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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.ްމެްނބަރ25ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.12/ޚޞ/2114މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްސަްރިޔ4ްާއެޖެންޑާ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަކީ ްޖަލްސާ ްމި ްއެްނގުން. ްއަންގާ ވަަނ33ްްތުން

ވަަންމާއްދާގެް)ރ(ްގަިއްވަީނ،33ްްމާއްދާގެް)ރ(ގެްދަށުންްބޭްއޭވްޖަލްސާްއެއް.ްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް ްބޭރުގައި ްދައުރުްނ ްުނވަތަ ްތެރޭގައި ްރިެސސް ްމަޖިލީހުގެ ްބާްއވަްންރައްޔިތުންގެ ްޖަލްސާތަކެއް ްުނަވތަ ްއެއް ޖަލްސާ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްސޮިއޮކށް ްބަޔާންކޮށް، ްސަބަބު ްމެންބަރުން ްަބއި ްއެއް ްބައިކުޅަ ްތިން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްހުށަ ްެއ ްވީނަމަވެްސ ްަބޔާންކުެރވިފަިއ ްގޮތަކަށް ްއެެހން ްމާއްާދއެްއގަިއ ްއެހެން ްަގވާއިުދގަިއ ްނަމަ ހެޅުންްހުށަހަޅައިފި

ް 14ްްހުށަހެޅޭތާ ްކަމަށް. ްބާއްވަންޖެހޭނެ ްޖަލްސާތައް ްހަމަޖައްސައި ްގޮްތ ްބޭްއވޭނެ ްޖަލްސާތައް ްތެޭރަގއި 2114ްދުވަހުގެ

ވަނަްއަހަރުެގްދައުލަތުގެްބަެޖޓްްސަރުކާރުންްހުށަހެޅިްމިންވަރަށްްވުރެްއިތުުރކޮށް،ްމަޖިލީހުންްފާސްކުރެވުނުްބަޖެޓުަގިއް
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ްޓަ ްއިތުރުކުރުމަށް ްފާސްނުވަނީސްްއާމްދަނީ ްބިލުތައް ްފޮނުވި ްސަރުކާރުން ްމަގުފަހިކުރުމަށް ްކަންކަމަށް ކަިއްހުށަހެޅިފައިވާ

ްއޮތުމަކީް ްނުލިބި ްހައްލެއް ްމިކަމަށް ްވަންދެން ްމަސްދުވަސް ްދެ ްކަމަށާއި ްނިމިފައި ްވަނީ ްދައުރު ްފަހު ްއަހަރުގެ މިދިޔަ

ްކަ ްވާނެ ްހުރަހަކަށް ްޮބޑު ްވަރަށް ްއޮްތ ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްަރއްޔިތުންްބަޖެޓް ްދައުލަތާއި ްެގްއލުން ްމިކަމުގެ މަށާ،

ްޤާނޫނުް ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްމަޖިލީހަށް ްސަރުކާރުްނ ްޓަކަިއ ްހައްުލކުރުމަށް ްމިކަން ްވިދާޅުެވ ްކަމަށް ތަހައްމަލްކުރަންޖެހޭނެ

ނުްނަންބަރުްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްައގުންްޓެކްސްެނގުުމގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްބިލާިއްޤާނ2111/11ްޫނަންބަރުް

ްޓަކައ99/12ްްި ްނިންމެވުމަށް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްބިލާ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫިރަޒމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްއެދިަވޑަިއގެން ްާބއްަވއިދިނުން ްޖަލްސާތަކެއް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭރުަގއި ްސޮއިކުަރއްަވިއ27ްްދައުރުން މެންބަރުން

ވަނަްމާއްދާގެް)ރ(ްަގއިާވްގޮުތގެްމަތިންްސިޓީްއެއްްވަނީްފޮނުާވފަ.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަުދެގ33ްްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފަރާތުން ްއޮންނާނީްސަރުާކރުގެ ްޚިދުމަތުގެްއަގުނ2111/11ްްްޖަލްސާގައި މުދަލާއި

ްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލާިއްޤާނޫނު ްޤާނޫނަްށ99/12ްްނަންބަރުްްޓެކްސްނެގުުމގެ ްބެހޭ ްޓޫިރޒަމާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްމަތިންް ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުެގ ްގެންިދއުން. ްުކރިޔަށް ްމަރުޙަލާ ްބަހުސް ްބިލުގެ ްބިުލ،ްެދ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ް ްމަޖިލީހުގ27ްެމަޖިލީހުގެ ްަގސްތުކުރަީނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްގުިޅެގން ްސިީޓއާ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްމިްްމެންބަރުން ޖަލްސާތައް

ްމަސައްކަތްްނިމެންދެންްކުރިަޔށްްގެންދިއުމަށް.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ްުސވ5ްާއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްަކންކަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމަޖިލީހުގ6ްްެޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްފ7ްައެޖެންޑާ ްޤަރާރު.ްސަރުކާރުގެ ްބިލާއި ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ްާދއިރާެގްމަޖިލީހަށް ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެްއެކްސްޕޯްޓ79/31ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިްއވުން. ްިކޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގ79/31ްެއިމްޕޯޓް

ްްއެކްސްޕޯޓްްއިމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަތެްއްންްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްކުށެއްްިއޞްލާޙުކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްްކުރ8ްިއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްް.9އެޖެންޑާ ްބަހުސް. ްމެންބަރ9.1ްްުއިބްިތދާޢީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއުނގޫފާރު ްފަރާތުން ސަުރކާުރގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއަމީން ްބ99/12ްެއިބްރާހީމް ްޓޫރިޒަމާ ްޤާނޫނަށްްދިވެހިާރއްޖޭގެ ހޭ

ް ް ްވަނީ ްއިއްވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. 24ްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްބޭއްވުނ2113ްުޑިެސމްބަރު ަގއި

ް ްމަޖިލީހުގެ 2113ްްރައްޔިތުންގެ ްދައުރުގެ ްވަނަ ްތިން ްއަހަރުގެ ްމަޖިލީހަށ19ްްްވަނަ ްބިލު ްމި ްޖަލްާސގައި. ވަނަ

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށްްއުނޫގފާރުްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީނަށްްއަޅުގަ

ް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:އުނގޫފާރުްދާއިާރގެް

ް ްނަންބަރު ްރައީސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނު ްއިްއަޒތްތެރި ްޤާނޫނަށ99/12ްްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ދިވެހިާރްއޖޭގެ

ްއިތުރުކުރުމަށްްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްަދއުލަތަށް ްސަރުކާރުން ްބޭުނމަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްމި ްައދި ބިުލ،

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 99/12ްްޓަކައި ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްޓޫރިޒަާމ ްގެންނަންޖެހ8ްްޭިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަަބބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްމި ްާއދެ، ްގެނައުން. ްކުިރއެރުންްއިޞްލާޙުތައް ްތަރައްޤީގެ ްަޤުއމަށް ގެ
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ްތަރުހީބާިއް ްކަމުގަިއ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެހެންވީމާ، ްކަަށވަުރކަމެއް. ްެއއީ އަންނާނެކަން

ނޑުްުއއްމީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްއެއްބާރުލުންދެްއވާނެްކަމަށްްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިބި ްކުރުމަށް ްބަހުސް 3ްްލަށް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ. ްމި 1:21ްްގަިޑއިރު ްޕީ.ޕީ.އެަމށް ްޑީ.އާރު.ީޕ46ްްމިނެޓު. މިނެޓު.

ް 21ްްއަށް ްއަށް ްޕާޓީ 9ްްމިނެޓުއިރު.ްޖުމްހޫރީ ްއަށް 7ްްމިނެޓު.ްއެމް.ޑީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ މިނެޓު.ްވަިކ5ްްމިނެޓު.ްޤައުމީ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްފުރުޞަތަށ5ްްްމެންބަރަކަށް ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދިވަޑަިއގަތުމަށް ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްފުރުޞަތަށް ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު އެދިަވޑަިއގަތުމަށް

ްމެންބަރަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެއްެވސް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްފުރުޞަތަށްްމެންބަރުންނަށް ކު

ްެއއްެޗއްް ްމަރުޙަލާގައި ްފަހު ްބަހުސްެގ ްބިލުގެ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތ

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްބޭނުންފުޅު ވިދާޅުވުމަށް

ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމިލަންދޫްދާއިރާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ް ްނަންބަރު ްއާދެ،ްޤާނޫނު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަރުކާރުގ99/2ްްެޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނަށް ްޓޫރިޒަާމްބެހޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ނޑުމެންްފާހަގަކޮށްލަންްއެބަްޖެހޭްއިޞްލާޙުްފަރާތުންްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަާޅފައިްމިްއޮތީ .ްމިްިއޞްލާޙާްއެީކގައިްއަުޅގަ

ްޓެކްްސެގް ްނިޒާމު، ްބެހޭ ްޓެްކސްއާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަސރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުީރަގއި ްހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރގައި ްތަނަށް މި

ށްްއާމްދަނީްއިުތރުކުރުމަށްްޓަކަިއްޓޫރިޒަްމގެްއޭރުްަދއުލަތަޓަަކއިްކުިރްމަސަްއކަތުގެްތެޭރަގިއްްނިޒާމަކަށްްބަދަލުކުރުމަށް

ްދައްކާނެް ްފައިސާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްމުއްދަތު ްރަށްރަށަށް ްހުރި ްދީފައި ްހެދުމަށް ްހުިރްރިސޯޓުތައް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތެރެއިން

ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްފަރާތްތަކަް.އުސޫލުތަެކއް ްއެ ްއޭުރަގިއ ްހަނދާންނައްތާލައިގެންުނވާނެ ނޑުމެން ްރަށްތަކުގެްއަުޅގަ ށް

ްކުެރވޭނޭް ްެއކަން ްނަގަިއގެން ްަފއިސާ ްއެ ްގޮެތްއގައި ްުލއި ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްބޭުނންވާ ްއިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު

ްއޮތީ ްހަމަޖައްސާފައި ްފަރާތްތަކުންްް.އިންތިޒާމުތަެކއް ްއިދިކޮޅު ްސަުރކާރާ ްއޮތް ްއޭރު ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމި އޭރުަގއި

ް.ިދޔައީްެއކަމުަގއިްވަރަށްްޮބޑަށްްސަރުކާރަށް..އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލިފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަރއީސްޢިއްޒަތްތެރި ްފަރާތަށް.ް، ްހުށަހެޅި ްަމޖިލީހަށް ްހުށަހެޅި، ްބިލު ްއަންނަނީ ްދެމުްނ ްކުރިން ްމީގެ ްުފރުޞަތު ފަހު

ްޖަވާބުދާރީވަނީކީ.ް ްބިލަށް ްނޫން ްފަރާތަކުންނެއް ްހުށަހެޅި ްބިުލ ްއިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގައި ްރަީއްސ ްެއގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްދަންނަވާލީ.

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްދާއިާރގެް ްމިލަންދޫ ްއެގޮތުން ްފުރުޞަތުއެުރވޭނެ. ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިާހ ްމަރުޙަލާގައި ބަހުސްގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއެުރވީ.ްކުރިޔަްށްގެންދަވާ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ްދަންނަވާލަންއަޅުަގނ ްއޮްތްުޑ ްކުރީަގއި ްފަރާތްތަކަށް ްބޭނުންާވ ްއިތުރުކުރަން ްމުްއދަތު ްރިސޯޓްތަުކގެ ްއޭުރގަިއ އުޅުީނ

ްގޮތެއްް ްލުއި ްވަރަްށ ްސަރުކާރުން ްއިންތިޒާމުއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުެރވޭނެ ްމިކަން ްަވިކްގައި ްއަހަރަކު ްއޮތީ. ްހަމަޖައްސާފައި ތަެކއް

ްއޭުރގައިްިއދިކޮޅުްފަރާތްތަކުންްބޭނުމެއްްޞްކުރެވޭްގޮތަށް.ްއެހެންނަމަވެސްއިސާްަދއްަކއިގެްންމިކަންްޚަލާއަދަދަކަށްްފަ

ްފުރުަޞތު ްކުެރވޭނެ ްެއކަން ްމިނުވި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްައއިސް ްއެނުބރިްސަރުކާރަށް ްއަލުން ފެންނަނީްްދޭކަށް.ްމިހާރު

ްއެއްް ްފައިސާ ްެއ ްަގނޑުކޮްށ ްްއަނެއްާކވެްސ ްނެގޭނެ ްމަޖިީލހަށްފަހަރާ ްވައްަދއިގެްންްުއސޫލުތަކަކަށް ްބިލު މ

ްއެބަމަސައްކަތް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަން. ްތިބިްްކުރަމުންދާ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއާމްދަނީްް،ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނުޑމެންނަށްްއެނގި،ްހާަމވަމުންް ނޑުމެންނަށްްމިްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތަުކގެްތެރެއިންްއަުޅގަ އިތުރުކުރުމަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ްކަ ްދާ ްހޯދަނީ.ްމި ްގޮތްތަެކއް ްޓެކްސްނެގޭނެ ްފެލައިލައިގެން ްއަތުން ްރައްޔިތުންެގ ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ންތައްތަކަކީ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްހޯދަނީ. ްގޮތްތަކެއް ްނެގޭނެ ްއާމްދަނީ ްރައްޔިތުްންފެލައިލައިގެން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ނަށް

ކަށްްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްދިެވހިރާއްޖޭގައިްތިބިްރަްއޔިތުންްއުއްމީދުކޮްށގެންްތިބިްކަންތަްއތަކެއްްކަމަ

ްއުފައްަދއިގެންް ްސަރުކާރެއް ްާއ ްފެނުނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުއއްމީދެއްަގއި ްފޮނި ްތެެރއިންްް،ވަރަށް ްސަރުކާުރގެ އެ

ްދިވެހިރާއް ްހޯދައިގެން ްގޮތްތަކެއް ްހޯދޭނެ ްކުރައާމްދަނީ ްޓަކައި ްތަްއޤީއަށް ްމަސައްކަތްތަުކގައިޭޖގެ އިތުރުްްމުންގެންާދ

ްއުއްމީދުްދިރުންތަކެއް ްކަަމށް ްމިގެނެސްދޭނެ ްމިއަދު ްެއހެންނަމަވެސް ްތިބީ. ްވަރަށްްކޮށްގެން ްސިފަްްއޮތީ ްއެ ބޮޑަށް

ްކުރީގެް ްބޮޑުކޮްށ، ްއަލުން ްިޑއުޓީަތއް ްއޮތް ްުއވައިލާފައި ްކުރީގައި ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ބަދަލުވެފަ.

ްއިތުރުކުރެވޭނެްޓެ ްއާމްދަނީ ްބޮުޑކޮށް، ްގުަނޔަކަށް ްއެތައް ްއަލުްނ ްޓެކްސްަތއް ްއައި ްަނަގމުން ްކުަޑކުޑަކޮށް ކްސްތަްއ؛



6 

 

ްޙަޤީޤަުތގަިއް ްަމސައްކަތްކުރަްނވީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިން، ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަްމގެ ްއަދި ްމުާވސަލާތުންނާ ގޮތްތަެކއް؛

ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންނޭނގެ. ްނޫން ްދިވެހިރާއްޖެްްމިގޮތަކަށް ްއިްނވެްސޓްމަންޓުތަކަށް ްއިތުރު ްމަަސްއކަތްކުރަންވީ މިއަދު

ްއެކަމަކުް ްހޯދަން. ްގޮތްތަެކއް ްލިބޭނެ ްއިތުރަށް ްއާމްދަނީ ްއިންެވސްުޓ، ްއިތުރު ްއަދި ްފަރާތްަތކަށާ ްބޭރުގެ ހުޅުވާލަިއގެން

ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ްކަމެއް ްއެ ްސަރުކާރަކުން ްމި ްކުރީގައިްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއަބަދުވެސް ފެންނަނީ

އުަވއިލާފައިްހުރިްެޓކްސްަތއްްއިތުރުކޮށް،ްކުީރގައިްަނގަމުްނދިޔަްިޑއުޓީތަްއ،ްުއަވއިލާފައިްހުރިްޑިއުޓީތަާކއިްކުަޑކޮށްފައިް

ްޓެކްސް ްއިތުރަށް ްއަނެއްކާވެސް ްޚިދުމަތްތަކުން ްބޭނުންކުރާ ްރައްޔިތުން ްއިތުރަށް ްބޮޑުކޮށް، ްއަލުން ްޑިއުޓީތަކާ ތަްއްހުރި

ްރައްޔިތުންް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުކުެރޭވ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްމިއީ ްތަން. ބޮޑުކުރަމުންދާ

ްނޫން.ްސަރުކާރުެގް ްމަންޒަރެއް ްމި ްމިއަދު ްފެންނަންވީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީކީ. ްަކމަކަށް ްގޮތް ްތިބި އުއްމީދުކޮްށގެން

ްޓަކަ ްއިތުރުކުުރމަށް ްއާމްދަނީ ްދިވެހިރާއްޭޖެގްތެރެއިން ްއަނެއްާކވެްސ ްނުކުެރވި، ްކަންތައް ްކުަރންޖެހޭ ްޙަޤީޤަުތަގއި އި

ްގޮހޮރަށް ްމިްރައްޔިތުންެގ ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްހިންގޭތޯ ްސަރުކާރު ްހޯދަިއެގން ްއާމްދަނީ ްމިްްއަތްާބނައިގެން، ދަނީ.

ް ްކަންނޭނގެ ްނޫން ްއުއްމީދެްއަގއި ްރައްޔިތުްނ ްއޮތީކީ.ްކޯލިޝަންްފަހަރުްްމިދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއުފައްދާފައި ްެވރިކަމެއް ގެ

ްފަރާތްތަކުންް ްހިންގާ ްޓޫރިޒަމް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްތަން. ްއެ ްއުޅެނީ ްމި ްނުފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްމަންފާއެްއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމާލިއްޔަަތށް ްދައުލަުތގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއާމްދަނީ، ްއަށް ްދވެިހރާއްޖެ ްޓޫިރޒަމަކީ އަބަދުވެސް

ްމުއްދަުތް ްރަށްތަުކގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަެނއްާކވެސް ްެއކީަގއި ްއިޞްލާޙާ ްމި ްއެެހންނަމަވެސް ްފަރާތްތަކެއް. ކުރަމުންދާ

ނޑުކޮށްްމިްފައިސާްނަގަިއގެން،ްއަދިްހަމައެާއއެީކގައިްމިްފަިއސާްނުދައްަކއިފިް އިތުރުކުރަންްބޭނުންވާްފަރާތްަތކުންްގަ

އެީކަގއިްމިްފައިސާްނެގޭނެްގޮތްތަކަކަށްްމިްބިލުްފަރުމާކޮށްފައިްއޮތީމަްއަޅުަގނުޑްްކަމަށްްވަންޏާްއިތުރުްޖޫރިމަނާތަކަކާ

ްއެހެްނވީމާ،ް ްމިއީ. ްިސުގނަލެކޭ ްނުބަިއ ްދެވޭ ްފަާރތްތަކަށް ްހިންގާ ްރިސޯުޓ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ްދި ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާހަަގކޮްށލަން ްހަމަމިއާއެީކގައި ްއެނގޭ ްއެބަ ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބާރަށް ްއެންމެ ވެހިރާއްޖޭގައި

ްދޭދޭް ްސިޔާސަތު. ްގެސްުޓހައުސްގެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވަސީލަެތއް ްެއއް ކުރިއަރަމުންދާ

ްމަސަ ްކުރާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްހިްނގަިއގެން ްގެސްޓުހައުސް ްނެރުނުްފަރުދުން ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްއކަތްތަްއ

ްފަރުދުންްގަާވއިދެ ްދޭދޭ ްމީ ްއެެހންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްއެޅިގެްނޮގއްސަ ްހުރަހެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަެނއްާކވެސް ްތެޭރގަިއ ްއގެ

ް ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއިތުރުނުވަތަ ްފުދުންތެރިކަން ްމަސައްކަތްަތކަށްްކުރުއިތުރަށް ްކުރާ ްޓަކައި މަށް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރަސްެއޅެނީ. ްފޯރާމީހުންްްޙަޤީޤަތުގައި ްއިތުރު ްމުއްަސނދިން، ްއިތުރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޖެހޭ އެބަ

އުފެއްދޭތޯްބަލަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސިޔާސަތަކީްެއއީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕންްމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެތައްްސަތޭަކް

ްޒަ ްޓެކްސްގެ ްިލބެންޖެހޭ ްއަތުން ްމުއްސަނދިންގެ ްއުފައްަދއި،ްއެ ްަދއުލަތުގެްމުއްސަންދިންނެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިއން ރީޢާ

ްނުފެނޭ.ް ްކަމެއް ްއެ ްސަރުކާރަކުން ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތްތަކެއް. ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްއިތުރު ްއަށް އާމްދަނީ

ްބޭނުންކުރާް ްސްކޫލަށް ްކުރިން ްޓެކްސްތަކާއި ްހުރި ްއުަވއިލާފައި ްކުރިން ްއަނެއްާކވެސް ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްއެތައްްސާމާންތަކު ްގޮސް ްއެހެން ްޓެކްސްއާ، ްހުރި ްއުވައިލާފޢި ްއިން ްބޭސްފަރުާވ ްއާއި ްޓެކްސް ްުހރި ްއުވައިލާފައި ން

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްމިކިާޔ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަނގަުމންދިޔަ ްކުީރގައި ްނުވަތަ ްެޓކްސްތަުކން ްހުރި އުަވއިލާފައި

ްއާްމދަނީްހޯދައި،ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްބޭނުންކުރާްކުރީގެްޑިުއޓީ؛ްައލުންްއަނބުރާްއެްޑިއުީޓގެްޒަް ރީޢާްއިންްވެްސްއިތުރު

އެކަުކްއަނެަކކަށް،ްމަންމަްބަްއޕަްއަށްްުގޅައިލާްފޯނުކޯލުންްވެސްްލާރިްހޯދަިއ،ްމިކަހަލަްމަންޒަރުތަކެއްްފެންނަމުންްމިް

ްނުފެޭންެއއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްއަދި ްސަރުކާރަކުން ްމި ނޑުމެންނަކަްށްނުފެނޭ ްއެްއްދަނީ.ްއަުޅގަ ވެްސްސްޓެރެޓަޖީ

ްއޮތްްތަނެއްްދިވެހިރާއްޭޖގެްަދއުލަތުގެްއާމްދަނީްއަށްްފައިާސްހޯދުމަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަފރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީްތޮޑާްދާއިރާގެފަރެސްމާ

ްރަޢިއްޒަތްތެ ްޑިއުޓީރި ްެއއްެޗހިން ްތަންތަނާއި ްވާހަކަީއސް،ްްސކޫްލްފޮތްތަކާއި ްްނެގުުމގެ ްބިލަނޫން،ްެއއް ްއެ ށްްކަނޫނީ

ްމިް ްމިވާހަކަްނޫން ްއެހެންވާހަކަްދެކެވެނީ. ްމުޅިން ްމަޖިލީހުގެްދެކެވެނީ ްއެކަން ްއެހެންވެގެން ރައީސްގެްްބިލަކަށް.

ް...ކަމަށްްގެނައުމަށްްއަުޅަގނޑުސަމާލު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ްއަުޅގަ

ްޢަލީްރިޟާ.

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ްއާމްދަނީް ްުމވާސަލާތުން ްމީގެތެޭރގައި ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްއާމްަދނީ ްމިތާނގައި ްހިނގާ ްެއބަ ްމަަސއްކަތް ްބިލެއްގެ ތިން

ްިމް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްބޮުޑކުރުމާ،ްމިހުރިހާ ްޑިއުޓީަތއް ްހުރި ްޑިއުޓީަތއް،ްއުަވއިލާފައި ްއަދި ނެގުމާ

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްއާމްދަނީްއަލިއަުޅވާލީ ްސަރުކާރުން ްކޯލިޝަން ްއޮތް ްމި ްއުފައްދާފައި ްމިހާރު ްއަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ގެ

ނޑުްދަންނަވަންްމިްއުޅެނީްމީގެ... ްހޯދުމަށްްޓަކައިްބޭނުންކުރާްަވސީލަތްތަކަށް.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމަންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު
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ްޢިްއަޒތްތެ ްރައީ`.ްޝުކުރިއްޔާ ްޓޫރިޒަމާރި ްފެންނަނީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުްްސް. އަކަްށ99/12ްްްބެހޭ

ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްބަހުސް، ްމެދު ްބިާލ ްރައީްސ،އެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްތަން. ްމިްްކުރަމުންދާ ްކުރިން ްީމގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްދެއްކީމުވާހަ ްޓޫރިޒަމާް.ކަ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގެްއަދި ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްމަސައްކަްތކުރިން.ްްއުމަށްްނަބެހޭ ޓަކައި

ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްއެ ްއޭުރގައި ްކަމަށްއެހެންނަމަވެސް ްދާއިާރްްނޫނީް،ނުޖެހޭ ްޓޫރިޒަމް ްއިޞްލާުޙްގެނައުމުން ްއެ ވިއްޔާ

ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމް ްއަދި ްއިންވެސްޓުްްހަލާކުވެ ްދަތިއަށް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަށް ްތިބި އުނދަގޫތަކާްކޮށްެގން

ްވާހަކަތަްއްދެއްކެވިްބޭފުޅުންްމިއަދުްިމްމައްސަލަްމިގޮތަށްްގެންނެީވމަްއަކުރިމަތިވެދާނެ ްއެަބްކަމުގެ ނުޑގެްހިތުގައި ޅުގަ

ްމިންވަރާއުފެދޭސުވާލު ްއިޚްލާޞްތެރިަކމުގެ ްޢިއްް. ްއުަފއްދަން. ްއެބަ ްސުވާލު ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް.ދޭތެރޭ ްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެްމިހާރުގެްވެރިކަމަކީއަްލަންނަށްްކަންބޮުޑާވންޖެހޭްމައްސައަޅުަގނޑުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަްށްްކީްއަުޅގަ

އެތައްްަބއިވަރުްވަޢުދުތަކެއްްެވގެންްކޮންމެްބަޔަކުްވެސްްކުާރްވެރިކަމެއް.ްއެްވެރިކަމަށްްައއުމަށްްޓަކައިްވާްވަޢުދުތަްއް

ްކުރަ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްފުއްުދމަކީ ްއިން ްޒަރީޢާ ްަރއީސް.ްބަޖެޓުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމެއް. ންޖެހޭ

ްނި ްރަްއޔިތުންނަށް ްގޮތަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހިނަގއިގެންކަމެތިވާ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްރަްއޔިތަކަްށްް،ދިޔުަމކީށް ްެއއްެވސް އަދި

ް ްދަތިދިރިއުޅުމުގެ ްަތރުތީބުވެހާލަތަށް ްކަންކަން ްގޮތަކަށް ްއުނދަގޫވާ ްޤަބޫލުއިންތިޒާމު، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކުރާކުރުމަކީ

ްރައީސް ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަުޅްގޮތެއް ްއެންމެ ްެއއީ ނޑުމެންނަށްގޮތުަގއި ްމިް.ްއަުޅގަ ްކުރިޔަށްްްމިއަދު ފެންނަނީ

ް ްރައްޔިތުންގެ ްިދވެހިރާއްޭޖެގ ްތަނުގައި ްއޮތް ްމަންޒަރު.ްދިިރއުޅުމުެގ ްބަދަލުގެ ްނޭދެވޭ ްބޮޑެތި ްއަންނާނެ ހާލަތަށް

ްމި ްސިފަ ްދިވެހިްއަޅުަގނޑަށް ްތަކެތީކުރެވެނީ ްއަނެއްކާްއްރާއްޖޭގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަގު ްބޮޑުވެގެންދާނެްގެ ްލިބޭލެއް ެވސް

ްމި ްއަނެއްާކވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާނެްމަންޒަރު. ްދަށަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހާލަތު ްދިރިއުޅުމުގެ މިންވަރު.ްްފެންނަނީ

ް ްހުށަހެޅިފައި ްްމިމިހާރު ްސާފުކޮށް ްވަަރށް ްއަޅުަގނޑަށް ްބިލުތަކުން ްޤަބޫލުކުރަނީްްއެނގެނީވާ ްއަޅުަގނޑު ނޫނީ

ްދާ ްދަށަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްހާލަތު ްރައީސް.ރައްޔިތުންގެ ްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބޭނެްްަވޒީފާްނެ އެއް

ްތިބިްތްގޮ ްދައުރުްްނެތިފައި ްތަޢުލީމީ ްތިބި. ްެއބަ ްކަންޮކޅުތަުކގައި ްރާއްޖޭގެ ްެވސް ްމިއަދު ްޒުވާނުންނެއް އެތައް

ްނެތިފައިްނިންމާލުމަ ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްެއއް ްވަޒީފާ ްނެތި،ްނޫނީ ްގޮތެއް ްކުެރވޭނެ ްމަސައްކަެތއް ްއެްއވެސް ްހަމަ ށްފަހުގައި

މިއަދުްވެސްްއެަތއްްބައިވަރުްޒުވާނުންްއިންތިޒާުރަގއިްއެބަްތިބި.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޒުާވނުންނަށްްވަޒީފާގެްފުރުޞަތުް

ްޢާ ްފެންނަނީ ްމި ްބަދަލުގަިއ ްޚަރަދުްއުފައްދައިދިނުމުެގ ްދިރިއުޅުމުެގ ްީމހުންގެ ްއެ ްއާމްދަނީން ްލިބޭ އިލާތަކަށް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަންަތއްތައް. ްމަންޒަރު ްބަްއޓަންވަމުންދާ ްގޮތަށް ދެކޮޅުނުޖެއްސޭނެ

ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްއަލުންްއަނބުރާްކަސްޓަމްްޑިުއޓީްނެގުމުގެ ްފެންނަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައިްއެބަްއަނެއްާކވެސް އަދު

ްކިރުދަޅުް ްދޭ ްދަރިފުޅަށް ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޑިއުީޓްނެގީމާ ްއިްއވިފަ.ްކަްސޓަމް ްަވނީ ްމި ްކިޔުން އޮތް.ްފުރަތަމަ

ްބޮުޑވެގެންދާނެ.ް ްައގު ްބޭސްކޮޅުގެ ްވެްސްބޮޑުވެގެންދާނެ.ްގަންނަ ްޔަޤީނުން ްތަނުގައި ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްއަގު ްލިބޭ ގަންނަން

ް ްސީދާ ްަބިއްމިއީ ްއެ ްައގަށް ްއެތަކެީތގެ ްދިނުމަށްފަހުގައި ްލާރި ްއެ ްަކސްޓަމަށް ްިވޔަފާރިވެރިން ްގޮތުަގއި ޓެކްްސގެ
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ްރަްއޔިތުންގެް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްނޫން. ްކަމެއް ްަފސޭހަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤަބޫލުުކރުމަކީ ްކަމަށް އިތުރުނުކުރާނެ

ްޕެކޭޖުތައް ްމިފަދަ ްޮގތަށް ްބަދަލުއަންނާނެ ްކަމެްއްްދިރިއުޅުމަށް ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްފާްސކުރުމަކީ ްގެނެސް، މިތަނަށް

ްތަންް ްރަނގަުޅވާ ްފަހަރު ްއަެނއް ްކަންތައްތައް ްބުނަމުންދިޔަ ްގޯްސކަމަށް ްއިރެްއގައި ްެއްއވެސް ނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޓޫ ްައށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްެތރި ްއަށް. ްދަރަޖަ ްކަންބޮޑުވާ ްފެންނަމުންދަނީ ްނަިއސްދާނެތީްމިއަދު ރިސްޓުން

ްދައްކަންޖެހުނީމާް ްފައިސާ ްއަދަެދއްެގ ްބޮޑު ްފުރައިެގންދާއިރުގައި ްއައިސް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްޓޫރިސްޓުން އަދި

ްެވްސް ްިމއަދު ް ްވާހަކަތައް ްބޭފުޅުންެގ ްވާހަކަދެއްެކވި ްކަމަށް ްމަދުވާނެ ްތަނުން ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެރަިއވަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރެ ްބޭފުޅަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންމެ ްބައްަލަވއިލެްއވީމާ ްޔައުމިްއޔާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެހެރީ. ްފެންނަން ކޯޑުތަުކން

ނޑުމެންނަަކށްްމިއަދު،ްެއްދުވަހުްއެްވާަހކަްދެއްެކވިްބޭފުޅުންްއެހެންް ވެސްްމިދެންނެވިްޙަޤީޤަތްްހާަމވެގެންދާނެ.ްއަުޅގަ

ްިނޔަތެްއގަ ްހެޔޮ ްއެއީ ްދެން ްވާހަކަދެްއކީމާ ްެއއްްގޮތަކަށް ްފަސޭހަ ްއެހާ ްޤަޫބލުކުރާކަށް ްކަމަށް ްަދއްާކްވާހަކަފުޅުތަެކއް އި

ނޑުމެންނަށްްމިްވަނީް ނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިުތންްމިއަދުްމިްވަނީްއަނެއްކާެވސްްނިކަމެތިްހާލުގައިްޖެހިފަ.ްއަޅުގަ

ްކު ްރަްއޔިތުން ްމަސައްކަްތތަކެއް ްބުރަ ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްހާލަތު ްފަށާފަ.ްދިރިއުޅުމުގެ ްފެންނަން ްމަންޒަރު ރަމުންދާ

ނޑުމެންނަށްްފެނުނީްތެޔޮްނެތިގެންްދަުތރުފަތުރުނުކުރެވިގެންްދަތުރުފަުތރުގެްޚިދުމަތްދޭްމީހުންނަށްް މިދާކަށްދުވަހުްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްދެންްފެންނަންްމިްދަނީްރިސޯޓުތަކުންްެއއްްފަ ހަރާްބޮޑެތިްެގއްލުންތަކާްކުރިމަިތިވްތަން.ްއަނެްއކާ

ްމަންޒަރު.ްދެންް ްދެއްކުމަްށްމަޖުބޫރުވާ ްަގނުޑކޮށް ްފައިސާ ްހުރި ްދަްއކަން ްބުނެ،ްބަހާލައިގެން ްކަމަށް ނަގަިއގެންނުވާނޭ

ްމަންޒަުރ.ް ްއަނެއްާކވެްސްނެގޭ ްޑިއުީޓ ްއިމްޕޯޓް ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްދަނީ ްމި ްފެންނަން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްފަހަތުން އޭެގ

ްމަންޒަރު ްޮބޑުާވ ްއަގު ްޓަަކިއްތަކެތީގެ ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދު ްީވ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .

ްދޭް ްަދނުޑވެރިންނަށް ްއާއި ްލާިރ ްދޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްެވސް ްއިތުރުެވގެންދާއިުރގައި ްއާމްދަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް،

ްހިމެިނފަ ްބަޖެޓުަގއި ްއަދަދުތައް ްއެ ްނޫނީ ްނުފެނޭ. ްމަންޒަރެއް ްދަްއކާ ްވާަހކަ ްނުފެނޭ.ްލާރީގެ ްމަންޒަެރއް އިވާ

ނޑުވެރިންނަށްްވެސްްފައިސާްލިބުން.ްއަދިްއުމުރުންްދުވަސްވީްމީހުންނަށްް އަޅުަގނޑުމެންްއެދެނީްމަސްެވރިންނަށާއިްދަ

ނޑުމެންނަށްްރައްޔިތުންްއަތުްނ5111ްްދޭންޖެހޭް ރުިފޔާްވެސްްއަވަްސްމަަގކުންްލިބުން.ްވަޢުދުްފުއްދަމުންދިޔުން.ްއަުޅގަ

ނޑަްށްފައިސާތަކެްއް ނެޭގއިރުްަރއްިޔތުންނަށްްދޭންޖެހޭްއެއްޗެހީެގްމަތިންްހަދާންނައްތާލީމާްއެކަމަށްްތާއީދުކުރަންްއަުޅގަ

ްސަރުާކރުް ްޖެހޭނެ ްވެސް ްޯހދަން ްއާމްދަނީ ްދޭންވާނެ. ްެވސް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްޭދންޖެހޭ ްަރއްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ.

ްގޮތަކަ ްހަމަޖެހޭ ްދެކޮޅު ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. ނޑާށްްހިންގުމަށް ްއަޅުގަ ްގެންދިއުމަށް ްކަންކަްނ ްތެރެއިން ްއުސޫލެްއގެ ށް،

ްނޫން.ް ްކަެމއް ްތާއީދުކުެރވޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްފަރާތުން ްއަނެްއ ްނަގާފައި ްފަރާތުްނ ްެއއް ތާއީދުކުރެވެނީ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްރިޔާސަތަްށްޝުކުރިއް ްރައީްސ ްނައިބު ްމަޖިލީހުގެ ްެގންގޮސްދެްއވުމަށް ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާ ްަމޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ާޔ.

ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްދަންނަވަްނ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްގައްދޫްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމް.ް

ް

ްކެވުން:ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަދެއްް

ްނަންބަުރް ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްބިލަށް، ްބެހޭ ްޓޫިރޒަމާ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްއެްއޗެްއ99/2ްް ްފެންނަ ްއެއަށް ްެވްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ްހުށަހެޅިގެން ްއިޞްލާޙެއް އަށް

ްއަޅުގަ ްނުދެކޭތީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްނެތް ްޓޫރިޒަމަީކްދަންނަވާލުމަކީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ! ްދަންނަވާލީ. ްފުރުޞަތަށް ނޑު

ްލިބޭް ްޤައުމަށް ްމުޅި ްއެއީ ްނުދެެކން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެްއ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްބޭފުޅުންގެ ްހިންގާ ްރިސޯޓު ހުސްއެކަނި

ްއެހެންކަމަށްވާއި ްެއއީ. ްއެއްެޗއް ްލިބެމުންދާ ްދަރިންނަށް ްހުރިހާ ްަޤއުމުެގ ްމުޅި ްއެއީ. ްދުނިޔޭެގްއެްއޗެއް ްިމގޮތަށް ުރގައި

ްއެހެންވީމާ،ް ްކުޅެންހަދައިގެން. ްޓޫރިޒަމާ ްގޮތްގޮތަށް ްިމފަދަ ްއޮތް ްއެބަ ްފެއިލްވެފައި ްޓޫރިޒަްމ ްޤައުެމއްަގއި އެތައް

ްނޫން.ް ްއެްއޗެއް ްުކޅެގެންވާނެ ްނޫނިއްޔާ ްވިސްނާފައި ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިީއ ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްއަތަ ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބާވަޭއ ްކޯަޗުކން ްދެން ްނެތުނީމާ ްޓުއަިރޒަމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޮގވަިއ، ްށ

ްަވޒީފާް ްައޅުަގނޑުމެން ްބާވައޭ ްކޮންތާކުން ްދެން ްނެރޭނީ. ްލާރި ްމެން ނޑު ްއަުޅގަ ްބާވައޭ ްކޯަޗކުން ްދެން ޓެކްސްނަގާނީ.

ނ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްކަންތައްަތއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ްމެްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމިްހޯދާނީ. ްތާނަގއި، ްިމ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ުޑ

މަޖިލީހުގައި،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްއެބަްތިއްެބވިްޫޓރިސްޓްްރިސޯޓުްހިންގަވާްމެްނބަރުން.ްޓޫރިސްޓްްރިސޯޓުެގް

ްބަލަމާހިންގަވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރުވެސް ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްވެސް ްމެންބަރުންތަކެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުން. އެްްއޯނަރު

ްެއއް.ް ްފެސިލިޓީ ްކްރެޑިްޓ ްނުހުންނާނެ ްއެަކއުންޓުަގއި ްބޭފުޅެްއގެ ްއެްއވެްސ ްގޮތް. ްުހރި ްެއކައުންޓުަތއް ބޭފުޅުންގެ

ނޑުމެންްމިކަންްިމގޮތަށްް ކްރެޑިޓެްއ.ްހުރިހާްބޭފުޅުންގެްއެަކއުންޓުްއޮންނާނީްޑެބިުޓަގިއ.ްޑެބިޓުަގއިްާބއްަވިއގެންްއަުޅގަ

ް ްބޭފުުޅން ްއެ ްއަެނއްކާ ްމިްކުރީމާ، ްނަަގިއގެން ްލޯނުތައް ްޮބޑެތި ްދީފައި ްއިންޓްރެސްޓު ްބޮޑެތި ްބޭންކުން ް ޖެހޭނީ

ްއެކަމެއްް ްޮކންމެގޮތަކަށްިވޔަސް ްއަދި ްހޯދަންވިަޔސް ްަފއިސާ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްއެހެްނީވމާ، ްކުރަން. ކަންތައްތައް

ްޤައު ްސަބަބުން ްަކމެއްގެ ްއެ ްވިސްނާފައި ްމުްސތަޤްބަލަށް ްއެކަމެްއގެ ްއެޅޭެންކުރާއިުރގައި ްދަތިތަކާއި ްައންނާނެ މަށް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދެކޭތީެވ،ްމިއީ ްއަޅުަގނޑު ްަކމަކަށް ްކަމެއް ްކޮންގެްނވާނެ ްނޫނިއްޔާ ްވިސްނާފައި ހުރަސްތަކަށް

ްއެްއވެސްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަްނނަވަން. ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްނޫން އުސޫލެއް

ް ްެއްރައްޔިތަުކ ްކީްއކުރަންތޯ ްވާެށކޭ. ްވަޢުދުތަެކއް ްއަރިހުަގއި ްކެންިޑޑޭޓެްއގެ ްއެްއވެސް ްމީހަކު ްެއްއވެސް ނުދަންނަވަން

ްެއް ްފުއްދުމަކީ ްވަޢުދު ްއެ ްވެއްެޖއްާޔ ްވަޢުދެއް ްވަޢުދުވާން؟ ްދެންނެވީ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްާކކުތޯ ްވަޢުދުވީ؟ ބޭފުޅުން

ްރަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ. ްކަމެއް ްއަމިއްލަ ްބޮޑުކޮށްގެްނ،ްބޭފުޅުންގެ ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ އްޔިުތންނަށް

ްޓެކްސްނަަގިއގެންް ްވަީސލަތްތަކުން ްއެހެން ްބޮޑުކޮްށގެން، ްޖީ.ެއސް.ީޓ ްވަސީލަތްތަކުން ްއެެހން ްލިބޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްވަޢުދުތައް ްއަރިހުަގއި ްބޭފުޅަކު ްއެްއެވސް ްނުދަންނަވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުއްދާކަށް ނޑުމެންްްވަޢުދުތައް ްއަުޅގަ ވާށެކޭ.

