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

 

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

 ދ ވަސ ( އަނ ގާރަ ) 2021  ަބރ ނޮވެނ   23

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ ދ ވަސ .    18ވަނަ އަހަރ ެގ ރަބީޢ ލ އާޚިރ  މަހ ނ     1443ދ ވަސ .    އަނ ާގރަވީ    2021ނޮވެނ ބަރ     23އަދަކީ  މި

ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނ ވަނަ ދައ ރ ެގ    2021ތިބީ    ވަނަ ދ ވަސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އިށީނދެ މި  10ނަކަތ ނ   މިއީ ނޮރަ  

ނާ  ޑ މެނ ަގނ. އަޅ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   31ށ  ހާޒިރ ެވވަޑައިެގނ  ތިއ ބެވީ  ޖަލ ސާއަަވގ ތ     ވަނަ ޖަލ ސާަގއި. މ42ި

ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަ  އެކ ގައި އޮފ  ނޭޝަނަލ   އިނ ފ ރާސ ޓަރަކ  ރ  އެނ ޑ   ހައ ސިނ ގ  މ ޙައ މަދ  ،  އަލ ފާޟިލ   ޗަރ 

 . މިނިސ ޓަރަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަރ ޙަބާ!އަސ ލަމ  ވަޑަިއެގނ  އެބަ އިނ ނެވި

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   .3/42/ 2021އޖ/  ކީނަނ ބަރަ އެޖެނ ޑާމިއަދ ެގ 

 

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މިއަދ  ދެ ބިލެއ  އެބަ ތަޢާރަފ ކ ރެވޭ. މަޖިލީހަށ  ތަޢާރަފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ . 

ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ،  އ މަދ  ރާޢީ  ޙަމ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މަކ ނ ދޫ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ ،  ަގއި ވަނީ،    -4.1

ވިޔަފާރިކ ރ މ  ބައިނަލ ައގ ވާީމ  ދިރޭތަކެތީެގ  ބިރ ހީވެފައިާވ  ކިޔ ނ .  ބިލ  ެގ  ނެތިދިޔ މ ެގ  ފ ރަތަމަ  ނެތިދިޔ މ ެގ  ެގ 

 .ބިލ ެގ  ބިރ ހީވެފައިވާ ދިރޭތަކެތީެގ ބަިއނަލ އަގ ވާމީ ވިޔަފާރިކ ރ މ 

 ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    އ ތ ރ   ށީކ ޅ ދ އ ފ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ ،  ،  ަގއި މި ވަނީ  -4.2

ނަނ ބަރ     ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ، ނަރ ދަމާެގ  )  8/ 2020ާގނޫނ   އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ފެނާިއ  ފ ރަތަމަ ބިލ ާގނޫނ (އަށ   ެގ 

 ބިލ .ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ  ) 8/ 2020ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ކިޔ ނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  .  5

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ   32 ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ  ، އެއ7ީ/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ވަނީ،   ނ މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  

ެގ  އ ދައި ރައ ޔިތ ނ ެގ ަމޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ ހ ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތަކ ނ  ިއސ ތިސ ނާކ ރ މަށ     ދަށ ނ   މާއ ދާެގ

އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ވަނީ މިހާރ  ތަޅ މަށ  ހ ށަހެޅިފަ. އަދި އެ ރިޕޯޓާ  ތ   މ އ ދަ

ވަނީ،   ރިޕޯޓ ަގިއ  އެ  ކ ރެވިފަ.  ެވސ   ބަހ ސ   ވަނީ  ޮގތ ނ   ނަނ ބަރ   ގ ޅޭ  ޚަރަދަށ  )  7/ 2013ާގނޫނ   ދައ ލަތ ެގ 

،  ކ ރަނީ، ދައ ލަތ ެގ މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ނ  ނަާގ ދަރަނ ޏެއ  ނަމަ)ހ(ަގއި ބަޔާނ   ަވނަ މާއ ދާެގ  32ެގ  ( ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ 

ދައ ކަނ ޖެހޭ ކަމަށ . މިކަމަށ  އިސ ތިސ ނާއެއ  ެގނެވޭނީ މަޖިލީހ ެގ ހ އ ދަޔާ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އަނބ ރާ  91 ސާއެ ފައި

އަހަރ ނ  ދައ ކާ    50ޮގތ ަގއި އޮތީ، ދަރަނި  ަގއި ނިނ މ މ ެގ  ރިޕޯޓ    ކޮމިޓީނޑައަޅާ މ އ ދަތަކަށ  ކަމަށ .  އެކ  މަޖިލީހ ނ  ކަ

ބަދަލ ކ ރ ނ ، އަދި އެފަދަ މިދެނ ނެވި ބޮނ ޑެއ ެގ އިނ ޓ ރެސ ޓ   ބޮނ ޑަކަށ    ރޭޓ  ވެސ  ވަނީ ކޮމިޓީނ  ކަނޑައަޅާފަ. 

އެ ާގނޫނ ަގިއ  ؛ މ ެގ ާގނޫނ ދަށ  ޒިނ މާވ  ރަފިސ ކަލ  ރެސ ޕޮނ ސިބިލިޓީ އެކ ޓ  ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ ޚައެީއ  ؛ ާގނޫނ ަގއި

ށ . މަޖިލީހަށ  އިސ ތިސ ނާދިނ މަށ ، ނ  އަރ ވާ ލަފަޔަކަމަޖިލީހ   މި ވަނީ، އެ ތަފ ސީލ  ވާނ ާވނީ ާގނޫނ ަގއި ވާ ޮގތ ނ 

ފަހ ަގއި ެއކަނ  ހިނ ާގނެ ޮގތ  އެީއ، މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ  އިސ ތިސ ނާދިނ މަށ .  އިސ ތިސ ނާދިނ މަށ   ާގނޫނ ަގއި މި ވަނީ

ދެ ފަރާތ ނ  ނިނ މާނެ ނިނ މ މެއ . އެހެނ ވީމާ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސާ  ؛ ބޭނ ކާިއ ފިނޭނ ސާ  ، މަރ ކަޒީރިޓީނ އޮތޯ

 ދިނ މާ  އިސ ތިސ ނާ. އެ  ވަނީ ނިނ މަވާފަ  ވަނީ ނިނ މަވާފަ. ކޮމިޓީނ  ވެސ ނ   މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިސ ތިސ ނާދިނ މަށ 

ޮގތަކ ނ ނެއ  ނ   ގ ޅޭ  އަދިޚިލާފެއ   އޮތީ،  އ ފެދޭ  ދިމާވެފައި  އަޅ ަގނޑަށ   އ ނދަޫގކަމެއ   ނާދޭ.  ވެސ   ދަތިކަމެއ   ެއ   
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ތެރޭއިސ ތިސ ނާދިނ މ  ތަފ ސީެގ  އޭެގ  ވަނީ  ކޮމިޓީނ   ބަޔާނ ކޮށ ފަ.ަގިއ  ވެސ   ތަ   ލ   ބޭނ ކ ެގ  ސީފ މި  މަރ ކަޒީ  ލަކީ 

ޮގތ ަގިއ ފާހަަގކ ރެވޭނެ. ޚާއ ޞަކޮށ  ބައިނަލ ައގ ވާމީ ސީއިނ ޑިޕެނ ޑެނ ސަށ ، މިނިވަނ ކަމަށ  އަރަިއަގނެވޭ ތަފ  ލެއ ެގ 

މ ޤައ ރިރާ މަޝ ވަރާކޮށ ފަިއ   ައޅ ަގނޑ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ  މާލީ އިދާރާތަކަށ  އެ ބާވަތ ެގ ކަނ ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭނެ. 

 ، ވޯޓަށ  އެހ މ ެގ ކ ރީަގއި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ  މި ރިޕޯޓަށ     ،އަދި ދެނ ނެވިނ   ޅ ަގނޑ  މ ޤައ ރިރ  އަރިހ ަގއި އެދ ނިނ އަ

ލަތަކަށ ،  އެ ނ ކ ތާަގިއވާ ޖ މ   5.2ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވާ ޮގތ ަގއި،    ެގ5.3އެ ކޮމިޓީެގ މި ދެނ ނެިވ  

ެއއީ ލަފައެއ ެގ ޮގތ ަގއި ބަޔާނ ކ ރާ  ސީލ   ނ . ެއއީ ލަފައެއ  ކަމަށ ، އޭެގ ތަފ ބަސ ތަކަށ  އެހެނ  ބަސ ތަކެއ  ހޯއ ދެވ 

މި   ކ ރީަގއި  ފާސ ކ ރ މ ެގ  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީެގ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  އެހެނ ވީމާ،  އޮތ މަށ .  ރިޕޯޓ ަގިއ  ކޮމިޓީެގ  ބަސ ތަކެއ  

 އަޅ ަގނޑ  އަދި އަރ ވާނަނ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ނ ނަށ ޙ ލާޞ ދެނ ނެވި އި

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެއކައ ޗަކީ މި އަހަރ  ނިމޭއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދިޔަ އަހަރ  ފާސ ކ ރި   .އާދެ! މިހާރ  ތީަގއި ދެ ޕޮއިނ ޓެއ  އެބަ ހިމެނޭ

ލާޙ  ހ ށަހަޅައިެގނ  ެގނ ދެވޭނެ ކަމަކަށ  ނ ފެނޭ. ޞ ތި މައ ސަލަ ތި ގޮތަށ  އި ،ނަމަ ރ ފިޔާ ދައ ކަނ ޖެހޭބިލިއަނ   4.4

ޕަބ ލިކ  ދައ ލަތ ެގ  ނިޔަލަށ     2022ެއކައ ނ ޓ     އެހެނ ނޫނިއ ޔާ  އަހަރ ެގ  ބިލިއަނ     2.5އަދި    އިނާއަބިލި   4.4ވަނަ 

ހ ރި   މިހާރ  ކ ރަނ   މށ  ހިނގައ ޖެއ ޔާ ދައ ލަތ  ލޮކ ޑައ ނ ވެެގނ ދަނ ޖެހޭނީ. އެ ނޫނ  ޮގތަކަ  އިތ ރ ކޮށ ެގނ  ކ ރިއަށ 

 ހ ރިހާ ޚަރަދ ތައ  ހ އ ޓ މަކަށ  އަނ ނާނެ. އެ ނ ކ ތާ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެއއ ވެސ     ށ  ަވރަށ  ބޮޑަށ  ސާފ . އަދި އަޅ ަގނޑ  ނ ދަނ ނަވަނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި ވިދާޅ ވި ކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑަ

ބިލިއަނ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ނ ކ ރާ ވާހަކަެއއ . އަޅ ަގނޑ  ހަމައެކަނި މި ދަނ ނަވާ   2.5އަދި    އިނާ އަބިލި  4.4ހާލެއ ަގއި  

އެއީ މި މަޖިލީހ ނ  އަރ ވާ   ސީލ  ކަނ  ކ ރިައށ ެގނ ދާނ ވީ ޮގތ ެގ ތަފ ކަނ  މަޖިލީހ ނ  ނިނ މާއިރ ަގއި އެއެ  ،ވާހަކަައކީ

  31މި އަހަރ ެގ    އެއީ ؛ބިލިއަނ ެގ ދަރަނި  4.4  ،ފަދައިނ   ލަފައެއ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތ ނ . ެއހެނ ނަމަވެސ ، ތި ވިދާޅ ވި

އޯވަރޑ ރޯޑިސެނ ބަރާ   ބޮނ ޑ ެގ  ހަމައަށ   އެ  ބަދަލ ކ ރ މަށ ފަހ   ބޮނ ޑަކަށ   ދަރަނ ޏަކީ  ެއ  މިނ ވަރ .  ކ ރެވިފަިއވާ 

ވޭ. އަޅ ަގނޑަށ  ާގނޫނީ ލަފާ ލިބޭ ޮގތ ަގިއ    ޓ  ރޭޓަކީ މިވެނި އަދަދެއ  ކަމަށ  ކޮމިޓީނ  ކަނޑައަޅާފައި އެބައިނ ޓ ރެސ 

 ؛ރީއާ ޜަޓ ރެ  އިއަދި އެ ބޮނ ޑ ެގ އިނ ޓ ރެސ ޓ  ރޭޓ ެގ ވާހަކަތަކަކީ މަރ ކަޒީ ބޭނ ކާ  ،އެ ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ާވހަކައާއި 

ދޭނ ޖެހެނީ ބަދަލ ކ ރ މަށ . އަދި  މެދ ަގއި ހިނާގ މ ޢާމަލާތެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ އ ދަދޭތެރޭ ދެމިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސާ  
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ވަނަ މާއ ދާ    32ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި އިތ ރަށ  ދަރަނީެގ ޮގތ ަގއި، އަދި ދަރަނ ޏަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ ެގ    4.4އެ  

މި ކަމަކ ނ ނެއ  ސަރ ކާރ ެގ ހިނ ގ މަކަށ  ވެސ  އަދި އެ ބ ނާ ހާލަތ ަގއި އޮނ ނަ ދަރަނ ޏެއ ެގ ޮގތ ަގއި ނ ބޭއ ވ ނ .  

 ، ކަމަކަށ  ވެސ  އެއ ެވސ  ދައ ޗެއ  އަރައިދާނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެނ . އަޅ ަގނޑ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެކެނީ  އެހެނ 

އި ފ ރ ޞަތ  ޔާއަދި އެ މ އައ ސަސާތަކަށ  މަސައ ކަތ ކ ރ މ ެގ ޖާގަ   ،އިކަމ ނ  ދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާތަކ ެގ މިނިވަނ ކަމާ މި

 ފ ޅާވެެގނ ދާނެ ކަމަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނ ކ ތާ އަޅ ަގނޑަށ  ެވސ  ސާފ ވޭ. 

 

 . ސ ވާލ  6

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ގ، ހައ ސިނ ޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ  ،ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ނަސީމ   -6.1

 ވާ ސ ވާލ . ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ކ ރައ  އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ މަދ  އަސ ލާމާ

 

 ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއބ ރާހީމ  ނަސީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގ މަސައ ކަށ  ނ ފެށި ލަސ ވަނީ  ކ. ތ ލ ސ ދޫެގ ފެނ ެގ ނިޒާމ    !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ މިނިސ ޓަރ

 ؟ހިސާބެއ ަގއިތޯވާނީ ކިހާ މި މަސައ ކަތ  ފެށޭވަރ ައދި؟ ކޮނ  ސަބަބަކާ ހ ރެެގނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ގ ، ހައ ސިޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ

ނިޒާމ ޝ ކ ރިއ ޔާ   ފެނ ެގ  ތ ލ ސ ދޫެގ  ރައީސ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޓަކައި  ެގނ ދިއ މަށ   މަސައ ކަތ   ެގ 

ެއ    ައއީ. ދެނ   ެގ ހާލަތ ަގއި. ެއ ހ ޅ ވާލި ޓެނ ޑަރަށ  ހ ޅ ވާލިތަނާހެނ  ކޮވިޑ  2020  ޓެނ ޑަރަކަށ  ހ ޅ ވާލިނ  ފެބ ރ އަރީ

ޮގސ   ލަިއެގނ  އިހ ޅ ވަ   . ލީއިކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ފައިނޭނ ސަށ  އޭރ  ހ ޅ ވަ  ،އ ެގ ތެރެއިނ  މަސައ ކަތ  ސަކ ސަސ ފ ލ  ޕ ރޮސެސެ

ޑިސެނ ބަރ ަގިއ    10  .ވަނީ ނ ލިބިފަ  ކ އަހަރ  ނިމ މާ ހަމައަށ  އައިިއރ  ވެސ  އެ ޕ ރޮސެސ ެގ ތެރެއިނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަ

ކ ރިއަށ     ،ފ ލ ނ ވި ކަމަށ އެ ޕ ރޮސެސ  ސަކ ސެސ   ،މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ ސ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނ ާގފަިއ އޮތީ

. އެ  ގައ2021ިފެބ ރ އަރީ    16ލީ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ ދަށ ނ   އިށ  ހ ޅ ވަނ ެގނ ދެވޭނެ ކަމަށ . ދެވަނަ ފަހަރަށ  ޓެނ ޑަރަ
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ސަކ ސަސ ފ ލ  ބިޑަރއަކ     ، ޓެނ ޑަރަގއި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ ސ ެގ ޓެނ ޑަރ ބޯޑ ނ  އެ ޓެނ ޑަރތައ  ިއވެލ އޭޓ ކޮށ 

ކ ރ މަށ  އޭރ     މަސައ ކަތ   މިަގއި މި އަހަރ ެގ. އެހެނ ވީމާ،  4އަނ ާގފައި އެބަ އޮތ  ައޅ ަގނޑަށ  ޖ ލައި    ކަމަށ   ނެތ 

ރަށ ެގ ތެރޭަގއި    11އެ    .ރަށެއ   11އ ެގ ތެރެއިނ  ޮގސ  ބަޔަކާ ހަވާލ ނ ކ ރެވި  ސެސެރޮއޮތީ ެއއ ެވސ  ޓެނ ޑަރިނ  ޕ  

 ސަރަޙައ ދަކީ ސ ޓެލ ކޯއިނ  ކ ރިއަށ  ސަރވިސ  ޕ ރޮވަިއޑ ކ ރަމ ނ  މި    ެގމާލޭ   ،ތ ލ ސ ދޫ ހިމެނޭ. ނަމަވެސ  ތ ލ ސ ދޫއަކީ

 އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ިވސ ނ މެއ  ެގނ ގ ޅ ނިނ  ސ ޓެލ ކޯ މެދ ެވރިކޮށ  އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ   ،ވާތީ  ެގނ ދާ ސަރަޙައ ދަކަށ 

އެހެނ ވީމާ، ސ ޓެލ ކޯައކަށ  ެގނ ދަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަލާލިއިރ  ސ ޓެލ ކޯއަކީ ރަޖިސ ޓަރޑ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރެއ  ނޫނ .  

މަސައ ކަތ    އެ  ކ ރިއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނ ކ ރެވޭނެ    ،ެގނ ދެވޭކަށ   ހަވާލ ކޮށ ެގނ   ސޮއެއ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރެއ ެގ 

ކ ރި  ،މަސައ ކަތ ކ ރ މަކަށ   ޕ ރޮވައިޑ ކޮށ ދިނ މަށ   މިހާރ    ކަމ ގައި  ސަރިވސ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ިވޔަސ . 

ޮގތ ނ  ފެނަކައިަގއި ސޮލިސ ޓެޑ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި މަސައ ކަތ  ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރ މަށ . އެސޯލ   ،ނިނ މާފައިވަނީ

އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ    މި މަސައ ކަތަށ  ަމސައ ކަތ ެގ އަެގއ  ދިނ މަށ . ދިނ މާ  ،ކޮށ ފައިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ ވާނީ ރިކ އެސ ޓ 

  10  ެގ ތެރެއިނ ރަށ    11. ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވި  ހަވާލ ކޮށ ފަމަސައ ކަތ   އެ ނޫނަސ     އެބަ ހ ރި ފެނަކައިނ 

ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ ސަށ  ވާނީ ފޮނ ވާފައި މިހާރ . ށެއ ެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެވޯޑ  ރަ

ވިހެނ  ސ ޓެލ ކޯެގ އޮޕަރޭޝަނ ސ ަގިއ  އެހެނ ވީމާ، ތ ލ ސ ދޫ ނ ފޮނ ިވ އޭރ ަގއި މި ލިސ ޓ ަގއި ހިމަނައިެގނ ، މި ދެނ ނެ

ރަށަކަށ  މަސައ ކަތ ަގިއ    ،ވާތީ   އޮތ   ހަވާލ ކ ރީމާ  އޮޕަރޭޓަރާ  ނިނ މާފައި  މަސައ ކަތ   ޒާތ ެގ  މި  ިގނަފަހަރަށ   ވަރަށ  

ކަނ  ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފ ރަތަމަ ވިސ ނ ނ  ެގނ ގ ޅ ނީ.  ލައ ވާ އެ  އެ ޕާޓީ  ،މައ ސަލަތަކެއ  އ ޅޭކަނ  ފާހަަގކ ރާތީ

ސަބަބާ ދެނ ނެވި  މި  އެ   ،ހެދި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހަވާލ ނ ކ ރެވޭތީ  ސ ޓެލ ކޯއާ  ނ ވާތީ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކަށ   ޮގތަށ   އެއީ 

ކަނ  ކ ރިއަށ   ދެނ  ހ ރި ރަށ ތަކާ އެއ ޮގތަށ  ސޯލ ސޮލިސިޑޭޓެޑ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި  ،ކ ރިއަށ  ނ ެގނ ދެވޭތީ

ހަށ  އެ ރަށ ެގ މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ބަލަނީ. މި އަހަރ ގެ ެގނ ދިއ މަށ  ނިނ މާފައި ވަރަށ  އަވަ

 ތެރޭަގއި ބަޔަކާ މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރެވޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޮގތ ނ   ތ  ހ ޅ ވާލަނ . އެޞަމިހާރ  ގ ޅިެގނ  ކ ރާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ތ ތެރި މެނ ބަރަށ . އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ. ތ ލ ސ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަ

 

 ތ ލ ސ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއބ ރާހީމ  ނަސީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ރިޒަމ  ވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ެއނ މެ ނަލަކޮށ  ހިނާގ އެއ   އަކީ ލޯކަލ  ޓޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ތ ލ ސ ދޫ

 ފެނ ެގ ނިޒާމ   ރިޒަމ  ހިނ ގ މ ަގއި ވެސ  ދިމާވާ ވަރަށ  ބޮޑ  ދަތިކަމެއ މި ރަށ ަގއި ައސ ލ ަގއި ލޯކަލ  ޓޫ  ،ވާތީ  ރަށަށ 

އެތާގަ  އެހެނ ކަމ ނ   އިނެތ މަކީ،  ރަނަގޅ ނ ވ މަކީ.  ރައ   ، ފެނ   ތި  ތ ލ ސ ދޫެގ  މިނިސ ޓަރ  މިއަދ   ޔިތ ނ ނަށ  

ވިއ ޔާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ ހަވާލ ކ ރާނެ ކަމަށ . ކ ރިނ  މި މަސައ ކަތ  އިރާދަކ ރެއ    މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ  ،ނ ކަނ ދެއ ވީ ީގޔަ

  ބާކީ އޮތީ އެއ  މަސ    ،ށ  ބަލާއިރ ނ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ަވނީ މި އޮތ  ސިޓ އޭޝަނަީގއެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އަދިެވސ  ހަމަ ޔަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ވާނެތޯ  ވާތީ މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  ހަމަ ހަވާލ ކ ރެވޭވަރ  ކަމަށ 

 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ގ ، ހައ ސިޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ

ކަނ  އެހެނ  ކ ރެވޭނެ ކަމަށ . މިނިސ ޓ ރީ އެ   ، ނ ކަނ  އެބަ އޮތ ީގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑަށ  ދެނ  ޔަ 

  ތާ އަޅ ަގނޑ  މި ހަފ    ،މީެގ މަސައ ކަތ ެގ އަގ  ލިބ ނ ހާ އަަވހަކަށ އޮފ  ފައިނޭނ ސަށ  އަޅ ަގނޑ  އެހެނ ވީމާ، ފެނަކައިނ   

ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ    ސ  އެ އަގ  ހޯދޭތޯ މަސައ ކަތ ކ ރާނަނ . އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ ކ ރަނީ ލިބޭނެތެރޭަގއި ވެ

އަޅ ަގނޑ  ޕ ޝ ކ ރާނަނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ ސ ެގ    ދެނ    ،ފޮނ ވ ނީމާ  ސަށ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ އަޅ ަގނޑަށ   

ވޯޑ ކ ރ މ ެގ ހ އ ދަ ހޯދ މަށ . އަޅ ަގނޑ ެގ އ އ މީދ  ވަރަށ  ބޮޑ .   ޅ ަގނޑަށ އަނބ ރާ އަދ ވަސ  ނ ކޮށ     ތެރޭަގއި ިގނަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ފ ރ ޞަތ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެރ ވ މ ެގ ކ ރީަގއި  

އެީއ،  ލާނަނ . މި ސ ވާލަށ  ފަހ ަގއި ވެސ  އޮތީ ަވޒީރާ އެހެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ކ ރައ ވާ ސ ވާލެއ .  އިނ ނަވަދަ

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރައ ވާ ސ ވާލ . ދެނ  އޭެގ ވެސ  އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ފ ރ ޞަތ  މެނ ބަރ ނ ނަށ   

ލިސ ޓ ެގ ދެނ  ބާކީ ބައި ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑައިނ ަގނ ނަާވ    މިހާރ  މި އޮތ   ،ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ަގސ ތ ކ ރަނީ

އަރ ވަނީ  އަރ ވަނ . މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ތ ރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ަގިއ ފ ރ ޞަތ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދެވަނަ ސ ވާލ ެގ އި

 އަށ .ޟާމިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ރި
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  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޟާމިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ރި

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ވަނަ އަހަރ     2009ށ. ނަރ ދޫ ބަނދަރަކީ    ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަރ ޙަބާ މިނިސ ޓަރ.  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެ ބަނދަރަކީ ވަރަށ  ހާލ ަގއި އޮތ    .ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ ެގ ވެރިކަމ ަގއި އޭރ ަގއި ައޅ އ ވައިދެއ ވި ބަނދަރެއ  

ޖަހަ ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  މިދިޔަ  ިގނައީ.  ދ ވަސ   ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑަށ  ވަނީފާސ ކ ރެވިފައި    އިބަނދަރެއ .   .

ލިބޭމަ އަޅ ަގނޑ   ޮގ  ޢ ލޫމާތ   އޮތީ.  ކައިރީަގއި  ނިމ މަކާ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ެވސ   މަސައ ކަތ   ޑިޒައިނ ެގ  މިހާރ   ތ ަގއި 

ބޭނ ނ ވަނީ ސ ވާލަކީ ؟ވާލ ކ ރެވިދާނެތޯހަ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ  ހިސާބެއ ަގއިކިހާ  ،ސ ވާލ ކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑަށ     ،ދެަވނަ 

އެބަ ކ ރޭ.  ނަަގިއެގނ     ޕާޓީތަކ ނ  ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  އަގ ޕ ރައިވެޓ   ޮގތ ަގއި ބަެއއ  ރަށ ރަށ ަގއި    މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ

ބަެއއ  ރަށ ރަށ ަގއި   ؟އ ލ ކ ރ މަށ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި ވިސ ނ މަކީ ކޮބައިތޯހަެއކަނ    ؟ިވސ ނ މަކީ ކޮބައިތޯމިނިސ ޓ ރީެގ  

ފޯރ ކޮ ޚިދ މަތ  އެބަ  ެއކަހަލަ ކަމެއ  އޮތ  ކަމަށ ނަރ ދަމާެގ  ޕާޓީތަކ ނ .  ޕ ރައިވެޓ   ައގ  ނަަގިއެގނ     ،ވާނަމަ  ށ ދެއޭ 

ކޮބައިތޯ ެގނ ގ ޅޭ ިވސ ނ މަކީ  ޚިދ މަތެއ  ވީމާއަ ؟މިނިސ ޓ ރީނ   ދެކޭޮގތ ަގއި ައސާސީ  ެއކަނ     ޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ނ  

 ކ ރަނީ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ގ ، ހައ ސިޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ

ެގ ޑިޒައިނ    ،ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ނަރ ދޫ ބަނދަރ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ކ ރިއަށ ދޭ. އެބަ  މި  މަސައ ކަތ   އަޅ ަގނޑ   އޮތީ.  ައއިސ ފައި  ާގތަށ   ނިމ މަކާ  މި   ދެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަލަނީ 

މި ޓެނ ޑަރކ ރ މަށ   ފޮ  ެގއަހަރ   މަސައ ކަތ   ބާކީ  ތެރޭަގއި  ކަމަށ   މަސ އޮތ   ނ ވައިލެވޭނެ  ތެރޭަގއިއެއ     ، ދ ވަހ ެގ 

ދާނެ ފައިނޭނ ސަށ   އޮފ   ނިމިފައި  ދެނ .    މިނިސ ޓ ރީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ެގޑިޒައިނ އޮތީ  އޯލ މޯސ ޓ     އި ަމސައ ކަތ . 

އެއ  ޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ޑ ރޯިވނ   ޑ ނ ދޭ. ދެނ  ކައ ނ ސިލ ެގ އެޕ ރޫވ ދެކެވެމ ތައ   ކައ ނ ސިލާ ެއކީަގއި ވެސ  ާވހަކަ

ފޮނ ވާނެ. ދެނ     ޮއތ  ޑިޒައިނ ވާހަކަތަކ ެގ ތެރެއިނ  ނެރެވިފައި  މިހާރ  ދެކެވިފައި ހ ރި    ހޯދ މަށ  ޓަކައި ކައ ނ ސިލާ

ދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ  ބައެއ  އަމިއ ލަ ޮގތ ަގއި ޚި  ެގޚިދ މަތެއ   ސ ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ަގއި ބައެއ  ނަރ ދަމާެގ އޮޕަރޭޝަނ 

ވާހަކަ ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ  އަޅ ަގނޑާ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ    ؛ފަރާތ ތަކ ނ   އެީއ   ގ ޅ ނ    ެއއީ  ނޫނޭ.  ސ ވާލެއ   ހ ރި 

ސ ޓ ރީ  ހ ރި ސ ވާލެކޭ. ެއއީ މިނި  ގ ޅ ނ   ޔޫޓިލިޓީސ  އޮޕަރޭޓ ކ ރ ނ  ނޫނީ ޔޫޓިލިޓީސ  އޮޕަރޭޓ ކ ރ ނ  ރެގިއ ލޭޓ ކ ރާ ފަރާތާ
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ރެގިއ ލޭޓ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ .   ،ޕ ރޮވައިޑ ކޮށ ދިނ ނ   ސަރިވސަސ   ނ ނަނީ ޔޫޓިލިޓީނ ޓ  ދަށ ަގއި އޮއޮފ  އެނ ވަޔަރަނ މަ

މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނ ނ .    ކޮށ މަސައ ކަތެއ  ޭއެގ އިމ ޕ ލިމެނ ޓޭޝަނ  ސ ޓޭޖ ަގއި މަސައ ކަތ  ޑިޒަިއނ   ،އަޅ ަގނޑަށ  އޮނ ނަނީ

ނިނ މަނީ ކަނ ކަނ     އެ  ،އަގ ތައ  ހިފަހައ ޓާނީ  ކޮނ  ފެނ ވަރެއ ަގއިތޯ  ،އެކަނ  ކ ރާނީ  ތޯމަށ ފަހ  ދެނ  ކޮނ  ފަރާތަކ ނ ނިމ 

އަށ   އެ،  އޮނ ނަ އޮތޯރިޓީއެއ . އެހެނ ވީމާދަށ ަގއި  ނ ޓ ެގ  ރީ އޮތޯރިޓީނ . ެއއީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އެނ ވަޔަރަނ މަރެގިއ ލޭޓަ

އެނ ވަޔަރަ އޮފ   މިނިސ ޓަރ  އެޕ ރޮޕ ރިއޭޓ ވަނީ  އެނ މެ  ދެކެނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ނ މަޖަވާބ ދިނ ނ   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ނ ޓ  

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޙަމީދ .  ސިނ  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ . ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޙ 

 

 ސިނ  ޙަމީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޙ 

އިމ ކ ރ މ ެގ ާގ  ަގއި ސޮިއކ ރެވ ނ  ފ. ނިލަނ ދޫ ފެނ ެގ ނެޓ ވޯރކ  ޚިދ މަތ   2018ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ދ ވަހެއ  މި މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ  އަދި ކިހާ ؟ނ ނިިމ މިހާ ލަސ ވާ މައިަގނޑ  ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ  އި،މަސައ ކަތ  ނ ހިނަގ

ޙައ ލެއ  ލިބިފައިނ ވާ ފ. ނިލަނ ދޫ ބަނދަރ ެގ އެއ ަގމ  ތޮށި މިހާރ  ވަނީ އެއ ކޮށ     ،ޮގތ ނ   ެގދެވަނަ ސ ވާލެއ   ؟ތޯނަާގނެ

ފަސ ކޮމ ޕ ލީޓ ކ ރެވިފަ މި ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރަ  .  މަސައ ކަތެއ   ެއއ ވެސ   އިތ ރ   ބަނދަރ ެގ  މި  ދައ ރ ަގއި    ނ އަހަރ ެގ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ގ ، ހައ ސިޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ

ިއއ ޒަ އަޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  ޗެކ  ތ ތެރި  ކ ޑަކޮށ   ތަފ   ކޮށ ލަނ ޖެހޭޅ ަގނޑ   ެއއ ސެވީމަސައ ކަތ ެގ   މަސީލަށ  

ފެނާިއ ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ހަމަ  ؛ވެސ  އެކަނ  ޮގސ ފައި އޮތީ. ދެނ  ނިލަނ ދޫ ބަނދަރ  ހަމަގައިމ  ކިހާހިސާބަކަށ ތޯ

އަޅ ަގނޑ    ލަސ ކަމަށ   ބައެއ ކ ބޫލ ަގދާލެއ   އަޅ   ރަނ .  ޓެނ ޑަރ   ؛ވާލ ކ ރެވޭހަމަސައ ކަތ     ނަށ ަގނޑ މެނ ފަހަރ  

ވަރަށ  ރަނަގޅަށ     ބަެއއ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ  ؛ވާލ ކ ރެވޭ ބަެއއ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ެގ މަސައ ކަތ ހަރެއިނ   ތެެގ  ޕ ރޮސެސ 

  ، ެވސ ތެރޭަގއި ދިވެހި ޕާޓީތައ   ނ  އޭެގމަސައ ކަތ  ހަމަ ވަރަށ  ލަސ . ދެ  ޕަރފޯމ ކ ރޭ. އަނެއ ބައި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ެގ
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ދެނ    ހިމެނޭ.  ވެސ   ފަރާތ ތައ   ބޭރ ެގ  ބަޔަކާ    ަގއި  2018އަދި   ެއ  އޮތ   ވާލ ކ ރެވިފައި  ހަބޭރ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  

މިއަދ  ދެނ  ކ ރައ ވާ ސ ވާލ ަގއި ެވސ  އަނ ނަނީ   ައޅ ަގނޑާ ؛މަސައ ކަތ  ވަރަށ  ލަސ . ދެނ  މިއަދ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަކީ. އެ  

ވާލ ކ ރ މަށ ފަހ  ދެނ  މަސައ ކަތ  ލަސ ެވެގނ   ހަ   އަނ ނަނ  ހ ރީ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  ބަޔަކާ  ކެއ  އަސ ލ ގައިޒާތ ެގ ސ ވާލ ތަ  މި

ޓަރމިނޭޓ ކ ރީމަ ވެސ  ނ ކ މޭ ވަރަށ     ޓަރމިނޭޓ ކ ރަނީ.  އ ކޮނ ޓ ރެކ ޓެ ބޮޑ ވަރ ވީމަ މި    ވަރަށ  ދެނ    ؛ވަކި ހިސާބަކަށ 

ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭތޯ. ނ ކޮށ   ޓަރމިނޭޓ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  ަވރަށ  ފަހަކާޖެހެނ ދެނ   ބައިވަރ  ަމއ ސަލަތަކެއ . އެހެނ ވީމާ

ކަމެއ ަގއިތޯ  ކޮނ    ،ހިސާބެއ ަގއިތަފ ސީލ  ކޮނ ނިލަނ ދޫެގ ދެނ     ،ބޫލ ކ ރަނ ަގއަޅ ަގނޑ    ؛، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އެހެނ ވީމާ

ސީލ  ބަލައިލަނ . ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ެއ ތަފ   ،ކަށ ތޯ ނިމިފައިމިހާރ  ހ ރީ ކޮނ  މިނ ވަރަ ،ލަސ ވެެގނ  އ ޅެނީ 

ރައ ވާނެ ކަމަށ . ބޫލ ފ ޅ ކ ަގތަނ ަގއި ނ ދެވޭނެ ކަމަށ     ދޭނެ ޖަވާބ  މި  ކ މީދ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  މެނޭޖަރަނ އ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޖާބިރ . هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

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

ވަޒީރާ އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ސ ވާލަކަށ   ސ ވާލަކީ   ކޮށ ލަނ ފ ރަތަމަ  ޕ ލޭނިނ ގ   ،ބޭނ ނ ވާ 

ގ އެކަމަށ  ޕ ލޭނިނ  ؟ތިނަދޫ ބާޣާާވތ ަގއި ބޭލި މީހ ނ ނަށ  ކޯޗެއ ތޯ ދޭނީ  ،އޮތ ތޯ  މިނިސ ޓަރ ެގ އެއ ވެސ  ވިސ ނ މެއ  އެބަ

   ކޫއ ޑޫަގއި ޮއނ ނަ އެއަރޕޯޓާއި ވިލިިގއ ޔާ  ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ވެސ  ކަެމއ  ކ ރިތޯދިޔައިރ  ެއއ    މިނިސ ޓަރ  މިހާހިސާބަށ 

އި،  ޅަ ފަސ އަދަރ   ބަނ  ވިލިނިގލީެގ ؟އޮތ ތޯ  ކ ރި ވަޢ ދ  ޕ ލޭނ  އެބަ  ގ ޅ ވާލަނ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ކޮނ  ފިޔަވަޅެއ ތޯ މަނިކ ފާނ    ،މިހާރ  ހަލާކ ވެެގނ ދާތީ  އިރަ ރައައަވިލިނިގލީެގ ބަނދަރ  ފަސ   ގއ.

އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ ތިއީ ހ ވަދޫބޭ ހ ތާ. މިއަށ  ޖަވާބ ދެނ ނަޖެހެނަ ވަރަށ  ވިސ ނައިެގނ . ހ ވަދޫ  ؟ އޮތީވިސ ނަވާފައި  

ޢަލަިއކ މ    ވައ ސަލާމ   މަޖިލީހ ގައި.  ވާހަކަ ބ ނަނ ނާ  މީހ ނ ތައ  އަޑ އަހައި މިއައި ޮގހޮފެއި. މަާގތ  ބޮނީ އަސ ލަމ  ާގތ  މި

 ޖަވާބ ދެނ ނަށ . هللا. ވަރަޙ މަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 
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 އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ގ ، ހައ ސިޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ

  އަޅ ަގނޑާ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގ  ައޅ ަގނޑ  ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފ ރަތަމަ ކ ރެއ ވި ސ ވާލ 

މަސ  އޮތ   ހިމެނޭ ޒާތ ެގ ސ ވާލެއ   އޫޙަވާލ ކ ރެވިފައި  ތެރޭަގއި  ތިނަދޫގައިނޫނ   ލިއ ޔަތ ތަކ ެގ  އަހަރ ތަކެއ    ؛ކަމަށ . 

 ... އަހަރ ތަކެއ  ކ ރީަގއި، ތިނަދޫަގިއ ދޫަގއި ކ ރީަގއި ތިނަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިށީނދެވަޑައިަގނ ނަވާ!  އިއ ޒަތ ތެރި،   މެނ ބަރ   މެނ ބަރ  އަދި  އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި   ، 

މެނ ބަރ އަދި    އިށީނދެވަޑަިއަގނ ނަވާ! ވާހަކައަކީ... ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ވިދާޅ ވާ  އެ  މިނިސ ޓަރ    ެއނިގަވޑަިއަގނ ނަވާ 

މެނ ބަރ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( މެނ ބަރ  ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި   ،

ނ ދެއ ކެވ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑ     ވެސ   އިނށީދެވަޑަިއަގނ ނަވާ! އަދި ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑައިނ ަގނ ނަވަނީސ  ވާހަކަފ ޅ 

އިއ ޒަ ވާހަކައަކީ އެދެނ .  ވިދާޅ ވާ  އެ  ަވޒީރ   މަ   ،ތ ތެރި  މިއަދ ެގ  ސ ވާލ   ކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ     ޢާ،ޟޫއ ިއއ ޒަތ ތެރި 

ަވޒީރަ ާވހަކައާއި   އޮތ  ނަރ ދަމާެގ ސ ވާލާ  ށ އިއ ޒަތ ތެރި  އިތ ރ ނ  އަދި އޭގެ   ،ހ ރި ގ ޅ ނ  ކ ޑަ ކަމަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ 

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ   ތަކ ެގލިއ ޔަތ އޫ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ ެގ ަވޒީރ ކަމ ެގ މަސ   ،ކީ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާއަ

 ވެސ  ނ ވާ ކަމަށ . ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ކަށ ވާހަކައަ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ނިޒާ ނެީގމީ  އަޅ ަގނޑ   މި  ވަޒީރަކަ  ،ނ ކ ތާއެއ   ކެބިނެޓ ެގ  މެނ ބަރަކ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޚިލާފަށ   ގަވަިއދާ    ށ މަޖިލީހ ެގ 

އިދ ަގިއ  ކަމަށ  އެކަނ  ެގނައީ. މަޖިލިސ  ގަވާިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ެގ ސަމާލ   ތަނ ަގއި ވާހަކަދެއ ކެވީމާ  ކ އ ތާއަށ  ގޮވާފައި މި

 . ނެއެޮގތަށ  މ ޚާޠަބ ނ ކ ރެވޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތި ޔައ މިއ ޔާަގއި  ަމއިކ ނ   މަޖިލީހ ެގ  ވާހަކައެއ   ފ ރ ޞަތ   ، ބާވަތ ެގ  ޔައ މިއ ޔާއަށ   އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  އެރ ވީާމ 

ރި ިއއ ޒަތ ތެ  އެކި ބާވަތ ބާވަތ ެގ ބޭއަދަބީ ބަސ ތައ  ބޭނ ނ ކ ރައ ަވިއެގނ   ސ ވާހަކަެއއ  އަރަނީ. ދެނ  ފ ރ ޞަތ  ނާރ ވަނީ

މެނ ބަރަކާ މެނ ބަރަކ  އަނެއ   ވަޒީރަކާ  ،ވެސ    މެނ ބަރ ނ  އެއ   ިމ   ައދި އިއ ޒަތ ތެރި  ެވސ   ވާހަކަފ ޅ ދެއ ކެވ މަކީ 
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ަވޒީރ .  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މަޖިލީހ ަގއި ކ ރައ ަވިއެގނ ވާނެ ކަމެއ  ނޫނ . ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި   އިއ ޒަތ ތެރި 

 ށ .އިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމަފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނައިފަރ    ،ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ 

ކިހާތާކ ތޯ ހިއ ކަނީ  ސ ވާލަކީ،  ؟ ބިނ   ފެނިއ ޖެދެވަނަ  ބެޑ ރީމ   އެއ   ބެޑ ރޫމ   ،އަޅ ަގނޑަށ   އެއ     ެގަމނިކ ފާނަށ  

ފެނިއ ޖެތޯ ހ ޅ މާލެއިނ   އެސ .އޯ.އީ؟ އެޕާޓ މެނ ޓ   ސަރ ކާރ ަގއި  ކ ރީ  ައޅާފައި  ހަ  ތަކާއަދި  ެއއ   ހ ރި  ވާލ ކޮށ ެގނ  

  އެޗ .ޑީ.ސީއާސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  އޮނ ނާނީ   ؛ވާލ ވާނ ހަ  ސަރ ކާރާ   ،އެއީ ައކީ    50%  ެގއެޕާޓ މަނ ޓ ތަކ ެގ  ބެޑ ރޫމ 

ތަނ ތަނ    ތަކަށ  ވިއ ކަނ . މިތަނ ތަނ  އެސ .އޯ.އީ   ހާސ  ޑޮލަރަށ  ސަރ ކާރަށ  އެ  38  އިކޮށ ފައި އެސ .ޯއ.އީސ ތަކާ ސޮ

ދިނ މ ެގ ިވސ ނ މެއ   ެގނ   ދައިއ ތެރެއަށ  ވަ   ެގޢ ކަމ ެގ މަޝ ރޫތަނ ތަނ  ބޯހިޔާވަހި  ސަރ ކާރަށ  ނަާގފައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި

މީހ ނ  ވެއ ދިއިރ ަގއި ސަރ ކާރ ެގ    ޓަށ ހާސ  ފ ލެ  ، ހަތ ހ ޅ ވާލިއިރ ަގއި  2-ފޭސ   ހ ޅ މާލޭ  ،ސ ވާލަކީ  ތިނ ވަނަ؟ އެބައޮތޯ

ޓަކަށ  ެވއ ޖެ. އެތަނ  ބެލޭނެ ނިޒާމެއ  ށ އެތަނ  ކ ށ ެގ ވެ  . ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނީ  އެއ ވެސ  ޕ ލޭނެއ  ނެތ 

އިނ ފ ރަސ ޓ ރަކ ޗަރ ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ އެއ ވެސ     އެތަނ ެގ އެއ ވެސ ެވސ  ނެތ   އަދި މިއަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި    ،ނެތ 

އަޅ ަގނޑ  ނެތ ކަނ   ފާހަަގކ ރަނ .ވިސ ނ މެއ   ދޭތެރޭގައި  މެނ   ފޭސ ާއ  ދެވަނަ  ބޮޑަށ    ؟ކޮބައިތޯ ސިޔާސަތަކީ  ވަރަށ  

  ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ގ ، ހައ ސިޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭ

  ހަތ  ހާސ  ފ ލެޓާ ހިސާބ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފަށާނަނ . ހަތ  ހާސ  ފ ލެޓ    ،ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ 

  އައ ޑޫ ސިޓީެގ އާބާދީއަށ   އ .ެއޅ ނ  އެއީ ހަމަ ޯގސ   ޕ ލޭނެ ފ ރަތަމަ އެޅިބ ރީެގ އިމާރާތ ތަކެއ  ޖެހިޖެހިެގނ     25  އަޅަނ 

ޕ ލޭނ ކ ރ ނ  އެއީ ފ ރަތަމަ ޯގސ  ނިނ މ މެއ . ވޭތ ވެދިޔަ   ވ ރެ ބޮޑ  އާބާދީެއއ  ކ ޑަކ ޑަ ތަނ ކޮޅަކަށ  ޖަމާކޮށ ފައި ބާއ ަވނ 

އިރ  އިއަ  ހަމައަށ   . އެ ނިނ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާއޭރ އޮތ  ކަމެއ   މި ދައ ލަތ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ފައި    ،ސަރ ކާރ ނ 

ވެސ . ިވސ ނިނ    ވިސ ނިނ  ތަޅާލަނ   .ފަސާބަށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ޮގސ ހ އ ޓޭ ހިިއ މަސައ ކަތ  ނ ފައޮތީ މަސައ ކަތ  ފަށާ

ވެސ    ، އޭރ ވެސ    ސ . އޭރ މ  މަ ތަޅާލީނަ  ނިނ މ މެއ އެކަނި ނިނ މާ ؛ނިނ މާ  ތަޅާލަނ  ވެސ . އަޅ ަގނޑ  ައމިއ ލައަށ 
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. ތިޔަ  ޮގވީ ށ ނެހެއ ދެިވއަށ  ހެއ ދެވިއަދިމާ  ފެށީމަ އަޅ ަގނޑާ  ވާހަކަ ދައ ކަނ  އެ  .ކޮށ ޓެކޭތަރ މި ހަދަނީ ކޮ ،ދެނ ނެވިނ 

ދިމާވާ މައ ސަލައިެގ    . ދިނީމާތަނ . މިހާރ  އެހެރީ ދީފައި ނިނ މާފަ  ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  ދޭށޭ ތި  ،ވިޔަސ   ކަށ ކޮށ ޓަހެވޭ ކޮތަރ 

  ިގނަ މީހ ނ  އެއ ކޮށ ލީމާ  އެހާ ކ ޑަކ ޑަ ތަނ ކޮޅަކަށ  ެއހާ،  ތަނ ަގއި ޑ ރަގ ެގ މައ ސަލަާއއި  ދައ ކަވަނީ. އެތި  ވާހަކަ  

ހ ރިހާ  އަނ ނަނ  ހ ރި   ،ވާނެ  ޮގތ ެގ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ . ސަރ ކާރ ނ  ބަލަހައ ޓާނެ ދެނ . ކ ރިއަށ  އޮތ 

ނިނ  ޯގސ   ބަލަހައ ޓާނެ.  ެއކަނ   ެވސ   ނިނ މ ބިނާވެެގނ    ކަށ މ މަސަރ ކާރަކ ނ   އޮތ   ނިމިފަިއ    ، ވީމާ  މަކަށ ޮގސ  

 ؛ހަމަ ބެލެހެއ ޓ ނ   ،ިގނަ ޮގތެއ   ، އެކަމ ަގއި ދެނ  ނެތ  ހެދޭނެ މާ އޮތީ. އެހެނ ވީމާ  މިހިސާބަށ  މިކަނ  ޮގސ ފައި މި

  ހ ނ  އެ އެ މީ  ،ކަނ ތައ  ކ ރާ މީހ ނ  ކ ރާ ކ ށ ނ   ކޮށ ތަނ ަގއި ވިޔާނ ދާ  އެ  ،ތަނަށ  ވަދެ  ވެސ  އެ  ހަމަ ފ ލ ހ ނ 

ހާސ  މީހ ނ    35ފ ލެޓ ަގއި    ހާސ   ހަތ ހެދޭނެ. ެއއީ  ނ އެއ   އެތާކ   އެނޫނ  ޮގތެއ  ؛އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަަވޅެއ  އެޅ ނ ަގއި  ތަނ 

ައޅ ަގނޑަށ    . ެއއ  ބެޑ ރޫމ ެގ ފ ލެޓ އަޅ ަގނޑަށ  ފެނިއ ޖެހެއ ޔޭ ެއއ  ބެޑ ރޫމ ެގ ފ ލެޓ   ،ވީ ސެދިރިއ ޅޭނެ. ދެނ  ެއއ 

އިއ ޔެަގިއ  ހަމަ    ، އެކަަމކ ނ ފެނިެގނެއ  ނޫޅެނ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަަވއިފިނ   އަޅ ަގނޑަށ   ބެޑ ރޫމ ެގ ފ ލެޓ ފެނޭ. އެއ   

ދައ ކައިދިނިނ . އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ    މިވަރަށ  ތަފ ސީލ ކޮށ     އެކީަގއި މި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީައކ   އަޅ ަގނޑާ

ތި މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އިނ ވަިއެގނ   ސ ވާލ   މެނ ބަރ   އެހެނ ވީމާ  އަޅ ަގނޑާސީދާ    ެއއ ޗެއ   ކ ރެއ ވި.   ،

މަނ ޒަރެއ     ،. މިއަދ  ތި ކ ރައ ވާ ކަމަކީކ ރައ ވަނީކީ  މިއަދ  ތިނޫނ  ތި ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑާއއ   ވަިއެގނެނަ އެނިގވަޑައިނ ަގނ 

މިއަދ    ހަކަ ދަނ ނަވާނަނ . އެކަނ ސާފ ކޮށ  ވާހަމަ    މާވަކި ހިސާބަކަށ  ދިޔައި  ވެސ   ައޅ ަގނޑ މެނ ؛ދައ ކަނަވަނީ. މިއަދ   

ޑޮލަރަކަށ  ަގނ ނަނ  އޮތ  ވާހަކަ. ިއއ ޒަތ ތެރި    ސ ހާ  38  ިއއ ޔެަގިއ ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވީ   .ތި ކ ރައ ވަނީ

ތޭ ނޫނ  މަޢ ލޫމާޙަ  ފަހަރަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ ފައި އެ ވާހަކަ ރަނަގޅ ކޮށ ދެއ ވި. ޞައ   މަޖިލީހ ެގ އެ ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ  ދެ

އެ ކޮމިޓީެގ    އެ އަދަދ . އިއ ޒަތ ތެރި  ،ތި އަެގއ  ނޫނޭ އޭރ  އެއ ބަސ ވެފައި ހ ރީކީ ވެސ . އެ ވިދާޅ ވީ  .ތި ދެއ ވަނީ

  ،އެހެނ ވީމާ .  ތަނ ތަނަށ  ވަޑަިއެގނ  ބައ ލަވާފަ  ބޭފ ޅ ނ  ހަމަ އެ  ިއއ ޒަތ ތެރި މ ޤައ ރިރ  ބައ ލަވާފައި ތި  ،މ ޤައ ރިރ 

އަޅ ަގނޑަށ   މާ  މިވެނި އަދަދެކޭ އެހެނ  ވިދާޅ ވީމަ ރިކޯޑަށ  ދިޔައި  ، ފައިށ  އަދަދެއ  ވިދާޅ ވެޮގތަ  ތި  މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރަކ 

މިހިސާބ ނ   ؛ެއއަށ  ސީދާ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދާނެ. އެކަމަކ ވެސ  ކީ   ށ ވެސ  އަޅ ަގނޑަތަކެއ   ކޮނ މެ އަދަދ  ؛އެއަށ  ސީދާ 

އެނ މެ ރަނަގޅަށ  މިކަނ     ބޫލެއ  ނ ކ ރަނ  ެއީއކީަގ، އަޅ ަގނޑ   ވީމާތެދެކޭ ެއއީ. އެހެނ    ބޫލ ކ ރާނީ ަގ  ފެށިެގނ  އެނ މެނ 

އެއީ    ލެޓ ޑ ރޫމ ެގ ފ ޮގތ  ވެސ  ދަނ ނަަވއިފިނ . އެއ  ބެ   އޮތ  ސިޔާސަތ   ސަރ ކާރ   ދެނ   ކ ރަނ ވާނެ ޮގތ  ކަމ ަގެއއ .  

ނ ވާ ެއއ ޗެއ  ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޝ ރޫޢ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ެގނ ގ ޅެނ  ބޭނ   ގ ސިނ ެގނ ދާ ހައ   ސަރ ކާރ ނ  ކ ރިއަށ 

ނ ކ ރަމޭަގ ރަނަގ ؛ބޫލެއ   ސިޔާސަތ   އޮތީނ ބައި  ،ިވޔަސ ޅ މި  ސިޔާސަތ ަގއި  ވާހަކައެއ .  އެހެނ   ެއއީ    ،ިވޔަސ  

ބެޑ ރޫ  ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސަތަކީ  ެގދޮރ ވެރިކ ރ މ   ވަނ   ތަނެއ   ފ ލެޓަކީ  މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރ ނ  އިމާރާތ ކ ރާނެ 

ދަނ ޖެހޭ އ ވަ އެބަ  އެ ކ އ ޖާ    ، ވާއިރ   އަހަރ   ކ  ލިބޭނެ. ހަތަރ ޔަާވއިރ  ދަރި  މަސ ނ ވަ  ދެެގނ   ނއި  މީހަކާ  ،ނޫނޭ. މީހަކ 
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ވަޢ ދަށ  ވާ  ައނބިފިރިވ މަށ   ެގދޮރ ވެރިވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮޓަރިއަކަށ .  ަވކި  އެީއ    އޭނަ  ވަޢ ދެއ ަގއި.  ބޮޑ   ވ ރެ 

 ދިވެހިނ . މިއީ ހަމަ މި   އ މ ރ ދ ަވހ   ޅޭވެސ  ނޫ  ދެެގނ ނ ކާ އިއ މ ރ ދ ވަހަށ  ެގނ ގ ޅޭ އެއ ޗެއ  ެގއަކީ. މީހަކ  މީހަ

މީހާެގ ފެނ ވަރ ނ    އެ  އިނިގރޭސިިވލާތ ެގ ؛ެގެއއ  ހޯދައިފިއ ޔާ ޭއަގއި  މިހާރ ެގ ވިސ ނ ނ . ެގެއއ  ހޯދައިފިއ ޔާ،  ،ޒަނާނ ެގ

ދެއ ކ މަށ  ޖަާގދެއ ާވ    މި ވާހަކަށ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޅ ަގނޑަ  . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ،އިލާހޯދާފައި ދެނ  ވިއ ކަ

ދިރިއ ޅ މ ެގ  މީހެއ ެގ    އެ  ،ނަމަ  ަގއި އިނޭގތޯ. އިނިގރޭސިވިލާތ  މީހާެގ  ފެނ ވަރ ނ  ގެއެއ   ހާއޭރ ަގިއ އެ  ހ ރި  ލަތ  

ިވއ ކަ   އެ  މާމީހާެގ ތަނަވަސ ކަނ  ދިޔައި  ހޯދާފައި އެ ދާނެ.  އިތަނ   ތަނަކަށ   މީލާފައި އެހެނ   ހާެގ ތަނަވަސ ކަނ   އެ 

ެގއިނ    ދާވަރަކަށ   މީހާ  މައ ޗަށ   ގެ   ،ނ ކ މެއެ  ރަނަގޅ   ހޯދަނީ   ކަށ ޔަެއއަށ ވ ރެ  ެގއެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދާނެ. 

ކަނ ކަނ  ހިނާގނީ. އެހެނ    އި އެކީަގިއ މި ދިވެހިރާއ ޖޭަގޔާ  އ މ ރ ދ ވަހަށ . ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އާދަކާދަ. އެ އާދަކާދަ

ބެޑ   ،ބަލާއިރ  ދިވެއ ސަކަށ އެއ   ފ ލެޓަކީ  އާދަކާދައި  ،ރޫމ   ދިވެހިނ     ެގދިވެހިނ ެގ  ކަމަކަށ   ެގދޮރ ވެރިވ ނ   ތެރޭަގއި 

ދެބަލައެއ  މަދ ެވެގނ   ދިވެހިނ ެގ  އަިއޑިއަ  ،ކޮޓަރިނ ަގނޭ.  ކޮޓަރި  ތިނ   އެބަ  ައކަށ އިލާޢާލީ  މިހާރ   ،  ބޭނ ނ ވޭ 

މި ރާއ ޖޭަގއި ހ ރި   ،ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މީ  ސަބަބަށ  ޓަކައި، އެ   . އެހެނ ވީމާ އިލާތަކަށ  ވެސ ޢާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ދި  

އެ ސަބަބަށ     .އެއ ޮގތަށ  މި ރާއ ޖޭެގ ސިޔާސަތ ތައ  ބައ ޓަނ ކ ރެވޭނީ  އާދާކާދަތަކާއި މި ރާއ ޖޭެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ވިސ ނ މާ

ނިނ މީ ސަރ ކާރ ނ   ނާޅަނ   ،ޓަކައި  ފ ލެޓ   ބެޑ ރޫމ ެގ  ޕ ރޮގ ރާމ   ،އެއ   ހިނ ާގ  ޕ ރަިއވެޓ   ތަކ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެނ    .

