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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.14/ޚޞ/2114މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ްންް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކ6ްަ

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގއިްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.9ްއަދ5ް،6ް،7ް،8ްްިް،4ނަންބަރުްްއެޖެންޑާ
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ް

ްހަޅާްކަންކަންް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށ11ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަށް.ްކޮމިޓީތަުކންްހުށަހަޅާްކަންކަމަށް.11ްްއަޅުަގނޑުްމިްދަނީްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ްހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ،ްް-11.1 ްއަމީން ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާުރ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ް ްނަންބަރު 99/2ްޤާނޫނު ްކޮމިޓީންްދިް، ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްޓޫރިޒަމް ވެހިރާއްޖޭގެ

ގައިްމެންބަރުންނަށްްވާނީްފޮނުވިފަ.ްއާދެ!2114ްްފެބްރުއަރ3ްްީދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްޮގތުގެްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓުް

ް ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯުޓ ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރުްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ އުނގޫފާރު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ، ްއަމީން 99/2ްއިބްރާހީމް ްޤާނޫނަށްް، ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ

ްމަޖިލީހުގެް ްރިޕޯޓު ްމި ްިރޕޯޓު. ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްބިލު،ްމުިޅްމަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްފާސްކުރެވިފަ.ްްމުޅި ްވަނީ ްރިޕޯޓު ްމި ްނެތި ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއވެސް ްހުށަހެޅުނީމާ ްއިއްޔެ. ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްއަށް ކޮމިޓީ

ްރިޕޯޓަށްް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްފޮނުވިފަ. ްވާނީ ްރިޕޯޓު ްފާސްކުރި ްކޮމިޓީން ްމެންބަުރންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އިްއޔެ

ނޑުްމިހ1ްާބަހުސްކުރުމުގެް ރުްމިްހުޅުވާލަނީ.ްއެިދވަަޑއިގަންަނާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްަގޑިއިުރގެްވަގުުތްއަުޅގަ

ްއެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށްް ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ! ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަުތއަރުވަުމން އަޅުަގނޑު

ްދަންނަވަން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:މާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސް

د وعلي اله وصحبه اجوعين`.ް الة والس الم على سي دنا هحو  الم عليكن الس  ްالحود هلل رب  العالوين الص 

ްފާސްުކރާއިރު ްމިއަދު ްބިލުތައް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްރަީއސް. ފާސްކުރުމަށްްްނޫނީް،ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަކަށްް ްގާްތގަ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްސަބަބަކީ، ްހުރި. ްއެަބ ްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުާރއިރު

ބިލިއަންްރުފިާޔްހިމެނިފައިްވަީންމިްބިލުތަކުެގްމައްޗަްށްބިނާކޮށް.ްއާމްދަނީެގްތެރެއިްންމިހާްބޮޑުްއަދަދެްއްލިބޭނ3.1ްްެ

ްބިނާކޮށް ްކަމަށް ްފާސްވެގެންާދއިރު،ް، ްމިއަދު ްބިލުތައް ްމި ްފޮނުވި ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ފާސްކުރަްނ

ްގޮތުަގިއްމިްއަހަރުްލިބޭނީްމިްފައިސާގެް ްވެއްޖެްނަމަ،3/1ްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ އަށްްވުރެްކުޑަްެއްއޗެއް.ްމިގޮތަށް

ްދިވެހި ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްގިނަްްސަރުކާރުން ްހުރި ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްއަްށ ްތަރައްޤީ ޤައުމުގެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑިގެންާދނެ. ްމެދުކެ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއެތައް ްބޭނުންވާ ްދޭން ްއަދި ްހުއްޓިގެންދާނެ. މަޝްރޫޢުތަކެއް

އްްލިބޭނެްކަމެއް.ްމިއީްކަންބޮޑުވާްކަެމއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމިްބިލުްފާސްވުމަކީްެވސްްކޮންމެވެސްްހިތްހަމަޖެހުމެ
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ް 3.15ްްއެއީ ްތެރެއިން ްރުފިާޔގެ ްފަހިވެގެންދާނެތީ.3/1ްްބިިލއަން ްފުރުޞަތު ްލިބުުމގެ ްސަރުކާރަށް ްނަަމވެސް ބައި

ނޑުްމިއަދުްބޭނުންވީްމިކަންްފާހަގަކޮށްލަން.ްމިްކަމަކީްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންަކމާއެކީްއަުޅގަ

އޮތްްޮގތުންްއައިްބަދަލެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމަޖިލީހުގެްޙަޤީޤަތް،ްމަޖިލީހުގެްކަންތައްތަްއްްބިލުްއިޞްލާޙުކޮށްފައި

ް ްފަހަރު، ްމި ްަރއްޔިުތން ްއުއްމީދުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްނެތް. ްގެނެވޭކަެށއް ްބަދަލެއް ްނޫން ްމި ްގޮތުން ވަަނ2114ްްހުރި

ްހޮއްވަް ްގޮތުގައި ްރަނގަޅު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްހޮވާ ްއަސާސީްއަހަރު ްފަދަ ްމި ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ވަިއ،

ކަންތައްތަްއްކޮށްދެްއވާނެްޤާިބލުކަންްހުރިްމަޖިލީހެއްްކުރިައށްްއޮތްްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވާނެްކަމަށް.ް

ް ްކަންތައްތަކުަގއި ްމިފަދަ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ރައްޔިތުންްްނެ.ސަފަރކުރަންޖެހޭއެހެންނޫންނަމަ،

ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭްވޭންތަެކްއްހުންނާނެ.ްއުފުލަންޖެހޭްބުރަތަކެއްްހުންނާނެ.ްމިއަުދްއަުޅަގނޑުމެންްމިްވާހަކަްދަްއކަންް

ްއެް ްކަންތައްތަުކގަ. ްޑޮކްޓަރުންގެ ްހުރީ ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްތެރޭގައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ތެދުވާއިރު

ނުޑގެްކަންތައްތަްއް ސަރުކާރުންްިމައދުންްމިއަދަށްްވެްސްއިޞްލާުޙކޮށްދެއްވާެންކަމަށްްއަޅުަގނުޑްއުއްމީދުކުރަން.ްއަުޅގަ

ްއުއްމީދަކީްމިްބިލުްމިއަދުްފާސްެވގެންދިއުން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމަޖިލީުހގެްދައުރުންްބޭުރގައިްާޚއްަޞްޖަލްސާްއެއްްކަމަށްްބުނެ،ް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެ

ްމިް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްގޮުތން ްގަޑުބަޑުކޮށްލުުމގެ ްމުޅިން ްނިޒާމު ްޓެކްްސގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތި ްއުސޫެލއް އެްއވެސް

ްމިހާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްުނކުރަން. ްތާއީދެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަށް ްޖަރީމާ ްޓެކްސްަތކަީކްހިންގާ ްއުޅޭ ްމި ްނަަގން ރު

ްގޮތުަގިއް ްއިޤްތިޞާދުްރަނގަޅު ްރާއްޖޭގެ ްޕެކޭޖުްނުވަތަ ްއިޤްތިޞާދީ ްޤާއިމުކުރި އަޅުަގނޑުމެން،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުން

ްއުސޫލެއް.ްިމއަދުް ްޚިލާފު ްމުޅިން ްެޕކޭޖާ ްޤާއިމުކުރި ްބުރަޮބޑުނުާވްގޮތަށް ްެއއްވެްސްބަޔަކަށް ްދިމާލަކުން ްއެްއވެސް އޭގެ

ްނަގަންްޓޫރި ްފައިސާ ްއަތުން ްއޯނަުރން ްރިސޯޓު ްރާއްޖޭގެ ނޑުކޮްށ ްގަ ްގެނެސް ްއިްޞލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ޒަމްގެ

ްމަދުް ްބަެއއް ްތިއްެބވި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވަނީ ްމަސަްއކަތްކުރަްއވާފައި ްވެސް ްކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުާރއިރު،ްހަމައެކަިންމި

އްބެިވްރިސޯޓުްއޯނަރުންގެްތެރެއިްންބަޔަކުްވަދެްހިންގާފައިްއޮްތްމަހުޖަނުންްއެކަނި.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްވެސްްތިް

ްޓަަކއި.ް ްނައްތާލުމަށް ްއުފެދުމުެގްފުރުޞަތު ްވިޔަފާިރވެރިން ްއިތުރު ްކުރަނީ ްމިގޮތަްށްކަންތައްަތއް ްމީހުން ްމީ.ްމި ކަމެއް

ްއެއީ ްރަށްތައް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތް ްގޮތުަގއި ްރަށްތަކެއްގެ ްބިްސއަޅާ ްވެލާ ްޤައުމާއިްްޙަޤީޤަތުގައި ްގޮތުން ިއޤްތިޞާދީ

ރައްޔިތުންނަށްްފައިދާހުރިްރަށްތަކަކަށްްހެދީްރާއްޖޭގެްމަސަްއކަތްތެރީން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަުދްމިްކުރާްކަމުގެްސަބަބުންް

ްެވސްް ްިވޔަފާރިވެރިންނަށް ްއާ ްުޒވާން ްިވޔަފާރިކުރާނެ ްއަދި ްމަސައްކަތްތެރީންނާ ްމަސަްއަކތްކުރާނެ ްއިތުރަށް ރާއްޖޭަގއި

ްމިްފުރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ ްދެަރވަުރ ްކަމެއް. ްދެރަވަރު ްވަރަްށ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްބަންދުވެގެންދޭ. ޞަތުތައް

ްގޮތްް ްކުރާ ްކަންަތއްތައް ްފަީޅގައި ްއަނެއް ްދެން ްގޮތާ، ްކުަރއްވާ ްކަންތައްތައް ްބޭފުޅުން ްމި ްޢަމަލުން ްބަހާއި ދަންނަވަނީ
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ެޖ،ްރަްއޔިުތންނަށްްދޭންހުރިްޚިދުމަތްތަކެއްގެްވާހަކަ.ްކޮަބއިތޯްހުސްނުވާްދިމާނުވާތީ.ްދެންމެްއެއްްމެްނބަރަކުްވިދާުޅވެއް

ް ްބުނި ްދޭން ނޑުެވރިޔަކަށް ްދަ 8ްްއާސަންދަ؟ްކޮބައިތޯ ްބެޔަސް،ްނުބެޔަސް ްމަސްވެރިަޔކަށް ްރުފިޔާ؟ްކޮބައިތޯ 11ްހާސް

ްރަްއޔިތުންނާއިް ްރާއްޖޭގެ ްޑޮކްޓަރު؟ްކޮބައިތޯ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްރުފިޔާ؟ްކޮބައިތޯ ްގްރޭްޑްހާސް ްކިަޔވާކުދިންނާއި ރާއްޭޖގެ

1ްއިންްފަށައިގެންްޑިގްީރއާްހަމައަށްްހިލޭްކިޔެވޭނެްނިޒާމު؟ްއެއްވެސްްކަެމއްްނުކުރޭ.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްޖަނަވަރ1ްްީ

ްމިނިސްޓަރުް ްވެސް ނިޑޔާރު،ްޝައިްޚްރަޝީދު ްފަ ްއުއްތަމަ ްފެންނަނީ؟ްކުރީގެ ްކަމެއްތޯ ްލިބިއްޖެ.ްކޮން ްފެށިގެން އިން

ްކޮަބއިތޯްފެންވަރު ްހެދިއިރު، ްސިާޔީސްމަޤާމު ްއެަތކެްއ ްނުވަދިހަ ްތަްނ. ްވަތް ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްއިސްލާމިުކ ްގޮސް ަގއި

ްއޮްތްދީފަ.ްކާކުތޯް ްއެބަ ްދީފަ.ްބަެޖޓު ްއޮތޭ ްއެބަ ްއޮީތ.ްބަޖެޓު ްމި ްޚިދުމަތްތައްްނުދީ.ްކީްއވެތޯ ްދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްއުަފއްދަ ްމަޤާމުތައް ްއެތަެކއް ްނުވަދިހަ ްަނއިބުން.ްީކއްކުާރްބުނީ ްއަށް ްަނއިބުން.ްހެލްތުގައި ްހަ ްއެފެައރްޒގައި ން؟ްހޯމް

ބައެއްތޯްމީ؟ްީކއްކުރާްބަެއއްޯތްމީ؟ްކޯލިޝަނެއްގެްނަމުަގއިްތިބެގެންްރައީސްކަުމގައިްހުރިްމީހާްއަށްްޕްރެޝަރުކޮށްގެންް

ް ްވަރަށް ްަރއްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ްޖަރީމާތައް. ްހިންގާ ްދީނާއިްމިހިރީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޭލާން ރަނގަޅަްށ

ްމިް ްނޫން ްނެތިގެންނެއް ްސަުރކާރުން؛ްފަިއސާ ްއައި ްލާބަޔަށް ްހެާވއި ްސަުރކާުރން،ްރައްޔިތުންނަށް ްއައި ްޓަކައި ޤައުމަށް

ްޕާޓުނަރުންް ްކޯލިޝަން ްހުރޭ. ްފަިއސާ ްލާންވީމަ ްމިިނސްޓަރުން ްސްޓޭޓް ްނައިބުންނާއި ްހުރި. ްއެބަ ްފައިސާ އުޅެނީކީ.

މަްފައިސާްހުރޭ.ްރައްޔިތުންނަށްްކަމެއްްކޮށްދޭްނވީމަްފައިސާްނުހުންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަނެްއާކވެސްްރުއްސަންވީ

ްބިލުތަކެްއް ްއިތުރު ްިވއްދަިއގެން ްގެއްލުްނވަނީ؟ްމިއާ ްބަޔަކަށްތޯ ްކޮން ްސަބަބުން ްނަަގނީ.ްމީގެ ްމި ްފައިސާތަެކއް އިތުރު

ްހުރި.ްއި ްއެބަ ްބިލުތަކެއް ްހުރި.ްއިތުރު ްއެްއޗެހިންްއެބަ ްބަެއއް ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްޚިދުމަތުން ްމުދަލާއި ްބަލަިއަގތީ އްެޔގައި

ްިވޔަފާރިވެރިންް ްނޫނޭ. ްަކމެއް ްގުޅުންހުރި ްރައްޔިތުންނާ ްވިދާޅުވަީނ ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ްވަީނ؟ ްކިހިނެއްތޯ ްވާހަކަ. ނަގާ

ް ްވިޔަފާިރވެރިޔާ ްހުންަނނީ. ްގުޅުން ްރައްޔިތުންނާއޭ ްބޮުޑވީމަ ްއެތި ްނަގާ ްޭއގެންްއަތުން ނިޑ، ްނެޕީބޮ ްިކރުދަޅު، ގެންނަ

ްރަށްރަށުަގއިް ްރާއްޖޭގެ ްއުފުެލނީ. ްއިތުރަށް ްއަގޭ ްހުންނަ ްިވއްކަްނ ްއެ ްނެގީމާ ްޑިއުޓީ ްއިމްޯޕޓު ްއިތުރަށް ޓެކްސްނެގީމާ،

ްބާރުް ްނޫނޭ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލިސް ްއިންނަ ްމިތާ ްވަނީ. ްބޮޑު ްދާވަރު ްއަތުންނޭ ްއާމިންދައިތަ ްދާ ްގަންނަން އިންނަ،ްއެ

ްމައިބަަދއެއްްބޮޑު ްހަރުދަނާ ްރަނގަޅު ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމިީއ ްއެހެންވީާމ، ވަނީކީ.

ްހަރުދަނާް ްނިޒާުމގެ ްޓެކްސްގެ ްތާއީދުކުރާނަން. ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކަށް ްކުރާ ްސަރުކާރުން ްމި ޤާއިމުކުރަން

ްބިލަކީ ްތާއީދުކުރަން.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމި ްރިސޯުޓް،ްއުސޫލުތަކަށް ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްތަނުގައި ްމި ްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ މި

ްކަންތަްއް ްމިހެން ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތަކީ. ްިމއީ ްއެްއޗެއް. ްއޮތް ްގެެނއްސަ ްހިލާލައިގެން ްލާަފިއ ްކޮމިޓީއަކަށް އޯނަރުން

ްމަްއސަލަތައް ްބަެއއް ްތެރޭގައި ްމިތާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްފެންނާނެ. ްފަހުން ްނަތީޖާ ްހިތި ްމީގެ ައވަްސއަރުަވއިލާފަިއްްކުރީމަ

ނޑުމެންްހުރިހާްީމހުންނަށް.ްފެނިފައިްހުންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްކޮށްގެްން ކުރީމަްޭއގެްފަހުންްހިތިްނުފެނޭތޯްއަުޅގަ

ްވެގެންދާނީ.ް ްކަމަކަށް ްކަހަލަ ްފެންފުރުން ްފަޔަކަށް ްފޫނެތް ްބޮޑުސިންގާ ްފަޔަށް، ްފޫނެތް ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޖޭގެ މި

ްބޮއި،ްަރއްޔިތުްންއެހެންވީމާ،ްައޅުގަް ްލޭ ްގައިން ްަރއްޔިތުންގެ ްޖަލްސާަތކެްއގެްނަމުގައި ްޚާއްޞަ ނޑުްވަރަްށްކަންބޮޑުވޭ



5 

 

ްމިް ްފެނިގެންދާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނިމިގެންދާއިރު ްޖަލްސާތައް ްމި ްމީ. ްޖަލްސާތަކެއް ްބާއްވާ ްފޭރެން އަތުން

ްސަރުކާރު ްމި ްޭބނުންކުރައްަވިއގެން ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމިީއްސަރުކާރުގެ ްގޮތް. ްއުޅޭ ްމި ްހަދަން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ން

ްބޮުޑްނިކަމެތިކަމެްއް ްއޮތް ްަރއްޔިތުންަނށް ްވޯޓުލީ ްވެސް ްެއްބޭފުޅުންނަށް ްިމއީ ްކަމެއް. ްިނކަމެތި ްކަމެއް.ްމިއީ ހިތްދަތި

ނޑުްިއއްޔެްމަަސއްކަްތކުރިންްމިކަންްހުއްޓުވަްންވެސް.ްއެހެްނނަމަވެސް މަނިކުފާނުްވެްސްްގެންނަންްމިްއުޅެނީ.ްއަުޅގަ

ްހިންގާކަްށްކޮންމެހެނެއް.ްމަނިކުފާނަކީް ްމާރާމާރީ ްމަނިކުފާނާ ްނޫން ްބޭނުމެއް ނޑު ްގެންދެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ކުރިއަށް

ްކަންބޮޑުެވގެން،ް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ ްއިންނާތީ. ނޑީަގިއ ްގޮ ްތި ްމީހެއް ްއިޙްތިރާމްކުރާ ްައޅުަގނޑު ވެސް

ިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްލޯބިވާްުކްއޖަކަށްްފޯނުްވެސްްކޮށްނުލެވޭެންޖީ.އެސް.ޓީްނުދައްކާ.ްކިހާް،ްބައްތިފޯނުންްޓެކްސްނެގީމާ

ްތެޔޮް ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅަންވާ ްނަގަިއެގން ްދިޔައިމަ؟ްތެޔޮ ްހިސާބަށް ްމި ްޤައުމެއްތޯ ްޤައުމެއްތޯ؟ްމިއީ ްމީ.ްމިއީ ދެރަކަމެއްތޯ

ްފެންނާ ްހިއްަލއިލީމަ ްއަތް ްދެ ްމިހެން. ްވާނީ ްނެގީމާ ްމިްނުނަގާ ްނޫންތޯ ްހާލެއް ްމި ްމެންދުރުަދޅައިަގ. ްތެޔޮވަޅު ްދެ ނެ

ް ްމިއަދު ްޖެހުނީ. ްމި ްަމއުމޫނ96ްްްޤައުމަށް ްފެންވަުރގައި ްަރީއސް ްޔަޤީނޭ ްމިހާރު ްަރޝީދު؛ ްަޝއިޚް ްލައި މަޤާމު

ްވަ ްމި ްދަންޏާ. ްދާވަރުން ްމި ްފެންވަރުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލާނެ ްވެސް ްއެޑްަވިއޒަރަަކށް ރުވީމަްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްނައިބުްންވެއްޖެ.ްބޯހަލާކު.6ްްެވއްޖެ.ްބައެއްްތަންތަނަށ96ްްްތަންކޮޅެއްްބޮޑު.ް

ް

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއޮޅޭ ްޙަޤީޤަތް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިާލ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާޫނނަށް ްުޓއަރިޒަމް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ގޮތަށްްއަދިްފިތުނައުފެދޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްބަެއއްްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްކަާވތީްއަޅުަގނޑުްެއކަމާްވަރަްށް

ްދާއިާރް ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްސަބަބުން ްއިޞްލާުޙގެ ްގެނެވުނު ްމި ްއަށް ްދާއިރާ ްޓުއަރިޒަމް ްޙަޤީޤަތަީކ ްކަންބޮޑުވަން. ބޮޑަށް

ްއިތުް ްޓަކައި ްވެރިންްތަރައްޤީކުރުމަށް ްރިސޯޓުތަުކގެ ްއެާއެއއްކޮށް ްއެހެންނަމަވެސް ްފަހިވެގެްނދާނެ. ްފުރުޞަތުތައް ރު

ް ްއިތުުރކުރެވުނު ްކުރީގައި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްބޮޑުެވގެންދާނީ. ްއެއްެޗއް ްދައްކަންޖެހޭ އަހަރުދުވަހުެގ15ްްދައުލަތަށް

ް 51ްްމުއްދަތު ްދެުވނު ްއިތުރަށް ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްމުއްަދުތްއ15ްައަހަރަށް ްއެ ްވަނީ ްބަހާލެވިފައި ްމުއްދަތު ހަުރގެ

ްބިލަށްް ްމި ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްއުސޫލުން. ްދައްކާ ްޑޮަލރު ްަލއްކަ ްއެއް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ހަމަވާ

ް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްސަބަުބން ްއިޞްލާުޙގެ ްހަމ2ްަގެނެވުނު ްމުއްދަތު ްފައިސާ ްދެންނެިވ ްމި ްތެޭރަގއި ނުާވްއަހަރުދުވަހުގެ

ްނޫން.ް ްއިލްތިޒާމުތަކެްއ ްއުފުލަންޖެހޭ ްރަށްރަށުން ްއެ ްުކރިން ްއެީއ ްއެހެންވީމާ، ްދަްއކަްނޖެހޭނެ. ްެވސް ރިސޯޓުތަކުން

ްވަގުުތް ްމި ްއިލްތިޒާމު ްދެންނެވި ްރިޢާޔަތްކޮްށ،ްމި ްމައްޗަށް ްހާލަުތގެ ްއޮތް ްދައުލަތް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ނަމަވެސް،ްމިއަދު

އްްކަމުަގއިްފަތުރުވެރިކަމާްެބހޭްއެންމެްބޮޑުްއެއްްޖަމުޢިއްާޔްކަމަށްްވާްމަޓީގެްބޭފުޅުްންއުފުލުމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްަކމެ

އަޅުަގނޑުމެންްކޮމިީޓްއަށްްަވޑަިއގެންްވިދާުޅވި.ްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަކޮށްްބަލާއިރުަގއިްމިްުހރިްމައްސަލަތަކަީކްއެންމެންް

ްއޮ ްޤައުމު ްއެހެންނަމަވެސް ްމައްސަލަތަެކއް. ްކަންބޮުޑވާ ްރެވެނިއުްވެސް ްކޮންމެހެން ްވަގުތު ްމި ްބަލާއިރުގައި ްހާލަތަށް ތް
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ް ްލޮޖިކަީކ، ްމީެގ ްަބލާއިރުަގއި ްލޮޖިކަށް ްީމގެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްކަމަށް ްލިބިގަތުމަްށ15ްްޖެނެރޭޓުކުރަންޖެހޭ އަހަރުދުވަްސ

ް ްއިތުުރވާ ްހާލެއްަގއި ްދައްކަނީ.ްެއްއވެސް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފީެއްއގެްވާހަކަ ްދައްކާ ްއ15ްަޓަކައި އަހަރަްށ51ްްހަރުދުވަސް

އަހަރުުދވަހުގެްމުއްދަުތގެްތެރެއިންްމިްދައުލަތަށްްމިްވަގުތުްއެއްްފަހަރާްމިްނަާގ15ްްއިތުރުވީމާްރިސޯަޓކުންްއިތުުރވާް

ނޑޭްެއއްެޗއްްނޫން.ްެއއ1.5ްްީގާތްަގނޑަކަްށް މިިލއަންްޑޮލަރު؛ްމިްއަދަަދކީްެއްއވެްސްހާލެއްަގއިްެއްރަށުެގްކުލިންްކެ

ްލި ްރަށް ްދޫކުރާއިރުަގއިްމި ްފަޅުރަށްރަށް ްދައުލަތުން ްމިހާރުވެސް ްއެްއެޗްއ. ްދައްކާ ްދައުލަތަށް ްޓަކަިއ ބިގަތުމަށް

ްވަނީް ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްހިމަނުއްަވިއގެން ްތެޭރގަިއ ްބިޑުގެ ްއެ ްފައިާސ ްއަދަުދގެ ްދެްނނެވި ްމި ބިޑުކުރަްއާވއިރުަގއި

ނަޑއަުޅއްވާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމަކީްދިވެހިރާއްޭޖގެްއި ްނވެސްޓްމަންޓްްރިޓަރންވާްިނސްބަތުގެްމަްއޗަށްްބަލާއިުރގަިއްކަ

ްމިފަދަް ްުކއްލިއަކަށް ްއެހެންަނމަވެސް ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއަދަދެއް ްބޮުޑ ްއެހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބޮ ްވަރަށް ްބުރަޔަކީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްފަރާތްތަުކން ްއެ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްޖެހިއްޖެ ްކުރަން ްކަމަށްްކަމެއް ްބުރައެއް ޑު

ްބޭފުޅުންނާް ްބެހޭ ްކަމާ ްމިކަމުގެ ްއަދި ްވަޒީރާ ްމަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު ްކޮމިޓީަގއި ްވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ވެދާނެތީވެ

ްކޮންމެް ްދެއްކިދާނެ ްމިތާނގައި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްބަހާލަދީފަ. ްއަހަރުދުވަހަށް ްދެ ްއަދަދު ްމި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި

ްވެ ްވާހަކައެއް ްނިޒާމުފަދަ ްނެގުމުގެ ްޓެކްސް ްނަގަންޖެހޭނެ. ްޓެކްސް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންެގްްސް. އަުޅގަ

ތެރެއަށްްތަޢާރަފުކުރެއްވީްަރީއސްްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްއެްމަނިކުފާނުގެްވިސްނުންފުޅުަގިއްވެސްްއޮތީްފަތުރުވެިރކަމުގެް

ހޭްޤާނޫނަށްްމިްގެނެވުނުްބަދަލުގައިްއޮތްްގޮތަށްްެއއްްފަހަރާްދާއިރާްއަށްްމިްގެެނވުނުްބަަދލު؛ްއާދެ،ްފަތުުރވެރިކަމާްބެ

ްބޭފުޅުްން ްތިއްެބވި ްއޮޕޮިޒޝަންގަިއ ްއޭރު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްިވސްނުންފުޅެއް ްކަހަލަ ްނަންަގާވ ްކުލި ްމި ނުޑކޮށް ގަ

ްހުރަސްއެުޅއްވީ.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތަީކްމިީއްއޭރު ްކަންކަމަށް ްޓަކަިއްމި ްސަބަބުތަކަށް ނުޑްސިޔާސީ ްއަުޅގަ ްވެސް ަގއި

ްމިއަދުް ްދެން ްނަގަންޖެހޭނެކަން. ްކުލި ްމި ްފަހަރާ ްއެއް ްަކމެއް ްާތއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްމިއަދު ްކަމެްއ، ތާއީދުކުރި

ްރައީސްް ްހަމަ ްކުރިން ްވެސް ްބިލުތަކަކީ ްހުރިހާ ްިބލުތަކަކީ، ްެޓކްސް ްގިނަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޓެކްސްނަ ްވެސް ްިސޔާސީްނަޝީދު ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްަތއް. ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްބޭނުންފުޅުެވގެން ްނަގވަން

ޕާޓީްބަދަލުވީމާ،ްސިޔާސީްފިުކރުްބަދަލުވީމާްއަޅުަގނޑުމެންްއެްކަންކަންްދެކޭްގޮތްްބަދަލުވުންްެއއީްވަރަށްްދެރަކަމެްއް

ްއަ ްޙަޤީޤަތަށް ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުަރނީ. ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތަކީްކަމަށް ްވާހަކަދެްއކީމަ، ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ޅުަގނޑުމެން

ްނަގާް ްފޯނުން ްއެއީ ްޓެކްސްނަގާ. ްމިހާރުވެސް ްބައްތިފޯނުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްޓެކްސްނަގަނީކީ ބައްތިފޯނުން

ް ްނަގަނީ. ްމި ްޓެކްސްއެްއ ްނަގާ ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާތުެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްނަގާ. ްެވއްޖެއްޔާ މުވާސަލާތުގެްޓެކްސްެއއް

ްަފއިދާް ްޑޮލަރެްއގެ ްމިލިއަން ްއެތަްއ ްަފއިދާ، ްރުިފޔާެއއްގެ ްމިލިއަން ްއެަތއް ްމިއަދު ްކުންފުނިތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ

ްނުލިބޭ.ް ްޓެކްެސއް ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއިން ްފައިދާ ްއެ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްބޭފުޅުްނނަށް ްތި ލިބިގެންދާއިރުަގއި

ްވެސް ްދިާރގު ްއާއި ްއޫރިދޫ ްމިްްމިއަދު ްކުންފުނިތަކަށް ްބޭރުގެ ްހިްއސާކުރަނީ. ްވަޔަލެސް ްެއންޑް ްކޭބަލް ްބަެއއް ބޮޑު

ްއެހެްނވީމާ،ް ްނުލިބޭ. ްެއއްެޗއް ްެއއްވެްސ ްމިއިން ްަދުއލަތަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްލިބެމުންދާިއރުގައި ްފައިދާ ދެންނެވި
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ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުންފުނިތަކުން ްކަމަށްްމިދެންނެވި ްލިބެންޖެހޭނެ ްޤައުމަށް ގެ

ްވެސްް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންަތއްަތއް ްބައެއް ްްސޕިންކޮށްގެން ްގޮތުން ްއެެހންވީމާ،ްސިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްޖެހޭް ްއެބަ ްރާއްޖޭަގއި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންނަމަވެްސ ްވާހަަކދެއްކިދާނެ. ްގޮތަކަށް ްބޭނުން ހަމަ

ްހުރިްޓެކްސްނެ ްއެބަ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްރަނގަޅުކުރަން؛ ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްދައުލަތުން ްހަމަމިއާެއުކ ގެން.

ްފުާޅް ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަުޅއްވަން ްފިޔަަވޅުތަެކއް ްޓަކައި ްކުޑަކުރުަމށް ްޚަރަދު ްަކންތައްތައް. ްބައެއް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ްބަދަލުތަކުން ްގެނެވުނު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެނެގަންނަންޖެހޭ.ްްދާއިރާެއއްަގއި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަސަރުތައް އަންނާނެ

ްއުެފއްދެންް ްއެ ްަބލައިލާއިުރގައި ްކަންތައްތަކަށް ްކަހަލަ ްަބއެއް ްހުރި ްއުފެއްދެން ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ މިސާލަކަށް،ްއަުޅގަ

ްއަޅުގަ ްޑިުއީޓ ްއެއްޗެހީގެ ްއެ ްގެންނަންޏާ ްބޭރުން ްއިން ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއްޗެތި ްޖެހޭްހުރި ްއެބަ ނޑުމެން

ްރާއްޭޖގެް ްުފރިހަމަވެގެންދާނީ. ްއުެފއްދުންތެރިކަން ްރާްއޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޫނންތޯ ްއޭރުންެނއް ބޮޑުކުރަން.

ްކުރެވިަފއިާވް ްތެޭރގައި ްވިސްނުންތަެކއްގެ ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކުިރއަަރއިގެްނދާނީ. އުފެއްދުންތައް

ްުދވަހަ ްއެއް ްހަމަ ްއައިސްްމަސައްކަތެްއ، ްތަނަށް ްމި ްގޮތަކުން ްހުންނަ ްކޯފާވެަފއި ްގޮތަކުން، ްހޭލެވޭ ްހެނދުނު ކު

ްފިގަރތައްް ްމި ްިޒންމާދާރުކޮށް، ްއެއަށްވުރެ ްކަމަކުނުދާނެ. ްއުޅުނީަމ ްމިގޮތަށް ްދުއްވާފައި ްބޫންބޫން ްުއޅޭހެން ކުޑަުކއްޖެއް

އެކަންްކޮށްފަިއްއޮތީްކިހިނެއްތޯްރަނގަޅަށްްްރަނގަޅަށްްބައްލަަވިއގެން،ްމިްވަނީްކިހިނެއްތޯްރަނގަޅަށްްބައްލަަވއިގެްނ،

ްޖަލްސާް ްޚާއްޞަ ްައއިމަ ްހާލަތެއް ްާބއްވަންޖެހޭ ްއެއް ްަޖލްސާ ްރަނގަުޅވާނެ.ްޚާއްޞަ ްވާހަކަފުޅުދެްއެކވީމަ ބައްލަަވއިގެން

ހޭނެ.ްވެސްްބާްއވަންޖެހޭނެ.ްއަދިްޚާއްޞަްޖަލްސާގައިްކަްނކަންްފާސްކުރަންޖެހުނީމާްއެްކަންކަންްފާސްްވެސްްކުރަންޖެ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްވެސް ްޢަމަލުކޮށްފައި ްމިގޮތަށް ްމަޖިލިސްތަކުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްކުރީގައި މީގެ

ްޖަލްސާް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވީމަ ްދައުލަތް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު އެހެންވީމާ،

ްބޭ ްދައުލަތް ްދޭންޖެހޭނެ.ްބާއްަވއިދޭންޖެހޭނެ.ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްވަސީލަތްަތއް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ނުންވީމަ

ްބައިތުލްމާލަްށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްުކއްލިައކަށް ްފައިސާ ްއެ ްދިނީމާ ްިލޔެފައި ްފޮތެއްގައި ްބަޖެޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު

އް،ްިމވެނިްގޮަތކަށްްކުރީމާްމިވެނިްވަރެްއެގްވަންނަނީކީްނޫނޭ.ްއެއީްޚިޔާީލްހިސާބުތަކެއް.ްއެްހިސާބުތަަކކީްމިވެނިްކަމެ

ްޖަހާް ްިމގޮތަށް ްކުރާށޭ. ްަކމެއް ްއެވެނި ްބޭނުންކުރާނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއާމްދަނީ ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްލިބޭނޭ. އާމްދަނީއެއް

އުލަތަށްްމެންަބރުންްވޯޓުދެްއވީމާްދ77ްަހިސާބުތަކެއް.ްެއްއވެސްްހާލެްއގައިްމީްބަޖެޓުފޮތެއްްފާސްކޮްށފައިްމިތާްތިއްބަވާް

ްބަޖެޓެއްް ްފާސްކޮށްދޭންޖެހޭ. ްއެަބ ްވެސް ްމަގުތަެކއް ްވަސީލަތްތަކަކާއި ްލިބޭނޭ ްލާރި ްމި ްނޫނޭ. ްލިބެނީކީ ލާރި

ްއޮޕޮޒިޝަނެއްް ްޒިންމާދާރު ްތިބީ.ްމީ ްލިބެންހުރިްވަސީލަތްތައްްފާސްނުކޮށްދީ ްއާމްދަނީ ްޤައުމަކުންތޯ ފާސްކޮށްދީފައިްކޮން

ޒިންމާދާރުކަމެއްްއަުޅަގނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްޤައިމެއްްެވސްްނުކުރެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްނޫން.ްމިގޮތަށްްމަސައްކަތްކޮްށގެންް

މިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްވެއްޖެްތަންކޮޅެއްްތަސައްރަފުފުދިފައިްތިބިްމެންބަރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްވައްދަން.ްމިއަދުް

ނޑުމެްނގެްޤައުމުގެްމުސްަތޤްބަލާ ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ އިްމެދުްވިސްނަން.ްމިއަދުްއަޅުގަ
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ްވިސްނުންތަކެްއް ްފަދަ ްހައްލުުކރެވޭނެ ްގުިޅގެން ްކެރިގެން، ްމަްއސަލަތަްއ ްދިމާވެފައިވާ ްޤައުަމށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ މިއަދު

ްކުލައިން ްރީނދޫ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްެއއީ ްވިސްނުމެއް. ްއިޤްތިޞާީދ ްއެއީ ްނެރެން. ްތެރެއަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވިސްނުންް ްއެ ްނޫން. ްވިސްނުމެއް ްވިސްނާ ްކުލައިން ްނޫ ްނުވަަތ ްކުލައިން ްފިޔާތޮށި ްނުވަތަ ްނޫން. ވިސްނާިވސްނުމެއް

ްޝުކުރިއްާޔް ްވިސްނީމަ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރޫހުން ްަޤުއމިއްޔަތުގެ ްހުދުގެ ްރަތާއި ްފެއްސާއި ްވިސްނޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ގެްމެންބަރުްއިބްރާހީކުނުްދާއިރާމާފަންނުްދެ

ް ްވަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނަށ99/2ްްްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްޓުއަރިޒަމާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ

ްމިކަންް ްނަޝީދު ްރައީސް ްކުރަންއުޅުނީމާ، ްމިކަން ްައޅުަގނޑުެމން ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއާދެ، އިޞްލާހު.

