒ ވާނ ނ  ހ ސ ވަގ ތ  ހޭދަކޮށ ލާނެދ ވާފަރ ެގ
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ބަޖެޓ ަގއި މި  ޓަކައި  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ   މަރ ކަޒ   އެ  ހިމެނިފަ  ބޭނ ނ ވޭ.  މަސ ވެރިނ ،  ވަނީ  ޒ ވާނ ނ ެގ  ހަމައެާއެއކ    .

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ މި ސަރ ކާރ ނ  މަސ ވެރިކަމ ެގ އިނ ިގލާބީ   .ޮގތެއ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ  މަސ ވެރިނ ނަށ  ހެޔޮ

ޓަކައި ެގނައ މަށ   ބަދަލެއ   ދެމެހެއ ޓެނިވި  ޓަކަިއ،  ެގނައ މަށ   ެގނ ނަ  ، ބަދަލެއ   ބަދަލ ތަކެއ   އެތައ   ތަނ .   އަތ ލެވޭ 

ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ. އެ މަސައ ކަތ   މ ރާނީ ތަރައ ޤީ މަސ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއަށ  ެގނ ނަނ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ތަނ  އަޅ  ޢ 

މީދ  ނ މަސ ވެރިނ ނަށ  އިތ ރ  ތަސައ ލީއެއ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ  އ   ނޑ މެނ ނަށ ،، ައޅ ަގވީ އެނ މެ އަވަހަކަށ  ކޮށ 

ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި   މި އަނ ނަ އަހަރ   އިމި އަހަރާ  އި،ކ ރެވިފައި ޮއތ  އަދަދާމި ކ ރަނީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  މި ބަޖެޓ 

އަދަ މި  ދާ އޮތ   ބަދަލެއ   ބޮޑ   މަސ ެވރިކަމަށ   ފެނިެގނ ދި  ެއކ ަގއި  ތެރޭަގިއ  އަހަރ ެގ  މަސ ވެރިކަމ ެގ  ޔ އަނ ނަ  ނ . 

މަސ ވެރިނ ނަށ  ހެޔޮ ގޮތ   ކަތ ެގ ސ ޕީޑ  އަވަސ ކޮށ   ކ ރާ މަސައ   މަށ ވ ތ  ކ ރެއެރ ޢަމަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ ؛މަސައ ކަތ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފަލާއެކ  ފާހަަގކ ރަނ   ؛ އިދެއ ވ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ވީ އެނ މެ ައވަހަކަށ  ހޯދޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ހޯއ ދަވަ

  ، އަސާސީ ޚިދ މަތަށ  ބޭނ ނ ވެފައި ހ ރި  އިދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ ރ. އަތޮޅ ގަ މި ސަރ ކާރ ެގ ިމދިޔަ ތިނ  އަހަރ   ،ބޭނ ނ ވަނީ

މަސައ ކަތ  މިއަދ  އެ ވަނީ    ޢަމަލީ   ނަރ ދަމާެގ  ހ ރި ހ ރިހާ ރަށެއ ެގ ފެނާއި  ނަރ ދަމާ ޚިދ މަތަށ  ބޭނ ނ ވެފައި  އިފެނާ

ރ.   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އެކ  މި ބ ނި  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނ ޏާއެކ  މިދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ހިނ ިގ ބަޖެޓާ  42.  ފެށިފަ

ކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ . އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ   ނާޅާ އޮތ   ނަރ ދަމާ  އިރަށ ެގ ފެނާ  10އަތޮޅ ެގ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށ ތަކަށ  ލިބ ނ    ،އަތޮޅ ތަކަށ    ެގދަރަނިނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ   ެގބިލިއަނ   42  . އެ ނެިގހަމަނ ވެ އޮތީފ ރި

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ރި ނެތ .  ފާަގތިކަމެއ   ލިބ ނ   ސ ކޫލ ތަކ ެގ  ޞިއެރ މެއ   ދަށަށ .  ދިޔައީ  ވެސ   ނިޒާމ   އ ޙީ 

ލިޔަސ   އިދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅ ެގ ރަށ ރަށ ެގ ސ ކޫލ ތަކަށ  ވަދެ ބަލަވަނ  ކ ރެވ ނ  މަސައ ކަތެއ  ނެތ . މިއަފިލ އާބާތ ރަ

މިދިޔަ   ތެރޭަގއި  12ފެނ ނާނެ  ފެނ ނަމ ނ .  އަހަރ ދ ވަހ ެގ  ދަނީ  އެ  ކ ރިއެރ ނ   ތަރައ ޤީާއއި  ނ ެގނެވިފައިހ ރި   

އ ފާ ބަޖެޓަކީ  މި  ބަޖެޓެއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓާނ  އ   .ފާަގތި  މި  ބަޖެޓެއ   އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ هللا އި  ެއކ ގަ   މީދީ 

އެކ     ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަވެެގނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ، ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އާދޭހާ  ރި ިގނަހ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިއަދަށ   

ދަތި ދަނޑިވަޅެއ ަގއި.    ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ވަރަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ އިޤ   ،އެދެނީ ސިޔާސީ ވާދަވެރިނ ެގ އަރިހ ނ  ވެސ  

ހިސާބަށ  އާދެވިފައި މި ތިބީ ސަރ ކާރ ެގ   ދަނޑިވަޅ ަގއި ޙިކ މަތ ތެރިކަމާ އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  މިއަދ  މި މި ދަތި  

ެގ  ކޮވިޑ    ،ވަނަ އަހަރ   2019ތިޞާދ   އެއާެއކ ަގއި ރާއ ޖޭެގ އިޤ   ކ ރެއ ވި ބ ރަ މަސައ ކަތ ނ . ހަމަ  ކ ޙިކ މަތ ތެރިކަމާ އެ

މަސައ ކަތ  އޭެގ އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށ   އެ    .ބަޖެޓ ނ  އެބަ ބާރ ައޅާމަށ  މި  ޔ ލަތަށ  ެގނ ދި ހާކ ރީަގއި އޮތ   

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ސަރ ކާރަށ  އިތ ބާރ ކ ރެވޭ    .މ ެގ ހެޔޮ ފ ރ ޞަތ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރަށ  އެބަ ދެއ ވަނ ޖެހޭޔ ެގނ ދި

ތައ    އަތޮޅ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ރާއ ޖޭެގ  . މިވެސ  މެނޭޖ ކޮށ ފަ  މިނ ވަރަށ  މި ސަރ ކާރ  މި ވަނީ ކޮވިޑ 

ހިނ ަގދީފައިހިނ ަގ ކަނ ކަނ   ކ ރިއެރ މަށ   އަތޮޅ ތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އޮތ   ދީފައި.  ދެވެނ   ސަރ ކާރަށ   މިއާއެކ ަގއި   .
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ނ  އޮތ  ހ ރިހާ ކ ރެވެ  މަށ ޔ ތިޞާދަކަށ  ދި ހެޔޮ އިޤ   ،ހ ރިހާ އެއ ބާރ ލ މެއ  ދީެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަމާނ  މަނ ޒިލަކަށ 

ޮގވާލަމ ނ  ކ ރ މަށ   ހާލ   ،މަސައ ކަތެއ   ތާއީދ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރިހަމައަށ   ބަޖެޓަށ   ސަރ ކާރަށ     ،މި  މިއަދ ެގ 

ތި އަތޮޅ ތަކ ެގ    ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރ މާ  ކ ރިއެރ މަށ   ނ ހަނ   މަސައ ކަތަށ   އ ފާ  ކ ރައ ާވ  ފާަގތި އެކ  

 .ދ ވަސ ތަކަށ  އެދެމ ނ  ަވކިވެލަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ސިނ  ޙަމީދ . ޙ ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބަދ ލ މ  .އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ އި 

 

 އ ކެވ ނ : ވާހަކަދެ  ސިނ  ޙަމީދ ޙ މެނ ބަރ  ޢަބަދ ލ މ ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ 

މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށ  ެގނެވ ނ  ބަދަލާއެކ     ،ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓަށ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    .`

ބޭނ ނ ވަނީ ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ނ   ބެހޭ  ތެރެައށ     36.925  ، އެކަމާ  ރ ފިޔާެގ    73ބިލިއަނ ެގ  މިލިއަނ  

. މި  އ  ކޮމިޓީނ  މި ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅާފަބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެ  36.99އެއ ކޮށ     އިތ ރ ކ ރ މަކާ

ބަދަލާ ކ ރިއެރ   ެގނެވ ނ   ަވނީ  ވެސ   ދާއިރާއަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  ނ އެއ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ލިބިފައި   

ކ ރިއެރ މަކީ މި  ހަމައެކަނި  އަހަރެކޭ  ،އެހެނ ނަމަވެސ ،  ތިނ   ހަ  ފާއިތ ވި  އެއ ޮގތަށ   ބަޖެޓ ވެސ   ލިބ ނ     މަ  ފޮތަށ  

ބަލާއިރ   މެއ ކ ރިއެރ  އިމ ޕ ލިމެނޓޭޝަނަށ   ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބަލާއިރ    ،ކަމަށ   މަރ ޙަލާއަށ   ތަނ ފީޛީ 

މި ސަރ ކާރ ެގ މި ތިނ  އަހަރ ެގ    ަގއި،ޚާއ ޞަކޮށ  ނިލަނ ދޫަގއި މި ފާއިތ ެވދިޔަ ތިނ  އަހަރ   ަގިއ،ނިލަނ ދޫ ދާއިރާ

މި ތިނ  އަހަރ ެގ ދައ ރ ަގއި ބަޖެޓ ަގިއ    . ރ ެގ ދައ ރ ެގ ތެރެއިނ  ތިނ  އަހަރ  މި ނިމިެގނ ދަނީފަސ  އަހަ  ،ދައ ރ ަގއި

އެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ޔާ  ހިތާމަ   މި ފ ރ ޞަތ ގައި  ހިމަނައިެގނ  އެއ ވެސ  ކަމެއ  ކ ރިއަށ ނ ދާ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ

ޮގތ ނ  އަތޮޅ   ޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ . އެ ދާއިރާަގިއ ހ ރި އަސާސީ ބައެއ  ކަނ ތައ ތަކާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އަ އަޅ ަގނޑ ެގ  

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ    ،އެ މަސައ ކަތ ެގ ފޭސ  އެކެއ   .ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ  ފަށާފައި ހ ރި މަސައ ކަތ ތަކެއ  ؛ހޮސ ޕިޓަލ 

  މިހާރ  ޚިދ މަތ ދެމ ނ     ،އެހެނ ނަމަވެސ ، ފ ރަތަމަ ބ ރި ނިމި  .ފަށާފައި ހ ރި ހޮސ ޕިޓަލެއ   ބ ރިއަށ  ހަދަނ   4ޮގތ ަގއި  

ެއއ ވެސ  ހާލަތެއ ަގއި ފަނ ކާެއއ  ދެމ ނ ދާއިރ  ެވސ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ތެރޭަގިއ  ޚިދ މަތ   އެތަނ ނ  ެގނ ދޭ. އެހެނ ނަމަެވސ ،

ހަރ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ނޫނ  އެތަނ  އިމާރާތ ކ ރެވިފައި ހ ރީކީ. އޭސީއެއ  ހަރ ކ ރެވިފައެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، ސ ޓޭނ ޑ  

އެ ތަނ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  ވެސ  އެ    އިމީހ ނ ނަށާބަލި  އިތަށ  ފަނ ކާ ެގނެސ  ބަހައ ޓަިއެގނ  އެ ތަނ ަގޮގފަނ ކާ ނޫނީ އެ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަމާ ގ ޅިެގނ     ،ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އެހެނ ކަމ ނ 

ކަމަށ  ހައ ލެއ  ެގނައ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރިމަތީނ  ބައ ދަލ ކޮ  ފަހަރ   ހެލ ތ  މިނިސ ޓ ރީއާ އެކި އަދި އަދަށ     ނ .ށ  މި 
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ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ނ ނިމި ހ ރި  2022.  ދާނ ދެނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަނީ ހައ ލެއ  ނ ލިބިފަ

ބަޖެޓ  އ މަސައ ކަތ ތަކަށ   އަޅ ަގނޑ   އަހަރ ގައި  2022މީދ ކ ރަނީ  ނ ކ ރެވިފައިވޭ.  އަލިމަެގއ   ވަނަ  މަސައ ކަތަށ   އެ   