  މެނ ޓެއ  އެޕާޓ   ބެޑ ރޫމެއ އެއ   ހަމަ ވަރަށ  ލަގ ޒަރީ    ،ެގއޭނަ ހިނ ާގ މަޝ ރޫޢެއ ެގ ތެރޭަގއި ެއއ  ބެޑ ރޫމ   ކ އަ ރޑިވެލޮޕަ

ސަރ ކާރ ނ     ،ެއއ ވެސ  ހ ރައެއ  އަޅާނެ ކަމެއ  ނޫނ . އެކަނ  ކ ރެއ ވިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ   އިއޭގަ   ނ އެޅ މަކީ ސަރ ކާރ 

ކޮމިޓީަގއި. މިއަދ  ތި   ތައ  ހަމަ ތަފ ސީލ ކޮށ  ދަނ ނަވައިލަދިނިނ  އިއ ޔެެގމި ވާހަކަ ؛ަގއިޔާވަހިކަމ ެގ ތެރޭހިނ ާގ ބޯހި

ައޅ ަގނޑ  ިމހާ ތަފ ސީލ ކޮށ  މި ޖަވާބ  އަނެއ ކާ މި ތަނ ަގއި ދޭނ  މި ޖެހ ނީ. އެހެނ ވީމާ، މަޢ ލޫމާތ     ސ ވާލ ކ ރެއ ވީމަ

 ޝަނ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކ  މޭނޫނ  ތި ސ ވާލ  ތި ކ ރެއ ވީކީ. ދެނ  އޮތީ ނައިފަރ ެގ ރިކ ލެ  އ އެނިގވަޑައިނ ަގނ ނަވަިއެގނެ

ނ ނާނެ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ   ނޯ   ،ނާނެ ކަެމއ ނ މިއަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ތި ބޭފ ޅ ނ  ފާސ ކ ރައ ާވއިރ  އޮ  ދެނ ނެތ .  

 ނޭނޭގ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަވޒީރ     ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ސާފ ވެަވޑަިއަގނ ނަވާ  ؛އ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ އި  .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އާދެ!  

ވީާމ، އެ ތަނ ެގ އަމަނ  ބެލެހެއ ޓ މަށ  ހާސ  މީހ ނ  މި ކ ޑަކ ޑަ ޖާަގިއަގއި ދިރިއ ޅެނ   35އެ ފާހަަގކ ރައ ވާ ނ ކ ތާ.  

އެބަ އ ޅެނ ޖެހޭ ކަމަށ  އެބަ ފާހަަގވޭ. ދެނ     ފ ލ ހ ނ  އެ ފ ލެޓ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ،އައ ޑޫ އަތޮޅ ަގއި ތިބިހާ ސިފައިނ 

އަރާ    އައ ސަވަނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ  މިއެ  ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯއޭ    ،އެކަމެއ  އިނ ތިޒާމ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ޕ ލޭނަކީ
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ެއ  އި،ތަނ  ޑިޒައިނ ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި އޮނ ނާނެ ކަމަށ  ލަފާކ ރެވެނީ އެ ތަނ ެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަމާ   މި  ،ނ ކ ތާއަކީ 

ދެވޭނެ ޮގތެއ . ދެނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މަޖިލީހ ނ  ވަރަށ  ތަފ ސީލ  ދިރާސާއެއ   ތަނ ެގ ދިރިއ ޅ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބަލަހައ ޓައި

ސަރ ކާރ ނ  ނަާގފަިއވާ ލޯނ ތަކ ނ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ . އަދި އެސ .އޯ.އީ ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ނ  ެއ    ކ ރި

މެނ ބަރ   ހ ރިތަނ ތަނަށ   ބައ ލަަވއިފި ކަނ ކަނ   ޮގތ ަގއި ސަރ ކާރަށ  ވެސ     ނ  ވަޑަިއެގނ   ދަތިކަމެއ ެގ  ޮގތ . ވަރަށ  

އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ސ ޓޭޓ  އޯނ ޑ  އެނ ޓަރޕ ރައިސަސ  ކޮމިޓީއަށ  ެވސ  ފާހަަގވެފައި އޮތީ. އަދި   ،ފާހަަގވެފައި އޮތީ 

ަވޒީރ  ެއ  ، އިއ ޒަތ ތެރި  ނ މެނ ބަރ  ވަނީ. އެކަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އިޖ ތިމާޢީ ކަނ ކަމާ ގ ޅޭ ކޮިމޓީއަށ  ވެސ  ފާހަގަވެފައި

އެކަމާ  ވެސ   ސަރ ކާރ ތަކ ނ   އޮތ   އަނ ނަނ   ނޯނ ނާނެ. ވިދާޅ ވިހެނ   ސަރ ކާރެއ   ެއއ ެވސ   ނޫޅޭ  އ ޅޭނެ.  އިެގނ  

އެއީ  ބާވަތ ެގ    ނ ވަތަ   ކ ރެވޭނެ  ކީއެހެނ ނަމަވެސ ،  ފަސޭހަ  ޔަީގނ  ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑަށ   ޮގތ ަގެއއ   ކަށަވަރ   ކަެމއ ެގ 

އަދި ެއއ ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ތިމަނ ނާެގ އަމިއ ލަ ކ ށ  ދެނ   ނ ވާނެ.    އެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ ނެއ  ެއއ ބަހެއ 

އިއ ޒަތ ތެރި  ރާެގ  ދާނ ދޫ ދާއިއަރ ވަނީ  ފ ރ ޞަތ  މި  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ     އެޮގތަށ  ފާހަަގކ ރައ ާވކަމީ ެވސ  ހަމަ ފާހަގަވާ

 އަށ .هللاޢަބ ދ  ޔަޢ ޤޫބ މެނ ބަރ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޢަބ ދ  ޔަޢ ޤޫބ ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ވެފަިއ މޮބިލައިޒ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  ކ ރ މަށ  މިހާރ   ނިލަނ ދޫެގ ނަރ ދަާމެގ މަސައ ކަތ     ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ގއ.

ލިބެނީ މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑަށ   ކޮނ މެވެސ   ،އޮތީ.  އަދި  ހ އ ދަތަކެއ   ހ ރީމާ  ކ ރެހ މ ެގ  ދަތިކަމެއ     ، ަވރެއ ެގ 

  ، ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ދާނެތޯ އެ މަސައ ކަތ ފެށިކިހާތާކ     .ާވހަކަޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ނ ފެށިެގނ  އ ޅޭ  ނ ލިބިެގނ  އ ޅޭތީ  ހ އ ދަ

ސަރ ކާރ ނ  ހިލޭ    ެގރަބިއ ޔާ ޢަ ދީ  ޢޫ ޮގތ ަގއި ެއއީ ސަތ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮައޅ  ؛ކިނ ގ  ސަލ މާނ  މިސ ކިތ  

ޚަރަދ ކޮށ ފައި    80ނިނ މި މިސ ކިތެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ކަމަށ  އޭެގ %   ނ ދިޔަ، އަޅައަޅަމ ނ އެހީަގއި  

؟ ށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބެނީ. އެީއ ކިހާވަރެއ ެގ ޙަޤީޤަތެއ ތޯފަހ ނ  ބަޖެޓ ނ  ކަމަ  މި ސަރ ކާރ  ައއި ؛. މި ސަރ ކާރ ެގތީއޮ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ   
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ވިދާޅ ވީ. ދެނ     ތިވާހަކަ    މޮބިލައިޒ ކޮށ ފައި ޮއތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ނިލަނ ދޫ ނަރ ދަމާެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ

މޮބިލަިއޒ ކ ރަނ    ހ ރެެގނ މަސައ ކަތ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ަގއި  ތަފ ސީލ ކޮށ  ައޅ ަގނޑ    ؛ފަށައިަގތ މ ަގއި ލަސ ތަކެއ   ޖެހޭނީ 

މަސައ ކަތ  ެއ މީހ ނ  ފިޒިކަލީ  ސީދާ މިވެނި ދ ވަހެއ ަގއި  ިއޝޫައކީ. އެހެނ ވީމާ، އެ ބަލައިލާފައި ނޫނީ  ލައިލަނ  ކޮބައިތޯ  ބަ

ޮގތ ނ  ބެހޭ  ކިނ ގ  ސަލ މާނ  މިސ ކިތާ  ދެނ   ދަނ ނަވާކަށެއ .  ނ ކެރޭނެ  އަޅ ަގނޑަށ   ދަނ ނަވާކަށ   ދީ ޢޫސަ  ،ފަށާނޭ 

މި  ؛ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި  ،އ ކަތެއ . އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ ކ ރަނ  ފެށި މަސަ  އެހީނ   ސަރ ކާރ ެގ

. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވަރަށ  ބޮޑ  ބައެއ  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ހިނާގފަިއވޭ  މިހާތަނަށ  ކ ރި ޚަރަދ ެގ  ،ވަގ ތަށ  

ކޮށ ދެއ ވާނެ  މ ބަރސ އެކަނ  ެއ ލާރި ރި ދެއ ވާނެ ޮއތ ކަނ  އަދި  ރ ކާރ ެގ ނިޔަތ  އެބަދީ ސަޢޫ އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ  ސަ

ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދޭ. އެބަ   އެކީަގއި  ދީ ސަރ ކާރާޢޫމ އައ ސަސާތަކ ނ  ސަކަމާ ބެހޭ  ސަރ ކާރ ެގ  މި    ތައ  އެ ވާހަކަ  ކަމަށ .

ޮގތ ަގިއ    ެގކަމެއ   އެއީ ނ ކ ރާނެ  ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ . ދެނ  ކ ރައ ވާނެ  ދީ ސަރ ކާރ ނ  އެ ޚަރަދ ޢޫސަ  އަދި

އޮތ  އެކަނ  އެހެނ ވާނެ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، އާޚިރ ަގއި އެީއ    އަޅ ަގނޑަށ  ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ  އެބަ  ،އ  ނޫނ ބަލައިެގނެ

 ޮގތ ަގއި ނިމިެގނ ދާނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ެގކަމެއ  ދީ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރިޢޫހަމަ ސަ

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

މެނ ބަރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ށ   ޚައިތަމަ އަޙ މަދ  ެމނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ   މައ ޗަނ ޮގޅީޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެހެނ ނަމަވެސ ،  ފ ރ ޞަތ  އެނބ ރޭނަނ .  ސ ވާލަށ   ދެވަނަ  ވަޒީރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ައޅ ަގނޑ   އެރ ވ މަށ ފަހ ަގިއ 

ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ދެވަނަ ސ ވާލ ެގ އެ ތިއ ބެވި    ތިރިއަށ   ރ ނ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަ  ،އެއަށ ފަހ ަގއި

 .މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައ ޗަނ ޮގޅީވޭނެ. އިސ ކަނ ދެ  އިއިތ ރ  ފ ރ ޞަތ ަގ

 

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

ވަޒީރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ    !ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވާހަކަައކީ  ނަރ ދަމާެގ  ދެކެޭވ  ތަަގދަވަރަށ   ރާއ ޖޭަގއި  ށ  

ސ ވާލަކީ   ،ވާހަކަެއއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއއ ޗެހި.  ވާހަކައާ  ނެތ   ނިިމެގނ ދާއިރ     ،ރަށ ރަށ ަގިއ  ކަނ ތައ ތައ   ނަރ ދަމާެގ 

ޕ ލާނ ޓ    ނ ޓ ޓ ރީޓ މެ  ހަވަރަކަށ  ރަށ ަގއި ސ ަވރޭޖ މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ނ  ވެއ ޖެއ ޔާ ފަސ  ؛އިކިތައ  ރަށ ގަ ރާއ ޖޭަގއި  

ހަރ ކ ރެވިފަ ނޫނ އެބަހ ރި  އެއ ޗެއ   މަސައ ކަތ ކ ރާ  ެއއ ޗަކީ  އަދި އެއ ވެސ   ކޮ  ،.  ރަނިނ ގ  ޚަރަދ ތަކާ އޭެގ  ސ ޓާއި 

ހެދެމ ނ ދާ ސ ވަރޭޖ    އެއ ޗެހި ބޮޑ ކަމ ނ . އެހެނ ވީާމ، މިހާރ  ހަމަ އެޮގތަށ  އަނެއ ކާވެސ  އެ ޑިޒައިނ ަގއި ހ ޅ މާލޭގައި

ޑިޒައިނ ކޮށ ެގނ    ނ ޓ ޓ ރީޓ މެ ވެސ   ފ ލޯޓ ކ ރެވި  ޭއެގ  ،ޕ ލާނ ޓ   ވެސ   އަޅ ަގނޑަށ     ތައ މަޢ ލޫމާތ   ފައިވާޓެނ ޑަރ 

 މި ސ ވަރޭޖ ؟ އ ލަކީހަރަނަގޅ     ސ ވާލަކީ ކޮބައިތޯއޭ ީމަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެ  ،ދަނީ. އެހެނ ވީމާ  ލިބިެގނ  މި
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 ، ހަވަރަކަށ  ޕ ލާނ ޓ  ހެދިފަސ  ؟އޭއ ތޯރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތެ  ެގ މަޢ ލޫމާތަކީެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ  ތަކ ޕ ލާނ ޓ   ނ ޓ މެޓ ރީޓ 

 ؛އަދި ހ ޅ މާލެ ޕ ލާނ ޓަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ކަރަނ ޓެއ  ބޭނ ނ ؟ ކަމަކީ  އެއ ޗެހި އޮޕަރޭޓ ނ ކ ރެވި މި އޮތ  ހ ރިހާ ދ ވާހ  ދާ

 ކަރަނ ޓެއ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގނ ދަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ވަރަށ  މަތީ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި އަޅަމ ނ ެގނ ދާ ނަރ ދަމާ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   

އެސ .ޓީ.ޕީ  ނިޒާމ ތަކ ަގއި ޓ ރީޓ މެ)   ހ ރީ  (ޕ ލާނ ޓ   ނ ޓ ސ ވަރޭޖ   ިގނަ  އަޅާފައި  އަދި  ތަނެއ ަގއި.  މަދ   ވަރަށ    

ފ  އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ ނ  ދެނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮ  އައ ޓ ކ ރަނީ.އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕަނ ޕ   ޖ ޑ  ސ ވޭޓ ރީޓެތަނ ތާނަގއި ހަމަ އަނ 

ެވެގނ  ކިހާވަރެއ ެގ    އާބާދީ ކިހާވަރެއ   ،އެކަމަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ަގވާއިދެއ  އެބަ ހައ ދަވާ އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ަގއި  

ސާލަކަށ   މި  ،ކ ރ މ ގައި  ޒާތ ެގ ކަނ ކަނ   އައ ޓ ޕ ޓެއ  ވީމަތޯ އެސ .ޓީ.ޕީ ލާޒިމ ކ ރާނީ އަސ ލ ަގއި. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި ދެނ  ައގ  ބޮޑ ވެެގނ    ،ނ ޓެއ . ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީމެޓ ރީޓ ސ ވަރޭޖ   މާލޭަގއި ވެސ  ނ ހ ރޭ  

ކ ރ މ ަގއި އެސ .ޓީ.ޕީ ނ ލާ ހ ރީ. އެ ވާހަކައަކީ ވެސ  ހަމަ   އޮޕަރޭޝަނަލ  ކޮސ ޓ  ބޮޑ ެވެގނ  ކަމަށ  މިހާތަނަށ  އެކަނ 

ޓ ރީޓ މެޞައ ޙަ   ސ ވަރޭޖ   ައސ ލ .  އެއީ  ސަބަބަކީ  މައިަގނޑ   އަސ ލ .  ލީމާވާހަކައެއ   ޕ ލާނ ޓެއ   ނަރ ދަމާ    ނ ޓ  

  ގެ ތިމާވެށީ  އިއެއީ އޭގަ   ،ވާތީ. ދެނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ެއއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ނެތިނ   ކަމަށ   އޮޕަރޭޓ ކ ރ މަށ ދާ ޚަރަދ  ބޮޑ  

ބަލ  . އެހެނ ނަމަވެސ ، މެނޭޖަނ ޔ ދި   ޮގތ  ކަމަށ  އެސ .ޓީ.ޕީ ނ ލާރަނަގޅ     އެނ މެޮގތ ނ  ނޫނިއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޭއެގ  

ެއއީ ވެސ   ވީމަތޯ    ކޮސ ޓެއ   ކިހާވަރެއ   ެއހެނ ވީމާ،  ަގބޫލ ކ ރަނ .  ވެސ   ައޅ ަގނޑ   ެއއ ޗެއ ކަނ   އޮނ ނަ  ވެސ  

ނ ލާ އެސ .ޓީ.ޕީ  އެކ ސެޕ ޓ ކ ރާނީ  އެސ .ޓީ.ޕީއަ ؛އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ކ ރަނ .  އެބަ  މަސައ ކަތ   ައޅ ަގނޑ   އެ  ކީ 

މިހާރ    ،ައޅ ަގނޑަކީ ސ ވަރޭޖ  ޑިޒައިނ  އިނ ޖިނިއަރެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

ހ ރި ސިސ ޓަމ ތަކ ެގ ތެރެއަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއސ .ޓީ.ޕީެއއ  ެގނައ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮނ ނާނޭ. އެހެނ ވީމާ،  

ނިމ ނީމަ ދ ވަސ ކޮޅެއ  ފަހ ނ  ރާއ ޖޭަގިއ    އިދ ވަސ ކޮޅެއ  ފަހ ނ  ހ ރިހާ ރަށެއ ެގ ނަރ ދަމާ އަޅަދެނ     ،އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ  

ޮގތ . ެއީއ    ވާ   ރ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ . އެކަމަކ  ެއއީ ތަރައ ޤީވަމ ނ  އަނ ނަ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ެއކަނ ހަހިނާގނީ އެސ .ޓީ.ޕީ  

ވަނ ދެނ . އެއީހެނ  އަޅ ަގނޑަށ    ؛އެކަހަލަީވމަ، ނ ހިނާގނެ  ތަރައ ޤީ  .ތަރައ ޤީވަނ ދެނ   ނީކަމެއ  ހިނަގމ ނ ދާ  ފަހަރަކ 

 ހީވަނީ މި ވާ އެއ ޗަކީ. މެނޭޖ ކ ރެވޭ ވަރަކ ނ  ކ ރަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ    ވާ  މި  ގައި  6.2އެނބ ރެނީ ދެވަނަ ސ ވާލަށ . އެއީ އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ   އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި    -{ 6.2} 

ޝިޔާމ  އަޙ މަދ   މެނ ބަރ   ޕ ލޭނިނ ގ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  ނޭޝަނަލ   އޮފ   އެނ ޑ     ،މިނިސ ޓަރ  ހައ ސިނ ގ 

 އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އަލ ފާޟިލ  މ ޙައ މަދ  އަސ ލަމާ ކ ރައ ވާ ސ ވާލ . ނައިފަރ  ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މަސ ދ ވަސ     4ސ ޓ ަގއި ފޮނ ިވ ސ ވާލެއ .  ގަ އޮ  15ރަީއސ . މި ސ ވާލަކީ މިއީ އަޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި

 85% ނައިފަރ  ފެނާއި ނަރ ދަމާ ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ ެގ    ،ފަހ ނ  މިނިސ ޓަރ  އަތ  މި ޖެހ ނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ބަރ  އަހަރ ެގ ޮއކ ޓޫމިދިޔަ    އި،ހަދާފައިވާ ެއއ ބަސ ވ ނ  އ ވާލަ ެއކ   ވަނިކޮށ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ނ ފ ނ ޏަކާމަސައ ކަތ  ނިމިފައި 

މަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މަސައ ކަތ  ނިނ މ މަށ  އެމ .ޑަބ ލިޔ .ެއސ .ސީއާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ  ވެސ  ކ ރިއަށ ދަނީ ވަރަށ  ލަހ ނ  

ނައިފަރ ެގ ފެނާިއ   ،ހެދ މ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ނ ފެށިވާތީވާތީ، މީެގ ސަބަބ ނ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއވާ ނައިފަރ  މަގ   ކަމަށ 

؟ ލެވޭނީއިއަދި މި މަސައ ކަތ  ކިހާތާކ ތޯ ނިނ މަ؟ އިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ނިނ މ ނ  ލަސ ވަނީ ކީއ ެވެގނ ތޯނަރ ދަމާ ާގ

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ހެދ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ފެށޭނީ ކޮނ  ތާރީޚެއ ަގއިތޯމި އަހަރަށ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައިވާ ނައިފަރ  މަގ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެނ މެ ފ ރަތަމަ މި މަޖިލީހ ެގ ފ ލޯަގއި މި ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑާ މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

ކ ރީަގއި  2020ޖ ލައި    15ކ ރީ   ފ ރަތަމަ  އެނ މެ  އޭރ ަގއި  އޮތ   މި  ަގިއ.  ހަވާލ ކ ރެވިފައި  ތެރޭަގއި  ދައ ރ ެގ  ދިޔަ 

 ފަހަރ    އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކި  ނ ދާތީކ ރިއަށ  ؛މަސައ ކަތ  ވަރަށ  ލަހ ނ   .ބޭރ ެގ ކ ނ ފ ނ ޏަކާ އެކީަގއިއޮތ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ   

އެކަމާ ގ ޅޭ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީނ  ޓަރމިނޭޓ ކ ރީމާ  ،ކޮށ ެގނ ދިއ މަށ  މަސައ ކަތ   މަތީނ  މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ 

އޭރ ަގިއ ސ ވާލ ކ ރެއ ިވއިރ  އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ެގ ރެކޯޑ ަގިއ    .ޮގތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އޭރ  ސ ވާލ ކ ރެއ ވީ

  އ މަސައ ކަތެނިމިފައި އޮތ     90އޭރ  %  އ .ނިމިފައި އޮތ  މަސައ ކަތެ   90އޭރ  %   ،ޅ ވެފައި އޮތީއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާ
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ެއއ  90ރަނަގޅ  ކޮށ ދިނިނ  %؛ ދ ވަހ  ދެނ ނެވިނ   އަޅ ަގނޑ  އެ  ،ދ ވަހ  ދެނ ނެވިނ   އަޅ ަގނޑ  އެ؟ ކޮނ އިރަކ ތޯ ނިމޭނީ

މިއަދ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޅ ަގނޑާ    .ައޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ   ދ ވަހ   އެ  ،ނިމިފައި ވަނީ  78. %ނޫނޭ ނިމިފައި އޮތީކީ

އަނެއ ކާެވސ  ތަކ ރާރ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ    ؛އޭރ ވެސ   ، ޭއރ  ނިމިފައި އޮތ  މަސައ ކަތެއ  ޮގތ ަގއި  85ސ ވާލ  ތި ކ ރައ ވަނީ %

ދަނ ނަވަނީ   %ވެ  އެއ   90%މި  ނޫނޭ.  %  އެއ   85ސ   ނޫނޭ.  އެއީއޭ  78ެވސ   އޮތީ.  ނިމިފައި  އޭރ ަގިއ  އޭރ    

މަސައ ކަތ  ކޮމ ޕ ލީޓ ކ ރި ކަމަށ  ފޮނ ާވފައި ހ ރި ލިޔެކިޔ ނ ތަކ ނ     ،ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ށަހަޅާފައި ހ ރި

ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެމ .ޑަބ ލިޔ .އެސ . ޮގތ . ދެނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  އެ މަސައ ކަތ   އަށ  މި މަސައ ކަތ  ސީ ފެނ ނަނ  އޮތ  

ސޮިއކ ރެވ ނީ    2020  ބަރ  އޮކ ޓޫ  26އެޯވޑ ކ ރެވ ނީ   އެވޯޑ ކޮށ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ރ ގައި.  ބައޮކ ޓޫ  26،  2020ަގއި. 

ކޮމެނ ސ ކ ރެވ ނީ   ސައިޓަ  2020ނޮވެނ ބަރ     12މަސައ ކަތ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ  ތިނ     ށ ަގިއ.  ނެިގ  މޮބިލައިޒ ކ ރ މަށ  

މި ައޅ ަގނޑ މެނ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ަގިއ  ދ ވަސ .  މިމަހެއ ހާ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ   އަލަށ   ޔ ދިދާ  ހާރ   ތެރޭަގިއ  މ ެގ 

ތަނަށ  އަރަ  ނ ސީއެމ .ޑަބ ލިޔ .އެސ . މަސައ ކަތ  ކ ރަނ  ފެށީމާ، ކ ރީެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ކޮށ  ނިނ މާފައި ހ ރި    އިއެ 

ހ ރިކަ  ެގމަސައ ކަތ   ޑިފެކ ޓ ސ   މަސައ ކަތ ތަކ ަގިއ  ބައެއ   ހ ރި  އަޅ    ނ ޮގތ ަގއި  އޭެގތެރެއިނ   ަގނޑ  ފާހަަގވި. 

. އެހެނ ވީމާ، ކ ރީަގއި ނ ނިމި އޮތ  ނެކ ޝަނ ތަކ ަގއި ލީކ ސ  ހ ރިޕައިޕ  ކަ  ،ކަމަކީ  ކަމެއ . އެއ   ފާހަަގކޮށ ލާނަނ  ދެ

ހިނަގމ ނ ދިޔަިއރ  މަސައ ކަތ   ވާތީ  ކަމ ަގއި  އޮޕޮ   ،ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ   ޓެސ ޓ ކ ރ މ ެގ  ލީކ ސ   ނ ލިބޭ.  ޗ އެ  ނިޓީެއއ  

  ،ބަ ފާހަަގވޭ ނ  ެއ މަސައ ކަތ  ކ ރަމ ނ ދާއިރ  އެސީއެމ .ޑަބ ލިޔ .އެސ .  ،ދާއިރ   ތަށ އެހެނ ވީމާ، މަސައ ކަތ  ނިމ މާ ާގ

ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، ެއކަނ    މަސައ ކަތ ަގއި ޖޮއިނ ޓ ތަކ ަގއި ލީކ ސ  ހ ރިހ ރި  ކޮށ ފައި    ެގ ދަށ ނ ކ ރީެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  

އެސ .ޓީ.ޕީ   ؛ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ،ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖެހ ނ އެބަ ައޅ ަގނޑ މެނ  ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި އަ 

އެބަ މީެގތެރޭަގއި  ކަމަށ .  ޮއތ   ޓޭނ ކެއ   ހ ރި  ލީކ   ވެސ   ޓޭނ ކ ަގއި  އެ  ލާފަ.  ޕަނ ޕިނ ގ   ؛ޕަނ ޕިނ ގ ސ ޓޭޝަނ  

ސ ކޯޕ ެގ  އަދި ޭއެގއިތ ރ ނ  ކ ރީަގއި  ވެސ  އެބަ ރަނަގޅ ކ ރަނ .    ބައި  އެ  .ސ ޓޭޝަނ ެގ ޓޭނ ކ ަގއި ލީކ  ހ ރި ކަމަށ 

އެީއ   ޖެހ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގނ ނަނ   ތެރެއަށ   މަސައ ކަތ ެގ  މަސައ ކަތެއ   އިތ ރ   ނ ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި 

ފައިބަރ ވޭއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ސ ޓޭޝަނ ތަކ ެގ  ޕަނ ޕިނ ގ  ލާނ ޖެހ ނ   ކޯޓިނ ެއއ   އެތެރޭަގިއ  ލ ގ ލާސ   ތަކ ގައި. 

ކޮނ ފައިބަރ ކ ރީެގ  ެއއީ  ކޯޓިނ އެއ .  ެއީއ  ގ ލާސ   ނޫނ .  މަސައ ކަތެއ   ހިމެނޭ  ވެސ   ފ ރަތަމަ  އެނ މެ  ޓ ރެކ ޓ ަގއި 

އެމ .ޑަބ ލިޔ .އެސ .ސީނ    .ކ ރިއަށ ދޭމަސައ ކަތ  އެބަ  ޮގތ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، އެމ .ޑަބ ލިޔ .ެއސ .ސީެގ    ެގއެޑިޝަނަލ  ޯވކެއ  

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ    ،އ ކަތ މި އަހަރ  ނިމެނ ވާއިރަށ  ނަރ ދަމާެގ މަސަ  ،އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ ޔަީގނ ކަނ  ދެއ ވާ 

މަސައ ކަތ  މި  ތެރޭަގއި  މަހ ެގ  ޖަނަވަރީ  ކަމަށ .  ކޮމިޝަނ   ، ނިމޭނެ  ސަރވިސ   މަގ މި  ކަމަށ .  ހެދ މ ގެ ކ ރެވޭނެ 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާއެއ     1.5 ވަރަށ   އޮތ   ބަޖެޓ ަގއި އެބަ  ،މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ތެދެއ  ؛ެގނ ދެޭވނީ  މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ 

ވެސ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ ަގއި ސޮއިކޮށ  އެޑ ވާނ ސ     މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަކީ ހަަމ ޔަީގނ ނ   1.5. ދެނ   ތ ަގއި ޖަހާފައި އޮބަޖެޓ 
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ނޫނ  ވެސ   އަދަދެއ   ދެއ ކޭނެވަރ ެގ  އޮަމގ   ޕޭމަނ ޓ   ބަޖެޓ ަގއި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ަގއި.    1.5  ތހެދ މ ެގ 

އެ ވާހަކައިެގ   ؛ނ ކ ރެިވެގނ  އ ޅ މ ެގވީމާ، ބަޖެޓ  ހ ރެެގނ  މި އަހަރ  މަސައ ކަތ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި އަހަރ ގައި. އެހެނ 

  ،ލާރިެއއ  ނެތ  ބަޖެޓަކ އެއ . އަދި އެހެނ ވީމާ، މި ޕ ރޮޖެކ ޓ  އޮތީތީ  ނެޚަރަދ ކ ރާ  ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ  ފެށި ނަމަވެސ ،

ނިމ މާ ހިސާބ ނ    ،ވެސ    ޑަ އަދަދެއ  ޖަހާފައި އޮތީނ ނިމި އޮތީތީ އެހާ ކ   ،ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  އޮތީތީމި  

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަނ    ؛. އެހެނ ނަމަވެސ ، މި މަސައ ކަތ  ެގނ މަސައ ކަތެއ  އެޯވޑ ކ ރެވިދާނެ ކަމަށ  ަގބޫލ ކޮށ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ އަނ ނަ އަހަރ ެގ ތެރޭގައޭ  ނިމެނ  މި އަނ ނަނީ މި އަހަރ  ނިމޭއިރަށ  ކަމ ަގއި  ދެނ   ވާތީ، އަޅ ަގނޑ  

ވެސ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ނިނ މާފައި   މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ެގނ ދެވޭނީ. ހަމަ ޔަީގނ ނ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރޯޑ 

 ެގނ ދެވޭނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ގ ޅިެގނ  ކ ރައ ާވ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ   ؛ލ  އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރަށ  އިތ ރ  ސ ވާއަޅ ަގނޑ    ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

 އަރ ވަނ .  ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

  ތައ  ދިމާނ ވާތީެވ، ެއީއ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާނެއާދެ! ވަރަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ސަރ ކާރ ެގ ހިސާބ 

ނޫނޭ. ެއީއ    މިލިއަނ  ޖަހާފައި އޮތީމާ އެއީ އަދަދެއ   1.5ހަދަނ   ނައިފަރ ެގ މަގ   ،ކަމެއ  ނޫނ . ދެނ މެަގއި ތި ިވދާޅ ވީ

ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ ލައ ކަ ރ ފިޔާ. އަޅ   3އޮތ     އަނ ނަ އަހަރަށ  އަނެއ ކާ އެބަ  މި ސަރ ކާރ ނ  ޖަހާފައި އޮތ  އަދަދެއ . މި

ނައިފަރ   ؟ދެއ  ޮއވެެގނ ތޯ ބަޖެޓ ަގއި ތި ޖައ ސަވަނީޤ ޞަމަ ؛ކަމެއ . އެހެނ ީވމާ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކޮބައިތޯ  ނ  ކ ރާނެއިއެ

އަހަރ ވީ މި   3 ؛ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ ނަިއފަރ ެގ މަގ ތައ  ހެދޭނެ ދ ވަހެއ  މިހާރ  އެނެގނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދިނ  ރައީސ  ރިޓީވެސ  މެޖޯ  ޔަީގނ ނ   ؛މި ސަރ ކާރ   .ސ ެގނ . އަދިެވސ  ނައިފަރ  ރައ ޔިތ ނ  އެ ތިބީސަރ ކާރ  ައއި

އިބ ރާހީމ    .ތީމިލިއަނ  އޮ  6ބަޖެޓ ަގއި ެވސ     ެގއިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ . ނައިފަރަށ  އަޅާލަނީކީ ނޫނ . މި އަހަރ 

 މިލިއަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   8ކ ރި ދަތ ރަށ   އިހަށ ދ ވަހ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ
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 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ތީ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޖަހާފައި އޮ  1.5އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިފިނ .  ެގ ވާހަކަ  ކ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހިސާބ ތަ

ކަމަށ  ބަލައިެގނ ނޭ.    ކަަމށ  ނޫނީ ވަރަށ  ފަހ ކޮޅ ަގއި ނިމޭނެ  މި އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ނ ނިމޭނެ

ލަސ ވެެގ ނ ފެށި  މަސައ ކަތ   އެހެނ ވީމާ،  ނިޔަތ ަގއޭ.  ފެށ މ ެގ  މަސައ ކަތ   އެ  ނ ޖެހެއޭ އ ޅޭކަށ   ނ ނިމިއ ޖެއ ޔާ 

ފަހަރ   ބަޖެޓ ގައި ބަެއއ ، ވެސ  ހ ރީ އެޮގތަށ  އެކަނ  ކޮށ ފަ. ދެނ  . އެއީ ބަޖެޓ  މިދިޔަ އަހަރ  ހެދިއިރ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފަހަރ  ތި ބޭފ ޅ ނ     ފާނަނ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ . ބައެއ އިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ  ،އަދަދ  ޖައ ސަވާ! 

ޮގތަށ  ވެސ   މިކޮނ މެވެސ  އަދަދެއ  ޖަހާލަދޭށޭ.    .ށ  ކ ދިކ ދި އަދަދ  ވިދާޅ ވެެގނ  ވެސ . ދެނ  ޖަހާލަދޭށޭޖައ ސަާވ ވަރަ

ކަމަށ  ހަމައެކަނި ހައ ދަވާނެ ކަމެއ  ނެތ . ޭއަގއި އަދަދ    ސަރ ކާރ ނ  މިކަނ  ކ ރާ  އެހެނ ވީމާ،. އިނޭގތޯ މިކަނ  ހިނާގ

  ެއކަނ  ހިނގ މ ގެ   ،ނޫނ   ަގއި. ހަމައެކަނި އެހެނ  ކ ރާ ކަމެއ  ވެސ  ެއކީ  ޖަހަނީ ސަރ ކާރާއި މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ ނާ

 ދާޅ ެވއ ޖެ.. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ވި  ގައިތަނ  ނ ލާ ވާހަކަ. މިއިނައިފަރަށ  ައޅަ ،ތެރޭަގއި. ދެނ  ެއއ ސެވި ވާހަކައަކީ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ ކ ތާއެއ .ޅޭ ގ  ނިޒާމާ ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

 

 ޒާމީ މައ ސަލަ( )ނި

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

ސާފ ކޮށ ލަނ އިއ ޒަތ ތެރި   އަޅ ަގނޑ   ައރިހ ނ   ނޫނ ހެއ ޔޭ.   ؛މިނިސ ޓަރ   ސަރ ކާރ ަގއި  އޮތީ  މެޖޯރިޓީ  މިތާނެގ 

  ގކީއ ވެހޭ ޕ ލޭނިނ  ؛ބިލިއަނ  ޑޮލަރ   6ބިލިއަނ  ޖަހަނ ޖެހެނީ.    7  ،ބިލިއަނ   6ކީއ ވެެގނ ހެއ ޔޭ މެޖޯރިޓީ އޮެވެގނ  ބަޖެޓ   

 ެގ ސަރ ކާރ ނ ... ތި ބޭފ ޅ ނ  ؟މިނިސ ޓ ރަރ  ނ ވިދާޅ ވީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދަށ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  
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ނަމާދޫ ނަރ ދަމާ ހަވާލ ކޮށ ފައި އޮތީ އިނ   ،ސ ވާލަކީެގ  ައޅ ަގނޑ   !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ވީ. އެ ނަރ ދަމާ ނިމޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ ނ ވަތަ ދައ ލަތަށ      ތިނ  އަހަރ ދ ވަސ ރ . މިހާއެސ .ޖޭ ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނާ

ރ  ވަނީ ބަރާބަ  އަޅ ަގނޑ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ވަނ ނަތާ މި ؟ކީ ކިހާ ބަލަދ އަރާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ ތޯ އެސ .ޖޭ ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނަ 

ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ވޭތ ވެދިޔަ ފަސ    ؟ތިނ  އަހަރ . އެހެނ ވީމާ، އެ ނިމޭނެ ތާރީޚެއ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަފާނަނ ތޯ

  އަހަރ ަގއި ނައިފަރ ަގއި ކ ރެިވފައި ހ ރި ެއއ ެވސ  ކަމެއ  ނެތެއ ނޫނ ތޯ. ވޭތ ވެދިޔަ ފަސ  އަހަރ  ނައިފަރަށ  ކޮށ ދެވިފައި 

ކޮނ ކަމެއ ތޯ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ؟ އޮތީ  ރަނަގޅ .  ަވރަށ   ސާފ ކޮށ ލަދެއ ަވއިފިއ ޔާ  މިނިސ ޓަރ   ވެސ   އެކަމެއ   އޮތިއ ޔާ 

 އ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ލަސ ކަމަށ     އިނގ ރައިދޫެގ މަސައ ކަތ  ސ ޕީޑ  ؛މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި  

  އެކީ  ބައެއ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނާ  ، އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ކ ރިނ  ެވސ  ައޅ ަގނޑ  ޖަވާބެއ ަގިއ ދަނ ނަވައިފިނ 

  މަސައ ކަތ ެގ ލަސ ވ ނ ތައ  ވެސ  އެބަ   .ވަރަށ  ބޮޑެތި ޗެލެނ ޖަސ ތައ   އޭ އެބަ ދިމާވެމަސައ ކަތ ކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ 

ނ  ނ ކ ތ ނ  ެއއީ އި އެ ށ ހަމަ މަސައ ކަތ  ލަސ ާވއިރައެ  އަޅ ަގނޑަށ     ރޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮނ ޓ ރެކ ޓަކަށ  ވަނީމާހ 

 މި  ތީ ޝެޑިއ ލ ަގއި އޮތ ދީފައި އޮ  ރކޮނ ޓ ރެކ ޓަ  ،ތ ވޭ. އަޅ ަގނޑަށ  މިހާރ  ދީފަިއ އޮެއއ   ކަމަކަށ  ނ   އެހާ ފަސޭހަ

ހ ރި   ކަމަށ . ދެނ  އެއީ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ އަޅ ަގނޑަށ  ދީފައި  އެ މަސައ ކަތ  ނިމޭނެ  ރަށ ޓަ އާކ ފަސ ޓ   އަނ ނަ އަހަރ ެގ  

  ޭއަގިއ އިނޭގތޯ އަދި އެހެނ  ބ ނި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ޝައ ކ އ ޅޭ  ،ކަމ ެގ އިނ ޖިނޭރ ނ އަޅ ަގނޑ ެގ މިތ . ދެނ   މަޢ ލޫމާ

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބަރާބަރަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . ދެނ     ކަމ ަގއި ވިޔަސ . އެހެނ ވީމާ، މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ަގއި ލަސ ވ ނ  އ ޅޭ

އަހަރ  ޮގތެއ . ައޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ    5އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ ވޭތ ވެދިޔަ   ؛އަހަރ   5ނައިފަރ ަގއި ވޭތ ެވދިޔަ    ،އެއ ސެވީ

ދެނ   ؛ތެރޭަގއި ހަމަަގއިމ  ވެސ  ވީ ކަނ ތައ . ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ެއއ  ކަނ ތަކ ެގ ވާހަކަ ެގ  ވެދިޔަ ތިނ  އަހަރ ވޭތ 

ނ ލާ  އިހިނ ނަވަރަށ  ައޅަ  ،ެވއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ   ވެސ    އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  މިތާނަގއި އެ ވާހަކަ ވިދާޅ 

ވެސ    ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އަޅާ ނިނ މާފައި އެހެރީ  100ކަމަކަށ .    ލާ އޮތ އިނ ށ ، ނައިފަށ  އަޅަކަކަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮތ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ނައިފަރ 

ބަޖެޓ ަގއި އޮނ ނާނެ   ގެ ވަނަ އަހަރ   2018  އިރ އ  މިއީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ  ނިމ ނ މެކަ   ދެރަ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ޓ  އެލޮކޭޓ ކޮށ ފައި  އަޅަނ . އެހެނ ީވމާ، އިޢ ލާނ ކޮށ ފައި އެ ސަރ ކާރ ަގއި ބަޖެ  މިލިއަނ  ތި ވިދާޅ ވާ ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ   54

ވަރަށ  ހަޑި އިއ ޒަތ ތެރި   ެއއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ފައި އޮތ  މަސައ ތަކެއ ެގ ކ ރެޑިޓ  ނެީގމާ  ެއއ ވާހަކަ  އޮތ 

 ތަނ ަގއި އިނ ނަަވއިެގނ .  ރައީސ  މި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ކ  ކަމެއ  ޔަބަ ؛އޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނ ނަނ ޖެހޭ އެއ ކަނ  ޮއވެ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ވެސ  އެީއ އެ މީހ ނ  ކ ރި    އ  ކ  ކ ރީމާ ެއ މީހ ނ  ވިސ ނި ހ ރިހާ ކަމެޔަ ެއއ  ބަ ؛ކ ރަނ  ވިސ ނާފަިއ ނިނ މާފައި ހ ރި

ކަނ ތައ  ވެސ  އެ މީހ ނ  ކ ރި ކަނ ތައ . އެ މީހ ނ  ފަށާފައި ނިނ މި ކަނ ތައ  ވެސ     ފެށި  ކަނ ތައ . އެ މީހ ނ  ކ ރަނ 

  އ  އެނ  އެއ ވެސ  ެއއ ޗެއ  ނ  އި ކަށ  އެޔަ ބަ  ކ  އެ ކަނ ތައ ތައ  ކޮނ ޓިނިއ ކ ރީމާ އެޔަ ބަ  އެ މީހ ނ  ކ ރި ކަނ ތައ . އަނެއ 

އެ ދެއ ތޯއޮވޭ.  ނިނ މާފަިއ    ،ނިގަވޑަިއަގނ ނަާވ  ޕ ރޮގ ރާެމއ   ހައ ސިނ ގ  އެނ މެ  ބަިއަގިއ  ބޮޑ   ދައ ރ ެގ  ވޭތ ވެދިޔަ 

ހ ރި،  ނ ނާނެ. ކ ރިނ  ފަށާފައިނިނ މާފައެއ  ނޯ  އިނ ނާނެ. އެނ މެ ެގެއއ ވެސ  އަޅަ އަމިއ ލައަށ  ފެއ ޓެވި ޕ ރޮގ ރާމެއ  ނޯ

އެމ .ޑީ  2008 އ ފެދ ނ   އަހަރ   ސަރ  ވަނަ  ވޭތ .ޕީެގ  ހ ނ ނާނީ  ނިނ މިފަިއ  މަސައ ކަތ ތައ   ފެށި  ފަސ   ކާރ ނ   ވެދިޔަ 

ފެއ ޓެވިއަހަރ  ބޭފ ޅ ނ   ތި  ތެރޭަގއި.  ދައ ރ ެގ  ފެއ ޓެވިެގ  ނިނ މަ  ތެދެއ .  ،.  އަޅ ަގނޑ މެނ   މަސައ ކަތ   ދިނީ. އިއެ 

ދައ ލަތ   ؛އޮފ  ދަ ސ ޓޭޓ   ޓީނިއ  . ކޮނ ޓިއަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ބ ނަމޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި މަސައ ކަތެކޭ އެީއކީ  އިނިނ މާފަ

ކ ރަނ   ،ނ ޔ ދެމިެގނ ދި ައޅ ަގނޑ މެނ   ބަދަލ ވަނީ.  ޮއވޭ. ސަރ ކާރ ތައ   ެވސ    ެއކަނ   ބޭފ ޅ ނ   ތި  މަސައ ކަތ   ފެށި 

ނ ބ ނަނ  ޮގސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއކަމަކ   ،ކ ރެއ ވީ.  ކ ރީކީ.  ެއކަނ    ކޮނ ކަމެއ ހޭ  ކ ރެއ ވީމާ  އެކަނ   ބޭފ ޅ ނ   ތި 

ކ ރައ ވަނ  ތި ބޭފ ޅ ނ    ނޫނ . ނައިފަރ ަގއި ކަމެއ   ސާބ ނ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވީ. މިއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއ ހި  އެ  މާނިނ މާލެއ ވީ
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ހ ރޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ؛ވިސ ނަވާފައި އޮތ އޮތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ  ވިސ ނާފައި  ރަނަގޅ  ވިސ ނ މެއ . 

ކަށ  އިޚ ތިޔާރ  ވެސ  ލިބިެގނ ވޭ އިނޭގތޯ އެކަނ   ޔަނަ ބަކ ، ދެނ  އޮނ  ޔަދެނ  އަނ ނަ ބަ  ދިޔައިމާސަރ ކާރ  ނިމިެގނ 

ެއކީަގއި. ކ ރީަގއި ތިބި    ރައ ޔިތ ނ ެގ ތާއީދާ  ،ެއކީަގއި  ނ ކ ރަނ  ވެސ . ސަރ ކާރ  ހަވާލ ކ ރަނީ ހަމަ ބޮޑ  މެނ ޑޭޓަކާ

ސަރ ކާރ     ކަމ ނ ދިޔައިމާ  ޖ މ ލަކޮށ ލީމަ  ޮގތ  ކަމ ނ ޮގސ ެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެއ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ   ކ  ެއކަނ  ކ ރިޔަބަ

ޖީ.އެމ .އާރ  ހ އ ޓާލެއ ވީ ވެސ  ތި ބޭފ ޅ ނ . ޖީ.އެމ .އާރ  ހ ސ ޓާލީ ޯގސ ކޮށ . ހަމަ ޯގސ ކޮށ     ،ބަދަލ ވަނީ. ބަދަލ ވީމާ

ކ ރާ އެއީ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ އ ޓާލީ.  ެއީއކީ  ޒާތ ެގ  ސ ޓޭޓ ނޫނ   ދަ  އޮފ   ކޮނ ޓިނިއ ޓީ  ކޮނ ސެޕ ޓ     ،.  އެ 

  ޖެހޭ އެބަ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .އަނ ޑަސ ޓޭނ ޑ ވާނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައޅ ަގނޑަށ  ޖެހޭނީ، އަޅ ަގނޑަށ  ޖެހޭނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރާ ެއއ ބަސ ވާނ .  އާދެ!  ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

އެއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މ ޅި   ،ނަމަ   އަހަރަށ  ނ ނިނ މިއ ޖެަވނަ   2014އެ އެއަރޕޯޓ     ،ހ ޅ ލޭަގއި ެއއަރޕޯޓ  ތަރައ ޤީކ ރަނ 

އިނ ޑަ ހަލާކ  ސ ޓ ޓޫރިޒަމ   ކަެމއ ެގރީ  ލަފަ  ވެެގނ ދާނެ  ލިބިެގނ ޔާޮގތ ަގިއ  ސަރ ކާރަށ   އިރ ޝާދ   އެފަދަ   ،އި  އަދި 

  ޮގތ  ނޫނ  ވިޔަސ  ކ ރ މަކީ ރަނަގޅ ށ  ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ  ވިޔަސ  ައދި ދަރަނިވެރިވެެގނ  މަކ ރ   މަސައ ކަތެއ 

ވާމީ އިދާރާތަކާއި އަދި ރާއ ޖޭެގ އެތައ  ބައެއ  ވެސ  ލަފާދީެގނ  އަދި ސަރ ކާރަށ  ަގބޫލ ކ ރެވިެގނ   ގ  ކަމަށ  ބައިނަލ އަ

ނ  ހ ޅ ލޭ އެއަރޕޯޓ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ނިމިނިމި  ކ އ ެގ ޮގތ ަގއި އ ފެދ ނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަޕެވެޓ  ޕަރޓ ނަރޝިޕ ރައި  ޕަބ ލިކ 

އިތ ރަށ  ދެ ބިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ އަދި އޭގެ   ،އިތ ރަށ  ބަދަލ ދެއ ވައިއަދި އޭގެ   ،ރެކ ޓ  ޓަރމިނޭޓ ކ ރައ ަވއިއެ ކޮނ ޓ   ދަނިކޮށ 

ެއއ ޮގތަށ ކަށ  ވެސ  ނ ނިމި  އިދަރަނި ނަނ ގަވަ ފާހަަގކ ރައ ވާ    ،ހ ރިކަނ   އެތަނ   ހިތ ނ  ވަޒީރ  އެ  ައޅ ަގނޑ   އެއީ 

 ލީމަށ . ޙަދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  އަރ ވަނީ ބިލެތ  ނ ކ ތާއަކީ. އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޙަލީމ 

  ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ ދައ ރ ަގއި ނައިފަށ  އެއ ެވސ  ،  އޮތ   މެނ ބަރަށ  އެބަ  މ ދަރ ދީ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރިޙައަޅ ަގނޑ ެގ  

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ައޅަނ   ،ކަމެއ  ނ ކ ރެވި އޮތީތީ.  ައވަހަށ    ބިލެތ ދޫެގ ނަރ ދަމާ މި ސަރ ކާރ  އަިއސ  ވަރަށ  

ރ ދަމާ ނިމޭ ޮގތެއ  ނ ޭވ.  ހަމައަށ  ައއިރ  ވެސ  ނަ  ސަރ ކާރ ެގ އެނ މެ ކ ރީކޮޅ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދާ  ،ފަށައިފި

ހ އ ޓިފަ އެއ ކޮށ   ވަނީ  ނަރ ދަމާ  އެސ .މިހާރ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކީ  ނަރ ދަމާެގ  މި  ފާހަަގކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ދެނ   ޖޭ.  . 

ނ  ނިނ މާފައި ހ ރި ތަނ ތަނ ތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ  ބެޖެޓ ަގއި އެސ .ޖޭ ޖަހާފައި ހ ރި ތަނ ތަނަކީ މި ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ ނ ކ ރާ

 ވާލަކީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. ސ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

  

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގނޑަށ  ބަެއއ  މަޝ ރޫޢ ތައ     ،ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަަވއިފިނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނާއިމ ޕ ލިމެނ ޓ  ބައެއ   ޗެލެނ ޖ   ކ ރ މ ަގއި  އެބަތަެއކީަގިއ  އަޅ ަގނޑ    ކެއ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހ އ ޓޭ. 

ކ  މިހެނ ނޭ ޔަބަ  ސީދާ ނަނ  ކިޔާފައި އެ  ،ކޮށ ފައިަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ  ަވކި ކޮމނ ޓ ރެކ ޓަރެއ ެގ ނަނ  ފާހަަގ

ޮގތ ަގއި.    މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެ ވާހަކަ ެއޮގތަށ  ބ ނ މަކީ އެއީ އެކަނ  ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަމެއ ެގ  ނޭ،އެހެނ 

ޗެލެނ ޖިނ ގ  ހ ރި.    އ ނދަޫގތައ  އެބަ  ،ހ ރި  އަޅ ަގނޑަށ  ބަެއއ  މަސައ ކަތ  ހިނ ގ މ ަގިއ ވަރަށ  ބޮޑެތި ޗެލެނ ޖަސ  އެބަ

މަސައ ކަތަކެއ ެގ ވާހަކަ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  އެ ފާހަަގކޮށ ދެއ ީވ އަސ ލ ަގއި. ައޅ ަގނޑާ ހަަމއަށ  އެ ވާހަކަ އިރ އިރ ކޮޅާ  

ޔަީގނ ކަނ   ވެސ   ެގނެސ  އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މި   ،އަރ ވަނ ދެއ ވާ.  މަސައ ކަތ ކ ރާނަނ   އަޅ ަގނޑ  

ކޮށ ފައި އަދި  ޓ ެގ ތެރެއިނ  ކ ރެވޭތޯ. ދެނ  އާޚިރ ަގއި ނ ކ ރެވޭ ހިސާބަށ  ޮގއ ސިއ ޔާ ޓަރމިނޭޓ މަސައ ކަތ  މި ކޮނ ޓ ރެކ 

ެއއީކީ އަދި މަސައ ކަތ     އެހެނ  ކަނ ތައ ތައ  ވެސ  ޓަރމިނޭޓ ކ ރާ އ ސޫލ ނ  ޓަރމިނޭޓ  ވެސ  ކ ރާނަނ . އެކަަމކ ، 

ހެނ މަވެސ ، ކ ރިއަށ  ެއއ ޮގތަކަށ  ނ ކަނޑަފިއ ޔާ ދެނ  ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކޭނަނ . އެ  ކަމ ަގއި  އަވަސ ވާނެ ސަބަބެއ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ޓަރމިނޭޓ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ . މަޑ އ ވަރީ ަވޒީރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

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

މ ނ ދާ ހަ ހިލަޖަރ ަމޑ އ ވަރީެގ ބަނދަރ ެގ ބޭރ ަގއި މިހާ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

؟ ހައ ލ ކޮށ ދެއ ވަނ  ިވސ ނަވަނ ތޯހ ރި. އެކަނ     ތައ  އެބަރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ   ،ވާތީވެ  ށ ޮގތ  ވަރަށ  ދޯދިޔާ ކަމަ

ސ ވާލަކީ، ފަސ ދޮޅަހަށ   ދެވަނަ  އޮތ އިރ    ވ ރެ  ސަތޭކަ  ރަށ ަގއި  އެ  އ ޅަނދ   ތޮށި    ،ިގނަ  ބޭރ ެގ  ރަށ ެގ  އެ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މަޝ ވަރާކ ރެވ ނ  ކަމެއ . ެއއަށ  ހައ ލެއ  ހޯއ ދަވައިދެއ ވަނ     އީކ ރިނ  ވެސ  އެ ؟ބޭނ ނ ކ ރެވިދާނެތޯ

ހަތަރ ވަނަ ސ ވާލަކީ،  ؟ ވަނަ ސ ވާލަކީ، މީދޫެގ ބަނދަރ  ބޮޑ ކ ރ މ ެގ ިވސ ނ ނ ފ ޅެއ  ެގނ ގ ޅ އ ަވނ ތޯ 3 ؟ތޯވިސ ނަވަނ 
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 ށ ،ލާފައި އޮތ  ސިޔާސަތ ަގއި ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ދަށ ނ  ރަށ ރަށ ެގ މީހ ނ ނައިޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީނ  މިހާރ  އެކ ލަވަ 

ޮގތަ ކ ރިމަތިލެވޭނެ  މީހ ނ ނަށ   ރަޖިސ ޓ ރީއަތޮޅ ތަކ ެގ  މާލޭަގިއ  ނެތ .  ހަމަޖެހިފަެއއ   އަހަރ     15ވެސ     ވިޔަސ ކަށ  

 އެ ފަސ  ސ ާވލ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ދ ވަހ ނ  އެލިޖިބަލ ވަނީ. އެހެނ ވީމާ، ެއއަށ  ހައ ލެއ  ހޯއ ދަަވއިދެއ ވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަޒީރ . ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛ތިނެއ 

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މަޑ އ ަވރީޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލ ަގއި  ކ ރެއ ވި  ބ ރޭކ ވޯޓަރ    މެނ ބަރ   ބަނދަރ ެގ 

ކަމެއ  އިނޭގތޯ.   ދާ ނޭނގ ނ  ކޮނ ކަމެއ އެހެނ  ވިދާޅ ވީާމ އަޅ ަގނޑަށ  ސީ ؛އެކަނ  ކ ރާ ވާހަކަ  ޖެހ މ ަގއި ދޯދިޔާކޮށ 

އެހެނ ވީމާ، އަދި ދޯދިޔާކޮށ  ކ ރަނީ ކޮނ ކަމެއ ކަނ  ނޭނިގ އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ އަޅ ަގނޑ  އެއަށ  ޖަވާބ ދޭނެ ޮގތެއ .  