ްެއއްް ްފައިސާ ްކަހަލަ ްެއްއެވސް ްއެްއ، ްޓެކްސް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްބާވަުތގެ ްމި ްަޤއުމެްއަގއި ްއެްއވެސް ދުނިޔޭގެ

ސަރުކާރަކަށްްނަގާްކަމަށްްަވނީްވިއްާޔ،ްއިމްޕޯްސކުރާްކަަމށްްވަނީްިވއްޔާްސަުރކާރުންްޖެހޭނެްހުށަހަޅަން،ްއެްފައިސާް

ްމިވެނި ްނެތިފަިއްްއިންވެސްުޓކުރަނީ ްިވއްާޔްގެދޮރު ްވަނީ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްކަމަކަށޭ. ެސކްޓަރަކަށޭ،ްިމވެނި

ްކުރަންޖެހިގެންނޭ.ް ްކަމެއް ްމިވެނި ްކުރަންޖެހިގެންނޭ. ްކަމެްއ ްމިވެނި ްނުވަތަ ްއަަޅިއދޭށޭ. ްގެދޮރު ްބައެްއގެ ތިބި

ނީ.ްެއްފައިާސްޚަރަދުކުރެވެންޖެހޭނީްއެްކަަމކަށް.ްރައްޔިތުންނަށްްމިްވެިނކަމެއްްކުރަންްޖެހިގެންނޭްމިްފައިާސްމިްނަގަ

އެްބަެއއްގެްއުފާވެިރ،ްހިތްހަމަޖެހުމުގެްދިރިއުޅުންްދުްއވައިާލކަށެއްްނޫންްއެްަފއިސާްޚަރަުދކުރަންޖެހޭނީކީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްޓެކްސްނަ ްަޤއުމުތަުކން ްދުނިޔޭގެ ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ްރަީއަސށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތް.ްރައީސް. ގަމުންދާ

ދުނިޔޭގެްޤައުމުަތކުންްމިްބާަވތުގެްފައިސާަތއްްއަމިއްލަްފަާރތްތަކުންްސަރުކާރަކަށްްެނގެުމންދާްގޮތް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިފަދަް

ްމިް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަރުހީބުދެވޭކަށެއް.ްއެެހންނަމަވެސް ނޑުމެންނަކަްށްނެތް ްއަުޅގަ ކަންކަމަށް

ްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްްއޮތް ްއިޙްތިާރމުކުރިޔަސް ްއެކަމަުކ ްއިޙްިތރާމުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްސަރުކާރަށް ަރއްޔިތުްނގެ

ްެއއީކީ.ް ްނޫން ްކަމެއް ްެވވޭނެ ްނުދެންނެވޭނެ. ްއާދޭހެއް ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްބުިރކުރާކަށް ްކަރު ްހިފައި، ކަރުަގއި

ްހިތާ ްވަރަށް ްިމއީ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްަތކެތިންްއެހެންވީމާ، ްބައެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކަމެކޭ. މަހުރި

ްހުރިް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްތަކެތިން ްބައެއް ްިއމްޕޯޓުކުރާ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީ

ްދިވެިހރާއްޖޭގަް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްިޑއުޓީ؛ ްއެ ްީވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެްއކާ ްމާފުކުަރއްވާފަ. ްއޮްތްޑިއުޓީ ްެވއްޓިފަިއ އި

ްދާދިް ްނަގަން. ްޑިުއޓީ ްވީ ްމި ްއަނެްއކާ ްއޮްއާވ، ްކުރިއަރާަފއި ްފުދޭވަރަކަށް ްއިންަޑްސޓްރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ްއެބަް ްފެންނަން ްބިމުން ްމާލޭ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަސަރު ްބަެއްއ ްޭއގެ ްއަިދވެސް ްއަދިވެސް، ްޖެހެންދެން އިހަކަށްދުވަހާ

ްނުލި ްހިލަވެލި ްއާއި ްހިލަ ްކޮންސްޓްަރކްޝަންްހުރި. ްއެތައް ްތަން. ްހުރި ްހުއްޓިފައި ްިއމާރާތެއް ްއެތައް ްސަބަބުން ބުމުގެ

ްބިމުންްމިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަން.ްއަދިެވސް ްބަނގުރޫޓުެވގެންދިޔަ ްތަން.ްކުންފުނިތަކެއް ްބަނގުރޫޓުެވގެންިދޔަ ގުރޫޕުތަކެއް

ްާބވަތުގެ ްމި ްއޮތް.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގައި ްއެބަ ްފެންނަން ްޤަބޫލުކުރެވޭނެްކަމެއްްްމަންޒަރު ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ކަންަތކަކީ

ސަރުކާރުްހިންގޭްވަރަށް.ްްއަށްްމިހާރުްދައުލަތަށްްއެބަްއާމްދަނީްލިބޭްއަޅުަގނުޑްލަފާކުރާްޮގތުގައިްިދވެހިރާއްޖެނޫން.ް

ް ްވެސް ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންަނށް ްސަރުކާރުން ްވަރަަކށް،ްއެކައަދި ްގޮެތްއގަިއްކޮންމެވެސް ީށގެންވާ

ްއެބަފުއްދައި ްފައިސާ ްވަރަށް ްރައްޔިތުންްލެވޭ ްފައިސާ ްމިގޮތަށް ްކިޔާފައި ްފުއްދާށޭ ްވަޢުދު ްދެން ްއިތުުރްްލިބޭ. ްއަތުން ގެ

ނޑުްމިްުފރުޞަތުގައިްމިްޢިްއޒަތްތެރިްވާތީވެ،ްްނެގުމަކީްމީްައޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްއުސޫލެއްްނޫންްަކމަށްޓެކްސް އަުޅގަ

ްކުރެވޭކަެށއް.ްނެތޭްމިފަދަްބިލުތަކަށްްތާއީދުްންނަވާލަންްއޮީތްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްމަޖިލީހުގައިްދަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ްއައްސަލާމްޢަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއިޞްލާޙުްމ99/2ްިލަިއކުމް. ްސަރުކާޤާނޫނަށް ރުންްގެނައުމަށް

ްގުޅި ްެޓްކސްހުށަހެޅުމާ ްމި ްމަސަްއކަތަށްްް،ނެގުމަށްްގެން ްކުރާ ްމި ްސަުރކާރުން ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްާއމްދަނީ ސަުރކާރުން

ްފާުޑކިޔުން ްމެންބަރުންގެ ްޚާއްޞަްއެބަްތައްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްމިކަމުެގްްއޮތް. ްބޭފުޅުން ްދާއިރާގެ ްޓޫިރޒަމް ގޮެތްއގައި

ނުޑމެންްއެ،ްވީމާންދަވާ.ްއެހެންގެްކަންބޮޑުވުންްފާޅުކުަރއްވަމުންްއެބަ ދާއިރާގެްބޭފުޅުންނާްްމީްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްއަުޅގަ

ކުރިެއރުންްމަޑުޖައްސާކަށްްނޫން.ްނުންވަނީްޓޫރިޒަމަށްްއަންނަމުންދާްކުރަންްވެސްްޖެހޭްަކމެއް.ްސަރުކާރުންްބޭމަޝްވަރާ

ްދިވެހިރާއްޖެ ްގޮތަްއަދި ްދަތިވާ ްފަތުރުވެރިންނަށް ްއަންނަ ްކުރާއަށް ްކަންތައް ްއެހެންނަމަވެްކަެށއްށް ްނޫން. ސްްެވސް

ްހާލަތާ ްމި ްދިމާވެގެންުއޅޭ ްމިހާރު ްއެބަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަކަްށްްދޭތެރޭ ްކޮންމެވެސް ޖެހޭ

ްބަޖެޓަށްވި ްސަުރކާުރން ްެއއީ ްގިނަްސްނާލަން. ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްގިނަް،އާމްދަނީ ްޓަަކއި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ

ްއެބަޕްރޮގްރާމު ްރާވާފަހުްތަކެއް ްއެބަރި ްގެންނަން ްބަދަލުތަކެއް ްޤާނޫނުތަކަށް ްޓެްކސްގެ ްއެހެންކަމުން ޖެހޭ.ްް.

ްއެހެންނަމަވެްސްމިހާރުްގެންނައި ްމިުރގައި ްއަލިއަުޅވާލައިްއުޅޭްމައްސަލަްދިމާވެގެން ްކަމުަގއިްއަށް ނަމަްވާްވާހަކަދަްއކާ

ނަޑކަށްްނޫނުގެްޤާްމިް،ޓެްކސްްއުޭވްގޮތަށްްޤާނޫނުްއޮީތމައަހަރުންްފެށިގެންްބެޑްްމި އަހަރުދުވަހަްށ1ްްމުއްދަތުްާގތްގަ

ްިމްގަސްތު ްކަުމގައިއިތުރުކުރުމަށްްސަރުކާރުން ްކުަރްއވައިފި ްއެގޮތަށް ްެއަކން ްޓޫރިޒަމަށްްްކުަރއްވަނީ.ްއަދި ްދެން ވާނަމަ

ްބަދަލުތަކެއްތޯް،ވެގެންދާނީ ްކޮންކަަހލަ ްއަންނާނީ ްދިރާސާ، ްމިަކން ްެއއީ ްފަރާތްތަުކން ްކަމެްއ،ްކުރައްވަކުރައްވާ ންޖެހޭނެ

ްމިްކުރަން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްކަމެއް. ްވެސް ްދެންްއިހުއްޓަްޖެހޭނެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްފެށިގެން ްހިސާބުން ލާ

ްދިެވހި ްސަބަބުން ްދިމަދިމާލަކުންތޯ.ްއޭގެ ްކޮން ްއަްއިތުރުެވގެންދާނީ ްބުރަެއއްތޯ،ރައްޔިތުންނަށް ްކިހާވަރެްއގެ ްމިްންނާނީ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްމެންބަވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުހުގެ ްސިޔާސީ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްވިސްނާނެ ްމިރުން ހަކަްވާްން

ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްބަދަލުަގއި ްއެދެއްކުމުގެ ްަދއްާކއިރުަގިއްް. ވާހަކަ

ްއިތުރުއަ ްއާމްދަނީ ްދާއިރާޅުަގނޑުމެންނަށް ްޓޫރިޒަްމ ްޓަކައި ްްކުރުމަށް ްްދިވެހިއަށް ްވަރަށްސަރުކާރަށް ގިނަްްކޮށްދެވޭނެ

ްއެބަ ްނުހެދިފައިްހުރި.ްޚާއްޞަްކަންތައްތަެކއް ްވަރަށްްގޮތެއްަގއި ްއެބަްްހުރި ްރަށްރަށް ްހެދޭނެްްހުރި.ްމިްގިނަ ްރަށްތައް

ްއެ ްމެދުވެިރެވެގން ްސަުރކާރު ްކަމަށްްގޮތެއް ްހަމަޖަްއސައިދީފި ްދިވެހިރާއްޖެެވއްޖެްފަރާތްތަކަށް ްއަންްްއޔާ ނަްއަށް

ްޕޮލިީސއަކަ ްސަރުކާުރގެ ްމީ ްއިތުރުެވގެންދާނެ. ްާއމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއިތުުރެވގެންދާނެ. ްއަދަދު ްށްޓޫރިސްޓުންގެ

ްއެ ްއެބަ.ްައޅުަގނޑަށް ްމިހާރުގެވާންޖެހޭ ްވަޢުްނގޭ ްވިދާުޅވެފަިއްއެބަަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތެރޭަގއި ްއެްްދުތަުކގެ ްއޮތް

ްހެދުމަށްހުރިްރަށްްނެހެދިފައިް؛މަނިކުފާނު ްވީނަމަވެްސްްތައް ްކަމުގައި ްދޭންޖެހޭްސޮވެރިންްގެރެންޓީ ޓަކައިްސަރުކާރުން

ްއެުކގައިްޖޮއިންވެްނޗަރްކުންފުންޏެއްްހަދައިގެންްމިކަންްކުރަންވެއްޖެްކަމުގައިްހުރިްފަރާތްތަކާއިްސަރުކާރާްްނުހެދިއަދިް

ްއެ ްވިސްނުން ްކުރުުމގެ ްމިކަން ްްވާނަމަވެސް ްހުރިކަން. ްޓޫރިޒަމްްމިމަނިކުފާނުގެ ްއެހެންވީާމ، ްއެބަ. ްކުރަންޖެހޭ ކަން

ްބޭފުޅުންނާއި ްމަޓީގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްބޭފުޅުންނާ، ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ ްބޭފުޅުންނާްމިްދާއިރާގެ ްއިޤްތިޞާދީ ް،މަޖިލީހުގެ

ް ްއެުކގަސަރުކާރާ ްގުޅުމަކާ ްގާތް ްޚާްއސަ ްވަރަށް ްއެއި ނޑުމެން ްއެބަ.ްއަޅުގަ ްކުރަންޖެހޭ ްމަޝްވަރާތަެކއް ްއވެސްްއެުކަގއި
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ްގޮތަށް ްހިތުޖެހޭ ްދަތިވާް،ބަޔަކު ްބަޔަކަށް ނޑޭް،ގޮތަށްްއެއްެވސް ްފު ްިވޔަފާރި ްބަެޔއްގެ ނޑުމެންްްއެްއވެސް ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްކަމަށްކޮްށގެންްކަމެއް ްކުރިމަތިވާ ްަރއްިޔތުންނަށް ްބުރަ ްމީގެ ްކަމަކުން ްކޮންމެ ްމިކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްނުވާނެ.

ްއެވެއްޖެް ްރަްއޔިުތންގެްއްޔާ ްްމަޖިލީހުގެްެވސް ްއެކަމާ ްމެންބަރުން ްިވސްނަންޖެހޭނެްޢިއްޒަތްތެިރ ްފުންކޮށް ދޭތެރޭަގއި

ްމިްކަމެއް.ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރުން ްއޮޅޭްމަޖިލީހުގެ ްވަރަށް ްްވާހަކަ ްދަްއކާތީ ްހިތަށްގޮތަށް ްައޅުަގނޑު ވަަނ2114ްްއަރާ

ްމިް؛އަހަރު ްތިްއާދެ! ްދައުަރކަށް ްއާ ްފެށިގެން ްވަޑަިއގަްއަހަރުން ްކަމެއްްބޭފުޅުން ްރަްއޔިތުންނަށް ންަނވަންޖެހޭތީވެ

ްތި ްކޮންްއޮޅުވާލަްނެވގެން ްބަދަލުަގއި ްދެއްކުމުގެ ްނަގަންްވާހަކަ ްއެްއެޗހި ްޓެކްސްތަކާ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްބަޔެއްތޯ ފެށީ.

ްކުރަންފެީށ. ްިމކަން ްކިހާވަަރަކށްތޯ؟ްވެރިކަމުަގއި ްކިރުދަޅެްއ ްވެރިކަްރުފިޔ45ްާްއޭރު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްލިެބނީ. ުމގައިްއަށް

،ްްށްލިބުނުްކިރުދަޅެއް.ްއެހެންވީމާްއަްރުފިޔ45ްްާއޭުރްްއަށްްރުފިޔ214ްާްބުނެފަިއްކިހާވަަރކަށްތޯްލިބެނީ؟ްއަގުހެޮޔވާނޭ

ްތި ްތިްމިއަދު ްލަދުގަންނަންޖެްބޭފުޅުން ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްދައްކަން ްވެރިކަމާވާހަކަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޭނޭ.

.ްއެހެންނަމަވެސްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްބިލިއަނުގ4.9ްަގެްދަރަނިްއޮތީްއާއިްބޭރުްއެތެރެް؛ރަނިހަވާލުިވއިރުަގއިްދިވެހިރާއްޭޖެގްދަ

ްނިމުނުއިރ3ްު ްއަހަރު ްއޮތީ ްަދރަނި ްއެހެންވީމ26ްާަގއި ްބިލިއަުނގަ. ްފުންކޮށް، ްައޅުަގނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭްްމީ

ްއެހެންވީމާ ްކަންތައްތަެކއް. ްކު، ްމިކަން ްނިަޔތެއްަގއި ްރަނގަޅު ްކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެްންވެއްޖެްރާ ްއަުޅގަ ްއޔާ

ްފޮނުވާފައި ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްރައްޔިތުންެގްްއެބަޖެހޭ ްފާސްކޮށްދޭން. ްބިލުތައް ހުރި

ްމެންބަރުން ްްމަޖިލީހުގެ ްއެެލވ21ްަމިއަދު ްރުފިާޔގެ ްއެހެްންހާސް ްމިފަދަ ްކީްއވެގެންތޯ ްނަގަމުންދާއިުރގައި ންސް

ްބޭމުއައްސަސާް ްއެލެވަންސާްގެ ްއެހެންވީމާ، ްނުލިބެނީ. ްއެލެވަންސެއް ްއެފަދަ ްމިހާރަށްްްބޭފުޅުންނަށް ްމިހާރުން އެއްޗެހި

ނޑާލުމަީކްވެްސްެއއީްސަުރކާރަށްްކުެރވިދާނެްކަމެްއ.ްެއަކންްކުރަންޖެހޭްަވގުތުްައއިސްެޖހުނީމަްއެކަންްކުރަންޖެހޭނެ.ް ކަ

ްއެބަ ްެވސް ްބަޔަކަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމޫނާ ްއެބަްޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްްވާން. ްމުސާރަތައްްޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަމަށްްކުޑަ ްކުޑަކޮށްފި ްމުސާރަތައް ްއެގޮތަށް ްއެބަ. ްކުޑަުކރަންޖެހޭ ްމުސާރަތައް ްތަނެއްގެ ްހުރިހާ ްދައުލަުތގެ ްކުރަން.

ްޓެކްސް ްމިފަދަ ްސަޕޯޓު،ްނަަގންވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުަގިއްނަގަންބަޖެޓް ްްގެ ްލޯނުތަކާ ްދައުލަތަހުރި ްހޯދުމަށްްއަދި ްއާމްދަނީ ށް

ްނަގަން ްޓެކްސްަތކުގެްޓަކައި ްމުސާރަތަްއްްހުރި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަމަކު ނޑުމެންނަށް. ްއަޅުގަ ްކުަޑކުެރވިދާނެ އަދަދު

ްމި ްގޮތަކަށް ްދަރަނިވެިރވާ ްދައުލަތް ްޖައްސާފައި ްމައްޗަށް ްވަރަށް ްމިހާރުްްއަތްނުފޯރާ ނޑުމެން ްނުކުެރވޭނެ.ްއަުޅގަ ކަމެއް

ްއަްންމުކުރަ ްވަޙީމި ްރައީސް ްކޮންކަމެްއތޯ؟ ްެވސްއީ ްވެރިަކމުގައި ްދުގެ ްވެރިކަުމަގއި، ްމިްމި ްލިބޭްްވެސް ކުރަނީ

ްއެމް.ޑީ.ޕީއާމްދަނީ ްމިްންން ްފިލުވަމުން ްދަރަނި ނޑުމެންނަްދަރުވާލި ްއަޅުގަ ްމީ ްގެންދަނީ. ްކުރިމަތިވެފައި ްމިއަދު އޮްތްށް

ްބޮޑު...އެންމެް

ް

ްހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާ



14 

 

ށްްލިބޭްއާމްދަނީްްމިްެވސްްރައްޔިތުންްއަތުންްރަްއިޔތުންނަކާަރށްްއާމްދަނީްހޯދަންްއަނެއްކާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްސަރުް

ނޑުމެންންްނަގަންްއަެނއްކާްކަމުްމަސައްކަތްކުރަނީްހަމަްގަދަ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްވެރިަކމުގައިްއިޤްތިޞާދީްޕެކޭެޖއްްްވެސް.ްއަުޅގަ

ްއޭގެ ްވަަރށްހުށަހެޅިން. ްފަސޭަހތަކެއްްތެޭރގައި ްގިަނގުނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހިމެނޭ. ްކަްނކަން އާމްދަނީްް،ކޮށްދީފައިްގިނަ

ްވަ ްޭއގެލިބޭނެ ްހޯަދިއދީފައި ްމަންފާސީލަތްތަކެއް ްއެއްްން ްގޮތަށް.ްއޭގެ، ްނަގާ ްސަރުކާރަށް ްއެްއޗެްއ ްކޮންމެވެސް ން

ްމި ްމިހާރު ްއެްއވެސްްއެހެންނަމަވެސް ްނުދީްަވނީ ްމިސާލަް،އެްއޗެްއ ްއޭގެހަމަ ްކާންނުދީ ްގެރިައކަްށ ްކިރުފެލަންްކަށް ން

ްމި ްބީދައިން ްމިްމަސައްކަތްކުރާ ްމިހާރު ްކުރަނީ. ްއަެނއްކާްްކަންކަން ްރިސޯޓުތަކުން ްއެއްއޮތީ ްފީ ްދަްެވސް އްކައިްފަހަރާ

ްނަންބަޚަލާސްކޮށްފައި ްޤާނޫނު ްނުާވްފަރާތްތަކަށް ްއަނެްއކާވެްސްއިޞްލާުޙްިދވެހިރާއްޖޭެގްޓޫރިޒަމ99/2ްްުރު ްޤާނޫަނށް ގެ

ނޑުވެިރކަމުންނާކުރާްސާމާުނންނާކުްއަދިްހުށަހެޅިފައިވާްއިމާރާތްހުށަހެޅިފަ.ްމިއާއެ ،ްއިްމުވާސަލާތީްޚިދުމަތްތަކުންނާ،ްދަ

ްއެއްޗަކުން ްހުރިހާ ްސަރުކ2111ްާް،މިހެންގޮސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަހަރު ްއިޤްތިޞާދީްވަނަ ްހުށަހެޅި ްއަޅުަގނުޑމެން ރުން

ްއެޖުޕެކޭ ްއަދި ްހިމެނޭ ްަބޖެޓުގައިްްގައި ްބުނަމުނ2111ްް؛ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަުރގެ ްޑިޔުީޓްވަނަ ްއެީއ ދިޔައީ

ްކަމަށް.ް ްބަޖެޓެއް ްއަންނ1ްްަފްރީ ްނަގަމުން ްއަތުން ްރަްއޔިުތން ނޑާލިން ްކަ ްއަހަރު ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރުފިޔާ ބިިލއަން

ްޑިޔުޓީ ްަކނަޑއިްއިމްޕޯޓް ްއެހެނިން. ްއަދި ްރައްޔިތުންނަށްލާފައި ްޮގތްގޮތުން ްވަސީލަތްތައްްްހެން ްލިބޭނެ އާްމދަނީ

ް ްރާއްޭޖގެ ްޤާއިމުްބަނދަރުތަކުގައިްފަރާތުގ2ްެޤާއިމުކޮށްފައި، ްވަސީލަތްތައް ްބޭލޭނެ ނޑުމެންްމުދާ ްއަުޅގަ ކޮށްފައި

ްއިްނޑިޔާކަތްމަސައް ްކުޅުދުއްފުްކުރަމުންދިަޔއީ ްސީދާ ްެވސް ްތަޢާރުފުއިން ްނިާޒމެއް ްފެރީގެ ްއަދިްކުރަންްއޓަށް .

ްހަމައެއާް ްވަރުގަަދކުރަން. ްމުޢާމަލާތްތައް ްވިޔަފާރީގެ ްޭދތެރޭގައި ްއިންިޑޔާއާ ްއަތޮުޅގެްކުޅުދުއްފުށިން ްައއްޑު އެކު

ްބާލައިބަނދަރު ްުމދަލެއް ްއެަތއް ްބަނދަރުތަްއްތިޔާގިކޮށްްްތަކަށްްވެސް ްާޤއިމުއާމްް،އެ ްލިބޭެންވަސީލަތްތައް ްކުރަން.ދަނީ

ްމަ ްތެރެއިން ްމިަސްއކަތްނިޒާމެއްެގ ްއެހެންނަމަވެްސ ްމިްކުރަން. ްނޫން.ްނިޒާމުގައި ްެއހެނެއް ސަރުކާރަށްްްއޮތީ

ސަރުކާރުްއާމްދަނީްްށްްކީއްކުރަންތޯްއާމްދަނީްހޯދަނީ؟ެއއްްނަގާްގޮތަށް.ްސަުރކާރަްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްހުރިހާްފައިސާ

ްހަމައެކަނިްމި ްްކުަރއްވާްހޯދައިގެން ްމިހާރ151ްުކަމަކީ ްއެބަވެމިނިސްޓަުރން ްމިނިސްޓަރުންނާްސް ހަމަްް.ތިބި.ްްސޓޭޓް

ް ްބޮޑީގާެޑއް. ްމިނިސްޓަރަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްކާރެއް. ްމިނިސްޓަރަކަށް ްރައްޔިތުންނަްށ151ްްކޮންމެ ްލައިގެން ބޮީޑގާުޑން

ްހު ްކާބޯ ްއެތެރެކުރާ ްގޮތަށް.ްރާއްޖެ ްއެްއްސަރުކާރަށްްނަގާ ްލިބޭްހުރިހާްފައިސާ ްއެ ްއާމްދަނީން ރިހާްލިބޭ،ްރައްޔިތުންގެ

%ް ްއޮތް ްއެަބ ްވެސް ްޑްރިންކުން ްެއނަރޖީ ްޑްރިންކުން، ްޯއގަނިުކ111ްްތަކެއްަޗކުން، ްގަސްކާާނ؛ ްބޮޑުުކރަން. ޑިއުީޓ

%ް ްނެތް.211ްްކެމިކަލް،ްމީގައި ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްދެން؟ްކުރެވޭނެ ނޑުހައްދާނީ ްދަ ްރައްޔިތުްނ ްކިހިނެއްތޯ ްއޮތް. އެަބ

ނަށްްލިބޭްއާމްދަނީްސަރުކާރަށްްނަގަިއގެން،ްސަރުކާރުަގއިްތިބިްބަޔަކުްއެްމިހާރުްމިްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީްރައްޔިތުން

ްނޫން.ް ްއެެއއް ްސިޔާސަތަކީ ްއޭުރގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްަކންކަންކުރަން. ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ މީހުން

ެރިއންްނަންގަވާށޭ.ްއިޤްތިޞާދީްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިްފާހަގަކުރާްނުކުތާްައކީްނިޒާމެއް،ްއިޤްތިޞާދީްނިޒާމެއްގެްތެ

ްކުރާށޭ.ް ްކަމެއް ްފުއްދައިދީފައި ްވަޢުދުތައް ްވަޢުދުވެފަިއވާ ްނިޒާަމާކއި ްއެޅޭނެ ްެގސްޓުހައުސް ްަރއްޔިތުންނަށް ނިޒާމެއް؛
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ްބުނެ،ްއަދިވެސްް ްކަމަށް ްދޭނެ ްއެއް ްއާސަންދަ ްކަމަށް،ްހުސްނުވާ ްދޭނެ ްއެއް ްއާސަންދަ ްދާއިމީ ްފުއްދައިނުދީ ވަޢުދުތައް

ރުފިޔާްވެސ5111ްްްރުފިޔާްވެްސ؛ްދޭންްބުނ5111ްްިނަކަށްްއެްވަޢުދެއްްެވްސްފުއްދެނީކީްނޫން.ްއަދިްއިތުަރށްްމިހާތަ

ްރާް ްފައިސާ؛ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުދީ، ްނޫން. ްޑިއުޓީނަަގއިްދެވުނީކީ ްމުދަލަކުން ްހުރިހާ ްއިމްޕޯޓުކުރާ ްއަށް އްޖެ

ްނަގައި،ްާރއްޖޭގަް ްފަހަރާ ްެއްއ ްުމއްދަތުން ްމިހާރިސޯޓުތަކުގެ ްފިހާރަތަކާްއި ްއަތޮޅު ްދީފައިވާ ްކުްއޔަްށ ްރައްޔިތުންނަށް ރު

ްއިޤްތިޞާދީް ްިމއީ ްފީނަގައި، ްފަހަރާ ްއެއް ްތަންތަނުން ްމި ްދަންދެްނ ްއަށް ނޑަ ްކަ ްހާބަރު ްއާ ްފިހާރަތަކާއި އެހެންގޮސް

ްބޭނުން ްރައްިޔތުން ްގިނައިން ްއެންމެ ްކިޭޔނީ. ްނަމެއް ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްމިއަށް ްނޫން. ްއެއްޗަުކްންނިޒާމެއް ކުރާ

ްސްޕާރީް ްގޮތުން ްއޮތް ްބިލު ްމި ްއިން ްރާއްޖެ ްމިހާރު ްވެސް، ްސްޕާރީން ްގޮތަށް. ްނަގާ ްމިހާރު ްއޮންނަނީ ްމި ވެއްެޖއްޔާ

ް ްދައްަކންޖެހޭ ްއެބަ ްއަށް ްޑިއުޓީ ްމީހަކު ްއެތެެރކުރާ ްއެއް ްދައްަކިއގެންްނޫނިއްޔ1.7ްްާކޮންޓެއިނާ ްރުފިޔާްޑިއުޓީ މިލިއަން

އްްނުކުރެވޭނެ.ްެއއީްހަމަްރައްޔިތުންްކާއެްއޗެހި.ްދެންްގުޅަ،ްބަޖިާޔްނުވަތަްހޮޓާހޮޓަލުންްވެސްްއެްރާއްޖެައކަށްްއެތެރެއެް

ވިކޭްެއއްެޗއްްއެންމެްބޮޑަށްްބަލާފައިްއޭގެންްެވސްްބައެއްްސަރުކާރަށްްނަގާްގޮތަށް.ްެއީއްވިޔަފާރި،ްެއއީްއިޤްތިޞާދީް

ްމި ްނިޒާމެއް ްފޭރޭ ްފޭރުން. ްިކާޔނީ ްެއއަށް ްނޫން. ްސަރުކާރުްންްނިޒާމެއް ްހޯދައިގެން ްއާމްދަނީ ްސަރުކާރަށް އޮތީ.

ްބުނި،ް ްދޭނަމޭ ްނުބޭނިޔަސް ްބޭނިޔަސް ްނޫން. ްބޭސްފަުރާވކުރެވެނީީކ ްރަނގަޅު. ްނަމަ ްޭދ ްޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް

ްއަތުންް ްރަްއޔިތުން ްނުކުރެވި، ްކަެމއް ްެއއްވެްސ ްނޫން. ްުފއްދުނީީކ ްވަޢުދުތައް ްއެ ްޚިދުމަތްތަކާމ އާސަންދަިއގެ

ްަނގަިއގެންްއަ ްެއއް ްފައިސާ ްމިހުރިހާ ްަނގަިއ، ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތުން ްމުދަލާއި ްަނގަިއ، ްަފއިސާ ނެއްާކވެސް

ްއިތުރުކޮށް،ް ްމިނިސްޓަރުން ްމިނިސްޓަރުންނާއި ްމިނިސްޓަރުން،ްސްޓޭޓް ްކަމަކީ ްކުރަމުންދާ ްމި ްހަމައެކަނި ސަރުކާރުަގއި

ްރައްޓެހިންނަށް ްާއއި ްޢާއިލާ ްމަޤާމު ްއިތުރަށް ްރަްއޔިތުންް، ްވެިރވެގަނެ، ްކުންފުނިތަަކށް ްވަޒީފާދީ، ްރައްޓެިހންނަށް ގާްތ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްފޭރިގަތުން. ްމަސައްކަތް ްހުރިހާ ްނިޒާމުެގ2111ްްކުރާ ްފެށި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްއޭރު ްތެރ6ްެތެރެއިން ްނިޒާުމެގ ްގެަނއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނިޒާމެއް. ްލިބުނު ްރުފިޔާ ްބިިލއަން ބިިލއަނަށ12ްްްއިން

 އިޤްތިޞާދުްމަތިވެގެންދިޔަްިނޒާމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް...

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ްދައުލަތަށްް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްލިބުމަކީ ްއާމްަދނީ ްދައުލަތަށް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްބޭނުންވާްްމްދަނީއާ ނޑުމެންްބޭނުންވާްއާސަންދަްވެސްްލިބޭނީ.ްއަދިްއަުޅގަ ލިބިގެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަޅުގަ

ފެނުގެްނިޒާމާްއަދިްނަރުދަމާްއާއިްމިހެންގޮސްްހުރިހާްނިޒާެމއްްޤާއިމުކުެރިވގެންްދެވޭނީ.ްީމގެްހިތާމަްއަކީްމުޅިްާރއްޖެް

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްވަނީ ްމި ްރާއްޖެ ްވަނީ،ްމުޅި ްފުރުޞަތުތަކެްއްމި ްދެވޭނެ ްީއީޒގޮތަކަށް ްވަރަށް ްއޭގެ ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ން

ްމަސައްކަތަށްް ްމީހުން ްނުލައި ްމަސައްކަަތކާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތްތަެކއް، ްދެވޭނެ ްފައިސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފަހިކޮށް،

ްޕާ ްކޮންމެ ްއަދި ްކުރިޔަސް ްއެމް.ީޑ.ޕީން ްއެއީ ްޤާއިމުކޮށްފަ. ްސިސްޓަމަަކށް ްއެީއްއަހުލުވެރިނުވާނެ ްކުރިޔަސް ޓީއަކުން
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ރަނގަޅުްގޮތެއްްނޫން.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްމަސައްކަތަށްްމީހުންްއަހުުލވެރިުވމުގެްބަދަލުަގއިްމިްފެންނަނީް

ްުއޅޭް ްފުއްދަން ްކަންކަން ްގޮަތަކށް ްކޮންމެވެްސ ްނަމަވެސް ްީދގެން ްސަބްސިޑީ ްސިަފއެްއގަިއ ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްވަރަ ްހުރިހާްމަންޒަރު.ްމިއީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްރާވަންޖެހޭ.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްގޮތެއް ްހުއްޓޭނެ ްދެރަކަމެއް.ްމިކަން ށް

ްުފއްދަންް ްވަޢުދުތައް ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްލިބެނީ. ްވެސް ްވޯޓު ްވަޢުދުެވވަަޑިއގެން ްވަޢުދުެވވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްވެސް ބޭފުޅުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްވެސްްޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއޭގައިްފައިސާްލިބޭނެްގޮތް ތައްްވެސްްރާވަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްކަންތަކެއްް ްނުތަނަވަސް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްޓޫރިޒަމްގެ ްއުޅޭ ްެއބަ ްއިޝޫތަކުަގއި ްހުރި ްމި ްސެކްޓަރަގއި ްޓޫރިޒަމް ގޮތުަގއި

ްވަނީ ްކަމަށް ްއޭެގްނޭދެވޭްއަސަރުކުރާ ްޓޫރިޒަމަށް ްޒާތުަގއި ްއޭގެ ްއަދި ްވަނީްނަމަ ްކަމަށް ްވެްސްްއުޅޭ ނަމަްސަރުކާރުން

ްައޅުަގނޑުް ްކުރުމަކީ ްއެކަން ްުއސޫލުން ްރީތި ްަމޝްވަރާގެ ްމަޝްވަރާކޮށްފައި ްމަޝްވަާރކުރަން. ްމީގައި ްޖެހޭ އެބަ

ްމައްޗަްށކަންް ްޓޫރިޒަމުގެ ްއޮތީ ްމި ްބިނާވެފައި ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައެކަނި ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ދެކޭގޮުތގައި

ްވެްސްޤަބޫލުކުރަ ްފައިސާްއަޅުަގނޑު ްޒާުތަގއި ްޭއގެ ްެއކަނި ްޓޫރިޒަމުން ްއެހެންނަމަވެސް ްއެކުެލވިފަ. ްއޮތީ ްބައި ްންބޮޑު

ްކުރެވޭނެް ްހަމައެކަނި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަވނީްނަމަ،ްއެއީކީ ްކަމަށް ްކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަްނކަން ްރާއްޖޭގެ ނަގަިއގެން

ްދާ ްުފޅާ ްމިއަށްވުރެ ްޖެހޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްނޫން.ްއަުޅގަ ްވެސް ްފައިާސްގޮތެއް ްިވސްނަން.ްދައުލަތަށް ްމެދު ްމިކަމާ އިރާަގއި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެންވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހިކުރުމަީކ ްގޮތްތައް ލިބޭނެ

ްބޭނުން ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދަޢުލަތް ްޓަކައި، ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްޓަކަިއ، ްރަންކުރުމަށް ްސަރުކާރު ާވްޤަބޫލުކުރަން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުާޅ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްހޯދައިދިނުމަކީ ފައިސާ

ްދައުލަތްް ްޖެހޭ ްއެަބ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްއަދި ްވިަޔސް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްމެންބަރުން، ހުރިހާ

ްިހންގުމަ ްރަނގަޅަށް ްޒާތުަގއި ްނަރުދަމާްއޭގެ ްފެނާއި ްބޭނުންވާ ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ށް

ްައޅުަގނޑުމެްންޤާ ްާޤއިމުކޮށްދޭން. ްއޮތަސް ްސަރުކާރެއް ްޮކންމެ ްގޮތްަތކެްއ ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްވެސް ްޓަަކއި އިމުކުރުމަށް

ނޑުމެންްއޭރުްރަނގަޅުްވާހަކަްެއއް؛ްއޭރުްާފޑުކީމު.ްއެހެންނަމަވެސްްތިްބޭފުޅުންްމިއަދުްފާ ޑުކީމަްކަމަކުނުދާނެ.ްއަޅުގަ

ްެއއްެޗއްް ްހުރިހާ ްއެ ްބޭުފޅުން ްތި ްއެހެންނަމަވެސް ްވެާދނެ. ްމައްސަލަައކަށް ްބަަދލުކުރީމަ ްއަނބުރާ ްފާޑުިކޔުން ކީ

ންްއެމް.ޑީ.ޕީަގއިްިތއްބަަވިއގެންްުހށަހެޅީ.ްމިއީްޙަޤީޤަތަކީ.ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްސަރުކާރުްންމަޝްވަރާގެރީިތްއުސޫލު

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ްކަމަށް. ްހޯއްަދާވނެ ްސޮލިޔުޝަންތަެކއް ްރަނަގޅު ްމީގެ ްާވހަކަދައްަކވަިއގެން ްއިޝޫތަކަށް ްހުރިހާ މިހުރި

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްމިްކަުމގައިްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްޮސލިޔުޝަންްމިހާރުންްމިހާރަށްް ދެކެވޭްވާހަކަތަކަށްްބަލާއިރުްައޅުގަ

ގެންދިއުންްމުހިއްމުްކަމަށް.ްހަމައެއާެއކުްސަރުކާުރގައިްައޅުަގނޑުްހަމަްހިމެނޭްދާއިރާެގްވެސްްހޯއްދަަވިއގެންްކުރިއަށްް

ނޑުމެން،ްދަނގެތީްދާއިރާަގއިްހުރިްމައްސަލަތަކަށްް ރަށްތަކުގައިްހުރިްމައްސަލަތަުކގެްވާހަކަްވެސްްދަންނަވާލަން.ްއަޅުގަ

ްދަނގެއްޗާް ްރާއްޖޭގެ ްފެނިގެންދަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމާމިނގިލީްބަލާއިރު ްއަދި ްބަލާއިރު، ްރަށްތަކަށް ްއ.ދގެ އި

ްދަނީ.ްމިއީް ްމި ްފެނިގެން ްމަްނޒަރު ްއިހުމާލުވާ ްވަރަށް ްވެސް ްކޮންމެްސަރުކާރެއް ްބަލާއިރު ްރަށްތަކަށް ްހިމެނޭ ދާއިރާަގއި
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ްހުންނެވި ްާދއިރާަގއި ްއެ ްވެދާނެ ްފަހަރެއްަގއި ްހުންނެީވ، ްއެތާނަގއި ްނޫން. ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅަކީްްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަކަްށް ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްސަރުކާރުްނ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންނަމަވެްސ ްވެސް. ްބޭފުޅަކަށް ްރަނަގޅު ތަނަވަސް،

ްރަށްރަށުގައިް ްމި ްމަންދޫ ްއޮަމދޫ، ްދިގުރަށް،ްދަނގެިތ، ްާއއި ްދިއްދޫ ްވެގެންުނވާނެ. ްސަުރކާރު ްެއްއވެސް އިހުމާލުވެގެން

ްޓަ ްފަހިުކރުމަށް ްކަންތައްތައް ްކަމަށްްބޭނުންވާ ްކުރަންޖެހޭ ްމަސައްކަތްތައް ްކުރެވެންޖެހޭ ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ކައި

ްއެްއކޮށްް ްކާޓަސީއާ ްވަރަށް ްއެއްކޮްށ، ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްސަރުކާރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްކަންތައް ްހުރި ްރަށްތަކުަގއި ްމަްނދޫގެ ްއޮމަދޫ، ްދަނގެތި، ްދިްއދޫ، ްދިގުރަށް، ްއެްދަންނަވާލަން ްބެއްެލވުމަށްފަހު ތައް

ްހުިރް ްދާއިރާގައި ްމާމިނގިލީ ްގުޅިަފއި، ްމާމިނގިއްޔާ ްޚާއްަޞކޮށް ްރަށްތަކަކީ، ްއ.ދގެ ްހައްލުކޮށްދެްއވުމަށް. ކަންކަން

ްދާއިރާެގް ްމާމިނގިލީ ްިއބްރާހީމް ްޤާސިމް ްއޮނަރަބަލް ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަށްތަކަކީ. ްކުރީެގ ރަށްތަކެއް

ްއި ނީޑަގއި ްސަރުކާރުްންގޮ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެދާނެ. ްވެސް ްކަމަށް ްއިންނަވާތީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނޫން. ްވެްސ ންނަވާީތކީ

ްފެނިގެންް ްމަންޒަރު ްއިހުމާލުވެފަިއވާ ްއަޑުއަހަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްދަތިވެދާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްބައެއް ްއެބަސް ްދެން އިހުމާލޭ

ް ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުން ްވަިކްމި ްއަކީ ްއާބާދީ ްވަކި ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރުމުގައި ކަމެއް

ްވެސްް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްޚިދުމަތްތައް ްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްބައްލަވަިއގެންނުާވނެ. ބޭފުޅަކަށް

ްއަޅުަގނޑަ ްދަތުރުކޮށްލީމަ ްފަހަރު ްމި ްއަރައި ްރަށަކަށް ްހުރިހާ ްއެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްފެނިގެންދިަޔީއްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ށް

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްއެހީތެރިކަމެއް ްއެއްެވސް ްމެނުވީ ްއެހީެތރިކަން ްދެއްވާ ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްހަމަ ްވެސް ްރަށެއްގައި ހުރިހާ

ްމިދަންނަވާް ްދަންނަވާލަން ްެއުކ ްއިޙްތިރާމާ ްހަމަ ްސަުރކާރަށް ްއެހެްނވީމާ، ްއެއް. ްަމއްަސލަ ްމިއީ ފެނިގެނެއްނުދޭ.

މާމިނގިލީްދާއިރާަގއިްހުރިްރަށްތަކުަގއިްވެސްްހުރިްކަންތައްަތްއްރަނގަޅުކޮށްދީްއަދިްފެނާއިްްރަށްތަކުގައިްވެްސ،ްއަދި

ނަރުދަމާްނިޒާމުްވެސްްޤާއިުމކޮށްދީ،ްއަދިްދަނެގްއޗަށްްދިމާވެފަިއވާްއެންމެްބޮޑުްަމއްސަަލްކަމުގަިއވާްފަުޅގެްކަންަތއްް

ްމިހާރު ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނުޑ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެންްހައްލުކޮށްދެްއވުމަކީ ްދަނގެީތަގއި ްކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

ްފަޅުެގް ްދަނގެީތގެ ްެއހެންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްފަުޅ ްަދނގެތީގެ ްވެސް ްބަޖެުޓގައި ްއަހަރުގެ ްމި ްބަޖެޓުަގއި، މިހާރުވެސް

ްޮގވާ ްއަޅުަގނުޑ ްހަމައެާއއެުކ ްގޮވާލަން. ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްފެއްޓުމަށް ްައވަަހކަށް ްއެންމެ ްވީ ްއަދިވެސްްމަސައްކަތް ލަން

ފަޅުގައިްހުރިްމަްއސަލަތަްއްދަނގެތިްނޫނަސްްދިއްދޫއާްއަދިްމަންދޫ،ްދިގުރަށުަގއިްވެސްްހުރިްމައްސަލަތައްްހައްލުކޮްށ،ް

ްމިް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަންތައްތަކެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްއަދި ްގޮވާލަން. ްހައްލުކުރުމަށް ވެސް

ްއިލް ްތެރެއިން ްިމްސަރުކާރު ްހުރީތީވެ ްފަހަތްޕުޅުގަިއްއިލްހާމު ްއިބްރާހީމުގެ ްޤާސިމް ްހުރީތީވެ،ްއޮނަރަބަލް ްއަޙްމަދު ހާމު

ްދާއިާރް ްމި ްކުރާނެ.ްމުސްތަޤުބަުލގަިއްފެނިގެންދާނީ ްަރށްތަކަށް ްދާއިާރގެ ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކޮށްދެްއވަންޖެހޭ ސަރުކާރުން

އްަތކުަގއިްއެންމެްފުރިހަމަްެއއްާބރުލުންްލިބިގެން،ްއެންމެްބޮޑުްގެްރަޙްމަތްފުޅުންްަސރުކާރުންްކުރަންޖެހޭްކަންތަهللاއަކީް

ްކަމުގަިއ.ް ްާދއިރާ ްަވކާލާތުުކރެވިގެންދާ ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ްެވސް ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުެގ ްޓަކައި ްާޤއިމުކުރުމަށް ްެއއް ތަރައްޤީ

ްވަބަަރކާތުހޫ.ްهللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙްމަތުް
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ްބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރުްދާއިާރގެްެމންްކުޅުދުއްފުށީ

ވަަންމާއްދާްއަށްްހުށަހެޅިފަިއްމ8ްްިޓޫރިޒަމްްޤާނޫނުެގ1999/12ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްދަ ްޤާނޫނުގެ ްބާރުލިބިގެން ްޤާނޫނުގަިއ؛ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްބަަލއިގަެނވޭެނ ްއިޞްލާޙަކީ ށުންްވާ

ްއިތުބާރުް ްރައްޔިތުްނގެ ްމައްޗަށް ްޤާނޫނުގެ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްއަނެއްކާވެްސ ްމުއްދަތު ްއެ ްއިތުރުކޮށްދީފައިވަިނޮކށް މުއްދަތު

ް ްވާހަކަ. ްދައްކަންޖެހޭ ްޑޮަލރު ްމިލިއަން ްތިން ްމިލިއަން، ްދެ ްދައްކަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. 3ްގެއްިލގެންދާނެ

ންގާްބޭފުޅުންނަށްްއެްއަަދދުްދެއްކުމަކީްހަމަްދަތިވާނެްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމަސްދުވަހުގެްތެޭރގައިްިރސޯްޓްހި

%ް ްދަްއކާ ްއެބަ ްސަރުކާރަށް ްގޮުތގަިއ ްޓެކްްސގެ ްއިން ްދާިއރާ ްޓޫިރޒަމް ްވެސް ް%31މިއަދު ްދަްއކ8ްްާ. އެބަ

ް ްއަށް. ް%8ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްގޮތުގަ. ްޓެކްްސެގ ްބެޑް ްދައްކާ ްއެބަ ްކ15ްޯޑޮލަުރ ްދައްާކ ްގޮުތގަ.ްއެބަ ްޓެކްސްގެ ޕަރޭޓް

%ް ްވެސް ްއިްންމިއަދު ްދާއިރާ ްޓުއަރިޒަމް ނޑުމެްނ31ްްޖުމްލަ ްދޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްލިބެމުން ްދައުލަތަށް ްގޮުތަގއި ޓެކްްސގެ

ނޑައެޅިަފއިާވިއރުގައިްޭއގެްމަްއޗަށްްބިނާކޮށްްރައްޔިތުންްވިޔަފާރިކުރަމުންް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްޤާނޫނުގައިްކަންތައްތައްްކަ

ނީ.ްއެހެންކަމުން،ްތިްންމަސްދުވަހުގެްމުއްދަތުްދިނުަމށްފަހުްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެތަްއްމިލިއަންްޑޮލަރެއްްަދއްކަންްގެންދަ

ްމިނިވަންް ްއަކީ ްރާއްޖެ ްނޫްނ. ްކަމެއް ްހެޔޮވާވަރު ްުކރަން ްެއއީ ްކަމެއް. ްއެއްިކބާވެފަިއވާނެ ްއިްނސާފުން އެންގުމަކީ

ްޤައުމަކަ ްބިނާަވމުންދާ ްސިނާޢަތެއް ްިވޔަފާރިކުރުުމެގްވިޔަފާީރގެ ްރާއްޖޭަގއި ްކުރުމުން ްކަންތައްަތއް ްމިގޮތަށް ްވާއިުރގައި ށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނިގެންދާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްޤަބޫލުނުކުރާ ްރައްޔިުތން ްހަމަތައް އުސޫލާއި

ްހުށަހެ ްމަްއސަލަ ްމި ްނުގެނެސް ްބަދަލު ްމި ނޑުމެން ްހުިރްއަުޅގަ ްއެބަ ްބަލައިނުގަނެ،ްއަޅުަގނުޑްހަނދާން ްމިކަން ޅުމުން

ްވަަޑިއގެންް ްވެސް ްއޭެގއިތުރަްށްހައިކޯޓަށް ްވަޑައިގެންެނވި.ްއަދި ްކޯޓަށް ްމަދަނީ ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ްސަރުކާރުގައި މިހާރު

ްަވކާލާތުކުަރްއވާފަ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިއަދުް ްވަނީ ްމިކަން ްދަށުން،ްކޯުޓަގއި ްއުސޫލެްއގެ ްދެްއޭކނެ ްަވކިަވކިން ްފައިސާ މި

ްމިްސަ ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްސަރުާކރުގައި ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްއެްއޮކށް ްފައިސާ ްއެ ްއަެނއްާކވެސް ްއައުމަށްފަހު ރުކާރަށް

ްބޭނުންވަނީއޭ.ް ްފައިސާ ްހިންގުމަށް ްޕްރޮގްރާމުތައް ްހިންަގންޖެހޭ ްޓަކައި ްތަރައްޤީއަށް ްރާއްޭޖެގ ްވިދާޅުވޭ ވިދާޅުވަނީ.