ވަނަ އަހަރ  މި ބަނދަރ ެގ    2018ލާއިރ   އިފެނިެގނ ދާނެ ކަމަށ . ނިލަނ ދޫަގިއ ހަދަމ ނ ދާ ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތަށ  ބަލަ 

ކަށ  ނ ދޭ. މި ކަމާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވެސ  ތަފާތ   ޔަ އޮތީ. އިތ ރ  ެއއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރިިމ  އެއ ަގމ  ތޮށި ލައި ނިމިފައި  

ފަ މަޖިލީހ ަގއި    ނ މަތީ  ހަރ އެކި  ފަހަރ   ވެސ މި  އެތަކެއ   އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ސ ވާލ ކ ރިނ   މިނިސ ޓަރާ   .މަތީނ  

ކ ރެވިފަިއވާ ޮގތަށ  މަސއ ކަތ   ޓ ކޮނ ޓ ރެކ    ، ސ ވާލ ކ ރީމާ އޭެގ ޖަވާބ ަގިއ އަޅ ަގނޑަށ  ލިޔ މ ނ  ދެއ ވާފައި އޮނ ނަނީ

އެ މަސައ ކަތ     ،ކ ރެިވފައި އޮތީ އެއ ަގމ  ތޮށިލާނ  އެކަނި ނަމަޓ  ވަނީ ނިމިފައޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އޭރ ަގއި ކޮނ ޓ ރެކ 

އަށ  ބަނދަރެއ  ދާއިރާ  ރައ ޔިތ ނ  އެދެނީ ނިލަނ ދޫ  ،. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ ކ ރަނީމިހާރ  އޮތީ ނިމިފަ

ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އެކ  މި ފ ޔާލިބ މަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ބަނދަރ  ނ ނިމި އޮތ  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަ

އ  އޮތ ނ އަޅ ަގނޑ   ެއބަ  ބަޖެޓ ަގއި  ވެސ   ކަމަށ   މި  އޮތ މި  ،މީދ ކ ރަނީ  ވެސ   އަހަރ ަގއި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  .  ދިޔަ 

ވަނަ އަހަރ ަގއި    2022މީދ ކ ރަނީ  ނ އެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރެިވެގނ ދާ ތަނެއ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ  އ 

ވެސ    ކަމަށ   އެނ މި  ފެމެލީ  ކަމަށ .  ފެނިެގނ ދާނެ  ނިލަނ ދޫަގއި  ޑ އަލިމަެގއ   ވާހަކަ،  ސެނ ޓަރެއ ެގ  ޗިލ ޑ ރަނ ސ    

 ނަ ެގ ހާލަތ ަގިއ ވެސ  ރާއ ޖޭެގ ވަރަށ  ިގކ ރ މަށ  ފާއިތ ިވ ތިނ  އަހަރ  ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި އޮޭވ. ހަމަ މި ކޮިވޑ ގާއިމ 

ޚަރަދ    ؛. ފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ ތަކަށ  ބަލާއިރ  މި ބަޖެޓ ެގ އަދަދ ތަކަށ ހިނަގމ ނ ދޭރަށ ރަށ ަގއި ެވސ  މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   

ނ ދާ  ކ ރެވޭ އަދަދަކަށ  ވެސ  އެއ ެވސ  މަދ ކަމެއ  ނާދޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަެއއ  ދާއިރާތަކ ަގިއ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ 

ަމސައ ކަތެއ  ނ ކ ރެވޭ ރަށެއ ެގ    ،ދާއިރާއެއ ެގ ޮގތ ަގއިމަސައ ކަތ ތައ  ނ ދާ    ޮގތ ނ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އެ

ވަރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  އެ   ،މީދ ކ ރަނީނ ޮގތ ަގއި ނިލަނ ދޫ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ 

ހި ރައ ޔިތ ނ  އ ޅޭ  ނިލަނ ދޫއަކީ ވެސ  ހަމަ ދިވެ  ،ފާހަަގކ ރިހެނ  އެއ  ރަށ ަގިއ އެ މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ ދާ ފަދައިނ 

ޮގތ ަގއި  ހަމަ ކ ރެިވެގނ ދާނެ ކަމަށ .    ދެކި،   ރަށެއ ެގ  ނިލަނ ދޫަގއި މި ބަޖެޓ ަގިއ ކ ރެިވފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ވެސ  

މަސައ ކަތ  ބިނާކ ރ މ ެގ  ފާއިތ ވެދި ؛މިސ ކިތެއ   ހަމަ  މަސައ ކަތެއ . ާގތ ަގނޑަކަށ   އޮތ   ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ   ތިނ   ޔަ 

ސަރވޭތަކަށ     ، ވަނީ  ހަރަކ  ެވސ ، މިހާރ  ބިނ  ވެސ  ހަވާލ ކޮށ ފައި އޮނ ނަތާ ތިނ  އަހަރ ފަ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮނ މެ

ކޮޅ ަގިއ  ރީެގ ބޭފ ޅ ނ  ޮގސ  އެ މަސައ ކަތ ަގއި ވެސ  އ ޅޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މީެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތެއ  އެޓ މިނިސ   ދޭ

  ލާ އެއ ކޮށ ، ކޮމިޓީޏ  މި ެގނެވ ނ  ބަދައެއ ކޮށ   ނ  ބަދަލާކަ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . މި ެގނެވ  ނ ދާ ވާހަފެށިެގނ 

ދަނޑ ަގއި ޗޭނ ޖިނ ގ ރޫމެއ  ހެދ ނ . އަޅ ަގނޑ   ބޯޅަފ ޓ   ، ހިމެނ ނ  މަސައ ކަތެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި އޮތީ  ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ލޫފަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ޚ މަދ  މަމިނިސ ޓަރ އަޙ   ،މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޔޫތ  އެނ ދ  ސ ޕޯޓ ސ  ފަރާތ ނ   ،މީދ ކ ރަނީނ އ 

  ،މީދ ކ ރަނީނ ށ  ޓަކަިއ ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ ދެއ ވާ ބޭފ ޅެއ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އ ރާއ ޖޭެގ ޒ ވާނ ނ ނަ
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ނ  ޗޭނ ޖިނ ގ ރޫމ ެގ ކ ރ މަށ  ހަމަޖެހ މ ެއއ ކޮށ  ނިލަނ ދޫަގއި ާގއި  ޔޫތ  މިނިސ ޓ ރީެގ ބަޖެޓަށ  މި ެގނެވ ނ  ބަދަލާ

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    އަހަރ މަސައ ކަތ   އޮތ   މި  ހަމައެއާއެ ެގ  ކ ރިއަށ   ކަމަށ .  ފެނިެގނ ދާނެ  ިގނަ ތެރޭަގއި  ވަރަށ   ކ  

ކ ރިއަށ  މި  ؛އ  ފަހަރ ޒިނ މާވާ ިމނިސ ޓަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއތަކެ  މާމި ކަ ؛މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކޮށ ފި ކ ނީެގ ވާހަކަ 

ތިނ     ނެ. އެ ޮގތަށ  ކިޔާތާފަހ ނ  ފެށިެގނ ދާނެ، މި އަނ ނަ އަހަރ  ފެށިެގނ ދާ  ހެއ މަ  އޮތ   މަހ ަގއި ފެށިެގނ ދާނެ، ތިނ 

  ، ދިޔައީ. އެއ ވެސ  ޢަމަލީ މަސައ ކަތެއ  ފެށިެގނ  ނ ދޭ. ބަޔަކާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ  އ ޅޭ ވާހަކަ ވެސ  ބ ނާނެެވެގނ   އަހަރ 

، ކ ނި ބަލައިދާ ދޯނ ޏެއ ެގ ވާހަކަ މި އަނ ނަ އަހަރ  ބަޔަކ  އަނ ނާނެ ވާހަކަ ބ ނާނެ ،ކ ރެވިފައި އޮތ  ވާހަކަ ބ ނާނެބިޑ 

ޮގސ   ކ ނިތައ  ިގނަެވެގނ ފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖަވާބ  ލިބޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ ކޮޅ ަގއި    ނާނެ. މި ޮގތަށ  އެތަކެއ ބ 

މި ކޮޅ ަގއި ހ ނ ނަ ތަނ ތަނަށ  އެ ކ ނިތައ    ،ފަހ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މާލިއ ޔަތ ނ  އެ ދަތ ރ ތައ  ކ ރެވި  ވާ  އެތަކެއ  ދ ވަހެއ 

ހާލ ަގއި   ކަމަށ  ވެސ  ވަރަށ  ދަތިޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެމ ނ ދާ ވާހަކަ އަނަެގނ 

މި    ،މީދ ކ ރަނީނ ނިލަނ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ  އ ޅޭކަނ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އ 

ކަމާ ގ ޅޭ މ އައ ސަސާއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފަރާތ ނ  މިމި ކަމާ ޒިނ މާވާ    ،ކަމަށ  ވެސ  އެ މިނިސ ޓ ރީެގ ފަރާތ ނ 

ކ ރެވިފައި އޮތ  ނަރ ދަމާއެއ . މި ނަރ ދަމާ ަގއި ގާއިމ  2004އެހީތެރިކަނ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަަމށ . ނިލަނ ދޫެގ ނަރ ދަމާއަކީ  

، މިފަހ ނ  އެ ތަނ ނ  ވަރަށ   ވެއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ   އަށެއ ކަ އަހަރ ޙަޤީޤަތ ަގއި މައ ސަލަޖެހިެގނ  އ ޅޭތާ   ؛ހަލާކ ވެފައި

ވަނަ އަހަރ ެގ    2019ވަރަށ  ފަހ ނ     ،ވާތީ  ބޮޑަށ  ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ހިނ ޭގ ނިޒާމަކަށ 

. ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ވެސ  ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ހަލާކ ވެފަކ ރީކޮޅ  ކަރަނ ޓ ެގ ވިއ ަގއަށ  ލިބ ނ  ެގއ ލ މަކާ ގ ޅިެގނ  މި  

ނިޒާމ ެގ ަމއ ސަލަ    އެހެނ ވީމާ، އެކަމަކ  ކަރަނ ޓަށ  މިހާރ  ކ ޑަވަރެއ ެގ ހައ ލެއ  ލިބިއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ނަރ ދަމާެގ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ   ؛މ ޅި ރަށ ތެރެ  ،އިތ ރ  ެގއ ލ ނ ތަކެއ  ލިބި   ،ޭއެގ ަމއ ޗަށ  އިތ ރ  ބ ރަކަމެއ  އަިއސ   ، ކ ރީަގއި އޮތ  ހައ ލަށ 

ތަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނޭ.    ފެނ ތައ  އަރަމ ނ ދާ  ވަރަށ  ިގނަ ދިމަދިމާލ ނ  މ ޅި ރަށ ތެރެއަށ  ނަޖިސ ކޮނ މެ ދިމާލަކ ނ ،  

ކަމާ ގ ޅ ނ ހ ރި  މި  ،މާ ބެހޭ ޮގތ ނ ކަމި ކަމަށ  މި ބަޖެޓ ަގިއ ވެސ  އެއ ވެސ  ހައ ލެއ  ލިބޭކަށ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ  މި

އެތަކެއ    ،ސަސާއަށ އ މ އަ ތަފާތ   އެމ .ޑީއާ  ބައ ދަލ ކ ރެވިއ ޖެފަހަރ   ފެނަކަިއެގ  މަތީނ   ޮގތ ޮގތަށ     ތަފާތ    .