ހިލަޖަހާފައި    ،ނީ ކޮނ  މައ ސަލައެއ ކަނ . ހިލާެގ ސައިޒ  ކ ޑަވީތޯ ހިލަޖެހ މ ަގއި އ ޅެ  ،އެހެނ ވީމާ، ސާފ ކޮށ ދެއ ވަނ ޖެހޭނެ

ކޮނ މެވެސ  ެއއ ޗެއ  ައޅ ަގނޑަށ  އެނިގެގނ  ެއއަށ   ؟ ހިލަޖެހ މ ަގއި އެއ ވެސ  ތަރ ތީބެއ  ނެތީތޯ  ،ހ ރި ޮގތ  ތިރީތޯ

ވީމާ ެއއަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ ކ ރެއ   އަޅ ަގނޑަށ  ޖަވާބެއ  އެރ ވޭނީ. އެހެނ ވީމާ، ކޮނ ޓިފައިނ ކ ރެޭވ ކަހަލަ ސ ވާލެއ 

އާދެ! ދެނ  އެއ ސެވި ސ ވާލަކީ، ހަމަ  ؛. ދެނ  އެއ ސެީވ، މީދޫެގ ބަނދަރ ެގދޭކަށ   އެހެނ ވީމާ، އެ ސ ވާލަށ  ޖަާވބެއ 

ރާއ ޖޭެގ ބައެއ  ރަށ ރަށ ަގއި ؛ އަޅ ަގނޑ  ދެނ     .ވިދާނެތޯވޯލެއ  ލެކީ   ށ ެގނ  ބޭރ  ތޮށީަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ށަގ ޅި  އެ ރަށާ

ބަނދަރ ތެރެ   ،ޮގތަކީ  ލީމަ މި ވާ  ވޯލ  ލާފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ބޭރ  ފަރާތ ަގއި ކީ ވޯލެއ  ބޭރ ެގ ފަރާތ ެގ ކީހ ރި  އެބަ

 ވޯލ ަގއި ައއިސ  ރާޅެއ  ޖެހ ނީމާއ . ކީ އ . ެއއީ ރިފ ލެކ ޓިވ  ސ ޓ ރަކ ޗަރެ ވޯލަކީ ވަރޓިކަލ  ސ ޓ ރަކ ޗަރެ ަގދަވަނީ. ކީ

އ  ވެއ ޖެއ ޔާ ދެ ފަރާތަށ  ނ ނަނީ ރިފ ލެކ ޓިވ  ސ ޓ ރަކ ޗަރެވެސ  ޖެހެނ  އޮ އަނެއ ކާ   އެ ރިފ ލެކ ޓ ވާނީ. ޮގއ ސަ  އަނެއ ކާ

ނ ޑިނ ގ ޭވވ  ކިޔާ ޭވެވއ  ހާބަރ  ތެރޭަގއި އ ފެދެނީ އަސ ލ . އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި އެއ  ފަޅީަގިއ  ސ ޓޭ  ،އޭތި ރިފ ލެކ ޓ ވެ

އ  ނޫނީ ރއެ ކ  ވޯޓަބެރޭ  ެއއީ  ،އ އ ތަރ ެގ ސ ޓ ރަކ ޗަރެބ ޒޯބ ކ ރާ ވަ ލާފައި އަނެއ  ފަޅީަގިއ ވޭވ  އެނަރޖީ އެވޯލ ކީ

ހަމަ ރަނަގޅ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ކ ރަނީ.  ރިވެޓ މަނ ޓެއ  މި ލަނީ އަސ ލ . އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ 

 ކޮނ ޓިފައިކ ރާކަށ   ތ ނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަށ  ފ ރަތަމަ ޮގ  ބެހޭ  އާސ ވާލެއ  ދެއ ތޯ އަޅ ަގނޑާ ކ ރެއ ވީ މަޑ އ ވަރީ 

 ...ހާބަރ   ނ ވެސ  އެނގ ނޭ. މަޑ އ ވަރީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ވެސ   މި ބަހ ެގ ރަދީފ ެގ މާނައަކީ އެއ ޮގތަކަށ    "ދޯދިޔާ"  ،ވަޒީރ   އިއ ޒަތ ތެރި ؛އެ ބަހ ެގ  "ދޯދިޔާ" ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

  ، ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަކަށ  ވެސ  ނ ފެނޭ އެއީ   ޮގތެއ ަގއި މިނެއ  އޮތ  ކަމެއ   ތި ވިދާޅ ވާހެނ  ސައިނ ޓިފިކ  

ސައިނ ޓިފިކ    ގ ޅ ނ  އެއީ  ކަމަކަށ .  ސ ވާލެއ   މިނޭ ؛ހ ރި  ޮގތ ނ   ސައިނ ޓިފިކ   ެއީއ    މެއ ކަ  ދޯދިޔާކަމަކީ  ނޫނ . 

 ކަމެއ . ކަށަވަރ ށ  ޔަީގނ އަޅ ަގނޑަ

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ބަލައިލަނ  ބަޖެޓ ެގ ތެރޭ ؟ކ ރ މަށ  ވިސ ނާފައި އޮތ ތޯތަރައ ޤީ ؛ޮގތ ނ   ގ ޅޭ  ދެނ  މީދޫެގ ބަނދަރާ

މާލޭެގ އޮތ ތޯ.  ހިމެނިފަިއ  އެއ ޗެއ   ތެރޭަގއި   އެއ ވެސ   ރަށ ރަށ ެގ  ؛ރަށ ރަށ ގެ   ،ހައ ސިނ ެގ  ދިރިއ ޅޭ  ާމލޭަގއި 

  ތ  ކ ޑަ ޞައެ ފ ރ   ،ަގބޫލ ކ ރަނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮތ  ފ ރ ޞަތ ެގ ކ ޑަ ވާހަކަ ތި ފާހަަގކ ރައ ވަނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ 

ނ ކ ރެވޭ. މާލޭެގ    ަވގ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ    ކަމަށ  ެވސ  މި  . އަދި އެ ފ ރ ޞަތ  ކ ޑަވ މަކީ ބޭއިނ ސާފެއ ކަމަށ 

ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިރިއ ޅ މ ަގއި ޯގތިެގދޮރ ެގ ކަނ ތައ ތައ     ވެސ  ދިެވހިނ ެގ އާދަކާދަ ހ ނ ނައަނެއ ކާ  ؛އިއާބާދީގަ 

އަދި ލިބެނީ ވެސ . އެީއ    ،އެ ތަނަކ ނ  އެއ ޗެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނީ . ދިރިއ ޅޭ ތަނެއ ގައިމީހަކ   މި ހަމަޖައ ސަނީ އެ

ޮގތ . އެ އާދަކާދަިއެގ ތެރޭަގިއ    ޮގތ . ެއއީ ދިވެހިނ ެގ އާދަކާދަ އޮތ   ހަމަ ރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ރަށ ރަށ ަގއި ެވސ  މިކަނ  އޮތ 

ބައެއ   އަނ ނަ  މިދިރިއ ޅެމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރޭަގއި  މާލޭަގއި  ެގ  އެބަ ޢާ  5000  ނިސ ބަތ ވާ  އިލާ  މާލެއަށ     ،އޮތ  

  ެގނ ދޭ   ޢާިއލާ އެބަ ދިރިއ ޅެމ ނ   5000ރާއ ޖޭެގ އެހެނ  ތަނެއ ަގއި ެއ މީހ ނ ެގ ވާރ ތަކ ރާނެ ތަނ ކޮޅެއ  ވެސ  ނެތ   

ނޫނ .   އިނ ސާފެއ ޮގތ ަގއި ބޭ  ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ތަނެއ  ނެތި. އެހެނ ވީމާ، އެ މީހ ނ ނަށ  މި ކަމ ަގއި އިސ ކަމެއ 

ޤާ ނޫނ   މިއީ   ޚިލާފެއ   ނޫނ އަސާސީއާއެކަނ ،  އިނޭގތޯ.  އެހެނ   ހަމަ  ކ ރަނީ  އެކަނ   ވެސ   ރަށ ރަށ ަގއި  ނ ވޭ. 

އެޮގތަށ .   ؛އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޮގތ . އެކަނ  ދަނީ  އައި  ހިނަގމ ނ   އެއ ޗަކީ ރާއ ޖެ  ބޮޑ   އެނ މެ  އޮތ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

ވެސ  ކ ރޭ. އިސ ކަނ ދޭ އެބަ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ     އިސ ކަނ ދީެގނ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ؛ކަދޭ ާވހަ  އެހެނ ވީމާ، އިސ ކަެމއ 

ވީމާ  އަހަރ   18ހ ރި    ހ ނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ  ވެސ . ިއސ ކަނ ދޭ އެބަ އެކަނިވެރި ަމއިނ ނަށ  ވެސ . އިސ ކަނ ދީފައި އެބަ 

އ ޗެހީެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ.  މީހަކާ އިނީމަ ވެސ . މިހިރީ ެއނ މެ ފަހ ނ  ނެރ ނ  ކ ރައިޓީރިއާތަކ ަގއި ހ ރި އެ

ކަނ ތައ ތައ  އެއީއެހެނ ވީ ؛މިކަހަލަ  އިސ ކަނ ދިނ ނ   އެއީކީ  ޚިލާފ ވ މެއ    ޤާނޫނ އަސާސީއާ  މާ،  އެހެނ ވީމާ،  ނޫނ    .

 އައިމާ  ކަނ ވެސ  ހިސާބަކ ނ  މި ހަމަހަމަ . ކޮނ މެށ އަދި މިއަދ ެގ ހާލަތަ ،އިސ ކަމެއ  ދެވިފަިއވޭ މާލޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ތެރޭަގއި އޮނ ނާނޭތެއ  ހަމަ އެ ކަމ ގެ ޞަހަމަހަމަ ފ ރ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :



1220 ބަރ ނޮވެނ  32           ޖަލ ސާ                            ވަނަ  24ވަނަ ދައ ރ ގެ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   1202  

 

27 

 

 މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ . ަވޒީރ . އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

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

ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ނ  ހިނ ިގ އެނ މެ ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ މަޝ ރޫޢަކީ  ؛ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި  

ދޭއ ަގއި  ހ ޅ މާ ފޭސ   ބޭ  އެޅ ނ ލެ  އެ  އެ ސަރަޓަވަރ ތައ .  ައޅަނ  ޙަފ ޅ ނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި  ކިތައ  ސ ކޫލ   އ ދ ަގއި 

ެގތެރެއިނ   އޭ  ؟ކިތައ  ބަސ  ސ ޓޮޕ  އަޅަނ  ވިސ ނާފައިވޭތޯ؟ ކިތައ  ހޮސ ޕިޓަލ  އަޅަނ  ވިސ ނާފައިވޭތޯ؟ ވިސ ނާފަިއވޭތޯ

 ؟ަގއި ހިމަނާފައި އޮތީަގއި އޭރ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ސަރ ކާރ  ބަޖެޓ  ކިތައ  މަޝ ރޫޢ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ ދަނ ނަވާކަށ  އޭރ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި  

ހަތ  ހާސ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ ެގ    ،ޗެއ  ކަމެއ . އެކަަމކ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  އެނޭގ ެއއ ޗަކީއ ހ ރީ ކޯ

އަޅ ަގނޑ މެ ޮގސ ފަިއ  ކ ރިއަށ   ޔ ނިޓ މަސައ ކަތ   ހައ ސިނ ގ  ބަދަލ ވިއިރ ،  ދައ ރ   ބާރަށ  ނ ނަށ   މަސައ ކަތ   ތަކ ެގ 

ނ ދެކެނ . ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  ަގއިމ  ވެސ    އ ކ ރިއަށ ދިޔަ. ެއއ ވެސ  ސ ކޫލެއ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދިޔަ ތަނެއ  އަޅ ަގނޑެ 

އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެނ    ޔަީގނ ނ  ވެސ   ނެތ . ހަމަ  އ ކޮށ ފައެނެތ . މިސ ކިތެއ ެގ މަސައ ކަތަކަށ  ެއވޯޑ   އ އެޯވޑ ކޮށ ފައެ 

މަދ ވެެގނ     ،ނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވޭހ ޅ މާލޭަގއި އަޅ ަގމަސައ ކަތެއ  ހިނަގމ ނ ދާ ތަނެއ . ހ ޅ މާލޭެގ އެވަރ ެގ އާބާދީައކަށ   

ށ  ބޭނ ނ ވާނެ ައޅ ަގނޑަކަށ  ނެނޭގ ސީދާ އަދަދ  ދަނ ނަވާކަށ . މިސ ކިތ  ެވސ  ހަމަ ބޮޑ ކޮ؛ ހައެއ ކަ ސ ކޫލ . މިސ ކިތ 

ބޭފ ޅ ނ ެގ   ކ ނ . އެޔަ ނެތ . ފެނ ނާކަށ  ނެތ  އަޅ ަގނޑަކަށ  މަސައ ކަތ ެގ ތެރެ އ ތަނެއ . އެ އެއ ޗެއ ސަކަށ  ިވސ ނާފައެ

 ކަމަށ  ފަހަރެއ ަގއި ވެދާނެ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ ވަރަށ  ޮއޔ ވިސ ނ މ ަގއި ކޮނ މެވެސ  ތަސައ ވަރެއ  

އެނގިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ދެނ   ؛ ބ ރި  25. ޯގސ ކޮށ  ކޮށ ފައި ޮއތ  ޕ ލޭނެއ  އެއީ.  އ ބޭޑ  ޕ ލޭނެ  ެއއީ ހަމަ  ،ސާފ ކޮށ 

ހެޔޮކޮށ     ވ ރެ އަގ    ބ ރިއަށ  އިމާރާތ  ކ ރަނ  ޓަަވރ ތަކަށ   25 ،ތިބޭފ ޅ ނ  ބެއ ލެވީމަ، ސާފ ކޮށ  އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ

ެގ އިމާރާތ   ބ ރީ  25  ،ބ ރި ައޅަނ  ނިނ މީ  25އަގ ބޮޑ ކޮށ     ޓާއެއަށ ވ ރެ ތިރިކޮށ  އަޅަނ  މީހ ނ  ކ ރިމަތިލާފައި ހ ރީ. ހ އ 

ދެއ ކ ވީމަ ާވ ޮގތަކީ، ައޅ ަގނޑަށ  އަސ ލ  ދެއ ކެނީ    ލައ ވާ  އަޅ ަގނޑ   މާ ިގނައިނ     މި ވާހަކަ   !އެޅ މ ެގ ބޭނ މ ަގޔޯ

 ސައި ހޮޓަލެއ ަގިއ ދަށެއ ަގއި ނޫނީކ ޑަ  ،މަޖިލީހ ެގ ފ ލޯަގއި ދައ ކަނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ޒާތ ެގ ވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ  ބޭރ ަގއި
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މަ. އެހެނ ވީމާ، ސ ވާލ ެގ ޖަވާބަކީ، ނެތ   ވީދެކެވެނީ މާ ިގނައިނ  ދެއ ކެ މިހާރ  މި ދައ ކަނ  ބޭނ ނ ާވ ަވއ ތަރ ެގ ވާހަކަ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އ އެ ެއއ ޗެއ ސެއ  އަޅަނ  ނިނ މާފައެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތަނ ަގއި ކޮނ މެ ފަދަ ވާހަކަފ ޅެއ     ، ތެދ ބަހ ނ  މި އި ނ ކ ރައ ވަހ ތ ރ  ބަސ މަގ  ބޭނ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .  

 ދެއ ކެިވޔަސ  އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބަލައިަގނ ނަ ކަމެއ . ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަސަނ .

 

 ކ ރާމ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އި 

ނަރ ދަމާ ބައެއ  ރަށ ރަށ ގއި މި ވަނީ ކ ރިއަށ     އިާއދެ! ފެނާ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ މިނިސ ޓަރ

  . އ ޅޭ   އަޅ ަގނޑަށ  ޚަބަރ  ލިބޭ ޮގތ ނ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ވިއ ސަކަށ  ރަށ  އެބަ ؛ނ ެގނ ދެވި ކޯޓ ަގއި ތާށިވެފަިއ ކަމަށ 

އަދި މި މައ ސަލަ   ،މި މައ ސަލަ ކޯޓަށ  ހ ށަހެޅީ ކޮނ  ފަރާތެއ ތޯާއއި.  ަގއި މ. އަތޮޅ  ރަތ ަމނ ދޫ އެބަވޭ ތާށިވެފަތެރޭ އޭެގ

 އެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ދަނ ނަވާލަދެއ ވާ!  އެ ؟ ކޯޓ ނ  ސަލާމަތ ކޮށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނީ ކޮނ އިރަކ ނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނޑަކަށ  ނޭނޭގ ދަނ ނަވާކަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ިވ މައ ސަލައިަގއި އަޅ ަގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އ ޅޭ އަދ. ދިއ ދޫ، އަދ. އޮމަދޫ، ގދ. ނަޑެއ ލާ، ލ. ހިތަދޫ، ލ. ކ ނަހަނ ދޫ، މ.   . އެބަމެއ ކަ  ކޮނ  ޕާޓީއަކ ނ 

ދިޔަމި ތ.  ރަތ މަނ ދޫ،  މ.  ރަށ ތައ   ނނާލާފ ށި،  ދެނ ނެވި  މި  ރކީދޫ.  ވ.  ދެއ ވަދޫ،  ގއ.  މަޑިފ ށި،  ތ.  ިގލި، 

ޕާޓީ ައއިޑެނ ޓިފަިއކ ރެވިފައި ބަެއއ     ސަކ ސެސ ފ ލ ވި؛ ެއއ ޕ ރޮސެސ  ނިމި، ވަކި ޕާޓީ  ކޮށ ެގނ  ޓެނ ޑަރިނ ގޓެނ ޑަރ

ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ؛މަސައ ކަތ  ކ ރިނ .  ވެސ   ެއވޯޑ   ތަނެއ   ދެ  ޮއއ ވާ   ގައިއަޅ ަގނޑ މެނ   ތައ ޔާރ ވެފަިއ    ސޮިއކ ރަނ  

  ރސ އަށ  ވޭ އަނ ސަކ ސެސ ފ ލ ވާ ބިޑަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  އޮސޫޓެނ ޑަރ ބޯޑ ަގއި އ  ؛ކޮނ މެވެސ  ެއއ  ޕާޓީއަކ ނ  

ހ ށަހެޅޭ. ނަށ   މީހ ނ   އެ ތެރޭަގއި  ޕީރިއަޑެއ ެގ  ކިޔާ  ޕީރިއަޑ   ސ ޓިލ   ސ ޓޭނ ޑ   ފ ރ ޞަތ .  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ޝަކ ވާ 

  އެއ  މައ ސަލަ   އެ ޕީރިއަޑ ަގިއ ވެސ  ؛ ކޮނ މެެވސ  ެއއ  ޕާޓީައކ ނ   ދެނ  އެ ޕީރިައޑ  ވެސ  ނިމ ނ  ފަހ ނ  ؛ހ ށަހެޅީމާ

 މައ ސަލަެއއ  ލައިފި. އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގ ެއއީ ކޮނ މެވެސ  ެއއ  ޕާޓީއަކ ނ  ކޯޓަށ   ނިނ މާފައި އޮއ ވާ   . އެހ ށަހެޅި
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މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސަށ  އެނގިވަޑައިގނ ނަވާނީ އެއީ ކޮނ  ޕާޓީެއއ ކަނ . އެ މައ ސަލަ ކޯޓަށ     ކަމެއ .  ކޮނ  ޕާޓީއެއ 

ކާއިެގނ  ކ ރިއަށ   ނެތ  އިތ ރަށ  މަސައ ކަތ ތަ  އ ހ ށަހެޅިފައިވާތީ، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފައިނޭނ ސ ެގ ހ އ ދަެއއ  އަޅ ަގނޑަކަށެ 

ކ ރަނ  . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  އެބަ މަސައ ކަތ  ތީސޮއިކ ރ މ ަގއި. އެ ހިސާބ ަގއި މިކަނ  ތާށިވެފައި އޮ ގައިދާކަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  

ނ ކ ރެވި ކ ރ ނ  ނޫނީ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނެ ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ހޯދ ނ . އަޅ ަގނޑަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ  އެޯވޑ މީތި ނެލިފައި

ރަށ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  މި ދެނ ނެވި ރަށ ތަކާއިެގނ  ކ ރިއަށ ދާނ  އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  މި އަހަރ  ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  ވާ މަދ     މި

 މަސައ ކަތ  ހަވާލ ކ ރެވެނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އެ  ކޮނ މެވެސ  ބަޔަކާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރޫނ .  ހާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ހާރޫނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، މަނަދޫަގއި މިހާރ  އަޅާފައި   !ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

ނ ވެެގނ .  ސަލާމަތ ނަށ   އ ޅެނީ ރައ ޔިތ ނ   އިނ  މިެވއ ޖެ. ދެނ  އެ  ވަރަކަށ  އަހަރ ބާރަވެކިއ މ  ސިސ ޓަމެއ    ؛އޮތ  ނަރ ދަމާ

ދިނ މަށ  އެދި މަނަދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  ވާނެ މިނިސ ޓ ރީއަށ  މާ، އެއަށ  ހައ ލެއ  ހޯދައި އޭތި ބޭނ މެއ  ނ ކ ރެވޭ. އެހެނ ވީ

ވަނަ ދެ؟ ާގތ ަގނޑަކަށ  މި އަހަރ ެގ އެޕ ރީލ  ހިސާބ ަގއި. އެކަމ ެގ އަޕ ޑޭޓެއ  ދެއ ވަފާނަނ ތޯ  ސިޓީއެއ  ވެސ  ފޮނ ވާފައި

މަގ  މަނަދޫ  ބަޖެޓ ކ ރަމ ނ ދާކަމަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ތިނ ހެދ ނ   މިއީ  ކިހާތާ  އަހަރ .  މަސައ ކަތ   މި  ތާކ ވަނަ  ކަމ ެގ 

އަދިވެސ     ،ކ ރެވިފައިނ  ިއޢ ލާނ ލަނ ދޫ ފެނ ެގ މަސައ ކަތ  ދެ ފަހަރެއ ެގ މަތީ  ،ވަނަ ކަމަކަށ ދެނ  ތިނ ؟ ފެށިދާނެތޯ

ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ދެނ  ދެވަނަ  ؟ ޮގސ ފައި އޮތ  ހިސާބެއ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަފާނަނ ތޯއެޯވޑެއ  ނ ކ ރެވޭ. އެކަނ   

  ބިމ ެގ ބޮޑ  ބައެއ  ކޮމާޝަލ  ބޭނ މަށ  ނަާގފައި އޮތީމާ، އެ  ،ކ ރާ ކަެމއ މާފަރ  ރައ ޔިތ ނ  އަބަދ  ވެސ  ޝަކ ވާ  ،އޮތީ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ ކަނ ތައ  ކިހިނެއ  އޮތީ ރޭވިފައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ، ނަރ ދަމާެގ މައ ސަލަ ؛ެގ މައ ސަލަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ސ ވަރޭޖ  

ސިސ ޓަމެއ   އޮޕަރޭޓަރަސިސ ޓަމ   އެ؛ އޮޕަރޭޝަނަލ   ދެނ   އ ޅެނީ.  މައ ސަލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގއި  ދެނ   ފެނަކަ.  ކީ 

ސިސ ޓަމ   ،ބަދަލ ކ ރާނީތޯ  ސިސ ޓަމ  ނޫނ ތޯމި  ެގނ ދެވޭނެތޯ  ކ ރިއަށ   ހައ ލ ކޮށ ެގނ   މައ ސަލަތައ   ހ ރި  ؟ ަގއި 

ފެނަކަ އޮޕަރޭޝަނަލައިޒ   ؛ކީަގއިއެ  ޔާއަޅ ަގނޑ މެނ   ޕ ލޭނިނ ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ެއއ ޮގތަކަށ   ވީމަ،  އަކ ނ  

ވެފައި ހ ނ ނަ ތަނ ތަނ ަގއި މި ދަނ ނަވާހެނ  މައ ސަލައެއ   ނ ވޭ. ދެނ  އޮޕަރޭޝަނަލައިޒ  އ   ތެރެއަށ  އިނ ވޯލެ ވެސ  ޭއެގ

ދަނީ. އަލަށ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ޮގތަށ  ކަމެއ   ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކ ރަމ ނ ރީ އޮތޯރިޓީނ  ކ ދެނ  ރެގިއ ލޭޓަ  އިޖެހ ނީމަ އޮޕަރޭޓަރއާ

. އެހެނ ވީމާ، ެއނ މެ އެޕ ރޮޕ ރިއޭޓ  ޕާޓީއަކީ  ނީތެރެއަށ  ވަނ ނަވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭެގއަނ ނަ ކަމަށ  ވަނ ޏާ، އަނެއ ކާ

 ، ކިހިނެއ ތޯ  ؛ކަނ  ބަލާނަނ ތި ނޑ  ވެސ   . ދެނ  އަޅ ަގމި ވާހަކަ ދެއ ކ ނ   ރީ އޮތޯރިޓީއާ އި ރެގިއ ލޭޓަމީަގ އޮޕަރޭޓަރާ 

ފެނ ެގ މަސައ ކަތ  .  އިފިމިހާރ  ފެނ ެގ މަސައ ކަތ  ނިނ މަ ؛ހެދ މ ެގ ކަނ ތައ ދެނ  މަގ ؟ ޒާތ ެގ މައ ސަލަެއއ ތޯ  ކ ރެވޭހައ ލ 

އެ މަސައ ކަތ     .ވާލ ކ ރެވިފަހަ ރަށ ެގ ތެރެއިނ  ރަށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކޮނ ޓ ރެކ ޓ     34ވަނީ މިހާރ  އިނ ޑިއަނ  އެގ ޒިމ ެގ  

މަގ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިައށ  ެގނ ދެވޭނީ. އެހެނ ވީާމ، ެއކަނ  ެއޮގތަށ  ކ ރިއަށ ދާނެ.  ނިިމެގނ     އިހޮޅި ވަޅ ލަ   ،ނިމިެގނ 

ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ރަށ ނ  ބިނ  މަދ ވާ   ެއއަރޕޯޓ  ހަދާފައިާވތީ، އެ ތަނަށ  ނަާގފައި އޮތ  ބިމ ެގ ސަބަބ ނ   އިމާފަރ ަގ

ޮގތަކީ،  ؛ މައ ސަލަ އަޅ ަގނޑ މެނ . ރާ ވާ  ހިއ ކަނ   އެބަ  އޮެވއ ޖެއ ޔާ  ހިއ ކެނ   މަދ ވާއިރަށ   ބިނ   ރަށެއ ަގއި  އ ޖޭެގ 

މިވެނިއިރަކ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނ ފެނޭ.  ައޅ ަގނޑަކަށ   ޮގތ ަގއި  ކަމެއ ެގ  ނ ކ ރާނެ  އެހެނ    ،ފައ ޓާނަމޭ  އެހެނ ވީމާ، 

ބިނ  ހިއ ކޭނެ.  ރަށެއ .     ފަޅ ަގއި ބިނ  ހިއ ކާނެ ޖާަގެއއ  އޮތ އެ ރަށ ގެ   ،ދަނ ނަވާކަށ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނ ކެރޭނެ. އެ ރަށަކީ

ލިބޭނެ    ،މާދަނ  ނ ލިބ ނ  ކަމ ަގިއ ިވޔަސ   ،ބިމ ެގ ދަތިކަނ  ައނ ނައިރ ، މި މައ ސަލައަށ  ހައ ލެއ  ިމއަދ   އެހެނ ވީމާ،

 ސ .  އޮތ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ  އެބަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިނެޓ . އަޅ ަގނޑ     4އިތ ރ  ސ ވާލ ެގ ވަގ ތ ނ  ބާކީ މިހާރ  ވަނީ   ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ 

ޅ ަގނޑަށ   ދީދީއަށ . އެީއ އަ އަރ ވަނީ، ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ ފ ރ ޞަތ މި  މިހާރ   

 ފެނ ނަ ޮގތ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރަށ  ނެނ ެގވޭނެ އެނ މެ ފަހ  ސ ވާލ . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

ތެރޭަގއި ފ ަވއ މ ލަކ ަގއި   ެގޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އާދެ! މިދިޔަ ތިނ  އަހަރ 

ެގ މަސައ ކަތ  ހެދ މ އަދި އިތ ރަށ  މަގ   ،ކ ރެވިފައި މާޔަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިހާރ  އެޯވޑ ހި  ިގރަމ ނ ދާ ސަރަޙައ ދ  މި ވަނީ  
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ފ ލެޓަށ     40  ،ތަކަށ ކ ރި ފ ލެޓ ނޑ ޕެގ ސ ވާލަކީ، ފ ަވއ މ ލަކަކީ، ެއނ މެ ފަހ ނ  ވެސ  އިޢ ލާނ އެބަދޭ ކ ރިއަށ . ައޅ ަގ

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ    2022ވަރަކަށ  އެޕ ލިކޭޝަނ  ލިބ ނ . އެހެނ ވީމާ،  ނ ވަ ސަތޭކަ އިޢ ލާނ ކ ރިއިރ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

އ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ . ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ަމޝ ރޫޢ ތަ ؛ހައ ސިނ ގ   އި ފ ލެޓ ތައ  ެއޅ ނ ، ނޫނިއ ޔާހ ރި ރަށ ތަކ ަގ  އެބަ

ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ައޅާ ޮގތަށ ތޯ    ޔ ނިޓ ހައ ސިނ ގ  ކިތަށ   ؟ ކ ރެވިފަިއވަނީވަރެއ ތޯ ޕ ލޭނ އެޮގތ ނ ، ފ ަވއ މ ލަކ ަގއި ކިހާ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ކ ރެވިފަިއވަނީޕ ލޭނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލ ަގއި،  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މަސައ ކަތ ަގއި   ޝޯ  ކ ރެއ ވި  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  

އޯރިޯއެގ އަދިވެސ  އެހެނ  ދެ ޕާޓީއެއ ެގ    ،ރ  ފެއ ޓި މަސައ ކަތެއ ވަނަ އަހަ  2010ހިސާބަށ  އާދެވިއ ޖެ.    އެޯވޑ ކ ރ މާ

ލާ ތެރެއިނ   ދެނ  ފަފަނ ޑ ެގ  އާދެވ ނ އިރ ،  މިހާހިސާބަށ   އައިސ   ދެނ   އެޖެނ ސީއަކީ.  ލީޑިނ ގ  އެއީ  އޯރިއޯ   .

ނޯސައިނ    ގައިކޮނ ޓ ރެކ ޓ   ޓަކައި  ފޮނ ވައޮބ ޖެކ ޝަނަކ ރ މަށ   ބެކ އިށ   ފޯތ ،  އެއ   ،އިނ   އަޅ ަގނޑ    ؛ޗެއ  ދެތިނ  

ދީފަިއ  ެއއ ޗެހިތަކެއ  އަހާފައި އެއަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަވާބ   ރހަނދާނ ވަނީ އެނ މެ ފަހ ނ  ވަރަށ  ކ ދިކ ދި މައިނަ

ކޮނ ޓ ރެކ   އެހެނ ވީމާ،  ބޮޑ ެވއ ޖެ  ކަމ ެގ  ސޮިއކ ރެވޭނެ   ޓ ގައިވަނީ.  ތަނ ކޮޅެއ   ައޅ ަގނޑަށ   ހަމަ  މިހާރ   ޔަީގނ ކަނ  

ދެނ  މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި ބަޖެޓ ަގއި  ކ ރިއަށ ދާނެ. ެއވޯޑ ކޮށ ފައި ަވނީ ޕާޓީއަކަށ .    ޔަީގނ ނ  ެވސ  މިހާރ . އެކަނ 

ެއއީ  ،އަޅ ަގޑ މެނ  ޕ ރޮގ ރާމެއ   އޮތ   ރާވާފައި  ތެރެއިނ    1.5  ،ސަރ ކާރ ނ   ޕީ.އެސ .އައި.ޕީެގ  ރ ފިޔާެގ  ބިލިއަނ  

އ ، ނ ނާނެ ފެނ ނާކަށެނޯބިލިއަނ  އެކީަގއި    1.5ޓ ަގއި  އަތޮޅ ތަކ ަގއި ެގދޮރ  އިމާރާތ ކ ރަނ . މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެ

ސަތޭކަ  ސ   އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވަނީ ާގތ ަގނޑަކަށ  ފަ  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ބިލިއަނ .    1.5ނ ކ ރެވޭނެ  އ އެއީ ޑިސ ޕަރސެ

ނ  އަތޮޅ ތަކ ެގ  . ދެ މި ޕ ރޮގ ރާމަށ  ލާފަނ ނާނޭާގތ ކ ރާ އަދަދެއ  ިމ އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގިއ އޮ  މިލިއަނާ

ބިލިއަނަކީ ާގތ ަގނޑަކަށ     1.5ދެނ   ؛ ވާ އަދަދ ފައިހ ރި ރަށ ތަކަށ  ކަނޑައަޅާ  ރަށ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ހައ ސިނ ގ ނީޑ 

ތެރެއިނ   މިހާރ ެގ ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ރޭޓަށ  ބަލައިފި ކަމަށ  ވަނ ޏާ. އެހެނ ވީމާ، ޭއެގ  ސަތޭކަ ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ   ފަނަރަ

 ،ކަނ  ފ ވައ މ ލަކ ަގއި ހިމެނެނީ ޔ ނިޓ އ ފ ވައ މ ލައ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ހިމެނޭނެ. ސީދާ ކިތަ  ،ނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ

އަދި ފައިނަލައިޒ  ެއ އަދަދ  ފައިނަލައިޒ  އެ އަދަދ   އެހެނ ވީމާ،  ދަނ ނަވަނ ކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑ   މި ވަރޭ  އިވީމާ  ލާނަނ  

 ތެރޭަގއި. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ެގ މެނޭ މި ޕ ރޮގ ރާމ ފ ވައ މ ލަކަށ . ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ފ ަވއ މ ލައ  ހި
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކަމ ނ ، ައޅ ަގނޑ  ކ ރެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތ   އަދިވެސ  ދެ މިނެޓ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ބާކީ 

 މެނ ބަރަށ  އެނ މެ ފަހ  ފ ރ ޞަތ  އެބަ އަރ ވަނ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޣަނީޢަބ ދ ލ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ

މިނިސ ޓަރޝ ކ ރިއ ޔާ   މަރ ޙަބާ  ކިހާއިރަކ ތޯ  !ރައީސ .  ފެށޭނީ  މަސައ ކަތ   ނިޒާމ ެގ  ފެނ ެގ  އަދި  ؟ ކ ރެނ ދޫެގ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ ެގ މިހާރ ެގ އަޕ ޑޭޓެއ  ދެއ ވަފާނަނ ތޯ އިޮއޅ ވެލިފ ށީެގ ފެނާ ،ދ ވަހަކ ނ ތޯކިހާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މިނިސ ޓަރ އޮފ  ނޭޝަނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައ ސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ މ ޙައ ަމދ  އަސ ލަމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައޅ ަގނޑަށ  ޝިފާޒ  އިނ ނަވާތީ އަޅ ަގނޑަށ  މިކަނ  ވަނީ  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

މި އަނ ނަ ޑ .  އަސ ލ . ޕ ރޮޖެކ ޓ  މެނޭޖަރަކ  ކ ރަނ ޖެހޭ ޒާތ ެގ ޖަވާބ  މި ދޭނ ޖެހެނީ. ކ ރެނ ދޫެގ އީ.ައއި.އޭ ސަބ މިޓެ

ކޯޓާ އެޕ ރޫވ ކޮށ ފިނ . ޑީޓެއިލ ޑ  ޑިޒައިނ    ެގެގނައ މ މި ބަލަނީ. ކޯޓާ، ީމހ ނ     ވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ ހަފ ތާަގއި އެޕ ރޫވ  

އަޅ ަގނޑ މެނ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަބ މިޓ ކޮށ ފައި ފޮނ ވައިފިނ .  ކޮމެނ ޓ ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރިވިއ ަގއި  ފ ރަތަމަ 

  ތަކާވި ކޮމެނ ޓ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިިވއ ކޮށ ފައި ފޮނ  ؛ފައިނަލ  ސަބ މިޝަނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ،މިހާރ  މި މަޑ ކ ރަނީ

ެގ މަސައ ކަތ  އެބަ ކ ރިއަށ ދާ ކަމަށ  ޝިފާޒ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ.  ގ އަޅ ަގނޑ  ބިލ ޑިނ   ؛އެކީަގއި. ދެނ  ފެނ ެގ މަސައ ކަތ 

ތަފ ސީލެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ރަނަގޅީ   ޑ ޑީޓެއިލ  އަނެއ ހެނ   މަސައ ކަތ ތަކ ެގ  ފ ށި.  ލިޅ ވެއާދެ! އެއީ އޮ؛ އޮޅ ވެލިފ ށީަގއި 

 ކޮށ ލަދޭނަނ . އެއަޅ ަގނޑ  އެ މީޓިނ ގ އެރޭނ ޖ   ފައި، ލ ކ ރައ ވާއެކީަގިއ ބައ ދަ  ކ ރައ ވާ ބޭފ ޅ ނ ނާޕ ރޮޖެކ ޓ  މެނޭޖ 

ަވއިސ   ބޭފ ޅ ނ ނާ ޕަސެނ ޓޭޖ   އިނ ނަަވއިެގނ   އައ ސަވަނ   ވަކި  ، އެކީަގއި  ޑީޓެއިލ ސ   ކޮމ ޕޯނަނ ޓ ސ ތަކ ެގ  ަވކި 

 ބޭނ ނ ފ ޅިއ ޔާ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 މަޖިލީހ ަގއި ހޭދަކ ރެއ ވި ަވގ ތަށ .  ، ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 
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 . ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  7

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ބަޖެޓ ެގ ރިޕޯޓަށ  މިހާތަނަށ    ؛އަށ . ޭއެގ ކ ރީަގއި ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ 7  އަޅ ަގނޑ  މި އެނބ ރެނީ އެޖެނ ޑާ އައިޓަމ 

  ހަތ  ނ ވޭ.  އ   ތ ރ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ެއދިވަޑައިެގނ ފައެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . އަދި އި  10ވަނީ  ވާހަކަދައ ކަވާފައި

 ؛މިނެޓ ެގ ފ ރ ޞަތެއ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާ ބަޖެޓ  ރިޕޯޓަށ  ވާހަކަދެއ ކެވ މ ެގ. އަޅ ަގނޑ  އިތ ރ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފ ރ ޞަތ 

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  .  ނީ ހ ޅ ވިފަމެނ ބަރ ނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ނަމަ، ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑައ ަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މިހާރ  ވަ

 .ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޣަނީޢަބ ދ ލ  މެނ ބަރ  ކ ރެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޣަނީޢަބ ދ ލ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ

ރައީސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ބަޖެޓ    2022ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ައހަރަށ   ނިމި    ،ވަނަ  މަރ ޙަލާ  ކޮމިޓީ 

ވަނަ އަހަރަކީ، ކ ރެނ ދޫ ދާއިރާއަށ     2022  އަދާކ ރަނ .  ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ޝ ކ ރ   އިދެއ ވާފަިއވާތީ، ކޮމިޓީެގ އެނ މެހައިފޮނ އ ވަ

ތައ  ވެސ   ޕ ރޮޖެކ ޓ   އ ތައ  އެބަހ ރި. އަ ވަރަށ  ފާަގތި އަހަރެއ  ކަމަށ  ބަޖެޓ ނ  ފެނިެގނ  އެބަދޭ. ވަރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ެއޮގތ ނ ، އިމާރާތ   އެކ ލެވިެގނ ވޭ.  އަލަށ   ތޮށި  ވޮލީކ ރ ަމށ   ކ ރެނ ދޫަގއި  ބޭރ ެގ  ބަނދަރ ،  ޕޮ  ކޯޓ ،  ސ   ލި ހެދ ނ ، 

ފެ  .ެގނ. ރ، ބ، ޅ  ،2-ސ ޓޭޝަނ ، އަދި ޒޯނ  ކ ރ މަށ  ނ ވަރ ަގއި މެނޭޖ ރަށ ތަކ ަގއި ފަނާވާ ޒާތ ެގ ކ ނި ރަށ  

ޓ ރީޓ މަނ ޓ  ސިސ ޓަމ  ބަޔޯ  ހިމެނޭ.    ބޭނ ނ ވާ  އެއާގާއިމ ކ ރ ނ   ިގނަ ެއކ ހަމަ  ވަރަށ   ވެސ   އޮޅ ެވލިފ ށީަގއި  ަގއި 

މަރ ކަޒ ެގ ެއކ ސ ޓެނ ޝަނ     ޞިއ ޙީ   ،ހ ރި. ައދި އަލަށ  ފެށ މަށ   ތައ  ައނ ނަ އަހަރަށ  އެބަހިނަގމ ނ ދާ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ރި.  ހ   ފާރާއި ފެނ ސ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަދަނޑ ެގ ވަށާބޯޅައަދި ފ ޓ   ،އަދި ަގރާޖ  ހެދ ނ   ، އިމާރާތ ެގ މަސައ ކަތ ، ޕޯޓިކޯ

ަގބޫލ ކ ރެވެނީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ހ ރިހާ   ،އަޅ ަގނޑަށ   ވެެގނ ދާނީ ރާއ ޖޭެގ  ބަޖެޓ   މި  ފަހ ަގއި  ޕެނ ޑެމިކަށ   މި 

ހިނަގ މަސައ ކަތ ތަކެއ   ިގނަ  ެވސ   މިއި ސަރަޙައ ދެއ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ިގނަ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ   ،  ހ ރި  މި    ވަގ ތ  

ސަރ ކާރ ނ  ހެޔޮ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ެގނެިވ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ލިބިެގނ ދާނެ އަހަރެއ   ެގ  ، އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ނ 

އަޅ ަގނޑ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ ކަނ ތަކ ަގއި ހ ރިހާ ދާއިރާތަކެއ ަގއި ވެސ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އެބަ ؛ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަމަށ  އިސ ކަމެއ  ދެއ ވަިއެގނ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ދ ަގއި ސަރ ކާރ ނ  ބޯހިޔާވަހިމި ފ ރަމާލެ ސަރަޙައ   ،ހ ރި. އެޮގތ ނ 

ކ ރެނ ދޫ   ،ެގނ ދާނެ ކަމަށ  ބަޖެޓ ަގއި ފާހަަގކޮށ ފައި އޮތ މަކީ ހިތ ހަމަޖެހޭ ކަމެއ . ހަމަ ެއޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ކަމ ަގއި    1996ޖަނަވަރީ    31ކ ރެނ ދޫއަކީ    ޚާއ ޞަކޮށ  ؛ދާއިރާަގއި ރަށެއ   ނ ދޭ  ކަނޑާފައި  ބިނ   ފެށިެގނ   އިނ  

ކަމަށ   ެގދޮރ ވެރިފާހަަގކޮށ ލަނ . ވޭތ ވެދިޔަ ފަނ ސަވީސ  އަހަރ ދ ވަސ  ތެރޭަގއި ތިނ  ސަތޭކަ ފަނ ސަވީހެއ ހާ ޢާއިލާ  
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ބިނ  ބޮޑ ކ ރެވެނ     ، ކ ރެނ ދޫއަކީމާދެވިފަިއވަނީ ެވސ  ތޭރަ ޯގތި. އެހެނ ވީ  ބޭނ ނ ވެފައިވޭ. މި ދެނ ނެވި ތާރީޚ ަގއި ޯގތި

ކ ޑަ. އެހެނ ވީމާ، އެއ  އ ސޫލެއ ެގ ދަށ ނ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ   މެެވސ  އެހާ  އޮތ  ރަށެއ  ވެސ  ނޫނ . އަދި ބިމ ެގ ޖާގަ 

ކަމަށ  މި  ބޯހިޔާވަހި  ،ކަށ  މި ަމސައ ކަތ  ޔަބިނ  ބޮޑ ކ ރެވެނ  ނެތ  ރަށ ތަކ ަގއި ެއއ  ހަމަ  ،ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ބިނ  ނެތ  

ިމ    ،ނ ކަނ  އެބަ އޮތ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީީގފ ރިހަމަ ޔަ  ށ ސ ދޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަސަރ ކާރ ނ  ެގނ ގޮ 

ކަމަށ  އިސ ކަނ ދެއ ވަިއެގނ  ެގނ ޮގސ ދެއ ވ ނ .  ެއއ  އ ސޫލަކ ނ  ބޯހިޔާވަހި  އިކަމ ަގއި ސަރ ކާރ ނ  ހ ރިހާ ދާއިރާތަކެއ ގަ 

ނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ އ މީދާ އެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . ދެނ  ީގެގ ޔަ ކަމ  ެގނ ޮގސ ދޭނެ  ،އެ ކަމަށ  ޓަކައި މި ސަރ ކާރަށ 

ކޮނ ެމ    ،ކ ޑަކ ޑަ ބަޖެޓެއ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ އާދޭ ބަދަލ ދިނ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ކޮނ މެ އަހަރަކ     އި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ަގ

ބަދަލ ދިނ ނ . އެއ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ނ ނަ    އަހަރަކ  ެވސ   އަނެއ  ސަރ ކާރަށ  ކަމ ނ ޮގސ ެގނ   މަސައ ކަތ ތައ ކޮށ ފައި   

ލިބިެގނ   ކަމަށ  ޓަކައި ާގނޫނ ތަކ ނ  ބާރ ބަދަލ ދޭނ ޖެހޭ ކަނ ތަކަކީ ވެސ  ބަޖެޓަށ  ހަމަ ބ ރަ އަނ ނަ ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، މި

މި ބަޖެޓަކީ    ކަނ  ހ އ ޓ ވޭނެ ޮގތަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރ ނ  ވެސ  މ ހިނ މ  ކަމ ަގއި ދެކެނ . ޖ މ ލަކޮށ މި

 ވަނިވި ބަޖެޓެއ  ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ދެއ ިވ ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ރައީސ .  މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ފައިދާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަޙީދ . هللا ދިއ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ަގއި ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަނ ދާޒާއެއ ެގ  ހަދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓ ގަ   ،ބަޖެޓ   އެ    އިއަދި 

ޮގތަށ  ދައ ލަތަށ    އަރަނި އެބަ ހިމެނޭ. އެޮގތ ނ  މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކީ ވެސ  ހަމަ މި ސަރ ކާރ ނ  މި ދެނ ނެވި  އިދަރަނ ޏާ

 ބަޖެޓެއ . ައދި ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ވެސ  ރަނަގޅ ެވެގނ ދާނެ ކަމަށ   ތ ހަދާފައި އޮ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށ  ލަފާކޮށ 

  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހެޔޮ  ،އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯައކީ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތަކީ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ބެލިެގނ .  

ެގނ ދިޔަ.    ށ އަކ ރި   ަގއި އ ފެދިެގނ  ައއި ސަރ ކާރ ނ  މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  އެ މަސައ ކަތ 2008ދިނ ނ .  ޮގތެއ  ހޯދައި

ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،ެވސ  ވެެގނ ދަނީ އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހޯދައިދިނ މާއި  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ބަޖެޓ  އަބަދ 

ހޯދައިދިނ ނ  ޮގތެއ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ؛ފާަގތި  ލިބިެގނ ދިޔައޭރ   ރައ ކާތެރިކަނ   އިޖ ތިމާޢީ  ބޭސ ފަރ ވާއަށ     ، 

ސަލާނ ޖެހ ނ  ނައ ތާލެވިެގނ ދިޔަ، ފޮތ ފަނ ސޫރ  ހިލޭ ލިބިެގނ ދިޔަ. މި ދެނ ނެވި ސިޔާސަތ ތަކަކީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވިސ ނ މ ެގ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ނ އެކ ލެވިެގނ ދިޔަ ސަރ ކާރ ވަނަ އަހަރ   2018  ތެރެއިނ  އަނ ނަ ސިޔާސަތ ތަކެއ . ހަމަ މިޮގތަށ  

ރައ ޔިތ ނ    ެގއެމ .ޑީ.ޕީެގ ހިއ ސާއެއ  މި ސަރ ކާރ ަގއި އެބަ ހިމެނޭ. ެއޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 
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ދިޔ މަށ .    ށ އައެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި ހިމެނޭ މަސައ ކަތ ތައ  ސަރ ކާރ ެގ މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ކ ރި ،  އެބަ އ އ މީދ ކ ރޭ

  ދިއ ދޫއަށ  ހެޔޮ  ަގއި އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ  އ ފެދިެގނ  އަިއއިރ ، ދިއ ދޫ ދާއިރާއިނ  ދިއ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ  ަގބޫލ ކ ރ2008ި

ަގއި އ ފެދ ނ  ސަރ ކާރ ނ  ދިއ ދޫެގ 2008ޮގތެއ  ވެެގނ ދާނެ ކަމަށ . އެ ބަދަލ  ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ފެނެިގނ ދާނެ ކަމަށ .  

ދިނ . ދ އިސައ ތަ  އިހޯދަ  އ ލެއ ހަމެ ބޮޑަށ  ކަނ ބޮޑ ވެފަިއވާ ެގދޮރ ެގ މައ ސަލައަށ   ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެނ އިބިނ  ހިއ ކަ

އ ލ ވެ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހަފަނ ސާސ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  އެޅިެގނ ދިޔަ. ެއކަމ ެގ ސަބަބ ނ  އިޖ ތިމާޢީ އެތައ  މައ ސަލަތެއ   

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  މި އ ފެދިެގނ ދިޔަ ސަރ ކާރާ  ؛ ފާަގތި ދިރ އ ޅ މަކަށ  ިމއަދ  ފަހިވެެގނ ދިޔަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އެކ ަގއި ވެސ  ދިއ ދޫ ރައ ޔިތ ނ ެގ ެއ ވިސ ނ ނ ، އެ އ އ މީދ  އެބަ އޮތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދާ ހަމައަށ  ައއިއިރ ަގއި  

ދޫެގ ބަނދަރ  ހެދެމ ނ  ވެސ  މިނ ވަރެއ  ހާސިލ ވެފައި އޮތީ. މިއަދ  ދިއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ މަސައ ކަތ ނ  ކޮނ މެ

ވަނަ އަހަރ   2021ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެކަމަށ  ވަޢ ދ ވެ، އެ މަސައ ކަތ ެގ ތެރެއިނ     ،އެބަ ދޭ. މެނިފެސ ޓޯަގއި ހިމެނި

ދިއ ދޫ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިމާވެފައި އޮތ  މައ ސަލަެއއ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނޭ ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ފެށިެގނ  އެބަ ދޭ. 

ވެެގނ ދާނެ ބަނދަރަކަށ    ށ ކަބޮޑ ކ ރެވި، އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލ އިފަސޭހަ އަދި ވިޔަފާރި ބަނދަރަ   ބަނދަރ 

ހިމެނ2022ޭވެެގނ ދާނެ.    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އެ ބަނދަރ  ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި އެބަ  ދިރިއ ޅ މަކަށ   ،ވަނަ އަހަރ    ؛ފާަގތި 

އ އ މީދަކީ ެވސ   ދާއިރާެގ  އަހަރަކަށ ވަނަ  22  . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފާަގތި  ވެސ   ދިއ ދޫއަށ   ެވެގނ ދިޔ ނ .    އަހަރަކީ 

ވީ. މިއަދ  ެއ    އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ނ ނަތާ އެތައ  އަހަރެއ   ،ދިއ ދޫެގ ހޮސ ޕިޓަލ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތ . ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ހޮސ ޕިޓަލ ނ  އައ  ޚިދ މަތެއ  ދިނ މަށ  ޓަކައި ޖާަގެއއ  ވެސ  މިއަދ  އިތ ރ ކ ރެވޭނެ ަމެގއ  ނެ

ބައ ލަވައި ޮގތަށ  ދިއ ދޫެގ ހޮސ ޕިޓަލ  އައ  ހޮސ ޕިޓަލެއ ެގ  އޮތ މެނިފެސ ޓޯަގިއ    ،ވަޢ ދ ވެެގނ ދިޔައީ  އެ ހޮސ ޕިޓަލ    

ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ  22ޮގތަށ  ތަރައ ޤީކޮށ ، ޓަރޝަރީ ލެވެލ ެގ ޚިދ މަތ ތަކެއ  އެ ހޮސ ޕިޓަލ ނ  ދިނ މަށ  ޓަކައި.  

ފަހަރ  ބަޖެޓ ގައި   ކ ރެވޭނެ ބަޖެޓެއ  މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އެ މަސައ ކަތ   ،ނ  ީގއެބަ ހިމެނޭ. އަޅ ަގނޑަށ  ޔަ  ރޫޢ އެ މަޝ 

އަނ ނަ އަހަރ  ފެށިެގނ ދާއިރ ަގއި އެ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދިޔ މަކީ އަތޮޅ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވެސ  ވަރަށ  ޖެހިފައި އޮތީ.  

މަތީ ތަޢ ލީމަށ  ައތޮޅ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނާިއ ދިއ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ.  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މީދެއ .  ނ ބޮޑ  އ 

ެއ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި އޭރ ަގއި   ތަޢ ލީމީ އިތ ރ  ފ ރ ޞަތ ތައ  ފަހިވާނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. 

އ ފެދިެގނ    މީދެއ ނ އ  އޭރ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ފިކ ރެއ  ކ ރެވ ނ .  އެ  ވިސ ނ މެއ ،  ެއ  ސަރ ކާރ ތަކ ަގއި  އައި   

ީވ    ވެރިކަމާ ހަވާލ ވެ  ނ ނެތިެގނ ދިޔައީމާ އެ ފ ރ ޞަތެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށެއ  ނ ލިބ ނ . އަލ ނ  އަނބ ރާ އެމ .ޑީ.ޕީ

އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި އެ ވަޢ ދ ެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ދިއ ދޫަގއި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއ  ގާއިމ ކ ރ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި  

މިހާރ  ކަރ ދާހ ެގ ިގނަ މަސައ ކަތ ތައ  ވަނީ ކ ރެވިފަ. އަނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި ެއ   ؛މަސައ ކަތ ެގ ިގނަ މަސައ ކަތ ތައ 

ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ެއއީ ވެސ  ތަޢ ލީމީ ޮގތ ނ  ރަނަގޅ  ޖީލެއ   މަޝ ރޫޢ  ވެސ  ރަނަގޅަށ  ހިނ ޭގނެ ބަޖެޓ ޖެހިފައި އޮތީ.  
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އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ؛ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވޭ ރަނަގޅ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ ފެއ ދ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިޤ ތިޞާދީ    ،ވެެގނ ދަނީ  ވެސ  ެގދޮރ ެގ މައ ސަލަާއއި ބިމ ެގ މައ ސަލަ އެބަ އޮތ . ސަބަބަކަށ އަދި

އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެ ފަހ ނ  ހިއ ކިެގނ ދިޔަ    ނ .މަގ  ތަނަވަސ ވެފައި ނެތ ރަކާތ ތައ  ރަށ ެގ ތެރޭަގއި ހިނ ޭގނެ  ހަ

އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެކަނ  ބޭނ ނ ކ ރެވިފަ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަ ެގދޮރ ެގ މައ ސަލަ    ،އޮތީ  ބިމ ަގއި ވެސ  އެނ މެ ބޮޑަށ  މި 

 ކަނ ކަމަށ  ބިނ ދޫކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ  ތެރޭަގއި އިޤ ތިޞާދީއ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަދި ރަށ ހަމި މައ ސަލަ  

މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ފާސ ވެެގނ ދާއިރ ަގއި ދިއ ދޫެގ    ،ކ ރަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ަމސައ ކަތ ަގިއ ސަރ ކާރ ަގިއ ެއދ ނިނ 

ނ  ދިއ ދޫެގ ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ  ބިނ  ހިއ ކޭނެ ޮގތެއ  ހަމަޖައ ސައިދިނ މަށ . ބަޖެޓ  ރިޕޯޓ  އަިއއިރ ަގއި އިރާދަކ ރައ ަވއިގެ 

ެއކަނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވިެގނ ދާނެ. މަޝ ރޫޢ  މިހާރ  ވަނީ ހިމެނިފަ. އަނ ނަ އަހަރ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  

މައ ސަލަ   ެގދޮރ ެގ  ރަށ ަގއި  ބިނ   ހައެާއއެކ ަގއި  މަސައ ކަތ ތަކަށ   އިޤ ތިޞާދީ  އިޖ ތިމާޢީ،  ރަށ ެގ  އަދި  އ ލ ކ ރެވި، 

ަގބޫލ ކ ރަނީ ލިބޭނެ ކަމަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ލިބިެގނ  ހެދ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ވެސ   ަމގ ؛ ދާނެ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  

ެގ  މިހާރ  ވަނީ ހިމެނިފަ. މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ހިމެނޭ، އަދި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގިއ ވެސ  ހިމެނޭ މަޝ ރޫޢެއ 

ށ  އެބަ ހިމެނޭ. މ ޅި   ބަޖެޓ ަގއި ސާދަ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެ މަޝ ރޫޢަޮގތ ަގއި އެ މަޝ ރޫޢ  ހިމެނޭ. އަނ ނަ އަހަރ 

ބަޖެޓ ަގއި ދިއ ދޫެގ  ައޅ ަގނޑ   22  ، ޖ މ ލަ  ހިމެނޭ.  އެބަ  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ   ފަސ ދޮޅަސ   ބަޖެޓ ަގިއ  އަހަރ ެގ  ވަނަ 

މަތީ   ވ ރެ  ލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ އ  ެއއ ކޮށ ލީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަތަރ  ސަތޭކަ މިމި ހ ރިހާ ަމޝ ރޫޢެ  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

އ  މި ހ ރިހާ މަޝ ރޫޢެއަދަދަކަށ  ދިއ ދޫއަށ  އަނ ނަ ައހަރ  މި ބަޖެޓ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ރޭވިފައި އެބަ ޮއތ ކަނ .  