ްވަޢުދުތައްްފުއްދުަމށްްޓަކައިްދަ ްއެްއޮތީްިމްސަރުކާރާްހަވާލުކޮށްފަ.ްދަުއލަތުގެްހުރިހާްވަސީލަތްތަްއްސަރުކާރުގެ އުލަތް

ްރުފިޔާް ްވާތަށް ްކަމެއް.ްކަނާތުން ްކުރަންޖެހޭނެ ްވަޢުދުތަްއްފުއްދުމަކީ ްއިތުރުކޮށްގެން ްއާމްދަނީ ްރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކޮށްގެން

ްކު ްމިކަން ްަނގަިއގެން ްަފއިސާ ްއަތުން ްރަްއޔިތުން ްނޫނިްއޔާ ްޤަބޫލުވާެންބަދަލުކޮށްގެން ްމިއަުދ ްރައްޔިތުން ްއެީއ ރުމަކީ

ް ްހުއްޭޓ. ްއެބަ ްފައިސާ ްބުނޭ ްއެބަ ްދައްކަންޖެހުނީމާ ްލާރި ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. 811ްކަމެއް

ްބޭރުކުރަންެވގެން ްހުރި،ްޖީ.އެމް.އާރު ްއެބަ ްހަނދާން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްެދއްޭކނޭ. ްޑޮލަރުވިޔަސް ްމިލިއަން

ްމަރުވެފައިވާް ނޑަށް ްބަ ްކީްއެވެގންތޯ ްބޭރުކުރީ. ްޖީ.އެމް.އާރު ްބުނެ ްެއގްރީމަންޓެކޭ ްމަރުވެފައިވާ ނޑަށް ްބަ ްމިއީ ބުނީ

ްރަީއސް،ްިމް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫންތޯ.ްމިއީ ްއެއްވެްސްގޮތެްއްނޯންނާނެ ްަދްއކަންޖެހެނީ؟ްޖެހޭނެ އެގްރީމަންޓަކަްށްފައިސާ
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ްސަރުކާރުގެ ްމި ްމިއީ ްހާލަތަކީ. ްެއްްސަރުކާރުގެ ްއަިއސް، ްވަޢުދުެވގެން ްރަްއޔިތުންނަށް ްސަރުކާރެއް ިވސްނުމަކީ.

ްއަެނއްާކވެްސް ްއެހެންވީމާ، ްނޫްނ. ްވަޢުދުތަކެއް ްފުއްދޭވަުރގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރީކީ ްވެފައި ްފުއްދަންޖެހޭނެ. ވަޢުދުތައް

ް ްފުލުފުލުގައި ްއުޅެނީ. ްމި ްާޤއިމުކުރަްނ ްނިޒާމެއް ްޓެކްސްެނގުމުގެ ްއަތުން ްއަތުންްރައްޔިތުން ްރައްޔިތުންގެ މިހިރީ

ްރަްއޔިތުންް ްޓެކްސްނަގަންޖެހޭ. ްކޯލްތަކަށް ްފޯނުންކުރާ ްމޮބައިލް ްހުށަހެޅިފަ. ްމިަތނަށް ްބިލުަތއް ޓެކްސްނަގަން

މަސްވެރިކަމަށްްބޭނުންކުރާްީޑސަލާއިްޕެޓްރޯލުންްޓެްކސްނަަގންްއެބަްޖެހޭ.ްކަސްޓަމްްޑިއުީޓންްއެބަްޖެހޭްިޑއުޓީްނަގަްން

ް ްކަެމއް.ްއަނެއްާކވެސް. ްގޯްސވެގެންދާނެ ްހާލަތަކަށް ްއިތުރު ްހާލަތުން ްތިބި ްަރއްޔިތުން ްމިއަދު ްކުރުމަކީ ްކަންކަން މި

ްވަރަްށް ްރަްއޔިތުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން ްކަމެއް ްހެޮޔވާަވރު ްކުރަން ްހާލަތުގައި ްިމ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް މިކަމަކީ

ްގެ ްއެ ްދައްކަމުން ްދައުލަތަށް ްމިހާރުވެސް ްެޓކްސް ްބައިވަރު ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްގިަނ81ްްްނދަނީ. ްވުރެ އަށް

ްއާމްދަނީ.ް ްލިބޭ ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްއިން ްފައިސާ ްނަގާ ްގޮުތގައި ްޓެކްސްގެ ްނަގާ ްއަތުން ްރައްޔިތުން ޕަސަންޓަކީ

ްއުފު ްބުރަތަކެއް ްއިތުރު ްރައްޔިތުންނަށް ްނަގަންޖެހުމަކީ ްޓެކްސް ްއަތުން ްަރއްިޔތުން ްއިތުރަށް ލަންޖެހޭނެްއަނެއްާކވެސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްގެނައީ. ްޤައުމަށް ްމި ްިނޒާމު ްޓެކްްސގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއް. ްވާހަކަ ކަމެއް.ްރަނގަޅު

ްއާސަންަދް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުަގއި ްިނޒާމެއް.ްޭއގެ ްއުފުޭލވަރުެގްޓެްކސްގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްިނޒާމަކީ ްޓެކްްސގެ ގެނައި

ށްދިނިން.ްއެކަނިވެރިްަމއިންނަށްްފައިސާްލިބޭނެްނިޒާމެއްްއަުޅަގނޑުމެންްގެނެސްދިނިން.ްދޮށީްރައްޔިތުންނަށްްތަޢާރަފުކޮ

ްބޭނުންވާް ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްހަމަޖައްސައިދިނިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޕެންޝަނެއް ްބޭފުޅުންނަށް އުމުރުގެ

ކަށައެޅިން.ްިމްކަންކަމަީކްއޭުރްދައުލަތަށްްލިބެމުންްައިއްބޭފުޅުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންްާއމްދަނީްލިބޭނެްއުސޫލުތަކެްއްއެް

ނޑުމެންްއަުޑއެހިންްރިޔާސީްވަޢުދުތަުކެގްތެރޭގައިްތެޔޮްަނގާްވާހަަކް އާމްދަނީގެްތެރެއިންްކުެރވޭނެްކަންތައްތައް.ްއަުޅގަ

ންސެއްްދޭްވާހަކަްވެްސްވެސްްހަމަްބޮޑުކޮށްްދެއްކިްއިނގޭތޯ.ްދޮށީްއުމުރުގެްބޭފުޅުންނަށްްފަސްްހާސްްރުފިޔާގެްއެލަވަ

ްވިސްނުމާއިް ްސަރުކާުރގެ ްއެެހރީ. ްނުކުެރވިފައި ްސަރުކާރުން ްިމ ްކަންކަން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއިނގޭތޯ. ްދެއްކެިވ ހަމަ

ްމިް ްއެހެންވީާމ، ްނޫން. ްސަުރކާރެއް ްކުރާ ްކަންކަން ްުއސޫލުން ްޑިމޮކްރެިޓކު ްމިއީކީ ްނެތް. ްކުރާނެ ްކަންކަން ްމި ފިކުރު

ސާްހޯދާނެްގޮތެއްްވެްސ،ްފަިއސާްލިބޭނެްގޮތެއްްވެްސްއިތުރަކަްށްފެންނާކަށްްނެތް.ްއަބަުދވެސްްމިްބޭފުޅުންނަކަށްްފައި

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްތެރެއަށް. ްނިޒާެމއްެގ ްކުރާނެ ްމިކަން ްަނގަިއެގން ްފައިސާ ްއަތުްނ ްރަްއޔިުތންގެ ްހުރި ްފައިސާ ބަލަނީ

ްހުރި ްޓަަކއި ްތަރައްޤީވުމަށް ްރައްިޔތުން ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްޓަަކިއްްމިއަދު ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރު ްބަންދުކޮށް ފުރުޞަތުތައް

ްެގއްލި،ް ްނަހަމަކަން ްމެދުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއިތުރަށް ްއަެނއްާކެވސް ްނަމަ، ްނަގައިފި ްފަިއާސ ްއަުތގައި ރައްޔިތުންގެ

ްސަރުކާރުން ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްެގއްލިގެންދާނެ. ްއިްނސާފު ްމެދުަގއި އާމްދަނީްްރައްޔިތުންެގ

ްސަރުކާރުް ްގޮތްތަކަށް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތެްއ ްހުރިހާ ްހުރި ްަދއުލަުތގައި ްޓަކައި އިތުރުކުރުމަށް

ްނޭވާެލވޭނެް ްއިތުރަށް ްަރއްޔިތުްނނަކަށް ްމިއަދު ްނޫނިއްޔާ ްބައްޓަންެވގެން ްއެހެން ްޖެހޭ. ްއެބަ ބައްޓަންކުރަން

ްޢި ްނެތް. ްޤައުުމގަިއ ްމި ްރައްޔިތުންނަްށްފުރުޞަތުތަކެއް ްއަބަދުވެްސ ްޤަބޫލުކުރަްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. އްޒަތްތެރި
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ލުއިްގޮްތްހޯދައިދޭންޖެހޭނެްކަމަށް.ްރައްޔިތުންނަށްްފަސޭހަިއންްމިްޤައުމުަގއިްދިރިުއޅެވޭެންކަމަށް.ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުްން

ް ްފަގީރުންާންދޭތެރޭގައި ްޤައުމެއްަގއި،ްމުއްސަނދިންނާއި ްބޮޑު ްތަފާތު ްިމއަދުްމިހާ ްއޮތްއިުރގައި ްތަާފތުތަކެއް ްބޮޑެތި މިހާ

ވެސްްސަުރކާރުންްއިންކަމްްެޓކްސްެގްޤާނޫނުްމިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްގެންނަންްބިރުގަނެަފިއްއެްއޮތީްއިނގޭތޯ.ްނުކެރޭް

ްފައިސާ ްއަތުން ްފަގީރުން ްހިންގަންޖެހެނީ. ްސަރުކާރު ްނަަގިއެގން ްފައިސާ ްއަތުން ްމުއްސަނިދން ްކުާރކަށް. ްއެކަން

ްނަގަިއގެންްސަރުކާރުްހިންގުަމކީ...ް

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްޤާނޫނަށްްވަރަްށްފަހުންްމީގެްއަހަރެއްހާްދުަވސްްުކރިން،ްދެްއަހަެރއްހާްދުަވްސް

ް ްކުއްލިައކަށް ްިއޞްލާޙެއް ްއޮތް ްގެނެވިފައި ްމެދު؛ްކުރިން ްފަރާތްތަކާ ްހިންގާ ްރިސޯޓު ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ އެ

ްދައުލަތަށްް ްގެންނަންޖެހުނީ ްއިޞްލާުޙ ްގެެނވުނު ްެވސް ްއޭުރަގއި ްޤާނޫނަށް ްއެ ްޖެހޭ ްެއބަ ްވިސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްޢަބްދު ްމައުމޫނު ްމާީޒަގިއ ްިދގު ްމިދިޔަ ްއުސޫލެއް ްހަމަޖެހޭ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްދާއިމީކޮށް ްލިބޭނެ، ލްޤައްޔޫމުެގްއާމްދަނީ

ްއެް ްބޮުޑވެ، ްުކއްލިައކަށް ްޚަރަދުަތއް ްދައުލަތުގެ ްސަބަބުން ްކުެރވިފައިނެތުުމގެ ްވެސް ްވެރިކަުމގަިއ ްއަހަރުގެ ތިރީސް

ޚަރަދުތައްްހަމަޖެއްސުމަށްްޓަަކއިްޤާނޫނަށްްއޭުރްމަޖުބޫރުެވެގންްގެނަިއްއިޞްލާެޙއް.ްއޭރުަގއިްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުްންެއް

ދަތެްއގެްތެރޭގައިްފައިސާްދަްއކަންޖެހޭތީްއިންކާރުކޮށް،ްޤާނޫނުްބަދަލުކޮށް،ްދިގުްމުއްދަތެްއގައިްއެްޤާނޫނުގައިްކުރުްމުއް

ްމަސައްކަތުންް ްބުރަ ްޓޫރިޒަމް ްޤައުމުގެ ްމި ްފަރާތުން ްދައުަލތުގެ ްއެއްބަްސވުންތަެކއް ްބަދަލުޮކށް، ްގޮތަށް ްދައްކާ ފައިސާ

ްއޯނަރުން ްރިސޯޓު ްބަޔަކު ްމަދު ްގެންނެވި ްއެްމިހާހިސާބަށް ްެއއްގޮތަށް ްއެއްބަްސވުމާ ްއެ ްއޮތީ. ްމި ްހަދާފައި ްއެކު ނާ

ްޤާނޫނަށްް ްފަހުން ްއަހަރެއް ްދެ ްޭއގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއަނެްއކާ ްކުއްިލއަކަށް ްޢަމަލުކުރަމުންދަނިކޮށް ފަރާތްތަކުން

ްނުރަްއކާތެރި ްވަރަށް ްުއވާލުމަކީ ްއެއްބަްސވުންަތއް ްހުރި ްހަދާފައި ްބަދަލުގެނެްސ، ްިޢއްޒަތްތެިރްްކުއްލިައކަށް ކަމެއް

ްއޮތްް ްވެސް ްޝައްެކއް ްހިނގާެނކަމީ ްކަންކަން ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަބަބުން ްއެކަމުެގ ރައީސް.

ްވިޔަފާރިވެރިންނާިއް ްތިބި ްއިންވެސްުޓކޮށްެގން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބުނާ ްޮގތުން ްމިސާލެއްގެ ްނޫން. ކަމެއް

ނޑުމެންްހިތަށްއަރާހާއިރަކުްމިްމަޖިލީހުންްްދައުލަތާްހެދިފައިްހުރި އެއްބަސްވުންތައްްދުވާަލކުްގޮތަކަްށ،ްޤާނޫނަށްްއަޅުގަ

ްވިޔަފާިރވެރިންެގް ްދޭތެރޭ ްއެއްބަްސވުންތަާކ ްހަދާ ްދަުއލަތުން ްސަބަބުން ްބަދަލުތަކުގެ ްގެންަނ ްނެތި ޒިންމާދާރުކަމެއް

ްއިން ްހުރި ްއަންނަން ްޤައުމަށް ްމި ްޝަްއކުއުފެދުމަކީ ްހުރަހެއް.ްހިތުގައި ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެޅޭ ްއައުމަްށ ވެސްޓްމެންޓުތަކަށް

ގެއްިލގެންދާނެ،ްސުވާލުްވެްސްއުފެދޭްކަމެއްްނޫން.ްމިްޤައުމަށްްވަރަށްްބައިވަރުްއިންވެްސޓަރުންތަކެއްްެގއްލިގެންދާނެ.ް

ް ްަކމެއް. ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްގެއްިލގެްނދާނެ ްދޭތެރޭ ްދައުލަތާ ްޔަޤީްނކަން ްސަބަބުްންއިންވެސްޓަރުްނގެ ްކަުމގެ އެ

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްފުރުޞަތުތަކަށް ްަވޒީފާގެ ްބޭނުންވެފައިވާ ްއަށް ްއިންތިހާ ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ހީނަރުކަމެއްްއަންނާނެ.ްމިްޤައުމުަގއިްއެތައްްހާސްްުޒވާނުންނެއްްމިއަދުްވެސްްރަނގަޅުްަވޒީފާްއެއްްއަާދކުރަންްނުލިބިް
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ްޤައު ްމި ްތިބި. ްބޭނުންވޭ.ްއެބަ ްފުރުޞަތުތައް ްވަޒީާފެގ ްބޭނުންވޭ. ްއިންވެސްޓްެމންޓުތައް ްއަށް ްއިންތިހާ މަށް

ްވަރަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންަނއިރު ްއިޞްލާޙެއް ްކޮންމެ ްގެންނަ ްޤާނޫނަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ. އިންވެސްޓަރުން

ްއިން ްތިބި ްއަންނަން ްޤައުމަށް ްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ްވިސްނާލަންޖެހޭ، ްއިންވެސްޓްމެންޓުތަކަްށްބޮޑަށް ވެސްޓަރުންނާއި

ނުޑްވަރަްށް ްއަުޅގަ ްހިނގައިފާނެ ްދެން ްސަބަބުން ްހުރަހަކަށް.ްމީގެ ްގެއްލުމަކަްށ،ްއެޅިދާނެ ްލިބިދާނެ އެކަމުެގްސަބަބުން

ްއޮތުމު ްހެދިފައި ްުމއްދަތަކަށް ްދިގު ްއެއްބަސްވުންަތކެއް ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް ްެއއް ގެްކަންބޮޑުވާ

ްޚަރަދެއްް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުއްިލއަަކށް ްިވޔަފާރިވެރިންތަކަކަށް ްތިބި ްޢަމަލުކޮށްކޮށް ްއެއްބަްސވުންަތކަށް ްއެ ސަބަބުން

ކުރަންޖެހުމުގެްސަބަބުންްމަޖުބޫރުވޭްޚަރަދުްުކޑަކުރަން.ްއެހެންްދިމަދިމާލުންްބޮޑެތިްޚަރަދުތަކެއްްކުޑަކުރަންްމަޖުބޫުރވޭ.ް

ްކުރާް ްކުޑަކުރަން ްޚަރަދުތައް ްއަހަރީްްއެ ްރަށްރަށުން ްދޭ ްބޯނަސް، ްއަހަރީ ްލިބޭ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްތެރޭަގއި މަސައްކަތުގެ

ްޚަރަދުް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއިްނސާނީ ްއަސާސީ، ްފޯރުކޮށްދޭ ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްއަދި ނޑާލަންޖެހުން، ްކަ ބޯނަސް

ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްދޭތެރޭ ްބުރޫއަރައިފާނެކަމާ ްސަބަބުން ްަރއީސް.ްކުޑަކުރަންޖެހުމުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ކަްނބޮޑުވޭ

ްޚިދުމަތްތައް.ް ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ްނިކަމެިތކޮށް ްވަރަށް ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްުމވަްއޒަފުންގެ ްރިސޯޓުތަުކގައި ްގިނަ މިހާރުވެސް

ްއޮްތް ްހެދިފައި ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ްއެއްބަްސވުން، ްއޮތް ްހެދިފަިއ ްއަްނގާލުމެއްނެތި ްޚަަރދެއް ްބޮޑު ްިމވަރު ކުއްލިައކަށް

ްކުރާްއެ ްޚަރަދުކުރުމަށް ްދިމަދިމާލުން ްއެހެން ްޓަކައި ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދު ްކުރަންޖެހުމަކީ ްއުވާަލއި، އްބަްސވުންތަެކއް

ްއިނާޔަތްތަކަށްް ްލިބޭ ްުމވަްއޒަުފންނަށް ްބުރޫއަަރއި، ްޚިދުމަތްަތކަށް ްމުވަްއޒަފުންގެ ްމިަފދަ ްތެރެއިން މަސައްކަުތގެ

ް ްދޭތެރޭ ްހުރަސްެއޅިދާނެަކމާ ނޑުްބުރޫއަރައި، ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަންޮބޑުޭވ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު އަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްތެރެއިން ްުއސޫލެްއގެ ްދެމެހެއްޓެނިވި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަަތށް ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްޤާއިމުުކރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިޒާމެއް ްއިޤްތިޞާދީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަދަލުގެންނަން ނުޑްްޤާނޫނުތަކަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. އެބަ

ްޤާނޫނުތަާކއިް ްބިރުދައްަކއި، ްއިންވެްސޓްމެންޓުތަކަްށ ްިވޔާފާރިތަކާއި ްަހވާލުެވ ްވެރިކަމާ ްސަރުކާރުްނ ްކަންބޮުޑވޭ ވަރަށް

ްމިާތް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގެންދާތީ ްުކރަމުން ްކަްނކަން ްއަށް ްކުއްލިުކއްލި ްބަދަުލގެނެސް ގަާވއިދުތަކަށް

ތުންްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުން،ްމިދިޔަްދެތިންްައހަރެއްގެްތެޭރގައިްގެސްޓުަހުއސްގެްވިޔަފާރިްމިްަޤއުމުަގއިްމިސާލެއްގެްގޮ

ްއަްށް ްިވޔަފާރި ްެގސްޓުހައުސްެގ ްބަޔަުކ ްތެެރއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހި ްއިްނެވސްޓްމެންޓުތަކެއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ފެށި،

ްބަދަލުގެން ްާޤނޫނަށް ްކުއްިލއަކަށް ްޮއއްވާ ްހުއްދަދެވޭނީްގެސްޓުަހއުްސްކޮށްފައި ްައޅަން ްފަހުންްގެސްޓުހައުސް ނަނީ،ްމީގެ

ްރަށެއްަގއިް ްނެތް ްހޮސްޕިޓަލް ްޮޑކްޓަރުންނާިއ ްސްޓޭޝަނާއި ްޕޮލިސް ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފެނާިއ ްހުއްދަދެވޭނީ ހިންގަން

ްފަން ްހަދައިދޭނަމޭ، ްބޭސް ްފަންޑިތަ، ްމިީއ ްނުދެވޭނޭ. ްހުއްދައެއް ްހިންގާަކށް ްއަަޅއި ްހަދައިދޭނަމޭ،ްގެސްޓުހައުސް ޑިތަ

ްކުރިމަތިކުރަނީް ްމި ްުނވާވަުރްކަމެއް ްބަދަލުަގއި ްުނކުރާނަމޭ،ްނޭނެގޭއްބުނުމުގެ ްގެންނާށޭ.ްއެކަން ްމަދު ކަޅުހިލަދައެްއގެ

ސީދާްނޫނެކޭްނުބުނެ،ްވަރަށްްބައިވަރުްަރއްޔިތުންގެްަޙއްޤަްށްހުރަސްއެޅެނީ.ްވަރަށްްބަިއަވރުްވަޒީާފގެްފުރުޞަތުތަކެްއް

 ވެނީ.ްައޅުަގނޑުްިމދޭތެރެއިންްމާލެއަތޮޅު...ގެއްުލވައިލެް
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްދަނީ ްމި ްވާހަކަދައްކަުމން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްވާހަކަ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރްޓޫރިޒަމާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާަގއި ްބަހުސްގެ ްމި .

ްައޅާް ްރަންބިސް ްއެއް. ްާވހަކަ ްައއި ްއަޑުއަހަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިން ްމީގެ ްއަންނަނީ ްހަނދާނަށް އަޅުަގނުޑގެ

ްގުިޅގެ ްިއޞްލާޙާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބިލަށް ްމި ްމިހާރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްވާހަކަ. ްައޅުަގނަޑށްްކުކުެޅއްެގ ން

ނުޑް ްބަ ްުކކުުޅގެ ްހޯދަންވެގެން ްއެއްފަހަރާ ްބިސް ްގިނަ ްމާ ްހޯދަންވެގެން، ްފަހަރާ ްެއްއ ްބިސް ްއެ ސިފަކުރެވެނީ

ްއާދެ!ް ްުނވިސްނާކަން. ްދޭތެރޭގައި ްގޮތަކާ ްވާނެ ްފަހުން ްެދން ްތަން. ްނަގާ ްފަހަރާ ްއެއް ްބިހެއް ްހުރިހާ ފަޅާލައިގެން

ްތަޖުރިބާ ްކުެރޭވ ްމި ްޕާޓީެއއްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންމެ ްނަމަވެސް، ްބަެއއް ްކޮންމެ ްެވސް، ްފަހަރަކު ްކޮންމެ އަކީ

ްއިންޑަސްޓްީރގަިއް ްޓޫރިޒަމް ްގޮތް. ްކުެރވޭ ްކަންކަން ްބަހާލަިއގެން ްބޭނުންވީމާ ްވޯޓެއް ްކައިިރވީާމ ްވޯޓަކާ ނަމަވެސް

އިންތިޚާބުގެްތެރޭަގޔާިއްއަދިްޭއެގްއިސްކޮށްްިތއްބެިވްބޭފުޅުންނަށާްއަދިްެއްދާއިާރގެްހުރިހާްފަރާތްތަކަކަށްްވެސްްމިދިޔަް

ކުރިންވެސްްޔަޤީންކަންްދެމުންދިޔައީްެއްބޭފުޅުންްދައްކަންެޖހޭްމިްދެންނެވިްފައިސާގެްއަަދދުތައްްބަހާލައިގެންްެދއްކޭނެް

ްއެހެންް ްފެންނަމުންދަނީ ްމި ްގުިޅގެން ްހަވާލުވެވުމާ ްސަރުާކރާ ްކާމިޔާބުވެ، ްިއންތިޚާބު ްއެހެންނަމަވެސް ގޮތަކަށް.

ްހަލާުކކޮށްލުމުެގްމަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްމަންޒަރު. ްފެލައިލުމުގެ ްޭބފުޅުން ްމަސަްއކަތްކުރާ ްއިްނަޑސްޓްރީަގއި ްޓޫިރޒަމް ޒަރެއް.

ްމީާހގެް ްއާަދއިގެ ްއެންމެ ްޭދ،ްމިއީ ްއެބަ ްއަޑުިއވެމުން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ މަންޒަރު.ްމިއީ

ްނިކަމެތި ްނޫނޭ. ްެއއްެޗއް ްނަގާ ްނެގެނީ؟ްްއަތުން ްމި ްއަތުންތޯ ްާކކު ްނޫނޭ. ްއެްއޗެއް ްނަގާ ްއަުތން ފަގީރުމީހާގެ

ްދަނީް ްގަންނަން ްތަކެތި ްެވސް ްމީހާ ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްނެގެީނ؟ ްމި ްއަތުންތޯ ްކާކު ްނެީގމާ ްއަތުން ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ްއާ ްއެންމެ ްދަނީ. ްގަންނަން ްއެްއޗެހި ްފިހާރަތަކަށް ްވެސް ްމީހާ ްމުއްސަނދި ްއެންމެ ްމީހާްފިހާރަތަކަށް. ދަިއގެ

މަސައްކަތްކުރަނީްމުއްސަނދިްމީހާގެްކައިރީގަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިއިންްކޮންމެްކަމެއް،ްމިްރާއްޖޭގެްނޫނީްދުނިޔޭގެްކޮންމެް

ްދިމާލަކުންް ްއެއް ްމަސައްކަްތކުަރމުންދާއިރު ްތެރޭަގއި ްނިޒާމުގެ ްުގޅިލާމެހިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްވެސް ކަމެއް

ްހު ްވިސްނަންވީްބޮޑުެވގެންދާދިޔުން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްައސަުރކުރާނެ. ްއޭގެ ްވެސް ްދިމާލަކަށް ރިހާ

ރައްޔިތުންެގްތެރެއިންްއެންމެްއާދަިއގެްމީހާގެްއަސާސީްކަްނތައްތައްްުފއްދައިދެވޭޯތ.ްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްވިސްނަންީވް

ް ްބަލައިލާިއރު ްމައްސަލަތަކަށް ްުހރި ްއިންޑަސްޓްީރގައި ްކުދިންނަށްްޓޫރިޒަމް ްނިކަމެތި ްއާދަިއގެ ްއެންމެ ްއަދާކުރާ ވަޒީފާ

ނޑުމެން،ްސަރުކާރުންްމިއަދުްބަލަންވީް ވަމުންދާްގޮތުގެްވާހަކަްދަްއކަިއގެންްއެްކަންކަމަށްްހައްލެއްްހޯދައިދެވޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްމީހު ްއެ ްކުދިްނގެ؛ ްމަސައްކަްތކުރާ ްރިސޯޓުތަުކަގއި ްމަސައްކަތްކުާރ، ްއިންޑަސްޓްީރަގއި ްލިބެންޖެހޭްޓޫރިޒަމް ންނަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށް ްފަރާތުން ްކުދިންެގ ްެއ ްފާހަގަކުރެވެީނ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލިބެުމންދޭތޯ. ްބަރާބަރަށް އިނާޔަތްތައް

ްވަންދެން،ް ްުދވަހެއް ްވަންދެން،ްއެތައް ްއަހަރެއް ްއެތައް ްފަިއސާ ްލިބެންޖެހޭ ްގޮުތގައި ްލިބެނީްސަރވިސްޗާޖުގެ މަޢުލޫމާތު



23 

 

ންދެންްނުލިބޭްރިސޯޓުްވެްސްއެބަްހުރިކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދެންނެވިްުމސާރައިަގއިްމަަސއްކަތްކުާރ،ްއެތައްްމަހެއްްވަ

ްނުލިބިް ްއިނާޔަތްތައް ްލިބެންޖެހޭ ްރިސޯޓަކުން ްިލބެންޖެހޭ،ްއެ ްއަށް ްކުއްޖާ ްމަސައްކަތްކުރާ ްމުސާަރއިަގއި ްކުޑަ އާދަިއގެ

ްހަމައެކަނި ްއެއީ ްދެމިގެންދާދިޔުން ްދުވަސްތަަކކަށް ްޤައުމަށްްްގިނަ ްނޫން،ްމުޅި ްޢާިއލާއަކަށް ްކުއްާޖގެ ްއެ ްއާއި ްކުއްޖާ އެ

ްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވަންީވް ްިމއަދު ްދީގެން ްއިސްކަެމއް ްއެންމެ ްތެރެއިން ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާުރގެ ްެގއްލުމެއް. ްލިބޭ ވެސް

ްޙައްޤު ްލިބެންޖެހޭ ްއަށް ްއޭނަ ްތަނުން ްއަާދކުރާ ްވަޒީފާ ްނިކަމެިތމީހާ ްއާދަިއގެ ްދެންނެވި ްއަށްްމި ްއޭނަ ްހޯދައިދޭން. ަތއް

ްއެހެންނޫނިއްާޔް ްބަލަންވީ. ްބައްޓަންކުރެވޭޯތ ްޤައުމު ްމި ްމަގަކަށް ްލިބޭނެ ްބަރާބަރަށް ްއިނާޔަތްތައް ލިބެންޖެހޭ

ްވާހަކަަތއްް ްމި ްމަަސްއކަތްކުރަންވީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުހޯދޭނެ. ްމުސްތަޤުބަލެއް ްރަނގަުޅ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްބަދަލުގަް ްއިންޑަސްޓްީރގަިއްދެއްކުމުގެ ްޓޫރިޒަމް ްހޯދައިދޭން. ްފުރުޞަތު ްިއތުރު ްުޒވާނުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ އި

ްބައްޓަންކުރުން.ް ްރާއްޖެ ްމި ްމަގަކަްށ ްހަދައިދެވޭނެ ްަދރީންނަށް ްރަށްރަށުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތްަތއް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ

ްރިސޯުޓތަ ްދެންެނވި ްމި ްއެކު ްެއްކުދިންެގްއެހީތެރިަކމާ ްހިންާގްއޭރުން ްެވްސ،ްެގސްޓުހައުސްަތއް ްމީހުންނަށް ްހިންގާ އް

ްެއް ްލިބިގެންދިޔައިމާ، ްތަނަވަްސަކން ްއިތުރު ްވެސް ްމީހުންނަށް ްކުރާ ްވިޔަފާރިތައް ްއެހެނިހެން ްވެސް، މީހުންނަށް

ލިބޭްމުސާރަްްލިބިގެންދާްތަނަވަސްކަުމގެްަނތީޖާއަކަށްްވާނީްތަަރއްީޤވެގެްނދިއުން.ްއެންމެްއާަދއިެގްނިކަެމތިްޢާއިލާްއަށް

އެއީްއެްހިސާބުންްެއްކުދިންެގްޢާއިލާްއަށްްތަަނވަސްކަންްިލބޭްކަމަކަށްްވާނަމަ،ްއެްތަަނަވސްކަމާއިްގުޅިފަްއޮންނާނީް

ްެއް ްއެހެންވީާމ، ްތަނަވަސްކަން. ްޤައުމުގެ ްއޮންނާނީ ްުގޅިފައި ްތަނަވަސްކަމާ ްރަށުގެ ްމުޅި ްތަނަވަސްކަން. ްރަށުގެ މުޅި

ނޑުްހަމަަގއިމުްވެސްްޤަބޫުލކުރަންްސަރުކާރުްހިންގޭީންމަގަށްްގެންދިއުމަކީްއަުޅގަ ނުޑމެންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއަޅުގަ

ްުއސޫލުތަކެްއް ްކޮންމެވެސް ްވެްސ ްެއކަމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަގަިއގެންކަން. ްެޓްކސް ްލިބިގެންކަން. ފައިސާ

ްހުލިކޮށްލައިގެން ްއޭނާ ްެއކީެއކަްއޗަކަށް ްފެލާލައިގެން ްމީހާ ްއެއީްްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްއުސޫލު ްކުރާ ކަްނކަން

ްއޯނަރުންނަށްް ްރިސޯޓު ްމަސަްއކަްތކުރާ ްއިންޑަސްޓްީރަގއި ްޓޫރިޒަްމ ްނޫން. ްއުސޫލެްއ ްޤަބޫލުކުެރޭވނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވެސްްއެބަްޖެހޭްފުރުޞަތުތަކެއްްދޭން.ްޓަސްލާފައިްއެއްްުދަވހުްއިރުއަރާއިރަށްްއަެނއްްދުަވހުްމިލިއަންްޑޮލަރުްދައްކަންް

ްހެދުމާ،ްއެހެންްވަޒީފާތަކަށްްފުރުޞަތުްހޯދައިދިނުމުގެްމަގުް،ްއެންގީމާ އޭނަްމިހާތަނަށްްނަގާފައިްހުރިްއެހެންްރަށްތައް

ްދުޅަހެޔޮްމުސްތަޤުބަލެއްް ްަރއްޔިތުންަނށް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްަޓކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްރާއްޖެ ބަންދުވެގެންދާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްމި

ްކަ ްކުރަންެޖހޭ ްޓަކައި ްރަނގަޅުްހޯދައިދިނުމަށް ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްތަނަވަސްކޮށްދިނުން. ްނިކަމެތިމީހާ ްއާަދއިެގ ްއެންމެ މަކީ

ްކަްނކަންް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮަތކަްށ ްނުދާނެ ްަމގަށް ްއެ ްއިތުރުކުރުން. ްފުރުޞަތުތައް ްަވޒީފާެގ ްހޯދައިދިނުން. ގޮތެްއ

ްއަުޅގަ ްހަިއސިއްޔަތުން ްމެންބަރެްއގެ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްެއއީ ްނޫން.ްެއކަމަްށްކުރެިވގެންދާދިއުން ްކަމެއް ްޤަބޫުލކުރާނެ ނޑު

ްތާއީދުކުރާނެްކަމެއްްވެސްްނޫްނ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނަށ31ްްްޝުކުރިއްާޔ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް ްމިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

 

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ .`

ްްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢާލީްރިޟާްއަށް.ްދެވަނަްފުރުޞަތު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑުްމެންްިމއަދުްދަްއކަމުންްމިްދާްވާހަކަަތކުގެްތެޭރަގއިްރިސޯޓުތަކުްން ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްބެހޭް ްބިލަކާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކުލިެނގުމާ ްއިތުރުކުރާއިރު ްމިްްމުއްދަތު ްބަހުސްކުރަމުން ގޮތުން

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ނޑުމެން ްއުފެދުނ2118ްްުވަަންއަހަރު،2119ްްދަނީ.ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަަހރު ވަނަނަ

ްލިބެމެންދިަޔް ްއޮތް ްއޭރުަގއި ްތެރެއިން ްނިޒާުމގެ ްޓެކްސް ްގެނެސްދިން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ް ްގުނަ ްދެ ްޕްލޭނެއްގެްއާމްދަނީ ްއިޤްތިޞާދީ ްަރނގަޅު ްނުވަތަ ްޕެކޭޖެއް ްރަނގަޅު ްއިތުރުެވގެންދާނެ ްމައްޗަށް ްވުރެ އަށް

ްއޮްތް ްސަރުކާރުން،ްއޭުރަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޭރު ްއިތުރުކުރަމުންދިޔައީ. ްއާމްދަނީ ްދައުަލތަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށުންނޭ

ރުކުރަންްބޭނުންވާްރިސޯޓުތަކުގެްކުލިްދައްކާްފަރާތްތަކަށްްލުިއްސަރުކާރުންްއަޅުަގނޑުމެންްބުނަމުންދިޔައީްމުއްދަތުްއިތު

ްެއް ްދަށުން ްއިންތިޒާމެއްގެ ްދެއްކޭނެ ްދައުލަތަށް ްފައިސާ ްއެ ްއެކީގައި ްފަސޭހަފުޅުކަމާ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ގޮތެްއގައި

.ްއޭރުްއިނދިކޮޅުްފަރާތްތަކުްންފައިސާްދައްކާްވާހަކަ.ްއޭުރގަިއްއިނދިކޮޅުްފަރާތްތަކުންްގޮަވމުންދިޔައީްއެކަންްނުކުރާށޭ

ްނުދެްއކޭނޭ.ް ްއެއް ްޓެކްސް ްޮގވަމުންދިޔަީއ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުެނގޭނޭ. ްއެއް ްޓެކްސް ްނުނަާގށޭ. ްޓެކްސް ބުނަމުންދިޔައީ

ނުޑގެްއަނެއްްފަިޅްމިހިރީްފެންނަން.ްއިއްެޔގަިއް ޓެކްސްްނުދަްއކާށޭ.ްެއކަމަކުްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތަކީްިމއަދުްޫމނުބަލާްލޯގަ

ްފަރާތްތަކުންްއަޅު ްބުނަމުންދިޔަ ްނުދައްާކށޭ ްޓެކްސް ްކައިރީަގއި ްރައްޔިތުން ްނުވަތަ ްދިމާލަށް ްރައްޔިތުންާނ ަގނޑުމެްނގެ

ނުޑގެްއަނެއްްފަޅި.ްމިއަދުްމިްބޭފުޅުންނަށްްބާރުްލިބުނީމާ،ްސަރުކާރުްލިބުނީމާް މިއަދުްމިްފެންނަނީްއޭގެްމޫނުބަލާްލޯގަ

ްކު ްއޭރުަގއި ްބޭނުންވަނީ ްމި ްބޭފުޅުން ްގޮެތްއގަިއްމި ްލުއި ްކުޑަުކޑަކޮށް ްއޭރު ްޑިއުޓީތަކާއި ްހުރި ްދޫކޮށްާލފައި ަޑކޮށްފައި

ްުމގުރައިލާފަިއް ްއެްއޗެއްެސއް ްހުރިހާ ްހުރި ްހަމަޖައްސާފައި ްއުސޫލުަތއް ްދެއްކޭނެ ްާއމްދަނީ ްދައުލަތަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްމަސަ ްލާރިނަގަން ްއަތްބާނާފައި ްކަރަށް ްރަްއިޔތުންގެ ނުޑކޮށް، ްގަ ްދިމާލަށްްއެއްފަހަރާ ްެއ ްމަންޒަރު. އްކަްތކުރަމުންދާ
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ްއަކީ.ް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްއުޅެނީ.ްއެއީ ްމި ްމަސައްކަތްކުެރވޭތޯ ްއެގޮތަށް ްމަންޒަރު. މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ްދައުލަތަށްް ްނެތޭ. ްޕްލޭނެއް ްެއއްެވސް ްއިޤްތިޞާދީ ްސަރުކާުރގައި ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްުއޅޭ ްމި ްބުނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަކީ.ްއާ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްއެއީ ްނެތޭ. ްއެއް ްސްޓްރެޓެޖީ ްއެއްވެްސ ްނެތޭ. ްޕްލޭނެއް ްއެްއެވސް ްއިތުރުކުރާނޭ މްދަނީ

ްެވްސް ްމިއަދު ްނަމަ، ްޭބނުން ްއިތުރުކުރަން ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްބުނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްހު ްސަރުކާރުން ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްކުީރގަިއ ްކަަމކީ ްއިޤްތިޞާދީްކުރަންވީ ްތެޭރގަިއ ްޕްޭލނެއްގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްއޮތް ށަހަާޅފައި

ްދައުލަތަށްް ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްައވަހަށް ްަދއުލަތުން ްޤާނޫނު ްޓެކްްސގެ ްއިންކަމް ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި އެޖެންޑާގެ

ްއަ ްފެންނަނީ ްމި ްއަނެއްކާވެސް ްިޚލާފަށް ްއެއާ ްއަނެއްކާެވސް ްހޯދައިދޭށޭ. ްގޮތް ްލިބޭނޭ ނޑުމެންނަށްްއާމްދަނީ ޅުގަ

ްވާހަަކް ްރިސޯޓުެގ ްހަމައެކަނި ްތަން. ްހޯދަމުންދާ ްގޮތްތަްއ ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ްއަތުން ްނިކަމެިތންގެ ްއަތުން، ފަގީރުންގެ

ްއެހެންނިހެންް ްގޮތްގޮތުން، ްއެހެނިެހން ްފިޔަވައި ްޓެކްސް ްއިންކަމް ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްނެތް. ދެއްކޭކަށް

ްފޯ ްމޯބައިލް ްހުރިްވަސީލަތްތަކުން؛ ްދޫކޮށްލާފައި ްކުރީގައި ްސިނާޢަތްތަކުން، ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންގޮްސ ްތެލާ، ްއަދި ނުތަކާ

ްކެމްޕޭނުެގް ްވާހަކަ. ްހަމަޖައްސަމުންދާ ްއުސޫލުަތކެްއ ްނެގޭނެ ނޑުކޮށް ްގަ ްއަލުން ްބޮޑުކޮށް، ްއެްއޗެހި ްއަލުން ޑިއުޓީތަާކއި

ްުބނަމު ްތެރޭަގއި ްކެމްޕޭނުގެ ްވާަހަކްއާއި ްަދއްކަމުންދިޔަ ްމިްތެރޭގައި ްިމއަދު ްވާހަކަތައް ްޮގވަުމންދިޔަ ްވައުދުތަާކއި ންދިޔަ

ްދިވެހިް ްފެންނަނީ. ްމި ްމިއަދު ްމަންޒަރު ްހަޤީޤީ ްއަނެއްފަޅި. ްފަރުދާނެ ްމިފެންނަނީ ްމިައދު ްބަދަލުވެފަ. ްމުޅިން ވަނީ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްއިުރަވއިްމޫސުންަކންްމިއީ.ްކުރި މަތީަގއިްއޮތީްރައްޔިތުންްމިއަދުްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ނޑަތައްްޖަހަމުންދާނެ.ްމިދާކަށްދުވަހުްއޮތްް ހަޅައިގެްުދވަސްތައްްކަންްއެަބްއެނގޭ.ްހަޅަޔާްެއީކގައިްރަްށރަށަށްްއަރައިްކަ

ލޯކަލްްކައުންސިްލްއިންތިޚާބާްއެީކގައިްވެްސްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަށްތަކަށްްއަަރއިްވަރަށްްތަފާތުްގޮްތގޮތަށްްެއކިްވައްތަުރެގް

މީހުން،2111ްްހަކަަތއްްދައްކާަފއި،ްދުނިޔޭގައިްނެތްްފެންވަުރަގއިްބޮޑެތިްސްޕޯޓްސްްމެރީނާތައްްރަށްރަށުގައި،ްބޮޑެތިްވާ

ނޑަމުންދަނީ.1111ްް ްކަ ްފޮނިބައިސާ ްބުނެ ްކަމަށް ްއަޅާނެ ްމެީރނާތައް ްސްޕޯޓްސް ްބޮޑެތި ްރަށްރަށުގައި ްއުޅޭ މީހުން

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް ްމި ްރަީއސް. ްތިިބްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށްރަށުގައި ްހުރިހާ ްަރއްޔިތުން، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެޖހޭ ބަ

ރައްޔިތުންްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްދަުއލަތުގައިްލާރިްނެތްކަން.ްމިްޭބފުޅުންްއެބަްކިޔާްލާރިްެއްއް

ޖަހައި،ްރޯނުތައްްދަމައި،ްބިންގާތަްއްނެތޭ.ްކަމެއްްނުކުރެވޭނޭ.ްއެަކމަކުްއަނެއްކޮޅުންްރަށްރަށަށްްއަރައިްބޮޑެތިްކަޑަަތއްް

ްހުިރް ްފަށާފައި ްސަރުކާރުން ްކުީރެގ ްތެރޭަގއި ްމަސައްކަުތގެ ްކުރަމުންދާ ްމިއަދު ްާދއިރާަގއި ނޑުގެ ްއަުޅގަ އަޅަމުންދަނީ.

ްހުރިހާް ްހިންގާ ްމިލަންދޫގައި ްޚާއްަޞކޮށް ްހުއްޓައިލާފަ. ްމަސައްކަްތ ްހުރިހާ ްހުއްޓައިލާފަ. ްއެހެރީ ްމަސައްކަތް ހުރިހާ

ްހުއްަޓއިލާފަ.ްޕް ްއިމާރާތް ްއޮފީސް ްހުްއޓައިލާފަ. ްކޯޓު ްއަޅަމުންދިޔަ ްރަށުަގއި ްއެ ްުހއްޓަިއލާފަ. ްއެހެރީ ރޮޖެކްޓުތައް

ްސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާް ްރައީ ްުކރީގެ ްމަސައްކަތް؛ ްބޯފެނުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްހުއްޓައިލާފަ. ްމަސައްކަތް ްހޯލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް

ް ްފަހަރު ްދެ ްމަސައްަކތް ްއޮތް ްނުފެށޭ.ްފަށައިދީފައި ްވެސް ްއަދިއަދަށް ްވެްސ ްގެނައިމަ ްޖަހައިގެން ބަޖެޓުގައި

ނޑުމެންްކުރީގައިް ވަނަްއަހަރުްދައުލަތަށްްލިބުނު،ްއޭރުގެްިހލޭްއެހީގެްދަށުންްފީވަުކގަިއ2111ްްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ



26 

 

ވާފައިްމިހާރުްފެށިގެންްއެަބްއަހަރުދުަވސްްވަންދެންްޕާުކކޮށްފައިްާބއ2ްްްއިމާރާތްކުރަންްހަމަޖައްސާފައިްއޮތްްމިސްކިތް،ް

ދޭ.ްއެކަމަުކްޔަޤީންކަމެްއްނެތްްއަދިެވސްްމީތިްކުިރއަށްްގެްނދާނެކަމުގެ.ްމާދަމާްވެސްްއިްނތިޚާބުްނިމުނީމަްފަހަރެއްގަިއް

ްހާމަވަމުންދަނީް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަރުކާރެއްކަން ްގޮތް ްދެ ްފުށް ްދެ ްމިއީ ްފާނެ. ްވެސް ނިންމައިލާ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްމާދަމާއިރުްއަރާއިުރގައިްޭނގޭްކިހިނެއްްކަމެއްްއަންނާނީކީ.ްްމިކަހަލަ ކަންތައްތަކާްހެދި.ްައޅުގަ

ްެޓކްސް.ް ްއަދަދަކަށް ްވަކި ްގޯތިތަކުްނ ްބަންޑާރަ ްަވއްދަފާނެ. ްބިލެއް ްެވސް ްެޓކްސްނަގަން ްގޯތިގެދޮރުން ފަހަރެއްގައި

ަނގާްގޮތަށް.ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭްމިއަަދކުްމިްސަރުކާރާްދޭތެރޭަގިއްއަމިއްލަްގޯތިތަކުންްަވކިްއަދަދަކަށްްޓެކްސް

ްފިކުރުކުރަން.ް ްވިސްނައި ްކަންކަމަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކަމެއް. ްކިހިނެްއ ްއަމާޒުކުރަންވީ ދެން

ްޕްލޭ ްއޮތް ްހަދާފައި ްުދވަްސްހަމަވާއިރަށް ްސަތޭކަ ްކަަމކީ ްވެސް ްއެނގޭހާ ްކުެރވުނުހާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭަގއި ނުގެ

ް ްކުަޑކުރުންަކން. ްއަގު ްމަހުން ްާބނާ ްމަްސވެރިން ްކަމަކީ 5ްްވެސް ްއަގ6ްްުރުފިާޔ، ްކިލޯައކުން ްމަސް ްކޮންމެ ރުފިާޔ

ްއޮތް.ް ްމި ްތެޅެނީ ްދެފެްނދޭތެރޭގައި ްއޮތީ، ްމި ްިސާޔސަތުތަކެއް ްދެޮކޅުދިމާނުވާ ްޮބުޑވެއްޖެ. ްައގު ްތެުލގެ ކުޑަކޮށްފި.