ްަވއްޓާލީ.ްކުރައްް ްސަރުކާރު ްމުާޒހަރާކޮށް ްނުކުމެ ްބަަޔކު ްއިދިކޮޅަށް ްމިކަމާ ްވެގެން ްގޯހަކަށް ްބޮޑު ްމީ ްއޭރު ވަންއުުޅްއވީމާ

ްަވިކް ްަގނުޑކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުގައި ްއަދި ްފަހަރާ ްއެއް ްހަމަ ްމިހާރު ް ްރަނގަުޅވެފަ. ްމިކަން ްއޮތީ ްމި މިހާރު

ްއެހެންނަމަވެ ްދަްއކަން. ްދިނިން ްވެސް ްމުއްދަތެއް ްހުށަހެޅިއިރުަގއި ްސަރުކާރުން ްބިލު ްފަހަރު ްމި މަސްުދވަސ3ްްްސް

ތެރޭގައިްެއއްްފަހަރާްނަަގއިްނިންމާލަންްއޮތީ،ްމުޅިްޓުއަިރޒަމްްއިންަޑސްޓްރީްހަލާުކވާްޮގތަށް.ްކޯޓުއަމުެރއްްއޭުރްޮއޭވް

ްލަްއކަ ްެއއް ްއަހަރަކު ްދެޮކޅަށް. ްެއކަމާ ްކުރަންއުޅުނީމަ ްއެަކން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަމުެރްއްްނެރެފައި ްގޮތަށް ްނެގޭ ޮޑލަރު

ްޖަހާފައިް ްބޮލާލައި ްނިންމުން ްޯކޓުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމާފަ. ްގޮެތއް ްވަކި ްއޮތީ ްކޯޓުްނ ްެއއާެއއްކޮށް ނެރެފައި

ްއިތުބާރުް ްކުރާ ްއަށް ްދިެވހިރާއްޖެ ްއިންވެސްޓަރުން ްބޭރުގެ ްނެގީމަ ްއެހެން ްސިނާޢަތުން ްފަތުރުވެިރކަމުެގ އަނެއްާކވެސް

އަށްްމިހާރުްކޮށްފައިްހުރިްއިންވެސްޓްމަންޓުތައްްހުއްޓައިލާފައިްއަނެއްާކެވސްްފުރައިގެންދާނެްގޮތްގޮތަްށްްގެއްިލ،ްރާއްޖެ

އަހަރުދުވަުހގެްތެރޭަގިއ2ްްއޮތީްމިްކަންތައްތައްްަބއްޓަްނކުރެވިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިޓީންްމިހާރުްފާސްވެފައިްމިްއޮތީް

ްނަގައި ްވަިކވަކިން ްމަހު ްއެއް ްމަހުން ްައޅުަގނޑުމެންްްތިން ްއަދިވެސް ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތަށް. ޚަލާސްކުރާ

ްކޯޓަްށް ްނުދައްކަން ްފައިސާ ްމި ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްހިމެނޭ ްސިނާޢަުތގައި ްަފތުރުވެރިކަމުގެ ްއަކީ ްމަްއސަލަ ކަންބޮޑުވާ

ނޑުމެްންދާނެްވާހަކަްބުނުމުން،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޔަޤީންކަމެްއްނެތްްބަޖެޓަށްްމިްފައިސާްލިބޭ ެންކަމެއް.ްދެންްއަުޅގަ

ްޑިއުޓީް ްހުރި ްޕަސެންޓަށް ްސުްނ ްބިލުތަކުަގއި ްބައެއް ްހުށަހެުޅނު ްމިއާެއއްކޮށް ްއަކީ ްމަްއސަަލ ްއަނެއް ތާއީދުނުކުރާ

ްއަިދް ްއެްއޗެއް. ްނެގޭ ްައތުން ްނިކަމެތިން ްހަމަ ްއެީއ ްއިތުރުކޮށްފަ. ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްއޮންނަނީ ްމި އަނެއްާކވެްސ

ްމުއާ ްހުށަހަޅާފައިާވްއެާއއެްއކޮށް ްގޮތަށް ްނިކަމެތިވާ ްނިކަމެތިން ްފޯނުބިލުން، ްނިކަމެތިންެގ ްއެންމެ ްޚިުދމަތުން؛ ސަލާތީ

ް ްމުދާ. ްނުއުފުލޭ ްެއސެޓްސް؛ ްފިްކސްޑް ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްއަދި ްހިމެނޭ. ްއެބަ 111ްްބިލުތައް ްޑޮލަރަްށ، 51ްމިލިއަން

ްރައްޔިތުންް ްޕްރޮޕަޓީން ްރިސޯޓް ްވިްއކާލެވޭ ްޑޮލަރަށް ްލިބޭނެްމިލިއަން ްފައިސާފޮއްެޗއް ްއަށް ްނިކަމެތިމީހާ ްއެންމެ ނަށް،

ްސްޓޭޓްް ްރިއަލް ްސިނާޢަތުން؛ ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްވަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުގަިއ ްހުށަހެޅުނު ްދެން ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްނެތް. ގޮތެއް
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ްނިކަމެތިމީހާ ްޓެކްސް. ްދައްކަންޖެހޭ ްއެބަ ްއޭަނ ްގަންނައިރުަގއި ްފްލެޓެއް ްނިކަމެތިމީހާ ްވިޔަފާރިތަކުން، ްބޭންކުންް، އޭނާ

ްަމގުމަތިވާް ްއެއްކޮށް ްއަނބިަދރިންނާ ްހާލަތުގައި، ްނުކުންަނންޖެހޭ ްއިން ްގެ ްދަރަނިެވރިވެގެން ްނަަގއިގެން، ލޯނެއް

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާމަށް ްމުޅި ްއެހެންވީމާ، ްޓެކްސް. ްެވސް ްއެއަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްއެބަ ްއޭނަ ްއަދި ހާލަތުގައި

ްނޫން ްބިލަކަށް ްއެންމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްފާޑުކިޔަނީ. ްނިޒާމު، ްއިްޤތިޞާދީ ްމުޅި ްހަލާކުކޮށްފަ. ްއޮތީ ްމި ްސިސްޓަމު ްމުޅި .

ްއަތުންް ްނިކަމެތިން ްއެންމެ ްނެގެނީ ްމި ްމިހާރު ްއެކޮުޅޮކޅުންޖަހާފަ. ްއޮތީ ްމި ްނިޒާމު ްެގނައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސަރުކާރުން

ްވަ ްކެމްޕެއިން ްާޔމީންގެ ްފާހަގަކުެރވޭ، ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއާއެްއކޮށް ްއަދި ްދަތުރުފަތުރުންްފައިސާ. ްަވިއގެ ްއެއީ. ޢުދެއް

ްމިހާރުް ްޮގސް، ްހަޅޭއްލަވަމުން ްއޭރު ްކަމަށް ްފައިސާނެގޭ ްހަމައަކުން ްއެއް ްބިދޭސީންނާ ްދިވެހިންނާއި ްބުނީ. ނުނަގާނަމޭ

ް ްނޮވެމްބަރު ްވެސް ްއަތުން ްދިވެހިންގެ ްވަނީ 1ްްނިންމާފައި ްފެށިގެން ްަވިއގ12ްްެއިން ްގޮތަށް ްނެގޭ ްޖީ.އެސް.ޓީ ޑޮލަރު

ްީމްދަތުރުފަ ްއޮތީ. ްމި ްގޮތަށް ްނެގޭ ްއަނެއްކާވެސް ްޚިދުމަތުން ްޭދ ްމުދަލާއި ްިވއްކާ ްދަތުރާއި ްވަިއގެ ތުރުތަކުން.

އަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވާްމަްއސަލަްއަކީ.ްމުޅިްސިސްޓަމުްހަލާކުވާްމައްސަލަ.ްެއއްްފަހަރާްމިްހުރިހާްއެއްޗެއްްނަގަްން

ްޚިދު ްލިބެމުންދާ ްއެ ްމިހާރު ްރައްޔިތުންނަށް ްދޭންްނިންމީމާ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްއަދި ްއާސަންދައާ ްވަޢުދުވެފަިއވާ މަތް؛

ް ްދޭްނ5ްްދަޢުދުވެފައިާވ ްނުބެަޔސް ްބެޔަސް ްވަޢުދުވެފަިއވާ؛ ްދޭން ްމަްސވެިރންނަށް ްއިނާޔަތްަތކާ، ްރުފިޔާގެ ހާްސ

ްފައި ްއަތުން ްނިކަމެތިމީހާގެ ްއެންމެ ްހަމަ ްނުކޮށްީދ، ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްީމެގން ްފައިާސއާ، ްނަަގއިގެންްވަޢުދުވެފަިއވާ ސާ

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތި؛ ްސިސްޓަެމއް ްއެްއވެސް ްއެހެންވީމާ، ްނިކަމެތި. ްނިކަމެތިމީހާ ްމުއްސަނދި، ްމީހާ މުއްސަނދި

ްއޮތީް ްއިޤްތިޞާދު ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްއޭރު ްވެިރކަމުަގއި ްމައުމޫުނގެ ްސިސްޓަމަކީ ްދިޔަ ްދުރަްށ ްތެރެއިން ސިސްޓަމުގެ

ްމީހާ ްގެންާދ ްުކއްޔަށް ްމައްސަލަްްބުރުމާކައްޓެއް ްއެ ްނޫނީ ްހިސާބުން ްއަރާ ްރުފިޔާ ްލައްކަ ްދެ ްލައްކަ، ްމީހާ ްއެ ވެސް،

ކޯޓަކަށްްނުދާނެ.ްއަދިްކޯޓަށްްގޮއްސަްބުރުމާކަީށގެްމައްސަަލްއޮންނާނެްއަހަރު،ްދެްއަހަރު.ްބޭންކުންްލޯނެއްްނަގަިއގެންް

ްއިން ްވަންދެން ްއަހަރު ްތިްނ ްެވސް ްެއ ްނުދެއްކީމަ ްފޮނުވާަފިއ ްބޭންކަށް ްލޯނު ްއޮންނަްއެ ްއަުރވައަުރވާ ޓްެރސްޓު

ްހަމަެއކަިން ްެވއްޖެއްޔާ ްދައުލަތެއް ްއޮންނަންޖެހޭނޭ. ްއިންާސފެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްދައްކަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ނިޒާމަކުން؛

ްފަގީރުކޮށްފައި،ް ްފަގީރުން ްމައްޗަށޭ. ްއިންސާފުގެ ްބައްޓަންކުރެވޭނީ ްނިޒާމު ްމުޅި ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްނޫނޭ، ކޯޓަކުން

ްމުއް ްިވޔަފާރީގަ.ްމުއްސަނދިން ްޢަދުލުވެރިވާންޖެހޭނޭ ްނުކިޔާނެ. ްނިޒާމަކަށް ްޢަދުލުވެިރ ްެއއީ ްނިޒާމަކީ ސަނދިކުާރ

ވިޔަފާީރގައިްހަމަހަމަވާނީްބޭންކުތަކަކީްވެސްްވިޔަފާރީްކުންުފނިތަކޭ.ްރިސޯޓުތަކަކީްވެސްްިވޔަފާރިްކުންފުނިތަކޭ.ްޢާއްމުް

ްޙަް ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްދޭންޖެހޭ، ްމީހުންގެްފަރުދުންނަން ްެއ ްޓަަކއި، ްއަށް ްތަރައްޤީ ްމީހުންެގ ްއެ އްުޤތަކާއި

ދަރިންނަށްްތައުލީމާއިްޞިއްޙަތާްދެވޭނެްގޮތްގޮތްްހަދަންޖެހޭނެ.ްރާއްޖެތެރޭގެްރަށްރަށުގަިއްބިންތަކާްއެއްޗެހިްދޫކޮށްފަިއް

ްައއިއް ްހޯދައިދޭން ްތައުލީމު ްދަރިންނަށް ްހޯދަން، ްޞިއްޙަތެްއ ްރަނގަުޅ ްއުޅެނީ ްއައިސް ްރީތިެވގެން،ްމާލެ ްމާލެ ސަ.

ްތަންތަންް ްބޮޑެތި ްބިން ްނުާލހިކު ނޑުދޮށްަތކާއި ްގޮ ްރީތި ްނުލާހިުކ ްރަށްރަށުގައި ްއަްނނަނީ. ްނޫން ްތިބޭކަން މާލޭގައި

ްމާލެް ްނިކަމެތިކޮށްފައި، ްރަށްރަށް ްއެކި ްރާއްޖެތެރޭގެ ްމީ. ްސަބަބަީކ ްއެއް ނޑު ްމައިގަ ްއެންމެ ްއަންނަށްޖެހޭ ދޫކޮށްފައި
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ްނުދީ،ްތޮއްޖައްސާފަިއ،ްމާލޭ ްގޯތިތަކާ ްބިންތަކާއި ްބުނި ްދޭން ްނުވަތަ ްފްލެޓުތަކާ ްބުނި ްޖައްސާފައި،ްދޭން ްވެިލފުނި ގައި

ްއަޅަިއގެން،ް ްއިމާރާތް ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްބިމެއްގައި ްއޮތް ްއަޅަިއގެން،ްދެން ނޑުވަރު ްގަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ހަމައެކަނި

ްއަނެއްާކްހިއްޕާލީ ްބޯަވެއްއހެން ްއޭނަ ްޤައުމުަގއި ްއޮވޭ.ްމުޅި ްކެބިނެެޓއް ްދެީނ،ްމައުމޫނުގެ ްަނގާފައި ްފައިސާ .ްމިހާުރްމި

ްޔާމީންގެްކެބިނެޓެއްްޮއވޭ.ްާޤސިމުގެްކެބިނެޓެއްްއޮޭވ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ްމިލަންދޫ ްޢިއްޒަތްތެިރްް.

ް.މެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެވަނ99/2ްްަޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓުއަިރަޒމާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުރިން، ްއޮީތ ްހުށަހަޅާފައި ްސަރުކާރުން ްބިުލގަިއ ްބޭފުޅުންްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްވާހަކަދެްއކެިވ ުކރިން

ްއެް ްފައިސޭހައިން ްއިންވެްސޓަރުންނަށް ްފަސޭހައިން، ްއޯނަރުްނނަށް ްރިސޯޓު ްަބހާލައިގެން ްކުރީަގއި ްގޮތަށް ވިދާޅުވި

ްއައިްސ،ްމިް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްސަރުކާރު ްގެނެސް،ްމި ްނިމުމަކަށް ްއޮްތއޮތުން ްހަމަޖައްސާފައި ްގޮތަށް ްދެއްކޭނެ ފައިސާ

ނޑުކޮށްްނެގޭނެްގޮެތއް.ްބިލުްހުށަހެޅިއިރުގައިްއޮީތްތިންްމަސްދުވަހުގެްތެރޭގައިްސަރުކާރަށްްއެ އްްފަހަރާްއެްފައިސާްގަ

ްވާނަމަ،ް ްކަމަށް ްނުދައްކައިފި ްފައިސާ ްއެ ްއަދި ްޚަލާްސކުަރންޖެހޭނޭ. ްދައްކައި ްފަހަރާ ްެއްއ ްަގނޑުކޮށް ްފައިސާ މި

ނޑަކަށްްމުިޅ2ްްލުކުެރވޭްގޮަތކަށް.ްނުދައްކައިފިްކަމަށްްވާނަމަ،ްެއްކޮންޓްރެކްޓުްވެސްްބާތި މަސްދުވަސްްތެރޭގަ.ްގާްތގަ

ނޑުމެންގެްކުރިްން ޖުމްލަްތިންހަތަރުްމަސްދުވަސްްތެރޭގައިްމުޅިްޕްރޮޖެކްޓުްއެްއކޮށްްކޮމްޕްލީޓުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްމިގޮ ްބުރަެވއޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަޓީން ްއިޝާރާތްކުރެްއވި ްބޭފުޅުްނ ްަބއެއް ްއެއްގޮަތކަށްެވސްްވާހަކަދެްއކެވި ްނޫން ަތށް.

އެހެނެއްްނޫން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްމަޓީގެްއިލްތިމާސަކީްކުރިންްއޮތްްގޮތަށް،ްކޯޓުންްނިންމާފައިްއޮތްގޮތަށްްއަދިްިމް

ް ްއޮްތްގޮތަްށްއަހަރަކު ްހަމަޖައްސާފައި ްކުިރން ްވޯޓުދެްއަވއިގެން ްގޮތަށް،1ްްބޭފުޅުން ްދައްކަިއްޚަލާސްކުރާ ްޑޮލަރު ަލއްކަ

ްވަރަށްްއިން ްބަދަލުކުރާ ްކުލަ ްބޯވަ ްޓަކައޭ.ްެއއީ ްކުރުމަށް ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްކުރެވޭނޭ ްއެކަން ްފަސޭހަިއން ވެސްޓަރުންނަށް

ްވަންާޏް ްކަމަށް ްެވއްޖެ ްބަދަލުކުރަން ްފަހަރު ްތިން ްދުވާލަކު ްޕޮލިސީތައް ްސަރުކާރުެގ ްނުަވތަ ްއުސޫލުަތއް ސަރުކާރުގެ

ްއިންވެ ްއިތުބާުރގެްއލޭނޭ. ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއިންވެސްޓަރުްނގެ ްވާނީ ްނަތީޖާއަަކށް ްގެއްލުމުގެ ްިއތުބާރު ސްޓަރުންގެ

ްިމް ްގޮތަށް، ްއޮްތ ްކުރިން ްއިލްތިމާސަީކ ްމަޓީގެ ްެއހެންވީމާ، ްއުނދަޫގވުމޭ. ްއަންނަން ްފަރާތްތައް ްާއ އިންވެސްުޓކުރާނެ

ްބާްއވަް ްބާއްަވއިދޭށޭ.ްެއކަން ްއެކަން ްގޮތަށް ްނިންމި ްގޮތަށް،ްކޯޓުން ްފާސްކުރި ްއިންވެސްޓަރުންނަްށްމަޖިލީހުން ްއެ އިދޭށޭ

ްތަންތާނގައިް ްއެ ްޙަީޤޤަތުގައި ްވަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްފަސޭހަވުުމގެ ްިއންވެސްޓަރުންނަށް ްޓަކައޭ. ފަސޭހަކުރުމަށް
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ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޮޑުވީމަ ްފައިދާ ްއެ ްބޮުޑވުން. ްފައިދާ ްއޭގެ ްވެސް ްމުަވއްޒަފުންަނށް މަސައްކަތްކުރާ

ްތެރެއި ްރަނަގޅުވަީނ.ްރައްޔިތުންެގ ްސާރވިސްޗާުޖކޮޅު ްލިބެންޖެހޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްމަސަްއކަތްކުރާ ްރިޯސޓުތަކުަގއި ން

ލިބެންޖެހޭްއިނާޔަތްކޮޅުްރަނަގޅުވަނީ.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްލިބެންޖެހޭްޓިޕްސްއާްއެްއޗެހިްމަތިެވގެންދަނީ.ްއޭގެްނަތީޖާްައކީް

ްބު ްޖީބަށް ްބޭފުޅުންގެ ްބުރަވުން.ްއެ ްޖީބަށް ްބޭފުޅުންގެ ްރަނގަުޅްއެ ްޢާއިލާތަކަށް ްރަށްރަުށަގްތިބޭ ްބޭފުޅުންގެ ރަީވމަ،ްއެ

ފައިދާކުރަނީ.ްއެްރަނގަޅުްމަުގތައްްހޯދައިދެނީ.ްއެްބޭފުޅުންެގްގެދޮރުްއިމާރާތްކުރެވެނީ.ްއެްބޭފުޅުންގެްދަރިންްސްކޫލަށްް

ްކަންތައްތަކަކަްށްވިސްނާަފއި،ްމަ ްހުރިހާ ްހެދެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްކާންބޯންދީ ްވެްސްކުރިްންފޮނުވައި ީޓެގްއިލްތިމާސަކީ

އޮތްްގޮތަްށ،ްމިްބޭފުޅުންްވޯުޓލައިގެންްހަމަޖެއްސިްގޮތަށްްިމކަންްބާްއވައިދޭށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްިމއަދުްމިް

ްޓެކްްސ،ްނުވަތަް ްވައްތަެރއްގެ ްފައިސާަނގަން،ްފަސް ްިކޔާފައި ްޓަކައޭ ްހިންގުމަށް ްނޫން.ްދައުލަތް ްއެހެްނވެގެެނއް ްއުޅެނީ

ނޑުމެންްިވސްނާލަންޖެހޭނެްމިްސަރުކާރ6ްްު ވައްތަެރްއގެްޓެކްސްްއިންްއެއްްފަހަރާްފައިސާްހޯދަންްބަލާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްއިތުރަށްް ްކޮންކަމެއްތޯ ްތަޢާރަފްކުރީ. ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަްށ ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތެްއތޯ ްކޮން އައިްސގެން

ްމި ްއަދި ްއުޅުނީ. ްމި ްކޮށްދޭން ްޕާޓްނަރުންގެްރައްޔިތުންނަށް ްކޯލިޝަން ްަކމަކީ ްވެސް ްހިނގިހާ ްހިނގިްއޔާ ހާތަނަށް

ްގެނެސްް ްސޮރު ްއެ ްކުރިމަތިލާންއުޅުނީމަ ްއިންތިޚާބަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުން ްބޭފުޅުން ްހިތްހަމަނުޖެހިގެންދާ ތެރެއިން

ޑެޕިޔުޓީްަނއިބުކަންްދޭނަޭމްްބަހައްޓާފައިްަރއީސްްއޮފީހަށްްވައްދާފަިއ،ްދަރިފުޅާ!ްސްޓޭޓްްމިނިސްޓަރުކަންްދޭނަމޭ.ްނޫނީ

ޤަބޫލުކޮށްލާށޭ.ްދެންްތިގޮތަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސްްނުހަދާށޭ.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއޮތްްޙައްޤެއް.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްް

ްކަމަކަށްްވެސްް ްވާަދކުަރންވީ.ްކޮންމެ ްވާދަކުރަންވީ.ްަކއުންސިލުތަކަށްްވެސް ްެއއީ.ްހަމަްމަޖިލީހަށްްވެސް ްޙައްޤެއް އޮތް

ްދީ،ްވާ ްވަޒީފާތައް ްބޭފުޅުންނަށް ްގާތް ްނުވަތަ ްމިނިސްޓަރުންނަށާ ްސްޓޭޓް ްއުސޫލުން ދަކުެރވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްހިތްރުއްސާ

ްތަޢާރަފުކޮށްގެްން ްޚިދުމަތެއް ްާއ ްދޭކަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްނުކުރޭ. ްކަމެއް ްއެހެން ްނޫން ްއިތުުރކުރުން ްމަޤާމުތައް ސިޔާސީ

ްއޮީތކީްނޫން ްކަމެއް ނޑުމެންނަކަށްްއުޅެނީކީްނޫން.ްއާ ްއޮތީ.ްއަުޅގަ .ްވީްވަޢުދުތަެކކޭްބިާލހެކޭްއެްއގޮްތވެފައިްމިއަދުްމި

ްސަރުކާރަށްް ްވެސް ްއެއް ްވާހަކަ ްއެކަހަލަ ްނުފެނޭ. ްެވސް ްކޮޅުމަތި ްތަނުގެ ްފުއްދަންއުޅޭ ްވަޢުދެއް ްމިއިން ނުފެނޭ

ް ްއެބަ ްވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަނީ. ްނުވެސް ްދައްކަނީ. ްނުވެްސ ްބޭފުޅަކު ްމިްނިސްބަތްވާ ްއެކަމަކު ްމިހެން. ިކޔަންތާ

ނޑުަތކެްއަގިއް ބޭފުޅުންްހަނދާނެއްްވެސްްނެތްްވަޢުދެއްްވީްކަމެއްްވެސް.ްއެތާްއުޅުނުްކުދިްކުދިންތަކެްއްލިޔުނުްފޮތިގަ

ްވެސްް ްތަނެއް ްވީ ްފެރީ ްއެ ްފެރީއެއްތޯ، ްނުހުއްޓޭ ްިވދާޅުވާ ްއެ ްެއްއގޮތަކަށްެވސް ްއެއީ. ްއެއްޗހިތަެކކޯ ްހުރި ޖަހާފައި

ްމިްްއެނގެނީކީ ްނޫޅޭ ްކުރާކަށް ްކަމެއް ްއެއިްނ ްއޮތީ. ްނުހުއްޓި ްނުހުއްޓުނިއްޔާ ްހުއްޓުނީ. ްހުއްޓުނިއްޔާ ްދެން ނޫން.

ްދިމާނުާވް ްެދކޮޅު ްކުރާކަށް ްކަްނކަން ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްައކީ. ްވާހަަކ ްދައްކާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެީއ ސަރުކާރަކުން.

ްކޮްނކަމެއްް ްސަރުކާރަކަށް ްދިމާނުވާ ްވިޔަފާރި ްކަެމްއްްސަރުކާރަކަށް، ްއެްއވެސް ްބޭނުންވަނީ. ްއިތުރަށް ްފައިސާ ކުރަންތޯ

ްމަހަކ2113ްްުހިނގީކީްނޫން.ް ްލިބޭ.ްކޮންމެ ްއެބަ ްާލރި ްއަށް ްމީރާ ްއިން ްގިނަ ްލިބުނުްވަރަށް،ްެއއަްށވުރެ ްއަހަރު ވަނަ

ްތިމަ ްލިބިއްޖޭ. ްމަހު ްމި ްގިނައިން ްވަރަށްވުރެ ްއަންދާޒާކުރި ްތިމަންނަމެން ްއިޢުލާންކުރޭ ްއެބަ ްއިން ންނަމެންްމީރާ
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މިލިއަްނ651ްްމިލިއަްންރުފިޔާްލިބޭނެްކަމަށޭ.ްެއކަމަކުްތިމަންނަމެންނަށްްމިްމަހުްނަތީޖާްއަކ511ްްީބަލައިގެންްތިބީް

ްކަމަްށް ްބޭނުން ްޖަހާލަން ްަކޑަޮކޅެއް ްއުޅެނީ؟ްކެމްޕޭނަށް ްމި ްއިތުރަްށްހޯދަން ްފައިސާެއއްތޯ ްކޮން ްލިބިއްޖޭ.ްދެން ރުފިޔާ

ްފުރަފު ްދާންވީ ްހަމަ ްއެްވަންޏާ ްދާންވީ. ްއަޅަިއގެން ްޕެްޓރޯލް ްަނގަިއގެން ްތެޔޮވަޅުން ްހުންނާނެ. ްލޯންޗުފަހަރު ރައިގެން.

ްރޯނުދަމާލައި،ް ްކަޑަޖަހާލައި، ްހަމަ ްޮގސް ްއަޅައިގެން ްތެޔޮ ްއެ ްނުވާނެ. ްހުހެއް ްތެލެއް ްއެ ްތެޔޮ. ްހުންނާނެ ވަުޅގައި

ްައންނަ ްވެސް ްއަނެްއކާ ްއަޅާލަިއ،ްވަޢުދުތަްއްބުނެލާފައި ްމިއަދު.ްބިންގާތައް ްއެބަ ްވިސްނަންޖެހޭ ްރަްއޔިތުން ންވީ.ްދިވެހި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްމިނަން ްތަރާދުންްރަނގަޅަށް ްބުއްދިތަުކގެ ްބޭފުޅުންގެ ްބަލަން.ްއެ ްކަންކަން ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ދިވެހިްރައްޔިތުން

ްކާގަޑި ްމެންދުރު ްއަހާލީމަ، ްކޯޗެއްތޯ ްބުއީ ްސަޔަށް ްހެނދުނު ްނެތް. ްހަނދާނެއް ްމިއަދު ްވަޢުދު ްވީ ޖެހޭއިރުގަިއްްއިްއޔެ

ްބަަޔކަްށް ްލާރިދޭކަށް،ްމިވަރުގެ ްބަަޔކަށް ްނެތް.ްެއހެންވީމާ،ްމިވަރުގެ ްހަނދާނެއް ްވެސް ްއެއްެޗއް ްބުއި ްސަޔަށް ހެނދުނު

ނޑުެމންްނުޖެހޭްމިއަދަކުްމިްސަރުކާރަކަށްްކޮންމެހެންްމިްރިސޯޓްތަކުގެްއޯނަރުންްފެލައިލާފަިއް ލާރިްހޯދައިދޭކަށްްއަޅުގަ

ތީްކޯޓުއަުރމު.ްމިްބޭފުޅުންްވިދާޅުވަނީްކޯޓުގެްނިންމުމަކީްއެންމެްފަހުގެްނިންމުމޭ.ްސިއްކަޖެހުނީއޭ،ްލާރިނަގާކަށް.ްއެްއޮ

ްނިންމިޔަކަްސްްلحمدهللو ްއެހެން ްއަދި ްޯކޓުން ްއުނހޫ! ްބުނަނީ ްމި ްިމއަދު ްނުގެެނވޭނޭ. ްބަދަލެއް ްދެްނ ްއެައކަށް އޭ.

ްއެހެނެއްްނުވާނޭ.ްތިމަންނަމެންްބަދަލުކުރަންްބޭނުމިއްޔާ...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތުނ25ްްްޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްކުރިން އަހަރުގެ

ްބޭް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުެރޭވ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖީލަށް ްއޮތް ްއަންނަން ްކުީލެގްނެގީމަ، ްރިސޯޓުތަުކގެ ްއެއީ. އިންސާފެްއ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނެގުމަކީ ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްކުރިން ްއަހަރެްއ ްއެަތއް ްމީގެ ގޮތުަގއި

ްއުފެއްދެމުންދާް ްސަރުކާރުަގއި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޒިންމާދާރުވާން ްމިއަށްވުެރ ްސަރުކާރު ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެނެްއްސި ޔާސީްމަޤާމުތައްްމަދުކޮށް،ްރައްޔިތުންނަށްްޓަަކއިްމަސައްަކތްތަކެއްްކުެރވޭްމަންޒަެރއްްައޅުގަ

ްމުއްސަނިދވާިއރުް ްއެކަކު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަީކ.ްއަުޅގަ ްިމއަދުގެ ްފަގީރުވާކަްނ.11ްްނުދޭ.ްއެއީ މީހުން

ްދިވެ ްެވސް ްއަީކ ްފައިސާ ްހުރިހާ ްމިކަްންމި ްމިއީ ްފައިސާ. ްިލބިދޭ ްސަުރކާރަށް ްނެގިގެން ްއަުތން ްރަްއޔިތުންގެ ހި

ްވިސްނަންޖެހޭނީް ްައބަދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްހަމައެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިކަން ްނޫން. ްއުސޫލެއް ކުރަންޖެހޭނެ

ް ްހަމަތަކުގެ ްއުސޫލާއި ްއަްނނާނެ ްކުރިއެރުން ްަރއްޔިތުންނަށް ްފާގަތިކަމާއި ްކުރުމަށް.ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތައް މަތީން

ްނެރޭނެް ްއާމްދަނީ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްތައް ްހުރި ްދައުަލތުގައި ްއޮތްއިުރގައި ްހަވާލުކޮށްފައި ްސަރުކާރާ ްދައުލަތް މުޅި

ްޑިއުޓީް ްކަސްޓަމް ްތާއަބަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފެންނަން ްސަރުކާރަށް ްގޮތްތައް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެނގެން ްސަރުކާރަށް ގޮތްތައް

ވީ،ްފޯނުބިލުންްލާރިްނަގަންވީ.ްއިތުރަށްްަރއްޔިތުންްަދއްކަންޖެހޭްޓެކްސްްޮބޑުކުރަްނީވ.ްމިއީްދުނިޭޔގައިްކަންކަންްނަގަން

ްނުގެންެދވޭނެ.ް ްކުރިއަކަށް ްޤައުމު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމަތީަގއި ްހަމަތަކުގެ ްއުސޫލާއި ްމި ްނޫން. ްުއސޫލެއް ކޮށްއުޅޭ
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ްވަސީލަތްތައް ްހުރި ްލިބިފައި ްއިތުެރްއްްދައުލަތަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްމެނުވީ ްބޭނުންކޮްށގެން ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ އެންމެ

ް ްއަްށ ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތުގެ ްެވސް ްިމއަދު ްކޮނ12ްްްނުކުރެވޭނެ. ްވަންނަމުންދާއިރުަގއި ްރުިފާޔ ްގިނަ ްވުެރ ބިލިއަނަށް

ްއުފައްދަ ްމަޤާމުތައް ްސިޔާސީ ްއިތުރަށް ްކުރަމުންގެންދަނީ. ްދައުލަތުން ްޓަކައިްކަމެއްތޯ ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ މުންގެންދަނީ.

ދައުލަތުގެްފައިސާްޚަރަދުކުރަުމންގެންދަނީ.ްމިއީްއަޅުަގނޑުެމންގެްލޯމައްޗަށްްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތް.ްކޮންްރަށެއްގައި،ް

ޔިތުންނަށްްކޮންްކަމެއްޯތްކުެރވެމުންދަނީ؟ްެއއްވެްސްމަސަްއކަތެްއްކުަރމަކުންނުދޭ.ްރައްޔިތުންްސަުރާކރުްހަވާލުކުރީްަރއް

ލާބަްއާއިްމަންފާްއާއިްފައިދާްލިބޭނެްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްޓަކައި.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްސަރުކާރުންްވެސްްއެްމަންޒަުރް

ްކުިރއެރުންް ްއަބަދުވެސް ްރައްިޔތުން ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްަރއްޔިުތން ްދިވެހި ްއެއީ ްފެންނަމުންނުދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވަޢުދުވެފަިއވާއިުރ،ްއެއިންްބޭނުންވަނީ.ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރުން ްމި ްހޯދައިދޭން ްފުރުަޞތު ްަވޒީފާގެ ްސަތޭކަ ްެއތައް ނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުެގ ްނެތް.ްއެއީ ްމިއަދު ްފެންނާކަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްެވސް ްކުަލވަރު ްކަެމއްގެ އެްއވެސް

ްރައްިޔތުންނަ ްލިބި، ްފުރުޞަތު ްވަޒީފާެގ ްގޮތެްއްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްދިރިުއޅެވޭނެ ްޞިއްޙަެތއްަގއި ްދުޅަހެޔޮ ށް

ްކަންަތއްތަްއް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްސަރުކާރަކުްނ ްއޮންނަ ްަޤުއމެއްަގއި ްއެ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ

ްސި ްގެންދަނީ ްމި ްއަބަދުވެްސްމަސަްއކަތްކުަރމުން ްސަރުކާުރން ްފެންނަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ޔާީސްހަނދާންނައްތައިލާފައި

ްޓަކަިއް ްދެމެހެއްޓުމަށް ްފިކުރު ްސިޔާސީ ްއެ ްދީގެން ްވަީޒފާތައް ްބޮޑެތި ްބަަޔކަށް ްާތއީދުކުރާ ްފިކުރަކަށް ްެއ ފިކުރުގަިއ،

މަސައްކަތްކުރަމުންދާްމަންޒަރު.ްމިއީްޤަބޫލުކުެރވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއަބަދުވެްސްައޅުަގނޑުެމންްއިސްކުރަންޖެހެނީްޤައުީމް

ްފިކުރަްށވު ްއެއީްމަޞްލަޙަތުްސިޔާސީ ްފެންނަމުންނުދާކަން ްަޤއުމުން ްމި ްމަންޒަރު ްއެ ްމިއަދު ްބޮޑަށް.ްއެހެންނަމަވެސް ރެ

ްސަރުކާރަށްް ްއާމްދަނީން ްއެ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއާމްދަނީ ްސަުރާކރަށް ްރަނގަޅު، ްކަމަކީ. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަް ްވެރިކަމަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮށްދެވޭނީ. ްކަންތައްަތއް ްޓަަކއިްރައްޔިތުންނަށް ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދު ްވާ ްޓަަކއި އުމަށް

ްއާމްދަނީް ްދައުލަތަށް ްގޮތްގޮތަށް ްނޫން ްއެ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްރައްޔިތުން ްޕޭކުރަންޖެހުމަކީ ްބިލު ްއެ ރައްޔިތުން

ްގެ ްއޮތްއިުރަގއި ްޮގނޑުދޮްށތަކެއް ްސަތޭަކ ްއެތަްއ ްާރއްޖޭަގިއ ްހުރި. ްއެބަ ްގޮްތތަކެއް ްަބިއވަރު ްއެތައް ސްޓުްލިބޭނެ

ްވަންނަމުންދާނެ.ް ްއާމްދަނީ ްބޮޑުޮކށް ްދައުލަތަށް ްހުޅުވައިެލވިއްެޖއްޔާ ްދާއިރާއެްއަގއި ްފުޅާ ްއަށް ްިވޔަފާރި ހައުސްގެ

ްފުރުޞަތުް ްމަސައްކަތްތެރިކަމުެގްގޮތުްންރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްމިހިރަ ނުޑވެރިކަާމްދެން ްދަ ހަމައެއާެއއްކޮށް

ްުކރަ ްއެކަންކަން ްނަގާކަްށްހުޅުވާލަދިނީމަ ްއިތުރަށް ްޑިއުޓީ ްކަސްަޓމް ްވިސްނަްނވީ ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ މުންދެވޭނެ.

ްބޭފުޅުްނގެް ްބޭންކެއް؟ްއެ ްކޮށްދެވުުންަކމެއް؟ްކޮބައިޯތްއިްނވެސްޓްމަްނޓް ްދައުލަތުން ްވިޔަފާިރވެރިްނނަށް ނޫން.ްކޮބައިތޯ

ްއެއްް ްކޮަބއިތޯ؟ ްކަަމކީ ްކޮށްެދވޭ ްޓަަކއި ްތަަރއްޤީކުރުމަށް ްޖީ.އެސް.ޓީްވިޔަފާރި ްއިނގޭތޯ. ްުނދެވޭ ްކޮށެްއ ްކަމެްއ ވެްސ

ރައްޔިތުންނަށްްއޭގެްގެއްލުންް ދެއްކުމަށްފަހުްއަނެއްާކވެސްްަކސްޓަމަށްްއެތެރެކުރާްހުރިހާްމުދަލުންްޑިއުޓީްނަގަންފެށީމަ

ނޑުމެންްމިއަދުްގެންނަްބަދަލުތަ ނުޑމެންްއަބަދުވެސްްދައްކާްވާހަަކ.ްއަޅުގަ އްްގެންނަންޖެހޭނީްލިބެމުންދަނީ.ްމިއީްއަޅުގަ

ްކަނާތުންް ްމަތިން. ްއުސޫލުެގ ްހަމަތަކާއި ްގެއްލުންުނވާނެ ްވެްސ ްފަރާތަކަށް ްހުރިހާ ްެއްއކޮށް ްިވސްނުންތެރިކަމާ ވަރަށް
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ްއެންމެހައިް ްތިބި ްޤައުމުަގއި ްމުޅި ްނުލިބޭނެ. ްކުިރއެރުމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްބަދަލުކުުރމަކުން ްަފއިސާ ވައަތަށް

ްެގއް ްމިކަމުގެ ްައކީ.ްސަރުކާރަކުްންރައްޔިތުންނަށް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކުރަމުންދާނެ. ްފުންކޮށް ުލން

ްއިތުުރް ްއުސޫލުން. ްގެއްލުްނނުވާނޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްގެންގުޅެންޖެޭހނީ ްވިސްނުން ްސަރުކާުރގެ ްހޯދުމުގަިއ ފައިސާ

ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަިއސާ ްބޭރުގެ ްގެނެސްގެން. ްރާއްޖެައށް ްބޭރުެގްއިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ްތަނަވަސްކޮށްގެން. ްމަގު ލިބޭނެ

ްދުވަހުްވެސްް ްއޮތްހާ ްމި ްވިސްނުން.ްައޅުަގނުޑމެން ްތަަރއްީޤކުރުމުގެ ްރާއްޖެ ްފުުރޞަތުްދީގެން ްއެ އިންވެސްޓަރުންނަށް

ްެއް ްވެސް ްމިއަދު ްއަތްމަތީަގއިކަން. ްއޯނަރުންގެ ްރިސޯޓް ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްހަމައެކަނި ްދާއިާރ ްޓުއަރިޒަމްގެ ޤަބޫލުކުރީ

ްއެޅޭއިުރގަިއްމަން ްހައުސް ްެގސްޓު ްރަށްރަށުަގއި ްގަވާއިދުތަކުަގއި ްހަދާ ްޓުއަރިޒަމުން ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ޒަރު

ނަރުދަމާގެްނިޒާމުްނެތިއްާޔްެގސްޓުްހައުސްްނޭޭޅްގޮތަށްްިމއަދުްއެްދަނީްަގވާއިދުަތއްްބަަދލުކުރަމުން.ްނަރުދަމާއެޅުމަކީް

ް ްކުރަންޖެހޭ ްފަރުދުން ްޢާއްމު ްތިބޭ ްއެްގޭޭގަގއި ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްދައުލަތުން ްއެއީ ްނޫން. ކަމެއް

ބޭފުޅުންނަށްްގެސްޓުްހައުސްްނޭޅޭނެްއެްއވެސްްގޮެތއްްއޮތުަމކީްއެއީްއިންސާފެއްްނޫން.ްމުޅިްރާއްޖެްމިްވަނީްސިޔާީސް

ްވަޒީފާ ްލިބެންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްރަށްރަށުގެ ްރާއްޖެތެރޭގެ ްހިސޯރުކުރެިވފަ. ްޓަކައި ްބޭފުޅުްންބޭނުމަށް ްއެ ްމިއަދު ތަކަކީ

ްއެިކް ްލިބެންޖެހޭނެ.ްރާއްޖޭގެ ްއާމްދަނީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަންތަްއތައް. ްނެތް ްެވސް ްއުއްމީދު ްލިބޭނެކަުމގެ ްވެސް ޚިޔާލަށް

ްަމުގް ްލިބޭނެ ްކުރިއެރުން ްރަްއޔިތުންނަށް ްޭބނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްތައް ްިއޤްތިޞާދީ ްހުރި ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ްކަމެއްްތަނަވަސްކުރަންޖެ ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޮތުމަކީ ްހިސޯރުކޮށްގެން ްރާއްޖެތެރެ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ހޭނެ.

ްއޮތުމުެގް ްސަރުކާރެއް ްނެތިފަ. ްކަމެއް ްކުރާނެ ްތިބީ ްއެ ްަރއްޔިުތން ްނުލިބިފަ. ްވަޒީާފއެއް ްތިބީ ްއެ ްްރައްޔިތުން ނޫން.

ްމަގުދަްއކަިއގެް ްދެވޭނެ ްކުރިއަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހޯދައިދިނުން.ްބޭނުނަކީ ްފުރުޞަތުތައް ްވަޒީފާެގ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ން

ްއެް ްނޯންނާނެ ްޤައުމިއްޔަެތއް ްވަތަނިްއޔަތޭ. ްޤައުމިއްޔަތޭ. ްވިދާުޅވަނީ ްބޭފުޅުން ްިސޔާސީ ްގިނަ ްހަމަ އަބަދުވެސް

ްސަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްހާލަތު ްތިބި ްމިއަދު ްރައްިޔތުން ްޤައުމެއްގަ. ްނެތް ްރަްއިޔތުން ްދިރުވާނެ ރުކާރަށްްޤައުމިއްޔަތު

ްހޯދައިދޭން.ްސިޔާސީް ްފުުރޞަތު ްއަޅާލަން.ްަރއްޔިތުންނަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޖެހޭ.ްސަުރކާުރން ްއެބަ އެނގެން

ްބޭނުމަށްްޓަކައިް..