އަހަރ   ތިނ   އަހަރ ،  މިލިއަނަށ   ެގދެ  ސަތޭކަ  ހަތަރ   ޖ މ ލަ  ނިމޭއިރ ަގއި  ބަޖެޓ ނ    ވ ރެ  ތެރޭަގއި  މި  ލާރި  ިގނަ 

އ އަ ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  އެހެނ ވީމާ،  ޚަރަދ ކ ރެިވެގނ ދާނެ.  މިނ ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އޮތީ   މީދ  

ިގ، ދިއ ދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  މި މަޝ ރޫޢ ތައ  ދިއ ދޫަގއި ހިނ   ،ވަނަ އަހަރާ ގ ޅިފަ. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ 2022

ސަރ ކާރެއ ަގ ވަޢ ދާިއ  އެމ .ޑީ.ޕީ  ސަރ ކާރެ  ،އި ާވ  ވާ   އ އެމ .ޑީ.ޕީ  ައއީމާ  ކަމަށ .    އ ފެދިެގނ   ސާފ ެވެގނ ދާނެ  ޮގތާ 

ދިމާވާ އ ނދަޫގތައ  ވެސ  އެބަ    ސަރ ކާރ ތައ  އ ފެދިެގނ  ައއީމާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޯލިޝަނ  ސަރ ކާރެއ ެގ ޮގތ ަގއި  

އެކ ަގއި   މަޝ ރޫޢ ތަކާ  މި  ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީާމ،  ފ ރިހަމަ ސާފ ވޭ.  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

އެކ ލަަވއިލެިވެގނ ދާިއރ ަގއި   2023ސަރ ކާރެއ    ދާއިރ ަގއި  ޮގތަށ     ،ހަމަށ   ދެނ ނެވި  ިވސ ނ ނ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގމި 

  މި   ގ ނ ފ ރިހަމައަށ  ތަނ ފީޛ ވާނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ކަނ  ބައ ޓަނ ެވެގނ ދިޔ ނ . އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި މަ

 ! ބަޖެޓ  ތަނ ދޭތީ، ސަރ ކާރަށ  އިނ ތިހާއަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ަވގ ތަށ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ގެ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

މި އެދިަވޑަިއެގނ ފައި  ފ ރ ޞަތަށ   ަވގ ތ   މި  އަދި    ތެރެއިނ   ބަހ ސ ަގިއ   6ވަނީ  ބަޖެޓ ެގ  މެނ ބަރ ނ  

އެރ ވޭނެ.  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ފ ރ ޞަތ   މެނ ބަރ ނ ނަށ  ސައިެގ ވަގ ތަށ ފަހ   6ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތ މަށ . އެ ިއއ ޒަތ ތެރި  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ! 

 

 { އަށ  11:06އިނ   10:29 ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :}

 ( ފ ނ  ޢަފީެގ މެނ ބަރ  ޙަސަލ ފ ށީ ދާއިރާވި ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ށ   އަެގނ ދިޔ މަށ  މި ފައ ޓަނީ. ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ކ ރި  ށ  އަކ ރި  `. އިނ ޓަވަލ ެގ ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  ޖަލ ސާ

 ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ . އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ .   ،މި ެގނ ދަނީ

 

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

ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޖިލީހަށ    2022އާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބަޖެޓ   ދައ ލަތ ެގ  ލަފާކ ރާ  އަހަރަށ   ވަނަ 

އަލ ނ  އަނބ ރާ ތަޅ މާ ހަމައަށ    އި،ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާެގ މަސައ ކަތ  ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ނިނ މަ ،ހ ށަހެޅ މަށ ފަހ 

މ ރާނީ ޢ ވ ރެ ވެސ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ށ އަކ ރި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ދަނީއަިއއިރ  ވެސ   

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ތަރައ ޤީއަށ ، އިޤ ތިޞާދީ ކ ރިއެރ މަށ  ފަހި ޮގތ ގައި.  ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ   ؛ފާަގތި ބަޖެޓެއ ެގ 

އެނ  ނަޒަރ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހ އ ބަހ ސ ކ ރާއިރ   ޮގސ   ބޮޑަށ   ދިމާލަކީ،މެ  ެއއ   ވޯޓ ދީ،  އަޅ ަގ  ޓޭ  ނޑ މެނ ނަށ  

ރައ ޔިތ ނ .އިނ ތިޚާބ  ފޮނ ވި  ހަމައަށ   މަޖިލީހާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މި  ހާލަތ .    ކޮށ   ރަށ ރަށ ެގ  ރައ ޔިތ ނ  ނިސ ބަތ ވާ  އެ 

އ ފެދިފައި މިހާރ   މިއަޅ ަގނޑ މެނ ،  އޮ  ހަމައަށ     ސަރ ކާރާ  އައިތ   ހިތާމައިރ  ޤައ މ   ކަމަކީ، ކ ރަނ ޖެަގއި  ހޭ 

ފ ރިހަމަ ކަނ ކަނ   ިގނަ  އަސާސީ  ދަށ ކޮށ .  ވަރށ   ހ ރީ  ހާލަތ   ރަށ ރަށ ެގ  ދިވެހިރާއ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޖޭެގ  ނ ވެ. 

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ނަޖިސ  ފެނ ނ  ފެނ ވަރަމ ނ .ދިޔައީ    90% ެގ  އެއ ، ރަށ ރަށ  އަށ  ވ ރެ ބޮޑ  ބަ  90އާބާދީެގ %

ނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަނީ، ހަރާ އެކ  އަދި ކ ރިއަށ  މި އޮތ  އަހަރ  ލީމާ އަޅ ަގވެސ ، ޥޭތ ވެ މި ދާ ތިނ  އަނަމައެހެނ 

ޒަމާނެއ    އެތައ   ރަށ ތަކ ަގިއ  ދާއިރާތަކ ެގ  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހ ރި،  ނ ވެ  ޒަމާނެއ   ވަނ ދެނ   އެތައ   ރައ ޔިތ ނ  

ފާޅ   ކަނ ބޮޑ ވ ނ   އެކަނ ކަމ ެގ  ކަނ ކަވަނ ދެނ   މިކ ރަމ ނ ދިޔަ  ތަސައ ލީެއއ   މަށ   އިޖާބަދެނިވި  ސަރ ކާރ ނ   އަދ ެގ 

ރެއިނ  އާބާދީެގ  ރަށ  އޮނ ނައިރ  ޭއެގތެަގއި ތިނ   ނޑ ެގ ދާއިރާއަޅ ަގ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .  ނ ޒަރ ނ  ދާ މަހޯދައިދެމ 
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މިދިޔަ  ނ  ނި. ޭއެގ ސަބަބ ޑަ ރަށެއ ޮގތ ނ  ކ ޑަ ެއއ  ރަށަކީ، ހއ. މޮޅަދޫ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ެވސ  އާބާދީެގ ޮގތ ނ  ކ  

ލަނ ނ ޖެހޭ ރަށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅައި، ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެކަހެރިކޮށ ފައި އޮތ   ހާ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ވެސ  ބޭކާރ ، އަޅާހ ރި

އެހެނ ނަމަވެ ނެރަށެއ .  ތަފާތ ކ ރ މެއ   ކ ޑަބޮޑ މިނެއ   ާއބާދީެގ  ރައ ޔިތ ނ ސ ،  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ތި  ކަނަށ   ނ ކަނ  ޖެހޭ 

ސިޔާސަތަކޮށ ދިފޯރ  ވިސ ނ ނ މ ެގ  ހ ކާއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ނ ނެވިމެއ   މި  ރިޔާސަތާ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެއއ  

މަސައ ކަތ ތަކެއ  އަނ ނަނީ ޑެތި  ބޮސާސީ ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ޓަކައި  ހަވާލ ީވއ ސ ރެ އެ މޮޅަދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އަ

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކ ރެވެމ ނ . އެޮގތ ނ  އިރާދަކ ރެ މޮޅަދޫެގ  މިހާރ  ފަށައ ިވއ ޔާ  ނ  ރެޑިވެފައި އޮތ އިރ ،  ކަތ  

ރެއ ިވއ ޔާ  ފައި އެބަ އޮތ . މޮޅަދޫެގ ބަނދަރ ެގ މަސައ ކަތ  އިރާދަކ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިތ  އަހަރ ަގއި ބޮޑ  ބައެއ ކ ރިއަށ  އޮ

އެކ  އިއ ޔެ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދިޔައީ، މިހާރ   ހަމަިއަގއި. އެއާ  އޮތީ ނިމ މަކާމިހާރ  އެ  ނ  ފައ ޓައިމި ސަރ ކާރ 

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޓެނ ޑަރކ ރެވ ނ  މަނ ޒަރ .    ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހިމަނާފައިވާ މޮޅަދޫެގ ތިނ  ކ ލާސ ރޫމ ެގ މަސައ ކަތ 

 އަހަރަށ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ައނ ނަޓަރމިނަލ ޑ  ފެރީ ނެޓ ވޯރކަށ  ބޭނ ނ ވާ މޮޅަދޫެގ ފެރީ  ހައި ސ ޕީ

ކޮށ  އެނ ެމ  . އަދި ކ ނި މެނޭޖ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވަސީލަތ ތައ  ާގއިމ ކ ރ ނ  ވެސ  ހިމެނިފައި އެބަ އޮތ . އެއާެއއ އެބަ އޮތ 

ޞިއ ޙީ   ށ  މަދ ދައ ޗަށ  ހައ ލެއ  ހޯވެފައިވާ  ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ކ ރިމަތި  ޞިއ ޙީ  އިބޮޑަށ  ފާހަަގކ ރެވެނީ އެ ރަށ ގަ 

އަޕ ގ ރޭ  އޮތ ކަނ .  ޑ ކ މަރ ކަޒ   ހިމެނިފައި  ރައީސ ނ   ބޮޑީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  އެނ މެ  ޮގތ ނ   އާދެ!  އާބާދީެގ  އިހަވަނ ދޫ.   

  އެ އިހަވަނ ދޫ ސ ކޫލ ަގއި މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލެއ  ާގއިމ ކ ރ މ ެގ ަމސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ ދިޔަ ނަަމވެސ ، މި ަވގ ތ  ވަނީ  

މަވެސ ، އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެއކަނ  ހިމަނާފައި އޮތ މާއި، އަދި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ   އެހެނ ނަމަސައ ކަތ  މަޑ ޖެހިފަ.  

ލަސ ތަކެއ ނ ވެ ެއ   މާ  ،މީދ ކ ރަނީނ އަޅ ަގނޑ  އ   ވެސ  ތައ ޔާރ ަވމ ނ ދާތީދާނ  އަނެއ ކާ  ދިޔ މަށ ތަށ   ވެސ  މަސައ ކަ

ށ   އަމަސައ ކަތ  ވެސ  ނިމިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އޭގެއިތ ރ ނ  އިހަަވނ ދޫެގ ބިނ  ހިއ ކ މ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ވެސ  ކ ރި

ެގ މަސައ ކަތ   ކ ރ މ  ދާިއރ ަގއި އިހަވަނ ދޫ ބަނދަރ  އަޕ ގ ރޭޑ   ށ އަދަނޑެއ ެގ މަސައ ކަތ  ެވސ  ކ ރިއެބަ ދޭ. ފ ޓ ބޯޅަ

މީދެއ  ހ އ ޓިފައިާވ  ނ އިހަވަނ ދޫ ރައ ޔިތ ނ  އެނ މެ ބޮޑ  އ ށ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  އަވެސ  ބާރ  ސ ޕީޑ ަގއި ކ ރި

ހޮސ ޕިޓަލ ެގ މަސައ ކަތަށ  ެއކަށޭނަ ހެޔޮވަރ ެގ އަދަދެއ  ައނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަިއާވކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަމ ނ ، މ ޅިނ  

ށ  އިހަވަނ ދޫެގ ަމގ ތައ  ރަނަގޅ  ފެނ ވަރަކަށ  ހެދ ނ  ެވސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި އޮތ ކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . މަސ ވެރި  އަލަ

ފެސިލިޓީއެއ     ރަށެއ  ކަލެކ ޝަނ   ތަނެއ ،  މަސ ަގނ ނާނެ  ތެރެއިނ   ބޭނ ނ ވާ ވަސީލަތ ތަކ ެގ  މަސ ވެރިނ ނަށ   ކަމ ނ  

ހައި ސ ޕީޑ     ،ބަޖެޓ ަގއި އަލަށ  ހިމަނާފައި އޮތ ކަނ  ފާހަަގކ ރަނ . އޭގެއިތ ރ ނ    ެގގާއިމ ކ ރ ނ  އަނ ނަ އަހަރ  ިއހަވަނ ދޫ

ކ ނި ؛ ކަށ  ބޭނ ނ ވާ ފެރީ ޓަރމިނަލ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ވެސ  ދަނީ ކ ރަމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ރވޯފެރީ ނެޓ 

ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ މިހާރ  ވަނީ ސަރ ކާރ ެގ   ވެހިކަލ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި  ،އެޅ މާއި  ކޮށިމެނޭޖ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ވާ ކ ނި

ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަވާލ ކ ރެވިފަ.  ކައ ނ ސިލާ  ކިޔަނ ؛ ފަރާތ ނ   ސަރ ކާރަކީ  ލިސ ޓ   މި  ދިގ .  ަވރަށ   ެވއ ޖެއ ޔާ 
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ޮގތ ަގިއ    ކަމެއ  ދީ، ެއކަނ  ެއއީ އެނ މެ ޓޮޕ  ޕ ރިއޮރިޓީެގމިއ ޔަތ  އ މ ރާނީ ތަރައ ޤީައށ  ވަރަށ  ބޮޑ  އަހަ ޢ ރަށ ރަށ ެގ  

ލެވި އޮތ  މާރަނ ދޫަގއި ވެސ   އިނ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި އަޅަ؛ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ ސަރ ކާރެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ސަރ ކާރ ނ  މި  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ިގނަ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަމ    ތަރައ ޤީެގ   މާރަނ ދޫ އެޮގތ ނ   ފާހަަގކޮށ ލަނ .  ނ ދާކަނ  

މަސައ ފ ޓ ބޯޅަ މާރަނ ދޫކަދަނޑ ެގ  އެބަދޭ.  ހިނަގމ ނ   ނަރ ދަ  ގެ ތ   ހިނަގމ ނ މާފެނާއި  ވެސ   މަސައ ކަތ   ކަނ  ދާެގ 

އިމާރާތެއ     އ އަ   ،އ ލ ކޮށ ހަށ ެގ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒަށ  ދިމާވެފަިއވާ މައ ސަލަ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި މި ސަރ ކާރ ނ  އެ ރަ

ސ ކޫލަށ    ؛އ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ ނ ކ ރަމ ނ ދާކަނ  ފާހަަގކޮށ ލެވޭ. އިތެރޭަގއި އެ އިމާރާތ  ބޭ  ެގއަހަރ   މި  ،ނިނ މައިއި  އަޅަ

.  ފަކ ރެވިރއ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ެވސ  ކ ލާސ ރޫމ  އެޅ މ ެގ މަސައ ކަތ  ަވނީ މިހާރ  ޓެނ ޑަހަނ   ކަދިމާވެފައިާވ ޖާަގއިެގ ދަތި 

ނ ނ ވާ ފެރީ ޓަރމިނަލ   ޮއތ . ހައިސ ޕީޑ  ފެރީ ނެޓ ވޯރކަށ  ބޭ   ހިމެނިފައި އެބަސ ނ  ވެކަަގއި އެ ޓ އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެ

ކ ރާނެ ކ  ކ ނި މެނޭޖ އެއެޅ މ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  ައނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިަމނާފައި އޮތ ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ. އެއާ 

ެވސ    ާގއިމ ކ ރ ނ   ބަޖެވަސީލަތ ތައ   އަހަރ   ހިމަޓ އަނ ނަ  އޮފަނާ ަގއި  ފާތ އި  ރައީސ ކަނ   އިއ ޒަތ ތެރި   ؛ހަަގކ ރެވޭ. 

ށ  ޑަހަަގކ ރެޭވ. ައޅ ަގނ މ ނ ދާކަނ  ފާނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަިގއިތ ރ ނ  ވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކަިއ  މީެގ

މަސައ ކަތަކީ ވެސ   ދޫެގ ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ  އެޅ މ ެގ  ނ ވަހަނ . އި ީގޔަ  ނ  ހ ނ ނާނެކަނ ކަނ ލެވި ބަިއވަރ  ކަނ  އިވަނަދަނ 

ބަޖެ އަހަރ ަގއި  ޭއެގފަވިރެ ކ ޓ އަނ ނަ  މަސައ ކަތެއ .  އޮތ   ބޯހިޔާވަހިކަމައި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މ ޅި  އ ލެއ   ހަ  ށ އިތ ރ ނ  

އެއިނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ     ،ނ  ީގޅ ަގނޑަށ  ޔައަ  ،ހޯދައިދިނ މަށ  މި ބަޖެޓ  ފޮތ ގައި ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި އޮތ އިރ 

ނަށ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ   ނ އ ލެއ  ހޯދައިދިނ މ ެގ މަނ ޒަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެހަމަނ ފާކ ރާނެކަނ . ބޯހިޔާވަހިކަމަށ   

ހިރާއ ޖޭެގ  ދިވެ  ،ނ ނ ނަވާލަނ  ބޭނ ދައ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ   ވަކިނ  ޚާ ؛އީސ  އޮތ  އަހަރ  ފެނިެގނ ދާނެކަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަ

އިނ ވެސ ޓ އ ޮގތެ  ރަނަގޅ   މަސ ވެރިނ ނަށ  ބަޖެޓ ނ   ދައ ލަތ ެގ  ޓަކަިއ  ހޯދައިދިނ މަށ   މަނ ޒަރ     ކ ރެވެމ ނ ދާ 

މަސ    ފެނޭ.  އެބަ  ޕ ރޮސެސ ކ ރެވޭނޭތ ޮގ  ނ ނާނޭަގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަސ   މި ތަތ ަވސީލަ  ތަކާއި،  ގާއިމ ކ ރ ނ   އ  

ރާ  ކ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   ކިޔާ ކަމެއ .ށ  މަރ ޙަބާޑަައޅ ަގނޑ  ެއކަމަށ  ވަރަށ  ބޮ  ،އީ އެތ ނ   އޮފައި އޮތ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާ

މަސ  ޕ ރޮސެސ ކ ރެވޭނެ އަދި ައގ  އ ފ ލޭނެ    އިއ ޖޭގަ ވެހިރާމި ދި  ،ނީ ވޭއަގ  ހޯދައިދެވެހި މަސ ވެރިނ ނަށ  ހަމަޮގތ ަގއި ދި

ބޮޑ ތަނ ނ    ސަރ ކާރ ނ   މި  އެކަމަށ   ގާއިމ ކޮށ ދީެގނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިނ ވެސ ޓ ޮގތ ތަކެއ   މަނ ޒަރ   ކ ރަމ ނ ދާ 

އޭެގ ލާބަ   ،ތ ނ  އެބަ ފެނޭ. އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ެއކަމ ެގ ހެޔޮ ބަދަލ ، ހެޔޮ މަނ ފާ ދިވެހި މަސ ވެރިނ ނަށ  ލިބި ފޮޓ ބަޖެ

ިއއ ޒަތ ީގތިޞާދަށ  ކ ރާނެކަނ  ޔަދިވެހި އިޤ  ވަނަ    2022  ،ނީޖ މ ލަކޮށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިލާ ؛ރި ރަީއސ ތެނ . 

ޓެއ  ޮގތ ަގއޭ އަޅ ަގނޑަށ  ސިފަކ ރެވެނީ.  ލ ކޮށ ދޭނެ ފަހި ބަޖެމީދ ތައ  ހާސިނ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ އ   ،ހަރ ެގ ބަޖެޓަކީ އަ

 ށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ތަދެއ ވި ފ ރ ޞަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޔާމ .ޝި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

  ދިރާސާކ ރ މަށ ފަހ  ދިރާސާކ ރާ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ     ،ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ   ވަނަ އަހަރަށ   2022  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އީ. އިތ ރަށ   އަތަނަވަސ ކަެމއ  މި  ނ ކާވެސ   އ ނަށ  އަނެނ އަޅ ަގނޑ މެ  ނ ތ  ރިޕޯޓ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ހިސާބަށ  ފޮނ ވާފައި އޮ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާމ ދަނީ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ އެއ ވެސ  ޮގތެއ  ބަޖެޓ   ޚަރަދ ތައ  ބޮޑ ެވެގނ  މި ދިޔައީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  

ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީެގ  ؛ރި ރައީސ  ތެތ ޒަަގއި ވެސ  ނ ފެނ މަކީ އެއީ ވަރަށ  ހިތާމަހ ރި ކަމެއ . ިއއ އިރ  ސާކ ރިދިރާ

 ބަނގ ރޫޓ ވ މޭ. ނީކ ރ މޭ ނޫޮގތޭ އޮތީ. ފައިސާ ޗާޕ   މި ވިދާޅ ަވނީ ދެ  މިޓީެގ ވެސ  މ ޤައ ރިރ ކޮމާލިއ ޔަތ     ،މ ޤައ ރިރ 

ރެ މިފަދަ  ހ  ނ  ނިކަެމތިކ ރަނ . އެނިގތ ރައ ޔި ،ކ ރަނ ޓ މި ކ ރަނީ ބަނގ ރޫ ސެޖެއ . ފައިސާ ޗާޕ މިހާ ނ ރައ ކާތެރި މެ

އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ރި ރައީސ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެ   ކ ށެއ  އީކަމެއ  މިޮގތަށ  ކ ރ މަކީ ސީދާ ޖިނާ

ިއއ ޒަތ ތެރި  ކާލަނ  ބޭނ ނ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ .  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ދައ   ، ދ ވަހ މަތަރަދާއިރާެގ ވާހަކަދައ ކާނ ލެވ ނީ ފ 

  ،މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ދަނ ނަވައިފިނ   6ަގއި  ޓ އަހަރ ެގ ބަޖެ  ދާއިރާއަށ  އޮތީ މި  ނައިފަރ  ؛ރައީސ 

އިރި ޤައ މަކަށ  މިތާ ކަ   ،އެނ މެ ފަހ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރަށ  ކ ރެއ ވި 

ދަތ ރަ ވެސ   ށ ކ ރެއ ވި  ރ   8  ބޮޑ ސިނ ާގމިލިއަނ   ދައ ކަނީ  މި  ހޭދަކ ރެއ ވި.    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،އާބާދީެއއ ހާ  ފިޔާ 

އެނ މެ  އަފަސ ވަނަ ާއބާދީބޮށ   ބާދީގަ   އެއ ،ޑ   އަ  ނ ވަތަ  އިއެ  މ ޅި  އެބަހ ރި  ރަށ ަގއި  ހ ރި ތޮއެ  ޚިދ މަތ ދޭނ   ޅަށ  

ވަރ ެގ ބޮޑ  އާބާދީއަކަށ  އެލޮކޭޓ ކ ރ މަކީ ިމީއ    ފިޔާ މިރ މިލިއަނ     6މ އައ ސަސާތައ  ވެސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެނ މެ  

  ެގ ރައ ޔިތ ނ ގެ ރާ މިކަމ ަގއި. ދާއި  ހ ރި  ނ  އެބަވ  ކަނ ބޮޑ  ެގއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ  ހިތާމަހ ރި ކަމެވަ

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ؛ތެރި ރައީސ ތ ޒަ ހ ރި. އިއ    ބޮޑ ވ ނ  އެބަކަނ 

ޓަލ  އެއީ ޕިއަތޮޅ  ހޮސ   ޅ.  ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ޅި ޤައ މަށ  ވެަވޑަިއެގނ ނެވި ވަޢ ދެއ ،  ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

 މި ބަޖެޓ ނ  ވެސ  އ ލެނަގ ެގ އެއ ވެސ  ސި މ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެކަކަވާހަ  ނެއ ވާރަސ ޕިޓަކަށ  ބަދަލ ކ ރީ ހޮޓަރޝަ

އަތޮޅ ެގ އެއަރޕޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ޅ. ؛މަހ ރި ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ތާމިއީ ހި  ކަމީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހާސިލ ނ ވާ

ޑ  މިއީ ދާއިރާެގ ކ ރިަމަގށ  އެޅިެގނ ދާ ވަރަށ  ބޮ   އޮތ މަކީއަދިވެސ  ނ ހ ޅ ވި އޮތ    ،ސަރ ކާރ ަގއި މަސައ ކަތ  ފައ ޓައި

ދިވެހި    ކަމ ަގއި  ހިޔަނ ޏެއ  ޮގަވއިލަނ   އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވަނ .  ޅ.ވީހާ  ،ކާރަށ ރ ސަވެސ   ައވަހަކަށ   އަތޮޅ     ވެސ  

ކީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ރަސަތ ލ  އިފ ތިތާޙަމަދ  ؛ސ ވައިދެއ ވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީޅ ވާ އެއަރޕޯޓ  ހ އެޅިފައި   މަޑިވަރ ަގއި

ވ ރެ ިގނަ ދަރިވަރ ނ  އެ ސ ކޫލ ަގއި ކިޔަވަމ ނ  އެބަދޭ.    ހާހަށ    ސ ކޫލ . އެއ ދަރިަވރ ނ  ތިބި  ށ  އެނ މެ ިގނަ  އަދެވަނަ
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މަދ  ޓީ އެހެނ ނަމަވެސ ،  އަދި  ބެލެނިވެރިނ   ސ ކޫލ ެގ  އެ  ހާލަތ   އިފ ތިތާޙ ެގ  އަނ ނަނީ ޗަރަސަތ ލ   އަޅ ަގނޑާ  ރ ނ  

ރައީސ ނ ހިއ ސާކ ރަމ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މިހާރ   12 ؛.  އިޢ ލާނ ކ ރެިވެގނ   ސަރ ކާރ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ ލާސ ރޫމެއ  

ޅެދިފައި މި ވަނީ އެ ކ ލާސ ރޫމ ތަކަށ  ދަރިވަރ ނ  ވައ ދަނ .  ކ ނ   ދިެވސ  މި ސަރ ކާރ އަނިމިފައި އެހެރީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  

ކ ރެޭވ  ނ ނ ނ ތަނ  ބޭ  ބ ލޮކ  އެހެރީ ބާވެެގނ  އެ  އ ހ ރި. އެ   ެގ އ ނދަޫގ އެބަޖާަގއިއ ނދަޫގ،   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ދާއިރ  ވެސ  ސޮލިއ ޝަނެއ   ެވެގނ    އަހަރ   3ތަނަށ  ވެސ  އަދިެވސ  މި ދަނީ    . އެހެނ ނަމަެވސ ، އެރީއެހެ  އިހާލަތ ަގ

ޓީ އެބަހ ރި.  ކަނ ބޮޑ ވ ނ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަމައެއ ނ ވޭ  ޗަ ނ ދެވި  ރައީސ .  އެ  ރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ލާސ ތަކަށ  

ނ ވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ކަށ ޔައި. ސައިނ ސ  ލެބަކީ ޚިދ މަތ ދެވޭ ލެބޯޓ ރީަގއެތަނ ަގއި ސައިނ ސ  ލެބެއ  ނެތ  ސ ކޫލ 

  ..ވާ ސ ކޫލެއ ެގ ވާހަކަ.ޔަ ރެ ިގނަ ދަރިވަރ ނ  ކިވ   ށ ހާހަ މި ދަނ ނަވަނީ އެއ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ނިޒާމީ  ،އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ . މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

އަހަރ . އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރާ   3އަދި ވެރިކަމ ަގއި ތިއ ބަވާފައި ވެރިކަނ  ދިޔަތާ    ،ނ ކ ތާއެއ  މި ނެީގއަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ  

ނައިފަރ ަގއި   ސ ކޫލ ަގނޑެއަހަރ   5ވީ  އެ  ހަމަ  ކަމެއ   އެއ ވެސ   ހަަމ  ތެރޭަގއި  ބަނދައ ދ ވަހ ެގ  ފެނެއ ،  ،  ރެއ ، 

 ؟ އ  ނ ކ ރެވިތޯއޭ ދިޔައީ މެނަރ ދަމާއެއ ، ފ ލެޓެއ  އެއ ެވސ  ކަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   !ނިޒާމީ މައ ސަލަ ފާހަަގކޮށ ލަދެއ ވާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 (ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވ ނ  )ނިޒާމީ މައ ސަލަ

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

ފާއިތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ނ  ނައިފަރ ަގއި އެއ ވެސ  ކަެމއ   ؛ވޭތ ވެދިޔަ   ،ައޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވީކަށ   ނިޒާމީ މައ ސަލައަ

  ޚިދ މަތ  ވެސ  ނ ނިމި އޮތ  ވާހަކަ...ސީއެނ މެ އަސާ؟ ހަރ ެގ ދައ ރެއ  ނިނ މާފައި ދިޔައިރ ގައިއަ  5ކ ރެވިފައި ނެތީތޯއޭ  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ   ެގބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާރި މެނ ތެޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

   !ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ރައ ޔިތ ނ  ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ކާނ ޖެހޭކަނ  ދިރިތިބެނ .  ނީމި ސަރ ކާރަށ  ނޭނެގޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ! 

ހ ނ ނަ   ތަނ ތަނ   ، އިމާރާތ ތައ އަޅާފައި  މެ  އެ  ކ ރަނ ޖެހޭކަނ .  ވެސ   ވެސ   އިމެއިނ ޓެއިނ   ފައިސާ  ނ ޓެއިނ ކ ރަނ  

މެ އެނ އިޚަރަދ ކ ރަނ ޖެހޭކަނ .  މިސ ކިނ ޓެއިނ ނ ކޮށ   އަހަރެއ   ވަނ ޏާ،  އ ތެމެ  ކަމަށ   ދޫކޮށ ލައިފި  އެ   މަދަރ ސާެއއ  

އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ ނޭނެގނީތޯ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ .  ށ މި ސަރ ކާރަ  ތަނ ތަނ  ވީރާނާވެެގނ ދާނެކަނ  

ކ ޑަކޮށ ފައިޚަ ؛ރައީސ  ރައ ޔިތ ނ ނަ  ،ރަދ ތައ   ދިވެހި  ދާއިރާށ ޚަރަދ ކ ރަނ ވީ  ދިވެހި  ތިށ ަގިއ  ރަރަށ   ، ަގއިކ ތަ .  ބި 

ަވރަށ  ބޮޑެތި ހޭދަ އެބަ ކ ރޭ.    ލިިއރ ަގިއ ބަެއއ  ވ ޒާރާތަކަށ  އިލަ އިލާތަކަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޢާ

  އަށ  ތިނ  ރީމިނިސ ޓ  ފާސ ކޮށ  ބަހައ ޓާފައި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ފޮރިނ  ނ ޑ  ާގނޫނެއ  މިތަނ ފޮރިނ  ސަރވިސ ެގ ބޮ

ާއސަނ ދައަށ  ހޭދަކ ރަނ    ؛ކޮށ ފައި މި އޮތީ މި ބަޖެޓ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ސަތޭކަ ސާޅީހަކަށ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އެލޮކޭޓ  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިއކޮނޮމިކ   މިލިއަނ     340ރިނ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  އެކަނި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. ފޮ  700މި އޮތީ އެނ މެ  

 ؛އަނ  ހޭދަކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަކަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ސަތޭކައެއ ހާ މިލި  ަގނޑަކަށ  ނ ވިސ ނޭ ތިނ ށ  އަޅ  އަމިނިސ ޓ ރީ

މިލިއަނޭ. ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ    6  ދާއިރާއަށ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނައިފަރ     ހޭދަކ ރަނ ވީ

ނ  ރައ ޔިތ   5600މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ހޭދަކ ރެއ ިވއޭ.    8 ދަތ ރަށ   ދ ަވހ  ލަނ ކާއަށ  ކ ރެއ ވިށ ހަލިޙ  އިމ ޙައ މަދ  ޞާ

 ؛ބާދީެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ކަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޚަރަދ  އާށ  އެނ މެ ބޮޑ   އަަވނަ  5ޅޭ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އ ދިރި

 އެބަ  ޑ ނ . އަޅ ަގނ ޓައިޒ ކޮށ ެގވައިތ  ޕ ރައޮ  ބައެމިލިއަނ  ޑޮލަރެއ  ހޯދަނ     50އާމ ދަނީ ހޯދ މަށ  ޓަކައި    ށ ދައ ލަތަ

ށ  ނ ރައ ކާތެރި ވާހަކަެއއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ރަވަ  މިއީ ؟އ ޅެނީ ިވއ ކާލަނ   ބާއޭ މި  ކޮނ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ   ،ހިތަށ އަރާ

ނ  ޑޮލަރ  ހޯދަނީ ކޮނ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ  އަނެއ ކާ  އަމިލި  50ނ ޭވ.    ސ  ެއއ ޗެއ  ސާފެއ ވެއޮތ . ެއއ   ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި އެބަ

ރިނ  ވެސ  ވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މީެގ ކ ރިނ  ވެސ ، މީެގ ކ ނ ލަިއެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ކާވިއ  

ތަނ . އަނެއ ކާ     ވިއ ކާލިޓ ެއއަރޕޯ ؛ދޮރާށި  އ ޖޭެގ މައިދިެވހިރާށ   އަނ  ޑޮލަރަމިލި  70އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ ދިޔައީ  

   ..ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .ސ ވާލެއ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފައ ދާ މިއީ  ؟އަނ  ޑޮލަރަށ  އެއަރޕޯޓ  ވިއ ކާލަނީތޯމިލި 50
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ . ތެއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ  އާދެ!  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވާ. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ރައީސ   ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަފ ޅ  ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބަޖެޓަށ   ނަިއފަރ   ދައ ކަާވއިރ  މި  އިއ  ދާަގއި   ތެރިތ ޒައިރާެގ 

ލާކަށ  އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ   އި ވިއ ކަ، މި ސަރ ކާރަކ ނ  ތަނެއ ރާއ ޖެއަކ    ޮގތަށ  މި  ބަރ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅޭމެނ 

މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައި   ،  މި ސަރ ކާރ ނ  ސ ވެ  ކާފައި އޮތ  ބިމ ެގ ާގނޫނ އ މީހ ނ ނަށ  ވި  ނޫޅޭ. ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ  ބޭރ 

މި ރާއ ޖޭެގ އެއ ވެސ  ތަނެއ  ިވއ ކާކަށ     ބޭރ  ބަޔަކަށ  މި  ،ކ ރައ ވާފަ. އެހެނ ވީމާ ގ ދީސ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވަނީ ތަ

 ސ  ައދި ވިސ ނ މެއ  ެވސ  ނެތ . ެއހެނ ވީމާ، އެކަނ  ސާފ ކޮށ ލީ.  ވެ ކާރ ެގ ނިޔަތެއ  ސަރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާކަފ ރ  ވާހަބަރި މެނ ތ ތެނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ައޙ މަދ  ޝިޔާމ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ނ  ޑޮލަރެއ  ޕ ރައިވަޓައިޒ ކޮށ ެގނ  ހޯދާނެ ވާހަކަ އޮތީމަ އަމިލި  50، ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ތަފ ސީލ  ނ ދީ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތ ނ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ކަނ ބޮޑ ވަނީ.  ޮގ އެއީ ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ . މީެގ ކ ރިނ  އެމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ނ  ކަނ  ކޮށ ފައި ހ ރި

ށ  ތަރ  ދިވެހި ދައ ލަލަމިލިއަނ  ޑޮ  132ޖީ.އެމ .އާރ ެގ ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓ ަގއި އޮތ    ،އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ ަގއި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނީ އެނ މެ ޖީ.އެމ .އާރ ނ  ދި  ، ެގ ރިޕޯޓ ތަކ ނ  އޭރ  ދައ ކަނީ ޖީ.އެމ .އާރަށ ނ އަޅ ަގނޑ މެ  ،މަވެސ ނ ނަދިނ ކަމަށ . އެހެ

 ... ކޮބައިތޯ ބާކީ ؛މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ކަމަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  70

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ބައިތ ލ މާލ ނ  ނަާގފަިއ    ،ނ ޓ ޖެބަހ ރި ައދަދ   ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ    ފައިރެއ ހާ ދ ވަހ  ނަާގހަ އަ  7ވޭތ ވެދިޔަ    ނ ޓ މި ބަޖެ

   !ބައ ލަވާހ ރި އަދަދ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ؛ރަށ  ދައ ކާބަހިނާގ ޮގތ . ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ   ަގާވއިދ ަގއި އޮނ ނާނެ ނިޒާމ   މިތާނގައި ؛އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އި

ެގނ  އި ދެއ ވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އިތ ރ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑަެއއަށ  ރައ ދ   އިރ ދައ ކަވާ ޅ ރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ތެމިހާރ  އިއ ޒަތ 

    !ޔާމ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިތެވާ. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ދ  ދެއ އ އެއަށ  ރަ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ައޙ މަދ  ޝިޔާމ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

 ޖީ.އެމ .އާރ ެގ...   ،އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .  !ދެއ ވާމަޑ ކޮށ ލަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ޔާމ  ދެއ ކި ވާހަކަތަކ ެގ  ރި މެނ ބަރ  ޝިތެނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ   ،އަސ ލ  ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  މި ނެީގ

ވަނަ އާބާދީއަކީ ނައިފަރެއ  ނޫނ .    5އެނ މެ ބޮޑ    ؛ދީވަނަ އާބާ  5ާވތީވެ. ެއއީ ރާއ ޖޭެގ    ތެރޭަގއި މަޢ ލޫމާތ ެގ ކ ށެއ 

 ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ރަށަށ  ލިބޭ ނިކަމެތިކަމަކަށ   ،ވާތީވެ  މަށ ކަ ތިނަދޫ    ވަނަ އާބާދީއަކީ ގދ.  5އ ޖޭެގ އެނ މެ އާބާދީ ބޮޑ   ރާ

 ނޫނ ކަނ  ައޅ ަގނޑ  ހާމަކޮށ ލަދިނ މ ެގ ޮގތ ނ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނެީގ.  ރ ނައިފަ ،ވާތީވެ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (   ދާނީ.  ހަމަ ަވގ ތ  ެގއ ލެމ ނ   ،ޮގތަކީ  ޮގތަށ  ވާހަކަދެއ ކީމަ ވެސ  ވާ  މިހާރ  ތި ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

މެނ ބަރ  ކ ށެއ   އެތިީއ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަލައެއ  ނޫނ . ދެނ   ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  މަޖިލީހ ެގ ނިޒާމ ެގ  ހެނ ނަމަވެސ  

ރަނ . އާދެ! ނައިފަރ   ކ މީދ ނ ަވއިފި ކަމަށ  އ ކަނ ތައ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ސާފ ވެަވޑަިއަގނ ނަ  ޅ ކޮށ ލަދިނީމަ އެރަނަގ

  ! ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 
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މިލިއަނ     50ޖަހާފައި އޮތ     އަޅ ަގނޑ  ދައ ކަމ ނ ދިޔަ ވާހަކަައކީ، ޕ ރަިއވަޓަިއޒ ކ ރަނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އެހެނ ނަމަވެސ ،    .ލީކާވިއ   ށ ށ  ޖީ.އެމ .އާރަރަލަމިލިއަނ  ޑޮ  132ވީމަ މީެގ ކ ރިނ     ތ  ނޭނޭގ ވާހަކައެއ  ރ  ޮގލަޑޮ

ވަދެ ދައ ލަތަށ   އޮތީ  ފަދިވެހި  ރިޕޯ  70ިއ  އޮތީ  އެ  ކަމަށ   ރިތައ ޓ މިލިއަނ   އޮޑިޓ   ދައ ލަތ ނ   ދިވެހި  ޓ ނ  ޕޯ، 

 އަނ  ޑޮލަރ  ކަމަށ .  މިލި 70 ނޑ މެނ ނަށ  ދައ ކަނީަގއަޅ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަހަރަށ .   25ދިނީ    ށ ޔަނ ލާ. ޖީ.އެމ .އާރަށ  ެއއަރޕޯޓ  ކ އ  ޖީ.އެމ .އާރަކަށ  އެއަރޕޯޓ  ިވއ ކައެއ   ؛ބަރ މެނ އިއ ޒަތ ތެރި  

   !ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާއިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

މިލިއަނ    70  ތީެގނ  ދިވެހި ދައ ލަތަށ  ލިބިފައި އޮކާލައި އ  އަހަރަށ  އެއަރޕޯޓ  ވި  90އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ޖީ.އެމ .އާރަށ   

 ެގޖީ.އެމ .އާރ    ޑިޓ  ރިޕޯޓ ތަކ ނ  ދައ ކަނީ. އެހެނ ނަަމވެސ ، އިނ ޑިއާއޮ   އ ޖޭެގރާއ ލަތ ެގ ދިވެހިޑޮލަރ  ކަމަށ  ދިވެހި ދަ

 ކަމަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ތަށ  ދިނ ލަ ވެހި ދައ ނ  ޑޮލަރ  ދިއަމިލި  132އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ ނ  ދައ ކާ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ    މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވާއިއ ޒަތ ތެރި  އިއ    !ވާހަކަފ ޅ   ދާއިރާެގ  މައ ސަލައެއ . ޒައިހަވަނ ދޫ  ނިޒާމީ  މެނ ބަރ   ތ ތެރި 

ައޅ ަގނޑ  އެދެނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ ލަ އިހަށ  މަޑ ކޮށ  ؛އަޅ ަގނޑ  ދައ ކަވާ  ދެއ ވ ނ  އެދެނ  އިނޭގތޯ. 

 މައ ސަލަ  އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނިޒާމީ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ރަށ  ވަގ ތ  ދެއ ވަނ .  ބަތެރި މެނ ތ އިއ ޒަ

   ށ ދެއ ވާ!ކޮފާހަަގ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ރައީސ  މެނ ބަރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ވިދާޅ ވަނީ   ނައިފަރ   އެ  ސާފ ކޮށ   ކަށ  ތަ އ ދަމ ވަކި    ،ވަރަށ  

. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ވަކި މ އ ދަތަކަށ  އެއ ޗެއ  ވަނީ ިވއ ކާލ މޭޅ  ވިދާއެ  ނެއ  ދިނ  ވާހަކަ. ވިދާޅ ވެފައި  ތަޔަކަށ   ބަ

ދޭނ ޖެހޭހެނ   ލަެއކަނ  ސާފ ކޮށ  ؟ކ އ ޔަށ  ދިނ މ ެގ މާނަތޯ ކ ރެވެނީ ،މީހަކަށ  ދިނ ނ  އެއީ ވިއ ކާލ މ ެގ މާނަތޯ ކ ރެވެނީ

 ނީ.  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މާލޭ  ؛ ޖީ.އެމ .އާރަށ  އެއަރޕޯޓ  ށ އަހަރަ  25ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  ެއކަނ  ސާފ ކޮށ ދީފިނ .  

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    ،ރި މެނ ބަރ ތ ތެޒައަހަރަށ . ިއއ    25ދިނީ    ށ ޔަ.އާރަށ  ކ އ  މ އެއަރޕޯޓ  ޖީ.އެ

   !ެގނ ދަވާ ކަފ ޅ  ކ ރިއަށ ވާހަ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ފައި  ޖަހާ  އޮތ   ފަހަރ  ވެސ  އެބަ  ދިވެހި ދައ ލަތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ؛ރި ރައީސ . އެއަރޕޯޓަކީ ތެޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ 

އެއަރޕޯޓަކީ މި ދަނ ނަވާ  ؛ދައ ލަތަށ  ހޯދާނެ ވާހަކަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ެގ ޮގތ ަގއި  އާމ ދަނީބިލިއަނ  ރ ފިޔާ    24

ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ   ؛ހޯދައިދެނީ އެއަރޕޯޓ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ށ ބައިކ ޅަ އެއ ބައި ދިވެހި ދައ ލަތަ  އާމ ދަނީެގ ތިނ 

  ! ބިލިއަނޭ މި ސަރ ކާރ ނ  އ ފެއ ދީ. އޯކޭ  34  ވިދާޅ ވި  ތަނަށ  ވަޑަިއެގނ   ަގއި މިމި ބަޖެޓ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  ދިޔައިރ 

 ؛ދަރަނި އަނ ެގލިބި 34ބިލިައނ  މި ސަރ ކާރ ނ  އ ފެއ ދި ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  34ލަެއއ  ނެތ .  މައ ސަ

ނީ ޅެއ   ރި ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ފެނިެގނ  މިކ ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި އ ފައ ދަިއެގނ     34ދަރަނީެގ ވާހަކަ.  

 އ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  ވާހަކަފ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ޅ މިހާރ   މައ ސަލަ ތެ ދައ ކަވާ  ނިޒާމީ  ޮގތ ނ   އ ނދަޫގކ ރ މ ެގ  މެނ ބަރަށ   ރި 

ރި މެނ ބަރ  ނިޒާމީ  އާދެ! އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެ  ! ވާއ  ރަނަގޅ  ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ  ފާހަަގކޮށ ދެ  !ނ ނަނ ގަވާ

 . ެއއ ލަމައ ސަ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ރައީސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ  ތަނަކަށ    ،ބޭނ ނ ވީ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސަކީ  ތިމާމެނ ެގ  ެވސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

 ހޭނެ.  ޖެނ ރަނ  ފައިސާ ހިމަނާކަށ ކ ަގއި ދަތ ރ ބަޖެޓ ީވމާ  ރޭ މީހެއ ރ ކ ރަނ  ނ ކެދަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑަށ  ތި ބަލަިއަގނެވޭކަށ     ެގމީ މައ ސަލައެއ  ޒާ ތިއީ ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . ނި ؛ރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަ

 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .  ،މިރ ޢާ ރ  އަޙ މަދ  ރި މެނ ބަތެހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ޑަނެތ . ކ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 މިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ޢާކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  

ހަނދ މަފ ޅ ކޮށ  ރިޔާސަތަށ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ،  ޮގނިޒާ   ،ނ އަރ ަވއިދެއިއ ޒަތ ތެރި  ގ ޅޭ  މައ ސަލައާ  ނ  ތ މީ 

ހ ރި ވަރަށ  ބައިވަރ  ވާހަކަތަކެއ  ވިދާޅ ވެފަ. ައޅ ަގނޑ     ަގއި އެބަ ވަނަ މާއ ދާ   61މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  

ރ ކޮށ  ނިޒާމީ ފ ރ ޞަތ ދެމ ނ  ވާހަކަތަކަށ  ރާކަމެއ ަގއި ތަކ   ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ  މި ފާހަަގކ ރަނީ. ކަނޑަެއޅިެގނ  ެއއ 

ނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ . ެއއީ ވިދާޞަތ  ދެތަށ  ތި ފ ރ ދާއިރ ަގއި ރިޔާސަތ ނ  ތިޮގ  ކ ރަމ ނ ޫގއ ނދަ

 މީ މައ ސަލަެއއ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ނެީގ.  ނިޒާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ  ޮގތ .ތެތިޔައީ  ަގބޫލ ކ ރައ ވާ  މެނ ބަރ   ެއއަށ     ،ނ ނަމަވެސ ހެއެ  ރި  ނަނ ަގަވއިފިއ ޔާ  މައ ސަލައެއ   ނިޒާމީ 

ދޭ ޮގތ ނ .  ފ ރ ޞަތ   އޮނ ނަ  ގަވާއިދ ަގއި  އިނ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  ނ ޖެހޭ  ކަނ   ނަރިޔާސަތ ަގއި  ޮގތ  މީހާ  ކ ރަނ ވާ 

ރި މެނ ބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅަށ   ތެއޮތ . ެއޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ެގނ ދަނީ. މިހާރ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ   ަގާވއިދ ަގއި އެބަ

ޅ  ހަކަފ ދެއ ކެވީމަ. އެހެނ ވީމާ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާޅ ފ ޮގތަށ  ވާހަކަ ރ  ތި ހ ރަސ އެޅެނީ ތިމިހާ

   !ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާހަކަފ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާ !ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

 

 :އ ކެވ ނ  ވާހަކަދެ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ 

ނެ ކޭއ ވާހަކަދެ  ނަށ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ  މި ތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

މި ދައ ލަތ  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ     ،ދަނ ނަވާލަނ  އޮތީ  ހަމަ  އ ލެއ  މި ަވގ ތ  އޮތ  ކަމަކަށ . އެހެނ ކަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ ޙަމާ

. އޭމަޤާމ ނ  އިސ ތިއ ފާދޭނ ޖެހެ  ޞާލިޙ    މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ   ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ،ޓަކައި މިއަދ ެގ ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ

ވެސ  ރަނަގޅ ވާނެ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ     ތައ ޓ މަޤާމ ނ  އިސ ތިއ ފާދެއ ވީމާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ މި ބަޖެ

އ ލެއ   ޙަށ ވ ރެ ފައިދާ ހ ރި ޮގތެއ  ނެތ  ކަމަށ  ދަނ ނަވަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ކ ރ ކޮށ ލާނަނ . މިތާނަގއި ނެތީ މާއައެ

 ވާހަކަދެއ ކޭނެ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގދާއިރާ ފަރެސ މާތޮޑާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

ލާ ކަމ ަގއިވާ ނަަމ  އިމި ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

  ،މި ވޭތ ވެ ދިޔަ އަހަރ ަގއި ބަޖެޓ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރި އެނ ެމ މ ހިނ މ  އެއ  ވާހަކައަކީ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ށ  ެއކ ލެިވެގނ ވާތީވެ. ެއީއ  ތަކެއ  ޭއެގ މައ ޗަބ ބަތަކ ރާރ ކ ރަނ  މި ޖެހެނީ ވެސ  ސަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އެ ވާހަކަ

ވާހަކަާއއި ދިމާނ ާވނެ  ހިސާބ ތައ   ކަނ ތައ ތަކެއ     އިގަ ޓ ބަޖެ  ، ބަޖެޓ ެގ  ތަނ ފީޛ ެވެގނ ދާނެ  އެއީ  ކަނ ތައ ތަކަކީ  ހ ރި 

ކޮނ މެ ޤައ ެމއ ަގއި ވެސ  އަދި މި ރާއ ޖޭަގއި ެވސ   ؛ރަނަގޅ  ވާހަކަތަކެއ  ؛ކަމ ެގ ވާހަކަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނޫނ 

. އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއ  ޖެޓ  ފޮތ ަގއި މި ޖަހަނީ އަނ ދާޒާކޮށ ފަހިސާބ  އަކ ރ ތައ  މި ބަ  ނަށ  ވެސ  އަބަދ ވެސ މިހާތަ

ހިސާބ  ައކ ރ ތައ     އިޭއަގ  ، އަނ ދާޒާެއއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ރައ ޔިތެއ ެގ ސިކ ނޑިައށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތަށ  ދެއ ތޯ 

ފަށާފައި ނ ވަތަ ޖަހާފައި ހ ރި    ޖަހަނ   މި އަހަރ   އިޖެހި ހިސާބ  އަކ ރ ތަކާ  އެއީ ވޭތ ެވދިޔަ އަހަރ ޖެހެނ ވާނީ ވެސ .  

އިރ ަގއި އެތައ  ގ ނަ ފަރަެގއ  އެބަ އާދޭ. މިސާލަކަށ  ހިލޭ އާމ ދަނީ ލިބޭނެ އިލާބަލަ އަކ ރ ތަކާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅާ

އ ނިެވެގނ  އެބަ އާދޭ.   25% މި އަހަރަށ  އައިއިރ  ޭއެގ    ،މިލިއަނ  ހިމަނާފައިވާއިރ    30ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ ަގއި    ށ ކަމަ

އެއީ ިމާއ   ،މ ނ ދާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޮގތަށ  އެކ ލަވާލަމި ރާއ ޖޭެގ މާލީ ވަޒީރ  މި ފޮތ  މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ނ  ެގއ ލ ނ ތަކެއ   އިނަށ  އެއަދި މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި އެ ރައ ޔިތ ނ   ،ކަމާއިދޭތެރޭ ވިސ ނާނެ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ  ތިބި 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އިހ ސާސެއ  ވެސ   ެގކ ޑަވަރެއ    ،މި ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅޭކަނ   އ ނޫނީ ފައިދާތަކެއ  ކ ރާނެ ރައ ޔިތެ

ހިތާމަ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ   އެކީޔާނ ވާތީވެ  އިއ ޒަތ ތެރި  ިގނަ  ؛ދަނ ނަވަނ .  މާ  ރިޕޯޓަށ   ބަޖެޓ   ިމ  އަޅ ަގނޑ  

މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ     ، ފާހަަގކ ރަނީމި  އ  ދައ ކާކަށ  ަގސ ތެއ  ނ ކ ރަނ . ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަތަކެ 

އަިއއިރ  ބަޖެޓ  އެކ ލެވިެގނ   މި  އެކީަގިއ    ،ހިތާމަކ ރަމޭ.  ަވރަށ  އ ފާވެރިކަމާ  މިނިމަމ  ވޭޖެއ ެގ ވާހަކަ  ީމެގ ކ ރިނ  

ފާ މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑ   ެގނ ދިޔަ.  ދ ވަހ   އިހަކަށ   ،ހަަގކ ރައ ވަމ ނ  

ކަނޑައެޅ މ ެގ    މިނިމަމ  ވޭޖ   ވެސ  ޗާޕ ކ ރަނ  ހ އ ދަ. ފައިސާ ޗާޕ ކ ރަނ  ހ އ ދަދިނީމައަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދިނީ އަނެއ ކާ

ރ ފިޔާ މި ކަނޑައެޅީ އެނ މެ ކ ޑަ   7000ނޫނީ    ރ ފިޔާ  6000ރ ފިޔާ،   7000 ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ބޭނ މަކީ ކޮބައިތޯ

  މާ ކ އ ޔާ އެއ ޗެހި މައ ޗަށ  ދިޔައި  ،ެއކިއެކި ތަނ ތަނ ެގ ައގ  ،މާދަމާ މ ދަލ ެގ އަގ   ؛ކަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޔައ ޖޫރަ

ކަނ ތައ ތައ  މާދަމާ   ޮގތަށ މި؟ ކީއ ކ ރަނ ތޯ މިނިމަމ  ވޭޖ  ކަނޑައެޅިެގނ  މި އައީ؟ ތޯޗެއ އ  އޭެގ ބޭނ މަކަށ  ވެެގނ ދަނީ ކޯ 

ފެނ ނާކަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ   ދިވެހި  ކަމ ަގއި  ކަމެއ   ބޭނ ނ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނަމަ  ކަމ ަގއިވާ  އަނ ނަ  ވެެގނ  
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ައޅ ަގނޑ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަލައިލާނަނ . ބަޖެޓ   ؛ނޯނ ނާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ؛ފ ރިހަމަ އަކ ރ ތަކެއ  ނޫނީ މަނ ޒަރ ތަކެއ  ފެނ ނަނ  އެބަ ހ ރި. ވޭތ ވެދިޔަ ކޮނ މެ ސަރ ކާރަކ ނ  ވެސ  ފޮތ ަގއި ވަރަށ   

ވޭދ ވެދިޔަ ޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގިއ   ؛ވަރަކަށ  އަހަރ   15ާގތ ަގނޑަކަށ     ،ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވޭ  ،އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލަނ  ބޭނ ނ 

ރަށ ަގިއ ވެސ  ހިމަނަމ ނ  އައީ. ބައެއ  ފަހަރ  ފޮތ ނ  ލިޔެފައި    3  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ

ނ ނަ އަކ ރ  ެގއ ލިެގނ  އެބަ ދޭ ނަރ ދަމާެގ. ބައެއ  ފަހަރ  ެއބަ ފެނޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޢަމަލީ މަސައ ކަތެއ  އިއ ޒަތ ތެރި  އޮ

ޔާނ ކޮށ ފައިވާ އަސާސީ ޙައ ޤ ތަކެއ ެގ  ވަނަ ބާބ ަގއި ބަ  2ނ  ދިރިއ ޅޭ ތަނެއ . ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ނ މިއީ އިނ ސާ ؛ރައީސ 

ތަނ .    ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ބިލިއަނ ނ  ފައިސާ ހޯދާ ތަނ ، ދައ ލަތަށ  ހިލޭ އެހީެގ ލިބޭ

ސ ،  އައިސ  އެ ކަނ ކަނ  އެބަ ފޯރ ކޮށ ދޭކަނ . އެހެނ ނަމަވެ  އަށ ކޮށ ދެއ ާވނެ ފަރާތ ތައ  މި ރާއ ޖެ  ހިލޭ އެ މަސައ ކަތ 

ފިޔޯރި،  ؟ ރަށަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ނ ވެެގނ  މި އ ޅެނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ  3އެ މަސައ ކަތަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ މި  

  ވާރޭފެނ  ނ ލިބޭ ކަމ ގައި  ލޮނ ނ ނޭ ފެނ ވަރަނީ.  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ލޮނ ނ ނޭ ފެނ ވަރަނީ. ؛ރަތަފަނ ދޫ، ފަރެސ މާތޮޑާ

ބޯނ  ވެސ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭ ހާލަތަށ  އެބަދޭ. އެހެނ ވީމާ، މިހާ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   އ  ނަމަނ ވެހޭ ދ ވަސ ކޮޅެ   ،ވާނަމަ

އ ޅެމ ނ ދާ ރައ ޔިތ ނ   ތިބޭނިކަމެތިކޮށ   ސަރ ކާރ ތަކ ނ   އިޖާބަނ ދީ  ވާހަކަތަކަށ   މި  ެގނ ނަނ  އިރ   ނިމ މަކަށ   ތިބ ނ  

ެގ ޙައ ޤ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ކޮށ ދެއ ވަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ . މިއީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ 

ކަމެއ . އިނ ސާނ ނ ތަކެއ  ދިރިއ ޅޭ ތަނެއ . އަދި މި ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދަށ  ފައިސާ ވެއ ދ ނ  އެނ މެ ބ ރަ އ ފ އ ލާ އެއ  

ޕޮޓެނ ޝަލ  އޮތ  ދާއިރާއެއ ެގ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާ. އެހެނ ވީާމ، މިހާ ތަރައ ޤީއަށ  ލޯބިކ ރާ    ، ދާއިރާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ކަނ ކަމަށ     ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. މިސާލަކަށ ، އަޅ ަގނޑ  ދެނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ ބަޖެޓ  ފޮތ ނ 

ރިއިރ  މިލިއަނ ނ . ހ   5މިލިއަނ ނ ،    4  އަދަދ ތަކެއ  ހިމަނާފައި އެބަ ހ ރި  ،ބަލާއިރ  ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ބަޖެޓ  ދޭ ވާހަކަ

ސ ާވލ އ ފެދޭ ކަމެއ . މިއަދ  ވެސ     މިއީ؟ ކައ ނ ސިލ ތަކަށ  ލިބޭނެ އެއ ޗެއ ތޯ  އީއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ފަިއސާތައ  މި

ހިނަގމ ނ ދާއިރ  ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ފައިސާ ނ ލިބި މަޝ ރޫޢ ތައ  ކ ރިއަށ  ނ ެގނ ދެވިފައި މި ތިބީ. ލާމަރ ކަޒީ 

އޯާގތެރިކަމ ެގ ރަހަ ދ ލ ަގއި  ކޮށ ދެއ ވިއިރ ަގިއ    ކަނ އެާގތެރިކަމ ނ   . ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ އޯށ ދެއ ވާފަނިޒާމ  މި އޮތީ ާގއިމ ކޮ

އޯާގތެރިކަމ ނ  ކަމެއ    ؟އެއީ ދެއ ތޯ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ބޭނ ނ ވާ ކަމަކީނ ލައިެގނ  މި އ ޅެނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ކަނ  އެ؟ ލާނ ވާނެ ނޫނ ތޯ   އެ އިނ ސާނެއ ެގ ނޫނީ އެ ބައެއ ެގ ދ ލަށ  ެއ ރަހައޭެގ ރަހަ  ، މަނަވާ  ކޮށ ދެއ ަވއިފި ކަމ ގައި

ބޮޑެތި ފަިއސާ    ،ހިލޭ އެހީތަކާއި   މި ދެނ ނެވި  ދޭނ  ެއބަ ޖެހޭ މި ސަރ ކާރ ނ . އެއ ކަލަ އަޅ ަގނޑ އިދައ ކަ   ނެ މަގ ކ ރެވޭ

މިދިޔަ އަހަރ  ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހ ރި  ؟ ތޯނޫނީ ކ ނ ފ ނިތައ  ޕ ރައިވަޓަިއޒ ކޮށ ެގނ  އެ ފައިސާ ހޯދެނ  އެބަ ޖެހޭ ނޫނ 

އަޅ ަގނޑ އެ ެއއ ކަލަ  ެއއީ  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އައިއިރ   ފޮތަށ   އަހަރ   މި  ކަނ ތައ ތައ   ވާހަކަ  ފަދަ    . މިދަނ ނަވާ 

ހޯދަނ    އާމ ދަނީ  ކ ރަނ   ،އ  ދިމާނ ވާ ވާހަކަ. މިދިޔަ އަހަރ  ދައ ލަތަށ  ހިލޭ އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށ ައކ ރ ތަ  އިހިސާބ ތަކާ
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ބަޖެޓަށ  ައިއިއރ  އެއިނ  ެއއ  ކަެމއ  ވެސ  ނެތޭ ކ ރެވިފައެއ ، އިއ ޒަތ ތެރި   ގެ ެވސ  މި އަހަރ ނިނ މި ކަނ ތައ ތައ  އަނެއ ކާ

ނިނ މި ޕ ރައިަވޓަިއޒ ކ ރ މަށ   ކ ނ ފ ނިތައ   ބައެއ   އަހަރ   .ރައީސ .  މި  ކަނ ތައ ތައ   އޮތީ    ެގއެ  މި  ފޮތަށ   ބަޖެޓ  

އެހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރައ ޔިތަކަށ  ތަނ ކޮޅެއ  ބަލައިލަނ  ނޫނީ ހިތ ަގއިމ ވާ ޮގތަކަށ   ވެސ  ެގނެއ ސަ.  އަނެއ ކާ 

ދެނ ނެވީ މި  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަދެއ ކިދާނެ.  ރަނަގޅ   އޭެގ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނަމަ  ކ ރެވިފައިވާ  ނޫނ ތޯ ކަނ ކަނ  

ައޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ   ؛އެހެނ ނަމަވެސ ، ގދ. ފިޔޯރި  ކަެމކޭ ކޮށ ފަިއ މި އޮތީ.  ރަނަގޅ ؛ ލާމަރ ކަޒީެގ ވާހަކަ. ރަނަގޅ  

ދެނ ނެވިހެނ  ފ ޅާ ދާއިރާއެއ ަގއި އިޤ ތިޞާދީ ހަރަކާތ  ހިނ ެގނ  އޮތ  އެއީ ޓޫރިޒަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  މި  .ރަށެއ  ފިޔޯރީ

އެ އޭރ ނ   ބަހައ ޓައިދެއ ވާށޭ.  ހިސާބ ަގއި  އަތ ލެވޭ  ފައިސާ  އެ  ކައ ނ ސިލަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ،    މަސައ ކަތ    ތަނެކޭ. 