ްއޮ ްޕްލޭނެއް ްިދވެހިްއެްއވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްހަޤީޤަތުގަ. ްއުޅެނީކީ ްމި ްނޫން ެވގެނެްއ

ްއެހެންް ްނޫން ްސިޔާސަތު ްބަރުާވނެ ްޖީބަށް ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ްއަނެްއކާެވސް ްއަތުން ްަރއްިޔތުންގެ ްނިކަމެތި ރައްޔިތުންެގ

ްދޭން ްސަބްސިޑީޒް ްފަރާތްތަކަށް ނޑުވެިރަކންކުރާ ްދަ ްނެތޭ. ްފެންނަނީްްއެްއޗެއް ްމި ްައނެއްކާެވސް ބުނާއިރުގައި

ނޑުވެިރކަންކުރާްސާމާނުންްޑިއުޓީްބޮޑުކުރަްނއުޅޭްމަންޒަުރ.ްމަސްވެރިކަންކުރާްފަރާތްތަަކށްްސަބްސިޑީޒްްދޭއިރުަގއި،ް ދަ

ންޒަރު.ްއެްވާަހކަްދަްއކާއިުރގަިއ،ްވަޢުދުވީއިުރގަިއްއަނެްއާކވެސްްމިްފެންނަނީްމަސްްކިލޯތަކުންްައގުްހެޔޮކުރަމުންދާްމަ

ްމަސްްގަންނަްއަގުްކުޑަކުރަމުްނދާްމަންޒަރު.

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާ

.ްްައއްސަލާމްްالحمد هلل رّب العالمين الّصالة والّسالم على سيّدنا محّمد وعلى اله وصحبه اجمعين`.ް

ްޢިއްޒަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސްޢަލައިކުމް ްއައިއިރު ްހިސާބަށް ްިމ ްބަހުސްގައި ްބިލުތަކުގެ ްމި ްރަީއސް، ތްތެރި

ްޚިލާފުް ްހަޤީޤަތާ ްއެހެންނަމަވެސް ްވޭތޯ. ްބުނެނުލާ ްއެއްެޗއް ްހަމަ ްމަޑުކުރީ ްބުނެނުލާ ްއެްއޗެއް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްއެކަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮޅުވާލަމުްނދާތީ ްއަށް ްއިންތިހާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންނަށްްވާހަކަދަްއކައި ން

ްނެތް.ްގޭހުންް ްނެތް.ްތެލުންްޓެކްސްނަާގކަށް ްޓެކްސްނަާގކަށް ްފޯނުން ްބިލެްއގައި ްއެްއވެސް ްބިލުތަކުން ސާފުކޮށްދޭން.ްމި

ްަރއީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްވެސް ްބޮުޑކުރާކަށް ްއެްއވެްސްެއއްެޗއްެގްޑިއުީޓ ްެއްވިދާުޅވާ ްއަދި ްނެތް. ޓެކްސްނަާގކަށް

ްަޓކަިއްްހަމައެއާެއކީަގއި ްހުއްޓުމަށް ްވަސީަލތްތައް ްހުރިހާ ްޓަކަިއ ްހޯދުމަްށ ްފައިސާ ްދައުލަތަށް މިއަުދ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްންނަގާފައިް ްބޭނުންވަނީ ްޮގވާލަން ނޑުްސަުރކާަރށް މަސައްކަތްކުަރއްާވއިުރގަިއްެއްބޭފުޅުން،ްއަުޅގަ

ް ްހުރި ްނަގާފައި ްސަރުކާރުން ްފިޔަވައި،ްދިވެހި ްކުންފުނިތައް ްފިޔަވަޅުަތކެްއ4.7ްްހުރި ްއަވަސް ްހޯދުމަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން
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ް ްއޮތް ްނަގާަފއި ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ްެއއާެއކީަގިއ ްކުންފުނިތަކުނ38ްްްއަޅުްއަވއިދެްއވާށޭ. ްއެހެން ްއަދި ްރުފިޔާއާ މިލިއަން

ްފަދަ ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ްއަުޅއްަވއިދެްއވާށޭ. ްިފަޔވަޅުތައް ްއަވަސް ްޓަކައި ްހޯްއދެވުމަށް ްފައިސާ ްހުރި ބޮޑެތިްްނަގާފައި

ކުންފުނިތައްްެއއްކޮށް،ްއެްުކންފުނިތަކުގައިްހުރިްފަިއސާްނަގަިއގެންްބަނގުރޫުޓކޮށްފައިްހުރިްފައިސާްހޯދުމަށްްއަވަްސް

ފިޔަވަޅުަތއްްއަޅުްއަވއިދެްއވާށޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިކަންްކުރަނިކޮށްްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓްްޑެފިސިޓުވުމުގެްބަދަލުަގއިް

ގެްގޮތުަގއިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްހިތްހަމަޖެހިގެންްއެކަންްކުރެވިދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިީއްސަރޕްލަސްްބަޖެޓެއް

ްކުރިްން ްބަދަލުގެނައިުރގަިއ ްގޮތަަކށް ްެނގޭ ްފައިސާ ްފަހަރާ ްއެްއ ްމިއަދު ްޤާނޫނު ްޓޫރިޒަމް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހަޤީޤަތް.

ްފާުޅަގއި ްފައިސާތައް ްމި ްނުކުީރ ްއެކަން ްނަމަްްއަޅުަގނޑުމެން ްެނގި ްަފއިސާ ްއެ ްދުވަހު ްެއ ްއެނގޭތީ. ަނގަމުންދާކަން

ްދިވެިހް ްއައިްސ، ްސަރުކާރެއް ްމިއަދު ްއެހެންނަނަމަވެސް ްހުންނާނީ. ްފައިސާ ްހުރިހާ ްއެ ްޖީުބގަިއ ްމީހެއްގެ ކޮންމެވެސް

ްޖެހޭ.ްއެކަން ްއެބަ ްދޭން ްފައިސާ ްއެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްައއިމަ ްބައެއް ްޚިދުމަތްކުރާނެ ްއެބަްްރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން

ޖެހޭ.ްދިވެހިްދައުލަތްްހިންގޭނެްފަދަްވަސީލަތްތައްްހޯދައިދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްދިވެހިްދައުލަތުންްފައިސާްނެގީކީްސިއްަރކުންް

ްއެްއވެްސް ްފާޅުަގއި، ްވަރަށް ްނޫން. ްސިއްރަކުންނެއް ްހުރީ ްނަގާފައި ްއޮތްއިުރަގއި ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން. ނެތް

ް ްފޮރުވާފަެއއް ްއެްއޗެއް ްއެއީ ްނެތް. 111ްްވެްސ ްބައްލަވާ! ްއިން، ްރުފިޔާ ްރުފިޔާެގ286ްްމިލިައން މިލިއަން

ް ްބަދަލުަގއި ްޮއޑިޓަރ197ްްކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ްވެސް ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްދީފައި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްވެސް،ްސަރު ްތާކުން ްވެްސްއަިދްއެހެން ްމަޖިލީހުން ްއޮތްްނަަމވެސް ްރިޕޯޓުގައި ްމިްޖެނެރަލް ްިފޔަަވޅުނާޅާ ާކރުންްވެސް

ްގެއްލުްނވާނެ،ް ްރައްޔިތުންނަށް ްބިލުތަކުގައި ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ.

ްކެރޭ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންނަވަން ްކަމުގައި ްނެތް ްބިލެއް ްއެްއވެްސ ްދާނެ ްއެއްެޗއް ްެއްއެވސް ްއެއިން ރައްޔުތުންނަށް

ްބި ްމި ްޚިދުމަތުެގްއަޅުަގނޑު ްމުދަލާއި ްއޮތް ްމި ްރާއްޭޖގައި ްައއިމަ. ްާވހަކަތައް ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްދިާރސާކޮށްފިން ލުތައް

%ް ްނެގޭ ްމިހާރު ްއަުތން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްސަަބބުން ްެޓކްސްނެގުުމގެ ްއިތުރަށ6ްްްއަގުން ްމުދަލުގެ ްނެގޭ ޓެްކސް

ްއިމް ްއެްއޗަކުންްެޓކްސްްއެއްްނުެނގޭ.ްހަމައެާއއެީކަގއި ްެގންނަްބަދަލުތަކުގެްސަބަބުންްއެްއވެސް ޕޯޓްްޑިއުީޓގެްޤާނޫނަށް

ްިމް ްމިީއ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުދޭ. ްެނގިެގނެއް ްިޑއުޓީ ްެއއްަޗކުން ްެއއްެވސް ްނުނެޭގ ްޑިއުޓީ މިހާރު

ޚިދުމަތުގެްއަގުންްްބިލުތަކުގައިްހުރިްހަޤީޤަތް.ްހަމަްއެކަނިްމިއިންްމިްއަންނަނީްޓޫރިޒަމްްދާއިރާްއިންްވިއްާކްމުދަލާއި

%ް ްޖީ.އެސް.ޓީ ް%8ްޓީ. 12ްްން ްއޮންނަ ްމި ްއިތުރުކުމުރުަމށް ްމުއްދަތު ްރިސޯްޓތަކުގެ ްބޮޑުކުރުމާއި އަހަރުެގ15ްްއަށް

ް ްޖެހޭ ްދަްއކަނ ްއަހަރަކަްށ 1ްްމުއްދަތު؛ ްޑޮލަރު، ްސަުރކާރަްށ15ްްލަްއކަ ްފުރުޞަތު ްނެގުުމގެ ްއެްއކޮށް އަހަރު

އަންނަނީ.ްދެންްއިމްޕޯޓްްޑިއުޓީްއަށްްބަލައިލާއިުރަގއި،ްޙަޤީޤަތުަގއިްކުރީްދުވަހުްްފަހިކޮށްދިނުމަށް.ްމިްދެްކަންތައްްމި

ްކުރެވެނީ.ް ްމި ްނޫން ްވެސް ްބަހުެސއް ްބިލުގެ ްެއ ްުހރި؛ ްބިުލގައި ްއެ ްއަިއއިރުަގއި ްތަނަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރިްނަލާިއްއޫރު ްބިލުގައި ްދަންނަވާލަނީ.ްމި ްމި ްވާހަަކްދެކެވޭތީ ްމި ނަގަން.ްީމގަިއްެއ71ްްމަުހންް%އެހެންނަމަވެސް

%ް ްތަކެތިން ްހިމެނޭ ްބާވަތް ްރަލުގެ ްހަމަެއކަނި ްމިއަދު ްއުނިކޮށްފި. ްއެމާއްދާަތއް ްނެތް. ްއެހެންވީމާ،51ްމާއްދާތަކެއް .
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މިއިންްދައުލަތަށްްލިބޭނެްރެވެނިއުްއަކީްކޮަބއިކަެމއް،ްކިާހަވރެއްްކަމެއްްައޅުަގނަޑކަށެއްްނޭނގޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްވާހަކަެދކެޭވއިރުަގިއްއެ ްިބލުތަކަށް ްވާހަކަދެެކޭވއިރުަގއި ްބޭުނންވީ، ްވާހަކަދަްއކާލަން ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ހެންވީމާ،

ްވެްސް ްގުިޅގެން ްއިންތިޚާބަކާ ްނޯޅޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބެއް.ްއެެއއް ްއޮތީ ހަޤީޤަތް؛ްކުރިއަށް

ްހާ ްޙަޤީޤަތް ްގޮތަކަެށއްްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ްއޮޅުަވއިލާ ްރަްއޔިުތންނަށް ްނޫނީ ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްރައްޔިތުންނަްށ މަކޮށްދީގެން.

ްވެްސް ްވާހަކަތަކަކުން ްހުރިހާ ްއިވުނު ްހަމައަށް ްމިހާރާ ްފަށައިގެން ްހެނދުނުން ްތަނުގައި ްމި ްމިހާރު ނޫން.ްރައްޔިތުންނަށް

ްޑިޔުޓީ ްޭގހުން ްކަްއކާ ްމީހުން ްއެ ްކަންބޮުޑވާނެ. ްވަރަށް ް ްކުރެޭވްްރައްޔިތުން ްނަގާނޭ. ްޑިޔުޓީ ްތެލުްނ ނަގާނޭ.

ފޯންކޯލުތަކުންްޑިޔުީޓްނަގާނޭ.ްނޫނީްޓެކްސްްަނގާނޭ.ްމިއިންްއެްއވެސްްކަމެއްްޙަޤީޤަުތަގއިްމިއިންްެއއްެވސްްބިލެްއަގއިް

ްބިލުަގއި ްއެ ްނެތް ްމިހާރަކު ްނެތް. ްމިހާރަކު ްބިލުގައި ްމި ްޓެކްސްނަގާކަށް ްބިލުން ްުމވާަސލާތީ ްއެްއވެ ްމިއިން ްނެތް.

ްމިހިރީ.ް ްއިޞްލާޙުކޮށްފައި ްބިލުތައް ްމި ްއޮތީ ްމިހާރު ްބިލު. ްހުށަހެޅި ްކުރިން ްއެއީ ްއެހެންވީާމ، ޓެކްސްނަާގކަށެއް.

ްވާހަކަދެްއކުްން ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްހުްއޓާލަންވެއްޖެ. ްވާހަކަދެއްކުން ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްމި ްމިއަދު އެހެންވީމާ،

ްކަންްކުރެވޭްގޮތަްށ،ްރަްއޔިތުންނަށްްމިކަން...ހުއްޓާލަންވެއްޖެ.ްަރއްޔިތުންަނށްްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމަޖިލީހުގެްްަގވާއިދަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮްށހިތްތަވާ!

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ްރައްޔިތުން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްސާފުކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮބައިކަން ްޚިދުމަތަކީ ްމިކޮށްދޭންއުޭޅ ނަށް

ްއޮޅުވާަލިއގެންްވާހަކަެދއްކުމުގެްބަދަލުގައިްޙަޤީޤަތަށްްވާހަކަަދްއކަވާ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއޮޅުވާަލއިގެންްވާހަކަދަްއކާްމީހުންނާ،ްތެދަށްްވާހަކަދަްއކާްމީހުންްވަރަށްްރަނގަޅަށްް

ްއޫރުމަހާއިް ްއުފާކުރީ ްވެސް ްދެންމެ ްވާހަކަދައްކާފައި ްމީހުން ްބައެއް ްވެގެން ްމީހަކަށް ްދީނީ ްމާ ްތަނުގައި ްމި އެނގޭނެ.

އްްނުނަގާްއެްއޮތީްނޫންހޭްބޭނުންވަރަކަށްްބޯންްދޫކޮށްލާފަ.ްދެންްމިްވަރުވީމަްތަންކޮޅެއްްރަލުންްވެސްްއެްއވެސްްެއއްޗެް

ްމިް ްފާޅުގައި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްގެނެވޭ ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ. ބޮޑެއް

ްވާހަކަދެެކވޭ ްތަނުގައި ްމި ްމީހުން ްގިނަ ްވަރަށް ްދެކޮޅުހަދަން. ްބުނެވެނީްކަމަށް ްމި ްފަހަރަށް ްިގނަ ްވަރަށް އިުރަގއި

ްލިބޭނެް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްވާހަކަ. ްބާރުޮބޑުނުވާނެ ްއޭގެ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްނެގުމަކުން ްއެްއެޗއް ްއިން ްދާއިާރ ޓޫރިޒަމްގެ

ްދިވެހިރާް ްސިނާޢަތަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްފެންނަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގޮުތގަިއ ްވަސީލަެތއްެގ ްއޮްތ އްޭޖެގްހަމައެކަނި
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ޓޫރިޒަމުގެްދާއިރާ.ްއެހެންކަމަށްވާއިުރގައިްޓޫިރޒަމްގެްދާއިރާްއިންްނެގޭްކޮންމެްޓެކްސްްައީކްރައްޔިތުންްޭއގައިްހިއްާސް

ްބަޔެއްްނޫން.ް ްހޯދާ ްއެްއޗެއް ްލާރިޖަހައިގެން ްމީހުންނަކީ ްތިބޭ ްޤަބޫލުކުރައްވާ.ްޓޫިރޒަމްަގއި ްކަމަށް ްއެއްެޗއް ކުރަންޖެހޭނެ

ްއެއްް ްލޯނުތަކާ ްހަދަިއގެްންބޮޑެތި ްެއގޮތަށް ްރަށްތައް ްކޮށްގެްނ،ްބަިއވަރު ްބުަރްމަސަްއަކތްތަކެއް ްނަަގއިގެްނ،ްއެަތއް ޗެހި

ްއެް ްމީހުންނަށް ްއެ ްޮގތެއްަގއި ްެއކަށީގެްނވާ ްތެރޭގައި ްމަސައްކަތުގެ ްކޮށްފައިވާ ްމީހުން ްއެ ްތިއްބާ މަސައްކަތްކުރަން

ކާަރށްްއަންނަްކޮންމެްބަދަލަކާްުގޅިގެންްއެްމީހުންގެްކަުރަގއިްވިޔަފާރިކުރުުމގެްފުރުޞަތުނުދީ،ްދިވެހިްދައުލަތުންްސަރު

ްކޮންމެް ްގެނެވޭ ްޓޫރިޒަމަށް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްބަދަލުވެގެން. ްއަންނާނީ ްެއއްެޗއް ްކޮންމެ ްހިާފ ްލާރިނަގަން ހިފައިގެން

ްފާހަގަކުރެ ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭ ްއިތުރުލާރި ްއޭގެން ްަރއްޔިތުން ްޓެްކސްއަކުން ްކޮންމެ ްެނގޭ ްގެެނވެީންއެްއޗަކުން ޭވ.ްނަމުަގއި

ްއޭގެންް ްޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމަ ްޓޫރިޒަމުން ްބޮޑަށް ްވުރެ ްއަށް ްފައިދާ ްލިބޭ ްޓޫރިޒަމްަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ޓޫރިޒަމަށް.

ްއަހަރުގެް ްމި ްދަންނަވަންތޯ ްނެތް. ްކަމެއް ްއުޅޭނެ ްއޮޅުވާލަން ްކޮންމެހެން ްއެކަމެއް ްދައުލަތަށް. ްދިވެހި ްހަމަ ގެއްލުްނވަނީ

ްކޯޓާތަ ްފަށަިއގެންްހުރިހާ ްކުރިްއސުރެ ްމާ ްވެރިްނވަީނ ްެއ ްހިސާބުތަކަކަށް ްހުރިހާ ްބޭނުންާވ ްިރސޯޓުތަކަށް ްބޭނުންާވ ކަށް

ްމިއަދުް ްއަނެްއކާ ްއޮްއވާ ްއެެހން ްހަމަޖައްސާފަ. ްއިންިތޒާމުތަކެއް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްޮކށްފަ. ްއެގްރިމެންޓުތައް ތަންތަނަށް

ް ްލިބޭ ްއޭގެން ްޓެކްްސނެގީމަ ްއިތުރަށް ނޑުމެންގެްޓޫރިޒަމުން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްހަމަ ްވެސް ގެއްލުްނ

ސަރުކާރުްއޮްތއިރުަގއިްބަހާލަިއގެންްލާރިްދަްއކަންްނިންމީްަވކިްއުސޫލުަތކެްއގެްތެޭރގައިްެއކަންްކުރުމަށްްޓަަކއި.ްއަދިް

ްީމގެް ްހުރި ްއެބަ ްރަށްރަށް ްފަހުންްނުވަަތ15ްްބައެއް ްފަހުންްނުވަތ5ްްައަހަރު ްމުއްދަތުހަމަވާްްއަހަރ6ްުއަހަރު ފަހުން

ްއިންވެސްޓުކޮްށގެްން ްމީހުން ްއެ ްތަެނއް ްެއއްވެސް ްނަަގންވީ؟ ްއެ ްއަތުން ްމީހުން ްއެ ްކީއްކުރަންޯތ ްމިއަދު ތަންތަން.

ްބޮޑެތިް ްނުލާހިކު ްނޫން. ްއަތުލެވެނީކީ ްއަތުން ްމީހުން ްއެ ްއަނުބރާ ްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްމީހުން ްތިބި ރިސޯޓުތަކުަގއި

އަހަރުްންވެސްްީކއްކުރަންތޯްއަތުލަންީވ؟ްދާއިމަށްްހަމަްދައުލަތަށ51ްްްއެްތަންތަންްއިންވެސްުޓކުރީމަްޒިންމާނަގަިއގެންް

ް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްހަދަންވ91ްްީލާރި ްމިއަދު ްެއހެނެއްނޫން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫންތޯ. ްނިމުނީ ްބެހެއްޓީމަ ްދީފައި އަހަަރށް

އިތުރު.15ްްއިތުރު.ްއަނެއްްަސރުކާރުްައއިމަް%3ްައތުންް%ގޮތަކީ.ްއެއްްސަރުކާރުްައއިަމްޓޫރިޒަމްަގއިްތިބިްމީހުންް

ްޤަބޫލެްއްނުކުރެވޭެންޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެީއްރާއްޖެް ްއުސޫެލއް ްލާރިނެގުން.ްމި ްޖުްމލަކޮށް ްއައިމަ އަނެއްްސަރުކާރު

ްޭބރުފައި ްލިބޭ ްއަށް ްާރއްޖެ ްއެތެެރކުރެވެނީ ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްމުަދލަކާއި ްހުރިހާ ްއެތެެރކުރެވޭ ްބަލާފަ.ްއަށް ްަމއްޗަށް ސާގެ

ޑޮލަރަށްްއަންނަްކޮންމެްޮލޅުމަކީްދިވެހިރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުންަނށްްއޭެގްހިއްާސްއޮތްްެއއްެޗްއ.ްއަދިްަރއްޔިތުންްއެކަމުންް

ްހިފައިގެްން ްކަުރގެ ްފަރާތްތަކުގެ ްތިބި ްވިޔަފާރިކުރަން ްރާއްޖޭަގިއ ްއެހެންވާއިުރަގއި ްެއއްެޗްއ. ްލިބިގަންނަ އުނދަގޫ

ްއެްްތިމަންނަމެން ްނޫންތޯ. ްރައްޔިތުންނެއް ްހިންގަންތިބީކީ ްރިސޯޓުތައް ްބުނާއިުރގަިއ ްކޮށްދޭނަމޭ ްކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް

ްއެްމީުހންްއެއަށްްބަރޯާސވާންޖެހޭ.ް ްިއންވެސްޓްމެންޓުތަކަކީ 3ްމީހުންްނަގާްޒިންމާއާ،ްއެްީމހުންްކޮށްފައިްހުރިްބޮޑެތި

އަްށްއަްނނަްބަދަލަކުންްޓޫރިޒަމަށްްލިޭބްެގއްލުމެއްެގްޒިންމާްާކކުތޯްްުދވަސްތެރޭަގއިްދުނިޔ4ްްެދުވަސްްތެޭރގައިްުނވަތަް

ނަގައިދިނީ؟ްދައުލަތުންްކޮަބިއތޯްބަހައްޓާފައިްހުރިްރިާޒވެްއްރިސޯޓުތަކަށްްލިބިގެންދާނެްެގއްލުމަށް.ްސުނާމީއާްގުޅިގެްން
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ްލޑުްޓްރޭްޑްެސންޓަރުްގޮްއވާލުމާްގުިޅގެންްރިސޯޓުތަކަށްްލިބުނުްެގއްލުމުެގްބަދަލުގައިްކޯްއޗެއްޯތްދައުލަުތންްދެވުނީ؟ްވޯ

ްެއިކް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްއަދި ްލިބުނީ؟ ްކޮންކަެމއްތޯ ްގުިޅގެން ްހުއްޓުމާ ްދަތުރުފަތުރުތައް ދުނިޔޭގެ

ތޯްެއްވައްތަުރގެްޖަމާޢަތްތަކުންްމިްތަނަށްްއައިސްްޓެރަރިޒަމްގެްަހރަކާތްތައްްހިންގުމުގެްބިރުދަްއކަމުންދާއިރުަގއިްކޮބައި

ްބޮޑުްސޓޯރުް ްއާނ! ްބޭނުންވީމަ، ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްހަމަ ްނެތް. ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްވީ ްސަލާމަތެއް. ްއޮތް މީހުންނަށް

ްނެގިަފއިް ްލާރި ްދަވާލައިގެން ްއޯނަރުން ްރިސޯޓް ްހުރިހާ ްގޮްސ ްގޮތަށް ްދާ ްދެން ްނެތިްއޔާ ްލާރިނެރެން ހުޅުވާފައި

ނެްއެްކަެމއް.ްއަޅުަގނޑުްމިްހުންނަނީްހަމަްހައިރާންވެފަ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްކަލޭމެންނަށްްއެގްރިމެންޓުހެދީޭއްބުނީމަ،ްނުވާ

ްމީހުންް ްގެނައި ްވެރިކަމަށް ްވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ްގޮތުަގއި ްދައުލަތެއްެގ ްދީނީ ްމުޅި ްހިމާޔަތްކުރުމަށާއި އިސްލާމްދީން

ްނަޞީ ްޢުމަރު ްފުރަތަމަ ްނޭނގިގެން ްތަންފީޛުކުރަން ްޙުކުމެއް ްކުރި ްކޯޓުން ްޖަހަނީްއިހަށްދުވަހު ްމި ްތިމަންނަ ްބުނަނީ ރު

ް ްބޭނުންވަނީ ްއޭނަ ްތިމަންނަ، ްބުަނނީ ްއަނެކަކު ްބުނީމަ،11ްްއިންޖެކްޝަނޭ. ްމަރައިލާށޭ. ްވައްަޓއި ްއިމާރާތަކުން ބުރީގެ

ްކީރިިތް ްބަލަން. ްރަޢުެޔއް ްކެބިެނޓުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްވިސްނަޭމ ްއެބަ ްތިމަންނަ ްވިދާޅުަވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމާތްޤުރުއާނުގަް ްކީއްެވގެންތޯްهللاްއި ްނާންނާނީ. ްތަނަށް ްއެ ްނޭނގެންޏާ ްފެންނަން. ްއެހެރީ ްއެްއޗެހި ްހުރި އަންަގާވފައި

ްކެބިނެޓަކާޯތް ްކީއްކުރާ ްދެން ްކަންތައްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްމި ްތަންފީޛުކުރުމަކީ. ްޙުކުމް ްކަެމއް ވަލިްއޔުލްއަމުރުގެ

ްކޮން ްއަތުޖެހުނު ްނަގަންވީމަ ްލާިރއެްއ ްގޮތުންްވާހަކަދަްއކަންވީ. ްދީނީ ްއެކަމަކު ްނަގަންވީ. ްދިމާލަކުން މެ

ްއުޅުުން ްއަރަިއގެން ްގަމާރު ްއާއި ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްުއޅޭ ްމިތާނގައި ްކޮބައިތޯ ްގެނަިއ؛ ހައްދުފަހަނައަޅަިއގެން

ްޙުކުްމް ްއެ ްކުރީމަ ްދަުއލަތުން ްޙުކުެމއް ްއިސްލާމީ ްލަފާނުދޭންވީ. ްމިއަދު ްކީްއެވެގންތޯ ދަންނަބޭކަލުންތައް.

ންވީމަްކީްއެވގެންތޯްފިލައިގެންްދުވަންވީ؟ްޖެހުނިއްޔާްޖެހުނުްމިނިސްޓަރަކުްބޭނުންްވާހަކަދައްކާފަ.ްގެންަނާވްތަންފީޛުކުރަ

ްމިވަރުެގް ްނޫން. ްދެކޮޅަކަށް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުކުރަްއވާ ްމީހުން. ްގޮވި ްލާދީނީއޭ ްދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

މީހުންްއޮުޅވާލަިއެގންްރައްޔިތުންްހަނާއަުރވާލަންެވގެން.ްނުދެވޭނެްއެގޮަތކަށެއް.ްްތާކުންތާކުނުޖެހޭްވާހަކަދަްއކާފައިްބަޔަކުް

ްކަމެއްް ްކުެރވޭނެ ްއެީއކީ ްހޭއަރުވާަލއިފިްއޔާ. ްޓޫރިޒަމް ްރާްއޖޭގެ ްހަލާުކވާނެ ނުޑވެ، ްުފނޑުފު ްއިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަްބަހާލައިގެންްޓޫރިަޒމަށްްއެފޯޑުކުރެވޭްވަރަށްްެއްނޫން.ްއެްމީހުންްއަތުންްއިތުރަށްްލާރިްއެގޮތަށްްނަަގިއގެންނުވާނެ.ްހަ

ނޑުމެްން މީހުންްކޮށްފައިްހުރިްއިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށްްގެއްލުންނުާވްވަރަށްްއެްމީހުންްއަތުންްލާރިނަގަންޖެހޭނީ.ްއަޅުގަ

ނޑުމެ ންްއަތުްމެޖޯރިޓީްއެްއްޤަބޫލެއްްނުކުރާނަންްއެްކަެމއް.ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްއެކަންްާސބިތުކޮށްދޭނަން.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްލާހިކެއްް ްނިމުމަށްފަހު ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްއިންތިޚާބު ްމަިޖލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްދެން ްވެސް ްމާދަމާ ނެތް.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްތިބޭނީ.ްޝުކުރިއްޔާ ްތަނުގައި ްމި ްނަގަިއގެން ްމެޖޯރިޓީ ްކުާރަކށް،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމެއް ްއެގޮތަށް ނޫން

ްރައީސް.ް

ް

ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:



31 

 

ްޤާނޫނުް ްވާ ްމި ްކުރިމަްއޗަްށްހުށަހެޅިފައި ްރައީސް.ްއާދެ،ްމިހާުރްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ޅެމުންދިޔައިރުްބިލުްދިވެހިާރއްޖޭގެްޓޫރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްމިއަދުްމިްހުށަހެޅިގެންދާްއިޞްލާޙުްހުށަހ99/12ްެނަންބަރުް

ްބަޖެޓަށްް ްދައުލަުތގެ ނޑަެއޅިފައިވާ ްކަ ްއަހަރަށް ްމި ްބިލަކީ ްމި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެ ްހަަމއެހެންމެ، ްއަދި ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްބިލެއްގެ ްގުޅުންހުރި ްހޯދުމާ އާމްދަނީ

ހުށަހަޅަމުންްވިދާޅުވި؛ްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްވެގެންްޢަމަލުކުރެވެންްފަށައިފިްނަމަ،ްމިއިންްލިބޭްއާމްދަނީްމެންބަރުްބިލުް

ނުޑްދަންނަވާލަންް ހޭދަވަމުންދާނީްރާއްޖޭގެްއެތަްނމިތަނުގައިާވްރަށްތަކާްއަދިްަރއްޔިތުންެގްތަރައްޤީްއަށްްކަަމށް.ްއަުޅގަ

ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްބަޖެޓުން ްމި ްގޮތަީކ ްތެެރއިންްްބޭނުންވާ ްގޮތްތަުކގެ ނަޑައޅާފައިވާ ްކަ ްހޯދަން ްފައިސާ އިތުރުކުރުަމށް

އެްއގޮތްްކަމަށްްާވއިރުަގއިްމިްބިލު،ްމިްބަދަލުްޓޫރިޒަމްްއިންޑަސްޓްރީްއަށްްނޫނީްޓޫރިސްޓްްރިސޯޓުތަކަށްްމިހާރުްމިް

ް ްއާމްދަނީ ްކިހާވަެރއްެގ ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖެ ްނަމަ ްބަދަލުގެެނސްފި ްބުނެަފއިާވ ްޢިއްޒަތްތެރިްބިލުގައި ްލިބިގެންދާނެތޯ އެްއ

ނޑުްދަންނަވާީންއެއްފަހަރާްދިުގްމުއްދަތަކަށްް ނުޑްބޭނުންވޭ.ްއަދިްހަމަެއހެންމެްއަޅުގަ މެންބަރުްކުރެންްއަހާލަންްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއެންމެންްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފައިސާްނަަގއިފި ރަށްތައްްދީގެން

ްވަީން% ްމި ްބަޖެޓުތަކެްއގައި ްގިނަ ްައއިސް ްފަހަކަށް ްޚަރަދު.75ްްކުރިމަތީގައި ްރިކަރަންޓު ްވަނީ ްމި ްމައްޗަށް ްވުރެ އަށް

ްއެއްޗެއްް ްއޮންނަ ްފެންނަން ްއެްއޗެްއ ްބޮޑު ްމާ ްެއއީ ްޚަރަދުކުރުމަށްފަހުގައި ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްއެއީ ްދެންނެވީ ްމި އެހެން

ްރަ ްފަހަށް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމިފަދަްނޫން. ްފަހަރާ ްެއއް ްއެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްވެސް އްކާކުރެވޭ

ްވަންޏާ،ް ްކަމަށް ްނުކުެރވޭ ްއިްނވެސްެޓއް ްއެއިން ްވަީންިވއްާޔްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޭދަކޮށްިފްކަމަށް ްނަަގިއގެން ފައިސާ

ްހަމަ ްހިތަށްއަރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވަންޏާ ްަކމަށް ްުނވާ ްގޮތެއް ްކަހަލަ ނޑުމެްންްކުރެވޭ ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްއަަހރު އެއް

ްކަމަށް.ް ްކަެމއް ްބޭނުންުކރެވިގެންދާނެ ްތެޭރގައި ްއަހަރުގެ ްެއްއ ްއާމްދަނީ ްލިބުނު ްއަހަރުތަކަކުން ްގިނަ ްއޮތް ކުރިއަށް

ްވެްސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކަމުގައި. ްކަމެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ ްމިީއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންކަމުން،

ހެންްގެންނަްބަދަލަކުން،ްިމހެންްއަޅުަގނޑުމެންްފާްސކުާރްފާސްކުރުމަކުންްާރއްޖޭަގއިްާއމްދަނީްލިބޭްއެންމެްމުހިއްމުްމި

ްޓޫރިޒަމްް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްަވސީަލތް، ްެއއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްލިޭބ ްފައިސާ ްބޭރު ްޮގތެއްަގއި ްާޚއްޞަ ްވަސީލަތް؛ އެއް

ްލޮ ްބޮޑު ްމާ ްއަށް ްއިންޑަސްްޓރީ ްހިންގަމުންދާްއިންޑަސްޓްީރ،ްއެ ްރިސޯޓުތައް ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްކަހަލަ ްއަންނާނެ ޅުމެއް

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްކުރާ ްތަންތަނުގައި ްއެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްލިބޭ، ްާއމްދަނީ ްެއއިން ްއަދި ފަރާތްތަކަށާ

ްާވހަކަތަ ްގިނަ ްމާ ްއާދެ، ްކަމަށް. ްކުރިމަތިެވގެންނުވާެނ ްދައްެޗއް ްއެްއ، ްބުރަ ްނޫން.ްރައްޔިތުންނަށް ްދަްއކާކަށް ކެއް

ްސަރުކާރުންް ްވަޢުދުތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްމިހާރު ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްވެސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްދިވެހިރާއްޖޭގައިް ްދެންނެނީ ްިމ ްއެހެން ްެއއީ ްކަމެއް. ްގުޅުންުހރި ްއެންމެންނާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއއީ ވެަވޑަިއގެންފަ.

ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްުދވަސްަވުރްދެވަނަޔަށް ްއަންނަ ްހީނަރުކަމެއް ްދާއިާރަގއި ްއެ ްމަސްެވރިކަން. ްކަމަށްވާ ްއިންޑަސްޓްރީ އެއް

ްއެް ްއެހެންކަމުން، ްވަޢުދުެވވަަޑިއަގންނަވާފަ. ްވަނީ ްަސރުކާރުން ްމި ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހަ މަސްވެރިންނަށް
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ްހޯދަންޖެހޭ ްއާމްދަނީ ްޓަކައި ްފަހިެވގެްނދިއުމަށް ްވެސް ްހަމައެހެންމެްްކަންތައްތައް ްަޤބޫލުކުރެވޭ.ްއަދި ނޑަށް ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްހާސްް ްފަްސ ްވަޢުދުވެަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްދޭން ްީމހުންނަށް ްދުވަްސވީ ްއުމުރުން ްވާ ްިމ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިް ްރުފިޔާ؛ ްހާސް ްއަށް ނޑައަޅާފަިއާވ ްކަ ްދޭން ްފަރާްތތަކަށް ނޑުވެރިކަންކުރާ ްދަ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްރުފިޔާއާ

ނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވޭ.ް އިނާޔަތްތަްއ،ްމިްކަންތައްަތއްްހަމަޖެއްސުމަށްްޓަކައިްބޮޑުްާއމްދަނީްއެއްްހޯދަންޖެހޭްކަމަށްްއަުޅގަ

ްކަންކަްން ްއެ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަކުން ްކުރިމަތީަގއިްފާސްވެގެންްޮގސްފަިއވާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު

ްއެހެންކަމު ްނެތް. ްޓޫރިސްޓްްފެންނާކަށެއް ްޚާއްޞަކޮށް ްައށް، ްއިންޑަސްޓްރީ ްޓޫރިޒަމް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ން،

ްޚިލާފުް ްއާދަޔާ ްތަންތަނަށް ްެއ ްނޫނީ ްެވސް ްކަމެއް ްއަްނނާނެ ްހުއްޓުމެްއ ްރިސޯޓުތަކަށް ްހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން،

ްއިންް ްމި ްފާސްކުރުމަކުން ްފާސްކުާރ ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްހީނަރުކަެމއްްބުރައެްއވާ ްއަށް ަޑސްޓްރީ

ްދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގަިއ ްނޫން ްބުއްދިވެރިކަެމއް ްެއންމެ ްކުރުަމކީ ްއެކަން ްނޫނިއްޔާ ްބަލާފައި ްކަމަށް އަތުވެދާނެ

ްއެަބް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްވެސް ްދެކޮޅުހަދަނީކީ ްބޮޑަށް ްމާ ްބިލަށް ްމި ްެއްއގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްލިބޭނީްކިހާވަރެއްގެްޮބޑުްއާމްދަނީްއެއްްކަމާްއަިދްްބަލަންޖެހޭްމިް ބިލުްޤާނޫނަކަށްްވެގެންދާއިުރަގއިްއަުޅގަ

އެއާްުގޅިގެންްައޅުަގނޑުމެންަނށްްމިްއިންޑަސްޓްރީްއަށްްއެްއވެސްްކަހަލަްހީނަރުކަމެއްްނުަވތަްއެހެންްކަހަލަްލޮޅުމެއްް

ްތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްއައިްސގެންްހިނަގއިދާނެތޯ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެވަަން ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތު.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރައީްސ،ްޝުކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްޤާނޫނަށް ްޓޫރިޒަމް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ

ްއާއިް ްރާއްޖެ ްޓޫރިޒަމަކީ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްހިނގައިދާނެ. ްކުރިމަތިެވގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކެއް ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްއިޤްތިޞާދެ ްލާމެހިފައިވާ ްދުނިޔެއާ ްމަސްވެރިންނަްށްމުޅި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްސިނާޢަތެއް.ްމީގެ ްތެރޭަގިއވާ އްގެ

ްއަސަރުކުރާނެ.ް ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަްތކުރާ ްސިނާޢަތެއްަގއި ްހުރިހާ ްމަސައްކަެތއް، ްހުރިހާ ްއާދައިގެ އެންމެ

ަބއިވަުރްކަންތައްތަކެއްްރާއްޭޖގަިއްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޖައްސާްހުރިހާްފްލައިޓުތަކެއްްޖައްސަނީްޭއަގއިްއިޤްތިޞާދީްއެތައްް

ްރާއްޖޭގެް ްވެސް ްކަންނެލި ްމަސްކޮޅު، ްބާނާ ްމަސްވެރިޔާ ްމަސް، ްބާނާ ްރާއްޖޭގައި ްކުޑަމިނުން ްއެންމެ ހިމެނިގެން.

ްއެހެންގޮްސް ްޖަރުމަނަށާ، ްލަންޑަނަާށއި ްޔޫރަޕަށް، ްކޮންެޓއިާނތަކުަގއި ްތްރީ ްއެލް.ޑީ ްކޮންޓެއިނާަތކުަގއި، ފްލައިޓުތަކުން

ްތިީރގަިއްްޔޫރަޕުގެ ްތިބޭއިރުަގއި ްގެްސޓުން ްމަީތގައި ްގެންދަނީ. ްއެ ްމަސް ްބާނާ ްމަސްވެރިން ްސަރަހައްދަަކށް ހުރިހާ
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ފުރެންދެންްކަންނެލިްއަރުވާފަިއްއެްއޮންނަނީ.ްމިްހުރިހާްކަމެއްްމިްހިނގަނީްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްފަތުރުވެރިންްއަންނާތީ.ް

ްއެއަރލައިންތަކަށް ްނަމަ ްނުބާނާ ްމަސް ްއަންނަްްމަސްވެރިން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްދަތިވާނެ. ްއޮޕަރޭޓުކުރަން ެވސް

ްކިލޯައކުްން ްކޮންމެ ްދައްކާ، ްމަހުން ްބާނާ ްމަސްވެރިން ްވަސީލަތަކީ ްލިބޭ ްފައިސާ ްިގނަ ްއެންމެ އެއަރަލއިންތަކަށް

ސްްހަދާފައިވާްތިންހަތަރުްޑޮލަރުްލިބޭ؛ްއެްފައިސާްހިމެނިގެންްމިްވަނީ.ްމިއާެއއްކޮށްްރާއްޭޖގެްރިސޯޓުތަަކށްްއަނެއްާކވެ

ްހުރިހާް ްހެދިފައިވާ ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްއޭރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްގޮތަށް ްނަގާ ްލާރި ްއެއްފަހަރާ ކޮންޓްރެކްޓު

ްގޮަތކަށްް ްއެހެން ްޖެހޭނީ ްއަލުްނ ްއެްއޗެްއ ްހުރިހާ ްުހރި ްރާއްެޖއާ ްއަދި ްޭބންކުތަކާ ްބޭުރގެ ކޮންޓްރެކްޓުތަެކއް

ްދިެވހި ްރާއްޖޭގެ ްއަނެއްާކވެްސްްމުރާޖަޢާކުރަން. ްބަޣާވާތްކޮށްފައި ްވާންޖެހޭނެ. ްސަރުކާރަކަށް ްޒިންމާދާރު ސަރުކާރަކީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްސިނާޢަތުގަ. ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ްބަޣާވާތެއް ްޮބުޑ ްއެއް، ްޖަރީމާ ްބޮޑު ްހިންގަނީ ްމި ްގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ްމައުމޫނު ްއޭރު ްރާއްޭޖގަިއ ްގެނައިރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއް ްރާއްޭޖެގްްއިޤްތިޞާދީ ްވެރިކަުމގައި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ްނަގަމުންދިަޔއީ.ް ްޑޮލަރަށް ްާހސް ްނަވާރަ ްޑޮލަރު، ްހާސް ްސާދަ ްޑޮލަރު، ްހާސް ްފަނަރަ ްއެނދަކުން ޓޫރިޒަމްގެ

ްޖީ.އެސް.ޓީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދީަފިއ ްލުޔެއް ްރިސޯޓުތަކަށް ްހަދާފަިއ ްކަމަށް ްޑޮލަރު ްއަށް ްައކަމީޓަރަކަްށ އެހެންނަމަވެސް

ްއި ްިމްއާއި ްތެރޭަގއި ްމަސްދުވަހުގެ ްތިން ްއެއްފަހަރާ ްއޮތީ ްމި ްިމހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްނަަގމުންދިޔައީ. ްޓެކްސްަތއް ތުރު

ްކިހިެނއްތޯް ްގޮތަށް. ްދައްކާ ްޕޭމަންުޓ ްއެްޑވާންސް ްފަާރތްތަކުން ްއެ ްތެޭރގަިއ ްމަސްދުވަހުގެ ްތިން ްފާސްކުރާތާ ޤާނޫނު

އަހަރުން،ްފަންސާސްްއަހަރަށްްތިމަންނާމެންނަށްްގެރެންޓީވެފައިްއޮތްްްދައްކާނީ؟ްމިހާރުްހުރިްކޮންޓްރެކްޓުތަކަކީްތިރީސް

ކޮންޓްރެކްޓުތަެކކޭްބުނެ،ްއެްޤާނޫނުތައްްދައްކަިއގެންްބޭރުގެްބޭންކުތަކުންްލޯނުނަގަިއގެންްހިންގާްޓޫރިޒަމެއް.ްރާއްޭޖގަިއް

ރިސޯޓުތައްްވިްއކަންްނުކުމެގެންްއެްއުޅެީނ.ްްފަތުރުވެރިކަމުަގއިްމިހާރުވެސްްއެްއޮންނަނީްބަކަރީގެްކަުރގަިއްވާޖަހައިގެން

ްޖީބުންް ްއޭނަ ްޖިހާދު ްނުވަތަ ްރިސޯޓެއް ްދޫކުރާ ްމިނިސްޓްރީން ްރިސޯޓެއް.ްޓޫިރޒަމް ްިވްއކައިލާ ްއެބަ ްއޮޑިައކަށް ކަންނެލި

ްމިާތް ްޮއވޭ ްއަތުގަިއ ްިފރިމީހާ ްަޝކީލާ ްެއއް. ްސިޓީ ްދޭ ްަވގަށް ްއަްށ ްިސޓީ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެވެްސ ްނުވަަތ ނަގާ

ްމިނިސްޓްރީްސަރުކާ ނަޑކަްށްނޭނގެްކޮން ްއަުޅގަ ްހުރިއިރު ްވަޙީދުްސަރުާކރުގައި ްބަޣާވާތްޮކށްގެން،ްއޭުރގެ ްމިހާރު ރުަގއި

ް ްއޮތް ްެއބަ ްއަށް ްފިރިމީހާ ްިކޔަނީ.ްއޭަނގެ ްވެސް.ްަޝކީލާ ްކަމެއް ްދީފަ.19ްްއެއް ްއެންމ19ްްެރިސޯޓު ްދީފައި ފަޅުރަށް

ްވާޖަހަިއގެ ްަކރުގައި ްބަކަރީެގ ްދީގެން ްއެހެންވީމާ،ްމީހަކަށް. ްދަނީ. ްމި ްިވއްަކމުން ްފަޅުތަކާ ްފަޅުރަށްތަކާއި ްރާއްޭޖގެ ން

ްހިއްސާތަކެއްް ްހެދިހެން ްއެމް.ޓީ.ޑީ.ީސން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުން ްބާއްވަން ްމިތާ ްޓޫރިޒަމެއް ްހަރުދަނާ ރާއްޖޭަގއި

ށްަތކެއްްއެްމީހުންގެްއަތްދަށަށްްވިްއކާފައި،ްޗަންޕާްއާިއްޤާިސމާްހިއްސާތައްްގަނެފައިްުނައުގގަިއްއެަތއްްބަިއވަރުްފަޅުރަ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްވިްއކާލީ. ްނުއަގުަގއި ްވެސް ްހެރެތެރެ ްފަހުން ްއެންމެ ްގެނެސްފަ. އެހެރީ

ޓްރީްެއއްްުކރިއަކަށްްނުގެންދެވޭނެ.ްާރއްޖޭގެްޓޫރިޒަމްްއިންޑަސްޓްރީްއަީކްމުޅިްދުނިޔެއާްލާމެހިފައިވާްޓޫރިޒަމްްއިންޑަސް

އިންޑަސްޓްރީްެއއް.ްމުޅިްދުނިޔޭގެްބޭންކުތަކާްގުޅިފަިއވާްިނޒާމެއް.ްދުނިޔޭގެްބޭންކުަތކުންްރާއްޖޭަގއިްހުރިްފަތުރުވެރި،ް

ްއެތައް ްޗެަނލްތަކާއި ްހޮޓެލް ްކުއްލިއަކަށްްްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްހަމަ ްމަސަްއކަތްކުަރމުންދަނީ. ްގުިޅގެން ްަބޔަކާ ަބިއވަރު
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ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްޤާނޫނެއްްފާސްކޮށްފައިްތިންްމަސްދުވަސްްތެރޭަގއިްެއޑްވާންސްްޭޕމަންޓުްފަންސާސްްއަހަރަށް؛ް

ްހަމަ ްއަދި ްނުދެވޭނެ. ްއެހެނެއް ްނުދެވޭނެ. ްދެވޭނީ؟ ްކޮންތާކުންތޯ ްއަހަރަށް ްއެއަރލައިންަތކަށްްފަސްދޮޅަސް އެއާއެްއކޮށް

ްމިހާުރް ްއަށް ްރާއްޖެ ްވާނީ ްނަތީޖާއަަކށް ްމީގެ ްައސަރުކުރާނެ. ްވެސް ްމަސްވެރިންނަށް ްއަސަރުކުރާނެ. ްމިއިން ވެސް

ްމީހުންްހުއްޓައިލާފައިްިދއުން.ްމިއާއެްއކޮށްްހަމަްމުއްޠަލިުބް ްކޮށްގެްންތިބި އިންވެސްުޓކުރަންްހުރިްމީހުން،ްމިހާރުވެސް

ްއަނެްއާކވެސްްފާހަގަކު ނޑުމެްނގެ. ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްޮއތް ްއެބަ ްމިއަދު ްބުނިއިރުަގއި ްނެތޭ ރަމުންދިޔައީ

.ްމިްޮއީތ211ްމުޤައްރިރަކުްހޮވަންްއިތުރުްިބލުތަކެއް.ްއިމްޕޯޓްްއެކްސްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނެސްްައނެއްކާެވސްް%

ޅާފައިްއޮތްްބިލުގައިްމިހާރުވެސްްމިްވަނީ،ްމިްޗެޕްޓަރުަގއިްހިމެނޭްއަޅުަގނުޑގެްކުރިމަތީަގއިްމިހާރުވެސްްމިްއޮތީްހުށަހަ

ްަބކައްެޓއްް ްޖަނަވާރު. ްހުއްދަނަގަިއގެްންގެނެވޭ ްގޮތުން ްާޤނޫނީ ްތަކެތި. ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްތިރީަގިއ ްތެރެއިން ބާވަތްތަުކގެ

%ް ްއެތެެރކުރިްއޔަސ35ްްއެތެރެކުރިޔަްސ ްމެޓާ ްެވސް. ްބަކައްަޓކަށް ްދައްކަންޖެހޭ ްަރއީްސ،5ް%ްއެަބ ްިޢއްޒަތްތެރި .