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްުޓއަރިޒަމާްބެހ99/2ްްޭރިްރަީއސް،ްިމއަދުްޤާނޫނުްނަންބަރުްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެ

ޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެްވާހަކަްދައްާކއިރުްއަުޅަގނޑުމެންްމިތިބީްކަންބޮޑުވާްހާލަތެއްގަ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ް ްމިގޮތަށް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްފަހަރ51ްާފެނިގެންދިޔައީ ްއެއް ްއަދިްްައހަރަށް ްހަމަޖެއްސީމާ، ްގޮތަށް ޓެކްސްނަގާ

ްމަހުޖަނުް ްތަނުން ްމި ްވީހިނދު، ްކަމުަގއި ްވާހަަކދައްކަިއގެން ްބޭފުޅުންނާ ްމަޓީގެ ްވަީނ ްހަމަޖައްސާފަިއ އެކަން

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެްއޭކްގޮތަށް. ްބަހާލައިގެން ްތަން ްނެުރއްވި ްއަމުރެއް ްވަޑަިއގެން ްަވޑަިއގެން،ްޯކޓަށް ބޭފުޅުންކޮޅެއް
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ްއަިދްނޮވެ ްޤާނޫނުައސާސީ ްިއިވގެންދިޔައީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަިއއިރު ްގާތްވަމުން ްއިންތިާޚބާ ްމަހުގެ މްބަރު

ްބަސްބުެނވޭެން ްަމއްޗަށް ްއޭގެ ްކަމަށް. ްކޯޓުތަކުން ްބުނާނީ ްބަސް ްފަހު ްއެންމެ ްެއއްެޗއްގެ ްިލޔެފަިއވާ ޤާނޫނުތަކުގައި

ްވާކޮށް ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްނެތްކަން. ްބަެއއް ްބައެއްހެންްއެްއވެސް ްޙުކުމެއްގެ ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން. ިލ

ްމިގޮތަށްް ްކަންތައްތަކެއް ްބަިއަވރު ްއެތައް ްޭއގެ ްއަދި ްބާތިލުކޮށްލައި، ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްއިންިތޚާބާ ްހަދައި، ގަިއޑްލައިެނއް

ނޑުމެންްމިްވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީްކޯޓުންްއަމުރެއްްނެރެފައި ޮއއްވާްއެއާްއިނދިކޮޅަްށްްހިނގަމުންދިޔަކަން.ްމިއަދުްައޅުގަ

ނޑުމެންްކަންބޮުޑވޭ.ް އަނެއްާކވެްސްޤާނޫނެއްްހަދަިއގެންްޤާނޫނުްއަެނއްާކވެސްްަފނޑިޔާުރގެްމަްއޗަށްްދާްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްޙުކުމެްއް ްބޭނުންހާ ްއޮތްްކޯލީޝަންްސަރުކާރުން ްމި ްެއއްެވ،ްބާރުތަްއްމިހާރު ްބާރުތައް ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދަ ނުޑ ްރޭގަ ްއަތުނ12ްްްންވަރު ްރައްޔިތުްނގެ ްޮއއްާވ ްާރއްޖެ ްހާލަތެްއގައި ްނެރެވޭ ްޙުކުމް ްހުުޅވަިއގެން ްކޯޓު ޖަހާިއރު

ނޑުމެންްރާްއޖޭގައިްއިޤްތިޞާދީްެޕކޭޖެއްް އަނެއްާކވެސްްަފއިސާްނަގާްާވހަކަ.ްސަރުކާރުްހިންގުމަށްްނަގާްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްކެރުނީ ްތަޢާރަފުކުރަން ްެވްސ ްސަުރކާރުން ްޓެކްސްްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރީގަިއ ްހެދުމުން. ްނިޒާެމްއ ްއޮތް ްަވިކވެފައި ބާުރތައް

ްމައުމޫންް ްވިްއޔާ ްގޮތުން ްއޮތް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްކުރީގެ ްހުންނަާވނީ ްބޭފުޅަކަށް ްއިސް ްއެންމެ ްހުންނަވާ ނަންގަވަން

ްހައް ްގޮތް ްލިބޭ ްކޯޓެއްހެން ްފަހު ްއެންމެ ްބޭފުޅާ. ްއެ ްވެސް ްތަންފީޒުކުރަްއވާނީ ްއެ ްއެްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްވެސް ދަވާނީ

ްފެށުނީއްސުެރް ްެއއީ ްތަޢާރަފުނުކުެރވޭނެކަން ްޓެްކސްގެްނިޒާމެއް ްއެކަްންހިގަންފެށީމަ،ްނޫނިއްޔާ ްގޮތަށް ބޭފުޅާ.ްއެްނޫން

އަޅުަގނޑުމެންްމިްރާއްޖެއާްއަދިްދުނިޔޭގެްހުރިހާްޓެކްސްގެްނިޒާމެއްަގއިްވެސްްެއކަންްޤަބޫލުކުރާްގޮތް.ްމިހެންްމިކަންް

ވާކޮށްލަިއ،ްއަދިްމިހާރުްފެންނަްގޮތުގައިްމަޖިލީހުންްސަރުކާރުންްބޭނުންހާްކަމެއް،ްބޭނުންހާްގޮތަކަްށްއޮްއވާްމަޖިލިސްް

ކުރެވޭްކަހަލަްހާލަތެްއގަިއްޮއްއވާްއަދިްސަރުކާރުްންެއކަންްަތންފީޒުކުރުމަށްްވެްސްެއްގޮްތ،ްމަގުފަހިކުރާްގޮތަށްްއެންމެް

ވެސްްަޖވާބުދާރީނުވާނެްގޮަތކަށް،ްަރއްޔިުތންނަށްްއެްއވެސްްހާލަެތއްަގިއްފަހުްބަސްްބުނާނީްކޯޓުންނޭްބުނެފައިްކޯޓުަތއްް

ްޖަވާބުދާރީުނވާނެް ްަރއްޔިތުންނަށް ްގޮތަށް،ްޢާއްމު ްނޫން ްއެްއޗެއް ްބުނާ ްދޭެތރޭގަިއްސަރުކާރުން ްމީހުންނާ ްވާހަކަ،ްއެ އެ

ނޑުމެންްގޮތަށްްއެްމީހުންްމަޖިލީހަށްްވެސްްނައިސްްއެްމީހުންްބޭނުންހާްގޮތަކަށްްކަންްކުރަ މުންދާްވަގުތެްއަގއިްއަުޅގަ

ްއަންނަް ްތަނަށް ްމި ްދިނީމާ، ްވޯުޓ ްރަްއޔިތުން ްޢާއްމު ނޑުމެްނނަކީ ްއަުޅގަ ްތިބެ، ްމީުހންހެން ްތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުން

ބައެއް.ްޯވޓުްގަނެލަިއގެންްނުަވތަްޑީ.އެން.އާުރގެްލިސްޓެކޭްުބނެްކޮންމެްފަހަރަކުްވެސްްމަރުވެފައިްތިބޭްމީހުންްއަލުންް

ްެއގޮތަްށްއަ ްހޯދަިއގެން ްޯވޓުތަކެއް ްމީހުންގެ ްނުތިބޭ ްޭއގެތެރޭަގއި ްނެރެގެން ްލިސްޓެއް ްއޮްނނަހެން ްދިުރވިފައި ނެއްާކވެސް

ްދެނީް ްމީހުން ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަންނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯޓުދިނީމަ ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްނޫން. ްބައެއް އަންނަ

ނޑުމެންގެްބޭ ނުމަކަށްްވަނީްމިތާްތިބެގެންްޢާއްމުްރައްޔިތުންްތަމްސީލުކޮށް،ްއެްމީހުންްއަތުންްހިތްހެޔޮކަމާއެީކގަ.ްއަުޅގަ

ސިޔާސީްަވޒީފާްހަދައިގެންްއެްފަޒީފާތަކުގެްތެރޭަގިއ97ްްނެގޭްއެްއޗެއްްިވއްޔާްއެްމީހުންނަށްްއަނބުރާްލިބޭނެްގޮތަށް.ް

ްކަ ްއިތުރު ްދެން ްބަހާލައިގެން ްފައިސާކޮޅު ްލިބޭ ްބަަޔކަށް ްވަކި ްނިޒާމަކަށްްހަމައެކަނި ްކަހަލަ ްތިބޭނެ ްނުކޮށް މެއް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުަގއިްއެތައްްަބިއވަރުް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްާތއީދުކުެރވޭކަށްްނެތް.ްއަުޅގަ
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ްިމކަހަލަް ްހަދައި، ްމިސްކިތްތައް ްހަދައި، ްބަނދަރުތައް ްއެަތްއ ްހަދައި، ްނިޒާމުތައް ްހައުސިްނ ްއަަޅއި، ފްލެޓެއް

ސައްކަތްތައްްކުރަމުންދިޔަްަތން.ްތިންްއަހަރުްތެރޭގައިްެގނައިްތަރައްޤީްރައްޔިތުންްމިައދުްވެސްްހަނދާންނެތިފައެއްްމަ

ގެްރަްއޔިތުންްއާނބަސްްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާަރށްްއެންމެްއެކަނިްެއއްބަެއއްެހންްނުކުމެްތިއްބާ،ްއާނބަސ48.5ްްނެތް.ް%

ްެއއްަޗކީްރަްއޔިތުންނަށްްޚަރަދުކުރާނެްއެްއޗެްއކަން.ްެއކަމަުކްބުނީްރައްޔިތުންނަށްްޔަޤީންވާީތ،ްރައްޔި ްއަތުންްނެގޭ ތުން

މިއަދަކުްކޯލިޝަންްހަދައިގެްންޑީ.އެން.އާުރގެްލިސްޓުްހޯދަިއގެންްސުޕްރީމްްކޯޓުންްދަންވަރުްދަޅައިަގއިްޙުކުމާްެއއްޗެިހް

ްެއްއޗެ ްރަްއޔިުތންގެ ްވާކޮށްފަިއ ްމަޖިލިސް ްަގއިޑްަލއިން ްއަިދ ްދިވެހިާރއްޖެްނެރެގެން ްމި ްރައްޔިތުންެގ ްކަމަށް، ްނޫން ްއ

ްެއގޮތަށްް ްވެސް ްއެކަން ްނެރެ، ްހަދައިގެން ްރާއްޖެ ްމި ްަކމަށް ްެއއްެޗއް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްހަތަރުފަސް ްހަމައެކަނި ހަދައި،

ްޢާ ްއެންމެ ްރައްޔިތު ްފަިއސާ ްއެ ްގޮތް؛ ްކުރާ ްއެކަން ްބަޔަުކ ްއުޅޭ ްމި ްއައިްސގެން ްމިހާރު ްތިބެގެން އްމުްޤަބޫލުކޮށްގެން

ްއެނޫންވެްސް ްގުޅުާމއި ްމުާވސަލާތީ ްމީހުން ްތިއްާބ،ްއެ ްެއކަހެރިކޮށް ްމީހުްންރަށްރަށުގަިއްވަރަށް ްއެ ްއަތުން ނިކަމެތިމީހާ

ްއުޭޅް ްސިނާޢަތުަގއި ްފަތުރުެވރިކަމުގެ ްިނޒާމަކީ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްއަދި ްއޮްއާވ؛ ްގޮތަށް ްުގޭޅ ްވެސް ްމާލެއާ ގޮތްގޮތުން

ްބަޔަ ްއަނެއްާކވެސްްމީހުންްސަރުކާރަކުންްނޫން ްއަތުން ްމީހުންގެ ްމި ްވާއިރު ްކަމަށް ްއުޅޭްިސނާޢަތެއް ްިޑވޮލޮޕުކޮށްގެން ކު

ްފައިސާްނަަގއި،ްމިހާރުވެސްްަމޓީންްއެބުނާހެންްއިތުރު...

ް

ްކަދެއްެކވުން:ގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަވެލިދޫްދާއިރާ

ނޑުމެންްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިމަްއަޗށްްމި އަދުްއައިސްފައިްމިްވަީންމިްއަހަރަށްްއަޅުގަ

ްހެދުމަށްް ްބަޖެޓަކަށް ްހަމަހަމަ ްތިލަފަތް ްދިޔަހިނދު ްފާސްެވގެން ްބަޖެަޓކަށް ްޑެފިސިޓް ްބަޖެޓް.ްއެއީ ްދައުލަުތގެ އެކަށަެއޅި

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތގެ ްބިލުެގްްބިލުގ3ްެޓަކައި، ްއެއް ތެރެއިން

ްއަށްް ްދާއިރާ ްޓުއަރިޒަމް ްއަށް. ްދާއިރާ ްޓުއަރިޒަމް ްވަނީ ްއަމާޒު ްބިލު ްމި ްގެންދަނީ. ްމި ްދައްކަމުން ވާހަކަ

ްދާއިާރަގއިް ްުޓއަރިޒަމް ްއެްއޗަކީ، ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްވެްސ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑު އަމާުޒވެގެންދާއިުރަގއި

މަްވެްސްޖެހޭނީްއެްރަަށކަށް،ްއެްތަނަކަށްްކުެރވިފަިއވާްއިންވެސްޓްމެންޓެްއްނޫނީްިވްއާޔްރިސޯޓުތަކުަގއިްއެންމެްފުރަތަ

ްއެް ްއަދި ްޙައްޤުތަާކ ްުމވަްއަޒފުންގެ ްވަޒީާފއަދާކުރާ ްތަެނއްަގއި ްއެ ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަެއހެންމެ ްއަދި ްހިމާޔަތްކުރުމާ އެ

ްައދާކުރަ ްަވޒީފާ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްގޮތުަގިއ ްރަނގަޅު ްވަޒީފާްމީހުންނަށް ްއެއީ ްއުޖޫރަ ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮސް މުން

އަދާކުރީމާްލިބޭްއުޖޫރަްަވގުުތންްވަގުތަށްްލިިބ،ްއަިދްހަމަެއހެންމެްއެއީްެއކަށީގެްނވާްރަނގަޅުްއުޖޫރައަކަްށްވާންޖެހޭނެް

ހާރުްރިސޯޓުތަކުގެްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅަގނޑުްމިއަދުްމަޓީްއަށްްވެސްްގޮވާލަންްބޭނުންވަނީްއެގޮަތކަްށްނޫނޭްމި

ްކުލަވަުރް ްރިސޯޓުތަކުަގއިްސިޔާސީ ްވަނީ ްމިހާރު ްުމވަްއޒަފުންނަށް ްއަދާކުރާ ްަވޒީފާ ްދަނީކީ.ްިރސޯޓުަތކުަގއި ކަންތައްތައް

ްގޮތަށްް ްނުބައިތިއްބާ ްަވޒީފާަގއި ްނޫނިްއޔާ ްތަބާވެއްޖެއްޔާ ްފިކުަރކަްށ ްވަކި ްމުވައްޒަފުން ްއެހެންކަމުން، ްޖެހިފައޭ. ވެސް

ް ްމިހާރު ްެވސްްވެސް ްދެއްވަމުންގެންދާކަން ްވަޒީާފ ްނޫނީ ްވެސް، ނޑަމުންެގންދާކަން ްކަ ްމުވައްޒަފުން ްތަންތަނުން ބައެއް
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މިއީްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްުކރިމަތީގައިްއޮތްްޙަޤީޤަތެއް.ްިމްވާހަކަްދަންނަވާލަމުންްައޅުަގނޑުްބޭނުންވަނީްޙަޤީޤަުތގަިއް

ްދެޭކގޮ ްވެްސ ްއަޅުަގނުޑ ްދާން. ްމަުއޟޫޢަށް ްކަމުގަިއްމިއަދުގެ ްހޯދައިދިނުމަށް ްަރއްކާތެރިަކން ްއިޖްތިމާޢީ ްއެީއ ތުަގިއ

ްޢާއިމުކުރުމަށްް ްނިޒާމު ްބޯފެނުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްބަނދަރާއި ްބޭނުންވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްރަށްރަށުގެ ްރާއްޖޭގެ ވީނަމަވެްސ،

ްއަ ްވީނަމަެވސް ްކަމުގައި ްތަޢުލީމާއިްޞިއްޙަތަށް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްވީނަމަވެސް ްތެރޭަގިއްކަމުގައި ިދްއަޅުަގނޑުމެންގެ

ްޤާއިމުކުރުމަށްް ްނިޒާމެއް ްފަރުވާކުެރވޭނެ ްރަނގަޅުވެދަންދެން ްމުޅިން ްބަލިން ްބަލިވީމާ ްމީހުން ްއެ ްއަދި ްއާސަންދަ ްވާ މި

ްކަމަށްްވީނަމަވެސްްއާމްދަނީްބޭނުންވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއާމްަދނީްއަޅުަގނޑުމެންްނަގަންޖެހެނީ...

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްނިމުނީ.ް ްަވގުތު ްަކނޑައެޅިަފއިާވ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަހުސްގަިއ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަށް.ްهللاްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްހުރީ. ްވާހަކަނުދަްއކަން ްބިލަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްވާހަކަދެްއކެވީަމ،ްެއއަްށް ްމެންބަރުން ްަބއެްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްމިތާނަގއި ްގޮތަށް ްޮއޅޭ ްޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް

ްއެއްް ްކަްނކަްންކޮންމެވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްތިބެއްޖެއްާޔ ްދަންނަވައިނުާލ ްައޅުަގނޑުމެން ޗެްއ

ްބޭފުޅަކުް ްކޮންމެ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްވެދާނެތީ، ްކަަމށް ްމަސައްކަތްނުކުރާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އޮޅުންފިލުަވއިދޭން

ްވާހަ ްއުަފއްދަވާ ްމަޤާމު ްސިޔާސީ ްސަރުާކރުން ްމި ްސަރުކާުރްތެދުވެަވޑަިއގެން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްަދއްާކއިރު، ކަ

ް ްމިނިސްޓަރުނ549ްްްނިމިގެންދިޔައިރު ްސްޓޭޓް ްއެާތނގައި ްހައްދަަވއިގެން ްޕްރޮިވންސްތައް ްތިއްބެވި. ްބޭފުޅުން ސިާޔސީ

ްމީހުންގެް ްއެ ްލައްަވއިގެްނ، ްކޯޑިނޭޓަރުން ްމީހުންގެ ްެއ ްލައްަވއިގެްނ، ްމިިނސްޓްރުން ްޑެޕިއުޓީ ލައްަވއިގެްނ،

ބޭފުޅުްނގެްވާހަކަްދަްއކަވަންްލަދުހަޔާުތެގ92ްްސިޔާީސްބޭފުޅުންްތިއްެބިވއޭ.ްމިއަދ549ްްުރުންްލަްއަވއިގެްންސްޕަވަިއޒަ

ްކޮންް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޖެހުނީ. ްމި ްބޭނުންކުރަން ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ްހުރިތޯ ކަންފުޅެއް

ްގެނެސްދިނީ.ްދުއްޕާނެއްްނޫން ްދުއްޕާްންްކަހަލަްފަސޭހައެއްތޯ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުާކރުން.ްއެްސަރުކާރުގެ ްމި ނުޖައްސައޭ

ްސަުރކާުރް ްއެ ްރަްއޔިތުން ްނުކުެމ، ްމަގުަމއްޗަށް ްރައްޔިތުން ްނެތިގެން ްގޮެތއް ްދިރިއުޅެވޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑުެވގެން

ްޑި ްެއއީ ްބޭނުންކޮށްގެން. ްއިޚްތިާޔރުގެ ްބާރާއި ްއޮތް ްލިބިފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްވެިރކަމުެގްބަދަލުކުރީ މޮކްރަސީެއްއގައި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްބަދަލުުކރީ. ްަރއްޔިތުން ްބުެނފައިވާތީ، ްކިބައިންނޭ ްރައްޔިތުންެގ ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ބާރުތައް

މިތާނގައިްދިިރއުޅެވޭެންގޮެތްއްނެތިގެން.ްއެްފެންވަރަްށްރަްއޔިތުންނަށްްނޮހޮރުއްޕާންކޮށް،ްއުނދަގޫކޮްށ،ްޖެްއސުންކޮށް،ް

ްނުގެަނއިމަްއަނި ްވެރިކަމަށް ްއިންތިޚާބުނުކުރީމާ، ްމީހުން ްއެ ްރަްއޔިުތން ްއައިސް ްތަނަށް ްމި ްމިއަުދ ްދެން ްަބޔަކު ޔާކުރި
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ްވިާދޅުވަނީް ްމި ްެތދުވެަވޑަިއގެން ްބަހަށް ްއެއް ްބަހުން ްދެ ްއުޅެނީ.ްަހމަ ްމި ްމިތާނގައި ްަދއްކަްނތޯ ްވާހަަކއެއް ްކޮން ދެން

ްމިހެނ92ްް ްއުފައްަދއިފިއޭ. ްމަޤާމު ްމިލިއަންްްސިޔާސީ ްތިންހަތަރު ްމަހަކު ްއަށް ްާޢއިލާ ްމީހެއްގެ ްމީގެން ދަންނަވާއިުރ

ްވާހަަކް ްތެދުވެ ްމިތާ ްނެތިގެން ްކަންފުޅެއް ްއޮތީ.ްލަދުހަޔާތުގެ ްއުފައްދާފައޭ ްމަޢާމު ްސިޔާސީ ްލިބޭވަރަށް ްމުސާރަ ރުފިޔާގެ

ްއިއްތި ްުގޅިފަިއވާ ްޕީ.ީޕ.އެމާ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްއޮތް ްމި ް ްިމއަދު ްބަލަ! ްދައްކަނީ. ްދިވެިހްމި ްެއއީ ްސަރުކާރަީކ ހާދުެގ

ްއަމާންކަްން ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްސަރުކާެރއް. ްއޮތް ްައިއސް ްޚިދުމަތްކުރަން ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިަކމާ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެހެންް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއާއި ްއާސަންދަ ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރެއް. ްއޮތް ްއައިސް ހޯދައިދޭން

ްބިލުތައްްްޚިދުމަތްތައް ްމި ްގޮތަކީ ްއުޅޭ ްވެެގން ްމި ްމިއަދު ްފަހިކޮށްދީގެން. ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ދެވޭނީ

ްހަދާނެް ްބިރުން ްކޮށްދީފާެނތީ،ްެއކަމާ ްކަންތައްަތއް ްބުނި ްކޮށްދޭްނ ްސަރުކާރުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ފާސްކުރީމަ

ްކަ ްނޭނގިގެން ްކަމެއް ްނޭނިގގެން،ްކުރާނެ ނޑުމެްނެގްގޮތެއް ްދައްކަނީ.ްބަލަ!ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްމި ްމިތާނގައި ންބޮޑުެވެގން

ް ްމުްސކުޅިންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަޢާރަފުކުރާނަމު. ްާއސަންދަ ްހުސްުނވާ ްދޭނަމު.5111ްްސަރުކާރުަގއި ރުފިާޔ

ދޭނަމު.ްގްރޭޑްްރުފިޔާްދޭނަމު.ްއަޅުަގނޑުމެންްޕްރީސްކޫލްްަތއުލީމުްހިލޭކޮށ11111ްްއަޅުަގނޑުމެންްބެޔަސްްނުބެަޔސްް

ވަނަްއަހަރުްވެސްްމ2118ްްިންްފެށިގެންްޔުނިވަރސިީޓްތައުލީމާްހިސާބަށްްހިލޭކޮށްދޭނަމު.ްމިްކަންކަންްކޮށްފާނެތ1ްްީ

ނުޑްހަމަްކެރިެގންްމިްދަންނަވާލަނީްދެނެްއް ރާއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްނާެދވިދާނެތީ،ްެއކަމާްކަންބޮުޑެވގެންްމިްއުޅެނީ.ްއަުޅގަ

ްވެރި ނޑުމެންނެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަުޅގަ ްފުުރޞަތެއް ްއެ ްނާދެވޭނެ. ްބަިއަގނޑަކަށް ްކިޔާ ްއޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމި ކަމަކަށް

ްތެދުވީ.ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަާވލަން ްވާަހކަ ްދެިމގެންދާނީ.ްއެ ްޤައުމުގައި ްމި ްދެން ްސަރުާކރެއް ނުދޭނަން.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގެންެނވި ްފުރުޞަތަށް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްގަާވއިދުގެ ްނިމުނީ.ްމަޖިލީހުގެ 75ްްފުރުޞަތުއަރުަވއި ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްމާއްާދެގ3ްްވަނަ ްދަށުން،ްއެ ްނަންބަރުގެ ވަނަ

ްގޮުތގެ ްވާ ްގައި ްއަމީންްް)ށ( ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނޫގފާރު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ މަތިން،

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 99/2ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ،ް ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓުއަރިޒަމާ ަވަނ3ްްިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްކިޔުންްިއއްވުން.ްިމއަދުގެްވޯަޓށްްއެހުމުގެްަވގުތުަގއިްމިްބިލަ

ްމިްދަނީް-11.2 ްދާއިރާެގ11.2ްްއަްށ.11.2ްްއެޖެންޑާްނަންބަރުްްމިހާރު ްފަރާތުން،ްމާވަށު ްވަނީްސަރުކާުރގެ ްމި ަގއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު 99/2ްޢިއްޒަތްތެރި ިދވެހިރާއްޭޖެގް،

ހޭްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުްމުޅިްަމޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓްްޓުއަރިޒަމާްބެ

ް ްރިޕޯޓް 3ްްހުށަހެޅުން.ްމި ްދާއިރާގ2114ްްެފެބްރުއަރީ ްމާވަށު ްރިޕޯޓަކީ ްފޮނުވިފަ.ްއާދެ،ްމި ްވާނީ ްމެންބަރުންނަށް ަގއި
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ްއަ ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، 99/2ްބޫބަކުރު ދިވެހިރާއްޭޖގެް،

ްމުޅިް ްރިޕޯޓް ްމި ްރިޕޯޓް. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްމަޖީލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ޓުއަރިޒަމާ

ްއެއް ްރިޕޯޓަށް ްޖަލްސާގަ.ްމި ްބޭްއވުނު ްއިއްޔެ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްހުށަނޭޅި،ްސަބްްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙެއް ވެސް

ކޮމިޓީންްހުށަހެޅިްގޮތަށްްމިްރިޕޯޓްްވަނީްމަޖިލީހުގެްމުޅިްކޮމިޓީންްފާސްކުރައްވާފަ.ްއެެހންކަމަށްވުމާއެކުްައޅުަގނޑުްމިް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްހުޅުވާލަނީ. ްމި ްބަހުސަށް ްރިޕޯޓްގެ ްމި ްހުށަހަޅައި، ްރިޕޯޓް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެމްބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ް...ވަނ99/2ްްަޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓުއަިރަޒމާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްކޮމިް ްބިލު ްދަންނަވަންްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ނޑުމެން ްގޮތުްންއަުޅގަ ްބެހޭ ްގޮތުެގްރިޕޯޓާ ްދިރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެވި ޓީން

ް ްޓެކުހަކީ ްބެޑް ްޓެކްސް. ްބެޑް ްއެއްެޗއް، ްނެތް ްވުޖޫދުގައި ްއުޅެނީ ްމި ްމިހާރު 31ްްބޭނުންވަނީ ެގ2113ްޑިސެމްބަރ

ްއެއީ.ްޚަލާސްކޮށް ްކަމެއް ްއޮތް ްއެްއެޗއް.ްނިންމާފައި ްއޮތް ްއުވިފައި ްނިޒާމު؛ްނިޔަލަށް ްއެއީ.ްޓެްކސްގެ ްަކމެއް ްއޮތް ަފއި

އެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްހުށަހެޅިްޓެކްްސގެްނިޒާމާްެއކީަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްއޭުރަގއިްފަރުމާކުރަމުންދިޔަްކަންތައްތަުކެގް

ްޓެކްސްޭއްކިާޔްެއއްް ްއެީކގަިއްބެޓް ްޓެކްސްތަްއްތަޢާރަފްކުރުމާ ްއެހެނިހެން ްަނގަްނޖެހޭ ޗެްއްވާނީްތެރޭގަިއްރިސޯޓުތަކުން

.ްއަލުންްމިްސަރުކާރުންްބޭނުންވަނީްބެޑްްޓެކްސްްތަޢާރަފުކުރަން.ްއ2113ްެޑިސެމްބަރ31ްްއުވިފަ.ްއެްުއވޭްތާރީޚަކީް

ް ްނަގަންޖެހޭ ްއަށް ްޓެކްސް ްއެއ8ްްީބެޑް ްނަގަން. ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްރިސޯޓުތަކުން ްޓުއަރިސްޓް ްއަނެއްކާވެްސ ޑޮލަރު

ްއަ ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ްެޖހެނީ. ްމި ްދައްކަން ްވާަހކަ ްދެއްކި ްކުރިން ްޑޮލަރ84ްްުނެްއކާވެސް މިލިއަން

ްއަކީް ްވާހަކަ ްކިޔާ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަންޖެހެނީ. ްވުޖޫދަށް ްިމ ްއަެނއްާކވެސް އެއްފަހަރާ

ް ްގެއްިލގެންަދނީއޭ. ްއިތުބާރު ްއޮންނަ ްމެުދގައި ްފުރުޞަތު،ްއިންެވސްޓަރުންގެ ްމިްއިންވެސްޓަރުްނގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްބަދަލުވަނީ.ް ްމި ްޕޮލިސީތައް ްސަރުކާުރގެ ްއަނެއްާކވެސް ްގޮްސ ްއެގޮތަށް ްވަރަށް ްބަދަުލކުރާ ްދުލި ްނަންނުގަތި ކިޔާ

ްކަމަކުނުދެއޭ.ްިއއްޔެް ްއެެހންނެއް ްއަދި ްވައްދާަފއިްނޫނެކޭ ްބިލެއް ްމަޖިލީހަށް ްހޭލާއިރު ްއުަވއިލާފައި،ްހެނދުނު އިްއޔެަގއި

މަންނަމެންނަށް.ްއަނެއްާކވެސްްމިްލާރިްދައްަކންްފަށަންވިއްޔޭ.ްމިެއއްނޫންތޯްމިްވާްގޮތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްހެދުނީްގޯހެކޭްތި

%ް ްއަކީ ްނަތީޖާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްނުކުންނަ ްމީެގން ްެއކީަގއި ްޓެކްސްއާ ްއެަބ61ްްބެޑް ްރިސޯޓުތަކުގައި މުަވއްަޒފުން

ްލިެބން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމުަވްއޒަފުން. ްިދވެހި ްއަންނާނެ.ްމަސައްކަތްކުރޭ ްބުރޫތަްއ ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްސަރވިސްޗާޖަށް ޖެހޭ

ްރިސޯޓުތަުކގެް ްއަޕަރޭޓަރުންނާއި ްޓުއަރ ްބޭފުޅުން، ްމަސަްއަކތްކުރާ ްސިނާޢަތުަގއި ްފަތުވެިރކަމުގެ ްތިބި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއޮ ްޓުއަރ ްބޭފުުޅން ްއެ ްބަލަިއގެން. ްެއްއޗަކަށް ްނެތް ްވުޖޫުދގައި ްއަކީ ްޓެކްސް ްބެޑް ްތިބޭނީ ޕަރޭޓަރުންނަށްްއޯނަރުން

ރޫމުތައްްިވއްކާަފއިްހުންނާނީްބެޑްްޓެކްްސްނުލާ.ްޭއގެްބަދަުލގަިއްއަލުންްއަނބުރާްމީތިްެހނދުނުްހޭލާއިރުގަިއްގެަނއިމަް
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ްއެްޭބފުޅުންނަށްްއެބަްޖެހޭްޖީބުންްނަމަވެސްްމީތިްދައްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަށްްިސޔާސަުތް ވާްގޮަތކީްއަެނއްާކވެސް

ްމިގޮތަށް ްއުޅެނީްްބަދަލުވެ، ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކުރީމާ ްކަންކަން ްމި ްބަދަލުެވ، ްއުސޫލުަތއް ސަުރާކރުގެ

ްުއސޫލުގެް ްރަނގަުޅ ްގޮތަށް، ްއޮްތ ްލިބެން ްއާމްދަނީ ްސަުރކާރަށް ްހަމަ ްއެދެމޭ ްވެސް ްައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރެވިގެން.

ްއިތު ްއާމްދަނީ ްރޭިވގެން ްކުރިަޔއިލާ ްތެރެއިން ްނިޒާމެްއގެ ްހަރުދަނާ ްވެސްްތެރޭގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތްަތކަށް ރުކުރެވޭނޭ

ްެޓކްސްނަގަން.ް ްގޯތިތަކުން ްބަންާޑރަ ްއިރުކޮަޅކުން ްރޭވެފަިއްއަިލިވލޭއިރުަގއި ްއެއްބާރުލުންދޭން.ްެއހެންނަމަވެސް ްތިބީ މި

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްޫނނޭ. ްގޮތެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްިމކަން ްމިައކީ ްޓެކްސްނަގަން. ްގަީމހުން ްގެންގުޭޅ ްލާން ްމިްނޫނިއްޔާ މެން

ކިޔާްވާހަކަްައކީ.ްއިްއެޔގައިްމިްކަންކަންްނުކުރާށޭ.ްމިްކަންކަމެއްްނުކުރެވޭނޭްސީދާްއިނދިކޮޅަށްްދިމާލަށްްމިތާނގައިް

ވޯޓުދީފައިްމިްކަންކަންްފާސްޮކށްފައި،ްއަެނއްކާްމާދަމާްހެނދުނުްހޭލާފައިްއެހެންްގޮތަކަށް.ްއެހެންްކުލައެްއގެްަޓއީްެއްއް

ްވެސް ްވިސްނުން ްގޮތަކަށް.ްްއެޅުނީމަ ްއެހެން ްވިސްނުން ްއަނެއްކާ ްލެވުނީމަ ްކުލައެއްެގްގަމީހެއް ްގޮތަކަށް.ްއެހެން އެހެން

ްކަމެްއް ްމި ްމިގޮަތކަށް ްހިނގާފަ. ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްމުޅިން ްއަނެްއކާެވސް ްއެރިއްެޖއްޔާ ްބޫަޓކަްށ ްަވއްތަރެްއގެ ނުބައި

ްއަކީ.ްއަުޅގަ ްދައްކާްވާހަކަ ްައޅުަގނޑުމެްންމި ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްނުކުރެވޭނެ.ްއެ ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުންެވގެން ނޑުމެން

ނޑުމެންްމިްކިޔަނީްއިޤްތިޞާދީްސިޔާަސތެއްގެްގެންނާށޭ.ްކޮބައިހޭްމިް ޚިދުމަތްދޭން.ްއެްޚިދުމަތްްދިނުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްކު ްރޭިވގެން ްކުރިާއލައި ްކޮބައިހޭ ްޕްލޭން. ްއިޤްތިާޞދީ ްކޮބައިހޭ ްެއޖެންޑާ. ްއިޤްތިޞާދީ ރަންއުޭޅްސަރުކާރުގެ

ްހުރީް ްއެ ްަމއްޗަށް. ްތެޔޮަވޅެއްގެ ްމަްއޗަށް. ްކަމެއްގެ ްއެްނމެ ްއޮތީ ްބަރޯސާކޮށްފައި ްއިންތިާޚބު ްމުޅި ކަންތައްތަެކއް.

އަދަނުގަ.ްވީްތަނެއްްއެނގެނީީކްނޫން.ްއެކަމަށްްޓަކައިްކުރާްމަސައްކަތެއްްފެންނަންްއޮީތކީްނޫން.ްދުވަހަކުްޭއގެންްއާދިް

ްވެސް ްކަމެއް ްލިބޭނެ ްއެންެމްްފައިދާ ްއޮތީ ްބަރޯސާވެފައި ްކެންޕޭން ްމުޅި ްއެީއކީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން ްެއްއޗެއް އެނގޭ

ްއަނބުާރް ްއަލުން ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްުއވައިލާފަިއ ްތެޮޔވަޅަކީ؟ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްމީތޯ ްމީ. ްެތޮޔވަޅުތޯ ްއެ ތެޔޮވަަޅކަށް.

ްދޫކޮށްލާ ްއެްއޗެހި، ްހުރި ްވިދާޅުވެަފއި ްަކމަށް ްނުނަގާެނ ްއަނބުާރްރުޖޫޢަކޮށްފައި، ްއަލުން ްެއއްޗިހިތަްއ ްހުރި ފަިއ

ްނުނަގާ.ް ްފޯނަކުން ްނުނަގަނީ. ްމޯބައިލްފޯނުން ްވިދާޅުވާހެން ްއެ ްމޯބައިލްފޯނުން؛ ްަނގާފައި، ްޓެކްސް ްެބޑް ގެނެސްފައި،

ފޯނުންްމިހާރުވެސްްޓެކްސްްދައްކާ.ްމުާވސަލާތީްޚިދުމަތުންްނެގީމަްކިހިނެއްތޯްވަނީ؟ްރިޯސޓުގައިްހުންނަްރިސޯޓްްޯބއީ؛ް

ް ްގުަޅއިލާ ްައށް ްފެމެލީ ްއޭނަގެ ްއަްށ، ްަބއްޕަ ްއޭަނގެ ްއަންހެނުންނަށް، ްއޭނަެގ ްއަށް، ްމަންމަ މިނެޓުއިުރގ2ްްެއޭނަގެ

ްބިލު.ްއެހެންވީާމ،ްެއްއް ްއެ ްއާދޭ ްއެބަ ްއަނެއްކާ ްޖެހިގެން ްމިއާ ްކިޔަނީ.ްހަމަ ްމި ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްލާރި ފޯނުކޯލުން

ް ްތަޢާރ7ްަފަހަރާ ްއެބަ ްެޓްކސް ްޕްލޭނަކީ؟ްަވއްތަރެްއގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްމީތޯ ްތެޮޔވަަޅކީ؟ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްމީޯތ ފުކުރޭ.