އ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަދެކެިވއ ޖެ.  ހިމެނިފައިނެތަސ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަޖެޓ ަގއި  އަދި  އަހަރ ެގ    ،މީދ ކ ރަނީ  އަނ ނަ 

އ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކަމާ ގ ޅިެގނ  މި ބ ރަިއނ  ސަލާމަތ ވ މަށ  ޓަކައި ހައ ލެއ  ެގނަތެރޭަގިއ ނިލަނ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި

ރަނބޫދޫެގ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެނ މެ ކަެމއ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި ބޫދޫއަށ  ބަލާއިރ  ދަނރަކ ރެިވެގނ ދާނެ ކަމަށ . ދަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ހަމަ ކޮމިޓީނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އޮތ  މި  ،ކަނ  ެވސ  މި ބަޖެޓ  ތެރެއިނ އެ

  ފާއިތ ވެދިޔަ އެތަކެއ  އަހަރ ަގއި ވެސ  މި މައ ސަލަތައ   .ނ ކ ރެވޭތީ އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  މައ ސަލައަކީނ ފީޛ މި ތަ

ކ ރެވޭ  .އެބަހ ރި ވެސ   ތަނެ  ،އެހެނ ނަމަވެސ    .ބަޖެޓ   ނ ފެނ ނާތީ  ތަނ ފީޛ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ  އ  
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މަރާމާތ ެގ މަސައ ކަތ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ފެށިެގނ ދާނެ  ނ  އޮތ  ފ ޓ ސަލ  ދަނޑ ެގ  ކ ރަގާއިމ   ބޫދޫގައިނރަދަ  ،މީދ ކ ރަނީނ އ 

 އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދާ ހަމައަށ ،  ޖެހި  މައ ސަލަތައ    އި އަހަރ  މި ދަނޑ ަގ  ކަމަށ . އެ ދަނޑ  ހަދާފައި ޖެހިެގނ  ައއި

 ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ދަނީ. ވަރަށ  ިގނަ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ    މި  ދާނ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހައ ލ ނ ކ ރެިވެގނ 

ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  ެވސ  މި ދަރަނި އެބަ ބޮލ ަގއި   ދަރަނި ވަރަށ  ބޮޑ   ،ފާހަަގކ ރައ ވައިފި 

އަޅާއިރ  ބޮލ ަގއި  ދަރަނި  މި  ބޮޑ ެވެގނ ދާއިރ   ބަޖެޓ   އެހެނ ވީމާ،  މަސައ ކަތ ތައ     ،އަޅާ.  ހ ރި  ތަނ ތަނ ަގއި  އެ 

އެ ކަނ ކަނ  ކ ރެވެނ . މިހާރ  ދަރަނި ވެސ  ބޮލ ަގއި    ، ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބޭނ ނ  މި ދަރަނީ ބޮލ ަގއި އަޅާއިރ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ނ ކ ރެވޭތީ ައޅ ަގނޑ ެގ މައ ސަލަައކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ      ސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އެޅިފައި އެ ކަނ ކަނ  ވެ

  ޚާއ ޞަކޮށ  ނިލަނ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ނަކީ ވެސ  ހަމަ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ   ، ރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަކީނިލަނ ދޫ ދާއި   ،މީދ ކ ރަނީނ އ 

ަގބޫލ ކޮށ   މި  ،ކަމ ަގއި  ޖެހިފައި   ނިލަނ ދޫއަށ   ތެރޭަގިއ  ހ   ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  އޮތ   ކ ރިައށ   މަސައ ކަތ ތައ   ރި 

 ނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ޔ ދިކ ރެިވެގނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މ . ޡިދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ދަނެގތީ

 

 މ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ޡިދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނާ ދަނެގތީ

  ލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ކ ރީއިނަވަ ބަޖެޓ ެގ ރިޕޯޓަށ  އެއ ޗެއ  ދަނ   !ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ  .`

މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށ     ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ  ،ފަދައިނ   ދ ވަހ  ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދެއ ކިިއރ  ވެސ  ހަމަ ދަނ ނަވާލި

 މި ބަޖެޓަކީ ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ   ،ޖެހެނީބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ގައި. ޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގއި މިހެނ  މި ދަނ ނަވާލަނ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އޮތ   

ނ ެގ ދަރިނ ނާ ހަމައަށ   ވާތީ. އާދެ! މިހެނ  ކަނ ކަނ  އޮތ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރީ  ވ ރެ ބޮޑަށ  ޚަރަދ ކ ރެވޭ ބަޖެޓަކަށ 

ބަޖެޓެއ  އެކ ލަވައިލާއިރ ަގއި ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ  ބެލ މަކީ ވަރަށ     ެގއާދެ! ސަރ ކާރެއ  .  އެބަ  ޖެހޭމި ދަރަނި ބޮލ ަގއި އަޅަނ 

  ،ކަމަކީ   ޮގތެއ ަގއި އެނ މެ މ ހިއ މ  ކަމެއ  ދޭނ ޖެހޭ އެއ   ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ޚާއ ޞަ ެގ  މ  ކަމެއ ނ މ ހި

ދަނީ މި ސަރ ކާރ ަގއި ެވސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޚަރަދ ތައ    މި  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ ނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑަށ  ފެނިެގނ  

އ ނިވަމ ނ ދާ    ،އިތ ރ ވެ  ފައިސާ  ލިބޭ  ކަނ ކަމަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ބޭކާރ   ދިމާވ މ ނ   ކަނ ކަނ   މިހެނ     ،ތަނ . 

ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ކ ރިމަތިެވެގނ ދާނެކަނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދަތިކަމެއ   ފޮރ ކޯށ ދިނ މ ަގއި  ބޫލ ކ ރަނ .  ަގތައ  

މެއ  ކަހާލެއ ަގިއ ހަމަހަމަ  ެއއ ވެސ   މި ބަޖެޓަކީ  ،އިތ ރ ނ  ފާހަަގވި ައނެއ  ކަމަކީ އަޅ ަގނޑަށ  މީެގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

  ތަފާތ ކ ރ ނ ތައ  ެގނ ގ ޅޭކަނ  އަޅ ަގނޑަށ    އިތަކ ގަ ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ   ށ ޮގތ ަގއި. ެއކިއެކި ދާއިރާތަކަ  ެގނެތ  ބަޖެޓެއ 
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ހަމަ އެއާއެކީަގިއ    .ޖެއ ސޭ  ގ ޅިެގނ  ހިލަ  ެއއަރޕޯޓާ،  ފާހަަގކ ރެވޭ. ބައެއ  ދާއިރާތަކ ަގއި ެއއަރޕޯޓެއ  އެޅޭ  ވަރަށ  ބޮޑަށ 

ެއބަ ދޭ. ވަކި މެނ ބަރ ނ ތަކަކަށ ،  ބަނދަރ  ހެދޭ ަމގ ތައ  ހެދިެގނ   ސަރ ކާރަށ  ތާއީދ ކ ރެޭވ   ؛އަދި ހަމައެާއއެކީަގއި 

ބޫލ ކ ރާ  ަގ  ޮގތ ތައ  މެދ ވެރިވެފައި އޮތ ކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ   ޓ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފަހިބަޔަކަށ  މި ބަޖެ

ކެއ  ކަނ ތައ ތަ. ިގނަ  ވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިއހ މާލ ވެފަ  ދާއިރާއަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  މި  ނތީދަެގ  ،އިރާޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާ

ވޭތ ވެދިޔަ   ،ދިފައި އޮތ  ތަނެއ  ނ ެއއ  ފެނޭ. އާދެ! މިހެނ  މިދަނ ނަވައިލީއ އެހެނ ނަމަވެސ  ފ   ، ވަޢ ދ ވެފައި ކ ރ މ ެގ

ނ ވެފައި އޮތ ކަނ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށ ރަށ ަގއި ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރަނ  ވަޢ ދ ވެ   ގައިއަހަރަށ  ބަލައިލާއިރ    ތިނ 

އޮމަދޫަގއި ފާހަަގކ ރެވޭ މިޮގތ ނ   ވެސ    ؛.  ާގބ ރިެއއ   ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދިޔައިރ   މިހާތަނަށ   އޮމަދޫަގއި  އދ. 

ރަށ ަގިއ   އެ ،ލާފައި ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަޔާއެކ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އެ ރަށަކީ ވެސ  ހަމަ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ އިބައިނ ދަ

މީ ބޭނ ނ ވާ  ޚިދ މަތ ތައ   ރައ ޔިތ ނ ނަކީ  ރަށ ދިރިއ ޅޭ  ބަނދަރ ގައި  ހ ނ .  ބަނދަރ    ،ިގރަނީ.  ރަށެއ ،  މަސ ވެރި 

ެއީއކީ އެނ މެ އެކަށޭނަ އަދަދެއ   ކޮނ މެވެސ  އަދަދެއ .  އެބަ  ލާ  އިފަހަރ  ޖަހަ  ބޮޑ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތ . ބަޖެޓ ަގއި ބައެއ 

، ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ   ވީމާލާފައި އޮތ މަކީ އެއީ އެކަނ  ވާނެ ޮގތެއ  ނޫނ . އެހެނ  ހައިނޫނ . ހައެއ ކަ ލައ ކަ ރ ފިޔާ ޖަ

  !ކަނ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެކަނ  ކ ރެވޭނެވަރ ެގ ފައިސާ ހިމަނ އ ވާށޭ  !ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ނަމަކަށ  ނ ޖައ ސަވާށޭ  ،ޮގަވއިލަނ 

ެގ  ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ދޭ ރަށެއ . އެ ިގނަ ފައިސާ ތިޞާދަށ  ވަރަށ އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި ދިގ ރަށަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ 

ރަށ ެގ އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ  .  ތެރި ރައީސ ތ ރާއ ޖެައށ  ދައ ކާ އިއ ޒަޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި  ބ ރަ މަސައ ކަތ ނ  ިގނަ ފައިސާ  

  ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއާ މި ދާއިރާތަކ ެގ  ބޮޑ  ކަެމއ  ނެތ .    މާ  ކަށ ރަށ ެގ ރަށ ިގރ މަ  ބަނދަރާއި އެ

މިއަނ ނަ    ،ެވސ  ލިބޭ ޖާވަބަކީ   ފަހަރަކ   ދަނ ނަަވއިފިނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮނ މެއާދޭސ   ނ މަތީ  ފަހަރ   ެއކިބައ ދަލ ކޮށ   

  ވަރަށ    ވެސ   ކައ ނ ސިލ  މެނ ބަރ ނ   ،ވެސ   ެގތީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ނ ދަނ.  ކަމަށ   އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނ އ ާވނެ

މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކައ ނ ސިލ   ބައ ދަލ ކ ރެއ ވި. އޮމަދޫ  ހިމެނޭނެ   ،ިވދާޅ ވަނީބައ ދަލ ކ ރެއ ވި.    ވެސ   ފަހ ނ     މިކަނ  

ކ ރެވޭނެ    ކަނ ކަނ   ސަރ ކާރަށ  މި  ،ހިތާމަކޮށ ެއކަމާ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ޢަމަލީ ސިފަ ނ ފެނ ނާތީ އަޅ ަގނޑ     ކަމަށ .

  ތަފާތ ކ ރ މެއ  ނެތި މިކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ހަމަޖެއ ސ މަށ  އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވަނ . ހަމަ އެއާއެކީަގއި ދިއ ދޫއަކީ   ،ޮގތެއ  

އަދި ެއ   ެގނ ދިޔަީއ.ވެ ައހަރ  ދެކެވޭތާ ތިނ  ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ ޚިދ މަތ  ބޭނ ނ ވާ ރަށެއ . ފެނާއި ،ވެސ  އާބަދީ މަދަސ 

ރަށ ަގއި ނަރ ދަމާއެއ    އަދިވެސ  އެ  .ނަފާ ލިބޭ ރަށެއ   ނ މ ރިޒަެއވެސ  ޓޫ ؛ެގތި ނ ދަނާދޭ. އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ  ވ ޖޫދަކަށ 

އެއާެއކީަގއި މަނ ދޫއަކީ އާބަދީ   ދިޔައީ. ހަމަ  ވެެގނ  މި  އަހަރ   ވާލ ނ ކ ރެވި އޮނ ނަތާ ތިނ ހަ  ވެސ  ބަޔަކާ  ނެތ . ފެނ 

ރަށ ރަށ ަގއި ތަކެތި އަރ ވާފަިއ    .ދައ ކަމ ނ ދާ ބައެއ އިނ  ޓެކ ސ  ފައިސާ  ެގ ނަފާ ރައ ޔިތ ނ  ހޯދައި އެ ޓޫރިޒަމ   ،މަދަސ 

 ރަށ ަގއި އެހެނިހެނ  ޚިދ މަތ ތައ  ހ ރީ ވަރަށ  ނ ދޭ. އެ އ ކަށެ ޔަކ ރި އ ހ ރެ އެކަމެ ހ ރީ. އަދިވެސ  ތަފާތ  މައ ސަލަތަކާ

ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ     ކ ނ މި ބަޖެޓަ  ،ލަކޮށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަަވނ  އޮތީ، ޖ މ އެހެނ ވީމާ .އިދަށ ދަރަޖައިަގ
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ެއއ ެވސ  ދާއިރާެއއ  ތަފާތ ކ ރ މެއ     ،ޮގވައިލަނ ، ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  ސަރ ކާރަށ   ބޮޑ  މަނ ފާއެއ  ނެތޭ. އެހެނ ވީމާ  ލިބޭނެ މާ

ތެރި ވ ނ . އިއ ޒަތ އ ބަހައ ޓަވަިއެގނ  ޚިދ މަތ  ދެނެތި ހ ރިހާ ދާއިރާއެއ ަގއި ެވސ  ތިބޭނީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ކަނ  ހަނދ މަފ ޅ 

މީހ ނ  ؛ ރައީސ  މަޤާމ ތަކަށ   ސިޔާސީ  ކަަމކީ  ކަނ ބޮޑ ވާ  އެނ މެ  ދެނ   އަޅ ަގނޑ   ބަލަިއލާއިރ ަގއި  ބަޖެޓަށ   ިމ 

 ވަނީ  މިއ ހާ މަޤާމ  އިތ ރ ކ ރ މަށ   ތިނ  ސަތޭކަ ފަނ ސާހެއިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އޮތ ކަނ . މިޮގތ ނ   

. ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެބަ  402ފައިސާ ދިނ މަށ  ޓަކައި  ޤާމ ތަކަށ   އެ މަ.  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފަ

ބަޖެޓ ކ ރ މަކީ   ؛ރައީސ  ކަމެއ .    13ިމވަރަށ   ކަނ ބޮޑ ާވ  މިއީ  ދާަވރ .  ޚަރަދަށ   ހިނ ގ މ ެގ  މ އައ ސަސާ  މިނިވަނ  

ކޮނ މެހެ  މި  ،އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ދަނ ނަވަނ  މަދ ކ ރައ ވައި  މެނ ވީ ނ ކ ރައ ވައި ކަނ ކަނ   ،  ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  

ޤައ މ ެގ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި ހޭދަކ ރެއ ވ މަށ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ     ،ގައިމިކަމަށ  މި ހޭދަވާ ފައިސާ އެހެނިހެނ  ކަނ ކަމ 

ރަށ  ބަލައިލާއިރ  އިޖ ތިމާޢީ ކަނ ކަމަށ  އޮތ  ޚަރަދ  ކ ޑަވެފައި އޮތ  މިނ ވަރ . މިދިޔަ އަހަ  ،ކަނ ބޮޑ ާވ އަނެއ  ކަނ ކަަމކީ

. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޖ ތިމާޢީ ވަނީ ކ ޑަެވފަ  ކަނ ކަމަށ  ކ ރެވޭ ޚަރަދ  މި  ރ ފިޔާ ޢިޖ ތިމާޢީ  ލިއަނ މިއެއ ހާ  ތިނ  ސަތޭކަ

ެއކިއެކި ކަނ ކަމަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ   ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ކ ޑަެވއ ޖެ  ލަތެއ . ޚަރަދ ހާލަތަކީ ކަނ ބޮޑ ވާ  ހާކަނ ކަމ ަގއި މިހާރ  މިހިރަ  

ނ ކ ރެ ހޭދަވިެގހޭދަ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ފ ލ ހ ނ ނަށ   ކ ރަނ ޖެ  ،ނ ދާނެ.  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ކަނ ކަނ     ހޭޖެނ ޑަރ  ފަދަ  ހޭދަ 

އަޅ ަގނޑ   ޔ ނ ކ ރެިވެގނ ދި ސަމާލ ެވވަޑައިަގނ ނަވަނ   ދޭތެރޭަގއި  މިކަމާ  އެހެނ ކަމ ނ ،  ކަމެއ .  ކަނ ބޮޑ ާވނ ޖެހޭ  މަކީ 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގވައިލަނ .  ހޯދ މަށ  މި  ަގަގނޑަށ   ައޅ  ؛ސަރ ކާރަށ   އާމ ދަނީ  ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރަށ   ބޫލ ކ ރެވޭ 

ސ ޓ  ނޫނ .  ރެެގނ ގ ޅޭ  ސ ޓ ރެޓެޖީއެއ   ރަނަގޅ   އެހާ  ބޯދާޓެޖީައކީ  ެގނ ދަނީ  މި  ޮގތ .    އަބަދ ވެސ   ކ ރެވޭ  ޮގތަށ  

ހޯދ ނ  ފައިސާ  ިވއ ކަިއެގނ   ފަޅ ރަށ ތައ   ބަެއއ   ހ ރި  ސަ  ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އެާއެއކީަގއި  ވާ ސާ އ ހި   ރ ކާރ ހަމަ 

  އެނ މެ އެކަށޭނަ ޮގތެއ  ނޫނ .  މިހާރާ  މިކަމަކީ؛ ރައީސ  ވިއ ކަިއެގނ  ފައިސާ ހޯދ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި  ސާއ ހިކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  

އެހެނ ނަމަވެސ ،  ަގނ ނާނެ ފަރާތެއ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ މެނ    ވ ނ .މާކެޓަށ  ނެރެ  ނަށ ފަހ ނ  ރަށ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވަރަށ 

ބޫލެއ   ަގއަގ  ލިބޭނެ ކަމަކަށ   ހަމަ އެ ރަށ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ އެނ މެ  ށ  ލަިއެގނ  އެ ރަށ ތައ  ިވއ ކަނ  ނ ކ ތީމާތަބަކަކަ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާތަނަށ  ކ ރެވިފަިއ ހ ރި   މ ނ ިމފަދަ ކަނ ކަ  ،، ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގަވއިލަނ ނ ކ ރެވޭ. އެހެނ ވީމާ

 ؛އީސ  ރައ ސަނ . އިއ ޒަތ ތެރި  ސަރ ކާރަށ  އެހެނ  ފައިސާ ލިބޭނެ ޮގތ  ހަމަޖަ  ،އަލީަގއި މިޮގތ  ބަދަލ ކޮށ   ތަޖ ރިބާެގ

  ތައ  ނ ޑަސ ޓ ރީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ ިއތ ރ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  އ ފެއ ދ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ތަނެއ . މިހާރ  ހ ރި އި

ނ ފެނޭ. އެޮގތ ނ  މަސ ވެރިކަމ ެގ  އ   ވެސ  އެނ މެ އެކަށީެގނ ވާ ޮގތ ަގއި ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކަިއ މަސައ ކަތ ކ ރާ ތަނެ

 ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ހިތާޔާެއކީބޮޑ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރ މަށ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި  މަށ  ޓަކަިއ މާވ ސިނާޢަތ  ކ ރިއެރ 

އަޅ ަގނޑަށ    ކަނ ކަނ     ،ބޫލ ކ ރެވޭގަ ފާހަަގކ ރަނ .  ހިމަނަިއެގނ   ބަޖެޓ ަގއި  ރަނަގޅަށ   މިއަށ ވ ރެ  މަސ ވެރިނ ނަށ  

، އި ޮގތ ަގއި ައއިސ  ލިބ މާ  އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގަވިއލަނ  މަސ ވެރިނ ނަށ  ފަސޭހަ  ، ކ ރެވިދާނެ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ
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، ބަދަލ ކޮށ  ބަިއ ޕ ރޮޑަކ ޓ ތަކަށ   ޓ ތައ  އިތ ރ   އަދި މަސ ވެރިނ ެގ ޕ ރޮޑަކ   ، އަގ  ހޯދ މަށާއިހަމަ   މަހަށ   އަދި މަސ ވެރިނ ެގ

ދިެވހި ބަޖެޓަށ  ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތ  ހަދަނ . ހަމަ އެއާއެކީަގިއ   ،އިވެލިއ  އެޑ ކޮށ ެގނ  ެއކ ސ ޕޯޓ ކ ރެިވެގނ  ހޯދަ އެއަށ 

ފާހަަގކ ރެވ ނީ މާ  ،އަޅ ަގނޑަށ   ވެސ   މިީއ    ދަނޑ ވެރިކަމަށ   އޮތ ކަނ .  ބަޖެޓ ަގއި  މި  ނ ދެވި  ސަމާލ ކަމެއ   ބޮޑ  

ޮގތަކަށ  ބަޖެޓ ަގިއ    ކ ރަވިކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭ ކަމެއ . ދަނޑ ވެރިނ ނަށާއި މަސ ވެރިނ ނަށ  ފައިދާނ ،  ތ ތެރި ރައީސ އިއ ޒަ

ބޫލ ކ ރަނ . އާދެ! ައޅ ަގނޑ  ގަ   އަޅ ަގނޑ   ކަނ ކަނ  ކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  މި ބަޖެޓަށ  ފައިސާ ހޯދިދާނެ ކަމަށ 

ދިވެހި އެއ ވެސ  ރައ ޔިތަކަށ  މި ބަޖެޓ ނ  ފައިދާވާ   ،ބޮޑ ވ ނ  އޮތ ކަމ ަގއި ިވޔަސ މި ކަނ   ،ލަނ  އޮތީވާޖ މ ލަކޮށ  ދަނ ނަ

ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަކީ    މޭ.ވޯޓ ދޭނަ  މި ބަޖެޓަށ   ނަމަ އަޅ ަގނޑ   ކަމެއ  އޮތ 

ށ ލަނ . ައޅ ަގނޑަށ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކަިއ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ  ެގނ ނަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ  ކަމަށ  ވާތީސަމާލ ކަމަށ   

ެއކީަގއި ވެސ  މި ބަޖެޓަށ  ވޯޓ ދޭނެ ވާހަކަ ދަނ ނަވައިލަމ ނ  ވަކިވެލާނަނ .    ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކާ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އަދި މި

 ވަބަރަކާތ ހޫ. هللا މަތ  ޢަލައިކ މ  ވަރަޙ  ަވއ ސަލާމ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ .  

  2މިއަދ  ޯވޓ ެގ ަގޑިައކީ   ؛ލަނ  ޖަހާއިރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ  1ޓާނީ  އ ޖަލ ސާ ދެނ  ފަ

ޯވޓ ދެއ ވ މަށ     ،ޖަހާއިރ . މިއަދ ެގ ވޯޓަކީ ޮގތަށ     ބަޖެޓ ެގ ވޯޓ  ބަޖެޓަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ 

ދަނ ނަވަނ .   ވެސ   މެނ ބަރ ނ  ކަމ ަގިއ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ތިއ ބެވި  އެދިަވޑަިއެގނ ފައި  ފ ރ ޞަތަށ   ކ ރީަގއި  ޭއެގ  އަދި 

އިއ ޒަވާހަކަފ ޅ  ދަނ ނަވަނ .  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަފ ޅ ތ ދެއ ކެވ މަށ   މިތާނަގއި  މެނ ބަރ ނ   ތިއ ބެވިއ ޔާ ވަދައ ކަ ތެރި  ނ  

އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ  އަރ ވާނަނ . އޭެގފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވޯޓަށ  ދަނ ނަވާނީ. މިހާރ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  

 ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ . 

 

 { އަށ  13:03އިނ   12:31 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 މި ފަށަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ    ެގނ ދިއ މަށ  އަޅ ަގނޑ   ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ    މެނ ދ ރ ެގ`.  

ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ     މި  .ގ ޅޭ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދެވެނީ  ވެސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދިޔަ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާ

 ށ .  ޟަރިޔާهللا ބ ދ ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަ ،އަރ ވަނީ މި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޟ ރިޔާهللا ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ލަނ  ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ  2022އާދެ!  `. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

މ ހި ބައެއ   އެބަނ ބޭނ ނ ވާ  ކަނ ތައ ތަކެއ   އެނ މެ    މ   އެޮގތ ނ   ބޭނ ނ އޮތ .  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ފ ރަތަމަ 

އޮތ ކަނ .    މ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ބަޖެޓ ަގއި ފާހަަގކޮށ ފައި އެބަނ މ ހި  ،ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  އެދޭ ؛ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ

ވެ   ،އެހެނ ނަމަވެސ  ހިމެނިފައިނ ވާކަނ   ތެރޭަގއި  ބަޖެޓ ެގ  ކަނ ކަނ   ބައެއ   އެދޭ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ހަމަ  މި  އަދި  ސ  

ބަޖެޓ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށ ލަނ .  އަޅ ަގނޑ   ތަރައ ޤީެގ  ފޮ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ޚާއ ޞަކޮށ   ައދި  ތ ަގއި 

ބަލައިލާއިރ  ވެސ  އަދި  އަހަރަށ     ނ ވޭތ ވެދިޔަ ތި  . ެއއ ޗަކަށ  ނ ވޭޛީކަމ ަގއި ވިޔަސ  ެއއީ ތަނ ފީ  ތައ  ހިމެނިޕ ރޮޖެކ ޓ 

  ކަނ ކ ރަނީ އެ .  ސިޔާސީ ބަޖެޓަކަށ  ވެފައި ިމ އޮނ ނަނީ  ބަޖެޓަކީ އަބަދ ވެސ    ،ވިޔަސ    އި ކަމ ގަ   އޭެގ ކ ރިއަށ  ބަލައިލި

ރައ ވަިއެގނ . ކޮނ މެހެނ  ބަޖެޓ  ފޮތަށ  ބަލައިެގނ   ކ ޕ ރައިެވޓައިޒ    މަށ ވަގ ތަކ  އޮނ ނަ ސަރ ކާރަކ ނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ކަ

 މީދ ކ ރަނ  މިނ ައޅ ަގނޑ  އ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކ ރާ އ ސޫލެއ  ނ ފެނ ނަކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .    ކަނ ކަނ 

ހ ރި ހިމަނާފައި  ޕ ރޮޖެކ ޓ ަގއި  ޕީ.އެސ .އައި.ޕީ  ދާއިރާއަޅ ަގނޑ    ،ފަހަރ   ކަނ ކަނ     އަށ ެގ  ހ ރި  ހ ށަހަޅާފައި  އަދި 

އެބަޛ ތަނ ފީ ކަނ ތައ ތަކެއ   އެދޭ  ރައ ޔިތ ނ   ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އާދެ!  ކަމަށ .  ސަރ   ވެެގނ ދާނެ  ކާރަށ   ހ ރި 

ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާެގ  އަ  ،ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދެނީ   މ  އެއ  ކަމެއ ނ އިލ ތިމާސ ކ ރ މަށ . ެއޮގތ ނ  އެނ މެ މ ހި

 ؛ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ .  އ ފާވެރިކަމާއެކ  އ ޅޭ ތަނަކަށ  ހައ ދަަވއިދެއ ވ ނ   ،ރައ ޔިތ ނ  ފ ދ ނ ތެރި ދިވެހިނ  ދިރިއ ޅޭ ތަނަކަށ 

ޮގތަށ  ކަނ ކަނ     އެނ މެހައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  އެ ފ ރ ޞަތ ތައ  ފަހިވާ  ެއއ  ނޫނ ، މ ޅި ރާއ ޖޭެގއިރާ ދާއެ  ހަމައެކަނި  

ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތައ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދެނ   ؛ހަމަޖައ ސައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެދ މެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކަނ ބޮޑ ވާ  ކަމ ަގއި  ނ އެކަ  ހ ރި ރައ ޔިތ ނ   އެބަކޮށ ދެއ ވ މަށ . ިގނަ ކަނ ތައ ތައ ތަކެއ   އޮތ  އަހަރ ަގއި ބަދަލ   ކ ރިއަށ 

ފާހަަގކޮ އަޅ ަގނޑ   އެޮގތ ނ   ބޭނ ނ މައ ސަލަތަކެއ .  ކޮޅ ަމޑ ލ   ،ށ ލަނ   ޚާއ ޞަކޮށ   ދާއިރާެގ   ؛ވަކިނ   އަޅ ަގނޑ ެގ 

ތިޞާދީ ޮގތ ނ   ޅ ތަކަށ  ބަލައިލިޔަސ  އިޤ އ ޖޭެގ ހ ރިހާ އަތޮމ ޅި ރާ   ،ޔަސ  ކަމ ަގއި ވި   އިތ ރަށ  މ ޅި ކޮޅ މަޑ ލަށ  ބަލައިލި

ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ  ބަދަލ ކޮށ ދެއ ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ކޮޅ މަޑ ލ .  ެގނ ދާނެ  އެނ މެ ކަނ ކަނ  ވެފައި ނެތ  ެއއ  އަތޮޅަށ  ވެ 

.  ލަތ ަގއި އޮތީހާއޮޕަރޭޝަނަލ   އެނ މެ ރަށެއ   .  އޮތ   ކޮށ ފަިއ އެބަރަށ  ދޫސާދަ  ޓޫރިޒަމ ެގ ސިނާޢަތަށ   އެދ މެއ .  އެދޭ

ެގ  ސ  ައއިލެނ ޑ   ޑ އެއީ ޑިސ ޓ ރެސ ނަާގފައި ހ ރި ރަށ ތައ   ޖެހޭ މި ރަށ ތައ ، ޓޫރިޒަމަށ     ސަރ ކާރ ނ  އެބަ  ،އެހެނ ވީމާ
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އެީއ   ،ެގނައ ނ ލަތަށ   ހާމި ރަށ ރަށ  އޮޕަރޭޝަނަލ   ވެސ   ފައިނޭނ ސ  ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ  ހަދައިެގނ     ،ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށ 

ތިޞާދީ ބޮޑ  ހަބަކަށ  ހެދެނ  އެބަ ޖެހޭ.  އިޤ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެދ މެއ . ތިަމރަފ ށީެގ އެއަރޕޯޓަކީ މ ޅި އަތޮޅަށ  ނަފާވާ

ޖެހޭ    ތިޞާދީ ކަނ ތައ ތަކެއ  ފަހިވާނ  އެބައެތަނ ަގއި އިޤ   ، އޮތ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނެސ ފ ލައިޓ  އޮނ ނަ  ހަފ ތާއަކ  ެއއ 

ތ. އަތޮޅަކީ ަމސ ވެރި އަތޮޅެއ  ވެސ  މެ. ެއތައ  ބައިވަރ  މަސ ވެރިނ ނެއ    ؛ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި  

މަހަ  މަހަށ  ަގނ ނަ  ފ   ށ  ދޭ.  ވަޢ ދ   އެ  މަސ ވެރިނ ނަށ   ވަޢ ދެއ   ސަރ ކާރ ެގ  ނ ލިބޭ. މި  ދައިދިނ މަކީ. އ ހަމައަެގއ  

ވަނަ އަހަރ  ަވކި    2022 ބަޖެޓަކ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ  އަގ  ހޯދަދިނ މަކީ މި ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދެއ . މިހަމަ

ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ  މާ   ،މަސ ވެރިކަމ ެގ  ފެނިެގނެއ   ތަރައ ޤީކ ރ މަށ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ޓޫރިޒަމ     ބޮޑ   ނ ދޭ. 

މި  ސިނާޢަތ  ޮގތ ަގއި  އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ  ެއއ ވަނަ  އެނ މެ  ިގނަ،  އޮތީ  މިއަދ   ވަރަށ   ލ އިތަކެއ     ސަރ ކާރ ނ  

ެގ  މާޔަތ ކޮށ ދީެގނ . ައޅ ަގނޑ  ހި އ ޅޭ މީހ ނ ނަށ  އަދި ޙައ ޤ ތަކެއ  ވެސ   ެއ މަސައ ކަތ ަގއިއިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށާއި އަދި 

މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށ  ެވސ  ހަމަ އެ ފ ރ ޞަތ ތައ    ،ދެނ ނެވ މަކީސަރ ކާރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނ ނަވާ  ،އެދ މަކީ

ހަރ ދަނާކޮށ ދެއ ވާށޭމަސ    ،ފަހިކޮށ ދެއ ަވއި ފ ނައ ޑޫ  !ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ   ހ އ ޓިފަިއ    ، އެޮގތ ނ  ތ. އަތޮޅ ަގިއ އޮތ  

ފެކ ޓަ ؛އޮތ  ަމސ   އަދި  މަސ ަގތ މަށާއި  ސިނާޢަތަށ   ހެދ މ ގައިމަސ ވެރިކަމ ެގ  އެ  ފެކ ޓަ  ނ ޑ ކޭ   ،ރީ  ހެދ މ ަގއި  ރީ 

 ؛މި ރަށަކީ ތ. އަތޮޅ ެގ  ،ތ  ހ އ ޓ ނ  ހ އ ޓ މަކަށ  ެގނެސ މަސައ ކަތަށ  ނަާގފައި އޮތ  ރަށެކޭ މި ރަށަކީ އެ ހ އ ޓިފައި އޮ

އަތޮޅާ ތ.  އަތޮޅ   އަދި  ެއހެނ   މީހ ނ   ،ށ މަސ ވެރިނ ނަ  ތަކ ެގކައިރި  މަސ   އެ  ތަނަކަށ  ބޭނ ނ ވާނެ  ިވއ ކޭނެ 

 އަތޮޅެއ . އެތައ   ތ. އަތޮޅަކީ ަވރަށ  ބޮޑ  ؛ތ ތެރި ރައީސ އެދ މެކޭ. އިއ ޒަެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެދޭ  ! ހައ ދަވައިދެއ ވާށޭ

އ   އަހަރ ަގއި ހަމަ އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ  ދޫކޮށ ފައެ  ހ ރި. ދަނޑ ވެރިކަމަށ  މި ވޭތ ެވދިޔަ ތިނ   ރަށ ރަށެއ  އެބަބައިވަރ  ފަޅ 

ތިޞާދީ ެއއ ވެސ   ފަޅ ވެފައި އޮތ  ރަށ ރަށަކީ ެއއ ވެސ  ކަމެއ  ނ ކ ރާ އިޤ  ؛ެގ ބޭނ ނ ރަށ ރަށ  ؛ނެތ . އިއ ޒަތެރި ރައީސ  

އޮތ ނ  ނިމ މަކަށ  އެބަ ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އެ ރަށ ރަށަކީ ޓެރަރިޒަމ ެގ އެކިއެކި  އޮނ ނަ  ރަށަށ ރަށ   ނަފާއެއ  ދައ ލަތަށ  ނ ލިބޭ

ނ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. މަސ ތ ވާތަކެތީެގ އޮތ ނ  ނިމ މަކަށ  އަޮގތ ަގއި އޮނ ނަ  ެގހަދާ ރަށ ރަށ ކަނ ކަނ  ކ ރާ މީހ ނ  ތަމ ރީނ  

ެގ  ރަށ ރަށ    ކ ރާމި ވިޔަފާރި ހިނ ގ މަށ  ބޭނ ނ   ،ވާތަކެތި ފޮރ ވައި  މަސ ތ  ލަތ ތަކ ަގިއ ޮގސ ހާ ކ ރާ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ  ވިޔަފާރި

ވެރިކަމާިއ  ، ދަނޑ  ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ  ޮއތ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނ ނަނ  އެބައޮނ ނަ  ރަށ ރަށ ފަޅ   ޮގތ ަގއި

ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކޮވިޑ ަގިއ    އެބަ  އ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ  ދީެގނ  މި އިނ ޑަސ ޓ ރީ ވަރ ަގދަކ ރަނ މަސ ވެރިކަމަށ  ޚާ

އެނ މެ އަދި  ލެސަނަފަހ ނ     ވެސ   ލިބ ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ   ސ ނާީމަގއި  ބޮޑ   ށ   ޓޫރިޒަމަ  ،ކީއައި  ައއި 

 ؛ޮގސ ެގނ  މަހަށ     މަސ ވެރިނ . އެ މީހ ނ   ނަށ ޮގނ ޖެހ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ެގ ލައިފ  ހޯދައިދިނީ ައޅ ަގނޑ މެނ 

، އެކަމަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލ ކަމެއ  އެބަ ދޭނ ޖެހޭ.  މަސ ވެރިކަމ ެގ މަސައ ކަތެއ  ނ ހ އ ޓޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ

މަސ ތ ވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރި ހިނ ާގ    ،ތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އެދ މެއ ައޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރާެގ ރައ ޔި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  
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ާގނޫނ ެގ ލޫޕ ހޯލ ސ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ    .ނ ނ ފޫޒ ނ  މިނިވަނ ވާ މިނިވަނ ވ މަށ  ހ އ ޓ މެއ  ެގނެސ ދިނ   ފަރާތ ތައ  އެކިއެކި

ތެރެއިނ  ވެސ  މަސ ތ ވާތަކެތީެގ    ެގކ ރާ ދާއިރާތައ  ކަމ ަގއި އަދި ޝަރ ޢީ މަރ ޙަލާޛ ާގނޫނ  ތަނ ފީ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ  