51ްމިހާރުްމިްއޮތީްނަގާފަ.ްބަނުގރާްއެކުެލވޭްަބއިތައްް%5ްބައްލަވާްމެަޓްެއއް،ްކުަޑކުއްަޖކުްކާްމެަޓއަކުންްވެްސް%

ްބޭނުންވާް ްކަމަށް ނޑުވެރި ްދަ ްކެމިކަލް، ްޯއގަނިކު ްއޭެގއިތުރުްނ ްހުށަހަޅާފަ. ްއިތުުރކުަރން ްއޮތީ ްމި މިހާރު

%ް ްނަގ211ްަސާމާނުން ްއެއަްށްމިއޮތީ ްކޫިޑއެޅީމަ ްަދނޑުަގއި ނޑުހައްދަނީ؟ ްދަ ްިކހިނެއްތޯ ްދެން ްނިންމާފަ. ން

ްރޯނުް ްމިހިރީ ްޤައުމުގައި ްމި ްމިހާރު ްދެންނެވޭނީ ނޑަށް ްނިޒާމަކީ؟ްައޅުގަ ްއިޤްތިޞާދީ ްމިއީތީ ްނެތް. ްގޮތެއް ބޭސްޖަހާނެ

ްރާއް ްނަމަ ްދަންނަ ްދަންނަނީ؟ްއިކޮނޮމީ ްއިކޮނޮމީ ްކޮންގޮތަކުންޯތ ްއެންމެްއިކޮނޮމިސްޓެކޭ. ްއޮތް ްމިހާރު ްފަތުރުވެރި ޖޭގެ

ްގާތްަގނަޑކަްށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްެވސް ްބުޅިކަންވާުރ ްނުކުރާެނ. ްމަސައްކަެތއް ނޑަިއލާކަށް ްފު ްއިންަޑސްޓްރީ ބޮޑު

ްއަށްް ްއުޅި ްހުންނަ ްތައްޔާުރކޮށްފައި ްކެހެރިން ްއަހުގެ ްފޮްއޗާއި ްހުންނަ ްވިޔަފާރި ްކެހެރި ްކެހެިރ، ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

.ްއަދިްއޭެގއިތުރުންްކަފަްއަދިްކަފަްނުވަތަްެއއިންްތައްޔާުރކޮށްފަިއްހުންނަްބަރަންޏާއިްރޮއްޖާއ15ްިމިހިރީް%ްދަންދެން

ް.ްދެން...15ފަހާމީހާގެްތިނޯހުންްވެސް،ްފަހަންްއިންނަްމިހާގެްފަހާފޮށިންްވެސްްމިހާރުްމިްއޮތީް%

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްމިްދާްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްބަހުސްކުރެވެމުން ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ނޑަށް ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއަޅުގަ `ްޝުކުރިއްޔާ

ްދަންނަވަން.ް ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަކަ ްތާއީދުނުކުރެވޭ ްއިޞްލާޙަށް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ޓޫރިޒަމު

ްދެންނެވިޔަ ްމިހެން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްދިވެހިްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްވިސްނުމެއް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ސް

ްދެންނެވީް ްމި ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީީކ. ްބަންދުވުން ްމަގުތައް ްހުރި ްލިބެން ްފައިސާ ދަޢުލަތަށް

ްމުއްސަ ްަސރުކާރެއް ްނުެވވޭނެ. ްމުއްސަނދިވާންއުޅުނަސް ްސަރުކާރު ްމުއްަސނދިނުވެ ްރައްޔިތުން ްއެްޤައުމެްއގެ ނިދވާނީ

ްމުއްސަނދިވެގެން.ް ްއަތްމަތި ްރަްއޔިތުމީހާެގ ްަތނަވަސްެވގެން. ްރައްޔިތުން ްލިބި، ްުކރިއެރުން ްރައްޔިތުންނަށް ޤައުމެްއގެ

ްއެބަް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސާފުޮކށް ްވަރަށް ްގޮތުން ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙުތަްއ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު
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ތަށްްފާސްވުމުންްމިްރާއްޖޭެގ،ްހަމައެކަނިްމިްރާއްޖެްއަށްްއާމްދަނީްލިބެމުންދާ،ްޢާއްމުްއެނގޭްމިްއިޞްލާޙުްމިްއޮތްްގޮ

ްތަނަަވސްކަްން ްމަސައްކަތުން ްބުރަ ްނުހަނު ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްޢާއްމު ްމަސައްކަާތއި ްކުރަމުްނގެންދާ ރައްޔިތުން

ްއިތުރަ ްމަސައްކަތްތައް ްކުރަމުންގެންދާ ްމިހާރު ްފަރާތްތަކުން ްެއްހޯދާފައިވާ ްބޭނުމުގައި ްމުއްސަނދިވުމުގެ ްސަރުކާރު ށް

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ ްނިންމާނިންމުން ްނަަގން ްފަިއސާ ްއަދަދެްއގެ ްބޮޑު ްމިފަދަ ްއަތުން ބޭބޭފުޅުންގެ

ްޢިްއޒަތް ްސަބަބަކީ ްނުުކރެވޭ. ްާތއީދެއް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަކަށް ްނިންމުމެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ތެިރްރައްޔިތުންގެ

ްކަމަކީް ްކިެރްއްނުފެލޭނެ.ްފުރަތަމަ ްގެިރއަކުން ްއެ ްކިރުފެލަންުއޅުނަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްކާންނުދީ ްއަށް ރައީސް،ްގެރި

ްޤައުެމްއް ްދެން ްތަނަވަސްކުރުން. ްއަތްމަތި ްރައްޔިތުމީހާގެ ްޢާއްމު ްރަނގަޅުކުރުން. ްޞިއްަޙތު ްކާންދީފައި ގެރިއަށް

ްހިން ްދަުއލަތް ްވިސްނުން ްފަރާތަނަވަސްވާނެ ްތިބި ްމާތްްގަން ްއައުން. ްބުއްިދްهللاްތްތަކަށް ްމި ްމިންވަރުފުޅުން އިރާދަފުާޅ

ްނުކުަރން.ް ްޝައްެކއް ްއަޅުަގނުޑެގްއެއްެވސް ްމެދު ްދެއްވާނެކަމާ ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްމި ްރައީސް.ްމިްމިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހަނދުމަފުޅުބަހައްޓަންޖެހޭނެ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމިހިނދު ްމެންބަރުންްހަމަ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުން

ްޢާއްމުް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރު ްޤައުމުގައި ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭނެ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްޚާއްަޞކޮށް ްއާދެ، ވެސް؛

ްދަނީ.ް ްމި ްހިންގަމުން ްސަރުކާރު ްމަސައްކަތުންތޯ ްކުރާ ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްކޯއްޗެއްތޯ. ްލިބިދެނީ ރައްޔިތުންނަށް

ްރަ ްހިންގަާވްޢިއްޒަތްތެރި ްރިސޯޓު ްގޮސްގެން،ްޓޫރިސްޓު ްމަހަށް ްގޮސްގެްނ،ްމަސްވެރިން ނޑަށް ްދަ ނޑުެވރިން އީސް.ްދަ

ްރައީސް.ް ްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހިނގަމުން ްބައްޓަންކުރެވި ްދައުލަތް ްއާމްދަނީން ްހޯދާ ްހިންގަވައިެގން ްރިސޯޓު ބޭފުޅުން

ނޑުްަދންނަވަންްމިްޖެހެނީްމިއަދުް މިގޮތަށްްބައްޓަންކުެރވެމުންްހިނގަމުންދާއިރުްސަރުކާރުތަުކގެްހިތާމައާއެްއކޮށްްއަުޅގަ

ްފުއްދުމަށްް ްކަންތައްތައް ްބަޖެޓުތަކުގަިއްހުރި ްޓަކަިއްހުށަހެޅިފައިވާ ްފުއްދުމަށް ްވެޭވްވަޢުދުތައް ްރައްޔިތުންނަށް ފަރާތުން

ކޮށްލުމުންްއެްހަލާކުކޮށްލެވެނީްދިވެހިްޓަކައިްއަެނއްކާްއެްރަްއޔިތުންގެްތެރެއިންްއާމްދަނީްލިބެމުންދާްވިޔަފާރިތައްްހަލާކު

ްއަޅުަގނުޑް ްުއއްމީދު. ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްހަލާކުކޮށްލެވެނީ ްއެ ްމުސްތަޤުބަލު. ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްހަލާކުކޮށްލެވެނީ ްއެ ޤައުމު.

ްކަމަށް ްފާސްނުވެގެންދާނެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއިޞްާލޙުތައް ްމިކަހަލަ ްިވސްނުމުގައި ްިސޔާސީ .ްއުއްމީދުކުރަން

ްމިރާ ްނަމަ ްކުރެވިއްެޖ ްމިހެން ްމިކަން ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާއިްސަބަބަކީ ްއާމްދަނީ ްމިހާރު ްރައްޔިތުްނނަށް އްޖޭގެ

ް ްކުރިމަތިވެގެންދާނެ. ްދަތިތައް ްބޮޑެތި ްނުހަނު ްއޯނަރުންނަށް ްރިސޯޓުތަކުގެ ްގިނަ ްހުރި ްހުުޅވިފައި ޢިއްޒަތްތެިރްވަޒީފާތައް

ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުލިްރައީސް. ްނެގެމުންދާ ްސަރުކާރަށް ްރިސޯޓުަތކުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ޖެހޭނެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްރަށުގެ ްއެ ްއަުތން ްގެސްޓެްއގެ ްޒިޔާަރތްކުރަމުންދާ ްރަށްތަކަށް ްޢާއްމު ްރާއްޖެެތރޭގެ ްސަބަބުން ބޮޑުވުމުގެ

ްނެތް.ްސަ ްަރއީސް،ްމިއަދަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސް ްއާމްދަނީ ްއެންމެ ްހަމަ ްފަރާތުންްލިބޭނެ ްހިންގާ ްރިސޯޓެްއގެ ްއެ ބަަބކީ

ްއަދަދުތައްް ްފައިސާގެ ްބޮޑެތި ްެނޭގ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްބޮުޑވެގެްނޮގސް، ްޚަރަދު ްަދއުލަތުގެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ދައުލަތް

ްޑިއުޓީް ްނެގޭ ްއަތުން ްމަސްވެރިންގެ ްއެ ްދައްކަންޖެހެނީ ްވާަހކަ ްސަބްސިޑީގެ ްޖެހިގެން ްހާލުގައި ްމަސްވެރިން ްބޮޑުެވގެން

ްއެް ްރައްޔިތުން ްއެ ްުއްއމީދުކޮށް ްއަށް ްސަބްސިޑީ ނުޑވެިރންނަށް ްދަ ްޖެހިގެން ްހާލުގައި ނުޑވެރިން ްދަ ބޮޑުެވގެންދާތީ.
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ްއެް ްހާލަތު ނޑުވެރިމީހާގެ ްދަ ްހާލަތު؛ ނުޑވެރިމީހާގެ ްދަ ްސަބަަބކީ ްއެދެންޖެހޭ ްކިބައިން ްސަރުކާރުތަުކެގ އުއްމީދުތަުކގައި

ނޑުވެރިމީ ްދަ ްސަބަބަކީ ްދާންޖެހޭ ްމިއީީކްހިސާބަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަގާތީ. ްޑިުއޓީ ްއެތިކޮޅުން ްއެތެރެކުރާ ހާ

ްވިސްނުްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްނޫން. ްވެސް ްއުސޫލެއް ްހަރުދަނާ ްނޫން. ްގޮެތއް ްކުިރއަރައިދާނެ ޤައުމެއް

އްޤީެވގެން.ްޤައުމެްއގެްބަހައްޓަންޖެހޭނެ،ްޤައުމެއްްމުްއސަނދިވަނީ،ްޤައުމެއްްތަަރއްީޤވަނީްއެްޤައުެމއްގެްަރއްޔިތުްންތަރަ

ްހަމަޖެހުމާއިް ްކުރިއެރުމާއި ްޤައުމެްއގެ ްމުއްސަނދިެވގެން.ްއެ ްޤައުމެއްގެްރައްޔިތުން ްއެ ްމުއްސަނދިާވނީ ސަރުކާރުްވެސް

ލާބަްއާިއްހުރިހާްކަމެއްްއޮްނނާނީްއެްޤައުެމއްަގއިްބިާނވެެގން.ްދިރިއުޅެމުންގެންދާްހުރިހާްއިންސާނުންނަށްްކުރިއެރުެމއްް

ްމިހެންކަމުންްލިބިގެން ްމުއްސަނދިނުވެ. ްރަްއޔިތުމީހާ ްނުވާނެ ްމުްއސަންޖެއް ްސަރުކާރެއް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްނުކުެރވޭ.ް ނޑަްށްތާއީެދއް ްއިޞްލާޙަކަްށްއަުޅގަ ްމި ްދަްނނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް،ްހިތާމަާއްއެްއކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްސަރުކާރަްށްއެހެންނަމަވެސް، ްއާ ްމިދިޔަ ްއިންތިޚާބުކުެރިވެގން ްރައްޔިތުން ގެ

ްވަގުތުް ްފުރިހަމަ ްހުަށހެޅުމުގައި ްތައްޔާރުކޮށް ްބަޖެޓު ްއަދި ްހޯދުމާ، ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ނޑައަަޅިއ ްކަ ްބަޖެޓެއް ފުރިހަމަ

ްރާ ްޕާޓީތަކުްނނާއި ްިސޔާސީ ްހިެމނިގެންވާ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަމަށް. ްހެޮޔއެދޭްލިބިގެންނުދާނެ ްއަށް އްޖެ

ްސިޔާސަތުތަކާއިް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްސަރުކާރަށް ްދިޔަ ްމި ްއުފެދިގެން ްއަދި ްއިޞްލާޙުތަކާ ްމި ްބޭފުޅުން އެންމެހައި

ސަރުކާރުންްބޭނުންވާްބަނދަާރ،ްއެހެނިހެންްޚިދުމަތްތައްްިދނުމަށްްޓަކައިްަރއްޔިތުންނަށްްބޭނުންވާްހުރިހާްކަންތައްަތއްް

ދާނެްގޮތަކާްމެދުްސިޔާސީްފަރާތްތަކުންްމަޝްވަރާކޮށް،ްސުލްަޙވެރިކަާމްއެއްކޮށްްމިްކަމަށްްހައްލެއްްހޯދުމަށްްފައިސާްހޯ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއެ ްއެދޭއެދުން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއެންެމ ްައޅުަގނޑު ގެނައުމަކީ

ްރައީސް.

ް

ްހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

99/2ް ްވާހަކަްިދވެހިރާ، ްތާއީދުނުކުރާ ްވެސް ނުޑ ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫިރަޒމާ އްޖޭގެ

ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްއޭގެ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްމީގެ ްޓޫރިޒަްމ2ްްނޑުމެން ްރާއްޖޭގެ ްކުރިން ްުދވަްސ އަހަރެއްހާ

ނޑުމެންެގް ހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައި،ްމިްސިނާޢަތުްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްވަރަށްްގިނަްކަންަތއްތަެކއްްކުެރވުނު.ްއަުޅގަ

ްެއންމެ ްރާއްޖޭގެ ްިވސްނުމަކީ ްވެސް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްިވސްނުމަކީ ްކަމަށްވާްްވިސްނުމަކީ،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްސިނާޢަތު ބޮޑު

ނޑުމެންްއޭުރގައިްވަރަށްް ޓޫރިޒަމްްދާއިރާްފުޅާކޮށްގެންްނޫނީްދާއިމީްގޮތެއްގައިްޭއގެްންހެޔޮްއާމްދަނީްނުލިބޭނެ.ްއަޅުގަ

ްބޮޑެތިް ްހުރި ްވަރަށް ްއިްނވެސްުޓނުކުރެވޭ ްވަރަށް ްކެތްނުވާ ްއޭގެތެޭރގަިއ ްރަނގަޅުކުރިން. ްކަންަތއްތަެކްއ ްހުރި ގޯސްކޮށް

ްކަމެްއްްކުލިތައް ްހުރިހާ ްދޭށޭ. ްުމއްދަތެއް ްިދގު ްތަންކޮެޅއް ްޑިމާންޑުކުަރމުންދިޔައީ ްއަބަދު ްއޭރު ްބޭންކުތަުކން ދަށްކޮްށ،

ކުރިން.ްއެހެންނަމަވެސްްެއކަްނތައްތަކަށްްސަރުކާރުންްަދއްަކންޖެހޭްފައިސާްވަގުތުންްއެއްްފަހަރާްދެއްކުމުން،ްދެންްއެް
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އިވާްމައްސަލަްއަެނއްާކްއިތުރަށްްބޮޑުވެގެންދާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރާއްޖޭގެްތަންތަންްހެދުމަށްްމިހާރުވެސްްދިމާވެފަ

ްދިމާވެަފއިް ްސަބަބަކަށް ްނުނިމި.ްއޭރު ްގޮސް ްހިސާބަށް ްވަކި ްފަށައި ްހަދަން ްރަށް ްފަސްޮދޅަހަކަށް ްއުޅޭ ްއެބަ މިހާރުވެސް

ްމަދުވުން ްދިނުން ްފައިާސ ްބޭންކުތަކުން ްހީނަރުވެ، ްއިޤްތިޞާދު ްދުނިޔޭގެ ްއިންވެްސޓަރުންްއޮތީ ްކުރިން ްއޭގެ ްދެން .

އަތުަގއިްހުރިްފައިސާްއޮތީްސަރުކާރަށްްނަގާފައިްެއއްްފަހަރާްކުލީގެްގޮތުގަ.ްއެްހުރިހާްލުޔަކަށްފަހު،ްއަެނއްކާްމިއަުދް

ބަްމިްޖެހެނީްމުއްދަތުްއިތުރުިވްމުއްދަތަށްްެއއްކޮށްްަފއިސާްަދއްކަން.ްމީްކުރެވޭެންކަމެްއްޫނން.ްމީގެްދެްސަބަބެއްްއެ

ް ްވަނީ ްމިހާރު ްއެގްރީމެންޓު ްއެ ްހެދި ްއެްގރީމެންޓު ްއެ ްކަމަީކ، ްެއއް ްރަށްރަށ51ްްްއޮތް. ްހުރި ްލިބިފައި އަހަރަށް

ްތަންތަނުްން ްހުރި ްއިންެވސްޓުކޮށްފައި ްހެދި،ްއިންވެސްޓަރުން ްއެގްރީމެންޓުތައް ްމޯގޭޖުކުެރވި،ްއެއްބަްސވެ ބޭންކުތަކުަގއި

ށްްނުނިންމޭނެ.ްމީކީްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއިްނޞާފެއްްނޫން.ްއަެނއްްކަމަކީ،ްމާދަމާްއަނެއްކާްއިތުރަށްްފަިއސާނަގާކަ

ނޑުމެންނަކަށްްޓޫރިޒަމްްާދއިާރް އަޅުަގނުޑްވިސްނަންޖެހޭްރާްއޖޭގެްޓޫރިޒަމަށްްއިތުރުްރަށްަރށްްއަިއސްގެންްނޫނީްއަުޅގަ

ް ްރަށްރަށް ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްނެތް. ްއިތުރުކުެރވޭކަށް ްއެއްެޗއް ްލިބޭ ްވެސްްއަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްނުވަތަ ބަންދުކުރަން

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުރެވޭނެ. ްފާހެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްބިލުތަކަށް ްފަދަ ްދަތިާވ ްހިްނގުމަށް އަނެއްކާ

ްދަނީް ްމި ްކުރަމުން ްކަންަތއްތައް ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނަން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ،

ރޭ،ްކެމްޕޭނުތެރޭަގއިްދެްއކިްވާހަކަތަކާްމުޅިންްަތފާތުކޮށް.ްއިތުރުްވިޔަފާރިަތއްްފުޅާކޮށްދެވޭނެްވާހަކަ،ްނެހެިދްއިންތިޚާބުތެ

ްމަްސް ްހަވާުލވެ،ްދެ ްސަރުކާރާ ްިމއަދު ްދައްކަމުންދިަޔއީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ްހަދަން ްރަށްތައް ހުރި

ްކޮ ްއަނެއް ްމުޅިން ްިމއަންނަނީ ްތަންތަނުންްވީއިުރގައި ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްއަދި ްވެސް ްރަށްރަށުން ްހުރި ްނެހެދި ޅަށް.

ްއެްއވެސްް ްހިންގުމުގެ ްއިތުރަށް ްތަންތަން ްއެ ްއަންގަނީ. ްދައްކަން ްމިހާރު ްސަރުކާރަށް ްއަނބުރާ ްލާރިން ްހުރި ވެސް

ްހުރި ްލުިއކޮށްފައި ްގޮތަކުން ްއެަތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތް.ްހަމަެއއާެއކު ްޚިޔާެލއް ްއަނބުރާްްފިކުރެއް ްއަލުން ަކންތައްތައް

ްބޮޑުކުރަްން ްއިތުރަށް ްޓެކްސް ްފެށި ްއަނެއްކާްނަގަން ްމީހުން ްގޮވި ގެނައުމަށްްމަސައްކަްތކުރަމުންދަނީ.ްޓެކްސްްނުނަގާން

ްނުސީދާކޮްށް ްއޭުރގަިއ ްއެއީ ްަރއްޔިތުންނަށް. ްދިން ްުލއިތަކެއް ްަނގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ގޮވަމުންދަނީ.

ް ް%ނަގަމުންދިޔަ ނަޑއިލާފައި ްކަ ްޑިުއީޓ ްއެ ނޑާލީ. ްކަ ްެޓްކސްތަކެއް ްބޮޑެތި ްކުރެވޭނ6ްްެމާ ްއެއީ ްނެގީމާ ޖީ.ެއސް.ޓީ

ްެއއްކޮްށް ްޖީ.އެސް.ީޓއާ ްއެ ްމިހާރު ްމީހުން ްހެދި ްގޮަވއި ްކަަމށް ްހުސްވަނީ ްޖީބުތައް ްރައްޔިުތންގެ ްކަމަށް، ްނޫން ކަމެއް

ފެށީމާްއެވެސްްނަގަިއގެންނުވާނެްއެްއޗެއްްކަމަށްްގޮަވއި،ްްއަނެއްކާްިޑއުޓީްނަގަންްމިްޮގވަނީ.ްޓޫރިޒަމްްޓެކްސްްނަގަންް

ްދަރިންް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަދނީ. ްމި ްޮބޑުކުރަމުން ްއެ ްއަނެއްާކެވސް ްމިހާރު ްމީހުން ްބުިނ ްކަމަށް ްަކނަޑއިލާނެ އެ

ްވިސްނަން ނޑުމެން ްދަނީ.ްއަުޅގަ ްމި ްިޑއުޓީނަގަން ްމިހާރު ްއަނެްއކާ ްވެސް ްފޯނުޯކލު ްގުޅައިލާ ްމިކަމާްމަންމަމެންނަށް ޖެހޭ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުްޮގވާލަންްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށް،ްއަދިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށް،ްކަންަތއްތަްއް

މިްވަމުންދާްގޮތްްވަރަށްްބޮަޑށްްވިސްނަހަށޭ.ްކެމްޕޭނުތެރޭަގއިްދެއްކިްވާހަކަްާއއިްމިހާރުްކަންތައްތައްްކުރަމުންދާްގޮތާް

ްމުޅިންް ްއޮތީ ްއައީްްމި ްދެކެމުން ްރައްޔިތުން ްކަމަކަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްދާންފަށާފަ. ްއިދިކޮޅަށް ްދިމާ ހަމަ
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ްއަގުހެޮޔވާނޭ،ްޓެކްްސތައްްުކޑަވާނޭ.ްޭއގެްބަދަުލގަިއް މަްސްނުވަނީސްްހުރިާހ2ްްރައްޔިތުންެގްޖީބަށްްލުިއވާނޭ،ްތަކެތި

ކުރަނީ.ްނުވިތާކަށްްމިވަގުތުްކުރަންޖެހޭްބައެއްްކަންތައްތައްްކުރުމަްށްޓެކްސްްއެއްްބޮޑުކުރަނީ.ްހުރިހާްޓެކްސްްއެއްްބޮޑު

ްދިނުމުެގް ްއެއްެޗއް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިތުރަށް ްލޮޅުްނައރުވާލަިއ، ްވެސް ްވިޔަފާރިތަކަށް ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ޓަކައި

ްބަދަުލގަ ްހޯދައިދިނުމުގެ ްއެއް ްފައިސާ ްބޭރުންްވެސް ްނުވަތަ ްބޭންކުން ްއިތުރަށް ްމިހާުރްބަދަލުގައި ްއަތުގައި ްމީހުން ިއްއެ

ނޑުްހަިއރާންވަނީްމިްހުރިހާްފައިސާް ހުރިްއެއްެޗއްްވެސްްދަމަިއގަެނ،ްސަރުކާުރގެްކަންަތއްްކުރަްންބޭނުންވަނީ.ްއަުޅގަ

ްހައެްއކަް ްގާތްަގނަޑކަށް ްހިންގަމުންިދޔައީ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނެތް. ްކަމެއް ްކުރެވޭ ްވެްސ ްަނގަމުންދާއިރުަގއި އެއް

ްއާސަންދަްބިލިއަން ްތޮށިޖެހުނު. ްހިްއކުނު. ްފަުޅ ްރަށްރަށުގެ ްުކރެވުނު. ްކަމެއް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާމްދަނީއެްއގަ. ގެ

ް ްމިހާރު ްދިވެިހ12ްްދެވުނު. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވެގެން. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއުޅެނީ ްމި ްެވސް ްއާމްދަނީން ބިލިައންގެ

ްއެބަްޖެހޭ.ްރައްޔިތުންނަށްްޮގވާލަންްކުިރައށްްމިްއޮތްްރަްއޔިތުންގެް ްބޮޑަށްްވިސްނަން ްވަރަށް މަިޖލީހުގެްއިންތިޚާބުަގއި

ްިވޔަފާރިތައްް ްހަލާުކވެހިނގައިދާނެ. ްއެންމެން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނަމަ، ްފަުރވާކުަޑކޮށްލައިފި ްމިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްސިޔާ ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް. ްަމދު ްހަމައެކަނި ްަފއިދާެވގެންދާނީ ްޭއގެ ްާރއްޖޭގެްހަލާކުވެހިނަގއިދާނެ. ްމުޅި ސަތު؛

ްފުރުޞަތުް ްވިޔަފާީރގެ ްހަމަހަމަކޮށް ްއެންމެންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްލިބުމާ،ްމުޅި ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްހަމަހަމަކޮށް އެންމެންނަށް

ްލިބުންްބަންދުވެގެންްހިނގައިާދނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށް...

ް

 ވާހަކަެދއްެކުވން:ރިޔާޟުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްދާންދޫް

ްޝުކުިރއް ްރައީސް.`. ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިްްޔާ ްސަރުކާރުން ްއާެދ، ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔާ

ނޑުްތާއީުދނުކުރާްޤާނޫނެއްްކަމަށްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް އޮތްްމިްބިލަކީ،ްޓެކްސްެނގުމުގެްޤާނޫނަކީްއަުޅގަ

ރަނީްދާދިްމިދާކަށްދުވަހުްވެރިކަންްބަދަލުވުމަށް،ްއަދިްއެކިއެިކްއެންމެްބޮޑުްއެއްްސަބަބެއްްޮގތުގައިްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކު

ްާއިއް ްވާަހކަ ްއަުޑިއވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކެމްޕޭނުކުރަމުންދިޔައިުރގަިއ ްހުށަހަޅައިގެން ްމެނިފެސްޓޯ ޕާޓީތަކުން

އްގެްފައިސާްެނގުމަށްްމިއަދުްދެކެވެމުންދިޔަްވާހަކަަތއްްމިައދުްމުޅިންްބަދަލުވެ،ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްއަތުންްގިނަްއަދަދެް

ްދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްކަެމއް ްތާއީދުނުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ނޑިވަުޅގައި ްދަ ްމި ްއިޞްލާޙުގެނައުމަީކ ޤާނޫނަށް

ްއޮތްއިުރަގިއް ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެެޓއް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްޤައުމު ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކުޑަކު ްކޮންތާކުންތޯްޚަރަދު ްހޯދޭނީ ްއާމްދަނީ ްދިމާލަކުންތޯ،ްމިއަދު ްބޮޑުކުރަންީވްކޮން ްދިމާލަކުންތޯ،ްޚަރަދު ްކޮން ރަންވީ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމިއަދު ްވީނަމަެވސް ްކަމުގައި ްއޮތް ްސަރުާކރު ްގޮތުަގއި ްކޯިލޝަނެއްގެ ްފިކުުރކުރަން. ވިސްނައި

ްދޭެތރޭ ްސަުރކާރާ ްދޭތެރޭގަ. ްދައުަލތާ ްޖެހޭ ްއެަބ ްިމއަދުްވިސްނާލަން ްދޭތެރޭގަ. ްޤައުމާ ްމި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމި ްމުޅި ގަ.

ްނެތަސްް ްޙިލްމެއް ްއެްއވެްސްޢިލްމެއް ްއޮތީ. ްހައްދުފަހަނައަޅާފައި ްލެއްވުމުަގއި ްމީހުން ްމަޤާމުތަކަށް ްޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

ް ްއަްށްސްޓޭޓު ްއިންތިހާ ްދެމުންދަނީ. ްމަޤާމުަތއް ްނެތި ްބެލުމެއް ްއެްއވެސް ްފޮނުވީމާ ްނަން މިނިސްޓަރުންނާއިްޕާޓީއަކުން
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ނައިބުންްއަދިްމިނިސްޓަރުންްލައްވަމުންްޮގސްްމަތިްބަރުްސަރުކާރަކަްށވެ،ްމުޅިްދައުލަްތްލޫޓުވަމުންދާްމަންޒަރުްމިއަުދް

ްމިއަދުް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްފެންނަމުންދާކަމީ ްރަްއޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ްހަވާލުވެތިް ްރަށްރަށުެގްސަރުކާރާ ްވެސް ްމިއަދު ްވާހަކަަތްއ ްދަްއކަމުންދިޔަ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްސަރުކާރު ްބޭފުޅުން އްެބވި

ްއަުޅަގނޑުް ްއޮތީ. ްލިޔެފައި ްބޮުޑއަކުރުްނ ްފާރުތަކުގައި ްައދި ްދަނީ. ްއެ ްދައްކަމުން ްެވސް ްހޮޅުއަީށގައި ފާރުތަކުގަާޔއި

ނޑެްއްރޭވިފައިްނެތީ.ްކީްއވެޯތޭއްސުވާލަީކ،ްމިހާހިސާބަށްްއައިިއރުގައިްީކްއވެތޯއޭްބޭނިަޔސްްނު ބޭނިޔަސްްލާރިދޭްއޮނިގަ

ނޑެއްްރޭވިަފއިްނެތީ.ްކީއްވެޯތއޭްދޮށީްއުމުރުގެްމީހުންނަށްްދޭންްތިޔަްބުނާް ނޑުވެރިންނަށްްފައިސާްދިނުމުގެްއޮނިގަ ދަ

ވާހަކަްއެއް.ްމިކަންްރުފިާޔްނުދެވިްމިްއޮތީ.ްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްިމްިއވޭްވާހަކަްއަީކްވަރަްށްހިތާމަހުރ5111ްްި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭން. ްމަހެއްގައި ްތިންހަތަރު ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހިނގަމާހޭ ކުރަން

ްއެންމެް ްހަވާުލވެ ްސަރުކާރާއި ްދިނުން. ްެއއް ްއަނިޔާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްކުރުމަކީ ްމިކަން މިބީދައިން

5ްވިްކަމަކީްވިސްނާަވޑަިއގެންބައްަލވާ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްވެރިކަމާްހަވާުލވިއިުރަގިއްމަސްކިލޯއެްއގެްައގަކީްފުރަތަމަްތިޔަްކުރެއް

ްއޮތްްޢިއްޒަތްތެރ6ްްިރުފިޔާ،ް ްެއނގެންްއެބަ ރުިފޔާ.ްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުންނަށްްހިސާބުކިތާބުްންވަރަށްްސާފުކޮށްްމިކަން

ްޢާއްމު ްގަތުން ްބޮޑުކޮްށ،ްމަސް ްައގު ްވެރިކަމަށްްރައީސް.ްމަހުގެ ްކަމަކީ ްދިމާވި ްމި ްމިއަދު ްޮއްއވާ ްހުޅުވާލެވިަފއި ންނަށް

ް ްޓަނަކުން ްމަސް ްެވސް ްތެރޭގައި ްހަފްތާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވަަޑއިެގންފައި ްވެިރކަމަށް 4511ްްއައިްސ، 5111ްުނވަތަ

ްބޮޑުެވގެންދިޔަދި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަންބޮޑި ްޖީބު، ްމީހުންގެ ްބަޣާވާތްކުރި ްކުޑަކުރިކުރުަމކީ އުން.ްރުފިޔާ

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްޒިންމާ ްމިކަމުގެ ްގެއްލުން. ްބޮޑު ްލިބިގެންދިޔަ ްމިކަމުން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާްއޖޭގެ ވިސްނާަވޑަިއގެންބައްަލވާ

ްނަންގަވަންޖެހޭނެ!ްމަސްް ްޒިްނމާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްވޯޓުިދން ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެވި ްސަރުކާުރ ކޯލިޝަނަށް،ްމިއަދު

ޔާްކުޑަކުިރކުޑަކުރުންްމިައދުްކޮންމެްހއ.ްންްފެށިގެންްއަްއޑުއާްހަމައަށްްމިއަދުްމިްހާސްްރުފ5ްިހާސް،4ްްޓަނަކުންް

ްއަލުންް ްޓަކަިއ،ްމިކަން ްހުއްޓުުވމަށް ްމިކަން ްޒިްނމާނަގަންޖެހޭ. ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްެއންމެހައި ްސަރުކާރަްށްވޯޓުދިން އޮތް

ށްްޓަކައިްއެބަްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުންްނުކުންނަންޖެހޭ.ްއަނބުރާްއަނެއްާކވެސްްހުުޅވާލުމަށްްޓަކައި،ްމަހުގެްައގުްމަތިކުރުމަ

ްފައިދާ.ް ްވެސް ްއަށް ްމިފްކޯ ްމިައދު ްފައިދާ. ްވެސް ްފިޝަރީޒަށް ްކޫއްޑޫ ްމިއަދު ްފައިދާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޤާސިމަށް މިއަދު

ްބޮ ްވަރަށް ްދިރިއުޅުަމށް ްޢާއްމު ްގެއްލުމެްއ. ްބޮޑު ްވަރަށް ްޖީބަށް ްރަްއިޔތުމީހާގެ ްޢާއްމު ްެގއްލުމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ޑު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޫނން. ްކަމެއް ްތިބެވޭނެ ްބަލައިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަްއޔިތުމީހާް ްޢާއްމު ްއެންމެ ްއަތުން. ްބަެއްއގެ ްއަދަދެްއގެ ްގިަނ ްތެރޭން ްރަްއޔިތުން ްާރްއޖޭގެ ްއުޅެނީ ްމި ޓެކްސްނަގަން

ްޢާއް ްއެންމެ ްފޯނުކޯލުން، ްއެއްްކުރާ ްސަބްިސޑީ ްނެތް ްބަޖެުޓަގއި ްމިއަދު ްތަކެތިން. ްގަންަނ ްރައްޔިތުމީހާ މު

ނޑުވެރިންނަކަށް.ްނިކަންްވިްސނާވަަޑއިގެންްަބއްލަވާ!ްބަޖެުޓަގއިްމިއިންްެއްއވެސްްެއއްެޗއްް މަސްވެރިންނަކަށް.ްނެތްްދަ

ްކުރާ ްމި ްޓެކްސްނަގަން ްޓަކަިއ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްމިއަދު ްރާއްޭޖގެްްނެތި ްމީ މަސައްކަތަކީ

ްކޯލިޝަުނެގް ްވެިރކަމުގެ ްހަވާލުވެަފއި ްވެިރކަމާ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއެއް ްއަނިޔާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް
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ްދައުލަތެއްްނެތް.ްސަރުކާރެއްްނެތް.ްރަްއޔިތުންް ްމި ްމިއަދު ްހަލާކުކުރަމުންގޮސް ްގޮްސްދައުލަތް ްކޯޅެމުންކޯޅެމުން ތެރޭން

ްަދނީްހަލާކުވެ ްމޭުޒކޮޅަށް ްޔާމީނުގެ ްހައްތަާހެވސް ްނެތް. ްސަރުކާރެއް ްައޑުއަހާނެ ްމިކަން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ

ްޔާމީނަްށް ްބޮޑާހޭކުމާއި، ްއަނެްއކާެވސް ްނުދެިވއްޖެއްޔާ ްމަޤާމުތައް ްއެ ްަވޒީފާތަކަށް ްއެ ްލިސްޓު. ްމީހުންގެ ވަޒީފާދޭ

އްެބވިްބޭފުޅުންނެއްްނުކުރޭ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިްކަންކަމަކީްބިރުދެއްކުންްނޫންްއެހެންްކަމެއްްމިްސަރުކާރުަގއިްތި

ްމަޝްވަރާކުރަން.ްމިއަުދް ްހިނާގށޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެްއކޮށް ްެއއް ްޕާޓީ ްކަމެއް.ްހުރިހާްސިޔާސީ ްވިސްނަންޖެހޭ ފުންކޮށް

ްދައުލަ ްމި ްެވްސ ްުކޑަކޮްށގެން ްމުސާރަ ްވާހަކަ. ްުކޑަކުރާ ްމުސާރަ ްއެންމެންެގ ްހުރިހާ ްިކޔާ ްހިފެހެއްޓޭތޯްއެބަ ތް

ްމުާސރަް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިނިސްޓަރުންނާއި ްސްޓޭޓު ްނައިބުންނާއި ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ބަލަންވީނޫންތޯ؟

ްނެތް.ް ްކަމެއް ްވީ ްޓަކައި. ްޤައުމަށް ްމި ްެއކަނި ްއަޅުަގނޑު ްކުޑަކުރީ ްމުސާރަ ްަމޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ކުޑަކުރި.

ކޯޓަށްްދިޔައީ.ްޕްރޮސިކިުއަޓރްޖެނެރަލްްއޮފީހުގެްމުވައްަޒފުންްވެސްްކޯޓަށްްދިޔައީ.ްމިްްސިވިލްްސަރވިސްްއިންްވެސްް

ް ްވެރިކަމަްށްައިއއިރު ްވިސްނަންެޖހޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްާރއްޖޭެގްރައްޔިތުްންއެބަ ްމި ްދޭތެރޭަގއި މިލިއަްންރުފިޔ311ްްާޤައުމާ

ްެވރިކަމު ްދެއްކީ. ްދަރަނި ްބޮޑު ްަދއުަލތުގެ ްދައްަކއި، ްދަރަނި ްއާއި ްވައްޓާިލއިރުަގއި 611ްން ްޑޮލަރ711ްްު، މިލިއަން

ް ްއެމް.އެމް.ޭއެގްގަވަރުނަރު ްހުއްޭޓްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަުދްއެްވިދާޅުވަނީ މަސްދުވަުހގ1ްްެދައުލަތުގެްރިޒަރވްަގއި

ްބޭފުޅު ްތިއްބެވި ްސަރުކާރުަގއި ްމި ްނަންގަވަންޖެހޭނޭ ްޒިންމާ ްކަމުގެ ްމި ްނެތޭ. ްެއއް ްފައިސާ ްގަންނާނެ ންްކޮއްތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށްްދެވަނަްފުރުޞަތު.ް

ް

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ްއަޙްމަދުްޢީސާދާއިާރގެްމެންބަރުްކެނދިކުޅުދޫް

ނޑުްދަންނަވަމުންގެންދިަޔްްރަީއސް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށްްލިބުނުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްިމް ްސުވާލުއުފެދެއޭ. ްއެބަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްރައީސް،ްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކީ ވާހަކަ

ްޤާނޫނުތަކަށް ްހުރި ްހެދިފައި ްަމޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްފަރާތްފަރާތަށްްްސަރުކާރުން ްދައުލަތުން އިޞްލާޙުގެނެްސ

ްމިް ްހުށަހަޅާކަމީ ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްޤާނޫނުތަކަށް ްުއވާލުމަށް ްއެއްބަސްވުންތައް ްހުރި ްވެފަިއ ްއެކު ވިޔަފާިރވެރިންނާ

ްކަމެ ްވިސްނަންޖެހޭ ްރަްއޔިތުން ްސުވާލުއުަފއްދަންޖެހޭ، ްަރއްޔިތުްނ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭަގއި ްވެރިކަމާ ކޭ.ްކޯލިޝަންގެ

ްދަންނަވަމުންގެންދިަޔީއް ްއަުޅަގނޑު ްނިންމާލިއިރުަގއި ްވާަހކަ ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްނަމަ ްދަންނަވާ މިސާލަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެްކުރަމުންދިޔަްެގސްޓުހައުސްެގްިވޔަފާރި،ްމިއަުދްމިްރާއްޖޭގެްއެތައްްމެދުްަފންތީގެްދިވެހިްަރއްޔިތުންނެްއް

ްވިޔަފާރި ްހޯދަުމންދާ ްއެއް ްއާމްދަނީ ްތެޭރގައިްބޮޑު ްއަހަރެއްގެ ްދެތިން ްތެޭރގަިއ، ްއަހަރެއްގެ ްދެ ްމިދިޔަ ެއއް



41 

 

ްދިަޔއިން.ް ްއަށް ްގުަރއިދޫ ްަރއީސް،ްކ.ްއަޮތޅު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުން ްވަރަށް ނޑު ްައކީ.ްއަުޅގަ ްިވޔަފާރި ގެސްޓުހައުްސގެ

ްއިންެވސްޓުް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހުރި. ްއެބަ ްެއއް ްގެސްޓުހަުއސް ްއެަތްއ ްގުަރއިދޫަގއި ްއަތޮޅު ްކޮށްފައިްކ. ްމީހުން މެންޓުތައް

ް ްމީހަކު ްެދކުނިން ްައޅުަގނޑު ްހުރި. 4ްްއެބަ 2ްްބުީރގެ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ް%41ްއިމާރާތް، ްމަަސއްކަުތގެ 81ްޮކޓަރީގެ

ް ްހުރި. ްއެބަ 18ްްނިމިފައި ްގުރައިދޫަގިއ19ްްަވރަކަށް، ްހުރި ްއެބަ ްއެކަނި ްބޭފުޅާ ްއެ ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ވަަރކަށް

ް ްއަްށ ްދިއުުމގެްގެސްޓުހައުްސްިވޔަފާރި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްޓޫރިޒަމް ްހުއްދަހޯދަން ްިނމިގެން ްއިމާރާތް އިންވެސްުޓކޮށްފަ.