ްމީިތް ްއުޅެނީ ްމި ްައނެއްކާެވސް ްގެނެްސގެން ްއަނބުރާ ްައލުން ްކަންތައްތައް ްހުރި އުަވއިލާފައި،ްދޫކޮށްލާފައި،ްނިންމާފައި

ްދިް ްބޭނުންވަނީ ްވެސް ނުޑމެން ްނަހަދާށޭ.ްއަުޅގަ ްއިްނވެސްޓުކުަރްންހިލައިލަންވެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަށް ވެހިރާއްޖޭަގއި

ްހިފޭް ްއިތުބާރު ްއިންވެސްޓްރުންގެ ްފޮރިން ްތިބި ްޝަުއޤުވެރިެވގެން ްއިންވެސްުޓކުރަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅުންނަށާއި ތިބި

ްގޮތަށް،ްދިވެހިރާއްެޖއާްދޭތެރޭ،ްދިވެހިްސަރުކާރާްދޭތެރޭ،ްދިވެހިްދައުލަތާްދޭތެރޭްއިތުބާރުްއޮންނަްގޮތަށްްކަންތައްތައްް
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ްެއއްެވސްް ްދޭތެރޭގައި ްއޮތްްަސރުކާރާ ްވަގުތު ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްހިތްތަކުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްވާީންއެ ކުރާށޭ.ްމީގެްނަތީޖާއަކަށް

އިތުބާރެއްްނެްތ،ްޭރވެފައިްއަިލވިލޭއިރުްއިރުޮކޅަކުންްޖުމްހޫރީްކޯލިޝަންްޕާޓްނަރުްމިްބުަނނީްމިކަންްކޮށްލަން،ްއެކަްން

ްކޯލިަޝނު ްޢަދާލަތު ްކޯލިޝަނުންްކޮށްލަންވީ. ްއެމް.ޑީ.ޭއ ްއަނެއްކާ ްކޮށްލަންވީ. ްއެކަން ްކޮށްަލން، ްމިކަން ްޕާޓްނަރު ގެ

ްނުކުރެޭވް ްޤަބޫލެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކުރާކަށް ްމިކަން ްމިގޮތަށް ްކޮށްލަންވީ. ްެއކަން ްކޮށްލަން، ްކަމެއް މިވެނި

ނޑުމެންްމިްދައްކާްވާހަަކްއަކީ.ްބެޑްްޓެ މިލިއަންްޑޮލަރުްނަގައިގެްނ84ްްކްސްްއިންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެއީްައޅުގަ

ް ްވިދާޅުާވ ްއެ ްެފންނާކަށް. ްނެތޭ ްކަމެއް 5111ްްކުރަންއުޅޭ ްމަްސވެިރންގެ ރުފިާޔއަާކ،11111ްްރުިފޔާައކާއި

 ރުފިޔާަގއިްހުރި.31ްްރުފިޔާްއަށްްމަސްްކިލޯެއްއ،14ްްމަސްވެރިންނަށްްލައްކަްރަނަގޅުްކަންތައްްކޮށްދީފި.ްމިހާރުް

ް

ްދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީމާފަންނުްދެކު

ް ްނަގަމުންދިޔަ ްކުރިން ްނަމުަގއި ްޓެކްސްގެ ްއަެނއްާކވެްސްރުޖޫޢަކުރި ްބިލަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރައީްސ،ްމި 8ްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމީގެ ްސަުރކާުރން ްއެމް.ޑީ.ޕީ 2ްްޑޮލަރު؛ ްނިންމާފައިވާ ނޑާލަން ްކަ ްކުރިން ްއަނެއ8ްްއަހަރު ްއޮީތްޑޮލަރު ްމި ާކވެސް

ްނިމިފައިވާް ްނިޔަލަށް ްއަހަރުގެ ްމި ްނޭޅޭނެ. ްވެސް ްހުށަ ްމި ްހުށަހަޅާފަ. ްތަނަށް ްމި ްނަމުގައި ްޓެކްސްގެ ރުޖޫޢަކުރުމުގެ

ްކިޔާަފއިް ްޓެްކސޭ ްރުޖޫޢަކުރެވުނު ްމަްއޗަށް ްޤާނޫނެއްގެ ްނެްތ ްނޫން. ްވެސް ްޤާނޫނެއް ްއޮތް ްމިއީ ްިމއީ. ޓެކްސެއް

ް ްފާެޑއްގެ ްއިތުރަށް ްމައުމޫންްއަނެއްާކވެސް ްއޮތް ްމިހާރު ްބޭނުމަކީ ްހަމައެކަނި ްއޮތީ. ްމި ްހަދައިގެން ެއއްެޗއް

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްކެބިނެޓަށްްކާންދިނުން.ްޔާމީނުގެްކެބިނެަޓށްްކާންދިނުން.ްޤާސިމްގެްކެިބނެޓަށްްކާންދިނުން.ްޢަދާލަތުެގް

ްމިނި ްމިނިްސޓަރުންނާއި ްސްޓޭޓް ްތިބި ްކެބިނެޓްގައި ްކާންދިނުން. ްެއްކެބިނެޓަށް ްފެންވަރުން ްއެ ްއަދަދު؛ ސްޓަރުންގެ

ް ްމިހާރު. ްނޭނގޭ ްެވސް ްއަދަދު ްއަދަދު، ްރައްޔިތުންެގ2111ްްމީހުންގެ ްނިކަމެތި ްތިބި. ްއެބަ ްމީހުން ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ފޯނުބިލުންްފެލާލައިގެންްގޮްސްބޮޑެތިްމުއްސަނދިންނާއިްިމްސަރުކާރުަގއިްތިބިްމީސްމީުހނަށްްކާންދިނުންްނޫންްކަމެއްް

ރުފިޔާްދޭނަމޭްކިޔާފައިްެއކަްއޗެއްްވެސްްދެނީކީްނޫން.ްބޭސްފަރުވާެއއްްވެސްްދެނީީކ5111ްްސަންދަްދޭނަމޭ،ްނެތް.ްއާ

ްމީހުންނަށްް ްތިބި ްކެބިނެޓުަގއި ްސަރުކާރުގެ ްވެ، ްމަހުޖަނުންނަށް ްމަހުޖަނުން ްމީހުނަށް. ްއެ ްއެއް ްފައިސާ ްހުރިހާ ނޫން.

ޑޮލަރެއްްނުވެސްްނެގޭނެ.ްހަމަހަމަކަނ8ްްްއްްވެްސްނެތްްކުރާކަށް.ްހަމައެކަނިްމީގެންްމުސާރަދިނުންްފިޔަވައިްއެއްްކަމެް

އޮންނަންޖެހޭނެ.ްމިހާރުްމިްއޮތީްނޮވެމްބަރުްމަހުގެްނިޔަލަށް،ްމިްއަހަރުގެްއަެނއްާކވެސްްޮނވެމްބަރުްމަހުގެްނިޔަލަށްްމިް

ްބްރޯޝަރތަްއްޗާުޕކޮށްފި.8ްް ްނިންމޭނެ.ްރިސޯޓުތަުކގެ ްނިންމާފަ.ްނުވެސް ްހުރިހާްޑޮލަުރްނަގަން ވިންޓަރ،ްސަމަރގެ

ްބުނެފަ.ް ްކަމަށް ްއޮތީްނުނަގާނެ ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްއަނެއްކާެވްސ8ްްއިޝްތިހާރުތަކުަގއި ްބުނެފައި ޑޮލަރުްނުނަގާނެްކަމަށް

ް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހަދާކަށްތޯ. ްޕްރޮމޯޝަނެްއ ްކޮން ްސަރުކާރުނ41ްްްނަގަނީ. ްނުޖެހޭނެ ްޓޫިރޒަމް ްވީ. އަހަރު

ްއެންމެން.ްޕްރޮމޯޓުކުރަންްވެސް.ް ްހުރިހާ ްހޮޓަލްްޗޭނުތަކާ ްތަނެއް.ްބޮޑެތި ްޕްރޮމޯޓުކުރަމުންދާ ްެއއީ ްޒާތުަގއި ްއޭގެ މިހާރު

ްފެއަރތަަކްށ51ްް ްނުކުޭރ. ްވެސް ްކަމެްއ ްއެްއ ްހަމަ ްކާލަިއގެން. ްއެތިބީ ްވެސް ްމިފަހަރު ްުރފިޔާ ްގިނަ ްވުެރ މިިލއަނަށް
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ބޭރުގައިްތިބޭއިުރ،ްގޮސްްބޮއިގެންްައއިސްްއެްތިބެނީ.ްްގޮސްްރާްބޯލަިއގެންްއެްތިބެީންނުކުމެ.ްއިންވެސްޓަރުންްނުުކމެ

މިލިއަންްރުފިޔާްރައްޔިތުންެގްބަޖެޓުންްހޭދަކޮށްގެންްކޮނ51ްްްހަމަްހޭގައެއްްވެސްްނޫންްތިެބނީކީ.ްއެހާވަރަށްްއެްތިބީ.ް

ް ްއެ ްއަނެއްާކވެސް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޖެ. ްކުރާކަށް ްޕްރޮމޯޓެއް ްކޮން ްމީްޑޮލ8ްަޕްރޮމޯޝަނެއް، ްަނގާފަ. ރު

ްޕްރިންޓުކުުރވައިފި،ް ްބްޯރޝަރތައް ްަލއްވާ ްއިންވެސްޓަރުން ްބޭުރގެ ްވައްޓާލަނީ. ްައގު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމީ ޑީމޯޓުކުރަނީ.

ް ްތަނެއްަގއި ްހުިރހާ ްއެ ްބާްއަވއިފި. ްރޯްޑޝޯތައް 8ްްއިޝްތިހާރުކުރަްއަވއިފި، ްުނނަގާ، 8ްްޑޮލަރު ްނުަނގާ، 8ްޑޮލަރު

ްިމހާ ްއެކަމަުކ، ްނުނަގާ. ްޑޮލަރު ްއޮތީ ްމި ްފުާރއިރ8ްްުރު ްއޭނަ ްއައިްސ ްެއއަރޕޯަޓށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްަނގަން. ޑޮލަރު

ް ްެއއްކަލަ ްައިއސް ްތަނަށް ްގޮްސްކޮމްޕްލެއިންކޮްށގެން؛ްމިހާރ8ްްުއަނެއްާކވެްސްމި ްަމއްސަލަ ްްަނގަިއގެން،ްއެ ޑޮލަރު

ްފަ ްއަހަރު ްއެއް ްގޮތުން ްއޮންނަ ްކޮންޓްރެކްޓުތަުކގައި ްއޮންނަ ްތަންތާނގައި ްހިތްނުރުހިއްޖެއްޔާްޔޫރަޕް ްމީހާ ްއެ ހުން

ްއެޖެންޓުން،ް ްޓްރެވަލް ްއަށް ްއޭނަ ްފަހުން ްއަހަރު ްެއއް ްނުރުހިއްެޖއްޔާ ްސަރވިސްއާ ްދޭ ްރިސޯޓަކުްނ ްއެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއޮތްް ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްހަދަިއފިއްޔާ ްމިހެން ްއިން ްރާއްޖެ ްލިބިދީފައިވޭ. ްަޙއްޤު ްދަުޢާވކުރުމުގެ ްއޮޕަރޭޓަރުންނާ ޓުއަރ

ްކާންދޭން،ްޤާސިމްގެްފަތުވެ ްކެބިނެޓަށް ްމައުމޫނުގެ ްހަމައެކަނި ްހިތަކަށްްނާރާ ނޑިގެންދާނެ.ްމިހާރު ރިކަމުގެްސިނާޢަތްްފު

ް ްކީްއެވގެންތޯ ްހިތަށްައރައިގެން، ްކޯއްެޗއް ްކާންދޭން. ްމިނިސްޓަރުންނަށް ްސްޓޭޓް ްޤާސިމްގެ ްކާންދޭން، 31ްކެބިނެޓަށް

ްވެްސ31ްް.ްކޯްއޗެއްްރުޫޖޢަކުރާކަށްތޯްމިްއުޅެނީ.ްއަހަރުްކަންތައްްނުކުރީ.ްކޮންްރުޖޫޢަކުރާކަށް އަހަރުަގއިްެއއްްކަމެއް

ްވެްސް ްކަމެއް ްއެއް ްނޫން. ްދިނީކީ ްވެސް ްޚިދުމަތް ްބޯފެނުގެ ްނޫން. ްއެޅުނީކީ ްވެސް ްނަރުދަމާ ްރަްއޔިތުންނަށް. ނުކުރެވޭ

ްމަކުތަ ްހުރި ްދަތުރުކުރިއިރު ްތަންތަނަށް ްރާއްޖެތެރޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްހުރީްކުރެވުނީކީ ްހުރިްއޔާ ބެއް،ްސްކޫލުތަކެއް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއަކީ؟ ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމީތޯ ްހަދާފަ. ނޑިފަނުން ދަ

ްސަރުކާރުންް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމުދަލުން، ްއަސާސީ ްބޭނުންކުރާ ްމީހުން ްއެ ްމިހާރު ްރައްޔިތުން، ްނިކަމެތި ޚިދުމަތްދޭންޖެހޭ.

ހުރިްހުރިހާްއެއްޗަކުންްޑިުއޓީްވެސްްނަގަންްނިންމީ.ްއެންމެްނިކަމެތިްރައްޔިތުންނަށ1ްްްނަޑއެޅިް%އަޅުަގނޑުމެންްކަ

ްފިްކްސް ްމީހުންގެ ްއެ ްކުރިިއރުގައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްަނގަންްނިންމީ.ްމި ްވެސް ްއަނެްއކާވެްސްޖީ.އެސް.ޓީ ްފްލެޓުން ދޫކުރާ

ް ްމުދާ ްނޫފުލޭ ްރ111ްިއެސެޓް؛ ްިވއްަކިއލާ ްޑޮލަރަށް ްދޭކަށްްމިލިއަން ްރަްއޔިތަކަށް ްެވސް ްެއއްެޗއް ްއެންމެ ސޯޓުން

ްުކޑ31ްްަބޭނުމެއްނުވޭ.ް ްއެންމެ ްބޭންކުން ްަރއްޔިތުްންތާށިވެފަ. ްބުރުމާކައްޓަކު ްއޮންނަނީ ްނިޒާމުަގއި ްހިންގި އަހަުރގަިއ

ްމީހާ،ް ްވަންދެން،ްއ31111ްެލޯނުދޭ ްތިްނހަތަރު ްކޯޓުަގއި ްއޮންނަނީްގޮސް ްމީހާްވެސް ްަނގާ ްލޯނެއް 31111ްްރުފިާޔގެ

ް ްއިންސާފަކީ؟3ްްރުފިޔާ ްމީތޯ ްޮއންނަނީ. ްމަގުމަތިކޮށްފަިއ ްއެްއކޮށް ްއަނބިދަރިންނާ ްބަދަލުވެފަ. ްައށް ްރުފިޔާ ލަްއކަ

ްފޭރޭް ްހަދަންޖެހޭނެ.ްމިއީ ްދައުލަތަަކށް ްހަދަންޖެހޭ.ްއިންސާފުވެރި ްޤައުމަކަްށްރާއްޖެ ްޢަދުލުވެރި އިޖްތިމާޢީ،ްއިޤްތިޞާދީ

ްނިޒާމަ ްޔާމީުނގެ ްހަދަންީވ؛ްދައުލަތެއް. ްމި ްއެހެންވީމާ، ްިނޒާމެއް. ްލޫޓުވާ ްނިޒާމަކީ ްމައުމޫނުެގ ްނިޒާމެއް. ްފޭރޭ ީކ

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ްލާކަށް. ްއެްއޗިހި ްބިލުތަކާ ްފާޑުފާޑުގެ ްތިބެގެން ްމިތާ ްނުގަނޭތޯ ްލަދެއް ޒަމީރުމެން

ހުރިހާްކަމެއްްނުބައެއްްާރވާފަިއ،ްބޭނުންއިރަުކ،ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްނާޒިމުްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްތިތާްތިްއިންނަނީްމިް
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ބޭނުންްގޮތަކަށްްދޭތެރެއަކުންްމަޖިލިސްްބަދަލުކޮށްލާނެްމުޅިްމަޖިލީހަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްކޮށްގެްނވާނެް

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްނަގަންޖެހޭނެ ްއެސެޓުތަްއ ްފިކްްސ ްނުނެގޭނެ. ްޯފނުބިލަކުން ްނިކަމެތިންގެ ްނޫން. ްހުރިހާްކަމެއް ްއެހެރަ ގެ

ްއެް ްހުވާގަންދީފައި ްފާތިޙާލ ްޞަލަވާތް ްބުނީ ްމުއްޠަލިބު ްޚިދުމަތުން. ްމުވާސަލާތީ ްބަދަލުކޮށްލައިފި ްއެ ްމިހާރު އެްއޗެއް.

ްފާތިޙާް ްމިތާ ްދޮގުހަދާފައި ްއިން ްފާތިޙާ ްޞަލަވާތް ްދޮގެއް. ްކޮން ްނަގަނިއްޔޭ. ްފޯނުބިލުން ްބުނިއިރު ްނުނަގަމޭ. ބުނަނީ

ްބު ްެވސް،ްކިަޔވާބަހައްޓާފައި ްބައްތިފޯނުން ްވެސް. ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާތީ ްނަގައޭ، ްނުނަގަމޭ. ްިތމަންނަމެން ނަނީ

ްއަކީ.ް ްބޮޑުްމައްސަލަ ްއެންމެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެްއޗަކުންްނަގަނީ.ްލަުދގަންނަންޖެހޭނެ.ްމިއީ ފޯނުބިލުންްވެސް.ްހުރިހާ

ްިސނާޢަ ްފަތުވެިރކަމުެގ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބިލަީކ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްނިޒާމެއް. ްުފނިޑގެންދާނެ ްހަލާކުވެ، ޑޮލަރެްއ8ްްތް

ް ްވެސް ްަހއުސް ްގެސްޓް ްނިކަމެތިމީހާގެ ްއެންމެ 8ްްނުނެގޭނެ. ްވެްސ ްހޮޓަލުން ްމީހާގެ ްމުއްސަނިދ ްއެންމެ 8ްޑޮލަރު.

ްއޯނަރުންނަށްް ްރިސޯޓް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްނިޒާމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނިޒާމަކީ. ްއޮން ްއޭރުަގއި ްމިއީ ޑޮލަރު.

ް 12111ްްއޭރުަގއި 15111ްްޑޮލަރުން، ްރިސޯޓ21111ްްްޑޮލަރުން، ްއެރި، ްހޫނުފެނަށް ްގޮްސ ްދައްކަމުން ޑޮލަރުން

ްސަރުކާރުން.ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިނިވަންކޮށްިދނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިއްބާ ްކަސްތޮުޅއެޅިފައި ްނެތިފައި ްގޮތް ްހަދާނެ އޯނަރުން

ނޑުމެންްނަގަންްިނންމީްލިބޭްއެއްަޗކުން.ްނުލިބޭްމިނިވަންކޮށްދީފައިްައކަމީޓަރަަކށްްވަކިްއަދަދެއްްަކނޑަް އަޅާަފއިްއަުޅގަ

ްއެްއޗަކުންްނޫން،ްލިބޭްެއއްަޗުކން.ް

ް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާް ްބަުހސަކީ ްކުެރވޭ ްމިއަުދްމި ްރައީސް `.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްއެއްަބޔަުކްގޮ ްނޫނިއްޔާ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބަހުްސކުރަންޖެހޭނެ ްމިތާ ްގޮެތއްަގއި ްސަާމސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތުަގއި

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްއެހެން ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމި ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަހަލަ ްތަޅާފޮޅަންޖެހޭ ްުޒވާބުކޮށް، ްބަަޔކަށް އަނެއް

ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ،ްވޭތުް ްވެރިކަންކުިރްފަރާތްތަކުންްދަންނަވާްސަބަބަކީ ްާރއްޖޭަގއި ްއަހަރެއްަގއި ްދެިތންހަތަރު ވެދިޔަ

ްފަރާތްތަކަށްް ްބޭރުގެ ްހަުރމުދާ ްހުރި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނޑުކޮށްލާފަ. ނޑުފު ްފު ްއެްއކޮށް ްއޮތީ ްއިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ

ްއަ ްފައިސާައކާ ްހުރި ްހުިރއްޔާ ްބައިތުލްމާލުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްދެން ްވިްއކާލަިއ، ްއޮތިްއޔާްނުއަުގގައި ްހިންގަން ްރާއްޖޭަގއި ދި

ްސިޔާސީް ްފަންސާހެއްހާ ްސަތޭކަ ްފަސް ްމަޤާމަކާ، ްމަތީ ްޮއތް ްއޮތިްއޔާ ްރާއްޖޭގައި ްޭއެގިއތުރަށް ްއަދި ްޕްރޮޖެކްޓަކާ އޮތް

މަޤާމާްއަދިްއޭގެއިތުރަށްްނެެގންްހުރިްތަނަކުންްލޯނުްވެސްްނަގަިއގެންްދިވެހިރާއްޖެްވަނީްއެތައްްބިލިއަންްރުފިޔާައކުންް

ްރައްޔިތުންނަށްްދަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންނަށް،ްމި ްލޮބުވެތި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއަދި ރުވައިލާފަ.

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްދައުަލތުގެްތިޖޫރީގެްތެރެއިން،ްދަުއލަތުގެްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްއެިކްގޮތްގޮތަށްްދަމާލޫޓުވަިއގެން،ް

ްހުް ްނަގާަފއި ްގޮްތގޮތަށް ްޖެނެރަލްެގްއެކި ްޮއޑިޓަރ ްދަންނަަވނީކީ. ްމި ްނޫން ްއަުޅަގނޑެްއ ްއަދަދު ްފައިާސގެ ރި

ްއަރާް ްއެބަ ްއަށް ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްހަތަރުފަސް ްއަރާ. ްއެބަ ްއަށް ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްހަތަރުފަސް ްއެހެރީ. ރިޕޯޓުތަކުަގއި
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ްބައިކޮށް ްތިން ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްޚަރަދުގެ ްކުރާ ްދަުއލަތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނުޙައްޤުްއިނގޭތޯ. ްފައިސާ ްބައިހާ ްއެއް ފައި

ްދިޔަް ްފައިސާ ްއެ ްމީހުން، ްދިޔަ ްފައިސާ ްއެ ްބުނަނީ. ްއެ ްރިޕޯޓުތަކުގަިއ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮިޑަޓރ ްކަމަށް ްނެގި ގޮތުަގއި

އެަކއުންޓުތައްްވެސްްއެބަްހުިރްފެންނަން.ްމިއަދުްވެސްްސިޔާސީްމަޤާމުތަކުގައިްވަކާލާުތކުަރމުންްއެްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

.ްއެްހިސާބަށްްަޤއުމުެގްކަންތައްތައްްގޮްއސަްޮއއްވާްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްވިސްުނންތެރިކަމާްއެކުްމިއަދުްވެްސްރައީސް

ްރައްޔިތުންް ްހާލަތުން ްތިބި ްރައްޔިތުްނ ްހޯދަިއގެން ްގޮތްތައް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްއާމްދަނީ ްމަސައްކަތްކުަރނީ ްމި ސަރުކާރުން

ްކޮޅަ ްނަގާ ްިވޔަފާރިތައް ްކޮޅަށްޖެހޭތޯ. ްމީެގްނަގާ ްމީ ްސަރުކާރަީކ ްއޮތް ްމިއަދު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭތޯ. ށް

ދުވަސްކޮެޅއްްކުރިންްދެތިންްއަހަރުންްއިސްތިޢުފާދީފައިްރަްއކާެވގެންްދިޔަްސަުރކާރުްފަދަްނާޤާބިލުްސަރުކާރެއްްނޫން.ް

ްކުރި ްއެ ްމިއަދު ްއެކު ްރޭވުންތެރިކަމާ ްޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ްވަރަްށ ްރައީސް. ްއިނގޭޯތްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަނީ ޔަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްފުދުންތެރިކަމާ، ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަޢުދުތަކާއި ްހުރި ްވެފައި ްރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކުރަނީ.ް ްއެ ްމަސައްކަތް ްއިތުރުކުރުމުގެ ްއާމްދަނީ ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްޤައުމުގެްއެހެންވީމާ،ްމި ްޓަކައި،ްމި ްރައްޔިުތންނަށް ްމަޖުބޫރުވޭ ްއެބަ ްމަޖިލީހަށް،ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްރަްއޔިތުްނގެ އަދު

ްރައްޔިތުންނަށްް ްރާއްޖޭގެ ްފާސްކޮށްދީ، ްބިލުތައް ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްޖެހުމަށް ްކޮޅަށް ްނަގައި އިޤްތިޞާދު

ްގޮތެ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްޓަކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްސަރުކާރުންްއިޤްތިޞާދު ްފުރުޞަތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުކޮށްދޭން. ްއ

ްގެނައިަމް ްކުރިމަްއޗަށް ްމެންބަރުންގެ ްތަމްސީލުކުރާ ްރަްއޔިތުން ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އައިސް

ް ްހުރަްސއަޅަިއ، ްކަމަށް ްމި ްޒާތީެވ، ްބަޔަކަްށ ްއަނެްއ ްެއއްބަޔަކު ްޒާީތެވ، ްއަނެކަކަށް ްއެކަކު ްއަނެއްްދެން ްބަަޔކު ެއއް

ްއަނެްއކާެވސްް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިުތންގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްހެދީމަ ްތަނުގައި ްމި ްހަޅޭއްފަޭޅއްަލވަިއ، ބަޔަކަށް

ްަރއްޔިތުްނގެް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމިއަުދ ްަބއެްއކަން. ްކޮން ްހެޮޔއެދެީނ ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮްއާވ ްކުރިމަތިވެަފއި ހޮވަން

ްތައް ްދާން ްޙައްޤުަތްއްކުރިމައްޗަށް ްއަސާސީ ްރައްިޔތުންގެ ްއިތުރުކޮށް، ްފުދުންތެރިކަން ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮްއވާ ޔާުރވެފައި

ްމެންބަރުންނެއްކަންް ްމެންބަރުންނަކީްކޮން ްހުރަސްއަޅަމުންދާ ްކުރެވޭްމަސައްކަުތަގއި ްމި ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް

ނަވާްވާހަކަްއަކީްމިއަދުްުޒވާބުުކރަންްނަހަދާށޭ.ްމީްސަމާސާްރައްޔިތުންްތިބޭނީްދަންނަން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްދަން

ްއެބަް ްބޮޑުކުރަން ްމުސާރަ ްލިބެންޖެހޭ. ްމުސާރަ ްމީހުންނަށް ްކޮށްދޭން. ްމިކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްަރއްޔިތުންނަށް ްނޫނޭ. ކަމެއް

ް ްނެތޭ ްޑޮކްޓ3ްަޖެހޭ.ްރާއްޖޭގައި ްނެތޭ. ްޮޑކްޓަރުންނެއް ްމަސައްކަތްކުިރިއރުގައި ްވަންދެން ްގެންނަންްއަަހރު ްއަލުން ރުން

ޑޮކްޓަރުންގެްމުސާރަްބޮުޑކުަރންްއެބަްޖެހޭ.ްޓީޗަރުންގެްމުސާރަްއެބަްޖެހޭްއިތުރުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްް

ްދައްާކއިުރގަިއް ްވާހަކަ ްއަހަރެއްގެ ްދައްކަނީ.ްއެތައް ްމި ްއޭ ްވާަހކަެއއްތޯ ްކޮން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްހުރިއިރުގައި މިހެން

ްމެންްިވސްނާލަންްެއބަްޖެހޭ...އަޅުަގނޑު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެް

ްގަާވއިދަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮްށހިތްތަވާ!ްތޮއްޫޑްދާއި ާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެ

ްގަވާއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްތޮއްޑޫ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ގަާވއިދަށް

ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްދާއިރާެގްމަޖި ްދެކުނު ްމާފަންނު ްިޢއްޒަތްތެރި، ްދާއިރާގެ ްޮފނަދޫ ްފޮނަދޫ، ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ. ްގަާވއިދަށް ލީހުގެ

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ.ްފުނަދޫ ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާވހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންަދވާ.ްކުރިޔަށްްގެންަދވާ.ްފުނަދޫްދާއި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއުޅެނީ ްމި ްނުތިބެވިގެން ްތިމާމެންނަށް ްފެށީމާ ްވާހަކަަދއްކަން ްޙަޤީޤީ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްޙަޤީޤަތަީކ ްވ3ްަރައީސް. ްއަނިާޔވެރިްއަހަުރ ްކުީރކީ. ްނޫން ްވެރިކަެމއް ްރާއްޖޭަގއި ްދިނީމާ ްވެރިކަްނ ްރާއްޭޖގެ ންދެން

ްރީތިް ްމާ ްކުރިމައްޗަށް ްަރއްިޔތުން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއަނެްއކާވެސް ްކުރުމަށްފަހު ްއެކަން ްރާއްޖޭަގއި. ްކުރީ ވެރިކަމެއް

ްއެ ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެްއ ްދިވެހިން ްކަމަުކ ްމަސައްކަްތކުރި ްދާން ްބޭނުްނާވްހިތަކައިގެްނ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ހެްނވީމާ،

ވާހަކަްައކީްމިކަންްއަވަހަށްްެދންްވެސްްުޒވާބުނުކޮށްްހިނގާޭށްނިންމަމާ.ްރައްޔިތުންްތިބީްަވރަށްްހާލުގައޭ.ްމިްކަންކަްން

ްކޮށްގެންްކުިރޔަށްދަމާްހިނގާށޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްުޝކުިރއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށ31ްްްާޔ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރި ްައއިގެން ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ނޑުމެންެގް`. ްއަުޅގަ ްދާއިރު ައށް

ްއަބޫބަކުރުް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްވަނީ ްމި ކުރުމަތީގައި

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ްމުިޅ99/2ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ްބިލު ްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓުއަރިޒަމާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްމިހާރުްމަޖިލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްރިޯޕޓް.ްމި ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ހުގެ
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ްގެންެދވުމަށްް ްކުރިއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްވަޙީދަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްލީްވަޙީދުތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަ

ްމިް ްނުވަތަ ްބިލުގައި ްވަނަ ްދެ ްގަޑުބަޑުކޮށްަލއި، ްނިޒާމު ްޓެކްްސގެ ްމިއަދުގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްވެސްް ްރިޕޯޓްަގއި ްމި ްުނވަތަ ްެވސް ްބިލުަގއި ްމި ްައކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ރިޕޯޓުގައި

ްފެ ްމިކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަށް ްފައިދާވާ ްމުއްސަނދިްނނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމަހުޖަނުންނަށް، ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ނިގެން

ްމީހުންނަށްް ްތިބި ްބައިޢަުތހިފައިގެން ްސަރުކާރަްށ ްއެީއ ްއިނޭގތޯ. ްބަަޔކަށް ްަވކި ްއެވެްސ ްތަން. ްއޮތް ބައްޓަންކޮށްފައި

ޔާދަކުރަންްމިްއިޞްލާޙުގައިްމިްބުނަނީ.ްބެޑްްޓެކްްސްއެކަނި.ްމިސާލަކަށްްުއިވގެންްގޮސްފައިްއޮތްްޤާނޫނެއްްއަުލންްޢި

ނޑުްމިްދަންނަވާްވާހަކަްއަކީްނިކަމެތިްރައްޔިތުންނާްދޭތެރޭގައިްމިް އަލުންްޢިޔާދަކުރަން.ްއިޔާދަުކރަންްބަލާއިރުްއަޅުގަ

ްއެ ްދަންނަވަނީްނަމަ،ްރާއްޖޭގެ ްވަރަކަްށްނެތޭްވިސްނާލުމެއް.ްެއއީްިމސާލަކަށް ްެއއްވެސް ްޮބޑެތިްސަރުކާރުން ްއަގު ންމެ

ް ްޓެކްސް ްބެޑް ްނަގަނީ ްމި ްެވސް ް%8ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްނުވަތަ ްމ8ްިޑޮލަުރ ްެވސް ްހައުސްަގއި ްެގސްޓް ްނަާގއިރު، .

ްރާއްޖޭެގް ްގޮތުން ްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމުގެ ްމީހުން ްއެ ްމިއަދު ްއާދަިއގެްނިކަމެތިްރައްޔިތުން ްއެވަރު.ްއެންމެ ްހަމަ ނަގަނީ

ްމިއަ ްރަށްރަށުގައި ްގިނަ ްމިހާރުްވަރަށް ްވެސް ްދާއިރާަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤާއިމުކުރޭ. ްެއބަ ްހައުސްތައް ްގެސްޓް ދު

ްމިއަދުް ްހުރި. ްއެބަ ްރަސްދޫގައި ްހުރި. ްއެބަ ްތޮއްޑޫަގއި ްހުރި. ްއެބަ ްއުކުޅަހުގައި ްނެތް. ްރަށެއް ްނެތް ްހައުސް ގެސްޓް

ްއަޅުް ްބަރޯސާވޭ. ްމައްަޗށް ްޭއގެ ްއެބަ ްޒުވާނުން ްތެދުެވ ްފައިމަްއޗަށް ްމިްއަމިއްލަ ްުކއްލިައކަށް ްއަކީ ްވާހަކަ ނުޑގެ ގަ

ްހުރިް ްިވއްކާފަިއ ްމީހުން ްއެ ްއަނެއްާކ ްރަިޖސްޓްރީކުރުމަށްފަހު ްއެނދުތަެކއް ްހުރިހާ ްއެ ްފެށިގެްނ ްދުވަހުން ފާސްކުރާ

ްއެޖެންސީަތްއް ްޓްރެވަލް ްެއކި ްލަިއގެން ްސައިޓުތަކަށް ްއެކި ްހަމަ ްއެހެރީ ްވިއްކާަފއި ްމީހުން ްއެ ްެއއީ ކޮޓަރިތަކަށް،

ްިމއަުދްމެދުވެރި ްހިނގައްޖެ. ްެކނޑިގެން ްެޓކްސް ްބެޓް ްޤާނޫނުގައި ްުއވިއްޖެ. ްޤާނޫނު ްއެހެރީ. ްމިހާރު ްިވއްކާަފއި ކޮށް

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދަމަހައްޓާނީ. ްމިކަން ްވިަޔފާރިވެރިންނަށް ްފެންވަުރގެ ްކިހިނެއްތޯއޭ ްކުރީމަ ްއެކަން ކުއްލިައކަށް

ހެންްމިކަްންކޮށްގެންުނވާނެ.ްމިކަންްކުީރމަްބޮޑެތިްިވޔަފާރިވެރިންނަށްްދަންނަވާްޤަބޫލުނުކުރެވޭްިނޒާަމކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމި

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމެއް ްކުރާނެ ްމީހުންްވެސް ްއެ ްކުރާއިރު ްމިކަން ްވިޔަފާރިވެރިންްެވސް ްބޮޑެތި ްކުރެވިދާނެ.ްއެކަމަކު މިކަން

ްލިބެން ްމީހުންނަށް ްއެ ްރޫމްޯބއިންނާއި ްއާދައިގެ ްތިބޭ ްރިސޯޓުގަިއ ްއެްއޗެިހްދަންނަވާލަފާނަން. ްސަރވިްސޗާޖާ ޖެހޭ

ްދެއްިކް ްކޯލިޝަނުން ްފުޅާ ްމިއީތޯ ްޖެހެނީ؟ ްމި ްޮކންތާކުތޯ ްގެންނާނީ. ްޑީލޭ ްސަރިވސްޗާޖަށް ްނުވަތަ ނަޑއިލާނީ. ކަ

ްބުނިް ްކޮށްދޭން ްމީހުން ްބުނި ްކޮށްދޭން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހިލޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަގަިއގެން ްތެޔޮ ްމިއީތޯ ވާހަކަތަަކކީ.

ްޢިއްޒަ ްނުދެއްކޭނެ.ްކަންތައްތަކަީކ. ްވާހަކައެއް ްމި ްމިވަރަކުން ްދޭ. ްއެބަ ްކުލާސްޫރމެއް ްފަހަތުގައި ްރައީސް. ތްތެރި

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްމިްއުޅޭްވާހަކަްއަކީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމަޖިލީހުގެްޗުއްޓީތެޭރގައިްމިތަނަށްްކޮންްބައެއްޯތް
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ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް ްތިބީ.ްމިތާކު ްމި ްއެއްްއައިސް ްފަޅި ްއޮތް ްައުޅވާލަބަލަ.ްމި ްވެސް.ްސްކްރީނު ރެއް

ްއެކަުކް ްހެނދުނުއްސުރެ. ްވަޑަިއގެން ްއިނީ ްއެ ްއެކަނި ްރަޝީދު ްބޮންޑާ،ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ބަލައިލަބަލަ.

ްމަތިވެ ްއިންނެވި. ްއެބަ ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްފުރަަގހުން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދެން ްެނތް. ްވެސް ްއެަކކު ްނެތް. ްދާއިާރގެްވެސް ރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކިނބިދޫ ްދެން ްެވސް. ްެއަކކު ްނެތޭ ްމިތާ ްދެން ްިއންނެވި. ްއެބަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްމިތާ ްމަޖިލީހުގެ ްޙަީޤޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ްވިޕްކުރަން. ްއައިސް، ްމިތަނަށް ްކުރިައށްގެންދަން ްމިކަން ްހުންނެވި އެބަ

ްެއއްެޗއް،ްނެހެ ްބިލުތަްއްހެދެންއުޅޭ ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެހެންވީާމ، ްިރޔާސަތަށް. ްއެނގިަލއްވާތޯ ްއެބަ ްއެްއޗެްއ ްއުޅޭ ދެން

ްކަމެއްް ްހެޔޮވާވަރު ްމިއީ ްސަލާންޖަހަންޖެހޭނީ. ްަރއްޔިތުންނޭ ްނިކަމެތި ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެދީމަ މިގޮތަށް

ދަންނަވަނީްދިވެހިބަހުގެްރަދީފުގައިްމިހާރުްތެޔޮަވޅުގެްްނޫނޭ.ްމިއީތޯްއެްބުނާްތެޔޮްަވޅަކީ؟ްއަުޅަގނޑުްތަކުރާުރކޮްށްމި

ް ްއޮތް ްމި،ްއެ ްއަޅާލަނީ ްހޯދަންޖެހޭ.ްމެންދުރުއަތަށް ްތެޔޮވަުޅ12ްްވީ.11:15ްްމާނަ ްހުންނާނެ ްދޭތެރޭ ްައތް ްދެ ޖަހާލީމަ

ްފެނުނީ ްމި ްތަނުން ްމި ްތެޔޮވަޅެއްތޯ ްކޮން ްނޫން ްމި ްވެއްެޖއްޔާ. ްމީހެއްގެ ްދާހިއްލާ ްރަނގަޅަށް ްބޮޑުސިންާގްފެންނަން .

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޤާމުތައް، ްސިާޔސީ ްސަުރކާރުގެ ްބައްލަވައިަލއްވާ ްނިކަން ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓް ްފާސްކުރީ. ްމި ބަޖެޓެއް

ްމަނިކުފާނަށްް ްުކރިމަތިލައްވަނީ. ްތި ްދާއިާރއަކަށް ްއާ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްބައްލަަވއިލަްއވާ. ްނިކަން ްމަނިކުފާނު ރައީސް.

ރުޒގައިްވެސްްމިްެއއްޗިހިަތއްްއެ ނައިުބން.ްކީއްކުރާްަބއެއްތޯ؟ްހޯމ8ްްްނައިބުން.ްހެލްތުގައ6ްްިނގެްނޖެހޭ.ްހޯމްްއެފެއަ

ްނައިބުންނެއްް ްއިތުރު ްނަޞީރަކަށް ްޢުމަރު ްވާނެނޫންތޯ. ްއެކަްނ ްހުއްޓަސް ްއެކަނި ްނަޞީރު ްޢުމަރު ރުޒގައި އެފެއަ

ްއޭނަ ްވީމަ ނޑަކާ ްހަުރގަ ްއާއި ްނޫންތޯ.ްއޭނާ ްލާ،ްްބޭނުމެއްނުވާނެ ްއެބަ ްތާކަށް ްހުރިހާ ްއެކަމަުކްމި ްނޫންތޯ. ްވާނެ އަށް

ް ްމިއަދު ްނޫން.96ްްއޭތިމީތި. ްމަޤާމެއް ްއާަދއިެގ ްދަންނަަވނީކީ ްމި ްމަޤާމޭ ްސިޔާސީ ްގިނަ. ްވުރެ ްމަޤާމަށް ސިާޔސީ

މިްދިޔަީއްްއާްާގތްކުރީ.ްިއއްެޔގަިއްައޅުަގނޑުެމންނަށްްފެނިގެނ111ްނައިބުންނާއިްސްޓޭޓުންނާ.ްމިްކުޑަުކޑަްޤައުުމގަިއް

ްޝައިްޚް ްދައުލަތުގެ ްބާރު ްއެްއޗެްއ،ްެއއް ްހުރިހާ ްމިނިސްޓަރު،ްކުރީގެ ްޖަސްޓިސް ނޑިޔާުރ،ްކުރީގެ ްފަ ްުއއްތަމަ ކުރީގެ

ް ްކުރީަގއި ްލައިިފ3ްްރަޝީދަކީ. ްގެްނގޮސް ްވެސް ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިއަދު ްރަޝީދަކީ. ްޝަިއޚް ްބާރު ްއެއް ްވެއްޖެްއޔާ ބާރުން

ރަކަށް.ްދެންްމިްވަުރވީމަްތަންކޮޅެއްްޮބޑުްނޫންތޯ.ްމިްކަންކަންްކުާރއިރުްލާރިްއެބަްއިސްލާމިކްްމިނިސްޓްީރގެްެއްޑވަިއޒަ

ްހަމަް ްވެސް ްއަމީންޢާއްމު ްނެތޭ ްކަމެއް ްބެލްޖަހާނެ ްދެން ްނަގަނީ. ްމި ްލާރި ްޓެކްސްގެ ްކުރަން ްކަންކަން ްމި ހުރޭ.