މީހ ނ ނަށ  ފަސޭހަކަމާއެކ  ނ ދާ   ޖީލެއ  ހަލާކ ކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ މ އެތައ  ޒ ވާނ ނ   ފާރިކޮށ ެގނ  ނަފާހޯދާިވޔަބޮޑެތި  

ނ ދެވޭނެ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  އަނ ނަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ޤައ މީ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކަށ  ބޮޑ  އަދަދ ނ  ބަޖެޓ   

ދާއިރާެގ  ،ހަމަޖައ ސާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޒ ވާނ   ކީ.އާދޭހަ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ެއއީ  އެބަ ޖީލ     އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މަސ ތ ވާތަކެތީެވ ވަބާަގއި ޖެހިފައި ތިބި ޒ ވާނ  އެތައ  ބަޔަކ  ރިހިބިލިޓޭޝަނ   ؛ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ސަލާމަތ ކޮށ ދޭނ 

ޖައ ސަނ ޖެހޭ. ައވަހަށ  ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަ  ،ތިބި. ރިހެބިލިޓޭޝަނ ެގ ޚިދ މަތ  އަވަސ ކޮށ    ފ ރ ޞަތ ތައ  ނ ލިބި އެބަ

 އިސ ލާމ ދީނަށ  ޮގނ ޖަހައި އެހެނ  ދީނ ތައ  ފަތ ރަނ  މަސައ ކަތ ކ ރާ ފަރާތ ތައ  ހ އ ޓ ވަނ  އެބަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދާއިރާތަކ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ.ކ ރާ  ޛ ޖެހޭ. އެ މަސައ ކަތ  ހަރ ދަނާ ޮގތެއ ަގިއ ާގނޫނ  ތަނ ފީ

 ޚިދ މަތ  ލިބެނ   ޙީެއކ  ޞިއ   ނ ކަމާީގމ  އެބަޖެހޭ މިހާ ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  އަނ ނައިރ ަގިއ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޔަ ނިޒާޙީޞިއ 

ކަނ ކަނ     އެބަ އެނ ސ ޕާެގ  ނ ވަތަ  އާސަނ ދަ  ނޫނ   ގ ޅައިެގނެއ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   މަޖިލީހ ެގ  ފަހަރަކ   ކޮނ މެ  ޖެހޭ. 

ޮގަވއިލާ އާދޭސ ކ ރ މަށ   އެ  ނިމ މަމަޮގަވއިހަމަޖެހެނ ޖޭހެނީ.  ވަނީ    ކަށ ލ މަށ   ސަރ ކާރ ނ   މި  ކަމަށ   ެގނެސ ދެއ ވާނެ 

  ހާސ ކަމެއ  ،  ކަމެއ  ނެތިބިރ ެވރި ؛. އެކަނ  ކޮށ ދެއ ވާށޭ މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ވަޢ ދ ވެފަ

އަދި އަނ ހެނ    ،ޖެހޭނެ. ރަހީނ ކޮށ ފާނެކަމ ެގ ބިރެއ  ކޮނ މެ ރަށެއ ަގއި ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިރިއ ޅެވެނ ނެތި މި ޤައ މ ެގ  

ނަަގޢިކަނބަލ ނ ެގ   ަގބޫލެއ ލާފާނެއިއ ފަތ ތެރިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަކަށ   ޮއނ ނަނ ޖެހޭނެ  ބިރެއ   ނ ކ ރަނ .    ކަމ ެގ 

 ! މީދ ތައ  ހާސިލ ކޮށ ދެއ ވާށޭނ ޑ މެނ  ފާސ ކޮށ ެގނ ދާއިރ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ އ  ބޮޑެތި ބަޖެޓ ތައ  އަޅ ަގނ  މިހާ  އެހެނ ވީމާ،  

ރައީސ  ާގނޫނ ތައ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑެތި  ހިމާޔަތ ކޮށ ދިނ މަށ   ޙައ ޤ ތައ   މަސައ ކަތ ތެރިނ ެގ  ޒ ވާނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ކ ރާ މީހ ނ ނަށ  އެ މީހ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ އ ކަތ ޓ ަގިއ މަސަސޯ ރި  ! ނ ކަނ  މޮނިޓަރކޮށ ދެއ ވާށޭކަ  ހ ރި. މި  ހަދާފައި އެބަ

ޔަީގނ ކޮށ ދެއ ވާށޭ ލިބޭކަނ   މީހ ނ ނަށ   އެ  ޗާޖ   އެދ މަކީ.   !ދޭނ ޖެހޭ ސަރވިސ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެއީ 

ކަނ ކަނ     އީ. މިއަ  ކަމ ެގ ވަޢ ދާ އެއ ކޮށޭ މިކޮރަޕ ޝަނ  ހ އ ޓ ވާނެ!  ކޮރަޕ ޝަނ  ހ އ ޓ ވައިދެއ ވާށޭ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެބަ  !ފ ރިހަމަކޮށ ދެއ ވާށޭ ފާހަަގކޮށ ފައި  އެބަ  ، އޮތ   ބަޖެޓ ަގއި  ޓެކ ސެ   ،ޮއތ   ރެކޮމެނ ޑ ކޮށ ފައި  އ   ޕ ރޮގ ރެސިވ  

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދ ރާލަ ؛ނަާގނެކަނ .  ކ ރިނ   ނަަގނ ވާނީ  ޓެކ ސެއ   ެއއ ވެސ   ވެސ   ޓެކ ސެއ     އި ޕ ރޮގ ރެސިވ  

ކ ރިނ  އެފަދަ   ލިބެނ ޖެހޭނެ. އޭެގވެސ  އެ ފ ރ ޞަތ ތައ   ށ   ތ  ދީފަ. އިނ ެވސ ޓަރ ނ ނަކަނ ކަނ  އެނ ގ މަށ ފަހ  ފ ރ ޞަ

އެ ޓެކ ސ  ދައ ކަނ ޖެހޭ މީހާއަކީ    ،ވަނ ޏާ އޭެގ އެނ މެ އާޚިރ ަގއި އެނ މެ ހިތި ނަތީޖާ ލިބޭނީ  ކަމަށ   ކަނ ކަނ  ކ ރާ

ރައީސ ނ އާ އިއ ޒަތ ތެރި  ވެެގނ ނ ވާނެ.  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކ ނ ފ ނިތައ   ދައ ލަތ ެގ   ؛މ   ބައެއ   ތެރެއިނ   ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ 

ދެއ ވަނ ޖެހޭނެ ސަމާލ ކަނ   ސަރ ކާރ ނ   ނިނ މ މ ަގއި  ނިނ މާފައިވާ  ވަޒީފާ    ،އ ވާލަނ   ރައ ޔިތެއ ެގ  އެއ ވެސ  
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ވަޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ ތައ  ފަހިވާނެ ޮގތ ތަކަށ  ސަރ ކާރ ެގ    ނ .ނިނ މާ ނިނ މ މަކ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ެގއ ލިެގނ ނ ވާނެ

ރައީސ    !ދެއ ވާށޭއިހަމަޖައ ސަ  ތައ ޔާސަތ ސި ބޭނ ނ ވަނީ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވާލަނ   ނިނ މާލަމ ނ   އަޅ ަގނޑ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޒ ވާނ  ޖީލ  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ތަޢ ލީމީ ނިޒާމ  އެބަޖެހޭ ބޮޑ  ބަދަލެއ  ެގނ ނަނ . ކީއ ެވެގނ ތޯ 

  ޔ ނިވަރސިޓީ މި ؟ ގ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ތައ  ފަހިނ ވާނ ވީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޔ ނިަވރސިޓީ ހިނ   ށ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަ

އޮނ ނަ އ ސޫލ ެގ  އެ    ،ަވކި ކަނ ކަމެއ  ފަހިވެ ހަމަޖެހޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ،މި ޤައ މ ަގއި ަވކި ކ ރައިޓީރިއާތަކެއ   ،ތަނ ގައި

ބޭރ  މީހ ނ ނަށ   އަދި  ނ ެގ އިތ ރަށ   ވެހިދީެގނ  ދިތެރެއިނ  ޔ ނިވަރސިޓީ ހިނ ގ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  ފ ރ ޞަތ 

ވެސ  މި އިނ ޑަސ ޓ ރީ ފ ޅާކޮށ ދެއ ވާށޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމަށ  ކަމަށ  

 ދެކ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނ ނަާވށޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ދެކޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ 

ވަނީ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ނިމިފަ.    މަސައ ކަތ  މިހާރ  މިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ  

ބަޖެޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަތަކެއ  ދެކެވ ނ . އަދި އެ ކަނ ތައ ތައ    ނަށ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާެގ ކ ރީ

އަިއއ ސަ  މީދ ތަކެއ  ެވސ  ެގނ ގ ޅެވ ނ . ބަެއއ  އިޞ ލާޙ ތައ   ނ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އިޞ ލާޙ ެވެގނ  އަނ ނާނެކަމ ެގ އ 

ޭއެގ  .ވޭވެސ    ތެއަދި  ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލިބޭނެ    ށ ދައ ލަތަ  ،ރޭަގއިތެރޭަގއި  އާމ ދަނީ 

  ެގބަލަިއެގނ  ކ ރަނ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ޚަރަދަކީ ެވސ   ވެސ  ފާހަަގކ ރެވ ނ . އަދި    ކަނ ކަމެއ   ޮގތ ތައ  ހޯދ މަކީ މ ހިނ މ 

  ޮގތ ަގއި ފާހަަގކ ރެވ ނ . އާމ ދަނީ ލިބޭނެ އިތ ރ  ޮގތ ތައ  ހޯދ މ ެގ ކަނ ކަނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރެވ ނ . ދެނ  މިހެނ ޮގސ  

ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ދައ ލަތ ެގ އެއ ވެސ     ،ކަމެއ  ނެތ . އެނ މެ ބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެނ މެ ބޮޑ  އެއ ޗަކީ   ދަނ ނަވާނެ

މ އައ ސަސާއަކަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ މަސ އޫލިއ ޔަތ  އަދާކ ރެޭވވަރ ެގ ބަޖެޓެއ  ނެތ ކަނ . ތަކ ރާރ ކޮށ  އެނ މެނ  ބ ނަމ ނ ދިޔައީ  

ދެނ  ސަރ ކާރެއ  ނ ވަތަ ދައ ލަތެއ  އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ހިނގ މ ަގިއ   ،ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީމިހެނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ  

މި ފޮނިމީރ ކަމެއ ތޯ  ކިހާވަރެއ ެގ  ލިބިެގނ ދާނީ  ދެނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހަމަ ؟ކަނ ކަމ ނ   އެ    ަގއިމ އަޅ ަގނޑ   ެވސ  

ސިއ ޔަތ ނ  ދާއިރާެގ މަޝ ރޫޢ ތަކަށ  ބަލައިލާއިރ ަގިއ މިއީ  ދާއިރާއަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރެއ ެގ ހައި 

ވަރަކަށ  ފަނޑ ވ ަމކާ ާގތަށ  އަނ ނަނ  ފަށައިފި.    މީދ  ކޮނ މެވެސ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި އ   ތެރޭަގއި  ެގއަހަރ ފަސ   ދެނ   

ެގ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކަމ މީދ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ  އެ ކަނ ކަނ  ކ ރެވޭނެނ މިހާތަނަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ދިޔައީ ވަރަށ  ބޮޑ  އ 
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ތެރޭަގިއ  ރ ަގއި ޭއެގއިއޮތ ބަޖެޓ ަގއި މިއަދ  ހިނަގމ ނ ދާ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ފާހަަގކޮށ ފަިއ  

ހިނަގމ ނ  ކަެމއ   ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެއ ވެސ   ހިތާމަކ ރަނ ނ ދާކަނ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއާެއއ ކޮށ   ހަމަ  މި   ،އަދި 

ވާހަކަދައ ކަމ ނ މަޖި ތެރޭަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ވަޒީރ ނ   ޒިނ މާދާރ   ގ ޅޭ   ލީހ ަގއި  އަދަދ ތަކާ  ހިމަނާ  ބަޖެޓ ަގއި  ދާއިރ ަގއި 

 ނޫނ . އެކަނ  ؛ހ ށަޮގތ ނ  އެއީ ސިޔާސީ ބޭނ މަށ  ޓަކައި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  ބޭނ ނ ވާތީ ވަކި އަދަދެއ   