ްެއއްެވްސް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމި ްގެންނާށޭ. ްމަދު ްދައެްއގެ ްކަޅުހިލަ ްބުނަނީ ްމި ްބަދަލުެގނެސް ްގަާވއިދަށް ކުރީަގއި

ްނުހުންނާ ްހޮސްޕިޓަލާ ްފުލުހުންނާއި ްއާއި ްނަރުދަމާ ްފެނާއި ްެވސް ްގެނެސް،ްރިސޯޓެްއގައި ްގެސްޓުން ްޒަމާނުއްސުރެ ނެ.

ްެއކަމަުކް ްނެތް. ްެއއް ްޤާއިމުކުރެވިފަ ްޚިދުމަތް ްހުރިހާ ްމ ްވެސް ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްޚިދުމަތްދެމުންދާ ގެސްޓުންނަށް

ްއެޭދް ްއަށް ްހުއްދަ ްަރށެއްަގއި ްހިންގާ ްގެސްޓުހަުއސް ްއެ ްކުރަނީ ްމި ްޝަރުޠު ްހުްއދަދިނުމަށް ގެސްޓުހައުްސްހިންގުމަށް

ްކުރަންޖެހޭްރަށެއްަގއިް ްފަރާތަކުން ްފުލުހުންނާއިްހޮސްޕިޓަލާްހުންނަންޖެހޭނޭ.ްސުވާލަކީ،ްމީްކޮން ްއާއި ފެނާއިްނަރުދަމާ

ްކަމަްށް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދަުއލަތުން ްމީ ކަންތައްތަެކއްތޯއޭ.

ްޚިދުމަތްތަކެއްެގްވާ ްޤާއިމުކޮށްނުީދްޤާނޫނުއަސާސީެގްބަޔާންކޮށްފަިއްހުރި ްޚިދުމަތްތަްއްދައުލަތުން ްއެ ްދައްކަނީ. ަހަކްމި

ނުޑގެްސުާވލަކީ.ްދައުލަތާްަހވާލުވެތިިބ،ް އޮތުމަކީްއޭެގްައގުްިނކަމެތިްދިވެހިްރަްއޔިތުންްއަދާކުރަންޖެހޭްކަމެއްޯތއޭްއަުޅގަ

ްކަން ްހުރި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްެއއް ްޒިންމާ ްފަރާތްތަކުގެ ްއިސް ްތިބި ްހިންގުމުގައި ްެއްސަރުކާރު ްއިސްކަންދީގެން ކަމަށް

ްދިވެިހް ނޑައަަޅއި، ްކަ ްކަމަށް ްސަބަބެއް ްއެއީ ްމަތިކޮށް، ްކަންކަން ްއެ ްޝަރުޠުކޮށްފައި ްއެކަންކަްނ ްކުރުން. ކަންކަން

ްހުިރް ްހަދާފައި ްހުރަސްއަަޅއި، ްަތކަށް ްވިޔަފާރި ްކުރަންހުރި ްޓަަކއި ްއިތުރުކުރުމަށް ްާއމްދަނީ ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ރައްޔިތުން

ްއެ ްރައީސް.ްވިޔަފާީރގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްގޮތެއް ްކަންކުރާނެ ްޒިންމާދާރުްސަރުކާރަކުން ްއެއީކީ ްުއވާލުން އްބަްސވުންތައް

ްތިއްަބވަިއގެންް ްކެބިނެޓުަގއި ްސަރުކާުރެގ ްބާޣީ ްވަޙީދުގެ ްބޭފުުޅން ްތިއްެބވި ްމަޤާމުތަކުގައި ްއިސް ްސަރުކާރުގެ ްމި މިއަދު

ްސަރުކާރުގަ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއޭރުަގއި ްދައުލަތުން ްހަމަްވެސް ްދިޔައީ ްއެއްބަސްވުންތަކަށް ްހުރި ްވެަފއި ްސަރުކާރުގެ ްކުރީ ިއ،

ްބޮޑެިތް ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްހިފަހައްަޓއި، ްޙައްޤުތައް ްހުރި ްެއއްބަސްވުންތަުކެގ ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްފުރަގަސްދެމުން. ސީދާ

ްމަސަ ްބުރަ ްޓޫިރޒަމް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ްކުރަމުންދިޔައީ. ްކަންަކން ްމި ްޖެހިްޖެއްސުންތައްކޮށް ްޮކޅަށް އްކަތުން

ވިޔަފާިރވެރިންްއިނދަޖައްސާުލމަށްްޓަކައިްޤާނޫނަށްްއިސްލާެޙއްްގެނެްސ،ްހަދާފައިްހުރިްެއއްބަސްވުންަތއްްބާޠިލުކުރަންް

ްއެްއގޮތަކަްށވެސްް ްއިނދެގެން ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެއީ ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްގެންނަން ްއިޞްލާޙެއް ޤާނޫނަށް

ކަމެއްްނޫންްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެކަމުެގްސަބަބުންްއާޚިރުަގއިްގެއްލުންްލިބެނީްމިްޤައުމުގެްނިކަމެތިްްތާއީދުކުރެވޭނެ

ްއެް ްޒުވާނުންނަކަށް، ްހާސް ްއެތައް ްތިބި ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްހޯދުމަށް ްވަޒީފާ ްދާން، ްއަށް ްަވޒީފާ ރައްޔިތުންނަށް.

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުަރސްއެޅޭ ްކުރިމަގަށް ްދިޔައިމަ.ްޒުވާނުްނގެ ްދޫކޮށް ްޤައުމު ްއިންެވސްޓަުރން ްޤައުމުގެ ްމި ްސ،

ްދޫކޮށްް ްޤައުމު ްއިޙްތިރާމުނުކުުރމުގެްސަބަބުން ްއެއްބަސްވުންތަކަށް ްހުރި ްހަދާފައި ްއެްއކޮށް ްއިންވެސްޓަރުންނާ ދައުލަތުން
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ްބޮޑު ްއެންމެ ްެއކަމުގެ ްހުށަހެޅިގެންދާއިރު ްޤައުމު ްމި ްމަުގމައްޗަށް ްދިއުުމގެ ްމިލިބެނީްްއިންވެސްޓަރުން ްެއއް އަނިޔާ

ްެއއްބަްސވުމެްއް ްއެއްވެސް ްނުލެވޭނެ. ްދޫކޮށެއް ްވާކަށް ްއެހެްނ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް. ނިކަމެތި

ްނުކުރާނަން.ް ްތާއީދެއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްގެންނާކަށް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްއުވާލުމަކަށް ްހުރި ްހަދާފައި ދައުލަތުން

ް ްނިންމާލަމުން ްމިހިރަްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފައި ްގެންނަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްއަކީ، ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވަން ވެސް

ްމުަވއްޒަފުންނަށޭ.ް ްވަޒީާފްއަދާކުރާ ްއިންޑަސްޓްީރގައި ްމި ްލިބެނީ ްއަނިޔާތަެކއް ްބޮޑެތި ްއެްނމެ ްސަބަބުން އިޞްލާޙުތަުކގެ

ތްްޚަރަދުތަކެއްްކުއްިލއަކަށްްެއއްބަސްވުމާްވެސްްކުއްލިައކަށްްބޮޑެތިްޚަރަދުތަކެްއ،ްރިސޯޓުްއޯނަރުންްއަންދާޒާޮކށްފައިްނެ

ްުކއްލިައކަށްް ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެިތ ްޚިލާފަށް ްއެއްބަްސވުމާ ްއޮތް ްހަދާފައި ްއެްއކޮށް ްފަރާތްތަކާ ްހިންގާ ޚިލާފަށް،

ްގޮ ްކުޑަކުރުުމގެ ްޚަރަދު ްޚިދުމަތްތައް ްފޯރުކޮށްދެމުންދާ ްުމވަްއޒަފުންނަށް ްާއޚިރުގައި ްސަބަބުން ތުްންކުރަންޖެހުމުގެ

ްޤާނޫުން ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްހުރަްސއެޅޭ ްއިނާޔަތްތަކަށް ްބޮޑެތި ްލިބެމުންދާ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްބޯނަްސްފަދަ ހުއްޓާލައި،ްއަހަރީ

ްއުަވއިލާކަްށް ްއެއްބަސްވުންަތއް ްހުރި ްހަދާފައި ްއެއްކޮށް ްވިޔަފާރިވެރިންނާ ްޤާނޫނަކުން ްހަދާ ްމަޖިލީހުން ްމި ބައްޓަންކޮށް

ްނު ްތާއީެދއް ްއިްނކާރުކުރަން.ްއަޅުަގނަޑކަށް ްެއކަމަށް ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ުކރެވޭނެ

އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްބޭނުންޭވްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއާމްދަނީްއިތުރުކުެރވޭނެްގޮތްަތކެްއް

ނުޑްމިހިރީްދެމެހެއް ނޑުމެންްހޯދަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ ޓެނިވިްގޮތެްއގަިއްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްލިބެނިވިްުއސޫލަކަްށްވެސްްއަުޅގަ

ްޤައުމުަގއިް ްމި ްސަރުކާރަށް ްމި ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން. ްބިލަކަށް ްޮކންމެ ްގެނެވޭ ބައްޓަންކުރެިވގެން

ްހިފަހައް ްކޮމިޓީތަކުގަިއ ްބިލުތައް ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްޤާއިމުކުރަން ްނިާޒމެއް ްޓެކްސްގެ ްނުތިބެ،ްދެމެހެއްޓެނިވި ޓައިގެން

ްގޮތުންް ްވަގުތީ ްިވސްނަންޖެހެނީ ްއަބަދުވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިންގަވާށޭ. ްފާސްކުރަމާ ްބިލުތައް ްއެ ްގެނެސް މަޖިލީހަށް

ް ްވަގުީތްއާމްދަނީ ްުދވަްސްދުއްވާަލިއގެން،ްދައުލަތަށް ްދެްވިޔަފާިރވެރިންތަކެްއގެ ްއަހަރު،ްްނަަގިއގެން ްތިން ްނޫނީ އަހަރު

ްފަ ްސަނޫނީ ްއަހަރު ްދަުރވައިސް ްޤައުމު ްހިންގާފައި ްފަހުންްރުކާުރ ްއަހަރު ްފަސް ްަޤއުމަކީ ްމި ްނޫން. ްފައިބާކަށް ާލފައި

ްވެސްްދެމިްއޮންނާނެްޤައުމެއް.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްރައީ ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަޝުކުރިއްޔާ ްިއކޮނޮމިސްޓެއް ްވަުރގަދަ ްްއވާފަިއވާހަޅުސް. ްްއެ، ނިސްބަްތާވްޕާޓީއަކަށް

ކުރަން.ްއެއީްައސްލުްަގނޑުްއެްއިޞްލާޙުތައްްކުށްވެރިއަޅުް،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާްއިޞްލާޙުތަކަށްްޕާޓީންމިސްޓެްއގެްއިކޮނޮ

ްތަ ްފަށުަގއި ނޑާީލްއަތްފޯރާ ނޑުމެންްކަ ްއަުޅގަ ްގެންދިއުން.ްޑިއުޓީ ްެއްއިޞްާލޙުތައްްއަނބުރާ ްއެދެނީ ެގްކެތީްއަޅުަގނޑު

ބޯކިރުންްކުޑަުކއްޖާްްސްޓަމްސްްޑިއުޓީ.ްއެހެންަނމަވެސްދެންނެވީްކަްމިް.އިމްޕޯޓްްޑިއުޓީް،ކުރުުމގެްނިޔަތުަގއިއަގުްހެޔޮ

ްަނގަިއ، ްޑިއުޓީ ްމިހާރު ްމިްވެސް ްގޮތަށް ްނަާގ ްެވސް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްއަދި ްއިތުރަްށ ްެނގުމުގެ ްޑިއުޓީ ްއާމްދަނީްްއެ އޮތީ

ްހަމަޖައްސާއިތުރު ްސަރުކާރުން ްކިރާއިކުރަން ްްފަ. ްނެޕީއާ، ްޖީ.އެސް.ޓީ ްގޮތަށް ްަނގާ ްޑިއުޓީ ްބާވަތްތަކުން ަނގާްިމކަހަލަ
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ނޑުްބޭނުންވަނީްމިްއިޞްލާޙުްްއެއީްއަދިްއިމްޕޯޓްްޑިއުީޓްނެގުމަކީގޮތަށް.ް ޑަބަލްްޓެްކސްްނެގުން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކުރާއިުރގައިްމި ްކަމެއް ްބޭރުކުރުން. ްބައްލަވަްތަނުން ްއަސްލަށް ްެއކިްންެއކަމެްއގެ ްރާއްޖޭގެ ްކަމަކީ ްއެ ްޖެހޭނެ.

ްއެންމެހައި ްތިބޭ ްފައިދާދިްކަންކޮޅުތަުކގަިއ ްެވސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިސާލަކަށްްވެހި ްކުރަންޖެހޭނެ. ްކަންަތއް ްގޮތަށް ކުރާ

ްކަންް،ނަމަްދަންނަވަނީ ްެއކި ްރާއްޖޭގެ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްއެކޮޅުތަުކަގއި ްދަރިްޓަކައި ްދަރިންމީހުންގެ ްދަރިންގެ ްންނާއި

ް ްއެ ްތަވެސް ްހާސިލުދަނީ ްހޯދުމަށްވެސް.ްްކުރުމަށްޓަކައިޢުލީމު ްއާމްދަނީ ްއެިކއެކިްްޓަކައިްއަދި ްރިސޯޓުތަކުަގޔާއި ެވސް

ްއެކުންފުނި ްމާލޭަގޔާއި ްއަދި ްމަސައްކަތްތަކުގައި ްކަންޮކޅުތަުކގައި ްއެކި ްފޯނެއްްްކުރަމުން. ްމައިންބަފައިންނަށް މީހުން

ްކޮށްލީމަ ްފޯނު، ްދާ ްްވުރެްަޚރަދަށްކޮށްލީމާ ްެޓކްސް ްދެކޮޅަށްޮބޑުކުަރން ްކަމުެގ ްހުށަހަޅާފަިއވޭ. ބަލާަފއިްްއިޞްލާޙު

ްގެސްޓު ްތަޢާރުފުކުރީމާްާރއްޖޭް،ވިޔަފާރިްގެހަުއސްްއަޅުަގނޑުމެން ްިވޔަފާރި ްގެސްޓުހަުއސް ްކަންކޮޅުތަުކަގއި ްެއިކ ެގ

ރުދުންގެްޖީބަށްްވަންނަްލާރިކޮޅުްވެސްްތިންްކޮޓަރިްނުވަތަްދެކޮޓަރިްހަދަިއގެންްތިބިްޢާއްމުްފަހިންގަންްހައުސްްގެސްޓު

އަޅުަގނުޑްޚާއްަޞކޮށްްް،ގެްޚިދުަމތްދޭސްޕޯޓުްކޮށްފަިއވާްބިލެްއްމިްިއޞްލާޙަކީ.ްާރއްޖޭަގއިްޓްރާންަގސްތުދަމައިގަންނަންް

ް ްދަންނަވަނީ ްެއއްމި ްކަންކޮޅުތަކުަގއި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ްކުރަމުންދޭ ްއެބަ ްދަތުރުފަތުރުތައް ްޕިކަްޓެކްސީގަުމގެ ެގްޕުއާއި

ްއެބަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމީހުން. ްބައެއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްމާލެްހަރަކާތްތަކުގެ ްައއްޑޫްއޮތްތޯ ނޫނިްއޔާްްސިޓީްއާއި

ްރަށެއްްތަޅުންއަޅައި ްއޮތް ްް.ލާަފއި ްަތޅުްންއަަޅއިވަިކްވަރަކަށް ްެއހެންނަވެސް ްރަެށއް. ްއޮތް ްލާފައި ޓްރާންސްޕޯޓްްމަވެސް

ްއުަޅނދުފަ ްއެއްގަުމގެ ްސިޓީމިނިސްޓްރީން ްކެޕިޓަލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްނަގަނީ ްފައިސާ ްނަގާ އެކޭްްމާލެް،ހަރަށް

ްަކންކޮޅުއެއް ްއެކި ްރާއްޭޖގެ ްކޮށްފައިވާްް.ތަުކގައިފަދައިން ްދުރުން ްއިންޞާފާ ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްދަންނަވާ ްައޅުަގނޑު މިއީ

ްކޮށްދޭނަ ްކަމެއް ްރައްޔިތުންނަްށ ްނުބޭނިކަންތައްތަެކއް. ްބޭނިޔަސް ްކިޔާފައި ްނެހެއްދިޔަސްޔަސް،ްމޭ ގޭަގއިްް،ހެއްިދޔަސް

ނޑުތަުކގަިއްިލޔެފައިްއަދިްނުިތއްބަ،ްސްތިއްބަ ެއްއވެސްްކަމެއްްނުކޮށްދީްރައްޔިތުްނގެްކަރަށްްސްްދޭނަމޭްކިޔާފަިއްފޮތިގަ

ްމިއަތް ްކަމެއް ްކަހަލަ ްދަމަިއގަުތން ްގޮހުރު ްއިޞްލާޙުްބާނާފައި ްމި ްހަދަންނަވަނީ. ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްައޅުގަ މަްތަކުން

ބޭފުޅުްންްއެް،ހައުސްްވިަޔފާރީގެްަގާވއިދުމިްފެންނަނީ.ްގެސްޓުކަހަލަްކަެމއްްްންެގްދިރިހުއްޓާްަރއްިޔތުންގެްލޭބޯރައްޔިތު

ް ް ްސްޓޭޝަންއެ ްޕޮލިސް ްަގވާއިުދގައި ްއެްގެންނެވި ްކުރީ؟ްއެް.ހުންނަނީްނަހަދާ ްކޮންކަމެއްތޯ ްޢާއްމުްްބޭފުޅުން

ްހުއްދަް ްކޮްނކަމެއްތޯ ްއަޅަން.ްނަރުދަްނުދިނީ.ރައްޔިތުން ްއަޅަިއގެންމާ ްނެތިް،ްނަރުދަމާ ްކަންަތއްތައް ްފެުނގެ ް،އްޔާމުނޫނީ

ޔާުމ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްްނެތިއްޔާމު،ްއިމިގްރޭޝަންްނެތިއްލެއްްނެތިއްޔާމު،ްޕޮިލސްްސްޓޭޝަނެއްްނެތިްއޔާމު،ްހޮސްޕިޓަ

ްެގސްޓު ްގޮސް ްއެްގެހައުސްނެތިއްޔާ،ްނެތިްއޔާމު ްނުކުރެވޭްވިޔަފާރި ްހަްީމހުންނަށް ްމި ްަގވާއިދު ްގޮތަށް ްހަދާ ދަނީ.ްގޮތް

ްހުއްދަ ްރައްޔިތަކުތޯ ްއެކޮން ްްނުދިީނ ްބުނީ ްރައްޔިތަކުތޯ ްކޮން ްނާޅަން. ްނަރުދަމާ ްރަށުގައި ްޕޮލިސްްމީހުން ްރަށުގައި އެ

ނުޑްނުކޮށްްބަހައްަޓން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަތަުނގައިްޮހސްޕިޓަލެއްްބިނާްނަހަދަން.ްކޮންްރައްޔިތަކުތޯްބުނީްއެްސްޓޭޝަން

ށްްތާއީުދކުރާްމީހުންްވެސްްމިްއިޞްާލޙުްއަނބުރާްފޮނުވާލުން.ްމިީއްރަްއޔިތުންްވެސްްއަދިްޕީ.ޕީ.އެމަްއެންމެހައިްއެދެނީ

ްކޮ ްކަމެއް ްކޮްށގެންްރައްޔިތުންނަށް ްނިޔަތުގައި ްނޭނގޭށްދިނުމުގެ ްހޯދަން ްފައިސާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނޫން. ްކަމެއް ް،ނަމަްއުޅޭ
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ްމި ްރައްޔިްއަޅުަގނޑު ްމަދަންނަވަނީ ްއެންމެަހއިތުންގެ ްބޭފުޅުންްްޖިލީހުގެ ްތިޔަ ްވެސް ްނަގައިގެން ްމުސާރަ މެންބަރުންގެ

ްއެް ްހިންގާއިުރގައި ްބަރުކޮށްްސަރުކާރު ްތާއީދުކުރަމޭ.ްމަތި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިންގުމަށް ްއޮތްްސަރުކާރު ްބަރުކޮށްގެން ްމަތި

ްނުދެވޭ ްމުސާރަ ްމިްކަމަށްްބޭފުޅުންނަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްހިބައިްންްދަންނަވަނީްވަންޏާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްމުސާރަ ނޑު އަޅުގަ

އަިދް،ްމީހުންނަށްްޑޮލަރާްއެއްޗެހިްއަގުހެޮޔވާނެްކަމަށްްދީފާނަމޭ.ްރައްޔިތުންްކުރިމަތީގައިްއެތައްްވަޢުދުތަކެއްްވެފައިްއެ

ނޑުމަހުގެްައގުްަވއްޓާލީ.ްތެލެްއްނުލިބޭ.ްޕެޓްްތަކެތިްހެޔޮވާނެކަމަށް ރޯލެއްްނުލިބޭ،ްބުނެފަިއްއެްހަދަނީްހުސްްދޮގު.ްކަ

ްތެޔޮވަޅުަތކުންްހަދާްއެްއޗެއްްނޭނގެ.ްރާއްޖޭގެްއެކިްކަންަތްއތައް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަްނނަވާ!ޝުކުރިްއޔާ ްމިހާހިސާބުންްްމެންބަރު. އާެދ،

ްމި ްކޮމިޓީއަްއަޅުަގނުޑ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަދަންނަވާލަނީ ްކޮމިޓީަގިއ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްބަދަލެއް. ްައއި ްގަލޮުޅްކަށް ާވ

ްިޢއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްމަޚްލޫފުގެދެކުނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްއިްއޒަތްތެރިްްތެރި ްދާއިާރގެ ްާމވަށު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ބަދަލުގައި

ްޖަ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްހަމަޖައްސަަވއިމެންބަރު ްއަބޫބަކުރު ްއެމާލު ްޕީ.ޕީ.ދެްއވުން ްގްރޫޕުދި ްޕާލިމަންޓްރީ ްސިީޓްއެމް ްލީޑަރު ގެ

މަތިންްއެކަންްއެގޮތަށްްްގެް)ނ(ްަގއިވާްޮގތުގ2ެވަަންމާއްދާގ29ްްެގަވާއިުދގެްްފޮނުއްވާފަިއވާތީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެ

ްދު.މަދުްނަޝީރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްދާއިް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ްނޮޅިވަރަމުކުރަން.ްއިޢުލާން

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްނޮ

ްރައީސް.ްމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަުތގަިއްްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްމައްސަލަތަކަކީ ްމިހިރަ ްކުރިމަީތގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ަވގުތު

ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްބާްއވަްއަޅުަގނަޑކަށް ްމައްސަލައެއް ްހައްލުކުރެވޭނެ ެއްއްްިއގެން

ްކަކަމަ އަޅުަގނޑުމެްންްބަޖެޓު،ްތަކެއްްފާސްޮކށްދީއާމްދަނީްއިތުުރކޮށްދިނުމުގެްބިލުށް.ްެއއީްޙަޤީޤަތުަގއިްމިއީްދައުލަތައް

ްއެއްބާރުލުންދިްފާސްކޮށްފައި ްއެކަަމށް ްޚަނުއޮތީތީވެ ްާމ ްވުރެ ްވަރަްށ ްކުރެޭވ ްގޮުތން ްމައްސަލަތަެކއްްމުގެ ްއްސާްސ

ްމި ްުހށަހެޅިފައި ްކުރިމައްޗަށް ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްވެރިކަމުަގއިްވަނީ.ްއެހެން އެމް.ީޑ.ީޕްް،ދަންނަވަނީްރައީްސްނަޝީދުގެ

ްްސަރުކާރުަގއި ްިނޒާމެއް ްޓެކްސްގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަންތައްތަެކއްދިަޔއިޤާއިމުކުރެިވގެންއަލަށް ްގިނަ ްވަަރށް އޭރުްްރުަގއި

ްނެގުމަށް ްޓެކްސް ްއިްހުރީ ްޭއގެޓަަކއި ްގޮްއސަ. ްިމއަުދްންިތޒާމުކުރެިވގެން ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްހިމެނޭ ތެރޭަގއި

ނޑުމެންްހާސިލުކުރާްކަމަށްްވަންޏާްމިއަދާްހަމައަށްްއަޅުްނޑުމެންްނިއުުޅވާލަންްމަސައްކަތްއަޅުގަް ްކޮށްފައިްހުރިްބައެއްްގަ

ް،ކަންކުރަންްދައުލަތްްހިންގަންޖެހޭނެވެސްްޤަބޫލުްދިއުމަކީްއެކަީށގެންވާްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުކަންތައްތައްްފަހަތަށްްޖެހިގެން

ް،ކުރެވެންޖެހޭނެކަންލަތުގެްބަޖެޓަށްްއާމްދަނީްއިތުރުކުެރވޭނެްވަސީލަތްތައްްހުންނަންޖެހޭނެކަންްއަދިްއާމްދަނީްއިތުރުދައު

ް ްނެގެންޖެހޭނެކަން. ްފަލްސަފާޓެކްސް ްޤަބޫލުކުާރ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަެވސްްިމއީ ްއަުޅަގނޑުމެންްމިއާއެްްއެއް. ކު
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ްމުއްދަތެްއގެ ްމާޒީެގ ްފައިތުެވގެންދިަޔ ްޓެކްސްްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންްތެެރައށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ެނގުމަކީ

ްޤަބޫލުކުރެވިގެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްބޭނުންތައް ްއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު ްހަމައެހެން ކަމަށް.

ްޒަރޫ ްބައެއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭްރީ ްމުވާބޭނުންތަކަށް ްދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ްއަދި ްބާވަތްތަކާ ްކާބޯތަކެތީގެ ސަލާތުެގްނުންވާ

ްއެ ްހަމަޖައްސާފައި ްގޮަތށް ްނުނަގާ ްޖީ.އެސް.ޓީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބާވަތްަތކުން ްައޅުަގނޑުމެންްްބައެއް ްބައިތަކުން ްއެ ވަނީ

ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްނަގާ ްްދެންނެވިޖީ.އެސް.ޓީ ްލިވިން ްއޮފް ްބޮޑެިތްސްޓޭންޑަޑް ްވަރަށް އަށް

ްދިް،އަސަރުތަެކއްކޮށް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށްެވގެންާޢއްމު ްފެްނވަރު ްކަމެއްްިރއުޅުމުގެ ނޑުމެންނަށްްްދާނެ ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެްްޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާހލަތުން ްއޮތް ްދައުލަތް ްއެބަވަގުުތ ްމިްއެްނގޭއިރު ނޭގ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމްދަނީއާ ްބިލުތައް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްާއމްދަނީ ްނުލިބިއްޖެއްޔާ، ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ތައް

ްކުރަފާސްނުކުރެވިއްޖެް ްއްޔާ ްއެއް ްހުއްޓާންެޖހޭނެ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްީޤގެ ްފަިއސާްކަމަކީ ްކަމަކީ ްއަނެއް ލުން.

ނޑުމެންެގްއިޤްތިޞާދަށްްވަރަށްްނޭދެވޭވީނަމަވެސްްްކަންތައްތައްްކުރިްކަުމގައިްގޮތުންްްޖެހުން.ްމިްދެޗާޕުކުރަން ްއަުޅގަ

އާމްދަނީްޖެހޭްްއޮތްްކަެމއްްނޫން.ްއެެހންވީމާ،ްމިްހާލަތުގައިްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްއަސަރުތަެކއްްކުރާނެްކަމީްަޝއްެކއް

ްބިލުތަ ްޤަބޫލުކުރާއިތުރުކޮށްދޭނެ ނޑު ްއަުޅގަ ް ްެވސް. ްފާސްކޮށްދޭން ްަސރުކާރަށް ްިމއީްކެްއ ނޑުމެްޮގތުގައި ްނގެްއަުޅގަ

ްމަސްއޫް ްއެޅިފަިއވާ ނުޑގައި ްކޮ ްލިއްޔަތެއް. ްހުރުމާްްމިއެހެންނަމަވެސް ްދަތިތައް ްމިދެންނެވި ްައޅުަގނުޑ ްކުރިން ްކަމުގައި

ްމި ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްދެކަފިއެކު ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްބޮޑަށް ްހައްެލްއްހާ ްިސޔާސީ ްަމޖިލީހެއްގައި ވެަފއިވާ

ްކަމަކަ ްމިގެނެވިދާނެ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާްށް ނޑު ްއަުޅގަ ގޮުތަގިއްްވަގުތަކީ

ްބޭރުގަ ްތަޅުމުން ްވާހަކަމަޖިލީހުގެ ނުޑްއި ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވަގުެތއް ްގެންނަންީވ ްހައްލެއް ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ދަްއކަިއގެން

ްމި ްއެހެން ްެޓކްސްނެގުންްްޤަބޫލުކުރަނީ. ްމިަވގުތު ްސަބަބުންއިތުރުްދަްނނަވަނީ ްބޭްަޙޤީޤަތުގައިްކުރުުމގެ ފުޅުންްަބއެްއ

ްީކްއވެގެން ްބިލުވިދާޅުވެދާނެ ްއިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ްއާމްދަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަސްޖެހެނީާބޭއ ްފާސްކޮށްދޭން .ްތައް

ްބިލު ްބޭނުންވާ ްއިުތރުކޮށްދޭން ްއާމްދަނީ ްއެނގިަވޑައިްއަޅުަގނޑުމެން ްސަބަބަކީ ްފަސްޖެހޭ ްފާސްކޮށްދޭން ގަންނަވާެންތަްއ

ްނު ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމިހާރު ްަބއެއް ްެނގުމާނެގޭ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމާއްދާތަކުން ްކާބޯތަކެތީްް،ކަހަލަ ްއެހެން ްހަމަ ްތެރޭަގއިއަދި ްގެ

އެނަރޖީްއޮތް.ްްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއެބަްސް.ޓީްނެޭގްކަހަލަްގޮތަކަށްްބިލުޖީ.އ111ްްެެވސްް%ބައެއްްބާވަތްތަކުންްހިމެނޭް

ްއެްއޗެތި ްކަހަލަ ްކަހަލ111ްްަ%ްންޑްރިންކު ްނެގޭ ްޮއތުމަކީގޮްިޑއުޓީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްނަޒަިރއްޔާތަކުްންްތަކަށް އެއް

ްވެ ްއަޅުަގނުޑ ްކަެމއް. ްރަނގަުޅ ްޑްރިންކުބަލާއިރު ްއެނަރޖީ ްޤަބޫލުކުަރން ނޑުމެންެގްްސ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ަތކުެގ

ްެގއް ނޑުން ްއެންކަރޭޖުކުހަށިގަ ްނުބޯން ްޑްރިންކު ްއެނަރޖީ ްއެްްރުމަށްލުންވާނެކަާމއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑުްޓަކައި އިން

ްޑިއުޓީ ްއެއީްއަދަދެްއގެ ްހުޅުވައިްނެގުމަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެްއ. ްއަންނައިރުްލެރަނގަޅު ްވަދެގެން ްދޮރުން ވޭ

ނޑަްށްެގއްލުންްލިބޭްކުކުޅު ނޑުމެންްސަިއގިރަންްބިހަކީްވެްސްެއއިންްހަިށގަ ގެންގުޭޅްކަންތައްތަކެްއްހުރިްކަެމއް.ްއަުޅގަ

ްލިހަ ްެގއްލުންތަެކއް ްވެސް ްތެލުލަންކުރުން ްެއއްޗެތި ްކަްއކާ ްކަހަލަްްބޭ. ްކޮންމެެވސް ްވެސް ްތެލުން ބޭނުންކުރާ
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ްގެއްލު ްއެހެްނވީމާ، ްލިބޭ. ްބާވަތްތަކެއްގެްންތަެކއް ްހުރިހާ ްލިބޭ ްތެެރއަށްްްމަޑުމަޑުންްްއްލުން ޖީ.އެސް.ޓީގެ

ްތެރޭގަްވަދެގެން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދުވަސްކޮަޅކުން ްކާބޯތަކެތީގެްއިދާއިުރަގއި ްނުނަގާ ްތެރޭަގިއްްޖީ.އެސް.ޓީ ބާވަތްތަުކގެ

ްމަދުހު ްވަރަށް ްޙަޤީްންނާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަސްުލ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްހިނަގއިާދނެ. ްވެގެން ްކަމަށް ޤަތުގަިއްއެއްޗެއް

ްމުހިއް ްވަރަްށ ްނުކުތާވިސްނާލުން ނިޑވަޅުްމު ްދަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްައުޅގަ ްކަމަށް ަގިއްެއއް

ްއެބަ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްނެރެން.ޖެހޭ ްހައްލުަތކެއް ްމިްާވހަކަދައްަކއިގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްިޑއުޓީ ދެންނެިވްްއެހެންވީމާ،

ނޑުމެންގެްރާއްޭޖގެްްދޫޮކށްލާފައިްމިްާބވަތްތަކުންވަރަށްްގިނަް ކަސްޓަމަށްްއައުމާްގުިޅގެންްްއޮތީްޙަޤީޤަތުގައިްމުދާްއަޅުގަ

ްދައްް ްޑިުއޓީ ްބޭރުްްކާފައިްވަގުތުން ްވިޔަފާިރވެރިން ްމުދާ ްކުރަން ްެއއްކަލަްްހެނީ.ޖޭމި ްެވގެންދަނީ ނަތީޖާއަކަށް

ްގިނަ ްވަރަށް ްފައިސާްްވިޔަފާިރވެރިާޔގެ ްހިފެހެްއަދަދެްއގެ ްނުިވެކނީސް ނޑުްމުދާ ްމަިއގަ ްހުރުން.ްއެހެންނަމަވެސް އްޓިފައި

ްތަޢާރުފު ްނިާޒމުތައް ްޓެކްްސގެ ްިވސްނުމަކީއަޅުަގނޑުމެން ްބޭރުްމުދާްކުރިއިރުގެ ްމުދާ ްއެ ްމުދާްއަންނައިރަށް ކޮށްލީމާ

ް،ނުޖެހޭނެ.ްއަދިްހަމަްއެހެންދެންނެވިްއިމްޕޯޓްްޑިއުޓީްލާކަށްްގެްތެރެއަށްްކުރިންްނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމުދަލުެގްމާކަޕްވިްއކޭ

ްހުންނާކަށް ްހިފެހެއްޓިފައި ްލާރިތަކެއް ްކަސްޓަމްަގއި ްއެްއކޮށް ްފައިސާޔާ ްބޭނުންކުރާ ްގަތުމަށް ްމުދާ ްވެސްްއެްއކަލަ

މީހުންނަށްްްއޭރުންްއެް.ދިއުންނުޖެހޭނެ.ްނަތީޖާއަކަށްްވެގެްނދާނީްވިޔަފާރިވެރިންގެްކޭޝްްފްލޯްތަންކޮޅެއްްރަނގަޅުެވގެން

ްކްރެޑިޓުްމިނިވަންކަމާ ްވިޔަފާރިކުެރވޭނެ ްތެރޭަގއިްްއެކު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޭރުން ްދެވޭނެ. ްމުއްދަތަކަށް ްދިުގ ްތަންކޮޅެއް

ްފުރުޞަތު ްރޯލްވުމުގެ ްފަހިވެގެންްމުދާ ްދައުލަތައް ްއިތުރުވެގެންދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްދާނެ.ްއޭރުން ްވެސް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ

ްމި ްކަންތައްތައް ްގުދަންްވާްމިހާރު ްމުދާތައް ްކުެރިވފައިގޮތުން ްރޯލް، ްމުދާ ްގޮތަކަްށްެއއްކަލަ ްހުންނާނޭ ނުކުރެވިފައި

މިްކަންތައްަތކުަގއިްމެދުމިނުގެްހައްެލއްްައޅުަގނޑުމެްންްެވގެންދަނީ.ްއެހެންީވމާ،ަގނޑުމެްނގެްވިސްނުންްމިްބައްޓަންއަޅު

ްއެބަ ްޤަބޫްގެންނަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދައުލަތަށްޖެހޭ ްއެހެންވީމާ، ްމިްލުކުރަނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭން ްއާމްަދނީ

ންމެްއެްއޗަކަށްްީމގައިްހަމަްއާމްދަނީގެްބިލެކޭްކިޔާަފއިްޮފނުވާްކޮް،ދައުލަތުންްފޮނުވާްްތިބީްތައްޔާރަށް.ްއެހެންނަމަެވސް

ނޑުމެންްރަބަރުްތައްގަެޑއްްޖަހާްޮގތަކަށްްމިްކަންަތއްތައްްހުރިްޕޮލިޓިކަލްްޕްރެޝަރު ފާެހއްްގެްސަބަބުންްބިރުންްއަޅުގަ

ް ްއެއަށްވުރެ ްނުކޮށްދޭނެ. ްމިކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއްބާރުލުންޒިްނމާދާރުކޮށް ްދައުލަތައް ޓަކައިްްދިނުމަށްކުރާނީ.

ް ްއިތުރުހައަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވޭްއާމްދަނީ ްދައުލަުތެގްމަ ްއެއްކޮށް ްއެއާ ްކުަރން ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވީހާެވސް ކުރެވޭނެ

ްޖެހޭްްފަރާތުން ްއެބަ ްކުަރއްވަްވެސް ްކަންތައްތަކެއް ްކުރައްވަންޖެހޭން. ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ ްކަންތައްތަކެއްތޯ ްކޮން ް.އެ

ްޚަރަދުއި ްެއއީ ްކަންތައްތަކަށް. ްމި ްނެންެގވޭނީ ްއަިދްްކުރުމަށްުކޑަްސް ްފިޔަވަޅުތައް. ްހުރި ްއެުޅއްވެްނ ޓަކައި

ްއަޅުަގނޑު ްތަރައްީޤގެްަމޝްރޫޢުތަކުގެ ްޙަޤީޤަތުަގއިްވެްސްއެބަްތެޭރގައިްމެްނގެ ްހަމަ ްްހުރި ނުޑްޤަބޫލުކުރާްވެސް އަުޅގަ

ނަށްްލިބެނީްކިހިނެއްތޯްންްއޮފްްއިންވެސްޓްމަންޓްްއަޅުަގނޑުމެންޭއގެްރިޓާްޖައްސާލަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްފަސްގޮތުަގއިް

ްކަންތައްތައް ްބަލަންޖެހޭ ްަކލްކިއުލޭޓުނުވަް.އަޅުަގނޑުމެން ްކޮސްޓް ްއޮޕޮޗިއުނިޓީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެންމެްތަ ކުާރއިރުަގއި

ނޑުމެންްބަލަންޖެހޭނެްނުކުތާްމިް.ހޭދަކުރެވެނީދެންނެވިްފައިސާްްރަނގަޅަށްތޯްމި ނުޑްްވެސްްއަޅުގަ އެއްްކަމަށްްއަުޅގަ
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ްބޭރުޤަބޫލުކުރަނީ ްތަޅުމުން ްމިތިބީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިްން. ްއަދިްްހައްލަކަށް ްަތއްޔާރަށޭ. ްދާން ކަމުގައި

ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޮގތްތައްްފަހިކޮށްދޭށޭ.ްދައުލަތައްްއާމްދަނީްލިބޭނެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމައްޗަންޮގޅީ ްދާއިރާގެ ްމެންބަދެކުނު ްމުޙައްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދަށްރު ްފުރުޞަތެއްްމަދު ްދެަވނަ ނޑު އަރުވާއިުރްްއަޅުގަ

ްދެ ްއޮތީ ްދެން ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިހާރު ްދެމިނެޓުްބާކީ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރަށްްމިނެޓުް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތެއް ގެ

ްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.

ް

ްްއކެވުން:މަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްަދއްކަމުންދަޝުކުރިއްޔާް ްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ްދެަވނަ ނޑު ް.ްއަުޅގަ ނޑާލަންްއަކމުން ޖެހުނީމަ.ްމެދުކަ

ްބުނިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިުރަގއި ްަސރުކާރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަންމަތީފިހާރަިއގެްްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ

ނުޑަވއި ްކަ ްނެީތސްްލާނަމޭ.ދަރަނިތައް ްޤާނޫނެއް ްަކންމަތީްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރަތަމައިނުން ދަރަނިތައްްްއިގެފިހާރައެންމެ

ނުޑވާލީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއ2111ްްް.ކަ ްދިނީ ްލާރިންރުފިޔާ ްދީފައިވާ ްބަޖެޓަށް ްމުގުރިަހްްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެންްޤާނޫނެއްްހެދީ.ްއެކަހަލަްކަމެއްްކުރަންްރުފިޔާ.ްޭއގެްފަހުގައިްައޅުގ2111ްްަފަރިއްކުުޅއްަވއިގެންްއެްލާރިްދިނީް

ް ްބަޣާވާތެއް ްައއިސްފައި ްވެރިކަމަށް ްބަޔަކު ްތެރޭގައިނޭނގޭ ްަބއެްއގެ ްސިޔާސީްްކުރި ްދިނީމާ ްވަޒީފާތަކެއް ދޭންޖެހޭ

ްއެތި ްވާ ްދިނީމާ ްމިްހަް،މަޤާމުތަކެއް ްއޭގެްވަނީ.ްއިޤްތިާޞދީްއެތި ްަތޢާރުފުކުރީމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްޕެކޭޖެއް ްއެ ލިބޭްން

ްމީރާް؛ލާރި ްލާރިތައް ްނަގާ ްްޖީ.އެސް.ޓީ ްބުނޭ ްއެބަ ްގައިމުވެްސ ްއިން ްރިޕޯޓުތަކުަގއި ްމީހުން ވެސްްްދުވަހަކުއެ

ްއެބަ ްަފއިދާތަކެްއ ްބޮޑެތި ްނުލިބޭވަރުގެ ްމާލިްއޔަތަށް ްރައްޔިތުންނަްށްވެްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަންނަނީ؟ ްެއ ްކޮންތާކަށްތޯ އޭ.

ްކަމެއްްނުކޮްށދޭ. ްއެްއވެސް ްަކމެއްްނުކޮށްދޭ.ްއެއެއްްްގައިމު ްަރއްޔިަތކަށް އަްށް،ްހާހެއްްދިހަ،ްހާހެއްްބުނިްފަސްްްވެސް

އެއްްނެތް.ްއެންމެްކުޑަމިނުންްްއެއްްނެތް.ްބަނދަރުްހަދާފަްްއަލަކަށްްއަޅާފަްމާހާހެއްްނުދޭ.ްއެއްވެސްްތަނެްއގައިްނަރުދަ

ްއަޅާފަެއއްްްމިސްކިތެއް ްއިސްލާމްދީނަށްްވެސް ްޮކންކަމެއްތޯޓަކަްްަޤއުމަށްް،ޓަަކއިްނެތް. ްކުރީ ްއި ްބޮޑުސިްނގާް؟ ރޯ

ް ްުކރީ.ޙަރާމްވެލަްއވާ ްްބަޣާވާެތއް ްބަާޣވާތްކޮްށފައި ްއެންމެއެހެންވީމާ، ްހުރިހާ ްމުސާރަތިބޭ މަތިްްވެގެންދޭންންނަށް

ްއަޅުް ްއުެފއްދީމަ ްސަުރކާރެްއ ްފެަލއިބަރުކޮށްގެން ްރައްޔިތުން ްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްމިގަ ްރައްޔިތުންނޭ ދެންނެީވްްލާކަށް.

ްތަޅުންމިހާރު ްަހއްދަވާ ްގަާވއިދެއް ްމިނިސްޓްރީން ްޓްރާންސްޕޯޓް ްޑަބަްލްްވެސް ްފީ ްޓްރާންސްޕޯޓު ްތަންތަނުގަިއ ނެތް

ްޖޮިއންކުޑަ ްސީވީ ްކާެރްއގެ ްވާނެ. ްަސތޭކަ ްއެތައް ްގޮއްސިްއޔާމު ްޚަރަދުކުރަްރުފިޔާޓު ްއެބަ ްރެކިްންޖެހޭއެއް ްކާރެއްގެ .

ްޚަރަދުކު ްބައިވަރެއް ްއެަތްއ ްގޮއްިސއްޔާމު ްދުއްަވއި،ހޭންޑެއް ްާކރުތައް ްތެރޭގައި ނޑު ްއަޑިއަިޑގަ ތަްއްޕިކަޕުްރަންޖެހޭ.
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ްހޭންޑާއިދުއްވާް ްރެކި ްޖޮއިންޓާްއިރު ްމަރާމާތަށްްސީ.ވީ ްއެއްޗެހިތަުކގެ ްހަލާކުޭވ.ްމި ްްެއއްޗެހި ްެއއްްއެތައް ްރުފިޔާ ހާސް

ްްކޮންްަބއެއްތޯްމީަގއިްޒިންމާވަނީ؟އެބަްއަރާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް؛ްހިސާބުންްްއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިޝުކުރި

ްރޮޒައިނާްއާދަމަށް.