ންްމިްއުޅޭްާވހަކަްއަީކްލާރިްނެތިގެެންއްއިރުއިރުޮކޅާްއިނދެފަ.ްއަމީންޢާއްމުްދެންްތިހެންްހެދީމަްކީކޭްބުނާނީ.ްދަންނަވަ

ްކަެމްއް ްބޭނުންވާ ްހުްއޓޭ.ްކުރަން ްއެބަ ްރުއްސަން.ްލާރި ްޕާޓުނަރުން ްކޯލިޝަން ްހުރޭ ްއެބަ ްއުޅެނީކީ.ްލާރި ްމި ނޫނެއްނު

ްހުރި.ް ްއެބަ ްލާރި ްއެބ96ްްަކުރަން ްލާރި ްހަބޭހަށް ްހުރި.ްހަމަ ްއެބަ ްލާރި ްދިންއިރު ްސްޓޭޓުން ްނައިބުންނާއި މީހުންނަށް

ރި.ްދެންްމިްކަންކަންްކުރާއިރުްރާއްޖޭގެްގެސްޓްްަހއުްސތައްްފުޑާލަންްމިްކުރާްމަސަްއކަތްްބައްލަަވއިލަްއވާ.ްމިއަދުްހު

ް ްހައުެސއް ްގެސްޓް ްބޮުޑ ްއޮތޭ ްއެބަ ްނަރުދަމ15ްްާމަތިވެރީަގއި ްނެރުނީ ްއެ ްއޮްއވާ ްަތއްޔާުރކޮށްފަ. ްއަޅަން ކޮަޓރީގެ

ްބުނެގެންތޯ ްމީހާ ްނޭޅޭނޭ.ްމަތިވެރީ ްްނެތިގެން ްރައީސް.ްރަްއޔިތުނ31ްްްނޭޅީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ އަހަރުން.ްރުޅިމަޑެއް
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މިއަދުްއަމިއްަލްއަްށްފައިމަްއަޗށްްތެދުވާނެްމަގަްށްދިަޔއިމަްއެްމީހުންްކުރިމަްއޗަށްްހުރަްސއަޅާްސަުރކާރަީކްކޮންކަހަލަް

ްކޯލި ްއެހެންވީމާ، ްސަރުކާުރ. ްުމގާބޭ ްއެއީ ްަސރުކާރު. ްފޭރޭ ްެއއީ ްމުއްޠަލިބުްސަރުކާރެއްތޯ؟ ްމިއަދު ްހަދައިގެން ޝަެނއް

ް ްއެނގޭތޯ. ްކަމެއް ްކުރާ ްދީނާއ35ްްިމިތާ ްމީނަ ްމިީއ ްބިރުދައްކަން. ްކޯލިޝަނަށް ްކުިރމަތިލާނަމޯ، ްމީހުން ްއަށް ދާއިރާ

ް ްމަޯރ. ްވެސް ްމި ްމަރޯ. ްއެވެސް ްގޮތް. ްއުޅޭ ްޓަކައި ްޕާޓީގ35ްްެޤައުމަށް ްޢަދާލަތު ްމިއީ ްލާނަމޯ. ްމީހުން ްއަށް ާދއިރާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފެންވަރު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުް

ްހިނަގމުންދާއިރުްއެއްްސަރުކާރުް ްޤަުއމުތަކުގައިްސަރުކާރުަތއް `.ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްދުނިޔޭގެ

ޒިމްްކަންތައްތަކެއް.ްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނަްށްނިމި،ްއަނެއްްސަުރކާރަކަށްްަބދަލުވެގެންދާއިރުްއެބަްހުރޭްުކރަންޖެހޭްލާ

ނޫނީްވަކިްބަޔަކަްށ،ްިވޔަފާރިެވރިންނަށް،ްނޫނީްވިޔަފާރިކުރާްމީހުންނަށްްވަޢުދުވެފައިްހުންނަްކަންތައްތަެކއްްއެބަްހުރޭ.ް

ްއެ ްގޮތުަގއި ްއެ ްޢަމަލުކުރަން. ްޖެހޭނެ ްކަންަތއްތަކަށް ްއެ ްއަޔަްސ ްަސރުކާރެއް ްކޮންމެ ްކަންަތއްތައް ކަންަތއްްްއެ

ްދާންޖެހޭނެ.ް ްކުިރައށް ްެއއަިއގެން ްއެޖެންާޑ2111ްްހިފަހައްޓައި ްއިޞްލާޙީ ްއިްޤތިޞާދީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ނޑުމެން،ްއެމް.ޑީ.ޕީްން އެއްްތަޢާރަފްކޮްށ،ްެއކަމުެގްމަސައްކަތްކުިރއިރުްހަމަްއޭރުގެްޑީ.އާރު.ޕީ،ްޕީ.ޕީ.އެމާްވެސްްައޅުގަ

ްރާ ްއަޅުަގނޑުމެންްމަޝްވަާރކުރިން.ްއެްމަޝްވަރާތަުކގަިއްމަޝްވަރާކުރިން.ްއަދި ްވިޔަވާރިވެރިންނާްެވސް އްޭޖެގްހުރިހާ

ްޓުއަިރޒަމްް ްެއްއގޮތަށް ްެއއްަބސްވުމާ ްއުަވއިލާމަތިން. ްޓެކްސް ްބެްޑ ްެއއްބަްސވީ ްޓެްކސްނަގަން ްެސކްޓަރުން ޓުއަރިޒަމް

ްޢަ ްއެއްބަސްެވ،ްއެކަަމށް ްނަގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޓޫރިޒަމް ްސެކްޓަރުން ްފެށުނު.ްއެއްބަސްވީ 1ްްމަލުކުރަން 2114ްޖެނުއަރީ

ް ްފެށިގެން 8ްްއިން ްއަިއސް ްހަމައަށް ްިމއަދާ ްއޮވެގެން ްމަތިން ްއެގޮުތެގ ްއުވާލަން. ްޓެކްސް ްެބޑް ޖެނުއަީރ1ްްޑޮލަރުގެ

2114ް ް؛ ްމަހުގެ ްޖެނުައރީ ްއަހަރުގެ ްާއ1ްމި ްއަނެްއކާ ްމިއަދު ްއޮްއވާ ްއުވިަފއި ްއުވިފަ. ްވަނީ ްޓެްކސް ްެބޑް ގައި

ްސަރު ްއަނެއްކާ ްބުނަނީ ްމި ްމިއަދު ްައއިސް ްހަާވލުވެގެން ްސަރުކާރާ ްމެދުވެރިކޮށް ްކޯޓުަތްއ ްައއިސް ޑޮލަރ8ްްުކާރެއް

ްެއް ްއަެނއްކާ ްުއވިއްޖެ. ްަބއި ްއެ ްއުވިއްޖެ. ްޤާނޫނު ްމިހާރު ްބޭނުންވެއޭ. ްކޮންޓިނިއުކުރަން ްއިތުރަށް ތިމަންނަމެން

ްކިހި ްދެްނވަނީ ްދޭތެރޭގައި ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްސެކްޓަރަްށްޢިޔާދަވަނީ. ްޓޫރިޒަމް ްއަދި ްވިސްނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ނެްއތޯ

ްމިް ްމަޝްވަާރކުރަްއާވއިރު ްވާހަކަފުޅެްއ.ްކޮމިީޓަގއި ްޖެހޭ.ްރަނގަޅު ްއެބަ ްވިސްނަން ްވެސް ްއަސަރުތަކަށް ްކުރާނެ މިއަދު

މްްސެކްޓަރގެްއެންމެްތަނަށްްކޮމިޓީންްމަޝްވަރާްހޯދަންްމިްގެންނަވަނީްމަޓީގެްބޭފުޅުން.ްއެއީްރާއްޭޖގައިްތިބިްޓޫރިޒަ

ްކޮޓަިރއެްއްކުްއޔަށްް ްބޭފުޅުްންރިޯސޓަކުން ްއެ ްވިަޔފާރިވެރިން. ްބޮޑު ްއެންެމްމަހުޖަނު،ްއެންމެ ްބޭފުޅުން. ފުންނާބުއުސް

ްޑޮލަރަށް،ްިވއްކާް ްހާސް ްޑޮލަރަްށ،ްދިހަ ްހާސް ްޮޑލަރަށް،ްއަށް ްހާސް ްޑޮލަރަށް.ްހަތް ްާހސް ްހާސް،ްތިން ްދެ ވިްއކަނީ

ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްްކޮޓަރި ްކޮޓަިރއަކުން ްއ8ްްެދުވާަލކަށް.ްއެއިން ްދިނުމަކީ ްގޮުތގައި ްޓެްކސްގެ ްބެޑް ްސަރުކާރަށް ޑޮލަރު

ްކޮމިޓީގަިއް ްއެއްބަސްވެދާނެ.ްއެެހންނަމަވެސް،ްމި ްބޭފުޅުން ްބޮޑުްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެހެންވެ،ްއެ ްމާ ބޭފުޅުންނަކަށް
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ްރާއްޭޖގަް ްސުވާލަީކ، ނޑުގެ ްައޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރެްއިވއިރު ްހައުްސްމި ްގެސްޓް ްއަންނަ ްތަޢާރުފުވެެގން ްއަލަށް ްމިހާރު އި

ް ްވިްއކަނީ ްހައުސް ްގެސްޓް ްކީްއެވގެންތޯ؟ްރާއްޖޭގައި ްބައްދަލުނުކުރެްއވީ ްފަރާތްތަކާ 41ްޑޮލަރަށް،51ްްވިޔަފާރިކުަރއްވާ

ލަކަށް،ްގެސްެޓއްެގްޑޮލަރުްކޮންމެްބ8ްޮޑޮލަރު.8ްްޑޮލަރަށް.ްޭއގެތެރެްއަށްްއެބަްއިތުރުޭވ61ްްޑޮލަރަށް،31ްްޑޮލަރަށް،ް

ް ްނަގާ ްސަރވިސްޗާޖުން ްއެައރޕޯޓު ްރެއަކަށް. ްކޮންމެ 18.5ްްއަތުން ްބަދަލުވަނީ ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރ25ްްިޑޮލަރު ޑޮލަރަށް

ް ްަނގާ ްގޮުތގައި ްޖީ.އެސް.ީޓގެ 8ްްރައީސް.ްޓޫރިޒަމް ްބަދަލުވަނީ ްގެސްޓ51ްްްޑޮލަރަށް.12ްްޑޮލަރު ްއެއް ްކޮޓަރި ޑޮލަރު

ް ްމީހާ ްިވއްކާ ްބިޒްނަްސ41ްްހައުސްތަކުން ްނިމިގެން ްއަހަރު ްއަދި ްގޮުތގަ. ްޓެކްްސގެ ްސަރުކާރަށް ްދައްކަންޖެހެނީ ޑޮލަރު

ްމާހިރެްއް ްަކމަކީ.ްއިޤްތިޞާދީ ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްަރއީސް.ްމިީއްައޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދައްކަން ޕްރޮފިޓް

ްއެ ްހަާވލުވެހުންނެވި، ްވެިރކަމާ ްރާއްޖޭެގ ްދަޢުވާކުަރްއވަމުން ްރާއްޭޖެގްކަމުގަިއ ްގޮތުން ްިއޤްތިޞާދީ ކަމަުކ

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް،ްޚާއްަޞޮކށްްކުދިްއަދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާިރވެރިންނަށްްކުރިއަށްްެދވޭނެްގޮތްަތކެއްްހޯަދއިނުދެވޭ.ް

ްވިޔަފާރި ްއަންނަ ްކުރިއަރަމުން ްއެކީ ްހަލުވިކަމާ ްއެންމެ ްބާރަށް ްއެންމެ ްރާއްޖޭަގއި ްއަކީ ްވިޔަފާރި ްހައުްސގެ .ްގެސްޓް

ްއެކަމަށްް ްވަންނަމުންދާއިރު ްއެކަމަކު، ްވަންނަމުން. ްދަނީ ްެއ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްުޒާވނުންނެއް ްއެަތއް ްތެރެއަށް މިކަމުގެ

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްތާށިކުރަމުންދާ ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ްވިޔަނުދޭން ްއެކަން ްހުރަސްއަޅުްއވަނީ. ސަރުކާރުން

ްވާހަކަ ްތާށިކުަރމުންދާ ނޑު ްމަސްްްފެންނަނީ.ްއަޅުގަ ްދޮޅު ްމިދިޔަ ްކުރާތީ.ްމިހާރު ްއެކަން ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދަންނަވަނީ މި

ްަގވާއިދުްހަަދއިް ްގޮތުންްހަދައިިފ.ްގެސްްޓްހައުްސްނުހިންގޭެނހާްގޮތަކަށް ްހައުސްއާްބެހޭ ތެރޭގަިއްދެްަގާވއިދުްގެސްޓް

ްކުރިނާރައި ްވިޔަފާރި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތާމަކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރަމުންދާތީ ްއިޤްތިޞާދެްއް، ރާއްޖޭގެ

ްނުކުެރވޭނެ.ް ްތަރައްޤީެއއް ްާރްއޖެ ްނޫނިްއޔާ ްއުފެދިގެން ްވިޔަފާރިވެިރން ްއާ ްވިޔަާފރިވެރިންނާއި ްޢާއްމު ކުރިެއއްނާރާނެ.

ްީލޑަރު.ްައޅުަގނޑުް ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓަރީ ްޕީ.ޕީ.އެުމގެ ްއިްނނެވީ ްޓެކްސް؟ްމި ްރަީއސް.ްކޮަބއިޯތްއިންކަމް ޢިއްޒަތްތެރި

ބޭނުންވަނީްީކއްެވގެްނތޯއޭްތިްބޭފުޅުންްއިންކަމްްޓެްކސްގެްބިލުްކުރިއަށްްުނގެންދަަވނީ؟ްކީްއވެގެންތޯްސީ.ޕީ.ީޓްްއަހާލަން

ްެއކަންް ްޓެކްސްނެގޭތީ ްއަތުން ްވިޔަފާރިވެރިން ްމަހުޖަނު ްސިއްރުތަެކއް. ްހުރި ްއެބަ ްމީގައި ްުއޅެނީ؟ ްބާއްވަިއގެން ބިލު

ްވިޔަފާރިކު ްނިކަމެތި ްޢާއްމު ްއިތުރަށްްހުއްޓުވާފަިއ، ްމީހުން ްއެ ްޓެކްސްނަގަިއ، ްއަތުން ްމީހުންގެ ްއާދަިއގެ ްފަގީރު، ރާ

ްއަބަދުވެްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެންނަނީ. ްމި ްތަން ްމަސައްަކތްކުރާ ްނިކަމެތިކޮށްލަން ްމީހުްނ ްއެ ފަގީރުކޮށްލަިއ،

ް ްއާދަިއގެ ްޢާްއމު ްިވޔަފާރި، ްަރއްޔިތުންެގ ްބާރުވެރިކުުރވަިއގެން ްަރއްޔިތުްނ ިވޔަފާރިވެިރންްވަކާލާތުކުރަނީ

ްތަރައްޤީކޮށް،ް ްރާއްޖެ ްމަސައްކަްތކުރާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ްތަރައްޤީކުެރވޭނީ. ްރާއްޖެ ކުރިއަުރވަިއގެންނޭ

ްސަރުކާރުެގް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބައްލަވާ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތްތަަކށް. ްކުިރއެރުވޭނެ ރާއްޖެ

ްއިތުުރވަމުން ްމަޝްރޫޢެްއްވަޒީފާތައް ްތަރައްޤީގެ ްނެތް.ްެއއްެވސް ްކަމެއް ްބޮޑު ްކުާރްމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްތަން.ްޢާއްމު ދާ

ް ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްކޮންމ111ްްެފެށިގެންދާ ްޚަރަދުކޮށްފައި ްމިލިޔަނުން ްލައްަކއިން، ްލައްކައިން ްކިޔާފަިއ ްޕްލޭނޭ ދުވަުހގެ

ްނަ ްހޮޓަލުަގއި، ްޓްރޭޑަރސް ްކޮންމެވެސް ްމިތާ ްއިްނވެންޓުތަްއްމިނިސްޓްރީއަކުން ްބޮޑެތި ްދަރުބާރުޭގގަިއ، ސަންދުރާގައި،
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ް ްެއކަމަކު ްކޮންމ111ްްެބޭއްވީ. ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްުކރެވުނީ؟ ްކަމެއްޯތ ްކޮްނ ްހަފްތާގަ. ްއަންނަ ްމި ްހަމަވަނީ ްމި ުދަވސް

ްއަ ްަރއްޔިތުމީހާ ްކަމެއްތޯ. ްކޮން ްރަށަްށްކުރެވުނީ ްތި ްއަހާލަބަލަ ްަކއިރީަގއި ްރައްޔިެތއް ްކޮންމެ ްިމއަދާްރަށަކުން ްއައީ ށް

ްމަޖިލީހުގެް ްއޮތް ްމި ްުކރިއަށް ްސުވާލުތައް. ްކުރަންޖެހޭ ްރައްޔިުތން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަފއިދާެއއްތޯ.ްމިއީ ްކޮން ްވީ ހަމައަށް

ްއިންތިޚާބުަގއިްރައްޔިތުންްވިްސނަންްއެބަްޖެހޭްމިްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނަށްްކޮށްދޭންްތިބީްކޮންްކަމެއްތޯ...

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަ

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްުއޅެނީ ްމި ްކަންބޮުޑެވގެން ްނުހަނު ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ!

ްެގއްލުްން ްއޮތް ްވާން ްވުރެ ްއަށް ްމަންފާ ްލިބޭނެ ްފާސްކޮށްގެން ްބިލުތައް ްމި ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެސް

ްޖީ.އެސް.ޓީްބޮޑުވެް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްއެނގޭ ްއެބަ ްއެްނމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ގެން.

%ް ްއަެނއްކާ ްޮގސް ްެއްދައްކަމުން ްދަްއކާކަން. ްއެތ15ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްަދއްކާ ބޮޑުކޮށްަފއި،ްއަނެްއާކްއެާއއެީކގަިއްއެ

ްދައް ްޑިއުީޓ ްއިމްޕޯޓު ްއެތެރެކުާރއިުރގަިއ ްއަްށ ްައގުްރާއްޖެ ްތަފާތުކޮްށ ްމިއީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ. ްމި ކަްނ

ްމިް ްޤަބޫލުނުކުރެވިގެން ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްފެންނާނެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ބޮޑުެވގެން

ްވަުގތު ްވިްއކާ ްއަނެއްކާ ްއޭތި ްދައްކާފަިއ، ްޑިއުޓީ ްދައްކަންޖެހޭ ްއެތެރެކުރާއިރު ްމުދާ ްއެައްށްްއުޅެނީ ްވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ

ްކަމަކީް ްއަނެއް ްކަަމކީ. ްއެއް ްއުޅޭ ްމި ްއުނދަގޫެވގެން ްޤަބޫލުކުރަްނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ދައްކަންޖެހޭތީވެ،

ްބޭނުންވާް ްނަގަން ްއަތުން ްއޯނަރުންގެ ްރިސޯޓު ނުޑކޮށް ްގަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްޖުމްލަކޮށް ްހަމަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ަންބޭފުޅުންނަށް،ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްކޮންތާކުންްެނރެފައިްކޯްއެޗއްތޯްޚަރަދުކުރަންްފައިސާްނެގީމާްފަހުންްއަން

އޮންނާނީ.ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްގެއްލުމެްއ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްވެިރކަމުަގއިްމިްވަގުުތް

ް ްއިޤްތިޞާދީ ްބާރަށް ްވަރަށް ްގާުތަގއި ްބޭފުޅެއް.ްހުންނެވީްރައްޔިތުން ްހުންނެވި ްަވޑަިއގެން ްވިދާުޅވެ،ްވެރިކަމަށް މާހިރެކޭ

ްބިލެއްް ްހުރިހާ ްމި ްނެގުން. ްެތޔޮ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަކީ ްއެޖެންޑާ ްއިޤްތިޞާދީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމާހިރުގެ އިޤްތިޞާދީ

ްތެ ްއިން ްދިވެހިރާްއޖެ ްނެތް ްފެންނާކަށް ްއަިދވެްސ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާމްދަނީްނ ްލިބޭ ްހޯދުމަށްްފާސްކޮށްގެން ޔޮަވޅު

ްސަރުކާރުްން ްޔާމީން ްއެްއޗަކީ ްކަށަވަުރވާ ްޔަޤީން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްކަމެއް. ްއެްއ ްަފއިސާ ްކޮން ްޚަރަުދކުރާނީ ޓަކައި

ްކުިރއަށްް ްކަންަތއް ްއުސޫލުން ްޕާޓްނަރޝިޕް ްޕްރައިެވޓް ްޕަބްލިުކ ްސަރުކާުރަގއި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްެވސް ހަމަގައިމު

ްކަމުނުގޮް ްެއކަން ްމިްގެންދިޔައިމަ ްއަންނަނީ ްބަޔަކު ްއަންނަ ްރާއްޖެ ްތެޔޮނަގަން ްމިއަދު ްދެން ްހަޅޭއްލެވި. ސްގެން

ްފެނިއްޖެްއޔާް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެޮޔވަޅު ްއެ ްޮގތަކުންތޯ؟ ްކޮން ްޚަރަދުނުކޮށް ްދަުއލަތުން ްބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްަނގާކަށް ްވެސް ްޓެކްސްތައް ްމި ްނުޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޔަޤީން ްލިބޭނެ.ްއަޅުަގނޑަށް ްލާރި ްއަށް ްިއންތިހާ .

ްލިބޭް ްނިކަމެތިމީހާ ްފަގީރު ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްނެތީމަ. ްފެންނަން ްތެޔޮަވޅު ދެރަކަމަކީ

ް ްވެސް ްަބކަރިން ްއެތެރެކުރާ ްޓަކައި ްކިޔުމަްށ ްނަން ްމިީއ35ްްކުޑަދަރިފުޅަށް ްތަން. ްތައްޔާުރވާ ްނަގަްނ ޑޮލަރު
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ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރަކަށް ްކޮންމެ ްއަޅާ ްފޯނުކާޑު ްއަޅައިލާ ްފޯނަށް ްނޫން.ްފޯނުކޮށްލަންވެގެން 6ްޤަބޫލުކުރެޭވްކަމެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްހުންނަނީކީ ްރައީްސ.ްމި ްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްދަްއކަން ްުނކުރިޔަސް ްފޯނުކުރިޔަސް ރުފިޔާ.ްއަދި

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަންކަމެއް ްފަސޭހަ ްމަޤާމުަގއިްޤަބޫލުކުރަން ްރައީސްގެ ްނައިބު ްމަހު ްމަހު،ްމިދިޔަ ްމިދިޔަ އީްސ.

ހުންނެވިްބޭފުޅާްވިދާޅުވީްއިމެއްްނެތި،ްޙުދޫދެއްްނެތިްއާސަންދަްލިބޭނޭްމިްމަހުންްފެށިގެން.ްއާސަންދަްލިބޭ.ްޙުދޫދެއްް

ރީކީްނޫން.ްހޮސްޕިޓަލަށްްވެސްްނެތް.ްހުހެއްްވެސްްުނާވނޭ.ްހުހެއްްނުވާނެތާްާއސަންދަްއިންްލިބޭްބޭހެއްްާރއްޖޭަގއިްހު

ްތެރޭަގއިް ްނިޒާމެއްގެ ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަ ްހުސްވާނީ. ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްކިހިނެއްތޯ ްހުންނަނީީކްނޫން. ްޑޮކްޓަރަކު ދިޔައިމަ

ރައްޔިތުންްގާުތަގއިްކޮންމެްާވހަކަްއެއްްވެސްްއެބޭފުޅުންނަށްްދެއްކިދާނެ.ްމިްފާސްކޮށްްިނމޭއިރުަގއިްއަިދވެސްްނުފެނޭް

ްްމިއަކުން ްއޮތް ްލިބެން ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ނޑުމެންނަށް ްވެސ11111ްްްއަުޅގަ ްނިމޭއިރުގައި ްފާސްކޮށް ްމި ްެއއް. ރުފިޔާ

ްމިް ްބަދަލުަގއި ްއޭެގ ްއަށް. ނުޑވެިރާޔ ްދަ ްރުފިޔާ ްހާސް ްައށް ްއޮތް ްދޭން ްނެހެއްދިޔަސް ްހެއްދިޔަްސ ްނެތް. ފެންނާކަށް

ްރުފިޔާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކެބިނެޓަށް ްފަސްހަތަރު ްހަދައިގެންްފެންނަނީ ްކޯލިޝަން ްފުޅާ ްތަން. ްފާސްކުރެވޭ ްދޭން ތަކެއް

ް ްފަހަތުަގއި ްކެބިނެޓެއްގެ ްކޮންމެ ްއެ ްގެްނގުޅޭ. ްކެބިނެޓެއް ްވަކި ްލީޑަރަކު ްކިހިނެއްޯތ211ްްކޮންމެ ްމަޤާމު. ސިޔާސީ

ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިޮގތަށް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނޑުމެން. ްދެކޮޅުޖައްސާނީ ްމި ޤައުމެއްެގްްރައީސް

ްޓުއަިރޒަމްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަަސއްކަތުްނ ްބުރަ ްިވޔަާފރިވެރިންގެ ްއެ ްިވޔަފާރިވެރިންކޮެޅއް. ްމަދު ްބަްއޓަންކުރީ ގޮތުަގއި

ނިޑް ްކަ ްކަރުަގއި ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހިނދު، ްފެށި ްފެންނަން ްލާބަ ްހެވާއި ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްފުޅާކޮށް ސެކްޓަރްމިހާ

ް ްމިގޮތަށް ްއުސޫލުން ްރައީސް.ްޖައްސާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްކުރުމަކީ ަކންކަން

ްނޫޅެން.ް ްެވސް ްނޭނގިގެނެްއ ްެވސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތްތައް ްއެކިެއކި ްލިބޭނެ ްާއމްދަނީ ްަދއުލަތަށް ހަމައެއާެއކީަގއި

ް ްމީހާ ްހުރި ްރަށުަގއި ްއާދައިގެ ްއެންމެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވާނީ ްއަށްްކީއްތޯ ްމީހާ ްގެސްޓު ްކޮޓަރި ްބާކީ ްހުންނަ ގޭގައި

ްވެސްް ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްާއމްދަނީ ްވެސް ްކޮޓަރިން ްއެ ްމިހާރު ްބަދަުލގަިއ ްޭއގެ ްހަމަޖަްއސައިފިްއޔާ. ްއުސޫލު ވިްއކާލެވޭނެ

ްއަށްް ްމީހާ ްހިންގާ ްކޮޓަރި ްެއ ްކިހިނެއްތޯ ްނެތީތީވެ. ްނަުރދަމާ ްރަުށގައި ްއެ ްެއއީ ްޮއތީކީ. ްމި ްނޫން ްގޮތަކަށް ލިބޭނެ

ްމިް ްމީހާ. ްދޭ ްކުއްޔަށް ްޮކޓަރި ްއަޅަންޖެހެނީ ްނަރުދަމާ ްރަުށގައި ްއެ ްނަރުދަމާއަޅަން. ްރަށުގައި ްއެ ްހުންނާނެތޯ ކެޕޭސިޓީ

ްވިސްނަނީް ްމި ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރާނީ؟ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިހިނެއްތޯ އުސޫލުން

ްބަ ްތާއަބަދަށް ްފަގީރުކަންމަތީަގއި ްމުއްސަނދިންެގްފަގީރުން ްއެ ްއަދި ްމުއްސަނދިކުރުން. ްމުްއސަނދިން އިތިއްބާފައި

ނޑުމެްން ތެރޭގައިްވެސްްމިްބޭފުޅުންްަގޔާނުވާްކަހަލަްބަަޔކުްތިބިއްޔާްހަމަްކަތިލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްއަުޅގަ

ްބޭބޭ ްއެ ްމުއްސަނދިންނަށް ްކޮށްގެންނުވާނެ. ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްމިްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ފުޅުންނަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްިވޔަފާރިކޮށްްއުޅުމުގެްފުރިހަމަްއުސޫލެއްްޮއންނަންޖެހޭނެ.ްއެްއުސޫލުގެްތެރޭގައިްނިކަމެތިންނަށްްވެްސް

ްއިންވެސްޓުކުރަންް ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްތަނަވަސްވާންޖެހޭނެ. ްފުރުޞަުތތައް ކުރިއަރައިިދއުމުގެ

ްަބވާްބޭބޭފުޅުންނަށްްއެްދޮރުތައްްބަންދުކޮށްފައިްއެްބޭބޭފުޅުންގެްއިތުާބރު...ވަަޑއިގަންަނވަންްތިއް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިީޓް ްވާ ްމި ްކުރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިހާރު ްާއދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދިޔައީ.ް ްއެ ްނިމިގެން ްބަހުސްކޮށް ްއެހެންވީމާ،ްއެްރިޕޯޓަށް ްމިނެޓެއް. ްއެންމެ ްއޮތީ ްބާކީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ އާދެ،ްމިހާރު

ްެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންފުޅުވާ ްނަމަ، ްބޭނުންފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން މިނެޓުގެ

ްކްލޯޒްކޮށްލާނަ ްމިްހިސާބުން ްބަހުސް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްފުރުޞަތުްއަރުވާނަން.ްއެއަށްަފހު ްދާއިާރގެ ން.ްތޮއްޑޫ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްއެއްްމިނެޓުގެްބޭނުންހިއްެޕވުަމށް.ް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުް ްއަދި ްމަނިކުފާނާ ްނެގީ ްމި ްފުރުޞަތެއް ްމިނެޓުގެ ްއެއް ްރައީސް. ްގަލްފުްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް ްނައިބު ގެ

ް ްައއުޓްބޯޑު ްބިލުަތއ251ްްކްރާފްޓެްއގައި ްެޓކްސް ްުނދެވިގެންތޯ ްހީވާތީ.ްކޮންާތކަށް ްުއޅޭހެން ްއަަޅިއގެން ްއިންޖީނު ްދެ ގެ

ނުނިމިގެންްތިްއުޅެނީ؟ްމިއަކުންްނެތޭްރައްޔިތުންނަށްވާްފައިދާްއެއް.ްރައްޔިތުންްފެލައިލަްންލާފައިްއޮތްްބިލުތަކެކޭްމީ.ް

މިްޖަލްސާްހުއްޓުވާްހިސާބަށްްތިްދަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމަޖިލީހުގައިްމިތާްތިބޭްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުރިްްމިހާރު

77ްް ްމެންދުރު ްޯކއްެޗއްކަްންވެސް.ްިއއްެޔަގއި ްއޮތީ ްލިޔެަފއި ްމީަގއި ްނޭނގޭނެ ްއެހިއިުރ1:31ްްމީހުންނަށް ްވޯޓަށް ަގއި

ްޒަމާނުގައި ްޒަކަރިްއޔާމެން ްިއސްމާޢީލް ްއޮންނާނީ.ްްއެއީ ްޖަލްސާ ްއެއް ްފަހަރު ްއެއް ްއަހަރަކު ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ބަޖެޓަށް

ްކުރީގަިއް ްތަފާތެއް. ްނެތް ްޒަމާނެކޭ ްމި ްއެެއކޭ ްއަރުަވއިލާނީ. ްލާފައި ްއަށް ްއޮޑި ްއަތޮޅު ްފިތާލީ ްފިތަކަށް ފިތާލީ؛ްނުބައި

ްނޭ ްކޮޅު ްވޯޓުލާނެ ްެވސް ްރަޝީދު.ްކުރީގައި ްޝައިޚް ްމިހާރުވެސް ްރަޝީދު ްޝައިޚް ްކޮޅުްވެސް ްލާ ނގޭނެ.ްމިހާރުވެސް

ްގެްއައުޓްޯބޑްްދެްިއންޖީނުްއަޅާފައިްމިްޖަލްސާްނުގެންދެިވގެންްއުޅޭހެން.211ްްނޭނގޭ.ްއެއީްިރޔާސަތުންްހީަވނީް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިގެން ްަބހުސް ްވާހަކަދެއްކުުމގެ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްހިސާބުން ްމި ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދިޔައީ.ްްޝުކުރިއްޔާ އެ

ް ްަގވާއިުދގެ ްގޮތުެގ75ްްއެހެންވީމާ، ްވާ ްގައި ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްއެ ްދަށުން، ްނަންބަރުގެ ްތިންވަނަ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ަވނަ

މަތިން،ްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވް

ް ްނަންބަރު ްކިޔުނ99/12ްްްޤާނޫނު ްވަނަ ްތިން ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްުޓއަިރޒަމާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްަގޑި؛ ނޑައެިޅފައިވާ ްކަ ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްއޮންނާނީ ްއެހުން ްވޯޓަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ަގއި.1:31ްްއިްއވަން.

ނަޑށްްޖެހޭނީްމިއަދުގެްއެޖެންޑާެގްދެންްއޮތްްއަ ްއިޓަމަށްްދާން.ްއެހެންކަމުން،ްދެންްއަުޅގަ
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ްއެޖެް-11.3 ްއާދެ، ްވަނީ ްިމ ްދާއިާރގ11.3ްެންޑާގައި ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްވަނީ ްމި ްދަށުން ގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޚިދުމަތުގ2111/11ްްެޢިއްޒަތްތެރި މުދަލާއި

ނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްގޮުތެގްއަގުންްޓެކްސްެނގުމުގެްޤާނޫ

ް ްރިޕޯޓް ްމި ްހުށަހެޅުން. 13ްްރިޕޯޓް ްރިޕޯޓަށ2114ްްްފެބްރުއަރީ ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވާނީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ަގިއ

(ްއާދެ،ްމިްރިޕޯޓަްށްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންްއިޞްލާޙެްއްއެްއވެސްްއިޞްލާޙެްއްހުށަހެޅިފައެއްްުނވޭ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުް

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު ްފަރާތުން ްުނވޭ.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާުރގެ ފޮނުވާފައެއް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޙަސަން ްޓ2111/11ްެރަފީޤު ްައުގން ްޚިދުމަތުގެ ްޤާނޫނަށްްމުދަލާއި ކްސްނެގުމުގެ

ްމިް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓް ްޮގތުގެ ްނިންެމވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުިޅ ްބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްބަހުސްކުރުމަށް.ް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ހުށަހެޅީ.

ްމެންބަ ްވާހަަކްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާނެ ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްތަރުތީބުން ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ރުން

ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްތޮްއޑޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފުރުޞަތުްވެސްްނުދީްހަމަްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ، ދެންމެްހަމަްއެއްެޗއްްފޮނުވުމަށާއިްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްނެގުމުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްރިޕޯޓުތަކެއް ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްރައީސް،ްތަކުރާރުކޮށް ްރެވިތެޔޮލައިގެްންދާހެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްދަނީ ތި

ްނުދެއްް ްވަގުެތއް ްހުށަހަޅާކަށް ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުންނަކަށް ްުޗއްޓ3ްްީވާ. ްކަންތައްތަަކކީ ްކުރާ ްފުރުޞަތުދީފަިއ ދުވަހުގެ

ތެރޭގައިްމިްތަނަށްްމީހަކުްެވސްްނާންނަނީސްްރަނގަެޅއްްނޫންތޯްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންަބރާއިްބާރަށުްދާއިާރގެްމެންބަރާް

މީހުންތ5ްްޯރާެގްމެންބަރާ.ްމިްތަނަށްްއަިއކަން.ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރާިއްދިއްދޫްާދއިރާެގްމެންބަރާއިްނައިފަރުްާދއި

މީހުންްތިބޭްތަނެްއްމީ.ްދިއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްވެސްްއެބަްއިންްވަަޑއިގެން.77ްްއަހަރަށް؟5ްްމިތަނަށްްއިންތިޚާބުވީް

އަށްްޖީ.އެސް.ޓީ.ްމ8ްްިގައިްއޮތްްއެތިް%6ްމިތާކުްނެތްްޕީ.ޕީ.އެމްގެްއެކަުކްވެސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްއޮތީް%

ވަނ15ްްައަށްްއޭިތްހިއްލާްވާހަކަ.ްުބނެވިދިޔަްޤާނޫނުެގ12ްްބިލު.ްމިްއަީއްބޮުޑްބިލު.ްމިްއޮތީްދަުށގަިއް%ްއައީްޮބޑު

ްވަރަށްް ްލިޔެލަން ްމި ްއިތުރުކުރާޭށ.ްދެން ްނަންބަރެއް ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްނަންބަރުގެ ްތިްނވަނަ ް)ނ(ގެ މާއްދާގެ

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްތާނައިގެ ްއ15ްްަފަސޭހަ. ްނެޭގވަރުްވަރަކަށް ްޖީބުން ްރައްޔިތުންގެ ްނޫންތޯ. ްލިޔެލެވޭނެ ްހަމަ ކުރުްނ

ްގޮތަކަށްް ްތި ްބިލުގެ ްމި ްުއޅެނީ. ްތި ްޖައްސާށޭ ނޑަށް ްބަ ްފަގީރުކޮށް ްމީހުން ްރިޔާަސތަށް. ްޢިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ

ްޓީމު ްސެކިއުރިީޓ ްތަުނެގ ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްކުިރއަކަށް ްމިްްނުގެންދެވޭނެ ވެްސ

ްނެރޭ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވްއދާފައި ްމީހުން ްެއ ްވައްދާ. ްމީުހން ްއެ ްގެެނއްސަ. ްތިބީ ްެއ ްމިހާރު ްގެނެސް ތަނަށް

ްރަްއޔިތުންް ްދާއިރާގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްތިބެގެން ްމިތާ ްއިންތިޚާބުވެގެން ްމަޤާމުތަކަށް ނޑުމެްންމި އަޅުަގނޑުމެން،ްއަުޅގަ



34 

 

ްޖަރީމާއަ ްކުރާ ްތި ްމިތާ ނޑަށްޖައްސަން ްރައްޔިތުންގެްބަ ްޚިލާފަށް ްަގާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްނުދެވޭނެ. ްފުރުޞަެތއް ކަށް

ްވިްޕް ްިމއަދު ްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްއެނގޭ ްތަނުަގއި ްފުރުޞަުތނުދީ؛ްމި ްހުށަހެޅުމުގެ ްމެންބަރުންނަށްްއިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ

ްމަނާކޮ ްެވސް ްވާހަކަދަްއކަން ްއޮީތ ްމެންބަރުންނަށް ްަސރުކާރުގެ ްސަރުކާުރގެ. ްގޮތް ްަބއްލަވާ.ްއޮތް ްޔައުިމއްޔާ ށްފަ.