މަސައ ކަތ  އެ  ނަމަ  ކ ރެވޭނެ.  ކަމ ަގިއވާ  ނ ލިބޭ  އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ތިޖޫރީަގއި    ، ކ ރެވޭނެ 

ނޫނ ތޯ މި ދަނ ނަވާ ާގނޫނ ތައ  އައި ކަމ ަގއި ިވޔަސ .    ތެއ  ނެތެއ ކަދެނ  ކ ރާނެ މަސައ   ، އެއ ޗެއ  ނެތ  ކަމ ަގިއވާ ނަމަ

ރަީއސ  ވާހަކަ އަޅ ގަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވައިލާނީ  ނޑ   ެވސ   ޮގތެއ ަގިއ    ، ކ ރ ކޮށ ލަމ ނ   ޚާއ ޞަ  ނަރ ދަމާ  ފެނާއި 

 ތަނ ފީޛ ކޮށ ދެއ ވާށޭ މި ސަރ ކާރ ނ  މި ތިނ  ރަށ ަގއި. ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަހަރ ދ ވަހ  ތެރޭަގއި    15މިދިޔަ    ،ރ  ފާހަަގކ ރައ ަވއިފިބައިއ ޒަތ ތެރި މެނ   !އާދެޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 ނެތ ކަނ . މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ެއ ކަނ ތައ  ހިމަނާފައި އެބަ އޮތ . އެހެނ ވީމާ، އ ނ މީދަކީކ ރެވިފައި   ވެސ  އެ މަސައ ކަތ 

  އެފައިސާ ލިބ ނީމާ  އިއަނ ދާޒާގަ   .އަނ ދާޒާެއއ  މި ކ ރަނީކ ރެވެމ ނ ދާނެ ކަމަށ . އާދެ، އަޅ ަގނޑ މެނ     އެ މަސައ ކަތ 

  ވެއ ރ ރިޒަފެށ ނީއ ސ ރެ ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނެއ  ނެތ  ެއއ ވެސ  ހާލެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ތެރޭަގއި ބޮޑ   ؛ އިސާފަ

އޮެވެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓެއ  ތައ ޔާރ ކ ރި ދ ވަސ ވަރެއ . އަބަދ ވެސ  ކ ރިއަށ  ލިބެނ  އޮތ  އެއ ޗަކަށ  ބަލައިެގނ   

އެހެނ ވީމާ ތައ ޔާރ ކ ރަނީ.  ލިބެމ ނ ދާބަޖެޓ   ފައިސާ  ސަރ ކާރަ،  އަޅ ަގނޑ    ށ ވަރަކަށ   މިހާރ   ޚަރަދ ކ ރެވޭނީ.  ވެސ  

 ށ . ޢަބ ދ އ ލަޠީފަ ޔާސިރ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ 

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ : ވާ ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ ނ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީ

އަޅ ަގނޑ މެނ     ، ވަނަ އަހަރަށ  ދިވެހި ދައ ލަތ ނ  ފޮނ ވާފައިވާ ބަޖެޓަށ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ  

  ،ޑ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ވެސ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީރިޕޯޓަށ  ވާހަކަދައ ކާިއރ  އަޅ ަގނ  ޓީކޮމި

މި ަވގ ތ  ފޮނ ވޭނެ އެނ މެ ހަމަ ރަނަގޅ  ބަޖެޓ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސަރ ކާރަކަށ   އީމި

ޓީަގއި ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރިއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ ެގ އެނ މެ ބޮޑެތި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކެއ ެގ ޮގތ ަގއި އެހެނ ނަމަވެސ ، ބަޖެޓ  ކޮމި
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ިމީއ  ،  ދެނ މެ ވެސ  ތި ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ    ރައީސ ިއއ ޒަތ ތެރި  ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަބަދ ވެސ  ފާހަަގކ ރަމ ނ  މި ައއީ

ޭއެގ އަދަދ ތަކެއ .  އަނ ދާޒާކ ރާ  ކަނ ތައ ތައ އަޅ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތައ     ،ތެރެއިނ   ކ ރާނެ 

މެ ބޮޑ   އެނ އަދަދ ތައ  ވެސ  ޖެހޭނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ،    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖެހޭނެ

އާމ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނ ދާޒާކ ރާ މިނ ވަރަށ     ،ނ ނަނީމައ ސަލައަކަށ  އަބަދ ެވސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވެފައި އޮ

ެއ  އަހަރަށ  ބަލައިލި ކަމ ަގއި ިވޔަސ  އަދި  ފަސ   މިދިޔަ    މެނ އަޅ ަގނޑ  ؛އެ ސ ވާލ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ލިބޭނެތޯ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އަނ ދާޒާކ ރާ    ،ފެނިފައެއ  ނެތ   ކަށ  ހަމަ ވަރަށ  މަދ ނ  ނޫނީއަޅ ަގނޑ ެމނ ނަ  ަގއި ެވސ ތާރީޚ 

މީދ ތަކެއ   ނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ   ،މިނ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އާމ ދަނީ ލިބޭ ތަނެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ކަ އެއ   ދޭނ ޖެހޭ  އިސ ކަމެއ   ބޮޑަށ   ެއނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިނ ވަރަށ    ، މަކީދޭއިރ ަގއި  އަނ ދާޒާކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ކ ރ ނ  މަސައ ކަތ ތައ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ހޯދ މަށ   އާމ ދަނީ  ޓަކައި،  ހޯދ މަށ   ދެކެނ .    ފައިސާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

ފާހަަގކ ރަނ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ެއއާެއކީަގއި  މިނިސ ޓ ރީނ  މި  ؛އެހެނ ވީމާ،  ފިނޭނ ސ   ސަރ ކާރ ނ ،    ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

  ،ެގ ޮގތ ަގއި. އަޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީޒ  ރނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަފަހަރ  ވެސ  ހަމަ އިތ ރ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ހިމަނާފައި އެބަ ހ ރި  

ހާސިލ ނ ވެދާނެ ކަނ ތައ ތައ   އެ  ވެސ   ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ  އެނ މެ  ިމ    ެގކަމ އަޅ ަގނޑ ެގ  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ . 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިތ ރ  ރަށ ތައ  ޓޫރިޒަމަށ    އިރިޒަމާޓޫއެސ ޓޭޓ   ލ މިސާލަކަށ  ރިއަ ؛ތައ ހާސިލ ކ ރަނ  ހ ރި ކަނ ތައ 

މި ކަނ ތައ ތައ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ     އި،ލިބޭ އިކ އިޒިޝަނ  ކޮސ ޓާނެރެެގނ   

ައދި އަޅ ަގނޑ ެގ އެނ މެ ބޮޑ     ،ަގއި އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ކަނ ތައ  އަވަހަށ  ކ ރ ނ  ެއއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ ޮގތ 

އެމ .ޑީ.ޕީނ  ިމ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މަލ ޓިޕާޓީ ޑިމޮކ ރެސީެއއ  އ ފެދި ؛ކަނ ބޮޑ ވ ނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ބިލިއަނ ަގއި    ށ އަކެއ  މި ދަނީ ެގނ ނަމ ނ .  ވެހިރާއ ޖެއަށ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތައ ސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދި ނީ މަސައ ކަތ ކ ރަނ  ފެށ 

މިއަދ    އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓެއ   އިތ ރ ކޮށ ފީ  24ހ ރި  އާމ ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މ ބިލިއަނަށ    .

ޖީ.އެސ .ޓީއާއި  ޓެކ ސާ  ،ބީ.ޕީ.ޓީާއއި  ،ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ވަށާ  އިއިނ ކަމ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދި  ނިޒާމެއ   ޓެކ ސ ެގ  ޖެހޭ 

ފޮތ ތަ ޓަކައި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހަމަ އެއާއެކީަގއި  ނާސ ތާ    ،ފަނ ސޫރަށ  ސަލާނ ޖެހ މާއިޢާރަފ ކޮށ ފީމ . 

ޮގސ  ހިލޭ ޑިގ ރީއާ ހިސާބަށ  ކިޔެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ޅ ވާލައިފީމ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ މިހެނ   އި،ޕ ރޮގ ރާމާ

ޚިދ މަތ   ނ ،ބޭސ ކ ރ  ފާހަަގކ ރަނ   ޞިއ ޙީ  އަޅ ަގނޑ   އެއާއެކީަގިއ  ހަމަ  ރަނަގޅ ކޮށ ފީމ .  އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ހޯދ ނ  

ެގ ޞާލިޙ   މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ ވަނަ ވެރިކަމ ގައި، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިައދ ެގ ވެރިކަމ ަގއި ރައީސ   ދެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  

ތަރައ  ނިޒާމ   ޞިއ ޙީ  އެތެރޭެގ  ރާއ ޖޭެގ  ދެކިފައިނ ވާ  ސަރ ކާރ ނ   ވެސ   ދ ވަހަކ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޤީކ ރަމ ނ ދަނީ 

މިހެނ  އެތައ  ކަެމއ  އަޅ ަގނޑަށ  ކިޔައިދެވިދާނެ.  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މިނ ވަރަށ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަަމ ފާހަަގކ ރަނ .  

ތަކެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހަމަ އެތައ  ޚިދ މަތ   ،ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ެގނައ މާއި
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ނަިއެގ ނިޒާމ ެގ ވާހަކަ، ފެނ ެގ ނިޒާމ ެގ  ޚާފާ  ،ތަޢާރަފ ކ ރަމ ނ . ދެނ މެަގއި ިއދިކޮޅ  މެނ ބަރަކ  ހަމަ ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި

ރައީސ ،   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަކީ   2021ވާހަކަ.  ކ ރާ  މި  ިމައދ   ސަރ ކާރ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަހަރ   ދިވެހި   ،ވަނަ 

އެނ ެމ   މިއަދ   ނ ނަށ  އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ . ފެނާއި ނަރ ދަމާ ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ރައ ޔިތ 

އިސ ކަމެއ  ރައީސ   ބޮޑަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަނ ތައ .  ކ ރާ  ިމ  ަގބޫލ ކ ރަނ ؛ ދީެގނ   ެވސ    ތިނ  ފާއިތ ވި    ،އަޅ ަގނޑ  

ދަތި   ރަށ   ތިނ އަހަރަކީ  ބޮޑެތި  ޚާއ ޞަކޮށ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އަހަރ .  އެކަށީެގނ ވާ  އެނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަކ ަގއި 

. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ނ ހިނ ގ ނ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ ، ޞިއ ޙީ ނިޒާމަށ  ހަމަ ޔަީގނ ނ  ވެސ  ވަނީ ފ ރިހަމަ ބަދަލެއ  ެގނ ނަވާފަ

ފާހަަގކޮށ ލަނ  ހަމަ  އަސާސީ    ،އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ވާ  ރަށ ތަކަށ   އެ  ރަށ ތަކ ަގއި  ެގނަ ކ ދި  އ މ ަގިއ  ޚިދ މަތ ތައ  

އަޅ ަގނޑ  މިސާލެއ ކަނ   ލާމަސީލ   ދައ ކަމ ނ ދަނީ  މި  ރައީސ    އަޅ ަގނޑ މެނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރަނ .   ؛ހަމަ 

އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ޖޮބ     ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެތެރޭެގ ކަނ ތައ ތައ 

ހަމަ ެއއާެއކީ ސަރވިސ     ،ދިނ ާމއި  ޑިއ ޓީ ކޮނ ސެޝަނ   ،މިނިމަމ  ވޭޖ  ތަޢާރަފ ކ ރ މާއި  ، ތަޢާރަފ ކ ރ މާއި  ސެނ ޓަރ ތައ 

.  ނ އެާއއެކީަގިއ އެނ މެ ފަހ ނ  ައއިސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިނިމަމ  ވޭޖ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނޑައަޅައިފި  ،ޗާޖ ެގ ވާހަކައާއި 

ތައ ޔާރ ވަނީ މިއަދ   އަހަރ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އިމ ޕ ލިމެއަނ ނަ  ކަނ ތައ   އެ  ޓަކަިއ    ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ނ ޓ ކޮށ  

  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަ   ، ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭއަޅ ަގނޑ    ؛ެގނެސ ދިނ މަށ  ޓަކައި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދ ނ މައ ޗަށ ، ކ ޅ ދ އ ފ ށ ޓަށ   ތިލަ  ޚާއ ޞަކޮށ  ބޮޑ    ،ބަޖެޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ތ ރަށ   ދައ ކާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ގެ 

،  .  މިލިއަނ  ހއ  630މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ     ،ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ ؟އޮތީ ކޮނ  ކަެމއ ތޯ

އިތ ރ ނ   ީމެގ.  ކަނޑައަޅާ  އަޅ ަގނޑ މެނ އެކަނި ވަކި ސީދާ ރަށ ތަކ ެގ ނަމ ަގއި  ހަމަ  އީ، ށ. އަށ  ކަނޑައަޅަނ . މި.  ހދ

ައޅ ަގނޑ މެނ  އ ތ ރ ެގ އިޤ ތިޞާދީ ދ ވެލި  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ތައ  އަދަދ ތަކެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނޑައަޅަނ .  އަދި އެ

ހަނިމާދޫ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ     ، ހަލ ވިކ ރ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ވަގ ތ  ެގނެޭވނެ އެނ މެ ބޮޑ  ދެ ބަދަލަކީ

ރީޖަނަލ    ކ ޅ ދ އ ފ ށީ  މާތ ޕޯއެއަރޕޯޓާއި  ކަނ ތައ   ދެ  މި  ތަރައ ޤީކ ރ ނ .  އަހަރ   هللاޓ   އަނ ނަ  އިރާދަފ ޅާއެކ   ެގ 

ކ ރިއަށ ދާނެ ކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  ޔަީގނ ކ ރަނ . ހަމަ ެއއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  

ބަނދަރ  ބަނދަރ ތައ   ؛ތައ ސަރަޙައ ދީ  ކ ޅ ދ އ   އިތިނަދޫއާ  ،ކަނޑ ެގ  އަދި  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ހިތަދޫ  ބަނދަރ   ފ ށި 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   ؛ކަނޑައެޅިފަިއވ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ނ ހަނ  އ ފާކ ރާ ކަމެއ . ހަަމ އެާއއެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

ބަ ދައ ލަތ ނ  ކ ރާ ޚަރަދާ އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ރައ ޔިތ ނ  އެ ކަމަކަށ  ޓަކައި ކ ރަނ ޖެހޭ ޚަރަދ  އެ  ،ދައ ކާ ވާހަކަ 

ރައ ޔިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކައަކީ  ދަނ ނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ތިބޭ   ،ކ ޑަޭވ.  ރަށ ރަށ ަގއި 

ކަމަށ  މީެގ ކ ރިނ  ކ ރަމ ނ  އައި އެތަކެއ   ރައ ޔިތ ނ  ޞިއ ޙީ ނިޒާމ  ރަނަގޅ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ  އެ މީހ ނ ެގ ޖީބ ނ  އެ

ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އިތ ރަށ  އަދި އިތ ރަށ  ކިތަނ މެ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޞިއ ޙީ  ދޭ. މި  ކެނޑިެގނ   އެބަ  ޚަރަދ ތައ 
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އޭެގ ކަނޑައެޅިފަިއވޭ.  ޓަކައި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   ކ ޅ ދ އ ފ ށީނިޒާމ   ހޮސ ޕިޓަލ   ތެރޭަގއި  އިމާރާތ     އ އަ   ެގރީޖަނަލ  

ތ  ފަނ ޑ ެގ ދަށ ނ  އެ ކ ވޭ  .ދާނެ ކަަމށ ގާއިމ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެ ަމސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގނ ކ ރަނ  ފެށިެގނ 

އަރ ވަނ .    ހަމަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ އި  ކަމ ެގ އ ފާވެރި ޚަބަރ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އެނ މެހަމަސައ ކަތ  އަނ ނަ އަހަރ  ފެށިެގނ ދާނެ

ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި އޯ.ޕީ.ޑީއާއި އަދި އިތ ރ  ޚިދ މަތ ތައ   ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  ހ ރި ހޮސ ޕިޓަލ  އިތ ރަށ   

  ، ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ަމއ ސަލަައކީޅ  އަ ؛ހަމަ ފެށިެގނ ދާނެކަނ  އަޅ ަގނޑ  ޔަީގނ ކ ރަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އަ  ،ލައ ވާނެ ފަދައިނ ކ ޅ ދ އ ފ ށީެގ އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަނ . އެނިގ

އ ނ މީދަކީ  ޞާލިޙ   މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ  ދެއ ވާފަިއވާ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ،މިއަދ   އަހަރަކީ  އަނ ނަ 

ފެށިެގނ ދާނެ އަހަރ  ލިބިެގނ ދާނެ މަސައ ކަތ   ހައ ލެއ   ޓ   ޔ ނި  400ތެރެއިނ   ކަނ . އޭެގބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ މައ ސަލައަށ  

ޔ ނިޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    އެއ  ހާސ އިރ ަގިއ އަދި އިތ ރ  ޮގތަކ ނ   ެގ ތެރެއިނ  ކ ރެވޭ ޓ ޑޮމެސ ޓިކ  ބަޖެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

ކަމަށ ކ ޅ ދ އ ފ ށީެގ   އެޅިެގނ ދާނެ  ޓަކައި  ހައ ލ ކ ރ މަށ   މައ ސަލަ  ހަމަ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ޔަީގނ ކ ރަނ .    އަޅ ަގނޑ  

ތެ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެބަ  ކަނޑައެޅިފައި  ބަޖެޓ ަގިއ  ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ެއތަކެއ   ރޭަގއި 

ބޭނ ނ ވޭ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަދަދ ތަކެއ  ؛އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޖަހާ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓަކީ    ، އަބަދ ވެސ  

ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވަނީ   ،ނ  ބޭނ ނ ވަނީ ނިނ މާލަމ ނ  ވެސ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ އ ނ މީދ ތަކެއ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަ

އ ތ ރ ެގ    ،ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވޭހަމަ  އަދަދެއ  ނޫނ . ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވަނީ ކަނ ކަނ . އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  އަޅ ަގނޑ   

އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ވޯޓ ދޭ ބައެއ  ނޫނ ،  އަކ ރަކަށ   ޔަ ވިރައ ޔިތ ނ  އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީެގ ރައ ޔިތ ނ ނަކީ  

އެ ކަމެއ  އިހ ސާސ ވާނ . ެއީއ    ، ކަމެއ  ފެނ ނަނ . އެ ކަެމއ ަގއި އަތ ލެވެނ އެ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ކަނޑައެޅިފައި ހ ރި ކަނ ކަނ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަކީ. މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ   

ދިޔ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ކ ރާ އެނ މެ ބޮޑ  އ ނ މީދ . އަދި ެއ ކަނ ތައ ތައ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  އަނ ނަ އަހަރ  ހާސިލ ވެެގނ 

ކަމ ެގ ޔަީގނ ކަނ  ވެސ  އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އަރ ވަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ   އަޅ ަގނޑ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހ ރިހާ މަސައ ކަތެއ  ކ ރާނެ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . 

 

 އ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެ

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

 

 ވ ނ : ވާހަކަދެއ ކެ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޤާސިމ ނ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެ
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ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ ިމ   ލަފާކ ރާ ބަޖެޓ   ނ ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ   2022.  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އާދެ، ޝ ކ ރިއ ޔާ  

ތަނ  ފެނ ނަމ ނ  އެބަދޭ. ކޮނ މެ އަހަރެއ ަގއި ވެސ     ލާއިރ  ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  މަސައ ކަތ  ކޮށ ފަިއ އޮތ އިޮގތަށ  ބަލަ

ކަމަށ  ލަފާކޮށ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ހިމަނައިެގނ  ހ ށަހަޅާ ބަޖެޓެއ ެގ    ބަޖެޓ  މި ހ ށަހަޅަނީ އެ އަހަރަކަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭނެ

ބަޖެޓަކީޮގތ  މި  ބަޖެޓެއ .  ހ ށަހަޅާ  ވަރަށ     ،ަގއި  އެއީ  ބެހެއ ޓ މަކީ  ހަނދާނ   އެނ މެނ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެކަނ  

ކޮވިޑ ެގ ކ ރިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ދައ ކާއިރ .  މ ހިނ މ  ކަމެއ  ބަޖެޓަށ  ވާހަކަ

މި ސަރ ކާރ ެގ    ،އަކީ ެއއީ  19- ކޮވިޑ ބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި.    ވަރަށ  އ އ މީދީ  ނ ނިބަޖެޓަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ ަގއި ބ 

  އީ ކޮިވޑ  މި ޤައ މ ަގއި ވެސ  އެ ؛ޖެހިެގނ ވަޢ ދެއ  ނޫނ ކަނ  ވެސ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . ކޮިވޑ 

، އެތައ  ރަށެއ  މާލެ ނާދެވޭ ޮގތަށ ؛ ރި. ރަށ ރަށ ގެ ކ ކ ރި. މާލެ އެއ ކޮށ  ލޮކ ޑައ ނ ވަބާައކަށ  ވެެގނ  ބޯޑަރ  ވެސ  ބަނ ދ 

ެއއ ެވސ  ރައ ޔިތަކަށ     ، ކޮިވޑ ެގ ހާލަތ ަގއި އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ރަށ ަގިއ ބަނ ދ ވާ ހާލަތަށ  ެވސ  ދިޔަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޤައ މ ަގއި އޮތ  ކަމަކަށ   އަސާސީ ޚިދ މަތ ތައ  ނ ލިބިެގނ  އެއ ވެސ  ރަށެއ  މި    ،ނ ކ ރެވިކާބޯތަކެތި ނ ލިބި، ބޭސ ފަރ ވާ 

  ، ޮގތ  އެއީ ހަމަ ދ ނިޔޭެގ ފެނ ވަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  ކ ރިސަރ ކާރ ނ  ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  މެނޭޖ ފެނ ނާކަށެއ  ނެތ .  

  ރައީސ  އިސ ނަނ ަގވަިއެގނ  މަޖިލިސ  އޮނ ލައިނ ކޮށ  ބާއ ވަިއެގނ   އެނ މެ މޮޅަށ  ކ ރި ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި. މި މަޖިލީހ ެގ

ސަރ ކާރަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދީ، ސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޖިލީހ ނ  ކ ރި ހ ރިހާ ކަމެއ  ވެސ   

ނ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސ  ކ ރެއ ވި ބ ރަ މަސައ ކަތެއ . އެހެނ ެވ  މ ނ  ެގނ ދިޔައީ. އެހެނ ވީާމ، އެ އިސ ނެނ ެގވ މ ެގ މަތީކ ރަ

ިގނަ ފަހަރަށ  އެބަ އަޑ ިއވޭ ސާފ     ވަރަށ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނޑ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  މަނިކ ފާނަށ  ވެސ  އަޅ ަގ

ބޮޑ  ވަޢ ދަކީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ދައ ރ    ނާ ނިޒާމެއ  ނެތ  ވާހަކަ. މި ސަރ ކާރ ެގ އެނ މެޚާބޯފެނ ، ރަނަގޅ  ފާ

އަޅ ަގނޑަށ  ހިސާބ ތައ ، ލިބ ނ    ؛ބާކީ މ  ނިމ ނ .  ނިޒާ  ެގނަރ ދަމާ   ނިމ މ ެގ ކ ރިނ  ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ފެނާއި

ސޮއި ބާކީ  ރާއ ޖޭަގހިސާބ ތަކ ނ   އޮތީ  މިހާރ   މައ ސަލަތަކ ަގއިއެާގރަ   އި ނ ކ ރެވި  އެކި  އެއީ  ރަށ .  ކޯޓ     ،ވަރަކަށ  

ކ ރެއ ިވ   އެހެނ ވީމާ، މީެގ ކ ރިނ  މި ޤައ މ ެގ ވެރިކަނ  ؛މަރ ޙަލާގައާިއ ެއކި ކަނ ކަނ  ދިމާވެެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިތަނ މެ  ؛ކ ރާތާ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ކިތަނ މެޒަމާނ ތަކެއ  ވެއ ޖެ ވެރިކަނ  ؛ބޭފ ޅ ނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅ ެގ ހ ރިހާ   ، ކ ރަމ ނ  ދިޔައީފަހަރަކ  މާލެ އައިސ  އެތައ  މިނިސ ޓަރީއަކަށ  ޮގސ  ވަރަށ  އާދޭސ 

ނާެގ ނިޒާމ  ވަރަށ  ޯގސ ކޮށޭ ޚާ ފާ  ،ރިޒަމ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެބަ ހިނަގއޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ލ  ޓޫރަށެއ ަގއި ެވސ  ލޯކަ

އިރ  ފެނ ނަނީ އ ޅެނީ. އެހެނ ވީމާ، ވަށަިއެގނ  ބީޗަށ  އެރޭ  އަޅައިެގނ ނޭ މި  ހޮޅިނާ  ޚާފާ  ،އޮނ ނަނީ  އިއޮތީ. މ ޅި ރަށ  ވަށަ

 ؛، މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހައ ލ ކޮށ ލަދޭށޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެ މަނ ޒަރޭ. ލޮނ ފެނ ނ ނޭ ފެނ ވަރަނީ. އެހެނ ވީމާ 

  އި ކެޔޮދޫަގއި އިއ ޔެގަ މަސައ ކަތ  ފަށައިފި.    ނީ،ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދަ  މި ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  ކެޔޮދޫަގއި ފެނާއި

މ ވައ ޒަފ ނ  އަދި ޕީ.ޓީ.އޭ މެދ ވެރިެވެގނ   ރޫާމއި އޮފީސ  އިމާރާތ ެގ ބިނ ާގ ސ ކޫލ  ދަރިވަރ ނ ނާއި، ސ ކޫލ ެގ  ކ ލާސ   3
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އޮތ .    އޮތ . އަދި ވޮލީ ކޯޓެއ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  އެބަ  ދަނޑ ެގ މަސައ ކަތ  ެއބަބޯޅައަޅައިފި. ކެޔޮދޫެގ ފ ޓ   އިއިއ ޔެގަ 

ރަކީދޫަގިއ   ؛ރަކީދޫ ؛ޒަމާނީ ފެނ ވަރަށ  ކެޔޮދޫަގއި ބަނދަރެއ  ވެސ  ހަދައިދިނީ ހަމަ މި ސަރ ކާރ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރައީސަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަކީދޫައކީ  މި ސަރ ކާރ ނ .  ހަމަ  ހަދައިދިނީ  ބަނދަރެއ   ފެނ ވަރަށ   ޒަމާނީ  ބޮޑަށ    މާ  ށ ވެސ  

ިގނަ    ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއި ރަކީދޫއަށ  ވަރަށ   ެއއީ  .ވަނީ  ދެކ ނ ެގ އަތޮޅ ތަކަށ  ވަރަށ  ޚާއ ޞަ ރަށަކަށ ނ ޖެހޭނެ.  ދޭކަށ އިކިޔަ

ދިނ މަށ   އިކިޔަވަ ؛ރަކީދޫެގ ސ ކޫލ ވާތީވެ.    ިގނަ ދަތ ރ ވެރިނ  ޖައ ސާ ރަށަކަށ   ވަރަށ   ،ފަތ ރ ެވރިނ   ިގނަ  ބޭފ ޅ ނ ، ވަރަށ 

ވެސ     ކ ރީއ ސ ރެ  ،ބޮޑަށ   ރަކީދޫއަކީ ވަރަށ  ދަނީ.  ކ ރެވެމ ނ ކ ރ މަށ  ސ ކޫލ  އިމާރާތ ސެޓެލައިޓ  ސ ކޫލެއ  ާގއިމ   ޓަކައި

ވާތީވެ ރަށ  ިގރ ނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި މި ސަރ ކާރ ނ  އެ މަސައ ކަތ  ވެސ     ކަމަށ ބޮޑަށ  ިގރަމ ނ ދާ ރަށެއ     ވަރަށ 

ދަނ ނަވަނ . ވ. އަތޮޅ ެގ ިގނަ ރަށ ތައ  ެއއީ ޒަމާނ އ ސ ރެ ެއކި މޫސ މަށ  ިގރާ ރަށ ތަކެއ .    ވާހަކަ  މިހާރ  ފަށާފައިވާ

ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛އެޮގތަށ  އިނ ޖީނ ެގތައ   ދާނ . ހަމަފ ލިދޫެގ ވެސ  މަސައ ކަތ  ފަށައިފި. ފެލިދޫަގއި އޮތީ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ 

ތައ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  މީހ ނ  އ ޅޭ ސަރަޙައ ދ ނ  ރައީސ ، މީހ ނ  އ ޅޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި އަތޮޅ ަގއި ހ ރި އިނ ޖީނ ެގ

ނ ވީމާ، މިހިރީ އެހެމިހާރ .    ވެސ  ައއިއ ސި   ހަމަށ އަށ   ނާއެއ ބައި ރަށ ރަށ ަގއި މިހާރ  އެ އޮޕަރޭޝަ   އި،ދ ރަށ  ޖައ ސަ

  އިރ މިހެނ  ދަނ ނަވާތައ  އެބަ ކ ރިއަށ ދޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  މި ސަރ ކާރ ނ  ހ ރިހާ ކަމަކަށ  ވިސ ނަަވިއެގނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ޮގއ ސިއ ޔާތަފާސ  ނަގަ   ހިސާބަށ   ަވގ ތ   ިގނަ  ތަފާސ އި ވަރަށ   އެ  ނޫނ . ފާނެތީވެ  ބޭނ މެއ   ދާކަށ   ހިސާބަކަށ  

މިހާރ  ަގޑި އެ ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ޓ  ރިޕޯޓ  އަިއއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގބަޖެ  ،އެހެނ ނަމަވެސ 

ހިމާޔަތ  ސަރަޙައ ދ   ިގރާ  ކެޔޮދޫެގ  ވާހަކަ  ދާއިރާެގ  ހިމެނިފަިއވާ  ބަޖެޓ ަގއި  ވެސ   ސަރަޙައ ދ   ިގރާ  ޓަކަިއ  ކ ރ މަށ  

ކ ރ މަށ  ސެނ ޓަރެއ  ބިނާ  ކ ރ މަށ  ޓަކައި ހެލ ތ ޔޮދޫަގއި ރަނަގޅ  ކެ  އ ޙީ ނިޒާމ ޞި އެކ   ދަނ ނަވަނ . އަދި ހަމަ މިއާއެ 

ކ ރ މަށ   މަސައ ކަތ  ައވަސ   ، ކ ރެވިފަިއވާ ވާހަކަ ވެސ  ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ  އެދެނ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބަޖެޓަށ  ބަޖެޓ 

ތަކ ނ  ކައ ނ ސިލ ބޮޑ .    ކ ެގ ދައ ރ  ވަރަށ ތަލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ  އޮނ ނަ ޮގތ ނ  ކައ ނ ސިލ  ؛ޓަކައި މިހާރ  ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  

. ިއއ ޒަތ ތެރި  އަވަހަށ  މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވެނ  އޮތީ  އެއ ބާރ ލ ނ  ލިބިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ސަރ ކާރަށ  ދޭނ ޖެހޭ  

ހަމަ ކ ޑަކ ޑަ   ؛ތަކެއ ކ ރ ަމށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަތޮޅ ތެރޭެގ އާމ ދަނީ އިތ ރ  ؛ރައީސ 

މ ނ ދަނީ. ވޭތ ެވދިޔަ ސަރ ކާރ ނ  ވ. އަތޮޅ ެގ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަލާނަނ .  އިކ ނ ތ ކޮޅެއ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ނިނ މަސި

ކ އ ޔަށ    ފަޅ ތަކާ  ފަޅ ރަށ ތަކާއި ނޭނޭގވީ ؛ދީ  ހ ރީ  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ .    ނ ީވެއއ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  

މި ފަޅ ތަކޭ.   ،ހ ރީ މި ރަށ ތަކޭ  އިވ. އަތޮޅ ގަ ،  އ ސަސާތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ނ  އެބަ އެދެނ އަމ 

ވެފައި ސާފ ކޮށ ލަދޭށޭ  ކިހިނެއ ތޯ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ސާފ ކޮށ .   ؟ހ ރީ  ވަރަށ   މިއޭ  ބޭނ މަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

މިމި  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ދިމާވެފައި  ޮގތ ތަކެއ   ތަނ ކޮޅެއ  އ ނދަޫގ    ، އ އ މީދަކީ   ެގއަޅ ަގނޑ  ވަގ ތ .    އޮތީ މި  ކަމ ަގއި 
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މިނިސ ޓަރީ  އެކަމާ އެއ ބާރ ލ ނ ބެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަތޮޅ  ތަކ ނ   މަޢ ލޫމާތ ތައ   ބޭނ ނ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދީެގނ  

 .  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކައ ނ ސިލަށ  ވީހާ އަވަހަކަށ  ފޯރ ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި އެދިަވޑަިއެގނ ނެވި ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ހަމަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

އަޅ ަގނޑ     ާވ މަޢ ލޫމާތ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސާފ ކ ރެވިދާނެހެނ .ރީނ  ތި ވިދާޅ ރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީާއއި ޓޫފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓ 

 ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި   ތި  ،ބޭފ ޅ ނ   އެ  ،މީދ ކ ރަނ ނ އ 

 އަރ ވަނީ ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާއަށ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާލަނ ދޫ މި

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓާ   ،ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   2022ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ!    ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މި 

ނ ދިޔައީ ވަރަށ   މ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީަގއި މި މަސައ ކަތ  ކ ރަ  ،ގ ޅޭޮގތ ނ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަާވިއރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެެވނީ

 އަހަރަށ   2އ ނދަޫގ  ދ ނިޔެ ނ ދެކޭވަރ ެގ އިޤ ތިސާދީ ދަތި،  ނދަގޫ އ އެކީަގއި. ދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި އެނ މެ ދަތި  ކަމާފަރ ވާތެރި

ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ އ އ މީދ ތައ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  އޮތ  އަހަރަށ  ލަފާކ ރެޭވ  ،  ފަހ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ އ މީދ ތައ 

ެގނެ ނ ވަތަ  ކޮށ ދެވޭނީ  ކޮމިޓީނ   ބަޖެޓަށ   ހ ށަހެޅި  އަނ ދާޒާކޮށ ފައި  މަޖިލީހ ގައި  ؟ކަމެއ ތޯކޮނ   ސ ދެވޭނީޮގތަށ ،  މި 

އަޅ ަގނޑަށ    ފާހަަގކ ރެއ ިވ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކަށ   މެނ ބަރ ނ   ިގނަ  ކޮމިޓީަގއި  ަގބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކަވަމ ނ   ބޫލ ކ ރެވެނީ 

ވ ނ  ބަޖެޓަށ  ެގނެރި ކަމަށ .  ބަޖެޓ ެގ މަސައ ކަތ  ކ   ކ ރެވެނ  އޮތ  އެނ މެ ރަނަގޅަކަށ   އިފ ރިހަމައަށ  އިޖާބަދެއ ވަ ވަރަށ   

އެކީަގއި    މަރ ޙަލާަގއި ެގނެވ ނ  ބަދަލ ތަކާ  ބަދަލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހެޅި އަދަދަށ  މިހާރ  ބަޖެޓ  ކޮމިޓީެގ

ިމ   ؛ހާލަތ   މި  ،ކ ރެވެނީައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ   .ކައިރިކ ރާ އަދަދެއ ެގ ބަޖެޓެއ   ައނ  ރ ފިޔާއާބިލި  36.999ާގތ ަގނޑަކަށ   

 ، ެއކީަގއި އަދި ދިވެހިރާއ ޖެ މި ހާލަތ ނ  އަރައިަގތ މަށ  ޓަކަިއ ހ ށަހެޅޭނެ އެނ މެ ފ ރިހަމަ  އ ނދަޫގ ހާލަތާދިމާވި ދަތި

ވެެގނ ދާނެ ބަޖެޓ   ިމ  ބަޖެޓަކަށ   ރަނަގޅ   ކަމަށ އެނ މެ  އަ  އ .  ބަޖެޓަކީ  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  މީދީ ނ ޅ ަގނޑަށ  

އ ނދަޫގ ހާލަތ ތަކ ނ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ބަޖެޓެއ . މި ބަޖެޓ ނ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މާޒީަގއި ދިމާވި ދަތި

އ ސަލާމަތ  ކ ރަމ ނ ދާ  ސަރ ކާރ ނ   ދިެވހި  ޓަކައި  މިނ ކ ރ މަށ   މިހާރ   އަދަ  މީދ ތަކަށ   ައޅ ަގނޑަށ  ޮއތ   ދ ތަކ ނ  

  ހ ރި ކަނ ކަނ  ވަރަށ   ކ ރަނ ވެފައިކ ރެވެނީ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ ތަސައ ލީެއއ  ލިބިެގނ ދާނޭ.  ަގބޫލ 

ިގނައިނ  ހިނ ަގނ  ހ ރި ކަނ ތައ ތައ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އިދިކޮޅ  މެނ ބަރ ނ    ިގނަ. ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ތަކަކީ ވަރަށ 

ބޯފެނ  ނޭޅި އޮތ  ވާހަކަ. ނަރ ދަމާ ނޭޅި އޮތ  ވާހަކަ.    އިފ ޅ ނ ެގ ރަށ ރަށ ގަ ބޭ  އެ  ،ށ  ފާހަަގކ ރައ ވާ އެބަބޮޑަ  ވަރަށ 
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  40  ،ދ ވަސ  ވާނ ދެނ  ވެރިކަނ  ނިނ މަވާފައި ވަޑަިއެގނ ނެވިއިރ އަހަރ   5ލަދ ވެތި ވާހަކަެއއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

އިތ ރ  ދަރަނ ޏަށ   ދައ ލަތ ެގ  ރ ފިޔާ  ރަށ ތަކ ަގއި   އެ  ، ރައ ވާފައިކ ބިލިއަނ   ތިއ ބެވި   އެ ؛ބޭފ ޅ ނ ެގ  ވެސ   ވަގ ތ  

؟ ކީއ ވެެގނ ތޯ ދިނީނ ކޮށ މެނ ބަރ ނ ެގ ރަށ ތަކ ގައި ބޯފެނާއި ނަރ ދަމާެގ އެނ މެ ކ ޑަ މިނ ވަރ ، އަސާސީ ޚިދ މަތ  ާގއިމ 

ވަނަ    2023ރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އި  ،މި ސަރ ކާރ ެގ އަމާޒަކީއެއި ލަދ ވެތި ވާހަކަެއއ .  ؟ ކާކ  ބ ނެެގނ ތޯ ެއކަނ  ނ ކ ރީ

ަގ ރަނަގޅ ކޮށ   އ ދީ، ކަރަނ ޓ ެގ ވި   ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ   އަހަރ  އަނ ނަނ ވާއިރަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަށެއ ަގއި ބޯފެނާއި

 هللاލަތަކަށ  ދާއިމީ ހައ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނެ އިނ ތިޒާމެއ  ހޯދައިދިނ ނ . މި ބަޖެޓ ނ   ައސާސީ މައ ސަ ؛މި މައ ސަލަތަކަށ 

ބަޖެޓ ަގއި ފާހަަގކ ރި ކަނ ތައ ތަކ ެގ    މެނ ސިލ ވޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރަށ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ ހާެއކަނ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  

ލަނ ދޫެގ ޗަކަބިނ  ހިއ ކޭނެ ޮގތެއ . އަދި ބަނދަރ ެގ މިމި ބަޖެޓަށ  އިތ ރ ކޮށ ދިނ މަށ     ،ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ  އެދ ނިނ 

އިރާދާކ ރެއ އެ އަޕ ގ ރޭޑިނ  އިބ ރާހީމ   އ   ރަީއސ   އިތ ރ ކޮށ ދެއ ވާފަ  ލިޙ ޞާިވއ ޔާ  އެކަނ   ބަޖެޓަށ   މި  ކޮމިޓީ  .  ވަނީ 

 ،މީދަކީނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިލަނ ދޫެގ އ ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .    މަރ ޙަލާފައި އެކަނ  ކޮށ ދެއ ީވތީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ 

އަ ައޅާ  ވީހާ   އ  މިލަނ ދޫަގއި  މަސައ ކަތ   ފެށިެގނ   ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  ޔަީގނ ައވަހަކަށ   އަޅ ަގނޑަށ   هللا   ،ދިޔ ނ . 

  އ  އަ   ،އޮތ  އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދ ަވސ ކޮޅ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ މަސައ ކަތ    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  މި 

 އ ވިއ ޔާ މިހާރ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ އިމާރާތ ެގ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެ ކަމަށ . ެއ ޔަީގނ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިރާދަކ ރެ

ލިބިފަ ވަރަށ ވަނީ  ޓަކަިއ  އެކަމަށ   ހަމަ  .  އަދި  އަ އެއާ   ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ޕޮލިސ  ސ ޓޭޝަނ ެގ    އ  އެކީަގިއ 

އެކީަގއި ރަށ  ިގރ މ ެގ މައ ސަލައަށ  ހައ ލ  ހޯދ މަށ  އަނ ނަ އަހަރ  އެޅިެގނ ދާނެ. ހަމަ އެއާ   އިމާރާތ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި

މަސައ ކަތ  ކ ރެިވެގނ ދާއިރ ަގއި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ    އެކީަގއި އެ  . އަދި އެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓާކ ރެިވފަކޮނ ޓ ރެކ ޓ ވަނީ    މިހާރ 

  ކ ރަނީ. އެކީަގއި ެއކަނ  ކ ރެވިެގނ ދާނެ ކަަމށ  އަޅ ަގނޑ  އ އ މީދ   އިރ މަތީ ފަރާތަށ  މޫދަށ  އެރިލާނެ ޗާލ  ސަރަޙައ ދަކާ

ދާ    ބޮޑަށ  މިހާރ  އެދެމ ނ  މި   އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ  ،ިގނަ. އެހެނ ނަމަވެސ   އ ޔާ ވަރަށ ޖެމި ލިސ ޓ  މިހެނ  ކިޔަނ ވެއ  

ބޮޑ  ބަޔަކީ ޒ ވާނ ނ .    މިލަނ ދޫެގ އާބާދީެގ ަވރަށ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .ކަމަކީ ައޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ 

ކެއ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ޕާކ ޑަކ ދިނ ެގިގނަ ކ ޑަކ ދިނ  ދިރިއ ޅޭ ރަށެއ .    ކޮށ  ވަރަށ ޞައަދި ޚާއ 

  ކާރަ މަސައ ކަތ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަކ ގެ ރީނ  ވީހާ އަވަހަކަށ  މި ޕާފާސ ކޮށ ފައިވަނީ. ައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ ޔޫތ  މިނިސ ޓ  

  އި ، ފ މެލައި، ދ ވެލަ އި ރެއ ވިއ ޔާ ކ ޅެލަކ ދިނ ނަށ  އިރާދަކ ެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތ އ ތ ކ ރެިވެގނ ދާނެ ކަމަށ . ެއއާހަވާލ 

ލާއިރ  ވެސ   އިރަށަށ  ބަލަ  2މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ހައ ލ  ލިބިެގނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ އަނެއ    ؛ހެދޭނެ ފ ރ ޞަތ 

  އިތ ރ  ކ ރާ ބަިއެގ އެބަ  ؛ސެނ ޓަރ ެގ ެއކ ސ ޓެނ ޝަނ    ހ ރި. ފީަވކ ެގ ހެލ ތ   ވަރަށ  މ ހިނ މ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ  އެބަ

ހަމައޮތ  އަދި  ބަޖެޓ ަގއި.  މި  އެއ       މ ހިނ މ   އެނ މެ  އެދެމ ނ ދިޔަ  އަބަދ   އަބަދާއި  ރައ ޔިތ ނ   އެރަށ   އެާއއެކީަގިއ 

ބައި ވެސ     ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ހޯދައިދިނ ނ . ބަޖެޓަށ  އެބޭފ ޅ ނ ނަށ  މޫދަށ  އެރިލާނެ ސަރަޙައ ދެއ  ާގއިމ   އެ  ،މައ ސަލަ
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ރަށ ެގ ޒަމާނ ވެފައި އޮތ     އި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނ ެގ ދަށ ނ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އެެއއާެއކީގަ   ކ ރެވިއ ޖެ. އަދި ހަމައިތ ރ 

ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ   އިނ ޖީނ ެގ ައޕ ގ ރޭޑ   އ އޮފީސ  އިާމރާތާއި އަދި އަ   އ އަ   ށ ިއނ ޖީނ ގެއަ  ކާިއ، ބާތ ކަރަނ ޓ ެގ ނެޓ ވޯ

 އަޅ ަގނޑ   ވާނަމަ  ކަމަށ   އިލާކ ޓ ތަކަށ  ބަލަމިހާރ  ހިނާގ ޕ ރޮޖެއިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި އަނ ނަ އަހަރ  ކ ރިއަށ ދާނެ.  

 ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މަސައ ކަތ  ނިމިއ ޖެ  95ާގތ ަގނޑަކަށ  %  އިރަށ ގަ އެ  ؛ވަރަށ  ރީތި ޗާލ  ބަނދަރެއ     ،ދަނ ނަވާނީ

މ ޅި    ، ބައި ހިއ ކި  ބޮޑ    ވ ރެ  ޯގއ ޗަށ   95ދޫކޮށ ފައި އޮތ    ؛ވ ރެ  ޯގއ ޗަށ   95އެއާެއކީަގއި ޗަކަ ބިނ  ހިއ ކައިެގނ     ހަމަ

ވެލި  ެއއާ  ވަރަށ   ،އެޅިމަގ ތަކަށ   ކަނ ކަނ   ހަމަިގނަ  އަދި  ހިނގައ ޖެ.  ކ ރެިވެގނ   މިއަނ ނަ   ެއކީަގއި  އެއާއެކީަގއި 

އަ  ބަރ ނ ޑިސެ ފީވަކ ެގ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ތެރޭަގިއ  ވަށާ  އ  މަހ ެގ  ހޯލާއި  މަލ ޓިޕާޕަސ   އެކީަގިއ    ފާރާސ ކޫލ  

ސޮއިކ ރެިވެގނ ދާ މިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މި   ނެ.  މިހާވަރަށ   ކީއ ވެތޯ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަސައ ކަތ ނ    ކ ރާ 

މި ެއއ ެވސ  ކަމެއ  ކ ރެވިފައި  ،އޭެގ މާނައަކީ  ؟އ ޅެނީ  ކަނ ކަނ  ކ ރަނ ޖެހިެގނ   ތަނ ަގއި މިއިނ     . ނެތީމަމާޒީވެދިޔަ 

 ބޯޅަދަނޑ ެގ ަމސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ  އެބަދޭ.  ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ  ހިނަގމ ނ  އެބަދޭ. އެާއއެކީގައި  ފީވަކ ެގ ބޯފެނާއި

ހއ.    ، އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސ  ދަނ ނަވާ ވާހަކަެއއ  މިއީ ؛މިއިނ  ޒަމާނަކ  ނާނ ނަ ވަރަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކ ަގއި

ހިނާގ އެނ މެ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ނ   5،  ޕ ރޮޖެކ ޓ   4،  ޕ ރޮޖެކ ޓ   3،  ޕ ރޮޖެކ ޓ   2ދޭތެރޭަގއި    އަތޮޅ  ހިތަދޫއާ  ތ ރާކ ނ ނ  އައ ޑޫ

އެކީަގއި އިޖ ތިމާޢީ މައ ސަލަތަކަށ  ހައ ލ  ރަށެއ  ވެސ  ނެތޭ. އެނ މެ ރަށެއ  ވެސ  ނެތޭ އިއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ . ހަމަ އެއާ 

މި އަޅ ަގނޑ މެނ   ިވޔަސ   ހޯދ މަށ   ަމއިނ   އެކަނިވެރި  އަދި  ވިޔަސ   އާސަނ ދަ  ވިޔަސ ،    ،ދޭ  ބޭސ ފަރ ވާ  އަދި 

ކ ރެވެމ ނ   ިގނަ މައ ސަލަތައ  ހައ ލ    ޮގސ  ވަރަށ އަދި އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ  ިވޔަސ ، މިހެނ   ވިޔަސ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ 

އެކީަގއި. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   އ ނދަޫގ ހާލަތާދ ނިޔެއަށ  ދިމާވި ދަތި ދަނީ  މި

ެއނ މެ ދާއިރާެގ  ަމއ ސަލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެއ   ޓަކައި   ؛ބޮޑ   އ ފެއ ދ މަށ   ބަޔަކ   ފ ދ ނ ތެރި  ޮގތ ނ   އިޤ ތިސާދީ 

އަޅ ަގނޑަށ   ވ ނ  އެއީ.    ނަލަނ ދޫަގއި ރިސޯޓެއ  ހެދޭނެ ޮގތެއ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅި ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އާދޭސ  އެއީ 

 ނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ ހައ ލެއ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  މިައނ ނަ އަހަރ  އެކަމަށ  ވެސ  ކޮ  ނީކ ރެވެއ އ މީދ 

ވަނަ    3ވަނަ ރަށެއ ަގއި،    3ޙަޤީޤީ ކ ލަޖެހިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ    އިލިބިެގނ ޮގސ  އެ އ އ މީދ ތަކ ގަ 

ބަލާއިރ ަގއި  ޕާ  އެ   ،ރަށަކަށ   ކ ޑަކ ދިނ ެގ  ވެސ   ހަމަކަ ރަށ ެގ  އަދި  އަ ޞިެއއާެއކީަގިއ    ކާއި  މަރ ކަޒ ެގ    އ އ ޙީ 

 އެއާއެކީަގއި މިއަދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިނިސ ޓަރާ   ހ ރި. ހަމަ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  އެބަ  އ  ެއކީަގއި އަ   އެކ ސ ޓެނ ޝަނާ

ބަނދަރ ެގ ޑިޒައިނ ެގ މަސައ ކަތ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ    އ ެގ ތެރޭަގއި އަތާއިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ މި ހަފ   ،ސ ވާލ ކ ރީމަ ވިދާޅ ވި

ކަމަށާއި،ހިއ ސާ   ކައ ނ ސިލާ  ،ކ ރެވި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަ  ކ ރެވޭނެ  އަވަހަކަށ   ވީހާ  ކަމަށ . ހަވާލ   ކާއެާއއެކީަގިއ  ކ ރެވޭނެ 

ދަނޑ ފ ޓ ސަ ފ ޓ ސަ  ، އެރަށ ެގ ؛ލ   އަނަރ ދޫެގ  ނިމިއ ޖެ.  ދަނޑ   އިނ ޖީނ ެގ    އ  ލ   ބާ  ނިމިއ ޖެ.  އިނ ޖީނ ެގ 

ޕެނަލ ތައ  އެބަ އިނިއ ވަ  އެާއއެކީ   ލެިވއ ޖެ. ސޯލާ  ހަމަ  ަމސަަގިއ  އާދޭ.  ހިނަގއ ބޯފެނާއި ނަފ ދަމާެގ  ބާރަށ   ނ  މ ކަތ  
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 7 ،މިހެނ  ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއ ެގ ތެރޭަގއި  ؛އ ތަޮގސ  ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތައ ، ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ އެބަދޭ. މިހެނ 

އީސ . ނ ކިޔޭހާ  ރަ ރަނަގޅ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޔާނިނ މާލަނ  ފ ރ ޞަތެއ  ދެއ ިވއ  ؛މިނެޓ ެގ ތެރޭަގއި ނ ކިޔޭވަރަށ  މަސައ ކަތ 

އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ވެސ  ބަޖެޓ    ؛އަމާޒ    ސަރ ކާރ ގެ މަސައ ކަތ  ކ ރެވެމ ނ  އެބަދޭ. އެހެނ ވީމާ، ސަރ ކާރ ެގ އަމާޒ ، މި  

 ކާޑ ަގއި ފާހަަގކ ރައ ވާފައި ހ ރި ކ ރެހ ނ ތަނަގބަޖެޓ  ފޮތ ެގ ބޭރ    ،ދެނ ނެވިނ   ވެސ    މ ނ ވަކަ މަރ ޙަލާަގއި ވެސ  ވާހަކަދައ  

އިރާދަކ ރެއ ިވއ  އަހަރަކީ  އެކީަގއި  އޮތ   ކ ރިއަށ   އަދި  ބަޖެޓަކަށ ވެ،  އ ނ މީދީ  ބަޖެޓަކީ  މި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ޔާ 

ެގ  ކާއި ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ކަމ ަގއި ޙަޤީޤީ ކ ލަ ޖެހިެގނ ދާނެ އަހަރެއ  ތަ ރައ ޔިތ ނ ެގ އަސާސީ ޙައ ޤ   ، އ ނ މީދ ނ  ފ ރިެގނ ވާ

އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ގ ޅިެގނ  މި ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ   هللا   ،ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޔަީގނ   ޮގތ ަގއި

ބޭފ ޅ ނ  އެ  އަދި  އާރޯކަނ   އ ނ މީދާއި  އ ނ މީދ ތަކ ަގއި    ެގރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނެކަނ . ވޭކ ލަޖައ ސައިދެޤީ  ޙަޤީއެ 

،  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރާ މަސައ ކަތ ަގިއ ބަރަކާތ ލެއ ވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ނ މީދަކީ

   ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .އިބ ރާހީމ  ފަޟ ލ  ރަޝީދ މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  ފަޟ ލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

ކ ރީ ފަހަރ  ވާނީ ޖ މ ލަ ޮގތެއ ގައި އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ނ     ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! މީެގ ކ ރިނ  ބަޖެޓާ

ޮގތ ނ  އަލިއަޅ ވަ މިނެޓ  އަޅ ަގނޑ     7ލާފަ. އަދި މިހާރ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބޭ  އިބަޖެޓ ެގ މައިަގނޑ  ކަނ ތައ ތަކާ ބެހޭ 

މިލިއަނ    13ފެލިދޫަގއި ާގތ ަގނޑަކަށ  ދަނ ނަާވ ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ    ވ.  !ކަށ . އާދެޚާއ ޞަކޮށ ލާނީ ދާއިރާެގ ކަނ ތައ ތަ

،  ތައ ިމލިއަނ  ރ ފިޔާއަކީ މި އަހަރ  ހިނަގމ ނ ދާ މަސައ ކަތ   2.3ތެރެއިނ   އިރ ަގއި މީެގތ  ކ ރެވިފައި އޮރ ފިޔާެގ ބަޖެޓ 

ވިފައި ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ . މި އަދަދ  ކެނޑ މަށ ފަހ   ކ ރެފޯވަރޑ ކެރީ  ށ އި މި އަނ ނަ އަހަރަގަ އަދި ރިޓެނ ޝަނ ެގ ޮގތ 

އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައިވޭ.    މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކ ރ މަށ  މި  10އަތޮޅ  ފެލިދޫއަށ     ާގތ ަގނޑަކަށ  ވ.