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމިް ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެށިގެްނއަިއްސްސަްއޮތްްޝުކުރިއްޔާ ްކަންތައްތައް ރުކާރުގެ

ްޚުދުމުޚް ްވީއިުރގަިއްހަމަ ްދުަވސްކޮެޅއް ްކުޑަ ްމިމިހާ ްފެނިގެންނޭ ނޑުމެންނަށް ްއެތަްއްސިފަތަކެްއްއަުޅގަ ްދަނީ.ްއެްްތާރު

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްުނކުރަްއވާ ްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުން ްގޮަތކަްށ ްބޭނުންފުޅުވާ ްމުބޭފުޅުން ސާރަްރުންގެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްކަމަށް ްވާހަކަތައް ްބިރުދެއްކުމުގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވާހަކަތަކަކީ ްމިކަހަލަ ްވާހަކައާ ނުދޭނެ

ްކުރަންހިފިޔަސްް ްކަންކަން ްބިރުދައްަކިއެގން ްއެގޮތަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ބެލެވޭކަށް

ންްދައްކާްބިރަކަށްްފަހަތަށްްޖެހޭނެްބަޔެއްްނޫނޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިްޓެކްސްެނގުމަކީްމައްަސަލްވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަކީްއެހެ

ްފައިދާާވް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެީއ ްބަލައިލާއިުރަގއި ްކަންަތއްތަކަށް ްކުރާ ްޓެކްސްނަަގއިގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. އެއް

ްފައި ްއެަތްއ ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްެޖހޭ. ްއެބަ ްވާން ްބޭނުންހާްކަންތައްތަކަކަށް ްތިމާމެން ްފައިސާ ްެއ ްަނގަިއގެން ްއެއް ސާ

ްހަދައިގެންް ްވަފުދުތައް ްބޮޑެތި ްބޭރަށް ްއިން ްދިނުމަށާ،ްރާއްޖެ ްމުސާރަ ްލައިގެން ްމަޤާމުތަކަށް ްބަޔަކު ގޮތަކަށް،ްބޭނުންހާ

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްހޭދަކުރާކަށް ްަކންކަމަށް ްމި ްދަތުރުކުރުމާ، ްފެންވަރުގައި ްނެތް ރައްޔިތުްނެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ފައިސާްބޭކާރުްގޮތުަގއިްހޭދަކުރެވޭކަށްްނެތް.ްރައްޔިތުންްެވސްްހަމަްވަރަށްްދަތިހާލުގައިްމިހާރުްއުޅެމުންދަނީ.ްއެކަމަކުް

ްބަަޔުކް ްއެތައް ްވެސް ްިވޔަސް ްވަޑަިއގެންކަުމގައި ްކޮންމެތާކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އެތައްްމީހުންނެއްްގޮަވއިގެންްގޮސްްމިްވަފުދުތައްްބޮޑުކޮްށގެންްދައުލަތަށްްޚަރަދުްބޮޑުވާްގޮތަށްްމިްގޮަވިއގެން،ްބޭކާރުް

ްކަންކަންް ްއެ ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްބަރުވެގެްނޮގސް ްމަތި ްސަރުކާރުގެ ްތަން. ްކުރަމުންދާ ކަންކަން

ވަރަކަށްްމިނިސްޓަރުން.15ްްވަރަކަްށ،11ްްގަިއްއެބަްތިޭބްގޮއްަސ.ްބަލައިލާްކޮންމެްތަނެއްަގއިްކޮންމެްމިނިސްޓްރީއެއްް

ްހީަވނީް ްއަޅުަގނޑަްށ ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްނުކުރެޭވ ްމިކަން ްޫނނީ ްލައިގެން ްމީހުން ްހުރިހާ ްމި ްބަެޔއްތޯ. ްކީއްކުާރ މީ

ްމިނިސްޓް ްހޯދަން ްމީހުން ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްމަދުކޮށް ްއަދަދު ްމި ްކަންނޭނގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ރީތަކަށްްއިޢުލާންކޮށްގެން

ްގޮސްް ްދޭންޖެހިގެން ްމަޤާމު ްގޮތުްނ ްސިޔާސީ ްބަޔަކު ްއެތަްއ ްނޭނގޭ ްތަނެއްދޮރެއް ްތިބި، ްނުކިަޔވާ ވެސް.

މިނިސްޓްރީތަކަށްްލާފައިްއަުޅަގނޑުމެންްދޭްފަިއސާްއިްންެއްމީހުންގެްމުސާރަދީފައި،ްެއްތަންތަނުންްއެްއވެސްްކަމެއްް
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ްފެންނަނީ ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްއަތޮުޅެގްނުވެގެންދާ ްައއްޑު ްވާހަަކދައްކާއިުރ ްމަގުަތކުެގ ްއަތޮުޅގެ ްއައްުޑ .

ނުޑމެންްއަދިްއެތާގައިް މަގެްއ2ްްމަގުތައްހުރިްހާލުްގޮސްްބަލައިލިްމީހަކަށްްއެނގޭނީ.ްޗަކައިަގއިްހިނގަންޖެހެނީ.ްއަޅުގަ

ް ްއޮންނަންވީ ްމަގުަތއް ްތަނެއްގެ ްދެވިފައިވާ ްދަރަޖަ ްސިޓީއެްއގެ ްކިޔާަފއި ްއޮތޭ ްމަގުތައްްއެޅިފައި ްއެތާގެ ްނޫން ހާލަތަކު

ްޑޮކްޓަުރް ްހުރި ްއެތާަގއި ްވަންއިުރަގިއ ްހޮސްޕިޓަލަށް ްހުރި ްހިތަދޫގަިއ ްއެާތ ްޮގސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރޭ ްއިހަކަށް އޮތީކީ.

ްއޮތީް ްމި ްައއިއިުރަގއި ްވެސް ްމުސާރަ ްތިމަންނަމެންގެ ްމިހާރު ްކިޔާފައި ްބޮޑުކޮށްދޭނަމޭ ްމުސާރަ މައްސަލަޖައްސަނީ

ްއެތައްް ްއެންމެްްކުޑަވެަފއޭ. ްހުންނަނީ ްއެތާ ްވަންނައިުރގަިއ ްބަލިމީހުން ްެތރެއަށް ްހޮސްޕިޓަލް ްގޮސް ްފަހަރާ ްެއްއ ބަޔަުކ

ްހެލްތުް ްެލވޭ. ްއެބަ ްމިިނސްޓަރުން ްއަށް ްބަރިބަރި ްއެކަމަކު ްހާލަތު. ްހޮސްޕިޓަލެއްގެ ްހުރި ްސިީޓއެްއގަިއ ްމީ ޑޮކްޓަރެްއ.

ްއޮ ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ްއަުޅަގނޑަށް ްވެސް ްމިނިސްޓްރީގައި ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުން ްއެކ14ްްިތް ްތިބި ްއެބަ ިމނިސްޓަރުން

ްރަނގަުޅް ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމުސާރަ ްއެންމެންގެ ްުހރިހާ ްކިޔާފަ.ްމި ްމިނިސްޓަރާ ްސްޓޭާޓއި ްާއއި ދަރަޖަ.ްޑެޕިޔުޓީ

ް ްމި ްއޮންނާނެވިްއޔާ. ްކަެމއް ްކޮންމެވެސް ްކުރެވޭނެ ްގައިމު ްވެސް ްދިނިއްޔާ ްގެންނަން ްތަނަށް ްއެ މީހުންްޑޮކްޓަރުން

ްއިންް ްއާސަންދަ ްބަަލއިލާއިުރގައި ްހާލަތަށް ްބޭސްފަރުވާގެ ްކަމެއް. ްކުރާ ްނުފެނޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތިެބގެން މިތާގައި

ްޓެކްސްނަގަިއގެން،ް ްިމްދައްކަނީ ްއަދިވެސް ްތަންތަންްގިނައީ.ްެއކަމަކު ްނުލިބޭ ްނޫން.ްއާސަންދަ ްއޮތީކީ ްެއއްެޗއް ގަނެވޭ

މިނިސްޓަރުންްލާތަން.111ްްރިކޮޅެއްްލިބޭއިރަށްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެންނާނީްއަނެއްްހަމަްޓެކްސްނަގަިއގެންްއިތުުރްލާ

ްއިތުރުް ްެއއް. ްޓެކްްސ ްަނގާ ްޓަކައި ްމުސާރަދިނުމަށް ްބޭފުޅުންނަްށ ްތިއްެބވި ްމަޤާމުތަެކއްަގއި ްިސޔާސީ ްވަކި މީ

ްއެް ްތަނެއް ްކުރާ ނޑުމެންަނކަށް ްއަުޅގަ ްަކންތައްތަކެއް ްފައިދާހުރި ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންނަށް ްނުފެނޭ. ްއގޮތަަކށްވެސް

ނޑައިލާަނމޭްބުންޏަސްްވެސް.ްކިތަންމެް ނޑުމެންްެއއްބަހެއްްނުވާަނން.ްއަދިްމުސާރަްކަ މިގޮތަށްްމިކަންްކުރާކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްހަމަްއެއްބަސްެވވޭކަށްްނެތް .ްބިރުދެއްކިޔަސްްިމގޮތަށްްމިްކަންކަންްކުރާކަށްްފައިސާްޚަަރދުކުރާކަށްްއަުޅގަ

ްެއް ްމީީކ ްައގަކީ ްލިބޭ ްމި ްެވސް ްގަންނަން ްއެއް ްފެންފުޅި ްވަންނައިރު ްފިހާރައަކަށް ްޮގސް ްރައްޔިތުމީހާ މިހާރުވެސް

%ް ްނޫން.ްއަެނއްކާ ްައެގއް ްކުޅަދާނަވެގެްނވާ ްޖީބަށް ްެއއްެޗއްް%11ްމީހުންގެ ްއަެނއް ްޖައްސާަފއި ްޖީ.ެއސް.ޓީ 15ްއަށް

ްރަްއޔިތު ްއެއް ްލާރި ްހުރިހާ ްޖައްސާފަިއ،ްމި ްއެއްެވްސްއަށް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްދައްކަްނޖެހޭއިރުގައި ން

ްމީހުންް ްއަންނައިރުގައި ްހޮސްޕިޓަލަށް ްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްނޫން. ްއަންަނނީކީ ްރަނގަުޅވެގެން ކަމެއް

ް ްހޮސްޕިޓަލްތަކުން ްތިބި ްރަށްރަށުގައި ްއަންނަނީ ްމި ްބަޔަކު ްއެތައް ްތިބި ްއައިއްަސްރާއްޖެތެރޭގައި ޚިދުމަތްނުލިބުނީމަ

ްނޫން.ް ްހުރީީކ ްވާކަށް ްވެސް ްވެްސްެއއްކަމެްއ ްތަނުގެ ްމި ްހުރީ. ްކޯްއޗެއްތޯ ްމިތާ ްއަންނައިރު ްހޮސްޕިޓަލަށް. މެމޯރިއަލް

ްދެކޮޅަށްދެކޮޅަށްް ްލިބޭތޯ ްބޭރަށްދާން ްއިން ްާރއްޖެ ްލާރިކޮޅެއް ްއިން ްއާސަންދަ ްވަންދެން ްދުވަެހއް ްއެތައް ްޖެހެނީ ްމި ދެން

މިވެނިްޑޮކްޓަަރކަށްްަދއްކާފަިއްއަންނާށޭ.ްިމވެނި،ްެއވެނިްމީހަކަށްްދަްއކާފައިްއަްނނާށޭ.ްމިހެންްކިޔަކިާޔްތިއްބާްްދުވަން.

އެްމީހެއްެގްބަލިހާލަތުްދެރަެވގެންގޮްސްތަނަކަށްްދަތުރުނުުކރެވޭްހިސާބަށްްކަންތައްަތއްްޭދ.ްރަށްރަށަށްްބަލައިލާއިުރގައިް

ންތަނުގައި،ްއެްތަނުގެްއެިކދާއިރާްތަކަށްްބަލައިލާއިރުަގއިްވިއްސާނެްޮޑކްޓަރެއްްެވސްްއަްއޑޫްސިޓީއޭްބުނާއިރު،ްެއިކްތަ
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ްއެންމެް ްވެސް ްގައިޮނކޮލޮޖިސްޓެއް ްވެސް ްތަނުަގއި ްެއ ްއޮންނައިުރަގއި ްެއކީަގއި ްހުޅުދޫއާ ްއާއި ްމީދޫ ްއައްޫޑގެ ނުހުރޭ.

ްދަނިކޮ ްމީހާ ްވިހަންދާ ްހުރަސްކޮށްަފއި ްަކނޑު ްނޫން. ްހުރީކީ ްކަންތަްއްކުޑަމިނުން ްހިސާބުަގއި ްވިހާ ްމަގުމަތީަގިއ ށް،

ްއޭުރް ްވާހަކަތައް ްމި ްޮކބައިތޯ ްވީއިުރަގއި ްވަޢުދުތައް ްވީހާ ްވާަހކަދައްާކއިުރގައި ްބޮޑުކުރާ ްޓެކްސް ްއެހެންވީމާ، މިހިރީ.

ނޑުމެންނަކަށްްނުވިސްނޭްަވއުދުތަކަިއގެންްނުކުްތއިރުަގއިްލާިރްހޯދާނެްގޮތުެގްވާ ހަަކްެވްސްނުދެއްކެިވްސަބަބަކީ.ްއަުޅގަ

ްވާހަކަް ްމި ްހަދާނީ. ްތިމަންނަމެން ްމިހެންނޭ ްބޮޑުކުރަންޏާ ްޓެކްސް ްތިމަންނަމެން ްިކޔައިޭދންޖެހޭ. ްއެބަ ރައްޔިތުންނަށް

ްމަޢުލޫމާތެއްް ްެއއްެވސް ްމިއިން ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްމިހާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް ްއެަކމަކު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބުނަން ވެސް

ްހަމައަ ްރައްޔިތުންނާ ްަރއީްސްދޭކަށް ްނައިބު ްތެރޭގައި ްކެމްޕޭން ްނޫން. ްވަަޑއިގެންެނވީކީ ްތެރޭގައި ްއިންތިޚާބު ަކށް

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްް ނޑުްދަންނަވާީންއަުޅގަ ވަަޑއިގެންެނވީ.ްމިހާރުްނިކުމެްޓެކްސްްބޮުޑކުރާްވާހަކަްދެްއެކވިޔަްސްއަުޅގަ

ްއުނދަގުލޭްމިކަމާްެއއްބަސްވާްނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްބިލަށްްވާހަކަދައްަކވަންްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާްމެންބަރުންނަށްް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުަވއިްނިމުނީ.ްއާދެ!ްމަޑުއްވަރީްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިވސާމުްޢަލީ.

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުއްވަރީްދާްމަޑު

ްމިއަދުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވެްސް ްކުރަނީ ްީކއްތޯ ްއިތުރުކޮްށގެން ްޓެކްސް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްއިތުުރކުރާ ްޓެކްސް އަނެއްާކވެސް

ްޖެހުމުެގްކަމެްއްއަޅުަގނޑު ްނޫހެްއގަިއްހެޑްލައިނެއް ްއަދި ްއައިްސގެން ްމިސަުރކާރު ްބަލަންޖެހެއޭ.ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެބަ މެން

ްއެްއް ްމާނަ ްެއއްވެސް ްސުރުޚީތަކުގެ ްއެ ްހުރޭ. ްސުރުޚީތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްނުކުރެވޭ. ނޫނިއްޔާ

މަސްދުވަހެއްހާްދުވަހުގެްތެޭރަގއ2ްްިށްްފެންނަމުންނެއްްނުދޭ.ްދެންްނުހުރޭ.ްއެއްެވސްްކަހަލަްނަތީޖާްއެއްްރަްއޔިތުންނަ

ްއޭގެް ްއަދި ްކަންކަންދާނީ. ްމި ްގޮތަކަށްހެން ްމިކަހަލަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ ްއިްނތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްފުއް ްވަޢުދުތައް ްއެވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިސަރުކާރުން ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްކެމްޕޭންްފަހުން ްތަނެއް. ދަމުންދާ

ްެއްއވެސްް ްވާހަކަތަކަީކ ްގެްނދެވި ްަޖއްަސވަިއގެން ްއެްއެޗހީގައި ނޑުތަުކގަާޔއި ްފޮތިގަ ްގެންެދވިއިުރގަިއ ކުރަްއވަމުން

ްެއއްެވްސް ްނެތް.ްެއހެންވީމާ،ްެއއިން ްހިމަނާފައެއް ްކަމެްއްބަޖެޓުގައި ްެއއްެވސް ްބުނެ،ްޭއގެން ްކަމަށް ްނޫން ވާހަކަތަެކއް

ނެކަުމގެްއުއްމީެދއްަގއެއްްނޫންްމިއަދުްރައްޔިތުންްތިބީކީ.ްއާދެ!ްއޭރުަގއިްމެނިފެސްޓޯއެއްްުނގެންގުުޅްއވާފައި،ްކަމެއްްވާ

ް ްދެން ްެއ111ްްމިހާރު ްނެރުްއވާފައި ްވާހަކަތައް ްކަހަަލ ްއެކި ްމިނިސްޓްރީތަކުން ްެއކި ްކިޔާފައި ްޕްލޭނެކޭ ދުވަހުެގ

ްެއއްވެސްް ްއެއިން ްއެހެންނަމަެވސް ްމިއަަދުކްްގެންގުުޅްއވަނީ. ްުއއްމީދެއް ްކަުމގެ ްކަމެއް ްެވގެންދާނެ ްއެއީ ްވެސް ކަމެްއ
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ްރަށެްއގަ.ް ްއެްއ ްނެތް ްމިއަދަކު ްޮޑކްޓަރެްއ ްވެްސ ްވިޔަްސ ްބަލައިލިކަުމގަިއ ްރަށްތަކަށް ްާދއިރާެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނެތް.

ޖެހެނީްއާސަންދަްއިންްއެްއވެްސްއަނެއްްރަށެްއަގއިްރައްޔިތުންްތިބެންޖެހެނީްކަރަންޓުްނެތިފަ.ްއަނެއްްރަށެްއގައިްތިބެން

ްވާހަކަް ްތެލުގެ ްއަދި ްމިހިރީ. ްހާލު ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތަކަށް ްއެކަހަލަ ްހަމަނުޖެހިފަ. ްއިންތިޒާމެއް ްލިބޭނެ ްބޭސް ކަހަލަ

އިރުއިރުޮކޅާްދަްއަކވާއިުރގަިއްމިހާރުވެސްްރ.ްއަތޮޅުންްތެޮޔްނުލިބިގެންްއެަތއްްދަތިތަާކްރައްޔިތުންްކުރިމަތިލާންޖެހިފައިް

ްހަމަެއކަނިް ްސަރުކާރަކީ ްމި ްއެނގެންޖެހެޭއ ްއެބަ ްރަްއިޔތުންނަށް ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ްއޮތީ. މި

ްސަރުކާރުްން ްދެން ްނުވާނެކަން. ްމިސަރުކާަރކުން ްކަމެއް ްބޮޑު ްހަދާލުމަށްވުރެ ްއެއް ްސުރުޚީ ްސަރުކާެރއްކަން. ސުރުޚީގެ

ްއަ ްގޮއްސަ، ްހިސާބަށް ްމި ްނުކޮށްދެވި ްއަކީްކަންކަން ްވާހަކަ ްދައްކަންޖެހޭ ްމި ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ޅުަގނޑުމެްނ

ްއެއް.ް ްވާހަކަ ްހިތާމަވެރި ްަވރަށް ްމީ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަ. ްނަގާ ްޓެކްސް ްއަުތން ްރަްއޔިތުން އަނެއްާކވެސް

ްއެނގެ ްވެސް ްކެމްޕޭންތެރޭގައި ްެއއްެޗްއ ްހުރިހާ ްއާމްދަނީއާ ްލިޭބ ްސަުރކާރަށް ްއެހެންނަމަވެސްްޙަޤީޤަތުގައި މުންދިޔަ.

ްގިނަް ްވަރަށް ްވާަހކަނުދައްަކވާ. ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއޭރު ްވާހަކަ ްނަގާނެ ްޓެްކސްތަެކއް ްަބއިވަރު ްއިތުރު ްއަތުން ރައްޔިތުން

ްވާހަކަ،ްް ްދޭ ްފައިސާ ްވާހަކަ،ްމަސްވެިރންނަށް ްދޭ ްފައިސާ ނޑުވެރިންނަށް ްވާހަކަ،ްދަ ްދޭ ްރަްއޔިތުންނަށް އެްއޗެހިތަކެއް

ްވަރަ ްސަރުކާުރްމިކަހަލަ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްަކވަމުންގެންދިަޔއީ. ްވާހަަކ ްދޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއިނާޔަތްަތކެއް ށްގިނަ

ްެއް ްނަގަން ްއެއްޗެހި ްއަތުން ްރަްއޔިތުން ްވާހަކަ. ްނަގާ ްެއްއޗެހި ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްދައްކަނީ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެކީ ލިބުމާ

ްފަސޭ ްވަރަށް ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިޔައިމަްބޭފުޅުންނަށް ްހިސާބަށް ްޚިދުމަތްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ހައޭ.

ްސިޔާީސް ްއޮންނަ ްތެރޭގައި ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ްނޭނގެ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނަނީ. ްމި ްެވފައި ްކަމަކަށް ްއުނދަގޫ ވަރަށް

ގިނަވެގެްންކަންކަންްްކޯޅުންަގނޑާްހުރެްކަންކަންްުނވަނީްކަެމއް.ްނޫނިްއޔާމުްަވޒީާފްދޭންޖެހޭްމިނިސްޓަރުންނާ،ްމީހުން

ްވެްސް ްއިންތިޚާބުގައި ްމިފަހަރު ްނުފެނޭ. ްތަެނއް ްކަމެއްވާ ްއަދި ްަރއްޔިތުންނަށް ްވެސް ްހަމަަގއިމު ްކަމެއް. ނުވަނީ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްވަޑަިއގެން ްައށް ްމީދޫ ްވެސް ްދައްަކވާނެ.ްކުީރްއިންތިޚާބުގައި ްވާހަކަތައް ްިގނަ ްވަރަށް ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

ްއެީއްްވިދާޅުިވ،ްަކއިީރގައި ްވިދާޅުވަނީ ްދެއްކީމަ ްާވހަކަ ްއެ ްމިހާރު ްެއއްޗެިހްއަަޅއިދޭނަމޭ. ްއެއަރޕޯޓަާކ ްިދވެލީަގއި އޮތް

ްެއްއް ްވާހަކަ ްހުރި ްކަމެއް ްއެްއެވސް ްވާހަކަަތކަކީ ްދައްަކވާ ްމި ްެއކޭ.ްއެހެންވީާމ،ްކެމްޕޭނަށް ްދެއްކެިވްވާހަކަ ކެމްޕޭނަށް

ްއެބަްއެނގެންޖެހޭ.ްޕީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެްއްނޫންކަން ްވާހަކަ ްއެްއޗެްއްބުނެފިއްާޔްއެީއްދިމާވާނެ .ޕީ.އެްމެގްފަރާތުން

ްއިންތިޚާބުގައިް ްމަޖިލީހު ްރަްއޔިުތންގެ ްއޮތް ްކުރިޔަށް ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގެންޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫންކަން

ްސަރު ްމި ްނޫންކަން. ްސަރުކާރެއް ްވާެނ ްކަމެއް ްމީކީ ްިވސްނަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮީތްރައްޔިތުން ްމި ްައއިްއސަ ކާރު

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮތީކަން. ްައިއްއސަ ްއެގޮތަށް ްނިންމައިގެން ްއެކަްނ ްކޯޓުން ްނޫންކަން. ްއެދިގެން ްްރަްއޔިތުން ޙަޤީޤަތުގައި

އަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންްޓެކްސްެގްވާހަކަަދއްާކއިރުްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތެއްްދީފަިއް

ްދައް ްޚިދުމަތްތަކެއް،ްއެބަ ްރަްއޔިތުންނަށްްރަނގަޅު ްކުރިން ްއެްއޗެހިތަެކްއްނެގުމުގެ ްއިތުރު ްރަްއޔިތުްންއަތުން ކަންޖެހެއޭ

ްރަނގަޅުްއިނާޔަތްަތކެއްްސަުރާކރުންްލިބޭނެްގޮތްްއެބަްހަމަޖެހެންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތް ްބައިވެރިެވަވޑަިއގަންނަވަްންޝުކުރިއްޔާ ްބަހުސްގައި ްބިލުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ތެރި

ނޑުްމިހާރުްމިްފުރުޞަތުއަރުވަނީްބިލުްމަޖިލީހަށްް އެދިަވޑަިއގެންނެވިްމެންބަރުްނނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްނިމުނީ.ްއަުޅގަ

ްމްްއަމީނަށްްފަހުބަސްްވިދާޅުވުމަށް.ްހުށަހެޅުއްވި،ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްބރާހީ

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްދަންނަވާނީްސަރުކާރަށްްއާމްދަނީްެއއްްނުހޯދިްޚަރަދުތަކެއްްވެްސް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްޑިމާންޑު ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްނުކުރެވޭނޭ. ްއޮންނަމުންދާތީ ްބޮޑުކޮށް ްގިނަކޮށް، ްވަރަށް ްބޭނުންތައް ތަްއ،

ް ްމިފަހަކަށްއައިސް ްމަސައްކަތްތަްއްކުާރ2118ްްފެންނަނީ ްތަޢާރުފުކުެރވިގެްނ،ްތަފާތު ްިނޒާމުތައް ްފެިށގެން.ްތަފާތު އިން

ްމިއަ ްރާއްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިސާބެްއަގއި ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްކުރަން ްދެެކވިގެން ްއެހެްނވީމާ،ްވާހަކަ ްއޮތީ. ްމި ދު

ްކަމުގަިއްިވޔަސްްވެސްްދުނިޭޔެގް ްޖީ.އެސް.ޓީްކަުމގަިއްިވޔަސްްވެސް،ްޓޫރިޒަމްްެޓކްސް ްއަދި ޒާތްޒާުތގެްޓެްކސްނެގުމާ

ްހިތުްން ްައޅުަގނޑު ްއެނގޭ. ްއެކަން ްޤަބޫލުކުރޭ. ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއްކަން ްޮއތް ްވެސް ްތަނެއްގައި ހުރިހައި

މިކަންްފެށިގެންްފުރަތަމަްއަންނަންޖެހުނުްއެއްްސަބަބުްކަމުގައިްވެސްްއެަކންްވާނެ.ްދެންްދެވަނަްއަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިް

ްދެވަނަް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫިރޒަމާ ްކުރަން ްއިޞްލާޙެއް ްޓޫިރަޒމް ްކަމަކީ ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްއޮްތ ްދަންަނވަން އަޅުގަނދު

ްރައްޔި ްމި ްހަމަ ްގޮތަށް ްަނގާ ްއެއް ްފީ ްގެނެިވގެން ްނިންމަވައިދެްއވާފަިއާވްއިޞްލާޙެއް ްބިލަކުން ްމަޖިލީހުން ތުންގެ

ްވަގުުތް ްމި ްމިހާރު ްއެކަނި ްހަމަ ްއޮންނަނީ. ްމި ްބިލުގައި ްއޮްތ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކައޭ މައްސަލަެއއްގެ

ގޮތެްއިވޔަސްްގެނެސްލަންްމިްއުޅޭްބަދަލަކަށްްވެގެންްމިްއުޅެނީްފައިސާްެއއްްފަހަރާްނަގާްވާހަކައޭ.ްއެެހންވީމާ،ްކޮންމެ

ްބިުލް ްމި ްވެސް ްހިތުންްސަރުކާރުން ްައޅުަގނޑު ްރިޢާޔަްތކުރަްއވާފައި ްމައްޗަށް ްގޮތެްއގެ ްއޮތް ްހާލަތު ްޤައުުމގެ ްވަގުތު މި

ބިލިއަެނއްހ31ްްާމިގޮތަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިްމިްޮއތީ.ްއެއްްސަބަބަބެއް،ްހަމަްޮބޑުްސަބަބެއްްއެންމެންނަށްްެވސްްއެނޭގް

ްއަޅުގަ ްދަރަނި ްއެރުފިޔާގެ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއޮތްކަްނ ްޤައުމުަގއި ްވަގުތު ްމި ްެއޅިފައި ްޤައުމުގައި ނގޭ.ްނޑުމެންގެ

ްްްއެހެންވީމާ،ްމި ްްފުރަތަމަ ްްދިޔަހިއްކުމުގަިއ3ްްްޓަރމްގެ ްނުވަތަ ްފިލުވަން. ްދަރަނި ްޖެހެނީ ްމި ްދުވަހު އަހަރެއްހާ

ްެއހެން ްވަުގތުތަކެއް،ްމަަސއްކަތްަތކެއް. ްގިނަ ްބައިވަރު ްއެަބްހޭދަކުރަން ްވަތު ްމި ްކުރިއެރުން ްއަްށ ްއާމްދަނީ ވީމާ،ްލިބޭ

ްޓަކަިއް ްކުރިއެރުވުމަށް ްޮގތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްފަށައިަގންނައިރުގައި ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަން. ޖެހޭ

ކޮށްލަންްްކުރެިވގެންދާނެްކަންތައްަތކެްއްވެސްްއޮންނާނެ.ްއެހެންނަމަެވސްްމިްބާވަުތގެްަބއެްއްކަހަަލްކަންތައްަތއްްވެސް

ްއިހުމާލުވާް ްދަރަނީގައި ްމި ްދަރަނި. ްބޮޑުސިންގާ ްއޮތް ްމި ްަވގުތު ްމި ްސަބަބަކީ ްމައި ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްގޮތް ޖެހޭ

ްއިހުމާލުންް ްބޭފުޅެއްެގ ްކޮންމެ ްެއއީ ްއެނގޭނެ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްހަމަ ްވެސް ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްކޮަބއިކަން ފަރާތްތަކަކީ
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ްއޮތީ ްވެފަޭއްމި ްމިހެން ްކުިރއެުރވުމަށްްވިޔަްސްމިކަން ްގޮތުން ްަޓކަިއްއިޤްިތޞާދީ ްއެހެންވީމާ،ްަޤއުުމްނެގެހެއްޓުމަށް .

ް ްފުރަތަމަ ްޓަރމްގެ ްމި ްޓަކައި، ްވަގުތަށް ްމި ްކުެރވެމުންދާއިރުަގއި ްކަންތައް ްބަިއވަރު ްދުވަހުަގއ3ްްިޓަކައި އަހަރެއްހާ

ްމަ ްުކޑަައޑިކުރަންެވގެން ްޤައުމުގެ ްމި ްދަަރނިތަކުން ްބޮޑުސިންގާ ްމިްމިދެންނެވީ ްކުރަންޖެހޭތީ ްއިތުރަށް ސަްއކަތްތަެކއް

ްއިޤްތިޞާދީް ްހާލަތެއްގައި ްެއއްެވސް ްސަރުކާރަްށ؛ ްިމއަދުގެ ްވާތީ ްދިމާވެފައި ްގޮތް ްކުރަންޖެހޭ ްކަންަތއް ބާވަތުގެ

،ްވިސްނުންތަކާިއްރޭވުންަތކާްައދިްކަންކަންްކުރުުމގެްވިސްނުާމ،ްވާަހކަްާއއިްޕްލޭނާްނެްތްާވހަކަްެއއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ

ްޝުކުރު ްޓަަކިއ ްޚިޔާލުފުޅަށް ްދެއްވި ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްާވހަކަދެއްެކވި ްއުއްމީދުކުރަނީ ްތިް ދަންނަވަމުން،އަޅުަގނޑު

ްްބޭފުޅުންްއިއެންމެހަ ްރިޢާޔަތްމިހިރަވެްސ ްކަންތައްަތކަށް ްބާވަތުގެ ްވަށަިއގެްންފުޅާްތަންޮކޅެއްްކުަރއްަވއިމިހިރަ ކޮްށ،

ްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްދެއްވާނެފާސްކޮށްްފަހުަގއިްމިްބިލުމަށްވިސްނަަވއިލެްއވު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމުނީ.ްްމިއަދުގެް ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ،ްމިހާހިސާބުން ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންޑާްްވޯޓަށްްއެހުމުެގްަވގުުތގައިްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްްވޯޓަށް އެުހންްއޮންނާނެ.ްއާދެ!ްމިހާރުްައޅުގަ

ް ްއަބޫބަކުރ9.2ްްުނަންބަރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން، ްސަރުާކރުގެ އަށް.

ނައުމުގެްބިލު.ްމިްބިލުގެްދިވެހިރާއްޖޭގެްޫޓރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގ99/2ްެހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްާވނީ ްިއްއވާފައި ްކިޔުން 2113ްްޑިސެމްބަރ24ްްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްބޭްއވުނު 2113ްގަިއ ވަަނ3ްްގެ

ް ްމެންބަރ19ްްުދައުރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާވަށު ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްާސަގއި. ވަނަ

ްއަބޫބަކުރަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.ްްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލު

ް

ްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުމާވަށުްދާ

ްއަޚް،ް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދިވެހިާރއްޖޭެގްއުނގޫފާރު ްއެީއ، ްބިލެއް. ްކިޔާ ްނަން ްހުށަހެޅުއްވި ްއަމީން ބްރާހީމް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެީއ ްބިލު. ްއިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމުެގ99/2ްޓޫރިޒަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްިބލު ްމި .

ްޤާނޫުނގަިއްއޮތް ްކުރިން ްބޭނުަމކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްފަރާތުްންމި ްްބޭނުމަކީ،ްސަރުކާުރގެ ްއަހަރުގ2113ްްެޮގތުން ވަނަ

ނިޔަލަށްްބައެއްްކަންކަންްހުްއޓި،ްއެްއިންތިޒާމުތައްްެގއްލެމުންދާތީވެްއެކަންްހަމަޖެއްސުަމށާްއަދިްކުރިންްޑިޕާޓްމަންްޓް

ްބާރުތައްް ްޤާނޫނީ ްލިބެންޖެހޭ ްތަނަށް ްއޮވެފަިއ،ްއެ ްތަނެއް ްނަމުގައި ްތަނެއްގެ ްކިޔާ ްއޮޯތރިޓީ ްރެވެނިއު ްއިންލެންޑު އޮފް

ްމީ.ްހޯދަ ްބިލެއް ްހުށަހަޅާ ްޓަކައި ްގެަނއުމަްށ ްބަދަލުތައް ްބައެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްނިޒާމަށް ްހިންގުމުގެ ްމިކަހަލަ އިދިނުމަށާ،

ްމެދުް ްބިލާ ްމި ްއެދެން ްލިބިގެންދާނެ.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު ްއާމްދަނީަތއް ްގިނަ ްވަރަށް ްގެއްލޭ ްދައުލަތަށް މިކަމުގެްސަބަބުން
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ްބި ްެވސް ްނެިތްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވްބޭފުޅުން ްއަާސސެއް ްކަހަލަ ްެއއްެވސް ްވިދާުޅވުން.ްހަމަ ްބައްަލވާފައި ްމަުއޟޫޢަށް ލުގެ

މިވެނިހެންނޭ،ްމިވެނިހެންނޭްިކޔާފައިްދެންްހިތްޕުޅަށްްއެރިހާްއެްއޗެްއްވިދާުޅވުމަށްްވުރެްބޮަޑށް،ްމިްބިލުންްހާސިލުވާެން

ްކޮންްުގޅޭްގޮުތންތޯްބައްލަވާފަިއްމައުޟޫޢަްށްކަންތައްތަާކއިްމިްބިލުްއިްޞލާޙުކުރަންްހުށަހަޅާފައިްމިްަވނީްކީްއވެ ގެން

ްފަދައިްން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްދެކެން. ްކަމަށް ްކަމެއް ްއިންސާފުވެރި ްވަރަށް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަދެްއކުމަކީ

1999ް 2ްްގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު،ްޤާނޫނު ްއޭރ99/2ްުވަނަ ްއުފެއްދިއިުރަގއި، ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްޓޫިރޒަމާ ަގއިްިދވެިހރާއްޖޭގެ

ްރެވެިނއު.ް ްއިންލެންޑު ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓް ްހުންނަނީ ްނޫން. ްެއއް ްއޮތޯރިޓީ ްރެވެނިއު ްއިންލެންޑު ްމޯލްޑިވްސް ހުންނަނީ

ްނުަދއްާކް ްޓެކްސް ްަފރާތްތަކާއި ްަދއްކާ ްޓެކްސް ްވެސް ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއަދި ްއިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ. ްއެބަ އެކަންކަން

ްއެް ްބާރުވެރިކަމެއް ްޤާނޫނީ ްމެދު ްަމކަރުހަދާްްފަރާތްތަކާ ްއަށް ްޓެކްސް ްކުީރމާ ްކަންތައްތައް ްޖެހޭ.ްމި ްެއބަ ްދޭން ފަރާތަށް

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްދައުލަތަށް ްދިެވހި ްހަޤީޤަތުގައި ްފާސްކުރުމަކީ ްބިލު ްމި ްސަލާމަތްވެވޭނީ. ްކަންތައްތަކުން ްމިކަހަލަ މީހުންނާ

ްލި ްރަްއޔިތުންނަށް ްައކީ ްފައިދާ ްކޮންމެ ްލިބޭ ްދައުލަަތށް ްވާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްންފައިދާއަކަށް ްެއއް. ްފައިދާ ބޭ

ްނުވާނެ.ްދައުލަްތް ްބާރުވެރިެއއް ްރައްޔިތުން ްދައުލަތެްއގެ ްއެ ްހިނދަކު ްބާރުވެރިނުވާހާ ްދައުލަތް ްކަމަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްުނވާނެ. ްޝަރަފުވެރިެއއް ްަރއްޔިތުްނ ްަދއުލަތުގެ ްއެ ްހިނދަކު، ޝަރަފުވެރިނުވަހާ

ނޑުމެންްޝަރަފުވެރިކަމާްއެުކަގއިްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްނިސްބަތްވާްޤައުމާއިްފަޚުރުވެރި ކަމާްއެުކ،ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންްނިސްބަްތވާްދައުލަތަކީްޝަރަފުވެިރ،ްއަބުުރެވރިްދައުލަތަކަށްްހެދުމަކީްެއއީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއކަމުެގް

ްކަމެ ްލިބޭނެ ްހިްއސާ ްއޭގެ ްޝަރަފު، ްފަހިްސަބަބުން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްދަންނަވަމުން ްކަމުގައި އް

ްބިލާް ްއެީކްރިޢާޔަތްކުރެވުމަށްފަހު ްހުރިްވާހަކަތަކަށްްވިސްނުންތެރިކަމާ ްދައްކާަފއި ްބިލުގައި ނަޒަރަކުންްވިސްނާަވޑަިއގެން

ްއޮތް ްބިލު ްހަމަ ްއެެދން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަެދއްެކވުން ްގޮތުން ްހިތްޕުޅަށްއެރިހާްްބެހޭ ްބައްވާަފއި ތަނުގަިއ

ނޑުްނުދެކޭްވާހަކަްދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަނީް އެްއޗެއްްވިާދޅުވުމަކީްއެހާްޒިްނމާދާރުްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާ ްވެްސ ްފުރުޞަުތ ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްނަމަ، ްހުރި ްކަންތައްތަްއ ްއިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭ ްބިލުގައި ނެްމި

ކަމަށް.ްއެކަމަށްްހުރިހާްބޭފުުޅންްވެސްްާތއީދުކުރަްއވާނެްކަމަށްްއުއްމީދުކުރަމުންްިދވެހިރާްއޖެގެްޓޫރިޒަމާްބެހޭްޤާނާނަށްް

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުްއަުޅަގނޑުްހުށަހެޅުމުގެްއުފާްލިބިަގންނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމްް

ްހޫ.ްވަބަރަކާތުهللاްވަރަޙްމަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައި ްފެށުމަށް ްބަހުސް ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްއާދެ!ްމި ްމެންބަރު. ްއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔަ

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެ ނޑުްހުޅުވާލަން.ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތަށްްއެދުމުގެްފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވ ްބިލު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއެްއޗެް ްއޮތް ްލިޔެފައި ްބިލުގައި ްބިލުްމަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ ްމި ްސަރުކާރުން ްބުނެދެވޭތޯ. ްއެްއގޮތަށް ްމައުޟޫޢާ އް

ިދވެހިރާއްޖޭގެްޫޓރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނުގެްދަށުންް،99/2ްހުށަހެޅުމުގެްބޭނުމަކީްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްނެގުން ްބެޑްޓެްކސް 31ްްނަގާ ްެޓކްސ2113ްްޑިސެމްބަރ ްކުރީގެ ްއަންނާތީވެ، ްނިމުމަކަށް ްނިަޔލަށް ްނިޒާމުެގްގެ ގެ

ްއިޤްތިޞާދުް ްއިޤްތިޞާދީ، ްއިޖްތިމާޢީ، ްތެރެއިން ްިނޒާމުގެ ްޓެކްސްގެ ްޤާއިމުކުރި ްސަުރކާުރން ްކުރީގެ ތެރެއިން،

ްއެކުލަވާލިް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްމާލިއްޔަތަށް ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްނުވަތަ ްޓަކައި ފުޅާކުރުމަށް

ށްލުމަށްްޓަކައިްހަމަޖަްއސާފައިްހުރިްބައެއްްކަހަލަްާއމްދަނީތައްްހުންނާނެ.ްބައެއްްސިޔާސަތުތަުކގެްތެރެއިންްލާފައިްދޫކޮ

ްަބއެްއް ްއޭގެތެޭރގައި ްހުރި. ްހަމަޖައްސާަފިއ ްޓަކައި ްުއވާލުމަށް ްތެޭރަގއި ްމުއްދަެތއްގެ ްވަކި ްހުންނާނެ ްޓެކްސްތައް ކަހަލަ

ް ްމި ްހިމެނޭނެ. ްވެސް ްޓެކްސްަތއް ްބައެއް ްހިމެނޭނެ. ްވެސް ްމެންބަރުްޑިއުޓީަތއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލުގައި ްހުށަހެޅި ފަހަރު

ް ްވަނީ ްމި ްމަުއޟޫޢަކަށް ްމީގެ ްގޮތަށް 31ްްވިދާޅުވި ްގޮތަށ2113ްްިޑސެމްބަރ ްއަންނަ ްނިމުމަކަށް ްނިޔަލަްށ ގެ

ް ްއަލުން ްމުއްދަތު ްއެ ްބެޑްޓެްކސް ްއޮތް ްއިޞްލާެޙއް.1ްްހަމަޖައްސާފައި ްއޮތް ްުހށަހަޅާފައި ްއިތުރުކުރަން އަހަރުދުވަހަށް

ްޓޫރި ްއިތުރު ްއަނެްއކާ ްނެގުން ްބެޑްޓެކްސް ްނަގާ ްގޮުތގައި ްޓެކްސެްއގެ ްނަގާ ްތެރެއިން ްދާއިރާގެ އަހަރަށް؛ްމިހާރ1ްްުޒަމް

ް ްއިތުރު ްއަެނއްާކެވސް ްނެގުން ްބެޑްޓެކްސް ްފާސްވީމާ ްއިޞްލާޙު ްމި ްދެން ްބުނަނީ ްމި ްބިލުގައި އަހަރުދުވަހަްށ1ްްމި

ްސަރުކާ ްއޮތް ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއިންލެންޑްްދަންމާލަށް ްކޮންމެހެން ްމައުޟޫޢަކީ. ްމިއީ ްބޭނުންވެއޭ. ްއެބަ ރުން

ްބޭނުމަކީ.ް ްނޫން ްޖެހުމެއް ްފުލުސްޓޮެޕއް ްއިތުރުކޮށްަފއި،ްއޭގެތެެރްއަށް ްފިއްޔެއް ްފަހަތަށް ްނަމުަގއި ްއޮތޯރިީޓގެ ރެވެނިއު

ްބުަނނީ ްބިުލގައި ްނިމިގެންދިޔަ ްދެންމެަގިއ ްައކީ. ްވާަހކަ ްދަްއކާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމުއްދަުތްްމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

އިތުރުކުރަންްބޭނުންވެަފއިްހުިރްރަށްތަކުންްެއްބޭފުޅުންނަށްްފަހިްފުރުޞަތެއްްނުދީ،ްއެްޭބފުޅުންނަށްްރަނގަޅަށްްއެކަންް

ް ްފަހަރާ ްއެއް ނުޑކޮށް ްޖުމްލަކޮށް،ްގަ ްހަމަޖައްަސިއނުދީ ްގޮތެއް ްާވްލާރ51ްްިއަހަރުދުވަްސ،5ްްކުރެވޭނެ އަހަރުދުވަހަށް

މިހާރުްނަގަންްބޭނުމޭ.ްކުރިންްބުނަނީްއެްލާރިްނުނަގާށޭ.ްއެލާރިްދޫކޮށްލާށޭ.ްއެްލާރިްނަގާތީވެްބަހާލައިގެްންްދަޢުލަތަށް

ްޤާޟީންތައްް ްބޭފުޅުންގެ ްމި ްޝަރީޢަތަށް. ްދިޔައީ ްބޭފުޅުން ްމި ްކޯޓަށް. ްދިޔައީ ްބޭފުޅުން ްމި ްހަމަޖެއްސީމަ ްގޮތަށް ނަގާ

ްއޮޅާލަ ްއިންތިޚާބު ްބޭފުޅުްނގެ ްމި ްއަށް. ްމިކަްންކައިރި ްޮގސްފައި ްކައިިރއަށް ްޤާޟީންތައް ްަކއިރިއަށް. ްޤާޟީްނތައް ދިން

ްއެް ްދެްއކީކީ ްދުވަހު ްެއ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެހެނެއްނޫނޭ. ްނޫނެކޭ ްނޫނެކޭ، ްބުނަނީ ްމިއަދު ްހަަދއިދޭށޭ. ްގޮތް ނުކުރެވޭނެ

ކުރީްމިއަދުްމިކަންްކުރާހިތްވާލެްއްވާހަކަްެއއްްނޫނޭ.ްތިމަންނަްމިއަދުްބޭނުންވެގެންްމިްއުޅެނީްއެްދުވަހުްވެސްްެއކަންް

ްތިމަންނަމެންނަށްް ްއޭރަށޭ ްގޮެތއް. ްލިބޭނެ ްމިފައިސާ ނޑުކޮށް ްގަ ްބޭނުމޭ ްތިމަންނަމެން ްއެހެންވީމާ،ްިމައދު ބޮޑުކަމުންނޭ.