ްސަުރކާރަްށް ްއެއީ ްމަނާކޮށްފަ. ްވާހަކަދަްއކަން ްބިލުތަކަށް ްެޓކްސް ްމި ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްމެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްއައުމުން ްސަރުކާރެއް ްކޯލިޝަން ްމިފަދަ ްސަބަބު. ްތިބެންނުޖެހޭ ްނިޒާމުަގއި ްމި ްމެންބަރުން ނިސްބަތްވާ

ް ްއެނގެންޖެހޭ ްލާމަސީުލްއެބަ ްއޭގެ ްމިއަދަކީ ްއިންތިޚާބުކުރަން. ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ސަރުކާުރ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއަޅުވާނީ ްރޫމް؟ްއަބަދުެވސް ްވީިޑއޯ ްމިތާގެ ްތަނެއް.ްކޮބައިތޯ ްއޮތް ްމި ްބައްަލވައިަލްއވާ ދުވަހެއް.ްނިކަން

ްމިް ްއަުޅވާލަބައްަލވާ! ްވީިޑއޯ. ްއެ ްހަދައިާލއިރަށް ްބަލާލަބަލަ!ްްއެްއޗެއް ްބަރިއަށް ްމިއޮތް ްބަލާލަބަލަ! ްބަރިއަށް އޮތް

ްނުކުާރެން ްމީހުން ްއެ ްމީހުންެގްއޮޕީނިައންގައި ްއެ ްާޕސަނަލް ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްނެތޭ. ްމެންބަރެއް ްެއއްެވސް ސަރުކާރުެގ

ްރައް ްމިއަދު ްތިބެގެން ްހަދައިގެން ްކޯލިޝަން ްތާއީދުކޮްށގެްނ ްސަރުކާރަކަށް ްަވކި ްތާއީދެއް. ޔިތުންްމިއަކަށް

ްރަފީޤަށްް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވަްއމުލަކު ްހުށަހެޅި، ްބިލު ްމި ްއުޅެނީ. ްއެ ނޑަށްޖައްސަން ބަ

ްދަަރއޭް ްއޮތީ ްމި ްދަރަނި ްފިހާރަިއގެ ްކަންމަތީ ްފޯއްމުލަކުގެ ްހާލު. ްތިިބ ްރައްޔިތުން ްތިބި ްފުަވއްމުލަކުަގއި ނޭނގެނީތޯ

ްތެ ްކޮން ްތެޮޔވަޅެއްތޯ؟ ްކޮން ްދިވެިހްއިނގޭތޯ. ްފާސްކުރީމަ ްމިގޮތަށް ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްެފންނަން؟ ްއޮތީ ޮޔވަޅެއްތޯ

ރައްޔިތުންގެްއަތުންްހާދަްބައިވަރުްފައިސާެއކޭްދަނީްފަގީރުންގެްއަތުންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބައްތިފޯނުްގެންގުޅޭްމީހާް

ަވކިްވާހަކަްެއއްްލިޔަންްއެނގޭނީ.ްމިއަުދްްޓެކްސްްދަްއކަންޖެހޭްވާހަކަްިމްދައްކަނީ.ްމިްވާހަކަ،ްނޫްސެވރިންނަށްްވެސް

ްގެނެިވއްޖެތޯ؟ް ްހޭލުންތެރިކަން ްއެނގޭތޯ؟ްރަްއޔިތުންނަށް ްެއބަ ްެޓކްސް ްެނގޭ ްމަޖައްލާތައް؟ްމި ްާރއްޖޭެގްނޫސް ކޮބައިތޯ

ްރަީއސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެނީ ްމި ްޓެކްސްނަގަން ްދަންދެން ްކިރަށް ްމައިމީހާގެ ްކިރުްނނާއި މިވަުރްބުއްދަޅުންނާއިްޯކސްޓު

ްއެަބް ްއެހެންވީމާ، ްމީ. ްޮބޑުވަުރހެން ްތަންކޮެޅއް ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްަނގަިއގެން. ްތެޔޮ ްނޫންޯތ ްބޮެޑއް ްތަންކޮެޅއް ވީމަ

ޖެހޭްވިސްނަންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްޖީ.އެސް.ޓީްމިހެްންހިއްލީމާްފަގީރުްނގެްއަތުންޭންދާްެއއްެޗއްްދަނީ.ްކޮބައިތޯް

ްމިތަނަ ްދުވަހު ްބަޣާވާތްކުރި ްަނާގްޓެކްސް. ްއަތުން ްބިެލްއ،ްމުއްސަނދިން ްއޭރު ްއޮންނާނެ ްވަދެފައި ްވުރ31ްްެށް ހާހަށް

ްެއއްް ްކޮމިޓީ ްއެ ްނުނަގާ. ްނުނަގާ. ްޓެކްސް. ްނަޖަންޖެހޭ ްއަތުްނ ްމަހުޖަނުންގެ ްުމއްސަނދި ްލިބޭ ްެއއް ްއާމްދަނީ ބޮޑު

ްނެ ްއެްއ ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުިޅ ްނުބޭްއވޭ. ްއެްއ ްޖަލްާސ ްާޚއްޞަ ްއެ ްކީްއވެޯތްނުބޭއްވޭ. ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ތް.

ްދެކެް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްއަމީންޢާއްމު ްދެންނެވީމަ ްވާހަކަ ްއެ ްއަމީންޢާއްމަށް ްއިްއޔެ ްއަޅުަގނޑު ްނުގެންދަނީ؟ ތަރުތީބުން

ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްއެީއކީ.ްެއކަމަުކްމަޖިލީހުގެ ްނޫން ްއެްއޗެއް ްބުނާ ްބުނީމަ.ްއަމީންޢާއްމަށް ްެއއްެޗކޭ ްހުރީ ްރުޅިއަިއސްފައި

ްމިް ްއޮންނާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްދޮގެކޭ.ްމި ްބުނޭ ްހަދަންޏާ ްދޮެގއް ްތަރުތީބު؟ްޖަވާބުދެއްާވްރިޔާސަތުން.ްއަޅުަގނޑު ކޮބައިތޯ

ްއަތުންް ްމަހުޖަނުންގެ ްޓެކްސް.ްރާއްޖޭގެ ްނަގަންޖެހޭ ްއަތުން ްމުއްސަނދިންގެ ްރާއްޖޭގެ ްކުިރައށް ްވުރެ ްބިލުތަކަށް ޓެކްސް

ް ްޓެކްސް. ްވުރ31ްެނަގަންޖެހޭ ްމިްްހާހަށް ްނުނަަގއި،ްިމއަދު ްެޓކްސް ްދައްކަންޖެހޭ ްމީހާ ްެއކަުއންޓުކުރާ ްއާމްދަނީ ބޮުޑ
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ރާއްޖޭަގއިްތިބިްނިކަމެތިްަރްއޔިތުންގެްއިތުރަށްްޖީ.ެއސް.ޓީްބޮޑުކުރަންްތިްއުުޅއްވަީންޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްސަލާމަތެްއް

ްބިލުތަކަ ްމި ްހަނދާންކުރައްވާތި! ްބޭފުޅުން ްތި ްކޮށްފަ. ްމިކަން ްހަނދާންކުރައްވާތި!ްނޯންނާނެ ްމެންބަރުން ްވޯޓުޖަހާ ށް

ްއަންނާނެ.ް ްއެނބުރި ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ްއިރާދަކުެރވިްއޔާމު ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުންނަކަށް. ްތި ްުނެވވޭނެ ްސަލާމަތެއް މިއަކުން

ްވޯޓުޖަހަންޖެހިއްޖެކަން ްތިލަަފތަށް ްިމއަދު ްޓަކައި ްޖަވާބުދާރީުކރުމަށް ްސަރުކާުރ ްިމއަދު ްއެނގޭނެ ،ްރައްޔިތުންނަށް

ްއެް ްވެރިން ްއެނގޭނެ.ްމިމީހުންގެ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢާްއމު ްތިބި ްޕާޓީގައި މަޖްބޫރުވެއްޖެކަން.ްޕީ.ޕީ.އެާމިއްޖުމްހޫރީ

ްބަހާލީ.ް ްކޯިލޝަން ްކުާރްގޮތް.ްމުޅި ްަރއްޔިތުްނެގ91ް،111ްްކަންތައް ްތިބި ްބަހާލީ.ްއެކަމަކު،ްއަޮތޅުތަކުަގއި ަމޤާމަށް

އެްމީހުންގެްއަތުންްވޯޓުްވެސްްނެގީ.ްއެްމީހުންގެްއަތުންްޓެކްސްްވެސްްބޮޑުކުރީ.ްއެްްއަތުންްޓެކްސްްއިތުރަށްްނަގާލީ.

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްހެދީމަ. ްމިހެން ްވޯޓެއް ްސަރުކާރަކަށް ްއިންތިޚާބުގަިއ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްނުދޭނެ މީހުންނެއް

ްއަޣްލަބިއްޔަތު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޕާޓީން ްސަރުކާރު،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވަނުމަށްފަހުްމިްްއެމް.ޑީ.ޕީ އިރާދަކުެރިވއްާޔްމަޖިލީހަށް

ްނޫނޭް ްކަމެއް ްކުެރވޭވަރު ްމިއީ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫނޭ. ްަކމެއް ްކޭޕަބަލް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިމއީ ްތިރިކުރާނަން. އެްއޗެހިތައް

ްދަ ްފިހާރަތަކަށް ްމީހުން ްއެ ްނުހިއްލާ،ްއިތުރަށް ްއިތުރުނުކޮށް،ްމުސާރަތައް ްއާމްދަނީ ްމީހުންގެ އްކަންވީވަުރްއިނގޭތޯ.ްއެ

ތިްބޮޑުކުރަނީ.ްކިހިނެއްވެފައިޯތްޢިއްޒަތްތެރިްރިޔާސަތުްތިްއިންނަވަނީ؟ްހަމަްގެއްލިފައިްތިްއިންނަވަނީ.ްޖައްވަްށ،ްފަޒާް

އަށް،ްހަވަްއަށްްއާވާާރވެ،ްައވާމެންދުރެއްހެންްތިްއިންނަވަނީ.ްމިތާްމެންބަރުންްތިބީކީްނޫންްސަރުކާރުގެ.ްމިްބިލުތައްް

ނޑަށްްޖެހޭނީ.ްކަންމަތީްފިހާރަްއަށްްދަާރްމީހުންްއިތުރަށްްދަރާނީއޭ.ްަގއިްފާސްކ1:31ްޮ ށްަފއިްިދެވހިްރައްޔިތުންނޭްބަ

ްއޭަން ްއަށް ްމީހާ ްހުންނަ ްަބއިޢަތުހިފައިެގން ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ.ްސަރުކާރަށް ްުފނޑޭނީޭއ ްިވޔަފާރިތައް ްފަންތީގެ މެދު

ް.ްއަނެްއްމީހާ...ދައްކަންްއޮންނަްފައިސާްިދގުްމުއްދަތަށްްބަހާލެވިދާނެ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްހުޅުމިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ްއިޤްތިޞާީދް ްރާއްޖޭަގއި ްފަދަިއން ްވެްސްދެންނެވި ްުކރީގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ކޮށް،ްޓެްކސްގެްނިޒާެމއްްރާއްޖެްއަށްްްއިޞްލާޙީްއެޖެންޑާްއެްއްއެމް.ޑީ.ޕީންްތަޢާރުފުކުރުމަށްފަހުްއޭގެްމަސަްއކަތްތަެކއް

ްވަރަްށް ްދިޔައީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްސިސްޓަމަކަށް ްޓެކްސް ްޑައިރެްކޓު ްުއވައިލާަފއި ްޑިއުޓީ ްކަސްޓަމްސް ތަޢާރުފުކުރި.

ްވެްސް ްބޭންކާ ްވޯްލޑު ްައއި.އެމް.ެއފާއި ްރިަސރޗުކުރުމަށްފަހު. ްބެލުމަށްފަހު، ްކަންތައްތައް ްވަރަށް ވިސްނުމަށްފަހު.

ްރާއްޖޭގެްމަޝްވަރާ ްމި ްވެސް ްނޫންތޯ ްޓެކްސްއެއްތޯ ްޕަސަންޓުގެ ްކިަތްއ ްކިހާވަެރއްގެ ްނަގަންވީ ްއަދި ކުރުމަށްފަހު.

ްނިންމީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޭރު ްނިންމީ. ްރިަސރޗްކުރުމަށްފަހު ްދިރާސާކޮށް، ްކަްނތައްތައް ްރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި

%ް ް%3.5ްފުރަތަމަ ްފަަށން. ް%3.5ްއިން ްފަށާފައި، ްފުރ6ްައިން ް%އަށް ްދިަޔީއ. ްއަހަރުނ6ްްްތަމަ ްމި އިން

%ް ްގޮުތގަިއ8ްްފެށިގެން ްދައްކާ ްރިޕޯޓުތަކުން ްބޭންުކގެ ްވޯލްޑު ްައއި.އެމް.އެފާއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުކުީރ. އަށް

%ް ްސެކްޓަރުން ްޓޫިރަޒމް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްފަށައިފިްއޔާ،11ްްވެސް ްނަގަްނ ްރޭޓެއް ްއިންޓްރެސްޓު ްމަތީ ްވުރެ އަްށ
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%ް ްއެހެންވީމާ،11ްްއަށް. ްކުރާނެ. ްސެކްޓަރަށް ްޓޫިރޒަމް ްއަސަރު ްއޭގެ ްފަށައިފިއްާޔ ްޓެކްސްނަގަން ްމަިތން ްވުރެ އަށް

ްވާަހކަް ްއައި ްދައްކަމުން ްވެސް ްތެރޭގައި ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްއަދި ްއޭރުވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޓަކައި ްހިފެހެއްޓުމަށް އެކަން

%ް 11ްްއަކީ ްޓެކްެސއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތިން ްވުރެ ްމިއަުދްއަށް ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްސެކްޓަރަުކން. ްޓޫރިޒަމް ުނކުރާނަމޭ

%ް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްހަވާުލވެ ްވެރިކަމާ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްފެންނަނީ ްމި ް%8އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަނގާ ްއެތި ްއޮތް ގަިއ11ްްގައި

ޞަކޮށްްބޮޑެިތްއަޅުވާލަންްބިލުްފޮނުވާްތަން.ްއަދިްމަޖިލިސްްރިސެސްްތެރޭަގއިްއެަތއްްމެންބަރުންްސޮއިކޮްށ،ްއަދިްޚާއްް

ްހައުސްް ްެގސްޓު ްއަންނަ ްކުރިއަރަުމން ްވަދެ، ްސެކްޓަރަށް ްޓޫިރޒަމް ްއަލަށް ްއަދި ްކުދި ްބަދަުލގަިއ ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ވިޔަފާިރވެރިންގެްބަހެއްްއެހުމެއްްނެތިްއެްބޭފުޅުންގެްވިޔަފާރިްބަނގުރޫޓުވާްގޮތަށްްމިްތަނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅައިގެންް

ްއަ ްމަސައްކަތްކުރާތީ ްރާއްޖެްމި ްމި ްހަރުދަނާނުކޮށް ްއިޤްތިާޞދު ްާރއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް. ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ުޅގަ

ްެއް ްއިތުރުާވވަރަކަށް ްހައުސް ްގެސްޓު ްރާއްޖޭަގއި ްނުކުރެވޭނެ. ްއިތުރެއް ްއާމްދަނީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ހަރުދަނާނުކުރެވޭނެ.

ްގޮ ްއެނޫން ްއަދި ްޓެކްސްއިންނާ ްޕްރޮފިޓު ްބިޒްނަސް ްއާމްދަނީްޖީ.އެސް.ޓީންނާއި ްލިބޭ ްއިޤްތިޞާދަށް ްރާއްޭޖގެ ތްގޮތަށް

ްމިާތް ްބަދަުލގައި ްޭއގެ ްގޮތްތަކަކީ. ްއިތުރުކުރަންޖެހޭ ްާއމްދަނީ ްއެއީ ްއިތުރުވާނެ. ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްސަުރކާރަށް އިތުރުވާނެ.

ްއިތުރުކު ްއާމްދަނީ ްަވކި ްއިތުރުކުރުމަކުްނ ްއެްއޗެއް ްަނގާ ްވިޔަފާރިތަކުން ްއެ ްިވޔަފާރިތަކުން ްއެހެން ްގޮތްްހުރި ެރވޭނެ

ނޑަށްްނުފެނޭ.ްއެހެންްއެކަންްކޮށްފިއްޔާްދެންްނިކުންނާނެްއިތުރުްމައްސަލަތައްްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާުދެގް ކަމަކަށްްއަުޅގަ

ްިމް ްހަރަކާތްތައް. ްއިތުރު ްއިޤްތިޞާދީ ްހިންގަންޖެހެނީ ްރާއްޖޭަގއި ްމުޅި ްހައްލުކުރުމަށް ްެއކަން ްބޮުޑވާނެ. ްމާ ތެރޭގައި

ްހިންގޭނީ ްިއއްޒަތްތެިރްްހަރަކާތްތައް ްނުކުރެވޭނެ ްއެަކން ްގެންގޮްސގެން. ްވިޔަފާރިތަްއްކުރިއަށް ްފަންތީގެ ްމެދު ްައދި ކުދި

ްޤާނޫނަށްް ްއެކްސްޕޯޓު ްއިމްޕޯޓު ްހުށަހަޅާފައި ްމަޖިލީހަށް ްޮއތީ ްއެ ްވިދިގެން ްމިއާ ްހަމަ ްކޮށްފިއްޔާމު. ްމިކަން ރައީސް

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްަނގަން. ްޑިއުޓީ ްކަސްޓަމްްސ ްޑިުއޓީ.ްއިޞްލާޙުގެނެސް ްއޮތީ ްހުށަހަޅާފައި ްަނގަްނ ްޑީސަލުން އީސް.

ްތެޮޔއަންދާފައިް ްނިކުމެ ްަކނޑަށް ްދުވަަހކު ްކޮންމެ ްމަްސވެރިން ްާރއްޖޭގެ ްވިސްަނވާ! ްކުޭރ. ްވެްސ ްޓެކްސް ޑީސަލުން

ތެރިްރުފިޔާްއިތުރަށްްދާނެްމިހާރުްޓެކްސްްނަގައިފިްއޔާމު،ްޢިްއޒަތ11111ްްމަސްބާނަންްއެްކުރާްމަސައްކަތުގައިްތެލަށްް

ރުފިާޔގެްތެޔޮްއިތުރަށްްގަންނަންޖެހޭނެ.ްއޭގެްމާނަްައކީްމަސްވެރިންަނށްްލިބޭްއާމްދަނީްކުޑަވަނީއޭ.11111ްްރައީސް.ް

މަސްްގަންނަްއަގުްކުަޑވީ.ްެތލުގެްައގުްބޮޑުެވގެންދަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްވިސްަނންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްބެޔަސްް

ް ްވ11111ްާނުބެޔަސް ްޭދނެ ްބައްލަވާ!ްމަްސވެިރއެްއގެްރުފިޔާ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަހު ްމިދިޔަ ްބުނިއިރު،ްމިހާރު ހަކަ

ް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްމަދުވިތޯ. ްއަދަދު ްލިބެންޖެހޭ ްރުފިޔާ ްކިތައް 6111ްއަތުން ްމަދުވި.7111ްް، ްއަދަދު ްލިބޭ ރުފިޔާ

ް ްވިދ11111ްާއެކަމަުކ، ްބޭފުޅުން ްއެ ްަރީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްދޭނެ ްާރއްޖެްރުފިާޔ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ުޅވި.

ްއިރާަދކުރެިވއްޔާމުް ްއެކުަލވަިއލައިގެން. ްޕްލޭންތަކެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްހަރުދަނާ ްތަރައްީޤުކރަންޖެހެނީ ްރާއްޖެ ކުރިއަރަިއ،

ްއިޞްލާޙުކޮ ްރާއްޖެ ްނިކުންނައިރު ްކެމްޕޭނަށް ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ށްްމިއަހަރު

ް ްއަދި ްެގނެސްދޭނަން. ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްައޅުަގނޑުެމން ްގޮތްަތއް ްހަރުދަނާކުރާނެ ްއިޤްތިޞާދު ވަނ18ްްަރާއްޖޭގެ
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ްެވސްް ްސަރުކާރު ްއަދި ްހައްލުކުާރނެ. ްއިޤްތިޞާދު ްާރއްޖޭގެ ްކޮްށ، ްއެކަން ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ޅުވާނެ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިްޓެކްސްގެްބަދަލުގައިްމުޅިްޓެކްސްްނިޒާމުްޖަވާބުދާރީކޮށްްސަރުކާރުްވެްސްހަމައަކަށްްއަ

ް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްއެކަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަމަޖައްސަން ްގޮތްތައް ވަނ2111ްްަފުރިހަމަވާނެ

ްފަރުދުންގެ ްަފރާތުން.ްއެއީ ްއޮންނާނެްސަރުކާރުގެ ްިބލެއް ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލު.ްްއަހަރު ްޓެކްސްނެގުމުގެ އާްމދަނީން

ހާސ61ްްްާލރިްނަގާްވާހަކަ.3ްްހާހަށްްވުރެްމަތީންްއާމްަދނީްލިބޭްމީހެއްގެްއަތުނ31ްްްއެއީްމާްބޮޑުްއެްއޗެއްްނޫން.ް

ް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްިލބޭ ްމައްޗަށް ްމަހެއްގެ ްާއމްދަނީ ްމަތިން ްވުރެ ްއަށް ްރުފިާޔއަކުން.6ްްރުފިޔާ ްވާހަކަ ްނަގާ ލާިރ

ްޢިއްޒަތްތެ ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްލިބޭ ްއާމްަދނީ ްމަތީން ްވުރެ ްއަށް ްަރއީސް.ްއެްއްލައްކަ 1ްްރި ްއިން ްނަާގ15ްްރުފިޔާ ލާރި

ަލްއކަްއަށްްވުރެްމަތީްއާމްދަނީްލިބޭްވިއްަސކަށްްމީހުންްއެބ1ްްަވާހަކަ.ްމީަގއިްަމއްސަލަްމިްޖައްސަނީްރާއްޖެްއިންް

ް ްޤާސިމް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްއެ ްއޭގެތެރޭަގއި ްސަންޓްރެވަލްްތިބި. ްތިއްބެވި ްމިތާ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އިބްރާހީމް

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްމިހާރުގެ ްއަދި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ްބޭފުޅުން ްމަހުޖަނު ްތިއްބެވި ްމިތާ ްއަދި ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ސިޔާމު

މްްޓެކްސްްމަތީަގއިްއަްތއަަޅއިްސަރުކާރުގެްއިސްްސަުފގައިްިތއްބެވިްބޭފުޅުންްހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ.ްމިްބޭފުޅުންްއިންކަ

ނުޑވެިރކަމުެގް ްދަ ްއާއި ްވިަޔފާރި ްމެރިކަލްޗަރ ްއާއި ްިވަޔފާރި ްހަުއސް ްގެސްޓު ްޢާއްމު ްިފއްތައިލާފައި ބާއްަވއިގެން

ްމީގެް ްކުރަނީ. ްމި ްރައްިޔތުންނަށް ްާޢއްމު ްއަސަރު ްމީގެ ްތަޢާރުފުކޮްށ ްެޓކްސް ްއާއި ްޑިުއޓީ ްފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިކުރާ

ނީްެއކަންްުކރާްމީހާްއަށްްއެކަންޏެއްްނޫްނ.ްއެމީހަކާްގުޅިަފއިްއެބަްއޮްތްހަތަރުފަސްްމީހުންގެްޢާއިލާްއަސަރުްމިްކުރަ

ްއިހަށްދުވަުހް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާފުއްޓަށް ްއަސަުރކުރަނީ. ްމީގެ ްޢާއިލާއަކަށް ްކޮންމެ ްމިއިން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އެއް.

ް ްކޮންމެ ްހިންާގ ްހައުސް ްގެސްުޓ ްއެތާ ްވެސް ްމަަސއްކަތްކޮްށގެންްދިޔައިރު ްއެތާ ްއެކީ ްާޢއިލާާއ ްމީހެްއގެ ްއެ ީމހަކީ

އާމްދަނީްހޯދާްމީހުން.ްއެއިންްޢާއިލާއަކަށްްލިބޭްއާމްދަނީްމުޅިންހެންްއެްދަނީްއުވިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިކަްން

ް ްއިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއިޞްލާޙުކުރަްނ ްމިކަން ްޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުްނގ18ްްެހައްލުކުރަން ވަނަ

ނޑުމެންްމިކަން... ްމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި

ނޑުްވަރަށްްހިތާމަޔާްެއުކް ނޑުމެންްދަްއކަންްމިްއޮތީްއެއްްވާހަކަްެއއް.ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ލަކުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްކީއްެވެގންތޯއޭްރައްޔިތުްނގެްމިފަދަްދަންނަވަންޖެހެނީްފުވައްމު

ްރަްއޔިތުންެގް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްއުފުލަންޖެހޭނެ ްރައްޔިތުން ްބަރުދާސްތުތަްއ ްއިތުރު ްޮގތަށް ްުގޅޭ ްކަންަތކާ ޚައްސާސް

ްޢިއްަޒތްތެ ްހުށަހަޅުއްވަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުތައް ްމިކަހަލަ ްކަމެއް.ްމަޖިލީހަށް ްދެރަވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްރައީސް. ރި

%ް ްބޮޑުކޮްށލަނީ ްމި ްޖީ.އެސް.ޓީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްކިހިނެއްޯތ12ްްއަޅުަގނޑުމެން އަށް.

އްކަންޖެހުނީމަްްރުފިޔާްިއތުރުކޮށްފައިްދ12ްަރުފިޔާްއަށްްގަންަނންޖެހޭްއެއްޗަށ111ްްްއަޅުަގނޑުމެންްމީތިްޤަބޫލުކުރާނީ.ް
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ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްވާަހކަ ްކުޑަ ްދައްަކނީކީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވިދާޅުވެެދއްވަީން ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްބައްޓަންުކރެވިފަ. ްހުރީ ްކަންކަން ްކުެރޭވނެ ްގޮތަކަށް ްއެހެން މިކަން

ހަކަފުޅެއް.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްއިންކަމްްޓެކްސްގެްބިލުްަވއްދާފައިްއޮތްްދުވަސްްޢިްއޒަތްތެިރްވަރަށްްރަނގަޅުްވާ

ްިމް ްއެޖެންޑާުނވެގެން ްއޭތި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކީްއވެގެންތޯ ްއެނގިަލއްވާނެ. ްވެސް ްރިާޔސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްއަ ްމަހުޖަނުންގެ ްމުއްސަނދި ްދެންނެވި ްމި ްހޯދުމަށްްއުޅެނީ.ްއެއީ ްއެއް ްމަންފާ ްއޭގެން ްދައުލަތަށް،ްރައްޔިތުންނަށް ތުން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިއީ ްހިފަހައްޓަނީ. ްމި ްފާސްނުކޮށް ްއޭތި ްވާީތވެ ްއެްއޗަކަށް ްނަގާ ޓަކައި

ްބޮ ްަވރަށް ްދޭތެރޭަގއި ްމިކަމާ ްަރއްޔިތުން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކަމެއް.ްއެހެްނނޫނިއްޔާ ްޮބޑަށްްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޑަށް،ްވަރަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަރުދާސްތުކުރަންޖެހޭނެ. ްހިތާމަ ްމިކަމުގެ ްރަްއޔިތުން ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ވިސްނާނެ

ްމިް ްކުރުަގޅުވާަލއިގެން ްދިާމވޭ، ްއެބަ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަަރށް ްފާސްކުރަމުންދާއިރުަގއި ްބގިލުތަްއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ންބާޭއްއެބަްހިތަށްއަރާ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްތެދުފުޅެއް.ްއިްއޔެަގއިްހަވީރުްއިުރއޮްއސެނިކޮްށްކަންކަންްކުރަނީްކީްއެވގެ

ްނުދީް ްވެސް ްފުރުޞަތު ްއިޞްލާޙުހުށަހެޅުމުގެ ްނުދީ. ްވެސް ްފުރުޞަތު ްިއޞްލާޙުހުށަހެޅުމުގެ ްރިޕޯޓެްއ، ްައއި ްއަްށ ގެ

ް ްކީއްކުަރންތޯ ްހިފަނީ. ްމި ްނިންމާލަން ްމިއަދު ްއުޅެނީ؟ްއެޖެންޑާކޮށްލައި ްމި ްކޮށްދޭންތޯ ްކާކަށް ްކަމެއް، ްކޮން މި؟

ްރައީސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްުނކުރޭ ްމިައކުން ްކަމެއް ްނޫން ްފެލުން ްރައްޔިތުން ްމި؟ ްޮކށްދެނީތޯ ްވެިރކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް

ްކަެމއް ްކޮން ްކާކަށް، ްޚަރަދުކުރަނީ ްމި ްއެނގެން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަެމއް ްކުރަންުއޅޭ ްއެހެންވީމާ،

ނޑުެމންނަށްްއެބަްޖެހޭްއެނގެން.ްއެނގޭހާްވެސްްެއއްޗަކީްމިްެއްއޗެހިްފާސްކޮށްގެންްބެޔަސް،ް ކުރަންކަންްވެސްްއަުޅގަ

ް ްއަިދ11ްްނުބެޔަސް ްފާސްކޮށްގެން ްއެްއޗެހި ްމި ްނުދޭކަން. ްވެސް ްއާަސންދަ ްހުސްނުވާ ްނުދޭކަން. ްރުފިާޔ ހާސް

ް ްބުނި ްދޭން ނޑުވެރިންނަށް ްނުދޭކ8ްަދަ ްވެސް ްރުފިޔާ ްހާސް ްބުނި ްދޭން ްމީހުންނަށް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ހާސ5ްްްން.

ްިމް ްކީއްކުރަންތޯ ްދެން ްނޫން. ްއޮީތކީ ްލިޔެފަިއ ްއެްއޗެްއގަިއ ްމިއިން ްެވސް ްވާހަަކ ްދެވޭނެ ްއެ ްވެްސްނުދޭކަން. ރުފިޔާ

ްބޭރު ްދައުރުން ނޑުމެންނަށްްއެނގެްނޖެހޭނެްނޫންތޯ.ްކުރުގަޅާލަިއެގން ްކަމެްއްއަޅުގަ ްކުރަންއުޅޭ ްޖަލްސާްއުޅެނީ؟ްމި ގައި

ްމެންބަރެއްް ްއެންމެ ްގޮވާލައި،ްޕީ.ީޕ.އެމްގެ ްއަށް ްނުދީ،ްޖަލްސާ ްވެސް ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ބާއްަވއިގެްނ،ްއިޞްލާޙު

ވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްނޫޅުއްާވ.ްއެއިންްެއއްެވސްްމެންބަރަކުްމިއިންްކަމަކާްއަޅުްއަވއިލަްއަވނީކީްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްް

ްއގެްތެރޭގައިްުކއްލިުކއްލިްއަށްްމިކަްންނިންމާފައިްދައުލަތުގެްޚާޒާނާްއަށްްރުފިޔާްލިބޭނެްގޮތްތައްްހަމަްބޮޑުްއޮޅުވާލުމެ

ްމިކަމުގައިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބެއްޖެއްާޔ ްނުދައްކާ ްވާހަކަ ްމި ްފެލައިގެން. ްރައްޔިތުން ްހޯދަނީ ްރުފިޔާ ްއެ ހަދައިލާފައި؛

ްދަންނަ ްމި ްއެހެންވެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިދުމަތްކުރަންްގޯްސވާނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްހިތަކަިއގެން ްއިޚްލާޞްތެރި ވަީނ

ބަޔަކުްތިބިކަމުަގއްވަނީްނަމަ،ްމިްކަންތައްްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުންފިލުަވއިދެްއވާށޭ.ްއެްަރްއޔިތުްމީހާްއަށްްއެނގެންޖެހޭް

ޑޮލަުރ35ްްކަނީްީކއްެވގެންކަން.ްއެްމިްދައްޑޮލަރ35ްްުއެބަްއޭަނގެްދަރިފުޅުްނަންކިުޔމަށްްޓަކައިްއެތެެރކުރާްބަކައްަޓށްް

ްދެއް ްއެ ްރައްޔިތ35ްުކީމާ ްއެ ްކޮންކަމެއްކަންޑޮލަރުން ްކޮށްެދނީ ްއަށް ްމީހާ ްމަ. ްަހދައިދޭކަން ްގު ބަނދަރުްނުވަތަ
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ްއޭނަ ްނުވަތަ ްްހަދައިދޭކަން ްއަށް ްދޭކަން. ްއެޕެންޝަން ްެއއްެޗއް ްއެްއވެސް ްލާރިްނޭގކަމިއިން ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ށް

ްކުރުމަށްކެބިނެޓަށްްޚަރަދ5ްްުލީޑަރުންެގ5ްްްތުރުްއެްއވެްސްކަމަކަށްްނޫން.ކެބިނެޓަށް.ްއ5ްިލީޑަރުްނގ5ްްެްކުރަނީޚަރަދު

ް ްލާރި ްފެލައިގެްނ ްަރއްޔިތުްނ ްޓަކައި ްިޢއްޒަތްތެިރްމި ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެޭވނެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއީ ހޯދަނީ.

ްމި ްދަންނަަވން ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަްރައީސް. ްވަރަކައަްއުޅޭ ްިކތަންމެ ްކީ ްނެގިޔަސް ްކަެމްއްށް ްކުރާ ްއެްއޗަކުން ނަގާ

ްބުނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރާ ްއެނގެންޖެހޭދޭށޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްކީްއކުރަންކަމެއް ްނޭނގި ްއެއްެޗއް ތޯް.

ްއާ ްމަޖިލީހުން ްހޯދަރައްޔިތުންގެ ްމަސައްކަތްކުރަންވީމްދަނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބޭރުގައިދޭން ްދަުއރުން ްއޮުޅވާލުމުެގް. އި

ކުްބަހުްސގައިްކޮްށގެންްެއއިންްެއއްވެްސްބޭފުޅަހެުޅމުގެްފުރުޞަތުްެވސްްނުދީްިބލުްއެޖެންޑާިއޞްލާޙެއްްހުށަް،ތެރޭގައިް

ްވިޕްނެރެ ްއެބައިވެިރެވވަޑައިުނގެންތިއްަބަވިއގެން ްވާހަކަްފައި ްމަނާ.އޮީތ ްވެސް ްއެްއެޗއްްްދެއްކުން ރައްޔިތުންނަށް

ނޑަށްްީހވަނީްމަނާހެންްމިއަދު.ްހަމައެކަނިްވޯޓުްްމިްޗެމްަބރުގައިްއެްފާނެތީވެ.އޮޅުންފިލައި ބޭފުޅުންްތިބުންްެވސްްއަުޅގަ

ްއަޅުގަްގަޑި ްނޫން ްމިއީކީ ްއެހެންވީމާ، ްަވަޑއިގަންަނވާނީ. ްކަންނޭނގެ ްގޮތަކީ.ްއަށް ްކުރަންޖެހޭ ްކަން ނޑުމެން

ކިތަންމެްްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންް،ކަންފިަލންޖެހޭްމިއީްކީއްކުރަންްކުރާްކަމެއްރައްޔިތުންނަށްްއެބަްއޮޅުން

ބޭފުޅުންްސަރުކާރުގައިްްއެް،އަކީްތިޔަްބޭފުޅުންްްނަަމވެސްްދަންނަވަންްއޮތްްވާހަކަވީްެދއްކިްކަުމގައިގޮތަކަށްްއަދިްވާހަކަ

ްކަމެްއްއެ ްކުަރއްވާ ްކުރައްވާނޭްތިއްބަަވއިގެން ްމިބޭފުޅުން ްކަމަކީް.ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްމިްހުރިހާ ނޑުމެން ނޫންްްއަޅުގަ

ްއެ ްކަންކަޭމ. ްބަދަލުކުރާނެ ްއަުޅގަްގޮތަކަށް ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ްމިއަުދްދުވަސް ްއޮތީކީ. ްނޫން ްދުރަކު ްމާ ނޑުމެންނަށް

ދޭނަން.ްދުވަހެއްްރައްޔިތުންނަށްްގެނެސްްނޫންްއެްޅުަގނޑުމެންްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާހުރީތީވެްކޮށްލާްކަެމއްްޮކށްލާ.ްއަވަރު

ްށްްޝުކުިރއްޔާ.ްވަރަށްްބޮޑަ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްރައީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިމަތީގަިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓެކްސްްމިހާރު ްޚިދުމަތުން ްމުދަލާއި ްޤާނޫނުއޮތީ .ްނެގުމުގެ

ނޑުމެންްނަގަމުންއަނެއްކާް އޮީތްްމ12ްި%ްއަނެއްާކވެސްްއިތުރުންްއަދަދުގެްދާވެސްްއެްޤާނޫނުގެްތެރެއަށްްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއިތުރުވެފަ .1ްް 2113ްްޖެނުއަރީ ްފެށިގެން ް%31ްއިން ްނިޔަލަށް ްމ8ްިއޮްކޓޯބަރުގެ ްގޮތަށް ްމިްނަާގ ހާރުްއޮތީ.

ްވެސްްެއއީްްއިރުަގއިފައިްއޮތްްކްސްްއެްހިސާބަށްްޢިޔާދަޮކށްފަ.ްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްހުށަހަޅާްެބޑްްޓެްޑޮލަރުގ8ްެނަގަމުންދާް

ްބިލެއްް ްް،އުވިަފއިވާ ްޤާނޫނެއް. ްުއިވފައިވާ ްރުޖޫޢައެއީ ްއެހެންނަމަެވސް ްއެ ްނަމުގައި ްއަނެްއކާވެްސ8ްްކުރުމުގެ ޑޮލަރު

ްނަގަމުން ،31ްް ްނިޔަލަށް ް%8ްއޮކްޓޯބަރު ްހަމަޖެހިފައި ްއޮީތ ްއެ 8ްްޑޮލަރު 1ްްއަށް. އިނ2114ްްްނޮވެމްބަރު

%ް ްއ12ްަފެށިގެން ްއަުޑއެހިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮުޑީވ. ްވަޢުދުށް ްޔާމީްންް،ތެޭރގައިްްގެޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޚާއްަޞކޮށް

ހަމަެއއްަގއިްބިދޭސީންނާއިްިދވެހީންނާްއެއްްް.ޕީްސަރުކާރުަގއިގެްޚިދުމަތުންްއެމް.ޑީފަތުރުދުލްޤައްޔޫމު؛ްަވއިގެްދަތުރުްޢަބް

ްޖީ.އެ ްޚިދުމަތުން ްވާހަކަ.މުދަލާއި ްނަގަމުންދިޔަ ްކުޑަްސް.ޓީ ްއެތި ްނަގަމުންދާ ްއަތުން ްވާހަކަ.ްދިވެހީންގެ ކޮށްދޭނެ
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ް ްއެހެންނަމަވެސް ްގެނައިަމ ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްވަިއގެްމިހާރު ްވެސް ްދިވެއްސަކު ްދިވެހީންނަށް. ްބޮޑުވީ އިތުރަށް

12ް%ް،ނަމަްދޭްތަނަކުންްމުދަލެއްްނުވަތަްޚިދުމަތެއްްހޯދައިފިއިެގްދަތުރުފަތުރުގެްޚިދުމަތްްވަް؛ފަތުރުގެްޚިދުމަތްދަތުރު

ްޮބޑުްދޮގެްއ.ްއިކޮނޮމިސްަޓކަށްްނަޑއެިޅގެްންބޮޑުްދޮގެއް.ްވަޢުދުވެަފއިހަމަްކަ.އެސް.ޓީްއަށް.ްމިއީްއެބަްދައްކަންޖެހޭްޖީ

ްދޮގު ްބޮޑު ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިމހާރު ްމީހެއް ްކަްހަދާ ްހަމަ ްވިދާުޅވަމުންްފެންނަނީ. ނޑަެއޅިގެން

ް ްަވޢުދެކޭ ްތިމަންނަމެންގެ ްއެހެންގެންދިޔަީއ ްކުަޑކޮށްދޭނަމޭ. ްމިނަމަވެސް ް%ްމިހާރު ްކޮށްފަިއ ްބޮޑު ްށ.ްއ12ްައޮތީ

ްއަޅު ްބޮޑުކުރީމަ ްމިހެން ްކުއްލިައކަށް ްހަމަހަމަމިގޮތަށް ްއިޤްތިޞާދީ ނޑުމެންެގ ްގެއްލޭގަ ްއެބަ ްނިކަމެތިްކަން ްއެންމެ .

ްތަފާތު ްފަރަގު ްހުރި ްމުއްސަނދިންާނ ްުމއްސަނދިްފަގީރުންނާއި ްސިޔާސަތަކީ. ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއަބަދުވެްސ ކުރަްނ

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއްދުނިޔޭގެްކޮންމެްތަނަކުްންއަށްްބޮުޑވަނީ.ްްއެންމެްނިކަމެތިްމީހުންނާއިްފަރަގުްއިންތިހާހުޖަނުންނާއިްމަ

ްނިދައިލާނެް ްނިކަމެތިމީހާ ްއެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްފަދަ ްގަނެވޭނެ ްހޮޓަލެއް ްތާކުްނ ްކޮންމެ ްވެސް، ބިމެއް

ްރާއްޖޭަގއި ްެވސް ނޑެްއ ްުނކައިްްފަތްޖެހިއެނދުގަ ްއަނެްއއިރު ްކެިއއްޔާ ްއެްއއިުރ ްހުރި. ްއެބަ ްތަފާތު ްޮބޑަްށ ްއެހާ ނެތް.

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްއޮތީ ްަބްއޓަންވެފައި ްނިޒާމު ްމުޅި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްފަގީުރކަން ްއެވަރަށް ތިބެނީ.

ްވިޔަފާރިވެރިން ްުޒާވން ްަބިއވަރު ްއެތައް ްމެުދފަންތީގެ ްސިޔާސަތު؛ ްމިގޮތަށްްްމެނިފެސްޓޯ ްއެހެންނަމަވެސް އުފެއްދުަމށް.