ާގނޫނީ ޮގތ ނ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަިއެގނ  ނޫނިއ ޔާ ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ކީފ ރަތަމަ ކަމަ ؛ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި 

. އަދި އެ ކަނ ކަނ  ކ ރަނ ޖެހެނީ ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ޮގތ ނ  އެއ ވެސ  ކަެމއ  ކ ރެޭވކަށެއ  ނޯވޭ  ވަނަ މާއ ދާަގއި ބ ނާ  96

ވަނަ މާއ ދާަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި އޮނ ނަ 96ނ އަސާސީެގ  އެ މިނ ވަރަށ . މިއީ ޤާނޫ  ،މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރާ ޮގތެއ ެގ މަތީނ 

 ކަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ ތަ  ،ޮގތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަމ ނ ދާ ކަނ ކަމީ

 ފައިނޭނ ސ  ހޯދައިެގނ  ކ ރެވޭ. އަދި އެހެނިހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ   ބޮޑ  ބަޖެޓެއ  ހޯދައިެގނ  ވެސ  އެކަނ   އަށ ނ ޖެނ ސީކޮނ ޓެ

އެބަ   ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ ވެސ   އެބަހ ރި    ނ ކ ރެވޭ.  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އެހެނ ވީމާ،  ބޮޑެތި  ވެސ   ހިނ ާގފަ.  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  

ދަނ ނަވާނީ  ހަމަ  ،އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަމަށ   ގައިމ މިޮގތަށ   ހިނަގމ ނ ދާ  ބަޖެޓ    ؛ވެސ   ދައ ލަތ ެގ 

ވެސ     ަގއިމ ކ ރެވިފައި ހ ރެއ ޖެ ކަމަށ  ަވނ ޏާ އެއީ ހަމަ  އެހެނ   ައއ ސަސާއަކ ނ  އެ ކަނ ތައ ތައ އިރ ަގއި އެ މ ނ ނައަ

މަޖިލީހ ނ  ކ ރާ  ކ ރާ  ކަމެއ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މެނ ބަރަކ  ވެސ   މަޖިލީހ ެގ އެއ ވެސ   ނޫނޭ.    ކަމެއ   ނޫނޭ. ރައ ޔިތ ނ ެގ 

މިއަދ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާަގއި ވެސ  ކ ޑަހ ވަދޫަގއި    ،ނ ނަވާނީރި ވާހަކައެއ . އަޅ ަގނޑ  ދަހ އެހެނ ވީމާ، ެއއީ ވަރަށ  ހިތާމަ

ކ ޑަހ ވަދޫަގއި ސަރަޙައ ދީ    ،އެނ މެ ބޮޑަށ  މިއަދ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެސ  ވަޢ ދ ވެފައިވާ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ވަޢ ދަކީ 

ަމނިކ ފާނ ެގ ވާހަކަފ ޅ ތަކ ަގިއ    އެ ؛މަނިކ ފާނ ެގ ވަޢ ދ ަގއި ވެސ    ބަނދަރެއ  ާގއިމ ކޮށ ދެއ ވާނެކަމ ެގ ވަޢ ދ . އަދި އެ

ކިތަނ މެ   ،ވެފަިއވާ ވަޢ ދ  ފ އ ދ މަށ  ކަމަށ  އިޝާރާތ ކޮށ   ،ވެސ  ެއކި ކަނ ތައ ތަކ ަގއި ެއނ މެ ބޮޑ  އިސ ކަމެއ  ދެއ ވަނީ

ވަދޫެގ  މީދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބެނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑަށ  މިއަދ  ހިތާމައަކީ ކ ޑަހ ނ އެ އ ؛ ވާހަކަތަކެއ 

ބަނދަރ ެގ ކަނ ތައ  ެވސ  މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އޮތީ ަވރަށ  ބޮޑ  މާޔޫސ ކަމެއ  ައއިއ ސަ. ހީނަރ ކަމެއ  އަިއއ ސަ.  

ދާއިރާެގ    ެގއަޅ ަގނޑ    ، ަވނީ އ ނިވެފަ. އަދި ހަމަ ެއއާެއއ ކޮށ   އަހަރ  ވަނ ދެކަށ  ޖެހި އެއ ޗެއ  މިހާރ   ތިނ ބަޖެޓ ަގއި  

ެވސ  ބޮޑ  އަދަދެއ ެގ   އިމ ަގބަޖެޓ ަގއި ފައިސާ ޖެހިއިރ ަގއި ހަމަ ؛ސ  ހިނަގމ ނ ދާ ކަމަށ މާއެނބޫދޫެގ ބިނ  ހިއ ކ ނ  ވެ 

އޭަގއި  އިރ ަގއި  ލައ ކަ ރ ފިޔާއަށ  ބަޖެޓ  ކ ޑަވީ  ދެކ ޑަވަމ ނ  އައިސ  މިފަހަރ  ބަޖެޓ  އައިިއރ ަގއި  ފައިސާ ކ ޑަވަމ ނ 

 އިތ ރ  ިއ  ހިނަގމ ނ ދިޔަ އެއ ވެސ  ކަމެއ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނ ނ . ހަމައެކަނި ކޮނ ސެޕ ޓ  ޑިޒަިއނިނ ގ ނިމ ނ  ފިޔަވަ

  އަށ  އެހާ ބޮޑ  ޚަރަދެއ  ކ ރީެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ހިނާގފައި ޮގއ ސަކޮނ ސެޕ ޓ  ޑިޒައިނިނ   . އެހެނ ވީމާ،ނެތ   ކަމެއ 

ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި   ،. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީކޭލަނ ޖެހޭ ކަމެިވސ ނާއޮތ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ   

އަސާސީ ޚިދ މަތ  ބ ނާ    ވަނަ މާއ ދާަގއި މި  23ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ދެކެވެނީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެނ ނަށ  މި ވާހަކަ
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؟ ވަނީ ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯެއ ލާޒިމ   އ .މެކަ  ޗަށ  ލާޒިމ އަސާސީ ކަނ ކަނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަކީ އެއީ ދައ ލަތ ެގ މައ   ނ ނ ފޯރ ކޮށ ދި

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބަޖެޓެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ    37ިމއަދ     ،. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީނ ހ ރި މިނ ވަރަކ   ކަނ ކ ޅަދާނަ

ހ އ ޓޭ އަސާސީ    އެބަ  އެތައ  ބަިއވަރ  ރަށ ތަކެއ ަގއި  އިއަދިވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގމި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރެވިެގނ ދާއިރ ަގއި  

  އެކަނ ދީެގނ     ނ ކ ރެވި. އަސާސީ ޚިދ މަތ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ޓަކަިއ އިސ ކަމެއ ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފ ރިހަމަ

ވެސ  ފެނ ނަނ  އެބަހ ރި.   ަގިއމ ހަމައަޅ ަގނޑަށ   ބަޖެޓ ނ  ފެނ ނަނ  ނ ޖެހޭ އެތައ  ބަިއވަރ  ކަނ ތައ ތަކެއ     ،ކ ރާނަމަ

  އި ބ ރިޖެއ  އަޅަ  ،ބަލައިލަނ ޖެހޭ   ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ލެވަލ ަގއި އެބަ މިހާރ  ،އެކ  ދަނ ނަވަނ ޔާ ރަށ  ހިތާމައަޅ ަގނޑ  ވަ

ިމނ ވަރ  ވެސ  ބަދަލެއ  ނާދޭ.    ނ  އެއ  ކަމަކ  އަދިއެއ  އެތަނ އެހ ރަސ ކ ރި   ާގދޫކޯ ލީކ ާވ ފައިސާއަކަށ  ޒައ ރެއ ެގ 

ރ ވާ ފައިސާެގ އަދަދ  އެއ  ދ ވަހ ނ  އަނެއ  ދ ވަހަށ  އެކި ޮގތ ޮގތ ނ  ދަނީ އިތ ރ ވަމ ނ .  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ބޭ ދައ ލަތ ނ   

ދައ ލަތ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ާގއިރ ަގިއ  ކަމެއ .    މިއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  އެތައ  ބަިއވަރ  އަސަރ ތަކެއ  ކ ރާނެ

މަރ ޙަލާަގ ކޮމިޓީ  ބޮޑ ވަމ ނ ދޭ.  އިނ ތިހާއަށ   ކޮމިޓީަގއި އިއ ޒަތ ތެރި  އި  އިސ ރާފ   މި  ހަމަ  ވެސ   މެނ ބަރަކީ 

ކަމެއ . ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ެއއ ބަސ ާވ    ކަމާ ގ ޅޭ މ އައ ސަސާތަކ ެގ ބޭފ ޅ ނ  ެއއ ބަސ ވާ ؛ހިމެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ

. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަެމއ  ނެތީމަ  އިދައ ލަތ ަގ؟ އެއ ބަސ ވ ނ ތަކަށ  ނިމ މެއ  ނާދޭ. މިއީ ކީއ ެވެގނ ތޯ

  ފަނ ސާސ ފަސ ދޮޅަސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއިނ  ހިނ ޭގ ޕ ރޮޖެކ ޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނިމިެގނ ދަނީ    15  ،އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭ

ެއއ ބައި،    ދެބަިއކ ޅަ  ،އެއަށ ވ ރެ ތަނ ކޮޅެއ  ކ ޑަކޮށ ލަނީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއާ ހިސާބަށ  ައރައިެގނ . ނޫނިއ ޔާ

މިލި ހެދިތިރީހަކަށ   ބަނދަރެއ   ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ .  އެބަދޭ  ައރައިެގނ   ރ ފިޔާ  ނަރ ދަމާޔައަނ   އަދި  ހެދިސ   ެއ ޔައެއ   ސ  

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި    ،އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނާ ާގތަށ  ދަނ ނަވަނ  ކެރޭ ؟ މިީއ ކޮނ ބަެއއ ެގ އިހ މާލެއ ތޯ ؛ކ ަގއި ކަނ ތައ ތަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ،ވާނަމަ  ނ ކަމ ެގ އިސ ރާފ  ކ ޑަކ ރެިވއ ޖެ ކަމަށ ކަ  ހ ރި ކަނ ތައ ތަކ ަގއި ދައ ލަތ ަގއި މި  މިހާރ  މި

ިއސ ރާފ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ދައ ލަތ ެގ  މިއަށ ވ ރެ ރަނަގޅަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ. އެހެނ ވީމާ،  

ކ ރަނ ވީ ނިޒާމެއ ެގ ތެރެއަށ  ރައ ޔިތ ނ  އާދޭސ    ،ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަނ . އަބަދ ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ަގއި އެބަލެވަލ 

. ެއއ ވެސ   ވޭ ދަނީ. ެއއ ެވސ  ސަރ ކާރަކ ނ ނެއ  އަދި ރަނަގޅަކަށ  އެކަމެއ  ނ ކ ރެ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ވާހަކަ މި ދެކެވެމ ނ 

ރަނަގޅަ  އެކަނ ކަސަރ ކާރަކ ނ   ކޮމާކޯޅިއެއ    ރެއޭނ ކ   ށ   އަޅ ަގނޑ   ތެރޭަގއި  މާނައިެގ  ބަހ ެގ  ތެރެއިނ   ބ ނާ  ެގ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކ ަގއި ހ ރި ޯގތިތަކ ަގއި އެ މީހ ނ ނަށ  އިމާރާތ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއ  ނެތޭ. އަދި އަލ ނ    ،ނ އިތ ރ ކޮށ ލާނަ

  ޯގތި ދިނަސ  އިމާރާތ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނެތޭ. އެތާނަގއި ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އަޅާފަިއ ދިގ  މ އ ދަތަށ  ފައިސާ ދައ ކާ

ނޫނޭ. އަދި ެއ    ރާނޭ. ކޮނ މެހެނ  ސަރ ކާރ ތަކ ަގއި އާދޭސ ކޮށ ެގނެއ ކ   އެކަނ    !ޮގތަށ  ެއ މީހ ނ ނަށ  އެކަނ  ކޮށ ދޭށޭ

އެ މީހ ނ  ކ ރާނޭ އެ ކަނ ތައ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނީ އިޚ ލާޞ ތެރި  ސ   ޔަބިމ ެގ އަގ  ޭއެގތެރެއަށ  ލާފައި ކ ރި