ޓ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ދަނޑާއި އަދި ވޮލީ ކޯބޯޅަފ ޓ   ،އ ދާއިިގރާ ސަރަޙަ  ،ހިމެނެނީ  އަދި ހަމަ މިއާއެކީަގއި މީެގތެރޭގައި

މީެގ ކަމަށ .  ެގނ ދެވޭނެ  ބޭނ ނ ވޭއިކ ރިއަށ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ވ.   މިއަދާ  ،ތ ރ ނ   އައިއިރ     ހަމައަށ  

ބަޖެޓ  މަސައ ކަތ ތައ   ނަރ ދަމާެގ  ފެނާއި  ިމއަދާ  3  ތާވާކ ރެިވފައިފެލިދޫަގއި  އަދި  މި  އަހަރ .  އަިއއިރ     ހަމައަށ  

ނެތ . ެއހެނ ނަމަވެސ ، ސަރވޭތަކެއ     އ  ފެށިފަެއއ ތެ ޢަމަލީ އެއ ވެސ  މަސައ ކަ  ފެށިފައި،  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި

ޮގތެއ ަގއި ދަނ ނަވާ ކަމ ަގއި    ކ ރެވިފަިއ ހ ރި ކަމަށ  މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިެގނ  އެބަދޭ. އެހެނ ވީމާ، ޖ މ ލަ
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ވަރަކަށ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ މަސައ ކަތ  މި އަނ ނަ ދިހަށ  ދަނ ނަވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  ާގތ ަގނޑަކަ  ،ވަނ ޏާ

ާގތ ަގނޑަކަށ     ކ ރާ ކަމ ަގއި ވަނ ޏާޔަތ  ޢާވަނީ. ވ.ފ ލިދޫއަށ  ރި  އަތޮޅ  ފެލިދޫަގިއ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި މި  އަހަރ ަގއި ވ.

ކ ރެވިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މީެގ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީަގއި ބަޖެޓ ތ  އެބަ އޮތ   ކަ މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ މަސައ   7

ވާތީ. ޭއެގ    މަސައ ކަތ  އ ނިކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ މަސައ ކަތަކަށ   5.4ތެރެއިނ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

. އަލަށ  ފަށާ މަޝ ރޫޢ ެގ   ޮއތީސަވާފައި އެފައިސާ ޖައ   ބައި  އެ  ،ވެ ެގނ ދާ ކަމ ަގއި ވާތީށ  ބާކީ މި އަނ ނަ އަހަރ  ކ ރިއަ

ލަފާ ާގތ ަގނޑަކަށ   ރ ފިޔާ  5އ ލ ކ ރ މަށ   ހަ  ނ ފ ރ ތެރޭަގއި  ާގތ ަގނޑަކަށ     ާއއިލައ ކަ  އެޅ މަށ   ކޯޓ   ވޮލީ    2އަދި 

 އޮނ ނަނީ ކ ރެވިފައި މިރ ފިޔާ ބަޖެޓ ހާސ     20ލައ ކަ    7ލައ ކަެއއ ހާ ރ ފިޔާ. ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި ދަނ ނަާވ ކަމަށ  ވަނ ޏާ  

ޮގތ ަގއި.ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ  ވ.   ެގ  ޕީ.ެއސ .އައި.ޕީ   ެއހެނ ވީމާ،  ކ ޑަ  ވަރަށ   ނިސ ބަތ ނ    ތަކެއ މަސައ ކަތ   ެގފެލިދޫއަށ  

ވީ ޕީ.އެސ .އައި.ޕީަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ    އަހަރ   3  ،ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ އެކ ލެވިެގނ ވަނީ. ދެނ  މި ރަށ  

އިނ ޑިއާެގ    ،ބޭރ ެގ ލޯނެއ ެގ އެހީަގއި   ތައ ތ ކައި އޮނ ނަތާ. އެކަމަކ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ މަސައ ކަތ ތައ  ހިމަނާފަ

ދާއިރާ   ެގެގ އެހީަގއި ކ ރިއަށ  ެގނ ދާ މަޝ ރޫޢ އަކަށ  ވާތީވެ، މި ދެ ރަށ ަގއި ެވސ  އަދި އަޅ ަގނޑ އެގ ޒިމ  ބޭނ ކ 

އަތޮޅ  ތިނަދޫަގއި ވެސ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ     ވ.ނ ވޭ.    ފެށިފައެއ   ތ ހިމެނޭ ތިނ  ރަށ ަގއި ވެސ  ިމ މަސައ ކަ

ހަމަ އޮތީ މި ހާލަތ ަގއި. ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިދިޔަ އަހަރ ަގއި ވެސ  ހިމެނިފަ. ކ ރީ އަހަރ ަގއި ވެސ   

އި ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮތ   މި އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިނަގމ ނ ދާ މަޝ ރޫޢެއ ެގ ޮގތ ަގ ؛ހިމެނިފަ. އަދި މި އަހަރ 

ހަމައަށ  ައއިއިރ ަގއި މި ތިނ  ރަށ ަގއި އެއ ވެސ  ވަރަކަށ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ     މިއަދާ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ 

އަޅ  ކ ރެވިފައި ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ިމ  ީމގެ ނ ވާކަނ   އަދި  ބޭނ ނ ވޭ.  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ރަށ ަގިއ    އިތ ރ ނ ަގނޑ   ތިނ   މި 

ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ސަސ ޓެއިނަބަ" އެނަރޖީ  އޮ   "ލ   އެބަ  ވެސ   ބައެއ   ެއކަމަކ   ވޭކިޔާ  އެނަރޖީ .  ސަސ ޓެއިނަބަލ  

ތައިެގ  ކަދަކ ރަނި ހަޢާއި  ލަކަހައެ  ނޫނިއ ޔާ  ،ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެއީ ސޯލާ ޕެނަލ  ހަރ ކ ރ ނ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ 

ކަހަލަ  މި ތިނ  ރަށ ަގއި ވެސ  އެ،   ހިމަނާފައި އޮތ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ ބާވަތ ނ  ރަށ  ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ ތައ 

 ތިނަދޫ. ވ.   މަޝ ރޫޢ ތަކެއ  ހިނަގމ ނ ދާ ކަމަކަށ  ފާހަަގކ ރެވިފައެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ، ދަނ ނަވަނ  ދެނ  މި އޮތީ ވ.

ވަރަކަށ  ރ ފިޔާ މިލިއަނ    6ނ .  މިލިއަ  5.9ތިނަދޫަގއި މި އަނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނާފައި މި އޮތީ ާގތ ަގނޑަކަށ   

މަނާފަިއ އޮތ އިރ ަގއި މި މަސައ ކަތ ތައ  ވެސ  ކ ރެވިފައެއ  ނެތ .  ެގ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ހިއެއީ ބަނދަރ  އަޕ ގ ރޭޑ ކ ރ މ  

ިމއަދާ ޮގތެއ ަގއި   މި މަސައ ކަތ   މި   ، ަގއި ކ ރެވިފަެއއ  ނެތ . އެހެނ ނަމަވެސ ސ ޕީޑ    ،ހަމަައށ  އަިއއިރ ަގިއ އެދެވޭ 

މީެގ ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅަށ ދާނެކަނ   ކ ރިއަށ   އެކަނ   ބަޖެޓ ަގއި  އަހަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އަނ ނަ  އިތ ރަށ  

  ،ކ ރެވިފައި އޮތ އިރ ަގއި ވެސ  ޕޯސ  ހޯލ  އެޅ މަށ  މި އަހަރ  ބަޖެޓ ލިދޫަގއި މަލ ޓިފާފ   ވ.   ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

އ   ވެސ  ހަވާލ ކ ރެވިފައެ  ނ ވޭ. ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާއ   އަދިވެސ  ފެށިފައެ  އެ މަސައ ކަތ  އެދެވޭ ޮގތެއ ަގއި
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ކައ ނ ސިލ ނ  ބިނ  އަދި   ،ވާލ ކ ރީމަ ވިދާޅ ވީ ސ   ރާޓަކޭޝަނ  މިނިސ ޔ ނ ވޭ. އަދި މިއާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އަޅ ގނޑ  އެޑި 

ދާއިރާެގ    ،އަށ  ކ ރެވޭ ކޮނ މެ މަސައ ކަތެއ ަގއިޤީރަށ ެގ ތަރައ   ،ނީފޯރ ކޮށ ނ ދީެގނ ނޭ މި އ ޅެނީ. ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަ

ެއއީ އެމ .ޑީ.ޕީ ކައ ނ ސިލެއ  ކަމ ަގިއ ިވޔަސ ، ޕީ.ޕީ.އެމ   ؛ތަރައ ޤީއަށ  ކ ރެޭވ ކޮނ މެ ަމސައ ކަތެއ ަގއި ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ 

 އެހީތެރިކަނ  އެބަ  ކައ ނ ސިލެއ  ކަމ ަގިއ ިވޔަސ  އަދި އެހެނ  ޕާޓީައކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ކައ ނ ސިލެއ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  

ނޫނިއ ޔާ ޓަކައި  ތަރައ ޤީއަށ   ދަރީނ ެގ  ދާއިރާެގ  ބިނ ާގތަ  ޔެވ މަށ ކި  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ.  ކަހަލަހ ރަސ އެ  ކަށ އަޅާ   ޅޭ 

  ވ.  ،އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ . ހަމަ އެއާެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ  ނ ނ ކ ރ   ތައ ކަނ ތައ 

ާގތ ަގނޑަކަށ   ފެލިދޫ ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ދަނ ނަވާ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ބަޖެޓަށ    3.7އަށ   ކައ ނ ސިލ   ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ތިނަދޫއަށ    އިތ ރ ނ  ވ.މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. އަދި އޭގެ  3.1ފ ލިދޫައށ   އިތ ރ ނ  ވ.. އަދި އޭގެ އޮތ   ކަނޑައަޅ އ ވާފައި އެބަ

ިމ    ،ބަޖެޓ ކޮށ ފައި މި އޮތީ. ެއކަމަކ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ  އ ވާފަިއ،ކ ރަބަޖެޓ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ    1.7ާގތ ަގނޑަކަށ   

ކައ ނ ސި ފެށޭކޮޅ   އަހަރ   ބޭފ ޅ ނ   ތި  ޮގތ ަގިއ  ގ ރާނ ޓ ެގ  ދެއ ވާށޭފައިސާ  އެތިއެތިކޮޅ ނ     !ލަށ   އެހެނ ނޫނިއ ޔާ 

ކައ ނ ސިލ ނ   ؛ކަނ ތައ ތަކެއ  އަދި ތަރައ ޤީެގ މަޝ ރޫޢ ނ ސިލ ނ  ބޭނ ނ ވާ  އ އެތިކޮޅ ކޮޅ ނ  ދިނީމަ ކައ ނ ސިލަށ ، ކަ

ނ ލިބޭ. ފ ރ ޞަތެއ   ހިނ ާގކަށ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ ރި  ބަޖެޓ ކޮށ ފައި  ނަަގނ   ރާވާފައި   އަދި މ ވައ ޒަފ ނ   ޖެހ ނަސ  

ޖެހ ނަސ  ޒަފ ނ  ނަަގނ އިތ ރ ނ  މޮހަނަށ  އޮޑިދޭ އ ސޫލ ނ  އަސ ލ ަގއި މި ކަނ ކަނ  ކޮށ ފައި މި އޮނ ނަނީ. މ ވައ  އޭގެ 

ފިނޭނ ސ ެގ ހ އ ދަ ހޯދައިެގނ  މި ކަނ ކަނ  ކ ރަނ .    ފ ސ  މި ޖެހެނީ މިނިސ ޓ ރީ އޮޖެހ ނައަދި އެހެނ  ކަމެއ  ކ ރަނ 

ކ ރަނ   ނ ލާ ކ ރެވޭނެ ކަނ ތައ ތައ . އެކަމަކ  މ ހިނ މ  މައިަގނޑ  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި ޚަރަދ ބައެއ  ކަނ ތައ  އެބަ ހ ރި ހ އ ދަ

ކަސ  ؛މިނިސ ޓ ރީނ ަގއި  އިރ ބަލާ މިނިސ ޓ ރީއެއ ެގ  ހ ނ ނަނީއެޅިޅ ތޮކޮނ މެވެސ   މި  ބެދިފަިއ  އެހެނ ވީމާ،   .ފައި، 

ނ ލާ މިކަނ  އަދިވެސ  ވާ ކަހަލަ އ ސޫލަކ ނ  ނޫނ  މި ކަނ ކަނ  ރޭވިފައި މި ހ ނ ނަނީކީ. އެހެނ ވީމާ،   މިނިސ ޓ ރީއަކާ

ނ ސިލ  ލާމަރ ކަޒީކ ރިއޭ އ ކަނި ކައެ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ސަރ ކާރަށ  އެދެނ . ހ ސ އެ ތަޅ ތައ  ނައ ޓައިދެއ ވަނ  އަޅ ަގނޑ   

ަގބޫލެއ  ނ ކ ރަނ .  ނ ނެއ ކިޔާފައި ދޫކޮށ ލ މަކ  މ ލަ އެހެނ ވީާމ، ޖ   ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަވީ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  

  އ . އަނެއ ހެނ  ދަނ ނަވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ތަކަނ ތައ ޮގތެއ ަގއި މިއީ ދާއިރާެގ ތަރައ ޤީއަށ  ޓަކައި އަމާޒ ކ ރެވިފައި ހ ރި  

އަޅ ަގނޑ    އޮތީ.  ފާހަަގކ ރެވިފަިއ  ވެސ   އަހަރ ަގިއ  ދެތިނ   ފާއިތ ވެދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަނ ތައ ތަކެއ   ކ ދިކ ދި 

އ ނ މީދ ކ ރަނީމީއ ނ  އަޅ ަގނޑ   ނަ  ،ދ ކ ރަނީ،  ފެނާއި  ބަޖެޓ ގައިރ ދާއިރާެގ  މަސައ ކަތ ތައ   ހިނަގމ ނ ދާ   ދަމާެގ 

ފެނާިއ    ،އޮތ ނ  ހިނަގމ ނ ދާނެ ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަކީއޮތ މަސައ ކަތެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި ައނ ނަ އަހަރ  ޖަހާފައި  

ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެ ކަމަށ . ހަމަ ބަޖެޓ     ،ނަރ ދަމާެގ މަސައ ކަތ ތައ  މި އަނ ނަ އަހަރ ަގއި ފެށިެގނ ދާނެ

  އި،އަޅަ   އ ގ ޅޭ މިނިސ ޓ ރީނ  މިކަމަށ  ެއދެވޭ ފިޔަަވޅ ތަކެ  ކަނޑަނޭޅި، މިއާ  އިއި އޮތ  ޖެހ މެއ ެގ ޮގތ ަގފޮތ ަގއި ޖަހާފަ
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ފެއ ޓޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އ ނ މީދ ކ ރަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ    ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ؛މި މަސައ ކަތ 

 ރި ރައީސ . ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

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

ލާއިރ ަގއި އެނ މެ ފ ރަތަމަ ކަމެއ ެގ  އިެގ ބަޖެޓ  ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދައ ކަ  2022އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

  15.3ވަނަ އަހަރ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި    2022  ،ވަނީ  އަނ ދާޒާކޮށ ފައި މި  ދައ ލަތަށ  ލިބޭ ޖ މ ލަ އާމ ދަނީއަށ   ،ޮގތ ަގއި

މ ޅި ޖ މ ލަ އާމ ދަނީ ހިލޭ    ، ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއާއި   6ޓެކ ސ  ނޫނ  ޮގތ ަގއި    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އަދި

ލަނީ އިވަނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ  ކަމަށ  އަނ ދާޒާކޮށ ފައި މި  ނެބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ލިބިެގނ ދާ  24.2ެއއ ކޮށ     އެހީއާ

އަދި މި   ،ގ ޅޭ ކަނ ތައ ތަކ ަގއިތޯ   ތ ނ ނާބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މި ޚަރަދ ކ ރެެވނީ. އެއީ ރައ ޔި  24.6  ކޮނ ކޮނ  ކަމަކަށ ތޯ

ތޯ  ށ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވޭ ކަނ ތައ ތަކަޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ރަނަގޅ    ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކައި ނޫނިއ ޔާ

ސީލ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚަރަދ ކ ރެވޭ ތަފ   ،ވަނީ. ެއޮގތ ނ  ބަލާއިރ ަގއި  ކ ރެވިފަިއ މިބަޖެޓ ޚަރަދ ކ ރެވެނ   

ވަނީ އިޤ ތިޞާދީ އަދި ސިނާޢީ   ފާހަަގކޮށ ފައި މި  އެނ މެ ބޮޑ  ހޭދައެއ  ކ ރާ ކަމަށ   ،ިއރ ަގއި ރާކ   4ދެވޭ އާމ ދަނީއަށ  %

ތަކަށ .  އިޤ ތިޞާދީ ައދި ސިނާޢީ ކ ރިއެރ ނ   ،މި ޚަރަދ ކ ރެވެނީ  24.1ބަޖެޓ  ޚަރަދ ެގ % .  24.1 % އޮތ   ކ ރިއެރ މަށ  އެބަ

ނަމައަ ޮގތ ނ   ދެކޭ  މި  ،ޅ ަގނޑ   ޕޯޝަނެއ   ބޮޑ   އިޤ ތިޞާދ   ބަޖެޓ ަގއި  އެލޮކޭޓ ކ ރެވިފަިއ  ކަނ ތައ ތައ     ެގވަނީ 

ބަޖެޓ ަގިއ އެލޮކޭޓ ކ ރެވިފައި ޚަރަދ ެގ    11.9 %އޮތ   އެބަވެސ   ކ ރިއެރ ވ މަށ  ޓަކަިއ. އަދި ިއތ ރަށ  ވެސ  ޞިއ ޙަތަށ   

  ، ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަދި އިތ ރަށ  އެބަ ހިމެނޭ ގ ޅޭ ސޯޝަލ  ކަނ ތައ ތައ  ރަނަގޅ   ޮގތ ަގއި. އެހެނ ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ ނާ

އަދި އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަމަށ  އެބަ ހިމެނޭ ،  2.3އިޖ ތިމާޢީ އަދި ދީނީ ޚިދ މަތ ތައ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ   

ޚަރަދ ކ ރެވޭ ކަނ ތައ ތަކަށ     އިޖ މ ލަ ޮގތެއ ގަ .  10.6ހިމެނޭ %އެބަ  . ތަޢ ލީމީ ކަނ ތައ ތަކަށ  ހަމަ އެޮގތ ނ   8.1ބަޖެޓ ެގ % 

ަގބޫލ ކ ރެވެނީބަލާއިރ ަގއި އަ  ވަނަ އަހަރަށ  ަވރަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފާަގތި    2022  ،މ ސ ތަޤ ބަލަށ   އީމި   ،ޅ ަގނޑަށ  

ހިމެނިފައިާވ    އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އ ނ މީދ ކ ރަނީ މީަގއި މި   ކަމަށ     ބަޖެޓެއ ނެރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއ  ލިބިެގނ  އަނ ނާ

ތަނ ފީޛ ެވެގނ  ޮގތަށ   ބަޖެޓ ަގއިވާ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ   ެއއީ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ  ެވސ     2021ދިޔ ނ .  އަހަރ ަގއި  ވަނަ 

ވަނަ    2022ޮގއ ސައެއ  ނެތ . އެހެނ ވީމާ،  ކ ރެވިފަިއވާ މިނ ވަރަށ  ތަނ ފީޛ ކ ރެިވެގނ ތައ  ބަޖެޓ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ތަކެއ  ރަނަގޅަށ  ތަނ ފީޛ ވެެގނ ދިޔ ނ . ެއޮގތ ނ  ވާ ހ ރިހާ އައިޓަމ   ބަޖެޓ  ފޮތ ަގއި ހިމެނިފައި މި  ،ދ ކ ރަނީއަހަރ  އ ނ މީ
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ކަނ ބޮޑ ވ  ރައ ޔިތ ނ   ބޮޑަށ   އެނ މެ  ކަމަކީފ ވައ މ ލަކ ަގއި  ހ ރި  އަދި    ފ ވައ މ ލަކ    ،ނ   ޚިދ މަތ ތަކާއި  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ 

ނ ވީމާ، ބަޖެޓ ަގިއ  ކ ޑަެވެގނ  ދޭނ ޖެހޭ ޚިދ މަތ ތައ  ދިނ މ ަގއި ހ ރި ދަތިކަނ . އެހެެގ މިހާރ  ހ ރި އިމާރާތ   ހޮސ ޕިޓަލ 

ވަނަ އަހަރ  މަސައ ކަތ    2022ހޮސ ޕިޓަލެއ ެގ ޮގތ ަގއި    ޕެޝަލިޓީޝ   ފ ަވއ މ ލަކ  ހޮސ ޕިޓަލ  ސަބ   ށ ޮގތަ  ވާ  މި

މެ ބޮޑ  އ ނ މީދ . އަދި ފ ވައ މ ލަކ ެގ ބަނދަރަށ  ދިޔ މަކީ އެއީ ފ ަވއ މ ލަކ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ ފެށިެގނ  ތަރައ ޤީކ ރެިވެގނ 

ކަމެއ . އެ ބަނދަރ     އ ލ  ލިބ މަކީ ވެސ  ފ ވައ މ ލަކ  ރައ ޔިތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭހަދަތިކަމަށ     ދިމާވެފައިވާ ޖާަގއިެގ

  ރަނަގޅަށ ، މިހާރ   ތާށ  އެވަނީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކ ޑަވެފަ. އެތާނަގިއ މިހާރ  ރަށަށ  ވަނ ނަ ޮއޑިދޯނިފަހަރަ  މިހާރ  މި

ނ ވީމާ، މިހާރ  އެކަމަށ  އަވަސ  ފޭބ ނ  ވަރަށ  ދަތި. އެހެއިހ ރި ޖާގައަށ  ބަލާއިރ ަގއި ރަނަގޅަށ  އެތާނަގއި އަރަ   ވެސ 

މި   ؛ދަރަނި   މި ދައ ލަތ ެގކަމެއ . އަޅ ަގނޑ  ދެނ  ފާހަަގކޮށ ލާނީ   އ ލެއ  ލިބ މަކީ ެއއީ ރައ ޔިތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދޭހަ

ބިލިައނ  ރ ފިޔާ ދަރަނ ޏަށ  އަދާކ ރާ އިނ ޓ ރެސ ޓާއި އަދި އިތ ރ     5.7  އޮތ   ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  އެބައަހަރ 

. އެއީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  5.7%  ކަމަށ ކ ރާ  ޕޭ   އެމައ ނ ޓ ެގ ޮގތ ގައިެގ ޮގތ ަގއި ޕ ރިނ ސިޕަލ ދަރަނީ

އާއި ދައ ލަތ ެގ ދަރަނ ޏަށ  ބަލާއިރ ަގިއ  ެއއީ އާމ ދަނީެގ. ދެނ  ދައ ލަތ ެގ ޖީ.ޑީ.ޕީ  37އެީއ %  އިބަލާއިރ ގަ އާމ ދަނީއަށ   

ަވނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރެވެނީ، އަނ ދާޒާކ ރެވެނީ ދަށ ވެެގނ ދާނެ    2022  ،ވަނީ  ވ ރެ މި އަހަރ  މި  ތަށ ވަނަ ހ ރި ހާލަ  2020

ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަސެނ ޓޭޖ  ނޫނީ އިނ ސައ ތަ ދަށ ެވެގނ ދާނެ ކަމަށ  ޓ   އ ކޮށ . ޑެޓ   އެ  ކަމަށ . އެއީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ވެސ  ރަނަގޅ ވ މާ

ދަރަނީެގ   ދ ނިޔޭެގ ކ ރިއަރާފަިއވާ ޤައ މ ތަކ ަގއި ެވސ  ؛އަނ ދާޒާކ ރެވެނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  މި ހިނދ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ 

 ހަމައަށ  ެއވ ރެޖ   ަވނަ އަހަރާ  2020ފެށިެގނ     އިނ   1940ކަނ ތައ ތައ  ހަމަ ހ ރީ ހަމަ މި ހާލަތެއ ަގިއ. އެމެރިކާަގއި  

ޮގތެއ ަގިއ. އެހެނ ނަމަވެސ ،    ކ ރެވެމ ނ  އައީ ެއވ ރެޖ  މެއިނ ޓެއިނ ޖ ޕަސެނ ޓޭ  އި ޑެޓ އާަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީ  63.64ޮގތެއ ަގއި % 

ަގިއ    138ނީ %ވަނަ އަހަރ  ފޯކާސ ޓ ކ ރެވެ  2022ިއތ ރަށ   އަށ  ވަނީ އަރާފަ. އަދި ޭއެގ  128ވަނަ އަހަރ  %   2020

ށ   މިއީ ހަމައެކަނި މި ދިވެހިރާއ ޖެއަ  ކަމ ނ ،. އެހެނ ޖ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަސެނ ޓޭ  ޓ   ޑެޓ   އެމެރިކާަގއި ވެސ   ނ ނާނެ ކަމަށ ހ 

ގ ޅިެގނ  މި ކަނ ތައ  ތަޙައ މަލ ކ ރަމ ނ .   ލަތާހާމި ދަތި  ެގ  ކޮިވޑ    ދަނީ  ދިމާވެފައި އޮތ  ހާލަތެއ  ނޫނ . މ ޅި ދ ނިޔެ ެވސ 

ޑ ވާ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބޮ ޑެޓ  އެއީ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ކަނ   ،މާ، މިއީ ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ނ  ނަމައެހެނ ވީ

  ވެސ  ދ ނިޔޭެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ހިމެނޭ ޤައ މަކަށ  ކީމ ޅި ދ ނިޔެ ވެސ  މިހާރ  ތަޙައ މަލ ކ ރަމ ނ ދާ ކަމަކަށ  ވާތީވެ، ރާއ ޖެއަ

މި ޤައ މ  ވެސ     ،ާވއިރ ަގއި  ބޮޑަށ  އަސަރ ކ ރި ޤައ މ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއ  ޤައ މަށ    އެނ މެެގކޮިވޑ ވެފައި،  

ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ދެނ  މ ސ ތަޤ ބަލ ަގިއ  ޅ އަ   ކަނ ދާ  ތަށ  ެއކަނ ެއޮގ  ،ނ ދާތީވެ ތެރޭަގއި ނ ވެ  ދަތިކަމ ގެ މިކަމ ަގިއ، މި  

މޯލ ޑިވ ސ     ،ކަށ  އޮތީ ޮގތ ނ  އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މައިޤ ތިޞާދީ ؛ރާއ ޖެއަށ  އޮތ   ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ނ  ނަމަ

ފަހަރެއ ަގއި  ކ ރިނ   ބޭފ ޅ ނ   އެ  މިހާރ   ދަށ ވެެގނ ދިޔ ނ .  މިނ ވަރ   ތަރައ ޤީކ ރެވެމ ނ ދާ  މިހާރ   އެއަރޕޯޓ ސ  

ޑ  ބަެއއ  ނިމެނ ޖެހޭ. ެގ ބޮވަނަ އަހަރ ަގއި ޕ ރޮޖެކ ޓ   2022އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮމިޓީނ  ހޯދި މަޢ ލޫމާތަށ  ބަލާއިރ ަގއި  
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ވަނަ އަހަރ  ވެސ  އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތ  ނިިމެގނ ދާނެ   2022ރ  އިޭވ އަޑ ތަކަށ  ބަލާއިރ ަގިއ  އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާ

  ނޫސ ތަކ ނ    ށ ކ ރިއަށ  އޮތ  ސީޒަނ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑަ  ،ށ  ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ެއހެނ  އެކަނ  ހިނގައިފިއ ޔާކަކަމަ

ތަކަށ  ެއކަށީެގނ ވާ ޮގތަށ  ސ ލޮޓ  ނ ލިބި، އަދި އިތ ރަށ  ޖެއަށ  ޖައ ސަނ  ބޭނ ނ ވާ ފ ލައިޓ އ  ރާ  އ ޔާފެނ ނަ ޮގތ ނ  ވެއ ޖެ

ހޯލ ޑ  އައ މަށ ފަހ   އޮނ ނަނ ޖެހިދާނެކަމ ެގފ ލައިޓ ތައ   މަތީަގިއ  އިރަކ   އެތައ   އޮތ     ވެސ   ކޮށ ެގނ   އެބަ  ވާހަކަތައ  

ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކަނ ބޮޑ ވާ ކަެމއ . މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  އެބަވޭ ެއއަރޕޯޓ    ފަ. އެހެނ ީވމާ، އެއީނޫހ ަގއި ފާހަަގކޮށ 

ޓަކައި  ތަރައ ޤީ މަޝ ރޫޢ    560ކ ރ މަށ   ތަރައ ޤީކ ރ މ ެގ  އެއަރޕޯޓ   އެހެނ ވީމާ،  ބަޖެޓ ކ ރެވިފަ.  ރ ފިޔާ  މިލިއަނ  

ޮގސ   މިއަށ ވ ރެ އިޤ ތިޞާދަ  ،ބާރަށ   ބޮޑަށ އެނ    ށ ރާއ ޖޭެގ  އެނ މެ  ؛ މެ  އިޤ ތިޞާދަށ   ބޮއަޅ ަގނޑ މެނ   ޑަށ  

  ތައ  ކަނ ތައ   ެގނަގޅ  ސ ޕީޑެއ ަގއި ޮގސ ، މި އެއަރޕޯޓ  ރަކ ރާ ތަނެއ ެގ ޮގތ ަގއި އޮތ  އެއަރޕޯޓ  އެބަ ޖެހޭ  ކޮނ ޓ ރިބިއ ޓ 

ބޯޑ  އެއަރޕޯޓ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ޮގވާލަނ ބޭފ   ެގނިމެނ .  ވެސ   ކަނ ތައ ތަ  ،ޅ ނ ނަށ   ބޮޑަށ   މި  މިއަށ ވ ރެ  އ  

ރާއ ޖޭަގއި ނ ހިނގައިފިއ ޔާ ރާއ ޖޭެގ  މި  މަށ . އެީއ ެއއަރޕޯޓ   ވ ޒިނ މާދާރ  ޮގތެއ ަގއި ބައ ލަަވއިެގނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެ

ނ   މިލިއަނ  ެގސ ޓ   1.6ކ ރަނީ މި އަނ ނަ އަހަރ   މީދ ނ ށ  އޮތ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ރިޒަމަޓޫ

ކ ރެވޭ މިނ ވަރަށ  ެއއަރޯޓ  އެބަ ޖެހޭ ތަރައ ޤީކ ރެވެނ .  ށ  ކޭޓަރއަނ ނާނެ ކަމަށ . ެއހެނ ވީމާ، އެ ެގސ ޓ ނ ނަ  އަށ ރާއ ޖެ

ައޅ ަގނޑ  އެއ  ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހިލޭ    ެގކަމެއ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ . މި ސަރ ކާރ ެގ ވަޢ ދ   އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަދި 

އެބަވޭ   އެ    600ޑިގ ރީއަށ   ބަޖެޓ ކޮށ ފަ.  އަހަރ   މި  ރ ފިޔާ  ރ ފިޔާއިނ     600މިލިއަނ     ކިޔަވައިދޭއިރ ަގއި މިލިއަނ  

ހ ރިހާ ކ ދިނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރަށ ަގިއ    ،ށ  ނަ ޮގތަނ އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މިހާރ  މި އޮ

ޑިގ ރީތައ  މި ހަދަނީ. މ ސ ތަޤ ބަލ ގައި މި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ކ ދިނ  ބިޒ ނަސ   ހ ސ  ބިޒ ނަސ  އެޑ މިނ   ހަމަ  އ ޔާވެއ ޖެ 

މަނ ފާއަށ ޑިގ   އެޑ މިނ  ލިބިދާނެ  ެއއިނ   އެހެނ ވީމާ،  ނޯނ ނާނެ.  ތަނެއ   އަދާކ ރާނެ  ވަޒީފާ  ހަދަިއެގނ   ވ ރެ   ރީތައ  

ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރަށ  ވެސ   ޔ  ެގއ ލ ނ  ބޮޑ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަޔަރ ެއޑި

ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވާ ދާއިރާތަކ ނ  ތަމ ރީނ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި ކަނ ތައ ތައ  މި ސ ކީމ ތައ  ހިނ ާގއިރ ަގއި ރާއ ޖެއަށ     ،ޮގވާލަނީ

ައޅ ަގނޑ    ؛ބައ ޓަނ ކ ރ މަށ  ހިނދ ަގއި  މި  ހަމަ  ދެކެނ .  ައޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަމެއ ެގ  މ ހިނ މ   ވަރަށ   އެއީ 

ނ  ފޯރަމ ަގއި ވެސ  ރައީސ   ޓ  އެނ މެ ފަހ ނ  މޯލ ޑިވ ސ  އެކައ ނ ޓެނ   ، ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ެވސ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ 

ެގ ތެރެއިނ  ހިލޭ ޑިގ ރީ ޕ ރޮގ ރާމ  އެކައ ނ ޓެނ ޓ ނ ނަށ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ކޮލިފިކޭޝަނ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި  މިހާރ     ،ވިދާޅ ވި 

ބޮޑަށ  ވަރަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   ޓަކައި  ކަމަށ   އެ  އެހެނ ވީމާ،  ކަމަށ .  ލިބިެގނ ދާނެ  ވެސ   ޖާަގ    ކިޔެވ މ ެގ 

މި ބަޖެޓަކީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ  އ ފާފާަގތިކަނ  ެގ  ވަނަ އަހަރ   2022  ،އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އ ނ މީދ ކ ރަނީ

 ެގނެސ ދޭނެ ބަޖެޓަކަށ ވ ނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޙަލީމ .ބިލެތ ދޫ ދާއިރާެގ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫ

މިނެޓ ެގ ފ ރ ޞަތ ަގއި ވާނީ  15އަޅ ަގނޑ  ކ ރީަގއި ބަޖެޓަށ  ވާހަކަދައ ކަނ  ލިބ ނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ    ،ވިފަ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށ  އަާމޒ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ޮގތ ނ  ވަރަށ  ދިގ ކޮށ  ވާހަކަދެކެ   ބަޖެޓާ ބެހޭ

  ލަނ  ބޭނ ނ . އަޅ ަގނޑ  އިައޅ ަގނޑ  ބަލަ  އަދި ކ ރިއަށ  އޮތ  ކަނ ކަނ   އި، ކަނ ކަމަށ . މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ ކަނ ކަމާ

އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާައކީ  ،  ދީތަކަށ  ބަލާއިރ ެގ އާބ1500ާތެރޭެގ  ރާއ ޖެފެށ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މެދ 

ރަށ ތަކަށ    މި  ތެރޭެގރާއ ޖެމެދ   ،ރަށ  މި އޮނ ނަނީ އޭެގ ދަށ ަގއި. އެހެނ  ބަލާއިރ ަގއި   3އާބާދީއެއ  އޮނ ނަ    1500ވެސ   

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. އެކަމަށ     ެގ ދާއިރާައކީ އެނ މެ ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހ ރި އެއ  ދާއިރާބަލާއިރ  އަޅ ަގނޑ 

ސަރ ކާރަށ   ދިވެހި  އަދި  ދަނ ނަވަނ .  ވެސ   މަރ ޙަބާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދާއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ   ޓަކައި 

ވަރަށ   އަހަރ ެގ ވެސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި ހ ރި 2ޔަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިދި؛ ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  ، ބައެއ  ކަނ ކަނ  ފެށި  .ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާަގއި އަދިވެސ  މަސައ ކަތ  ނ ފެށި  މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ

ނ ެގ ދާއިރާަގއި ހ ރި  މި އަނ ނަ އަހަރަކީ އަޅ ަގނޑ މެ  މި ބަޖެޓާ ެއކީގައި ؛މި އަހަރަކީ   ،ނ ނިމި. އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަކީ 

މ ހިނ މ  ބޮޑެތި ކަނ ކަމަށ  ޙައ ލ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  

އ ނ މީދ ކޮށ ފައި ހ ރި މ ހިނ މ  ބޮޑެތި މަސައ ކަތ ތައ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި މި އަނ ނަ އަހަރ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

ފީއައ ޔަކީ މިއިނ  ދ ވަހަކ     ، ލާއިރ  އިފީއައ ޔަށ  ނަޒަރ  ހިނ ގަ   ،ލާއިރ ަގއިއިށިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަފެ

ތެރޭަގއި ބައެއ  މަސައ ކަތ   މ ހިނ މ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ހިމެނިފަ. ޭއގެ   ،ފީއަލީަގިއ ނ ކ ރެޭވވަރ ެގ ބަިއވަރ  މަސައ ކަތ 

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފީއައ ޔަށ  އެނ މެ ބޭނ ނ ވާ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ    ،ބަދޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ވެސ  ހިނަގމ ނ  އެ  މިހާރ 

ހިއ ކ މ ެގ މަޝ ރޫޢ  ައޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ މި އަނ ނަ އަހަރ  ފެށޭނެ ކަމަށ . އެއީ    ބިނ ހިއ ކ ނ . ބިނ   ،ކަމަކީ

އެ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ކަމެއ .  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ބިނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފެށިެގނ ދާނެ.  ފީއަލީެގ    ކަނ   ނޫނީ  ހިއ ކިެގނ  

ކ ރެވެނ  ނެތ . އެއީ ބިމ ެގ ދަތިކަނ  ވަރަށ  ބޮޑ . މާލެއެކޭ އެއ ޮގތަށ  މިއަދ  މި ވަނީ   އިތ ރ  ތަރައ ޤީެގ މަސައ ކަތ 

 ތިބީ ކ ދިކ ދި ޯގތިތައ   ވެސ   ބޯހިޔާވަހިކަމަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވެފަ. ފީއަލީަގިއ ބިމެއ  ނެތ . މިހާރ   ،ޯގތިެގދޮރަށ   ހަމަ

، ހަމަ މާލެއެކޭ އެއ ޮގތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފޮތިފޮތިކ ރެިވފަ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާަގއި ބިނ ހިއ ކ ަމކީ  އިބަހަ

ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ  ކެނޑިނޭޅި އެ މަސައ ކަތ  މި ދަނީ ކ ރަމ ނ . އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ިމއަދ  ައޅ ަގނޑަށ   

 ކަމ ެގ އ ނ މީދ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަ މި އަނ ނަ އަހަރ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށޭނެ  ،މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނި  ،ލިބ ނ  އ ނ މީދަކީ

އައިސ ޕ ލާނ ޓެއ ެގ މަސައ ކަތަކީ. އެީއ  ،  ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ފީައއ ޔަށ  ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ؛ އޮތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  
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 ިމައދ  މި ވަނީ ެއ މަސައ ކަތ  ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ފެށިފަ. މާ  ކަމ ނ  ައއި ވާހަކައެއ .ވެސ  ދައ   އަޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ 

ހ ނ ނާނެ. އޭެގ ސަބަބ ނ  ފީއައ ޔަށ  ވަރަށ  ބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއ  ލިބޭނެ.   ިގނަ ދ ވަސ ތަކެއ  ނ ވެ ފީއަލިނ  އައިސ  ލިބެނ 

ރި ހިސާބ ތަކ ނ   އިިއތ ރަށ  ކަފާއެއ  ލިބިެގނ ދާނެ. ޭއެގއެ ޕ ލާނ ޓ ެގ ސަބަބ ނ  ފީއަލީ ކައ ނ ސިލަށ  ެވސ  އިތ ރ  މަނ 

ހަމަ ؛ ފީއައ ޔަށ  އަިއސ  އަޅަނ  އައ މ ެގ ސަބަބ ނ  އެ ރަށ ެގ ިވޔަފާރިތައ  ވެސ  ފ ޅާެވެގނ ދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ހ ރި    އި ފީައއ ޔަކީ އަރަ ކޮށ  ވޮލީކ ޅ މ ަގއި ޞަ އ ސ  ބައެއ . ޚާއ ފީައއ ޔަކީ ކ ޅިަވރ ަގިއ ވަރަށ  ފ ނ ނާބ   ،އެާއއެކީަގއި 

އަބަދ ވެސ  ޒަމާނ އ ސ ރެނ  އީދ ތަކ ަގއި މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި ެވސ  އަދި ިމ ސަރަޙައ ދ ެގ ޤައ މ ތަކ ަގިއ    ، ބައެއ . ފީއައ ޔަކީ

ސ  އިނ ތިޚާބ ަގއި ވެސ   އައިސ  ވޮލީކ ޅެމ ނ  ައނ ނަ ރަށެއ . ައޅ ަގނޑ ެގ މަޖިލި  ނ ވެސ  އެނ މެ މޮޅެތި ވޮލީކ ޅ ނ ތެރި

ރަ ވަޢ ދެއ  އަދި  ވީ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ެވސ   އިނ ތިޚާބ ަގއި  ރިޔާސީ  އިނ ޑޯ    ،އީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ 

އެ  ކަނ ތައ .  ހ ނ ނަނީ. ،  ނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެސ ޓޭޑިއަެމއ ެގ  އިނ ޑޯއެއ   ެއަވރ ެގ  ވަގ ތ   މި  އެކަނި  މާލޭަގއި 

 ،ެގނ  މިއަދ  މި ވަނީ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިއެހެނ ނަމަވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ  

ކަމ ެގ އ ނ މީދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިފަ. މިއީ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރަށަށ  ވަރަށ  މި އަނ ނަ އަހަރ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށޭނެ

އޭެގ ކަމެއ .  މ ހިނ މ މ ހިނ މ   ވަރަށ   މަރ ކަޒެއ   ޞިއ ޙީ  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފީއައ ޔަ   ވެފައިއިތ ރަށ   އޮތީ.  ށ  

ހ ރެ. ހ ސ އެކަނި ފައިސާެގ    ވަރަށ  ބަިއވަރ  ސަބަބ ތަކާ  ،ދިޔައީ އެ މަސައ ކަތ  ނ ކ ރެވި   ވެސ  މި  ވޭތ ވެދިޔަ ދެ އަހަރ 

ލިބިފައި އޮތ     މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،ދަތިކަމެއ  ނޫނ . ބިމ ެގ ދަތިކަމާއި އެކިއެކި ސަބަބ ތަކާ ހ ރެ. އެހެނ ނަމަވެސ 

 ؛މި އަނ ނަ އަހަރ  އެ މަސައ ކަތ  ވެސ  ފެށިެގނ ދާނެ ކަމަށ . މިއަދ  މި ވަނީ ފީއަލީެގ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ކ ރެހ ނ   ،ނ މީދަކީއ 

ދާދި އަވަހަށ  ބަޔަކާ ހަވާލ ކ ރެވޭ މަގ މަތީަގއި. ިއއ ޒަތ ތެރި    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ،ބ ރި އިމާރާތެއ ެގ ކ ރެހ ނ  ނިމި  3

އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ދާއިރާެގ އެއަރޕޯޓެއ ެގ    ،ނ  އޮތ  އެނ މެ މ ހިނ މ  އެނ މެ ބޮޑ  އެއ  ކަމަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދެ؛ ރައީސ 

ދަތި ހިނ ގ ނ .  އެހެނ ނަމަވެސ މަޝ ރޫޢ   ކަމެއ .  ބޮޑ   ދަނޑިަވޅ ަގއި  ،އ ނދަޫގ  އ ނދަޫގ    ، މި  މި  ސަރ ކާރ ނ  

ކައ ނ ސިލާ އި،  ނީ މަޫގދޫެގ ކ ރެހ ނ  ނިނ މަދަނޑިވަޅ ަގއި ވެސ  މި ވަނީ މަޫގދޫ އެއަރޕޯޓ  އަޅަނ  ނިނ މާފަ. މިއަދ  ވަ

ހިއ ސާކ ރެވި އަދި ކައ ނ ސިލ ނ  ވެސ  މިހާރ  އެ ވަނީ ކައ ނ ސިލ ެގ އެއ ބަސ ވ މާ އެކީަގއި މިނިސ ޓ ރީއަށ  ފޮނ ވިފަ. 

ޕޯޓާ  ެވެގނ ދާނެ މި ެއއަރ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި އަނ ނަ އަހަރަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ވަރަށ  އ ފާވެރި އަހަރަކަށ  

ރައ ޔިތ ނ   . އެކީގައި ދާއިރާެގ  ެއއަރޕޯޓަކީ  ކަމެއ . ޞަޚާއ   ،މި  އޮތ   ބޭނ ނ ވެފައި  ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ   މަޫގދޫެގ  ކޮށ  

މިހާ ބޮޑ  ދެ ކަނ ތައ  މިހާ ދަތި   ؛މި ދެ ކަނ ތައ   ،އެހެނ ވީމާ، މި ދަނޑިވަޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ  ބޭނ ނ 

ކޮށ   ޞަޚާއ  ކަނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދާތީ.އެ އިނ ެގ ދާއިރާަގއި ކ ރަނ  ސަރ ކާރ ނ  ނިނ މަދަނޑިވަޅެއ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެ

ބޭނ ނ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ   އަޅ ަގނޑ   މިނިސ ޓަރަށ   ފިނޭނ ސ   ދަނޑިަވޅ ަގިއ    ،ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށާއި  މި 

. އެހެނ ވީމާ، އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ތީފައިވާޮގތ ނ  އެ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ފަށާ  އަދި ޢަމަލީ  އިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހިމަނަ
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ވާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި    މި އަނ ނަ އަހަރަކީ މަޫގދޫެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށާއި މ ޅި ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އ ފާވެރި އަހަރެއ  ކަމ ގައި

ވަރަށ  ކ ޑަ   ،ނެފ. އަތޮޅަކީ އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާ  ،ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ ނ މީދަކަށ  ވެެގނ ދިޔަ؛ ރައިސ 

އެނ މެ ރިސޯޓެއ ެގ ަމއ ޗަށ  ބިނާވެފައި އޮތ  އަތޮޅެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާަގިއ   ،އަތޮޅެއ . އަދި ފަޅ ރަށ  ވެސ  މަދ 

ކ ރިނ . އެީއ ަވޒީފާެގ ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ ެވެގނ ދޭ   ވެސ  ިގނަ ރިސޯޓ ތަކެއ  އަނ ނަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑ  އ ނ މީދެއ  

މ ނ . އެހެނ ވީމާ އަޅ ަގނޑ  ވާނީ އެ މަސައ ކަތ ކޮށ ، ިމއަދ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ެއ ވަނީ ފ. އަތޮޅ   ރިސޯޓެއ  އޮތ 

ލެވިފަ. އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އިމިއަދ  އެ ވަނީ އިޢ ލާނ ކ ރެވިފަ. ބިޑަށ  ހ ޅ ވަ   ތ ގައ ނަނ މި  ޓާއި ފ. އަތޮޅ ށ ފ އެނބ ލި

އ ނ މީދ ކ ރަނީ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އޯޕަނ ކ ރެވިެގނ ދާނެ.  ބިޑ   ތެރޭަގއި  މަހ ެގ  ރަނަގޅ     ،ފެބ ރ ވަރީ  ދާއިރާއަށ   އެ 

ތެރެިއނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ަވޒީފާެގ  އޭެގރަނަގޅ  ރިސޯޓެއ  އެ ތަނ ަގއި އ ފެދިެގނ ދާނެ ކަމަށ .    ،އިނ ވެސ ޓަރ ނ  އައިސ  

ހަމަ އެހެނ މެ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ފެނާއި ނަރ ދަމާއަކީ ވެސ   ؛ ފ ރ ޞަތ ތައ  ފަހިވެެގނ ދާނެ ކަމަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި   ކޮށ ޞަ ޚާއ   ،ވޭތ ވެދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ،ދައ ކަނ  މި ޖެހެނީ  ހަމަ އެހާ މ ހިނ މ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަ

ވަނީ އިހ މާލ ެވވިފަ. ޙަޤީޤަތ ަގއި    ޭއެގ ކ ރީ ސަރ ކާރ ތަކ ަގއި ވެސ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މި އަތޮޅަށ   ،ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ  ވެސ 

ެއއ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  މި މަސައ ކަތ  ިމހާރ  ކ ރަނ ޖެހިފައި މި އޮތީ. ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ނެތ  ކ ރެވިފަ

ެއއ ވެސ  ވަރަކަށ  މީެގ ކ ރީަގއި  ؛އ ޅެނީ ވެސ   ނ ެގ ދާއިރާަގއި މިހާ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ިގނަވެެގނ  މިއެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެ

ެގ  އަދި ރައީސ  އިބ ރާހިމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   އި ެގ ދައ ރ ަގއާހ މަޖިލީނެތީމަ. އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅާލެވިފައި

އަތޮޅ ެގ   ފ.  ފެނ ނަނީ  މި  މިހާރ   ދައ ރ ަގއި  ޓަކައި މި  ެގނައ މަށ   ހަމައަށ   އެއ   ދާއިރާތަކެކޭ  އެހެނ   ދާިއރާ  މި 

ސ  ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ ެގ މަސައ ކަތ   ޔަ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދާ ތަނ . ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބިލެތ ދޫއަށ  ބަލައިލި

މިއަދ  މި ވަނީ ހ އ ޓ މަކަށ     ،ނަރ ދަމާ މި ދައ ރ ެގ ވަރަށ  ކ ރީކޮޅ  ފެށި  ،އޮތ  ހިމެނިފަ. އެކަަމކ  ހިތާމައަކީ  އެބަ

މަސައ ކަތ ކ ރަނ  ދީފަިއ   ،ފަ. އެހެނ  އެވާ ސަބަބަކީށ އައިސ ފަ. ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ  ވާނީ މިނިސ ޓަރާ ސ ވާލ  ެވސ  ކޮ

ބާކީ   ،ނިމި  60އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މިއަދާ ހަމައަށ  އައިއިރ ަގއި %  މަށ ކަ  އޮތ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ެގ ނާޤާބިލ ކަމ ނ 

ިމ މަސައ ކަތ  ވީހާ އަވަހަކަށ    ،ތީ ނ ނިމި. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އާދޭހާ އެކީަގއި ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ ބައި އޮ

  ، ދާއިރާއެއ . އެހެނ ނަމަވެސ    އ  ހައ ސަށ  ވަރަށ  އަނިނ މަނ  ވަރަށ  ބޭނ ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާއިރާައކީ ެގސ ޓ   އިފައ ޓަ

 އެޅެމ ނ  އެބަދޭ. އެޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  މަޫގދޫަގއި ވަނީ ވަރަށ   ހައ ސ ބައެއ  ރަށ ރަށ ަގއި މިހާރ  ެގސ ޓ 

ެގސ ޓ  އެހެނ ނަމަވެސ ބައިވަރ   ެއޅިފަ.  އެ  އި ފެނާ  ،ހައ ސ   އަވަހަކަށ   ނިމ ނ ހާ  މަސައ ކަތ   ބާރަށ   ނަރ ދަމާެގ  ކަނ  

ަވނީ މަޫގދޫަގއި ނިމިފަ. ހަމަ   މިހާރ   80%   ކ ރިއަށ ދާނެ ކަމަށ  ފެނ ނަނީ. މިއަދ  ނަރ ދަމާއާއި ފެނ ެގ މަސައ ކަތ ެގ

ފެނ ެގ ނިޒާމ  ފީައއ ޔަށ  ވެސ  މިހާރ  އެ އޮތީ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ކ ރެވިފަ. އަދި ބިލެތ ދޫއަށ    ؛ލަނ އިއިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ  ބަލަ މީެގ

އަހަރ  އަނ ނަ  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ކ ރެިވފަ.  އޮތީ  މ ޅި    ެގނ ދާނީވެ  ވެސ  
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  ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ލިބޭނެ ކަމަކަށ . އަޅ ަގނޑ  މިހާ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާއަށ  ދ ވަހަކ  ވެސ  ނ ލިބޭވަރ ެގ ތަރައ ޤީ މި

ޓ ަގއި އަިއއިރ ަގއި ނެތ  ދެ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  މި ބަޖެ  ކ ރ  ަވގ ތެއ ަގއި ދައ ކަނ  ބޭނ ނ ވާ ވަރަށ  ބަިއވަރ  ވާހަކަ އެބަ

ތެރޭަގިއ އަޅ ަގނޑ  ވާނީ  ތެރޭނ  ހިމަނާފަ. އެއީ ސ ކޫލަށ  ބޭނ ނ ވާ ދެ ކަެމއ . އޭެގ  ސ މަޖިލިކަމެއ  ައޅ ަގނޑ  ވާނީ މި  

 އިތ ރަށ  ބިލެތ ދޫެގ ސަިއނ ސ  ލެބ  ހިމެނިފައި އެބަ އޮތ . އޭގެ   ފީއަލީެގ ސައިނ ސ  ލެބ  މީަގއި މިހާރ  ހިމެނިފައި އެބަ

ރީަގއި ދ ވަހަކ  ވެސ  ނ ދޭ މިނ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލައިފިއ ޔާ މީެގ ކ  އިކައ ނ ސިލ ެގ ބަޖެޓަށ  ބަލަ  އޮތ . ދެނ 

އެބަ ހަމަޖެހިފައި  އަހަރ   ބަލާިއރ     ބަޖެޓ  މި  ފީއައ ޔަށ   އެބަ  5.6އޮތ .  ބިލެތ ދޫއަށ    މިލިއަނ   ކައ ނ ސިލަށ .  އޮތ  

ބޮޑ ކޮށ  އޮތ  ބަޖެޓެއ .    ބަޖެޓަކީ މީެގ ކ ރީަގއި މިއަށ ވ ރެ  ގެ މަޫގދޫ   ،. އެހެނ ނަމަވެސ  4.3އަދި މަޫގދޫއަށ     5.4ބަލާއިރ   

އަތޮޅ ެވރިކަނ  ކ ރީތީ އޮތ  ރަށެއ .   ހިމަޫގދޫައކީ ވަރަށ  ބައިވަރ  ސަރ ކާރ ެގ އިމާރާތ ތަކާ އެއ ޗެ  ،އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ 

މިލިއަނ  ރ ފިޔާއަކީ މަޫގދޫއަށ  އެކަށީެގނ ވާ    4.3އ ޅޭ. އެހެނ ވީމާ، މި    ފ ނ  ވެސ  އެބައެހެނ ވީމާ، ވަރަށ  ިގނަ މ ަވއ ޒަ

ޖެޓެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެނ . އެހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓ  އެހެނ  ރަށ ތަކެކޭ އެއ  ހަމައަށ  ެގނައ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ބަ

އިތ ރަށ  އަދި ިގރާ ކަނ  ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . މީެގކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . ެއހެނ ވީމާ، އެ

އަޅ ަގނޑ     .ކޮށ  ބިލެތ ދޫގައިޞަ ޚާއ  ؛ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑ ވެފައި އޮތ  ަމއ ސަލަެއއ ސަރަޙައ ދ ެގ ަމއ ސަލަައކީ

އަޅ ަގނޑަށ  މި ލިބޭ   ލާަގއި ެގނެއ ސަ. ިމއަދ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާޙަމަރ   ެއކިެއކި  ވާނީ މި ކަނ  ސަމާލ ކަމަށ  ސަރ ކާރ ެގ

ވ ނ  ވާހަކަިއަގއި މިހާރ  ވަނީ ޓެނ ޑަރކ ރ މ ެގ މަގ މަތީަގއި. މިހާރ  ޭއެގ  މިނިސ ޓ ރީއާ އެނ މެ ފަހ ނ  ދެކެ  ،އ ނ މީދަކީ

ނިނ މަ ޑިޒައިނ   މަގ މަތީަގއި    އި ކޮނ ސެޕ ޓ   ޓެނ ޑަރކ ރ މ ެގ  އަހަރަކީ  މިހާރ   އަނ ނަ  މި  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  އޮތީ. 