އިޞްލާޙުތައްްއައިމަްިދވެހިންްއަތުންްއެހާބޮޑަށްްަނގާފައިްއަދިްބޭރުމީހުންްއަތުންްވެސްްނަގާފައި،ްދުރުްހިސާބުތަކަްށް

%ް ްއަދަދެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްދޭ ްއެބަ ްނަގަމުން ްމިހާރުވެސް ްއަތުން ްފަތުރުވެރިން ެގްވަިއގެދަތުރުފަތުރ111ްުދަތުރުކުރާ

ޚިދުމަތްްބޮޑު.ްެއއަރޓެކްީސްއާއިްމިހާރުްއޮތްްޓީ.އެމް.ޭއއާްވެސްްއެްއޮތީްެއއްކޮށްލާފަ.ްަހމަްވަކިންްހަމަްޚާްއޞަކޮށްް

ްދުރުް ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްެއ ްައގުބޮޑުކުރަމުން ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތްތަްއ ްއިތުރު ްަދތުރުތަކުން ްވަިއގެ ްހަމަ ޓާގެޓުކޮްށގެން

ްފްލަިއޓެ ްއަށް ްޚަރަދުްހިސާބަށް،ްއަްއޑު ްދައްކަންޖެހޭ ްީމހުންނަށް ްއެ ްބާްއާވއިރުަގއި ްޗާޓަރްްފލައިޓެއް ްބާްއވާއިުރގައި އް

ްހިސާބަްށް ްއެ ްގެްސޓުހައުސްތަކަށް ްައޅަމުންދާ ްގަިއ ްހދ. ްނެތް. ްެދވޭކަްށ ްއެޮކޅަކަށް ްފަތުުރވެރިންނަށް ބޮޑުވުމުން،

ްނޭނ ްކުާރަކށް ްދިގުމުއްދަތަށް ްވިޔަފާރި ްވޮލިއުްމގަިއ، ްނެތް. ްމުިޅްދެވޭކަށް ްނަަގއި ްފައިދާ ްވަގުތީ ްއެއްފަހަރާ ްހަމަ ގެ.

ްރައްޔިތުންނަށްް ްނިކަމެތި ްއެންމެ ްއަސަރު ްމީގެ ްއެގޭތެރޭގައި ްއޮތީ. ްމި ްގޮތްތަކަށް ނޑުކޮށްލެޭވނެ ނޑުފު ްފު ސިނާޢަތް

%ް ްނަގާ ްމި ްޚިދުމަތުން ްމުދަލާއި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި 12ްކުރަމުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްވަޢުދެއް. ްޕީ.ޕީ.އެްމެގ ްެއއީ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކެބިނެޓު. ްއޮތް ްމިހާރު ްހަމައެކަނި ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެދން ްޚިލާފުވެފަ. ްއޮތީ ްމި ވަޢުދާ

ްރައީސްތޯ؟ް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހުށަހަޅަން.ްޔާމީނަކީ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްބަލަން ްކާކުތޯ ްވެރިަޔކީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހޭ އެބަ

ނޑުްބަކަީރގެްާވހަކަްދެއްކިންްކޮމިީޓގަ.ްމިހާރުްރާއްޖެްއެތެރެކުރާްއިމްޕޯުޓްްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭްކޮމިޓީން،ްދެންމެ އަޅުގަ

ްއެތެރެކުޭރ.ް ްއެބަ ްބަކައްޓެއް ްވެްސ ްއަށް ްކުއްޖާ ްމީހާގެ ްނިކަމެތި ްއެންމެ ްއެތެރެކުރާ ްނަންކިަޔން ްނަާގއިުރގައި ޑިއުޓީ

ްކަިތލައިގެން. ްބަަކއްެޓއް ްކުެރއޭ ްއެބަ ްމަަސއްަކތް ްމީހާ ްއެ ްބުނީމަ،35ްްޭއގެންްެވސްްްނަންކިޔަން ްތިްނަގަީނއޭ ޑޮލަރު

ްމިް ްަކއިރީ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަވއިކަރަޫދ ްވިާދޅުވަީނ، ްއިންަނވާފައި ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ޢާރިފު؛
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ކުްވެސްްބުނަނީްނުޖެހޭނޭްބުނީްކޮންމެހެންްނަންްކިޔާކަށެއް.ްއެްމީހެްއގެްވަރުންނޭްއެްމީހަކުްއުޅެްނޖެހޭނީ.ްކޮންމެްމީހަ

ްކުރަން.ް ްއެކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއޭގެ ްނުަވތަ ްކަތިލާފައި ްބަކައްޓެއް ްއަށް ްދަރި ްމީހާގެ ްއެ ބޭނުންވާނެ

ްބުނީ.ް ްނަންކިޔާކަށް.ްީކއްކުރަންހޭ ްމީހުން ްއެ ްކަތިލާކަށް.ްނުޖެހޭނޭ ްބަކަރި ްމީހުން ްއެ ްނުޖެހޭނޭ ްބުނަނީ އެހެންނަމަވެސް

ްނޫ ްމިެއއް ްފައިސާ. ްނެގޭނޭ ްަނގާ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަކީ. ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ްކޮމިޓީަގއި ްސަބަބުނ12ްްްްނ ޑޮލަުރގެ

ްބޭންކުްސިސްޓަުމް ްނިޒާމުގެްސަބަބުންނާ،ްރާއްޖޭަގއި ްމާލީ ްއޮތް ްމިހާރު ްގެްއލިދަނީ.ްރާއްޖޭގެ ްހަމަހަމަކަން އިޤްތިޞާދީ

ޒާމެއް.ްރަނގަޅުުނކުުރމުގެްސަބަބުންްއެަތއްްަބއެްއ،ްއެއީްއެމް.އެމް.އޭާއްގުިޅގެންްއަޅުަގނޑުމެންްރަނގަޅުކުރަްނޖެހޭްނި

ްނިޒާމުް ްމަގުމަތިކުރަމުންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމުޅި ްނެރެ ްގެޮދރުން ްވިްއކައި ްމުދާ ްގެދޮރާއި ްމީހުންގެ ްއެ ްފަގީރުވެ ފަގީރުން

ްއަ ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ްދިޔައީ. ްމި ނޑުެވގެން ނޑުފު ްފު ްނިޒާމު ްމުޅި ްނޫން ްބިލަަކށް ްއެންމެ ނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެން، ުޅގަ

ްއެންމެް ްިވޔަފާރިވެރިންތަކަާކއި ްފަންތީގެ ްމެދު ްދީގެން ްފަގީރުންަނށް ްޓެކްސްނަަގއި ްައތުން ްމުްއސަނދިން ސިޔާސަތަކީ

ްއެްމީހުންް ްއުފެއްދުން.ްމިހާރުްއެްހަލާކުީވްނިކަމެތިންްނިކަމެތިވެ،ްފިރުޢައުނުްޒަމާނުގައި ކުދިްފަންތީގެްވިޔަފާރިތަަކކާ

ްމީ ްއެ ްމިްއަޅުވެިތެވގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމަކަށް ްދެވޭނެ ްސަލާންޖަހަން ްއަށް ްބޭސްސިޓީ ްސަލާންޖަހަން، ހުންނަށް

ރާއްޖެްމިސްރާބުްމިްކުރަނީ.ްމީްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްބޮަޑށްްއެމް.ޑީ.ޕީންްކަންޮބޑުާވްމަްއސަލަްއަކީ.ްބޭސްސިޓީްއަށްް

ްނު ްޚިދުމަެތއް ްބޭސްފަރުާވގެ ްޢާއްމުވެއްޖެ. ްމިހާރު ްސަލާންޖެހުން ްވަޢުދުިވ ްދޭން ްނުދޭ.5111ްްލިބޭ. ްެއއް ރުފިާޔ

 މަސްވެރިންނަށްްމިހާރުްދޭންޖެހޭްސަބްސިޑީ...

 

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަެނއްާކވެސްް ްއާދެ، ްޮކމިޓީން؛ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަތަށްް ްމެންބަރެއް ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްައރުވަނީ ްމި ްއަެނއްކާ ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ އެދިވަަޑިއގަތީމަ

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށްްދެވަނަްފުރުޞަތެއް.ް

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރަ ްޚިދުމަތްދޭްހުރިހާްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަުތރުފަތުރުގެ ްވަިއގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާަލނީ ްމި ްހަމަ އީްސ،ްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްއެަބްފެނޭްމިހާރުްވަރަށްްގިނަް ވިްއކާްމުދަލާއިްދޭްޚިދުމަތުންްމިްހުރިހާްފައިސާތަކެއްްނަގާިއރުގައިްއަުޅގަ

ްތަން.ްސީދާްސަރުކާރުންް ރަްއޔިތުންްކުރަމުންދިޔަްވިޔަފާރިަތއް؛ްއެއަރޕޯުޓގެްމިސާލަކަށްްކަންކަންްބޮއްސުންލަިއގެންދާ

ްބޮޑެިތް ްބޭުރގެ ްވެސް ްރިސޯޓުތަކުގައި ްމުދަލަކީ، ްހުރިހާ ްވިއްކަމުންދާ ްމުދާ، ްހުރިހާ ްއެހެރަ ްރާއްޖޭަގއި އެހެރީ

ްބަންދުކޮ ްކާށި ްކުޅިރޮށި.ްއެއަރޕޯުޓގައި ްިވއްކާ ްކިއްލި.ްއެބަ ްވިއްކާ ްއެބަ ްައއިްއސަ ްވިއްާކ.ްއިންވެސްޓަރުން ްއެބަ ށްގެން

ްކުޅިރޮިށް ްކަންތައް. ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްދިވެހިންނަށް ްމީ ްނޫން. ްކަންތައްތަކެްއ ްކުރަންޖެހޭ ްިވޔަފާރިވެރިން ްބޭރުގެ މީ
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ްވިްއކާ.ް ްއެބަ ްސަރުކާރުން ްެއއަރޕޯޓުަގިއ ްިވއްކާ. ްއެބަ ްެއއްޗެިހ ނޑި ްބޮ ްަބންދުކޮށްގެން ްފޮނިރޮށި ބަންދުކޮށްގެން،

ްޑިއުޓީފްރީތަކާް ްރައްޔިތުންނަށްްއެއަރޕޯުޓގެ ްޢާއްމު ްނޫން. ްކަންކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާުރން ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްއެ އި

ްކަންކަމެއްް ްކުރަންޖެހޭ ްސަުރާކރުން ްރައްޔިތުންނަށް. ްދިވެހި ްދޭންޖެހޭނީ ްއެއްެޗއް ްުހރިހާ ްިޑއުޓީފްރީތަކާ އެއަރޕޯުޓގެ

އިްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްއަގުްަހއްތަހާްމިްބޮޑުކުރަނީްނޫން.ްސަރުކާރަކުންްނޫންްެއްކަންތައްްކުރަންޖެހެނީކީ.ްމިެހންްހަދަ

ްއަށް،ް ްރައްޔިތުމީހާ ްޓެކްސްނަަގންޖެހެނީ. ްސަރުކާރުން ްވެސް. ްވިޔަފާރިކުރަންޖެހެނީ ްސަރުކާރުން ްހެދި. ްސަބަބާ މި

ވިސްނުމެްއްނެތްްރައްޔިތުންނަށްްކަެމއްްކޮށްީދެގން،ްިވޔަފާރިވެިރއަކަށްްހަދަިއގެން،ްއުފެއްދުންތެރިްަޤއުމަަކށްްހަދާކަށްް

ްވެިރއަީކް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްެއހެންވެ،ްއަުޅގަ ްވިސްނުމެއް. ްނެތް ްސަރުކާރުގެ ްމި ްރާއްޖެއަކު.ްމިހާރު މި

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްބަލަން ްއަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައުމޫނުތޯ ްޤާސިމުތޯ، ްނުވަތަ ޔާމީނުތޯ

ޓީގަިއްމިހާރުްޔާމީންްފޮނުވާްނިންމުންްޤާސިމުްއެބަްނިންމާްއެހެންްގޮތަކަށް.ްޤާސިމުްނިންމާްހުށަހަޅަންޖެހޭ.ްއެއީްކޮމި

ނިންމުންްއެހެންްހިސާބަކުންްއަނބުރާްައއިްސގެންްއެްބަދަުލވޭްއެބަ.ްކޮމިީޓްއަްށްައއީްފިްކސްްއެސެޓުްނ،ްރިސޯޓުަތއްް

ތައްްއެްިވއްަކއިލާއިުރަގއިްޭއގެންްޓެކްސްްނަަގއިގެންްމިލިއަންްޑޮލަރަށްްވިއްކާްްޕރޮޕަޓ211ްީމިލިއަންްޑޮލަރަށް،111ްް

ނުވާނޭްބުނެ،ްނިންމީްއޭގެްުކރީގައިްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްފޮނުވާފައިްއޮންނަނީްއެްކަންތައްްކުރަން.ްއެހެންނަމަެވްސް

ްއަޅުގަ ްއެހެންީވމާ، ްނިމިގެންދިޔައީ. ްއެ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްެއކަންތައް ްނިމުނުއިރުގައި ްމިހާރުްއާޚިރުަގއި ނޑުމެން

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްާކކުތޯ ްވެިރޔަކީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ

ްމައުމޫންް ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ްޤާސިމަކީ ްނުވަތަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތޯ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްޔާމީނަކީ ވެގެން

ްރައީސުލް ްއެބަޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްކަަށވަރު ްއެްއޗެހިްްޖުްމހޫރިއްޔާތޯ ްޓެްކސްތަކާ ްނަގާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކުަރންޖެހޭ،ްމިހެން

ްނިޒާ ްމުޅި ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަށް ްއިންތިހާ ްފިކްސްްބަދަލުވަމުންދާއިރު. ްނިންމީ ްނަގަން ނޑުވެގެން. ނޑުފު ްފު މު

ްިވއް ްނަގަންޖެހެއޭ ްެއ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްރިސޯޓުަތއް ްއަށްްއެސެޓުތަކުން. ްނިކަމެތިމީހާ ްއެންމެ ަކއިލާއިރު.

ްޖީ.އެސް.ޓީް ްމިހާރު ްފްލެޓުން ްވިްއކައިާލ ްއެ ްފަރާތުން ްއިމާރާތްުކރާ ްގެދޮުރ ްފަރާތުން، ްއިމާރާތްކުާރ ްފްލެޓު ފްލެޓެއް،

ްއަތުންްްްނަގަންްއެްނިންމީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްނިކަމެތިންް ްިނކަމެތިން ްނުނަަގއި ްއަތުން ްމަހުޖަނުން ްނެގެނީ. ްެއ ްއަތުން

ްއެންެމް ްސިސްޓަމު ްމުޅި ްއެހެންވީާމ، ްދައްކަނީ. ްމި ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްނިކަމެތިވެގެންދާ ްއެންމެ ްނިކަމެތިމީހާ ނެގީމަ،

ބިލަކުންްނޫންްމިްކަންތައްތައްްމިްއަންނަނީކީ.ްމިްހުރިހާްބިލެއްްފޮނުވަިއގެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްހުށަހެޅިްޓެކްސްް

ނޑުކޮށްލާފަ. ނޑުފު ްފު ްއޮތީ ްމި ްބެޭހްްނިޒާމު ްއާބިޓްރޭޝަނާ ްައދިވެސް ްައކީ ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްިވޔަފާރިކުާރް ްބޭންަކކީ ްއެއީ. ްމުޢާމަލާތުތަކެއް ްިވޔަފާރި ްިހންގާ ްލޯނުނަަގއި ްބޭންކުން ްދޭދޭ،ްއެއީ އުސޫލުތަްއ؛ްިވޔަފާރި

ްމައްސަލަޖެހިގެްންއެ ްފައިާސްކޯޓުތެޭރަގއި ްނަގާ ްކުންުފނިން ްއެ ްެއއީ. ްއަހަރު،ްދެްްކުންފުންޏެއް ްނުދެއްިކގެން ަފިއސާ

ް 3ްްއަހަރު، ްސިޔާސަެތކޭ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޖެހ3ްްޭއަހަރުވޭ. ްފަރުދާ ްާޢއްމު ްޭބންކާއި ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުެގ

ްތިންހަތަރުް ްލާފަިއ ްކޯޓަށް ްގޮްސ ްނުދެްއކިގެްނ ްލާރި ްީމހާގެ ްއެ ްމިސާލަކަށް ްބޭންކުން ްނިންމަންޖެހޭނެ. މައްސަލަތައް
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މިލިއަނަށްްހަދާފައި،ްއެްމީހާްދަރުވާލައ12ްްިމިލިއަންްރުފިޔާްލޯނުނަގާްމީހެއ1ްްްއްވާފައި،ްެގްއަށްްއަހަރުްވަންދެންްބާ

ްސިސްޓަމުް ްމުޅި ްގޮތަށޭ ްދައްކާ ްޓެކްސް ްސަރުކާރަށް ްވެސް ްވަގުތު ްނެރޭ ްނެރެފައި،ްއެ ްމަގުމަްއޗަްށ ްއެްއކޮށް ޢާއިލާއާ

ނުްދައުރުަގއިްބުރުމާަކއްޓަކުންްސަާލމަތްނުވެގެންްމުޅިްާރއްޖޭެގްބައްޓަންެވގެންްމިްދަނީ.ްމީްމިްރާއްޖެ.ްކުީރގައިްަމއުމޫ

ްއުދަްއޔަކުްން ްނުވަތަ ްބުރުމާަކްއޓެއް ްނަގާ ްއިން ްރެްނޓަލް ްޕިންކު ްނުވަތަ ްއާރު.ކޭ.އެލުން ްުއޅުނީ. ރައްޔިތުން

މަންނަްއަށްްމިހާރުްއަހަރުްފަހުންްއޭނާްއެަބްދަޢުވާކުރޭްތ5ްިސަލާމަތްނުވެގެންްއުޅުނީ.ްއެްބުރުމާކައްޓަށްްއެބަްއަާރ؛ް

ް ްއާރު.ކޭ.އެލަށް ްއޮތޭ ްރާއްޖޭގ5ްްެއެބަ ްމި ްޢަދާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްއެއީ ްުބރުމާކައްޓަކަށް. ްދައްކަން ްރުފިޔާ ލައްކަ

ޤާއިމުނުވެ،ްހަމައެކަނިްކޯޓަކަްށްނޫންްއިންޞާފުްޤާއިމުކުރެޭވނީކީ.ްއިންޞާފުްޤާއިމުކުރަންޖެހޭނީްދައުލަތުންްމިްގެންނަް

ްއި ްތެރޭން. ްހުރިހާްނިޒާމުގެ ްވަންނަ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބެހެންޖެހޭނެ. ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްހަމަހަމަކަން ޤްތިޞާދީ

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްކަންތައް. ްބެހިގެންދާންޖެހޭ ްހަމަހަމައަށް ްމައްޗަށް ްފަރުދުންގެ ްހުރިހާ ްޢާްއމު ްވަސީލަތްަތކަކީ ގުދުރަތީ

އްޤުތަކެއް.ްފަރުދަކުްބޭންކުްންމޯގޭޖުކޮށްފައިްނަގާްލޯނުގެްރައީސް.ްހުރޭްގުދުރަތީްގޮތުންްއިންސާނާއާްވަކިުނކުރެވޭނެްޙަ

ްލޯުނގެް ްނަގާ ްދަރިފުޅަށް ްޭއނަ ްނޫން. ްެއއް ްވިޔަފާރި ްކުަރނީ ްއޭނަ ްނީލަންކިޔާކަށްނުޖެހޭނެ. ްގެދޮުރ ްއޭނާެގ ސަބަބުން

ކޮށްްމަގުމަތިްއެބަްކުދިންނާްއެއ7ްްސަބަބުން،ްއެންމެްދޮށީްދަރިްއަށްްކިަޔވައިދޭންްަނގާްލޯނުެގްސަބަބުންްދެންްތިބިް

ކޮށްލާ.ްއެހެންވީމާ،ްފަރުދުންނަށްްމިްނަގާ؛ްމިްރާއްޖޭގެްއެްއޮތީްލޯނުްޗާކިން.ްސިންގަޕޫުރްތަންތާގައިްލޯނުްޝާކިންް

%ް ްކަމެއް. ްމަނާ ް%61އަކީ ްހުރިހ71ްާ، ްދުނިޔަވީ ްމުޅި ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްއެއީ ްނުނެގޭނެ. ްއެުކ ްއިންޓަރެސްޓާ ގެ

މަނާްކަމެއް.ްެއއީްކޮްށގެްނާވނެްކަމެއްްނޫން.ްނިކަމެތިްރަްއޔިތުންނަށް،ްައޅުަގނޑުމެންްއުސޫލުތަކާްޚިލާފުްކަމެއް.ްެއީއް

ްއެްއކަލަް ްގޮތަށް. ްނިމިދާ ްހަލާކުވެ، ްނިކަމެތިމީހާ ްއެންމެ ްދަނީ ްމި ްަބއްޓަންެވގެން ްބައްޓަންކުާރއިުރގައި ްނިޒާމު މުޅި

ްބުރުމާކަ ްދަނީ. ްމި ްނިޒާމު ްމައުމޫނުގެ ްހިންިގ ްސަރުކާރު ްމުޅިްބުރުމާކަށީގެ ްސަލާމަތްނުވެގެން ްއުަދއްޔަުކން އްޓަކުން،

ްސަރވޭކޮށްިލއިރުަގިއް ްދޭެތރެއަކުން ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަރައި، ްާޢއްމުކޮށް ްލަދުގަނޭ، ްތިބީ. ްއެ ްގޮސް ްއެންމެން ހުރިހާ

ތެރޭންްމީހުންްތިބީްދަރަނިވެރިވެފަ.ްޭއގ8ްެދިހަވަރަކަށް،ްފަންސަވީސްްަވރަކަށްްމީހުންްކައިރީްއެހިއިުރގައިްއޭގެތެރޭންް

މީހުންްއޮތީްލޯނުްނަގައިެގންްދަރަނިވެރިވެފަ.ްބުނަންްލަދުގަނޭ.ްއެންމެްފަހުންްހުޅުރޯވެގެންްޮގސްްބޭންކުންްގެދޮރ8ްްު

 ނީލަންކީމަްމިްއެނގެނީްނީލަންްކިޔައިފިކަން.ްއެހެންވީމާ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުޅުހެންވޭރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމަނިކަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިހާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ

ނޑަށްްއެުރވެްންއޮތީ.2ްްމެންބަރަށްް ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްއަުޅގަ

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ްވާހަކަ ްވަރަކަށް ްލިބޭ ްއެ ްތެރޭން ްފުރުޞަތުގެ ްލިބޭ ްމެންބަރުންނަށް ްއުޅުނީ.ްޙަޤީޤަތުގައި ްވެސް ްމިހާތަނަށް ަދއްަކއިގެްނ

ް ްދައުރުެގ2ްްއެހެންވީމާ، ްގޮތުން ްބެހޭ ްެޓކްސްނެުގމާ ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ްބަލާނަން. ްވާހަަކދެއްކޭތޯ މިނެޓު

ނޑުްެއކަމަށްްއަބަދުވެސްްދެޮކޅުހަދަމުން ދާްމެދުތެރޭންްޖަލްސާްއެއްްބާއްަވއިގެންްމިްކުރަމުންގެންދާްަމސައްކަތަކީްއަުޅގަ

ްފާސްކުރީމަް ްމިގޮތަށް ްގެނެސްގެން ްމިކޮޅަށް ްބިލުތައް ްސަރުކާރުން ްނުވަތަ ްދައުލަތުން ްގޮތެްއަގއި ްކުއްލި ްމިހާ ކަމެއް.

އޭގެންްލިބޭްނަތީޖާްމުސްތަޤުބަލުގައިްައޅުަގނޑުމެނަށްްވަރަްށްބޮޑުތަނުންްގެއްލުންެވގެންދާނެ.ްސަރުކާރެއްްބަދަލުެވގެންް

ްރައްޔި ްއައިއިރުަގއި ްހިސާބަށް ްައއުމުެގްމި ްއެއްޗެއް ްލިބޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޓެކްސްނެގުން، ްއިތުރަށް ްއަތުން ތުންގެ

ްިވޔަްސް ްކަމުަގއި ްއިތުރުވި ްަފއިސާ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތގެ ްސަބަބުން ްެޓކްސެްއގެ ްނެގޭ ްއިތުރަށް ބަދަލުގައި

ނޑުްހަމަްފާުޅގަިއްރައްޔިތުންގެްފުދުންތެރިކަމަށްްލިބޭްގެއްލުންްއޭގެންްވަރަށްްބޮޑުތަނުންްބޮޑުެވގެން ދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްއައިސްް ްސަރުކާެރއް ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއައިއިުރގައި ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއާދެ، ދަންނަވަން.

ް ްޓެކްސްނެގެމުންދާއިުރަގިއ111ްްސަރުކާރެްއގެ ްއަުގން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ްައއިއިުރގަިއ ްވެގެްނ ްަވއުދުތައް ުދވަހުެގ

ްޖީބަށްްްރާއްޖޭގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްއަިދވެސް ްކޮަބއިތޯ؟ ްއަކީ ްމަންފާ ްއޮްތ ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްޢާއްމު ްތިބި ވިޔަފާރިކުރަން

ްިގނަްއަދަދެއްެގްިވޔަފާރިްކޮންްޓރޯލުކުރަމުންްއެްގެންދަނީްމިް ބުރަބޮޑުެވގެންދަނީ.ްމެދުފަންތީގެްިވޔަފާރިތަުކގެްތެރޭަގއި

ްމަސައްކަތަށް ްގޮތްގޮތުްނ ްއެކިެއކި ްޚިދުމަުތެގްްތަނަށް ްކަންކަމާއި ްެކއުމުގެ ްއަތުން. ްބިދޭސީންގެ ްުއޅޭ އަިއސް

ްމަސަްއކަތްތަްއް ްގިނަ ްދައުރުވާ ްފައިާސ ްދައުރުާވ، ްިވޔަފާރި ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްރާއްޖޭަގއި ްމިހެންގޮސް މަސައްކަތްތަާކ،

ްނުލި ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއެްއޗަކުްނ ްއެްއވެސް ްއެއިން ްއަތްމަތީގަ. ްބޭރުމީހުންގެ ްއަށްްމިހިރީ ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ބި،

ޑޮލަރަށްްހަދައިގެންްމިްތަނުންްބޭރަށްްނެރެގެންްއެްގެންދަނީ.ްއެހެންްގެންދާއިރުގައިްރާއްޭޖގައިްިވޔަފާރިކުރަންްހުންނަް

ްވިޔަފާިރވެރިެއްއެގް ްބޮޑު ްައދި ްވެސް ްއަތުން ްިވޔަފާރިވެރިެއއްގެ ްފަންތީގެ ްމެދު ްނުވަތަ ްއަތުްނ ްނިކަމެތިމީހާގެ އާދަިއގެ

ްއިތުރަށްްޓެްކސްނެގުމުންްރައްޔިތުްނގެްޖީބަށްްއެބައިްބޮުޑވެގެންދާނެްކަަމށްްއަޅުަގނޑުމެންްއަބަދުެވސްްއަ ތުންްވިޔަސް

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެްނގުުޅމަކީ ްނިޒާމު ްޓެކްސްެގ ްސަރުކާުރން ްދައްކަން. ްވާަހކަ އެ

ް ްތާއީދުކުރި ްހަމަ ްއެކަމަށް ްވެސް ްފައިސާްޕާޓީން ްދައުލަތުން ްސަބަބުން ްެއއްެޗްއގެ ްނެގޭ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ކަމެއް.

ނެގޭއިުރގައިްރަްއޔިތުންނަށްްިވޔަފާރިކުރުމުގެްފުރުޞަތުްނުވަތަްވިޔަފާރިކުރާްމީހާްއަށްްއޮންނަްޙައްޤުތައްްފުޅާކޮށް،ްއެް

ރުފިޔާްއަށް.ްެއވަރަށްްޑޮލަރ18ްްުގެްއުޅެނީްމީހާއަށްްފުރުޞަތުތަކެއްްދޭންޖެހޭ.ްޑޮލަރެއްގެްމިއަދުްމޫނުމަތީްއަގުްބާޒާރުް

ގަނެގެންްބޭރުންްގެންނަްނެޕީްޕެކެޓަށްްއަރާނެވަރުްތިްބޭފުޅުންނަށްްރަނގަޅަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއޭގެްޚިދުމަތުގެް

ްމުސާރައާ ްމީހުންގެ ްތިޭބ ްތަުނގައި ްކުްއޔާއި ްމުދަލުގެ ްުކއްާޔއި ްގުދަުނގެ ްއެެހންވީމާ، ްލީމަ. ްބައިަތއް ދީފަިއްްއެިކއެކި

އަނެއްާކްސަރުކާރުންްއެއަްށްއިމްޕޯޓުްޓެކްެސއްްަނގާފައިްެދންްޑިއުޓީްުނވަތަްއެހެންްެވސްްޓެކްެސއްްަނގައިފިްކަމަށްް

ވަނީްވިްއޔާްއަދިްޖީ.އެސް.ޓީްނެގިކަމުަގއިްިވޔަސްްއެްބޮުޑެވގެންދާނެ.ްއެވަރަށްްބަލާއިުރަގއިްރައްޔިތުމީހާްއަށްްޭއގަިއް
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ް ްއިތުރު ްލިބޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެްންއާމްދަނީ ްނުހޯދޭނެތީވެ ްކޮެޅއް ްޭއގެން ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ްވިޔަފާރިކުރާ ްނެތީމަ ވަސީލަތެއް

ްއެކަމާްދެކޮޅުހަދަމުންްމިްގެންދަނީ.ްފަހަރެއްގައިްވެސްްޓެްކސްްނެގުމާްދެކޮޅަކަށް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްމިހާރުްބަހުސްކުރެވެމުންްމިްދާްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުންްގެްދަށުންްހުށަހެޅިގ11.3ެޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް

ވަނަްނަންބަރުެގްދަށުން،ްެއްމާއްދާގެް)ށ(ަގއިާވްގޮުތެގ3ްްވަނަްމާއްދާެގް)ހ(ެގ75ްްނިމިގެންްއެްދިަޔއީ.ްަގވާއިުދެގް

ްރަފީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްޙަސަންްމަތިން ޤު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށ2111/11ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޓެކްސްނެގުުމގެ ްައގުން ްޚިދުމަތުގެ މުަދލާއި

ް ްބިލުގެ ްަގީޑގަިއ3ްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްވޯޓުނަގާ ްމިއަދުގެ ްއޮންނާނީ ްނެގުން ްވޯޓު ްބިލަށް ްމި ްއިްއވަން. ްކިޔުން ވަނަ

ްަގއި.1:31ް

ްދެންް-11.4 ްއޮްތްއަޅުަގންއެހެންކަމުން، ްދެން ްދާން. ްައއިޓަމަށް ްއޮްތ ްދެން ްއެޖެންާޑގެ ްމިއަދުެގ ްޖެހޭނީ ޑަްށ

ގެްދަށުންްމިްވަީނ11.4ްްގެްދަށުންްމިްހުށަހެޅެނީ،ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ،11.4ް.11.4ްއައިޓަުމގައިްމިްވަނީްެއއީް

ުތގެްމަތިންްމެލޭޝިޔާގައިްހުންނަވާްވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ްގަިއވާްގ115ްޮދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްސަލާމަތުގެް ްޤައުމީ ްނަންފުޅު ްފޮނުއްަވވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްސަފީރުކަމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ަގިއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށ2114ްްްޖެނުއަރ27ްްީކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެވިްގޮުތގެްރިޕޯޓު.ްމިްރިޯޕޓުް

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ްްވާނީ ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަގމު ްހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ފޮނުވިފަ.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްހުޅުެހންވޭރު ްއަރުވަނީ ްމި ްުފރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއަމިއްލަް ްކޮމިޓީ ްއެ ްނޭނގި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމުޤައްރިރު.ްބަންދުތެރޭގައި ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްމީ ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިްސބަ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއަްށ، ްއަމިއްަލ ްބަޔަކު ްތިބި ްކޮމިޓީަގިއ ްބާްއަވއިގެން ްއެިކއެިކްއަށް ްސަރުކާުރގެ ތްވާ

ްއޮތްް ްކޮށްފައި ްއަށް ްައމިއްލަ ްގެންނަންވެގެން ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްއެމްބެސެޑަރުކަމުގެ ްގޮތުން ްހުރި ްބަހާފައި މަޤާމުތައް

ނޑުްދެންނެވިން،ް ްައމީންޢާއްމުްއެްވާހަކަްވިދާުޅީވމަްއަޅުގަ ނޑުްގާުތގައި ކަމެއް.ްއަުޅަގނޑުްމިއިނީްމިްތަނުގަ.ްއަުޅގަ

ްކަމެއް.ްއަޅުަގނަޑކަ ްކަމެއް ްުއޅޭ ްކިހިނެްއެވގެން ްނޭނގެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނޭނެގއޭ. ްހުށަހަޅާކަށް ްރިޕޯޓެްއ ްތިަޔ ށް
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ްއެތައްްަބިއވަރުްމަޤާމުތަކެްއގެްމީހުންް ސަރުކާރުންްރައީްސްޔާމީނުްެގންނަންްބޭނުންވާްއެތައްްަބިއަވރުްވަޒީރުންނަާކއި

ްމިތަނަ ްމީހަކު ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްތިއްބާ ްގޮތަށް ްކޮމިޓީްތިބި ްދަންވަރު ްޓަކައި ްމަސައްކަްތކުުރމަށް ްއެ ްގެނެސްގެން ށް

ްއެް ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްނޫން. ްކަމެއް ްބަލައިގަނެވޭނެ ްމަސައްކަތަކީ ްއޮތް ްކޮށްފައި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ހުޅުވަިއގެން

ނޑުުފނ ނޑުްީމްބޭފުޅުންގެްމެޖޯރިޓީްއޮތީމަްބޭނުންހާްގޮތަކަށްްކަންތައްަތއްްކުރެވިދާނެ.ްަގާވއިދުްފު ޑުކޮށްަލއިގެންްއަުޅގަ

ްކުެރވޭނެް ްހުޅުވަިއގެން ްދަްނވަރު ްރޭަގނޑު ްވެސް ްއަުޅަގނޑަށް ްކުރެވެންޏާ ްކަންކަން ްނޭނިގ ްމުޤައްރިރު. ކޮމިޓީގެ

ްފުރުޞަތެްއް ނެޑއް ްއަުޅގަ ނޑައިާލކަްށ ްފު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިުތންގެ ްއުސޫލުން ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްަތއް ބައިވަރު

ްކަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން،ްނުދޭނަން. ްކޮމިޓީގެ ްހުށަހެއްޭނޅޭނެ. ްކަމެއް ްއެ ްތަނަކު ްމި ްއެގޮަތކަށް ްދެކޮޅު. ނޑަެއޅިގެން

ްތިއްާބް ްކެމްޕޭުނގައި ްއެކިއެކި ްގޮސް ްތިބީ ްމީހުން ްހުރިހާ ްޕާީޓގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަުތގަ. ްއެކިއެކި ްތިބީ އެންމެން

ްތަނުގަ ްމި ްމުޤައްރިރު ްޮކށްލާފައި ްއެކަން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއެއީްހަމަ ްކުަރްއވަންޏާ ްއެކަން ްނޭނގި ްމުޤައްރިރަށް ްއިންދާ އި

ްމައްސަަލއާ ްއެ ްއަޅުަގނެޑއް ްކުަރްއވާ. ްއެކަން ްވެސްްްތިބޭފުޅުން ްއިްނނާކަށް ްވާހަކަަދއްކަން ްނޫން.ްްގުިޅގެން ބޭނުމެއް

އްޖެްއޔާްމިްތަނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްިމައދުްކަންތައްްކުރަންްތިްުއޅޭްގޮތް.ްމިއިންްކޮންމެްކަމެްއްމިގޮތަށްްވެް

ްބޭފުޅުންް ްތި ްއެނގޭ ްއޮްތކަން ްރާވާަފއި ްއަިނޔާކުރަންެވގެން ްައޅުަގނޑުމެނަށް ްވައްަދއިގެން ްސިފައިން ފުލުހުންނާއި

ނޑަެއޅިގެްން ްކަ ްނުކުރާނަން. ްޤަބޫލެްއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރާކަށް ްކަންކަން ްމިތާ ްއުސޫލުން ްެއ ްަޓކައި. ްކުރުމަށް ކަންކަން

ްމެއްްތީ.ްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްކުރާްކަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު؛ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްނިޒާާމް ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްހުޅުހެންވޭރު، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކުރީގައި ފުރުޞަތުދިނުމުގެ

މައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއެރުވިްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްބެހޭް

ްޢަލީްވަޙީދަށްްނިޒާމާް ްެމންބަރު ްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްޮތއްޑޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު އެހެންކަމުން،ްމިހާރު

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.

ް

ްޒާމީްމައްސަލަ()ނި

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްުޗއްޓީް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްމިހާރު ްރިޔާސަތުން. ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްތި ްމަްއޗަށް ްތަންކޮޅެއް މިހާރު

ްގުޅިް ްމައްސަލައަކާ ްހުށަހެޅި ްސަުރކާރުން ްބާްއވަން ްޖަލްސާަތކެއް ްާޚއްޞަ ްައޅުަގނޑުމެންްދުވަސްވަރު ްތަނުގައި ްމި ގެން
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މިްޖަލްސާތައްްބާއްވަނީ.ްބާއްވަމުންދާއިރުްދައުރުތެރޭަގއިްހިނގާްކަންތައްތައްްމިތާްއެޖެންޑާްއަށްްތިްލަނީ.ްލީއިރު،ްއެް

ްމިް ްއެހެންވީާމ، ްޚަރާބުވީ. ްއެޖެންާޑ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްެވސް. ްބޭއްިވކަން ްކޮމިޓީ ްނޭނެގ ްމުޤައްރިރަށް ކޮމިޓީގެ

ްނެތެއްްހިސާބު ްކަމެއް ްބުނާނެ ްދެން ްމައްސަލަެއކޭ ްނިޒާމީ ްގެްއލިފަ. ްމިހާރު ްނިޒާމުން ްމިހިރީ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ން

ނޫންތޯ.ްދެންްނުގެންދެވޭނެްޖަލްސާްކުރިއަކަށްްތިްގޮތަކަށް.ްމިހާރުްމުޅިްއެތިްއަތަށްްއޮަޅިއގެންްހިލައިލަނީްރިޔާސަތުންް

ްޚާ ްކޯްލކުރީ ްޗުއްޓީތެރޭގައި ްމަޖިލިހަށް ްމިއީ ްކިޔާފަ.ްތި. ްހޯދަންށޭ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްކުރަން. ްމަސަްއކަތްތަކެއް އްޞަ

ސަފީރުންނާއިްތަންތަނަށްްބަރިބަރިްއަށް،ްވަިރވަރިްއަށްްމީހުންްލާކަށެއްްނޫނޭްމިްޖަލްސާތައްްބާްއވަިއގެންްމިްއުޅެނީ.ް

ްއެެޖންޑާްއަށްްލަިއގެންްމި ނުޑްތަކުރާރުކޮށްްިމްއަނެއްާކްތިްކޮމިޓީްބޭްއިވކަމުގެްނޯޓިސްނުދީްޖަލްސާގެ ތާްހަމަްއަުޅގަ

ބުނަނީްމިތާކަށްްމީހުންނެއްްނާދޭ.ްމީހުންްނައިސްްތިބެގެންްމުޅިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްައތަށްްއޮޅާލައިގެންްހިލައިލަންް

ްިތް ްނުގެންެދވޭނެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެއް، ްޖަލްސާ ްގޮތަްށ ްތި ްކުރިައކަށް ްުނގެންދެވޭނެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ތި

ްބޭރުގަިއްގޮ ްދައުރުން ްބާއްވާފަ. ްބޭރުގައި ްދައުރުން ްއޮތީ ްމި ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްކުރިައކަށް. ްއެއް ްޖަލްސާ ތަކަށް

ްމުޤައްރިރަްށް ްކޮމިީޓގެ ްނިންާމއިރު ްކަންކަން ްތި ްލާން ްމީުހން ްސަފީރުންނާއި ްބޮޑުކުރާނެ ްބުރަ ްދައުލަތަށް ބާއްަވއިގެްނ

ްބޮުޑވަރެ ްތަންޮކެޅއް ްތިަޔވަރުވީމަ ްވިަޔސް،ްނޭނގޭ. ްމައްސަލައަކަށް ްެބހޭ ްނިޒާމާ ްހެޮޔ ްއަޅުަގނޑަށް ްތީ. ްނޫންތޯ އް

ްތިް ްމައްޗަށް ްމާ ްމިހާރު ްގޮަތށް. ްތި ްޖަލްސާ ްބާއްވަބަލަ ްިނކަން ްނުބެޔަސް. ްބެޔަސް، ްނުކެޔަްސ. ްކެޔަްސ، ނުވިޔަސް.