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބަޔަކަށ  ފ ޅާ ދާއިރާެއއ ަގިއ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ފ ރ ޞަތ     ،ނިޔަތެއ  އޮތ  ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ 
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ވަނ ޏާ ކަމަށ   އާދޭހާ  ،ތަނަވަސ ކޮށ ދެނީ  ވަރަށ   ލޯނ   ދޭ  އިމާރާތ ކ ރ މަށ   ދަނ ނަވަމޭ  ެގދޮރ   ރެސ ޓ   އިނ ޓ   ،އެކ  

ދޭ   ރ މަށ ެގދޮރ  އިމާރާތ ކ   ، ދޯނިފަހަރ  ބަނ މަށާއިެވސ  އޮޑި  ަގއިމ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހަމަ  !ކ ޑަކޮށ ދެވޭނެ ޮގތެއ  ހަދާށޭ

ހ ރި. ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ކ ރެވޭނެ.    ތަފާތ  ނިޒާމ ތައ  އެބަރެސ ޓ  ކ ޑަކ ރެޭވނެ ވަރަށ  ތަފާތ ލޯނ ެގ އިނ ޓ 

ނ ފެނޭ.  އެކަމެއ   އެކަމަކ    ތަނެއ   ފޯމ ވެެގނ ދާއިރ ަގއި    ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނައޭރ ނ   ކ ރެިވެގނ ދާ  ސަރ ކާރ ތައ  

އ ލ  ލިބ މަށ  ހަމަ އެތައ  ބައިވަރ  ތަސައ ލީތަކެއ  ދައ ލަތަށ  ލިބިެގނ ދާނެ. ހަ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ   ބޯހިޔާވަހިކަމަށ  މި އޮތ 

ހިނ ާގ ފަރާތަށ  ވެސ  އަދި ޢަދ ލ އިނ ޞާފ  ާގއިމ ކ ރާ    ސަރ ކާރ ،  ށ  ވެސ  ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގިއ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަ

ކ ރ މ ެގ ޙަޤީޤަތ ަގއި ިއޚ ލާޞ ތެރި ނިޔަތެއ  އޮެވއ ޖެ   ކަނ ކަނ   ވީމާ، މިކ ރެވިެގނ ދާނެ. އެހެނ   ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ  އެކަނ 

ވަނ ޏާ ހަމަ  ،ކަމަށ   އާމ ދަނީ  ލިބޭ  ނޫނިއ ޔާ   ގައިމ ދިވެހިރާއ ޖެައށ   މަދ ކ ރެވިެގނ   އިސ ރާފ   އިތ ރ ކޮށ ފަ    ވެސ  

އިތ ރ ކ   ފ ދ ނ ތެރިކަނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މިއަދ   ރައ ޔިތ ނ    ރެވޭކަށެއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނެތ . 

ވިޔަފާރި ފަރ ދ ނ ެގ  ޓަކައި  ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތައ     އިޔާ ބާރ ވެރިކ ރ މަށ   ލިބޭނެ   ، ދާއިރ    ެއއ ކޮށ މި  ލޯނ   ޮގތެއ    ލ އި 

  ޕާޓީ ޑިމޮކ ރަސީެގ ވާހަކަމިއަދ  ޕާޓީެގ މަލ ޓި ؛ލ އި ލޯނ  ލިބޭނެ ޮގތ ތަކެއ . ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ   !ހައ ދަވައިދެއ ވާށޭ

މިލިއަނ     36ވެސ  ކަނޑައެޅިެގނ ދާ    ފަހަރ   ނ  މިތ ދައ ލަ  ޕާޓީއަށ  ނޫނިއ ޔާ  ދެދާއިރ ަގއި ހަމައެކަނި ބޮޑ   ދައ ކަމ ނ 

؟ ވަރެއ ެގ ޕަސަނ ޓެއ  ކީއ ވެތޯ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކަށ  ވަކި ނ ދޭނ ވީ  . އޭެގތެރެއިނ  ކޮނ މެެވސ ރ ފިޔާ ލިބޭނެ ބަޔަކ  ނެތޭ

ޖަމ ޢިއ ޔާތަކަށ  ވެސ  ފަިއސާ ދޭނ ވީ ނޫނ ތޯ. އެކަމަކ     ،މަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަމ ޢިއ ޔާތައ  އެމ ޕަވަރކ ރ ަމށ  ޓަކަިއ ހަ

  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  އެކަނި ފަިއސާ ނަަގިއެގނ  މި ތިބެނީ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ

 ޮގތަށ  ކ ރާށޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އެ މި ބާވަތ ެގ ކަނ ކަމ ަގއި އިޚ ލާޞ ތެރި ނިޔަތެއ  ޮއވެއ ޖެ ކަަމށ  ވަނ ޏާ މިކަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ ،   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަދޫ  އަޙ މަދ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އިނގ ރައިދޫ  ނިޒާީމ  ޙަސަނ  

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

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

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އ ފެދިފަިއވާ ހ ރިހާ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކެއ  ރަނަގޅ ކޮށ ފައި އެ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކ ެގ ރިޕޯޓ     ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލީ 

ފައިސާެގ   ވާހަކަ ފާހަަގކޮށ ލީ.   އެ  ،އެހީ ދެމ ނ . އެހެނ ވެހ ށަހަޅާފައި މި ސަރ ކާރ ނ  ޖަމ ޢިއ ޔާތަކަށ  މިހާރ  ދަނީ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ. ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ނެިގ ބޭފ ޅާ   ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނެިގ މައ ސަލަ  ،އެ ފައިސާ  ، ވާނަމަ  ކަމަށ ވާ  ޖަމ ޢިއ ޔާތަކ ެގ ފައިސާ ބަޖެޓ ަގއި ޖަހާފައި

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ބޭނ ނ  ލަނ އިކައިރިނ  ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  ޮއޅ ނ ފިލ ވަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގ  އަޅ ަގނޑަށ  ތިއީ ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ    !ދެއ ވާއިއ ޒަތ ތެރި، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ބޭރަށ  ވަޑަިއެގނ ފައި ސާފ ކޮށ ލަ

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ .  ؛ހިސާބ ނ  ބަލަެއއ ނ ަގނެވޭނެ. ާއދެ! މި ޮގތ ަގއި

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

މަޖިލި ރައ ޔިތ ނ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނެީގ  މި  މައ ސަލައެއ   ބެހޭ  ހިނ ނިޒާމާ  ހ ރިހާ    ،ަގނ ޖެހޭނީސ   ދައ ލަތ ެގ 

މި ވެސ   ވާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ސާފ ވާ  ކަނ ކަނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދެނ މެ    ޮގތ   ވެސ   ވިވާހަކަދެއ ކެޮގތަށ .    ބޭފ ޅާ 

ަގދައަށ  މަޝ ރޫޢ ތައ  ކ ރިއަށ   ވާހަކަދެއ ކިއިރ ަގއި މި ހަމަ  ބަޣާވާތ ކ ރީ    އ ސަެގނ ޮގ  ރާއ ޖޭަގއި  ަމގ މަތިނ   ޮއއ ވާ 

ކޯޓ   އެއަށ ފަހ   އަދި  އެެގ  ވެސ .  އެާއއެއ ކޮށ   ހަމަ  ވެސ .  ފޭރިަގތީ  ވެރިކަނ   ނ ވެެގނ     ތެރެއިނ   ކަމެއ   ހ ރިހާ 

 އ ޅޭ.  މައ ސަލައެއ  އެބަ އިމެމޮރީަގ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ  ކޮށ ދެމ ނ  މިއަނެއ ކާވެސ   

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ކ ތާއެއ  ގ ޅޭ  ނިޒާމާ  ޖަލ ސާެގ  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރެވިއ ޖެ  ނޫނ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ނ ކ ތާ   ؟ނޫނ ތޯމިހާރ  

 ފާހަަގކ ރައ ވާ! 

 

 ކ ރިއަށ ެގނ ދެވ ނ ()ނިޒާމީ މައ ސަލަ      
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

އެހެނ ވީމާ މިހާރ   ދާނަނ .  ނ ކ ތާއަށ   އަޅ ަގނޑ   އަދި    އާދެ!  ވެސ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި 

ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތައ  ސާފ ކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ެގ ޒިނ ާމއެއ  އޮވޭ   ،ރިޔާސަތ ެގ ވެސ  

ބަހ ނ . އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ވާ. ހ ަވއަކީ އެއީ ވަރަށ  ބޮޑ    ފިލ ވައިދިނ ނ . ތެދ ސާފ ވާނެ ޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ޮއޅ ނ 

ރައީސ  ކަމ ަގިއ  މައ ސަލަެއއ   ނ ހެދޭނެ هللا ބަލަިއަގނ ނަނ ޖެހޭނެ.    ، ނިޒާމީ  ދޮެގއ   މިތާ  ވަދެ  ހ ާވކޮށ ެގނ   ަގނ ދީ 

ލާޤ   ޚ އ ަގއި އޮނ ނަ އައީ އިސ ލާމީ މ ޖ ތަމަޢެޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. އެބަލަިއަގނ ނަނ އެ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ީވމާ،  

ބިނާކ ރަނ  ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދާ ބޭފ ޅ ނ  އެފަދަ ދޮގ  ވާހަކަތައ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ދައ ކަވަނީ. އެހެނ ވީާމ، ައޅ ަގނޑ   

 އިަގތ ނ .  ދޮގ ހެދ މަކީ ެއއީ ނިޒާމީ ބޮޑ  މައ ސަލައެއ  ކަމ ަގިއ ރައީސ  ބައ ލަވަިއަގތ ނ ، ބަލަ ،އެދެނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މައ ސަލައާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އެއ ޗެއ   އެ    ،ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ރިޔާސަތަށ  އެއީ ދޮެގއ  ކަމަށ  ފާހަަގކ ރެވެނ ޏާ

 2ދަނ ނަވާނަނ  އިނޭގތޯ. އާދެ! މިހިސާބ ނ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ބަހ ސ  ނިމ ނީ. ދެނ  ބަޖެޓަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ   

 ޖަހާއިރ  ބަޖެޓ   2  ،ޖަހާއިރ  އޮނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  މި ވަގ ތ  ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅެއ  ައރ ވަނ 

 ވޯޓ ، ބަޖެޓަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  އޮނ ނާނެ.

 

 { އަށ  14:00އިނ   13:24 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 . ވޯޓަށ  އެހ މަށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  9

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ނ  ކާޑ ކޮޅ ތައ   އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ވ ނ  އެދެނ   ޖައ ސަވައިދެއ އިދާރީ މޭޒ ނ  ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ   

ކާޑ ކޮޅ ތައ  ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ     ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވާ!

ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ބަޖެޓ     ،ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ކ ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާ  2022  އާދެ! ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   އެދެނ .

  25ގަޑިއިރާއި    5. އަދި މި ބަހ ސަށ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވީ  43ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ     ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި

ިމހާރ  މި ދަނ ނަވާލަނީ ވޯޓަށ .   ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަެގ ބަޖެޓ ، ބަޖެޓ    2022މިނެޓ  ހޭދަވި. އަޅ ަގނޑ  
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ކަށ   މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތަށ  ފާސ ކ ރ މާ

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ އިޢ ލާނ ކ ރަނ ދެނ .   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ )ވޯޓ ދެއ ވ ނ (    ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 73    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 64    ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ފެނ ނަ ކަމަށ  

 08    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 :  

    72     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 37      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ  ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތަށ  ފާސ ކ ރ މާ   2022

ނަތީޖާ. ވޯޓ ެގ  ދެއ ވި  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އަދަދ   މެދ   މެނ ބަރ ނ ެގ  ޖ މ ލަ  ތި. 87؛ މަޖިލީހ ެގ   ބިހާޒިރ ވެ 

ނ ެގ  ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ . 64؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 73؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިިވ    މެއ .ސ ؛ ދ ނ ެގ އަދަަވކި ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ  .8؛ އަދަދ 

ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތ ެގ    2022އެހެނ ކަމ ނ ،  . 37؛ ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ  .72؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 ފާސ ވެއ ޖެ. ބަޖެޓ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  

 

 ނ މ ނ  ނި
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޖަހާއިރ  9ހެނދ ނ   ެގދ ވަހ  ހޯމަވާ  2021 ނޮވެނ ބަރ  29ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  ޮއނ ނާނީ 

 

 މަޖިލިސ  ނިމ ނީ. العالمين رب هلل  الحمدو
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