ްކޮށްެދވެން.ް ްކަންތައްތައް ްއެހެިނހެން ްއަދި ްތަރައްޤީއާ ްއުްސމިނުން ްއާއި ްއާސަންދަ ްުހސްނުވާ ްއާއި ްފެރި ްނުހުއްޓޭ އޮތީ
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ްވާހަކަ.ްމުޅިްވަ ްކަމެއްގެ ްއެންމެ ްހަމަ ްވާހަކަދެްއކީ ްނެތް.ްއޭރުަގއި ްއެއް ްވާހަކަ ްއެްއވެސް ްިމއިން ްދިޔައިރަކު ޢުދުވަމުން

ްއަުތވެއްޖެ.ް ްރަނަގޅަށް ްަލއްކަ ްތެޔޮވަޅު ްދިމާލަށް. ްތެޔޮވަަޅކާ ްދިމާލަކަށް. ްއެންމެ ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްކެމްޕޭނުަގއި ޓާގެޓު

ް ްމި ްރަށްރަށުން ްބޯތެޔޮްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެން ްނުލިބިގެން. ްވެސް ްޕެޓްރޯލުކޮޅެއް ްއަަޅިއލާނެ ްސަިއކަލަށް އުޅެނީ

ްވަރަށްް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުެމން ްހީަވނީ. ްގިނަހެން ްތަންކޮެޅއް ްގޮެތއް. ްވާ ްނޭނގެ އަޅުަގނަޑކަށް

ްދޭތެރޭ ްކަންތައްތަކާ ްިމވާ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްަރއްޔިުތން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހޭ.ްބޮޑަށް ްއެބަ ްފިކުރުކުރަން ްިވްސނައި ަގއި

ްކަމެއްް ްމުހިއްމު ްޤާއިމުކުރުމަީކްކޮންމެހެން ްފެރީ ްއެނގިަލއްވާނެްނުހުއްޭޓްފެރީ،ްނުހުއްޓޭ ްރަީއސަށްްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްލިބުނުއިރުަގއި ްެއއް ްއާމްދަނީ ްކުޑަުކޑަ ްކުރީގެްަސރުކާރަށް ްހިތަށްައރަނީްކީއްެވގެންތޯ މް.ޑީ.ޕީްކަމަށް.ްއަޅުަގނޑުމެން

ްއިޖުތިމާީޢް ްތެރޭަގއި، ްތަރައްޤީގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްގޮތަްށ، ްލުއިވާ ްގޮތަށް، ްފަސޭހަވާ ްރައްިޔތުންނަށް ްއުފެއްދި، ސަރުކާރުން

ްއޭުރެގް ްޓަކައި ްފަޭސހަކޮށްދިނުމަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްއިޖުތިމާޢީ ްޓަަކއި، ްރަނގަޅުކުރުމަށް ފޭރާން

ްއާމްދަނީ ްކުޑަކުޑަ ްއެތައްްލިބުނު ްއޭގެ ްލިބެއޭ ްއެބަ ްހުއްޓާލީ.ްމިައދު ްވަސީލަތްތައް ްހުރި ްހަމަޖައްސައިދީަފއި ްެތރޭގައި ގެ

ގުނަްއިތުރުްފައިސާ.ްލިބޭއިުރްވެސްްމިްއުޅެނީްމިްބޭފުޅުންނަށްްމިކަންްނުކުރެވިގެން.ްމިްވާްގޮެތއްްއެބަްޖެހޭްބަލަން.ް

ްއަް ްފެރީތަކަށް ްރަށަކުން ްހުރިހާ ްބަރާބަރަށް ްހަމަ ްރަށަކަށްްއޭރުަގއި ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްހަމަ ްމީސްމީހުންނަށް ރައިގެން

ްއިުރއޮއްސެްނވާއިރަްށް ްދުވަހު ްއެ ްފުރަިއގެންގޮްސްހަމަ ްމިއަދު ްއަށް ްމީހާ ްބޭނުންވާ ދަތުރުކުރެވޭ.ްމިއަުދްފުރަިއެގންދާން

ްތަފާތު ްކަންކޮޅުތަކެއްަގއި ްހުރިހާ ްމިތާނގަ.ްރާއްޖޭގެ ްހަމަޖައްސާފައި ްއޮތީ ްނިޒާމެއް ްފެރީތައްްްއާދެވޭނެ ްފެންވަރުގެ އެކި

ް ްމިހާރު ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއައިއިރު ްހިސާބަށް ްމިައދާ ްއަިއއިރުަގއި، ްމިއަދު ްއެކަަމކު ްދަތުރުކުރަމުން. 2ްދިޔައީ

ްފެރީް ްނުހުއްޓޭ ްމި ްނަމަކަށް. ްއެީއވެސް ްނަމަކަށް. ްވެސް ްެއީއ ްވެސް. ްއޮންނަނީ ްއެއް ްފެރީ ްކަންނޭނގެ އަތޮޅެްއަގއި

ްކޮންދުވަ ްޤާއިމުކުރާނީ ްމިހާރު 111ްްހަކުންތޯ؟ ްހަމަވަނީ. ްއޮތް ްމި ްފެރ111ްްީދުވަސް ްއެންމެ ްހަމަވާއިރުގައި ދުވަްސ

ް ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްައނެއްކާ ްބެޑްެޓކްސް ްއަނެއްާކވެސް ްހަމަޖައްސާނަންތޯ؟ ނިމޭއިރުަގއ2114ްްިއެްއވެސް

ް ްބުނެފާނެ ްއެހ2116ްެއަނެއްކާ ްދަށްމާލަދޭށޭ. ްމީތި ްތިމަންނަމެންނަށް ްމާދަމާްައށް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ންވެގެން

ްއެހެންވީާމ،ް ްވައްދާނީކީ. ްބޭފުުޅން ްމި ްކަމެއް ްނޫން ްބިލެއް ްެޓކްސްނަގާނެ ްގޯތިތަކުން ްބަންާޑރަ ްނޭނެގއޭ އިރުއަާރއިރު

އީްސ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްކަންކަަމށްްފުރުޞަތުދެވޭކަށްްނެތް.ްަވރަށްްމާފާްއެކީްދަންނަވާލަންޖެހެނީްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ވަނަްދުވަސް.ްއެހެްނވީމާ،26ްްވަނަްދުވަްސްފަހަނައަޅައިްހިނގައްޖެ.ްމިައދަކީްމިއީްޖަނަވަރީްމަހުގ31ްްެޑިސެމްބަރް

ް ްފާއިތުވިދިޔަ ްވަންޏާ ްކަަމށް ްނަގާ ްޓެކްސް ްއެ ްއަނެއްކާވެސް ްމުރާޖަޢާކުރަން ްއަލުން ްކަމެއް. ްއޮތް ްނިމިފައި 26ްއެއީ

ވާއިރުަގއިްމިދޭތެރޭގަިއްމިދާްދުވަސްތަކަށްްހަދާނެްގޮތެއްްވެސްްމިއީްއަޅުަގނުޑްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްނުވަތަްމިްބިލުްފާސް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮަޑށް ްވަރަށް ްދަންނަވާލަން. ްވާަހކަ ްމި ްފެންނާތީވެ ްކަމަށް ްކަމެްއ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ހިތުން

ްރައީސް.ް

ް
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ްއްކެވުން:ވާހަަކދެްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސް

ްއިންް ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމުގެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްފަދައިން ްއެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްއިޞްލާޙުގެެނވުނުއިުރް ްެއޮގތަށް ްޤާނޫނަށް ްއަދި ްފެށިއިރު ްަނގަން ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްނިންމައި، ްަނގަން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

އިރާގެްބޭފުޅުންނާްވާހަކަދައްަކއިްއޭރުގެްސަުރކާރުން؛ްާއދެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުންްއަޅުަގނޑުމެންްވާނީްޓޫރިޒަްމެގްދާ

ް ްނަގަމުންދާ ްގޮުތގަިއ ްެޓކްސްެގ ްބެޑް ްއާނދެވިފަިއވާނީ ްހޮޓަލެްއަގިއ8ްްއެއްބަްސވުމަކަށް ްޓޫރިސްޓު ްާއދެ، ޑޮލަުރ؛

ްވިޔަް ްވިޔަްސ،ްޓޫރިްސޓުްއުޅަނދެްއގައިްމީހަކުްހުިރކަމުގައި ސްްއަދިްޓޫރިްސޓުްރިސޯޓެްއގައިްހުރިކަުމގަިއްހުރިކަމުގައި

ޑޮލަރުްނެގުންްވަިކ8ްްވިޔަސްްޓޫރިސްެޓްއގެްގޮުތގަިއްރާއްޖެްއައިސްްހޭދަކުރާްކޮްނމެްރެޔަކަށްްއެްމީހަކުްދައްކަމުންދާް

ް ްެއގޮތުން ްގެނައުމަށް. ްހުއްޓާުލމަކަށް ްތެޭރގައި 3ްްމުއްދަތެއްގެ ްމުއްދަެތއް ްޓޫރިޒ2ްައަހަރުގެ ްއިޞްލާޙު މުެގްވަނަ

ް ްފާސްކޮށްފަ. ްވާނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްގެނެވުނުއިރު ްމ3ްްިޤާނޫނަށް ްދެން ްކުރުމަށް. ްއެކަން ްތެޭރގަިއ ްމުއްދަތުގެ އަހަރުގެ

ްހުއްޓިފަ.ް ްވަނީ ްމި ްޓެކްްސްނެގުން ްމި ްނިމޭއިރަށް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަލީަގިއ ްއިޞްލާޙުގެ ގެނެވުނު

ްފެ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ، ްބިލުން؛ ްގެެނޭވ35ްްންނަ ްމި ްއަށް ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

31ްއިޞްލާޙުގެްއަީލގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއަލުންްއަނެއްކާްއެްޓެކްސްްނެގުންްދެމިގެންދާްތަން.ްއާދެ،ް

2114ްްޑިސެމްބަރް ްނިޔަލަށް،ްމިސާަލކަށް ްއަހަރުގެ ްއަލުނ2114ްްމި ްނިމެންދެން ްއަހަރު ްެއްޓެކްްސްްވަނަ އަިދވެސް

ްހޯދަންޖެހޭނެް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަނީ. ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބޭއްވުމަށް ނެގުން

ްސަރުކާރުްން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނިޒާަމށް ްމުޅި ްޓެކްސްނެގުުމގެ ްއަިދ ްއިޤްތިޞާދީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ކަމަށް.

ހަމަޖެހޭްގޮތެްއގަިއ،ްއެންމެންނަށްްހަމަހަމަްގޮތެއްަގއިްރަނަގޅުްޓެކްސްެގްނިޒާމެްއްގެަނއުން.ްްގެނައިްއިޞްލާޙަީކްެއއީ

އެއީްރަނގަޅުްެޓކްސްގެްނިޒާުމގެްތެރޭގައިްހަމަހަމަްގޮތެއްަގިއްޓެކްސްްނެގެންްއެބަްޖެހޭ.ްއަދިްއާމްދަނީއާްގުޅޭްގޮތުންް

ްހަމައިގަ ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޓެކްސްނަގަްނ ްމިންވަރުން ްވަރަްށްގުޅޭ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްބަލައިލާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން އި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަްނނައިރު، ްރާއްޖެ ްޓޫރިސްޓޫން ްޚަރަދުުކރާ ްމިންވަެރއްަގއި ްާއދައިގެ ްޚަރަދުކުރާ، ްއަދަދުން މަދު

ްމަޢު ްައޅުަގނޑުގެ ްުދވާލަކަށް ްއާދެ، ްއާދޭ. ްއަށް ްރާއްޖެ ްވެސް ްޓޫރިސްޓުން ްމުއްސަނދި ްޚަރަދުކުރާ 21111ްލޫމާތުަގއި

31ްޑޮލަރުންްކޮޓަރިްއަށްްޚަރަދުކުރާްޓޫރިސްޓުންްރާއްޖެްއަށްްއަންނައިރުްރާއްޖެްއަށްްއެބަްއާދ11111ްްޭޑޮލަރުން،ް

ް ްއެްއ41ްްޑޮލަރު، ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްކޮްނމެ ްމިއިން ްވެސް. ްޓޫރިސްޓުން ްތިބޭ ްކޮޓަރީަގއި ްޚަރަދުޮކށްފައި ޑޮލަރު

ޑޮލަުރގެްބަދަލުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓ8ްްީއްްމިންވަރަކަށްްނެގޭްބެޑްެޓްކސްގެްމިންވަރަކަށްްނެގޭްޓެކުހެްއ،ްއެް

ނަގަންްފެށީމާްެއްމީހަކުްކުާރްޚަރަދުގެްވަިކްޕަސަންޓެްއްަދއުލަތަށްްއާމްދަނީެގްގޮުތަގއިްލިބޭ.ްއެހެންކަމުން،ްއަދިވެްސް

ްައޅުަގނޑު ްނަމަ ްވަނީ ްއިތުރުުކރާކަމުގައި ްއާމްދަނީ ްައއުްންދައުލަތަށް ްރާއްޖެ ްޓޫރިސްޓުން ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ މެން

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިތުރުކުރަން ްއައުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްޓޫރިސްޓުން ްމުއްސަނދިން ްޚަރަުދކުރާ ްގިނައިން އިތުރުކުރަން.

ްކަންތަ ްއައި ްކުރަމުން ްގޮތަށް ްކަމުނުދާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮސް،ްކުރީަގއި ްއަލުްންފަހަތަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ އްަތްއްޖެހެނީ.
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ްެއއީް ްދަންނަވައިެލވޭނީ ްއަުޅަގނަޑށް ްއެހެންކަމުން ްނުކުެރވޭ. ްާތއީދެްއ ނަޑކަށް ްައުޅގަ ްޢިޔާދަކުާރކަށް އަލުން

ްގޮތުންްވާހަކަދަްއކަވާށޭްދެންނެވީާމ،ްައޅުަގނުޑް ްމިކަމާްގުޅޭ ޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަުކރުްމިްބިލުްހުށަހަޅުއްވަމުން

ްމި ްމުޅި ްބޭނުންވަނީ ްްދަންނަވާލަން ްމި ްމަގުސަަދކީ ްޭބއްވުްނ.8ްްބިލުގެ ްނަގަން ްއަލުން ްނިމެންދެން ްއަހަރު ްމި ޑޮލަރު

ްހަމަް ްއަޅުަގނޑު ްނުދެކެން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމަގުަސދެއް ްކަމުދާ ްމިއީ ްމަުގސަދަކީ ްބިލުގެ ްމި އެހެންކަމުން،

ް ްހަމަ ްހޯދަންޖެހޭނެ.ްއަދި ްގޮތްތައް ްހޯދޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްފަރާތުން،ްސަރުކާރުގެްތާއީދުކުރަން ްދައުލަތުގެ އެހެންމެ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްޚަރަދުތައް ްދައުލަުތެގ ްުހއްޓާލެވެންޖެހޭނެ. ްއިސްރާފުކުރުން ްެއންމެހައި ްއިސްރާފުކުރެޭވ ފަރާތުން

ްގޮތްް ްއިތުރުކުރެވޭނެ ްާއމްދަނީ ްގޮުތަގއި ްހެޔޮ ްރަނގަޅު، ްޓަކަިއ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއަދި ްބަލަންޖެހޭ.

ނޑުމެންްދަޢުލަތަށްްއާމްދަނީްހޯދުމުގެްނަމުަގއިްކުީރަގއިްައޅުަގނޑުމެންްބޯދާްގޮތަށްްކުރަމުންް ހޯދަންްއެބަްޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދަންނަވަން. ްާވހަކަ ްތާއީދުނުކުރެވޭނެ ްޢިާޔދަކުރަން ްއަލުން ްކަންތައްަތއް އައި

ްރައީސް.ް

ް

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދެކުނުޮގޅީްމައްޗަން

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްއުޅުމަކީ ްކުރަން ްކަމެއް ްވެސް ްތެރޭަގއި ްަރީއސް.ްއޮުޅވާލުމެްއގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްެދކޭގޮުތަގއި 1ްްއަޅުަގނޑު ްިލބޭނީ ްައއިމާ ްޓޫރިސްޓުން ްމ8ްިމިލިއަން ްޓެކްސް ްެބްޑ ްޑޮލަރު ްނަަގއިފިްމިލިއަން ގޮތަްށ

ްއާދެ،ް ްޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ؛ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްތަނަށް ްމި ްތަޢާރަުފކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނަމަ. ްވަނީ ކަމަށް

ްތެޭރަގއިް ްއަހަރުުދވަހުގެ ްެއއް ްޔަޤީން ނޑަށް ްނަމަ،ްއަުޅގަ ްވަނީ ްކަމަށް ްނިންމާލައިފި ްބިލުަތއް ްކަހަލަ ްޓެްކސް އިންކަމް

ްމިލިއަ ްސަތޭކަ ްރާއްޖޭގެްއެތައް ްއަދި ްވެސް ްއިން ްީމރާ ްމާހިރުން،ްކުރީގައި ްނުކުންނާނެ.ްއެކަމުގެ ްފައިދާ ްޑޮަލރެއްގެ ން

ްޤައުމެކޭ.ް ްމުއްސަނދި ްޤައުމެކޭ. ްފުދުންތެރި ްއަކީ ްރާއްޖެ ްޚިޔާލަކީ ްދީފައިވާ ްވެސް ްއިކޮނޮމިސްޓުން ްބެހޭ އެކަމާ

ްއަުޑއިިވގެންދ2118ައެހެންނަމަވެސް،ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނޑުމެްންެގްުކރީގައި ްޤައުމެކޭ.ްއަުޅގަ ްފަީގރު ްވަރަށް ްމިއީ ނީ

ްހުރިހާް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްެއއްެޗއް. ްހުރިހާ ްމި ްޓެކްްސއާ ްއިްނކަމް ްާއއި ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްއާއި ްޖީ.އެސް.ޓީ ްތަޢާރަފުކުރީ މި

ްރަށްތަުކގައިް ްއެންމެހައި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްގޮތް. ްޚިދުމަތްކޮށްދެވޭނެ ްގޮުތގަިއ ްހަމަހަމަ ޓޫރިސްޓުންްްރައްޔިތުންނަށް

ްވައިޓްް ްދެކެނީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމީހުން ްއެ ްނޫން. ްކާކަށް ްއޫރުމަސް ްނުވަތަ ްނޫން. ްރާބޯކަށް ްހުސްެއކަނި ްއުޅެނީކީ އައިސް

ނޑުދޮށް،ްސާފުް ސޭންޑީްބީޗަސްްއެންޑްްކްިރސްޓަލްްވޯޓަރ،ްޢާއްމުކޮށްްޮއންނަނީްތަޢާރަފްވެފަ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުދުްގޮ

ްކަނޑު ްމޫދު، ްރީތި ނޑުދޮްށ، ްޓޫރިސްޓުްންގޮ ްއަންނަނީ ްނިޔަތުގައި ްއެ ްބަލައިލުން. ްފަރުތައް ްބަލައިލުން، ްއަޑި ގެ

ްވެްސް ްރަށްރަށުގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްޢާއްމުކޮށް ްއަދި ްރަށެއް، ްހާސް ްއެތައް ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާއްމުކޮށް.

ް ްެވސް ްތެޭރގަިއ ްކިޔަާވކުދިންތަކުގެ ްބޭނުން. ްައންނަން ްކަންތައްތަްއ ްތެރޭަގިއްޓޫރިސްޓުންގެ ްޓޫރިޒަްމގެ ްލޯކަލް އެބަތިިބ

ްރާއްޖެް ްކުދިންކުދިން،ްސްކޫލްތައް ްބޭނުންވާ ްހޭދަކޮށްލަން ްދިރިއުޅުމަށް ްތެރޭގައި ްފެމިލީ ްދިވެހި ްއުޅޭ ްމި ްޢާއްމުކޮށް އަދި
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ްއަދިވެސް ްގޮތަށް، ްނަގާ ްޑޮަލރު ްއަށް ްބެހެއްޓީމާ ްކުއްޖަކު ްއެނދެްއގައި ްހުންނަ ްގޭަގއި ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭރުގައި. ްއިން

ްކުރަންވާް ްކަންތަްއ ްގޮުތގަިއ ްއިކޮނޮމިސްެޓްއެގ ްރަނގަޅު ްދެކޭގޮުތަގިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންިދއުމަީކ ކޮންޓިނިއުސްކޮްށ

ްޓެކްސް،ްޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓް ްއިންަކމް ްއޮންނާނެ ްކޮމިީޓގައި ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްބަދަުލގައި ްނޫން.ްއޭގެ ގޮތެއް

ްައވަހަށް ްވަރަށް ްބިލުބިލު. ްވަރަށްްްމިކަހަލަ ްސަުރކާރަށް ްބޮޑު ްމަިތ ްޚާްއޞަކޮށް ްއަްށ، ްދިވެހިާރއްޖެ ނިންމާލުމަކީ

ްެއއްް ްފައިދާ ްނެގޭވަރުގެ ްހަމަ ްވެސް ްޑޮލަރު ްބިލިއަން ްެއްއ ްގާތްަގނޑަކަށް ްދެންނަވަނީ ްމި ްކަމެއް. ފައިދާހުރި

ްއެހެ ްނިންމާލައިފިއްޔާ. ްބިލުން ްޓެކްްސެގ ްއިންކަމް ްއަދި ްޖީ.އެސް.ޓީ ްާއއި ްކީއްޯތކުރާނީ.ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ންނަމަވެސް

ބަޣާވާތްކުރިްއަހުލުވެރިންތަުކެގްތެރޭގައިްތިބީްވިޔަފާރިވެރިްނ،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްވިޔަފާރިވެރިން.ް

ްލިބެންޖެހޭް ްތާށިކޮށްލާފަ.ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްވެސް ްޓެކްްސްބިލު ްއިންކަމް ްލައިގެން ްފޫކޮޅުދަަށށް ްތިބީ ްއެ ްމީހުން އެ

ްބިލުތަކެއްްއެ ްހުރިހާ ްފޮނުވި ްކުރުމަށް ްކަންތައް ްގޮތަށް ްބޮޑުވާ ްޖީބަށް ްހައްތަހާވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްނުލިބި ްއޗެއް

ްމާލޭަގއިް ްާރއްޖޭަގއި ްވެސް ްމިނިސްޓްރީން ްދަންނަވަީންޓްރާންސްޕޯޓް ްމި ނޑު ްތިބެނީ.ްއެހެްނީވމާ،ްއަުޅގަ ްއެ ފޮރުވާފައި

ްނެ ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްފީ ްރިސޯޓުތަކުގައިްނަގާ ްޓޫރިސްޓް ްފަރާތުން ްޓޫރިޒަމްގެ ްއަދި ްހުއްަޓިއލާށޭ. ގުން

ނަގާްލާރިތައްްނުވަތަްބެޑްެޓްކސްްނެގުންްހުއްޓައިލާފައިްާރްއޖޭގެްއެކިްކަްނކޮޅުތަުކގައިްއާްމދަނީްހޯދަންްގޭގައިްހުންނަް

ްއޮތީ ްހަމަޖައްސާފައި ްގޮތަްށ ްނުނަގާ ްއޭތި ްއަތުން ްމީހާ ްކުްއޔަށްދޭ ްކޮޓަރި ްބިލާިއްްހުސް ްެޓކްސް ްއިންކަމް އެހެންވީމާ.

ްރުފިޔާ،ްއެްއް ްބިލިއަން ްއެއް ްތެރޭަގއި ްއަހަރެއްގެ ްއަުޅަގނޑަްށްހީވަނީ ްހުރިހާްއެއްެޗއްްނެގީމާ ްބިލާ،ްމި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

ްެއއްޗެހިތަކެް ްފޮތިތަކުގައި ްބޮޑެތިސިްނާގ ްކިޔާފައި، ްއިކޮނޮމިސްުޓންނޭ ްމޮޅު ްވަންނާނެ. ްސަރުކާރަށް ްޑޮލަރު އްްބިލިއަން

ްެއްއޗަކަށްް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްފާސްކުރިއިރުަގއި ްބަޖެޓު ްވަެޅްއ. ްތެޔޮ ްދައްކާފައި، ްހުަވފެން ްރައްޔިތުންނަށް ލިޔެފައި

ްލޯބޯފިއްަސއިގެްން ްއެކަމަުކ ްވަެޅއް. ްތެޔޮ ްދައްކަީނ ްކަމަށް ްއިތުރުކުާރ ްއާމްދަނީ ްނުބުނޭ. ްކަމަކަްށ ްނަގާެނ ފައިސާ

ނޑުމަސްްބާނާްމީހުންގެްައތުންް 5ްުރފިޔާގަިއްއޮތްްކިލޯްެއއް،ްމަސްްކިލޯްެއއްްކުއްިލއަކަށ25ްްްޔާްއަްށ،ްރުފ22ްްިކަ

ްއިންެވސްޓުކުިރް ްަބޣާވާތްކުރަން ްީކއްކުރަންތޯ؟ ްމިއީ ްހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. ްދޭތެރޭގައި ްރުފިާޔއާ ްއަށާރަ ްބަޔާއި ރުފިޔާ

ްއަހަރުދުަވހުގެ ްއެއް ްބޭނުންވޭ ްމީހާ ްއެ ްހަދާފަ. ްމަސްފެކްޓްރީ ްހުންނަނީ ްއެ ްއަތުންްްފަރާތުން ްއޭނަ ތެރޭގައި

މިިލއަންްވަރަކަށްްޑޮލަރުްހޯދަން.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުްނެގ211ްްއިންވެސްުޓކުރި،ްބަާޣވާތަށްްިއންވެސްޓުކުރިް

ްބާނާފަިއވާް ްަމސައްކަތްކޮްށގެން ްެއއްކޮށް ްއަީވަގއާ ްމަސައްކަްތކޮށްގެން ްބޮލުން ްލޮލުން ްުނަވތަ ްއޮށްދާހިއްަލއިގެން ކަރުން

ްއެހެންވީާމ،ްމަސްކޮ ްލިބޭ. ނެޑއް ްަފއިާދގަ ްބޮޑު ްއޭނަޔަށް ްިވއްކާލީމަ ްއަުގަގއި ްބޮޑު ްއޭނަ ްނަާގފައި، ްދަށްކޮށް ްައގު ޅު

ނޑުްމިްބިލަކަށްްއެްއވެސްްވަރަކަށް...ް ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްައުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްެމންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްތެރި، ްައއިސްްޝުކުރިއްާޔ ްވަގުތު ްހުްސވަގުުތކޮުޅގެ ްމިހާރު ްއާދެ، ރު.

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކު ްޖަލްސ31ްްާޖެހިފައިވުމާ ްދެން ްއަުރވަން. ްހުސްަވގުތުޮކޅެއް މިނެުޓގެ

ްޖަހާއިރު.1ްފަށާނީް

ް

ް]އަށ13:15ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގު ްނަންބަރުް`. ްއެޖެންޑާ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްކުރިއަްށ9.2ްްތުޮކޅަށްފަހު ައޅުަގނޑު

ްޖަމާލުް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްބަހުސް. ްއިބްތިދާޢީ ގެންދާނީ.

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގްދިވ1999/12ްެއަބޫބަކުރު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫިރޒަމާ ހިރާއްޖޭގެ

ްނެތް.ް ްމާލަމަކު ްވަގުތު ްމި ްމެންބަރަުކ ްެއއްވެސް ްއެދިވަަޑއިެގންފައިވާ ްފުރުޞަތަކަށް ްއާދެ، ްބަހުސް. ްއިބްތިދާޢީ ބިލުގެ

ްޓަ ްނިންމާލުމަށް ްމިހާހިސާބުން ްބަހުސް ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްމި ްގަްސތުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްފަހުބަސްްއެހެންވީމާ، ކައި

ްބުނުމުގެްފުރުޞަތުްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރަށްްއަރުވަން.ް

ް

ްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްމާވަށުްދާއިރާގެ

ްދާ ްހުށަހެޅީ ްބިލު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަވާލިން، ްހުށަހަޅަމުން ދިދެންމެއަކު.

ްބިލެކޭ.ް ްހުށަހެޅި ްޓަކައި ްހަމަޖެއްސުމަށް ްިއންތިޒާމުތަކެއް ްގެނެސް، ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްކަންކަމަށް ްބަެއއް ދާއިރާގެ

ބޭފުޅުންްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލަށްްވިސްާނވަަޑއިގެންްކޮމެންުޓކުރަްއވާށޭ.ްއަޅުަގނޑުްހިތުންްއެކަންްިވސްނިވަަޑއިގެންްގިނަް

ްމަޖިލީހުންް ްބިލު ްމި ްއުއްމީދުުކރަނީ ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްޭބނުންފުޅުވެވަަޑއިުނގަތީ. ްބަހުސްކުރަްއވަން މިއަށް

ްބަލައިގަނެ،ްފާްސކޮށްދެްއވާނެްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ބުންްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްްމިްނިންމާލަނީ.ްމިއަދުގެްވޯޓަްށްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާ

އެހުމުގެްވަގުުތގަިއްމިްމައްަސލައިަގއިްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެ.ްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްްެފނޭތޯްބެލުމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް

ްއޮންނާނެ.ް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެންްމިހާރު ްނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްއަށް.ްނ11ްްުޑާްނަންބަރުްއަޅުގަ

ްޙަސަންްް-11.1 ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުުރ ްފުވައްމުލަުކ ްފަރާތުން ސަރުކާރުެގ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2111/11ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޓެކްސްނެގުމުް، ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ްޤާނޫނަށްްމުދަލާއި ގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުމަށް.ްފުރުޞަތަށް ްކުރިއަށް ްަބހުސް ްބިލުގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްމެންބަރުންެގް ްއޮތް ްއެދިަވަޑއިގެންފަިއ ްދުވަހު ްބަހުސްކުރެވުނު ްބިލަށް ްމި ްކުރިން ްމީގެ ްފުރުޞަުތއަރުވަން. އަޅުަގނޑު

ނޑުްއަތުް ގަިއްެއބަްއޮތް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްޭއެގތެރެއިންްެއއްވެްސްމެންބަރަކުްމިްވަގުތުްވަަޑިއގެން؛ްިމްލިސްޓުްއަުޅގަ

ްޙުސައިންް ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއިންނެވީ ްމި ްވަަޑިއގެން ްމާލަމުަގއި ވަގުތު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްއަދި ްމެންބަރަކުްމަނިކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ލްޢަޒީޒު

ްދާއިރާެގް ްވިލިމާފަންނު ްފުރުޞަތު ްހުޅުވާލަން.ްފުރަތަމަ ްަތޅުން ްއެދުމަށް ްފުރުޞަތަށް ްައޅުަގނޑު އެދިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާންްޙުސައިންްމަނިކަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްހަމަްކުޑަްަވގުތުކޮެޅއްްއަިދްއެބަްބޭނުންވޭ.ްއެހެންެވގެންްހަމަްކުޑަްވަގުުތކޮެޅއް.

ް

 ްާވހަކަދެއްެކވުން:ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު

ްޝުކުރި ްދާއިރާެގްއާދެ! ްއުތުރު ްުފވައްމުލަކު ްޖަލްސާަގއި ްބޭއްވި ްކުރިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްއޔާ

މެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބިަލކީްމިްވަގުުތްދައުލަތުެގްއިޤްިތޞާދީްކަންކަންްހަމަޖެއްސުމަްށްޓަކަިއްކޮންމެހެންްބޭނުންް

ައޅުަގނުޑްއެދެނީްމިްބިލަށްްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްތާއީުދކުރަްއވަިއް،ްބިލެއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްެދކެން.ްއެހެންކަމުން

ްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްްޓަކައިްވޯޓުދެްއވާނެްކަމަށް.ްއާދެ!ްެދއްވިްފުރުޞަތަށްްޓަަކއިްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިވަަޑިއގަން ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިތުރު ްދާއިރާެގްއާދެ! ްވިލިމާފަންނު ްބޭުނންވޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްބެލުމަށް ނަާވތޯ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު
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ްމި ްހަމަ ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްހޯދާލީްްއާދެ! ްމި ްފުރުޞަތެއް ްތާއީދުކޮށްުލމުގެ ބިލަށް

ް ްނަންބަރު 2111/11ްޤާނޫނު ްއިޞްލާުޙ،ް، ްހުށަހަޅުއްވަިއ ްޤާނޫނަށް ްޓެކްސްނެގުުމގެ ްައގުްނ ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ްއަުޅގަ ްބިލަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ނުޑްފުވައްމުލަކު

ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވާލަންްފުރުޞަތުްހޯދާލީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަހުބަސްް ްމެންބަރަކުްނެތުމުން،ްއަޅުަގނޑު ްއިތުރު ްއެދިވަަޑއިަގންނަވާ ްމެްނބަރު.ްފުރުޞަތަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމުލަކުްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމުަޙއްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށް.ބުނުމުގެްފުރުޞަތުްމިްއަރުަވނީްފުވައް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`2111/11ް ްއަގުްން، ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކިވްޓެކްސް ްބިލަށް ްޮއތް ްމި ްހުށަހެޅިގެންޮގއްސަ ްޓަަކއި ްއިޞްލާުޙގެނައުމަށް ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ނެގުުމގެ

ްމެދުް ްބިލާ ްމި ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްމަރުޙަބާ ްއަޅުަގނޑު ްޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްމެންބަރުންގެ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުޅަނ ްމާފަންނު ްބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައިުރަގއި ްބިލުގެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވަނ15ްްަގު

ްމުދަލާއިް ްވިްއކާ ްފަރާތްތަކުން ްޚިދުމަތްދޭ ްދަތުރުފަތުރުގެ ްަވިއގެ ްއެތެރޭގެ ްއޮންަންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ް)ހ(ްަގއި މާއްދާގެ

ސްތައްްއިތުރުކުރުމުގެްބިލެއްްނޫން.ްދޭްޚިދުމަތުންްމިްނެގޭްއަގު.ްއާދެ!ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްބިލަކީްހަމައެކަނިްބައެއްްޓެކް

ް ްދަންނަވާލި ްމި ްކުރިން 15ްްމިއީ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއޮންނަ،5ްްވަނަ ްކުރިން ްވެސް ްމެދު ްމައްސަަލއާ ްވާ ްމި ގައި

ްމިް ްބަދަލުވެގެްނގޮއްސަ. ްޓޫރިސްޓުންަނށް ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްޓެްކސް ްނެގޭ ްއަތުްނ ްއެންމެންގެ ހަމައެކަނި

ް ްބިލު ްމި ްލުެޔްއްދެންނެވީ ްޮބޑު ްވަރަށް ްޓެކުހަށް ްެނގޭ ްއަތުން ްދިވެހިންގެ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްެއއީ ފާސްެވެގންދިޔައިމަ

ް ްބިލުގެ ްމި ްހަމައެާއެއކު، ްކަމެްއ. 15ްްވެގެންދާނެ ް)ށ(ގެ ްމާއްދާގެ 3ްްވަނަ ްޮއތް، ްމި 1ްްގައި ނ2113ްްްޖަނަވަރީ

ް 31ްްފެށިގެން ް%2114ޖޫން ްނިޔަލަށް 8ްްެގ ްވެސް ްމެދު ްއޮތްއޮތުމާ ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްނަގަން ްދެންނެވި ްމި ކުިރން

ް ްއޮީތ ްކުރިން ްޤާނޫނުަގިއ ްގޮތުން، ްއޮތް ްޤާނޫނު ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްހުރި. ްކަންބޮުޑވުންތަކެްއ ޖަަނވަީރ1ްްމެންބަރުންގެ

ގެްީޖ.އެސް.ޓީްނަންަގވާްގޮތަށް.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްމިްއޮތީްމިއަށްްއިތުރުްމިްދެންނެވ8ްީންްފެށިގެނ2113ް%ްް

ްއެހެ ް)ށ(ގެ ްއެއް. ްމާއްދާ 15ްްން ް)ށ(ގެ 4ްްމާއްާދގެ ްއެއީ ް%2114ްއިތުރުކުރަްއވާފަ. ްފެށިގެން ޓެކްްސ12ްްްނ

ްއިތުރަށް،ް% ްޓެކްސް ްނަންަގވާ ްމި ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ ްމުދަލާއި ްދޭ ްޓޫރިސްޓުންނަށް ްދެންނެވީ ްމި ްގޮތަށް. 4ްނަންގަވާ

ްމަ ްަމއިަގނޑު ްބިލުގެ ްމި ްޮކންމެއަކަސް ްއާދެ! ްދަންަނވާލިްއިތުރުެވގެންދާދިޔުން. ްވެސް ްކުރިން ްޙަޤީޤަތުަގިއ ޤްޞަދަކީ

ފަދައިންްހަމައެކަނިްެޓކްސްްިއތުރުކުރެްއވުމެއްްނޫން.ްަދއުަލތަށްްލިބޭްއާމްދަނީ؛ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެްމިދިަޔްއަހަރުް
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ކަށްްްބިިލއަނެއްާހްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުނުްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުަގއިްދައުލަތުންްހުށަހެޅުއްވިްބަޖެޓަށްްވުރެްވެްސްގާތްަގނޑަ

ްއެތެޭރެގް ްލުޔަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދެވޭ ްބިލުން ްމި ްބިލު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުވެގެްނގޮްއސަ. ްވަނީ ރުފިޔާ

ްހިނދުގަިއް ްއޮތް ްެވެގންގޮއްސަ ްމިހާރު ްޤައުމަކަށް ްާޢއްމު ްވަރަށް ްައކީ ްރާއްޖެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދަތުރުފަތުރުތައް،

ްެއއަ ްދިހަވަަރކަށް ްކަމަށްްގާތްަގނޑަކަށް ްމަތިން ްހުންނަނީ ްމި ްދަތުރުފަތުރު ްދިވެހީންގެ ްގިނަ ްމިހާރު ްއޮެވގެން ރޕޯޓު

ވާއިުރގައިްމިްދެންނެވީްޢާއްމުކޮށްްވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުންނަށްްމިއިންްލުއިތަކެއްްވެސްްލިބިގެންްއެބަްދޭ.ްހަމައެއާއެކު،ް

ްއެ ްމިއަދު ްޚިދުމަތްތައް. ްއަސާސީ ްޢާއްމު،ްދެވެންޖެހޭ ްވާހަކަދެއްެކިވްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލުތަކާ ހެން

ްދަށްވުމާ،ް ްފެންވަރު ްތަންތަނުގެ ްޚިދުމަތްދެވޭ ްޞިއްޚީ ްކަންބޮޑުވުމަަކށްވީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުއަާސސީން ނޑު ްމައިގަ ްވަރަށް ްމިކަހަލަ ްނެތުމާ، ްލިބެން ްޚިދުމަތް ްފެނުގެ ްއާއި ްއެްނަރުދަމާ ންނަށް

ްރަނގަޅަްށް ްއެ ްނޫނީ ްނެތިގެންދާދިުޔން. ްޚިދުމަތްތަކެއް ްމުހިއްމު ްފޯރުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ޚިދުމަތްތައް

ްވެގެންިދއުމުންް ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްކަްނބޮޑުވުން. ްއެކަމުގެ ލިބިގެންނުދާތީ

ްކަންތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއިްްޙަޤީޤަތުގައި ްސަބަބުން ްއޭގެ ްއާދެ! ްލިބިގެންދާނެ. ްލުއި ްޮބޑަށް ވަރަށް

ްމިް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަުޅކުރެިވެގންދާނެ. ްފެންވަރު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްތާއީދުކުރައްް ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްޢިއްޒަތްެތރި ްބަލައިގަތުމަށް ްދެޭވްބިލު ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެއީ ވާނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެންމެހައި ްއުންމީދުކުަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްފުޅާވެގެންދާތީވެ. ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ޚިދުމަތްތަކެއް

ްފޮނުވަން.ް ްކޮމިޓީއަކަްށ ްައަވހަށް ްބިލު ްމި ްބަލައިގަެނ، ްބިުލ ްއަދި ްތާއީދުކުަރއްަވއި ްބިލަްށ ްމި ްވެސް މެންބަރުން

ްއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބިލުް ްމިްނިމުނީ.ްމި ްބަހުސްގެްމަރުޙަލާ ްއިބްތިދާޢީ ްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްބިލުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

!ްމިހާހިސާބުންްއެޖެންޑާގަިއްބަލައިގަތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްއެހުމަށްްމިއަދުގެްވޯޓަށްްއެހުމުގެްވަގުުތގައިްއޮންނާނެ.ްާއދެ

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންާޑ ްތެރޭަގއި ްމަސައްކަުތގެ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްނިމުނީ.12ްްމިއަދަށް ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެހެން ފިޔަވައި

ް ްނަންބަރު 12ްްއެޖެންޑާ ްވެސް ްދުވަަހކު ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެޖެންޑ1:31ްާއަކީ ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. ްބާްއވާ ަގއި

ް ްް-12ނަންބަރު ްޓަކައި ްެއހުމަށް ްވޯޓަށް ްކަމަށް ްކަން ްހުރި ްއަހަްނ ްފެށުމަށ1:31ްްވޯޓަްށ ްޖަލްސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަގއި

ނޑާލަނީ. ނޑުްޖަލްސާްމިްމެދުކަ ްޓަކައިްމިހާރުްއަުޅގަ

ް

ނޑުްއވައިލުން:ް ް(އަށ13:34ްްއިނ13:14ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް
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ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްފަށަނީ ްމި ްޖަލްސާ ނޑާލުމަށްފަހު ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ނޑު ްގެންިދއުމަށ12ްްް`.ްއަުޅގަ ކުިރއަށް

ްރަނގަބީލުް ްޖަހަންޖެހޭ ްަޓކައި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއަދި ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ޓަކައި.

ް)ވަގުތުް ްދަންނަވަން. ްކާޑުޮކުޅްޖެއްސެވުމަށް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ކޮޅަކަށްފަހު(

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާއދެ! ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ. ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ޗެކްކޮށްަލއްވާ!

ށް.ްވޯޓަށްްައހަންްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއ12ްައިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއަުޅަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެންާޑްނަންބަރުް

ްއެހުން.ްް-12.1އެހުމަށް.ް ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯުޓން ްތެރެއިން ްމަސައްކަތްތަުކގެ ދުވަހުގެ

ް ްދާއިާރގ3ްްެމިއަދު ްއުނގޫފާރު ްަފރާތުން، ްސަރުކާުރގެ ްއެީއ ްޮގއްސަ. ްހިސާބަށް ްވޯޓާ ްވަނީ ްމި ްއެްއ ަމއްސަލަ

ްޢިއްޒަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވައިަފިއާވ ްއަމީން ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު 99/2ްތްތެރި ްބެހޭް، ްޓޫިރޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްާމވަށުް ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްނިންމުމާއި ްގޮތެއް ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް

ްޢަބްދުލްޢަޒީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ،99/2ްޒު

ްސަުރކާރުެގް ްއެހުމާއި ްޯވޓަށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަތުމަށް ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޙަސަ ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްޤާނޫނުްފަރާތުން ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ ން

ް 2111/11ްނަންބަރު ްމަޖިލީހުންް، ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްޓެކްްސނެގުމުގެ ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ްފުރަތަަމް ނޑު ްއެދެން!ްއަުޅގަ ްޗެކުކޮށްލަެދއްވުން ްކާުޑކޮޅު ްމެންބަރުން ްނިްނމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްމެދު ބަލައިގަތުމާ

ް ްއަމީންްވޯޓަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫާފރު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވަނީ މި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 99/2ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ ްބިލުް، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ްޤާނޫަނށް ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްުވމަށް.ްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމާްމެދުްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްޢިް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްްއވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 63ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 32ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ63ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްކަމު ްފޮނުވުނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު ްމި ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްިމގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ގައިްބަލައިގަތުމަށް

ްވޯޓަްށް ނުޑްމިހާރު ްބިލަށް.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަުޅގަ ްަވނަ ްދެ ްދަނީ ނުޑްމި ްއަުޅގަ ނޑައަޅަން.ްމިހާރު ްކަ އަޅުަގނޑު

ްއަބޫބަކުރުް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަވަނީ މި

ިދވެހިރާއްޖޭގެްޫޓރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުްމަޖިލީހުންް،99/2ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްބަލައިގަތުމާްމެދުްފެނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަކަށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 64ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 33ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ64ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ނަޑއަޅަން.ް ްކަ ްކަމަށް ްޮފނުވުނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްުމޅި ްުގޅިގެން ްފާްސވުމާ ްިމގޮތަށް ްފާްސވެއްޖެ. ބަލައިގަތުމަށް
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ްމުޙައްމަުދް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުެގ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްރަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޙަސަން ްޤާނޫނަށ2111/11ްްްފީޤު ްޓެކްސްނެގުމުގެ ްައުގން ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮަތަކށް ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްަމޖިލީހުން ްބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްޖާ:ވޯޓުގެްނަތީ

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯ ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 64ްޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 33ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ64ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްކަމަށްް ްފޮނުވުނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު ްމި ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްެވއްޖެ. ބަލައިގަތުމަށް

ނަޑއަޅަން.ްއާދެ!ްމިހާހިސާުބންްއަޅުަގނޑުްމި ދަންނަވާލަީންމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަށްްއައިްބަދަލުތައް.ްވިޔަފާރިްފައިދާްްކަ

ްބިުލް ްޓެކްސްނެގުމުގެ ްއާްމދަނީން ްސަްބްކޮމިޓީއަށާިއްފަރުދުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިުލގެ ްޓެކްސްެނގުމުގެ އިން

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްއަލިފުށީ ްހިމެނިވަޑަިއގެންނެިވ، ްކޮމިޓީަގއި ްނާޝިޒުގެްދިރާސާކުރަްއވާ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ތެރި

ްއެިދް ްހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ްޢަލީ ްވިސާމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްމަޑުއްވަރީ ްކޮމިޓީތަކަށް ްއެ ބަދަލުގައި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރްއޔިތުންގެ ްވާތީ ްފޮނުއްވާަފއި ްސިޓީ ްލީޑަރު ްޑެިޕއުޓީ 29ްްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްމާއްދާގެ ްގަިއާވ2ްވަނަ ް)ނ( ގެ

ްގޮތު ްވޯޓުްންނިންމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްެއގޮތަްށްއިޢުލާންކުރަން.ްއާދެ!ްމިހާރު ްއެކަން ްމަތިން ްވަނ3ްްީގެ ްމި ބިލު

ްމަޖިލީހުގެްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްްޮގއްސަ.ް

ް
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ްއަށް(14:45ްއިނ13:48ްްް)މުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްކުރިައށްްގެންދެވުން:ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމުިޅްމަޖިލީހުގެްއެހެންކަމުން،ް ޖިލީހުގެްޖަލްސާްނިންމާލުމަށްފަހުްމިއަދުގެްމަކޮމިޓީގެްޖަލްސާްމިހާހިސާބުންްއަުޅގަ

ްރުޖޫޢަ ްމި ްއެއަށް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަސަވަނީ. ްުހރި ްނިމިފަްއްކަތްތައްޖެންާޑގައި ްަވނީ ްއެހެންްމިހާރު ްއިތުރު .

ް ނޑު ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްނެތް. ްމަސައްކަތެއް ްްމިިމއަދު ްނިންމާލަނީ.ްދެންހިސާބުން ްމި ްޖަލްސާްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ

ްްވާްހޯމަދުވަހު.2114ްފެބްރުއަރ3ްްީްއެއްްއޮންނާނީ

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل والحود

____________ 