ްއަުޅަގނޑު ްހިންގަނީ. ްތި ްޖަރީމާ ްމިހާރު ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްސާފުކުަރންޖެހޭ. ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްމިތާްދަނީ. ްފެނިއްޖެ މެންނަށް

ްތިބިްބައެއްްމީހުންްޑީލްއަުޅވަިއގެންްތިބިކަން.ްޑީލްައޅުަވިއގެންްމިތާްއެތެރޭްބައެއްްމީހުންްތިބީ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާް ްދެން ްނޫން. ްއެއް ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްއެއް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ރުްނިޒާމާ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ އަޅުަގނޑު

ްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ްމައްސަލައަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ްނެގީމަތޯ؟ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްނުކުތާ ްެބހޭ ްނިޒާމާ ްގޮތަކަށް ްކޮން ްވަީނ ކަށް

ްއާިއް ްީޓވީ ްރެކޯޑު ްހާޒިރުވުުމގެ ްބަރާބަރަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑަީކ ްއަުޅގަ ްމެންބަރެއް. ްކޮިމޓީގެ ްތިޔަ ްވެސް އަޅުަގނަޑކީ

ނޑަކަށްްނޭނ ގެްތިަޔްކޮމިޓީްއެްއްބޭްއިވްރޭޑިޔޯްއިންްގޮާވްމީހެއް.ްކޮިމޓީތަކަށްްހާޒިުރވުމުގެްެރކޯޑުްޮގވާްމީހެއް.ްއަުޅގަ
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ްސިސްޓަމްް ްމި ްތަނުގެ ްމި ްކާކުތޯ؟ ްބޭއްވީ ްކޮމިޓީ ްޖެހޭ ްބަލަން ްއެބަ ްގޮތުން ްއިދާރީ ްއެހެންވީމާ، ްވެްސ. ކަމެއް

ްއެކަްން ނޑުމެންްގޮޅިްއަށްްލާފައި ްއުޭޅނެްކަމެއްްނެތް.ްއަުޅގަ ްއެކަންްކުރަން ްއޮެތއްްކަމަކު މުގުރައިލާފައިްސަުރކާރެއް

މާ،ްމިހާރުންްމިހާލަށްްބަލަންވީ.ްމިްމަޖިލީހެއްްކުިރއަކަށްްުނގެންދެވޭނެ.ްމިްކޮމިޓީެގްމުޤައްރިރަށާިއްކުރަންވީ.ްއެހެންވީ

ކޮމިޓީގެްމެންބަރުންނަށްްނޭނގިްމަޖިލީހުގެްރައީސްްބޭނުންވާްގޮތަށްްނުވަތަްނައިބުްރައީސްްބޭނުންވާްގޮތަށްްނުވަތަްމިް

ްކަްނކަން ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުްނ ްއެހެން ްނޫންތޯ.ްްތަނުގެ ްނެތެްއ ްބޭނުމެއް ްބޭއްވުުމެގ ްމަޖިލިސް ްދެން ކުރަްނޏާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްރައްޔިުތންގެްމަންދޫބުންނަށްްނޭނގިްކަންކަންްނިންމާްއުސޫލު،ްމިް

ނޑަކަްށްނޭނގިްދެންްމިކަންްކުރާނެްގޮ ތެއް.ްއެހެންވީާމ،ްމިހާރުންްމަޖިލީހުގެްްއުސޫލުްމުގުރައިާލްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިކަންްކުރަނީ.ްލާހިކެއްް މިހާރަށްްއެކަންްކުރަްއވަންީވ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްމިކަންްކުަރންްތިބިްމީހުން.ްއަޅުގަ

ްނޫންްދެންްއެއްވެސްްކަެމއްްުކރާކަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވި ްތި ްމެންބަރު، ްގޮތުްންޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް. ްމައްސަލަ ހޭ

ްމިް ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްގޮތެއް ްސާފުކޮށް ްކަންތައްތައް ްއިތުރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްމި ްގަސްތުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ް ްކުިރއަށްދާނީ ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްއެހެންކަމުން، ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަގުތަށް ްމެންދުރު 1ްމިއަދު

ްޖަހާއިރުްކަމުގައިްދަންނަވަން.

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(12:31ްއިނ11:56ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްކުީރަގއި ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ްޖަލްާސް`. ޅުަގނޑުމެން

ް ްނަންބަރު ްއެެޖންޑާ ްގެންދިޔައީ ްކުރިއަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ނޑާލިއިރު ްޖުމްހޫރިއްޔ11.4ްާމެދުކަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއއީ، .

ވަނަްާމއްދާގެް)ދ(ްަގއިްވާްގޮތުގެްަމތީންްމެލޭޝިޔާގަިއްހުންނަވާްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަފީރުކަމަށ115ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްރައީ ްނިންމެވިްހަމަޖެއްސެވުމަށް ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ްނަންފުޅު ްފޮނުއްވާފަިއވާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްރިޕޯޓް ްމި ްރިޕޯްޓ. 27ްްގޮތުގެ ްމަޖިލީހަށ2114ްްްޖެުނއަރީ ްރިޕޯޓް ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވާނީ ްމެންބަރުންނަށް ަގިއ

ްމެންބަރުްގުރައިދޫ ްކޮމިޓީގެ ްޤައުމީްސަލާމަތު ްރިޟާ.ްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްއިބްރާހީމް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ދާއިާރގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް
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ް

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހަްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާގުރައިދޫް

ްއާދެ!ްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުް

ްމުޤައްރިރަްށް ްކޮމިޓީގެ ްރިޕޯޓަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްވަނީ ްފާހަގަކޮށްފަިއ ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާްއެނ ްބޭއްވޭ ްބޭރުގައި ްދައުރުން ްއޮތީ ްމި ްމަޖިލިސް ްދެން ްރިޕޯޓެއްކަން. ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިކޮޅަށް ްނެތި ގުމެއް

ްކަންތައްތަެކްއް ްވަކި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއަނެއްކާ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުލިބޭ. ްއެއް ްއެޖެްނޑާ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ އެއް.

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީ.ްއަ ނޑުެމންްމުޅިްޖަލްސާްދައުރުންްބޭުރގައިްޭބްއވީްވަކިްބިލުތަެކްއްފާސްކުރުމަކަށްްނޫންްއަުޅގަ ުޅގަ

ްހީވަނީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލައެއްހެން ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމިއީ ްއޮޅިގެންދާީތެވ ްކަން ްމުޅި ްމިާހރު ްއެހެންވީމާ، ފާސްކުރަން.

ްމިކަމާްގުޅިގެން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ، ްނިޒާމާ ްމަޖިލިސްްއާދެ! ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ންބަރު

ްޖަލްސާަތއްް ްއަުރވަން.ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކަން ްކަމުެގްފުރިހަމަ ްެއއްގޮތަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ ްމި ހިނގަމުން

ް ްކަންތަުކގައި ްބިލުތަކުގެ ްޓެކްސް ްފެށުނީ ްސިޓ26ްީބާއްވަން ްސޮއިކޮށް ްްމެންބަރަކު ްފަހުން ްއޭގެ 31ްފޮނުވުމުން.

ްއެމްބެެސޑަރުގެް ްއެޖެންޑާގައި ްޖަލްސާތަކުެގ ްކުރިއަށްދާ ްމިހާރު ްވަނީ ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްސޮއިކުރަްއވައި މެންބަރަކު

ްަގވާއިުދގަިއްާވް ްދަނީ.ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުރިއަށް ްހިމެނިގެން ްއެޖެންޑާަގއި ްމަތީން ްއެގޮުތގެ ްހިމަނައިދެްއވުމަށް. މައްސަލަ

ްތީންްއެޖެންޑާްވާނީްކުރިންްފޮނުވިފަ.ްގުރައިދޫްާދިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާވހަކަފުޅުްކުރިއަްށގެންދަވާ.ްގޮތުގެްމަ

ް

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހަްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާގުރައިދޫް

ްއާދެ!ްދެންމެްއަޅުަގނޑަށްްތިްހަވާލުކުރެްއވިްރިޕޯޓްްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅައިފިން.ް
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ް

 ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްޢަމަލުކުރުަމށްް ްގަާވއިުދގައި ްމަޖިލީހުެގ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްރުހުންދިނުމުގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްޕާޓީަތކަށްްފުރުޞަތ1ްްުހަމަޖެހިފައިވާްއުސޫލަކީްކޮންެމްޕާޓީއަކަށްްވެސްްއެރުވޭނީް ފުރުޞަތު.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްވާހަކަފު ްއިބްރާހީމްްހުޅުވާލަން ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޅުަދއްަކވަްނ.

ްރަޝީދު.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު

ްދެން ްބޭރުގަ. ްދައުރުން ްބޭއްވެނީ ްމި ްޖަލްސާ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްމިްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޖަލްސާގައި މި

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްގައިްބަޔާްނކޮށްފަިއވާްގޮުތގ115ްްެހުށަހެޅިފައިްވަނީްދިވެހިރާއްެޖްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްނަންފުޅުް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްސަފީރުކަމަށް ްދިވެހި ްހުންނަވާ ްމެލޭޝިޔާގައި މަތީން

ްސަ ްރިޯޕްޓްޤައުމީ ްކޮމިޓީގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްރިޕޯޓް. ްޮގތުގެ ްދިރާސާކުރެއްިވ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ލާމަތާ

ްކޮމިޓީގެް ްވިދާޅުވަމުންދިަޔއީ ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިޓީގެ ްފާހަގަކުެރުވނު، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހުށަހަޅަމުންދިޔައިރުގައި

ްއަޅު ްއެހެންަކމުން، ްކަމަށް. ްކަމެއް ްހިނގާފައިވާ ްނޭނގި ްމުޅިްމުޤައްރިރަށް ްނިންމުމަކީ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ގަ

ްކަެމއްް ްިޚޔާލު ްމުޅިން ްވެސް ްގަާވއިާދ ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްެވސް ްޤާނޫނާ ްއަދި ްއެްއ. ްމަްއސަލަ ްބޮުޑ ްވަރަށް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކޮމިޓީއަކުން ްއެ ްއެނގެްނޖެހޭނެހެން ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމުޤައްރިރަށް ްކޮމިީޓގެ ްނިންމާއިރު ްނިންމަނީ. ްމި ްގޮތަށް

ްއަިދް ްަގވާއިާދ ްމަޖިލީހުގެ ްެއީއ ްކަންކަމަީކ ްހިނގަމުންދާ ްކޮމިޓީތަކުަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްކަމެއްކަން. ްކޮން ނިންމަނީ

ްުޗއްީޓގަިއް ްޗުއްީޓަގއި. ްަވނީ ްމި ްމަޖިލިސް ްއެއީ. ްކަންަކން ްހިނގަމުންގެންދާ ްޚިާލފަށް ްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްކަންކޮޅުތަކުަގއި ްެއިކ ްރާއްޖޭގެ ްތެރޭަގއިްްއުޅޭއިުރަގއި ްކެމްޕޭނެއް ްރަށްރަށުގައި ްހިމެނިގެންދޭ. މެންބަރުން

ނޑުމެްނގެްދައުރުްނިމުމަކަށްްއައިއްަސ.ްއޮތްއިރުްފާސްކުރަމުންްމިް މަސައްކަތްކުރަމުންްމިްދަނީ.ްމިހާރުްމިްއޮތީްއަޅުގަ

ްނަ ްޓެްކސް ްއަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްނިކަމެިތ ްއަެނއްާކވެސް ްއަތުން ްަރއްޔިތުން ްދައުލަތުގެ ްސަރުކާުރެގްދަނީ ަގއިގެން

އެިކއެކިްމަޤާމުތަކަށްްމީހުންްަޢއްޔަންކޮށްްަރއްޔިތުންްއަތުންްޖީ.އެސް.ޓީްަނގަިއގެންްދައުލަުތގެްޚަރަދުްއަދިްރަްއޔިތުންް

ނިކަމެތިކުރާްގޮތަށްްޚަރަދުްބޮޑުކުރާްގޮތަްށ،ްސަރުކާރުްޚަަރދުތައްްބޮޑުވާްގޮތަށް.ްދުނިޔެްއާއިްރާއްޖެްއާއިްާރއްޖެްއިންް

ްކަށަވަެރއްްބޭރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްކެބިނެޓް ްވެސް ްސަރުާކރުގެ ްޢައްޔަންކޮށް ްމީހުން ްތަންތަނަށް ްެއކި ްއަދި ގައި

ނޑުމެންްއެބަްކަަށވަުރކުރަންޖެހޭ.ްއެއީްކޮމިޓީންނާް ނުވޭްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަީކްމިްރާއްޖޭގެްަރއީސްްކަމަކަްށ.ްއަުޅގަ

ްބަ ްގޮތުން ްނިމެމުންދާ ްކަންކަން ްޤާސިމްްއަދި ްފަހަރު ްބައެއް ްހީވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭަގއި ްިމ ްކަންކަން ެއއް

އިބްރާހީމުހެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްައކީ.ްއަނެއްަބއިްފަހަރުްއެބަްހީވޭްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް
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ްމު ްނުވަތަ ްބަޔެކޭ ްޕާޓީެގ ްޢަދާލަތު ްީހވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބައިފަހަރު ްއަނެއް ްއެަބްއަކީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހެން އްޠަލިބޭ.

ްއޮތްް ްއެބަ ްމިހާރު ްބޮަޑށް؛ްެއއީ ްވަރަށް ްާކުކކަން.ްރައްޔިތުން ްައކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ

ބަްއޮތް.ްއެއްްކެބިނެޓުްއެބަްއޮްތ؛ްމަުއމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްކެބިނެޓެއްްއެބަްއޮތް.ްޤާސިމްްއިބްާރހީމުގެްކެބިނެޓެއްްއެ

ްކޯލިޝަންގެް ްމި ްތިއްބަވާ. ްއެަބ ްވެސް ްމިނިސްޓަރުން ްސްޭޓޓް ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ްކެިބނެޓެއް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ޔާމީން

ްބިލުތަެކްއް ްއޮންނާނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްެދން ްވަކިން. ްކެބިނެެޓއް ްޮއވޭ ްއެަބ ްީލޑަރަކަށް ްއިސް ކޮންމެ

ްބޯޑުތަކަށް ްސަރުކާރު ްހޯދަންޖެހޭްްފާސްކޮށްފަ. ްއެބަ ްވެސް ްރުހުން ްބޯޑުތަކަށް ްއެ ްޢައްޔަންކުރާއިރުަގއި ްމީހުން ވެސް

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާތަނަށްްއެްއެވސްްބޯޑެްއގެްރުހުންްހޯދާކަށްްވެސްްފޮނުވާަފއި،ްހުށަހަޅާފަިއް

ްމަޤާމު ްުރހުމެއްނެތި ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަނާޅާ ްއެހެްނ ްއެއީ ްނެތް. ްކޮންމެްވެސް ްޢައްޔަންކޮްށގެން ްމީހުން ތަކަށް

ްއޮފީހާއިް ްއެހެންގޮސް ްކާރާ، ްބޮީޑާގޑުންނާއި ްރުފިޔާ. ްަލއްަކެއއްހާ ްދޮޅު ްޚަރަދުޭވ ްއެބަ ނޑަކަްށ ްގާްތގަ މިނިސްޓަރަކަށް

ްނިޒާމުް ްއިޤްތިޞާދީ ްނިޒާމު، ްމި ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްތަނެއް ހުރިހާ

ްމުދަލާިއްޚިދުމަތުންްފައިސާްނަގައި،ްފުޑުކޮ ްވިއްކާ ްޚިދުމަތުން؛ްނިކަމެތިން ްމުދަލާއި ްއަތުން ްއެންމެްނިކަމެތިން ށްލާފައި

ޖީ.އެސް.ޓީްނަގާފައިްއަދިްއޭެގއިތުރުންްއިމްޕޯޓުކުރާްމުދަލުންްފައިސާްނަގާފައިްމިްހުރިހާްކަންތައްތަެކއްްކުރީމަ،ްދެރަް

ނޑިފަ.ްްނިކަމެތިންްނިކަމެތިވެ،ްމުޅިްޤައުމު މިްދަނީްފަގީރުވަމުން.ްއަދިްޤާނޫނުހަދާްމަޖިލީހުގެްވެސްްމިްވަނީްބާރުްކެ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުފެނޭ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްވޯޓަީކ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްަވނީ. ްމި ނުޑވައިލާަފއި ްކަ ބާރު

ްޤާނޫ ްހުށަހެޅިފައިާވްބައެއް ްމިހާރު ްކަމަކަށް.ްއަދި ްރިޕޯޓެއް ްޤާނޫނުތަކެްއްފާސްކުރަންޖެހޭ ްއުިވގޮސްފަިއވާ ްވެސް ނުތަކަކީ

ްރައީސަްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްބަލައިނުގަންނާނެ ްރިޕޯޓް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހުށަހަޅާފަ. ްވަނީ މިހާރު

ްމަޖިލީހުގެް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމިީއ ްބަލަެއއްނުގަެނވޭނެ. ްރިޯޕޓެއް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދަންނަވަން. ްއެުކ ްއިޙްތިރާމާ

ްމިކޮޅަްށް ްސިއްރުން ްނޭނގި، ްމުޤައްރިރަށް ްނެތި، ްލަފައެއް ްމުޤައްރިުރގެ ްވެސް ްޮކމިޓީގެ ްއަދި ްޚިލާފަށް ގަާވއިދުތަކާ

ނޑުްބަލައިނުަގންނާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްާޔ. ްހުށަހަޅާފައިވާްރިޕޯޓެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަުޅގަ

ް

 ްހަކަދެއްެކވުން:ވާްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް

ްހައިކޮމިޝަނަރަކަްށް ްމެލޭޝިޔާގެ ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް.ްއާދެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

ނުޑމެންގެްފުރިހަމަްތާއީދުްއޮތްް ހުށަހެޅިފައިވާްމުޙައްމަދުްފަޔާޒަށްްރުހުންދިނުމާްމެދުގައިްމިްކުރެވޭްބަހުސްަގއިްއަުޅގަ

ޔާމީންްތޯ،ްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްތޯ،ްނޫނީްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްތޯްهللاްންްދަންނަވާަލންްއޮތީ،ްޢަބްދުވާހަކަ.ްއާދެ!ްދެ

ްކުރެއްވީމަް ްދެންމެ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިއއްޒަްތތެރި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސުާވލު ްއެ ްހުރީ. ވެރިކަމުަގއި

ް ްދަންނަވައިލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެްއޗެްއ ްފެންނަ ްެއްއަޅުަގނޑަށް ްއޭރު ްއޮތްއިުރ، ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރީގައި މީގެ

ސުވާލުްުނއުފެދޭްކަމަށްްވަންޏާްމިއަދުްެއްސުވާުލްއުފެދެްނޖެހޭްއެްއވެސްްސަބަެބއްްނެތް.ްއާދެ!ްމިްދަންނަވާީލްއޭުރް
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ްނަޝީ ްރައީސް ްޚުދު ްެއގްރިމެންޓެްއަގއި ްކޯލިޝަން ްއެމް.ޑީ.ީޕާއ ްއާއި ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްައޅުަގނޑުމެން ދުްވެސް

ްއުފެދެންޖެހޭް ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްމިއަދު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުއުފެދޭ ްމަްއސަލަ ްއެ ްދިޔައިރު ްެވސް ްޮއވެގެން ސޮއިކުަރއްވާަފއި

ްވާހަކަފުޅުް ްދެއްެކވި ްތި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންަނވައިލާނީ ްއަުޅަގނޑު ްެއހެންވީމާ، ްނެތް. ްސަބަެބއް އެްއވެސް

ްވިސްާނވަަޑިއގެންފިއްޔާ ްޓެކްސްނަަގއިގެްންްއަމިއްލަފުޅަށް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްދެން އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނޭ.

ްމިނިސްޓަރުކަމުަގއިް ްފިޭނންސް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްބިްނގާެއޅުމުެގ ްދިޔުމުގެ ްނިާޒމަކަށް ްެޓކްްސގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއި ްިރޔާސީ ްއެ ްނުކުރެވިފަ. ްއޮތީ ްއެކަން ްދުވަްސވަރު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެއްޓެީވ. ްކުރިމަިތވަމުންްހުރިއިރު ންތިޚާބެއް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގުޅިގެން ްއެކަާމ ްކުރަމުންދިޔައިމަ، ްމަސައްކަތްތަްއ ްބުރަ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއާއި އަންނާތީ

ްމިއަދުް ްމަތީަގއި ްބިންގަލުގެ ްފައްަޓވާފަ.ްއެ ްވަނީ ޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްރައީސްްނަޝީދުގެްސަރުކާރުްންއެކަން

ްސަސްެޓއިނަބަލްކޮ ްކުރުމަްށްވެސް ްކަންތައްަތއް ްބޭނުންވާ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވާ ްޓަަކއި ްހިންގުމަށް ްަޤއުމު ށް

ްކަމަްށް ްކަމެއް ްލާޒިމު ްއޮތް ްމައްޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރުަމކީ ްއެކަން ްގެނެސް ްޤާނޫނަށް ްއިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ

ްގެ ްމި ްާޔމީން ްރައީްސ ްއުސޫލުްނ ްެއ ްއެހެންވީާމ، ްދެކެނީ. ްއަށްްއަޅުަގނުޑ ްފުރިހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއުސޫލުަތްއ ންދަވާ

ްއެކިް ްރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްދަންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްހުރި ޤަބޫލުކޮށްގެން

ްއިޤްތިޞާދުް ްރާއްޖޭގެ ްޤާއިމުކުރަމުްނދަނީ ްއެމްބަސަޑަރުން ްުނވަތަ ްޢައްޔަންކުަރއްވަން ްހައިކޮމިޝަނަރުން ްދިމަދިމާލަށް

ްދިނުމަށްް ްޚިދުމަތްތައް ްެއކިއެިކ ްދިވެހިންނަށް ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްއަދި ްޖައްަސއި ްމައްޗަށް ްވެލިއު ްރާއްޖޭގެ ހަރުދަނާކޮށް

ޓަކައި،ްނުހަނުްމުހިއްމުްކަމެްއްކަމުގައިްދެިކގެންްޤާނޫނުައސާސީަގއިްބަޔާންެވގެންވާްހަަމތަކާއިްއުސޫލުަތކާްއެްއގޮތްވާް

ްކުރެިވގެް ްއެކަން ްމަތިން ނޑުމެންްގޮތުގެ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީސް ްވަނީްރައްޔިތުންގެ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިްމައްސަލަ ންދަނީ.ްއަދި

ްަވގުުތް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްުކރިން. ްދުވަހެްއގެ ްއެތައް ްުކރިން ްދިޔުމުގެ ްއަށް ރިސެސް

ްޤަބޫލުކުރާހިތްނެތަ ނުޑްޤަބޫލުކުރާ؛ްައދި ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްކަމަށްްލިބިވަޑައިުނގަންނަަވިއގެން ްދިޔަ ްދިމާވެގެން ްއެޮގތަށް ސް

ްއުނިކަްން ްއެކަމުގެ ްޢައްޔަންކުރެވިަފިއނެތީމަ ްހައިކޮިމޝަނަރު ްމެލޭޝިޔާގެ ްއެހެންނަމަެވސް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިވެހި ްގެންދެުވމަކީ ްގެންދަވާ ްުކރައްވަމުން ްެއކަން ްވިސްނިަވޑަިއގެން ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނުމަށްްޓަކައި،ްަރއީސްެގްހިތްޕުޅުަގއިްއޮތްްމަިތވެރިކަން.ްއެކަންްޤަބޫުލކޮށް،ްއަޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުްނގެްޚިދުމަތްކޮށްދި

ްވާަހަކް ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީ ްދަންނަވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެދޭ ްފާސްކޮށްދިނުމަށް ްމިކަން މަޖިލީހުން

ްޤާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަވގުތު ްއެހެންވީމާ،ްމި ްރިސެސްަގއިްއަކީ. ްމަޖިލީސް ްރަްއޔިުތންގެ ްމަތިން ްގޮތުގެ ނޫނުއަސާީސގަިއވާ

ްއަދިް ްޤާނޫނާ ްކުރުމަކީ ްމިކަން ްގެނެްސގެން ްމަތިން ްއުސޫުލތަކުގެ ްކުރެވިދާނެ ްވެްސްކަންކަން ްދުވަްސވަރެްއގައި އޮންނަ

ނުޑްނުދެކޭތީްމިްކަމަށްްފުް ނޑުމެންްނުވަތަްަގާވއިދުތަކާްދެބަްސވާްތަޢާރުޟުވާްކަމެްއްކަމަށްްައުޅގަ ރިހަމަްއަށްްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަމުްން ްޝުކުރިއްާޔއޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެދިވަަޑއިެގންނެވި ްކަމަށް ްމި ްދަންަނވަމުން، ްވާހަކަ ތާއީދުކުރާ

ްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްދެްއވިްފުުރޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްަވއިކަރަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްވާހަަކދައްކަވަ ްމަްއސަލަިއގައި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަށްް`ްޝުކުިރއްޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ މުން

ްރަޝީދުް ްއިބްރާހީމް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމާފަންނު ްއަޚް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ

ްރާއްޖޭގަިއް ްމިއަދު ްދައްކުަވއިދެނީ ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތަށް. ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަފުޅަށް ދެއްކެވި

ްމަޑުމަޑު ްމިްޑިމޮކްރަސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންަނކަން. ްހަރުދަނާވަމުން ްނަމަވެސް ން

ބަހުސްކުރާްމައްސަލައިަގއިްމެލޭޝިޔާަގއިްމިްވަގުތުްވެސްްދިވެހިްހައިކޮމިޝަނެއްްއެބަްހުރި.ްހައިކޮމިޝަނަރުގެްމަޤާމުް

ނޑައެޅިފަ.ްއިތުރަށްްއެންމެްލާރިްއެއް ނޑުމެންްހޭދަކުރާކަށެއްްނުޖެހޭނެ.ްދިވެހިްްއޮވޭ.ްފަިއސާްހުންނާނީްކަ ވެސްްއަުޅގަ

ްމާމިނގިލީް ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްދެންމެ ްީކއްކުރަންކަްނ ްފޮުނވަނީ ްސަފީރުން ްޤައުމުތަކަށް ްބޭުރެގ ްއިން ްރާއްޖެ ދަޢުލަތުން

ްމަންފާ ްއެއް، ްނަފާ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްހާމަކޮށްދެއްވައިފި. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލިބޭތޯްްދާއިރާގެ ެއއް

ްކުރިއެރުްން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަދަހިކޮށްގެްނ ްުގޅުން ްަޤއުމުތަކާ ްބޭުރގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްަޓކައި. މަސައްކަތްކުރުމަށް

ހޯދުމަށްްޓަކައި،ްދިވެހިރަްއޔިުތންނަށްްމަންފާްހޯދުމަށްްޓަކައި.ްދޭދޭްޤައުމުގެްމެދުގައިްުގުޅންްބަދަހިކުރަނީްއަބަދުވެސްް

ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްނޫން.ްއެ ްހޯދާކަެށއް ްގެއްލުމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިވއްަކިއްނޫނިއްޔާ ްހަރުމުދާތައް ނޑުމެންގެ .ްއަުޅގަ

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްިވދާޅުވި.ްދެން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަމެކޭ ްކުރާ ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ްވިދާުޅވި،ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުގައި ދެން

ްދެކޮޅަށް ްއެްވިދާޅުެވވެީންހިތްޕުޅާ ްއެހެން ްޤަބޫލުކުރަނީ.ްްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމަޖުބޫރުެވގެން ނަމަވެސްްވިދާޅުވަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެކޮޅަށް ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްަސލަ ްވެސް ްއެއީކީ ްގޮތެއް. ްޑިމޮކްރަީސގެ ްހަމަ އެވެސް

ްބޭފުޅެ ްޤާނޫނީ ްއަމީންޢާއްމަކީ ްއިންނަަވއިގެން؛ ްމިތާނގައި ްއަމީންޢާއްމު ްނުކުރަން ްމިކަްންޤަބޫލެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ އް.

ްކުރަްއވާެން ްއެކަން ްއިންަނވަިއގެން ނީޑގައި ްގޮ ްތި ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ްމަނިކުފާނު ްއަމުދުން ްކަމަކަށް.ްއަދި ކުރަްއވާނެ

ްޤަބޫލެްއް ްކަމަކަށް ްކުރާނެ ްކަެމއް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްނުކުރަން.ްެއއްގޮަތކަށްވެްސްމިތަނުން ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑު ކަމަކަށް

ްކޮމިޓީަތއްްނުކުރަ ްނައިބު ްމުޤައްރިރުގެ ްހާލަތްތަކުގައި ްނެތް ްމުޤައްރިރު ްއަދި ްވެސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެހެންވީމާ،ްމި ން.

ހިންގަވާފަިއްއެަބްހުރި.ްއެމް.ީޑ.ޕީގެްބޭފުޅުންްވެސްްހަމަްއެަކންްކުރަްއވާފަިއްހުރީ.ްމިތާނަގއިްކަްންހިނގާްއުސޫލުްން

ްޓެކް ްދެން ްކަމަީކ. ްކަމެއް ްއޮތް ްވިދާޅުވި.ްކޮށްފައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިދާުޅވި. ްއިބްރާހީމް ްެވސް ްވާހަކަ ްނަގާ ސް

ްޚިދުމަތްތައްް ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްއަޅުަގނޑުމެން ްިއން ްޒަރީޢާ ްޓެކްްސގެ ްެއއްެޗއް. ްނަގަންޖެހޭ ްައކީ ޓެކްސް

.ްދެްނެވސްްމިްކުރެވެނީްވެސްްއެްފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ.ްރައީސްްނަޝީދުގެްވެިރކަމުަގއިްވެސްްެއކަންްކުރަްއވާފަިއްވަނީ
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އުސޫލުން.ްރަީއސްްވަޙީދުެގްސަރުކާރުަގއިްވެސްްކުރީްއެްއުސޫލުން.ްރަީއސްްޔާމީްނގެްވެރިކަމުަގއިްވެްސްމިްކުެރވެނީް

ނޑުމެންްްނިކަމެތިްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިް އެހެން.ްދެންްކުރިއަށްްއޮތްްާތނގައިްވެސްްއަުޅގަ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންްމުޅި ްނައްތާލުމަށް ްނިޒާމު ްސަލާންޖެހުމުގެ ްރާްއޖޭގެ ްުއސޫލުން ްހިއްސާވާ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ދިވެހި

ްމީހަކުް ްއެ ްއެއްަޗކުން ްލިބުނު ްމީހަކަށް ްއެ ްވެސް. ްނައްަތިއލެވޭނީ ްއުސޫލުން ްއެ ްއެއްަބސްވޭ. ްއެބަ ްވެސް އެންމެން

ްފޯރުކޮށްދީގެން ްވަރެއް ްކޮންމެވެސް ްއަށް ްމީހާ ްދަށްްދެންހުރި ްއެއަްށވުރެ ްދާނެ. ްބައެއް ްބޮޑު ްއަތުން ްމުއްސަދިންގެ .

ްފުދުންތެރިް ްނައްތާލައި،ްއަިމއްލަ ްނިޒާމު ްއުސޫލުްންސަލާންޖެހުމުގެ ްދާނެ.ްއެ ްުކޑަެއއްެޗއް ްެއއަްށވުރެ ްއަތުން މީހެއްގެ

ްޕާސްއޮންކުރެވޭް ްއަށް ްމީހާ ްހުންނަ ްޖެހިެގން ްއެއްަޗކީ ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހެދޭނީ. ްެވގެންްްބަޔަކަށް ެއއްަޗކަށް

ްޢިއްޒަ ްނުދާނެ. ްވެގެެނއް ްޤައުމަކަށް ްޤައުމު ްމި ްއެނޫނިއްޔަކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް ްހިއްސާވާންތްތެރި ްމެން މިް،

ްވެސްް ްމިނިވަންކަން ްވެސްްމިް،ޤައުމުގެ ްއިސްތިޤުލާލު ނޑުމެްމިް،ޤައުމުގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމުއްސަނދިކަން ންްޤައުމުގެ

ްމިއެންމެންްއެއްވަަރކަށްްހިއްސާް ްހިއްސާްވާންޖެހޭނީ.ްއެއްވަަރކަށޭ ވާންޖެހޭނެ.ްމުއްސަނދިްދެންނެވީްއެއްްނިސްބަތަކުން

ް.ރުފިޔާްއެްއުސޫލުންްދާނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސ5ްްްމީހާްައތުންްފިއްޔާްެއއަްށވުރެްދެރަަގއިްރުިފޔާްނ15ްަމީހާްއަތުންް

ްތާއީ ްައށް ްފުރިހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްައށް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްޯވޓަހުށަހެޅިފައި ްައވަހަކަށް ްވީާހވެސް ްއަހަިއގެްންދުކުރަން. ށް

ްނިންމައިވީ ްމިކަން ްއަވަަހކަށް ްސަފީރަްހާވެސް ްކޮންމެހެްންއަޅުަގނޑުމެންެގ ްފޮނުއްވުމަކީ ްއަްށ ްމެލޭޝިޔާ ކު

ްކުރަންޖެހިފައިްއޮތްްކަމެއް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުގެކުރިއްޔާ ްގަވާއިުދގަިއާވ ްއެދިަވޑަިއގެންނެިވްްމަޖިލީހުގެ ްާޕޓީތަކުން ްސިޔާސީ މަތިން

ްމިްފުރުޞަތުއަރުަވއިްްފަރާތްތަކަށް ްމާލަމުްނިމުނީ. ްވަވަގުތު ްއިންނެވީ ްނިސްބަވެަވޑައިގައި ްޕާީޓއަަކށް ުނގަންނަވާްކި

ްކަ ްނޫން ްބޭނުން ްފުރުޞަތެއް ްވިދާޅުވީ.ްއެހެްނކަމަށްވުމާމެންބަރު ްރިޕޯޓުެއއްކޮށް،ްމަށް ްކޮމިޓީ ްބަހުމި ނުޑްގެ ްއަުޅގަ ސް

އެހުންްއޮންނާނެ.ްދުވަހުެގްްވޯޓަށްްމިްމައްސަަލިއގައިްްމުގެްަވގުތުގައިއެހުމިްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެްޯވޓަށްްްމިހާހިސާބުން

ްނެތުމާ ްމަސަްއަކތެއް ްއިތުރު ްް،އެކުްްއެޖެންޑާަގއި ްނަންބަރު 12ްްއެޖެންާޑ ްކުާރ1:31ްްއަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގަިއ

ނޑަިއލާނަން.ޓަްަގއިްފެށުމަށ1:31ްްމަސައްކަތަކަށްްވާތީް ަގއިްއޮންނާނ1.31ްްީްކައިްއަޅުަގނުޑްމިހާރުްޖަލްސާްމެދުކަ

ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީ ްނިންމި ްބަުހސްކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހުން.މިއަދު ްވޯޓަށް ްޖަލްސާްްތަކަށް މިހާހިސާބުން

ނޑައިލާނަން ް.ްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ް(އަށ13:31ްްްއިނ13:14ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދަ ްކުިރޔަށް ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ްމި`. ްރަނގަބީލުްފަްން ްޖަހަންޖެހޭ ްވޯޓަށް ްށަނީ

ްއިށީނދެވަޑަ ްމެންބަރުން ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްެޗކުޖެއްސެވުމަށް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްއވާ.ްކޮށްލަިއގެން

ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ޢިްއޒަތްތެްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރުން ްޗެްރި ްއަކުްކާޑުޮކޅުތައް ްމިކޮށްލައްވާ. ނޑު ދަނީްްުޅގަ

ްްއެޖެންޑާ 12ްްނަންބަރު ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްމިއަްށ ްފުރަތަމަ ްއެހުމަށް. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ދުވަހުެގ12.1ްްްއޮތީްހުރި

ކަމެއްްއެގޮތުންްޯވޓަށްްއަހަނ4ްްްމިއަދުްމަސައްކަތުންްވޯޓުންްނިންމާްހިސާބުންްގޮސްފައިވާްކަންކަަމށްްވޯޓަށްްއެހުން.ް

ްްއެބަ ްައޅުަގނޑު ްމިއޮތް. ްވޯޓަށް ްފަރާތުންްފުރަަތމަ ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވަނީ ްޢިއްޒަތްތެރިް، ްދާއިރާގެ އުނޫގފާރު

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއަމީން ްއިބްރާހީމް ްނަންމެންބަރު ްޤާނޫުނ ްޤާނޫނަށ99/2ްްްބަރު ްބެހޭ ްޓޫރިމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބިލުް ްފާސްުކރުމާްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްގޮތަްށ ްނިންމެވި ްޢިއްޒަްކޮިމޓީން ްފެމެދު ްމެންަބރުންނަށް ނިވަޑަިއގަންނަވާްތްތެރި

ް.ްދެްއވުމަށްގޮތަކަށްްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

57ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 56ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 29ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ56ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްސަުރކާރު ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްައޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްމެންބަރުްފާސްވެއްޖެ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްާމވަށު ްފަރާތުން، ގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްއަބޫބަުކރު ްޖަމާލު 99/2ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްޤާނޫނަށްް، ްބެހޭ ްޓުއަިރޒަމާ ދިވެހިާރއްޖޭ
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ް ްމެންަބރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްފާސްުކރުމާ ްގޮތަްށ ްނިންމެވި ްކޮިމޓީން ްބިުލ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްގޮތަށްްވޯޓުެދއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

57ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާރުެގ56ް.ްޖުމްލ29ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ56ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްހުށަހަ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްނަންބަރުްފަރާތުން ްޤާނޫނު ޅުއްވާަފއިވާ

99/2ް ްމަޖިލީހުންް، ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްުޓއަރިަޒމާ ދިވެހިރާއްޖޭ

ްާދއިާރގެް ްއުތުރު ްުފވައްމުލަުކ ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުެގ ްދަންނަަވނީ ްމި ްޯވޓަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ފާސްކުރަްއވައިފި.

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްޚިދުމަތުގ2111/11ްްެބަރު މުދަލާއި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމެދު ްފާސްކުރުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫަނށް ްޓެކްސްެނގުމުގެ އަގުން

ްމަށް.ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤްްޙަސަންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:
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ް

58ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

.ްއެހެންކަމުން،ްސަރުކާރުެގ57ް.ްޖުމްލ29ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ57ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްޤާނޫނުް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްފުވައްމުލަކު ފަރާތުން،

މުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްއަގުންްޓެކްސްެނުގމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެްބިލުްކޮމިޓީންްނިންމެވ2111/11ްްިބަރުްނަން

ްޖުމްހޫރިްއޔާެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާުރ ްައޅުަގނޑު ްފާސްކުރައްަވއިފި. ްމަޖިލީހުން ގޮތަށް

ް ްގޮތ115ްްުޤާނޫނުއަސާސީގެ ް)ދ(ަގއިވާ ްމާއްދާގެ ރޑް(ްވަނަ ް)ރިޓަޔަ ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްޑެޕިއުޓީ ްމަތީން ގެ

ްމެުދް ްޢައްޔަންކުރެްއވުމާ ްސަފީރުަކމަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހުންނަވާ ްމެލޭޝިާއގަިއ ްަނންނާރިގެ، ްމ. /ް ްފަޔާޒު މުޙައްމަދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

18ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 47ްވޯޓުަގއި ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .ް 24ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ47ް. ދިވެިހްް،.

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްގޮުތގ115ްެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ް)ދ(ްގަިއވާ ްމާއްދާގެ ްޕޮލިސްްްވަނަ ްކޮމިޝަނަރްއޮފް ްޑެޕިޔުޓީ މަތިން

ރޑްް) ްް(ރިޓަޔަ ްމެލޭޝިޔާގައި ްނަންނާރިގެ ްމ. ްފަޔާޟް ްސަފީރުކަމަށްްމުޙައްމަދު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ

ްކުެރއްވުމަށްްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރައްަވއިފި.ްޢައްޔަން

ް

ްންްނިންމުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްނިމުނީ. ްމި ްމިހާހިސާބުން ްމަސަްއކަތްތައް ްއެޖެންޑާަގިއވާ ްޖަލްސާގެ ްއޮންނާެންްއާދެ! އެްއ

ނޑުްފަހުންްދަންނަވާނަން.ްއްތާރީޚެ ްއަުޅގަ

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود
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