އަހަރެ ފެށިެގނ ދާނެ  މަސައ ކަތ   ހިމާޔަތ ކ ރ މ ެގ  ސަރަޙައ ދ   ިގރާ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  ބިލެތ ދޫެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   އ  

ބިލެތ ދޫަގއި ވެސ  ކަރަނ ޓ ެގ ވިއ ަގ    ،އަޅ ަގނޑ  ވާނީ މަޫގދޫަގއި ވެސ  އަދި ފީއަލީަގއި ވެސ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ފަށާފަ މަސައ ކަތ ތަކެއ   ޓަކައި  ގ ޅިެގނ ޔާ ފެނަކަ  އިވަރ ަގދަކ ރ މަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   .  ދެ   ،އ ފަލަކީ  ލިބޭ   ނަށ މިއަދ  

ާގތ ަގނޑަކަށ   ރަށ  އިނ ޖީނ ެގ  ވެސ   ނިމި  99% ަގއި  ހ ރީ  ދަނީ.    ،މިހާރ   އެ  ކ ރެވެމ ނ   މަސައ ކަތ   ކޭބަލ ެގ 

އަޅ ަގނޑ   ރަނަގޅ   ،ޖަނަރޭޓަރެއ   ،ނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެއެ ނެތި  އ ނދަޫގވާނެ.  ކަރަނ ޓެއ   ހޯދަނ   ތަރައ ޤީ  މެނ ެގ 

ދާއިރާެގ ހ ރިހާ ރަށ ތަކެއ ަގއި ކަރަނ ޓ  ިވއ ަގ ަވރ ަގދަކ ރ ނ . ެއއީ މި އަނ ނަ    ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވިސ ނ މަކަށ ވީ

ވެސ    އި،އައިސ ޕ ލާނ ޓާ  އެއ ޗެއ   ރަނަގޅ    ؛ދެނ ހ ރި  އަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތީ  ހިނ ެގނ   ވެސ   ފެނ ޕ ލާނ ޓ  

ދަނީ   މި  ައޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ޮއެވެގނ .  ކ ރަމ ނ .   3ދާއިރާެގ  ކަރަނ ޓެއ   މަސައ ކަތ   އެ  ެވސ   ރަށ ަގއި 

ރަނަގޅ  ކަރަނ ޓެއ  ރަށަށ     ،މި އަނ ނަ އަހަރަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހ ރިހާ އިނ ޖީނ ެގތަކެއ  ހ ޅ ވި   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ

ހ ރި. މިހާރ  ކ ޑަ    ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ  އެބަ ؛ ދެކެނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ލިބިެގނ ދާނެ އަހަރެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ށ  ވަގ ތ ކޮޅެއ ަގއި  ނެތ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބާރަ ދައ ކާލެވޭކަށެއ   އަހަރ   ވަރަކަށ  
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  ، އަދ  ެއ ވަނީ އެ މަސައ ކަތ  ފެށިމަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދިޔަ ކަމެއ  ބިލެތ ދޫެގ މަލ ޓިޕާޕަސ  ހޯލެއ  ސ ކޫލ ަގއި ެއޅ ނ . މި

  ، ބާރަށ  އެބަދޭ. އަދިވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ކަނ އެ  ކ ރެވިފަ.އާ ހަމައަށ  މަސައ ކަތ 40މިހާރ  އެ މަސައ ކަތ ެގ % 

ޫގދޫެގ  އަދި މަ  އިއާ އ ޅޭ. އެއީ ފީއަލީ  ހ ރި. މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  ނ ހިމެނ ނ  ދެ ކަމެއ  އެބަ  ކަނ ކަނ  އެބަ

ސަރ ކާރ ަގއި ބަޖެޓ ަގއި ތަނ  ނ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ނ  އެ ކަނ ކަނ  ނ ވެ    ،މަނ ޓިޕާޕަސ  ހޯލެއ ެގ ކަނ ތައ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ެއ    މަޫގދޫެގ އެއަރޕޯޓ ެގ މަސައ ކަތ . އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ  ،އޮތީ. ެއއަށ ވ ރެ މާ މ ހިނ މ  ކަމެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ  

އަހަރ  ފެށިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ . އަޅ ަގނޑ    މަސައ ކަތ  މި އަނ ނަ

ބޭނ ނ  ދަނ ނަވާލަނ   ކ ރިނ   ނިނ މާލ މ ެގ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ދާއިރާއަށ     ،މި  މި  ވެސ   ދަނޑިވަޅެއ ަގއި  އ ނދަޫގ  މިހާ 

ބަޖެޓ ކ ރެވި  އިދެއ ވަ   އިސ ކަމެއ  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ހ ރިހާ  އ ނ މީދ     އަދި  ،މި  ފެއ ޓޭނެކަމ ެގ  މަސައ ކަތ   ޢަމަލީ 

  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށާ   ޝ ކ ރެއ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށާއިޞަވަރަށ  ޚާއ   ،ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެސ  ދެއ ވާފައިވާތީ 

މަށ  މި  ރ ލ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ . އަދި މި މަޖިލީހ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ތި ދެއ ވި އެއ ބާ

  . އެއީ އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނާ ެގ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަާވލަނ  ބޭނ ނ ހ މަޖިލީ

އެކީަގއި   ައޅ ަގނޑާ  ވެސ   ބޭފ ޅ ނ   އެ  ވާހަކައިަގއި  ދެއ ކި  އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށ     ދާއިރާގެ   ެގމަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  

ެގ ހ ރިހާ  ހ ނ  ހިމަނައިދެއ ވީތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިފެހެއ ޓ މެއ  ނެތ  ޝ ކ ރ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީބަޖެޓ ަގއި މި ކަނ ކަ

 މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ހަމަޖެހޭ ޮގތަށ  ބަޖެޓ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހިތ ޕ ޅ   ،މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ރަޝީދ .   ،ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ

 

 : ާވހަކަދެއ ކެވ ނ ޙ ސައިނ   ރަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ

ތަޅ މަށ  ހ ށަހަޅާފައި މި   އިއާދެ! ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކޮށ  ނިނ މަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ޑަށ  މި އަހަރ  ވެސ   އޮތ  ރިޕޯޓަށ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރާ ކޮމިޓީަގއި އަޅ ަގނ 

އިސ  ދައ ރެއ  އަދާކ ރަނ  ފ ރ ޞަތ  ދެއ ިވ ކަމަށ  ޓަކައި ކޮމިޓީެގ އެނ މެ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ . 

ގެ ހ ޮގތ ނ  ަމސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވި މަޖިލީ  މި ރިޕޯޓ  މިހާ ފ ރިހަމަކޮށ  މިހިސާބަށ  ެގނެސ ދިނ މ ަގއި އިދާރީ  ހަމަ އެއާެއކ 

އެ އެނ މެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ެވސ  ޝ ކ ރ އަދާކ ނ . އާދެ!    ،ފ ނ ެގ ބ ރަ މިނ ނެތ  މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ އ ޒަމ ވަ

ލަކޮށ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  އަޅ ަގނޑ   ޖ މ ،  ޮގތ ނ  މޮޅ  ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކާކަށ  ނޫނ   އަޅ ަގނޑ  އަމިއ ލައަށ  ބަޖެޓާ ބެހޭ

މި ބޭބޭފ ޅ ނ ގެ  ؛ވަޑައިެގނ ނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ ، ަގވަރ ނަރ ، ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ބޭނ ނ ވީ. އެޮގތ ނ  ކޮމިޓީއަށ 
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ަގބޫލ ކ ރެވ ނީ އަޅ ަގނޑަށ   ވިސ ނިއިރ   ހަމަދަތި  ،ވާހަކަފ ޅ ތަކަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ވެސ   ހާލ ަގއި  ކަށ  ޔައ ނދަޫގ 

އޮތީ އެނ މެ ފ ރިހަމައަށ   އެޅިލަިއެގނ  އ ނދަގ ލ ނ  ނަމަވެސ  ކ ރަނ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރަމ ނ  ބަޖެޓ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާ

ކަމެއ . ހަމައެާއއެކ     އ ފާކ ރާ  ހަމަ ފ ރިހަމައަށ  ރަނަގޅަށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނެކަނ . ެއއީ އަޅ ަގނޑ   ،ނަމަވެސ   ނޫނ 

އިޤ  ރާއ ޖޭެގ  މި  ފެނ ވަރ ަގއި  ކ ރިއަދ ނިޔޭެގ  މި  މިހާރ   ރިރައިތިޞާދ   މިނ ވަރަށ   ެވސ  ޢާދާ  ޔަތ ކޮށ ލީމަ 

ސ  އިނިގލިނ  ޔަލިއިކޮނޮމިކ  އައ ޓ ލ ކަށ  ބަލަސާބިތ ވޭ. އައި.އެމ .ެއފ ެގ ވޯލ ޑ  އި   ،ކަނ  ކަށަވަރ ވޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ

ަގިއ    5،  4ަގއި ގ ރޯތ ރޭޓ  އ ޅޭއިރ     18.9މަދ  އަދަދ ެގ ތެރަޭގއި މި ރާއ ޖެ ހިމެނިެގނ ދޭ. އެޮގތ ނ  %  ބިނ ދާލެވޭ

ތިޞާދ   ސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ޔަލި އިއަށ  ބަލައެބަ ހިމެނޭ ދ ނިޔޭެގ ފެނ ވަރ ގައި. ހަމަ ެއއާެއކ  ޕިޗ  ރޭޓިނ  

ވަނަ   2022ށ  އަދި  އަ  29.4ވަނަ އަހަރ  %   2021ލާިއރ   އިށ  ބަލަ ގ ރޯތަ.  ނިގެގނ  އެބަދޭދާ މިނ ވަރ  އެއިކ ރިއަރަ

މި ރާއ ޖޭަގއި ކޮިވޑ ެގ ދަތި ހާލ ަގއި ވެސ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ    ،ށ . އެހެނ ީވމާ، މިއިނ  އެނެގނީއަ  10އަހަރ  %

ނ ނަށ  ހިނ ގިއ ޖޭ. ދާ ޮގތަށ  މި ޤައ މ  އަޅ ަގނޑ މެއިތިޞާދ  ރަނަގޅަށ  ކ ރިއަރަރާއ ޖޭެގ އިޤ   ،ކ ރ މަށ  މަގ ފަހިވާ ޮގތަށ 

ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  ވަރަށ  ފ ރިހަމަ ދައ ރެއ  މި ކަމަށ  އަދާކ ރައ ަވއިފިއޭ. ހަމަ ެއާއއެކ  މިހާ ފ ރިހަމަ ޮގތެއ ަގއި  

ޓަކައި   ކަމަށ . އެސަރ ކާރ ނ  މި ކަމ ަގއި ެގނ ގ ޅ އ ވި ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތ ެގ ސަބަބ ނ ނޭ  ކާމިޔާބ ކަމާެއކ  މި ެގނ ދެވ ނީ

ފޮތ ަގިއ    ބަޖެޓ   ،ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަނ . ދެނ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ

ނޫނޭ  އަކ ރ ތަކެކޭ.ހ ނ ނަނީ   އަދަދެއ   އެކަށީެގނ ވާ  ހ ނ ނަނީ  ފެނ ނަނ   ސިފަިއަގއި  ނ ެވއޭ.    ކަމެއ   ،ައކ ރ ތަކެއ ެގ 

ބަލަ ޮގސ ފައިއިއަޅ ަގނޑ   ތަނ ފީޛ ވަމ ނ   ކަނ ތައ   ކިހިނެއ ތޯ  ދިރާސާކ ރަމ ނ ދިޔައިރ   ބަޖެޓ   އެ  ލިނ   ޮގތ ނ  ހ ރީ. 

ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހިނަގމ ނ ދޭ، ނޫނީ   169ވެސ     މަލީއިައޅ ަގނޑ  ބަލަކޭޝަނ  ދާއިރާއިނ   ޔ  ލިއިރ ، ެއޑިއިއަޅ ަގނޑ  ބަލަ

އޮތ  އެބަ  ޕ ރޮސެސ ަގއި  ކ ލާސ ރޫމަޭއެގ.  ޓެނ ޑަރިނ ގ  ބަލަ  ށ ތެރޭަގއި  އެބަޭވ.   1068ލިޔަސ   އިއެކަނި  ކ ލާސ ރޫމ  

ބަ ހޯލަށ   ޕ ރޮޖެކ ޓ   66ލިޔަސ   ލައިމަލ ޓިޕާޕަސ   އެހެނ   ެއކިެއކި  ހިމެނޭ.  އެބަ  ތެރޭެގ  ކޭޝަނ ޔ އެޑި ތައ   އެބަ  ަގއި 

. އެހެނ ވީމާ، ކަނ ކަނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   255ތައ ،  ކަހަލަ ކ ދިކ ދި ޕ ރޮޖެކ ޓ   ލައިބ ރަރީ، މިހެނ ޮގސ  ތަފާތ  އެކި  ،ހިމެނިެގނ ދޭ

މިހާތަނަށ     ،ހިސާބ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ބަލާލިއިރ ނ ވެއެކޭ ނ ދެނ ނެވޭނެ. ދެނ ، ޕ ލޭނިނ ގ މިނިސ ޓ ރީަގއި ހަމަ މި ތަފާސ 

އެބަެގޕ ރޮޖެކ ޓ    280 ހިނަގމ ނ   ޮގތ ޮގތަށ   އެކި  މަސައ ކަތ   ބަނދަރާ    ޭއެގތެރޭަގއި  ިއ  ފެނާ   އި،މަގ ހެދ މާ  އި،ދޭ. 

ޕ ރޮޖެކ ޓ   އި،އެއަރޕޯޓ ތަކާ   އި، ބިނ ހިއ ކ މާ   ،ދަމާއާއިނަރ  ތަފާތ   އެހެނ ވީމާ، މިހެނ ޮގސ   އެބަދޭ.  ހިމެނިެގނ   ތައ  

މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ ބައި ދޫކޮށ ލެވިފައި  ޢ ލާފަިއ  އިހަހަމައެކަނި ފޮތ ަގއި ެއއ ޗެއ  ޖަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅެނީ

. ައޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ، އޭކަނ ތައ ތަކެއ  ވެސ  ޤައ މ ަގިއ ހިނަގމ ނ  އެބަ ދެ  އޮތީކީ ނޫނޭ. ތަފާތ  ިގނަ

ނ . އެކަމަކ   ކަމެއ  ެއއ ފަހަރާ އެއ  ވަގ ތ ކޮޅެއ ަގއި ނ ވާނެކަ  ހިތ ަގއި ހ ނ ނަ ހ ރިހާ  ، އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ަގބޫލ ކ ރަނ  

ކަނ ތައ ތަކެއ  މި ކ ރ  މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި ހިނަގމ ނ ދާކަނ  ފާހަަގކ ރަނ .    ިގނަ  ،ރ ދިޔަ ސަރ ކާރ ތަކަށ  ބަލާއިމާޒީވެ މި
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ިވޔަސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ ޓަރޝަރީ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއި ހެލ ތ    ށ ކަމަ  ލިއިޮގތ ނ  ހެލ ތ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލައެ

ރާއ ޖޭެގ   ،ނަމަ  ވަރަށ ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ދަނ ނަވާ  ނ ކ ރެވޭއަދަދ   އިކ ރެެވމ ނ ދާ މިނ ވަރ . ގ ނަޑ ޕ ގ ރޭ ސެނ ޓަރ ތަކާ އަ

ެއކ ސ ޓެނ  ސިފައެއ ަގއި  ކޮނ މެވެސ   ސެނ ޓަރ ތައ   ހެލ ތ   ދަނީ  ރަށެއ ަގއި  ހ ރިހާ  ފިޔަވައި  ރަށެއ   ނެއ  ޝަމަދ  

ދާއިރާއަ ޔޫތ ެގ  ހިނަގމ ނ .  މަސައ ކަތ   ބަލާއިރ    ށ އަޕ ގ ރޭޑެއ ެގ  އެނ ޑ     ށ ޔޫތަ  ،އަޅ ަގނޑ   ޔޫތ   މިހާރ ،  އެކަނި 

ވެސ  ތަފާތ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި ހިނަގމ ނ  އެބަ ދޭ. އޭެގތެރޭަގއި   ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  މިހާރ   334ސ ޕޯޓ ސ  ދާއިރާއިނ  ހަމައެކަނި  

  ިއ،ތަކާސިނ ތެޓިކ  ޓ ރެކ   ،ތަފާތ  އެކި ކ ޅިވަރ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ކޯޓ ތަކާއި  ،ލ  ދަނޑ ތަކާއި ސަފ ޓ   ، ދަނޑ ތަކާއިބޯޅަފ ޓ 

ދާއިރާއެއ ަގއި ސިޔާސީ  މިހެނ ޮގސ     އި،ޖިމ ތަކާ ކ ޅިަވރ   މިއީ  އަޅ ަގނޑ   ހިނާގ.  އެބަ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަ  ތަފާތ  

ައޅ ަގ މީހެއ .  މަސައ ކަތ ކ ރި  މިނިސ ޓ ރީަގއި  އެ  ބޮމަޤާމެއ ަގއި  ހައިރާނ ވާހާ  ހަމަ  ކ ޅިވަރ ެގ    ޑ ނޑ   އިނ ިގލާބެއ  

މީދ ނ ކ ރާވަރ ެގ ބޮޑ  ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ   ނ އިލާއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ޢާއިލާއަށ  މި ލިބިެގނ ދިޔަީއ އިނޭގތޯ. ކ ޅިވަރ ެގ  ޢާ

  ، ދިޔަ ކަމަކީިގނަެވެގނ  މި  ކ ޅޭނެ ވަސީލަތ ތައ  ކ ޅިވަރ   ،ތަކެއ  ލިބި ޓ ތަފާތ  ބައިވަރ  ެއތައ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ   ،މި ލިބ ނީ

ލިޔަސ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ އެއ  ޤައ މެއ ަގއި މަދ  ވަގ ތ ކޮޅެއ ެގ ތެރޭަގއި  އިވެސ  ދ ނިޔޭެގ ފެނ ވަރަށ  ބަލަ  ހަމަގައިމ 

. އެކަމަށ  ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަށ ފަށ ނ   ވެެގނ ދާނޭ  އެނ މެ ިގނަ މަސައ ކަތ  ހިނގައިދިޔަ ޤައ މަށ  ދިވެހިރާއ ޖެ

 ލޫފ ޚ މަ  ، މިނިސ ޓަރކ ޅިވަރ  މިނިސ ޓަރ  ،ފަރާތ ތަކ ެގ ސަޕޯޓާއެކ  ޅިވަރ ެގ ދާއިރާަގއި މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ ހ ރިހާ  ކ 

 ،ރ ނ ދެއ ވާ ބަޖެޓ  ފިނޭނ ސ ނ  ކަނޑައެޅ މ ެގ އިތ   މަށ ކަނ  ކޮށ ދެއ ވ އަދި ސަރ ކާރ ނ  މި  ،އި ކޮށ ދެއ ވާ މަސައ ކަތާ

ހަމަގައިމ  އެއ ބާރ ލ މަކި  ދެއ ވާ  މިވެ  ސަރ ކާރ ނ   ކާމިޔާބ ވެެގނ ސ   ައޅ ަގނޑ  ޔ ދިކަނ   އަސ ލ ކަމ ަގިއ  ޙަޤީޤި  މ ެގ 

ެއއ   ،ަގބޫލ ކޮށ  އަދިވެސ   ހަމަ  ޓަކައި  ކަމަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ     އެ  ޚާއ ޞަކޮށ   ސަރ ކާރަށ   ފަހަރ  

ެއއ  ކަނ ބޮޑ ވާ  އެނ މެ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ ،  ާވހަކަދެއ ކެ  ،ކަމަކީ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ވެސ     ދިޔައިރ މ ނ ބަޖެޓ ެގ 

މި ކަނ މ ަގއި    ،ދައ ކާ ރާއ ޖޭެގ މަގ ތަކަށ  މިހާރ  އެއ ވެ   ،ނަމަވެސ   ނ  ބޭރ ނ ޢ ޟޫއ ވަރަކަށ  މިތާަގއި މަ  ކޮނ މެވެސ 

ޤައ މ  އެއ   އެހީތެރިވެދެއ ާވ  ބޮޑަށ   ޮގވާ  ، އެނ މެ  އައ ޓ   ހިތަށ އަރަނީ  އިނ ޑިއާ  މި  ައޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ.    ، ވާހަކަ 

ވެސ  ެއ    މަތ ތެރިނ ނާ އިނ ޑިއާ ހޮސ ޕިޓަލ ތަކ ަގއި މިހާރ ހ ރަ  އި،އިލާެގ މީހ ނ ނާޢާ  އި،ނާއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަނ މައިނ 

އޮތީ ފ ރިފައޭ. އިނ ޑިއާ މީހ ނ  ނިކ މެ މޯލ ޑިވ ސ  ައއ ޓ  ޮގވަނ  ފެއ ޓީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނިކަމެތި ބަލިހާލ ަގއި ތިބި  

ސިޔާސީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތ ތަކ ނ     ،ނަވަނ  މި އ ޅެނީއެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ  ؟މީހ ނ ނަށ  ވާނީ ކިހިނެއ ތޯ

އ ތ ރ  ތިލަފަޅ ެގ ކަނ ތަކ ަގއި   ،ނަމަ  ކަމެއ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރ މަށ . ިމސާލަކަށ  ދަނ ނަވާ  ބޭނ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ވާ

ފަރާތ ަގއި ހަމަ މަޖިލިސ ތެރެއިނ  ވެސ  އެބަ    އެ ބޭފ ޅ ނ  ފަރ ދާެގ އަނެއ   ،ވަނ ޏާ  އިނ ޑިއާ ައއ ޓޭ ޮގވަނ ޖެހޭ ކަމަށ 

ހޯދަނ . އެ މަސަ ޙަޤީޤަތ   ޭއަގއި އޮތ   ކ ރައ ވަހަރޭއ ކަތ  އެ މަސައ ކަތ ކ ރައ ާވ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނިކަމެތިކަނ     .ޮގތަށ  

ޮގތަށ  މި  ނިކަމެތިކަނ   ދިވެހި ޤައ މަށ   ،ޮގތަށ   ލިބޭނެ ކަނ ކަނ  ކ ރ މަކީ ޤައ މަށ  ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއ ެގ ފަދަ  ލިބޭނެ 
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މާ ލަހެއ  ނ ކ ރާނަނ     .ލާނަނ އި އިތ ރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބޭ ވަރަށ  ބޮޑ  ނިކަމެތިކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ  ނިނ މަ

ލާނީ  އިލަކޮށ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަައޅ ަގނޑ  ޖ މ   ،ލާއިރ އިބަލަ  ެގދާއިރާއަށ  އަޅ ަގނޑ  ؛ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އިނޭގތޯ

ނެތ މާ ަވގ ތ   ދިޔައިނ އެ   އަޅ ަގނޑ   ރަށ ތަކަށ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ   ހިފާނަނ .  ކ ރ ކޮށ ލަނ   ެގއަށ    ،ކ   ގެއިނ  

އޮޅ ނ ފިލ ވަ   .ޒިޔާރަތ ކ ރިނ  ކަނ ތައ ތަކެއ ތޯ  ކޮނ   ބޭނ ނ ވަނީ  ރައ ޔިތ ނ   ސާފ ކޮށ ފައި   އި ޒިޔާރަތ ކޮށ   ސާފ ކ ރިނ . 

އެކ ަގއި ޯވކ ޝޮޕ ތައ  ވެސ  ބޭއ ވިނ . ބޭއ ވިއިރ  ދާއިރާެގ ރަށ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވަނީ    ހ ރިހާ ފިކ ރަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ މީހ ނ ނާ

ސާ އަޅ ަގނޑަށ   ކަނ ތައ ތަކެއ ތޯ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ޮއޅ   ،ވެ ފ ކޮނ   އަޅ ަގނޑ     ނ ފިލި.  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދާއިރާެގ 

ހިމެނި    ،ނ ކަާމއެކ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ތި ބޭފ ޅ ނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވަޢ ދ ނާމާަގއި ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ އެދ މ ެގ މަތީނ ީގޔަ

ވެސ  ދާނީ ދާއިރާެގ    ހެކި މިހާރ ދޭނަމޭ. އޭެގއިކަމެއ  ރަނ ނ ރަނަށ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ފަސ  އަހަރ  ފ އ ދަ  ހ ރިހާ

ފަސ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ނ ހިނާގ ރަށެއ   ހަތަރ   ހަރޭ.ށ  ތަސައ ަވރ ކ ރައ ވަރަށ ތަކ ނ  ފެނ ނަމ ނ ނޭ. ތި ބޭފ ޅ ނ  އަމިއ ލައަ

ނ ނ ވާ  މި މަގ ނ  އަޅ ަގނޑ  މަސައ ކަތ ކޮށ  ތި ބޭފ ޅ ނ  ތި ބޭ  ތާނަގއި ެވސ  އިރާދަކ ރެއ ވިއ ޔާއޮތ   . ކ ރިއަށ   ނޯނ ނާނޭ

ޔަ  ެގނެސ ދިނ މ ެގ  ރައ ޔިތ ނ   މަނ ޒިލަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ީގއ ފާވެރި  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަރ ވަނ .  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ  ނ ކަނ  

ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ނިނ މާލަމ ނ   ރައީސ .  ބަޖެޓ    ،އިއ ޒަތ ތެރި  ތާއީދ ކޮށ    މި  ބޭފ ޅ ނ   އެނ މެ  ތިޔަ  ރިޕޯޓަށ  

 ޔާ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ  !ވޯޓ ދެއ ވާށޭ

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ . އިނގ ރަިއދޫ  

އަޅ ަގނޑ     އާދެ!؟ ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ ތޯ  ،އަތ ޕ ޅ  ަމއ ޗަށ  ނެނ ެގވީ ؛މަދ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ 

ގައި.  1:05ެގނ ދާނީ    އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ ަވގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ 

 ެގނ ދާނީ.   ޖަލ ސާ ކ ރިއަށ މަޖިލީހ ެގ ަގއި ދެނ  1:05މި އަރ ވަނީ.  އަޅ ަގނޑ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ޓ މިނެ 30އެއީ  

 

 { އަށ  13:13އިނ   12:32 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގނ ދަނ  މި ފަށަނީ. ކ ޑަ ބަދަލެއ  މި ވަގ ތ     ސާ ކ ރިއަށ ` މެނ ދ ރ ެގ ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅަށ ފަހ  އަޅ ަގނޑ  ޖަލ 

ެގނ ނަނ ޖެހޭތީވެ ދަނ ނަވަ   ، އެޖެނ ޑާއަށ   އެއީއިއަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ،ލާނަނ .  ކޮމިޓީނ   ާގނޫނ    ،މާލިއ ޔަތ  
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ޒިނ މާވ މ )  7/ 2013ނަނ ބަރ    ޚަރަދަށ   ާގނޫނ ދައ ލަތ ެގ  )ހ(  32ެގ  (ެގ  މާއ ދާެގ  )ބ(ަގިއ ،  ވަނަ  އަދި  )ރ( 

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

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   ރާސާކޮށ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  އެއ ެވސ  އި އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ދި

. އަދި މިއަދ  މި  ލަނ ވާމި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  އެ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ   ،ވާނަމަ  އ  ހ ށަހަޅ އ ވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ ކަމަށ ޙެއިސ ލާ

ލަނީ މި އިހ ޅ ވަމި  ފ ރ ޞަތ   އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  މިހާރ     ދަނ ނަވަނ .  ރިޕޯޓަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  ވެސ  އޮނ ނާނެ ވާހަކަ

ލާޙ  ހ ށަހެޅ އ ވ މަށ . ޞ ލާޙެއ  ހ ށަހަޅ އ ވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ހ ނ ނެވިއ ޔާ އެ އިޞ ރިޕޯޓަށ  އި

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

 

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

ގ ޅޭ ރިޕޯޓާ  މި  މަޖިލީހ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ައޅ ަގނޑ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ނ    ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޮގތ ނ  

ޮގތ ނ    ށާއި އަދި މަނީ ސަޕ ލައިއަށ  އަނ ނާނެ އިމ ޕެކ ޓާ ގ ޅޭދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިނ ފ ލޭޝަނަ  ،ފާހަަގކ ރައ ވާފަިއވާ ފަދައިނ 

ގ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކާ  އަދި ފާހަަގކޮށ ފަިއވާ  އޮތޯރިޓީއާއި  މަނިޓަރީ  މޯލ ޑިވ ސ   ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޅިެގނ  

  އެއ ބަސ ެވވޭ   ،ހާވެސ  ބޮޑަށ  މިނިމައިޒ ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ ވާހަކަދެކެވި  ވީޓ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސާ މި އަނ ނާނެ އިމ ޕެކ 

ލާނަނ . އެއީ އިލާޙ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށ  ހ ށަހަޅަޞ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި އި. އެހެނ ވީމާ، އެ ފަރެވިއ  ޕ ރޮޕޯސ ކ ޙެލާޞ އި

  - 5.2ލާޙ ކ ރ ނ .  ޞ ވަނަ ނަނ ބަރ ަގއިވާ ނިނ މ ނ  އަނ ނަނިވި ޮގތަށ  އި  5.3ވަނަ ނަނ ބަރާއި    5.2ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ  

ކ ރެވިފައި  ޯއވަރޑ ރޯ   އެކައ ނ ޓ ބޭނ ކ   ވަނަ ދ ވަހ ެގ ނިޔަލަށ  ޕަބ ލިކ   31  ބަރ  މަހ ެގނ  ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެ  2021

މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ  ނިނ މ މަށ     ނ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާހ ނ ނަ މިނ ވަރަށ  ޮގތ ތަކެއ  ިމނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ 

  އެކައ ނ ޓ    ބޭނ ކ   ހ ެގ ނިޔަލަށ  ޕަބ ލިކ ވަނަ ދ ވަ  31ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ  މަހ ެގ    2021ޮގތ ނ   ދެނ ނެވ މަށ . މި

ރަޓަިއޒ ކޮށ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީނ  އ ކިބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ސެ  2.5ކ ރެވިފައި ހ ނ ނަ މިނ ވަރ ެގ ތެރެއިނ   އޯވަރޑ ރޯ

ކޫޕަނ  ރޭޓަކީ    އަދި މި ބޮނ ޑ ެގ  ،އަހަރ ެގ އެމަޓަިއޒިނ ގ ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށާއި   50ވާ  ސަރ ކާރަށ  އިޝޫކޮށ ފައި 

ވަނަ އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ މަހ ެގ އެއ ވަނަ ދ ވަހ ނ    2022  -5.3.  ނ ކަމ ަގއި ކަނޑައެޅ މަށ  ލަފާއެރ ވ   2.5އަހަރަކަށ  %

ނ  ކ ރެވިފައިާވ ބެލެނ ސ ރޯޑ ޯއވަރ   ، ކ ރެވިފައި ހ ނ ނަ ކޮނ މެ ދ ވަހަކ ޯއވަރޑ ރޯ   އެކައ ނ ޓ   ބޭނ ކ   ފެށިެގނ  ޕަބ ލިކ 

އިނ ޓ ރެސ ޓ 0.1އަހަރަކަށ  % އޮތޯރިޓީނ   މަނިޓަރީ  މޯލ ޑިވ ސ   ރޭޓ ނ   ލަފާއެރ ވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ    ެގ  ޗާޖ ކ ރ މަށ  

 ފ ރ ޞަތަށ . ދެއ ވިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 
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ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ހ  ؛ލާޙަށ  ތާއީދ ކ ރާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ ޞ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! މި އި

 .މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ 

 

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

ނާޝިޒ  މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނަނ ބަރ    ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާގނޫނ  

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

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

މައ ސަލަ  ގ ޅޭ  ކޮމިޓީނ   ދިރާސާކޮށ     ، އިތ ރ ކ ރ މާ  އި މާލިއ ޔަތ   ހ ށަހެޅ އ ވި  އެ  ރިޕޯޓަށ   ޮގތ ެގ  ލާޙަށ  ޞ ނިނ މި 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ތާއީދ ކ ރަނ .  ސަބަބަކީ  ؛އަޅ ަގނޑ   ތާއީދ ކ ރާ  މެ  ،ައޅ ަގނޑ   ވެސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ބަރ  

ބިލިއަނ     4.4 ޮގތަށ  ބަލާއިރ   ތ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ރިޕޯޓ ަގއި އޮ ؛ދިގ  މ އ ދަތަކަށ  ދަރަނި  ،ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ  

ރޭޓަށާއި އިނ ފ ލޭޝަނަށ  އަނ ނާނެ   ރ ފިޔާ އެބަ ސެކިއ ރަޓަިއޒ ކޮށ  ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ވޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އެކ ސ ޗޭނ ޖ 

ގ  އެމ .އެމ .ޭއއާބަދަލ ތަކާ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކާއެކީ  ފާހަަގކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ފިނޭނ ސ    އިޅިެގނ   އަދި 

ކ ޑަކ ރ މަށ    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާއަށ    2.5ޮގތ ނ   މިނިސ ޓަރާ މަޝ ވަރާކ ރ މަށ ފަހ  އެއ ބަސ ވެވ ނީ ެއ އަދަދ  ކ ޑަކ ރަނ . އެ 

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ    މި ެގނައީ.  ޓަށ  ެގނެސ ފައިކޮމިޓީ ރިޕޯނ  އެ ބަދަލ   ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނިނ މީ. އެހެނ ވީމާ، އެ

ައޅ ަގނޑ  އެ    ،މިއީ ެއ އިމ ޕެކ ޓ  ކ ޑަކ ރ ަމށ  އެޅޭނެ ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އެހެނ ކަމ ނ 

 ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ،އީސ ލާޙަށ  ފ ރިހަމައަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަޞ އި

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

މެނ ބަރ . ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   ޅަކަށ ފަހ ()ަވގ ތ ކޮ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އެހ ނ   އާދެ!  ވޯޓަށ   ރިޕޯޓަށ   މި  ަގިއ  1:30މެނ  

އ1:30ިބާއ ވާނަނ . އަދި   މި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހަޅ އ ވަނ ޖެހޭނެޞ ަގއި  މެނ ބަރ    ،ލާޙ   އަދި ތާއިދ ކ ރެއ ވި 

ކ ރިއަށ  ލާޙަށ  ތާއީދ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ އެ ަގޑީަގއި. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އެ ަވގ ތާ ހަމައަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ   ޞ އި

ކޮމިޓީނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސ  ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ    ބަޖެޓ އެީއ،   ؛ެގނ ދިޔަ

 މަދަށ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ   ،މި އަރ ވަނީ

 

 ވ ނ : އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 .. ރިޕޯޓަށ . ،ބަޖެޓ  ދިރާސާކޮށ  ދައ ލަތ ެގ ވަނަ އަހަރ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  
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 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 ބަޖެޓ  ކޮމިޓީ.  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

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

މި ބަޖެޓަކީ ރަނަގޅ  ބަޖެޓެއ . ރާއ ޖެއާިއ    ،ލާއިރ އިބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ދިރާސާކ ރި ރިޕޯޓަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ވާހަކަދައ ކަ

ދ ނިޔެ ދިޔައިރ ަގއި   މ ޅި  ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި  ޚިދ މަތަކަށ     ،މި  އެއ ވެސ   ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ވެސ   މިއަދ  

ޮގތެއ ެގ މައ ޗަށ  ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  ވެފައިވާ ހ ރިހާ    އ ަވއިެގނ  ބ ރ ލެއ  ނާރާނެއިރާދަފ ޅ ކ ރަ

ދާއިރާ އަދި ލޯކަލ    ،އިރާއ ޙީ ދާޞި  ،ވަޢ ދެއ  ފ އ ދ މަށ  ބަރާބަރަށ  މި ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި އެބަ ހ ރޭ. ތަޢ ލީމީ 

އަދި ރާއ ޖޭެގ އިޖ ތިމާޢީ ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ    ،ދާއިރާ ތައ  ހިނ ގ މ ެގ  ނ ޓ  އޮތޯރިޓީ، ކައ ނ ސިލ ަގވަރމަ

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފައިދާވާނެ    ،އެނ މެ ސެނ ޓެއ  ެވސ  މި ބަޖެޓ ނ  އ ނިކޮށ ފައެއ  ނ ވޭ. ެއހެނ ވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ ރަނަގޅ  

އަށާއި ދައ ލަތ ެގ ވަޒީރ ނ ނަށ  ފަށ ފަށ ނ  ކަމަށ  ޓަކައި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާބަޖެޓެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި މި

ބަލަ ދާއިރާއަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ޒަމާނެއ ަގިއ    ،ލާއިރ ަގއިއިޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  އެއ ވެސ   ވޭތ ވެދިޔަ  ވެސ   މިއަދ  

ެގ  ަގިއ ހިނާގކަނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އޭެގތެރޭަގިއ ކިނޮޅަހ  ރަށ   ނ ހިނާގވަރަށ  ައސާސީ ޚިދ ަމތ  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ފަސ  

ިގރާ   ފައިނ ަގއި  ބަނދަރ ަގއި ސޮިއކ ރެިވއ ޖެ.  ނިމިއ ޖެ،  ކޯޓެއ   ވޮލީ  ދޭ،  އެބަ  އިނ ޖީނ ެގ  ދޭ،  އެބަ  ފެނާނަރ ދަމާ 

އ ޖެ،  ކ  ބަދަލ ކ ރެވި ރފެނާއި ނަރ ދަމާ އެބަ ދޭ، އިނ ޖީނ ެގ ބަދަލ ކ ރެިވއ ޖެ، ނެޓ ވޯ  ،ދޭސަރަޙައ ދ  ހިމާޔަތ ކ ރެިވެގނ  

  ކ ރެއ ިވއ ޔާ ފ ޅ ނަށ  ފޯރ ކޮށ ދެވިއ ޖެ، އިނގ ރައިދޫަގއި ފެނާއި ނަރ ދަމާ އެބަ ދޭ. އިރާދަކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތ  ރައ ޔިތ ނ 

އ ޔާ  ޮގތ ަގއި އިރާދަފ ޅ ކ ރެއ ވި   ެގމަޝ ރޫޢެއ   އ ވަނަ އަހަރ ަގއި އިނގ ރައިދޫެގ ބަނދަރ ެގ ނެރ ފަިއކަށީެގ އަ  2022

ޕޮލިސ    އަދި  މަރ ކަޒާއި  އަދި ސިއ ޙީ  އޮތ .  އެބަ  އެޅިެގނ    އިސ ޓޭޝަނާޖެހިފައި  ިއރާދަފ ޅ ކ ރެއ ިވއ ޔާ  ކޯޓ   އަދި 

ިގރާ   އިނ ނަމާދޫެގއަދި    ވަނަ އަހަރ ދާނެ. އިނ ނަމާދޫަގިއ ިގރާ ސަރަޙައ ދ  ހިމެނިފައި އެބަ ވޭ.  2022އިނގ ރައިދޫަގއި  

އެ ސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ     ށ ވެސ  މިނިސ ޓަރަ  ރަޙައ ދ  ހިމެނިފައި އެބަ ޭވ. އިނ ނަމާދޫެގ ނަރ ދަމާ ލަސ ވެެގނ  މިއަދ ސަ

ެވ  އިމ ގާ ދާނ ޖެހޭ ހ ރިހާ ކަރަނ ޓ ެގ ޚިދ މަތެއ  ފަސ  ރަށ ަގއި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ    ކ ރަމ ނ   ،އަރ ަވއިފިނ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ކޮށ ދެވިއ ޖެ. ނިނ މައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ފޯރ ރަސ މާދޫެގ ިއނ ޖީނ ެގ . ރަސ މާދޫ ބަނދަރ  އެބަ ދޭ. އަދި ނިމިއ ޖެ

މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބަށ  ރައީސ ލ ޖ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ، ، މި ދަނ ނަވައިލަނީއެހެނ ވީމާ

ެވސ  ހިނަގމ ނ ދާކަނ     ިމއަދ   އ ަގއިށެ މ ޅި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރަ  ،ރާއ ޖޭެގ ރަށ ތަކަށ  ވަޑައިެގނ  ވެފަިއވާ ވަޢ ދ ތައ  

ދޭ އެބަ  އެނިގެގނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރައީސ ރާއ ޖޭެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވަ ؛.  މި  ިމ  ؛ވޭތ ވެދިޔަ   ،އިލަނީއަޅ ަގނޑ  
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ތިޞާދ  ބަނ ދ ވެފައިާވއިރ  ވެސ  މި ރާއ ޖޭެގ  ދ ނިޔޭެގ އިޤ   ،މަސައ ކަތެއ  ނ ކ ރެވި  ،ސަރ ކާރަށ  ދެ އަހަރ  އަތ ނ ލެވި

ދިޔައި   ސަރ ކާރ ނ   މި  ޚިދ މަތ ތައ   އެނ މެހައި  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ .    ،ިއމ ކޮށ ދެމ ނ ާގރައ ޔިތ ނ ނަށ  

ދަ މި  އަދިވެސ     ށ ހަމައަ  މިއަދާ  ، ނ ނަަވއިލަނީއަޅ ަގނޑ   ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޤައ މ ތަކ ނ   ބޮޑެތި  ދ ނިޔޭެގ  ވެސ  

ވެސ  ބ ރ އަރާފައި އޮތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .   ކަށ އަރައިނ ަގނެިވެގނ  އެ އ ޅެނީ. އަދިވެސ  އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަ

ކޮިވޑ    މި  ެގއަޅ ަގނޑ ެމނ އެހެނ ނަމަވެސ ،   މި  އަދި ދިވެހި    ެގޤައ މ ަގއި  ފިޔަވަޅ ތަކާއި  ސަރ ކާރ ނ   ތެރޭަގިއ އެޅި 

 ނާޔަތ އިހ ރިހާ އެނ މެނަށ     ަވޒީފާއިނ  ވަކިކ ރި  ؛ތިޞާދ  ފޯރ ކޮށ ދިނ މަށ  ކޮށ ދީފައިވާ ޚިދ މަތ ތައ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިޤ 

އަދި   ،ދަތިތައ  ފިލ ވައިދެމ ނ   ވީ  އަށ ށ  ވިޔަފާރިޕ ރައިވެޓ  ކ ނ ފ ނިތަކަ  އަދި  ،އެސ .އެމ .އީ ލޯނ  ދޫކ ރަމ ނ   ،ނ ދެމ 

ޮގސ ފަިއވާކަނ  ފޯރ ކޮށ ދެމ ނ   ޚިދ މަތ ތަކެއ   ހ ރިހާ  އަސާސީ  ކާިމޔާ  ،ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެކަމ ނ     ކަމާބ އަދި  އެކީަގއި 

   ކަމެއ . ވެސ  އެއީ ބަލައިަގނ ނަނ ޖެހޭނެ  ރާއ ޖެއަށ  ޓޫރިސ ޓ ނ  އަނ ނަކަނ   ،ތިޞާދ  ރަނަގޅ ވެ މިއަދ  އިޤ   ،އަރަިއަގނެވި 

މޯލ ޑިިވއަނ    ،މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އ އ މީދ  ގ ޅިފައި އަބަދ ެވސ  އޮނ ނަނީ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަނ ނަވައިލަނ  ބޭނ ނ 

ކ ރ މަށ  މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކެނޑިނޭޅި ކ ރައ ވާ  ޛ ކ  ޕާޓީެގ މެނިފެސ ޓޯެގ މައ ޗަށ . އެ މެނިފެސ ޓޯ ތަނ ފީޑިމޮކ ރެޓި

ބޭފ ޅ ނ ނާިއ އަދި މަސައ ކަތ ޕ ޅަށ  ރައީ ކެބިނެޓ ެގ އެނ މެހައި  އަދި  ކަނ ކަނ     މި  އިދައ ލަތ ގަ   ސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށާއި 

ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ވެސ   ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ރަނަގޅ    ކޮށ ދެއ ވާހާސިލ ކ ރ މަށ  މަސައ ކަތ ޕ ޅ  

އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މެއ     .ހ ރި  ތައ ތައ  ެވސ  އެބަކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ލ ވިހައަވަސ މިނ ަގއި    .ހ ރި  އެބަ

ޖެހޭ. ކެތ ކޮށ ލައިެގނ  ކަމެއ  ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ     ވެސ  އޮނ ނަނ  އެބަ  ސިޔާސީ ހަމަޖެހ ނ   ،ބިނާކ ރަނ  ނ ކ ނ ނައިރ ަގއި 

އެބަ ކަމެއ     އޮނ ނަނ   ގެ ހާޖެހޭ.  ވިސ ނ މެއ   އެހެނ   ބޮލަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކ ރީމާސިލ ކ ރ މަށ   ކަނ ކަނ    ނ ވަިއެގނ  

  ، އިލާތަކަށ  ވެސ  ހަމަޖެހ މެއ  ލިބިެގނެއ  ނ ދާނެ. ސިތާސަތެއ  އެކ ލެިވެގނ ޢާފަރާތ ތަކ ެގ    ޤައ މަކަށެއ  ެވސ  އަދި އެ

ަމއ ޗަށ   ސިޔާސަތ ެގ  މައ ޗަށ ސަފަލ   ބޫލ ކ ރާަގރައ ޔިތ ނ     ،އެ  ހިނ ސ   ފާއެއ ެގ  ހަރަކާތ   ސިޔާސީ    އިގަ ލ ޙަވެރި 

ކިޔަިއދިނީރައ ޔިތ ނ ނަ ެއކަނ   އައި  އެ  ،މާށ   ނިނ މާދ ވަސ   ރައ ޔިތ ނ   އެހެނ ނަމަވެސ މާ  ކަނ ކަނ .  ދައ ކާނެ    ،ނެ 

ދެނ  ކ ރާނެ ކަމެއ     ،ހ ރިހާ ކަމެއ  ރަނަގޅ ވީމާ  ެގނ ދާމިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަމ ނ     ،އެއ ވެސ  ވާހަކަެއއ  ނެތި

ޅޭއިރ ަގއި ޒަމާނ ަގއި އިނ ސާނ ނ  އ   ކީ މިއ ޔަ ކައަކެއ . އެއި ކ ނ  އެހެނ  ވާހަ ޔައެހެނ  ބަހ ރ ވަ  ،ނެތިމާ ދެނ  މި ގޮވަނީ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ލާމެހިފަިއވާ ދ ނިޔެެއއ ަގއި އ ޅެމ ނ ދާ   ؛ރ ެގ ކަމެއ  ެވސ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ކ ރަނ  ހެޔޮާވވަ

އޮތ  ކ ޑަކ ޑަ ރާއ ޖޭެގ     މިވިސ ނާަވޑަިއަގނ ނަވާށޭ މިއަދ    ،ޅ ިވޔަސ ބައެއ . އަދި އެ ބޭފ ޅ ނ  ކޮނ މެ އެއ ޗެއ  ވިދާ

ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ކަނ  ވެސ  މި ކ ޑަކ ޑަ ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ވަނީ ދ.އ  ދ ނިޔޭެގ  ،ބޫލ ކޮށ ަގދ ނިޔެ  

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާކޮށ ފަބ ކާމިޔާ އެއީ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ  .  ކާމިޔާބ ކ ރ މ ެގ    ފޮރިނ   އިބ ރާހީމ   ފ ރިހަމަ ޕޮލިސީ 

މި މިޮގތަށ     މިސާލ .  ރަނަގޅަށ  ،  ދާއިރ ަގއި ކަނ ކަނ   ކަނ ކަނ   ހ ރި  ބަޖެޓ ަގިއ  ފާސ ެވެގނ ދާއިރ ަގއި  ބަޖެޓ   މި 
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ތިޞާދ   ެގ އިޤ ފ ރިހަމަކ ރ މަށ  ޓަކައި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ  ރޭަގނޑާއި ދ ވާލ  މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ރާއ ޖޭ 

ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ     ެގއެއީ  ބޭނ ނ ތެރިކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ،ނެެގހެއ ޓ މަކީ

މައ ޗަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވިސ ނ ނ  ެގނ ގ ޅެނ ޖެހޭކަނ    ަވސީލަތ ތަކ ެގ  އެހެނ  ޮގތަކ ނ  ވިޔަސ  އާމ ދަނީއެއ  ލިބޭނެ

މި ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި  ،  ކަނ ކަމަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ   އަހަރ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ތަޖ ރިބާކޮށ ފިނ . އެހެނ ވީމާ، މި  ދެ  ފާއިތ ވެދިޔަ

  ޮގސ ފަިއވާކަމާ  ނިމިެގނ   ހ ރިހާ ކަމަކީ މިއަދ  ރާއ ޖޭަގއި ދަތިވެފައިާވ ހ ރިހާ ދިމާލަކަށ  އަމާޒ ކޮށ ެގނ  ޭއެގ މައ ޗަށ  ބަޖެޓ 

ކ ރާ   ފަށ ފަށ ނ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އިރާދަފ ޅ ކ ރެއ ިވއ ޔާ މި ސަރ ކާރ ނ  މި  ށ އެކީަގއި ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އަމީރަ

  ފާަގތި މ ސ ތަޤ ބަލެއ  ދެއ ވ މ ެގ ހެޔޮ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ިއދާރަފ ޅ ކ ރެއ ިވއ ޔާ  ،ބަރަކާތ ލައ ަވއިهللا މަސައ ކަތ ަގއި މާތ 

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ! ކ ރައ ވާށިމިނ ވަރ هللا ތަޢ ފީޤ  މާތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އޮތ  ޮގތ ނ .   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވޭ މި ބަޖެޓ ެގ ކަނ ތައ ތައ  މި،  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ 

ބ ލެކ މޭލ ކޮށ ެގނ  ސަރ ކާރ ނ  ފައިސާ     މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ ނަރ   ،އެމ .އެމ .އޭެގ ަގވަރ ނަރ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ... ބ ލެކ މޭލ ކޮށ ެގނ  ފައިސާ ޗާޕ ކ ރ ނ  ޯގސ . މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ ނަރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި    ވާހަކަފ ޅ  އިހަށ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .ރ ،  މެނ ބަ  އިއ ޒަތ ތެރިރ ،  މެނ ބަ  އިއ ޒަތ ތެރި

 .އ  ސަލައެމެނ ބަރ ، ނިޒާމީ މައ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޢަބ ދ  ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޔަޢ ޤޫބ 

އަދި އެފަދަ ކަމެއ    .އެއީ ހަމަ ކަނޑަޅިެގނ  ދޮގެއ   އެހެނ ވީމާ ؛ކ ރި ވާހަކަ ދެނ ނެވީމަބ ލެކ މޭލ   ނަރ އެމ .އެމ .އޭ ަގވަރ 

އެޮގތަށ   ،ދޮގ  ތ ހ މަތ ، އެއީ ވަރަށ  ބޮޑ  ކ ށެއ  ކަމަށ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . އެހެނ ީވމާ ،ކ ރި ކަމަށ  ވާނަމަ
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އި ހަނދ މަ  ވ ނ ނޭޅ  ލ ޒާމ ދޮގ   ހަމަ  އިލ ޒާމ ކޮށ ފ ޅ އަޅ ަގނޑ   އެ  އެހެނ ނޫނަސ   އަދި  ބޮޑ   އެޅ  އަރ ވަނ .  ވަރަށ   ވީ 

 .  ، ެއކަނ  ސަމާލ ކަމަށ  ޓަކައި ެގނައީ. އެހެނ ވީމާވަރ ނަރ ކ ރި ވާހަކަ އެމ .އެމ .ޭއެގ ގަ ބ ލެކ މޭލ  ެގ ވާހަކަ،ކަމެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ތާ.  ތި  ބަލައިަގނ ނަނ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އިވާހަކަފ ޅ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ނ ކ ރެއ ވ މަށ   އިބާރާތ   އެފަދަ  ތިމާސ ކ ރަނ . ލ ދައ ކަާވއިރ ަގއި 

ކަށ   ތަނ ތައ ތައ  ޖެހޭނީ ެއ ކަނ ތައ ތައ  ބަލަނ  އޮނ ނަ ފަރާތ އެ ކަ  ،ބ ލެކ މޭލ ކޮށ ެގނ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

 !ެގނ ދަވާ  ކަނ ކަނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ . އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ   ހ ށަހަޅައިެގނ  އެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  

ބާރ ތަކ ނ  ލިބިފައި ހ ރި އަދި ާގނޫނ ތަކ ނ     އި ހ ރިހެދިފަ ؛ނޫނ ައސާސީަގއި އަދި ާގނޫނ ތަކ ނ  ޤާ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މިނެޓ  ދ އ ވާލަނ  ނ ިވސ ނަާވ    ހަތ އިދ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ލިބެނ ޖެހޭ ފ ރ ޞަތެއ ަގއި ނިޒާމީ މައ ސަލަިއެގ ޮގތ ަގއި މި  ަގވާ 

އ ޅޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑަށ     އެމ .ޑީ.ޕީގައި. އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  މި  އ ބެވިތި  މެނ ބަރ ނ  އެބަ  65 ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި

ފ ރ ޞަތ  ރައީސ   !ދެއ ވާކ ރިއަށ ެގނ ދަނ   ަގވަރ ނަރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ކ ެގ  ފައިސާ    މަރ ކަޒީ  ބ ލެކ މޭލ ކޮށ ެގނ  

 . ..އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއަދ   ،ކ ރަނ  އ ޅ ނ  ޯގސ ޗާޕ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މީހަކ   ؛ލ ކޮށ  އިނ ވާނެ. އެީއ ބ ލެކ މެލެއ ަގއި ތިފަދަ އިބާރާތެއ  ބޭނ ނ ކ ރައ ަވއިެގނ ހާެއއ ެވސ     ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

  އ  އެބަ އޮތ .ކަނ ތައ  ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ފަރާތެ  އެނ ނަވަނ ޏާ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އެނިގަވޑަިއގަ   އިލ ކ ރާ ކަމަށ ބ ލެކ މެ

 އާދެ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަާވ!   !އެ ފަރާތަށ  އެ މައ ސަލަ ހ ށަހަޅ އ ވާ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރައީސ   ަގވަރ ނަރ ހާއިލ   ބަލެކ މެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އެމ .އެމ .ޭއެގ  ޗާޕ   ލަތެއ ަގއި  ފައިސާ  ޯގސ .  ބަހައ ޓަިއެގނ   ކ ރ ނ  

 ، އޮތ . މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ޒިނ މާއަކީ ރާއ ޖޭެގ ދައ ލަތ ެގ ކަނ ކަނ  ބޮއ ސ ނ ލައިެގނ    މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ޒިނ މާތަކެއ  އެބަ

ވަރާ އަދި  ކ ރ ނ . މަޝ އެއަށ  ކޮމެނ ޓ ،  ވާހަކަ ބ ނ ނ  ޮގތ  ބ ނ ނ ، ދާއިރ ަގއި މާލީ ސިޔާސަތ  ކ ރިއަށ  ،ލަތ ހާމާލީ 

 66ެގ އައިސ  ކ ކ ޅެއ ެގ ައަގކީ  ގ ރާމ   900ލަފާދިނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ާވހަކަދައ ކާއިރ   
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ބޮޑ ވެފަިއ    20ޑޮލަރ ެގ ރ ފިޔާެގ ައގ  މިއަދ  % ؛ޑޮލަރ   .ރ ފިޔާއަށ  ހ ރި އެއ ޗެއ    37ރ ފިޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއީ  

އެހެނ ވީމާ މިހ ރީ.  ޙަޤީޤަތާ  ،  ވާހަކަ  އިނ ފ ލޭޝަނ ެގ  ވަޒީރަކަށ   މާލީ  އިއ ޒަތ ތެރި    ޤައ މ ެގ  ނ ދެއ ކޭނެ  ޚިލާފަކަށ  

ަގނޑ  މި ކ ރ ނ  ޯގސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެ ވާހަކަ އަޅ  ކޮށ ެގނ  ފައިސާ ޗާޕ އިލ ރައީސ . މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ  ބ ލެކ މެ

 ދައ ކަނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ   ައނެއ ކާ ؛  ިއއ ޒަތ ތެރި  ައޅ ަގނޑ   މީހަކ    ، އަރ ވަނ ހަނދ މަފ ޅ ކޮށ ެވސ  

ތަކެއ   ކަމަށ  ވަނ ޏާ އެކަހަލަ މައ ސަލަ ބަލާ މ އައ ސަސާ  ކ ރާމެއިލ  ނޫނީ ވަކި މ އައ ސަސާއެއ  ބ ލެކ އިލ ކ ރ ނ   ބ ލެކ މެ

ހ ށަހަޅ އ ވާށޭ  އެ  އޮތޭ.  އެބަ މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެ  !ތަނ ތަނަށ   އެއ ޗެއ    ،ރި  އ ޅޭ  ވިދާޅ ވަނ   ތި  އިބާރާތަކ ނ   އެހެނ  

 ވިދާޅ ވ ނ  މާ ބ އ ދިވެރިހެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ. އާދެ! ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ! 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނޫނ ތޯ. އެހެނ    މަޖިލިސ  ނިމ ނީއިނ ނެވީމަ    ދެނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސާއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަޅ ަގނޑ  ިމ ދައ ކާ ވާހަކައެއ  ކ ރިއަށ     ،މީހަކަށ  މިތާނަގއި ވާހަކަދައ ކާލަނ  ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވީމަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ެގނ ދެވޭނީ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާ ަވގ ތ  ވެސ     އޮތ . އަދި ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ނަަގިއެގނ  އެ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކާނެ ފ ރ ޞަތ  އެބައިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ   

 ހަމަ އިތ ރަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރަށ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަާވ! 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކ ރ ނ  ޯގސ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކޮނ ޑިޝަނ ަގއި ބަހައ ޓަިއެގނ  ފަިއސާ ޗާޕ އިލ   ބ ލެކ މެ  ވަރ ނަރ މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ގަ 

ޖަވާބ ދާރީ އަޅ ަގނޑަށ   އިއ ވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   އަޑ   މި  ވ މ ެގ    އަޅ ަގނޑ ެގ  އެބަތިކޮޅ ނ    65  ،އޮތ   ފ ރ ޞަތ  

 ރ ފިޔާ....  ބިލިއަނ  4، ބިލިއަނ  4މެނ ބަރ ނ  މިތާ އެބަ ތިއ ބެވި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 
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މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވާ!  މެނ ބަރ   ތި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ނަނ ގަވާނެ  މެނ ބަރ ނ   ނ ކ ތާ  ޮގތަށ    ނިޒާމީ 

އަރ ވަނ . ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ، އަޅ ަގނޑަށ  ޖެހޭ ފ ރ ޞަތ ދައ ކަވަނ ޏާ. އެހެނ ީވމާވާހަކަފ ޅ 

 ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ. 

  

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައ 

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ހިތަށ ައއިހާ   ،ހ ރިހާ އެއ ޗެއ މަިއކެއ  ވާހަކަދައ ކަނ  ލިބ މަކީ ހިތ  ؛ތެރި ރަީއސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ތ ިއއ ޒަޝ ކ ރިއ ޔާ  

ބ ލެކ ެމއިލ ކޮށ  އެހެނ  ބޭރ ކޮށ ލަނ  ލިބޭ    ،ޮގވައި   ސިނކ ނޑީަގއި ހ ރި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  މީހ ނ ނަށ  ވަަގށ    ،އެއ ޗެއ  

ޕ ރީމ  ކޯޓ ނ  ފ ރ ޞަތެއ  ނޫނ . ޤާނޫނ އަސާސީ އެ ފ ރ ޞަތެއ  ނ ދޭ. ޤާނޫނ އަސާސީ އެ ފ ރ ޞަތެއ  ނ ވެސ  ދަނޭ. ސ 

 ނަށ  ބިރ ދެއ ކީމަ...ޓީނ  ނަަގިއެގނ  ފަނޑިޔާރ ނ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތި މައ ސަލަ މިހާރ   މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަ    ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  ތި 

އަރ ވައިފިނ . މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  މެނ ބަރަށ  ހަނދ މަފ ޅ ކޮށ   ތ ތެރިއަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަ

 ! ެގނ ދަވާ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ކޮށ ... ރ ފިޔާ ޗާޕ ބިލިއަނ   4 ،ލަތ ަގއި މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ  ހ ރ މ ެގ ނަތީޖާއަކީހާބ ލެކ މެއިލ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  ތި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އިނޭގތޯ  އަނ ނާނެ  ނ ކ ތާ  ދާއިރާެގ    ނިޒާމީ  އިނގ ރައިދޫ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ ޏާ.  ޮގތަށ  

 ސަނ  އަޙ މަދ .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަ

  

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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ނޫނ . ހަމަ   އޮރ ދޫ ބަހަކ ނ   ، ނޫނ    ޢަރަބި ބަހަކ ނ  ؛ިމ ބަޖެޓ  ފޮތ ަގިއ މިހިރި ައކ ރ ނ  ައކ ރަށ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މާ ވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތޔ ތެރި މެނ ބަރަށ  ވެސ  އެނޭގ ބަހ ނ  ލިޔެފައި ހ ރި އެއ ޗެއ ެގ ވާހަކަ    .ސީދާ ދިވެހި ބަހ ނ 

ޮގތަށ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވ ނ  އެީއ  ެއއ   ، އެއާ އޮތީ. އެހެނ ވީމާ  މި ދައ ކަނީ. މީަގިއ ލިޔެފަިއ މި  މެނ އަޅ ަގނޑ 

 ރިޔާސަތ ނ  ވެސ .... 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ެގނ ދަވާ!    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ ެގ އަމިއ ލަ އިޢ ތިރާފެއ  މިދިޔަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  ދިރާސާކ ރި ،  އަމީނ ެގ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ    4ރ ަގިއ  އިއި އަ ބިލިައނ  ރ ފިޔާ ބޮނ ޑަކަށ  ކޮނ ވަރޓެއ  ނ ކ ރާނަމޭ. ބަޖެޓ     4ކޮމިޓީަގިއ އޮނ ނާނެ.  

. ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ރަނީޕ ެވސ  ޗާބިލިއަނ  އަނެއ ކާ   2.5ރަށ   އިތ ރަށ  ޗާޕ ކ ރާ ވާހަކަ މި ދަނ ނަވަނީ. ހަތަރ  ބިލިއަނ ެގ ިއތ 

ބ ލެކ މެއިލ     ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ މާކެޓަށ  އިނ ޖެކ ޓ ކ ރ މ ެގ ހ އ ދަ އެ ދިނީ މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ ނަރ  6.5 ؛ރައީސ 

 ިމއީ މިކަނ  ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނޫނ .  ؛ލަތ ަގއި ބަހައ ޓައިެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހާ

 

 ސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާ

މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ    ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 ނިޒާމީ މައ އސަލަެއއ .   ،ޝަރީފ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ހ ރީ   ވަނީ މަޢ ލޫމާތ  ނ ލިބިިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީޝ ކ ރިއ ޔާ  

މާވަށ     ،! އެހެނ ނަމަވެސ ނެއެފަދަ ކަމެއ  ނ ކ ރައ ވާ هللا މާތ   ،. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދ ނިޔެ މިހާރ  އޮތ  ޮގތ ކަނ ނޭނެގ

މެނ ބަރ ެގ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކޮ ޢާދާއިރާެގ  ފެއިލާއަށ   ވަބާ  ނ ރައ ކާތެރި  ވަނ ޏާ ތ ރިިވޑ ެގ  ކަމަށ   ހ ރެއ ޖެ  ފަިއ 

  . ސ ވޭސާހ އިއަޅ ަގނޑަށ   ެވސ     ހަމަގައިމ   .ލަތ ހާއޮތ   ސާސ ާވނެ އިނޭގތޯ މި ދ ނިޔެ މިހާރ   ހ އިނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

ރ މަށ  ޓަކައި  ވ ރައ ކާތެރި  ފަހަރ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި،  ވާތީވެ. އެހެނ ވީމާ  އެއީ އަޅ ަގނޑަށ  ކޮވިޑ  ޖެހިފައި ހ ރި މީހަކަށ  
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ެގނ ގ ޅ ނީ މި  ބަނ ދ ކޮށ ެގނ   ޤައ މ    އޮތ   އެހެނ ވީމާ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ ނިޔެ  މި  އެހާ،    ލަތ  

 ، އެ ވާހަކަ ދަނ ނަވައިލީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  އ ކަާވނެ. އެހެނ ވީމާނަމަ އެޮގތަށ  އެ ވާހަކަ ނ ދަ މަނިކ ފާނަށ  އެނިގލައ ވާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ެގނ ދަވާ  ފ ޅ  ކ ރިއަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަ

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތަކެތީެގ    ކޮށ ފައި ނެރ ނީމާޕ ބިލިއަނ  މާކެޓަށ  ޗާ   6.5،  2.5ެގ އިތ ރަށ   ބިލިއަނ   4،  ބިލިއަނ  4.6 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ބ ނަނ  މިނިވަނ ކަމާއަގ  މައ ޗަށ  ނ ދާނެ ކަމަށ  މާލީ ވަޒީރ  ވާހަކަދެއ ކ ަމކީ ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއ  ނޫނ . ެއކަމަށ  ބަސ 

 ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރާ  ،ސަރ ކާރާއި  ،މަޖިލީހާއި،  މަރ ކަޒީ ބޭނ ކާއި؛ އ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެކ  މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ  ހ ނ ނަނީ. އި

މެދ    އެއާ  ،ބ ނެވެނ ޖެހޭނެކ ނ  ރަނަގޅ  ނަތީޖާއެއ  ނ ނިކ ނ ނާނެ. ެއއަށ  ބަސ ޔައެއ  ބާސ ކެޓަކަށ ލަިއެގނ  ފިއ ތީމަ އެ

 ައޅ ަގނޑ މެނ ...ރައީސ . އ ޒަތ ތެރި އިޖެހޭނެ ، ެއއަށ  ވާހަކަދެކެވެނ ފާޑ ކިޔެނ ޖެހޭނެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .  ،މާފަނ ނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ފަލާޙ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 މާފަނ ނ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ފަލާޙ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ދިރ ވާލީމަ ވެސ  ެއވެސ     އިނ ލަ  ިމލިއަނ  ޑޮލަރ  ފެނ ކޮޅަކާ  75އެކ ެވެގނ     މިނިސ ޓ ރީތަކާމަރ ކަޒީ ބޭނ ކާއި ހ ރިހާ  

ކ ރަނީޭއ  ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޗާޕ   2.5ދައ ކާއިރ ަގއި.  ބޫލ ރަނީ ެއކަހަލަ ވާހަކަަގހަމަ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   

  ރާއ ޖޭގައި... ވެސ  ހަމަ މި ދޮގ ހަދަމ ނ ދާއިރ ަގއި ިމއީ ކިޔަިއެގނ  ބ ހ ތާނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަާވ! 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ސ ކ ރަނ  ނޫޅ އ ިވއ ޔާ ރަނަގޅ ވާނީ  ހ މޮޅަށ  މިއަށ  ބަ  މާ  ފައި ތަރި އަރާ  ެއފ .ޕީ.އައި.ޑީ.ޭއެގ ؛އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ލަތ ަގއި ބަހައ ޓައިެގނ  މިކަނ  ެއ  ހާބ ލެކ މެއިލ     ަގވަރ ނަރ ބޭނ ކ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ، މަރ ކަޒީ  

މި މިކަމެއ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މި،  ޮގތަކަށ   ކ ރަނީ  ދެނ    ޮގތަކަށ    މިކަމެއ   ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ރެވޭނެ 

   ..އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  އޮތީ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދެނ މެ  ؛މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ ނަރ   !އަޅ ަގނޑަށ  ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ތި   ، ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ކީ. އެހެނ ވީމާނޫނ  ހ ނ ނެވީއ   ލަތެއ ަގއެހާކ ރި  އިލ އަޅ ަގނޑ  ބައ ދަލ ވި. ބ ލެކ މެހަމަ  

ލެއ ަގިއ  ހާ  ެއއ ވެސ   ،އިރ  ވާކަފ ޅ  ެގނ ދަކ ރ ނ  ނޫނިއ ޔާ އެ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ވާހަފައިސާ ޗާޕ    !ކަނ ބޮޑ ވާ ވާހަކަ ދައ ކަވާ

 ނޫނ . އާދެ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ!  އެއ ކ ރެވިފަ އިލ ހ ނ ނެވީކީ ބ ލެކ މެ ނަރ މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރައީސ   ކ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތީ  ިވއ ކަިއެގނ   ދެނ   ވާހަކަ    50ނ ފ ނިތައ   ރެއިސ ކ ރ މ ެގ  ޑޮލަރ   އެމެރިކާ  މިލިއަނ  

ކޮނ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ކޮނ  ައަގކަށ  ، އ ޔިތ ނ ނަކަށ  ބ ނެއެއ  ނ ދެވޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ ، ދިވެހި ރަ 

ޯގސ  އިއ ޒަތ ތެރި    ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ބާޒާރަށ  ޗާޕ ކޮށ ެގނ  ނެރ ނީމާ  6.5އ ޅެނީކީ.    މި  ނ  ކ ރަނ ވިއ ކަިއެގނ  ކަމެއ  މިކަ

 ބަސ  ވިދާޅ ވާނ ޖެހޭނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއކަނ  އެނޫނ    ރ ނަރައީސ . ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ 

 ޮގތަކަށ  ކ ރެވޭނެ ހާލަތެއ ... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކ ރެނ ދޫ ދާއިރާެގ    !މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލާ

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .  

 

  )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޢަބ ދ ލ ޣަނީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ
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ޮގތަށ  ެގނެސ ދިނ މަކީ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޮޅޭ  ،ޮގތަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ތަކ ރާރ ކޮށ  ނ ބައި އަދަދ ތައ  އޮޅޭ

ބިލިއަނެއ ެގ ާވހަކަ ދެކެވެމ ނ  އަނ ނަނީ.    2.5ކ ރާކަށ  ނޫޅޭ.    އ ވެސ  އިތ ރެއ   ބިލިއަނެ  6.6ކަެމއ  ނޫނ .    ރަނަގޅ 

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  ކ ރިއަށ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ   ެގނ ދަވާ  ވާހަކަފ ޅ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ މާވަށ   މާވަށ   ދެނ    .

 . ތައ އެ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ އަދަދ   ،ދާޅ ވަނީއެ ވި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ކ ރާ  ޒ ރެއި ިވއ ކަިއެގނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ   ދައ ލަތ ެގ  މިލިއަނ  އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ދިވެހި   50 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ިއއ ޒަތ ތެރި   ވާހަކަެއއ .  ނ ރައ ކާތެރި  މީަގއި  ސަލާމަތަށ   ޤައ މީ  ވާހަކަެއއ .  ބިރ ވެރި  މިއީ   ؛ރަީއސ ވާހަކަ. 

   ...އެއ ޗަކީ ެގ ވެސ  ހ ރިހާއަޅ ަގނޑ މެނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަމޑ ކޮށ ލަ އަނެއ ކާވެސ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އެދެމާވަށ   ދާއިރާެގ  ދެއ ވ ނ   އިނގ ރައިދޫ  އިނޭގތޯ.  ނ  

 . ެއއ ނިޒާމީ މައ ސަލަ ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

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

ކަެމއ  ނެތ .    ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޮއޅ ވާލަނ  އެ ވާހަކަ ދައ ކާނެއަދަދަކީ އެއީ ރަނަގޅ  އަދަދެއ  ނޫނ .   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޤައ މެއ     ބޮޑ   ވ ރެ  އޮނ ނަ  ރައީސ   އެމެރިކާ.  އިޤ ތިޞާދެއ   އެތާނެގ  ޗާޕ ކ ރަނ   އެމެރިކާަގއި 

ނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ.  ސެނެޓަށ  ލައިެގނ  އ ޅޭކަނ  ހަމަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އެ

 ކަމެކޭ... ދ ނިޔޭަގއި އޮނ ނަ ެއއީ  އެހެނ ވީާމ، އެ ޤައ ެމއ ެގ ހާލަތ  ؟ ޗާޕ ކޮށ ލަނީ ،ޖައ ސަވަނީއެ އަނ ތޯ  ލިކިތައ  ޓ ރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  !ެގނ ދަވާ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އޮތީމަ މިހެނ   ހ ރިހާކަމެއ   މި  ރަީއސ ،  ޑޮލަރ   50  ،އިއ ޒަތ ތެރި  އެމެރިކާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނޭގ   ؛މިލިއަނ  

ކޮނ ބަޔަކަށ     ،ކަމެއ ، ހަނިމާދޫ ކަމެއ   ވެލާނާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ   ،ސ ޓެލ ކޯ ކަމެއ   ،މެއ ކަ  ވިއ ކަނީ އެސ .ޓީ.އޯ

ފަހަރ  ބަޖެޓަށ  ފައިސާ    މިލިއަނ  އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ދައ ލަތ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ  ިވއ ކައިެގނ  މި  50ކަމެއ .  

  ، ނ ތައ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މި ކަނ ތައ ތަކާ ދޭތެރޭަގއި މާލީމި ހ ނ ނަނީ ބިރ ވެރި ކަ ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނީހޯދަ

. ވިދާޅ ނ ވެވެނ ޏާ އެ މަނިކ ފާނ  ދ ރަށ  ޖެހިވަޑަިއަގނ ނަވަނ ޖެހޭ  ،މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ ނަރަށ  ބަސ  ނ ބ ނެވެނ ޏާ

 ވިދާޅ ވޭ...  އެ މަނިކ ފާނ ެގ މިނިވަނ  ބަސ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ތިނަދޫ  އެދެނ .  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާވަށ  

 . ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ރަީއސ  ރައ ޔިތ ނ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ދައ ކާފަ  ވާހަކަ  ިވއ ކާ  އޮޅޭކ ނ ފ ނިތައ   މި    ނަށ   ފޯރ ކޮށ ދޭނ   މަޢ ލޫމާތ   ޮގތަށ  

 ތ  ެއޮގތަށ  ދެއ ވ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ .  ހަޕ ލެޓ ފޯމ  ބޭނ ނ ކ ރ މަކީ އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ރަނަގޅ  ކަމެއ  ނޫނ . އެ ނަސޭ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 !ވާެގނ ދަ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މިނިވަނ ކަމާއެކ     ށ ނަރަވެސ  ިމ ދެނ ނެވީ މަރ ކަޒީ ބޭނ ކ ެގ ަގވަރ   އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  ފަށަމ ނ 

 .އޮތ  ޮގތ ނ  ތާރީޚ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނާ ބައ ދަލ ކ ރާނެ  ބަސ ބ ނަނ ޖެހޭ. ވިދާޅ ެވވެނ ޖެހޭ. މިއަދ  ދައ ލަތ ެގ މާލީ ހާލަތ  މި

ބަނގ ރޫޓ ކޮށ ފަ ޤައ މ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ހިތިކޮށ   ބައ ދަލ ކ ރާނީ  ރ ފިޔާ    6.5ބިލިައނ ،    6  އިތާރީޚ   ބިލިއަނ  

 ؟ކީކޮބަިއތޯ ފައިސާ އިތ ރަށ  މ ސާރަިއެގ ޮގތ ަގއި ދިނ މަ ،ކޮބައިތޯ ރެވޭނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ބާޒާރަކަށ  ނ ނެ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫދެއ ވ ނ  އެދެނ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަޑ ކޮށ ލަ

 . އެއ ނިޒާމީ މައ ސަލަ ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޙަލީމ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތ ދޫ

އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އޮޅޭފާޑަށ  ާވހަކަ މެނ ބަރ  ދައ ކަވާތީ އެއ ޗެއ  ސާފ ކޮށ ލަދޭނ  ބޭނ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ   

ނޫނީ   ،ބ ރީެގ ެގެއއ  އަޅާކަށ   14ސ  ެވސ  އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ެގނެސ ދެނީ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓަށ   ޔައަދި ވިއ ކާލި

 . ހަމަ ރައ ޔިތ ނ ... މި ލަނީކީޖީބަކަށ  ނޫނ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 ! ެގނ ދަވާ ކ ރިއަށ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ކޮނ މެ އިނިގއ ޔަކަށ  ސެކިއ ރިޓީެއއ  ލިބ ނީމާ  އިމެނ ބަރަށ  ދައ ލަތ ެގ ކޮނ މެ ވެރިައކަށ  ަގނޑ ވަރަކާ އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި  

ވިދާޅ ވެ  އެ ކ ރީެގ ވިވާހަކަ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކައަކީ  ދަނ ނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާނެ 

ހާސ  ރ ފިޔާ މަހަކ . މަހަކ  އިނޭގތޯ. އޮމ ބަޑ ސ    25ލައ ކަ    1އި ބައ ލަވާ ރިޔާސަތ ނ  އެބަ ނަނ ަގވާ  ރައީސ ނ ެގ ޮގތ ގަ 

އަހަރ ނ  ފެށިެގނ  ޖެހ ނ  މައ ސަލަތައ  ބަލަނ . ވަނަ  1953މިލިއަނ  އަހަރަކ .  15 ،ޕަރސަނ ެގ އޮފީހެއ  ހައ ދަވަިއފި

ޕަނ ޕ ކ ރިހާ  ތި ބޭފ ޅ ނ   ކޮބައިތޯ  ؟ ބަިއތޯ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ކޮ؟ ކޮނ  ނަތީޖާއެއ ތޯ ނެރެވ ނީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބިލިއަނ  ރ ފިޔާ ޗާޕ ކ ރ ނ  ގޯސ . އެކަމަށ  އެމ .އެމ .ޭއެގ   6.5 ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ކޮނ ތާކަށ ތޯ؟ ހ ރިހާ ފައިސާތައ 

ެގ އެއ ޗެއ  ނޫނ   ނ ކީ. މަދ  މެނ ބަރ ރައ ޔިތ ނ ެގ ެއއ ޗެއ  ދައ ލަތަ  ،ަގވަރ ނަރަށ  ބަސ  ވިދާޅ ވެވެނ ޖެހޭނެ. ރައ ޔިތ ނ ެގ

 ދައ ލަތަކީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، މިކަނ  މިހެނ  އޮއ ާވ، މިކަނ  މިހެނ  އޮއ ވާ މ ސާރަ ބޮޑ ކ ރީމަ ކޮނ  ފައިދާެއއ ތޯ... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ަމޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 . ެއއ ނިޒާމީ މައ ސަލަ ،މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ(       

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

ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމ ، ޕީ.އެނ .ސީ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ހިމެނިވަޑައިަގނ ނަވަިއެގނ  މިކަނ  ނިނ މާފައި މި އޮތީ.  ބަޖެޓ   

ބޭނ ނ  ދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑ   ކާރ ކޮޅ    ،ދެނ   ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި  ހ ނ ނަަވއިެގނ   ވަޒީރަކަށ   ދައ ލަތ ަގިއ    ދިވެހި 

 ދ އ ވާފަިއ.... 

 

 ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ 

މެނ ބަރ .   ނ ދައ ކަވާއިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަފ ޅ   ކ ރީެގ  މެނ ބަރ ،  މެނ ބަރ     !ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ާމވަށ  

 ނިނ މާލަދެއ ވ ނ  ެއދެނ .ވާހަކަފ ޅ  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މިހާ ؛އާދެ!  ަގވަރ މިހާރ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ،މިއަށ   ނަރ ރަށ   ލޮބ ވެތި  ދިެވހި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ބިލިައނ  ރ ފިޔާއަކީ އާދައިެގ އަދަދެއ  ނޫނ . ޗާޕ ކޮށ ެގނ  މި ައދަދެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    6.5ޖަވާބ ދާރީވާނ ޖެހޭ.  

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނާ ބައ ދަލ  ައގ ތައ   ބާޒާރަކަށ  މިޮގތަކަށ  ނ ނެރެޭވނެ. މީެގ ނަތީޖާ  ކ ރާނީ ހިތިކޮށ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 

ޖެހިެގނ ދާނެ ހިސާބަށ   %  އަތ ނ ފޯރާ  މިއަދ   ހޯދަނ   ޑޮލަރެއ   ރައީސ .  ޚަރަދ ކ ރި  ،  20އިއ ޒަތ ތެރި  މީެގކ ރިނ  

ެގ އިނ ފ ލޭޝަނ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކ ކ ޅ  ކިލޯއެއ ެގ  20ފ ރަތަމަ ފަށަނީ ވެސ  %  ، ޚަރަދ ކޮށ ެގނ    20އަދަދ ެގ % 

ތަނަށ     ދެނ  މި  !  އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވީ. ފިޔާ ބަސ ތާއެއ ެގ އަގ  ތި ބޭފ ޅ ނ  މާކެޓަށ  ނިކ މެ މިައދ  ބައ ލަވާއަގ  

އިނ ފ ލޭޝަނެއ ތޯ ބައ ލަވާ  ބޭފ ޅާ  މި  ކިހިނެއ   މިއީ  ނެތޭ.  އިނ ފ ލޭޝަނެއ   ވަޑަިއެގނ   މިނިސ ޓަރ   ؟ ފިނޭނ ސ  

 ... ނަރ އެމ .އެމ .އޭެގ ަގވަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ،ާގތ   އަޅ ަގނޑ  ާގތ ، އަޅ ަގނޑ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  !އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ
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 ޓަށ  އެހ މަށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  . ވޯ 8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކާޑ ކޮޅ ތައ    މެނ ބަރ ނ ެގ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނަނ ބަރ     ! ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވާއާދެ!  ޚަރަދަށ  )  7/ 2013ާގނޫނ   ދައ ލަތ ެގ 

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

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

ިއއ ޒަތ ތެރި    ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ ިއޞ ލާޙ   ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  ކިނބިދޫ ދާިއރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނާޝިޒ 

 ދެއ ވ ނ  އެދެނ . އިއ ވަމެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ 

 

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

ވަނަ ނަނ ބަރ ަގިއވާ   5.3ވަނަ ނަނ ބަރާއި    5.2ތ ތެރި ރަީއސ . މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި ރިޕޯޓ ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަ

ވަނަ ދ ވަހ ެގ ނިޔަލަށ    31ަވނަ އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ  މަހ ެގ    2021  -5.2ނިނ މ ނ  އަނ ނަނިވި ޮގތަށ  ިއޞ ލާޙ ކ ރ ނ .  

ނ  މޯލ ޑިވ ސ  ޑ ރޯވެފައި ހ ނ ނަ މިނ ވަރަށ  ޮގތ ތަކެއ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ވަރޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  އެކައ ނ ޓ  އޯ 

ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެނ ބަރ  މަހ ެގ   2021މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ  ނިނ މ މަށ  ދެނ ނެވ މަށ . މިޮގތ ނ   

ބިލިއަނ     2.5ރެވިފައި ހ ނ ނަ މިނ ވަރ ެގ ތެރެއިނ   ޑ ރޯކ ބޭނ ކ  އެކައ ނ ޓ  އޯވަރ   ވަނަ ދ ވަހ ެގ ނިޔަލަށ  ޕަބ ލިކ 31

އަހަރ ެގ އެމޮޓަިއޒިނ ގ    50މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީނ  ސަރ ކާރަށ  އިޝޫކޮށ ފަިއވާ    ،ރ ފިޔާ ސެކިއ ރަޓައިޒ ކޮށ 

ފާއެރ ވ މަށ . ކަމ ަގިއ ކަނޑައެޅ މަށ  ލަ  2.5ައދި މި ބޮނ ޑ ެގ ކޫޕަނ  ރޭޓަކީ އަހަރަކ  %   ، ބޮނ ޑަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށާއި

ޑ ރޯކ ރެވިފަިއ  ބޭނ ކ  ެއކައ ނ ޓ  އޯވަރ   ވަނަ ދ ވަހ ނ  ފެށިެގނ  ޕަބ ލިކ  1ވަނަ އަހަރ ެގ ޖަނަވަރީ މަހ ެގ   2022 -5.3

ެގ ރޭޓ ނ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީނ   0.1އަހަރަކަށ  %  އިނ ޑ ރޯކ ރެވިފައިާވ ބެލެނ ސ އޯވަރ   ،ހ ނ ނަ ކޮނ މެ ދ ވަހަކ 

 ޖ ކ ރ މަށ  ލަފާއެރ ވ މަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިނ ޓަރެސ ޓ  ޗާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫމެނ ބަރ ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މި އިޞ ލާޙަށ  ތާއީދ ކ ރެއ ވި ިއއ ޒަތ ތެރި  

 .ލަބީބ  އިލ ޔާސ  މެނ ބަރ 

 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ހ ޅ ދޫ 
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ހ ށަހެޅ އ ވި އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ    ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށ  އެ  ހ ށަހެޅ އ ވި،  މެނ ބަރ  އެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ 

 ތާއީދ ކ ރަނ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަޅ ަގނޑ  މި އިޞ ލާޙަށ  ޯވޓަށ  މިހާރ  މި ދަނ ނަވަނީ.   !ށ ލައ ވާއާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ކާޑ ކޮޅ ތައ  ޗެކ ކޮ

ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ    ވަނަ ނަނ ބަރ ަގއިވާ ނިނ މ ނ  އަނ ނަނިވި ޮގތަށ  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ   5.3ވަނަ ނަނ ބަރާއި    5.2ރިޕޯޓ ެގ  

  ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ ައދި ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ   ިއ،ހ ށަހަޅ އ ވަ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ ަމދ  ނާޝިޒ 

ޮގތަށ  ޮގތަކަށ     ،ތާއީދ ކ ރައ ވާފަިއވާ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ  މެނ ބަރ ނ ނަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިޞ ލާޙަށ   ތާއީދ ކޮށ ފަިއވާ 

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނާޝިޒ    ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ   ތާއީދ ކ ރެއ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :

 45    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 41    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    41     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  21      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  
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ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ަގއި   32ެގ (ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ ާގނޫނ )  2013/7ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

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

ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    ށ މެނ ބަރ  ހ ށަހެޅ އ ވި އިޞ ލާޙ  އަދި ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތާއީދ ކ ރެއ ވި އިޞ ލާޙަ

؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ެވ ތި. 87؛ ދަދ މެނ ބަރ ނ  ވޯޓ ދެއ ިވ ޮގތ ެގ ތަފ ސީލ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަ

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ   . 41؛ . ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 45

ފާސ ވ މަށ   . 41؛ ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 ފާސ ވެއ ޖެ. އެހެނ ީވމާ، މި އިޞ ލާޙ  . 21؛ ބޭނ ނ ވާ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދަށ  ޒިނ މާވ މ ެގ  )  7/ 2013ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާލަނީ މި އިޞ ލާޙާއެކ 

( ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ އ ސޫލ ތަކާއި ހަަމތަކ ނ  އިސ ތިސ ނާކ ރ މަށ   ވަނަ ާމއ ދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ  32ެގ  (ާގނޫނ 

  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ދީފައިވާ ހ އ ދަިއެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި 

ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަާވ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  މަޖިލީހ ނ  ެގނ ނެވި އިޞ ލާޙާއެކ  ފާސ ކ ރ މާ މެދ  އިއ ޒަތ 

 ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :

 45    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 42    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 02    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 :  

    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 
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  23      : ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

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

އެކ     ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށ  މަޖިލީހ ނ  ެގނ ނެވި އިޞ ލާޙާ  އިތ ރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި

  ހާޒިރ ވެ . 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި  ފާސ ކ ރ މާ މެދ   

އަދަދ   ބިތި އަދަދ . 45؛ މެނ ބަރ ނ ެގ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ވޯޓ ދެއ ިވ  ކަމަށ   ވޯޓ ދެއ ވި  . 42؛ ފެނ ނަ  ކަމަށ   ނ ފެނ ނަ 

ވޯޓ ަގިއ  .  ސ މެއ ؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި  . 2؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 ފާސ ވެއ ޖެ.  ރިޕޯޓ އެހެނ ވީމާ، މި . 23؛ ސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ ފާ. 44؛ ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  

 

 ނ ކަނ . ކޮމިޓޯތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކ7ަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައޅ ަގނޑ މެނ  މިއާދެ!   ދަނީ ބަޖެޓ  ކޮމިޓީނ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ ރިޕޯޓ ެގ ބަހ ސަށ . މަކ ނ ދޫ   މިހާރ  އަނެއ ކާެވސ  

 އަރ ވަނ .  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  ރާޢީއަށ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރާޢީ މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ެގބަޖެޓ   `  ނިނ މ މަށ ފަހ   މަރ ޙަލާ  ހ ރި   ކޮމިޓީ  ބަޖެޓ ަގއި  އައި 

ވާހަކަދެއ ކިއިރ   ؛ކަނ ތައ ތަކަށ  ބަޖެޓަށ   ކ ރިނ   ފާހަަގކޮށ ލާފައިާވނެއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ، 

ކަމ ަގ ފާހަަގކޮށ ލާނެ  ަވކިނ   ފާހަަގކޮށ ލާނަނ އި.  ކަނ ކަނ   ައޅ ަގނޑ   ހ ރި   ،އޭެގތެރެއިނ   ދާއިރާއަށ   ައޅ ަގނޑ ެގ 

ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ނެތިނ    ަގިއމ   ،ކަނ ތައ ތައ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  މީަގއި އެނ މެ ބޮޑަށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ވަރަށ  ބޮޑ ކޮށ  އެބަ ހިނާގ. އަދި މި ކަމަށ . ހަމަ    ހިނާގނ  ރަށ ަގއި ކަނ ތައ ތަކެއ     3އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ    ،ބ ނާކަށ 

ފާއިތ ވެދިޔަ    ސަރ ކާރާ ނ ވެ  40އެއ ކޮށ   ދާއިރާަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ެއީއ    އަހަރ   ކ ރެވިެގނ ދަނީ.  ކަމެއ   އެތައ   ހ ރި 

ބަރ ނ ެގ  ވަނަ މަޖިލީހ ެގ ހަމަ ހ ރިހާ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ   19ާއއި އަދި  19-އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ތަނ ަގއި ެއޖެނ ޑާ
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މި އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއ ކޮށ   މަސައ ކަތާ  ބ ރަ  ފާސ ކޮށ   ވެސ   ެގނެސ   ބަޖެޓ   ބަޖެޓ   ،ތަނަށ   ހ ރި   ެގއެ  ތެރޭަގއި 

  ކޮނ މެ އަހަރެއ ެގ ެވސ  ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނޭ ކަނ ތައ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  އިސ ކަނ ދޭ   ޚާއ ޞަކޮށ   . ކަނ ތައ ތައ 

ހިމަނާ ިގނަ   ؛ނ ޔ ހިމަނާ ކަނ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ތަނ ފީޛ ެވެގނ ދިވ ރެ    ހިމެނ މަށ   ކަމެއ  އިނޭގތޯ. ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ 

ރި ހަމަ ކ ވެސ  މިހާތަނަށ  ބަޖެޓ   ށ  ރަށަ  ތިނ   އެހެނ ވީާމ، ައޅ ަގނޑ  ބެލިބެލ މ ނ  ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  އ . ކަނ ތައ ތަ

 އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ،  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ   ވަނީ. އޭެގތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ   ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ހިނާގފައި 

ފެނާއި ނަރ ދަމާެގ ނިޒާމ  އިނޭގތޯ. ވެސ   މި ތިނ  ރަށ ަގއި    ،ކ މ ނ ދޫ  ،ނޭކ ރެނ ދޫ  ،މަކ ނ ދޫ  ،ތިނ  ރަށ  ކަމ ގައިވާ

  މިހާރ  ނޭކ ރެނ ދޫއާއި މަކ ނ ދޫއާ ،  ެވސ   ަގއިދަނީ. އަނެއ  ދެ ރަށ   ކ މ ނ ދޫަގއި ފެށިެގނ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަމަ ނިމ މަކަށ 

ެގ އަހަރ   މި  ،ވަނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަކީ އަދި ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ވެސ  އެބަ ބ ނަމ ނ ދޭ  ކޮނ ޓެކ ޓ ކ ރެވިފައި

ތިނ  ރަށ ަގއި ވެސ     ،އިރ ކަމަށ . ހަމަ މިޮގތަށ  ކ ޅިވަރ ެގ ދާއިރާއަށ  ބަލަިއލާ  ތެރޭަގއި އަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެ

ލ  ކޯޓ ، ފ ޓ ސަ  ވޮލީ،  ކ ރެވެމ ނ ދޭ. ެއޮގތަށ  އައ ޓ ޑޯ ޖިމ ޛ  ރަށ  ފ ރިހަމަކޮށ  އެބަ ތަނ ފީކ ޅިވަރ ެގ ވަސީލަތ ތައ  ހަމަ ވަ 

ާގއިމ ކ ރެވިފައި ވަނީ.   ޒ ވާނ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާނެ ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ތިނ  ރަށ ަގއި ވެސ  ؛މިކަހަލަ ބޭނ ނ ވާ  ،އިނޭގތޯ

އެ ރަށ ަގިއ ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  މިއޮތ ހާ    ،ދެނ  ކ މ ނ ދޫއަށ  ބަލާއިރ   ،ހަމަ މިޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ  އިނޭގތޯ

ތެރޭަގއި ެވސ  ހައ ލ ނ ވެފައި އޮތ  ކަެމއ  ކ މ ނ ދޫެގ ބަނދަރ ެގ މައ ސަލަ. ައޅ ަގނޑ  ެގ  ދ ވަހ  ވެސ  މިދިޔަ ސަރ ކާރ  

ހަވާލ ކ ރެވިފަ.    އަށ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީއާމިލިއަނ  ރ ފިޔާ   35ވަނީ  މިތަނ ަގއި ފާހަަގކ ރި ކަެމއ  ެއއީ. މިހާރ  ބަނދަރ  ވެސ   

ެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ، ކ މ ނ ދޫަގއި އަޅ ަގނޑ   ފެށި   ކަތ ޖަނަވަރީ ތެރޭަގއި ަމސައ   ވެއ ޖެއ ޔާ  ޮގތ ަގއި   ފައިވާމަޢ ލޫމާތ  ލިބި

މިދިޔަ ދައ ރ ެގ    އ ޔާޮގތ ަގއި އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާނެ ހަމަ ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  އިރާދާކ ރެއ ވި  ހަމަ ަގބޫލ ކ ރާ

ަގއި  އަނ ނަ ބަޖެޓ   ،އެއ ކޮށ  ނިމިފައިވަނީ. ދެނ  ހަމަ އެއާއެއ ކޮށ  ވަރަށ  ކ ދިކ ދި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރިއަށ  އޮތ   ބަޖެޓާ

ވާހިމެނި ބ ނަނީފައި  މި  އެހެނ ވީމާ،  ދާ  ،ނީ.  ހަމަ  ފ ރިހަމަކޮށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ     ހަމަ  އެޮގތަށ   ހަމަ  ކަމަށ . 

އެނ މެ ހިތ ހަމަޖެހޭ    ،ެގ ބަޖެޓ ނ  ައޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނ  އެނ މެ އ ފާވާ ކަމަކީ ތެރޭަގއި މި އަހަރ ެގ  މި އަހަރ   ،ނ ފާހަަގކޮލާނަ

ވާހަކަ ނޭކ ރެނ ދޫެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އޮތީ  ކަމަކީ  ކަނ ބޮޑ ވ މަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދާއިރާެގ    ، ދައ ކަމ .  އަދި 

އެ ރަށ ަގއި    ،ޑ ވ މަކަށ  އޮތީެގ އެނ މެ ބޮޑ  ކަނ ބޮ ތި ރައ ޔިތ ނ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވެސ  ޚާއ ޞަކޮށ  ނޭކ ރެނ ދޫެގ ލޮބ ވެ

ހ ރި. އެކަަމކ ،    ސަރ ކާރ ނ  ާގއިމ ކ ރ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ކަރެކ ޝަނަލ  ސެނ ޓަރ. ދެނ  އެކަމ ަގއި ލަސ ތަކެއ  އެބަ

ލ ެގ ބޭފ ޅ ނ ނާ އެއ ކޮށ   އެ ރަށ ެގ ކައ ނ ސި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައ ނ ސިލާ އެއ ކޮށ 

އެތަނ ެގ    ތެރޭގައިެގ  ދެއ ވި މި އަނ ނަ އަހަރ ކަނ ޔަީގނ ހޯމ  މިނިސ ޓ ރީަގއި ބައ ދަލ ކ ރިނ .    އަޅ ަގނޑ  ހޯމ  މިނިސ ޓަރާ

އަދި އެތަނ  އޮޕަރޭޝަނަށ     ، އެ މަސައ ކަތ  ފެށި  ،ެގ ާމނައަކީކަމަށ . އޭ  ތަނ  އޮޕަރޭޓ ވެެގނ ދާނެ  އެ  ،މަސައ ކަތ ގައި

މި ައހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ    ، ބޮޑ  އ ފަލެއ  މި ލިބ ނީ  މެވާހަކަ. ހަމަ ެއާއއެއ ކޮށ  ދެނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނ   އަނ ނާނެ
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ވެސ  މަޑ ކޮށ ެގނ     ކ ރަނ ެވެގނ  އަބަދ   ލައިެގނ  ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ   އެ ކަރެކ ޝަނަލ  ސެނ ޓަރާ  ،ވެއ ޖެއ ޔާ

ިގނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ    މ ރާނީ ތަރައ ޤީެގ ވަރަށ ޢ އިނޭގތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ތިބީ. އެ ރަށ ަގއި ހިނާގ 

މަޑ ކ ރީ. އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ފެށެނ ދެނ     ،ނޫނީ އެކަމަށ  މަޑ ކޮށ ެގނ   ،ކަރެކ ޝަނަލ  ސެނ ޓަރ ނަިއސ ެގނ  ނ ކ ރެވިފައި ތިބީ

ާވހަކަދައ ކައިެގނ  ބަެއއ  ކަނ ކަނ  އޭެގ ބޭރ ނ  ކ ރަނ ވެެގނ     ެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިނިސ ޓ ރީތަކާއެކަމަކ ، އޭ 

ތެރޭަގއި ދެނ  އަޅ ަގނޑަށ  މިހާރ  ފެނ ނަނ  ވެސ  ފެނިއ ޖެ   ެގެގނ ދެވޭނެ ޮގތަށ  ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިފަހަރ  ބަޖެޓ 

ތެރޭ ފޮތ   ބޮ ބަޖެޓ   ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ިގނަ  ވަރަށ   ނޭކ ރަނ ދޫެގ  ހިމެނިފައިވޭ.  އެއީ ޑ  ަގއި  ބޭނ މެއ   ރަށ ެގ    ،  އެ 

.  ދިޔަ ކަމެއ   ކަމެއ . ދެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ަވރަށ  އެދެމ ނ   އ ނދަގޫ ކ ރ ނ . ިމހާރ  އޮތީ ވަރަށ  ދަތިބަނދަރ  އަޕ ގ ރޭޑ  

މަ ކޮމިޓީ  މި  ތެރޭަގއި  ބަޖެޓ   ފަހަރ ެގ  މި  އަޕ ގ ރޭޑ    ،ތެރޭަގއިެގ  ރ ޙަލާއެހެނ ވީމާ،  ބަނދަރ   ކ ރަނ  ނޭކ ރެނ ދޫެގ 

ރަގއި އެ މަސައ ކަތ   ޓަމި ފެށޭ އަހަރ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ ފ ރަތަމަ ސެކ   ،ހިމެނިފައިވަނީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަކީ

  ،  ކަނ ތައ ތަކެއ ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ  އިމަކ ނ ދޫ. މަކ ނ ދޫަގ  ،. ހަމަ މިޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ ނ ޔ ެގނ ދިފެށި

އެ ކަނ ތައ   ؛  ޑޮކ ޓަރ  ޞަޚާއ ޞަކޮށ  ރައީސ ެގ ވަޢ ދ ފ ޅ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަނ ހެނ ނ ނާއި ކ ޑަކ ދިނ ެގ ޚާއ  

ޖަނަވަރީ މަސ  ތެރަޭގއި ފެށިެގނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ،   ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ޮގތ ަގއި ވަނ ޏާ  ވެސ  ޢަމަލީ

ެގނ ދިޔައީ. ދެނ  ނިމި ހަމަ އެއ  ކަނ ތައ  އެ ރަށ ަގއި އެ    ރޭތެބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ ވަޢ ދ ފ ޅ ތަކ ެގރައީސ  އި

ބޮޑަށ  އެނ މެ  ރަށަށ   ދެކެނީ ؛އެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  ކަމެއ ެގ  މ ހިނ މ   ހަމަ  ެވސ   ދާއިރާއަށ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ެގ  ޑ މަކ ނ ދޫެގ އެއަރޕޯޓަކީ އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އަދި އަޅ ަގނ  ؛އީސ  މަކ ނ ދޫެގ އެއަރޕޯޓ  އިނޭގތޯ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަ

ޔަީގނ ކަނ  ލިބިފައިވަނީ  އެ  އަދި އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ    ،. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ޔަީގނ ކ ރަނީވެސ  ވަރަށ  ބޮޑ  އ ނ މީދެއ 

ތަކެއ  އ ޅޭ ހަމަ އިތ ރ  އެއަރޕޯޓ   ދި އެބަދެނ  އެއަރޕޯޓާ އެއ ކޮށ  އަ ؛މި ފެށޭ އަހަރ   އ ޖެއ ޔާވިއިރާދަކ ރެއ    .ވެސ 

ލާއިރ  ވެސ  އެ އިފޮތ ަގއި ވާހަކަދައ ކަ  ވެސ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ސ ވާލ  ެވސ  އެބަހ ރި ބަޖެޓ 

ެއއަރޕޯޓަކީ  އެއަރޕޯޓ   މަކ ނ ދޫެގ  ލިބިފަިއވަނީ  ޔަީގނ ކަނ   ފ ރިހަމަ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑަށ   އެހެނ ީވމާ،  ވާހަކަ.  ެގ 

ދައ ރެއ  ނިމ މ ެގ    ެގއަހަރ   5ނިމ މ ެގ ކ ރިނ ،    ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ ސަރ ކާރ   ރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާއި

ޮއތ . ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ    ކ ރިނ  ވ ޖޫދަށ  އަނ ނާނެކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގނ ކަނ  އެބަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ   ؛.ޕީ.އެމ ެގބޭފ ޅ ނ  ދެއ ކި ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ . ޚާއ ޞަކޮށ  ޕީ   ތަނ ަގިއ ވަރަށ  ިގނަ  މި  ،ބޭނ ނ ވޭ

ދައ ކާ ބައެއ  ކަނ ކަނ  ނ ކ ރެޭވ    ޕާޓީތަކ ެގ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  އެބަފިކ ރ  ތަފާތ   

ސަރ ކާރ ނ  ިމ    ،ތަކ ަގއި ލަސ ކަނ  ހ އ ޓަސ ޖެކ ޓ ޕ ރޮ  ،ވާހަކަ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ އިނޭގތޯ

ހިނާގ  . ެއހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ނެތިނ  ބ ނާކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދާިއރާެގ ކަނ ތައ ތައ  ނ ެގނ ދޭ  ތައ  އެބަޕ ރޮޖެކ ޓ 

 އަދި އެއަށ  ފައިސާ ހޯދާ   ވަނ ޏާ ތައ  ބާރަށ  ެގނ ދަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމ ަގއި  ވާހަކަެއއ . ހަމަ މިޮގތަށ  ދެނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ 
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ކ ރަނ  އެބަޖެހޭ. ހަމަ ފ ރިހަމަ ތާއީދެއ  ވެސ  މި ބަޖެޓަށ    ވެސ   ފާސ   ނ ހ އ ޓި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ   ،ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ

  ،ށ ބައެއ  ެމނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރި ޮގތަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި އެހެނ  މެނ ބަރ ނ   އިތަނ ަގ  ނ ޖެހޭ. އެހެނ ނޫނިއ ޔާ މިލިބެ  އެބަ

ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ކަނޑާލަނ ވީ. ކަނޑާލީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ދެނެއ  ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ެއ   ހ ރިހާ ދާއިރާއެއ ަގއި

ތެރޭަގއި ނެތި ެއ ެގ  ފައިސާ ބަޖެޓ   ނ ވާނެ ކ ރާކަށ . ެއއީ ފައިސާ ނ ލިބެނ ޏާ  ފަސޭހައެއ   ށ ކަނ ތައ ތަކެއ  ސަރ ކާރަ

މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓަކީ ހަމަ    ، ކ ރެވޭނެ. ވ މ ނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ަގބޫލ ކ ރަނ  މި ބަޖެޓަކީއ އެކަނ ތައ ތަކެއ  ނ 

ކަމަށ . ައޅ ަގނޑ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ   ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރާ ޮގތަށ  ވަރަށ  ފާަގތި އ ޖާލާ ބަޖެޓެއ 

ށ . ހ ރި ކަނ ތައ ތަކަށ  ވެސ  ހިތ ހަމަޖެހޭ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ    ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ހަމަ ހިތ ހަމަޖެހޭ މި ބަޖެޓަެގދާއިރާ

ދ  މި ބަޖެޓަށ   ފ ރިހަމަ ތާއީހަމަ ކަމަށ . ވީމާ އަޅ ަގނޑ ެގ   ކަމަށ . ފާަގތި ބަޖެޓެއ   ބަޖެޓެއ   ވަރަށ  އ ޖާލާ  އީދެކެނީ މި

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަރަށ  ބޮޑަށ .، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އޮތ  އިނޭގތޯ އެބަ

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 

މި   ؛މެނ ބަރ ނ ެގ މަޢ ލޫމާތަށ  ޓަކައި ދަނ ނަވާލަނ އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

މާދަމާ.   ދ ވަހަކީ  ފަހ   އެނ މެ  ބަހ ސ ކ ރ މ ެގ  ފ ރ ޞަތަށ  ރިޕޯޓަށ   ތެރެއިނ   މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ވީމާ، 

ނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އެދިަވޑަިއެގނ ފައި ނެތ  މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑަިއަގތ މަށ  ދަނ ނަވަނ  މިހާރ . މިހާރ  އަޅ ަގ

 .ށ އަރ ވަނީ ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ރަޝީދަ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ހިތަދޫ މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ރަޝީދ 

 ތަކ ަގއި މެދ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެއ ކި ވާހަކަ  ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކ ރާ ބަޖެޓާ  2022ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ވެސ  ާވނީ ދަނ ނަވާފަ. އިއ ޒަތ ތެރި    ާއއިމެދ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ   އެ ބަޖެޓާ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،އިނ  ފަދައ އެ  ދ ނިޔޭެގ ެއހެނ  ޤައ މ ތަކ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނޭ  ،ވަނަ އަހަރ  ބަޖެޓ  ލަފާކ ރިއިރ  2022 ؛ރައީސ 

މި ވެސ   ކޮވި  ރައ ޔިތ ނ   ތެރޭ  19-ޑ  ވަނީ  ބަލިމަޑ ކަމ ެގ  ސަބަބ ނ   ތެރެއިޤ   ަގއިެގ  ދަތިކަމެއ ެގ    އަށ  ތިޞާދީ 

ގ ޅިެގނ  ސަރ ކާރ ނ  އެޅ އ ވި ވިސ ނ ނ ތެރި ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ެގ ސަބަބ ނ    ކޮިވޑާ  ،ކ ރަނ ޖެހިފަ. ނަމަވެސ ތަޙައ މަލ 

މާކެޓ  އ ދިވެހިރާ މިނ ަގނޑެއ ގައި  ގައިޖޭެގ  އެއ   ައގ   ރަނަގޅ    ،ހިފެހެއ ޓި  ކާބޯތަކެތީެގ  ވެސ   ިއނ ފ ލޭޝަނ   އަދި 

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރަނ .  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ   ހިފެހެއ ޓ ނ ކަނ   ބަޖެޓާ ؛ރޭޓެއ ަގއި  މެދ     ލަފާކ ރާ 

ާވހަކަތަކަށ  ދެއ ކި  ކ ރިނ   ދާއިރާ   އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  ސަރަފަހ   އެހެނިހެނ   ރާއ ޖޭެގ    ށ އ ދ ތަކަޙައަށާއި 

މެދ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ހިތ ހަމަޖެހޭ. މި ބައ ދަލ ވ ނ ތަކަށ ފަހ  އައ ޑޫ ސިޓީަގިއ    އިތ ރ ކ ރެވ ނ  ތަރައ ޤީެގ އަާމޒ ތަކާ
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މެދ    ށިެގނ ދާނެކަމާޒ ވެެގނ ދާއިރ  ފެތަނ ފީ  ތައ  ވެސ  މި ބަޖެޓ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ހ ރި  އި ައދި ފެށެނ ތަކާނ ފެށިހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ 

ސ  ވެ  ހެރެތެރެ ؛ޓ ސޯދެ ރި ؛ތައ  ޓ ސޯއައ ޑޫ ސިޓީެގ ބަނ ދ ކ ރެވިފަިއވާ ރި  ،އަޅ ަގނޑ  ެއއ ބަސ ވަނ . ހަމަ އެހެނ މެ

ކަަމށ  އަޅ ަގނޑ  އ ނ މީދ ކ ރަނ .    ތެރޭަގއި ހ ޅިިވެގނ ދާނެެގ  ޝަނ ގ ރިއ ލާ ވެސ  މި އަނ ނަ އަހަރ   ،ދާދި އަވަހަށ  ހ ޅ ވި 

ެގ މަސައ ކަތ   އަދި ސީ ޕޯޓ    ، ވާމީ ެއއަރޕޯޓ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ވެސ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ފެށި އަގ  އައ ޑޫެގ ބައިނަލ  ހަމަ އެހެނ މެ  

ޮގސ   ކ ރިއަށ   ސަރަ  ،ވެސ   ތަނަވަސ ވެޙައެ  ފ ރ ޞަތ   ވަޒީފާެގ  ޒ ވާނ ނ ނަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށާިއ  ެއ    ،އ ދ ެގ  އަދި 

މެދ  ޝައ ކެއ  ނެތ . އިއ ޒަތ ތެރި    ނަފާ ލިބޭނެކަމާ  ށ  ހެޔޮތިޞާދަތިޞާދަށާިއ މ ޅި ރާއ ޖޭެގ އިޤ އ ދ ެގ އިޤ ޙަސަރަ

ހ އ ޓ ނ  ނިމ މަކަށ  ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ރިހާ ތިޞާދ  ހ އ ޓިފައިވާގ ޅިެގނ  މ ޅި ރާއ ޖޭ އިޤ   ކޮވިޑާ ؛ރައީސ 

އިެގނ  ރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީެގ  ށ  ބޮޑ  އ ނ މީދެއ . މި ހާލަތ ަގއި ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ފައިސާ ހޯދަރަރައ ޔިތ ނ ެގ ވެސ  ވަ

ކ ރިއަށ ެގނ ދާތީއާއި ޕ ރޮޖެކ ޓ  މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާތީ   ،ތައ   ކެނޑިނޭޅި  ޓަކައި  ފ އ ދ މަށ   ވަޢ ދ ތައ   ސަރ ކާރ ެގ  އަދި 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ލޮބ ވެތި  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޖ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޚާއ ޞަ ޝ ކ ރެއ   ވަރަށ   އަޅ ަގހނޑ   ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  

އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ނަމ ަގާއއި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއ ލަ ނަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދާއިރާ

 ؛ ނ ވަތަ އޯވަރޑ ރާފ ޓ ށ އަދި އޯވަރޑ ރާފ ޓ  މެދ ވެރިކޮ  ،ާއއި ތަރައ ޤީއަށ  އިތ ރަށ  ފައިސާ ހޯދަނ  ނަާގ ލޯނ ެގ ފައިސާ 

މެދ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގިއ    ކަމާޮގތ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރާނެ  ނަާގ ފައިސާ ވެސ  ހެޔޮ  ނ ކޮށ ެގޓ  އެކައ ނ ޓ  ޯއވަޑ ރާފ   ބޭނ ކ 

ކ ރެއ ިވއ ޔާ މި އަނ ނަ  ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތައ  ިއރާދަ  ައއ ޑޫ ސިޓީެގ ؛އެއ ވެސ  ޝައ ކެއ  ނެތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި ކަނ ކަނ    ،އޮތ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަކީ  ެއބަަގއާއި އަދި ބަޖެޓ ނ  ބޭރ ނ  ވެސ  ހިނ ެގނ   ެގ ބަޖެޓ އަހަރ 

އަދި މި   ،ެވެގނ ދާއިރ ަގއި އައ ޑޫ ސިޓީއަށ  ބޭނ ނ ވާ އެނ މެހަިއ ކަނ ތައ ތައ  ފ ދިޛ ތަނ ފީ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓ 

ށ  އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ތިޞާދަނ . ހަމަ އެއާއެއ ކޮށ  ައއ ޑޫ ސިޓީެގ އިޤ ޔ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ކަމެއ  ނިމިެގނ ދިބަޖެޓ 

އަދިވެސ  ެއއ ފަހަރ  ވީހާވެސ  އެއ ކޮށ     ،ތަކާއި ސޯޓ ބަނދަރާއި އަދި ބަނ ދ ވެފައިވާ ރި  ،ެއއަރޕޯޓާއި   ކަމަށ ވާ  ވަސީލަތ 

 ލިބ ނ    އަދި އަޅ ަގނޑަށ  މަޢ ލޫމާތ   ،ަމކީ ައއ ޑޫ ސިޓީެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  އ ނ މީދެއ  ކަމަށާއި ޔ ދިހ ޅ ވިެގނ 

ތެރޭަގިއ ނިމިެގނ ދާތީ އެކަމާ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ހިތ ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ެގ  މި އަނ ނަ އަހަރ   މި ކަނ ކަނ   ޮގތ ަގއި

މިއަށ  ތާއީދ ކ ރާ    ،މެދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ހަމަޖެހި  ކޮމިޓީނ  ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙާ އެއ ކޮށ  މި ބަޖެޓާ   އަދި މި ބަޖެޓަށ  ބަޖެޓ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަ
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